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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 3 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.- 3 ก.ย. 
63 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว
รายงาน พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 14 จังหวัด จ านวน 99 คน  
เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง 
นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่าตาม พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้ใน
การเลือกตั้ง สส.หรือ สว. แต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในจ านวนที่ข้ึนกับจ านวน สส. เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง และการกระท าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริต แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการลือกตั้งทราบเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจและหน้าที่ต่อไป 

12 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.หนองคาย เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 13 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต.กาญจน์ดึงครูปรีชารณรงค์เลือกตั้งชูอัตลักษณ์เสียงเหน่อ 14 
3 มติชนออนไลน์ กกต.กาญจนบุรี ท าเก๋! ดึง ‘ครปูรีชา’ พรีเซ็นเตอร์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น 

ชูอัตลักษณ์ ‘เสียงเหน่อ’ 
15 

4 ข่าวสดออนไลน์ กกต.ดึง ครูปรีชา รับบทพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ชูอัตลกัษณ์เด่น 16 
5 สยามรัฐออนไลน์ ฮือฮา! กกต.กาญจนบุรี ดึง‘ครปูรีชา’พรีเซ็นเตอร์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น 17 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสถานะ"เทพไท"แล้ว   18 
7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.เทพไท 19 
8 บ้านเมืองออนไลน์ กกต.ร้องศาล รธน.วินิจฉัย สมาชิกภาพ ส.ส. "เทพไท" 20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ค าร้องชี้สถานะ ส.ส.“เทพไท เสนพงศ”์ถึงมือศาล รธน.แลว้ 21 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต.ยื่นศาล รธน. ตัดสิน 'เทพไท' พ้น ส.ส. ปมทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. 22 
11 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.'เทพไท'หลังศาลสั่งจ าคุก-เพิกถอนสิทธิ 23 
12 MGR ออนไลน์ กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.'เทพไท' หลงัศาลสั่งจ าคุก-เพิกถอนสิทธิ 24 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ "สมชาย"ลั่นถ้าแก้ รธน.ทั้งฉบับพร้อมโหวตไม่เห็นด้วย   25 
14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สมชายหนุนแก้รัฐธรรมนรูายมาตราเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 26 
15 สยามรัฐออนไลน์ ส.ว.ส่งสัญญาณค้านแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 28 
16 แนวหน้าออนไลน์ ฮือฮา! 'บิ๊กแป๊ะ'เตรียมลงสมัครชิง ผู้ว่า กทม. หลังอ าลาเก้าอ้ี ผบ.ตร. 29 
17 มติชนออนไลน์ “บิ๊กแป๊ะ” เฉลยแล้ว อาชีพหลังเกษียณเตรียมลงสนามชิง ผูว้่าฯ กทม. 30 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'จักรทิพย์' เตรยีมลงชิงเก้าอ้ี 'ผูว้่าฯ กทม.' 31 
19 มติชนออนไลน์ อาฟเตอร์ช็อก จาก ปรีดี ดาวฉาย พลานุภาพ แห่ง ‘พลังประชารฐั’ 32 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ "7 พรรคเล็ก" แถลงหนุน "บิ๊กตู่" นัง่ควบรมว.คลัง   33 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 7 พรรคเล็กเข็น 'นายกฯบิ๊กตู่' ควบคลัง ปล่อยกลาโหมให้ 'ลุงป้อม' ดูแล 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แก้ รธน. 'ปากอย่างใจอย่าง' นักเลือกตั้งหวงอ านาจ-จุดวิกฤติ 37 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'รมว.คลัง' ลาออก! สะท้อนถึงรัฐบาลและนายกฯอย่างไร 39 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์    สิ่งที่เกิดกับ 'จันทร์โอชา' 41 
4 ข่าวสดออนไลน์ "เสียงประชาชน" เป็นเสียงสะท้อนที่ผู้มีอ านาจต้องรับฟัง 45 
5 สยามรัฐออนไลน์ อลหม่าน "ครม.เรือเหล็ก" ! 46 
6 ไทยรัฐออนไลน์ 2 ปี ยาวไป 48 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เทหมดหน้าตัก บิ๊กตู่โชว์โหมโรงเศรษฐกิจ 49 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา นายกิตติพงศ์ ดรุมาศ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 และพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสงขลา 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 3 กันยายน 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าวการสืบสวนและไต่สวนให้มี ประสิทธิภาพ พร้อม
ด้วยผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย (ส่วนกลาง) และผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหา
และการแก้ไขปัญหาของภารกิจสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น
และการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ณ  โรงแรม คามิโอ แกรนด์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมน จังหวัดระยอง 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิโครงการพฒันามาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
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วันที่ 3 กันยายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปัญญาค าเลิศ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี และพนักงานส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสพุรรณบรุี 
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วันที่ 3 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการอ านวยการการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายกฤช เอ้ือวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานประชมุคณะกรรมการอ านวยการการคดัเลอืกพนกังานเพื่อเลือ่น

และแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ 
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วันที่ 2 กันยายน 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าวการสืบสวนและ  
ไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเลสท์ เวสเทิรน์ พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดนนทบุร ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็วทิยากรบรรยายพเิศษโครงการพฒันามาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
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วันที่ 2 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงานพรรคการเมืองเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้  
พรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน ให้แก่ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ณ ที่ท าการพรรคการเมือง ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
นเิทศงานพรรคการเมอืงเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 

ขอ้กฎหมายและแนวทางในการด าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 03 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.04 น. 

กกต. ติวเข้ม ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 14 จ.ภาคอีสาน 
  

 
 

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายปกรณ์ 
มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 
ส.ค.- 3 ก.ย. 63 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 14 จังหวัด จ านวน 99 คน เข้าร่วมอบรมอย่าง
พร้อมเพรียง 

นายปกรณ ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่าตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้ในการเลือกตั้ง สส.หรือ สว. แต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ในจ านวนที่ข้ึนกับจ านวน สส. เพ่ือท าหน้าที่จตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง และ
การกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต แล้วรายงาน ต่อ
คณะกรรมการการลือกตั้งทราบเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป  

นายปกรณ์ กล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ ได้ผ่านการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งที่อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ มาแล้ว ครั้งนี้จะมีการชี้แจงและให้ความรู้เพ่ิ มเติมเพ่ือให้ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งได้ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีจะมีข้ึน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/204781 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/204781
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2 กันยายน 2563 12:40 น.    

กกต.หนองคาย เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
 
กกต.หนองคาย เสวนาแนวทางการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) เตรียมพร้อมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการเสวนาแนวทางการพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล ซึ่งจัดขึ้นโดย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย 

นางศิริพร สืบประเสริฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริม ประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ประชาธิปไตย สร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สร้างและขยาย
เครือข่ายพลเมือง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ปัจจุบัน มี ศส.ปชต.ทั่วประเทศจ านวน 7,517 
แห่ง ส่วนจังหวัดหนองคายมี ศส.ปชต.ทุกต าบล จ านวน 62 แห่ง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่
จะมีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนภารกิจของ ศส.ปชต. และต่อยอดบูรณาการความ
ร่วมมือ ระหว่าง ศส.ปชต. กับองค์กรภาคีเครือข่ายพันธมิตรอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมการพัฒนาชุมชน 

ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล ด้วยการสร้างต้นแบบที่
เข้มแข็ง กระตุ้นให้ประชาชนและสังคมเกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้วยการมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เหมาะสมกับตนเอง และบริบทของพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ไม่มีการซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง. 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/179430 
 

https://siamrath.co.th/n/179430
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200902/a9ce5e5a5d292b6cba8ad8c325a00d1e6787cf1b37073c7a8b875f9449c40dd4.jpg?itok=KBvVbnV3
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วันท่ี 03 ก.ย. 2563 เวลา 07:40 น. 

กกต.กาญจน์ดึงครูปรีชารณรงค์เลือกตั้งชูอัตลักษณ์เสียงเหน่อ 
 

 
 

กาญจนบุรี-กกต.กาญจนบุรี ปิ้งไอเดีย! ดึงครูปรีชา พรีเซ็นเตอร์รณรงค์การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค ชูอัตลักษณ์ 
เสียงเหน่อประจ าถิ่น 

ส านักงาน กกต.กาญจนบุรี จัดท าคลิปวิดิโอ รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ในหัวข้อ"การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยง
โชค" น าทีมนักแสดงโดยนายปรีชา ใคร่ครวญ นักเสี่ยงโชคชื่อดังจากคดีหวย30ล้านบาท ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการ
เลือกตั้ง เลือกผู้น ามาพัฒนาท้องถิ่น เนื้อหาคลิปมีความยาว 1.47 น. 

นายขวัญเพชร ถนอมนาม. ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้ติดต่อขอให้
นายปรีชามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพราะได้สอบถามในทางลับแล้วพบว่า ไม่เป็นผู้ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
ไม่สนใจลงรับสมัครเลือกตั้ง และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โจทย์ก็คือการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นจึงคิดเรื่องเสียงเหน่อเมือง
กาญเป็นภาษาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของกาญจนบุรี ซึ่งครูปรีชามีการพูดที่ใช้ภาษาหรือเสียงเหน่อเมืองกาญและ
นักแสดงอ่ืนๆ 

"ครูปรีชาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจึงเป็นแนวคิดด้านการตลาดเท่านั้นและให้แต่งกายด้วยชุดข้าราชการซึ่งเป็น
อาชีพที่เป็นจริง(ครู)จะท าให้น่าจะไม่มีปัญหาหรือไปยุ่งเกี่ยวกับคดีที่เป็นเรื่องส่วนตัว ครูปรีชาไม่ได้คิดค่าตัวในการรับ
แสดง แนวคิดนี้ก็เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้คนมาชมเพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นอันใกล้จะถึงนี้" นายขวัญเพชร
กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/local/632108 

 

https://www.posttoday.com/social/local/632108
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วันท่ี 3 กันยายน 2563 - 11:41 น. 

กกต.กาญจนบุรี ท าเก๋! ดึง ‘ครูปรีชา’ พรีเซ็นเตอร์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ชูอัตลักษณ์ ‘เสียงเหน่อ’ 
 

 
 
กกต.กาญจนบุรี ท าเก๋! ดึง ‘ครูปรีชา’ พรีเซ็นเตอร์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ชูอัตลักษณ์ ‘เสียงเหน่อ’ 

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี จัดท าคลิปวิดีโอ รณรงค์การ
เลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค” เผยแพร่ลงยูทูป โดยน านักเสี่ยงโชคระดับต านานอย่าง
ครูปรีชา ใคร่ครวญ ในคดีมหากาพย์หวย 30 ล้านบาท มาเป็นพรีเซนเตอร์เพ่ือสะท้อนถึงความส าคัญของการเลือกผู้น า
มาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาคลิปมีความยาวเกือบ 2 นาท ี

นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ที่ได้ทาบทามนาย
ปรีชา มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพราะสอบถามแล้วไม่เป็นผู้ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ไม่สนใจลงรับสมัครเลือกตั้ง และเป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไป โจทย์ก็คือการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นจึงคิดเรื่องเสียงเหน่อเมืองกาญจน์ เป็นภาษาท้องถิ่นที่เป็นอัต
ลักษณ์ของกาญจนบุรี ซึ่งครูปรีชาและนักแสดงคนอ่ืนๆ ได้พูดเสียงเหน่อเมืองกาญจน์และนักแสดงอ่ืนๆ ทั้งนี้ครูปรีชา
ไม่ได้คิดค่าตัว และแนวคิดนี้ ก็เพ่ือกระตุ้นให้คนมาชมเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นอันใกล้นี้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2333566 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2333566
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/cats-10.jpg
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3 ก.ย. 2563-12:22 น. 

กกต.ดึง ครูปรีชา รับบทพรีเซ็นเตอร ์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ชอูัตลักษณ์เด่น 
    

 
 

กกต.ดึง ครูปรีชา รับบทพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ชูอัตลักษณ์เด่น 
วันที่ 3 ก.ย. มติชนออนไลน์ รายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี จัดท า

คลิปวิดีโอ รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค” เผยแพร่ลงยูทูบ โดยน านักเสี่ยง
โชคระดับต านานอย่าง ครูปรีชา ใคร่ครวญ ในคดีมหากาพย์หวย 30 ล้านบาท มาเป็นพรีเซนเตอร์เพ่ือสะท้อนถึง
ความส าคัญของการเลือกผู้น ามาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาคลิปมีความยาวเกือบ 2 นาท ี

นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ที่ได้ทาบทาม
นายปรีชา มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพราะสอบถามแล้วไม่เป็นผู้ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ไม่สนใจลงรับสมัครเลือกตั้ง และเป็น

ที่รู้จักของบุคคลทั่วไป✖ 
โจทย์ก็คือการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นจึงคิดเรื่องเสียงเหน่อเมืองกาญจน์ เป็นภาษาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของ

กาญจนบุรี ซึ่งครูปรีชาและนักแสดงคนอ่ืนๆ ได้พูดเสียงเหน่อเมืองกาญจน์และนักแสดงอ่ืนๆ  ทั้งนี้ครูปรีชาไม่ได้คิด
ค่าตัว และแนวคิดนี้ ก็เพ่ือกระตุ้นให้คนมาชมเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นอันใกล้นี้ 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4835335 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4835335
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_4835335
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3 กันยายน 2563 13:12 น.    

ฮือฮา! กกต.กาญจนบุรี ดึง‘ครูปรีชา’พรีเซ็นเตอร์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

วันที่ 3 ก.ย.63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี จัดท าคลิปวิดีโอ รณรงค์การ
เลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค” เผยแพร่ลงยูทูป โดยน าครูปรีชา ใคร่ครวญ ที่เคยโด่งดัง
ในคดีหวย 30 ล้าน มาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสะท้อนถึงความส าคัญของการเลือกผู้น ามาพัฒนาท้องถิ่น 

ส าหรับเนื้อหาคลิปมีความยาวเกือบ 2 นาที โดย นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. 
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า ที่ได้ทาบทามนายปรีชา มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพราะสอบถามแล้วไม่เป็นผู้ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใด ไม่สนใจลงรับสมัครเลือกตั้ง และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โจทย์ก็คือการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นจึงคิดเรื่อง
เสียงเหน่อเมืองกาญจน์ เป็นภาษาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของกาญจนบุรี ซึ่งครูปรีชาและนักแสดงคนอ่ืนๆ ได้พูดเสียง
เหน่อเมืองกาญจน์และนักแสดงอ่ืนๆ ทั้งนี้ครูปรีชาไม่ได้คิดค่าตัว และแนวคิดนี้  ก็เพ่ือกระตุ้นให้คนมาชมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นอันใกล้นี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/179699 
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พุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.55 น. 

กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสถานะ"เทพไท"แล้ว   
ยืน่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สถานะความเป็นส.ส.ของ“เทพไท เสนพงศ์” คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน   

 
 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.   ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเพียร มารศรี นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีส านักงานกกต. ซึ่งได้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) น าค าร้องกกต.กรณีกกต.มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ว่าการท่ีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. จ าคุกนายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จาก
เหตุร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ค าพิพากษาสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ทางศาล
รัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ หากรับไว้วินิจฉัยแล้วก็จะอาจมีค าสั่งให้นายเทพไท ผู้
ถูกร้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

อย่างไรก็ตามคาดว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาไม่นานเนื่องจากก่อนหน้านี้ในคดีที่กกต. ยื่น
ขอให้วินิจฉัยว่าการที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีค าพิพากษาประหารชีวิตนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีตส.ส.ขอนแก่น พรรค
เพ่ือไทย ในคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดจังหวัดและมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ เป็นเหตุให้สมาชิก
ภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณาก่อนมีวินิจฉัยราว 1 เดือนเศษเท่านั้น....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/793186 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/793186
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2 กันยายน 2563 3:57 pm 

กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.เทพไท 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ 2 ก.ย.- กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสถานภาพส.ส. “เทพไท” แล้ว หลังศาลนครศรีฯ 
พิพากษาจ าคุก-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 

เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเพียร มารศรี นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีส านักงาน กกต. ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) น าค าร้อง กกต. หลังมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 82 วรรค 4 ว่า การที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จ าคุกนายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จาก
เหตุร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ค าพิพากษาสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว แม้ยังไม่เป็นที่สุด จะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ โดยได้มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งหลังจากนี้
ทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ หากรับไว้วินิจฉัยแล้วก็จะอาจมีค าสั่งให้นาย
เทพไท ผู้ถูกร้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ทั้งนี้ คาดว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน เนื่องจากก่อนหน้านี้ในคดีที่กกต. ยื่นขอให้
วินิจฉัยว่าการที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีค าพิพากษาประหารชีวิตนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือ
ไทย ที่ในคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดจังหวัดและมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ เป็นเหตุให้สมาชิก
ภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณาก่อนมีวินิจฉัยราว 1 เดือนเศษเท่านั้น.-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-528285 

 

 

 

https://tna.mcot.net/latest-news-528285
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วันพุธ ที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.10 น. 

กกต.ร้องศาล รธน.วินิจฉัย สมาชิกภาพ ส.ส. "เทพไท" 
  

 
 

วันที่ 2  กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเพียร มารศรี นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีส านักงานกกต. ซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าค าร้องกกต.กรณีกกต.มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ว่าการท่ีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. จ าคุกนายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จาก
เหตุร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ค าพิพากษาสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ทางศาล
รัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ หากรับไว้วินิจฉัยแล้วก็จะอาจมีค าสั่งให้นายเทพไท ผู้
ถูกร้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

อย่างไรก็ตามคาดว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาไม่นานเนื่องจากก่อนหน้านี้ในคดีที่กกต. ยื่น
ขอให้วินิจฉัยว่าการที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีค าพิพากษาประหารชีวิตนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีตส.ส.ขอนแก่น พรรค
เพ่ือไทย ที่ในคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดจังหวัดและมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ เป็นเหตุให้สมาชิก
ภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณาก่อนมีวินิจฉัยราว 1 เดือนเศษเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/204690 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/204690
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02 Sep 2020 16:20 น. 

ค าร้องช้ีสถานะ ส.ส.“เทพไท เสนพงศ์”ถึงมือศาล รธน.แล้ว 
 

 
 

กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะส.ส.“เทพไท เสนพงศ์”แล้ว หลังศาลนครศรีธรรมราช จ าคุก-เพิกถอนสิทธิ์
เลือกตั้ง 10 ปี 

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ วันนี้ (2 ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเพียร มารศรี นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีส านักงาน 
กกต. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) น าค าร้อง กกต. หลังมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ว่าการท่ีศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จ าคุก นาย
เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปี โดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 
10 ปี  

จากเหตุร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ค าพิพากษา
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว แม้ยังไม่เป็นที่สุด จะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6)  ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่  โดยได้มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แล้ว  ซึ่งหลังจากนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่   หากรับไว้วินิจฉัยแล้วก็
จะอาจมีค าสั่งให้นายเทพไท  ผู้ถูกร้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

  

อ้างอิง :  

https://www.thansettakij.com/content/politics/447798?utm_source=homepage&utm_medium=intern

al_referral&utm_campaign=politics 

  

https://www.thansettakij.com/content/politics/447798?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/447798?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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02 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:27 น.      

 กกต.ยื่นศาล รธน. ตัดสิน 'เทพไท' พ้น ส.ส. ปมทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. 
 

 
 

2 ก.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเพียร มารศรี นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีส านักงานกกต. ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าค าร้องกกต.กรณีกกต.มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 82 วรรคสี่ว่าการที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากเหตุร่วม
กระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี  2557 ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกล่าวแม้ยังไม่เป็นที่สุดจะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไทสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 
(6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็
จะพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ หากรับไว้วินิจฉัยแล้วก็จะอาจมีค าสั่งให้นายเทพไท ผู้ถูกร้องยื่น
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

อย่างไรก็ตาม คาดว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาไม่นานเนื่องจากก่อนหน้านี้ในคดีที่กกต. ยื่น
ขอให้วินิจฉัยว่าการที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีค าพิพากษาประหารชีวิตนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีตส.ส.ขอนแก่น พรรค
เพ่ือไทย ที่ในคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดจังหวัดและมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ เป็นเหตุให้สมาชิก
ภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณาก่อนมีวินิจฉัยราว 1 เดือนเศษเท่านั้น 
 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/76297 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/76297
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วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.39 น. 

กกต.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.'เทพไท'หลังศาลสั่งจ าคุก-เพิกถอนสิทธิ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายเพียร มารศรี นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีส านักงาน กกต. ซึ่งได้รับมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) น าค าร้อง กกต. หลังมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
82 วรรค 4 ว่า การที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากเหตุร่วม
กระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกล่าว แม้ยังไม่เป็นที่สุด จะมีผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายเทพไท สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และมาตรา 96(2) หรือไม่ โดยได้มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ทางศาล
รัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ หากรับไว้วินิจฉัยแล้วก็จะอาจมีค าสั่งให้นายเทพไท ผู้
ถูกร้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ทั้งนี้ คาดว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน เนื่องจากก่อนหน้านี้ในคดีที่กกต. ยื่นขอให้วินิจฉัยว่า
การที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีค าพิพากษาประหารชีวิตนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ที่ในคดี
จ้างวานฆ่าอดีตปลัดจังหวัดและมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุด
ลงหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณาก่อนมีวินิจฉัยราว 1 เดือนเศษเท่านั้น 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/515793 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/515793
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2 ก.ย. 2563 18:08    

กกต.ยืน่ศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.'เทพไท' หลังศาลสั่งจ าคุก-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 
 

นายเพียร มารศรี นิติกรส านักวินิจฉัยและคดีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจจาก กกต.น าค าร้อง กกต. หลังมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค 4 ว่า การที่
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ให้จ าคุก นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ 2 ปี 
โดยไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี จากเหตุร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว แม้ยังไม่เป็นที่สุด จะมีผล
ให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ นายเทพไท สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ มาตรา 98 (4)และ
มาตรา 96(2) หรือไม่ โดยได้มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่า จะรับค าร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ หากรับไว้วินิจฉัยแล้ว จะอาจมีค าสั่งให้นายเทพไท ผู้ถูกร้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
  

อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000090164 
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พุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 18.01 น. 

"สมชาย"ลั่นถ้าแก้ รธน.ทั้งฉบับพร้อมโหวตไม่เห็นด้วย   
 

 
 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจความสรุปว่า ยืนยันว่าจะโหวต
ไม่เห็นด้วย และสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเท่าที่จ าเป็น เพราะการเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เป็นรื้อ
ทั้งหมด 279 มาตรา เหลือเพียง 24 มาตรา เท่ากับแก้ 255 มาตรา ถ้าแก้เท่านั้นจะตั้ง ส.ส.ร.มาเสียเวลาท าไม จะต้อง
ใช้งบอีกกี่พันล้านบาทที่จะน ามาใช้เป็นเงินเดือน ส.ส.ร. และเลือกตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งใช้งบประมาณเท่ากับเลือกตั้ง ส.ส. และ
ส.ว. ทั้งนี้ ตนเป็นส.ว.ที่มีสิทธิในการลงมติเห็นชอบ เป็น 1 ใน 84 เสียง ถ้ารัฐบาลเสนอแก้เป็นรายมาตรา  ก็เป็น 1 ใน 
84 ที่ยกมือให้ แต่เมื่อวานนี้ยื่นไปแล้วเสนอแก้ทั้งฉบับบอกเลยว่าไม่เห็นด้วย และจะโหวตไม่เห็นด้วย แล้วจะอภิปรายใน
การประชุมร่วมรัฐสภาด้วยว่าตนสงสัยแทนประชาชน 

จะถามตรงๆ ว่า ที่อยากแก้รัฐธรรมนูญ แก้ประเด็นไหน อย่ามาเหนียม อย่ามาบอกว่าร่างใหม่แล้วจะแก้ปัญหา 
นี่คือแก้ปัญหาหนึ่งน าไปสู่ปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่า เท่าท่ีรู้ประเด็นที่อยากแก้หลักๆ มีเพียง 1.เรื่องบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ยังตก
ลงไม่ได้ว่าใบเดียวหรือสองใบ 2.วุฒิสภาควรโหวตนายกฯ หรือไม่ ซึ่งไม่ขัดข้อง  ให้ไปถามประชาชนที่ลงประชามติก่อน 
3.อยากแก้มาตรา 144 ที่ห้าม ครม. ส.ส. ส.ว. ยุ่งเกี่ยวงบประมาณแผ่นดิน และ 4.อยากยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมือง เพราะจะต้องหายไปหากยกร่างใหม่ ซึ่งหมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ปราบโกงจะหายไป 

ปกติแล้วการโหวตของวุฒิสภาในแต่ละเรื่องจะมีความคิดเห็นเป็นอิสระ แต่เท่าที่ฟังเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนเรื่องการล่า 50,000 รายชื่อปิดสวิตช์ ส.ว.ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่
จะเสนอได้ เราก็อยากเห็นประชาชนเสนอเข้ามา อาจจะยังมี 50,000 รายชื่อที่เสนอโดยกลุ่มเพกวิน และ 50,000 
รายชื่อของกลุ่มหมอวรงค์อีก ต้องถามทุกคน ทุกฝ่าย จะถามคนฝ่ายเดียวไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศชาติเดินต่อไป
ไม่ได้ อย่าไปหลงกับม็อบเสมือนจริง ข้อเรียกร้องสามารถท าได้ไม่ผิด แต่ข้อสนองเป็นการสวมรอยหรือเปล่า ความจริง
เรื่องนี้สามารถอธิบายกับเด็ก มีปัญหากี่มาตราก็แก้ไป ไม่ใช่รื้อใหม่หมด. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/793214  

https://www.dailynews.co.th/politics/793214
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วันท่ี 02 ก.ย. 2563 เวลา 18:33 น. 

สมชายหนุนแก้รัฐธรรมนูรายมาตราเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
 

 
 

"มีปัญหากี่มาตราก็แก้ไป ไม่ใช่รื้อใหม่หมด"สมชาย แสวงการ"หนุนแก้รธน.รายมาตรา เท่าที่จ าเป็น ส่วนจะล่าชื่อ
ปิดสวิตช์ส.ว.ถือเป็นสิทธิ 

นายสมชาย แสวงการ ที่ปรึกษาวิปวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภค ยืนยันว่า จะโหวตไม่เห็นด้วย และ สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา เท่าที่ จ าเป็น เพราะการ
เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เป็นรื้อทั้งหมด 279 มาตรา เหลือเพียง 24 เท่ากับแก้ 255 มาตรา แล้วจะมาบอกว่า 
ต้องการแก้เพียง 10 มาตรา 

“ถ้าแก้เท่านั้นจะมาตั้ง ส.ส.ร. มาเสียเวลาท าไม จะต้องใช้งบอีกกี่พันล้าน ที่จะน ามาใช้เป็นเงินเดือน ส.ส.ร. 
และเลือกตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งใช้งบประมาณเท่ากับเลือกตั้ง ส.ส. และส.ว.”การมี ส.ส.ร.ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมด เคยมีมาแล้วสมัย 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ ส.ส.ร.ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญ 11 ปี หรืออย่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 คนเป็น ส.ส.ร. ยกร่างก็
มาเป็นส.ส. เป็น ส.ว.เพราะไม่ได้เขียนห้ามไว้ 

นายสมชายกล่าวว่า ตนเป็นส.ว.ที่มีสิทธิในการลงมติ เห็นชอบ เป็น 1 ใน 84 เสียง ถ้ารัฐบาลเสนอแก้เป็นราย
มาตรา ก็เป็น 1 ใน 84 ที่ยกมือให้ แต่เมื่อวานนี้ ยื่นไปแล้วเสนอแก้ทั้งฉบับ บอกเลยว่าไม่เห็นด้วย และจะโหวตไม่เห็น
ด้วย แล้วจะอภิปรายในการประชุมร่วมรัฐสภาด้วยว่า ตนสงสัยแทนประชาชน 

“จะถามตรงๆ ว่า ที่อยากแก้รัฐธรรมนูญ แก้ประเด็นไหน อย่ามาเหนียม คุณอย่ามาบอกว่า ร่างใหม่แล้วจะ
แก้ปัญหา แต่นี่คือแก้ปัญหาหนึ่งน าไปสู่ปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่า” 

เท่าที่รู้ประเด็นที่อยากแก้หลักๆ มีเพียง 1.เรื่องบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ยังตกลงไม่ได้ ว่า ใบเดียวหรือสองใบ 2.
วุฒิสภาควรโหวตนายกฯ หรือไม่ ซึ่งไม่ขัดข้องให้ไปถามประชาชน ที่ลงประชามติก่อน 3.อยากแก้มาตรา 144 ที่ห้าม 
ครม. สส. สว. ยุ่งเกี่ยวงบประมาณแผ่นดิน และ 4.อยากยกเลิกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมือง 
เพราะจะต้องหายไปหากยกร่างใหม่ ซึ่งนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง จะหายไป 
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ทั้งนี้ ปกติแล้วการโหวตของวุฒิสภา ในแต่ละเรื่อง จะมีความคิดเห็นเป็นอิสระ แต่เท่าที่ฟังเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

“ส่วนเรื่องการล่า 50,000 รายชื่อ ปิดสวิตช์ ส.ว. ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะเสนอได้ เราก็อยากเห็น
ประชาชนเสนอเข้ามา อาจจะยังมี 50,000 รายชื่อ ที่เสนอโดยกลุ่มเพกวิน และ 50,000 รายชื่อ ของกลุ่มหมอวงรค์ อีก 
ต้องถามทุกคนทุกฝ่าย ไม่ใช่จะถามคนฝ่ายเดียวไม่ได้” 

“ถ้าเป็นอย่างนี้ ประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้ อย่าไปงง อย่างไปหลงกับม็อบเสมือนจริง ข้อเรียกร้องสามารถท า
ได้ไม่ผิด แต่ข้อสนอง เป็นการสวมรอยหรือเปล่า ความจริงเรื่องนี้สามารถอธิบายกับเด็ก หรือพวกต้องการ มีปัญหากี่
มาตราก็แก้ไป ไม่ใช่รื้อใหม่หมด” 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/632096 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/632096
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2 กันยายน 2563 18:40 น.    

ส.ว.ส่งสัญญาณค้านแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
  

 
 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจความสรุปว่า ยืนยันว่าจะ
โหวตไม่เห็นด้วย และสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเท่าที่จ าเป็น เพราะการเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เป็น
การรื้อทั้งหมด 279 มาตรา เหลือเพียง 24 มาตรา เท่ากับแก้ 255 มาตรา ถ้าแก้เท่านั้นจะมาตั้ง ส.ส.ร.เสียเวลาท าไม 
จะต้องใช้งบอีกกี่พันล้านบาทที่จะน ามาใช้เป็นเงินเดือน ส.ส.ร. และเลือกตั้ง ส.ส.ร . ซึ่งใช้งบประมาณเท่ากับเลือกตั้ง 
ส.ส. และส.ว. ทั้งนี้ ตนเป็นส.ว.ที่มีสิทธิในการลงมติเห็นชอบ เป็น 1 ใน 84 เสียง ถ้ารัฐบาลเสนอแก้เป็นรายมาตรา เป็น 
1 ใน 84 ที่ยกมือให้ แต่เมื่อวานนี้ยื่นไปแล้วเสนอแก้ทั้งฉบับบอกเลยว่าไม่เห็นด้วย และจะโหวตไม่เห็นด้วย แล้วจะ
อภิปรายในการประชุมร่วมรัฐสภาด้วยว่าตนสงสัยแทนประชาชน 

ซึ่งการที่อยากแก้รัฐธรรมนูญ จะแก้ประเด็นไหน อย่ามาเหนียม อย่ามาบอกว่าร่างใหม่แล้วจะแก้ปัญหา เพราะ
การแก้ปัญหาหนึ่งน าไปสู่ปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่า เท่าท่ีรู้ประเด็นที่อยากแก้หลักๆ มีเพียง 1.เรื่องบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ยังตก
ลงไม่ได้ว่าใบเดียวหรือสองใบ 2.วุฒิสภาควรโหวตนายกฯ หรือไม่ ซึ่งไม่ขัดข้อง ให้ไปถามประชาชนที่ลงประชามติก่อน 
3.อยากแก้มาตรา 144 ที่ห้าม ครม. ส.ส. ส.ว. ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน และ 4.อยากยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมือง เพราะจะต้องหายไปหากยกร่างใหม่ ซึ่งหมายความว่า
รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงจะหายไป 

ทั้งนี้ตามปกติแล้วการโหวตของวุฒิสภาในแต่ละเรื่องจะมีความคิดเห็นเป็นอิสระ แต่เท่าที่ฟังเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนเรื่องการล่า 50,000 รายชื่อปิดสวิตช์ ส.ว.ถือเป็นสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญที่จะเสนอได้ อยากเห็นประชาชนเสนอเข้ามา อาจจะยังมี 50,000 รายชื่อที่เสนอโดยกลุ่มเพกวิน และ 
50,000 รายชื่อของกลุ่มหมอวงรค์ ซึ่งต้องถามทุกคน ทุกฝ่าย จะถามคนฝ่ายเดียวไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศชาติเดิน
ต่อไปไม่ได้ อย่าไปหลงกับม็อบเสมือนจริง ข้อเรียกร้องสามารถท าได้ไม่ผิด แต่ข้อสนองเป็นการสวมรอยหรือเปล่า ความ
จริงเรื่องนี้สามารถอธิบายกับเด็ก มีปัญหากี่มาตราก็แก้ไป ไม่ใช่รื้อใหม่หมด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/179536 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15353?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
  

https://siamrath.co.th/n/179536
https://www.nationweekend.com/content/politics/15353?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15353?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200902/05441f881ffb001802b023a5e0234ae02a4ec78919c28c0b61ca383d672760b3.jpg?itok=atix2kEk
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วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.33 น. 

ฮือฮา! 'บิ๊กแป๊ะ'เตรียมลงสมัครชิง ผู้ว่า กทม. หลังอ าลาเก้าอี้ ผบ.ตร. 

 
 

วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ศูนย์การค้า SHOW DC พลต ารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เดินทางเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ คณะกรรมการติดตามและบริหารงานต ารวจในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือ กต.ตร.
กทม. ประจ าปี 2563 

โดยพลต ารวจเอกจักรทิพย์ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้แทน กต.ตร. ในพ้ืนที่ต่างๆที่ช่วยเป็นแรงผลักดันองค์กรต ารวจใน
การตอบสนองให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 

นอกจากนี้ทาง กต.ตร.กทม.ยังได้จัดพิธีการแสดงมุทิตาจิต ให้กับพลต ารวจเอกจักรทิพย์ ในวาระการเกษียณอายุ
ราชการ พร้อมจัดแสดงประวัติ ผลงาน ส าคัญ ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจสามพราน และคดีส าคัญต่างๆที่เคยร่วมรับผิดชอบในช่วงหนึ่ง 

ภายหลัง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ขึ้นกล่าวบนเวทีเสร็จสิ้น พิธีกรประจ างานกล่าวว่า จากการพูดคุยกับ ผบ.ตร.เมื่อครู่นี้
ได้รับการยืนยันแล้วว่า สนามต่อจากนี้ ผบ.ตร.จะไปลงสมัครชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ มี
กระแสข่าวออกมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่ง ผบ.ตร.เองก็มีผลงานประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน ทั้งการล้างท่อ ช่วยเหลือผุููประสบ
ภัยต่างๆ 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/515835 
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วันท่ี 3 กันยายน 2563 - 09:03 น. 

 “บิ๊กแป๊ะ” เฉลยแล้ว อาชีพหลังเกษียณเตรียมลงสนามชิง ผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
“บิ๊กแป๊ะ” เฉลยแล้ว อาชีพหลังเกษียณเตรียมลงสนามชิง ผู้ว่าฯกทม. 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 
เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) 
โดยมี พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล(ผบช.น.) รองผบช.น. และข้าราชการต ารวจทุกสังกัดใน
นครบาลร่วมจัดการแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตการรับราชการต ารวจ โดยในพิธีมีการมอบของที่ระลึกและใบเกียรติคุณแก่ กต.ตร.กทม. , 
อนุกต.ตร.บก.น.1-9 และ กต.ตร.ทั้ง 88 สน. 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความขอบคุณต่อ กต.ตร.ทั้งหมด รวมถึงข้าราชการต ารวจทุกนาย ว่า 
กต.ตร.ล้วนเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานของต ารวจ ทั้งในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีส่วนร่วม
กิจกรรมต ารวจในระดับท้องถิ่น ชุมชน และจังหวัด เป็นกลไกเชื่อมโยงภาครัฐกับต ารวจในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เป็นที่
พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ท าให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ขึ้นกล่าวบนเวทีเสร็จสิ้น พิธีกรประจ างานกล่าวออกไมค์ ว่า 
“จากการพูดคุยกับผบ.ตร.เม่ือครู่นี้ ได้รับการยืนยันแล้วว่า สนามต่อจากนี้ ผบ.ตร.จะไปลงสมัครชิงต าแหน่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งผบ.ตร.เองก็มีผลงานประจักษ์ชัดต่อ
สาธารณชน ทั้งการล้างท่อ ช่วยเหลือผุููประสบภัยต่างๆ” 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2333414 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2333414
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/S__277250051.jpg
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2 กันยายน 2563 

'จักรทิพย์' เตรียมลงชงิเก้าอี้ 'ผู้ว่าฯ กทม.' 
 

 

 
"พล.ต.อ.จักรทิพย์" เตรียมลงชิงเก้าอี้ "ผู้ว่าฯ กทม." หลังเกษียณ 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.63   ที่ศูนย์การค้า SHOW DC พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เดิน
ทางเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ คณะกรรมการติดตามและบริหารงานต ารวจในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือ กต.ตร.กทม. 
ประจ าปี 2563 

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้แทน กต.ตร. ในพ้ืนที่ต่างๆที่ช่วยเป็นแรงผลักดันองค์กรต ารวจใน
การตอบสนองให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
นอกจากนี้ทาง กต.ตร.กทม.ยังได้จัดพิธีการแสดงมุทิตาจิต ให้กับ  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ในวาระการเกษียณอายุราชการ 
พร้อมจัดแสดงประวัติ ผลงาน ส าคัญ ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยต ารวจสาม
พราน และคดีส าคัญต่างๆที่เคยร่วมรับผิดชอบในช่วงหนึ่ง 

ภายหลัง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ขึ้นกล่าวบนเวทีเสร็จสิ้น พิธีกรประจ างานกล่าวว่า จากการพูดคุยกับ ผบ.ตร.เมื่อ
ครู่นี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า สนามต่อจากนี้ ผบ.ตร.จะไปลงสมัครชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากที่มี
กระแสข่าวออกมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่ง ผบ.ตร.เองก็มีผลงานประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน ทั้งการล้างท่อ ช่วยเหลือผุููประสบ
ภัยต่างๆ 
อ้างอิง :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896316?utm_source=category&utm_medium=
internal_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/regional/793252 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/132543 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/206273 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896316?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896316?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.dailynews.co.th/regional/793252
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/132543
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/132543
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/206273
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วันท่ี 3 กันยายน 2563 - 08:57 น. 

อาฟเตอร์ช็อก จาก ปรีดี ดาวฉาย พลานุภาพ แห่ง ‘พลังประชารัฐ’ 
 

 
 

09.00 INDEX อาฟเตอร์ช็อก จาก ปรีดี ดาวฉาย พลานุภาพ แห่ง ‘พลังประชารัฐ’ 
หลายคนอาจลืมค าเตือนนิ่มๆจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในห้วงแห่งการปรับครม.ว่าขอให้ระวัง  “อาฟเตอร์

ช็อก” จากการปรับครม.เอาไว้บ้าง 
เหมือนกับค าเตือนนี้จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยังอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

ขณะที่มีการจัดสรร นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาวน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นาย
ปรีดี ดาว ฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในตอนนั้นสังคมมองไปยัง ‘อาฟเตอร์ช็อก’ ที่อาจจะเกิดกับ
กระทรวงแรงงานมากกว่า ไม่เพียงเพราะเป็นกระทรวงที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หมายปองและประสบกับความผิดหวัง
มาแล้ว 2 ครั้ง 2 หน ไม่มีใครมองไป ยังกระทรวงการคลัง แต่แล้ว ‘อาฟเตอร์ช็อก’ กลับเกิดที่กระทรวงการคลัง เป็น
การเกิดขึ้นขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันว่าไม่รีบร้อนที่จะหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ 

แม้ว่าปัญหาหนึ่งซึ่งท าให้ นายปรีดี ดาวฉาย บังเกิดความเครียดในห้วง 20 วันที่นั่งอยู่ ในต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คือปัญหาอันเนื่องมาแต่การแต่งตั้งและโยกย้าย  นั่นก็เพราะการเคลื่อนไหวเงียบๆอัน
มาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลังที่ขานชื่อคนต่างจากรัฐมนตรีว่าการ อันสังคมเรียกขานว่าเท่ากับเป็น”การ
ต้อนรับน้องใหม่” ภายหลังการลาออกของ นายปรีดี ดาวฉาย มีการเคลื่อนไหวที่ไม่ควรมองข้าม 3 ด้าน 1 พล.อ.
ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ยืนยันในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจว่ ายั ง ไม่ รีบร้อนในการแต่ งตั้ งคนเข้ามาแทน  
1 นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส าแดงความพร้อมว่าหากได้รับความไว้วางใจก็พร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
1 การเคลื่อนไหวของ 7 พรรคการเมืองขนาดเล็ก เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควบต าแหน่งที่คลังแล้วปล่อย
กลาโหมให้กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

เห็นหรือยังว่าเพียง นายปรีดี ดาวฉาย ขยับออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ก่อผล
สะเทือนอย่างไรบ้างในทางการเมือง เหมือนกับไม่มีอะไรเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีอะไรเกี่ยว กับ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ แต่ทั้งหมดนี้แหละคือ”อาฟเตอร์ช็อค”ในทางการเมือง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2333391 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2333391
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1.jpg
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พธุที่ 2 กนัยำยน 2563 เวลำ 14.35 น. 

"7 พรรคเล็ก" แถลงหนุน "บิ๊กตู่" น่ังควบรมว.คลัง   
พรรคเล็กตบเทา้ หนุน “บิ๊กตู”่ ควบรมว.คลัง ชงปล่อยเก้าอีก้ลาโหมให ้“บิก๊ป้อม” ชมร่างกายแข็งแรง 
หน้าตาแจ่มใส  

 

เมื่อวนัที ่2 ก.ย. ที่รฐัสภำ 7 พรรคเล็ก น ำโดย นำยพิเชษฐ สถิรชวำล หวัหนำ้พรรคประชำธรรมไทย นำย
มงคลกิตติ์ สขุสินธำรำนนท ์หวัหนำ้พรรคไทยศรีวิไลย ์รว่มกนัแถลงข่ำว โดยนำยพิเชษฐ กล่ำวว่ำ หลงัจำกกำร
ยื่นใบลำออกของรมว.กำรคลงั ประชำชนใหค้วำมส ำคญั เพรำะต ำแหนง่นีด้แูลกำรเงิน เศรษฐกิจ ที่เก่ียวขอ้งวิถี
ชีวิตของทกุคน ซึ่งเรำเป็นห่วงเสถียรภำพรฐับำล เพรำะต ำแหน่งนีม้ีควำมส ำคญั จึงไดม้ีกำรหำรือกนัในกลุ่ม 7 
พรรคเล็กว่ำจะมีแนวทำงหรือวิธีกำรใด รวมถึงอยำกทรำบถึงสถำนะรฐับำลดว้ย เพื่อใหป้ระชำชนทัง้ประเทศ
สบำยใจวำ่ทำงออกของรฐับำล และเสถียรภำพของรฐับำลยงัมั่นคง แต่เบือ้งตน้เพื่อไมใ่หเ้ป็นกำรกดดนักำรสรร
หำคนที่มำท ำหนำ้ที่แทนต ำแหนง่นี ้ดงันัน้กลุม่เรำเสนอวำ่ให ้พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรแีละรมว.
กลำโหมควบต ำแหน่งรมว.คลงั ซึ่งในหลกักำรนำยกฯ ก็ดแูลอยู่แลว้จะไดไ้ม่ตอ้งห่วงกลุ่มหรือพรรคต่ำง ๆ ที่ จะ
ผลกัดนัคนมำนั่งรมว.คลงั 

นำยพิเชษฐ กล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนีเ้รำยงัเห็นว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ เคยควบรมว.
กลำโหม ดงันัน้เพื่อเป็นกำรแบง่เบำภำระนำยกฯ จึงอยำกเสนอให ้พล.อ.ประวิตร ควบต ำแหนง่รมว.กลำโหม ซึง่
เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อที่งบประมำณจะเขำ้ในวำระ 2 ในเดือนก.ย. รวมถึงกำรแกไ้ขรฐัธรรมนญู เพื่อใหท้กุอย่ำง
เดินไปปกติ ไม่มีปัญหำ สรำ้งควำมเช่ือมั่นกำรลงทนุใหต้่ำงประเทศจึงเป็นแนวทำงที่พรรคเล็กอยำกเสนอไปยงั
นำยกฯ 

เมื่อถำมว่ำกำรแถลงข่ำวครัง้นีเ้พื่อเป็นกำรทวงเกำ้อีร้มว.กลำโหมใหพ้ล.อ.ประวิตร หรือไม่ นำยมงคล
กิตติ์ กล่ำวว่ำ ไม่ใช่ แต่เป็นควำมเห็นของพรรคเล็ก และเรำเห็นวำ่พล.อ.ประวิตร มีรำ่งกำยท่ีแข็งแรงขึน้ หนำ้ตำ
แจ่มใส สำมำรถรบัภำระไดอ้ีกหนึง่กระทรวง และกระทรวงกลำโหมก็ท ำมำทัง้ชีวิตอยูแ่ลว้ สว่นนำยกฯ หำกจะดทูัง้
กระทรวงกำรคลงั และ กระทรวงกลำโหม ตนก็กลวัวำ่อำจจะนอนไมถ่ึง 1 ชั่วโมง หว่งเรือ่งสขุภำพ  
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เมื่อถำมว่ำพรรคเล็กสนใจรมต.บำ้งหรือไม่ นำยมงคลกิตติ์ กล่ำวว่ำ ช่วงนีไ้ม่ใช่เวลำ เพรำะมีกำรปรบั
ครม.ไปแลว้ ส่วนที่ รมว.คลงัลำออกไปย ำ้ว่ำนำยกฯ เป็นหวัหนำ้ทีมเศรษฐกิจอยู่แลว้ในเรื่องกำรเซ็นกูเ้งิน หำก
เป็นรมต.คนนอกที่มีจำกภำคธุรกิจอำจจะมีควำมกลวั แตถ่ำ้มำจำกฝ่ำยกำรเมืองที่ดแูลรมว.คลงัก็จะกลำ้เซ็น ไม่
กังวลสิ่งที่เซ็นไปแลว้ว่ำจะเกิดผลกระทบในภำยหลงั เพรำะตอ้งเขำ้ใจว่ำเรำไม่มีเงิน และรมว.กำรคลงัมีหนำ้ที่
เซ็นเอกสำรเพื่อหำแหล่งเงินอื่นชดเชยกำรขำดดลุงบประมำณหรอืมำกูเ้งิน 3 ฉบบั ดงันั้นคนที่มำจำกภำคธุรกิจ
จะกังวล ส่วนนำยสนัติ พรอ้มพฒัน ์รมช.กำรคลงั มีควำมเหมำะสมหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่พรรคพลงัประชำรฐัเรื่อง
ควำมรูค้วำมสำมำรถ แตต่นเช่ือวำ่ควำมใจกลำ้ในกำรเซ็นเงินกูม้ีอยำ่งแนน่อน เพรำะอำยเุกิน 70 ปีแลว้ อยำ่งไร
ก็ตำมในสว่นที่พรรคเล็กมองวำ่ นำยสนัติ จะเป็นรมว.คลงัก็ได ้แตป่ระชำชนจะยอมรบัหรอืไมก็่อีกเรือ่งหนึง่. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/793154 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_342753 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378793648/ 
 
 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/793154
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_342753
https://www.nationtv.tv/main/content/378793648/
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02 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:49 น.     

  7 พรรคเล็กเข็น 'นายกฯบิ๊กตู่' ควบคลัง ปล่อยกลาโหมให้ 'ลุงป้อม' ดูแล 
   

 
 

2 ก.ย. 63 - ที่รัฐสภา 7 พรรคเล็ก น าโดย นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย นายมงคลกิตติ์ 
สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายพิเชษฐ กล่าวว่า หลังจากยื่นใบล าของรมว.การ
คลัง ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในการเมืองหรือนอกการเมืองให้ความส าคัญ เพราะต าแหน่งนี้ดูแลการเงิน เศรษฐกิจ ที่
เกี่ยวข้องวิถีชีวิตของทุกคน ซึ่งเรามีค าถามว่ารัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป เราเป็นห่วงเสถียรภาพรัฐบาล เพราะ
ต าแหน่งนี้มีความส าคัญ เราจึงได้มีการหารือกันในกลุ่ม 7 พรรคเล็กว่าจะมีแนวทางหรือวิธีการใด รวมถึงอยากทราบถึง
สถานะรัฐบาลด้วย โดยวันนี้ได้มีการหารือกันในหลายประเด็น ให้ประชาชนทั้งประเทศสบายใจว่าทางออกของรัฐบาล 
และเสถียรภาพของรัฐบาลยังมั่นคง ทั้งนี้อยากให้ประชาชนรู้ว่ารมว.คลัง แต่ยังมีคนด าเนินการแทนได้ เบื้องต้นเพื่อไม่ให้
เป็นการกดดันการสรรหาคนที่มาท าหน้าที่แทนต าแหน่งนี้ ดังนั้นกลุ่มเราเสนอว่าให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมควบต าแหน่งรมว.คลัง ซึ่งในหลักการนายกฯ ก็ดูแลอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องห่วงกลุ่มหรือ
พรรคต่างๆที่จะผลักดันคนมานั่งรมว.คลัง 

นายพิเชษฐ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรายังเห็นว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เคยควบรมว.กลาโหม 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระนายกฯจึงอยากเสนอให้พล.อ.ประวิตร ควบต าแหน่งรมว.กลาโหม ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อที่งบประมาณจะเข้าในวาระ 2 ในเดือนก.ย.รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ทุกอย่างเดินไปปกติ ไม่มีปัญหา 
สร้างความเชื่อม่ันการลงทุนให้ต่างประเทศจึงเป็นแนวทางท่ีพรรคเล็กอยากเสนอไปยังนายกฯ 

เมื่อถามว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เพ่ือเป็นการทวงเก้าอ้ีรมว.กลาโหมให้พล.อ.ประวิตร หรือไม่ นายมงคลกิตติ์ 
กล่าวว่า ไม่ใช่ แต่เป็นความเห็นของพรรคเล็ก และเราเห็นว่าพล.อ.ประวิตร มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น หน้าตาแจ่มใส 
สามารถรับภาระได้อีกหนึ่งกระทรวง และกระกรวงกลาโหมก็ท ามาทั้งชีวิตอยู่แล้ว ส่วนนายกฯ หากจะดูทั้ง
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหมตนก็กลัวว่าอาจจะนอนไม่ถึง 1 ชั่วโมง ห่วงเรื่องสุขภาพ 

ถามว่าพรรคเล็กสนใจรมต.บ้างหรือไม่ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ช่วงนี้ไม่ใช่เวลา เพราะมีการปรับครม.ไปแล้ว 
ส่วนที่รมว.คลังลาออกไปย้ าว่านายกฯเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วในเรื่องการเซ็นกู้เงิน หากเป็นรมต.คนนอกท่ีมีจาก
ภาคธุรกิจอาจจะมีความกลัว แต่ถ้ามาจากฝ่ายการเมืองที่ดูแลรมว.คลังก็จะกล้าเซ็น ไม่กังวลสิ่งที่เซ็นไปแล้วว่าจะเกิด
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ผลกระทบในภายหลัง เพราะต้องเข้าใจว่าเราไม่มีเงิน และรมว.การคลังมีหน้าที่เซ็นเอกสารเพ่ือหาแหล่งเงินอ่ืนชดเชย
การขาดดุลงบประมาณหรือมากู้เงิน 3 ฉบับ  

ดังนั้นคนที่มาจากภาคธุรกิจจะกังวล ไม่รู้กฎหมายคงกลัวจะเกิดความเสียหายหรือมีปัญหา แต่เรื่องสุขภาพก็มี
ปัญหาในการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินรวมด้วย ดังนั้นควรจะหารมต.หนุ่มๆ ส่วนนายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รมช.การคลังมีความเหมาะสมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่พรรคพลังประชารัฐเรื่องความรู้ความสามารถ แต่ตนเชื่อว่าความใจกล้า
ในการเซ็นเงินกู้มีอย่างแน่นอน เพราะอายุเกิน 70 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนที่พรรคเล็กมองว่านายสันติ จะเป็นรมว.
คลังก็ได้ แต่ประชาชนจะยอมรับหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง  

ส่วนจะดีกว่าที่นายกฯนั่งควบหรือไม่นั้น ตนมองว่านายกฯบริหารงานมา 6 ปีแล้ว และเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 
ประเทศจะไปข้างหน้าหรือถอยหลัง จะเสียหายอย่างไรนายกฯก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งวันนี้เรายังหารมว.ที่หาเงินเก่งๆยัง
ไม่ได้ทั้งวันนี้ยังปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีเงิน และเงินขาดดุล. 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/76283 
 
 
 

  

http://www.thaipost.net/main/detail/76283
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2 กันยายน 2563  

 แก ้รธน. 'ปากอย่างใจอย่าง' นักเลือกตั้งหวงอ านาจ-จุดวิกฤติ 
 

 

 
เริ่มนับหนึ่งอย่างเป็นทางการแล้ว ส าหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ภายหลัง ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล 206 
คนเข้าชื่อร่วมกันและเสนอให้กับ ‘ชวน หลีกภัย’ ประธานรัฐสภา 

พลิกดูตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลมีด้วยกันทั้งสิ้น 5 มาตรา แต่มีเนื้อหาด้วยกันทั้งสิ้น 10 หน้า 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน 
ส่วนแรก เป็นเนื้อหาว่าที่ด้วยการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไขให้การลงมติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียงข้างมากพิเศษ 3ใน5 จากเดิมท่ีบัญญัติให้ต้องมีเสียงส.ว.อย่างน้อย1ใน3อยู่ในฝ่ายเสียงข้างมาก 
ส่วนที่สอง เป็นเนื้อหาว่าด้วยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หลักใจความไม่ได้มีอะไรมาก กล่าวคือ ก าหนดให้มีการตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญจ านวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 150 คน ส่วนอีก 50 คนมาจากการเลือกของรัฐสภา 
20 คน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 20 คน และ กลุ่มนิสิตนักศึกษา 10 คน 

วางกรอบเวลาให้ ส.ส.ร.ต้องจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายใน 240 วัน และส่งให้รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ หากรัฐสภาไม่เห็นชอบจะส่งร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่กระบวนการการออกเสียงประชามติต่อไป 

ทันทีที่ตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงมือประธานรัฐสภาและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ปฏิเสธไม่ได้เริ่มเห็นวิกฤติ
และความไร้ชอบธรรมมาตั้งแต่ไกล เพราะพรรคร่วมรัฐบาลตั้งส.ส.ร.และวางกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บน
ตรรกะที่ไม่ถูกท่ีถูกทางเท่าใดนัก 
ความไม่ถูกที่ถูกทางที่สุด คือ การให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย 

แกนน าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล อ้างว่าเป็นการด าเนินรอยตามแนวทางของการจัดท ารัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 ที่เมื่อ
สภาร่างรัฐธรรมนูญด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รัฐสภาก็ให้ความเห็นชอบ ประกอบกับรัฐสภามาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนก็สมควรให้รัฐสภาลงมติความเห็นชอบ 

การอ้างเช่นนั้นไม่ได้ผิดหรือถูกเสียทีเดียว แต่มองย้อนกลับไปเมื่อครั้งการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกภายหลัง
การรัฐประหารเมื่อปี 2557 ปรากฎว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก าหนดให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญมีหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จและส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติก่อนไปสู่การท า
ประชามติในขั้นตอนสุดท้าย 
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ความคิดเช่นนั้นเป็นแนวคิดที่ดีแต่ผลที่ออกมากลับร้ายแรงและส่งผลเสียมากกว่าที่คิด เพราะตามหลักการแล้ว
เมื่อยึดมั่นในการท าประชามติเพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ ก็สมควรให้ประชาชนท าประชามติทันทีที่
คณะกรรมาธิการฯเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จโดยไม่ต้องผ่านเสียงของสภาอีก ซึ่งในกรณีของสปช.ปรากฎว่าเต็มไปด้วยการ
ใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองกดดันการท างานของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ 

โดยอ้างว่าสปช.มีอ านาจเบ็ดเสร็จสุดท้ายในการให้ความเห็นชอบ สุดท้ายเมื่อความคิดเห็นระหว่าง
คณะกรรมาธิการยกร่างฯและสปช.ไม่ตรงกัน สุดท้ายรัฐธรรมนูญจึงถูกคว่ ากลางที่ประชุมสปช. การท างานกว่า 8 เดือน 
และเม็ดเงินที่ใช้ไปในการท าร่างรัฐธรรมนูญต้องสูญเปล่า เพ่ือสนองความอยากทางการเมืองของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่
แอบอิงผู้มีอ านาจคสช.ในเวลานั้น 
มาถึงตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าบรรดาผู้แทนปวงชนชาวไทยจะเดินตามรอยนั้นอีก ไม่ต่างอะไรกับการเป็นคน ‘ปากอย่างใจ
อย่าง’ 
ปากของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลต่างบอกว่าต้องการให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน จึงต้องการให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
แต่กลับวางกลไกเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการเมืองด้วยการให้รัฐสภามีอ านาจให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญ 
หากเป็นเช่นนี้สภาพที่เกิดขึ้นในอนาคต คือ รัฐสภาที่ประกอบไปด้วยนักการเมืองและส.ว.ที่ไม่ได้มาจากเลือกของ
ประชาชน จะพยายามแสดงพลังกดดันส.ส.ร.เพื่อให้เขียนรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับความต้องการของรัฐสภา  ด้วย
การอ้างว่ารัฐสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากอดีต 
อีกไม่นานการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเปิดฉากข้ึน แต่วิกฤติก็เริ่มปรากฎให้เห็นเช่นกัน 
 

อ้างอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896149?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896149?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896149?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 

 

 

2 กันยายน 2563  

'รมว.คลัง' ลาออก! สะท้อนถึงรัฐบาลและนายกฯอย่างไร 
 

 

 
จับประเด็นร้อนล่าสุด "รมว.คลัง" ลาออก! สะท้อนถึงรัฐบาลและนายกฯอย่างไร 
สถานการณ์บ้านเมือง เกิดวิกฤติเศรษฐกิจย่ าแย่ จากพิษโรคโควิด-19ระบาด ประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลพรรค
พลังประชารัฐ ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะน าพาประเทศพ้นจากหุบเหวแห่ง
ความยากล าบากในการด ารงชีวิตและค้าขายฝืดเคือง 

การปรับเปลี่ยน คณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการดึงนักบริหารมืออาชีพมาร่วม
รัฐบาล แต่การที่ นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตัดสินใจลาออกจากต าแหน่ง หลังท างานได้ไม่
ถึงเดือน จึงเกิดค าถามหลากแง่มุมว่า อุบัติการณ์ดังกล่าว สะท้อนอะไรถึงรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่นายปรีดี ดาวฉาย ลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  สะท้อนความขัดแย้ง
ภายในรัฐบาล แม้ว่านายปรีดีจะเปิดใจกับกรุงเทพธุรกิจ ถึงการตัดสินใจดังกล่าวมีปัญหาสุขภาพก็ตาม แต่ใครจะ
เชื่อ เพราะท่ามกลางกระแสความไม่ลงรอยกันกรณีโยกย้ายปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงการคลัง ระดับ
อธิบดีไปจนถึงบอร์ดในธนาคารของรัฐ 

ความขัดแย้งที่ท าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลาออกจากต าแหน่ง กลายเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่น
ต่อรัฐบาล ในด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงก็ว่าได้ ความเชื่อมั่นยิ่งลดซ้ าเติมตั้งแต่ปรับทีมรัฐมนตรีด้าน
เศรษฐกิจออกยกชุด ท่ามกลางกระแสข่าวว่าไม่มีนักบริหารที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ กล้าเข้ามาร่วมวงรัฐบาลพลเอก 
ประยุทธ์ เพราะสถานการณ์การแย่งชิงต าแหน่งรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐช่างรุนแรงหนักหนายากจะต้านทาน 
นอกจากจะลดความเชื่อม่ันของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังสะท้อนถึงตัวตน อารมณ์และความรู้สึกความเป็น
ผู้น าของพลเอกประยุทธ์ ไปในคราวเดียวกัน เพราะเชื่อว่าไม่มากก็น้อยว่า "ศิลปะการเป็นผู้น า" ในการหนุนให้คนที่
รับอาสามาท างานแก้ไขปัญหาของประเทศ ต้องใช้มีความ "ละเอียดอ่อน" มากกว่า บทบาทการเป็นผู้น ากองทัพ 

แม้ว่า ช่วงที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จะปรับความแข็งกร้าวลงมากแล้ว สังเกตจากการลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนทั่วประเทศ จะมีมุกตลก ลูกล้อลูกชน ให้ได้เห็น ซึ่งลดความห่างระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ทว่า 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

ศิลปะการใช้งานเพ่ือนงาน ในคณะรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ลูกน้องเก่านั้น ควรปรับหากจะดึงมืออาชีพมาท างาน แก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ 
ปัญหาต่อมาคือ สะท้อนถึงอิทธิพลของแกนน าในพรรคพลังประชารัฐ ก าลังอยู่เหนือความเป็นนายกรัฐมนตรี ของ
พลเอก ประยุทธ์ ซึ่งก าลังซ้ าเติมแผลเก่าในใจประชาชนว่า ปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา แย่งชิงต าแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อแก้ปัญหาภายในพรรค หรือเพื่อหาคนแก้ปัญหาให้ประเทศชาติ 
ขณะเดียวกัน ภาพลักษณ์ของรัฐมนตรีภายในรัฐบาลนั้น ก าลังเสื่อม จากการท างานแยกส่วนตามโควตาของพรรค แม้จะ
มีมืออาชีพเข้าไปท างานร่วมกับนักการเมือง กลายเป็นการร่วมกลุ่มกัน แบบรุ่นพี่รับน้องกับผู้เข้ามาใหม่ 
กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งภายในและจบลงด้วยการแยกทางจากลา สะท้อนถึงรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ใน
สายตาประชาชนว่า ความเชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่อีกไม่นาน ได้เพิ่มมากขึ้นน่าหว่ันวิตก แม้พลเอก ประยุทธ์ จะ
พยายามสร้างความเชื่อม่ันที่ถดถอยก็ตามที 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896175?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
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03 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

   สิ่งที่เกิดกับ 'จันทร์โอชา' 
   

 
          
เห็นด้วยนะ...  

สุทิน คลังแสง บอกว่า......มีข่าวว่ามีชื่อนายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ
พรรคเพื่อไทย ติดโผ รัฐมนตรีคลังคนใหม่ อาจเป็นผลจากการที่รัฐบาลพยายามควานหาคนที่มีความสามารถ  หากมีการ
เลือกนายสุชาติ จริง มองว่ารัฐบาลหมดหนทางแล้ว หรือที่เรียกว่าจนตรอก... 
            ถ้าเป็นตามนี้ก็น่าจะจนตรอกจริงๆ เพราะสมัยที่ นายสุชาติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ๒ เดือนกว่า ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  ที่ส าคัญมาแบบไม่มีตัวเลือก! แถมเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ร่วมปี ก็ไม่มีอะไรให้จดจ า 
            ถ้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวเรือใหญ่ฟ้ืนอภิมหาวิกฤติเศรษฐกิจ จากมหาวิกฤติโควิด -
๑๙ คงจะดูไม่จืดจริงๆ หมดหนทางตามที่ สุทิน คลังแสง ว่ามานั่นแหละครับ...ก็ปล่อยข่าวกันไป แต่ไม่ควรเป็นตัวเลือก 
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะน ามาใช้งาน เรายังมีคนที่มากความสามารถ อีกเยอะ แต่ติดตรงที่ ไม่อยากจะเข้ามา
เพราะเปลืองตัว 
            สิ่งที่เกิดกับ "ปรีดี ดาวฉาย" ท าให้เห็นแล้วว่า ยากท่ีคนมีฝีมือจะเดินเข้าสู่การเมือง โดยไม่มีหลักประกันในการ
ท างาน ฉะนั้น...เป็นหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมา และกันเกมการเมืองในรัฐบาลออกไปจาก
คนที่จะมากอบกู้เศรษฐกิจชาติ เพราะล าพังคนไม่ชอบรัฐบาลถล่มก็หนักพออยู่แล้ว หากคนในรัฐบาลเอาแต่จะเลื่อยขา
กัน ก็ไม่มีใครอยากเข้ามา ยกเว้นกันการเมืองผู้กระสันอยากจะได้เก้าอ้ีรัฐมนตรี แต่ความสามารถตลาดล่าง พวกนี้จะพา
ชาติล่มจม เข้าใจนะ สันติ พร้อมพัฒน์ 
            เอาล่ะรายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ที่โผล่มา หลายคนหน้าตาไม่ขี้เหร่  วิรไท สันติประภพ  
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรณ์ จาติกวณิช ความสามารถมี แต่ใจไม่รู้  
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            ขณะที่ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยามนี้ คือต าแหน่งที่ส าคัญที่สุดในรัฐบาลรองจาก
นายกรัฐมนตรี เก้าอ้ีตัวนี้ เป็นโควตากลางของ นายกรัฐมนตรี  จะดีจะชั่วหลังจากนี้ก็อยู่ในมือนายกรัฐมนตรีฉะนั้นหันดู
ให้รอบๆ เพราะมีอีกหลายรายชื่อ เต็มไปด้วยศักยภาพ เพียงแต่ไม่ใช่ลูกพรรคพลังประชารัฐของ "ลุงป้อม" 
            เพ่ืออนาคตของชาติแล้ว หลายๆ ชื่อควรจะให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวด ในการทบทวน และทาบทามเพ่ือ
แก้ปัญหาวิกฤติครั้งใหญ่นี้ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ศุภชัย พานิชภักดิ์ บัณฑูร ล่ าซ า  คนเหล่านี้มีดีมากพอที่จะสร้าง
โอกาสให้ประเทศได้และหมากตานี้อาจตัดสินอนาคตของรัฐบาล เพราะหนทางข้างหน้า ไม่ใช่ขวากหนาม  แต่เป็นดง
ระเบิด........... 
            พักเรื่องเครียดๆ ไปดูเรื่องร้อนๆ กันบ้าง เคยย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยกันบ้างมั้ย มียุคไหนบ้างที่ ลูก 
เมีย อดีตนายกรัฐมนตรี ท าตัวเป็นข่าว ยุ่งวุ่นวายงานบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนใหญ่ไม่มาวุ่นวายนะ นอกจากยุค
ทักษิณ ติ๊กผิด โกงข้อสอบ โอนหุ้น ที่หนักหน่อย เล่นบทซูสีไทเฮา นั่งก ากับพรรคการเมือง คุมรัฐบาลอยู่ข้างหลัง           

  แต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับ ลูกสาว ๒ คนของ พล.อ.ประยุทธ์ กลับกันอย่างสิ้นเชิง คนที่เอาแต่ พร่ าเพ้อ เรื่อง
ประชาธิปไตย แต่การกระท ากลับเลวทรามเยี่ยงอาชญากร ธัญญา จันทร์โอชา, นิฏฐา จันทร์โอชา ลูกสาวฝาแฝด พล.อ.
ประยุทธ์ ถูกด่าสาดเสียเทเสียในโซเชียลมาหลายวัน ทั้งๆ หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานของพ่อมา
ตลอดเวลา แต่วันนี้ต้องลุกขึ้นสู้แล้ว เพราะพวกล่าแม่มด ตามหาลูกประยุทธ์ คือพวกที่ชี้หน้าด่ารัฐบาลว่าคุกคาม
ประชาชน ล้ าเส้นมากไป 
-------------- 
            ข้าพเจ้า นางสาวธัญญา จันทร์โอชา และ นางสาวนิฏฐา จันทร์โอชา ประสงค์ด าเนินการทางกฎหมายกับ
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือสื่อใดๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ, ด่าทอให้ร้าย, กล่าวหา, คุกคาม, หมิ่นประมาท ข้าพเจ้า
ทั้งสอง เช่นการกล่าวหาว่า ข้าพเจ้าทั้งสอง เปลี่ยนนามสกุล , อาศัยอย่างสุขสบายอยู่ในคฤหาสน์ต่างประเทศ , เป็น
เส้นทางฟอกเงินของบิดาและอ่ืนๆ โดยปราศจากหลักฐานและไม่มีมูลความจริงเช่นนี้ ก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อตัว
ข้าพเจ้าทั้งสองและวงศ์ตระกูล ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง 
            ข้าพเจ้าทั้งสอง ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการงานของบิดา ไม่เคยแสดงความคิดเห็นใดๆ ทางการเมือง วันนี้ข้าพเจ้าทั้ง
สอง จ าเป็นต้องปกป้องเกียรติยศ ศักดิ์ศรี สิทธิของตนเองและวงศ์ตระกูล ข้าพเจ้าทั้งสองขอเรียนชี้แจง ในประเด็นข้อ
กล่าวหาต่างๆ ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้น ดังนี้ 
            ข้อ ๑ กล่าวหาว่า : มีการเปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดา เพ่ือท าเรื่องผิดกฎหมายต่างๆ เช่น ฟอกเงิน   ขอวีซ่า
เพ่ือหนีไปอยู่ต่างประเทศ ฯลฯ 
            ข้อเท็จจริง : ไม่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใดๆ ยังคงใช้ชื่อ ธัญญา จันทร์โอชา และ นิฏฐา  จันทร์โอชา 
ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงปัจจุบัน 
            ข้อ ๒ กล่าวหาว่า : ไม่ได้อยู่ประเทศไทย 
            ข้อเท็จจริง : อยู่ประเทศไทยมาโดยตลอด ใช้ชีวิตปกติอย่างประชาชนคนไทยทั่วไป 
            ข้อ ๓ กล่าวหาว่า : เรียนอยู่ประเทศออสเตรเลีย 
            ข้อเท็จจริง : ไม่เคยเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย เคยเดินทางไปท่องเที่ยวเพียงครั้งเดียว เมื่อวัยเด็ก 
            ข้อ ๔ กล่าวหาว่า : เรียนอยู่ต่างประเทศ 
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            ข้อเท็จจริง : ข้าพเจ้าทั้งสอง เรียนจบชั้นประถมและมัธยม จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
เรียนจบปริญญาตรี จาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น 
            ข้อ ๕ กล่าวหาว่า : สอบตกปริญญาโท อธิการบดีถูกกดดันให้รับเข้าเรียน 
            ข้อเท็จจริง : ไม่ได้เรียนปริญญาโท และ ไม่เคยสอบตก เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเกรดเฉลี่ย 
๔.๐๐ และ ๓.๙๖ และ เรียนจบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒ ทั้งคู่ 
            ข้อ ๖ กล่าวหาว่า : ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่ประเทศอังกฤษ โดยมีเจ้าสัวซื้อให้ 
            ข้อเท็จจริง : ข้าพเจ้าทั้งสองใช้ชีวิตตามปกติในประเทศไทย ไม่เคยพ านักอาศัยในประเทศอังกฤษหรือประเทศ
อ่ืนใดเป็นระยะเวลานาน ไม่เคยพักอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ใดๆ ข้าพเจ้าทั้งสองได้เดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษครั้งล่าสุด
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว โดยเข้าพักโรงแรมตามปกติ ในการนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองได้มอบหลักฐานการเดิน
ทางเข้าออกประเทศไทย ให้กับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว 
            ข้อ ๗ กล่าวหาว่า : มีการซุกเงิน ฟอกเงิน โดยบิดาโอนเงินเข้าบัญชีลูกท่ีต่างประเทศ 
            ข้อเท็จจริง : ข้าพเจ้าทั้งสองไม่มีบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศ มีเพียงบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น 
            ข้อ ๘ กล่าวหาว่า : บิดาโอนเงินเข้าบัญชีลูกท้ังสองคนเพื่อฟอกเงิน 
            ข้อเท็จจริง : บิดาโอนเงินให้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือความลับใดๆ บิดาเป็นผู้ชี้แจงเองและ
แจกแจงที่มาที่ไปของเงินอย่างชัดเจนในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.อย่างเปิดเผย ตั้งแต่เมื่อครั้งรับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ และยังปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อทั่วไปหลายครั้งแล้ว โดยเงินส่วนนี้มี
ที่มาจากการขายที่ดินของ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา (คุณปู่) และมีการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัว ซึ่งที่ดินผืนนี้
เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวมามากกว่า ๕๐ ปี 
            ข้อ ๙ กล่าวหาว่า : ท าไมไม่เคยมีภาพหลุดออกมาใน Social Media ใดๆ เลย แม้กระทั่งของเพ่ือนยังไม่มีภาพ 
            ข้อเท็จจริง : ข้าพเจ้าทั้งสองไม่มีบัญชีส่วนตัวใน Social Media ใดๆ และกลุ่มเพื่อนที่ติดต่อกันก็เข้าใจในสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวจึงไม่เคยแชร์ภาพใดๆ และไม่ต้องการให้มีบุคคลใดน าภาพไปแอบอ้างใช้หาประโยชน์ 
            ข้อ ๑๐ กล่าวหาว่า : ไม่เปิดเผยตัวเหมือนลูกนักการเมือง หรือลูกนายกฯ คนอ่ืนๆ 
            ข้อเท็จจริง : ข้าพเจ้าทั้งสองใช้ชีวิตปกติเหมือนประชาชนคนไทยทั่วไป ไม่ได้ต้องการเป็นที่รู้จักหรือเปิดเผยตัว
ว่าเป็นลูกใคร เพราะไม่ต้องการได้รับอภิสิทธิ์หรือเพ่ือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งของบิด า หากมีใคร
แอบอ้างว่ารู้จัก สามารถช่วยเหลือเพ่ือรับผลประโยชน์ต่างๆ ได้ เป็นเรื่องเท็จทั้งหมด 
            ข้าพเจ้า นางสาวธัญญา จันทร์โอชา และ นางสาวนิฏฐา จันทร์โอชา ต้องการใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้อง
ด าเนินคดีอย่างถึงที่สุด กับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ, ด่าทอให้ร้าย, กล่าวหา, คุกคาม, หมิ่นประมาท ทั้งหมด ทั้งผู้ที่โพสต์
และแชร์ ในทุกช่องทาง Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter,  Youtube ฯลฯ รวมถึงสื่อ หรือ พ้ืนที่
สาธารณะอ่ืนๆ โดยไม่มีการยอมความใดๆ ทั้งสิ้น 
            หากผู้ใดมีหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ , ด่าทอให้ร้าย, กล่าวหา, คุกคาม, หมิ่นประมาท ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้ า พ เ จ้ า ทั้ ง ส อ ง เ พ่ิ ม เ ติ ม  ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ส่ ง ข้ อ มู ล ม า ที่ ท น า ย ค ว า ม ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ทั้ ง ส อ ง  ท า ง
อีเมล  law.one555@gmail.com เพ่ือรวบรวมและด าเนินการฟ้องร้องต่อไป.... 
---------------- 
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            ครับ...ใช้สิทธิเสรีภาพด่าคนอ่ืนจนเพลิน ถึงเวลาต้องรับผลของการกระท า  มีทั้งนักการเมืองฝ่ายค้าน  
เซเลบเคลื่อนไหวด่ารัฐบาล ไปยันมวลชนปลายแถว ร้องหาความเป็นธรรมในสังคมด้วยการคุกคาม ให้ร้ายผู้อ่ืน ควร
ได้รับบทเรียน ผ่านกระบวนการยุติธรรม ตามหาลูกประยุทธ์ ก็ไปเจอกันที่ศาล. 
                             ผักกาดหอม 
  
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/76327 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/76327
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3 ก.ย. 2563-00:10 น. 

"เสียงประชาชน" เป็นเสียงสะท้อนที่ผู้มีอ านาจต้องรับฟัง 
 

 
 

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ - เสียงประชาชน 
อีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างชาวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด เรื่อง “ความเห็นคนอีสานกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่” 

ผลส ารวจพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับภาพรวมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่น ใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกล้างสมองให้ออกมาเคลื่อนไหว  นอกจากนี้ ยังเห็นว่า
รัฐบาลเสียเองที่ปล่อยให้เกิดการคุกคามการแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ตามกดดันไป
ถึงท่ีพัก หรือบุกไปถึงครอบครัว 
เป็นเสียงสะท้อนที่ผู้มีอ านาจต้องรับฟัง 

การส ารวจครั้งนี้ ยังมีประเด็นการโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีด้วย โดยเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกจ านวน 250 คน
ไม่ควรโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกแล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างถึง 78.6 เปอร์เซ็นต์เห็นถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ 
ไม่เห็น ด้วยกับการที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งอ านาจตามบทเฉพาะกาลโหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนให้พรรคร่วมรัฐบาลแสดงจุดยืนเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 และรัฐบาลควรจัดท าประชามติเพ่ือหาทางออกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเสียงส่วนใหญ่ 
อันเป็นการเรียกร้องโดยตรงไปยังวุฒิสภาและพรรคร่วมรัฐบาล 

ในขณะนี้ แม้ว่าทุกฝ่ายจะเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ล่าสุดพรรคร่วมรัฐบาลก็ยื่นร่างร่วมขอแก้ไข
ด้วย จึงได้แต่หวังว่าจะมีความตั้งใจจริง มิใช่ท าเพียงเพ่ือลดกระแสต่อต้าน ส าหรับพรรคร่วมฝ่ายค้าน แม้จะมีความเห็น
ต่างกันบ้าง แต่สุดท้ายเป้าหมายเพื่อน าไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีตัวแทนของประชาชนและทุกภาคส่วน
เข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาปกครอง พร้อมแต่งตั้งองค์กร กลไก
ของตัวเองข้ึนมา ท าให้การเมืองเกิดความเหลื่อมล้ า ท าให้ประเทศชาติเสียโอกาสอย่างมาก 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้อธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง จะต้อง เร่งมือตั้งแต่วันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4828539  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4828539
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/MOP2.jpg
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3 กันยายน 2563 00:10 น.    

อลหม่าน "ครม.เรือเหล็ก" ! 
 

 
 

"ถ้ารัฐมนตรีไม่อยู่ก็ยังมีรัฐมนตรีช่วย ตนในฐานะหัวหน้าเศรษฐกิจก็เป็นคนขับเคลื่อนอยู่แล้ว เพราะท างาน
ร่วมกับคนเหล่านี้มาตลอดตั้งแต่ต้นของทุกโครงการ ข้อส าคัญเราอย่าพูดจนเกิดความเสียหาย จึงต้องขอร้องหลายๆคน 
ที่ออกมาพูดตอนนี้เหมือนได้โอกาสอะไรสักอย่างหรือไม่ 

ท าไมไม่เอาประเทศชาติมาก่อน และท าไมไม่เชื่อม่ันว่ารัฐบาลท างานได้ ซึ่งเราต้องท างานให้ได้ ขออย่าไปติดยึด
กับบุคคลมากนัก ขณะที่ในเรื่องการท างานในระดับปฏิบัติอย่าลืมว่ายังไม่ระดับนโยบายคือผมและรัฐบาล รวมทั้งมีฝ่าย
การเมืองขับเคลื่อนและผู้ปฏิบัติคือข้าราชการ" (2ก.ย.63) 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปักหลักชี้แจงกับสื่อมวลชน ที่
ท าเนียบรัฐบาล ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ าท่วมที่จ.สุโขทัยในช่วงบ่าย แต่เมื่อมีประเด็นร้อนๆ ผู้น ารัฐบาล 
"กัปตันเรือเหล็ก" ต้องเคลียร์ กันก่อน เพราะอย่าลืมว่าการลาออกจากต าแหน่ง รมว.คลัง ของ "ปรีดี ดาวฉาย" จน
กลายเป็น "ข่าวใหญ่" ช็อคทุกคนเมื่อเย็นวันที่ 1ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นต่อครม.ทั้งคณะ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัว พล.อ.ประยุทธ์ ชนิดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ปมความขัดแย้งระหว่างปรีดี กับ "สันติ พร้อมพัฒน์" รมช.คลัง ที่ว่ากันว่าก าลังได้รับ "แรงหนุน" จาก "บิ๊กป้อม"
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้ก้าวขึ้นมาท าหน้าที่ "ขุนคลัง" แทน
ปรีดี และยิ่งฟังจากการให้สัมภาษณ์ของสันติ ยิ่งตอกย้ าแสดงถึงความเชื่อมั่นลึกๆของตัวสันติ เองว่าเขามีความพร้อม
มากน้อยไหน โดยเฉพาะความพร้อมที่จะรับมือกับ "แรงกดดัน" แรงต้านอันเกิดจากความคาดหวัง ว่ารัฐบาลจะสามารถ
กู้วิกฤติเศรษฐกิจหลังโควิดขึ้นมาได้ 

การตัดสินใจลาออกของปรีดี ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เองจะออกมายืนยันในทิศทางเดียวกับ สันติ ว่ามาจาก
ปัญหาด้านสุขภาพของปรีดี เองก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากที่จะท าให้ใครหลายคนเชื่อไปตามที่ว่านั้น   
ยิ่งในช่วงเย็นมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากพรรคพลังประชารัฐ ว่าไม่เพียงแต่บิ๊กป้อม จะหนุน สันติ ขึ้นนั่งรมว.
คลัง เท่านั้น แต่ยังมีเตรียมผลักดัน "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" จาก รมช.แรงงาน มาเป็น รมช.คลัง ตามโผเดิมที่เคยมีการ
วางตัวกันมาก่อนหน้าที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศ ยึดโควต้าเก้าอ้ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200902/f408b7eb8c3fa95f532c815aa0b1b486e92a7916fd83dee4c674c4ada2b53a96.jpg?itok=Q-_ujhhi
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อย่างไรก็ดี หากโผที่ว่านี้ ลุล่วง จะยิ่งเป็นการตอกย้ าว่า แท้จริงแล้วที่ปรีดี ไม่สามารถนั่งท างานในฐานะ "ขุน
คลัง" ต่อไปได้ เพราะทนพิษบาดแผลจาก "เกมการเมือง" ที่กดดันอย่างหนักไม่ไหวนั่นเอง  ในท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ 
ที่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ก าลังเผชิญ ยังจะต้องหาทางรับมือกับ "วิกฤติศรัทธา" อย่างรุนแรง อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ ก็
เป็นพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะกัปตันเรือเหล็กคนนี้ เคยออกปากทาบทาม "คนเก่ง" คนดี มีฝีมือ มาแล้วหลายต่อหลายคน 
แต่ก็โดนปฏิเสธ มาแล้ว แต่เมื่อได้ คนนอกเข้ามาท างาน ก็ยังอยู่ไม่ยืด นั่งอยู่ในต าแหน่งได้เพียง20 กว่าวันเท่านั้น 
ท่ามกลางกระแสข่าวที่ยากจะกลบว่า คนนอกหรือจะสู้การเมืองในพรรคพลังประชารัฐ ที่ร้อนแรง เพราะ "คนอกหัก" ไม่
ยอมจบ ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/179544 
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3 ก.ย. 2563 05:15 น. 

2 ปี ยาวไป 
 
 

ในที่สุด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ “ฉบับหน้าปกประชาธิปไตยไส้ในเผด็จการ” ก็เริ่มต้นนับหนึ่งได้ซะที เมื่อพรรค
ร่วมรัฐบาลได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประกบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาในที่
ประชุมร่วม 2 สภาเป็นแพ็กคู่ทูอินวัน 

แถมพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังเกิดดวงตาเห็นธรรมมองเห็นตรงกันให้มี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง
ของประชาชน 200 คน ท า หน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับใบสั่ง คสช.แสดงว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญก าลังจะเกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่แค่หนังโฆษณาแหกตาประชาชน มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่มันเกิดขึ้นแล้วซะด้วยซี 
“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าก่อนจะมองไกลไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ร. 200 คน ต้องเริ่มทะลวงกุญแจล็อกดอกแรก แก้ไขมาตรา 
256 เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญขั้นต่อไปไม่ติดซอยตัน จ าเป็นต้องพ่ึงบริการ ส.ว.ลากตั้ง ช่วยโหวตสนับสนุนไม่ต่ ากว่า 
84 คน 

  พูดง่ายๆแม้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจะโหวตสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสภาฯ ถ้า ส.ว.ลากตั้งไม่โหวต
สนับสนุนถึง 84 คน การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช.ต้องจบเห่กลางทาง “แม่ลูกจันทร์” หยิบร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลไปวางประกบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน  เทียบกันบรรทัดต่อ
บรรทัดมาตราต่อมาตรา พบว่าทั้ง 2 ร่างยังมีข้อแตกต่างหลายประเด็น เช่น...หลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ร่างฯ
พรรคร่วมรัฐบาลก าหนดให้มีเสียงเห็นชอบ 3 ใน 5 ของ ส.ส. และ ส.ว.รวมกัน แต่ร่างฯพรรคร่วมฝ่ายค้านก าหนดให้ใช้
เสียงก่ึงหนึ่งของ ส.ส.และ ส.ว. 2 สภา ร่างฯของพรรคร่วมฝ่ายค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายกว่าร่างฯ พรรคร่วมรัฐบาล 

อีกประเด็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือร่างฯของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก าหนดให้ ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ให้เสร็จภายใน 120 วันหรือ 4 เดือน แต่ร่างฯพรรคร่วมรัฐบาลก าหนดให้ ส.ส.ร.ยกร่างให้เสร็จภายใน 240 วัน หรือ 
8 เดือน  “แม่ลูกจันทร”์ มองว่ากรอบเวลายกร่างรัฐธรรมนูญ 120 วัน พอเหมาะพอดี ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินควร 

สรุป ถ้าจะใช้โมเดลแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาท าคลอดรัฐธรรมนูญใหม่ประมาณ 1 ปี!!
แต่ถ้าใช้โมเดลพรรคร่วมรัฐบาลจะใช้เวลาท าคลอด 2 ปี  กว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะคลอดออกมาเป็นตัว... หมอต าแยต้อง
รอกันเหนียงยาน. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1922613 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1922613
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วันท่ี 03 ก.ย. 2563 เวลา 09:11 น. 

เทหมดหน้าตัก บิ๊กตู่โชว์โหมโรงเศรษฐกิจ 
 

 
 

ถือเป็นเกมเสี่ยงเทหมดหน้าตักของ "บิ๊กตู่" ที่แจกแหลกและแหกกฎ หวังโชว์ภาวะผู้น าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ โดยไม่
พึ่งเงาขุนคลัง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประกาศกร้าว เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ บริหาร
เศรษฐกิจได้ บริหารเศรษฐกิจเป็น แม้ว่า จะไม่มี รมว. คลัง ปรีดี ดาว ฉาย ที่ลาออกหลังจากท างานไม่ถึงเดือน "อย่าติด
ยึดบุคคลมากนัก ไม่มี รมว.คลัง รัฐบาลก็ยังท างานบริหารเศรษฐกิจได้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา 
หลังเป็นประธานประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ. 

ในการประชุม ศบศ. ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ถือโอกาส ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ ประกอบด้วย 
1 แจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป 15 ล้านคน ใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จ านวน 4.5 
หมื่นล้านบาท 
2 จ้างนักศึกษาจบใหม่ท างาน 2.6 แสนคน ใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จ านวน 2.3 หมื่นล้านบาท 
3 ปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ให้ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจกว่า 2.2 ล้านคน หยุดงานได้ 2 วัน ไปเที่ยว
ในโครงการนี้ โดยไม่นับเป็นวันหยุด 

มาตรการดังกล่าว ถือเป็นมาตรการจานด่วน ที่เหมือน พล.อ.ประยุทธ์ เร่งท าออกมา เพ่ือโชว์ว่า ไม่ได้มีแต่
ค าพูดว่า ไม่มี รมว.คลัง ก็บริหารเศรษฐกิจได้ แต่มีมาตรการเข็นออกมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตน เป็นการการันตีรัฐบาลท า
จริงไม่ได้ดีแต่พูด แต่มาตรการจานด่วน ที่เร่งเกินไป อาจจะมาเป็นมาตรการจานร้อนที่ลวกใส่มือทีมเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ที่มีความคิดว่า การบริหารเศรษฐกิจไม่จ าเป็นต้องพ่ึง รมว.คลัง ก็ท างานได้ 

มาตรการที่ออกมาต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรใหม่ เป็นมาตรการที่คิดอะไรไม่ออกก็แจกเงินไว้ก่อน โดยอ้างว่าเป็น
การกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ 
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มาตรการแจกเงิน 3,000 บาท 15 ล้านคน มีแค่กรอบกว้างๆ และมีช่องโหว่อีกมาก ตั้งแต่คนที่มีสิทธิ ขอให้อายุ 18 ปี 
เท่านั้น สามารถเข้าไปจองสิทธิได้หมด ไม่สนว่าอยากดีมีจน เป็นคนรายได้น้อย เป็นคนรวย เป็นข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีเงินเดือนอยู่แล้ว ทุกคนได้หมดขอให้เข้าไปแย่งจองในระบบให้ทันเป็น 15 ล้านคน ให้ได้เท่านั้น 
การท าแบบนี้ เหมือนการหว่านเงินไม่มีทิศไม่มีทาง ไม่มีกรอบไม่กลักเกณฑ์ นึกอยากจะแจกก็แจก ซึ่งจะเป็นจุด อ่อนที่
ทีมเศรษฐกิจลุงตู่จะถูกโจมตีอย่างหนักต่อไป 

นอกจากนี้ ร้านค้าที่ผู้ได้สิทธิจะไปซื้อของได้รัฐบาลตั้งเป้าว่า ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก ซึ่งได้เปิดทางให้ซื้อของ
ในร้านเซเว่น และห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ได้ด้วย อย่างนี้ก็นึกภาพออกไม่ยากว่า ร้านค้าขนาดเล็กกับร้าน
เซเว่น ใครจะมีภาษีดีกว่ากัน หากรัฐบาลยังยืนเงื่อนไขนี้ ก็ต้องท าใจเตรียมตัวทัวร์ลงว่า โครงการนี้จริงๆ แล้ว ออกมา
เพ่ือเอ้ือนายทุน 

ขณะที่มาตรการจ้างงานนักศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลช่วยออกค่าจ้างให้ครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 12 เดือน แบ่งเป็นใน
ส่วนปริญาตรีไม่เกิน 7,500 บาท ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท และ ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท ภายใต้เงื่อนไข ในช่วงเวลา 1 
ปี ที่นายจ้างเข้าโครงการนี้ จะต้องไม่ลดการจ้างงานเกินกว่า 15% การผูกมัดเช่นนี้ ไม่มีผู้ประกอบการไหนกล้าเข้า 
เพราะไม่มีใครบอกได้ว่าในอนาคต 12 เดือน ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น จะต้องลดรายจ่าย เลิกจ้างพนักงานมากน้อยขนาด
ไหน หรือ สุดท้ายไปไม่ไหวต้องปิดกิจการก่อน 12 เดือนข้างหน้าก็ได้ 

ดังนั้น มาตรการจ้างงานที่ถูกออกแบบ ที่ดูเหมือนดีมีหลักการ แต่ในทางปฏิบัติจะล้มเหลว ไม่ได้ผลอย่างที่วาด
ฝันไว้ สุดท้ายมาตรการตัดผุ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ให้คนจองห้องเที่ยวได้ถึงสิ้นเดือน ก.ย. นี้ จ านวน 5 ล้านห้อง 
แต่ตอนนี้มีคนจองไม่ถึง 1 ล้านห้อง การให้ข้ราชการหยุดงานได้ 2 เที่ยว จะตรวจสอบได้อย่างไร ว่า ข้าราชการหยุดไป
แล้วเที่ยวในโครงการนี้ จะป้องกันอย่างไรว่าหยุด 2 วัน นอนเล่นอยู่บ้านหรือไปเที่ยวที่ไม่เกี่ยวกับโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน ท าให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีก 

ส่วนการเปิดประเทศให้ต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวไทย ที่พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศกร้าวว่าไม่ท าเศรษฐกิจอยู่ไม่ได้ 
โดยจะดีเดย์ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป เริ่มจากภูเก็ตโมเดล มาถึงวันนี้ นายกรัฐมนตรีเริ่มออกอาการกล้าๆ กลัวๆ เพราะหวั่น
ใจว่าหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาและน าเชื้อโควิดเข้ามาติดในประเทศ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยแทนที่จะฟ้ืนจะ
กลายเป็นทรุดดิ่งเหวมากลงไปอีก 

ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ทุกอย่างบีบรัดทีมเศรษฐกิจลุงตู่จนหายใจแทบไม่ออก ยิ่ง รมว.คลัง มาโดดหนีท าให้ภาพ
รัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจเสียหายรุนแรง ท าให้ลุงตู่ต้องสวมวิญญาณหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ด้วยสรุปออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจกลบกระแส บริหารเศรษฐกิจไม่ได้เช่นนี้ ถือเป็นการเสี่ยงแสนเสี่ยงที่มาตรการออกมาที่ยังไม่ตกผลึกจะ
ไม่ปัง และท าให้รัฐบาลพังเพ่ิมมากข้ึนไปอีก 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/finance-stock/news/632115 
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