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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.ช่วย 'สลิลทิพย์' หาเสียง เลือกตั้งซ่อม 'เมืองปากน้้า' 7 
2 มติชนออนไลน์ ‘สมพงษ’์ ขนทัพใหญ่เพ่ือไทย ช่วย ’สลิลทิพย์’ หาเสียง 9 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ขนทัพใหญ่ ดัน ‘สลิลทิพย์’ โกยเสียงเลือกตั้งซ่อม ยึดเขต 5 

สมุทรปราการ 
11 

4 ไทยรัฐออนไลน์ “นิพนธ์” คาด ต.ค. ชัดเลือกท้องถิ่นประเภทใดก่อน ชี ้ดูความพร้อมเป็นหลัก 13 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นิพนธ์' ย้้าเดือน ต.ค. ชัดเลือกท้องถิ่นแบบใดก่อน 14 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ พท. แนะย่นเวลาแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิน 1 ป ี 15 
7 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ หนุนตั้ง ส.ส.ร.แนะแก้รธน.ไม่ควรเกิน 1 ปี อัด ‘ประยุทธ์’  17 
8 แนวหน้าออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ขีดเส้นแก้ รธน. ไม่เกิน 1 ปี จี้‘บิ๊กตู’่จริงใจบีบ ‘ส.ว.’หนุน 19 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เพ่ือไทย" ขีดกรอบเวลาแก้ไข รธน. หลังมี ส.ส.ร. ไม่ควรเกิน 8 เดือน 21 
10 ข่าวสดออนไลน์ พท.แนะไทม์ไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ "บิ๊กตู่-สว." เลิกพ้ีอ้านาจ-คุกคาม ปชช. 23 
11 มติชนออนไลน์ พท. มติยื่นแก้ รธน. ม. 256 เปิดพรรคร่วมรบ.-ส.ว.ใครเห็นด้วยยื่นญัตติประกบ 25 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. มีมติแก้รัฐธรรมนูญ-ตั้ง ส.ส.ร. 26 
13 สยามรัฐออนไลน์ "นิพนธ์" ชี้ ปชป. จะเสนอร่างแก้ รธน. ต้องรอฟังประชุมร่วม ส.ส.-รมต. ก่อน 27 
14 มติชนออนไลน์ นิพนธ์ รอฟังจุดยืน ปชป. เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้การตัดสินใจอยู่ที่ ‘รัฐบาล’ 28 
15 คมชัดลึกออนไลน์ ชัดเจน ปชป. หนุนแก้ รธน. ม.256 เปิดทางแก้ทั้งฉบับ 29 
16 มติชนออนไลน์ บิ๊กป้อม เลี่ยงตอบ พปชร. เห็นด้วยแก้ รธน.  30 
17 มติชนออนไลน์ ‘วิษณ’ุ เผย สภายังไม่ส่งสัญญาณแก้ รธน. มา  31 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ ชี้ตั้ง ส.ส.ร. ต้องให้ปชช.ออกเสียงประชามต ิ 32 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ พรเพชร' ลัน่ตั้ง ส.ส.ร. ยุ่งเหยิง-ไม่ถูกต้อง 34 
20 มติชนออนไลน์ พรเพชร ยัน ส.ว.ไม่ขวางแก้ รธน. แต่ไม่เห็นด้วยตั้ง สสร.  35 
21 มติชนออนไลน์ ‘สุทิน’ หวัง แก้ รธน. ม.256 ใช้เวลาไม่เกิน 5 เดือน  36 
22 มติชนออนไลน์ ‘อนุทิน’ กั๊กตอบภูมิใจไทยเห็นด้วยแก้ รธน.  38 
23 คมชัดลึกออนไลน์ "จตุพร" ย้้า แก้ รธน. ต้องยึดหลักความส้าเร็จ 39 
24 บ้านเมืองออนไลน์ เพ่ือไทยชวนเยาวชนร่วมโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย 41 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 ไทยโพสตอ์อนไลน์ พรรคเพ่ือไทย ประกาศรับสมัคร 'อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย' 350 คน 42 
26 สยามรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย" ชวน "นิสิต-นศ." ร่วม "อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย" จับตา

เลือกตั้งปากน้้า 
43 

27 มติชนออนไลน์ “เพ่ือไทย” ชวนนิสิต-นศ.รว่มอาสาสมัครพิทักษ์ ปชต. 350 คน จับตา ลต.
สมุทรปราการ ไม่ให้มีทุจริต 

44 

28 แนวหน้าออนไลน์ 'ก้าวไกล' จมูกไว! เลือกตั้งซ่อมปากน้้าเริ่มมีกลิ่นทุจริต  46 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ก้าวไกล' ปูดทุจริตเลือกตั้งซ่อมปากน้้า แฉเดนิจดชื่อ-เก็บบัตร ปชช. 47 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ "นฤมล"ลาออกโฆษกรัฐบาลแลว้ นายกฯขอคัดคนใหม่เอง 49 
31 มติชนออนไลน์ “นฤมล”ออกจากต้าแหน่งโฆษกรบ.แล้ว“บิ๊กตู่”เซ็นมีผลตั้งแต่ 30 ก.ค.  

คาดรับเก้าอ้ีรมต. 
50 

32 MGR ออนไลน์ ส้านักนายกฯ เผยประกาศ “นฤมล” ลาออก หลังเตรยีมนั่ง รมช.แรงงาน 51 
33 ไทยรัฐออนไลน์ "นฤมล" ลาออกโฆษกรัฐบาล มีผล 30 ก.ค. จ่อนั่ง รมช.แรงงาน ครม.บิ๊กตู่ 52 
34 มติชนออนไลน์ ‘เทพไท’ เชียร์ บิ๊กตู่ ตั้ง ‘นพ.ทวีศิลป์’ เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ แทนนฤมล 53 
35 ข่าวสดออนไลน์ สะพัดชงชื่อ ธนกร VS หมอทวีศิลป์ ชิงเก้าอ้ีโฆษกรัฐบาล 54 
36 มติชนออนไลน์ ด่วน! “บิ๊กตู่” เคาะชื่อ “ธนกร” นั่งเก้าอ้ีโฆษกรัฐบาล 55 
37 ข่าวสดออนไลน์ หมอทวีศิลป์ แหว้! "บิ๊กตู่" เลือก "ธนกร" เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ 56 
38 ข่าวสดออนไลน์ คึกคัก ม็อบแฮรี่ พอตเตอร์ จัดกิจกรรมเสกคาถา ขับไล่เผด็จการ 57 
39 มติชนออนไลน์ พ่อมด-แม่มด จัดหนัก! ปราศรยัจี้ ส.ว.เปิดทางแก้ รธน. 59 
40 มติชนออนไลน์ สวมหน้ากาก ‘บิ๊กป้อม’ รว่มม็อบ เจอเสกคาถาไล่ ปล่อยมุขฮา ‘ไม่รู้ๆ’ 61 
41 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ หน้าตึง ถาม ‘แลว้ไงๆ’ หลังมีผู้ชุมนุมใสห่น้ากากล้อเลียน 63 
42 แนวหน้าออนไลน์ แล้วยังไง?‘บิ๊กป้อม’เห็นแล้ว เมนิม็อบสวมหน้ากากคล้ายตวัเอง 64 
43 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” เมินม็อบสวมหนา้กากคล้าย ถามกลบั “แลว้ยังไง” 65 
44 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เจี๊ยบ นครปฐม'พูดในนามสภาฯ ซูฮก 'อานนท์ น้าภา'ปราศรัย  66 
45 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีตบิ๊กข่าวกรอง'ชี้ไม่มีม็อบชนม็อบแน่นอนถ้าไม่ชุมนุมหมิ่นเจ้า 67 
46 ไทยโพสต์ออนไลน์   อดีตรองอธิการฯ มธ.ชี ้'ม็อบอาชีวะชว่ยชาต ิ'ชัดเจนมาก 68 
47 ไทยโพสต์ออนไลน์   'นักวิชาเกิน'เชียร์ม็อบเปิดเวทตีั้งค้าถามกับสถาบันกษัตริย์ 69 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
48 เดลินิวส์ออนไลน์ ตั้งเครือข่ายสังเกตการณ์เลือกตั้ง ดีเดย์! เมืองปากน้้า 70 
49 มติชนออนไลน์ “กมธ. พัฒนาการเมืองฯ”ฟอร์มทีมเครือข่ายเฝ้าเลือกตั้ง ดีเดย์ ลต.

ซ่อมสมุทรปราการ 
71 

50 สยามรัฐออนไลน์ กมธ.พัฒนาการเมือง สภาฯ ตั้งเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้ง ดีเดย์
เลือกตั้งซ่อมปากน้้า มั่นใจเลือกตั้งโปร่งใส - ตรวจสอบ กกต.ได้ 

72 

51 แนวหน้าออนไลน์ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ผุดเครือข่ายสังเกตเลือกตั้ง ดีเดย์เลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ 

73 

52 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย ยื่น จม.เปิดผนึก จี้ นายกฯ สั่งหยุดคุกคาม นศ. 74 
53 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.จี้รัฐหยุดคุกคามผู้ชุมนุมการเมือง 75 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - บทเรียน 2535 รัฐธรรมนูญ ฉบับ “รสช.”  77 
2 ไทยรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญผ่าทางตัน 78 
3 ไทยรัฐออนไลน์ เงียบไปก็ไม่ดี 80 
4 มติชนออนไลน์ เส้นทางรื้อ ‘รธน.’ ฝ่าขวากหนาม ไขกุญแจ ‘ม.256’ 82 
5 มติชนออนไลน์ ‘อาฟเตอร์ช็อก’ หลัง ‘ปรับ ครม.’ จากมุม ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 84 
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วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายเมธา ศิลาพันธ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 นางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเตรียมความพร้อม
และซักซ้อมการจัดอบรมคณะกรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้ ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน  
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่  5 แทนต้าแหน่งที่ว่าง  
ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลบางเสาธง ชั้น 3 จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุเตรยีมความพรอ้มและซกัซอ้มการจดัอบรม 

คณะกรรมการประจ าหนว่ยเลอืกตัง้ และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น 
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วันที่  3  สิ งหาคม 2563 นายเมธา  ศิ ลาพันธ์  รอง เลขาธิ การคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  บรรยาย 
ในหัวข้อ “แนวทางการด้าเนินงานกลุ่มภารกิจจัดการเลือกตั้ง” นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการด้าเนินงานกลุ่มภารกิจบริหารองค์กร” นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการด้าเนินงานกลุ่มภารกิจพรรคการเมือง” และ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม” 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
บรรยายการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ขบัเคลือ่นกจิกรรมศนูยส์่งเสรมิพัฒนาประชาธปิไตย   
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ข่าวอ้างอิง 
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จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 18.57 น. 

พท.ช่วย 'สลิลทิพย์' หาเสียง เลือกตั้งซ่อม 'เมืองปากน้ า' 
"เพื่อไทย" ขนทัพใหญ่ ช่วย "สลิลทิพย์" หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ า "สมพงษ์" ฟุ้ง  9 ส.ค. จะได้เสียงตอบ
รับอย่างถล่มทลาย ด้านหญิงหน่อย ขออย่าให้นศ. ออกมาไล่รัฐบาลอย่างเดียว ปลุกประชาชนใช้ปากกาเข้าคูหา
เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ตลาดเสริมสุข อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ น้าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือ
ไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค  นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ
ราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ้านวยการพรรค นอกจากนี้ยังมีส.ส.ของพรรคเพ่ือ
ไทย อาทิ นายวัน อยู่บ้ารุง นายสมคิด เชื้อคง นางสาวชนก จันทาทอง นายชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมลงพ้ืนที่หา
เสียงช่วย นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ. สมุทรปราการ 

ทั้งนี้ นายสมพงษ์ คุณหญิงสุดารัตน์ และนางสลิลทิพย์ เดินพบปะประชาชนภายในตลาด เพ่ือขอคะแนนเสียง 
โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงเดินเข้ามาพูดคุยสะท้อน ปัญหาความยากล้าบาก ทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจปากท้องปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน บางส่วนยังได้สะท้อนความผูกพันกับพรรคเพ่ือไทยที่เคยท้างาน
รับใช้ชาวจ.สมุทรปราการ   

ทั้งนี้พรรคเพ่ือไทยขอให้เลือกผู้สมัคร จากพรรคเพ่ือไทยกันทั้งครอบครัว เพราะทุกคะแนนเสียงมีความหมาย
ทุกคะแนนเสียงจะเข้าไปเป็นพลังป้องกันการทุจริต ทั้งยังสื่อสารถึงการบริหารราชการ ที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ส่อว่าไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องการหลุดพ้นต้องการเปลี่ยนแปลงขอให้เลือกพรรคเพ่ือไทย 
แต่ถ้ายังเห็นว่ารัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ บริหารราชการแผ่นดินท้าให้เศรษฐกิจปากท้อง ความเป็นอยู่ดีขึ้น ขอให้เลือก
ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งการเดินตลาดในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ประชาชนร่วมชู 3 นิ้ว เพ่ือส่ง
สัญญาณให้ก้าลังใจพรรคเพื่อไทย และส่งสัญญาณการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยด้วย 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ลงพ้ืนที่จ.สมุทรปราการ ยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น แม้จะมีเวลาในการหาเสียง
ช่วงสั้นๆ แต่ประชาชนยังให้ความรักความเอ็นดูกับผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย แม้นางสลิลทิพย์จะไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังคงท้างานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมั่นใจ ว่าวันที่ 9 ส.ค. ที่มีการเลือกตั้ง ประชาชนจะให้
การตอบรับอย่างถล่มทลาย  โดยขอยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทย มีทีมงานคอยสอดส่องการทุจริตเลือกตั้ง ในทุกขั้นทุกตอน 
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ซึ่งที่ผ่านมาได้เก็บข้อมูลมาโดยตลอด จึงจะคอยติดตามว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะด้าเนินการอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามใน
ท้ายที่สุดพรรคเพ่ือไทยจะน้าข้อมูลเหล่านี้ออกมาเปิดเผย ส่วนการปราศรัยใหญ่จะจัดหรือไม่นั้น เห็นว่ายังมีข้อจ้ากัด 
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค- 19 ซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้ง  

ด้านนางสลิลทิพย์ กล่าวว่า มีความม่ันใจมากขึ้น เพราะประชาชนมีความอึดอัดไม่รู้จะระบาย ปัญหากับผู้ใด ซึ่ง
ที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยไม่มีส.ส.ในจ.สมุทรปราการแม้แต่คนเดียว จึงท้าให้การดูแลประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนไม่
เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่จะมีส.ส. เข้าไปเป็นปากเสียงแทนประชาชน ทุกคนจึงถือว่าตนเองโชคดีที่มีโอกาสได้เลือกตั้ง
ใหม่อีกครั้ง  ทัเงนี้ขอให้ประชาชนให้โอกาสรัฐบาลมากว่า 1 ปีแต่ยังไม่มีสิ่งใดดีขึ้น ทุกคนจึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งประชาชนเชื่อมั่นว่าหากไม่มีการทุจริตเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้ ทั้งนี้ตนเองอยากเห็นการ
เลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของคนไทยทั้งประเทศ  อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้เงินมากเพียงใดใช้
ประชาธิปไตยลายพราง มาหลอกลวงประชาชนแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถชนะประชาธิปไตยเต็มใบอย่างพรรคเพ่ือไทยได้ 

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า หวังใจว่าการลงพ้ืนที่หลายต่อหลายครั้ง จะท้าให้ชาวสมุทรปราการ
ไว้วางใจ และเห็นว่าแม้หนึ่งเสียงของพรรคเพ่ือไทยหากได้รับความไว้วางใจ จะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่จะสามารถ
ไล่ความทุกข์ ไล่ความยากจน น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ อย่าให้เพียงเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกไปไล่ผู้มี
อ้านาจเพียงอย่างเดียว ขอให้ประชาชนใช้ปากกาเข้าคูหาเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีข้ึน  
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788046 
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 20:18 น. 

 ‘สมพงษ์’ ขนทัพใหญ่เพ่ือไทย ช่วย ’สลิลทิพย์’ หาเสียง บางบ่อชู 3 นิ้วต้อนรับ ‘สุดารัตน์’
ย้ าเลือกพท. จุดเริ่มต้นเปลี่ยนรัฐบาล 

 
 

พรรคเพื่อไทยขนทัพใหญ่ ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ น้าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ 
ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยขอคะแนนเสียง ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ ตลาดเสริมสุข อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย น้าแกนน้าพรรค อาทิ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือ
ไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ้านวยการพรรค ลงพ้ืนี่
ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.สมถทรปราการ เขต 5 พรรคเพื่อไทยหาเสียง โดยมีส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย อาทิ 
นายวัน อยู่บ้ารุง นายสมคิด เชื้อคง นางสาวชนก จันทาทอง นายชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมลงพ้ืนที่ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ และนางสลิลทิพย์ เดินพบปะพ่ีน้องประชาชนภายในตลาด เพ่ือขอ
คะแนนเสียง โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  รวมถึงเดินเข้ามาพูดคุยสะท้อนปัญหาความ
ยากล้าบาก ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน บางส่วนสะท้อนความผูกพันกับพรรคเพ่ือไทยที่
เคยท้างานรับใช้ชาวจังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณหญิงสุดารัตน์ขอให้เลือกผู้สมัครพรรคเพ่ือไทยกันทั้งครอบครัว เพราะ
ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย โดยจะเข้าไปเป็นพลังป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ยังสื่อสารถึงการบริหารราชการที่
ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณท่ีส่อว่าไม่มีประสิทธิภาพ 

หากต้องการหลุดพ้นต้องการเปลี่ยนแปลง ขอให้เลือกพรรคเพ่ือไทย แต่ถ้ายังเห็นว่ารัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดินท้าให้เศรษฐกิจปากท้อง ความเป็นอยู่ดีขึ้น ขอให้เลือกตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ 
ซึ่งการเดินตลาดในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีประชาชนร่วมชู 3 นิ้ว เพ่ือส่งสัญญาณให้ก้าลังใจพรรคเพ่ือ
ไทย และส่งสัญญาณการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยด้วย 
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ด้านนายสมพงษ์ ระบุว่า การลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น แม้มีเวลาในการหาเสียง
ช่วงสั้นๆ แต่พ่ีน้องประชาชนยังให้ความรักความเอ็นดูกับผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย แม้นางสลิลทิพย์จะไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังคงท้างานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมั่นใจ ว่าวันที่ 9สิงหาคม ที่มีการเลือกตั้ง ประชาชน
จะให้การตอบรับอย่างถล่มทลาย 

นายสมพงษ์ ยืนยัน พรรคเพ่ือไทย มีทีมงานคอยสอดส่องการทุจริตเลือกตั้ง  ในทุกขั้นทุกตอน ซึ่งที่ผ่านมาได้
เก็บข้อมูลมาโดยตลอด จึงจะคอยติดตามว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะด้าเนินการอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดพรรคเพ่ือ
ไทยจะน้าข้อมูลเหล่านี้ออกมาเปิดเผย ส่วนการปราศรัยใหญ่จะจัดหรือไม่นั้น เห็นว่ายังมีข้อจ้ากัด เนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้ง 

ด้านนางสลิลทิพย์ ยืนยันว่าเมื่อได้เดินพบปะพ่ีน้องประชาชน มีความมั่นใจมากขึ้น เพราะประชาชนมีความอึด
อัดไม่รู้จะระบาย ปัญหากับผู้ใด ซึ่งที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยไม่มีส.ส.ในจังหวัดสมุทรปราการแม้แต่คนเดียว จึงท้าให้การ
ดูแลพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่จะมีส.ส. เข้าไปเป็นปากเสียงแทนประชาชน 
ทุกคนจึงถือว่าตนเองโชคดีท่ีมีโอกาสได้เลือกตั้งใหม่อีกครั้ง 

ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย ระบุด้วยว่าพ่ีน้องประชาชนให้โอกาสรัฐบาลมากว่า 1 ปีแต่ยังไม่มีสิ่งใดดีขึ้นทุกคนจึง
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประชาชนเชื่อมั่นว่าหากไม่มีการทุจริตเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้ ทั้งนี้
ต น เ อ ง อย า ก เ ห็ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ค รั้ ง นี้ เ ป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ค น ไท ย ทั้ ง ป ร ะ เทศ 
“ไม่ว่าจะใช้เงินมากเพียงใดใช้ประชาธิปไตยลายพราง มาหลอกลวงประชาชนแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถชนะประชาธิปไตย
เต็มใบอย่างพรรคเพื่อไทยได้” 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า หวังใจว่าการลงพ้ืนที่หลายต่อหลายครั้ง จะท้าให้ชาวสมุทรปราการไว้วางใจและเห็น
ว่าแม้หนึ่งเสียงของพรรคเพ่ือไทย หากได้รับความไว้วางใจ จะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่จะสามารถไล่ความทุกข์ ไล่
ความยากจน น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ 
“อย่าให้เพยีงเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกไปไล่ผู้มีอ้านาจเพียงอย่างเดียว ขอให้พ่ีน้องประชาชนใช้ปากกาเข้าคูหา
เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีข้ึน” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292367 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292367
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วันจันทร์ ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.42 น. 

 ‘เพื่อไทย’ขนทัพใหญ่ ดัน ‘สลิลทิพย์’โกยเสียงเลือกตั้งซ่อม ยึดเขต 5 สมุทรปราการ 

 
 

“เพื่อไทย” ขนทัพใหญ่ ช่วย “สลิลทิพย์” หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ ชาวบางบ่อต้อนรับแน่น
ตลาด “สมพงษ”์ ม่ันใจเสียงตอบรับประชาชน ด้าน “สุดารัตน์” ย้ าเลือกเพื่อไทย จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนรัฐบาล  

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ตลาดเสริมสุข อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทย ขนส.ส.ของ
พรรค และสมาชิกพรรคเพ่ือไทยทัพใหญ่ ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 5จังหวัดสมุทรปราการ น้าโดยนายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค  นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค
เพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ้านวยการพรรค ช่วย
นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพ่ือไทยจังหวัดสมุทรปราการ หาเสียง นอกจากนี้ ยังมี ส.ส. ของพรรคเพ่ือ
ไทย อาทิ นายวัน อยู่บ้ารุง นายสมคิด เชื้อคง นางสาวชนก จันทาทอง นายชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมลงพ้ืนที่ด้วย 

จากนั้นนายสมพงษ์ คุณหญิงสุดารัตน์ และนางสลิลทิพย์ เดินพบปะพ่ีน้องประชาชนภายในตลาด เพ่ือกราบขอ
คะแนนเสียง โดยมีพ่ีน้องประชาชนให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงเดินเข้ามาพูดคุยสะท้อน ปัญหาความ
ยากล้าบาก ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน บางส่วนยังได้สะท้อนความผูกพันกับพรรค
เพ่ือไทยที่เคยท้างานรับใช้ชาวจังหวัดสมุทรปราการ  โดยขอให้เลือกผู้สมัคร จากพรรคเพ่ือไทยกันทั้งครอบครัว เพราะ
ทุกคะแนนเสียงมีความหมายทุกคะแนนเสียงจะเข้าไปเป็นพลังป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ยังสื่อสารถึงการบริหาร
ราชการ ที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่อว่าไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องการหลุดพ้น
ต้องการเปลี่ยนแปลงขอให้เลือกพรรคเพ่ือไทย แต่ถ้ายังเห็นว่า รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ บริหารราชการแผ่นดินท้าให้
เศรษฐกิจปากท้อง ความเป็นอยู่ดีข้ึน ขอให้เลือกตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ  ซึ่งการเดินตลาดในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับ
อย่างอบอุ่น ประชาชนร่วมชู 3 นิ้ว เพ่ือส่งสัญญาณให้ก้าลังใจพรรคเพ่ือไทย และส่งสัญญาณการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย
ด้วย  

นายสมพงษ์ ระบุว่า การลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น  แม้จะมีเวลาในการ
หาเสียงช่วงสั้นๆ แต่พ่ีน้องประชาชนยังให้ความรักความเอ็นดูกับผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย แม้นางสลิลทิพย์จะไม่ได้เป็น
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังคงท้างานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมั่นใจ ว่าวันที่ 9สิงหาคม ที่มีการเลือกตั้ง ประชาชน
จะให้การตอบรับอย่างถล่มทลาย  

นายสมพงษ์ ยืนยัน พรรคเพ่ือไทย มีทีมงานคอยสอดส่องการทุจริตเลือกตั้ง ในทุกขั้นทุกตอน ซึ่งที่ผ่านมาได้
เก็บข้อมูลมาโดยตลอด จึงจะคอยติดตามว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะด้าเนินการอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดพรรคเพ่ือ
ไทยจะน้าข้อมูลเหล่านี้ออกมาเปิดเผย ส่วนการปราศรัยใหญ่จะจัดหรือไม่นั้น เห็นว่ายังมีข้อจ้ากัด เนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้ง  

ด้านนางสลิลทิพย์ ยืนยันว่า เมื่อได้เดินพบปะพ่ีน้องประชาชน มีความม่ันใจมากขึ้น เพราะประชาชนมีความอึด
อัดไม่รู้จะระบาย ปัญหากับผู้ใด ซึ่งที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยไม่มีส.ส.ในจังหวัดสมุทรปราการแม้แต่คนเดียว จึงท้าให้การ
ดูแลพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่จะมีส.ส. เข้าไปเป็นปากเสียงแทนประชาชน 
ทุกคนจึงถือว่าตนเองโชคดีท่ีมีโอกาสได้เลือกตั้งใหม่อีกครั้ง 

ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย ระบุด้วยว่า พ่ีน้องประชาชนให้โอกาสรัฐบาลมากว่า 1 ปีแต่ยังไม่มีสิ่งใดดีขึ้นทุกคนจึง
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประชาชนเชื่อมั่นว่าหากไม่มีการทุจริตเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้ ทั้งนี้
ตนเองอยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของคนไทยทั้งประเทศ  

“ไม่ว่า จะใช้เงินมากเพียงใดใช้ประชาธิปไตยลายพราง มาหลอกลวงประชาชนแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถชนะ
ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างพรรคเพื่อไทยได้” 

ด้านคุณหญงิสุดารัตน์ หวังใจว่าการลงพ้ืนที่หลายต่อหลายครั้ง จะท้าให้ชาวสมุทรปราการไว้วางใจ และเห็นว่า แม้
หนึ่งเสียงของพรรคเพ่ือไทยหากได้รับความไว้วางใจ จะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่จะสามารถไล่ความทุกข์ ไล่ความ
ยากจน น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ “อย่าให้เพียงเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกไปไล่ผู้มีอ้านาจเพียงอย่าง
เดียว ขอให้พ่ีน้องประชาชนใช้ปากกาเข้าคูหาเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/509454 
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4 ส.ค. 2563 09:23 น. 

 “นิพนธ”์ คาด ต.ค. ชัดเลือกท้องถิ่นประเภทใดก่อน ชี้ ดูความพร้อมเป็นหลัก 
 

 
 
 
 

 
 “เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 4 ส.ค. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้

สัมภาษณ์ที่ท้าเนียบรัฐบาล ถึงความคืบหน้าเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ยังไม่ม่ันใจว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดให้มีการ
เลือกตั้งประเภทใดก่อน ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. และรูปแบบพิเศษคือ กทม. กับเมืองพัทยา ทั้ง 5 ประเภทนี้ยังไม่มีข้อ
ยุติว่าจะเลือกประเภทไหนก่อน เพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องความพร้อมของเขตเลือกตั้งที่จะต้องมีการประกาศเขต
เลือกตั้ง อย่าง กทม. เองก็ต้องประกาศเขตเลือกตั้ง เพ่ือเลือก ส.ก. ต้องไปดูว่ามีความพร้อมแล้วหรือยัง 

ส่วนเรื่องที่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในปลายปี 2563 แน่นอนนั้น มองว่าการแบ่ง
เขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งประเภทใดก่อนจึงควรจะชัดเจนภายในเดือน ต.ค. 2563 เพราะมีผลต่อการหาตัวผู้สมัครให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่ โดยขณะนี้มีการทยอยประกาศเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส่วนเรื่องของบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังท้องถิ่นให้ตั้งงบประมาณ ขณะที่ในส่วนที่มีการตั้งแล้วและอาจมีการโอนไปใช้ส่วนอ่ืน
นั้นจะมีการตั้งใหม่ เพราะการตั้งงบประมาณท้องถิ่นจะท้าภายในวันที่ 15 ส.ค. ดังนั้น ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเสนอต่อสภาฯ ในวาระแรก และต้องเสร็จภายใน 60 วัน โดยในงบประมาณปี 2564 งบในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด้าเนินการแล้ว 

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยังกล่าวถึงกรณีที่ประชุมพรรคมีมติจะ
เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ต้องรอฟังที่ประชุมพรรคซึ่งต้องเป็นการประชุมร่วมกันของ ส.ส. และรัฐมนตรี ส่วนจะ
เสนอร่างของพรรคด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอฟังผลการการประชุมในวันดังกล่าวก่อนที่จะให้ความเห็นร่วมกัน ผู้สื่อข่าวถาม
ต่อไปว่า จ้าเป็นหรือไม่ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีมติในแนวทางเดียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายนิพนธ์ ตอบว่า ถ้า
เรื่องรัฐบาลตนพูดไม่ได้ ถ้าเรื่องพรรคพอพูดได้ แต่ส่วนตัวคิดว่าหากผลกรรมาธิการเป็นอย่างไร และรัฐบาลตั้ง
กรรมาธิการแล้ว ก็ต้องฟังว่ากรรมาธิการว่าอย่างไร และการตัดสินใจจะอยู่ที่รัฐบาล. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1903125 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1903125
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อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.11 น. 

'นิพนธ์' ย้ าเดือน ต.ค. ชัดเลือกท้องถิ่นแบบใดก่อน 
“นิพนธ์” เผยภายในต.ค.ชัดเลือกท้องถิ่นประเภทใดก่อน ระบุงบฯอปท.เสนอสภาฯวาระแรก ต้องเสร็จภายใน 60 วัน 

 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ยังไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดให้มีการเลือกตั้งประเภทใดก่อน ทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) หรือรูปแบบพิเศษ คือ กทม.กับเมืองพัทยา เพราะฉะนั้นต้อง
ไปดูเรื่องความพร้อมของเขตเลือกตั้งที่จะต้องมีการประกาศเขตเลือกตั้ง  อย่าง กทม.ก็ต้องประกาศเขตเลือกตั้ง เพ่ือ
เลือก ส.ก. ต้องไปดูว่ามีความพร้อมแล้วหรือยัง และการที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นใน
ปลายปี2563 นี้นั้น เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งประเภทใดก่อนจึงควรจะชัดเจนภายในเดือน ต.ค.2563 
เพราะมีผลต่อการหาตัวผู้สมัครให้สอดคล้องกับพื้นที่   

โดยขณะนี้มีการทยอยประกาศเขตเลือกตั้งแล้วในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส่วนเรื่องของบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังท้องถิ่นให้ตั้งงบประมาณ ดังนั้น ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)จะต้องเสนอ
ต่อสภาฯในวาระแรก ให้เสร็จภายใน 60 วัน โดยในงบประมาณปี2564 งบฯในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
การด้าเนินการแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788096 
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จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.42 น. 

พท. แนะย่นเวลาแก้รัฐธรรมนูญไมเ่กิน 1 ปี 
เพื่อไทยแนะย่นเวลาแก้รธน.ไม่เกิน 1ปี แนะ “บิ๊กตู่” แสดงความจริงใจ บีบส.ว.หนุน จ่อย่ืนหนังสือนายกฯ เลิก
คุกคามนักศึกษาพรุ่งนี้  
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย (มีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยถึงแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายชัยเกษม นิติสิริ นายโภคิน พล
กุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม 
ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวภายหลังว่า เราเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่น้าเสนอใน 2 เรื่องหลัก คือการให้มี สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น และท้าให้เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น นอกจากนี้ ทาง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้พิจารณาถึงเรื่องเงื่อนเวลา ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้งปัญหา
จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเสื่อมศรัทธาในรัฐบาล สภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม เราจึงเห็นว่า
ระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเกิน 7-8 เดือน และกระบวนการทั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี 

ซึ่งเรามองว่าระยะเวลาดังกล่าวความสามารถท้าได้ เพราะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นแบบ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ และ
หลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ควรยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คืนอ้านาจประชาชนให้ตัดสินใจอนาคตของประเทศใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง ภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากลและเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน แล้วได้วันนี้พรรคเพ่ือไทยจะมีการประชุม
ส.ส. จะน้าความเห็นของกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน้าเสนอให้ส.ส.พิจารณาหากส.ส.เห็นชอบตามที่เราน้าเสนอในเรื่อง
การย่นระยะเวลา ส.ส.ก็สามารถลงชื่อ และเสนอเป็นญัตติเพ่ือเสนอเป็นกฎหมายได้ในสัปดาห์นี้ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงกรณี ส.ส.และ ส.ว.บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร.เพราะเป็นการตีเช็กเปล่า ว่า 
มีการตีเช็กเปล่าโดยไม่ยึดโยงอ้านาจของประชาชนมามากหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การร่างรัฐธธรรมนูญ 60 อันมี ส.ว.250 
คน นี่คือการตีเช็กเปล่าของจริง แต่การมี ส.ส.ร.จะมาจากประชาชน คืออ้านาจอันชอบธรรมที่จะก้าหนดทิศทางของ
ประเทศ และก้าหนดกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นเช็กท่ีเขียนเต็มจ้านวนในการให้อ้านาจประชาชน วันนี้
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อยากขอร้องว่าอย่าเอาประโยชน์ส่วนตน บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้ ประชาชนมีความยากล้าบาก จ้าเป็นที่ ทุกคนต้อง
มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม 

ดังนั้นขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกฯ เป็นล้าดับแรก ซึ่งการเสนอแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิน 1 ปี หากนายกฯ มี
ความจริงใจในการคืนประชาธิปไตยท่ีแท้จริงให้ชาติ ประชาชน นายกฯต้องสั่งการให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมสนับสนนุ 
ขณะเดียวกัน ส.ว.จะมีที่มาอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อมาท้าหน้าที่ให้ประชาชนควรแสดงความจริงใจในการสนับสนุนแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หากแสดงอาการท่ีไม่เหมาะสม อาจแสดงให้เห็นว่ายังยึดติดอ้านาจ 

“พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในวันพรุ่งนี้ (4ส.ค.) เพ่ือเรียกร้องให้นายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานหยุดการคุกคามนิสิต-นักศึกษาในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาหรือที่พักอาศัย เพราะถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

นายโภคิน กล่าวว่า ในชั้นการศึกษาของกรรมาธิการลงรายละเอียดใน 2 ส่วน คือมีการลงไปดูในรายประเด็น 
รายมาตรา ซึ่ง กมธ.ทุกคนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา และ 2.ควรมีการรับฟังความเห็นจากหลากหลายฝ่าย ซึ่ง
เราน้าทั้งสองส่วนนี้มาปรึกษาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งมีข้อสังเกตเรื่องของเวลา ซึ่งหากร่นระยะเวลาลงมาได้ จะ
มีประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ที่ห่วงว่าจะใช้งบประมาณท้าประชามติหลายครั้งจะใช้เงินจ้านวนมาก ซึ่งครั้งแรกคือ
ฉบับ 60 และอีกครั้งจะเป็นฉบับที่ ส.ส.ร.ร่างขึ้น มีคนบอกว่าจะใช้งประมาณ 3 พันล้านบาทนั้น หากจะต้องเสียเงิน 6 
พันล้านบาทเพ่ือให้มีโรดแม็พของประเทศ คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แพงมากหรืออย่างไรกับที่เราน้าเงินไปซื้อสิ่ งที่
ไม่จ้าเป็น. 

ด้านนายสุทิน กล่าวว่า ส.ส.ร.อาจจะเพ่ิมอ้านาจให้ ส.ว.ก็ได้ ดังนั้นวันนี้ขอ ส.ว.อย่าวิตก ซึ่งสามารถพูดคุยให้
เหตุผลได้. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787968 
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 13:54 น. 

 ‘เพื่อไทย’ หนุนตั้ง ส.ส.ร.แนะแก้รธน.ไม่ควรเกิน 1 ปี อัด ‘ประยุทธ์’ เลิกเสพติดอ านาจ 
 

 
 

 
“เพื่อไทย” แนะแก้ รธน.ไม่ควรเกิน 1 ปี อัด “ประยุทธ์” เลิกเสพติดอ านาจ พร้อมหนุนตั้ง ส.ส.ร.ยันไม่ใช่

ตีเช็คเปล่า แต่ตีเช็คเต็ม 
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พท. น้าโดย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ นายโภคิน พลกุล นายชัยเกษม นิติสิริ คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ 
และนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ร่วมกันแถลงถึงกรณีแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวภายหลังว่า สถานการณ์ที่จะท้าให้บ้านเมืองเดินไปได้คือการมี
รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นของประชาชนที่จะอ้านวยให้เกิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชน วันนี้
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สภา
ผู้แทนราษฎร ในสัดส่วนของพรรค พท. ได้ท้างานหลายเดือนและได้ข้อสรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นประโยชน์ 
และจะเป็นบันไดท้าให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ 

ทั้งนี้ เราเห็นด้วยกับ กมธ.ที่น้าเสนอใน 2 เรื่องหลัก คือการให้มี ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น และท้า
ให้เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พท. ได้พิจารณาถึงเรื่องเงื่อน
เวลา ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้งปัญหาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเสื่อมศรัทธาในรัฐบาล สภาวะที่
เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรม ถ้าต้องการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นทางออกทางรอดของประเทศไทย เงื่อน
เวลาในการด้าเนินการแก้ไขต้องใช้ไม่มากนัก ดังนั้นเราจึงเห็นว่าระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเกิน 7-8 เดือน 
และกระบวนการตั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี ซึ่งเรามองว่าระยะเวลาดังกล่าวความสามารถท้าได้ เพราะมีรัฐธรรมนูญที่เป็น
ต้นแบบ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ และหลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ควรยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คืนอ้านาจประชาชนให้
ตัดสินใจอนาคตของประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากลและเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน แล้วได้
วันนี้พรรคพท.จะมีการประชุมส.ส. จะน้าความเห็นของกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน้าเสนอให้ส.ส.พิจารณาหากส.ส. 
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เห็นชอบตามที่เราน้าเสนอในเรื่องการย่นระยะเวลา ส.ส.ก็สามารถลงชื่อ และเสนอเป็นญัตติเพ่ือเสนอเป็น
กฎหมายได้ในสัปดาห์นี้ ที่มีการเปิดสภา 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวกรณี ส.ส.และ ส.ว.บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร.เพราะเป็นการตีเช็คเปล่าว่า มี
การตีเช็คเปล่าโดยไม่ยึดโยงอ้านาจของปรชาชนมามากหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญ 60 อันมี ส.ว.250 คน 
นี่คือการตีเช็คเปล่าของจริง แต่การมี ส.ส.ร.จะมาจากประชาชน คืออ้านาจอันชอบธรรมที่จะก้าหนดทิศทางของประเทศ 
และก้าหนดกฎหมายสูงสุดในการปกครองระเทศ ดังนั้นจึงไมใช่เช็คเปล่า แต่เป็นเช็คที่เขียนเต็มจ้านวนในการให้อ้านาจ
ประชาชน และคนที่คิดว่าเป็นการตีเช็คเปล่าคือคนที่มองไม่เห็นความส้าคัญของประชาชน ซึ่งวันนี้อยากขอร้องว่าอย่า
เอาประโยชน์ส่วนตน บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้ ประชาชนมีความยากล้าบาก จ้าเป็นที่ทุกคนต้องมองเห็นปะโยชน์
ส่วนรวม 

ดังนั้นขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกฯ เป็นล้าดับแรก ซึ่งการเสนอแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิน 1 ปีไม่ใช่เรื่องเพ้อ
ฝัน หากนายกฯ มีความจริงใจในการคืนประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ชาติ ประชาชน นายกฯ ต้องสั่งการให้ ส.ส.พรรคร่วม
รัฐบาลรวมสนับสนุน ขณะเดียวกัน ส.ว.จะมีที่มาอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อมาท้าหน้าที่ให้ประชาชนควรแสดงความจริงใจ
ในการสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากแสดงอาการท่ีไม่เหมาะสม อาจแสดงให้เห็นว่าท่านยังยึดติดอ้านาจ 

“พรรค พท.เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในวันพรุ่งนี้ เพ่ือเรียกร้องให้นายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
หยุดการคุกคามนิสิต-นักศึกษาในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาหรือที่พักอาศัย เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่
ถูกต้อง” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

นายโภคินกล่าวว่า ในชั้นการศึกษาของ กมธ.ลงรายละเอียดใน 2 ส่วน คือมีการลงไปดูในรายประเด็น ราย
มาตรา ซึ่ง กมธ.ทุกคนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา ซึ่งหากไล่แก้ทุกประเด็นจะไหวหรือไม่ เพราะมันพันกันทุก
ประเด็น 

และ 2.ควรมีการรับฟังความเห็นจากหลากหลายฝ่าย ซึ่งเราน้าทั้งสองส่วนนี้มาปรึกษาในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีข้อสังเกตเรื่องของเวลา ซึ่งหากร่นระยะเวลาลงมาได้ จะมีประโยชน์ต่อสังคม เมื่อสาเหตุของปัญหามา
จากรัฐธรรมนูญ ดังนั้นทุกฝ่ายควรต้อวร่วมมือกันแก้ไข ทั้งนายกฯ ส.ว.และนอกจากนี้ที่ห่วงว่าจะใช้งบประมาณท้า
ประชามติหลายครั้งจะใช้เงินจ้านวนมาก ซึ่งครั้งแรกคือฉบับ 60 และอีกครั้งจะเป็นฉบับที่ ส.ส.ร.ร่างขึ้น มีคนบอกว่าจะ
ใช้งประมาณ 3 พันล้านบาทนั้น หากจะต้องเสียเงิน 6 พันล้านบาท เพ่ือให้มีโรดแมปของประเทศ คือรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน แพงมากหรือย่างไรกับที่เราน้าเงินไปซื้อสิ่งที่ไม่จ้าเป็น ส่วนที่มีคนเสนอว่าท้าไมไม่แก้รายมาตรา ซึ่งจะท้าได้
เร็วนั้น ยืนยันว่าท้าได้เร็วจริงแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ด้านนายสุทินกล่าวว่า ส.ส.ร.อาจจะเพ่ิมอ้านาจให้ ส.ว.ก็ได้ 
ดังนั้นวันนี้ขอ ส.ว.อย่าวิตก ซึ่งสามารถพูดคุยให้เหตุผลได้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291567 
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วันจันทร์ ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.47 น. 

 ‘เพื่อไทย’ ขีดเส้นแก้ รธน. ไม่เกิน 1 ปี จี‘้บิ๊กตู่’จริงใจบีบ ‘ส.ว.’หนุน 
“เพื่อไทย” ขีดเส้นแก้รธน.ไม่เกิน 1ปี จี้ “บิ๊กตู่” แสดงความจริงใจ บีบส.ว.หนุน จ่อยื่นหนังสือนายกฯ เลิกคุกคาม
นักศึกษาพรุ่งนี้  
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) มีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยถึงแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายชัยเกษม นิติสิริ 
นายโภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย นายสุทิน คลังแสง 
ส.ส. มหาสารคาม ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า เราเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่น้าเสนอใน 2 เรื่องหลัก คือการให้
มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น และท้าให้เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น นอกจากนี้
ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้พิจารณาถึงเรื่องเงื่อนเวลา ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้ง
ปัญหาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเสื่อมศรัทธาในรัฐบาล สภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม เราจึงเห็นว่า
ระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเกิน 7-8 เดือน และกระบวนการทั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี ซึ่งเรามองว่าระยะเวลา
ดังกล่าวความสามารถท้าได้ เพราะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นแบบ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ และหลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ควรยุบ
สภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คืนอ้านาจประชาชนให้ตัดสินใจอนาคตของประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้กฎกติกาที่เป็น
สากลและเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน แล้วได้วันนี้พรรคเพ่ือไทยจะมีการประชุมส.ส. จะน้าความเห็นของ
กรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน้าเสนอให้ส.ส.พิจารณาหากส.ส.เห็นชอบตามที่เราน้าเสนอในเรื่องการย่นระยะเวลา ส.ส.ก็
สามารถลงชื่อ และเสนอเป็นญัตติเพ่ือเสนอเป็นกฎหมายได้ในสัปดาห์นี้ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงกรณี ส.ส.และ ส.ว.บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร.เพราะเป็นการตีเช็กเปล่าว่า 
มีการตีเช็กเปล่าโดยไม่ยึดโยงอ้านาจของประชาชนมามากหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญ 60 อันมี ส.ว.250 
คน นี่คือการตีเช็กเปล่าของจริง แต่การมี ส.ส.ร.จะมาจากประชาชน คือ อ้านาจอันชอบธรรมที่จะก้าหนดทิศทางของ
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ประเทศ และก้าหนดกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นเช็กท่ีเขียนเต็มจ้านวนในการให้อ้านาจประชาชน วันนี้
อยากขอร้องว่า อย่าเอาประโยชน์ส่วนตน บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้ ประชาชนมีความยากล้าบาก จ้า เป็นที่ทุกคนต้อง
มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม 

“ขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกฯ เป็นล้าดับแรก ซึ่งการเสนอแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิน 1 ปี หากนายกฯ มี
ความจริงใจในการคืนประชาธิปไตยท่ีแท้จริงให้ชาติ ประชาชน นายกฯต้องสั่งการให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมสนับสนนุ 
ขณะเดียวกัน ส.ว.จะมีที่มาอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อมาท้าหน้าที่ให้ประชาชนควรแสดงความจริงใจในการสนับสนุนแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หากแสดงอาการท่ีไม่เหมาะสม อาจแสดงให้เห็นว่ายังยึดติดอ้านาจ พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงนายก
ฯ ในวันพรุ่งนี้ (4ส.ค.) เพ่ือเรียกร้องให้นายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานหยุดการคุกคามนิสิต-นักศึกษาในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาหรือที่พักอาศัย เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

นายโภคิน กล่าวว่า ในชั้นการศึกษาของกรรมาธิการลงรายละเอียดใน 2 ส่วน คือมีการลงไปดูในรายประเด็น 
รายมาตรา ซึ่ง กมธ.ทุกคนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา และ 2.ควรมีการรับฟังความเห็นจากหลากหลายฝ่าย ซึ่ง
เราน้าทั้งสองส่วนนี้มาปรึกษาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งมีข้อสังเกตเรื่องของเวลา ซึ่งหากร่นระยะเวลาลงมาได้ จะ
มีประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ที่ห่วงว่าจะใช้งบประมาณท้าประชามติหลายครั้งจะใช้เงินจ้านวนมาก ซึ่งครั้งแรกคือ
ฉบับ 60 และอีกครั้งจะเป็นฉบับที่ ส.ส.ร.ร่างขึ้น มีคนบอกว่าจะใช้งประมาณ 3 พันล้านบาทนั้น หากจะต้องเสียเงิน 6 
พันล้านบาทเพ่ือให้มีโรดแม็พของประเทศ คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แพงมากหรืออย่างไรกับที่เราน้าเงินไปซื้อสิ่ งที่
ไม่จ้าเป็น. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/509313 
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วันท่ี 03 ส.ค. 2563 เวลา 17:14 น. 

"เพื่อไทย" ขดีกรอบเวลาแก้ไข รธน. หลังมี ส.ส.ร. ไม่ควรเกิน 8 เดือน 

 
พรรคเพื่อไทยระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากมีส.ส.ร.ไม่ควรใช้เวลาเกิน 8 เดือน หากต้องการผลักดันให้

เป็นทางออกของประเทศ เนื่องจากมีปัจจัยที่เป็นวิกฤตของประเทศหลายอย่าง 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย แถลงภายหลังการประชุม

คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยว่า พรรคเพ่ือไทยเห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ปัญหาและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ
ท้าให้เงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น พร้อมทั้งเห็นว่าเงื่อนเวลาที่ท้าอยู่นั้นอาจจะช้าเกินไป เนื่องจากสถานการณ์
ของประเทศในปัจจุบันจากการประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะการเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลและภาวะที่เกิดขึ้นในเรื่อง
ของกระบวนการยุติธรรม หากต้องการผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นทางออกของประเทศไทยต้องมีเงื่อนเวล าที่
เร็วกว่านี้ โดยมองว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถย่นระยะเวลาให้เร็วกว่านี้ได้ ดังนั้นทางคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยเห็นว่า ระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ควรจะเกิน 7-8 เดือน รวมเบ็ดเสร็จไม่เกิน 1 ปี 
เพราะมองว่า ในการยกร่างนั้นมีรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นต้นแบบอยู่แล้ว ดังนั้นหลังจากมี ส.ส.ร.แล้วในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
จึงไม่ควรเกิด 7 -8 เดือน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงกรณีที่ ส.ว.ออกมาคัดค้านการตั้งส.ส.ร.เพราะเปรียบเสมือนเป็นการตีเช็คเปล่าว่า ที่
ผ่านมามีการตีเช็คเปล่าโดยที่ไม่มีการยึดโยงกับประชาชนมาจ้านวนมากหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
มา  การให้มีส.ว.ลากตั้ง 250 คน เหล่านี้คือการตีเช็คเปล่าของจริง และคนที่คิดเช่นนี้คือคนที่มองไม่เห็นความส้าคัญของ
ประชาชน แต่การตั้งส.ส.ร.จะมาจากประชาชนเปรียบเสมือนการตีเช็คของจริงเต็มจ้านวน ในการก้าหนดทิศทางของ
ประเทศ 

ด้านนายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ด้านนโยบายและแผนงาน พรรคเพ่ือไทย ใน
ฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัดส่วนพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ในการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการฯ มีการหารือกันในเรื่องการตั้งส.ส.ร.และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะมองว่า รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ถูกสังคมกล่าวหาว่า ร่างโดยคณะรัฐประหารแม้จะมีการประชามติ แต่ก็เป็นประชามติที่ไม่เสรีและเป็นธรรม 
ดังนั้นความขัดแย้งแตกแยกทั้งหลาย เกิดจากกติกาใหญ่ที่จะใช้กับทุกคนไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรง ดังนั้นหากท้าให้
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กติกาดังกล่าวมาจากประชาชนเลือกตั้งกันมา แล้วน้ามายกร่างเสร็จกลับไปประชามติโดยประชาชน หากเห็นชอบก็จะ
เป็นกติกาแรกของประเทศไทย โดยมองว่าทางออกดังกล่าวนี้ เป็นกระบวนการวิธีการที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่ายในสังคม 
ขณะเดียวกันวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยเงื่อนไขที่ถูกก้าหนดไว้นั้น ควรจะแก้ไขให้เป็นไป
ตามเสียงข้างมากของรัฐสภา แม้จะมีส.ว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งถึง 250 คนก็ตาม ดังนั้น 2 อย่างนี้ต้องเดินไปด้วยกัน 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/629875 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892009?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/629875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.posttoday.com/politic/news/629875
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892009?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892009?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.posttoday.com/politic/news/629875


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 

3 ส.ค. 2563-15:17 น. 

พท.แนะไทม์ไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ "บิ๊กตู่-สว." เลิกพี้อ านาจ-คุกคาม ปชช. 
การเมือง 
    

 
 

เพื่อไทย แนะไทม์ไลน์แก้ รธน.อย่าเกิน 1 ปี ซัด “ประยุทธ์ - ส.ว.” เลิกเสพติดอ านาจ บี้หนุนแก้. จ่อยื่นน
หนังสือ “บิ๊กตู”่ เลิกคุกคามนิสิตนักศึกษา 

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) มีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยถึง
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายชัยเกษม นิติ
สิริ นายโภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม ฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวภายหลังว่า สถานการณ์ที่จะท้าให้บ้านเมืองเดินไปได้คือการมีรัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นของประชาชนที่จะอ้านวยให้เกิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชน วันนี้คณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ใน
สัดส่วนของพรรคเพื่อไทย 

ได้ท้างานหลายเดือนและได้ข้อสรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นประโยชน์ และจะเป็นบันไดท้าให้บ้านเมือง
เดินต่อไปได้ ทั้งนี้ เราเห็นด้วยกับ กมธ.ที่น้าเสนอใน 2 เรื่องหลัก คือการให้มี ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น ท้า
ให้เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค พท.ได้พิจารณาถึงเรื่องเงื่อนเวลา ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองใน
ปัจจุบัน ทั้งปัญหาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเสื่อมศรัทธาในรัฐบาล สภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม ถ้า
ต้องการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นทางออกทางรอดของประเทศไทย เงื่อนเวลาในการด้าเนินการแก้ไขต้องใช้
ไม่มากนัก 

เราจึงเห็นว่าระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเกิน 7-8 เดือน กระบวนการทั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี ซึ่งเรา
มองว่าระยะเวลาดังกล่าวสามารถท้าได้ เพราะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นแบบ ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ หลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ ก็
ควรยุบสภาฯ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คืนอ้านาจประชาชนให้ตัดสินใจอนาคตของประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้กฎ
กติกาที่เป็นสากลและเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4634958
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4634958
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4634958
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

และวันนี้พรรคเพ่ือไทยจะมีการประชุม ส.ส.จะน้าความเห็นของกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน้าเสนอให้ ส.ส.พิจารณา
หาก ส.ส.เห็นชอบตามที่เราน้าเสนอในเรื่องการย่นระยะเวลา ส.ส.ก็สามารถลงชื่อ และเสนอเป็นญัตติเพ่ือเสนอเป็น
กฎหมายได้ในสัปดาห์นี้ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวกรณี ส.ส.และ ส.ว.บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร.เพราะเป็นการตีเช็กเปล่าว่า มี
การตีเช็กเปล่าโดยไม่ยึดโยงอ้านาจของประชาชนมามากหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การรร่างรัฐธธรรมนูญ 60 อันมี ส.ว.250 
คน นี่คือการตีเช็กเปล่าของจริง 

แต่การมี ส.ส.ร.จะมาจากประชาชน คืออ้านาจอันชอบธรรมที่จะก้าหนดทิศทางของประเทศ และก้าหนด
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ดังนั้นจึงไม่ใช่เช็กเปล่า แต่เป็นเช็กที่เขียนเต็มจ้านวนในการให้อ้านาจประชาชน 
และคนที่คิดว่าเป็นการตีเช็กเปล่าคือคนที่มองไม่เห็นความส้าคัญของประชาชน ซึ่งวันนี้อยากขอร้องว่าอย่าเอาประโยชน์
ส่วนตน บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้ 

ประชาชนมีความยากล้าบาก จ้าเป็นที่ทุกคนต้องมองเห็นปะโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นขอเรียกร้องความจริงใจจาก
นายกฯ เป็นล้าดับแรก ซึ่งการเสนอแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิน 1 ปีไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน หากนายกฯ มีความจริงใจในการคืน
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงให้ชาติ ประชาชน 

นายกฯ ต้องสั่งการให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมสนับสนุน ขณะเดียวกัน ส.ว.จะมีที่มาอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อ
มาท้าหน้าที่ให้ประชาชนควรแสดงความจริงใจในการสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม อาจ
แสดงให้เห็นว่าท่านยังยึดติดอ้านาจ 

“พรรค พท.เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในวันที่ 4 ส.ค.เพื่อเรียกร้องให้นายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
หยุดการคุกคามนิสิต-นักศึกษาในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาหรือที่พักอาศัย เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่
ถูกต้อง” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

นายโภคิน กล่าวว่า ในชั้นการศึกษาของ กมธ.ลงรายละเอียดใน 2 ส่วน คือมีการลงไปดูในรายประเด็น ราย
มาตรา ซึ่ง กมธ.ทุกคนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา หากไล่แก้ทุกประเด็นจะไหวหรือไม่ เพราะมันพันกันทุก
ประเด็น และ 2.ควรมีการรับฟังความเห็นจากหลากหลายฝ่าย ซึ่งเราน้าทั้ งสองส่วนนี้มาปรึกษาในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีข้อสังเกตเรื่องของเวลา ซึ่งหากร่นระยะเวลาลงมาได้ จะมีประโยชน์ต่อสังคม เมื่อสาเหตุของปัญหามา
จากรัฐธรรมนูญ ดังนั้นทุกฝ่ายควรต้องร่วมมือกันแก้ไข ทั้งนายกฯ ส.ว.และนอกจากนี้ที่ห่วงว่าจะใช้งบประมาณท้า
ประชามติหลายครั้งจะใช้เงินจ้านวนมาก 

ซึ่งครั้งแรกคือฉบับ 60 และอีกครั้งจะเป็นฉบับที่ ส.ส.ร.ร่างขึ้น มีคนบอกว่าจะใช้งประมาณ 3 พันล้านบาทนั้น 
หากจะต้องเสียเงิน 6 พันล้านบาทเพ่ือให้มีโรดแม็ปของประเทศ คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แพงมากหรือย่างไรกับที่
เราน้าเงินไปซื้อสิ่งที่ไม่จ้าเป็น 
ส่วนที่มีคนเสนอว่าท้าไมไม่แก้รายมาตรา ซึ่งจะท้าได้เร็วนั้น ยืนยันว่าท้าได้เร็วจริงแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ด้านนายสุ
ทิน กล่าวว่า ส.ส.ร.อาจจะเพ่ิมอ้านาจให้ ส.ว.ก็ได้ ดังนั้นวันนี้ขอ ส.ว.อย่าวิตก ซึ่งสามารถพูดคุยให้เหตุผลได้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4634958  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4634958
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 15:52 น. 

พท.มติยื่นแก้ รธน. ม. 256 เปิดพรรคร่วมรบ.-ส.ว.ใครเห็นด้วย ยื่นญัตติประกบได้ 
 

 
 

 
“สมพงษ”์ ย้ า พรรคพท.มีมติแก้ รธน. บอก พรรคร่วมรบ.-ส.ว. หากหนุนแก้ แนะส่งร่างประกบ 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายสพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคพท. แถลง
ภายหลังการประชุม ส.ส.ของพรรคถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรค พท.มีมติเอกฉันท์ให้พรรค พท.ด้าเนินการ
ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยเราจะขมวดปมให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นโดยจะเสนอสภาฯ ให้เร็วที่สุดในวันที่ 4 
สิงหาคม หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม ทั้งนี้ พรรคพท.มองว่า แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และไม่ได้มองว่าการท้าประชามติเป็นกระบวนการที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม ที่พรรคพท.จะเปิดโอกาสให้พรรค
ร่วมฝ่ายค้าน พรรครัฐบาล และส.ว. ที่เห็นด้วยกับแนวทางของเราเข้าร่วมในการกระบวนการแก้ไขด้วยเช่นกัน โดยการ
ยื่นญัตติประกบกับญัตติของเรา 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291846 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47.jpg
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จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 17.48 น. 

ปชป. มีมติแก้รัฐธรรมนูญ-ตั้ง ส.ส.ร. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.  ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการประชุมส.ส. โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และ
ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ท้าหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการรับทราบรายงาน
การประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  โดยนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ใน
ฐานะกรรมาธิการฯ รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมว่ากมธ.วิสามัญชุดดังกล่าวมีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
ในมาตรา 256  และให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่  

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและสนับสนุนแนวทางการแก้ไขมาตรา 256 ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลักดันมาตลอด 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาต่อว่าจะดสนอญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
หรือไม่  ทั้งนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขใน 2 ประเด็น คือ แก้มาตรา 256 และการให้มี ส.ส.ร.  แต่
เนื่องจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่  และมีส.ส.มาร่วมประชุมน้อย  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค อยากให้ส.ส.ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกัน จึงนัดประชุมส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์อีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค. ที่รัฐสภา เพื่อออกมาเป็นมติของพรรคต่อไป 

ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  เปิดเผยหลังการประชุมว่า  ที่ประชุมมีมติเดินหน้า
ขับเคลื่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 256 ที่พรรคได้ชูธงน้าประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจน 
มีส.ส.อภิปรายกันสะท้อนแนวคิดกันอย่างกว้างขวาง และเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส้าคัญ ดังนั้น นายองอาจ ในฐานะประธานส.ส.
พรรค จึงนัดประชุม ส.ส.ของพรรคอีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา โดยก้าหนดวาระการประชุม
พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ส.ส.ร่วมกันก้าหนดแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต่อไป. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788035 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/788035
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4 สิงหาคม 2563 09:42 น.    

"นิพนธ"์ ชี้ ปชป. จะเสนอร่างแก้รธน.เองหรอืไม่ ต้องรอฟังประชมุร่วม ส.ส.-รมต. ก่อน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมพรรค ปชป. มีมติจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ต้องรอฟังที่ประชุมพรรค ที่ต้อง
เป็นการประชุมร่วมกันของ ส.ส.และรัฐมนตรี ส่วนจะเสนอร่างของพรรคด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอฟังผลการการประชุมใน
วันดังกล่าวก่อนที่จะให้ความเห็นร่วมกัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จ้าเป็นหรือไม่ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีมติในแนวทางเดียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นาย
นิพนธ์ กล่าวว่า ถ้าเรื่องรัฐบาลตนพูดไม่ได้ ถ้าเรื่องอะไรพรรคพอพูดได้ แต่ตนคิดว่าหากผลกรรมาธิการเป็นอย่างไร และ
รัฐบาลตั้งกรรมาธิการแล้วก็ต้องฟัง ว่ากรรมาธิการว่าอย่างไร และการตัดสินใจจะอยู่ที่รัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/174325 
 

 

 

  

https://siamrath.co.th/n/174325
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200804/89bad2692de0e49fccb1007a6e4fe64be97cd7d521c68b02fa56650bdfb11440.jpg?itok=JiQ34fXN
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 09:47 น. 

นิพนธ์ รอฟังจุดยืน ปชป. เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้การตัดสินใจอยู่ท่ี ‘รัฐบาล’  
 

 
 

นิพนธ์ รอฟังจุดยืน ปชป. เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้การตัดสินใจอยู่ท่ี ‘รัฐบาล’  
เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่  4 สิงหาคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมพรรค ปชป. มีมติจะเสนอ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ต้องรอฟังที่ประชุมพรรค ที่ต้องเปน็การประชุมร่วมกันของ ส.ส. และรัฐมนตรี ส่วนจะเสนอร่าง
ของพรรคด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอฟังผลการการประชุมในวันดังกล่าวก่อนที่จะให้ความเห็นร่วมกัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จ้าเป็นหรือไม่ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีมติในแนวทางเดียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นาย
นิพนธ์ กล่าวว่า ถ้าเรื่องรัฐบาลตนพูดไม่ได้ ถ้าเรื่องอะไรพรรคพอพูดได้ แต่ตนคิดว่าหากผลของกรรมาธิการ เป็นอย่างไร 
และรัฐบาลตั้งกรรมาธิการแล้วก็ต้องฟัง ว่ากรรมาธิการว่าอย่างไร และการตัดสินใจจะอยู่ที่รัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2292700 
 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2292700
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/S__38633543_0.jpg
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4 สิงหาคม 2563 - 10:41 น. 

ชัดเจน ปชป. หนุนแก ้รธน. ม.256 เปดิทางแก้ทั้งฉบับ 
 

 
 
  
"ชินวรณ์" ยัน "ประชาธิปัตย์" เดินหน้าเสนอญัตติแก้ "รธน.ม.256" เปิดทางแก้ไขทั้งฉบับ ชี้กระบวนการเดินหน้า
ไปตามขั้นตอน ไม่ล่าช้า 

4 ส.ค.63 นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560  เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์มีมติเห็นชอบให้มีการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือ
เปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นตามข้อสรุปของคณะกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับ
จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่บรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรค ส่วนจะเสนอเป็นญัตติเมื่อใดนั้น เบื้องต้นได้น้าเรื่อง
หารือกับที่ประชุมวิปรัฐบาลแล้ว และจะหารือเป็นการภายในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคมนี้  

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็น 1 ใน 3 เงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์
ตัดสินใจร่วมรัฐบาล หากผิดเงื่อนไขจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า คงไม่ได้มองเรื่องการ
ขีดเส้นตาย แต่พรรคมองว่าเป็นเส้นเป็น  เพราะคณะกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ท้างานอยู่ในกรอบเวลา ไม่ได้
ล่าช้า และขณะนี้กระบวนการก้าลังเดินหน้าไป โดยจะมีข้อสรุปรายงานเสร็จสิ้นและส่งต่อสภาในวันที่ 8 ก.ย.นี้  

นายชินวรณ์ ย้้าว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส้าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้ง ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่าย
ค้าน และ ส.ว. จึงเห็นว่า 3 ฝ่ายควรจะต้องหารือกันเพื่อให้เกิดความชัดเจน 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/439115?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://www.komchadluek.net/news/politic/439115?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439115?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 09:34 น. 

บิ๊กป้อม เลี่ยงตอบ พปชร. เห็นด้วยแก้ รธน. หรือไม่ ให้รอความชัดเจนจาก กมธ. แก้ รธน.  
 

 
 

บิ๊กป้อม เลี่ยงตอบ พปชร. เห็นด้วยแก้ รธน.หรือไม่ ให้รอความชัดเจนจาก กมธ.แก้ รธน.  
เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร มีมติให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะมีการพูดคุยในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ว่า กมธ.จะต้องประชุมและส่งเรื่องให้สภาฯ อีกครั้ง 
เมื่อถามว่า พรรคพปชร. เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ต้องดูว่า กมธ. ว่า
อย่างไร ไม่เช่นนั้นเราจะตั้งกมธ.ไว้ท้าไม 

เมื่อถามต่อว่า หากกมธ. เสนอให้แก้ไขในประเด็นไหน พรรคพปชร. จะต้องมาหารือกันอีกรอบหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า ต้องดูว่าส.ส.ว่าอย่างไร 

เมื่อถามอีกว่า พรรคพปชร. จะส่งรายชื่อบุคคลที่จะมาด้ารงต้าแหน่งเป็นโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีคน
ใหม่ แทนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไม่ได้ด”ู 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2292678 
 
 
 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2292678
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/Screenshot_1-2.png
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 10:12 น. 

 ‘วิษณ’ุ เผย สภายังไมส่ง่สัญญาณแก้ รธน. มา ชี้ แก้หากบางหมวด ตอ้งผ่านรัฐสภา-ประชามต ิ
 

 
 

‘วิษณุ’ เผย สภายังไม่ส่งสัญญาณแก้รธน.มา ชี้ หากแก้บางหมวด-ส่วนองค์กรอิสระ ต้องเข้าที่ประชุมรัฐสภา 
ให้ผ่าน 3 วาระ 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
กรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานมีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า 
เขายังไม่ส่งอะไรมาให้รัฐบาล และเรื่องนี้ยังไม่เคยหยิบยกมาหารือในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาจากสภา
ฯ จึงยังไม่รู้ว่าจะเริ่มลุกขึ้นพูดกันอย่างไร ตอนนี้เพียงได้ยินเพียงแต่ข่าว แต่เขายังลงมติไม่ครบถ้วน และนายพีระพันธุ์ ก็
ไม่เคยมาหารืออะไรในเรื่องนี้ 

เมื่อถามว่า หากตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จะใช้เวลาเป็นปีหรือสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้ นายวิษณุ กล่าว
ว่า ยังไม่รู้ว่าจะตั้งรูปแบบไหนอย่างไร ถ้าร่างใหม่ก็เท่ากับการไปแก้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 
256 ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากแก้ตรงไหนก็แก้ไป แต่ถ้าแก้หมวด 1 ว่าด้วยหมวดทั่วไป หมวด 2 ว่าด้วย
พระมหากษัตริย์ และหมวด 15 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือแก้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์กรอิสระ หากเป็นประเด็น
เหล่านี้เรื่องต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ผ่านวาระ 1-3 หากผ่านวาระ 3 ก็น้าขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ก่อนจะทูลเกล้าฯต้องให้
ประชาชนออกเสียงประชามติก่อน ซึ่งระหว่างนั้นอาจจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ซึ่งก้าหนดระยะเวลาไว้ 1 
เดือน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292735 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292735
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/3-7.jpg
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อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.01 น. 

'วิษณ'ุ ชี้ตั้ง ส.ส.ร. ต้องให้ปชช.ออกเสียงประชามติ 
“วิษณุ”บอกยังไม่ได้รับสัญญาณแก้รัฐธรรมนูญ จากสภาฯ ระบุ “พีระพันธุ์” ไม่เคยหารือ ชี้ตั้งส.ส.ร.ต้องให้ปชช.
ออกเสียงประชามต ิ
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกมธ.ฯ มีมติให้แก้ไขและธรรมนูญ ว่า เขายังไม่ส่งอะไรมาให้รัฐบาล และเรื่องนี้ยังไม่
เคยหยิบยกมาหารือในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาจากสภาฯ  ตอนนี้เพียงได้ยินเพียงแต่ข่าว และนายพี
ระพันธุ์ ก็ไม่เคยมาหารืออะไรในเรื่องนี้ 

เมื่อถามว่าหากตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)จะใช้เวลาเป็นปีหรือสามารถเร่งรัดได้ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่รู้
ว่าจะตั้งรูปแบบไหนอย่างไร  ถ้าร่างใหม่ก็เท่ากับการไปแก้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากแก้ตรงไหนก็แก้ไป แต่ถ้าแก้หมวด  1 ว่าด้วยหมวดทั่วไป  หมวด 2 ว่า
ด้วยพระมหากษัตริย์  และหมวด 15 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  หรือแก้เกี่ยวกับคุณสมบัติองค์กรอิสระ หากเป็น
ประเด็นเหล่านี้เรื่องต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ผ่านวาระ 1-3  หากผ่านวาระ 3  ก็น้าขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ก่อนจะทูลเกล้าฯ
ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อน ซึ่งระหว่างนั้นอาจจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้  ซึ่งก้าหนดระยะเวลา
ไว้ 1 เดือน 

ขณะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่
ประชุมส.ส.พรรคมีมติจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ว่า ต้องรอฟังที่ประชุมพรรค ที่ต้องเป็นการประชุมร่วมกันของ 
ส.ส.และรัฐมนตรี ส่วนจะเสนอร่างของพรรคด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอฟังผลการการประชุมในวันดังกล่าวก่อนที่จะให้
ความเห็นร่วมกัน 

เมื่อถามว่า จ้าเป็นหรือไม่ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีมติในแนวทางเดียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายนิพนธ์ 
กล่าวว่า ตนคิดว่าหากผลกรรมาธิการเป็นอย่างไร รัฐบาลก็ต้องฟัง และการตัดสินใจจะอยู่ที่รัฐบาล. 
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ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึง
กรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ชวนพรรคภูมิใจไทยร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ยังไม่ได้มีการคุยกัน แต่เรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยฟังประชาชนอยู่แล้ว และด้วยความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องดูความเห็นพรรคร่วม
รัฐบาลด้วยว่ามีความเห็นอย่างไร และคิดว่าต้องหารือร่วมกัน 

เมื่อถามว่า เท่าที่ฟังประชาชนตอนนี้มีเสียงเรียกร้องอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเราก็ต้อง
น้ามาพิจารณาตามข้ันตอนที่ก้าหนด 

เมื่อถามว่า ถ้าเสียงเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมมาก ก็จะร่วมแก้ไขใช่หรือไม่ นายอนุทิน เลี่ยงที่จะตอบค้าถามด้วย
การตัดบทว่า “ผมมีนัดอยู่ข้างบน” จากนั้นได้เดินข้ึนห้องท้างานทันที....  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788092 
ข่าวที่เกี่ยวข้อ : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892131?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=politics 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/788092
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892131?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892131?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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อังคารที่ 4 สิงหาคม 25 

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.22 น. 

พรเพชร' ลั่นตั้ง ส.ส.ร. ยุ่งเหยิง-ไม่ถูกต้อง 
"พรเพชร" ลั่น ส.ว.ไม่ขวางแก้รธน.แต่ไม่เห็นด้วยตั้งส.ส.ร. บอกไม่ใช่วิธีถูกต้อง-จะท าให้ยุ่งเหยิง  
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการเรียกร้องให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษา และหลายพรรคการเมืองในขณะนี้ ว่า ส.ว.พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญใน
ประเด็นที่เห็นสมควรแก้ไข เช่น เรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งมีชีวิตมีกลไกที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจึง
แก้ไขได้ แต่ข้อเรียกร้องที่ให้มีการแก้ไขมาตรา 256 และให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นั้น ตนมีจุดยืนเรื่องนี้
ตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง และจะยิ่งท้าให้ยุ่งเหยิง เพราะเรายังไม่รู้ว่าส.ส.ร. จะวางรูปแบบอย่างไร ซึ่งยังไม่มีความ
ชัดเจน และอย่าพูดว่าส.ว. ขัดขวางการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ เรามีความยินดี แต่ตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มีส.ส.ร. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788097 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/509520 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/788097
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 10:35 น. 

พรเพชร ยัน ส.ว.ไม่ขวางแก้ รธน. แต่ไมเ่ห็นดว้ยตั้ง สสร. ชี้ย่ิงท าใหยุ้่งเหยิง 
 

 
  

 
พรเพชร ยัน ส.ว.ไม่ขวางแก้ รธน. แต่ไม่เห็นด้วยตั้ง สสร. ชี้ย่ิงท าให้ยุ่งเหยิง 
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการ

เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษา และหลายพรรคการเมืองในขณะนี้ ว่า ส.ว.พร้อมให้ความร่วมมือ
ในการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เห็นสมควรแก้ไข เช่น เรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งมีชีวิตมีกลไกท่ี
เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจึงแก้ไขได ้

แต่ข้อเรียกร้องที่ให้มีการแก้ไขมาตรา 256 และให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) นั้น ตนมีจุดยืนเรื่องนี้
ตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง และจะยิ่งท้าให้ยุ่งเหยิง เพราะเรายังไม่รู้ว่าสสร.จะวางรูปแบบอย่างไรซึ่งยังไม่มีความ
ชัดเจน และอย่าพูดว่าส.ว.ขัดขวางการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ เรามีความยินดี แต่ตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มีสสร. 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2292707 
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 10:40 น. 

 ‘สุทิน’ หวัง แก ้รธน. ม.256 ใช้เวลาไมเ่กิน 5 เดือน เชื่อ ส.ว.จะเหน็แก่ประโยชน์ชาติ 
 

 
 

“สุทิน” ย้้า แก้รธน. มาตรา 256 ไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 เดือน เชื่อ ส.ว.จะเสียสละเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมือง ชี้ 
ประชามติต้องท้า เสียเวลาก็ยอม 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป
ฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า 
กมธ.ได้สรุปไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีการตั้ง 
ส.ส.ร. และเงื่อนไขเวลาที่ให้กระชับ ซึ่งวันนี้หลายพรรคก็ขานรับน้าไปเป็นแนวทางท่ีจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถามว่า การแก้มาตรา 256 อาจติดเงื่อนไขว่าต้องไปท้าประชามติ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
และต้องหาเสียงส.ว.มารับรอง กระบวนการนี้คาดว่าจะให้เสร็จภายในกี่เดือน นายสุทิน กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ยากอยู่แล้ว การท้าประชามติก็เป้นขั้นตอนที่เขียนไว้เพ่ือให้เกิดความยุ่งยาก แต่ไม่ว่าจะยุ่งยากขนาดไหนก็ต้องท้า และ
ไม่เชื่อเรื่องน่ารังเกียจ แม้จะเสียเวลาก็ยอม เสียเงินยิ่งดี ทั้งนี้ ตนแนะน้ารัฐบาลวิธีการอัดฉีดเงินเ้าสู่ระบบ การกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ดี เลือกตั้งทุกครั้ง กระแสเงินจะหมุนเวียน และยิ่งการท้างประชามติจะช่วยให้รัฐบาลได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ 
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีด้วย เพราะการแจกเงินอย่างอ่ืนก็ยังแจกแบบไม่หวังผล แล้วจะถ้าจะอัดเงินเพ่ือให้ได้ประชามติ ทุก
คนได้ผลลัพท์กันทั้งประเทศก็ควรท้า อย่างไรก็ตาม การด้าเนินการคิดว่าคงไม่ล่าช้า หากปรับวิธีการท้างานแบบใหม่ 
เพราะไทยมีประสบการณ์ และเรียนรู้มาหมด เพียงแต่วันนี้จะหยิบอะไรมาใช้ ถ้าจะท้าให้เร็วก็ง่ายนิดเดียว 

เมื่อถามว่า กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญจะรายงานต่อสภาได้เมื่อใดถึงแนวทางแก้ไขมาตรา 256 นายสุ
ทิน กล่าว่า สาระเราได้สรุปแล้ว นี่เป็นเพียงรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะรายงานต่อสภาภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ หรือเร็วที่สุด 
ทั้งนี้ กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 นี้ คิดว่าควรท้าไม่เกิน 5 เดือน และคิดว่า ในสัปดาห์นี้พรรคการเมือง
ต่างๆคงจะยื่นเรื่อง รวมถึงพรรคพท. ส่วนส.ว.จะเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรานี้ด้วยหรือไม่นั้น ถ้าเราไปคิกว่า ส.ว.เขา
เห็นแก่ตัว เขาหวงอ้านาจ แน่นอนว่า ส.ว.คงไม่ให้ความร่วมือ แต่ถ้าเราคิดว่า ส.ว.เห็นประโยชน์ของบ้านเมืองเหมือนกัน
คงฟังเสียงประชาชน และคิดว่า ส.ว.คงจะไม่ขัดขวาง โดยก่อนหน้านี้ตนไม่มีความหวังกับส.ว. แต่วันนี้เริ่มเห็นความหวัง

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/12-3.jpg
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ว่าเขาจะเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเมือง และคิดว่าเขาคงจะเสียสละ ไม่รักษาประโยชน์ของตนเองจนไม่มอง
บ้านเมือง 

เมื่อถามว่า จะสื่อสารกับนักศึกษาอย่างไร เพ่ือไม่ให้มีการยกระดับการชุมนุมจนต้องยุบสภาก่อนที่รัฐธรรมนูญ
จะได้รับการแก้ไข นายสุทิน กล่าวว่า เราไปชี้น้าไม่ได้ เชื่อว่าเขามีความรู้ มีวิธีคิดของเขา ส่วนเราก็ท้าหน้าที่ของเราไป 
อะไรที่เราตอบสนองได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ท้า เช่น การยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ นิสิต นักศึกษาอาจจะมอง
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และถ้าเงื่อนไขบรรลุแล้วเขาอาจจะสลายการชุมนุมไป หรือเขาอาจจะมองว่าเป็นปฐมบท การ
ที่นักศึกษาจะถอยเลย เขาจะไว้วางใจได้หรือไม่ จึงอาจอยู่และต้องทวงถามไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปได้หลายวิธีการ 

เมื่อถามว่า การที่พรรคการเมืองตั้งเงื่อนไขว่าจะร่วมหนือไม่ร่วมกับรัฐบาลในการแก้รัฐธรรมนูญควรตัดสินใจได้
เมื่อใด นายสุทิน กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองจะได้แสดงจุดยืน และทิศทางของพรรคตนเอง เพราะ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สังคมทั้งจับตา และรอคอยความหวัง หากพรรคการเมืองใดจะใช้โอกาสนี้เลือกทางเดิน
ของตัวเอง ใครที่จะเลือกอยู่กับรัฐบาลแล้วอยู่ต่อไปเพราะแนวทางตรงกัน หรือแนวทางไม่ตรงกันแล้วจะแยกตัวออกมา
เช่นเดียวกับฝ่ายค้านที่จุดนี้จะแสดงจุดยืนจะเป็นการแสดงความจริงใจของพรคคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292781 
เดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/politics/788101 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292781
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 10:42 น. 

 ‘อนุทิน’ กั๊กตอบภูมิใจไทยเห็นด้วยแก้ รธน. เผย รอดูท่าทีพรรคร่วมรัฐบาล 
 

 
 

‘อนุทิน’ กั๊กตอบภูมิใจไทยเห็นด้วยแก้รธน. เผย รอดูท่าทีพรรคร่วมรัฐบาล 
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
ชวนพรรคภท. ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ยังไม่ได้มีการคุยกัน แต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภท. ฟัง
ประชาชนอยู่แล้ว และด้วยความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องดูความเห็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยว่ามีความเห็นอย่างไร และ
คิดว่าต้องหารือร่วมกัน 

เมื่อถามว่า เท่าที่ฟังประชาชนตอนนี้มีเสียงเรียกร้องอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเราก็ต้อง
น้ามาพิจารณาตามข้ันตอนที่ก้าหนดไว้ว่าหากจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องท้าอย่างไร 
เมื่อถามว่า ถ้าเสียงเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมมาก ก็จะร่วมแก้ไขใช่หรือไม่ นายอนุทิน เลี่ยงที่จะตอบค้าถามด้วยการตัดบท
ว่า “ผมมีนัดอยู่ข้างบน” จากนั้นได้เดินข้ึนห้องท้างานทันที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292773 
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3 สิงหาคม 2563 - 18:57 น. 

"จตุพร" ย้ า แก ้รธน. ต้องยึดหลักความส าเร็จ 
 

 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) เฟซบุ๊คไลฟ์ PEACETALK เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักการแก้ รธน.มาตรา 256 ให้“ส้าเร็จ” ก่อน โดยยังไม่แสดง
เจตนาไปรื้อมาตราที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะต้องรอให้ สสร.ที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาได้พิจารณาตัดสินใจจึงจะ
เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากกว่า 

นายจตุพร กล่าวว่า ข้อเรียกร้องคนหนุ่มสาวเป็นปรากฎการณ์เกิดขึ้นในรอบ 10 ปีที่ออกมาเรียกร้องจ้านวน
มาก โดย 3 ข้อเรียกร้องนั้นเป็นความจริงที่คนไทย พรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลยอมรับกันได้ อีกทั้งภาค
ประชาชนยังปรารถนาจะแก้ รธน. 2560 

เมื่อ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาการแก้ไข รธน.เป็นผู้แทน
ฝ่ายรัฐบาล เป็นที่ปรึกษานายกฯ และเป็นอดีต รมว.ยุติธรรม ได้สรุปให้แก้ รธน.มาตรา 256 เป็นช่องทางสู่การยกร่าง 
รธน.ใหม่ ซึ่งตรงกับความคิดของตนที่ได้อธิบายให้เปิดประตูช่องทางนี้ให้ได้มาตลอด  รวมทั้งย้้าว่า การแก้ไข รธน.ควร
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงจะท้าส้าเร็จ ถ้าไม่ร่วมมือแล้วชาติหน้าตอนบ่ายก็แก้ไขไม่ได้ เพราะสาระส้าคัญตามช่อง
มาตรา 256 เมื่อจะเสนอแก้ไขให้ประชาชนเลือก สสร.ขึ้นมายกร่าง รธน.ใหม่แล้ว ก้าหนดให้คณะรัฐมนตรี หรือสภา
ผู้แทนใช้เสียง 1 ใน 5 ของจ้านวนที่มีอยู่ของสภาเป็นผู้เสนอ แต่ ส.ว.เสนอเดี่ยวไม่ได้ต้องใช้เสียงร่วมกับ ส.ส.รวมกัน
จ้านวน 1 ใน 5 ของเสียงสองสภาที่มีอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ้านวนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน
สามารถเข้าชื่อยื่นแก้ไข รธน.ได้  ส่วนการลงมติญัตติแก้ไข รธน.ต้องเสนอให้ที่ประชุมร่วมสองสภาพิจารณาเป็น 3 วาระ 
ซึ่งวาระหลักการใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 376 เสียง แต่ชั้นนี้ต้องมีเสียง ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 หรือ 84 เสียงขึ้นไป 

การพิจารณาวาระที่สอง ขั้นเรียงมาตราให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าเป็นร่า งแก้ไขของประชาชนต้องให้ผู้แทน
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นด้วย ส้าหรับในวาระสามต้องเรียกชื่อให้ลงมติโดยเปิดเผย และต้องมีมติเกินกึ่งหนึ่งของ
จ้านวนสองสภาเท่าท่ีมีอยู่รวมกัน รวมทั้งต้องมีเสียงของพรรคการเมืองไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ประธาน หรือรองประธานสภา 
ส.ส. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ้านวน ส.ส.ของทุกพรรคดังกล่าวรวมกัน อีกอย่างต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วย 
1 ใน 3 ของจ้านวนที่มี ส.ว.อยู่ในสภา คือจ้านวนอย่างน้อย 84 เสียง 

นายจตุพร อธิบายว่า เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ประธานหรือรอง
ประธานสภาร่วมกันนั้น ต้องรวมพรรคเล็กที่มีเสียง 1 หรือ 2 เสียง ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลมาร่วมด้วย  

อย่างไรก็ตาม การเสนอแก้ไขตามมาตรา 256 ต้องประกาศให้ชัดว่า จะไม่เกี่ยวข้องการแก้ไขในหมวด
พระมหากษัตริย์ และหมวดหนึ่งบทท่ัวไป เพ่ือหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนมาตรา 255 ซ่ึงจะถูกยื่นคัดค้านต่อศาล รธน.ได้ ดังนั้น 
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ตามที่ตนเรียกร้องมาตลอดกับการให้เปิดประตูเข้าไปแก้ไข รธน.ตามมาตรา 256 นั้น พรรคการเมืองควรรู้จักอดเปรี้ยว
ไว้กินหวาน เนื่องจากถ้าเสนอความต้องการมากกว่ามาตรา 256 เช่น ยกเลิก ส.ว. ก็คงไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว.
จ้านวน 84 เสียงแน่  

ด้วยเหตุนี้ ตนเตือนมาเสนมอว่า รายละเอียดการแก้ไขต่างๆนั้น เช่น ระบบเลือกตั้ง การใช้บัตรใบเดียวหรือสอง
ใบ รวมทั้งการยกเลิก ส.ว. พรรคการเมืองไม่ควรจะพูดก่อน โดยให้เป็นหน้าที่ของ สสร.ที่ประชาชนเลือกตั้งมาเป็นฝ่าย
พิจารณาตัดสินใจ "การแก้ รธน.โดยใช้ระบบรัฐสภาถือเป็นแนวทางสันติวิธีดีที่สุด ดังนั้นจะต้องตกลงร่วมกันก่อน แต่
ไม่ใช่ไปเสนอรื้อให้หมดบ้าน แล้วคนในบ้านจะโหวตให้หรือ และควรมีศิลปทางการเมืองด้วย ถามว่าวันนี้ต้องการแก้ 
รธน.หรือหาเสียงการเมือง ถ้าต้องการแก้ รธน.แล้วต้องเปิดช่องมาตรา 256 เพียงอย่างเดียวให้ได้ก่อนเป็นสิ่งส้าคัญ" 

นายจตุพร เสนอว่า การจัดจังหวะการแก้ รธน.เป็นสิ่งส้าคัญ เพราะถ้าต้องการไม่ให้มีการแก้ไขต้องเสนอให้
ยกเลิก ส.ว. ซึ่งจะไม่ได้รับเสียงโหวตสนับสนุนจาก ส.ว. และแก้ไขไม่ส้าเร็จ ดังนั้น ไม่สมควรไปเสนอการแก้ไขมาตราอ่ืน
มาเก่ียวข้อง ขอให้ยึดเฉพาะเปิดประตูในมาตรา 256 ให้ได้ก่อน ซึ่งเป็นแนวทางแบบวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้มาก
ที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อศึกษา รธน. 2560 แล้ว จะพบว่าคนออกแบบคือคณะร่างรัฐธรรมนูญชุดนายมีชัย ฤชุ
พันธุ์ เป็นประธานนั้น ได้ออกแบบให้แก้ไขไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งตนเคยระบุว่า รธน.ฉบับนี้
ไม่ได้มีไว้เพ่ือแก้ไข แต่มีไว้ให้ฉีกเท่านั้น 

"เมื่อพลังคนหนุ่มสาวแสดงเจตนาให้ร่าง รธน.ใหม่ในปรากฎการณ์ครั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องไม่ให้พลังของเขาสูญเปล่า 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในบบ้านเมืองได้" 
นายจตุพร เสนอแนวทางไม้ให้พลังคนหนุ่มสาวเสียเปล่าว่า สิ่งส้าคัญการแก้ รธน. ควรยึดต้องการความส้าเร็จเป็นที่ตั้ง 
และพรรคการเมืองเห็นตรงกันให้แก้เฉพาะมาตรา 256 แต่ถ้าอยากมีเรื่องก็ต้องเสนอให้แก้ไขในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น 
ตนย้้ามาเสมอว่า พรรคการเมืองไม่ควรเสนอความต้องการแก้ไขที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา 256 เนื่องจากการแก้ในมาตรา
อ่ืนๆนั้น ควรเป็นหน้าที่ของ สสร.จะเหมาะสมที่สุด 

อีกทั้งย้้าว่า การแก้ รธน.คราวนี้ แต่ละฝ่ายต้องคุยร่วมกัน หากมีฝ่ายหนึ่งพยศขึ้นมา เพราะรู้ ว่าขบวนการ
นักศึกษายิ่งเติบโต และจะเป็นแรงเหวี่ยงกดดันเรียกร้องให้เกิดการแก้ไข รธน. ซึ่งในสถานการณ์ขณะนี้มีความชัดเจน
เช่นนั้น "นักการเมืองต้องเลิกเล่นการเมืองก่อน แล้วแสดงเจตนาเอาผลส้าเร็จเป็นที่ตั้ง เมื่อนักเรียน นักศึกษากุมสภาพ
อยู่ในขณะนี้ ผมเชื่อว่าใครก็เบี้ยวยาก เพียงแต่ว่าต้องเรียงล้าดับความส้าคัญของการแก้ไขก่อนว่า อะไรหนึ่ง สอง สาม 
แต่ถ้าเสนอหนทางล้มกระดาน ไม่หวังให้แก้ รธน.ส้าเร็จแล้ว เชื่อว่าหนทางนั้นมีเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์" 
 
อ้างอิง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439072?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439072?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439072?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันจันทร์ ท่ี 03 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.31 น. 

เพื่อไทยชวนเยาวชนร่วมโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย 
 
  
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563  นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทย ได้

เปิดตัวโครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย เพ่ือรับสมัครนักเรียนนิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี
โดยประมาณ จ้านวน 350 คน เพ่ือท้าหน้าที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย เพ่ือการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตและ
เที่ยงธรรม โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ เยาวชนนักเรียน
นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด
สมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะครบ 350 คน และขอฝากกกต.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอดส่องดูแลการกระท้าที่อาจสุ่ม
เสี่ยงว่าจะขัดกฎหมายเลือกตั้งกรณีกลุ่มการเมืองในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการที่ใกล้ ชิดกับรัฐบาล เรียกประชุมผู้น้า
ท้องถิ่น และหัวคะแนนโดยอ้างว่าเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะเหตุใด จึง
มากระท้าการในช่วงใกล้กับวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ  

เรียกร้องฟังความเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยปราศจากอคติ 
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์การชุมนุมขับไล่รัฐบาลของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จุดติดทั่ว

ประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรแสดงความจริงใจในการรับฟังข้อเสนอของกระบวนการ
ขับเคลื่อนเรียกร้องประชาธิปไตยและควบคุมก้ากับไม่ให้คนในเครือข่ายองคาพยพ รวมถึงไอโอ 300 ออกมากระท้าการ
ในลักษณะด้อยค่าแพร่มลทินกระบวนการนักศึกษาที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ต้องไม่เติมเชื้อ
ไฟให้สัมภาษณ์ในลักษณะยั่วยุ ซึ่งอาจเกิดเป็นน้้าผึ้งหยดเดียว เช่นม็อบมุ้งม้ิง ม็อบจุดไม่ติด รวมถึง กรณีของนายสุภรณ์ 
อัตถาวงศ์ ที่ออกมาพาดพิงคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ที่เรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ 
ต้องมีความจริงใจในการบริหารประเทศ นายสุภรณ์ พูดเหมือนไม่ได้เห็นปรากฏการณ์อะไรเลยในสังคม ภาพที่ต้ารวจ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เข้าไปตรวจค้นคุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงผู้ปกครองถึงบ้านเป็นการกระท้าเกิน
กรอบกฎหมาย เกินกว่าเหตุหรือไม่ จะให้สังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะได้รับความ
ปลอดภัย  รัฐบาลลองไปอ่านสารพัดโพลที่ออกมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนรัฐบาลขาลงเต็มสูบ อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ 
คนดีชอบแก้ไข แต่พวกท่ีไม่แก้ไขแล้วยังไปโทษคนอ่ืนเป็นคนเช่นไร ประชาชนตัดสินใจได้ 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/201158 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/201158
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03 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:35 น.     

 พรรคเพื่อไทย ประกาศรับสมัคร 'อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย' จ านวน 350 คน 
   

 
3 ส.ค. 63 - ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์  เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ได้เปิดตัว

โครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย เพ่ือรับสมัครนักเรียนนิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีโดยประมาณ 
จ้านวน 350 คน เพ่ือท้าหน้าที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย เพ่ือการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรม 
โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ เยาวชนนักเรียนนิสิต
นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด
สมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะครบ 350 คน และขอฝากกกต.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอดส่องดูแลการกระท้าที่อาจสุ่ม
เสี่ยงว่าจะขัดกฎหมายเลือกตั้งกรณีกลุ่มการเมืองในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล เรียกประชุมผู้น้า
ท้องถิ่น และหัวคะแนนโดยอ้างว่าเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะเหตุใด จึง
มากระท้าการในช่วงใกล้กับวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ  

นายอนุสรณ์ กล่าวว่าสถานการณ์การชุมนุมขับไล่รัฐบาลของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จุดติดทั่ว
ประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรแสดงความจริงใจในการรับฟังข้อเสนอของกระบวนการ
ขับเคลื่อนเรียกร้องประชาธิปไตยและควบคุมก้ากับไม่ให้คนในเครือข่ายองคาพยพ รวมถึงไอโอ 300 ออกมากระท้าการ
ในลักษณะด้อยค่าแพร่มลทินกระบวนการนักศึกษาที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ต้องไม่เติมเชื้อ
ไฟให้สัมภาษณ์ในลักษณะยั่วยุ ซึ่งอาจเกิดเป็นน้้าผึ้งหยดเดียว เช่นม็อบมุ้งม้ิง ม็อบจุดไม่ติด รวมถึง กรณีของนายสุภรณ์ 
อัตถาวงศ์ ที่ออกมาพาดพิงคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ที่เรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ 
ต้องมีความจริงใจในการบริหารประเทศ นายสุภรณ์ พูดเหมือนไม่ได้เห็นปรากฏการณ์อะไรเลยในสังคม ภาพที่ต้ารวจ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เข้าไปตรวจค้นคุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงผู้ปกครองถึงบ้านเป็นการกระท้าเกิน
กรอบกฎหมาย เกินกว่าเหตุหรือไม่ จะให้สังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะได้รับความ
ปลอดภัย  รัฐบาลลองไปอ่านสารพัดโพลที่ออกมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนรัฐบาลขาลงเต็มสูบ อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ 
คนดีชอบแก้ไข แต่พวกท่ีไม่แก้ไขแล้วยังไปโทษคนอ่ืนเป็นคนเช่นไร ประชาชนตัดสินใจได้ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73289  

https://www.thaipost.net/main/detail/73289
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3 สิงหาคม 2563 15:41 น.    

"เพื่อไทย" ชวน "นิสิต-นศ." ร่วม "อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย" จับตาเลือกตั้งปากน้ า 

 
วันที่ 3 ส.ค.63 ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนน้องๆ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย ซึ่งเราเปิดรับจ้านวน 
350 คน 

“โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะครบ 350 คน มาท้างานในการท้าให้การเลือกตั้งโปร่งใส โดยเฉพาะ
ในเขตที่มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ซึ่งน้องๆ สามารถมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทยเขต 5 จ.สมุทรปราการ 
นอกจากนี้ เราขอเรียกร้อง กกต.จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรณีที่มีกลุ่มการเมือง จ.สมุทรปราการ 
ที่มีความชิดกับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรครัฐบาล มีการเรียกประชุมผู้น้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวคะแนนหลาย
ร้อยคน แม้จะให้เหตุผลว่าเพ่ือเตรียมตัวเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่ก้าลังจะเกิดขึ้น แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุใดจึงมีการมา
จัดการประชุมในช่วงเวลาที่ใกล้การเลือกตั้งซ่อมไม่ถึงสัปดาห์ ซึ่งการกระท้าดังกล่าวเป็นอ้านาจหน้าที่ของ กกต.ที่ต้อง
เข้าไปด้าเนินการ เราเกรงว่าจะจัดการเลือกตั้งซ่อมแล้วๆ ได้ใบเหลืองซ้้าแล้วซ้้าอีก โดยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กกต.
ถ้าเห็นกระแสสังคมต้องพิจารณา และตัดสินได้ว่า ผลงานของท่านเป็นไปตามปรัชญาที่ว่า กกต. ด้าเนินการเลือกตั้งไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ เราคิดว่าการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นการกู้ชื่อ กู้ภาพลักษณ์ให้กับการท้างาน
ของ กกต.” 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ขอฝากรัฐบาลไปผ่านไปยัง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษานายกฯ ที่การันตีให้ พล.อ .
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

“ชัดกว่าเครื่องถ่ายเอกสาร ถามว่าท้าไมถึงกล้าพูดแทน พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งท่ี พล.อ.ประยุทธ์ไม่กล้าพูดเอง นาย
สุภรณ์ เอาอะไรมาการันตีแทน พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งนี้ ไม่ควรปล่อยให้มีการสัมภาษณ์เย้ยหยันนิสิตนักศึกษา เช่น ม็อบมุ้ง
มิ้ง ม็อบจุดไม่ติด ฯลฯ ถือเป็นการด้อยค่า แพร่มลทิน ที่นายสุภรณ์พยายามพูดเหมือนไม่เห็นปรากฏการณ์ในสังคมที่
นักศึกษาและประชาชนออกมาเรียกร้อง มีการลามปามไปถึงผู้ปกครอง โดยส่งเจ้าหน้าที่บุกไปถึงบ้าน ถือเป็การกระท้า
ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ ดังนั้นอย่ารับฟังแต่ปากพูด แต่ต้องรับฟังแบบไร้อคต”ิ นายอนุสรณ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/174153  

https://siamrath.co.th/n/174153
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200803/d9a6a24f9088be1f394785a9f3094030d6e9487e21c702a6b8d45746b5618348.jpg?itok=020zlvb9
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 14:49 น. 

 “เพื่อไทย” ชวนนิสิต-นศ.ร่วมอาสาสมัครพิทักษ์ ปชต. 350 คน จับตา ลต.สมุทรปราการ 
ไม่ให้มีทุจริต 
 

 
 

 
“เพื่อไทย” ชวนนิสิต-นศ.ร่วมอาสาสมัครพิทักษ์ปชต. 350 คน จับตา ลต.สมุทรปราการ ไม่ให้มีทุจริต 

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 3 สิงหาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค พท. 
และ นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรค พท. แถลงข่าวประจ้าสัปดาห์ 

นายชุมสาย กล่าวว่า ส้าหรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ว.ควรรับฟังเสียงประชาชน ว่าเขาต้องการอะไร 
เพราะขณะนี้ไม่ต้องถกเถียงกันแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาอย่างไร เพราะมันก้าลังเป็นปัญหาที่สังคมมองว่าควร
ได้รับการแก้ไข ในรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (3) ต้องอาศัยเสียง ส.ว. ในการแก้ไข เป็นไปได้ยากมา เพราะเรารู้กันดีอยู่
แล้วว่า การมี ส.ว.เปรียบเป็นเสาค้้าจุนอ้านาจ ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ส.ว.จึงไม่
ควรให้ความเห็นที่ทึกทักเอาเอง แต่ควรฟังเสียงประชาชนก่อน 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า พรรค พท. ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วม
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย ซึ่งเราเปิดรับจ้านวน 350 คน 

“โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะครบ 350 คน มาท้างานในการท้าให้การเลือกตั้งโปร่งใส โดยเฉพาะ
ในเขตที่มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ซึ่งน้องๆ สามารถมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานพรรค พท. เขต 5 จ.สมุทรปราการ 
นอกจากนี้ เราขอเรียกร้อง กกต.จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรณีที่มีกลุ่มการเมือง จ.สมุทรปราการ 
ที่มีความชิดกับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรครัฐบาล มีการเรียกประชุมผู้น้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวคะแนนหลาย
ร้อยคน แม้จะให้เหตุผลว่าเพ่ือเตรียมตัวเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่ก้าลังจะเกิดขึ้น แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุใดจึงมีการมา
จัดการประชุมในช่วงเวลาที่ใกล้การเลือกตั้งซ่อมไม่ถึงสัปดาห์ ซึ่งการกระท้าดังกล่าวเป็นอ้านาจหน้าที่ของ กกต.ที่ต้อง
เข้าไปด้าเนินการ เราเกรงว่าจะจัดการเลือกตั้งซ่อมแล้วๆ ได้ใบเหลืองซ้้าแล้วซ้้าอีก โดยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กกต.
ถ้าเห็นกระแสสังคมต้องพิจารณา และตัดสินได้ว่า ผลงานของท่านเป็นไปตามปรัชญาที่ว่า กกต. ด้าเนินการเลือกตั้งไป

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/60708.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/60708.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/60708.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/60708.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/60708.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/60708.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/60708.jpg
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โดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ เราคิดว่าการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นการกู้ชื่อ กู้ภาพลักษณ์ให้กับการ
ท้างานของ กกต.” โฆษกพรรค พท. กล่าว 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ขอฝากรัฐบาลไปผ่านไปยัง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษานายกฯ ที่การันตีให้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

“ชัดกว่าเครื่องถ่ายเอกสาร ถามว่าท้าไมถึงกล้าพูดแทน พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งท่ี พล.อ.ประยุทธ์ไม่กล้าพูดเอง นาย
สุภรณ์ เอาอะไรมาการันตีแทน พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งนี้ ไม่ควรปล่อยให้มีการสัมภาษณ์เย้ยหยันนิสิตนักศึกษา เช่น ม็อบมุ้ง
มิ้ง ม็อบจุดไม่ติด ฯลฯ ถือเป็นการด้อยค่า แพร่มลทิน ที่นายสุภรณ์พยายามพูดเหมือนไม่เห็นปรากฏการณ์ในสังคมที่
นักศึกษาและประชาชนออกมาเรียกร้อง มีการลามปามไปถึงผู้ปกครอง โดยส่งเจ้าหน้าที่บุกไปถึงบ้าน ถือเป็ นการ
กระท้าท่ีเกินกว่าเหตุหรือไม่ ดังนั้นอย่ารับฟังแต่ปากพูด แต่ต้องรับฟังแบบไร้อคติ” นายอนุสรณ์ กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291711 
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วันจันทร์ ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.56 น. 

'ก้าวไกล' จมูกไว! เลือกตั้งซ่อมปากน้ าเริ่มมีกลิ่นทุจริต แฉมือมืดเดินจดชื่อ-เก็บบัตร ปชช. 

 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายอ้านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อ้านวยการการ

เลือกตั้งพรรคก้าวไกล ได้ท้าจดหมายส่งถึง พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มม่วง ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวั ดสมุทรปราการ ขอให้
ด้าเนินการตรวจสอบการทุจริตในวันเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 9 
สิงหาคมนี้ โดย ศูนย์อ้านวยการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลได้ตรวจสอบพบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีบุคคลจ้านวนหนึ่ง
กระท้าการเดินจดชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และมีการเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อันส่อ
ว่าจะเป็นไปในทางทุจริต จนมีความกังวลขึ้นว่าการเลือกตั้งในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ จะไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงได้
ท้าจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือขอให้ พล.ต.ต.ชุมพล ได้ท้าการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบการทุจริตในวันเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 

นายอ้านาจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าภาพรวมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาตลอด แต่จากปรากฏการณ์จดชื่อ
ประชาชนและเก็บบัตรเลือกตั้งล่าสุด ท้าให้เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะเกิดการทุจริตขึ้น ซึ่งตนก็ขอเตือนไปยังผู้ที่คิดจะ
ท้าการทุจริตหรืออยู่เบื้องหลังการกระท้าดังกล่าว ให้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการทุจริต รวมทั้งผลตาม
กฎหมายที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยทั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวมากขึ้นต่อการมีส่วนร่วมนอกจากการไป
ลงคะแนนเสียง แต่รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งการเลือกตั้งซ่อม
และเลือกตั้งใหม่ที่ผ่านมาหลายพ้ืนที่ ได้ปรากฏการแจ้งเบาะแสจากประชาชนถึงการทุจริตเข้ามามากมาย ดังเช่นการ
เลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล้าปาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มที่จะรู้ทันและไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้งมีความผิดปกติหลายอย่างเกิดขึ้นล่าสุด ประชาชนในพ้ืนที่แจ้ง
ว่ามีผู้ที่แฝงตัวมาเป็นทีมงานหาเสียงของพรรคก้าวไกล แต่กลับลงพ้ืนที่หาเสียงให้พรรคอ่ืนรวมถึงให้ข้อมู ลด้านลบแก่
พรรคก้าวไกล จึงอยากฝากเตือนไปยังบุคคลดังกล่าวหากยังไม่ยุติพฤติกรรมจะด้าเนินการแจ้งความด้าเนินคดีต่อไป 

"นอกจากนี้ การกลับมาขององค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่อดีตอย่าง P-Net คือ
สิ่งที่จะท้าให้การตรวจสอบของภาคประชาชนและสังคมต่อกระบวนการเลือกตั้งมีความเข้มข้นมากขึ้น เป็นสัญญาณท่ีดี
ว่าการกระท้าใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีทางรอดพ้นสายตาของประชาชนไปได้ ดังนั้น ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่
ก้าลังกระท้าการดังกล่าวอยู่ หรือว่าเป็นผู้มีอ้านาจที่จะรู้เห็นเป็นใจต่อการทุจริต ได้ตระหนักถึ งสิ่งนี้เอาไว้ และหยุดยั้ง
การกระท้าดังกล่าวลงเสีย" นายอ้านาจ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/509366 
 

https://www.naewna.com/politic/509366
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03 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:31 น.      

 'ก้าวไกล' ปูดทุจริตเลือกตั้งซ่อมปากน้ า แฉเดินจดชื่อ-เก็บบัตร ปชช. แฝงตัวทีมงานแต่ให้
ข้อมูลพรรคเสียหาย 
 

 
 

3 ส.ค.63 - นายอ้านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อ้านวยการการเลือกตั้งพรรคก้าว
ไกล ได้ท้าจดหมายส่งถึง พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มม่วง ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ด้าเนินการ
ตรวจสอบการทุจริตในวันเลือกตั้ง จากกรณีที่มีข้อมูลประชาชนประสานงานเข้ามา ว่ามีการเรียกเก็บบัตรประชาชนใน
หลายพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 9 ส.ค.นี้ 
นายอ้านาจ กล่าวว่า ศูนย์อ้านวยการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลตรวจสอบพบว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีบุคคลจ้านวนหนึ่ง
กระท้าการเดินจดชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และมีการเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อันส่อ
ว่าจะเป็นไปในทางทุจริต จนมีความกังวลขึ้นว่าการเลือกตั้งในวันที่ 9 ส.ค.นี้ จะไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงได้ท้า
จดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือขอให้ พล.ต.ต.ชุมพล ได้ท้าการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
การทุจริตในวันเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
ส้าหรับภาพรวมของการเลือกตั้ง นายอ้านาจ ระบุว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาตลอด แต่จาก
ปรากฏการณ์จดชื่อประชาชนและเก็บบัตรเลือกตั้งล่าสุด ท้าให้เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะเกิดการทุจริตขึ้น ซึ่งตนก็ขอ
เตือนไปยังผู้ที่คิดจะท้าการทุจริตหรืออยู่เบื้องหลังการกระท้าดังกล่าว ให้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการ
ทุจริต รวมทั้งผลตามกฎหมายที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย 
นายอ้านาจ ยังระบุว่า ในระยะหลังที่ผ่านมา ประชาชนทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวมากขึ้นต่อการมีส่วนร่วม นอกจากการ
ไปลงคะแนนเสียง แต่รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งการเลือกตั้ง
ซ่อมและเลือกตั้งใหม่ที่ผ่านมาหลายพ้ืนที่ ได้ปรากฏการแจ้งเบาะแสจากประชาชนถึงการทุจริตเข้ามามากมาย ดังเช่น
การเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ล้าปาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มที่จะรู้ทันและไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดข้ึน 

นายอ้านาจ เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้งมีความผิดปกติหลายอย่างเกิดขึ้นล่าสุด ประชาชน
ในพ้ืนที่แจ้งว่ามีผู้ที่แฝงตัวมาเป็นทีมงานหาเสียงของพรรคก้าวไกล แต่กลับลงพื้นที่เสียงให้พรรคอ่ืน รวมถึงให้ข้อมูลด้าน
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ลบแก่พรรคก้าวไกล ทั้งนี้จึงอยากฝากเตือนไปยังบุคคลดังกล่าว หากยังไม่ยุติพฤติกรรมจะด้าเนินการแจ้งความ
ด้าเนินคดีต่อไป 

“นอกจากนี้ การกลับมาขององค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่อดีตอย่าง P-Net 
คือสิ่งที่จะท้าให้การตรวจสอบของภาคประชาชนและสังคมต่อกระบวนการเลือกตั้งมีความเข้มข้นมากขึ้น เป็นสัญญาณ
ที่ดีว่าการกระท้าใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีทางรอดพ้นสายตาของประชาชนไปได้ ดังนั้น ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้ที่ก้าลังกระท้าการดังกล่าวอยู่ หรือว่าเป็นผู้มีอ้านาจที่จะรู้เห็นเป็นใจต่อการทุจริต ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้เอาไว้ และ
ห ยุ ด ยั้ ง ก า ร ก ร ะ ท้ า ดั ง ก ล่ า ว ล ง เ สี ย ”  น า ย อ้ า น า จ  ก ล่ า ว 
  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/73305
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จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.59 น. 

"นฤมล"ลาออกโฆษกรัฐบาลแล้ว นายกฯขอคัดคนใหม่เอง 
ประกาศส านักนายกฯ เผยแพร่ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” สิ้นสุดต าแหน่ง “โฆษกรัฐบาล” มีผลตั้งแต่ 30 ก.ค. หลัง
มีชื่อนั่งรมช. ครม. ประยุทธ์ 2/2 

 
 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานจากท้าเนียบรัฐบาล ว่า ประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ เรื่อง 
ข้าราชการการเมืองลาออกจากต้าแหน่ง  โดยมีข้อความระบุว่า  ด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง 
ต้าแหน่งโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากต้าแหน่ง ตั้งแต่วันที่  30 ก.ค.  ดังนั้น ความเป็นข้าราชการ
การเมืองในต้าแหน่งดังกล่าวของนางนฤมล จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563   ประกาศ  ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 

อย่างไรก็ตาม นางนฤมลมีชื่อเป็นว่าที่รมช.แรงงานในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์  2/2 ทั้งนี้คาดว่า
โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นผู้เลือกเอง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787985 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/787985
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 15:31 น. 

 “นฤมล”ออกจากต าแหน่งโฆษกรบ.แล้ว“บิ๊กตู่”เซ็นมีผลตั้งแต่ 30 ก.ค. คาดรับเก้าอี้รมต. 
 

 
 
“นฤมล” ออกจากแหน่งโฆษกรัฐฯแล้ว“บิ๊กตู่”เซ็นค าสั่งมีผลตั้งแต่ 30 ก.ค.คาดรับเก้าอ้ี ครม.ตู่ 2/2 
ผู้สื่อข่าวรายงานจากท้าเนียบรัฐบาลว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากต้าแหน่ง โดยมีเนื้อหา
ว่า ด้วย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ต้าแหน่งโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ขอลาออก
จากต้าแหน่ง ตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในต้าแหน่งดังกล่าวของ 
ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จึงสิ้ นสุดลง ตั้ งแต่วันที่  30 กรกฎาคม 2563 ตามนัยมาตรา 1(2) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ลงชื่อ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้การลาออกของนางนฤมลคาดว่าจะเข้ารับต้าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล “ตู่ 
2/2” ในต้าแหน่ง รมช.แรงงาน  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2291786 
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3 ส.ค. 2563 15:31    

ส านักนายกฯ เผยประกาศ “นฤมล” ลาออก หลังเตรียมนั่ง รมช.แรงงาน 
 

 

 
 
ประกาศส านักนายกฯ เผยแพร่ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” ลาออกจากโฆษกรัฐบาล หลังโผมีชื่อขยับเป็น รมช.
แรงงาน 

วันนี้ (3 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากท้าเนียบรัฐบาลว่า ประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ เรื่องข้าราชการ
การเมืองลาออกจากต้าแหน่ง โดยมีข้อความระบุว่า ด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ต้าแหน่งโฆษก
ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากต้าแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในต้าแหน่ง
ดังกล่าวของนางนฤมลจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 

อย่างไรก็ตาม นางนฤมลมีชื่อเป็นว่าที่ รมช.แรงงาน ในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000079242 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000079242
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3 ส.ค. 2563 16:03 น. 

"นฤมล" ลาออกโฆษกรัฐบาล มีผล 30 ก.ค. จ่อนั่ง รมช.แรงงาน ครม.บิ๊กตู่ 
 

 
 

ประกาศส้านักนายกฯ เผยแพร่ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” สิ้นสุดต้าแหน่ง “โฆษกรัฐบาล” มีผลตั้งแต่ 30 ก.ค. 
หลังมีชื่อนั่ง รมช.แรงงาน ในครม. ประยุทธ์ 2/2 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากท้าเนียบรัฐบาลว่า ประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เรื่อง ข้าราชการ
การเมืองลาออกจากต้าแหน่ง โดยมีข้อความระบุว่า ด้วยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ต้าแหน่งโฆษก
ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากต้าแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. ดังนั้น ความเป็นข้าราชการการเมืองในต้าแหน่ง
ดังกล่าวของนางนฤมลจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 

อย่างไรก็ตาม นางนฤมล มีชื่อเป็นว่าที่ รมช.แรงงาน ในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2.  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1902700 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4635353 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/509375 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/174164 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/629873 
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 19:54 น. 

 ‘เทพไท’ เชียร์ บิ๊กตู่ ตั้ง ‘นพ.ทวีศิลป’์ เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ แทนนฤมล 
 

 
 

‘เทพไท’ เชียร์ บิ๊กตู่ ตั้ง ‘นพ.ทวีศิลป์’ เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ แทนนฤมล 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ส.ส.พรรคประชาธิปปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีการลาออกของนาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จากต้าแหน่งโฆษกรัฐบาล โดยระบุว่า ผมเห็นข่าวการลาออกของนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จาก
ต้าแหน่งโฆษกรัฐบาล ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แสดงว่าการลาออกเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ข่าวโคมลอย หรือการ
ปล่อยข่าวแต่อย่างใด เพราะฉนั้นข่าวการที่คุณนฤมล จะได้นั่งต้าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนั้น ก็น่าจะ
เป็นความจริงเช่นเดียวกัน เพราะถ้าไม่มีความแน่นอนในต้าแหน่งใหม่ 

ก็คงไม่ลาออกจากต้าแหน่งเดิมให้เสียโอกาสโดยใช่เหตุ ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้า ถือว่าเป็นคนรุ่น
ใหม่ คนหน้าใหม่ในวงการเมือง มีความก้าวหน้าทางการเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่ง ถ้าหากไม่เก่ง
จริง ก็คงไม่มีการเปิดต้าแหน่งใหม่ให้นั่งในเก้าอ้ีรัฐมนตรีช่วยแรงงานอย่างแน่นอน 
ส่วนต้าแหน่งโฆษกรัฐบาลที่ว่างลง ถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมจะแต่งตั้งนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ทันที ในฐานะที่ผมเคยเป็นโฆษกมาก่อน พอจะมีข้อมูลในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
เป็นโฆษกรัฐบาลได้บ้าง วันนี้ขอเสียมารยาทเล็กน้อย เพ่ือขอแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวที่บริสุทธิ์
ใจ และผมก็ไม่ได้รู้จักคุณหมอทวีศิลป์เป็นการส่วนตัวด้วย แต่เคยได้เห็นบทบาทของการเป็นพิธีกร รายการสุขภาพของ
ทีวีช่อง11 

เมื่อหลายปีก่อน เคยคิดเสนอให้พรรคประชาธิปัตย์ทาบทามให้มาเป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ฝ่ายการแพทย์ ในสมัย
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าฯกทม.มาแล้ว ยิ่งมาเห็นบทบาทตอนเป็นโฆษก ศบค. ก็รู้สึกได้ว่า หมอทวีศิลป์ท้าหน้าที่
โฆษกได้ดีเยี่ยม มีความรอบรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีจิตวิทยาในการพูด เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคน จึงเห็นว่า
น่าจะเป็นบุคคลที่ท้าหน้าที่โฆษกรัฐบาลได้ดีคนหนึ่ง จึงขอสนับสนุนทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย และไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องใดๆด้วย ถ้าใครจะมากล่าวหาว่า ส.ใส่เกือก ก็ยอมครับ เพราะผมหวังดีต่อพลเอกประยุทธ์ด้วยความจริงใจครับ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292365 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292365
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%9937782225.jpg
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3 ส.ค. 2563-20:00 น. 

สะพัดชงชื่อ ธนกร VS หมอทวีศิลป์ ชิงเก้าอี้โฆษกรัฐบาล แทน‘นฤมล’ลาออก 
 

การเมือง  
สะพัดชงชื่อ ธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกพปชร. VS หมอทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ชิง

เก้าอ้ีโฆษกรัฐบาล แทน‘นฤมล ภิญโญสินวัฒน์’ลาออก 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ส้าหรับการพิจารณาบุคคลเสนอ

ให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาแต่งตั้งเป็นโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี แทนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ขอ
ลาออกจากต้าแหน่ง 

ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า ขณะนี้มีในส่วนของพรรคพปชร.มีการพิจารณาชื่อนายธนกร วังบุญคงชนะ อดีต
โฆษกพปชร. เป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะเสนอให้นายกฯ พิจารณา เพ่ือตัดสินใจ 
โดยยังมีชื่อของนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ที่มีกระแสข่าวว่ามีการทาบทามไว้ก่อนหน้านั้นอยู่ในข่ายการ
พิจารณาด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4637368 
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 10:32 น. 

ด่วน! “บิ๊กตู่” เคาะชือ่ “ธนกร” นั่งเก้าอี้โฆษกรัฐบาล 
 

 
 

“บิ๊กตู”่ เคาะชื่อ “ธนกร” นั่งเก้าอี้โฆษกรัฐบาล แทน “นฤมล” ช่วยแบ่งเบาประเด็นการเมือง 
รายงานจากท้าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการปรับคณะรัฐมนตรี ”รัฐบาล ตู่2/2” และนางนฤมล 

ภิญโญสินวัฒน์ ลาออกจากต้าแหน่งโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ท้าให้ต้าแหน่งว่างลงนั้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม พิจารณาคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาด้ารงต้าแหน่งแล้ว โดยพิจารณาชื่ อ
นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มาด้ารงต้าแหน่งโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี 
เนื่องจากนายธนกรมีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวมากพอสมควร อีกทั้ง เคยท้าหน้าที่เลขาธิการ รมว.คลัง ซึ่งได้ท้า
หน้าที่ชี้แจงเนื้อหาข้อมูลเป็นอย่าวดี 

รายงานข่าว แจ้งด้วยว่า อีกสาเหตุที่พล.อ.ประยุทธ์ เลือกนายธนกร เพราะเห็นว่าที่ผ่านมานายธนกร สามารถ
ชี้แจงและตอบโต้ในประเด็นการเมืองได้ทันท่วงที ซึ่งสามารถแบ่งเบาค้าถามจากสื่อมวลชนได้ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292785 
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4 ส.ค. 2563-10:46 น. 

หมอทวีศิลป์ แห้ว! "บิก๊ตู่" เลือก "ธนกร" เปน็โฆษกรัฐบาลคนใหม่ 
 

 
 

รายงานจากท้าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการปรับคณะรัฐมนตรี ”รัฐบาล ตู่2/2” และนาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออกจากต้าแหน่งโฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ท้าให้ต้าแหน่งว่างลงนั้น ล่าสุด 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม พิจารณาคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาด้ารง
ต้าแหน่งแล้ว 

โดยพิจารณาชื่อ นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มาด้ารงต้าแหน่ง
โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากนายธนกรมีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวมากพอสมควร อีกทั้ง เคย
ท้าหน้าที่เลขาธิการ รมว.คลัง ซึ่งได้ท้าหน้าที่ชี้แจงเนื้อหาข้อมูลเป็นอย่าวดี รายงานข่าว แจ้งด้วยว่า อีกสาเหตุที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ เลือกนายธนกร เพราะเห็นว่าที่ผ่านมานายธนกร สามารถชี้แจงและตอบโต้ในประเด็นการเมือง
ได้ทันท่วงที ซึ่งสามารถแบ่งเบาค้าถามจากสื่อมวลชนได้  

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า ส้าหรับการพิจารณาบุคคลเสนอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาแต่งตั้งเป็นโฆษก
ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี แทนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ขอลาออกจากต้าแหน่ง โดยนอกจากมีชื่ อ นายธน
กร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกพปชร. เป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะเสนอให้นายกฯ พิจารณา เพื่อตัดสินใจแล้ว ยังมีชื่อ
ของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ที่มีกระแสข่าวว่ามีการทาบทามไว้ก่อนหน้านั้นอยู่ในข่ายการพิจารณา
อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4640353 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4640353
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
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3 ส.ค. 2563-19:20 น. 

คึกคัก ม็อบแฮรี่ พอตเตอร์ จัดกิจกรรมเสกคาถา ขับไล่เผด็จการ 
 

 
 

คึกคัก ม็อบแฮรี่ พอตเตอร์ จัดกิจกรรมเสกคาถา ขับไล่เผด็จการ 
เมื ่อ เวลา 18.00 น.  ว ันที ่ 3 ส.ค.ที ่ อน ุสาวร ีย ์ประชาธ ิปไตย  กลุ ่มมหานครเพื ่อประชาธ ิป ไตย 

(Mahanakorn for Democracy Group - MDG) และ มอกะเสด (KU Daily) จัดกิจกรรมร่วมกันชุมนุมเพื่อ
ขับไล่จอมวายร้าย และปกป้องประชาธิปไตย ด้วยการร่วมกันเสกคาถาผู้พิทั กษ์ เพื่อปกปักรักษาประชาธิปไตย 
และขับไล่อ้านาจมืดจาก #คนที่คุณก็รู้ว่าใคร จุดประสงค์กิจกรรม เพื่อหยิบยกประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาของ
สังคมไทย โดยยกตัวอย่างหนังเรื ่องแฮรี ่พอตเตอร์ ที่มีตัวละครมีบุคคลที่ไม่อาจเอ่ยนามได้ซึ ่งเป็นต้นตอของ
ปัญหา จึงอยากหยิบยกปัญหาที่ เกิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมาพูด  

บรรยากาศกิจกรรม มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราศรัย ทางแกนน้าและกลุ่มผู้ชุมนุมแต่งกาย เป็นพ่อ
มด แม่มด เหมือนตัวละครในหนังแฮรี่พอตเตอร์ และน้าหุ่นฟางใส่ชุดพ่อมดติดรูป โวลเดอร์มอร์ ซึ่งเป็นตัว
ร้าย ในหนังแฮรี่พอตเตอร์ มีการแจกไม้วิเศษ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเต็มพื้นที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ 
แกนน้า อาทิ บอย ธัชพงษ์ แกด า น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว นายอานนท์ น าภา  มีก้าลังเจ้าหน้าที่จาก บก.น.1 
ประมาณ 100 นาย เข้าดูแลความสงบเรียบร้อย 

ทั้งนี้ กลุ่มที่เข้าร่วมได้แต่งกายเป็นพ่อมด แม่มด และมักเกิ้ล ผู้ซึ่งแสดงออกว่ารักประชาธิปไตย โดยได้
ออกมารวมตัวกันเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ภราดรภาพ และทวงคืนอ านาจมาสู่มือของประชาชน  
นอกจากนี้ยังมีสีสันก่อนเริ่มกิจกรรม นายวรัญชัย โชคชนะ ได้แสดงเชิงสัญลักษณ์ น าโซ่มาคล้องพานที่วาง
ร ัฐธรรมนูญ มีรถถังอยู ่ด ้านบน  แสดงความหมายว ่าร ัฐธรรมนูญถ ูกล ่ามด ้วยโซ ่เ พื ่อแสดงออกว ่าขาด
ประชาธิปไตยและเสรีภาพ 

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั ้งนี ้มีก้าลังต้ารวจบก.น. 1 สน.ชนะสงคราม , บก.จร. มาดูแลความ
เรียบร้อยตลอดการจัดกิจกรรม 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg
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ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมทาง พ.ต.อ.สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ รองผบก.น.1 พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร 
ผกก.สน.ชนะสงคราม พ.ต.ท.ปิติพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา รองผกก.ป.สน.ชนะสงคราม  ได้ประกาศขอความ
ร่วมมือกับกลุ่มผู้มาร่วมกิจกรรม 
โดย พ.ต.ท.ปิติพันธ์ ประกาศขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ซึ่งได้ชี ้แจงให้ผู ้จัดการ
ชุมนุมรับทราบไปแล้ว ส่วนผู้มาร่วมกิจกรรมให้ระมัดระวังเรื่องมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งการเว้นระยะห่าง 
การใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การใช้ไมโครโฟนปราศัย รวมถึงเครื่องขยายเสียง ให้รักษาระดับเสียงให้
อยู่ภายใต้กฎหมายก้าหนด 

นอกจากนี้ขอให้ระมัดระวังโรคโควิด-19 ให้ช่วยกันสอดส่อง พึงระมัดระวังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ไม่ให้การชุมนุมมีเหตุแทรกซ้อน ขอให้แจ้งเจ้าพนักงานได้ตลอดเวลา และการใช้พื้นผิวทางเท้าขอให้ผู้ชุมนุม
ระมัดระวังการใช้สิทธิร่วมของประชาชนคนอ่ืน 

  

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4637098 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4637098
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 19:43 น. 

พ่อมด-แม่มด จดัหนัก! ปราศรัยจี้ ส.ว.เปิดทางแก้ รธน. ลั่นขอส่งเสยีงถึงเกียกกาย 
 

 
 

 
พ่อมด-แม่มด จัดหนัก! ปราศรัยจี้ ส.ว.เปิดทางแก้รธน. ลั่นขอส่งเสียงถึงเกียกกาย 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด้าเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดนัดหมายชุมนุม ‘เสกคาถา

ผู้พิทักษ์ ปกป้องประชาธิปไตย’ โดยกลุ่ม ‘มหานครเพ่ือประชาธิปไตย’ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
และ กลุ่ม ‘มอกะเสด’ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเจ้าหน้าทีรต้ารวจทั้งในและนอก
เครื่องแบบสังเกตการณ์ในพ้ืนที่รอบอนุสาวรีย์ โดยเฉพาะบริเวณทางเท้าหน้าร้านแมคโดนัลด์ ซอยด้าเนินกลางเหนือ ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารอเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องก่อนเวลานัดหมาย 18.00 น. และต่อแถวเข้ารอรับน้้าดื่ม 
ลอดช่อง รวมถึงไอศรีมซึ่งมีนายธเนตร อนันตวงษ์ นักกิจกรรมซึ่งได้รับการยกฟ้องคดีมาตรา 116 เมื่อเดือนมกราคมที่
ผ่านมา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากกลุ่มนักศึกษา ประชาชน ยังมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจ้านวนหนึ่งเข้าร่วม โดยแต่ง
กายในเครื่องแบบนักเรียน น้าเทปกาวปิดชื่อโรงเรียน และสวมใส่หน้ากากอนามัย 
เวลา 18.15 น. มีการแจกตะเกียบให้ผู้ชุมนุมเตรียมใช้แทนไม้กายสิทธิ์ส้าหรับเตรียมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย 
จากนั้น ผลัดกันขึ้นอภิปรายบนเวที 

นายธั ชพ งษ์  แ กด้ า  ห รื อ  ‘ บอย  ว า ย พีดี ’  (Young People for Social-Democracy Movement) 
กล่าวว่า หลังจากกิจกรรมวันนี้วรรณกรรมเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องของการต่อสู้ของพ่อมดแม่มดหนุ่มสาวอาจถูก
ห้ามอ่าน เพราะฉายภาพความชั่วร้ายของจอมมาร วันที่ฝ่ายอ้านาจมืดยึดกระทรวงเวทย์มนตร์ได้ กลางวันก็มืดมิด พ่อ
มด แม่มดหนุ่มสาวที่เห็นต่างก็ถูกล่า แต่ยังคงต่อสู้ ตั้งแต่มีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเห็นต่างถูกด้าเนินคดี 
ถูกจับ แต่เข้ามาโดยอ้างปฏิรูปประเทศ 

ต่อมา เวลา 18.40 น. นายอภิชพงษ์ สุขเพียบพร้อม นักศึกษา ม.รังสิต ขึ้นปราศรัยขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา โดยวิพากษ์วิจารณ์การท้างานด้านต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งตนไม่เข้าใจว่าจะท้าไปท้าไม 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AD35333.jpg
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“รัฐบาลนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แล้วยังไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญคืนอ้านาจให้ประชาชน ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์
แล้วว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เห็นหัวประชาชน 6 ปีแก้ปัญหาไม่ได้ ยังร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งไร้
สาระ ถามว่าจะวางไปไหน อยู่แล้วท้าได้หรือ สภาที่พวกเขานั่งสืบทอดอ้านาจ แท้จริงเป็นของพวกเราประชาชน มาร่วม
กันส่งเสียงให้ถึงเกียกกาย” นายอภิชพงษ์กล่าว 

เวลา 18.50 น. นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขึ้นปราศรัยโดย
เน้นย้้าข้อเรียกร้อง 3 ข้อได้แก่ 1. ยุบสภา 2. หยุดคุกคามประชาชน และ3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
“รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ประชาชน แต่เอ้ือนายทุน แสวงหาเงินตราจากภาษี สิ่งที่ต้องเอาออกอย่างแรก
คือ ม.256 ที ่

ก้าหนดว่า การแก้รัฐธรรมนูญต้องมี สว. เห็นชอบ 1 ใน 3 ถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะสว.ชุดนี้ ไม่ได้มา
จากประชาชน แต่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร เวลาประชุมสภา แทบไม่เข้าร่วม หาก สว.อยากท้า
อะไรเพ่ือประชาชน ขอให้เปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่” นางสาวภัสราวลีกล่าว พร้อมน้าผู้ชุมนุมกล่าวพร้อมกัน
ว่า “เราจะไม่หยุดจนกว่าอ้านาจมืดจะหมดไป” จากนั้น เวลา 19.10 น. เป็นการเล่นดนตรีโดยวงสามัญชน  เวลา 19.20 
น. มีการร่วมฉายไฟจากโทรศัพท์มือถือพร้อมร้องเพลง ‘แฮมทาโร่’ ร่วมกัน 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292337 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892080?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292460 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292337
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892080?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892080?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.matichon.co.th/politics/news_2292460
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 - 20:23 น. 

สวมหน้ากาก ‘บิ๊กป้อม’ ร่วมม็อบ เจอเสกคาถาไล่ ปล่อยมุขฮา ‘ไม่รู้ๆ’ 
 

 
 

สวมหน้ากาก ‘บิ๊กป้อม’ ร่วมม็อบ เจอเสกคาถาไล่ ปล่อยมุขฮา ‘ไม่รู้ๆ’ 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด้าเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดนัดหมายชุมนุม ‘เสกคาถา

ผู้พิทักษ์ ปกป้องประชาธิปไตย’ โดยกลุ่ม ‘มหานครเพ่ือประชาธิปไตย’ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
และ กลุ่ม ‘มอกะเสด’ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเจ้าหน้าทีรต้ารวจทั้งในและนอก
เครื่องแบบสังเกตการณ์ในพ้ืนที่รอบอนุสาวรีย์ โดยเฉพาะบริเวณทางเท้าหน้าร้านแมคโดนัลด์ ซอยด้าเนินกลางเหนือ ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารอเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องก่อนเวลานัดหมาย 18.00 น. และต่อแถวเข้ารอรับน้้าดื่ม 
ลอดช่อง รวมถึงไอศรีมซึ่งมีนายธเนตร อนันตวงษ์ นักกิจกรรมซึ่งได้รับการยกฟ้องคดีมาตรา 116 เมื่อเดือนมกราคมที่
ผ่านมา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากกลุ่มนักศึกษา ประชาชน ยังมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจ้านวนหนึ่งเข้าร่วม โดยแต่ง
กายในเครื่องแบบนักเรียน น้าเทปกาวปิดชื่อโรงเรียน และสวมใส่หน้ากากอนามัย 
เวลา 18.15 น. มีการแจกตะเกียบให้ผู้ชุมนุมเตรียมใช้แทนไม้กายสิทธิ์ส้าหรับเตรียมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย 
จากนั้น ผลัดกันขึ้นอภิปรายบนเวที 

นายธั ชพ งษ์  แ กด้ า  ห รื อ  ‘ บอย  ว า ย พีดี ’  (Young People for Social-Democracy Movement) 
กล่าวว่า หลังจากกิจกรรมวันนี้วรรณกรรมเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องของการต่อสู้ของพ่อมดแม่มดหนุ่มสาวอาจถูก
ห้ามอ่าน เพราะฉายภาพความชั่วร้ายของจอมมาร วันที่ฝ่ายอ้านาจมืดยึดกระทรวงเวทย์มนตร์ได้ กลางวันก็มืดมิด พ่อ
มด แม่มดหนุ่มสาวที่เห็นต่างก็ถูกล่า แต่ยังคงต่อสู้ ตั้งแต่มีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเห็นต่างถูกด้าเนินคดี 
ถูกจับ แต่เข้ามาโดยอ้างปฏิรูปประเทศ 

ต่อมา เวลา 18.40 น. ตัวแทนนักศึกษาชายจาก ม.รังสิต ขึ้นปราศรัยขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
โดยวิพากษ์วิจารณ์การท้างานด้านต่าง  ๆรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งตนไม่เข้าใจว่าจะท้าไปท้าไม 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99353737388.jpg
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เวลา 18.50 น. นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขึ้นปราศรัยโดย

เน้นย้้าข้อเรียกร้อง 3 ข้อได้แก่ 1. ยุบสภา 2. หยุดคุกคามประชาชน และ3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
จากนั้น เวลา 19.10 น. เป็นการเล่นดนตรีโดยวงสามัญชน 
ต่อมา เวลาประมาณ 19.40 น. มีบุคคลรายหนึ่งสวมหน้ากากยางรูปพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชุมนุมอย่างมาก จากนั้น มีการเชิญบุคคลดังกล่าวเข้าสู่บริเวณหน้าเวที โดยนายวรัญชัย โชค
ชนะ อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าไปขอจับมือ จากนั้น ผู้ชุมนุมได้ร่วมกันชูตะเกียบเสก
คาถาขับไล่ ก่อนมีการปล่อยมุข ‘ไม่รู้ๆๆๆ’ 

จากนั้น นายอานนท์ น้าภา ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนขึ้นปราศรัย โดยเจ้าหน้าที่ต้ารวจยังคงเข้าแถวตรึง
ก้าลังโดยรอบ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292401 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292401
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 09:24 น. 

 ‘บิ๊กป้อม’ หน้าตึง ถาม ‘แล้วไงๆ’ หลังมีผู้ชุมนุมใส่หน้ากากล้อเลียน 
 

 
 

‘บิ๊กป้อม’ หน้าตึง ถาม ‘แล้วไงๆ’ หลังมีผู้ชุมนุมใส่หน้ากากล้อเลียน 
เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้

สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่มมหานครมหานครเพ่ือประชาธิปไตยและกลุ่มมอกะเสด ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ
ช่วงเย็นวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ชุมนุมรายหนึ่งสวมหน้ากากคล้ายหน้าของ พล.อ.ประวิตร ว่า “แล้วยังไงๆ” 

เมื่อถามว่า เห็นแล้วรู้สึกตกใจหรือไม่ เพราะดูคล้ายคู่แฝด พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผมเห็นแล้ว” 
เมื่อถามต่อว่า คิดว่าเขาต้องการให้เหมือนใคร พล.อ.ประวิตรย้อนถามกลับผู้สื่อข่าวว่า “แล้วเหมือนใคร” โดยผู้สื่อข่าวก็
ได้ตอบกลับไปว่า “เหมือนท่าน” พล.อ.ประวิตร ตอบกลับว่า “แล้วยังไงๆ” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292685 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292685
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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วันอังคาร ท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.28 น. 

แล้วยังไง?‘บิ๊กป้อม’เห็นแล้ว เมินม็อบสวมหน้ากากคล้ายตัวเอง 
 

 
 

แล้วยังไง?‘บิ๊กป้อม’เห็นแล้ว เมินม็อบสวมหน้ากากคล้ายตัวเอง 
เมื่อเวลา 08.10 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้

สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่มมหานครเพ่ือประชาธิปไตย และกลุ่มมอกะเสด ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อคืนวันที่ 3 
สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้ชุมนุมรายหนึ่งสวมหน้ากากคล้ายหน้าของ พล.อ.ประวิตร ว่า “แล้วยังไง” 

เมื่อถามว่าเห็นแล้วรู้สึกตกใจหรือไม่ เพราะดูคล้ายคู่แฝด พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนเห็นแล้ว  
เมื่อถามต่อว่าคิดว่าเขาต้องการให้เหมือนใคร พล.อ.ประวิตร ย้อนถามกลับผู้สื่อข่าวว่า “แล้วเหมือนใคร”โดย

ผู้สื่อข่าวก็ได้ตอบกลับไปว่า “เหมือนท่าน” พล.อ.ประวิตร ตอบกลับว่า “แล้วยังไง” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/509502 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/509502
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4 สิงหาคม 2563 09:37 น.    

 “บิ๊กป้อม” เมินม็อบสวมหน้ากากคล้าย ถามกลับ “แล้วยังไง” 
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. เวลา 08.10 น.ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงการชุมนุมของกลุ่มมหานครมหานครเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มมอกะเสด ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเม่ือคืนวันที่ 3 
ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ชุมนุมรายหนึ่งสวมหน้ากากคล้ายหน้าของพล.อ.ประวิตร ว่า “แล้วยังไง” 

เมื่อถามว่าเห็นแล้วรู้สึกตกใจหรือมาเห็นแล้วรู้สึกตกใจหรือไม่ เพราะดูขายคู่แฝด พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตน
เห็นแล้ว 

เมื่อถามต่อว่าคิดว่าเขาต้องการให้เหมือนใคร พล.อ.ประวิตร ย้อนถามกลับผู้สื่อข่าวว่า “แล้วเหมือนใคร”โดย
ผู้สื่อข่าวก็ได้ตอบกลับไปว่า “เหมือนท่าน” พล.อ.ประวิตร ตอบกลับว่า “แล้วยังไง” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/174323 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/439105?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4639941  

https://siamrath.co.th/n/174323
https://www.komchadluek.net/news/politic/439105?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439105?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4639941
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200804/3f681f30a271974e4ec963b086de93faa9bf27066be3bff96b34e7941d71ea3c.jpg?itok=ycLU926B
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04 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:11 น.   

  'เจี๊ยบ นครปฐม'พูดในนามสภาฯซูฮก'อานนท์ น าภา'ปราศรัยปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ 
   

 
4 ส.ค.63-  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล เจ้าของฉายาเจี๊ยบนครปฐม ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ว่ากิจกรรมเสกคาถาปกป้องปชต.เมื่อคืนนี้ ทนายสิทธิ
มนุษยชน นายอานนท์ น้าภาได้ขึ้นเวทีปราศรัยเรื่องการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ในมุมมองของนักกฎหมาย ได้กล่าวว่าตน
พูดถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้วยความจงรักภักดี 
#สังเกตการณ์การชุมนุมท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
กรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73357 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/73357


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

67 

 

 

 

 

04 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:32 น.    

'อดีตบิ๊กข่าวกรอง'ชี้ไม่มีม็อบชนม็อบแน่นอนถ้าไม่ชุมนุมหมิ่นเจ้า 
 

 
 

4 ส.ค.63- นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ้านวยการส้านักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
Nantiwat Samart  ว่า ประชาชนปลดแอก ที่ใดมีแรงผลัก ย่อมมีแรงต้าน เมื่อกลุ่มเยาวชนปลดแอกจัดชุมนุมย่อย
กระจายไปในหลายพ้ืนที่ แต่ปล่อยปละละเลยให้มีการแอบซ่อนเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบัน บังหน้าด้วยการเรียกร้องให้
นายกลาออก ยุบสภา และแก้รัฐธรรมนูญ 

ตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากเยาวชนเป็นประชาชนปลดแอก ท้าไมถึงเปลี่ยน นักศึกษามาน้อยไป หรือส่วนใหญ่มีแต่คน
แก่ คนไทยไม่ตอบรับ เลยต้องเปลี่ยนให้ตรงกับความจริงหรือไง ข้อเรียกร้องทั้งสามข้อ ขอย้้าเป็นสิทธิไม่มีใครว่า จะ
ส้าเร็จหรือไม่ คนไทยส่วนใหญ่ไม่สน 
 แต่คนไทยยอมรับไม่ได้ที่มีการหมิ่นสถาบัน กลุ่มอาชีวะรักชาติและกลุ่มคนไทยที่จงรักภักดีตามจังหวัดต่างๆ
ขยับตัวออกมาแสดงพลังความจงรัก ภักดี นี่เป็นเพียงส่วนหัวขบวนของคนที่จงรักภักดี ไม่ใช่ม๊อบชนม๊อบแน่นอน ถ้าไม่
ชุมนุมหมิ่นเจ้า 

แปลกดีนะ ทั่วโลกก้าลังวิตกกับโควิดที่มีการติดเชื้อถึง 18 ล้านคน มีคนตายเรือนหลายแสน แต่นักการเมือง
และเยาวชนไทยกลับมาเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญ อย่ามัวแต่เพาะเมล็ดพันธ์แห่งความเกลียดชังอยู่เลย มาช่วยกันรักชาติ 
ร่วมแรงกันฟ้ืนฟูชาติจากวิกฤตโควิด หากรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาโควิดได้อเมริกาและยุโรปคงไม่ติดเชื้อและตายเพราะโค
วิดกันมากมายขนาดนี้หรอกม้ัง. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73351  

https://www.thaipost.net/main/detail/73351
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04 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:26 น.   

  อดีตรองอธิการฯ มธ.ชี้ 'ม็อบอาชีวะช่วยชาติ 'ชัดเจนมาก เขาขออย่างเดียวอย่าจาบจ้วง
สถาบัน 
   

 
4 ส.ค.63- รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ 

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Harirak Sutabutr ระบุว่า   ไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลังหรือไม่ก็ตาม แต่ม็อบ “อาชีวะช่วย
ชาติ” เขาชัดเจนมาก เขาบอกเขาไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้น ขอเพียงอย่างเดียว  

อย่าได้จาบจ้วง หรือกระท้าสิ่งใดที่เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั่นคือเขาพยายามปกป้อง  สถาบัน
พระมหากษัตริย์เท่านั้น อย่าได้บอกว่าเขาพยายามขัดขวางการปกครองในระบอบบประชาธิปไตย เพียงเขาแสดงออกว่า
เขาต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเฉยๆ 

ดังนั้นในการชุมนุมปลดแอกครั้งต่อๆไป หากไม่มีการชูป้ายหมิ่นเหม่ ล่อแหลม จาบจ้วง สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ม็อบอาชีวะช่วยชาติก็ไม่มีเหตุผลในการด้ารงอยู่ต่อไป หากไม่มีม็อบอาชีวะช่วยชาติ ม็อบชนม็อบก็จะไม่เกิด แต่หาก
แกนน้ายังคงปล่อยให้มีการชูป้าย หรือกระทั่งสนับสนุนให้มีการชูป้ายดังกล่าว พึงทราบว่า คนส่วนใหญ่ขอ งประเทศ
ไม่ได้ต้องการเช่นนั้น และม็อบอาชีวะช่วยชาติก็จะออกมาอีก 

อย่าลืมว่าประชากรผู้สูงอายุมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจ้านวนถึง 12 ล้านคน
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จ้านวนประชากรสูงที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปีในขณะที่ประชากรวัยแรกเกิดจนถึงวัย 14 ปี มี
จ้านวน 11.2 ล้านคน และมีแนวโน้มลดลง ขอบอกว่า สังคมสูงอายุในประเทศไทยมาถึงแล้วครับ. 

  

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73358 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/73358


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

69 

 

 

 
04 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:54 น.     

  'นักวิชาเกิน'เชียร์ม็อบเปิดเวทีตั้งค าถามกับสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย 
 

 
 

4 ส.ค.63-  น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ นักเขียน นักแปลชื่อดัง โพสต์ลงบน
เฟซบุ๊ก Sarinee Achavanuntakul - สฤณี อาชวานันทกุล ว่าไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทนายอานนท์ ค้า
ปราศรัยบนเวทีของเขาก็ได้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทย และอย่างน้อยที่สุด ก็ควรเป็นจุดเริ่มต้นของ
การฉุกให้ทุกคนคิดอย่างจริงจังว่า ระหว่างคนที่ตั้งค้าถามอย่างมีเหตุมีผลกับสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย กับ
คนที่โหนสถาบันอย่างหน้ามืดตามัว ล่าแม่มดและตีขลุมการพูดถึงสถาบันทุกรูปแบบที่มิใช่การเชิดชูอย่างล้นเกินว่า "ล้ม
เจ้า" นั้น -ระหว่างคนสองประเภทนี้ ใครกันที่สมควรถูกเรียกว่า "ชังชาติ" และเป็นอันตรายต่ออนาคตของชาติและ
สถาบันมากกว่ากัน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73352 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/73352
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อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.31 น. 

ตั้งเครือข่ายสังเกตการณ์เลือกตั้ง ดีเดย์! เมืองปากน้ า 
กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดตั้งเครือข่ายสังเกตการณ์เลือกตั้ง ดีเดย์เลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ า หวังเลือกตั้งโปร่งใส - 
ตรวจสอบกกต.ได้  

 
 

เมื่อวันที่  4 ส.ค. ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  แถลงถึงการจัดตั้ง
โครงการเครือข่ายสังเกตการณ์เลือกตั้ง ซึ่งมีรูปแบบเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดจากเว็บไซต์โหวต 62 โดยได้เพ่ิมหมวด 
Parallel vote tabulation (พีวีที) เข้ามาด้วย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีการใช้กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่การ
เลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เราต่างมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งต่างชาติมอง
ว่าการเลือกตั้งของไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีการชี้น้า คาดการณ์ผลล่วงหน้าได้ ขาดมาตรฐาน ซึ่งต้องแก้ไขจากต้นเหตุ
คือรัฐธรรมนูญ เรากังวลเรื่องนี้เพราะไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ เรายังต้องเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญ 2560 อีกหลายครั้ง 
ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่สามารถท้าให้การเมืองไทยพัฒนาขึ้นได้ 

ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องให้ภาคประชาชนมีความรู้ และมีพลัง โดยการจัดตั้งเครือข่าสังเกตการณ์เลือกตั้งขึ้น ซึ่งจะ
เริ่มต้นใช้ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ที่ก้าลังจะเกิดขึ้นก่อน โดยวันที่ 8 ส.ค.จะเป็นวันแรกที่มีการอบรม 
จากนั้น วันที่ 9 ส.ค. อาสาสมัครจะลงพ้ืนที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อเป็นโครงการนี้จะสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการเข้ามามีบทบาทตรวจสอบการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท้างานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเพจของกมธ.พัฒนา
การเมืองฯ หรือเพจพีวีทีไทยแลนด์ โดยหวังว่าหากท้าที่สมุทรปราการส้าเร็จ ก็จะท้าให้โครงการนี้เกิดการอบรมไปทั่ว
ประเทศ และสามารถน้าไปใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย.  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788107 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/788107
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 11:42 น. 

 “กมธ. พัฒนาการเมืองฯ”ฟอร์มทีมเครือข่ายเฝ้าเลือกตั้ง ดีเดย์ลต.ซ่อมสมุทรปราการ 

 

 
 

“กมธ.พัฒนาการเมืองฯ” ฟอร์มทีมเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้ง หวังดึงปชช.ตรวจสอบการลต.ให้โปร่งใส 
– ตรวจสอบกกต.ได้ ดีเดย์ลต.ซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แถลงถึงการจัดตั้ง
โครงการเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้ง ซึ่งมีรูปแบบเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดจากเว็บไซต์โหวต 62 โดยได้เพ่ิมหมวด 
Parallel vote tabulation (พีวีที) เข้ามาด้วย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีการใช้กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่การ
เลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เราต่างมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งต่างชาติมอง
ว่าการเลือกตั้งของไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีการชี้น้า คาดการณ์ผลล่วงหน้าได้ ขาดมาตรฐาน ซึ่งต้องแก้ไขจากต้นเหตุ
คือรัฐธรรมนูญ เรากังวลเรื่องนี้เพราะไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ เรายังต้องเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญ 2560 อีกหลายครั้ง 
ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่สามารถท้าให้การเมืองไทยพัฒนาขึ้นได้ ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องให้ภาคประชาชนมี
ความรู้ และมีพลัง โดยการจัดตั้งเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.
สมุทรปราการ ที่ก้าลังจะเกิดขึ้นก่อน โดยวันที่ 8 ส.ค.จะเป็นวันแรกที่มีการอบรม จากนั้น วันที่ 9 ส.ค.อาสาสมัครจะลง
พ้ืนที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อเป็นโครงการนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้ามามีบทบาท
ตรวจสอบการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท้างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย อย่างไรก็
ตาม ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเพจของกมธ.พัฒนาการเมืองฯ หรือเพจพีวีทีไทยแลนด์ โดยหวังว่าหากท้าที่
สมุทรปราการส้าเร็จ ก็จะท้าให้โครงการนี้เกิดการอบรมไปทั่วประเทศ และสามารถน้าไปใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292927 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2292927
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/19-1-e1596516152624.jpg
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4 สิงหาคม 2563 11:48 น.   

กมธ.พัฒนาการเมอืง สภาฯ ตั้งเครอืข่ายสังเกตการเลือกตั้ง ดีเดย์เลือกตั้งซอ่มปากน้ า มัน่ใจ
เลือกตั้งโปร่งใส - ตรวจสอบ กกต.ได ้
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แถลงว่า การจัดตั้งโครงการเครือข่ายสังเกต
การเลือกตั้ง ซึ่งมีรูปแบบเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดจากเว็บไซต์โหวต 62 โดยได้เพ่ิมหมวด Parallel vote tabulation (พี
วีที) เข้ามาด้วย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีการใช้กว่า 50 ประเทศท่ัวโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เรา
ต่างมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งต่างชาติมองว่าการเลือกตั้งของไทยเป็น
ประชาธิปไตยท่ีมีการชี้น้า คาดการณ์ผลล่วงหน้าได้ ขาดมาตรฐาน ซึ่งต้องแก้ไขจากต้นเหตุคือรัฐธรรมนูญ เรากังวลเรื่อง
นี้เพราะไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ เรายังต้องเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญ 2560 อีกหลายครั้ง ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้
ต่อไปคงไม่สามารถท้าให้การเมืองไทยพัฒนาขึ้นได ้

นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า จึงจ้าเป็นต้องให้ภาคประชาชนมีความรู้ และมีพลัง โดยการจัดตั้งเครือข่ายสังเกตการ
เลือกตั้งขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ที่ก้าลังจะเกิดขึ้นก่อน โดยวันที่ 8 ส.ค.จะเป็นวัน
แรกท่ีมีการอบรม จากนั้น วันที่ 9 ส.ค.อาสาสมัครจะลงพ้ืนที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อเป็นโครงการนี้จะสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้ามามีบทบาทตรวจสอบการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท้างาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเพจของกมธ.พัฒนา
การเมืองฯ หรือเพจพีวีทีไทยแลนด์ โดยหวังว่าหากท้าที่สมุทรปราการส้าเร็จ ก็จะท้าให้โครงการนี้เกิดการอบรมไปทั่ว
ประเทศ และสามารถน้าไปใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/174371 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/174371
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200804/d014ffaeaf52b3b839c2eb75c22fe8cf74fe7872b370aa0b7f2a21b574577667.jpg?itok=IDYv1HCL
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วันอังคาร ท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.25 น. 

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ผุดเครือข่ายสังเกตเลือกตั้ง ดีเดย์เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 
 

 
 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แถลงถึงการจัดตั้ง
โครงการเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้ง ซึ่งมีรูปแบบเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดจากเว็บไซต์โหวต 62 โดยได้เพ่ิมหมวด 
Parallel vote tabulation (พีวีที) เข้ามาด้วย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีการใช้กว่า 50 ประเทศท่ัวโลก 

“ตั้งแต่การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เราต่างมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ซึ่งต่างชาติมองว่าการเลือกตั้งของไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีการชี้น้า คาดการณ์ผลล่วงหน้าได้ ขาดมาตรฐาน ซึ่งต้อง
แก้ไขจากต้นเหตุคือรัฐธรรมนูญ เรากังวลเรื่องนี้เพราะไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ เรายังต้องเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญ 
2560 อีกหลายครั้ง ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่สามารถท้าให้การเมืองไทยพัฒนาขึ้นได้ ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องให้
ภาคประชาชนมีความรู้ และมีพลัง โดยการจัดตั้งเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 
จ.สมุทรปราการ ที่ก้าลังจะเกิดขึ้นก่อน” นายปดิพัทธ์ กล่าว 

ทั้งนี้ วันที่ 8 ส.ค.จะเป็นวันแรกที่มีการอบรม จากนั้น วันที่ 9 ส.ค.อาสาสมัครจะลงพ้ืนที่ในการตรวจสอบการ
เลือกตั้ง ซึ่งเชื่อเป็นโครงการนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้ามามีบทบาทตรวจสอบการเลือกตั้งให้มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบการท้างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจ
สามารถสมัครได้ทางเพจของกมธ.พัฒนาการเมืองฯ หรือเพจพีวีทีไทยแลนด์ โดยหวังว่าหากท้าที่สมุทรปราการส้าเร็จ ก็
จะท้าให้โครงการนี้เกิดการอบรมไปทั่วประเทศ และสามารถน้าไปใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/509556 

 

https://www.naewna.com/politic/509556
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4 ส.ค. 2563 11:37 น. 

เพื่อไทย ยื่น จม.เปิดผนึก จี้ นายกฯ สั่งหยุดคุกคาม นศ.-ครอบครัวผู้ชุมนุม 
 
 
 

 
 

พรรคเพื่อไทย ยื่นจดหมายเปิดผนึก จี้ นายกรัฐมนตรี สั่งหยุดคุกคาม นิสิต-นศ.และครอบครัวผู้ชุมนุม 
ขอให้เคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

วันที่ 4 ส.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย และ นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย 
เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนการคุกคามนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุม โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพและ
คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ดูแลความปลอดภัย และอ้านวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม รวมถึงหลีกเลี่ยง
การด้าเนินการที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะด้วยกฎหมาย มาตรการ หรือวิธีการใดๆ ที่
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง และพรรคเพ่ือไทย มองว่าถึงประเทศไทยจะอยู่ระหว่างการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ รวมถึง
ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือด้าเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งทางแพ่งและอาญา และหยุดคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งตัวผู้
ชุมนุมเอง และครอบครัว 

นายอนุสรณ์ ยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ เคารพสิทธิและเสรีภาพประชาชน ตาม
ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และตามหลักประชาธิปไตย โดยก้าชับให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักนิติธรรมอย่างเท่าเทียมกับทุกฝ่าย 
ด้านนายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย น้ารูปภาพกล้องวงจรปิดบ้านพักของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมชุมนุม รวมถึง
อาจารย์ ที่ถูกต้ารวจติดตามมาแสดงต่อสื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันว่า มีการให้ต้ารวจนอกเครื่องแบบ ไปติดตามความ
เคลื่อนไหวจริง พร้อมขอให้หยุดการกระท้าดังกล่าว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1903253 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292895 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/509539 

 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1903253
https://www.matichon.co.th/politics/news_2292895
https://www.naewna.com/politic/509539
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อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.57 น. 

พท.จี้รัฐหยุดคุกคามผู้ชุมนุมการเมือง 
“เพื่อไทย”ร้อง“บิ๊กตู่”จี้รัฐหยุดคุกคามผู้ชุมนุมการเมือง อย่าใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขัดขวางการใช้สิทธิตามรธน.  

 
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี  นายอนุสรณ์ 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย และนายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย เดินทางมายื่น
จดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพ่ือเรียกร้องให้ยุติการข่มขู่คุกคาม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ไปชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมา
หลายสิบราย 

โดยนายอนุสรณ์ กล่าวว่า  ตามที่ได้มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา และหยุดการคุกคาม
ประชาชนนั้น พรรคเพ่ือไทยขอยืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  ส่วนข้อเรียกร้องของผู้
ชุมนุมเป็นสิ่งที่ชอบตามรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมจึงไม่ได้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน การชุมนุมดังกล่าวจึงได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ  

เมื่อการชุมนุมดังกล่าวเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง รัฐจึงต้องเคารพ
และคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัย และอ้านวยความสะดวกให้กับผู้
ชุมนุม  อีกท้ังจะต้องหลีกเลี่ยงการด้าเนินการใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้วยการใช้
กฎหมาย มาตรการ หรือวิธีใดๆซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองดังกล่าว 

โฆษกพรรคเพ่ือไทย  กล่าวอีกว่า  พรรคเพ่ือไทยตระหนักว่าประเทศอยู่ในระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  แต่เมื่อการชุมนุมดังกล่าวเป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรมนูญให้ความคุ้มครอง รัฐจึงมีหน้าที่อ้านวย
ความสะดวกและดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงสุขภาพของผู้ชุมนุมและประชาชน แต่จะต้องไม่
เป็นอุปสรรคต่อการชุมนุมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  อีกทั้ง รัฐจะต้องไม่ใช้กฎหมายด้าเนินคดีกับผู้ชุมนุม 
ทางแพ่งและทางอาญาต่อการชุมนุมที่ชอบตามรัฐธรรมนูญ หยุดการคุกคามทางตรงและทางอ้อม ทั้งการกระท้าต่อผู้



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

76 

 

ชุมนุมโดยตรงหรือต่อครอบครัวของผู้ชุมนุม รวมถึงยกเว้นการออกข้อก้าหนดใดๆที่มีผลต่อการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จนเกินกว่ากรณีแห่งความจ้าเป็น   
 
พรรคเพ่ือไทยจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตระหนักว่าอ้านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามรัฐธรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม โดยค้านึงถึงหลักเมตตา
ธรรมต่อผู้ชุมนุม  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความผาสุกของประชาชนโดยรวม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788116 
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/73373 
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4 ส.ค. 2563 - 00:50 น. 
วิเคราะห์การเมอืง - บทเรียน 2535 รัฐธรรมนูญ ฉบับ “รสช.” กระบวน แก้ไข    

 
บทเรียน 2535 รัฐธรรมนูญ ฉบับ “รสช.” กระบวน แก้ไข - ยิ่งข้อเรียกร้องในเรื่อง “รัฐธรรมนูญ”ทวีความร้อนแรง 
ปัญหายิ่งแสดงตัว 

อย่าได้ตกใจไปเลยหากจะเห็น ส.ว.อย่าง นายเสรี สุวรรณภานนท์ ออกมายืนขวางไม่ยอมให้มีการแตะไปยัง 
250 ส.ว. เพราะนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น 
 ไม่เพียงแต่ ส.ว.อย่าง นายเสรี สุวรรณภานนท์ เท่านั้น เชื่อได้เลยว่า หลายคนในพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่ยัง
สงบเงียบอยู่ ยิ่งข้อเรียกร้องร้อนแรงก็จะยิ่งเผยแสดง ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
 ถามว่าเหตุปัจจัยใดท้าให้กรณี “รัฐธรรมนูญ” กลายเป็นกระแสของสังคม เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มิใช่ว่าเพ่ิง
จะถูกต่อต้าน ตรงกันข้าม มีการต่อต้านตั้งแต่ยุค นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ต่อเนื่องมายังยุค นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 
 เนื่องจากรู้อยู่เป็นอย่างดีว่าอะไรคือ“เป้าหมาย”ในการยกร่าง แต่ไม่ว่าคสช. ไม่ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ล้วนไม่เคยแยแสสนใจเพราะมีความมั่นใจในอ้านาจที่อยู่ในมือของตน 
 ต่อเมื่อเกิดปรากฏการณ์“เยาวชนปลดแอก” ต่างหากที่เริ่มตระหนก ต้องยอมรับว่าพลังของ“เยาวชนปลด
แอก” เริ่มส่งผลสะเทือนยิ่งขึ้นและยิ่งข้ึน 
 เพราะว่าการชุมนุมในตอนค่้าวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม บนถนนราชด้าเนิน ได้รับการขานรับอย่างคึกคักและ
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” 

หากว่า “เยาวชนปลดแอก” สามารถเลี้ยงและท้าให้กระแสนี้เติบใหญ่ขยายตัวไปในขอบเขตทั่วประเทศจากมือ
นักเรียน นิสิตนักศึกษาไปอยู่ในมือของ“ประชาชน” ตอนนั้นแหละกระแสก็จะกลายเป็น“พลัง” อันใหญ่หลวงขอให้นึก
ถึงการจัดการกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534 ว่าเป็นอย่างไร 
 การคัดค้านในเบื้องต้นรสช.สนใจหรือไม่ ตอบได้เลยว่า ไม่สนใจ ไม่คิดจะแก้ แต่เมื่อผ่านการต่อต้านด้วยมวลชน
มหาศาลในเดือนพฤษภาคม 2535การแก้ไขก็เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและอย่างเหลือเชื่อ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4636915 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4636915
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แก้รัฐธรรมนูญผ่าทางตัน 

 
สังคมก าลังไล่ล่าหาความจริงว่าด้วยความยุติธรรมอันเนื่องมาจากเหตุ “บอส อยู่วิทยา” ที่ปรากฏ

เจ้าหน้าที่รัฐช่วยเหลือจนอัยการสั่งไม่ฟ้อง 
 “ต้ารวจ-อัยการ” ตกเป็นจ้าเลยด้วยเงื่อนง้าที่ชวนให้สงสัยถึงการปฏิบัติหน้าที่มิชอบอย่างเป็นขบวนการนั่นก็
หมายความว่ามีการรับอามิสสินจ้างแลกเปลี่ยนด้วย 
 เท่ากับฟ้องว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยถึงแก่ความเสื่อมจนรับกันไม่ได้และสะท้อนไปทั้งระบบเพราะคง
มิใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้น 
 ว่าไปแล้วรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯนั้นมาจาก คสช.หากต้องการแก้ไข
ปัญหาประเทศจริงๆ 
 การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปความยุติธรรม การปฏิรูปต้ารวจ ซึ่งเป็นตัวก่อปัญหาและสัมพันธ์กันไปทั้งระบบ 
แต่ไม่ได้ท้าอะไรเลยสักอย่าง... 
 เสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มองกันว่าเป็น “ต้นตอ” ส้าคัญแต่ไม่ได้รับความสนใจแม้แต่น้อยเมื่อ
รัฐบาลไม่เอาด้วยก็เป็นไปได้ท่ีจะแก้ไข แม้จะมีพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเห็นด้วยแต่ก็ไม่มีพลังขับเคลื่อนพอ 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาที่ไปอย่างที่รู้กันอยู่ เพราะมีเจตนารมณ์เพ่ือหวังเอาชนะทางการเมือง ซึ่งก็สมใจไปแล้ว 
แต่ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเล เพราะไม่ได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด จนต้องใช้กลไกทางอ้านาจเอาตั วรอดไปได้ คือเป็น
รัฐบาลที่มีพรรคร่วมมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

พรรคฝ่ายค้าน นักวิชาการ และกลุ่มการเมืองต่างๆ พยายามผลักดันในรูปแบบต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ เมื่อรัฐบาลไม่ขานรับ และรัฐธรรมนูญก้าหนดเงื่อนไขเอาไว้ ท้าให้การแก้ไขเป็นไปด้วยความยากล้าบาก 
 ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ออกมาชุมนุม การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น 1 ใน 3 
ประเด็นที่มีการเรียกร้องให้น้าไปปฏิบัติ 
 ล้วนมีผลและเป็นแรงกดดัน ท้าให้มีผลที่จะมีการด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางรัฐสภา ซึ่ง มี กมธ.ศึกษา
เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
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 แม้กระทั่งวุฒิสภา ซึ่งได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยตรง ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ถ้าพูดอย่างบ้านๆ ก็ต้องบอกว่าเป็นการเห็นพ้องร่วมกัน 
 ไหนๆจะแก้ไขกันแล้ว ก็ต้องขจัดอุปสรรคเพ่ือให้การด้าเนินการ ง่ายเข้า อะไรที่ต้องยกเลิ กก็ท้ากันไปเลย ที่
ส้าคัญก็คือจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่ชงกินกันเอง 
 กมธ.ได้น้าแนวคิดจากโมเดล ส.ส.ร.เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200 คน มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
กระบวนการนี้คาดว่า 5 เดือนได้ ส.ส.ร. และอีกปีครึ่งจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  นั่นน่าจะเป็นทางออก ซึ่งจะคลี่คลาย
ปัญหาขัดแย้งทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง 
 เมื่อได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง หยิบข้อดีข้อเสียและหาทางออกอย่าง
สร้างสรรค์ จากนั้นก็ “ยุบสภา” เพ่ือเลือกตั้งกันใหม่! 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1902540 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1902540
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เงียบไปก็ไม่ดี 

 
โฉมหน้ารัฐมนตรีใหม่ 6 คน เป็นใครบ้าง? ข่าวรั่วออกมาแล้วทั้งยวงไม่จ าเป็นต้องฉายซ้ าให้เสียเวล่ าเวลา 

ถ้าเอารายชื่อ “คนเก่า 6 คน” ที่พ้นต้าแหน่งไป ประกบรายชื่อ “คนใหม่ 6 คน” ที่เข้ามาเสียบแทน แล้วเอาขึ้น
ตาชั่งวัดกันปอนด์ต่อปอนด์ 
 สมาชิกสภากาแฟทั่วประเทศลงมติเอกฉันท์ว่า “ทีมเก่า” เข้าตามากกว่า “ทีมใหม”่ กระดูกคนละเบอร์ แต่อย่า
เพ่ิงติเรือทั้งโกลน ต้องให้ โอกาสรัฐมนตรีทีมใหม่ได้โชว์ฝีมือท้างานก่อน 3 เดือน 6 เดือน ไม่แน่...ได้เปลี่ยนหมอใหม่ ได้
เปลี่ยนยาใหม่ เศรษฐกิจไทยอาจฟื้นจากโคม่าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 
 เอาละ...ช่วงที่ก้าลังรอโผปรับ ครม. ประยุทธ์ 2 อย่างเป็นทางการ “แม่ลูกจันทร์” ขอถือโอกาสตรวจสอบ
ผลงานรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ยังไม่โดนปรับออกจากต้าแหน่ง แต่สมควรต้องปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงการท้างานให้มี
ผลงานเข้าตาประชาชน 
 “แม่ลูกจันทร์” เลือกจิ้มรายชื่อรัฐมนตรีที่ผลงานหลบใน ไม่โดดเด่น ไม่เป็นที่จดจ้าในช่วง 1 ปีแรก จ้านวน 5 
คน 1,นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง โควตาพรรคพลังประชารัฐ บทบาทช่วงปีแรกค่อนข้างเงียบเหงาหาวเรอความจริง 
นายสันติ เคยข้ึนชั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยุครัฐบาลพรรคเพ่ือไทย 
 ยุครัฐบาลลุงตู่ ยอมลดชั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง ก็โดน ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง เล่นบทวันแมนโชว์คน
เดียว 2,นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย โควตาพรรคภูมิใจไทย ชาวบ้านแทบจ้าไม่ได้ว่า กระทรวงมหาดไทยยุคนี้ 
มีรัฐมนตรีช่วยชื่อ “นายทรงศักดิ์” ด้วยอีกคน นายทรงศักดิ์ เคยเป็น รมช.คมนาคม ยุครัฐบาลสมัคร พรรคพลัง
ประชาชน มีบทบาทโดดเด่นพอสมควร 

แต่เมื่อเปลี่ยนบทบาทใหม่เป็น รมช.มหาดไทย ยุครัฐบาลลุงตู่ กลับเงียบหงึมสะลึมสะลือ  3,นายอธิรัฐ รัตน
เศรษฐ รมช.คมนาคม โควตาพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีน้องใหม่ป้ายแดง ได้นั่งเก้าอ้ี รมช.กระทรวงหูกวาง ถือว่าได้
โอกาสโชว์ฝีมือให้เป็นที่ประทับใจ น่าเสียดาย 1 ปีผ่านไปแทบไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน 
 โดนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ แย่งบทเด่นไปคนเดียว 4,นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.
พาณิชย์ โควตาพรรคภูมิใจไทย เจ้าของอาณาจักรแป้งมันเอ่ียมเฮง โคราช คลุกคลีในวงการธุรกิจเอกชนมานานหลายสิบ
ปี 
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 การได้นั่งเก้าอ้ี รมช.พาณิชย์ เป็นเวทีได้โชว์ความสามารถเต็มฝีมือ น่าเสียดาย...1 ปีผ่านไป ไม่มีผลงานเข้าตา
กรรมการ 5,นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาฯ โควตาพรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐมนตรีอีกราย...ที่เงียบกริ๊บ ไม่มีความ
เคลื่อนไหวอะไรเลย 
 “แม่ลูกจันทร์” กระชุ่น 5 รัฐมนตรีที่เอ่ยนามข้างต้นเร่งปรับปรุงตัวเอง เร่งสร้างผลงานให้ชาวบ้านจดจ้าอย่า
ปล่อยให้รัฐมนตรีว่าการฯ แย่งบทเด่นไปเล่นเองคนเดียว ไม่งั้นจะมี “รัฐมนตรีช่วยฯ” เอาไว้ท้าไม?? จริงมั้ยล่ะโยม. 
          “แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1902521 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1902521
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วันที่ 4 สิงหาคม 2563 - 08:38 น. 

เส้นทางรื้อ ‘รธน.’ ฝ่าขวากหนาม ไขกุญแจ ‘ม.256’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐธรรมนูญ – ประเด็นเรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก้าลังเป็นเรื่องร้อนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมต้องมา
พูดคุยกันอีกครั้ง 

ภายหลังที่ กลุ่มเยาวชนปลดแอก ออกมาชุมนุมเรียกร้องรัฐบาล พร้อมกับยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ โดย 1 ในนั้น
คือ ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และรัฐบาล ต่างออกมา
แสดงความคิดเห็น ในทิศทางที่ไม่ขัดข้องหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะท่าทีของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ม ีนายพีระพันธุ์ สาลี
รัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กมธ. โดยมีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 

พร้อมกับเสนอโมเดลเปิดทางให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จ้านวน 200 คน มายกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ยึดโยงกับประชาชน ภายในระยะเวลา 240 วัน 

สอดคล้องกับข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ยื่นข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่ งในเงื่อนไข
ส้าคัญในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

โดยพรรค ปชป. เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือไขกุญแจปลดล็อกเงื่อนไขต่างๆ เปิดทางให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ง่ายข้ึน 

ขณะที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ยื่นข้อเสนอขอให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 5 มาตรา คือ มาตรา 269, 270, 271, 272 ที่เป็นบทเฉพาะกาลเกี่ยวข้องกับ ส.ว. และมาตรา 279 ที่ให้
การรับรองประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กระท้าก่อนหน้านี้ 

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและโมเดลการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากหลากหลายฝ่าย จะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในวิธีการปกติ จะต้องเดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 หมวดที่ 15 การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ 9 ขั้นตอน 

https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.jpg
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ประเด็นส้าคัญ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 จะต้องมีการ
ท้าประชามติก่อนว่าจะเห็นชอบให้มีการแก้ไขหรือไม่ 

จากนั้นจึงด้าเนินการตาม 9 ขั้นตอน ของมาตรา 256 ที่ก้าหนดไว้ ที่ส้าคัญคือ ในเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาให้พิจารณาเป็น 3 วาระ 

ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และวาระที่ 3 จะต้องมีเสียงเห็นชอบ
ของ ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 เสียง รวมทั้งต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 375 เสียง 

ส่วน การพิจารณาในวาระที่ 2 ให้พิจารณาเรียงล้าดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่สองให้ใช้เสียงข้าง
มากชี้ขาด เมื่อพิจารณาในวาระสองเสร็จ ให้รอไว้ 15 วัน 

ก่อนน้าเข้าสู่ การพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีเสียงเห็นชอบ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา 

อีกท้ังยังต้องมีเสียงของ ส.ว.ให้ความเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขณะเดียวกันยังต้องมีเสียงเห็นชอบที่เป็น 
ส.ส. ที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ของทุกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อผ่านการพิจารณาในวาระที่ 3 แล้ว ให้รอไว้ 15 วัน 

ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ จะต้องท าประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน หากผลการออกเสียงให้ความเห็นชอบ
จึงน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนก่อนที่นายกฯ จะน้าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ยังให้สิทธิ ส.ส.
หรือ ส.ว.หรือทั้งสองสภารวมกัน จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของแต่ละสภาหรือของสองสภารวมกันแล้วแต่กรณี คือ 
ส.ส. 50 คน, ส.ว. 25 คน หรือ ส.ส.รวมกับ ส.ว. รวมกัน 75 คน เข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้น 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐหรือไม่ หรือเป็นเรื่องที่ต้องท้า
ประชามติก่อนหรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างนั้นนายกฯจะน้าร่าง
ฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวิธีการปกติ ตามที่รัฐธรรมนูญก้าหนด อย่างไรเสียก็ต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของมาตรา 256 

ส่วนจะได้รับความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาล ส.ส. ส.ว. และภาค
ประชาชน จะต้องพูดคุยกันให้ได้ข้อสรุป ตกผลึกในความคิดเห็นและข้อเสนอของแต่ละฝ่ายให้ได้ก่อน เพ่ือให้การ
เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

ไม่ต้องกลับไปใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบวิธีพิเศษ นั่นคือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญด้วยการรัฐประหาร 
เหมือนเช่นในอดีต 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2292629 

 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2292629
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 - 09:06 น. 

 ‘อาฟเตอร์ช็อก’ หลัง ‘ปรับ ครม.’ จากมุม ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามว่าท าไม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องหงุดหงิดเมื่อมีผู้น้าข้อสังเกตในเรื่องการปรับ ครม.จาก นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน ขึ้นมาสอบถาม 

ถามว่าท้าไม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงต้องยืนยันว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ยังเคารพและให้เกียรติ ”
นายกรัฐมนตรี” ตอบได้เลยว่าเพราะค้าว่า “อาฟเตอร์ช็อก” 

ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วการตั้งข้อสังเกตในเรื่องความไม่พอใจต่อกระบวนการปรับ ครม.เป็นเรื่องที่อาจประเมินว่า 
“เคย” เกิดข้ึน แต่ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

อันเท่ากับยืนยันว่า หาก “อาฟเตอร์ช็อก” จะมีก็ไม่น่าจะมาจากอย่างน้อย 3 คน 1 คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง
กิจ 1 คือ นายสมศักดิ ์เทพสุทิน และ 1 คือ นายอนุชา นาคาศัย  

กระนั้น ความหงุดหงิดก็บังเกิดขึ้นและแสดงออกมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  จน พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ต้องออกมา ”ปราม” 
 ท่วงท านองของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ น่าศึกษาอย่างเป็นพิเศษ เพราะเป็นท่วงท้านองในสถานะแห่ง
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มิได้เป็นท่วงท้านองแห่ง ”บูรพาพยัคฆ์” 

 
นั่นก็คือ ด้าเนินไปในลักษณะแห่งการ ”ป้องปราม” ด้วยความนุ่มนวล สัมผัสได้จากการยืนยันเหมือนกับจะพูด

แทน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ว่ายังมีความเคารพและยังให้เกียรตินายกรัฐมนตรี คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เหมือนเดิม 

ความหมายของค้าพูดลักษณะนี้ ด้านหนึ่ง ก็คือการยืนยันต่อนายกรัฐมนตรี อีกด้านหนึ่ง คือการปกป้อง นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน โดยอัตโนมัติ ลึกยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การเตือนว่านายสมศักดิ์ เทพสุทิน ไม่ควรเอ่ยถึง “อาฟเตอร์ช็อก” 
จากการปรับ ครม.อีก เพราะหากพูดเมื่อใดคนที่หงุดหงิดคือนายกรัฐมนตรี 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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  ค าถามก็คือ แล้วโอกาสที่จะเกิด “อาฟเตอร์ช็อก” ในทางการเมืองภายหลังการปรับ ครม.มีแนวโน้มและความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รู้ดีว่ามีความเป็นไปได้สูง 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายอนุชา นาคาศัย รู้ดีว่ามีความเป็นไปได้สูง และน่าจะปรากฏ
ให้เห็นในอีกไม่นานเท่าใดนัก มิเช่นนั้นทั้งหมดนี้คงไม่ออกมา “ป้องปราม” 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2292645 
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