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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักประชำสัมพันธ์

เขต 3 เชียงใหม่ 
กรมประชำสัมพันธ์ 
ออนไลน์ 

นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวว่ำ ตำมท่ีได้มีระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
ว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้งพ.ศ.2562 และได้แต่งตั้งผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง 
ชุดแรกเมื่อปี พ.ศ.2561  ซึ่ง สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  
จัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่ผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งเพ่ือชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ตำมกฎหมำย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง โดยปฏิบัติหน้ำที่ครั้งแรกในกำร
เลือกตั้งวุฒิสภำ(สว.) เมื่อปี พ.ศ. 2561 และกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎร 
(สส.) เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562  ดังนั้นเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่   

12 

2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “เลือกตั้งท้องถิ่น” กกต. เตรียมติวเข้มสื่อมวลชน 11 ก.ย. นี ้ 13 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ กกต.ชง ครม.เคำะร่ำง พ.ร.บ.ออกเสียงประชำมติ เพ่ือสอดคล้อง รธน.ปี 60 14 
2 สยำมรัฐออนไลน์ กกต.ชง ครม.ร่ำง พ.ร.บ.ออกเสียงประชำมติ สอดคล้อง รธน.ปี 60 เปิด ปชช. 

มีสิทธิออกเสียง 
16 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ชง ครม.ร่ำง พ.ร.บ. ออกเสียงประชำมติ รับ รธน. ปี 60 18 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ชง'ครม.'เคำะร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติฉบับใหม่ รองรับแก้ รธน. หมวดพระมหำกษัตริย์ 20 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ดับกำรเมืองร้อน  ๆ"ดร.อำทิตย์" เสนอ "อำนันท ์ปันยำรชุน" เป็นนำยกฯคนนอก 22 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสี่ยไก'่ ไม่เอำ 'อำนันท'์ นั่งนำยกฯรัฐบำลสมำนฉันท์ปฏิรูปประเทศ 23 
7 มติชนออนไลน์ ‘สันติ’ แจง เรยีนจบรำมฯ มำจรงิ ล่ำสุดเพ่ิงจบดอกเตอร์ จำกลำดกระบัง 24 
8 แนวหน้ำออนไลน์ โจ้ว่ำงั้ย ดร.‘สันติ’ยันจบป.ตร-ีโท-เอก ซัดมีปำกก็พูดจ้อไปเรื่อย 25 
9 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “สันต”ิ ยืนยันไม่โกงวุฒิกำรศึกษำ 26 
10 MGR ออนไลน์ “พลังชล” เตรยีมจัดประชุมใหญ่ก ำหนดทิศทำงกำรเมือง  27 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "วุฒสิภำ"แตก 3 ก๊ก ควำมเหน็แก้ รธน.ไปคนละทำง 28 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 MGR ออนไลน์ ส.ว.เสียงแตก 3 ฝ่ำย แก้ ม.256 กลุม่อิสระเมิน ส.ส.ร.หวั่นได้เงำ ส.ส.ท ำขัดแย้งไม่จบ 29 
13 แนวหน้ำออนไลน์ แก้กติกำประเทศสะดุด! ส.ว.เสียงแตกเป็น 3 ฝ่ำย 31 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.ยังไม่อุ่นใจ 60 ส.ว. หนุนแก ้ม.272 เหตุเสียงยังไม่พอ 33 
15 แนวหน้ำออนไลน์ 'ปำรีณำ'อ่วม! ป.ป.ช.แจ้ง 2 ข้อกล่ำวหำ ส่อ'แจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จ-รุกที่ป่ำ' 34 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เอ๋'โดนแลว้! ป.ป.ช.ฟันแจ้งทรัพย์สนิเท็จ ลยุไต่สวนบุกรุก 36 
17 คมชัดลึกออนไลน์ "ปำรีณำ" โดนแลว้ ป.ป.ช. แจ้ง 2 ข้อหำ "ยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ-รุกป่ำ ผดิจริยธรรม 38 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปำรีณำ' เตรยีมชี้แจง ป.ป.ช. ปมแจง้ทรัพย์สินเท็จ 40 
19 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ประวิตร" อุบ "ปำรีณำ" ส่อหลุด ส.ส. ปม ป.ป.ช. แจ้ง 2 ข้อกล่ำวหำ 41 
20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'วรงค'์ ท้ำ 'ธนำธร' กล้ำพอมั้ย 19 ก.ย.นี ้ 42 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ก้ำวไกล'ระดมคนคิดแบบเดียวกัน! สำนต่อภำรกิจส้มหวำน 43 
22 แนวหน้ำออนไลน์ 'ก้ำวไกล' ระดมคนร่วมทำงเดียวกัน สำนต่อภำรกิจอนำคตใหม่ เปลี่ยนแปลงประเทศ 44 
23 มติชนออนไลน์ ป.ป.ช. ขีดเส้น ปำรีณำ มำรับทรำบข้อกล่ำวหำ ใน 15 วัน 45 
24 ข่ำวสดออนไลน์ ปปช. ขีดเส้น ปำรีณำ 15 วัน ต้องมำรับทรำบข้อกล่ำวหำ แจ้งทรัพย์สินเท็จ-รุกป่ำ 47 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ "ป.ป.ช." ขีดเส้น "ปำรีณำ"มำรับทรำบข้อกล่ำวหำใน 15 วัน 49 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชำชำติธรุกิจออนไลน ์ กำรเมืองสมคบคิดคว่ ำ “ปรีดี” 51 
2 MGR ออนไลน์ ฐำนอ ำนำจ 3 ลุงเริ่มง่อนแง่น... 53 
3 ข่ำวสดออนไลน์ บทบรรณำธิกำร – ใครถูกคุกคำม 56 
4 สยำมรัฐออนไลน์ ชู "อำนันท์" บี้ "บิ๊กตู่" ! 57 
5 ไทยรัฐออนไลน์ คนรุ่นเก่ำ-รุ่นใหม่ มันเป็นเช่นนั้นเอง 59 
6 ไทยรัฐออนไลน์ สุดทำงประเทศไทย 62 
7 ไทยรัฐออนไลน์ รีบชิ่งวันนรกมำเยือน 63 
8 มติชนออนไลน์ แผนลึกจำก อำทิตย์ อุไรรัตน์ ดัน “อำนันท์” แทน” ประยุทธ์” 65 
9 ข่ำวสดออนไลน์ นักเรียน นักศึกษำ บนเส้นทำง ประชำธิปไตย สร้ำงสรรค์ เป็นคุณ 66 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ กัดฟันฝ่ำดงปิดสวิตซ์ ส.ว. 67 
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วันที่ 7 กันยำยน 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดกำรประชุมชี้แจง 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรข่ำว กำรสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภำพ พร้อมด้วยผู้บริหำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนสืบสวนและไต่สวนของส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 
(ส่วนกลำง) และผู้บริหำรและพนักงำนสืบสวนและไต่สวนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท 
พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธำนี และอ่ำงทอง  เข้ำร่วมประชุมและร่วมกันศึกษำปัญหำและกำรแก้ไข
ปัญหำของภำรกิจสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นและกำรเลือกตั้ง
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ณ โรงแรมแคนทำรี โฮเทล อยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เป็นประธานเปดิโครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 
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วันที่ 7 กันยำยน 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ประจ ำปี 2563 รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยนำยสุเมธำ คงคิด ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรของส ำนั กงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง และนำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมพิธีเปิด โดยมีนำยฐิติพล ทศรฐ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง ให้กำรต้อนรับณ ห้องประชุมจันผำ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล ำปำง 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการอบรมพฒันาศกัยภาพผูต้รวจการเลอืกตัง้ ประจ าป ี2563 
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วันที่ 8 กันยำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
วุฒิสภำ ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร (สว.) หมำยเลข 416-417 ชั้น 4 อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย)  

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศกึษารา่งพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
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วันที่ 4 กันยำยน 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ
โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรข่ำวกำรสืบสวนและ  
ไต่สวนให้มีประสิทธิภำพ ณ  โรงแรม คำมิโอ แกรนด์ แอนด์ เซอร์วิส อพำร์ทเมน จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็วทิยากรบรรยายพเิศษโครงการพฒันามาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 กันยำยน 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ
โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรข่ำวกำรสืบสวนและ  
ไต่สวนให้มีประสิทธิภำพ ณ  โรงแรมแคนทำรี โฮเทล อยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็วทิยากรบรรยายพเิศษโครงการพฒันามาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 กันยำยน 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม 
คณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนจัดอบรมวิทยำกรจังหวัดเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมแคนนำ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพ

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะทีป่รกึษาและคณะท างานจดัอบรมวทิยากรจงัหวดั 

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ พ.ศ. 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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7 ก.ย. 2563 

กกต. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
  

 
 

 
 
 
 
เช้ำวันนี้ (7 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมจันผำ โรงแรมเวียงลคอร นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เป็นประธำนเปิดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีควำมเชี่ยวชำญ กิจกรรมอบรมพัฒนำ
ศักยภำพผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ประจ ำปี 2563 รุ่นที่ 4 แก่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง และผู้ตรวจกำรเลือกตั้งพ้ืนที่ 17 จังหวัด
ภำคเหนือ โดยมี นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง กล่ำวต้อนรับ 
  นำยเลิศวิโรจน์ กล่ำวว่ำ ตำมที่ได้มีระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยผู้ตรวจกำรเลือกตั้งพ.ศ. 2562 
และได้แต่งตั้งผู้ตรวจกำรเลือกตั้งชุดแรกเมื่อปี พ.ศ.2561  ซึ่ง สนง.คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  (กกต.) จัด
ประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งเพ่ือชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่ตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง โดยปฏิบัติหน้ำที่ครั้งแรกในกำรเลือกตั้งวุฒิสภำ(สว.) เมื่อ
ปี พ.ศ. 2561 และกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎร (สส.) เป็นกำรเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562  ดังนั้นเพ่ือให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถแก้ไขปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่   

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีควำม
เชี่ยวชำญ กิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ประจ ำปี 2563 เพ่ือเป็นกำรทบทวนควำมรู้ และเพ่ิม
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำน ให้แก่ผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งและพรรค
กำรเมือง รวมทั้งนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ที่เก่ียวเนื่อง กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ส ำหรับกำรอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 7-10 กันยำยน 2563 ณ ห้องจันผำ โรงแรมเวียงลคอร อ ำเภอ
เมืองล ำปำง โดยมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัด
ภำคเหนือ เข้ำร่วมอบรมฯ 
อ้ำงอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/15962 
 
 

https://region3.prd.go.th/topic/news/15962
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07 Sep 2020 14:04 น. 

 “เลือกตั้งท้องถิ่น” กกต. เตรียมติวเข้มสื่อมวลชน 11 ก.ย. นี ้
 

 
 

 
 
 
 
“เลือกตั้งท้องถิ่น” กกต.เตรียมติวเข้มให้ความรู้ “สื่อมวลชน” ศุกร์ที่ 11 ก.ย.นี้ พร้อมเสวนา “มุมมองการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นกับภารกิจ กกต." 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชน
เกี่ยวกับการ “เลือกตั้งท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นี้ ที่ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแกรนด์ฮอล์ ชั้น 
2 อาคาร Grand courtyard ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
 ส ำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีก ำหนดดังนี้ 
เวลำ 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
เวลำ 09.15 - 09.30 น.   กลำ่วรำยงำน โดย พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภูมมา เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำนพิธีเปิด และกล่ำวเปิดงำน  
เวลำ 09.30 -10.00 น. มีกำรอภิปรำยหัวข้อ "กกต.กับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น" โดย คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ถัดมำ เวลำ 10.00-12.00 น. เป็นกำรเสวนำหัวข้อเรื่อง "มุมมองกำรเลือกตั้งท้องถิ่นกับภำรกิจ กกต." โดย 
 นายวุฒิสาร ตันไชย เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 
นายมงคล บางประภา นำยกสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
นายแสวง บุญมี ประธำนกรรมกำรสื่อสำรองค์กร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ด ำเนินรำยกำร โดย นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรื่อง ผู้ประกำศข่ำวช่อง 7 HD 
ส่วนในช่วงบ่ำย 
เวลำ 13.00 - 14.00 น. มีกำรบรรรยำยในหัวข้อ "ควำมพร้อมกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น" โดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รอง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หลังจำกนั้น เวลำ 14.30 - 15.30 น. เป็นช่วงตอบข้อซักถำมของสื่อมวลชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/448263  
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วันจันทร์ ท่ี 7 กันยำยน พ.ศ. 2563, 22.13 น. 

กกต.ชง ครม.เคาะร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ เพื่อสอดคล้อง รธน.ปี 60 
 

 
 

กกต.ชงครม.ร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ เพื่อสอดคล้องรธน.ปี 60 พร้อมสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปฏิรูปประเทศ เปิดปชช.มีสิทธิออกเสียงส่งผลพัฒนาการปกครองในระบบประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 

เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลว่ำ วันที่ 8 ก.ย.ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ส ำนักงำน กกต.) เตรียมเสนอครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำ
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ....เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรออกเสียงประชำมติ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรำ 166 และมำตรำ 256 (8)ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และรับทรำบแผนในกำร
จัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยเวลำ และกรอบสำระของกฎหมำยล ำดับรองท่ีออกตำมควำมในร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำว 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยตำมที่ได้มีกำรประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) ฉบับที่ 57/2557  เรื่อง ให้ร่ำง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญบำงฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2557 เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกเสียง
ประชำมติ จึงท ำให้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ.2552 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น 

ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 166 บัญญัติให้กรณีที่มีเหตุอันสมควร ครม.จะขอให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติในเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ มำตรำ 224 บัญญัติให้กกต.มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรให้มีกำรออกเสียงประชำมติ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย 

รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องมำตรำ 256 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่บัญญัติให้ในกรณีที่แก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 1 ทั่วไป หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ หรือหมวด 15 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆตำมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
ศำลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท ำให้ศำลหรือองค์กรอิสระไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่หรืออ ำนำจได้ ก่อนน ำร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย ให้จัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ 
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โดยร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ ด้ำนผลประโยชน์กับประเทศ สังคม และประชำชน ถือเป็นกำรออกเสียงประชำมติ
รูปแบบหนึ่งของกำรปกครองที่ประชำชนมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในนโยบำยของรัฐบำลหรือกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ส ำคัญ อันเป็นกำรแสดงออกถึงกำรปกครองตำมหลักประชำธิปไตย ส่งผลต่อกำร
พัฒนำกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยมีควำมยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว และเพ่ือให้กกต.สำมำรถด ำเนินกำรจัดให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำนักงำนกกต.จึงยกร่ำง 
พ.ร.บ.ในเรื่องนี้ และยกเลิกประกำศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ กกต.ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดท ำ และกำรเสนอร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวตำมบทบัญญัติ
มำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยเปิดรับฟังควำมคิดเห็นประชำชนแล้ว 

ขณะที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (สลค.) พิจำรณำมีควำมเห็นตำมที่ส ำนักงำน กกต.เสนอ เป็นกำรปรับปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติเพ่ือให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และเพ่ือให้กกต. สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่ง
คณะกรรมกำร กกต.ได้เห็นชอบด้วยแล้ว โดยเรื่องนี้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนกำรบริหำรำชกำรแผ่นดิน กำร
ปรับปรุงระเบียบอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ตำมมติครม.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 (เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรเสนอเรื่อง
ต่อครม)และร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ด ำเนินกำรตำมหมวด 16  กำรปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/516816 
  

https://www.naewna.com/politic/516816
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7 กันยำยน 2563 22:29 น.    

กกต.ชง ครม.ร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ สอดคล้อง รธน.ปี 60 เปิด ปชช. มีสิทธิออกเสียง 
 

 
 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลว่ำ วันที่  8 ก.ย.ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมเสนอครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ว่ำด้วยกำร
ออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ....เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรออกเสียงประชำมติ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มำตรำ 166 และมำตรำ 256(8)ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และรับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง 
กรอบระยเวลำ และกรอบสำระของกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมควำมในร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำว 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยตำมที่ได้มีกำรประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้ร่ำงพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญบำงฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2557 เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกเสียง
ประชำมติ จึงท ำให้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ.2552 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น 

ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 166 บัญญัติให้กรณีที่มีเหตุอันสมควร ครม.จะขอให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติในเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ มำตรำ 224 บัญญัติให้กกต.มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรให้มีกำรออกเสียงประชำมติ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย 

รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องมำตรำ 256 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่บัญญัติให้ในกรณีที่แก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 1 ทั่วไป หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ หรือหมวด 15 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆตำมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
ศำลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท ำให้ศำลหรือองค์กรอิสระไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่หรืออ ำนำจได้ ก่อนน ำร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย ให้จัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ 

โดยร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ ด้ำนผลประโยชน์กับประเทศ สังคม และประชำชน ถือเป็นกำรออกเสียงประชำมติ
รูปแบบหนึ่งของกำรปกครองที่ประชำชนมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในนโยบำยของรัฐบำลหรือกำรแก้ไข

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200907/36acc3950b597082b2921da0297bae906304f50990552729d21e8c6e794c1fad.png?itok=ExNPcW_Z
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เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ส ำคัญ อันเป็นกำรแสดงออกถึงกำรปกครองตำมหลักประชำธิปไตย ส่งผลต่อกำร
พัฒนำกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยมีควำมยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว และเพ่ือให้กกต.สำมำรถด ำเนินกำรจัดให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำนักงำนกกต.จึงยกร่ำง
พ.ร.บ.ในเรื่องนี้ และยกเลิกยกเลิกประกำศคสช. ฉบับที่ 57/2557 และพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ กกต.ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดท ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวตำมบทบัญญัติ
ม ำ ต ร ำ  77 ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร ำ ช อ ำ ณ ำ จั ก ร ไ ท ย  โ ด ย เ ปิ ด รั บ ฟั ง ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ป ร ะช ำ ช น แ ล้ ว  
ขณะที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี(สลค.) พิจำรณำมีควำมเห็นตำมที่ส ำนักงำน กกต.เสนอ เป็นกำรปรับปรุงกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติเพ่ือให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และเพ่ือให้กกต. สำมำรถด ำเนินกำร
จัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งคณะกรรมกำร 
กกต.ได้เห็นชอบด้วยแล้ว โดยเรื่องนี้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนกำรบริหำรำชกำรแผ่นดิน กำรปรับปรุง
ระเบียบอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ตำมมติครม.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 (เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรเสนอเรื่องต่อครม)
และร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ด ำเนินกำรตำมหมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/180629 
  

https://siamrath.co.th/n/180629
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อังคำรที่ 8 กันยำยน 2563 เวลำ 05.00 น. 

กกต.ชง ครม.ร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ รับ รธน.ปี60 
กกต.ชง ครม.ร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ เพื่อสอดคล้อง รธน.ปี 60 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิรูปประเทศ เปิด
ให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียง พัฒนาระบบประชาธิปไตย ยั่งยืน 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ก.ย.นี้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ส ำนักงำน กกต.) เตรียมเสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วย
กำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ....เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรออกเสียงประชำมติ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับมำตรำ 166 และมำตรำ 256(8)ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และรับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับ
รอง กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระของกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมควำมในร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำว 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยตำมที่ได้มีกำรประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) ฉบับที่ 57/2557  เรื่อง ให้ร่ำง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญบำงฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2557 เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกเสียง
ประชำมติ จึงท ำให้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ.2552 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น 

ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 166 บัญญัติให้กรณีที่มีเหตุอันสมควร ครม.จะขอให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติในเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ มำตรำ 224 บัญญัติให้กกต.มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรให้มีกำรออกเสียงประชำมติ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย     

รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องมำตรำ 256 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่บัญญัติ ให้ในกรณีที่แก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 1 ทั่วไป หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ หรือหมวด 15 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆตำมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
ศำลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท ำให้ศำลหรือองค์กรอิสระไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่หรืออ ำนำจได้ ก่อนน ำร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย ให้จัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ  
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โดยร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ ด้ำนผลประโยชน์กับประเทศ สังคม และประชำชน ถือเป็นกำรออกเสียงประชำมติ
รูปแบบหนึ่งของกำรปกครองที่ประชำชนมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในนโยบำยของรัฐบำลหรือกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ส ำคัญ อันเป็นกำรแสดงออกถึงกำรปกครองตำมหลักประชำธิปไตย ส่งผลต่อกำร
พัฒนำกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยมีควำมยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว และเพ่ือให้กกต.สำมำรถด ำเนินกำรจัดให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำนักงำนกกต.จึงยกร่ำง
พ.ร.บ.ในเรื่องนี้ และยกเลิกประกำศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 และพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ กกต.ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดท ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวตำมบทบัญญัติ
มำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยเปิดรับฟังควำมคิดเห็นประชำชนแล้ว 

ขณะที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี(สลค.)พิจำรณำมีควำมเห็นตำมที่ส ำนักงำน กกต.เสนอ เป็นกำรปรับปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติเพ่ือให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และเพ่ือให้กกต. สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่ ง
คณะกรรมกำร กกต.ได้เห็นชอบด้วยแล้ว โดยเรื่องนี้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนกำรบริหำรำชกำรแผ่นดิน กำร
ปรับปรุงระเบียบอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ตำมมติครม.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 (เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรเสนอเรื่อง
ต่อครม)และร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ด ำเนินกำรตำมหมวด 16  กำรปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794003 
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08 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08:01 น.      

กกต.ชง'ครม.'เคาะร่าง พ.ร.บ.ประชามติฉบับใหม่ รองรับแก้ รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ 
   

 
 

8 ก.ย.63- ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำลว่ำ วันที่ 8 ก.ย.ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ส ำนักงำน กกต.) เตรียมเสนอครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำร
ออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ....เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรออกเสียงประชำมติ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มำตรำ 166 และมำตรำ 256(8)ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และรับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับ
รอง กรอบระยเวลำ และกรอบสำระของกฎหมำยล ำดับรองท่ีออกตำมควำมในร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำว 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยตำมที่ได้มีกำรประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) ฉบับที่ 57/2557  เรื่อง ให้ร่ำง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญบำงฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2557 เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกเสียง
ประชำมติ จึงท ำให้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ.2552 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น 

ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 166 บัญญัติให้กรณีที่มีเหตุอันสมควร ครม.จะขอให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติในเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ 
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ มำตรำ 224 บัญญัติให้กกต.มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรให้มีกำรออกเสียงประชำมติ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย    

รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องมำตรำ 256 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่บัญญัติให้ในกรณีที่แก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 1 ทั่วไป หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ หรือหมวด 15 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆตำมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
ศำลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท ำให้ศำลหรือองค์กรอิสระไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่หรืออ ำนำจได้ ก่อนน ำร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย ให้จัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ 

โดยร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ ด้ำนผลประโยชน์กับประเทศ สังคม และประชำชน ถือเป็นกำรออกเสี ยงประชำมติ
รูปแบบหนึ่งของกำรปกครองที่ประชำชนมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในนโยบำยของรัฐบำลหรือกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ส ำคัญ อันเป็นกำรแสดงออกถึงกำรปกครองตำมหลักประชำธิปไตย ส่งผลต่อกำร
พัฒนำกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยมีควำมยั่งยืนต่อไป 
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ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว และเพ่ือให้กกต.สำมำรถด ำเนินกำรจัดให้มีกำร
ออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำนักงำนกกต.จึงยกร่ำง
พ.ร.บ.ในเรื่องนี้ และยกเลิกยกเลิกประกำศคสช. ฉบับที่ 57/2557 และพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ พ.ศ.2552 

ทั้งนี้ กกต.ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดท ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยเปิดรับฟังควำมคิดเห็นประชำชนแล้ว           

ขณะที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี(สลค.)พิจำรณำมีควำมเห็นตำมที่ส ำนักงำน กกต.เสนอ เป็นกำรปรับปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติเพ่ือให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และเพ่ือให้กกต. สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติและควบคุมดูแลกำรออกเสียงประชำมติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่ง
คณะกรรมกำร กกต.ได้เห็นชอบด้วยแล้ว โดยเรื่องนี้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนกำรบริหำรำชกำรแผ่นดิน กำร
ปรับปรุงระเบียบอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ตำมมติครม.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 (เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรเสนอเรื่อง
ต่อครม)และร่ำงพ.ร.บ.ฉบับนี้ด ำเนินกำรตำมหมวด 16  กำรปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/76785 
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7 กันยำยน 2563 - 16:10 น. 

ดับการเมืองร้อนๆ "ดร.อาทิตย์" เสนอ "อานันท์ ปันยารชุน" เป็นนายกฯคนนอก 
 

 
 
 
 
 
ดับการเมืองร้อนๆ"ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์" อดีตประธานสภาผู้แทนราษฏร เสนอ "อานันท์ ปันยารชุน" เป็นนายกฯ
คนนอก จัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ 
        ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต และอดีตประธำนสภำผู้แทนรำษฎร โพสต์ข้อควำมลงบนเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว "Arthit Ourairat" ระบุว่ำ ประเทศชำติถึงทำงตันแล้ว รัฐบำลต้องตระหนักรู้ ไม่ดันทุรัง และ ไม่
รัฐประหำร นำยกรัฐมนตรีต้องเสียสละลำออก ให้สภำเลือกนำยกรัฐมนตรีจำก “คนนอก” ตำม ม. 272 วรรค 2 ตั้ง
รัฐบำลมืออำชีพไม่มีโควต้ำพรรคเพ่ือสมำนฉันท์ปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ร่ำง รธน.ใหม่สู่ระบอบสังคม
ธรรมำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ภำยใน 2 ปี และ ยังโพสต์อีกว่ำ ขอเสนอ คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรีคนนอก จัดตั้งรัฐบำลสมำนฉันท์ ปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ ภำยใน 2 
ปี แต่ต่อมำล่ำสุด ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ได้ลบโพสต์ดังกล่ำวออกจำกเฟสบุ๊กส่วนตัวแล้ว 
  

อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/442630?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
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https://www.komchadluek.net/news/politic/442630?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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08 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:18 น.   

'เสี่ยไก่' ไม่เอา 'อานันท์' นั่งนายกฯรัฐบาลสมานฉันท์ปฏิรูปประเทศ อ้างเป็นวิธีคิดแบบเผด็จการ 

 
  
 
 
 
 
 
 

8 ก.ย.63- นำยวัฒนำ เมืองสุข แกนน ำพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ของ ดร. อำทิตย์ อุไรรัตน์ ที่เสนอให้นำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นนำยกรัฐมนตรีคนนอกเพ่ือตั้งรัฐบำลสมำนฉันท์ปฏิรูป
ประเทศ กอบกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ภำยใน 2 ปี เพรำะเป็นวิธีคิดแบบเผด็จกำรและจะท ำให้ไทยกลับ
ไปสู่วังวนเดิม 

ประเทศไทยมีปัญหำที่เกิดจำกรัฐธรรมนูญจริง แต่สำมำรถแก้ไขได้ตำมข้ันตอนซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ำยที่มำจำกกำร
เลือกตั้งก ำลังด ำเนินกำรเพ่ือเอำประเทศออกจำกปัญหำแล้ว โดยพรรคฝ่ำยค้ำนคือเพ่ือไทยและอีก 4 พรรค และพรรค
กำรเมืองฝ่ำยรัฐบำลได้ยื่นญัตติขอแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือตั้ง สสร. ให้มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชำชน ญัตติ
ดังกล่ำวจะพิจำรณำในรัฐสภำวันที่ 23-24 กันยำยน นี้ หำก ส.ว. ที่เผด็จกำรแต่งตั้งไม่ขัดขวำงกำรคืนอ ำนำจให้
ประชำชน ประเทศจะมีทำงออกตำมครรลอง  

เพ่ือป้องกันเหตุไม่คำดฝันในระหว่ำงร่ำงรัฐธรรมนูญโดย สสร. เช่น นำยกยุบสภำ หรือนำยกลำออก พรรคเพ่ือ
ไทยได้เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมำตรำที่เกี่ยวกับอ ำนำจของ ส.ว. เปิดช่องให้สำมำรถเลือกนำยกจำกคนที่เป็น ส.ส. 
และขอแก้ไขวิธีกำรเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ เพื่อหลีกเลี่ยง ส.ส. ปัดเศษ หรือเลือกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่ง เพ่ือให้กำร
เลือกตั้งเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของประชำชน 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองที่จะเกิดขึ้นจึงต้องกำรเพียงควำมร่วมมือของ ส.ว. เท่ำนั้น ประเทศก็จะกลับไปสู่
ควำมเป็นปกติอย่ำงที่ควรจะเป็น ผมจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ำยเคำรพอ ำนำจและกำรตัดสินใจของประชำชน ใช้ควำมอดทน
เพ่ือให้กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตำมกระบวนกำรของกฎหมำย นั่นคือรำกฐำนใหม่ของประเทศที่เรำจะวำงร่วมกัน. 

อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/76782  

 

http://www.thaipost.net/main/detail/76782
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วันท่ี 8 กันยำยน 2563 - 08:56 น. 

 ‘สันติ’ แจง เรียนจบรามฯ มาจริง ล่าสุดเพิ่งจบดอกเตอร์ จากลาดกระบัง 
 

 
เมื่อเวลำ 08.00 น. วันที่  8 กันยำยน ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงกำรคลังให้สัมภำษณ์ก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีสภำผู้แทนรำษฎรจะพิจำรณำญั ตติเปิด
อภิปรำยทั่วไปเพื่อซักถำมข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหำต่อ ครม. ในเรื่องวิกฤตทำงเศรษฐกิจและทำงกำรเมืองโดยไม่มี
กำรลงมติ ตำมที่ส.ส. พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ยื่นต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ว่ำ ในส่วนของทำงเศรษฐกิจตน ไม่ต้อง
เตรียมตัว เพรำะมีควำมรู้เต็มเปี่ยม ท ำงำนมำเกือบสองปีแล้ว 

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) ตั้งข้อสังเกตเรื่องวุฒิกำรศึกษำ
ของนำยสันติ อำจมีผลต่อคุณสมบัติรัฐมนตรี นำยสันติ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องไปถำมมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ทั้งตอนที่
เรียนปริญญำตรี ปริญญำโท และขณะนี้ตนได้เรียนจบปริญญำเอก เมื่อ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ที่สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง สำขำ รถยนต์ไฟฟ้ำที่ก ำลังฮิตอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้ก ำลังรอรับพระรำชทำนปริญญำบัตรอยู่ 

หำกจะถำมเรื่องคุณวุฒิกำรศึกษำของตน ขอเรียนด้วยศักดิ์และสิทธิ์ ว่ำถูกต้องทุกอย่ำง แต่ถ้ำตนพูดเอง อำจจะ
ถูกตั้งค ำถำมว่ำจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงให้ไปถำมที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจะดีกว่ำ เพรำะเรื่องนี้เมื่อสมัยที่ตนด ำรง
ต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมเมื่อปี 2551 เคยถูกน ำไปอภิปรำยแล้ว และทำงอธิกำรบดีในสมัยนั้นก็ได้
ยืนยันว่ำ เป็นปริญญำที่ได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรื่องกำรพูดเรื่องควำมผิดพลำด อธิกำรบดี ได้ชี้แจงว่ำเป็น
ควำมผิดพลำด ซึ่งได้รับกำรแก้ไขแล้วตนก็ได้ศึกษำต่อตำมปกติ ไม่เกี่ยวกับตนสักหน่อย สมัยก่อนตนยังเป็นคนตัวเล็กๆ 
แต่เดี๋ยวนี้มันก็อย่ำงว่ำ มีทั้งคนรัก และคนชัง แต่เรำตั้งอกตั้งใจท ำงำนก็พอแล้ว 

เมื่อถำมย้ ำว่ำพร้อมที่จะน ำหลักฐำนกำรศึกษำมำชี้แจงต่อสภำเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนหรือไม่ นำยสันติ กล่ำวว่ำ 
ให้ไปถำมจำกทำงมหำวิทยำลัย จะดีที่สุด มำถำมตนไม่มีประโยชน์ มีหรือที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจะมำท ำผิดๆ ให้ 
และข่ำวนี้ก็เกิดขึ้นมำตั้งแต่สมัยที่ตนด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมแล้ว ถ้ำผิดจริงท ำไมป่ำนนี้จึงยังไม่
ถอนปริญญำบัตรไป ส่วนที่คนเพ้ียนๆ ไปพูดนั้น บ้ำนเมืองเสียหำยมำเยอะแล้ว ที่คนมีปำกก็เที่ยวไปพูดทุกเรื่อง 

เมื่อถำมว่ำ ส่วนตัวมีควำมพร้อมที่จะรับต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังหรือไม่ นำยสันติ กล่ำวว่ำ 
เรื่องนี้อย่ำพูดดีกว่ำ เดี๋ยวคนจะหมั่นไส้เยอะ 

เมื่อถำมว่ำ ขณะนี้สำมำรถเรียกว่ำ ดอกเตอร์สันติ ได้แล้วหรือไม่ นำยสันติยิ้มเขิน และกล่ำวว่ำ ยังไม่อยำกให้
เรียก เพรำะยังไม่ได้รับพระรำชทำนปริญญำบัตร แต่สอบผ่ำนทุกอย่ำงแล้ว ผ่ำนหมดแล้วทุกขั้นตอน 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2338975  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2338975
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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วันอังคำร ท่ี 8 กันยำยน พ.ศ. 2563, 10.03 น. 

โจ้ว่างั้ย ดร.‘สันติ’ยันจบป.ตรี-โท-เอก ซัดมีปากก็พูดจ้อไปเรื่อย 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2563 เวลำ 08.00 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลังให้สัมภำษณ์ถึงกรณี 
สภำผู้แทนรำษฎร พิจำรณำญัตติเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือซักถำมข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหำต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)
ในเรื่องวิกฤตทำงเศรษฐกิจและทำงกำรเมืองโดยไม่มีกำรลงมติ ตำมที่ส .ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ยื่นต่อประธำนสภำฯ 
ว่ำ  ในส่วนของทำงเศรษฐกิจตน ไม่ต้องเตรียมตัว เพรำะมีควำมรู้เต็มเปี่ยม เพรำะท ำงำนมำเกือบสองปีแล้ว 

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ตั้งข้อสังเกตเรื่องวุฒิกำรศึกษำของนำย
สันติ อำจมีผลต่อคุณสมบัติรัฐมนตรี นำยสันติ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องไปถำมมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง   ทั้งตอนที่เรียน
ปริญญำตรี ปริญญำโท  และขณะนี้ตนได้เรียนจบปริญญำเอก เมื่อ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ที่สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง สำขำ รถยนต์ไฟฟ้ำที่ก ำลังฮิตอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้ก ำลังรอรับพระรำชทำนปริญญำบัตรอยู่ 

“หำกจะถำมเรื่องคุณวุฒิกำรศึกษำของผม ขอเรียนด้วยศักดิ์และสิทธิ์ว่ำ ถูกต้องทุกอย่ำง แต่ถ้ำผมพูดเอง อำจจะ
ถูกตั้งค ำถำมว่ำ จริงหรือไม่ดังนั้นจึงขอให้ไปถำมที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจะดีกว่ำ เพรำะเรื่องนี้เมื่อสมัยที่ผมด ำรง
ต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมเมื่อปี 2551 เคยถูกน ำไปอภิปรำยแล้ว และทำงอธิกำรบดีในสมัยนั้นก็ได้
ยืนยันว่ำ เป็นปริญญำที่ได้มำถูกต้อง 100 % ส่วนเรื่องกำรพูดเรื่องควำมผิดพลำด อธิกำรบดี ได้ชี้แจงว่ำ เป็นควำม
ผิดพลำด ซึ่งได้รับกำรแก้ไขแล้วผมก็ได้ศึกษำต่อตำมปกติ ไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อย สมัยก่อนผมยังเป็นคนตัวเล็กๆ แต่
เดี๋ยวนี้มันก็อย่ำงว่ำ มีทั้งคนรัก และคนชัง แต่เรำตั้งอกตั้งใจท ำงำนก็พอแล้ว” รมช.คลัง กล่ำว 

เมื่อถำมย้ ำว่ำ พร้อมที่จะน ำหลักฐำนกำรศึกษำมำชี้แจงต่อสภำเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนหรือไม่ นำยสันติ กล่ำวว่ำ 
ให้ไปถำมจำกทำงมหำวิทยำลัย จะดีท่ีสุด มำถำมตนไม่มีประโยชน์ มีหรือท่ีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจะมำท ำผิดๆให้ และ
ข่ำวนี้ก็เกิดขึ้นมำตั้งแต่สมัยที่ตนด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมแล้ว ถ้ำผิดจริงท ำไมป่ำนนี้จึงยังไม่ถอน
ปริญญำบัตรไป  ส่วนที่คนเพ้ียนๆไปพูดนั้น บ้ำนเมืองเสียหำยมำเยอะแล้ว คนมีปำกก็เท่ียวไปพูดทุกเรื่อง 

เมื่อถำมว่ำ ส่วนตัวมีควำมพร้อมที่จะรับต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังหรือไม่ นำยสันติ กล่ำวว่ำ เรื่อง
นี้อย่ำพูดดีกว่ำ เดี๋ยวคนจะหมั่นไส้เอำ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/516836 

https://www.naewna.com/politic/516836
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“สันติ” ยืนยันไม่โกงวุฒิการศึกษา 
 

 
 

ท าเนียบฯ 8 ก.ย.-“สันติ” ยืนยันไม่โกงวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี-เอกมาถูกต้อง ให้ไปถามจากมหาวิทยาลัยได้ 
พร้อมอภิปรายประเด็นเศรษฐกิจ เนื่องจากมีประสบการณ์ ท างานร่วมรัฐบาลนาน 2 ปี 

นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ยืนยันไม่กังวลและมีควำมพร้อมที่สภำ
ผู้แทนรำษฎรจะมีกำรพิจำรณำญัตติเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือซักถำมข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหำต่อคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ในเรื่องวิกฤติทำงเศรษฐกิจและทำงกำรเมืองโดยไม่มีกำรลงมติ ตำมท่ี ส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ยื่นต่อประธำนสภำ
ฯ ว่ำ ไม่ต้องเตรียมตัว เพรำะมีควำมรู้ในกำรท ำงำนมำเกือบ 2 ปีในรัฐบำลชุดนี้ 

ส่วนกรณีที่นำยยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ตั้งข้อสังเกตเรื่องวุฒิกำรศึกษำของนำยสันติ 
อำจมีผลต่อคุณสมบัติรัฐมนตรี นำยสันติ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องไปถำมมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ทั้งตอนที่เรียนปริญญำตรี 
ปริญญำโท และขณะนี้ตนได้เรียนจบปริญญำเอก เมื่อ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ที่สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง สำขำรถยนต์ไฟฟ้ำที่ก ำลังฮิตอยู่ในขณะนี้ และก ำลังรอรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

นำยสันติ ยังกล่ำวถึงควำมจ ำเป็นในกำรซื้อเรือด ำน้ ำ ว่ำ มีหลำยฝ่ำยพูดท้ังควำมจริงและไม่จริง รวมถึงเรื่องของ
เรือด ำน้ ำด้วย โดยไทยมีสองฝั่งทะเล ซึ่งมองว่ำควรจะมีเรือด ำน้ ำ 3 ล ำ เพ่ือปกป้องและเฝ้ำระวังทรัพยำกรธรรมชำติ 
เรือประมง เรือสินค้ำ โดยถือว่ำคุ้มค่ำ ย้ ำว่ำปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น เพรำะว่ำทำงจีนตั้งใจผลิตให้ประเทศไทยเป็นพิเศษ 
โดยได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่สำมำรถอ ำพรำงกำรมองเห็นจำกฝ่ำยที่ไม่หวังดี.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-532379 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/180654 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1925863 
 

https://tna.mcot.net/politics-532379
https://siamrath.co.th/n/180654
https://www.thairath.co.th/news/politic/1925863
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 “พลังชล” เตรียมจัดประชุมใหญ่ก าหนดทิศทางการเมือง ไม่มีวาระเปลี่ยน กก.บห. 
 

 
 
เลขาฯ พลังชล เตรียมจัดประชุมใหญ่ 12 ก.ย. ก าหนดทิศทางการด าเนินงานการเมืองตาม กม. ตามความต้องการ 
ปชช. ไม่มีวาระเปลี่ยน กก.บห. 

วันนี้ (7 ก.ย.) นำยสุระ เตชะทัต เลขำธิกำรพรรคพลังชล เปิดเผยว่ำ พรรคพลังชลเตรียมจัดประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ที่โรงแรงบำงแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยในกำรประชุมจะเชิญสมำชิกพรรคพลังชล
จำกทุกภูมิภำคเข้ำร่วมประชุมใหญ่ มีวำระส ำคัญ เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรเงิน และกำรด ำเนิน
กิจกรรมของพรรคพลังชลที่ด ำเนินกำรไปในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงพิจำรณำแผนด ำเนินกำรของปีต่อไป 

ที่ประชุมยังเตรียมหำรือถึงกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองของพรรคท่ีต้องยึดตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญที่บังคับ
ใช้อยู่ปัจจุบัน และในอนำคตจะได้ด ำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบกติกำที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทุกอย่ำงถูกต้อง 

นำยสุระ เผยว่ำ จะมีกำรน ำกระแสสังคมที่เกิดขึ้น มำพิจำรณำเพ่ือก ำหนดท่ำทีทำงกำรเมืองของพรรคพลังชล
ด้วย จะเป็นกำรระดมควำมคิดเห็นผู้บริหำร สมำชิกพรรค และผู้สนับสนุนพรรค เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องกับกฎหมำย และควำมต้องกำรของประชำชนตำมแนวทำงประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขต่อไป เพ่ือให้พรรคพลังชลตอบสนองควำมต้องกำร และเป็นพรรคกำรเมืองของประชำชนอย่ำงแท้จริง แต่
อย่ำงไรก็ตำม พรรคพลังชลไม่มีวำระกำรพิจำรณำเก่ียวกับกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรพรรคแต่อย่ำงใด 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000091577 
 
 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000091577
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จันทร์ที่ 7 กันยำยน 2563 เวลำ 15.50 น. 

"วุฒิสภา"แตก 3 ก๊ก  
ความเห็นแก้ รธน.ไปคนละทาง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ส ำหรับควำมเคลื่อนไหวของสมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.) ต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ
256  เพ่ือตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้น ขณะนี้ ส.ว.250 คนยังคงเสียงแตก
ว่ำจะสนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ256 ที่เสนอโดยส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนหรือไม่ โ ดยแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่ยังสงวนท่ำที ขอรอดูสถำนกำรณ์ไปเรื่อยๆ ก่อนค่อยตัดสินใจ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด มีประมำณ 100 
กว่ำคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอดีตข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ และอดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ(สนช.) 2.กลุ่มที่พร้อม
สนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของส.ส.รัฐบำลและส.ส.ฝ่ำยค้ำน มีประมำณ 20-30 คน ซึ่งจุดยืนชัดเจนให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกำรตั้งส.ส.ร.หรือกำรแก้ไขเป็นรำยมำตรำ เพ่ือลดควำมขัดแย้งในประเทศ อำทิ นำยวัน
ชัย สอนศิริ  นำยค ำนูณ สิทธิสมำน รวมถึงส.ว.แถบภำคอีสำนที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนในพ้ืนที่ รับรู้ถึงควำม
ต้องกำรของชำวบ้ำน และ3.กลุ่มส.ว.อิสระ มีประมำณ 60 คน ที่ถึงแม้จะแสดงเจตนำพร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ
272 ให้ลดอ ำนำจส.ว.ในกำรโหวตเลือกนำยกฯ แต่มีเงื่อนไขว่ำ ต้องเป็นกำรแก้เฉพำะรำยมำตรำเท่ำนั้น ไม่เอำส.ส.ร.
มำยกร่ำงใหม่ทั้งฉบับ ดังนั้น จึงยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำ ส.ว.กลุ่มนี้จะสนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยรัฐบำลและ
ฝ่ำยค้ำนหรือไม่ 

ด้ำนนำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว. กล่ำวถึงกรณีกำรตั้งกลุ่มส.ว.อิสระ 60 คนว่ำ ทรำบว่ำมีกำรตั้งกลุ่มส.ว.อิสระ 
60 คน จริง โดยมีแนวคิดอยำกแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยประเด็น แต่ในกลุ่มยังมีควำมเห็นแตกต่ำงถึงประเด็นที่จะ
แก้ไข  อย่ำงไรก็ตำม ในภำพรวมของ ส.ว.250คนขณะนี้ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะตัดสินใจไปในแนวทำงใด หลำยคนขอ
รอฟังเหตุผลให้รอบด้ำนก่อน เพรำะขณะนี้ไม่ได้มีเพียงร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ256 เพ่ือตั้งส.ส.ร.ของฝ่ำยรัฐบำล
และฝ่ำยค้ำนเท่ำนั้น แต่อำจมีร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำที่ฝ่ำยต่ำงๆ  จะเสนอเข้ำมำเพ่ิมเติมอีก ส.ว.จึงต้องขอ
พิจำรณำ ใช้เหตุผลฟังควำมให้รอบด้ำน ไม่ใช่ตั้งธงไว้ก่อน แต่สุดท้ำยแล้วเชื่อว่ำที่ประชุมวุฒิสภำคงให้ส.ว.ทุกคนฟรี
โหวต ลงมติว่ำจะรับร่ำงแก้รัฐธรรมนูญวำระแรกในวันที่ 24 ก.ย.หรือไม่ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบำลยื่นมำด้วย จะกดดันให้ส.ว.ต้องลงมติรับหลักกำรใน
วำระแรกหรือไม่ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมจริงใจของรัฐบำลในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ นำยเสรีกล่ำวว่ำ ส.ว.คงไม่ได้ลงมติ
ไปทำงเดียวกันทั้งหมด ควำมเห็นของส.ว.แต่ละคนไม่ได้ยึดโยงกับร่ำงของพรรคพลังประชำรัฐ เชื่อว่ำรัฐบำลคงไม่ส่ง
สัญญำณอะไรมำให้ส.ว.ในกำรลงมติ เพรำะเป็นกำรก้ำวก่ำยกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ว. 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/793970  

https://www.dailynews.co.th/politics/793970


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 
 7 ก.ย. 2563 16:06   

 ส.ว.เสียงแตก 3 ฝ่าย แก้ ม.256 กลุ่มอิสระเมิน ส.ส.ร.หวั่นได้เงา ส.ส.ท าขัดแย้งไม่จบ 

 
 
วุฒิสภา เสียงแตกแบ่งความเห็น 3 ฝ่าย แก้ ม.256 อดีต ขรก.- สนช.ยังสงวนท่าที ก๊วน “ค านูณ-วันชัย-ส.ว.
อีสาน” ออกตัวหนุน กลุ่มอิสระมาใหม่ แนะแก้รายมาตรา เมิน ส.ส.ร. หว่ันได้เงา ส.ส.ท าขัดแย้งไม่จบ “เสรี”  
เชื่อลงมติไม่ไปทางเดียวกัน รบ.ไม่จุ้น 

วันนี้ (7 ก.ย.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกรัฐสภำถึงควำมเคลื่อนไหวของสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ในกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ 256 เพ่ือให้ตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ว่ำ 
ขณะนี้ ส.ว.250 คน ยังคงเสียงแตก มีควำมเห็นไม่ตรงกันว่ำ จะสนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ที่เสนอโดย 
ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล และฝ่ำยค้ำนหรือไม่ โดยแบ่งควำมเห็นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่สงวนท่ำทีขอรอดูสถำนกำรณ์ไป
เรื่อยๆ ค่อยตัดสินใจ เป็นกลุ่มใหญ่สุด มีอยู่ประมำณ 100 กว่ำคน ที่ยังไม่ตัดสินใจอะไรชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอดีต
ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ และอดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) 2. กลุ่มท่ีพร้อมสนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของ ส.ส.รัฐบำล และ ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ที่มีอยู่ประมำณ 20-30 คน มีจุดยืนชัดเจนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบ
กำรตั้ง ส.ส.ร. หรือกำรแก้ไขเป็นรำยมำตรำ เพ่ือลดควำมขัดแย้งในประเทศ อำทิ นำยวันชัย สอนศิริ นำยค ำนูณ สิทธิ
สมำน รวมถึง ส.ว.แถบภำคอีสำน ที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนในพ้ืนที่ รับรู้ถึงควำมต้องกำรของชำวบ้ำน พร้อม
สนับสนุนกำรแก้รัฐธรรมนูญ 3. กลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน ที่ถึงแม้จะแสดงเจตนำพร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ให้
ลดอ ำนำจ ส.ว.ในกำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี แต่มีเงื่อนไขว่ำ ต้องเป็นกำรแก้เฉพำะรำยมำตรำเท่ำนั้น ไม่เอำกำรตั้ง 
ส.ส.ร. มำยกร่ำงใหม่ทั้งฉบับ ท ำให้ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำ ส.ว.กลุ่มนี้จะสนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยรัฐบำล
และฝ่ำยค้ำนหรือไม่ ดังนั้น ควำมชัดเจนของ ส.ว.ทั้ง 250 คน คงต้องรอกำรส่งสัญญำณสุดท้ำยมำจำกฝั่งรัฐบำลว่ำ จะ
ให้ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

นำยกิตติศักดิ์ รัตนะวรำหะ ส.ว. กล่ำวถึงกำรรวมตัวของ ส.ว. กลุ่มอิสระ 60 คน เพ่ือแสดงจุดยืนกำรแก้
รัฐธรรมนูญ ว่ำ ขณะนี้มีส.ว.ที่เห็นด้วยเข้ำกลุ่มเกิน 60 คนแล้ว แต่ ส.ว.ที่เข้ำร่วมกลุ่มยังมีควำมเห็นที่ไม่ตกผลึกร่วมกัน 
มีถอนตัวไปแล้ว 1 คน กลุ่มที่รวมตัวนั้นส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และมี ส.ว.ที่เป็นอดีตข้ำรำชกำรทหำร 1-2 คนเท่ำนั้น 
โดยในวันที่ 8 ก.ย. ส.ว.กลุ่มอิสระจะหำรือกันเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญ แนวคิดเบื้องต้นคือ ไม่เห็นด้วยกับกำรมี ส.ส.ร.
จำกกำรเลือกตั้ง ให้มำท ำหน้ำที่ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ เพรำะที่ผ่ำนมำ มี ส.ส.ร.มำแล้วหลำยชุด หำกยังเลือกตั้ง ส.ส.ร. 
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เท่ำกับว่ำจะได้ตัวแทนนักกำรเมือง เมื่อได้เงำ ส.ส.ยกร่ำง เชื่อว่ำ ควำมขัดแย้งไม่จบสิ้น และจะรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น 
เนื่องจำกอำจมีควำมเห็นที่ไม่ตรงกับอีกกลุ่ม ในเรื่องกำรแก้ไขมำตรำ 272 ที่ให้อ ำนำจ ส.ว.ร่วมเลือกนำยกรัฐนตรีนั้น 
ส.ว. หำรือกัน ไม่มีปัญหำที่จะตัดอ ำนำจส่วนนี้ 

นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว. กล่ำวถึงกรณีกำรตั้งกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน โดยพร้อมให้แก้รัฐธรรมนูญมำตรำ 
272 ยกเลิกอ ำนำจ ส.ว.โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรีว่ำ ทรำบว่ำ มีกำรตั้งกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน จริง โดยมีแนวคิดอยำก
แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยประเด็น แต่ในกลุ่มยังมีควำมเห็นแตกต่ำงถึงประเด็นที่จะแก้ไข อย่ำงไรก็ตำม ในภำพรวมของ 
ส.ว.250 คนขณะนี้ ยังไม่มีควำมชัดเจน จะตัดสินใจไปแนวทำงใด หลำยคนขอรอฟังเหตุผลให้รอบด้ำนก่อน เพรำะ
ขณะนี้ไม่ใช่มีเพียงร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.ของฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนเท่ำนั้น แต่อำจมีร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำที่ฝ่ำยต่ำงๆจะเสนอเข้ำมำเพ่ิมเติมอีก ส.ว.จึงต้องขอพิจำรณำ ใช้เหตุผล ฟังควำมให้รอบ
ด้ำน ไม่ใช่ตั้งธงไว้ก่อน แต่สุดท้ำยแล้วเชื่อว่ำ ที่ประชุมวุฒิสภำคงให้ ส.ว.ทุกคนฟรีโหวตลงมติจะรับร่ำงแก้รัฐธรรมนูญ
วำระแรก ในวันที่ 24 ก.ย.หรือไม ่

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบำลยื่นมำด้วย จะเป็นตัวกดดันให้ ส.ว.ต้องลงมติรับร่ำง
วำระแรกหรือไม่ นำยเสรี ตอบว่ำ คิดว่ำ ส.ว.คงไม่ได้ลงมติไปทำงเดียวกันทั้งหมด ควำมเห็นของ ส.ว.แต่ละคนไม่ได้ยึด
โยงกับร่ำงของพรรคพลังประชำรัฐ เชื่อว่ำ รัฐบำลคงไม่ส่งสัญญำณอะไรมำให้ ส.ว.ในกำรลงมติ เพรำะเป็นกำรก้ำวก่ำย
กำรท ำหน้ำที่ของ ส.ว. 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000091578 
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วันจันทร์ ท่ี 7 กันยำยน พ.ศ. 2563, 16.52 น. 

แก้กติกาประเทศสะดุด! ส.ว.เสียงแตกเป็น 3 ฝ่าย 'กลุ่มอิสระ 60 คน 'ค้าน'ส.ส.ร.'ยกร่าง รธน. 

 
แก้กติกาประเทศส.ว.เสียงแตกเป็น3ฝ่าย! "กลุ่มอิสระ60คน"ค้าน"ส.ส.ร."ยกร่างรธน. หว่ันเป็นเงานักการเมือง 

ขณะที่"เสรี"ประเมิน250เสียงยังไม่ชัดเอาทางไหน ขอรอฟังเหตุผลรอบด้าน เชื่อรบ.ไม่กดดันลงมติ 
เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกรัฐสภำ ถึงควำมเคลื่อนไหวของสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ในกำรแก้ไข

รัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ 256 เพ่ือให้ตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ว่ำ 
ขณะนี้ ส.ว.250 คน ยังคงเสียงแตก มีควำมเห็นไม่ตรงกันว่ำ จะสนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ที่เสนอโดย 
ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล และฝ่ำยค้ำนหรือไม่ โดยแบ่งควำมเห็นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่สงวนท่ำทีขอรอดูสถำนกำรณ์ไป
เรื่อยๆค่อยตัดสินใจ เป็นกลุ่มใหญ่สุด มีอยู่ประมำณ 100 กว่ำคน ที่ยังไม่ตัดสินใจอะไรชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอดีต
ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ และอดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) 

2.กลุ่มที่พร้อมสนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส.รัฐบำล และ ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ที่มีอยู่ประมำณ 20 - 30 คน มี
จุดยืนชัดเจนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกำรตั้ง ส.ส.ร.หรือกำรแก้ไขเป็นรำยมำตรำ เพ่ือลดควำมขัดแย้งใน
ประเทศ อำทิ นำยวันชัย สอนศิริ, นำยค ำนูณ สิทธิสมำน รวมถึง ส.ว.แถบภำคอีสำน ที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนใน
พ้ืนที่ รับรู้ถึงควำมต้องกำรของชำวบ้ำน พร้อมสนับสนุนกำรแก้รัฐธรรมนูญ 

และ 3.กลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน ที่ถึงแม้จะแสดงเจตนำพร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ให้ลดอ ำนำจ ส.ว.ใน
กำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี แต่มีเง่ือนไขว่ำ ต้องเป็นกำรแก้เฉพำะรำยมำตรำเท่ำนั้น ไม่เอำกำรตั้ง ส.ส.ร.มำยกร่ำงใหม่
ทั้งฉบับ ท ำให้ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำ ส.ว.กลุ่มนี้จะสนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนหรือไม่ 
ดังนั้น ควำมชัดเจนของ ส.ว.ทั้ง 250 คน คงต้องรอกำรส่งสัญญำณสุดท้ำยมำจำกฝั่งรัฐบำลว่ำ จะให้ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

นำยกิตติศักดิ์ รัตนะวรำหะ ส.ว.กล่ำวถึงกำรรวมตัวของ ส.ว.กลุ่มอิสระ 60คน เพ่ือแสดงจุดยืนกำรแก้รัฐธรรมนูญ
ว่ำ ขณะนี้มี ส.ว.ที่เห็นด้วยเข้ำกลุ่มเกิน 60 คนแล้ว แต่ ส.ว.ที่เข้ำร่วมกลุ่มยังมีควำมเห็นที่ไม่ตกผลึกร่วมกัน มีถอนตัวไป
แล้ว 1 คน  กลุ่มที่รวมตัวนั้นส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และมี ส.ว.ที่เป็นอดีตข้ำรำชกำรทหำร 1 - 2 คนเท่ำนั้น โดยในวันที่ 
8 ก.ย.นี้ ส.ว.กลุ่มอิสระจะหำรือกันเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญ แนวคิดเบื้องต้นคือ ไม่เห็นด้วยกับกำรมี ส.ส.ร.จำกกำร
เลือกตั้ง ให้มำท ำหน้ำที่ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ เพรำะท่ีผ่ำนมำมี ส.ส.ร.มำแล้วหลำยชุด หำกยังเลือกตั้ง ส.ส.ร.เท่ำกับว่ำจะ
ได้ตัวแทนนักกำรเมือง เมื่อได้เงำ ส.ส.ยกร่ำง 
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"เชื่อว่ำควำมขัดแย้งไม่จบสิ้น และจะรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำกอำจมีควำมเห็นที่ไม่ตรงกับอีกกลุ่ม ส่วนในเรื่อง
กำรแก้ไขมำตรำ 272 ที่ให้อ ำนำจ ส.ว.ร่วมเลือกนำยกรัฐนตรีนั้น ส.ว.หำรือกันแล้ว ไม่มีปัญหำที่จะตัดอ ำนำจส่วนนี้" 
นำยกิตติศักดิ์ กล่ำว 

ด้ำน นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว.กล่ำวถึงกรณีกำรตั้งกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน โดยพร้อมให้แก้รัฐธรรมนูญมำตรำ 
272 ยกเลิกอ ำนำจ ส.ว.โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี ว่ำ ทรำบว่ำมีกำรตั้งกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คนจริง โดยมีแนวคิดอยำก
แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยประเด็น แต่ในกลุ่มยังมีควำมเห็นแตกต่ำงถึงประเด็นที่จะแก้ไข อย่ำงไรก็ตำม ในภำพรวมของ 
ส.ว.250 คน ขณะนี้ยังไม่มีควำมชัดเจน จะตัดสินใจไปแนวทำงใด หลำยคนขอรอฟังเหตุผลให้รอบด้ำนก่อน เพรำะ
ขณะนี้ไม่ใช่มีเพียงร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.ของฝ่ำยรัฐบำล และฝ่ำยค้ำนเท่ำนั้น แต่อำจมีร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำที่ฝ่ำยต่ำงๆจะเสนอเข้ำมำเพ่ิมเติมอีก ส.ว.จึงต้องขอพิจำรณำ ใช้เหตุผล ฟังควำมให้รอบ
ด้ำน ไม่ใช่ตั้งธงไว้ก่อน แต่สุดท้ำยแล้วเชื่อว่ำ ที่ประชุมวุฒิสภำคงให้ ส.ว.ทุกคนฟรีโหวตลงมติจะรับร่ำงแก้รัฐธรรมนูญ
วำระแรก ในวันที่ 24 ก.ย.หรือไม ่

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบำลยื่นมำด้วย จะเป็นตัวกดดันให้ ส.ว.ต้องลงมติรับร่ำงวำระ
แรกหรือไม่ เพ่ือแสดงให้เห็นควำมจริงใจของรัฐบำลในกำรแก้รัฐธรรมนูญ นำยเสรี กล่ำวว่ำ  คิดว่ำ ส.ว.คงไม่ได้ลงมติไป
ทำงเดียวกันทั้งหมด ควำมเห็นของ ส.ว.แต่ละคนไม่ได้ยึดโยงกับร่ำงของพรรคพลังประชำรัฐ เชื่อว่ำรัฐบำลคงไม่ส่ง
สัญญำณอะไรมำให้ ส.ว.ในกำรลงมติ เพรำะเป็นกำรก้ำวก่ำยกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/516723 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/632403 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/180577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/516723
https://www.posttoday.com/politic/news/632403
https://siamrath.co.th/n/180577
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จันทร์ที่ 7 กันยำยน 2563 เวลำ 15.15 น. 

พท.ยังไม่อุ่นใจ 60 ส.ว.  
หนุนแก้ ม.272 เหตุเสียงยังไม่พอ 

 
 
 
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนกรรมกำรประสำนงำน

พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงกรณีกลุ่มส.ว.อิสระ 60 คน ยินดีให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272 เรื่องกำรตัด
อ ำนำจส.ว.ในกำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี แต่ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำ ว่ำ จุดยืนของพรรคเพ่ือไทยคือ 
อยำกได้รัฐธรรมนูญที่เขียนโดยประชำชนอย่ำงแท้จริง โดยกระบวนกำรตั้งส.ส.ร.  หำกให้แก้เป็นรำยมำตรำจะท ำโดย
รัฐสภำ เกรงว่ำรัฐธรรมนูญจะไม่ได้รับกำรยอมรับ  อย่ำงไรก็ตำมถึงจะมี ส.ว.60 คน เป็นแนวร่วมแก้รัฐธรรมนูญมำตรำ 
272 แต่คิดว่ำ ยังไม่อยู่ในระดับอุ่นใจได้ เพรำะต้องใช้เสียงส.ว.1 ใน 3 หรือ 84 เสียง ขณะนี้เสียงส.ว.ยังไม่พอ แค่ถือว่ำ
สัญญำณดีขึ้น ต้องติดตำมต่อไปว่ำ เสียงจะพอหรือไม่  ทุกอย่ำงขึ้นอยู่กับรัฐบำลจะจริงใจแก้รัฐธรรมนูญแค่ไหน เพรำะ
ญัตติที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ พรรคร่วมรัฐบำลก็เสนอให้ตั้งส.ส.ร.เช่นกัน ถ้ำส.ว.ไม่เอำด้วยต้องไปคิดว่ำ เกิดอะไรขึ้น 
เพรำะส.ว.และรัฐบำลเป็นพวกเดียวกัน สังคมจะได้รู้ รัฐบำลจริงใจแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ 

นำยสุทิน กล่ำวว่ำ อย่ำงไรก็ตำมพรรคเพ่ือไทยได้เผื่อทำงเลือกในกำรแก้รัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำไว้ เช่นกัน 
โดยในวันที่ 8 ก.ย. ที่ประชุมพรรคเพ่ือไทยจะพิจำรณำข้อเสนอกำรยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำในนำม
พรรคเพื่อไทย เบื้องต้นมีอยู่ 3-4 มำตรำที่พรรคจะยื่นแก้ไขเป็นรำยมำตรำ เพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้แก่ 1.มำตรำ 272 
เรื่องกำรริบอ ำนำจส.ว.ในกำรโหวตนำยกรัฐมนตรี 2.มำตรำที่เก่ียวกับระบบกำรเลือกตั้ง เพ่ือให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 
ใบ เหมือนเดิม 3.มำตรำเกี่ยวกับที่มำส.ว. จะแก้ไขให้ส.ว.มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน 4.มำตรำที่เกี่ยวข้องกับผล
พวงจำกค ำสั่งยึดอ ำนำจของคสช.ที่ยังหลงเหลืออยู่ และเกิดผลกระทบต่อประชำชน 

“กำรแก้รัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำจะหำรือกันในที่ประชุมพรรควันที่ 8 ก.ย.ว่ำ จะยื่นญัตติได้เมื่อใด เดิมตั้งใจ
จะยื่นหลังกำรยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 ให้ผ่ำนวำระแรกในวันที่ 24 ก.ย.ไปก่อน แต่พรรคประเมิน
สถำนกำรณ์กำรเมืองตลอด จะต้องปรับไปตำมสถำนกำรณ์  ดังนั้นอำจยื่นให้เร็วขึ้น ไม่แน่อำจยื่นก่อนปิดสมัยประชุม
สภำในวันที่ 25 ก.ย.นี้  รวมถึงพรรคก ำลังพิจำรณำจะยื่นญัตติขอเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญด้วย เพ่ือให้กำรพิจำรณำ
แก้ไขรัฐธรรมนูญรวดเร็วขึ้น โดยคำดว่ำหำกที่ประชุมรัฐสภำเห็นชอบกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 วำระแรกแล้ว 
กำรพิจำรณำวำระ 2 จะใช้เวลำ 2 สัปดำห์  เสร็จไม่เกินกลำงเดือนต.ค. จึงต้องยื่นขอเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ 
เพ่ือให้ลงมติวำระ 3 ได้ในปลำยเดือนต.ค. จำกนั้นจะเข้ำสู่กระบวนกำรเลือกส.ส.ร. และได้ส.ส.ร.ก่อนสิ้นปี 2563 เป็น
กำรเร่งขั้นตอนแก้รัฐธรรมนูญให้เร็วขึ้น” นำยสุทิน กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/793958 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/793958
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วันจันทร์ ท่ี 7 กันยำยน พ.ศ. 2563, 14.28 น. 

'ปารีณา'อ่วม! ป.ป.ช.แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา ส่อ'แจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จ-รุกที่ป่า' 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 กันำยน 2563 รำยงำนข่ำวจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ป.ป.ช.) 
เปิดเผยว่ำ ส ำหรับควำมคืบหน้ำกรณีคณะกรรมกำรป.ป.ช.ตั้งไต่สวน น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลัง
ประชำรัฐ กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนั้น ตอนนี้คืบไปกว่ำ 90% โดย ป.ป.ช.ได้แจ้ง
ข้อกล่ำวหำต่อ น.ส.ปำรีณำเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้น.ส.ปำรีณำ ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำต่อไปตำมข้ันตอน พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตรพ.ศ. 2561 

ส่วนกรณีบุกรุกที่ดิน แยกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ต ำรวจทรัพยำกร หรือ  ต ำรวจกองบังคับกำรปรำบปรำม
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้ส่งเรื่องมำให้ป.ป.ช. ด ำเนินกำรเนื่องจำก
ต ำรวจทรัพยำกรได้พิจำรณำเห็นว่ำ เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐบุกรุก แต่ทำง ป.ป.ช.เห็นว่ำ เรื่องนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิด
ในฐำนะส่วนตัวและไม่ชัดเจนว่ำเป็นกำรกระท ำในฐำนะ ส.ส. ดังนั้นกำรกระท ำจึงเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งในส่วนนี้เรำได้ส่ง
เรื่องกลับไปให้ต ำรวจทรัพยำกรแล้ว 

แต่ส ำหรับกรณีที่มีกำรบุกรุกที่ดินนี้ ป.ป.ช. ก ำลังพิจำรณำในแง่ของจริยธรรม ซึ่งพบว่ำ อำจมีประเด็นจงใจที่ จะ
กระท ำควำมผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ ที่ตำมกฎหมำยระบุว่ำป.ป.ช. มีอ ำนำจไต่สวนจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 
ดังนั้นตอนนี้ ป.ป.ช.จึงได้แจ้งข้อกล่ำวหำต่อ น.ส.ปำรีณำแล้ว และหำกไต่สวนแล้วพบว่ำ มีมูลควำมผิดจริง ก็จะส่งเรื่อง
ไปยังอัยกำร เพ่ือให้ส่งฟ้องต่อศำลฎีกำ แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตรพ.ศ. 2561 ตำมมำตรำ 87 
วรรคสอง ประกอบมำตรำ 81 ที่ระบุไว้ว่ำ หำกคณะกรรมกำรป.ป.ช.ไต่สวนและมีควำมเห็นว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง ให้คณะกรรมกำรป.ป.ช.เสนอเรื่องต่อศำลฎีกำเพ่ือวินิจฉัย 
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และหำกศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองประทับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำหยุดปฏิบัติหน้ำที่
จนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำ เว้นแต่ศำลฎีกำฯ จะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน ในกรณีที่ศำลฎีกำฯ มีค ำพิพำกษำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ
กระท ำควำมผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ ให้ผู้ต้องค ำพิพำกษำนั้นพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำที่ และให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปีด้วยหรือไม่ก็ได้  

หำกผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่ำกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น และไม่มีสิทธิด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองใดๆ 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/516673 
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จันทร์ที่ 7 กันยำยน 2563 เวลำ 15.08 น. 

'เอ๋'โดนแล้ว! ป.ป.ช.ฟันแจ้งทรัพย์สินเท็จ ลุยไต่สวนบุกรุก 
ป.ป.ช.แจ้งข้อหาน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินอันเป็นเท็จ พร้อมไต่สวนจริยธรรมอย่างร้ายแรงปมบุกรุกที่ดิน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. รำยงำนข่ำวจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่ำ 
ส ำหรับควำมคืบหน้ำกรณีคณะกรรมกำรป.ป.ช.ไต่สวน น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ กรณีจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ นั้น ตอนนี้คืบไปกว่ำ 90% โดย ป.ป.ช.ได้แจ้งข้อกล่ำวหำต่อ น.ส.
ปำรีณำเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้น.ส.ปำรีณำ ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำต่อไปตำมข้ันตอน พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 

ส่วนกรณีบุกรุกที่ดิน แยกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ต ำรวจทรัพยำกร หรือ   ต ำรวจกองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้ ส่งเรื่องมำให้ป.ป.ช. 
ด ำเนินกำรเนื่องจำกต ำรวจทรัพยำกรได้พิจำรณำเห็นว่ำ เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐบุกรุก แต่ทำงป.ป.ช.เห็นว่ำ เรื่องนี้เป็น
กำรกระท ำควำมผิดในฐำนะส่วนตัวและไม่ชัดเจนว่ำเป็นกำรกระท ำในฐำนะ ส.ส. ดังนั้นกำรกระท ำจึงเป็นเรื่องส่วนตัว 
ซึ่งในส่วนนี้เรำได้ส่งเรื่องกลับไปให้ต ำรวจทรัพยำกรแล้ว 

แต่ส ำหรับกรณีท่ีมีกำรบุกรุกท่ีดินนี้ ป.ป.ช. ก ำลังพิจำรณำในแง่ของจริยธรรม ซึ่งพบว่ำอำจมีประเด็นจงใจ ที่จะ
กระท ำควำมผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ที่ตำมกฎหมำยระบุว่ำป.ป.ช. มีอ ำนำจไต่สวนจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ดังนั้น
ตอนนี้ป.ป.ช.จึงได้แจ้งข้อกล่ำวหำต่อน.ส.ปำรีณำแล้ว และหำกไต่สวนแล้วพบว่ำ มีมูลควำมผิดจริง ก็จะส่งเรื่องไปยัง
อัยกำร เพ่ือให้ส่งฟ้องต่อศำลฎีกำ แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง   

ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 
ตำมมำตรำ 87 วรรคสอง ประกอบมำตรำ 81 ที่ระบุไว้ว่ำ หำกคณะกรรมกำรป.ป.ช.ไต่สวนและมีควำมเห็นว่ำผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ให้คณะกรรมกำรป.ป.ช.เสนอเรื่องต่อศำลฎีกำเพ่ือวินิจฉัย  
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และหำกศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองประทับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำหยุดปฏิบัติ

หน้ำที่จนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำ เว้นแต่ศำลฎีกำฯ จะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน ในกรณีที่ศำลฎีกำฯ มีค ำพิพำกษำว่ำผู้ถูก
กล่ำวหำกระท ำควำมผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ ให้ผู้ต้องค ำพิพำกษำนั้นพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำที่ และให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปีด้วยหรือไม่ก็ได้ หำกผู้ใดถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่ำกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ 
สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น และไม่มีสิทธิด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองใด ๆ... อ่ำนต่อที่ :  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/793959 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/793959
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7 กันยำยน 2563 - 15:26 น. 

"ปารีณา" โดนแล้ว ป.ป.ช. แจ้ง 2 ข้อหา "ยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ-รุกป่า ผิดจริยธรรมร้ายแรง" 

 
 
"ปารีณา"โดนแล้ว ป.ป.ช.แจ้ง 2 ข้อหา "ยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จ-รุกป่า ผิดจริยธรรมร้ายแรง" เร่งไต่สวนตามขั้นตอน
กฎหมาย 

เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2563  รำยงำนข่ำวจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
เปิดเผยว่ำ ส ำหรับควำมคืบหน้ำกรณีคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ตั้งไต่สวน น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลัง
ประชำรัฐ กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สิน และหนี้สินอันเป็นเท็จนั้น ตอนนี้มีควำมคืบหน้ำไปกว่ำ 90 
เปอร์เซ็นต์ โดย ป.ป.ช. ได้แจ้งข้อกล่ำวหำต่อ น.ส.ปำรีณำ เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ น.ส.ปำรีณำได้ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ
ต่อไป ตำมขั้นตอน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตรพ.ศ. 2561 ส่วนกรณีบุก
รุกที่ดิน แยกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ต ำรวจทรัพยำกร หรือ ต ำรวจกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้ส่งเรื่องมำให้ ป.ป.ช.ด ำเนินกำรเนื่องจำกต ำรวจทรัพยำกรได้
พิจำรณำเห็นว่ำ เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐบุกรุก แต่ทำง ป.ป.ช.เห็นว่ำ เรื่องนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดในฐำนะส่วนตัว และ
ไม่ชัดเจนว่ำเป็นกำรกระท ำในฐำนะ ส.ส. ดังนั้น กำรกระท ำจึงเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งในส่วนนี้เรำได้ส่งเรื่องกลับไปให้
ต ำรวจทรัพยำกรแล้ว แต่ส ำหรับกรณีที่มีกำรบุกรุกที่ดินนี้ ป.ป.ช. ก ำลังพิจำรณำในแง่ของจริยธรรม ซึ่งพบว่ำอำจมี
ประเด็นจงใจ ที่จะกระท ำควำมผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ที่ตำมกฎหมำยระบุว่ำ ป.ป.ช.มีอ ำนำจไต่สวนจริยธรรมอย่ำง
ร้ำยแรง ดังนั้นตอนนี้ป.ป.ช.จึงได้แจ้งข้อกล่ำวหำต่อ น.ส.ปำรีณำ แล้ว และหำกไต่สวนแล้วพบว่ำมีมูลควำมผิดจริง ก็จะ
ส่งเรื่องไปยังอัยกำร เพ่ือให้ส่งฟ้องต่อศำลฎีกำ แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตร พ.ศ.2561 ตำมมำตรำ 
87 วรรคสอง ประกอบมำตรำ 81 ที่ระบุไว้ว่ำ หำกคณะกรรมกำรป.ป.ช.ไต่สวนและมีควำมเห็นว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง ให้คณะกรรมกำรป.ป.ช.เสนอเรื่องต่อศำลฎีกำเพ่ือวินิจฉัย และหำกศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองประทับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำหยุดปฏิบัติหน้ำที่จนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำ เว้นแต่ศำลฎีกำฯ จะมี
ค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน ในกรณีที่ศำลฎีกำฯ มีค ำพิพำกษำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำควำมผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ ให้ผู้ต้องค ำ
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พิพำกษำนั้นพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเป็นเวลำไม่เกิน 10 ปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

หำกผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่ำกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น และไม่มีสิทธิด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองใดๆ 

 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/442623?utm_source=homepage&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84
%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/180544 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896799?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/205113 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/442623?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/politic/442623?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/politic/442623?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://siamrath.co.th/n/180544
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896799?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896799?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.banmuang.co.th/news/politic/205113


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 

 

8 กันยำยน 2563 

'ปารีณา' เตรียมชี้แจง ป.ป.ช. ปมแจ้งทรัพย์สินเท็จ 
 

 

 
ส.ส.ราชบุรี "ปารีณา" เตรียมชี้แจง ป.ป.ช. ปมแจ้งทรัพย์สินเท็จ โวยไม่ได้ความเป็นธรรม 

นำงสำวปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส. จังหวัดรำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ เปิดเผยกับ "เนชั่นทีวี" หลังจำกที่มีรำยงำน
ข่ำวจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช. ที่ระบุควำมคืบหน้ำกรณีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ตั้งไต่สวนกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ และให้นำงสำวปำรีณำได้ชี้แจงแก้ข้อ
กล่ำวหำต่อไปตำมข้ันตอน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตร พ.ศ. 2561 

โดยนำงสำวปำรีณำระบุว่ำ ได้เตรียมเอกสำรบำงส่วนเตรียมเข้ำชี้แจงกับเจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ช. ภำยในวันพฤหัสบดีนี้ 
(10 ก.ย.) ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสำรเกี่ยวกับกำรให้ยืมเงินจ ำนวน 7.7 ล้ำนบำทให้กับบุคคลหนึ่ง แต่บุคคลนั้นกลับให้
ข้อมูลกับ ป.ป.ช. ว่ำไม่เคยยืมเงินนำงสำวปำรีณำ จึงท ำให้ ป.ป.ช. ตั้งไต่สวนกรณีนี้ 

ส่วนกรณีบุกรุกที่ดินนั้น นำงสำวปำรีณำยืนยันว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรใด ๆ จำก ป.ป.ช. จึงตั้งข้อสังเกตว่ำใครเป็น
ผู้ให้ข่ำวนี้ และส่วนตัวมองว่ำไม่ยุติธรรมกับตัวเอง 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896847?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896847?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896847?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันอังคำร ท่ี 08 กันยำยน พ.ศ. 2563, 10.38 น. 

"ประวิตร" อุบ "ปารีณา" ส่อหลุด ส.ส. ปม ป.ป.ช. แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา 
 
  
 
 

 
 
 

วันที่ 8 ก.ย.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่ตอบค ำถำมกรณีที่นำงสำว  
ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ หลังคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ หรือ 
ป.ป.ช แจ้ง 2 ข้อกล่ำวหำกรณีแจงเท็จทรัพย์สินและบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ ที่อำจหลุดจำกกำรเป็น ส.ส. พร้อม
กันนี้ ยังปฏิเสธแสดงควำมเห็นกรณีควำมพยำยำมที่จะให้นำยกรัฐมนตรี ลำออกและเปิดทำงให้มีนำยกรัฐมนตรี คนนอก
เพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ขณะนี้ 

ขณะที่นำงสำวปำรีณำ  กล่ำวว่ำ ได้เตรียมเอกสำรบำงส่วนเตรียมเข้ำชี้แจงกับเจ้ำหน้ำที่ ป.ป .ช. ภำยในวัน
พฤหัสบดีนี้ (10 ก.ย.) ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสำรเกี่ยวกับกำรให้ยืมเงินจ ำนวน 7.7 ล้ำนบำทให้กับบุคคลหนึ่ง แต่บุคคลนั้น
ก ลั บ ใ ห้ ข้ อ มู ล กั บ  ป . ป . ช .  ว่ ำ ไ ม่ เ ค ย ยื ม เ งิ น น ำ ง ส ำ ว ป ำ รี ณ ำ  จึ ง ท ำ ใ ห้  ป . ป . ช .  ตั้ ง ไ ต่ ส ว น ก ร ณี นี้  
          ส่วนกรณีบุกรุกที่ดินนั้น นำงสำวปำรีณำยืนยันว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรใด ๆ จำก ป.ป.ช. จึงตั้งข้อสังเกตว่ำใครเป็น
ผู้ให้ข่ำวนี้ และส่วนตัวมองว่ำไม่ยุติธรรมกับตัวเอง 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.BANMUANG.CO.TH/NEWS/POLITIC/205150 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/205150
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8 กันยำยน 2563 

'วรงค์' ท้า 'ธนาธร' กล้าพอมั้ย 19 ก.ย.น้ี 
 

 

 
ชี้ประชาชนมองเกมออก! "นพ.วรงค์" ท้า "ธนาธร" กล้าพอม้ัย 19 ก.ย.นี้ 

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก และแกนน ำกลุ่มไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ค ระบุว่ำ #ธนำธรจะกล้ำไหม
หรือไม่ เกมส์ที่ม็อบวำงแผนเพ่ือปลุกระดม มันช่ำงแปลกๆ ขนำดศำลให้ประกันตัวสองแสนบำท โดยไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ พูดแบบชำวบ้ำน คือไม่ต้องใช้อะไรเลย แทบจะปล่อยตัวทันที พวกเขำก็อยำกจะเข้ำคุกอย่ำงเดียว 
เมื่อเข้ำคุก คนที่อยู่นอกคุก ก็มำปั่นกระแสให้หยุดคุกคำม สู้เป็นไท ถอยเป็นทำส มำท ำอีเวนท์ทุบศำลพระภูมิ เพ่ือ
ท ำลำยควำมน่ำเชื่อถือของศำล ทั้งๆท่ีคนพวกนี้ อยำกเข้ำไปนอนในคุกเอง 

ดูเกมส์เขำแล้ว ให้ควำมรู้สึกว่ำ ไม่รู้จะเล่นเกมส์อะไรแล้ว ไม่แคร์เลยแม้ประชำชนเขำก็มองเกมส์ออก โชคดีที่
ต ำรวจขอศำลปล่อยตัว ดังนั้น วันที่ 19 กันยำยน บอกลูกบอกหลำนยิ่งต้องระวัง เพรำะเขำคงท ำได้ทุกอย่ำง 
ต้องติดตำมว่ำ นำยธนำธร จะกล้ำออกมำน ำเองหรือยัง หลังจำกใช้ลูกหลำนประชำชนมำเสียนำน???? 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896855?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896855?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896855?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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08 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 09:34 น.      

 'ก้าวไกล'ระดมคนคิดแบบเดียวกัน! สานต่อภารกิจส้มหวาน เอาชนะบ้านใหญ่เปลี่ยนแปลง
ประเทศ 
   

 
 
8 ก.ย.63- เพจ พรรคก้าวไกล - Move Forward Party โพสต์ข้อความหัวข้อ เราคือคนขีดเส้นทางนี้เอง เส้นทาง
ของการเปลี่ยนแปลง! 

ตั้งแต่สมัยเรำอยู่พรรคอนำคตใหม่ (ที่ถูกศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบไปแล้ว) เรำก็ต่อสู้กับค ำว่ำ “เป็นไปไม่ได้” มำ
ตลอดตั้งแต่ “เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ“, “เป็นไปไม่ได้ที่คนจะให้ควำมสนใจพรรคท่ีมีอุดมกำรณ์แบบเรำ“, 
“เป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดำจะเข้ำมำท ำงำนกำรเมือง“, “เป็นไปไม่ได้ที่เรำจะเอำชนะบ้ำนใหญ่ในแต่ละที่“, “เป็นไปไม่ได้
ที่เรำจะท ำงำนโดยไม่ใช้เงินถุงเงินถัง“, “เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับกำรตอบรับจำกประชำชนอย่ำงล้นหลำมอบอุ่นขนำดนี้” 
ฯลฯ 

แต่ทั้งหมดนี้เรำพิสูจน์ให้สังคมเห็นแล้วว่ำ “เป็นไปได้”แต่กำรเดินทำงนั้นเพ่ิงเริ่มได้ไม่นำน ยังมีอีกหลำยควำม
ฝันที่เรำยังต้องเดินต่อไปให้ถึงจุดหมำย และเรำยังต้องกำรเพ่ือนร่วมทำงอีกมำกมำยเพ่ือ #สำนต่อภำรกิจอนำคตใหม่
ดังนั้น ไม่ว่ำคุณจะเป็นใคร ไม่ว่ำคุณจะท ำอะไร ไม่ว่ำคุณจะอยู่ที่ไหน ถ้ำคุณมีควำมฝันเหมือนกับเรำ ถ้ำคุณอยำกท ำสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ให้ “เป็นไปได้” คุณคือเพ่ือนร่วมทำงกับเรำ! 

พรรคก้ำวไกลเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมท ำงำนกำรเมืองกับเรำแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่สนใจเป็นอำสำสมัครของ
พรรค และผู้ที่สนใจลงเลือกตั้ง ส.ส. ในนำมพรรคก้ำวไกล หรือสนใจช่วยงำนพรรคไม่ว่ำทำงใดตำมสะดวก 
ลงชื่อได้แล้ว!!! 
 
อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/76791 
 
 
 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/76791
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วันอังคำร ท่ี 8 กันยำยน พ.ศ. 2563, 09.45 น. 

'ก้าวไกล' ระดมคนร่วมทางเดียวกัน สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ 
 

 
 
วันที่ 8 กันยำยน 256 เพจเฟซบุ๊ก "พรรคก้าวไกล - Move Forward Party" โพสต์ข้อควำมหัวข้อ เรำคือคนขีด

เส้นทำงนี้เอง เส้นทำงของกำรเปลี่ยนแปลง!  
ตั้งแต่สมัยเรำอยู่พรรคอนำคตใหม่ (ที่ถูกศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบไปแล้ว) เรำก็ต่อสู้กับค ำว่ำ “เป็นไปไม่ได้” มำตลอด 
ตั้งแต่ “เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ“, “เป็นไปไม่ได้ที่คนจะให้ควำมสนใจพรรคที่มีอุดมกำรณ์แบบเรำ“, 

“เป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดำจะเข้ำมำท ำงำนกำรเมือง“, “เป็นไปไม่ได้ที่เรำจะเอำชนะบ้ำนใหญ่ในแต่ละที่“, “เป็นไปไม่ได้
ที่เรำจะท ำงำนโดยไม่ใช้เงินถุงเงินถัง“, “เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับกำรตอบรับจำกประชำชนอย่ำงล้นหลำมอบอุ่นขนำดนี้” 
ฯลฯ 

แต่ทั้งหมดนี้เรำพิสูจน์ให้สังคมเห็นแล้วว่ำ “เป็นไปได้” 
แต่กำรเดินทำงนั้นเพ่ิงเริ่มได้ไม่นำน ยังมีอีกหลำยควำมฝันที่เรำยังต้องเดินต่อไปให้ถึงจุดหมำย และเรำยังต้องกำร

เพ่ือนร่วมทำงอีกมำกมำยเพื่อ #สำนต่อภำรกิจอนำคตใหม่ 
ดังนั้น ไม่ว่ำคุณจะเป็นใคร ไม่ว่ำคุณจะท ำอะไร ไม่ว่ำคุณจะอยู่ที่ไหน ถ้ำคุณมีควำมฝันเหมือนกับเรำ ถ้ำคุณอยำก

ท ำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ “เป็นไปได้” คุณคือเพ่ือนร่วมทำงกับเรำ! 
พรรคก้ำวไกลเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมท ำงำนกำรเมืองกับเรำแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่สนใจเป็นอำสำสมัครของพรรค 

และผู้ที่สนใจลงเลือกตั้ง ส.ส. ในนำมพรรคก้ำวไกล หรือสนใจช่วยงำนพรรคไม่ว่ำทำงใดตำมสะดวก 
ลงชื่อได้แล้ว!!! 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/516833 
 
 

https://www.naewna.com/politic/516833
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วันท่ี 8 กันยำยน 2563 - 12:25 น. 

ป.ป.ช. ขีดเส้น ปารีณา มารับทราบข้อกล่าวหา ใน 15 วัน 
 

 
 
โฆษก ป.ป.ช. ขีดเส้น ปารีณา ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา ภายใน 15 วัน 

เมื่อวันที่ 8 กันยำยน ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ป.ป.ช.) นำยนิวัติ
ไชย เกษมมงคล รองเลขำธิกำรป.ป.ช. ในฐำนะโฆษก ป.ป.ช. กล่ำวว่ำ ป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่ำวหำน.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ 
ส.ส.จังหวัดรำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ใน 2 ข้อกล่ำวหำจริง คือกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
อันเป็นเท็จ และกรณีกระท ำควำมผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงกรณีครอบครองพ้ืนที่ป่ำสงวน โดยขณะนี้ ตนไม่แน่ใจว่ำ
น.ส.ปำรีณำ รับทรำบข้อกล่ำวหำอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วหรือไม่ แต่ตำมขั้นตอน ป.ป.ช.จะเรียกน.ส.ปำรีณำ มำรับทรำบ
ข้อกล่ำวหำด้วยตนเอง แต่หำกไม่มำถือว่ำเป็นสิทธิ์โดยป.ป.ช.จะส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ชี้แจงแก้
ข้อกล่ำวหำหรือแจงพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมภำยใน 15 วัน แต่หำกครบก ำหนด 15 วัน จะถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ประสงค์
จะแก้ข้อกล่ำวหำเพื่อหักล้ำง ทุกอย่ำงก็จะด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป เพ่ือน ำไปสู่กำรไต่สวนจนถึงข้ันชี้มูลควำมผิด 

นำยนิวัติไชย กล่ำวว่ำ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำดังกล่ำว เป็นเพียงกระบวนกำรหนึ่งตำมกฎหมำย ขณะนี้น.ส.ปำรีณำ 
ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ เพรำะคดียังไม่มีกำรชี้มูล ควำมผิด และเมื่อแก้ข้อกล่ำวหำแล้วหำกคณะกรรมกำรป.ป.ช.เห็นว่ำไม่ มีมูล
ควำมผิด คดีดังกล่ำวก็จะตกไป แต่หำกมีมูลก็ชี้มูลควำมผิดก่อนส่งเรื่องนี้ให้ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองเป็นผู้วินิจฉัย และหำกศำลประทับรับฟ้องน.ส.ปำรีณำ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.ทันที จำกนั้นก็เป็น
กระบวนของศำล ขณะเดียวกันกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จจะมีโทษทำงอำญำด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม กรณีกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเท็จของน.ส.ปำรีณำ ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงที่ดิน 1,700 ไร่ ที่จังหวัด
รำชบุรีเท่ำนั้น แต่ยังมีรำยกำรทรัพย์สินอื่นอีก ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินดังกล่ำว แต่ขณะนี้ยังไม่สำมำรถ
เปิดเผยได้ 

ทั้งนี้ทำงป.ป.ช.จะต้องตรวจสอบด้วยว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปให้กำรช่วยเหลือน.ส.ปำรีณำ ให้เข้ำไป
ครอบครองพ้ืนที่ป่ำสงวนเขำสนฟำร์มหรือไม่ ซึ่งหำกมีเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำไปเกี่ ยวข้อง ก็จะถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่ แต่วันนี้ยังไม่พบเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบต่อไป 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/22-%E0%B9%84%E0%B9%89%E0%B9%84.jpg
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ส่วนกรณีกำรถือครองที่ดิน นั้น ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือคดีอำญำเป็นอ ำนำจของกองบังคับกำรปรำบปรำม

กำร กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด ำเนินกำร แต่ ป.ป.ช.จะตรวจสอบในเรื่องของ
กำรกระท ำผิดจริยธรรมร้ำยแรงฐำนครอบครองพ้ืนที่ป่ำ ซึ่งหำกพบข้อมูลควำมผิดจริงก็จะต้องยื่นร้องต่อศำลฎีกำ เพ่ือ
พิจำรณำลงโทษให้พ้นจำกต ำแหน่งและตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2339312 
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8 ก.ย. 2563-12:29 น. 

ปปช. ขีดเส้น ปารีณา 15 วัน ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา แจ้งทรัพย์สินเท็จ-รุกป่า 
 

 
 

ปปช. ขีดเส้น ปารีณา 15 วัน ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา แจ้งทรัพย์สินเท็จ-รุกป่า 
วันที่ 8 ก.ย. ที่ส ำนักงำนป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ในฐำนะโฆษก ป.ป.ช. กล่ำวว่ำ ยอมรับว่ำป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่ำวหำ น.ส.ปารีณา ไกร
คุปต์ ส.ส.จังหวัดรำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ใน 2 ข้อกล่ำวหำจริง คือกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินอันเป็นเท็จ และกรณีกระท าความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีครอบครองพ้ืนที่ป่าสงวน 
โดยขณะนี้ ตนไม่แน่ใจว่ำ น.ส.ปารีณา รับทรำบข้อกล่ำวหำอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วหรือไม่ แต่ตำมขั้นตอน ป.ป.ช.จะ
เรียก น.ส.ปำรีณำ มำรับทรำบข้อกล่ำวหำด้วยตนเอง แต่หำกไม่มำถือว่ำเป็นสิทธิ์โดยป.ป.ช.จะส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ 
เพ่ือให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือแจงพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 15 วัน แต่หำกครบก ำหนด 15 วัน 
จะถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ประสงค์จะแก้ข้อกล่ำวหำเพ่ือหักล้ำง ทุกอย่ำงก็จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป เพ่ือน ำไปสู่กำร
ไต่สวนจนถึงข้ันชี้มูลควำมผิด 

นายนิวัติไชย กล่ำวว่ำ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำดังกล่ำว เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งตามกฎหมาย ขณะนี้น.ส.ปา
รีณา ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะคดียังไม่มีการชี้มูล ความผิด และเม่ือแก้ข้อกล่าวหาแล้วหากคณะกรรมการป.ป.ช.เห็น
ว่าไม่มีมูลความผิด คดีดังกล่าวก็จะตกไป แต่หำกมีมูลก็ชี้มูลควำมผิดก่อนส่งเรื่องนี้ให้ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเป็นผู้วินิจฉัย และหำกศำลประทับรับฟ้องน.ส.ปำรีณำ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.ทันที 
จำกนั้นก็เป็นกระบวนของศำล ขณะเดียวกันกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จจะมีโทษทำงอำญำด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม กรณีกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเท็จของ น.ส.ปารีณา ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงที่ดิน 1,700 ไร่ ที่
จังหวัดราชบุรีเท่านั้น แต่ยังมีรายการทรัพย์สินอ่ืนอีก ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินดังกล่าว แต่ขณะนี้ยัง
ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ทั้งนี้ทำงป.ป.ช.จะต้องตรวจสอบด้วยว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปให้กำรช่วยเหลือน.ส.ปำรีณำ ให้เข้ำไป
ครอบครองพ้ืนที่ป่ำสงวนเขำสนฟำร์มหรือไม่ ซึ่งหำกมีเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำไปเกี่ยวข้อง ก็จะถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่ แต่วันนี้ยังไม่พบเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบต่อไป 

 

https://www.nacc.go.th/?
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg
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ส่วนกรณีการถือครองที่ดิน  นั้น ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือคดีอำญำเป็นอ ำนำจของกองบังคับกำร

ปรำบปรำมกำร กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด ำเนินกำร แต่ ป.ป.ช.จะตรวจสอบ
ในเรื่องของกำรกระท ำผิดจริยธรรมร้ำยแรงฐำนครอบครองพ้ืนที่ป่ำ ซึ่งหำกพบข้อมูลควำมผิดจริงก็จะต้องยื่นร้องต่อศำล
ฎีกำ เพ่ือพิจำรณำลงโทษให้พ้นจำกต ำแหน่งและตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4864912 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4864912
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อังคำรที่ 8 กันยำยน 2563 เวลำ 12.37 น. 

"ป.ป.ช." ขีดเส้น "ปารีณา"มารับทราบข้อกล่าวหาใน 15 วัน 
โฆษก ป.ป.ช. ขีดเส้น “ปารีณา” ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา ภายใน 15 วัน เผยมียื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จมากกว่า
พื้นที่ป่า 1700 ไร่  พร้อมเตรียมฟันเจ้าที่รัฐต่อหากช่วยเหลือ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) นำยนิวัติไชย  
เกษมมงคล รองเลขำธิกำร ป.ป.ช. ในฐำนะโฆษก ป.ป.ช. ให้สัมภำษณ์ยอมรับว่ำป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่ำวหำ น.ส.ปำ
รีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.จังหวัดรำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ใน 2 ข้อกล่ำวหำตำมที่มีรำยงำนข่ำวจริง คือกรณีจงใจยื่นบัญชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ และกรณีกระท ำควำมผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงกรณีครอบครองพ้ืนที่ป่ำ
สงวน โดยขณะนี้ ตนไม่แน่ใจว่ำ น.ส.ปำรีณำ รับทรำบข้อกล่ำวหำอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วหรือไม่  แต่ตำมข้ันตอน ป.ป.ช.
จะเรียก น.ส.ปำรีณำ มำรับทรำบข้อกล่ำวหำด้วยตนเอง แต่หำกไม่มำถือว่ำเป็นสิทธิ์ โดยป.ป.ช.จะส่งหนังสื อทำง
ไปรษณีย์ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำหรือแจงพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมภำยใน  15 วัน  แต่หำกครบ
ก ำหนด 15 วัน จะถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ประสงค์จะแก้ข้อกล่ำวหำเพ่ือหักล้ำง   ทุกอย่ำงก็จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่อไป เพ่ือน ำไปสู่กำรไต่สวนจนถึงข้ันชี้มูลควำมผิด 

นำยนิวัติไชย กล่ำวอีกว่ำ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำดังกล่ำว เป็นเพียงกระบวนกำรหนึ่งตำมกฎหมำย ขณะนี้น.ส.ปำ
รีณำ ยังเป็นผู้บริสุทธิ์  เพรำะคดียังไม่มีกำรชี้มูล ควำมผิด และเมื่อแก้ข้อกล่ำวหำแล้วหำกคณะกรรมกำรป.ป.ช.เห็นว่ำ
ไม่มีมูลควำมผิด คดีดังกล่ำวก็จะตกไป แต่หำกมีมูลก็ชี้มูลควำมผิดก่อนส่งเรื่องนี้ให้ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองเป็นผู้วินิจฉัย และหำกศำลประทับรับฟ้องน.ส.ปำรีณำ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.
ทันท ี จำกนั้นก็เป็นกระบวนของศำล 

ขณะเดียวกันกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จจะมีโทษทำงอำญำด้วย อย่ำงไรก็ตำม กรณีกำรยื่นบัญชี
ทรัพย์สินหนี้สินเท็จของน.ส.ปำรีณำ ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงที่ดิน 1,700 ไร่ ที่จังหวัดรำชบุรีเท่ำนั้น แต่ยังมีรำยกำรทรัพย์สิน
อ่ืนอีก ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินดังกล่ำว แต่ขณะนี้ยังไม่สำมำรถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ทำงป.ป.ช.จะต้อง
ตรวจสอบด้วยว่ำ มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปให้กำรช่วยเหลือน.ส.ปำรีณำ ให้เข้ำไปครอบครองพ้ืนที่ป่ำสงวนเขำสนฟำร์ม
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หรือไม่  ซึ่งหำกมีเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำไปเกี่ยวข้อง ก็จะถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ แต่วันนี้ยังไม่พบเจ้ำหน้ำที่
รัฐเข้ำมำเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบต่อไป 

นำยนิวัติไชย ยังกล่ำวถึงกรณีกำรถือครองที่ดินว่ำ ต้องแยกออกเป็น  2 ส่วน คือคดีอำญำเป็นอ ำนำจของกอง
บังคับกำรปรำบปรำมกำร กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด ำเนินกำร แต่ ป.ป.ช.จะ
ตรวจสอบในเรื่องของกำรกระท ำผิดจริยธรรมร้ำยแรงฐำนครอบครองพ้ืนที่ป่ำ ซึ่งหำกพบข้อมูลควำมผิดจริงก็จะต้องยื่น
ร้องต่อศำลฎีกำ เพ่ือพิจำรณำลงโทษให้พ้นจำกต ำแหน่งและตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794090 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/516866 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000091791 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/794090
https://www.naewna.com/politic/516866
https://mgronline.com/politics/detail/9630000091791
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วันท่ี 7 กันยำยน 2563 - 08:31 น. 
การเมืองสมคบคิดคว่ า “ปรีดี” 
 

 
“พลังประชำรัฐ” เขย่ำโผรัฐมนตรีคลังรอบสองกำรประกำศไขก๊อกของนำยปรีดี ดำวฉำย อดีตรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลัง 27 วันสะเทือนเสถียรภำพรัฐบำล สะท้ำนไปถึง “อ ำนำจในมือ” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมพล.อ.ประยุทธ์ “ชนะแต่แพ้” ชนะในศึกยึดพรรค-เกมเขย่ำเก้ำอ้ี
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2 เพรำะสำมำรถรักษำเก้ำอ้ีรองนำยกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนไว้เป็น “โควตำพิเศษ” 

ทว่ำแพ้ให้กับ “ทฤษฎีสมคบคิด” เกมเลื่อยขำเก้ำอ้ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง “เปิดทำง” ให้เกิดกำร
ปรับ “ครม.ประยุทธ์ 2/3” ก่อนเวลำอันควรและ “เปิดช่อง” ให้นักกำรเมืองกระเหี้ยนกระหือรือ-อัพเกรดเป็น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ขณะเดียวกันก็สนอง passion ให้กับ “นักวิ่ง” มำนั่งเก้ำอ้ีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง”สมใจปอง” 

ย้อนกลับไปตลอด 27 วัน ตั้งแต่นำยปรีดีเข้ำรับต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ได้ “ขวำงทำงปืน” 
ที่เป็น “ผลประโยชน์ก้อนโต” ของนักกำรเมืองอำชีพ-ธนกิจกำรเมืองที่ไม่สำมำรถแหกด่ำนยุคทีมเศรษฐกิจสมคิด-สี่
กุมำรได ้

ทั้งกำรขัดแข้ง-ขัดขำผลประโยชน์ของนักกำรเมืองพันธุ์พิเศษในพรรคพลังประชำรัฐ ที่ต้องกำร “กินรวบ” 
กระทรวงกำรคลัง และเป็น “กระดูกชิ้นโต” ขัดผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มกำรเมืองที่หำกินกับสัมปทำน-โครงกำรรัฐ 

“ครั้งแรก” นำยปรีดี “กระโดดขวำง” โครงกำรต่อ-ขยำยสัมปทำนรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว หลังจำกท่ีประชุม ครม.
เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 “ตีกลับ” วำระ ครม. ผลกำรเจรจำ-เห็นชอบร่ำงสัญญำร่วมลงทุนโครงกำร ตำมที่
กระทรวงมหำดไทยเสนอให้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ขยำยสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวไปอีก 30 ปี (2572-
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2602) เนื่องจำกนำยปรีดี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังในขณะนั้น เพ่ิงเข้ำรับต ำแหน่งได้เพียง 8 วัน และเป็นกำร
ประชุม “ครม.นัดแรก” ของนำยปรีดี จึงต้องรอให้นำยปรีดีท ำควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำก่อน 
“ครั้งที่สอง” กำร “งัดข้อ” กับ “นำยสันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง-ผู้อ ำนวยกำรพรรคพลัง
ประชำรัฐ ในกำรแต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพสำมิต กลำงที่ประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2563 

 27 วันของ “ปรีดี” ได้อะไร-เสียอะไร “ไพรินทร์” มีลุ้นใน “ประยุทธ์2/3” 
โดย “โผแรก” นำยปรีดีได้โอน นำยพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสำมิต ไปด ำรงต ำแหน่งอธิบดีกรมศุลกำกร และให้ 
“นำยลวรณ แสงสนิท” ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ไปด ำรงต ำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสำมิตแต่กลับมี “โผ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร”แทรกเข้ำมำ โดยโยก นำยประภำส คงเอียด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ (สคร.) ไปนั่งอธิบดีกรมสรรพสำมิตจน พล.อ.ประยุทธ์-นำยวิษณุ เครืองำมมือกฎหมำยของรัฐบำลต้อง “ดึง
ไฟออกจำกไฟ” ถอนวำระแต่งตั้ งอธิบดีกรมสรรพสำมิตออกไปก่อนเกิดเป็น “รอยร้ำว-บำดลึก” ระหว่ำง 
“รัฐมนตรีว่ำกำร” กับ “รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร” เกิดควำมกินแหนงแคลงใจ ท ำงำนร่วมกันไม่ได้-มองหน้ำกันไม่ติด 

เป็นอีก 1 ปมขัดขวำงกำรตั้ง “คนของตัวเอง” ไปนั่ง “กรมภำษีบำป” ที่มีเป็น”ผลประโยชน์ก้อนโต” ถึงแม้กำร
ประชุม ครม.ครั้งถัดมำในวันที่ 1 กันยำยน 2563จะเห็นชอบให้นำยลวรณ เป็นอธิบดีกรมสรรพสำมิต ตำมที่นำยปรีดี
เสนอก็ตำมกำรไขก๊อกจำกเก้ำอ้ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังของนำยปรีดี ท ำให้เกิดควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง -
โผรำยชื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังคนใหม่ ทั้งคนใน-คนนอกพรรคพลังประชำรัฐ 
โดยเฉพำะโผ “คนใน” พรรคพลังประชำรัฐ นำยสันติ-คู่กรณี ที่แบะท่ำชัดเจน พร้อม “อัพเกรด” นั่งเก้ำอ้ี “ขุนคลัง”
เปิดทำงให้ “นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงแรงงำน สไลด์มำนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังหรือ “สับก ำลัง” กับ “เสี่ยแฮงค”์ อนุชำ นำคำศัย รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ขณะที่โผ “คนนอก” ตัวจริง-ตัวหลอกว่อนท ำเนียบรัฐบำล ทั้ง “ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถำวร” กุนซือเศรษฐกิจ ประจ ำกำร
ตึกไทยคู่ฟ้ำ ที่มีชื่อ “ติดทุกโผ” รวมถึงมือดี “นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ” 1 ในคณะที่ปรึกษำของนำยกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้
เป็น 1 ในอรหันต์ผู้จัดท ำแผนฟื้นฟู-กู้วิกฤตกำรบินไทย 

แม้กระทั่ง “นำยกรณ์ จำติกวณิช” อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังใน รัฐบำลนำยอภิสิทธิ์-หัวหน้ำพรรค
กล้ำ “ที่ปรึกษำเศรษฐกิจรัฐบำลนอกท ำเนียบ” ก็มีชื่อติดโผ “ขุนคลังรอบสอง” อีกสูตรหนึ่งที่ 11 พรรคเล็ก รับงำน-
โยนหินถำมทำง คือ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ควบต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และ “คืน” เก้ำอ้ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหมให้กับ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนำยกรัฐมนตรี-หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐทฤษฎีสมคบคิด
เป็นจริง-สมปรำรถนำ บนซำกปรักหักพังของประเทศ 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-517157 
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7 ก.ย. 2563 15:26    

ฐานอ านาจ 3 ลุงเริ่มง่อนแง่น... 

 
 
คณะ 3 ลุงได้กุมอ ำนำจบริหำรสูงสุดในแผ่นดินมำนำนกว่ำ 6 ปี ด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีพลังอะไรมำท้ำ 

ทำย หรือเขย่ำฐำนที่แข็งแกร่งได้ มีทั้งอ ำนำจตำมกฎหมำย และมีเครือข่ำยเพ่ือนพ้องน้องพ่ี กลุ่มทุนใหญ่ประสำน
ผลประโยชน์ หวังจะอยู่ยำวอีกหลำยปี 

มีทั้งอ ำนำจรัฐ และอ ำนำจซ้อนรัฐ ที่เรียกว่ำเป็น state within state หรือ ยุคนี้เรียกว่ำ deep state เพรำะมี
ทั้งอิทธิพลเปิดเผย และแฝงเร้น ปกป้องผลประโยชน์เต็มที่ 

ยิ่งมีทุนมหำศำลสร้ำงเครือข่ำยกองเชียร์ และติ่งรณรงค์ รวมทั้งสื่อที่ร่วมตักตวงผลประโยชน์เล่นงำนฝ่ำยตรง
ข้ำม หรือกลุ่มวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำล มีวำทกรรมว่ำเป็นกลุ่ม “ชังชำติ” บ้ำง กลุ่มจ้องท ำลำยสถำบันบ้ำง กลบ
เกลื่อนควำมอัปลักษณ์ซุกแฝงไว้ 

ท ำให้ประชำชนมองข้ำมไปว่ำ ที่แท้คณะรัฐบำลและนักเลือกตั้งในพรรคร่วมล้วนมีลูกสมุนท่ำนเหลี่ยมลี้ภัยอยู่
เป็นส่วนใหญ่ ประสำนควำมเนียนระหว่ำงนักรัฐประหำรกับเหยื่อกำรรัฐประหำร จนท ำให้สถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็น
บีบให้เป็นพวกเดียวกัน ถ้ำเอำลุงห้ำวเป้งผู้น ำรัฐบำลออกไป เอำท่ำนเหลี่ยมลี้ภัยมำแทน ก็ไม่ต่ำงกัน! 

กลุ่มกองเชียร์ลุง และเล่นงำนฝ่ำยตรงข้ำมรัฐบำล ก ำลังสร้ำงภำพลวงให้ชำวบ้ำนบ้องตื้นและพวกติ่งเชื่อว่ำ
รัฐบำลลุงคือ “รัฐ” เป็นเนื้อเดียวกัน แท้ท่ีจริงเป็นคนละเรื่อง 

รัฐเป็นประชำชน แต่รัฐบำลเป็นกลุ่มกุมอ ำนำจบริหำรรัฐ มำจำกกำรเลือกตั้ง และรัฐประหำร หรือมำจำก
รัฐประหำรและกลำยพันธุ์แปลงสภำพเป็นรัฐบำลจำกกำรเลือกตั้ง หน้ำฉำกเป็นประชำธิปไตยพิกลพิกำร มีบำงพวกใน
สถำบันนิติบัญญัติเป็นตรำยำงค้ ำจุน 

กำรผยองอ ำนำจท ำให้ลืมตัว เขียนกฎกติกำเพ่ือให้ตัวเองและพวกอยู่ในอ ำนำจ หวังกอบโกยผลประโยชน์ วำง
เครือข่ำยสืบทอดอ ำนำจยำวนำน ทุกข์ยำกแร้นแค้นของประชำชนที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจทุนใหญ่ไม่ได้
รับควำมสนใจไยดี 

สภำพของประเทศกว่ำ 6 ปี ต้องแบกหนี้เพ่ิมขึ้นมหำศำล ชำวบ้ำนเป็นหนี้ครัวเรือน ควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้
ยำกที่จะแก้ไขเยียวยำ เว้นแต่จะมีกำรยกเครื่อง เร่งปฏิรูปโครงสร้ำงขนำนใหญ่ แต่ไม่มีวันเกิดขึ้น ถ้ำกลุ่ม 3 ลุงยังเป็นผู้
กุมอ ำนำจรัฐ ไม่ยอมปล่อย 
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ควำมเสื่อมโทรมด้ำนโครงสร้ำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ยำกที่จะเยียวยำได้ 
กระบวนกำรยุติธรรมไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ เครือข่ำย deep state ย่ ำยี คนทั้งแผ่นดินเห็นควำมอัปยศและควำมชั่วร้ำย
ของกลุ่มกุมอ ำนำจซ้อนรัฐ 

ก็คดี “ชนคนตำยแล้วหนี” เกี่ยวโยงกับทำยำทอภิมหำเศรษฐีนั่นแหละ ที่เห็น 8 กลุ่มในกำรสอบสวนโดยคณะ
ท่ำนวิชำ มหำคุณ เปิดโปงให้เห็นว่ำคนมีต ำแหน่งใหญ่โตต่ำงอยู่ในขบวนกำรมุ่งช่วยเหลือคนกระท ำควำมผิด ทั้งท ำลำย
กระบวนกำรยุติธรรม 

ควำมล ำพอง ผยองอ ำนำจ ควำมเชื่อที่ว่ำจะไม่มีใครท ำอะไรได้ ท ำให้คณะ 3 ลุงย่ำมใจ ยิ่งมีสื่อและขบวนกำร
เชียร์ ได้รับผลประโยชน์ ท ำงำนเป็นกระบอกเสียง เป็นกลุ่มรณรงค์ให้ ก็ยิ่งหวังว่ำจะได้อยู่ต่อไป ไม่ยอมรับว่ำตัวเองเป็น
ปัญหำหลักของแผ่นดิน แต่ควำมหวัง ฐำนอ ำนำจ ควำมเชื่อมั่นถูกสั่นคลอนอย่ำงแรง หลำยเดือนผ่ำนมำ 

มีเด็กนักเรียนมำส่งเสียงเจี๊ยวจ๊ำว ขอมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ปัญหำของบ้ำนเมือง และอยำกรู้ว่ำคณะ 3 ลุงและ
พวกจะแสดงควำมสำมำรถจัดกำรวิกฤตรุนแรงต่ำงๆ ที่รุมเร้ำ คุกคำมควำมอยู่รอดของประเทศได้อย่ำงไร ขณะที่สภำวะ
โดยรวมก ำลังอ่อนล้ำ 

ที่ผ่ำนมำ คณะ 3 ลุงใช้ลีลำลูกเล่นต่ำงๆ สลับบท เอำตัวรอดมำได้ แต่ก็ตบตำคนรู้ทัน และสภำวะย่ ำแย่ของ
เศรษฐกิจได้ฟ้องให้เห็นว่ำตำยซำก ยำกต่อกำรฟ้ืนฟู ก่อนกำรระบำดของโคโรนำไวรัส ที่ผ่ำนมำปัญหำกำรทุจริต คอร์รัป
ชันประจำนให้ชำวบ้ำนได้เห็น 

ถูกจับได้ไล่ทัน จวนตัว ก็ใช้องค์กรอิสระ มีสมุนกุมอ ำนำจ เป็นเครื่องมือฟอกตัว ท ำให้เกิดวิกฤตศรัทธำด้ำน
ควำมน่ำเชื่อถือ ภำพลักษณ์ ชำวบ้ำนไม่ไว้ใจมำกขึ้น เมื่อเด็กนักเรียน นักศึกษำรุกเร้ำหนัก ก็อ้ำงว่ำเด็กก ำเริบ ก้ำวร้ำว
กับผู้ใหญ่ หำทำงต ำหนิสำรพัด 

ควำมเป็นจริง เด็กยังไม่มีโอกำสได้โกงบ้ำนกินเมือง ไม่ได้ท ำควำมชั่วร้ำย ไม่ส่งเสริมขบวนกำรโจรเสื้อนอก นัก
เลือกตั้งกังฉินเหมือนพวกสื่อรับจ้ำงเชียร์แลกเงินอุดหนุน เด็กอ้ำงว่ำแต่ละคนก็มี 1 สิทธิ 1 เสียงเหมือนผู้ใหญ่ และพวก
กังฉินกินเมือง 

เด็กได้เป็นปัญหำท้ำทำยอ ำนำจและควำมชอบธรรมในกำรบริหำรบ้ำนเมืองของคณะ 3 ลุงและพวก ท ำให้ต้อง
หำทำงควบคุมสถำนกำรณ์ไม่ให้เสียท่ำ ด้วยเหตุนี้จึงมีกำรระดมก ำลังเจ้ำหน้ำที่หน่วยควบคุมฝูงชน หลำยกองร้อย 
พร้อมอุปกรณ์ พำหนะสนับสนุน 

เอำมำเตรียมไว้ตำมจุดต่ำงๆ ทั้งในเมืองหลวงและชำนเมืองรอบนอก เพรำะเกรงว่ำวันที่ 19 เดือนนี้จะมี
นักเรียน นักศึกษำ รวมทั้งประชำชนคนเบื่อคณะ 3 ลุงและพวกออกมำชุมนุมเรียกร้อง ถ้ำออกมำหลำยหมื่นคน อำจถึง
ขั้นเรียกร้อง ขับไล่ให้ลำออก 

เจ้ำหน้ำที่ควบคุมฝูงชนหลำยกองร้อย หรืออำจมำกกว่ำนั้น เมื่อใกล้วันชุมนุม จะเป็นฐำนค้ ำยัน และอำจเป็น
ก ำลังเพ่ือภำรกิจอ่ืนๆ อย่ำงที่ชำวบ้ำนเริ่มสงสัยแผนอยู่ยำว 

อย่ำงไรก็ตำม คณะ 3 ลุงยังต้องพิสูจน์ให้ประชำชนเห็นว่ำมีคุณค่ำสมควรที่จะอยู่ต่อ ด้วยกำรจัดกำรปัญหำ
เร่งด่วน ท้ำทำยควำมน่ำเชื่อถือ ด้วยกำรหำรัฐมนตรีคลังที่ประชำชนยอมรับในควำมรู้ ควำมสำมำรถ ใจซื่อ มือสะอำด 
มำช่วยแก้ปัญหำเศรษฐกิจ 
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คณะ 3 ลุงและพวก ไม่ได้มีกลิ่นหอมหวนทวนลม ภำพลักษณ์ดีเลิศ จะหวังให้คนดีเข้ำมำร่วมได้หรือ หลังจำก
ได้เห็นตัวอย่ำงของคณะ 4 กุมำรอ้วนพี และนำยปรีดี ดำวฉำยที่โดนกลุ่มผลประโยชน์เล่นงำนในแผนยืมดำบฆ่ำคน แต่
พวกลุงลอยตัวหนีปัญหำ 

ยิ่งต้องจัดกำร 8 กลุ่มในกรณีทำยำทเศรษฐีชนคนตำยแล้วหนีด้วยแล้ว คณะ 3 ลุงคงท ำอะไรไม่ได้ เมื่อลูบหน้ำ
ก็ปะจมูกเพ่ือนพ้องน้องพ่ีคนร่วมผลประโยชน์ทั้งนั้น 

หรือว่าบุญเก่าจวนหมด กรรมใหม่และเก่าก าลังไล่บี้คณะ 3 ลุง เกือบจนแต้ม? 
 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000091562 

  

https://mgronline.com/daily/detail/9630000091562
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8 ก.ย. 2563-00:08 น. 

บทบรรณาธิการ – ใครถูกคุกคาม 
 

 
ใครถูกคุกคาม-บทบรรณาธิการ 

มีข้อสังเกตที่เริ่มเห็นได้ชัดเจนถึงกำรตอบโต้ของบุคคลในฝ่ำยรัฐบำล หรือผู้สนับสนุนรัฐบำล ต่อกำรเคลื่อนไหว
และแสดงออกทำงกำรเมืองของกลุ่มเยำวชนว่ำ เป็นกำรคุกคำม บูลลี่ เหยียด ทั้งตั้งค ำถำมว่ำนี่หรือคือประชำธิปไตย  
กำรตอบโต้ลักษณะดังกล่ำว ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือปกป้องตนเอง หรือหลีกเลี่ยงควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือเพ่ือ
เป้ำหมำยอื่นใด เป็นเรื่องที่ต้องระวัง 

เพราะจะท าให้เกิดความสับสนระหว่าง การแสดงออกทางการเมือง การวิพากษ์วิจารณ์ที่อยู่ภายใต้สิทธิ
และเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย กับการสร้างภาพเพื่อโต้แย้งว่าตนเองก าลังถูกรังแก ถูกคุกคาม 

กรณีตัวอย่ำงเมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมรุ่นนักเรียน 3 ข้อ ได้แก่ หยุดคุกคำมนักเรียน ยกเลิก
กฎระเบียบล้ำหลัง และปฏิรูปกำรศึกษำพร้อมข้อเรียกร้องที่กดดันว่ำ หำกท ำไม่ได้ให้ รมว.ศธ. ลำออกจำกต ำแหน่ง 
ข้อเรียกร้องตบท้ำยดังกล่ำวเป็นเรื่องปกติของประชำชนที่มีต่อรัฐบำลทุกยุคทุกสมัย ด้วยควำมคำดหวังว่ำจะแก้ไขปัญหำ 
ปรับปรุงและพัฒนำกลไกต่ำงๆ ให้ประชำชนได้ แต่ถ้ำท ำไม่ได้ก็ต้องเปิดทำงให้บุคคลอ่ืนหรือพรรคอ่ืนเข้ำมำแก้ไขแทน  
จึงไม่ใช่เรื่องคุกคำม ตำมท่ีรัฐมนตรีคิดและพูดแต่อย่ำงใด 

หำกจะพูดถึงกำรคุกคำม บูลลี่ และเหยียดทำงกำรเมือง ตัวอย่ำงที่ชัดเจนปรำกฏแล้วในรัฐบำลชุดที่ถูก
รัฐประหำรเพรำะกำรแสดงออกของกลุ่มคนที่ต่อต้ำนและขับไล่รัฐบำลใช้วิธีบุกยึดอำคำรรำชกำร ตั้งเวทีปรำศรัยใช้
ถ้อยค ำหยำบคำยดูถูก เหยียดหยำมทำงเพศ และไม่ยอมรับกำรเลือกตั้งเป็นทำงออกสะท้อนถึงควำมกลัวที่จะพ่ำยแพ้
เสียงส่วนใหญ่ ตำมระบอบประชำธิปไตยส่วนกลุ่มเยำวชนปัจจุบันเคลื่อนไหวเรียกร้องควำมเป็นธรรมและเคำรพควำม
เท่ำเทียมกันในสังคม ด ำเนินมำอย่ำงสันติ น ำเสนอจุดยืนและข้อเรียกร้องอย่ำงชัดเจน กลับถูกกล่ำวหำมี เบื้องหลัง และ
จ ำนวนหนึ่งถูกด ำเนินคดี 
ใครกันแน่ที่ถูกคุกคาม 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4859518 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4859518
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/youthprotest.jpg
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8 กันยำยน 2563 00:10 น.   

ชู "อานันท์" บี ้"บิ๊กตู"่ ! 

 
 

พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก กระแทกเข้าใส่ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ไม่มียั้ง 

ไหนจะเรื่องกำรบริหำรจัดกำร เฟ้นหำ "มือดี" เข้ำมำท ำหน้ำที่ "ขุนคลังคนใหม่" แทน "ปรีดี ดำวฉำย" ที่ลำออก
ไป ทั้งที่ท ำงำนไม่ครบเดือน ทิ้งปริศนำเอำไว้ว่ำ "เกิดอะไรขึ้น!?"กันแน่แล้ว ควำมวุ่นวำยยังไม่จบลงแค่นั้น เมื่อประเด็น
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ได้กลำยเป็น "เรื่องร้อน" เมื่อก่อเกิด "กลุ่ม60สว."ประสำนพลังส่งสัญญำณ ยอมถอยให้มี
กำรตัดสิทธิ์ในกำรโหวตเลือกนำยกฯในที่ประชุมร่วมรัฐสภำ เพ่ือแลกกับกำรคงเอำไว้ ซึ่งกำรมี "250 สว." โดยไม่ต้องถึง
ขั้น "โละ" หมำยควำมว่ำ "กลุ่ม60สว."พร้อมที่จะ "ลอยแพ" ไม่โหวต บิ๊กตู่ ให้กลับมำเป็นนำยกฯรอบสอง ปล่อยให้บิ๊กตู่ 
หำทำงกลับมำสู่อ ำนำจเอำเอง ! 

ขณะที่ "ม็อบนอกสภำฯ" ที่น ำหน้ำโดย "กลุ่มประชำชนปลดแอก" ผนึกก ำลังกับ แนวร่วมทั้ง นักเรียน นักศึกษำ 
ไปจนถึง "คนเสื้อแดง" จัดกิจกรรมชุมนุมเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบำล กันมำอย่ำงต่อเนื่อง และยังได้นัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 
19ก.ย.นี้ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กำรชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบำลยังไม่ทันเกิดขึ้น แต่กลับมีกำร "ปั่นข่ำว" 
ว่ำด้วยเรื่องปฏิวัติรัฐประหำร เพ่ือกวักมือระดมมวลชน กันเป็นระยะ นัยว่ำเป็นกำรเรียกรวมพลเพ่ือต่อต้ำน ต่อสู้กับทั้ง 
รัฐบำลและ "กองทัพ" ทวงคืนประชำธิปไตย 

ยำมที่สถำนกำรณ์รอบด้ำนก ำลังรุมเร้ำ พล.อ.ประยุทธ์ อย่ำงหนักหน่วง พลันล่ำสุด เกิดข้อเสนอที่แหลมคม พุ่ง
เข้ำใส่ ผู้น ำรัฐบำล เมื่อ "ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์" อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อควำมในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว 
Arthit Ourairat ระบุว่ำ 
"ประเทศชำติถึงทำงตันแล้ว 
รัฐบำลต้องตระหนักรู้ ไม่ดันทุรัง และ ไม่รัฐประหำร 
นำยกรัฐมนตรีต้องเสียสละลำออก 
ให้สภำเลือกนำยกรัฐมนตรีจำก"คนนอก"ตำม ม. 272 วรรค 2 
ตั้งรัฐบำลมืออำชีพไม่มีโควต้ำพรรคเพ่ือสมำนฉันท์ปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ร่ำง รธน. ใหม่สู่ ระบอบสังคม
ธรรมำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ภำยใน 2 ปี 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200907/a13885c66d9f0a5da72b64741bafefee6ed6cbe04c7887be90dd67d88330a518.jpg?itok=KLIJEYMx
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ขอเสนอ 
คุณอำนันท์ ปันยำรชุน 
เป็นนำยกรัฐมนตรีคนนอก 
จัดตั้งรัฐบำลสมำนฉันท์ ปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ ภำยใน 2 ปี" 

แน่นอนว่ำกำรชู "อำนันท์ ปันยำรชุน" ขึ้นมำเทียบฟอร์ม กับพล.อ.ประยุทธ์ ในจังหวะนี้ ดูเหมือนว่ำได้กระทบ
ต่อควำมเชื่อมั่นของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ยังนั่งบริหำรประเทศไม่น้อย เพรำะนี่คือควำมจงใจที่จะ "เสนอทำงเลือก" ให้กับ
ผู้คนในสังคม ไปพร้อมๆกับกำรกดดัน พล.อ.ประยุทธ์ ให้ลุกออกจำกเก้ำอ้ี แต่โดยดี เพรำะยังมี "คนดีมีฝีมือ" ที่ชื่อ
อำนันท์ คือทำงเลือกใหม่ส ำหรับประเทศ ข้อเสนอที่ว่ำนี้จะได้รับกำรตอบรับจำกอำนันท์ หรือไม่ คงเป็นเรื่องที่คำดเดำ
ได้ไม่ยำก เพรำะไม่ว่ำอำนันท์ จะขำนรับ หรือปฏิเสธ ย่อมไม่ใช่ "เป้ำหมำย" ที่ส ำคัญมำกไปกว่ำ ควำมจงใจ ที่จะ "ขยี้" 
พล.อ.ประยุทธ์ ต่ำงหำก ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/180607 
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คนรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ มันเป็นเช่นน้ันเอง 

 
 

ในวิกฤติ “โควิด-19” ซึ่งเป็นวิกฤติใหญ่ทั่วโลกได้เห็นภาพ “คนไทย” ทุกภาคส่วนรวมตัวกันต่อสู้พยายามเอาชนะ
สงครามโควิดและท าได้ค่อนข้างดีเป็นอันดับต้นๆของโลก...มีชื่อเสียงขจรไกล แสดงให้เห็นว่า  “สังคมไทย” มี
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นนอกระบบการเมือง 

“กำรเมือง” เป็นเรื่องของคนส่วนน้อย สังคมส่วนใหญ่ได้ก้ำวล้ ำหน้ำกำรเมืองไปแล้ว ฉะนั้นทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศไทยหลังโควิดอย่ำงหนึ่งที่ส ำคัญคือสังคมจะต้องเข้ำมำช่วยพัฒนำกำรเมืองให้ก้ำวหน้ำและมีคุณภำพสูง...ไม่ใช่
ปล่อยให้กำรเมืองเป็นเรื่องของ “นักกำรเมือง” ซึ่งเป็น “คนส่วนน้อย” เท่ำนั้น 

ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ประเวศ วะสี รำชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ย้ ำว่ำ คนส่วนน้อยที่ว่ำนี้ อย่ำงมำกก็ 4,000-
5,000 คน แม้บำงคนจะดี แต่ส่วนใหญ่ยังมีปัญหำเรื่องเจตนำและคุณภำพ  สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ “ระบบ
รำชกำร” ที ่“รวมศูนย์อ ำนำจ” แม้มีควำมจ ำเป็นเมื่อเริ่มต้นในสมัย ร.5 แต่ในสังคมปัจจุบันที่ซับซ้อนและมีปัญหำยำกๆ 

 “ระบบอ ำนำจไม่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล แต่ดึงดูดให้มีกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองรุนแรงขึ้น เพรำะใครชนะ
กินรวบหมดทั้งประเทศ โดยเข้ำครอบง ำระบบรำชกำรที่รวมศูนย์ เพรำะฉะนั้นกำรเลือกตั้งจึงเป็นเพียงรูปแบบหรือกลไก
ของประชำธิปไตยเท่ำนั้น” 

หำกแต่...เนื้อแท้หรือสำระเป็นกำรรวมศูนย์อ ำนำจหรือเผด็จกำร หำใช่ประชำธิปไตยไม่  เมื่อเป็นเช่นนั้น 
“ระบบกำรเมืองกำรปกครอง” จึงขำดคุณภำพ และเป็นปัญหำของประเทศเรื่อยมำและหำทำงออกไม่ได้ เพรำะเป็น
เรื่องยุ่งยำกซับซ้อนมำกที่จะเข้ำใจและแก้ไข “เกือบ 100 ปี ประชำธิปไตยไม่ไปถึงไหน”...สะท้อนควำมเรื้อรังของวังวน
ปัญหำ “สังคมไทย”...เจ็บปวดมำมำกเกินพอแล้วจำกระบบกำรเมืองกำรปกครองที่ไม่ลงตัว คนไทยทุกภำคส่วนควรจะ
ถือโอกำสหลัง วิกฤติโควิดพัฒนำประชำธิปไตยให้เป็นเครื่องมือพำประเทศไปสู่ควำมเจริญอย่ำงแท้จริงให้ได้ 

“คนรุ่นใหม่”...จะมำแทนคนรุ่นเก่ำ จึงเป็นอนำคตของประเทศ ไทย...คนรุ่นใหม่ยิ่งเก่งยิ่งดี อนำคตประเทศไทย
ยิ่งรุ่งโรจน์ “คนรุ่นเก่ำ”...จึงควรถนอมรักคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เขำเก่งและดี เขำก็คือลูกหลำนของเรำนั่นเอง  แต่... 
“ใหม่” ไม่เหมือน “เก่ำ” เพรำะสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง ตำมพระพุทธด ำรัส ไม่มีอะไรอยู่คงที่หรืออนิจจังโดยไม่
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เปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนก็เพรำะมีเหตุปัจจัยที่ท ำให้เปลี่ยน หรือควำมเป็นเหตุเป็นผล  ที่เรียกว่ำ... “อิทัปปัจจยตำ” ไม่มี
อะไรเกิดข้ึนลอยๆ โดยไม่มีเหตุ 

กำรที่ลูกหลำนไม่เชื่อพ่อแม่ครูบำอำจำรย์เหมือนเดิม ไม่ใช่เขำเป็นคนเลว...ถ้ำคิดว่ำลูกเลว พ่อ แม่จะมีควำม
ทุกข์สูงสุด ทำงพุทธศำสนำถือว่ำทุกข์เกิดเพรำะ “อวิชชำ” หรือควำมไม่รู้ ไม่รู้ควำมจริง “ควำมจริงก็คือมีเหตุให้เป็น
เช่นนั้น ในสมัยโบรำณผู้เยำว์ได้รับข้อมูลเฉพำะจำกพ่อแม่และครู จึงเชื่อฟังพ่อแม่และครู สมัยปัจจุบันข้ อมูลมำจำกทุก
ทิศทุกทำงอย่ำงหลำกหลำย คนรุ่นใหม่จึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูบำอำจำรย์ เหมือนคนรุ่นเก่ำ...ยิ่งยัดเยียดยิ่งห้ำมปรำม ยิ่ง
อยำกท ำ เหมือนกันทั่วโลก” 

มันเป็นเช่นนั้นเอง เพรำะมีเหตุปัจจัยให้เป็นเช่นนั้น ตถตำ เข้ำใจต่อไปอีกว่ำ...“คนรุ่นเก่ำ” กับ “คนรุ่นใหม่” มี
จุดอ่อนจุดแข็ง ที่จะเสริมกัน คนรุ่นเก่ำมีประสบกำรณ์ยำวแต่อนำคตสั้น คนรุ่นใหม่อนำคตยำวแต่ ประสบกำรณ์สั้น 
มหำตมะคำนธี กล่ำวว่ำ ถ้ำคุณเรียนจำกต ำรำคุณได้ควำมรู้ แต่ถ้ำคุณเรียนจำกประสบกำรณ์คุณได้ปัญญำ 

“คนรุ่นเก่ำมีประสบกำรณ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงปัญญำอย่ำงวิเศษ แต่อำจขำดพลังขับเคลื่อนสู่อนำคตท่ีคนรุ่น
ใหม่มีมำกกว่ำ ฉะนั้น กำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง จะตอบโจทย์ได้ท้ังหมด” 
“สมัชชำนโยบำยสำธำรณะแห่งชำติเครื่องมือพัฒนำประชำธิปไตย และประเทศชำติอย่ำงก้ำวกระโดด” กลไกใหม่ วิธี
ใหม่ แนวคิดใหม่ที่ใคร่ขอน ำเสนอ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ประเวศ บอกอีกว่ำ กำร เมืองเป็นเรื่องกำรตัดสินใจนโยบำย
สำธำรณะ ที่ผ่ำนมำมองกันว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องของอ ำนำจ 

“รัฐธรรมนูญ” ทุกฉบับก็ก ำหนดกำรใช้อ ำนำจทำงกำรเมือง...เมื่อกำรเมืองเป็นอ ำนำจก็เกิดกำรแย่งชิงกัน แล้ว
ก็ขัดแย้งและรุนแรงเพรำะคิดถึงอ ำนำจ ควรจะมองที่หน้ำที่ว่ำกำรเมืองมีหน้ำที่อะไร...หน้ำที่ของกำรเมืองทั้งรัฐสภำและ
คณะรัฐมนตรีคือตัดสินใจนโยบำยสำธำรณะ...นโยบำยสำธำรณะมีควำมส ำคัญสูงสุดต่อประเทศ 
เพรำะก ำหนดทิศทำง...ก ำหนดว่ำประเทศจะท ำหรือไม่ท ำอะไรและอย่ำงไร ซึ่งหมำยถึงควำมเจริญหรือควำมเสื่อ มของ
ประเทศข้ึนกับว่ำนโยบำยสำธำรณะนั้นดีหรือไม่ดี 

กำรสังเครำะห์นโยบำยสำธำรณะที่ดี จึงเป็นปัญญำสูงสุดของชำติใดชำติหนึ่ง...กำรเมืองที่ดีจึงควรบูรณำกำรอยู่
ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะที่ดี 

กำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเป็นเรื่องส ำคัญที่สุด แต่ท ำกันน้อยที่สุด คร่ำวๆดังนี้ หนึ่ง...กำรสังเครำะห์นโยบำย
สำธำรณะ สอง...น ำนโยบำยสำธำรณะที่ดีที่สังเครำะห์ได้เข้ำสู่กระบวนกำรตัดสินใจ  ตรงนี้มีอุปสรรคตรงไม่ได้รับควำม
สนใจจำกผู้มีอ ำนำจตัดสินใจทำงนโยบำย เพรำะควำมไม่รู้ หรือเพรำะมีควำมสนใจทำงเลือกอ่ืน สำม...น ำนโยบำย
สำธำรณะที่ผ่ำนกำรตัดสินใจแล้วไปสื่อสำร สี่...ติดตำมสนับสนุนกำรปฏิบัติ ห้ำ...ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
“สมัชชำพัฒนำนโยบำยสำธำรณะแห่งชำติ” คือหัวใจส ำคัญเพรำะจะน ำไปสู่กระบวนกำร นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วน
ร่วม...เป็นประชำธิปไตยอย่ำงยิ่งและเป็นประชำธิปไตยท่ีมีคุณภำพสูงยิ่ง 
“ในเมื่อเป็นกระบวนกำรที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจนโยบำยสำธำรณะ จึงเป็นกำรยำกที่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำย
ใดจะบิดพลิ้ว ไม่ว่ำจะเป็น...ฝ่ำยกำรเมือง กองทัพ ภำคธุรกิจ หรือฝ่ำยใดอื่น ท ำให้นโยบำยสำธำรณะที่ดีสำมำรถเกิดขึ้น
และน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้” 

ถัดมำ...กำรมีกลไกกำรพัฒนำนโยบำยครบวงจรผ่ำนที่ประชุมสมัชชำ เป็นประกันว่ำจะมีกำรปฏิบัติตำม...ต่ำง
จำกสมัชชำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.) ที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีแต่ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีผลในทำงปฏิบัติ 
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ประเด็นต่อมำ...กำรที่ “รัฐสภำ” และ “คณะรัฐมนตรี” รับนโยบำยที่ดีไปปฏิบัติ จะเป็นแรงบันดำลใจอย่ำงแรงให้เกิด
กำรตื่นตัวในกำรสังเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ โดยมหำวิทยำลัยและสถำบันต่ำงๆ ฉำกทัศน์ทำงกำรเมืองจะเปลี่ยนไป...
ไม่แยกส่วน แต่เป็นกำรเมืองที่ทุกภำคส่วนในสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติจะ
ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐำนในทุกมิติและทุกฝ่ำย 

“กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม” หรือ “P4 (Parcipatory Public Policy Process)” ที่ทุก
ภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม คือประชำธิปไตยที่แท้จริงและมีคุณภำพสูง อันจะท ำให้บ้ำนเมืองลงตัว และเกิดควำม
เจริญอย่ำงแท้จริง สังคมไทยทุกภำคส่วนจึงควรพยำยำมท ำควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วม 
นับแต่ 24 มิถุนำยน 2475 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง...เป็นเวลำเกือบร้อยปีแล้ว “ประชำธิปไตยไทย” ก็ยังลุ่มๆ
ดอนๆ มีปฏิวัติรัฐประหำรหลำยครั้ง มีกำรเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่กว่ำ 20 ฉบับ...มีควำมรุนแรงนองเลือดหลำยครั้ง ทุก
วันนี้ยังมีควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและกำรเมืองยังด้อยคุณภำพ... 
“ยุคนิวนอร์มอล”...ฝำกควำมหวังอีกครั้งกับพลังประชำชนคนรุ่นเก่ำ...คนรุ่นใหม่ ร่วมด้วยช่วยกันเดินหน้ำพัฒนำ
ประชำธิปไตยแบบไทยๆ ขจัดปัญหำอุปสรรคท้ังปวงที่มีต่อกำรพัฒนำประเทศ. 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1925423 
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สุดทางประเทศไทย 
 

 
 

อย่ำไปเลยบำงกอก เขำบอกไม่เชื่อ...คนรุ่นใหม่คงจะไม่เคยได้ฟังเพลงเก่ำที่มีเนื้อหำสอนใจอย่ำงที่ขึ้นต้นหัว
เรื่องนั่นแหละ...อยู่บ้ำนนอกคอกนำน่ะดีแล้ว ซื่อใส บริสุทธิ์ อำกำศดี ธรรมชำติงำม ไม่มีหลอกลวง ก ำลังจะพูดถึง
องคำพยพของวิถีชีวิตผู้คนในสังคมที่หลำกหลำยกันไป ที่สุขสบำยก็มี แบบล้นพ้นก็มี  ที่ต้องดิ้นรนขวนขวำยนั้นมำกอยู่ 
มำกเสียจนเป็นปัญหำในปัจจุบัน น ำไปสู่ควำมขัดแย้งเกือบจะทุกแง่ทุกมุม ทั้งสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ ควำมแตกต่ำงใน
ฐำนะ โอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกัน ควำมยุติธรรม เหลื่อมล้ ำ ไม่เสมอภำค ทุจริตแทบจะทุกด้ำน คนมีอ ำนำจก็ใช้อ ำนำจอย่ำง
สิ้นเปลือง เหล่ำนี้ได้ถูกเก็บสะสมมำอย่ำงยำวนำน บำงช่วงเวลำก็เกิดกำรไม่ยอมรับ แต่ก็เพียงแค่เสียงประทัด 

ทุกอย่ำงที่เป็นไปมันก็ไม่ต่ำงไปจำกระเบิดเวลำที่พร้อมจะบึ้มขึ้นมำเม่ือใดก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและโอกำส 
ค ำตอบของสังคมไทยในปัจจุบันล้วนมีเรื่องรำวและควำมเป็นมำ อย่ำได้แปลกใจว่ำวันนี้...ประเทศไทยได้เดินทำงถึงจุด
หนึ่งที่ภำคส่วนต่ำงๆ รู้สึกตรงกันว่ำทนไม่ไหวแล้ว ต้อง “ระเบิด”...จึงจะท ำให้ทุกอย่ำงเกิดควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็น
รูปธรรม รัฐบำลปัจจุบันที่แปลงร่ำงมำจำก คสช.ด้วยรูปแบบผสมผสำนทหำร-นักกำรเมืองผ่ำนรูปขบวนที่เรียกว่ำ
ประชำธิปไตย แต่เป็นประชำธิปไตยแค่ชื่อไม่ใช่เนื้อหำสำระที่เป็นจริง  หรือให้ตรงเป้ำเลยก็คือ “ประชำธิปไตยซ่อน
รูป”...ว่ำงั้นเถอะ จึงเป็นจุดหนึ่งที่ย้ ำเตือนให้เห็นว่ำ ถึงเวลำแล้วที่จะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงให้เป็นเรื่องเป็นรำวเสียที 

ไม่ใช่ขอเวลำ “คืนควำมสุข” กันอยู่อย่ำงนั้น มิหน ำซ้ ำท ำท่ำจะสืบทอดกันไปยำวๆไม่สิ้นสุด ในบำงส่วนบำงคน
มีควำมพยำยำมและตั้งใจที่จะท ำสิ่งดีๆ ให้บ้ำนเกิดเมืองนอน แต่ดูแล้วมีควำมเป็นไปยำกและไม่สำมำรถคำดหวังอะไรได้ 
“อ ำนำจ” ในทุกวันนี้เป็นเรื่องของกำรอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันในหมู่พวกพ้องเดียวกัน เพรำะแยกกันก็บรรลัย แต่ในสำระที่
เป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ “มำเฟียประเทศไทย” เป็นอ ำนำจจำกกลุ่มใหม่ที่เข้ำมำครอบครองในทุกมิติ “ก็อดฟำเธอร์” ที่
ยิ่งใหญ่แห่งอเมริกำก็ยังเป็นเพียงกลุ่มอิทธิพลกลุ่มหนึ่งในเรื่องอิทธิพลผลประโยชน์เฉพำะส่วน  ไม่ได้ต้องกำรกุมอ ำนำจ
กำรเมืองหรือประเทศ แต่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นต้องกำรกินรวบไปทั้งหมดทุกองคำพยพ สังเกตดูให้ดีเถอะ...มัน
ทะลวงไปทุกเรื่อง ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงำน ทุกหมู่เหล่ำ กระบวนกำรยุติธรรมของประเทศนี้จึงยับเยินอย่ำงที่เห็นๆกัน
อยู่ ส ำรวจตรวจสอบแล้วจะพบว่ำบุคคลที่เกี่ยวข้องล้วนคนกันเองที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจของผู้มีบำรมีทำงกำรเมือง ณ เวลำ
นี้ทั้งนั้น นี่แหละคือควำมจริงที่เกิดข้ึนในบ้ำนนี้เมืองนี้ นี่แหละคือสรรพสิ่งที่เกิดแรงต่อต้ำนอย่ำงเป็นกำรเป็นงำน! 

“สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1925375 
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รีบช่ิงวันนรกมาเยือน 

 
 

“ขบถ ส.ว.ลากตั้ง” ตามรอย “ขบถประชาธิปัตย์” สัญญาณ “หักดิบ” กันเองในหมู่ฝ่ายครองเกมอ านาจ มาถึงจุด
กดปุ่ม “ปฏิบัติการ” 

มองยังไงก็ไม่ธรรมดำแน่ กับกำรโผล่มำของขบวนกำร “60 ส.ว.อิสระ” ประกำศหนุนรื้อรัฐธรรมนูญซือแป๋มีชัย 
แบบรำยมำตรำ ร่วมด้วยช่วยแห่กำรแก้ไขมำตรำ 272 โละอ ำนำจ ส.ว.โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี ตำมจังหวะล้อตำม
เหลี่ยมลูกทีมพรรคประชำธิปัตย์สำยเฮ้ียว ที่แหกค่ำยพรรคร่วมรัฐบำล ประกำศชูธงหนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยึดอ ำนำจ 
250 ส.ว. เลือกนำยกฯ ร่วมกับ ส.ส. 

“ปักหมุด” เป้ำหมำยปลำยทำงเดียวกัน ตัดเส้นทำง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.
กลำโหม ต่อโปรโมชันอ ำนำจ แสดงอำกำรชัดๆต่อต้ำนกติกำ “ไม่แฟร์” ตำมปรำกฏกำรณ์ไม่น่ำจะแค่เหลี่ยม “สับขำ
หลอก” อย่ำงที่ฝ่ำยต้ำนรัฐบำลระแวงมุกลับ ลวง พรำง กองเชียร์ลุงๆ 3 ป.อ่ำนทำงปลอบใจกันเอง ว่ำเป็นกลเกมหลอก
เด็ก หน่วงแรงปะทะ ถ่วงเวลำ ตบตำม็อบไล่รัฐบำล เพรำะเทียบกับควำมเสียหำยต่อ “ควำมชอบธรรม” ในเกมยื้อไปต่อ
ของ “บิ๊กตู”่ โดยพฤติกำรณ์ “ขบถ ส.ว.ลำกตั้ง” ที่มำจำก “มดลูก คสช.” แท้ๆ ขุมอ ำนำจ 3 ป. ท ำคลอดมำกับมือ ต้อง
ถือว่ำ “ติดลบ” หนักมำก กับภำวะที่ “บิ๊กตู”่ ก ำลังเผชิญฝ่ำยต่อต้ำน ลุยโค่นกระดำน 
อำรมณ์ “เห็บโดดหนี” สะท้อนภำวะอ ำนำจแกว่ง ไม่มีอะไรแน่นอนอีกต่อไป ในสถำนกำรณ์แบบที่ “นักเลือกตั้งอำชีพ” 
และ “นักลำกตั้งอำชีพ” อ่ำนทิศทำงลม ประเมินกระแส พลังนักเรียน นิสิต นักศึกษำ จ่อยกระดับไล่ปิดบัญชีอ ำนำจ 3 
ป. ส่อเค้ำตำมดวงเมือง “บิ๊กตู่” ลำกต่อล ำบำก ภำวะโดนรุกเข้ำมุมอับ สับขำหลอกรื้อรัฐธรรมนูญ ดึงจังหวะยื้อเวลำ
ยำกเต็มท ีเด็กรู้ทัน “คนแก่ตกหล่มอ ำนำจ” ไม่หลงเหลี่ยมง่ำยๆ 

อำรมณ์แบบที่ “เชียร์ลีดเดอร์” อย่ำงนำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกวุฒิสภำ ออกมำกระตุกขวัญพวกเดียวกัน หำก 
ส.ว.ท ำตัวเป็นอุปสรรค ขวำงกระแสนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ไม่ให้รื้อรัฐธรรมนูญวันนั้นนรกจะมำเยือน ส.ว.แน่ ขณะที่
จุดเร่งชนวน กระแสหมดศรัทธำเชิงบริหำรเศรษฐกิจปำกท้อง ภำยหลังปรำกฏกำรณ์ “ช็อกท ำเนียบฯ” ที่นำยปรีดี ดำว
ฉำย ไขก๊อกจำก “ขุนคลัง” แบบกะทันหัน นั่งเก้ำอ้ีได้แค่ 20 กว่ำวัน ประจำนเชื้อเน่ำกำรเมืองแฝงผลประโยชน์ คนดีอยู่
ไม่ได้ เครดิต ควำมเชื่อมั่นในเชิงเศรษฐกิจของรัฐบำล “ประยุทธ์” แทบไม่เหลือติดก้นหม้อ 
ในเมื่อปัญหำแท้จริงมันอยู่ท่ีตัว “ผู้น ำ” เต็มๆ 
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แต่นั่นก็หำมีส ำเหนียก ส ำนึก คนในรัฐบำลยังมีแก่ใจ “ฟัดกัน” แย่งกะละมังข้ำว จับอำกำรตัวเอกตำมท้องเรื่อง
อย่ำงนำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง รีบชิงเหลี่ยม “ขุนอำสำ” เสียบแทนขุนคลัง โพนทะนำคุณสมบัติส่วนตัว โชว์โปร
ไฟล์แน่นทั้งฟอร์มบริหำรที่เป็น รมช.คลังมำ 1 ปี ผ่ำนรัฐมนตรีมำหลำยเก้ำอ้ี ที่ส ำคัญคือ “ภูมิต้ำนทำนสูง” อึด ถึก ทน
ต่อภำวะเศรษฐกิจกำรเมืองเน่ำ ณ ปัจจุบัน ตำมจังหวะทีมงำนรถแห่ เสียงเชียร์จำกวงในรัฐบำลแตะมือ “หน้ำม้ำทีม
ดูไบ” ออกมำยุ “บิ๊กตู”่ ไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสีย 

ในสถำนกำรณ์มือบริหำรอำชีพชิ่ง ไม่กล้ำเสี่ยงตำย ห้วงนำทีทองสุดท้ำย ก็ใช้ “นักกำรเมืองอำชีพ” ไฟเขียว
อดีตท่อน้ ำเลี้ยง “นำยใหญ่- นำยหญิง” ยึดขุมทรัพย์ว่ำกำรคลังไปเลย “มัดจ ำ” เกมสลับขั้ว รัฐบำล 2 พรรคใหญ่ เพ่ือ
ไทย-พลังประชำรัฐ ตำมโพย “บิ๊กบรำเธอร์” ที่รอวัดใจ “น้องเล็ก” แถมคนในพรรค พปชร.ยังเชียร์ให้พ่วง “บิ๊กอำย” 
นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงำน เป็นออปชันเสริมในเก้ำอ้ี รมช.คลัง “ดรีมทีมเศรษฐกิจ” น ำเสนอจำกฝั่งบ้ำนป่ำ
รอยต่อฯ สวนทำงกับจังหวะ “ตอผุด” ทันที ปมฉำวย้อนอดีตกรณีนำยสันติเคยมีกรณีว่ำด้วยวุฒิกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โผล่มำเตือนควำมจ ำ ทุบท ำลำยเครดิตขุนอำสำ รมว.คลังแบบทันควัน ณ วันที่ “บิ๊กตู่” เจอ
ทำงตัน ส่อหนีไม่พ้นอำถรรพณ์ดวงเมืองถอยหลัง. 

ทีมข่าวการเมือง 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1925701 
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วันท่ี 8 กันยำยน 2563 - 08:49 น. 

แผนลึกจาก อาทิตย์ อุไรรัตน์ ดัน “อานันท”์ แทน” ประยุทธ์” 

 
ข้อเสนอของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  ที่ เห็นควรให้ นายอานันท์ ปันยารชุน  เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็น

นำยกรัฐมนตรีเพ่ือตีฝ่ำวิกฤตควำมขัด แย้งทำงกำรเมือง  เป็นข้อเสนอที่ทั้งมำกด้วยควำมแหลมคมและมีควำมล่อแหลม
อยู่ในขณะเดียวกัน ล่อแหลมที่จะสร้ำงควำมไม่พอใจให้เกิดขึ้นในทำงกำรเมือง เนื่องจำก “อ านาจ” ยังอยู่ในก ำมือ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่ำงเต็มเปี่ยม ไม่ว่ำอ ำนำจทำงกำรเมืองผ่ำน 250 ส.ว.ผ่ำนพรรคพลังประชำรัฐ 

ไม่ว่าอ านาจทางการทหารผ่านผบ.เหล่าทัพ ไม่ว่าผบ.ทหารสูงสุด ไม่ว่าผบ.ทบ. ไม่ว่าผบ.ทร.ไม่ว่าผบ.ทอ. 
ไม่ว่าอ านาจผ่านผบ.ตร. แหลมคมเพรำะกระบวนกำรเช่นนี้เท่ำกับชี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ ำใจต้องยอมรับ
ต่อควำมล้มเหลวของตนเอง เพรำะหำกไม่ล้มเหลวคงไม่ต้องถึงมือ นายอานันท์ ปันยารชุน 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อำจยังฝังใจในวีรกรรมบนพื้นฐำนแห่งกำรตัดสินใจเปลี่ยนชื่อนำยกรัฐมนตรีจำก พล.อ.อ.
สมบุญ ระหงษ์ เป็น นำยอำนันท์ ปันยำรชุน เมื่อเดือนมิถุนำยน 2535  

ท่ำมกลำงเสียงไชโยโห่ร้องดังกึกก้องในห้วงหลังสถำนกำรณ์เมื่อเดือนพฤษภำคม  แต่จำกสถำนกำรณ์เดือน
พฤษภำคม 2535 มำยังสถำนกำรณ์หลังรัฐประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 และหลังสถำนกำรณ์กำร เลือกตั้งเมื่อ
เดือนมีนำคม 2562 เปลี่ยนไปเป็นอย่ำงมำก ไม่เพียงท ำให้ นายอานันท์ ปันยารชุน กลายเป็นชายชราในวัย 88 หำก
ยังเท่ำกับบีบบังคับโดยปริยำยให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในจุดที่ต้องยอมรับผิดโดยอัตโนมัติ 

พลันที่ยอมรับให้ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับยอมรับว่ารัฐประหารเดือนพฤษภาคม 
2557 เสียของ เสียของกระท่ัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกบังคับให้ถอย 

กำรเสนอชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน เข้ำมำเป็นนำยกรัฐมนตรีจึงไม่เพียงสะท้อนให้เห็นกำรแตกในทำง
ควำมคิดอย่ำงลึกซึ้งภำยในกลุ่มที่เคยเห็นด้วยกับรัฐประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 เท่ำนั้น หำกยังเท่ำกับไม่ยอมรับ
ในควำมสำมำรถของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย 
ค าถามก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยอมรับได้หรือไม่ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/euro-2016-review/news_2338955 
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8 ก.ย. 2563-09:15 น. 

นักเรียน นักศึกษา บนเส้นทาง ประชาธิปไตย สร้างสรรค์ เป็นคุณ 
 

 
 
กำรปรำกฏตัวของ “เยำวชนปลดแอก” น่ำทึ่งอยู่แล้ว กำรปรำกฏตัวของ “นักเรียนเลว” ยิ่งน่ำทึ่งมำกกว่ำ 

ควำมน่ำทึ่งในที่นี้หำกสรุปตำมส ำนวนของคนที่ชมชอบก็ต้องระบุคมเฉียบเกิน “เยำวชน” หำกประเมินตำมส ำนวนของ
คนรุ่นเก่ำก็ต้องยืนยันว่ำเหมือนไม่ใช่ “เด็ก” ไม่ว่ำจะมองผ่ำน “ฟอร์ด ทัตเทพ” ไม่ว่ำจะมองผ่ำน “น้องมิน” 
เนื่องจำกพวกเขำมองสภำพทำงกำรเมืองลึกไปถึง “โครงสร้ำง” เนื่องจำกพวกเขำมองสภำพทำงกำรศึกษำไปถึง “ต้น
ตอ” และรำกเหง้ำของปัญหำ 
ตรงนี้แหละที่น่าทึ่ง ตรงนี้แหละที่น่าอัศจรรย์ 

แปลกอย่ำงประหลำดที่ควำมอัศจรรย์ ควำมน่ำทึ่งนี้บำงคนกลับมองไม่เห็น อย่ำงเช่นที่มีกำรระบุว่ำกำรออกโรง
ของเยำวชนของเด็กนักเรียนเหล่ำนี้ต้องมี “เบื้องหลัง” จำกนั้น ก็พยำยำมมองหำ “ท่อน้ ำเลี้ยง” นี่คือควำมเคยชินแบบ
เก่ำ จำกยุค “สงครำมเย็น” เนื่องจำกตนเองอยู่ในประสบกำรณ์และระบบคิดเช่นนี้ จึงไม่ไว้วำงใจนักเรียน จึงไม่ไว้วำงใจ
นิสิตนักศึกษำด้วยเหตุผลเดียวเท่ำนั้น คือคิดต่ำงไปจำกตนPlayvolume00:00/01:03Truvi 
นี่คืออันตราย นี่คือปัญหาที่น่ากลัว 

แท้จริงแล้ว หำกปรับกระบวนทัศน์แอบอิงอยู่กับวิธีวิทยำที่เป็นวิทยำศำสตร์  เริ่มต้นจำกกำรน ำเอำเทปค ำ
ปรำศรัยของนักเรียน นิสิตนักศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นของ “น้องมิน” ไม่ว่ำจะเป็นของ “น้องเมนู” ไม่ว่ำจะเป็นของ “น้อง
มำยด์” มำฟัง ก็จะรู้ว่ำเขำคิดอย่ำงไร ก็จะรู้ว่ำเขำต้องกำรอะไร เมื่อรู้ว่ำเขำคิดอย่ำงไร เมื่อรู้ว่ำเขำต้องกำรอะไร ก็จะได้
เสำะหำหนทำงรับมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ เป็นประชำธิปไตยและเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง  
ปัญหาก็จะไม่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไป 

ไม่ว่ำจะเป็น “เยำวชนปลดแอก” ไม่ว่ำจะเป็น “นักเรียนเลว” ล้วนมีเอกภำพ มีเอกภำพจำก “หยุดคุกคำม
ประชำชน” มีเอกภำพจำกต้องกำรปฏิรูปกำรเมือง ต้องกำรปฏิรูปกำรศึกษำบนพ้ืนฐำนที่คนเท่ำเทียมกัน เสมอภำคและ
สร้ำงสรรค์ 
นี่คือการบรรจบเป็นเนื้อเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4861276 
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อังคำรที่ 8 กันยำยน 2563 เวลำ 10.00 น. 

กัดฟันฝ่าดงปิดสวิตซ์ ส.ว. 
เกมบีบหัวใจ “ผู้น ารัฐบาล”ให้เข้ามุมอับตกอยู่ในภาวะล่อแหลม หนีไม่พ้นเข้าเหลี่ยมเผชิญหน้าและรีบตัดสินใจ 
ภายใต้เส้นตายท่ีถูกก าหนดไว้บนทางสองแพร่ง   
 

 
 

ในสภำพปัญหำสำรพัดปมกระแทกใส่”เรือเหล็ก”  ทั้งปัญหำฝ่ำยบริหำร-ฝ่ำยนิติบัญญัติ ไล่ตั้งแต่รัฐสภำส.ส.-
ส.ว. ปั่นป่วนกับคิวรื้อรัฐธรรมนูญตำมข้อเรียกร้องของเด็กๆเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ  “ปิดสวิตช์ ส.ว.”-“ถอดปลั๊กบิ๊กตู่” 
แต่ก็ต้องเร่งปิดเกมเร็วเมื่อพรรคร่วมรัฐบำลเสนอญัตติด่วนแก้ไขเพียงฉบับเดียว ให้แก้ไขมำตรำ  256 เปิดทำงไปสู่กำร
มี ส.ส.ร.เพ่ือยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แตะต้องในหมวด 1 และ 2 ที่เก่ียวข้องกับพระมหำกษัตริย์ 

อำรมณ์อีกฟำกของส.ว.แตกเป็น 2 ฝั่งทั้งฝ่ำยที่ไม่ยอมให้ทุบหม้อข้ำวตัวเองและฝ่ำยที่สนับสนุน โดยมีกำรตั้ง
กลุ่มไลน์มีสมำชิก 60 คนใช้ชื่อว่ำ “ส.ว.อิสระ” เสนอให้มีกำรแก้ไขเป็นรำยมำตรำ และแก้ไขมำตรำ 272 เรื่องกำร
ยกเลิกอ ำนำจส.ว.ในกำรลงมติเลือกนำยกฯ 

ไล่กันตำมฉำกสถำนกำรณ์บรรดำส.ว.หลำยคนเปิดหน้ำพร้อมชนสนับสนุนทั้ง “กิตติศักดิ์  รัตนะวรำหะ“ที่เห็น
ว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะให้ส.ว.โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับ “วันชัย สอนศิริ” ประกำศปิดสวิตช์ตัวเอง ไม่ขอ
ใช้สิทธิโหวตนำยกฯ อีกต่อไป แม้ว่ำกำรแก้รัฐธรรมนูญจะส ำเร็จหรือไม่ 

ขณะที่ฝ่ำยค้ำนอย่ำง “เพ่ือไทย”ยังคงสงวนท่ำทีในกำรสนับสนุนให้มีกำรปิดสวิตซ์อ ำนำจส.ว.ในกำรเลือกนำยก
ฯ  แม้ทำงพรรคจะมีแนวคิดในเรื่องดังกล่ำว เห็นได้จำก “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหำสำรคำม ในฐำนะประธำนวิปฝ่ำย
ค้ำน ออกมำระบุว่ำ “มติพรรคเห็นว่ำยังจะไม่ยื่นแก้ไขมำตรำดังกล่ำว และมำตรำ 197 และมำตรำอ่ืนที่เกี่ยวกับระบบ
เลือกตั้งในช่วงนี้ หำกจะลงชื่อให้กับพรรคก้ำวไกลขอให้รอมติที่ประชุมพรรคในวันที่ 8 ก.ย.นี้ก่อน” 
 
ตำมเงื่อนไขเจำะช่องระบำยเร่งดันลำกเกมเข้ำสภำ ว่ำกันตำมกระบวนกำรกฎหมำยที่วำง“ค่ำยกล” ไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ “ซือแป๋มีชัย”ตำมฟอร์ม “นักเลือกตั้งอำชีพ” ต้องช่วยกันผ่อนดีกรีควำมร้อนนอกสภำ 

ทว่ำแฝงไปด้วยเหลี่ยม กว่ำจะก้ำวไปสู่กำรตั้ง สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ยกร่ำงกันใหม่อำจจะต้องใช้
เวลำอย่ำงช้ำ บวกกับเวลำน ำไปท ำประชำมติ และน ำกลับมำเขย่ำกันในสภำอีกครั้ง ท ำให้“รัฐบำล”อยู่ครบเทอมพอดี 
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หมำกเกมนี้คงต้องอ่ำนใจ “3 ป.”ว่ำจะยอมง่ำยๆหรือไม่ โดยเฉพำะ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ที่ก่อนหน้ำนี้ระบุ ให้เป็นอ ำนำจส.ว.ในกำรตัดสินใจเรื่องดังกล่ำว แต่หลังจำกผุดกลุ่ม
ส.ว.อิสระ ก็ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ไฟต์บังคับบีบให้ทิ้งไพ่แต้มต่อใบสุดท้ำยที่ถืออยู่ในมือทันที 

เกมบีบหัวใจ “ผู้น ำรัฐบำล”ให้เข้ำมุมอับตกอยู่ในภำวะล่อแหลม หนีไม่พ้นเข้ำเหลี่ยมเผชิญหน้ำและรีบตัดสินใจ 
ภำยใต้เส้นตำยที่ถูกก ำหนดไว้บนทำงสองแพร่ง กับฉำกที่ต้องขยับผ่อนแรงเสียดทำน ลดแรงกระแทก ป้องกันสภำเสี่ยง
โดนล้มกระดำน 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/793945 
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