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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

ข่าวประจําวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ที่ ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส.ก้าวไกลไล่ไทม์ไลน์เลือกต้ังท้องถ่ินจ้ีนายกฯรับผิดชอบอย่าพลิกลิ้นตบตา

ประชาชน 
6

2 เดลินิวส์ออนไลน์ 'พิธา' งานเข้า!ทนายช่ือดัง'ลั่น 'ผมจะย่ืนยุบพรรคกา้วไกล' 8
3 ข่าวสดออนไลน์ ทนายอานนท์ ทิ้งจดหมายถึงผู้ร่วมอุดมการณ์ ก่อนชุมนุมใหญ่อาทิตย์น้ี 9
4 แนวหน้าออนไลน์ ครป.ออกแถลงการณ์เสนอ12ข้อต่อการแก้ไข รธน. เพ่ือปลดชนวนวิกฤติทาง

การเมือง 
10

5 มติชนออนไลน์ ครป. เปิด 12 ข้อเสนอแก้ รธน. ปลดชนวนวิกฤตการเมือง 12
6 ไทยรัฐออนไลน์ 4 ข้อสรุป สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปมม็อบ รับ นศ. มีสิทธ์ิแสดงออก

ภายใต้กฎหมาย 
14

7 เดลินิวส์ออนไลน์ 'มศว. คนรุ่นเปลี่ยน'จัดแฟลชม็อบ โจมตีรัฐบาล-แก้ รธน. 15
8 ไทยรัฐออนไลน์ “สมพงษ์” ปัดตอบปมข้อเสนอม็อบนักศึกษา บอกไม่เป็นไร หลังเพ่ือไทยถูกโจมตี 16
9 เดลินิวส์ออนไลน์ ตู่-จตุพร'เตือน นศ.ถอยกลับ หว่ันสองฝ่ายเจอกันบรรลัย 17
10 มติชนออนไลน์ 336 ศิลปิน นักเขียน แวดวงศิลปวัฒนธรรม ออกแถลงการณ์หนุนเยาวชนแสดงออก

อย่างกล้าหาญเพ่ือ ปชต. 
19

11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ผู้สมัคร ส.ส. พปชร. แจ้งจับกลุ่มจัดชุมนุมใน มธ. ซัดหม่ินสถาบัน 21
12 บ้านเมืองออนไลน์ สภา มธ. แถลงเช่ือม่ันแนวทางหารือแบบสันติวิธี -กมธ. ช้ีปฏิรูป ยธ.-แก้ รธน. สร้าง

สมานฉันท์ 
23

13 มติชนออนไลน์ พปชร.เสียงแข็ง ไล่ถอนรายงาน “ไม่แก้ รธน.-ไม่นิรโทษ” ซัด นศ.ชุมนุมละเมิด 
รธน. 

26

14 มติชนออนไลน์ “เทพไท” เสนอ นิรโทษกรรม ให้ครอบคลุม มาตรา 112 ด้วย 27
15 เดลินิวส์ออนไลน์ ไฟเขียวร่างระเบียบสํานักนายกฯ ตามทรัพย์สินรัฐคืนจากทุจริต 28
16 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ประยุทธ์ ยึดอํานาจสภา 500 ต้ังกรรมการ “ขับเคลื่อนไทย” 29

17 มติชนออนไลน์ ม็อบจุฬาฯ เดินหน้าชุมนุมเย็นน้ี แม้มีประกาศห้าม พร้อมรับหากถูกลงโทษทางวินัย 31
18 มติชนออนไลน์ มติเพ่ือไทย ส่งตัวแทนส.ส.เข้าช่วยดูแลม็อบอย่างเป็นทางการ ท่ัวประเทศ 32
19 ข่าวสดออนไลน์ 32 ส.ส.เพ่ือไทย ประกาศดูแลม็อบนักศึกษา พร้อมแลก เอาตําแหน่งประกันตัว! การ 34
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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

บทความ / การ์ตูน 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า
1 ไทยรัฐออนไลน์ ผู้อ่านส่วนใหญ่ คิดว่า รัฐบาล ไม่พร้อมกับการ เลือกต้ังท้องถ่ิน 35
2 มติชนออนไลน์ ทุกสายตา จ้องไปยัง รัฐธรรมนูญ กับปรากฏการณ์ ณ 16 สิงหาคม 36
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พลพรรค 'รุ้ง' กลางศึกต่างรุ่น 38
4 ไทยรัฐออนไลน์ ไปดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขียนว่าอย่างไร 40
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กิจกรรมรอบร้ัว      ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานการคัดเลือกพนักงานเพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย 
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 701 สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานคัดเลอืกพนักงาน

เพื่อเลื่อนและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ ระดับชาํนาญการพเิศษ 
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กิจกรรมรอบร้ัว      ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร 
การบริหารงานตําแหน่งอํานวยการระดับต้น (รุ่นท่ี 2 ) หัวข้อ “พรรคการเมืองกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง” และ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
บรรยายการอบรมหลักสตูรการบริหารงานตําแหนงอาํนวยการระดับตน (รุนที่ 2) 



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -  

5 

 

 
 

 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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ส.ส.ก้าวไกลไล่ไทม์ไลน์เลือกต้ังท้องถ่ินจ้ีนายกฯรับผิดชอบอย่าพลิกล้ินตบตาประชาชน 
 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:31 น.      
   

 

  

 

14 ส.ค.63- นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กถึงรายละเอียดการติดตามความ
คืบหน้า กําหนดการเลือกต้ังท้องถ่ิน ระบุว่า หลังจากการเลือกต้ังท่ัวไปวันท่ี 24 มีนาคม 2562 เราควรจะต้องมีการ
เลือกต้ังท้องถ่ินภายในไม่เกิน 6 เดือน คืนอํานาจให้ประชาชน แก้ไขปัญหาที่ท้องถ่ินไม่มีผู้บริหาร หลายท่ีมีปัญหาการ
ทุจริต หลายท่ีอยู่ในสภาพเกียร์ว่าง ไม่มีการพัฒนาใดๆ แต่เม่ือไม่มีความชัดเจนในการเลือกต้ังท้องถ่ิน เพราะกฏหมาย
ท่ี ค ส ช . ทํ า ไ ว้ คื อ จ ะ เ ลื อ ก ต้ั ง ไ ด้ ก็ ต่ อ เ ม่ื อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ ห็ น ส ม ค ว ร  เ ร า จึ ง เ ริ่ ม ติ ด ต า ม เ รื่ อ ง น้ี 
  20 พฤศจิกายน 2562 กมธ.พัฒนาการเมืองเชิญพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง เข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลว่าอยู่ในระหว่างการจัดทําระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณ และปรับปรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุกมธ.ติดตามการเลือกต้ัง เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลว่า กระทรวงมหาดไทยจัดทําประกาศจํานวนราษฎรแล้ว ส่วน
งบประมาณ องค์กรปกครองถ่ินมีงบประมาณรองรับ ยังขาด 38 แห่ง หากไม่พอสามารถนําเงินสะสมจากเงินอุดหนุนมา
ใช้ได้ ส่วนการเลือกต้ังผู้ว่ากทม.มีงบประมาณจัดเตรียมไว้เพียงพอแล้ว 

17 มิถุนายน 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาร่วมประชุมแทน ช้ีแจงว่า
ความพร้อมในการเลือกต้ังท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย มีความชัดเจนว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกต้ังและไม่มี
ปัญหาเรื่องงบประมาณ และยังไม่สามารถกําหนดกรอบระยะเวลาในการเลือกต้ังท้องถ่ินได้เน่ืองจากรอการแบ่งเขต
เลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
  24 มิถุนายน 2563 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาเข้าร่วมประชุมแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่าการกําหนดวาระการเลือกต้ังท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  8 กรกฎาคม 2563 ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เข้าร่วมประชุม ช้ีแจงว่าการแบ่งเขต
เลือกต้ังอบจ. จะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฏาคม 2563 
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  13 กรกฎาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้
สัมภาษณ์ว่า การเลือกต้ังท้องถ่ินท่ียังไม่ทราบวันชัดเจน เน่ืองจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เสนอมา 
  10 สิงหาคม 2563 พลเอก อนุพงษ์ ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสว. ว่าการเลือกต้ังท้องถ่ินยังไม่พร้อม ต้องรอให้
กกต.อบรมเจ้าหน้าท่ีก่อน 
  11 สิงหาคม 2563 กกต.แถลงโต้ พร้อมเลือกต้ังในหน่ึงเดือน!! 
น่ีเล่นอะไรกันอยู่ครับ อํานาจของประชาชนในการเลือกต้ังท้องถ่ิน กลายเป็นเรื่องตลก จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็นเรื่องเกมส์ท่ี
ฝ่ายรัฐวางแผนสืบทอดอํานาจต่อ และองค์กรอย่างกกต.ไม่มีภาวะผู้นําในการจัดการเลือกต้ังเลย เป็นอํานาจของครม.
เบ็ดเสร็จประชาธิปไตยฐานราก ล้มเหลว เน่าเฟะอย่างสิ้นเชิง 
  พวกเราใช้กลไกของสภาติดตามการเลือกต้ังมาจนถึงวันน้ี เกือบจะครบหน่ึงปีในการติดตาม จับผิด จับพิรุธของ
คณะรัฐมนตรีในการเลื่อนการเลือกต้ัง และเราถูกพรากสิทธ์ิเลือกต้ังท้องถ่ินไป รวมวันน้ีท่ีคสช.ใช้ ม.44 ปลด แต่งต้ัง 
ส ถ า ป น า ฐ า น อํ า น า จ แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ค ส ช . ไ ว้  ร ว ม ท้ั ง สิ้ น ต้ั ง แ ต่  2558-2563 
  คสช.ยังไงก็ยังเป็นคสช. ไม่ว่าจะซ่อนรูป เปลี่ยนร่าง พยายามอยู่กับประชาธิปไตยขนาดไหนก็ตาม และผมไม่
เห็นเป็นอ่ืนใด นอกจากผลประโยชน์ งบประมาณจากภาษีมหาศาล จะยังอยู่กับกลุ่มของตัวเองต่อไป บนความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน โครงการท้ังใหญ่เล็ก ยังต้องทําโดยกลุ่มของตัวเองต่อไป ตัวแทนของประชาชนไม่ได้เข้าไปบริหาร 
ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ 
  คุณประยุทธ์คนเดียวเท่าน้ันที่ต้องตอบเรื่องน้ี การติดตามหน่วยงานต่างๆท่ีหมุนเวียนกันมาเตะถ่วง ทําให้ผม
เอือมและเสียเวลามาก และทางแก้ปัญหาเรื่องน้ีท่ีต้นตอเลยคือคุณประยุทธ์และพรรคพวกออกไปได้แล้วครับ ประเทศ
เสียหายและพวกคุณได้ผลประโยชน์มากเกินไปแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74399 
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'พิธา'งานเข้า!ทนายชื่อดัง'ล่ัน 'ผมจะย่ืนยุบพรรคก้าวไกล' 
พฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 20.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ทนายบุญถาวร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ จะยื่นยุบพรรคก้าวไกล ช้ีเหตุหัวหน้าพรรคออกมาสนับสนุนข้อเรียกร้อง10 ข้อของม็อบ 

เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ ทนายความช่ือดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 
"ผมจะย่ืนยุบพรรคการเมือง ”ก้าวไกล” หัวหน้าพรรค ออกมาสนับสนุนข้อเรียกร้อง10 ข้อของม็อบถือว่ามีพฤติการณ์
บ่อนทําลายราชบัลลังก์" 

ท้ังน้ี สืบเน่ืองจากกรณีท่ี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้เคยโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับม็อบ
นักศึกษามธ.ผ่านเฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โดยมีเน้ือหาในเชิงสนับสนุน 10 ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
สถาบันกษัตริย์ ของนักศึกษาประชาชนท่ีออกมาชุมนุม 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789764 
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ทนายอานนท์ ท้ิงจดหมายถึงผู้ร่วมอุดมการณ์ ก่อนชุมนุมใหญ่อาทิตย์นี้ 
14 ส.ค. 2563-11:08 น. 

 

 

ทนายอานนท์ ท้ิงจดหมายถึงผู้ร่วมอุดมการณ์ ก่อนการชุมนุมใหญ่วันท่ี 16 ส.ค.น้ี ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ฝากข้อความถึงแกนนํานักศึกษา 

จากกรณี คณะประชาชนปลดแอก ได้มีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ท่ี
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมเรียกร้องให้ทําตาม 3 ข้อเรียกร้องเดิม ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ คือ หยุดคุกคาม
ประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ และยุบสภาคืนอํานาจประชาชน ตามท่ีเสนอข่าวไปแล้วน้ัน 
  วันท่ี 14 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอานนท์ นําภา ทนายความสิทธิมนุษยชน และนักเคลื่อนไหวทาง
การเมือง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายอานนท์ นําภา - Arnon Nampa ระบุว่า "จดหมายถึงน้องๆท่ี
คิดถึงทุกคน ถ้าน้องๆได้อ่านจดหมายฉบับนี้หวังว่าทุกคนคงสบายดี พี่อยู่ทางนี้ก็ยังมีสุขภาพกายสุขภาพใจท่ี
แข็งแรงพอสมควร ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงน้ีคงบีบคั้นและกดดันทุกคนพอสมควรแต่พ่ีก็หวังว่าทุก
คนจะสามารถประคับประคองหัวใจของนักต่อสู้และผ่านมันไปได้ 
โดยเฉพาะเพนกวิน ,ไมค์ ,รุ้ง และ ทัตเทพ และแกนนํานักศึกษาทุกคน เราเดินทางไกลมาด้วยกันระหว่างทาง
ต้องประสบบาดแผลมากมาย ขอให้ทุกคนมีกําลังใจและความมุ่งม่ันในการต่อสู้ พ่ีสัญญาว่าถ้าเราได้เจอกันจะซื้อ
ไส้ย่างมาย่างให้กินซัก 3 กิโล 
นายอานนท์ ระบุต่อว่า ฝากความคิดถึงไปยังแก๊งค์ป้าๆด้วย ทั้งป้านก ป้ารุน ลุงทองและอีกหลายหลายคน หวัง
ว่าแผลของป้านกที่เกิดจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค. จะหายแล้ว ขอให้รักษาสุขภาพแล้วมาเจอกันวันที่ 16 
ส.ค.น้ี ท่ีราชดําเนิน 
นายอานนท์ ระบุอีกว่า สําหรับกิจกรรมที่ร้อยเอ็ดพรุ่งนี้ ฝากทนายแบ้ง ทนายอานนท์น้อย ทนายเค ทนายแฮป
ปี้ และเพื่อนๆทนายที่ร้อยเอ็ดทุกคน ดูแลน้องๆด้วย อย่าให้เสียชื่อลูกเขียวแสดนะโว้ย" พร้อมทั้งลงท้ายด้วยว่า 
คิดถึงทุกคน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4703372 
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ครป.ออกแถลงการณ์เสนอ12ข้อต่อการแก้ไข รธน. เพ่ือปลดชนวนวิกฤติทางการเมือง 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 08.57 น. 

 
 
 
 
 

14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) แถลงการณ์ ข้อเสนอของ ครป. ต่อการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือปลดชนวนวิกฤติทางการเมือง มีเน้ือหาดังน้ี 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีอัตลักษณ์แบบอํานาจนิยม ซ่ึงจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน 
ขณะท่ีมอบสิทธิและอํานาจแก่กลุ่มชนช้ันสูงในสังคมอย่างมหาศาล ลักษณะเช่นน้ีทําให้รัฐธรรมนูญมีศักยภาพในการ
สร้างความขัดแย้งท่ีรุนแรงทางการเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือป้องกันความขัดแย้งจึงมี
ความจําเป็นอย่างย่ิง 

คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๑๒ ประเด็นหลักดังน้ี 
๑. ยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท้ังหมด เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรรหา ส.ว.ใหม่ตาม

บทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ 
๒. ยกเลิกบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๒ เพ่ือให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดข้ึนในสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติ

หลักในมาตรา ๑๕๙ 
๓. แก้ไขบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยให้ประชาชนสามารถ

สมัคร ส.ส. ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองและให้แยกการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือและแบบเขตเลือกต้ัง
ให้ออกจากกัน โดยในการเลือกต้ังประชาชนจะใช้บัตรเลือกต้ัง ๒ ใบ สําหรับเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ และ ส.ส.แบบ
แบ่งเขต ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชนมีอิสระภาพในการเลือกต้ังมากข้ึน 

๔. แก้ไขมาตรา ๒๔๙ เพ่ือขยายการกระจายอํานาจการปกครองแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินให้มากข้ึน โดยเพ่ิมเติม
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ังจังหวัดจัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน กําหนดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารระดับ
จังหวัดโดยตรงจากประชาชน และถ่ายโอนราชการภูมิภาคให้กับจังหวัดท่ีมีการเลือกต้ังผู้บริหารจังหวัดทันที รวมท้ัง
จัดต้ัง “สภาพลเมือง” (ส.ม.) ขึ้นมาเป็นสภาคู่ขนานกับสภาท้องถ่ิน เพ่ือร่วมตัดสินใจในโครงการท่ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถ่ินน้ัน และมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินด้วย 

๕. ยกเลิกมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญท่ีว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ และให้บรรจุเรื่องการจัดทําประชามติโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐเข้าไปแทน 
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๖. แก้ไขบทบัญญัติท่ีว่าด้วยองค์กรอิสระท้ังหมด โดยให้คณะกรรมการสรรหาและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะ
เป็นกรรมการในองค์กรอิสระต้องยึดโยงกับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาท่ีเป็นประชาธิปไตย ยกเลิกการต้ังเง่ือนไข
คุณสมบัติว่าต้องเป็นข้าราชการระดับสูงหรือเรียนจบปริญญาตรี และลดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการองค์กรอิสระ
ให้เหลือ ๕ ปี 

๗. ในหมวดการปฏิรูปประเทศ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษา โดยให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
การศึกษาระดับชาติ (คศช.) เป็นองค์กรอิสระท่ีปลอดจากการเมืองและมีวาระ ๗ ปี กําหนดให้มีการจัดการศึกษาฟรีแก่
เด็กต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายและอาชีวะศึกษาตอนต้น พร้อมท้ังส่งเสริมการศึกษาทางเลือกและการศึกษา
เพ่ือสร้างพลเมือง 

๘. ควรเพ่ิมเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานและทรัพยากรในหมวดการปฏิรูปประเทศ โดยมีการระบุใน
รัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นของประชาชนไทย ในการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์
พลังงานและทรัพยากรท้ังดิน นํ้า ป่า จะต้องมี “คณะกรรมการระดับชาติด้านพลังงานและทรัพยากรท่ีเป็นอิสระจาก
การเมือง” ซ่ึงมาจากการสรรหาและกําหนดสัดส่วนให้ภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง 

๙. ควรเพ่ิมเรื่อง “รัฐพึงป้องกันและปราบปรามการผูกขาดทางเศรษฐกิจและสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ” 
ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ 

๑๐. ในหมวดสิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย ควรเพ่ิมเรื่องสิทธิชุมชนท้องถ่ินในการปกป้องและรักษาชุมชนจาก
การดําเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ สิทธิแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนท้ังในแง่ชาติพันธ์ุและ
ความหลากหลายทางเพศ สิทธิในการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย สิทธิในการได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
และสิทธิในการดํารงชีวิตท่ีปลอดจากความรุนแรง 

๑๑. แก้ไขมาตร ๒๕๖ ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทําได้โดยการใช้เสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา เพ่ือให้
รัฐธรรมนูญมีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขได้ง่ายข้ึนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๑๒. แก้ไขโดยเพ่ิมหมวดท่ีว่าด้วย “การจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่” ข้ึนมา ซ่ึงกําหนดโครงสร้างระบบและกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหม่ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําโดยใช้การเลือกต้ังสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ข้ึนมาทําหน้าท่ีในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และต้องดําเนินการให้เสร็จภายใน ๑ ปี ท้ังน้ี เพ่ือให้
รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม ซ่ึงจะช่วยป้องกันความขัดแย้งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/511658 
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ครป. เปิด 12 ข้อเสนอแก้ รธน. ปลดชนวนวิกฤตการเมือง 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 - 10:43 น. 

 

 
 
 
 
 
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง ข้อเสนอ
ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 เพ่ือปลดชนวนวิกฤติทางการเมือง 12 ข้อ ดังน้ี 

1.ยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท้ังหมด เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรรหา ส.ว.ใหม่
ตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ 

2. ยกเลิกบทเฉพาะกาลมาตรา 272 เพ่ือให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดข้ึนในสภาผู้แทนราษฎร ตาม
บทบัญญัติหลักในมาตรา 159 

3. แก้ไขบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยให้ประชาชนสามารถ
สมัคร ส.ส. ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองและให้แยกการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือและแบบเขตเลือกต้ัง
ให้ออกจากกัน โดยในการเลือกต้ังประชาชนจะใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ สําหรับเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ และ ส.ส.แบบ
แบ่งเขต ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชนมีอิสระภาพในการเลือกต้ังมากข้ึน 

4. แก้ไขมาตรา 249 เพ่ือขยายการกระจายอํานาจการปกครองแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินให้มากข้ึน โดยเพ่ิมเติม
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ังจังหวัดจัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน กําหนดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารระดับ
จังหวัดโดยตรงจากประชาชน และถ่ายโอนราชการภูมิภาคให้กับจังหวัดท่ีมีการเลือกต้ังผู้บริหารจังหวัดทันที รวมท้ัง
จัดต้ัง “สภาพลเมือง” (ส.ม.) ขึ้นมาเป็นสภาคู่ขนานกับสภาท้องถ่ิน เพ่ือร่วมตัดสินใจในโครงการท่ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถ่ินน้ัน และมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินด้วย 

5. ยกเลิกมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญท่ีว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ และให้บรรจุเรื่องการจัดทําประชามติโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐเข้าไปแทน 

6. แก้ไขบทบัญญัติท่ีว่าด้วยองค์กรอิสระท้ังหมด โดยให้คณะกรรมการสรรหาและการให้ความเห็นชอบบุคคลท่ี
จะเป็นกรรมการในองค์กรอิสระต้องยึดโยงกับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาท่ีเป็นประชาธิปไตย ยกเลิกการต้ังเงื่อนไข
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คุณสมบัติว่าต้องเป็นข้าราชการระดับสูงหรือเรียนจบปริญญาตรี และลดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการองค์กรอิสระ
ให้เหลือ 5 ปี 

7.ในหมวดการปฏิรูปประเทศ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษา โดยให้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาระดับชาติ (คศช.) เป็นองค์กรอิสระที่ปลอดจากการเมืองและมีวาระ 7. ปี กําหนดให้มีการจัด
การศึกษาฟรีแก่เด็กต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายและอาชีวะศึกษาตอนต้น พร้อมท้ังส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
และการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง 

8. ควรเพ่ิมเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานและทรัพยากรในหมวดการปฏิรูปประเทศ โดยมีการระบุใน
รัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นของประชาชนไทย ในการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์
พลังงานและทรัพยากรท้ังดิน นํ้า ป่า จะต้องมี “คณะกรรมการระดับชาติด้านพลังงานและทรัพยากรท่ีเป็นอิสระจาก
การเมือง” ซ่ึงมาจากการสรรหาและกําหนดสัดส่วนให้ภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง 

9. ควรเพ่ิมเรื่อง “รัฐพึงป้องกันและปราบปรามการผูกขาดทางเศรษฐกิจและสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ” 
ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ 

10. ในหมวดสิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย ควรเพ่ิมเรื่องสิทธิชุมชนท้องถ่ินในการปกป้องและรักษาชุมชน
จากการดําเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ สิทธิแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนท้ังในแง่ชาติพันธ์ุและ
ความหลากหลายทางเพศ สิทธิในการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย สิทธิในการได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
และสิทธิในการดํารงชีวิตท่ีปลอดจากความรุนแรง 

11. แก้ไขมาตร 256 ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทําได้โดยการใช้เสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา เพ่ือให้
รัฐธรรมนูญมีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขได้ง่ายข้ึนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

12. แก้ไขโดยเพิ่มหมวดท่ีว่าด้วย “การจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่” ข้ึนมา ซ่ึงกําหนดโครงสร้างระบบและ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหม่ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําโดยใช้การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาทําหน้าท่ีในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และต้องดําเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี ท้ังน้ี เพ่ือให้
รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม ซ่ึงจะช่วยป้องกันความขัดแย้งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306736 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -  

14 

 

 
 

 

4 ข้อสรุป สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปมม็อบ รับ นศ. มีสิทธ์ิแสดงออกภายใต้กฎหมาย 

13 ส.ค. 2563 16:17 น. 

 

 
 

 

  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยข้อสรุป 4 ประเด็น กรณีม็อบธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เม่ือ 10 ส.ค.ท่ีผ่านมา 
ยํ้ายอมรับในสิทธิเสรีภาพ และการแสดงออกของนักศึกษา ภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
เฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความ ซ่ึงเป็นข้อสรุปจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากท่ีมีการประชุมในวันน้ี เพ่ือรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ถึง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันท่ี 10 สิงหาคม 
โดย สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสรุปจากการประชุมดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. มหาวิทยาลัย ยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 

3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงท้ังหมดอย่างรอบด้าน เพ่ือช้ีแจงให้สังคม
ได้ทราบต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเช่ือในแนวทางการ
ปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1909587 
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'มศว.คนรุ่นเปลี่ยน'จัดแฟลชม็อบ โจมตีรัฐบาล-แก้รธน. 

13 สิงหาคม 2563 เวลา 20.30 น. 

 

 

 

 

 

กลุ่ม "มศว.คนรุ่นเปล่ียน" จัดแฟลชม็อบโจมตีรัฐบาลสืบทอดอํานาจ เร่งแก้รัฐธรรมนูญต้นตอปัญหา ยัน 16 ส.ค.
ร่วมชุมนุมใหญ่ 

  เม่ือเวลา 17.30 น. วันท่ี 13 ส.ค. ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) กลุ่มมศว.คนรุ่นเปลี่ยน 

นําโดยนายสิรภพ พุ่มพ่ึงพุทธ และนายธีรภัทร เขตดอน จัดการชุมนุมปราศรัยแบบแฟลชม็อบ ท่ามกลางนิสิต มศว.

ประสานมิตร และนักเรียนหญิงและชายโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร มาเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ทาง พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.รรท.ผบก.น.5 พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผกก.สน.ทองหล่อ 

พ.ต.อ.ปิโยรส กัณหะสิริ ผกก.สส.บก.น.5 นํากําลังตํารวจท้ังในและนอกเคร่ืองแบบมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัย  

  ก่อนกิจกรรมจะเร่ิมข้ึน เกิดฝนกระหนํ่าตกลงมาอย่างหนัก ทําให้ท้ังหมดไม่สามารถชุมนุมกลางแจ้งได้ ต้องหลบ
ฝนไปอยู่ใต้หลังคาหน้าอาคารหอประชุม ท้ังน้ีเม่ือเริ่มเปิดปราศรัย มี นิสิต มศว.และนักเรียนสาธิต มศว.สลับข้ึนโจมตี
การทํางานของรัฐบาล เน้ือหาเน้นไปในเรื่องของการสืบทอดอํานาจ และเหตุผลของการท่ีจะต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2560 เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา อย่างไรก็ตาม ก่อนยุติการชุมนุม แกนนําได้ชวนผู้ชุมนุมท้ังหมด ร่วมกันชู 3 น้ิว เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ของการต่อต้านเผด็จการร่วมกัน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789763 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4699573 
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“สมพงษ์” ปัดตอบปมข้อเสนอม็อบนักศึกษา บอกไม่เป็นไร หลังเพ่ือไทยถูกโจมตี 

13 ส.ค. 2563 13:27 น. 
 
 
 
 
 
 

“สมพงษ์” ไม่ตั้งกรรมการสอบ ส.ส.เพ่ือไทย แทรกแซงอนุกรรมาธิการงบประมาณ 64 ซํ้าซ้อน ปัดตอบ
พรรคถูกม็อบนักศึกษาโจมตี เลือกตั้งมาแต่ไม่ช่วย 
เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า ส.ส. พรรคเพ่ือไทย เข้าไปแทรกแซงการพิจารณางบประมาณจัดซ้ือเรือยาง
ติดเครื่องยนต์ ในคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในสังกัดคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า ฝ่ายค้านคงยังไม่ต้ัง
กรรมการตรวจสอบ เข้าใจว่ามีการย่ืนเรื่องร้องเรียนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร และคงจะตั้งกรรมการข้ึนมาสอบสวน
เรื่องน้ี แต่คงจะไม่เหมาะหากผู้นําฝ่ายค้านจะต้ังกรรมการข้ึนมาซ้อน 
  ส่วนกรณีท่ีมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นายสมพงษ์ กล่าวว่า ก็ไม่เป็นไร จะเป็นใครก็แล้วแต่ ถ้า
กระทําสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกไม่ควรจะต้องได้รับการตรวจสอบ เบ้ืองต้นยังไม่ทราบข้อมูล เพราะเร่ืองเพ่ิงเกิดข้ึนช่วง
วันหยุดหลายวัน ตนเองเป็นผู้แทนต่างจังหวัดก็เพ่ิงกลับมาวันน้ีจึงยังไม่ทราบในรายละเอียด และจะสอบถามระหว่าง
การประชุมพรรค แต่คงยังไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้ามาช้ีแจง เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นใคร 
ขณะท่ีเร่ืองการชุมนุมและข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษา นายสมพงษ์ ปฏิเสธท่ีจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องน้ี นอกจากน้ีท่ี
พรรคเพ่ือไทยถูกโจมตีจากกลุ่มนักศึกษาว่า เลือกต้ังมาแต่ไม่ช่วยน้ัน นายสมพงษ์ ตอบว่า ก็ไม่เป็นไร ในลักษณะเช่นน้ีก็
หมายความว่า ก็ย่อมเกิดข้ึนได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1909461 
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ตู่-จตุพร'เตือนนศ.ถอยกลับ หว่ันสองฝ่ายเจอกันบรรลัย 

พฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. 

 

 

 

 

“ตู่-จตุพร” เตือน นศ.ถอยกลับมาปักหลัก 3 ข้อเรียกร้องชอบธรรม ติงยังเดินหน้าทะลุเพดานจะเกิดปัญหาลุกลามบาน
ปลาย ยากแก้ไข สังหรณ์ใจในไม่กี่วันข้างหน้า เหตุการณ์ปลายทางจะเกิดข้ึน หว่ันถ้าสุดโต่งของท้ังสองฝ่ายมาเจอกันก็
บรรลัยแบบ 6 ตุลา 2519 
  เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ไลฟ์
ผ่านเฟชบุ๊ก "PEACETALK" ระบุถึงความสังหรณ์ว่า อีกไม่กี่วันข้างหน้า สถานการณ์ไม่พึงปรารถนาจะเกิดข้ึน พร้อมยํ้า
ถ้านักศึกษายังไม่ถอยจากประเด็นท่ีนอกเหนือไปจาก 3 ข้อเรียกร้องแล้ว จะกลายเป็นปัญหาลุกลามมากท่ีสุด 

นายจตุพร กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองขณะน้ี สิ่งท่ีพยายามอธิบายทางการเมือง คือ ข้อเรียกร้องต้องให้
ประชาชนเข้าร่วมได้อย่างสะดวกใจ และถ้ายึดข้อเรียกร้อง 3 ข้อคนจะเข้าร่วมนับแสน สถานการณ์ถัดจากน้ี เม่ือภูมิ
ต้านทานหายไป จึงเร่งเกิดเหตุการณ์ในขั้นนับวันเท่าน้ัน ไม่ได้นับเดือน หรือปี ดังน้ัน แต่ละขบวนการทางการเมืองจะ
นําไปสู่หายนะท้ังสิ้น และถ้าสุดโต่งของท้ังสองฝ่ายมาเจอกันก็ต้องบรรลัยแบบ 6 ตุลา 2519 สิ่งสําคัญเม่ือการต่อสู้
ต้องการ 3 ข้อเป็นภารกิจหลัก โดยสังคมตอบรับแล้ว ปัญหาคือไปทะลุเพดานจาก 3 ข้อเรียกร้องทําไม เพราะในสังคม
ต่างก็รู้อยู่ว่าต้องขีดเส้นใต้ให้อยู่ระหว่างสามัญชนเท่าน้ัน ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ด้วยเหตุน้ี ตนเช่ือว่า
ปลายทางหนีไปไม่พ้น สาระสําคัญของการต่อสู้อยู่ท่ีความชอบธรรม ใครถือความชอบธรรมมากกว่า คนน้ันจะได้รับ
ความถูกต้องในสนามการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ใช่ทางการทหาร ดังน้ัน การยึด 3 ข้อต่อสู้เป็นความชอบธรรมทาง
การเมืองอย่างเบ็ดเสร็จ เป็นภูมิต้านทาน เพราะการชุมนุมอยู่ท่ีประเด็น ไม่ได้อยู่ท่ีหน้าตาคนชุมนุม แต่ถ้าประเด็น
สูญเสียความชอบธรรมไป ระยะทางจะสั้นลง 

“ผมรู้สึกสังหรณ์อย่างไงไม่รู้ ไม่อยากพูดกลัวทายถูกว่า สถานการณ์จะเกิดข้ึนในไม่กี่วัน ดังน้ันสิ่งสําคัญที่สุดคือ
ในเวทีท่ีจะเกิดข้ึนอีกน้ัน ถ้ายังไม่ถอยไปจากประเด็นท่ีนอกเหนือไปจาก 3 ประเด็นน้ี จะกลายเป็นปัญหาลุกลามมาก
ท่ีสุด” นายจตุพร กล่าว พร้อมยํ้าว่า ความห่วงใยท่ีตนพยายามอธิบายน้ัน ไม่ต้องการให้เกิดสิ่งไม่คาดคิดข้ึน เพราะ
ประวัติศาสตร์ประกาศไว้ชัดและในทางการเมืองถ้าดูเพียงปรากฏการณ์เฉพาะหน้า เราไม่มีวันจะเข้าใจในสถานการณ์ท่ี
เป็นจริงได้ หลายคนอาจบอกว่า ตนหาความเดือดร้อน ตนมองว่าไม่ใช่ความเดือดร้อน แต่ต้องการจะบอกว่าสู้อย่างไร 
จึงจะรักษาความแข็งแรงของขบวนการนักศึกษาเป็นชัยชนะท่ีประกาศชัดมากท่ีสุด 
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นายจตุพร กล่าวว่า เหตุการณ์เรื่องราวเหล่าน้ี ถ้าไม่คิดอ่านกัน จะนําพาไปสู่สถานการณ์ต่างๆมากมาย และ
ระยะเวลาอีกไม่ก่ีวันต่อไปน้ีน้ัน แต่ละฝ่ายต้องติดตามสถานการณ์กัน ท่ีตนพูดไม่ได้ให้กลัว แต่ต้องการให้คิด ว่า
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงน้ันคืออะไร และคนท่ีเสนอสุดทางต้องมาอยู่ร่วมรับผิดชอบด้วย เพราะส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
สถานการณ์ทางการเมืองต่อไปน้ี ไม่ได้แตกต่างจากปรากฏการณ์สึนามิ ดังน้ัน การพูดเพ่ือเตือนสติกัน ถ้าเป็นนัก
ประชาธิปไตยจริงต้องทนรับฟังได้ 

“ในอีกไม่กี่วันน้ี นักศึกษาจัดชุมนุมท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฝ่ายปกป้องสถาบันจัดท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถ้า
นึกย้อนไปปี 2549 แค่ประกาศชุมนุมก็มีเหตุผลท่ีจะประกาศปฏิบัติการแล้วว่า เพ่ือไม่ให้คนไทยฆ่ากัน ดังน้ัน 
สถานการณ์กําลังเดินไปในทิศทางท่ีตนบอกว่า ปลายทางไม่เปลี่ยนแปลง เพียงแต่หลังจากน้ันจะเกิดสถานการณ์อะไร
อีก” ประธาน นปช.กล่าว  

ในการประเมินทางการเมืองอย่าคิดข้างเดียว ควรคิดว่าถ้าเราเป็นเขาจะคิดอะไร และวันน้ีการกําหนดก้าวย่าง
ของนักศึกษา ประชาชน และฝ่ายรัฐต้องตระหนักว่า เขาเป็นคนไทย คนรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่ว่าเขาจะพูดอะไร ทําการ
อะไร เขาก็เป็นคนไทยอย่างเรา อยู่แผ่นดินเดียวกัน ดังน้ันต้องลดเง่ือนไขท่ีจะเป็นเงื่อนไขโดยไม่จําเป็น ถ้านักศึกษายืน 
3 ข้อชัดเจน รัฐไม่มีสิทธิมาดําเนินการอะไรได้เลย เพราะได้ถือความชอบธรรมไว้ ในสถานการณ์ท่ีเปราะบางน้ี รัฐต้องใช้
หลักเมตตาธรรม และต้องมีความเข้าใจ โดยตลอดเวลา 15 ปีการชุมนุมแต่ละฝ่ายได้เปลี่ยนแปลงกันมาตลอด แต่ฝ่าย
ความม่ันคงไม่เคยเปลี่ยน ดังน้ัน การรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆเห็นมาสารพัด และเม่ืออ่านทางการเมืองตามท่ีปรากฏน้ัน 
สถานการณ์จะเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้เลย 
นายจตุพร กล่าวว่า เม่ือความต้องการท่ีมีอยู่เดิมถูกต้องและทุกฝ่ายให้การยอมรับแล้ว แต่เดินไปในสิ่ง ท่ีเป็นปัญหาแล้ว
สร้างความอึดอัดให้ตัวเอง จนสถานการณ์เลยเถิด ซ่ึงตนหวังว่า ขบวนการคนหนุ่มสาวจะได้กลับไปคิด หรือไม่คิดก็ตาม 
แต่หวังว่าจะเข้าใจว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรชนะ อะไรแพ้ อะไรนําไปสู่จุดหายนะ อะไรนําไปสู่ความสําเร็จ ตนไม่ได้
ตําหนิอะไร เพียงแต่บอกว่าเสียดายการต่อสู้ 
  “บรรดากองเชียร์หัวหงอก หัวดําท้ังหลาย ช่วยกันคิดด้วย ว่าเกิดสถานการณ์ปลายทางท่ีพูดมาน้ัน คุณจะ
รับผิดชอบไหวหรือไม่ มันไม่ได้เกิดกับคุณ มาลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ แต่เกิดความเยาวชนคนหนุ่มสาวท่ีเป็นพลังและ
งดงามท่ีสุด คุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือ หรือว่าคุณไม่เข้าใจสถานการณ์อะไรเลย ถามจริงคุณไม่รู้ผลลัพธ์หรือ คุณ
ต้องการอะไร ผมไม่เช่ือว่า คุณโง่ขนาดน้ัน” นายจตุพร กล่าวท้ิงท้าย 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789766 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/511639 
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336 ศิลปิน นักเขียน แวดวงศิลปวัฒนธรรม ออกแถลงการณ์หนุนเยาวชนแสดงออกอย่าง
กล้าหาญเพื่อปชต. 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 - 22:29 น. 

 

 
 
 
 

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาธิปไตยออกแถลงการณ์สนับสนุนนักศึกษา  

  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุน กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ท่ีได้แสดงออกอย่างกล้าหาญในการพูดถึงปัญหาของสังคมไทยอย่าง
เปิดเผยมาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงขณะน้ี ท้ังการเสนอข้อเรียกร้องเพ่ือแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างท่ีเกิดจาก
รัฐธรรมนูญปัจจุบัน มาจนถึงข้อเสนอในเวทีชุมนุม#ธรรมศาสตร์จะไม่ทน การปราศรัยในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ณ 
ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมท้ังแถลงการณ์ของเยาวชน
ปลดแอก Free Youth และคณะประชาชนปลดแอก 
  แถลงการณ์จากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาธิปไตย ระบุว่าข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นไปอย่างสุจริต
ใจ สง่างาม ต่อการหยิบยก นําเสนอปัญหาต่างๆ ของประเทศอย่างมีอารยะ มิได้สร้างความวุ่นวาย ก้าวล่วง จาบจ้วง 
และใช้ความรุนแรงอย่างท่ีบางฝ่ายกล่าวหาและไม่สบายใจ หากแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกอย่างถูก
กฎหมายและชอบธรรม แต่กลับเป็นฝ่ายถูกละเมิด ข่มขู่คุกคาม ถูกบังคับให้ปิดปาก ให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เสียเอง ท้ังจากเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล และอํานาจอันธพาลในท่ีมืดท่ีฉวยอ้างใช้ความสงบเรียบร้อย ความ
ดี และศรัทธาเข้ากดปราบประชาชนผู้ส่งเสียงขอมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ท้ังน้ีผู้ทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม ต่างมี
ความเห็นพ้องตรงกับกลุ่มคณาจารย์ท่ีได้ออกแถลงการณ์ในกรณีข้อเสนอของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ว่าการ
แสดงออกคร้ังน้ีเป็นการแสดงออกตามครรลองของกฎหมาย บนหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย 
  แถลงการณ์กล่าวด้วยว่า คนทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม ประสบกับปัญหาดังกล่าวน้ีเช่นกัน เม่ือกลุ่มคนใน
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมถูกกด ถูกแทรกแซงสามัญสํานึกในการสร้างเน้ือหาเรื่องราว หนทางของการสร้างสรรค์ ซ่ึงถูก
ครอบและจํากัดเสรีภาพทางการแสดงออก ผ่านระเบียบแบบแผน ธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงขยายพ้ืนท่ีล้นเกินจนเป็น
อรรถาธิบายหลัก ผ่านการทํางานของรัฐและกระทรวง ผ่านคุณค่าของความดี ความงาม ความจริงของธรรมเนียมปฏิบัติ
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บังคับให้เราไม่อาจส่งเสียง นําเสนอความเห็นต่าง เสรีภาพทางการสร้างสรรค์ถูกบีบบังคับให้เหลือพ้ืนท่ีน้อยลงเรื่อยๆ 
และบังคับให้เราพอใจต่อการถูกขยายขอบเขตล้นเกินไม่จบสิ้น 

นอกจากน้ียังมีกลุ่มคนทํางานศิลปะถูกติดตาม ข่มขู่คุกคามเพ่ิมข้ึนอีกด้วยในยุคปัจจุบัน หากไม่สร้างงานผ่าน
อรรถาธิบายหลัก อันตรายถึงชีวิตจึงเกิดได้ท้ังการแทรกแซงทางเน้ือหา การสร้างสรรค์ และชีวิตของผู้ทํางาน การสร้าง
ผลงานศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเป็นภาพสะท้อนมโนทัศน์ของสังคมและจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง
ธํารงรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ และการเข้าถึงข้อเท็จจริงน้ันด้วย เพ่ือให้การ
สร้างสรรค์น้ันมีอิสระ เป็นภาพสะท้อนความคิดเห็นของตนสู่สาธารณะได้อย่างแท้จริง เราส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
การแสวงหาทางออกของปัญหาด้วยการอภิปราย แม้จะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง แต่เราควรต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอัน
ท้าทายน้ีด้วยความอดทนอดกลั้น อันเป็นลักษณะท่ีสําคัญอย่างย่ิงของสังคมประชาธิปไตย ท้ังน้ีการสร้างสรรค์น้ันไม่ใช่
เป็นเพียงเคร่ืองมือของการโฆษณาชวนเช่ือของบุคคลหรือองค์กรใด ด้วยกรอบของกฎหมาย และงบประมาณสาธารณะ 
  ท้ายของแถลงการณ์ ได้เสนอข้อเรียกร้องของคนทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ ได้แก่ ให้รัฐบาลและพรรค
การเมืองหันมาพิจารณาข้อเสนอของนักศึกษาอย่างจริงจัง ยอมรับความคิดเห็นอันหลากหลายเป็นรากฐานของสังคม
ประชาธิปไตย และจะไม่มีการดําเนินคดีหรือใช้วิธีนอกกฎหมายคุกคาม เปิดพ้ืนท่ีให้พูดคุยประเด็นต่างๆ ท่ีมีความแหลม
คมอย่างมีอารยะเพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ประชาธิปไตยท่ีย่ังยืน รวมท้ังกองทัพต้องไม่ลิดรอนอํานาจ
ประชาชนด้วยการทํารัฐประหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆ 
สําหรับรายช่ือแนบท้าย มีดังน้ี 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306593 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306509 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2306494 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306411 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306356 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4701422 
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อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐแจ้งจับกลุ่มจัดงานชุมนุมใน มธ.หม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะท่ี กลุ่มรัก
แผ่นดินเกิดย่ืนหนังสือเรียกร้องให้อธิการบดี-รองอธิการบดีฯมธ.ลาออก 

เม่ือวันท่ี 13 ส.ค.ท่ีสภ.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ(พปชร.) เดินทางมาเข้าพบ พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รองผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง เพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษ
ผู้ จัดการชุมนุม"ธรรมศาสตร์ จะไม่ทน" เม่ือวันท่ี 10 ส .ค . ท่ีผ่านมา โดยมีเน้ือหาในการชุมนุมท่ีหม่ินสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

นายสนธิญา กล่าวว่า การมาแจ้งความครั้งน้ีเห็นว่าการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ศูนย์รังสิตเม่ือ
วันท่ี 10 ส.ค.ไม่เป็นประชาธิปไตย กรณีท่ีมีอาจารย์ 105 คนออกมาสนับสนุนข้อเรียกร้องการชุมนุมของนักศึกษาโดย
อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 34 ซ่ึงรัฐธรรมนูญมาตรา34 เป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการพูด อ่าน เขียน หรือการ
สื่อสารใดๆก็ตามก็จะมีกฎหมายท่ีบังคับอยู่ในประเด็นน้ันอยู่แล้ว แต่การชุมนุมไปละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน และไม่เคารพ
กฎหมายมากมาย ทําให้การชุมนุมไม่เป็นไปตามกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรเป็น
ประมุข และหากมีการชุมนุมข้ึนอีกในวันข้างหน้าก็จะมีข้อเรียกร้องใหม่ข้ึนมา 
  ท้ังน้ี การชุมนุมเม่ือวันท่ี 10 ส.ค.ท่ีผ่านมาเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมายอาญามาตรา108 ว่าด้วยผู้ใดกระทําการ
ประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต จึงยากให้
เจ้าหน้าท่ีตํารวจไปดูว่าการชุมนุมในวันน้ันผู้ท่ีปราศรัยได้ไปละเมิดพระองค์ใดบ้าง และยังมีประเด็นอ่ืนๆ อีก รวมถึงเงิน
ท่ีนํามาสนับสนุนการจัดการชุมนุมได้มาจากท่ีใดมาจากต่างประเทศหรือไม่ เพราะขณะชุมนุมมีเจ้าหน้าท่ีทูตของ
ต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์ 
  อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ประเทศไทยเหมือนกับประเทศซีเรียท่ีมีสงครามกลางเมือง เพราะการแบ่งแยกใน
ประเทศ ไม่ว่าผู้ชุมนุมท้ังหมดในคืนวันที่ 10 ส.ค.63 หรือนําคลิปของนายปวิน ผู้ลี้ภัยในเรื่องการหม่ินพระบรมเดชานุ



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -  

22 

 

ภาพในต่างประเทศมาเปิด ตนเองเห็นด้วยกับการชุมนุม แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน และจาบจ้วงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงอยากให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจสอบสวน หาคนผิดมาดําเนินคดีต่อไป 

ต่อมา นายบัญชา บุญพยง หัวหน้ากลุ่มรักแผ่นดินเกิด และสมาชิกกว่า 30 คน ได้เดินทางมาเข้าพบ พ.ต.อ. ศิ
วาพัชญ์ สนิทนวนธนรัฐ ผกก.สอบสวน สภ.คลองหลวง พร้อมกับย่ืนหนังสือมีข้อเรียกร้องว่า "ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทน
ของกลุ่มรักแผ่นดินเกิดใคร่ขอเรียกร้องต่อ นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายปริญญา เท
วานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฯ ว่า เหตุการณ์ท่ีลานพญานาค มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เม่ือวันท่ี 10 ส.ค. การ
ชุมนุมมีการปราศรัยจาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ีรักย่ิงและเคารพสูงสุดของปวงชนชาวไทย 
ซ่ึงผู้ใดจะกล่าวหาและล่วงละเมิดมิได้ ทําให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็น
อย่างมากต่อช่ือเสียงของมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความแตกแยก ความสามัคคี และสร้าง
ความวุ่นวายป่ันป่วนหรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชนของชาติ 
  ท่านในฐานะอธิการบดี และรองอธิการบดี ผู้อนุญาตให้ใช้สถานท่ีจัดการชุมนุม ทราบและรับรู้ถึงพฤติกรรมใน
การปราศรัยของกลุ่มผู้ชุมนุม แต่ไม่ระงับยับย้ัง กลับปล่อยให้มีการปราศรัยจาบจ้วงล่วงละเมิด ลิดรอนพระราชอํานาจ 
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย ถือได้ว่าท่านท้ังสองเป็น
ผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น นอกจากท่านท้ังสองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบท่ีปล่อยให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้ึนแล้ว ท่านท้ังสองจะกระทําแต่เพียงการออกมาช้ีแจงแสดงความเสียใจ ขออภัยและขอโทษต่อประชาชนใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเท่าน้ันมิได้ 
  กลุ่มรักแผ่นดินเกิดขอเรียกร้อง ท่านอธิการบดีและรองอธิการบดี ควรแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดด้วยการ
กราบขอพระราชทานอภัยโทษต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ีเคารพสักการะของปวงชนชาวไทย และควรลาออก
จากตําแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ตําแหน่งในระดับผู้บริหารอ่ืนใดทั้งหมดของ
มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือธํารงไว้ซ่ึงวัตถุประสงค์และปณิธาอีกท้ังรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถานศึกษา
ทางวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง อันมีวัตถุประสงค์และปณิธนตามมาตร 7 ของพระรชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะต้องเป็นไปตามแนวทางต้องดีงาม และพึงปรารถนา อีกท้ังมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
โดยวัตถุประสงค์และปณิธนดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องดําเนินการโดยยึดหลักความรับผิดของการชุมชุน 
สังคมและประเทศชาติและอื่นๆ ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวน้ีด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/630637 
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สภา มธ.แถลงเชื่อม่ันแนวทางหารือแบบสันติวิธี - กมธ.ชี้ปฏิรูปยธ.-แก้ รธน.สร้างสมานฉันท์ 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.23 น. 
 
 
  
 

เม่ือวันที่ 13 ส.ค. 2563 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการประชุมเพ่ือรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้มีข้อสรุปจากการประชุมดังน้ี 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษา
ท่ีสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิ
เสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ขอรับไปดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงท้ังหมดอย่างรอบด้านเพื่อช้ีแจงให้สังคมได้ทราบต่อไป4. มหาวิทยาลัยจะ
พยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเช่ือในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวคิดสันติวิธีหลักๆมี  3 สํานักคือ สํานักสันติวิธีในฐานะเป็นเครื่องมือจัดการความ
ขัดแย้ง  สํานักสันติวิธีในฐานะเป็นฐานของการเรียกร้องความต้องการโดยปราศจากความรุนแรง และสํานักพุทธสันติ
วิธี ที่เน้นการสร้างสันติภายใน เพราะมีหลักธรรมท่ีตรงกับธรรมนูญของยูเนสโกท่ีว่า "สงครามและสันติภาพเกิดข้ึนท่ีใจ
ของมนุษย์"  เป็นสําคัญ และพระพุทธเจ้าตรัสว่า "นาหํภิกฺขเวโลเกน วิวทามิ"  แปลความว่า "ภิกษุท้ังหลาย เราตถาคต
ย่อมไม่ขัดแย้งกับชาวโลกแต่ชาวโลกย่อมขัดแย้งกับเรา ธรรมวาทีย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆ ในโลก" เพราะหากทุกคนรัก
สงบมีความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ก็ไม่จําเป็นต้องทํา "สิทธิสัญญาสงบศึก" เพราะทําสนธิสัญญาสงบศึกแล้วพา
กันละเมิด จึงควรหลีกเลี่ยงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดสงคราม ด้วยการเริ่มจัดการกับสงครามภายในใจของเราเอง ดับสงคราม
ภายใน เพ่ือป้องกันสงครามภายนอก"   และรู้จักเลือกคบกัลยาณมิตร สร้างเครือข่ายพระพุทธศาสนามีพุทธธรรมอยู่
หมวดหนึ่ง ช่ือว่า "มงคลสูตร"  คือเคล็ดลับการสร้างความสุขความเจริญ  สูตรแห่งความสําเร็จข้อแรกของพระพุทธเจ้า
คือ "ต้องหลีกเลี่ยงคนพาล สังสรรค์บัณฑิต"   แล้วโลกให้คําสัญญากับการสร้างสันติภาพภายในมากน้อยเพียงใด 

อย่างไรก็ตามสามารถสรุปแนวคิดสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งดังน้ี (1) การจัดการความขัดแย้งโดยวิธี
ทางการทูตเชิงสันติ สามารถจําแนกสันติวิธีตามแนวน้ีได้  4 วิธี กล่าวคือ การเจรจา การไต่สวน   การไกล่เกลี่ย  และ
การประนีประนอม (2) การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีทางกฎหมายเชิงสันติ  สามารถจําแนกสันติวิธีตามแนวน้ีได้  3 วิธี 
กล่าวคือ อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล  และกระบวนการออกกฎหมาย   (3) ทางเลือกเชิงสันติอ่ืน ๆ  ตามท่ี
มักจะมีการใช้ในโลกน้ี ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง หรือการถอนตัว การเผชิญหน้า  การโน้มน้าว   การสนับสนุน การ
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บังคับและการผลักดัน การโอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบรื่น  การร่วมมือกัน หรือการแก้ปัญหา และการมีส่วนรวม 
ท้ังน้ีสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหลักสูตรสันติศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ   
"เอนก"เรียกอธิการ 2-3มหาวิทยาลัย ถกปมม็อบ "บิ๊กตู่"ย้ําไม่มีวันมองนศ. เป็นศัตรู 

  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นาย
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม
นักศึกษาหลายสถาบัน ว่า พรุ่งน้ี (14 สิงหาคม 2563) จะมีการเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 2-3 แห่ง มา
พูดคุยทําความเข้าใจ โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักการโดยรวมน้ัน อยากให้มีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอยู่แล้ว และไม่
อยากให้มีความขัดแย้งเกิดข้ึนในสังคม รัฐบาลเปิดกว้างในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพในการชุมนุม แต่ขอให้เน้ือหาอยู่กรอบของ
กฎหมาย ไม่ก้าวล่วงสิ่งท่ีละเอียดอ่อน เพราะอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้ง 

  "ขณะที่ข้อเรียกร้องท้ัง 3 ข้อน้ัน การคุมคามน้ัน เราไม่มีการคุกคามอยู่แล้ว แต่สิ่งท่ีพูดกันต้องไปดูใน
รายละเอียดว่าบริบทในการชุมนุมแต่ละท่ี ผู้ท่ีข้ึนปราศรัยมีการแสดงออกอย่างไรบ้าง แต่รัฐบาลต้องยํ้าว่าไม่เคยเห็น
ประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษา ไม่มีวันท่ีจะมองว่าเป็นศัตรู มองเสมอว่าเป็นอนาคตของชาติ และอยากเปิดพ้ืนท่ีให้
มาร่วมคิดร่วมพัฒนาประเทศด้วยกัน ฉะน้ันเรื่องคุกคามน้ันตัดไปได้เลย แต่เน้ือหาบางอย่างท่ีหม่ินเหม่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ต้องเข้าไปดําเนินการ อยากให้เข้าใจตรงน้ันด้วย" น.ส.รัชดา กล่าวและว่า 

  น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญน้ัน ก็ได้แล้ว ซ่ึงอยู่ในกระบวนการ ส่วนการเรียกร้องให้ยุบ
สภา ถ้ายุบสภาก็จะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ อยากให้นักศึกษาแสดงออกและมองทุกอย่างด้วยเหตุและผล ซ่ึงทุกอย่างเป็นไป
ด้วยดี แต่ขอให้ทุกอย่างอยู่กรอบกฎหมาย และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
กมธ.ช้ีปฏิรูปยธ.-แก้รธน.สร้างสมานฉันท์ 
  นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ รองประธานกรรมาธิการกฎหมายหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยนชน สภา

ผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กล่าวถึงข้อสังเกต
ในรายงานของคณะกรรมาธิการ มีท้ังหมด 9 ข้อประกอบด้วย การให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและแก้ไข
รัฐธรรมนูญ การนิโทษกรรมนักโทษคดีการเมือง และอาญาท่ีมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
รักษาบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ การให้ข้อสังเกตเก่ียวกับสื่อ เรื่องการเยียวยา การแสดงความรับผิดชอบด้วย
การขออภัยต่อสังคม ข้อสังเกตเก่ียวกับกองทัพ และข้อสังเกตเร่ืองการชุมนุมและสิทธิการชุมนุม 

       ดังน้ัน สําคัญคือ ประเทศไทยกําลังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 หากประชาชนไม่มี
ความสามัคคีปรองดอง จะไม่สามารถผ่านวิกฤติน้ีไปได้ อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการได้ดําเนินการศึกษาแนวทางการสร้าง
ความปรองดองให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ห ลั ก ข อ ง รั ฐ บ า ล  ดั ง น้ั น รั ฐ บ า ล ส า ม า ร ถ ยิ บ ย ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ช้ิ น น้ี ไ ป ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ทั น ที 
        นายชวลิต ยังกล่าวว่า ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ไม่ได้หยิบยกเร่ืองการชุมนุมของ
นักศึกษามาร่วมพิจารณาเน่ืองจาก การชุมนุมของนักศึกษาเกิดข้ึนภายหลังจากได้รับความเห็นชอบให้นํารายงาน
ดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร อีกท้ังสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ต้ังกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือมารับความคิดเห็นของ
นักศึกษาโดยเฉพาะอยู่แล้ว นอกจากน้ี รัฐบาลยังสามารถรับข้อเรียกร้องดังกล่าวเองได้โดยตรงด้วย 
สภาถกข้อเสนอนิรโทษฯจุดปรองดอง  
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ขณะท่ีรัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณารายงาน "แนวทางการสร้างความปรองดอง สมาน ฉันท์ของคน
ในชาติ"  ตามท่ีคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เสนอมา มีสาระสําคัญ
คือ การเสนอแนวทางสร้างความปรองดอง โดยการให้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือแก้ไขรัฐธรรม นูญให้มี
ความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ไม่มีการสืบทอดอํานาจ และการเสนอนิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ต้ังแต่ปี2548-ปัจจุบัน เฉพาะคดีท่ีมีมูลเหตุจากแรงจูงใจทางการเมือง ไม่รวมคดีอาญา ความผิดตามมาตรา112 และคดี
ทุจริต โดยเสนอให้ออกเป็นพ.ร.ก.หรือร่างพ.ร.บ. ตลอดจนการเสนอให้กองทัพวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อิทธิพลกดดัน
นโยบายรัฐบาล  
ส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับดังกล่าว อาทิ นางอมรัตน์ โชคป

มิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่ารายงานเล่มน้ีแทบไม่มีประโยชน์ ตราบใดที่ฝ่ายบริหาร กองทัพ ยัง
ไม่เข้าใจต้นเหตุปัญหา แบ่งประชาชนเป็นคนชังชาติกับคนรักชาติ โดยเฉพาะผบ.ทบ.ควรทบทวนตัวเอง เรื่องวุฒิภาวะท่ี
พูดเหน็บแนมประชาชน สะท้อนจิตสํานึกท่ีต้องปรับปรุง ผู้มีอํานาจควรหยุดยัดเยียดความเกลียดชังให้เกิดความ
แตกแยกไปมากกว่าน้ี 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/202437 
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พปชร.เสียงแข็ง ไล่ถอนรายงาน “ไม่แก้รธน.-ไม่นิรโทษ” ซัดนศ.ชุมนุมละเมิดรธน. 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 - 17:54 น. 

 

 

 
ส.ส.พปชร. ไล่ถอนรายงาน “ไม่แก้รธน.-ไม่นิรโทษ” ซัดนศ.ชุมนุมละเมิดรธน. 

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ท่ีรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ท่ีมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ทําหน้าท่ีประธานการประชุม เพ่ือพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง แนวทางการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ท่ีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้
พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสาระสําคัญคือ การเสนอแนวทางสร้างความปรองดอง โดยการให้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ไม่มีการสืบทอดอํานาจ และการเสนอนิรโทษกรรม
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองต้ังแต่ปี 2548-ปัจจุบัน เฉพาะคดีท่ีมีมูลเหตุจากแรงจูงใจทางการเมือง ไม่รวม
คดีอาญา ความผิดตามมาตรา112 และคดีทุจริต โดยเสนอให้ออกเป็นพ.ร.ก.หรือร่างพ.ร.บ. ตลอดจนการเสนอให้
กองทัพวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อิทธิพลกดดันนโยบายรัฐบาล ซ่ึงส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีท้ังฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยกับรายงานฉบับดังกล่าว 

เวลา 15.45 น.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า ตนไม่คิดว่า 
รายงานฉบับน้ีจะสร้างความปรองดองได้ เพราะถือเป็นความเห็นอคติของคนบางกลุ่มท่ีต้ังใจยัดเยียดเข้าสู่สภาฯ เพราะ
เน้ือหาไม่ครบถ้วน ไม่มีความเห็นทางวิชาการ ไม่มีบอกเลยว่า ทําไมประเทศไทยจะปรองดองไม่ได้ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับน้ี
ยังอยู่ ตนจึงไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ จุดเริ่มต้นของการสร้างความไม่ปรองดองในสังคม ตนไม่
เข้าว่า ทําไมต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตยตามข้อเรียกร้องประชาชน และนักศึกษาที่กําลังเคล่ือนไหวอยู่ในขณะน้ี กมธ.
ไม่ได้ฟังประชาชนท่ีเหลือท่ีลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ 16 ล้านคนเลย ถ้ามีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับน้ี โดย
ส.ส.ร.แล้วคนอีกกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วประเทศจะปรองดองได้อย่างไร เช่นเดียวกับการนิรโทษกรรม กมธ.เสนอให้
มีการนิรโทษกรรมเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความปรองดองโดยท่ีไม่ย้อนดูอดีตเลย จําในสมัยรัฐบาลน.ส.ย่ิงลักษณ์ ชิน
วัตร ได้หรือไม่ มีนิรโทษกรรมแล้วย่ิงแตกแยก คนออกมาประท้วงเป็นล้านคน จนรัฐบาลต้องยุบสภา บ้านเมืองเดินหน้า
ไม่ได้ จนต้องมีรัฐประหาร รวมถึงการชุมนุนของนิสิตนักศึกษาขณะน้ีก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมีการละเมิด
ตามมาตรา 6 อย่างชัดแจ้ง แล้วพวกตนจะเคารพสิทธิการชุมนุมท่ีเกิดขึ้นได้อย่างไร จึงขอให้ถอนรายงานฉบับน้ีออกไป 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306163 
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“เทพไท” เสนอ นิรโทษกรรม ให้ครอบคลุม มาตรา 112 ด้วย 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 - 17:51 น. 
 
 
 
 
   
 

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ท่ีรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ท่ีมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ทําหน้าท่ีประธานการประชุม เพ่ือพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง แนวทางการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ท่ีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้
พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสาระสําคัญคือ การเสนอแนวทางสร้างความปรองดอง โดยการให้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ไม่มีการสืบทอดอํานาจ และการเสนอนิรโทษกรรม
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองต้ังแต่ปี 2548-ปัจจุบัน เฉพาะคดีท่ีมีมูลเหตุจากแรงจูงใจทางการเมือง ไม่รวม
คดีอาญา ความผิดตามมาตรา112 และคดีทุจริต โดยเสนอให้ออกเป็นพ.ร.ก.หรือร่างพ.ร.บ. ตลอดจนการเสนอให้
กองทัพวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อิทธิพลกดดันนโยบายรัฐบาล ซ่ึงส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับดังกล่าว 
  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า รายงานฉบับน้ีครอบคลุมการสร้าง
ความปรองดอง โดยเฉพาะการนิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองต้ังแต่ปี2548-ปัจจุบันน้ัน แต่อยากให้
ครอบคลุมถึงความผิดมาตรา112 ด้วย เพราะไม่กี่วันท่ีผ่านมาท่าทีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่ีมีต่อมาตรา 112 ให้สัมภาษณ์สื่อหลายฉบับว่า ในหลวงทรงมีพระเมตตา ไม่ให้ใช้
มาตรา112 แสดงให้เห็นเจตนาว่า ไม่อยากให้ใช้มาตรา112 พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า วันน้ีมาตรา112 ไม่มีการใช้เลย 
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาไม่ให้ใช้ ดังน้ัน เม่ือไม่มีการใช้มาตรา112 อีกต่อไป คนท่ีทําผิด
มาตราน้ีท่ีผ่านมา ก็ไม่มีเหตุผลใดท่ีจะไม่นิรโทษกรรมให้ด้วย อยากให้เพ่ิมการนิรโทษกรรมให้ผู้ทําผิดมาตรา 112 ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306200 
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ไฟเขียวร่างระเบียบสํานักนายกฯ ตามทรัพย์สินรัฐคืนจากทุจริต 
พฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 19.13 น. 
 
 
 
 
 
 
ครม.เห็นชอบจัดทําร่างระเบียบสํานักนายกฯ ตั้งกฎเหล็กติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการทุจริต 

เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจัดทําร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แล้วนําเสนอครม.ต่อไป  อีกท้ังมีมติให้นํา
กระบวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการ
เอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มาเป็นหลักการในการจัดทําร่าง
ระเบียบดังกล่าว  รวมท้ังให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจในการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างระเบียบน้ี  

สําหรับสาระสําคัญของเรื่อง โดยท่ีร่าง พ.ร.บ.มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ 
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ยังมีประเด็นปัญหาเก่ียวกับ
หน่วยงานท่ีจะเป็นผู้ทําภารกิจในการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างพ.ร.บ.ฉบับน้ี  และแม้คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) จะเห็นว่ากระทรวงการคลังมีหน้าท่ีและอํานาจเก่ียวกับทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2554 การติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจึงเป็นหน้าท่ีของกระทรวงการคลัง และ
เหมาะสมท่ีจะจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะด้านข้ึนในกระทรวงการคลังเพ่ือทําภารกิจน้ีก็ตาม แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันจาก
กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ประกอบกับผลการประชุมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเม่ือวันท่ี 5 ส.ค.63 เห็นว่าเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลในการจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรปรับ
รูปแบบของมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว  อีกท้ังเป็นการวาง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้นํากระบวนการ
ติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนในร่าง พ.ร.บ. มาปรับใช้ในระเบียบน้ี และให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจน้ีใน
กระทรวงการคลัง 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789754 
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ประยุทธ์ ยึดอํานาจสภา 500 ต้ังกรรมการ “ขับเคลื่อนไทย” 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 - 18:50 น. 

 

 

 
 

 

ประยุทธ์ ยึดอํานาจสภาผู้แทนราษฎร 500 คน ตั้งคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนไทย แก้ปัญหาประชาชนตรง
ไม่ผ่าน ส.ส. 

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีทําเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทุกคน เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ให้เลขานุการร่วมแต่งต้ังข้าราชการจํานวนหน่ึง เป็นผู้ช่วยเลขานุการตามความจําเป็น 

หน้าท่ีและอํานาจ กํากับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีโดยเริ่ม
จากปัญหาท่ีเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
ในระดับพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการ ให้รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ใ น ภู มิ ภ า ค เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ น ว คิ ด ขั บ เ ค ลื่ อ น ไ ท ย ไ ป ด้ ว ย กั น ใ น เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รัฐมนตรีคนหน่ึงรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดตามที่กําหนดเพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินการคําสั่งน้ี 

การรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด หมายถึงการให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ
จังหวัดในแต่ละจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบหน้าท่ีและอํานาจ ดังน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน
กรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดจํานวนไม่เกิน 4 คนผู้แทนหน่วยทหารในจังหวัดจํานวน 1 คน ผู้แทนรัฐวิสาหกิจในจังหวัด
จํานวน 1 คน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัด จํานวนไม่
เกิน 2 คน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดจํานวน 1 คน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน ในจังหวัด
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จํานวน 1 คน ผู้แทนภาคประชาชนหรือประชาสังคม ในจังหวัดจํานวน 1 คน ผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
ในจังหวัดจํานวน 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อันจะยังประโยชน์แก่การพัฒนาและการแก้ปัญหาในจังหวัด จํานวนไม่เกิน 3 คน 
ปลัดจังหวัด กรรมการและเลขานุการร่วม หัวหน้าสํานักงานจังหวัด กรรมการและเลขานุการร่วม 
หน้าท่ีและอํานาจ ติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด และจัดให้มีการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ในกรณีท่ีเกินขีด
ค ว ามส าม า ร ถห รื อ ศั ก ย ภ าพขอ ง จั ง ห วั ด  ใ ห้ ร า ย ง า น รั ฐ มนต รี ท่ี รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ท่ี จั ง ห วั ด 
บูรณาการการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชีวิตวิถีใหม่และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เห็นความจําเป็นในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
การสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมท้ังสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความสําคัญของสถาบันหลักของชาติในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
ประสานการปฏิบัติและติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือ
สนองตอบความต้องการของประชาชน 

รายงานผลการดําเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแล้วส่งสําเนาคําสั่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก
ครั้งท่ีมีการแต่งต้ังหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเพ่ือรายงานนายกรัฐมนตรีผ่านรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําส่ังน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังกรรมการขับเคล่ือนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดคณะ
แรก ให้แล้วเสร็จและจัดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน 30 วันโดยกําหนดประเด็นกลุ่มปัญหาท่ีเป็นความเดือดร้อนหรือ
ความจําเป็นเร่งด่วนของจังหวัด แนวทาง แผนและข้ันตอนการดําเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทาง
การบูรณาการการทํางานร่วมกันและการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ในการดําเนินการ
ของคณะกรรมการดังกล่าว ให้คํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความเร่งด่วนของปัญหา 
ความต้องการของประชาชน และข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภาด้วย 
ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงในเขตพ้ืนที่ตรวจ ราชการท่ีเกี่ยวข้องให้
คําแนะนํา ช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยราชการท่ีตนสังกัดเพ่ือช่วยในการสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับจังหวัด
ได้ 

สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. 2547 โดยเบิกจ่ายจากกระทรวงมหาดไทย ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-505502 
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ม็อบจุฬาฯ เดินหน้าชุมนุมเย็นน้ี แม้มีประกาศห้าม พร้อมรับหากถูกลงโทษทางวินัย 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 - 12:44 น. 

 
 
 
 
 
 

จากกรณี กลุ่มคณะจุฬาฯและสปริงมูฟเมนต์ ย่ืนหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมเพ่ือผลักดันปัญหาของนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ความรู้ด้านการเมืองของนิสิตต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ในวันศุกร์
ท่ี 14 สิงหาคม ก่อนท่ี สํานักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ประกาศไม่
อนุมัติให้จัดกิจกรรมเน่ืองจากย่ืนหนังสือกระช้ันชิด หว่ันกรงความปลอดภัยน้ัน 

ล่าสุดกลุ่มผู้จัดกิจกรรมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก คณะจุฬาฯ ยืนยันจะจัดกิจกรรมตามแผนเดิมต่อไป โดยระบุ
ข้อความว่า อ๋อ…ค่ะ //ย้ิม เจอกัน 16.00 น. ชาวจุฬาขอเธอมาช่วยรวมพล ลานพระบรมรูปสองรัชกาล หากผู้จัดจะต้อง
โดนลงโทษทางวินัยเพ่ือได้ขับไล่เผด็จการ ก็คงต้องยอมแล้วค่ะ #เสาหลักจะหักเผด็จการ #ผู้จัดยอมโดนตัดคะแนนแต่
ไม่ยอมรับใช้เผด็จการ 
 
 อ้างอิง :  
https://www.matichon.co.th/wp-
content/uploads/2020/08/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8
%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0
%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.
jpg 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/440176?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวท่ีเก่ียวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/440169?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
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มติเพ่ือไทย ส่งตัวแทนส.ส.เข้าช่วยดูแลม็อบอย่างเป็นทางการ ท่ัวประเทศ 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 - 12:32 น. 

 

 

 
 
 
 
  พท.ส่งตัวแทนส.ส.เข้าประสานงานพ้ืนท่ีชุมนุมกลุ่มนศ. ช่วยดูแลความปลอดภัย-อํานวยความสะดวกแบบ
ทางการ ป้องกันข้อครหาอยู่เบื้องหลัง พร้อมทําหนังสือรับรองเงินเดือน หากพบนักศึกษาถูกจับกุม เข้าประกันตัวได้ทันที 

เม่ือเวลา 11.00 น. วันท่ี 14 สิงหาคม ท่ีรัฐสภา นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทยในฐานะ
ประธานคณะทํางานเพ่ือติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ในคณะกรรมาธิการการ
ปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมเพ่ือแสดงออกทางความคิดของนิสิต นักศึกษาแต่ละจังหวัด 
ว่า พรรคเพ่ือไทยได้มีมติให้ตัวแทนส.ส.เขตในจังหวัดน้ันๆ เข้าไปดูแลประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงได้ทันที 
หากมีการชุมนุม โดยช่วยดูแลความสงบและความปลอดภัยให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ โดยพรรคเพ่ือไทยตระหนักถึง
การชุมนุมของนักศึกษาว่าได้ขยายตัวมากข้ึน จึงได้ให้ส.ส.แต่ละพ้ืนท่ีเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นทางการ ไม่ต้องกลัว
ว่าจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบ้ืองหลังแต่อย่างใด เพราะถือเป็นหน้าท่ีของผู้แทนราษฎรในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี พรรคเพ่ือไทย ยัง
ได้ทําหนังสือรับรองเงินเดือน ในกรณีท่ีหากมีนิสิตนักศึกษาถูกจับกุม พรรคเพ่ือไทยพร้อมจะเข้าไปประกันตัวทันที 

เม่ือถามว่า บทบาทท่ีจะเข้าไปประสานงานในพ้ืนท่ีมีเรื่องใดบ้าง นายสมคิด กล่าวว่า การอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ชุมนุม เช่น สถานท่ี ห้องนํ้า หรือเปิดพ้ืนท่ีเพ่ือสามารถใช้เป็นกิจกรรมชุมนุมได้ไปจนถึงกรณีการถูกข่มขู่ คุกคาม 
สามารถประสานกับส.ส.เพ่ือไทยในพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยดูแลให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีได้ทันที สามารถทําได้ทุกเขตท่ีมีส.ส.เพ่ือไทย
อยู่ในพ้ืนท่ี 

เม่ือถามว่า กรณีนักศึกษาท่ีจัดชุมนุม พูดถึงเรื่องสถาบัน พรรคเพ่ือไทยจะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ นาย
สมคิด กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบ ใครพูดอะไรก็พูดไป เราไม่มีสิทธิไปบังคับ เพราะเราแค่เข้าไปดูแลความปลอดภัย ความ
เรียบร้อยและสังเกตการณ์ และแจ้งข้อมูลมายังอนุกรรมาธิการการปกครองเท่าน้ัน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพ่ือไทยได้ต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน โดยมีรายช่ือได้แก่ นายสมคิด เช้ือคง นายเกรียง กัลป์ติน้ันท์ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายชู
วิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นายการุณ โหสกุล นางสมหญิง บัวบุตร นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ นายวรสิทธ์ิ กัลป์ตินันท์ นายเอกชัย 
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ทรงอํานาจเจริญ นายรัฐกิตต์ิ ผาลีพัฒน์ นายประภูศักด์ิ จินตะเวช นายดะนัย มะหิพันธ์ นายปิยวัฒน พันธ์สายเช้ือ นาย
บุญแก้ว สมวงศ์ นายธนกร ไชยกุล นางสาวชนก จันทาทอง นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ นายภาควัต ศรีสุรพล นายสยาม 
หัตถสงเคราะห์ นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายองอาจ วงษ์ประยูร นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์
สุทธ์ิ นายวัน อยู่บํารุง นายอนุสรณ์ ป้ันทอง นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา นายจิรทัศ ไกร
เดชา นายจักรพล ต้ังสุทธิธรรม นายวันนิวัติ สมบูรณ์ นางสาวกิตต์ิรัญญา วาจาดี นางสาวจิราพร สินธ์ุไพร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306891 
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32 ส.ส.เพ่ือไทย ประกาศดูแลม็อบนักศึกษา พร้อมแลก เอาตําแหน่งประกันตัว! การเมื 
อ14 ส.ค. 2563-12:31 น. 
 

 

 

 

“เพื่อไทย” แท็คทีม ตั้งตัวแทนประสานงาน ดูแลม็อบนศ. ลั่น พร้อมประกันตัว-ดูแลความปลอดภัยทุกทาง 
ไม่หว่ันถูกโยงเอี่ยวปมสถาบัน ช้ีเป็นสิทธิของนักศึกษา 

เมื่อเวลา 11.20 น. วันท่ี 14 ส.ค. ที่รัฐสภา นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยในฐานะ
ประธานคณะทํางานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ในคณะกรรมาธิการ
การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมเพ่ือแสดงออกทางความคิดของนิสิต นักศึกษาแต่
ละจังหวัดว่า 

พรรคเพื่อไทยได้มีมติให้ตัวแทนส.ส.เขตในจังหวัดนั้นๆ เข้าไปดูแลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคงได้ทันที หากมีการชุมนุม โดยช่วยดูแลความสงบและความปลอดภัยให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ โดย
พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงการชุมนุมของนักศึกษาว่าได้ขยายตัวมากขึ้น จึงได้ให้ส.ส.แต่ละพื้นที่เข้าไปปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างเป็นทางการ 

ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังแต่อย่างใด เพราะถือเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในพื้นที่ 
ทั้งน้ี พรรคเพื่อไทย ยังได้ทําหนังสือรับรองเงินเดือน ในกรณีท่ีหากมีนิสิตนักศึกษาถูกจับกุม พรรคเพื่อไทยพร้อม
จะเข้าไปประกันตัวทันที 

เมื่อถามว่าบทบาทที่จะเข้าไปประสานงานในพื้นที่มีเรื่องใดบ้าง นายสมคิด กล่าวว่า มีเรื่องการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม เช่น สถานที่ ห้องนํ้า หรือเปิดพื้นที่เพื่อสามารถใช้เป็นกิจกรรมชุมนุมได้ ไปจนถึง
กรณีการถูกข่มขู่ คุกคาม สามารถประสานกับส.ส.เพื่อไทยในพื้นท่ีเพื่อช่วยดูแลให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีได้ทันที ยํ้า
ว่าสามารถทําได้ทุกเขตท่ีมีส.ส.เพ่ือไทยอยู่ในพ้ืนท่ี 

เมื่อถามว่ากรณีนักศึกษาที่จัดชุมนุม พูดถึงเรื่องสถาบัน พรรคเพื่อไทยจะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ 
นายสมคิด กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบ ใครพูดอะไรก็พูดไป เราไม่มีสิทธิไปบังคับ เพราะเราแค่เข้าไปดูแลความ
ปลอดภัย ความเรียบร้อยและสังเกตการณ์ และแจ้งข้อมูลมายังอนุกรรมาธิการการปกครองเท่าน้ัน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4704106 
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ผู้อ่านส่วนใหญ่ คิดว่า รัฐบาล ไม่พร้อมกับการ เลือกต้ังท้องถ่ิน 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 - 22:00 น. 

 

 

 
จากกรณีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แจงท่ีประชุมวุฒิสภา เลือกต้ังท้องถ่ิน อาจจะยังไม่พร้อม ช้ี 

กกต. ยังต้องอบรมเจ้าหน้าท่ี ยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถ่ิน เน่ืองจากต้องรอ กกต. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี  
จากน้ัน นายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กกต.แถลงว่า หากรัฐบาลมีความจริงใจในการกระจาย

อํานาจและการเลือกต้ังท้องถ่ินขอให้แจ้งมายังกกต.เพ่ือกําหนดวันเลือกต้ัง โดยขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือนนับแต่วันน้ี 
เพ่ือให้กกต. ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ัง และจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีน้ี 
มติชนออนไลน์ ขอสอบถามว่าท่านคิดว่า กกต. หรือ รฐับาล ไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถ่ิน เพราะเหตุใด 
โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ 
 ท้ังน้ีผลสํารวจผ่านช่องทางทวิตเตอร์มติชนออนไลน์ท่ีมีผู้ร่วมโหวตกว่า 1.5 พันโหวต  พบว่าร้อยละ 96 คิดว่า
รัฐบาลไม่พร้อมกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน และร้อยละ 4  เห็นว่ากกต. 
  เช่นกันกับช่องทางทวิตเตอร์ท่ีมีผู้ร่วมโหวต 489 คิดว่ารัฐบาลไม่พร้อมร้อยละ95.1  และร้อยละ 4.9 เห็นวา 
กกต. ไม่พร้อม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_2306559 
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ทุกสายตา จ้องไปยัง รัฐธรรมนูญ กับปรากฏการณ์ ณ 16 สิงหาคม 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 - 08:22 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของการเคล่ือนไหวชุมนุมและเรียกร้องของ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเด็นทางการเมือง
เริ่มมีความแจ่มชัดและรวม ศูนย์ไปยัง “รัฐธรรมนูญ”อย่างมิอาจปัดปฏิเสธได้ ถามว่านํ้าเสียงจากรัฐบาล นํ้าเสียงจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อ่อนลงหรือไม่ อ่อนลงอย่างเด่นชัด อ่อนลงในเรื่อง”รัฐธรรมนูญ” เป็นความอ่อนลงเม่ือมอง
อย่างเปรียบเทียบกับความรู้สึกเดิมซ่ึงเคยกระห่ึมภายในพรรคพลังประชารัฐถึงกับสรุปออกมาว่า “รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 
DESIGN มาเพ่ือพวกเรา” 

น่ันก็คือ เป็นรัฐธรรมนูญเพ่ือการสืบทอดอํานาจ จากท่ีเคยยึดมาได้จากรัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 
ตรงน้ีคือ”จุดแข็ง” จุดอันเป็นความได้เปรียบในทางการเมือง 
แต่จากเดือนเมษายน 2560 ซ่ึงประกาศและบังคับใช้เม่ือผ่าน การเลือกต้ังเดือนมีนาคม 2562 เพียง 1 ปีก็เห็นชัด 
ชัดว่าท่ีเคยเป็น”จุดแข็ง”กลับกลายเป็น “จุดอ่อน” 
  แม้จะมีความไม่พอใจต่อรัฐธรรมนูญนับแต่ร่าง ผ่านประชามติกระท่ังประกาศและบังคับใช้เม่ือเดือนเมษายน 
2560 แต่ความไม่พอใจน้ันก็ดําเนินไปอย่างกระจัดกระจาย 
ไม่สามารถทําให้ภายในคสช. ภายในรัฐบาลและโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดความยินยอมได้ 
ต่อเม่ือผ่านการเลือกต้ังเม่ือเดือนมีนาคม 2562 ต่อเม่ือมีการชุมนุมของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 
และเยาวชนปลดแอก เม่ือตอนค่ําของวันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม 
ประเด็นของ”รัฐธรรมนูญ” จึงกลายเป็นเรื่องร้อนและสังคมเริ่มตระหนัก”ร่วม”ว่าจําเป็นต้องมีการทําอะไรกับ”
รัฐธรรมนูญ” 

เพราะว่าการชุมนุมมิได้มีเพียงเม่ือวันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม หากจากวันน้ันเป็นต้นมา การชุมนุมและเรียกร้อง
ให้จัดการกับ”รัฐธรรมนูญ”ได้กลายเป็นกระแสเหมือนประกายไฟไหม้ลามทุ่ง 
เป็นเจตจํานง”ร่วม”ท่ีใหญ่โตและกว้างขวางในขอบเขตท่ัวประเทศข้ึนมาโดยอัตโนมัติ 
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ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีคล้ายกับผ่อนปรนอาจมีเจตนาเพ่ือทําให้ความร้อนแรงเบาบางและจางคลายลง 
แต่สังคมก็ไม่แน่ใจหรือไม่ว่าจะเป็นไปตามความปรารถนาน้ัน 
เพราะว่าในท่ีสุดข้อเรียกร้องอันมีจุดเร่ิมเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม ก็จะปรากฏออกมาในวันท่ี 16 สิงหาคม 
ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บนถนนราชดําเนิน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2306640 
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พลพรรค 'รุ้ง' กลางศึกต่างรุ่น 
14 สิงหาคม 2563  
 
 

 

 

พลันท่ีการชุมนุม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จบลง สังคมไทยส่ันสะเทือนยิ่ง
กว่าสมัยท่ีนักวิชาการและคนเส้ือแดง ยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา 112 

 ปี 2555 กลุ่มแดงอิสระออกแคมเปญ “ปรากฏการณ์ 112 ริกเตอร์” แต่ปี 2563 ปรากฏการณ์ 10 ข้อเสนอ
ของนักศึกษาธรรมศาสตร์ สั่นสะเทือนสังคมไทยย่ิงนัก 
 ช่ือแนวร่วม “ธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ได้รับการพูดถึงมากข้ึน และอยากทราบว่า แกนนํากลุ่มดังกล่าวเป็นใครบ้าง? 
 ท่ีเปิดหน้าตั้งแต่ก่อนจัดกิจกรรม มีเพียงคนเดียวคือ “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 “รุ้ง” ปนัสยา ร่วมงานกับ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ เคลื่อนไหวในนามพรรคโดมปฏิวัติ และ สนท. มาสอง
สามปีแล้ว เม่ือแฟลชม็อบภาคแรก วันที่ 27 ก.พ.2563 ในกิจกรรม “รวมพลังธรรมศาสตร์ ทวงคืนอนาคต” ท่ีลาน
พญานาค ธรรมศาสตร์ รังสิต วันน้ัน “รุ้ง” ร่วมกับ พริษฐ์ ชิวารักษ์ และณัฐชนน ไพโรจน์ หัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติ เป็น
แกนนําจัดกิจกรรมดังกล่าว สําหรับการชุมนุมครั้งใหม่ พรรคโดมปฏิวัติ ไม่ได้เป็นเจ้าภาพ แต่ “รุ้ง” ร่วมงานเพ่ือนๆ ใน
นามแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม การจัดกิจกรรมครั้งน้ี อลังการงานสร้าง ด้วยเวทีมาตรฐาน พร้อมจอแอลอีดี
ขนาดใหญ่เป็นฉาก อุปกรณ์แสงสีสําหรับการใช้แสดงดนตรี 
เหตุท่ีรุ้งและเพ่ือนๆ จัดกิจกรรมธรรมศาสตร์จะไม่ทน ได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกมหาวิทยาลัย เพราะมีองค์การนักศึกษามหา
วิทยาธรรมศาสตร์ (อมธ.) อํานวยความสะดวกให้ทุกอย่าง 

  ไม่แปลกท่ี อมธ.จะออกแถลงการณ์ มีความเห็นว่า 10 ข้อเสนอฯ “..ไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อกฎหมายแต่เป็นการ
แสดงออก ซ่ึงสามารถทําได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”  

 “รุ้ง” ปนัสยา ให้สัมภาษณ์ข้ามฟ้ากับจอม เพชรประดับว่า รู้สึกผิดหวังที่คณะผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ท่ีไม่
ปกป้องพวกเธอ ท้ังท่ีได้นําเสนอสคริปต์ และข้อเสนอให้ฝ่ายบริหารดูแล้ว 
แกนนําแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จะไม่ยอมลดเพดานข้อเรียกร้อง ไม่กลัวการถูกจับ และการเผชิญหน้ากับ
ฝ่ายตรงข้าม 
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 เยาวชนปลดแอกหรือเยาวชนรุ่นนี้ มีความฝันท่ีจะนําสังคมไทยก้าวไปสู่ประชาธิปไตยเสรีนิยม ซ่ึงอยู่คนฝ่ังฝันกับ
คนรุ่นเก่า น่ีคือจุดเส่ียงของประเทศไทย 
 
อ้างอิง: 
:https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893576?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=analysis 
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อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/cartoon/5/154/12#mostShared-pol 

 


