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ข่าวประจ าวนัที่ 15 สงิหาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บรหิารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
กกต.อุดรธานี ติวเข้มการเลือกตั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ 
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2 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

กกต.อุดรธานี ปลุกจิตส านึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 5 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มท. เร่งชงจัดเลือกต้ังท้องถิ่นให้เร็วที่สุด 7 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “พล.อ.อนุพงษ”์ ยัน มท.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 9 
3 ทีเอ็นเอ็นออนไลน์ มท.1ยันมหาดไทยพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ช้ีงบประมาณเพียงพอ 10 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ มท.1 เผยกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 11 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ มท.1 รับปากจะเร่ง”เลือกตั้งท้องถิ่น”ให้เร็วที่สุด 12 
6 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล"ไล่ไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น บี้"นายกฯ"ตอบให้ชัด จะจัดเมื่อไหร ่ 13 
7 สยามรัฐออนไลน์ ครป. ชง แก้รัฐธรรมนูญ 12 ประเด็นปลดชนวนวิกฤติการเมือง 15 
8 ไทยรัฐออนไลน ์ รยุศด์ แนะ รบ.-สภา ฟังคนรุ่นใหม่ เพื่อก้าวใหม่ปกป้องสถาบัน 17 
9 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดตัว 32 ส.ส.เพื่อไทย พร้อมประกันนักศึกษา 18 
10 เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน ์ 'ธนาธร' ยันจุดยืนเคียงข้างม็อบนศ. จี้ผู้มีอ านาจจริงใจรับฟังปัญหา 20 
11 ไทยรัฐออนไลน ์ 14 คณาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ ค้านห้ามจัดชุมนุม ป้องนิสิตมีสิทธิเสรีภาพ 22 
12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ แถลงการณ์ 14 อาจารย์นิติศาสตร์จุฬา ค้าน "ค าสั่งห้าม" นิสิตจัดชุมนุม 24 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 23 คณาจารย์มธ.ออกแถลงการณ์ ระวังไม่ให้การใช้เสรีภาพบั่นทอน

คุณค่าที่คนกลุ่มอื่นยึดถือจนพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง 
26 

14 เนช่ันออนไลน์ 14 อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ ค้านไม่อนุญาต "ม็อบนิสิต" ใช้พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยชุมนุม 

28 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ คณาจารย์นิติศาสตร ์มธ. ออกแถลงการณ ์กรณีความขัดแย้ง-ใช้เสรีภาพชุมนุม 30 
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16 ไทยโพสต์ออนไลน์ "เอนก"ขอให้ทกุมหา'ลัย ดูแลนศ.แสดงออกทางการเมืองแนวทางที่
ถูกต้อง ไม่ก้าวล่วงสถาบันฯ  ไม่อยากเห็นการนองเลือดอีก 

32 

17 ข่าวสดออนไลน์ จุฬาฯ พรึ่บ! ประกาศถ้าจะเป็นเสาหลักต้องค้ าจุนปชต. ไม่ใช่ผดุงเผด็จการ 34 
18 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ จุฬาฯคึก นิสิตเมินค าสั่งห้ามชุมนุม จี้หยุดคกุคามประชาชน 35 
19 มติชนออนไลน ์ เครือขา่ยรามฯ อ่านแถลงการณ์จี้ รบ. 4 ข้อ ขีดเส้น 10 วัน บิ๊กตู่ไม่

ขยับ จะไปเยี่ยมที่ท าเนียบ 
37 

20 คมชัดลึกออนไลน ์ เครือข่ายรามค าแหงเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรม แฟลชม็อบไล่รัฐบาล 38 
21 BRIGHT TODAY

ออนไลน์ 
องค์การนักศึกษามธ. ยัน จัดม็อบเย็นนี้ จี้ รฐับาลยุบสภา จดัเลือกต้ัง
ใหม่ทันท ี

40 

22 เดลินิวส์ออนไลน ์ ฝ่ายค้านยื่นญัตติร่างแก้ไขรธน. 17 ส.ค.นี้ พร้อมดึงปชช.ร่วม 41 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ ความขัดแย้งเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรก่ออารมณ์แรงเป็นชนวนสู่ความรุนแรง 42 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไทย 'ซับซ้อน' ในสามมิต ิ 45 
3 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ - ไม่ซ้ ารอย 6 ตุลา 49 
4 ข่าวสดออนไลน์ ชกไม่มีมุม โดย...วงค์ ตาวัน - เลือกตั้งท้องถิ่น อีกเรื่องเขย่ารัฐบาล 50 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เอาต าแหน่งเดิมพัน 52 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บทเรียนที่ไม่เคยจ า 54 
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14 ส.ค. 2563  

กกต.อุดรธาน ีติวเข้มการเลอืกตั้ง ส่งเสริมการมีสว่นร่วม สร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถกูต้อง
เกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยฯ 

 
            วันนี้ (14 ส.ค. 63) นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้าง
จิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง น าเลขาฯ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลทุกแห่ง , ดีเจประชาธิปไตยชุมชน และสื่อมวลชน
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 240 คน ระยะเวลาในการจัดอบรมจ านวน 1  วัน ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า
นานาชาต ิมณฑาทิพย ์ฮอลล ์จังหวัดอุดรธานี 
            ผู้อ านวยการ กกต.อุดรธานี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งเน้นให้การ
เลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นการเลือกตั้งที่ด าเนินการโดยประชาชน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน
ของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจ
ข้างต้น ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม  ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต จึงได้จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้น 
            ผู้อ านวยการ กกต.อุดรธานี กล่าวอีกว่า การจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและประชาชนทั่วไป รวมถึงให้เครือข่ายและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกของประชาชน ให้เห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกต้ัง  
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200814125928001  
 

https://dc.prd.go.th/uploads/image/2563/8/14/effd0ab004285502a80a4d676ee3fe57.jpg
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200814125928001
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14 ส.ค. 2563 

กกต.อุดรธาน ีปลกุจิตส านกึพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย 

 
กกต.อดุรธานี ปลกุจติส านกึพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย  
            ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตย ปลุกจิตส านึกประชาชนให้เห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง  
            วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มลฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นายธวัช
ชั ย  ศรีท อง  รองผู้ ว่ า ราชการจั งห วัดอุ ด รธานี  เป็ นป ระธาน เปิ ด โค รงการสร้ างจิ ต ส านึ กพ ล เมื อ งดี วิ ถี
ประชาธิปไตย กิจกรรม เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต าบล หรือ ศส.ปชต. ทุกแห่ง ดีเจประชาธิปไตยชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี รวม 240 คน โดยมีผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี อาทิ นายพิทยา สุนทรวิภาค ว่าที่ พ.ต.วีร
ยุทธ ไวยภาษ นายมาลัยวรณ ์ตั้งอรุณสวัสดิ ์ร่วมงาน  
            นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  กล่าว
ว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560 มาตรา 76 ได้ก าหนดให้ รัฐพึงส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้และความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อ านาจอธิปไตย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ท าให้เกิดช่องว่างในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเมือง โดยเห็นว่าเรื่องการเมืองเป็น
เรื่องไกลตัว ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนไม่ตระหนักเห็นความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ทุกๆ ด้าน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของประเทศ
ไทย ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งเน้นให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นการเลือกตั้งที่
ด าเนินการโดยประชาชน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  
            ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจข้างต้น ว่ามี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

6 

 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งที่จะมี
ขึ้นในอนาคต จึงได้จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึก
พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
เครือข่ายและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และส่งเสริมและปลูก
จิตส านึกของประชาชน ให้เห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
เลือกตั้ง  

 

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200814220611221 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200814220611221
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14 สิงหาคม 2563  

มท. เร่งชงจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้เร็วที่สุด 

 
"อนุพงษ์" ยันมหาดไทยเร่งเสนอ "ครม." ชงจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้เร็วที่สุด 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการ
จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการในส่วนในเกี่ยวข้อง เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะท าเรื่อง
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งใดและรูปแบบใดก่อน  ส่วนในเรื่อง
งบประมาณหากผ่านพ้นหลังเดือน ก.ย.2563 ไปสู่ปีงบประมาณ 2454 ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยัง
ทุกท้องถิ่นไปแล้วให้เตรียมจัดการเลือกตั้ง ยืนยันว่าจะเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนจะเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใดก่อน
เป็นอ านาจ ครม.พิจารณาก าหนด 

ผู้สื่อรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัด
จังหวัด และพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าว
รายงานความเป็นมาของโครงการ 

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ในสภาวการณ์เช่นนี้ พวกเราทุกคนจ าเป็นต้องช่วยกันท าเพื่อชาติ เศรษฐกิจต้อง
เดินได้ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ได้ร่วมกันใช้ความรู้และใช้ภูมิปัญญาของไทย สร้าง
สิ่งที่มีคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยงบประมาณโครงการนี้มาจาก พ.ร.บ.กู้เงินฯ ดังนั้นขอให้ผู้ว่าฯ 
ช่วยดูแลให้ทุกขั้นตอนการด าเนินการต้องมีความโปร่งใส ไม่มีการโกงให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที ่และยกระดับเศรษฐกิจไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ ได้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมน าแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร จ านวน 87 รางวัล 

ส าหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 2.การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล
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และพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ระดับครัวเรือน 3.การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่
เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 

4.การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 5.การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับต าบล 6.การพัฒนา
สร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และ 7.การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ 
Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ใน
อนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893647  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893647
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14 สิงหาคม 2563 1:51 pm  

“พล.อ.อนพุงษ์” ยัน มท.พร้อมจัดเลอืกตั้งทอ้งถิน่ 

 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 14 ส.ค.-“พล.อ.อนุพงษ์” ยันมหาดไทยพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้งบประมาณเพียงพอ ให้ 
ครม.พิจารณาจัดการเลือกตั้งในระดับใดก่อน 

พล.อ.อนุงพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่งในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น  เช่น การส ารวจจ านวน
ประชากรในแต่ละพื้นที่ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจงบประมาณให้เพียงพอ ซึ่ง
งบประมาณเดิม แม้จะมีอยู่แล้ว แต่เมื่อผ่านเดือนกันยายน ซึ่งเป็นสิ้นปีงบประมาณ ทางกระทรวงได้ให้ส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการต้ังงบประมาณปี 2564 มาใช้ด าเนินการด้วย  

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งจะเริ่มจากระดับบน หรือระดับล่างก่อนนั้น อยู่ที่
คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพิจารณา และเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อน เพราะที่
ผ่านมา มีการด าเนินการเลือกตั้งซ่อมในช่วงที่มีการบังคับใช้  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่สิ่งส าคัญ คือ การเลือกตั้งในช่วง
สถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ต้องมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ
สาธารณสุข รวมถึงการก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยเลือกต้ังไม่เกิน 600 คน.- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-502532  

https://tna.mcot.net/politics-502532
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14 สิงหาคม 2563 14:25 

มท.1ยนัมหาดไทยพร้อมจัดเลือกตัง้ท้องถิน่ ชีง้บประมาณเพยีงพอ 

 
มท.ยนืยันมหาดไทยพร้อมจัดเลือกตั้งทอ้งถิน่ ชี้งบประมาณเพียงพอ รอ ครม.พจิารณาให้จัดการเลอืกตั้งในระดับใดก่อน 

วันนี้ (14ส.ค.63) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น 
การส ารวจจ านวนประชากรในแต่ละพื้นที ่ก็ได้ด าเนินการไปแล้ว  

ขณะเดียวกันกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจงบประมาณ ให้เพียงพอ ซึ่งงบประมาณเดิมแม้จะมีอยู่แล้ว 
แต่เมื่อผ่านเดือนกันยายน ซึ่งเป็นสิ้นปีงบประมาณ ทางกระทรวงได้ให้ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตั้งประมาณปี 2564 มาใช้
ด าเนินการด้วย  

อย่างไรก็ตามการจัดการเลือกตั้งจะเริ่มจากระดับบนหรือระดับล่างก่อนนั้น อยู่ที่ ครม. จะพิจารณา และเห็นว่า
การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องมีการยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ก่อนเพราะที่ผ่านมาก็มีการด าเนินการเลือกตั้งซ่อมในช่วงที่
ใช้ พรก.ฉุกเฉินได้ แต่สิ่งส าคัญคือการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ท าให้ต้องมีการเว้นระยะห่างตาม
มาตรการสาธารณสุข รวมถึงต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง จากเดิม 1,000 คนต่อหน่วย เหลือประมาณ 600 คนต่อหน่วย 
ด้วย  
 
อ้างอิง https://www.tnnthailand.com/content/51339  

https://www.tnnthailand.com/content/51339
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เผยแพร่: 14 ส.ค. 2563 14:34   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

มท.1 เผยกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเลือกตัง้ท้องถิน่ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น ว่า กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมระดับหนึ่งในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น  การส ารวจจ านวน
ประชากรในแต่ละพื้นที ่

อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งจะเริ่มจากระดับบน หรือระดับล่างก่อนนั้น อยู่ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา 
และเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะที่ผ่านมา มีการด าเนินการเลือกตั้งซ่อม
ในช่วงที่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ แต่สิ่งส าคัญคือการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้ต้องมีการเว้น
ระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข รวมถึงต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง จากเดิม 1,000 คนต่อหน่วย เหลือประมาณ 600 คน
ต่อหน่วยด้วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000083323  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000083323
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14 Aug 2020 15:16 น.  

มท.1 รับปากจะเร่ง”เลือกตั้งท้องถิ่น”ให้เร็วที่สุด 

 
"อนุพงษ์" ยันมหาดไทยเร่งเสนอครม. ชงจัด"เลือกตั้งท้องถิ่น"ให้เร็วที่สุด ส่วนจะเป็นระดับใดก่อนเป็นอ านาจ ครม.

พิจารณา  

วันที่ 14 ส.ค. 2563 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัด
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการในส่วนในเกี่ยวข้อง เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะท าเรื่องเพื่อ
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งใดและรูปแบบใดก่อน 

ส่วนในเรื่องงบประมาณหากผ่านพ้นหลังเดือน ก.ย.2563 ไปสู่ปีงบประมาณ 2454 ที่ผ่านมาปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้สั่งการไปยังทุกท้องถิ่นไปแล้วให้เตรียมจัดการเลือกต้ัง   

ยืนยันว่าจะเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนจะเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใดก่อนเป็นอ านาจ ครม.พิจารณาก าหนด”
พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/445576?utm_source=slide_topnews&utm_medium=in
ternal_referral  

https://www.thansettakij.com/content/politics/445576?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/445576?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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สยามรัฐออนไลน์ 14 สิงหาคม 2563 13:10 น.  

"ก้าวไกล"ไล่ไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น บี้"นายกฯ"ตอบให้ชัด จะจัดเมื่อไหร่ 

 
วันที่ 14 ส.ค.63นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กถึงรายละเอียดการติดตาม

ความคืบหน้า ก าหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น ระบุว่า "หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคม 2562 เราควรจะต้องมี
การเลือกตั้งท้องถิ่นภายในไม่เกิน 6 เดือน คืนอ านาจให้ประชาชน แก้ไขปัญหาที่ท้องถิ่นไม่มีผู้บริหาร หลายที่มีปัญหา
การทุจริต หลายที่อยู่ในสภาพเกียร์ว่าง ไม่มีการพัฒนาใดๆ  แต่เมื่อไม่มีความชัดเจนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะ
กฏหมายที่คสช.ท าไว้คือจะเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร เราจึงเริ่มติดตามเรื่องนี ้

20 พฤศจิกายน 2562 กมธ.พัฒนาการเมืองเชิญพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลว่าอยู่ในระหว่างการจัดท าระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณ  และปรับปรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

6 กุมภาพันธ์ 2563 อนุกมธ.ติดตามการเลือกตั้ง เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลว่า กระทรวงมหาดไทยจัดท าประกาศจ านวนราษฎรแล้ว  ส่วน
งบประมาณ องค์กรปกครองถิ่นมีงบประมาณรองรับ ยังขาด 38 แห่ง หากไม่พอสามารถน าเงินสะสมจากเงินอุดหนุนมา
ใช้ได ้ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีงบประมาณจัดเตรียมไว้เพียงพอแล้ว 
17 มิถุนายน 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาร่วมประชุมแทน ชี้แจงว่าความพร้อม
ในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย มีความชัดเจนว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและไม่มีปัญหาเรื่อง
งบประมาณ และยังไม่สามารถก าหนดกรอบระยะเวลาในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เนื่องจากรอการแบ่งเขตเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

24 มิถุนายน 2563 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาเข้าร่วมประชุมแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตร ีให้ข้อมูลว่าการก าหนดวาระการเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

8 กรกฎาคม 2563 ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  ชี้แจงว่าการแบ่งเขต
เลือกตั้งอบจ. จะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฏาคม 2563 

13 กรกฎาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้
สัมภาษณ์ว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นที่ยังไม่ทราบวันชัดเจน เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เสนอมา 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200814/9e1ede461df7e694dde3d9694d6de3bdd11ff5fcccc8f9f531deecb45dd0ff9e.jpg?itok=J07WTLvH
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10 สิงหาคม 2563 พลเอก อนุพงษ์ ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสว. ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่พร้อม ต้องรอให้
กกต.อบรมเจ้าหน้าที่ก่อน 

11 สิงหาคม 2563 กกต.แถลงโต้ พร้อมเลือกตั้งในหนึ่งเดือน!! 
นี่เล่นอะไรกันอยู่ครับ อ านาจของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น กลายเป็นเรื่องตลก จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็น

เรื่องเกมส์ที่ฝ่ายรัฐวางแผนสืบทอดอ านาจต่อ และองค์กรอย่างกกต.ไม่มีภาวะผู้น าในการจัดการเลือกตั้งเลย เป็นอ านาจ
ของครม.เบ็ดเสร็จ 

ประชาธิปไตยฐานราก ล้มเหลว เน่าเฟะอย่างสิ้นเชิง 
พวกเราใช้กลไกของสภาติดตามการเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ เกือบจะครบหนึ่งปีในการติดตาม จับผิด จับพิรุธของ

คณะรัฐมนตรีในการเลื่อนการเลือกตั้ง และเราถูกพรากสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นไป รวมวันนี้ที่คสช.ใช้ ม.44 ปลด แต่งตั้ง 
สถาปนาฐานอ านาจและผลประโยชน์ของคสช.ไว้ รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 2558-2563 

คสช.ยังไงก็ยังเป็นคสช. ไม่ว่าจะซ่อนรูป เปลี่ยนร่าง พยายามอยู่กับประชาธิปไตยขนาดไหนก็ตาม และผมไม่
เห็นเป็นอื่นใด นอกจากผลประโยชน์ งบประมาณจากภาษีมหาศาล จะยังอยู่กับกลุ่มของตัวเองต่อไป  บนความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โครงการทั้งใหญ่เล็ก ยังต้องท าโดยกลุ่มของตัวเองต่อไป ตัวแทนของประชาชนไม่ได้เข้า
ไปบริหาร ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ 

คุณประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นที่ต้องตอบเรื่องนี้ การติดตามหน่วยงานต่างๆที่หมุนเวียนกันมาเตะถ่วง ท าให้ผม
เอือมและเสียเวลามาก และทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่ต้นตอเลยคือคุณประยุทธ์และพรรคพวกออกไปได้แล้วครับ ประเทศ
เสียหายและพวกคุณได้ผลประโยชน์มากเกินไปแล้ว" 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/174661  

https://siamrath.co.th/n/174661
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สยามรัฐออนไลน์ 14 สิงหาคม 2563 12:07 น.  

ครป. ชง แก้รัฐธรรมนูญ 12 ประเด็นปลดชนวนวิกฤติการเมือง 

 
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) แถลงการณ์ ข้อเสนอของ ครป. ต่อการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เพื่อปลดชนวนวิกฤติทางการเมือง มีเนื้อหาดังนี ้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอัตลักษณ์แบบอ านาจนิยม  ซึ่งจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ 

ประชาชน ขณะที่มอบสิทธิและอ านาจแก่กลุ่มชนชั้นสูงในสังคมอย่างมหาศาล  ลักษณะเช่นนี้ท าให้รัฐธรรมนูญมี
ศักยภาพในการสร้างความขัดแย้งที่รุนแรงทางการเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 12 ประเด็นหลักดังนี ้

1.ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งหมด เพื่อให้เกิดกระบวนการสรรหา ส.ว.ใหม่
ตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ 

2.ยกเลิกบทเฉพาะกาลมาตรา 272 เพื่อให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎร ตาม
บทบัญญัติหลักในมาตรา ๑๕๙ 

3.แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยให้ประชาชนสามารถ
สมัคร ส.ส. ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองและให้แยกการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบเขตเลือกตั้ง
ให้ออกจากกัน โดยในการเลือกตั้งประชาชนจะใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส าหรับเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส.แบบ
แบ่งเขต ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีอิสระภาพในการเลือกตั้งมากขึ้น 

4.แก้ไขมาตรา 249 เพื่อขยายการกระจายอ านาจการปกครองแก่ประชาชนในทอ้งถิ่นให้มากขึ้น โดยเพิ่มเติม
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน ก าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารระดับ
จังหวัดโดยตรงจากประชาชน และถ่ายโอนราชการภูมิภาคให้กับจังหวัดที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัดทันที  รวมทั้ง
จัดตั้ง “สภาพลเมือง” (ส.ม.) ขึ้นมาเป็นสภาคู่ขนานกับสภาท้องถิ่น เพื่อร่วมตัดสินใจในโครงการที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น และมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย 

5.ยกเลิกมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ และให้บรรจุเรื่องการจัดท าประชามติโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐเข้าไปแทน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200814/ee2357ec2d4f734e8f322f47f373ce3bcdb730540485dd7370951905bdce21bb.jpeg?itok=ZBFqy0AZ
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6.แก้ไขบทบัญญัติที่ว่าด้วยองค์กรอิสระทั้งหมด โดยให้คณะกรรมการสรรหาและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่
จะเป็นกรรมการในองค์กรอิสระต้องยึดโยงกับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตย  ยกเลิกการตั้งเงื่อนไข
คุณสมบัติว่าต้องเป็นข้าราชการระดับสูงหรือเรียนจบปริญญาตรี และลดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการองค์กรอิสระ
ให้เหลือ 5 ปี 

7.ในหมวดการปฏิรูปประเทศ ควรแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษา  โดยให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาระดับชาติ (คศช.) เป็นองค์กรอิสระที่ปลอดจากการเมืองและมีวาระ 7 ปี ก าหนดให้มีการจัด
การศึกษาฟรีแก่เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายและอาชีวะศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
และการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง 

8.ควรเพิ่มเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานและทรัพยากรในหมวดการปฏิ รูปประเทศ โดยมีการระบุใน
รัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นของประชาชนไทย ในการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์
พลังงานและทรัพยากรทั้งดิน น้ า ป่า จะต้องมี “คณะกรรมการระดับชาติด้านพลังงานและทรัพยากรที่เป็นอิสระจาก
การเมือง” ซึ่งมาจากการสรรหาและก าหนดสัดส่วนให้ภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 

9.ควรเพิ่มเรื่อง “รัฐพึงป้องกันและปราบปรามการผูกขาดทางเศรษฐกิจและสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ” 
ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ 

10.ในหมวดสิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย ควรเพิ่มเรื่องสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการปกป้องและรักษาชุมชน
จากการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ สิทธิแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนทั้งในแง่ชาติพันธุ์และ
ความหลากหลายทางเพศ สิทธิในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย สิทธิในการได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
และสิทธิในการด ารงชีวิตที่ปลอดจากความรุนแรง 

11.แก้ไขมาตร 256 ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถท าได้โดยการใช้เสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา  เพื่อให้
รัฐธรรมนูญมีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

12.แก้ไขโดยเพิ่มหมวดที่ว่าด้วย “การจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่” ขึ้นมา ซึ่งก าหนดโครงสร้างระบบและ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าโดยใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาท าหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้
รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได ้
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/174636  

https://siamrath.co.th/n/174636
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ไทยรัฐออนไลน์14 ส.ค. 2563 12:36 น. 

รยศุด์ แนะ รบ.-สภา ฟังคนรุ่นใหม่ เพื่อกา้วใหม่ปกป้องสถาบัน 

 
"รยุศด์" ยัน หนุ่มสาวรุ่นใหม่ มองการเมืองและประเทศ ด้วยเลนส์ต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า แนะ รบ.-สภา รับข้อเสนอ 
แม้ท าตามข้อเรียกร้องทั้งหมดไม่ได้ แต่เป็นการเริ่มต้นพูดคุยก้าวใหม่ในการป้องสถาบัน 

วันที่ 14 ส.ค.63 ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวว่าการชุมนุมใหญ่ของประชาชนและ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อเสนอจากการชุมนุม ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่น่าจับตามองของอนาคตการ
เมืองไทย ซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จ านวนมากมองการเมืองและมองประเทศไทยด้วย
เลนส์ที่ต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้า สิ่งนี้คงเป็นความจริงที่ไม่สามารถปฎิเสธได้ คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจในข้อก าหนดทาง
การเมือง หรือวิถีทางการเมืองในแบบที่สืบทอดต่อกันมาอีกต่อไป อย่างน้อยในวันนี้สังคมได้สะท้อนออกมาแล้วว่ามีคน
จ านวนมากที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นการพัฒนา ซึ่งผู้ใหญ่ และผู้มีอ านาจของบ้านเมืองควรรับฟังอย่างมีเหตุมี
ผล และปราศจากอคติใดๆ 

ดร.รยุศด์ กล่าวต่อว่า ตนและสามัคคีไทย ในฐานะที่เป็นพรรคการเมือง ซึ่งต้องท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของ
ประชาชน คงไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและเบือนหน้าหนีจากสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในสังคมจ านวนมากเรียกร้องผ่าน
การชุมนุมนี้ได้ ดังนั้น ตนจึงอยากเสนอให้มีการน าข้อเสนอของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งจากการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ และการ
ชุมนุมที่ผ่านมา รวมถึงการชุมนุมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต เกิดการพิจารณาอย่างเป็นกิจจะลักษณะในสภา เนื่องจากใน
วันน้ีบริบททางสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง เกิดการตั้งค าถามจากประชาชน รัฐบาลและสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน
ก็ต้องท าหน้าที่ในการน าข้อเรียกร้องเข้ามาพูดคุยและพิจารณาอย่างเป็นทางการ แน่นอนตนไม่คิดว่ารัฐบาลหรือสภาจะ
สามารถท าตามข้อเรียกร้องทั้งหมดได้ แต่การเริ่มต้นให้มีการพูดคุยก็ถือเป็นก้าวใหม่ที่ส าคัญในการปกป้องด ารงรักษา
สถาบัน และรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
อย่างยั่งยืนถาวร และพรรคสามัคคีไทย มีจุดยืนชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ให้เป็นมิ่งขวัญของ
ประชาชนชาวไทยสืบไป. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1910103  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1910103
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ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12.55 น. 

เปิดตัว 32 ส.ส.เพื่อไทย พร้อมประกันนักศึกษา 
ปธ.กมธ.ปกครอง ตั้งคณะท างานส.ส.เพื่อไทย 32 คน ติดตามดูแล “ม็อบ นศ.-ประชาชน” 
อย่างเป็นทางการ หวั่นถูกโยงอยู่เบื้องหลัง –เตรียมหนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมประกันตัว นศ.  
 

 

 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.)ในฐานะประธาน

คณะท างานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การ
ปกครอง สภาผู้แทนราษฏร  พร้อมส.ส.พรรคเพื่อไทย แถลงถึงสถานการณ์การชุมนุมเพื่อแสดงออกทางความคิดของ
นิสิต นักศึกษาแต่ละจังหวัดว่า พรรคเพื่อไทยได้มีมติให้ตัวแทนส.ส.เขตในจังหวัดนั้นๆ เข้า ไปดูแลประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทันที หากมีการชุมนุม โดยช่วยดูแลความสงบและความปลอดภัยให้การชุมนุมเป็นไปอย่าง
สงบ โดยพรรคเพื่อไทยตระหนักถึงการชุมนุมของนักศึกษาว่าได้ขยายตัวมากขึ้น จึงได้ให้ส.ส.แต่ละพื้นที่เข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเป็นทางการ ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังแต่อย่างใด เพราะถือเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎร
ในพื้นที่ ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ยังได้ท าหนังสือรับรองเงินเดือน ในกรณีที่หากมีนิสิตนักศึกษาถูกจับกุม พรรคเพื่อไทย
พร้อมจะเข้าไปประกันตัวทันที 

เมื่อถามว่า บทบาทที่จะเข้าไปประสานงานในพื้นที่มีเรื่องใดบ้าง นายสมคิด กล่าวว่า มีเรื่องการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม เช่น สถานที่ ห้องน้ า หรือเปิดพื้นที่เพื่อสามารถใช้เป็นกิจกรรมชุมนุมได้ ไปจนถึงกรณีการถูกข่มขู่ 
คุกคาม สามารถประสานกับส.ส.เพ่ือไทยในพื้นที่เพื่อช่วยดูแลให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที ย้ าว่าสามารถท าได้ทุกเขตที่
มีส.ส.เพื่อไทยอยู่ในพื้นที่ 

เมื่อถามย้ าว่า กรณีนักศึกษาที่จัดชุมนุม พูดถึงเรื่องสถาบัน พรรคเพื่อไทยจะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ นาย
สมคิด กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบ ใครพูดอะไรก็พูดไป เราไม่มีสิทธิไปบังคับ เพราะเราแค่เข้าไปดูแลความปลอดภัย ความ
เรียบร้อยและสังเกตการณ์และแจ้งข้อมูลมายังอนุกรรมาธิการการปกครองเท่านั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยได้ตั้งคณะท างานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน จ านวน 32 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี  2.นายเกรียง กัลป์ตินันท์  อดีต
ส.ส.อุบลราชธานี 3.น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  ส.ส.กทม. 4.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี 5.นายการุณ 
โหสกุล ส.ส.กทม.  6.นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อ านาจเจริญ  7.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. 8.นายวรสิทธิ์  กัลป์
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ตินันท์  ส.ส.อุบลราชธานี 9.นายเอกชัย ทรงอ านาจเจริญ  ส.ส.อุบลราชธานี 10.นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์  ส.ส.
อ านาจเจริญ 11.นายประภูศักดิ์ จินตะเวช  ส.ส.อุบลราชธานี 12.นายดะนัย มะหิพันธ์ ส.ส.อ านาจเจริญ 13.นาย
ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร 14.นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร 15.นายธนกร ไชยกุล ส.ส.ยโสธร 

16.น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย 17.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย 18.นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.
ขอนแก่น 19.นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวล าภู  20.นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี 21.น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 
ส.ส.เชียงใหม่ 22.นายองอาจ วงษ์ประยูร  ส.ส.สระบุรี 23.นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.ส.นนทบุรี  24.นายวัน อยู่
บ ารุง ส.ส.กทม.  25.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.กทม. 26.น.ส.ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 27.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิ
ปัญญา ส.ส.กทม.  28.นายจิรทัศ ไกรเดชา ส.ส.พระนครศรีอยุธยา 29.นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่  30.นาย
วันนิวัติ สมบูรณ์  ส.ส.ขอนแก่น 31.น.ส.กิตติ์รัญญา วาจาดี  ส.ส.อุบลราชธานี 32.น.ส.จิราพร สินธุ์ไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789862  

https://www.dailynews.co.th/politics/789862
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14 สิงหาคม 2020 เวลา 14:11  

'ธนาธร' ยันจุดยืนเคียงข้างม็อบนศ. จี้ผู้มีอ านาจจริงใจรับฟังปัญหา 

 
"ธนาธร" ยันจุดยืนขอเคียงข้างม็อบนศ. จี้ "นายกฯ-ผู้มีอ านาจ" จรองใจเปิดเวทีรับฟังความเห็น 

จากกรณีการชุมของกลุ่มนักศึกษาหลายกบลุ่มในขณะนี้ ท่าทีจาก  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจแกนน าคณะ
ก้าวหน้า กล่าวยืนยันว่า การชุมนุมกลุ่มนักศึกษาเป็นการชุมนุมตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ แต่กลับมีบางกลุ่มพยายามยุยง
สร้างความเกลียดชัง ซึ่งเป็นเสมือนเป็นการราดน้ ามันลงในกองไฟ 

ทั้งนี้มองว่า สิ่งที่เป็นทางออกของเรื่องนี้คือการรับฟังอย่างมีเหตุผล ซึ่งนี่ถือเป็นความท้าทายของสังคมว่าผู้มี
อ านาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับฟังตรงนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ 

ส่วนที่มีการเรียกร้องให้ตนออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้  ยืนยันว่าจุดยืนของตนขอเคียงข้างนักศึกษาตามที่มีข้อ
เรียกร้อง3ข้อคือ 1.คุกคามประชาชน   2.แก้ไขรัฐธรรมนูญญและ3ยุบสภาขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจว่าจะพร้อมรับฟังมาก
เท่าไร  

ส่วนข้อเรียกร้องของนักศึกษาจ านวน 10 ข้อที่มีบางข้อสุ่มเสี่ยงเนื่องจากมีการพาดพิงสถาบันยอมรับว่า มีกลุ่ม
คนบางกลุ่มไม่สบายใจ 

แต่เรื่องนี้ต้องยอมรับว่า เป็นความจริงที่มีบางกลุ่มรู้สึกกระอักกระอ่วนและไม่มีใครกล้าน าเสนอแต่พวกเขากล้า
ที่จะน าเสนอ ดังนั้นตัดเรื่องรูปแบบออกไป ต้องมาดูว่าผู้มีอ านาจจะกล้ารับฟังด้วยเหตุผลหรือไม่ 

เรื่องนี้ต้องแยกระหว่างเนื้อหาข้อเรียกร้องกับท่าที ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าใจความส าคัญคือเนื้อหามากกว่า การที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.หลาโหม ออกแถลงการณ์ไปเมื่อวันที่ 13เม.ย.ที่ระบุว่าขอให้สังคม
เลิกแบ่งแยกขอเรียนว่า สิ่งที่สังคมต้องการคือการเปิดใจรับฟังความเห็นจากสังคม  

เช่นเดียวกับกรรีที่ที่นายกฯบอกว่าให้หันกลับมาสนใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง  มองว่าการที่พล.อ.
ประยทุธ์บริหารราชการมาปีกว่าถ้าจะท าให้ส าเร็จก็คงส าเร็จไปนานแล้ว 

การที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการศึกษารับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษาขึ้น  แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีการ
จับกุมนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการแสดงออกว่าเป็นการไม่แสดงความจริงใจต่อการกระท า  และสิ่งที่
นายกรัฐมนตรีออกมาพูดในแถลงการณ์ที่ผ่านมา  ว่าให้กลับมาสนใจเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศจึงควรที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้
เด็ดขาดในการบริหารงานไม่ใช่ให้ประชาชนเป็นผู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง  
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เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าจะซ้ ารอยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นายธนาธร กล่าวว่า ต้องถามผู้น ากองทัพว่า
จะน าไปสู่เหตุการณ์นั้นหรือไม่ สิ่งที่เราเห็นขณะนี้คือการยุยงปลุกปั่นของกลุ่มคนบางกลุ่มให้เกลียดชังกัน เราจะหยุดยั้ง
สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยการน าเรื่องนี้ ให้อยู่บนโต๊ะคุยกันด้วยเหตุผลและสติ  การปราบปรามแก้ปัญหาไม่ได้ 
ประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่า การไม่เผชิญหน้ากับความจริงแก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องการผู้ใหญ่ในสังคมที่มีวุฒิภาวะ ทั้ง
สื่อ นักวิชาการ สหภาพแรงงาน และกลุ่มคนทั้งสังคม ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาในที่สาธารณะมากขึ้น จะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร  
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/14592?nwb=  
 

 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/14592?nwb
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ไทยรัฐออนไลน์14 ส.ค. 2563 15:14 น. 

14 คณาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ ค้านห้ามจัดชุมนุม ป้องนิสิตมีสิทธิเสรีภาพ 

 
14 คณาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ ค้านการห้ามจัดกิจกรรมชุมนุม ชี้ นิสิตมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและ

แสดงออกทางการเมือง และมหาวิทยาลัยควรเป็นพ้ืนที่เสรี 
จากกรณีส านักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศเรื่อง ไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันนี้ 

(14 ส.ค. 2563) ภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการระบุว่า กลุ่มคณะจุฬาฯ และสปริงมูฟเมนต์ ส่งหนังสือ
ขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาก ไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งขอได้ทัน ด้วยความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตตลอดจนประชาคม
จุฬาฯ ส านักบริหารกิจการนิสิต จึงยังไม่อาจอนุญาตให้จัดกิจกรรม ซึ่งในเวลาต่อมา  แฟนเพจเฟซบุ๊ก Spring 
Movement โพสต์ยืนยันว่าจะจัดกิจกรรมตามเดิมในเวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานพระบรมรูปสองรัชกาล 

ทางด้าน รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผย แถลงการณ์
คณาจารย์ผู้สอนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีประกาศไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรม คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมลงนามใน
แถลงการณ์ 14 คน เห็นว่า 

1. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
และแสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 34 และมาตรา 44 

2. ในกรณีที่การชุมนุมมีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายดังที่กล่าวอ้าง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องส่งเสริมให้มีการใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกและการชุมนุม มิใช่ปิดกั้นการจัดชุมนุมหรือจ ากัดการแสดงออกเป็นการล่วงหน้า ดังเช่นการไม่อนุมัติให้จัด
กิจกรรมเช่นนี้ หากต่อมา แม้มีการกระท าความผิดจริง ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ด าเนินคดีในภายหลัง 

3. เพื่อการดูแลความปลอดภัยสวัสดิภาพของนิสิตและประชาคมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงต้องส่งเสริม
ให้มีการใช้เสรีภาพ พร้อมๆ กับการเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุม นิสิต  บุคลากร 
และประชาคมจุฬาฯ เช่น การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยโดย รปภ.มหาวิทยาลัย และอาจขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งนี้ เพื่อประสานประโยชน์ระหว่างการส่งเสริมการใช้เสรีภาพและการรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัย
ให้ได้อย่างสมดุล 

https://www.facebook.com/SpringMovementTH/
https://www.facebook.com/SpringMovementTH/
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4. พื้นที่ที่นิสิตจะจัดกิจกรรมการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง คือ ลานพระบรมรูปสองรัชกาล แม้เป็น
พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็ถือเป็นพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ และที่ส าคัญ พื้นที่ดังกล่าวเคยเปิดให้มีการ
ชุมนุมสาธารณะบ่อยครั้ง อาทิ การชุมนุมของกลุ่มจุฬาฯ รักชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 
“มหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ เสรี สนับสนุนการแสดงออกทางความคิดและการถกแถลง  อันเป็นรากฐานแห่ง
ความก้าวหน้าของศาสตร์วิทยาการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มข้าพเจ้าจึงคัดค้านการไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมดังกล่าว” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1910285  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1910285


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

24 

 

 
 

14 Aug 2020 15:35 น.  

แถลงการณ์ 14 อาจารย์นิติศาสตร์จุฬา ค้าน "ค าสั่งห้าม" นิสิตจัดชุมนุม  

 
เปิดแถลงการณ์ 4 ข้อ ของ 14 อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ค้านค าสั่งผู้บริหาร ที่ห้ามนิสิตจุฬาฯจัดชุมนุมเย็นนี้ 

วันที่ 14 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน  14 คน ได้ร่วมกัน
ออกแถลงการณ์ในนาม คณาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาระบุว่า 

ตามที่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประกาศไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 
1. เพื่อความรอบคอบ และเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย การจัดการพื้นที่ และการดูแลความปลอดภัย 
2. ลดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด และขยายวงความขัดแย้งจนอาจน าไปสู่ความรุนแรง 
3. เพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนิสิตตลอดจนประชาคมจุฬาฯ จุฬาฯ มีจุดยืนสนับสนุนการท ากิจกรรมนิสิต
เสมอ โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รักษาไว้ ซึ่งความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี และเป็น
กิจกรรมที่ได้รับอนุญาต 

ข้าพเจ้าคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้ เห็นว่า 
1. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง

และแสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 31และมาตรา 44  
2. ในกรณีที่การชุมนุมมีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายดังที่กล่าวอ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน

ฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องส่งเสริมให้มีการใช้ เสรีภาพในการ
แสดงออกและการชุมนุม มีใช้ปิดกั้นการจัดชุมนุมหรือจ ากัดการแสดงออกเป็นการล่วงหน้า (prior restraint) ดังเช่น
การไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ หากต่อมา แม้มีการกระท าความผิดจริง ก็เป็น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่จะ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อตาเนินคดีในภายหลัง (subsequent punishment)  

3. เพื่อการดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของนิสิตและประชาคมจุฬาฯ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงต้อง
ส่งเสริมให้มีการใช้เสรีภาพ พร้อม ๆ กับการเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ ชุมนุม นิสิต 
บุคลากร และประชาคมจุฬาฯ เช่น การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัย โดย รปภ.  มหาวิทยาลัย และอาจขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งนี้ เพื่อประสานประโยชน์ระหว่างการ ส่งเสริมการใช้เสรีภาพและการรักษาสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยให้ได้อย่างสมดุล 

4. พื้นที่ที่นิสิตจะจัดกิจกรรมการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง คือ ลานพระบรมรูปสองรัชกาล แม้เป็น
พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็ถือเป็นพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ และที่ส าคัญ พื้นที่ดังกล่าว เคยเปิดให้มีการ
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ชุมนุมสาธารณะบ่อยครั้ง อาทิ การชุมนุมของกลุ่มจุฬาฯ รักชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2557มหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่เสรี 
สนับสนุนการแสดงออกทางความคิดและการถกแถลง อันเป็นรากฐานแห่ง ความก้าวหน้าของศาสตร์วิทยาการต่าง ๆ 
ด้วยเหตุน้ี กลุ่มข้าพเจ้าจึงคัดค้าน การไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมดังกล่าว 
1. รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต  
3. อาจารย์ ดร. ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฐ์ หวีแจ่มทรัพย์  
5. อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย  
7. อาจารย์ ดร. เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารีย์ อึ้งจะนิล 
9. ศาสตราจารย์ ทัชชมัย ฤกษะสุต 
10. อาจารย์ณัฏฐพร รอติเจริญ 
11. อาจารย์ฐิตินันท์ เต็งอ านวย 
12. อาจารย์ลักฐเมษ ภิรมย์พานิช 
13. อาจารย์ ตร.รวินท์ ลีละพัฒนะ 
14. อาจารย์ ดร.พัชร นิยมศิลป์ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/445580?as=  

https://www.thansettakij.com/content/politics/445580?as
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14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:54 น.    

23 คณาจารย์มธ.ออกแถลงการณ์ ระวังไม่ให้การใช้เสรีภาพบั่นทอนคุณค่าที่คนกลุ่ มอื่นยึดถือ

จนพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง 

 
14 ส.ค.63- ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ แถลงการณ์

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีใจความว่า 

สังคมไทยได้พัฒนาเป็นสังคมการเมืองพหุนิยมที่มีการแข่งขันกันในทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในแนวทางที่แต่ละฝ่ายต้องการอยู่เสมอ การต่อสู้กันในทางความคิดระหว่างกลุ่มที่
ต้องการน าสังคมไปตามฐานคติเสรีประชาธิปไตย และกลุ่มที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับจารีตในทางสังคม วัฒนธรรมที่
ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนากลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรง  คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมี
รายนามท้ายแถลงการณ์นี้เห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมไทยควรพยายามอย่างถึงที่สุดในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และ
ร่วมกันหาทางออกส าหรับปัญหาความแตกต่างและความขัดแย้งทางความคิด และร่วมกันป้องกันการใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหาในทุกรูปแบบ 

 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เห็นว่า ในสังคมการเมืองเสรีประชาธิปไตย ทุกภาคส่วนของของสังคมมีหน้าที่ต้อง
ยืนยันและยอมรับว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้กรอบของ
กฎหมายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ตาม  ทั้งนี้
เพราะการยืนยันร่วมกันในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  แต่ยังเป็น
การสร้าง "ฉันทามติพื้นฐาน" หรือ "คุณค่าพื้นฐาน" ร่วมกันของสังคมว่าจะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลายในทางความคิดและอุดมการณ์ได้อย่างสันติ ด้วยเหตุนี้องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายจึงมีหน้าที่ที่จะต้องให้
หลักประกันแก่ประชาชนว่าจะสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างอิสระและปลอดภัย ตลอดจนจะต้องงดเว้นไม่ใช้
มาตรการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดขวางหรือตอบโต้การใช้สิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าว 

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ยังมีความเห็นอีกด้วยว่า ในสังคมการเมืองพหุนิยมซึ่งมีความคิดและอุดมการณ์
แตกต่างหลากหลาย ทุกภาคส่วนของสังคมควรยอมรับว่าไม่มีคุณค่าใดเป็นคุณค่าสูงสุดเด็ดขาด แต่ควรเปิดโอกาสให้
คุณค่าทั้งหลายที่ขัดแย้งกันอยู่นั้นได้มี "พื้นที่ในสังคมการเมือง" และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาการ
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อุดมการณ์แห่งคุณค่านั้นด้วย แม้ว่าการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกของผู้ชุมนุมเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นบั่นทอนคุณค่าที่คนกลุ่มอื่นของสังคมยึดถือจนพัฒนาไปสู่
ความขัดแย้งอย่างรุนแรง การประสานคุณค่าและความต้องการที่แตกต่างหลากหลายจะเป็นหลักประกันของการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมเสรีประชาธิปไตยและช่วยเปิดทางสู่การมีพื้นที่ร่วมเพื่อพัฒนาสังคมไปในทางที่
ดีขึ้นดังที่ผู้ใช้สิทธิเสรีภาพพึงประสงค ์
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 สิงหาคม 2563 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
3. อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ ์
4. อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิร ิ
5. อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ 
7. อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท ์
8. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน ์
10. อาจารย์มาติกา วินิจสร 
11. อาจารย์อภินพ อติพิบูลย์สิน 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต ์
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ 
17. อาจารย์ปทิตตา ไชยปาน 
18. อาจารย์ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ ์
19. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอฤมต 
20. อาจารย์เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ ์
21. อาจารย์กรกนก บัววิเชียร 
22. อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ 
23. อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74449  
 

https://www.thaipost.net/main/detail/74449
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14 ส.ค. 2563 

14 อาจารยน์ิติศาสตร ์จุฬาฯ ค้านไม่อนญุาต "ม็อบนสิิต" ใชพ้ื้นที่มหาวิทยาลยัชุมนุม 
 

 

 
 
 
 

เหล่าอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 14 ราย ลงชื่อคัดค้านการไม่อนุญาตใช้พื้นที่

มหาวิทยาลัยชุมนุม ชี้นิสิตมีสิทธิเสรีภาพตามรธน. รับรอง การดูแลความปลอดภัยพึงส่งเสริมให้มีการใช้เสรีภาพ  

หลังจาก "ส านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "ประกาศ
ส านักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัย" ตามที่กลุ่มคณะจุฬาฯ และสปริงมูฟเมนต์  มีหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองของนิสิตต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 -20.00 น. นั้น 

ล่าสุดวันนี้(14 สิงหาคม 2563) คณาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย คณะนิดิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 14 คน ได้ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์ คัดค้านผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้นิสิตนักศึกษาจัด
กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมนี้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378790322/?qline= 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.nationweekend.com/content/politics/14601  

https://www.nationtv.tv/main/content/378790322/?qline
https://www.nationweekend.com/content/politics/14601
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14 สิงหาคม 2563  

คณาจารย์นิติศาสตร์ มธ. ออกแถลงการณ์ กรณีความขัดแย้ง-ใช้เสรีภาพชุมนุม 

 
แถลงการณ์คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพใน

การชุมนุม 

สังคมไทยได้พัฒนาเป็นสังคมการเมืองพหุนิยมที่มีการแข่งขันกันในทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในแนวทางที่แต่ละฝ่ายต้องการอยู่เสมอ การต่อสู้กันในทางความคิดระหว่างกลุ่มที่
ต้องการน าสังคมไปตามฐานคติเสรีประชาธิปไตย และกลุ่มที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับจารีตในทางสังคม วัฒนธรรมที่
ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนากลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรง  คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมี
รายนามท้ายแถลงการณ์นี้เห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมไทยควรพยายามอย่างถึงที่สุดในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และ
ร่วมกันหาทางออกส าหรับปัญหาความแตกต่างและความขัดแย้งทางความคิด และร่วมกันป้องกันการใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหาในทุกรูปแบบ 

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เห็นว่า ในสังคมการเมืองเสรีประชาธิปไตย ทุกภาคส่วนของของสังคมมีหน้าที่ต้อง
ยืนยันและยอมรับว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้กรอบของ
กฎหมายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ตาม ทั้งนี้
เพราะการยืนยันร่วมกันในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  แต่ยังเป็น
การสร้าง “ฉันทามติพื้นฐาน” หรือ “คุณค่าพื้นฐาน” ร่วมกันของสังคมว่าจะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
แตกต่างหลากหลายในทางความคิดและอุดมการณ์ได้อย่างสันติ ด้วยเหตุนี้องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายจึงมีหน้าที่ที่
จะต้องให้หลักประกันแก่ประชาชนว่าจะสามารถใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานได้อย่างอิสระและปลอดภัย ตลอดจนจะต้องงดเว้นไม่
ใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดขวางหรือตอบโต้การใช้ สิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าว 

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ยังมีความเห็นอีกด้วยว่า ในสังคมการเมืองพหุนิยมซึ่งมีความคิดและอุดมการณ์
แตกต่างหลากหลาย ทุกภาคส่วนของสังคมควรยอมรับว่าไม่มีคุณค่าใดเป็นคุณค่าสูงสุดเด็ดขาด แต่ควรเปิดโอกาสให้
คุณค่าทั้งหลายที่ขัดแย้งกันอยู่นั้นได้มี “พื้นที่ในสังคมการเมือง” และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาการ
อุดมการณ์แห่งคุณค่านั้นด้วย แม้ว่าการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกของผู้ชุมนุมเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นบั่นทอนคุณค่าที่คนกลุ่มอื่นของสังคมยึดถือจนพัฒนาไปสู่
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ความขัดแย้งอย่างรุนแรง การประสานคุณค่าและความต้องการที่แตกต่างหลากหลายจะเป็นหลักประกันของการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมเสรีประชาธิปไตยและช่วยเปิดทางสู่การมีพื้นที่ร่วมเพื่อพัฒนาสังคมไปในทางที่
ดีขึ้นดังที่ผู้ใช้สิทธิเสรีภาพพึงประสงค ์
คณาจารย์คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
14 สิงหาคม 2563 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 
3. อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ ์
4. อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิร ิ
5. อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ 
7. อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท ์
8. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ 
10. อาจารย์มาติกา วินิจสร 
11. อาจารย์อภินพ อติพิบูลย์สิน 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต ์
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ 
17. อาจารย์ปทิตตา ไชยปาน 
18. อาจารย์ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ ์
19. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอฤมต 
20. อาจารย์เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ ์
21. อาจารย์กรกนก บัววิเชียร 
22. อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ 
23. อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893645?anf=  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893645?anf
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14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:06 น.     
"เอนก"ขอให้ทกุมหา'ลยั ดูแลนศ.แสดงออกทางการเมอืงแนวทางที่ถูกต้อง ไมก่้าวลว่งสถาบนั

ฯ  ไม่อยากเห็นการนองเลอืดอีก  

 
14 ส.ค.63-นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย กรณีกลุ่มนักศึกษาออกมาแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง โดยมีประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทปอ.ราชภัฏ ทปอ.ราชมงคล  สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย (สสอท.) และตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม ว่า ตนได้น าความห่วงใย
ของรัฐบาล ถ่ายทอดให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยได้ทราบ รวมทั้งขอให้ทุกคนท าหน้าที่อย่างเต็มที่ ดูแลนักศึกษาทุก
ฝ่ายที่จะแสดงออกทางการเมืองให้ด าเนินการไปในแนวทางที่ถูกต้อง  และที่ส าคัญจะต้องไม่ก้าวล่วง จาบจ้วง หรือ
ละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากสถาบันนี้ถือเป็นหลักชัยของบ้านเมือง และเป็นเสาหลักของความมั่นคงของ
ประเทศ อีกทั้งสถาบันกษัตริย์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณกับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ดังนั้นจึงไม่สามารถให้มีการด าเนินการที่
ก้าวล่วงได้ และการด าเนินการในลักษณะนี้ยังถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดกฎหมาย แต่หากเป็นเรื่องเรียกร้องในเรื่อง
อื่นๆ รัฐบาลยินดีที่จะรับฟัง และอาจจะมีการร่วมสนับสนุนในบางเรื่องด้วย 

“เราไม่ปรารถนาที่จะให้มีการปะทะ หรือมีความขัดแย้ง และไม่ต้องการเห็นการนองเลือดของนักศึกษา หรือ
ประชาชน ที่แบ่งเป็นพรรคพวก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าชับครั้งแล้วครั้งเล่า ว่า ต้องใช้ความ
เยือกเย็น สุขุม และต้องเห็นนักศึกษาทุกฝ่ายเป็นลูกเป็นหลาน เป็นอนาคตของประเทศ เราจะไม่เห็นนักศึกษาเป็นคน
ละฝ่ายกับรัฐบาล ซึ่งอธิการบดีทุกแห่งก็ยืนยันที่จะท าหน้าที่อย่างดีที่สุด  และยืนยันในความจงรักภักดีที่ชาว
มหาวิทยาลัยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงจะถือปฏิบัติว่าจะต้องไม่มีการปราศรัย หรืออธิปรายในเรื่องนี้ ซึ่งผมก็
ก าชับการด าเนินการต่างๆ ว่าจะต้องให้ความสนใจนักศึกษาเป็นพิเศษ  ถือว่านักศึกษาเป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาให้แก่
มหาวิทยาลัย อย่ามองเป็นปัญหาให้มองเป็นพลังของสังคม เพราะที่ผ่านมาสังคมเรามีพลังนักศึกษาเข้ามาช่วยเติมเต็ม
ให้สังคมมีความสมบูรณ์และไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอด นอกจากนี้ผมมีเรื่องที่จะเรียกให้ทุกคนทราบ ว่า รัฐบาลไม่มี
แนวคิดที่จะให้เรื่องนี้จบลงในเวลาอันรวดเร็ว ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อให้มีความสงบสุขและเกิดสันติสุขอย่าง
มากที่สุด เราสามารถที่จะถกเถียงกันได้ โดยไม่ทะเลาะกัน เราไม่มีเจตจ านงที่จะปิดเกมให้เร็ว ไม่มีเกมอะไรทั้งสิ้น”รมว.
อว.กล่าว 
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นายเอนก กล่าวต่อว่า ส าหรับเรื่องการชุมนุมของนักศึกษานั้น มีระเบียบที่ชัดเจน คือ มหาวิทยาลัยจะไม่
อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่ชาวมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา เข้ามาใช้สถานที่จัดชุมนุม การชุมนุมจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะนิสิต
นักศึกษาในสถาบันนั้น มีการตรวจส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษา และจะต้องไม่มีอาวุธ รวมถึงมีระบบคัดกรอง 
ตรวจวัดอุณหภูมิด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการการชุมนุมต่างๆ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ซึ่งตนมองว่า
ควรจะท าให้ดี ไม่เช่นนั้นจะน าไปสู่ความวุ่นวาย และเป็นความขัดแย้งได้ และหากมีใครปราศรัยในลักษณะก้าวล่วง จาบ
จ้วง หรือละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์ ก็จะต้องมีความรับผิดชอบเป็นรายกรณีไป เนื่องจากกฎหมายยังคงมีการ
บังคับใช้ และนักศึกษาทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ใต้กฎหมาย จะต้องระมัดระวัง และตนเองก็รู้สึกเสียใจ เราไม่ควรที่จะ
มองว่าเป็นสิทธิของนักศึกษาที่อยากจะพูดอะไรก็พูดได ้แต่เราเองก็จะใช้ความสุขุมอย่างที่สุด เพราะว่าเด็กก็คือเด็ก 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวเรื่องมีคนแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ ติดตามนักศึกษาที่เป็นแกนน านั้น นายเอนก 
กล่าวว่า ทุกมหาวิทยาลัยก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ และจากการหารือ พบว่า บางมหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาแกนน าไปพักใน
หอพักของมหาวิทยาลัย แต่ตนยังไม่ได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยใดว่าเรื่องในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น ส่วนกรณีเรื่อง
การไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดการชุมนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น  ตนมองว่าเป็นสิทธิที่จุฬาฯ จะพิจารณาได้ 
เพราะเรื่องเหล่านี้มีกระบวนการในการด าเนินการ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74444  

https://www.thaipost.net/main/detail/74444
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14 ส.ค. 2563 - 18:36 น.  

จุฬาฯ พรึ่บ! ประกาศถ้าจะเป็นเสาหลักต้องค้ าจุนปชต. ไม่ใช่ผดุงเผด็จการ   

 
นิสิตจุฬาฯ พรึ่บ! ประกาศถ้าจะเป็นเสาหลักต้องค้ าจุนปชต. ไม่ใช่ผดุงเผด็จการ ตั้งโต๊ะล่า 50,000 รายชื่อ เสนอแก้
รัฐธรรมนูญ 60 
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม ‘Spring Movement’ นัดหมายจัดกิจกรรม ‘เสาหลักจะหักเผด็จ
การ’ บริเวณลานพระบรมรูป 2 รัชกาล โดยย้ายจากจุดนัดหมายเดิม คือบริเวณสนามจุ๊บ หลังเกิดปัญหาติดขัดด้านการ
ใช้สถานที่ โดยผู้จัดยืนยันเดินหน้ากิจกรรมแม้ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาต กระทั่งสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และ
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ให้ทางมหาวิทยาลัยทบทวนจุดยืน 

ต่อมามีฝนตกลงมาอย่างหนัก ผู้จัดประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าอยู่ระหว่างการประสานงานหาสถานที่ร่มจัดกิจกรรม 
ส่วนบรรยากาศบริเวณโถงชั้นล่างของอาคารมหาจักรีสิรินธร  คณะอักษรศาสตร์ มีการตั้งโต๊ะล่า 50,000 

รายชื่อ เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 60 โดยโครงการอินเทอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ ซึ่งมีนิสิตร่วมลงชื่ออย่าง
ต่อเนื่อง 

จากนั้นได้ประกาศย้ายสถานที่จัดมายังอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ 
ต่อมามีการผลัดขึ้นปราศรัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปราศรัยหญิงรายหนึ่งเป็นเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ดัง ขึ้นเวที

กล่าวในประเด็น ‘ความเป็นอภิสิทธิ์ชนของจุฬาฯ ในสังคมไทย’ มีเนื้อหาตั้งค าถามถึงท่าทีของมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาต
ให้จัดกิจกรรม ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ว่า จุฬาฯ ให้อิสระในการแสดงความเห็นทางการเมือง 
และพร้อมช่วยเหลือ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4707026  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/1331465.jpg
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4707026
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วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 19:24 น. 

จุฬาฯคกึ นสิิตเมินค าสั่งห้ามชุมนุม จี้หยุดคุกคามประชาชน 

 
จุฬาฯคึกนิสิตเมินค าสั่งห้ามใช้สถานที่จัดชุมนุมจี้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ ขณะแฟลชม็อบ"

รามค าแหงจะไม่ทน"แสดงจุดยืน 10 ข้อ  
เมื่อวันที่ 14ส.ค.63 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม "Spring Movement" นัดหมายจัดกิจกรรม "เสาหลักจะ

หักเผด็จการ" ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์โดยย้ายจากจุดนัดหมายเดิม  คือบริเวณสนามจุ๊บ หลังเกิด
ปัญหาติดขัดด้านการใช้สถานที่ ประกอบกับใฝนตกหนักในช่วงเวลา 16.15น. โดยโถงชั้นล่างของอาคารแห่งนี้มีการตั้ง
โต๊ะล่า 50,000 รายชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 60ขณะที่นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ น าป้ายผ้ามาร่วมงาน มีข้อความว่า ‘ทวง
คืนจรรยาบรรณสื่อ’ ที่ไม่น าเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสื่อที่สนับสนุนเผด็จการ 

นายวิชิต ชัยอมรกุล นิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตัวแทนนิสิตจุฬา กลุ่ม ‘เสรีเทยพลัส’ กล่าวว่า มารวมกันวันนี้ เพื่้อ
เป็นกระบอกเสียง ขอเรียกร้องให้รัฐหยุดคุกคามประชาชนไม่เช่นนั้น คนจะออกมามากกว่านี้ แล้ววันนั้นท่านจะเป็นฝ่าย
แพ้ ต่อมา มีการผลัดขึ้นปราศรัยต่อเนื่อง บนเวทีกล่าวถึงประเด็น ‘ความเป็นอภิสิทธิ์ชนของจุฬาฯ ในสังคมไทย’ตั้ง
ค าถามถึงท่าทีของมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์สื่อว่า จุฬา
ฯ ให้อิสระในการแสดงความเห็นทางการเมือง และพร้อมช่วยเหลือ แต่ต่อมากลับออกประกาศที่มีทิศทางตรงกันข้าม ที่
ผ่านมาในยุค คสช. มีคนถูกคุกคาม 593 คน โดน พรบ.คอมพิวเตอร์ 197 คน พรบ.ชุมนุม 28 คน ลี้ภัยทางการเมือง 
104 คน บางคนโดนอุ้ม ดังเช่น นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ ์

นิสิตชาย ตัวแทนกลุ่ม ‘สปริง มูฟเม้นต์’ ปราศรัยว่า ภารกิจหลักของจุฬาฯ คือตลาดวิชา เป็นเวทีที่น าความรู้คู่
ประชาธิปไตย เพื่อให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดี แต่วันนี้กลับปิดกั้น ยับยั้ง กดดันให้ออกไปชุมนุมนอกมหาวิทยาลัยอ้าง
ว่า กิจกรรมต้องวิชาการ ซึ่งจริงๆแล้ววิชาการต้องเชื่อมโยงสังคมจึงจะถูกต้อง มีการกล่าวยกย่องการต่อสู้ของกลุ่มเสื้อ
แดง โดยผู้ชุมนุมต่างพากันปรบมือให้เสื้อแดงที่ส่วนหนึ่งยังถูกจ าคุกในเรือนจ า 

ต่อมา นิสิตหญิงแอดมินเพจ ‘คณะจุฬา’ ขึ้นปราศรัย โดยมีการอ่านเนื้อเพลงของ จิตร ภูมิศักดิ์ อดีตนิสิตคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งต่อมาคือส่วนหนึ่งของเพลง ‘แสงดาวแห่งศรัทธา’ และหยิบยกประเด็นผลประโยชน์ต่างๆของ
จุฬาฯ รวมถึงการรื้อย้าย ‘ศาลเจ้าแม่ทับทิม’ สะพานเหลือง ซึ่งถูกวิจารณ์จากสังคม และชักชวนผู้ชุมนุมตะโกนว่า"ไม่
เอาห้าง"ขึ้นพร้อมกันรวมถึงการสร้างคอนโดมีเนียมในขณะที่หอพักนิสิตไม่เพียงพอ 

วันเดียวกันที่ใต้ตึก SBB มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก มีการจัดกิจกรรม "รามค าแหงจะไม่ทน" น าโดย
เครือข่ายรามค าแหงเพื่อประชาธิปไตย พร้อมเสนอ 3 ข้อเรียกร้องและ 2 จุดยืนไปยังรัฐบาล ได้แก่ 1.หยุดคุกคาม
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ประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3.ยุบสภาภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตย และ 2 จุดยืนคือ ไม่เอารัฐประหาร และไม่
เอารัฐบาลแห่งชาติ พร้อมกับทวงถามค าตอบจากรัฐบาลว่าจะเกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
จ านวนมาก 

ก่อนหน้านี้มีการจัดชุมนุมที่ลานพ่อขุน แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักท าให้ต้องย้ายไปจัดใต้ตึก SBB 
ทั้งนี้กิจกรรม #รามค าแหงจะไม่ทน จัดขึ้นเพ่ือแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ และแสดงจุดยืนที่ประกอบด้วย 

1.แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหาร 
2.หยุดคุกคามประชาชน 
3.ไม่เอารัฐประหาร 
4.ไม่เอารัฐบาลแห่งชาต ิ
5.สมาชิกวุฒิสภา ต้องมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
6.สมาชิกวุฒิสภา ต้องไม่มีสิทธิโหวต เลือกนายกรัฐมนตรี 
7.ยุบสภา 
8.นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง (ไม่เอานายกฯคนนอก) 
9.องค์กรอิสระต้องมาจากประชาชน (ต้องยุบองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) 
10.รัฐบาลต้องมีค าตอบเรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่นให้เร็วที่สุดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศเมื่อไหร่ อย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/630727  

https://www.posttoday.com/politic/news/630727
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วันที่ 14 สิงหาคม 2563 - 20:37 น.  

เครือขา่ยรามฯ อ่านแถลงการณ์จี ้รบ. 4 ขอ้ ขีดเส้น 10 วนั บิก๊ตู่ไมข่ยบั จะไปเยี่ยมที่ท าเนยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2307890  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/S__5161357.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2307890
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14 สิงหาคม 2563 - 20:37 น. 

เครือขา่ยรามค าแหงเพือ่ประชาธปิไตย จัดกิจกรรม แฟลชม็อบไล่รฐับาล  
 

 
 
 
 
 

เครือข่ายรามค าแหงเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรม แฟลชม็อบ ไล่รัฐบาล ตั้งค าถามจับ 'เพนกวิน' วันศุกร์มีนัย

ยะหรือไม่ ย้ าต้องยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องชัดเจนเลือกต้ังท้องถิ่น 

 บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มเครือข่ายรามค าแหงเพื่อประชาธิปไตย น าโดยนายกฤษณะ ไก่แก้ว 
แกนน ากลุ่ม จัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า ‘คนรามจะไม่ทนรามค าแหงจะไม่ยอมจ านนต่ออ านาจเผด็จการ' บริเวณอาคารศิลา
บาตร จากเดิมที่ต้องจัดบริเวณลานลูกพ่อขุน แต่เนื่องจากฝนตกจึงย้ายมายังอาคารดังกล่าว โดยมีการปราศรัย สลับกับ
การเล่นดนตรี ซึ่งมีมวลชนจ านวนหนึ่งมาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายนายกฤษณะ แกนน ากลุ่มได้ประกาศข้อเรียกร้องของ
กลุ่มรวม 10ข้อ แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหาร(ปี2560)/หยุดคุกคามประชาชน/ไม่เอารัฐประหาร/ไม่เอารัฐบาล
แห่งชาติ/ ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและไม่มีสิทธ ิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี / เรียกร้องให้ยุบสภา /
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง / องค์กรอิสระต้องมาจากประชาชนและรัฐบาลต้องมีค าตอบเรื่องการเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากบางแห่งเว้นว่างจากการเลือกตั้งรวมถึงการแทรกแซงการเลือกต้ังท้องถิ่น 

และนายกฤษณะได้ปราศรัยบางช่วงถึงรายละเอียดข้อเรียกร้องระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เริ่มจาก มาตรา 
279 ยกเลิกค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ยกเลิกมาตราที่เกี่ยวกับให้สิทธิ์สมาชิก
วุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี และให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยทั้งหมดนี้ต้องก่อนจะมี
การยุบสภา  

ทั้งนี้แกนน ายังตั้งค าถามไปยังเจ้าหน้าที่และรัฐบาลกรณีที่มีการจับกุมนายพริษฐ์ ชีวารักษ์ หรือเพนกวิน แกน
น ากลุ่ม สนท.ด้วยว่า การจับกุมในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์มีนัยยะอะไรหรือไม่ ต้องการคุมขังใช่หรือไม่ เนื่องจากศาลหยุดท า
การ และการจับกุมในวันศุกร์นั้นเกิดขึ้นถึงสองครั้งแล้ว 

ขณะเดียวกันยังมีนายวรา จันทรมณี ผู้ปราศรัย ได้ท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยการน าขวดกระทิงแดง จ านวน
2ขวด มาล้างเท้าให้กับแกนน า เพื่อเป็นการแสดงออกที่ว่า กระทิงแดงสามารถล้างมลทิน  ล้างความยุติธรรม และ
เรียกร้องไปยังผู้ใหญ่หลายท่านให้ลุกมาท าเพื่อบ้านเมืองด้วย และนายวรา ยังได้ประกาศล่ารายชื่อจากเพื่อนศิลปิน เพื่อ
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เสนอไปยัง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะวุฒิสภา (สว.) เพื่อขอให้ลาออกจากต าแหน่งของ สว. 
‘อย่าพายเรือให้โจรนั่ง’ และมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆศิลปินเพ่ือความถูกต้องด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/440246?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/440246?adz
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14 ส.ค. 2020 

องคก์ารนกัศกึษามธ. ยนั จัดม็อบเย็นนี ้จี้ รัฐบาลยบุสภา จัดเลอืกตั้งใหม่ทนัที 

 
ธรรมศาสตร์  14 ส.ค .63 เพจ  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โพสต์ เฟซบุ๊ ก  ระบุข้อความ
ว่า  [ประชาสัมพันธ์] #เย็นนี้ยังมีMOB(ยืนยันจากคณะผูจั้ด) 

#จุฬามาแล้ว💗 #SPIRITOFCHULA เสาหลักจะหักเผด็จการ [Scroll down for english] 
แม้การจัดงานครั้งนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแรงกดดันจากทางมหาวิทยาลัย เรายังคงยืนยันว่าเราจะจัดงานนี้

ขึ้น เพื่อแสดงจุดยืนและพลังของพวกเรา 
เราจะอยู่เคียงข้างเพื่อนของเรามิตรภาพระหว่างจุฬาฯกับธรรมศาสตร์จะต้องไม่เป็นเพียงค าพูดสวยหรูในงาน

ฟุตบอลประเพณีเท่านั้น แต่เมื่อเพื่อนลุกขึ้นสู้เราจะต้องยืนเคียงข้างเพื่อปกป้องเพื่อนของเรา  เพื่อการเรียกร้องมาซึ่ง
สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมอันประชาชนทุกคนพึงมีและได้รับการคุ้มครอง 

เราทุกคนจะต้องไม่ยอมรับการใช้อ านาจรัฐข่มเหง รังแกประชาชนผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ
และหลักกฎหมายสากล 
คณะจุฬาฯ และ Spring Movement ยงัคงยนืยันยดึมั่นใน3 ขอ้เรยีกรอ้ง 
1. รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย 
2. รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนญูใหม่” ที่มาจากความต้องการของประชาชน 
3. รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” น ามาสู่การเลือกผู้แทนบนกติกาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอีกครั้ง 
บนหลกัของ 2 จุดยืน คือ 
1. ต้องไม่มีการท ารัฐประหาร 
2. ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 
มาร่วมกับเรา 
มาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงอย่างแท้จริง 
14 สิงหาคม 2563 
16.00 น. ณ ลานพระบรมรูป2รัชกาล 
#เสาหลักจะหักเผด็จการ 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/thammasart-mob-students 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/thammasart-mob-students
https://www.brighttv.co.th/news/politics/thammasart-mob-students
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เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 11.22 น. 

ฝ่ายคา้นยืน่ญัตตริ่างแกไ้ขรธน. 17 ส.ค.นี ้พร้อมดึงปชช.ร่วม 
“สมพงษ์” วอนดึงสติร่วมหาทางออก จี้นายกฯท าให้จริงฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ จ่อยื่นญัตติแก้ร
ธน.หวังสร้างสมดุลทุกฝ่าย  

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออก
แถลงการณ์ระบุว่าสถานการณ์ของสังคมไทยขณะนี้ก าลังต้องการสติปัญญา และ เหตุผลในการพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ สิ่งที่ส าคัญคือสังคมควรเปิดใจรับฟังมุมมอง ความคิดเห็นทัศนะที่แตกต่าง 
ร่วมกันยืนยันว่าการประณามและการข่มขู่คุกคามความเห็นที่แตกต่างนั้น ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ท่าทีของ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่เกิดขึ้นคือการสะท้อนความคิดเห็น ความหวังที่อยากจะเห็นอนาคตประเทศ แม้ว่าบาง
ประเด็นที่น าเสนออาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจในบางส่วนของสังคม การแลกเปลี่ยนกับความเห็นที่แตกต่างอย่างสันติ 
และการเปิดใจรับฟังอย่างจริงใจเท่านั้น จึงจะน าไปสู่การสร้างทางออกของปัญหา และน าไปสู่การยุติข้อขัดแย้งได้ในที่สุด 

นายสมพงษ์ ระบุว่า อยากให้ทุกฝ่ายยึดมั่นตามหลักเหตุผล ร่วมกันสร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย เพื่อช่วยกัน
แสวงหาค าตอบว่า สิ่งใดคือ หนทางออกที่ดีที่สุด ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเต็มที่กับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความ
รุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน หากปล่อยให้เกิดการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในรูปแบบใด รังแต่จะสร้างความ
แตกแยก และน าไปสู่การสูญเสียที่มากมายเกินคาดคิด ซึ่งจะท าให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตหนักมากขึ้นทั้งนี้รัฐบาล และ
กลไกของรัฐ ต้องยุติการมองความเห็นต่างเป็นศัตรู ถือเป็นภัยคุกคาม ที่จะต้องถูกก าจัดและจัดการ เพราะการกระท า
เช่นนั้นรังแต่จะสร้างปัญหา และความกดดันทางสังคมที่ไม่รู้จบ นายกรัฐมนตรีควรท าให้ได้จริงตามที่ได้ประกาศไว้ที่ว่า 
จะรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ โดยเมื่อท่านพูด คนจะฟัง เมื่อท่านท า คนจะเช่ือ 

นายสมพงษ์ ระบุด้วยว่า ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกใน
รัฐสภา เพื่อยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างกฎ กติกาใหม่ เพื่อให้เกิดสมดุลของ
ความต้องการของทุกภาคส่วนของสังคม อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างทางเลือกและทางออกให้สังคมไทยร่วมกัน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/789990  

https://www.dailynews.co.th/politics/789990
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วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 14:37 น. 

ความขัดแย้งเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรก่ออารมณ์แรงเป็นชนวนสู่ความรุนแรง 

 
**************** 

ผมคิดว่าหลายคนคงได้ดูวีดิโอที่ฉายให้เห็นตอนท้ายของการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เมื่อคืนวันที่ 10 สิงหาคม 
2563 ผมได้ดูเพราะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พร้อมทั้งเป็นห่วงนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในขบวนการเรียกร้อง 3 ข้อต่อ
รัฐบาล คือ ไม่คุกคาม ยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลพอท าได้ มากบ้างน้อยบ้าง จึงมีเหตุผลเพียง
พอที่จะเรียกร้องในสิ่งที่ท าได้ดังกล่าว 

แต่ข้อเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นคือ การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมือง ให้
สถาบันอยูเ่หนือการเมอืงตามระบอบประชาธิปไตยนั้น อาจต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นอีกจ านวนมาก ซึ่งน่าจะเกินวิสัยของ
รัฐบาล 

ที่กล่าวเช่นนี้เพราะผมเองมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ผมมีความเห็นว่าในจังหวะนี้ มีความเหมาะสมที่จะ
ปรับเปลี่ยนการเมืองในเชิงโครงสร้าง นั่นคือท ากติกาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น คิดว่าในจังหวะเวลานี้ควร
พูดเรื่องระบบมากกว่าเรื่องบุคคล 

ถึงแม้หลายคนจะพูดเสมอว่าระดับบุคคลส าคัญกว่า เช่นว่าระบบไม่ส าคัญเท่าการหาคนดีมีความสามารถมา
บริหารประเทศให้เป็นที่ยอมรับ แต่ในจังหวะเวลานี้ควรพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากกว่าเชิงวัฒนธรรม
การเมือง เพราะเรื่องวัฒนธรรมต้องใช้ความพยายามและเวลาอีกมาก  ผลประโยชน์ของผมจึงมุ่งไปที่การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ค ากล่าวที่ว่าอยากให้จบในรุ่นของเรา มีความหมายส าหรับผมที่อาจต่างไปจากเยาวชน ซึ่งรุ่นของเขาอาจมี
เวลามากกว่ารุ่นของคนวัยชราอย่างผม 

"ผมเคารพความเห็นของเยาวชน แต่ห่วงใยในความปลอดภัยของพวกเขา แม้เขาบอกว่าพร้อมจะสู้ แต่ก็อยาก
ให้สู้ไปนาน ๆ และอยากจะขอให้สู้ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน" 

ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา คนเรามีความเห็นต่างกันเป็นธรรมดา แต่ปริมณฑลความขัดแย้งอาจแบ่งเป็น
ปริมณฑลเหตุผลหรือทางปัญญา กับปริมณฑลทางอารมณ์หรือความรู้สึก เหตุการณ์ในเย็นวันที่ 10 สิงหาคม ได้ขยาย
ปริมณฑลความขัดแย้งมาทางอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น ซึ่งน่ากังวล เพราะใครจะอ้างเหตุผลอย่างไรก็จะมีคนฟังน้อยลง 
สารที่สื่อมาถึงเราหากสอดคล้องกับอารมณ์ก็รับไว้ ก็ชื่นชม หากไม่สอดคล้องก็ไม่รับ รังแต่จะเพิ่มความหงุดหงิดขึ้นไปอีก 
อารมณ์ที่แพร่ขยายไปในสังคมการเมือง เปรียบเสมือนการแพร่เชื้อไวรัสทางมโนวิญญาณ คนที่พอมีภูมิคุ้มกัน หรือเสพ
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สื่อการเมืองน้อยหน่อยจะติดเชื้อไม่มาก ยังรักษาศูนย์และความสมดุลทางความคิดและความรู้สึกได้พอควร คนจ านวน
หนึ่งจะติดเชื้อ บางคนติดเช้ือจนงอมแงม 

อารมณ์เมื่อแพร่ออกไปมักท าให้เกิดการเลือกข้าง มีการแบ่งเป็นฝ่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ กับฝ่าย
กษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) ที่เป็นประชาธิปไตย ฝ่ายแรกจะรุมว่ากล่าวฝ่ายที่สองในทันทีที่
รู้สึกว่าฝ่ายนี้จาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่รัก ฝ่ายที่สองบอกว่าต้องการกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญอันเป็นสากล  และขอแสดง
ความคิดเห็นตามสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย เมื่อทะเลาะกันมากขึ้น จุดยืนจะยิ่งถ่างออกไป 

ฝ่ายแรกมองว่าฝ่ายที่สองเป็นภัยคุกคาม เป็นพวกไม่รู้ที่ต่ าที่สูง พวกเนรคุณ พวกชังชาติ ยิ่งด่าอารมณ์ก็ยิ่งขึ้น 
อันตรายที่จะน าไปสู่ความรุนแรงย่อมมีมากขึ้น ด้วยเห็นว่าฝ่ายที่สองมีความเป็นคนน้อยลง มีความเป็นคนสัญชาติไทย
น้อยลง จึงอยากขับไล่ไปเสียให้พ้น หรืออยากก าหราบหรือท าร้ายให้หมดเสี้ยนหนาม ฝ่ายที่สองย่อมไม่น้อยหน้า ยิ่งเชื่อ
ว่าฝ่ายตนมีความชอบธรรมในการเรียกร้อง 

แม้จะเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมาแล้วในอดีตแต่ก็ยอมรับการสูญเสียเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  
ฝ่ายที่สองจะโต้กลับ ด้วยตรรกะ และด้วยความรักในพี่น้องที่ร่วมต่อสู้  อารมณ์แรงที่เกิดขึ้นแก่ทั้งสองฝ่ายอาจน าไปสู่
ความรุนแรง เริ่มด้วยมโนกรรม ตามด้วยวจีกรรม ลงท้ายด้วยการท าร้ายกันทางกายกรรม นี่คือฉากทัศน์ (scenario) ที่
ทุกฝ่ายพึงตระหนักรู้ จึงพึงระงับเสียซึ่งอารมณ์แรงตั้งแต่ต้น 

เหตุปัจจัยทางมโนกรรมอาจเนื่องมาแต่ความรัก ความกลัวว่าจะทุกข์หากต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือความ
กลัวว่าจะทุกข์เมื่อไม่ได้พบกับสิ่งที่ปรารถนา หากต้องพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา ความกลัวอาจก่อให้เกิดความโกรธ และ
ความเกลียด 

ผมพยายามค้นใน google ว่าคนเราจะลดความกลัว ความโกรธ และความเกลียดได้อย่างไร เนลสัน เมนเดลา
กล่าวว่า “คนกล้าไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกกลัว หากใช่คนที่เอาชนะความกลัว” ความกลัวเกิดจากภาพในจิตใต้ส านึกที่เราสร้าง
ขึ้นเพื่อปกป้องเราจากสิ่งที่อาจท าให้เราเกิดอันตรายหรือเกิดการพลัดพราก ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าเรากลัว รู้สึกว่าเรา
กลัว แล้วพยายามใช้สติส ารวจความรู้สึกเมื่อเกิดความกลัว พยายามน าความตระหนักรู้ไปใกล้ชิดกับความกลัว ระบุ
ความกลัวให้ชัดเจน ฝึกบริหารลมหายใจ และน าตัวเข้าเผชิญหน้ากับความกลัว 

อารมณ์โกรธจะเห็นได้ง่ายกว่า เช่น ถ้าโกรธนักศึกษาหรือโกรธผู้ใหญ่ที่รังแกนักศึกษา เราอาจตระหนักรู้อารมณ์
โกรธที่เกิดขึ้น โดยสังเกตว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หัวใจเต้นแรงขึ้น รู้สึกร้อนบริเวณใบหน้า การหายใจสั้นลง 
การยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้น จะช่วยให้ความโกรธลดลง เราต้องขัดกับอาการทางกายโดยหายใจเข้าออกลึก ๆ  หรือ
ยาวขึ้น อย่าหว่ันไหวกับความเห็นของผู้อื่นหรือรู้สึกด้อย 

ถ้าจะเสนอความเห็นให้ใช้ I message คือบอกว่า “ฉัน”คิดและรู้สึกอย่างไรโดยไม่ตัดสินผู้อื่น ไม่ต้องแนะน า
ใคร เพียงแต่ฟังให้ดี เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อาจท าให้เราปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกได้เอง ที่ส าคัญคือหลีกเลี่ยงการ
นินทา เพราะจะน าไปสู่ความเข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งมากขึ้น 

ความเกลียดเป็นอารมณ์แรงที่ท าได้แต่จุดไฟเผาจิตใจของเราเอง ความเกลียดระงับได้ด้วยการให้อภัย แต่หลาย
คนพยายามแล้วก็ยังไม่สามารถให้อภัยหรือให้ความเมตตาแก่คนที่เกลียดได้ จึงอาจนึกถึงวิธีบรรเทาความเกลียดกันดีกว่า 
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โดยเริ่มด้วยการตั้งมั่นและให้สัจจะกับตัวเองว่าจะมองข้าม มองผ่านไปให้ได้ เกลียดใครก็ไม่ต้องไปนึกถึงความ
ไม่ดีของเขา นึกเสียว่าเขาจะท าอะไรก็เรื่องของเขา อย่าเอาตัวเองไปผูกรวมกับเขา วิธีดับความเกลียดได้ดี แต่ก็ท ายาก
ที่สุดด้วย คือการฝึกสติและสมาธ ิให้มีสติรู้อยู่กับกายเสมอ 

พระไพศาล วิสาโล เทศน์เรื่อง “อย่างไรคิดว่ามองบวก” ไว้อย่างน่าสนใจ (ดู https://youtu.be/BmkXMD-
uYWM) สรุปความว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่เรา ก็ดีทั้งนั้น อย่างน้อยก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ 

การบรรเทาอารมณ์แรง ทั้งอารมณ์กลัว โกรธ และเกลียด เป็นความพยายามระงับเมื่อเรารับเชื้อของอารมณ์
เหล่านี้มาจากภายนอกและภายใน แล้วน ามาปรุงแต่ง อีกทั้งยังช่วยส่งต่อหรือส่งออกซึ่งอารมณ์ดังกล่าวไปยังคนที่คิด
เหมือน ๆ กัน เพื่อหาพวก 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส าคัญ ที่เราจะช่วยกันลดการโพสต์ การแชร์ การอ่านสารที่เพื่อนแชร์มา แล้วคอมเมนต์หรือ
แชร์ต่อ ท าให้ห่วงโซ่ของอารมณ์ยาวขึ้น พอกพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ดี เกรงว่าสิ่งที่ผมกล่าวในที่นี้จะไม่มีคนฟัง แล้ว
จะให้ใครช่วยกล่าวดีละ ใครเล่าจะช่วยเตือนสติสังคมในช่วงที่พายุอารมณ์ก าลังก่อตัว เพื่อระงับเสีย เพื่อไม่ให้พายุนั้น
กระหน่ าจนเป็นความรุนแรงและความสูญเสียของ (เกือบ) ทุกฝ่าย 
ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่อขัดแย้งแล้วใครจะ
หนุนช่วยหรือรวมกลุ่มกับใครก็ห้ามไม่ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี แม้จะอยู่คนละฝ่าย คนละความเห็น ก็ไม่ควรถือเป็นศัตรู
คู่อาฆาต ที่จะต้องห้ าหั่นกันด้วยความกลัว ความโกรธ และความเกลียดมิใช่หรือ 

ประเด็นใดที่สามารถวางใจเปน็กลางได้ก็จะดี ประเด็นใดเลือกขา้งบ้างกน็า่จะได้ (ผมยอมรับว่าอยู่ข้างการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ) ถ้ามีคนที่ท าใจเป็นกลางได้มีจ านวนมากพอ ถ้าเดชะบุญสังคมไทย  (ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่) มีวุฒิภาวะใน
การน าที่ช่วยให้ความเห็นลู่เข้าสู่ความเห็นพ้อง มิใช่ว่าต้องเห็นพ้องในเนื้อหา แต่ขอให้เห็นพ้องกันในกระบวนการที่จะ
ท าให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เหมาะแก่สังคมไทย ในบริบทวิกฤตโควิด – 19 ที่เรียกร้องความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันน่ันเอง 
***************** 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/630693  

https://www.posttoday.com/politic/columnist/630693
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ไทย 'ซับซอ้น' ในสามมิติ 
 

 
"บ้านเมืองไทย" 
            ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว 
            ฉะนั้น...... 
            อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ 
            เรื่องอาจารย-์นักศึกษาเขาคึกจะล้มเจ้า เปลี่ยนระบอบประเทศไปเป็นแบบมีประธานาธิบดี  
            ก็ให้เขาคึกไป วัยรุ่นต้องคึก เป็นมะเขือเผา เป็นซาลาเปาแฟบ ไม่ได้ ลานหมดเมื่อไหร่ ค่อยช่วยกันเก็บกวาด
ใส่ถังขยะก็แล้วกัน 
            ไม่มีอะไรหรอก อยู่ในช่วงไอ้กันใต้คอนโทรล CFR ปฏิบัติการจัดระเบียบโลกตามแผน New World  Order  
            "ตีกัน" จีน ที่รุกกินรวบโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย "เส้นทางสายไหม" One Belt, One Road  เชื่อมต่ออย่าง
น้อย ๖๕ ประเทศ ทั้งทางบกและทางทะเล 
            ซีไอเอ "จอร์จ บุช" ตัวพ่อ เป็นคนตั้งขึ้น เป็นแขน -ขาท างานให้ CFR ในเมืองไทยเราเอง เข้ามาปักหลักใน
รูปแบบต่างๆ กระจายอยู่ในกรุง และตามหัวเมืองใหญ่ เฉียดหมื่น 
            เป็นซาตานในคราบวิชาการแทรกซึมตามสถาบันศึกษา เป็นปิศาจในคราบนักบุญ  หนุนแทรกตามกลุ่ม
เคลื่อนไหวหากินทางสังคม แล้วเพาะเชื้อชังชาติ-ชังสถาบัน  
            ท าอย่างนั้นเพื่ออะไร? 
            อันที่จริง ไม่ใช่เพิ่งท า เขาท าต่อเนื่องมานานแล้ว เพียงแต่ว่า เขาท าเหมือนเชื้อไวรัส คือช่วงไหนสังคมผนึก
แข็ง ก็โอนอ่อนผ่อนสงบ 
            แต่ถ้าตอนไหน สังคมแตกแยก สถาบันอ่อนแอ เขาจะเข้าเสริมเป็นลิ่มแทรก ตอกและเร่งเร้าให้มวลชน ไม่ว่า
จะเป็นพวกอาจารย์ นักศึกษา นักเคลื่อนไหว ก่อการ-ก่อกวน 
            ก็เห็นมั้ยล่ะ ตอนเสื้อแดง นปช.เป็นต่อ ตอนธนาธร-ปิยบุตรขึ้นหม้อ จักรวรรดิอ านาจตะวันตก "เปิดหน้า
หนุน" ถึงขั้นเปิดสถานทูตต้อนรับ สหรัฐฯ ก็ท าให้เห็นมาแล้ว 
            อย่าง ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน ของฮองเฮาเกศินี  
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            นักการทูตจาก "ยุโรป-สหรัฐฯ" รวมทั้งซีไอเอในคราบนักข่าว-ช่างภาพ นักสังเกตการณ์ 
            ใช้คราบนักการทูตเชิดชูดูไข่นักศึกษาตัวที่เชิดใช้ ซึ่งไร้มรรยาท ไม่เกรง-ไม่ให้เกียรติประเทศไทย  ผิดวิสัยอารย
ชน-อารยประเทศ จะพึงท า!  
            ที่ท าเช่นน้ัน เพราะเชื้อที่พวกเขาเพาะ "บรรยากาศ-สถานการณ์" ถึงระดับจุดติดแล้ว 
            การเมืองในสภา เมื่อฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็สุดจะทนรอต่อไป หาเรื่องตีรวน ทั้งให้ฉีกรัฐธรรมนูญ ทั้งให้
รัฐบาลลาออก 
            เป็นหวังทางเดียว ที่จะได้กลับเข้ามามีอ านาจ คือท าอย่างไรก็ได้ ขอให้ "ประยุทธ์ออกไป" เท่านั้น   ทุกอย่าง-
ทางเปิด  
            และฉวยโอกาสช่วง "ผลัดแผ่นดิน"..... 
            นักศึกษา-คณาจารย์ "เครือข่ายพรรคพ่าย" ในคอนโทรลฝรั่งล่มชาติ ก็โหมโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์  
            สร้างแรงกดดัน หวังให้รัฐบาลใช้ก าลัง เกิดการเผชิญหน้า น าไปสู่จลาจลเมือง  อย่างที่ท ามาแล้วในกลุ่ม
ประเทศลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และอาเซียน-เอเชีย 
            ทั้งหมดนี้ เพ่ือ........ 
            เปลี่ยนโครงสร้างสังคมประเทศ ทั้งสถาบัน ทั้งระบบ-ระบอบการปกครอง 
            ถ้าประเทศไทย ยังด ารงสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ จักรวรรดินิยมอ านาจตะวันตก ที่ CFR เป็นหัวหอก ก็ยาก
ที่จะครอบง าไทย ให้เป็นประเทศ "ตามใบสั่ง" 
            โดยเฉพาะ........ 
            รัฐบาลที่มี "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" เป็นนายกฯ! 
            คือ "ขบวนการล่มชาติ" ทั้งในชาติและนอกชาติ เห็นตรงกันว่า พลเอกประยุทธ์ เป็นตัวขวางทาง "ล้มสถาบัน
กษัตริย์" 
            และตราบใด ที่พลเอกประยุทธ์ "ยังเป็นนายกฯ" 
            ตราบนั้น แผนเปลี่ยนระบบ-ระบอบประเทศไทย เป็นรูปแบบ "ประธานาธิบดี" ก็เกิดขึ้นไม่ได้! 
            เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้....... 
            ๑.จักรวรรดินิยมอ านาจตะวันตกก็ครอบง าไทยไม่ได้ 
            ๒ . พ ร ร ค  " ร่ า ง ท ร ง "  ต ะ วั น ต ก  ก็ ขึ้ น ม า ค ร อ ง เ มื อ ง ไ ม่ ไ ด้ 
            ๓.เมื่อพรรคร่างทรงครองเมืองไม่ได้ กลุ่มทุนตะวันตก อันมี CFR ของสหรัฐฯ เป็นหัวหอก ก็ไม่สามารถใช้ไทย
เป็นฐาน "สู้รบจีน" ได้  
            เส้นทางสายไหม "ทางบก" ของจีน สหรัฐฯ ยังทนได้ 
            แต่ Maritime Silk Road เส้นทางสายไหม "ทางทะเล" ของจีน "สหรัฐฯ" บอก...ทนไม่ได้! 
            ยังไงๆ สหรัฐฯ ไม่มีทางยอมให้จีนกินรวบในย่านเอเชีย-แปซิฟิก เพราะนอกจากเป็นยุทธศาสตร์ทางทะเลของ
กองทัพในภูมิภาคนี้แล้ว  
            ยังเป็นยุทธศาสตร์เส้นทางเดินเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ ามันจากอีกมหาสมุทรหนึ่งไปสู่อีกมหาสมุทรหนึ่ง
ด้วย 
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            คือจากช่องแคบฮอร์มุซ เชื่อมอ่าวเปอร์เซีย อ่าวโอมานและทะเลอาหรับ  ในตะวันออกกลาง สู่มหาสมุทร
อินเดีย มาลอดช่องแคบมะละกา  
            ระหว่างแหลมมลายูกับสุมาตรา เริ่มตั้งแต่ภูเก็ตไปจนถึงสิงคโปร์ ทะลุออกทะเลจีนใต้ สู่มหาสมุทรแปซิฟิก นั้น 
            ตอนนี้ หลายประเทศอาเซียนกับจีน ก าลังกินแหนงแคลงใจกันไม่รู้จบ  เรื่องแย่งเกาะแก่งในทะเลจีนใต้ 
โดยเฉพาะเกาะสแปรตลีย์ และเกาะพาราเซล 
            แน่นอน... 
            สหรัฐฯ ต้องถือหางและหนุนประเทศในอาเซียน "อย่ายอม" จีน ถ้ายอม เท่ากับยอมยกทั้งมหาสมุทรอินเดีย
และแปซิฟิกให้จีน 
            เพราะตรงนี้ด้วย จีนจึงเล็ง "ขุดคลองไทย" จับพลัด-จับผลู สหรัฐฯ ปิดเส้นทางทะเลจีนใต้ ก็ยังมี "คลองไทย" 
เป็นเส้นทางเดินเรือสินค้าและน้ ามันแทนได ้
            ตรงนี้ เข้าใจว่า จีนจ้าง "ผีไทยโม่แป้ง" อยู่ จึงเห็นทั้งนักการทหาร นักการเมือง นักวิชาการ และสื่อบางส านัก 
ปลุกกระแส "ขุดคลองไทย" ชนิดไม่ลืมหู-ลืมตา 
            ขุดเมื่อไหร่ ฉิบหาย เมื่อนั้น ยิ่งกว่าพวกคณาจารย์-นักศึกษาร่านเมือง ตอนนี้อีก 
            ไม่เพียงผ่าประเทศเป็น ๒ ซีก ยังเปลี่ยนภูมิศาสตร์ สภาพดินฟ้าอากาศ ทะเล-ร่องน้ า ไปทั้งหมด 
            รวมทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร ระบบนิเวศน์ภาคใต้ ที่เลี้ยงคน-เลี้ยงประเทศอยู่ รายได้ปีละหลายแสนล้าน 
รวมทั้งเกาะ-แก่งภาคใต้ "อันดับหนึ่งโลก" 
            ขุดคลองไทยวันไหน "ฉิบหายเรียบ" วันนั้น! 
            ไม่เพียงเท่านั้น มนัยัง "ชักน้ าเข้าลึก-ชักศึกเข้าบ้าน" ชัดๆ นึกหรือ...... 
            เมื่อขายประเทศให้จีนขุดท าคลองเป็น "ทางส ารอง" ล่องเรือ แล้วสหรัฐฯ มันจะยอม? 
            ทีนี้แหละ อยู่ดีไม่ว่าดี ไทยเตรียมเป็นหญ้าแพรกที่แหลกลาญ เพราะจีนกับสหรัฐฯ จะเข้ามาใช้ประเทศเป็น 
"สนามรบ" ฟัดกันทันท ี 
            แล้วแบบนี้...คุ้มมั้ย..... 
            กับพวกที่ไปรับค่าจ้างเขามาผลักดันกันเหยงๆ ทั้งในและนอกสภาให้ขุดคลองไทยน่ะ? 
            เนี่ย... 
            ไทยเราเกิดมา เหมือนถูกบังคับให้เป็นวันทองกลายๆ ซ้ายก็ขุนช้าง  ขวาก็ขุนแผน เพราะความเป็น 
"ศูนย์กลาง" ในภูมิภาคนี่แหละ จีนก็ดึง สหรัฐฯ ก็ดัน 
            คนไทยซื้อไม่ได้หรอก แต่บางพวกบอก "ขึ้นอยู่แต่ว่าเท่าไหร่" ดังนั้น  ที่สหรัฐฯ ในคราบองค์กรนักบุญ -
สันติภาพ แทรกเข้าบ่อนไส้ ให้ชังชาต-ิล้มสถาบัน 
            มันก็เป็นเรื่อง "เข้าใจได้" 
            เราเป็นเพื่อน-เป็นมิตร "คบกันได้-รักกันได้" 
            แต่เราจะยอมรับ "สิ่งที่พวกเขาท า" โดยใช้ประเทศและคนเป็นเครื่องมือ เพื่อประโยชน์เขาเป็นที่ตั้งแบบนี้
ไม่ได้! 
            กับฝรั่ง-ต่างชาติ คนไทยหัวอ่อน เขาจ้างให้ออกหน้าบ้าง ยืมชื่อใช้ ท าโน่น-ท านีแ่ทนบ้าง ก็ยอม 
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            อาจารย์-นักศึกษา "บางพวก" เขาจ้างผ่านค าว่าทุนวิจัย ทุนไปเรียนต่อ ส่งไปดูงานเข้าหน่อย ก็เชิดเป็นกิ้งก่า
หัวนอก  
            แล้วอะไรๆ ที่เป็นไทย ก็บอกว่ามันไม่ดี เชย ล้าสมัย ตกยุค รุ่นใหม่ ต้องเป็นแบบฝรั่งตะวันตก ถึงจะเข้ายุค -
เข้าสมัย 
            ดูกันแต่หนัง ก็หลงเข้าใจว่า ฝรั่งมันศิวิไลซ์ ซึ่งมันก็ใช่ แต่ก็แค่ส่วนหนึ่ง  
            ในอีกหลายๆ ส่วน ไปดูซี มีแต่ "ควายหน่ายคันนา" บ้านเรานี่แหละ ซูฮกยกมันเป็นเทวดาไปทั้งหมด 
            เถื่อน, ถ่อย, ซกมก นอกจากตัวใหญ่ เพราะกินอาหารขยะแล้ว ยังโง่ยิ่งกว่าควายกะลาครอบ นอกจากหัวแม่
ตีนตัวเองแล้ว มันมองไม่เห็น-ไม่รู้จักอะไรเลยในโลก 
            โควิดระบาดป่วยกันเป็นล้าน ตายเป็นแสนๆ ใครจะเผาศพที ต้องรอคิวเป็นปีถึงจะได้เผา มันยังว่าโควิดนิทาน
หลอกเด็ก 
            "บางกอก-ไทยแลนด์" เดอะ เบสต์ อิน เดอะ เวิลด์ ด้านสาธารณสุข-ท่องเที่ยว คนทั้งโลกบอก ก่อนตายต้องมา
ซักครั้ง ฝรั่งงั่ง มันยังบอกไม่รู้จัก! 
            ในขณะที่คนทั้งโลก สมเพชในความงั่งพวกนี้ แต่พวกไทยชังชาติ กลับงั่งกว่า  
            ไปยกยอว่า ไอ้งั่งสังคมสูง ส่วนไทยสังคมต่ า จึงไม่อยู่ในสายตาไอ้ง่ัง!? 
            อันที่จริง ก็ว่ากันไม่ได้........ 
            เพราะภาพสะท้อนจากหนังละครท าให้เข้าใจว่าสังคมฝรั่งมันหรูแฟ่ไปทั้งหมด  ถ้าวันใด มีโอกาสไปเห็น-ไป
สัมผัสชีวิตตะวันตก โดยเฉพาะพวกไอ้กัน "นอกจอ" แล้ว จะเข้าใจ 
            ไม่มีที่ไหนในโลก สุขสบาย เป็นชีวิตที่เลือกได้ เหมือนที่เมืองไทยเรานี้หรอก! 
            เพราะสบายกันตามใจชอบเกินไปกระมัง จึงกระสัน กระแดะ อยากเป็นแบบฝรั่งเศส แบบอเมริกันกันนัก ทั้งที่
ตอนนี้ มันเป็นสังคมที่ล้มเหลวที่สุด 
            ไม่เชื่อก็ไปถามเมียคณะสามสัสดูซิ.... 
                 ถ้าฝรั่งเศสสบายกว่าไทย แล้วมากิน ขี้ ปี้ นอน อยู่ในเมืองไทยท าไม ไม่ชวนสามีกลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสล่ะ?  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74488  

https://www.thaipost.net/main/detail/74488
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15 ส.ค. 2563 - 00:05 น.  

บทบรรณาธิการ - ไม่ซ้ ารอย 6 ตุลา  

 
ไม่ซ้ ารอย 6 ตุลา - การต่อสู้ทางความคิดของคนในสังคมขณะนี้ดูตึงเครียดขึ้น เพราะมีประเด็นพูดเตือนคนรุ่น

ใหม่ปัจจุบันว่าอาจเผชิญชะตากรรมเดียวกับคนรุ่นใหม่ยุคเหตุการณ ์6 ตุลา 2519 
เหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นเหตุความรุนแรงทางการเมืองที่น่าสะเทือนขวัญระดับโลก ไม่มีเพียงการสังหารที่ประเมิน

ว่ามีผู้เสียชีวิตนับร้อย ยังมีการทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ และย่ ายีความเป็นมนุษย์ ตามหลักฐานภาพบันทึก 
รวมถึงภาพและข่าวของสือ่ต่างประเทศ 

การยกเหตุการณ์ 6 ตุลา มาเตือนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยความห่วงใย ข่มขวัญ  หรือขู่
เตือน ล้วนจะเป็นบทเรียนส าหรับสังคม 

ว่าต้องไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดซ้ าได้อีก 
บทเรียนส าคัญจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคือการสร้างความเกลียดชังต่อกลุ่มนักศึกษาและแนวร่วมประชาชน โดย

รัฐบาลยุคนั้นเพิกเฉยหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว 
จนเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของกระบวนการคือการกวาดล้างและใช้ความรุนแรงตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ปัจจัยและ

สิ่งแวดล้อมทางสังคมปัจจุบันไม่ได้เอ้ือให้เกิดกระบวนการดังกล่าวได้ง่าย แต่การข่มขู่คุกคามต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังคงมีอยู่ 
เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ควรเพิกเฉย และไม่ควรมองว่าเป็นแค่การคิดไปเองของผู้ถูกคุกคาม เพราะการใช้ความรุนแรงท า
ร้าย ผู้แสดงความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลเคยเกิดขึ้นแล้ว และเจ้าหน้าที่รัฐไม่อาจจับกุมหรือติดตามตัวคนร้ายได้ 

ประเด็นที่สังคมต้องหาทางออกร่วมกันคือ จะสร้างพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนแสดงความเห็นต่ออนาคตของบ้านเมือง
ได้อย่างเสรีอย่างไร โดยไม่ถูกข่มขู่คุกคาม 

เครือข่ายอาจารย์และนักวิชาการเสนอทาง ออกในแถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ส าหรับการ
ตั้งค าถาม วิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระ และแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติของสังคม 

การสร้างพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะเป็นตัวพิสูจน์ข้อกล่าวหาว่านักศึกษาถูกบงการ ถูกล้างสมอง หรือคิดเองได้ 
ยังจะเป็นรูปแบบที่คนในสังคมจะเรียนรู้ร่วมกันถึงการแสดงความเห็น ถกเถียง  โต้เถียง ต่อสู้กันด้วยเหตุผล โดยไม่ใช้
อาวุธหรืออ านาจเข้าไปตัดสินหรือข่มขู่คุกคาม 

เพื่อให้รับประกันได้ว่าประวัติศาสตร์ 6 ตุลาจะไม่ซ้ ารอย 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4705435  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/BOD-1.jpg
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ชกไม่มีมุม โดย...วงค ์ตาวัน - เลอืกตั้งทอ้งถิน่ อกีเรื่องเขยา่รัฐบาล  

 
เลือกตั้งท้องถิ่น อีกเรื่องเขย่ารัฐบาล - การเลือกตั้งท้องถิ่น กลายเป็นประเด็นอีกครั้ง เมื่อพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์จนมองไม่เห็นช่วงเวลาการจัดเลือกตั้งที่ชัดเจน แถมยังอ้างท านองว่า 
ปัญหาความล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมของกกต. 
เป็นเรื่องทันที!! 
ท าเอาฝ่ายกกต.ต้องออกมาสวนหมัดตอบโต้อย่างดุเดือด 
โดยโต้ว่า กกต.ได้แถลงยืนยันมาตลอดตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน ว่ามีความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
รวมทั้งแฉด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยเองนั่นแหละ มีเอกสารลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า
ยังไม่พร้อมส าหรับการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อ้างว่าเพราะท้องถิ่นบางส่วน ยังไม่สามารถด าเนินการ
แบ่งเขตเลือกตั้งได้ 
เท่ากับเป็นหลักฐานที่กกต.เอามาอธิบายว่า คนที่ยังจะไม่มีความชัดเจนในการให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ก็คือ มหาดไทยเอง
นั่นแหละ! 
กกต.ที่ออกมาแถลงข่าวตอบโต้นี้ ยังฝากไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐบาลด้วยว่า หากมีความจริงใจในการ กระจาย
อ านาจและการเลือกต้ังท้องถิ่น ขอให้แจ้งมายังกกต.เพื่อให้กกต.ก าหนดวันเลือกต้ัง 
แล้วขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือนนับจากนี้ เพื่อให้กกต.ด าเนินการประกาศวันเลือกตั้งภายในปีนี ้
ค ากล่าวนี้ มีความหมายส าคัญ 
เท่ากับกกต.เน้นย้ าต่อสังคมชัดเจนว่า ขอให้รัฐบาลแจ้งภายใน 1 เดือนนับจากนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น
ภายในสิ้นปีนี้!! 
ก็คงต้องจับตาดูว่า แล้วรัฐบาลจะจริงใจในกระบวนการกระจายอ านาจท้องถิ่นจริงหรือไม่ 
ในเมื่อกกต.บอกว่าพร้อมจะจัดให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ แล้วรัฐบาลจะยื้อเองหรือไม่!? 
เรือ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่ทั้งสังคมคงจับตาต่อไป 
อย่าลืมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน เป็นประชาธิปไตยที่ใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
ส าหรับคนเมืองหลวง ก็คือ เลือกตั้งสภากรุงเทพฯ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เพื่อมาบริหารจัดการความเป็นอยู่ ไฟฟ้า
สว่าง ตรอกซอยปลอดภัยมีวงจรปิด น้ าจะท่วม ถนนจะโล่งหรือไม่ 
ส่วนคนในจังหวัดต่างๆ ก็ต้องเลือกอบต. อบจ. สภาเทศบาล เพื่อดูแลความป็นอยู่ขั้นพื้นฐานท านองเดียวกัน! 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/CHOMI.jpg
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อีกทั้งเป็นหลักส าคัญของประชาธิปไตยในเรื่องกระจายอ านาจ 
นับจากคสช.ยึดอ านาจ เราไม่มีเลือกต้ังท้องถิ่นมาแล้วถึง 6 ปี 
วันนี้ประชาธิปไตยระดับประเทศก็เกิดค าถามมากมายว่า ไม่ใช่ประชาธิปไตย เพราะมีกลไกเอื้อให้เกิดการผูกขาด
อ านาจ! 
จนเด็กนักเรียน นักศึกษา ประท้วงกันทั่วประเทศ เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ ตัดกลไกที่เปิดช่องให้กลุ่มอ านาจ กลุ่ม
เดียว 
แล้วยังจะผูกขาดประชาธิปไตยท้องถิ่นด้วยอีกหรือ!? 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/blunt-opinion/news_4706886  

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/blunt-opinion/news_4706886
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เอาต าแหน่งเดิมพนั  

 
การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นหัวใจระบอบประชาธิปไตย เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของ
ตัวเองโดยตรง 
น่าเสียดายที่การเลือกตั้งท้องถิ่นโดนแช่แข็งมาแล้ว 6 ปี ประชาชนทั่วประเทศไม่มีโอกาสเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของ
ตัวเอง 
แม้แต่กรุงเทพฯ เมืองหลวงประเทศไทย ยังต้องมีผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งประชาชนไม่ได้เลือก แต่ คสช.เลือกเองตั้งเอง 
ตามโรดแม็ป คสช.ก าหนดว่าหลังการเลือกตั้งใหญ่ผ่านไป จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศไม่เกิน 1 ปี 
บัดนี้ การเลือกตั้งใหญ่ผ่านไปแล้วปีครึ่ง การเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,852 แห่ง (อบจ. 76 แห่ง, เทศบาล 2,464 
แห่ง, อบต.อีก 5,310 แห่ง, กทม. และเมืองพัทยาอีก 2 แห่ง) ยังไม่เกิดขึ้นตามสัญญา 
ทั้งๆที่ นายกฯลุงตู่ สัญญาว่ารัฐบาลจะเริ่มจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใดระดับหนึ่งภายในสิ้นปีนี้ (2563) อย่าง
แน่นอน!! 
“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าเมื่อ “นายกฯลุงตู่” ประกาศยืนยันอย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยของ “บิ๊กป๊อก” ซึ่ง
รับผิดชอบการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องกระเด้งรับนโยบายสุดลิ่มทิ่มประตู 
แต่ยังไม่มีวี่แววว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมแผนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างไร ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือนจะสิ้น
ปี 
ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเนื่องจาก กกต. ยังแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ครบทุกจังหวัด 
แ ล ะ ยั ง ต้ อ ง ร อ  ก ก ต . ใ ห้ ฝึ ก อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ใ ห้ เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย 
จึงยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ตามก าหนดเดิม 
พูดง่ายๆมหาดไทยโทษ กกต.ยังไม่มีความพร้อมจัดเลือกต้ังท้องถิ่นภายในสิ้นปีนี้แน่นอน 
ท าให้ กกต.อยู่เฉยไม่ได้ ต้องแถลงตอบโต้มหาดไทยอย่างดุเดือดถึงลูกถึงคน 
นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ แถลงยืนยันในนาม กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่เดือนเมษายน
ที่ผ่านมา 
การแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศเหลืออีกไม่เกิน 4 จังหวัดจะเสร็จสมบูรณ์ 
ส่วนการอบรมเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน 20 วัน 
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นายปกรณ์ ย้ าว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยจริงใจในการกระจายอ านาจให้ประชาชน 
ขอให้มหาดไทยแจ้ง กกต.ภายใน 1 เดือน 
หาก กกต.ไม่สามารถจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในสิ้นป ี
ผมยินดีรับผิดชอบพิจารณาตัวเองลาออกจาก กกต. 
ท้าเอาต าแหน่ง กกต.วางเดิมพันให้สะใจกันไปเลย 
“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่างานนี้ฝ่ายมหาดไทยโดนหมัด กกต.กระแทกลิ้นปี่สลบคาเวที 
แท้จริงแล้ว ฝ่ายที่ไม่พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นคือมหาดไทย ไม่ใช่ กกต. 
ทีนี้ถึงบางอ้อร้องอ๋อกันเรอะยัง. 

“แมล่กูจนัทร์” 
 
อ้างอิง : http://www.ไทยรฐัเชียร์ไทยแลนด์.com/content/1910020  
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บทเรียนที่ไม่เคยจ า 
 

 

 

 

 

แม้ไทยผ่านวิกฤติมาแล้วมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นบทเรียนที่ท าให้

จดจ าเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขในปัจจุบัน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติมองไทยมีศักยภาพในการลงทุนระยะยาว แต่น่าเสียดาย

ที่ไทยไม่อาจก้าวข้ามวิกฤติที่รอปะทุอยู่ได้ 

วิกฤติโควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลง และสอนบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับโลก แม้ขณะนี้ดูเหมือนสถานการณ์
โดยภาพรวม รวมถึงไทยเริ่มคลี่คลาย หากแต่ยังคงต้องระมัดระวัง และดูแลสุขภาพร่างกายกันต่อไปอย่าการ์ดตก  
เพราะถ้าเมื่อไหร่เกิดโควิดระบาดระลอก 2 ตามมา จะยิ่งซ้ าเติมวิกฤติที่อาจยากเยียวยาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม วิกฤติ
ในประเทศไทยวันนี้ ไม่ได้มีแค่โควิด แต่ยังมีอีกหลายวิกฤติที่รอวันปะทุ ภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง ความขัดแย้งของคน
ในชาติ ระบบยุติธรรมที่ถูกตั้งค าถาม การบริหารประเทศที่ดูขลุกขลักไม่ราบรื่น ทุกเรื่องล้วนก่อให้เกิดเรื่องราวกลายเป็น
วิกฤติที่บานปลายได้ทั้งนั้น  

แมว้่าเราจะผ่านวิกฤติมาแล้วมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม แต่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นบทเรียนที่
ท าใหเ้ราจดจ า เพื่อเปลีย่นแปลงแกไ้ขในปัจจบุันได้เลย ซึ่งเป็นเรือ่งทีน่า่เสยีดายยิง่ การชุมนุมเคลือ่นไหวภายในประเทศ 
ที่เกิดขึ้นก าลังเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายยังให้ความสนใจ โดยเฉพาะเมื่อการชุมนุมครั้งนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลายเป็นตัวเดินเรื่อง
ที่ส าคัญ มีแนวคิด ข้อเรียกร้องมากมายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกข้อเรียกร้องของทุกฝ่าย เรามองว่าเป็น
เรื่องส าคัญ ที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องรับฟัง และหาหนทางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศและสังคมเป็นที่ตั้ง วิกฤติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในไทย ล้วนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ไปยังฟันเฟืองต่างๆ ที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนประเทศ หากส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง หรือไม่สามารถขับเคลื่อนต่อได้ จะยิ่งส่งผลให้ภาพรวมประเทศเผชิญ
วิกฤติซ้อนวิกฤติเพิ่มขึ้น 

ขณะที่ในมุมมองของนักลงทุน ไทยถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตส าคัญของโลก ได้รับความเชื่อมั่น เป็นที่น่ายินดี
ที่เรายังเห็นสัญญาณการลงทุนจากต่างชาติ มองประเทศไทยเป็นปลายทาง เป็นตัวเลือกแรกๆ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน หรือบีโอไอ แสดงความมั่นใจว่า หากสถานการณ์โควิดดีขึ้น จะมีโครงการขนาดใหญ่เตรียมเข้ามาลงทุนในไทย
อีกมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าไทยเป็น
ฮับส าคัญของโลกเลยทีเดียว ขณะที่แนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะจีนมาไทย ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
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มีข้อมูลระบุว่า ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงเดือนมิ.ย. 2563 การลงทุนจากจีนและฮ่องกงมาไทย มีมากถึง 530 โครงการ มูลค่า 
3.6 แสนล้านบาท  

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ยังมีนักลงทุนต่างชาติที่ยังมองไทยมีศักยภาพในการลงทุนระยะยาว  และยิ่งปัจจุบัน
สถานการณ์โควิดของไทยคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นตามล าดับ การคาดหวังที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจ จึงมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่
ช่างน่าเสยีดายทีเ่ราไมอ่าจกา้วขา้มอีกหลายวิกฤติที่รอปะทุอยู่ เป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นจากน้ ามือคนในประเทศเองทั้งนั้น ทั้ง
ที่อดีตที่ผ่านมาเรามีหลายบทเรียนส าคัญ  ที่สอนเราให้ใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา แต่สุดท้ายเราไม่เคยจดจ า
บทเรียนเหล่านั้นได้สักที 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893739?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
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