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ข่าวประจ าวนัที่ 16 สิงหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พท.ขอสังคมเปิดใจรับความเห็นต่างแก้ขัดแย้งร่วมกัน 5 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'ฝ่ายค้าน'ยื่นร่างแก้ไข รธน.17สิงหาฯ ‘สมพงษ์’ขอทุกฝ่ายร่วมหาทางออกประเทศ 6 
3 ผู้จัดการออนไลน์ ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติแก้ไข ม.256 ต่อ ปธ.สภาฯ 17 ส.ค.นี ้ 7 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ฝ่ายค้านดันแก้ม.256 เปิดทางต้ังส.ส.ร.แก้รธน. 8 
5 ทีเอ็นเอ็นออนไลน์ ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติแก้ไขรธน.ต่อประธานสภาฯ 17 ส.ค.นี ้ 9 
6 เนช่ันออนไลน์ ส.ว.สมเจตน์ โดดขวางรื้อใหญ่รธน. ชี้ยิ่งแก้ยิ่งขัดแย้ง 10 
7 ไทยรัฐออนไลน์ เทพไท แนะ "รัฐ-ม็อบ นศ." ถอยคนละก้าว ชี้ รธน.ต้นตอปัญหา ขอนายกฯ ชัดเจน 11 
8 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ ส.ส.เชียงใหม่แนะนายกฯลดอีโก้คุยนศ.หาทางออก 12 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไอลอว์' เปิดสถิติการคุกคามทัว่ประเทศอย่างน้อย 79 กรณี นับตั้งแต่

การชุมนุมของเยาวชนปลดแอก 
13 

10 แนวหน้าออนไลน์ 'ไอลอว์'เผยฝ่ายความมั่นคงใช้วิธีสารพัดรูปแบบเพ่ือสกัดม็อบนักศึกษา 15 
11 ช่อง3ออนไลน์ ไร้คู่แข่ง! มติเลอืก "เทวัญ ลิปตพัลลภ" หวนนั่งหัวหน้า

พรรคชาติพัฒนา 
17 

12 เนช่ันออนไลน์ เทวัญนั่ง หน.พรรคชาติพัฒนาอีกครั้ง 18 
13 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สุวัจน”์ฝากทมีศก.เร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน 19 
14 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ ชาติพัฒนาเลือก“เทวัญ ลิปตพัลลภ”นั่งเก้าอี้หัวหน้า 20 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทวัญ" หวนนัง่หัวหน้าชพน. ด้าน "ดล เหตระกูล" เป็นรองหน. 22 
16 แนวหน้าออนไลน์ 'เทวัญ ลิปตพัลลภ'นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา 'บิ๊กโต'เป็นเลขา

แทน'ดล เหตระกูล' 
23 

17 ผู้จัดการออนไลน์ ที่ประชุมใหญฯ่ ชาติพัฒนาเลือก"เทวัญ"เปน็หัวหน้าพรรค 24 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตึงเครียดสุดขีด!ศูนย์ประสานงานนักศึกษาอาชีวะ ชิงยึดอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย ปักหลักชุมนุมต้านม็อบเยาวชนปลดแอก 
25 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ นายกฯเกาะติดสถานการณ์ชุมนุม ยืนยันไมเ่คยสั่งต ารวจจับใคร 26 
20 เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์ 'ธนาธร'ลั่น'เลือกตั้งท้องถิ่น'เดิมพันส าคญัประเทศ เปิดรบัสมัครก่อน15ส.ค. 27 
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21 เดลินวิสอ์อนไลน์ เวทีเสวนาทางการเมือง 'ห่วงคนรุ่นใหม่กลายเป็นผู้ต้องหา' 28 
22 เนช่ันออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ชี้การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ผิดกฎหมายทั้งหมด 30 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ นิพิฏฐ์'เปิดเหตุผลท าไม'อภิสิทธิ์'ไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ 60 32 

 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ การรุก การรับ อ านาจน า ความคิด ผ่าน การเมือง 33 
2 มติชนออนไลน์ นิวส์โน้ต : ไม่มุ้งมิ้ง 35 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "ถอยคนละก้าว": อาการ "กระอักกระอ่วน" ของ ธนาธร 36 
4 เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์ เปิดบทสนทนา 'ราบ 11' จาก 'อภิสิทธิ์' ถึง 'อนุพงษ-์ประยุทธ์' 39 
5 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ ระวังวงจรอุบาทว์กลับมา!เร่งแก้รธน.ระงับวิกฤต 40 
6 ข่าวสดออนไลน์ ชุมนุมการเมือง พุ่งเป้าเข้าสู่รัฐธรรมนูญ ก้าวไปสู่อนาคต : วิเคราะห์การเมือง 43 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ เรียกร้องประชาธิปไตยหรือต้องการอะไรกันแน่ 45 
8 แนวหน้าออนไลน์ เส้นใต้บรรทัด 47 
9 ไทยรัฐออนไลน์ จุดเปลี่ยนประเทศไทย 51 
10 คมชัดลึกออนไลน์ 'ปิยบุตร'ในเงา จากนิติราษฎร ์ถึงม็อบปลดแอก 53 
11 มติชนออนไลน์ รวมไทยสร้างชาติ ความท้าทาย โอกาส ความหวัง : โดย รัฐพงศ์ 

บุญญานุวัตร 
56 

12 กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ มหาดไทย-กกต.-การเมือง ใครดึงเกมเลือกต้ังท้องถิ่น 58 
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15 สิงหาคม 2563 12:23 pm  

พท.ขอสังคมเปดิใจรบัความเห็นต่างแกข้ัดแยง้ร่วมกนั 

 
กรุงเทพฯ 15 ส.ค.-หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงการณ์ขอสังคมไทยเปิดใจฟังความเห็นต่าง ยุติขัดแย้ง หาทางออกร่วมกัน 
พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 17 ส.ค.นี้ ดึงประชาชนร่วมสร้างกฎ กติกาใหม่ 

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกแถลงการณ์ ระบุว่า 
สถานการณ์ของสังคมไทยขณะนี้ก าลังต้องการสติปัญญาและเหตุผลในการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกที่ดี
ที่สุดให้กับประเทศ สิ่งที่ส าคัญคือสังคมควรเปิดใจรับฟังมุมมอง ความคิดเห็น ทัศนะที่แตกต่างและร่วมกันยืนยันว่าการประณาม
และการข่มขู่คุกคามความเห็นที่แตกต่าง ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ กลับมีแต่จะยิ่งท าให้ประเทศเดินหน้าไปสู่หนทางที่ตีบ
ตัน ซึ่งไม่ส่งผลดีใด ๆ เลย  

“ส าหรับมุมมองและท่าทีของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่เกิดขึ้นคือการสะท้อนความคิดเห็น สะท้อนความหวัง ซึ่ง
พวกเขาอยากจะเห็นอนาคตในประเทศที่เขาอยู ่แม้ว่าบางประเด็นที่น าเสนออาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจในบางส่วนของสังคมก็
ตาม ส่วนการแลกเปลี่ยนกับความเห็นที่แตกต่างอย่างสันติ และการเปิดใจรับฟังอย่างจริงใจเท่านั้น จึงจะน าไปสู่การสร้าง
ทางออกของปัญหาและน าไปสู่การยุติข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้ในที่สุด อยากให้ทุกฝ่ายยึดมั่นตามหลักเหตุผลและร่วมกันสร้างพื้นที่
สาธารณะที่ปลอดภัยเพื่อช่วยกันแสวงหาค าตอบว่าสิ่งใดคือ หนทางออกที่ดีที่สุดส าหรับสังคมประชาธิปไตยในประเทศของเรา” 
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุ 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ช่วงเวลาปัจจุบัน เราต้องร่วมกันเรียกร้องอย่างจริงจัง ให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผลและหลีกเลี่ยงอย่างเต็มที่
กับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ หากปล่อยให้เกิด
การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในรูปแบบใด รังแต่จะสร้างความแตกแยกและน าไปสู่การสูญเสียที่มากมายเกินคาดคิด ซึ่งจะท าให้ประเทศ
เผชิญกับวิกฤติหนักมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ รัฐบาล และกลไกของรัฐต้องยุติการมองความเห็นต่างเป็นศัตรู และถือเป็นภัยคุกคามที่
จะต้องถูกก าจัดและจัดการ เพราะการกระท าเช่นนั้นรังแต่จะสร้างปัญหาและความกดดันทางสังคมที่ไม่รู้จบ นายกรัฐมนตรีควรท า
ให้ได้จริงตามที่ได้ประกาศไว้ว่าจะรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ผมอยากจะบอกว่าเมื่อท่านพูด คนจะฟัง เมื่อท่านท าคนจะเชื่อ  

“วันที่ 17 สิงหาคมนี้ พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกับเพื่อนสมาชิกในรัฐสภา ยื่นญัตติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญและดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างกฎ กติกาใหม่ เพื่อให้เกิดสมดุลของความต้องการของทุกภาคส่วนของ
สังคม อยากให้ทุกฝ่าย ช่วยกันสร้างทางเลือกและทางออกให้สังคมไทยร่วมกัน” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุ.-ส านักข่าวไทย  
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-503777  

https://tna.mcot.net/politics-503777
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วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.54 น. 

'ฝ่ายค้าน'ยื่นร่างแก้ไข รธน.17สิงหาฯ ‘สมพงษ์’ขอทุกฝ่ายร่วมหาทางออกประเทศ 

 
15 สิงหาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ออกค าแถลงระบุว่า สถานการณ์ของสังคมไทยขณะนี้ก าลังต้องการสติปัญญาและเหตุผลในการพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ สิ่งที่ส าคัญคือสังคมควรเปิดใจรับฟังมุมมอง ความคิดเห็นทรรศนะที่
แตกต่าง ร่วมกันยืนยันว่าการประณามและการข่มขู่คุกคามความเห็นที่แตกต่างนั้น ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ท่าที
ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่เกิดขึ้นคือการสะท้อนความคิดเห็น ความหวังที่อยากจะเห็นอนาคตประเทศ แม้ว่าบาง
ประเด็นที่น าเสนออาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจในบางส่วนของสังคม การแลกเปลี่ยนกับความเห็นที่แตกต่างอย่างสันติ 
และการเปิดใจรับฟังอย่างจริงใจเท่านั้น จึงจะน าไปสู่การสร้างทางออกของปัญหา  และน าไปสู่การยุติข้อขัดแย้งได้ใน
ที่สุด 

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

“ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกในรัฐสภา เพื่อยื่นญัตติ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างกฎ กติกาใหม่ เพื่อให้เกิดสมดุลของความต้องการของ
ทกุภาคส่วนของสังคม อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างทางเลือกและทางออกให้สังคมไทยร่วมกัน” นายสงพงษ ์ระบ ุ
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/511882  

https://www.naewna.com/politic/511882


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

7 

 

 

 
เผยแพร่: 15 ส.ค. 2563 13:23   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติแก้ไข ม.256 ต่อ ปธ.สภาฯ 17 ส.ค.นี้ 
นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ที่ประชุม

หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน 6 พรรค มีมติจะยื่นญัตติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 
256 เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ขึ้นมาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเตรียมยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 10.30 
น. จากนั้นจะติดตามว่าทางรัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายประกบมาด้วยหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพิจารณาได้ทันใน
สมัยประชุมนี ้
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000083615  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000083615
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15 สิงหาคม 2563 1:33 pm  

ฝ่ายคา้นดันแก้ม.256 เปิดทางตั้งส.ส.ร.แก้รธน. 

 
กรุงเทพฯ 15 ส.ค.-“พ.ต.อ.ทวี” เผยฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติแก้ไขรธน. มาตรา 256 เปิดทางตั้งส.ส.ร. เหมือนปี 40 ให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมร่าง มองม็อบนศ.ชุมนุมได้ถ้าไม่ขัดกฎหมาย แต่ต้องแยกคนละประเด็นกับแก้รัฐธรรมนูญ 

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะสมาชิกพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการยื่น
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นในวันที่  17 สิงหาคมนี้ ว่า เนื่องจากเห็นว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลายส่วนไม่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญ พรรคฝ่ายค้านได้ประชุมกันและ
เห็นว่าควรแก้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีเงื่อนไข
มากมาย แก้ไขได้ยาก พรรคเพื่อไทยจึงขอเสนอแก้ไขในมาตรานี้ก่อน เพื่อตั้งสมาขิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เหมือนปี 2540 
เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนจัดท ารัฐธรรมนูญ ให้เจ้าของอ านาจอธิปไตยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะให้
ทุกคนมีสิทธิ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  

“มาตราท้าย ๆ ของรัฐธรรมนูญมีผลพวงของประกาศค าสั่งของคณะรักษาความสงบคสช.รวมถึงกฎระเบียบ ปัจจุบันที่
ส่วนใหญ่ละเมิดสิทธิประชาชนและสิทธิเสรีภาพที่เขียนรับรองไว้  ซึ่งอาจแก้ไขโดยแยกป็นหมวด รวมทั้งการเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยต้องแก้ไขให้สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) มาจากสรรหา แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งในประเด็นนี้ยังไม่มีข้อยุติ
ว่าจะมีกี่ฉบับ อย่างไรก็ตาม ฉบับแรกที่จะให้แก้ไขในวันที่ 17 นี้คือมาตรา 256 ที่ต้องการให้ที่มาของส.ว.เป็นตัวแทนของทุก
ภาคส่วน จากคนทุกเพศทุกวัย เข้ามาร่วมเเสดงความคิดเห็น เพราะเป็นการท ากติการ่วมกัน” พ.ต.อ.ทวี กล่าว 

เมื่อถามถึงสิทธิเสรีภาพการกลุ่มชุมนุมของนักศึกษาที่เคลื่อนไหวและถูกจับกุม พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นอันตรายต่อรัฐก็สามารถ
ชุมนุมได ้ 

เมื่อถามย้ าว่ได้น าข้อเรียกร้อง 10 ข้อของกลุ่มนักศึกษามาเป็นแนวทางหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า รับทราบในประเด็น
ข้อเรียกร้องต่าง ๆ แล้ว เเต่ต้องค านึงว่า ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประเทศไทยต้องเป็นรัฐเดียว ซึ่งในส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าแก้ไขต่อไป ขณะเดียวกันพร้อมรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและนักศึกษาควบคู่กันไปด้วย แต่คงต้องแยกเป็นคนละส่วนกับการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ.-ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-503833  

https://tna.mcot.net/politics-503833
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15 สิงหาคม 2563 15:00  

ฝ่ายคา้นเตรียมยื่นญตัติแกไ้ขรธน.ต่อประธานสภาฯ 17 ส.ค.นี้ 

 
ฝา่ยคา้นเตรยีมยืน่ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ป ี2560 ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 17ส.ค. ยนืยันจะดึงทุกภาคส่วน
มารว่มรับฟังความคิดเห็น  

วันนี้ (15ส.ค.63) นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน 
เปิดเผยวา่ ที่ประชุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน 6 พรรค มีมติจะยื่นญัตติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนญูปี 2560 ในมาตรา 256 เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนญู (ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเตรียมยื่นตอ่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ใน
วันที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 10.30 น. จากนั้นจะติดตามว่าทางรัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายประกบมาด้วยหรือไม่ ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถพิจารณาได้ทันในสมัยประชุมนี้ 

ขณะที่นายสมพงษ ์อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มองว่าการที่
พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนญู ต่อประธานสภาผู้แทนราษฏร ต้องการที่จะดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกนัสร้างกฎ กติกาใหม ่เพื่อให้เกิดสมดุลของความต้องการของทุกภาคส่วนของสังคม  

ด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  มองว่า สถานการณ์ทางการเมืองใน
ขณะนี ้ ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ  ดังนั้นส่วนตัวอยากให้ พลเอกประยุทธ ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความชัดเจน ประกาศจุดยืนในการแก้ไขรฐัธรรมนูญว่า มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ไม่
ต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะท าให้สามารถลดบรรยากาศความร้อนแรงทางการเมืองลงได้  
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/51456  

https://www.tnnthailand.com/content/51456
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15 ส.ค. 2563 

ส.ว.สมเจตน์ โดดขวางรื้อใหญ่รธน. ชีย้ิง่แก้ยิง่ขัดแย้ง 
 

การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาที่มี ส.ส.บางกลุ่ม และพรรคการเมืองบางพรรคออกมาโหนกระแสนั้น เป้าหมาย
ส าคัญก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งแบบแก้รายมาตรา เน้นประเด็น "กติกาเลือกตั้ง" เพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมือง 
และการรื้อทั้งฉบับ ซึ่งเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า  

การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเป็น "กุญแจ" เปิดทางให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งแบบรายมาตรา และ
ร่างใหม่ทั้งฉบับ โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.ขึ้นมาใหม่ ตามเงื่อนไขที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ วิธีการแก้ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่สิ่งที่ยากไปกว่านั้นในความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.คนดังอย่าง พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ก็คือ การแก้
รัฐธรรมนูญในรูปแบบที่เปิดให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ขัดแย้งแบบนี้ เปรียบเหมือน "ลูกฆ่าแม่" เข้า
ข่ายล้มล้างรัฐธรรมนูญ แถมยังไม่สามารถลดความขัดแย้ง หรือสร้างความปรองดองขึ้นในบ้านเมืองได้เลย  

แต่ในความเห็นของ พล.อ.สมเจตน์ ก็ไม่ได้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเสียหมด โดยเจ้าตัวบอกว่า ถ้าแก้เป็นราย
มาตรา ก็จะสนับสนุน แต่ถ้ายกร่างใหม่ทั้งฉบับ เหมือนเป็นการฆ่าหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับเก่า แบบนี้ พลเอกสมเจตน์ 
ไม่เอาด้วย ที่ส าคัญการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ ล้วนเป็นการอ าพรางผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของบรรดานักการเมือง 
ฉะนั้นถ้าจะแก้ก็ควรมาตกลงเงื่อนไขกันว่า นักการเมืองที่จะร่วมรื้อรัฐธรรมนูญนี้ ต้องออกจากการเมืองไป 10 ปี ไม่เข้ามา
ยุ่งเกี่ยวเลย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ที่ขัดกัน  

ส.ว.สมเจตน์ บอกด้วยว่า สิ่งส าคัญที่ท าใหเ้กิดปัญหาการเมือง คือ นักการเมือง ฉะนั้นนักการเมืองควรแก้ไข
พฤติกรรมตัวเอง แทนที่จะแก้รัฐธรรมนญู  
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378790455/  

https://www.nationtv.tv/main/content/378790455/
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ไทยรัฐออนไลน์15 ส.ค. 2563 13:40 น. 

เทพไท แนะ "รัฐ-ม็อบ นศ." ถอยคนละก้าว ชี้ รธน.ต้นตอปัญหา ขอนายกฯ ชัดเจน 

 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ชี้ รธน.ต้นตอปัญหา ขอ "รัฐบาล -บิ๊กตู่" ชัดเจน ปม แก้ รธน. แนะ 
ถอยคนละก้าว ย้ า นศ.ต้องยึด 3 ข้อเรียกร้องเดิม ขณะ 10 ข้อใหม่ โยงสถาบัน ชี้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสังคม  

วันที่ 15 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง
ในขณะนี้ ว่า ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีผลกระทบและผูกพันกับทุกองคาพยพ
ในสังคมไทย ถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญมีปัญหา ทุกอย่างก็จะมีปัญหาเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ ถ้ารัฐบาลตีโจทย์ปัญหาของ
บ้านเมืองไม่แตก ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด การชุมนุมของนักศึกษาในขณะนี้ ข้อเรียกร้องหลัก คือ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ถ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความชัดเจน กล้าประกาศจุดยืนในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ไม่ต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะท าให้สามารถลด
บรรยากาศความร้อนแรงทางการเมืองลงได้ ยิ่งมีการจับกุม นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนน าการชุมนุมของ
นักศึกษา ยิ่งเป็นการเติมไฟลงไปในสถานการณ์ทางการเมืองให้ร้อนแรงขึ้นอีก จะท าให้การชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา 
มีพลัง และขยายแนวร่วมได้มากยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลเพิ่มแรงกดดันมากเท่าไหร่  กระแสต่อต้านก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 
รัฐบาลควรใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างละมุนละม่อม ใช้วิธีการเจรจาพูดคุย ท าความเข้าใจกัน จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะ
กลุ่มนิสิตนักศึกษา เหล่านั้น คือ เยาวชนของชาติ เปรียบเสมือนลูกหลาน ต้องให้โอกาส  และสิทธิเสรีภาพ ในการ
แสดงออกทางการเมือง และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาในเชิงวิชาการได้ แต่ไม่ควรเคลื่อนไหวในเชิงเสียดสี ดู
หมิ่น หรือ หมิ่นสถาบัน เพราะจะท าให้เกิดแรงต่อต้าน และความขัดแย้งของคนในชาติรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ตนจึงขอเสนอให้ทุกฝ่ายถอยกันคนละก้าว คือ รัฐบาลควรมีความชัดเจนในเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะแก้ไขอย่างไร แก้ไขมาตราใดบ้าง หรือจะยินยอมให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) หรือไม่ 
ต้องมีปฏิทินทางการเมือง หรือ ไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ในส่วนการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ก็ควรเคลื่อนไหวภายใต้
ข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้ ยึดมั่นข้อเรียกร้องเดิม 3 ข้ออย่างมั่นคง ส่วนข้อเสนอใหม่ 10 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ถ้า
เป็นข้อเสนอทางวิชาการ ไม่ริดรอนพระราชอ านาจ ก็สามารถท าได้ แต่ถ้าเป็นการก้าวล่วง ก็ไม่บังควรกระท าเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะข้อเรียกร้องทั้งหมด เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสังคม ที่พึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ การเคลื่อนไหว
ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเท่านั้น 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1910877  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1910877
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15 สิงหาคม 2020 - 14:04 

ส.ส.เชียงใหม่แนะนายกฯลดอีโก้คยุนศ.หาทางออก 

 
ส.ส.เชียงใหม่ จี้รัฐหยุดคุกคามประชาชน ชี้ต้นตอคือรัฐธรรมนูญ ท าประเทศติดกับดัก แนะทางออกนายกฯต้องลดอีโก้
จับเข่าคุยกับนักศึกษา 
 นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายเห็นด้วยกับการเสนอให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ  เพราะที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนและเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
มากที่สุด ว่า ตั้งแต่เริ่มท าประชามติที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญ ใครแสดงความเห็นต่างจาก
ผู้มีอ านาจหรือ ต่อต้านถูกฝ่ายรัฐเอากฎหมายเล่นงานจับติดคุก ซึ่งฝ่ายผู้มีอ านาจใช้กฎหมายสร้างความหวาดกลัวในหมู่
ประชาชน ผลพวงที่เกิดมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อปัญหาให้ประเทศหนักมาก เพราะรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้ผู้มี
อ านาจในขณะนั้น ประเทศติดกับดักการพัฒนาก็มาจากรัฐธรรมนูญ   นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งผลกระทบกับ
ท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ตัดนักการเมืองออกจากประชาชน 
ช่วยเหลือประชานไม่ได้ ถ้าเป็นนักการเมืองแล้วช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ จะมาเป็นนักการเมืองท าไม 

ทั้งนี้ กรณีที่ฝ่ายความมั่นคงส่งเจ้าหน้าที่ไปข่มขู่คุกคามนิสิต  นักศึกษาและประชาชน ไปจนถึงสร้างความ
หวาดกลัวให้กับครอบครัวของแกนน านักศึกษา ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง ไม่ควรท า หากต้องการ
ที่จะแก้ปัญหา รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ควรที่จะแสดงท่าทีและความจริงใจที่จะรับฟัง
ข้อเสนอของนักศึกษาและประชาชน ไม่ควรแสดงท่าทีแข็งกร้าวใส่ประชาชน จะยิ่งเป็นการขยายความขัดแย้งมากขึ้น 
ปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลเลือกได้ว่าจะให้จบหรือจะสุมไฟให้โหมแรงขึ้น ดังนั้นการแก้ไขคือการจับเข่าคุยกับนักศึกษา เพื่อ
ลดทอนความขัดแย้งลง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยอมลดทิฐิลงบ้างเพื่อดับไฟความขัดแย้ง ไม่ควรเร่งโหมไฟจากวาทกรรม
ของผู้น ารัฐบาลที่จะท าให้ทุกอย่างเลวร้ายลงมากขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_747334/  

https://www.innnews.co.th/politics/news_747334/
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15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:05 น.    

'ไอลอว์' เปิดสถิติการคุกคามทั่วประเทศอย่างน้อย 79 กรณี นับตั้งแต่การชุมนุมของเยาวชน
ปลดแอก  

 
15 ส.ค.63 - โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ (iLaw) รวบรวมการคุกคามประชาชน

ที่ใช้สิทธิในการชุมนุมทางการเมือง พบว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 เริ่มมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างน้อย 39 ครั้ง 
หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ แฟลชม็อบตามสถานศึกษาต่างๆ ทยอยเกิดขึ้นนับได้ประมาณ 95 ครั้ง
ทั่วประเทศ โดยข้อเรียกร้องรูปธรรมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มปรากฏให้เห็น 

เดือนกรกฎาคมหลังมีการคลายล็อคมาตรการป้องกันโควิด -19 กลุ่มเยาวชนปลดแอกจัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 ก.ค.พร้อมข้อเสนอรูปธรรรม 3 ข้อ คือ หยุดคุกคามประชาชน ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
โดยข้อเสนอนี้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางและมีการจัดชุมนุมย่อยๆ ตามมาอีกหลายครั้ง ส่วนใหญ่น าโดยเยาวชน
ทั้งนักศึกษาและนักเรียนมัธยม 

ไอลอว์บันทึกการคุกคามผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมชุมนุมทั่วประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.เป็นต้นมาจนปัจจุบัน 
พบว่า มีการแจ้งเข้ามาทั้งหมด 79 ครั้ง ในจ านวนนี้เป็นกรณีเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 63 ครั้ง และกรณีที่ผู้ถูกคุกคามไม่
พร้อมให้เปิดเผยอีก 16 ครั้ง 

นายอภิรักษ์ นันทเสรี เจ้าหน้าที่ไอลอว์ เปิดเผยว่า รูปแบบการคุกคามที่พบเป็นส่วนใหญ่ส าหรับแกนน าจัด
ชุมนุมคือ มีเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านก่อนจัดการชุมนุมเพื่อกดดันให้ไม่จัดหรือไม่เข้าร่วม เช่นในจังหวัดล าพูน เพชรบูรณ์ แพร่ 
เลย พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สมุทรปราการ กาญจนบุรี นนทบุรี สงขลา ขอนแก่น อ านาจเจริญ อุดรธานี กระบี่ 
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ นอกจากนี้การคุกคามผู้เข้าร่วมชุมนุมยังเกิดขึ้นอย่างเป็นล่ าเป็นสันโดยมีการถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ 
ใช้กล้องวงจรปิด ใช้โดรนในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมชุมนุม และมีรายงานการเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนรถผู้เข้าร่วมชุมนุม
ด้วย 

กรณีบทบาทของโรงเรียนนั้นพบว่า มีผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูเรียกพบนักเรียนที่เป็นแกนน าหลายกรณี 
โดยมีเป้าหมายเพื่อห้ามปรามการชุมนุม บ้างเป็นการขอความร่วมมือ  บ้างเป็นการข่มขู่ว่าจะมีการลงโทษ กระทั่งจะ
ไม่ได้รับใบประกาศจบการศึกษา อย่างไรก็ดี การชุมนุมโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงจัดขึ้นตามก าหนดการ มีเพียงไม่กี่กรณีที่ยุติ
การจัดการชุมนุม  ที่น่าสังเกตคือ เจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่เข้าพบเยาวชนหรือประชาชนมักอ้างว่า มีลิสต์ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
ส่วนกลางซึ่งระบุช่ือและข้อมูลส่วนบุคคลของแกนน าต่างๆ ด้วย 
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“หลังจากที่การชุมนุมมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมมากขึ้น รูปแบบการคุกคามจึงเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะในโรงเรียน เช่นการเรียกนักเรียนที่จัดกิจกรรมเข้าพบผู้อ านวยการหรือครู การ
เรียกผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน การประกาศในโรงเรียนว่าห้ามไปร่วมชุมนุม การน าต ารวจเข้าไปในโรงเรียน ต ารวจโทรหา
ผู้ปกครองหรือไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็ก การขับรถตามและเฝ้าอยู่ที่หอพัก รวมไปถึงการให้เซ็นบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOU) ว่าจะไม่ไปร่วมกิจกรรม การคุกคามรูปแบบใหม่เหล่านี้ส่งผลกระทบและสร้างความกดดันอย่างมาก
ให้กับนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าใหม่ที่ก าลังเริ่มสนใจกิจกรรมทางการเมือง อีกทั้งกิจกรรม
ส่วนใหญ่จัดในต่างจังหวัด หลายพื้นที่ไม่เคยมีกิจกรรมทางการเมืองมานาน ท าให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติรุนแรง
แตกต่างกันไป” นายอภิรักษ์กล่าว 

ส าหรับการด าเนินคดีนั้น อภรักษ์ระบุว่า จะด าเนินคดีกับผู้จัดหรือผู้ขึ้นปราศรัยเป็นหลัก เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีคนถูกด าเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.โรคติดต่อ จากการท ากิจกรรม #คนเชียงใหม่จะไม่ทนtoo 
บริเวณประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. จ านวน 4 คน ที่จังหวัดล าพูนในงานวันที่ 24 ก.ค. คนขึ้นปราศรัย 2 คนก็ถูก
ด าเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนที่กรุงเทพฯ มีคนถูกด าเนินคดีจากการชุมนุมหน้ากองทัพบกในวันที่ 20 ก.ค.
จ านวน 5 คน และจากเวทีวันที่ 18 ก.ค.อย่างน้อย 3 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ขึ้นเวทีปราศรัยทั้งสิ้น 

ในส่วนของเหตุการณ์หลังเวทีที่ธรรมศาสตร์รังสิต ในวันที่ 10 ส.ค. นั้น ยังไม่มีรายงานของการด าเนินคดีจาก
เวทีดังกล่าว แต่มีการคุกคามเกิดขึ้นคือ มีต ารวจนอกเครื่องแบบขับรถติดตามผู้ปราศรัยไปจนถึงที่บ้านและในคืนวันที่ 
12 ส.ค. ต ารวจนอกเครื่องแบบยังได้ไปเฝ้าอยู่บริเวณหอพักของแกนน าจัดงานและคนขึ้นปราศรัยตั้งแต่ช่วงค่ าจนถึงเช้า 
รวมไปถึงการจับกุมพริษฐ์ หนึ่งในกลุ่มแกนน าจัดงาน 10 ส.ค. ในช่วงเย็นวันที่ 14 ส.ค. แต่เป็นการจับกุมจากเหตุของ
การชุมนุมครั้งอื่น 

ส่วนกรณีข้อมูลจ านวนหนึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้นั้น อภิรักษ์ระบุว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกคุกคามเป็น
นักเรียนหรือเยาวชนซึ่งมีถึง 8 กรณีจากทั้งหมด 16 กรณี และทุกกรณีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและเป็นผู้จัดกิจกรรมที่ไม่เคย
ท ากิจกรรมทางการเมืองมาก่อนจึงไม่ต้องการให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในจังหวัดรวมถึงครูในโรงเรียนด้วย ในส่วนของ
ลักษณะโดยทั่วไปของการคุกคามเป็นจะเป็นการเข้าไปเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นหลัก การโทรหาโดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจในพื้นที่ การเรียกเข้าพบของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครู 

ส าหรับผู้ที่ทราบข้อมูลการคุกคามประชาชนที่แสดงออกในประเด็นสาธารณะต่างๆ  ด้วยรูปแบบใดก็ตาม โดย
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเป็นผู้ประสบเหตุคุกคามด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเพื่อให้ข้อมูลกับไอลอว์ได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 
02 002 7878 email ilaw@ilaw.or.th หรือทาง facebook messenger ของเพจ ilaw หรือทาง Direct message 
ทาง twitter  อ่านรายละเอียดรายงานได้ที ่https://freedom.ilaw.or.th/node/836 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74531  

https://www.thaipost.net/main/detail/74531


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

15 

 

 
 

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.21 น. 

'ไอลอว์'เผยฝ่ายความมั่นคงใช้วิธีสารพัดรูปแบบเพื่อสกัดม็อบนักศึกษา 

 
15 ส.ค. 2563 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ (iLaw) รวบรวมการคุกคามประชาชน

ที่ใช้สิทธิในการชุมนุมทางการเมือง พบว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 เริ่มมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างน้อย 39 ครั้ง 
หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ แฟลชม็อบตามสถานศึกษาต่างๆ ทยอยเกิดขึ้นนับได้ประมาณ 95 ครั้ง
ทั่วประเทศ โดยข้อเรียกร้องรูปธรรมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มปรากฏให้เห็น  

เดือนกรกฎาคมหลังมีการคลายล็อคมาตรการป้องกันโควิด -19 กลุ่มเยาวชนปลดแอกจัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 ก.ค.พร้อมข้อเสนอรูปธรรรม 3 ข้อ คือ หยุดคุกคามประชาชน ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
โดยข้อเสนอนี้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางและมีการจัดชุมนุมย่อยๆ ตามมาอีกหลายครั้ง ส่วนใหญ่น าโดยเยาวชน
ทั้งนักศึกษาและนักเรียนมัธยม ซึ่งไอลอว์บันทึกการคุกคามผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมชุมนุมทั่วประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.
เป็นต้นมาจนปัจจุบัน พบว่า มีการแจ้งเข้ามาทั้งหมด 79 ครั้ง ในจ านวนนี้เป็นกรณีเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 63 ครั้ง และ
กรณีที่ผู้ถูกคุกคามไม่พร้อมให้เปิดเผยอีก 16 ครั้ง  

นายอภิรักษ์ นันทเสรี เจ้าหน้าที่ไอลอว์ เปิดเผยว่า รูปแบบการคุกคามที่พบเป็นส่วนใหญ่ส าหรับแกนน าจัด
ชุมนุมคือ มีเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านก่อนจัดการชุมนุมเพื่อกดดันให้ไม่จัดหรือไม่เข้าร่วม เช่นในจังหวัดล าพูน เพชรบูรณ์ แพร่ 
เลย พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สมุทรปราการ กาญจนบุรี นนทบุรี สงขลา ขอนแก่น อ านาจเจริญ อุดรธานี กระบี่ 
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ นอกจากนี้การคุกคามผู้เข้าร่วมชุมนุมยังเกิดขึ้นอย่างเป็นล่ าเป็นสันโดยมีการถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ 
ใช้กล้องวงจรปิด ใช้โดรนในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมชุมนุม และมีรายงานการเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนรถผู้เข้าร่วมชุมนุม
ด้วย 

กรณีบทบาทของโรงเรียนนั้นพบว่า มีผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูเรียกพบนักเรียนที่เป็นแกนน าหลายกรณี 
โดยมีเป้าหมายเพื่อห้ามปรามการชุมนุม บ้างเป็นการขอความร่วมมือ  บ้างเป็นการข่มขู่ว่าจะมีการลงโทษ กระทั่งจะ
ไม่ได้รับใบประกาศจบการศึกษา อย่างไรก็ดี การชุมนุมโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงจัดขึ้นตามก าหนดการ มีเพียงไม่กี่กรณีที่ยุติ
การจัดการชุมนุม  ที่น่าสังเกตคือ เจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่เข้าพบเยาวชนหรือประชาชนมักอ้างว่า มีลิสต์ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
ส่วนกลางซึ่งระบุช่ือและข้อมูลส่วนบุคคลของแกนน าต่างๆ ด้วย 

“หลังจากที่การชุมนุมมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมมากขึ้น รูปแบบการคุกคามจึงเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะในโรงเรียน เช่นการเรียกนักเรียนที่จัดกิจกรรมเข้าพบผู้อ านวยการหรือครู การ
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เรียกผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน การประกาศในโรงเรียนว่าห้ามไปร่วมชุมนุม การน าต ารวจเข้าไปในโรงเรียน ต ารวจโทรหา
ผู้ปกครองหรือไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็ก การขับรถตามและเฝ้าอยู่ที่หอพัก รวมไปถึงการให้เซ็นบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOU) ว่าจะไม่ไปร่วมกิจกรรม การคุกคามรูปแบบใหม่เหล่านี้ส่งผลกระทบและสร้างความกดดันอย่างมาก
ให้กับนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าใหม่ที่ก าลังเริ่มสนใจกิจกรรมทางการเมือง อีกทั้งกิจกรรม
ส่วนใหญ่จัดในต่างจังหวัด หลายพื้นที่ไม่เคยมีกิจกรรมทางการเมืองมานาน ท าให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติรุนแรง
แตกต่างกันไป” นายอภิรักษ์กล่าว  

ส าหรับการด าเนินคดีนั้น อภรักษ์ระบุว่า จะด าเนินคดีกับผู้จัดหรือผู้ขึ้นปราศรัยเป็นหลัก เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีคนถูกด าเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.โรคติดต่อ จากการท ากิจกรรม #คนเชียงใหม่จะไม่ทนtoo 
บริเวณประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. จ านวน 4 คน ที่จังหวัดล าพูนในงานวันที่ 24 ก.ค. คนขึ้นปราศรัย 2 คนก็ถูก
ด าเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนที่กรุงเทพฯ มีคนถูกด าเนินคดีจากการชุมนุมหน้ากองทัพบกในวันที่ 20 ก.ค.
จ านวน 5 คน และจากเวทีวันที่ 18 ก.ค.อย่างน้อย 3 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ขึ้นเวทีปราศรัยทั้งสิ้น  

ในส่วนของเหตุการณ์หลังเวทีที่ธรรมศาสตร์รังสิต ในวันที่ 10 ส.ค. นั้น ยังไม่มีรายงานของการด าเนินคดีจาก
เวทีดังกล่าว แต่มีการคุกคามเกิดขึ้นคือ มีต ารวจนอกเครื่องแบบขับรถติดตามผู้ปราศรัยไปจนถึงที่บ้านและในคืนวันที่ 
12 ส.ค. ต ารวจนอกเครื่องแบบยังได้ไปเฝ้าอยู่บริเวณหอพักของแกนน าจัดงานและคนขึ้นปราศรัยตั้งแต่ช่วงค่ าจนถึงเช้า 
รวมไปถึงการจับกุมพริษฐ์ หนึ่งในกลุ่มแกนน าจัดงาน 10 ส.ค. ในช่วงเย็นวันที่ 14 ส.ค. แต่เป็นการจับกุมจากเหตุของ
การชุมนุมครั้งอื่น 

ส่วนกรณีข้อมูลจ านวนหนึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้นั้น อภิรักษ์ระบุว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกคุกคามเป็น
นักเรียนหรือเยาวชนซึ่งมีถึง 8 กรณีจากทั้งหมด 16 กรณี และทุกกรณีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและเป็นผู้จัดกิจกรรมที่ไม่เคย
ท ากิจกรรมทางการเมืองมาก่อนจึงไม่ต้องการให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในจังหวัดรวมถึงครูในโรงเรียนด้วย ในส่วนของ
ลักษณะโดยทั่วไปของการคุกคามเป็นจะเป็นการเข้าไปเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นหลัก การโทรหาโดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจในพื้นที่ การเรียกเข้าพบของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครู  

ส าหรับผู้ที่ทราบข้อมูลการคุกคามประชาชนที่แสดงออกในประเด็นสาธารณะต่างๆ  ด้วยรูปแบบใดก็ตาม โดย
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเป็นผู้ประสบเหตุคุกคามด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเพื่อให้ข้อมูลกับไอลอว์ได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 
02 002 7878 email ilaw@ilaw.or.th หรือทาง facebook messenger ของเพจ ilaw หรือทาง Direct message 
ทาง twitter  อ่านรายละเอียดรายงานได้ที ่https://freedom.ilaw.or.th/node/836 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/511899  

https://www.naewna.com/politic/511899
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ไร้คูแ่ขง่! มติเลอืก "เทวญั ลปิตพัลลภ" หวนนั่งหัวหน้าพรรคชาติพฒันา 

 
ที่ประชุมใหญ่สามัญ พรรคชาติพัฒนา มีมติเลือก "เทวัญ ลิปตพัลลภ" หวนนั่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ดัน "ดล เหตระกูล" 
เป็นรองหัวหน้าฯ ขณะ "วัชรพล โตมรศักดิ์" เลขาธิการพรรค  สุวัจน์ ฝากความหวังทีมเศรษฐกิจใหม่ ลดภาษี เพิ่มเงิน
ในกระเป๋าประชาชน หลังโควิด-19 

พรรคชาติพัฒนา จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 
21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จ านวน 29 คน โดยเลือกนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง หลังจากประกาศลาออกก่อนหน้านี้ เพื่อหลีกทางให้กับ
การเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่นี้ และเลือกนายดล เหตระกูล อดีตเลขาธิการพรรค เป็นรองหัวหน้าพรรค และเลือกนายวัช
รพล โตมรศักดิ์ เป็นเลขาธิการพรรค นอกจากนี้ ยังมีนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 ที่เพิ่งย้ายมาจากพรรค
อนาคตใหม่ ที่ถูกยุบ มาเป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 8 เป็นต้น 

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ บรรยายพิเศษ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ 
ว่ายังห่วงปัญหาปากท้อง ของประชาชนโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 จากเดิมที่เคยมี
นักท่องเที่ยว 40 ล้านคน ครึ่งปีนี้ ยังไม่ถึง 5 ล้านคน รายได้จากภาคท่องเที่ยวจึงลดน้อยถอยลง ดังนั้นมาตรการการ
ฟื้นฟู จะต้อง เร็ว แรง และตรงเป้า จึงตั้งความหวังไว้กับทีมเศรษฐกิจชัดใหม่  ที่จะต้องวางนโยบายและมาตรการให้
ชัดเจน และควรออกแบบภาษี ด้วยการลดภาษี เพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชน 
 
อ้างอิง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/203266  

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/203266


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

18 

 

 

 
 

15 ส.ค. 2563 

เทวญันั่ง หน.พรรคชาติพัฒนาอกีครั้ง 

 

 

อดีตคณะกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคเข้าคูหาเลือกหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา  ผลปรากฎนายเทวัญได้นั่งหัวหน้า
พรรคอีกครั้ง พร้อมประชุมใหญ่พรรค สุวัจน์บรรยายพิเศษ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ส.ค.63 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษา
พรรคชาติพัฒนา เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจ าปี 2563 ซึ่งมีมาตรการควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะรักษาการหัวหน้า นายดล เหตระกูล อดีตเลขาธิการ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษา อดีตคณะกรรมการ
บริหารและสมาชิกพรรคจ านวน 326 คน รับฟังนายสุวัจน์ ประธานที่ปรึกษา บรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมืองของประเทศและบทบาท ชพน.หลังการเลือกตั้ง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และในระเบียบ วาระที่ 5 การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแทนนายเทวัญ ได้ลาออกและ
กรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมส าหรับการท างานการเมือง ท่ามกลาง
เจ้าหน้าที่งานพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา  มา
สังเกตการณ์จัดประชุมให้เป็นตามกฎ ข้อบังคับที่ก าหนด 

นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรองหัวพรรคคนที่ 1 ได้เสนอชื่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งมีเพียง
คนเดียว แต่ต้องผ่านกระบวนการให้สมาชิกเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง ผลการรวมคะแนนปรากฏมีจ านวนผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 
292 คน นายเทวัญได้ 287 คะแนนและบัตรเสีย 5 ใบ จากนั้นเป็นการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวม 29 คน โดยมี
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นเลขาธิการส่วนนายดล เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่  1 และส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดิมซึ่งเป็น
นักการเมืองระดับชาต ิท้องถิ่นและนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา 

 
อ้างอิง: 
https://www.nationtv.tv/main/content/378790450/?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_c
ampaign=breaking_news  

https://www.nationtv.tv/main/content/378790450/?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=breaking_news
https://www.nationtv.tv/main/content/378790450/?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=breaking_news
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“สวุัจน์”ฝากทีมศก.เร่งแกป้ญัหาปากท้องประชาชน 

 
จ.นครราชสมีา 15 ส.ค.-ประชุมใหญพ่รรคชาติพัฒนาเลือก “เทวัญ ลิปตพลัลภ” นั่งหัวหน้าพรรคอกีครั้ง “วัชรพล 
โตมรศกัดิ์” เป็นเลขาฯ ด้าน ”สวุัจน”์ ฝากทมีศก.ใหมข่องรฐับาลวางมาตรการชัดเจน ลดภาษเีพิ่มเงนิในกระเปา๋
ประชาชน 

พรรคชาติพัฒนาจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 
21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จ านวน 29 คน เลือกนายเทวัญ 
ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง หลังจากประกาศลาออกก่อนหน้า
น้ี เพื่อหลีกทางให้การเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่นี้ และเลือกนายดล  เหตระกูล อดีตเลขาธิการพรรค เป็นรอง
หัวหน้าพรรค และนายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นเลขาธิการพรรค นอกจากนี้ ยังมีนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 
2 ที่ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ มาเป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 8 ด้วย  

ขณะที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค บรรยายพิเศษ  สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองของ
ประเทศ ว่า ยังห่วงปัญหาปากท้อง ของประชาชนโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมที่
เคยมีนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน ครึ่งปีนี้ยังไม่ถึง 5 ล้านคน รายได้จากภาคท่องเที่ยวจึงลดน้อยลง ดังนั้น มาตรการการ
ฟื้นฟูจะต้องเร็ว แรงและตรงเป้า จึงตั้งความหวังไว้กับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ต้องวางนโยบายและมาตรการให้ชัดเจน 
ควรออกแบบภาษีด้วยการลดภาษ ีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน.-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-503898  

https://tna.mcot.net/politics-503898
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ชาติพฒันาเลือก“เทวญั ลปิตพลัลภ”นัง่เก้าอี้หวัหน้า 

 
พรรคชาติพัฒนาเลอืก “เทวัญ ลิปตพัลลภ” กลับมานั่งเกา้อี้หวัหนา้พรรคอีกครัง้และเลือก “บิ๊กโต” เป็นเลขาแทน “ดล 
เหตระกูล” ด้านสุวัจน์ ฝากความหวังทีมเศรษฐกิจใหม่ 

ที่ฮอลล์ 1ชั้น 4  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา น า
โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ, นายดล เห
ตระกูล เลขาธิการพรรคฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจ าปี 2563 โดยมีสมาชิกพรรคชาติพัฒนา
เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน  และในโอกาสนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯได้ชี้แจงสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมืองของประเทศและบทบาทของพรรคชาติพัฒนาหลังการเลือกตั้งให้สมาชิกได้รับทราบต่อมาในที่ประชุม
ใหญ่ของพรรค มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนินกิจการของของพรรคในรอบปี พ.ศ.2562, 
เห็นชอบแก้ไขข้อบังคับบังคับพรรคชาติพัฒนาข้อ 7 เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ท าการใหญ่ของพรรคจากที่ตั้งใน
กรุงเทพมหานครย้ายมาตั้งที่เลขที่ 2222/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และวาระ
ส าคัญคือการเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรคแทนต าแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติม จ านวน 29 คน 

ซึ่งในที่ประชุม นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตสาหกรรม เสนอชื่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ กลับมาด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพียงคนเดียว และที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาอีกวาระหนึ่ง และลงคะแนนเลือกตั้งให้นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา 
พรรคชาติพัฒนาเป็นเลขาธิการพรรคฯแทนนายดล เหตระกูล และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวม 29 คน โดย
คณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาชุดใหม่มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี\ 

ส าหรับพรรคชาติพัฒนา ขณะนี้  มี  ส .ส.อยู่ทั้ งหมด 4 คน ซึ่ งอยู่ ร่วมฝ่ายรัฐบาล ประกอบไปด้วย 
1.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ และเป็นหัวหน้าพรรคฯ 
2.นายดล เหตระกูล ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ 
3.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 2 และเป็นเลขาธิการพรรค 
4.นายสมัคร ป้องวงศ์ สส.สมุทรสาคร เขต 2 ที่ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ 

โดยในการประชุมครั้งนี้นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ บรรยายพิเศษ สถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมืองของประเทศ ว่ายังห่วงปัญหาปากท้อง ของประชาชนโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 
จากเดิมที่เคยมีนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน ครึ่งปีนี้ ยังไม่ถึง 5 ล้านคน รายได้จากภาคท่องเที่ยวจึงลดน้อยถอยลง ดังนั้น
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มาตรการการฟื้นฟู จะต้อง เร็ว แรง และตรงเป้า จึงตั้งความหวังไว้กับทีมเศรษฐกิจชัดใหม่ ที่จะต้องวางนโยบายและ
มาตรการให้ชัดเจน และควรออกแบบภาษี  ด้วยการลดภาษ ีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_747432/ 

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_747432/
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เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 15.50 น. 

"เทวัญ" หวนนั่งหัวหน้าชพน. ด้าน "ดล เหตระกูล" เป็นรองหน. 
 
 
 
 

 
 
 
มติชพน.ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563เลือก “เทวัญ” หวนนั่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ด้าน “ดล เหตระกูล” 

เป็นรองหัวหน้า ขณะที่ “วัชรพล โตมรศักดิ์” เลขาธิการพรรค “ สุวัจน์” ฝากความหวังทีมเศรษฐกิจใหม่ลดภาษี- เพิ่มเงิน
ในกระเป๋าประชาชนหลังโควิด-19  

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 พร้อมเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
โดยที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จ านวน 29 คน โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรมต.ประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง หลังจากประกาศลาออกก่อนหน้านี้ เพื่อหลีกทางให้ กับการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารชุดใหม่นี้ และเลือกนายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรค เป็นรองหัวหน้าพรรค 
และเลือกนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมาเป็นเลขาธิการพรรค นอกจากนี้ยังมีนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร 
เขต 2 ที่เพิ่งย้ายมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ มาเป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 8 เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790045  

https://www.dailynews.co.th/politics/790045
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วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.00 น. 

'เทวัญ ลิปตพัลลภ'นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา 'บิ๊กโต'เป็นเลขาแทน'ดล เหตระกูล' 

 
พรรคชาติพัฒนาชื่นมื่นเลือก “เทวัญ ลิปตพัลลภ” กลับมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคอีกครั้งแห่รุมถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่คึกคัก
และเลือก “บิ๊กโต” วัชรพล โตมรศักดิ์  เป็นเลขาธิการพรรคแทน “ดล เหตระกูล” 

วันที่  15 สิงหาคม 2563 ที่ฮอลล์ 1ชั้น 4  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล  21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
พรรคชาติพัฒนา น าโดย นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ อดีตรองนายกรัฐมนตรี , นายเทวัญ ลิปต
พัลลภ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ , นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรคฯ และบรรดารองหัวหน้าพรรค , โฆษกพรรค ได้
จัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจ าปี 2563 โดยมีสมาชิกพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน 
โดยบรรยาการชื่นมื่นมีสมาชิกต่างรุมขอถ่ายรูปและถ่ายเซลฟี่กับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคฯที่เป็นต่อเนื่องกัน
อย่างคึกคัก รวมทั้งพ่ีชายคือนายสุวัจน ์ลิปตพัลลภ   

ทั้งนี้ในโอกาสเดียวกัน นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯได้ชี้แจงสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของ
ประเทศและบทบาทของพรรคชาติพัฒนาหลังการเลือกตั้งให้สมาชิกได้รับทราบต่อมาในที่ประชุมใหญ่ของพรรค มีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนินกิจการของของพรรคในรอบปี พ.ศ.2562,เห็นชอบแก้ไขข้อบังคับ
บังคับพรรคชาติพัฒนาข้อ 7 เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ท าการใหญ่ของพรรคจากที่ตั้งในกรุงเทพมหานครย้ายมาตั้งที่
เลขที่ 2222/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และวาระส าคัญคือการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
พรรคแทนต าแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติม จ านวน 29 คน  ซึ่งในที่ประชุม นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตสาหกรรม เสนอ
ชื่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ กลับมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพียงคนเดียว และที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาอีกวาระหนึ่ง และลงคะแนนเลือกตั้งให้นายวัชรพล 
โตมรศักดิ์  ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนาเป็นเลขาธิการพรรคฯแทนนายดล เหตระกูล และเลือกคณะกรรมการบริหาร
พรรครวม 29 คน โดยคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาชุดใหม่มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/511904  
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/511904
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เผยแพร่: 15 ส.ค. 2563 16:06  โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

ที่ประชุมใหญ่ฯ ชาติพัฒนาเลือก"เทวัญ"เป็นหัวหน้าพรรค 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 พรรคชาติพัฒนา มีมติเลือกนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรคอีก

ครั้ง หลังจากที่ประกาศลาออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่นายดล เหตระกูล อดีตเลขาธิการพรรค เป็นรองหัวหน้าพรรค และ
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นเลขาธิการพรรค นอกจากนี้ ยังมีนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 2 ที่ย้ายมาจาก
พรรคอนาคตใหม่ มาเป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 8 
 
อ้างอิง : https://m.mgronline.com/uptodate/detail/9630000083664  

https://m.mgronline.com/uptodate/detail/9630000083664
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15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:58 น.    

ตึงเครียดสดุขีด!ศูนยป์ระสานงานนกัศกึษาอาชวีะ ชงิยึดอนสุาวรียป์ระชาธปิไตย ปกัหลกัชมุนุม
ต้านม็อบเยาวชนปลดแอก 

 
15 ส.ค.63 - ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) ออก

แถลงการณ์ฉบับที่ 3 ระบุว่า ศูนย์ ศอปส.ได้รับการเรียกร้องจากประชาชนหลายฝ่ายให้เข้าสังเกตการณ์การจัดชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอกที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เพื่อเฝ้าดูว่า กลุ่มบุคคลที่แแอบอ้าง
ประชาธิปไตย พยายามแยก สถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากระบบการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข โดยใช้การการก้าวล่วงต่อสถาบัน ฯ อย่างหยาบคายรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมา 

ฉะนั้น หากจะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ทาง ศูนย์ ศอปส. และประชาชนจะมิคัดค้าน หรือตอบโต้ด้วย
ประการใด ๆ หากแต่สถานการณ์การปราศรัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผ่านมานั้น เกินขอบเขตที่นักศึกษาพึงกระท าดังนั้น
ทางศูนย์ ศอปส. จึงเห็นควรในความคิดเห็นที่ประชาชนและนักศึกษา อาชีวะ จึงมีมติและเห็นควรว่าให้มีการตักเตือนจับตากับ
ผู้ชุมนุมที่นัดรวมตัวกันในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด 

การประชุมของตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ รวม 21 กลุ่ม เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 ได้เห็นสอดคล้องกันว่าควรเข้าร่วมสังเกตุ
การณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 นี้ด้วย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

1. เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วยแนวทางสันติวิธ ี
2. ถ้ามีการกระท าที่พาดพิงต่อสถาบัน ฯ เกิดขึ้น ซึ่งจะมีมวลชนส่วนหนึ่งเข้าร่วมการชุมนุม จะท าการเก็บหลักฐานทั้ง

ภาพและเสียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการต่อไป ในวันรุ่งขึ้น (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ) โดยเข้ายื่นหนังสือต่อ ผบ.
ต.ร. ที่กรมต ารวจ เวลา 13.00 น.พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะเปิดเผยต่อสังคมต่อไป 

3. ส าหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทางกลุ่ม ฯ ศูนย์ ศอปส.จะดูแลความปลอดภัยเข้าอย่างใกล้ชิด16 
สิงหาคม 2563 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ศอปส.ยังประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนผู้จงรักภักดี แสดงพลังเราไม่ทนเมื่อสถาบันฯ 
ถูกก้าวล่วง มากระซิบกันลั่นจบที่รุ่น-  ูนี้ พบกันวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 11.00 น. 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ในส่วนของคณะประชาชนปลดแอก - Free People ได้ประกาศนัดชุมนุม
ใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 15.00-21.00 น. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74536  

https://www.thaipost.net/main/detail/74536
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15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:18 น.    

นายกฯเกาะติดสถานการณ์ชุมนุม ยืนยันไม่เคยสั่งต ารวจจับใคร 

 
15 ส.ค.63 - นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานของสภาผู้แทนราฎษรและการชุมนุมประท้วงของนิสิต นักศึกษา โดยเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันทุกฝ่ายควรใช้
เหตุผลในการน าเสนอ หลีกเลี่ยงการยุยั่ว ปลุกปั่น อันจะเป็นเหตุในการสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่าย ก่อให้การปะทะ
และเผชิญหน้ากัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยไม่อยากเห็น 

"พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยคิดว่าอยู่เหนือการเมืองแต่อย่างใด และพยายามหารือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันหาทาง
ออก จึงได้ด าริให้มีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนคนรุ่นใหม่  เพื่อสะท้อนมุมมอง ความต้องการ ว่า
อยากเห็นอนาคตของตัวเองและประเทศชาติเดินไปในทิศทางใด จึงขอเชิญชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือน าเสนอมุมมองใหม่ๆแก้ไขปัญหาประเทศ"น.ส.ไตรศุลีระบ ุ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่าในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ คาดหวังให้สภาผู้แทนราษฎรได้ใช้
กลไกที่มีอยู่แก้ไขปัญหาต่างๆตามหลักของกระบวนการประชาธิปไตย ขณะที่รัฐบาลก็เตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยไม่ได้นิ่งเฉยกับข้อเรียกร้องของผู้แทนและภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ท างานอย่างเต็ม
ก าลัง เพื่อหาทางออกจากสถานการณ์นี้ เพราะว่าปัญหาทางการเมืองนั้น ควรถกเถียงและแก้ไขกันในสภา เพราะสภา
คือตัวแทนของประชาชน 

“ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้จับกลุ่มนักศึกษา นักกิจกรรมทางการเมืองนั้น นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไม่ได้มีการสั่ง
การ แต่เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และย้ าว่านายกฯไม่มีอ านาจเข้าไปแทรกแซงการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่” น.ส.ไตรศุลี กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74537  

https://www.thaipost.net/main/detail/74537
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15 สิงหาคม 2020 เวลา 17:27  

'ธนาธร'ลั่น'เลือกตั้งท้องถิ่น'เดิมพันส าคัญประเทศ เปิดรับสมัครก่อน15ส.ค. 

 
"ธนาธร" ลั่น ยุคสมัยนี้ ผู้คนต้องการความเปลี่ยนแปลง เพื่อสู้เผด็จการ  ชี้ "เลือกตั้งท้องถิ่น" เป็นเดิมพันส าคัญของ
ประเทศ เผย "คณะก้าวหน้า" เปิดรับผู้สมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ก่อน 15 ส.ค.นี้ ก่อนส่งลงในชื่อเดียวกันทั้งหมด  

คณะก้าวหน้าขยับสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น  ล่าสุดได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คระบุว่า เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น! "คณะ
ก้าวหน้า" เปิดรับแล้ว ผู้เสนอตัวเข้าคัดเลือกเป็นนายก อปท. - ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นถึง 15 ส.ค. น้ี 

หลังจากที่  #คณะก้าวหน้ า ประกาศเตรียมส่ งผู้ สมัครลงรับ เลือกตั้ ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ประมาณ 4,000 แห่ง ในทุกระดับทั่วประเทศ  

วันนี้เราเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนายก อปท. ระดับต่าง ๆ สังกัดคณะก้าวหน้าแล้ว โดยเป็น
แบบฟอร์มการเสนอตัวในเบื้องต้น โดยจะประกาศรับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม น้ี ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นมีความส าคัญหลาย
ประการ ได้แก่ เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกอย่างน้อยในรอบ 7 ปี ในยุคสมัยที่ผู้คนต้องการความเปลี่ยนแปลง เป็น
การต่อสู้กับเผด็จการ เพราะภายหลังยึดอ านาจเมื่อปี 2557 คสช. ก็ได้ดึงอ านาจกลับเข้าสู่ส่วนกลางหมด เป็นการยุติรัฐ
ราชการรวมศูนย์  เพื่ อให้ท้องถิ่นมีอ านาจ  มีงบประมาณอย่างแท้จริง และเป็นการเดิมพันครั้งส าคัญของ
ประเทศ ต้องการรวมคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดตนเองมาท างานด้วยกัน ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครส่งเลือกตั้งท้องถิ่น
ในแคมเปญเดียวกันแบบนี้ โดยคณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัคร อปท. ทั้งหมดภายใต้ช่ือเดียวกันทั้งหมด 

ส าหรับผู้สนใจอยากร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง อยากพัฒนาบ้านเกิด หากท่านมีความมุ่งมั่นพร้อมปลดปล่อย
ศักยภาพของตัวเองและท้องถิ่นของตัวเอง  คณะก้าวหน้าเปิดกว้าง เราเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
นายก อปท. ระดับต่าง ๆ ในนามคณะก้าวหน้าด้วยกัน 
สมัครด่วนก่อน 15 สิงหาคม 2563 ได้เลยที ่https://progressivemovement.in.th/local-election/ 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/14633?nwb=  

https://www.nationweekend.com/content/politics/14633?nwb
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เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 21.30 น. 

เวทีเสวนาทางการเมือง 'ห่วงคนรุ่นใหม่กลายเป็นผู้ต้องหา' 
เวทีเสวนา"ฟุตบอลกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง” ห่วงคนรุ่นใหม่กลายเป็นผู้ต้องหา "ไอติม"ชี้
ทางออกแก้รธน.ยกเลิกวุฒิสภาเป็นระบบสภาเดี่ยว เหตุมีอ านาจล้นฟ้าแต่ไม่ยึดโยงปชช. ซัด
กติกาการเมืองไทยสอบตกล็อคให้คนกลุ่มเดียว  
 

 

 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ถนนราชด าเนินกลาง กลุ่มใต้เตียงมธ.,สหพันธ์นิสิตนักศึกษา

นักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS),กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ ,กลุ่ม KUไม่ลืม และใต้เตียงมก. จัดเสวนาวิชาการ 
"ฟุตบอลกับการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม”ฃ 

โดยนายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตนได้เห็นรายชื่อคนที่
ถูกออกหมายจับส่วนใหญ่ล้วนเป็นเด็ก และเป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยกว่า 30 ปี กลับต้องมากลายเป็นผู้ต้องหา เพียงแค่
คนเหล่านี้ต้องการทวงคืนอนาคตของประเทศ อนาคตของตัวเขาเอง ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องอะไรน่ารังเกียจ ซึ่งขอตั้งต า
ถามถ้าเด็กเหล่านี้เกิดในประเทศอังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดนหรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอื่นๆ ความฝันของคนเหล่านี้
จะเป็นอย่างไรก็ตามปี 2020 นี้เป็นยุคสมัยต้องการเปลี่ยนแปลง ถ้าการเมืองดีชีวิตของเราจะได้อะไร ถ้าการเมืองแย่
ชีวิตของเราจะต้องเจออะไรบ้าง ดังนั้นเราเฝ้ารอไม่ได้ต้องเป็นยุคสมัยการเปลี่ยนแปลง และการทวงคืนอนาคตให้
ลูกหลานของเรา 

ขณะที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว วันนี้คนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวทาง
การเมืองมากขึ้น รวมทั้งปรากฎการณ์มีคนสาธารณะในประเทศไทย ทั้งในแวดวงคนบันเทิงหรือเแวดวงอ่ืนๆ เริ่มออกมา
พูดเรื่องการเมืองมากขึ้น 

ส าหรับในวงการฟุตบอล กติกาต้องเป็นกลาง แต่สวนทางกับกติกาการเมืองไทย ซึ่งกติกาถูกเขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมาดูรัฐธรรมนูญปี 2560 ถามว่ามีความเป็นกลางหรือไม่ ที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขียนขึ้นมาเพื่อตัวเอง 
แม้กระทั่งตัวเนื้อหาก็ล็อคให้ฝ่ายหนึ่งทางการเมือง ดังนั้นถือว่ารัฐธรรมนูญไทยสอบตก ถ้าเทียบกับกติกาฟุตบอล อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ลดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพหลายๆส่วน สิ่งที่ตอกย้ าล้าสมัยที่สุดคือการมีไว้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ซึ่งมองว่าไม่ได้วางรากฐานให้ประเทศไทยเจริญเติบโตได้เลย แต่กลับย้อนเวลาการเมืองกลับไป 20 ปี 
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นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า เหตุผลที่ตนตัดสินใจลาออกจากพรรคเดิม เพราะต้องการขับเคลื่อนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จึงรู้สึกดีใจที่เมื่อผ่านมา1 ปี ความสนใจเรื่องนี้สูงมาก คนหันมาสนใจและให้ความส าคัญกับการแก้
รัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น แต่เราต้องหาจุดร่วมที่เป็นฉันทามติร่วมกันให้ได้ จะได้เห็นข้อเสนอ
น.ศ.บางกลุ่มไปไกลกว่าข้อเสนอ 1 ปีที่ผ่านมา ตนมองว่าจุดร่วมส าคัญที่จะแก้ไขรัฐธรรนูญได้คือการยกเลิกวุฒิสภา โดน
ปรับจากระบบสภาคู่เป็นสภาเดี่ยว เพราะถ้าเราจะหาองค์กรที่เป็นสัญลักษณ์ของความวิปริตทางการเมืองปัจจุบัน
รวมอยู่ที่วุฒิสภา เป็นองค์การที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะคณะกรรมการสรรหาคัดพี่น้องตัวเองเข้ามา ยิ่ง
ไปกว่านั้นเป็นการล็อคทุกอย่างให้ฝ่ายเดียวทางการเมือง สิ่งไม่ชอบธรรมของระบบการเมืองนี้หาได้ที่วุฒิสภา ทั้งที่หลักมี
วุฒิสภา เพื่อเป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร แต่วุฒิสภาชุดนี้ไม่ได้ท าหน้าที่นี้เลย 

นายพริษฐ์ กล่าวว่า ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงถ้าไม่แตะวุฒิสภา เพราะอ านาจล้น
ฟ้า แต่ที่มาไม่ยึดโยงกับประชาชนเลย ดังนั้นต้องมีการลดอ านาจวุฒิสภาลงมา สิ่งที่อยากเสนอคือ ไม่ต้องมีวุฒิสภาเลย
และใช้เป็นระบบสภาเดี่ยว จึงขอเชิญชวนทุกคนหากอยากหาจุดร่วม และทางออกที่สามารถแก้วิกฤตการณ์การเมืองได้
จริง ควรร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนระบบสภาคู่เป็นระบบสภาเดี่ยว ส่วนอะไรที่มากกว่านั้นจ าเป็นต้องพูดคุย และรับฟัง
แต่อาจยังหาฉันทามติในขั้นต้นยังไม่ได้ ทั้งนี้หลายคนอาจกังวลว่าไม่มีวุฒิสภาแล้วการตรวจสอบถ่วงดุลจะเป็นอย่างไร 
แต่สิ่งที่อันตรายกว่าไม่มีวุฒิสภามาตรวจสอบอ านาจรัฐ คือการมีวุฒิสภาที่ให้ท้ายผู้มีอ านาจรัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790089  

https://www.dailynews.co.th/politics/790089
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16 ส.ค. 2563 

"ศรีสุวรรณ" ชี้การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ผิดกฎหมายทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
"ศรีสุวรรณ" ชี้การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ผิดกฎหมายทั้งหมด  เพราะรัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกการประกาศ
บังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน เตือนผู้ชุมนุม "คิดจะปากกล้า ก็อย่าขาสั่น"  

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มเยาวชนปลดแอก 
และกลุ่มประชาชนปลดแอก ประกาศเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ให้มาร่วมชุมนุม ณ  อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ในเย็นวันที่ 16 ส.ค.นี้ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1)หยุดคุกคามประชาชน 2)ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 
3)ยุบสภา และยังมี 2 จุดยืนคือ 1)ไม่เอารัฐประหาร2)ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ รวมถึงอีก 1 ความฝันคือ"ประเทศไทย
จะต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง"  นอกจากนั้น ยังมีกลุ่ม
ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) จะมาเข้าสังเกตการณ์
การจัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกดังกล่าว เพื่อจับผิดการขุมนุมด้วยนั้น 

การจัดชุมนุมดังกล่าว ไม่ว่าเป็นกลุ่มใด แม้จะเป็นสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.34 วรรคแรก บัญญัติไว้ 
แต่ในวรรคดังกล่าวรัฐธรรมนูญก็ก าหนดข้อยกเว้นไว้ คือ "เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน" 

ในขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน และข้อก าหนด เพื่อป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด-19 การจัดการชุมนุมใดๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน 
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และกระทบต่อการป้องกันสุขภาพของประชาชน ถือว่า 
"ผิดกฎหมาย" ทั้งหมดดังนั้น ไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามไปจัดชุมนุม และขึ้นปราศรัยไม่ว่า ฯ จุดใด ย่อมผิดกฎหมายทั้งหมด 
และอาจจะต้องถูกตั้งข้อหาดังต่อไปน้ีแน่นอน อาทิ 

 ร่วมกันกระท าการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระท าในความมุ่ง
หมายของรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้าง
ในหมู่ประชาชนฯ 
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 ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าการอย่างหน่ึง
อย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระท าความผิด 

 ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน ชุมนุมท ากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่
ใดๆ ในสถานที่แออัด อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 

 กระท าการหรือด าเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรค
แพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัย หรือความไม่สะดวกในการจราจรฯ 
 ร่วมกันวางหรือแขวนสิ่งหน่ึงสิ่งใดหรือกระท าด้วยประการใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร 
 ร่วมกันต้ัง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน 
 ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ร่วมกันใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ข้อหาเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อหาพื้นๆตามประมวลกฎหมายอาญา พรก.ฉุกเฉิน และ พรบ.โรคติดต่อเท่านั้น แต่ถ้าใคร

ก้าวล่วงบังอาจให้ร้ายโจมตีสถาบันกษัตริย์ ก็จงเตรียมตัวรับข้อหา  ม.112 ด้วยเลย และถ้าใครถูกศาลตั้งเงื่อนไขให้
ประกันตัวไว้ แล้วยังมาขึ้นเวทีนี้อีก จงเตรียมใจไปนอนซังเตได้ ถึงเวลานั้น "คิดจะปากกล้า ก็อย่าขาสั่น" ก็แล้วกัน นาย
ศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378790507/ 

https://www.nationtv.tv/main/content/378790507/
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16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:44 น.     

'นิพฏิฐ์'เปิดเหตุผลท าไม'อภิสทิธิ'์ไม่สนบัสนนุรัฐธรรมนญู 60  

v 
16 ส.ค.63 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ นิพิฏฐ์ 

อินทรสมบัติ ในหัวข้อ 
*เมื่อคนว่างงานคุยกัน 

-สัปดาห์นี้  ในฐานะคนว่างงานแต่ห่วงใยบ้านเมือง  ผมมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับอดี ต
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้เวลาคุยกันนานเกือบ 3 ชม. แต่หลังจากนั้นผมยังมีข้อสงสัยอีกจึง
ขออนุญาตพบและกินกาแฟคุยกับท่านอีกครั้งครั้งนี้ใช้เวลา 2 ชม.ซึ่งท่านก็ใจดีให้โอกาสผมได้ซักถามเต็มที่ บางเรื่องอาจ
เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ทางการเมอืงไปแล้ว ผมถามท่าน 2 ข้อใหญ่ๆ 

1.เหตุผลการประกาศไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอนที่ท าประชามต ิ
2.เหตุผลการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งท่านต้องตัดสินใจลาออกจาก

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ์
-ค าถามของผม 2 ข้อนี้ ท่านอธิบายยาว แต่สุดท้ายสรุปลงว่าทั้ง 2 ข้อ นั่นแหละที่ท่านคิดว่า จะท าให้ประเทศ

เดินมาถึงจุดนี้ และวันนี้ก็เดินมาถึงจุดนี้จริงๆ  
-ค าถามสุดท้ายที่ผมไม่ได้ถาม แต่ท่านแถมให้ คือ ตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี มีการชุมนุมของกลุ่มนปช. 

ท่านอยู่ที่ราบ 11 กับพลเอกอนุพงษ์ และพลเอกประยุทธ์ ท่านบอกทั้ง 2 ท่านว่า อนาคตข้างหน้าหากมีความขัดแย้ง
ทางการเมือง ทหารอย่ายึดอ านาจเด็ดขาดเพราะจะท าให้ระบบพังทั้งระบบ  ตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจึง
ประคับประคอง และไม่สร้างเง่ือนไขให้มีการยึดอ านาจ 

-ท่านถามผมว่า มีความเห็นอย่างไร ความคิดท่านผิดหรือถูก ก็แย้งมาได้ ผมตอบสั้นๆว่า ความคิดท่านล้ าหน้า
เกินไป ท่านเดินล้ าหน้ามวลชน มวลชนตามไม่ทัน ผมถอนหายใจ ยกกาแฟขึ้นดื่มยกมือไหว้ แล้วลาท่านกลับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74562  

https://www.thaipost.net/main/detail/74562
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วันที่ 15 สิงหาคม 2563 - 12:26 น.  

การรกุ การรับ อ านาจน า ความคิด ผ่าน การเมือง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/p-3-15-863.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

34 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2307278  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2307278
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วันที่ 15 สิงหาคม 2563 - 13:00 น.  

นวิสโ์น้ต : ไม่มุ้งมิ้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2308030  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/ภป-ไม่มุ้งมิ้ง.jpg
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2308030
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15 สิงหาคม 2563 - 12:03 น. 

"ถอยคนละก้าว": อาการ "กระอักกระอ่วน" ของ ธนาธร  

 
"ถอยคนละก้าว": อาการ "กระอักกระอ่วน" ของ ธนาธร โดย สุวินัย ภรณวลัย และเวทิน ชาติกุล 

... ธนาธรกับปิยบุตรเป็นคนช่วยกันสร้าง 'ปีศาจ'จ านวนมากขึ้นในสังคมไทยเพื่อสนองตัณหาทางการเมืองและ
อุดมการณ์ของตนเอง แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า ปวิณกับสมศักดิ์เจียมจะขโมย "ตะเกียงวิเศษ" ใบนี้ของธนาธรไปเสียแล้ว ....
และตอนนี้ธนาธรก าลังด้ินรน "หาทางลง" ให้กับตัวเอง โดยไม่ยอมร่วมหัวจมท้ายพังไปพร้อมๆกับม็อบเยาวชนปลดแอก 

14 สิงหาคม 2563 เดลินิวส์น าเสนอข่าว ธนาธรขอเป็นคนน าหลีกเลี่ยงการนองเลือด อาสาคุยกับนักศึกษา 
เนื้อหาบางส่วน ธนาธร กล่าวว่า "การที่มีอาจารย์และดาราจ านวนมากออกมาสนับสนุนนักศึกษาแสดงว่าไม่เสีย

แนวร่วม" และ "คนที่ตื่นแล้วและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงมีจ านวนมากเกินกว่าที่รัฐจะเข้าไปจัดการ" 
จึงเป็นเหตุผลว่า รัฐต้องเปิดพ้ืนที่ให้พูดคุยเรื่องนี้กับอย่างเป็นสาธารณะเพ่ือหลีกเลี่ยงการนองเลือด 
ที่น่าสนใจคือ ตอนท้ายข่าวมีการให้ผู้อ่านได้แสดงความเห็นต่อข่าวชิ้นนี้ จากจ านวนผู้อ่าน 27,732 คน มีผู้ไม่

เห็นด้วยกับข่าวนี้ถึง 73% 
ซึ่งประเด็นอยู่ที ่ตัวเลขนีแ้ปลว่าอะไร? 
เบื้องต้นก่อน ธนาธรมีสมมุติฐานว่าข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาท าให้ไม่เสียแนวร่วมและคนที่ตื่นแล้วมีเป็น

จ านวนมาก ขัดแย้งกับ จ านวนเปอร์เซ็นตข์องความรู้สึกที่เห็นด้วยอย่างแน่นอน 
ซึ่งอาจแปลว่า คนที่ไม่ต้องการเห็นการท้าทายต่อต้านสถาบันฯของนักศึกษายังมีอยู่มากกว่าคนที่ตื่นแล้วและ

แนวร่วมอาจารย์ ดารา ก็ได้ หรือ อาจแปลว่า คนอ่านไม่เห็นด้วยกับธนาธรที่จะเป็นคนน าหลีกเลี่ยงการนองเลือด ก็ได้ 
ซึ่งถ้าเป็นแบบนี ้ก็อาจมีความเป็นไปได้ย่อยๆอีก 2 แบบ คือ 

1)คนอ่านอาจไม่เชื่อที่ธนาธรพูด (ซึ่งแสดงว่า สมมุติฐานของธนาธรผิด) หรือ 
2) คนอ่านอาจเชื่อ (ถ้าสมมุติฐานของธนาธรถูก)แต่ไม่อยากเห็นธนาธรน าหลีกเลี่ยงการนองเลือด หรือง่ายๆก็

คือ คนอ่านพร้อมที่จะนองเลือด ธนาธรไม่ต้องมาห้าม 
ซึ่งถ้าอันที่สองเป็นจริง ก็เป็นอะไรเป็นอื่นไม่ได้นอกจากการส่งสัญญาณว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าจะใน

ฐานะอะไรกับขบวนการปลดแอกก็สุดแล้วแต่ 
#ก าลังสูญเสียภาวะการน า ลงไปเรื่อยๆ 
สิ่งนี้ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได ้ด้วยเหตผุล 
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1. หลังจากนักศึกษายื่นข้อเสนอ 10 ข้อ แล้วเจอกระแสสังคมกดดันอย่างหนัก จนเหล่า 357 อาจารย์ต้องรีบ
ออกแถลงการณ์มาปกป้อง 3 วันระหว่างนั้น ธนาธร เงียบ ผิดสังเกต (จน เปลว สีเงิน ถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า ธนาธร 
ออกมาพูดครั้งนี้แบบกระมิดกระเมี้ยน) ผิดกับ ครั้งก่อนๆที่จะรีบออกมารับลูกอย่างจริงจังในทันที 

2. ค าพูดของ ธนาธร ล่าสุด แม้จะเจตนาหนุนช่วยนักศึกษาปลดแอก มีนัยที่ต่างออกไปจากครั้งก่อน เพราะธนา
ธร ("หลุด"?) พูดออกมาว่า "มีข้อเสนอบางข้อ มีความสุ่มเสี่ยง...ท าให้คนบางกลุ่มไม่สบายใจ" และย้ าว่า ต้องแยกออก
ระหว่าง "เนื้อหา" กับ "ท่าที" ที่บ่งชี้โดยนัยว่า ธนาธร ก าลังสะท้อนว่า "ท่าที" ของนักศึกษานั้นไม่เหมาะสม ซึ่งน่าสังเกต
ว่านัยเชิงลบต่อ 10 ข้อ เรียกร้องเหล่านี้ไม่ปรากฏแม้ในแถลงการณ์ของ 357 อาจารย์ หรือ จดหมายเปิดผนึกของปิย
บุตร ที่ยืนกรานว่าสิ่งที่นักศึกษาท าทั้งหมดเป็นเรื่องถูกต้อง และที่ส าคัญ ที่ผ่านมากี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ธนาธรไม่เคยพูดใน
ลักษณะนี้มาก่อนเลย 
หรือ ธนาธร ในฐานะ "ไอดอล" ผู้น าของฝ่ายประชาธิปไตย จะรับไม่ได้กับภาพ (ที่ผิดกฎหมายม.112) ของ "สมศักดิ์ 
เจียมฯ"  และ "ปวิณ" ที่โชว์หราบนเวทีราคา 1.2 ล้านที่ลานพญานาคในคืนนั้น 

ธนาธร ลงมาเล่นการเมืองด้วยอุดมการณ์ (ที่อันตราย) ทุ่มเททรัพยากร หมดเงิน หมดทอง หมดเวลา หมดก าลัง 
ไม่รู้เท่าไหร่ ในการสร้างกระบวนการและขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปตามความเชื่อความคิดของตน ธนาธรท า
เรื่องนี้อย่างมียุทธศาสตร์ มียุทธวิธี มีจัดตั้ง แนวร่วม เครือข่าย กลไกสื่อนิวมีเดีย ที่ต้องอดทนใช้เวลากว่าที่จะเห็นขบวนการ
เด็กปลดแอกออกมาได้ขนาดนี้ ไม่นับว่าต้องตกเป็นเป้าโดยเปิดเผยของอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เผชิญอุปสรรค แรงเสียดทาน
และการด าเนินการต่างๆอย่างหนักหน่วง ถูกยุบพรรค มีสิทธิ์ติดคุก องค์กรธุรกิจของครอบครัวที่เป็นเสาค้ ายันการ
เคลื่อนไหวของตนอาจต้องเผชิญมรสุมใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอ 

ส่วน สมศักดิ์ เจียมฯ กับ ปวิณ นั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเสีย ตัวเองหนีไปต่างประเทศ คอยปั่นหัวเก็กฝ่ายโซเซียล 
อ านาจรัฐจะไปจัดการก็ยาก สมศักดิ์ เจียมฯแม้อยากเปลี่ยนแปลง แต่สภาพนอนเป็นผัก ได้แค่กระพริบตามองฝันว่าจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนตาย ขณะที่ปวิณน้ันไม่ต้องพูดถึงไม่ไดส้นใจยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีอะไรทั้งนั้นของธนาธร ขอเพียง
ได ้ด่า ด่า และ ด่า สถาบันฯ สนองความคลั่งแค้นของตัวเองเท่านั้น 

ถ้าธนาธรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับขบวนการปลดแอก ความแตกต่างระหว่าง เนื้อหา และ ท่าที ของนักศึกษา
ย่อมไม่มี และต้องถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยเพราะหนุนรับกับอุดมการณ์ของตนเมื่อเห็นความศรัทธาต่อสถาบันฯถูกกร่อน
แซะท าลายไปเรื่อยๆ  

แต่ธนาธรกลับ กระมิดกระเมี้ยน ละล้าละลัง อย่างผิดสังเกต หลังวันที่ 10 สิงหาคม และสอดรับกับแถลงการณ์
ของประชาชนปลดแอก ที่กลับมาเน้นข้อเสนอ 3 ข้อเดิม (ยุบสภา, หยุดคุกคาม และ แก้รัฐธรรมนูญ) และ ยุบข้อเสนอ 
10 ข้อ เหลือเพียง 1 ความฝัน (ที่อาจเป็นจริงได้) เท่านั้น 

อย่าคิดว่า ธนาธร จะถอยไม่เป็น เพราะแม้จะมุทะลุเพียงใด แต่ในยามที่ตัวเองอ้างว้างโดดเดี่ยว ใกล้ตายอยู่บน
เรือพายคนเดียวกลางอ่าวไทย ธนาธร ก็เพรียกหาและดีใจที่มีคนมาช่วย นั่นไม่ต้องพูดถึงว่า ธนาธร เป็นนักธุรกิจแบบ
ทักษิณ จะไม่เสี่ยงถ้าต้องท าให้ผลประโยชน์ของตัวเองฉิบหายลงไปต่อหน้าทั้งหมด 

ค าพูดและท่าทีแบบ "ถอยคนละก้าว" ของธนาธร จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสะท้อนถึง "ความกระอักกระอ่วน" ของตน 
ซึ่งไม่ใช่ความกระอักกระอ่วนที่ตนเองพูดไม่ได้หรือไม่กล้าพูดเรื่องสถาบนัฯ 
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แต่เป็นความ "กระอักกระอ่วน" ที่ก าลัง "หาทางลง" เมื่อเห็นว่า ทุกสิ่งที่ตัวเองท ามาทั้งหมดตลอดหลายสิบปี
ก าลังพังพินาศลงไปต่อหน้าต่อตา เพราะเด็กๆที่เคยเชื่อตนเองกลับไปเชื่อเกย์แค้นเจ้าแบบไม่ลืมหูลืมตา และตัวธนาธร
เองคงตระหนักแล้วว่าไม่มีอ านาจพอที่จะไปคุมเด็กๆเหล่านี้ได้อีกแล้ว 

... ธนาธรกับปิยบุตรเป็นคนช่วยกันสร้าง 'ปีศาจ'จ านวนมากขึ้นในสังคมไทยเพื่อสนองตัณหาทางการเมืองและ
อุดมการณ์ของตนเอง แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า ปวิณกับสมศักดิ์เจียมจะขโมย "ตะเกียงวิเศษ" ใบนี้ของธนาธรไปเสียแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/440279?adz=  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/440279?adz


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

39 

 

 
 
 

15 สิงหาคม 2020 เวลา 16:33  

เปิดบทสนทนา 'ราบ 11' จาก 'อภสิิทธิ์' ถงึ 'อนพุงษ์-ประยทุธ์'  

 
"นพิิฏฐ"์ เปิดบทสนทนา คนว่างงานคยุกนั จาก "อภสิทิธิ์" ถึง "อนพุงษ-์ประยทุธ์" วันชมุนมุ นปช. 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก หัวข้อ "เมื่อคนว่างงานคุย
กัน" โดยระบุว่า สัปดาห์นี้ในฐานะคนว่างงานแต่ห่วงใยบ้านเมือง ผมมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับอดีต
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้เวลาคุยกันนานเกือบ 3 ชม. แต่หลังจากนั้นผมยังมีข้อสงสัยอีกจึงขอ
อนุญาตพบและกินกาแฟคุยกับท่านอีกครั้งครั้งนี้ใช้เวลา 2 ชม. ซึ่งท่านก็ใจดีให้โอกาสผมได้ซักถามเต็มที่ บางเรื่องอาจ
เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ทางการเมืองไปแล้ว ผมถามท่าน 2 ข้อใหญ่ๆ 

1.เหตผุลการประกาศไมส่นบัสนนุรฐัธรรมนญูฉบบันี้ ตอนทีท่ าประชามติ 
2.เหตผุลการประกาศไมส่นบัสนนุพลเอกประยทุธ์ เปน็นายกรฐัมนตรี จนกระทั่งท่านต้องตัดสินใจลาออกจาก

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ค าถามของผม 2 ข้อนี ้ท่านอธิบายยาว แต่สุดท้ายสรุปลงว่าทั้ง 2 ข้อ นั่นแหละทีท่่านคิดว่า จะท าให้ประเทศ

เดินมาถึงจุดนี้ และวันนี้ก็เดินมาถึงจุดนี้จริงๆ 
ค าถามสุดท้ายที่ผมไม่ได้ถาม แต่ท่านแถมให ้คือ ตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตร ีมีการชุมนุมของกลุ่ม นปช. 

ทา่นอยูท่ีร่าบ 11 กับพลเอกอนพุงษ ์และพลเอกประยทุธ์ ทา่นบอกทั้ง 2 ทา่นว่า อนาคตขา้งหน้าหากมคีวามขัดแยง้
ทางการเมือง ทหารอย่ายึดอ านาจเด็ดขาดเพราะจะท าใหร้ะบบพังทั้งระบบ ตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตร ีท่านจึง
ประคับประคอง และไม่สร้างเงื่อนไขให้มีการยึดอ านาจ 

ท่านถามผมว่า มีความเห็นอย่างไร ความคิดท่านผิดหรือถูก ก็แย้งมาได ้ผมตอบสั้นๆว่า ความคิดท่านล้ าหน้า
เกินไป ท่านเดินล้ าหน้ามวลชน มวลชนตามไม่ทัน ผมถอนหายใจ ยกกาแฟขึน้ดื่มยกมือไหว้ แล้วลาท่านกลบั. 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/14630?nwb=  

https://www.nationweekend.com/content/politics/14630?nwb
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วันที่ 15 ส.ค. 2563 เวลา 19:11 น. 

ระวังวงจรอุบาทว์กลับมา!เร่งแก้รธน.ระงับวิกฤต 

 
โดย...ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม  

********************** 
ทางออกที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่คุกกรุ่นและเสี่ยงเกิดความรุนแรง  คือ รัฐบาลต้องเร่ง

ผลักดันให้เกิดการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
สถานการณ์ความขัดแย้งถูกยกระดับขึ้นทุกวัน เมื่อมีการจับกุมแกนนักศึกษา บีบให้พวกเขาต้องสู้ไม่ถอย 

มวลชนอีกกลุ่มออกโรง เสี่ยงเผชิญหน้านองเลือด 
รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาความแตกแยกเพราะสร้างกลไกสืบทอดอ านาจให้กับคสช.

ผ่านการแต่งตั้ง ส.ว. 250 คน ผ่านบทเฉพาะกาลให้อ านาจพิเศษ ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในช่วง 5 ปี 
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาล วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีบอกว่า รัฐบาล

มีหนทางแล้ว แต่ขออุบไว้ก่อน ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศเพียงว่า พร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่
ขอหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อน าเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นทิศทางเดียว 

วันนี้รัฐบาลไม่ควรเล่นเกมการเมือง ต้องประกาศได้แล้วว่า จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางให้มีสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ควรทอดเวลาปล่อยให้ความขัดแย้งขยายประเด็นเลยเถิด มิฉะนั้น อาจเกิดการปะทะกันของกลุ่มเห็น
ต่าง ไม่ต่างจากเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 

6 ตุลา 2519 เป็นเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายขวามองว่านักศึกษาและผู้
ประท้วงคือ คอมมิวนิสต์ต้องการล้มสถาบัน 

เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเพียง 3 ปี หลังจากขบวนการนักศึกษาได้รับชัยชนะจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ 
14 ตุลา 2516 ที่ขับไล่เผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ออกนอกประเทศส าเร็จ หลังจากนั้นบรรยากาศ
หลัง 14 ตุลา 2516 ก็เบ่งบานเสรีภาพระเบิดจากที่ถูกกดทับมาหลายป ี

1 ปี หลัง 14 ตุลา มีการชุมนุมเรียกร้องสิทธินับร้อยๆ ครั้ง ทั้งการประท้วงของนิสิต กรรมกร ชาวนา จนฝ่าย
ขวา ชนชั้นน ากังวลกับชัยชนะของนักศึกษาและภัยคอมมิวนิสต์รอบบ้าน มีการจัดตั้ง องค์กรประชาชนหลายกลุ่ม กอง
ก าลังฝ่ายขวา มาใช้ความรุนแรงกับนักศึกษา สถานการณ์ถูกยกระดับเมื่อกลุ่มนักศึกษาคัดค้านการกลับประเทศของ
จอมพลถนอม เป็นฟางเส้นสุดท้าย การสังหารหมู่จึงเกิดขึ้น 
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6 ตุลา 2519 จบลงด้วยการเข่นฆ่า ล้อมปราบนักศึกษา เปิดทางให้ทหารท ารัฐประหารโดย  “คณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน”ที่มี พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะ ฟื้นอ านาจเผด็จการขึ้น 

ผ่านมา 45 ปี มาถึงการชุมนุมประท้วงของพลังนักศึกษาวันนี้ แม้จะมีปัจจัยแตกต่าง แต่มีบางอย่างที่คล้ายกัน 
เช่น ฝ่ายขวากับฝ่ายซ้าย ระบอบกึ่งคสช.ในปัจจุบัน การพูดถึง "สถาบัน" ที่เห็นแตกต่างกัน เสรีภาพในการชุมนุมทั่ว
ประเทศจากแฟลชม็อบหลังยุคคสช. 5 ปี ที่เติบโตไม่ต่างจากยุคเดือนตุลา แต่มีตัวเร่งใหม่ที่รัฐบาลคุมไม่ได้ คือ โซเชียล
มีเดีย ท าให้การแพร่อุดมการณ์ ความคิดเรื่องการปฏิรูปสถาบันผ่านคนรุ่นใหม่จุดติดดังไฟลามทุ่ง 

แกนน าม็อบนักศึกษา ขยายข้อเรียกร้องเดิม 3 ข้อ 1.แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2.หยุดคุกคามประชาชน 3. ยุบ
สภาแต่ปักธงเพิ่มข้อ 4. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อ เป็นข้อเสนอที่ไม่มีใครคาคดิดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งยัง 
วิพากษ์สถาบันกษัตริย์ที่เวทีธรรมศาสตร์ กระทั่ง ผู้บริหารมธ.ออกแถลงการณ์ยอมรับว่า เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย
และขอโทษประชาชน 

นับวันแฟลซม็อบนักศึกษายังคงนัดหมายชุมนุมตามมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น มีการเปิดหน้า ผู้อยู่เบื้องหลัง
ความคิดที่ชัดขึ้นจาก 3 กลุ่ม 1. นักวิชาการที่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล , ปวิน ชัชวาลพงศ์
พันธ์ 2 ผู้ต้องหาที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศเพราะถูกข้อหาหมิ่นมาตรา 112 ซึ่งถูกใช้ขึ้นภาพ และน าคลิปสดพูดเรื่องสถาบัน
มาเผยแพร่บนเวทีธรรมศาสตร์ 

2. กลุ่มพรรคอนาคตใหม่เดิมที่มีบทบาทส าคัญมากคือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล ไอดอลของ
นักศึกษาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและทนไม่ได้ที่ถูกยุบพรรค 3. กลุ่มนักวิชาการที่เคยเป็นแกนน านักศึกษาสมัย
เหตุการณ์เดือนตุลาในอดีต 

ถึงวันนี้ต้องยอมรับว่า การขับเคลื่อนของขบวนการนักศึกษาได้เปลี่ยนเป้า พุ่งเข้าที่สถาบันกษัตริย์กับข้อเสนอ
ให้ลดพระราชอ านาจ เช่น ยกเลิกองคมนตรี ยกเลิกกฎหมายหมิ่นสถาบัน ยกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย ์

หลายประเด็นเหล่านี้ หากจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์  ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันและในอดีตส่วนใหญ่ระบุว่า ห้ามมิให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ หากจะแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ จะต้องท าประชามติ
ก่อน 

ที่ส าคัญ ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันเกี่ยวพันกับสถานะ “ประมุขของรัฐ” เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ควร
ใช้เวทีม็อบมาน าเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลง หากแต่ควรเป็นเวทีสาธารณะ ทางวิชาการ ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลา เพื่อ
หาจุดสมดุลในสังคมไทย 

การของรุกม็อบนักศึกษาไปไกลมาก และแหลมคมทางความคิด สร้างความไม่พอใจให้กับคนจ านวนไม่น้อย 
กระทั่งมีภาคประชาชนหลายกลุ่มลุกฮือ ไปแจ้งความให้ด าเนินคดีกับแกนน านักศึกษาที่ขึ้นเวทีที่ธรรมศาสตร์ การจัดตั้ง
ม็อบมาชน เช่น การตั้งกลุ่มอาชีวะ กลุ่มฝ่ายขวา เป็นเงาคัดค้านประกบกลุ่มนักศึกษา แม้แต่พรรคฝ่ายค้าน พรรคเพื่อ
ไทยที่มีเสียงอันดับหนึ่งของสภาก็ประกาศว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันของม็อบนักศึกษา 
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หากแกนน าม็อบนักศึกษา ไม่ลดระดับมาอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ อนาคตหนีไม่พ้น ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น 
ประสบการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเกือบ 50 ปี นับแต่ 14 ตุลา 2516 ทุกครั้งที่เกิดม็อบ มักจะมี “มือที่สาม” 
ยกระดับสถานการณ์ความขัดแย้ง น ามาสู่การรัฐประหารกินรวบ 

โดยเฉพาะช่วงม็อบเสื้อสีในช่วง 20 ปีมานี้ มีบทสรุปเห็นได้ชัด กลุ่มพันธมิตรขับไล่ทักษิณ ชินวัตร ปี 2548 จบ
ด้วย คมช. ยึดอ านาจในปี 2549 ม็อบเสื้อแดงขับไล่อภิสิทธิ์ปี 2553 จบด้วยแกนน าถูกจับกุมด าเนินคดี กลุ่ม กปปส.
ชุมนุมยืดเยื้อขับไล่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี 2556 จบด้วย คสช.ยึดอ านาจปี 2557 

การแก้ปัญหาให้อยู่ในกรอบ สันติวิธี ทั้งสองฝ่ายจึงต้องลดการเต็มเชื้อไฟ ฝั่งนักศึกษาควรถอย 1 ก้าว เก็บข้อ
เรียกร้องที่ 4 เรื่องการปฏิรูปสถาบันไว้ กลับเข้าสู่ระบบ ตั้งหลักที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความชอบธรรม ซึ่งเป็น
ข้อเสนอที่วันนี้ขานรับกันหมดแล้ว ส่วนรัฐบาลต้องรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคลี่คลายวิกฤต 

หากไม่รีบวงจรอุบาทว์ที่ท าให้ประเทศถอยหลังแบบเดิมๆ ก็จะกลับมา นั่นคือ การรัฐประหารโดยอ้างมูล
เหตุการจาบจ้างสถาบัน สถานการณ์ประเทศวิกฤต .... เค้าลางก าลังบอกเหตุ การยึดอ านาจแค่เปลี่ยน “ผู้เล่นใหม่” ใน
อ านาจเดิมๆ  
************************** 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/analysis/630788  

https://www.posttoday.com/politic/analysis/630788
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ชุมนุมการเมือง พุ่งเป้าเข้าสู่รัฐธรรมนูญ ก้าวไปสู่อนาคต : วิเคราะห์การเมือง  

 
ชุมนุมการเมือง 
พุ่งเป้าเข้าสู่รัฐธรรมนูญ 
ก้าวไปสู่อนาคต 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
ชุมนุมการเมือง - การประเมินบทบาทของสถานการณ์วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมมีความส าคัญ 
ส าคัญเพราะว่าหากไม่มีการชุมนุมในตอนค่ า ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ที่มีผู้เข้าร่วมเป็น 
“เรือนพัน” เป็นครั้งแรก 
คงไม่มีสถานการณ์วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 
เพราะจากการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมได้น าไปสู่ข้อเรียกร้อง 1 หยุดคุกคามประชาชน 1 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่
ที่เป็นประชาธิปไตย และ 1 ยุบสภา 
ค าถามก็คือสถานการณ์วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม “จุดติด” หรือไม่ 
ค าตอบมีความเด่นชัดอย่างมิอาจปัดปฏิเสธได้ว่า “จุดติด” อย่างยิ่ง 
หากไม่สามารถ “จุดติด” คงไม่น าไปสู่ความพยายามในการออก “หมายจับ” ให้กับ นายอานนท์ น าภา นายภาณุพงศ์ 
จาดนอก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 
นั่นก็คือ การสกัดขัดขวาง นั่นกค็ือ การป้องปราม 
ค าถามอันตามมาโดยฉับพลันทันใดก็คือ แล้วสกัดขัดขวางได้หรือไม่ ค าตอบเห็นอย่างเด่นชัดในการชุมนุม ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เป็นค าตอบจากการเข้าร่วมเป็น “เรือนหมื่น” 
การสกัดขัดขวางสถานการณ์วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมจึงต้องเกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการขัดขวางด้วยปฏิบัติการไล่ยุงที่ขอนแก่นวิทยายน ไม่ว่าจะเป็นการอุ้มแกนน าอย่างลับๆ เพื่อล้มการ
ชุมนุมที่พิษณุโลก 
กระนั้น การชุมนุมก็มิได้สะดุดหยุดลง 
สัมผัสได้จากที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สัมผัสได้จากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สัมผัส ได้จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/H1A.-1.jpg
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อุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 
สถานการณ์การชุมนุมในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม จึงส าคัญในทางการเมือง 
ไม่เพียงแต่เป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการขยาย
ประเด็น “รัฐธรรมนูญ” ให้แจ่มชัด 
ปักธง “รัฐธรรมนูญ” ให้เป็นวาระแห่งชาติในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4707356 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4707356
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16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

เรียกร้องประชาธิปไตยหรือต้องการอะไรกันแน่ 

 
         พวกเขาบอกว่า เขาไม่พอใจการท างานของรัฐบาลที่พวกเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ เขาจึงต้องออกมาชุมนุม
ประท้วง เรื่องนี้ถือว่าเป็นสิทธิที่ท าได้ในระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อเขาออกมาประท้วงกันที่นั่นที่นี่หลายครั้งหลายครา ผู้คน
ก็คงเห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้แค่ชังรัฐบาล แต่พวกเขาชังชาติ พวกเขาชังสถาบันหลักของประเทศ ปรากฏการณ์ในการประท้วง
จึงมีการกระท าที่มันเกินเลยไปมาก เป็นการกระท าที่ย่ ายีหัวใจของประชาชนคนไทยเกือบทั้งประเทศ หลายคนเริ่มจะทนไม่ได้
กับพฤติกรรมของผู้ชุมนุม แต่ก็ต้องอดทนเอาไว้ ไม่ออกมาต่อกรด้วย เพราะหากออกมาต่อกรด้วยก็จะเข้าทาง เพราะพวกเขา
คงต้องการให้เกิดการปะทะกันระหว่างพวกเขาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย กับคนไทยที่จงรักภักดีและเชื่อมั่นในสถาบัน
ที่เป็นเสาหลักของประเทศ พวกเขาคงไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยเท่านั้น (เพราะจริงๆ แล้ว ประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยอยู่
แล้ว) สิ่งที่พวกเขาต้องการมันไม่ใช่แค่ประชาธิปไตย 
               ส าหรับผู้จงรักภักดีที่บอกว่าจะทนพวกที่ออกมาชุมนุมไม่ไหว ขอให้อดทนเอาไว้ ต่อไปคนที่ออกมาร่วมชุมนุม
เพราะคิดว่าเป็นการมาทวงความเป็นประชาธิปไตย เมื่อรู้ว่าเป้าหมายของคนที่น าการชุมนุมต้องการที่จะถอนเสาหลักของ
ประเทศคงจะถอยออกไป เพราะเวลานี้ก็มีหลายคนออกมาแสตงตนเปล่งวาจาว่าไม่เอาด้วยกับคนพวกนี้แล้ว เมื่อถึงเวลานั้นการ
ชุมนุมก็จะแผ่วไปเอง ถึงเวลานั้นก็จะถึงจุดที่พวกเขาไม่อาจจะอยู่ได้อีกต่อไป พวกเราไม่ควรจะไปต่อสู้แบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน 
เพราะนั่นหมายถึงการท าให้เกิดความรุนแรงที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ เวลานี้น่าจะมีคนบางคนอยากเห็นความ
รุนแรง อยากเห็นความวุ่นวาย หรืออาจจะไปไกลถึงอยากให้มีคนตาย เพื่อจะใช้ศพในการสร้างวาทกรรมรัฐบาลหรือทหารฆ่า
ประชาชน ดังนั้นพวกเราต้องรู้ทันความต้องการของพวกนี้ แล้วอย่าตกหลุมพรางที่เขาวางไว้ คนไทยมีมากกว่า 67 ล้านคน ถ้า
จะนับกันจริงๆ ว่าคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักของประเทศมีไม่ถึง 10 ล้านแน่ 
               พวกเขาบอกว่าออกมาเรียกหาประชาธิปไตย แล้วเวลานี้ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน เรามีรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการเลือกตั้งกันในสภา จะมีอะไรอีกที่ท าให้เราต้องมา
เรียกหาประชาธิปไตย จะบอกว่ารัฐบาลท างานไม่ดี มีแต่ความล้มเหลว แล้วการที่เราสามารถจัดการกับโควิด-19 ได้เป็นอันดับ
หนึ่งของโลกนี่เป็นความไม่เอาไหนของรัฐบาลกระนั้นหรือ จะบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวในการจัดการเศรษฐกิจของประเทศ แล้ว
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเวลานี้มันเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยกระนั้นหรือ มันเกิดขึ้นทั่วโลกก่อนจะมีโควิดด้วยซ้ าไป และมี
ความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีโควิด แต่ไม่ใช่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และรัฐบาลก็ไม่ได้
นิ่งเฉย ก็พยายามแก้ไขอยู่ ในการแก้ไขปัญหาโควิด นายกรัฐมนตรีก็ปรึกษาบรรดาหมอผู้เชี่ยวชาญ และในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
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นายกรัฐมนตรีก็ปรึกษาบรรดาเจ้าสัวผู้มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจ และบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายก็ยินดีที่จะมีโครงการ
ต่างๆ มาช่วยรัฐบาลกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศ แต่ทุกอย่างคงต้องค่อยเป็นค่อยไป จะให้เศรษฐกิจที่ทรุดลงไปเพราะพิษโควิด
ฟื้นฟูได้ในเวลาสั้นๆ นั้นคงเป็นไปไม่ได้ หรือจะหาว่ารัฐบาลนี้มีการโกงแล้วตรวจสอบไม่ได้ ขอถามจริงๆ เถอะว่าตรวจสอบไม่ได้ 
หรือว่าตรวจสอบแล้วไม่เจอ ตอนนี้ข่าวการโกงที่ได้ยินส่วนใหญ่จะเป็นการโกงของข้าราชการประจ า และนักการเมืองท้องถิ่น 
(บางพื้นที่) เท่านั้น ถ้าหากรัฐบาลนี้มีการโกง ฝ่ายค้าน รวมทั้งพวกที่ออกมาประท้วงต้องหาให้เจอ แล้วจัดการตามกฎหมายเลย 
แต่ถ้ายังไม่เจอก็ไม่ควรจะสร้างวาทกรรมกล่าวหาให้ประชาชนเกลียดชังรัฐบาล 
               อยากจะถามตรงๆ ว่า ที่ออกมาชุมนุมกันทุกวันนี้ มาตามหาประชาธิปไตย (ที่ไม่ได้หายไป) หรือออกมาเพื่อล้มล้าง
สถาบันหลักของประเทศ หรือออกมาสร้าง “ความชัง” ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความชังรัฐบาลเท่านั้น มันไปไกลถึงขนาดพยายามที่
จะสร้างความชังสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่พวกเขาออกมาไล่รัฐบาล และเลยไปถึงถอนเสาหลักของประเทศเช่นนี้แล้ว เขา
ต้องการให้ใครมาเป็นรัฐบาล เขาต้องการให้ใครมาเป็นประมุข เขามั่นใจแค่ไหนว่าเขาจะได้คนที่มีความสามารถมาบริหาร
บ้านเมือง และเขาจะมั่นใจได้อย่างไรเขาจะได้คนดีมีคุณธรรมมาเป็นประมุขของประเทศ พวกเขาเคยคิดบ้างไหมว่าที่เขาท านี้
มันน่าจะเกินขอบเขตของสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ การใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ใช่การท าอะไรได้ทุก
อย่างตามอ าเภอใจ การเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่การมีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขต การที่พวกเขาท าอะไรที่เกินเลยกว่าขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด พวกเขาอาจจะท าผิดกฎหมาย และจะต้องรับโทษตามบทก าหนดของกฎหมาย แล้วพวกเขาเคยถามตัวเองบ้าง
ไหมว่าท าไมคนที่ชื่นชมการกระท าของพวกเขา ท าไมไม่ออกมาน าขบวนการชุมนุม 
               พวกเขาเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าปัญหาของประเทศที่พวกเขาไม่พอใจในเวลานี้เกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตรงไหน ทุกวันนี้พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทรงอยู่เหนือการเมือง ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่
มีคนบางกลุ่มบางพวกพยายามที่จะโยงพระองค์ท่านเข้ามา เพื่อสร้าง “ความชัง” ด้วยเจตนาที่จะด้อยค่าสถาบันหลักของ
ประเทศ ส าหรับเยาวชนที่ออกมาชุมนุมนั้นน่าเป็นห่วง เพราะป้ายที่ยกกันในที่ชุมนุม ถ้อยค าที่ปาฐกถากันในที่ชุมนุม ข้อความ
ที่ติดอยู่ฉากหลังของเวทีชุมนุม ล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย แม้ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีเมตตาไม่ให้ด าเนินคดี
ความผิดตามมาตรา 112 ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระท าเหล่านั้นจะไม่มีความผิดตามมาตราอื่นๆ ถึงเวลานั้นคนที่จะตกเป็น
จ าเลยก็จะเป็นเยาวชนที่มีบทบาทต่างๆ ในการชุมนุม แต่ไม่ใช่คนที่กล่าวชมเชยและสนับสนุนการชุมนุมของเยาวชน และคนที่
จะเสียใจก็คงไม่ใช่คนที่ชื่นชมการชุมนุม แต่จะเป็นพ่อแม่ของเยาวชนที่ออกมาชุมนุม 
               เยาวชนทั้งหลายที่ออกมาชุมนุมน่าจะคิดได้แล้วว่า กลุ่มคนที่พยายามยุให้เยาวชนเกลียดชังสถาบันหลักของ
ประเทศ เขาไม่ได้ต้องการไล่รัฐบาลเท่านั้น เขาไม่ได้ให้เยาวชนออกมาเรียกหาประชาธิปไตยเท่านั้น พวกเขามีวาระซ่อนเร้นใน
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ เขาไม่ได้มีความต้องการเพียงเพื่อไล่รัฐบาลเท่านั้น สิ่งที่เขาท ามันย่ ายีหัวใจของ
คนไทยที่จงรักภักดี และตระหนักดีว่าประเทศไทยเจริญพัฒนาก้าวหน้ามาได้ทุกวันนี้เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม และมีพระปรีชาสามารถในการจะท าให้ประเทศไทยก้าว
ไกลมาอย่างมั่นคงเฉกเช่นทุกวันนี้. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74547   
 

https://www.thaipost.net/main/detail/74547
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วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

เส้นใต้บรรทัด 

 
ในความเห็นของผม หลังเกิดเหตุการณ์ล้อเล่น ล้อเลียน ดูหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์บนเวที #ธรรมศาสตร์จะไม่

ทน ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แล้ว มีความสุดโต่งเกิดขึ้นใน 2 ขั้ว คือ 
1) คนเหล่านั้นก าลัง “ล้มล้างสถาบัน” 
2) คนเหล่านั้น ก าลังท าในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดและกล้าหาญมาก 
ในความเห็นผม สิ่งที่คนเหล่านั้นท า มีทั้งความกล้าหาญ ความถูกต้อง ความเลวทราม เจตนาที่ย่ าแย่ และ

วิธีการที่ใช้ไม่ได้ ปะปนกันอยู่ จ าเป็นต้องแยกแยะให้ละเอียด ไม่อาจตีขลุม เหมารวม ด้วยค าง่ายๆ ในทันใดว่า  ดี/ชั่ว 
ถูก/ผิดปฏิรูป/ล้มล้าง 

หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก็มีปรากฏการณ์ถล่ม โกรธเกรี้ยว เอาผิดมันเดี๋ยวนี้!! กับปรากฏการณ์ เจ๋งมากลูก 
เก่งมากเพื่อน สุดยอดเลยน้องๆ ตามมาอย่างเมามัน 

ส าคัญที่สุด คือ แถลงการณ์ประเภท “ให้ท้าย” แต่ “ไม่ให้สติ” 
ผมชอบอยู่แถลงการณ์หนึ่ง เพราะเป็นแถลงการณ์ที่ไม่ช่วย “กลบเกลื่อนความผิด” หรือท าเป็นเหมือน “ไม่มี

ความผิด” ให้แก่กลุ่ม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน นั่นก็คือ “แถลงการณ์คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม” 
แถลงการณ์นี้ ให้ “หลักการเคารพต่อความหลากหลายทางความคิด” ในสังคมประชาธิปไตย จัดสมดุลระหว่าง “การใช้
อ านาจทางกฎหมายเข้าจัดการกับสถานการณ์” และการ “เตือนสติผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง” ได้ดี เพียงแต่ยังขาด 
“ความกล้าหาญที่จะชี้ความถูกผิด” ให้แก่ลูกศิษย์เพื่อเป็น “วิทยาทาน” ที่มากกว่าการเขียนเสมือนให้คนอื่น“ตรา” 
ทั้งๆ ที่มี “ตัวอย่างเหตุการณ”์ ปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว 

มาดูเนื้อหาของแถลงการณ์ฉบับนี้กันก่อนครับ โดยแถลงการณ์ระบุว่า  “...สังคมไทยได้พัฒนาเป็นสังคม
การเมืองพหุนิยมที่มีการแข่งขันกันในทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในแนวทางที่
แต่ละฝ่ายต้องการอยู่เสมอ การต่อสู้กันในทางความคิดระหว่างกลุ่มที่ต้องการน าสังคมไปตามฐานคติเสรีประชาธิปไตย 
และกลุ่มที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับจารีตในทางสังคม วัฒนธรรมที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ มีแนวโน้มที่จะพัฒนา
กลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรง คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามท้ายแถลงการณ์นี้ เห็นว่าทุกภาคส่วนของ
สังคมไทยควรพยายามอย่างถึงที่สุดในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และร่วมกันหาทางออกส าหรับปัญหาความแตกต่าง
และความขัดแย้งทางความคิด และร่วมกันป้องกันการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาในทุกรูปแบบ 
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คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เห็นว่า ในสังคมการเมืองเสรีประชาธิปไตย ทุกภาคส่วนของสังคมมีหน้าที่ต้องยืนยัน
และยอมรับว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้กรอบของกฎหมายเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ตาม ทั้งนี้เพราะการยืนยัน
ร่วมกันในลักษณะดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  แต่ยังเป็นการสร้าง 
“ฉันทามติพื้นฐาน” หรือ “คุณค่าพื้นฐาน”ร่วมกันของสังคมว่าจะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลายในทางความคิดและอุดมการณ์ได้อย่างสันต ิ

ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลาย จึงมีหน้าที่ที่จะต้องให้หลักประกันแก่ประชาชนว่า จะสามารถใช้สิทธิ
ขั้นพื้นฐานได้อย่างอิสระและปลอดภัย ตลอดจนจะต้องงดเว้นไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมเป็น
เครื่องมือในการขัดขวางหรือตอบโต้การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าว 

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ยังมีความเห็นอีกด้วยว่าในสังคมการเมืองพหุนิยมซึ่งมีความคิดและอุดมการณ์
แตกต่างหลากหลาย ทุกภาคส่วนของสังคมควรยอมรับว่า ไม่มีคุณค่าใดเป็นคุณค่าสูงสุดเด็ดขาด แต่ควรเปิดโอกาสให้
คุณค่าทั้งหลายที่ขัดแย้งกันอยู่นั้นได้มี “พื้นที่ในสังคมการเมือง” และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาการ
อุดมการณ์แห่งคุณค่านั้นด้วย 

แม้ว่าการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกของผู้ชุมนุมเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่ก็ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้การใช้สิทธิเสรีภาพนั้น บั่นทอนคุณค่าที่คนกลุ่มอื่นของสังคมยึดถือ จนพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งอย่าง
รุนแรง การประสานคุณค่าและความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย จะเป็นหลักประกันของการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคมเสรีประชาธิปไตย และช่วยเปิดทางสู่การมีพื้นที่ร่วมเพื่อพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้นดังที่ผู้ใช้สิทธิ
เสรีภาพพึงประสงค์/คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/14 สิงหาคม 2563 

โดยรายนามท้ายแถลงการณ์นั้น ประกอบไปด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 2.รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 3 อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์ 4.อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ 5.อาจารย์เฉลิม
วุฒิ ศรีพรหม 6.รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ 7.อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ 8. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์
กุล 9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ 10.อาจารย์มาติกา วินิจสร 11.อาจารย์อภินพ อติพิบูลย์สิน 12.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 13.ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง 15.รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตาม
พงศ์ ชอบอิสระ 17.อาจารย์ปทิตตา ไชยปาน 18.อาจารย์ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ 19.ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอฤมต 
20.อาจารย์เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์ 21.อาจารย์กรกนก บัววิเชียร 22.อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ 23.อาจารย์
ภัทรพงษ์ แสงไกร 

เหตุที่ผมต้องใส่ชื่อของคณาจารย์เหล่านี้ ก็เพื่อเป็นเกียรติและบันทึกไว้ให้ปรากฏในกาลข้างหน้า ว่านี่คือ
คณาจารย์ที่ไม่เมามันต่อ “ความสุดโต่ง” ของการต่อสู้ทางความคิดและความปรารถนาทางการเมือง แต่พยายามย้ า
เตือนให้ “เคารพในความต่าง” และสร้าง “ฉันทามติ” อย่างรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน อันเป็นกุญแจดอกส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันและหาทางออกบนความขัดแย้ง 

แกนกลางของความขัดแย้งล่าสุด คือ ท่าทีของการน าเสนอบนเวทีที่ “ขาดความเคารพ ให้เกียรติ” หน าซ้ ายังมี
การล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการตั้งค าถามต่อบทบาท ฐานะ และต าแหน่งแห่งหนทาง
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ประชาธิปไตยของ “องค์พระประมุข”ซึ่งไม่ใช่ค าถามใหม่ เป็นค าถามที่สังคมไทยรับรู้และหลบเลี่ยงมานาน มันจึงเป็น
เรื่องที่จมอยู่ในสมการว่า“ไม่ตอบ คือค าตอบ” ขณะที่คนรุ่นใหม่มองว่า“ต้องตอบ เพื่อให้เป็นค าตอบ” 

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ มันพามาถึงจุดที่บางพวกบางฝ่าย“ฟิน” คือ “ถึงจุดสุดยอดทางอารมณ์” ที่นักศึกษาหาญกล้า
ตั้งค าถามผ่านการอ่านแถลงการณ์ยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อต่อคนในประเทศ กับบางฝ่ายที่รู้สึก “ตกใจและรับไม่ได้” กับอีก
ฝ่ายมองเห็นเป็น พัฒนาการปกติของสังคม ที่เป็นเรื่องธรรมดาของ “ความเข้าใจและให้คุณค่า” ที่ไม่เท่ากัน 

รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊
คส่วนตัว Harirak Sutabutr ว่า 

“ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการชุมนุม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน”และข้อความที่
แกนน าการชุมนุมปราศรัย และแสดงออกบนเวทีที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2563 ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจและทางความคิดของคนไทยในวงกว้างอย่างมหาศาล 

ในกลุ่มไลน์ต่างๆ ที่สังเกตเห็น แม้ในกลุ่มที่สมาชิกอยู่ในวัยใกล้กัน แต่ความคิดก็ยังแบ่งออกเป็น 2 ทางทางหนึ่งคือ 
เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของแกนน าม็อบ ไม่ถือเป็นการจาบจ้วง เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
เป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพที่มีตามรัฐธรรมนูญ อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นการจาบจ้วง ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง 

หากแสดงความคิดเห็นกันเฉยๆ ก็คงไม่เป็นไร แต่พอโต้ตอบกันไป-มาก็เริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ จนไม่แน่ใจว่าหาก
ได้พบกันจะมองหน้ากันได้หรือไม่ นี่คือความแตกแยกอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว 

แถลงการณ์ที่ลงนามโดยบรรดาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 105 คน ภายหลังบอกมี 120 คน ให้การรับรอง
ว่าการปราศรัยและการแสดงออก รวมทั้งข้อเรียกร้อง 10 ข้อต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์เป็นการแสดงออกตามครรลอง
ของกฎหมาย บนหลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 

ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เขียนไว้ดังนี้ “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาด
ร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชิน ีรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกระหว่าง 3 ปี ถึง 15 ปี”  

และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ระบุว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

อยากให้คนที่เถียงกันอยู่ในขณะนี้ ไปดูคลิปการปราศรัยของแกนน าทุกคนในวันนั้น ฟังนาย อานนท์ น าภา ฟัง
นาย ภานุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” ฟังให้จบรวมทั้งอ่านข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทั้ง 10 ข้อ โดยเฉพาะข้อ 7 ข้อ 8 และ 9 จากนั้นให้พิจารณาด้วยใจเป็นธรรม 

หากจะบอกว่าไม่ควรไปด าเนินคดีกับผู้ปราศรัย หรือแกนน า นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่หากบอกว่าที่ท าไปนั้นไม่
ผิดกฎหมาย คงไม่ใช่ 

หากจะบอกว่าการชุมนุมเกิดจากความไม่พอใจของเยาวชนที่คุกรุ่นมานานแล้วมาปะทุเอาตอนนี้ แน่นอนว่าคน
ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์ใจย่อมต้องมี แต่หากจะบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่ได้ท า
เป็นขบวนการ ไม่มีใครวางแผนและสนับสนุนในทุกด้านอยู่เบื้องหลัง นั่นย่อมเป็นไปไม่ได้ 
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จะอย่างไร คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเห็นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่ต้องการให้
ใครไปดูหมิ่น จาบจ้วงล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะพระองค์ใดก็ตาม อย่าดึงดันจนท าให้เกิดความรุนแรงเหมือน
เหตุการณ์ 6 ตุลา อีกเลยครับ” 

ผมเองเห็นด้วยกับคณาจารย์ 23 ท่าน ที่แถลง ให้สังคม “มีวุฒิภาวะต่อกัน” ด้วยการ 1) ให้พื้นที่ 2) ให้เกียรต ิ
ให้พื้นที่ที่จะเกิดข้อเสนอใหม่ๆ ที่อาจกระทบกระเทือนความรู้สึกเดิม ค่านิยมเดิม เพียงแต่ฝ่ายเสนอความคิด

ใหม่ ค าถามใหม่ ต้องรู้จัก “ให้เกียรต”ิ ดังที่บอกว่า 
“แม้ว่าการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกของผู้ชุมนุมเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย  แต่ก็

ต้องระมัดระวังไม่ให้การใช้สิทธิเสรีภาพนั้น บั่นทอนคุณค่าที่คนกลุ่มอื่นของสังคมยึดถือ จนพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งอย่าง
รุนแรง” 

ในความเห็นผม ปัญหาของฝ่ายนักศึกษาคือ “ความถ่อย” ในท่าที วาจา และการกระท าบนเวที เช่น การ
ล้อเลียนข่าวในพระราชส านัก การเปล่งค าว่า“ทรงพระเจริญ” แก่ ผู้ต้องหาหนีคดี ม.112 การกระท าการล้อเลียนพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ พระราชินีฯลฯ ที่ต้องทบทวนและเผชิญความรับผิดชอบทางกฎหมาย ที่ไม่ควร “ให้ท้าย” 
แต่ควร “ให้รู้” หรือ “ให้บทเรียน” ให้ “รับผิดชอบ” เพื่อให้เขาได้คิดว่า“วิธีการ” ก็ส าคัญและต้องเลือก 

การตั้งค าถามด้วย “ความเคารพ” ต่อความคิดหนึ่งด้วยท่าทีที่สุภาพ สร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การแสวงหา
ค าตอบร่วมกัน คือสิ่งที่ควรจะเป็น และเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องย้ า เสียดายที่แถลงการณ์ของอาจารย์ทั้ง 23 ท่านท า
ได้เพียง “พูดในหลักการ” แต่ไม่หยิบยก “สถานการณ์จริง” ขึ้นมาอธิบายประกอบ (ซึ่งอาจจะดูผิดวิสัยของแถลงการณ์ 
ที่คิดกันว่าเป็นการแถลงหลักการเท่านั้น) ซึ่งควรหาโอกาสหยิบเอาสถานการณ์จริงมาอธิบายด้วยหลักการดังกล่าว ว่า
ตรงไหนไม่ถูก ไม่ควร ตรงไหนไม่ผิด ดีแล้ว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งสังคม 

ต้องช่วยกัน “ขัดเกลา” เด็กพวกนี้ในเรื่อง “มารยาททางสังคม” ครับ อย่าให้บาปเคราะห์ไปตกกับบุพการีของ
พวกเขาด้วยค าว่า “พ่อแม่ไม่สั่งสอน” ช่วยกันตัดความล้นเกินทางอากัปกิริยา ทัศนคติ และการแซะทั้งหลาย มาสู่ 
“เนื้อหา” เท่านั้น คือค าถามทั้ง 10 ข้อ ซึ่งสังคมก็ไม่ควรวี้ดว้ายกระตู้วู้ ราวกับเป็นอาชญากรม 

เพราะค าถามทั้ง 10 ข้อนั้น มันมีทั้งค าถามที่ตอบได้ในทางข้อเท็จจริง วิชาการ และหลักการและค าถามที่เป็น
ความ “เข้าใจผิด” กับอคติ ปะปนกันอยู่พ้นจากการออกแถลงการณ์ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายและสถาบันการศึกษา
ทั้งหมด ควรดึงเรื่องนี้เข้าสู่เวทีวิชาการภายใน หาข้อสรุป/ข้อเสนอ แทนการตั้งเวทีปราศรัย ซึ่งต้องมาวุ่นวายเรื่อง
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่อีก 

พอแล้ว กับเวทีแห่งเสรีภาพที่ไร้มารยาทและไร้ขอบเขต พอจะเอากฎหมายเข้าบังคับใช้ ก็โวยวายและให้ท้าย
กันอีก ควรที่ทุกสถาบันการศึกษาจะระดมความคิดของครูบาอาจารย์และนิสิตนักศึกษา/นักเรียน ส่งข้อสรุปจากเวทีของ
ตนมาให้ฝ่าย “นิติบัญญัต”ิ ได้พิจารณาตามกระบวนการต่อไป 
ไม่ปิด/ห้ามแตะต้อง แต่เปิดให้ตั้งค าถามหาค าตอบ กันอย่างอารยชน 
เป็นเรื่องที่ไม่ต้อง “ใช้อารมณ์” ใช้แค่ข้อเท็จจริง ความรู้กับหลักการประชาธิปไตยมาคุยกัน-เท่านั้นพอ!! 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44979  

 

https://www.naewna.com/politic/columnist/44979
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16 ส.ค. 2563 05:06 น. 

จุดเปลีย่นประเทศไทย 

 
10 ข้อเง่ือนไขส าคัญที่จะน าพาบ้านเมืองไปสู่จุดแตกหักได้ เวลานี้เริ่ม เห็นร่องรอยเมื่อมีการเผชิญหน้าอย่างชัดเจน 
แตกต่างความคิดแต่อยู่ ร่วมกันไม่ได้ ยากทีจ่ะหลีกเลี่ยงความรุนแรง 
ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาหน์ี้ก่อนอ่ืนในสถานการณ์การเมืองระหว่างนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าต่างกับที่ผ่านมา 
ด้วยการยกประเด็นส าคัญขึ้นมาเรียกร้อง 
ว่าไปแล้วที่ผ่านมาประเด็นน้ีแม้จะมีการพูดถึงกล่าวถึง แต่ก็เพียงแค่เป็นการน าเสนอแนวความคิดเท่านั้น 
ต่างกับปัจจุบันที่กล้าแสดงออกถึงความปรารถนาและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีน่ัดชุมนุมกัน
แทบทุกจังหวดั 
แม้จะถูกมองว่าอยู่ภายใต้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังนั่นคงมีส่วนอยู่บ้าง 
แต่มองลึกๆลงไปแล้วต้องถามว่า...จริงหรือ? 
ข้อเรียกร้องที่ตั้งประเด็นมาตั้งแต่ต้นน้ันมีอยู่ 3 ประเด็น เพื่อเปิดเกมน าทางไปสู่การชุมนุมใหญ่อย่างที่เกิดขึ้น 
1. หยุดคุกคามประชาชน 
2. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
3. ยุบสภา 
แต่เอาเข้าจริงแล้วกลายเป็นเพียงน ้าจิ้มเท่าน้ัน เพราะไม่ว่ามีการชุมนุมในจุดไหนก็จะชูประเด็นส าคัญหนักบ้างเบาบ้าง
แล้วแต่สถานการณ ์
ที่หนักสุดก็คือที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนท าให้เหตุการณ์ขยายวงกว้างกระทบไปทั้งสังคม 
พอมองเห็นได้ว่าใครคิดอย่างไรอันแสดงถึงจุดยืน 
ยิ่งมีการน าเสนอ 10 ข้อว่าด้วยความต้องการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันโดยตรง 
สถานการณ์และความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป แน่นอนว่าการชุมนุมจะยืดเย้ือต่อไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะดึงฟืนออก
จากไฟได้มากน้อยแค่ไหน 
หรือว่าจะเข้าไปคลุกฝุ่นด้วย อันหมายถึงการข่มขู่ คุกคามและเข้าจับกุมบรรดาแกนน าหรือพวกที่อยู่เบ้ืองหลัง 
พูดอย่างนักเคลื่อนไหวก็จะบอกว่า “เข้าทาง” 
นั่นแหละก็จะเกิดความวุ่นวาย ปั่นป่วนและน าไปสู่การปะทะกันได้ 
อยู่ที่ว่ารัฐจะอดทน อดกลั้น นับหนึ่งถึงสิบเหตุรุนแรงยังคงไม่เกิดขึ้น 
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หากประเมินที่สุดข้อเรียกร้อง 10 ข้อคงเป็นประเด็นส าคัญเมื่อเริ่มต้นไปสูก่ารแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นเรื่องเป็นราว 
แรงกดดันทั้งหมดก็จะมาบรรจบกันตรงนี้แหละ... 
จนเกิดการเผชิญหน้าระหว่าง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านอยู่ที่ว่าจะน าไปสู่ความรุนแรงได้ 
เอาเป็นว่าการต่อรองก็จะคู่ขนานกันไป 
พบกัน “ครึ่งทาง” ก็ยาก อยู่ที่ว่าจะยอมกันได้มากน้อยแค่ไหน? 
เพราะเมื่อเข้าสู่สนามรบที่เปน็จริงแล้ว ต่างฝ่ายต่างก็มีพวกแนวคิดสุดโต่งซึ่งไม่ยอมลดราวาศอกให้กันแน่ 
ที่มองข้ามไม่ได้ก็คือประเทศไทย ณ วันนี้ตา่งกับที่ผ่านมาอยู่อย่างหนึ่งที่เคยมีแต่ไม่มแีล้วในปัจจุบัน 
นั่นคือ “กรรมการห้าม” ที่ไดร้ับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
สภาพการณ์และความเป็นไปจึงล่อแหลมยิง่ 
อยู่ที่ว่าจะพัฒนาไปถึงจุดไหนเท่านั้น...!!! 

“ลิขิต จงสกลุ” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1910759  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1910759
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วันที่ 16 สิงหาคม 2563 - 10:16 น.  

รวมไทยสร้างชาติ ความท้าทาย โอกาส ความหวัง : โดย รัฐพงศ ์บญุญานวุตัร 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2307358  

https://www.matichon.co.th/article/news_2307358
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16 สิงหาคม 2563 - 11:35 น. 

'ปิยบตุร'ในเงา จากนิติราษฎร์ ถึงม็อบปลดแอก 

 
สองศาสดา "เจียม-ปวิน" ส่งเสียงข้ามฟ้า เรียกหา'ปิยบุตร' ให้ออกมาหลืบเงา รับไม้ต่อจากม็อบปลดแอก...คอลัมน์ท่อง
ยุทธภพ โดยขุนน้ าหมึก 

ก่อนพายุใหญ่จะมา “ปิยบุตร แสงกนกกุล” แกนน าคณะก้าวหน้า ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง  ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.2563 ที่ชั้น 5 ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์ 

น่าจะเป็นการบรรยายพิเศษครั้งส าคัญของอาจารย์ป๊อก หลังจากเจอ “2 ศาสดา” ของเยาวชนปลดแอก อย่าง 
“สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล” และ “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์” กดดันให้ออกมาเป็น “แกนน า” พาประชาชนต่อสู้พลิกฟ้าคว่ า
แผ่นดิน 
++ 
นิติเรด 
++ 

 วันที่ 19 ก.ย.2553 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้รวมตัวในนาม “นิติราษฎร์” ได้น าเสนอ
ทางวิชาการให้ลบล้างผลพวงของการรฐัประหาร 2549 

 สมาชิกกลุ่มนิติราษฎร์ มี 7 คน ได้แก่ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา,ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ,ธีระ สุธีวรางกูร, ปูนเทพ ศิริ
นุพงศ์, ปิยบุตร แสงกนกกุล, วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และสาวตรี สุขศรี 
ในกลุ่มนี้ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นแกนหลัก และอาจารย์ป๊อก-ปิยบุตร เพิ่งจบจากฝรั่งเศสมาสอนหนังสือในธรรมศาสตร์ 

 วันที ่27 มี.ค.2554 คณะนิติราษฎร์ แถลงข้อเสนอทางวิชาการ และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นครั้งแรก 

 เป็นข้อเสนอทางวิชาการที่ช็อกสังคมไทยระดับหนึ่ง บรรดาคนเสื้อเหลือง จึงให้ฉายากลุ่มนิติราษฎร์ว่า “นิติเรด” 
 วันที่  15 ม.ค.2555 คณะนิติราษฎร์ ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มแดงอิสระ อาทิ กลุ่ม 24 มิถุนา

ประชาธิปไตย, กลุ่มแดงสยาม, กลุ่มไผ่แดง ฯลฯ จัดตั้ง “คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112” (ครก. 112) และรวบรวม
รายชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 ฉบับที่คณะนิติราษฎร์จัดท าขึ้น เข้าสู่การพิจารณาของ
รัฐสภา 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

57 

 

 จากวันนั้นมาถึงวันนี้ เพนกวินและมิตรสหายพรรคโดมปฏิวัติ เสนอ “10 ข้อ ปฏิรูปสถาบันฯ” ไปไกลกว่า
ข้อเสนอของนิติราษฎร์ และสุ่มเสี่ยงแตกหัก 
++ 
ปิยบุตรอยู่ไหน 
++ 

 พลันที่ “ปิยบุตร” มาเล่นการเมือง ก็ต้องปรับจูนความคิดกับ “ผู้ร่วมก่อการ” ที่มาจากหลากหลายอาชีพ 
“แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” นักกฎหมายหนุ่มจากฝรั่งเศสเลือกที่จะแขวนแนวคิด “แก้ไขมาตรา 112” เอาไว้ก่อน 

ด้วยเหตุนี้ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล สองนักวิชาการที่ลี้ภัยอยู่เมืองนอก จึงไม่พอใจอย่างแรง 
 “ผู้น าพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ทันใช้ความพยายามอะไร ยังไม่ทันเผชิญอุปสรรคอะไรมากมายใหญ่โต  ก็ดร็อ

ปเรื่อง 112 ซึ่งพวกเขาพูดเองหลายครั้งว่าเป็นกฎหมายที่มีปัญหา ไม่มีใครที่คิดหรืออ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายซ้าย พูดถึง
อะไรที่ว่ามีปัญหามาก แต่พอลงเล่นการเมืองกลับไม่เสนอเป็นนโยบายให้แก้ไข” 

 “เจียม”ของเด็กๆ หรือ สมศักดิ์วิจารณ์แรงๆ ต่อบทบาทไม่เอาจริงเรื่องแก้ไข ม.112 ของ “ธนาธร-ปิยบุตร” 
เมื่อเดือน มี.ค. 2561 

 ว่ากันตามจริง ปิยบุตร จบกฎหมายจากฝรั่งเศส และสนใจศึกษา “พรรคฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศส” รวมถึงพรรค
ทางเลือกในยุโรปอย่างจริงจัง 

 รู้ว่า พรรคฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านจึงมีปรับปรุงพรรคใหม่ และหาทางให้ได้รับเสียงข้างมาก 
 ทั้งนี้ทั้งนั้น มิได้หมายความว่า ปิยบุตรจะล้มเลิกแนวคิดแก้ไข ม.112 เหมือนวันนี้ที่ม็อบปลดแอกไปไกลกว่า

หลายคนคิด และคาดไม่ถึง 
 “ธนาธร-ปิยบุตร” จึงเสนอให้ถอยกันคนละก้าว และหันหน้ามาคุยเรื่องการเปลี่ยนอย่างสันต ิ

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/440352?adz=  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/440352?adz
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16 สิงหาคม 2563  

มหาดไทย-กกต.-การเมือง ใครดึงเกมเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
“วันเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ผมยังตอบไม่ได้ เพราะต้องรอความพร้อมของหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทย และ กกต. ที่
ต้องประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง” 

เสียงจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ชี้แจงต่อวุฒิสภาถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งที่รอความชัดเจน ภายหลังผ่านเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค.2562 มาแล้วมากกว่า 1 ปี
เต็ม 

ขั้นตอนส าคัญที่ พล.อ.อนุพงษ์ อธิบายกับ ส.ว.ต้องรอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ประกาศรูปแบบการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น จากนั้นอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้ง แต่ขณะนี้ กกต.ยังไม่มีความพร้อมด้าน
การอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนกระทรวงมหาดไทย ต้องรอยกระดับฐานะองค์กรท้องถิ่นอีก 5 แห่ง 
โดยมี 4 แห่งรอการประกาศและอีก 1 แห่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

เพียงข้ามวัน จากค ากล่าวหาที่ ถูก “พาดพิง” ถึง กกต.เรื่องความไม่พร้อมจัดเลือกตั้ง ท าให้  “ปกรณ์ 
มหรรณพ” และ “ฐิติเชฎฐ ์นุชนาฎ” 2 กกต.ออกมาโต้แยง้ดุเดือด โดยเฉพาะสิ่งที ่กกต.ยืนยันมาต้ังแต่เดือน เม.ย.2563 
ถึงความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่กลับสวนทางกับเอกสารกระทรวงมหาดไทย โดย บุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
รองปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2563 ถึงผู้ว่าฯ นครราชสีมา ระนอง และลพบุรี เพื่อให้เร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง กลับเป็น 
“เอกสารส าคัญ” ที่แสดงว่ากระทรวงมหาดไทย ยังไม่พร้อมส าหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมด 

ไม่ใช่แค่หนังสือร้อน 9 เม.ย.2563 เท่านั้น แต่หนังสือจากปลัดกระทรวงมหาดไทย “ฉัตรชัย พรหมเลศิ” ที่ มท.
0818.2/ว 4289 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 22 ก.ค.2563 ยังเป็นเอกสารส าคัญที่บ่งชี้ถึง “ขั้นตอน” อยู่แค่
เตรียมเลือกตั้งเท่านั้น ภายหลังส านักงาน กกต.แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น โดยก าชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ให้เป็น “ค่าใช้จ่าย” ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า 

ไม่ใช่แค่จัดสรรงบส าหรับจัดเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ในค าสั่งยังให้เตรียม “งบประมาณเพิ่มเติม” รองรับ 
กรณีท้องถิ่นแห่งใดต้องจัดเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  ตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 
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แต่ประเดน็ส าคญัที ่กกต.ไม่พอใจ จน “ปกรณ์-ฐิติเชฎฐ์” ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว โดยไม่แจ้งสื่อมวลชนให้
ทราบล่วงหน้า เพื่อโต้แย้ง พล.อ.อนุพงษ์ครั้งนี้ อยู่ที่ “ค าท้า” พร้อม “ก าหนดวันเลือกตั้ง” หากรัฐบาลจริงใจจะ
กระจายอ านาจขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือน กกต.จะประกาศวันเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว 

ยังมีเนื้อหาที่ พล.อ.อนุพงษ์ ชี้แจงต่อ ส.ว.เรื่องขั้นตอนการอบรมเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 28 เป็นประเด็นที่ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีต กกต.ออกมาโต้แย้งถึง
ขั้นตอนการอบรมกรรมการประจ าหน่วย ต้องอบรมก่อนวันเลือกตั้ง ภายหลังมีประกาศวันเลือกตั้ง และมีค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการประจ าหน่วยแล้ว เพราะหากจัดอบรมขณะนี ้แต่มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเป็นคนละคน จะท าให้เสีย
เปล่า 

ที่ส าคัญจ านวนท้องถิ่นทั้งประเทศมากกว่า 7,852 แห่ง เป็นข้อมูลที่ “สมชัย” ชี้ให้เห็นว่า เป็นไปไม่ได้จะเลือก
พร้อมกันทุกประเภทในวันเดียวกันทั้งหมด หากท้องถิ่นใดยังยกฐานะไม่เสร็จ ขอให้ทยอยเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีความพร้อม
ไว้ก่อน 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทั้งประเทศ ไปที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อัพเดทล่าสุดวันที่ 6 ส.ค.2563 พบว่า มี อปท.ทั้งสิ้น 7,850 แห่ง จากเดิม 7,852 แห่ง 
แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 192 แห่ง เทศบาลต าบล 
2,469 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 5,303 แห่ง อปท.รูปแบบพิเศษ (พัทยา-กทม.) รวม 2 แห่ง 

ส่วนความคืบหน้าการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น กกต. แบ่งเขต อบจ.เสร็จสิ้น 76 แห่งตั้งแต่เดือน เม.ย.2563 แต่
ขณะนี้ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศไปแล้วล่าสุด 19 จังหวัด ยังคงเหลือ 57 แห่งรอประกาศจากราชกิจจานุเบกษา 
ขณะที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาล 3 ระดับ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล ที่กกต.จะแบ่งเขตเลือกตั้ง
แล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดอืน ส.ค.2563 เป็นต้นไป 

แต่ขณะนี้ยังมีค าถามถึง “ความไม่พร้อม” อยู่ที่รัฐบาล หรือสถานการณ์ทางการเมือง เมื่อทุกปัจจัยทางการ
เมืองเป็น “ปัจจัย” ส าคัญต่อสัญญาณเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จ าเป็นต้องถึงวาระ  “ปลดล็อก” ให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด 
ภายหลงัผู้บริหารท้องถิ่น 98,940 ต าแหน่ง ถูกแช่แข็ง “รักษาการณ์” จากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 
1/2557 ตั้งแต่ 25 ธ.ค.2557 จนถึง ส.ค.2563 ยาวนานไม่ต่ ากว่า 5 ปีเต็ม 

โดยเฉพาะการ “เก็งข้อสอบ” วิธีคิดจากรัฐบาล จะเลือกปลดล็อกท้องถิ่นแห่งใดให้มีเลือกตั้งเป็นเฟสแรก 
หลังจากงบประมาณปี 2564 บังคับใช้ ตั้งแต่สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ซึ่ง
อยู่ในต าแหน่งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ คสช.แต่งตั้งเมื่อ 18 ต.ค.2559 โดยจะอยู่ในอ านาจครบ 4 ปี เทียบเท่าวาระ
ท างานผู้ว่าฯ กทม.ที่มาจากการเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 

เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองและคะแนนความนิยม เป็นตัวบ่งชี้ถึงความพร้อมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น อยู่ใน
อ านาจ พล.อ.อนุพงษ์ หนึ่งในองคาพยพ “3 ป.” ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต วิเคราะห์ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ล่าช้า มีปัจจัยจากผลกระทบจากโควิดท าให้น าไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ จึงมีผลกระทบการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

60 

 

นอกจากนี้ ยังมีความไม่นิ่งจากสถานการณ์ทางการเมือง จริงอยู่ว่าการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติจะ
แยกออกจากกัน แต่ในช่วงหลัง การเมืองท้องถิ่นได้เชื่อมโยงแคมเปญจากพรรคการเมืองใหญ่ จึงมีความได้เปรียบและ
เสียเปรียบจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย 

“ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีตระกูลทางการเมือง ยังมีความได้เปรียบอยู่มาก ท าให้กระทรวงมหาดไทย ยังไม่
ผลักดันการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม ในช่วงหลังจะเห็นตระกูลพรรคการเมืองท้องถิ่นจะย้ายพรรคน้อยมาก ท า
ให้ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ความได้เปรียบเสียเปรียบพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชา
รัฐจึงรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อม เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. พยายามเคาะชื่อก็แล้ว แต่กลับเห็นความพร้อมจากผู้สมัคร
อิสระ และพรรคการเมืองฝ่ายค้านมากกว่า” 

ผศ.วันวิชิต วิเคราะห์ไปที่สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หากเป็นชัยชนะของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล จะท าให้การปลดล็
อกเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศจะมีผลตามมาทันที เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นใช้สื่อหาเสียงไม่แพ้การเลือกตั้งระดับชาติ 
จากนี้จะท าให้ประชาชนสนใจการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้น ไม่น้อยกว่าการเมืองระดับชาติ ความได้เปรียบเสียเปรียบใน
กระแสความนิยมรัฐบาล จึงมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นของพรรคพลังประชารัฐ และ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี

“ทุกรัฐบาลในอดีต ถ้าได้กระแสดี หรือผู้สมัครสมน้ าสมเนื้อ ไม่เสียราคา เชื่อว่าจะส่งลงเลือกตั้งอยู่แล้ว แต่ใน
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ยังไม่เห็นใครจะมาลงในนามพรรคพลังประชารัฐ  เขาขาดแคลนผู้สมัครตรงนี้มาก ทั้งที่ครอง
อ านาจมายาวนาน และมีผลงานมากมายขนาดนี้ แต่ยังไม่มีตัวแทนมาลงสมัครเลือกตั้งได”้ 

ขณะที่เดิมพันทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น ผศ.วันวิชิต เชื่อว่าจะเข้มข้นไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้งเมื่อ 
24 มี.ค.2562 เนื่องจากหลายพรรคการเมอืงเริม่ปูพรมสรา้งคะแนนนิยมในทอ้งถิ่น ท าให้มีความเป็นไปได้ว่า การเมืองที่
จะไปอยู่ที่ศูนย์รวมที่ กทม.จะเล็กลง และท้องถิ่นจะใหญ่ขึ้นจากนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893790  
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