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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. สั่งฟัน 'เกริกชัย' ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. บึงกาฬ 9 
2 แนวหน้าออนไลน์ กกต. สั่งฟันผู้สมัคร ส.ส. บึงกาฬ พรรคประชาชาติ ผิดกม.เลือกตั้ง 

โทษหนักคุก 1-10 ปี 
10 

3 MGR ออนไลน์ กกต. สั่งด าเนินคด ี“เกริกชัย” ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. บึงกาฬ ฝ่าฝืน พ.ร.ป.
เลือกตั้ง ม.151 

11 

4 MGR ออนไลน์ มท. 2 ย้ า ต.ค. นี้ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน 12 
5 แนวหน้าออนไลน์ รอเลย! 'นิพนธ'์ ย้ า ต.ค. ชัดเจน 'เลือกตั้งท้องถิ่น' ไร้สัญญาณเปลี่ยนแปลง 13 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ มท. 2 ชี้เลือกตั้งท้องถิ่นชัด ต.ค. นี ้แย้มสนาม กทม.-ส.ก. พร้อมกัน 14 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "นิพนธ์" ย้ า ต.ค. นี้ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน 15 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ มท. 2 ยันเลือกตั้งท้องถิ่น ชัดเจนหลัง ต.ค. 16 
9 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น ไร้สัญญาณเปลี่ยนแปลง 17 
10 สยามรัฐออนไลน์ "มท.2" เชื่อ เลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ย้ า ต.ค.นี้ชัดเลือกตั้งประเภทใดก่อน 18 
11 Onb news ออนไลน์ "มท.2" คาด! เลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้-รอยืนยันเดือน ต.ค.63 19 
12 มติชนออนไลน์ นิพนธ์เผยอีก 2 เดือน ชัดเจนเลอืกตั้งท้องถิ่น ชี้จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.-ส.ก.พร้อมกัน 
20 

13 ไทยรัฐออนไลน์ “นิพนธ์” ยัน ต.ค. ชัดเลือกตั้งท้องถิ่น แง้ม กทม.เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.พร้อมกัน 21 
14 Nation tv ออนไลน์ ย้ าหลังต.ค.ชัดเจนเลือกตั้งท้องถิ่น 22 
15 The journalist club 

ออนไลน์ 
เลือกตั้งท้องถิ่นรอหน่อยหลังตุลานี้ชัดเจน 23 

16 มติชนออนไลน์ กนก ชี้ ‘การประนีประนอมครั้งใหญ่’ เพ่ือร่าง รธน. ร่วมกัน คือกุญแจไขวิกฤต 24 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ 'จุรินทร์' ชู 5 ประเด็นเดินหน้า ปชต. สั่งวิป ปชป. เจรจาพรรคร่วม 26 
18 แนวหน้าออนไลน์ 'จุรินทร์' ย้ าจุดยืน ปชป. แก้ รธน.คือทางออก ชูเพ่ิม 5 ประเด็นเดินหน้าปชต. 27 
19 ไทยรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" ย้ าจุดยืน ปชป. แก้ รธน.มาตรา 256 พ่วงแก้ 5 ปมใหญ่ 28 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ บิ๊กตู่ ดับฝันม็อบ! ยังไม่ถึงมาเรียกร้อง สั่งสาวหาเบื้องหลัง 29 
21 คมชัดลึกออนไลน์ นายกฯ วอนม็อบอย่าลุกลาม สั่งสาวเบื้องหลังย้อนถาม พรรคไหนเข้าพ้ืนที่ 31 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 มติชนออนไลน์ บิ๊กตู่ ชี้ ม็อบท า ศก.ย่านราชด าเนินแย่ไปอีก ซัดพรรคการเมืองลงดู

ม็อบ ท าทุกอย่างเลวร้ายลง 
33 

23 เดลินิวส์ออนไลน์ เดี๋ยวคุยเอง!'รมว.ศธ.'ขอเจรจานร.-นศ. แต่ครูอย่าเติมเชื้อเพลิง 35 
24 ไทยรัฐออนไลน์ "ณัฏฐพล" ยัน เข้าใจ ลั่น พร้อมเป็นตัวแทนรัฐ เจรจาหาทางออก  36 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ "ส.ส.อ๋อง" เปิดช่องทางรับร้องเรียน นร.ชู 3 นิ้วถูกคุกคามเสรีภาพ 38 
26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พลิกกระแส 'ชูสามนิ้ว' เด็กมัธยมปฏิญาณตน ด้วยเกียรติลูกเสือ 40 
27 แนวหน้าออนไลน์ ‘ท่านใหม’่ยกค าปฏิญาณ‘ลูกเสือ’ ขอบคุณ ปชช.-นศ.-น้องๆชู 3 นิ้ว

เวลาเคารพธงชาติ 
41 

28 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ เผย นักเรียนชูสามนิ้วช่วงเคารพธงชาติ แค่ ‘ลูกเสือ’ 42 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์    'ลุงป้อม'ปล่อยมุกเด็กนักเรียนชู 3 นิ้วเคารพธงชาติ 'ลูกเสือๆ' 43 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - จุดแข็ง การเมือง จากรัฐธรรมนูญ  2560 จะเป็น 

“จุดอ่อน” 
44 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ม็อบปลดแอก' ปรับยุทธศาสตร์ ลุยกดดันแก้ รธน. -ชิงอ านาจรัฐ 45 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ประยุทธ์' ผู้ก าหนดชะตา เติมฟืนหรือดับไฟ 'ม็อบนักศึกษา' 46 
4 มติชนออนไลน์ สภาวะ เคร่งเครียด นอนไม่หลับ สภาวะ ของ ‘ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ 48 
5 สยามรัฐออนไลน์ ความในใจเรื่องเด็กไทยในสังคมอ านาจ 49 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ชวน'แนะใช้เวทีสภาฯหาทางออกประเทศ 51 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'ปธ.ชวน' ชี้' ส.ส. ก้าวไกล'ถอนตัวร่วมฝ่ายค้านยื่นแก้ รธน. ไร้ปัญหา 52 
8 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ ชี ้ไม่มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของร่าง หลัง ส.ส.ก้าวไกลถอน

ชื่อญัตติแก้ รธน. 
53 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมวิทยากรหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 18-20 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการอบรมวทิยากรหนว่ยงานของรฐั หลกัสตูร “พลเมืองคณุภาพ” รุน่ที ่2 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 รุ่นที่ 1 โดยมี นายป้องปราการ สุดนุช ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ าเภอศรีมหาโพธิ  

จังหวัดปราจีนบุรี 

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
สงัเกตการณก์ารอบรมพฒันาศกัยภาพผูต้รวจการเลอืกตัง้ ประจ าป ี2563  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไพบูลย์  
เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการลงทุนและ 
การแนะน าอาชีพ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มโครงการสมัมนาเตรยีมตวัเกษยีณอาย ุประจ าปงีบประมาณ 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองโครงการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตรส์ านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
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พรุ่งนี้มีอะไร  
  

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 สิงหาคม 2563  
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันที่ 19 – 21 
สิงหาคม 
2563 

- อ่าวนางวิลล่า บีช รีสอร์ท 
จังหวัดกระบี่ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ                 
การเลือกตั้ ง  และ ศ.สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์  
กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการสัมมนา
เตรียมตัวเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้เกษียณอายุ 

 - จังหวัดหนองคาย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เข้า
ร่ วมการประชุมชี้ แจงเพ่ือปรั บปรุ งและพัฒนา 
การข่าว การสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ 
(ส่วนภูมิภาค) 

 - จังหวัดบึงกาฬ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
19 สิงหาคม 

2563 

10.00 น. 
 

10.30 น. 

- 
 

ห้องประชุม 502 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตร วบส.” 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการก ากับหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 11  
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จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. 

กกต. สั่งฟัน 'เกริกชัย' ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. บึงกาฬ 
กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา “เกริกชัย” ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. บึงกาฬ เขตสอง พรรคประชาชาติ เหตุฝ่าฝืน พ.ร.ป.
เลือกตั้ง ม.151 

 
 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. ที่ 50/2563 เรื่องการ
เลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ จากกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับรายงาน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฎต่อ กกต. ว่า นายเกริกชัย พลชา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึง
กาฬ พรรคประชาชาติ ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
พ.ศ.2561 มาตรา 151 เนื่องจาก นายเกริกชัยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งจากการไต่สวนพบว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 นายเกริกชัย 
ได้สมัครเป็นสมาชิกและช าระค่าบ ารุงพรรคประชาชาติ และในวันเดียวกันก็ได้สมัครเป็นสมาชิกและช าระค่าบ ารุงพรรค
พลังประชาธิปไตย ท าให้เป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน ส่งผลให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทั้ง 2 พรรค จากนั้น นายเกริกชัยได้
สมัครเป็นสมาชิกพรรคและช าระค่าบ ารุงพรรคไทยรักษาชาติ แต่ในวันที่ 6 ก.พ. นายเกริกชัยได้สมัครรับเลือกตั้ง เขต
เลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ ในฐานะสมาชิกพรรคประชาชาติ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151กกต.
จึงมีค าสั่งให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายเกริกชัย ตามพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายเกริกชัย เป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรค
ประชาชาติที่ถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นางทัศนีย์ ชลายนเดชะ เขต 15 กรุงเทพฯ, นาย
วิโรจน์ วัฒนากลาง เขต 6 นครราชสีมา, นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน เขต 5 บุรีรัมย์, นายเกริกชัย พลชา เขต 2 บึงกาฬ, นาย
ประหยัด พิมพา เขต 1 อุดรธานี และนายอฤเดช แพงอะมะ เขต 3 อุดรธานี 
  ทั้งนี้ มาตรา 151 ระบุด้วยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งรู้ตัวว่า ไม่มีสิทธิแล้วยังสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุก 
1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790358 

https://www.dailynews.co.th/politics/790358
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วันจันทร์ ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.40 น. 

กกต. สั่งฟันผู้สมัคร ส.ส.บึงกาฬ พรรคประชาชาติ ผิดกม.เลือกตั้งโทษหนักคุก1-10ปี 

 
กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา“เกริกชัย” ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.บึงกาฬ เขต2 พรรคประชาชาติ เหตุฝ่าฝืน พ.ร.ป.

เลือกตั้ง ม.151 มีโทษจ่อคุก1-10 ปี 
วันที่ 17 ส.ค.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. ที่ 

50/2563 เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ จากกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฎต่อ กกต. ว่า นายเกริกชัย พลชา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต
เลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ พรรคประชาชาติ ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 151 เนื่องจากนายเกริกชัยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

ทั้งนี้ จากการไต่สวนพบว่าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 นายเกริกชัย ได้สมัครเป็นสมาชิกและช าระค่าบ ารุงพรรค
ประชาชาติ และในวันเดียวกันก็ได้สมัครเป็นสมาชิกและช าระค่าบ ารุงพรรคพลังประชาธิปไตย ท าให้เป็นสมาชิกพรรค
ซ้ าซ้อน ส่งผลให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทั้ง 2 พรรค จากนั้นนายเกริกชัยได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคและช าระค่าบ ารุง
พรรคไทยรักษาชาติ แต่ในวันที่ 6 ก.พ. นายเกริกชัยได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ ในฐานะสมาชิก
พรรคประชาชาติ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151กกต.จึงมีค าสั่งให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายเกริกชัย 
ตามพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายเกริกชัย เป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรค
ประชาชาติที่ถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นางทัศนีย์ ชลายนเดชะ เขต 15 กรุงเทพฯ, นาย
วิโรจน์ วัฒนากลาง เขต 6 นครราชสีมา, นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน เขต 5 บุรีรัมย์, นายเกริกชัย พลชา เขต 2 บึงกาฬ, นาย
ประหยัด พิมพา เขต 1 อุดรธานี และนายอฤเดช แพงอะมะ เขต 3 อุดรธานี  ซึ่งตามมาตรา 151 ระบุว่า ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งรู้ตัวว่า ไม่มีสิทธิแล้วยังสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512314 

https://www.naewna.com/politic/512314
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เผยแพร่: 17 ส.ค. 2563 16:45    

กกต.สั่งด าเนินคดี“เกริกชัย”ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.บึงกาฬ ฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ม.151 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. ที่ 50/2563 เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบบ

แบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ จากกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควร
สงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า นายเกริกชัย พลชา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ พรรค
ประชาชาติ ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 
มาตรา 151 เนื่องจาก นายเกริกชัยรู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งจากการไต่สวนพบว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 นายเกริกชัย ได้สมัคร
เป็นสมาชิก และช าระค่าบ ารุงพรรคประชาชาติ และในวันเดียวกันก็ได้สมัครเป็นสมาชิกและช าระค่าบ ารุงพรรคพลัง
ประชาธิปไตย ท าให้เป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน ส่งผลให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทั้ง 2 พรรค จากนั้น นายเกริกชัยได้สมัคร
เป็นสมาชิกพรรคและช าระค่าบ ารุงพรรคไทยรักษาชาติ แต่ในวันที่ 6 ก.พ. นายเกริกชัยได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ ในฐานะสมาชิกพรรคประชาชาติ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 กกต.จึงมีค าสั่ง
ใ ห้ ด า เ นิ น ค ดี อ า ญ า แ ก่ น า ย เ ก ริ ก ชั ย  ต า ม  พ . ร . ป . เ ลื อ ก ตั้ ง  ส . ส .  ม า ต ร า  151 

 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000084243 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000084243
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18 ส.ค. 2563 09:47    

มท. 2 ย้ า ต.ค. นี้ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน 

 
 
"นิพนธ์" ย้ า ต.ค.นี้ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน แย้ม สนามเมืองกรุง เลือกผู้ว่าฯ -
ส.ก.พร้อมกัน หวังคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้บานปลาย 

วันนี้ (18 ส.ค.) เมื่อเวลา 08.45 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึง
คืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังเชื่อว่าภายในปี 63 นี้ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งภายในเดือน ต.ค.น่าจะมี
ความชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใดก่อน ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณ
เปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหลัง
ก่อนนั้น เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสนแน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่งเขต จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ถึงต้องไปพิจารณาเลือกว่าจะให้มี
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศ
เขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน. 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ทั้งนี้ การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับส.ก. จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณ ถ้าเลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และ
อุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000084451 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000084451


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 

 

วันอังคาร ท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.49 น. 

รอเลย! 'นิพนธ'์ ย้ า ต.ค. ชัดเจน 'เลือกตั้งท้องถิ่น' ไร้สัญญาณเปลี่ยนแปลง 

 
 

"นิพนธ์"ย้ าต.ค.ชัดเจน"เลือกตั้งท้องถิ่น" ยังไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลง ชี้"ผู้ว่าฯ-ส.ก."จัดพร้อมกัน หวังคุม
ค่าใช้จ่าย 

เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์
ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ยังเชื่อว่าภายในปี 63 นี้ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งภายในเดือน ต.ค.
น่าจะมีความชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใดก่อน ตอนนี้ยังไม่มี
สัญญาณเปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 

ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหลังก่อนนั้น เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสน
แน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่ง
เขต จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ถึงต้องไปพิจารณาเลือกว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน 
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศเขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาล
ต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ทั้งนี้  การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ ส.ก.จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณ ถ้าเลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และ
อุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูง 
 
 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512420 
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อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.51 น. 

มท.2ชี้เลือกตั้งท้องถิ่นชัดต.ค.นี้ แย้มสนามกทม.-ส.ก.พร้อมกัน 
มท.2 ชี้เริ่มเลือกตั้งท้องถิ่นเดือน ต.ค.นี้ ยังไร้สัญญาณส่อเลื่อน แย้มสนามเมืองกรุง เลือกผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.พร้อมกัน 

 
 

วันที่ 18 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงคืบหน้าการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น  ว่า  ตนยังเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนขึ้นภายในเดือน ต.ค.นี้  แต่
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใดก่อน ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลงอะ ไรว่า
จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้   

ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหลังก่อนนั้น ถ้าเลือกพร้อมกัน จะมีความสับสน
อย่างแน่นอน  เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมี
การแบ่งเขต ดังนั้นต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน จึงต้องพิจารณาเลือกว่าจะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใด
ก่อน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศเขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจาก
เทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 

รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า  ส าหรับสนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เราต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องเขตเลือกตั้ง แต่ในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต 
ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับส.ก.จะเกิดขึ้นพร้อมกัน มิฉะนั้น ค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ ถ้า
เลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกส.ก.อีกครั้ง ค่าใช้จ่ายจะมากข้ึน ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุน
ที่สูง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790457 
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18 สิงหาคม 2563 - 09:56 น. 

"นิพนธ์" ย้ า ต.ค. นี้ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน 

 
 

"นิพนธ์" ย้ า ต.ค.นี้ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน แย้ม สนามเมืองกรุง เลือกผู้ ว่าฯ-
ส.ก.พร้อมกัน หวังคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้บานปลาย 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้
สัมภาษณ์ถึงคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังเชื่อว่าภายในปี 63 นี้ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งภายในเดือน ต.ค.
น่าจะมีความชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใดก่อน ตอนนี้ยังไม่มี
สัญญาณเปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้  ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใด
ก่อนหลังก่อนนั้น เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสนแน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่งเขต จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ถึงต้องไปพิจารณา
เลือกว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่ง
เขต ประกาศเขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน. 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ทั้งนี้  การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับส.ก. จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณ ถ้าเลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และ
อุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูง. 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/440537?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
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18 สิงหาคม 2563 10:06 am 

มท. 2 ยันเลือกตั้งทอ้งถิ่น ชัดเจนหลัง ต.ค. 
 

 
 
ท าเนียบฯ 18 ส.ค.-มท.2 ยันเลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจนหลังตุลาคมนี้ รอแบ่งเขต คาดเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. อาจพร้อม 
ส.ก. เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ว่ายังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิม โดยจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ส่วนจะจัดการเลือกตั้งประเภทใดก่อนนั้น 
ต้องหารือกันอีกครั้ง แต่ส่วนตัวเห็นว่าจะต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเลือกพร้อมกัน จะเกิดความ
สับสน เพราะต้องใช้บัตรหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเขต จึงต้องดูว่าจะเริ่มต้นที่ส่วนใดก่อน อย่างไรก็
ตาม ในส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะจัดพร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพราะไม่เช่นนั้นจะต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก  

“ตอนนี้ยังไม่มีสัญญานใดๆ เปลี่ยนแปลง และยืนยันกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อม เชื่อว่าเดือนตุลาคมจะมี
ความชัดเจนมากขึ้น หลังแบ่งเขตการเลือกตั้ง” นายนิพนธ์ กล่าว ส่วนจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตามหลักการต้องมีการพูดคุยกัน เพราะเป็นการท างานร่วมกัน แต่ท้ายที่สุดจะต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป. - ส านักข่าวไทย  

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-506649 
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18 Aug 2020 10:18 น. 

เลือกตั้งท้องถิ่น ไร้สัญญาณเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
“นิพนธ์” ย้ า เลือกตั้งท้องถิ่น ไร้สัญญาณเปลี่ยนแปลง ตุลาคมนี้ชัดเจนเลือกตั้งประเภทใดก่อน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้
สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระบุว่า ยังเชื่อว่า ภายในปี 2563 นี้ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่ง
ภายในเดือนตุลาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใด
ก่อนตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลงอะไรว่า จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 

ทั้งนี้ การก าหนดว่า จะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหลังก่อนนั้นเพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสน
แน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่ง
เขต จึงต้องดูว่า จะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ถึงต้องไปพิจารณาเลือกว่า จะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน 

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศเขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจาก
เทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 
นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต 

ทั้งนี ้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ ส.ก.จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่าย
จะเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ ถ้าเลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น  ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
เต็นท์และอุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูง 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/445937?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/445937?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/445937?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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18 สิงหาคม 2563 10:46 น.    

"มท.2" เชื่อ เลือกตั้งท้องถิ่นในปีน้ี ย้ า ต.ค.นี้ชัดเลือกตั้งประเภทใดก่อน 

 
 
"มท.2" เชื่อ เลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ย้ า ต.ค.นี้ชัดเลือกตั้งประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน แย้ม สนาม
เมืองกรุง เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.พร้อมกัน หวังคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้บานปลาย 

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์
คืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังเชื่อว่าภายในปี 63 นี้ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งภายในเดือน ต.ค.น่าจะมี
ความชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใดก่อน ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณ
เปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้  ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหลัง
ก่อนนั้น เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสนแน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตัง้หลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่งเขต จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ถึงต้องไปพิจารณาเลือกว่าจะให้มี
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศ
เขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน. 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ทั้งนี้ การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับส.ก. จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณ ถ้าเลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และ
อุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175465 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/175465
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200818/a7792e40ef0bbb57729e92f62887b466e3e9fb861002d24a0b8df2d4d5b6d6d0.jpg?itok=KfFbfPB1
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18 ส.ค. 2563, 10:28 

"มท.2" คาด! เลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี-้รอยืนยันเดือน ต.ค.63 

 
 

เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้
สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ยังเชื่อว่าภายในปี 63 นี้ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งภายใน
เดือน ต.ค.น่าจะมีความชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใดก่อน ตอนนี้
ยังไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 

ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหลังก่อนนั้น เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสน
แน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่ง
เขต จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ถึงต้องไปพิจารณาเลือกว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน 
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศเขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาล
ต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 

ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร กับ ส.ก.จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ ถ้าเลือก
ผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ ซึ่งจะมี
ต้นทุนที่สูง 
 
อ้างอิง : https://www.onbnews.today/post/35297 

 

  

https://www.onbnews.today/post/35297
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วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 - 10:33 น. 

นิพนธ์เผยอีก 2 เดือน ชัดเจนเลือกตั้งท้องถิ่น ช้ีจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.พร้อมกัน 

 
 
นิพนธ์เผยอีก 2 เดือน ชัดเจนเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.พร้อมกัน 

เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่  18 สิงหาคม ท าเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังเชื่อว่าภายในปี’63 นี้จะมีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งภายในเดือนตุลาคมน่าจะมีความชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
ประเภทใดก่อน ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 

ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหลังก่อนนั้น เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสน
แน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่ง
เขต จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ถึงต้องไปพิจารณาเลือกว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน 
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศเขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาล
ต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 

นายนิพนธ์กล่าวว่า ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ทั้งนี้  การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับ ส.ก.จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณ ถ้าเลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น  ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และ
อุปกรณ์ ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูง 
  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2311903 

  

 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2311903
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/S__12550165.jpg
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18 ส.ค. 2563 10:45 น. 

 “นิพนธ”์ ยัน ต.ค. ชัดเลือกตั้งท้องถิ่น แง้ม กทม.เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.พร้อมกัน 

 
 
“นิพนธ์” ย้ า ต.ค. 63 ชัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ยัน ไม่มีสัญญาณส่อเลื่อน แง้ม สนามเมืองกรุง เลือกผู้ว่า
ฯ - ส.ก. พร้อมกัน หวังคุมค่าใช้จ่าย 

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 18 ส.ค. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้
สัมภาษณ์คืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยยังเชื่อว่าในปี 2563 จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งภายในเดือน ต.ค. 
น่าจะมีความชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทใดก่อน ตอนนี้ยังไม่มี
สัญญาณเปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ 

ทั้งนี้ การก าหนดว่าจะต้องเลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหรือหลัง เนื่องจากต้องใช้บัตรเลือกตั้งหลายใบ ทั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่งเขต เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสน
แน่นอน จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้สับสน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศ
เขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 

นายนิพนธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน แต่ในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ซึ่งการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ ส.ก. จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ ถ้า
เลือกผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ จะมี
ต้นทุนที่สูง. 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1912612 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1912612
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18 ส.ค. 2563 

ย้ าหลังต.ค.ชัดเจนเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
 
"นิพนธ์ บุญญามณี" ยันเลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจนหลังตุลาคมนี้ รอแบ่งเขต คาดเลือกตั้ง ผู้ ว่าฯ กทม. อาจพร้อม
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

(18 สิงหาคม 2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ว่ายังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิม โดยจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ส่วนจะจัดการเลือกตั้งประเภทใดก่อนนั้น 
ต้องหารือกันอีกครั้ง แต่ส่วนตัวเห็นว่าจะต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเลือกพร้อมกัน จะเกิดความ
สับสน เพราะต้องใช้บัตรหลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเขต จึงต้องดูว่าจะเริ่มต้นที่ส่วนใดก่อน อย่างไรก็
ตาม ในส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะจัดพร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพราะไม่เช่นนั้นจะต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก  

"ตอนนี้ยังไม่มีสัญญานใดๆ เปลี่ยนแปลง และยืนยันกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อม เชื่อว่าเดือนตุลาคมจะมี
ความชัดเจนมากข้ึน หลังแบ่งเขตการเลือกตั้ง" นายนิพนธ์ กล่าว  

ส่วนจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตามหลักการต้องมีการ
พูดคุยกัน เพราะเป็นการท างานร่วมกัน แต่ท้ายท่ีสุดจะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378790841/  

https://www.nationtv.tv/main/content/378790841/
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18 August 2020 

เลือกตั้งท้องถิ่นรอหน่อยหลังตุลานี้ชัดเจน 
 

 
 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาเดิม โดยจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ส่วนจะจัดการเลือกตั้งประเภทใดก่อนนั้น ต้องหารือกันอีกครั้ง แต่ส่วนตัว
เห็นว่าจะต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  หากเลือกพร้อมกัน จะเกิดความสับสน เพราะต้องใช้บัตรหลายใบ 
ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเขต จึงต้องดูว่าจะเริ่มต้นที่ส่วนใดก่อน อย่างไรก็ตาม ในส่วนการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร จะจัดพร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพราะไม่เช่นนั้นจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  

“ตอนนี้ยังไม่มีสัญญานใดๆ เปลี่ยนแปลง และยืนยัน กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อม เชื่อว่าเดือนตุลาคมจะมี
ความชัดเจนมากขึ้น หลังแบ่งเขตการเลือกตั้ง” นายนิพนธ์ กล่าว ส่วนจะต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตามหลักการต้องมีการพูดคุยกัน เพราะเป็นการท างานร่วมกัน แต่ท้ายที่สุดจะต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
 
อ้างอิง :  
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0
%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8
%99%E0%B9%88/ 
  

https://thejournalistclub.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88/
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88/
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88/
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88/
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วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 - 14:33 น. 

 ‘กนก’ ชี้ ‘การประนีประนอมครั้งใหญ่’  
เพื่อร่าง รธน. ร่วมกนั คอืกุญแจไขวิกฤตการเมืองไทย 

 

‘กนก’ ชี้ ‘การประนีประนอมครั้งใหญ่’ เพื่อน าไปสู่การร่างรธน. ร่วมกัน คือกุญแจไขวิกฤตการเมืองไทย 
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความแสดงต
ความเห็นประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ โดย ระบุว่า รัฐธรรมนูญ = การอยู่ร่วมกันของคนในชาติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ = การ
ท าให้คนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือวาระที่คนในชาติก าลังครุ่นคิด ถกเถียง และหาทางออกร่วมกันอยู่ในเวลานี้ 
นอกเหนือไปจากเรื่องของความส าเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สิ่งส าคัญไปกว่านั้นก็คือ ปลายทางของความส าเร็จที่ว่า
นั้น มันจะมุ่งหน้าไปสู่อะไร 

ส าหรับผม 3 ประเด็นที่เห็นว่า ควรเป็นเจตจ านงส าหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ก็คือ ประเด็นที่หนึ่ง การ
แก้ไขปัญหาความยากจน ประเด็นที่สอง การแก้ไขปัญหาความไม่รู้ และประเด็นสุดท้าย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงในสังคมของเรา เพราะถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาทั้ง 3 เรื่อง
ดังที่กล่าวไปแล้วได้ กระบวนการนี้ก็เป็นแค่เพียงการประลองก าลังอันน าไปสู่การประนอมอ านาจกันของกลุ่มต่างๆ ทาง
การเมือง และภาคประชาชนเท่านั้น วันหนึ่งเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ก็คงต้องเวียนผ่านมาอีก เฉกเช่นที่เป็นไปใน
ห้วงเวลาแห่งอดีต ซึ่งก็จะน ามาซึ่งความเบื่อหน่ายและหมดหวังในหมู่ประชาชน (คนส่วนใหญ่ของประเทศ) ที่พยายาม
อดทนกับเรื่องแบบนี้มาอย่างยาวนานซ้ าแล้วซ้ าอีก 

2.ผมยืนยันว่า ถ้าปลายทางของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปใน 3 ประเด็นข้างต้นแล้ว ประเทศไทยจะได้
ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ถ้าไม่ใช่ ถ้ามองในด้านที่ดี อย่างน้อยที่สุดก็อาจเป็นการช่วยคลายสถานการณ์อัน
ร้อนแรงทางการเมืองให้เบาบางลงได้ และนั่นก็อาจท าให้ความสนใจใน 3 ประเด็นปัญหาส าคัญได้รับการขบคิดร่วมกัน
อีกครั้ง ดังนั้น ณ ตอนนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน ตามการประเมินสถานการณ์ของผม  
เพราะเม่ือสังคมเปิดรับประเด็นที่ได้รับการน าเสนอเพ่ือแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนใดก็ตาม ทั้งเรื่องของ
การตีความของค าว่า “ชาติ” ประชาธิปไตย และระบบรัฐสภา หรือความสัมพันธ์ระหว่างทหาร/กองทัพกับการเมือง 
และความมั่นคงของชาติ รวมไปถึงการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง 3 อ านาจของระบอบประชาธิปไตย การกระจาย
อ านาจ ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น การพาสังคมไปสู่กระบวนการหาข้อสรุปร่วมกัน ภายใต้
ความเห็นที่แตกต่างหรือตรงกัน ภายใต้กลไกที่เหมาะสม ย่อมดีกว่าการปล่อยให้ห้ าหั่นกันทางความคิดบนพื้นที่อันไร้ซึ่ง
กรอบและกติกา ซึ่งอาจน าไปสู่ข้อจ ากัดทางวุฒิภาวะทางอารมณ์ของปัญญาชนเหล่านั้นได้ 

3.กระนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับร่วมกันก่อนก็คือ ไม่ว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส าเร็จหรือไม่ และ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไร ย่อมมีทั้งคนที่พอใจ และไม่พอใจอยู่ดี สิ่งส าคัญท่ีสุด ซึ่งจะท าให้เกิดความชอบธรรม

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3360100604049019&id=109167605809018&__xts__%5B0%5D=68.ARDvUU9SuGzDMcl2lxMdnUwAsxxwQQnKvaWHiKl9RGHG3QSb5yHZIUztQXCN6qxb45GRFf8At2_3XhN3XrLGb3M4LIRnucKmzNp1Fb5EBJ6dkLpmM0KDmdF8ZGsgLotxMJaMl623N-VIgz-JFF1KHqFyPzLOKnCD19M12OLUGqL1Bc72K6UAuv9hm_VhSyZ1ocsuPq3VQR7WgVEra0T03aON3W_y35O_a5MZR1EfIYfyy6RGs6sFHUyNpCM7RJcwwLapQ9mMXwrid5cljdpG0bRlUAl6UFdhXxJ5DrQXit4SuoARG_uoTYF6YXVoaGspdAShJA1bypyDs94pQoGUWmC6Vw&__tn__=K-R
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
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ในเรื่องนี้ นั่นคือ ความชอบธรรมในกระบวนการได้มาซึ่งเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องความยากจน 
ความไม่รู้ และความแตกแยก ที่ควรต้องเป็นโจทย์ในการหาทางออกร่วมกันแล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องน า
ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับชั้นในสังคมขึ้นมาให้ปรากฏ 
เพราะทุกคนในทุกพ้ืนที่และทุกเงื่อนไขล้วนแต่มีปัญหาและความต้องการของตัวเองแทบทั้งสิ้น 
การเปิดใจรับฟังเพ่ือให้ได้ยินเสียงของพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมด จะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงที่น าไปสู่การเคารพ
ต่อความคิดเห็นและความต้องการของกันและกัน และแน่นอนว่า ปัญหาและความต้องการเหล่านั้น ย่อมมีพ้ืนที่ร่วมและ
ต่างกันไปในเหตุผลของแต่ละกลุ่มหรือบุคคล แต่ถ้าสามารถสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าถึงความเห็นต่างและความเห็นร่วมได้ 
ว่าเหตุและผลบนข้อเท็จจริงในการสนับสนุนประเด็นนั้นๆ เป็นอย่างไร ความเข้าใจร่วมกันของประเด็นดังกล่าวต่อผู้คน
ในสังคมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และจะเป็นก้าวแรกของการแสดงความยอมรับ แม้ จะมีความเห็นที่แตกต่างจาก
ประเด็นนั้นก็ตาม (อย่าผลักความเห็นต่างให้ออกไปอยู่นอกระบบของสังคมและการเมือง) 

4. อีกเรื่องที่จ าเป็นไม่แพ้กัน คือ การร่วมค้นหา “พ้ืนที่ของการอยู่ร่วมกัน” ของคนในชาติ เพราะเมื่อประเด็น
ของความเห็นร่วมและความเห็นต่างมีความชัดเจน และสื่อสารเพ่ือการรับรู้ไปเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก
ก็คือ ถ้าทุกคนต้องได้ในสิ่งที่ตนต้องการทั้งหมด ความต้องการเช่นนั้นเองก็จะไปกดทับกับความต้องการของทุกคนจาก
อีกความต้องการหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ฉันทามติร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ด้วยกลไกปกติทั่วไป
อย่างแน่นอน และนั่นอาจน าไปสู่กลไกพิเศษซึ่งไม่ควรถูกน ามาใช้อีกแล้ว เพราะมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมาก (และพิสูจน์แล้ว
ว่าไม่ใช่ค าตอบของประเทศอย่างแท้จริง) 

ดังนั้น ก็ต้องมาพิสูจน์ความจริงใจกันแล้วว่า จะกอดความต้องการของตนทั้งหมดเอาไว้ และปล่อยให้
สถานการณ์ของประเทศไปสู่ความกังวลที่ทุกคนไม่ต้องการ (หวังว่าจะเป็นทุกคน) หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เองจ าเป็นอย่างมากที่
ต้องตกผลึกให้ได้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญ ว่ามีไว้ส าหรับการอยู่ร่วมกันของคนในชาติหรือไม่ เพ่ือต่อยอดไปให้ถึงประเด็น
ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นการท าให้คนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือไม่ ค าถามเหล่านี้เองจะพาไปสู่ค าตอบที่
ให้น้ าหนักต่อชาติและการอยู่ร่วมกัน มากกว่าความต้องการส่วนตัว หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น (ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นไปในแบบ
ที่คิด) 

5.ผมเชื่อว่า “การประนีประนอมที่ยิ่งใหญ่” (Grand Compromise) จะเป็นกุญแจไขวิกฤตทางการเมืองตอนนี้ 
เพราะเมื่อย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวหน้า (สหรัฐอเมริกา ฝรั่ง เศส 
ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น) ล้วนแล้วแต่ผ่านการใช้ความประนีประนอมในกระบวนการทางความคิดและการเมืองไปสู่การ
จัดท ารัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากพลเมืองในประเทศแทบทั้งนั้น และในทางกลับกันประเทศท่ีแข็งกร้าวต่อกัน
ในทางความคิด และยึดมั่นกับระบบการเมืองที่ตนเชื่อใจเท่านั้น แม้จะมีเสถียรภาพ แต่ก็ไม่มั่นคงนัก และด ารงอยู่อย่าง
มีข้อจ ากัดในศักยภาพของการพัฒนา (หรือหยุดการพัฒนาในบางช่วงเวลาที่สถานการณ์การเมืองไม่สู้ดีนัก) 

แน่นอนว่า แต่ละประเทศอาจมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ไปจนถึงเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน และต้องพยายามรักษาเอาไว้ คือ ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้ แม้จะคิดไม่เหมือนกัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2310898 
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จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.27 น. 

'จุรินทร์' ชู 5 ประเด็นเดินหน้า ปชต. สั่งวิป ปชป. เจรจาพรรคร่วม 

 
 

จุรินทร์ ย้ าจุดยืน ปชป.แก้รัฐธรรมนูญ คือทางออกประเทศ สั่งกรรมาธิการและวิปพรรคเร่งเจรจาพรรคร่วม พร้อม
ชูเพิ่ม 5 ประเด็นเดินหน้าประชาธิปไตย 

 
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่สนามบินอุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี

และรมว.พาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน ว่า เป็นเรื่องที่สามารถท าได้
เมื่อมีเสียงครบตามรัฐธรรมนูญคือ 100 เสียง ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนมาแต่ต้นว่าการแก้รัฐธรรมนูญ
เป็นเรื่องจ าเป็นและยิ่งชัดขึ้นทุกวันว่าเป็นทางออกประเทศ โดยนอกจากชัดเจนเรื่องข้อเสนอให้มีการแก้ ม.256 แล้ว 
พรรคยังมีความเห็นว่าประเด็นใดก็ตามที่น าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น พรรคพร้อมสนับสนุน และใน
ฐานะหัวหน้าพรรคตนได้มอบหมายให้ทั้งตัวแทนพรรคในกรรมาธิการแก้ รัฐธรรมนูญของสภาและวิปของพรรคได้เร่งหา
ข้อสรุปกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยเร็ว เพราะล าพังพรรคประชาธิปัตย์เสียงไม่พอที่จะด าเนินการพรรคเดียวโดยล าพังได้
และเพราะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้องเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
     ส่วนประเด็นที่ได้มอบหมายให้น าไปหารือนั้น ยังประกอบด้วยประเด็นอ่ืนๆ นอกจากการแก้ไข ม.256 อีก เช่น 1 
ประเด็นการตั้ง ส.ส.ร. 2 สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3 การกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ระบบการ
เลือกตั้งที่ควรยกเลิกระบบบัตรใบเดียว เพราะน าไปสู่ผลการเลือกตั้งที่เป็นเบี้ยหัวแตก เป็นระบบบัตร 2 ใบเพ่ือให้
ประชาชนมีทางเลือกและสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนได้แจ่มชัดขึ้น และ 5 เรื่องการทบทวนบทเฉพาะกาล เป็นต้น ซึ่ง
คาดว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะหาข้อสรุปได้โดยเร็ว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790318 
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วันจันทร์ ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.03 น. 

'จุรินทร์' ย้ าจุดยืน ปชป. แก้ รธน.คือทางออก ชูเพิ่ม 5 ประเด็นเดินหน้าปชต. 

 
"จุรินทร์"ย้ าจุดยืน"ปชป."แก้รธน. คือทางออกประเทศ สั่งกรรมาธิการ-วิปพรรคเร่งเจรจาพรรคร่วม พร้อมชูเพิ่ม5
ประเด็นเดินหน้าประชาธิปไตย 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่สนามบินอุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายก
รัฐมนต รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรื่องการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน 
ว่า เป็นเรื่องที่สามารถท าได้เมื่อมีเสียงครบตามรัฐธรรมนูญ คือ 100 เสียง ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนมา
แต่ต้นว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจ าเป็นและยิ่งชัดขึ้นทุกวันว่า การแก้รัฐธรรมนูญเป็นทางออกประเทศ โดยนอกจาก
ชัดเจนเรื่องข้อเสนอให้มีการแก้ มาตรา 256 แล้ว พรรคยังมีความเห็นว่าประเด็นใดก็ตามที่น าประเทศไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยยิ่งขึ้น พรรคพร้อมสนับสนุน และในฐานะหัวหน้าพรรคตนได้มอบหมายให้ทั้งตัวแทนพรรคในกรรมาธิการ
แก้รัฐธรรมนูญของสภา และวิปของพรรคได้เร่งหาข้อสรุปกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยเร็ว เพราะล าพังพรรคประชาธิปัตย์
เสียงไม่พอที่จะด าเนินการพรรคเดียวโดยล าพังได้ และเพราะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้องเดินหน้าเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 

ส่วนประเด็นที่ได้มอบหมายให้น าไปหารือนั้น ยังประกอบด้วยประเด็นอ่ืนๆ นอกจากการแก้ไข มาตรา 256 อีก 
เช่น 1.ประเด็นการตั้ง สสร. 2.สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. การกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ระบบการ
เลือกตั้งที่ควรยกเลิกระบบบัตรใบเดียว เพราะน าไปสู่ผลการเลือกตั้งที่เป็นเบี้ยหัวแตก เป็นระบบบัตร 2 ใบ เพ่ือให้
ประชาชนมีทางเลือกและสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนได้แจ่มชัดขึ้น และ 5.เรื่องการทบทวนบทเฉพาะกาล เป็นต้น ซึ่ง
คาดว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะหาข้อสรุปได้โดยเร็ว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512208 
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17 ส.ค. 2563 14:05 น. 

"จุรินทร์" ย้ าจุดยืน ปชป. แก้ รธน.มาตรา 256 พ่วงแก้ 5 ปมใหญ ่

 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลั่น ย้ าจุดยืน ปชป.แก้ รธน.มาตรา 256 ทางออกชาติ สั่งวิป-
กมธ.ปชป.เร่งถกพรรคร่วมรัฐบาล พ่วงชูแก้ 5 ปมใหญ่ อาทิ ตั้ง สสร.-ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ-ทบทวนบทเฉพาะกาล 

วันที่ 17 ส.ค. 2563 ที่สนามบิน จ.อุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ 
ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ก่อนเป็นประธานในงานมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรที่เป็น
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร (กฟก.) ในภาคอีสาน ถึงกรณีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน ว่า เป็นเรื่องที่
สามารถท าได้ เมื่อมีเสียงครบตามรัฐธรรมนูญก าหนด คือ 100 เสียง ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ เรามีจุดยืนชัดเจนมาแต่
ต้นว่า การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจ าเป็นและยิ่งชัดขึ้นทุกวันว่า การแก้รัฐธรรมนูญเป็นทางออกประเทศ โดยนอกจาก
ชัดเจนเรื่องข้อเสนอให้มีการแก้มาตรา 256 แล้ว พรรคยังมีความเห็นว่า ประเด็นใดก็ตามที่น าประเทศไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยยิ่งข้ึน พรรคประชาธิปัตย์พร้อมสนับสนุน ทั้งนี้ ในฐานะหัวหน้าพรรค ตนได้มอบหมายให้ทั้งตัวแทนพรรค
ในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สภาฯ และวิปของพรรค ได้เร่งหาข้อสรุปกับพรรคร่วม
รัฐบาลโดยเร็ว เพราะล าพังพรรคประชาธิปัตย์ เสียงไม่พอที่จะด าเนินการพรรคเดียวโดยล าพังได้ และเพราะถึงเวลาที่
เหมาะสมแล้วที่จะต้องเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ส่วนประเด็นที่ได้มอบหมายให้น าไปหารือนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยังประกอบด้วยประเด็นอื่นๆ นอกจากการ
แก้ไข มาตรา 256 อีก เช่น 1. ประเด็นการตั้ง สสร. 2. สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. การกระจายอ านาจสู่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4. ระบบการเลือกตั้ง ที่ควรยกเลิกระบบบัตรใบเดียว เพราะน าไปสู่ผลการเลือกตั้งที่เป็นเบี้ยหัวแตก จะแก้
เป็นระบบบัตร 2 ใบแบบเดิม เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกและสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนได้แจ่มชัดขึ้น และ 5. เรื่อง
การทบทวนบทเฉพาะกาล เป็นต้น ซึ่งคาดว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะหาข้อสรุปได้โดยเร็ว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1912057 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/74693 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/175269 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/202791 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1912057
https://www.thaipost.net/main/detail/74693
https://siamrath.co.th/n/175269
https://www.banmuang.co.th/news/politic/202791
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' 

จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 15.35 น. 

 บิ๊กตู่ ดับฝันมอ็บ! ยังไม่ถึงมาเรียกร้อง สั่งสาวหาเบื้องหลัง 
"บิ๊กตู่"วอนม็อบอย่าลุกลาม สั่งสาวเบื้องหลังย้อนถาม พรรคไหนเข้าพื้นที่ บอกไม่มีรัฐบาลตอนนี้จะเดินหน้า
แก้ปัญหาประเทศอย่างไร ชี้ข้อเรียกร้องยังไม่ใช่เวลา ต้องว่าตามขั้นตอน  
 

 
 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยกก าลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” 
ถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่ถนนราชด าเนินวานนี้(16 ส.ค.) ที่หลายคนแสดงความเป็นห่วงเพราะมีการ
ลุกลามไปยังโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศที่ชู 3 นิ้วในโรงเรียน ว่า ก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการให้ได้ ส่วนที่ตน
เคยระบุว่าจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาภายในเดือนนี้นั้น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ก็มีการเตรียมการไว้แล้ว  แต่อย่าเพิ่งให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลงไปโดยตรงตอนนี้ เพราะถ้าพูดจริงๆ เขา
จะเล่นงานนายกฯ 

ซึ่งในส่วนของฝ่ายบริหารตอนนี้ให้ด าเนินการในการขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจต่างๆจ านวนมาก ตนขอถามค า
เดียวว่า หากไม่มีรัฐบาลตอนนี้ หรือรัฐบาลไม่มีอ านาจเต็มจะสามารถด าเนินการเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ เมื่อไม่ได้ก็เอาไว้
ถึงเวลาก่อนได้หรือไม่ แล้วค่อยท าตามที่ว่า ก็เป็นเรื่องของเขา ดังนั้นต้องขอให้ทุกคนช่วยกันไม่ให้ลุกลามด้วยและต้อง
ไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลัง เห็นหรือไม่ว่ามีใครเข้าไปในพ้ืนที่ชุมนุม 

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่า พรรคการเมืองเข้าไปสังเกตการณ์ นายกฯ ย้อนถามว่า"ใครนะ มีพรรคไหนบ้าง เอาให้
แน่ ไม่กล้าพูด มันไม่ใช่ไปอยู่แบบนี้มันก็ท าให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ ผมถามคนที่ได้รับผลกระทบคือใครเด็กใช่ไหม
นักศึกษาใช่ไหม แล้วธุรกิจ ร้านค้าแถวนั้นเขาว่าไง เขาเปิดร้านไม่ได้ท ายังไง ขายของไม่ได้ท าอย่างไร เศรษฐกิจมันแย่อยู่
แล้ว ก็แย่ไปอีกไหม ต้องนึกถึงคนอ่ืนเขาบ้างสิ จะท าอะไรก็ท าตามขั้นตอน ทางกฎหมายที่มีอยู่สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตัวตามกฎหมายทุกคนเป็นคนไทยไม่ใช่หรือ" 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

เมื่อถามว่าจะชี้แจงอย่างไรในบางข้อเรียกร้องเช่นการให้นายกฯ ออกจากต าแหน่ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการ การแก้รัฐธรรมนูญก็มีกระบวนการ ตั้งแต่กมธ.ศึกษา การลงมติ
อะไรก็แล้วแต่ รวมถึงขั้นตอนสว.และขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย หากจะท าประชามติก็ต้องเร่งจัดท ากฎหมายเรื่องการ
ท าประชามติให้เรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ก าลังท าให้ทั้งหมด 

เมื่อถามถึง ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการตีกรอบข้อเรียกร้องภายในเดือนก.ย. นายกฯ กล่าวว่า จะตีกรอบก็เรื่องของ
เขา ตนต้องพูดตามกฎหมายพูดอย่างอ่ืนไม่ได้ อย่างไรก็ตามตนเองได้ติดตามการชุมนุมทุกวันวัน เพราะนายกฯ จะไม่รู้
เรื่องทุกอันได้หรือ  

เมื่อถามว่านายกฯ ห่วงหรือไม่ว่าการออกมาชุมนุมดังกล่าวจะซ้ าเติมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "พูดแทนผมหน่อยสิ" ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันที. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790348 

 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/790348
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17 สงิหาคม 2563 - 15:48 น. 

นายกฯ วอนม็อบอย่าลุกลาม สั่งสาวเบื้องหลังย้อนถาม พรรคไหนเข้าพื้นที่ 
 

 
 

นายกฯวอนม็อบอย่าลุกลาม สั่งสาวเบื้องหลังย้อนถาม พรรคไหนเข้าพท. บอกไม่มีรัฐบาลตอนนี้จะเดินหน้า
แก้ปัญหาปท.อย่างไร ชี้ข้อเรียกร้องยังไม่ใช่เวลาต้องว่าตามขั้นตอน  

มื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 17 ส.ค. ที่อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยกก าลังสอง
การศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” ถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่ถนนราชด าเนินวานนี้(16 ส.ค.) ที่หลายคน
แสดงความเป็นห่วงเพราะมีการลุกลามไปยังโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศที่ชู 3 นิ้วในโรงเรียน ว่า ก็ต้องหา
วิธีการบริหารจัดการให้ได้ ส่วนที่ตนเคยระบุว่าจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาภายในเดือนนี้นั้น กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็มีการเตรียมการไว้แล้ว เดี๋ยวก็จะต้องไปพูดคุยกัน แต่อย่าเพ่ิงให้รัฐบาล
และนายกรัฐมนตรีลงไปโดยตรงตอนนี้ เพราะถ้าพูดจริงๆ เขาจะเล่นงานนายกฯ ซึ่งในส่วนของฝ่ายบริหารตอนนี้ให้
ด าเนินการในการขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจต่างๆจ านวนมาก ตนขอถามค าเดียวว่า หากไม่มีรัฐบาลตอนนี้ หรือรัฐบาลไม่
มีอ านาจเต็มจะสามารถด าเนินการเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ เมื่อไม่ได้ก็เอาไว้ถึงเวลาก่อนได้หรือไม่ แล้วค่อยท าตามที่ว่า ก็
เป็นเรื่องของเขา ดังนั้นต้องขอให้ทุกคนช่วยกันไม่ให้ลุกลามด้วยและต้องไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลัง เห็นหรือไม่ว่ามีใครเข้า
ไปในพ้ืนที่ชุมนุม 

โดยผู้สื่อข่าวตอบว่า พรรคการเมืองเข้าไปสังเกตุการณ์ นายกฯ ย้อนถามว่า"ใครนะ มีพรรคไหนบ้าง เอาให้แน่ 
ไม่กล้าพูด มันไม่ใช่ไปอยู่แบบนี้มันก็ท าให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ  ผมถามคนที่ได้รับผลกระทบคือใครเด็กใช่ไหม
นักศึกษาใช่ไหม แล้วธุรกิจ ร้านค้าแถวนั้นเขาว่าไง เขาเปิดร้านไม่ได้ท ายังไง ขายของไม่ได้ท าอย่างไร เศรษฐกิจมันแย่อยู่
แล้ว ก็แย่ไปอีกไหม ต้องนึกถึงคนอ่ืนเขาบ้างสิ จะท าอะไรก็ท าตามขั้นตอน ทางกฎหมายที่มีอยู่สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตัวตามกฎหมายทุกคนเป็นคนไทยไม่ใช่หรือ" 

เมื่อถามว่าจะชี้แจงอย่างไรในบางข้อเรียกร้องเช่นการให้นายกฯ ออกจากต าแหน่ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการ การแก้รัฐธรรมนูญก็มีกระบวนการ ตั้งแต่กมธ.ศึกษา การลงมติ
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อะไรก็แล้วแต่ รวมถึงขั้นตอนสว.และขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย หากจะท าประชามติก็ต้องเร่งจัดท ากฎหมายเรื่องการ
ท าประชามติให้เรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ก าลังท าให้ทั้งหมด 

เมื่อถามถึง ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการตีกรอบข้อเรียกร้องภายในเดือนก.ย. นายกฯ กล่าวว่า จะตีกรอบก็เรื่องของ
เขา ตนต้องพูดตามกฎหมายพูดอย่างอ่ืนไม่ได้ อย่างไรก็ตามตนเองได้ติดตามการชุมนุมทุกวันวัน เพราะนายกฯ จะไม่รู้
เรื่องทุกอันได้หรือ 

เมื่อถามว่านายกฯ ห่วงหรือไม่ว่าการออกมาชุมนุมดังกล่าวจะซ้ าเติมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "พูดแทนผมหน่อยสิ" ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันท ี

อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/440486?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

 

 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/440486?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/440486?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 - 15:53 น. 

บิ๊กตู่ ชี้ ม็อบท าศก.ย่านราชด าเนินแย่ไปอีก ซัดพรรคการเมืองลงดูม็อบ ท าทุกอย่างเลวร้ายลง 
 

 
 
“บิ๊กตู่” วอนม็อบอย่าลุกลาม สั่งสาวเบื้องหลังย้อนถาม พรรคไหนเข้าพท. บอกไม่มีรัฐบาลตอนนี้ จะเดินหน้า
แก้ปัญหาปท.อย่างไร ชี้ข้อเรียกร้องยังไม่ใช่เวลา ต้องว่าตามขั้นตอน 

เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 17 ส.ค. ที่อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยกก าลังสอง
การศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ” ถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่ถนนราชด าเนินวานนี้(16 ส.ค.) ที่หลายคน
แสดงความเป็นห่วงเพราะมีการลุกลามไปยังโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศที่ชู 3 นิ้วในโรงเรียน ว่า ก็ต้องหา
วิธีการบริหารจัดการให้ได้ ส่วนที่ตนเคยระบุว่าจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาภายในเดือนนี้นั้น กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็มีการเตรียมการไว้แล้ว เดี๋ยวก็จะต้องไปพูดคุยกัน แต่อย่าเพ่ิงให้รัฐบาล
และนายกรัฐมนตรีลงไปโดยตรงตอนนี้ เพราะถ้าพูดจริงๆ เขาจะเล่นงานนายกฯ ซึ่งในส่วนของฝ่ายบริหารตอนนี้ให้
ด าเนินการในการขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจต่างๆจ านวนมาก ตนขอถามค าเดียวว่า หากไม่มีรัฐบาลตอนนี้ หรือรัฐบาลไม่
มีอ านาจเต็มจะสามารถด าเนินการเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ เมื่อไม่ได้ก็เอาไว้ถึงเวลาก่อนได้หรือไม่ แล้วค่อยท าตามที่ว่า ก็
เป็นเรื่องของเขา ดังนั้นต้องขอให้ทุกคนช่วยกันไม่ให้ลุกลามด้วยและต้องไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลัง เห็นหรือไม่ ว่ามีใครเข้า
ไปในพ้ืนที่ชุมนุม 

โดยผู้สื่อข่าวตอบว่า พรรคการเมืองเข้าไปสังเกตุการณ์ นายกฯ ย้อนถามว่า”ใครนะ มีพรรคไหนบ้าง เอาให้แน่ 
ไม่กล้าพูด มันไม่ใช่ ไปอยู่แบบนี้ มันก็ท าให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ ผมถามคนที่ได้รับผลกระทบคือใครเด็กใช่ไหม
นักศึกษาใช่ไหม แล้วธุรกิจ ร้านค้าแถวนั้นเขาว่าไง เขาเปิดร้านไม่ได้ท ายังไง ขายของไม่ได้ท าอย่างไร เศรษฐกิจมันแย่อยู่
แล้ว ก็แย่ไปอีกไหม ต้องนึกถึงคนอ่ืนเขาบ้างสิ จะท าอะไรก็ท าตามขั้นตอน ทางกฎหมายที่มีอยู่สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตัวตามกฎหมายทุกคนเป็นคนไทยไม่ใช่หรือ” 
เมื่อถามว่าจะชี้แจงอย่างไรในบางข้อเรียกร้องเช่นการให้นายกฯ ออกจากต าแหน่ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พล.อ.
ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการ การแก้รัฐธรรมนูญก็มีกระบวนการ ตั้งแต่กมธ.ศึกษา การลงมติอะไรก็

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB.jpg
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แล้วแต่ รวมถึงขั้นตอนสว.และขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย หากจะท าประชามติก็ต้องเร่งจัดท ากฎหมายเรื่องการท า
ประชามติให้เรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ก าลังท าให้ทั้งหมด 

เมื่อถามถึง ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการตีกรอบข้อเรียกร้องภายในเดือนก.ย. นายกฯ กล่าวว่า จะตีกรอบก็เรื่องของ
เขา ตนต้องพูดตามกฎหมายพูดอย่างอ่ืนไม่ได้ อย่างไรก็ตามตนเองได้ติดตามการชุมนุมทุกวันวัน เพราะนายกฯ จะไม่รู้
เรื่องทุกอันได้หรือ 

เมื่อถามว่านายกฯ ห่วงหรือไม่ว่าการออกมาชุมนุมดังกล่าวจะซ้ าเติมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “พูดแทนผมหน่อยสิ” ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันที 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2311122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2311122
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จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.14 น. 

เดี๋ยวคุยเอง!'รมว.ศธ.'ขอเจรจานร.-นศ. แต่ครูอย่าเติมเชื้อเพลิง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็ก
นักเรียนแสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว ขณะเคารพธงชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และมีทวิตเตอร์รณรงค์ #โรงเรียนหน้าเขาไม่
เอาเผด็จการ ว่า ตนเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียน ประชาชน ตนรับได้ทั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ต้องมีขอบเขต แต่การสร้างความแตกแยกต่อประเทศหรือก่อให้เกิดปัญหาของสังคมในอนาคต ท าให้ภูมิคุ้มกันต่ าใน
ขณะที่ประเทศต้องการความร่วมมือกัน ณ ขณะนี้อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันพิจารณาอย่างเหมาะสม หากครูจะอธิบาย
ให้เด็กๆฟังก็จะเป็นเรื่องที่ดีและรัฐบาลพร้อมจะรับฟังความเห็นต่างๆ และพร้อมจะหาทางออกร่วมกัน การท้าทายหรือ
การแสดงออกท่ีอาจท าให้เกิดความแตกแยกควรจะระมัดระวัง ตนคิดว่ามีการเปิดทางแล้วเพ่ือให้มีการพูดคุยกัน และตน
พร้อมจะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการพูดคุยกับนักเรียนและนักศึกษา  

เมื่อถามว่า ได้มีการก าชับไปยังผู้อ านวยการ ครู หรือผู้ปกครองหรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า   ตนอยากให้
นักเรียนระมัดระวัง ตนเข้าใจดี การแสดงออกอย่างไรก็เป็นสิทธิ แต่อยากให้นึกถึงความละเอียดอ่อนที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกของสังคม อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าครูและผู้บริหารเข้าใจ การสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะเป็นการกระตุ้นไฟ
เข้าไปในกองเพลิง เราก็ไม่อยากท า เราอยากใหทุ้กคนมีความเข้าใจ และตนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้น านักเรียนหรือนักศึกษา
เข้าใจสถานการณ์ดีว่าประเทศต้องการอะไร  

นายณัฏฐพล กล่าวว่า อย่างไรก็ตามตนมองว่าการชุมนุมในสถานที่ต่างๆ ขณะนี้ก่อให้เกิดความไม่ม่ันใจให้ที่คน
จะเข้ามาในประเทศไทย ตนยืนยันว่าเรื่องเศรษฐกิจ เป็นเรื่องส าคัญมากกว่าที่จะต่อสู้กันทางการเมือง เราต้องร่วมกัน
เดินหน้าให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ การเปลี่ยนแปลงไม่มีปัญหาตนเข้าใจ แต่การที่ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้  
เศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนไปให้ได้ก่อน ไม่อย่างนั้นเราออกมากันก็ไม่มีงานท า เพราะไม่มีใครจะมาลงทุนในประเทศไทย 
อยากให้หันหน้าเข้าหากัน ตนมั่นใจว่าเราสามารถหาทางออกได้  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790311  

https://www.dailynews.co.th/politics/790311


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 

 
17 ส.ค. 2563 13:30 น. 

"ณัฏฐพล" ยัน เข้าใจ ลั่น พร้อมเป็นตัวแทนรัฐ เจรจาหาทางออก นร.-นศ. 
 

 
 

รมว.ศธ.ยัน พร้อมเป็นตัวแทนรัฐบาล เจรจาหาทางออก นักเรียน-นักศึกษา ปมแก้รธน. แนะครูต้องไม่สั่ง
การเติมเชื้อไฟ ย้ า ตนเข้าใจ หลังนักเรียน ชู 3 นิ้ว เคารพธงชาติ แต่เตือนระมัดระวังการแสดงออก อย่าให้แตกแยก 

วันที่ 17 ส.ค.  ที่อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีเด็ก
นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ ชู 3 นิ้ว ขณะเคารพธงชาติ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และมีทวิตเตอร์รณรงค์ #โรงเรียนหน้าเขาไม่
เอาเผด็จการ ว่า ตนเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียน ประชาชน ตนรับได้ทั้งนั้น  แต่อย่างไรก็ตาม 
ต้องมีขอบเขต หากการแสดงออก จะสร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรค์ก็แล้วแต่ สร้างความแตกแยกต่อประเทศ หรือ
ก่อให้เกิดปัญหาของสังคมในอนาคต ท าให้ภูมิคุ้มกันต่ า ในขณะที่ประเทศต้องการความร่วมมือกัน ณ ขณะนี้จึงอยากให้
ทุกฝ่ายร่วมมือกันพิจารณาอย่างเหมาะสม หากครูจะอธิบายให้เด็กๆ ฟัง ก็จะเป็นเรื่องที่ดี และรัฐบาลพร้อมจะรับฟัง
ความเห็นต่างๆ และพร้อมจะหาทางออกร่วมกัน การท้าทายหรือการแสดงออก ที่อาจท าให้เกิดความแตกแยกควรจะ
ระมัดระวัง ตนคิดว่า มีการเปิดทางแล้วเพ่ือให้มีการพูดคุยกัน และตนพร้อมจะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการ พูดคุยกับ
นักเรียน นักศึกษา 

เมื่อถามว่า ได้มีการก าชับไปยังผู้อ านวยการ ครู หรือผู้ปกครอง หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า สิ่งที่ปฏิบัติกันมา
ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการยืนตรง การเคารพธงชาติ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เป็นสิ่งที่สวยงามที่อยากจะรักษามันไว้ ไม่อยาก
ให้การแสดงออกบางอย่าง ท าให้เกิดความแตกแยก ตนอยากให้นักเรียนระมัดระวัง ตนเข้าใจดี การแสดงออกอย่างไรก็
เป็นสิทธิ แต่อยากให้นึกถึงความละเอียดอ่อนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกของสังคม อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า ครูและ
ผู้บริหาร เข้าใจในเรื่องละเอียดอ่อน การสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งไป หากเป็นการกระตุ้นไฟเข้าไปในกองเพลิง เราก็ไม่
อยากท า เราอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจ และตนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้น านักเรียนหรือนักศึกษาเข้าใจสถานการณ์ดีว่า
ประเทศต้องการอะไร 

นายณัฏฐพล กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า การชุมนุมในสถานที่ต่างๆ ขณะนี้ก่อให้เกิดความไม่มั่ นใจให้ที่
คนจะเข้ามาในประเทศไทย ตนยืนยันว่า เรื่องเศรษฐกิจ เป็นเรื่องส าคัญมากกว่าที่จะต่อสู้กันทางการเมือง เราต้อง
ร่วมกันเดินหน้าให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ การเปลี่ยนแปลงไม่มีปัญหาตนเข้าใจ แต่การที่ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้ 
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เศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนไปให้ได้ก่อน ไม่อย่างนั้น เราออกมากันก็ไม่มีงานท า เพราะไม่มีใครจะมาลงทุนในประเทศไทย 
อยากให้หันหน้าเข้าหากัน ตนมั่นใจว่า เราสามารถหาทางออกได้ 
นายณัฏฐพล ยังกล่าวถึงข้อเสนอของนักศึกษาที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรารับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง หากน้องๆ คนใดเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตราใดมีปัญหาและจะต้องแก้ไขเพ่ือให้มีประโยชน์
ต่อประเทศ ขอให้น าเสนอมา อยากให้มองเวที กมธ.พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นทางออก ที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1912028 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000084125 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4723089 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/512196  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2310942 

 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1912028
https://mgronline.com/politics/detail/9630000084125
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4723089
https://www.naewna.com/politic/512196
https://www.matichon.co.th/politics/news_2310942
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จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 20.56 น. 

"ส.ส.ออ๋ง" เปิดช่องทางรับร้องเรียน นร.ชู 3 นิ้วถูกคุกคามเสรีภาพ 
"ปดิพัทธ์ สันติภาดา" ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง
ฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดช่องทางรับร้องเรียน กรณีนักเรียนแสดงความคิดการเมืองด้วยการชู 3 นิ้วระหว่างการร้อง
เพลงชาติหน้าเสาธง แล้วถูกคุกคาม 

 
 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ
ว่า วันนี้เราได้เห็นปรากฏการณ์ท่ีโรงเรียนมัธยมหลายแห่ง นักเรียนจ านวนชูสามนิ้วขึ้นมาระหว่างการร้องเพลงชาติหน้า
เสาธง ปฏิกิริยาของครูส่วนมากคล้ายกัน คือเข้าไปควบคุม ต่อว่า ประกาศว่าท าให้โรงเรียนเสื่อมเสีย ไม่เคารพโรงเรียน 
และอ่ืนๆ 

ผมอยากเรียนทุกท่านว่าการตื่นตัว อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนมัธยม เป็นสัญญาณท่ีดีและน่า
กังวลไปพร้อม ๆ กัน ที่ดีคือความกล้าหาญในการแสดงออกว่าพวกเขามีความเห็นต่อเรื่องที่เกิดข้ึนในสังคมอย่างไร 
ในขณะที่โรงเรียนสอนท่องจ าวิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนเหล่านี้ศึกษาด้วยตัวเอง และแสดงออกมาใน
การมีส่วนร่วมกับข้อเรียกร้องของประชาชนปลดแอก นี่คือการเรียนรู้ในโรงเรียน ที่สอดรับกับสังคมของจริง 

นักเรียนทุกคนรู้ว่าเขาต้องเจอประเพณีนิยมและอ านาจนิยมของครูหลายคนแน่นอน อาจส่งผลต่อการเรียน 
คะแนนความประพฤติ และอ่ืนๆ แต่สภาพสังคมที่เกิดขึ้นท าให้พวกเขาทนไม่ไหวแล้ว และอนาคตท่ีมืดมนของพวกเขา 
ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ คะแนนความประพฤติที่ถูกตัดไปคงจะคุ้มค่ามากทีเดียว ส าหรับการพัฒนาการเมือง การพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การแสดงออกของผู้ที่ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะในตอนเลือกตั้งพวก
เขาไม่มีสิทธิแสดงออกนี้ 

"...ที่น่ากังวลคือคุณครูหลายท่าน ไม่ได้รับมือด้วยวุฒิภาวะ เปิดพื้นที่อ่ืนที่ไม่ใช่หน้าเสาธง ถ้าครูเห็นว่าไม่
เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนท ากิจกรรมทางการเมืองได้ ไม่มีวุฒิภาวะเพราะต าหนิต่อว่า แสดงอ านาจในการควบคุมความ
เรียบร้อย เพิ่มความขัดแย้งไปในความขัดแย้ง และเอาเข้าจริง มันขัดกับปรัชญาการศึกษาที่จะเตรียมให้คนพร้อมเข้าสู่
สังคมได้อย่างสิ้นเชิง และที่ส าคัญคือมันขัดกับสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ คุณครูอาจจะกระท าผิดกฏหมายได้ ที่ผ่าน
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มา อาจท าด้วยความเคยชิน แต่ในวันแห่งการตื่นรู้ คุณครูต้องรับผิดชอบต่อสังคมครับ นักเรียนที่ถูกคุกคามโดยคุณครู 
สามารถร้องเรียนมาท่ีพ่ีอ๋องและกมธ.พัฒนาการเมือง..." นายปดิพัทธ์ระบุ 

นายปดิพัทธ์ ระบุต่ออีกว่า ทางที่ผมเสนอ คือรับฟังความเห็นนักเรียน หาพื้นที่ในการแสดงออกท่ีปลอดภัย 
สร้างสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วยกัน ส่วนคุณครูและนักเรียนที่ถูกคุกคามทั้งจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ทหาร สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่เพจของส.ส.อ๋อง และเพจของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองได้. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790425 

 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/790425
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18 สิงหาคม 2563 

พลิกกระแส 'ชูสามนิ้ว' เด็กมัธยมปฏิญาณตน ด้วยเกียรติลูกเสือ 
 

  
รัฐบาลพลิกกระแส "ชูสามนิ้ว" เด็กมัธยมปฏิญาณตน ด้วยเกียรติลูกเสือ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้านี้ (18 ส.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถูกถามกรณีเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา 
ชูสามนิ้วหน้าเสาธง ซึ่งเกิดข้ึนตามโรงเรียนต่างๆ เมื่อเช้าวานนี้ว่า อ๋อ! ลูกเสือ 
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทวิตเตอร์ (Twiiter) ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ที่ใช้ชื่อว่า PMOC ศปก.นรม. @PMOC10 
ได้ทวีตรูปภาพอธิบายการชูสามนิ้วที่กลายเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอก กลุ่มคณะ
ประชาชนปลดแอก และอีกหลายกลุ่ม พร้อมข้อความระบุว่า #ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 

อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894055?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894055?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894055?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันอังคาร ท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.04 น. 

 ‘ท่านใหม่’ยกค าปฏิญาณ‘ลูกเสือ’ ขอบคุณปชช.-นศ.-น้องๆชู 3 นิ้วเวลาเคารพธงชาต ิ

 
  
‘ท่านใหม่’ยกค าปฏิญาณ‘ลูกเสือ’ ขอบคุณปชช.-นศ.-น้องๆชู 3 นิ้วเวลาเคารพธงชาติ 
18 สิงหาคม 2563 ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านใหม”่ โพสต์ภาพ และข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณี

กระแสชู 3 นิ้วขณะเคารพธงชาติ ว่า “ขอขอบคุณประชาชน นิสิต นักศึกษาที่ไปชู 3 นิ้ว แม้แต่น้องๆที่ชู 3 นิ้วเวลา
เคารพธงชาติ” 

ส าหรับการชู 3 นิ้ว เป็นค าปฏิญาณของลูกเสือ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512423 
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วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 - 08:19 น. 

 ‘บิ๊กป้อม’ เผย นักเรียนชูสามนิ้วช่วงเคารพธงชาติ แค่ ‘ลูกเสือ’ 
 

 
 
‘บิ๊กป้อม’ เผย นักเรียนชูสามนิ้วช่วงเคารพธงชาติ แค่ ‘ลูกเสือ’ 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีการชูสามนิ้วของนักเรียนมัธยมในหลายโรงเรียนทั่วประเทศ 
ระหว่างการเคารพธงชาติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการชุมนุมใหญ่ของคณะประชาชน
ปลดแอกเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม ว่า “อ๋อ ลูกเสือๆ” 
  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2311820 

 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2311820
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg
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18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:21 น.    

   'ลุงป้อม'ปล่อยมุกเด็กนักเรียนชู 3 นิ้วเคารพธงชาติ 'ลูกเสือๆ' 
 

 
 
 
 
18 ส.ค.63- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ถึงกรณีการชูสามนิ้วของนักเรียนมัธยมในหลายโรงเรียนทั่วประเทศระหว่างเคารพธงชาติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา 
ว่า "ลูกเสือๆ" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74767 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000084440 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/74767
https://www.khaosod.co.th/politics
https://mgronline.com/politics/detail/9630000084440
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 วิเคราะห์การเมือง - จุดแข็ง การเมือง จากรัฐธรรมนูญ  2560 จะเป็น “จุดอ่อน” 

วิเคราะห์การเมือง 

 
จุดแข็งการเมือง - สถานการณ์เม่ือวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เรียกร้องต้องการ “ค าตอบ” 

ไม่เพียงเรียกร้องต้องการค าตอบจากรัฐบาล โดยเฉพาะจาก  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากแต่ยัง
เรียกร้องต้องการค าตอบจากทุกพรรคการเมือง ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์  
เป็นค าตอบว่าพรรคพลังประชารัฐมีท่าทีอย่างไร พรรคภูมิใจไทยมีท่าทีอย่างไร พรรคประชาธิปัตย์มีท่าทีอย่างไร
ต่อ “รัฐธรรมนูญ” 
ส าคัญอย่างยิ่งคือค าตอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ปมเงื่อนมิได้อยู่ที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่อยู่ที่จะแก้อย่างไร ค าถามนี้สามารถขยายความให้แจ่มชัด
มากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ ระหว่างแนวทางแก้ไขเพียงบางมาตรา กับ แนวทางจะแก้ไขโดยผ่านกระบวนการสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ นั่นก็คือ จะแก้แบบ “ปะผุ” หรือว่า “ยกเครื่อง” ที่ผ่านมา รัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา อาจใช้ท่วงท านองแบบเตะถ่วงเพื่อซื้อเวลาโดยไม่มี ค าตอบที่แจ่มชัดว่าจะเลือกเดินหนทางสายใด  
แต่จากนี้ไปท่าทีเช่นนี้จะกลับเป็นโทษ 

ต้องยอมรับว่า “อ านาจ” ทางการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมือนเดิม อย่างน้อยที่สุดก็ไม่
เหมือนกับที่เคยมีเมื่อหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เหมือนกับที่เคยมีก่อนการ
เลือกตั ้งเมื ่อเดือนมีนาคม 2562พลันที ่เกิดการเคลื ่อนไหวของ  “เยาวชนปลดแอก” ทุกอย่างก็เปลี ่ยนไป
ปรากฏการณ์จากเมื่อตอนค่ าวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม และปรากฏการณ์เมื่อตอนค่ าวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 
น่าจะเตือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อย่างดี 
จะใช้ “มุข” อย่างที่เคยใช้ ไม่น่าจะได้อีกแล้ว 

ไม่ว่ามองผ่าน “รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่ามองผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาแม้รัฐประหารจะท าให้
ได้ “อ านาจ” แม้รัฐธรรมนูญจะท าให้ได้ “สืบทอด” อ านาจ แต่อ านาจนี ้ก ็เริ ่มคลอนแคลนและก าล ังจะ
กลายเป็นปัญหา 
จุดแข็งในกาลก่อนพลันจะกลับกลายเป็นจุดอ่อน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4726003 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics
https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4726003
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/H1A-4.jpg
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18 สิงหาคม 2563 

'ม็อบปลดแอก' ปรับยุทธศาสตร์ ลุยกดดันแก้ รธน. -ชิงอ านาจรัฐ 
 

การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก เม่ือวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.2563 เพื่อทวงถามค าตอบจากรัฐบาลถึงข้อ
เรียกร้องก่อนหน้านี้ 

 ได้ปรากฎแนวร่วมจากกลุ่มต่างๆ จนขยายวงจากม็อบนักเรียน นิสิต นักศึกษา ยกระดับขยับจากแฟลชม็อบ 
เป็นการลงถนนตั้งเวทีปราศรัย ขณะที่จ านวนมวลชนก็เพ่ิมขึ้นตามแรงท้าทาย เพ่ือพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นแค่ม็อบโซ
เชียล  ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ครั้งนี้ว่า ยอดผู้ชุมนุมสูงขึ้นกว่าทุกครั้ง ตัวเลขอยู่ราวๆ 10,000 คน เนื่องจาก
มีมวลชนของพรรคการเมืองเข้ าไปเติม หลังจากพรรคการเมือง บางพรรคประกาศสนับสนุนม็อบอย่ าง
ชัดเจน นอกจากนั้นยังมีคนดัง ศิลปิน ดาราบางส่วนที่มีรสนิยมทางการเมืองตรงข้ามรัฐบาลชักชวนไปร่วมด้วย 

ขณะเดียวกัน ยังมีการตั้งข้อสังเกต กรณีแกนน านักศึกษาบางราย เปลี่ยนท่าที ไม่พูดถึงสถาบัน และยังเดินทาง
กลับก่อนม็อบเลิก สะท้อนว่าแกนน านักศึกษาบางส่วนมีฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลัง และน่าจะถูกสั่งให้ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์เพื่อลดกระแสต้าน หันมากดดันให้เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วยุบสภา จัดการเลือกตั้งใหม่อย่างรวดเร็ว
ดีกว่า เพื่อให้ได้อ านาจรัฐ  

เพราะแกนน าฝ่ายการเมืองมองว่า กระแสจุดติดแล้ว และหากมีการเลือกตั้งใหม่ พวกตนจะได้ประโยชน์ แต่
หากปล่อยให้ม็อบโจมตีสถาบันต่อไป อาจกลายเป็นเงื่อนไขการปฏิวัติรอบใหม่ ท าให้พวกตนไม่ได้อ านาจรัฐ 
ฉะนั้นสถานการณ์นับจากนี้ ฝ่ายความมั่นคงจึงวิเคราะห์ว่า การชุมนุมจะยกระดับขึ้น เพียงแต่จะไม่พาดพิงสถาบัน
เบื้องสูง ประเมินว่าอาจมีการนัดชุมนุมใหญ่ลงถนนช่วงเดือนกันยายน หรือตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงที่มาตรการ
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลหมดลงทุกมาตรการ จึงมีแนวโน้มที่กลุ่มคนตกงาน และ
ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จะผสมโรงออกมาร่วมชุมนุมไล่รัฐบาลด้วย 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894017?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894017?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894017?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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18 สิงหาคม 2563  

'ประยุทธ์' ผู้ก าหนดชะตา เติมฟืนหรือดับไฟ 'ม็อบนักศึกษา' 
 

  
นาทีนี้รัฐบาลก าลังรับศึกหลายด้านที่รุมเร้าเข้ามาพร้อมๆ กัน ไล่มาตั้งแต่ วิกฤติศรัทธากระบวนการยุติธรรม จาก
กรณี “อัยการสูงสุด” ไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา 

ที่ผู้เกี่ยวข้องก าลังสอบกันขะมักเขม้น รวมไปถึงจะต้องรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกับการ
ฟ้ืนฟูปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงาน และอีกสารพัด ท่ามกลางการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา 
คนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “เยาวชนปลดแอก” หรือ “ประชาชนปลดแอก” นั่นเอง 

นับได้ว่า รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอนนี้เจอความท้าทายทางการเมืองครั้งส าคัญ  ไม่ต่างจาก
สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ถูกผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่ออกมาขับไล่ ด้วย
เหตุผล อาทิ มีการทุจริตเชิงนโยบาย การขายหุ้นชินคอร์ปให้เทมาเส็ก การเป็นเผด็จการรัฐสภา หรือในยุคของ อภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ถูกกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กดดันอย่างหนักหลายรูปแบบ จน
มาถึง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จากกรณีผลักดัน “ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรม” และ “โครงการรับจ าน าข้าว” 

ส่วนรัฐบาลนี้ ก าลังเจอเหตุผลในการขับไล่ คือเป็น “เผด็จการ” สืบทอดอ านาจมาจาก “คสช.” แม้สิ่งที่ท าให้
แต่ละรัฐบาลที่ผ่านมา ถูกประชาชนชุมนุมขับไล่จะมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน และส่งผลถึงความเป็นไปในรูปแบบที่
แตกต่างกันก็ตาม แต่ในท้ายที่สุด ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การชุมนุมเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างไร ปฏิเสธไม่ได้ว่า “กองทัพ” มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาเสมอ 

เมื่อลองดูข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม 3 ข้อ ได้แก่ “ยุบสภา-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่-หยุดคุกคามประชาชน” พร้อมกับ
แถมอีก 2 ข้อ คือ ไม่เอา “รัฐประหาร” และ “รัฐบาลแห่งชาติ” ซึ่งข้อเรียกมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งคือ การ “แก้
รัฐธรรมนูญ” ที่นายกฯ ประสานเสียงพร้อมร่วมสังฆกรรมกับทุกภาคส่วน เพ่ือลดแรงกดดันต่อรัฐบาล 
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หากธรรมชาติการชุมนุม ต้องมุ่งไปข้างหน้าเสมอ ไม่จบหรือหยุดตามข้อเรียกร้องที่ได้รับการตอบสนองแล้ว 
และครั้งนี้ก็คงเป็นเช่นนั้น เมื่อ “รัฐบาล” รับลูก “แก้รัฐธรรมนูญ” ทางผู้ชุมนุมก็จะขยับไล่บี้ให้ “ยุบสภา” เลือกตั้งใหม่ 
หรืออะไรที่ยากกว่านั้น อย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนทาง “รัฐบาล” คงไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ง่ายๆ ในเร็ววันอย่างแน่นอน ขืน
ยอม “เลือกตั้งใหม่” แต่กติกายังแก้ไม่เสร็จเรียบร้อย สถานการณ์ก็จะกลับมาอยู่ ณ จุดเดิมอีกครั้ง บางที “นายกฯ” 
อาจถึงคราวต้องตัดสินใจ ยอมสังเวย “สมาชิกวุฒิสภา” หรือ “ส.ว.” ที่เป็นระเบิดเวลา เร็วกว่าก าหนด ด้วยการตัด
อ านาจ โดยเฉพาะมีสิทธิในการโหวตเลือกนายกฯ และก าหนดที่มาให้ยึดโยงประชาชน 

 

อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894022?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis  
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วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 - 09:01 น. 

สภาวะ เคร่งเครียด นอนไม่หลับ สภาวะ ของ ‘ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ 

 
ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเครียด มิใช่เครียดเพราะพรรคเพื่อไทย หรือพรรคก้าวไกล 

เนื่องจากในเมื่อพรรคไทยรักไทย ก็เคยถูกยุบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 พรรคพลังประชาชนก็เคยถูกยุบเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2551 พรรคอนาคตใหม่ก็เคยถูกยุบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แล้วพรรคเพ่ือไทยจะมีความหมาย
อะไร แล้วพรรคก้าวไกลจะมีความหมายอะไร เพียงแต่เมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบ ก็เกิด นปช.สวมใส่เสื้อแดงออกมา
ชุมนุม และก็ถูกจัดการเสร็จสรรพเรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 เพียงแต่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ก็
เกิด ”แฟล็ชม็อบ” และก็สงบเงียบไปอย่างรวดเร็ว เมื่อการแพร่ระบาดเข้ามาของไวรัสโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2563 
แต่แล้ว “แฟล็ชม็อบ” มิได้เงียบไปกับไวรัสโควิด-19 หากแต่หวนกลับมาอีก ในวันที่ 18 กรกฎาคม เท่านั้นเอง 

ตามความเคยชินเดิมจะสามารถมอง ”แฟล็ชม็อบ” เหมือนกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 
พฤษภาคม 2553 ได้หรือไม่ คนที่ตอบได้ดีที่สุด คือ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เพราะไม่ว่า นายจตุพร พรหมพันธุ์ จะ
ออกมาชี้แนะอย่างไร ก็แทบไม่เป็นผลสะเทือนอะไรต่อการชุมนุมไม่ว่าเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ไม่ว่าเมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม ถามว่าคนของพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิ
การ์ วานิช อยู่เบื้องหลัง การเคลื่อนไหวนี้หรือไม่ ค าตอบไม่เพียงเห็นได้จากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม หากแต่
ค าตอบยังตามมาอีก โดยการชู 3 นิ้วของเยาวชนระดับนักเรียน ที่ก าลังแพร่ขยายออกไปทั่วประเทศ หากคนของพรรค
อนาคตใหม่สามารถลงลึกไปถึงระดับนักเรียน มัธยมก็นับว่าเหลือเชื่อ 

ปมเงื่อนอันท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มิอาจข่มตา
หลับได้อย่างชนิดที่เรียก ได้ว่าเป็น ”นิทรารมย์”มาจากการมองจากมุมที่ต่างกัน กระทั่งมิอาจเข้าใจความคิดการ
เคลื่อนไหวของคนอีกรุ่นได้  

นี่มิใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทย มิใช่เรื่องของพรรคอนาคตใหม่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2311841 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2311841
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/Untitled-1-5.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

 
 
 
 

 

18 สิงหาคม 2563 09:11 น.    

ความในใจเรื่องเด็กไทยในสังคมอ านาจ 
 

 
 
รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อดีตอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ Seri Phongphit 
ระบุว่า #ความในใจเรื่องเด็กไทยในสังคมอ านาจ 

ปรากฎการณ์ เหตุการณ์การประท้วงของเด็กนักเรียนนักศึกษาวันนี้ มักคิดกันว่า เด็กๆ คิดเองไม่ได้ ท าเองไม่
เป็น ต้องมีผู้ใหญ่ไม่หวังดีอยู่เบื้องหลัง ทั้งในประเทศต่างประเทศ ก็อาจจะมีบ้างก็ได้ แต่โดยหลักแล้ว เป็นข้ออ้างแบบ
การเมืองเบื้องต้น ความจริง เด็กคิดเป็น คิดได้ และท าได้มากมายหลายอย่างท่ีผู้ใหญ่คิดไม่ถึง 
นักเรียนประท้วงอย่างเป็นขบวนการ ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากบนถนน และในสถานศึกษาต่างๆ 
แล้ว ยังเริ่มมีการแสดงออกในโรงเรียนตั้งแต่เช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีการชูสามนิ้วหน้าเสาธงหลังเคารพธง
ชาติ แล้วแชร์กันไปท่ัวประเทศ และเชื่อว่า วันต่อไปก็จะมีอีก และอาจมีปรากฎการณ์อ่ืนตามมาและขยายเป็นลูกโซ่ 

ผมมองว่า นี่คือปฏิกิริยาของสังคมอ านาจ การใช้อ านาจกดทับไว้นานจนทนไม่ไหว และสังคมไม่ว่าเด็กหรือ
ผู้ใหญ่จะไม่ยอมหมดลมหายใจเหมือนจอร์จฟลอยด์ที่ถูกต ารวจเอาเข่ากดทับ แต่จะดิ้นรนต่อสู้ให้หลุดพ้น ที่พวกเขา
เรียกว่า 'ปลดแอก' ลองหวนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ก่อน 14 ตุลาฯ 2516 และครั้งอ่ืนๆ 
เป็นการเลือกใช้ภาษาที่จงใจ เป็น 'วาทกรรม' ได้เลย เพราะเป็นค าที่มีพลังและอ านาจในตัวมันเอง อาจจะท าให้หลาย
คนคิดไปถึงภาษาฝ่ายซ้ายแบบคอมมิวนิสท์ในยุคหนึ่ง ก็คิดได้ เพราะเป้าหมายคือเรื่องเดียวกัน ปลดปล่อยให้คนเป็น
อิสระจากการถูกกดข่ีครอบง า 

ดูปฏิกิริยาของครูในโรงเรียนที่เด็กชูสามนิ้ว มีบางแห่งครูแสดงอ านาจทันที อาจจะตบตียื้อแย่งมือถือ แต่อีก
หลายแห่งคงท าอะไรไม่ถูก เพราะกลัวว่า ถ้ามีการแพร่ภาพที่นักเรียนแอบถ่ายไว้ออกไปจะมีปัญหา 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200818/24a825e1ab987db700b19413c480c5cb180e3a2ce15319b5bcaa4a0700563b67.JPG?itok=pMIc0bc_
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กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเองก็เป็นใบ้ ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร เพราะกลัวว่าจะท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก 
และอาจจะรอดูสถานการณ์ และได้แต่ปรามครูอย่ารุนแรงกับเด็กเท่านั้น ให้ค่อยๆ พูดจากัน เปิดเวทีให้แสดงออก ไม่ให้
ระเบิดออกมาแบบนั้น 

การศึกษาไทยสนใจแต่ใช้อ านาจควบคุมแต่ตั้งอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย มีแต่กฎ ระบียบ ข้อบังคับร้อยแปด เป็น
อะไรภายนอกทั้งนั้น ไม่ได้เน้นที่คุณค่าภายใน เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระเสรีจากภายใน ปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระ 
เพราะการใช้กฎบังคับจากภายนอกก็จะได้ผลผลิตของการศึกษาที่ได้ hypocrite เหมือนผู้ใหญ่วันนี้ 
คือ หน้าไหว้หลังหลอก มือถือสากปากถือศีลกันทั้งบ้านทั้งเมือง ทั้งสภา นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ แม้แต่ครูบา
อาจารย์ หาความจริงใจ หรือสัตย์ซื่อถือคุณธรรม (integrity) จริงๆ ไม่ได้ มีการโกงกินคอร์รัปชั่นกันทั้งบ้านทั้งเมือง 

การศึกษานี้จึงเน้นให้เด็กไว้ผมอย่างไร ใส่เสื้อผ้าแบบไหน ถุงเท้า รองเท้า ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย 
และคงมีประเทศเดียวกระมังที่ยังให้ผู้สูงอายุไปโรงเรียนคนแก่โดยแต่งตัวแบบเด็กนักเรียน นุ่งกางเกงขาสั้น นุ่งกระโปรง
เสื้อผ้าเด็กนักเรียนพร้อมกับปักชื่อหน้าอก ให้เหมือนเด็กอีกครั้ง 

เรื่องแบบนี้อาจมีค าอธิบายว่า ให้เป็นเรื่องสนุก ให้ร าลึกถึงวัยเด็ก แต่จริงๆ คนคิดมีปมอ านาจอยู่เบื้องหลัง คือ 
การรักษาระเบียบภายนอก เพ่ือแสดงว่ามีระเบียบภายใน ซึ่งส่วนใหญ่หลอกตัวเอง เพราะท้ายที่สุด การศึกษาแบบนี้ก็
ไม่ได้สร้างคนให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างที่ประกาศ แต่ให้คนเป็น 'ทาส' ในสังคมอ านาจ ยอมสยบต่ออ านาจ
ต่อไป ไม่ต่อต้าน ระบบการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือของอ านาจเพื่อครอบง าประชาชน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาสร้อยกว่าปีแล้ว แต่ระบบสังคมยังไม่เปลี่ยน ยังสืบทอด
อ านาจเพื่อให้เป็นสังคมทาสต่อไป และคนไทยจ านวนมากก็ยังอยากเป็นทาสต่อไป ทั้งด้วยวิธีคิดวิธีปฏิบัติ 
การศึกษาไทยมิได้มีปัญหาที่ระเบียบไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องไปแก้ที่ระเบียบ ซึ่งเหมือนกับปะผุรถบุโรทั่ง แต่ต้องแก้ที่
กระบวนทัศน์ทั้งหมด ต้องรื้อระบบการศึกษาที่ปะผุไม่ได้แล้ว ต้องสร้างรถใหม่ เพ่ือให้ลูกหลานได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง เพ่ือเป็นคนที่มีอิสระเสรีในโลกวันนี้ที่เปลี่ยนไปแล้ว 

โจนาธาน นางนวล ถูกหาว่าหลงฝูงแหกฝูง ไม่ท าตามพ่อแม่พ่ีน้องแบบแผนประเพณี เพราะมันต้องการบินแบบ
ของมัน ที่มันรู้สึกว่าเป็นอิสระเสรีมากกว่า นั่นคือวิญญาณเสรีของเด็ก เยาวชน คนหนุ่มคนสาว ที่เราที่สูงอายุก็เคยผ่าน
มาแล้ว เคยรู้สึกมาแล้วเช่นเดียวกัน 

ความเห็นของผมวันนี้อาจขัดใจผู้ใหญ่และ friends หลายท่าน ผมอยากให้เราแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุด้วย
ผล ผมเองไม่เห็นด้วยที่มีการใช้ถ้อยค ารุนแรง ก้าวร้าว ด่าว่ากันไปมาไม่ว่าฝ่ายใดรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มีคนรุ่นใหม่
ต่อต้านบอยคอตนักแสดงที่ภักดีต่อสถาบัน ซึ่งได้ตอบไปว่า “ถ้าพวกคุณเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลคุกคามประชาชน พวกคุณ
ก็ไม่ควรคุกคามประชาชนด้วย”ผมไม่เห็นด้วยกับ hate speech การใช้ภาษาท่ีสร้างความเกลียดชัง การ bully กันและ
กันซึ่งมีแต่จะสร้างความขัดแย้ง และท าให้สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย 
รัฐบาลเองต้องมีความจริงใจที่จะรับฟังปัญหาของคนรุ่นใหม่ และประชาชนทุกรุ่น ในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วนี้ ยิ่งมีโควิด -
19 มาเติมความทุกข์ให้สาหัส ยิ่งต้องรับฟัง เพราะสังคมแบบเก่านี้จะไม่สามารถอยู่รอดได้แล้ว และรัฐบาลคนเดียว คิด
เองไม่ได้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรื้อสร้างสังคมใหม่นี้ร่วมกัน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175439 
 

https://siamrath.co.th/n/175439


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 
 
 

อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.57 น. 

'ชวน'แนะใช้เวทีสภาฯหาทางออกประเทศ 
“ชวน” แนะใช้เวทีสภาเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกประเทศ ขณะที่เชื่อส.ส.ก้าวไกลถอนชื่อในญัตติแก้รธน. ไร้
ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของร่าง 

 
 

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง การชุมนุม และการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนทั่วประเทศในขณะนี้ ก็สามารถใช้เวทีของสภาในการแก้ไขปัญหาได้ โดยผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐบาลสามารถเสนอเรื่องเพ่ือขอเปิดประชุมสภา พิจารณาหาทางออกร่วมกันได้  ซ่ึง
สามารถขอเปิดประชุมได้ทันที ทั้งนี้ ส่วนตัวในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  เห็นว่าทุกคนต้องท าหน้าที่ของ
ตนเองให้ดี โดยภายนอกสภาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ภายในสภาต้องยึดหลักกฎเกณฑ์ ท าหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์
ที่สุด 

“ประธานไม่มีสิทธิไปสั่งนัดประชุมพิเศษอะไรถ้าไม่อยู่ในระเบียบวาระ แต่ถ้าฝ่ายใดเสนอเข้ามาก็ยินดี ผมเชื่อ
ทุกคนท าหน้าที่ตัวเองให้ดี ผมก็ย้ าในสภาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยสภาต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองในฝ่ายดูแล
ประสานกฎเกณฑ์กติกาขอระบอบประชาธิปไตย ของหลักกฎหมาย เพราะเราปกครองด้วยกฎหมายต้องยึดหลักนี้
ไว้” นายชวน กล่าว 

นายชวน กล่าวถึงการยื่นญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย ว่า นายสมพงษ ์อมรวิวัฒน์  หวัหน้า
พรรคเพ่ือไทย ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งด้วยวาจาว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล จะขอถอนชื่อออกจากการยื่น
ญัตติด่วน ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา  ซึ่งเชื่อว่าจะ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่าง เพราะสามารถขีดฆ่าชื่อของส.ส.ดังกล่าวออกได้ และกระบวนการตรวจสอบ
ญัตติน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790475  

https://www.dailynews.co.th/politics/790475


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

 

 

วันอังคาร ท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 11.31 น. 

'ปธ.ชวน' ชี'้ ส.ส. ก้าวไกล'ถอนตัวร่วมฝ่ายค้านย่ืนแก้ รธน. ไร้ปัญหา 
 

 
 

"ปธ.ชวน"ชี้"ก้าวไกล"ถอนตัวร่วมฝ่ายค้านยื่นแก้รธน. ไร้ปัญหากระทบความสมบูรณ์ของร่าง ย้ าส.ส.ต้องท า
หน้าที่ตามกฎเกณฑ์ แนะใช้เวทีสภาเป็นส่วนหนึ่งหาทางออกประเทศ แจงปม"ส.ส.ตบทรัพย์"ต้องให้ความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอกหากมีการขอข้อมูล 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรได้แจ้งด้วยวาจาว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล จะขอถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่าง เพราะสามารถขีดฆ่าชื่อของ ส.ส.ดังกล่าวออกได้ และกระบวนการตรวจสอบญัตติน่าจะ
เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ กล่าวด้วยว่า ส่วนการชุมนุม และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนทั่วประเทศในขณะนี้ ก็
สามารถใช้เวทีของสภาในการแก้ไขปัญหาได้ โดยผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐบาล สามารถเสนอเรื่องเพ่ือ
ขอเปิดประชุมสภา พิจารณาหาทางออกร่วมกันได้ ซึ่งหากเสนอเข้ามาก็สามารถขอเปิดประชุมได้ทันที ทั้งนี้ ส่วนตัวใน
ฐานะที่เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นว่าทุกคนต้องท าหน้าที่ของตนเองให้ดี โดยภายนอกสภาจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่
ภายในสภาต้องยึดหลักกฎเกณฑ์ ท าหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด 

"ประธานไม่มีสิทธิ์ไปสั่งนัดประชุมพิเศษอะไรถ้าไม่อยู่ในระเบียบวาระ แต่ถ้าฝ่ายใดเสนอเข้ามาก็ยินดี ผมเชื่อทุก
คนท าหน้าที่ตัวเองให้ดี ผมก็ย้ าในสภาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยสภาต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองในฝ่ายดูแล
ประสานกฎเกณฑ์กติกาขอระบอบประชาธิปไตย ของหลักกฎหมาย เพราะเราปกครองด้วยกฎหมายต้องยึดหลักนี้ไว้" 
นายชวน กล่าว 

นายชวน กล่าวด้วยว่า ส าหรับกรณีปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในสภา เช่น กรณีการเรียกรับเงินนั้น นายชวน กล่าวว่า ก็
ต้องเร่งแก้ไขด าเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน และถ้าหน่วยงานอ่ืนภายนอกต้องการข้อมูล สภาก็ต้องให้ความร่วมมือ 
และกรรมาธิการที่เก่ียวข้องทั้งหมดจะต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียด 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512447 

 

https://www.naewna.com/politic/512447
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วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 - 11:34 น. 

 ‘ชวน’ ชี้ ไม่มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของร่าง หลัง ส.ส.ก้าวไกลถอนช่ือญัตติแก้ รธน. 
 

 

 
 
 
 

‘ชวน’ เชื่อ ส.ส.ก้าวไกลถอนชื่อในญัตติแก้ รธน.ไร้ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของร่าง ย้ า ส.ส.ต้องท าหน้าที่ตาม
กฎเกณฑ์ แนะเวทีสภาเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกประเทศ ส่วนปม ส.ส.เรียกรับเงินต้องให้ความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอกหากขอข้อมูล 

เมื่อเวลา 09.25 น.วันที่ 18 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งด้วยวาจาว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล จะขอถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าจะ
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของร่าง เพราะสามารถขีดฆ่าชื่อของ ส.ส.ดังกล่าวออกได้ และกระบวนการตรวจสอบ
ญัตติน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภากล่าวด้วยว่า ส่วนการชุมนุมและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนทั่วประเทศในขณะนี้ ก็สามารถใช้
เวทีของสภาในการแก้ไขปัญหาได้ โดยผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐบาล สามารถเสนอเรื่องเพ่ือขอเปิ ด
ประชุมสภา พิจารณาหาทางออกร่วมกันได้ ซึ่งหากเสนอเข้ามาก็สามารถขอเปิดประชุมได้ทันที ทั้งนี้ ส่วนตัวในฐานะที่
เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นว่าทุกคนต้องท าหน้าที่ของตนเองให้ดี โดยภายนอกสภาจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ภายใน
สภาต้องยึดหลักกฎเกณฑ์ ท าหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด 

“ประธานไม่มีสิทธิไปสั่งนัดประชุมพิเศษอะไรถ้าไม่อยู่ในระเบียบวาระ แต่ถ้าฝ่ายใดเสนอเข้ามาก็ยินดี ผมเชื่อ
ทุกคนท าหน้าที่ตัวเองให้ดี ผมก็ย้ าในสภาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยสภาต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองในฝ่ายดูแล
ประสานกฎเกณฑ์กติกาของระบอบประชาธิปไตย ของหลักกฎหมาย เพราะเราปกครองด้วยกฎหมายต้องยึดหลักนี้ไว้” 
นายชวนกล่าว 

ส าหรับกรณีปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในสภา เช่น กรณีการเรียกรับเงินนั้น นายชวนกล่าวว่า ก็ต้องเร่งแก้ไข
ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน และถ้าหน่วยงานอ่ืนภายนอกต้องการข้อมูล สภาก็ต้องให้ความร่วมมือ และ
กรรมาธิการที่เก่ียวข้องทั้งหมดจะต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2312095 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/175470 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378790835/ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.kaohoon.com/content/383538 
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