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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวประจ าวันที ่19 กรกฎาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สปริงนิวส์ออนไลน์ “ธนาธร” เชิญชวน ประชาชนร่วมชุมนุม เรียกร้องไม่เอารัฐบาลสืบทอด

อ านาจ-การท ารัฐประหาร” 
6 

2 ONE31 ออนไลน์ ‘ ธนาธร’ ให้ก าลังใจนักศึกษาชุมนุม ปัดอยู่เบื้องหลัง 8 

3 เนชั่นออนไลน์ 'ธนาธร'พร้อมจับมือ'ปชป.'แก้รธน.60-ปฏิรูปองค์กรอิสระ 10 
4 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" เมินรายชื่อทีม ศก. ไร้ประโยชน์ ชี้ต้องเปลี่ยนหัวหน้าทีม  12 
5 Manager ออนไลน์ “ทอน”ปัดชักใยม็อบปลดแอก แต่ปลุกคนมาร่วมเยอะๆ ยันป้ายด่า

นายกฯ ที่ระยองไม่หยาบคาย เป็นความกล้าหาญ 
15 

6 REPORTERS ออนไลน์ สัมมนา: 'ธ นาธร' อัดกกต สรปุการจัดวางในต าแหน่งกลาง ๆ ของ
ประเทศที่อยู่ในยุคแห่งศรัทธาของผู้บริหารเอไอเอสอิสระรับทุกฝ่ายเพ่ือ
รับมติ - เสนอ 4 กรอบข้อตกลงร่วมกัน 

17 

7 VOICE Online เสวนาถล่ม ‘ กกต. ’ หลงอ านาจ เลือกข้าง ไร้ความชอบธรรม 19 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธนาธรปัดอยู่เบื้องหลังเยาวชนปลดแอกแต่ชวนชุมนุมไล่รัฐบาลสืบทอด

อ านาจ 
21 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธนาธร' มอง เลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ล้มเหลว เหตุเลือกข้างทางการเมือง 23 
10 เนชั่นออนไลน์ รุมสวดกกต.ไร้ประสิทธิภาพจัดเลือกตั้ง 25 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ เสวนาคณะก้าวหน้า รุมอัด กกต.เหลววางตัวเป็นกลาง-ใช้อ านาจตามใจ 27 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน-ช่อ' ควง 'นิพิฎฐ์-สมชัย-ครป.' เปิดตึกไทยซัมมิท ย าใหญ่ 'กกต.-

องค์กรอิสระ' วิปลาส! 

29 

13 เนชั่นออนไลน์ อัด 'กกต.' ล้มเหลววางตัวเป็นกลาง หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค. 32 
14 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ชง 3 ข้อ วางกติกาใหม่ จัดอ านาจสมดุล เดินหน้าประเทศ 34 
15 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" อัด กกต. ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลาง - ชี้ปท. อยู่ในยุค

วิกฤติศรัทธาองค์กรอิสระ 

36 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ทอน' ยืนยัน 2 หนุ่มนักประชาธิปไตยเมืองระยอง ชูป้าย 'พ่องง-ไอ้สัส' 
ไม่ใช่ค าหยาบแต่คือความกล้าหาญ 

38 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธ'ธนาธร'ไม่ร่วมชุมนุมนศ.เย็นนี้  หวั่นถูกโยงอยู่เบื้องหลัง 39 
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18 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร ยัน ไม่ไปร่วมชุมนุม แต่ขอส่งก าลังใจให้คนรักปชต.ต่อสู้เผด็จการ  40 
19 สยามรัฐออนไลน์ 'ธนาธร' ลั่น 2 นักชูป้ายระยอง ไม่ใช่ค าหยาบแต่คือความกล้าหาญ 41 
20 มติชนออนไลน์ สมชัย ยันเปลี่ยนโลโก้พรรค ต้องท าในที่ประชุมใหญ่แล้วแจ้งเลขา กกต.

ทราบใน15 วัน 
42 

21 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “จุรินทร์” รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก 43 
22 Manager Online “เพ่ือไทย” ยังไม่ปรับ กก.บห.ประชุมใหญ่ 21 ก.ค.นี้ - ระดมแกนน า-

ส.ส.ทั่วประเทศช่วย “สลิลทิพย”์ หาเสียงเลือกซ่อมปากน้ า 
44 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยทุ่มสุดก าลังขน 'บิ๊กเนม' ช่วย 'สลิลทิพย์' เลือกซ่อมส.ส.เขต 5 
สมุทรปราการ 

46 

24 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'เบาหวิว' ลุยตั้งพรรค 'ปลดล็อก' โวลั่นนโยบายโดนใจ เปิดตัว ฮือฮาแน่ 47 
25 เนชั่นออนไลน์ "ทอน"ชวนคนร่วมชุมนุมเย็นนี้ไม่เอาเผด็จการ 49 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ เต็มเหนี่ยวไปเลย 'ไก่ วัฒนา' ยุม็อบไล่รัฐบาล ชี้เปรี้ยงพลเอกประยุทธ์

คือตัวปัญหาของประเทศ 
51 

27 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" เตือน "เยาวชนปลดแอก" ฝ่าฝืนชุมนุมถูกจับแน่ 53 
28 ไทยรัฐออนไลน์ เริ่มแล้ว “เยาวชนปลดแอก” มวลชนปิดถนนเข้าใกล้อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย 
54 

29 มติชนออนไลน์ น.ศ.จี้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ปวดใจมรดกบาป รธน.60 56 
30 มติชนออนไลน์ ‘ทนายอานนท์’ ปราศรัย 2563 โมเดล จับสังเกตมีคนแอบบนหลังคา 

ขอให้ลงมา อย่ารับใช้เผด็จการ 
58 

31 แนวหน้าออนไลน์ ปารีณา’ถามม็อบ-นักประชาธิปไตยข้ีแพ้ รอ 2 ปีครึ่งเลือกตั้งใหม่ จะ
ตายไหม.? 

60 

32 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ ชุมนุมไล่รัฐบาลบิ๊กตู่ เป็นครั้งแรกภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 62 
33 คมชัดลึกออนไลน์ "วิรไท" ตอบปฏิเสธร่วมรัฐบาล"ลุงตู่" 64 
34 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ส.ส.ดาวฤกษ์'ให้ก าลังใจ 'บิ๊กตู'่หาคนคุณภาพแก้ศก. 65 
35 คมชัดลึกออนไลน์ "ทิพานัน" เชื่อมั่น"บิ๊กตู่" เลือกทีมเศรษฐกิจเหมาะสมพัฒนาเศรษฐกิจ ตอก 

"พิธา" ติเรือทั้งโกลน  
66 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุนกิจออนไลน์ แถลงการณ์ 'กลุ่มเยาวชนปลดแอก' ไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี 68 
2 ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

ออนไลน์ 
เขย่าบ้านใหญ่”ธนาธร”ล้ม “พินิจ” พิชิต อบจ.บึงกาฬ 69 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ปรับครม.เพ่ือใคร 71 
4 มติชนออนไลน์ บทน า : ปรับ-ตอบโจทย์ 73 
5 มติชนออนไลน์ กระทรวง พลังงาน ต าบล กระสุนตก การเมือง ใน พลังประชารัฐ 74 
6 ข่าวสดออนไลน์ FootNote:ฟ้าให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เกิด ไฉนต้องมี ไพรินทร์ ชูโชติ

ถาวร 
76 

7 มติชนออนไลน์ สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาข า 77 
8 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ปรับ ครม. “ประยุทธ์2/2” ชงิขุมทรัพย์ ‘พลังงาน’ การเมืองทึ้งโปร
เจ็กต์แสนล้าน 

78 

9 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง-บทเรียน การเมือง กรณี ของ กลุ่ม 4 กุมาร 
อนิจจัง การเมือง  

82 

10 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ประยุทธ์ 2/2 ปรับดุลอ านาจใหม่ กระชับทีมเศรษฐกิจ คนใน-นอกลุ้น
ตัวโก่ง 

83 

11 มติชนออนไลน์ นิรโทษกรรมเพ่ือเปิดทางสู่วิถีใหม่หลังโควิด-19 : โดย โคทม อารียา 87 
12 GENDA ออนไลน์ ปากน้ าระอุ ฝ่ายค้าน ไม่มีฮ้ัว “กรุง”ลอยล าหรือโดนรุมจนร่วง 90 
13 เนชั่นออนไลน์ แถลงการณ์'เยาวชนปลดแอก'ขออนาคตที่ดีขอประเทศของปชช. 93 
14 เนชั่นออนไลน์ ยื่นค าขาดจี้"รัฐบาล'ยุบสภาใน2สัปดาห์ขู่ยกระดับการชุมนุม 94 
15 มติชนออนไลน์ INDEX ค าไหน ประวิตร วงษ์สุวรรณ ค านั่น ที่มีต่อ ยืนยันกับ สุริยะ 

จึงรุ่งเรืองกิจ 
96 

16 เนชั่นออนไลน์ เคลื่อนคนละทิศ-เดินคนละทาง   “3 ป.” เป้าหมายเดียวกัน ? 97 
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 พรุ่งนีน้ี้มีอะไร    
   

รู้
วั
น
นี ้

 

 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

09.30 น. 
 
 
 

13.30 น. 

ประชุม 604 ชั้น 6 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ 
มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง 
 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

09.30 น. 
 
 
 
 

13.30 น. 

ประชุม 604 ชั้น 6 
 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง นาย
แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ  การเลือกตั้ง นาย
ดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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ข่าวอ้างอิง 
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18 ก.ค. 2020 - 15:33 น. 

“ธนาธร” เชิญชวน ประชาชนร่วมชุมนุม เรยีกร้องไม่เอารัฐบาลสบืทอดอ านาจ-การท า
รัฐประหาร” 

 

 

 

 

 

“ธนาธร” เชิญชวน ประชาชนร่วมชุมนุม เรียกร้องไม่เอารัฐบาลสืบทอดอ านาจ-การท ารัฐประหาร ซัด        
การปรับ ครม. เศรษฐกิจ ไร้น้ ายา หากหัวโขนยังอยู่ มอง การประกาศรายชื่อ 13 ขุนพลปฏิรูป เหมือนเป็นการตบ
รางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช.” 

วันที่ 18 ก.ค. 2563 ประธานคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ “กกต. 
ไทยอย่างไรต่อดี?” ว่า เป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กกต. มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็น
อย่างไร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงหวังว่าจะน าไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กร
อิสระ และความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560  ส่วนที่มีตัวแทนจาก
ที่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธนา
ธร ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรค
การเมืองอ่ืน ๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้นสิ่งใดท่ีร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย 

ส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรย์ประชาธิปไตยเย็นนี้ นายธนาธร กล่าวว่า ในขณะที่ไม่ได้ไป
ร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงค์ท่ีแน่วแน่ พวกเรา
ไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่
เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ ซึ่งตนขอส่งก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้อง
ให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่ม
นักศึกษากลุ่มนี้ด้วย 
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ให้ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ขอเชิญชวนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจหรือการ
ท ารัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย” 

ขณะที่กรณีมีภาพเหมือนไปคาราวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง จนถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย 
เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่า
การเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ 
คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่ งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึง
ต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ 

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของประธานสมาคมธนาคารธนาคารไทย นาย
ปรีดี ดาวฉาย มาร่วม ครม. นายธนาธร มองว่า ไม่ใช่เรื่องส าคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่ส าคัญ ตราบใดที่หัวหน้าทีม
เศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมท างานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไร
กับการด าเนินการทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะ กฎหมายงบฯ ปี 64 ที่
ก าลังพิจารณา มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความ
เดือดร้อนประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัฒน์ได้ หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว 
ดังนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมย้ าว่า “ไม่
ส าคัญว่าใครจะเข้ามา ถ้าหากหัวไม่เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไร” 

เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูป หรือ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมีการปฏิรูป
และมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี 63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นว่า
เหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้เลย ว่าจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศจริงๆ ได้ 
โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการท ารัฐประหารของ คสช. มาทั้งนั้น   ดังนั้นเห็นได้
ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช. และช่วยในการท า
รัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทใน
การพาประเทศไทยไปข้างหน้า 

 

อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/69114 

  

https://www.springnews.co.th/politics/69114
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ประจ าวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 

‘ ธนาธร’ ให้ก าลังใจนักศึกษาชุมนุม ปัดอยู่เบื้องหลัง 
 

 

 

 

 
 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ "กกต. ไทยอย่างไรต่อดี?" ว่า 
เป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กกต. มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็นอย่างไร ซึ่ งผู้ร่วมเสวนาก็
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในส่วนกรณีมีภาพเหมือนไปคาราวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 
ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว 
ก็มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ใน
การท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา 
ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่
กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศอดีตและปัจจุบัน จึงหวังว่าจะน าไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ 
และความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ส่วนที่มีตัวแทนจากที่ยัง
เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธนาธร 
ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรค
การเมืองอ่ืน ๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้นสิ่งใดท่ีร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย 

ส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเย็นนี้ นายธนาธร กล่าวว่า ในขณะที่ไม่ได้ไป
ร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงที่แน่วแน่ พวกเรา
ไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่
เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ ซึ่งตนขอส่งก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้อง
ให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่ม
นักศึกษากลุ่มนี้ด้วย 

"ให้ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ขอเชิญชวนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจ
หรือการท ารัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย" นายธนาธร กล่าว 
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ส่วนกรณีมีภาพเหมือนไปคาราวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง 
จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิด
กฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ 
พร้อมมองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม 
ซึ่งทุกวันนี้ คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว 
ดังนั้นจึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่
ของประเทศ 

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของประธานสมาคมธนาคารธนาคารไทย นาย
ปรีดี ดาวฉาย มาร่วม ครม. นายธนาธร มองว่า ไม่ใช่เรื่องส าคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่ส าคัญ ตราบใดที่หัวหน้าทีม
เศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมท างานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไร
กับการด าเนินการทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะ กฎหมายงบฯ ปี 64 ที่
ก าลังพิจารณา มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความ
เดือดร้อนประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัฒน์ได้ หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว 
ดังนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมย้ าว่า "ไม่
ส าคัญว่าใครจะเข้ามา ถ้าหากหัวไม่เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไร" 

เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูป หรือ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมีการปฏิรูป
และมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี  63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นว่า
เหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้เลย ว่าจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศจริงๆ ได้ 
โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการท ารัฐประหารของ คสช. มาทั้งนั้น ดังนั้นเห็นได้ชัด
ว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช. และช่วยในการท ารัฐประหาร
มากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพา
ประเทศไทยไปข้างหน้า. 
 

อ้างอิง : https://www.one31.net/news/detail/22997 

  

https://www.one31.net/news/detail/22997
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18 กรกฎาคม 2020 เวลา 15:11  

'ธนาธร'พร้อมจับมือ'ปชป.'แก้รธน.60-ปฏิรูปองค์กรอิสระ 

 
  

"ธนาธร" เผย พร้อมร่วมมือ "ปชป." แก้ "รธน.-ปฏิรูปองค์อิสระ" ยัน ไม่ร่วมชุมนุม "กลุ่มเยาวชนปลดแอก" หวั่นถูก

หาว่าคอยชักใย แต่ขอส่งก าลังใจ ให้ประเทศกลับสู่ ปชต. ต่อสู้เผด็จการ ปลุก ปชช. หนุน นศ. ด้วย แขวะ "นายกฯ" ปรับครม.

ศก. ไร้ความหมาย ถ้าหัวไม่เปลี่ยน เย้ย "กก. ยุทธศาสตร์ฯ" ไม่มีบทบาทพาประเทศไปข้างหน้า  

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ "กกต. ไทยอย่างไรต่อดี?" ว่า เป็น

การชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กกต. มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาก็เป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงหวังว่าจะน าไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ และความเห็นพ้องต้องกันของ

ประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ส่วนที่มีตัวแทนจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมถือเป็น

สัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายธนาธรกล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กร

อิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรคการเมืองอ่ืนๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้น สิ่งใดที่ร่วมกัน

ได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย  

นายธนาธร กล่าวว่ า ส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก  - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพ

นักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ที่อนุสาวรย์ประชาธิปไตย ช่วงเย็นนี้ว่า  ในขณะที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม

ใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน ซึ่งตนมองว่านักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงค์ที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วน

เข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้น จึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ได้

หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ ซึ่งตนขอส่งก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่

ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย เราไม่

ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจหรือการท ารัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย 

ส่วนกรณีมีภาพตนก าลังคาราวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง จนถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็น
สิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่าการ
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เคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ คนที่
ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้อง
กัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ  

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี  ทีมเศรษฐกิจที่มีชื่อนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารธนาคาร
ไทย มาร่วม ครม. นายธนาธร กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องส าคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่ส าคัญ ตราบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็น
คนเดิม การเปลี่ยนทีมท างานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรกับการด าเนินการทาง
เศรษฐกิจ ในฐานะที่ตนนั่ งดูการใช้งบประมาณของประเทศ  โดยเฉพาะ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี  64 ที่ก าลั ง
พิจารณา มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อน
ประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัฒน์ได้หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ดังนั้น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน ไม่ส าคัญว่าใครจะเข้ามา ถ้าหากหัวไม่
เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไร 

เมื่ อถามถึ งการประกาศรายชื่ อคณะกรรมการปฏิรูป  13 ด้ าน นายธนาธร  กล่ าวว่ า คณะกรรมการ
ปฏิรูป หรือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมี
การปฏิรูปและมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี 63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นว่า
เหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้ เลย  ว่าจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศ
จริงๆ ได้ โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการท ารัฐประหารของ คสช. มาทั้งนั้น ดังนั้นเห็น
ได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วยสนับสนุน คสช. และช่วยในการท ารัฐประหาร
มากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพาประเทศ
ไทยไปข้างหน้า 

 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13579?line= 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13579?line
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สยามรัฐออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2563 15:56 น. การเมือง  

"ธนาธร" เมินรายชื่อทีม ศก. ไร้ประโยชน์ ชี้ต้องเปลี่ยนหัวหน้าทีม  

 

"ธนาธร" ปัดข่าวชักใยเบื้องหลังแฟลซม็อบพรุ่งนี้ พลิ้วชวนปชช.ร่วมหนุนต่อสู้เผด็จการ ชี้ทีมศก.ไม่มีอะไรใหม่
ต้องเปลี่ยนหน.ทีมศก..เย้ยชื่อกก.ปฏิรูปประเทศ-ยุทธศาสตร์ชาติคสช.ตบรางวัล  

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เปิดเผยถึงการ
จัดกิจกรรม เวทีเสวนาสาธารณะ New Consensus Thailand ตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การจัดงานในครั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเห็นว่า กกต. ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 2560 
มีปัญหาอย่างไรบ้าง และทิศทางที่เดินต่อไปควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องกับ กกต. 
และเป็นผู้ที่ได้รับผลโดยตรงจากการท างานของ กกต. ซึ่งคาดว่าผลจากการเสวนาครั้งนี้จะน าไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูป
องค์กรอิสระ และน าไปสู่ความเห็นพ้องของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 

เมื่อถามว่า การเสวนาครั้งนี้ที่มีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย
นั้น นายธนาธร กล่าวว่า เป็นการสะท้อนว่าไม่เพียงแต่เฉพาะอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า
เท่านั้นที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปองค์กรอิสระและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 แต่ยังมีภาคประชาสังคมและพรรค
การเมืองต่างๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้และมีจุดยืนอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สิ่งใดที่ ร่วมมือกันได้
ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันในทุกฝ่ายไม่ว่าจะกับฝ่ายใด 

เมื่อถามถึงกรณีที่กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. และเยาวชนในนามกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก Free YOUTH นัดรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในรูปแบบแฟลชม็อบ เพ่ือแสดงออกแนวคิดทาง
การเมือง ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันนี้(18 ก.ค.) จะไปร่วมให้ก าลังใจหรือไม่นั้น นายธนาธร กล่าวว่า ขนาดตน
ไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ชักใยและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ท ากิจกรรมไปด้วย

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200718/c0ba59cf1777649872ce16526807251826653ae6fd0aaca2b84ba5be7c139fec.jpg?itok=cPoXenk2
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เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของพวกเขา พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมในการตัดสินใจจึงจะไม่ได้ไปยังสถานที่การจัดชุมนุม 
เพราะเกรงจะถูกข้อกล่าวหาว่าท าการชักใยอยู่เบื้องหลัง แต่ขอส่งก าลังใจให้กลุ่มนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่
ต้องการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยให้กลับคืนสู่ประเทศไทย ขอให้ก าลังใจทุกคนในการต่อสู้กับเผด็จการ จึงอยาก
เชิญประชาชนทุกคนให้สนับสนุนนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย ให้ช่วยกันไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้เพื่อแสดงเสียงของประชาชนว่าเรา
ไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจ ไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร และเราต้องการให้ประเทศเดิน
กลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย 

นายธนาธร กล่าวยังกล่าวถึงการแสดงออกของประชาชนซึ่งชูป้ายขับไล่นายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระยอง เป็นการ
แสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในหลาย
ประเทศเมื่อเกิดการไม่พอใจผู้น าก็มีการแสดงออกในลักษณะที่รุนแรงมากกว่านี้ จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องของการใช้ค าหยาบ
หรือไม่ใช้ค าหยาบ แต่เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่จะท้าทายกับอ านาจที่ไม่เป็นธรรม โดยในเวลานี้ผู้ที่ออกมา
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลก็ถูกคุกคาม ถูกยัดข้อหาทางคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดาหวาดกลัว เราจึง
จ าเป็นต้องปกป้องกันและกันและขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ออกมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าพูด ซึ่งเขาพูดแทนคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ เราจึงจ าเป็นต้องขอบคุณ โดยในวันที่ทั้งสองคนเดินทางไปที่รัฐสภาเพ่ือยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ
คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้ แทนราษฎรนั้นตนเองได้มีโอกาสพบกับทั้งสองคน
ขณะที่เดินออกจากเข้าประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
เพ่ือไปเข้าห้องน้ า จึงได้ทักทายกัน ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ขอยืนยันว่าทั้งสองคนท าไปด้วยเจตจ านงค์ที่แน่วแน่ของพวก
เขาเองเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ 

นายธนาธร กล่าวต่อถึงรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจในรัฐบาล หากนายกรัฐมนตรีมีการปรับ
คณะรัฐมนตรี ว่าไม่ส าคัญว่ารายชื่อของทีมเศรษฐกิจจะเป็นใคร ตราบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิมอยู่ หาก
เปลี่ยนคนท างานแต่หัวหน้าไม่เปลี่ยนก็ไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งตนเองได้ติดตาม
การใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ ปี 2564 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมมูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ก็เห็นว่ามี
การใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไป
ต่อสู้กับโลกาภิวัตน์ได้ ดังนั้น หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณที่
น าไปสู่ความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

ส าหรับการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จ านวน 13 ด้าน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น 
มองว่า ทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ต่างเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้
ประชาชนเห็นว่าจะมีการปฏิรูปและจัดท ายุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในความเป็นจริงหากไปดูการใช้
งบประมาณในปี 2563 ถึง 2564 ก็จะพบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ตนเองจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาในองค์กร
เหล่านี้ว่าจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศที่แท้จริงได้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากบุคคลที่อยู่ในรายชื่อคณะกรรมการหลายคนก็เป็นคน
ที่สนับสนุนการท ารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. จึงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนาของการปฏิรูป แต่
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เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วยสนับสนุนคสช และสนับสนุนการท ารัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170532 

  

https://siamrath.co.th/n/170532
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เผยแพร่: 18 ก.ค. 2563 16:33   ปรับปรุง: 18 ก.ค. 2563 17:05   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ทอน”ปัดชักใยม็อบปลดแอก แต่ปลุกคนมาร่วมเยอะๆ ยันป้ายด่านายกฯ ที่ระยองไม่หยาบ
คาย เป็นความกล้าหาญ 

 

 
"ธนาธร" ยืนยันไม่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนัดชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่

เชิญชวนให้คนมาร่วมสนับสนุนเยาวชนกลุ่มนี้ ยันป้ายด่านายกฯ ที่ระยองไม่หยาบคาย เป็นความกล้าหาญ มองทีม
เศรษฐกิจจะเป็นใครไม่ส าคัญ และไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนหัวหน้าทีม  

วันนี้(18 ก.ค.) ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากคดียุบพรรค เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม เวทีเสวนาสาธารณะ New 
Consensus Thailand ตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การจัดงานใน
ครั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเห็นว่า กกต. ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มีปัญหาอย่างไรบ้าง และทิศทางที่
เดินต่อไปควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องกับ กกต. และเป็นผู้ ที่ได้รับผลโดยตรงจาก
การท างานของ กกต. ซึ่งคาดว่าผลจากการเสวนาครั้งนี้จะน าไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ และน าไปสู่
ความเห็นพ้องของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 

ส าหรับการเสวนาครั้งนี้ มีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเป็นวิทยากร เป็นการ
สะท้อนว่าไม่เพียงแต่เฉพาะอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้าเท่านั้นที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูป
องค์กรอิสระและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 แต่ยังมีภาคประชาสังคมและพรรคการเมืองต่างๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้และมี
จุดยืนอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สิ่งใดที่ร่วมมือกันได้ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันในทุกฝ่ายไม่
ว่าจะกับฝ่ายใด 

ส่วนกรณีท่ีกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท.ภายใต้การน าของนายพริษฐ์ ชีวารักษ์ 
หรือ เพนกวิน และเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอก Free YOUTH นัดรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในรูปแบบ
แฟลชม็อบ เพ่ือแสดงออกแนวคิดทางการเมือง ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันนี้(18 ก.ค.) ตนเองจะเดินทางไปร่วมให้
ก าลังใจหรือไม่นั้น อยากบอกว่าขนาดตัวเองไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ชักใยและสนับสนุนอยู่
เบื้องหลัง ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ท ากิจกรรมไปด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของพวกเขา พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมในการ
ตัดสินใจจึงจะไม่ได้ไปยังสถานที่การจัดชุมนุม เพราะเกรงจะถูกข้อกล่าวหาว่าท าการชักใยอยู่เบื้องหลัง แต่ขอส่งก าลังใจ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

ให้กลุ่มนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ต้องการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยให้กลับคืนสู่ประเทศไทย ขอให้
ก าลังใจทุกคนในการต่อสู้กับเผด็จการ 

“และอยากเชิญประชาชนทุกคนที่ได้ยินเสียงของผมให้สนับสนุนนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย ให้ช่วยกันไปร่วมชุมนุมใน
ครั้งนี้เพ่ือแสดงเสียงของประชาชนว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจ ไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหาร และเราต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย” 

ส่วนการแสดงออกของผู้ที่ชูป้ายขับไล่นายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระยองนั้น นายธนาธรกล่าวว่า การแสดงออกและ
การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในหลายประเทศเมื่อ
เกิดการไม่พอใจผู้น าก็มีการแสดงออกในลักษณะที่รุนแรงมากกว่านี้ จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องของการใช้ค าหยาบหรือไม่ใช้ค า
หยาบ แต่เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่จะท้าทายกับอ านาจที่ไม่เป็นธรรม โดยในเวลานี้ผู้ที่ออกมา
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลก็ถูกคุกคาม ถูกยัดข้อหาทางคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดาหวาดกลัว เราจึง
จ าเป็นต้องปกป้องกันและกันและขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ออกมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าพูด ซึ่งเขาพูดแทนคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ เราจึงจ าเป็นต้องขอบคุณ โดยในวันที่ทั้งสองคนเดินทางไปที่รัฐสภาเพ่ือยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ
คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนเองได้มีโอกาสพบกับทั้งสองคน
ขณะที่เดินออกจากเข้าประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
เพ่ือไปเข้าห้องน้ า จึงได้ทักทายกัน ไม่มีอะไรมากกว่านั้น ขอยืนยันว่าทั้งสองคนท าไปด้วยเจตจ านงค์ที่แน่วแน่ของพวก
เขาเองเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ 

นายธนาธร กล่าวถึงรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจในรัฐบาล หากนายกรัฐมนตรีมีการปรับ
คณะรัฐมนตรี ว่า 

ไม่ส าคัญว่ารายชื่อของทีมเศรษฐกิจจะเป็นใคร ตราบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิมอยู่ หากเปลี่ยน
คนท างานแต่หัวหน้าไม่เปลี่ยนก็ไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ งตนเองได้ติดตามการใช้
งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ ปี 2564 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมมูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ก็เห็นว่ามีการใช้
งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู้
กับโลกาภิวัตน์ได้ ดังนั้น หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัวก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณที่น าไปสู่
ความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

ส าหรับการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จ านวน 13 ด้าน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น 
มองว่า ทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ต่างเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้
ประชาชนเห็นว่าจะมีการปฏิรูปและจัดท ายุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในความเป็นจริงหากไปดูการใช้
งบประมาณในปี 2563 ถึง 2564 ก็จะพบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ตนเองจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาในองค์กร
เหล่านี้ว่าจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศที่แท้จริงได้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากบุคคลที่อยู่ในรายชื่อคณะกรรมการหลายคนก็เป็นคน
ที่สนับสนุนการท ารัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. จึงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนาของการปฏิรูป แต่
เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วยสนับสนุนคสช และสนับสนุนการท ารัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000073786 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000073786
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สัมมนา: 'ธ นาธร' อัดกกต สรุปการจัดวางในต าแหน่งกลาง ๆ ของประเทศที่อยู่ในยุคแห่ง

ศรัทธาของผู้บริหารเอไอเอสอิสระรับทุกฝ่ายเพื่อรับมติ - เสนอ 4 กรอบข้อตกลงร่วมกัน 

 

วันนี้ (18 ก.ค. 63) ที่ห้องวิวัฒน์ไชยไทยซัมมิททาวเวอร์สเตจกาญจนาภิเษก "มติใหม่แห่งประเทศไทย"  จัด
เสวนาเพิ่มเติม 

ประธานพรรคก้าวหน้ากล่าวว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเห็นความผิดปกติในการด าเนินการของกตต.  เต็มไป
หมดใครอยากยก 2 ตัวอย่างคือ 1. การนับคะแนนใหม่เขต 1 จ. นครปฐม โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนหลังการรับ
สมัครใหม่บัตรก านัลลดลง 164 บัตรประชาชนลดลง 142 ใบและบัตรลดลง 4 ใบจ านวนมาก ไปได้ที่บัตรลงคะแนนใส่
ไว้เฉยๆ 1 เดือนที่ควรจะเท่ากันกับการให้คะแนนครั้งเดียวก่อน แต่พวกเขาจะไม่ได้รับการตอบค าถามนี้ตัวอย่างที่ 2 . 
คือภาพรวมการท างานของกกต. เช่นการประกาศผลในยุคที่ทันสมัยไม่มีประเทศใดจะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วในการให้
คะแนนและประกาศอย่างเป็นทางการการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้งโดยครั้งแรกคือ 28 มี.ค. คุกกี้
ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 เกิดข้ึนวันที่ 7 พ.ค. ฝากประกาศส. ส. แบบแบ่งเขตและครั้งที่ 3 เกิดข้ึน 8 พ.ค. ประกาศส. ส. 
ปาร์ตี้ใช้เวลาถึง 45 วันในขณะที่อยู่ในมาตรฐานโลกที่ 24 ชั่วโมงในประเทศที่ทันสมัยไม่มีที่ไหนใช้เวลาเป็นเดือนแล้วใน
การประกาศผล 

"หน้าที่ของกกต. คือการเป็นผู้รักษาประตูหรือตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการออกกฎและการชี้ขาดในการเลือกตั้ง
ทั้ง 3 อ านาจในองค์กรเดี่ยว ไปที่การถอดแยกออกจากกันได้ยากมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดวางในยุคสมัยใดก็
ตาม องค์กรที่มีรายได้น้อยที่สุด 1 ล้านคนที่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือ บริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจ
จาก AIS ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็น Gate Keeper ว่าใครจะใช้อ านาจประชาชน แต่ที่ 24 
มีนาคมที่ผ่านมากลับมาเติมเต็มในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับทางการเมือง นาธรกล่าว 

นาย ธนาธรกล่าวอีกว่าสิ่งที่เราก าลังพูดถึงเป็นความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นได้อย่างไร  เมื่อ 20 ปีที่แล้วเรื่องล้อเล่น
ไม่ได้เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของพรรคอภิสิทธิ์ชนที่ยืนยันว่าพวกเขาจะได้รับอ านาจต่อไปได้รับการ
เลือกตั้งแล้วรัฐจอร์เจีย เขามีสิทธิ์ที่จะได้ยินเสียงร้องแย่งชิงอ านาจที่ได้รับมาจากฝ่ายบริหารของรัฐสภาเพ่ือการต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย ให้เพราะเขากลัวส. ส. จะผ่านกฎหมายที่จะท าลายผลประโยชน์อภิสิทธิ์ชนต้องได้รั บการแต่งตั้งอีกครั้ง
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และได้รับการตีพิมพ์อีกครั้ง องค์กรอิสระที่มีผลต่อการเมืองอย่างมากเช่นกกต.  ศาลรัฐธรรมนูญปปช. ซึ่งก็มาจากการ
แต่งตั้งท้ังนั้น 

"รัฐธรรมานูร์ 2560 ที่เขาวางไว้ให้ประชาชนไม่มีความหมายรัฐบาลถูกคุมขังไว้ด้วยชาติ , ส.ส. ถูกคุมขังไว้ด้วย 
ส.ว. , เรื่องการต่อสู้ทางการเมืองอยู่ในมือกกต., ป.ร. ให้ไว้ ณ ที่ประชุมรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการต่อต้านการ
ก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประเทศอ่ืน ๆ อีกต่อไป เป็นของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยหรือ
กลุ่มคนที่มีปัญหามากมายในประเทศนี้เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นหากเราไม่สามารถหาค าตอบได้ กันอย่างจริงจังประเทศ
เดินหน้าต่อไปไม่ได้ "นาย ธ นาธรกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2698510317066018/?d=n 
  

https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2698510317066018/?d=n
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       18 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.29 น. 

     เสวนาถลม่ ‘ กกต. ’ หลงอ านาจ เลือกข้าง ไร้ความชอบธรรม  

 

 

 

 

 

 

“ธนาธร” มองเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 ถือว่าล้มเหลว เลือกข้างทางการเมือง ด้าน อดีต กกต.ชี้ฝ่ายการเมือง 
พยายามแทรกแซง หวังผลประโยชน์ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ 

คณะก้าวหน้า จัดเสวนา เรื่อง กกต.ไทยอย่างไรต่อดี ? โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) รวมทั้งอดีต กกต.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร มาร่วมแสดงความเห็น  

นายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่อง กกต.ในวันนี้ เพราะเห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งจ านวนมาก 
โดยเฉพาะระบบการนับคะแนนที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ที่พบว่าการ
นับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนนโดยที่ กกต.ยังไม่เคยตอบค าถามนี้ได้ นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้งที่พบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 44 วัน ต่างจากการเลือกตั้ง
เมื่อปี 2554 ที่ใช้เวลาเพียง 2 วันในการประกาศผล ซึ่งนอกจากประเทศอินเดียที่มีประชากรมากเป็นพันล้านคน ก็ไม่มี
ประเทศไหนในโลกที่ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 1 เดือนเหมือนประเทศไทย นอกจากนี้ นายธนาธร ยังมองว่า กกต.มี
อ านาจทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และอ านาจตุลาการอยู่ในตัวเอง แต่กลับเป็นองค์กรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง 
กกต.ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของสนช. โดยไม่มีอ านาจยึดโยงกับประชาชนจึงมองว่า กกต.ที่เลือกข้างทางการเมืองเป็น
ต้นเหตุน ามาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 แสดงให้เห็นชัดว่า กกต.
ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ด้านนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กกต.ในยุคหลัง ตนคิดว่าตัวเอง
มีอ านาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเชิญ กกต. มาให้ความเห็น กกต.ก็จะส่ง
ระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอจึงท าให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กกต.อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  
นอกจากนี้ กกต.ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่ประชาชน
แจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กกต.จะไปจับด้วยตนเอง และ กกต.ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ชื้อเสียงเลือกตั้ง แต่
กลับท าหน้าที่ค่อยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งท่ีเป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น  
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ด้านนายพิชาย กล่าวถึงปัญหาการท าหน้าที่ของ กกต.ว่ามี 4 ประเด็นส าคัญ 1.คือการท างานที่ไม่บรรลุ
ประสิทธิผล เพราะยังมีการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อน
มากข้ึน โดยที่ กกต.สามารถตามได้ทัน ท าให้ กกต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับ
ไล่ 2.กกต.ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้น าทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
มากที่สุด 3.กกต.มีปัญหาเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจจัยในคดี รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพ
ในการท างาน และ 4.กกต.มีปัญหาการท างานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไลกีดกันการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง  

นายสมชัย กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบันยังมีกลโกงเหมือนยุค 30 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเลือกตั้ง
ซ่อมจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่มาการร้องเรียนถึงการสวมสิทธิลงเลือกตั้งแทนกัน ซึ่งย้อนกลับไป 30 ปี
ที่แล้ว พบว่ามีเขตเลือกตั้งแห่งหนึ่งมีผู้ใช้สิทธิกันมาก จนได้รับรางวัลยกย่องการจัดการเลือกตั้งดีเด่น ซึ่งจากการลงไป
เก็บข้อมูลพบว่า เกิดจากกรรมการหน่วยเลือกตั้งกาบัตรใส่หีบแทนประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องไปเลือกตั้งเอง ท า
ให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวมีสถิติผู้มาใช้สิทธิมากถึง 92 เปอร์เซ็นต ์
ส่วนตัว เห็นว่า เรื่องนี้ เลว 2 ต่อ เพราะกรรมการโกงเลือกตั้ งแล้ว แล้วยัง เอาผลงานเลวไปขอรางวัลจาก
กระทรวงมหาดไทย ท าให้อ าเภอนั้นได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นอ าเภอที่มีประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ขณะเดียวกัน ที่
ผ่านมา ฝ่ายการพยายามเข้ามาแทรกแซง กกต.โดยแต่งตั้งคนของตนเอง เข้ามาเป็น กกต.เพ่ือช่วยในการจัดการเลือกตั้ง 
ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมือง  

ทั้งนี้นายสมชัย เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรียังไม่กล้ายุบสภา นายกรัฐมนตรี ต้องฟังฝ่ายการเมือง ไม่เช่นนั้น 4 
กุมารคงไม่ลาออก นายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจอะไรเลย เพราะภายใต้กติกาที่สร้างขึ้นมา หากยุบสภาในวันนี้ พรรคพลัง
ประชารัฐ จะสามารถส่ง ส.ส.รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 80 เขต และจะกลายเป็นวินาศทางการเมือง จากกฏหมายหลายฉบับ
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 

 
อ้างถึง : http://www.voicetv.co.th/read/mfFiYcQFH 
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วันท่ี 18 ก.ค. 2563 เวลา 16:57 น. 

ธนาธรปัดอยู่เบื้องหลังเยาวชนปลดแอกแต่ชวนชุมนุมไล่รัฐบาลสืบทอดอ านาจ 

 
ธนาธร"ไม่ไปชุมนุมอนุสาวรีย์ปชต.แต่ชวนประชาชนเข้าร่วมไล่รัฐบาล ซัดปรับ ครม.เศรษฐกิจ ไร้น้ ายา 

มอง13 ขุนพลปฏิรูป ตบรางวัลให้ผู้สนับสนุน คสช. 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงการจัดงานเสวนาหัวข้อ "กกต.ไทยอย่างไรต่อดี ?" ว่า 

เป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่า กกต.มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร และทิศทางควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาก็
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงหวังว่าจะน าไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระ และความเห็น
พ้องต้องกันของประชาชน ที่จะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
ส่วนที่มีตัวแทนจากที่ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาร่วม ถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่ นายธนาธร ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล
ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีพรรคการเมืองอ่ืนๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้ ดังนั้นสิ่งใดที่ร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย 

ส าหรับกรณีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรย์ประชาธิปไตยเย็นนี้ นายธนาธร กล่าวว่า ในขณะที่ไม่ได้ไป
ร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงที่แน่วแน่ พวกเรา
ไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่
เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ ซึ่งตนขอส่งก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้อง
ให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่ม
นักศึกษากลุ่มนี้ด้วย 

"ให้ไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ขอเชิญชวนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจ
หรือการท ารัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย" 
ขณะที่กรณีมีภาพเหมือนไปคาราวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง จนถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุน นายธนาธร ชี้แจงว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย 
เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ พร้อมมองว่า
การเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ 
คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึง
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ต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ 

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของประธานสมาคมธนาคารธนาคารไทย นาย
ปรีดี ดาวฉาย มาร่วม ครม. นายธนาธร มองว่า ไม่ใช่เรื่องส าคัญ รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่ส าคัญ ตราบใดที่หัวหน้าทีม
เศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมท างานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไร
กับการด าเนินการทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายงบฯ ปี 64 ที่ก าลังพิจารณา 
มูลค่า 3.3 ล้านล้านบาท ตนเห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อนประชาชน 
และไม่สามารถพาประเทศไทยไปต่อสู่กับโลกาภิวัฒน์ได้ หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหัว ดังนั้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และยั่งยืน พร้อมย้ าว่า "ไม่ส าคัญว่าใครจะ
เข้ามา ถ้าหากหัวไม่เปลี่ยนก็ไม่มีความหมายอะไร" 

เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูป หรือ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตนขอพูดตรงๆ ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจะมีการปฏิรูป
และมียุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว แต่ในแง่ความเป็นจริงการใช้งบประมาณ ปี 63 และ ปี 64 ก็ยังเห็นว่า
เหมือนเดิมทุกอย่าง ดังนั้นตนจึงไม่เชื่อและไม่มีความศรัทธาองค์กรเหล่านี้เลย ว่าจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศจริงๆ ได้ 
โดยเฉพาะหากดูรายชื่อจะเห็นชัดว่าหลายคนก็เป็นคนที่สนับสนุนการท ารัฐประหารของ คสช.มาท้ังนั้น 

ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย สนับสนุน คสช. และ
ช่วยในการท ารัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่
มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628694 
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18 กรกฎาคม 2563  

'ธนาธร' มอง เลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ล้มเหลว เหตุเลือกข้างทางการเมือง 

 
"ธนาธร" มอง เลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ล้มเหลว เหตุเลือกข้างทางการเมือง  ขณะที่ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

ฟัน กรรมการ กกต. อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อ านาจตามอ าเภอใจ   ด้าน "สมชัย" ชี้ ฝ่ายการเมือง พยายาม

แทรกแซง กกต. หวังผลประโยชน์ทางการเมืองอิสระ จนปราศจากก 

คณะก้าวหน้า ได้มีการจัดเสวนาเรื่อง กกต.ไทยอย่างไรต่อดี? โดยมีประธานคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นักวิชาการจากนิด้า นายพิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต  รวมทั้งอดีต กกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร มาร่วมแสดงความเห็น ด้วย 

โดยนายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่อง กกต.ในวันนี้ เพราะเห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งจ านวน
มาก โดยเฉพาะระบบการนับคะแนนที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมที่พบว่า
การนับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนนโดยที่ กกต.ยังไม่เคยตอบค าถามนี้ได้ นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้งที่พบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 44 วัน ต่างจากการเลือกตั้ง
เมื่อปี 2554 ที่ใช้เวลาเพียง 2 วันในการประกาศผล ซึ่งนอกจากประเทศอินเดีย ที่มีประชากรมากเป็นพันล้านคนก็ไม่มี
ประเทศไหนในโลกท่ีใช้เวลาในการประกาศผลถึง 1 เดือนเหมือนประเทศไทย นอกจากนี้ นายธนาธร ยังมองว่า กกต. มี
อ านาจทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และอ านาจตุลาการอยู่ในตัวเอง แต่กลับเป็นองค์กรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง
กกต. ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของ สนช. โดยไม่มีอ านาจยึดโยงกับประชาชนจึงมองว่า กกต.ที่เลือกข้างทางการเมืองเป็น
ต้นเหตุน ามาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แสดงให้เห็นชัดว่า กกต. 
ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ด้านนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กกต.ในยุคหลัง ตนคิดว่าตัวเอง
มีอ านาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเชิญ กกต. มาให้ความเห็น กกต.ก็จะส่ง
ระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอจึงท าให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กกต.อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
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นอกจากนี้ กกต. ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่ประชาชน
แจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กกต.จะไปจับด้วยตนเอง และ กกต. ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ชื้อเสียงเลือกตั้ง แต่
กลับท าหน้าที่ค่อยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งท่ีเป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น 

ขณะที่นายพิชาย กล่าวถึงปัญหาการท าหน้าที่ของ กกต. ว่ามี 4 ประเด็นส าคัญ  
1.คือการท างานที่ไม่บรรลุประสิทธิผล เพราะยังมีการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่

รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ กกต.สามารถตามได้ทัน ท าให้ กกต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ถึงข้ันที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับไล่  

2.กกต. ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้น าทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งมากที่สุด  3.กกต. มีปัญหาเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจจัยในคดี รวมถึงความไร้
ประสิทธิ์ภาพในการท างาน  และ 4.กกต. มีปัญหาการท างานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไลกีดกันการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง 

ด้านนายสมชัย กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบันยังมีกลโกงเหมือนในยุค 30 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการ
เลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่มาการร้องเรียนถึงการสวมสิทธิลงเลือกตั้งแทนกัน ซึ่งย้อนกลับ
ไป 30 ปีที่แล้วพบว่ามีเขตเลือกตั้งแห่งหนึ่งมีผู้ใช้สิทธิกันมากจนได้รับรางวัลยกย่องการจัดการเลือกตั้งดีเด่น ซึ่งจากการ
ลงไปเก็บข้อมูลพบว่า เกิดจากกรรมการหน่วยเลือกตั้งกาบัตรใส่หีบแทนประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องไปเลือกตั้งเอง 
ท าให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวมีสถิติผู้มาใช้สิทธิมากถึง 92% ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้เลว 2 ต่อ เพราะกรรมการโกงเลือกตั้งแล้ว 
แล้วยังเอาผลงานเลวไปขอรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย ท าให้อ าเภอนั้นได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นอ าเภอที่มีประชาชน
ไปใช้สิทธิมากท่ีสุด ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา ฝ่ายการพยายามเข้ามาแทรกแซง กกต.โดยแต่งตั้งคนของตนเอง เข้ามาเป็น 
กกต.เพ่ือช่วยในการจัดการเลือกตั้ง ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมือง 

นายสมชัย ยังยุให้ไปต่อรองต าแหน่งรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรี ใครอยากได้ต าแหน่งก็มาต่อรองได้เลย เพราะ
ตนเองเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรี ยังไม่กล้ายุบสภา นายกรัฐมนตรี ต้องฟังฝ่ายการเมือง ไม่เช่นนั้น 4 กุมารคงไม่ลาออก 
นายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจอะไรเลย เพราะภายใต้กติกาที่สร้างขึ้นมา หากยุบสภาในวันนี้  พรรคพลังประชารัฐ จะ
สามารถส่ง ส.ส. รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 80 เขต และจะกลายเป็นวินาศทางการเมือง จากกฏหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890002 
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18 ก.ค. 2563 

รุมสวดกกต.ไร้ประสิทธิภาพจัดเลือกตั้ง 

 
เสวนา "ก้าวหน้า" นักการเมือง-นักวิชาการ สวดยับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ล้มเหลววางตัวเป็นกลางทางการ

เมือง ไม่ให้ความร่วมมือตรวจสอบ ปล่อยทุจริตย้อนยุคกลับไป 30 ปี  

(18 กรกฎาคม 2563) คณะก้าวหน้าได้จัดเสวนาเรื่อง กกต.ไทยอย่างไรต่อดี? โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ประธานคณะก้าวหน้านายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตนักวิชาการ

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และนายสมชัย ศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมงาน

ดังกล่าว 

นายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่อง กกต.ในวันนี้ (18ก.ค.) เพราะเห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้ง

จ านวนมาก โดยเฉพาะระบบการนับคะแนน ที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งจ.นครปฐม ที่

พบว่าการนับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนน โดยที่ กกต.ยังไม่เคยตอบค าถามนี้ได้ 

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้ง ที่พบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 
44 วัน ต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 วันประกาศผล นอกจากประเทศอินเดีย ที่มีประชากรมาก
เป็นพันล้านคน ก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 1 เดือนเหมือนประเทศไทย 

"ผมมองว่า กกต. มีอ านาจทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และอ านาจตุลาการอยู่ในตัวเอง แต่กลับเป็นองค์กรที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง กกต. ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของ สนช. ไม่มีอ านาจยึดโยงกับประชาชน จึงมองว่า กกต.ที่
เลือกข้างทางการเมืองเป็นต้นเหตุน ามาสู่การเลือกตั้งมีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 
เห็นชัดว่า กกต. ล้มเหลวการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง" นายธนาธร กล่าว 

 ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กกต.ในยุคหลัง คิดว่าตัวเอง
มีอ านาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎร เวลาเชิญ กกต. มาให้ความเห็น กกต.ก็จะส่ง
ระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอ จึงท าให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กกต. อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
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นอกจากนี้ กกต. ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่
ประชาชนแจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กกต.จะไปจับด้วยตนเอง และ กกต. ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ซื้อเสียง
เลือกตั้ง แต่กลับท าหน้าที่ค่อยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งท่ีเป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น 

ด้านนายพิชาย กล่าวว่า ปัญหาของ กกต. มี 4 ประเด็นส าคัญ 1.คือท างานที่ไม่บรรลุประสิทธิผล เพราะยังมี
การทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ กกต.
สามารถตามได้ทัน ท าให้ กกต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับไล่ขณะเดียวกัน 2.
กกต.ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้น าทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก
ที่สุด 3.กกต.มีปัญหาเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจจัยในคดี รวมถึงความไร้ประสิทธิ์ภาพใน
การท างาน และ 4.กกต.มีปัญหาการท างานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไลกีดกันการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378785844/ 
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เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.20 น.                      

เสวนาคณะก้าวหน้า รุมอัด กกต.เหลววางตัวเป็นกลาง-ใช้อ านาจตามใจ 

 
วงเสวนา” อัดกกต.ล้มเหลววางตัวเป็นกลางทางการเมือง วางตัวอยู่เหนื่อการตรวจสอบ-ใช้อ านาจตาม 

อ าเภอใจ จวกปราบทุจริตหาเสียงไม่ได้ จ้องจับผิดนักการเมืองปราศรัย                     
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ชั้น 8 ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ คณะก้าวหน้า จัดเวทีเสวนาสาธารณะ 

New Consensus Thailand เสนอตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมี
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายพิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธาน
คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)  และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ร่วมด้วย  

โดยนายธนาธร กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องพูดเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะเห็นถึงความผิดปกติ
ของการเลือกตั้งจ านวนมาก โดยเฉพาะระบบการนับคะแนนที่เห็นได้ชัดจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในเขต
เลือกตั้งจ.นครปฐม ที่พบว่าการนับคะแนน 2 ครั้งไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผลคะแนนโดยที่ กกต.ยังไม่เคยตอบ
ค าถามนี้ได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการประกาศผลการเลือกตั้งที่พบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้เวลาในการประกาศผลถึง 
44 วัน ต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ที่ใช้เวลาเพียง 2 วันในการประกาศผล  อีกทั้งกกต.ชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยไม่มีอ านาจยึดโยงกับประชาชน จึงมองว่า กกต.ที่เลือกข้างทางการเมือง เป็นต้นเหตุ
น ามาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างมาก และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 แสดงให้เห็นชัดว่า กกต.ล้มเหลวใน
การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ด้านนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านการเลือกตั้งมา 8 สมัย เห็นว่า กกต.ในยุคหลังคิดว่าตัวเองมี
อ านาจ อิสระจนปราศจากการตรวจสอบ แม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเวลาเชิญ กกต. มาให้ความเห็น กกต.ก็จะส่ง
ระดับเจ้าหน้าที่มาเสมอ จึงท าให้เห็นชัดว่าตัวกรรมการ กกต.อยู่เหนือการตรวจสอบและใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
นอกจากนี้ กกต.ยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต การจับทุจริตที่ผ่านมา มักมาจากเบาะแสที่ประชาชน
แจ้งเท่านั้น น้อยกว่าที่ กกต.จะไปจับด้วยตนเอง และ กกต.ยังล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริต ชื้อเสียงเลือกตั้ง แต่
กลับท าหน้าที่ค่อยจับผิด การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ทั้งท่ีเป็นเรื่องทางความคิดเท่านั้น  

ขณะที่นายพิชาย กล่าวถึงปัญหาการท าหน้าที่ของ กกต.ว่ามี 4 ประเด็นส าคัญ 1.คือการท างานที่ไม่บรรลุ
ประสิทธิผล เพราะยังมีการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ในขณะที่รูปแบบการทุจริตมีความซับซ้อน
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มากข้ึน โดยที่ กกต.สามารถตามได้ทัน ท าให้ กกต.มีความเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงขั้นที่ประชาชนต้องลงชื่อกับขับ
ไล่ 2. กกต.ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้น าทางการเมือง แต่กลับไปหมกมุ่นว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
มากที่สุด 3.กกต.มีปัญหาเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นธรรมในการวินิจจัยในคดี รวมถึงความไร้ประสิทธิ์ภาพ
ในการท างาน และ 4.กกต.มีปัญหาการท างานร่วมกับประชาชน แต่กลับสร้างกลไลกีดกันการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้ง  

ส่วนนายสมชัย กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบันยังมีกลโกงเหมือนในยุค 30 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการ
เลือกตั้งซ่อมจ.ล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่มาการร้องเรียนถึงการสวมสิทธิลงเลือกตั้งแทนกัน ซึ่งย้อนกลับไป 
30 ปีที่แล้วพบว่ามีเขตเลือกตั้งแห่งหนึ่งมีผู้ใช้สิทธิกันมากจนได้รับรางวัลยกย่องการจัดการเลือกตั้งดีเด่น ซึ่งจากการลง
ไปเก็บข้อมูลพบว่า เกิดจากกรรมการหน่วยเลือกตั้งกาบัตรใส่หีบแทนประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องไปเลือกตั้งเอง 
ท าให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวมีสถิติผู้มาใช้สิทธิมากถึง92 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้เลว 2 ต่อ  ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่า
นายกฯยังไม่กล้ายุบสภา นายกฯฟังฝ่ายการเมือง ไม่เช่นนั้น 4 กุมารคงไม่ลาออก และภายใต้กติกาท่ีสร้างขึ้นมา หากยุบ
สภาฯในวันนี้ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะสามารถส่ง ส.ส.รับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 80 เขต และจะกลายเป็นวินาศทาง
การเมือง จากกฏหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785515 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/785515
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:14 น.        

'ทอน-ช่อ' ควง 'นิพิฎฐ-์สมชัย-ครป.' เปิดตึกไทยซัมมิท ย าใหญ่ 'กกต.-องค์กรอิสระ' วิปลาส! 

 

18 ก.ค.63 - ที่ห้องประชุมวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท เพจ New Consensus Thailand จัดเวทีเสวนา
สาธารณะ ตอน องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายสมชัย 
ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และประธานคณะก้าวหน้า 

นายธนาธร กล่าวว่า ประสบการณ์ส่วนตัวที่ท าพรรคอนาคตใหม่ เราได้เห็นความผิดปกติหลายอย่างของ กกต. 
แต่ที่ขอยกมาคือกรณี การนับคะแนนใหม่ของเขต 1 จ.นครปฐม ซึ่งเราร้องเรียนไปยัง กกต.ให้มีการนับคะแนนใหม่ แล้ว
การนับคะแนนใหม่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน ผลการนับใหม่คือการมีบัตรเพ่ิมขึ้น 25 ใบ แล้วคะแนนก็เปลี่ยนไป แต่ไม่มี 
กกต.รับผิดชอบหรือตอบค าถามในกรณีนี้ อีกทั้งเรื่องการประกาศผล ถ้าย้อนกลับไปเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 ประกาศผล
อย่างเป็นทางการในอีก 2 วันทันที แต่การเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 ที่ กกต.ประกาศผลทางการใช้เวลาถึง 45 วัน ใน
ประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนใช้เวลาประกาศเป็นเดือน  

กกต.มีหน้าที่ก าหนดข้อกฎหมาย จัดเลือกตั้งที่สุจริต แต่ปัจจุบันยังตรวจสอบคัดค้านอะไรไม่ได้เลย เราทราบ
กันดีว่า กกต.ชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งมาจาก สนช. ซึ่งมาจาก คสช. ท าให้ กกต.ที่เลือกข้างทางการเมือง ไม่ยึดโยงกับ
ประชาชน จนน ามาสู่การเลือกตั้งที่มีข้อกังขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หลังการเลือกตั้งวันที่  24 มี.ค. 2562 ท าให้เห็นถึง
ความล้มเหลวของความเป็นกลาง การธ ารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง 

นายธนาธร กล่าวด้วยว่า ความวิปลาสหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งใน กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งความ
วิปลาสนี้เป็นอาการไม่ใช่เป็นโรค แต่ต้นตอของเชื้อโรค คือ การอยากสืบทอดอ านาจ พวกเขาฝืนกระแสที่จะให้มีการ
เลือกตั้งจากสังคมไม่ได้ จึงได้ร่างรัฐธรรมนูญ 2560 แล้วเลือกตั้งให้ได้เสื้อคลุมมา รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นการเขียนเพื่อ
อภิสิทธิ์ชน รับประกันว่าพวกเขาจะสืบทอดอ านาจต่อได้ โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิไม่มีเสียงแย่งชิงอ านาจ ท าให้ ส.ส.ใน
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สภาที่มาจาการเลือกตั้งถูกทับด้วยเสียง ส.ว. 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้ง คสช. ดังนั้น ในวันนี้ถ้าไม่มีฉันทามติ ประเทศ
เดินหน้าไปไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถหารัฐธรรมนูญที่ตรงกัน เราจะไม่เดินหน้าได ้

ขณะที่ นายนิพิฎฐ์ กล่าวว่า ในยุคนี้ถ้าจะเป็นแค่ประชาธิปไตยจะไปไม่รอด ต้องมีอะไรมาน าหน้าประชาธิปไตย 
จึงเกิดเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย เพ่ือไปตรวจสอบถ่วงดุลการบริหาร จึงต้องมีองค์กรอิสระเข้ามา ตนเห็นการใช้อ านาจ
ของ กกต.ในทุกยุค คือในปัจจุบันเหมือนคนชั่วมาเจอกับคนเลว ระยะหลังๆ มา กกต.คิดว่าตนเองมีอ านาจแล้วอยู่เหนือ
การตรวจสอบ ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เราไม่เห็นนักการเมืองคนไหนลุกขึ้นสู้ กกต. เพราะนักการเมืองเองก็สีเทาเลยไม่
กล้า กกต.เลยใช้อ านาจได้ตามใจ ส่วนในการท างาน กกต.มักมองสถิติคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ซึ่งมันผิด
เป้าหมายการท างานขององค์กร ที่ควรต้องตั้งเป้าจับทุจริตให้มากที่สุด 

วันนี้ตนมอง กกต.มีความไม่เป็นมืออาชีพ ไม่มีมาตรฐาน เมื่อ กกต. คุณสมบัติมหาเทพ ไม่เคยท าเรื่องการ
เลือกตั้ง รังเกียจการเมือง แต่มาท างานการเลือกตั้งแบบนี้ผิด รวมถึงการท างานขององค์กรอิสระและศาลผิดพลาดทุก
องค์กร ที่ตั้งหลักสูตรพิเศษขึ้นมา ท าให้ผู้พิพากษามานั่งคุยกับนักการเมือง ถ้าท าแบบนี้ระวังจะติดเชื้อจากนักการเมือง 
คือเชื้อความโลภ และความคุ้นเคยจะท าให้ไม่เกิดความเป็นกลางได้ 
ด้าน นายพิชาย กล่าวว่า ก่อนนี้การเลือกตั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัด หลังจากนั้นสังคมไทยก็มีการเลือกตั้งอย่าง
ต่อเนื่อง แล้วเกิดการซื้อเสียงมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถก าจัดการซื้อเสียงได้ จากนั้นสังคมต้องการให้มี 
กกต.ขึ้นมา เพ่ือให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม  พอมี กกต.เกิดขึ้นในช่วงปฏิรูป เราจึงได้ กกต.ที่มีความเหมาะสม การ
ท างานชุดนั้นนักการเมืองกลัว นั่นเป็นการทุ่มเทให้การเลือกตั้งปลอดทุจริต 

กกต.เป็นองค์กรที่สังคมคาดหวังว่าจะสร้างความสุจริตในการเลือกตั้ง แต่ต่อมา กกต.กลายเป็นระบบราชการ
อย่างเต็มตัว ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 1.การท างานไม่บรรลุพันธกิจ คือมีการทุจริตเพ่ิมขึ้น ซับซ้อนขึ้น กกต.ตามไม่ทัน ส.ส.
วิถีเก่าเต็มสภา 2.ไม่มีวิสัยทัศน์ หมกมุ่นเลือกตั้งเรียบร้อย คนใช้สิทธิเยอะ ไม่มีนัยยะปฏิรูปการเมือง 3.ปัญหาธรรมาภิ
บาล เป็นรูปธรรมเยอะแยะ ทั้งกรณีโต๊ะจีน การประกาศผลเลือกตั้ง 4.ปัญหาการท างานร่วมกับภาคประชาชน เริ่มกีด
กันภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ 

นายพิชาย กล่าวอีกว่า ปฐมเหตุเรื่องความผิดพลาด การคิดเชิงกรอบ คิดออกแบบเชิงสถาบัน ไม่ใช่เฉพาะ 
กกต. แต่องค์กรอ่ืนด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญออกแบบให้คนในระบบราชการมาก่อน การก าหนดแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือ คน
จ านวนมากที่เหมาะสมไม่มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการองค์กรอิสระเลย ได้คนที่อาจจะมีต าแหน่ง แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านนี้ และเป็นการตัดภาคประชาชนออก ถือเป็นการออกแบบที่ผิดพลาด ถูกครอบง าด้วยข้าราชการเกษียณ เป็น
อ านาจนิยม ระบบพวกพ้อง อุปถัมภ์ วิธีคิดมียุทธศาสตร์เชิ งรับไม่ใช่เชิงรุก ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็อย่าหวังว่าจะ
เปลี่ยนแปลงองค์กรได้เลย 

ถ้าจะแก้ปัญหา กกต.ระยะยาว ต้องไปแก้ในรัฐธรรมนูญ แก้ถึงองค์ประกอบคุณสมบัติ และคุณสมบัติการสรร
หา ให้ขยายเป็นการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมด้วย ไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการ ข้าราชการระดังสูง เ พ่ือคัดคนที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีจิตใจที่ต้องการปฏิรูปการเมือง ส่วนจ านวนกรรมการจะ 5 หรือ 7 คนก็ต้องว่ากันเอง มีมากก็เปลือง
เงินเดือนไปอีก 

ส่วน นายสมชัย กล่าวเสนอถึงทางแก้ไขปัญหา กกต. ว่า ประชาชนต้องสร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจด้วย
ตนเอง เพ่ือให้ กกต.ท าให้ถูกต้องชอบธรรม ไม่ใช่ท าด้วยความชอบของตัวเอง เห็นได้จากการเลือกตั้งซ่อมใน จ.ล าปาง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

ที่ผ่านไปเกือบเดือน ยังไม่กล้าประกาศผล ทั้งที่คะแนนห่างกันทิ้งขาด เพราะประชาชนโวย มีพลังในการตรวจสอบ
ถ่วงดุล และมีกระแสข่าวแพร่สะพัด คนล าปางพูดกันว่าแนวโน้มน่าจะเป็นใบเหลือง แต่ตนมองว่าเรื่องนี้มันต้องมากกว่า
ใบเหลือง ส่วนระยะยาวต้องช่วยกันคิดแก้ไขกฎระเบียบ รัฐธรรมนูญ ในวันนี้สิ่งที่เขาร่างมาก าลังท าร้ายตัวเขาเอง วันนี้
ตนขอยุเลยว่า ใครอยากได้ต าแหน่งรัฐมนตรีท้าให้ต่อรองเลย เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม ไม่กล้ายุบสภาแน่ ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญ อย่าแก้บนผลประโยชน์ใคร ขอให้แก้บนผลประโยชน์ประชาชน และ
ขอให้ กกต. ถ้าติดหนี้บุญคุณใครขอให้ลืม เพราะถ้าโดนลงโทษติดคุก คนส่งเสริมไม่มาติดคุกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71823 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/71823
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 18 กรกฎาคม 2020 เวลา 18:33 

อัด 'กกต.' ล้มเหลววางตัวเป็นกลาง หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค. 
 

 

 

 

 

 

ธนาธร" อัด "กกต." ล้มเหลววางตัวเป็นกลาง หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค. ปลุกทุกฝ่ายหาฉันทามติ เสนอ 4 กรอบ
ข้อตกลงร่วม 

วันที่ 18 ก.ค. ที่ห้องวิวัฒนไชย ไทยซัมมิททาวเวอร์ เวทีแสวงหาฉันทามติใหม่ให้กับประเทศไทย "New Consensus 

Thailand" จัดเสวนาใหนหัวข้อ  "กกต. ไทย อย่างไรต่อดี?" 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า การเลือกตั้งที่ผ่าน
มา เห็นความผิดปกติในการด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เต็มไปหมด ยก 2 ตัวอย่าง 1.การนับคะแนน
ใหม่ เขต1 จ.นครปฐม ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ ร้อง กกต.โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนให้หลังการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งผลจากการ
นับใหม่นั้นมีบัตรเสียเพ่ิมขึ้น 164 ใบ บัตรดีลด 142 ใบ และบัตรประสงค์ไม่ลงคะแนนลดลง 4 ใบ จ านวนบัตรทั้งเขต
เพ่ิมขึ้น 25 ใบ เป็นไปได้อย่างไรที่บัตรลงคะแนนซึ่งตั้งไว้เฉยๆ 1 เดือน ที่ควรจะเท่ากันกับการนับคะแนนครั้งก่อน แต่ปรากฏ
ว่าจ านวนบัตรเปลี่ยนไป แบบนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ และ กกต.ก็ไม่เคยตอบค าถามนี้  "ตัวอย่างที่ 2 ภาพรวมการท างาน
ของ กกต. เช่นการประกาศผล ในยุคสมัยใหม่ไม่มีประเทศไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการนับคะแนนและประกาศผล
อย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกคือ 28 มี.ค.เป็นการประกาศคะแนน ครั้ง
ที่ 2 เกิดขึ้นวันที่ 7 พ.ค.เป็นการประกาศ ส.ส.แบบแบ่งเขต และครั้งที่ 3 เกิดขึ้น 8 พ.ค. ประกาศ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งใช้เวลา
ถึง 45 วัน ขณะที่มาตรฐานทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 24 ชั่วโมง ส าหรับประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการ
ประกาศผล"นายธนาธร กล่าว 

นายธนาธร กล่าวว่า หน้าที่ของ กกต.ต้องเป็น Gatekeeper หรือ ตัวกั้น โดยเป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งผู้ออกกฎการ
เลือกตั้ง และชี้ขาดในการเลือกตั้ง มีทั้ง 3 อ านาจในองค์กรเดี่ยว ที่คนทั่วไปตรวจสอบคัดค้านอะไรไม่ได้เลย  และ
กระบวนการน าไปสู่การถอดถอน กกต. ก็ยากเย็นแทบเป็นไปไม่ได้ กกต.ชุดปัจจุบันมาจาก สนช. ซึ่ง คสช.เลือกมา ด้วย
สถานะที่ กกต.เลือกข้างทางการเมือง ไม่ยึดโยงกับประชาชน จึงน ามาสู่การเลือกตั้งที่เป็นข้อกังขามากมาย ไม่มีองค์กรรัฐ
องค์กรไหนที่มีประชาชนล่ารายชื่อถอดถอนเกือบ 1 ล้านคน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่คือวิกฤตศรัทธากับ
องค์กรอิสระที่จ าเป็นต้องวางตัวเป็นกลาง เพราะตัวเองเป็น Gate Keeper ว่าใครจะเป็นผู้ได้ใช้อ านาจประชาชน แต่
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ที่ 24 มี.ค.2562 กลับล้มเหลวในการด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง และล้มเหลวในการด ารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
ยุติธรรมของการเลือกตั้ง 
"รัฐธรรนูญ 2560 ที่เขาวางไว้ ท าให้เสียงประชาชนไม่มีความหมาย รัฐบาลถูกคุมไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  ส.ส. ถูกคุมไว้ด้วย
ส.ว. เรื่องการตัดสินทางการเมืองอยู่ในมือ กกต. ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าความสองมาตรฐานนี้คือความพยายามสืบทอด
อ านาจของ คสช. อ านาจในประเทศนี้เป็นของใคร ถ้าเราไม่หาค าตอบร่วมกัน และเป็นค าตอบที่ทุกฝ่ายยอมรับ เห็น
ตรงกัน มีการแบ่งอ านาจกันอย่างสมดุล ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้"นายธนาธร กล่าว 

นายธนาธร กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งส าคัญวันนี้เราต้องการข้อตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย เพราะที่ประเทศไทยเดินมาถึง
จุดนี้ เรามีส่วนร่วมทั้งนั้น และจะออกจากจุดนี้ได้ต้องนั่งคุยกัน ยอมรับว่าสังคมไทยมีปัญหาไปต่อไม่ได้  เราต้องการ
กฎระเบียบที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยกัน ซึ่งตนอยากเสนอ 4 กรอบคร่าวๆ ดังนี้ 1.สังคมที่เป็นประชาธิปไตย อ านาจสูงสุดเป็น
ของประชาชน 2.ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระราชฐานะอยู่เหนือความขัดแย้งทาง
การเมือง 3.มีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจ านงประชาชนอย่างแท้จริง มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4.มีนิติ
รัฐ นิติธรรม สิทธิประชาชนได้รับการประกันและทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย 

อ้างอิง : 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13586?utm_source=homepage&utm_medium=int

ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13586?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13586?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 19:26 น.  

‘ธนาธร’ ชง 3 ข้อ วางกติกาใหม่ จัดอ านาจสมดุล เดินหน้าประเทศ 

 
‘ธนาธร’ ชง 3 ข้อ วางกติกาใหม่ จัดอ านาจสมดุล เดินหน้าประเทศ 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิทเวทีแสวงหาฉันทามติใหม่ให้กับประเทศไทย “New 
Consensus Thailand” จัดเสวนาใหนหัวข้อ “กกต.ไทย อย่างไรต่อดี?” โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเห็นข้อกังขาการด าเนินการของกกต. อยาก
ยก 2 ตัวอย่าง คือ 1. การนับคะแนนใหม่ เขต 1 จ.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ร้องกกต. โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือน
ให้หลังการเลือกตั้งทั่วไป ผลจากการนับใหม่นั้นคือ มีบัตรเสียเพ่ิมขึ้น 164 ใบ บัตรดีลด 142 ใบ และบัตรประสงค์ไม่
ลงคะแนนลดลง 4 ใบ จ านวนบัตรทั้งเขตเพ่ิมข้ึน 25 ใบ เป็นไปได้อย่างไรที่บัตรลงคะแนนซึ่งตั้งไว้เฉยๆ 1 เดือน ที่ควร
จะเท่ากันกับการนับคะแนนครั้งก่อน แต่ปรากฏว่าจ านวนบัตรเปลี่ยนไป แบบนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ และกกต.ไม่เคย
ตอบค าถามนี้ และ 2. คือ ภาพรวมการท างานของ กกต. เช่น การประกาศผล ในยุคสมัยใหม่ไม่มีประเทศไหนใช้เวลา
เป็นเดือนอีกแล้วในการนับคะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้ง โดย
ครั้งแรกคือ 28 มีนาคม เป็นการประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เกิดข้ึนวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นการประกาศ ส.ส.แบบแบ่งเขต 
และครั้งที่ 3 เกิดขึ้น 8 พฤษภาคม ประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้เวลาถึง 45 วัน ขณะที่มาตรฐานทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 24 
ชั่วโมง ส าหรับประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการประกาศผล 

“หน้าที่ของ กกต.คือ การเป็น Gatekeeper หรือ ตัวกั้น โดยเป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งผู้ออกกฎการเลือกตั้ง และ
ชี้ขาดในการเลือกตั้ง มีทั้ง 3 อ านาจในองค์กรเดี่ยว แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเกิดข้อข้อกังขามากมาย จนมีประชาชนล่า
รายชื่อถอดถอนเกือบ 1 ล้านคน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน” นายธนาธร กล่าว 

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ความวิปลาสที่พูดถึงหลายๆกรณีวันนี้ ทั้งหมดเป็นอาการ ไม่ใช่เป็นโรค และตัวต้นตอที่
ให้เกิดอาการแบบนี้คือ ความพยายามสืบทอดอ านาจ ของคสช. ที่ว่า 20 ปี นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น จึงเกิดรัฐธรรมนูญ 
2560 ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ของประชาชน รัฐธรรนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพ่ือให้สืบทอดอ านาจ อ านาจนิติบัญญัติก็
ชัดเจนว่าส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งจะคอยปกป้องผลประโยชน์ให้ เพราะเขากลัวส.ส.จะผ่านกฎหมายที่ไปท าลาย
ผลประโยชน์ จึงต้องมีส.ว.แต่งตั้งกลั่นกรองอีกที และ ส.ว.ชุดนี้ยังร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย   รัฐธรรนูญ 2560 ที่
วางไว้ ท าให้เสียงประชาชนไม่มีความหมาย รัฐบาลถูกคุมไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ส.ส.ถูกคุมไว้ด้วยส.ว. เรื่องการตัดสิ น

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/timeline_20200718_153748.jpg
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ทางการเมืองอยู่ในมือขององค์กรอิสระ นี่คือใจกลางของปัญหา อ านาจในประเทศนี้เป็นของใคร ถ้าไม่หาค าตอบร่วมกัน
และเป็นค าตอบที่ทุกฝ่ายยอมรับเห็นตรงกัน มีการแบ่งอ านาจกันอย่างสมดุล ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ 

นายธนาธร กล่าวว่า สิ่งส าคัญวันนี้ต้องการข้อตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย เพราะที่ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ เรา
มีส่วนร่วมทั้งนั้น และจะออกจากจุดนี้ได้ต้องนั่งคุยกัน ยอมรับว่าสังคมไทยมีปัญหาไปต่อไม่ได้ เราต้องการกฎระเบียบที่
ทุกฝ่ายยอมรับด้วยกัน อยากเสนอกรอบคร่าวๆ คือ 1.สังคมที่เป็นประชาธิปไตย อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน 2.
ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 3.มีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจ านงประชาชนอย่าง
แท้จริง มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4 มีนิติรัฐ นิติธรรม สิทธิประชาชนได้รับการประกัน และทุกคนเสมอ
ภาคกันต่อหน้ากฎหมาย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271600 
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18 กรกฎาคม 2563 20:07 น. 

"ธนาธร" อดั กกต. ลม้เหลวในการวางตัวเป็นกลาง - ชี้ปท. อยู่ในยุควกิฤติศรัทธาองค์กรอสิระ 

 

 

 

 

 

 

"ธนาธร" อัด กกต. ล้มเหลวในการวางตัวเป็นกลาง - ชี้ปท. อยู่ในยุควิกฤติศรัทธาองค์กรอิสระ เปรียบความ
วิปลาส-สองมาตรฐานเป็นอาการของเชื้อโรคสืบทอดอ านาจ ปลุกทุกฝ่ายหาฉันทามติ- เสนอ 4 กรอบข้อตกลงร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 ที่ห้องวิวัฒนไชย ไทยซัมมิททาวเวอร์ เวทีแสวงหาฉันทามติใหม่ให้กับประเทศไทย "New 
Consensus Thailand" จัดเสวนาใหนหัวข้อ "กกต. ไทย อย่างไรต่อดี?" 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่าน
มา เราเห็นความผิดปกติในการด าเนินการของ กตต. เต็มไปหมด ตนอยากยก 2 ตัวอย่าง คือ 1. การนับคะแนนใหม่ เขต 
1 จ.นครปฐม ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ ร้อง กกต. โดยเกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนให้หลังการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งผลจากการนับ
ใหม่นั้นคือ มีบัตรเสียเพ่ิมขึ้น 164 ใบ บัตรดีลด 142 ใบ และบัตรประสงค์ไม่ลงคะแนนลดลง 4 ใบ จ านวนบัตรทั้งเขต
เพ่ิมขึ้น 25 ใบ เป็นไปได้อย่างไรที่บัตรลงคะแนนซึ่งตั้งไว้เฉยๆ 1 เดือน ที่ควรจะเท่ากันกับการนับคะแนนครั้งก่อน แต่
ปรากฏว่าจ านวนบัตรเปลี่ยนไป แบบนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ และ กกต.ก็ไม่เคยตอบค าถามนี้ ตัวอย่างที่ 2. คือ 
ภาพรวมการท างานของ กกต. เช่นการประกาศผล ในยุคสมัยใหม่ไม่มีประเทศไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการนับ
คะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีการประกาศถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกคือ 28 มี.ค. เป็น
การประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นวันที่ 7 พ.ค. เป็นการประกาศ ส.ส.แบบแบ่งเขต และครั้งที่ 3 เกิดขึ้น 8 พ.ค. 
ประกาศ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งใช้เวลาถึง 45 วัน ขณะที่มาตรฐานทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 24 ชั่วโมง ส าหรับประเทศสมัยใหม่ไม่มีที่
ไหนใช้เวลาเป็นเดือนอีกแล้วในการประกาศผล 

"หน้าที่ของ กกต.คือ การเป็น Gatekeeper หรือ ตัวกั้น โดยเป็นทั้งผู้บริหาร เป็นทั้งผู้ออกกฎการเลือกตั้ง และ
ชี้ขาดในการเลือกตั้ง มีทั้ง 3 อ านาจในองค์กรเดี่ยว ที่คนทั่วไปตรวจสอบคัดค้านอะไรไม่ได้เลย และกระบวนการน าไปสู่
การถอดถอน กกต. ก็ยากเย็นแทบเป็นไปไม่ได้ กกต.ชุดปัจจุบันมาจาก สนช. ซึ่ง คสช. เลือกมาอีกที ด้วยสถานะที่ กกต. 
เลือกข้างทางการเมือง ไม่ยึดโยงกับประชาชน จึงน ามาสู่การเลือกตั้งที่เป็นข้อกังขามากมาย ไม่มีองค์กรรัฐองค์กรไหนที่
มีประชาชนล่ารายชื่อถอดถอนเกือบ 1 ล้านคน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่คือวิกฤตศรัทธากับองค์กร
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อิสระที่จ าเป็นต้องวางตัวเป็นกลาง เพราะตัวเองเป็น Gate Keeper ว่าใครจะเป็นผู้ได้ใช้อ านาจประชาชน แต่ที่ 24 มี.ค. 
ที่ผ่านมา กลับล้มเหลวในการด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง ล้มเหลวในการด ารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมของ
การเลือกตั้ง" นายธนาธร กล่าว 

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ความวิปลาสที่เราพูดถึงหลายๆ กรณีวันนี้ ทั้งหมดเป็นอาการ ไม่ใช่เป็นโรค และตัวต้น
ตอที่ให้เกิดอาการแบบนี้คือ ความพยายามสืบทอดอ านาจ ของ คสช. ที่ว่า 20 ปี นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น จึงเกิดรัฐธรรมนูญ 
2560 ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของอภิสิทธิ์ชน ที่ยืนยันว่าพวกเขาจะสืบทอดอ านาจต่อไปได้แม้ว่ามีการเลือกตั้งแล้ว รัฐ
ธรรนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพ่ือให้พวกเขาครองอ านาจ ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงแย่งชิงอ านาจมาได้ ทั้งอ านาจบริหาร
ก็มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคอยควบคุม ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดได้ อ านาจนิติบัญญัติก็ชัดเจนว่า ส.ว.ที่มา
จากการแต่งตั้งจะคอยปกป้องผลประโยชน์ให้ เพราะเขา กลัว ส.ส.จะผ่านกฎหมายที่ไปท าลายผลประโยชน์อภิสิทธิ์ชน 
จึงต้องมี ส.ว.แต่งตั้งกลั่นกรองอีกที และ ส.ว.ชุดนี้ยังร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย รวมถึงอ านาจตุลาการ เราก าลังพูด
ถึงองค์กรอิสระที่มีผลต่อการเมืองไทยอย่างมาก เช่น กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. ซึ่งก็มาจากการแต่งตั้งทั้งนั้น "รัฐ
ธรรนูญ 2560 ที่เขาวางไว้ ท าให้เสียงประชาชนไม่มีความหมาย รัฐบาลถูกคุมไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ, ส.ส. ถูกคุมไว้ด้วย 
ส.ว., เรื่องการตัดสินทางการเมืองอยู่ในมือ กกต. , ปปช. , ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าความวิปลาสหรือความสองมาตรฐานนี้
คืออาการ ตัวเชื้อโรคคือความพยายามสืบทอดอ านาจของ คสช. และสิ่งที่บ่มเพราะเชื้อโรคนั่นคือใจกลางของปัญหาที่ว่า 
อ านาจในประเทศนี้เป็นของใคร เป็นของอภิสิทธิ์ชนคนกลุ่มน้อยหรือเป็นของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นี่คือใจ
กลางของปัญหา อ านาจในประเทศนี้เป็นของใคร ถ้าเราไม่หาค าตอบร่วมกัน และเป็นค าตอบที่ทุกฝ่ายยอมรับ เห็น
ตรงกัน มีการแบ่งอ านาจกันอย่างสมดุล ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้" นายธนาธร กล่าว นายธนาธร กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่ง
ส าคัญวันนี้เราต้องการข้อตกลงร่วมกันจากทุกฝ่าย เพราะที่ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ เรามีส่วนร่วมทั้งนั้น และจะออก
จากจุดนี้ได้ต้องนั่งคุยกัน ยอมรับว่าสังคมไทยมีปัญหาไปต่อไม่ได้ เราต้องการกฎระเบียบที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยกัน ซึ่งตน
อยากเสนอกรอบคร่าวๆ คือ 1. สังคมที่ เป็นประชาธิปไตย อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน 2. ประเทศที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระราชฐานะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง 3.มีระบบรัฐสภาที่
แสดงออกซึ่งเจตจ านงประชาชนอย่างแท้จริง มีรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 4 มีนิติรัฐ นิติธรรม สิทธิ
ประชาชนได้รับการประกัน และทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย 

อ้างถึง : https://siamrath.co.th/n/170575 
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:26 น.        

ทอน' ยืนยัน 2 หนุ่มนักประชาธิปไตยเมืองระยอง ชูป้าย 'พ่องง-ไอ้สัส' ไม่ใช่ค าหยาบแต่คือความ

กล้าหาญ 
 

 

18 ก.ค.63 - ที่ชั้น 8 หน้าห้องประชุมวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ ถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา (เยาวชนปลดแอก) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ จะไปร่วมด้วย
หรือไม่ หรือให้ก าลังใจอย่างไร ว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่า
นักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงค์ที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ชักใย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใ จ ซึ่ง
ตนขอส่งก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จการ 
รวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตน ขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย 

"ขอให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เพ่ือแสดงออกว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจ การ
ท ารัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย" นายธนาธร กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่คารวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.
กลาโหม ด้วยค าหยาบ ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนับสนุนการใช้ค าหยาบคาย นายธนาธร 
กล่าวว่า การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ใน
ต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ และมองว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่
มองว่าเป็นความกล้าหาญในการท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
รัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกันและกัน และขอบคุณคนที่กล้า
หาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71812 

https://www.thaipost.net/main/detail/71812
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เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.54 น.                      

'ธ'ธนาธร'ไม่ร่วมชุมนุมนศ.เย็นนี้  หวั่นถูกโยงอยู่เบื้องหลัง  

 
                    ธนาธร” ชี้ปรับครม.ศก. ไม่เปลี่ยนหัวหน้ารบ.ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  เหน็บคกก. ปฎิรูป 13 ด้าน แค่
ตบรางวัลคนหนุนคสช. เชื่อไม่มีบทบาทพาปท.ไปข้างหน้า                      
                    เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ชั้น 8 ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ ว่า การจัดงานวันนี้เป็นการชี้ให้ประชาชนเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร ส่วนที่มีตัวแทนจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
มาร่วมถือเป็นสัญญาณว่าทุกพรรคเห็นพ้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ตนมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การ
ปฏิรูปองค์กรอิสระ ไม่ได้มีแต่คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่มีภาคประชาชนและพรรคการเมืองอ่ืน ๆ 
ที่พูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งใดท่ีร่วมกันได้ ก็พร้อมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย  

เมื่อถามว่า ในการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรย์ประชาธิปไตยวันนี้ จะไปร่วมด้วยหรือไม่ นาย
ธนาธร กล่าวว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน ทั้งนี้ตนมองว่านักศึกษาท า
กิจกรรมด้วยเจตจ านงค์ที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ชักใย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ ซึ่งตนขอส่ง
ก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ 
รวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย 

เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทีมเศรษฐกิจที่มีการเปิดรายชื่อของนายปรีดี ดาวฉาย 
ประธานกรรมการสมาคมธนาคารธนาคารไทย มาร่วม ด้วย นายธนาธร มองหัวเราะและตอบว่า ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
รายชื่อทีมเศรษฐกิจไม่ส าคัญ ตราบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม การเปลี่ยนทีมท างานแต่หัวหน้าทีมไม่เปลี่ยน 
คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรกับการด าเนินการทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่ตนนั่งดูการใช้งบประมาณ
ของประเทศ  เห็นชัดว่างบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองความเดือดร้อนประชาชน ส่วนรายชื่อ
คณะกรรมการปฏิรูป 13 ด้านนั้น เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เจตนา ที่จะปฏิรูปอย่างเดียว แต่เป็นการตบรางวัลให้กับคนที่ช่วย 
สนับสนุน คสช. และช่วยในการท ารัฐประหารมากกว่า จึงไม่ต้องสงสัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีบทบาทในการพาประเทศไทยไปข้างหน้า 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785505 

https://www.dailynews.co.th/politics/785505
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18 ก.ค. 2563 - 16:00 น.  

ธนาธร ยัน ไม่ไปร่วมชุมนุม แต่ขอส่งก าลังใจให้คนรักปชต. ต่อสู้เผด็จการ  

 
ธนาธร ยัน ไม่ไปร่วมชุมนุม แต่ขอส่งก าลังใจให้คนรักปชต. ต่อสู้เผด็จการ  
วันที่ 18 ก.ค. ที่ชั ้น 8 ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ นายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ ประธาน

คณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา ที่อนุสาวรย์ประชาธิปไตย  
นายธนาธร กล่าวว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ตนยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน ตนมอง

ว่านักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้ นจึงไม่ได้ไปเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ  

ตนขอส่งก าล ัง ใจให ้ก ับน ักศ ึกษาและประชาชน ที ่ต ้องการ เร ียกร ้องให ้ประเทศไทย กล ับสู่
ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษา
กลุ่มนี้ด้วย  

"ขอให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอด
อ านาจ การท ารัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย"  

ผู ้สื ่อข่าวถามถึงกรณีที ่ไปคารวะ 2 นักเคลื ่อ นไหว ที ่มาชูป ้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนับสนุนการใช้ค าหยาบ นายธนาธร กล่าวว่า 
การแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ใน
ต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ และมองว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ 
แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญในการท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม  

ทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คน
ธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกันและกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า 
เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4530541 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4530541
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/ธนาธร-2.jpg
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สยามรัฐออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2563 17:20 น.  

'ธนาธร' ลั่น 2 นักชูป้ายระยอง ไม่ใช่ค าหยาบแต่คือความกล้าหาญ 

 

วันที่ 18 ก.ค.63 ที่ชั้น 8 หน้าห้องประชุมวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ ถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา (เยาวชนปลดแอก) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ จะไปร่วมด้วย
หรือไม่ หรือให้ก าลังใจอย่างไร ว่า ขนาดไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่า
นักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงค์ที่แน่วแน่ พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้วจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ชักใย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ ซึ่ง
ตนขอส่งก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จการ 
รวมถึงเชิญชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตน ขอให้สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย 

"ขอให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เพ่ือแสดงออกว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจ การ
ท ารัฐประหาร และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย" นายธนาธร กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่คารวะ 2 นักเคลื่อนไหว ที่มาชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ด้วย
ค าหยาบ ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนับสนุนการใช้ค าหยาบคาย นายธนาธร กล่าวว่า การ
แสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศ
เวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้ค าที่รุนแรงมากกว่านี้ และมองว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่มองว่าเป็น
ความกล้าหาญในการท้าทายอ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูก
คุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้นจึงต้องปกป้องกันและกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุก
ขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะเขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170544 

https://siamrath.co.th/n/170544
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200718/a0baa30958aa64cdfbd8fc295d9082cf427f2eef1ee60da8515dbe0d23d95e9d.jpg?itok=a3y0AcFT
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วันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 - 10:29 น. 

สมชัย ยันเปลี่ยนโลโก้พรรค ต้องท าในที่ประชุมใหญ่แล้วแจ้งเลขา กกต.ทราบใน15 วัน 
 

 
สมชัย ยันเปลี่ยนโลโก้พรรค ต้องท าในที่ประชุมใหญ่แล้วแจ้งเลขา กกต.ทราบใน15 วัน 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัย

รังสิต อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพ่ือแจ้งถึงทุกพรรคการเมืองกรณี
การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายของพรรคการเมืองหรือโลโก้พรรค ขอเรียนว่า  
1. ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อบังคับพรรค” ตามมาตรา 15 พรป.พรรคการเมือง  
2. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ต้องกระท าในที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา 38(2) 
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งเลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมือง ทราบใน 15 วัน เพ่ือไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 38 วรรคสอง 
 4. การน าโลโก้ใหม่มาใช้เพ่ือการใดก็แล้วแต่ โดยไม่มีการเปลี่ยนข้อบังคับ เป็นการกระท าท่ีผิดข้อบังคับพรรค 
5. คณะกรรมการบริหารพรรค มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลไม่ให้สมาชิก กระท าการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคตามมาตรา 22  
6. เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคว่าสมาชิกท าผิดข้อบังคับ ให้ คณะกรรมการบริหารมีมติ หรือสั่งการ
ให้ยุติการกระท านั้นโดยพลันตามมาตรา 22 วรรคสาม 
7. กรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า กรรมการบริหารพรรค ไม่ด าเนินการตามวรรคสาม โดยไม่สั่ง
การให้ยุติการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องให้ กกต.เพ่ือพิจารณามีค าสั่งให้ คณะกรรมการบริหารพ้น
จากต าแหน่งทั้งคณะ และห้ามด ารงต าแหน่งใดในพรรคอีก 20 ปี 
ส าหรับพรรคการเมืองที่แจ้งเปลี่ยนโลโก้ในที่ประชุมมีเพียงพรรคพลังประชารัฐมีการประชุมใหญ่เม่ือ 27 มิถุนายน 2563 
และพรรครวมพลังประชาชาติไทยประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271897 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9F1_LzBl9HJ.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9F1_LzBl9HJ.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2271897
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9F1_LzBl9HJ.jpg
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19 ก.ค. 2020 11:52:10 

“จุรินทร์” รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก 
 

 
 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 19 ก.ค.-“จุรินทร์” เลี่ยงตอบนักศึกษาจี้ยุบสภาฯ ชี้รัฐบาลมีหน้าที่รับฟังความเห็น
จากทุกกลุ่ม แต่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ให้สัมภาษณ์กรณีนักศึกษากลุ่มเยาวชนปลดแอกเรียกร้องให้ยุบสภาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ว่า ไม่ขอให้ความเห็นเรื่อง
รายละเอียดในข้อเรียกร้อง เเต่รัฐบาลมีหน้าที่รับฟังความเห็นจากทุกกลุ่ม ส่วนอะไรท าได้ไม่ได้ มากน้อยเเค่ไหนต้องชี้
เเจงท าความเข้าใจ เป็นคือหลักท่ีรัฐบาลจะต้องยึดไว้ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ทุกฝ่ายอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยด ารงอยู่ในประเทศยิ่งขึ้นไป 
รูปธรรมที่จะนับหนึ่งให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ที่ก าหนดไว้ พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนเรื่องนี้ตั้งเเต่ต้น ถึงขั้นระบุได้เลยว่าอย่างน้อยควรจะแก้ในมาตรา 256 ซึ่งเป็น
มาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

“ต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก หรือก าหนดเงื่อนไขไว้เกือบจะแก้ไม่ได้เลย ควรจะปลดล็
อกตรงนี้ก่อน ถ้ามากกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่ง ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร ก าลัง
ด าเนินการอยู่ คิดว่าใกล้ข้อยุติเเล้ว”  นายจุรินทร์  กล่าว.-ส านักข่าวไทย       

 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f13d17ae3f8e40aef462b69 

 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5f13d17ae3f8e40aef462b69
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เผยแพร่: 19 ก.ค. 2563 00:29   ปรับปรุง: 19 ก.ค. 2563 09:05    

“เพื่อไทย” ยังไม่ปรับ กก.บห.ประชุมใหญ่ 21 ก.ค.นี้ - ระดมแกนน า-ส.ส.ทั่วประเทศช่วย 
“สลิลทิพย์” หาเสียงเลือกซ่อมปากน้ า 

 
“เพื่อไทย” พร้อมประชุมใหญ่ 21 ก.ค.นี้ “เนุด ษฐ์” เผยยังไม่ขยับ กก.บห. ม่ันใจ “สลิลทิพย์” เข้าวิ

นเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ปูพรมแกนน า-ส.ส.ช่วยหาเสียงเต็มสูบ 
เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. ในฐานะเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าในการเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปีของพรรคเพ่ือไทย ที่ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ก.ค.นี้ว่า ทางพรรค
ได้แจ้งวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วเสร็จ ไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
รับทราบเป็นที่เรียบร้อย โดยสาระส าคัญของการประชุมนอกเหนือจากการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและสถานะทาง
บัญชีต่างๆของพรรคเพ่ือไทยในช่วงที่ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการปรับปรุงข้อบังคับที่เก่ียวกับการด าเนินการของสาขาพรรค, 
ตัวแทนประจ าสาขาพรรค และตัวแทนประจ าเขตเลือกตั้ง ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนั้นยังต้องมีการ
คัดเลือกบุคคลขึ้นมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้งในระดับต่างๆของพรรคทั้งชุดจ านวน 15 คน 
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เพราะต้องเป็นตัวแทนสาขาพรรค เนื่องจากชุดเดิมได้รับข้อยกเว้นในการเลือกตั้งปี 
2562 ดังนั้นเราจึงต้องด าเนินการให้ครบถ้วนในการประชุมครั้งนี้ 

ส าหรับการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรคท่ีมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับปรุงนั้น น.อ.อนุดิษฐ์ เปิดเผยว่า 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารที่มีอยู่ยังท างานได้ดี และยังไม่ถึงเวลาจึงยังจะไม่ด าเนินการในการประชุมครั้งนี้ 

ผู้สื่อข่าวถามถึงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ที่พรรคเพ่ือไทยส่ง นางสลิลทิพย์ 
สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครของพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า หลังจากผู้สมัครได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อย ผู้สมัครก็ลงพ้ืนที่หา
เสียงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเพ่ือน ส.ส.ของพรรคก็จะผลัดเปลี่ยนกันลงพ้ืนที่หาอย่างเข้มข้น โดยวันที่ 22 ก.ค.นี้ ตน, 
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ฝ่ายค้าน พร้อมด้วย ส.ส.กทม.
บางส่วน ก็จะร่วมลงพ้ืนที่กับนางสลิลทิพย์ 

“ประเด็นในการหาเสียงของพรรคเพ่ือไทย จะเน้นถึงความจ าเป็นให้เลือกคุณสลิลทิพย์ ให้เข้ามาเป็น ส.ส. เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล โดยหลังจากนี้ผู้ใหญ่และแกนน าของพรรคจะสลับกันลงพ้ืนที่เพ่ือ
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ช่วยคุณสลิลทิพย์หาเสียงจนถึงวันเลือกตั้งอย่างเต็มที่ โดยมั่นใจว่าคุณสลิลทิพย์จะได้กลับมาท าหน้าที่ผู้แทนฯของชาว
สมุทรปราการในสภาฯอีกครั้ง” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000073872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000073872
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:09 น. 

เพื่อไทยทุ่มสุดก าลังขน 'บิ๊กเนม' ช่วย 'สลลิทพิย์' เลอืกซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 
 

 

 

 

 

 

18 ก.ค.63 - น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจ าปีพรรคเพื่อไทย วันที่ 21 ก.ค.จะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ว่า การประชุมที่จะเกิดขึ้นมีวาระ
การประชุมเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบ
เป็นที่เรียบร้อยโดยสาระส าคัญของการประชุมนอกเหนือจากการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและสถานทางการเงินของ
พรรคเพ่ือไทยในช่วงที่ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการด าเนินการของสาขาพรรคและตัวแทน
ประจ าสาขาพรรคและตัวแทนประจ าเขตเลือกตั้ง ให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  นอกจากนั้นพรรค
เพ่ือไทยยังต้องมีการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคทั้งชุดจ านวน 15 คน 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเพราะต้องเป็นตัวแทนสาขาพรรคเนื่องจากชุดเดิมได้รับข้อยกเว้นในการเลือกตั้งปี 
62 ดังนั้นเราจึงต้องด าเนินการให้ครบถ้วนในการประชุมครั้งนี้ ส าหรับการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารที่หลายคน
หลายคนคาดการว่าจะมีการปรับปรุง ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารที่มีอยู่ยังท างานได้ดีและยังไม่ถึงเวลาจึงยังจะไม่
ด าเนินการในการประชุมครั้งนี้ 

ผู้สื่อข่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการที่พรรคเพ่ือไทยส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครของ
พรรค น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่าหลังจากผู้สมัครได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อย ผู้สมัครก็ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับ
เพ่ือนส.ส.ของพรรคก็ช่วยกันลงพื้นที่หาอย่างเข้มข้น โดยวันที่ 22 ก.ค. ตน นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และ
ส.ส.กทม.จะร่วมลงพ้ืนที่กับผู้สมัคร เพ่ือบอกถึงความจ าเป็นให้เลือกส.ส.พรรคเพ่ือไทย เข้าไปตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล และหลังจากนี้ผู้ใหญ่ของพรรคจะสลับกันลงพื้นที่เพ่ือช่วยผู้สมัครหาเสียงจนถึงวันเลือกตั้ง. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71832  

https://www.thaipost.net/main/detail/71832
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'เบาหวิว' ลุยตั้งพรรค 'ปลดล็อก' โวลั่นนโยบายโดนใจ เปิดตัว ฮือฮาแน ่
 

 
18 ก.ค.63 - นายเบาหวิว มณีแจ่ม ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคปลดล็อก กล่าวว่า ตนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ

การเมือง ได้พูดคุยน ามาสู่การท าพรรคการเมือง ชื่อพรรคปลดล็อก สัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้ตัวแทนไปยื่นจดแจ้ง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยชื่อนี้ใช้ได้ ไม่ไปซ้ ากับพรรคอ่ืน หลังจากนี้จะด าเนินการ
ตามขั้นตอน หาสมาชิกพรรค จัดตั้งสาขาพรรคแต่ละภาค และรายละเอียดต่างๆที่กฎหมายก าหนด เพ่ือน าไปสู่การ
รับรองให้เป็นพรรคโดยสมบูรณ์ พรรคปลดล็อกในความหมายคือ ขอปลดล็อกประเทศ ปลดล็อกสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรค
ต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งหลาย เพ่ือให้เขามีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีข้ึน 

นายเบาหวิวกล่าวว่า ส่วนตัวรู้จักกับส.ส.และสมาชิกพรรคเพ่ือไทย พรรคเพ่ือชาติ มีสายสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก
พรรคทั้ง2พรรคอยู่หลายคน แต่พอถึงเวลาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น จึงได้ไปหารือกับเพ่ือนๆกับ
คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ เห็นตรงกันว่า ควรออกมาท าพรรคการเมืองในรูปแบบที่เราอยากจะให้เป็นเองดีกว่า ในส่วน
ของทุนนั้น ตนและพรรคพวกที่เป็นคนรุ่นใหม่ลงขันรวบรวมได้จ านวนหนึ่ง คงเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมการเมือง 
ส าหรับนโยบาย คิดเอาไว้บ้าง แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียด บอกได้แค่ว่า จะเน้นไปตามความต้องการของประชาชน 
สมาชิกหรือผู้สมัครส.ส.ของพรรคสามารถน าไปสื่อสารได้อย่างตรงจุด ชัดเจนเพราะมีอยู่ไม่กี่ข้อ และไม่ใช่เรื่องขายฝัน 
นอกจากนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกคนรุ่นใหม่ หากมีแนวคิด อุดมการณ์ตรงกัน เรายินดีเปิดรับ 

"แม้จะยังไม่เป็นพรรค แต่เราได้วางกรอบเอาไว้ว่า จะไม่ตอบโต้ทางการเมือง ใครว่าใครด่าอะไรช่างเขา เราเฉย
อย่างเดียวเดี๋ยวคนก็สงสารเอง ไม่ตอบโต้ ใครมาเป็นโฆษกหรือรองโฆษก เน้นพูดแต่ด้านนโยบาย ไม่ให้ตอบโต้ วัน
ข้างหน้า ถ้าได้เป็นพรรคโดยสมบูรณ์แล้ว จะมีการเปิดตัวอีกครั้ง คงจะเรียกเสียงฮือฮาได้แน่นอน เพราะผมเป็นคนคิด
อะไรไม่เหมือนคนอ่ืน ต้องแปลกแหวกแนว เอาแค่ คนจะมาเป็นผู้สมัครส.ส. อายุห้ามเกิน40ปี ต้องเป็นหนุ่มหรือสาว
หน้าตาดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถด้วย สอดรับกับคณะผู้บริหารพรรค ที่จะมีแต่คนหนุ่มสาวเป็นหลัก และผมก็จะไม่
เข้าไปเป็นในกรรมการบริหารพรรค ให้เขาไปว่ากันเอง”นายเบาหวิวกล่าว 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนายเบาหวิวเคยเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย ต่อมาได้มาร่วมงานกับพรรคเพ่ือชาติ 
เคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคเพ่ือชาติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และยังเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรม รีสอร์ท หลายแห่ง รวมทั้ง คิตตี้รีสอร์ท ภูเรือ จ.เลย ที่เคยมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมเมื่อหลายปีก่อน. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71808 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/71808
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18 ก.ค. 2563 

"ทอน"ชวนคนร่วมชุมนุมเย็นน้ีไม่เอาเผด็จการ 

 
"ธนาธร" เชิญประชาชนร่วมชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ส่งสัญญาณไม่เอารัฐบาลสืบทอดอ านาจ -การท า

รัฐประหาร ปัดอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุน ชี้เคารพ 2 หนุ่มชูป้ายไล่นายกฯ ถือเป็นความกล้าหาญ  

(18 กรกฎาคม 2563) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเสวนาหัวข้อ 
"กกต. ไทยอย่างไรต่อดี?" ถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่อนุสาวรย์ประชาธิปไตย เย็นวันนี้ (18ก.ค.) ว่า ในขณะที่
ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักใย สนับสนุน มองว่านักศึกษาท ากิจกรรมด้วยเจตจ านงค์ที่แน่วแน่ 

"พวกเราไม่ได้มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินใจ ดังนั้น จึงไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่าไปแล้ว จะถูก
กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ให้ก าลังใจ ซึ่งผมขอส่งก าลังใจให้กับนักศึกษาและประชาชนที่
ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย กลับสู่ประชาธิปไตย และต่อสู้กับเผด็จการ รวมถึงชวนประชาชนที่ได้ยินเสียงตนขอให้
สนับสนุนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย" นายธนาธร กล่าว 

ขณะเดียวกัน ขอเชิญชวนไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ว่าไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจหรือการท ารัฐประหาร 
และต้องการให้ประเทศเดินกลับสู่ประชาธิปไตย 

ส่วนกรณีมีภาพเหมือนไปคาราวะ 2 นัดเคลื่อนไหว ชูป้ายขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหว่างลงพ้ืนที่ จ.ระยอง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สนับสนุนนั้น ซึ่งการแสดงออก การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่
เรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย ในต่างประเทศเวลาเคลื่อนไหว ก็มีการใช้ค าที่รุนแรง
มากกว่านี้ 

อย่างไรก็ตาม มองว่าการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องการใช้ค าหยาบ แต่มองว่าเป็นความกล้าหาญ ในการท้าทาย
อ านาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งทุกวันนี้ คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล ก็ถูกคุกคาม ยัดข้อหา ยัดคดี ซึ่งเป็น
สิ่งที่คนธรรมดากลัว ดังนั้น จึงต้องปกป้องกัน และขอบคุณคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า เพราะ
เขาพูดแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
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อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378785822/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/170516 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/437447?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/628676 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378785822/
https://siamrath.co.th/n/170516
https://www.komchadluek.net/news/politic/437447?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437447?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.posttoday.com/politic/news/628676
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:37 น.        

เต็มเหนี่ยวไปเลย 'ไก่ วัฒนา' ยุม็อบไล่รัฐบาล ชี้เปรี้ยงพลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาของ

ประเทศ 

 
18 ก.ค.63 - นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า เย็นวันนี้จะมีการ 

ชุมนุมโดยมี ข้อเรียกร้อง คือ (1) ประกาศยุบสภา (2) หยุดคุกคามประชาชน และ (3) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่  
ส าหรับข้อเรียกร้องที่ (1) กลุ่มผู้เรียกร้องเห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลสืบทอดอ านาจเผด็จการ ไร้

ความสามารถในการบริหารประเทศ ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้อภิสิทธิ์ชน
ต่างชาติน าเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่ระบาดในไทย จึงเรียกร้องให้ยุบสภาเพ่ือเปิดทางให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไข
ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจให้ประเทศ 

ผมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องและเหตุผลทั้งสามข้อ รวมทั้งเห็นด้วยว่าพลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาของประเทศ 
หากปล่อยให้บริหารบ้านเมืองต่อจะสร้างความเสียหายไม่รู้จบเพราะนอกจากจะอุดมไปด้ว ยความว่างเปล่าทาง
สติปัญญาแล้ว ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบอบประชาธิปไตยและการปรองดองเห็นได้จากการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศท่ีเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่เคยเป่านกหวีดเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยึดอ านาจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอกลิ่มความ
ขัดแย้งให้เพ่ิมมากข้ึนยังแสดงถึงความไม่จริงใจในการปฏิรูป 

แต่ต้นตอของปัญหาคือรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพ่ือให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอ านาจ หากมีการยุบสภา
เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็จะได้พลเอกประยุทธ์ หรือคนแบบพลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาท าความเสียหายให้บ้านเมืองอีก 
ดังนั้น ควรสลับข้อเรียกร้องโดยเอาข้อ (3) ขึ้นต้น คือ แก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนแล้วยุบสภา จึงขอย้ าว่าการ
ชุมนุมเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและเป็นกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนผันให้ท าได้ในระหว่างการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน 
ตามข้อก าหนด ฯ (ฉบับที่ 10) ข้อ 3 (1) ก. “การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในสถานที่ อ่ืนๆ ให้สามารถด าเนินการได้” 
ตามลิ้งค์ท่ีแนบมา 

ขอให้ก าลังใจทุกท่าน ขอให้ปลอดภัย ขอให้ข้อเรียกร้องส าเร็จ และขอเรียกร้องมายังต ารวจให้เคารพสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน จะได้ไม่มีคดีติดตัวหลังเกษียณเพราะเผด็จการอีกไม่นานก็ไปจะไม่มีใครคุ้มกะลาหัวให้. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71810 

https://www.thaipost.net/main/detail/71810
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ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4530731 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/170547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4530731
https://siamrath.co.th/n/170547
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18 ก.ค. 2020 15:05:32    

"ศรีสุวรรณ" เตือน "เยาวชนปลดแอก" ฝ่าฝืนชุมนุมถูกจับแน่ 
 

 
 

กรุงเทพฯ 18 ก.ค.- "ศรีสุวรรณ จรรยา" เตือนกลุ่มเยาวชนปลดแอก ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นัดชุมนุมถูกจับ
แน่ ชี้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา ซ้ าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยว่า ตามที่เพจเฟซบุ๊กกลุ่มเยาวชน
ปลดแอก - Free YOUTH ได้โพสต์ข้อความ ที่มีเนื้อหาที่ปลุกระดมให้คนออกมาชุมนุมกันในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 
5 โมงเย็น ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังไม่ยุติ และขณะนี้ยังมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ห้ามให้มีการรวมกลุ่มหรือการชุมนุมต่างๆ ซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงกับการแพร่ระบาดโควิด-19 

นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายอ่ืนอีกมากที่จะสามารถเอาผิดกับผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมได้ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุม
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2493 พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 รวมทั้งประมวลกฎหมายอาญา ม.215 ฐานมั่วสุม
กันเกินกว่าสิบคนหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง  ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ กล่าวถึงการนัดชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอก - 
Free YOUTH ว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบากของโควิด-19 จ าเป็นต้อง
มีการเน้นย้ าเป็นพิเศษ ดังนั้น หากมีการรวมตัวเพ่ือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท าอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ควรกระท า
การใดๆ ที่อาจไปกระทบสิทธิของคนอ่ืน และสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าความผิดต่อกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝ่าฝืน 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการขออนุญาตรวมตัวชุมนุม ซึ่งผู้ที่จะมาแสดงความ
คิดเห็นต้องทราบอยู่แล้วว่าอะไรที่สามารถท าได้ หรือไม่สามารถท าได้ เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดการรวมตัวในลักษณะนี้
จะอยากให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ดี.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f12ad4ce3f8e40af8469fdf 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13578?line= 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f12ad4ce3f8e40af8469fdf
https://www.nationweekend.com/content/politics/13578?line
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ไทยรัฐออนไลน์18 ก.ค. 2563 17:34 น. 

เริ่มแล้ว “เยาวชนปลดแอก” มวลชนปิดถนนเข้าใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

 
กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” และมวลชนจ านวนหนึ่ง ลงยืนและนั่งบนถนน เข้าใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

เรียกร้อง 3 ข้อ “ยุบสภา - หยุดคุกคามประชาชน - ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” 
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” หรือ Free YOUTH และ

มวลชนจ านวนหนึ่งอยู่บริเวณพ้ืนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จากบนทางเท้าลงบนถนนถึงใกล้กับฐานอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยมากที่สุด โดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มาร่วมด้วย และมวลชน
บางส่วนมีการถือป้ายข้อความต่างๆ อยู่บริเวณโดยรอบ 

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดเสียงบนรถที่ติดเครื่องขยายเสียงถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม ซึ่งขณะนี้
ยังอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และข้อความมีการอ้างอิงถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 โดยผู้สื่อข่าวรายงาน
เพ่ิมเติมว่า กลุ่มเยาวชนปลดแอก มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้ได้ แม้ในวันนี้ กทม. จะมีการน า
ต้นไม้มาจัดตกแต่งจนเต็มพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ต ารวจน ารั้วมากั้น ซึ่งคาดว่าเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มวลชนเข้าถึง
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ขณะที่ข้อเรียกร้อง 3 ประการของกลุ่มเยาวชนปลดแอก คือ  
1. ต้องประกาศยุบสภา 
2. หยุดคุกคามประชาชน 
3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

อย่างไรก็ตาม พบว่าทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก เยาวชนปลดแอก － Free YOUTH มีการโพสต์คลิปสั้นๆ ถึง
บรรยากาศในขณะนั้น ที่ไม่ได้มีเพียงเยาวชน โดบพบว่ามีบุคคลหลากหลายวัยเข้าร่วม พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือผู้
ชุมนุมสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือ อีกทั้งระบุด้วยว่า “โปรดเตรียมน้ าเกลือไว้ใช้หากเกิดการใช้แก๊สน้ าตา” 
ด้วย ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1892269 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/13584?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1892269
https://www.nationweekend.com/content/politics/13584?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13584?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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ขำ่วที่เก่ียวข้อง https://www.thairath.co.th/news/politic/1892208 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271413 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271546 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://ww7w.naewna.com/politic/50616 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/785512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1892208
https://www.matichon.co.th/politics/news_2271413
https://www.matichon.co.th/politics/news_2271546
https://www.naewna.com/politic/506167
https://www.dailynews.co.th/politics/785512
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 17:45 น.  

น.ศ.จี้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ปวดใจมรดกบาป รธน.60 
 

 
 

น.ศ.จี้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ปวดใจมรดกบาป รธน.60 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน กทม. ซึ่งเป็นจุดนัดชุมนุมโดย กลุ่มเยาวชน

ปลดแอก เพ่ือต่อต้านเผด็จการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีด ารอ
เวลานัดหมาย 17.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจจาก สน.ส าราญราษฎร์ ตรึงก าลังเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีการน าต้นไม้
มาประดับบริเวณรอบอนุสาวรีย์โดย กทม.ตั้งแต่ช่วงบ่ายต่อเนื่องจนถึงเวลาใกล้ชุมนุม 

ต่อมา เวลา 16.19 น. ประชาชนเดินเท้าลงถนนราชด าเนิน ชูสามนิ้ว พร้อมป้าย “ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง” พร้อม
ตะโกน “ออกไปๆๆๆ” ขับไล่รัฐบาล บรรยากาศทั่วไปมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง มีการเขียนป้าย
ด้วยลายมือ มีข้อความ “ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง”, “ประยุทธ์ Get Out”, “เขตปลอดโควิด อย่าอ้าง พรก.ฉุกเฉิน” เป็น
ต้น โดยประชาชนบางรายคาดหน้ากากผ้ามีข้อความ “ยุบสภา” พร้อมตะโกนเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ยุบสภา 

เวลา 16.25 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เดินทางมาถึงและขึ้นปราศรัย โดยขอร้องไม่ให้ต ารวจขัดขวางประชาชนใน
การชุมนุม 
เวลา 16.40 พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สน.ส าราญราษฎร์ อ่านข้อกฎหมายผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งถึงสถานการณ์
โควิดที่ก าลังแพร่ระบาด ขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพ ใครฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท 
รวมถึงอ่านข้อกฎหมายอ่ืนๆ ตาม พ.ร.บ.การจราจร และ พ.ร.บ.ความสะอาด โดยประช าชนต่างส่งเสียงตะโกน 
“ออกไปๆๆๆ” และโห่ร้องตลอดเวลา บางส่วนยืนชู 3 นิ้วหน้าแถวของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 

เวลา 17.00 น. มวลชนเดินเท้าลงบนถนนราชด าเนิน ชูสามนิ้ว ตะโกน “เราไม่ยอม” กึกก้อง โดยมีต ารวจตั้ง
แถวล้อมอนุสาวรีย์ซึ่งมีการติดตั้งแผงเหล็กก้ันตลอดแนว 

เวลา 17.20 น. นายทัตเทพ เรืองประไพเสรีกิจ หรือฟอร์ด เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก กล่าวว่า พวกตนมี
แนวโน้มตกงาน 5 แสนคน เยาวชนอย่างตนจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไร การแพร่ระบาดครั้งใหญ่เกือบคุมได้ แต่รัฐบาล

https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/
https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/จี้ยุบสภา.jpg
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กลับการ์ดตกเสียเอง ปล่อยให้แขกวีไอพีเข้ามาพร้อมเชื้อ หากมีการระบาดรอบ 2 รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร ตนเคย
คาดหวังว่าการเลือกตั้งจะท าให้ประชาชนมีเสรีภาพ แต่กลับถูกคุกคามเหมือนเดิม ดังนั้น ตนขอให้รัฐบาลท า 2 อย่าง 1.
หยุดคุกคามประชาชน 2.ยุบสภา เพราะการบริการงานไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พวกตนยังต้องมารับมรดกบาป 
คือรัฐธรรมนูญ 2560 ทีเ่อ้ือการสืบทอดอ านาจ ดังนั้น อย่างท่ี 3 ที่ต้องท าคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นรัฐธรรมนูญของ
ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะหากไม่แก้รัฐธรรมนูญ พวกเราจะต้องมี 2 อด คือ 1.อดทน 2.อดตาย พวกตนจะไม่ยอม
ส่งต่อบ้านเมืองแบบนี้ให้แก่ลูกหลาน ขอให้ประชาชนมาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดี 

“เราโอเคกับสภาพบ้านเมือง ความไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้หรือไม่ ถ้าเราไม่โอเคขอให้ชักชวนคนใกล้ตัว
มาร่วมแสดงออกว่าไม่ทนอีกแล้ว เราต้องการประชาธิปไตย เชื่อว่าผู้คนในที่นี้จะไม่ยอมส่งต่อบ้านเมืองแบบนี้่ให้
ลูกหลาน ต้องส่งเสียงว่าเราไม่ทน เราทนไม่ไหวแล้ว มาร่วมท าภารกิจนี้ ภารกิจเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย และอนาคต
ที่ดีของลูกหลาน” นายทัตเทพกล่าว 

จากนั้นประชาชนร่วมกันชู 3 นิ้ว ตะโกนพร้อมกันว่า หยุดคุกคามประชาชน ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271471 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/170547 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/442423?as= 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000073870 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2271471
https://siamrath.co.th/n/170547
https://www.thansettakij.com/content/politics/442423?as
https://mgronline.com/politics/detail/9630000073870
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 18:32 น.  

 ‘ทนายอานนท์’ ปราศรัย 2563 โมเดล จับสังเกตมีคนแอบบนหลังคา ขอให้ลงมา อย่ารับ
ใช้เผด็จการ 
 

 
‘ทนายอานนท’์ ปราศรัย 2563 โมเดล จับสังเกตมีคนแอบบนหลังคา ขอให้ลงมา อย่ารับใช้เผด็จการ 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน กทม. ซึ่งเป็นจุดนัดชุมนุมโดย กลุ่มเยาวชน

ปลดแอก เพ่ือต่อต้านเผด็จการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีด ารอ
เวลานัดหมาย 17.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจจาก สน.ส าราญราษฎร์ ตรึงก าลังเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีการน าต้นไม้
มาประดับบริเวณรอบอนุสาวรีย์โดย กทม.ตั้งแต่ช่วงบ่าย ต่อเนื่องจนถึงเวลาใกล้ชุมนุม 

ต่อมา เวลา 16.19 น. ประชาชนเดินเท้าลงถนนราชด าเนิน ชูสามนิ้ว พร้อมป้าย ‘ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง’ พร้อม
ตะโกน ‘ออกไปๆๆๆ’ ขับไล่รัฐบาล บรรยากาศทั่วไปมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง มีการเขียนป้าย
ด้วยลายมือ มีข้อความ ‘ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพัง’, ‘ประยุทธ์ Get Out’, ‘เขตปลอดโควิด อย่าอ้าง พรก.ฉุกเฉิน’ เป็นต้น 
โดยประชาชนบางรายคาดหน้ากากผ้ามีข้อความ ‘ยุบสภา’ พร้อมตะโกนเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุบสภา 

เวลา 16.25 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เดินทางมาถึงและขึ้นปราศรัย โดยขอร้องไม่ให้ต ารวจขัดขวางประชาชนใน
การชุมนุม 

เวลา 16.40 น. พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สน.ส าราญราษฎร์ อ่านข้อกฎหมายผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งถึง
สถานการณ์โควิดที่ก าลังแพร่ระบาด ขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพ ใครฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 
หมื่นบาท รวมถึงอ่านข้อกฎหมายอ่ืนๆ ตาม พ.ร.บ.การจราจร และ พ.ร.บ.ความสะอาด โดยประชาชนต่างส่งเ สียง
ตะโกน ‘ออกไปๆๆๆ’ และโห่ร้องตลอดเวลา บางส่วนยืนชู 3 นิ้วหน้าแถวของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 

เวลา 17.00 น. มวลชนเดินเท้าลงบนถนนราชด าเนิน ชูสามนิ้ว ตะโกน  ‘เราไม่ยอม’ กึกก้อง โดยมีต ารวจตั้ง
แถวล้อมอนุสาวรีย์ ซึ่งมีการติดตั้งแผงเหล็กก้ันตลอดแนว 

เวลา 17.20 น. นายทัตเทพ เรืองประไพเสรีกิจ หรือฟอร์ด เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก กล่าวว่า พวกตนมี
แนวโน้มตกงาน 5 แสนคน เยาวชนอย่างตนจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไร การแพร่ระบาดครั้งใหญ่เกือบคุมได้ แต่รัฐบาล
กลับการ์ดตกเสียเอง ปล่อยให้แขกวีไอพีเข้ามาพร้อมเชื้อ หากมีการระบาดรอบ 2 รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร ตนเคย

https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/
https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/18กค-ทนายอานนท์.jpg
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คาดหวังว่าการเลือกตั้งจะท าให้ประชาชนมีเสรีภาพ แต่กลับถูกคุกคามเหมือนเดิม ดังนั้น ตนขอให้รัฐบาลท า 2 อย่าง 1.
หยุดคุกคามประชาชน 2.ยุบสภา เพราะการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พวกตนยังต้องมารับมรดกบาป 
คือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เอ้ือการสืบทอดอ านาจ ดังนั้น อย่างท่ี 3 ที่ต้องท าคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นรัฐธรรมนูญของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

ต่อมา เวลา 17.45 น. นายอานนท์ น าภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ขึ้นปราศรัย โดยกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่
ไม่ได้มาร่วมชุมนุม ได้แก่ 1.ผู้ลี้ภัยทางการเมือง 2.นักโทษการเมือง ที่ผ่านมาเผด็จการรังแกผู้เห็นต่าง เด็กมัธยมถูกทหาร
พาตัวขึ้นคุกคาม เซ็นสัญญาไม่เคลื่อนไหวทางการเมือง เรามาถึงจุดนี้เพราะบ้านเมืองมีอภิสิทธิ์ชน เคยมีผู้ปรามาสว่า 
อย่างมากเป็นได้แค่ “ฮ่องกงโมเดล” ตนอยากบอกว่า เราไม่มีฮ่องกงโมเดล มีแต่ตุลา พฤษภา และใน 10 ปีข้างหน้า
ลูกหลานจะบอกว่าเราคือ 2563 โมเดล 

“วันนี้ทุกคนมารวมตัวกัน เป็นภาพที่สวยงาม เกือบ 10 ปีที่ประชาชนไม่ได้กลับมาบนถนนราชด าเนิน ข้อ
เรียกร้องของพวกเราเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ การขอให้ยุบสภา เพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรม
ตั้งแต่แรก มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ประชาชนเลือก เราได้เห็น ส.ส.งูเห่า ขอครั้งหน้าอย่าเลือกอีก เราขอเรียกร้องให้
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่มีรัฐธรรมนูญไหนให้เผด็จการตั้ง ส.ว.เลือกตัวเองเป็นนายกฯ ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ต้องเลือก ส.ส.
น้ าดี อย่าให้ ส.ว.มาโหวตเลือกนายกฯ นี่คือภาระหน้าที่ของพวกเรา” นายอานนท์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในตอนหนึ่ง นายอานนท์ยังกล่าวว่า มีผู้สังเกตเห็นคนบนหลังคา ท าท่าลับๆ ล่อๆ 
ขอให้ลงมา เพราะต ารวจ ทหาร มีหน้าที่ดูแลประชาชน อย่ารับใช้เผด็จการ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 18.00 น. ตัวแทนนักศึกษาน าร้องเพลงชาติ โดยทุกคนต่างลุกขึ้นยืนตรงร้องเพลงชาติอย่าง
พร้อมเพรียง 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271546 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4532728 
 

 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2271546
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4532728
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วันอาทิตย์ ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.29 น. 

ปารีณา’ถามม็อบ-นักประชาธิปไตยขี้แพ้ รอ 2 ปีครึ่งเลือกตั้งใหม่ จะตายไหม.? 

 
 

19 กรกฎาคม 2563 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 
“ปารีณา ไกรคุปต์” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
มีเนื้อหาดังนี้ 

วันนี้เห็นข่าวม๊อบเยาวชน เรียกร้อง 3 ข้อ ซึ่ง 
1. ต้องการให้ยุบสภา 
คือ.. มันจะตาย!!!!!!! ไหม เพราะเพียงแค่อีก 2 ปีครึ่ง ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งเราเพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งได้ 

1 ปีครึ่ง จึงฝากผู้ที่ชอบอ้างตนว่าเป็นนักประชาธิปไตยมีขี้แพ้หนุนหลังทุกท่านให้รออีกซักนิด ได้เลือกตั้งแน่ 
2.หยุดคุกคามประชาชน 
คือไม่มีการคุกคามประชาชน ถ้ามี... ให้น าหลักฐานมาแสดงด้วย ถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อย อย่ามาใส่ร้ายผู้อื่นลอยๆ 
3.แก้รัฐธรรมนูญ 
ที่รัฐสภาก าลังแก้อยู่ ไม่รู้เหรอ... คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญก าลังแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ค่ะ 
เรียกร้องฟังไม่ข้ึนเลย แต่ที่แน่ๆ ถ้าดูจากภาพ นักเรียน กศน เยอะนักศึกษาสูงวัยทั้งนั้น ช่วยตรวจสอบและตัดท่อ

น้ าเลี้ยงด่วน 
ฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วย เพราะม๊อบนี้ คือม๊อบจ้าง!!!!! และอีกส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเดิมๆ โดยเฉพาะแกน

น าชื่อเพนเวิน มีความสัมพันธ์สนิทกับธนาธร 
ปารีณาจึงขอเรียกร้องให้มอ๊บกลุ่มนี้ 
1. คืนจราจรให้กับประชาชน โดยการย้ายม๊อบไปที่เหมาะสม เพราะการม๊อบบริเวณอนุเสาวรีย์ท าให้รถติดมาก 

และปกติก็ติดอยู่แล้ว เป็นการสร้างความเดือดร้อน ร าคาญให้กับผู้ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว 
2. ช่วยรับผิดชอบกับสังคม โดยการสวมใส่ mask ทุกคน 
ขอเป็นก าลังใจให้รัฐบาลและพลเอกประยุทธ ที่ต้องมาเจอเรื่องเดิมๆ คือเรื่องของคนแพ้ที่ไม่ยอมแพ้ 
ทุกกลุ่มม๊อบ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน หรือผู้สูงวัย จะมีหัวหน้าสาย แก้ที่ต้นเหตุนะคะ เพราะเค้าก าลังท าลายบ้านเมือง

ที่สงบ ก าลังท าให้ต่างประเทศไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทย ก าลังท าลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน เหนื่อยอีกแล้วค่ะ
ท่าน 
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#พลเอกประยุทธ 
#ส่งก าลังใจให้นายก 
#ขอให้บ้านเมืองสงบ 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506238 
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ไทยรัฐออนไลน์19 ก.ค. 2563 10:10 น. 

เปิดไทม์ไลน์ ชุมนุมไล่รฐับาลบิ๊กตู่ เป็นครั้งแรกภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 
ถือเป็นการชุมชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัฐบาล "บิ๊กตู่" ภายใต้การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือแก้ไข

และป้องกันไวรัสโคโรนา แต่เป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลบิ๊กตู่ ของ “เยาวชนปลดแอก” หรือ Free YOUTH ซึ่งได้นัด
น ามวลชนจ านวนหนึ่งมาชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพ่ือเรียกร้อง 3 ข้อ “ยุบสภา-หยุดคุกคามประชาชน 
และขอร่างรัฐธรรมนูญใหม่” เบื้องหน้า-เบื้องหลังจะเป็นอย่างไร เรายังไม่ขอกล่าวถึง  

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้เก็บรวบรวม ไทม์ไลน์การชุมนุมของกลุ่มคนดังกล่าว ที่ได้ยุติลง เวลาประมาณราวตี 
2 ของวันที่ 19 ก.ค. ทั้งที่ก่อนหน้าแกนน าได้ประกาศว่า จะค้างคืน 1 คืน และให้เวลารัฐบาล 2 สัปดาห์ หากยังไม่มีการ
ตอบรับ หรือมีปฏิกิริยาต่อข้อเรียกร้องใดของกลุ่มม็อบ ก็จะกลับมาชุมนุมอีกครั้ง และครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ 1-2 วัน  

วันที่ 18 ก.ค. (เมื่อวานที่ผ่านมา) เวลา 13.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมราว 200 คน เริ่มรวมตัวที่บริเวณหน้าร้านแมค
โดนัลด์ ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  
เวลา 15.30 น. กลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free YOUTH น าโดยแกนน าสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย หรือ สนท., แกนน าเยาวชนภาคตะวันออกเพ่ือประชาธิปไตย นัดหมาย ปชช.และ นศ.ร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาล และ
เริ่มปราศรัยขับไล่ 

16.30 น. นายปิยรัฐ จงเทพ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.กาฬสินธุ์ น ารถขนเวทีขนาดเล็กมาประกอบ
เวทีปราศรัยขึ้นอย่างรวดเร็ว 

17.00 น. นายอานนท์ น าภา ทนายความ ศูนย์ทนายเพ่ือสิทธิมนุษยชน น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธาน สนท.
และแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุม ผลัดกันปราศรัยเรียกร้องขับไล่รัฐบาล 3 ข้อ “ยุบสภา-หยุดคุกคามประชาชน และขอร่าง รธน.
ใหม่” 

18.30 น. มวลชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับ แต่แกนน าประกาศจะค้างคืนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 1 คืน จนท.
ประเมินมีคนร่วมชุมนุมนับพันคน  
20.20 น. ไผ่ ดาวดิน และแกนน ากลุ่มเยาวชนปลดแอก ประกาศชุมนุมถึงเช้า 19 ก.ค. จึงจะยุติ ส่วนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ
ให้เวลารัฐบาล 2 สัปดาห์ ด าเนินการ หากไม่ตอบรับ ขู่ชุมนุมครั้งต่อไปไม่ใช่คืนเดียว 
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 21.40 น. เกิดเหตุชุลมุนขึ้น กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจผิดคิดว่า ชายฉกรรจ์ ที่การ์ดในเวทีชุมนุมพยายามจับมา
สอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ จึงกรูเข้าไปท าร้าย ขณะแกนน าเลี่ยงชี้แจงเหตุการณ์  00.20 น. การชุมนุมเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆ 
เพราะไม่มีผู้ปราศรัย สุดท้ายก็ต้องมีอันยุติลง ทั้งท่ีประกาศไว้ก่อนหน้าว่า จะปักหลักค้างคืนและสลายตัวตอนเช้า 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม ย้ าแล้วว่า หากรัฐบาลไม่ท าตามข้อเรียกร้อง จะกลับมาใหม่อีกรอบ แล้วอาจจะไม่ใช่การ
ชุมนุมแน่วันเดียว ก็คืออาจมีการชุมนุมลากยาวอีก เพ่ือขับไล่รัฐบาลบิ๊กตู่  

งานนี้ ต้องดูว่า แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง 
จะว่าอย่างไร หากยึดตามกลุ่มผู้ชุมนุม บอกไว้ คือ 2 อาทิตย์ เดี๋ยวก็รู้ จะออก"หมู่หรือจ่า" แต่ก็อย่าให้กลายเป็น"น้ าผึ้ง
หยดเดียว" ก็แล้วกัน  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1892533 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/170520 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1892533
https://siamrath.co.th/n/170520
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18 กรกฎาคม 2563 - 16:00 น. 

"วิรไท" ตอบปฏิเสธร่วมรัฐบาล"ลุงตู่" 

 
ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ "วิรไท สันติประภพ" ตอบปฏิเสธร่วมรัฐบาลหลังถูกทาบทาม แจ้งนายกฯแล้ว  
นายวิรไท สันติประภพ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าได้ถูกทาบทามให้

เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐบาลชุดใหม่ว่า  ได้เรียนขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ท่าน
ไว้วางใจ และได้เรียนท่านไปตั้งแต่ต้นอาทิตย์ที่แล้วว่าคงไม่สามารถรับต าแหน่งใดได้ 

ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการทาบทามนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าฯแบงก์ชาติ อีกคนเข้าร่วม ครม. 
แต่ครอบครัวของนายประสาร ไม่อนุญาต 
 

อ้างอิง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/437455?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/71815 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437455?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437455?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.thaipost.net/main/detail/71815
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เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.08 น.                      

'ส.ส.ดาวฤกษ์'ให้ก าลังใจ 'บิ๊กตู่'หาคนคุณภาพแก้ศก. 

 
         มาดามเดียร์"ย้ าไม่คิดรับต าแหน่ง ขอท าหน้าที่ส.ส.ให้ดีที่สุดก่อน ปัดตอบ ”ฐากร” นั่งดีอีเอส ชี้เป็นอ านาจ
นายกฯตัดสินใจ                       
         เมื่อวันที่ 18 ก.ค. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) กล่าวถึงการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ก าลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งส าคัญที่ตนเน้นย้ ามาเสมอ ช่วงที่ผ่านมาก็ถือเป็นความท้า
ทายของกระทรวงสาธารณสุข และในตอนนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ ที่ประชาชนและภาคเอกชนก็คงจะจับตามองเป็น
พิเศษ เท่าที่ตนทราบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นผู้น าและหัวหน้าใน
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา 
ต้องมีการบูรณาการจากทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาท าหน้าที่ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งพวก
เราขอสนุบสนุนให้นายกรัฐมนตรี มองถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก บุคลากรที่จะเข้ามาขับเคลื่อนจะต้องเป็นที่
ยอมรับของภาคเอกชน และเม่ือเข้ารับต าแหน่งจะต้องขับเคลื่อนงานได้เลยทันที  

เมื่อถามถึงกรณีของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีกระแสข่าวจะมาด ารงต าแหน่งรมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ดีอีเอส) น.ส.วทันยา กล่าวว่า ทุกๆรายชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีในขณะนี้ ตนก็เห็นว่าแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถ 
นายฐากร ก็เป็นผู้ เชี่ยวชาญ เป็นผู้บริหาร กสทช.มายาวนาน จึงมีความรู้ความเข้าใจ  แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับ
นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจทั้งสิ้น  ส่วนส.ส.ดาวกฤษ์จะมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นั้น พวกเราก็จะไม่ ขอรับ แต่จะขอ
ท าหน้าที่ ส.ส.ให้ดีที่สุด  ส่วนการตั้งพรรคกับกลุ่ม 4 กุมารนั้น ตนยังไม่ได้มองไปถึงตรงนั้น และยังไม่ได้มีการพูดคุยใด ๆ 
ในเรื่องนี้ เพราะวันนี้เรายังตั้งใจท างานในฐานะ ส.ส. เพื่อท าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785513 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/170537 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/71818 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/785513
https://siamrath.co.th/n/170537
https://www.thaipost.net/main/detail/71818
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18 กรกฎาคม 2563 - 17:11 น. 

"ทิพานัน" เชื่อมั่น"บิ๊กตู่" เลือกทีมเศรษฐกิจเหมาะสมพัฒนาเศรษฐกิจ ตอก "พิธา" ติเรือทั้งโกลน  

 
"ทิพานัน" เชื่อมั่น"บิ๊กตู่" เลือกทีมเศรษฐกิจเหมาะสมพัฒนาเศรษฐกิจ ตอก "พิธา" ติเรือทั้งโกลน วิจารณ์คนละ

ทางกับฝ่ายค้าน ชี้ประชาชนต้องการคนแก้ไขปัญหาปากท้อง-ซื่อสัตย์  
18 ก.ค.63 น.ส. ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. จอมทอง-ธนบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง

กรณีท่ี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล วิจารณ์โฉมหน้าแคนดิเดตทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นนัก
บริหาร นักธุรกิจ แต่ไม่ใช่นักวิชาการเหมาะกับบริษัทมากกว่าว่า  เป็นความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทยที่ออกมาแสดงความเห็นเมื่อ 14 ก.ค. ว่า ขอให้เอาคนที่ท ามาหากิน
เป็น หาเงินและลงทุนเป็นมาท างานด้านเศรษฐกิจ ขอให้เอานักบริหารเศรษฐกิจมาท า ดังนั้นการที่นายพิธาออกมา
ยอมรับฝ่ายค้านไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนั้นคงไม่ถูกต้ อง แต่น่าจะเป็น
เพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านขาดการท างานที่ประสานกัน มีความคิดเห็นกันไปคนละทางมากกว่า 

นายพิธา ติเรือทั้งโกลน   โดยหลักการคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นต้องมาจาก
นักวิชาการเท่านั้น  แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเป้าหมายในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สิ่ง
ส าคัญที่ประชาชนต้องการคือ คนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องของพ่ีน้องประชาชน และซื่อสัตย์สุจริต’ น.ส.ทิพานัน กล่าว  

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการ
วางรากฐานโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแห่งความรู้และนวัตกรรมที่ครอบคลุม
อุตสาหกรรมของโลกอนาคตซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน จนประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของ
โลกจากผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจ าปี 2563 ของ U.S. News & 
World Report ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ว่าพลเอกประยุทธ์จะพิจารณาสรรหาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เหมาะสมใน
การท าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้พ้นวิกฤติไปได้ยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า นายกฯ ยังได้แสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้น า ท างานร่วมกับผู้มีความสามารถ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จนประสบความส าเร็จมีจ านวนผู้ติดเชื้อ
เพียง 3,246 คน หรือคิดเป็น 0.02% ของยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 14 ,060,402 คน  ซึ่งจากผลจากความส าเร็จนี้ท าให้
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ประเทศไทยมีอัตราชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ที่ยังไม่สามารถควบคุมจัดการการแพร่ระบาดได้ และมี
โอกาสทางเศรษฐกิจสูงที่จะกลับมาฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงต้องด าเนิน
ต่อไป ไม่สามารถประมาทได้ ซึ่งความร่วมมือร่วมใจของพ่ีน้องประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/437459?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/437459?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437459?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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18 กรกฎาคม 2563 
แถลงการณ์ 'กลุ่มเยาวชนปลดแอก' ไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี 

 

  
"กลุ่มเยาวชนปลดแอก" อ่านแถลงการณ์ เรื่องประเทศเป็นของปชช. เผยไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี 

ขอประเทศที่เป็นของปชช. ชี้ย่ิงหวาดกลัว ยิ่งตกในความมืดชั่วลูกช้่วหลาน 

การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนท.) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา และมีการประกาศปักหลักชุมนุมตลอดทั้ง
คืน ล่าสุดเมื่อเวลา 20.40 น. กลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้อ่านแถลงการณ์เยาวชนปลดแอก เรื่องประเทศเป็นของ
ประชาชน ว่า เราทุกคนไม่ควรอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ า เราทุกคนควรได้ใช้เวลาในการท าสิ่งที่ตนเองรัก และร่วมพัฒนาประเทศ
นี้ไปด้วยกัน แต่ในประเทศที่ห้ามพัฒนาเช่นนี้ แม้แต่สิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่สุด อย่างการเรียกร้องความยุติธรรมกลับ
เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้อย่างยากยิ่ง สิ่งที่พวกเราร้องขอในวันนี้ มิได้มีอะไรมากไปเกินกว่าขออนาคตท่ีดีให้พวกเราเยาวชน ขอ
รัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน และมาจากประชาชน ขอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และขอประเทศท่ีเป็นของประชาชน 

แต่อนาคตของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ประชาชน แต่คือประชาชนทุกคน ยิ่งเราเงียบ ยิ่งเราหวาดกลัว เรา
จะตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน ยิ่งเราปล่อยให้เป็นเช่นนี้นายเท่าไหร่ ในอนาคตเมื่อลูกหลานของเราทน
ไม่ไหว สิ่งที่เขาสั่งสมมันจะมากเกินไป จนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าการจะพูดความจริงวันนี้เสียด้วยซ้ า 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890009?anf= 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890009?anf=
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18 กราคม 2020 

เขย่าบ้านใหญ่”ธนาธร”ล้ม “พินิจ” พิชิต อบจ.บึงกาฬ 

 
 

วังพญานาคสะเทือน “ธนาธร” ปักธงยึด “อบจ.บึงกาฬ” ให้ได้ แม้จะต้องล้ม “ก านันนิพนธ์” คนสนิทเสี่ย
พินิจ  

จบไปแล้ว การสัมมนาอบรมว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 17 จังหวัด ในนามคณะก้าวหน้า เมื่อวันที่ 4-5 ก.ค.2563 
ที่ไทยซัมมิททาวเวอร์ ทีมงานประชาสัมพันธ์ เลือกแจกข่าวบทสัมภาษณ์ “ขุนพล” ที่จะลงท าศึกท้องถิ่น 2 คน คนแรก
คือ หมอชัชหรือชัชวาล นันทะสาร แห่งกลุ่มปลุกนครปฐม และ “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” กลุ่มอนาคตบึงกาฬ ท าไมต้อง
สองคนนี้ อย่างที่ทราบกัน “ธนาธร-ปิยบุตร” ต้องการขุดรากถอนโคน “บ้านใหญ่” ผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น เฉพาะบึง
กาฬ “ธนาธร”ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกๆ ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ เตรียมแผนการลุยเลือกตั้งท้องถิ่น โดยประกาศ
ให้บึงกาฬ เป็นต้นแบบ วันที่ 3 ต.ค.2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเดินทางไปเปิดตัว “นายโต้งคนบึงกาฬ” หรือ “ภูมิ
พันธุ์ บุญมาตุ่น” นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ เป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.คนแรก ที่พรรค
อนาคตใหม่(เดิม)ภูมิใจน าเสนอ 
คนหนุ่มบึงกาฬ 

สมัยที่รัฐบาลประยุทธ์ น าสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาเป็นแม่ทัพเศรษฐกิจ และด าเนินยุทธศาสตร์ประชารัฐ ก็มี
การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในทั่วประเทศ “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวบึงกาฬ ได้เข้ามาเป็นแกนหลักของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬด้วย จึงท าให้เขาได้ไปสัมผัสกับวิสาหกิจ
ชุมชน และ SME  อันเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเล่นการเมืองท้องถิ่น บึงกาฬเป็นหัวเมืองชายแดนมีอนาคตไกล และอีก 
3 ปีข้างหน้า สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ)  สร้างเสร็จ จะพลิกโฉมหน้าบึงกาฬกันเลยทีเดียว 
วังพญานาค  

นับแต่การเลือกตั้ง 22 มี.ค.2535 “พินิจ จารุสมบัติ” หอบกระเป๋าจาก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไปปักหลักที่ 
อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จนได้เป็น ส.ส.หนองคาย ติดต่อกันมาหลายสมัย กระท่ัง อ.บึงกาฬ ยกฐานะเป็นจังหวัด สมัยอยู่
พรรคไทยรักไทย เสี่ยพินิจในฐานะหัวหน้ากลุ่มวังพญานาค ได้กระตุ้นให้ชาวบึงกาฬ ปลูกยางพารา จนกลายเป็นเมือง
ยางพาราในวันนี้ เลือกตั้ง 2550 และ 2554 เสี่ยพินิจไม่ได้ลงสมัคร ส.ส. แต่ก็ให้การสนับสนุนนักการเมืองบางกลุ่มอยู่  
ทุกวันนี้ เสี่ยพินิจสวมหัวโขนประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ที่ริเริ่มจัดงาน “วันยางพารา บึง
กาฬ” และจัดติดต่อกันมาทุกปี หากบุรีรัมย์ คือ “เนวินบุรี” บึงกาฬก็คือ “พินิจนคร” เช่นกัน เพราะ “นิพนธ์ คน
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ขยัน” นายก อบจ.บึงกาฬ คนแรก และคนปัจจุบัน  เป็นมือขวาของเขา “ก านันนิพนธ์” เป็น ส.ส.หนองคาย พรรคไทย
รักไทย ปี 2544 และปี 2554 มีการเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬ “นิพนธ์” เหนื่อยหนัก เพราะต้องสู้กับ ยุทธพงษ์ แสง
ศรี กลุ่มเพ่ือไทย โดยมีคนเสื้อแดงและอดีต ส.ส.เพ่ือไทย หนองคายให้การสนับสนุน แต่ก านันนิพนธ์ ก็ฝ่าด่านเสื้อแดง
มาได้ 

ด้านหนึ่ง ก านันนิพนธ์ในกลุ่มนายก อบจ.สายบ้านริมน้ า ของสุชาติ ตันเจริญ ประกอบด้วย ชัยมงคล ไชยรบ 
นายก อบจ.สกลนคร ,สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม, ยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย และศราวุธ 
สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวล าภู เสี่ยพินิจและเสี่ยสุชาติ คงไม่ปล่อยให้ “ธนาธร” เข้ามายึดพ้ืนที่การเมือง
ชายแดนบึงกาฬได้ง่ายๆเป็นแน่ 
 

  อ้างอิง : https://www.bungkan.net/?p=55963 

  

https://www.bungkan.net/?p=55963
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18 Jul 2020 10:00 น. 

ปรับครม.เพื่อใคร 
 

 
ปรับครม.เพื่อใคร...? 
ในที่สุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เดินเข้าสู่โหมดการปรับครม.ประยุทธ์ 2/2 

ภายหลังการเข้ารุกไล่ยึดครองพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคแกนน ารัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จของ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หัวหน้าพรรคคนใหม่และกลุ่มก๊วนทางการเมือง ระยะเวลา 1 ปีภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปและมีการตั้งครม.
ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ก็จ าต้องปรับครม.เพื่อเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 

การปรับครม.แต่ละครั้งไม่ง่าย เพราะคนอยากเป็นรัฐมนตรีจ านวนมาก แต่เก้าอ้ีรัฐมนตรีมีให้นั่งน้อย มีการ
แก่งแย่งชิงเก้าอ้ีรัฐมนตรีกันมาก ภาพที่เกิดขึ้นจึงมีการรวมกลุ่มก๊วนไปกดดัน พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรค เพ่ือ
ส่งแรงกดดันต่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือให้หัวหน้าก๊วน หรือแกนน าในกลุ่มตัวเองได้ต าแหน่งที่ต้องการ ได้กระทรวงที่
เกี่ยวพันขุมข่ายผลประโยชน์สูง ตามการเมืองในรูปแบบเดิมๆ ที่เป็นมาช้านาน ไม่ว่าจะนายกฯ ชื่อประยุทธ์ หรือชื่อใดๆ 

ที่บอกการปรับครม.ไม่ง่าย เพราะโดยปกติของนักการเมือง มักอาละวาดฟาดงวงฟาดงา หากไม่ได้
ต าแหน่งแห่งหนที่ต้องการ หรือไม่พอใจก็อาจเกิดการตีรวนตามมา ไม่เฉพาะพรรคแกนน าอย่าง พปชร. เท่านั้น ใน
การปรับครม.แต่ละครั ้ง พรรคร่วมรัฐบาลเองก็เช่นกันต่างคนต่างต้องการต าแหน่ง ต่างคนต่างคิดว่าคนเองมี
ความสามารถพอ บริหารได้ดี มีศักยภาพ เมื่อสมหวังก็สนับสนุนแข็งขัน เมื่อพลาดหวังก็โวยวาย หนักเข้าก็งอแง 
พาลจะหาเรื่องล้มรัฐบาล ก็จะส่งผลกกระทบเสถียรภาพรัฐบาล  

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทุกภาคส่วนต้องปรับตัวไปสู่ NEW NORMAL ซึ่งนายกฯ เองก็ต้องการพร้อม
ประกาศปรับตัว ปรับการบริหารประเทศไปสู่ NEW NORMAL รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนแต่ระบบการเมือง 
นักการเมือง ยังจมอยู่ในอดีต และไม่คิดปรับตัวสู่ NEW NORMAL การปรับครม.จึงยังไม่ยึดโยงเป้าหมาย ปรับเพื่อ
ท างานให้ประชาชน แต่เป็นเพียงการปรับเพื่อสนองการเมือง  พิจารณา พิเคราะห์ พิจารณ์ ตามหน้าเสื่อ หน้าไพ่ 
ของการปรับครม.เที่ยวนี้ ประชาชนยังไม่ได้อยู่ในสมการของประเทศ 

มีความพยายามจับจองและแย่งชิงเก้าอี้กันที่กระทรวงพลังงานอย่างน้อย 3-4 ขุมพลัง ที่ต้องการเข้าไปนั่ง
บังคับบัญชาสั่งการ ซึ่งกระทรวงนี้เกี่ยวพันผลประโยชน์มหาศาล และมีความส าคัญกับชีวิตประชาชนทั้งปัจจุบัน
และอนาคต 
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 นอกจากกระทรวงพลังงานแล้ว ยังเลยเถิดลามปามไปที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งควบคุมกลไกปกครอง
ภูมิภาค ท้องถิ่น สั่งการบังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ อันหมายถึงนักการเมืองต้องการควบคุมกลไก
ขุมข่ายนี้ เพื่อให้เอื้อ เมื่อการเลือกตั้งมาถึง  มีความพยายามและผลักดันให้พี่ใหญ่เข้าไปนั่งต าแหน่งนี้ จากบรรดา
กลุ่มก๊วนในพรรคพปชร. 

แม้สถานการณ์ประเทศจะวิกฤติหนักหน่วง โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจ ปากท้อง ธุรกิจรายกลาง-เล็ก เกษตรกร ที่สิ้นเนื้อประดาตัวและก าลังเข้าสู่ภาวะอดอยากหิวโหยแต่เรา
กลับเห็นผู ้อาสา รุมทึ ้งงบประมาณ ชิงเก้าอี้ร ัฐมนตรี จึงไม่แปลกที ่ผลส ารวจความเห็นประชาชน ในการทุ ่ม
ให้ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะลดน้อยถอยลง รวมไปถึงรัฐบาลโดยรวม ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องคิดให้ถ้วนถี่ เสียงใน
สภาฯ หรือมือที่ยกให้ พล.อ.ประยุทธ์ ส าคัญก็จริง แต่เสียงประชาชนที่อยู่ภายนอกย่อมส าคัญยิ่งกว่า  ป้อมปราการ
ที่แข็งแกร่ง พลังที่ค้ ายันก็ย่อมสั่นคลอนได้ หากขาดไร้ซึ่งเสียงสนับสนุนจากประชาชน  

 เมื่อถึงเวลานั้น หรือใกล้เวลานั ้น บรรดานักการเมืองผู ้ค้ ายันออกเสียง ยกมือ ในวันนี ้...ก็กระโดดหนี
สถานการณ์บีบให้น าไปสู่การปรับครม.ก็จริง แต่การปรับ ก็ให้เห็นหัวประชาชนบ้าง !! 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/442348?as= 
  

https://www.thansettakij.com/content/columnist/442348?as=
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 12:07 น. 

บทน า : ปรับ-ตอบโจทย์ 

 
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ยื่นใบลาออกจากต าแหน่งแล้ว เมื่อเช้าวันที่ 16 ก.ค. เพ่ือเปิดทางให้นายกรัฐมนตรี 
ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ลดแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่อนายกรัฐมนตรี หลังจากที่พรรคพลังประชารัฐ มีการเปลี่ยน
โครงสร้างภายในพรรค และมีกระแสเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ปรับ ครม. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ว่า การลาออกของนายสมคิดและ 4 กุมาร เนื่องจากสถานการณ์
การเมืองเปลี่ยนแปลงไป เสียดายแต่ก็จ าเป็น ตนเองก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้ แต่จ าเป็นต้องตัดสินใจ เราจากกันด้วยดี ไม่มีการ
ให้ร้ายอะไรซึ่งกันและกัน ผมไม่เคยท าร้ายใคร จากนี้จะต้องปรับ ครม. แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด คือต้องไป
ถามคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี ว่าเขาจะมาเป็นหรือเปล่า ต้องไปติดต่อคนเพราะเขาก็ยังไม่ตอบรับกันเท่าไหร่ ยังไม่ตอบกัน
ทันที เมื่อถามว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการปรับ ครม.นายกฯกล่าวว่า ไม่เกินเดือน ส.ค. ส่วนจะมีคนนอกหรือไม่ 
นายกฯระบุว่า ต้องมีในสัดส่วนของนายกรัฐมนตรี 

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งส าคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สังคมก าลังจับตาว่า พล.อ.ประยุทธ์
จะแต่งตั้งบุคคลมาท าหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่างอย่างไร ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในสภาพวิกฤต ทรุด
หนัก อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีกระแสข่าวว่า นายกฯได้ทาบทามบุคคลในวงการธุรกิจและเคย
บริหารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เข้ามาท าหน้าที่รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน แต่ยัง
ต้องรอค ายืนยันที่ชัดเจน 

 

 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2269279 
 
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2269279
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 12:13 น. 

กระทรวง พลังงาน ต าบล กระสุนตก การเมือง ใน พลังประชารัฐ 
 

 
 

 
นับจากวินาทีที่ปรากฏชื่อของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ขึ้นเป็นแคนดิเดตในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน 
ชื่อนี้ก็จะกลายเป็น “ต าบลกระสุนตก”อย่างที่ปรากฏข่าวปล่อย “หลุด” ออกมาว่า ส.ส.ในกลุ่มของ นายสุริยะ 

จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จะออกมาเคลื่อนไหวส าแดงพลัง อัน นายอนุชา นาคาศัย ออกมาระบุว่า “ข่าวที่
ออกมาเชื่อว่าแกนน าคนหนึ่งของพรรคเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และเป็นการชกใต้เข็มขัดที่ไม่สมศักดิ์ศรีที่ปล่อยข่าวนี้ออกมา” 
สะท้อนอย่างเด่นชัดถึง 2 ทิศทางด้าน “การข่าว”ทิศทาง 1 เป็นการโยนหินถามทางโดย “แกนน า” กลุ่มท่ีเปิดชื่อ นาย
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ออกมา ทิศทาง 1 พุ่งเป้าไปยัง “กลุ่มสามมิตร” อย่างเป็นการจ าเพาะ นี่คือ ศึกใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
“ภายใน” พรรคพลังประชารัฐ 

สถานการณ์ครั้งนี้ด าเนินไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อแรกที่มีการฟอร์ม ครม.
ภายหลังการเลือกตั้ง ยืนยันว่า กระทรวงพลังงานเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐ ข่าวที่ปรากฏออกมาคือข่าวแคนดิ
เดต 2 คน ที่จะเข้าไปด ารงต าแหน่ง 1 คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 1 คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
แต่แล้วต าแหน่งนี้ก็ตกเป็นของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ สถานการณ์เดือนกรกฎาคม 2563 แตกต่างไปจาก
สถานการณ์เดือนมิถุนายน 2562 เพราะว่าแคนดิเดตมิได้มีเพียง 2 หากมี 3 

1 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 1 นายสันติ พร้อมพัฒน์ 1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในจ านวน 3 แคนดิเดต
นี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ ขณะที่ นายไพรินทร์ ชูโชติ
ถาวร เป็นคนนอก เป็นคนนอกในโควต้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีการแย่งชิงกระทรวงพลังงานก็อีหรอบ
เดียวกันกับกรณีการรุกไล่และกดดัน “กลุ่ม 4 กุมาร” ให้พ้นไปจากวงจรของพรรคพลังประชารัฐ  เพียงแต่อีกฝ่าย
ชู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นการชูความโดดเด่นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพ่ือไปโค่นล้มและรุกไล่ นาย
อุตตม สาวนายน และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

ศึกครั้งนี้ลงเอยด้วยชัยชนะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต าแหน่งหัวหน้าพรรค ต าแหน่งเลขาธิการพรรค 
จึงเปรียบเสมือนกับ “กระดานหก” เพ่ือทะยานไปยังต าแหน่งกระทรวงพลังงานแต่แล้วกลับมีชื่อ นายไพรินทร์ ชูโชติ
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ถาวร เข้ามาขวาง ที่ส าคัญและแหลมคมเป็นอย่างมาก คือ เป็นการเสนอชื่อ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้ามาโดยอ้างว่า
เป็นความต้องการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรงนี้แหละที่ก่อให้เกิดอาการพะอืดพะอมในทางการเมือง 

หากจับจากอาการและรายละเอียดถ้อยค าในการแถลงของ นายอนุชา นาคาศัย ก็เด่นชัดยิ่งว่าชื่อของ นาย
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้สร้างความขัดแย้งขึ้น ถือได้ว่าเป็นความขัดแย้ง “ใหม่”เป็นความขัดแย้งอันส่งผลให้ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต้องสนทนาธรรมกันอย่างจริงจังอีกครั้ง เพื่อสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ในทางการเมือง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2270040 
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18 ก.ค. 2563 - 12:50 น.  

FootNote:ฟ้าให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เกิด ไฉนต้องมี ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  
 

 
 

FootNote:ฟ้าให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เกิด ไฉนต้องมี ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  
หากน าชื่อชั้นของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในฐานะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปวางเรียง

เคียงกับบรรดา"แคนดิเดต"อันมาจากพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ นายสันติ พร้อมพัฒน์ต้องยอมรับว่าความพยายาม
ผลักดันอย่างเต็มเรี ่ยวแรงไม่ว่าจะโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือพลังอื่นในทางเศรษฐกิจและการเมือง
ด ารงอยู่อย่างเหนือกว่าเหนือกว่าไม่เพียงเพราะว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มีผลงานในทางการบริหารธุรกิจอัน
เป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดเท่านั้นหากที่ส าคัญยังเป็นผลงานจาก "ปตท."ยิ่งเมื่อมองไปยังภูมิหลัง ไม่ว่าจะเป็น 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าจะเป็น นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ไม่ว่าจะเป็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ ก็ต้องยอมรับ
ว่ายากจะต่อกรประกายจาก นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เปล่งปลั่งมากกว่า  

ปมเงื่อนที่จะต้องติดตามต่อไปก็คือ พลานุภาพอันมีอยู่ของ นายไพ รินทร์ ชูโชติถาวร เป็นพลานุภาพที่
นอกเหนือจากด ารงอยู่ด้วยผลงานแห่งตนแล้วยังจะมี "ปัจจัย" อื่นซึ่งทรงความหมายมากยิ่งกว่าหรือไม่เรื่องนี้
ต้องย้อนกลับไปยังสภาพการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อมีการพิจารณาจัดวางตัวคนเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหนแรกตอนนั้นมีแคนดิเดต 2 คน 1 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 1 นายณัฎฐพล 
ทีปสุวรรณในที่สุดหวยมาออกที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  ในเดือนกรกฎาคม 2563 แคนดิเดตมี 3 คือ 1 นาย
สุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ 1 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ 1 นายสันติ พร้อมพัฒน์  แต่แล้วหวยท าท่าว่าจะออกที่ นาย
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร คนที่รวดร้าวที่สุดส าหรับสถานการณ์ในเดือนกรกฎาคม 2563 อาจมิใช่ นายณัฎฐพล ทีป
สุวรรณ อาจมิใช่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
หากแต่เป็น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มากกว่า 

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่เมื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผิดหวังปวดร้าว ความผิดหวังนี้จะมีผลสะเทือนอย่างไร  
ค าตอบที่ตรงเป้าที่สุดน่าจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4529360  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4529360
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/FootNote-12.jpg
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น.  

สถานีน่ีนี…้ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาข า 
 

 
สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาข า 
ภารกิจ รวมไทยสร้างชาติ ที่ประมุขฝ่ายตั้งไว้และเริ่มแจกแจงไปสู่ผู้ก่อการค้าระดับใหญ่ ผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งในวง

กว้าง แม้จะเข้าระยะยื่นสายบัวบ่ายใกล้เย็นก็ตาม น่าจะไม่ช้าเกินไป ถ้ารัฐบาลทั้งคณะตามทัน คิดทัน วางกลยุทธ์เหตุ
ล่วงหน้าทัน 

การปรองดองด้วยน้ าใสใจจริง ด้วยความจริง ด้วยการไม่เอาชนะคะคานอย่างเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็น
แก่ได้ จะเกิดข้ึนทันทีทันควันจากฝ่ายรัฐบาลก็ได้ เท่านี้ การปรองดองก็เกิดข้ึนอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเสมอหน้า การแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับคนป่วยร่าง–เขียน ควรเห็นร่วมกันว่า สังคมไทยก็ไปไม่รอด ถ้ามีรัฐธรรมนูญแบบนี้ ซีกรัฐบาลน าขบวน
แก้เสียเอง ชื่อสกุลอาจติดอนุสาวรีย์เอาง่ายๆ 

ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นการเป็นงาน ต้องมีก าหนดเวลา มีการก าชับตรวจตรา มีเวลาเสร็จ มีเวลาใช้ ไม่ใช่รอชาติหน้า 
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอีกหลายจ านวน ต่างปริวิตกตรงกันว่า สงครามโควิด -19 จะมีทัพ 2 เคลื่อนทัพ
กลับมาอีก การ์ดตกใต้ท้องน้อยเมื่อไร อาการพับเพียบจะล้อเลียนกันทั่วประเทศ ก่อนอิริยาพังพาบจะตามมา ตอนนั้น
จะนิ่งนาน ไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็น ยังไม่ตาย ลมหายใจก็ยังพอมี หลายต่อหลายคนเป็นห่วงเรื่องธรรมดา คือที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค ความจ าเป็นพ้ืนฐานของการมีชีวิต จะปกติหรือไม่ปกติ ข้าว ไข่ น้ าปลา 
หน้ากากปิดหน้าก็ไม่ควรขาดแคลน ไม่ข้ึนราคาอย่างบ้าระห่ า น้ าต้องไม่ท่วม ไฟต้องไม่ไหม้ป่า ขยะ สิ่งปฏิกูล รกค้างคา
ถนนทั่วกรุงเทพฯ ได้อย่างไร บ่อหลาสองข้างทางทั่วประเทศถูกปล้นเป็นโฉนดไปกี่มากน้อย 
เหล่านี้ มีอยู่ในหน้าที่ที่ไปอาสาท าการท างานทั้งนั้น หน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบ แต่แกล้งท าตกหล่นเป็นส่วนใหญ่ 
และทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นท่านว่า อย่าลืมความสะอาดซึ่งโควิดเบอร์ไหนก็ต้องกลัว  ทั้ง กาย วาจา ใจ นั่นแล ภารกิจ
รวมไทยสร้างชาติจะส าเร็จ ด้วยความประพฤติปฏิบัติง่ายๆ เช่นนั้นเองแต่จะประพฤติยากทันทีถ้าผิดปกติ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2269199 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2269199
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/สถานีนี่นี้-สถานีหน้านั้นมรณะ18กค63.jpg
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น 

ปรับ ครม. “ประยุทธ์2/2” ชิงขุมทรัพย์ ‘พลังงาน’ การเมืองทึ้งโปรเจ็กต์แสนล้าน 

 
การเมืองร้อนปรอทแตก โผ ครม.ว่อน หลัง “สมคิด-4 กุมาร” ยื่นลาออกก่อน พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่าน

สภา กลุ่มสามมิตรรุกชิงเก้าอ้ี รมว.พลังงาน ขุมทรัพย์แสนล้าน กุมนโยบายน้ ามัน ก๊าซ ไฟฟ้า เปิดเค้ก 3 ก้อนใหญ่
กลุ่มธุรกิจการเมือง จับตาเกาะติดผลประโยชน์ ทั้ง “แผนพีดีพี-น าเข้า  LNG” ชง 5,000 โปรเจ็กต์ชิงงบฯกองทุน
อนุรักษ์พลังงาน 2.3 หม่ืนล้าน ภาคธุรกิจ จี้ปรับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ต้องเร็ว-นโยบายชัด หว่ันอีอีซีสะดุด 

อุณหภูมิทางการเมืองยังร้อนแรงต่อเนื่อง ท าให้สาธารณชน คนในแวดวงธุรกิจ นักลงทุน ต่างจับตามองและ
เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประกาศปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้จบภายในเดือน ส.ค. 2563 หลังรัฐมนตรี 4 ราย จากกลุ่ม “4 กุมาร” ลาออก และนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ที่ปรึกษาพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) แจ้งความจ านงว่า ต้องการเปลี่ยนตัว รมว.แรงงาน จาก 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็น นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

ขณะที่กลุ่มการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังเคลื่อนไหวคึกคัก พยายามทุกวิถีทางทั้งสร้างแรง
กดดัน ทั้งล็อบบี้เป้าหมายคือการแย่งชิงเก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพราะนอกจากกระทรวงพลังงานจะเป็น
กระทรวงเสาหลักทั้งด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจแล้ว ยังกุมนโยบายด้านพลังงานของประเทศท้ังน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
และพลังงานทดแทนทั้งระบบ มูลค่าหลายแสนล้านบาท 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจโควตากลาง 

รายงานข่าวจากพรรค พปชร. เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ
หัวหน้าพรรคทราบว่า ขอปรับโควตาในสัดส่วนของนายกฯ เป็นโควตากลาง ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง การ
ต่างประเทศ ไม่เกี่ยวกับโควตารัฐมนตรีของพรรคแกนน าและพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก และพรรคจิ๋ว 
รวม 20 พรรค 275 เสียง ส าหรับโผรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีโควตากลาง ที่นายกฯขอเลือกด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 10 
ต าแหน่ง ดังนี้ 

1.รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 2.รองนายกฯด้านความม่ันคง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
3.รองนายกฯด้านกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม 4.รมว.กลาโหม 5.รมช.กลาโหม 6.รมว.มหาดไทย 7.รมว.คลัง นายปรีดี 
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ดาวฉาย หรือนายบุญทักษ์ หวังเจริญ 8.รมว.ต่างประเทศ 9.รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10.รมว.
พลังงาน 

นอกจากนี้ยังมีชื่อ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท เลขาธิการพรรค และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษก
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เหรัญญิกพรรค ที่แกนน าพรรคระบุจะได้เป็น รมช.คลัง ส่วนนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ปัจจุบัน
เป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเกษียณอายุราชการเดือน ก.ย. 2563 ซึ่งมีบทบาท-
อยู่ในคณะกรรมการในศูนย์โควิด-19 เกือบทุกชุด โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงิน 4 แสนล้าน 
และคณะท างานที่จะตั้งขึ้นมาใหม่อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือชงมาตรการการแก้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ส่วนชื่อนาย
ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตประธานกรรมการ 
บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล และนายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ก็ยังอยู่ใน
โผด้วย 
เปิดศึกชิงขุมทรัพย์พลังงาน 

ส าหรับว่าที่ รมว.พลังงาน มีชื่อ 2 รายอยู่ในโผ คือ นายไพรินทร์ ซึ่งจะเป็นรองนายกฯ ควบกระทรวงพลังงาน
ด้วย ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวจาก ส.ส. และกลุ่มผลประโยชน์ในพรรค พปชร. ที่ต้องการผลักดันให้ นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แกนน ากลุ่ม “สามมิตร” สลับไปเป็น รมว.พลังงาน ซึ่งแกนน าพรรคอ้างว่าเป็นความตกลง
กับ พล.อ.ประวิตร ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคใหม่ ขณะเดียวกันก็มีชื่อของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รมว.ศึกษาธิการ แกนน ากลุ่ม กปปส. ก็ปรากฏชื่อในโผ ต าแหน่งว่าที่ รมว.พลังงาน เช่นกัน 
แก้แผน PDP โรงไฟฟ้าชุมชน 

การลาออกของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เผยให้เห็นถึงภาวะการช่วงชิง
ของบรรดานักการเมืองที่จ้องจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่งนี้ ที่ต้องการ “สอดมือ” เข้ามาสานต่องาน “ที่
ยังไม่เสร็จ” ของ รมว.สนธิรัตน์ 3 เรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ “ผลประโยชน์เชิงนโยบาย” มีทั้งคนได้และเสีย “ประชาชาติ
ธุรกิจ” ได้สอบถามไปยังแวดวงผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของพลังงาน ต่างมองไปที่ 3 เรื่องใหญ่ คือ 
1) การแก้ไขแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) จากฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
(PDP 2018) ตลอดสมัยของ รมว.สนธิรัตน์ที่ “ท าไม่ส าเร็จ” จากข้อเท็จจริงที่ว่า ตลอด 10 ปีแรกของแผน PDP แทบ
จะไม่มีก าลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ เข้ามา เนื่องจากความผิดพลาดของแผน PDP ฉบับปัจจุบันที่ท าให้ 10 ปีแรก
ของแผน (2561-2570) แทบจะไม่มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่เข้าสู่แผนได้ เนื่องจากก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองอยู่ในช่วงภาวะ 
“ล้นเกิน” ขนาดหนัก ประกอบกับก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ได้ถูกจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ ( IPP) อาทิ 
กลุ่มกัลฟ์ หรือโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ.ที่จะเข้าระบบ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าใหม่ รายภาค (ประมาณปีละ 700 MW) ที่ยังไม่
ระบุว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด และของใคร 

“ช่วง 10 ปีแรกแทบจะไม่มีผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลังงานทดแทน ขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ 
แต่ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ก็คือ โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก กับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
โซลาร์ภาคประชาชน ที่เปิดช่องไว้ โดยโครงการแรกก าหนดให้ซื้อไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2563-2567 ก าลังผลิตรวม 
1,933 MW หรือเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) 1 โรง ส่วนโซลาร์ภาคประชาชนก าหนดรับซื้อไฟฟ้าปีละ 100 MW 
เป็นระยะเวลา 10 ปี แต่การ quick win โรงไฟฟ้าชุมชนเริ่มต้น 700 MW ก็ยังท าไม่ได้ เนื่องจากแผน PDP ฉบับ
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ปรับปรุงแก้ไข (PDP 2018 Rev.1) ซึ่งจะระบุการรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 2 โครงการเร่งด่วน ปรากฏ นายสนธิรัตน์ยังไม่
สามารถผลักดันเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้ ท าให้โครงการนี้ไม่เกิด และต้องรอ รมว.ท่านใหม่เข้ามาตัดสินใจว่า จะเดินหน้า
ต่อไปหรือไม่ แต่ก าลังผลิตใหม่จ านวน 1,933 MW นั้นรออยู่แล้วในช่วง 5 ปีแรกของแผน PDP ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า
แบบใดก็ตาม” แหล่งข่าวให้ความเห็น 
เปิดเสรีก๊าซ LNG 

2) การเปิดเสรีการน าเข้าก๊าซ LNG โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าก๊าซ LNG ต่างมองกันว่า นโยบายการเปิดเสรีการ
น าเข้าก๊าซ LNG นั้น “ไม่เสรีอย่างแท้จริง” โดยผู้ประสงค์น าเข้าจะต้องมี “ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ” 
เสียก่อน จึงจะเป็นผู้น าเข้าได้ ทั้งนี้ ความส าคัญของการจัดหาและน าเข้าก๊าซ LNG ถูกสะท้อนออกมาจากแผน PDP 
2018 Rev.1 ที่ระบุประเภทของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าเป็นก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนถึง 53% ท าให้ใคร ๆ ก็
มองออกถึงความส าคัญในการเป็นผู้น าเข้าและจ าหน่ายก๊าซ LNG ให้กับโรงไฟฟ้าในระบบ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่
ได้รับ “ใบอนุญาต” จาก กกพ.เพียง 5 ราย ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.), บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) , บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง และ
บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี 

“ใบอนุญาตน าเข้า LNG สมัย รมว.สนธิรัตน์ มีอยู่แค่ 5 ใบ ใคร ๆ ก็อยากเป็นผู้น าเข้าเพ่ิม ถึงขณะที่ว่า สหรัฐ
เองก็เห็นความส าคัญในกิจการค้าก๊าซ LNG จนท าหนังสือ Suggested Measures to Expand U.S. Investment and 
Attract U.S. Supply Chains to Thailand ผ่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย (H.E. Mr.Michaet 
George DeSombre) มาถึงนายกฯประยุทธ์ เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในหัวข้อพลังงานระบุอย่างชัดเจนว่า 
สหรัฐต้องการโอกาสในการเปิดเสรีเข้าร่วมธุรกิจการน าเข้า LNG โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงเครือข่ายท่อก๊าซ
ผ่านระบบท่อของ ปตท. กรอบก ากับกิจการ LNG ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพ่ิมขึ้น และประหยัดต้นทุน” แหล่งข่าว
กล่าว 
ขุมทรัพย์ใหญ่อนุรักษ์พลังงาน 

เรื่องสุดท้ายที่น่าจับตามองมากที่สุดก็คือ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยฐานะทางการเงินของกองทุนล่าสุด ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 มีเงินคงเหลืออยู่ 23,299.17 ล้านบาท จาก “รายรับ” ที่ได้จากเงินน าส่งเข้ากองทุนจากผู้ผลิต/ผู้น า
เข้าน้ ามัน โดยที่ผ่านมากองทุนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสในการใช้เงินกองทุนมาก จนถึงขนาดที่ว่า นายสนธิ
รั ต น์  อ ดี ต  ร ม ว . พ ลั ง ง า น  จั ด ใ ห้ เ ป็ น  1 ใ น  3 เ รื่ อ ง ใ ห ญ่ ที่ ต้ อ ง เ ข้ า ม า  “ ส ะ ส า ง ” 
เพ่ือความโปร่งใส สามารถประเมินผลและตรวจสอบได้ ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการเสนอโครงการเข้ามาขอ
ใช้เงินกองทุนถึง 5,155 โครงการ วงเงิน 62,612 ล้านบาท หรือสูงเกินกว่างบฯจัดสรรที่ตั้งไว้ปีละ 5,600 ล้านบาท ถึง 
11 เท่า 

“เงินกองทุนนี้ถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงานในก ากับของกระทรวงพลังงาน และมีเรื่องของความไม่โปร่งใสมา
หลายยุคหลายสมัยในอดีต งบฯส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ไปในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ไม่
สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและความสัมฤทธิผลของโครงการได้ ที่ส าคัญก็คือเงินกองทุนไม่มีวันหมดสิ้น จากรายรับ
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ที่ได้จากผู้ผลิตและผู้น าเข้าน้ ามัน จนเงินกองทุนสูงกว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานตลอดทั้งปีเสียอีก” แหล่งข่าว
กล่าว 

โดยงบประมาณของกระทรวงพลังงาน ล่าสุดในปี 2563 อยู่ที่ 2,157,970,400 บาท หรือลดลง -142,961,100 
บาท จากงบฯปี 2562 ที่ 2,300,931,500 บาท “ดังนั้นจึงน่าจะเป็นค าตอบได้ดีว่า ท าไมนักการเมืองถึงแย่งกันมาเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้กันนัก” แหล่งข่าวให้ความเห็น 
หว่ันอีอีซีสะดุด จี้เร่งปรับ ครม. 

นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ภัทร กล่าวว่า การปรับ ครม.ช่วงนี้ เปรียบเสมือน 
“เปลี่ยนม้ากลางศึก” น่าจะมีผลท าให้การด าเนินนโยบายบางส่วนสะดุดไป หากปรับเปลี่ยนยิ่งช้า ก็ยิ่งกระทบการ
ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากข้าราชการจะเกียร์ว่างรอฟังนโยบายจาก รมว.ใหม่ ซึ่งในภาวะวิกฤต 
และเป็นการเปลี่ยนยกทีมเช่นนี้ควรปรับเปลี่ยนให้เร็ว นโยบายระยะสั้น ต้องรอดู ว่าทีมเศรษฐกิจใหม่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างไร เพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา ทีมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ยังใช้เม็ดเงินน้อย อย่างไรก็ดี 
การกระตุ้นมากขึ้นก็อาจมีข้อจ ากัดเรื่องหนี้สาธารณะที่จะเพ่ิมขึ้น ขณะที่นโยบายที่เป็นธงน าของทีมนายสมคิด คือ 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นนโยบายระยะยาว นักลงทุนจะตั้งค าถามถึงความไม่แน่นอนที่จะ
เกิดข้ึน 
ทีมใหม่นโยบายต้องชัด 

นายทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ชี้ว่า การปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจต้องจับ
ตา 3 ประเด็น 1.นโยบายเศรษฐกิจที่หนุนการเติบโตหลาย ๆ นโยบายอยู่ภายใต้แนวคิดนายสมคิด ซึ่งอยู่มานาน คนที่
จะมาแทนจะต้องมีนโยบายชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุนในอีอีซี 2.ช่วงการเปลี่ยนผ่านอยากให้เกิดขึ้นเร็ว ไม่
สะดุด เพ่ือความต่อเนื่อง เช่น การเปิด travel bubble เป็นต้น 3.การติดตามเรื่องของงบประมาณปี 2564 ที่จะโหวต
เดือน ก.ย. 
สะพัด “บุญทักษ”์ ขุนคลัง 

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ที่ผ่านมา นายสมคิดหารือนโยบายเศรษฐกิจกับนายกฯมาโดย
ตลอด และนโยบายส่วนใหญ่ นายกฯเห็นชอบให้ผลักดัน ดังนั้น การเปลี่ยน ครม.ไม่น่ากระทบความต่อเนื่องของ
นโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ส าคัญ นายกฯส่งสัญญาณว่า จะเป็นผู้ดูแล
เศรษฐกิจ ไม่ได้ปล่อยให้กลุ่มการเมืองเข้ามากุมอ านาจ 

“ผู้มาด ารงต าแหน่ง รมว.คลัง อาจไม่ใช่ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เพราะเจ้าตัวไม่น่าจะ
อยากมา น่าจะเป็นนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ที่ปรึกษานายกฯมากกว่า” 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/economy/news-493430 
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18 ก.ค. 2563 - 13:12 น.  

วิเคราะห์การเมอืง-บทเรียน การเมือง กรณี ของ กลุ่ม 4 กุมาร อนิจจัง การเมือง  

 
 

บทเรียน การเมืองกรณี ของ กลุ่ม 4 กุมารอนิจจัง การเมือง 
อะไรคือคุณูปการในทางการเมืองของ “กลุ่ม 4 กุมาร” บทบาทของ“กลุ่ม 4 กุมาร” ไม่ว่าเมื่ออยู่ใน

รัฐบาล ไม่ว่าเมื่อเข้าไปร่วมส่วนในการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นเป็นพรรคการเมืองในทางเป็นจริงคือการ
พิสูจน์ให้เห็นในความเป็น“อนิจจัง”“กลุ่ม 4 กุมาร”ที่น าโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคม 
2558 ได้ช่วยพิสูจน์สถานะและความเป็นอนิจจังให้กับกลุ่มของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 
และในเดือนกรกฎาคม 2563 ก็พิสูจน์ความเป็นอนิจจังของตนเอง  

ต้องยอมรับว่า “กลุ่ม 4 กุมาร”คือ “ดรีมทีมเศรษฐกิจ”ของคณะคสช.แม้ระยะแรกจะยังไม่มีบทบาท
มากนักแต่ เมื่อมีการปลด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และคณะออกไปบทบาทของ“กลุ่ม 4 กุมาร” ก็โดดเด่นเป็น
ความโดดเด่นในฐานะ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” ไม่ว่าจะมองว่าสามารถสร้างผลงานและความส าเร็จถือว่าเป็นฝีมือ
ของ“กลุ่ม 4 กุมาร”ไม่ว่าจะมองว่าไม่สามารถสร้างผลงานและความส าเร็จถือว่าเป็นความไม่มีฝีมือของ “กลุ่ม 4 
กุมาร” 
สถานการณ์ในเดือนกรกฎาคม 2563 คือค าตอบ  

ยิ่งกว่านั้น บทบาทของ“กลุ่ม 4 กุมาร”ในพรรคพลังประชารัฐยิ่งเด่นชัดแม้จะมี“กลุ่ม 3 มิตร” ออกโรง
ในการดูดดึงบุคลากร แต่การเดินออกจากท าเนียบรัฐบาลไปเข้ารับต าแหน่งส าคัญในพรรคพลังประชารัฐของ
“กลุ่ม 4 กุมาร” ถือว่าทรงความหมายและส าคัญแต่แล้วเมื่อ “กลุ่ม 4 กุมาร”สามารถวางหลักปักฐานให้กับ
พรรคพลังประชารัฐได้ในระดับที่แน่นอนหนึ่ง พวกเขากลับถูก“อัปเปหิ”ออกจากพรรคอย่างเหี้ยมเกรียม 
นี่คืออนิจจัง นี่คือความไม่แน่นอนในทางการเมือง  

บทเรียนอัน“กลุ่ม 4 กุมาร”ได้รับและประสบทางการเมืองถือว่าสาหัส ไม่เพียงสะท้อนความไม่แน่นอน
ในทางการเมือง หากแต่ยังตรวจสอบคุณภาพภายในกระบวนการสร้างพรรคพลังประชารัฐว่ามีรากฐานและ
ด าเนินไปอย่างไร 
นี่ย่อมมิได้เป็นการเมือง“ใหม่” หรือพรรคการเมืองในอุดมคติอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4529567 
 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4529567
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/p0618p1A.jpg
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 16:21 น 

ประยุทธ์ 2/2 ปรับดุลอ านาจใหม่ กระชับทีมเศรษฐกิจ คนใน-นอกลุ้นตัวโก่ง 

 
การไขก๊อก-ตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีของสมคิด+4 กุมาร ในช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” หลังจาก

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินมาได้ครบขวบปี 
จุดสตาร์ตจากการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2 หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ “ปักหมุด” ทันทีที่สภา

ผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน 2563 “อาจเร็วกว่าที่คาด”
เพราะการเปลี่ยนม้ากลางศึก “ทีมเศรษฐกิจ” ของทีมสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี-อุตตม สาวนายน 
อดีต รมว.คลัง-สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน-สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษาฯ และกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
ไทม์ไลน์ สมคิด-4 กุมาร ไขก๊อก 

ย้อนไทม์ไลน์-จุดแตกหักหลังจาก 4 กุมาร “ขาลอย” จากเก้าอ้ีรัฐมนตรีตั้งแต่ “ถูกปลด” ออกจากต าแหน่ง
หัวหน้า-เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ ขณะที่สมคิด game over หลังจากพ่าย
กลศึกยึดพรรคให้กับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถูกเพ่ือนรัก-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ากลุ่มสามมิตร หัก
เหลี่ยมโหด ทวงเก้าอ้ีกระทรวงพลังงาน-ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า  

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตัวเปิดเกมหักดิบ 4 กุมาร “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
“เด็กบิ๊กป้อม” ยื่นรายนาม 18 กก.บห.พปชร.ลาออก เปิดทางให้ พล.อ.ประวิตรนั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใน 
45 วัน 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษาฯ น าภาคเอกชนเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ที่
ท าเนียบรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ท่ามกลางกระแสข่าวเขย่าเก้าอ้ีรัฐมนตรี 4 กุมาร พร้อมวลีเด็ด “มา
ด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน” 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐมีการลงมติลับ 516 เสียงเลือก พล.อ.
ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค-นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม 4 กุมาร แถลงข่าวลาออกจากสมาชิกพรรค ยุติบทบาทนักการเมือง-ปิดฉากกลุ่ม 4 กุมาร 
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสมคิดยื่นใบลาออกจากต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ก่อนจะส่งสัญญาณให้ 4 
กุมาร เตรียมยื่นใบลาออก-แถลงข่าวลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม 4 กุมาร นายอุตตม-นายสนธิรัตน์-นายสุวิทย์ และนายกอบศักดิ์ ยื่นใบลาออก ที่
ท าเนียบรัฐบาล 

นายอุตตม-4 กุมารแถลงหมดใจถึงสาเหตุการลาออกและอนาคตทางการเมืองที่มีเงาของสมคิด-ลูกพ่ีใหญ่ยืนอยู่
ข้างว่า เพื่อเป็นการให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ ความคลุมเครือหายไป มีส่วนช่วยลดความกดดันทางการเมืองที่อาจจะ
มีข้ึน 

“โดยเฉพาะต่อท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความชะงักงันในการบริหารราชการ
บ้านเมืองได้ เรามาคิดด้วยกันแล้ว คิดว่าออกเสียในช่วงนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับ ครม.ก็ตาม” 
ฟางเส้นสุดท้ายสมคิด-4 กุมาร 

เบื้องหลังการอยู่-การไป และเป็นฟางเส้นสุดท้ายในการตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งสุดท้ายทางการเมืองของ
นายสมคิด-4 กุมารคือ “พล.อ.ประยุทธ์” ส่งไลน์ส่วนตัวไปถึงนายสมคิด 
ก่อน พล.อ.ประยุทธ์จะลงพ้ืนที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 น าไปสู่การแยกทาง-โบกมือลา เป็นการจาก
ไปที่ไม่ได้เห็นหน้า แม้แต่งานกองทุนหมู่บ้านที่จังหวัดชุมพรที่นายสมคิดมีนัดหมายตัดริบบิ้นก็ต้องยกเลิกไป  “รู้สึก
ล าบากใจ รู้สึกแย่ ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไร” พล.อ.ประยุทธ์แสดงความรู้สึกในใจถึงความจ าเป็นของการปรับ ครม. 
โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลทางการเมือง ก่อนนายสมคิดจะตอบกลับว่า “ไม่มีปัญหา ขอให้สบายใจได้ รู้ถึง
ความจ าเป็น เข้าใจว่าในทางการเมืองนายกฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ต้องกังวล โดยส่วนตัวอย่างที่ได้แจ้ งกับนายกฯไว้ 
อยากกลับไปรักษาสุขภาพ เพราะสุขภาพแย่มาก”“อุตตม” บอกว่า ไม่ทราบรายละเอียดของการปะทะทางความคิด
ของผู้ใหญ่ 2 คน “พวกเรามีเหตุผลของเราในการลาออก เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบ้านเมือง น าพา
บ้านเมืองผ่านวิกฤตไปได้ ส่วนใครจะมารับหน้าที่ต่อไม่ทราบได้ แต่เชื่อว่านายกฯมีความสามารถในการเฟ้นคนที่มี
ความสามารถมาร่วมทีม” “และไม่มีอะไรฝากเป็นพิเศษ ทราบอยู่แล้วว่าเรื่องเศรษฐกิจต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง” 
โควตากลาง ยึด “ป๋าโมเดล” 

การลาออกของนายสมคิดและ 4 กุมาร เปิดทางให้เกิดการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ท าให้ “โควตากลาง” ต้อง
เขย่าขวดกันใหม่ ซึ่งมีท้ังหมด 7 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1.รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 2.รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง (พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 3.รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย (นายวิษณุ เครืองาม) 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 5.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล) 6.รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และ 7.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) 

แนวทางการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 โดยใช้ “กลไกการเมือง” ที่เรียกว่า “ป๋าโมเดล” คือการบริหารเศรษฐกิจ-
ความม่ันคงในยุครัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ด้วยการตัดโควตาจากพรรคร่วม
รัฐบาลมาเป็น “โควตากลาง” ของนายกฯ เพ่ือท าให้นายกฯ และรัฐมนตรีที่มาจาก “คนนอก” ปลอดจากการถูกกดดัน
ทางการเมือง 
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ปรับเล็ก-เน้นทีมเศรษฐกิจ 
สูตรการปรับ ครม. และคุณสมบัติของรัฐมนตรี เป็นไปตามค าประกาศิตของนายกฯ ที่ระบุไว้ต่างกรรมต่างวาระ 

มีการสับเปลี่ยนก าลัง “คนใน” โควตาระบบพรรค ต้องมี “คนนอก” ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. (นายกรัฐมนตรีก าลังเจรจา) ต้อง
มีคนที่ไว้ใจใน “โควตากลาง” ของนายกฯ และเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้านเศรษฐกิจ  ส่วนโควตาพรรคร่วม กระทรวง 
“ส าคัญ”นายกฯขอสิทธิตัดเลือกเอง ไม่เอาคนสีเทา ส่วน “โควตาพรรคร่วมเท่าเดิม” ส าหรับต าแหน่งรัฐมนตรีที่จะถูก
ปรับออก-ปรับเข้า-สลับเก้าอ้ีในโผ ครม.2/2 เป็นการ “ปรับเล็ก” เฉพาะทีมเศรษฐกิจ-ไม่เตะโควตาพรรคร่วมรัฐบาล 

1.รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด) 2.รมว.คลัง (นายอุตตม) มีทั้งเป็น “คนใน” และ “คนนอก” ที่เป็นที่ปรึกษา 
พล.อ.ประยุทธ์ในระบบ-นอกระบบติดอยู่ในโผแคนดิเดต “ดรีมทีมเศรษฐกิจ” ตัวเต็งรองนายกรัฐมนตรีที่จะมาแทน
นายสมคิดมีชื่อ “คนนอก” อย่าง “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็น 1 ใน
คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์โควิด-19 “ทศพร ศิริสัมพันธ์” เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งมีบทบาท-อยู่ในคณะกรรมการ
ในศูนย์โควิด-19 เกือบทุกชุด โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงิน 4 แสนล้าน และคณะท างานที่จะ
ตั้งขึ้นมาใหม่อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือชงมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจ ขึ้นตรงต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ขณะที่ต าแหน่งขุนคลัง-
รมว.คลัง ชื่อที่มาแรงที่สุดคือ “ปรีดี ดาวฉาย” ประธานสมาคมทหารไทย เป็น 1 ใน 6 อรหันต์-คณะที่ปรึกษาของ
นายกฯ และอาจควบต าแหน่งรองนายกฯ รวมถึง “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” 1 ในคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 
ที่เป็น “เต็งจ๋า” ขึ้นแท่นเป็น “ผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่” เป็น lender of last resort ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

นอกจากนี้ ยังมี “ชื่อส ารอง” อย่าง “บุญทักษ์ หวังเจริญ” หนึ่งในคณะที่ปรึกษาของนายกฯ ปัจจุบันเป็น
บอร์ดการบินไทยชุดกู้วิกฤตล้มละลาย“ปิติ ตัณฑเกษม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย (TMB) “สุพัฒ
นพงษ์ พันธ์มีเชาว์” อดีตประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ศึกชิงขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 

โฟกัสส าหรับต าแหน่ง รมว.พลังงาน ก่อนหน้านี้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่ม “สาม
มิตร” เคยแสดงความจ านงต้องการเข้ามานั่ง รมว.พลังงานแทนนายสนธิรัตน์  แต่ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันจะต้อง
เป็น “โควตากลาง” และกระทรวงนี้คือ ปฐมเหตุ-จุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเขย่าโครงสร้างอ านาจพรรคพลังประชารัฐ 
ชื่อของ “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” อดีต รมช.คมนาคม ในยุครัฐบาล คสช.และคั่วต าแหน่ง 1 ใน 6 คณะที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี กลับเข้ามาติดโผ และมาแรงอีกครั้ง “ไพรินทร์” ใหญ่กว่าเดิม มีโผระบุให้เป็น “รองนายกฯ ควบ รมว.
พลังงาน” 
“อนุชา-นฤมล” ลุ้นเก้าอี้ตัวโก่ง 

อีกต าแหน่งหนึ่ง-รมช.คลังก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวของ “อนุชา นาคาศัย” เลขาธิการพรรค และ “นฤ
มล ภิญโญสินวัฒน์” ยังต้อง “ลุ้นตัวโก่ง” โดยเปิดต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไว้ปลอบใจคนอกหัก 
ส่วนกระทรวงอุดมศึกษาฯ-กระทรวงแรงงาน-กระทรวงการต่างประเทศ “ยังไม่ลงตัว” หลังจากนายสุวิทย์ลาออกจาก
ต าแหน่ง ขณะที่ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” รมว.ต่างประเทศ-โควตากลางของพล.อ.ประยุทธ์ ก้ ากึ่งว่าจะถอดใจหรือไม่  
โดยเฉพาะ “คุณชายเต่า” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
(รปช.) ซึ่ง “สุเทพ เทือกสุบรรณ” จัดแจงส่งชื่อ “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” จับจองเก้าอ้ีไว้ ต้องจับตาดูว่า พล.อ.ประยุทธ์
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จะ “สลับเก้าอ้ี 3 ตัว” อย่างไรเพ่ือโยกนายอเนกไปนั่งเก้าอ้ีกระทรวงการต่างประเทศหรือเจ้ากระทรวง อว. “เปิดทาง” 
ให้ “สุชาติ ชมกลิ่น” ส.ส.ชลบุรี-ทหารเอกบิ๊กป้อมได้ “สมหวัง” 
จับตาเก้าอี้ม่ันคง 3 ทหารเสือ 

ส าหรับ “กระทรวงความมั่นคง” ที่มี 3 ทหารเสือ-3 ป.กุมบังเหียน ทั้งกระทรวงกลาโหมที่มี พล.อ.ประยุทธ์
บัญชาการกองทัพ กระทรวงมหาดไทยที่มี “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อาจโยก “พล.อ.ประวิตร” หัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ ที่ขณะนี้สวมหมวกนักการเมืองเต็มตัวไปคุมเกมการเลือกตั้งท้องถิ่นในต าแหน่ง รมว.มหาดไทยแทน
ส่วน “บิ๊กป๊อก” ในฐานะอดีตผู้บัญชาการกองทัพบก-หุ้นส่วนการรัฐประหาร 2 ครั้ง ล่าสุดอาจจะถูกสลับมานั่ง เป็น 
รมว.กลาโหมแบ่งเบาภาระ พล.อ.ประยุทธ์ 
กระชับอ านาจ 3 ทหารเสือ-ความม่ันคง อยู่ยาว 8 ปี 

 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-493604 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-493604
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วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 - 16:53 น. 

นิรโทษกรรมเพื่อเปิดทางสู่วิถีใหม่หลังโควิด-19 : โดย โคทม อารียา 
 

 
 
นายกรัฐมนตรีก าลังเดินสายพูดคุยกับหลายฝ่าย ซึ่งคงไม่เป็นข่าวเสมอไปยกเว้นเมื่อไปพูดคุยกับสื่อมวลชน 

เพราะสื่อมีหน้าที่บอกกล่าวต่อประชาชนอยู่แล้ว ผมเดาว่าการเดินสายครั้งนี้เป็นไปตามค ากล่าว ของนายกฯ เมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน 2563 ว่าจะ 
1) ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย 
2) ให้ผู้มีส่วนได้เสียตัวจริงเป็นผู้ประเมินผลงานภาครัฐ 
3) ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม “ไม่ปล่อยให้เกมการเมืองที่ไม่สุจริต
มาดึงรั้งการก้าวไปข้างหน้าของประเทศ” 

ในการพูดคุยกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง มีเรื่องที่ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีคือ การผ่านวิกฤติครั้งนี้ต้องดึงมือฝ่าย
ค้านเข้ามาร่วมเผชิญวิกฤติด้วย ทิ้งปัญหาการเมืองและความขัดแย้งไว้ข้างทาง เราต้องเดินผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 
นายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่า รัฐบาลต้องระวังการใช้จ่ายไม่ให้เกิดการทุจริตและเตรียมงบส ารองเอาไว้ ข ณะนี้มี
คณะท างานที่ปรึกษานายกฯหลายชุด ล้วนมีศักยภาพ รวมถึงมี ครม. เศรษฐกิจ โดยนายกฯได้น าข้อมูลทั้งหมดมาบูรณา
การ ร่วมกันดูแลทุกภาคส่วน ประเด็นคือ นายกฯ นักการเมือง ข้าราชการ สื่อสารมวลชน มองเฉพาะหน้ามากเกินไป 
ท าอย่างไรจะเปลี่ยนหลักคิดมาเป็น มองให้ไกล มองให้กว้าง อยากให้ทุกคนเดินหน้าสู่อนาคต ไปสู่เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
ในเรื่องการสร้างความปรองดอง ขณะนี้มีคณะท างานด้านนี้อยู่แล้ว แต่นายกฯยังไม่ได้ท าด้วยตนเอง 

ขณะนี้ ปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าในสองปีนี้ คงยังไม่ฟ้ืนคืนสู่ปกติเดิม ค าถามก็คือ จะถือโอกาสของ
วิกฤติ คิดใหม่ว่าเราไม่จ าเป็นต้องคืนสู่ปกติเดิมได้ไหม ไม่จ าเป็นต้องเน้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) นายกฯกล่าวเองว่า “หลักการของผมคือเท่าเทียมด้านโอกาส” เราจะไปสู่ปกติใหม่ (new normal) ที่เน้นการลด
ความเหลื่อมล้ ามากกว่าการเพ่ิม GDP ได้ไหม หากเห็นด้วยตามนี้ มาตรการทางเศรษฐกิจก็ไม่ควรจะเน้นการกระตุ้นการ
บริโภค การเพิ่มการใช้จ่ายของครัวเรือน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ฯลฯ ใช่หรือไม่ หากควรเน้นการผลิตและการ
มีงานท าในระดับฐานราก การส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อยให้เข้าถึงตลาดโดยลดการพ่ึงพาคนกลาง การศึกษาเพ่ื อความ
เชื่อมั่นและการปลดปล่อยจากพันธนาการทางความคิด ฯลฯ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
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นายกฯยังกล่าวอีกว่า “หลักการของผมคือเท่าเทียมด้านกฎหมาย” แต่กฎหมาย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ แม้
จะเขียนดีในเรื่องความเท่าเทียมกันโดยทั่วไป แต่พอมาถึงการคงอ านาจ รัฐธรรมนูญก็เอ้ือต่อนายกฯและมวลมิตรของ
ท่านอยู่ดี องค์กรอิสระที่มีขึ้นเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (มิให้ลุแก่อ านาจต่อพลเมือง) กลายเป็นองค์กรเพ่ือค้ าจุน
ความคิดของระบบราชการในนามของสิ่งดี ๆ เช่น จริยธรรม ความสุจริต และพร้อมเล่นงานฝ่ายที่ถูกตีความว่าเป็นภัย
ต่อผู้มีอ านาจ จึงอยากร้องขอต่อนายกรัฐมนตรีว่า การสู้ภัยโควิด – 19 ไปด้วยกันนั้น น่าจะหมายรวมถึงการปฏิรูป
ระบบยุติธรรม และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 256) และในหมวดอ่ืน ๆ ที่
จะแก้ไขได้สะดวกขึ้นหากมีการแก้ไขมาตรา 256 แล้ว 

ภายใต้ความพยายามของนายกฯที่จะผนึกทุกภาคส่วนเพื่อวางอนาคตของประเทศ ได้มีการเสนอไปแล้วว่า ภาค
ส่วนที่ควรผนึกภาคส่วนหนึ่งได้แก่ฝ่ายค้าน ส่วนภาคส่วนอ่ืน นายกฯย่อมถนัดอยู่แล้วที่จะเชิญมาหนุนเสริมการวาง
อนาคต โดยเฉพาะผู้กุมอ านาจทางเศรษฐกิจและการเงิน แต่โจทย์ที่ส าคัญคือ จะมีวิธีการใดที่จะท าให้ผู้ที่ไม่ค่อยจะมี
อ านาจทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ รู้สึกว่าตนเองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ กล่าวคือ มีผู้รับฟังพวกตน และมี
การก าหนดนโยบายการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของพวกตน 

วิธีการใดเล่าที่เราน่าจะน ามาใช้เพ่ือระดมความเห็นของคนจ านวนมากให้มาช่วยกันขบคิดปัญหายาก ๆ ของ
ชาติ ผมมีข้อเสนอเบื้องต้นว่าเราน่าจะใช้วิธีที่เรียกว่า “การถกแถลงแห่งชาติ” (National Deliberation) การถกแถลง
หมายความว่า เรายกประเด็นขึ้นมาหนึ่งประเด็น แล้วมา “ถก” ถึงข้อดีข้อเสีย มาอภิปราย มาอธิบายในแง่มุมของเรา
โดยการแถลงแจงเหตุผลให้ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้ก็กล่าวถึงประเด็นย่อยต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่มีข้อดีข้อเสียโดย
เปรียบต่างกับประเด็นทางเลือกอ่ืน ๆ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมถกแถลง (ซึ่งมีได้หลายฝ่าย หลายกลุ่ม) ก็ตั้งใจฟัง แล้วจึงถึง
คราวที่ฝ่ายอ่ืนจะแถลงแจงเหตุผลบ้าง กระบวนการนี้คล้ายการระดมสมอง แต่เราสามารถยกเหตุผลมาโต้แย้งหักล้างกัน
ได้ โดยไม่ต้องมีข้อสรุปว่า ฝ่ายใดมีโวหารดีกว่า มีเหตุผลดีกว่า มีผู้เห็นด้วยมากกว่า ผลการถกแถลงนั้นจะถูกรวบรวม
เป็นรายงานสรุปโดยผู้จัดการถกแถลง เพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ ที่จะต้องเลือกประเด็นที่น่าจะเหมาะสมที่สุด 
(optimal) ในการน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อไป 

ถ้าจะจัดให้มีการถกแถลงแห่งชาติ ก่อนอ่ืนอาจจะต้องมีคณะท างานในระดับชาติ (ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะ
ชอบใช้ค านี้ เพ่ือให้ดูว่าไม่ใหญ่โตเกินไป) เพ่ือก าหนด “หมวดนโยบาย” ในการวางอนาคตของประเทศในวิถีใหม่ หมวด
นโยบายอาจตรงกับการจัดหมวดตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านที่นายกฯกล่าวถึงหรือไม่ก็ได้ อันที่จริงควรต้องปรับให้ต่าง
ออกไปโดยให้ยืดหยุ่นมากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโลกและของประเทศที่ก าลังเปลี่ยนไป ส าหรับแต่ละหมวด
นโยบายที่คณะท างานการถกแถลงแห่งชาติก าหนด ควรมีคณะท างานการถกแถลงในหมวดนโยบายนั้น ๆ เช่น ถ้ามี
นโยบายแห่งชาติ 7 หมวด ก็มีคณะท างาน 7 คณะมีหน้าที่หลักในการจัดหมู่นโยบายหรือแยกแยะหมวดนโยบาย
แห่งชาติออกเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ เช่น แต่ละนโยบายแห่งชาติมีแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ถึง 9 แผน ที่กล่าวมานี้เป็น
เพียงการวางกรอบเบื้องต้น ยังไม่เริ่มถกแถลงอย่างกว้างขวาง คือถกแถลงแต่เพียงในหมู่คณะท างานทั้งสองระดับ 

การถกแถลงควรมีขึ้นในระดับของกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะที่สอดประสานกัน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ คณะท างานในกลุ่มจั งหวัดควรประกอบด้วยภาคีที่ส าคัญ 
อาทิ ภาคราชการ (ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและวิชาการ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์แต่
ละแผน คณะท างานกลุ่มจังหวัดจะก าหนดโครงการหรือประเด็นที่ส าคัญและจัดท าข้อเสนอทางเลือกพร้อมเหตุผล



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

89 

 

ประกอบส าหรับโครงการหรือประเด็นนั้น ซึ่งควรสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มจังหวัดด้วย จากนั้นจึงจัดให้มีการถกแถลง
จนพอสรุปข้อดีข้อเสียของโครงการหรือประเด็นทางเลือกต่าง ๆ จัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อคณะท างานหมวดนโยบาย 
ซึ่งจะจัดท ารายงานที่ประกอบด้วยแผนงานและโครงการส าหรับแต่ละนโยบาย เสนอสภาผู้แทนราษฎร และ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการออกกฎหมายและการก าหนดนโยบายแห่งชาติที่เป็นวิถีใหม่ส าหรับอนาคตของประเทศ
ต่อไป 

อย่างไรก็ดี ความเห็นอกเห็นใจและการร่วมมือกันจะเกิดขึ้นยาก หากหลายคนยังอัดอ้ันตันใจ มีความรู้สึก
ถึงความไม่เป็นธรรม ซึ่งนายกฯได้ตั้งหลักการข้อที่สามไว้เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยกล่าวว่า “หลักการของผมคือความ
เท่าเทียมด้านความเป็นธรรม” นั่นเอง ผู้ที่ต่อสู้ทางการเมืองในรอบสิบกว่าปีท่ีผ่านมาหลายคนยังขุ่นเคืองกับผลกระ
ทบทั้งทางวัตถุและจิตใจอันเนื่องมาแต่การต่อสู้นั้น ไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
(solidarity) ถ้าในใจยังรู้สึกถึงก าแพงท่ีขวางกั้นอยู่ นายกฯบอกว่ามีคณะท างานด้านการสร้างความปรองดองแล้ว 
อันที่จริงควรเร่งรัดให้คณะท างานนี้เสนอข้อคิดเห็นต่อสังคมในล าดับก่อน ก่อนที่จะเดินหน้ากระบวนการถกแถลง
เพื่อวิถีใหม่ที่ต้องใช้เวลาพอสมควร 

ก่อนอ่ืน อยากร้องขอให้นายกฯปรับทัศนคติจากระบบคิดแบบทหารคือ การบัญชาการ การควบคุม และการ
สื่อสาร (command control and communication CCC) โดยหันมาเห็นประโยชน์ของความคิดแผ่กว้างที่รวมทุก
ฝ่ายได้ด้วยใจจริง เพ่ือมีทัศนคติในวิถีใหม่ นายกฯน่าจะคุยกับคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณและทางความคิดที่
ข้ามพ้นขีดแบ่งในสังคม ปัญหาคือว่า คนในสังคมยังเห็นต่างว่าผู้น าทางจิตวิญญาณเหล่านั้นคือใคร เขาหรือเธอจะสนใจ
เสนอทางออกให้แก่สังคมผ่านนายกฯหรือไม่ ผมคิดถึงคนหลายคนและขออนุญาตเอ่ยนามบางคนด้วยความเคารพ ขอ
เริ่มด้วยผู้อาวุโสในวัยแปดสิบกว่า เช่น หมอประเวศ คุณอานันท์ อาจารย์สุลักษณ์ ในวัยหกสิบ – เจ็ดสิบปี เช่น พระ
พยอม พระไพศาล อาจารย์ประมวล ป้ามล (ทิชา) อาจารย์มารค อาจารย์ชัยวัฒน์ คุณนารี และในวัยถัดลงมา เช่น 
อาจารย์วิจักขณ์ คุณชญานิษฐ์ ผู้อ่านที่คุ้นเคยกับเรื่องความปรองดองหรือสันติวิธี คงเคยได้ยินชื่อของเขาเหล่านี้มาบ้าง 
ถ้านายกฯได้ปรึกษาผู้น าที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาญาณร่วมกับความคิดวิเคราะห์ มีความเมตตาสูงและถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เชื่อว่าจะให้สติและปณิธานอันจ าเป็นต่อการสร้างวิถีใหม่ของสังคมไทย แถมยังอาจได้
แนวคิดเรื่องความปรองดองที่ชัดขึ้นด้วย 

แนวทางสู่ความปรองดองอาจเลียนแบบของแอฟิกาใต้คือ การตั้งคณะกรรมการความจริงและการคืนดี (Truth 
and Reconciliation Commission) หรือต่อยอดจากศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แต่แนวทางเช่นนี้จะมี
กระบวนการที่ยืดยาวและไม่แน่ว่าจะได้ “ความจริง” ดังที่ตั้งใจ อีกแนวทางหนึ่งการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งเข้าใจ
ว่าคณะท างานของนายกฯก าลังศึกษาอยู่ รัฐบาลก่อน ๆ เคยพยายามใช้แนวทางการนิรโทษกรรมผู้กระท าผิดด้วย
แรงจูงใจทางการเมือง แต่ก็ไม่ส าเร็จ คณะท างานอาจจะต้องสรุปบทเรียนหลังจากได้ปรึกษาผู้น าที่มีปรีชาญาณบางคน 

ข้อเสนอของผมคือ ขอให้สร้างแนวทางการปรองดองท่ีจริงจัง อันจะเปิดทางสู่การร่วมกันสร้างวิถีใหม่ ด้วย
จิตใจที่ปล่อยวางความขุ่นเคือง 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2271367 

 

https://www.matichon.co.th/article/news_2271367
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18 กรกฎาคม 2563 17:09 น 

ปากน้ าระอุ ฝ่ายค้าน ไม่มีฮั้ว “กรุง”ลอยล าหรือโดนรุมจนร่วง 
The Agenda 

 
เข้าสู่ช่วงนับถอยหลังสู่วัน”ปากน้ าเดือด“กันแล้ว เพราะตอนนี้ได้เข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 

สมุทรปราการ ที่จะมีการลงคะแนนกันในวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคมนี้  
ถึงตอนนี้ แวดวงการเมือง ยังยกให้ “น้าเอ็ด-กรุงศรีวิไล สุทินเผือก“ส.ส.เมืองปากน้ า สองสมัย  แชมป์เก่าจาก

ค่ายพรรคพลังประชารัฐ ยังเป็นเต็งหนึ่ง มีโอกาสจะป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกรอบ แม้จะโดน “3 รุม 1” จากพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน ที่ต่างฝ่ายต่างเล่นบทเอกเทศ ขอส่งคนลงชิงชัยด้วย คือ “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย“คู่ปรับเก่า -“อิศ
ราวุธ ณ น่าน จากพรรคก้าวไกล“ที่ลงมาแทน   ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 อนาคตใหม่ 
ตอนปี 2562     หลังแกนน าพรรคก้าวไกล มองว่า อิศราวุธ ที่เป็นนักธุรกิจ มีเครือข่ายในพ้ืนที่มากกว่า น่าจะมีโอกาส
ชนะมากกว่า และ “มานะ บุญมาก จากพรรคเสรีรวมไทย” ที่ชื่อหลังคงเป็นยุทธศาสตร์การเมือง ของ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคที่มักจะส่งคนของเสรีรวมไทยลงสมัครทุกสนามเลือกตั้งซ่อม ที่ไม่ได้หวังชัยชนะอะไร 
นอกจากต้องการท าให้พรรคเป็นที่รู้จักให้มากที่สุด เพ่ือผลในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า  

ปัจจัยที่หลายฝ่ายมองว่า กรุงศรีวิไล สุทินเผือก น่าจะกุมแต้มต่อ แม้จะโดนฝ่ายค้านขนาบข้าง ไล่บี้ทั้งซ้าย-
ขวา  มีเหตุผลหลักๆ เช่น  
-เป็นแชมป์เก่า  ที่มีฐานเสียง คะแนนเดิมอยู่แล้ว  

ซึ่งโดยปกติ หากส.ส. นักการเมือง คนไหน ไม่ท าตัวแย่ ทิ้งประชาชน ละเลยพ้ืนที่ โดยมีการลงพ้ืนที่ต่อเนื่อง
หลังเลือกตั้ง ในทางการเมือง คะแนนส่วนใหญ่จะมีแต่ขึ้น  ซึ่งที่ผ่านมา กรุงศรีวิไล บอกว่าแม้ตอนถูกศาลฎีกาฯ สั่งให้
หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.หลายเดือนก่อนถูกใบเหลือง ก็ลงพ้ืนที่ต่อเนื่อง ดังนั้น  หากผลเลือกตั้งออกมา กรุงศรี
วิไล แม้ต่อให้ชนะ แต่หากได้คะแนนน้อยกว่ารอบที่แล้ว  41,745 คะแนน แสดงว่าในพื้นที่กระแสนิยมส่วนตัว  มีปัญหา
แล้ว  
–ความเป็นส.ส.รัฐบาล ท าให้กุมความได้เปรียบ 

เพราะโดยหลักแล้ว หากไม่ใช่จังหวัดหรือภาคที่เป็นฐานเสียงแบบ ภูมิภาคนิยม เช่น ภาคอีสาน ต้องเพ่ือไทย – 
ภาคใต้ ต้องประชาธิปัตย์ แม้ความเชื่อ กระแสคิดดังกล่าวช่วงหลังจะลดน้อยลง เห็นได้จากเช่น ผลเลือกตั้งซ่อมที่
ขอนแก่น ที่พลังประชารัฐ ชนะเพ่ือไทย แต่ส่วนใหญ่ เวลาเลือกตั้งซ่อม จะพบว่าโดยสถิติของการเมืองไทย คนจะเลือก

https://theagendathai.com/archives/author/aew_theagendathai
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ส.ส.พรรครัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้าน เพราะมองว่า เลือกไปแล้วจะเป็นประโยชน์กับพ้ืนที่มากกว่า โดยเฉพาะเรื่องการ
พัฒนาพ้ืนที ่ 
-ผู้ใหญ่ในรัฐบาลและในพรรคพลังประชารัฐ จะให้การสนับสนุนให้ กรุงศรีวิไล ต้องชนะเลือกตั้งให้ได้  

จริงอยู่ว่า ตอนนี้ พรรคร่วมรัฐบาล มีเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งไปมากแล้ว ท าให้ 1 เสียงจากสนามเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ จึงไม่มีผลทางการเมืองเท่าไหร่กับเสถียรภาพรัฐบาล แต่จุดส าคัญคือมันเป็น“ศึกแห่งศักดิ์ศรี” เพราะ
หากพลังประชารัฐ พรรคแกนน ารัฐบาลแพ้เลือกตั้งซ่อมให้ฝ่ายค้าน ผลทางการเมืองจะถูกขยายผลว่า “รัฐบาลกระแส
ตก -พลังประชารัฐขาลง” 

ยิ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ในยุคท่ี บิ๊กป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค หาก กรุงศรี
วิไล แพ้เลือกตั้ง บิ๊กป้อม ก็เสียหน้า -เสี่ยแฮงค์ อนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค ว่าที่รัฐมนตรี ก็เสียฟอร์ม ที่เป็น
เลขาธิการพรรค แล้วท าให้พรรคแพ้เลือกตั้ง  รวมถึง “บ้านใหญ่อัศวเหม” ของ เสี่ยเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในฐานะ
เจ้าของพ้ืนที่ หัวหน้าทีมสมุทรปราการ ก็ย่อมเสียเครดิตในสายตาของแกนน าพลังประชารัฐ  จึงท าให้ แกนน าพลัง
ประชารัฐ จะต้องมาช่วย กรุงศรีวิไล อย่างเต็มที่ เพ่ือแบก กรุงศรีวิไล กลับเข้าสภาฯให้ได้ ไม่อย่างนั้น “บิ๊กป้อม-เสี่ย
แฮงค์-ตระกูล อัศวเหม” เสียหายหนัก  
–ฝ่ายค้าน ตัดคะแนนกันเอง โดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกล 

โดยเมื่อดูจากผลคะแนนเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง กรุงศรีวิไล จากพรรคพลังประชารัฐ เอาชนะมาได้ โดย
ได้คะแนนอยู่ที่  41,745 คะแนน ส่วน สลิลทิพย์ พรรคเพ่ือไทย ได้ 33,007 คะแนน และอันดับสาม ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ 
จากพรรคอนาคตใหม่ หรือ พรรคก้าวไกลในปัจจุบัน ที่ได้ 31,430 คะแนน ซึ่งก็อย่างที่รู้กัน คะแนนของ ตรัยวรรธน์ คือ
คะแนนกระแส “อนาคตใหม่-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ล้วนๆ ที่ก็น่าจะยังมีผลต่อเนื่องมาถึงพรรคก้าวไกล เช่นกัน โดย
เมื่อทั้ง เพ่ือไทย-ก้าวไกล แกนน าทั้งสองพรรค ต่างเปิดหน้า ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งรอบนี้ กันเต็มเหนี่ยว เห็นได้จาก
วันรับสมัคร เมื่อ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา พรรคเพ่ือไทย “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค”พร้อมด้วยแกนน าพรรคอีก
บางส่วน ไปให้ก าลังใจ นางสลิลทิพย์กันอย่างคึกคัก หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ถึงกับระบุว่า มั่นใจว่านางสลิลทิพย์จะชิง
พ้ืนที่กลับมาเป็นของพรรคเพ่ือไทยได้ และการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้ล าดับที่ 2 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องกลับมากู้
สถานการณ์ ส่วน พรรคก้าวไกล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ก็ไม่น้อยหน้า เดินทางไปให้ก าลังใจ อิศราวุธ ในวันรับ
สมัครและประกาศก้อง จะสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้ เลยกลายเป็นเดิมพันส าคัญของ ทั้ง”เฮียพงษ์ สมพงษ์” ที่
หวังท าให้เพ่ือไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมให้ได้บ้าง หลังพ่ายแพ้มาตลอดทั้งที่ ขอนแก่น-ก าแพงเพชร ยิ่งที่ผ่านมา ผลงาน 
การน าทัพพรรคเพ่ือไทยเกือบจะครบหนึ่งปีแล้ว  ยังไม่มีอะไรโดดเด่น หากรอบนี้ เพ่ือไทย แพ้อีก บารมี เฮียพงษ์ ใน
พรรคเพ่ือไทย จะยิ่งทรุดลงไปอีก ท าให้ เพ่ือไทย ก็ต้องทุ่มเต็มที่ เพ่ือเอาชนะให้ได้ กลบกระแส เพ่ือไทย สาละวันเตี้ย
ลง  

ก็เช่นเดียวกับ “พิธา-หัวหน้าพรรคก้าวไกล” ก็คาดหวังว่า หากกุมชัยชนะได้ ก็จะเป็นการเปิดตัว พรรคก้าว
ไกล ในสนามเลือกตั้งแบบสวยงาม ที่พรรคเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งแรกในนามพรรคก้าวไกล ก็ได้ชัยชนะ แถมยังเป็นชัย
ชนะในยุคที่ตัวเอง น าทัพเป็นหัวหน้าพรรค ยิ่งเป็นการเอาชนะ พรรคแกนน ารัฐบาลอย่างพลังประชารัฐได้   เรียกได้ว่า 
หากท าส าเร็จ  “พิธา ก็หล่อเลย” จะได้สลัดคราบเงาของ ธนาธร ได้เสียที เมื่อเป็นอย่างที่เห็น ทั้ง เพ่ือไทย-ก้าวไกล 
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แข่งกันแบบไม่มีหลีกให้กันเช่นนี้ เลยท าให้ ประชาชนในพื้นที่ หากเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบรัฐบาล อยากให้พ้ืนที่มีส.ส.ฝ่ายค้าน
บ้าง ก็ต้องชั่งใจกันแล้วว่า จะเลือก เพ่ือไทยหรือก้าวไกล ดี  
ผลก็เลย เลี่ยงไม่พ้น การตัดคะแนนกันเองของเสียงประชาชนที่จะเลือกฝ่ายค้าน  มีให้เห็นแน่ 

มันก็เลยจะไปเข้าทาง กรุงศรีวิไล อันเป็นทฤษฎีการเมือง ที่ผู้ช่ าชองหลายส านัก เห็นตรงกัน แต่ฟากฝ่ายค้าน ก็
ดูเหมือนจะยัง คาดหวังไว้ว่า ในช่วงโค้งสุดท้าย อาจมีจุดพลิกบางอย่าง ที่เป็นตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามา จนท าให้ 
ประชาชนในพ้ืนที่ เกิดเปลี่ยนมุมคิดใหม่ เช่น เกิดกระแสในพ้ืนที่ว่า ต้องเลือกฝ่ายค้าน ดีกว่า เลยตัด ตัวเลือกอย่าง กรุง
ศรีวิไล-พลังประชารัฐ ออกไป แล้วเหลือแค่สองตัวเลือกคือ เพ่ือไทยหรือก้าวไกล จนท าให้ คะแนนอันดับที่ 1 กับที่ 2 
จะเป็นการชิงกันเองระหว่าง เพ่ือไทยกับก้าวไกล  
ทว่า แนวคิดเชิงนี้ของฝ่ายค้านบางปีก กับความเชื่อข้างต้น ดูเหมือน ในความเป็นจริง ความเป็นไปได้ มีน้อยหรือ
แทบเป็นไปได้ยาก  

สภาพความเป็นไปข้างต้น  เลยท าให้ ถึงตอนนี้ แวดวงการเมืองมองว่า ปัจจัยทั้งหมด อาจส่งผลท าให้ กรุงศรี
วิไล-พลังประชารัฐ ลอยล า ชนะเลือกตั้งซ่อมได้อีกนัด เป็นนัดที่ 4 ติดต่อกันจาก ขอนแก่น-ก าแพงเพชร-ล าปาง  
แต่ที่แวดวงการเมืองเห็นตรงกันก็คือ แม้ กรุงศรีวิไล มีโอกาสสูง แต่ก็ยังฟันธง ชัดๆ ไม่ได้ ยังไงก็ต้องรอดูถึงสักช่วงต้นๆ 
เดือนสิงหาคม ถึงจะชี้ชัดได้ เพราะอาจมีตัวแปรใหม่ๆ เข้ามา ท าให้สถานการณ์เปลี่ยน โดยเฉพาะหาก กรุงศรีวิไล การ์ด
ตก-ประมาท  
ที่พูดกันตอนนี้ว่า โอกาสชนะใส ๆ ก็ไม่แน่ อาจหืดขึ้นคอ ก็ได้ ใครจะไปรู้   
 
 อ้างอิง : https://theagendathai.com/archives/16431 
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 18 กรกฎาคม 2020 เวลา 21:02 น. 

แถลงการณ์'เยาวชนปลดแอก'ขออนาคตที่ดีขอประเทศของปชช. 

 
"กลุ่มเยาวชนปลดแอก" อ่านแถลงการณ์ เรื่องประเทศเป็นของปชช. เผย ไม่ขออะไรมากกว่าอนาคตที่ดี ขอรบ.

ฟังเสียงปชช. มาจากปชช. ขอรธน.ฉบับปชช. ขอประเทศที่เป็นของปชช. ชี้ ยิ่งหวาดกลัว ยิ่งตกในความมืดชั่วลูกช้่วห
ลาน  

การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนท.) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา และมีการประกาศปักหลักชุมนุมตลอดทั้งคืน ล่าสุด
เมื่อเวลา 20.40 น. กลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้อ่านแถลงการณ์เยาวชนปลดแอก เรื่องประเทศเป็นของประชาชน ว่า เราทุกคน
ไม่ควรอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ า เราทุกคนควรได้ใช้เวลาในการท าสิ่งที่ตนเองรัก และร่วมพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน แต่ในประเทศที่
ห้ามพัฒนาเช่นนี้ แม้แต่สิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่สุด อย่างการเรียกร้องความยุติธรรมกลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่ง สิ่ง
ที่พวกเราร้องขอในวันนี้ มิได้มีอะไรมากไปเกินกว่าขออนาคตที่ดีให้พวกเราเยาวชน ขอรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน และมาจาก
ประชาชน ขอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และขอประเทศที่เป็นของประชาชน 

แต่อนาคตของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ประชาชน แต่คือประชาชนทุกคน ยิ่งเราเงียบ ยิ่งเราหวาดกลัว เราจะตก
อยู่ภายใต้ความมืดมิดไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน ยิ่งเราปล่อยให้เป็นเช่นนี้นายเท่าไหร่ ในอนาคตเมื่อลูกหลานของเราทนไม่ไหว สิ่ง
ที่เขาสั่งสมมันจะมากเกินไป จนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าการจะพูดความจริงวันนี้เสียด้วยซ้ า 
 

อ้างอิง  : https://www.nationweekend.com/content/politics/13590?line= 
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18 กรกฎาคม 2020 เวลา 21:37 
ยื่นค าขาดจี้"รัฐบาล'ยุบสภาใน2สัปดาห์ขู่ยกระดับการชุมนุม 

 
 

"กลุ่มเยาวชนปลดแอก" ยื่นค าขาด 3 ข้อเรียกร้อง ขีดเส้น "รัฐบาล" ยุบสภา ใน2 สัปดาห์ ขู่ ยกระดับการชุมนุม หาก

ไร้การตอบรับ ซัด ล้มเหลวบริหารบ้านเมือง เศรษฐกิจ 

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนท.) ที่ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการประกาศข้อเรียกร้อง 3ประการ  

1.ต้องยุบสภา รัฐบาลภายใต้การน าของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
เมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 รัฐบาลใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการล็อกดาวน์ ส่งผลให้คนตกงาน ขาดรายได้ แต่รัฐบาลไม่ได้เยียวยาถ้วน
หน้าและทั่วถึง ยังปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจโดยไม่แยแสแต่อย่างใด ยังปล่อยปละละเลยให้แขกวีไอพีที่
มีเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศโดยไม่ได้กักตัว ถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดใหญ่รอบ2 ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่อาจไว้วางใจรัฐบาลชุด
นี้ ให้บริหารบ้านเมืองต่อไปได้ จึงขอยื่นค าขาดว่า "นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพ่ือคืนอ านาจให้ประชาชน และ
เปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

2.หยุดคุกคามประชาชน โดยหลังเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 เราหวังว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนจะมี
เสรีภาพในการแสดงออก มีเสรีภาพในการชุมนุมไม่ถูกคุกคามยัดข้อกล่าวหา หรือคดีความ แต่ในความจริง การคุกคามยัก
ข้อหายังด าเนินต่อไป แทบไม่ต่างจากยุคคสช.มีอ านาจ มีการอ้างความมั่นคงเพ่ือปิดปากประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง
ประชาธิปไตยและความยุติธรรม จึงเรียกร้องให้หนุดคุกคาม ทั้งทางกายภาพ จิตวิทยา หยุดยัดข้อกล่าวหา และให้สภายกเลิก
กฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย 

3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เรามีรัฐธรรมนูญที่เอ้ือการสืบทอดอ านาจของรัฐบาลเผด็จการ มีที่มาไม่ชอบธรรมตาม
ระบอบประชาธิปไตย คณะผู้ร่างไม่ยึดโยงกับประชาชน เนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไปเพ่ือรักษาเผด็จการในคราบ
ประชาธิปไตย เช่น 250 ส.ว. ที่สามารถโหวตเลือกนายกฯ องค์กรอิสระ ศาล เป็นเครื่องมือก าจัดคนเห็นต่างจากผู้มี
อ านาจ ระบบเลือกตั้งบิดเบือนเจตจ านงค์ประชาชน ท าให้เกิดรัฐบาลไม่เข้มแข็ง ไม่มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาประเทศ
ไม่ได้ ท าให้มีงูเห่า มีผู้แทนราษฎรที่ทรยศต่อประชาชน และโครงสร้างที่เป็นปัญหา สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น
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ต้นตอของปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปลดล็อกกุญแจดอกแรกเพ่ือพาไปสู่ประชาธิปไตย อ านาจสูงสุดเป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริงได้ คือแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้มีการร่างใหม่ โดยค านึงหลักสิทธิมนุษยชน และปราศจากการ
แทรกแซงของคนที่ประชาชนไม่ได้เลือก  

เราไม่ได้ใจจืดใจด ากับรัฐบาล เราให้เวลา2สัปดาห์จากนี้ หากไม่มีการตอบรับใดๆ เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง3ประการ เรา
จะท าการยกระดับการชุมนุมต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13592?line= 

  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13592?line=
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วันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 - 09:20 น.  

INDEX ค าไหน ประวิตร วงษ์สุวรรณ ค าน่ัน ที่มีต่อ ยืนยันกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

 
INDEX ค าไหน ประวิตร วงษ์สุวรรณ ค านั่น ที่มีต่อ ยืนยันกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเหมือนกับจะ “นิ่ง” แต่ภาย ในความนิ่งอันส าแดงออกโดย พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ นั้นยังมีการเคลื่อนไหว 

เป็นการเคลื่อนไหวจาก นายสุริ ยะ จึ งรุ่ ง เรื องกิจ  ทั้ งยั ง เป็นการเคลื่อนไหวอันทรงพลานุภาพ 
มิได้ทรงพลานุภาพเหนือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากแต่เป็นพลานุภาพอันอยู่ภายใต้เอกลักษณ์อันด ารงอยู่มา
ยาวนานในความเป็น พล.อ .ประ วิตร  วงษ์สุ วรรณ  นั่ นก็คื อ  1  เอกลักษณ์ที่ ยื นยัน  “ค า ไหนค านั้ น” 
และเอกลักษณ์ 1 ซึ่งเป็นที่รู้กันตั้งแต่เติบใหญ่ในกองพลทหาร ราบที่ 2 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินตามมาต้อยๆ นั่นก็คือ เอกลักษณ์ในความเป็น “พี่นี้มีแต่ให้”ประเด็น
อยู่ที่ “ค าไหนค านั้น” จากปากของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั้งนี้ให้กับใคร 

หากดูจากกระบวนการเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐนับแต่ 18 กรรมการบริหารพรรคยื่นใบลาออก
เพ่ือกดดัน นายอุตตม สาวนายน ออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค กระทั่ง การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน ณ เมืองทองธานี เด่นชัดว่าเป็นการให้ “ค าม่ัน” กับใคร เด่นชัดว่าเป็นข้อตกลงซึ่งเกิดขึ้นต่อ 
“ภายใน” พรรคพลังประชารัฐมากกว่าที่จะไปให้กับ “ภายนอก” จึงปรากฏข่าวปล่อย “หลุด” ออกมาจากพรรคพลัง
ประชารัฐยืนยันว่า ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องเป็นของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เท่านั้น 
มิใช่คนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นคนจาก “ภายนอก” ไม่ว่าจะเป็นคนจาก “ภายใน” ที่มิได้ชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
พลันที่ ข่ า วนี้  “หลุ ด” ออกมาในลั กษณะอ้าง อิง  “แหล่ งข่ า ว” ได้ ก่ ออาการนะจั ง งั งขึ้ น โดย อัตโนมั ติ 
สายตาที่มองไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มคลางแคลง ความมั่นใจที่เคยมีต่อสถานะแห่ง นายไพรินทร์ โชติชู
ถาวร  ในต าแหน่ งรองนายกรั ฐมนตรีควบกับต าแหน่ งรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวง พลั งงานเริ่ ม ไม่แน่ ใจ  
เมื่อน ามาวางเรียงเคียงกับชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2271830 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2271830
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/Index0900.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

97 

 

 
 
 
19 กรกฎาคม 2020 เวลา 8:26  

เคลื่อนคนละทิศ-เดินคนละทาง   “3 ป.” เป้าหมายเดียวกัน ? 

 
  

ทุนหล่อเลี้ยงไม่ได้มาจาก “บิ๊กป้อม” เพียงคนเดียว หากแต่มีการลงขันของทุกเครือข่าย “3 ป.”  
แม้อ านาจการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะอยู่ในมือของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรมว.

กลาโหม แต่การตัดสินใจของ “พล.อ.ประยุทธ์” ต้องฟังข้อมูล-ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชาร้ฐ (พปชร.)เพราะการปรับ ครม.ครั้งนี้ มี 2 โจทย์
ใหญ่ เป็นปัจจัยหลักที ่พล.อ.ประยุทธ์ ต้องน ามาค านวณผลบวก-ผลลบ  

ปัจจัยแรก ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลัง “ทีม
เศรษฐกิจ” ภายใต้การน าของ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ผนึกก าลังกับ “4 กุมาร” ช่วยรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์มากว่า 6 ปี ต้องโบกมือลา ได้ทิ้งช่องโหว่ไว้พอสมควร 

ปัจจัยที่สอง การแก้ปัญหาทางการเมืองภายพรรค  พปชร. ภายหลังขุนพลในพรรคเดินเกมการเมือง
เขี่ย “4 กุมาร” พ้นทาง หวังยึดโควตารัฐมนตรี 4 เก้าอ้ี มาเป็นโควตากลาง เพ่ือจัดสรรปันส่วนให้กลุ่มการเมืองภายใน 

โจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์มีโควตารัฐมนตรีอยู่มือ แต่ปัญหาหลักคือ “มือเศรษฐกิจ” ระดับ
เซียนเหยียบเมฆไม่กล้ารับเทียบเชิญจากพล.อ.ประยุทธ์ เพราะกลัว “เปลืองตัว” เครดิตที่สั่งสมมาทั้งชีวิตอาจต้องมลายหาย
สิ้น เพราะรู้อยู่เต็มอกว่า ทิศทางเศรษฐกิจทั้งโลก มีแต่จะดึ่งเหว ชื่อของ “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศ ถูกทาบทามคนแรก แต่ “ประสาร” ไม่ขอออกหน้าอยากท างานเบื้อหลัง คอยให้ค าแนะน าในฐานะที่ปรึกษา
มากกว่า ซึ่งที่ผ่าน ประสารมีชื่ออยู่ในคณะท างานหลายชุดและทุกค าชี้แนะ มีผลต่อการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์  
เม่ือประสารให้เหตุผลว่า ครอบครัวไม่อนุญาต-ไม่สบายใจ ที่จะให้ลงมาคลุกวงในการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่บังคับใจ 
 ขณะที่ “ปรีดี ดาวฉาย” ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย แม้พล.อ.
ประยุทธ์ จะออกตัวว่าอยู่ระหว่างทาบทาม ยังไม่มีสัญญาณตอบรับ แต่ข้อมูลอินไซด์ยืนยันว่า “ปรีดี” ตกปากรับเทียบเชิญ
เรียบร้อยแล้ว โดยหมอดูการเมืองหลายส านักเสียงไม่แตก ยกให้ “ปรีดี” มีชื่อเป็นเต็งหนึ่งที่จะมานั่งเก้าอ้ี รมว.คลังและหาก
บางกระทรวงที่นักการเมือง-นักเลือกตั้ง ออกแรงแย่งกันหนัก อาจมีเซอร์ไพรส์ กลายเป็นชื่อ คนกลางอย่าง “ปรีดี” ไปเสียบ
แทน 
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ขณะที่ รายชื่ อ  มื อเศรษฐกิ จคนอ่ืนก็ ยั งวนเวี ยนอยู่ กั บคนคุ้ น เคย  ที่ ช่ วยงานพล.อ.ประยุ ทธ์  อยู่
เบื้องหลัง อย่าง “ไพรินทร์ชูโชติถาวร” รวมถึง “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ที่มีลุ้นเก้าอ้ีรัฐมนตรี  พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับ
ว่าการทาบทาม “มือเศรษฐกิจขั้นเทพ” ค่อนข้างยาก สูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ รัฐบาลบิ๊กตู่ 2/2 จึงต้องมีหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจที่ชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” เพ่ือควบคุมสั่งการทุกกระทรวง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคพปชร.และพรรคร่วมรัฐบาล 

เนื่องจากบทเรียนเม่ือครั้งที่ “สมคิด” ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่เหมือนมีดาบที่ไร้
คม เพราะไม่สามารถสั่งการพรรคร่วมรัฐบาล ให้ด าเนินตามนโยบายหลักของรัฐบาลได้ สภาพการท างานจึงต่างคนต่างท า
พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องเข้ามาล้วง เคลียร์ปัญหาเองทีละประเด็น ท าให้เสียเวลาการท างาน“สมคิด” เคยบ่นว่า หลังจัดตั้ง
รัฐบาลเลือกตั้ง ตัวเองไม่ใช่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจอีกต่อไป เพราะกระทรวงเศรษฐกิจกระจายไปอยู่ในความดูแลของพรรคร่วม
รัฐบาล ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ ดังนั้น “ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่” จะอยู่ใต้ปีก “พล.อ.ประยุทธ์” เพียงคนเดียว 

ขณะที่โจทย์ปัญหาทางการเมือง การแย่งชิงอ านาจของนักการเมือง ที่อาจส่งผลต่อสัมพันธ์ “พ่ีน้อง 3 ป.” ที่ถือเป็น
ศูนย์กลางอ านาจ เสียงยุจากนักการเมือง-นักเลือกตั้ง ฟันธงว่า หาก พปชร.จะคว้าชัยในศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง ส.ส.
ระดับถล่มทลาย ต้องให้ “บิ๊กป้อม” มาคุมกระทรวงมหาดไทย แล้วโยก “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา สลับไปนั่งเก้าอ้ี
รมว.กลาโหม แทนนายกฯ“บิ๊กตู่”  “มหาดไทย” จึงมีสัญญาณแห่งปัญหา ที่เจอทั้งข่าวปั่น-ข่าวปล่อย-ข่าวเสี้ยม เพราะบรรดา
นักการเมืองรู้ดีกว่า “บิ๊กป้อม” จัดอยู่ในสายเปย์ ผิดกับ “บิ๊กป๊อก” มท.1 ที่ไม่สุงสิงกับ ส.ส.พรรคพปชร. แม้แต่งานพ้ืนที่่ใน
อ านาจของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องดูแลควบคู่กับงานมวลชนของ ส.ส.ก็เดินกันคนละทาง เสียงเชียร์ “บิ๊กป้อม” จึงดัง
กระหึ่ม แต่เบื้องลึกแล้ว ไม่มีใครรู้ได้ว่า 6 ปีที่ผ่านมาในอ านาจ แต่ละคนมีระยะใกล้ ระยะห่าง ระหว่างกัน ยังเหมือนเดิม
หรือไม่ และมหาดไทย จะกลายเป็นประเด็นแอบบาดหมางระหว่างพ่ีน้องกันหรือไม่เพราะ “บิ๊กป๊อก” นั่งยาวในกระทรวงนี้
มาตลอด 6 ปี นับแต่รัฐบาล คสช.จนแทบจะกลายเป็นฐานที่มั่นทุกอย่าง การที่จะขยับออก หากเจ้าตัวไม่ยินยอม ก็เชื่อว่า
นายกฯ ไม่ขัดใจแน่ 

แต่ส าหรับนักเลือกตั้ง การสนับสนุนใคร ปฏิเสธไมได้ว่า ขึ้นอยู่กับ “ท่อน้ าเลี้ยง” ส าหรับใน พปชร. เชื่อกัน
ว่า ทุนหล่อเลี้ยงไม่ได้มาจาก “บิ๊กป้อม” เพียงคนเดียว หากแต่มีการลงขันของทุกเครือข่าย “3 ป.”  
สถานการณ์ในเวลานี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า “บิ๊กป้อม” ที่ถูกดันขึ้นมา สวมหัวโขนผู้น าพรรค จะต้องถูกนักการเมืองกดดันให้
ปรับ ครม.มากกว่าใคร จากปกติที่ไม่เคยปรากฎ “พ่ีใหญ่” เข้าพบ “น้องตู่” บนตึกไทยคู่ฟ้าให้สื่อเห็น แต่เที่ยวนี้ “บิ๊ก
ป้อม” ก็จ าเป็นต้องปรากฎตัวสร้างภาพ เพ่ือให้ตีความว่าโผ ครม.โควตา พปชร.ถึงมือ “บิ๊กตู่” เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ความจริง
อาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ เพราะทั้ง “พ่ีป้อม-น้องตู่” สามารถพบกันได้ที่บ้านพัก และยังโทรหากันเกือบทุกวัน 
ฉาก “บิ๊กป้อม” หัวหน้าพปชร.พบ “บิ๊กตู่” ในท าเนียบรัฐบาล สับขาหลอกใครหลายคน ว่าส่งโพยครม.โควตา
พรรคพปชร.เรียบร้อยแล้ว หวังหยุดทุกความเคลื่อนไหว ทุกแรงต่อรอง เปิดทางให้ พล.อ.ประยุทธ์ หาคนที่เหมาะสมมา
ช่วยแก้วิกฤต  

อีกแห่งที่ร้อนและแรง “กระทรวงพลังงาน” ที่ถูกมองเป็นขุมทรัพย์(นัก)การเมือง เก้าอ้ีนี้แกนน า “กลุ่มสามมิตร” 
“สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ” พลาดหวังมาแต่ต้น จนต้องยอมมานั่งรอในเก้าอ้ี รมว.อุตสาหกรรม ไปพลางๆ และรอบนี้ สุริยะ ยัง
พยายามท าความหวังให้เป็นจริง เพ่ือเปิดประตูเข้าสู่กระทรวงพลังงานให้ได้ หากไม่มีสัญญาณตอบรับ ก็อาจได้เห็นการแสดง
พลังของ ส.ส.ในสังกัด ระหว่างนี้จึงมีการเสนอ "สูตรสมานฉันท์" ให้ “สุริยะ” สมหวังได้นั่ง รมว.พลังงาน แล้วสลับ
คู่อริ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง ไปนั่ งรมว.อุตสาหกรรมแทน  ส่วนทีมสามมิตร “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นา
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คาศัย เลขาธิการพรรค พปชร.ส่งไปนั่ง รมช.คลัง แทน หากเป็นไปตามสูตรนี้ ก็น่าจะลงตัว เพราะ “สันติ” เพียงแค่ขอขึ้น
ชั้นรัฐมนตรีว่าการ หลังยอมนั่งรัฐมนตรีช่วยมา 1 ป ี 

ฉะนั้นจึงต้องจับตาว่า “สูตรโลกสวย” จะอยู่ในใจ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ เพราะแรงต้าน"สุริยะ"ไปกระทรวง
พลังงานไม่ใช่เฉพาะ“ทุนใหญ่" ในแวดวงพลังงาน แต่กระแสในพรรร นอกพรรค ก็แรงไม่แพ้กัน ส่วนความเคลื่อนไหวของ “สุ
ชาติ ชมกลิ่น” ส.ส.ชลบุรี ที่ผลักดันตัวเองจนเป็นแกนน าพรรคพปชร. มีหวังลึกๆ ว่า จะได้นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี โดยโฟกัสไปที่
กระทรวงแรงงาน แต่ก็ต้องวัดพลังกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ที่ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ตั้งป้อมขวางอยู่ โดย
ประกาศล็อคไว้ให้ “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” แม้ “สุชาติ” จะโยนสูตรแลกเก้าอ้ี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ไปให้ “เอนก” เพราะตรงกับคุณสมบัติมากกว่า แต่ใช่ว่าจะผ่านอีกด่าน คือ "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" โฆษก
รัฐบาล สายตรง“บิ๊กป้อม” ที่แอบจองกระทรวงนี้ ไปได้ง่ายๆ    
ความเคลื่อนไหวในการชิงอ านาจ ชั่วโมงนี้ นักการเมือง-นักเลือกตั้ง ยังต่อรองได้ไม่มากนัก เพราะต่างก็รู้กันว่า  

แม้พี่น้อง “3 ป.” จะเคลื่อนคนละทิศ เดินคนละทาง แต่ที่สุดแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “รักษาอ านาจ ให้ได้
นานที่สุด”  
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/13597?line= 
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