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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Nation tv  ออนไลน์ "พิธา" เดินหาเสียงช่วยลูกพรรคเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ปากน้้า 8 
2 New tv ออนไลน์ “พิธา” เปิดห้องฝังตัวหาเสียง มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้้า 9 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ขอชาวปากน้้าจับปากกาฆ่าเผด็จการอีกครั้ง สั่งสอนให้ถึงที่สุด 10 
4 ไทยรัฐออนไลน์ เสรีพิศุทธ์ ขอจนท.ฟังเสียงเยาวชน อย่าเหมารวมเป็นม็อบการเมือง 12 
5 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ “เทพไท” แนะรัฐบาลเปน็เจ้าภาพแก้ รธน. 13 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทพไท"หนนุแก้ รธน.แนะรฐับาลเป็นเจ้าภาพ 14 
7 มติชนออนไลน์ เทพไท หนุนแก้ไข รธน. ตามข้อเรียกร้อง นศ. เสนอ รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเอง 15 
8 มติชนออนไลน์ แรมโบ้วอน นศ.รวมพลังขับเคลื่อนประเทศดีกว่าลงถนน 16 
9 มติชนออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จี้ต้ารวจเอาผิดแกนน้าม็อบเยาวชนปลดแอก-ส.ส. 18 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพิฏฐ์' เห็นความมุ่งมั่น 'ธนาธร-ช่อ' บ่นเสียดายถูกตัดสิทธิทางการเมือง 19 
11 แนวหน้าออนไลน์ 'ทอน-ช่อ'เหมือนลูกหลาน! 'นิพิฏฐ์'เสียดายคนเหล่านี้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 20 
12 คมชัดลึกออนไลน์ 11 ลูก "พรรคปชป." ค้านเปลีย่นสัญลักษณ์พรรคขึ้นสื่อโซเชียล 21 
13 สยามรัฐออนไลน์ "เสรี" ชี้ ข้อเสนอ "ยุบสภา-คุกคามปชช."ไม่มีเหตุผล 22 
14 MGR ออนไลน์ "เสร"ี ชี้ข้อเสนอยุบสภา-คุกคาม ปชช.ไม่มีเหตุผล 24 
15 ข่าวสดออนไลน์ จี้ลุงตู่ยุบสภา-ลาออก! นศ.-อาจารย์ มหาลยัฯ ดังอุบล 25 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ เชียงใหม่รวมตวัไล่รัฐบาล เรยีกร้องยุบสภาเลือกตั้งใหม ่ 26 
17 คมชัดลึกออนไลน์ นศ.-ชาวเชียงใหม่ รวมตัวก่อแฟลชม็อบ เรียกร้องรัฐบาลยุบสภา 27 
18 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "ปชช.-นศ." รวมตัวศาลหลักเมืองอุบลฯ หนุนยุบสภา-แก้ รธน. 29 
19 ไทยรัฐออนไลน์ แน่นท่าแพ เชียงใหม่เอาด้วย ประท้วงไล่ รบ. จี้ 3 ข้อ บี้ลาออก-ยุบสภา 30 
20 ไทยรัฐออนไลน์ ม็อบนักศึกษากรุงพัก ต่างจังหวัดรับไม้ต่อ 31 
21 แนวหน้าออนไลน์ พปชร. ชงสูตรดัน 'บิ๊กป้อม' คุม 'มท.' หวังขยายฐานการเมืองรับเลือกตั้งท้องถิ่น 40 
22 สยามรัฐออนไลน์ พปชร.ชงสูตรปรับ ครม."บิ๊กป้อม"นั่ง"มท.1"คุมเลือกตั้งท้องถิ่น 41 
23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สุดารัตน์" ปลุกคนปากน้้าเลือก "เพ่ือไทย" ส่งสัญญานไม่ทนกับรัฐบาลนี้ 42 
24 MGR ออนไลน์ “หญิงหน่อย” ช่วย หาเสียงเลือกซ่อมเขต 5 ปากน้้า 44 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 คมชัดลึกออนไลน์ สุดารัตน์ ชู "เลือกเพ่ือเปลี่ยน" ขอคนปากน้้าท้าหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ 45 
26 ไทยรัฐออนไลน์ "ทิพานัน" ชี้ ก้าวไกล เข้าข่ายผิด ก.ม.พรรคการเมือง อุ้มม็อบ ระวัง

ยุบพรรค 
47 

27 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ยื่น กกต.ฟัน “ธรรมนัส –ยุบพปชร.”ใช้ต้าแหน่งช่วยเลือกตั้งล้าปาง 49 
28 สยามรัฐออนไลน์ "เสรีรวมไทย" หอบหลักฐานยื่น "กกต." เอาผิด "ธรรมนัส" - ยุบ "พปชร." 50 
29 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง กกต.ฟัน 'ธรรมนัส-ยุบพปชร.' อ้างใช้ต้าแหน่ง'รมช.'หาเสียง 51 
30 แนวหน้าออนไลน์ 'เสรีรวมไทย'ดับเครื่องชน! ยื่นกกต.เอาผิด'ธรรมนัส-ยุบ พปชร.'ปม

เลือกตั้งล้าปาง 
52 

31 ข่าวสดออนไลน์ เสรีรวมไทย ยื่น กกต. เอาผิด “ธรรมนัส–ยุบพปชร.” ปมเลือกตั้งซ่อมล้าปาง 53 
32 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ เสรีรวมไทยน้าหลักฐานยื่น กกต. เอาผิด “ธรรมนัส” – ยุบ พปชร. 54 
33 MGR ออนไลน์ สรีรวมไทยร้อง กกต.ยุบ พปชร.-เอาผิด"ธรรมนัส"ใช้ต้าแหน่งหน้าที่

ช่วย "วฒันา" ชนะเลือกตั้ง 
55 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย' แลนด์มาร์ค ‘การเมือง’ ที่ยังมีลมหายใจ 56 
2 ข่าวสดออนไลน์ ชุมนุม อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ก้าวที่หนึ่ง สะสม ประสบการณ์ 58 
3 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ไวรัส ชุมนุมกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่อุบลราชธานี 59 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อย่าปล่อยเชื้อชั่วเป็นขี้กลาก' 60 
5 สยามรัฐออนไลน์ เล่าเรื่อง “กิจสังคมเก่า” (3) 64 
6 สยามรัฐออนไลน์ "ม็อบ" ลองเชิง "บิ๊กตู่" ! 66 
7 แนวหน้าออนไลน์ Change with คิด & ท้า 68 
8 แนวหน้าออนไลน์ เลียบวิภาวด ี 70 
9 แนวหน้าออนไลน์ บทบรรณาธิการ 71 
10 เนชั่นออนไลน์ "สามมิตร" เคลื่อนใต้ดิน หมดยุคโชว์พลัง ส.ส.กดดัน 73 
11 คมชัดลึกออนไลน์ นัดแล้วไม่มา "ก้าวหน้า" ไปไหน 'ก้าวไกล'ใจไม่ถึง 74 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมีนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงาน
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ จ้ า จั ง ห วั ด พ ร ะน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  เ พ่ื อ ม อบ น โ ย บ า ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  
พร้อมรับฟังปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีนายอ้านาจ ผุสดี รองผู้อ้านวยการส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบึงพระราม  
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

20 กรกฎาคม 2563 09.30 น. 
 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการ 
การเลือกตั้ ง  ประชุมคณะกรรมการกองทุน 
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง       
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง                

21 กรกฎาคม 2563 09.45 น. 
 
 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 

 
 
 
 

 
ห้องประชุม ชั้น 8 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นพนักงานที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2563   
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

20 กรกฎาคม 2563 09.30 น. 
 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 

 
 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง        
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  

21 กรกฎาคม 2563 09.45 น. 
 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพ่ือเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
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 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2563   

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

21กรกฎาคม 2563 11.00 น. 
 

13.00 น. 

ห้องประชุมเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ห้องประชุม ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง บันทึกเทป G-chat 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

23 กรกฎาคม 2563 13.30 น. ห้องประชุม 502 ชั้น 5 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
ก้ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) 
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ข่าวอ้างอิง 
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19 ก.ค. 2563 

"พิธา" เดินหาเสียงช่วยลูกพรรคเลือกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 5 ปากน้ า 

 
 
สมุทรปราการ- "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"หัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงทุนเช่าห้องพักฝังตัวในพื้นที่จ.สมุทรปราการ เพื่อเดิน
หาเสียงช่วยลูกพรรคเลือกตั้งซ่อม สส.เขต.5ปากน้ า โวหากไม่ชนะก็จะไม่กลับ เชื่อม่ัน 100%จะคว้าชัยอย่าง
แน่นอน  

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 19 ก.ค.2563 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ลงพื้นที่ ตลาดคลอง
สวน 100 ปี ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการเพ่ือช่วย นายอิศราวุธ ณ น่าน หรือ "พีท" ผู้สมัคร  ส.ส.
สมุทรปราการ เขต 5 จากพรรคก้าวไกล ขอคะแนนเสียงจากชาว ต.คลองสวน  อ.บางบ่อ ในการเลือกตั้งซ่อม สส.
สมุทรปราการเขต 5 

ประกอบด้วย อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และ ต.หนองปรือ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  ที่จะมีการเลือกตั้งกันในวัน
อาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. 63 โดยมี นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล ซึ่งมีพ้ืนที่การเลือกตั้งติดกัน
เดินทางมาช่วยหาสียงด้วย 

นายพิธา กล่าวว่า ตนเองมาเช่าห้องพักฝังตัวอยู่ในพ้ืนที่ เขต 5 สมุทรปราการ เพ่ือให้สะดวกต่อการช่วยนายอิศ
ราวุธ ณ น่าน หาเสียง หากไม่ชนะการเลือกตั้งก็จะไม่กลับ มีความเชื่อมั่นกว่า100%ว่าผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล 
สามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอน 

ส้าหรับพ้ืนที่เขต 5 สมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับ จ.ฉะชิงเทรา ที่เป็นพ้ืนที่ของ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ 
สส.ของพรรคก้าวไกล หากมี สส.พรรคเดียวกัน การแก้ปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่รอยต่อทั้ง2 จังหวัดก็จะ
รวดเร็วขึ้น และตลาดเช้า 100ปีคลองสวนก็เป็นตลาดที่มีชาวบ้านจ่ายซื้อขายของกัน และเห็นว่าการเดินขอคะแนนเสียง
ตามตลาดและตามบ้านเชื่อว่าจะเข้าถึงประชาชนมากกว่าการขึ้นรถตระเวน 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378785906/  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378785906/
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19 ก.ค. 2563 

“พิธา” เปิดห้องฝังตัวหาเสียง มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ า  

 
 
“ทิม พิธา” เปิดห้องฝังตัวในพื้นที่ ม่ันใจชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ปากน้ า  

วันที่ 19 ก.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพ้ืนที่ตลาดคลองสวน  100 ปี ต.คลองสวน อ.
บางบ่อ จ.สมุทรปราการเพ่ือช่วย นายอิศราวุธ ณ น่าน หรือ “พีท” ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 จากพรรคก้าว
ไกล ขอคะแนนเสียงจากชาว ต.คลองสวน อ.บางบ่อ ในการการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการเขต 5 ประกอบด้วย อ.
บางบ่อ อ.บางเสาธง และ ต.หนองปรือ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี ที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. 63 โดยมี 
นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส. ฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล ซึ่งมีพ้ืนที่การเลือกตั้งติดกันเดินทางมาช่วยหาเสียงด้วย  

นายพิธา กล่าวว่า ตนเองมาเช่าห้องพักฝังตัวอยู่ในพ้ืนที่ เขต 5 สมุทรปราการ เพ่ือให้สะดวกต่อการช่วยนายอิศ
ราวุธ ณ น่าน หาเสียง หากไม่ชนะการเลือกตั้งก็จะไม่กลับ มีความเชื่อมั่นกว่า 100% ว่าผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล 
สามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอน พ้ืนที่เขต 5 สมุทรปราการ เป็นพื้นที่รอยต่อกับ จ.ฉะเชิงเทรา ที่เป็นพ้ืนที่
ของ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ของพรรคก้าวไกล หากมี ส.ส.พรรคเดียวกัน การแก้ปัญหาต่างๆให้พ่ีน้องประชาชน
อาศัยอยู่รอยต่อทั้ง 2 จังหวัดก็จะรวดเร็วขึ้น ตลาดเช้า 100 ปีคลองสวน เป็นตลาดที่คนพื้น จับจ่าย.ซื้อขายของกัน การ
เดินขอคะแนนเสียงตามตลาดตามบ้าน ตนเองเชื่อว่าจะเข้าถึงประชาชนมากกว่าการขึ้นรถตระเวน 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/60625  
  

https://www.newtv.co.th/news/60625
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19 กรกฎาคม 2563 - 11:46 น. 

"เสรีพิศุทธ"์ ขอชาวปากน้ าจับปากกาฆ่าเผด็จการอีกครั้ง สั่งสอนให้ถึงที่สุด 

 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขอชาวปากน้ าจับปากกาฆ่าเผด็จการอีกครั้ง ส่ังสอนให้ถึง
ที่สุด 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ก.ค.2563  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และสมาชิกพรรคลง
พ้ืนที่ ตลาดบางพลีน้อย อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ เพ่ือช่วยนายมานะ บุญนาคผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในพ้ืนที่
เขตห้า จ.สมุทรปราการ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2563 จะพบว่าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย "กลุ่มเยาวชนปลด
แอก" - FreeYouth และสหภาพนักเรียนนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) จัดกิจกรรม "ไม่ทนอีกต่อไป“เเละ
เรียกร้องรัฐบาลให้ด้าเนินการในสองสัปดาห์คือยุบสภา หยุดคุกคามประชาชนเเละร่างรัฐธรรมนูญใหม่เเสดงว่าเยาวชน
ไม่อดทนเเล้ว เเม้จะมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจออกมาบอกว่าอาจผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เเละกฎหมายอื่นๆเเต่เยาวชนเเละ
ประชาชนหลายพันคนก็ยังออกมาชุมนุมเพ่ือประชาธิปไตยเเละยุติการชุมนุมโดยสงบ 

“เมื่อวานนี้ (18ก.ค.2563)นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนายณัฐชนน พยัฆพันธ์ 2 นักศึกษาที่ยืนถือป้ายต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีที่ จ.ระยอง เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ต้ารวจไม่ให้รอต้อนรับ และถูกต้ารวจน้าตัวออกไปพวกเขามาพบผม หารือ
เกี่ยวกับการใช้อ้านาจของต้ารวจ ผมก็ให้ก้าลังใจเเละจะรับเรื่องนี้มาดูผมขอตั้งค้าถามว่าเเบบนี้รัฐบาลใช้อ้านาจเกินไป
ไหม จริงอยู่ตอนนี้อยู่ในข่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใช้บังคับ เเต่ประชาชนเเละเยาวชนไม่อดทนกับฝ่ายเผด็จการเเล้ว ผมเข้าใจ
ต้ารวจต้องท้าตามหน้าที่เเต่ควรฟังเสียงประชาชนเเละเยาวชนด้วย อย่าเหมาว่าเป็นม็อบการเมืองหรือม็อบรับจ้าง ดู
เจตนาของคนที่มาชุมนุมด้วย”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า จุดยืนของตนคือต้านเผด็จการ รัฐบาลท้าเเบบนี้เสมือนยังใช้อ้านาจเผด็จ
การ ทั้งท่ีมีการเลือกตั้งเเล้ว จะอ้างภาวะไวรัสโควิด-19 มันก็เกินไป ตนพบว่าเยาวชนเเละประชาชนที่มาชุมนุมก็ป้องกัน
ตัวเองเป็นอย่างดี ถามว่าคนพวกนี้ไม่เคารพกติกาสังคมในการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างไร รัฐบาลอย่าอ้างอะไรเเบ
บผิดตรรกะ การหวาดวิตกการระบาดอีกครั้งเพราะอ้างเหตุทหารอียิปต์กับลูกของทูตซูดานนั้น เป็นเพราะคนในรัฐบาล
การ์ดตกเองจนสังคมประสาทเสีย เเละอย่าน้ากรณีการชุมนุมครั้งนี้มาตีกิน 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ความวิตกในการชุมนุมครั้งนี้เเสดงว่าฝ่ายเผด็จการกลัวเสียอ้านาจเพราะ
ประชาชนเเละเยาวชนออกมาขับไล่เเล้วเเละน่าจะออกมาเรื่อยๆ ดังนั้นชาวปากน้้า เขตห้าต้องช่วยตนใช้ปากกาฆ่าเผด็จ
การอีกครั้งในวันที่ 9 ส.ค. อย่าไปกลัวการใช้อ้านาจมืด ตนมาท่ีนี่ไม่ได้มาตัดเเต้มใคร เเต่ตนจะช่วยจับการโกง ดังนั้น 
ชาวปากน้้าเขต 5 ต้องสั่งสอนคนพวกนี้ให้ถึงท่ีสุดว่าคนไทยไม่ทนเผด็จการเเล้ว 

“ขอถามว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ยินเสียงของสังคมไหม หรือสนใจเเค่คนของตัวเองที่ก้าลังต่อรองเก้าอ้ี
ครม.เท่านั้น โพลล์หลายส้านักก็บอกชัดว่าชาวบ้านคิดอย่างไรกับรัฐบาลนี้ เเปลงว่า วันนี้สังคมไม่อดทนกับพวกคุณเเล้ว 
ควรพิจารณาตัวเองด้วย พวกคุณท้างานมาหลายปีเเล้ว เเต่สังคมไม่ทนเเล้ว ขอเเนะน้าว่า พลเอกประยุทธ์อย่าดื้อดึง
เลย”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/437515  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437515
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ไทยรัฐออนไลน์19 ก.ค. 2563 16:32 น. 

เสรีพิศุทธ์ ขอจนท.ฟังเสียงเยาวชน อย่าเหมารวมเป็นม็อบการเมือง  

 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ชี้ "เยาวชนปลดแอก" ชุมนุม ขอเจ้าหน้าที่ฟังเสียงเยาวชน 
อย่าเหมารวมเป็นม็อบการเมือง ขณะลุย จ.สมุทรปราการ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม อ้าง ปชช.ไม่อดทนฝ่ายเผด็จการ
แล้ว  

วันที่ 19 ก.ค. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และสมาชิกพรรคลงพ้ืนที่ตลาดบางพลี
น้อย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพ่ือช่วย นายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงเลือกตั้งในพ้ืนที่เขต 5 จ.
สมุทรปราการ โดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค. จะพบว่าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มเยาวชนปลด
แอก-FreeYouth และสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) จัดกิจกรรม  "ไม่ทนอีกต่อไป" เเละ
เรียกร้องรัฐบาลให้ด้าเนินการใน 2 สัปดาห์ คือ ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน เเละร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เเสดงว่า
เยาวชนไม่อดทนเเล้ว เเม้จะมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจออกมาบอกว่า อาจผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินเเละกฎหมายอ่ืนๆ  เเต่เยาวชนเเละ
ประชาชนหลายพันคนก็ยังออกมาชุมนุมเพ่ือประชาธิปไตยเเละยุติการชุมนุมโดยสงบ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค. สองนักศึกษาที่ยืนถือป้ายต้อนรับนายกฯ ที่ จ.ระยอง มาพบ ตน
ก็ให้ก้าลังใจ เเละจะรับเรื่องนี้มาดู ก็ขอตั้งค้าถามว่า เเบบนี้รัฐบาลใช้อ้านาจเกินไปไหม จริงอยู่ตอนนี้อยู่ในข่วง พ.ร.ก.
ฉุกเฉินใช้บังคับ เเต่ประชาชนเเละเยาวชนไม่อดทนกับฝ่ายเผด็จการเเล้ว เข้าใจต้ารวจต้องท้าตามหน้าที่ เเต่ควรฟังเสียง
ประชาชนเเละเยาวชนด้วย อย่าเหมาว่าเป็นม็อบการเมือง หรือม็อบรับจ้าง ดูเจตนาของคนที่มาชุมนุมด้วย  จุดยืนของ
ตน คือ ต้านเผด็จการ รัฐบาลท้าเเบบนี้เสมือนยังใช้อ้านาจเผด็จการ ทั้งที่มีการเลือกตั้งเเล้ว จะอ้างภาวะไวรัสโควิด-19 
มันก็เกินไป ตนพบว่าเยาวชนเเละประชาชนที่มาชุมนุมก็ป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ถามว่าคนพวกนี้ไม่เคารพกติกาสังคม
ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างไร ความวิตกในการชุมนุมครั้งนี้เเสดงว่า ฝ่ายเผด็จการกลัวเสียอ้านาจ  เชื่อว่าการ
ชุมนุมน่าจะออกมาเรื่อยๆ ดังนั้นชาวปากน้้า เขต 5 ต้องช่วยตนใช้ปากกาฆ่าเผด็จการอีกครั้ง ในวันที่ 9 ส.ค.วันนี้ สังคม
ไม่อดทนกับพวกคุณเเล้ว ควรพิจารณาตัวเอง อย่าดื้อดึงเลย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1892717  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1892717
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19 ก.ค. 2020 12:06:28  

“เทพไท” แนะรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้ รธน.  

 
กรุงเทพฯ 19 ก.ค.-“เทพไท” หนุนข้อเสนอกลุ่มเยาวชนปลดแอกเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ แนะรัฐบาลเป็น

เจ้าภาพให้ประชาชนมีส่วนร่วม ชี้ขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการฯ ล่าช้า ไม่ทันการณ์    
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของสหภาพนักเรียน นิสิต

นักศึกษาแห่งประเทศไทย ว่า เป็นการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ในฐานะที่
เป็นอดีตผู้น้านักศึกษาคนหนึ่ง เข้าใจและยอมรับการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพลัง
ทางสังคมอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส้าคัญต่อการเมืองไทยมาโดยตลอด และสนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบ สันติ อหิงสา  

“การชุมนุมเมื่อวานนี้(18 ก.ค.) ยังเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นการชุมชนภายใต้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ตาม แต่ก็เป็นการชุมนุมอย่างสงบ ไม่มีเหตุความรุนแรงใด ๆเกิดขึ้น ส้าหรับข้อเรียกร้องในการชุมนุม 3 
ข้อ คือ 1.ประกาศยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่ง ถ้าแกไ้ขหรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่
เป็นประชาธิปไตยและยึดโยงกับประชาชน สามารถตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายได้ทั้งหมด ส่วนการยุบสภาเพ่ือคืน
อ้านาจให้ประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใด ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือท้าให้
สถานการณ์ของบ้านเมืองดีขึ้นมาได้” นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท กล่าวว่า ทุกฝ่ายต้องตอบรับข้อเรียกร้องของนักศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันที แม้ว่าในขณะนี้
จะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา  หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ตนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง ยังเห็นว่าการด้าเนินงาน
เป็นไปด้วยความล่าช้า ยังมีขั้นตอนในทางปฎิบัติอีกหลายขั้นตอน ไม่ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของกระแสสังคม 
และไม่เป็นไปตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร  

“ขอเรียกร้องรัฐบาลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ือปลดล็อคทางการเมือง ไม่ให้
บ้านเมืองเดินไปสู่ทางตัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมได้มีส่วนร่วมจัดท้ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  ที่
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ้านาจของใครกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น” นายเทพไท กล่าว.-ส้านักข่าวไทย       
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f13d4d4e3f8e40af846ad71  
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f13d4d4e3f8e40af846ad71
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อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.41 น. 

"เทพไท"หนุนแก้ รธน.แนะรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ 

 
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของ

สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยว่า เป็นการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ในฐานะที่ตนเป็นอดีตผู้น้านักศึกษาคนหนึ่ง รู้สึกเข้าใจและยอมรับการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่ม
นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพลังทางสังคมอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส้าคัญต่อการเมืองไทยมาโดยตลอด และสนับสนุนการ
ชุมนุมอย่างสงบ สันติ อหิงสา ส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่ 18.ก.ค.ที่ผ่านมานั้น ยังเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย แม้ว่าจะเป็นการชุมชนภายใต้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  แต่เป็นการชุมนุม
อย่างสงบ ไม่เกิดเหตุความรุนแรงใดๆ 

นายเทพไท กล่าวว่า ส้าหรับข้อเรียกร้องในการชุมนุม 3 ข้อ คือ 1.ประกาศยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนั้น ถ้ามีการแก้ไข หรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตย และ
ยึดโยงกับประชาชน ก็สามารถตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายได้ทั้งหมด ส่วนการยุบสภาเพ่ือคืนอ้านาจให้กับ
ประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือท้าให้
สถานการณ์ของบ้านเมืองดีขึ้นมาได้ จึงจ้าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องตอบรับข้อเรียกร้องของสนท.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทันที 
แม้ในขณะนี้จะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ตาม ตนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง ยังเห็นว่าการ
ด้าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ยังมีขั้นตอนในทางปฎิบัติอีกหลายขั้นตอน ไม่ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของ
กระแสสังคม และไม่เป็นไปตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร 

“ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ือปลดล็อกทาง
การเมือง ไม่ให้บ้านเมืองเดินไปสู่ทางตัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดท้ารัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอด
อ้านาจของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น” นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785644  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/785644
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วันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 - 15:03 น.  

เทพไท หนุนแก้ไข รธน. ตามขอ้เรียกร้อง นศ. เสนอ รัฐบาลเป็นเจา้ภาพเอง 

 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2272217   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2272217
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วันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 - 12:46 น.  

แรมโบ้วอน นศ.รวมพลังขับเคลื่อนประเทศดกีว่าลงถนน แจงยุบสภาท าไม่ได้ ยันด าเนินการ
แก้ รธน. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2272032  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2272032
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วันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 - 13:02 น.  

“ศรีสุวรรณ” จี้ต ารวจเอาผิดแกนน ามอ็บเยาวชนปลดแอก-ส.ส. เหตุฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-
อั้งยี ่

 

 

 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2272021  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2272021
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19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:28 น.     

'นิพิฏฐ์' เห็นความมุ่งมั่น 'ธนาธร-ช่อ' บ่นเสียดายถูกตัดสิทธิทางการเมือง  

 
 
 
19 ก.ค.63-นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว"นิพิฏฐ์ 

อินทรสมบัติ" ระบุว่า "เมื่อวานผมไปเสวนา เรื่ององค์กรอิสระ ร่วมกับคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
,อ.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มีคุณพรรณิการ์ วานิช เป็นผู้ด้าเนินรายการ แม้เราจะเห็นต่างกันในบางเรื่อง แต่ก็ได้เห็น
ความมุ่งมั่น และพลังของนักการเมืองอีกรุ่นหนึ่ง ก่อนการเสวนา ผมก็เล่าเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่เหตุการณ์พฤษทมิฬ 
ปี 2535 ให้ฟัง เพราะคนเหล่านี้เพ่ิงเกิด ว่าก็ว่าเถอะ ผมมองคนเหล่านี้เป็นลูกเป็นหลาน ผมเสียดาย ที่คนเหล่านี้ถูกตัด
สิทธิทางการเมือง" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71901  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/71901
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วันอาทิตย์ ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 17.07 น. 

'ทอน-ช่อ'เหมือนลูกหลาน! 'นิพิฏฐ'์เสียดายคนเหล่านี้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 

 
 
 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความลง

บนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เมื่อวานผมไปเสวนา เรื่ององค์กรอิสระ ร่วมกับคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
,อ.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มีคุณพรรณิการ์ วานิช เป็นผู้ด้าเนินรายการ แม้เราจะเห็นต่างกันในบางเรื่อง  แต่ก็ได้เห็น
ความมุ่งมั่น และพลังของนักการเมืองอีกรุ่นหนึ่ง ก่อนการเสวนา ผมก็เล่าเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่เหตุการณ์พฤษทมิฬ 
ปี 2535 ให้ฟัง เพราะคนเหล่านี้เพ่ิงเกิด ว่าก็ว่าเถอะ ผมมองคนเหล่านี้เป็นลูกเป็นหลาน ผมเสียดาย ที่คนเหล่านี้ถูกตัด
สิทธิทางการเมือง/ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506305  
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/506305
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19 กรกฎาคม 2563 - 17:23 น. 

11 ลูก "พรรคปชป." ค้านเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคขึ้นสื่อโซเชียล จี้ จุรินทร์สั่งใช้โลโก้เดิม 

 
11 ลูก "พรรคปชป." ค้านเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคขึ้นสื่อโซเชียล จี้ จุรินทร์สั่งใช้โลโก้เดิม 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2563 จากกรณีที่หน้าเพจเฟซบุ๊คของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นโลโก้พรรคภาพพระแม่ธรณีบีบ
มวยผม แต่ไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดค้าว่า"สัจฺจ้ เว อมตา วาจา"ใต้พระแม่ธรณีตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น ก่อนหน้านี้ นายวัชระ เพชรทอง ได้ออกมา
คัดค้านและท้วงติงว่า เป็นการท้าผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2489 และใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพ่ีน้อง
ชาวนาล้อมรอบพระแม่ธรณีบีบมวยผมและมีพุทธภาษิตว่า"สัจฺจ้  เว อมตา วาจา"คือสัญญลักษณ์ประชาธิปัตย์
กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพรรคการเมืองไปแล้ว การที่ขึ้นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิต
ประจ้าพรรคไว้ดังเดิม  

บรรพบุรุษและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเปลี่ยนแปลง
สัญลักษณ์ของพรรคแล้วน้ามาใช้ในสื่อโซเชี่ยลของพรรค ก็ต้องท้าให้ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมือง ไม่ควรท้าโดย
พลการใดๆ ยิ่งเป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค จึงไม่เห็นด้วยกับการตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์
ดังกล่าวออกจากตราประจ้าพรรคที่เผยแพร่ในโลกโซเชี่ยล ซึ่งเป็นการไม่ถูกกฎหมายและไม่เหมาะสมด้วยประการทั้ง
ปวง 

ล่าสุดมีสมาชิกของพรรคทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตส.ส.และส.ส.ปัจจุบัน ประกอบด้วยนายไตรยสุนันท์ นายเจริญ 
คันธวงศ์ นายเอนก ทับสุวรรณ นายสุกิจ ก้องธรณินทร์ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล นายวัชระ เพชรทอง นายสามารถ 
มะลูลีม นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย นายอรรถพร พลบุตร นายฮอซาลี ม่าเหล็ม นายเกียรติ สิทธีอมร รวม 11 คน ได้ร่วมกัน
ลงชื่อในหนังสือส่งถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค ให้พิจารณาแก้ไขโดยกลับไปใช้สัญลักษณ์ของพรรคที่จด
ทะเบียนไว้ตามเดิม 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/437545?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437545?adz
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สยามรัฐออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2563 17:53 น.  

"เสรี" ชี้ ข้อเสนอ "ยุบสภา-คุกคามปชช."ไม่มีเหตุผล ระบุแก้รธน.มีโอกาสเกิดขึ้น  
ตั้ง สสร.แก้ 2 ชั้น 

 
เมื่อวันที่ 19 ก.ค.เสรี สุวรรณภานนท์ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์เฟสถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอกว่า ทุกอย่างต้องมีเหตุผล ที่มีการชุมนุมเรียกร้อง 3 
ข้อ 
1. เรียกร้องให้ยุบสภาผู้แทนราษฏร 
2. ขอให้หยุดคุกคามประชาชน 
3. ขอให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

ผมว่าในส่วน 2 ข้อแรก ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ เพราะ ประการแรก “การยุบสภาผู้แทนราษฏร” นั้น ต้องดู
ด้วยว่าสภาผู้แทนไปท้าอะไรผิด เพราะ สส.ในสภาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาทั้งนั้น อีกทั้ง  การยุบสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นกลไกของการให้เกิดการดุลอ้านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  แต่หากบอกว่ายุบสภา
เพ่ือให้เลือกตั้ง ส.ส.ใหม่เพราะต้องการให้ได้ ส.ส.น้้าดีมาเลือกนายก รมต.คนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจริงๆแล้ว 
นายก รมต.คนปัจจุบัน ก็มาจาก ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเสียงชี้ขาดอยู่แล้ว ซึ่งหากอยู่ภายใต้ รธน.ปัจจุบันเลือกตั้ง 
ส.ส.อีกก็จะเกิดการเรียกร้องให้ยุบสภาอีก เมื่อไหร่จะยุติ แล้วเมื่อไหร่จะได้ ส.ส.น้้าดีอย่างที่ต้องการ ข้อเรียกร้องก็จะ
กลายเป็น”คณาธิปไตย”มากกว่า”ประชาธิปไตย” และไม่รู้ว่าจะก้าหนดเกณฑ์ สส.น้้าดี อย่างที่เรียกร้องเอาอะไรมา
วัดผล ซึ่งเมื่อประชาชนเป็นผู้เลือกก็น่าจะยุติดีที่สุดแล้ว 

ประการที่สอง “การขอให้เลิกคุกคามประชาชน” หากมีการคุกคามจริงก็สมควรเรียกร้อง แต่ก็คงต้องดูว่าใคร
คุกคาม คุกคามใคร กระท้าการอย่างไรที่เป็นการคุกคาม หาก จนท.ด้าเนินคดีกับคนที่กระท้าความผิด  ก็ต้องดูว่า จนท.
นั้นกระท้าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และกฎหมายก็คุ้มครองประชาชนที่ถูกคุกคาม ผู้ถูกคุกคามมีสิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์
ให้ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิด แต่หากไม่ไว้ใจ จนท. ผู้ถูกคุกคามก็สามารถฟ้องคดี ด้าเนินคดีทางศาลได้เอง  เพ่ือให้
กระบวนการทางตุลาการเข้าคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามได้ เพราะเป็นระบบการถ่วงดุลอ้านาจอีกส่วนหนึ่ง อีกทั้ง ก็
อย่าลืมการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม 

ประการที่สาม การขอให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด เพราะ
รัฐธรรมนูญปัจจุบันถูกกล่าวหามากที่สุดว่า แก้ไขยาก ไม่เป็นประชาธิปไตย ระบบกลไกการเลือกตั้ง ส.ส.ซับซ้อน การ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200719/ebbc033ff365db59bbe303590d522ecf95d73423c9cd9124fd0dfd004bd9bfec.jpg?itok=lMkUy5qC
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ลงคะแนนเสียงด้วยบัตรใบเดียวได้ ส.ส.2แบบ ท้าให้ ผู้สมัครบางคนแทนที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับไม่ได้รับเลือกตั้ง
ฯลฯ. และที่มา ส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ประเด็นเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผล แต่เพ่ือให้เกิดการไว้วางใจกันก็คงต้องแก้รัฐธรรมนูญให้มี สสร.มาแก้รัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเท่ากับว่าต้องแก้รธน. 2 ชั้น อย่างที่เรียกร้องกัน ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มีสิทธิ์และมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากท่ีสุด 

สิ่งส้าคัญคือ บ้านเมืองไทยต้องการความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาร่วมกัน จากผู้รับผิดชอบในระบบและจาก
กลุ่มผู้เรียกร้อง และการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นส่วนรวม  

ดังนั้น ข้อเรียกร้องต่างๆ ก็คงว่ากันตามเหตุตามผลน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170727  
  

https://siamrath.co.th/n/170727
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เผยแพร่: 19 ก.ค. 2563 19:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

"เสรี" ชี้ข้อเสนอยุบสภา-คุกคาม ปชช.ไม่มีเหตุผล แต่แก้ รธน.มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก”เสรี สุวรรณภานนท์”ระบุว่า ผมว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผล 
ที่มีการชุมนุมเรียกร้อง 3 ข้อ 
1. เรียกร้องให้ยุบสภาผู้แทนราษฏร 
2. ขอให้หยุดคุกคามประชาชน 
3. ขอให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

ผมว่าในส่วน 2 ข้อแรก ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ เพราะประการแรก “การยุบสภาผู้แทนราษฏร” นั้น ต้องดูด้วย
ว่าสภาผู้แทนไปท้าอะไรผิด เพราะ ส.ส.ในสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาทั้งนั้น อีกทั้ง  การยุบสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นกลไกของการให้เกิดการดุลอ้านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  แต่หากบอกว่ายุบสภา
เพ่ือให้เลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ เพราะต้องการให้ได้ ส.ส.น้้าดีมาเลือกนายก รมต.คนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจริงๆแล้ว 
นายก รมต.คนปัจจุบัน ก็มาจาก ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเสียงชี้ขาดอยู่แล้ว ซึ่งหากอยู่ภายใต้ รธน.ปัจจุบันเลือกตั้ง 
ส.ส.อีกก็จะเกิดการเรียกร้องให้ยุบสภาอีก เมื่อไหร่จะยุติ แล้วเมื่อไหร่จะได้ ส.ส.น้้าดีอย่างที่ต้องการ ข้อเรียกร้องก็จะ
กลายเป็น”คณาธิปไตย”มากกว่า”ประชาธิปไตย” และไม่รู้ว่าจะก้าหนดเกณฑ์ สส.น้้าดี อย่างที่เรียกร้องเอาอะไรมา
วัดผล ซึ่งเมื่อประชาชนเป็นผู้เลือกก็น่าจะยุติดีที่สุดแล้ว 

ประการที่สอง “การขอให้เลิกคุกคามประชาชน” หากมีการคุกคามจริงก็สมควรเรียกร้อง แต่ก็คงต้องดูว่าใคร
คุกคาม คุกคามใคร กระท้าการอย่างไรที่เป็นการคุกคาม หาก จนท.ด้าเนินคดีกับคนที่กระท้าความผิด ก็ต้องดูว่า จนท.
นั้นกระท้าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และกฎหมายก็คุ้มครองประชาชนที่ถูกคุกคาม ผู้ถูกคุกคามมีสิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์
ให้ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิด แต่หากไม่ไว้ใจ จนท. ผู้ถูกคุกคามก็สามารถฟ้องคดี ด้าเนินคดีทางศาลได้เอง เพ่ือให้
กระบวนการทางตุลาการเข้าคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามได้ เพราะเป็นระบบการถ่วงดุลอ้านาจอีกส่วนหนึ่ง อีกทั้ง ก็
อย่าลืมการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม 

ประการที่สาม การขอให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด เพราะ
รัฐธรรมนูญปัจจุบันถูกกล่าวหามากที่สุดว่า แก้ไขยาก ไม่เป็นประชาธิปไตย ระบบกลไกการเลือกตั้ง ส.ส.ซับซ้อน การ
ลงคะแนนเสียงด้วยบัตรใบเดียวได้ ส.ส.2แบบ ท้าให้ ผู้สมัครบางคนแทนที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับไม่ได้รับเลือกตั้งฯลฯ 
และที่มา ส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ประเด็นเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผล แต่เพ่ือให้เกิดการไว้วางใจกันก็คงต้องแก้รัฐธรรมนูญให้มี สสร.มาแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เท่ากับว่าต้องแก้ รธน. 2 ชั้น อย่างที่เรียกร้องกัน ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มีสิทธิ์ และมีโอกาสเกิดข้ึนได้มากท่ีสุด 

สิ่งส้าคัญคือ บ้านเมืองไทยต้องการความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาร่วมกัน จากผู้รับผิดชอบในระบบและจาก
กลุ่มผู้เรียกร้อง และการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นส่วนรวม  

ดังนั้น ข้อเรียกร้องต่างๆ ก็คงว่ากันตามเหตุตามผลน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000074027  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000074027
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19 ก.ค. 2563 - 18:01 น.  

จี้ลุงตู่ยุบสภา-ลาออก! นศ.-อาจารย์ มหาลัยฯ ดังอุบล เปิดเวทีไล่รัฐบาลหนุนกลุ่มเยาวชน
ปลดแอก  

 
 
จี้ลุงตู่ยุบสภา-ลาออก! นศ.-อาจารย์ มหาลัยฯดังอุบล เปิดเวทีไล่รัฐบาลหนุนกลุ่มเยาวชนปลดแอก 

วันที่ 19 ก.ค. ที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มวิ่งไล่ลุง น้าโดยว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วค้า
ปอด อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.อุบลราชธานี พร้อมอาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมาณ 100 คน เปิดเวทีย่อยปราศรัยไล่รัฐบาล โดยระบุ สนับสนุนข้อเรียกร้องกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และให้มีการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

โดยผู้เข้าร่วมได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวโจมตีการท้างานของ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยังแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ไม่ได้เบ็ดเสร็จ ท่ามกลางความสนใจของประชาชน ที่มาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าบนถนนคนเดินที่จัดขึ้นบนถนนรอบ
ศาลหลักเมือง 

นอกจากนั้นมีผู้อ้างตัว เป็นกลุ่มทนายความอีสานเพ่ือประชาชนจ้านวนหนึ่ง เข้ามาสังเกตการณ์การเปิดเวที
ปราศรัยครั้งนี้ ขณะที่ก้าลังเจ้าหน้าที่ต้ารวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องได้เข้าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4536276  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4536276
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/ไม่ทน.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.09 น. 

เชียงใหม่รวมตัวไล่รัฐบาล เรียกร้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 

 
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 19 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ได้มีกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาชุมนุมกันกว่า 1,000 คน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา ให้ยกเลิกรัฐบาลแบบ
เผด็จการ ต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริง ภายในกิจกรรมมีการถือป้ายชุมนุม การชูมือสามนิ้ว และ
การเขียนข้อความเพ่ือปลดแอกการเมืองไทย 

นายธนาธร วิทยเบญจางค์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตน
เรียกร้องให้ทุกคนออกมาร่วมชุมนุมกัน โดยตนใช้ชื่อกลุ่ม "พรรควิฬาร์" ที่มาจากสัญลักษณ์เป็นแมวด้า โดยมีกลุ่ม
นักศึกษาที่เข้าร่วม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดล้าปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ที่มาชุมนุมในวันนี้ได้ท้าลักษณะคล้ายกับแฟลชม็อบ ประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เกินชั่วโมงครึ่ง มีการปราศัยของคนท่ีต้องการ
มีส่วนร่วม การชุมนุมในวันนี้ต้องการแสดงพลังให้ทางผู้มีอ้านาจ ให้รัฐบาลได้รู้ว่าถึงเวลาที่ประชาชนที่จะต้องลุกมาไล่
เผด็จการออกไปและจัดตั้งก่อสร้างประชาธิปไตยใหม่ขึ้นมา ซึ่งข้อเรียกร้องใกล้เคียงกับของกรุงเทพฯ แต่ทางจังหวัด
เชียงใหม่ ขอเน้นเรื่องการกระจายอ้านาจสู่ภูมิภาค ให้มีการจัดการตนเองให้มากขึ้น และเรื่องปัญหาโควิด-19 ปัญหาไฟ
ป่า และปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เห็นค่า ในอนาคตหากมีโอกาส และประชาชนทุกคนอยากมีงานต่อ ก็อาจจะมีการจัดหรือเข้าไป
ร่วมกับคนที่จัดต่อไป ส่วนการเดินทางไปร่วมกับการชุมนุมที่ส่วนกลางในอีก 2 อาทิตย์ ตนก็อาจจะไปร่วม ส้าหรับบุคคล
อ่ืนก็อยากเชิญชวนไปร่วมด้วยกัน 

"ในภาพของประชาชนทุกคนต้องออกมาร่วมช่วยกัน ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องประเมินตนเอง ประชาชนล้าบาก
ยากแค้น ขนาดนี้แล้ว รัฐบาลต้องยุบแล้วเลือกตั้งใหม่ และหากการชุมนุมที่กรุงเทพฯ มีความสอดคล้องกับชาวเชียงใหม่
ก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาอีก ส่วนเรื่องการจัดชุมนุมทุกอาทิตย์หรือไม่ ก็ต้องรอฟังเสียงเรียกร้องจากพ่ีน้องประชาชน
ชาวเชียงใหม่อีกครั้ง" นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/785669  
  

https://www.dailynews.co.th/regional/785669
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19 กรกฎาคม 2563 - 19:23 น. 

นศ.-ชาวเชียงใหม่ รวมตัวก่อแฟลชม็อบข่วงประตูท่าแพ เรียกร้องรฐับาลยุบสภา 

 
กลุ่มนักศึกษา-ชาวเชียงใหม่ รวมตัวก่อแฟลชม็อบข่วงประตูท่าแพ เรียกร้องรัฐบาลยุบสภา-ให้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เป็นของประชาชนโดยแท้จริง ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยเข้ม 
  เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มี
กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาชุมนุมกันไม่ต่้ากว่า 500 คน เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา และต้องการให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เป็นของประชาชนโดยแท้จริง ซ่ึงข้อเรียกร้องดังกล่าว คล้ายคลึงกับการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครเมื่อ
วานนี้ 

ในการชุมนุม มีการถือป้ายชุมนุม การชูมือสามนิ้ว และการเขียนข้อความเพ่ือปลดแอกการเมืองไทย ในระหว่าง
การชุมนุมได้มี พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่  ออกมาประกาศเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องของการเว้น
ระยะห่าง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอร้องมิให้ชุมนุม ซึ่งหลังจากท่ีมีการประกาศ ทางกลุ่ม
ผู้ชุมนุมได้โห่ร้องไม่พอใจ และชุมนุมกันต่อ ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ มาคอยดูแลความสงบ
เรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในจุดที่มีการชุมนุมอีกด้วย 

ด้านนายธนาธร วิทยเบญจางค์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตน
เรียกร้องให้ทุกคนออกมาร่วมชุมนุมกัน โดยตนใช้ชื่อกลุ่ม “พรรควิฬาร์” ที่มาจากสัญลักษณ์เป็นแมวด้า โดยมีกลุ่ม
นักศึกษาที่เข้าร่วม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดล้าปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ที่มาชุมนุมในวันนี้ได้ท้าลักษณะคล้ายกับแฟลชม็อบ ประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เกินชั่วโมงครึ่ง มีการปราศรัยของคนที่
ต้องการมีส่วนร่วม 

การชุมนุมในวันนี้ต้องการแสดงพลังให้ทางผู้มีอ้านาจ ให้รัฐบาลได้รู้ว่าถึงเวลาที่ประชาชนที่จะต้องลุกมาไล่เผด็จ
การออกไปและจัดตั้ง ก่อสร้างประชาธิปไตยใหม่ขึ้นมา ซึ่งข้อเรียกร้องใกล้เคียงกับของกรุงเทพฯ แต่ทางจังหวัดเชียงใหม่ 
ขอเน้นเรื่องการกระจายอ้านาจสู่ภูมิภาค ให้มีการจัดการตนเองให้มากขึ้น และเรื่องปัญหาโควิด-19 ปัญหาไฟป่า และ
ปัญหาอ่ืนๆ ที่ไม่เห็นค่า ในอนาคตหากมีโอกาส และประชาชนทุกคนอยากมีงานต่อ อาจจะมีการจัดหรือเข้าไปร่วมกับ
คนที่จัดต่อไป ส่วนการเดินทางไปร่วมกับการชุมนุมที่ส่วนกลางในอีก 2 สัปดาห์ ตนอาจจะไปร่วม ส้าหรับบุคคลอ่ืนก็
อยากเชิญชวนไปร่วมด้วยกัน 
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ส้าหรับในภาพของประชาชนทุกคนต้องออกมาร่วมช่วยกัน ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องประเมินตนเอง ประชาชน
ล้าบากยากแค้น ขนาดนี้แล้ว รัฐบาลต้องยุบแล้วเลือกตั้งใหม่ เลิกคุกคามประชาชน และหากการชุมนุมที่กรุงเทพฯ มี
ความสอดคล้องกับชาวเชียงใหม่ก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาอีก ส่วนเรื่องการจัดชุมนุมทุกอาทิตย์หรือไม่ ก็ต้องรอฟัง
เสียงเรียกร้องจากประชาชนชาวเชียงใหม่อีกครั้งต่อไป 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/437554?adz=  
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20:29 | 19 กรกฎาคม 256  

"ปชช.-นศ." รวมตัวศาลหลักเมืองอุบลฯ หนุนยุบสภา-แก้ รธน. 

 
 
ประชาชนบางส่วนใน จ.อุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เดินทาง

มารวมตัวกันที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เพ่ือสนับสนุนให้รัฐบาลประกาศยุบสภาฯ และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
วันนี้ (19 ก.ค.2563) ประชาชนบางส่วนใน จ.อุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เดินทางมารวมตัวกันที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี เพ่ือสนับสนุนข้อเรียกร้องเยาวชน
ในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
ประกาศยุบสภาฯ และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
 
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศรัยเกี่ยวกับการท้างานของนายกรัฐมนตรี รวมถึง 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล  รมว.สาธารณสุข ซึ่งยังแก้ปัญหาเรื่องปาก
ท้องชาวบ้านและการระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ได ้ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าบน
ถนนคนเดินที่จัดขึ้นที่ถนนรอบศาลหลักเมือง รวมทั้งมีผู้อ้างตัวเป็นกลุ่มทนายความอีสานเพ่ือประชาชนจ้านวนหนึ่งเข้า
สังเกตการณ์บริเวณดังกล่าวด้วย 

ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.ภัทรพล โพธิอะ ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้เข้าชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมให้สวมหน้ากาก
ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 และให้ผู้ชุมนุมใช้ความระมัดระวังในการชุมนุม เพราะยังอยู่ภายใต้การบังคับใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพ่ือไม่ให้เข้าข่ายท้าผิดกฎหมายระหว่างจัดชุมนุม  

ทั้งนี้ ระหว่างช่วงท้ายของการชุมนุมปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก ท้าให้ผู้ชุมนุมต่างพากันวิ่งหลบฝน โดยมี
ก้าลังเจ้าหน้าที่ต้ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบวางก้าลังโดยรอบพ้ืนที่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/294722  
  

https://news.thaipbs.or.th/content/294722
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 ก.ค. 2563 20:40 น. 

แน่นท่าแพ เชียงใหม่เอาด้วย ประท้วงไล ่รบ. จี้ 3 ข้อ บี้ลาออก-ยุบสภา  

 
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 19 ก.ค.63 ที่บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ มีกลุ่มประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา มาชุมนุมกันกว่า 1,000 คน เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา ยกเลิกรัฐบาลเผด็จการ ต้องการ
รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริง โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการถือป้ายชุมนุม การชูสามนิ้ว และการเขียน
ข้อความเพ่ือปลดแอกการเมืองไทย ซึ่งตลอดเวลาที่มีการท้ากิจกรรมนั้นได้มีตัวแทนจากประชาชน และนักศึกษา
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาพูดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีการเขียนความในใจลงบนผืนผ้าสีขาว นอกจากนีย้ัง
พบว่ามีประชาชนจ้านวนมากชูป้ายประท้วงรัฐบาลให้ยุบสภาและลาออกจากต้าแหน่ง  

ด้าน พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ ก็ได้มีการประกาศผ่านล้าโพง เพ่ือเตือนประชาชนและ
นักศึกษาท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้เว้นระยะห่างตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซ่ึง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจประกาศเตือนนั้นก็ได้มีเสียงโห่ใส่ต้ารวจ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้ารวจยังมีการจัดก้าลังทั้งใน
และนอกเครื่องแบบ คอยดูแลความสงบเรียบร้อยรอบพื้นที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย และป้องกันมือ
ที่สามเข้ามาสร้างสถาณการณ์ในพ้ืนที่ชุมนุม 

ด้าน นาธนาธร วิทยเบญรงค์ ผู้น้ากลุ่มพรรวิฬาร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ก็
จะมีการร่วมยืนไว้อาลัยให้กับบุคคลที่ถูกท้าให้สูญหายจากการกระท้าของรัฐ ซึ่งการแสดงจุดยืนนั้นก็คล้ายกับท่ี
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเม่ือวานนี้ (18 ก.ค.) คือ เรียกร้อง 3 ข้อจากรับาล คือ 1.ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.ยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
มีความสามารถเข้ามาบริหารประเทศแทนท่านและองคาพยพ และ 3.อย่าขัดขวางการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

"อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนทุกคนต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกัน มันถึงเวลาที่รัฐบาลต้องประเมิน
ตัวเองแล้ว เพราะประชาชนล าบากยากแค้นขนาดนี้ รัฐบาลต้องยุบแล้วเลือกตั้งใหม่ เลิกคุกคามประชาชน และ
หากการชุมนุมที่ กทม.มีความสอดคล้องกับชาวเชียงใหม่ ก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาอีก ส่วนเรื่องการจัดชุมนุมทุก
อาทิตย์หรือไม่นั้น ก็ต้องรอฟังเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อีกครั้ง"  

โดยกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกย้ายกันกลับที่พัก โดยไม่มี
เหตุการณ์รุนแรงใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1892909   
  

https://www.thairath.co.th/news/local/north/1892909
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 20 ก.ค. 2563 05:23 น. 

ม็อบนักศึกษากรุงพัก ต่างจังหวัดรับไม้ต่อ 

 

มช.น้าที่เชียงใหม่ การเมืองตามโหน ปชป.ล่อกันเองยับ  
ได้ทีขี่แพะไล่ “สิระ” แก้บนไข่ไก่ 9 พันฟอง-หัวหมู 2 หัว ไล่ 4 กุมารส าเร็จ “อนุดิษฐ์” ดักคอ “บิ๊กตู่” 

บริหารเหลวอีกต้องรับผิดชอบ โฆษก พท.เย้ยทีม ศก.ชุดใหม่คนไม่ร้องว้าวมีแต่ยี้ ปชป.ป่วนหนัก “อันวาร์” ไล่
เลกเชอร์ รมต.รายคน ฉะคนปัญญาอ่อน หาจะไปแย่งชามข้าวใคร ลั่นไม่ใช่ คนชั่วขี้นินทาลับหลัง “จุรินทร์” ปลุก
ลูกพรรคเป็น เอกภาพเดินสู่อนาคตร่วมกัน เตือน “อันวาร์” อย่า พาดพิงคนอ่ืน บิ๊ก ปชป.ดาหน้าโต้เดือด “เฉลิม
ชัย” ตอกอย่าเอาดีใส่ตัวฯซะเอง เยาวชนปลดแอกยุติชุมนุม กลางดึก แกนน าหว่ันไม่ปลอดภัย ลามถึงกระบี่ 2 
หนุ่ม-สาวชูป้ายไล่นายกฯ บช.น.จ่องัดข้อกฎหมายเอาผิดม็อบเด็ก “ณัฐชา” บอกประชาชนมองข้าม “บิ๊กตู่” ไป
แล้ว “เสรีพิศุทธ์” เชื่อมีพลัง นศ.ออกมา เรื่อยๆ “เทพไท” จี้ รบ.รีบรับข้อเสนอแก้ รธน. “ศรีฯ” บี้ ตร.เอาผิดแกน
น า 

จากศึกแย่งชิงชามข้าวจนกลายเป็นปัญหาภายในของพรรคพลังประชารัฐ  เรื่องท้าท่าจะขยายลามไปถึงพรรค
ร่วมรัฐบาล ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์ นายอันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรค ไล่ช้าแหละ
ผลงานรัฐมนตรีของพรรคเป็นรายคน จนถูกดาหน้าตอบโต้กับอย่างดุเดือด 
พปชร.ย้ าอ านาจนายกฯตั้ง รมต. 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า 
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร. ในวันที่ 21 ก.ค. จะมีการพิจารณารายชื่อผู้ที่จะมาด้ารงต้าแหน่ง
รัฐมนตรีในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.ประยุทธ์ 2/2) เพ่ือมีมติให้หัวหน้าพรรคด้าเนินการส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป ส้าหรับรายชื่อรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายกฯพิจารณา และในวันดังกล่าวจะมีการเปิดตัว พล.ต.อ.
ยงยุทธ เทพจ้านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม เข้าเป็นสมาชิกพรรคพปชร. หลัง กกต. ประกาศให้
พรรคประชานิยมสิ้นสภาพ โดย พล.ต.อ.ยงยุทธสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้ว  และ พล.ต.อ.ยงยุทธท้าหนังสือเรียนถึง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว 
“สิระ” แก้บนไล่สี่กุมารส าเร็จ 

วันเดียวกัน เวลา 09.00 น. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. น้าไข่ไก่จ้านวน 9,000 ฟอง พร้อมหัว
หมู 2 หัว ถวายแก้บนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ และศาลพ่อปู่ชัยมงคล ที่บริเวณชุมชนเคหะหลักสี่ นายสิระกล่าวว่า การถวาย
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ไข่ไก่และหัวหมูแก้บนครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ตนได้ขอไว้ว่าให้กลุ่ม 4 กุมาร ลาออกจากต้าแหน่งรัฐมนตรีภายในเดือน ก.ค. 
ส่วนการสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็น ครม.ชุดใหม่ เป็นอ้านาจของนายกฯที่จะใช้ดุลพินิจเลือกใคร แต่เชื่อว่านายกฯจะ
เลือกคนที่มีความเหมาะสม ส่วนตัวอยากเห็นคนที่มาเป็น รมว.พลังงานคนใหม่ สามารถท้าให้ราคาน้้ามันปรับลดลงมี
ราคาใกล้เคียงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ รวมถึงต้องการเห็นนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้แทนน้้ามัน เพราะ
ขณะนี้คนที่รวยที่สุดคือ ปตท. หรือกลุ่มพลังงาน 
ดักคอ “บิ๊กตู”่ ต้องรับทั้งผิด–ชอบ 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การปรับ ครม.เอาใครเข้าใครออกเป็นอ้านาจของ
นายกฯ เพราะการบริหารประเทศเป็นความรับผิดชอบของนายกฯโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรทั้งผิดหรือ
ชอบ จะปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการบริหารของตัวเองไม่ได้ และหลังจากปรับ ครม.ไปแล้ว หากการบริหาร
ประเทศเป็นไปด้วยดี พล.อ.ประยุทธ์ก็รับความชอบไป แต่ถ้าการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวเหมือนที่ผ่านมา ท้าให้
ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องเศรษฐกิจเหมือนทุกวันนี้  พล.อ.ประยุทธ์ก็ต้องรับผิด เพราะท่านเลือกคนไม่มีความรู้
ความสามารถมาท้างาน ก็ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจ และหากการบริหารประเทศยังล้มเหลวซ้้าซากอยู่แบบนี้ การ
ปรับ ครม.ครั้งต่อไปคนที่ควรถูกปรับออกมากที่สุด คือตัว พล.อ.ประยุทธ์เอง 
เย้ยประชาชนไม่ร้องว้าวมีแต่ยี้ 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ถึงวันนี้กลุ่ม 4 กุมารน่าจะโล่งใจมากกว่าเสียใจที่หลุด
พ้นจากวังวนความล้มเหลวของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ การปรับ ครม.เศรษฐกิจยกชุดครั้งนี้ เป็นยิ่งกว่าค้าสารภาพว่า 
นโยบายด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ คสช. มาจนถึงรัฐบาลสืบทอดอ้านาจ  ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ ขนาดนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ อดีต รองนายกฯ ที่เข้าใจเศรษฐกิจการตลาดยังยอมยกธงขาว คนอ่ืนที่มารับเผือกร้อนแทนจะไหวหรือ จึงไม่
แปลกใจที่มีข่าวคนที่ถูกทาบทามพากันปฏิเสธ สุดท้ายแล้วการลงทุนสร้างสถานการณ์เพ่ือขับไล่กลุ่ม 4 กุมารของ
นักการเมืองพันธุ์โบราณ ที่สร้างมุ้งแย่งชามข้าว อาจกลายเป็นการตีงูให้กากิน มีแต่เสียไม่มีได้ ภาคธุรกิจให้โจทย์ว่า 
ครม.ใหม่ที่ประกาศชื่อออกมาต้องว้าว แต่ถ้าดาหน้าปฏิเสธกันหนักขนาดนี้ สุดท้ายจะได้ ครม.ที่ประชาชนยี้ น่าเสียดาย
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน เพราะถ้ารู้ตัวว่า พล.อ.ประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหาและความขัดแย้ง 
ต้องลาออกไปนานแล้ว 
คนรุ่นใหม่มองอนาคตเหลื่อมล้ า 

ขณะที่ส้านักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดผลส้ารวจความเห็นประชาชนจ้านวน 1,243 คน เรื่องเสียงคนรุ่นใหม่ต่อการ
ปรับ ครม. พบว่าเสียงส่วนใหญ่ของคนรุ่นใหม่ ไม่มีความเชื่อมั่นว่าคนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่ม 4 กุมาร จะไม่มีประวัติ
ด่างพร้อย และไม่เชื่อม่ันว่าจะเสียสละเพ่ือชาติบ้านเมือง ไม่กอบโกยผลประโยชน์ นอกจากนี้ที่นา่เป็นห่วงคือมุมมองของ
คนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 87 มองว่ายังมีความเหลื่อมล้้า คนจนจนมากขึ้น รองลงมา
คือเด็กและเยาวชนไม่มีพ้ืนที่ที่แสดงออกในเวลาที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้ความส้าคัญกับเด็กและเยาวชนน้อย เอา
ความอยู่รอดของตัวเองและพรรคพวกเป็นใหญ่ ผู้ใหญ่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองดี  ตัวเองเก่งมากกว่าเด็ก และใช้อ้านาจ
ควบคุม มากกว่าใช้อ้านาจให้เกิดความไว้วางใจ 
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“อันวาร์” พกหมวกกันน็อกประชุม 
เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ประจ้าปี 2563 มี

บรรดาแกนน้าคนส้าคัญ อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภา ที่ปรึกษาพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ส.ส. อดีต ส.ส. และสมาชิกพรรคจาก
ทั่วประเทศทยอยเข้าร่วมประชุมคึกคัก ขณะที่นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี รองเลขาธิการพรรค เดินทางมาด้วยรถ
มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ พร้อมถือหมวกกันน็อกมาใส่โชว์ผู้สื่อข่าวอ้างว่าต้องพกหมวกกันน็อกมาเพราะกลัวโดนรุมในช่วงที่
จะแสดงความเห็นเปิดแผนยุทธศาสตร์ 
“จุรินทร์” ปลุก ปชป.เป็นเอกภาพ 

ต่อมาเวลา 10.10 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปิดการประชุม หลังรับฟัง
รายงานผลการด้าเนินการประจ้าปี และแผนยุทธศาสตร์พรรคแล้ว นายชนะ รุ่งแสง สมาชิกอาวุโส ได้สอบถามว่าพรรค
มีคนดีคนเก่ง ท้าหน้าที่และภารกิจอย่างภาคภูมิสมเกียรติมากน้อยเพียงใด นายจุรินทร์ชี้แจงว่า มั่นใจว่าพรรคจะเติบโต
ต่อไปได้ในอนาคต แต่ต้องวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้าง นอกเหนือจากอุดมการณ์ ต้องมีผลงาน ความเป็นเอกภาพ ยืนยัน
ว่าพรรคยังคงอุดมการณ์เดิม แต่ด้วยโลกเปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน อุดมการณ์ต้องบวกความทันสมัย ผลงานต้องเกิดจาก
การกระท้าจริงไม่ใช่ค้าพูด เข้าร่วมรัฐบาลวันนี้เพิ่งครบขวบปี ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แม้เราจะมุ่งม่ันในอุดมการณ์เพียงใด 
สร้างผลงานแค่ไหน ถ้าขาดความเป็นเอกภาพก็ใช่ว่าจะน้าพรรคไปสู่ความส้าเร็จได้ เพราะความไม่เป็นเอกภาพคือตัวบั่น
ทอนพรรค ขอให้ทุกคนจับมือเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน เดินไปสู่อนาคตร่วมกัน 
“อันวาร์” ของข้ึนฉะคนปัญญาอ่อน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเริ่มดุเดือดขึ้น เมื่อนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี รองเลขาธิการพรรค หยิบ
ยกปัญหาภายในพรรคช้าแหละเป็นข้อๆ ว่าพรรคมีแนวโน้มจะตกต่้าลงต่อเนื่อง ไม่มีวี่แววพลิกฟ้ืน เหตุแห่งความตกต่้า
มาจากประชาชนผิดหวัง ไม่สามารถลบล้างข้อครหาตราบาปเรื่องดีแต่พูด เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้เพ่ือนได้ ภาพพจน์ของ
รัฐบาลเห็นกันชัดว่าดีหรือไม่ดี เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ได้ท้าหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยแล้วหรือไม่  หรือว่า
พรรคท้าตามสั่ง เดิมก็ตกต่้าอยู่แล้ว แต่พอเข้าร่วมรัฐบาลภาพลักษณ์จะเป็นอย่างไรต่อ “ผมประกาศว่าไม่ขอรับต้าแหน่ง
ใดๆทั้งสิ้นใน ครม. ไม่ต้องกังวลว่าจะแย่งของใคร มีข่าวลือที่เป็นเรื่องปัญญาอ่อน  ผมไม่ใช่คนชั่ว ไม่ได้เป็นคนเก่ง
เหมือนกับคนที่เอามาพูด พวกนั้นเก่งแต่นินทาลับหลัง ผมไม่ต้องการให้พรรคเราเลือดไหล ทุกวันนี้หลายคนรู้ว่าพรรค
ตกต่้าแต่ไม่เคยเสนอทางแก้ ใครออกมาเสนอก็โดนใส่ร้าย” 
ไล่กราดรัฐมนตรีโดนกันถ้วนหน้า 

นายอันวาร์กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีของพรรคท้างานเต็มที่แต่ไม่มีกระแส มีประเด็นหน้ากากอนามัย  และสินค้า
ขาดตลาดในช่วงโควิด ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ในขณะที่พรรคล้มเหลวตกต่้าในช่วงเลือกตั้ง แต่นาย
จุติ ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการพรรค กลับได้เป็น รมว.การพัฒนาสังคมฯ ทั้งที่ภาคเหนือได้เพียงที่นั่งเดียว หรือนายสาธิต 
ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข มีหลายคนบอกว่าท้างานเหมือนข้าราชการประจ้า ส่วนนายถาวร เสนเนียม รมช. คมนาคม  
ทั้งที่เป็นคนท้างานแต่ไม่มีกระแส เพราะรัฐมนตรีว่าการแอ็กชันแรง ส้าหรับกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี 
รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค เคยท้าโพลก่อนการเลือกตั้งมาว่าตนจะสอบไม่ผ่าน จะไม่ให้ลงสมัครแบบเขต  
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และกรณีนี้เกิดข้ึนกับอีกหลายคน เป็นการท้าโพลเพื่อคัดเลือกคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งผิด เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้พรรค
แพ้การเลือกตั้ง 
“จุรินทร์” เตือนอย่าพาดพิงคนอ่ืน 

ขณะที่นายจุรินทร์ชี้แจงโต้แย้งว่า นายอันวาร์ เป็น ส.ส. เป็นรองเลขาธิการพรรค พูดอะไรต้องใช้ดุลพินิจ  ไม่
ควรพาดพิงพรรคอ่ืนหรือคนอ่ืน ต้อง ไตร่ตรองว่าควรหรือไม่ควร แต่นายอันวาร์ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่พูดเป็นไปตามข่าว 
พร้อมกล่าวต่อว่า ต้องท้าให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นที่หวังและพ่ึงได้ ยึดมั่นสัญญากับประชาชน  และยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย พรรคจะเติบโตได้ต้องมีเนื้อหา และการสื่อสารที่เข้าถึง ถ้าวันหนึ่งประชาชนหันหลังให้เรา เราก็
ไม่มีอ้านาจนั้น ประชาธิปัตย์หมายถึงประชาชนคงไว้ซึ่งอ้านาจอธิปไตย เราต้องคงสิ่งนี้ไว้ อ้านาจอธิปไตยคืออ้านาจของ
ประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายอันวาร์แสดงความคิดเห็นอยู่นั้น บรรดา ส.ส.ต่างลุกข้ึนประท้วงเป็นระยะ ว่า
การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องในอดีต และ เป็นเรื่องของกรรมการบริหารชุดที่แล้ว ไม่ควรมาพูดถึงคนที่ได้คะแนนน้อย  
และสิ่งที่พูดไม่อยู่ในประเด็น 
บิ๊ก ปชป.ดาหน้าโต้กลับดุเดือด 

จากนั้นบรรดารัฐมนตรี ส.ส. และอดีต ส.ส. กลุ่มท่ีสนับสนุนนายจุรินทร์ สลับกันลุกข้ึนตอบโต้อย่างดุเดือด อาทิ 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ตอบโต้กลับว่า เราพ่ายแพ้ได้และควรยอมรับ ไม่ใช่มาด่ากันเองแล้วตีกันกันเอง  
การร่วมรัฐบาลเป็นไปตามข้อบังคับพรรคทุกประการ การเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืนก็เหมือนกัน ถ้าไม่ให้คนอ่ืนพูดต้อง
หยุด เราต้องไม่ท้าเอง ไปถามคนข้างนอกก็จะรู้ว่าคบตนได้หรือไม่ ไม่คิดว่าพรรคตกต่้าถึงขนาดที่วิจารณ์ ยืนยันไม่มีใคร
สั่งพรรคเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ 
นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม กล่าวว่า ตนเป็นรัฐมนตรีมีศักดิ์ศรีของความเป็นประชาธิปัตย์ ไม่มีใครสั่งให้หันซ้าย
หันขวาหันได้ นายอันวาร์อย่าพูดลอยๆ ต้องมีข้อเท็จจริง ด้านนายธนา ชีรวินิจ ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า  เสียใจที่
นายอันวาร์พาดพิงถึงอดีตผู้สมัครสอบตก ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ท้าไมไม่พูดที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ที่เป็นการ
ประชุมเเบบพี่น้อง แต่เลือกมาพูดต่อหน้าสื่อวันนี้ ต้องการอะไรกันแน่ วิธีนี้ไม่ได้ช่วยพรรค แต่เป็นการท้าลายพรรคให้ยิ่ง
เจ็บปวดมากขึ้น 
ลงช่ือค้านเปลี่ยนโลโก้กลัวขัด ก.ม. 

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กทม. ให้ สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า มีสมาชิกพรรคส่วนหนึ่ง เข้าชื่อในจดหมายเปิด
ผนึกถึงหัวหน้าพรรค ขอให้กรรมการบริหารพรรคด้าเนินการเปลี่ยนโลโก้พรรคในเพจและสื่อออนไลน์  ให้กลับมาเป็น
ตราพรรคแบบเดิมตามกฎหมาย มีสมาชิกพรรคจ้านวนมากไม่เห็นด้วย  เพราะไม่ผ่านประชาพิจารณ์ภายในพรรค และ
อาจผิดกฎหมายพรรคการเมือง รวมถึงขัดข้อบังคับพรรค เพราะเพจที่แสดงสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องใช้สิ่งที่
จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ด้านนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ยืนยันว่าพรรคไม่ได้เปลี่ยนโลโก้ แต่
เป็นการน้าไปใช้ในบางพ้ืนที่ ฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วว่าน้าไปใช้ได้ แต่ถ้าอยู่ในเฟซบุ๊กหรือสื่อออนไลน์ของพรรค อันนี้
ก้้ากึ่ง ต้องให้คณะท้างานฝ่ายกฎหมายพิจารณา ส่วนการท้าของที่ระลึกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่เอกสาร
ส้าคัญที่ส่งต่อ กกต. 
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“ด ารงค์” ฟุ้งพรรคเดียวไม่กินกล้วย 
วันเดียวกันที่โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี นายด้ารงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย กล่าวระหว่าง

เป็นประธานการประชุมใหญ่พรรค ว่า พรรคเรามี 2 เสียงยืนยันว่าเราเป็นพรรคเล็กที่ไม่ได้กินกล้วย และยังมีจุดยืนใน
เรื่องป่าอย่างมั่นคง พรรคก้าลังผลักดันเรื่องใหญ่ คือ การให้ราษฎรยากจนเช่าป่าสงวนแห่งชาติได้ เช่น คนจนที่บุกรุกป่า
สงวนฯ ปลูกยางพารา จะให้เช่าไร่ละ 10 บาท เป็นเวลา 30 ปี เพ่ือแก้ปัญหาให้กับราษฎรไม่ให้ถูกจับกุมด้าเนินคดี และ
ยังเตรียมผลักดันเรื่องการปลูกป่าเพ่ือสร้างรายได้ โดยตั้งกองทุนโลกร้อนขึ้นมา ท้าให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกป่า
มากกว่าการปลูกข้าว ข้าวโพด หรือยางพารา 
เยาวชนปลดแอกยุติชุมนุมกลางดึก 

ส้าหรับการนัดชุมนุมไล่รัฐบาลโดยสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  (สนท.) และกลุ่มเยาวชน
ปลดแอก-Free YOUTH ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงดึกของคืนวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยแกนน้าประกาศจะอยู่ชุมนุมข้ามคืน 
แต่สุดท้ายต้องประกาศยุติการชุมนุมลงตอนกลางดึก เนื่องจากเกรงจะเกิดความไม่ปลอดภัย หลังมีผู้พยายามสร้าง
สถานการณ์วุ่นวายเป็นระยะ อาทิ มีชายฉกรรจ์คนหนึ่งอ้างตัวเป็นการ์ด ได้น้าผ้าไปปิดกล้องวงจรปิดรอบพ้ืนที่ชุมนุม 
จนท้าให้มีผู้ชุมนุมรายหนึ่งเกรงจะท้าให้เกิดความเสียหาย จึงล็อกตัวมาสอบถามว่าใครสั่ง และพยายามน้าตัวไปที่บริเวณ
เวที แต่ชายคนดังกล่าวเกิดต่อสู้แล้วหนีไปได้ ผู้ชุมนุมซึ่งไม่ทราบเรื่องคิดว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะจับกุมผู้ชุมนุม จึงพากัน
กรูเข้ามารุมท้าร้ายชายผู้หวังดีจนอ่วม เกิดความชุลมุนถึงขั้นเต็นท์หน้าเวทีพังลงมา แต่สุดท้ายก็ควบคุมสถานการณ์ได้ 
แกนน าหวั่นความไม่ปลอดภัย 

นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก ให้สัมภาษณ์ว่า  เหตุที่ต้องยุติชุมนุมก่อน
ก้าหนด เพราะมองว่าภารกิจลุล่วงประสบความส้าเร็จ และต้องการให้ผู้ชุมนุมทุกคนได้รับความปลอดภัยมากที่สุด แต่
ยังคงยืนยันหนักแน่นในข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อที่ส่งถึงรัฐบาลคือ ให้ยุติการคุกคามประชาชน ยุบสภา และร่าง รธน.ใหม่ 
โดยให้เวลา 2 สัปดาห์ หากไม่มีการตอบรับจะกลับมาชุมนุมอีก และครั้งหน้าจะยกระดับขึ้น  เชื่อว่าต้องมีผู้เข้าร่วม
มากกว่าเดิม ส่วนสถานที่ชุมนุมคงใช้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดิม เมื่อถามว่า หลังจบม็อบกังวลเรื่องคดีความ
ที่จะตามมาหรือไม่ นายทัตเทพตอบว่า ถ้ารัฐบาลรับข้อเสนอเราเรื่องการยุติการคุกคามประชาชน ก็ต้องไม่ตั้งข้อหาฝ่า
ฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินหากยังตั้งข้อหานี้เล่นงานเรา แสดงว่าการคุกคามประชาชนยังคงมีอยู่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีไว้ควบคุมโรค 
ทางกลุ่มเรามาชุมนุมตามสิทธิรัฐธรรมนูญ พร้อมต่อสู้คดีตามกระบวนการปกติ 
หนุ่ม–สาวชาวกระบี่ไล่นายกฯ 

ขณะเดียวกัน แนวร่วมของ สนท.และกลุ่มเยาวชนปลดแอก-Free YOUTH เริ่มขยายตัวในต่างจังหวัด วัน
เดียวกันที่ จ.กระบี่ มีเยาวชนชาย-หญิง 2 คน ยืนถือป้ายขับไล่รัฐบาล ถ่ายคลิปพร้อมกับตะโกนขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่บริเวณลานรูปปั้นปูด้า ถนนอุตรกิจเขตเทศบาลเมืองกระบี่พร้อมประกาศย้้าข้อเรียกร้อง 3 
ข้อต่อรัฐบาล คือให้หยุดคุกคามประชาชน ให้ยุบสภา และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยจุดดังกล่าวเป็นจุดเช็กอิน และเป็น
แลนด์มาร์กส้าคัญของตัวเมืองกระบี่ ท้าให้เกิดเสียงวิจารณ์ทั้งชื่นชม และต้าหนิถึงความไม่เหมาะสม ต่อมามีเจ้าหน้าที่
ต้ารวจ สภ.เมืองกระบี่ เข้ามาห้ามให้หยุดกิจกรรมดังกล่าว 
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ลามเชียงใหม่ชุมนุมไล่รัฐบาล 
เวลา 17.00 น. วันเดียวกันที่ลานข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ มีกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา มา

ชุมนุมกันกว่า 1,000 คน เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาฯ ต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริง มีการถือป้าย
ชุมนุม ชูสามนิ้ว และเขียนข้อความปลดแอกการเมืองไทย โดยมีตัวแทนนักศึกษาประชาชนสลับกันข้ึนกล่าวโจมตีรัฐบาล 
โดยมี พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเตือนให้ผู้ร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่าง 
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ถูกโห่ไล่ดังสนั่น นายธนาธร วิทยเบญรงค์ ผู้น้ากลุ่มพรรวิฬาร์ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้จะมีการยืนร่วมไว้อาลัยให้กับบุคคลที่ถูกท้าให้สูญหายจากการ
กระท้าของรัฐ พร้อมเรียกร้องตาม สนท. และกลุ่มเยาวชนปลดแอก โดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง จากนั้นผู้ร่วม
กิจกรรมแยกย้ายกันกลับ โดยไม่มีความรุนแรงเกิดข้ึน 
ตร.รอหารือเอาผิดม็อบเยาวชน 

ด้าน พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สน.ส้าราญราษฎร์ กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของต้ารวจต่อผู้ชุมนุม เน้น
แนวทางละมุนละม่อม ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันบ้างแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ยืนยันว่ายัง
ไม่ได้จับกุมใครมาด้าเนินคดี ไม่ได้คุกคามกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีการขออนุญาตชุมนุม จะมีความผิดฐาน
ชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้น ต้องประชุมหารือก่อน เนื่องจากพ้ืนที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นพื้นที่รอยต่อ 3 สน.คือ สน.ส้าราญราษฎร์ สน.นางเลิ้ง และ สน.ชนะสงคราม ขณะนี้ยังไม่มี
การออกหมายเรียกหรือหมายจับใคร ส่วนกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศยุติการชุมนุม โดยอ้างว่ามีกลุ่มมือที่สาม ชายชุด
ด้า เข้ามาปั่นป่วน ข่มขู่ คุกคาม และอาจมีความไม่ปลอดภัยนั้น ยืนยันว่าไม่มี 
น.1 สั่งสแกนผู้ชุมนุมตัวบุคคล 

ที่กองบัญชาการต้ารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. กล่าวว่า สั่งการให้ พล.ต.ต.สันติ 
ชัยนิรามัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.ส้าเริง สวนทอง ผบก.น.1 พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 รวบรวมพยานหลักฐาน
พิสูจน์ทราบรายละเอียดตัวบุคคลว่ามีใครเข้าไปในพ้ืนที่บ้าง เข้าไปท้ากิจกรรมอะไร เพ่ือมาพิจารณาว่าผู้ที่มาชุมนุม
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคหรือไม่ 
“บิ๊กปั๊ด” นัดถกข่ายความผิด 

มีรายงานว่า บช.น.เตรียมออกค้าสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้นมาโดยเฉพาะเนื่องจากเป็นคดีที่คาบ
เกี่ยวหลายท้องที่ มอบหมายให้ พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น.รับผิดชอบงานความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะ
พนักงานสอบสวน พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น.  รับผิดชอบงานสืบสวน เป็นหัวหน้าคณะพนักงาน
สืบสวน ในวันที่ 20 ก.ค. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. นัดประชุมที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.) 
น้าพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มาดูว่าพฤติกรรมของแกนน้าและผู้ชุมนุมเข้าข่ายความผิดอะไรบ้าง  ก่อนพิจารณา
ด้าเนินคดีตามกฎหมาย จากเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดการผลักดันแผงเหล็กกระแทก ท้าให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจ อคฝ.หญิง หรือ
กองร้อยน้้าหวาน ได้รับบาดเจ็บ 5 นาย ทั้งหมดได้ไปตรวจร่างกายที่ รพ.ไว้เป็นหลักฐาน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะมีการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดหรือไม่ 
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“ณัฐชา” ชี้มองข้าม “บิ๊กตู”่ ไปแล้ว 
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า หลังจากเสร็จภารกิจที่ จ.เชียงราย และ

คอยติดตามสถานการณ์การชุมนุมตั้งแต่ลงเครื่องที่ดอนเมือง จึงเดินทางไปเพื่อสังเกตการณ์ และรับฟังความคิดเห็นและ
ให้ก้าลังใจผู้มาร่วมชุมนุม สิ่งที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาล สะสมตั้งแต่สมัยรัฐบาล คสช. ยังไม่
สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาหลักได้ แม้นายกฯจะลาออกก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ เพราะประชาชน
มองข้าม พล.อ.ประยุทธ์ไปแล้ว มีแต่ต้องยุบสภาเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเอง มีการพยายามตั้ง 
กมธ.รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้ว  แต่ตนได้กลิ่นมาว่า รัฐบาลมีความพยายามจะไม่ให้มี 
กมธ.ชุดดังกล่าว นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่อยากรับฟังความเห็นของนักศึกษา 
แค่ร่วมสังเกตการณ์ไม่ครอบง า 

นายณัฐชากล่าวอีกว่า สิ่งที่แตกต่างจากการชุมนุมทางการเมืองครั้งที่ผ่านๆมา คือการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้ท้าเพ่ือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเพ่ือพรรค การเมืองใด หรือเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองเหมือน กับการชุมนุมทางการเมืองที่
ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2549 แต่การชุมนุมในครั้งนี้คนที่ออกมา ออกมาเพ่ือตัวพวกเขาเอง จากหลายๆปัจจัยที่สะสมมา
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเรื่องการจัดการที่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์  โดยไม่มีวาระซ่อนเร้นทางการเมือง อย่างการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ การรักษาความปลอดภัยส้าหรับผู้ที่จะร่วมชุมนุม หรือการจัดประเด็นการพูดให้มวลชนที่มาฟัง ถือเป็น
ความสวยงามของประชาธิปไตย ตนและพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าเราจะไม่แทรกแซงการชุมนุม ไม่มีการให้ค้าแนะน้า
แต่อย่างใด เพราะเราอยากเห็นบรรดาแกนน้าเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ จากพลังที่บริสุทธิ์ โดยเราจะเป็นเพียงผู้
สังเกตการณ์เท่านั้น 
เชื่อมีพลัง นศ.ออกมาอีกเรื่อยๆ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การชุมนุมที่เกิดขึ้นแสดงว่าเยาวชนไม่อดทน
เเล้ว แม้ต้ารวจจะบอกว่าอาจผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎหมายอ่ืน แต่เยาวชนและประชาชนหลายพันคนยังออกมาและ
ยุติการชุมนุมโดยสงบ เข้าใจว่าต้ารวจต้องท้าตามหน้าที่แต่ควรฟังเสียงประชาชนและเยาวชนด้วย อย่าเหมาว่าเป็นม็อบ
การเมืองหรือม็อบรับจ้าง ดูเจตนาคนที่มาชุมนุมด้วย เยาวชนที่มาชุมนุมป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี รัฐบาลอย่าอ้างโรคโค
วิด-19 เพราะเหตุทหารอียิปต์กับลูกทูตซูดานนั้น เป็นเพราะรัฐบาลการ์ดตกเอง  อย่าน้ากรณีการชุมนุมครั้งนี้มาตีกิน 
ความวิตกต่อการชุมนุมครั้งนี้ แสดงว่าฝ่ายเผด็จการกลัวเสียอ้านาจเพราะประชาชนและเยาวชนออกมาขับไล่ และน่าจะ
ออกมาเรื่อยๆ นายกฯได้ยินเสียงสังคมหรือไม่ หรือสนใจแค่คนของตัวเองที่ก้าลังต่อรองเก้าอ้ี ครม.เท่านั้น วันนี้สังคมไม่
อดทนกับพวกคุณแล้ว ควรพิจารณาตัวเอง ขอแนะน้า พล.อ.ประยุทธ์อย่าดื้อดึงเลย 
ให้ก าลังใจหนุนทวงคืน ปชต. 

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น้าฝ่ายค้าน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่สูญเสียคุณค่า
และความหมายลงไปนาน จากความพยายามท้าลาย ของเหล่าผู้มีอ้านาจ กลับมีความงดงามขึ้นอีกครั้ง  เมื่อเยาวชน 
ประชาชน ใช้เป็นเวทีต่อสู้เพ่ือทวงคืนประชาธิปไตย ขอเป็นก้าลังใจให้การต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ประสบความส้าเร็จ 
และขอเป็นก้าลังใจให้ทุกคน” 
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“เทพไท” จี้ รบ.รีบรับข้อเสนอ นศ. 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เข้าใจและยอมรับการแสดงออกทาง

การเมืองของกลุ่มนักศึกษา การชุมนุมครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย แม้จะอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ก็ชุมนุมอย่างสงบ 
ส้าหรับข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ประกาศยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้น ถ้ามีการแก้ไขหรือ
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และยึดโยงกับประชาชน ก็ตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายได้ทั้งหมด 
แม้ว่าจะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว 
ตนในฐานะที่เป็น กมธ.คนหนึ่ง เห็นว่าการด้าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์  ไม่เป็นไปตาม
แนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาฯ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จ
โดยเร็วที่สุด เพ่ือปลดล็อกทางการเมือง ไม่ให้บ้านเมืองเดินไปสู่ทางตัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
จัดท้ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ้านาจของกลุ่มใด 
“ธนกร” สอน นศ.อย่าให้ใครจูง 

นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า เชิญชวนประชาชนร่วมชุมนุมเรียกร้องไม่เอารัฐบาลสืบทอดอ้านาจนั้น นายธนาธรผ่านการเลือกตั้งมา แต่ใน
หัวคิดอยู่ 2 อย่าง คือ บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย สืบทอดอ้านาจเผด็จการ แต่ไม่เคยคิดที่จะท้าประโยชน์อะไรให้
ประเทศชาติและประชาชน ไม่เคยคิดนโยบายท้าให้ประเทศก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี  วันนี้ออกมาปลุกระดม
ประชาชนอีก การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแม้จะเป็นพลังบริสุทธิ์ของนักศึกษา แต่มีพลังที่แอบแฝงอยู่มาก แกน
น้าที่เคลื่อนไหวหลายคนเป็นกลุ่มเดิมๆ อยากแนะน้านักศึกษาขอให้ไตร่ตรอง มีข้อมูลที่ชัดเจนในการตัดสินใจ อย่า
ปล่อยให้พลังที่ไม่บริสุทธิ์มาครอบง้า และควรใช้กลไกรัฐสภาดีกว่าปลุกม็อบลงถนน 
“ศรีฯ”บี้ ตร.เอาผิดแกนน าม็อบ 

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า การจัดชุมนุมดังกล่าวเข้า
ข่ายความผิดหลายข้อหา อาทิ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 และยังมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 209 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ต้ารวจต้องเร่งออกหมายเรียก และติดตามจับกุมแกน
น้าม็อบทั้งหมดมาด้าเนินการสอบสวน รวมถึงออกหมายเรียกแกนน้ากลุ่มการเมือง และ ส.ส.บางคน ที่ใหท้้ายการชุมนุม
ดังกล่าว ถึงขั้นเตรียมการจะใช้ต้าแหน่ง ส.ส.ประกันตัวให้ล่วงหน้า มาด้าเนินการสอบสวนส่งอัยการฟ้องต่อศาลอาญา
ต่อไป เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อบุคคลอ่ืน ที่ริอ่านจะจัดการชุมนุม อันเป็นการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคม และ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป 
รองโฆษก ทบ.แจ๋นใส่ม็อบมุ้งม้ิง 

ขณะที่ พ.อ.หญิง นุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า “เป็นการชุมนุมแบบมุ้งมิ้ง ตี
กันเอง ระแวงกันเอง สลายชุมนุมกันเอง ข้อเรียกร้องต้องยุบสภา อีก 2 ปีครึ่ง ก็เลือกตั้งใหม่แล้วต้องแก้รัฐธรรมนูญ อัน
นี้งงมาก แค่เหตุผลของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น้องยังไม่เก็ตเลย ตอนนั้นที่ท้าประชาพิจารณ์และลงมติรับรัฐธรรมนูญกัน น้องๆ
ท้าอะไรกันอยู่คะ และต้องเลิกคุกคามประชาชน น้องคะถ้าประชาชนไม่ท้าผิดกฎหมาย ใครหน้าไหนก็ท้าอะไรไม่ได้ วิธี
คิดของพวกที่อยู่เบื้องหลังของม็อบน้อง ก็แค่ต้องการให้มีเคสบูชายัญเท่านั้นแหละ จะได้มีเหตุออกมาเรียกร้องต่อ 
ตอนนี้ประเทศเราก้าลังไปได้ดี น้องๆไปเตรียมดูช่องทางท้ามาหากินดีกว่า” 
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ออกหมายเรียก 2 หนุ่มไล่นายกฯ 
วันเดียวกัน พ.ต.ท.วรวุฒิ มีไล้ รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมืองระยอง กล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายภานุพงศ์ 

จาดนอก และนายณัฐชนน พยัฆพันธ์ สองหนุ่มที่ถือป้ายไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ขณะเดินทางลงพ้ืนที่ จ.
ระยอง ว่า ได้ออกหมายเรียกทั้ง 2 คน มารับทราบข้อกล่าวหา 4 ข้อหา คือ 1.ท้ากิจกรรมที่อาจท้าให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรค ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรา 92.ฝ่าฝืนค้าสั่งเจ้าพนักงานโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ 3.ขัด
ค้าสั่งเจ้าพนักงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และ 4.หลบหนีการจับกุมระหว่างการสืบสวน โดยให้มาพบพนักงานสอบสวน
ในวันที่ 23 ก.ค. หากมามอบตัวภายในวันเวลาก้าหนด ก็ไม่จ้าเป็นต้องประกันตัว 
ด้านนายภานุพงศ์กล่าวว่า ตนและนายณัฐชนนได้รับหมายเรียกแล้ว เตรียมปรึกษาทนายความเพ่ือเข้ารับทราบข้อ
กล่าวหาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1892903  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1892903
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วันอาทิตย์ ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 22.00 น. 

พปชร. ชงสูตรดัน 'บิ๊กป้อม' คุม 'มท.' หวังขยายฐานการเมืองรับเลอืกตั้งท้องถิ่น 

 
พปชร.ชงสูตร ดัน"บิ๊กป้อม"คุม"มท." สลับ"ธรรมนัส"นั่งช่วย หวังขยายฐานการเมืองรับเลือกตั้งท้องถิ่น ดูแล"
ส.ส.พปชร." 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า แม้ที่ผ่านมามีการระบุว่า
นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งนี้ จะเป็นการปรับเพ่ือแทนคนเก่าที่ลาออกไป เพราะไม่
ต้องการให้เกิดแรงกระเพ่ือมใดๆ ขึ้นในทางการเมือง แต่ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในพรรค พปชร.เคยมี
การเสนอสูตรให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค ไปด้ารงต้าแหน่ง รมว.มหาดไทย 
เพ่ือขยายฐานทางการเมืองให้กับพรรค พร้อมกับรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ และจะให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็น รมช.มหาดไทย อีกด้วย ซึ่งจะได้ช่วยในเรื่องการดูแล ส.ส.ของพรรคได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม สูตร
ดังกล่าวอาจยังไม่เกิดข้ึนในการปรับครั้งนี้ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการปรับครั้งถัดไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506360  
  

https://www.naewna.com/politic/506360
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สยามรัฐออนไลน์ 20 กรกฎาคม 2563 07:30 น.  

พปชร.ชงสูตรปรับ ครม."บิ๊กป้อม"นั่ง"มท.1"คุมเลือกตั้งท้องถิ่นโยก "ธรรมนัส" นั่ง"รมช.
มหาดไทย"เสรมิทัพ 

 
เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 มีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า  แม้ที่ผ่านมามีการระบุว่า

นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งนี้ จะเป็นการปรับเพ่ือแทนคนเก่าที่ลาออกไป เพราะไม่
ต้องการให้เกิดแรงกระเพ่ือมใดๆ ขึ้นในทางการเมือง แต่ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในพรรค พปชร.เคยมี
การเสนอสูตรให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค ไปด้ารงต้าแหน่ง รมว.มหาดไทย  
เพ่ือขยายฐานทางการเมืองให้กับพรรค พร้อมกับรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ และจะให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
ไปเป็น รมช.มหาดไทย อีกด้วย ซึ่งจะได้ช่วยในเรื่องการดูแล ส.ส.ของพรรคได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม สูตรดังกล่าว
อาจยังไม่เกิดข้ึนในการปรับครั้งนี้ แต่มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นในการปรับครั้งถัดไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170780  
  

https://siamrath.co.th/n/170780
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200720/f9c263c95b0e8609ba103114f9df33214e309a7757fc9a5cc86cfc1bdd2f1c0d.jpg?itok=mOOU8o5a


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
 
 

วันท่ี 19 ก.ค. 2563 เวลา 21:13 น. 

"สุดารัตน์" ปลุกคนปากน้ าเลือก "เพื่อไทย" ส่งสัญญานไม่ทนกับรัฐบาลนี ้

 
"สุดารัตน์"น้าทีมลุยหาเสียงสมุทรปราการ ชู "เลือกเพ่ือเปลี่ยน" ขอคนปากน้้าท้าหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ 

ส่งสัญญาน"ไม่ทนกับรัฐบาลนี้"ให้เพื่อไทยชนะ รัฐบาลจะอยู่ต่อไม่ได้ แฟนคลับแห่ต้อนรับหนาแน่น  
เมื่อวันที่ 19 ก.ค.แกนน้าพรรคเพ่ือไทย(พท.) น้าโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค, 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค, น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค และ นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด 
โฆษกพรรค พร้อมคณะท้างานลงพ้ืนที่ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.เบอร์ 3 ของพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ อ.บางบ่อ, บางเสาธง และบางพลีเฉพาะต้าบลหนองปรือกับต้าบลราชา
เทวะ โดยมีผู้สนับสนุน ให้การตอบรับอย่างอบอุ่น พร้อมให้ก้าลังใจและอวยพรให้ชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ 

ทั้งนี้ มีการปราศรัยย่อยในหลายสถานที่ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาปากซอย C3 ถนนเมืองใหม่บางพลี 2 ต่อด้วย
บริเวณศาลพระพรหม ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโลตัส ถนนเทพารักษ์ ในอ.บางเสาธง ปิดท้่ายการปราศรัยย่อยและพบ
ประประชาชา ที่หน้าตลาดสดเสริมสุข อ.บางบ่อ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า อุดมการณ์ของเรายังมั่นคงเช่นเดิม แม้จะถูกยุบพรรคมาหลายครั้ง ตั้งแต่ยุคไทยรัก
ไทย ซึ่งชาวสมุทรปราการเขต 5 ได้มีโอกาสเลือกตัวแทนทุกครั้ง แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีความส้าคัญต่อปากท้อง
ประชาชน เพ่ือส่งสัญญาณให้รัฐบาลรู้ว่า ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า โดยเฉพาะความกินดีอยู่ดีและ
เศรษฐกิจที่รุ่งเรือง ซ่ึงรัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถท้าได้ มีแต่นโยบาย "แจกเงิน" ที่ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และยัง
ท้าให้คนไทยยากจนลง ซึ่งภายใต้การน้าของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ใช้เงินไปแล้ว 
20 ล้านล้านบาท ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใช้เงินมากที่สุดในการครองอ้านาจ แต่ไม่สามารถท้าให้ประชาชนมีกินได้ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ชาวสมุทรปราการต้องเลือกเพ่ือเปลี่ยนแปลง เเม้ 1 ที่นั่งเราจะไม่สามารถพลิก
กลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นการส่งสัญญาณแทนคนไทยทั้งประเทศให้ผู้มีอ้านาจรู้ว่า "คนไทยต้องการเปลี่ยนรัฐบาล 
ไม่ต้องการรัฐบาลนี้อีกต่อไป" 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เลือกไปแล้วจะย้ายพรรคหรือไม่ คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่า นางสลิลทิพย์จะไม่เป็นงูเห่า อย่าง
แน่นอน เพราะได้ยืนหยัดปกป้องประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการมายาวนานแม้จะถูกฝ่ายอ้านาจข่มขู่ และกดดันอย่างไร 
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ก็ไม่หวั่นไหวและไม่ทรยศต่อพ่ีน้องประชาชน ไม่มีทางเป็นงูเห่าและได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว ตั้งแต่ถูกข่มขู่ให้ย้ายพรรคใน
การเลือกตั้งระดับชาติปี 2562 ที่จะอยู่กับพรรคเพ่ือไทย โดยหวังจะเข้าไปท้าหน้าที่ดูแลชาวสมุทรปราการอย่างเต็มที่ใน
ฐานะฝ่ายค้าน โดยเฉพาะการยืนหยัดและต้องการทวงคืนประชาธิปไตย ดังนั้นไม่มีทางที่จะกลายพันธุ์เป็น "งูเห่า" อย่าง
แน่นอน\ 

ด้านนางสลิลทิพย์ ได้ขอคะแนนเสียงจากชาวสมุทรปราการเขต 5 ซึ่งถือว่าเป็นการแก้มืออีกครั้ง มั่นใจว่า ชาว
สมุทรปราการให้การสนับสนุนตัวแทนจากพรรคเพ่ือไทย โดยในการเลือกตั้งปี 2562 หลังจากปิดหีบเลือกตั้งในช่วง
กลางคืน ได้ร่วมกับผู้สนับสนุนนับคะแนน ส.ส.เพ่ือไทยทุกเขต ซึ่งน่าจะได้รับชัยชนะ  แต่ปรากฏว่าเช้าวันถัดไปกลับ
กลายเป็นแพ้ในทุกเขตเลือกตั้ง พร้อมย้้าถึงประสบการณ์และการท้างานเพ่ือชาวสมุทรปราการที่ผ่านมา ซึ่งตนพร้อมจะ
เข้าไปท้าหน้าที่ในสภาในฐานะฝ่ายค้าน ตรวจสอบการท้างานรัฐบาลและที่ส้าคัญเป็นปากเสียง สะท้อนและแก้ไขปัญหา
ให้ชาวสมุทรปราการ 

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ขอให้ ชาวสมุทรปราการเขต 5 สนับสนุนตัวแทนพรรคเพ่ือไทยเข้าไปท้าหน้าที่ฝ่ายค้าน
ในสภา ตรวจสอบการใช้อ้านาจและประมาณของรัฐบาล โดยเฉพาะภาษีของประเทศ ที่ต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628766  
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/628766
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เผยแพร่: 19 ก.ค. 2563 22:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“หญิงหน่อย” ชู “เลือกเพื่อเปลี่ยน” ช่วย  
“สลิลทิพย์” หาเสียงเลือกซ่อมเขต 5 ปากน้ า 

 
“คุณหญิงสุดารัตน์” น าทีม ส.ส.เพื่อไทย ลุยหาเสียงเขต 5 สมุทรปราการ ชู “สลิลทิพย์” สู้เพื่อประชาธิปไตย ปลุก
คนปากน้ า "เลือกเพื่อเปลี่ยน" 

วันนี้ (19 ก.ค. 63) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายวิชาญ มีน
ชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค, น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค, นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. รวมทั้ง ส.ส.และอดีต 
ส.ส.ของพรรค ร่วมลงพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ เพ่ือช่วย นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เบอร์ 3 พรรคเพ่ือ
ไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 โดยมีประชาชนจ้านวนมากร่วมมอบดอกไม้และถ่ายภาพคู่กับ
แกนน้าพรรคและนางสลิลทิพย์ พร้อมให้ก้าลังใจและอวยพรให้ได้รับชัยชนะ 

โดยคณะหาเสียงได้พบปะพ่ีน้องประชาชน และปราศรัยย่อยในจุดต่างๆ อาทิ บริเวณสนามกีฬาปากซอย C3 
ถนนเมืองใหม่บางพลี 2, บริเวณศาลพระพรหม ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโลตัส ถ.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง และปิดท้าย
การปราศรัยย่อยที่หน้าตลาดสดเสริมสุข อ.บางบ่อ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความส้าคัญต่อปากท้องพี่น้องประชาชน เพ่ือส่ง
สัญญาณให้รัฐบาลรู้ว่า ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า โดยเฉพาะความกินดีอยู่ดีและเศรษฐกิจที่
รุ่งเรือง ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถท้าได้ มีแต่นโยบายแจกเงินที่ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และยังท้าให้คนไทย
ยากจนลง ดังนั้นในครั้งนี้ชาวสมุทรปราการจึงต้องเลือกเพ่ือเปลี่ยนแปลง 

“แม้ 1 ที่นั่งอาจไม่สามารถพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นการส่งสัญญาณแทนคนไทยทั้งประเทศให้ผู้มี
อ้านาจรู้ว่า คนไทยต้องการเปลี่ยนรัฐบาล ไม่ต้องการรัฐบาลนี้อีกต่อไป” คุณหญิงสุดารัตน์ ระบ ุ

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวยกย่องนางสลิลทิพย์ ด้วยว่า ได้ยืนหยัดปกป้องประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการมา
ยาวนาน แม้จะถูกฝ่ายผู้มีอ้านาจข่มขู่และกดดันอย่างไรก็ไม่หวั่นไหว และไม่ทรยศต่อประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์
ตัวเองมาแล้ว ตั้งแต่ถูกข่มขู่ให้ย้ายพรรคในการเลือกตั้งระดับชาติปี 2562 

ขณะที่ นางสลิลทิพย์ แสดงความเชื่อมั่นว่า ชาวสมุทรปราการยังคงสนับสนุนตัวแทนจากพรรคเพ่ือไทย อีกทั้ง
จากประสบการณ์และการท้างานเพ่ือชาวสมุทรปราการที่ผ่านมาท้าให้มีความพร้อมที่จะเข้าไปท้าหน้าที่ในสภาในฐานะ
ฝ่ายค้าน ตรวจสอบการท้างานรัฐบาลและที่ส้าคัญเป็นปากเสียง สะท้อน และแก้ไขปัญหาให้ชาวสมุทรปราการ 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074059  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/region/news_2272647 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000074059
https://www.matichon.co.th/region/news_2272647
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19 กรกฎาคม 2563 - 22:17 น. 

สุดารตัน์ ชู "เลอืกเพื่อเปลี่ยน" ขอคนปากน้ าท าหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ 

 

"สุดารัตน์" น้าทีมพรรคเพ่ือไทย ลุยหาเสียงสมุทรปราการ ชู "เลือกเพ่ือเปลี่ยน" ขอคนปากน้้าท้าหน้าที่แทนคน
ไทยทั้งประเทศ ส่งสัญญาน"ไม่ทนกับรัฐบาลนี้"ให้เพ่ือไทยชนะ รัฐบาลจะอยู่ต่อไม่ได้ ขอเก้าอ้ี ส.ส.คืนให้เพ่ือไทย ขณะที่
แฟนคลับต้อนรับหนาแน่น 

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2563 แกนน าพรรคเพื่อไทย น้าโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์, 
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค, นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค และนายอนุสรณ์ 
เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค, นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

รวมทั้ง ส.ส.และอดีต ส.ส.ของพรรคหลายคน พร้อมคณะท้างาน ลงพ้ืนที่ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร 
ส.ส.เบอร์ 3 ของพรรคเพ่ือไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสมุทรปราการเขต 5 ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ อ้าเภอบางบ่อ, 
อ้าเภอบางเสาธง และเฉพาะต้าบลหนองปรือกับต้าบลราชาเทวะ อ้าเภอบางพลี 

ขณะที่ชาวสมุทรปราการให้การตอบรับอย่างอบอุ่น  มีประชาชนจ้านวนมากร่วม มอบดอกไม้และถ่ายภาพคู่
กับแกนน้าพรรคและนางสลิลทิพย์ พร้อมให้ก้าลังใจและอวยพรให้ชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ 

โดยมีการปราศรัยย่อยในหลายสถานที่ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาปากซอย  C3 ถนนเมืองใหม่บางพลี 2 ต่อด้วย
บริเวณศาลพระพรหม ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโลตัส ถนนเทพารักษ์ ในอ้าเภอบางเสาธง ปิดท้่ายการปราศรัยย่อยและ
พบประประชาชา ที่หน้าตลาดสดเสริมสุข อ้าเภอบางบ่อ 

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า อุดมการณ์ ของเรายังมั่นคงเช่นเดิม แม้จะถูกยุบพรรคมาหลายครั้ง  ตั้งแต่ยุคไทยรัก
ไทย ซึ่งชาวสมุทรปราการเขต 5 ได้มีโอกาสเลือกตัวแทนทุกครั้ง 

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มีความส้าคัญต่อปากท้องพ่ีน้องประชาชน  เพ่ือส่งสัญญาณให้รัฐบาลรู้ว่า ประชาชน
ต้องการเปลี่ยนแปลง เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า โดยเฉพาะความกินดีอยู่ดีและเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถท้า
ได้ มีแต่นโยบาย “แจกเงิน” ที่ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และยังท้าให้คนไทยยากจนลง ซึ่งภายใต้การน้าของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ใช้เงินไปแล้ว 20 ล้านล้านบาท ถือว่าเป็น
นายกรัฐมนตรีที่ใช้เงินมากท่ีสุดในการครองอ้านาจ แต่ไม่สามารถท้าให้ประชาชนมีกินได้ 
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คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่า ชาวสมุทรปราการต้องเลือกเพ่ือเปลี่ยนแปลง เเม้ 1 ที่นั่งเราจะไม่สามารถพลิก
กลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นการส่งสัญญาณแทนคนไทยทั้งประเทศให้ผู้มีอ้านาจรู้ว่า  “คนไทยต้องการเปลี่ยน
รัฐบาล ไม่ต้องการรัฐบาลนี้อีกต่อไป” 
เมื่อนักข่าวถามว่าเลือกไปแล้วจะย้ายพรรคหรือไม่ คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่า  “คุณสลิลทิพย์จะไม่เป็นงูเห่า อย่าง
แน่นอน เพราะเธอได้ยืนหยัดปกป้องประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการมายาวนานแม้จะถูกฝ่ายอ านาจข่มขู่ และ
กดดันอย่างไร เธอก็ไม่หว่ันไหวและไม่ทรยศต่อพี่น้องประชาชน” 

พร้อมย้้าด้วยว่า นางสลิลทิพย์ ไม่มีทางเป็นงูเห่าและได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว ตั้งแต่ถูกข่มขู่ให้ย้ายพรรคในการ
เลือกตั้งระดับชาติปี 2562 ที่จะอยู่กับพรรคเพ่ือไทย โดยหวังจะเข้าไปท้าหน้าที่ดูแลชาวสมุทรปราการอย่างเต็มที่ใน
ฐานะฝ่ายค้าน โดยเฉพาะการยืนหยัดและต้องการทวงคืนประชาธิปไตย ดังนั้นไม่มีทางที่จะกลายพันธุ์เป็น “งูเห่า” 
อย่างแน่นอน 

ด้านนางสลิลทิพย ์ได้ขอคะแนนเสียงจากชาวสมุทรปราการเขต 5 ซึ่งถือว่าเป็นการแก้มืออีกครั้ง เพราะม่ันใจ
ว่า ชาวสมุทรปราการให้การสนับสนุนตัวแทนจากพรรคเพ่ือไทย โดยในการเลือกตั้งปี 2562 หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง
ในช่วงกลางคืน ได้ร่วมกับผู้สนับสนุนนับคะแนน ส.ส.เพื่อไทยทุกเขต ซึ่งน่าจะได้รับชัยชนะ แต่ปรากฏว่าเช้าวันถัดไป
กลับกลายเป็นแพ้ในทุกเขตเลือกตั้ง 

นางสลิลทิพย ์กล่าวย้้าถึงประสบการณ์และการท้างานเพ่ือชาวสมุทรปราการที่ผ่านมา ซึ่งตนพร้อมจะเข้าไปท้า
หน้าที่ในสภาในฐานะฝ่ายค้าน ตรวจสอบการท้างานรัฐบาลและที่ส้าคัญเป็นปากเสียง สะท้อนและแก้ไขปัญหาให้ชาว
สมุทรปราการ 

นายวิชาญ ยืนยันว่า นางสลิลทิพย์ เชื่อถือได้ ท้างานร่วมกับพรรคมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย เป็นอดีต ส.ส. 3 
สมัย ลงพื้นที่ต่อเนื่อง แม้การเลือกตั้งปี 2562 พรรคเพื่อไทยไม่ได้ ส.ส.แม้แต่เขตเดียวในจังหวัดนี้ ซึ่งถือว่ามหัศจรรย์ยิ่ง 
เคยกวาด ส.ส.จังหวัดนี้มาตลอด หลายคนได้ร่วมวิเคราะห์ถึงความไม่ปกติของการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ดังนั้น  การ
เลือกตั้งซ่อมจึงเป็นโอกาสอีกครั้งทั้งของชาวสมุทรปราการ และของพรรคเพ่ือไทย ทั้งยังถือเป็นศักดิ์ศรีของฝ่ายค้านกับ
ฝ่ายรัฐบาลด้วย 
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ ขอให้ ชาวสมุทรปราการเขต 5 สนับสนุนตัวแทนพรรคเพื่อไทยเข้าไปท้าหน้าที่ฝ่ายค้านในสภา 
ตรวจสอบการใช้อ้านาจและประมาณของรัฐบาล โดยเฉพาะภาษีของประเทศ ที่ต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/437565?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437565?adz
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ไทยรัฐออนไลน์20 ก.ค. 2563 10:00 น. 

"ทิพานัน" ชี้ ก้าวไกล เข้าข่ายผิด ก.ม.พรรคการเมือง อุ้มม็อบ ระวังยุบพรรค 

 
"ทิพานัน" ชี้ ก้าวไกล เข้าข่ายผิด กฎหมายพรรคการเมือง ม.45 ปมอุ้มม็อบ เสี่ยงยุบพรรค แนะ ให้เยาวชนแสดงออก
โดยไม่แทรกแซง สอนมวย โฆษกก้าวไกล สร้างข่าวบิดเบือน ยัน รัฐบาลหนุน กมธ.รับฟังความเห็น นศ.มหาวิทยาลัย 5 
ภูมิภาค  

วันที่ 20 ก.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. จอมทอง-ธนบุรี และอดีตรองโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีท่ี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า รัฐบาลพยายามไม่ให้มี กมธ.รับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษา นั้น เป็นการกล่าวที่บิดเบือน ไม่เป็นความจริง รัฐบาลมีความจริงใจที่จะรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์  และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 ได้เปิดพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นทุกช่องทางท้ังออฟไลน์และออนไลน์ 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากนี้หากติดตามข่าวสารจะทราบว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ตั้ง "คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน" ได้เดินสายจัดเวทีสาธารณะให้ครบ 23 เวที เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุก
ภาค และเวทีในมหาวิทยาลัยต่างๆ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศด้วย เช่น ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.บูรพา ม.สงขลานครินทร์ 

ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าวก็มี "ตัวแทนของพรรคก้าวไกล" คือ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าว
ไกล เป็นที่ปรึกษาคณะ และนายรังสิมันต์ โรม รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล  เป็นอนุกรรมาธิการด้วย ดังนั้นจึงน่าจะ
ทราบข้อมูลดี แต่ต้องการพูดเพ่ือบิดเบือนข้อเท็จจริง และเลือกท่ีจะพูดเพ่ือปั่นกระแสความเกลียดชังใช่หรือไม่ หากเป็น
เช่นนั้น ก็อย่าเที่ยวกล่าวหาว่าใครไม่จริงใจ ถ้าใจตนยังจริงใจไม่เป็น 

"ส าหรับกรณีที่มี ส.ส. ที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็น กรรมการบริหารพรรค  รอง
เลขาธิการพรรค โฆษกพรรค เชิญชวนและเข้าร่วมการชุมนุม ดูแลความเรียบร้อยให้แก่ผู้เข้าชุมนุม รับส่งผู้เข้า
ชุมนุมร่วมกับแกนน า รวมถึงเตรียมการที่จะใช้ต าแหน่ง ส.ส.ประกันตัว โดยแสดงใบรับรองเงินเดือนและเจตนาเป็น
บุคคลผู้ขอประกันนั้นอาจเป็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดตาม ม.45 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่
บัญญัติห้ามผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการ หรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการ
ก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งมีโทษยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา 92 
(3) ด้วย ซึ่งหากเข้าข่ายสุ่มเสี่ยง ก็ควรหลีกเลี่ยง การกระท าดังกล่าว เพราะหากมีการยื่นยุบพรรคจริงก็จะปั่น
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กระแสสังคมอีกว่าถูกกลั่นแกล้ง ทั้งที่ใจก็รู้อยู่แล้วว่ามีความสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ซึ่งหากมีการกระท าดังกล่าวจริง ก็
ควรหยุดและให้น้องๆ เยาวชนแสดงออกโดยปราศจากการแทรกแซงของพรรคการเมือง" น.ส. ทิพานัน กล่าว 

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การเตรียมการที่จะใช้ต้าแหน่ง ส.ส.ประกันตัวนั้น  อาจท้าให้น่าสงสัยว่า 
ส.ส. มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมที่กระท้าผิดกฎหมายหรือไม่  อย่างไร เพราะข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ้าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 11.1 ก้าหนดไว้ว่า “บุคคลผู้ขอประกันจะต้องเป็นผู้มีต้าแหน่งหน้าที่การงานหรือ
มีรายได้แน่นอน ... และเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจ้าเลย เช่น เป็น... ญาติพ่ีน้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง...
หรือมีความสัมพันธ์ในทางอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1893091  
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20 Jul 2020 11:02 น. 

ยื่น กกต.ฟัน “ธรรมนสั –ยุบพปชร.”ใช้ต าแหน่งช่วยเลือกตั้งล าปาง 
 

 
 
เสรีรวมไทย หอบหลักฐานยื่นกกต.“ฟัน ธรรมนัส –ยุบพปชร.”ปมใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการ-สัญญาว่าให้ 

ช่วย“วัฒนา”ชนะเลือกตั้งล าปาง 
วันที่ 20 ก.ค. 2563 พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย รับมอบอ้านาจจากพล.ต.อ.เสรี

พิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเข้ายื่นค้าร้องต่อกกต. ขอให้ตรวจสอบกรณีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรใช้ต้าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐให้ชนะการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 
ล าปาง แทนต้าแหน่งที่ว่าง และขอให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ   
  นายจุตติ กล่าวว่า ตนได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล้าปาง ตั้งแต่
ก่อนวันเลือกตั้งและได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง 300-500 บาท จึงได้ลงตรวจสอบในพ้ืนที่พร้อมกับ
พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจนได้ข้อมูลและได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่กกต.จ.ล้าปาง 
 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/442559 
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สยามรัฐออนไลน์ 20 กรกฎาคม 2563 11:02 น.  
"เสรีรวมไทย" หอบหลักฐานยื่น "กกต." เอาผิด "ธรรมนัส" - ยุบ "พปชร." 

 
"เสรีรวมไทย" หอบหลักฐานยื่น "กกต." เอาผิด “ธรรมนัส” - ยุบ "พปชร.” ปมใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการสัญญาว่า
ให้-ช่วย “วัฒนา” ชนะเลือกตั้งล าปาง 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรี
รวมไทย รับมอบอ้านาจจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเข้ายื่นค้าร้องต่อกกต. ขอให้
ตรวจสอบกรณีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ต้าแหน่งหน้าที่ราชการช่วย
นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐให้ชนะการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล้าปาง แทนต้าแหน่งที่ว่าง และขอให้
เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ   

โดยนายจุตติ กล่าวว่า ตนได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล้าปาง 
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งและได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง 300-500 บาท จึงได้ลงตรวจสอบในพ้ืนที่พร้อมกับ
พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจนได้ข้อมูลและได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่กกต.จ.ล้าปาง ส่วนที่เป็น
คดีอาญาก็ได้แจ้งความไว้ที่สถานีต้ารวจภูธร อ.เสริมงาม และ อ.เถิน แต่ในกรณีของร.อ.ธรรมนัส พบว่ามีการใช้ช่วงเวลา
เสาร์ อาทิตย์ หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งลงพ้ืนที่ตรวจราชการโดยอ้างภัยแล้ง มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่
ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งท่ีจ.ล้าปางไม่ใช่พื้นที่ใน 29 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง 

“นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ก็มาช่วยเก็บข้อมูลและพบว่าร.อ.ธรรมนัส มีการเสนอโครงการแก้ภัยแล้ง
ในจ.ล้าปาง ถึง 12 โครงการ ส่วนทางพรรคก็รวบรวมข้อมูลที่หลักๆ จะปรากฎในสื่อออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลตรงกันว่า ร.อ.
ธรรมนัส มีการสัญญาว่าจะให้โดยระบุว่า หากเลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนโครงการ
นั้นนี้ ซึ่งพรรคก็เห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต้าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัคร และสัญญาว่าจะให้เป็นความผิดตาม
กฎหมายเลือกตั้งจึงขอให้กกต.ด้าเนินคดีกับร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ ตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค” พล.ต.ท.จุตติ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170814  
  

https://siamrath.co.th/n/170814
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200720/4d9cf2d3d98ab15c3833b8e9e53504cf9d5e0538567b993c5d6b1b3a164c3f3e.jpg?itok=nTwA-HQK
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จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.09 น. 

ร้อง กกต.ฟัน 'ธรรมนัส-ยุบพปชร.' อ้างใช้ต าแหน่ง'รมช.'หาเสียง 

 

“ลูกพรรคเสรีรวมไทย” หอบหลักฐานยื่นกกต. เอาผิด “ธรรมนัส” –ยุบพปชร.” ปมใช้ต้าแหน่งหน้าที่ราชการ-
สัญญาว่าให้ ช่วย “วัฒนา” ชนะเลือกตั้งซ่อมล้าปาง 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช  
สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย รับมอบอ้านาจจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เข้ายื่นค้าร้องต่อ
กกต. ขอให้ตรวจสอบกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ อาจใช้ ต้าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยนาย
วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ให้ชนะการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล้าปาง  

โดยนายจุตติ กล่าวอ้างว่า ตนได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีอาจมีการทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต 4 
ล้าปาง ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งและได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าอาจมีการซื้อเสียง จึงได้ลงตรวจสอบในพ้ืนที่พร้อมกับ
พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจนได้ข้อมูลและได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่กกต.จ.ล้าปาง ส่วนที่เป็น
คดีอาญาก็ได้แจ้งความไว้ที่สถานีต้ารวจภูธรอ.เสริมงามและอ.เถิน  

แต่ในกรณีของร.อ.ธรรมนัส พบว่ามีการใช้ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว
นั้น ร.อ.ธรรมนัสได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการโดยอ้างภัยแล้ง มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้ง
ที่จ.ล้าปางไม่ใช่พ้ืนที่ใน 29 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง นอกจากนั้ นมีการเสนอโครงการแก้ภัยแล้งในจ.
ล้าปางถึง 12 โครงการ  

ทั้งนี้พรรคเสรีรวมไทยได้รวบรวมข้อมูลที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลตรงกันว่า ร.อ.ธรรมนัส อาจมีการ
สัญญาว่าจะให้โดยระบุว่า หากเลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ซึ่งพรรคก็
เห็นว่าอาจเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต้าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัครหรือไม่ และสัญญาว่าจะให้เป็นความผิดตาม
กฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ จึงขอให้กกต.ด้าเนินคดีกับร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785730  

https://www.dailynews.co.th/politics/785730
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วันจันทร์ ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.20 น. 

'เสรีรวมไทย'ดับเครื่องชน! ยื่นกกต.เอาผิด'ธรรมนัส-ยุบ พปชร.'ปมเลือกตั้งล าปาง 

 
"เสรีรวมไทย"หอบหลักฐานยื่นกกต.เอาผิด “ธรรมนัส” ยุบ"พปชร.” ปมใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการ-สัญญาว่าให้ 
ช่วย “วัฒนา” ชนะเลือกตั้งล าปาง 

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย รับมอบอ้านาจจาก 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เข้ายื่นค้าร้องต่อกกต. ขอให้ตรวจสอบกรณีร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ ใช้ต้าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐให้ชนะ
การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล้าปาง แทนต้าแหน่งที่ว่าง และขอให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ 

โดยพล.ต.ท.จุตติ กล่าวว่า ตนได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล้าปาง 
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งและได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง 300-500 บาท จึงได้ลงตรวจสอบในพ้ืนที่พร้อมกับ
พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจนได้ข้อมูลและได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่กกต.จ. ล้าปาง ส่วนที่
เป็นคดีอาญาก็ได้แจ้งความไว้ที่สถานีต้ารวจภูธร อ.เสริมงามและอ.เถิน แต่ในกรณีของร.อ.ธรรมนัส พบว่ามีการใช้
ช่วงเวลาเสาร์ อาทิตย์ หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งลงพ้ืนที่ตรวจราชการโดยอ้างภัยแล้ง  มีการเรียกประชุม
เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งท่ีจ.ล้าปาง ไม่ใช่พื้นท่ีใน 29 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง 

"อ.สมชัย ( ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.) ก็มาช่วยเก็บข้อมูล และพบว่าร.อ.ธรรมนัสมีการเสนอโครงการแก้ภัยแล้ง
ในจ.ล้าปางถึง 12 โครงการ ส่วนทางพรรคก็รวบรวมข้อมูลที่หลักๆ จะปรากฎในสื่อออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลตรงกันว่า ร.อ.
ธรรมนัส มีการสัญญาว่าจะให้โดยระบุว่า หากเลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนโครงการ
นั้นนี้ซึ่งพรรคก็เห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต้าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัคร  และสัญญาว่าจะให้เป็นความผิดตาม
กฎหมายเลือกตั้งจึงขอให้กกต.ด้าเนินคดีกับร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ ตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค”   พล.ต.ท.จุตติ กล่าว 

 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/506413  
  

https://www.naewna.com/politic/506413
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20 ก.ค. 2563 - 12:04 น.  

เสรีรวมไทย ยื่นกกต.เอาผิด “ธรรมนัส–ยุบพปชร.” ปมเลือกตั้งซ่อมล าปาง  

 
เสรีรวมไทย ยื่นกกต.เอาผิด “ธรรมนัส–ยุบพปชร.” ปมเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

วันที่ 20 ก.ค. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรีรวม
ไทย รับมอบอ้านาจจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เข้ายื่นค้าร้องต่อกกต. เพ่ือขอให้
ตรวจสอบกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ใช้ต้าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง 
ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐให้ชนะการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล้าปาง แทนต้าแหน่งที่ว่าง และขอให้เสนอศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ 

พล.ต.ท.จุตติ กล่าวว่า ตนได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล้าปาง 
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งและได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง 300-500 บาท จึงได้ลงตรวจสอบในพื้นที่พร้อม
กับ พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจนได้ข้อมูลและได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่กกต.จังหวัดล้าปาง 
ส่วนที่เป็นคดีอาญาก็ได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เสริมงาม และสภ.เถิน 

แต่ในกรณีของร.อ.ธรรมนัส พบว่ามีการใช้ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งลง
พ้ืนที่ตรวจราชการโดยอ้างภัยแล้ง มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม  ทั้งที่จ.ล าปางไม่ใช่พื้นที่
ใน 29 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง 

“นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ก็มาช่วยเก็บข้อมูลและพบว่าร.อ.ธรรมนัส เสนอโครงการแก้ภัยแล้งในจ.
ล้าปางถึง 12 โครงการ ส่วนทางพรรครวบรวมข้อมูลที่หลักๆ จะปรากฏในสื่อออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลตรงกันว่าร.อ.ธรรมนัส 
มีการสัญญาว่าจะให้โดยระบุว่า หากเลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนโครงการ ซึ่ง
พรรคก็เห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต้าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัคร และสัญญาว่าจะให้เป็นความผิดตามกฎหมาย
เลือกตั้ง จึงขอให้กกต.ด าเนินคดีกับร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ ตัดสิทธิ
คณะกรรมการบริหารพรรค” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4540680  
 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4540680
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/ฟ้องธรรมนัส.jpg
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20 ก.ค. 2020 12:13:19  

เสรีรวมไทยน าหลักฐานย่ืน กกต. เอาผิด “ธรรมนัส” – ยุบ พปชร.  

 
ส านักงาน กกต.  20 ก.ค.  –  เสรีรวมไทยน าหลักฐานยื่น กกต. เอาผิด “ธรรมนัส” ขอศาล รธน.ยุบ พปชร. ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ-สัญญาว่าให้  ช่วย “วัฒนา” จนชนะเลือกตั้งล าปาง 

พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช  สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย รับมอบอ้านาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย เข้ายื่นค้าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ขอให้ตรวจสอบกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ต้าแหน่งหน้าที่ราชการ  ช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ ให้ชนะการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล้าปาง  แทนต้าแหน่งที่ว่าง และขอให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
พลังประชารัฐ    

พล.ต.ท.จุตติ  กล่าวว่า ได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต  4 
ล้าปาง  ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง และได้รับข้อมูลจากประชาชนว่า มีการซื้อเสียง 300-500 บาท  จึงได้ลงตรวจสอบใน
พ้ืนที่พร้อมกับ พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย จนได้ข้อมูล และได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่ กก
ต.จ.ล้าปาง  ส่วนที่เป็นคดีอาญาก็ได้แจ้งความไว้ที่สถานีต้ารวจภูธร อ.เสริมงามและ อ.เถิน   

พล.ต.ท.จุตติ  กล่าวว่า ในกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส  พบว่ามีการใช้ช่วงเวลาเสาร์ - อาทิตย ์ หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการ
เลือกตั้ง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ โดยอ้างภัยแล้ง  มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม  ทั้งที่ จ.
ล้าปางไม่ใช่พื้นที่ใน 29 จังหวัด ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง ประกอบกับ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ก็มา
ช่วยเก็บข้อมูล และพบว่า ร.อ.ธรรมนัสมีการเสนอโครงการแก้ภัยแล้งใน จ.ล้าปางถึง 12 โครงการ  ส่วนพรรคก็รวบรวม
ข้อมูลที่หลักๆ จะปรากฎในสื่อออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลตรงกันว่า ร.อ.ธรรมนัส  มีการสัญญาว่าจะให้ โดยระบุว่าหากเลือก
ผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐ จะสนับสนุนโครงการโน้นนี้   

“พรรคก็เห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต้าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัคร   และสัญญาว่าจะให้ เป็นความผิด
ตามกฎหมายเลือกตั้ง จึงขอให้ กกต.ด้าเนินคดีกับ ร.อ.ธรรมนัส  และเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ 
ตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค” พล.ต.ท.จุตติ  กล่าว  .- ส้านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f1527efe3f8e40af846ba84  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f1527efe3f8e40af846ba84
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เผยแพร่: 20 ก.ค. 2563 12:37    

สรีรวมไทยร้อง กกต.ยุบ พปชร.-เอาผิด"ธรรมนัส"ใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วย"วัฒนา"ชนะ
เลือกตั้ง 
 
พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย รับมอบอ้านาจจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย เข้ายื่นค้าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ต้าแหน่งหน้าที่ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
ให้ชนะการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล้าปาง แทนต้าแหน่งที่ว่าง พร้อมขอให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ 

พล.ต.ท.จุตติ กล่าวว่า ได้ร่วมทีมหาเสียงของพรรคลงตรวจสอบกรณีการทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล้าปาง 
ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง และได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง 300-500 บาท จึงได้ลงตรวจสอบในพ้ืนที่พร้อม
กับ พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย จนได้ข้อมูล และได้ยื่นร้องเรียนไว้ที่ กกต.จ.ล้าปาง 
ส่วนที่เป็นคดีอาญา ได้แจ้งความไว้ที่สถานีต้ารวจภูธร อ.เสริมงาม และ อ.เถิน 

ส่วนในกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พบว่ามีการใช้ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการหลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการ
เลือกตั้ง โดยอ้างภัยแล้ง มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งที่ จ.ล้าปาง ไม่ใช่พ้ืนที่ใน 29 
จังหวัดที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยแล้ง ประกอบกับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ก็มาช่วยเก็บข้อมูล พบว่า ร.อ.
ธรรมนัส มีการเสนอโครงการแก้ภัยแล้งใน จ.ล้าปาง ถึง 12 โครงการ ส่วนพรรคก็รวบรวมข้อมูลที่หลักๆ จะปรากฏใน
สื่อออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลตรงกันว่า ร.อ.ธรรมนัส มีการสัญญาว่าจะให้ โดยระบุว่าหากเลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ของพรรค
พลังประชารัฐ จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ทางพรรคฯ เห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต้าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้สมัคร และสัญญาว่าจะให้ เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง จึงขอให้ กกต.ด้าเนินคดีกับ ร.อ.ธรรมนัส และเสนอศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ ตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000074210 
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19 กรกฎาคม 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

‘อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย' แลนด์มาร์ค ‘การเมือง’ ที่ยังมีลมหายใจ 

 
“อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” เป็นสถานที่ท่ีมีความส าคัญในการแสดงออก และชุมนุมทาง "การเมือง" ของไทยตลอด
มา สิ่งที่ปรากฏจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามของศิลปะการปั้นแบบอนุสรณ์สถานเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงเรื่องราวการ
เรียกร้อง หยดน้ าตา และหยาดเลือดที่เคยข้ึนในบริเวณนี้  

เมื่อนึกถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทุกคนล้วนนึกถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองส้าคัญในหลายๆ เรื่อง และ
นับว่าเป็นการผูกขาดสถานที่แห่งการเรียกร้องไปโดยปริยาย 
เมื่อประชาธิปไตยเบ่งบาน ท้าให้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เกิดข้ึน 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2483 ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม โดยถือ
เป็นมรดกจาก  คณะราษฎร  กลุ่ มส้ าคัญในการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการปกครองของไทย  จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในวันที่  24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางวนเวียนระหว่างถนนราชด้าเนินกลางกับถนนดินสอ เริ่มก่อสร้างขึ้นใน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 โดยเป็นด้าริการก่อสร้างของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ที่
ต้องการให้มีอนุสรณ์สถานให้คนรุ่นหลังได้ร้าลึกถึงความส้าคัญของประชาธิปไตย และมีการมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ 
ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ควบคุมและดูแลการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ 

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น  ล้วนมีความหมายแอบแฝงอยู่ โดยปีกทั้ง 4 ด้านของ
อนุสาวรีย์มีความสูงจากแท่นพ้ืน 24 เมตร มีรัศมียาว 24 เมตร ซึ่งหมายถึง วันที่ 24 ที่เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นั่นเอง นอกจากนี้บริเวณปีกทั้ง 4 ด้าน ยังประกอบไปด้วยลายปั้นนูนที่บ่งบอกถึงเรื่องราวการด้าเนินงานของ
คณะราษฎร ตั้งแต่การนัดหมาย แยกย้าย ตลอดจนถึงก่อนที่จะท้าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

นอกจากนี้อนุสาวรีย์แห่งนี้ยังประกอบไปด้วย ปืนใหญ่โบราณอีกจ้านวน 75 กระบอก โดยที่ปากกระบอกของปืน
ใหญ่จะฝังลงใต้ดิน ซึ่งหมายถึง ปีที่ได้ท้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเลข 75 นั่นเอง และบริเวณรอบๆ ฐานของ
อนุสาวรีย์ยังได้มีโซ่เหล็กคล้องเชื่อมต่อกันไว้ จะเว้นเฉพาะทางขึ้นและทางลงเท่านั้น อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึง ความ
พร้อมเพรียงและความสามัคคีของคณะราษฎร 

ส้าหรับพานทูนฉบับรัฐธรรมนูญ ที่ตั้งอยู่บนยอดของป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ มีความสูง 3 เมตร ซึ่งมีความหมายคือ 
เดือนสามหรือเดือนมิถุนายน ที่เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (ในขณะนั้นยังนับเดือนเมษายนเป็นเดือน
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แรกของปี) และยังหมายถึงอ้านาจอธิปไตยทั้งสามภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้แก่ อ้านาจบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ อีก
ด้วย 

ส่วนพระขรรค์จ้านวน 6 เล่ม ที่อยู่บริเวณรอบๆ ป้อมของอนุสาวรีย์  มีความหมายถึง หลัก 6 ประการของ
คณะราษฎรที่ใช้ในการบริหารประเทศ ประกอบด้วย เอกราช ความปลอดภัย เสรีภาพ ความเสมอภาค การศึกษา และ
เศรษฐกิจ 
แลนด์มาร์คแห่งการเรียกร้อง 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถือเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงประชาธิปไตยให้กับสังคมไทย ดังนั้นการชุมนุม  ประท้วง
เรียกร้องเกี่ยวกับการปกครองจึงเกิดข้ึน ณ ที่แห่งนี้ โดยเหตุการณ์ส้าคัญไล่ตั้งแต่ 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 หรือที่รู้จักกันในนาม “14 ตุลา” นั้น เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2516 เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา ได้
ร่วมกับประชาชนเรือนแสนเรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตย ถนอม-ประภาส-ณรงค์ ปลดปล่อยนิสิต นักศึกษา อาจารย์ 
และนักการเมือง 13 คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหาว่ากระท้าการผิดกฎหมาย ส่งผล
ให้ประชามหาชนเดินขบวนส้าแดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่ดูประหนึ่งว่ากระแสคลื่นมนุษย์จักท่วมท้นถนนราชด้าเนิน เกิดความ
รุนแรง เยาวชนคนหนุ่มสาวถูกปราบปรามด้วยอาวุธร้าย เป็นผลให้เกิดการลุกฮือขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด และแล้วเผด็จการก็ล้มลง ผู้น้าคณาธิปไตย ถนอม-ประพาส-ณรงค์ ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ 

ถัดมาในยุคสมัยของการเมืองไทยร่วมสมัยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกยึดให้เป็นพ้ืนที่สีแดงในการชุมนุม ทั้งกลุ่ม
พันธ มิตรประชาชนเพื่ อประชาธิปไตย  (พธม. )  แนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้ าน เผด็จการแห่ งชาติ  
(นปช.) คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 

ปัจจุบัน หลังการยึดอ้านาจของ คสช. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็ยังถูกใช้งานในฐานะสถานที่จัดการชุมนุมทาง
การเมืองอยู่บ้าง แต่ก็มีข้อน่าสังเกตว่าในระยะหลังอนุสาวรีย์มักถูกล้อมรั้วหรือน้ากระถางดอกไม้ไปวางเต็มพ้ืนที่อยู่
บ่อยครั้ง หรือแม้ไม่มีการวางกระถางดอกไม้แต่ก็มีการล้อมรั้วกั้นพ้ืนที่ไว้เฉยๆ ขณะทีเ่จ้าหน้าที่ต้ารวจเองก็ดูจะอ่อนไหว 
และมักห้ามการจัดกิจกรรมบนตัวอนุสาวรีย์ ทั้งท่ีหากยินยอมให้มีการจัดกิจกรรมบนพ้ืนที่ดังกล่าวก็น่าจะกระทบต่อการ
สัญจรของประชาชนน้อยที่สุดเพราะตัวอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนซึ่งประชาชนทั่วไปไม่ได้เดินผ่านทางไปมา 

โดยเหตุการณ์ส้าคัญคือการชุมนุมในเดือนมิถุนายน 2558 การชุมนุมครบรอบ 9 ปีการรัฐประหาร 19 กันยายน 
2549 การชุมนุมครบรอบ 2 ปีการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 และ 2559 และล่าสุด 

คือการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก–Free YOUTH และกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนท.) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่นับเป็นการชุมนุมท่ีใหญ่ที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
ดังนั้นพ้ืนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สิ่งที่น่าจดจ้าจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามของศิลปะการปั้นแบบอนุสรณ์สถาน
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องราวการเรียกร้อง หยดน้้าตา และหยาดเลือดที่เคยขึ้นในบริเวณนี้ 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890050?anf=  

บทความท่ีเกี่ยวข้อง  : https://siamrath.co.th/n/170711  
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19 ก.ค. 2563 - 13:21 น.  

ชุมนุม อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ก้าวท่ีหนึ่ง สะสม ประสบการณ์  

 
หากมองจากพ้ืนฐานของ 1 สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประ เทศไทย ประสานเข้ากับ 1 ฟรียูธ เยาวชน

ปลดแอก การนัดชุมนุมใน ทางการเมืองเมื่อตอนเย็นวันที่ 18 กรกฎาคม ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ใหญ่โต อึกทึก 
ครึกโครมและมีมวลชน เข้าร่วมด้วยจ้านวนที่มากอย่างเหลือเชื่อ 

“จ้านวน”ที่มากในที่นี้ยังมากในลักษณะ”ก้าวกระโดด” 
เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะระดมคนในนามสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะระดมคนใน

นามฟรียูธ เยาวชนปลดแอก อย่างมากก็ได้มวลชนอย่างที่เรียกกันว่า”เรือนสิบ” ทั้งยังเป็นเรือนสิบที่ห่างไกลจาก”เรือน
ร้อย” 

แต่ภาพที่เห็นจากการชุมนุมเมื่อตอนค่้าของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมกระทั่งตอนดึก ต้องยอมรับว่ามีประชาชน
เข้าร่วมไม่เพียง แต่เป็น”เรือนพัน”หากแต่หลายพัน ทั้งยังสามารถสร้างปรากฏการณ์เป็นการชุมนุมใหญ่ ณ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย อันทรงความหมายในทางการเมือง 

ต้องยอมรับว่าการนัดหมายชุมนุมโดยฟรียูธ เยาวชนปลดแดงร่วม  กับสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย บังเกิดข้ึนท่าม กลางความไม่แน่ใจในทางสังคม 

ผู้จัดเจนทางการเมืองนับแต่เดือนตุลาคม 2516 บางคนประเมินว่าอย่างเก่งก็จะมีผู้ เข้าร่วมไม่เกิน 30 
บางคนซึ่งเคลื่อนไหวร่วมกับเยาวชนในยุคหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 และต่อเนื่องมายังหลังรัฐประหาร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ประเมินว่าอาจได้เป็นพัน 

แต่ก็ไม่น่าจะสามารถดึงคนเข้าร่วมได้มากกว่า 1,500 กว่าคน 
กระนั้น ในความเป็นจริงไม่ว่าจะด้วยการประเมินจากผู้จัดเจนในการชุมนุมหลายคนมีจุดร่วมอยู่ที่จ้านวน

มากกว่า 2,000 ทั้งยังเป็นมากกว่า 2,000 คนบนถนนราชด้าเนิน บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ที่มีผู้ปราศรัยหลายคนสรุปร่วมกันว่านี่เป็นการเริ่มต้นเหมือนกับการจุดเทียน จากไม้ขีดหรือไฟแช็ค นั้นถูกต้อง

อย่างยิ่ง 
เมื่อประกาศสลายการชุมนุมในตอนเที่ยงคืนทุกคนจึงดีใจ ดีใจเพราะว่ามีร่องรอยและเบาะแสบางประการบ่งชี้

ว่าการชุมนุมอาจไม่ราบรื่นและมีโอกาสบานปลาย การยุติและรอเวลา สะสมบทเรียน สะสมความจัดเจน ก่อนก้าวต่อไป
อีกก้าวใหญ่ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4535199   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4535199
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/เยาวชนปลดแอก-7.jpg
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วิเคราะห์การเมือง : ไวรัส ชุมนุมกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่อุบลราชธานี  

 
วิเคราะห์การเมือง : ไวรัส ชุมนุมกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่อุบลราชธานี 

ไวรัส ชุมนุมกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่อุบลราชธานี : ต้องยอมรับว่า การชุมนุมทางการเมืองในยุค “โควิด” มี
ความยากล้าบาก เป็นความยากล้าบากจากสภาพการแพร่ระบาดของไวรัส ท้าให้ต้องจ้ากัด“ระยะห่าง” ท้าให้ต้อง
หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจ้านวนมากๆ 

เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส ยิ่งกว่านั้น นับแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ได้มีการประกาศและบังคับ
ใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถาน การณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเป็นเครื่องมือส้าคัญ 

ทั้งต่อ“ไวรัส”ทั้งต่อการควบคุมทาง“การเมือง” 
จากเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม รัฐบาลต่ออายุการประกาศและบังคับใช้

สถานการณ์ “ฉุกเฉิน” จนสภาพการณ์ของประเทศเหมือนกับจ้าลองสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามา 
ทั้งๆท่ีการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นปัจจัยจากภายนอก มิใช่ภายใน 
เด่นชัดอย่างยิ่งว่า เป้าหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเป้าหมายในทาง “การเมือง” มิได้เป็น เป้าหมายในทาง 

“สาธารณสุข” 
ตรงนี้แหละที่ท าให้การชุมนุมเป็นเรื่องยุ่งยากล าบาก 
ต้องยอมรับว่า การชุมนุมเมื่อตอนค่้าวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เป็นการประเดิม เพราะไม่เพียงแต่จะกลายเป็น

เงื่อนไขให้คนออกจากบ้านเข้าร่วมการชุมนุมเป็น “เรือนพัน” และหลายพัน ทั้งๆที่ในห้วงที่ผ่านสามารถระดมได้เพียง
เรือนสิบ เรือนร้อย ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการปักหลักบนถนนราชด้าเนิน 

มิได้ปักหลักอย่างธรรมดาสามัญ ตรงกันข้าม ปักหลักอย่างชนิดตั้งแต่ก่อนเวลา 17.00 น.กระทั่งเวลา 00.10 
ของอีกวันหนึ่งอันเท่ากับด้าเนินไปในลักษณะยืดเยื้อ 

จึงเท่ากับเป็นบทก้าวแรกแห่งการชุมนุมใหญ่ในทางการเมือง 
เชื่อได้เลยว่า หน่วยงานด้านความม่ันคงจักต้องประชุมสกัดก้ันโดยด่วน 
แม้ว่าในวันเดียวกันกับที่มีการชุมนุมบน ถนนราชด้าเนิน ปรากฏประกาศจากเชียงใหม่ และอุบลราชธานีนัด

ชุมนุมในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 
แต่เชื่อว่ามาตรการ“สกัดขัดขวาง”จักต้องตามมาอย่างทันควัน 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4536632  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4536632
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/Vi.jpg
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'อย่าปล่อยเช้ือชั่วเป็นขี้กลาก' 
    "เยาวชนปลดแอก" 
    เอาตรงๆ ตัว "เยาวชนไขลาน" ของแก๊ง "มุ่งล้ม" สถาบันกษัตริย์ ใต้อาณัติ "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"  
    ถึง ๓ มะกอก "ไม่ออกหน้า" น้า 
    แต่ สาธุรชน-คนโฉดรู้ และ "โลกรู้"! 
    ว่าอนันตริยกรรม "ล่มชาติ-ล้มสถาบัน" ที่ราชด้าเนิน เมื่อวาน (๑๘ ก.ค.๖๓) ตัวการชักใยม็อบลงถนนคือแก๊ง ๓ 
มะกอก! 
    เคยเห็นนกกระจอกเทศมั้ย เวลากลัว ต้องการซ่อนตัวไม่ให้ใครรู้-ใครเห็น ว่าเป็นมัน 
    จะเอาหัวซุกทราย 
    แล้วปล่อยตูดโด่ง! 
    แก๊ง ๓ มะกอก, ก้าวหน้า, ก้าวไกล ก็ไม่ต่างนกกระจอกเทศ กับม็อบ "เยาวชนปลดแอก" ลงถนน ซึ่งผิดทั้งกฎหมาย
อาญา ทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมโรค ทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วานซืน 
    ที่ร้ายแรงเกินอภัย......... 
    คือการจงใจจ้วงจาบหยาบช้าต่อสถาบันและองค์พระประมุข ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖  
    ก็รู้ .......... 
    ที่จงใจท้าให้เข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ก็หวังให้ทางการจับกุม และด้าเนินคดี 
    ก็จะ "เข้าทาง" พวกเขา ใช้เป็น "จุดขยาย" 
    หวังให้องค์กรเครือข่ายต่างประเทศ บิดประเด็น ว่าใช้ ๑๑๒ หมายถึง "สถาบันกษัตริย์" คุกคาม-จ้ากัดสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน ขึ้นมาโจมตีอีก 
    แล้วพวกเขาก็รับลูก ปั่นข่าว-ปั่นแฮชแท็ก กระโชก-กระชั้น บั่นคลอน ตอกย้้าเป็นน้้าเซาะหินไปเรื่อยๆ  
    ตามหลักธรรมชาติ อะไรที่ บ่อยๆ ซ้้าๆ....... 
    สิ่งที่ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆ จะแปลงเป็นทัศนคติตอบสนองด้านลบโดยอัตโนมัติ 
    เพราะอะไร? 
    เพราะ "จิตคน" เป็น "จิตประภัสสร" 
    คือนับแต่วินาทีแรกก่อเกิดเป็นร่างกายมนุษย์ "จิตประภัสสร" คือ "จิตเดิมแท้" ก็เกิด 
    จิตเดิมแท้หรือจิตประภัสสร เป็นจิตบริสุทธิ์ ไม่ขาว-ไม่ด้า ไม่อะไรทั้งสิ้น ทั้งยังไม่มีการยึดถือว่าตัวเอง 
    จนเมื่อ "กิเลสจรมา" แตะสัมผัสแปดเปื้อน เกิดผัสสะ คือการท้างานร่วมกันของกายกับจิต เรียกว่าปฏิกิริยา
ตอบสนองกิเลส  
    นั่นแหละ...... 
    จากจติประภสัสร จะถูกย้อมเป็นขาว-เป็นด้า คนจะด-ีจะชัว่ ก็จากซึมซับรับรู้กิเลส "สิ่งแวดล้อมรอบตัว" ที่เข้ามา 
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    ถ้าเข้าใจตามหลักนี้ ก็จะมองเห็นตัวตนในความเป็นคนเยี่ยงธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์ รวมถึงขบวนการชังชาติ-ชัง
สถาบัน 
    ไม่ใช่จู่ๆ จะ "ชังชาติ-ชังสถาบัน" 
    ลองศึกษาลึกลงไปถึง "ราก" พวกนี้ ก็จะเห็น ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสิ่งแวดล้อมอันเป็น "กิเลส" จรมาบ่มเพาะด้านชั่ว
พวกเขามาเรื่อยๆ อย่างที่เรียกว่า "ถูกล้างสมอง"  
    ชั่วรุ่นพี่ล้างสมองรุ่นน้อง ส่งต่อมรดกชั่ว "จากรุ่น-สู่รุ่น" มาเรื่อยๆ จริงไม่จริง ลองไปถาม "สมศักดิ์ ไม่เจียม (สังขาร)" 
ดูก็ได้ 
    จนที่สุด........ 
    ก็เป็นอย่างที่แก๊ง ๓ มะกอกเป็น แม้พวกขยะใหม่ เยาวชนปลดแอก ที่กลายเป็น "เยาวชนอดแดก" เพราะเขาไม่โอน
ตามพูดเมื่อวานซืน 
    ก็เพราะ "กิเลสจรมา" แก๊งอ้างชื่อเยาวชน ด้วยชั่วอันเป็นเชื้อเกิดแรง จึงซึมซับได้เร็ว  
    เหมือนหนอนเจออุจจาระจร ก็คลุกเคล้าคละคลุ้ง จากจิตประภัสสร เป็นจิตหนอนฟอนเฟะว่าขี้หอมไปด้วยกัน 
    การใช้หลัก "สร้างค้า-สร้างประเด็น" ตอกย้้าไปเรื่อยๆ อย่างที่พวกนี้ท้า เน้นด่าหยาบนายกฯ เน้นจ้วงจาบหยาบช้า
สถาบัน เขาก็หวังใช้เป็น "กิเลสจรมา" 
    ล่อให้จิตแต่ละคนแตะสัมผัสผ่านข่าวสาร ซึมซับไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นทัศนคติด้านลบไปเอง โดยไม่รู้ตัว! 
    ถามว่า การลงถนนของแก๊งธนาธรวานซืน พบความส้าเร็จมั้ย? 
    บางคนใช้ปริมาณ "กระหย่อมขน" เป็นค้าตอบว่า "ไม่ส้าเร็จ" 
    แต่ผมมองว่า "ส้าเร็จ"!     
    มากด้วย! 
    คือส้าเร็จทาง "ล่อสื่อ" ให้ตกเป็นเครื่องมือแพร่เชื้อ-ขยายผลทางข่าวสารชนิดไร้ขีดจ้ากัด ในยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร 
    เรียกว่า ลงทุนสลึง แต่ก้าไรเป็นล้าน! 
    เห็นมั้ยล่ะ ไม่เพียงสื่อใน.......... 
    ในยุคสื่อสารครองโลก "สื่อนอก" ทั้งสื่อเครือข่ายล็อบบี้ยิสต์ ทั้งองค์กรมีเป้าหมายล้มชาติ ทั้งสื่อข่าวสารทั่วไป จริง-
เท็จ เป็นอย่างไร เขาไม่สน 
    แค่เคลื่อนไหวให้เป็นข่าว สื่อนอก-สื่อใน-สื่อออนไลน์ ก็เอาค้าที่ตะโกน ป้ายที่เขียน กระจายเป็นข่าวพรึ่บ! 
    อะไรล่ะ ที่พวกเขาต้องการสื่อสารให้โลกรู้? 
    ก็ป้ายล้มล้างสถาบันกษัตริย์และการใช้ค้าจ้วงจาบหยาบช้าต่อสถาบันนั่นไงล่ะ 
    ลงทุนค่ากระดาษ ค่าสี และค่าคน ไม่กี่สตางค์ แต่ค้า "ชังชาติ-ชังสถาบัน" เป็นดอกผลให้ ๓  มะกอกเก็บเกี่ยว
มหาศาล 
    เห็นมั้ยล่ะ...... 
    พวก "บริสุทธิ์แบบไร้เดียงสา" เอาป้ายเหล่านั้น มาโพสต์-มาแชร์ในโลกออนไลน์ นึกว่าจะประจานมัน 
    กลายเป็น "ลูกมือ" แก๊ง ๓ มะกอก ช่วยเผยแพร่-ขยายผล โยกคลอนทางความคิด ให้ค้าเหล่านั้น ซึมซับเข้าไปใน
ความรับรู้ผู้คนยิ่งๆ ขึ้น!     
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    แน่นอนอยู่แล้ว....... 
    การจ้วงจาบสถาบัน นับวันจะโจ่งแจ้ง ไม่อ้อมค้อมเหมือนก่อนๆ เพราะพวกนี้ได้ใจ  
    ด้วยทราบว่า พระทรงเมตตา ไม่ถือโกรธให้เป็นโทษภัย ก็เลยรุกกันใหญ่  
    เหิมว่า การดึงองค์กรรับจ้างต่างชาติช่วยตีข่าว เป็นโลกล้อมไทย ในประเด็น ๑๑๒ ได้ผล! 
    ยิ่งเห็นเฒ่า "ส.ศิวรักษ์" ผู้มีทัศนคติปฏิปักษ์ต่อสถาบันตัวพ่อ จ้วงจาบสถาบันหยาบช้า-รุนแรง ที่สมาคมผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศหลายวันก่อน  
    ก็ไม่เห็นกฎหมายกล้าเข้าไปแตะ ขบวนการล้มสถาบันตัวลูกอย่าง ๓ มะกอก ก็เลยเหิม เอามั่ง อย่างที่ได้ยินตะโกนใน
วงชุมนุม และป้ายที่เขียน  
    ทางการบ้านเมือง ถึงจุดต้องส้านึกรับผิดชอบบ้างแล้วกระมัง ที่ราชด้าเนินวานซืน มันโจ่งแจ้ง-จงใจในที่สาธารณะ
มากเกิน     
    ขืนท้าหน้าที่อย่างที่ท้า จากผู้รักษากฎหมายอาชีพ ไปเป็น มือหมักดองคดีเป็นปลาร้าอาชีพ 
    นับจากนี้ ก็คงได้เห็น บิลบอร์ด โปสเตอร์ แผ่นปลิว ใบปิด หมิ่นหยามสถาบันเหมือนการโฆษณาท่ัวไป 
    "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"........... 
    จะขลังกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและกฎหมาย! 
    ป้ายที่กระท้าต่อสถาบันวานซืน คนตาบอด ถึงไม่เห็น ก็ยังรู้ แต่ถ้าผู้รักษากฎหมายทั้งไม่รู้-ไม่เห็น และไม่จัดการใดๆ 
    บ้านเมือง "อยู่ยาก" นะ  
    เพราะท้ังผู้รักษากฎหมายและกฎหมาย มัน "ตาย" แล้ว! 
    ประเด็น ๑๑๒ ที่ปั้นเป็นวาทกรรมด้วยสมคบนอกชาติ สร้างกระแสเป็น "สังคมโลกล้อมไทย" น่ะ 
    รัฐบาล "จิตอ่อน" จนไม่เป็นตัวเอง แยกแยะอะไรไม่ออกขนาดนั้นเชียวหรือ? 
    กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ พูดถึงเจตนารมณ์ทางกฎหมาย ต่างอะไรกับมาตรา ๓๒๖  
    ก็อยู่ในฐาน "หมิ่นประมาท" เหมือนกัน  
    ต่างเพียง บุคคลทีส่าม ที่ถูกหมิ่นประมาท ตามมาตรา ๑๑๒ เป็นบุคคล "เบื้องสูง" ส่วนมาตรา  ๓๒๖ เป็นประชาชน
ทั่วไป  
    พูดกันตรงๆ........ 
    บุคคลในสถาบันกษัตริย์ ตามมาตรา ๑๑๒ จะถูกลิดรอนสิทธิ์ด้วยซ้้า ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้  คือจะฟ้องร้องคน
ที่มาหมิ่นประมาทเองไม่ได้ 
    ตรงข้ามกับบุคคลตามมาตรา ๓๒๖  
    ใครหมิ่นประมาทเรา เราสามารถฟ้องร้องพิทักษ์ความจริง พิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ตัวเองได้ 
    ก็ชัดเจนว่า...... 
    คนที่พูด มาตรา ๑๑๒ เป็นการใช้อ้านาจปิดปาก และคุกคามสิทธิประชาชน เป็นการพูดจงใจใส่ร้าย บิดเบือน 
    ประชาชนซะอีก  
    มีสิทธิสมบูรณ์ทางกฎหมายหมิ่นประมาท มากกว่าบุคคลในสถาบันกษัตริย์  
    ตัวอย่างง่ายๆ วันก่อน มีคนโพสต์ถึงพรรณิการ์ เป็นข้อซักถามเชิงสงสัยรายชื่อที่พรรณิการ์บอกว่า โอน ๓ พัน "เงิน
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เมย์เดย์" ไปให้แล้ว 
    เขาสงสัยว่ามีตัวตนจริงมั้ย แค่นั้น พรรณิการ์บอก "พบกันที่ศาล" และให้ทนายฟ้องร้องคนท่ีโพสต์ฐานหมิ่นประมาท 
    แต่บุคคลในสถาบันกษัตริย์ ถูกขบวนการ "เยาวชนปลดแอก" ของธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์ เขียนป้ายจ้วงจาบ  
    "ไม่มีสิทธิ์" ป้องกันตัวเองได้อย่างที่ "พรรณิการ์มี" เลย! 
    ประเด็นเหล่านี้ ฝ่าย "รักษากฎหมาย" รู้อยู่แก่ใจ คงไม่ต้องจ้้าจี้-จ้้าไช 
    แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมด เพียงจะบอกค้าเดียว 
    ปล่อย "ล้้าเส้น" มากไป....... 
    มันจะกลายเป็น "รู้เห็น-เป็นใจ" เอานะ! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71940  
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ทวี สุรฤทธิกุล 20 กรกฎาคม 2563 00:10 น.  

เล่าเรื่อง “กิจสังคมเก่า” (3) 

 
ทวี สุรฤทธิกุล 
“เงินผัน ประกันราคาพืชผล ส่งเสริมสภาต าบล คนจนรักษาฟรี” 

การหาเสียงของพรรคกิจสังคมในครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ยังไม่ได้ใช้สโลแกนข้างต้น ซึ่งเป็น
สโลแกนที่น้ามาใช้ในการเลือกตั้งวันที่ 4 เมษายน 2519 คือครั้งต่อมา หลังการยุบสภาในต้นปี 2519 นั้น โดยพรรคกิจ
สังคมได้ ส.ส. มากถึง 45 คน จากเดิมท่ีได้มาเพียง 18 คน อันเป็นผลมาจากนโยบายทั้งสี่ข้างต้น ที่ได้คิดค้นในระหว่างที่
เป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งแรก 

คุณบุญชู โรจนเสถียร ได้ให้สัมภาษณ์ผู้เขียน(ในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่เคยอ้างถึงแล้ว)ว่า ก่อนวันเลือกตั้งในปี 
2518 คุณบุญชูได้อธิบายในที่ประชุมของผู้สมัครของพรรค เพ่ือเสนอนโยบายของพรรค แต่ก็มีคนให้ความสนใจน้อย
มาก ต่างคนก็ต่างหาเสียงในแบบของตน แม้แต่คุณบุญชูเองที่ลงรับเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรี ก็ต้องสู้กับคนที่ขนดารา
นักร้องไปช่วยหาเสียง ประชาชนไม่ค่อนสนใจที่จะฟังนโยบายพรรค ยิ่งเป็นช่วงหัวค่้าด้วยแล้วก็ยิ่งแย่ใหญ่ เพราะคนฟัง
ปราศัยเอาแต่ร้องขอให้ฉายภาพยนตร์(หนังกลางแปลง)เร็วๆ แต่พอถึงการเลือกตั้งในปี 2519 การหาเสียงก็ “พลิกโฉม” 
มีการปราศัยด้วยนโยบายของพรรคมากขึ้น หรือไม่ก็หันมาโจมตีนโยบายของพรรคกิจสังคม โดยพรรคการเมืองบาง
พรรคได้เรียกนโยบายเงินผันว่าเป็น “เงินผลาญ” ซึ่งก็ปรากฏว่าพรรคการเมืองพรรคนั้นได้เสียงลดลงอย่างมากใน
ต่างจังหวัด 

คุณบุญชูบอกว่า เขาได้ศึกษาปัญหาของประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่ท้างานเป็นผู้บริหารอยู่ในธนาคารกรุงเทพ
จ้ากัด โดยมีทีมงานเป็นพนักงานธนาคารจ้านวนหนึ่ง ร่วมกับนักวิชาการและนักธุรกิจอีกหลายคน เนื่องด้วยธนาคารต้อง
มีกิจกรรมทางการเงินกับผู้คนจ้านวนมาก ทั้งกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ นักธุรกิจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มอาชีพ
ทุกกลุ่ม และประชาชนรายบุคคล เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเงินการคลังของรัฐทั้งระบบ ธนาคารจึงมีข้อมูลเชิง
ลึกที่ละเอียดซับซ้อนทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐจ้านวนมหาศาล ทีมงานของคุณบุญชูได้น้าข้อมูลเหล่านี้มาคิดวิเคราะห์ 
โดยตั้งสมมุติฐานว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนของคนไทยอย่างไร  แล้วก็พบว่าต้องเริ่มที่การแก้ปัญหาของเกษตรกร 
ได้แก่ ที่ท้ากิน ทุน ต้นทุนการผลิต ตลาด และพ่อค้าคนกลาง มาตรการแรกที่ต้องท้าในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรนี้ก็
คือการเพ่ิมรายได้ให้คุ้มทุนและมีเหลือขยายผลผลิต พร้อมกับเพ่ิมรายได้และสร้างความยุติธรรมในกลไกการตลาด ด้วย
เหตุนี้เมื่อมาตั้งพรรคการเมือง คุณบุญชูจึงวางแนวทางให้พรรคกิจสังคมมีนโยบายต่างๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกร  ซึ่ง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200719/062699296d44b8c31df744209867681334e05f9a9fbefc213c6e99a104c31cb2.jpg?itok=meF7NdeF
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เป็นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญที่สุดของประเทศ นโยบายแรกที่คิดไว้ก็คือการประกันราคาพืชผลในพืชผลที่เป็นตัว
หลัก คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง และยางพารา พ่วงกับการจัดไซโลเพ่ือการจัดเก็บพืชผลเหล่านั้น เพ่ือการ
ระบายปริมาณพืชผลให้สอดคล้องกับภาวะความต้องการของตลาด (สมัยนี้เรียกว่า “โลจิสติกส์”) ร่วมกับการลดต้นทุน
ให้แก่เกษตรกร คือ ก้าหนดราคาปุ๋ย และค่าขนส่ง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคมาผสมกัน โดยที่พรรคกิจสังคมเองก็มีเพียง 18 
เสียง ในวันที่จัดท้านโยบายเพ่ือแถลงและขอความเห็นชอบจากรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2517 รัฐบาลจะเริ่ม
ท้างานได้ต้องเสนอนยาบให้สภาโหวตให้ความเห็นชอบในนโยบายของรัฐบาลนั้นเสียก่อน ดังที่พรรคกิจสังคมได้เป็นแกน
น้าในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนั้น ก็เพราะสภาโหวตไม่เอานโยบายของรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน้า พรรคกิจ
สังคมจึงได้โอกาสในการฟอร์มรัฐบาลดังกล่าว) ก็ต้องมีการผสมผสานกัน  และเนื่องด้วยเวลาอันรีบเร่งให้ทันการแถลง
นโยบาย คุณบุญชูบอกว่า “ก็ท้าให้เสร็จๆ ไปก่อน” โดยเน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาที่ส้าคัญๆ ทาง
สังคม โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาความยากจน อันเป็นที่มาของนโยบายเงินผันและการประกันราคาพืชผลในช่วงแรก 
พร้อมกับได้วางนโยบายที่จะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือสภาต้าบล และการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ สวัสดิการ
ด้านการรักษาพยาบาล การข้ึนรถไฟและรถเมล์ฟรี เป็นต้น 

คุณบุญชูดูมีความภูมิใจในนโยบายเงินผันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งความจริงเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ คือในการ
ท้าวิจัยของทีมงานคุณบุญชูพบว่าประเทศไทยมีปัญหาเร่งด่วนที่ร้ายแรงมากๆ เรื่องหนึ่งก็คือ การอพยพเข้ามาหางานท้า
ในเขตเมืองของคนชนบท โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่เกษตรกรว่างเว้นจากการท้างาน ท้าให้มาแย่งกันขายแรงงานในเขต
เมืองต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่คนจากต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาทุกปีๆ ละนับล้านๆ คน จึงเข้ามาแย่งกันอยู่ 
แย่งกันกิน ก่อให้เกิดความแออัด เกิดสลัม การก่ออาชญากรรม ปัญหาครอบครัว และสุขภาพอนามัยต่างๆ เมื่อคุณบุญชู
ได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงได้พบว่าประเทศไทยมีเงินคงคลังที่เก็บไว้อยู่เป็นจ้านวนหลายหมื่นล้าน จึง
คิดแบ่งมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้แถลงเหตุผลต่อสภาว่าเพ่ือแก้ไขปัญหาการว่างงานในฤดูแล้ง และแก้ไข
ปัญหาทางสังคมในวงกว้างของประเทศ แล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยดี 

ท่านอาจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้พูดถึงนโยบายเงินผันว่า ตอนที่คุณบุญชูมาเสนอนโยบายนี้ ท่านถามคุณ
บุญชู ว่ า จะ ให้ ใครท้ า  คุณบุญชู ก็ อ้้ า อ้ึ งอยู่ ค รู่ หนึ่ ง  ก่ อนที่ ท่ านอาจารย์ เ กษม ศิ ริ สั ม พันธ์  อาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ลาออกมาร่วมจัดตั้งพรรคกิจสังคม และต่อมาได้เป็นเลขาธิการพรรคต่อจากคุณบุญชู ได้
เสนอความคิดว่าน่าจะให้สภาต้าบลเป็นผู้ด้าเนินการ ดีกว่าที่จะให้ระบบราชการแบบเดิมๆ ทั้งนี้จะได้เป็นการกระจาย
อ้านาจออกไปสู่ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านต้าบลอีกด้วย 
นโยบายนี้ถูกโจมตีเละเทะ แต่ก็มีรัฐบาลต่างๆ ท ากันต่อมาโดยตลอด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170700  
  

https://siamrath.co.th/n/170700


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

66 

 

 

 

 

ทีมข่าวคิดลึก 20 กรกฎาคม 2563 00:14 น.  

"ม็อบ" ลองเชิง "บิ๊กตู่" ! 

 
 
ยุติลงไปเรียบร้อยแล้ว ส้าหรับการชุมนุมเคลื่อนไหวของ "กลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH" เมื่อคืนวัน

เสาร์ที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่นัดหมายมารวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด้าเนิน  ยื่น3ข้อ
เรียกร้องไปถึง "รัฐบาล" และถ้ายังไม่ด้าเนินตามที่ร้องขอ กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศ "ยกระดับ" การกดดันให้มากข้ึนกว่าการ
รวมตัวท้ากิจกรรม  

ส้าหรับข้อเรียกร้อง ที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกฯ ส่งตรงถึงรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ขอให้ยุบสภาฯ เพราะไม่
สามารถแก้ปัญหาโควิด ได้ 2.หยุดคุกคามประชาชน และ3. เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
การชุมนุมไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ "ข้ามคืน" ปรากฎว่าแกนน้าได้ประกาศยุติการชุมนุมลงเสียก่อน โดยให้เหตุผล
เรื่อง "ความปลอดภัย" พร้อมทั้งทิ้งท้ายเอาไว้ว่า "เราจะกลับมาใหม่" ในอีก 2 สัปดาห์หากรัฐบาลยังเพิกเฉยต่อทุกข้อ
เรียกร้อง  

ในความเป็นจริงแล้วการนัดหมายชุมนุม ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกครั้งนี้น่าสังเกตว่า ทุกอย่างด้าเนินไปอย่าง
ราบรื่น มีเพียงการวางก้าลังของเจ้าหน้าที่ต้ารวจที่เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อย ตามพ.ร.บ.การชุมนุมในพ้ืนที่
สาธารณะ เท่านั้น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ "ฝ่ายความมั่นคง" ประเมินจาก "การข่าว"แล้วพบว่าการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มเยาวชนฯครั้งนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และต้องพยายามรักษาระยะห่าง ไม่ให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่มผู้ชุมนุม จนกลายเป็น "น้้าผึ้งหยดเดียว" เป็นเงื่อนไขท่ีน้าไปสู่การสร้างสถานการณ์ให้บานปลายออกไป  

เพราะล่าสุด พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สน.ส้าราญราษฎร์ ได้ออกมายืนยันแล้วว่า ยังไม่มีการออกหมายเรียก
หรือหมายจับแกนน้าคนไหน ทั้งสิ้น !  

อย่างไรก็ดี การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนฯ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาฯ ไปจนถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น 
อาจไม่มีผลกระทบหรือมีน้้าหนักมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อรัฐบาลได้อย่างแน่นอน  อย่า
ลืมว่า รัฐบาลของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คือ ภาคต่อ
ของ "คสช." ที่เคยออกมาปราบม็อบเสื้อสีมาแล้ว และท่ีส้าคัญไปกว่านั้น บรรดา "มือท้าม็อบ" แทบทุกเสื้อสี ต่างก็อยู่ใน
สังกัดของพรรคพลังประชารัฐ และรัฐบาลนั่นเอง  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200720/cfb51cd17ecacd7fea06a99c4913c6ba6fee3281f6c260e9851305379384c4ac.jpg?itok=KDJm6mla
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การเปิดทางให้มีการชุมนุมอย่างสะดวกโยธิน โดยไม่มีเหตุการณ์ "ภายนอก" เข้ามากดดัน นอกเหนือไปปัญหาที่
เกิดจากการจัดการของแกนน้าม็อบเยาวชนฯที่ยังไม่เป็น "รูปขบวน" จึงท้าให้ขาดความพร้อม ในการรับมือกับท้ังมวลชน
ที่มาร่วมชุมนุมแล้ว พวกเขาเหล่านี้ยังต้องเรียนรู้การบริหารจัดการปัญหาอีกมาก แม้จะมี "ฝ่ายการเมือง" ที่เชื่อมโยงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม กับกลุ่มเยาวชนฯ ให้การสนับสนุน ก็ตามที  

เปิดหน้าลงมาเล่นบนท้องถนนของม็อบเยาวชนฯที่เชื่อมโยงกับ "กลุ่มการเมือง" ที่ทุกคนต่างรับรู้กันเป็นอย่างดี
เช่นนี้ อาจกลายเป็นการเปิดหน้า ให้ใครก็ตาม หยิบกฎหมายขึ้นมาใช้ "จัดการ"  กับส.ส.ของพรรคก้าวไกล ทั้งที่ปรากฎ
ตัวร่วมชุมนุม หรือประกาศใช้ "สถานะส.ส." ประกันตัวหากแกนน้าคนใด ถูกจับกุม ว่าจะเข้าข่ายมีความผิดตาม  ป.
อาญา ม.83 และ ม.86 ด้วยหรือไม่  

และนี่ยังไม่นับการพิจารณาความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่สั่งห้ามมิให้มีการรวมกลุ่ม หรือการชุมนุมต่างๆที่ล้วน
แล้วแต่เอาผิดกับแกนน้าม็อบเยาวชนฯได้ท้ังสิ้น ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170763  
  

https://siamrath.co.th/n/170763
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วันจันทร์ ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

Change with คดิ & ท า 

 
‘ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย’ 
• “ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย” มี ๓ ค า ๓ ส่วน 
๑.ประวัติศาสตร์ : เป็นเรื่องราวในอดีต ที่ผ่านไปลบไม่ได้แล้ว 
๒.ประชาธิปไตย : หลักการปกครองแบบหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนาน มีหลากหลาย 
๓.ไทย : คือ ประเทศไทย ประชาชนไทยทั้งหมดทั้งหลาย มิใช่ใครคนใดคนหนึ่ง 
 ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย ที่ถูกบันทึก หรือบอกเล่า ให้ความจริง และความเท็จ ตามผู้ที่บันทึกต่อๆ มาไม่มีใครผู้ใด 
แม้นมีความเป็นธรรม มีจรรยาบรรณฯ จะสามารถบันทึกได้ครบถ้วนหมดสิ้น เพราะจะมีบทบาทหรืออยู่ในที่ใดท่ีหนึ่ง
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีภาพและมุมมองตามท่ีเห็นยิ่งมีผู้ที่มีความเห็นต่าง ทั้งฝ่ายกระท้า หรือฝ่ายถูกกระท้า และมี
อคติความรักความไม่ชอบฯยิ่งท้าให้ค้าว่า “ประวัติศาสตร์” ที่มาถึงคนในรุ่นปัจจุบัน มีทั้งเรื่องจริง และไม่จริงเสมอฯ 

เอารูปธรรม เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ก็มีหลายทัศนะมุมมอง ตามที่ผู้น้าหลายฝ่ายน้าเสนอตรงกันบ้าง ไม่
ตรงบ้าง บางคนได้เสนอทัศนะ ตามท่ีตนได้ประสบด้วยตนเอง บางคนอยู่ในที่หนึ่ง กลับไปกล่าวยืนยันเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนอีกท่ีหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะ อีโก้ฯ และความจริง ก็มีอีกมุมหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่ง ที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ทั้งรัฐบาล
และทหารฯ ท้าให้เราได้เข้าใจได้ดีขึ้นมากขึ้น (แต่ก็มิได้ครบหมด) คือ นอกจากพลังของนักศึกษาประชาชน หลายแสน
คน ที่ออกมาชุมนุมฯ เรียกร้องต่อรัฐบาลฯภายในรัฐบาลและกองทัพ ก็มี ๒ ฝ่าย ที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง แบบแตกหัก 
เช่น 
-ฝ่ายรัฐบาล จอมพลถนอม-ประภาส- ณรงค์ vs  
-ฝ่ายพลเอกกฤษณ์ (ผบ.ทบ.) พล.ต.อ.ประเสริฐ-พล.อ.อ.ทวี พลโทวิฑูรย์ (คุมเสือพรานฯ) 

•บางเหตุการณ์ ฝ่ายหนึ่ง(ประชาชน) มีมุมมองคล้ายๆ กัน เช่น พฤษภา ๒๕๓๕ บางเหตุการณ์ มีมุมมองต่างกัน 
เช่น พธม. นปช. กปปส. (๒๕๔๙-๒๕๕๗) เพราะทัศนคติทางการเมือง และหรือ มีผลประโยชน์ต่างกัน แต่อ้าง
ประชาชนเหมือนกัน 

•และมีเรื่องน่าเศร้า คือ  คนที่ไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ ซึ่งอาจจะยังไม่เกิด หรือเป็นละอ่อนอยู่กลับมายืนยัน 
กล่าวอ้างว่า “ตนถูก  อีกฝ่ายหนึ่งผิด”  เพราะอ่านข้อเท็จต่างกันไปที่น่าเศร้าหนัก คือ นักวิชาการ อาจารย์
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้สอนนักศึกษาตามอคติของตนแทนที่จะสอน ความรู้  การวิเคราะห์ฯ และสอนให้ศึกษาหาความ
จริงต่อไป อย่าเพ่ิงสรุปอคติ อวิชชา จึงถูกถ่ายทอด  และขยายความต่อๆ ไป หนักขึ้น รุนแรงขึ้นจากความจริง 
•ความจริง ที่ต้องทราบ คือ 
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เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย ที่เป็นเรื่องของผู้น้าผู้ตามจ้านวนมากหรือ เรื่องของปัจเจกบุคคล ทุก
ระดับ ล้วนมีทั้ง  “ข้อดี ข้ออ่อน ข้อจ้ากัดฯ” ไม่มีใครดีหมด หรือชั่วหมด อาจจะมีทั้งถูกและผิด ในโลกนี้ ไม่มีคนดี 
๑๐๐% ในทางศาสนา จึงต้องไปหา “คนดี ๑๐๐% : คือ  พระเจ้า” มาเป็นศาสดา เป็นผู้น้า 

และการเป็นคนดี และคนชั่ว ล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งของตัวเอง วงศ์ตระกูล สภาพแวดล้อม การสั่งสอนของพ่อแม่ 
พระ ครูบาอาจารย์ ผู้ปกครองบ้านเมืองผู้น้าที่เป็นแบบอย่างและ “ทุกคน” ไม่ว่า  “เคยเป็นคนดีหรือคนชั่ว” ก็สามารถ
กลับเปลี่ยนได้ถ้ามี “เหตุปัจจัย (ใหญ่กว่าความคิดความเชื่อเดิม)” มากระทบความคิดของตน เช่น องคุลีมาล : ซึ่งโดย
พ้ืนฐานเป็นคนดีแต่มาเจอ อาจารย์ไม่ดี จึงท้าชั่วท้าบาปใหญ่ แต่ได้มาเจอพระพุทธเจ้า ได้ค้าสอน แง่คิดท่ีกระทบจิต จึง
กลับตัวกลับใจ อีกประการหนึ่งที่ส้าคัญในเชิงสังคมและชีวิตคนที่เริ่มมีครอบครัว มีลูกฯ เริ่มมีความรับผิดชอบ ก็มี
โอกาสปรับตัวให้เป็นพ่อแม่ที่ดีเลิกท้าสิ่งที่ไม่ดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อลูก ให้ลูกได้ภาคภูมิใจ บางคนที่เป็น
ข้าราชการ หรือเอกชนในยามที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดก็มีเหตุปัจจัย ในการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ 
กลับมาพูดต่อเรื่อง ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย 

หากเราได้ใช้สติปัญญา ความจริง คิดวิเคราะห์ ตามที่กล่าวมาเราก็จะรับรู้ ข้อดีข้อเสีย ของเหตุการณ์หนึ่งๆจะมี
ส่วนท้าให้เรายอมรับ “ในส่วนที่ดี มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อส่วนรวม” และเข้าใจ “ข้ออ่อน ข้อเสีย ทั้งจากการเปลี่ยนไป 
ความขัดแย้ง ข้อจ้ากัด” 
สถาบันต่างๆ และเรื่องราวของ “บุคคลคณะบุคคล” ที่คงอยู่คู่มากับสังคมไทย 

ล้วนแต่มีเรื่องบางส่วน ที่มีผลดี มีคุณูปการต่อประชาชนและบ้านเมือง เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพ 
ข้าราชการ สถาบันประชาธิปไตยฯ รวมทั้งสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนอรุโณทัย อัสสัมชัญ (ล้าปาง) เตรียมอุดม 
จุฬาฯ สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. ๒) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดแรก ฯลฯ สถาบันทางศาสนา เช่น 
วัดเชียงราย (ล้าปาง) สวนโมกข์ วัดชลประทานฯวัดญาณเวศกวันฯ 
ส่วนที่เป็นข้ออ่อน ข้อจ้ากัดฯ ที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็ควรน้าเสนอในเชิงสร้างสรรค์ คิดและมีมุมมองในด้านบวก จึงจะมี
โอกาสปรับแก้ไขได้ และหากใครหรือสถาบันใดฯ ไม่ปรับตัวเอง ให้สอดคล้องให้มีคุณค่า ความหมายและประโยชน์ก็จะ
ดับ หรือสูญสลายไปเอง ดังนี้ตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ 
ส าหรับตัวเอง เคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จากสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้าใจ ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะที่มีผลดีมาถึงปัจจุบัน อีกท้ังก็ได้มีโอกาสพิเศษในส่วนตัวที่ได้
เห็นรับรู้ด้วยตนเอง ในช่วงท้าหน้าที่ผู้น้านักศึกษาฯและการได้ติดตาม และรวมทั้งการได้รับทราบจากค้าบอกเล่าของ
ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพยังคงร้าลึกถึงคุณูปการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ล่มสลายไปแล้วแต่ก็เป็นส่วนส้าคัญ
หนึ่งของประเทศไทยและชีวิตของคนหนุ่มสาวนับพันหมื่นฯ ที่ได้เข้าไปร่วม ได้รับการปกป้องคุ้มครองฯ ในช่วงที่อยู่ใน
เมืองไม่ได้ในช่วงปี ๒๕๑๙ ฯลฯ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44694  
  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44694
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วันจันทร์ ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

เลียบวิภาวด ี

 
ปิดต านาน 4 กุมาร? 

แล้วในที่สุด “ต้านาน 4 กุมาร” กับเกจิอาจารย์ “จอมยุทธ์กวง” ก็ได้ปิดม่านการแสดง จบสิ้นบทบาททาง
การเมืองไปแล้ว 

โดยทั้ง “5 ท่าน” ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดอีกต่อไป และทุกท่านได้บ๊ายบายจากต้าแหน่งเสนาบดี
กันทั่วหน้า 
 

จากนั้น ต่างพากัน “หนีออกจากป่าทึบแห่งการเมืองอย่างกะทันหัน” โดยป่าดังกล่าว เป็นป่าดงดิบอันลี้ลับ เต็ม
ไปด้วยภยันตรายที่แทบไม่มีใครอยู่รอดปลอดภัยในป่าดังกล่าวได้ 

วันนี้ได้เห็นกันชัดๆ อย่างประจักษ์แจ้ง “4 กุมารและจอมยุทธ์กวง” ได้รับบาดเจ็บสาหัส “จนร่างกายพิการ
อย่างรุ่งริ่งและจิตใจล่มสลายหายใจอย่างแผ่วโผย” หลังจากได้ผจญภัยอยู่ในป่าทึบแห่งการเมืองมาหลายปีดีดัก 

การหนีออกจากป่าทึบแห่งการเมืองได้ โดยยังมีลมหายใจครั้งนี้ ถือว่า “โชคดีเกินคาดหมาย” 
จากนี้ไป “ท่านจอมยุทธ์กวง” น่าจะท้าการปลีกวิเวกและจะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองที่ถดถอยให้กลับคืน

มาเป็นปกติเหมือนเดิมตามที่ตั้งใจเอาไว้ และคงได้แต่จดจ้าร้าลึกถึง “ต้านานแห่งชีวิต” ในช่วงอยู่ในป่าทึบแห่งการเมือง
ว่า “เป็นบทเรียนสุดล้้าค่า” ที่จะเรียนรู้จากที่ไหนไม่ได้แล้ว 

ส่วน “4 กุมาร” ที่ปราศจากอาวุธวิเศษ เช่น “ดาบ 7 สี มณี 7 แสงและอีแร้ง 7 แม่มด” ซึ่งโชคดีหนีออกมา
จากป่าทึบแห่งการเมืองได้ โดยยังมีลมหายใจ เช่นเดียวกับ “จอมยุทธ์กวง” ผู้เป็นอาจารย์ของ 4 กุมาร 

ทั้ง 4 กุมาร จะยอม “ปิดต้านาน” การผจญภัยในป่าทึบที่ผ่านมาหรือไม่? หรือบังเอิญถูก “ผีแห่งป่าทึบเข้า
สิง” จนติดใจอยากเข้าไปไล่ล่าขุมทรัพย์แห่งอ้านาจในป่าทึบแห่งการเมืองอีก? 

อันนี้ คงไม่มีใคร “เดาใจ” 4 กุมาร ได้ถูกต้องว่าจะเลือกทางเดินไหน? 
กมลศักดิ์  ตั้งธรรมนิยม 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44692b  
  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44692b


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

71 

 

 
 

วันจันทร์ ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บทบรรณาธิการ 

 
เลิกส ารอกหอนหาประชาธิปไตย ท าร้ายเศรษฐกิจส่งซิกรัฐประหาร 

ไม่น่าแปลกจะมีกลุ่มผู้ถูกติดแอกสนตะพายและลากจูงลง (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) ถนนราชด้าเนินกลางของ
กลุ่มชังชาติที่เรียกตนเองว่า เยาวชนปลดแอก และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือสนท.ที่ไร้ความชอบธรรมอย่าง
สิ้นเชิง และจุดนี้ท้าให้การชุมนุมก็ไปไม่รอด จุดไม่ติดต้องล้มเลิกภารกิจขยี้เศรษฐกิจประเทศไทยกะทันหัน 

เหตุที่ยุติการชุมนุมก็ไร้ความชอบธรรมอ้างข่าวรั่วเพ้อเจ้อที่ว่าต้ารวจเตรียมอุ้ม ประกาศท้าทายและสุมเชื้อไฟ
ให้ลุกโชน น้ามาประณามกล่าวอ้างว่าเป็นพฤติกรรมฝ่ายรัฐ เราไม่ต่อต้านและส่งเสริมการชุมนุมเรียกร้องตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกเงื่อนไขที่ก่อประโยชน์สาธารณะดั่งเช่นที่ ผ่านมาหลายครั้งหลาย
หนในอดีตที่ผ่านๆ มา ซึ่งบ่อยครั้งไม่แตกต่างไปจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนผู้บริสุทธิ์
ทั้งกายและใจ ทั้งช่วง 14 ตุลา 2516, 6 ตุลา 2519, หรืออย่างเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 17-24 พ.ค.2535, ม็อบกลุ่มพธม.
ของ “มหา 5 ขัน-พลตรีจ้าลอง ศรีเมือง” และหรือม็อบล่าสุดของกลุ่มกปปส.(คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 

แต่ในภาวการณ์ที่อ่อนไหวจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 เป็นเหตุให้
เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความวิบัติ และยังก้าหนดเวลาสิ้นสุดมิได้เพราะยังมีการแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้งเป็นระลอกที่สอง
ในประเทศไทยเองประชาชนก็ประหวั่นพรั่นพรึงกลัวว่า “โควิด-19” จะกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง เป็น
ความกังวลที่เกิดจากหายนะและความเจ็บปวดจากการล็อกดาวน์เมืองเมื่อช่วงไตรมาสที่สองของปี 2563 ที่ผ่านมา
กระทั่งมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามจากการ
ท้าการส้ารวจความคิดเห็นของ “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 

เรื่องกรณีดังกล่าวกลุ่มแกนน าผู้ชุมนุมและผู้อยู่เบื้องหลังก็ก้าหนดเป็นข้อเรียกร้อง ตอกย้้าเป็นข้อผิดพลาด
ของ “ทหารแก่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ทว่าพฤติกรรมกลับตรงข้ามกับข้อกล่าวหาที่ถูกหยิบยกมากล่าวขานและ
เรียกร้องถึงความรับผิดชอบต่อกรณีโควิด-19 จากกรณี “ทหารจากประเทศอียิปต์และคนในครอบครัวของทูตานุทูต
ซูดานจนเกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในจังหวัดระยองคนกทม.และ” ทีมไทยแลนด์ “สร้างวิกฤติ
เศรษฐกิจให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว”ในที่ชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา 

ข้อเรียกร้องที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของหลายฝ่าย แต่
คงไม่ใช่ในภาวการณ์เยี่ยงนี้เช่นเดียวกับการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกค่อนข้างจะย้อนแย้งโดยชัดเจน 
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ประเด็นยุบสภาเลือกตั้งใหม่เห็นลิ่วล้อติ่งกากประชาธิปไตยออกมาเออออห่อหมกกระดกลิ้นสนับสนุนการ
ชุมนุมเป็นเพราะผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่จะกากบาทให้นักการเมืองบางคอกเข้ามามากกว่าการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา ถึงข้ันวาดฝันให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วอย่างไร้วุฒิภาวะและกาลเทศะเป็นอย่างมากว่าเวลาในช่วง
นี้เหมาะสม สมควรกระท้าหรือไม่อย่างไร 

หรือเป้าประสงค์แท้จริงในการลากจูงสนตะพายให้เกิดม็อบเกิดการชุมนุมบนท้องถนนครั้งนี้ เพ่ือบันดาลโทสะ
ให้กองทัพออกมาปฏิวัติรัฐประหารเพื่อรักษาความสงบของประชาชนและประเทศชาติ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44695  
บทความ : https://www.matichon.co.th/article/news_2272812  
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20 กรกฎาคม 2020 เวลา 7:09  

"สามมิตร" เคลื่อนใต้ดิน หมดยุคโชว์พลัง ส.ส.กดดัน 

 
 
ถึงฤดูปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลายสูตรถูกชงออกมา เพ่ือแก้ปัญหาการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ 

 (พปชร.) หลายข่าวปล่อยพุ่งเป้าโจมตีระดับแกนน้า โดยเป้าหลักโพกัสไปที่ "กลุ่มสามมิตร" 
โดยเฉพาะ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" รมว.อุตสาหกรรม ที่วางเป้าหลักคือการได้นั่งเก้าอ้ีรมว.พลังงาน มีกระแส

ข่าวว่า"สุริยะ" อ้อนวอน "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพปชร. ให้ช่วยคุย
กับ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม 

ทว่า "บิ๊กตู่" ยังเสียงแข็งยืนกรานเสียงแข็ง โควตารมว.พลังงานอยู่ในความดูแลของตัวเอง ไม่ใช่โควตากลาง
พรรคพปชร. 

แม้จะมีข่าวปล่อย-ข่าวลือว่า "สุริยะ" ยังไม่ยอมตีไพ่หมอบ จะขอคุมพลังงานให้ได้ เพราะเป็นข้อตกลงตั้งแต่รัฐบาล
บิ๊กตู ่2/1 ต่อเนื่องมาช่วงสนับสนุน "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้าพรรค จึงขอยึดข้อตกลงที่เคยสัญญากันเอาไว้ 

เกมการเมืองยุคเก่า ที่ถูกสังคมวิจารณ์อย่างหนัก ใช้ไม่ได้ในยุควิถีใหม่ ดังนั้น”สามมิตร” จึงปรับท่าที ทิศทางการ
เคลื่อนไหวใหม่ หลังจากนี ้"สุริยะ-สามมิตร" จะรอแก้สถานการณ์ทีละช็อต  

โดยจะประเมินข่าวปล่อยก่อนเดินเกมใต้ดิน-บนดิน เพราะเชื่อม่ันว่าเกมภายในพรรคพปชร.ชั่วโมงนี้เอาอยู่ จะเหลือ
แต่ความไว้วางใจของ "บิ๊กตู"่ ที่ยังติดลบ ระแวงกันตลอดเวลา 

จะเห็นว่าตั้งแต่ "บิ๊กป้อม" ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค "สุริยะ-สามมิตร" สงบเสงี่ยมมากขึ้น ไม่มีการออกมาเคลื่อนไหว
หน้าฉากโชว์พลังงาน ส.ส. เพ่ือกดดัน "บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่" และสัญญาใจกันแล้วว่าภาพนัด ส.ส. แถลงข่าวโชว์พลังจะไม่
เกิดข้ึนอีก 

"สุริยะ-สามมิตร" รวมทั้งกลุ่ม-ก๊ก-ก๊วน ภายในพรรคพปชร. เปลี่ยนการเคลื่อนเกมลงใต้ดิน เพื่อเจรจา
ต่อรอง เพราะรู้ดีว่า หากใครเผลอใจร้อน โผล่มาเคลื่อนเกมหน้าฉาก อาจหมดโอกาสเลือกเก้าอ้ีที่คาดหวัง 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/13627?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13627?line
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20 กรกฎาคม 2563 - 08:13 น. 

นัดแล้วไม่มา "ก้าวหน้า" ไปไหน 'ก้าวไกล'ใจไม่ถึง 

 
ม็ 
อบปลดแอกสะดุด เพราะ "นัดแล้วไม่มา"  "ธนาธร" ไปนครปฐม "พิธา" ก็ไปปากน้ า  คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย
... ขุนน้ าหมึก  

ท้าไมม็อบเยาวชนปลดแอก จึงเลิกกลางคัน ทั้งท่ีประกาศชุมนุมถึงเช้าวันอาทิตย์  
“ไพศาล พืชมงคล” ซือแป๋การเมือง ที่มีน้องชายท้างานกับพรรคอนาคตใหม่ยุคแรกๆ โพสต์ผ่านแฟนเพจเฟ

ซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ด้วยสเตตัส “นัดแล้วไม่มา”  
“หน่วยงานการข่าวตรวจพบว่ามีการนัดหมายระดมคนเข้ามาจากต่างจังหวัดราว  7-8 จังหวัด และมีการเขียน

ข่าว ในลักษณะนี้ชัดเจน  ในขณะที่ม็อบก็ประกาศชุมนุมค้างคืน แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริง ที่จะเดินทางมาสมทบก็ไม่
มา  ที่จะชุมนุมจนสว่าง ก็เลิกก่อน..” 

ไพศาล พืชมงคล ไม่ได้บอกว่า คนต่างจังหวัดที่จะเข้ามาสมทบนั้น เป็นฝีมือบริหารจัดการของกลุ่มใด? แต่คาด
เดาว่า ไม่ใช่พรรคเพ่ือไทย และ นปช. 

เนื่องจาก “แกนน้าม็อบไม่ทน” ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง สนิทสนมกับแกนน้ากลุ่มก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล 
มากกว่า 
ลุยท้องถิ่น 

ในวันที่ “ม็อบไม่ทน” อยู่บนท้องถนน “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” มอนิเตอร์ผ่านสื่อออนไลน์ และทวีตข้อความ 
“ขอให้ก้าลังใจทุกคนที่ลุกขึ้นมาแสดงพลังเพ่ือต่อสู้กับความอยุติธรรม  ยืนตัวตรงต่อหน้าเผด็จการ และทวงอ้านาจ
ประชาชนกลับคืนมา” 

เช่นเดียวกับ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ที่บอกว่า “เสรีภาพในการแสดงออก คือหัวใจส้าคัญของสังคม
ประชาธิปไตย..”  

ไม่มีท่าทีปลุกม็อบเหมือนช่วงยุบพรรคอนาคตใหม่ ไม่โค้ดค้าพูดเชิงปลุกเร้า ตามสไตล์ปิยบุตร 
ทั้ง “ธนาธร” และ “ปิยบุตร” ก้าลังมุ่งมั่นกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยคณะก้าวหน้า ได้เปิดรับผู้เสนอตัวเข้า

คัดเลือกเป็นนายก อบต., นายกเทศมนตรี และนายก อบจ.  
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วันอาทิตย์ที่ผ่านมา “ธนาธร” เหยียบถิ่น “สะสมทรัพย์” ปลุกคนนครปฐมให้ลุกข้ึนมาเปลี่ยนแปลง 
มีเพียง “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช คนเดียวที่โฉบไปให้ก้าลังใจม็อบไม่ทน เหมือนเซเลบการเมืองทั่วไป  

ลุยปากน้ า 
วันเสาร์ที่ผ่านมา “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดที่ท้าการพรรคย่านฝั่งธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่

จะมาร่วมเปลี่ยนกรุงเทพมหานคร ด้วยการเสนอตัวลงสมัครสมาชิกสภา กทม.ทั้ง 50 เขต 
พรรคก้าวไกล ยังให้ความส้าคัญกับการเลือกตั้งซ่อมที่สมุทรปราการ เขต 5 เพราะนับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้ง

แรกหลังจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ ที่พรรคส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง 
“พิธา”จึงระดมก้าลังลงพ้ืน อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และ อ.บาพลี เพ่ือให้ พีท อิศราวุธ ณ น่าน ชนะเลือกตั้ง

อย่างถล่มทลาย 
จะมีแต่ “รังสิมันต์ โรม” ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ลงพ้ืนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ติดตามสถานการณ์การชุมนุม 

เพราะแกนน าม็อบไม่ทน ล้วนเป็นเพื่อน และรุ่นน้องของเขาทั้งนั้น 
แล้วคืนนั้น (เสาร์ที่ 18 ก.ค.) “โรม” ก็ท้าหน้าที่ “พ่ีเลี้ยง” พาน้องๆ ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เหมือนปี 

2558 “ธนาธร” น้ารถตู้ของเจ๊สมพร มารับ “โรม” และ “ไผ่ ดาวดิน” ฝ่าวงล้อมต้ารวจไปสวนเงินมีมา 
วันนี้ “โรม” เป็น ส.ส. จึงมีเอกสิทธิ์ และต้ารวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาแกนน้าเยาวชนปลดแอก 

 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/437572  
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