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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 21 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กสม.ร่อนแถลงการณ์ 8 ข้อ เสรีภาพชุมนุมต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 6 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปิยบุตร" ยก 3 เหตุผล ไม่ควรปิดช่องแก้ รธน.หมวด 1-2  8 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "ปิยบุตร" แนะไม่ควรปิดช่องแก้ รธน. หมวด 1-2 11 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ อ้ึง! 'ปิยบตุร' อ้างหากล็อกห้ามแกห้มวดพระมหากษัตริย์อาจเกิดวิกฤติ รธน. 14 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้ "บิ๊กตู่" หยดุจับกุมแกนน า นศ. ชี้เป็นอนาคตของชาติ 15 
6 สยามรัฐออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ประกาศจุดยนืปกปอ้งราชวงศ ์ 16 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' แจงรัฐบาลไม่ได้เบี้ยวแก้ รธน. ยันพรรคร่วมรัฐบาลต่างเสนอแทนได้ 18 
8 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ' แจงรัฐบาลไม่ได้เบี้ยวแก้ รธน. ยันพรรคร่วม รบ.ต่างเสนอแทนได้ 19 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ" ปัดรัฐบาลเบี้ยวแก้ รธน. ชี้พรรคร่วมเสนอแทนได้ 20 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เทพไท หนุน แก้บทเฉพาะกาล ตอบโจทย์ม็อบนักศึกษา 21 
11 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ ปชป. ลุยแก้ ม.256 -เปิดทางนศ.นั่ง ส.ส.ร.ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ 22 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. ยกร่างแก้ รธน.เสรจ็แล้ว เปิดทาง นศ.รว่มเป็น ส.ส.ร. 23 
13 ไทยรัฐออนไลน์ "อนุชา" เมิน "มงคลกิตติ์" จี ้นายกฯ ลาออก บอก ทุกอย่างเดินไปด้วยดีอยู่แล้ว 24 
14 มติชนออนไลน์ ‘ชินวรณ’์ ยันวิปรบ. สรุปร่างแก้ รธน. 24 ส.ค. ‘เทพไท เผย ปชป.จ่อโชว์จุดยืน 

บทเฉพาะกาล 
25 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'วิปรัฐบาล' เร่งชงญัตติแก้ รธน. ถึงสภา 26 ส.ค. 26 
16 มติชนออนไลน์ ‘อนุทิน’ ลั่น ภูมิใจไทย หนุนแก้ รธน. ตั้งแต่ก่อนร่วม รบ. โยน ‘ส.ส.ร.’ตัดสิน

บทบาท ‘ส.ว.’ 
27 

17 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “อนุทิน” ดันแก้ ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. ยกร่าง รธน.ใหม่ 29 
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รวมข่าว กกต. 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ การเมืองแห่งความจงเกลียดจงชัง 30 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แนวหลังม็อบ! 'ธนาธร' ตรวจการรบ 'ปิยบุตร' กุนซือกลศึก 'ช่อ' หน่วยจรยุทธ์ 32 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ "กระทรวงศึกษาไปทางไหนครับ"? 34 
4 ไทยรัฐออนไลน์ รัฐพิธีขอขมาประเทศ 37 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ของดีต้องรอนาน 38 
6 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง – ปราบแผ่นดินไหว 39 
7 มติชนออนไลน์ ภูมิใจไทย กับ รัฐธรรมนูญ การแย่งซีน ช่วงชิง การน า 41 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ 
การเลือกตั้งและคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบึงกาฬ โดยมี ร.ต.อ. สมบัติ สิทธิบุศย์   
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าจงัหวดับงึกาฬ 
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วันที่ 21 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารและพนักงาน

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เตรียมความพร้อมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมงบประมาณ 

(สผ.) ชั้น 6 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เตรยีมความพรอ้มชีแ้จงตอ่คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา 

รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564 
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ข่าวอ้างอิง 
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พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.43 น. 

กสม.ร่อนแถลงการณ์ 8 ข้อ เสรีภาพชุมนุมต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
กสม.ร่อนแถลงการณ์ 8 ข้อ ชี้เสรีภาพชุมนุมต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ขอให้แจ้งข้อเรียกร้องชุมนุมอย่างชัดเจน-มี
มาตรการป้องกันโควิด แนะจนท.รัฐบริหารจัดการตามหลักสากล 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ทุกฝ่ายในการ
ชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา ระบุว่า ตามที่มีการชุมนุมและเรียกร้องทางการ
เมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.  โดยมีกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า คณะประชาชน
ปลดแอก เสนอ 3 ข้อเรียกร้อง 2 หลักการ และ 1 ความฝัน กลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา
แห่งประเทศไทย เสนอ 10 ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่แสดง
สัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว และผูกโบสีขาว เพ่ือเรียกร้องทางการเมือง และปฏิรูปการศึกษา จนเกิดเป็นความเห็นที่แตกต่างกัน
อย่างกว้างขวางในสังคม นั้น 

กสม. ได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และส่งเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ตลอดมา มีความห่วงใยต่อสถานการณ์
ในปัจจุบันที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 1. ตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  การใช้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการชุมนุมที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่เป็นการพูด แสดงท่าทาง หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืน ที่
ก้าวร้าว ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือจาบจ้วง หรือการใช้ค าพูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) อันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผู้อื่น 

2. ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งสามารถมีความคิดเห็นเป็น
ของตนเองแล้ว มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้เสรีในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก  

3. ขอให้ผู้ชุมนุมแจ้งข้อเรียกร้องที่มีความชัดเจน มีเหตุผลที่อธิบายได้ ไม่เลื่อนลอย ไม่ผูกขาดความถูกต้อง
สมควรแต่ฝ่ายเดียว และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมมีมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะหากมีการติดเชื้อโรคนี้จากการชุมนุมที่ขาดความระมัดระวังและการใช้
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เสียงตะโกน ผลกระทบที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และการสูญเสียความเชื่อมั่นในการต่อสู้กับการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคนี้ที่นานาชาติมีต่อประเทศไทย 

5. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ “หลักการส าคัญส าหรับการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ” 
(10 Principles for the proper management of assemblies) ที่จัดท าโดยผู้ เสนอรายงานพิเศษแห่งองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติ เช่น รัฐต้องเคารพและดูแลสิทธิทุกประการ
ของผู้ที่เข้าร่วมในการชุมนุม การจ ากัดการชุมนุมโดยสันติใด ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล รัฐควร
อ านวยความสะดวกในการใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสันติ และการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ชุมนุมจะต้องไม่แทรกแซงสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ท าได้ 

6. ในกรณีมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการชุมนุมในพ้ืนที่สาธารณะ ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัย 
(safety zone) ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยส าหรับนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย เช่น การจัดเวลาหรือพ้ืนที่ให้เป็นการเฉพาะในการแสดงและแลกเปลี่ยนความเห็นในบรรยากาศทางวิชาการ 
เป็นต้น และปฏิบัติตามข้อสั่งการขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

7. ขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน เคารพต่อความคิดเห็น  ไม่ควรกระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
ยั่วยุรวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งทางกายและทางวาจา เช่น การดูหมิ่นเหยียดหยามกัน และ 

8. ขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นอันบริสุทธิ์
ใจของอีกฝ่ายหนึ่ง และพิจารณาหากลไกการหารือและเจรจาหาทางออกอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม. 

 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790898 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4744896 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894493?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2315590 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/790898
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4744896
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894493?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894493?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.matichon.co.th/politics/news_2315590
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วันท่ี 20 ส.ค. 2563 เวลา 14:12 น. 

"ปิยบุตร" ยก 3 เหตุผล ไม่ควรปิดช่องแก้ รธน.หมวด 1-2 ชี้ อดีตเคยมีการแก้มาแล้ว 

 
 

“ปิยบุตร” ยก 3 เหตุผล ไม่ควรปิดช่องแก้ รธน.หมวด 1-2 ระบุ ในอดีตเคยมีการแก้มาแล้ว ชี้ “ไม่ห้ามแก้” ไม่
เท่ากับ “ต้องการแก้ “-” การแก้” ไม่เท่ากับ “ล้มล้าง “ 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก  กรณีความเคลื่อนไหวและ
ความเห็นของพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรื่องของหมวด 1 บททั่วไป และ หมวด 2 
พระมหากษัตริย์ ซึ่งทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ได้แสดงจุดยืนว่าจะต้องไม่มีการแก้ไขในทั้งสองหมวด 
เว้นแต่พรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวที่เสนอว่าไม่ควรปิดกั้นไม่ให้มีการแก้ไขในทั้งสองหมวด 
โดยนายปิยบุตร ระบุว่า ตนขอแสดงความเห็นทางวิชาการเพ่ือยืนยัน ว่าการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่ควร
ก าหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 ด้วยเหตุผล 3ประการ คือ 
1) เหตุผลทางกฎหมาย ไม่มีข้อจ ากัดใดในรัฐธรรมนูญที่ห้ามมิให้แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 และข้อจ ากัดการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดไว้ในมาตรา 255 โดยใจความส าคัญมีเพียงว่า ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทบต่อรูปของรัฐ 
(ความเป็นรัฐเดี่ยว และความเป็นราชอาณาจักร) และห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รัฐธรรมนูญจึงมิได้ห้ามมิให้แก้ไข หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ แต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากมาตรา 
256 (8) ที่เปิดทางไว้ว่าหากจะแก้ไขในหมวดดังกล่าว ต้องให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ 
“บทบัญญัตินี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 และหมวด 2 กระท าได้ ดังนั้น บทบัญญัติในหมวด 1 
และหมวด 2 ย่อมถูกแก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ ตราบเท่าที่ไม่กระทบกระเทือนหรือส่งผลเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐและระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” นายปิยบุตรระบุ 

นายปิยบุตรยังระบุต่อไป ว่าหากใครก็ตามกังวลว่าการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ จะน าไปสู่การล้มล้างการ
ปกครอง เปลี่ยนรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนระบอบการปกครองได้นั่นเป็นความกังวลที่เกินจริงไป เพราะการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ภายใต้กรอบเพดานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและความเป็นรัฐ
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เดี่ยว ไม่ว่าอย่างไร สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจร่างรัฐธรรมนูญจนเปลี่ยนให้เป็นสหพันธรัฐ สาธารณรัฐ หรือเผด็จการได้ 
หรือหากยังกังวล ยังไม่ไว้ใจประชาชน ไม่ไว้ใจสภาร่างรัฐธรรมนูญ เราก็สามารถตีกรอบการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ลงไปให้ชัดเจนอีกก็ท าได้ 
2) เหตุผลทางประวัติศาสตร์ ในอดีตเคยแก้ไขมาแล้ว หากพิจารณาตามประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย พบว่าในการ
จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลายครั้ง ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวด 1 และหมวด 2 มาแล้ว เช่น การเพ่ิมค าว่า “มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ในรัฐธรรมนูญ 2492, การเพ่ิมค าว่า “อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ในรัฐธรรมนูญ 
2534, การเปลี่ยนค าว่า “อ านาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย” มาเป็น “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” ใน
รัฐธรรมนูญ 2540 
และการเพ่ิมบทบัญญัติมาตรา 7 “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตาม
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในหมวด 2 พระมหากษัตริย์นั้น รัฐธรรมนูญ 2492 ได้เคยแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องคมนตรี, รัฐธรรมนูญ 2534 เคยแก้ไขในส่วนของการตรากฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ จากเดิมที่ต้อง
ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบมาเป็นให้รัฐสภารับทราบ และแก้ไขในส่วนการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ จากเดิมที่
ต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ มาเป็นให้รัฐสภารับทราบ , หรือล่าสุดรัฐธรรมนูญ 2560 ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ในหลายประเด็น 
“นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านจากรัฐธรรมนูญ 2534 ไปเป็นรัฐธรรมนูญ 2540 โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญท าหน้าที่
จัดท านั้น ก็ไม่ได้ตีกรอบเงื่อนไขไว้ว่าห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง หมวด 1 และหมวด 2 กระบวนการเช่นว่านี้ ท าให้เราได้มา
ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2540 และประเทศไทยก็ยังคงเป็นราชอาณาจักร รัฐเดี่ยว และปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” นายปิยบุตรระบุ 
3) เหตุผลทางปฏิบัติ ว่าหากมีกรณีจ าเป็นต้องแก้ขึ้นมา จะท าอย่างไร? การก าหนดห้ามแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ไว้
ล่วงหน้า ท าให้แข็งและตึงตัวจนเกินไป ในกรณีที่เกิดความจ าเป็นต้องแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ขึ้นมาจริงๆ แล้วแก้ไขไม่ได้
เพราะ “ติดล็อค” ข้อห้ามดังกล่าว อาจน ามาสู่วิกฤตทางรัฐธรรมนูญได้ 
การไม่ก าหนดข้อห้ามแก้หมวด 1 หมวด 2 ไม่ได้หมายความว่าต้องการแก้ไข จะแก้ไขหรือไม่อยู่ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ดังเช่น กรณีล่าสุดเกิดขึ้นกับการจัดท ารัฐธรรมนูญ 2560 นี้เอง ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทูลเกล้าฯ ร่าง
รัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ แต่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งลงมาให้
แก้ไขใหม่ในบทบัญญัติที่เก่ียวกับพระราชอ านาจ 
ในครั้งนั้น คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องหาทางออกเพ่ือแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมาแล้ว
ให้สอดคล้องกับพระราชกระแสรับสั่ง โดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 เสียใหม่ ใน
มาตรา 37/1 วรรค 11 เพ่ือก าหนดรับรองกรณีพระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ
ใดได้ และเพ่ือเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
เฉพาะประเด็นตามข้อสังเกต 
“อนึ่ง หากการแก้ไขบทบัญญัติในหมวด 1 ก็ดี หมวด 2 ก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เพ่ือให้
พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐ ในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และในฐานะเป็นสถาบันหลักอันเป็นศูนย์
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รวมจิตใจของคนไทย ด ารงอยู่อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยแล้ว ก็สมควรที่จะด าเนินการ ทั้งนี้ 
เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาจากเหตุผลทั้ง
ทางกฎหมาย ทางประวัติศาสตร์ และทางปฏิบัติแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นแต่ประการใดที่ต้องก าหนดว่า ในการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หมวด 1 และหมวด 2” นายปิยบุตร กล่าว 
 
 อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/631107
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20 สิงหาคม 2563 - 14:49 น. 

"ปิยบุตร" แนะไม่ควรปิดช่องแก้ รธน. หมวด 1-2 

 
 
"ปิยบุตร" แนะไม่ควรปิดช่องแก้ รธน.หมวด 1-2 อดีตเคยมีการแก้มาแล้ว - ชี้ "ไม่ห้ามแก้" ไม่เท่ากับ "ต้องการ
แก้"-"การแก้" ไม่เท่ากับ "ล้มล้าง" 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก กรณีความเคลื่อนไหวและ
ความเห็นของพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรื่องของหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 
พระมหากษัตริย์ ซึ่งทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ได้แสดงจุดยืนว่าจะต้องไม่มีการแก้ไขในทั้งสองหมวด 
เว้นแต่พรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวที่เสนอว่าไม่ควรปิดกั้นไม่ให้มีการแก้ไขในทั้งสองหมวด 
โดยนายปิยบุตร ระบุว่า ตนขอแสดงความเห็นทางวิชาการเพ่ือยืนยันว่า การจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่ ควร
ก าหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 ด้วยเหตุผล 3ประการ คือ 
1) เหตุผลทางกฎหมาย ไม่มีข้อจ ากัดใดในรัฐธรรมนูญที่ห้ามมิให้แก้ไขหมวด1และหมวด 2 และข้อจ ากัดการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดไว้ในมาตรา 255 โดยใจความส าคัญมีเพียงว่า ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทบต่อรูปของรัฐ 
(ความเป็นรัฐเดี่ยว และความเป็นราชอาณาจักร) และห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รัฐธรรมนูญจึงมิได้ห้ามมิให้แก้ไข หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ แต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากมาตรา 
256 (8) ที่เปิดทางไว้ว่าหากจะแก้ไขในหมวดดังกล่าว ต้องให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ 
“บทบัญญัตินี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 และหมวด 2 กระท าได้ ดังนั้น บทบัญญัติในหมวด 1 
และหมวด 2 ย่อมถูกแก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ ตราบเท่าที่ไม่กระทบกระเทือนหรือส่งผลเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐและระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” นายปิยบุตร ระบ ุ

นายปิยบุตร ยังระบุต่อไปว่า หากใครก็ตามกังวลว่าการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ จะน าไปสู่การล้มล้างการ
ปกครอง เปลี่ยนรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนระบอบการปกครองได้นั้นเป็นความกังวลที่เกินจริงไป เพราะการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ภายใต้กรอบเพดานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและความเป็นรัฐ
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เดี่ยว ไม่ว่าอย่างไร สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจร่างรัฐธรรมนูญจนเปลี่ยนให้เป็นสหพันธรัฐ สาธารณรัฐ หรือเผด็จการได้ 
หรือหากยังกังวล ยังไม่ไว้ใจประชาชน ไม่ไว้ใจสภาร่างรัฐธรรมนูญ เราก็สามารถตีกรอบการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ลงไปให้ชัดเจนอีกก็ท าได้ 
2) เหตุผลทางประวัติศาสตร์ ในอดีตเคยแก้ไขมาแล้ว หากพิจารณาตามประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย พบว่าในการ
จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลายครั้ง ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวด 1 และหมวด 2 มาแล้ว เช่น การเพ่ิมค าว่า “มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ในรัฐธรรมนูญ 2492, การเพ่ิมค าว่า “อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ในรัฐธรรมนูญ 
2534, การเปลี่ยนค าว่า “อ านาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย” มาเป็น “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” ใน
รัฐธรรมนูญ 2540 
และการเพ่ิมบทบัญญัติมาตรา 7 “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตาม
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในหมวด 2 พระมหากษัตริย์นั้น รัฐธรรมนูญ 2492 ได้เคยแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องคมนตรี, รัฐธรรมนูญ 2534 เคยแก้ไขในส่วนของการตรากฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ จากเดิมที่ต้อง
ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบมาเป็นให้รัฐสภารับทราบ และแก้ไขในส่วนการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ จากเดิมที่
ต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ มาเป็นให้รัฐสภารับทราบ , หรือล่าสุดรัฐธรรมนูญ 2560 ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ในหลายประเด็น 
“นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านจากรัฐธรรมนูญ 2534 ไปเป็นรัฐธรรมนูญ 2540 โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญท าหน้าที่
จัดท านั้น ก็ไม่ได้ตีกรอบเงื่อนไขไว้ว่าห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง หมวด 1 และหมวด 2 กระบวนการเช่นว่านี้ ท าให้เราได้มา
ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2540 และประเทศไทยก็ยังคงเป็นราชอาณาจักร รัฐเดี่ยว และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” นายปิยบุตร ระบ ุ

จากนั้น นายปิยบุตร ได้ระบุถึงเหตุผลประการที่ 3) เหตุผลทางปฏิบัติ ว่าหากมีกรณีจ าเป็นต้องแก้ขึ้นมา จะท า
อย่างไร? การก าหนดห้ามแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ไว้ล่วงหน้า ท าให้แข็งและตึงตัวจนเกินไป ในกรณีที่เกิดความ
จ าเป็นต้องแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ขึ้นมาจริงๆ แล้วแก้ไขไม่ได้เพราะ “ติดล็อค” ข้อห้ามดังกล่าว อาจน ามาสู่วิกฤตทาง
รัฐธรรมนูญได้ 

การไม่ก าหนดข้อห้ามแก้หมวด 1 หมวด 2 ไม่ได้หมายความว่าต้องการแก้ไข จะแก้ไขหรือไม่อยู่ที่สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ดังเช่น กรณีล่าสุดเกิดขึ้นกับการจัดท ารัฐธรรมนูญ 2560 นี้เอง ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทูลเกล้าฯ 
ร่างรัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ แต่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งลง
มาให้แก้ไขใหม่ในบทบัญญตัิที่เก่ียวกับพระราชอ านาจ 
ในครั้งนั้น คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องหาทางออกเพ่ือแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมาแล้ว
ให้สอดคล้องกับพระราชกระแสรับสั่ง โดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 เสียใหม่ ใน
มาตรา 37/1 วรรค 11 เพ่ือก าหนดรับรองกรณีพระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ
ใดได้ และเพ่ือเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
เฉพาะประเด็นตามข้อสังเกต 
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“อนึ่ง หากการแก้ไขบทบัญญัติในหมวด 1 ก็ดี หมวด 2 ก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เพ่ือให้
พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐ ในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และในฐานะเป็นสถาบันหลักอันเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทย ด ารงอยู่อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยแล้ว ก็สมควรที่จะด าเนินการ ทั้งนี้ 
เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาจากเหตุผลทั้ง
ทางกฎหมาย ทางประวัติศาสตร์ และทางปฏิบัติแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นแต่ประการใดที่ต้องก าหนดว่า ในการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หมวด 1 และหมวด 2” นายปิยบุตร ระบุทิ้ง
ท้าย 
 

อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/440878?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/176110 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/440878?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/440878?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://siamrath.co.th/n/176110
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21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:25 น.    

   อึ้ง! 'ปิยบุตร' อ้างหากล็อกห้ามแก้หมวดพระมหากษัตริย์อาจเกิดวิกฤติ รธน. 
 

 
  

21 ส.ค.63 - ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ข้อเสนอการตั้งสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ควรท าให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันกับรัฐธรรมนูญฉบับที่จะมีการยกร่างใหม่ มีฉันทา
มติร่วมกัน หลังที่ประชุมรัฐสภารับหลักการและมีการตั้งกรรมาธิการแล้ว ควรยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 269-272 เพ่ือ
ยกเลิก ส.ว.ชุดปัจจุบัน และหาก ส.ว.จะคัดค้านเพ่ือปกป้องตัวเอง คงดูไม่จืด เพราะ ส.ว. ต้องตระหนักว่า เป็นจุดด่างด า
ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และหาก ส.ว. ต้องการกลับเข้าท าหน้าที่ ก็ควรเข้าสู่กระบวนการตามปกติ 

"ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ควรห้าม ส.ส.ร. แก้ไขในหมวด 1- 2 เนื่องจาก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองของรัฐได้ และหากมีการล็อกห้าม ส.ส.ร.แก้ไขในหมวด 1 หรือ หมวด 2(พระมหากษัตริย์) ก็อาจจะเกิดวิกฤต
รัฐธรรมนูญ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่หลังทูลเกล้าฯ มีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการแก้ไขใน
หมวด 2 "นายปิยบุตร 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75113 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/75113
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พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 15.39 น. 

จี้ "บิ๊กตู่" หยุดจับกุมแกนน า นศ. ชี้เป็นอนาคตของชาติ  
“เสรีพิศุทธ์” หนุนข้อเรียกร้องบางข้อของนักศึกาา จี้ “บิ๊กตู”่ หยุดจับกุมแกนน า ชี้เป็นอนาคตของชาติ  
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาฯ กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่
ทยอยจับแกนน านักศึกษาและผู้ชุมนุม จะท าให้เหตุการณ์บานปลายหรือไม่ ว่า ตนและพรรคเสรีรวมไทยอยากให้
ประเทศชาติเกิดความปรองดองและสามัคคีกัน อย่างที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม
ออกมาเรียกร้องเพ่ือให้รวมไทยสร้างชาติ แต่ลักษณะการจับกุมนักศึกษาเช่นนี้ แนวความคิดท่ีอยากจะรวมไทยสร้างชาติ
ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์บอกขอเวลาอีกไม่นาน ตนก็รู้ว่าก าลังถูกหลอก แค่ต้องลงสมัครเพราะต้ องมีคนไปคาน
อ านาจบ้าง อย่างโควิด-19 ก็หมดไปนานแล้ว แต่ก็ยังคงพ.ร.ก. ฉุกเฉินไว้ เพ่ือจะปรามม็อบ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้วิธีนี้
แก้ปัญหาเอาตัวรอดมาตลอด ดังนั้นเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ยอมไป เป็นตัวปัญหาของประเทศ นักศึกษาก็จ าเป็นต้อง
เรียกร้อง เพราะเขาไม่เอาเผด็จการ ส่วนข้อเรียกร้องนั้นตนเห็นด้วยบางข้อ แต่บางข้อก็ยังไม่เห็นด้วย  

เมื่อถามว่าถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันจะจับกุมแกนน านักศึกษา จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่บานปลายหรือไม่พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า อยู่ที่นักศึกษาว่าจะกล้าต่อสู้แค่ไหน ตนในฐานะ ส.ส. ต้องติดตามการท างานของรัฐบาล และกลุ่ม
นักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยต่อไป หากมีความเกินเลยเราก็อาจจะต้องกระโดดไปยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเพ่ือคาน
อ านาจที่มันไม่ถูกต้อง แต่ถ้ารัฐบาลยังอยู่ในกรอบเราก็จะเฝ้ารอดูอยู่ ส่วนนักศึกษาเราสนับสนุนข้อเรียกร้องแต่ต้อง
ขอให้อยู่ภายใต้กรอบท่ีก าหนด 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790936  

https://www.dailynews.co.th/politics/790936
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20 สิงหาคม 2563 15:51 น.     

 “เสรีพิศุทธ์” ประกาศจุดยืนปกป้องราชวงศ์ "เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ และประชาชน"จะ
แยกไม่ได้ หนุน นศ. เรียกร้อง ปชต. ในกรอบ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงการ
ชุนุมของกลนักเรียน นักศึกษาขณะนี้ว่า ตนอยากให้ประเทศชาติเกิดความปรองดอง สามัคคี เหมือนที่พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ออกมาส่งเสริมให้รวมไทยสร้างชาติ แต่กลับข่มขู่คุกคามจับกุมนักศึกษา
มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้ายังท าแบบนี้ตนคิดว่าแนวความคิดรวมไทยสร้างชาติคงเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งตนเคยพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า
พล.อ.ประยุทธ์ คือตัวปัญหา ควรลาออกไปได้ตั้งนานแล้ว แต่พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังอยู่ และหลอกประชาชนมาตลอด ตั้งแต่
ท ารัฐประหาร แล้วออกเพลงมาว่าจะท าตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แต่ก็อยู่มา 6 ปี หลอกพวกเราไปเรื่อย เมื่อมีการ
จัดการเลือกตั้ง ก็ไปเขียนรัฐธรรมนูญให้ส.ว.เลือกตัวเองมาเป็นนายกฯ เลือกยังไงพล.อ.ประยุทธ์ก็เป็นนายกฯ 
เพราะฉะนั้นประชาชนก็ถูกหลอก ตนก็รู้ แต่จ าเป็นต้องลงสมัครส.ส. เพ่ือมาคานอ านาจ เพราะจะไม่มีใครค้านรัฐบาล
เลย 
“เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ เป็นตัวปัญหา ไม่ยอมไป นักศึกษาก็ต้องออกมาเรียกร้องเพราะไม่เอาเผด็จการ แต่ข้อเรียกร้องของ
นักศึกษาบางข้อ ผมก็เห็นด้วย บางข้อก็ไม่เห็นด้วย แต่จุดยืนของผม ผมเคยได้รับพระราชทานเหรียญรามาธิบดี เมื่อปี 
2520 ในการนี้ต้องเข้ารับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9 และต้องเข้า
ร่วมพิธีโองการแช่งน้ า ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพิธีก็มีพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผมได้
สาบานปฏิญาณตนว่าจะซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของผม
ในฐานะส.ส. ก็จะยืนอยู่ในจุดนี้ ไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วท าให้เกิดความเสียหาย ผมก็ค านึงถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด ก็ต้องดูแลรักษาราชวงศ์นี้ให้ต่อเนื่อง”พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวด้วยว่า ตนเห็นด้วยในประเด็นที่กลุ่มนักศึกษาเรียกร้องให้หยุดคุกคาม และหยุดออก
หมายเรียก หมายจับแกนน า เพราะตนถือว่าพวกเขาเป็นลูกหลานเรา เป็นอนาคตของชาติ ออกมาต่อสู้ เพ่ืออนาคตของ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200820/ef067426331ad62778db783da2dc2e32defa6362c76da6f7978eb2bf2a3e3cbc.jpg?itok=rq5k5Mhm
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พวกเขา ในเมื่อพวกเขาเห็นว่าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย เขาก็มีสิทธิที่จะออกมาเรียกร้อง หลังจากนี้ข้ึนอยู่กับเหล่า
นักศึกษาะลที่กล้าต่อสู้หรือไม่อย่างไร ในฐานะส.ส. ตนจะติดตามการท างานของรัฐบาล และนักศึกษาที่เรียกร้อง
ประชาธิปไตย แต่หากว่ารัฐบาลท าเกินเหตุ เราก็ต้องเลือกยืนอยู่ข้างหนึ่งข้างใด เพ่ือคานอ านาจที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้า
รัฐบาลอยู่ในกรอบเราก็จะเฝ้าดู ในส่วนของนักศึกษาเราสนับสนุนให้มีการเรียกร้องอยู่แล้ว แต่ขอให้อยู่ในกรอบ และ
ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกไป แก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นของ
ประชาชน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176144 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2315714 
 
  

https://siamrath.co.th/n/176144
https://www.matichon.co.th/politics/news_2315714
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21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:45 น.   

'วิษณ'ุ แจงรัฐบาลไม่ได้เบี้ยวแก้ รธน. ยันพรรคร่วมรัฐบาลต่างเสนอแทนได้ 
 

 
 

21 ส.ค.63 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ที่นายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนแนวทาง จากเดิมที่ยื่นเป็นฉบับรัฐบาล มาเป็น ให้แต่ละพรรคการเมืองในฐานะ
พรรคร่วมรัฐบาลยื่นเองได้ ว่า ตนไม่ทราบ เข้าใจว่ายังไม่ไปถึงจุดนั้น ตอนนี้ให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลต่างเตรียมของเขา
ไปก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเมื่อรัฐบาลแถลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา แต่ถ้าไม่เสนอใน
นามรัฐบาลจะถือว่าขัดต่อสิ่งที่แถลงไว้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ไม่จ าเป็น เพราะสุดท้าย ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลต่างคน
ต่างเสนอก็ถือว่าโอเค และสามารถท าแทนรัฐบาลได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75100 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/75100


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
 
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.54 น. 

'วิษณ'ุ แจงรัฐบาลไม่ได้เบี้ยวแก้ รธน. ยันพรรคร่วม รบ.ต่างเสนอแทนได้ 

 
 

เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีแนวทาง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่นายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนแนวทาง จากเดิมที่ยื่นเป็นฉบับรัฐบาล มาเป็นให้แต่ละ
พรรคการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลยื่นเองได้ ว่า ตนไม่ทราบ เข้าใจว่ายังไม่ไปถึงจุดนั้น ตอนนี้ให้แต่ละพรรคร่วม
รัฐบาลต่างเตรียมของเขาไปก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเมื่อรัฐบาลแถลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา แต่ถ้าไม่เสนอใน
นามรัฐบาลจะถือว่าขัดต่อสิ่งที่แถลงไว้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ไม่จ าเป็น เพราะสุดท้าย ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลต่างคน
ต่างเสนอก็ถือว่าโอเค และสามารถท าแทนรัฐบาลได้ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/513142 
 
  

https://www.naewna.com/politic/513142
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ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.56 น. 

"วิษณุ" ปัดรัฐบาลเบี้ยวแก้ รธน. ชี้พรรคร่วมเสนอแทนได้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ที่นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่ยื่นเป็นฉบับรัฐบาล มาเป็น การให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรค
เสนอร่างของตัวเองได้  ว่า ตนไม่ทราบ โดยเข้าใจว่ายังไม่ไปถึงจุดนั้น ตอนนี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคเตรียมการ
ของตัวเองไปก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเมื่อรัฐบาลแถลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา แต่ถ้าไม่เสนอใน
นามรัฐบาล จะถือว่าขัดต่อสิ่งที่แถลงไว้หรือไม่  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ไม่จ าเป็น เพราะสุดท้าย ถ้าแต่ละพรรคที่
ร่วมรัฐบาลต่างเสนอก็ถือว่าโอเค และสามารถท าแทนรัฐบาลได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/791034  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894603?utm_source=slide_relate&utm_medium=inte
rnal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2316469 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/791034
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894603?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894603?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.matichon.co.th/politics/news_2316469
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วันท่ี 21 ส.ค. 2563 เวลา 10:22 น. 

เทพไท หนุน แก้บทเฉพาะกาล ตอบโจทย์ม็อบนักศึกษา 
 

 
 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หนุน แก้บทเฉพาะกาล ตอบโจทย์ม็อบนักศึกษา พร้อมผลักดันเต็มที ่
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่อาคารรัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณี

ที่วิปรัฐบาลได้มีมติสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)เพ่ือจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า เป็นความคืบหน้าในการแก้ไขแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ที่มีความคิดเห็นร่วมกัน 
และได้มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็น และให้มีการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรค
การเมืองร่วมรัฐบาล ซึ่งสามารถกระท าได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา256(1) ต้องมี ส.ส.ลงชื่อจ านวน1ใน5
ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด คือ ประมาณ 100 คน แต่ถ้าหากมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนาม
คณะรัฐมนตรี(ครม.) ก็จะไม่ต้องมี ส.ส.ลงชื่อในญัตติแต่อย่างใด เป็นความคล่องและสามารถอธิบายเหตุผลต่อสังคมได้ 
เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อรัฐบาลไม่มีความ
พร้อม และปฎิเสธการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก็เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่
จะต้องเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ ส.ส.ลงชื่อในญัตติต่อไป 

ส่วนตัวเห็นว่าข้อเสนอการแก้ไข รัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ถึงมาตรา 272 เพ่ือลดอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
เป็นการตอบโจทย์การชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้มากกว่า เพราะมาตรา 269 ถึงมาตรา272 เป็นการสืบทอดอ านาจ
ของคสช. อย่างแท้จริง ตนพร้อมสนับสนุนเพราะขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ จึงสมควรที่จะต้องแก้ไขบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631159 
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วันท่ี 21 ส.ค. 2563 เวลา 10:30 น. 

ปชป. ลุยแก้ ม.256 -เปิดทางนศ.นั่ง ส.ส.ร.ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ 

 
 

ประชาธิปัตย์ ย้ าแก้รัฐธรรมนูญ ยกร่างฯ แก้ มาตรา 256 - ตั้ง ส.ส.ร. เปิดทาง นักศึกษา เป็น ส.ส.ร. เพื่อยกร่างร
ธน.ใหม่ท้ังฉบับ ไม่แตะหมวด 1-2 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่า 
พรรคประชาธิปัตย์ ได้ย้ ามาตลอดถึงหลักการส าคัญที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศไม่
รับรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่เมื่อครั้งท าประชามติ และต้องแก้ไขมาตรา 256 โดยในเรื่องสัดส่วนของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา 
เพ่ือให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหลักท่ีพรรค ชูเรื่องนี้มาตลอดเป็นพรรคการเมืองแรก 

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 256 และในหมวด
การตั้ง ส.ส.ร. เสร็จแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
นั้น พรรคได้ยกร่างโดยเปิดทางให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา สามารถเป็น ส.ส.ร. ด้วย เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
โดยไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 และที่ส าคัญที่สุดคือการทบทวนบทเฉพาะกาลทั้งหมด ซึ่งเชื่อว่า การตั้ง 
ส.ส.ร. ที่มีเยาวชน นิสิต นักศึกษา และทุกภาคส่วนร่วมอยู่ด้วยนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้สะท้อนทุกมุมมองเรื่องที่ส าคัญ
ต่างๆ ไปพูดคุยกัน 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า สมาชิกวุฒิสภาหลายคนเป็นคนดี แต่ต้องยอมรับว่าหากต้องพูดกันถึงโครงสร้าง และ
กระบวนการเข้ามามีอ านาจแล้ว พรรคฯ ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ตอนท าประชามติรัฐธรรมนูญปี 2560 แล้ว ดังนั้นเมื่อเห็น
ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะไม่ท าให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขไปตามกระบวนการ และเชื่อว่าหากต้องการ
ให้ประเทศมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนก็ต้องยึดแนวทางตามที่ได้ก าหนดขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั่นคือสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631160 
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ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.43 น. 

ปชป. ยกร่างแก ้รธน.เสร็จแล้ว เปิดทาง นศ.ร่วมเป็น ส.ส.ร. 
ปชป.เผยยกร่างแก้รธน.เสร็จแล้ว เปิดทางนศ.ร่วมเป็นส.ส.ร.ได้ ย้ ารื้อบทเฉพาะกาล 
 

 
 

เมื่อวันที่  21 ส.ค.   นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  ก ล่าวถึงการแก้ไขเ พ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ  ว่า  พรรคประชาธิปัตย์ได้ย้ ามาตลอดถึงหลักการส าคัญที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  เพราะพรรค
ประชาธิปัตย์ประกาศไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่เมื่อครั้งท าประชามติ และต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา  256 โดย
ในเรื่องสัดส่วนของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพ่ือให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหลักที่
พรรคชูเรื่องนี้มาตลอดและเราเป็นพรรคการเมืองแรก  อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดท าร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 256 และในหมวดการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
เสร็จแล้ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยจากประชาชนนั้น พรรคยกร่างโดยเปิดทางให้
เยาวชน นิสิต นักศึกษา สามารถเป็นส.ส.ร.ด้วย เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ   แต่ไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และ
หมวด 2  นอกจากนี้ สิ่งส าคัญที่สุดคือการทบทวนบทเฉพาะกาลทั้งหมด ซึ่งตนเชื่อว่าการตั้ง ส.ส.ร. ที่มีเยาวชน นิสิต 
นักศึกษา และทุกภาคส่วนร่วมด้วย เป็นเรื่องดีที่จะได้สะท้อนมุมมองเรื่องที่ส าคัญไปพูดคุยกัน 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวต่อว่า  ส.ว.หลายคนเป็นคนดี แต่ต้องยอมรับว่าหากต้องพูดกันถึงโครงสร้าง 
และกระบวนการเข้ามามีอ านาจแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ตอนท าประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
แล้ว ดังนั้นเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้จะไม่ท าให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  เราจึงต้องหาวิธีแก้ไขไปตามกระบวนการ และหาก
ต้องการให้ประเทศมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ก็ต้องยึดแนวทางตามที่ได้ก าหนดขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะนั่น
คือสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/791049 
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21 ส.ค. 2563 11:28 น. 

"อนุชา" เมิน "มงคลกิตติ์" จี้ นายกฯ ลาออก บอก ทุกอย่างเดินไปด้วยดีอยู่แล้ว 
 

 
 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล เมิน “เต้  พระราม 7” จี้ “นายกฯ” ลาออก บอก รอร่าง กมธ.แก้ รธน.ชุดนาย
พีระพันธุ์ ก่อนย้ า ทุกอย่างเดินไปด้วยดีอยู่แล้ว 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนาย
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ออกมาเรียกร้องให้นายกฯลาออก เพ่ือยุติปัญหาการชุมนุมของ
กลุ่มต่างๆ ว่า ตอนนี้ทุกอย่างด าเนินไปด้วยดีอยู่แล้ว ในส่วนของสภาฯมีการพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใกล้เสร็จ
สิ้นแล้ว และคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ชุดของ นายพีระ
พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกมธ.ฯ ก็ก าลังจะน าเสนอต่อสภาฯ จึงคิดว่าทุกฝ่ายควรจะรอฟังก่อนว่าแนวโน้มจะเป็นแบบ
ไหน  

เมื่อถามว่า ควรจะต้องไปท าความเข้าใจกับ ส.ส.ฝั่งรัฐบาลหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า คงจะต้องมีการท าความ
เข้าใจกัน เพราะ ส.ส.บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามรายละเอียดว่าจะมีการแก้ไขอย่างไร  ยืนยันว่า นายกฯ พยายามจะลด
ความขัดแย้งให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ถ้าสภาฯ จะด าเนินการเช่นเดียวกับสิ่งที่นายกฯ ต้องการก็น่าจะเป็นผลดี เพราะทุก
อย่างถือเป็นกลไกอยู่แล้ว.  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1915087 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/791040 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2316484 
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วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 - 12:07 น. 

 ‘ชินวรณ’์ ยันวิปรบ. สรุปร่างแก้ รธน. 24 ส.ค.  
‘เทพไท เผย ปชป.จ่อโชว์จุดยืน บทเฉพาะกาล 
 

 
 
“ชินวรณ์” ยันวิป รบ.สรุปร่างแก้รธน. 24 ส.ค. คาดยื่นญัตติ “ชวน” 26 ส.ค. นี้ ด้าน “เทพไท” เผย 1-2 วันนี้
ปชป. เตรียมออกแถลงการณ์จุดยืนบทเฉพาะกาล 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณายื่น
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุม
เห็นด้วยกับวิปรัฐบาล โดยจะเสนอเป็นญัตติเป็นร่างเดียวกันในนามพรรคร่วมรัฐบาล โดยมีประเด็นหลักคือแก้ไขมาตรา 
256 และให้มีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และต้องไม่หมวด 1 และหมวด 2 นอกจากนั้นประเด็นที่จะ
ให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เรายินดีสนับสนุน โดยเฉพาะบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับที่มา ส.ว. ซึ่งขณะนี้คณะท างานของ
วิปรัฐบาลได้เตรียมในการที่จะเสนอร่างเพ่ือเอาข้อเสนอของแต่ละพรรคมารวมกัน เนื่องจากต้องการให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นเอกภาพ และน าไปสู่การแก้ไขได้จริง และให้ส.ส.ร.ปรับปรุงแก้ไขในสิ่ งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติไป
แล้ว 

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค.จะเป็นการประชุมวิปรัฐบาล เพ่ือจะน าร่างแก้ไขของแต่ละพรรค
มาหารือร่วมกันก่อนที่จะน าเข้าหารือในที่ประชุมของแต่ละพรรคในวันที่ 25 ส.ค.หากทุกพรรคเห็นชอบก็จะร่วมลงชื่อ
สนับสนุนญัตติดังกล่าว และเสนอต่อประธานสภาคาดว่าจะเป็นวันที่ 26 ส.ค.นี้ 

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า  ส่วนตัว
เห็นว่าการท่ีจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง 2 ประเด็นคือมาตรา 256 และตั้งส.ส.ร. แล้วยังเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบท
เฉพาะกาล โดยเฉพาะมาตรา 269-272 ที่เกี่ยวกับวุฒิสมาชิก ซึ่งเป็นประเด็นที่ชัดเจนที่สุดในการสืบทอดอ านาจ และ
เป็นที่ต่อต้านของนักศึกษา ดังนั้นการแก้เพียงสองประเด็นจึงไม่ตอบโจทย์การชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ตนจึง
สนับสนุนเรื่องนี้เพราะขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งในส่วนของที่มาส.ว.ทางพรรคได้ให้ตัวแทนของพรรค
ไปคุยในวิปรัฐบาลเพ่ิมเติม โดยพรรคจะแสดงจุดยืนเรื่องบทเฉพาะกาลใน 1-2 วันนี้ เพ่ือให้สมาชิกและผู้สนับสนุนพรรค
ประชาธิปัตย์จะได้เข้าใจท่าทีของพรรค ทั้งนี้ตนเห็นว่าร่างของรัฐบาลต้องท าให้เสร็จโดยเร็ว และต้องยื่นประกบญัตติ
ของฝ่ายค้านให้ได้ มิเช่นนั้นจะเป็นการตกขบวนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้ จึงคิดว่าอย่างไรก็ต้องทันและพิจารณา
พร้อมกับญัตติของฝ่ายค้าน 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2316600 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2316600
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/20-%E0%B8%AB%E0%B8%94.jpg
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21 สิงหาคม 2563 

'วิปรัฐบาล' เร่งชงญัตติแก้ รธน. ถึงสภา 26 ส.ค. 
 

  
"ชินวรณ์" เผย "วิปรัฐบาล" เร่งส่งญัตติแก้ รธน. ถึงประธานสภาฯ ให้ทัน 26 ส.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณายื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ต่อประธานรัฐสภา ว่า ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ แต่ละพรรคร่วมรัฐบาล จะน าร่างแก้ไขของแต่ละพรรค ทั้งพลังประชารัฐ ภูมิใจ
ไทย และประชาธิปัตย์ มาหารือร่วมกัน ก่อนจะน าเนื้อหาของแต่ละพรรคมารวมกันให้เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ
พรรคร่วมรัฐบาลฉบับเดียว โดยจะเร่งส่งญัตติถึงประธานรัฐสภา ให้ทันภายใน 26 ส.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894601?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=politics 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-511758 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/791075 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/513182 

 

 

 

 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894601?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894601?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://tna.mcot.net/politics-511758
https://www.dailynews.co.th/politics/791075
https://www.naewna.com/politic/513182
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วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 - 12:01 น. 

 ‘อนุทิน’ ลั่น ภูมิใจไทย หนุนแก้ รธน. ตั้งแต่ก่อนร่วม รบ. โยน ‘ส.ส.ร.’ตัดสินบทบาท ‘ส.ว.’ 
 

 
 
‘อนุทิน’ ลั่น ภูมิใจไทย ประกาศหนุนแก้ รธน.ตั้งแต่ก่อนร่วมรัฐบาล โยน ‘ส.ส.ร.’ พิจารณาบทบาท ‘ส.ว.’ 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรค ภท. แถลงให้มี
การยุบสภา หากจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น ว่า เป็นประเพณีปฏิบัติที่ท ากันมาโดยตลอดอยู่แล้ว ว่าหลังจากที่มี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ต้องน ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาบังคับใช้ และให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว ทุกอย่างเป็นไปตาม
ครรลองทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะท าให้พรรค ภท. เกิดความขัดแย้งกับพรรคที่เป็นแกนน ารัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าว
ว่า ไม่มีอะไรขัดแย้งอยู่แล้ว ทั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และแต่ละพรรคที่ร่วมรัฐบาล 
รวมถึงพรรคฝ่ายค้านก็มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก าลังจะเกิดขึ้นก็จะเริ่มจากมาตรา 
256 โดยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติกันมา
โดยตลอด และจะท าให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉบับของประชาชน 

เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี และรองนายกฯ ท่านอ่ืนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้พูดคุย
หมดแล้ว ซึ่งทุกคนก็มองว่าให้เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมือง ที่จะต้องมีแนวทางและจุดยืนของตัวเอง ขณะนี้
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องของแต่ละพรรคไม่ใช่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พรรค ภท. สามารถรวบรวมเสียงส.ส.มาเพ่ิมให้ได้ครบ 100 เสียง หรือ 1 ใน 5 ของจ านวน
ส.ส.เท่าที่มีอยู่ของสภา เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หลังจากที่ยื่นร่างไปแล้ว หาก ส.ส.คนไหนจาก
พรรคอื่น เห็นชอบ ก็คงจะมาร่วมลงชื่อสนับสนุนด้วย ส าหรับท่าทีของพรรค ภท. ได้ปฏิบัติตามภารกิจ และสิ่งที่พรรคได้
เคยแถลงไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งทุกคนไปดูได้เลยว่า เราสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราพูดเรื่องนี้ตั้งแต่
ก่อนเข้าร่วมรัฐบาลแล้ว อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
อะไร 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/14-%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%9E.jpg
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เมื่อถามถึงจุดยืนของพรรค ภท. ต่อกรณีอ านาจและหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) หัวหน้าพรรค ภท. กล่าว
ว่า ถ้าพูดเรื่องนี้เราก็จะถูกกล่าวหาว่าไปกดดันเขา อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่มี ส.ส.ร. มาท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
แล้ว ควรจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามการหารือ และพิจารณาโดย ส.ส.ร. ทั้งนี้ พรรคภท. พร้อมสนับสนุนสิ่งใดก็ตามที่ท า
ให้เจตนารมณ์ของรัฐรัฐธรรมนูญบรรลุผล ทั้งการสร้างประโยชน์ต่อประชาชน ท าให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการท าให้ประเทศมีเสถียรภาพ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2316579 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2316579


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 

 

21 สิงหาคม 2563 12:01 pm 

“อนุทิน” ดันแก้ ม.256  
ตั้ง ส.ส.ร. ยกร่าง รธน.ใหม่ 
 

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย กล่าวถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยแสดงจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าหากแก้ไขเสร็จแล้วควรยุบสภาและเลือกตั้ง
ใหม่ ว่า เป็นประเพณีปฎิบัติที่ท ากันมาตลอด ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะหากมีรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์แล้วควรต้อง
รีบใช้ให้เร็วที่สุด ทุกอย่างเป็นไปตามการเมืองระบอบประชาธิปไตย แต่ยืนยันไม่มีความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล 
เพราะพรรคร่วมรัฐฐาล คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร(วิปรัฐบาล) และคณะกรรรมการพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน(วิปฝ่ายค้าน) มีแนวทางเดียวกัน เรื่องการแก้ไขมาตรา 256 ให้ตั้งสมาชิดสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ที่มาจาก
ประชาชน 

“เรื่องนี้ได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว ถือเป็นเรื่องของแต่
ละพรรคการเมืองที่มีแนวคิดและจุดยืนของพรรค ซึ่งไม่ใช่แนวคิดของรัฐบาล มันคนละเรื่องกัน ขณะที่กระบวนการยื่น
เรื่องถือเป็นการด าเนินการของแต่ละพรรคการเมือง ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล ส่วนจะมีเรื่องของรัฐบาลหรือไม่ยังไม่ได้พูดคุย
กัน” นายอนุทิน กล่าว 

นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยแสดงท่าทีชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้ง
และก่อนการเข้าร่วมรัฐบาล รวมถึงเรื่องนี้ได้แถลงนโยบายและประกาศต่อรัฐสภาด้วย อย่างไรก็ตาม ขอไม่ให้ความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เพราะเมื่อมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทุกอย่างจะ
ด าเนินการไปตามส.ส.ร.ก าหนด 

“จึงควรเริ่มต้นแก้ที่มาตรา 256 ก่อนเพ่ือตั้งส.ส.ร. ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นใดบ้าง ควรเป็นประเด็น
ที่เกิดประโยชน์กับประชาชน เกิดเสถียรภาพในประเทศและธ ารงไว้ตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เพ่ือให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” นายอนุทิน กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-511959 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/513181 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/176363 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631166 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/513179 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2316645 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-511587  

https://tna.mcot.net/politics-511959
https://www.naewna.com/politic/513181
https://siamrath.co.th/n/176363
https://www.posttoday.com/politic/news/631166
https://www.naewna.com/politic/513179
https://www.matichon.co.th/politics/news_2316645
https://tna.mcot.net/politics-511587
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21 Aug 2020 10:25 น. 

การเมืองแห่งความจงเกลียดจงชัง 
 
 
 
 
 
 
 

นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความเรื่อง "การเมืองแห่งความจงเกลียดจงชัง" โดยมี
เนื้อหา เป็นในเชิงถาม-ตอบ ดังนี้ 
ถาม    อาจารย์ไปปราศรัยที่ไหนว่า “ไอ้ษิณ-ไอ้ธร มีงจะล้มในหลวงหรือ? กูไม่กลัวมึงนะโว๊ย! ” 
ตอบ    นั่นน่ะสิครับ ผมเองสงสัยอยู่เหมือนกัน...เห็นโพสต์แพร่กันไปในโซเชียลแล้ว ก็งงอยู่ว่ามาได้ยังไง  เดี๋ยวนี้ศิลปิน
ดังคนไหนไม่ออกมาด่ารัฐบาล ก็จะถูกประณามว่าไม่รักประชาชน   แต่ตัวผมเองกลับโดนคนปลอมตัวมาด่าแทน เฉย
เลย    
นี่ใจคอจะให้เป็นควายเลือกข้างเลือกสี แล้วขวิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยหรือ??   
 ถาม    จริงๆแล้ว..อาจารย์ก็ไม่ชอบคุณทักษิณ ไม่ใช่หรือ? 
ตอบ    ผมก็ยังไม่ชอบอยู่จนทุกวันนี้  แต่ไม่ถึงขนาดจงเกลียดจงชัง จนต้องหันไปเลือกไปหลงลุงตู่หรอกนะครับ 
เมื่อครั้งที่เป็น คตส. ผมก็ท างานตามพยานหลักฐาน คุ้ยหาหลักฐานจนสิ้นกระแสความ  คดีไหนถ้าไม่พอฟ้องก็ต้อง
วางมือ ปล่อยเขาไป     
ถาม    แต่ใจคอก็ยังเป็น กปปส.มีสีเหลืองอยู่ในจิตวิญญาณ 
ตอบ    กปปส. จบไปแล้วก็ให้มันจบไป  เราก็เหมือนชาวนาลุกข้ึนมาร่วมกับพระเจ้าตากไล่พม่าเสร็จศึกก็กลับมาท านาก็
แค่นั้น  จะเอาสีอะไรมาติดตัวอีกท าไม   
 
 
ถาม    ทุกวันนี้  เขาบ้าทาสีกันหมดแล้ว 
ตอบ    มันคงไม่ใช่อาการบ้าหรอกครับ   แต่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาการเมือง  ที่ผู้คนกลุ่มใหญ่ในบ้านเราพลัด
ตกลงไปในความจงเกลียดจงชังหมู่   จนวันนี้ก็ลามไปถึงนักเรียน  ที่อาการก าเริบจนออกมานอกโซเชียล ชู ๓ นิ้วกันไป
ทั่วแล้ว 
คุณรู้ไหม...คนเรานี่ พอเกลียดใครแล้วต้องหาพวกมาช่วยกันเกลียดทุกทีไป 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 ถาม    มันเป็นยังไงครับ 
ตอบ    นิสัยนินทาว่าร้าย  ก็มาจากธรรมชาติพ้ืนฐานนี้  ที่พอเกลียดใครไม่ชอบใครแล้ว เราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้  ต้อง
เที่ยวไประบายให้ใครฟังมันถึงจะนอนหลับได้     ทุกมวลชนปฏิวัติเขาก็เลยหากินกับธรรมชาตินี้  ต้องหา ศักดินา 
นายทุน ขุนศึกจักรวรรดินิยม มาพรรณนาให้เลวร้ายปานปีศาจ  ทุกข์ร้อนเดือดร้อนอย่างไร ก็เหมาใส่มันได้หมด    

ทีนี้พอผู้คนเริ่มเกลียดร่วมกันแล้ว เขาก็จะผนึกแน่นเป็นมวลชนขึ้นเรื่อยๆ  พอแน่นขึ้นแล้วก็เกลียดได้มากขึ้น
อีก พอเกลียดมากขึ้นแล้วก็ผนึกกันมากขึ้นอีก  เป็นพลวัตไปอย่างนี้  จนกลายเป็นมวลชนแห่งการต่อสู้ หมดตัวตน
กลายเป็น “สหายแดง”  “สหายด า”  ไปเลย 
 ถาม    มองอย่างนี้...ทุกวันนี้ นายกฯลุงตู่ กับ สว.แต่งตั้ง  ก็ก าลังซวยถูกเชิดในโซเชียลให้เป็นปีศาจ ในสายตา
เยาวชนทั่วประเทศไปแล้ว 
ตอบ    ครับ...มันมีความไม่ชอบธรรมของการสืบทอดอ านาจ พูดจาขี้โมโห ถูกอยู่คนเดียวเป็นภาพใหญ่อยู่ก่อน
แล้ว  จากนั้นฝ่ายจัดตั้ง เขาก็ค่อยใส่ไข่เติมลงไปในโซเชียล    จนกลายเป็นจอมปีศาจเผด็จการฤทธิ์มาก  ทีแ่ม้กระทั่งครู
บ้าอ านาจในโรงเรียน  ก็กลายเป็นบริวารของจอมปีศาจหลายอารมณ์นี้ไปได้ 
ถาม    สรุปแล้ว ถ้ามีอะไรที่เราฝังใจไม่ชอบใจในทางการเมือง   ก็อาจถูกปลุกปั่นโดยชีวิตหมู่ให้กลายเป็นความจง
เกลียดจงชังได้สิครับ     
ตอบ    ๒๐ ปีมานี้    การเมืองแห่งความจงเกลียดจงชังนี้  ท างานมาหลายสี หลายรอบแล้วล่ะครับ 
ถาม    “ความรัก ” เช่นความจงรักภักดีต่อในหลวง   ท าให้เกิดมวลชนได้ไหมครับ 
ตอบ    ไม่ได้...ที่มาถวายบังคมพระบรมศพตากแดดตากฝนเต็มท้องสนามหลวงเป็นแสนนั้น  เป็นปัจเจกชนที่ต่างก็มา
ด้วยความรัก   ไม่ใช่ม๊อบ มาคนเดียวก็มาได้ ไม่ได้ลืมตัว หมดตัวเป็นมวลชนอะไรที่ไหน 
 ถาม    แต่ถ้าเกลียดโกรธพวกด่าในหลวงมากๆ  ก็ปลุกป่ันให้เป็นมวลชนแห่งความเกลียดชังสายหนึ่งได้เหมือนกัน 
ตอบ    มีโอกาสเป็นเช่นนั้นได้ครับ   ถึงจุดนั้นเมื่อใดบ้านเมืองก็ชิบหายพอดี 
 ถาม    “พรุ่งนี้”จะมีอะไรเกิดขึ้น 
ตอบ    มันเริ่มจาก “เมื่อวาน”  ที่ คสช.สร้างรัฐธรรมนูญและตั้งพรรคสืบทอดอ านาจแล้วล่ะครับ   เมื่อเริ่มอย่างนี้เขา
จะปลุกจะปั่นอย่างไรมันก็ฟูขึ้นมาได้ทั้งนั้น    
“วันนี้ ”..วิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิดมันมาของมันอยู่แล้ว เหมือนยอดสึนามิที่ก าลังโถมขึ้นฝั่ง   ถ้าสมทบด้วยวิกฤตจาก
การเมืองแห่งความจงเกลียดจงชังนี้เมื่อใด เราจะไปไม่เป็นกันเลย 

ท่ามกลางความร้อนระอุไม่เห็นความหวังอย่างนี้...อย่าเติมฟืนให้ไฟ โดยทะลึ่งให้อเมริกามาตั้งฐานขีปนาวุธเป็น
อันขาด  ลุกฮือเต็มถนนแน่นอน!  
อ้างอิง :  

https://www.thansettakij.com/content/politics/446383?utm_source=homepage&utm_medium=intern

al_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/446383?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/446383?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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20 สิงหาคม 2563  

แนวหลังม็อบ! 'ธนาธร' ตรวจการรบ 'ปิยบุตร' กุนซือกลศึก 'ช่อ' หน่วยจรยุทธ์ 
 

 

 
จับประเด็นร้อน แนวหลังม็อบ! "ธนาธร" ตรวจการรบ "ปิยบุตร" กุนซือกลศึก "ช่อ" หน่วยจรยุทธ์ 

"รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" คือมหาปราชญ์ "ซุนวู" ผู้เขียนต าราพิชัยสงคราม เคยกล่าวไว้ยังใช้ได้ทุก
สมรภูมิความขัดแย้ง กรณีการชุมนุมของแกนน ากลุ่มปลดแอก มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเกิดแนวร่วมมวลชนเพ่ิมขึ้น 
จากประชาชน นักศึกษาและนักเรียนออกมาขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเดียวกัน เริ่มเห็นภาพ
ของ "เอก" ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, "ป๊อก" ปิยบุตร แสงกนกกุล และ "ช่อ" พรรณิการ์ วานิช ปรากฎเด่นชัด ท่ามกลาง
สถานการณ์ต่างฝ่ายต่างเปิดแนวรุกระหว่าง "เจ้าหน้าที่รัฐ" กับ "แกนน าม็อบ" 

การเปิดยุทธการฝ่ายรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมา (19 ส.ค.) ต ารวจนครบาลควบคุมตัวแกนน าตามหมายจับ 
อย่าง อานนท์ น าภา , บารม ีชัยรัตน์ , สุวรรณา ตาลเหล็ก , กรกช แสงเย็นพันธ์ ซึ่งคัดค้านประกันตัวในชั้นสอบสวน 
โดยทั้ง 4 ราย มีชื่อใน 31 หมายจับ จากเหตุชุมนุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และในเช้านี้ (20 ส.ค.) จะน าตัวไป
ฝากขังที่ศาลอาญา ถนนรัชดา 

น่าสนใจว่า เหตุการณ์เม่ือคืนที่ผ่านมา หลังจากต ารวจน าตัวแกนน าม็อบไปสอบสวนที่ สน.ชนะสงคราม มี รังสิ
มันต์ โรม , เบญจา แสงจันทร์ , อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล, สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และ ชัยธวัช ตุลาธน พร้อม
บรรดา ส.ส. พรรคก้าวไกล เดินทางมาเพ่ือท าหน้าที่ ใช้ต าแหน่ง ส.ส. เป็นนายประกัน  ขณะที่ สน.ส าราญราษฎร์ มี 
"ช่อ" พรรณิการ์ วานิช เดินทางมาเพ่ือขอพบบารมี แต่ต ารวจไม่อนุญาต และเวลาต่อมา "เอก" ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
เดินทางมาถึงขอพบผู้ต้องหาแต่ต ารวจไม่อนุญาตเช่นกัน จึงนั่งพูดคุยร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุม 

"ช่อ" พรรณิการ์ ทวิตข้อความระบุว่า ธนาธร มาให้ก าลังใจ บารมี ชัยรัตน์ ที่ถูกจับกุมมาที่ สน.ส าราญราษฎร์ 
จากการร่วมชุมนุมเยาวชนปลดแอก แต่ต ารวจไม่ให้ขึ้น สน. เลยเกิดวงธรรมชาติ นั่งคุยกับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่มา
รวมกันที่หน้าสน. คุยเรื่องอนาคตของชาติ และการแก้รัฐธรรมนูญ 
"มีคนถามเขาว่าคุณธนาธรอยู่เบื้องหลังม็อบนักศึกษา ธนาธรตอบว่า โอ๊ยย ผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่ เพราะพวกเขา
ไปไกลไปเร็วมาก ผมว่ิงตามไม่ทัน เลยอยู่ข้างหลัง" 
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ขณะที่ "ป๊อก" ปิยบุตร ทวิตข้อความช่วงเวลาใกล้เคียงกันว่า วิธีที่รัฐบาลน ามาใช้จัดการผู้ชุมนุม 1. ใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือ ตั้งข้อหากวาดไว้หลายๆข้อหา ขอออกหมายจับแกนน า เลือกจับตามช่วงเวลา นวดแบบนี้ไปเรื่อยๆ ให้
อ่อนล้า โดยไม่ต้องใช้อาวุธ ไม่ต้องสลายการชุมนุม แต่ใช้ “กฎหมาย” แทน ส่วนนายกฯ และ รมต. ก็ท าท่าทางใจกว้าง 
รับฟัง และบอกว่าผู้ชุมนุมบริสุทธิ์ แต่อีกด้านก็ไล่จับแกนน า โยงเรื่องวาดผังท่อน้ าเลี้ย ง มีคนชักใย พร้อมกันนั้น ก็ส่ง
สัญญาณพร้อมแก้ รธน. โดยให้มี ส.ส.ร. เพ่ือลดกระแสการชุมนุม ท าทีว่าแก้ปัญหาให้แล้ว แต่จริงๆเป็นเพียงการ เตะ
ถ่วง-ซื้อเวลาเท่านั้น เพราะไม่รู้ใช้เวลาร่าง รธน. ใหม่อีกเป็นปีหรือไม่ ส่วนรัฐบาลก็อยู่ต่อ มีกลไกการสืบทอดอ านาจ มี 
ส.ว. 250 คนอยู่ต่อ 
นี่คือการใช้วิธี ไม่ใช้อาวุธปราบปราม ไม่สลายการชุมนุม ปล่อยให้ชุมนุมไป แต่ใช้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือ ยัด
คดีให้เรื่อยๆ เพื่อลดทอนพลังของการชุมนุมให้อ่อนล้า แข่งความอึด ซึ่งรัฐบาลมีกลไกสนับสนุนทุกอย่าง ส่วนการ
แก้ รธน. ก็จะบอกว่า ท าแล้วไง แต่มันมีขั้นตอน ต้องรอหน่อย ต้องถามไปยังเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ว่าจะยอมพลีตน
เป็นกลไกให้เขาใช้เป็นเครื่องมือในการท าลายอนาคตของชาติแบบนี้หรือ? ท าไมไม่อยู่ข้างที่ถูกต้อง? 

อย่างไรก็ตาม แม้การปรากฎตัวของ "เอก ป๊อก ช่อ" และส.ส.ก้าวไกลหลายคน ในการช่วยและให้ก าลังใจ 4 
แกนน า แต่มวลชนที่จะไปเติมคนหน้า สน. มีไม่มากนัก อาจเพราะมีหลายพ้ืนที่จัดกิจกรรมชุมนุม จึงแบ่งก าลังคนมา
ช่วยเสริมแรงกดดันไม่ทันเวลาแม้จะข้าวข้ามเท่ียงคืนไปแล้ว 
ประเมิน "แนวรุก" ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐแล้ว ไม่ผิดไปจาก "ปิยบุตร" วิเคราะห์อ่านเกมออก การที่ "ช่อ พรรณิการ์" 
เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ไปในพื้นที่สมรภูมิที่ไม่มีคนไปดูแลมวลชนถูกจับ เพื่อไม่ให้เสียขวัญและเหมือนเป็นการแจ้ง
ข่าวผ่านทวิตให้มวลชนรับรู้หากเกิดเหตุด่วน ตามด้วย "เอก ธนาธร" ไปให้ก าลังใจตรวจการว่าสถานการณ์จริงเป็น
เช่นไร จะได้ให้ค าแนะน าได้ถูกต้อง 

แต่แน่นอน ฝ่ายม็อบและฝ่ายรัฐบาล ต่างติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกัน อย่างที่บอก "รู้เขารู้เรา รบ
ร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" ซึ่งการที่ "เสี่ยโป้" อภิรักษ์ ชัยอานนท์ เดินทางมาที่ สน.ส าราญราษฎร์ เวลา 5 ทุ่ม เพ่ือจะคุยกับ 
ธนาธร เรื่องแนวทางการเมืองที่จะไม่สร้างความขัดแย้ง ท าให้ ธนาธร เดินกลับออกจาก สน.ส าราญราษฎร์ โดยไม่ได้มี
การพูดคุยกันแต่อย่างใด 
ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า "ยุทธการเผชิญหน้า" ของ "เสี่ยโป้" จนท าให้ "ธนาธร" ต้องหลบ เกรงจะเกิดภาพปะทะ
อารมณ์ เกิดความขัดแย้ง ซึง่การที่ "เสี่ยโป้" โผล่มาแบบนี้ ใครจะเชื่อว่าเหตุบังเอิญ? 

เหนืออ่ืนใด แนวรบ "ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ" ในการจัดการม็อบ ย่อมเขย่าขวัญแนวร่วมนักเรียนและ
นักศึกษา พร้อมๆ กับใช้ "ตัวป่วน" ช่วยปั่นกระแสเพ่ิมเงื่อนไขให้กลายเป็น "ม็อบก้าวร้าว" ย่อมท าลายความชอบธรรม
ของอีกฝ่ายด้วย 
เกมนี้วางเดิมพันสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว.. พิสูจน์กึ๋น "แม่ทัพเอก-กุนซือป๊อก-ช่อจรยุทธ์" ทัพหลังม็อบสู้ฝ่ายรบ. ใครจะ
พลาด ใครจะอึดกว่ากัน!? 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894420?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894420?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894420?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

"กระทรวงศึกษาไปทางไหนครับ"? 
   

 
 

           ถ้าบอกว่า "นักเรียน-นักศึกษา" ขณะนี้ เปรียบเหมือนดอกไม้ท่ีก าลังบาน 
ก็ต้องเสริม ว่า......เป็นการบานในแปลงบ่มเพาะของจักรวรรดินิยมตะวันตก "สหรัฐ-ยุโรป" ที่หว่านปุ๋ยผ่านเอ็นจี

โอ, องค์กรช่วยเหลือทางสังคมและทางการศึกษาที่แทรกไปตามชุมชน โรงเรียน มหา 'ลัย วัด ในคราบนักบุญทางสังคม 
กระทั่งในพรรคการเมือง ในสภาฯ ในรัฐบาล ในวงการข้าราชการ สื่อ ก็มีซึมแทรกอยู่ทั่ว ไม่ใช่เพ่ิงมีปี-สองปี แต่มีมา
ยาวนาน ทั้งตัวตน ทั้งวิธีการให้ทุน เหมือนให้เพ็ดดีกรี ในรูปแบบต่างๆ 

ฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจ......... ที่เห็นนักเรียน-นักศึกษา "พรึ่บ" ได้พร้อมกัน เหมือนว่าใจตรงกัน ใจจึงสั่งมาร่วม
กันเอง โดยไม่มีใครนัดหมายมารวมกันชูป้าย มาตะโกนหาประชาธิปไตย "เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ" ของปิยบุตร 

และไปไกลถึงขั้น....... ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบัน เดินหน้าล้มล้าง! ถามกันว่า มารูปแบบเดียวกับที่
สหรัฐ-ยุโรปใช้ "ปฏิวัติฮ่องกง" ใช่หรือไม่? 

ก็ไม่รู้.... สังเกตเอาละกัน การบานของดอกไม้นักเรียน-นักศึกษา มันเป็นการบานแบบมี "เชียร์ ลีดเดอร์" ก ากับ
ระบบ-ขั้นตอน แล้วใครคุมระบบและจัดขั้นตอนเคลื่อนไหว-สั่งการ? คนนั้นชื่อ "ทวิตเตอร์" ไง! นักเรียน-นักศึกษาคน
ไหนไม่มีมือถือบ้างล่ะ ๒๔ ชั่วโมง เว้นนอนหลับ ไม่เพียงนักเรียน-นักศึกษาเท่านั้น เกือบทุกคน ไม่ก้มหัวให้ใคร......... 
นอกจาก "จอมือถือ"! 

ดังนั้น ใครที่บอกว่า "ผมไม่เก่ียว-ผมไม่ไปชุมนุม" กับการชุมนุมของนักเรียน-นักศึกษา ไอ้คนนั่นแหละ "ตัวการ" 
ที่คอยสั่งการ นัดแนะ แต่ละขั้นตอน แต่ละมูฟเมนต์ ผ่านทวิตเตอร์ ในม็อบ "ล้มประเทศ-ล้มสถาบัน" เข้าใจตรงกันแล้ว
นะ! ปฏิบัติการขั้นต่อไปของ "โจชัว หว่อง เมืองไทย" จะตามสเต็ปที่ฮ่องกงหรือไม่ ก็คอยตามดู 

ถ้านักเรียน-นักศึกษา ชูป้าย "Liberate Thailand" วันไหน เอาธงชาติสหรัฐ, ธงชาติอังกฤษมาโบก กระชากฉีก
ธงชาติไทยกระทืบ แบบนั้น-วันนั้น ต้องไปถามผู้รู้  อย่าง "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" ในฐานะผู้ช านาญการ
ประชาธิปไตย ว่ารุ่นใหม่ มาถึงจุดนี้ได้เพราะใคร? และแบบนี้ สไตล์ฮ่องกงโมเดลมั้ย? ก็ให้เขาช่วยอธิบายเป็นวิทยาทาน! 
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นักข่าวอังกฤษเสือกกะโหลกให้เห็นเป็นหน่อ-เป็นแนวน าร่องแล้วมั้ยล่ะ นายกฯ ถีบหน้าด้วยปิยวาจากลับไป
แบบผู้ดีไทยนวลๆ วานซืน ถ้าจริงใจต่อค าถามในหน้าที่สื่อ นักข่าวอังกฤษคนนั้นต้องไม่ท าตัวและตั้งค าถามกับนายกฯ 
หรือกับใครอย่างนั้น คือ อย่างที่มันตะโกนถามนายกฯ ว่า 

 -"มีเด็กๆ เรียกว่าท่านเป็นนายกฯ เผด็จการ รู้สึกอย่างไร?" 
            -"ที่ผ่านมา นายกฯ ยืนยันว่า มีการรับฟังเสียงของเด็กๆ มาตลอด แต่บนเวทีการชุมนุมยังยืนยันว่านายกฯ 
ไม่ได้รับฟังเสียงเรียกร้องจากพวกเขาที่มีหลายประเด็น 
            โดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องการ "ปฏิรูปสถาบัน" จะสามารถตอบสนองได้มากน้อยเพียงใด?" 

 ประเทศไทย ในสถานการณ์โลก มีประเด็นที่สังคมโลกหรือสังคมอังกฤษสมควรได้รับรู้มากมาย เช่น ท าไมการ
สาธารณสุขไทยจึงดีที่สุดในโลก ในขณะที่อังกฤษ เจริญด้วยวิทยาการแพทย์ กลับป่วย ๓ แสนกว่า ตาย ๔ หมื่นกว่า แต่
ไทย เคยป่วยแค่ ๓ พันกว่า ตายแค่ ๕๐ กว่าเท่านั้นเอง? และมีวิธีการอย่างไร ท าให้ไทยเป็นประเทศ "ปลอดโควิด" 
ในขณะที่ทั้งโลก แม้ชาติที่ก้าวหน้าทางวิทยาทางการการแพทย์ , การวิจัย และยา อย่างสหรัฐ-อังกฤษ-ยุโรป กลับไร้วิธี
รับมือและรักษา ปล่อยตายทับถมทุกวันถึงขณะนี้? แต่นี่ นักข่าว Channel 4 กลับถามเรื่องยิบย่อยเฉพาะส่วน "สังคม
ภายใน" พุ่งเน้นเรื่อง "ปฏิรูปสถาบัน" ตั้งค าถามเจาะจงใช้ศัพท์ "นายกฯ เผด็จการ"  เหล่านี้ "นักเลงข่าว" รู้ดี ผู้ถามไม่
ต้องการค าตอบ ที่ต้องการคือ เจตนาใช้ค าถามนั้น"ชี้น า-ชี้แง่" ให้ผู้ฟัง-ผู้ชม "คล้อยตามข่าว" เชื่อและเกิดทัศนคติลบต่อ
สถาบันและนายกฯ 

สันดานจิ้งจอกหัวแดง ออกโรงชักใยปฏิบัติการร่วมขบวนการกับแก๊งสามสัสชัดๆ ถ้านักข่าวไทยไปตะโกนถาม
นายกฯ อังกฤษ "บอริส จอห์นสัน" บ้างว่า "เด็กๆ อังกฤษเรียกท่านว่า "นายกฯ ติ๊งต๊อง" เชื่อถือไม่ได้ หลอกต้มกระทั่ง 
"ควีนเอลิซาเบธ" ท่านรู้สึกอย่างไร?" 

เนี่ย..... แบบนี้ ที่อังกฤษจะให้นักข่าวและช่างกล้อง ๓-๔ คน เข้าไปยืนตะโกนถามกับบอริส จอห์สัน เอาค าถาม
มาเป็นหัวข่าวประจานบ้าง จะได้มั้ย? และคิดว่า แบบนั้น คนอังกฤษจะยินดีมั้ย? 

การเรียกร้อง เอะอะอ้าง "ประชาธิปไตย" ก็แค่ข้ออ้างบังหน้า ถามตรงๆ รัฐบาลที่เป็นอยู่ ไม่ได้มาตามระบอบ
ประชาธิปไตยหรือ? ก็เลือกตั้งมาด้วยกัน เพียงแต่เขาได้เป็นรัฐบาล แต่กูไม่ได้เป็น ก็อ้างเหตุ ไม่เป็นประชาธิปไตย ต้อง
ล้ม ต้องเลือกตั้งใหม่ ปลุกปั่น-ชักใย ใช้เด็กเป็นเครื่องมือบังหน้า เพ่ือให้ดูสมเหตุ-สมผล ก็ให้นักเรียนไปล้อมกรอบ อัด
รัฐมนตรี "ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ" ที่กระทรวงศึกษา 

เมื่อวาน (๒๐ ส.ค.๖๓) Taya Teepsuwan โพสต์ภาพและเรื่อง ว่า "เมื่อวานช่วงเช้าได้มีโอกาสไปฟังธรรม 
เนื่องในโอกาสเปิดอาคาร “มุ่งวิชชา” โรงเรียนปัญญาประทีป เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ปลูกฝังเรื่องวิชาชีวิตควบคู่ไปกับ
วิชาการ เสร็จแล้ว ได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ชยสาโรอีกครู่ใหญ่ ท่านได้ให้แนวทางในการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
การน าหลักอริยสัจ 4 สอดแทรกไปในการเรียน ผสมผสานระหว่างพุทธศาสน์ และวิทยาศาสตร์ 

การให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล ที่ส าคัญท่านได้ให้ “สติ” ในการท างาน การใช้ชีวิต และการรับมือกับปัญหาต่างๆ 
            ท่านบอกว่า การเปิดรับฟังความคิดของคนทุกฝ่ายไม่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล และ
หาทางออกร่วมกัน จริงใจต่อสิ่งที่พูด และสิ่งที่ท า จะท าให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ 
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            ถือเป็นบุญของเรา 2 คน ที่ได้ไปกราบท่านอาจารย์ในช่วงเวลาอย่างนี้ และจะน าค าสอนของท่านไปปฏิบัติ
ตลอดไป" 

 ในภาพก็เป็นรัฐมนตรีณัฏฐพลและคุณทยา ภริยาท่าน ก าลังรับโอวาทธรรมจาก "พระราชพัชรมานิต" หรือ 
"พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร" ตามที่คุณทยาโพสต์ กล่าวถึงการน าวิถีพุทธเสริมหลักสูตรการสอนในโรงเรียน ผมนึกขึ้น
ได้ นักเรียนมาร้องขอเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ พ่วงด้วยให้ปฏิวัติการเรียน-การสอนเสียใหม่ ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ 

อยากบอกว่า ถูกต้องที่สุด....... ท่านรัฐมนตรีโปรดน าค าที่ท่านชยสาโร ภิกขุ ชี้แนะที่ว่า........ 
"การเปิดรับฟังความคิดของคนทุกฝ่ายไม่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล และหาทางออก

ร่วมกัน จริงใจต่อสิ่งที่พูด และสิ่งที่ท า จะท าให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้" 
นั่นแหละ น าไปใช้เป็น "สะเก็ดไฟปัญญา" ถือโอกาสรื้อหลักสูตรการเรียน-การสอนปัจจุบันซะเลย นักวิชาการ

ทางการศึกษาในกระทรวง มีเป็นร้อย-เป็นพัน ทุกคนรอบรู้วิชาการท้ังสิ้น แต่เป็นฝ่ายเดินตามนโยบาย 
ดังนั้น ท่านต้องเชื่อฟังเด็ก ไม่งั้นจะถูกเด็กให้ยืนคาบไม้บรรทัด ยืนขาเดียวหน้ากระทรวง  รีบรื้อเก่าทิ้ง ระดม

ปัญญาวิชาการ ให้ออกแบบต าราเรียน-ต าราสอนใหม่เลยพูดกว้างๆ ว่า "เขียนหลักสูตรใหม่" มันง่าย แต่จะเขียนแบบ
ไหน อย่างไร นี่ซิมันยาก "ทันโลก-ทันยุคสมัย" อย่างเดียว ไม่พอ ต้องให้ "รู้ทันโลก- รู้ทันยุคสมัย" ด้วย น่าจะถูกใจว่าที่ 
"ผู้น าโลก-ผู้น าไทย" ในยุคอนาคตกาล 

ผมขอแนะน าให้ท่านรัฐมนตรีและคณะนักการศึกษาในกระทรวง ไปกราบนมัสการ ขอค าแนะน าจาก "พระเทพ
ศากยวงศ์บัณฑิต" (อนิลมาน ธัมมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งขอเมตตาจากท่าน ช่วยออกแบบหลักการเรียน-การสอน
ให้ด้วย พอบอกว่าพระ จะให้พระเขียนต าราแปลงโรงเรียนเป็นวัด เรียนจบให้บวชพระ-บวชชี หรืออย่างไร อย่างนี้ รุ่น
ใหม่เน็ตไอดอล ไม่ชุมนุมฉีกอกรัฐมนตรีหรือ? พระระดับท่านอนิลมาน จะออกแบบหลักสตรได้หรือไม่ นั้น....ไม่รู้?   

ผมรู้แต่ว่า...... ท่านอนิลมาน ตระเวนสอน ออกซ์ฟอร์ด, เคมบริดจ์ อังกฤษ, ฮาร์วาร์ด, แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์, 
สแตนฟอร์ด, มิชิแกน, เพนซิลเวเนีย, ซานตาคาลา สหรัฐ และ ฯลฯ ไม่แค่สอนตามมหา'ลัยระดับโลก...... 

ด้วยการสอนของท่าน มีนักศึกษาสนใจจนล้นเกินมากมาย หลายมหา 'ลัย จึงให้ท่านจัดคอร์ส ก าหนดหลักสูตร
การเรียน-การสอนได้เอง ในหลายๆ มหา'ลัย คุณสมบัติคร่าวๆ นี้......... 
            พอจะช่วยช้ีแนะหลักสูตรการเรียน-การสอนให้กระทรวงศึกษาฯ ได้มั้ยครับ?. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75090 
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รัฐพิธีขอขมาประเทศ 
 
 

กระแสการเมืองไทยในขณะนี้ ก าลังไหลออกจากรัฐสภาลงสู่ท้องถนน เริ่มต้นจากการชุมนุมของกลุ่มนิสิต 
นักศึกษาและเยาวชน ลามไปถึงระดับนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ ตื่นตัวทางการเมืองอย่างสูงนัดกัน ชู 3 นิ้วต่อต้านเผด็จ
การที่หน้าเสาธงหลังร้องเพลงชาติ หรือมิฉะนั้นก็ต่อต้านด้วยสัญลักษณ์อ่ืน เช่น โบหรือกระดาษสีขาว  กลายเป็นแฟชั่น
ใหม่ที่ลุกลามไปทั่วประเทศ หลายแห่งถูกโรงเรียนและครูขัดขวาง โรงเรียนหลายแห่งห้ามนักเรียนท ากิจกรรมการเมือง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสงสัยมีใครอยู่ข้างหลังการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก และอ้างว่า
นักเรียนไม่ได้เต็มใจชู 3 นิ้ว 

แต่ต้องท าเพราะกลัวถูกแกล้งแต่ตัวแทนรักเรียนหลายคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ท าอะไรที่ผิด
กฎหมาย ไม่ได้ท าผิดกฎหมายจราจร ไม่ได้ชุมนุมกีดกวางการจราจร ซ้ ายังใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 34 ที่ระบุ
ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน ฯลฯ และการสื่อความหมายด้วยวิธีอ่ืน” 
การชู 3 นิ้วต่อต้านเผด็จการเป็น “การสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน” ที่ไม่ใช่การพูดหรือการเขียน ทั้งหมดนี้เป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนในประเทศประชาธิปไตย เพราะถ้าประชาชนถูกปิดปาก ห้ามพูด ห้ามแสดงความคิดเห็นเสียแล้ว 
จะปกครองกันอย่างไร สังคมไทยน่าจะชื่นชมยินดีที่เยาวชนไทยตื่นตัวทางการเมือง 

สังคมไทยคงจะไม่ชื่นชมยินดีแน่นอน ถ้าหากนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชนไทย เป็นประเภทซื่อบื้อ คอย
นั่งจด นั่งฟังค าสอนของครู โดยไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักซักถามหรือคัดค้าน คอยรับฟังค าสั่งซ้ายหันขวาหัน เยาวชนเช่นนี้เป็น
รากเหง้าของระบอบเผด็จการ แต่เยาวชนที่รู้จักคิด รู้จัดซักถามหรือเห็นต่าง คือรากเหง้าประชาธิปไตย 
นายกรัฐมนตรีตั้งค าถามว่าการชุมนุมคราวนี้จะกลายเป็นวัฏจักรแบบเดิมๆหรือไม่ คล้ายกับจะบอกว่าการชุมนุมคือ
สาเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมไทย จึงถามว่าคราวนี้จะวนกลับไปสู่วัฏจักรเดิมหรือไม่ หลายครั้งการชุมนุมเป็นเหตุ
ความขัดแย้งจริง แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าการยึดอ านาจ หรือรัฐประหาร ก็เป็นวัฏจักรหนึ่งของความขัดแย้ง  ทั้งการยึด
อ านาจ หรือรัฐประหาร หรือการชุมนุมที่ไม่สงบล้วนเคยเป็นเหตุของความขัดแย้ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ เสนอให้รัฐบาลและรัฐสภาจัด “รัฐพิธีขอขมาประเทศไทย” ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เพ่ือสร้าง
ความสมานฉันท์ เนื่องจากประเทศขัดแย้งมานาน จนติดอยู่ในอดีตเดินหน้าสู่อนาคตไม่ได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1914209 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1914209
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ของดีต้องรอนาน 
 
 
 

หลังจากแช่เบ้าไม่กระดิกกระเดี้ยมาหนึ่งปีเต็มการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับหน้าปกประชาธิปไตย ไส้ในเผด็จการได้เริ่ม
เคลื่อนขบวนออกจากสถานีต้นทางอย่างเป็นทางการ 

เริ่มจาก 17 สิงหาคม นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ในนามพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มีการจัดตั้ง ส.ส.ร. เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง ถัดมาอีก 2 
วัน วันที่ 19 สิงหาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาลแถลงมติพรรคร่วมรัฐบาล เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 ให้มีการตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  แสดงว่าบัดนี้ พรรคร่วม
รัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ยกเว้นพรรคก้าวไกล) จะร่วมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร.ยก
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในแนวทางเดียวกัน ส่วน นายกฯลุงตู่ ที่เคยประกาศจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล
ประกบร่างของฝ่ายค้านแบบถึงไหนถึงกัน 

ล่าสุด “นายกฯลุงตู่” เปลี่ยนใจไม่เสนอร่างแก้ไขของรัฐบาล โดยให้พรรคร่วมรัฐบาล เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
กันเอง “แม่ลูกจันทร์” มองว่า เหตุผลที่พรรคฝ่ายค้าน กับพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบแนวทางให้มี ส.ส.ร.ยกร่างรัฐ-
ธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เพราะการแก้ไข “เป็นรายมาตรา” จะยุ่งยากชุลมุนวุ่นวาย เนื่องจากมีประเด็นต้องแก้ไขเยอะ
เหลือเกิน เป็นอันว่ายังเหลือแต่ ส.ว.ลากตั้งฝ่ายเดียว ที่ยังไม่มีมติชัดเจน จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ? 
หรือแก้ไขรายมาตรา? หรือไม่ยอมให้แก้ไขอะไรเลย?? ถ้า ส.ว.ลากตั้ง ไม่ร่วมด้วย การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ติดซอยตัน 
เพราะต้องใช้เสียง ส.ว.ลากตั้งโหวตเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 คน จากทั้งหมด 250 คน  “แม่ลูกจันทร์” ย้ า
ว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ จะใช้เวลาแก้ไขมากท่ีสุด...ไม่เกิน 3 เดือน 

แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับพิสดาร มีการลงคาถาอาคม ให้แก้ไขยากที่สุด หรือแก้ไขไม่ได้เลย  รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ นอกจากแก้โคตรยาก ยังต้องใช้เวลาแก้โคตรนานไม่ต่ ากว่า 2 ปี กว่าจะสะเดาะกุญแจดอกแรก เพ่ือแก้ไขมาตรา 
256 มาตราเดียว ต้องใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน  ต้องท าประชามติให้ประชาชนเห็นชอบอีก 3 เดือน รวมเป็น 6 เดือน 
ขั้นต่อไป ต้องให้ประชาชนทั่วประเทศเลือก ส.ส.ร.200 คน ต้องใช้เวลาอีก 4 เดือนจากนั้น ส.ส.ร.จะยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่อีก 6 เดือน แล้วต้องท าประชามติให้ประชาชนเห็นชอบครั้งที่ 2 อีก 3 เดือน หรือ 4 เดือนแล้วต้องบวกเวลารอ
ประกาศใช้อีก 3 เดือนรวมเบ็ดเสร็จตั้งแต่ป้ายแรกถึงป้ายสุดท้ายต้องใช้เวลา 2 ปี 
รอกันเหนียงยานละคุณโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1914253 
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ใบตองแห้ง – ปราบแผ่นดินไหว 
 

 
 

ปราบแผ่นดินไหว - ฝ่ายอนุรักษนิยมตื่นตระหนก ม็อบปลดแอกนัดชุมนุมใหญ่ครั้งแรก เต็มถนนราช
ด าเนิน คนรุ่นใหม่ล้นหลาม มีทั้งนักร้องนางงาม ระหว่างที่ยังตีอกชกหัว นอนตาไม่หลับ ตื่นเช้ามาก็เจอเด็ก
มัธยมทั่วประเทศชูสามนิ้ว ผูกโบสีขาวไล่เผด็จการ ช็อกตาตั้งเลยทีนี้  

สุวินัย ภรณวลัย ให้ค านิยาม “แผ่นดินไหวเชิงวัฒนธรรม” ชัดเจนเฉียบคม แต่กลับโทษว่า คนรุ่นใหม่วัย
ท างาน นิสิตนักศึกษา นักเรียน ถูกล้างสมอง คล้ายปฏิวัติวัฒนธรรมจีนยุคเหมา  ปฏิวัติวัฒนธรรมยุคเหมา ใช้
อ านาจรัฐปลุกความคิดสุดโต่ง เป็นอาวุธท าลายฝ่ายตรงข้าม แต่นี่คือปฏิวัติวัฒนธรรมต้านอุดมการณ์ครอบง า
ของรัฐ ของฝ่ายอนุรักษ์ ซึ่งปลุกความคิดสุดโต่ง เป็นเครื่องมือรัฐประหารตุลาการภิวัตน์มา 15 ปี  

วันนี้คือกระแสตีกลับ disruption ของวัฒนธรรมอ านาจอนุรักษนิยม ที่พังทลายทั้ง ในแง่อุดมการณ์
ความคิด และในแง่ที่ผู้มีอ านาจไม่สามารถด ารงตนอยู่ในศีลในธรรมตามปากสอน  ท าไมเด็กมัธยมออกมาจ านวน
มาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง “ไล่เผด็จการ” เผด็จการไม่ได้หมายความแค่ตู่ แค่ทหาร แต่รวมระบบการศึกษา 
อ านาจนิยมในโรงเรียน ตั้งแต่เสื ้อผ้าหน้าผมไปจนบังคับให้เชื ่อฟังโดยไม่มีเหตุผล (เด็กผู้หญิงน่าจะถูกกดทับ
มากกว่า) คนรุ่นใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เพราะโตในโลก disrupt อนาคตไม่มีหลักประกัน ต้องพร้อม
ปรับตัวกับความไม่แน่นอน คนรุ่นใหม่โตมากับโลกออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่แค่ส่งดอกไม้ “สวัสดีวันจันทร์” แต่ใช้ศึกษา
หาความรู ้ ความบันเทิง พร้อมกับใช้ถกเถียงกันทุกเรื ่อง ตั ้งแต่หนัง เพลง ดารา มาถึงการศึกษา การเมือง 
ประวัติศาสตร์ ฯลฯ แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ใช่หาความรู้จากนั่งฟัง แต่มาจากการถกเถียงแลกเปลี่ยน โดยเสมอ
ภาคกัน เพราะในโลกออนไลน์ทุกคนเป็น “นิรนาม” เอาชนะกันด้วยเหตุผล ใครแสดงความเห็นไม่เข้าท่า ก็โดน
ทัวร์ลงไม่เว้นหน้าอินทร์หน้าพรหม (กระทั่งหญิงหน่อย) 

ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็โตมาอย่างรู้จักเคารพสิทธิกัน ทุกคนเสมอหน้า ห้ามแซงคิว (รัฐมนตรีศึกษาจึง
ต้องไปต่อแถว) เช่นพวกเขาโตมากับเพื่อนที่เป็น LGBT ซึ่งถ้าใคร Bully แม้แต่ครู ก็โดนแฉคลิปออนไลน์ มันจึง
ปะทะโดยตรงกับระบบการศึกษาไทย ซึ่งเดิมทีก็ล้าหลัง แต่ 5-6 ปีนี้ถอยหลัง ยัดเยียดอุดมการณ์แห่งรัฐ ค่านิยม 12 
ประการ เพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์สดุดีท่องจ า ภายใต้อ านาจครูบังคับ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/Baitong-5.jpg
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ขณะเดียวกันก็มีปัญหาคุณภาพพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ เด็กอาจไม่ปฏิ เสธการกราบไหว้ ถ้าครูเป็นที่เคารพรัก 
ถ้า ผอ.อยู่ครบ 4 ปีจะย้ายไป เด็กรักอาลัย แต่ไม่ใช่ ผอ.มาใหม่ ให้เข้าแถวต้อนรับกราบไหว้เจ้ายศเจ้าอย่าง “ครู
ไหวใจร้าย” ไม่ใช่ชนะใจเด็กด้วยไม้เรียว แต่ด้วยความรักเอาใจใส่ ท าตัวเป็นแบบอย่าง “ครูเป็นสลิ่ม” ไม่ใช่แค่
ความเห็นต่าง แต่บังคับให้เด็กเชื่อความคิดตกยุคล้าหลัง ด้วยอ านาจ ด้วยไม้เรียว ตัดคะแนน ด้วยโมหะโทสะ
แบบเดียวกับศาสนา ไม่ใช่แค่ค าสอนห่างไกลสังคม แต่พระตัวเป็นๆ ก็ท าให้เสื่อมศรัทธา  
สถาบันครอบครัว ก็อย่าโทษว่าเสื่อมเพราะเด็ก พ่อแบบไหนกัน ออกมาดูแคลนลูกตัวเองว่าถูกล้างสม อง เพื่อ
ประโยชน์ทางการเมืองของขั้วที่สังกัด 

ฉันใดฉันนั้น รัฐประหารสืบทอดอ านาจ อ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ “คนดีปกครองบ้านเมือง” 
แต่ตรงกันข้าม ศีลธรรมเสื่อม ยุติธรรมล าเอียง ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เด็กเชื่อถือ  
เด็กจ านวนมากบอกว่าพ่อแม่เป็นสลิ่ม น่าจะใช่ คนชั้นกลางสอนให้ลูกนับถือคนดี เกลียดนักการเมือง “โตไปไม่
โกง” แต่วันนี้ตอบลูกไม่ได้ คนดีอะไร กวาดต้อนนักการเมืองซากเดนมาค้ า ตั้ง 250 ส.ว.มาโหวตตัวเอง พ่อค้า
แป้งเป็นรัฐมนตรีสอนเด็กพอเพียง แต่ไม่ท าตัวเป็นแบบอย่าง ยืมนาฬิกาหรูมาใส่ “ยืมใช้คงรูป” คิดว่าเด็กไม่รู้
หรือ ใครตั้ง ป.ป.ช. โทษพรรคอนาคตใหม่? ธนาธร ปิยบุตร เสือกตั้งพรรคมาให้คนรุ่นใหม่นิยม หาเสียงสะอาด 
นักการเมืองคุณภาพ กลับโดนยุบพรรค แฟลชม็อบจึงลุกฮือ เพราะหมดเชื่อถือความยุติธรรม แต่นั่นตั้งแต่ต้นปี 
วันนี้ม็อบเยาวชนไปไกลแล้ว “3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน” มีหลายประเด็นรวมกัน เช่น “อุ้มเขาท าไม” 
ภาพวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏทุกม็อบรัฐยังคิดว่าแผ่นดินไหวเชิงวัฒนธรรม เป็นแค่กระแสวูบวาบ เด็กเห่อ
ตามเพื่อน ตามแฟชั่น หลอกตัวเองว่าชู 3 นิ้วคือลูกเสือ โทษคนอยู่เบื้องหลัง โหมความเกลียดชังก้าวหน้าก้าว
ไกล ไล่จับแกนน าม็อบ ขณะที่ยอมแก้รัฐธรรมนูญเป็นพิธี ลดกระแส ซื้อเวลา แล้วคิดว่าจะหยุดแผ่นดินไหวได้  ใช้
อ านาจต ารวจ อ้างกฎหมายกวาดจับ ใครยังเชื่อถือความยุติธรรม ? ใช้อ านาจอย่างไรก็ไม่สามารถสกัดขวาง 
“แผ่นดินไหว” ฟอกล้างความคิด ทลายการครอบง าทางวัฒนธรรม 
ต่อให้รัฐประหาร ปิดสื่อปิดโลกออนไลน์ปิดประเทศเป็นเกาหลีเหนือ จับคนเป็นพันๆ ก็ไม่สามารถเอาชนะ
ความคิดคนรุ่นใหม่ เพียงแค่ท าให้กลัวพูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้ แล้วก็พังพินาศกันไปทั้งประเทศ  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4750466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4750466


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 
วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 - 09:37 น. 

ภูมิใจไทย กับ รัฐธรรมนูญ การแย่งซีน ช่วงชิง การน า 
 

 
 

การแถลงของพรรคภูมิใจไทยที่จะเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่เกิดขึ้น ณ รัฐสภา แม้จะ
คล้อยหลังการแถลงของพรรค ร่วมฝ่ายค้าน แต่ก็ถือว่าเป็นการแถลงที่ไม่ธรรมดา 1 ทุกอย่างเป็นมติพรรค 1 เป็นการ
แถลงน าโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค หากมองจากทางด้านของรัฐบาลย่อมถือได้ว่าพรรคภูมิใจไทยโดย 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ก้าวล่วงหน้าไปแล้ว 1 ก้าวใหญ่ในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งๆท่ีเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 
พรรคภูมิใจมิได้มี”เงื่อนไข”ในการเข้าร่วมรัฐบาลเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอในเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นี่ย่อมเป็นการชิง”การน า”อันเฉียบคมอย่างยิ่งชิงการน าเหนือพรรคประชาธิปัตย์ ชิงการน า
เหนือพรรคชาติไทยพัฒนา ชิงการน าเหนือพรรคพลังประชารัฐ 

ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เลือกจังหวะก้าวในการขับเคลื่อน ประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ช้า
กว่าพรรคภูมิใจไทยอย่าง เห็นได้ชัด ไม่ว่าจะมองในด้าน “มติพรรค” ไม่ว่าจะมองในด้านการออกโรงของหัวหน้าพรรค 
นั่นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ประเมินการเคลื่อนไหวของ”เยาวชนปลดแอก” ที่ขยายตัวเติบใหญ่เป็น “ประชาชนปลด
แอก” และโดยเฉพาะการออกมาของ”นักเรียน”ต่ ากว่าความเป็นจริง นั่นก็คือ ยังมะงุมมะงาหราอยู่ในความงุนงงสงกา
เหมือนกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตกอยู่ในสภาวะนะจังงัง ท าอะไม่ถูกอยู่ในขณะนี้  เนื่องจากยังอยู่ในยุค
โทรศัพท์”บ้าน”ขณะที่มี”สมาร์ทโฟน” เด่นชัดว่าไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังวิ่งวนอยู่
ในยุค”อะนาล็อก”แม้ยุค”ดิจิทัล”จะเข้ามาแล้ว 

ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นประเด็นอันแหลมคมที่สุดในทางการเมือง ค าถามมิได้อยู่ที่ว่าพรรค
การเมืองใดจะช่วงชิงได้ก่อน หากแต่อยู่ที่ว่าจะช่วงชิงอย่างไร เพราะภายหลังการมีรัฐธรรมนูญ”ใหม่” นั่นหมายถึงการ
ยุบสภาและการเลือกตั้งตอนนี้แหละที่ใครไม่ทันก็จะกลายเป็นคนหลงทางไปเลยนี่คือค าถามที่พรรคพลังประชารัฐ พรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนาจักต้องรีบหา”ค าตอบ” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2316418 
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