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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 สำนักข่าว INN ออนไลน ์ “ธนาธร”เสนอ4เรื่องต้องทำให้เพื่อความเป็นอยู่ปชช.ดีข้ึน 4 
2 มติชนออนไลน ์ ‘ธนาธร’ ลั่น บันไดก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการ คือ ‘เอาทหารออกจาก

การเมือง’ ร่างรธน.ใหม่-ปฏิรูประบบราชการ 
6 

3 มติชนออนไลน ์ ‘ภูมิใจไทย’ เตรียมออกร่างพรรคร่วมรบ. หวังรัฐสภามติเอกฉันทแ์ก้   
รธน. 

7 

4 มติชนออนไลน ์ ‘เทพไท’ เผยกมธ.แก้รธน. สรุป 5 ข้อ ชี้ทุกจุดอ่อนขัดอุดมการณ์ปชป.
ตั้งแต่แรกตั้ง 6 เม.ย. 2489 

8 

5 แนวหน้าออนไลน ์ ฝ่ายค้านรอก่อน! 'ไพบูลย์'กางวาระญัตติแก้รธน.เลื่อนไปปลายสมัยประชุม 9 
6 มติชนออนไลน ์ ไพบูลย์ ชี ้ช่องรบ. รอฟังกมธ.สรุปแนวทางแก้รธน. ก่อนชงญัตติประกบ     

ฝ่ายค้าน 
11 

7 สำนักข่าว INN ออนไลน ์ กมธ.เตรียมสรุปปมแก้ รธน. ก่อนยื่น “ชวน” 27ส.ค.นี้ 12 
8 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ประชาชนกังวลม็อบชุมนุมบานปลายจี้'บิ๊กตู'่รับฟังปัญหาด้วยตัวเอง 13 
9 แนวหน้าออนไลน ์ กังวล‘ม็อบปลดแอก’บานปลาย! โพลระบุปชช.จี ้‘บ ิ ๊กตู ่’รับฟังปัญหา          

ด้วยตนเอง 
15 

10 สำนักข่าว INN ออนไลน ์ NIDAโพล คนกังวลม็อบปลดแอกบานปลายขอนายกฯรับฟัง 17 
11 แนวหน้าออนไลน ์ ส.ส.นักเลงหนาว! สภาฯจ่อคลอดวิธีพิจารณาจริยธรรม แฉค้างอยู่กว่า 10 เรื่อง 18 
12 ผู้จัดการออนไลน ์ ส.ส.กร่าง-เถื่อน-ถ่อย-สถุน หนาว! เลขานุการฯจริยธรรม สภาฯ จ่อคลอด      

วิธีพิจารณา คาดอีก 2 สัปดาห์เสร็จ 
19 

13 ไทยรัฐออนไลน ์ “เชาว์” ห่วง สองข้ัวสุดโต่ง ไม่จบที่รุ่นเรา แต่จะจบที่รัฐประหาร 21 
14 มติชนออนไลน ์ ศรีสุวรรณ จ่อร้อง ปอท.เอาผิดสมาชิกพรรคการเมือง โพสต์รูปเด็กอนุบาล         

ชูสามนิ้ว 
23 

15 เดลินิวส์ออนไลน ์ จ่อร้องปอท.เอาผิดก้าวหน้า-ก้าวไกล ปมโพสต์รูปเด็กชู3นิ้ว 24 
16 สยามรฐัออนไลน ์ “สว.ตวง” ล ั ่นเล ือกแล้ว ขอยืนข้างระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
26 
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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดุสิตโพลช้ี 63%ของกลุ่มตัวอย่าง 2 แสนคนเห็นด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แนะรัฐบาลวางกำหนดเวลาให้ชัด 
30 

18 สยามรัฐออนไลน์ "ดุสิตโพล" เผย คนหนุนการชุมนุมนศ. ชี้ เป็นสิทธิ์ แต่อย่าจาบจ้วง 
เห็นด้วยให้ "บิ๊กตู่" ยุบสภา ลาออก 

32 

19 มติชนออนไลน ์ เทพไท ช้ี4เหตุผล ปชป.ต้องแก้ไข รธน.4ข้อ จี้ทุกพรรคจับมือก่อน
บ้านเมืองวิกฤต 

34 

20 เนช่ันสุดสัปดาห์ออนไลน์ อดีตส.ส.ร.ประกาศสนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญสร้างประชาธิปไตย 35 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ส่องปรากฏการณ์-นักเรียนชู3นิ้ว : รายงานพิเศษ 36 
2 ไทยรัฐออนไลน์ บริบทที่เปลี่ยนไป 40 
3 ไทยรัฐออนไลน์ รัฐบาล-ฝ่ายค้านชูธงแก้รัฐธรรมนูญ “เด้งรับ” ม็อบรุ่นใหม่ : ดึงฟืนรา

ไฟ ลดเกมเดือด 
42 

4 แนวหน้าออนไลน ์ ราชการแนวหน้า : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกับผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

46 

5 เนช่ันสุดสัปดาห์ออนไลน์ ตีเหล็กตอนร้อน ลมใต้ปีกแก้ รธน. 48 
6 ข่าวสดออนไลน ์ วิเคราะห์การเมือง - ท่วงท่า อาการ ของ อนุทิน ภูมิใจไทย ต่อ 

“รัฐธรรมนูญ” 
50 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ วุฒิภาวะทางการเมืองของคนในชาติเป็นเรื่องใหญ่ 52 
8 มติชนออนไลน ์ โรดแมป‘แก้ รธน.’ ปลดแอก พุ่งเป้า ส.ว. ลามไหม้ รบ.บิ๊กตู่ 54 
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22 สิงหาคม 2020 - 16:37 

“ธนาธร”เสนอ4เร่ืองต้องทำให้เพื่อความเป็นอยู่ปชช.ดีข้ึน 

 
“ธนาธร” เสนอ 4 เรื่องต้องทำให้เพื่อความเป็นอยู่ประชาชนดีข้ึน เช่ือประเทศไทยสร้างรัฐสวัสดิการได้ 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าและในฐานะที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างรัฐสวัสดิการ
หรือไม่” โดยเริ่มต้นด้วยการแจกแจงงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ ตามช่วงอายุที่คนไทยจะได้รับ พร้อมยืนยัน
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างรัฐสวัสดิการอย่างแน่นอน 

โดย นายธนาธร กล่าวว่า การจะทำให้สวัสดิการประชาชนดีข้ึนทำให้รัฐสวัสดิการเกิดข้ึนได้จรงิไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้  และ
ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพ แต่อยู่ที่เจตจำนงของผู้มีอำนาจว่าจะทำหรือไม่ ทั้งนี้ จะเป็นได้ต้องทำอย่างน้อย 4 
เรื่อง ได้แก่  เรื่องปฏิรูปส่วนราชการ หน่วยงานที่ซ้ำซ้อนต้องยุบให้เป็นหน่วยเดียว เพราะน่ันหมายถึงการลดค่าใช้จ่าย
ประจำอย่างบุคคลากร ครุภัณฑ์ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงิน เป็นต้นว่า สัดส่วนการ
เพิ่มขึ้นของข้าราชการที่ผ่านมามีทหารเพิ่มขึ้นเยอะกว่าพยาบาล นี่คือการจัดทรัพยากรที่ ไม่เหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศ 

เรื่องลดการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ กรณีอนุมัติซื้อเรือดำน้ำอีก 2 ลำ มูลค่า 22,500 
ล้านบาท และยังมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องอีก 8,400 ล้านบาท สำหรับท่าเรือจอด โรงงานเก็บตอร์ปิโด เรือยกพลข้ึนบก 
อาคารข้าราชการต่างๆ เป็นต้น คำถามคือสถานการณ์แบบนี้มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะซื้อเรือดำน้ำ และเรื่องการยุติการ
เอื้อกลุ่มทุน ซึ่งที่ผ่านมาโครงการต่างๆ ของรัฐเข้าทำนองว่านายทุนต้องมาก่อนส่วนประชาชนรอไปก่อน ยกตัวอย่าง 
การให้ประโยชน์กับบริษัทปลอดภาษีในสนามบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 บริษัทดังกล่าวได้รับ
การเยียวยาด้วยความรวดเร็ว แต่ประชาชนกว่าจะได้เยียวยาต้องรอนานมาก 

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ประเทศเรามีศักยภาพทำให้รัฐสวัสดิการเกิดข้ึนได้ อยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองว่าจะทำหรือไม่ 
จะกล้าคุยกับข้าราชการเรื่องการตัดงบที่ไม่จำเป็นหรือไม่ จะกล้าคุยกับนายทุนให้เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ไม่ใช่ประโยชน์ตัวเอง จะกล้าปฏิรูปกองทัพหรือไม่ จะกล้าปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนหรือไม่ 

ทั้งนี้ นายธนาธร กล่าวว่า บันไดขั้นแรกที่จะไปสู่รัฐสวัสดิการได้ ตนคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาทหารออกจาก
การเมือง แล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้ ทำให้การเมืองเป็นปกติ เมื่อถึงตรงนั้นแล้ว ต้องปฏิรูประบบราชการ ยุติ
รัฐราชการรวมศูนย์ กระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ต้องปฏิรูปกองทัพให้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน ลดขนาด 
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กองทัพลง ทำให้เป็นกองทัพที่ทันสมัย ต้องปฏิวัติระบบการศึกษา ลงทุนเพิ่มขึ้นในโรงเรียน กับครู กับเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น สิ่งที่ตนพูดไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางออกทางเดียวของประเทศที่เหลืออยู่ และเป็นบันได
ข้ันแรกที่จะได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_753678/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_753678/
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วันที่ 22 สิงหาคม 2563 - 16:22 น. 

‘ธนาธร’ ลั่น บันไดก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการ คือ ‘เอาทหารออกจากการเมือง’ ร่างรธน.ใหม่-
ปฏิรูประบบราชการ 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2318221 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2318221
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วันที่ 22 สิงหาคม 2563 - 16:35 น. 

‘ภูมิใจไทย’ เตรียมออกร่างพรรคร่วมรบ. หวังรัฐสภามติเอกฉันท์แก้รธน. 

 
ภท. เตรียมออกร่างพรรคร่วมรบ. หวังรัฐสภามติเอกฉันท์แก้รธน. 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
(ภท.) กล่าวถึงการยืนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ว่า ในภาพรวมในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จะต้องมีเสียงส.ส. 100 เสียง แต่พรรคภท.มีเพียง 61 เสียง จึงไม่สามารถยื่นร่างเองได้ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ก่อน
เช่นกัน จะมีก็เพียงพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่มีเสียงเกิน 100 เสียง ดังนั้นจึงต้องเป็นการร่วมลงช่ือเพื่อยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนนูญ ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องหารือกันในเรื่องนี้ โดยการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ในนามรัฐบาล แต่เป็นใน
นามของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ที่เป็นแนวทางรวมกัน โดยหลักการได้เนินเรื่องการเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน
มาตรา 256 และจะต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนญ(ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมกันร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยจะไม่แต่ต้องหมวด 1และ 2 เด็ดขาด ส่วนโครงสร้างของส.ส.ร. 200 ต้องมาดูว่านอกจากการเลือกตั้ง
แล้ว จะมีสัดส่วนของภาคนักวิชาการมากน้อยแค่ไหน เรืองนี้ต้องมาคุยกันอีกที 

เมื่อถามว่าหลักการของส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ใกล้เคียงกับของส.ส.ฝ่ายค้าน นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญหลาย
คนมีความเห็นที่ใกล้เคียงกัน เพราะต้องเริ่มที่มาตรา 256 เพื่อเปิดประตูการแก้รัฐธรรมนูญ และให้มี ส.ส.ร. มาทำหน้าที่
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2318269 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2318269
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วันที่ 22 สิงหาคม 2563 - 16:42 น. 

‘เทพไท’ เผยกมธ.แก้รธน. สรุป 5 ข้อ ช้ีทุกจุดอ่อนขัดอุดมการณ์ปชป.ตั้งแต่แรกตั้ง 6 เม.ย. 
2489 

 
‘เทพไท’เผย กมธ.แกร้ธน. สรุป 5 ข้อ ช้ี 5 จุดอ่อนขัดอุดมการณ์ปชป. 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2318280 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2318280
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วันเสารท์ี่ 22 สงิหาคม พ.ศ. 2563, 19.14 น. 

ฝ่ายค้านรอก่อน! 'ไพบูลย์'กางวาระญัตติแก้รธน.เลื่อนไปปลายสมัยประชุม 

 
กมธ.จ่อรับรองรายงานศึกษารื้อทิ้งรธน. เชื่อ 9-10 ก.ย.เข้าสภาฯ ด้าน “ไพบูลย์” เชื่อญัตติแก้ฉบับ 60 ไม่ทันเข้า
ประชุมร่วม 1 ก.ย. ชี้มี 3 กฏหมายค้าง ชงเลื่อนไปปลายสมัยประชุม รอฟังกมธ.สรุปข้อเสนอก่อน 

เมื ่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื ่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 คนที่ 1 กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำรายงานศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการจัดทำ
รายงาน โดยจะเสร็จสิ้นในวันที่ 25 สิงหาคม และจะนัดประชุมกมธ.ในวันที่ 27-28 สิงหาคมเพื่อรับรองรายงานผล
การศึกษา ก่อนเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป โดยคาดว่า จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่
เพื่อพิจารณาได้ในวันที่ 9-10 กันยายนนี ้

ส่วนกรณีที ่สภาฯจะนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื ่อพิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ของฝ่ายค้าน ใน
วันที่ 1 กันยายนนั้น ส่วนตัวเมื่อไปดูจากระเบียบวาระประชุมร่วมรัฐสภาขณะนี้ ยังมีกฏหมายที่ต้องพิจารณาก่อนหน้า
ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 3 ฉบับ ดังนั้น คิดว่า ไม่น่าทันได้พิจารณาได้ในวันที่ 1 กันยายน เพราะกฏหมาย 3 ฉบับ
ต้องใช้เวลาพิจารณาพอสมควร อีกทั้ง ขณะนี้ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลก็ยังไม่ได้เสนอเข้าสู่สภาฯ จึงคิดว่า ควร
รอรายงานผลสรุปของกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2560 ก่อนทำให้เป็นไป
ตามขั้นตอน ไม่เช่นน้ัน การที่สภาฯ ตั้งกมธ.วิสามัญข้ึนมาศึกษาก็จะเป็นเสียเปล่า 

“ถ้าการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในสมัยประชุมนี้ผมคิดว่า ยังไม่สาย อีกทั้งขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยาย
เวลาการประชุมรัฐสภาปิดสมัยประชุมนี้ ออกไปเป็นวันที่ 25 กันยายนแล้ว ดังนั้น เมื่อสภาฯพิจารณารายงานศึกษาการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาฯเสร็จ ในช่วงวันที่ 9-10 กันยายน แล้วช่วงปลายสมัยประชุม ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ที่
ประชุมรัฐสภามาพิจารณาร่วมกันก็ยังไม่สาย โดยยังถือว่าอยู่ในสมัยประชุมนี้ ถึงต้องนั้นก็จะได้พิจารณาพร้อมๆกันหมด
เลย ทั้งญัตติของรัฐบาลและฝ่ายค้าน” นายไพบูลย์ กล่าว 
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สำหรับญัตติที่ประชาชนเข้าชื่อร่วมกับ ไอลอว์ และเครือข่ายนั้น คิดว่า คงไม่ทันสมัยประชุมนี้อยู่แล้ว เพราะแม้จะ
รวบรวมรายชื่อได้ทัน แต่ก็ยังต้องใช้เวลาสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่ออีก ส่วนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับของส.ว.นั้น ตนไม่ทราบว่า ส.ว.จะยื่นหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ยินข่าว เช่ือว่า คงไม่ยื่น แต่จะมาพิจารณาจาก
ญัตติของ ส.ส.  ดังนั้น จึงคิดว่า น่าจะมี 2 ญัตติของรัฐบาลกับฝ่ายค้านสำหรับการพิจารณาเท่านั้น 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/513451 
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วันที่ 22 สิงหาคม 2563 - 20:20 น. 

ไพบูลย์ ชี้ช่องรบ. รอฟังกมธ.สรุปแนวทางแก้รธน. ก่อนชงญัตติประกบฝ่ายค้าน 

 
กมธ.จ่อรับรอง รายงานศึกษารื้อทิ้งรธน. เชื่อ 9-10 ก.ย.เข้าสภาฯ ด้าน “ไพบูลย์” เชื่อ ญัตติแก้ฉบับ 60 ไม่ทันเข้า
ประชุมร่วม 1 ก.ย. ช้ี มี 3 กม.ค้าง ชงเลื่อนไปปลายสมัยประชุม รอฟังกมธ.สรุปข้อเสนอก่อน 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2318496 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2318496
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 23 สิงหาคม 2020 - 07:10 

กมธ.เตรียมสรุปปมแก้ รธน. ก่อนยื่น “ชวน” 27ส.ค.นี้ 

 
กมธ. แก้ รธน. เตรียมสรุปรายงานทั้งหมด 25 ส.ค.นี้ ก่อนส่ง "ชวน" วันพฤหัสบดี เตรียมบรรจุเข้าวาระประชุมให้      
ส.ส.รับรอง 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าของการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า 
ขณะนี้อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ได้จัดทำรายงานการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยจะสรุปปิดเล่มสุดท้ายให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคมนี้ 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า เมื่อปิดเล่มเสร็จสิ้นแล้วทางคณะทำงานจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการครั้ง
สุดท้ายในวันพฤหัส ที่ 27 สิงหาคมนี้ และส่งต่อให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_753735/ 
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23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:34 น. 

ประชาชนกังวลม็อบชุมนุมบานปลายจ้ี'บิ๊กตู่'รับฟังปัญหาด้วยตัวเอง 

 
23 ส.ค.2563  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของ
ประชาชน เรื่อง “ม็อบกลุ่มประชาชนปลดแอก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 จากประชาชนที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอยา่ง 
เกี่ยวกับการชุมนุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 16 สิงหาคม ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master 
Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์โดยกำหนด ค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงใน
สังคมจากการชุมนุม   ของกลุ่มประชาชนปลดแอก พบว่า ร้อยละ 26.37 ระบุว่า กังวลมาก เพราะ เกรงว่าจะเกิดความ
รุนแรงขึ้นและอาจจะมีมือที่ 3 เข้ามาแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมา และอยากให้เลื่อนการชุมนุมออกไปก่อนจนกว่าการ
แพร่ระบาดโควิด – 19 จะหมดไป 100% ร้อยละ 34.76 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ เกรงว่าจะมีการปลุกระดมใหเ้กดิ
ความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นด้วยและไม่เหน็ด้วย อาจจะทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกลกูหลง ได้รับบาดเจ็บ ร้อยละ 
14.18 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุม
เท่านั้น และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ร้อยละ 24.16 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ เป็นเหตุการณ์ปกติของ 
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การเมืองไทยที่มีมาต้ังเเต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นสิทธิในการแสดงเหตุผลของกลุม่ประชาชนปลดแอก และเป็นการชุมนมุ
อย่างสงบ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดำเนินการกับการชุมนุม พบว่า ส่วนใหญ่    
ร้อยละ 45.27 ระบุว่า ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตนเอง รองลงมา ร้อยละ 24.16 ระบุว่า ควรยุบสภาเพื่อ
เลือกตั้งใหม่ทันที ร้อยละ 11.43 ระบุว่า ควรประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนญู
แล้วยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 11.36 ระบุว่า ควรใช้กลไกรัฐสภาในการฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุม ร้อยละ 9.07 
ระบุว่า ควรประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา แล้วยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 8.54 ระบุว่า  ควรใช้กลไก
ราชการเพื่อรักษาความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม ร้อยละ 6.17 ระบุว่า ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร ร้อยละ 4.50 ระบุว่า 
ควรใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำผิด และร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ  

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75268 
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วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 07.44 น. 

กังวล‘ม็อบปลดแอก’บานปลาย! โพลระบุปชช.จ้ี‘บิ๊กตู่’รับฟังปัญหาด้วยตนเอง 

 
23 สิงหาคม 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ
ของประชาชน เรื่อง “ม็อบกลุ่มประชาชนปลดแอก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 จากประชาชน
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วย
ตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 16 สิงหาคม ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก 
(Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนด ค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการสำรวจ เมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรง
ในสังคมจากการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก พบว่า ร้อยละ 26.37 ระบุว่า กังวลมาก เพราะเกรงว่าจะเกิด
ความรุนแรงข้ึนและอาจจะมีมือที่ 3 เข้ามาแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมา และอยากให้เลื่อนการชุมนุมออกไปก่อนจนกว่า
การแพร่ระบาดโควิด-19 จะหมดไป 100% 

ร้อยละ 34.76 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะเกรงว่าจะมีการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย อาจจะทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกลูกหลง ได้รับบาดเจ็บ 

ร้อยละ 14.18 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการ
ชุมนุมเท่านั้น และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

ร้อยละ 24.16 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะเป็นเหตุการณ์ปกติของการเมืองไทยที่มีมาต้ังเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิทธิ
ในการแสดงเหตุผลของกลุม่ประชาชนปลดแอก และเป็นการชุมนุมอย่างสงบ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/
ไม่สนใจ 

ท้ายท่ีสุด เมื่อถามถึงสิ่งท่ีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดำเนินการกับการชุมนุม พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 45.27 ระบุว่า ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตนเอง 

รองลงมา ร้อยละ 24.16 ระบุว่า ควรยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ทันที 
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ร้อยละ 11.43 ระบุว่า ควรประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาเพื่อ
เลือกตั้งใหม่ 

ร้อยละ 11.36 ระบุว่า ควรใช้กลไกรัฐสภาในการฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุม 

ร้อยละ 9.07 ระบุว่า ควรประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา แล้วยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ 

ร้อยละ 8.54 ระบุว่า ควรใช้กลไกราชการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 

ร้อยละ 6.17 ระบุว่า ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร 

ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ควรใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำผิด 

ร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/513509 
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วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 08:26 น. 

NIDAโพล คนกังวลม็อบปลดแอกบานปลายขอนายกฯรับฟัง 

 
"นิด้าโพล" เผย ประชาชนห่วงม็อบรุนแรงบานปลาย ช้ี นายกฯ ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตนเอง 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,312 
หน่วยตัวอย่าง เร ื ่อง “ม็อบกลุ ่มประชาชนปลดแอก” ทำการสำรวจระหว่างวันที ่ 18 – 20 ส ิงหาคม 2563 
เมื ่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคมจาก          
การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก พบว่า ร้อยละ 26.37 ระบุว่า กังวลมาก เพราะเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงข้ึนและอาจจะมี  
มือที่ 3 เข้ามาแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมา และอยากให้เลื่อนการชุมนุมออกไปก่อนจนกว่าการแพร่ระบาดโควิด – 19 
จะหมดไป 100% ร้อยละ 34.76 ระบุว่า ค่อนข้างกังวลเพราะเกรงว่าจะมีการปลุกระดม ร้อยละ 14.18 ระบุว่า 
ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมเท่านั้น 
และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดำเนินการกับการชุมนุม พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร ้อยละ 45.27 ระบ ุว ่า ควรร ับฟ ังปัญหาจากกลุ ่มผ ู ้ช ุมนุมด ้วยตนเอง รองลงมา ร ้อยละ 24.16 ระบ ุ ว่า 
ควรย ุบสภาเพ ื ่อเล ือกต ั ้ งใหม ่ท ันท ี ร ้อยละ 11.43 ระบ ุว ่า ควรประกาศแก ้ไขร ัฐธรรมนูญมาตรา 256 
เ พ ื ่ อ เ ป ิ ดท า ง ให ้ ม ี สภา ร ่ า ง ร ั ฐ ธ ร ร มน ูญแล ้ ว ย ุ บ สภา เ พ ื ่ อ เ ล ื อ กต ั ้ ง ใ หม ่  ร ้ อ ยล ะ  11 . 36  ร ะบ ุ ว่ า 
ควรใช้กลไกรัฐสภาในการฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุม ร้อยละ 9.07 ระบุว่า ควรประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา 
แล้วยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 8.54 ระบุว่า ควรใช้กลไกราชการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ร้อยละ 
6.17 ระบุว่า ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ควรใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำผิด และร้อยละ 
0.99 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_753834/ 
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วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.12 น. 

ส.ส.นักเลงหนาว! สภาฯจ่อคลอดวิธีพิจารณาจริยธรรม แฉค้างอยู่กว่า 10 เร่ือง 

 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วย
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม พ.ศ.... หลัง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นร้อง
จริยธรรมนายมงคงกิตติ ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื ่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เนื ่องข่มขู่ทำร้ายร่างกายนายสิระ       
เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนในฐานะเลขานุการฯ ได้ร ับมอบหมายจากนายชวน หลี กภัย 
ประธานสภาผู ้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ให้เป ็นประธานคณะทำงานเพื ่อยกร่างระเบียบ
คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม พ.ศ.... ซึ่งเป็นวิธีพิจารณา
คำร้องจริยธรรมของส.ส. ทั ้งวิธีการยื ่นคำร้อง ลักษณะความผิดจริยธรรมมีแบบใดบ้าง การพิจารณาคำร้อง และ          
การจำหน่ายคำร้อง เป็นต้น โดยได้มีการยกร่างขึ้นมาแล้ว ซึ่งได้นำของเดิมในปี 2553 มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ระเบียบใหม่ให้ทันสมัย 

นายนิกร กล่าวต่อว่า ในระเบียบว่าด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฉบับใหม่นี้ จะมีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งที่
ผ่านมาไม่เคยมีกำหนดมาก่อน นั่นคือ จะมีการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำร้องด้วย เพื่อบังคับให้คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ต้องพิจารณาให้เสร็จ ภายใน 60 วัน หลังจากพิจารณาแล้วว่า คำร้องนั้นถูกต้อง แต่หากไม่เสร็จสามารถ
ขยายเวลาได้โดยมติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีก 30 วัน เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

"สำหรับโทษตามข้องบังคับจริยธรรมมีทั้งโทษที่ร้ายแรงกับไม่ร้ายแรง หากพบว่า มีโทษไม่ร้ายแรง คณะกรรมการ
จริยธรรมฯสามารถพิจารณาได้เอง ด้วยเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ แต่ถ้าเป็นโทษร้ายแรง ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร โดยใช้เสียง 2 ใน 3  เพื่อส่งต่อให้ไปป.ป.ช.พิจารณาสิ้นสภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทราบว่า มี
คำร้องจริยธรรมของส.ส. รวมกัน 10 กว่าเรื่องแล้ว ผมได้นัดคณะทำงานมาพิจารณาร่างในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ และจะ
พิจารณาให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ก่อนส่งให้เสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมคณะใหญ่ ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มผีล
บังคับใช้ทันที เพื่อตั้งมีมติคณะอนุกรรมการฯ ข้ึนมาพิจารณาคำร้องจริยธรรมส.ส.ที่รออยู่ 10 กว่าคำร้องต่อไป"นายนิกร 
กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/513470 

https://www.naewna.com/politic/513470
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22 ส.ค. 2563 19:30  

ส.ส.กร่าง-เถื่อน-ถ่อย-สถุน หนาว! เลขานุการฯจริยธรรม สภาฯ จ่อคลอดวิธีพิจารณา คาด
อีก 2 สัปดาห์เสร็จ 

 
เลขานุการฯจริยธรรม สภาฯ จ่อคลอดวิธีพิจารณา คาดอีก 2 สัปดาห์ เสร็จแน่ ปิดช่องช่วย กำหนดชัดไม่เกิน 90 วัน
ต้องรู้ผล 

วันน้ี (22 ส.ค.) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมสภา
ผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรม พ.ศ.... หลัง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นร้องจริยธรรม    
นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ เนื่องจากข่มขู่ทำร้ายร่างกาย นายสิระ เจนจาคะ 
ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนในฐานะเลขานุการ ได้รับมอบหมายจาก นายชวน หลี กภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการ ให้เป็นประธานคณะทำงานเพื่อยกร่างระเบียบคณะกรรมการจริยธรรม
สภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม พ.ศ.... ซึ่งเป็นวิธีพิจารณาคำร้องจริยธรรมของ ส.ส. 
ทั้งวิธีการยื่นคำร้อง ลักษณะความผิดจริยธรรมมีแบบใดบ้าง การพิจารณาคำร้อง และการจำหน่ายคำร้อง เป็นต้น โดย
ได้มีการยกร่างขึ้นมาแล้ว ซึ่งได้นำของเดิมในปี 2553 มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่ให้ทันสมัย 

นายนิกร กล่าวต่อว่า ในระเบียบว่าด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฉบับใหม่นี้ จะมีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งที่
ผ่านมา ไม่เคยมีกำหนดมาก่อน นั่นคือ จะมีการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำร้องด้วย เพื่อบังคับให้คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ต้องพิจารณาให้เสร็จ ภายใน 60 วัน หลังจากพิจารณาแล้วว่า คำร้องนั้นถูกต้อง แต่หากไม่เสร็จสามารถ
ขยายเวลาได้ โดยมติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีก 30 วัน เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งโทษตามข้องบังคับจริยธรรมมีทั้ง
โทษที่ร้ายแรงกับไม่ร้ายแรง หากพบว่า มีโทษไม่ร้ายแรง คณะกรรมการจริยธรรมฯสามารถพิจารณาได้เอง ด้วยเสียง 2 
ใน 3 ของคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นโทษร้ายแรง ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้เสียง 2 ใน 3 เพื่อส่งต่อ
ให้ไป ป.ป.ช.พิจารณาสิ้นสภาพต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทราบว่า มีคำร้องจริยธรรมของ ส.ส. รวมกัน 10 กว่าเรื่องแล้ว ซึ่งตนได้นัดคณะทำงานมาพิจารณา
ร่างในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ และจะพิจารณาให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนส่งให้เสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมคณะ
ใหญ่ ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อตั้งมีมติคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาคำร้องจริยธรรม ส.ส.       
ที่รออยู่ 10 กว่าคำร้องต่อไป 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000086234 
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22 ส.ค. 2563 19:40 น. 

“เชาว์” ห่วง สองข้ัวสุดโต่ง ไม่จบท่ีรุ่นเรา แต่จะจบท่ีรัฐประหาร 

 
“เชาว์” อดีตรองโฆษก ปชป. ช้ี รธน.ใช้ 3 ปี มีจุดบกพร่อง แนะ ถามปชช.แก้ หรือร่างใหม่ ห่วงสองข้ัวสุดโต่งไม่จบที่รุน่
เรา แต่จะจบที่รัฐประหาร ติง “วรงค์” ภักดีจริง อย่าดึงสถาบันโยงการเมือง 

วันที่ 22 ส.ค. นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวน้ากลุ่มไทย
ภักดี โพสต์เฟซบุ๊กเชิงยั่วยุถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อย่าทำให้ประชาชน 16 ล้านคนที่ลงประชามติต้องลุกขึ้นมา
ต่อต้านนั้นว่า ถ้าภักดีจริง จะต้องไม่ดึงเอาสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง และยังมีการอ้างประชาชนพร่ำเพรื่อ ซ้ำยังดึง
เอาสถาบันพระมหากษัตรยิ์มายุ่งเกี่ยวด้วย ทั้ง 2 ข้ัวขัดแย้ง ต่างก็กระทำในสิ่งที่ไม่บังควร ฝ่ายหนึ่งพยายามเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างที่สังคมไทยเคารพยกขึ้นเหนือหัว ขณะที่อีกฝ่าย หน้ามืดตามัว ไม่แยกแยะประเด็นเหมารวมทุกอย่างโดยใช้
สถาบันฯ มาเป็นที่แอบอิง จนแทบดูไม่ออกแล้วว่า ใช้อำนาจเพื่อรักษาสถาบัน หรือกำลังอ้างสถาบันมารักษาอำนาจ
ตัวเอง 

“ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญ ตนขอยกตัวอย่างปัญหาคือ การต่อท่อสืบทอดอำนาจให้ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรีได้ เป็นจุดที่ทำ
ให้อีกฝ่ายใช้เป็นประเด็นจนเกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นอยู่ในขณะนี้ แทนที่จะเอา 16 ล้านเสียงมาขู่ เราควรใช้วิธี
กลับไปหาประชาชนอีกครั้ง เพราะรัฐธรรมนูญใช้มาแล้ว 3 ปีกว่า เห็นข้อบกพร่อง และปัญหาในทางปฏิบัติหลายเรื่อง 
จึงควรกลับไปถามประชาชนอีกครั้งว่า จะให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าแก้จะแก้เฉพาะมาตรา หรือให้มี ส.ส.ร. มายกร่าง
ใหม่ จะเป็นการเคารพประชาชน ที่ลงประชามติก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน ก็ใช้เสียงของประชาชน มายุติข้อพิพาททาง
การเมือง ไม่ให้บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมือง เพราะเราไม่จำเป็นต้องรักกัน ไม่จำเป็นต้องเข้าใจกันในทุกเรื่อง 
แต่ต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน บนความหลากหลายทางความคิด และใช้วิจารณญาณตัดสิน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ด้วยหลักเหตุผล บนความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจ ขอให้ทุกคนในสังคมไทยต้องช่วยกันรั ้งสติตัวเองเพื่อนำพาชาติ
เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

นายเชาว์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยเสมือนอยู่ ระหว่างเขาควาย ฝ่ายหนึ่งเกาะเกี่ยวอยู่กับข้ัวอำนาจ ไม่ต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการล้มอำนาจเดิมเพื่อสถาปนาอำนาจใหม่ โดยมีตัวเองเป็นผู้ถืออำนาจ 
หากปล่อยให้ความขัดแย้ง 2 ฝ่ายลุกลามบานปลายไปเรื่อยๆ ความเสียหายจะเกิดข้ึนเหมือนอดีต และจะเป็นเงื่อนไขใน 
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การทำรัฐประหารอีกรอบ พวกที่เรียกร้องอยากเปลี่ยนแปลงให้จบที่รุ่นเรา ก็ต้องถามตัวเองด้วยว่า เคลื่อนไหวแบบนี้ 
มองไม่เห็นปลายทางหรอืว่า จะเกิดอะไร เว้นแต่ต้องการเหยียบกองเลอืดข้ึนเถลิงอำนาจ ส่วนผู้ที่ถืออำนาจในปัจจุบัน ก็
ต้องระมัดระวัง อย่าสร้างประเด็นที่ทำให้เกิดการยั่วยุจนเกิดชนวนเหตุเป็น "น้ำผึ้งหยดเดียว" หยุดตั้งสติกันสักนิด เปิด
พื้นที่ตรงกลางเพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ใช่ปลุกระดมให้เกิดการฆ่าฟันกันเอง 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1916013 
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วันที่ 23 สิงหาคม 2563 - 08:45 น. 

ศรีสุวรรณ จ่อร้อง ปอท.เอาผิดสมาชิกพรรคการเมือง โพสต์รูปเด็กอนุบาลชูสามนิ้ว 

 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2318617 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2318617
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อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 10.46 น. 

จ่อร้องปอท.เอาผิดก้าวหน้า-ก้าวไกล ปมโพสต์รูปเด็กชู3นิ้ว  
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ปอท.เอาผิดสมาชิก”ก้าวหน้า-ก้าวไกล” ปมโพสต์รูปเด็กอนุบาลชู 3 นิ้ว ส่อละเมิดสิทธิเด็ก 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นทีมคณะก้าวหน้าและสมาชิกพรรคก้าวไกลคนหนึ่ง ได้โพสต์
เฟสบุ๊กส่วนตัวเป็นรูปเด็กอนุบาล 2 แห่งหนึ่งในจ.ยโสธร ที่แต่งชุดนักเรียนอนุบาลพร้อมกับการชูมือสามนิ้วขึ้นเหนือ
ศรีษะ โดยไม่มีการปิดหน้าปิดตา พร้อมมีข้อความติดแฮทแท็กซ์ว่า “#อนุบาลต้านเผด็จการ ไม่หว่ัน ม.116 ภัยต่อความ
มั่นคงเผด็จการไดโนกะลา” 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับเด็กคนดังกล่าว ที่อาจจะเสียหายเกิดข้ึนในอนาคต และอาจ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กอย่างร้ายแรง และเป็นที่แปลกใจอย่างยิ่งว่าผู้ที่อ้างเป็นนักประชาธิปไตยทั้งหลาย
และองค์กรยูนิเซฟ(Unicef) ที่เคยออกแถลงการณ์ปกป้องสิทธิเด็กกรณีการชุมนุมทางการเมือง กลับหายหน้าไปไหน
ปล่อยให้เกิดกรณีเยี่ยงนี้ได้อย่างไร 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การนำรูปเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นเด็กที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส) 
มาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมิชอบ เป็นการกระทำที่มีลักษณะขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นการฝ่าฝืน ม.27 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ซึ่งมี
ความผิดตาม ม.79 ต้องระวางโทษจำคุกม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรบั และยังมีความผิดตาม 
ม.14 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกนิ 
5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย 

นอกจากนั้น ยังพบว่ามีผู้ที่แชร์รูปและข้อความดังกล่าวไปกว่า 195 คน ซึ่งผู้ที่กดแชร์โพสต์ดังกล่าวหรือ
เผยแพร่หรือสง่ต่อซึง่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวาง โทษจําคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจาํ
ทั้งปรับอีกด้วย 
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“ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะนำความไปร้องเรียนกล่าวโทษผู้โพสต์และผู้แชร์รูปและข้อความดังกล่าวต่อกองบังคับ
การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. เวลา 10.00 น. 
ที่ ปอท. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินการเอาผิดผู้ที่โพสต์รูปและแชร์รูปเด็กที่ขัด
ต่อกฎหมายและศีลธรรมดังกล่าวต่อไป”นายศรีสุวรรณ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/791372 
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23 สิงหาคม 2563 09:35 น. 

"สว.ตวง" ลั่นเลือกแล้ว ขอยืนข้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 
นายตวง อันทะไชย สว.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุคส่วนตัว ระบุว่า 

ผมเลือกข้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ปลดแอก ใครเอาแอกไปใส่คอเรา เราต่างหาก ที ่อยากเป็นสัตว์ ให้คนที่ใส่ความคิดให้เราเป็นสัตว์ เราเข้าใจ
สถานการณ์จริงหรือเพียงได้ยินเขาเล่ามา ผมเข้าใจวัฏจักรการเมืองและเกมการเมืองอย่างดี คนเก่งบนเวทีที่ไม่รอบคอบ
จะเป็นเพียงทางให้เขาย่ำผ่านไป (บาดเจ็บ พิการ ตาย ติดคุก) ผู้กำกับข้างนอก ลอยนวล คนเสียใจคือพ่อแม่ ผมผ่านวิถี
นีม้าแล้วหลายรอบ ผมจึงเลือกที่จะตั้งใจทำมาหากิน ประกอบสัมมาอาชีพ ที่ทำให้ชีวิต ไม่มีโอกาสตกงาน และไม่ทำให้
คนอื่นตกงาน เพราะปี 2564 น่าจะมีคนตกงานรวมแล้วเกิน 11 ล้านคนแน่นอน เร่งหาความรู้ เพิ่มทักษะ ให้ตนเอง
สามารถสร้างงานให้ตนเอง โลกความจริง ไม่มีรัฐบาลใดในโลกประชาธิปไตยหรือการปกครองระบบอื่น แล้วทำให้คนมี
งานทำ 100% ไม่มีความเท่าเทียมกันในการปกครองทุกระบบ นอกจากความเพ้อฝันที่ไม่รู้เท่าทันความจริง 

2. ยืนยันว่าประเทศมีปัญหาเพราะนักการเมืองเลวๆ ต้องการแย่งอำนาจกัน เพียงแต่มีเหตุผลมาเพื่อให้ได้อำนาจ
กลับคืน น้องๆ ที่ออกมาจัดม๊อบก็เป็นเพียงเครื่องมือของการเมืองอีกฝ่ายที่รู้เห็นกันอยู่ โดยลืมประเทศ และผลกระทบ
ต่อภาพรวมของประเทศ 

3. เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จากโควิด-19 เอาง่ายๆ ติดลบทุกประเทศทั่วโลก เกิน 50% แทนที่จะทำให้ประเทศมีขีด
ความสามารถ สร้างความได้เปรียบจากจดุแข็งและโอกาสของประเทศ กลับไม่ทำ เลือกซ้ำเติมประเทศ ไม่เลวจริง ไม่ทำ 

4. ประเทศไทย ที่จริงมีอะไรดีขึ้นมากมาย ในรอบเวลาหลังรัฐประหาร ขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ LPI (World 
Bank) ขีดความสามารถของประเทศ( IMD) การทำธุรกิจง ่ายข ึ ้น(Ease of doing Business) ของ World Bank 
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของไทยดีข้ึนมากมาย ถ้าเราลองดูข้อมูลที่ครบถ้วน นอกจากเราโง่ ไม่พยายามอ่านและสืบค้น จน
เป็นคนที่ไร้สติ ไร้ปัญญา ให้เขาชักจูงไปด้านไหนก็ได้ 
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5. การคอรัปช่ันต้ังแต่ผมเกิดมาจนจะครบ 60 ปี มีมาทุกยุค ทุกรัฐบาล ใครจะทำเชิงนโยบาย หลงอำนาจ ลืมตัวจนเขา
จับได้ เข้าคุกก็มากมาย หนีออกนอกประเทศก็มากมาย นักการเมืองเลวก็มาก ดีก็มาก ใครมีปัญญาเอานักการเมืองตาม

อุดมคติ มาได้ 100% บ้าง ผมมั่นใจว่าจนเราตายก็ไม่เห็นนักการเมืองในอุดมคติ 💯% ในสภา 

6. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เป็นระบอบประธานาธิบดีที่คนรุ่นใหม่(Young blood) อยากให้เป็น ไม่
เหมาะกับไทย อย่าดูถูกคนรุ่นเก่าเพราะเห็นว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ ดูวิกฤตโควิด-19 คงตอบโจทย์ได้ ประเทศไทยได้รับ
การจัดอันดับ 1 ในภูมิภาค อันดับ 6 ของโลก แต่นักการเมืองบางกลุ่มต้องการให้เป็นแบบประธานาธิบดี แบบไม่มีคน
ขวาง ทำอะไรได้ตามใจชอบเหมือนสหรัฐฯ บางประเทศในยุโรป กัมพูชา ฯลฯ แต่ระบอบเผด็จการ หรือระบอบ
คอมมิวนิสต์ที่มีผู้นำที่ดี เช่น สิงคโปร์ จีน ย่อมเจริญกว่าประชาธิปไตยจอมปลอมที่ มีผู้นำเลวๆ มาโกงประเทศโดยการ 
คอรัปช่ันเชิงนโยบายซึ่งหายนะของประเทศไทยมาจากจุดน้ีมากที่สุด ลงทุนการเมือง เพื่อสร้างกำไรจากธุรกิจการเมือง 

7. ประเทศไทย ไม่เจริญตามที่ควรจะเป็น เพราะความจริงมาจากการเมือง คนในภาครัฐ ร่วมกันโกงประเทศ มีแทบทุก
ระดับ จนมีคนพูดว่าไม่มีธุรกิจอะไรรวย เท่ากับธุรกิจที่เกิดจากการเมือง ร่วมทำนโยบาย โครงการ สร้างเงินให้ตัวเอง ถ้า
นักการเมือง และข้าราชการ ไม่ซื่อสัตย์ จับได้ว่าคอรัปชั่น แล้วประหารชีวิตแบบจีน ประเทศไทยจะเจริญมากระดับ
สูงสุด แล้วจะได้นักการเมืองดีเข้าสภา 

8. ในหลวง พระมหากษัตริย์ เริ่มต้นแผ่นดินไทย เกิดมากี่ปีแล้ว สู้กับต่างชาติ รักษาแผ่นดินมานานเท่าไร พ้นจากการ
เสียดินแดนกี่รอบ จากสุโขทัย มากรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จากแผ่นดินทุ่งนาของรัตนโกสินทร์ มาเป็น
เมืองที่เจริญ จากถนนทางเกวียนอีสาน มาเป็นมิตรภาพ 8 เลน มอเตอร์เวย์ .... ประเทศไทย ไม่ดีข้ึนตรงไหน จากไม่มี
มหาวิทยาลัย ก็มีมหาวิทยาลัยเกิน 145 แห่ง ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียน ตรรกะเมื่อมีกษัตริย์ ก็มีแผ่นดิน เมื่อมีแผ่นดิน ก็มี
การปกครอง ก็มีรัฐบาล มีเงินก็มาจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่เก็บภาษี เพื่อการลงทุน เมื่อมีรากเหง้าจึงมีใบ จึงยอมรับ
ไม่ได้ที่จะจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ไทย 

9. ผมเอง อดีตคือคนจน เด็กบ้านนอก ได้เห็นวิวัฒนาการจากทุ่งนาสู่ในเมือง ในฐานะนักเรียนที่ได้รับพระเมตตาจากใน
หลวงรัชกาลที่ 9 จนได้รับทุนพระราชทานเป็นกรณีพิศษ จากระดับมัธยมศึกษาจนจบ มหาวิทยาลัย ในช่วงเรียน
มหาวิทยาลัย ยังได้รับทุน มนข. หรือทุนนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน ของมู ลนิธิภายใต้พระบรมราชินูปถัมป์ จนจบ
การศึกษาระดับสูงสุด ผ่านการทำงานข้ามโลกมาเกิน 150 ประเทศ เป็นเจ้าของกิจการหลายด้าน เป็นอาจารย์พิเศษ 
เป็นที่ปรึกษา ซึ่งคนที่มีช่ือเสียงระดับประเทศหลายท่านก็ได้รับทุน 1 ใน 9 รูปแบบทุนจากในหลวง ทั้งนี้รวมถึงอาจารย์
และนักการเมืองอกตัญญูซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย ก็ได้รับทุนเช่นกัน สำหรับผมจึงเลือกสร้างความเจริญให้
ประเทศ แบบไม่ต้องมีอำนาจ แทนการทำลายประเทศเพื่อต้องการอำนาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

มูลเหตุที่ตั้งใจโพสต์ 9 ข้อ เพราะรากเหง้าของประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งดีอยู่แล้ว ความต้องการของ
น้อง/ลูก ที่ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการริดรอนสิทธิของกษัตริย์ไทย 10 ข้อ แต่ไม่ให้ริดรอนสิทธิ์ของตนเอง และในป้ายถือ
วันที่ 16/08/63 ผมว่ามันเกินไป ไม่สมควร และที่จัดกันก็อย่าทำให้มันกระทบต่อธุรกิจ อย่าเอามัน จะตายตอนจบ ส่วน
ในหลวงท่านจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ภาษีมันก็ใช้ตามงบประมาณแผ่นดินคนที่ประท้วงก็ใช้ภาษี
ผมเช่นกัน ถนน อาคารเรียน ......เงินเดือนค่าจ้างข้าราชการทุกตำแหน่ง ก็ล้วนแต่มาจากภาษีเราทั้งนั้น คนเกิดมามีทั้งดี 
และไม่ดีทุกคน แม้แต่ตัวเราเอง 
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ที่ผมโพสต์ เพราะ 771 ปี ของประเทศไทย ต้องยอมรับว่ากว่าจะเป็นแผ่นดินให้เราซุกหัวนอน เกิดสงครามกี่ครั้ง เสีย
ดินแดนกี่ครั้ง คนรุ่นใหม่ที่บอกว่าตัวเองเก่ง ได้สืบค้นมั๊ย ผมไม่เก่งแต่ก็เรียนหนังสอื สำนึกถึงคุณแผ่นดินเกิด ส่วนใครจะ
เขียนอย่างไร ผมก็รับฟัง ส่วนที่ควรแก้ไข ก็ต้องทำไป แต่ขอเล่าให้ฟัง ในฐานะคนที่ร่วมทำยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
2544 ยุคผู้ว่า CEO เป็นคนเขียนหนังสือ ทักษิณ - CEO ที่บอกไม่โกง อันความเป็นจริง พอมีอำนาจก็คือโกง จนคดีค้าง
ในศาล 7 คดี ที่เขาอยากทำกฏหมายนิรโทษกรรม แบบเหมาเข่ง ในวันที่ 2 พย. 54 ตอนน้ำท่วมใหญ่ แต่ไม่เป็นไร เกิด
เป็นคนขอให้รู้จริง อย่าว่าแต่คนอื่น รู้จริงติดคุก ก็รอดได้ ขอเล่าให้ฟัง 

1. ต้องดูเหตุผลที่เกิดระบบเผด็จการ การนิรโทษกรรมล้างผิดของรัฐบาลยิ่งลักษ์ที่โกง และสร้างความหายนะของ
ประเทศจากการขาดทุนโครงการจำนำข้าวเกือบ 6 แสนล้านบาท และนิรโทษกรรมนักการเมืองตี 2 คือเหตุที่ กปปส. 
ออกมาเดินนับล้านในช่วงนั้น ในปี 2553 เสื้อแดงหรือ นปช เผาสถานที่ราชการ ห้าง เผาเมือง ต่อมาในปี 2554 รัฐบาล
ตั้งใจคุมน้ำเกินมาตรฐานที่ควรทำ ปล่อยให้น้ำการเมืองท่วมจมบาดาล 3 เดือน หายนะไป 1.4 ล้านล้านบาทในปี 2554 
เหตุผลในครั้งนั้น กลับไปทบทวน เหตุการณ์ จะเข้าใจ สื่อมีมากมาย ถามว่าชอบเผด็จการมั๊ย ตอบว่าไม่ชอบ วันนั้นใคร
จะเป็นผู้นำบนความแตกแยก บนซากปรักหักพัง ณ วันที่คนเดินถนนถูกยิง ถูกระเบิด ตายจำนวนมาก เผด็จการจึง
เหมาะในช่วงเวลาน่ัน คือบ้านเมืองสงบ กลไกการเมืองตอนนั้นเละ คุณ ยิงลักษ์ผิดกฏหมาย ต้องออกจากนายกฯ เพราะ
ย้ายคุณถวิล แต่ต้องการสืบทอดอำนาจต่อโดยคนในรัฐบาล แต่ไร้อำนาจอันชอบธรรม ส่วนผลงานนายกฯ 6 ปี ถ้าเราดู
ความจริงมีไม่น้อย ผมรวมไว้หลายหน้ากระดาษ เจริญข้ึนมากหลายด้าน ยกเว้นช่วงโควิด-19 

2. รัฐธรรมนูญ ที่เขียนแต่ละฉบับ มีข้อดี ข้อเสีย ฉบับ 2560 ผมได้อ่านทั้งฉบับ 90 หน้า 279 มาตรา 

ข้อด ี

1. รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่บังคับให้ สส.ต้องสังกัดพรรค และมีการประกันเสรีภาพในการทำหน้าที่ผู้แทนปวงชน รวมถึงมี
ค ว า ม จ ร ิ ง จ ั ง ใ น ก า ร ส ร ้ า ง ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย ภ า ย ใ น พ ร ร ค ก า ร เ ม ื อ ง  ต ร ง น ี ้ ถ ื อ ว ่ า ม า ถ ู ก ท า ง แล้ ว  
2. ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมมีจุดแข็ง คือ จะทำให้เกิดสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคทุกพรรคมี สส.ตรงความเป็นจริง 
นั่นหมายความว่ารัฐบาลที่ตั้งข้ึนมาจะเข้มแข็งตามความเป็นจรงิ ส่วนฝ่ายค้านก็จะเข้มแข็งตามความเป็นจริง ซึ่งจะทำให้
การถ่วงดุลในสภาดีข้ึน” 

กรณีนี้ พรรคอนาคตใหม่ ได้เสียงมาก ถึงแม้ สส เขต ได้น้อย แต่คะแนน Popular vote ได้ 6 ล้านเสียง เมื่อใช้ระบบ
สัดส่วนผสม พรรคแต่ละพรรคได้คะแนนจากประชาชนมากี่เปอร์เซ็นต์ก็จะได้ สส.ตามเปอร์เซ็นต์นั้น ทำให้พรรคกลางๆ 
และพรรคขนาดเล็กก็จะมีที่นั่งมากขึ้น แต่ปัญหาคือทำให้ยากที่จะมีพรรคใดได้ สส.เกินครึ่ง รัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลผสม 
แล้วจะเกิดปัญหาไปอีกทาง คือ รัฐบาลไม่เข้มแข็ง ระบบเลือกตั้งแบบนี้จะทำให้คนกล้าเลือกพรรคที่ 3 พรรคที่ 4 
มากกว่าถูกบีบให้ต้องเลือกแค่ 2 พรรคใหญ่เหมือนที่ผ่านมา ถามว่ารัฐบาลผสมมีปัญหาหรอืไม่ ประเทศเยอรมนีตั้งใจให้
รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมเลยครับ จึงเลือกใช้ระบบนี้ เพราะอยากให้สภาสะท้อนความเป็นจริง 

3. ปราบโกงที่คนบอก ที่จริงทำได้ผิวๆ น่าจะใส่โทษ ประหารชีวิตไปเลย 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

29 

 

จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 

มี 2 เรื่อง คือ นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็น สส. และเรื่องของวุฒิสภาที่มีอำนาจมาก ควรแก้ ก่อนเลือกตั้ง ตอนนี้ มีการ
ประชุมร่วมกันนัดที่ 2 ของ กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ทั้ง 49 คน ที่มีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน คือผมเน้น 
ต้องรับฟังเสียงประชาชน 

ที่ผมอยากให้เพิ่ม คือ นักการเมือง ข้าราชการคอรัปช่ัน โทษ ประหารชีวิต ไปเลย การเมืองแบบทุนนิยมสามานย์ จะจบ
ลง 

3. ในประเด็นข้อเรียกร้อง ยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ใส่แอก ถ้าไม่โง่ลองคิดตามคือ ยุบ
สภา ลองประเมินกันว่า หากยุบสภาตอนน้ี จะเกิดอะไรข้ึน ผมว่าไม่ฉลาด เพราะ 

1.เลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน โดยที่รัฐธรรมนูญ 2560 ยังบังคับใช้อยู่เหมือนเดิม 

2.ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมยังคงใช้งาน คาดเดาว่าจะมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นเพิ่มอีกจำนวนมาก เพื่อมาช้อน
คะแนนผู้สมัครเขตไปให้ ผู้สมัครบัญชีรายช่ือได้เป็น ส.ส.ผลลัพธ์คือ เราจะได้พรรคการเมืองกลายพันธ์ุและรัฐบาลผสม
พรรคจำนวนมากที่ไร้เอกภาพและประสิทธิภาพ 

3.วุฒิสภาแต่งตั้งยังอยู่ ยังคงมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ส.ส.เสียงข้างมากที่ต้องใช้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
คือ 375 จาก 750 ดังนั้น โอกาสที่จะได้นายกรัฐมนตรีคนเดิม หรือ คนใหม่ที่มาจาก “การจัดต้ัง” โดยไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนจึงสูงมาก 

ผมส่วนตัว จึงอยากให้เดินตามขั้นตอน สุดท้าย เช่ือมั๊ย ยุบตอนน้ี พรรครัฐบาลก็ชนะ ดูจากเลือกตั้งซ่อม 4 รอบ 

คนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ต้องใหม่ด้วยปัญญา อย่าหูเบา เพียงฟังเขาเล่าต่อ สืบค้นให้มาก ร้อนแก้ตาย เย็นแก้ดี ผมเอง ดร. คำ
นาย อภิปรัชญาสกุล พ่อแม่ ทำนา อาชีพก่อนเข้ามหาลัย เด็กวัด ถีบสามล้อ ต่อยมวย ตักส้วม อาชีพปัจุบันหลังจบ
การศึกษา เป็น วิศวกร เจ้าของธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ปรึกษา และธุรกิจเทคโนโลยีหุ่นยนต์ IT อุตสาหกรรม4.0 เจ้าของสวน 
ฟาร์ม อาจารย์พิเศษ 45 สถาบันหลัก เขียนตำราก็ราว 300 เล่ม สนับสนุนเงินทุนการศึกษาในมูลนิธิของในหลวง และ
สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ผมเคยได้รับมา ทำมูลนิธิตัวเอง ไปช่วยงานโครงการหลวง 3 จังหวัดชายแดนใต้มามากกว่า 10 
ปี และบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2522 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176773 
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23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:57 น. 

ดุสิตโพลชี้ 63%ของกลุ่มตัวอย่าง 2 แสนคนเห็นด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญแนะรัฐบาลวาง
กำหนดเวลาให้ชัด 

 
23 ส.ค.2563 นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันน้ี” กลุ่มตัวอย่าง 197,029 
คน สำรวจระหว่างวันที่ 16 – 21 สิงหาคม 2563 พบผลที่สำคัญคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการประท้วงของนักศึกษา       
ณ วันนี้ เป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 59.11 ไม่ควรจาบจ้วงสถาบันฯ 41.76% เป็นห่วงเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ชุมนุม 40.41%  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3 ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 62.84% (ไม่
เห็นด้วย 24.85%) เห็นด้วยกับการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภาหรือลาออก 53.88% (ไม่เห็นด้วย 38.43%)และ
เห็นด้วยกับการเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน 59.47% (ไม่เห็นด้วย 29.19%) 

จากผลโพลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กลุ ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อการชุมนุมประท้วงว่าเป ็นการใช้สิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออก ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีข้ึน แต่
การชุมนุมนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิของผู้อืน่ มีความเป็นสุภาพชน ไม่จาบจ้วงสถาบันฯ ทั้งนี้ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดี และในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการเรียกร้องชุมนุม 53.71% และไม่เห็นด้วย 41.17%  

ด้านนายธนภัทร  ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจของ
สวนดุสิตโพลต่อกรณี การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน 
ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่อาจปฏิเสธได้ว่าน่ีเป็นผลิตผลทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยโดยแท้ ที่รับรองสิทธิ เสรีภาพ
การชุมชน และการประท้วงของประชาชนหรือนักศึกษาที่มีต่อรฐับาลหรอืสถาบันทางการเมืองอื่นๆ อย่างไรก็ตามการใช้
สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ก็จำต้องสำเนียกด้วยว่าไม่ควรให้เกินเลยกรอบของกฎหมายบ้านเมือง  
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 ในขณะที่ผลการสำรวจส่วนใหญ่ต่อข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และรัฐบาลจึงควร
ใช้โอกาสนี้ทำสัญญาประชาคมและกำหนด Timeline ให้ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วม หากข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ล่าช้าเกินควรหรือไม่ได้รับการสนองตอบจากรัฐบาลจะยิ่งทำให้เกิดความเร่งเร้าและ
เกิดข้อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องยุบสภาหรือลาออกหรืออาจจะมีการออกมาขับไล่รัฐบาลเหมือนดั่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็
เป็นได้ ดังนั้น รัฐบาลควรรับฟังข้อเรยีกร้องต่างๆ ผ่านผลการสำรวจนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการคิด วิเคราะห์และนำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์มิให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่าน้ี 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75273 
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23 สิงหาคม 2563 10:08 น. 

"ดุสิตโพล" เผย คนหนุนการชุมนุมนศ. ชี้ เป็นสิทธิ์ แต่อย่าจาบจ้วง เห็นด้วยให้ "บิ๊กตู่"    
ยุบสภา ลาออก 

 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง กลุ่มตัวอย่าง 197,029 คน เรื่อง “การ
ชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี ้”สำรวจระหว่างวันที ่ 16 – 21 สิงหาคม 2563 เมื ่อถามถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต ่อ“การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา พบว่า ร ้อยละ 59.11 ระบุ เป ็นการเรียกร้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย รองลงมาร้อยละ 41.76 ระบุ ต้องไม่จาบจ้วงสถาบัน ร้อยละ 40.41 ระบุ ห่วงเรื่องความปลอดภัย/อาจมี
ผู้ไม่หวังดี ร้อยละ 40.10 ระบุ ผู้เกี่ยวข้องควรรับฟัง 

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให้“แก้ไขรัฐธรรมนูญ” พบว่า ร้อยละ 62.84 ระบุ เห็นด้วย 
เพราะ รัฐธรรมนูญไม่เป็นกลาง เป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการ ไม่เป็นประชาธิปไตย,อยากให้แก้ไขในหมวดที่มาของ 
ส.ว.,ควรแก้ไขเฉพาะบางมาตราที่ทำให้เกิดปัญหา,ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ,ล้าสมัย ไม่เหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบันฯลฯ รองลงมาร้อยละ 24.85 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมแล้ว ,เป็นเพียง
ความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งที่เสียผลประโยชน์,ผ่านการลงมติมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขใหม่,มีปัญหาอื่นเร่งด่วน
ให้แก้ไขมากกว่า เช่น โควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ร้อยละ 12.31 ไม่แสดงความคิดเห็น 

ขณะความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให้ “พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภาหรือลาออก” ร้อยละ 53.88 ระบุ เห็นด้วย 
เพราะ บริหารงานล้มเหลวประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้า ไม่มีผลงาน ไม่มีความรู้ความสามารถมากพอในการบริหาร ,
นายกฯ มาจากการการสืบทอดอำนาจการได้มาของตำแหน่งขาดความชอบธรรม ,เศรษฐกิจตกต่ำ,เผด็จการ ใช้อำนาจ
เกินกว่าเหตุ,มีการทุจริตคอร์รัปชั่น เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 38.43 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะ 
เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ตั้งใจทำงาน มีความจงรักภักดี เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี,ยังมองไม่เห็นใครที่มี
ความเหมาะสมเข้ามาแทน,พล.อ.ประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ควรให้โอกาสทำงานจนครบวาระ 4 ปี
ก่อน ฯลฯ 
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ด้านความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให้ “หยุดคุกคามประชาชน” ร้อยละ 59.47 ระบุ เห็นด้วย เพราะ การ
แสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชน ควรเป็นไปอย่างอิสระ ไม่โดนคุกคาม,เป็นการใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขต เผด็จ
การ,เป็นสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน,ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนฯลฯ รองลงมา
ร้อยละ 29.19 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากปล่อยปะละเลย อาจทำให้เกิดความ
วุ่นวายมากขึ้น,ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือรู้สึกว่าถูกคุกคามจากการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่,เป็น
เพียงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมฯลฯ 

เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยกับการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาหรือไม่ ร้อยละ 53.71 ระบุ เห็นด้วย เพราะ เป็นสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางความคิดเห็น เป็นสิทธิข้ันพื้นฐาน,เป็นการเรียกร้อง/การกล้าแสดงออกของ
คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน,เป็นการแสดงออกถึงอุดมการณ์หรือจุดยืน มีเป้าหมายที่
ชัดเจน /ต้องการประชาธิปไตยฯลฯ ร้อยละ 41.17 ระบุ ไม่เห็นด้วย เพราะ สิ่งที่เรียกร้องเป็นเรือ่งที่เกีย่วข้องกับสถาบนั
พระมหากษัตริย์ ถือเป็นการจาบจ้วง,อาจทำให้เกิดความวุ่นวาย การจราจรติดขัด,อาจมีเบื้องลึกเบือ้งหลงั,เป็นเวลาที่ไม่
เหมาะสม เศรษฐกิจประเทศชาติกำลังย่ำแย่ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่ยังมีอยู่ ฯลฯ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/176781
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วันที่ 23 สิงหาคม 2563 - 11:41 น. 

เทพไท ช้ี4เหตุผล ปชป.ต้องแก้ไข รธน.4ข้อ จ้ีทุกพรรคจับมือก่อนบ้านเมืองวิกฤต 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2318740 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2318740
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23 สิงหาคม 2020 เวลา 11:54 

อดีต ส.ส.ร.ประกาศสนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญสร้างประชาธิปไตย 

 
กลุ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)2540 ออกแถลงการณ์เรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนและข้อคิดเหน็
ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 โดยระบุว่า ด้วยปรากฏการเคลื ่อนไหวจัดชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ทั้งใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ตลอดทั้งสถานที่สาธารณะทั่วทั้งประเทศ เช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
กรุงเทพฯ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวรูปแบบอื่นๆอย่างหลากหลาย  

หนึ่งในข้อเรียกร้องของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังบริสุทธ์ิ รวมทั้งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวงการต่างๆที่ดำเนินมา
อย่างตอ่เนื่องและยกระดับข้ึนตามลำดับ คือ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 โดยสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)เป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้มาจากการเลือกของประชาชน เฉกเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ประกอบกับใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อต้นปี 2562 นักการเมืองจากหลายพรรคได้ประกาศนโยบายจะให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ  

ขณะนี้ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จากพรรค การเมืองต่างๆเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อให้
มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยญัตติของแต่ละพรรคมีโครงสร้าง ที ่มาของส.ส.ร.  กระบวนการร่างฯลฯที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการแก้ไขมาตราอื่นๆจากนักการเมืองบางส่วนอีกด้วย นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตุว่า ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)250คน ที่ได้รับการสรรหา
และแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ก็พร้อมใจกันโหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์จันทรโ์อชา หัวหน้าคสช.เป็น
นายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ จากนั้น เสียงสะท้อนอันเกิดจากความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อรัฐธรรมนูญและ
ต่อวุฒิสภาก็ดังข้ึนโดยฉับพลัน และขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง โดยระบุว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งสบืทอดอำนาจ
เผด็จการคสช. การปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินในระยะ 6-7 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์
ล้มเหลวแทบจะสิ้นเชิงดังเป็นที่ปรากฏและมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงครั้งใหญ่ข้ึนในประเทศ 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/14926?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

https://www.nationweekend.com/content/politics/14926?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/14926?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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23 ส.ค. 2563-00:01 น. 

ส่องปรากฏการณ-์นักเรียนชู3นิ้ว : รายงานพิเศษ 

 
ส่องปรากฏการณ์-นักเรียนชู3นิ้ว - ปรากฏการณ์ชูสามนิ้วในโรงเรียนของบรรดานักเรียนมัธยมฯ ที่รวมพลังต่อต้าน
รัฐบาล และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

เป็นที่ฮือฮาของสังคม และสร้างความตื่นตระหนกให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่น้อย 

การแสดงออกดังกล่าวของนักเรียนสะท้อนอะไร มีความเห็นจากนักวิชาการ ดังนี้ 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

อดีตอธิการบดี มธ. 

เริ่มเรื่องมาจากนักศึกษาจนถึงนักเรียน เป็นคน GEN Z คนที่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาว ฉะนั้นแง่นี้แปลว่าเขาได้แสดง
ความคิด ความอ่าน หรือเจตนารมณ์ของเขาในเรือ่งที่เกีย่วกับประเทศชาติ เพราะทั้งรุ่นและจำนวนมีมากอย่างไม่น่าเช่ือ 

ส่วนตัวยังประหลาดใจไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ และไม่คาดว่าจะขยายวงกว้างไปขนาดนี้ ไม่ได้จำกัดกลุ่มแล้วแต่ขยาย
กว้างไปยังภาคเหนือ อีสาน และใต้แล้ว 

ดูแล้วถ้าเป็นการออกมาจากความไม่พอใจในแง่การเมือง การปกครอง เขาเล็งเป้าไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ โดยเขาเรียกร้องคือประชาธิปไตย เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ 

แต่รวมถึงปัจจัยเรื่องของประเด็นสังคมและวัฒนธรรมด้วย คือเป็นประเด็นที่ถูกกดทับเยาวชนคนหนุ่มสาวนานมาก 
ประเด็นนี้ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะกับรุ่นน้ี แต่มันเกิดต้ังแต่ก่อนรุ่นเบบี้บูมเมอร์แลว้ คือมีการกดทับของผู้ใหญ่กับ ผู้น้อย เรื่อง
ของคนที่เกิดก่อนและคนที่มาทีหลัง 

เรื่องเหล่าน้ีถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมซึ่งฝังอยู่ในครอบครัว กดทับกันมาเป็นช้ันๆ ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตายาย มาถึงรุ่นพ่อแม่ 
ในแง่ของคนที่มีอายุมากกว่าก็จะบอกว่า ตัวเองรู้ดีกว่า อาบน้ำร้อนมาก่อน จงเช่ือแล้วทำตัวให้ดี เช่น การแต่งตัว ทรง
ผม และต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัว ทุกอย่างที่ว่ามาน้ีเป็นวัฒนธรรมที่ฝังลึกอยู่ไม่ใช่เฉพาะด้านการเมือง 

แม้ดูผ่านๆ อาจบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองก็ตามเพราะการออกมามีการเล็งเป้าไปที่นายกฯ แต่การปราศรัยของนักเรียน
เป็นความอัดอั้นตันใจแล้วระเบิดออกมา เหมือนตัวเองไม่มีสิทธิเลือกอะไรเองเลย แล้วต้องทำตามที่ใครบอก เรื่องนี้เป็น
ประเด็นวัฒนธรรมที่สะสมมายาวนาน 
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เมื่อได้ฟังการอภิปรายของเหล่านักเรียนแล้ว ยังกลับมาคิดว่าเราก็เคยผ่านเหตุการณ์หรือสิ่งเหล่าน้ันมาแล้ว เพียงแต่เรา
ยอมรับแล้วสยบ แต่มาถึงกลุ่มคนรุ่นนี้เขาไม่ยอมสยบให้ คือเขามีสติปัญหาและข้อมูลในเชิงประจักษ์ เขารู้ทันผู้ใหญ่ 
และเหมือนจะรู้มากกว่าผู้ใหญ่ ด้วยสังคมแบบนี้เขามีสื่อโซเช่ียลมีเดีย 

ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ช็อกต่อเหตุการณ์เหล่านี้ นักเรียนที่ขึ้นเวทีอภิปราย ได้ฟังแล้วยังมองว่าเขาไปไกลแล้ว ต้อง
เรียกว่าเป็นกบฏทางความคิด หรืออาจเป็นการปฏิวัติทางความคิด วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันก็เปน็ได้ เขาเปลี่ยน
วิธีคิด วิธีมองสังคม เปลี่ยนทุกอย่างในโลกไปแล้ว 

วันน้ีผู้ใหญ่ต้องฟัง เช่ือว่าแม้จะไม่ฟังก็ทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้ เขาไปไกลแล้ว อาจเหมือนนกที่ปีกกล้าขาแข็ง และกำลัง
จะบินออกจากรังแบบไม่กลับรังแล้วด้วย 

รัฐบาลต้องฟังเด็กๆ บ้าง แต่ไม่แน่ใจว่ามาตรการที่รัฐบาลเลน่มาตลอดเหมอืนว่าต้องการเอาแพ้เอาชนะ ไม่แน่ใจผู้ใหญ่ที่
มีอำนาจมีสติปัญญาจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ หรือรู้แต่อาจคิดแบบเดิมๆ ว่าเมืองไทยเป็นแบบนี้ก็ปล่อยให้เป็นไป
แบบเดิม บทสุดท้ายก็จับเด็กมาลงโทษ สั่งสอนว่าทำแบบเดิมจะได้ดีเหมือนรุ่นผู้ใหญ่ 

แต่ต้องอย่าลืมทุกวันน้ีสังคมเปลี่ยนไปแล้ว อะไรที่มันเดิมๆ มันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว 

 

อรรถพล อนันตวรสกุล 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ไม่ควรมองเป็นเรื่องประหลาดแต่เป็นเรื่องปกติ เรื่องบวก เป็นโอกาสที่จะหาทางออก ถกเถียง พูดคุย สะท้อนความ
ตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ เป็นบรรยากาศของยุคสมัย เป็นความตื่นตัวร่วมกันของภาคพลเมือง ผู้ใหญ่ต้อง
เคารพให้เขามีบทบาทช่วยให้สังคม 

และปรากฏการณ์เช่นน้ีเกิดกับทั่วโลกไม่เฉพาะเมืองไทย เพราะการรับรู้และสื่อเข้าไปใกล้ตัวคนทุกคนโดยเฉพาะคน รุ่น
ใหม่ อีกทั้งวันนี้การชุมนุมไม่ได้กระจุกตัวแค่ในชุมชนเมือง แต่การแสดงออกของเยาวชนขยายไปตามต่างจังหวัด โลก
ดิจิตอลแนวราบและสะท้อนความรู้สึกร่วม 

อีกทั้งไม่ใช่แค่เด็กโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น โรงเรียนสาธิต โรงเรียน
เอกชนก็มีส่วนร่วม สะท้อนว่าหรือช่วง 5-6 ปี มีนโยบายหรือการสั่งการ กะเกณฑ์จากกระทรวงไปกระทบโรงเรียน จน
เกิดความรู้สึกร่วมว่าผู้ใหญ่ไม่เคารพการแสดงออกของพวกเขา 

ผู้ใหญ่จึงต้องมีสติ ปัญหาอาจไม่ได้เกิดจากตัวเด็กแต่อยู่ที่พวกเราที่ด่วนสรุป ไม่รับฟัง อย่างเคสที่เกิดในโรงเรียนเป็น
ตัวอย่างที่ครูไม่ทันต้ังหลัก แต่ผ่านมา 2 วัน มีคำสั่งจากรัฐมนตรีให้โรงเรียนเปิดกว้างให้เด็กแสดงความเห็น 

โรงเรียนไม่ควรห้าม เพราะทำในโรงเรียนเซฟเด็กที่สุดแล้ว ดีกว่าไปอยู่ข้างนอก โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องเปิดกว้าง
ให้เด็ก กลายเป็นว่ากระทรวงศึกษาธิการแอดวานซ์กว่า ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยังไม่มีอะไรออกมา 
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เรื่องนี้ยังสะท้อนว่าระเบียบของโลกใหม่คือการเคารพสิทธิของกันและกัน เราสอนเรื่องสิทธิกับเด็กมากกว่า 20 ปี สอน
เขาถึงการปกป้องสิทธิ การมีส่วนร่วม วันนี้เขาทำหน้าที่ในฐานะพลเมือง แต่ผู้ใหญ่ไปละเมิดสิทธิเขา เอาตำรวจมาจับ 
ปัดมือถือตกแตก เป็นการกระทำต่อหน้าแล้วจะให้เขาศรัทธาอย่างไร 

ผู้ปกครองบอกว่าเราไม่คุยการมอืงที่บ้าน แล้วเด็กๆ จะไปคุยที่ไหน ที่โรงเรียนก็ไม่ใหคุ้ยอีก เมื่อเขาออกมาอย่างนี้ก็ตกใจ 
พ่อแม่บางคนท้วงติงการสอนเรื่อง 14 ตุลา 6 ตุลา เป็นการล้ำเส้นไปกะเกณฑ์โรงเรียน คิดว่าปกป้องเด็กแต่เป็นการดูถูก
ขีดความสามารถของเขา ผู้ใหญ่ควรปรับมุมมองเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย 

เชื่อว่าไม่จบใน 2-3 วันนี้ แต่บรรยากาศจะอึมครึมไปสักพัก การควบคุมยิ่งทำให้คนเคลื่อนไหวมีคำถาม จากที่บอกให้
เปิดพื้นที่ให้เด็ก นายกฯ พูดเอง แต่เด็กที่เคลื่อนไหวมีคนมาบันทึกภาพ มีการจับกุม จึงเกิดความไม่ไว้วางใจว่าผู้ใหญ่
ไม่ได้ฟังอย่างที่พูด 

เด็กๆ ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งด้วย พวกเขาโตไม่ทันสงครามสีเสื้อ แต่ผู้ใหญ่เอาสีเสื้อไปแปะให้เขา ทั้งที่เขาเพิ่งโตเมื่อ    
6-7 ปีหลัง การบอกว่าเขาเป็นฝั่งโน้นฝั่งนี้ แสดงว่าผู้ใหญ่ไม่พร้อมเปิดใจรับฟัง รีบผลักโดยระบุว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง
หรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามไม่ดี 

รีบบอกแล้วว่าใครชักใย ดูถูกความคิดคน เมื่อเรามีธงแสดงว่าเราไม่พร้อมเปิดใจ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อยู่กับเขามา
ตลอดย่อมรู้ว่าเขาฟังใครแล้วคิดตาม 

และเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเมื่อการเคลื่อนไหวของเด็กๆ ไม่มีแกนนำ การชุมนุมของนักศึกษาก็ไม่มีแกนนำ เป็นความ
ตระหนักในบรรยากาศสังคม แต่มีความพยายามเชื่อมโยงว่าคนนั้นคนนี้เป็นแกนนำ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา     
ข้อเรียกร้องที่ออกมามีทั้งที่เขาเห็นตรงกัน และข้อเรียกร้องที่แตกต่างไปเฉพาะพื้นที่ ไม่ใช่กระบวนการเดียวกัน 

มีมูฟเมนต์ใหม่ทางการเมือง เป็นองค์ประกอบให้ความขัดแย้งมีทางไป การมีคนรุ่นใหม่ ไม่ได้แบกอคติเสื้อเหลือง -      
เสื้อแดง แต่เข้ามาด้วยเป้าหมายของเขา ทำให้พอคุยกันได้ 

แต่ตอนน้ีผู้ใหญ่กลับรีบผลกัเขาไปอยู่ในความขัดแย้งหลายปีก่อน ทั่วโลกหมดยุคการด่วนสรุปเรื่องผู้สมคบคิด สมมติฐาน
ของฝ่ายความมั่นคงสมัยก่อนคงไม่ใช่แล้ว การมีคำตอบแบบสำเร็จรูปต้องระวัง 

 

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 

คณะสังคมศาสตร์ มช. 

การชูสามนิ้วของนักเรียนสะท้อนสึนามิของขบวนการนักเรียน และสิ่งนี้เกิดข้ึนพร้อมนักเรียนที่ลุกขึ้นตั้งคำถามครูเรื่อง 
6 ตุลา ทั้งที่อยู่มัธยมฯต้น นักเรียนที่ลุกมาแสดงออกอายุเด็กลงเรื่อยๆ 

ต้องยอมรับช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ภายใต้รัฐบาลทหารปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมมาถึงจุดนี้ สร้างความล้มเหลวทั้ง
ระบบการเมือง ยุติธรรม และเศรษฐกิจ เป็นช่วง 6-7 ปีที่พวกเขายังเด็กอยู่แต่เติบโตมาในยุคแห่งความล้มเหลวทั้งระบบ 
และทวีความล้มเหลวมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะความยุติธรรมที่ไม่มีฟังก์ชันคนทำผิด 
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ลอยนวล เศรษฐกิจย่ำแย่ในระดับที่เยาวชนอายุขนาดน้ีออกมาพูดว่า เงินภาษีประชาชนที่เอาไปใช้ไม่ช่วยให้ผู้คนลืมตา
อ้าปากได้ 

การลุกขึ้นชูสามนิ้ว รวมทั้งสื่อสึนามิของกระบวนการนักเรียนจึงเป็นไปโดยไม่ได้เป็นขบวนการ หรือเครือข่ายการจัดตั้ง 
สะท้อนภาวะฟางเส้นสุดท้ายของการอดทนต่อความล้มเหลวระบบการเมือง ระบบยุติธรรมและเศรษฐกิจ นักเรียนซึ่งยัง
ไม่ได้ทำมาหากินก็ยังทนไม่ไหว แสดงว่าสังคมอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่สุดๆ 

เด็กออกมาไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง คนทำผิดลอยนวล ผู้ไม่มีอำนาจถูกจับขัง ประชาชนลืมตาอ้าปาก
ไม่ได้ สะสมมากข้ึนเรื่อยๆ พอมีกลุ่มคนออกมาเรียกร้องจึงจุดติดได้ง่ายๆ และขานรับทั่วประเทศโดยไม่ต้องมีการจัดต้ัง 

เราไม่เคยเห็นสภาวการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ช่วง 14 ตุลา ไม่เคยมีการกระจายออกสู่ภูมิภาคของกระบวนการ
นักศึกษาหรือนักเรียน ตอนนี้แม้แต่โรงเรียนเล็กๆ จังหวัดเล็กๆ นักเรียนพากันชูสามนิ้ว ตั้งคำถามและจัดเวทีพูดคุย 

แง่หนึ่งสะท้อนว่าการรับรู้ของเยาวชนส่วนใหญ่จะ อยู่นอกห้องเรียน และจิตสำนึกของพวกเขาไปไกลเกินกว่าโรงเรียน
จะควบคุมภายใต้ระบอบอำนาจนิยมได้อีกต่อไปแล้ว 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ต้องฟังให้มากขึ้น โดยเฉพาะครู อาจมีครูที่เข้าใจนักเรียนแต่มีไม่น้อยที่ใช้ความรุนแรงกดดัน 
คุกคาม จะใช้วิธีแบบนายกดหัวทาสมันเป็นไป ไม่ได้เพราะเราเลยจุดน้ันมาแล้ว 

น่าแปลกใจมากว่าไทยก้าวข้ามช่วงยุคสมัยผ่านอะไรมานานแล้ว แต่อำนาจนิยมในโรงเรียนไม่เคยเปลี่ยน ยังคงมีการกด
นักเรียนผ่านเนื้อตัวร่างกาย ใช้อำนาจที่ไม่เกี่ยวกับห้องเรียน การเรียนการสอน หรือการสร้างเสริมสติปัญญา มาทุ่มเท
กับเรื่องอื่นๆ เช่น ทรงผม ความยาวกระโปรง การทาแป้ง วุ่นวายกับเครื่องแบบซึ่งไร้สาระ 

รัฐต้องรับข้อเสนอสามข้อ สองจุดยืน หนึ่งความฝัน แต่ตอนน้ีไม่มีเสียงตอบรับใดๆ เห็นทำอย่างเดียวคือปฏิเสธว่าสิ่งที่
ตำรวจทำไม่เกี่ยวกับรัฐบาล แล้วใช้สมมติฐานเดิมๆว่ามีการชักจงูเด็กไปในทางทีผ่ิดโดยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรอืแกนนำบางคน 

ถ้ารัฐยังคงใช้วิธีรอให้ซาไปเอง รอให้กระแสอ่อนแรงไปเอง รอครบวาระแล้วค่อยมาจัดการกันใหม่จะไม่ใช่ทางออกอีก
ต่อไป ตรงข้ามสถานการณ์จะทวีความรุนแรงข้ึนและกว้างขวางขึ้น 

ยิ่งรัฐใช้มาตรการเดิมๆ แบบที่พวกอำนาจนิยมชอบใช้ คือคิดบนสมมติฐานว่ามีแกนนำ จัดการแกนนำแล้วคนพวกนี้ก็จะ
เงียบสงบซึ่งเป็นวิธีเก่าของรัฐทหาร มันใช้ ไม่ได้แล้ว สถานการณ์หลังจากนี้ไปจะเกิดการเคลื่อนไหวในทุกระดับ ทุก
หย่อมหญ้ามากยิ่งขึ้น 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4755533 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4755533
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23 ส.ค. 2563 05:06 น. 

บริบทท่ีเปลี่ยนไป 

 
อย่าเพิ่งคอตกจนลืมความ จริง ยังไงต้องเอา “สุขภาพ” ไว้ก่อน การ์ดตกเมื่อไร “โควิด-19” ยังตามไล่ล่า อยู่ การเมือง
เป็นอีก 

เรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องหาทางออกเพื่ออยู่ร่วมกันให้ได้ 

ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้วงรอบหนึ่งที่ยังต้องพึงระมัดระวังก็คือโควิด–19 ที่แม้ว่าเมืองไทยจะควบคุมได้ในระดับที่
น่าพึงพอใจ 

แต่ถ้าโผล่เข้ามาเป็นรอบ 2 คงจะยุ่งเหยิงไม่น้อย 

ที่วาดหวังว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจในก้าวต่อไปอาจจะล้มพับระหว่างทางก็เป็นได้ย่ิงเฉพาะเรื่องท่องเที่ยว ซึ่งจะเดินหน้าเต็ม
ตัวได้ราวเดือนตุลาฯ 

“ไทม์ไลน์” เหมาะที่สุดในช่วงไฮซีซันอันจะทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เนื้อได้หนัง 

ถือเป็นการเริ่มต้นที่มองเห็นอนาคตในทางที่ดี 

ตรงกันข้ามประเทศต่างๆ ในเป้าหมายที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศน้ันๆมาเมืองไทยล้วนเจอโควิด–19 รอบ 2 
กันเป็นแถว 

หากไทยการ์ดตกเจอปัญหาเช่นเดียวกับประเทศต้นทางแล้วปลายทางจะมีอะไรเหลือ...นั่นคือเรื่องที่ต้องพึงตระหนัก
อย่างยิ่ง 

หนำซ้ำที่ซ้อนข้ึนมาก็คือวงรอบการเมืองที่กำลังนำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งอย่างชัดเจนและยังคาดเดาไม่ได้ 

จุดจบจะลงเอยอย่างไร? 

เพราะมันไล่ลามลึกลงไปถึงระดับนักเรียนไปทั้งประเทศ ซึ่งวันนี้หาใช่ว่าจะไร้เดียงสา มีแต่ฮึกเหิมพุ่งไปข้างหน้าสถาน
เดียว 

ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ร้อนกันไปถ้วนทั่ว 

อย่าว่าแต่ “รัฐบาลลุงตู่” เท่านั้น... 
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คงไม่คาดคิดมาก่อนทั้งรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงว่าสถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมานั้นจะแรงและเร็ว
อย่างนี ้

มีโพลบางสำนักที่สำรวจความเหน็ของประชาชนมาก่อนหน้านี้เพียงแต่ไม่กลา้นำมาเสนอต่อสงัคม เพราะค่อนข้างจะเปน็
เรื่องซีเรียส 

นั่นคือไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการลามไปถึงเรื่องสถาบัน 

ที่แปลกใจก็คือหน่วยข่าวกรองของรัฐยังไม่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ เพื่อแก้ไขปัญหาในต้นทางก่อนที่จะมาถึงจุด
ล่อแหลม 

หรือเป็นเพราะไม่กล้านำเสนอความจริงในความเป็นไป 

ข้อสังเกตอันหนึ่งที่ทำให้มั่นใจว่ารัฐบาลมองเรื่องนี้ด้วยการประเมินสถานการณ์ต่ำและมั่นใจว่ายังปลอดโปร่งที่จะธำรง
อำนาจตอ่ไปได ้

ยิ่งสามารถข้ามผ่านโควิด–19 ไปได้ก็ยิ่งเช่ือมั่นว่าความนิยมที่จะได้รับจะเพิ่มพูนมากข้ึนเรื่อยๆ จึงมองทะลุไปถึงอนาคต
ข้างหน้า 

ด้วยคำว่า “สบาย สบาย”... 

หลังจากพรรคพลังประชารัฐเริ่มเข้าที่เข้าทางภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ยิ่งจะมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ 

อีกทั้งฝ่ายค้านก็เละตุ้มเป๊ะไร้เอกภาพน้ำหนักหมัดจึงเบาบาง 

คิดแต่ก้าวไปข้างหน้า เพราะมั่นใจว่าสามารถกุมสภาพการเมืองได้อยู่หมัดไม่มีอะไรจะมาขวางทางได้ 

พอหันกลับมาอีกทีกลับต้องไปยืนอยู่หน้าผายังไม่รู้จะยืนระยะได้อีกนานแค่ไหน? 

เพราะมันแรง เร็ว อย่างมีเป้าหมาย! 

ว่าไปแล้วล้วนเกิดจากเหตุมาสู่ผลที่สามารถเก็บสะสมจนนำมาเป็นเงื่อนไขได้เป็นชุดๆ หยิบตรงไหนข้ึนมา 

“ถูกทุกเรื่อง”...ว่างั้นเถอะ! 

แค่ ผบ.ทบ.ผู้คุมความมั่นคงออกมาแต่ละทีกลายเป็น “ตลกเรียกแขก” อย่างใดอย่างนั้น 

ลืมไปว่าบริบทมันเปลี่ยนไปแล้ว!!! 

“ลิขิต จงสกลุ” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1915749 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1915749
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23 ส.ค. 2563 05:04 น. 

รัฐบาล-ฝ่ายค้านชูธงแก้รัฐธรรมนูญ “เด้งรับ” ม็อบรุ่นใหม่ : ดึงฟืนราไฟ ลดเกมเดือด 

 
สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ โดยความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพฤติการณ์ “ชู 3 นิ้ว” พร้อมการติดริบบิ้นขาวที่กำลัง
แพร่กระจายในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน แนวร่วม “ประชาชนปลดแอก” ลามไปถึงโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ 

โชว์พลังต่อต้านการคุกคามประชาชนและไม่เอาเผด็จการ 

ต่อเนื่องกับฉากการชุมนุมใหญ่ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มวลชนเข้าร่วมจนแน่นถนนราชดำเนินล้นไปจนถึงสี่แยก
คอกวัว ประมาณการกว่า 3 หมื่นคน 

เด็กนักเรียนไทยแสดงความตื่นตัวทางการเมืองครั้งใหญ่ กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สื่อต่างชาติยังต้องติดตามด้วยความ
สนใจ ทีวีสาธารณะจากประเทศอังกฤษลงทุนสง่ทมีข่าวมาติดตามถึงทำเนียบรฐับาล ตะโกนถาม “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

General Prayut, they’re calling you as dictator sir. Are you gonna give them democracy sir? 

มีเด็กๆเรียกท่านว่าเป็นผู้นำเผด็จการ ท่านจะคืนประชาธิปไตยให้พวกเขาหรือไม่ 

ในอารมณ์ของประเทศพัฒนาแล้ว ยังต้องจับตาพัฒนาการทางประชาธิปไตยอย่างน่าตื่นตาตื่นใจของเด็กไทยรุ่นใหม่ที่
กลายเป็นกระแสจุดติดพึ่บพับทุก หัวระแหง 

พลังคลื่นลูกใหม่กระแทกรุนแรงต่อกรอบความคิดเก่าๆเดิมๆ 

และนั่นก็กระตุกผู้ใหญ่ฝ่ายคุมเกมอำนาจในรัฐบาลไทยต้องหยุดฟังอย่างจรงิๆจงัๆ โดยเฉพาะปฏิกิริยาจาก “นักเลือกตั้ง
อาชีพ” ที่จมูกไวตามฟอร์มธรรมชาติ 

อ่านเกมขาด บรรยากาศแบบนี้ สภาเสี่ยงโดนล้มกระดาน 

พากัน “เด้งรับ” แย่งกันประกาศเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

รีบชูธง 1 ในข้อเรียกร้องหลักของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในนามแนวร่วม “ประชาชนปลดแอก” 
ที่ยื่นเงื่อนไข “3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน และ 1 ความฝัน” 
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ขีดเส้นให้ พล.อ.ประยุทธ์ดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ 

ตามจังหวะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนำทีมโดยพรรคเพื่อไทย ชิงออกตัวก่อน โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อ
ไทย และผู ้นำฝ่ายค้านในสภาผู ้แทนราษฎร นำทีมยื ่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ปักหมุดต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และต้องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ให้มีการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 

และต้องขยับผ่องแรงเสียดทานเหมือนกัน อาการของฝั่งพรรคพลังประชารัฐ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล 
แถลงมติของพรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยไม่แก้ไข
เนื้อหาหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ 

โดยยึดแนวทางแก้ไขคือ ตั้ง ส.ส.ร. ส่วนโครงสร้างอยู่ระหว่างหารือ และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องรอผล
การศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน สรุปออกมา
ก่อน 

พลังประชารัฐยังยึกๆยักๆ ดึงจังหวะเด้งเชือก 

แต่ที่ปาดหน้าแซงตีกินเลยก็คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย นำลูกพรรคจัดฉากแถลงใหญ่ 

โชว์ข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยต่อกรณีข้อเรียกร้องของภาคประชาชน และจุดยืนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สนับสนุน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอ
ให้รัฐสภาพิจารณารับรองตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป 

เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้ว ให้ยุบสภา จัดการเลือกตั้งใหม่ 

“อนุทิน” ทิ้งไพ่ในจังหวะมั่นใจสถานะ “ตัวสำรองเบอร์ต้นๆ” 

รัฐบาลฝ่ายค้านประสานเสียงรื้อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

ตามเงื่อนไขสถานการณ์บังคับเจาะช่องระบายแรงดันจากการเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่
อุณหภูมิไต่ระดับทะลักจุดเดือด 

ถอนฟืน ราไฟ ออกจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้ 

ลากเกมเข้าสภา ว่ากันตามกระบวนการกฎหมายที่วาง “ค่ายกล” ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับซือแป๋มีชัย 

ตามฟอร์ม “นักเลือกตั้งอาชีพ” ต้องช่วยกันผ่อนดีกรีร้อนนอกสภา รักษาสถานภาพทางอำนาจในสภา 

โดยเหลี่ยมแฝงทอดเวลาหายใจหายคอ เพราะตามข้ันตอนกว่าจะเคลียร์ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จูนธงตรงกัน แล้วค่อย
ไปสู่การตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างกันใหม่ กว่าจะนำไปทำประชามติ นำกลับมาเขย่ากันในสภา 
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อาจทอดเวลาได้เกิน 2 ปี พอดีครบเทอมสภา 

ถึงตอนนั้นม็อบนักเรียน นักศึกษา คงซาไปแล้ว 

แนวโน้มพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย แม้แต่ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย ยังตี
กรรเชียง ดึงเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ โต้คลื่นกระแสม็อบรุ่นใหม่ 

ยังไม่พร้อมกับการยุบสภาเลือกตั้งในห้วงเวลาอันใกล้ 

แต่ปัญหามันอยู่ที่พรรคก้าวไกลอ่านไต๋ขาด คณะก้าวหน้าของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับนายปิยบตุร แสงกนกกุล โยน
ทุ่นเบิ้ลต่อทันที การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มี ส.ส.ร.ยังไม่เพียงพอ 

ต้องยกเลิก ส.ว.250 คนด้วย จึงจัดการกลไกสืบทอดอำนาจได้ 

ฉายภาพชัดๆแบบที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก เบิ้ลบลัฟดักคอพรรคพลังประชารัฐ
ไม่ยอมให้แตะบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือ 250 ส.ว. ที่มี อายุการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 
เป็นหลักประกันว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้เป็นพรรคแกนนำรัฐบาล 

ต่อให้รัฐบาลนี้อยู่ครบวาระถึงเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ว.ชุดน้ีก็ยังอยู่โหวต พล.อ.ประยุทธ์ต่อได้อีกครั้งหนึ่ง 

ตั้ง ส.ส.ร.ช้าไป รื้อบทเฉพาะกาลทำได้เลย 

พรรคก้าวไกลทีมก้าวหน้าข่ีกระแสม็อบเด็กรุ่นใหม่ ตีธงโละ “250 ส.ว.ลากต้ัง” ตัดวงจรสืบทอดอำนาจ พล.อ.ประยุทธ์ 
หยุดเส้นทางสืบทอดอำนาจทีม 3 ป. 

ไม่รอตั้ง ส.ส.ร.ที่ไม่รู้จะลากเวลาไปนานแค่ไหน 

โยนโจทย์กระพือม็อบคนรุ่นใหม่ วัดใจ “บิ๊กตู่” และขุมข่าย 3 ป. 

จี้ไฟต์บังคับ บีบให้ทิ้งไพ่แต้มต่อใบสุดท้ายที่ พล.อ.ประยุทธ์ถืออยู่ในมือ 

แน่นอนเจอหมากนี้ไป อ่านใจทีม 3 ป. ก็คงไม่ยอมง่ายๆ และนั่นก็จะโยงไปถึงขุมข่าย “ส.ว.ลากตั้ง” ที่โดยธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากสูญเสียอำนาจ 

โอกาสจะเดินตามข้อเรียกร้องม็อบคนรุ่นใหม่ คงยาก 

จากเงื่อนไขย้อนแย้ง แค่ปลดล็อกไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัยเสียงวุฒิสภา 1 ใน 3 หรือ 84 คน ถ้าไม่มี
สัญญาณยักค้ิวหลิ่วตาจากต้นข้ัว เลิกคิดได้เลย 

ตามเงื่อนไขสถานการณ์ก็จะวนกลับไปสู่ปมติดล็อก 

3 ป.บล็อกเกมรื้อรัฐธรรมนูญในสภา กุมสภาพเสียงของพรรคพลังประชารัฐและ ส.ว.ลากตั้ง ขณะที่ “ธนาธร” กับทีม
ก้าวไกลก็จะข่ีกระแสมวลชนคนรุ่นใหม่ ไล่บี้กดดันนอกสภา 
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โดยมีค่ายภูมิใจไทยกับยี่ห้อประชาธิปัตย์พร้อมพลิกเกม ร่วมบีบโละ 250 ส.ว.ปิดสวิตช์ “บิ๊กตู่” 

ต่างคนต่างหวัง ลุ้นเสียบเก้าอี้นายกรัฐมนตรี 

เกมบีบ พล.อ.ประยุทธ์และทีม 3 ป. ต้องรีบตัดสินใจ ก่อนโดนนักการเมืองล้มกระดาน 

“ทหารเฒ่า” ถูกบีบเข้ามุมอับ หนีไม่พ้นเข้าเหลี่ยมเผชิญหน้า 

ภาวะล่อแหลม ล้ำเขตแดนอันตราย 

ในจังหวะเปลี่ยนผ่านอำนาจกองทัพ ล่าสุด บัญชีโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2564 ลงล็อก “บิ๊กบี้” พล.อ.
ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เตรียมทหาร รุ่น 22 ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ยึดแป้น ผบ.ทบ. 

พร้อมทีม 5 เสือทัพบก พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก เป็นรอง ผบ.ทบ. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพ
ภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ รอง
เสนาธิการทหารบกเป็นเสนาธิการทหารบก 

ตรวจแถวขุนทัพนายกอง เทียบกับยุคน้องรักอย่าง “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 

แบ็กอัปรัฐบาล “บิ๊กตู่” ลดระดับลงตามสายสัมพันธ์ 

ภายใต้ภาวะที่ พล.อ.ประยุทธ์เดิมพันสูงกว่าใคร ตามสภาพการณ์แรงกดดันจะไหลไปกดทับที่ผู้นำ 

จำเป็นต้องรับผิดชอบสถานการณ์สูงสุด. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1915765 
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วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ราชการแนวหน้า : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.ครั้งนี้จ่าหัวข้อเรื่องยาวเป็นรถไฟเลยทีเดียว เพราะว่าเมื่อหยิบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ขึ้นมาดูจะเห็นว่ากระบวนการดำเนินการทางวินัยกับบุคคล
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ 

2.ต่อกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 ตลอดจน
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้มีการสอบสวนพิจารณาผู้บริหาร
ท้องถ่ินต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และขณะนี้ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าว เช่นน้ี ผู้มี
อำนาจสอบสวนตามกฎหมายนั้นจะดำเนินการประการใด หรือสามารถหยิบระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2554 
ข้างต้นขึ้นมาเทียบเคียงใช้ได้หรือไม่เพราะว่ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวก็มิได้มีการกำหนดบทเฉพาะกาลรองรับไว้ 

3.กระทรวงมหาดไทย จึงได้หารือกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาจำนวน 2 ประเด็น 

4.คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

1) ประเด็นที่ 1 กรณีการดำเนินการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นในระหว่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าว ยังไม่มีผลใช้บังคับเช่นนี้จะต้องดำเนินการประการใดนั้น โดยที่เรื่องนี้เป็นกรณีที่
จังหวัดหารือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยได้มีความเห็นในเรื ่องดังกล่าวไปแล้ว  (โดยให้นำระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมาเทียบเคียงใช้)โดยไม่มีการโต้แย้งความเห็นดังกล่าว จึงไม่มีเหตุที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
จะพิจารณาให้ความเห็น 

2) ประเด็นที่ 2 กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้ให้ความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จที่ 1081/2558 และภายหลัง
ศาลปกครองสูงสดุได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.89/2562 ที่แตกต่างไปเช่นน้ีกระทรวงมหาดไทยจะถือปฏิบัติใน
เรื่องดังกล่าวอย่างไรนั้น โดยที่ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)ดังกล่าว (เรื่องเสร็จที่ 1081/2558) และ   
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(อ.89/2562) เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 ใช้บังคับ บัดนี้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการแก้ไขข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าวทุก 
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ฉบับแล้ว โดยกำหนดให้สามารถดำเนินการสอบสวนเพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่งไป
แล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปี ดังเช่นที่กำหนดไว้ในมาตรา 73/1 
วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ.เทศบาลฯ (ฉบับที่ 14) (เรื่องเสร็จที่ 667/2563) 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/513489 
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23 สิงหาคม 2020 เวลา 7:30 

ตีเหล็กตอนร้อน ลมใต้ปีกแก้ รธน. 

 
เดิมพัน "ประชาธิปัตย์" ต่อเง่ือนไขแก้รัฐธรรมนูญ จากแรงเสียดทานท้ังใน-นอกสภาจะระอุขึ้นเรื่อยๆ 

เร่งเครื่องเต็มสูบสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ ต่อการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 จุดพลุประเด็นการปลดล็อค
มาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ "ประชาธิปัตย์" แลกดีล "พลังประชารัฐ" ตั้ง
รัฐบาล 

แต่คอขวดสำคัญใน 52 เสียงที่อยู่ในมือ "ประชาธิปัตย์" ขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการเข้าช่ือเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพราะต้องมีเสียง ส.ส. ไม่น้อยกว่า 100 คน หรือรวมเสียง ส.ส.และ ส.ว.รวมกันไม่น้อยกว่า 150 คน ถึงเข้าหลักเกณฑ์
ด่านแรกเข้าช่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นหนึ่งในสถานการณ์เร่งรัดให้กรรมาธิการของพรรค  "เดินสาย" พูดคุยกับ
กรรมาธิการพรรคการเมืองอื่น พร้อมชู "5 ประเด็นใหม่" เพื่อเปิดกว้างหาแนวร่วมจาก ส.ส.ครั้งนี้ 

เป็นที่มาจากเสียง "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศ 5 ประเด็นที่จุดยืนประชาธิปัตย์ "ชักธง
รบ" ส ังคายนามรดกจากคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ (คสช.)  ประกอบด้วย  1.ประเด ็นการต ั ้ งสภาร ่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 2.สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.การกระจายอำนาจสู่
การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ยกเลิกระบบบัตรใบเดียว เป็นระบบบัตร 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกการลงคะแนน
ส.ส.เขต และความนิยมตาอพรรคได้ชัดเจนข้ึน และ 5.ทบทวนบทเฉพาะกาลทั้งหมด 

โดยเฉพาะประเด็นการแก้ร ัฐธรรมนูญที ่มาจากฝั ่งการเคลื ่อนไหวภาคประชาชน  กลายเป็นลมใต้ปีกให้"
ประชาธ ิป ัตย์" ถือไพ่เหน ือพล ังประชาร ัฐ  เป ็นแรงกดดันยอกสภาเด ินหน้าล ุยแก ้ร ัฐธรรมนูญให้เร็ว
กว่าเดิม แต ่"ประชาธิปัตย์" ยืนยันขีดเส้นใต้ 3 เส้นไม่แตะประเด็นสำคัญในหมวดท่ี 1 และ 2 แน่นอน 

ยุทธศาสตร์หลักที่ "ประชาธิปัตย์" เดินเกมแก้รัฐธรรมนูญรอบนี ้ในฐานะกติกาสำคัญที่ทำให้พลังประชารัฐ กลายมา
เป็นพรรคการเมืองใหญ่ผลักดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที ่มาจากระบบการเลือกตั ้งได้
สำเร็จ กำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จากส.ส.ในสภาเป็น "ตัวแปร" สำคัญพลิกเกมภาพลักษณ์ "ประชาธิปัตย์" จาก
พรรคที่บู๊ดุดัน กลายเป็นพรรคที่เดินสายหาแนวร่วม และเลี่ยงปะทะกับทุกข้ัวให้มากที่สุด 
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เกมยาวที่ถูกวางไว้ในระบบ "ส.ส.ร." ที่ประชาธิปัตย์มั ่นใจว่าจะเป็นระบบที่คัดกรองเสียงที่มาจากประชาชนมาก
ที่สุด ทำให้ที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายของพรรค ได้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 256 และ
หมวดว่าด้วยการตั้ง ส.ส.ร.เสรจ็สิน้ไปแลว้ ซึ่งกระบวนการตั้งส.ส.ร.ครั้งนี้ ประชาธิปัตย์เสนอให้เปิดกว้างใหก้ลุ่มเยาวชน-
นิสิต-นักศึกษา สามารถเข้ามาเป็น ส.ส.ร.ผ่านระบบการเลือกตั้ง นำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ  

ยิ่งประเด็นการยกเลิก "ท่ีมา-อำนาจ ส.ว." เป็นชนวนข้อเรียกร้องจากกลุ่มนิสตินักศึกษาลูกใหญ่กดดันไปถึงรัฐบาล คว่ำ
มาตรา 269 ถึงมาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล เพ ื ่อลดอำนาจส.ว.ซ ึ ่ งเป ็นข ้อเสนอจาก  "เทพไท เสนพงศ์" ส.ส.
นครศรีธรรมราช เชื่อว่าจะคลายแรงกดดันที ่มาจากข้อเรียกร้องการชุมนุม  เพราะมาตรา 269 ถึงมาตรา 272 เป็น
กระดูกสันหลังให้การสืบทอดอำนาจของ  "คสช." แต่กลับเป็นเส้นขนานกับอุดมการณ์ประชาธิปัตย์  ข้อ 4 ว่า
ด้วย "พรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆ" 

เมื่อสถานการณ์ชุมนุมนอกสภาฯ ที่กำลังก่อตัวในหลายพื้นที่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่เป็นแค่แรงบีบอัดที่กำลังพุ่งเป้าไป
ที่ "เสถียรภาพ" รัฐบาลในอำนาจ ส.ว.เพียงอย่างเดียว แต่แคมเปญ "ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ" จากกลุ่ม
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ "ไอลอว์" ที่อยู่ระหว่างเดินสายตั้งโต๊ะล่ารายชื่อในพื้นที่ชุมนุมทุก
ระดับต่อกสนเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาล กำลังขยายวงกว้างผ่านการลงช่ือสนับสนุนมีมากข้ึนเรื่อยๆ  

เป็นกลยุทธ์ที่ประชาธิปัตย์ประเมินสถานการณ์กระแสกดดันการแก้รัฐธรรมนูญที่มาจากนอกสภาที่กำลังเข้มข้นเป็น
ระยะ มาเคลื่อนไหวการไขรัฐธรรมนูญในสภาให้เดินไปพร้อมกัน จนล่าสุดพรรคร่วมรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้เสนอญัตติ
ร ่างแก้ไขร ัฐธรรมนูญในนาม  "พรรคการเม ืองร ่วมร ัฐบาล" โดยเป ิดทางให้ ส.ส.ลงชื ่อในญัตต ิตามจุดยืน
ที่ "ประชาธิปัตย์" ชูธงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาที่ประชาธิปัตย์เช่ือว่า หากมีการเลือกตั้งอีกครั้งพรรคจะก้าวพ้นจดุ
ตกต่ำ จากผลงานที่ประชาธิปัตย์ทำไว้ในยุค "จุรินทร์" ไปพร้อมกับกติกาใหม่ในรัฐธรรม จะเพิ่มโอกาสได้ ส.ส.เพิ่มที่นั่ง
ในสภาได้มากกว่าเดิม 

เป็น "เดิมพัน" ประชาธิปัตย์ต่อเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากแรงเสียดทานทั้งในและนอกสภาจะระอุมากขึ้น
เรื่อยๆ 

 

อ้างอิง : 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/14920?utm_source=homepage&utm_medi
um=internal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/14920?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/special_article/14920?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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23 ส.ค. 2563-07:32 น. 

วิเคราะห์การเมือง - ท่วงท่า อาการ ของ อนุทิน ภูมิใจไทย ต่อ “รัฐธรรมนูญ” 

 
ท่วงท่า อาการ ของ อนุทิน ภูมิใจไทย ต่อ “รัฐธรรมนูญ” 

บทบาทของพรรคภูมิใจไทยต่อประเด็นการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” น่าติดตาม 

น่าติดตามเพราะไม่ว่าก่อนเดือนมีนาคม 2562 ไม่ว่าหลังเดือนมีนาคม 2562 แม้จะหงุดหงิด ต่อ เนื ้อหาของ 
“รัฐธรรมนูญ” แต่ก็ไม่รุนแรงแข็งกร้าว 

ยิ่งหากเทียบกับ “พรรคประชาธิปัตย์” แล้วเบากว่า 

พรรคประชาธิปัตย์รุนแรงถึงขนาดต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจาก นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มาเป็นนายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ เพื่อจะเข้าร่วมรัฐบาล 

แต่พรรคภูมิใจไทยยังเรื่อยๆ มาเรียงๆ 

แล้วเหตุใดมติพรรคภูมิใจไทยจึงเห็นด้วยกับการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” 

เป็นมติที่ออกมาก่อนพรรคพลังประชารัฐ ออกมาก่อนพรรคชาติไทยพัฒนา และออกมาก่อนพรรคประชาธิปัตย์ด้วย     
ซ้ำไป 

ทั้งๆ ที่เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เงื่อนไขนี้เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ต่อรองว่าจะสามารถขานชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก็ต่อเมื่อนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

แต่เงื่อนไขแบบนี้พรรคภูมิใจไทยไม่เคยย่ืนไม่เคยเรียกร้อง 

มติพรรคภูมิใจไทยคือมติที่พรรคภูมิใจไทยต้องการช่วงชิงบทบาท “นำ” 

เพราะพรรคภูมิใจไทยประเมินแล้วว่า ข้อเรียกร้องอันมาจาก “เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” ในเรื่องรัฐธรรมนูญได้
กลายเป็น “กระแส” อันร้อนแรงในทางการเมือง 

ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถเตะถ่วง หน่วงเวลาได้ 
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พรรคภูมิใจไทยจึงต้องการช่วงชิงบทบาทนำเหนือกว่าพรรคพลังประชารัฐ เหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ เหนือกว่า
พรรคชาติไทยพัฒนา 

มองยาวไปถึง “เลือกต้ัง” หลังมีรัฐธรรมนูญ “ใหม่”  

คําประกาศของพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องดี แต่ต้องรอดู “ผล” 

ผลในที่นี้มิได้อยู่ที่ท่วงทำนองหลังจากนี้เป็นอย่างไร ระยะเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยาวนานหรือไม่ และเนื้อหาที่จะ
แก้ไขเป็นอย่างไร 

เมื่อท่านพูดคนจะฟัง เมื่อท่านลงมือทำคนจะเชื่อและศรัทธา 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4755653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4755653
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23 สิงหาคม 2563  

วุฒิภาวะทางการเมืองของคนในชาติเป็นเร่ืองใหญ่ 

 

ภาวะเดินหน้า 2 ก้าว ถอยหลัง 3 ก้าวของการเมืองบ้านเรา ไม่ได้เกิดข้ึนเพียงเพราะเราขาดแคลนนักการเมืองคุณภาพ
เท่านั้น ข้อจำกัดอีกอย่างคือคนไทยยังไม่ได้รับการบ่มเพาะวุฒิภาวะด้านการเมืองอย่างเพียงพอ  จึงเกิดภาวะการเมือง
แยกข้ัวสุดโต่งเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนน้ี 

โดยหลักแล้ว คนที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองสูงจะเป็นคนที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เห็น
คุณค่าของความหลากหลายทางความคิด พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน แม้ว่าจะเป็นความเห็นท่ีแตกต่างจาก
ตนเองอย่างสุดขั้ว รู้จักยืดหยุ่นไม่ยึดเอาจุดยืนและข้อเรียกร้องของตนเองเป็นใหญ่ โดยไม่ใส่ใจผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึ ้นกับสังคม ยอมรับกติกาทางการเมือง เคารพกฎหมาย รู ้เท่าทันนักการเมือง สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว ประเมินการทำงานของนักการเมืองอย่างเป็นกลาง และตัดสินใจเลือกตัวแทน
ของตัวเองจากผลงานมากกว่าความชอบส่วนตัว 

สังคมไหนที่ประกอบไปด้วยประชาชนซึ่งมีวุฒิภาวะทางการเมืองเป็นจำนวนมาก การเมืองของประเทศน้ันก็จะ
พัฒนาอย่างราบรื่นต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อสังคมขึ้น คนในสังคมนั้นจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ และ
คนเหล่านี้จะตีกรอบไม่ให้นักการเมืองออกนอกลู่นอกทาง  ไม่เทิดทูนบูชานักการเมือง แต่เลือกใช้นักการเมืองเป็น
เครื่องมือในการพาประเทศไปข้างหน้าตามทีส่ังคมต้องการ เมื่อนักการเมืองอยู่กับร่องกับรอยแบบนี้ การก้าวไปข้างหน้า
ก็ไม่สะเปะสะปะ 

ในทางตรงกันข้าม หากคนกลุ ่มนี ้มีอยู ่เป็นจำนวนน้อย ย่อมทำให้สังคมแตกแยกออกเป็นขั้วเป็นฝ่าย ถูก
นักการเมืองและผู้ไม่หวังดีแทรกแซงได้ง่าย ต่อให้พยายามอย่างไรก็ไม่มีอำนาจพอจะไปคัดง้างกับนักการเมืองได้ เมื่อไม่
มีอำนาจพอจะให้คุณให้โทษ ใครจะไปสนใจเสียงเรียกร้องและความเห็นของพวกเขา 
ลองนึกภาพความขัดแย้งทางการเมืองที ่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ก็พอจะเห็นภาพรางๆ ว่าสิบกว่าปีมานี้
จำนวนประชาชนที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองในบ้านเมืองเราเพ่ิมขึ้นมากแค่ไหน? 
ถึงขาดตัวเลขมายืนยันกันชัดเจนก็คงจะพอบอกได้ว่ายังเพิ่มข้ึนไม่มากพอ มิหนำซ้ำในบางกลุ่มในบางพื้นที่อาจมีจำนวน
ลดลงเสียด้วยซ้ำ จึงส่งผลให้การเมืองไทยยังไปไม่ถึงไหน ประเทศไทยขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนไม่สะท้อนความ 
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ต้องการที่แท้จริงของประชาชน เราเลยยังวนเวียนติดหล่มไม่สามารถหลุดจากวังวนระยะสั้นเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนา
ระยะยาวได้ 
นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรหมดหวังกับการเมืองแล้วปล่อยไปตามยถากรรม  ถึงแม้ที่ผ่านมาพัฒนาการทางการเมอืง
ของไทยจะลุ่มๆ ดอนๆ ข้ึนบ้างลงบ้างแต่ถ้าดูแนวโน้มหลายสิบปีที่ผ่านมาเราก็พัฒนาไปได้ในระดับหนึ่ง 
พัฒนาการนี้ส่วนหนี่งเกิดจากการเสียสละของคนที่ต้องการเห็นบ้านเมืองของเราก้าวหน้า อีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะ
พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมซึง่เปน็แรงผลกัดันที่มองไม่เหน็ชัดเจนแต่ค่อยๆ ทำหน้าที่ของมันในการผลักดันประเทศให้
ก้าวไปข้างหน้าทีละน้อย หากมองโลกในแง่ดี เป็นคนใจเย็นก็น่าจะสบายใจได้ว่าในอนาคตข้างหน้าบ้านเมืองเราคงจะ
ดีกว่าน้ีแน่นอน เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานกันแน่ 
ถ้าใจร้อนสักนิดอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของเราก็ต้องออกแรงผลักกันหน่อย เริ่มด้วยเรื่องท่ีพอทำได้
โดยเร็วสัก 3 เรื่อง 
เรื่องแรก เลิกใช้คำพูดยั่วยุ เสียดสี ประชดประชัน ข่มขู่ คุกคาม หากมีคนเห็นต่างแล้วไม่ชอบใจก็เก็บความไม่ชอบใจ
นั้นไว้กับตัว ไม่ต้องตอบโต้แสดงความเห็น ปรากฏการณ์ “ทัวร์ลง” ในโซเชียลมีเดียคือหนึ่งในตัวอย่างที่ไม่ดีของการขาด
วุฒิภาวะทางการเมืองในประเด็นนี้ การสื่อสารด้วยความเคารพกันและกันย่อมช่วยให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นสามารถไป
ไกลกว่าแค่การด่าทอว่าร้ายเพื่อลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกัน 
เรื่องท่ี 2 เคารพบรรทัดฐานเดิมของสังคมในบางเรื่องท่ีเห็นว่าเป็นคุณค่าหลักร่วมกันของสังคม เพราะการจะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืนไม่ได้เกิดข้ึนจากอัศวินม้าขาว ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยพันธมิตรจากหลาย
ภาคส่วนในสังคม การรักษาจุดร่วมบางอย่างเอาไว้ จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนประเด็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
กว่า 
เรื่องท่ี 3 บอกตัวเองเสมอว่าประเทศไทยไม่ใช่ของพวกเราเพียงกลุ่มเดียว ถ้าอยากจะให้คนอื่นให้คุณค่ากับความเห็น
ของเรา เราควรเริ่มต้นด้วยการเคารพคุณค่าของผู้อื่นด้วยเช่นกัน การยึดเอาความเห็นของคนเองเป็นสรณะขาดความ
ยืดหยุ่น ขาดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะทำให้รอยแยกในสังคมมีแต่จะฉีกกว้างมากข้ึน 
จะรักใครชอบใครอยู่ฝ่ายไหนก็ไม่ว่า เพราะความหลากหลายเช่นน้ีแหละคือความงดงามที่แท้จริงของประชาธิปไตย แค่
ช่วยกันแสดงบทบาทของตัวเองอย่างผู้เปี่ยมไปด้วยวุฒิภาวะทางการเมือง เดี๋ยวเราก็หาทางออกร่วมกันในที่สุด 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894788?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2317328 
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