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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กมธ. พร้อมลงพ้ืนที่ชุมนุมรับฟังนักศึกษา เห็นด้วยแก้ รธน. ประเด็น

ข้อกังขาสังคม ส.ว.ร่วมโหวตเลือกนายกฯ 
8 

2 สยามรัฐออนไลน์ "กมธ.รับฟังความเห็นม็อบ" จอ่ถกนัดแรกสิน้เดือนน้ี เตรียมลงพ้ืนที่ทั่ว 
ปท. เก็บข้อมูล ยันไม่ห่วงยุบสภา 

9 

3 สยามรัฐออนไลน์ "กมธ.แก้รธน." เปิดเวทีฟังความเห็น จ.ชลบุรี ส่วนใหญ่ ช้ี แก้ รธน.ยึด
ปี 40 เป็นต้นแบบ-ยกเลิก ส.ว.แต่งต้ัง 

10 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส.ว.สมชาย' เสนอนายกฯ 'แก้เชือกทีละปมดับไฟทีละกอง'พา
สังคมไทยออกจากความขัดแย้ง 

13 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ ส.ว.แนะนายกฯแก้เชือกทีละปมลดขัดแย้งรนุแรง 15 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' คาด กมธ. แก้ รธน. ชงเข้าสภาฯ ก.ย. น้ี  16 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' เผยขอ้เสนอนักศึกษาแก้ รธน. รวมอยู่ในชุด 'อนุ กมธ. ศึกษา

แก้ รธน.' แล้ว 
17 

8 สยามรัฐออนไลน์ “ไพบูลย์” ช้ีข้อเสนอ นศ.แก้ รธน.อยู่ในชุด อนุ กมธ.ศึกษาแก้ รธน.
แล้ว เตรียมถกชุดใหญ่ 30 ก.ค.น้ี 

18 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธนาธร" ลุยไมห่ยุด! บุก จ.ตาก เปิดตัวผู้สมคัรชิง นายกฯ อบจ. 19 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ธนาธร" ควงว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.ตาก ลุยหาเสียง 21 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนาธร' มา จ.ตาก ขอโอกาสคนรุ่นใหมท่ําการเมืองสร้างสรรค์ 22 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ช่อ' ลงเมืองคอนชูคณะก้าวหน้าปักธงท้องถิ่นส่ง 90 ทีมชิงนายกเล็ก 23 
13 มติชนออนไลน์ “ธนาธร” ลงพ้ืนที่ตาก แนะนาํ “ว่าที่ผู้สมคัรนายกฯ อบจ.” อ้อนขอ

โอกาสให้คนรุน่ใหม ่
24 

14 สยามรัฐออนไลน์ 'ธนาธร' เดินสายพบชาวแม่สอด แนะรัฐบาลฟังเสียง นศ. 25 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พิธา' นําทีมหาเสียงสมุทรปราการ เขต 5 พบประชาชน 27 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' ลงพ้ืนที่ เคหะบางพลี ช่วย 'มานะ' หาเสียง 28 
17 ไทยรัฐออนไลน์ โพล ช้ี เลือกต้ังวันน้ี กาให้พรรคการเมืองใหม่ 63% ห่วง มอ็บเยาวชน

ลุกลาม 
29 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชทพ.' นัดประชุมใหญ่พรรค 9 ส.ค. เลือกต้ัง กก.บห. 3 เก้าอ้ี 30 
19 ThaiPBS ออนไลน์ ชาติไทยฯ ประชุมใหญ่ 9 ส.ค. เตรียมเลือกต้ัง 3 กก.บห. 31 
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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชลน่าน' เตือนนายกฯ อย่าดันทุรังต้องฟังเสียง ปชช. หาทางออก

ประเทศ 
32 

21 คมชัดลึกออนไลน์ "ชลน่าน" แนะทางออกประเทศ นายกฯ ต้องฟังประชาชน 33 
22 สยามรัฐออนไลน์ "ชลน่าน" เตือนรัฐบาลอย่าประเมิน "ม็อบนักศึกษา" ตํ่า คกุคาม จน

สถานการณ์บานปลาย 
34 

23 ไทยรัฐออนไลน์ นัดชุมนุม "ว่ิงกันนะแฮมทาโร่" ว่ิงรอบอนุสาวรีย์ ปชต. ร้อง รบ.ยุบ
สภา 

35 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ส.ว.แนะรัฐบาล เปิดเวทีแก้ปมม็อบ ระดม 'อธิการบดี-ตัวแทนนศ.' คุย 36 
25 แนวหน้าออนไลน์ แรมโบ้หนุน ผบ.ทบ. พูดเตือน นศ.หวังปกป้องสถาบัน ‘พิธา’ ยันไม่มี

การเมืองเบ้ืองหลัง 
38 

26 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ เตรียมร้อง กกต. ตรวจสอบละครรีรัน พบ ‘กรุงศรีวิไล’ 
ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.ร่วมแสดง ช้ี ผิด กม.เลือกต้ัง 

40 

27 MCOT ออนไลน์ ก้าวไกลร้อง กกต. สอบรีรันละครที่ “กรุงศรีวิไล”แสดง 41 
28 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก้าวไกลจ่อร้อง กกต. ตรวจสอบทีวีรีรันระคร 'กรุง ศรีวิไล' ผู้สมัคร 

ส.ส.เขต 5 พปชร. แสดงร่วม 
42 

29 INN News ออนไลน์ ก้าวไกลจ่อร้องกกต.ลต.ซ่อมปากนํ้ามีจดเช่ือเก็บบัตรปชช. 43 
30 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ว.ชักคล้อยตาม ว่าควรแก้รฐัธรรมนูญ 44 

 
 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กกต. ติดบ่วงซื้อเสียง-ยุบพรรค ปชป.-ก้าวหน้า แท็กทมีฟ้อง ม.157 48 

2 มติชนออนไลน์ เห็นและเป็นไป : หรือจะอยู่‘ค้ําฟ้า’ โดย สชุาติ ศรีสุวรรณ 50 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ระวังจะนองเลือดคร้ังใหญ่! 52 
4 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : สมคบคิด 54 
5 สยามรัฐออนไลน์ เสือ สิงห์ รอลุน้เก้าอ้ี รมต.! 55 
6 แนวหน้าออนไลน์ Change with คิด & ทํา 57 
7 แนวหน้าออนไลน์ ลุ่มเจ้าพระยา : 27 กรกฎาคม 2563 59 

 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้ อํานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง 
กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานตําแหน่งอํานวยการระดับต้น (รุ่นที่ 2) 
จํานวน 120 คน ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร

 
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน 
ตําแหน่งอํานวยการระดับต้น 
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ข่าวอ้างอิง 
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กมธ. พร้อมลงพื้นที่ชุมนุมรับฟังนักศึกษา เห็นด้วยแก้ รธน. ประเด็นข้อกังขาสังคม ส.ว.ร่วมโหวตเลือกนายกฯ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 07:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญรับ
ฟังความเห็นนิสิต นักศึกษา ให้สัมภาษณ์ถึงการทํางานของกมธ. ว่า จะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคมน้ี โดย
ได้พูดคุยกันถึงกรอบการทํางานคร่าว ๆ แล้วว่าอยากทํางานให้รวดเร็ว และเป็นรูปแบบเชิงรุกจึงได้รวบรวมกําหนดการ
การชุมนุมของนักศึกษาในสถานที่ต่างๆ จังหวัดต่างๆ เพ่ือจะไปร่วมรับฟังเขา 
 "กมธ.จะพยายามไปให้ได้มากที่สุด ที่สําคัญอยากไปช่วยกรณีที่มีผู้ชุมนุมบางกลุ่มถูกดําเนินคดี จะไปดูว่า
ลักษณะการถูกดําเนินคดีเป็นการถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ จะพยายามหาทางช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างสบายใจ จะทําให้เขามั่นใจให้ได้ว่าประเทศน้ีคนที่มีความเห็นที่แตกต่างยังสามารถอยู่ได้
ในกรอบกฎหมายเดียวกัน" 
 เมื่อถามว่า หลังจากลงพ้ืนที่ไปรวบรวมข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้มาจะนําไปทําอะไรบ้าง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า 
มี 2-3 แนวทาง แนวทางแรกจะเป็นการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชมการปฏิบัติงานของกมธ.ด้วย ต่อมาคือ อาจจะ
ทําข้อเสนอแยกออกเป็นรายกระทรวงว่าหน่วยงานใดควรรับผิดชอบในประเด็นใด เช่น อาจจะเสนอกระทรวง
สาธารณสุขให้ไปดูแลสุขอนามัยของน้องๆ อาจจะเสนอกระทรวงมหาดไทยให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยมากกว่าการเข้า
ไปคุมพ้ืนที่ เป็นต้น 
 เมื่อถามถึงข้อเสนอเรื่องให้ยุบสภา นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เราก็ต้องนําเสนออยู่แล้ว วันน้ันเข้าใจว่า ส.ส.ใน
สภาทุกท่าน ไม่ได้มีใครกังวลเรื่องของการยุบสภาเลย แต่สิ่งที่เขากังวลกันคือเมื่อยุบสภาไปแล้วกลับมาก็เป็นกติกาเดิม 
ฉะน้ัน เรื่องหน่ึงที่เราอยากจะมาพูดคุยกันวันน้ีคือ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นที่ส่วนตัวมองว่าควรได้รับการ
แก้ไขคงจะเป็นประเด็นที่เห็นสอดคล้องกัน เช่น ที่มาของนายกฯ ว่าควรจะมีส.ว.ร่วมเลือกหรือไม่อย่างไร ประเด็นน้ี
น่าจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคม เราก็จะต้องนํามาพิจารณาอีกคร้ัง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2282200 
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สยามรัฐออนไลน์ 26 กรกฎาคม 2563 13:24 น.  
"กมธ.รับฟังความเห็นม็อบ" จ่อถกนัดแรกสิ้นเดือนนี้ เตรียมลงพื้นที่ทั่วปท.เก็บข้อมูล ยันไม่ห่วงยุบสภา 
 
 
 
 
 
 
 
"กมธ.รับฟังความเห็นม็อบ" ถกนัดแรกสิ้นเดือนนี้ จ่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลการชุมนุมทั่วประเทศ แจงแสดงออกได้
ภายใต้กฎหมาย ยํ้าไม่ห่วงเร่ืองยุบสภา หว่ันกลับมาเหมือนเดิม แนะแก้รัฐธรรมนูญ ปม "ที่มานายกฯ -ส.ว."ควรมี
ส่วนหรือไม่ 
 วันที่ 26 ก.ค.63 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) 
วิสามัญตามญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา กล่าวถึงการทํางานของ 
กมธ.ว่า จะประชุมนัดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม น้ี โดยเน้นการทํางานเชิงรุกและพยายามทํางานให้รวดเร็ว โดยจะลงไป
ตามพ้ืนที่ต่างๆท่ีนักศึกษาจัดชุมนุมกัน ขณะนี้เราได้รวบรวมกําหนดการที่นักศึกษาจะชุมนุมในจังหวัดต่างๆ เพ่ือลงพ้ืนที่
รับฟังให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะบางกรณีที่เคยถูกดําเนินคดีไปแล้ว เราจะดูว่าลักษณะการถูกดําเนินคดีเป็นการถูกกลั่น
แกล้ง เป็นธรรมหรือไม่ เราต้องการทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมรับรู้ว่าประเทศน้ีสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ ภายใต้
กฎหมายเดียวกัน 
 สําหรับข้อมูลที่ กมธ.จะได้จากการลงพ้ืนที่น้ัน กรรมาธิการมี 2 แนวทางในการดําเนินการ แนวทางแรกจะ
มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชมถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ ว่า กรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น
อย่างไร ได้รับการต้อนรับอย่างไร จากน้ันจะจัดทํารายงานข้อเสนอเพ่ือส่งไปยังกระทรวงต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
หน่วยงานอ่ืนๆ ว่าต้องรับผิดชอบในประเด็นใดบ้าง เช่น จะเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขให้เข้าไปดูแลเรื่องสุขอนามัย
ให้กับนักเรียนนักศึกษา หรือประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยมากกว่าการเข้าไปคุมพ้ืนที่ 
 เมื่อถามว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่ให้มีการยุบสภา นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กมธ. เรานําเสนออยู่แล้ว 
ในการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องการยุบสภา แต่ที่กังวลกันมากคือเกรงว่ายุบ
สภาไปแล้ว กลับมาก็ยังคงเป็นกฎกติกาเดิม ฉะน้ันเรื่องที่ กมธ. จะคุยและสอดคล้องกับประเด็นที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่ายินดีที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบกฎหมาย ส่วนตัวเห็นว่าอาจมีการแก้ไข
เรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีว่า ควรมี ส.ว.เข้ามามีส่วนในกระบวนการเลือกหรือไม่ ประเด็นน้ีเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน
อยู่ในสังคมซึ่งเราก็ต้องมาดูอีกที 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172379  
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สยามรัฐออนไลน์ 26 กรกฎาคม 2563 16:54 น.  
"กมธ.แก้รธน." เปิดเวทีฟังความเห็น จ.ชลบุรี ส่วนใหญ่ ชี้ แก้รธน.ยึดปี 40 เป็นต้นแบบ-ยกเลิกส.ว.แต่งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
"กมธ.แก้รธน." จับมือ "สถาบันพระปกเกล้า" เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นแก้รธน. ที่ชลบุรี ขณะที่ความเห็น
ส่วนใหญ่ ชี้ แก้รธน.ยึดปี 40 เป็นต้นแบบ-ยกเลิกส.ว.แต่งต้ัง 
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทาง การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง นาย
สุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์ นายโกวิทย์ ธารณา นายรังสิมันต์ุ โรม นายเอกพันธ์ุ ปิณฑวณิช และนางวลัยพร รัตนเศรษฐ 
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนา เรื่องการเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อ
วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และเข้าถึงกระบวนการศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ รวมถึงเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันใน 
การเสนอปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีประชาชนจากภาคส่วน ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กร ภาคเอกชน สภา
อุตสาหกรรม หอการค้า สื่อมวลชน เยาวชน ผู้นาชุมชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมสัมมนา  
 โดยความคิดเห็นผู้เข้าเสวนาต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญอย่างหลากหลาย เช่น ให้นํารัฐธรรมนูญ 40 มาใช้ 
ยกเลิก ส.ว. ที่มาจากการแต่งต้ัง บางส่วนต้องการให้มีเพียงสภาผู้แทนราษฏรอย่างเดียว อาทิ ตัวแทนผู้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นที่ 1 เห็นว่า "รัฐธรรมนูญที่อยากได้ คือรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยประชาชน เพ่ือประชาชน ไม่ใช่ร่างโดยพรรคพวก 
เพ่ือพวกพ้องเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับน้ี รัฐธรรมนูญฉบับน้ีสืบทอดอํานาจจากอํานาจ คสช. ปลูกฝังอยู่ในประเทศน้ี 6 ปี
กว่า ไม่ได้มาด้วยความชอบธรรม ไม่เป็นประชาธิปไตย ผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะถูกจับ เอาผิด 
ดังน้ันเราจึงไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยยึดรัฐธรรมนูญปี 40 เป็นต้นแบบ เพราะ
รัฐธรรมนูญปี 40 ดีที่สุดเท่าที่มีมา แต่ถูกทหารฉีกมันไป เราต้องการรัฐธรรมนูญที่อยู่อย่างถาวร เราต้องร่างรัฐธรรมนูญ
ให้สําเร็จ ปกป้องมัน อย่าให้ใครมาฉีกอีก ถ้าใครมาฉีกจะต้องถูกประหารชีวิต ไม่มีการนิรโทษกรรมตนเองเด็ดขาด ถ้า
ถามผมว่าจะแก้อะไร ที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาบางคน ถูกคุกคาม ถูกห้ามไม่ให้ไปชุมนุม ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับการเมือง 
ผู้ปกครองอยู่ยาก ครูบาอาจารย์หรือตํารวจคนที่ไปคุกคามเขา คุณไม่รู้หรือว่า มาตรา 34 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่ว่าประชาชนไทยมีสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีทุกคน ไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธ์ิปิดก้ันการแสดง 
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ความคิดเห็นได้ ชีวิตของเรายังเลือกเองได้ คนไทยแปลว่าอิสระ ไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอก เราจะไม่ทนให้รัฐบาลทํา
ความฉิบหายประเทศน้ีอีกแล้ว ต่อให้ต้ังใจเรียนอนาคตเราก็ยํ่าแย่ถ้ารัฐบาลน้ียังอยู่ และมีตํารวจบางคนขอค้นกระเป๋าดู
บัตรประชาชนจากนักเรียน ผมขอบอกว่าหยุดคุกคาม ก่อนที่เราจะออกมามากกว่าเดิม" 
 ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องแก้ไข อย่างแรก แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนงานที่ล้าสมัย คนเขียนไม่รู้
ว่าอีก 20 ปีเขาจะอยู่รอดไหม แล้วคนแบบน้ีจะมากําหนดอนาคตประเทศหรือ ทําไมไม่เอาคนที่มีแนวคิดที่ทันสมัยมา
สร้างประวัติศาสตร์ของเขา การปฏิรูปประเทศ คสช. ที่สืบทอดมาจากระบบประยุทธ์ต้องร้ือออกไป สิ่งที่ต้องแก้ไขคือ 
ส.ว. ต้องมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ไม่เอาที่แต่งต้ังจากพรรคเข้ามาเลือกประยุทธ์ ต้องเซ็ตซีโร่ศาลรัธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระท่ีแต่งต้ังมาจากพล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือความยุติธรรม และงดงามกับฝ่ายตรงข้าม และควรมีการเลือกต้ังที่
บริสุทธ์ิอีกครั้งที่ไม่ทุจริต ให้มี ส.ส.จากประชาชนหลาย ๆ กลุ่ม ที่ย่ิงแก้ช้าประเทศย่ิงถอยหลัง ควรคืนอํานาจให้ท้องถิ่น
ให้มากกว่าเดิม คืนอํานาจให้ประชาชนเพ่ือทวงคืนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริง ต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุด  
 ขณะที่ ตัวแทนผู้รวมแสดงความคิดเห็นที่ 2 เห็นว่า "รัฐธรรมนูญมีค่าเท่ากระดาษกงเต๊กหรืออย่างไร ถึงถูก
ฉีกเอาฉีกเอา อยากให้รัฐธรรมนูญของเราท่ีจะทําการแก้ไข หรือจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ให้มีความคงทน และ
ถาวร ไม่ใช่กระดาษที่ไร้ค่าที่จะถูกฉีกได้ง่าย ๆ เช่น กฎหมายรัฐธรรมในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสหรัฐอเมริกา 
ที่เขาก็มีเพียงฉบับเดียวตลอด 200 กว่าปี แต่ตัวบทจะมีอยู่ข้อหน่ึงที่ระบุไว้ว่า รัฐธรรมนูญจะมีแค่เพียงฉบับเดียว ถ้า
มาตราไหนขัดต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็สามารถร่าง พ.ร.บ. หรืออะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้
ตรงยุคกับสมัย อยากให้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับน้ี ต้องมั่นคงและถาวร เพ่ือจะได้เป็นหลักในการปกครอง
ประเทศ ในการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และในการสร้างประเทศไทยให้มีการพัฒนา ไม่ใช่เป็นกระดาษ
ที่ไร้ค่า ที่จะให้ทหารมายึดและฉีกเล่น ๆ ก็อยากให้ทําอย่างไรก็ได้ให้รัฐธรรมนูญฉบับน้ี อยู่คู่ประเทศไทยและเป็นฉบับ
สุดท้ายที่จะอยู่ไปตลอดกาล" 
 สําหรับตัวแทนผู้รวมแสดงความคิดเห็นที่ 3 เห็นว่า "เป็นนักศึกษา และผ่านการเลือกต้ังครั้งแรกในชีวิต 
และก็โหวตโนอยู่กับรัฐธรรมนูญปี 2560 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการกากบาทการเลือกต้ังในครั้งที่แล้วจะสามารถส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตต่อสิทธิเสรีภาพของผมได้มากกว่าน้ี กลายเป็นว่า ผลของรัฐธรรมนูญปี 60 หลังเลือกต้ังไปแล้วไม่มีอะไร
ดีขึ้น การเลีอกต้ังยังมีผลน้อยกว่าการเลือกต้ังประธานาธิบดีเสียอีก จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่เอ้ือให้อํานาจของ
ประชาชน และนักศึกษาได้รับความเป็นธรรม ผมในฐานะนักกิจกรรมนักศึกษา ต้ังโต๊ะล่ารายช่ือต่อ กกต. เพราะเรารู้สึก
ว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเลือกต้ังครั้งที่แล้ว กลายเป็นว่าการที่เราล่ารายช่ือ เป็นกระบวนการทําลายระบอบ
ประชาธิปไตย กลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญปี 60 มีหน่วยงานความม่ันคง มีกลุ่มบุคคลลึกลับ ที่สอดส่อง คุกคามการ
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หากธรรมนูญปี 60 ยังอยู่
ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เสียงของนักศึกษาและประชาขนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงและ
เป็นที่รับฟังของผู้มีอํานาจมาก" 
 และตัวแทนผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่ 4 ระบุว่า "ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ขอเสนอให้ยกเลิก
รัฐธรรมนูญปี 60 ทั้งฉบับ เพราะถ้าจะพูดในเชิงของหลักการ รัฐธรรมนูญ 60 แม้แต่ที่มาก็ไม่มีความชอบธรรม 
รัฐธรรมนูญถูกสร้างขึ้นมาโดย คสช. ซึ่งมีความเป็นเผด็จการ ไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อย และการมี 
ส.ว. สรรหา ก็ไม่ยึดโยงกับประชาชนเหมือนกัน ส.ว. เป็นหน่ึงในอํานาจอธิบไตย อํานาจอธิปไตยมี 3 อํานาจที่เราเรียน
กันมา อํานาจนิติบัญญัติมันก็ควรจะถูกใช้ฝ่ายประชาชน เพราะว่า ส.ว. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยแม้แต่น้อย คือร่างกัน 
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มาเอง ร่างกฎหมายกันเอง หรือว่าอํานาจอย่างอํานาจตุลาการ ก็ไม่เคยถูกยึดโยงจากประชาชนเลย เป็นอํานาจอิสระที่
แบบอยู่นอกเหนือการตรวจสอบ การควบคุมของประชาชน แล้วองค์กรอิสระต่าง ๆ ก็ไม่ยึดโยงกับประชาชนอีก ใครต้ัง
มาก็ไม่รู้ ประชาชนไม่มีสิทธ์ิตรวจสอบเลย ดังน้ันก็ทําให้เกิดสภาพการณ์ในปัจจุบันที่ประชาชนไม่มีสิทธ์ิอะไรเท่าที่ควรมี
ตามหลักการประชาธิปไตย" 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172421  
  



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  13 

 

 
 
 
 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:46 น.     
'ส.ว.สมชาย'เสนอนายกฯ'แก้เชือกทีละปมดับไฟทีละกอง'พาสังคมไทยออกจากความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ก.ค.63-นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง "แก้เชือกทีละปมดับไฟทีละกอง" ระบุ ขอเสนอ
แนวทางไปยังนายกรัฐมนตรีและทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยกันพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งที่ส่อเค้าวิกฤติรุนแรงดังน้ี 
 1)กรณีอัยการไม่ฟ้องคดีบอสกระทิงแดงและไม่อุทธรณ์คดีโอ้คกรุงไทย สั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรม
อย่างต่อเน่ือง อย่าปล่อยให้เกิดการสร้างข่าวบิดเบือนและนําไปปลุกระดมม็อบโหน กระแสจนอาจบานปลาย เพราะ
ความไม่พอใจในทั้ง2คดีน้ัน ไม่ได้เกิดเฉพาะในหมู่นิสิตนักศึกษา หากแต่เกิดความสงสัยและไม่พอใจน้ันเกิดขึ้นถ้วนทั่ว
ทุกสีทุกฝ่าย นายกรัฐมนตรีต้องสั่งสอบข้อเท็จจริงทั้ง2คดี  เรื่องใดต้องแก้ไขในเชิงบริหารให้รีบแก้ เรื่องใดต้องแก้ไขด้วย
กฎหมายต้องรีบทํา และต้องสั่งการเร่งคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เข้ารับดําเนินการอย่างจริงจังทันที 
และแถลงให้ประชาชนทราบผลความคืบหน้าเป็นระยะๆ 
 2)เรื่องการชุมนุมเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาในเวลานี้น้ัน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีควรเป็น
เจ้าภาพ”รวมพลังสร้างชาติ”เองด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษา โดยให้ประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมจัดประชุมอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย ร่วมกับนายกองค์การฯและประธานสภานิสิตนักศึกษาฝ่าย
ละ1คนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเสนอทางออกประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างช่องทางให้นิสิตนักศึกษาได้
นําเสนออย่างเป็นกิจจะลักษณะ และมีวุฒิภาวะ อันเป็นการสร้างเสริมอนาคตเยาวชนไทยที่มีภาวะผู้นําในระบอบ
ประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตไปด้วยในตัว. เรื่องน้ีขอเสนอให้มี
การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ให้คนไทยทั้ง69ล้านคนได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วย 
 3) ฝ่ายการเมืองในสภาต้องยุติการฉวยโอกาสทางการเมืองแต่ต้องดํารงตนให้เป็นที่พ่ึงของคนในชาติ 
คณะกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญฯและคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นฯ. ของสภาผู้แทนราษฎรและ
คณะกรรมธิการที่เก่ียวข้องของวุฒิสภา ต้องเป็นที่หลักในการเปิดอีกเวทีรับฟังความคิดเห็นในข้อเสนออย่างต้องมีเหตุมี
ผลในข้อเรียกร้องให้ยุบสภาหรือข้อเรียกร้องให้ร่างหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามีประเด็นใดบ้างที่ต้องพิจารณา 
 4)เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการคุกคามต่อขบวนการนิสิตนักศึกษาที่จัดชุมนุมทางการเมืองจริงหรือไม่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานความม่ันคงและคณะกรรมาธิการด้านสิทธมนุษยชนของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ควรรับผิดชอบตรวจสอบในข้อเรียกร้องที่นิสิตนักศึกษาแจ้งว่าให้หยุดคุกคามน้ัน ถูกคุกคาม
จากใครที่ไหนเมื่อใดอย่างไร หากพบว่ามีความจริงต้องเร่งแก้ไขเร่งสร้างความเข้าใจและต้องดําเนินการเอาผิดต่อผู้ฝ่าฝืน
กฎหมาย 
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 5)สังคมไทยต้องร่วมปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งการใช้กําลังคนและอาวุธ รวมถึงการปฏิเสธ
การโจมตีโดยใช้วาทกรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากผู้เข้าร่วมการชุมนุมและผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกกรณี
ประเทศไทยติดกับดักความขัดแย้งมานานมากแล้วหากเราจะรวมพลังสร้างชาติต้องดําเนินการเปิดใจรับฟังกันและกัน
แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเดินปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังและรอบด้านไปด้วยกันดีกว่าครับ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72531  
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อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.35 น. 
ส.ว.แนะนายกฯแก้เชือกทีละปมลดขัดแย้งรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมชาย”แนะนายกฯ 5 ข้อ แก้เชือกทีละปม ดับไฟทีละกอง ลดขัดแย้งที่ส่อเค้ารุนแรง  
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจความสรุปว่า ขอเสนอ
แนวทางไปยังนายกฯ และทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยกันพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งที่ส่อเค้าวิกฤติรุนแรง แก้เชือกที
ละปมดับไฟทีละกอง ดังน้ี 1.กรณีอัยการไม่ฟ้องคดีบอสกระทิงแดง และไม่อุทธรณ์คดีโอ๊คกรุงไทย สั่นสะเทือน
กระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเน่ือง อย่าปล่อยให้เกิดการสร้างข่าวบิดเบือนและนําไปปลุกระดมม็อบโหน กระแสจนอาจ
บานปลาย เพราะความไม่พอใจในทั้ง2คดีน้ัน ไม่ได้เกิดเฉพาะในหมู่นิสิตนักศึกษา แต่เกิดขึ้นถ้วนทั่วทุกสีทุกฝ่าย นายกฯ 
ต้องสั่งสอบข้อเท็จจริงทั้ง2คดี เรื่องใดต้องแก้ไขในเชิงบริหารให้รีบแก้ เรื่องใดต้องแก้ไขด้วยกฎหมายต้องรีบทํา และต้อง
เร่งคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเข้ารับดําเนินการอย่างจริงจังทันที และแถลงให้ประชาชนทราบผลความ
คืบหน้าเป็นระยะๆ  
 2.เรื่องการชุมนุมเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาในเวลาน้ี นายกฯ และคณะรัฐมนตรีควรเป็นเจ้าภาพรวมพลัง
สร้างชาติด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษา โดยให้ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วม
จัดประชุมอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย ร่วมกับนายกองค์การฯ และประธานสภานิสิตนักศึกษาฝ่ายละ1คนเข้าร่วมประชุม
แสดงความคิดเห็นเสนอทางออกประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างช่องทางให้นิสิตนักศึกษาได้นําเสนออย่างเป็น
กิจจะลักษณะ และมีวุฒิภาวะ และเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตไปด้วยในตัว ขอ
เสนอให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ 
 3.ฝ่ายการเมืองในสภาฯ ต้องยุติการฉวยโอกาสทางการเมือง แต่ต้องดํารงตนให้เป็นที่พ่ึงของคนในชาติ 
คณะกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นฯ ของสภาฯ และคณะกรรมธิการฯ 
ที่เก่ียวข้องของวุฒิสภา ต้องเป็นหลักในการเปิดอีกเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเรียกร้องให้ยุบสภาฯ หรือข้อเรียกร้องให้
ร่างหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ัน มีประเด็นใดบ้างที่ต้องพิจารณา  
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786796  
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'ไพบูลย์' คาด กมธ. แก้ รธน. ชงเข้าสภาฯ ก.ย. นี้  
อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ไพบูลย์” ระบุข้อเสนอ นศ.แก้รัฐธรรมนูญรวมอยู่ในชุด อนุ กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ แล้ว เผยเตรียมถกชุด
ใหญ่ 30 ก.ค.นี้ ก่อนชงเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯได้ คาดกลาง ก.ย.63 
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอ่ืน ในกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กล่าวถึงการเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา และ ส.ว.บางคน ที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยระบุถึง
เวลาที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60 ว่า ขณะน้ีปัญหาต่างๆ ในรัฐธรรมนูญปี 60 ได้นํามาศึกษาใน อนุกมธ.ชุดน้ีแล้ว อาทิ 
การให้แก้ไขระบบการเลือกต้ัง และอ่ืนๆอีกหลายประเด็น ซึ่งอนุกมธ.ได้พิจารณา ศึกษา อย่างละเอียด รอบคอบ รวมไป
ถึงประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ก็อยู่ในการศึกษาของอนุกมธ.แล้ว โดยทางอนุกมธ.จะได้นําเสนอรายงานต่อ 
กมธ.ชุดใหญ่ ให้ได้พิจารณาและอภิปรายเพ่ิมเติม ในวันที่ 30 ก.ค.น้ี 
 "เมื่อกมธ.ชุดใหญ่ได้พิจารณาเสร็จสิ้นหมดทุกประเด็นแล้วก็จะได้มีการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย.น้ี แล้วจะได้นําไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า
จะต้องมีประเด็นอะไรบ้าง" นายไพบูลย์ กล่าว.  
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/786804 
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'ไพบูลย์' เผยข้อเสนอนักศึกษาแก้ รธน. รวมอยู่ในชุด 'อนุ กมธ. ศึกษาแก้ รธน.' แล้ว 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.48 น.    
   
 
  
 
 
 
 
 
 26 ก.ค.63 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ (กมธ.)ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน   
ในกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 กล่าวถึงการเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา และ ส.ว.บางคน ที่ออกมาเคล่ือนไหวโดยระบุถึงเวลาท่ีจะต้องแก้
รัฐธรรมนูญปี60 ว่า  ขณะน้ีปัญหาต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญปี 60 ได้นํามาศึกษาใน อนุกมธ.ชุดน้ีแล้ว   อาทิ  การให้แก้ไข
ระบบการเลือกต้ัง  และอื่น ๆ อีกหลายประเด็น ซึ่งอนุกมธ.ได้พิจารณา ศึกษา อย่างละเอียด รอบคอบ  รวมไปถึง
ประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ก็อยู่ในการศึกษาของอนุกมธ.แล้ว โดยทางอนุกมธ.จะได้นําเสนอรายงานต่อ 
กมธ.ชุดใหญ่ ให้ได้พิจารณาและอภิปรายเพ่ิมเติม ในวันที่ 30 ก.ค.น้ี  
 “เมื่อ กมธ. ชุดใหญ่ได้พิจารณาเสร็จสิ้นหมดทุกประเด็นแล้วก็จะได้มีการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย.น้ี แล้วจะได้นําไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า
จะต้องมีประเด็นอะไรบ้าง” 
 
 
อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/72546 
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สยามรัฐออนไลน์ 26 กรกฎาคม 2563 15:44 น.  
“ไพบูลย์”ชี้ข้อเสนอ นศ.แก้รธน.อยู่ในชุดอนุกมธ.ศึกษาแก้รธน.แล้ว เตรียมถกชุดใหญ่ 30 ก.ค.นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
“ไพบูลย์”ชี้ข้อเสนอ นศ.แก้รธน.อยู่ในชุดอนุกมธ.ศึกษาแก้รธน.แล้ว เตรียมถกชุดใหญ่ 30 ก.ค.นี้ คาดนําเข้า
ประชุมสภาฯกลาง ก.ย.นี้ 
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอื่น ในกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กล่าวถึงการเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา และ ส.ว.บางคน ที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยระบุถึง
เวลาที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญปี60 ว่า ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ในรัฐธรรมนูญปี 60 ได้นํามาศึกษาใน อนุกมธ.ชุดน้ีแล้ว อาทิ 
การให้แก้ไขระบบการเลือกต้ัง และอ่ืนๆอีกหลายประเด็น ซึ่งอนุกมธ.ได้พิจารณา ศึกษา อย่างละเอียด รอบคอบ รวมไป
ถึงประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ก็อยู่ในการศึกษาของอนุกมธ.แล้ว โดยทางอนุกมธ.จะได้นําเสนอรายงานต่อ 
กมธ.ชุดใหญ่ ให้ได้พิจารณาและอภิปรายเพ่ิมเติม ในวันที่ 30 ก.ค.น้ี  
 “เมื่อกมธ.ชุดใหญ่ได้พิจารณาเสร็จสิ้นหมดทุกประเด็นแล้วก็จะได้มีการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย.น้ี แล้วจะได้นําไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า
จะต้องมีประเด็นอะไรบ้าง” นายไพบูลย์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172405  
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"ธนาธร" ลุยไม่หยุด! บุก จ.ตาก เปิดตัวผู้สมัครชิง นายกฯอบจ. 
อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” บุก จ.ตาก ตีปี๊บเลือกต้ังท้องถ่ิน-เปิดตัวผู้สมัครชิง นายกฯอบจ. ส่วน “ช่อ-เจนวิทย์” ลงใต้ปักธงท้องถ่ิน
เมืองคอน ส่ง 90 ทีมชิงนายกเล็ก  
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า 
พร้อมนายคริษฐ์ ปานเรียม ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก พร้อมทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา 
(สจ.) ตาก เดินทางพบปะประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีน้ี 
 โดยนายธนาธร กล่าวว่า นายคริษฐ์เป็นทีมงานที่ทํางานต้ังแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ เกิดและโตที่จ.ตาก 
หากมีการเลือกต้ังอบจ.เมื่อไร ขอแรงสนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชนจ.ตากให้แก่นายคริษฐ์ด้วย ตนอยากขอโอกาสให้คน
รุ่นใหม่ได้เข้ามาทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเร่ิมจากท้องถิ่น เพ่ือเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด ซึ่งตนเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า 
หากได้คนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจทํางานเพ่ือประชาชนอย่างมุ่งมั่น จะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ท้องถิ่น และทําให้คุณภาพชีวิต
ของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น 
 ด้านนายคริษฐ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนไม่ได้มีช่ือเสียง ไม่ได้มีเงินทองมากมาย แต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
บ้านเกิดอย่างจริงใจ และยืนยันที่จะทําการเมืองแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ ที่สําคัญตนจะทําการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ซื้อ
สิทธิขายเสียง ตนและทีมงานขออาสาลงสมัครอบจ. และสจ. ในนามคณะก้าวหน้า หวังว่าพ่ีน้องประชาชนจังหวัดตาก 
ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  
 ทั้งน้ีหลังเดินตลาดเสร็จสิ้น มีชาวบ้านจากกลุ่มนักสู้ดอยชาติ เข้าย่ืนหนังสือต่อนายธนาธร ถึงกรณี
สัมปทานเหมืองแร่หินคลุก ในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าแม่ท้อ ดอยกระแต(ดอยชาติ) ที่ขณะน้ีกําลังจะสร้างโรงโม่หินเป็น
แหล่งที่ 3 โดยกลุ่มนักสู้ดอยชาติเล่าว่าได้ต่อสู้คัดค้านมาหลายปี และถูกกลุ่มนายทุนคุกคามในพ้ืนที่อยู่บ่อยคร้ัง โดยนาย
ธนาธร ได้รับเรื่องไว้ และจะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 อีกด้านหน่ึง ที่อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช น.ส. พรรณิการ์ วานิช พร้อมด้วยนายเจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ 
กรรมการบริการคณะก้าวหน้า เปิดเวที "ร่วมหาทางออก ท้องถิ่น-ปากท้อง-โควิด " โดย น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า ปัญหา
ใหญ่ที่เกิดขึ้นจากโควิด ไม่ใช่แค่เรื่องสาธารณสุข แต่คือวิกฤตเศรษฐกิจ ตอนนี้มีคนตกงานแล้ว 3 ล้านคนจากการปิด
เมืองและการท่องเที่ยวที่หยุดชะงัก ภายในส้ินปีน้ี จะมีคนตกงานถึง7-8 ล้านคน มากกว่า 10% ของกําลังแรงงานใน
ประเทศ แต่สิ่งที่รัฐบาลทํากลับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาตกงานได้อย่างไร และคนที่ตกงานจะต้องกลับบ้านมา
อยู่ในบ้านเกิดของตนเอง เป็นความท้าทายว่าแต่ละท้องถิ่นจะก่อเกิดการจ้างงานได้อย่างไร 
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 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวอีกว่า ท่ามกลางวิกฤต ยังมีโอกาสดีที่รออยู่ คือการเลือกต้ังท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น
ปลายปีน้ี หากรัฐบาลไม่ผิดคําพูด โดยจะเป็นการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี ประชาชนต้องการความ
เปลี่ยนแปลง คณะก้าวหน้าต้ังใจจะใช้โอกาสน้ี ส่งทีมลงสมัครชิงชัยในสนามเลือกต้ัง เพ่ือเปลี่ยนประเทศจากท้องถิ่น 
จากรากฐาน ใช้นโยบายในการเป็นจุดขาย โดยเฉพาะนโยบายสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยยกตัวอย่าง อบจ .
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายได้ปีละกว่า 1,400 ล้านบาท เงินจํานวนน้ีหากถูกใช้อย่างมีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ก็จะสร้างความเจริญและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนครฯได้อย่างก้าวกระโดด 
 ด้านนายเจนวิทย์ ระบุว่า ใน จ.นครศรีธรรมราชมีองค์กรปกครองท้องถิ่น 185 แห่ง คณะก้าวหน้าต้ังใจจะ
ส่งลงสมัครอย่างน้อย 90 แห่ง เพ่ือให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยตนมั่นใจว่าคนนครฯที่เบ่ือหน่ายระบบการเมือง
แบบเก่า และต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆ หน้าใหม่ๆมาทํางาน ยังมีอีกมาก นายเจนวิทย์ยังระบุอีกว่า ในขณะน้ีคณะ
ก้าวหน้าเปิดรับสมัครผู้สนใจลงเลือกต้ังท้องถิ่น ใครที่สนใจก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ 
https://progressivemovement.in.th/local-election 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/786810 
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"ธนาธร" ควงว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.ตาก ลุยหาเสียง 
วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 16:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” ควง “คริษฐ์” ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ตาก ลุยหาเสียง ขอโอกาสคนรุ่นใหม่ทําการเมืองสร้างสรรค์ ม่ันใจ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ท้องถ่ินได้ 
 เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 26 ก.ค. 63 ที่ตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน
คณะก้าวหน้า พร้อมนายคริษฐ์ ปานเรียม ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก พร้อมทีมว่าที่
ผู้สมัครสมาชิกสภา (สจ.) ตาก เดินทางพบปะประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงสิ้นปีน้ี โดยในระหว่างที่เดินตลาด นายธนาธร ได้แนะนํา นายคริษฐ์ ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่ออกมา
จับจ่ายได้รู้จัก 
 โดยนายธนาธร กล่าวว่า คริษฐ์ เป็นทีมงานที่ทํางานต้ังแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ เกิดและโตที่จังหวัดตาก 
หากมีการเลือกต้ังอบจ.เมื่อไร ขอแรงสนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชนจังหวัดตากให้แก่คุณคริษฐ์ด้วย ตนอยากขอโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเริ่มจากท้องถิ่น เพ่ือเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด ซึ่งตนเช่ือมั่นเป็นอย่าง
ย่ิงว่า หากได้คนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจทํางานเพ่ือประชาชนอย่างมุ่งมั่น จะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ท้องถิ่น และทําให้คุณภาพ
ชีวิตของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น 
 ด้านนายคริษฐ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนไม่ได้มีช่ือเสียง ไม่ได้มีเงินทองมากมาย แต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
บ้านเกิดอย่างจริงใจ และยืนยันที่จะทําการเมืองแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ ที่สําคัญตนจะทําการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ซื้อ
สิทธ์ิขายเสียง ตนและทีมงานขออาสาลงสมัครอบจ. และสจ. ในนามคณะก้าวหน้า หวังว่าพ่ีน้องประชาชนจังหวัดตาก 
ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลงัจากเดินตลาดเสร็จสิ้น มีชาวบ้านจากกลุ่มนักสู้ดอยชาติ เข้าย่ืนหนังสือต่อนายธนา
ธร ถึงกรณีสัมปทานเหมืองแร่หินคลุก ในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าแม่ท้อ ดอยกระแต(ดอยชาติ) ที่ขณะน้ีกําลังจะสร้างโรง
โม่หินเป็นแหล่งที่ 3 โดยกลุ่มนักสู้ดอยชาติเล่าว่าได้ต่อสู้คัดค้านมาหลายปี และถูกกลุ่มนายทุนคุกคามในพ้ืนที่อยู่
บ่อยคร้ัง โดยนายธนาธร ได้รับเรื่องไว้ และจะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629300 
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'ธนาธร' มา จ.ตาก ขอโอกาสคนรุ่นใหม่ทําการเมืองสร้างสรรค์ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ก.ค.63-ที่ตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อม
นายคริษฐ์ ปานเรียม ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก พร้อมทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา (สจ.) 
ตาก เดินทางพบปะประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีน้ี โดยในระหว่างที่
เดินตลาด นายธนาธร ได้แนะนํา นายคริษฐ์ ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่ออกมาจับจ่ายได้รู้จัก 
 นายธนาธร กล่าวว่า คริษฐ์เป็นทีมงานที่ทํางานต้ังแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ เกิดและโตที่จังหวัดตาก หาก
มีการเลือกต้ัง อบจ.เมื่อไร ขอแรงสนับสนุนจากพ่ีน้องประชาชนจังหวัดตากให้แก่คุณคริษฐ์ด้วย ตนอยากขอโอกาสให้คน
รุ่นใหม่ได้เข้ามาทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเร่ิมจากท้องถิ่น เพ่ือเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด ซึ่งตนเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า 
หากได้คนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจทํางานเพ่ือประชาชนอย่างมุ่งมั่น จะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ท้องถิ่น และทําให้คุณภาพชีวิต
ของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น 
 ด้านนายคริษฐ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนไม่ได้มีช่ือเสียง ไม่ได้มีเงินทองมากมาย แต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
บ้านเกิดอย่างจริงใจ และยืนยันที่จะทําการเมืองแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ ที่สําคัญตนจะทําการเมืองสร้างสรรค์  
ไม่ซื้อสิทธ์ิขายเสียง ตนและทีมงานขออาสาลงสมัครอบจ. และสจ. ในนามคณะก้าวหน้า หวังว่าพ่ีน้องประชาชนจังหวัด
ตาก ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเดินตลาดเสร็จสิ้น มีชาวบ้านจากกลุ่มนักสู้ดอยชาติ เข้าย่ืนหนังสือต่อนายธนา
ธร ถึงกรณีสัมปทานเหมืองแร่หินคลุก ในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าแม่ท้อ ดอยกระแต(ดอยชาติ) ที่ขณะน้ีกําลังจะสร้างโรง
โม่หินเป็นแหล่งที่ 3 โดยกลุ่มนักสู้ดอยชาติเล่าว่าได้ต่อสู้คัดค้านมาหลายปี และถูกกลุ่มนายทุนคุกคามในพ้ืนที่อยู่
บ่อยคร้ัง โดยนายธนาธร ได้รับเรื่องไว้ และจะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 
 
อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/72552 
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'ช่อ' ลงเมืองคอนชูคณะก้าวหน้าปักธงท้องถ่ินส่ง 90 ทีมชิงนายกเล็ก 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ก.ค.63 - น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนําคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายเจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ กรรมการ
บริการคณะก้าวหน้า เปิดเวที “ร่วมหาทางออก ท้องถิ่น-ปากท้อง-โควิด 19” ที่สวนปัณฑริกา อ .ลานสกา 
นครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนจากโรงเรียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจแปรรูปผลไม้ ยางพารา และท่องเที่ยว รวมถึง
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก 
 น.ส.กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นจากโควิด ไม่ใช่แค่เรื่องสาธารณสุข แต่คือวิกฤตเศรษฐกิจ ตอนนี้มีคนตก
งานแล้ว 3 ล้านคนจากการปิดเมืองและการท่องเท่ียวที่หยุดชะงัก ภายในสิ้นปีน้ี จะมีคนตกงานถึง7-8 ล้านคน มากกว่า 
10% ของกําลังแรงงานในประเทศ แต่สิ่งที่รัฐบาลทํากลับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาตกงานได้อย่างไร และคนที่
ตกงานจะต้องกลับบ้านมาอยู่ในบ้านเกิดของตนเอง เป็นความท้าทายว่าแต่ละท้องถิ่นจะก่อเกิดการจ้างงานได้อย่างไร 
 "ท่ามกลางวิกฤต ยังมีโอกาสดีที่รออยู่ คือการเลือกต้ังท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นปลายปีน้ี หากรัฐบาลไม่ผิดคําพูด 
โดยจะเป็นการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง คณะก้าวหน้าต้ังใจจะ
ใช้โอกาสน้ี ส่งทีมลงสมัครชิงชัยในสนามเลือกต้ัง เพ่ือเปลี่ยนประเทศจากท้องถิ่น จากรากฐาน ใช้นโยบายในการเป็นจุด
ขาย โดยเฉพาะนโยบายสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยยกตัวอย่างอบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายได้ปีละกว่า 1,400 ล้าน
บาท เงินจํานวนน้ีหากถูกใช้อย่างมีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ก็จะสร้างความเจริญและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนนครฯได้อย่างก้าวกระโดด" 
 ด้านนายเจนวิทย์ ระบุว่าในนครศรีธรรมราชมีองค์กรปกครองท้องถิ่น 185 แห่ง คณะก้าวหน้าต้ังใจจะส่ง
ลงสมัครอย่างน้อย 90 แห่ง เพ่ือให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยตนม่ันใจว่าคนนครฯที่เบ่ือหน่ายระบบการเมือง
แบบเก่า และต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆ หน้าใหม่ๆมาทํางาน ยังมีอีกมาก 
 
 
อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/72551 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 - 16:41 น.  
“ธนาธร” ลงพื้นที่ตาก แนะนํา “ว่าที่ผู้สมัครนายกฯ อบจ.” อ้อนขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ลงพื้นที่ตาก แนะนํา "ว่าที่ผู้สมัครนายกฯ อบจ." อ้อนขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เชื่อนําการเปล่ียนแปลงสู่
ท้องถ่ิน 
 เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม ที่ตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมนายคริษฐ์ ปานเรียม ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก พร้อมทีม
ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา (สจ.) ตาก เดินทางพบปะประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังท้องถิ่น โดยในระหว่างที่
เดินตลาด นายธนาธร ได้แนะนํา นายคริษฐ์ ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่ออกมาจับจ่ายได้รู้จัก 
 ทั้งน้ี นายธนาธร กล่าวว่า คริษฐ์ เป็นทีมงานท่ีทํางานต้ังแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ เกิดและโตที่จังหวัดตาก 
หากมีการเลือกต้ังอบจ.เมื่อไร ขอแรงสนับสนุนจากประชาชนจังหวัดตาก อยากขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทํา
การเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเริ่มจากท้องถิ่น เพ่ือเปลี่ยนแปลงบ้านเกิด เช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า หากได้คนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจ
ทํางานเพ่ือประชาชนอย่างมุ่งมั่น จะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ท้องถิ่น และทําให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
 ด้านนายคริษฐ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้มีช่ือเสียง ไม่ได้มีเงินทองมากมาย แต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเกิด
อย่างจริงใจ และยืนยันที่จะทําการเมืองแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ ที่สําคัญตนจะทําการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ซื้อสิทธิขาย
เสียง ตนและทีมงานขออาสาลงสมัครอบจ. และสจ. ในนามคณะก้าวหน้า หวังว่าพ่ีน้องประชาชนจังหวัดตาก ให้โอกาส
คนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเดินตลาดเสร็จสิ้น กลุ่มนักสู้ดอยชาติ เข้าย่ืนหนังสือต่อนายธนาธร ถึงกรณี
สัมปทานเหมืองแร่หินคลุก ในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าแม่ท้อ ดอยกระแต(ดอยชาติ) ที่ขณะน้ีกําลังจะสร้างโรงโม่หินเป็น
แหล่งที่ 3 โดยกลุ่มนักสู้ดอยชาติเล่าว่าได้ต่อสู้คัดค้านมาหลายปี และถูกกลุ่มนายทุนคุกคามในพ้ืนที่อยู่บ่อยคร้ัง โดยนาย
ธนาธร ได้รับเรื่องไว้ และจะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2281737  
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สยามรัฐออนไลน์ 26 กรกฎาคม 2563 19:05 น.  
'ธนาธร' เดินสายพบชาวแม่สอด แนะรัฐบาลฟังเสียง นศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยทีมงานเดินทาง
ไปที่บริเวณตลาดริมเมย ตําบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งน้ีเพ่ือเย่ียมประชาชน และเปิดตัวนายคริษฐ์ ปานเนียม 
ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก คณะก้าวหน้า ทีมบริหาร อบจ.ตาก และสมาชิกสภาจังหวัด
ตาก (สจ.)เขต โดยมีประชาชนท่ีทราบข่าว และชาวตลาดริมเมย ออกไปพบกับนายธานธร และขอบันทึกภาพตลอดการ
เดินไปพบปะบริเวณด้านหน้าตลาด และในตลาดริมเมยชายแดนไทย-เมียนมา 
 ขณะที่ทีมงานได้ประกาศเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.ตาก และสมาชิกสภาจังหวัดตาก ซึ่งมีผู้สมัครครบทุก
เขต นอกจากน้ีนายธนาธร ยังได้สอบถามปัญหาต่างๆจากประชาชนในตลาดริมเมย เช่น เรื่องค่าเช่าแผงร้านค้า การ
จ่ายเงิน และสินค้ามาจากไหน รวมไปถึงพ่อค้า แม่ค้าอาหารทะเลสด มีความต้องการให้นายธนาธร ช่วยผลักดันให้มีห้อง
แช่เย็นขนาดใหญ่สําหรับเก็บอาหารทะเลในพ้ืนที่จังหวัดตากรอการส่งไปพ้ืนที่ต่างจังหวัด เพราะจังหวัดตากมีอาหาร
ทะเลนําเข้ามาจากประเทศเมียนมาจํานวนมาก แต่ไม่มีห้องเย็นมานานนับกว่า 10 ปี 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวถึงกรณีการเคล่ือนไหวของกลุ่มนักศึกษา ที่เรียกร้องประชาธิปไตยน้ัน เห็น
ได้ชัดเจนว่า ประชาชนต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิไตย และข้อเรียกร้องของนักศึกษา
น้ัน แม้นจะหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ แต่ภาพรวมไปในทิศทางเดียวกันคือ ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง และมา
จากประชาชนโดยแท้จริง ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องให้มีการปฏิรูปขบวนการยุติธรรม ปฏิรูปองค์กรอิสระ 
ต้องการยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ซึ่งก็สอดคล้องกับประชาธิปไตยที่ต้องการให้ประเทศไทยไปสู่ความเป็นนิติรัฐ นิติ
ธรรม หวังว่าผู้ที่มีอํานาจจะได้ยินเสียงของนักศึกษา เพราะนักศึกษาคืออนาคตของชาติ หากไม่ฟังเสียงเยาวชน ก็จะ
หลีกไม่พ้นเรื่องความขัดแย้ง 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตอบคําถามผู้สื่อข่าว ว่า เล่นการเมืองมาทีแต่อุปสรรคปัญหา ทําให้รู้สึกท้อแท้
หรือไม่ ว่า ไม่รู้สึกท้อแท้ใดๆ มีแต่กําลังใจ ไปที่ไหนมีแต่ประชาชนก็ให้กําลังใจ แสดงถึงประชาชนสนับสนุนวิธีการ
ทํางาน และแนวโนยบายของคณะก้าวหน้า  
 นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าได้ไปจังหวัดตาก เพ่ือพบปะพูดคุยกับผู้สมัครนายกอบจ.ตากภายใต้ช่ือ
ของคณะก้าวหน้า โดยผู้สมัครได้นําพาตนเองไปหลายพ้ืนที่ในจ.ตากก่อนไปที่ตลาดริมเมย และรับฟังความคิดเห็น โดย
ทราบปัญหา ว่า จะพัฒนาตลาดริมเมยได้อย่างไร และรับทราบปัญหาจะเอาพ้ืนที่ภูเขาไปให้เอกชนทําโรงโม่หินในพ้ืนที 
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ที่ประชาชนไม่ต้องการ ซึ่งจะนําปัญหาไปประมวลผลให้กับผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นเพ่ือลงแข่งขันการเมืองท้องถิ่นในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็น เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตําบล( อบต. )จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดตากหันมาสนับสนุน และ
ให้โอกาสคณะก้าวหน้าที่จะส่งผู้สมัครลงการเมืองท้องถิ่น แต่ขณะนี้ยังคงต้องหาตัวผู้สมัครอีกหลายพื้นที่ ฝากถึง
ประชาชนไม่ต้องรอให้ใครมาพัฒนาบ้านเมือง อยากให้ประชาชนท่ีมีความพร้อมลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
เองเพ่ือทํางานร่วมกันกับคณะก้าวหน้า 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172443  
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26 กรกฎาคม 2563  
'พิธา' นําทีมหาเสียงสมุทรปราการ เขต 5 พบประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา" นําทีมหาเสียงสมุทรปราการ เขต 5 พบประชาชน อัด ผบ.ทบ.เลิกให้ร้ายนักศึกษา 
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นํานายอิศราวุธ ณ น่าน  ผู้สมัครรับเลือกต้ังส.ส.
สมุทรปราการเขต 5  ลงหาพ่ืนที่หาเสียงตลาดคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายณัฐชา 
บุญไชยอินสวัสด์ิ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ และส.ส.พรรค เพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยนายพิธา ระบุว่า การลงพ้ืนที่
ในวันน้ีประชาชนได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ทั้งเร่ืองปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน อย่างนํ้าเสียงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสินค้าประมง ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเยียวยาการผลักดันประกันสังคมในกลุ่ม
รถจักรยานยนต์รวมไปถึงการถูกไล่ที่ค้าขาย ซึ่งต้องเร่งพิจารณาเป็นพิเศษเน่ืองจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 
โดยจะนําเรื่องเหล่าน้ีเขา้สู่กรรมาธิการและรัฐสภาต่อไป  
 ส่วนกรณีที่พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ออกมาระบุว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
นักศึกษานั้นเป็นทฤษฤฎีสมรู้รวมคิด เเละมีพรรคการเมืองอยู่เบ้ืองหลังน้ัน นายพิธา แสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่า เรื่อง
ดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับผู้ที่มีอํานาจอยู่และกล่าวหาผู้อ่ืนว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด หรือม็อบมุ้งมิ้ง 
ม็อบฟันนํ้านมด้อยค่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญ และนักศึกษาออกมาพูดชัดเจนว่าอนาคตถูกขโมยไป 
การท่ีผบ.ทบ.ออกมาระบุว่า เด็กๆควรเรียนหนังสือ เลี้ยงดูพ่อแม่ ทําให้เห็นชัดเจนว่าความสําคัญถูกกดลดลงมามาก
พอสมควร หากทหารยังพูดเรื่องการเมืองได้ เยาวชนก็สามารถพูดเรื่องการเมืองได้เน่ืองจากเป็นเร่ืองทุกวัน อย่างที่
เยาวชนได้กล่าวไปแล้วว่าหากการเมืองดีจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากเอาคําพูดบางคํามาด้อยค่าเยาวชนเท่ากับว่าด้อยค่า
อนาคตของประเทศเราเอง หากจะรับฟังก็ต้องรับฟังจริงๆ ไม่ใช่แค่ทําท่าว่าจะรับฟังเท่าน้ัน 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891073  
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27 กรกฎาคม 2563  
'เสรีพิศุทธ์' ลงพื้นที่ เคหะบางพลี ช่วย 'มานะ' หาเสียง 
 
 
 
 
 
 
"เสรีพิศุทธ์" ลงพื้นที่ เคหะบางพลี ช่วยลูกพรรคหาเสียง เชื่อว่าประชาชนเข้าใจการเมืองมากขึ้น และคิดเป็นว่าจะ
เลือกอย่างไรเพื่อสังคม 
 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าเย่ียม 
ดร.มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่บ้านบางปู พร้อมสนทนาทิศทางทางการเมือง กว่า 3 ช่ัวโมง ก่อนจะเดินทาง
ไปช่วยผู้สมัครเลือกต้ังซ่อม หาเสียงที่ตลาดกิ่งแก้ว ตลาดสดเคหะบางพลี 
 การลงพื้นที่ครั้งน้ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้พูดหาเสียง ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในตลาด ในเร่ืองยุ่งๆ 
ปรับ ครม. ที่มาที่ไปรัฐบาลเกมการเมือง และกลุ่มนักศึกษา ความไม่พอใจของสังคม แม้ว่าฝนตกต่อเน่ืองอย่างหนักก็ไม่
หยุดเดินหาเสียง 
 การเลือกต้ังซ่อมครั้งน้ี จะมีขึ้นในวันที่ 9 ส.ค. 63 ทางพรรคเสรีรวมไทย ได้ส่ง นายมานะ บุญนาค ลงแข่ง
เลือกต้ังซ่อม ปากนํ้า เขต 2 โดยมีคู่แข่ง กรุงศรีวิไล สุทินเผือก จากพรรคพลังประชารัฐ เป็นแชมป์เก่า แต่เช่ือว่า
ประชาชนเข้าใจการเมืองมากข้ึน และคิดเป็นว่าจะเลือกอย่างไรเพ่ือสังคมส่วนใหญ่ของตน 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891109  
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โพล ชี้ เลือกต้ังวันนี้ กาให้พรรคการเมืองใหม่ 63% ห่วง ม็อบเยาวชนลุกลาม 
ไทยรัฐออนไลน์ 
26 ก.ค. 2563 12:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพล ชี้ หากเลือกต้ังวันนี้ ส่วนใหญ่กาให้พรรคการเมืองใหม่ ขณะกว่า 63% ห่วง ม็อบเยาวชนลุกลาม ขณะคนส่วน
ใหญ่กว่า 67% นึกถึงภาพผู้บริหารประเทศ อยากให้เปลี่ยนแปลง ขณะพรรคฝ่ายค้านคะแนนนําพรรคฝ่ายรัฐบาล  
 วันที่ 26 ก.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 
เสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง "เลือกต้ังวันน้ี กาให้พรรคใด" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บ
ข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จํานวน 1,319 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า 
เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน หลังจากนึกถึงภาพผู้บริหารประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.9 อยากให้
เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.4 รู้สึกหดหู่ใจ และร้อยละ 57.7 รู้สึกไม่สง่างาม 
 ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.6 ระบุ เป็นไปได้ที่ ม็อบเยาวชนจะลุกลามบานปลายเป็นวิกฤติ
การเมือง ในขณะที่ร้อยละ 36.4 ระบุเป็นไปไม่ได้ 
 ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถาม ถ้าเลือกต้ังวันน้ี กาให้ ส.ส.พรรคใด พบว่า ร้อยละ 32.8 ระบุพรรคการเมือง
ใหม่ ไม่ทรยศหักหลัง ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก ไม่หลอกหลวงประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 23.8 ระบุ พรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ 
พรรคก้าวไกล พรรคเพ่ือไทย เสรีรวมไทย เป็นต้น มากกว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่ร้อยละ 16.7 ได้แก่ พรรคพลังประชา
รัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา เป็นต้น และที่เหลือร้อยละ 26.7 ระบุอ่ืนๆ เช่น ยังไม่ตัดสินใจ และไม่เลือก
ใครเลย 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลช้ินน้ีช้ีให้เห็นว่า ถ้าวันน้ีเลือกต้ัง โดยภาพรวมประชาชนจะกาให้ผู้สมัคร
ของพรรคร่วมฝ่ายค้านรวมกันมากกว่าผู้สมัครของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล แต่จํานวนมากที่สุดของตัวอย่างประชาชนในผล
โพลน้ีต้ังใจจะกาให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองใหม่ตอบโจทย์ความรู้สึกของประชาชนได้คือ ไม่หลอกลวงประชาชน ไม่
ทรยศหักหลังกัน ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะคือ ทุกพรรคควรเน้นสร้างความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ 
สร้างความมั่นคงให้กับคนวัยทํางาน และสร้างความสุขความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ และลดความเหลื่อมล้ําให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ใช่เป็นอย่างที่เป็นในเวลานี้. 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1897493 
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'ชทพ.' นัดประชุมใหญ่พรรค 9 ส.ค. เลือกต้ัง กก.บห. 3 เก้าอ้ี 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:20 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 26 ก.ค.63-นายนิกร จํานง  ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) ในฐานะผู้อํานวยการพรรค 
ชทพ. เปิดเผยว่า พรรคจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน ถ.วิภาวดีรังสิต โดยนอกจากจะมีวาระที่น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ในฐานะประธานที่ประชุมจะแจ้ง
ให้ทราบแล้ว ยังมีวาระที่จะต้องรับรองรายงานการประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562 และยังมี
เรื่องการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจําปี 2563, แผนหรือโครงการที่จะดําเนินการตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560, แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมืองประจําปี 2563 , รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 ตามมาตรา 43 แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560, งบการเงินประจําปี 2562 ตามมาตรา 61 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค  
 อกจากน้ี จะมีการเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาแทนตําแหน่งที่ว่าง เน่ืองจากมีผู้ลาออกไป
จํานวน 3 ราย ได้แก่ รองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการทั่วไป รวมท้ังในการประชุมยังมีระเบียบวาระ
ให้รัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาพบปะกับสมาชิก โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา นาย
ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา  จะได้
นําเสนองานในหน้าที่ว่าได้ทําอะไรไปบ้างอย่างไร สอดคล้องกับนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างไร 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/72558 
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20:16 | 26 กรกฎาคม 2563  
ชาติไทยฯ ประชุมใหญ่ 9 ส.ค. เตรียมเลือกต้ัง 3 กก.บห. 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคชาติไทยพัฒนา นัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 9 ส.ค.นี้ เตรียมเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรค 3 ที่นั่ง แทน
คนลาออก 
 วันน้ี (26 ก.ค.2563) นายนิกร จํานง ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะผู้อํานวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผย
ว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.น้ี ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน ถ.วิภาวดีรังสิต 
 ซึ่งนอกจากจะมีวาระที่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานที่ประชุม 
จะแจ้งให้ทราบแล้ว ยังมีวาระที่จะต้องรับรองรายงานการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 
 เรื่องการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจําปี 2563, แผนหรือโครงการที่จะดําเนินการตามมาตรา 23 ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 , แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองประจําปี 2563, รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 ตามมาตรา 
43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 
 งบการเงินประจําปี 2562 ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองพ.ศ.2560, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และจะมีการเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
พัฒนา แทนตําแหน่งที่ว่าง เน่ืองจากมีผู้ลาออกไป 3 ตําแหน่ง ได้แก่ รองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค และ
กรรมการทั่วไป 
 นอกจากน้ียังมีระเบียบวาระ ให้รัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาพบปะกับสมาชิก โดย นายวราวุธ ศิลป
อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทย
พัฒนา นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา จะได้นําเสนองานใน
หน้าที่ว่าได้ทําอะไรไปบ้างอย่างไร สอดคล้องกับนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างไร 
 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/294930  
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26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:33 น.     
'ชลน่าน'เตือนนายกฯอย่าดันทุรังต้องฟังเสียงปชช.หาทางออกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ก.ค.63-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการชุมนุมเรียกร้องของเยาวชนปลดแอก 
และ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มต้ังแต่ 18 ก.ค 63 ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นต้นมาและเร่ิมแผ่ขยาย
วงกว้างออกไปแทบทุกจังหวัดว่า รัฐบาลอย่าได้ประมาท ประเมินสถานการณ์ตํ่าเต้ีย และใช้มาตรการคุกคามระงับยับย้ัง
ขัดขวางการชุมนุม จะเป็นเหตุให้ลุกลามขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแล นายกรัฐมนตรีควรใช้ภาวะผู้นํากล้า
ตัดสินใจหาทางออกให้ประเทศ ดังน้ี 1.นายกรัฐมนตรี  ครม. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.หน่วยงานความมั่นคง ที่เก่ียวข้อง 
เปิดเวที รับฟังข้อเสนอ เยาวชน สนท.และประชาชนผู้เรียกร้อง โดยตรง 2.เจรจาทําสัญญาประชาคมเพ่ือนําข้อเรียกร้อง
สู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 3. หยุดคุกคามผู้ชุมนุม ผู้เห็นต่างทางการเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และ กฎหมาย  
 นอกจากน้ี 4.แก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เฉพาะมาตราที่เก่ียวกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
กําหนดให้มี สสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้ระบบการเลือกต้ัง  บทเฉพาะกาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย  5.กําหนดเวลายุบ
สภา หลังจากแก้รธน.เสร็จ 3 เดือน แล้วจัดการเลือกต้ังภายใต้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติม 6.ต้ัง สสร.ยกร่าง รัฐธรรมนูญ
ใหม่ภายใต้รัฐบาลใหม่เช่ือว่าทางออกน้ีต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72560   
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26 กรกฎาคม 2563 - 19:26 น. 
"ชลน่าน" แนะทางออกประเทศ นายกฯ ต้องฟังประชาชน 
 
 
 
 
 
 
"ชลน่าน" แนะทางออกประเทศ นายกฯ ต้องฟังเยาวชน นักศึกษา ประชาชน เจรจาทําสัญญาประชาคมเพ่ือนําข้อ
เรียกร้องสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้   
 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.จ.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่าภายใต้สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของ
เยาวชนปลดแอกและสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มต้ังแต่ 18 ก.ค 63 ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้นมา 
และเริ่มแผ่ขยายวงกว้างออกไปแทบทุกจังหวัด รัฐบาลอย่าได้ประมาท ประเมินสถานการณ์ตํ่าเต้ีย และใช้มาตรการ
คุกคามระงับยับย้ังขัดขวางการชุมนุม จะเป็นเหตุให้ลุกลามขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแล นายกรัฐมนตรีควรใช้
ภาวะผู้นํากล้าตัดสินใจ หาทางออกให้ประเทศ ดังน้ี 
 1.นายกรัฐมนตรี  ครม. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.หน่วยงานความมั่นคง ที่เก่ียวข้อง เปิดเวที รับฟังข้อเสนอ 
เยาวชน สนท.และประชาชนผู้เรียกร้องโดยตรง 
 2.เจรจาทําสัญญาประชาคมเพ่ือนําข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้  
 3. หยุดคุกคามผู้ชุมนุม ผู้เห็นต่างทางการเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและ กฎหมาย 
 4. แก้ไข รัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เฉพาะมาตราที่เก่ียวกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
กําหนดให้มี  สสร .ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่  แก้ระบบการเลือกต้ัง   บทเฉพาะกาลที่ ไม่ เ ป็นประชาธิปไตย   
 5.กําหนดเวลายุบสภา หลังจากแก้ รธน.เสร็จ 3 เดือนแล้วจัดการเลือกต้ังภายใต้รัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 6.ต้ัง สสร.ยกร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้รัฐบาลใหม่  
เช่ือว่าทางออกน้ีต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/438285?adz=  
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สยามรัฐออนไลน์ 27 กรกฎาคม 2563 08:24 น.  
"ชลน่าน"เตือนรัฐบาลอย่าประเมิน"ม็อบนักศึกษา"ตํ่า คุกคาม จนสถานการณ์บานปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการชุมนุมเรียกร้องของเยาวชนปลดแอก และ 
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มต้ังแต่ 18 ก.ค 63 ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นต้นมาและเร่ิมแผ่ขยายวง
กว้างออกไปแทบทุกจังหวัดว่า รัฐบาลอย่าได้ประมาท ประเมินสถานการณ์ตํ่าเต้ีย และใช้มาตรการคุกคามระงับยับย้ัง
ขัดขวางการชุมนุม จะเป็นเหตุให้ลุกลามขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแล นายกรัฐมนตรีควรใช้ภาวะผู้นํากล้า
ตัดสินใจหาทางออกให้ประเทศ ดังน้ี 1.นายกรัฐมนตรี  ครม. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.หน่วยงานความมั่นคง ที่เก่ียวข้อง 
เปิดเวที รับฟังข้อเสนอ เยาวชน สนท.และประชาชนผู้เรียกร้อง โดยตรง 2.เจรจาทําสัญญาประชาคมเพ่ือนําข้อเรียกร้อง
สู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 3. หยุดคุกคามผู้ชุมนุม ผู้เห็นต่างทางการเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และ กฎหมาย  
 นอกจากน้ี 4.แก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เฉพาะมาตราที่เก่ียวกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
กําหนดให้มี สสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้ระบบการเลือกต้ัง  บทเฉพาะกาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย  5.กําหนดเวลายุบ
สภา หลังจากแก้รธน.เสร็จ 3 เดือน แล้วจัดการเลือกต้ังภายใต้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติม 6.ต้ัง สสร.ยกร่าง รัฐธรรมนูญ
ใหม่ภายใต้รัฐบาลใหม่เช่ือว่าทางออกน้ีต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172494  
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ไทยรัฐออนไลน์26 ก.ค. 2563 17:59 น. 
นัดชุมนุม "ว่ิงกันนะแฮมทาโร่" ว่ิงรอบอนุสาวรีย์ ปชต. ร้อง รบ.ยุบสภา  
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มแล้ว กลุ่ม นร.-นศ.นัดชุมนุม ชู 3 นิ้ว ร้องเพลงตาม "แฮมทาโร่" พร้อมทํากิจกรรม ว่ิงเป็นวงกลมที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาล "ยุบสภา"  ท่ามกลางการดูแลของ ตร.เข้มงวด 
 วันที่ 26 ก.ค. เมื่อเวลา 16.30 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรม #ว่ิงกัน
นะแฮมทาโร่ จัดโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ และกลุ่มนวชีวิต โดยผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ว่ิงกันนะแฮมทาโร่ แต่ละคนจะได้รับการ
แจกเนื้อเพลง และเมล็ดทานตะวัน เพ่ือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ว่า หมดเวลารัฐบาลบ๊ิกตู่ และเรียกร้องให้ รัฐบาล
ยุบสภา ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมมีการนําตุ๊กตาไดโนเสาร์ ว่ิงนําหน้า พร้อมชู 3 น้ิว โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ร้องเพลง และตะโกนคําว่า 
"ยุบสภา" ขณะว่ิงไปรอบๆ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้วยความคึกคัก  ทั้งน้ี มีการต้ังเวทีเพ่ือปราศรัย โดยแกนนํา ได้
เรียกร้องให้รัฐบาล ยุบสภา  
 ซึ่งก่อนหน้าน้ี กลุ่มแฟลชม็อบ ได้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลบ๊ิกตู่ ยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 60 และให้
หยุดคุกคามประชาชน ทั้งน้ี ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการแจกเจลล้างมือเพ่ือป้องกันโควิด-19 ให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรม 
บริเวณหน้าแมคโดนัลด์ราชดําเนินด้วย 
 ขณะที่ กิจกรรมกินแมคโดนัลด์ #กรูหิวกรูไม่ทน โดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย 
โดยมีคนมาต่อแถวกินแม็คโดนัลด์จนแน่นขนัด โดยนายสมบัติ จะยืนรอชําระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์อีกด้วย  
โดยก่อนหน้าน้ี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ ตร.สน.ชนะสงคราม ประกาศข้อกฎหมาย ก่อนกิจกรรม #ว่ิงกันนะแฮม
ทาโร่ จะเริ่มในเวลา 16.30 น. ว่า ขณะนี้ยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามการชุมนุม ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโค
วิด-19 จึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมสวมใส่หน้ากากอนามัย ห้ามลงบนผิวถนน และเว้นระยะห่างให้ ปชช.ได้ใช้ทางเท้า เพ่ือ
ความเป็นระเบียบด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1897705  
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27 กรกฎาคม 2563  
ส.ว.แนะรัฐบาล เปิดเวทีแก้ปมม็อบ ระดม 'อธิการบดี-ตัวแทนนศ.' คุย 
 
 
 
 
 
 
 
“ม็อบนักศึกษา” ชุมนุมต่อเนื่อง จัดว่ิงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องยุบสภา “สมชาย” แนะรัฐบาลเปิดเวที
แก้ปัญหา ระดม “อธิการบดี-ตัวแทนนิสิต” คุยทางออก วอนการเมืองอย่าฉวยโอกาส “กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ” คาด
กลางเดือน ก.ย. ได้ข้อสรุปขั้นตอนแก้รัฐธรรมนูญ 
 ความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มนิสิต นักศึกษา ยังมีอย่างต่อเน่ือง โดยวานน้ี (26 ก.ค.) ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนินกลาง แนวร่วมนวชีวิน นําโดย นายภูมิวัฒน์ แรงกสิวิทย์ ตัวแทนแนวร่วมนวชีวิน ที่อด
อาหารหน้าทําเนียบประท้วงรัฐบาล จัดกิจกรรมว่ิงรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
 โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สวมใส่เสื้อสีดํา เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก โดยแกน
นําได้ต้ังเวทีช่ัวคราวบริเวณทางเดินหน้าร้านแมคโดนัลด์ สาขาราชดําเนิน ปูด้วยผ้าดํา โดยเวลา 16.20 น. ประชาชน
เดินมารอร่วมว่ิงจนล้นบริเวณ โดยแกนนําได้ขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมกิจกรรมต้ังแถว และนั่งรออย่างเป็นระเบียบตามท่ี
เจ้าหน้าที่ตํารวจขอความร่วมมือ 
 ต่อมาเวลา 17.25 น. มวลชนเริ่มว่ิงบนทางเท้า โดยวนเป็นวงกลมอย่างสนุกสนาน จากฝั่ง ร.ร.สตรีวิทยา 
วนตามเข็มนาฬิกามุ่งหน้าไปทางแยกคอกวัว ก่อนจะวนกลับมาจุดเดิม โดยเป็นจํานวน 3 รอบ พร้อมร้องเพลง “แฮมทา
โร่” เวอร์ช่ันยุบสภา ก่อนที่จะสลายตัวไป 
 ขณะที่นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วม
ชุมนุมที่ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลําปาง ซึ่งต้ังอยู่กลางเมืองลําปาง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และนักศึกษาใน จ.
ลําปาง ได้นัดชุมนุม #ลําปางรวมการเฉพาะกิจ รวมพลคนไม่ทนในลําปาง 
 ด้าน นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจความสรุปว่า ขอเสนอแนวทางไปยัง
นายกฯ และทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยกันพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งที่ส่อเค้าวิกฤติรุนแรง แก้เชือกทีละปมดับไฟทีละ
กอง ดังน้ี 1.กรณีอัยการไม่ฟ้องคดีบอสกระทิงแดง และไม่อุทธรณ์คดีโอ๊คกรุงไทย สั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรม
อย่างต่อเน่ือง อย่าปล่อยให้เกิดการสร้างข่าวบิดเบือนและนําไปปลุกระดมม็อบโหน กระแสจนอาจบานปลาย 
 2.เรื่องการชุมนุมเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาในเวลานี้ นายกฯและคณะรัฐมนตรีควรเป็นเจ้าภาพรวมพลัง
สร้างชาติด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษา โดยให้ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วม
จัดประชุมอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย ร่วมกับนายกองค์การฯ และประธานสภานิสิตนักศึกษาฝ่ายละ 1 คนเข้าร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นเสนอทางออกประเทศอย่างสร้างสรรค์ 
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 ทั้งน้ีเพ่ือสร้างช่องทางให้นิสิตนักศึกษาได้นําเสนออย่างเป็นกิจจะลักษณะ และมีวุฒิภาวะ และเปิดโอกาส
ให้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตไปด้วยในตัว ขอเสนอให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
และสื่อสังคมออนไลน์ 
 3.ฝ่ายการเมืองในสภาฯ ต้องยุติการฉวยโอกาสทางการเมือง แต่ต้องดํารงตนให้เป็นที่พ่ึงของคนในชาติ 
คณะกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นฯ ของสภาฯ และคณะกรรมาธิการฯ 
ที่เก่ียวข้องของวุฒิสภา ต้องเป็นหลักในการเปิดอีกเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเรียกร้องให้ยุบสภาฯ หรือข้อเรียกร้องให้
ร่างหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ัน มีประเด็นใดบ้างที่ต้องพิจารณา 
 4.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการคุกคามต่อขบวนการนิสิตนักศึกษาที่จัดชุมนุมทางการเมืองจริงหรือไม่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานความม่ันคง และคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนของสภาฯ และ
วุฒิสภา ควรรับผิดชอบตรวจสอบในข้อเรียกร้องน้ันว่า ถูกคุกคามจากใคร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร หากพบว่ามีความจริง
ต้องเร่งแก้ไข เร่งสร้างความเข้าใจ และต้องดําเนินการเอาผิดต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 และ5.สังคมไทยต้องร่วมปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งการใช้กําลังคนและอาวุธ รวมถึงการ
ปฏิเสธการโจมตีโดยใช้วาทกรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากผู้เข้าร่วมการชุมนุม และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุก
กรณี ประเทศไทยติดกับดักความขัดแย้งมานานมากแล้ว หากเราจะรวมพลังสร้างชาติ ต้องดําเนินการเปิดใจรับฟังกัน
และกัน แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังและรอบด้านไปด้วยกัน 
 ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ(กมธ.)ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน 
ในกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560กล่าวถึงการเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา และ ส.ว.บางคน ที่ออกมาเคล่ือนไหวโดยระบุถึงเวลาที่จะต้องแก้
รัฐธรรมนูญปี60ว่า ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ในรัฐธรรมนูญปี60ได้นํามาศึกษาในอนุกมธ.ชุดน้ีแล้ว 
 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การให้แก้ไขระบบการเลือกต้ัง และอ่ืนๆอีกหลายประเด็น ซึ่งอนุกมธ.ได้
พิจารณา ศึกษา อย่างละเอียด รอบคอบ รวมไปถึงประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ก็อยู่ในการศึกษาของอนุกมธ.
แล้ว โดยทางอนุกมธ.จะได้นําเสนอรายงานต่อ กมธ.ชุดใหญ่ ให้ได้พิจารณาและอภิปรายเพ่ิมเติม ในวันที่30ก.ค.น้ี 
 “เมื่อกมธ.ชุดใหญ่ได้พิจารณาเสร็จสิ้นหมดทุกประเด็นแล้วก็จะได้มีการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย.น้ี แล้วจะได้นําไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า
จะต้องมีประเด็นอะไรบ้าง” นายไพบูลย์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891090?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
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วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
แรมโบ้หนุนผบ.ทบ. พูดเตือนนศ.หวังปกป้องสถาบัน ‘พิธา’ยันไม่มีการเมืองเบ้ืองหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
แรมโบ้หนุนผบ.ทบ.  พูดเตือนนศ.หวังปกป้องสถาบัน  ‘พิธา’ยันไม่มีการเมืองเบ้ืองหลัง 
 “แรมโบ้อีสาน” ยํ้าผบ.ทบ.ห่วงการชุมนุมเพราะก้าวล่วงสถาบันเบ้ืองสูง ยํ้าชุมนุมได้ตามสิทธิ แต่อย่าให้
ใครชักใยหนุนหลัง หว่ันตกเป็นเครื่องมือ ช้ีบทเรียนในอดีตสร้างความเจ็บปวด ด้าน“พิธา”ระบุม็อบเยาวชนฯ ไม่มี
การเมืองหนุนหลัง ส่วนพรรคเพ่ือไทยทําบุญวันคล้ายวันเกิด“ทักษิณ”ครบ 71 ปี สุดช่ืนมื่น 
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นายสุภรณ์อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไลฟ์สดในรายการ “ก้าวหน้า Talk” ช่วงหน่ึงในเรื่องม็อบเยาวชนปลด
แอก ว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ไม่มีสิทธิมาให้ความเห็นทางการเมือง น้ัน ตนเห็นว่าการที่ ผบ.ทบ.ต้องออกมา
พูดเป็นเพราะมีความเป็นห่วงประเทศชาติ และออกมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ได้ขัดขวางการชุมนุม แต่
ขอให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และเพียงขออย่าก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ ผบ.ทบ.ออกมาปราม เพราะไม่ใช่เพียง ผบ.ทบ.เท่าน้ัน ประชาชนที่รักประเทศและเทิดทูนสถาบันฯ ก็
อยากออกมาพูดเรื่องน้ีเช่นกัน 
แรมโบ้ชี้“สาธิต”หวังดีประเทศ 
 นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่า การที่นายธนาธร ระบุว่า ผบ.ทบ.เปิดบ้านให้นายสาธิต เซกัล นักธุรกิจไทยเช้ือสาย
อินเดีย และคณะ เข้าพบ แต่ไม่รับฟังที่นายอานนท์ นําภา และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ที่เดินทางไปหาถึงหน้า
กองบัญชาการกองทัพบก นายธนาธร ต้องเข้าใจว่านายสาธิต เข้าพบ ผบ.ทบ.เพราะเข้าไปเพ่ือเล่าความไม่สบายใจ
เก่ียวกับเน้ือหาการปราศรัยของนิสิต นักศึกษาบางคน และนายสาธิต ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
มากมาย และมีเจตนาที่ดี มีความเป็นห่วงประเทศชาติ ซึ่งต่างจากนายพริษฐ์ และนายอานนท์ ที่ออกมาเคลื่อนไหว แต่มี
เป้าประสงค์อย่างไรน้ันคนไทยทุกคนพออ่านทางออก 
ไม่ต้องการเห็นขัดแย้ง-วุ่นวาย 
 นายสุภรณ์ กล่าวอีกว่า ตนเช่ือว่านายธนาธร น่าจะเข้าใจเรื่องน้ี ทั้ง ผบ.ทบ.และนายสาธิต ทําไปเพ่ืออะไร 
แต่กลับออกมาพูดในลักษณะตําหนิทั้งสองท่าน และยังไปพูดเหมือนเป็นการสนับสนุนการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา ทั้ง
ที่ประเทศเราต้องการความสามัคคีปรองดอง ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและวุ่นวายอีกต่อไป ซึ่งแม้นายธนาธร จะ
ออกมาปฏิเสธไม่ได้อยู่เบ้ืองหลังการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา แต่ทําให้ตนอดคิดไม่ได้ว่านายธนาธร น่าจะอยู่
เบ้ืองหลังการชุมนุมหรือไม่ 
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จ้ี’ธนาธร’ยึดม่ันระบบรัฐสภา 
 “นายธนาธร เป็นถึงอดีตนักการเมือง และมี ส.ส.พรรคก้าวไกล เป็นทีมงาน ก็ควรยึดมั่นในระบบรัฐสภา 
ซึ่งมีกลไกระบบรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา ควรจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่ ไม่
ควรใช้วิธีแก้ไขปัญหาบนท้องถนน ยุหรือส่งเสริมให้น้องๆ นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหว เว้นแต่เพียงว่านายธนาธร อยาก
ใช้โอกาสการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา ล้มรัฐบาลเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง และเพ่ือให้เกิดความวุ่นวาย
ในบ้านเมืองตามมา ซึ่งไม่สมควรอย่างย่ิงที่ถ้าคิดเช่นน้ัน” นายสุภรณ์ กล่าว 
ฝากนศ.อย่าให้ใครชักใยหนุนหลัง 
 ทั้งน้ี นายสุภรณ์ กล่าวฝากถึงนิสิต นักศึกษา ว่าอย่าให้ใครชักใยหรือหนุนหลังเด็ดขาด เพราะบทเรียนใน
การชุมนุมของพวกพ่ีๆ ในอดีต สมัยปี 2552-2553 ที่เคยตกเป็นเคร่ืองมือให้กลุ่มบุคคลที่หนุนหลังเพ่ือก้าวสู่อํานาจ 
เพียงหวังผลประโยชน์ให้กลุ่มตัวเองและพวกพ้อง ทําให้มีการชุมนุมยาวนาน เกิดความขัดแย้งหลายสีเสื้อหลายกลุ่ม คน
ไทยเกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกันวุ่นวายทั้งประเทศ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ การค้าขาย การลงทุน ที่เสียหายยับเยิน 
“บทเรียนที่พ่ีๆ ต้องจดจําในอดีต จะต้องบอกกล่าวรุ่นน้องๆ ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกต่อไป เราจะต้องเดินหน้าจับมือกันให้
บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าให้ได้ ต้องร่วมมือกันเอาบทเรียนการชุมนุมในอดีตมาเล่าหรือบอกกล่าวน้องๆ นักศึกษาให้
ทราบความจริง เพ่ือจะให้บ้านเมืองไม่ต้องย้อนกลับไปให้มันเจ็บปวดหัวใจเหมือนอดีต พ่ีๆ จดจําภาพในอดีตติดตา
ตลอดเวลา เพราะมันเจ็บปวดหัวใจที่สุด ถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่มีทางตกเป็นเคร่ืองมือใครเด็ดขาด เป็นเรื่องที่ผิดพลาด
ในชีวิตของพ่ีๆ ที่สุด” นายสุภรณ์ กล่าว 
รับบทเรียนอันเจ็บปวดมาแล้ว 
 นายสุภรณ์ กล่าวว่า ทุกวันน้ีได้แต่คิดสงสารประเทศไทย สงสารประชาชนคนไทย เพราะความผิดพลาด
ตนที่ตกเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มคนท่ีหนุนหลัง ถ้าน้องๆ นักศึกษาชุมนุมตามสิทธิด้วยความบริสุทธ์ิใจก็เป็นสิทธิที่ทําได้ คง
ห้ามอะไรไม่ได้ เพียงแต่อยากเล่าประสบการณ์บอกกล่าวถึงน้องๆ นักศึกษาทุกคนให้ทราบกับบทเรียนในอดีตอัน
เจ็บปวดที่ตนเจอมาเอง เพ่ือให้น้องๆ ได้ลองคิดและทบทวนดูเท่าน้ัน 
‘พิธา’ยํ้าไม่มีการเมืองหนุนนศ. 
 วันเดียวกัน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ ผบ.ทบ.ระบุว่าการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มนักศึกษาเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด และมีพรรคการเมืองอยู่เบ้ืองหลัง ว่าไม่เป็นความจริง และเป็นเรื่องง่ายสําหรับ
ผู้มีอํานาจจะกล่าวหาว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด หรือ “ม็อบมุ้งมิ้ง ม็อบฟันนํ้านม ด้อยค่า” ซึ่งเร่ืองดังกล่าวเป็นสิทธิทาง
รัฐธรรมนูญ และนักศึกษาออกมาพูดชัดเจนว่าอนาคตถูกขโมยไป การท่ี ผบ.ทบ.ออกมาระบุว่า เด็กๆ ควรเรียนหนังสือ 
เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็เห็นว่าหากทหารยังพูดเร่ืองการเมืองได้ เยาวชนก็สามารถพูดเร่ืองการเมืองได้เช่นกัน ไม่ควรเอาคําพูด
บางคําทําให้เยาวชนด้อยค่า ทั้งที่เป็นอนาคตของประเทศ และหากจะรับฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษา ก็ต้องรับฟัง
จริงๆ ไม่ใช่แค่ทําท่าว่าจะรับฟังเท่าน้ัน 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507868  
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 09:50 น.  
‘ก้าวไกล’ เตรียมร้อง กกต. ตรวจสอบละครรีรัน พบ ‘กรุงศรีวิไล’ ผู้สมัครส.ส.พปชร.ร่วมแสดง ชี้ ผิดกม.เลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อม
เขต 5 พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคมน้ี ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกล เดินทางไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือย่ืนหนังสือต่อนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้ตรวจสอบ
บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่ได้นําละครเร่ือง “เพลงรักผาปืนแตก” ออกอากาศซ้ําทางช่อง 7 HD รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
ระหว่างวันเวลา 09.30-11.20 น. โดยเป็นการออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณชน เน้ือหาละครจะโดยมีตัว ละครที่ช่ือ 
“หลวงพ่อสิน” รับบทโดย “กรุง ศรีวิไล” หรือ “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” เป็นนักแสดงร่วม จึงขอให้ กกต.ต้ังพิจารณา
เรื่องดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ โดยมิได้เป็น
การดําเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตาม มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และอาจเป็นการกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนให้กับ นายกรุงศรีวิไล ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง สังกัด พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในครั้งน้ี จึงขอให้ กกต.
พิจารณาและต้ังมีมติต่อเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
 นายอํานาจกล่าวว่า นอกจากน้ี สถานการณ์ในพ้ืนที่เลือกต้ังเวลาน้ี มีการเดินจดชื่อและเก็บบัตรประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังไป ทั้งน้ี อยากให้ กกต.ตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนมีการเลือกต้ังในวันที่ 9 
สิงหาคมนี้ และขอเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เลือกต้ัง เน่ืองจากอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่
พรรคการเมืองบางพรรคในการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี จึงขอให้ กกต.เร่งดําเนินการและทําให้การเลือกต้ังคร้ังน้ีเป็นไปอย่าง
สง่างาม 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2282267  
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27 ก.ค. 63 | 09:57 น. 
ก้าวไกลร้องกกต.สอบรีรันละครที่ “กรุงศรีวิไล”แสดง 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 27 ก.ค.-ก้าวไกลเตรียมร้องกกต.พุธนี้ ขอตรวจสอบช่อง 7 รีรันละคร  “เพลงรักผาปืนเเตก” ที่มี “กรุง
ศรีวิไล” ผู้สมัครส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พปชร. แสดง อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกต้ัง  
 นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ พรรคก้าว
ไกล  เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคมน้ี มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกลไปสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง(กกต.) เพ่ือย่ืนหนังสือต่อนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.ให้ตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จํากัด ที่นําละครเร่ือง “เพลงรักผาปืนแตก” ออกอากาศซ้ําทางช่อง 7  HD  รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ 
Bugaboo.tv ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  ระหว่างวันเวลา 09.30-11.20 
น  โดยเป็นการออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณชน  เน้ือหาละครจมีตัว ละครที่ช่ือหลวงพ่อสิน รับบทโดย “กรุง ศรี
วิไล” หรือ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นนักแสดงร่วม  
 “ขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์ โดยมิได้เป็นการดําเนินการตามท่ีได้รับการสนับสนุนตาม มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2561 และอาจเป็นการกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือ
จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง สังกัดพรรคพลังประชารัฐใน
ครั้งน้ี  จึงขอให้กกต.พิจารณาและต้ังมีมติต่อเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด” นายอํานาจ กล่าว 
 นายอํานาจ กล่าวว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่เลือกต้ังเวลานี้ มีการเดินจดช่ือและเก็บบัตรประชาชนของผู้มี
สิทธ์ิเลือกต้ังไป  ทั้งน้ี อยากให้กกต.ตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนมีการเลือกต้ังในวันที่ 9 สิงหาคมน้ีและ
ขอเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิก พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เลือกต้ัง เน่ืองจากอาจเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองบางพรรคในการเลือกต้ังซ่อมครั้งน้ี  จึงขอให้ กกต.เร่งดําเนินการและทําให้การเลือกต้ัง
ครั้งน้ีเป็นไปอย่างสง่างาม.-สํานักข่าวไทย      
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5f1e428ae3f8e40af8471b41  
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27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:14 น.      
ก้าวไกลจ่อร้องกกต. ตรวจสอบทีวีรีรันระคร'กรุง ศรีวิไล'ผู้สมัครส.ส.เขต5พปชร.แสดงร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 27 ก.ค.2563- นายอํานาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต5พรรคก้าว
ไกล เปิดเผยว่าในวันพุธที่29กรกฎาคม2563 น้ีได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกล เดินทางไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือกกต. เพ่ือย่ืนหนังสือต่อนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ( 
กกต. ) ให้ตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดที่ได้นําละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ออกอากาศซ้ําทาง
ช่อง7  HD รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดทุกวัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างวันเวลา 09.30-11.20 น โดยเป็นการออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณชน เน้ือหาละครจะ
โดยมีตัว ละครที่ช่ือ “หลวงพ่อสิน” รับบทโดย “กรุง ศรีวิไล” หรือ “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” เป็นนักแสดงร่วม 
 จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียง
เลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ โดยมิได้เป็นการดําเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตาม มาตรา 81 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2561 และ อาจเป็นการ
กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ซึ่งเป็นผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง สังกัดพรรคพลังประชารัฐในครั้งน้ี จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกพิจารณาและต้ังมีมติต่อเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว
ที่สุด 
 นอกจากน้ี นายอํานาจ กล่าวว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่เลือกต้ังเวลาน้ี มีการเดินจดช่ือและเก็บบัตรประชาชน
ของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังไป ทั้งน้ีอยากให้กกต.มีการตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนมีการเลือกต้ังในวันที่9 
สิงหาคมน้ีและขอเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิกพรบ.ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เลือกต้ัง เน่ืองจากอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พรรค
การเมืองบางพรรคในการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี จึงขอให้กกต.เร่งดําเนินการและทําให้การเลือกต้ังครั้งน้ีเป็นไปอย่างสง่างาม 
นายอํานาจกล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72616  
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27 กรกฎาคม 2020 - 10:18 
ก้าวไกลจ่อร้องกกต.ลต.ซ่อมปากน้ํามีจดเชื่อเก็บบัตรปชช. 
 
 
 
 
 
 
ก้าวไกล เตรียมร้อง กกต. สอบช่อง 7 นําละครรีรัน "กรุงศรีวิลัย" ร่วมแสดง เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียง
เลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือไม่ พร้อมแฉมีการเดินจดชื่อเก็บบัตรประชาชน 
 นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคในฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต5 พรรคก้าวไกล เปิดเผย ว่า 
ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม น้ี ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกล เดินทางไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังหรือ กกต. เพ่ือย่ืนหนังสือต่อ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้ตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ออกอากาศซ้ําทางช่อง 7 HD รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทาง
เว็บไซต์ Bugaboo.tv ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัดทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างวันเวลา 09.30-
11.20 น. 
 โดยเป็นการออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณชน เน้ือหาละครจะโดยมีตัว ละครที่ช่ือ “หลวงพ่อสิน” รับ
บทโดย “กรุง ศรีวิลัย” หรือ “กรุงศรีวิลัย สุทินเผือก” เป็นนักแสดงร่วม จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณา
เรื่องดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ โดยมิได้เป็น
การดําเนินการตามท่ีได้รับการสนับสนุนตาม มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ อาจเป็นการกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนให้กับ นายกรุงศรีวิลัย ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง สังกัดพรรคพลังประชารัฐในคร้ังน้ี จึงขอให้คณะกรรมการ
การเลือกพิจารณาและต้ังมีมติต่อเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
 ทั้งน้ีนายอํานาจกล่าวว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่เลือกต้ังเวลาน้ี มีการเดินจดช่ือและเก็บบัตรประชาชนของผู้มี
สิทธ์ิเลือกต้ังไป จึงอยากให้ กกต.มีการตรวจสอบความผิดปกติเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนมีการเลือกต้ังในวันที่ 9 
สิงหาคมน้ีและขอเรียกร้องรัฐบาลให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เลือกต้ัง เน่ืองจากอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
พรรคการเมืองบางพรรคในการเลือกต้ังซ่อมครั้งน้ี จึงขอให้ กกต.เร่งดําเนินการและทําให้การเลือกต้ังคร้ังน้ีเป็นไปอย่าง
สง่างาม 
 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_731830/  
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ส.ว.ชักคล้อยตาม ว่าควรแก้รัฐธรรมนูญ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
27 ก.ค. 2563 05:23 น. 
 
 
 
 
 
พท.บี้ “บิ๊กตู่” ถอดชนวนขัดแย้ง 
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา แสดงพลังจุดแฟลชม็อบทั่วประเทศ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
รมว.กลาโหม ต้องต้ังสติเปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องเยาวชนโดยปราศจากโทสาคติ การชุมนุมที่ขยายผลลงไปถึงโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา พล.อ.ประยุทธ์ต้องปรับทัศนคติตัวเอง อย่าสะกดจิตตัวเองว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษามีคนยุยง
ปลุกป่ันอยู่เบ้ืองหลัง ข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นตอความขัดแย้งรอบใหม่น้ัน ยังไม่เคยเห็นรัฐบาลแสดง
ความจริงใจจะเร่งรัดผลักดัน ประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนผ่านผลโพลต้องการให้ยุบสภามากกว่าให้ปรับ ครม. พล.อ.
ประยุทธ์ต้องถอดชนวนความขัดแย้งด้วยตัวเอง หากด้ือแพ่งซื้อเวลาสุดท้ายจะแพ้ภัยตัวเองในที่สุด เวลา พล.อ.ประยุทธ์
เหลือน้อยลงทุกที ต้องรีบตัดสินใจว่าจะแก้รัฐธรรมนูญก่อนไป หรือจะไปโดยไม่ได้แก้ 
แนะยุบสภาหลังแก้ รธน.เสร็จ 
 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า รัฐบาลอย่าได้ประมาทประเมินสถานการณ์ตํ่าเต้ีย ใช้
มาตรการคุกคามขัดขวางการชุมนุม จะเป็นเหตุให้ลุกลามขยายวงกว้างจนยากจะควบคุม นายกฯควรใช้ภาวะผู้นํากล้า
ตัดสินใจหาทางออกให้ประเทศ ดังน้ี 1.นายกฯ ครม. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร. หน่วยงานความม่ันคง ต้องเปิดเวทีรับฟัง
ข้อเสนอเยาวชน สนท. และประชาชนโดยตรง 2.เจรจาทําสัญญาประชาคมเพ่ือนําข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่าย
ยอมรับได้ 3.หยุดคุกคามผู้ชุมนุม ผู้เห็นต่างทางการเมือง 4.แก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จใน 3 เดือน เฉพาะมาตราที่เก่ียวกับ
การแก้รัฐธรรมนูญ กําหนดให้มี ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้ระบบการเลือกต้ัง บทเฉพาะกาลท่ีไม่เป็น
ประชาธิปไตย 5.กําหนดเวลายุบสภา หลังจากแก้รัฐธรรมนูญเสร็จ 3 เดือนแล้วจัดการเลือกต้ังภายใต้รัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 6.ต้ัง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้รัฐบาลใหม่ 
ส.ว.ห่วงรัฐบาลผีซํ้าดํ้าพลอย 
 นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวว่า สถานการณ์บ้านเมืองขณะน้ีตรงกับสุภาษิตโบราณผีซ้ําดํ้าพลอย เรื่องไม่เป็น
เรื่องจะเป็นเรื่องทุกประเด็น ใครจะคิดว่าเรื่อง “บอส” จะโผล่ขึ้นมาในสถานการณ์ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา กําลัง
ชุมนุมเป็นกระแสคลื่นกระแทกเป็นระลอก ในสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอํานาจ ชิงไหวชิงพริบทางการเมือง ปัญหา
ภายนอกก็ย่ิงใหญ่ เรียกว่าทั้งภายในและภายนอกถาโถมมาที่รัฐบาลเต็มๆ มีแนวโน้มขยายวงกว้างมากข้ึน การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจาก 2 เรื่อง คือ 1.ผู้มีอํานาจหรือพรรคร่วมรัฐบาลแตกกันเอง 2.การ
ชุมนุมขับไล่ของประชาชน ทั้งหมดมาจากจุดเล็กๆ คนน้อยๆ สะสมไปเร่ือยๆ มากข้ึนๆ กลายเป็นจํานวนมาก ยากท่ีจะ
หยุดได้ เป็นไวรัลที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว 
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เสียงอ่อยต้องทบทวนแก้ รธน. 
 นายวันชัยกล่าวว่า ผู้มีอํานาจในอดีตที่ล้มไปก็มาจากความประมาท มั่นใจในตัวเองจนไม่ฟังใคร แม้แต่นาย
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ล้มครืนเพราะเหตุน้ี ดูจากสถานการณ์ภายในและภายนอกแล้วชักหว่ันๆแทนผู้มีอํานาจ คง
ต้องต้ังหลักกลับมาทบทวนกันว่า ข้อเรียกร้องเร่ืองแก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภา และเร่ืองอ่ืน อะไรทําได้-ไม่ได้ เพราะเหตุใด 
บางทีอาจต้อง ทบทวนโดยเฉพาะเร่ืองรัฐธรรมนูญที่เหมาะกับบริบทในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ 
สถานการณ์ตอนน้ันเราคิดว่าใช่และเหมาะสม แต่ตอนน้ีอาจไม่ใช่และไม่เหมาะสมปีกว่าๆแล้ว น่าจะสํารวจทบทวนกัน
ได้ อย่าปล่อยเลยตามเลย คิดว่าไม่มีอะไร รัฐบาลต้องเป็นหลักต่อการแสดงท่าทีและจริงจังต่อเรื่องเหล่าน้ี ถ้าประมาท
หรือมั่นใจในตัวเอง ถึงวันน้ันกว่าจะถั่วจะสุกงาก็ไหม้ 
ข้อเรียกร้อง นศ.อยู่ใน กมธ.แล้ว 
 ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประธานอนุกรรมาธิการศึกษา
วิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ใน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่ม
นักศึกษาให้แก้รัฐธรรมนูญน้ัน ขณะน้ีปัญหาต่างๆในรัฐธรรมนูญปี 60 ได้นํามาศึกษาในอนุ กมธ.ชุดน้ีแล้ว อาทิ การให้
แก้ไขระบบเลือกต้ัง และอ่ืนๆอีกหลายประเด็น รวมถึงประเด็นข้อเรียกร้องกลุ่มนักศึกษาก็อยู่ในการศึกษาของอนุ กมธ.
เช่นกัน โดยจะนําเสนอรายงานต่อ กมธ.ชุดใหญ่ ให้พิจารณาและอภิปรายเพ่ิมเติมในวันที่ 30 ก.ค.น้ี เมื่อ กมธ.ชุดใหญ่
พิจารณาเสร็จทุกประเด็นแล้ว จะเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าประมาณกลางเดือน
ก.ย. เพ่ือนําไปสู่ขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปว่าจะมีประเด็นใดบ้าง 
“วัชระ” ซัด “วรงค์” ทําชาติแตกแยก 
 นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวตอบโต้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.
พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศจัดหนักพวกชังชาติ ว่า นับว่าเป็นความโชคดีของพรรคท่ี นพ.วรงค์ไม่ได้เป็น
หัวหน้าพรรค เคยประกาศจะอยู่กับพรรคตลอดไป แต่เปลี่ยนไปมาถึง 3 พรรคแล้ว และยังมุ่งโจมตีนักการเมืองด้วยกัน
ทุกวัน นักการเมืองที่ดีไม่ควรไปช้ีหน้าคนอ่ืนว่าเป็นคนชังชาติ แล้วประกาศว่าตัวเองรักชาติปานน้ําลายไหล ขออย่าได้
สร้างความแตกแยกแก่ผู้คนในสังคมมากไปกว่าน้ี การที่ นพ.วรงค์ประกาศว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูของแผ่นดินน้ัน ถาม
ว่า นพ.วรงค์เป็นใครมีสิทธิอะไรไปตัดสินเขา ทําตัวไม่ต่างอะไรกับสถานีวิทยุยานเกราะ หรือ นสพ.ดาวสยามท่ีโจมตี
นักศึกษาสมัย 6 ตุลาฯ 19 ไม่เป็นผลดีกับสังคมไทย หากเกิดจลาจลความรุนแรงขึ้น นพ.วรงค์จะรับผิดชอบอย่างไร จะ
หนีเป็นคนแรกหรือไม่ จึงสงสัยว่ารับงานใครมาหรืออยากมีตําแหน่งอะไรในรัฐบาลหรือไม่ 
“กรณ์” ชวนคนไทยข้ามขัดแย้ง 
 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า การชุมนุมของนักศึกษาเป็นสิทธิทําได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย คนทุกวัยควรฟังกันและกัน เป็นห่วงเร่ืองการดึงเอาสถาบันมาเก่ียวข้อง เพราะจะย่ิงทําให้คนแบ่งเป็นสองฝ่าย 
อาจมีแนวโน้มทวีความรุนแรง สําหรับพรรคกล้ายืนยันจะทํางานการเมืองด้วยการเปิดใจกว้าง เคารพกฎหมาย เคารพ
ความเห็นต่าง มีสติในทุกการกระทํา และยึดประโยชน์สังคมโดยรวมเป็นที่ต้ัง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกับพรรคกล้า
ทุกคน ไม่อยากเห็นความเกลียดชังทางการเมือง ไม่อยากถูกบังคับให้เลือกข้าง เพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่าน้ีมองว่า
การบังคับและข่มขู่ผู้ที่เห็นต่างคือการประพฤติที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ใครที่ปฏิเสธการเลือกข้างต้องมีความเข้มแข็งแน่ว
แน่ เพราะมีโอกาสทําให้ทั้งสองขั้วไม่พอใจ แต่ยืนยันว่ามีประชาชนจํานวนมากที่ต้องการเห็นสังคมไทยก้าวข้ามความ
ขัดแย้ง พรรคกล้าจะขอยืนหยัดทํา การเมืองแนวสร้างสรรค์ตลอดไป 
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พรึบ บก.ลายจุดเลี้ยงแมคฯฟรี 
ต่อมาช่วงเย็นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” ในนามกลุ่มประชาชนปลด
กระดุม จัดกิจกรรมเชิญชวนคนมากินแมคโดนัลด์ฟรี ภายใต้คําขวัญ “#กรูหิวกูไม่ทน” หลังโพสต์ลงเฟซบุ๊กท้าทายหาก
มีคนกดไลค์ เกิน 1 หมื่น จะเลี้ยงแมคโดนัลด์ฟรี ปรากฏว่ามียอด เกิน 1 หมื่น ถือว่าทะลุเป้า จึงต้องเลี้ยงตามที่พูดไว้ 
โดยนัดมวลชนให้มากินฟรีที่ร้านแมคฯสาขาราชดําเนิน ตรงข้ามอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีกลุ่มแนวร่วมและ ประชาชน
เข้ามาน่ังรอจํานวนมาก ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตํารวจในและนอกเคร่ืองแบบคอยสังเกตการณ์ นายสมบัติกล่าวว่า คนที่มา
วันน้ีสนใจการเมืองอยู่แล้ว รอบน้ีเป็นการออกมาให้กําลังใจน้องๆเป็นครั้งแรก มีทุนกว่า 2.2 หมื่นบาท คาดว่าคงกินไม่
หมด อาทิตย์หน้าจะไปกินที่ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ คู่ขนานไปกับการจัดกิจกรรมของเยาวชน ซึ่งต่อไปจะเกิดเป็นดอก
เห็ด เป็นการเกิดโดยไม่จัดต้ัง เพราะทุกคนอึดอัดและความอึดอัดลงไปถึงกลุ่มเด็กเยาวชนท่ีรับไม่ไหว จึงไม่อดทนอีก
ต่อไป 
“นวชีวิน” นําว่ิงร้อง “แฮมทาโร่” 
 จากน้ันนายสมบัติได้เข้าไปพบผู้ร่วมกิจกรรม และให้ต่อคิวสั่งอาหารที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยนายสมบัติยืนอยู่
ข้างๆคอยจ่ายเงินค่าอาหารที่แต่ละคนส่ัง มีการกําหนดรหัสกินฟรี โดยนายสมบัติจะพูดนําว่า “ประยุทธ์...” แล้วให้ตอบ
เป็นรหัสกินฟรี ถ้าตอบเป็นที่พอใจและไม่ซ้ํากันจึงได้สั่งอาหาร ทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกคร้ืน มีมวลชนเข้า
มาจนแน่นร้าน ขณะที่บริเวณด้านหน้าร้านแมคโดนัลด์ ตัวแทนแนวร่วมกลุ่มนวชีวิน นําโดยนายภูมิวัฒน์ แรงกสิวิทย์ 
แนวร่วมนวชีวิน ที่อดข้าวประท้วงรัฐบาล ได้จัดกิจกรรมว่ิงร้องเพลงแฮมทาโร่ใจกลางกรุง คู่ขนานไปกับกิจกรรมของ
นายสมบัติ พากลุ่มแนวร่วมว่ิงวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับร้องเพลง “แฮมทาโร่” มีการแปลงเน้ือหาบาง
ตอนเช่น “ว่ิงนะว่ิงนะ แฮมทาโร่ ของอร่อยที่สุด ก็คือภาษีประชาชน ยุบสภา” 
“ไผ่ ดาวดิน” ร่วมเวทีที่จันทบุรี 
 ที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อ.เมืองจันทบุรี กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบันใน จ.จันทบุรี และ
ประชาชนประมาณ 300 คน ได้ร่วมกิจกรรม พร้อมถือป้ายโจมตีรัฐบาล เรียกร้องให้ยุติการบริหารประเทศ ซึ่งตัวแทนผู้
ชุมนุม รวมทั้งนายไผ่ ดาวดิน ผลัดเปลี่ยนกันปราศรัยโจมตีรัฐบาล เรียกให้ยุติบทบาทการทําหน้าที่ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
และร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน สลับกับเสียงตะโกนอยู่เป็นระยะ 
ระหว่างการทํากิจกรรม กลุ่มผู้ชุมนุมได้จัดการ์ดเดินตรวจตรา ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และเข้ามาด้านหน้า
เวที โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตํารวจทั้งในและนอกเคร่ืองแบบร่วม 100 นายเฝ้าสังเกตการณ์และดูแลความ
เรียบร้อย 
ลําปางแขวนตุงไล่วิญญาณ ครม. 
 ที่บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมืองลําปาง กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจาก
หลากหลายอาชีพประมาณ 500 คน ถือป้าย ข้อความ รวมทั้งตุงไล่วิญญาณ นําศพเข้าป่าช้าสื่อความหมายไล่รัฐบาล 
และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะให้ออกไป จากน้ันมีการผลัดกันกล่าวโจมตีการบริหารประเทศท่ีล้มเหลว เรียกร้องให้ลาออก 
หรือยุบสภาฯทันทีก่อนที่ประเทศไทยจะเสียหายไปมากกว่าน้ี ที่ผ่านมา 6 ปีรัฐบาลบริหารประเทศมีแต่ข่มขู่ประชาชน
ต่างๆนานา ขณะบริหารประเทศมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีผู้ที่มาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลต่างแต่งชุดดําไว้
ทุกข์ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และคณะรัฐบาล โดยมีตํารวจทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบ
ประมาณ 100 นาย คอยสังเกตการณ์เข้มงวด 
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โพลช้ีเชื่อม่ัน รบ.ลดลงต่อเนื่อง 
 ขณะที่สวนดุสิตโพลเปิดผลสํารวจความเห็นประชาชน 1,078 คน “ได้อะไรจากการปรับ ครม.” พบว่าส่วนใหญ่
ร้อยละ 55.75 เห็นว่าแม้จะปรับ ครม. รัฐบาลก็ยังทํางานเหมือนเดิม มีร้อยละ 28.48 ที่มองว่าจะดีขึ้น ส่วนความรู้สึก
เช่ือมั่นต่อรัฐบาล ร้อยละ 52.88 ให้ความเช่ือมั่นลดลง มีร้อยละ 33.67 ที่ยังเหมือนเดิม สิ่งที่ประชาชนอยากให้ ครม.ชุด
ใหม่เร่งทํามากที่สุด อันดับที่ 1 คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รองลงมาคือแก้ปัญหาตกงาน/ว่างงาน ความโปร่งใส
ในการทํางาน ดูแลให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากน้ี คนส่วนใหญ่ยังมองว่าไม่ได้ประโยชน์
จากการปรับ ครม. คนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมือง เป็นเพียงการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนตําแหน่ง ไม่ใช่จาก
ความสามารถที่แท้จริง 
อยากเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ปท. 
 ด้านนายนพดล กรรณิกา ผอ.สํานักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสํารวจความเห็นประชาชน 1,319 คน “เลือกต้ัง
วันน้ีกาให้พรรคใด” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 อยากให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ เพราะรู้สึกหดหู่ใจและรู้สึกไม่
สง่างาม และคนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.6 ยังมองว่าเป็นไปได้ที่ม็อบเยาวชนจะลุกลามบานปลายเป็นวิกฤติการเมือง มี
เพียงร้อยละ 36.4 ที่มองว่าเป็นไปไม่ได้ และถ้าให้เลือกต้ังวันน้ี ร้อยละ 32.8 ระบุว่าจะกาให้ ส.ส.พรรคการเมืองใหม่ที่
ไม่ทรยศหักหลัง ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก ไม่หลอกลวงประชาชน มีร้อยละ 23.8 จะหาให้พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกล 
พรรคเพ่ือไทย เสรีรวมไทย เป็นต้น มีร้อยละ 16.7 จะกาพรรคพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา 
เป็นต้น 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1897807 
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - 10:00 น.  
กกต.ติดบ่วงซ้ือเสียง-ยุบพรรค ปชป.-ก้าวหน้า แท็กทีมฟ้อง ม.157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 เสือ กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ชุดที่มี “อิทธิพร บุญประคอง” เป็นประธาน พิสูจน์ฝีมือมาแล้วเกือบ 
2 ปี ครบรอบการเข้าสู่ตําแหน่งในช่วงเดือนสิงหาคมได้รับทั้งก้อนหิน ก้อนอิฐ มากกว่าดอกไม้และคําเชยชม 
 ปมที่ทําให้ กกต.เผชิญวิกฤตศรัทธามากที่สุด อาจมาจากปมเงินกู้ 191.2 ล้านของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 
ที่ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมไปใช้ทํากิจกรรมทางการเมือง ที่ กกต.ชงเร่ืองยุบพรรคไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เน่ืองจาก
เป็น “ธุรกรรมอําพราง” กระทั่งนํามาสู่จุดจบของพรรคส้มหวาน รวมถึงชงศาลรัฐธรรมนูญ ปมถือหุ้นในบริษัทที่
ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน จนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ “ธนาธร” พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. จาก 2 กรณี กกต.
ถูกอนาคตใหม่ฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 2 คดี 
 1.เร่งรัดคดีการโอนหุ้นสื่อของ “ธนาธร” 
 2.กรณีทําสํานวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนมีลักษณะเร่งรัดคดี 
ทั้ง 2 กระทงศาลอาญาคดีทุจริตฯยกคําร้อง ! กกต.พ้นบ่วงโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งสองปมก็ถูกนําไปขยายผลให้เกิดแฟลช
ม็อบนักศึกษาในรอบแรกแถมยังเปิดช่องให้ “นักร้อง” ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย ย่ืนคําร้องให้ตรวจสอบ32 พรรคการเมืองที่มีการกู้เงินในลักษณะเดียวกันกับพรรคอนาคตใหม่ก่อนหน้าน้ี ว่าเข้า
ข่ายเป็นความผิดหรือไม่เรื่องนี้ยังต้องตามติดเป็นหนังภาคต่อ 
 เบ้ืองต้นมีรายงานจาก กกต.ได้ตรวจสอบงบการเงินของพรรคต่าง ๆ ทุกพรรค ย้อนหลังไป 3-4 ปี มีพรรค
การเมืองเกือบ 100 พรรค ซึ่งการตรวจสอบมีรายละเอียดเยอะผลจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินบริจาค กกต.ยัง
ต้อง “ริบ” เงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ว่าควรจะเงินกู้ทั้ง 191 ล้านบาทเพราะเป็น
เงินที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ไม่ชอบ หรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่ 
เพราะถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ก็ยังไม่คืบหน้าเช่นเดียวกับการที่ กกต.เตรียมขยายผลต่อเพ่ือ
เอาผิด “ธนาธร” ตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกต้ัง ส.ส. 2561 กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัคร ส.ส. แต่ไปลงสมัคร 
โทษจําคุก 1-10 ปี ตัดสิทธิเลือกต้ัง 20 ปี ปรับ2 หมื่น-2 แสนบาท ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง จากเหตุถือหุ้นสื่อก็ยังไม่ไปไหน 
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 แม้ว่า กกต.ทั้ง 7 คนจะฝ่าด่าน “อดีตอนาคตใหม่” ไปได้ แต่สถานะของ 7 เสือยังถูกรุมสกรัมจากหลาย
เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น การเลือกต้ังซ่อม จ.ลําปาง ที่พรรคพลังประชารัฐ โดย “นายวัฒนา สิทธิวัง” ชนะ “ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าผจญ” จากเสรีรวมไทย ซึ่ง “สมชัย ศรีสุทธิยากร”อดีต กกต.ในฐานะหน่วยเฝ้าระวังทุจริตของ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เปิดหลักฐานเป็นคลิปภาพแจกเงินที่อ้างว่าเป็นการ “ซื้อเสียง” พร้อมกับ
เปรียบเปรย กกต.ว่าเป็น “มหาเทพผู้หลับใหล” 
 โดย “อิทธิพร บุญประคอง”ประธาน กกต.ช้ีแจงว่า ตอนน้ีมีเรื่องร้องเรียนทุจริตเร่ืองเลือกต้ัง 3 เรื่องคือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่กลาง การทุจริตซื้อเสียงและร้องให้ มีการยุบพรรค โดยขณะน้ีมีการย่ืนร้องไว้ที่ กกต.จังหวัด
ลําปาง และ กกต.กลางแล้ว”วันน้ี กกต.ลําปางยังตรวจสอบอยู่บางกรณีทราบว่ามีการเรียกผู้ร้องมาสอบแล้ว แต่ในที่
ประชุม กกต.วันน้ีสํานักงานก็จะนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นที่ทาง กกต.ลําปางส่งมาให้ กกต.ได้พิจารณา 
ซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอที่ กกต.จะมีคําตอบได้ว่าจะประกาศรับรองผลได้หรือยัง” ประธาน กกต.กล่าวพร้อมกับเรียกให้ 
“สมชัย” มาให้ข้อมูลเรื่องการทุจริต 
 อย่างไรก็ตาม ในเคสเดียวกันน้ี “พรรคเสรีรวมไทย” โดย “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” ให้ลูกน้องไปย่ืนคําร้องต่อ 
กกต.กลางอีกสํานวนหน่ึง โดยให้ตรวจสอบกรณี “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช. เกษตรและสหกรณ์ ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ราชการช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐให้ชนะการเลือกต้ังส.ส.เขต 4 ลําปางผลความคืบหน้า
ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของสํานักงานพิจารณาว่าคําร้องมีมูลเสนอ กกต.สั่งดําเนินการต่อไปหรือไม่ แต่ 7 เสือ กกต.ก็
รับรองผลเลือกต้ังไปก่อนแล้ว 
 อีกกรณีที่ต้องจับตาเมื่อ “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง กกต. 7 
คนเป็นจําเลยกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 จากเหตุ
ยกคําร้องทุจริตเลือกต้ัง ส.ส.เขต 2 พัทลุงโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง รับคําร้องและเรียก กกต.มา
ช้ีแจง 27 กันยายนน้ี ซึ่ง “นิพิฏฐ์” ประกาศลั่นทุ่งว่า จะเอา กกต.ติดคุกข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขัดกฎหมายอาญา 
ม.157 ซ้ํารอยอดีตที่เคยทํามาแล้วในยุค กกต.ชุด พล.ต.อ.วาสนา เพ่ิมลาภ ยังไม่นับสิ่งที่จะเกิดในเวลาอันใกล้น้ี 
 “อนาคตใหม่” เดิม ซึ่งพัฒนาเป็น “คณะก้าวหน้า” เตรียมฟ้องเอาผิด กกต.อีก 1 คดี แต่ยังรวบรวม
หลักฐาน โดยจะเอาผิดแบบเดียวกับ “นิพิฏฐ์” 
ขณะที่การเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต 4 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 จะเป็นอีกหน่ึงบทพิสูจน์ฝีมือ กกต.กลางคดีร้อน 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-497082  
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 - 13:44 น.  
ที่เห็นและเป็นไป : หรือจะอยู่‘ค้ําฟ้า’ โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 การนัดชุมนุมของเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มอีกครั้งหลังโควิด ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ
ขยายไปทั่วประเทศขณะนี้ ย่อมเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่ผู้มีอํานาจบริหารประเทศจะไม่ให้ความสนใจ  
 จริงอยู่ความเคลื่อนไหวของนักศึกษาท่ีกระจัดกระจายคงไม่สามารถสร้างแรงกดดันให้ทําตามข้อเรียกร้อง
ทั้งหลายได้ และคงไม่ทําให้รัฐบาลต้องสะดุ้งสะเทือนอะไร เน่ืองจากกลไกการควบคุมประเทศท่ีผู้มีอํานาจชัดน้ีออกแบบ
จะจัดสร้างไว้แข็งแกร่งเกินกว่าพลังที่กระจัดกระจายเช่นน้ีจะทําให้ไหวคลอนได้ 
 แต่ถึงจะม่ันใจมากมายแค่ไหนก็ตามว่า โครงสร้างอํานาจที่ดีไซน์และสถาปนาขึ้นมาไว้แล้วน้ีมีความ
แข็งแกร่งระดับปิดโอกาสที่จะพ่ายแพ้ในทุกสถานการณ์ก็ตาม 
 เสียงของประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นลูก รุ่นหลานเหล่าน้ี เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ 
 ผู้บริหารประเทศในปัจจุบันอาจจะประสบความสําเร็จอย่างสูงย่ิงในการบริหารอํานาจ สามารถทําให้กลไก
อํานาจทุกส่วนประสานรับไปในทางเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 
 ไม่ว่าผู้มีอํานาจต้องการให้เรื่องใดมีผลออกมาแบบไหน สามารถขับเคล่ือนกลไกให้เกิดผลได้ตามต้องการ
ได้ทุกคร้ังอย่างเด็ดขาด 
 เป็นการบริหารอํานาจที่ประสบความสําเร็จสูงย่ิง 
 อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงของอํานาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเมืองอย่างเดียว 
 ยังมีมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นเง่ือนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นไปของกันและกันอยู่ 
 และเร่ืองราวในมิติเศรษฐกิจและสังคมน่ีเอง ที่ท้าทายอย่างย่ิงว่า “อํานาจเด็ดขาดทางการเมือง” จะเข้าไป
ควบคุมให้เป็นไปตามต้องการเหมือนกับความเป็นไปทางการเมืองหรือไม่ 
 เป็นปกติ คนหนุ่ม คนสาวนั้นมี “ความฝัน” เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิต 
 โลกที่เช่ือมประชากรทุกประเทศถึงกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร เด็กรุ่นใหม่รับรู้ชีวิตที่ดีกว่าจากเพ่ือนร่วม
โลกได้แบบเรียลไทม์ 
 คนรุ่นเก่า หรือแก่แล้ว อาจจะมองวิถีชีวิตของโลกใหม่แล้วรู้สึกเฉยๆ ด้วยประเมินแล้วยอมรับความเป็น
จริงได้ 
 แต่คนหนุ่ม คนสาว ต้องฝันที่จะไปถึง ไม่ว่าการมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าใช้ ความสะดวกสบาย หรือมิตรภาพท่ี
กว้างขวาง การเข้าถึงความรู้ และการพัฒนาความสามารถท่ีดีขึ้น 
 ชีวิตของพวกเขาขับเคลื่อนด้วยความหวังในชีวิตที่ดีกว่าในมุมที่เพ่ือนรวมโลกแสดงให้เห็นว่ามีอยู่จริง ผ่าน
การสื่อสารของโลกออนไลน์ 
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 ระบบเศรษฐกิจอันหมายถึงหนทางการทํามาหากินที่ดีกว่า ระบบสังคมอันหมายถึงชีวิตที่เป่ียมด้วย
อิสระเสรี ไม่ถูกจํากัดด้วยกรอบของความเช่ือแบบเก่าๆ 
 เรื่องราวเหล่าน้ีกระตุ้นให้เด็กๆ ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับอนาคตของพวกเขา ในระดับที่คนเฒ่า คนแก่
ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ 
 และนี่เองจึงเป็นเรื่องที่ไม่ว่าผู้มีอํานาจในปัจจุบันจะเช่ือมั่นในกลไกอํานาจที่ดีไซน์ และสร้างไว้มากเพียงใด
ก็ตามจําเป็นจะต้องสนใจคนรุ่นใหม่ 
 อย่างน้อยที่สุดต้องมีท่าทีที่แสดงให้เห็นว่า “พร้อมจะรับฟัง 
 ท่าทีปฏิเสธด้วยการมองว่าการแสดงออกของคนหนุ่ม คนสาว เป็นความเลวร้ายต้องกําจัด หรือควบคุมให้
อยู่ในกรอบอํานาจที่วางไว้อันสะท้อนถึงการไม่รับฟังน้ันน่าจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง 
 ใช่อยู่ ความเคลื่อนไหวของเด็กๆ ถึงอย่างไรก็สร้างความกระทบกระเทือนให้กับโครงสร้างอํานาจที่ดีไซน์
และสร้างไว้อย่างแข็งแกร่งไม่ได้ 
 จนเช่ือมั่นว่า ไม่มีทางที่จะต้องยอมจํานนกับข้อเสนอของเด็กอย่างน้ี 
 ใช่อยู่ที่สถานการณ์จะเป็นเช่นน้ัน 
 ไม่ต้องรับฟังก็ได้ 
 หากคนเฒ่า คนแก่ที่เช่ือมั่นในอํานาจเหล่าน้ี สามารถมีสุขภาพที่ดีตลอดไป และมีชีวิตอยู่ค้ําฟ้า 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2279639 
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27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     
ระวังจะนองเลือดคร้ังใหญ่! 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าไหว้หลังหลอก! 
    เบ้ืองหน้าเรียกร้องประชาธิปไตย 
    แต่เบ้ืองหลังจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งขั้นรุนแรงกว่าทุกคร้ังที่ประเทศไทยประสบมา  
    การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ความเป็นธรรม อิสรเสรีภาพ เป็นเรื่องที่สุดแสนธรรมดา เป็นการใช้สิทธิขั้น
พ้ืนฐานตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด  
    ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมเผด็จการ รัฐธรรมนูญเฮงซวย หรือรัฐธรรมนูญจากประชาชน ลว้นมีบทบัญญติัรองรับการใช้สิทธิ
ในการแสดงออกของประชาชนทั้งสิ้น  
    แล้วปัญหาอยู่ตรงไหน? 
    รัฐบาลจะใช้ทหารสลายมอ็บ จับนิสิต นักศึกษา นักเรยีนเข้าคุกอย่างน้ันหรือ? 
    คนที่ถูกเรียกว่าเผด็จการใน พ.ศ.น้ี เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตและปรับตัว  
    พูดไปก็ช่างเหลือเช่ือ!  
    ยุคสื่อสารออนไลน์ ประชาชนแสดงความเห็นได้อย่างกว้างขวาง และแทบไมม่ีข้อจาํกัด ที่รัฐบาลถูกเรียกว่าเผด็จการ 
กลับอยู่ในอํานาจแล้วร่วม ๗ ปี 
    สรุปได้หรือไม่ว่า ในโลกยุคใหม ่เผด็จการอยู่ในอํานาจ ๗ ปี ถือเป็นความล้มเหลวของการเรียกร้องประชาธิปไตย
แทบจะสิ้นเชิง 
    เพราะเหตุสมการไม่สมดุลเช่นในอดีต  
    เผด็จการเปลี่ยน กลุม่ที่เช่ือว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็เปลี่ยนเช่นกัน เพียงแต่เปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้าม  
    คนโกง สมุนคนโกง สวมรอยเป็นฝ่ายประชาธิปไตย เมื่อบวกกับเผด็จการมุ้งมิ้ง น่ันเป็นสาเหตุว่าทําไม รัฐบาลลุงตู่ 
ถึงได้อยู่ยาวนานมาถึง ๗ ปี  
    คนเกลียดลุงตู่มีทั่วทุกภาค แต่คนรักก็มทีัว่ประเทศ มันจึงต่างจากสถานการณ์ของรัฐบาล ถนอม ณรงค์ ประภาส 
รวมทั้งสุจินดาในอดีตอย่างสิ้นเชิง  
    นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่สวมรอยโดยแก๊งคนโกงกับนักการเมืองรุ่นใหม ่ทีม่ีเป้าหมายล้มล้างสถาบันฯ จึงไม่
อาจเปลี่ยนขั้วอํานาจการเมืองได้ด้วยตัวเอง  
    นิสิต นักศึกษา นักเรียน จึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นทัพหน้าให้นักการเมืองกลุ่มน้ีพิงหลังเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
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    หลายวันมานี้เราได้เห็นความพยายามล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างโจ่งแจ้งในที่ชุมนุมของคนบ่อยคร้ัง  
    แกนนํามวลชน ท้าทายตรงๆ อยากพิสจูน์ว่าข้อหาล้มเจ้า ยังศักด์ิสิทธ์ิอยู่หรือไม่ 
    ขณะที่นักการเมืองนอกสภาใช้โวหารปลุกเร้า 
    "การปฏิวัติจะบังเกิดได้ในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ประชาชนจํานวนมหาศาลเกิดความรู้สึกนึกคิดรว่มกันในสองมติิ 
ได้แก่ มิติแห่งความโกรธแค้น และมิติแห่งความหวัง" 
    ใครที่บอกว่าขบวนการล้มเจ้าไม่มีจริง ขอให้รู้ว่าขบวนการน้ีเริ่มต้นแล้ว  
    จะหนักหน่วงขึ้น  
    และเปิดเผยมากขึ้น 
    ที่น่ากังวลคือ การยืมมือนักศึกษา เยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้วยการปลุกเร้าให้โกรธแค้น เพ่ือเป้าหมายคือเปลี่ยนระบอบ!  
    หากไม่เร่งทําความเข้าใจ ถึงผลทีจ่ะตามมา เส้นทางน้ีจะมุ่งไปสู่จุดเดียวเท่าน้ัน 
    เรากําลังเดินเข้าสู่การนองเลือดคร้ังใหญ่. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72590  
  



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  54 

 

 
 
 
27 ก.ค. 2563 - 00:10 น.  
บทบรรณาธิการ : สมคบคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 สมคบคิด - ระหว่างที่กลุ่มเยาวชนยังเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องทางการเมืองที่จะ
แก้ไขให้ประเทศมีระบบกลไกประชาธิปไตยที่ชัดเจนย่ิงขึ้น ผู้นํากองทัพแสดงความเห็นต่อการเคลื่อนไหวน้ีในมุมมองที่
แตกต่างไปอีกคร้ังและเป็นอีกคร้ังที่พูดถึง “ทฤษฎีสมคบคิด” 
 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ออกตัวว่าการพูดครั้งล่าสุดน้ี พูดในฐานะคนไทยและประชาชนคนหน่ึง 
นอกเหนือไปจากตําแหน่งผู้บัญชาการ ทหารบก 
 มองว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ มีความคล้ายคลึงกับ
ทฤษฎีสมคบคิด 
พร้อมคําแนะนําถึงคนรุ่นใหม่ว่าให้ไปดูว่าตัวเองกลายเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่ 
 แม้การพูดดังกล่าวไม่ชัดเจนว่าทฤษฎีสมคบคิดหมายถึงอะไร แต่เน้ือหาคล้ายกับคําเตือนของผู้นํารัฐบาลท่ี
มองกลุ่มเยาวชนเคลื่อนไหวในประเด็นล่อแหลม 
 การแสดงท่าทีของคนที่เป็นระดับผู้นําเช่นน้ีเป็นเรื่องน่าวิตก เพราะไม่ได้สนใจในประเด็นหลักของข้อ
เรียกร้องของเยาวชนที่เก่ียวกับการเมืองโดยเฉพาะ แต่ไปจับประเด็นที่สุ่มเสี่ยงสร้างความขัดแย้งรุนแรงทางสังคม 
 เน้ือหาหลักของนักศึกษาที่ออกมาแสดงออกชัดเจนคือความไม่พอใจกลไกและกติกาที่สานต่อมาจากคณะ
อํานาจช่วงรัฐประหาร 
 โดยเฉพาะที่มาของการแต่งต้ังสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ซึ่งไม่เช่ือมโยงใดๆ กับประชาชน แต่กลับมีอํานาจ
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ 
รวมถึงการให้ความเห็นชอบบุคคลที่มาเป็นนายกรัฐมนตรี 
 เยาวชนที่เริ่มมีสิทธิมีเสียง รวมถึงกลุ่มที่เริ่มใช้สิทธิในการเลือกต้ังปี 2562 จํานวนมากต้องการเห็นเสียง
ของตนเองได้รับการประเมินอย่างมีค่า 
 แต่กรณีส.ว.เป็นความชัดเจนที่สุดที่ฝ่ายมีอํานาจตอบไม่ได้ว่า เหตุใดจึงเกิดตัวแทนของฝายกุมอํานาจ 
แทนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน 
 ย่ิงเมื่อผู้นํารัฐประหารเป็นผู้เลือกบุคคลมาเป็นส.ว. จากน้ันส.ว.จึงลงมติเห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรีคน
เดียวกัน ย่ิงเป็นเรื่องที่ถูกมองได้ว่าเอ้ือประโยชน์แก่กัน 
เยาวชนอาจมองว่านี่ต่างหากคือระบบสมคบคิด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4579490  
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ทีมข่าวคิดลึก 27 กรกฎาคม 2563 00:10 น.  
เสือ สิงห์ รอลุ้นเก้าอ้ีรมต.! 
 
 
 
 
 
 
 
 "เขายังไม่ยืนยันชัดเจน ก็ขอให้ทุกคนให้กําลังใจคนที่จะเข้ามาให้ร่วมมือกับรัฐบาล หากไปดักหน้าดักหลัง
ใครจะกล้าเข้ามา ให้เขาเข้ามาพิสูจน์ฝีมือกันก่อน ใครเขาเข้ามาได้ ใครที่มีฝีมือก็ให้เขาเข้ามาทํางาน 6 เดือนหรือ 1 ปี 
ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เด๋ียวก็ปรับใหม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะปรับครั้งเดียวเสียเมื่อไหร่" 
 "บ๊ิกตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐบาล ตอบคําถามผู้สื่อข่าวเม่ือถูกถามถึงช่ือ "ไพรินทร์ ชู
โชติถาวร" และ "ปรีดี ดาวฉาย" ว่ามีความชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ ว่าจะเข้ามานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ตามที่
มีข่าวสะพัดมาอย่างต่อเน่ือง  
 นอกจากน้ีพล.อ.ประยุทธ์ ยังบอกด้วยว่า การปรับครม. คาดว่าจะเสร็จสิ้นในราวกลางเดือนหน้า คือเดือน
ส.ค.น้ี  
 น่าสนใจว่า เวลาน้ีดูเหมือนว่าพรรคร่วมรัฐบาล ต่างๆ มีความชัดเจน แล้วว่าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะพรรค
ร่วมรัฐบาล อันดับหน่ึง จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งผู้เล่น ใดๆเพ่ือลดความวุ่นวาย เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ 
เอง ที่แม้จะมี "แรงกระเพ่ือม" ภายในพรรคเพ่ือกดดันให้มีการปรับรัฐมนตรี บางคนออก แล้วเปล่ียนคนใหม่ เข้าไป
แทนที่  
 แต่ดูเหมือนว่า "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์" ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เลือกที่จะ "ยุติ" ความขัดแย้ง 
จึงเบรคการปรับครม. ในส่วนของพรรค จนทําให้ "กลุ่มการเมือง" ฝ่ายตรงข้ามในพรรค แสดงความไม่พอใจ ไม่หยุด
หย่อน  
 ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทย เองน่าจะมีความชัดเจนแล้วว่า "เอนก เหล่าธรรมทัศน์" จะได้สลับไปน่ัง 
"รมว.การอุดมศึกษาฯ" แล้วปล่อยมือจาก "กระทรวงแรงงาน" เพ่ือเปิดทางให้ พรรคพลังประชารัฐ ส่งแกนนําเข้าไปน่ัง 
รมว.แรงงานแทน  
 ในความเป็นจริงแล้ว การเฟ้นหา "ทีมเศรษฐกิจ" เพ่ือเข้ามาทํางานแทน "กลุ่มสี่กุมาร" กลายเป็น "ปัญหา" 
สําหรับพล.อ.ประยุทธ์ มาโดยตลอด ต้ังแต่ก่อนที่ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" จะลาออกจากรองนายกฯ และ "กลุ่ม4กุมาร" 
จะย่ืนใบลาออกจากรัฐมนตรีพร้อมๆกันทั้ง3 เก้าอ้ี  
 โดยหลายคร้ังที่ให้สัมภาษณ์ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยอมรับว่า หลายคนที่มีช่ือ ตนเองก็ได้ไปทาบทาม แต่
ขณะเดียวกัน ก็ได้รับการปฏิเสธ เพราะไม่อยากเข้ามาทํางาน แต่ขอช่วยงานอยู่เบ้ืองหลังแทนน่าจะดีกว่า ดังน้ันเมื่อ
พล.อ.ประยุทธ์ ส่งสัญญาณผ่านสื่อมวลชนล่าสุดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นราวกลางเดือนหน้า จึงอาจเป็นการตอกยํ้าว่า 
ปัญหาที่กําลัง "ติดขัด" น้ันน่าจะอยู่ที่เก้าอ้ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นโควต้าที่นายกฯจะเลือกคนเข้ามาทํางานด้วยตัวเอง  
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  56 

 

 
 
 
 อย่างไรก็ดี หากความชัดเจนการปรับครม.ยังไม่ถึงขั้นสะเด็ดนํ้า ก็อาจจะกลายเป็น "ความหวัง" ให้กับบาง
กลุ่ม บางก๊วน ในพรรคพลังประชารัฐเอง ว่าอาจจะพอมีลุ้นว่าช่ือช้ันของตนเอง อาจเข้าวิน ได้ตําแหน่งใด ตําแหน่งหน่ึง
ในครม. "ประยุทธ์ 2/2" ก็เป็นได้  
 เช่นเดียวกันกับที่พรรคประชาธิปัตย์เอง แม้หัวหน้าพรรคอย่างจุรินทร์ เองจะไม่มีการส่งสัญญาณ
ปรับเปลี่ยนเก้าอ้ีรัฐมนตรีในโควต้าของพรรค แต่ใช่ว่า กลุ่มการเมืองอ่ืนๆในพรรค จะยอมฟังและทําตาม จนถึงวันน้ี 
ความเคลื่อนไหวที่ฟากพรรคประชาธิปัตย์ยังคุกรุ่น ไม่แพ้บรรยากาศที่พรรคพลังประชารัฐ ด้วยซ้ํา ! 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172434  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  57 

 

 
 
 
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
Change with คิด & ทํา 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการของ “พรรคธรรมาประชาธิปไตย” ได้ให้ความรู้เชิงวิชาการ ตามความเป็นจริง ไว้ดังนี้ 
๑.พรรคการเมือง มี ๒ ประเภท : > “ตามแนวคิดของกลุ่มคนท่ีจัดต้ังพรรคขึ้นฯ” 
 (๑) “เล่นการเมือง” โดยกลุ่มนายทุน นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมตัวกันฯ โดยอาศัย 
ชาวบ้านชาวเมืองมาเป็นสมาชิก เป็นฐานการเมืองให้ฯ เน้นการได้มาซึ่ง สส. เข้าจัดต้ังรัฐบาล หรือพรรคร่วมรัฐบาล เพ่ือ
ไปถอนทุนฯ เพราะการได้มาซึ่ง สส. ใช้การซื้อเสียง ซื้อ สส. + การจัดต้ังสื่อ และมวลชนของตน พรรคการเมืองประเภท
น้ี จะแอบอิงหรือพ่ึงพา “นายทุนใหญ่ขาเก่า” หรือ “นายทหารแก่” 
 (๒) “ทําการเมือง” โดยกลุ่มผู้นําฯ นายทุน นักการเมือง ที่มีอุดมคติฯ หรือมีประสบการณ์การต่อสู้ทาง
การเมือง หวังเข้าไปเปลี่ยนแปลง ให้เป็นประชาธิปไตยฯ แต่การที่ “ระบบโครงสร้างการเมืองสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมแบบเดิม” ยังคงอยู่ไม่มีการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การทําการเมืองตามอุดมคติ 
โดยไม่ซื้อเสียง ทําเพ่ือประชาชน และประเทศชาติ จึงไม่เกิด เพราะเป็นไปไม่ได้ ที่จะสร้างพัฒนาตน เป็นพรรคใหญ่ มี
สส. จํานวนเกินครึ่ง พรรคที่หวังทําการเมือง เพ่ือประชาชน จึงได้แค่เป็นพรรคเล็ก หรือ พรรคประกอบฯ และมีไม่น้อย 
พรรคที่มีอุดมคติ จึงต้องหยุดหรือเลิกไป เพราะไม่สําเร็จ เพราะขาดความเข้าใจทางการเมืองในเชิงระบบ อย่างลึกซึ้ง 
ฯลฯ หรือ บางกรณี ก็ต้องเปลี่ยน“หลักการ” ของตน ไปเข้าร่วมสนับสนุนพรรคใหญ่ฯ 
 ๒. ในสังคมไทยที่ระบบโครงสร้าง มีความเหล่ือมล้ํา ไม่เป็นธรรม ประชาชนขาดคุณภาพ ทําให้ระบบ
การเมืองฯ ไม่เป็นประชาธิปไตย หรืออย่างเก่งก็เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ คือ เป็นประชาธิปไตยโดยช่ือ โดยหลักการ 
นามธรรม แต่ความจริง เป็นเผด็จการฯ (การมีอํานาจจัดการ) เป็นของผู้นําและคณะที่จัดต้ังพรรค หรือกล่าวอย่าง
หยาบๆ ว่า “เป็นพรรคมีเจ้าของ” หรือ “มีกลุ่มคน : เป็นเจ้าของพรรค” 
 ๓. พรรคการเมืองส่วนใหญ่ในสังคมไทย เป็น “พรรคเล่นการเมือง เพ่ือส่วนตัว” หรืออย่างเก่ง ก็เป็น
ประเภท “วัดครึ่ง กรรมการครึ่ง” (โดยกรรมการฯได้เน้ือก้อนใหญ่ไป) เมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาล จึงมีนโยบาย เพ่ือตนเอง
และกลุ่มของตนเป็นหลักฯ จึงไม่มีความคิดที่จะปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และยังคงรักษา “ระบบ
โครงสร้างของสังคมแบบ เหลื่อมล้ํา ไม่เป็นธรรมไว้” อาจจะมีการเปล่ียนแปลงบ้าง ในทางปริมาณ บางเรื่อง แต่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพฯ 
 ๔. พรรคที่ “ทําการเมือง” หรือ “พรรคการเมืองของประชาชน” ยังไม่มี 
มีความพยายามของ “ผู้นํา” และคณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ที่จะจัดต้ังพรรคประเภทน้ีขึ้นในช่วงต้นในภาวะที่ “ระบบ
การเมือง” ยังไม่ดุเดือดรุนแรง ความขัดแย้งยังไม่สูงทําให้มีพรรคการเมืองบางส่วนสามารถมีบทบาทเพ่ือประชาชนฯ ได้
บางระดับประเทศไทย จึงมีประชาธิปไตยบางส่วน ที่เรียกขานกันว่า “ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” 
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 ๕. การเกิดระบบทุนสามานย์ และการรัฐประหารฯ โดยกองทัพฯ 
 - แต่ต้ังแต่ ปี ๒๕๔๔ ที่นายทุนใหญ่ เข้ามาจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้น โดยการซื้อเสียง ซื้อ สส. สว. รวมท้ัง 
การซื้อพรรคฯบางส่วนฯ รวมท้ัง การจัดต้ังสื่อและเครือข่ายมวลชนฯ เข้าไปเป็นรัฐบาล ใช้อํานาจมิชอบ ถอนทุน และ
เข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม และราชการฯ ระบบการเมืองฯ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
ทิศทางมีแต่แย่ และเลวร้ายลง ความขัดแย้งทางความคิด การต่อสู้ทางการเมืองหนักหน่วงรุนแรงขึ้น รัฐบาลที่มีคณะ
บุคคลที่มีอํานาจ มีทุน มีสื่อ มีเครือข่าย สส. มวลชน และนักวิชาการ ฯลฯ สังกัด ได้ใช้อํานาจมิชอบขัดกฎหมาย ละเมิด
รัฐธรรมนูญฯ และไม่ยอมลงจากอํานาจ ตามกระบวนการฯ จึงสามารถอยู่ในอํานาจได้ โดยระบบรัฐสภาฯ และ
ประชาชนไม่สามารถทําอะไรได้ 
l รัฐประหารโดยกองทัพ ในยุคหลัง เกิดขึ้น เม่ือความขัดแย้งรุนแรง และไม่มีทางออกฯ 
 การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น โดยการรัฐประหารฯ ซึ่งเกิดขึ้น ๒ ครั้งแล้ว ในปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๗ และ
คณะรัฐประหาร หรือ รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังซึ่งสืบทอดอํานาจมาฯ ก็ได้บริหารประเทศ ในการรักษา“ระบบ
การเมือง แบบการเลือกต้ังอย่างเดิมไว้”เพราะขาด “ผู้นําระดับรัฐบุรุษ” หรืออาจจะเป็นเพราะ “ไม่มีเง่ือนไขหรือปัจจัย
ในการเปลี่ยนแปลงใหญ่” ที่จะมีความคิด “ปฏิรูปประชาธิปไตย” ที่แท้จริงขึ้น 
 ๖. แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้นําและคณะบุคคลที่ยังคงอุดมการณ์ หรือมีอุดมคติ ทําเพ่ือประชาชนยังคงมีความ
เช่ือมั่น มีความหวัง และมีความฝันสูงสุดว่าพรรคการเมือง ที่ทําการเมืองเพ่ือประชาชนและบ้านเมืองจักเกิดขึ้น แม้ว่าจะ
ใช้เวลายาวนาน เพราะ “สังคม และประชาชนส่วนใหญ่ เมื่อมีทุกข์หนัก ทนไม่ได้ ในสภาพเดิมฯ”จะลุกขึ้นมาเรียกร้อง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง :(ไม่สามารถทําหน้าที่การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง, เพราะไม่มีพลังที่แท้จริง ไม่มีคุณภาพและ
สํานึก ทางการเมืองที่สูงพอ ที่จะกล้าต่อสู้ กล้าเสียสละเพ่ือส่วนรวม) 
 (๑) เรียกร้องให้เกิดผู้นําระดับรัฐบุรุษ ขึ้นมาทําหน้าที่ ปฏิรูปประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 (๒) เป็นการสร้างสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จากการที่ไม่สามารถดํารงอยู่ในสภาพเดิมที่ทุกข์ยากได้ 
และสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจฯ ของประเทศ (และทั่วโลก) มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ โดยส่วนตัว “ผู้นําและ
คณะบุคคลที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง” ยังคงยืนหยัดทําหน้าที่ของตนเอง และกลุ่มของตนเอง ในการให้ความรู้ และ
กระตุ้นจิตสํานึกและความรับผิดชอบของผู้คนฯต่อไป เป็นการทําตามหน้าที่ ด้วยความรัก ความสุข จากการคิดดีทําดี
เพ่ือผู้อ่ืนและส่วนรวมฯ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44769  
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■■ คงต้องถือได้ว่าการบริหารการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของ
ประเทศไทย กับฝ่ายต่อต้านการปกครอง หรือม็อบ คนเห็นต่าง ที่คอยออกมาประท้วง ไม่ให้อีกฝ่ายได้บริหารงานได้
อย่างราบรื่น ถือเป็นเร่ืองปกติของสังคมไทยไปเสียแล้ว แม้ว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นยุคไหน ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี 
จะมาจากการเลือกต้ัง หรือการยึดอํานาจ ล้วนแล้วแต่มีฝ่ายถูกใจและไม่ถูกใจ ขึ้นอยู่กับแรงกระเพื่อมของฝ่ายไหนจะ
แรงและต้านทานได้มากกว่ากัน จึงสามารถจะเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึงได้ แม้ว่ารัฐบาลในยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้ผ่านการเลือกต้ังตามขั้นตอนมาแล้วก็ตาม แต่เมื่อคนที่มาเป็นหัวเรือ เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคน
ยึดอํานาจรัฐประหาร เป็นเผด็จการ แม้จะมาน่ังในรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายต้านก็ยังมองว่าเป็นเผด็จการอยู่ดี 
ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้มองที่ระบบ แต่มองไปที่ตัวบุคคลที่เป็นผู้นําในการบริหารประเทศ 
■■ การออกมาประท้วงในตอนน้ีแม้เป็นการเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่มที่ไม่เยอะ และมีเยาวชนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับต้นๆ ของระบอบการศึกษาได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการประท้วงต่อต้าน ด้วยแสดงสัญลักษณ์ ชู 3 น้ิว จริงๆ 
แล้วการชู 3 น้ิว เป็นสัญลักษณ์การปฏิญาณตนลูกเสือว่า 1.ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ข้าจะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อ 3.ข้าจะทําตามกฎของลูกเสือ แต่การชู 3 น้ิวของผู้ที่ออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลในคร้ังน้ี กลับ
ทําตรงกันข้ามกับการชู 3 น้ิวของลูกเสือ มีการดึงฟ้ามาตํ่าดึงสถาบันมาเก่ียวข้องซึ่งถือว่าเป็นการกระทําอันมิบังควร
อย่างย่ิง แม้ว่าการชู 3 น้ิว (ช้ี-กลาง-นาง) จะกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ในการแสดงออกเพ่ือต่อต้านรัฐประหารก็ตาม 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/507849 
 
 
 
 




