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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 

INN ออนไลน์ 
True id ออนไลน์ 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณี
พรรคก้าวไกลจะยื่นให้ กกต. ตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง น าละครเก่า
มารีรัน ซึ่งปรากฎภาพของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 5 จั งหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  
เป็นนักแสดงร่วม เข้ าข่ ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ งทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือไม่ ว่า เบื้องต้นทราบเพียงจากสือ่
เท่านั้น ขณะนี้ต้องรอให้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาก่อน ซึ่งส านักงาน 
กกต. จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  

8 
9 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Bright tv ออนไลน ์ กรุงศรีวิไล งานเข้าเต็มๆ ก้าวไกล จ่อร้อง กกต. หลังช่อง 7 รีรันละคร 10 
2 Bright tvออนไลน์  โฆษก พปชร. ลั่นละครรีรัน “กรุงศรีวิไล” ช่วงเลือกตั้ง 11 
3 มติชนออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ น า ส.ส.เพ่ือไทย ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 12 
4 สยามรัฐออนไลน์ "สุดารัตน"์ น าผูส้มัคร เพ่ือไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ 13 
5 แนวหน้าออนไลน์ ตัดแต้มกันเอง ! 'เจห๊น่อย-เสรีพศิุทธ์' หาเสียงเจอกันที่ปากน้ า ชู 3 นิว้ 14 
6 สยามรัฐออนไลน์ "ภราดรภาพ" ลยุหาเสียงเลือกตั้งซ่อม "ปากน้ า" ไม่หวั่นพรรคใหญ ่ 15 
7 ข่าวสดออนไลน์ การเมือง - ‘อิศราวุธ’ มั่นใจก้าวไกลคว้าชัยปากน้ า 16 
8 ไทยรัฐออนไลน์ การุณ เชื่อ ทางออก คือ แก้ รธน.ทั้งฉบับ  17 
9 สยามรัฐออนไลน์ “การุณ” เชื่อร่าง รธน.ใหม่คือทางออกประเทศ แนะ “บิ๊กตู”่ ปรับชดุความคิด 18 
10 เนชั่นออนไลน์ แก้ 'รธน.' ทั้งฉบับทางออกประเทศก่อน'ยุบสภา-เลือกตั้งใหม่ 19 
11 มติชนออนไลน์ เทพไท ชี้ ส.ว. ยอมถอย มีสัญญาณแก้ รธน. ตามข้อเสนอม็อบ 20 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ เข้าทาง 'เทพไท' ชี ้ส.ว. ส่งสญัญาณแก้ รธน. ย้ าทุกฝ่ายต้องรว่มมือกัน 21 
13 แนวหน้าออนไลน์ 'เทพไท' โดดหนุนม็อบเยาวชน เสนอแก้ ม.256 ตั้ง สสร.ร่าง รธน. ก่อนยุบสภา 22 
14 สยามรัฐออนไลน์ "เสร"ียัน ส.ว. จริงใจให้แก้ รธน. ปัดลดกระแสม็อบ 23 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ ส.ว. ยนัจริงใจให้แก้ รธน.แต่ต้องมีเหตุและผล 24 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน์ ส.ว.ประสานเสียง จริงใจเปิดทางแก้ รธน. ‘กิตติศักดิ์’ 25 
17 MGR ออนไลน์ “แรมโบ้” ซัด“ อ๋อย” แผ่นเสียงตกตะกอนอหิงสา 27 
18 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้" ซัดกลับ "ธนาธร" โหน "บอส อยู่วิทยา" 29 
19 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “ดร.อาทิตย์” เตือน “ม็อบเยาวชน” ล้มสถาบันหมายถึงล้มชาติ 30 
20 คมชัดลึกออนไลน์ "อาทิตย์ อุไรรัตน์" เตือน แสดงออกได้แต่ควรแยกแยะ  31 
21 เดลินิวส์ออนไลน์ รัฐไม่ห้ามชุนนุมทั้งม็อบ"หนุน-ไล่" หากยึด ก.ม.!! 32 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ฝ่ายมั่นคงเชื่อไม่มีเหตุม็อบชนม็อบ หลังกลุ่มต้าน-หนุนรัฐนัดรวมพล 33 
23 สยามรัฐออนไลน์ "ปณิธาน" ยัน รบ.ไม่ห้าม"ม็อบเชียร์-ต้าน"ชุมนุมเตือนอย่าท าผิด กม. 34 
24 มติชนออนไลน์ โรมชี้ บิ๊กตู่เท่านั้น ปลดชนวน 3 ข้อม็อบ น.ศ.  35 
25 สยามรัฐออนไลน์ “ประมวล”ประกาศลั่นขอฟ้ืนฟูพรรคเพ่ือแผ่นดินเป็นสถาบันการเมือง 37 
26 แนวหน้าออนไลน์ 'ประมวล' ขอฟื้นฟู 'พรรคเพ่ือแผ่นดิน' ขอเป็นสถาบันการเมือง 39 
27 News 1 ออนไลน์ “สามารถ” เตือนสติ“ธ นาธร” จุดที่แฝงความส าราญกระบวนการยุตธิรรม 41 
28 มติชนออนไลน์ “สมชัย” แนะประยุทธ์ ส่งสัญญาณถึง ส.ว.เดินหน้าแก้ รธน.  42 
29 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สุทิน” คาดเสนอร่างแก้ รธน.ไม่เกิน 10 ส.ค.นี้ 43 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง กกต. สอบรีรันละคร 'กรุงศรีวิไล' หวั่นได้เปรียบ ลต.ซ่อม 44 
31 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล" ร้อง กกต. สอบละครช่อง 7 รีรันท า “กรุงศรีวิไล“ 

ได้เปรียบเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 
45 

32 MGR ออนไลน์ “ก้าวไกล” จี้ กกต. สั่งช่อง 7 ระงับออกอากาศละคร “เพลงรักผาปืน
แตก” ท า “กรุงศรีวิไล “ ได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมส.ส. 

46 

33 แนวหน้าออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ร้อง‘กกต.’สอบละครช่อง7รีรัน ท า‘กรุงศรีวิไล’ได้เปรียบ
เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 

47 

34 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ก้าวไกลร้องสอบรีรันละครที่ “กรุงศรีวิไล” แสดง 48 
35 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ก้าวไกล' ชงแก้รัฐธรรมนูญ 5 มาตราหวังโละ 'ส.ว.' เช็กบิล 'คสช.' 49 
36 ไทยโพสต์ออนไลน์   'เพ่ือไทย' เดินเกมแก้รัฐธรรมนูญหวังจบในสมัยประชุมนี้ 50 
37 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “ทักษิณ” เคาะแล้ว “สุดารัตน์” ตัวแทนเพ่ือไทยชิงผู้ว่า กทม.  52 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เมื่อความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ปรากฏตัว 53 
2 MGR ออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ต้อง “ท าจริง” มากกว่า“พูด”! 58 
3 คมชัดลึกออนไลน์ 'บิ๊กอาย' ศึกษา มายาการเมือง 61 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ลีลา “พยัคฆ์บูรพา” กระบวนท่าการเมือง 3 ป.28 64 
5 เนชั่นออนไลน์ 'เยาวชนปลดแอก' นัดชุมนุม 'สุดปัง' 1 ส.ค.นี ้ 65 
6 เนชั่นออนไลน์ “ระบบเสน่หานิยม” กับการเมือง “ยุค 3 ป.” 67 
7 มติชนออนไลน์ ข้อเรียกร้อง “เยาวชนปลดแอก” ท่าทีของรัฐบาล ท่าที”รัฐสภา” 68 
8 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - ประกาย การเมือง จาก เยาวชน ปลดแอก  

จุดร่วม ความคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง  
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะและวางพานพุม่  

พรอ้มจดุเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ 
การเลือกตั้ง และพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดและมอบนโยบายการอบรมหลักสูตรการบริหารงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น 
(รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มพธิีเปดิและมอบนโยบายการอบรมหลกัสตูร 

การบรหิารงานต าแหนง่อ านวยการระดบัตน้ (รุน่ที ่2) 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

การประชมุ/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
30 กรกฎาคม 

2563 

10.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

 18.00 น. โรงแรมสปริงฟิลด์ 
วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง              
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ของหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 11 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 30 กฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
30 กรกฎาคม 

2563 

10.00 น. 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
- 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
ประชุมอนุกรรมมาธิการองค์อิสระ                

 18.00 น. โรงแรมสปริงฟิลด์ 
วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานของ
หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 11 
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ข่าวอ้างอิง 
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29 กรกฎาคม 2020 - 07:18 

กกต. ไม่ฟันธงกรุงศรีวไิลผิด ลต.TV ออนแอรล์ะคร-ผูส้มัครไรอ้ านาจสั่ง 

 
 

เลขาฯกกต.ไม่ฟันธงช่อง 7 น าละครรีรัน เข้าข่าย "กรุงศรีวิไล" กระท าผิดหาเสียง ต้องตรวจสอบอย่างรอบด้าน 
เพื่อความโปร่งใส 

 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยกับส านักข่าว INN ถึงกรณีพรรค

ก้าวไกลจะยื่นให้ กกต.ตรวจสอบช่อง7 น าละครเก่ามารีรัน ซึ่งมี “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 5 
สมุทรปราการ เป็นนักแสดงร่วม เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือไม่ 
ว่าทราบจากสื่อแล้วว่าจะมีการยื่นให้ตรวจสอบ แต่ในเบื้องต้นขณะนี้ต้องรอให้มีการยื่นมาก่อน ซึ่งส านักงานกกต.ก็จะ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

อย่างไรก็ตาม เลขาฯ กกต. ยังกล่าวด้วยว่ากรณีดังกล่าวต้องดูบริบทหลายอย่าง ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าผิด
หรือไม่ เพราะการแสดงละครของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ถือเป็นการประกอบอาชีพหนึ่งที่มีการรับรู้มายาวนาน และการ
เอาละครมาออนแอร์ใหม่ หรือ รีรัน ก็ไม่ใช่อ านาจของผู้สมัครที่จะไปสั่งได้ อีกท้ังในสถานการณ์ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ก็
ประสบปัญหา ไม่สามารถถ่ายท าละครได้เป็นเวลานานเนื่องจากโควิด-19 จึงจ าเป็นต้องน าละครเก่ามารีรัน รวมถึงต้องดู
เนื้อหาของบทละครและตัวละครด้วยว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_733125/ 

 

 

  

https://www.innnews.co.th/politics/news_733125/
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29 กรกฎาคม 2563 ( 10:38 ) 

กกต. ไม่ยืนยันทีวีฉายละคร กรุงศรีวิไล ผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่ 
 

 
 
วันนี้ (29ก.ค.63) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีพรรคก้าว

ไกลจะยื่นให้ กกต.ตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง น าละครเก่ามารีรัน ซึ่งปรากฎภาพของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นนักแสดงร่วม เข้าข่ายเป็นการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือไม่ ว่า เบื้องต้นทราบเพียงจากสื่อเท่านั้น ขณะนี้
ต้องรอให้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาก่อน ซึ่งส านักงาน กกต.จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส แต่กรณี
ดังกล่าวต้องดูบริบทหลายอย่าง จึงยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าผิดหรือไม่ 

ทั้งนี้ เพราะการแสดงละครของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ถือเป็นการประกอบอาชีพหนึ่งที่มีการรับรู้มายาวนาน และ
การเอาละครมาออนแอร์ใหม่ หรือ รีรัน ก็ไม่ใช่อ านาจของผู้สมัครที่จะไปสั่งได้ อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน
สถานีโทรทัศน์ก็ประสบปัญหา ไม่สามารถถ่ายท าละครได้เป็นเวลานานเนื่องจากโควิด-19 จึงจ าเป็นต้องน าละครเก่ามารี
รัน รวมถึงต้องดูเนื้อหาของบทละครและตัวละครด้วยว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ 
 

อ้างอิง : https://news.trueid.net/detail/lXMK3aQNDlRn 
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28 ก.ค. 2020 

กรุงศรีวิไล งานเข้าเตม็ๆ ก้าวไกล จ่อรอ้ง กกต. หลังช่อง 7 รีรันละคร 
 

 
 

. 
กรุงศรีวิไล นายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 

สมุทรปราการ ขอให้มีการตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ที่ได้น าละครเรื่องเพลงรักผาปืนแตก ซึ่งมี
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ร่วมเป็นนักแสดงระบุว่าอาจเข้าข่าย
เป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ 
 

อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/hot-clip/highlight-youtube/krungsriwilai-kaoklai 

 

  

https://www.brighttv.co.th/hot-clip/highlight-youtube/krungsriwilai-kaoklai
https://www.brighttv.co.th/hot-clip/highlight-youtube/krungsriwilai-kaoklai
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28 ก.ค. 2020 

โฆษก พปชร. ลั่นละครรีรัน “กรุงศรีวิไล” ช่วงเลือกตั้ง สิทธิของสถานีโทรทัศน์ ไม่เกี่ยวกับพรรค 
 

 
 
 
กรุงศรีวิไล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชา

รัฐ ชี้แจงถึงกรณีที่ นายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 
สมุทรปราการ ขอให้มีการตรวจสอบบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ที่ได้น าละครเรื่องเพลงรักผาปืนแตก ซึ่งมี
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ร่วมเป็นนักแสดงระบุว่าอาจเข้าข่าย
เป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นั้น ว่า ขณะนี้ทางพรรคอยู่ระหว่างการท าหนังสือสอบถามไปยัง บริษัทกรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

นางสาวพัชรินทร์ กล่าวอีกว่า นายกรุงศรีวิไล ได้ชี้แจงว่าละครเรื่องเพลงรักผาปืนแตก ได้ออกอากาศครั้งแรก
ไปแล้ว เมื่อปี 2557 และครั้งนี้เป็นการน ามาออกอากาศซ้ า ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ นายกรุงศรีวิไล และพรรคแต่อย่างใด 
เพราะถือเป็นสิทธิของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ที่จะพิจารณาในการน าละครเรื่องใดมาออกอากาศ และ
ตั้งแต่ปี 2550 ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง นายกรุงศรีวิไล ได้สอบถามไปยัง กกต. แล้วว่าหากจะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
จะต้องยุติอาชีพนักแสดงหรือไม่ โดย กกต. ให้ค าตอบว่ายังสามารถเป็นนักแสดงได้ อย่างไรก็ตาม นายกรุงศรีวิไล ได้ไป
แจ้งความ เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้แล้วว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าละครเรื่องดังกล่าว มาออกอากาศในช่วงนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/television-rights 
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วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 - 18:35 น. 

 ‘หญิงหน่อย’ น า ส.ส.เพื่อไทย ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 
 

 
 
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย พร้อม

ด้วย ส.ส.พรรค ลงพ้ืนที่ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เบอร์ 3 ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จ.สมุทรปราการ เขต 5 ของพรรคหา
เสียงที่ตลาดหงส์แก้ว บางเสาธง หมู่ 3 ซอยวัดบัวโรย อ าเภอบางเสาธง สมุทรปราการ โดยมีพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจ
ฟังการปราศรัยของทีมเพ่ือไทยอย่างคึกคัก 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากการลงเพ้ือนที่ทั้ง 3 ครั้ง
ประชาชนให้ความสนใจในการหาเสียงในครั้งนี้เป็นอย่างดี และได้มีการประเมินทั้ง 3 ครั้ง ว่าเราได้รับเสียงสะท้อนอะไร
และเสียงสะท้อนของประชาชนคือความยากล าบากในการท ามาหากิน และในการหาเสียงในโค้งสุดท้าย ตนคิดว่า ณ 
วันนี้นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศก าลังแสดงออกว่าต้องการการเปลี่ยนแปลง ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และใน
การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณช่วยนักศึกษาสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ ถ้าประชาชนให้ความ
ไว้วางใจหมายเลข 3 นั่นหมายถึงว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงและต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และมาถึงโค้ง
สุดท้าย 

“เราจะยืนยันตรงนี้ว่าเรามีอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน การที่ทุกคนเลือกผู้สมัครหมายเลข 3 นั่น
หมายถึงว่าทุกคนทั่วประเทศฝากความหวังไว้ที่พ่ีน้องชาวสมุทรปราการและเพ่ือให้แสดงออกถึงสัญลักษณ์ว่าต้องการ
เปลี่ยนแปลงแล้วไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ยืนยันว่าถ้าเลือกไปแล้วจะไม่ไปสนับสนุนข้างเผด็จการอย่างแน่นอน อีกทั้ง
สมุทรปราการถือว่าเป็นบ้านของพรรคเพ่ือไทย และทุกครั้งก็ได้รับความเมตตามาตลอด และยืนยันว่าจะท างานให้อย่าง
เต็มที่ และที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยเมื่อครั้งได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้ท าประโยชน์ให้อย่างมากมาย และการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน
มาประชาชนก็ได้ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยแต่ท าไมแพ้” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2284191  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/S__74334218.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/S__74334218.jpg
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28 กรกฎาคม 2563 19:31 น.   

"สุดารัตน์" น าผู้สมัคร เพื่อไทย 
หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ 

 
 
"สุดารัตน์" น าผู้สมัคร เพ่ือไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ พบ"เสรีพิศุทธ์"กลางตลาด ชู 3 นิ้วยืนยัน

หลักการ ฝ่ายประชาธิปไตย ด้านผู้ค้าโอดทนไม่ไหวกับสภาพเศรษฐกิจ ย้ าเลือก"เพ่ือไทย" อุดมการณ์ชัดเจน และจะได้
เห็นการเปลี่ยงแปลง 

วันที่ 28 ก.ค.63 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย นางสลิลทิพย์ 
สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรค เพ่ือไทยเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ นายประเสริฐ ชัยเด่นกิจนภาลัย อดีตส.ส.จังหวัด
สมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทยในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง และนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ลง
พ้ืนที่อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือกราบขอคะแนนเสียงจากประชาชน เช่นที่ตลาดหงษ์แก้ว คุณหญิงสุดา
รัตน์ ได้พูดคุยเพ่ือให้ก าลังใจพ่ีน้องประชาชน พร้อมสอบถามถึงผลกระทบของการค้าขาย ที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่ีน้องประชาชน โดยมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
พร้อมเยี่ยมชมและรับประทานอาหาร กับพ่อค้าแม่ขายภายในตลาดด้วย 

ทั้งนี้ระหว่างการหาเสียงภายในตลาดคุณหญิงสุดารัตน์ได้พบกับพลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทยซึ่งมาเดินสายช่วยผู้สมัครของพรรคตนเองหาเสียง ซึ่งทั้งสองคนได้ทักทายอย่างเป็นกันเอง ขณะที่พล
ต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ชู 3 นิ้ว ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณ ของฝ่ายประชาธิปไตย และมีนัยยะอย่างหนึ่งทางการเมือง 
ขณะเดียวกันสัญลักษณ์ 3 นิ้วดังกล่าว ยังตรงกับหมายเลขผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทยด้วย 

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่าสมุทรปราการเป็นเสมือนบ้านของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเคยได้รับโอกาสและท าหน้าที่ดูแล
พ่ีน้องประชาชนมาโดยตลอด ประชาชนหลายคนยืนยันว่าครั้งที่ผ่านมาได้ ตัดสินใจเลือกพรรคเพ่ือไทย แต่ก็ไม่ได้เข้าไป
ท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในมิติทาง
เศรษฐกิจปากท้องที่พ่ีน้องประชาชนได้สะท้อน ผ่านการพูดคุยว่า"ไม่ไหวแล้ว" 
ขณะเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่า การเลือก ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ไม่ต้องกังวลถึงอุดมการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้
ยืนหยัด อยู่กับประชาชนมาตลอดทั้ง 3 ครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง จึงมั่นใจได้ว่า หากได้รับเลือกเป็นส.ส.จะไม่ เปลี่ยนใจไป
อยู่กับรัฐบาล 

พร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นเสมือนภาพสะท้อนทิศทางความต้องการ ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหาก นางสลิลทิพย์ ได้รับความ
ไว้วางใจ ก็เปรียบได้กับสังคมที่อยากเห็นในสิ่งนั้น 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172846  

https://siamrath.co.th/n/172846


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 
วันอังคาร ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.58 น. 

ตัดแต้มกันเอง ! 'เจ๊หน่อย-เสรีพิศุทธ์'หาเสียงเจอกันท่ีปากน้ า ชู 3 นิ้วขย่มรัฐบาล 

 
28 ก.ค.2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ 

ผู้สมัคร ส.ส.พรรค เพ่ือไทยเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ  นายประเสริฐ ชัยเด่นกิจนภาลัย อดีตส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ 
พรรคเพ่ือไทยในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง และนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่อ าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือกราบขอคะแนนเสียงจากประชาชน เช่นที่ตลาดหงษ์แก้ว คุณหญิงสุดารัตน์ ได้พูดคุย
เพ่ือให้ก าลังใจพ่ีน้องประชาชน พร้อมสอบถามถึงผลกระทบของการค้าขาย ที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโควิค-19 ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่ีน้องประชาชน โดยมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมเยี่ยมชมและ
รับประทานอาหาร กับพ่อค้าแม่ขายภายในตลาดด้วย 

ทั้งนี้ ระหว่างการหาเสียงภายในตลาดคุณหญิงสุดารัตน์ ได้พบกับพลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค
เสรีรวมไทยซึ่งมาเดินสายช่วยผู้สมัครของพรรคตนเองหาเสียง ซึ่งทั้งสองคนได้ทักทายอย่างเป็นกันเอง ขณะที่พลต ารวจ
เอกเสรีพิศุทธ์ชู 3 นิ้ว ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณ ของฝ่ายประชาธิปไตย และมีนัยยะอย่างหนึ่งทางการเมือง ขณะเดียวกัน
สัญลักษณ์ 3 นิ้วดังกล่าว ยังตรงกับหมายเลขผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทยด้วย 

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า สมุทรปราการเป็นเสมือนบ้านของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเคยได้รับโอกาสและท าหน้าที่ดูแลพี่
น้องประชาชนมาโดยตลอด ประชาชนหลายคนยืนยันว่าครั้งท่ีผ่านมาได้ ตัดสินใจเลือกพรรคเพื่อไทย แต่ก็ไม่ได้เข้าไปท า
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้เห็นการ เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในมิติทาง
เศรษฐกิจปากท้องที่พ่ีน้องประชาชนได้สะท้อน ผ่านการพูดคุยว่า"ไม่ไหวแล้ว" 

ขณะเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่า การเลือก ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ไม่ต้องกังวลถึงอุดมการณ์ ซึ่งที่ผ่าน
มาได้ยืนหยัด อยู่กับประชาชนมาตลอดทั้ง 3 ครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง จึงมั่นใจได้ว่า หากได้รับเลือกเป็นส.ส.จะไม่เปลี่ยน
ใจไปอยู่กับรัฐบาล พร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นเสมือนภาพสะท้อนทิศทางความต้องการ ที่อยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหากนางสลิลทิพย์ 
ได้รับความไว้วางใจ ก็เปรียบได้กับสังคมที่อยากเห็นในสิ่งนั้น 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508165 

 

https://www.naewna.com/politic/508165
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28 กรกฎาคม 2563 14:56 น.    

"ภราดรภาพ" ลุยหาเสยีงเลือกตั้งซอ่ม "ปากน้ า" ไม่หวั่นพรรคใหญ่ พร้อมวอนทุกฝ่ายยุติ
ขัดแย้ง หันหน้าหาทางแก้วิกฤติชาติร่วมกัน 

 
 
นายสุรภาส วิเชียร โฆษก พรรคภราดรภาพ ได้เผยถึงการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 5 จังหวัด

สมุทรปราการ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 63 นั้น ทางพรรคภราดรดรภาพ ได้ส่งนายวราวุฒิ ทิมเมือง เป็น
ผู้สมัครของพรรคในครั้งนี้ ซึ่งรับการรับรองจาก กกต.เรียบร้อย โดยได้รับหมายเลข 5 เป็นเลขประจ าตัวผู้สมัครของ
พรรค 

ส าหรับการที่พรรคส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้ แม้จะมี4พรรคใหญ่ส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ี ส.ส.ก็ตาม ทางพรรคก็ไม้
ได้หวั่นต่อฐานเสียง เพราะเชื่อมั่นพ่ีน้องประชาชน "อีกส่วนหนึ่ง" คงจะให้ความสนใจต่อพรรคเป็นอย่างดี ถึงแม้ที่ผ่าน
มา พรรคจะไม่มี ส.ส.เข้าไปนั่งในสภาก็ตาม พรรคก็ไม่ทิ้งจุดยืนทางการเมือง ยังด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สังคมรับรู้ว่าพรรคท าการเมืองอย่างสร้างสรร ลดขัดแย้ง สร้างประโยชน์ต่อสังคม แก้วิกฤติชาติร่วมกัน ดังนั้นจึง
เชื่อว่าการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ ประชาชนจะพิจารณาพรรคในระดับหนึ่ง 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172779 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.ข่าวความมั่นคงออนไลน์.com/?p=68478 

 

 

 

  

https://siamrath.co.th/n/172779
http://www.ข่าวความมั่นคงออนไลน์.com/?p=68478
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29 ก.ค. 2563-09:01 น. 

การเมือง - ‘อิศราวุธ’ มั่นใจก้าวไกลคว้าชัยปากน้ า 
 

 
 

  ‘อิศราวุธ’มั่นใจก้าวไกลคว้าชัยปากน้ า - วันที่ 28 ก.ค. นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ในนามพรรคก้าวไกล เปิดเผยในรายการไนท์กายทางเพจของนายณัฐชา บุญไชยอิน
สวัสดิ์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคก้าวไกล ที่ไลฟ์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ว่า ตนมีความมั่นใจในโค้งสุดท้ายก่อนวัน
เลือกตั้งในวันที่ 9 ส.ค.นี้ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ตนได้รับฟังปัญหาความยากล าบากมาก ตก
งาน เศรษฐกิจไม่ดี ค้าขายไม่ดี ช่วงโควิด-19 ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่ ไม่ทันท่วงที 

ประชาชนจึงเริ ่มมีความรู ้สึกว่าการเลือกตั ้งครั้งนี ้มีความส าคัญกับพวกเขา อยากส่งสัญญาณไปบอก
รัฐบาลเหมือนกันว่า ที ่ผ่านมารัฐบาลบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ จึงค่อนข้างมั ่นใจว่าการเลือกตั ้งครั ้งนี้
ประชาชนจะให้ก าลังใจและสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ 

นายอิศราวุธกล่าวว่า จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง ตนค่อนข้างมั่นใจว่าจากผลงาน 1 
ปีที่ผ่านมา พรรคก้าวไกล รวมถึงอดีตพรรคอนาคตใหม่ของเราท างานในสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นที่ประจักษ์ จึง
มั่นใจว่าฝั่งประชาธิปไตยจะชนะศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ 

ส่วนข้อกังขาว่าจะกลายเป็นงูเห่าอีกหรือไม่ นาย อิศราวุธกล่าวว่า ตอนก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เราต้อง
ท าด้วยความรวดเร็วจากห้วงเวลาที่บีบมา อาจจะไม่ได้พิจารณาหรือคัดกรองเต็มที่ การเดินทางของตนเริ่มต้นมา
พร้อมๆ กัน ตนเริ่มต้นเดินทางมาพร้อมกับพรรคอนาคตใหม่ และยังคงเดินตามเส้นทางเดิมอย่างที่ประชาชน
คาดหวัง 

“การเป็นงูเห่าหรือเบี่ยงเบนตัวเองไปอยู่พรรคการเมืองอื่น ส่วนตัวแล้วไม่กล้าที่จะท า ถ้าการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ประชาชนให้ความไว้วางใจ มันก็จะเป็นแรงศรัทธาของประชาชน อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อน ส.ส.ทุก
คนทุ่มเทลงมาให้กับเราทุกวัน เรารู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทให้กับพื้นที่สมุทรปราการ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ตนจะเปลี่ยน
อุดมการณ์ตัวเอง ไม่กล้าที่จะท าอย่างนั้น ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าจุดยืนอุดมการณ์ของผมชัดเจน 100 เปอร์เซ็นต์” 
นายอิศราวุธกล่าว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4600939 
 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4600939
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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28 ก.ค. 2563 13:21 น. 

การุณ เชื่อ ทางออก คือ แก้รธน.ทั้งฉบับ แนะ นายกฯ ปรับชุดความคิดใหม่ 

 
 
นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.เพื่อไทย เชื่อ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ คือ ทางออกประเทศ แนะ “บิ๊กตู”่ ปรับชุด

ความคิด รับฟังเสียงประชาชน สนับสนุนแก้ใหม่ทั้งฉบับ เมื่อได้ รธน.แล้ว รีบยุบสภา เลือกตั้งใหม่ 
วันที่ 28 ก.ค. นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และประชาชน ออกมาเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ยุบสภา ลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ ดังนั้น รัฐบาล
ต้องรับฟังและไม่ควรดันทุรังเดินหน้าต่อไป โดยไม่ฟังเสียงประชาชน เพราะสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา เริ่มแผ่ขยายวงกว้างออกไปแทบทุกจังหวัด และตนเองขอเตือน
ว่า รัฐบาลอย่าได้ใช้มาตรการใดๆ ก็ตามที่เป็นการคุกคาม หรือพยายามระงับยับยั้งขัดขวางการชุมนุม เพราะจะยิ่งเป็น
เหตุให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย และขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแลได้ในที่สุด 

นายการุณ กล่าวด้วยว่า พลเอกประยุทธ์ ต้องปรับชุดความคิดใหม่เสียใหม่ ที่ผ่านมาชุดความคิดเก่า ของพล
เอกประยุทธ์ และพวกพ้องพาประเทศไปสู่ทางตัน การเสนอแนะของนักวิชาการ นักการเมือง และผู้น าทางความคิดที่
พยายามให้แนวคิดในการเดินหน้าประเทศ มักถูกพลเอกประยุทธ์มองข้ามไป ตนเองไม่มั่นใจว่าที่ พลเอกประยุทธ์ ชอบ
ปฏิเสธข้อเสนอแนะของคนอ่ืนเป็นเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครหรือเปล่า จึงไม่เชื่อและไม่ยอมรับฟังข้อเสนอจากใคร
ทั้งสิ้น 

“วันนี้ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่มีการสืบทอดอ านาจของเผด็จการทหารอีกต่อไป 
เม่ือได้รัฐธรรมนูญแล้วก็รีบยุบสภาโดยเร็ว เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่าทางออกนี้จะเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายอย่างแน่นอน” นายการุณ กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1898571 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1898571
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28 กรกฎาคม 2563 15:12 น.    

 “การุณ” เชื่อร่าง รธน.ใหม่คือทางออกประเทศ แนะ “บิ๊กตู่” ปรับชุดความคิด 
รับฟังเสียง ปชช. 

 
 
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า จากกรณีนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชน ออกมาเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ยุบสภา ลาออก และแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ ดังนั้นรัฐบาล
ต้องรับฟัง และไม่ควรดันทุรังเดินหน้าต่อไปโดยไม่ฟังเสียงประชาชน เพราะสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาเริ่มแผ่ขยายวงกว้างออกไปแทบทุกจังหวัด และตนเองขอเตือนว่า 
รัฐบาลอย่าได้ใช้มาตรการใดๆ ก็ตาม ที่เป็นการคุกคาม หรือพยายามระงับยับยั้งขัดขวางการชุมนุม เพราะจะยิ่งเป็นเหตุให้
เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย และขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแลได้ในที่สุด 

“พล.อ.ประยุทธ์ ต้องปรับชุดความคิดเสียใหม่ ที่ผ่านมาชุดความคิดเก่าของพล.อ.ประยุทธ์ และพวกพ้องพา
ประเทศไปสู่ทางตัน การเสนอแนะของนักวิชาการ นักการเมือง และผู้น าทางความคิดที่พยายามให้แนวคิดในการ
เดินหน้าประเทศ มักถูกพล.อ.ประยุทธ์ มองข้ามไป ผมเองไม่ม่ันใจว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์ ชอบปฏิเสธข้อเสนอแนะของคน
อ่ืน เป็นเพราะคิดว่า ตัวเองเก่งกว่าใครหรือเปล่า จึงไม่เชื่อ และไม่ยอมรับฟังข้อเสนอจากใครทั้งสิ้น วันนี้ทางออกที่ดี
ที่สุดของประเทศคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการมี
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้
เป็นประชาธิปไตยโดยไม่มีการสืบทอดอ านาจของเผด็จการทหารอีกต่อไป เมื่อได้รัฐธรรมนูญแล้วก็รี บยุบสภาโดยเร็ว 
เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่าทางออกนี้จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อย่างแน่นอน” นายการุณ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172783 

 

https://siamrath.co.th/n/172783
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28 กรกฎาคม 2020 เวลา 15:20 

แก ้'รธน.' ทั้งฉบับทางออกประเทศก่อน'ยุบสภา-เลือกตั้งใหม่ 

 
 
การุณ" แนะ "รัฐบาล" ไม่ควรดันทุลังเดินต่อ โดยไม่ฟังเสียงปชช. หลัง "นิสิต-นศ." ชุมนุมแทบทุกจังหวัด เตือน อย่า

คุกคาม ยับยั้ง เหตุการณ์จะบานปลาย จี้ "บิ๊กตู่" ปรับชุดความคิดใหม่ ชี้ ทางออกดีสุดของประเทศ แก้รธน. ทั้งฉบับ โดยมี 
"สสร." ก่อน "ยุบสภา-เลือกตั้ง" 

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย  เปิดเผยว่า จากกรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ 
ประชาชน ออกมาเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยุบสภา ลาออกและแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ถือเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ ดังนั้น รัฐบาลต้องรับฟังและไม่ควรดันทุรังเดินหน้าต่อไปโดยไม่ฟัง
เสียงประชาชน เพราะสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของ กลุ่ม เยาวชนปลดแอก และ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาเริ่ม
แผ่ขยายวงกว้างออกไปแทบทุกจังหวัด และตนเองขอเตือนว่า รัฐบาลอย่าได้ใช้มาตรการใดๆก็ตาม ที่เป็นการคุกคาม หรือ
พยายามระงับยับยั้งขัดขวางการชุมนุม เพราะจะยิ่งเป็นเหตุให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย และขยายวงกว้างจนยากจะ
ควบคุมดูแลได้ในที่สุด 

นายการุณ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องปรับชุดความคิดใหม่เสียใหม่ ที่ผ่านมาชุดความคิดเก่าของพล.อ.ประยุทธ์
และพวกพ้องพาประเทศไปสู่ทางตัน การเสนอแนะของนักวิชาการ นักการเมือง และผู้น าทางความคิดที่พยายามให้แนวคิดใน
การเดินหน้าประเทศ มักถูกพล.อ.ประยุทธ์มองข้ามไป ตนเองไม่มั่นใจว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์ชอบปฏิเสธข้อเสนอแนะของคนอ่ืน
เป็นเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครหรือเปล่า จึงไม่เชื่อและไม่ยอมรับฟังข้อเสนอจากใครทั้งสิ้น 

“วันนี้ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่าง
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น การมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือยกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่มีการสืบทอดอ านาจของเผด็จการทหารอีกต่อไป เมื่อได้รัฐธรรมนูญแล้วก็รีบยุบ
สภาโดยเร็วเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่าทางออกนี้จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อย่างแน่นอน” นายการุณ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13940?line= 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13940?line=
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วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 - 19:05 น. 

เทพไท ชี้ ส.ว. ยอมถอย มีสัญญาณแก้ รธน. ตามข้อเสนอม็อบ ชงสูตรปชป. ตั้งสสร.ร่างใหม่ 
 

 
 
เ ท พ ไ ท  ชี้  มี สั ญ ญ า น  ส .ว .ย อ ม ถ อ ย  แ ก้ ไ ข ร ธ น .ต า ม ข้ อ เ ส น อ ม็ อ บ  แ น ะ เ อ า ที่ ป ช ป .

เสนอ แก้ ม.256 ตั้ง สสร. ร่างใหม่ ก่อนยุบสภา 
เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม  นายเทพไท  เสนพงศ์  ส .ส .นครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์  ในฐานะ

ก ร ร ม า ธิ ก า ร  (ก ม ธ .) วิ ส า มั ญ พิ จ า ร ณ า ศึ ก ษ า ปั ญ ห า  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงข้อเสนอ 3ข้อต่อรัฐบาลของนิสิตนักศึกษา โดย 1 ใน 3 ข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่า  จนถึงบัดนี้การชุมนุมขยายวงมากยิ่ งขึ้น  ลุกลามขยายตัวไปทั่วทุกจังหวัด  ตั้ งแต่ระดับนิสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัย จนถึงนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จนมีเสียงการตอบรับในข้อเสนออย่างเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง แม้แต่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) บางคนก็มีท่าทีเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็น
ที่มาของส.ว.แสดงให้เห็นว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่าง จากกลุ่มสมาชิกส.ว.จ านวน 250 คน ยอมอ่อนข้อเพ่ือให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาแล้ว ส่วนตัวเห็นว่า ถ้าหากต้องการที่จะปลดล็อคการชุมนุมของ
นิสิตนักศึกษาให้ ได้ เร็วที่สุด  ทุกฝ่ายก็ควรจะร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ตามแนวทางข้อเสนอของพรรค
ประชาธิปัตย์ คือการแก้ไขมาตรา 256 เพียงมาตราเดียวก่อน เพ่ือเปิดประตูน าไปสู่การแก้ไขมาตราอ่ืนๆหรือการแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ิมบางมาตรา บัญญัติให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ขึ้นมา เพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน ซึ่งสามารถได้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่าทุกฝ่ายก็สามารถยอมรับได้ เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตยแล้วจึงค่อยยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชน เพ่ือเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนใหม่ตามข้อเรียกร้องของนิสิต
นักศึกษาอีกข้อหนึ่ง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2284230 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/61F5AC4D-8742-4208-B843-DBCEA536520E.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/61F5AC4D-8742-4208-B843-DBCEA536520E.jpeg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2284230
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/61F5AC4D-8742-4208-B843-DBCEA536520E.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/61F5AC4D-8742-4208-B843-DBCEA536520E.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/61F5AC4D-8742-4208-B843-DBCEA536520E.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/61F5AC4D-8742-4208-B843-DBCEA536520E.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/61F5AC4D-8742-4208-B843-DBCEA536520E.jpeg
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28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:19 น.      

เข้าทาง 'เทพไท' ชี ้ส.ว. สง่สัญญาณแก ้รธน. ย้ าทกุฝ่ายต้องร่วมมอืกัน เริ่มตน้มาตรา 256 กอ่น 
   

 

28 ก.ค.63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของนิสิต
นักศึกษาและยื่นข้อเสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาล และหนึ่งในสามข้อเรียกร้องก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จนถึงบัดนี้การ
ชุมนุมขยายวงมากยิ่งขึ้น ลุกลามขยายตัวไปทั่วทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย จนถึงนักเรียนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จนมีเสียงการตอบรับในข้อเสนออย่างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง แม้แต่
สมาชิกวุฒิสภาบางคนก็มีท่าทีเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา(สว.) แสดงให้เห็นว่ามี
สัญญาณอะไรบางอย่าง จากกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจ านวน 250 คน ยอมอ่อนข้อเพ่ือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อ
เรียกร้องของนิสิตนักศึกษาแล้ว 

นายเทพไท กล่าวอีกว่า ถ้าหากต้องการที่จะปลดล็อคการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุด ทุกฝ่ายก็ควร
จะร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ คือการแก้ไขมาตรา 256 เพียงมาตราเดียว
ก่อน เพ่ือเปิดประตูน าไปสู่การแก้ไขมาตราอ่ืนๆหรือการแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ิมบางมาตรา บัญญัติให้มีการตั้งคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ขึ้นมา เพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่ งสามารถท าได้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่าทุก
ฝ่ายก็สามารถยอมรับได้ เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้ว จึงค่อยยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชน 
เพ่ือเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนใหม่ตามข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาอีกข้อหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72738 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/72738
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วันอังคาร ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.38 น. 
'เทพไท' โดดหนุนม็อบเยาวชน เสนอแก้ ม.256 ตั้ง สสร.ร่าง รธน. ก่อนยุบสภา 

 
 

"เทพไท"ชี้มีสัญญานแก้ไข รธน.เกิดขึ้นแล้ว แนะแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ร่าง รธน.ใหม่ ก่อนยุบสภาคืนอ านาจ
ให้ ปชช. 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของ
นิสิตนักศึกษาและยื่นข้อเสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาล และหนึ่งในสามข้อเรียกร้องก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนถึงบัดนี้ การ
ชุมนุมขยายวงมากยิ่งขึ้น  ลุกลามขยายตัวไปทั่วทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย จนถึงนักเรียนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จนมีเสียงการตอบรับในข้อเสนออย่างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง แม้แต่
สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) บางคนก็มีท่าทีเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา(สว.) แสดงให้
เห็นว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่าง จากกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจ านวน 250 คน ยอมอ่อนข้อเพ่ือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ตามข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาแล้ว 

ส่วนตัวเห็นว่า ถ้าหากต้องการที่จะปลดล็อคการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุด ทุกฝ่ายก็ควรจะร่วมมือ
กันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ คือการแก้ไขมาตรา 256 เพียงมาตราเดียวก่อน เพ่ือ
เปิดประตูน าไปสู่การแก้ไขมาตราอ่ืนๆหรือการแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ิมบางมาตรา บัญญัติให้มีการตั้งคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (สสร.)ขึ้นมา เพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งสามารถได้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่าทุกฝ่ายก็
สามารถยอมรับได้ เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้ว จึงค่อยยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชน เพ่ือเลือกตั้ง
ผู้แทนของประชาชนใหม่ตามข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาอีกข้อหนึ่ง 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508159 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/508159
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28 กรกฎาคม 2563 18:06 น.   

"เสรี"ยัน ส.ว. จริงใจให้แก ้รธน. ปัดลดกระแสม็อบ พร้อมลดอ านาจสละการเลือกนายกฯ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวยืนยันว่า ข้อเสนอส.ว.พร้อมแก้รัฐธรรมนูญมาจากความ
จริงใจ ไม่ใช่ท าเพ่ือลดแรงกดดันทางการเมือง แต่การแก้รัฐธรรมนูญทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกัน มาคุยกันด้วยเหตุผล ที่
ส าคัญต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถ้าผู้ชุมนุมยังตั้งแง่กล่าวหาส.ว.ในทางไม่ดี จะท าให้ขาดความร่วมมือ ขอให้มา
คุยกันด้วยเหตุผล การบีบให้ส.ว. ต้องลาออก จะไปได้ความร่วมมือได้อย่างไร ยิ่งไล่ก็ยิ่งไม่ออก ไม่มีใครยอมรับการ
กล่าวหา ส.ว.ไม่ห่วงเรื่องการขับไล่ ไม่ต้องเรียกร้องให้ส.ว.ลาออก เพราะส.ว.มีเสถียรภาพรับรองในรัฐธรรมนูญให้อ ยู่
ตามกฎหมาย 
"กิตติศักดิ์"ไม่ยอมแก้รธน.ยกเลิกส.ว. 

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. กล่าวถึงกรณีเริ่มมีส.ว.บางส่วนเห็นด้วยให้มีการแก้รัฐธรรม นูญ ว่า เรื่องการแก้
รัฐธรรมนูญมีการน ามาพูดกันในการประชุมกมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา บ่อยครั้ง ยืนยันส.ว.ไม่ขัดข้องให้แก้
รฐัธรรมนูญ เรามีความจริงใจให้แก้ แต่ต้องแก้เฉพาะประเด็นการเมืองที่จ าเป็น ไม่ใช่แก้กันทุกมาตราจนเลยเถิด ขณะนี้
รัฐธรรมนูญเพ่ิงใช้มา 2-3ปี ยังไม่ถือว่าผิดพลาดอะไรมากมาย อย่างที่มีปัญหาเรื่องระบบการเลือกตั้งต่างๆนั้น เรา
ยอมรับเสียงวิจารณ์ยินดีให้แก้ ขณะที่มาตราเรื่องส.ว. ถ้าจะให้แก้ถึงขั้นยกเลิกส.ว.ชุดนี้ไปเลยคงไม่ได้ ส.ว.เพ่ิงท างานมา
ปีกว่าๆ เหลืออีก3 ปีกว่าก็ไปแล้ว ส.ว.มาตามรัฐธรรมนูญ มีเสียงประชามติ 13ล้านเสียงรับรองมา ดังนั้นถ้าจะแก้ไขถึง
ขั้นให้ยกเลิกส.ว.เลย คงไม่ได้ เพราะขัดรัฐธรรมนูญที่ให้มีทั้งส.ส.และส.ว. ไม่ใช่การหวงอ านาจ แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
ให้ช่วยตั้งสติกันหน่อย อย่าจงเกลียดจงชังส.ว. 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากจะมีการแก้อ านาจส.ว. ไม่ให้โหวตเลือกนายกฯยอมรับได้หรือไม่ นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า 
ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยเราก็ยอมรับ ไม่มีปัญหา จะแก้ประเด็นใดให้มาคุยกัน แต่ต้องเป็นเรื่องจ าเป็นจริงๆ ไม่ใช่แก้กัน
ทุกมาตรา การแก้รัฐธรรมนูญของส.ว.ยึดหลักท าเพ่ือบ้านเมือง ไม่ได้สนกระแสกดดันจากผู้ชุมนุม 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172834 

https://siamrath.co.th/n/172834
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อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.43 น. 

ส.ว. ยันจริงใจให้แก้ รธน.แต่ต้องมีเหตุและผล 

 
 
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ส าหรับความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ปี 60นั้น  นายเสรี สุวรรณภานนท์  ส.ว. กล่าวว่า ยืนยันว่าข้อเสนอของส.ว.ที่พร้อมแก้รัฐธรรมนูญนั้นมาจากความ
จริงใจ ไม่ใช่ท าเพ่ือลดแรงกดดันทางการเมือง แต่การแก้รัฐธรรมนูญทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกัน มาคุยกันด้วยเหตุผล ที่
ส าคัญ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถ้าผู้ชุมนุมยังตั้งแง่กล่าวหา ส.ว.ในทางไม่ดี จะท าให้ขาดความร่วมมือ ขอให้
มาคุยกันด้วยเหตุผล การบีบให้ส.ว.ต้องลาออกนั้นแล้วจะไปได้ความร่วมมือได้อย่างไร ยิ่งไล่ก็ยิ่งไม่ออก ไม่มีใครยอมรับ
การกล่าวหา ส.ว.ไม่ห่วงเรื่องการขับไล่ ไม่ต้องเรียกร้องให้ส.ว.ลาออก เพราะส.ว.มีเสถียรภาพรับรองในรัฐธรรมนูญให้อยู่
ตามกฎหมาย 

ด้านนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. กล่าวว่า เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมีการน ามาพูดกันในการประชุม
กรรมาธิการพัฒนาการเมือง วุฒิสภา บ่อยครั้ง ยืนยันว่าส.ว.ไม่ขัดข้องในแก้รัฐธรรมนูญ เรามีความจริงใจให้แก้ แต่ต้อง
แก้เฉพาะประเด็นการเมืองที่จ าเป็น ไม่ใช่แก้กันทุกมาตราจนเลยเถิด ขณะนี้รัฐธรรมนูญเพ่ิงใช้มา 2 -3ปี ยังไม่ถือว่า
ผิดพลาดอะไรมากมาย ที่มีปัญหาเรื่องระบบการเลือกตั้งต่างๆ นั้น เรายอมรับเสียงวิจารณ์ ยินดีให้แก้ ขณะที่มาตรา
เรื่องที่มาส.ว. ถ้าจะให้แก้ถึงขั้นยกเลิกส.ว.ชุดนี้ไปเลยคงไม่ได้ ส.ว.เพ่ิงท างานมาปีกว่าๆ เหลืออีก3 ปีกว่าก็ไปแล้ว ส.ว.
มาตามรัฐธรรมนูญ มีเสียงประชามติ 13 ล้านเสียงรับรองมา ดังนั้น ถ้าจะแก้ไขถึงขั้นให้ยกเลิกส.ว.เลยคงไม่ได้ เพราะขัด
รัฐธรรมนูญที่ให้มีทั้งส.ส.และส.ว. ไม่ใช่การหวงอ านาจ แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้ช่วยตั้งสติกันหน่อย อย่าจงเกลียด
จงชังส.ว. 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการแก้อ านาจส.ว.ไม่ให้โหวตเลือกนายกฯ จะยอมรับได้หรือไม่ นายกิตติศักดิ์กล่าวว่า ถ้า
เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยเราก็ยอมรับ ไม่มีปัญหา จะแก้ประเด็นใดให้มาคุยกัน แต่ต้องเป็นเรื่องจ าเป็นจริงๆ ไม่ใช่แก้กันทุก
มาตรา การแก้รัฐธรรมนูญของส.ว.ยึดหลักท าเพ่ือบ้านเมือง ไม่ได้สนกระแสกดดันจากผู้ชุมนุม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787089 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/787089
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วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 - 19:26 น. 

ส.ว.ประสานเสียง จริงใจเปิดทางแก้ รธน. ‘กิตติศักดิ์’ พร้อมสละอ านาจโหวตนายกฯ 
 

 
 
 

ส.ว.ประสานเสียง จริงใจเปิดทางแก้รธน. ‘กิตติศักดิ์’ พร้อมสละอ านาจโหวตนายกฯ 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวว่า ยืนยันว่า ข้อเสนอส.ว.ที่พร้อมแก้รัฐธรรมนูญมา

จากความจริงใจไม่ใช่ท าเพ่ือลดแรงกดดันทางการเมือง แต่การแก้รัฐธรรมนูญทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกัน มาคุยกันด้วย
เหตุผล ที่ส าคัญต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถ้าผู้ชุมนุมยังตั้งแง่กล่าวหาส.ว.ในทางไม่ดี จะท าให้ขาดความ
ร่วมมือ ขอให้มาคุยกันด้วยเหตุผล การบบีให้ส.ว. ต้องลาออก จะไปได้ความร่วมมือได้อย่างไร ยิ่งไล่ก็ยิ่งไม่ออก ไม่มีใคร
ยอมรับการกล่าวหา ส.ว.ไม่ห่วงเรื่องการขับไล่ ไม่ต้องเรียกร้องให้ส.ว.ลาออก เพราะส.ว.มีเสถียรภาพรับรองใน
รัฐธรรมนูญให้อยู่ตามกฎหมาย 

ด้าน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. กล่าวถึงกรณีเริ่มมีส.ว.บางส่วนเห็นด้วยให้มีการแก้รัฐธรรม นูญ ว่า เรื่อง
การแก้รัฐธรรมนูญมีการน ามาพูดกันในการประชุมกมธ .พัฒนาการเมือง วุฒิสภา บ่อยครั้ง ยืนยันส.ว.ไม่ขัดข้องให้แก้
รัฐธรรมนูญเรามีความจริงใจให้แก้ แต่ต้องแก้เฉพาะประเด็นการเมืองที่จ าเป็น ไม่ใช่แก้กันทุกมาตราจนเลยเถิด ขณะนี้
รัฐธรรมนูญเพ่ิงใช้มา 2-3ปี ยังไม่ถือว่าผิดพลาดอะไรมากมาย อย่างที่มีปัญหาเรื่องระบบการเลือกตั้งต่างๆนั้น เรา
ยอมรับเสียงวิจารณ์ยินดีให้แก้ ขณะที่มาตราเรื่องส.ว. ถ้าจะให้แก้ถึงขั้นยกเลิกส.ว.ชุดนี้ไปเลยคงไม่ได้ ส.ว.เพ่ิงท างานมา
ปีกว่าๆ เหลืออีก3 ปีกว่าก็ไปแล้วส.ว.มาตามรัฐธรรมนูญ มีเสียงประชามติ 13ล้านเสียงรับรองมา ดังนั้นถ้าจะแก้ไขถึงขั้น
ให้ยกเลิกส .ว .เลย คงไม่ได้ เพราะขัดรัฐธรรมนูญที่ให้มีทั้งส .ส .และส .ว . ไม่ใช่การหวงอ านาจ  แต่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ ให้ช่วยตั้งสติกันหน่อย อย่าจงเกลียดจงชัง ส.ว. 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากจะมีการแก้อ านาจส.ว. ไม่ให้โหวตเลือกนายกฯยอมรับได้หรือไม่ นายกิตติศักดิ์ตอบว่า ถ้า
เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยเราก็ยอมรับ ไม่มีปัญหา จะแก้ประเด็นใดให้มาคุยกัน แต่ต้องเป็นเรื่องจ าเป็นจริงๆ ไม่ใช่แก้กันทุก
มาตรา การแก้รัฐธรรมนูญของส.ว.ยึดหลักท าเพ่ือบ้านเมือง ไม่ได้สนกระแสกดดันจากผู้ชุมนุม 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2284243 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/F991180A-E57B-4898-8FC8-C120FE8E8027-scaled.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/F991180A-E57B-4898-8FC8-C120FE8E8027-scaled.jpeg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2284243
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/F991180A-E57B-4898-8FC8-C120FE8E8027-scaled.jpeg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

 

 
28 ก.ค. 2563 14:10    

 “แรมโบ”้ ซัด“ อ๋อย” แผ่นเสียงตกตะกอนอหิงสา 

 
“ สุภรณ์” จวก“ จาตุรนต์” แผ่นเสียงตกตะลึงพวกเขาพยายามที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะพวกเขาในที่สุด 
(28 ก. ค .) นายสุภรณ์อัตถาวงศ์ผู้ช่วยการส่งตัวผู้สัมภาษณ์ประจ าปีคดีนายจาตุรนต์ฉายแสงผู้เข้าร่วมประชุม

พรรคอนุรักษ์นิยมที่ได้รับการวิจารณ์ นายกฯ เดินทางไปพร้อม ๆ กันว่าประเทศจาเมกาในฐานะผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
ทางการเมือง แต่กลับกลายเป็นเหมือนแผ่นเสียงหรือความหวาดกลัวในโลกใบนี้ 

นายสุภรณ์ได้ประกาศชี้แจงว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับที่
ดีนักและเจ้าหน้าที่ส านักงานของรัฐ อีกทั้งยังมีค าสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบการสะสมภายใน 15 วันไม่เคยคิดว่า
ประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตอย่างเป็นทางการนายจาตุรนต์จะเกาะเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเขาด้วยการช่วยเหลือกัน ซึ่ง
กลับมาใส่นายกฯ และรัฐบาลส่วนเรื่องนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมก็ไม่เห็นมีใครได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่อย่างใดและ
วันนี้รัฐบาลจะด าเนินการต่อไป ใช้ในการดักฟังไวรัสโคบอลต์ที่ต้องระวังระวังการแพร่กระจายและความปลอดภัยให้
ประชาชนอย่างเข้มข้นไม่ได้ใช้ พ.ร.ก.เพื่อป้องกันการชุมนุม แต่การชุมนุมต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายบ้านเมืองและ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย คนบางกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สภาผู้แทนราษฎรได้แสดงความเห็นใจต่อระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยที่มีต่อสภา
ผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยของประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหัสวรรษใหม่ของสหพันธรัฐรัสเซียได้
ประกาศยกเลิกการจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเตรียมการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย นี่คือสภาพแวดล้อมของประชาธิปไตย
การสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการปกครองในขณะที่การเมืองระดับประเทศก็มีการเลือกตั้งในจ. 
สมุทรปราการที่นี่จะเป็นประชาธิปไตยท่ีจะมีการเลือกตั้งของประชาชนที่ก าลังจะเกิดขึ้น มิใช่เผด็จการอะไรเลย 

“ผมอยากถามว่านายจาตุรนต์เอาอะไรมาคิดว่าพล. อ. ประหารเป็นเผด็จการทหารเพราะรัฐธรรมนูญและ
รัฐธรรมนูญปี 60 ก็มาจากประชาพิจารณ์ ประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกพรรคการเมืองที่ต้องเข้าร่วมเป็น
ตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย” 
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นายสุภรณ์กล่าวว่าวันนี้แม้นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้ว แต่ยังมีข้อเสนออีกมากมายที่จะต้องมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การแก้ไขแล้วนายจาตุรนต์และนักศึกษาบางคนมีอะไรที่อยากจะเสนอให้แก้ไขได้ผ่าน
ทาง ธ . ค. นี้เพ่ือประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย เลื่อนลอยไร้ความเสียหายท าตัวเป็นตัวอย่าง
แก่นิสิตม. ราชภัฏสวนดุสิตที่จะช่วยให้ประชาชนหันมาช่วยเหลือกันมากข้ึน 

“ทุกอย่างต้องมีกติกาไม่ท าตัวยุยงษ์ป่าเถื่อนที่ได้รับความทุกข์ทรมานด้วยความหวังว่าจะช่วยตัวเองให้รอดพ้น
จากการสูญเสียชีวิตหรือไม่? ไปหรือเปล่าพอเสียทีเถอะกับประชาธิปไตยตามรูปแบบของนายจาตุรนต์ที่เปิดโอกาสให้คน
ไม่กี่คนที่เข้ามามีอ านาจเพ่ือโกงกินบ้านโกงกินเมืองที่รู้จักกันดี โกงกินบ้านโกงกินเมืองจนประเทศชาติแนวตรงย่อยที่
ผ่านมาไม่ต้องให้คนอย่างแรมโบ้อธิบายมากกว่านี้นะครับ” 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000077078 
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28 กรกฎาคม 2563 - 17:26 น. 

"แรมโบ้" ซัดกลับ "ธนาธร" โหน "บอส อยู่วิทยา"ด่า "บิ๊กตู่" จ้องแต่จะล้มรัฐไม่สนบ้านเมือง 

 
 

"แรมโบ้" ซัดกลับ "ธนาธร" โหน "บอส อยู่วิทยา"ด่า "บิ๊กตู่" จ้องแต่จะล้มรัฐ ไม่สนบ้านเมือง ถามกลับคน
แบบนี้หรือท่ีจะเป็นผู้น าประเทศคงไปไม่รอด 

28 ก.ค.63 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีทีน่ายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุถึงกรณีของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ท าให้ประชาชน
เคลือบแคลง และความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคม หากประชาชนหมดศรัทธา แผ่นดินจะเดือดดาล รัฐบาล
ต้องจริงใจน าคนท าผิดมารับโทษตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม  

นายสุภรณ์  ระบุว่าเรื่องนี้ นายกฯไม่ได้เคยนิ่งนอนใจโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของคดีนี้แล้ว ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงขั้นตอนของอัยการว่าเป็นอย่างไร เพ่ือความเป็นธรรมของทุกฝ่าย 
และต้องท าให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม อย่าให้ประชาชนเคลือบแคลงใจ  ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่
เหนือกฎหมายและไม่มีใครเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่เหนือกฎหมายทั้งสิ้น เรื่องนี้นายกฯจึงสั่งการให้เร่งรัดตรวจสอบโดยด่วน 

ขณะเดียวกันส านักงานอัยการสูงสุดจะน าส านวนคดีมาเร่งตรวจสอบในวันที่ 29 ก.ค. พร้อมยังได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานตรวจสอบการพิจารณาเรื่องนี้แล้ว รวมถึงค าสั่งของ ผบ.ตร.ที่ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายใน15วันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

"จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เพิกเฉย หรือนิ่งนอนใจในเรื่องนี้และให้เร่งด าเนินการในเรื่ องนี้ 
ดังนั้นก็ขอให้นายธนาธรใจเย็น ขอให้รอฟังผลการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนค่อยน ามาพูด เพราะจาก
ค าพูดของนายธนาธรที่พูดออกมา อาจท าให้ประชาชนเข้าใจในตัวนายกฯและรัฐบาลในทางเสียหายได้ นายธนาธร
อย่าได้ใช้อคติส่วนตัว เพื่อเพียงพูด"เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืน"ไม่ใช่ลักษณะนิสัยของผู้น าของคนรุ่นใหม่เลยสักนิด 
ควรต้องอดทนสักนิดให้เวลาหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกมาชี้แจงต่อสังคมให้กระจ่างเกิด
ความชัดเจนโดยเร็วที่สุด 

ทั้งนี้แทนที่นายธนาธร ในฐานะคนเคยเป็น ส.ส.จะช่วยกันให้ประเทศเดินหน้าในสถานการณ์ที่ประเทศต้องการ
ความช่วยเหลือร่วมมือจากคนทั้งประเทศ แต่นายธนาธรกลับพูดโจมตีในลักษณะที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นและ
หวังผลทางการเมือง เพ่ือให้บ้านเมืองไร้สันติสุข เกิดความวุ่นวายเช่นนี้ ต้องถามว่า เป็นคนไทยที่รักและห่วงใยบ้านเมือง
บ้างหรือไม่ หรือเพียงหวังล้มรัฐบาลเพ่ืออยากกลับมีอ านาจให้ตนเองและพวกพ้องโดยไม่สนใจว่าบ้านเมืองจะมี
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เหตุการณ์วุ่นวายอย่างไร นายธนาธรฯไม่สนไม่แคร์  นี่หรือตัวอย่างผู้น าที่ดีในอนาคตของประเทศไทย ที่คนไทยจะฝากผี
ฝากไข้หรือฝากอนาคตฝากชีวิตไว้กับผู้น าเช่นนี้ ตนเองคิดว่าถ้าบ้านเมืองมีผู้น านิสัยแบบนี้ บ้านเมืองคงไปไม่รอดแน่นอน
ครับ"นายสุภรณ์กล่าว 

 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/438477?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 
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28 Jul 2020 13:45 น. 

 “ดร.อาทติย์” เตอืน “ม็อบเยาวชน” ล้มสถาบันหมายถึงล้มชาต ิ
 

 
 

“ดร.อาทิตย์”เตือน “ม็อบเยาวชน”ล้มสถาบันหมายถึงล้มชาติ แนะแยกแยะวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะเรื่อง

การเมืองสังคมเศรษฐกิจตามสิทธิที่ควรท า 

รายงานข่าวระบุว่า ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์

ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Arthit Ourairat” โดยมีเนื้อหา ว่า ขอนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพ่ีน้องประชาชนไทยได้

โปรดแยกแยะการวิพากษ์วิจารณ์และประท้วงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีสิทธิเสรีภาพและควรได้รับการ

ส่งเสริมให้กระท าได้ แต่ต้องแยกแยะออกจากการก้าวล่วง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันชาติ ศาสนา

ไม่ว่าศาสนาใด และพระมหากษัตริย์ยึดโยงกัน การก้าวล่วงโดยมีเจตนาเพ่ือล้มสถาบันหนึ่งสถาบันใดย่อมหมายถึงการ

ล้มทั้งชาติด้วย 

ผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานและความรับผิดชอบต่อชาติสูงยิ่ง 
ขอให้พวกเราทุกคนให้โอกาสและการสนับสนุนพระองค์ท่านด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/443512?as= 
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28 กรกฎาคม 2563 - 18:57 น. 

"อาทิตย์ อุไรรัตน์" เตือน แสดงออกได้แต่ควรแยกแยะ อย่าก้าวล่วงสถาบันหลัก 

 
 

"อาทิตย์ อุไรรัตน์" เตือน แสดงออกได้แต่ควรแยกแยะ อย่าก้าวล่วงสถาบันหลัก ชี้ การก้าวล่วงโดยมี
เจตนาเพื่อล้มสถาบันหนึ่งสถาบันใด ย่อมหมายถึงการล้มท้ังชาติด้วย 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร  โพสต์ข้อความลงในเฟ
ซบุ๊ก  “Arthit Ourairat” ถึงการชุมนุมเรียกร้องของเยาวชนนิสิต นักเรียน นักศึกษา ที่เกิดขึ้นตามที่ต่าง ๆ ในขณะนี้
ว่าขอนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพ่ีน้องประชาชนไทยได้โปรดแยกแยะการวิพากษ์วิจารณ์และประท้วงเรื่องการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพและควรได้รับการส่งเสริมให้กระท าได้ แต่ต้องแยกแยะออกจากการก้าวล่วง ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันชาติ ศาสนาไม่ว่าศาสนาใด และพระมหากษัตริย์ยึดโยงกัน การก้าวล่วงโดย
มีเจตนาเพื่อล้มสถาบันหนึ่งสถาบันใด ย่อมหมายถึงการล้มทั้งชาติด้วย 

“ผมเชื่อมั่นและม่ันใจว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานและความรับผิดชอบต่อชาติสูงยิ่ง 
ขอให้พวกเราทุกคนให้โอกาสและการสนับสนุนพระองค์ท่านด้วย” 
 
อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/438483?utm_source=category&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=section_politic 

 
 
 

 

 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/438483?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.18 น. 

รัฐไม่ห้ามชุนนุมทั้งม็อบ"หนุน-ไล่" หากยึด ก.ม.!! 
"ปณิธาน"เผยรัฐบาลไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ระบุฝ่ายม่ันคงดูภาพรวมม็อบชนม็อบ "กลุ่มอาชีวะ-
เยาวชนปลดแอก"นัดรวมพลวันเดียวกัน 30 ก.ค นี้ ลั่นขอไม่ท าผิดก.ม. 

 
 
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.นายปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เปิดเผยถึง กรณี

การชุมนุมของอาชีวะช่วยชาติ ที่จะจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพ่ือเชียร์รัฐบาล เวลา14.00น. และกลุ่มเยาวชน
ปลดแอก นัดชุมนุมท่ีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากมหาราช เพ่ือขับไล่รัฐบาล เวลา16.00น. ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ จะเกิดเหตุการณ์
ม็อบชนม็อบหรือไม่ ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการชุมนุมจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึง
ถือเป็นหลักขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้สิทธิ์ตามกฏหมายและกติกา ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ในช่วงนี้จะมีการใช้
พ้ืนที่ทางการเมืองมากขึ้น แต่เราก็มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ.
2558  พ.ร.บ.โรคติดต่อ และพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  ซึ่งคนที่จะจัดกิจกรรมก็จะต้องท าข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่และต้องไม่ท าผิด
กฎหมาย 

เมื่อถามว่า ในส่วนของรัฐบาลจะต้องมีการจับตาการชุมนุมเป็นพิเศษหรือไม่ นายปณิธาน กล่าวว่า ในส่วนของ
รัฐบาลก็จะดูแลภาพรวมให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย การใช้สิทธิตามกฏหมาย คนที่เห็นต่างมาชุมนุม อาจจะต้องมีการ
อดทนอดกลั้นและรับฟังความเห็นต่าง ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง ซึ่ง
เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไร อย่างไรก็ตามรัฐบาลเปิดกว้างให้สามารถท ากิจกรรมได้และเชื่อว่าจะมีการจัดกิจกรรมทางการ
เมืองอย่างคึกคกั จนกว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น  

“หากไม่มีอะไรผิดกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิได้รัฐบาลไม่ได้ห้ามปรามอะไร ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฏหมายอยู่แล้ว ฝ่ายความมั่นคงก็จะดูในภาพรวมสถานการณ์กว้างๆทั่วไป  แต่อาจจะต้องมีกรณีการชุมนุมที่น่า
กังวล เช่น กรณีการชุมนุมท่ีกระทบกับสถาบัน” นายปณิธาน กล่าว..  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787074 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/787074
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วันท่ี 28 ก.ค. 2563 เวลา 19:08 น. 

ฝ่ายมั่นคงเชื่อไม่มเีหตมุ็อบชนม็อบ หลังกลุม่ต้าน-หนุนรัฐนัดรวมพลวันเดียวกัน 

 
 
"ปณิธาน" เผยรัฐบาลไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ระบุเจ้าหน้าที่เตรียมดูแลไม่ให้กระทบกระทั่ง 

"กลุ่มอาชีวะ-เยาวชนปลดแอก" นัดรวมพลวันเดียวกัน 
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 นายปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เปิดเผยถึง

กรณีการชุมนุมของอาชีวะช่วยชาติ ที่จะจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพ่ือสนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มเยาวชนปลด
แอก นัดชุมนุมท่ีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากมหาราช เพ่ือขับไล่รัฐบาลในวันที่ 30 ก.ค.นี้จะเกิดเหตุการณ์ม็อบชนม็อบหรือไม่ 
ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า การชุมนุมจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหลักขั้น
พ้ืนฐานที่สามารถใช้สิทธิ์ตามกฏหมายและกติกา ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร 

ทั้งนี้ในช่วงนี้จะมีการใช้พ้ืนที่ทางการเมืองมากขึ้น แต่เราก็มีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
พ.ร.บ.โรคติดต่อและพรก. ฉุกเฉิน ซึ่งคนที่จะจัดกิจกรรมก็จะต้องท าข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ ไม่ท าผิดกฎหมาย 

เมื่อถามว่าในส่วนของรัฐบาลจะต้องมีการจับตาการชุมนุมเป็นพิเศษหรือไม่ นายปณิธาน กล่าวว่า ในส่วนของ
รัฐบาลก็จะดูแลภาพรวมให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายการใช้สิทธิ์ตามกฏหมาย คนที่เห็นต่างมาชุมนุมอาจจะต้องมีการ
อดทนอดกลั้นและรับฟังความเห็นต่าง ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง ซึ่ง
เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไร 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเปิดกว้างให้สามารถท ากิจกรรมได้และเราเชื่อว่าจะมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองอย่าง
คึกคัก จนกว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

“หากไม่มีอะไรผิดกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้รัฐบาลไม่ได้ห้ามปรามอะไร ถือเป็นสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานตาม
กฏหมายอยู่แล้ว ฝ่ายความมั่นคงก็จะดูในภาพรวมสถานการณ์กว้างๆ ทั่วไป แต่อาจจะต้องมีกรณีการชุมนุมที่กังวล เช่น 
กรณีการชุมนุมท่ีกระทบกับสถาบัน” นายปณิธานกล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/629443 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/629443
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"ปณิธาน" ยัน รบ.ไม่ห้าม"ม็อบเชียร์-ต้าน"ชุมนุมเตือนอย่าท าผิดกม.รับกังวลปมหมิ่นสถาบัน 

 
วันที่ 28 ก.ค.63 นายปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กล่าวถึงกรณีการ

ชุมนุมของอาชีวะช่วยชาติ ที่จะจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพ่ือเชียร์รัฐบาล และกลุ่มเยาวชนปลดแอก นัดชุมนุมที่
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากมหาราช เพ่ือขับไล่รัฐบาลในวันที่ 30 ก.ค.นี้จะเกิดเหตุการณ์ม็อบชนม็อบหรือไม่ ว่า พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการชุมนุมจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ถือเป็นหลักขั้นพ้ืนฐานที่สามารถ
ใช้สิทธิ์ตามกฏหมายและกติกา ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไร ทั้งนี ้ในช่วงนี้จะมีการใช้พ้ืนที่ทางการเมืองมากขึ้น แต่เรามี
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.โรคติดต่อ และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คนที่จะจัดกิจกรรมก็จะต้อง
ท าข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ ไม่ท าผิดกฎหมาย 

ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของรัฐบาลจะต้องมีการจับตาการชุมนุมเป็นพิเศษหรือไม่ นายปณิธาน กล่าวว่าในส่ วน
ของรัฐบาลจะดูแลภาพรวมให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย การใช้สิทธิ์ตามกฏหมาย คนที่เห็นต่างมาชุมนุมอาจจะต้องมี
การอดทนอดกลั้นและรับฟังความเห็นต่าง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง 
เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไร 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเปิดกว้างให้สามารถท ากิจกรรมได้และเราเชื่อว่าจะมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองอย่าง
คึกคัก จนกว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น หากไม่มีอะไรผิดกฎหมายสามารถใช้สิทธิ์ได้ รัฐบาลไม่ได้ห้ามปรามอะไร ถือเป็น
สิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานตามกฏหมายอยู่แล้ว ฝ่ายความมั่นคงจะดูในภาพรวมสถานการณ์กว้างๆทั่วไป แต่อาจจะต้องมีกรณีการ
ชุมนุมท่ีกังวล เช่น กรณีการชุมนุมท่ีกระทบกับสถาบัน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172863 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/172863


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 

 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 - 18:53 น. 

โรมชี้ บิ๊กตู่เท่านั้น ปลดชนวน 3 ข้อม็อบ น.ศ. แนะกดปุ่มสั่ง ส.ว.เปิดทางแก้ รธน. 
 

 
 
 

 
 
 
 เ มื่ อ วั น ที่  28 ก ร ก ฎ า ค ม  น า ย รั ง สิ มั น ต์  โ ร ม  ส .ส .บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ  พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล  โ ฆ ษ ก

คณะกรรมาธิ การ  (กมธ .) วิ ส ามัญ พิจารณาศึ กษาปัญหา  หลั ก เกณฑ์  และแนวทางการแก้ ไข เ พ่ิ ม เ ติ ม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนิสิตนักศึกษา 
และนักเรียนทั่วประเทศว่า กมธ.ยังไม่มีน า 3 ข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาเข้าหารืออย่างเป็นทางการ เนื่องจากเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการงดประชุมไป อย่างไรก็ตาม แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็น 1 ใน 3 ข้อเรียกร้อง แต่ต้อง
ยอมรับว่ากรอบการท างานของ กมธ .ท าได้เพียงศึกษาเนื้อหาที่มีปัญหาและรับฟังความเห็นประชาชนเท่านั้น  แต่การ
พูดคุยเคลื่อนไหวเพ่ือหาข้อตกลงแล้วน าไปปฏิบัติ หรือแก้ไขอย่างจริงจังยังไม่เกิดขึ้น อย่าง ที่มา ส.ว. แม้ท่าทีของ ส.ว.
จะอ่อนลง แต่ก็ยังไม่มีการคุยกันในระดับที่จะหาข้อสรุป หรือข้อตกลงร่วมกันว่า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ส.ว.จะ
ยอมให้ตัดอ านาจได้แค่ไหน เรื่องนี้ตนคิดว่าถ้าท าได้จะถือเป็นการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญอย่างสันติ แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจ
ว่า ส.ว.จะยอม 

นายรังสิมันต์กล่าวว่า ตนคิดว่าแพคเกจ 3 ข้อ 1.ยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน และ 3.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ใหม่ ที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนเสนอนั้น ล้วนอยู่ในอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แม้จะมีข้อโต้แย้ง
ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช้อ านาจของนายกฯเพียวๆ  แต่ตนขอถามว่า ส.ว.มาจากไหน ทุกคนต้องไม่หลอกตัวเอง
ว่า ส.ว.ฟังค าสั่งนายกฯ เวลาต้องผ่านกฎหมายให้นายกฯ มากันครบ แสดงให้เห็นว่า ส.ว.ท างานให้นายกฯอยู่  ซึ่งถ้า
นายกฯกดปุ่มสั่ง ส.ว. ทุกอย่างก็จบ อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษารอบนี้ต่างไปจากเดิม พวก
เขาประสบความส าเร็จที่จะน าวัฒนธรรมอันเป็นซอฟต์เพาเวอร์ หรืออ านาจอ่อน เข้ามาปรับใช้ จนเชิญชวนคนให้เข้า
ร่วม เพราะสนุกจากกิจกรรมในการชุมนุม ซึ่งโดยธรรมชาติของการชุมนุม ค าว่าถอย ไม่มี มีแต่ค าว่ายกระดับมาก
ขึ้น เพ่ือให้รัฐบาลท าตามข้อเรียกร้อง ตนจึงหวังว่านายกฯจะไม่ตอบสนองช้าเกินไป เพราะถ้าตอบสนองช้า ความวุ่นวาย
ของบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้น จึงถึงเวลาแล้วที่นายกฯจะถอยให้ประชาชนบ้าง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2284214  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/90-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
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  “ประมวล”ประกาศลั่นขอฟ้ืนฟูพรรคเพื่อแผ่นดินเป็นสถาบันการเมือง จ่อลุยส่งลูกพรรค
ลงเลอืกตั้งทั้งท้องถิ่น-ดับชาต ิ

 
“ประมวล”ขอฟ้ืนฟูพรรคเพ่ือแผ่นดินเป็นสถาบันการเมือง จ่อลุยส่งลูกพรรคลงเลือกตั้งทั้งท้องถิ่น-ระดับชาติ 

ติงใช้งบ 4 แสนล.ไม่เข้าเป้า ชง 4 ข้อรองรับอนาคต ฟันธงปรับครม.ยึดโควตา ก๊วน ก๊กอยู่ไม่นาน สะกิดรบ.อย่าล าพอง
มีทหารในมือ ยกสมัยจอมพลถนอมเตือนสติ ชี้คดี “บอส”ยิ่งบั่นทอนความนิยมรัฐบาล-และนายกฯ 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการท างาน
ทางการเมืองของพรรคว่า ตนเพ่ิงเข้ามาเเพ่ือฟ้ืนฟูพรรคเพ่ือแผ่นดิน(พผ.)ได้ตั้งนโยบายเป้าหมายไว้ 14 ข้อ ตั้งใจที่จะ
ค่อยเดินทีละก้าว เพราะที่ผ่านมาพรรคเพ่ือแผ่นดินเคยเป็นพรรคขนาดกลางมาแล้ว เคยมีส.ส.34 คน ดังนั้นในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตนได้เดินสายพบปะหาสมัครพรรคพวกเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นรายจังหวัด
ตามความเหมาะสมที่จะส่งลงสมัครในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ระดับต่างๆ ซึ่งต้องดูทั้งสถานการณ์ 
กระแส และตัวบุคคลในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ ด้วย ส่วน การเลือกตั้งระดับชาติก็ตั้งใจจะส่งให้ครบทั้ง 350 เขตทั่ว
ประเทศค่อยๆท าการคัดตัวคนที่มีอุดมการเข้ามาร่วมงานกับพรรคเรา โดยตั้งใจจะพัฒนาให้พรรคเป็นสถาบันทาง
การเมืองในอนาคตข้างหน้า 

นายประมวล กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลออกพรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทมาเยียวยา
ประชาชน 3 เดือน แต่ยังไม่ทั่วถึง และยังมีนักศึกษา จบปริญญาตรีใหม่อีก 4 แสนคนที่ยังว่างงานไม่รวมกับผู้ว่างงาน
เดิมอีกกว่าเท่าตัว การกระจายเงิน 4 แสนล้านบาทให้ทุกจังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตนเห็นว่ายังไม่เข้าเป้า อยาก
ให้รัฐบาลน าส่วนหนึ่งของงบ 4 แสนล้านบาท มาเป็น 1.งบฝึกอบรมภาษาให้นักศึกษาจบใหม่ เช่น ภาษาจีนเพราะคน
ไทยยังสื่อสารภาษาจีนซึ่งเป็นตลาดใหม่ 2.การพัฒนาเกี่ยวกับด้านสารสนเทศ หรือไอที ยังน้อย 3.การฝึกบุคลากร
ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับตลาดต่างชาติในอนาคตเพราะประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในช็อปชั้นน าที่มีมาตรฐานในการ
ให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่พบว่า ไทยเป็นชาติแรกๆของ180 ประเทศท่ีควบคุมการแพร่เชื้อได้ 
ในอนาคตจะมี ชาวต่างชาติเดินทางมาเพ่ือรับบริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น 4.การจัดสรรที่ดินท ากินในพ้ืนที่รก
ร้างว่างเปล่า ที่ดินสปก.ให้กับคนว่างงานตกงานที่เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียนชีพ
ตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อรัฐ 4 เรื่องนี้ขอให้รัฐบาลเร่งท าเป็นเรื่องเร่งด่วนรองรับอนาคตอันใกล้ 
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หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ ยังกล่าวถึงการปรับครม.รัฐบาลประยุทธ์2/2 ด้วยว่า เท่าที่เห็นชื่อบุคคลที่ถูก
ทาบทามเป็นรัฐมนตรี เห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้คนไม่ถูกกับงาน แต่เป็นความนิยมส่วนตัวของพวกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯที่คะแนนนิยมทั้งตัวนายกฯและรัฐบาลตกต่ าลงมาก ถ้ายังปรับ ครม.ตามโควตาของแต่ละกลุ่ม ก๊ก ก๊วน ก็
คงอยู่ได้ไม่นาน และอย่าคิดว่ามีก าลังส.ส.และมีกองทัพในมือเพราะที่ผ่านมารัฐบาลจอมพลถนอม จอมพลประภาสก็เคย
อยู่ไม่ได้มาแล้ว 

“ยิ่งเจอมรสุมกรณีคดีบอส ลูกกระทิงแดงที่กระแสสังคมเรียกร้องความเป็นธรรม. พรรคเพ่ือแผ่นดินจึงใช้สโลก
แกนพรรคว่า คุณธรรมสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ ทุกคนต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้
สะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย มันบิดเบี้ยวเพราะคนไม่กี่คน แน่นอนว่ารัฐบาลได้รับผลกระทบ และยิ่งตอกย้ า
ให้เห็นภาพว่า ใครอยู่ฝ่ายรัฐบาลคดีความก็ล่าช้า หรือหลุดคดี แต่คนที่อยู่ตรงข้ามกลับถูกด าเนินคดี มันก็ยิ่งสร้างความ
แตกแยกในสังคมและเกิดค าถามถึงความเหลื่อมล้ ามากยิ่งขึ้น มันสวนทางกับที่รัฐบาลพูด คือให้รักษากฎหมาย” นาย
ประมวล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172794 

 

  

https://siamrath.co.th/n/172794
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วันอังคาร ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.10 น. 

'ประมวล' ขอฟื้นฟู 'พรรคเพื่อแผ่นดิน' ขอเป็นสถาบันการเมือง ลั่นพร้อมส่งลูกพรรค 
ลงเลือกตั้งท้องถิ่น-ระดับชาติ 

 
 
28 ก.ค.2563 นายประมวล  เอมเปีย  หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดินคนใหม่ เปิดเผยถึงเป้าหมายการด าเนินงาน

ของพรรคว่า ตนเพ่ิงเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพ่ือฟ้ืนฟูพรรคเพ่ือแผ่นดิน(พผ.)ได้ตั้งนโยบายเป้าหมายไว้ 14 ข้อแต่
เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย  เราตั้งใจที่จะฟ้ืนฟูค่อย
เดินทีละก้าว เพราะที่ผ่านมาพรรคเพ่ือแผ่นดินเคยเป็นพรรคขนาดกลางมาแล้ว เคยมีส.ส.34 คน ดังนั้นในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตนได้เดินสายพบปะหาสมัครพรรคพวกเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นรายจังหวัดไป ตาม
ความเหมาะสมที่จะส่งลงสมัครในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ระดับต่างๆ ซึ่งต้องดูทั้งสถานการณ์ 
กระแส และตัวบุคคลในแต่บะพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆด้วย   ส่วน การเลือกตั้งระดับชาติก็ตั้งใจจะส่งให้ครบทั้ง 350 เขตทั่ว
ประเทศค่อยๆท าการคัดตัวคนที่มีอุดมการเข้ามาร่วมงานกับพรรคเรา โดยตั้งใจจะพัฒนาให้พรรคเป็นสถาบันทาง
การเมืองในอนาคตข้างหน้า 

นายประมวล กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลออกพรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทมาเยียวยา
ประชาชน3 เดือน แต่ยังไม่ทั่วถึง และยังมีนักศึกษา จบปริญญาตรีใหม่อีก 4 แสนคนที่ยังว่างงานไม่รวมกับผู้ว่างงานเดิม
อีกกว่าเท่าตัว การกระจายเงิน 4 แสนล้านบาทให้ทุกจังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตนเห็นว่าคงไม่เข้าเป้า อยากให้
รัฐบาลน าส่วนหนึ่งของงบ 4 แสนล้านบาท มาเป็น 1.งบฝึกอบรมภาษาให้นักศึกษาจบใหม่ เช่น ภาษาจีนเพราะคนไทย
ยังสื่อสารภาษาจีนซึ่งเป็นตลาดใหม่  2.การพัฒนาเกี่ยวกับด้านสารสนเทศ หรือไอที ยังน้อย 3.การฝึกบุคลากรทางการ
แพทย์เพ่ือรองรับตลาดต่างชาติในอนาคตเพราะประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในช็อปชั้นน าที่มีมาตรฐานในการให้บริการทาง
การแพทย์โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่พบว่า ไทยเป็นชาติแรกๆของ180 ประเทศท่ีควบคุมการแพร่เชื้อได้ ในอนาคตจะ
มี ชาวต่างชาติเดินทางมาเพ่ือรับบริการทางการแพทย์ในไทยมากข้ึน  4.การจัดสรรที่ดินท ากินในพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ที่
ดินสปก.ให้กับคนว่างงานตกงานที่เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียนชีพตัวเองได้ไม่เป็น
ภาระต่อรัฐ  4 เรื่องนี้ขอให้รัฐบาลเร่งท าเป็นเรื่องเร่งด่วนรองรับอนาคตอันใกล้ 

หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดิน ยังกล่าวถึงการปรับ ครม.รัฐบาลประยุทธ์2/2 ด้วยว่า  เท่าที่เห็นชื่อบุคคลที่ถูก
ทาบทามเป็นรัฐมนตรี เห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้คนไม่ถูกกับงาน แต่เป็นความนิยมส่วนตัวของพวกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯที่คะแนนนิยมทั้งตัวนายกฯและรัฐบาลตกต่ าลงมาก  ถ้ายังปรับ ครม.ตามโควตาของแต่ละกลุ่ม ก๊ก ก๊วน ก็คงอยู่
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ได้ไม่นาน และอย่าคิดว่ามีก าลังส.ส.และมีกองทัพในมือเพราะที่ผ่านมารัฐบาลจอมพลถนอม จอมพลประภาสก็เคยอยู่
ไม่ได้มาแล้ว 

“ยิ่งเจอมรสุมกรณีคดีบอส ลูกกระทิงแดงที่กระแสสังคมเรียกร้องความเป็นธรรม. พรรคเพ่ือแผ่นดินจึงใช้สโลก
แกนพรรคว่า  คุณธรรมสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ ทุกคนต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้
สะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย มันบิดเบี้ยวเพราะคนไม่กี่คน แน่นอนว่ารัฐบาลได้รับผลกระทบ และยิ่งตอกย้ า
ให้เห็นภาพว่า ใครอยู่ฝ่ายรัฐบาลคดีความก็ล่าช้า หรือหลุดคดี  แต่คนที่อยู่ตรงข้ามกลับถูกด าเนินคดี  มันก็ยิ่งสร้างความ
แตกแยกในสังคมแบะเกิดค าถามถึงความเหลื่อมล้ ามากยิ่งขึ้น มันสวนทางกับที่รัฐบาลพูด คือให้รักษากฎหมาย” หัวหน้า
พรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าว 

  

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508101 
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28 ก.ค. 2563 13:40 

 “สามารถ” เตอืนสติ“ธ นาธร” จดุที่แฝงความส าราญกระบวนการยุติธรรม 
จะวิพากษ์วิจารณ์ให้มองกระจกสะทอ้นตัวเอง 

 
วันนี้ (28 ก.ค. 53) นายสมชายรุ่งโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ช่ว ย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานพรรคก้าวหน้าว่าทุกวันนี้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคนจ านวนมาก 
แต่ไม่ได้รับการยอมรับกฎหมายโดยนาย ธ นาธรศาลรัฐธรรมนูญมีค าพิพากษาตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี แต่ก็ไม่
สามารถท าได้และยังออกมา แสดงความเห็นต่อสื่อมวลชนบราซิลความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในยุค
ปัจจุบันที่มีความเชื่อม่ันต่อสถาบันการเงิน 

นายสามารถกล่าวอีกว่าใครเป็นคนมองเห็นความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันรัฐบาลในอนาคต ขอ
แสดงความนับถือและพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนเข้าใจระบบการประมวลผลคดีอาญาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นต้องมีใคร
รู้แจ้งให้ทราบว่าใครเป็นคนรับรู้เรื่องนี้ เรื่องที่แล้วก็ไม่สามารถจะนอนหลับได้ แต่ได้รับค าสั่งจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จากนั้นเพ่ือท าความสะอาดให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนมากทางด้านส านักงานอัยการสูงสุดได้รับความไว้วางใจ
จากหน่วยงานอิสระและมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน 

นายสามารถกล่าวต่อว่านี้ได้รับการช่วยเหลือพ้ืนที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หรือว่าใครเป็นคนรับใช้กฎหมาย
หรือไม่ก็ต้องสงสัยและยังเห็นนาย ธ นาธรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินการทางกฎหมายอีกต่อไปค าว่า "จุ ดไม่รู้สอง
คม" ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า คนหนึ่งและบังเอิญได้รับการพูดโดยไม่รู้ตัวเพ่ือเตือนสตินาย ธ นาธรรมาธิราชออกมา
เตือนสติบ้านเรามีกฎของบ้านมีกฎของเมืองที่อยู่ร่วมกันต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ทนายธรรมาภิบาลภายใต้
กฎหมายน้อมรับค าพิพากษาของศาลเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ที่ก าลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ต ารวจและพนักงาน แต่การที่จะมาถึงศาลไม่ยุติธรรมหรือการจับกุมคนที่ถูกจับกุมนาย ธ นาธรคงเข้าใจผิดอยู่
เสมอ ประยุทธ์แล้วเน้นเรื่องให้ความส าคัญกับคนจนเป็นเรื่องหลักมีการออกพ. ร. บ. ไกล่เกลี่ยฯ 2562 เพ่ือลดขั้นตอน
การลดค่าใช้จ่ายในการสร้างกระบวนการยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินได้รับการเน้นย้ าทางด้านเศรษฐกิจเชิงรุก นายเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศและอ่ืน  ๆเช่นค่าเดินทาง  
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บุคคลที่ได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบนาย ธ นาธรแพทย์ผู้ท าการปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปฐม
พยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระท าผิดกฎหมาย สิทธิที่จะได้รับด้วยตนเองภายใน
ก าหนดอายุความทุกข ์

ยากท่ีได้รับความเดือดร้อนขอให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ นาธรน้อมรับค าพิพากษา
และยึดปฏิบัติตามค าพิพากษาปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะเดินในทิศทางที่ดีเพ่ือ
ประเทศชาติต่อไป 
 

อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000077065 
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 09:03 น. 

 “สมชัย” แนะประยุทธ์ ส่งสัญญาณถึง ส.ว.เดินหน้าแก ้รธน. เชื่อท าการเมืองคลี่คลาย 
 

 
 

สมชัย แนะ 3 แนวทางบ๊ิกตู่ผ่อนคลายสถานการณ์แฟลชม็อบ 
วันที่ 29 กรกฎาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์แสดง

ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ” เอ่ยปากสักค าสิ คุณประยุทธ์” ชี้ทางออกสถานการณ์ให้พลเอกประยุทธ์ ส.ส.
รัฐบาลบางคนเอ่ยปากแล้ว ส.ว.บางคนก็เอ่ยปากแล้วว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาต้องแก้ไขแต่กับดักการแก้ถูกเขียนไว้โดย อ.
มีชัยในมาตรา 256 ว่าจะแก้เรื่องใด ส.ว.1 ใน 3 ต้องเห็นด้วยทั้งในวาระหนึ่งและวาระสาม ยิ่งแก้เรื่องวิธีการแก้ ต้องท า
ประชามติหลังผ่านสามวาระอีก หากคุณประยุทธ์เห็นปัญหาว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างมาเพ่ือตนเองนั้นเป็นเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม ต้องจริงใจ เอ่ยปากว่า 

1) ครม.จะเป็นต้นเรื่องในการแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา 256 เป็นการส่งสัญญาณไปยัง ส.ว.ว่า รัฐบาลเห็นชอบ

ให้แก้ไข  
2) พร้อมจัดสรรงบประมาณให้ กกต.เพ่ือท าประชามติในประเด็นเห็นชอบกับวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ให้ ยกเลิก 

ม. 256 และให้มีการตั้ง สสร.เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
3) แสดงเจตนาเป็นสัตยาบรรณว่า หลังจากรัฐธรรมนูญใหม่ร่างเสร็จแล้ว จะยุบสภา ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ

ให้กลไกทางการเมืองต่างๆเป็นไปตามสิ่งที่ร่างในรัฐธรรมนูญใหม่ 
กล้าเอ่ยปากไหมคุณประยุทธ์ ถ้าเป็นตามนี้ แรงกดดันให้ “ยุบสภาทันที” จากผู้ชุมนุมน่าจะผ่อนคลายลง 
ถ้าหากยังยึกยัก เกรงว่าเสียงตะโกนอาจเปลี่ยนเสียงจาก “ยุบสภา” เป็น “ออกไป ออกไป” ครับ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2284488 
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29 กรกฎาคม 256 

 “สุทิน” คาดเสนอร่างแก้ รธน.ไม่เกิน 10 ส.ค.นี ้

 
รัฐสภา 29 ก.ค.-ประธานวิปฝ่ายค้านคาดกมธ.แก้ รธน.เสนอร่างแก้ไม่เกิน 10 ส.ค.นี้ แนะภาคประชาชน

ร่วมเสนอร่าง เพื่อให้การด าเนินการควบคู่และรวดเร็ว 
นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมนี้

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2460 จะหยิบยกเรื่องเวลาที่ใช้ในการศึกษา ส่วนเรื่องเนื้อหา ต้องให้ที่ประชุมสรุปได้แล้วว่าต้องแก้อย่างไร ประเด็นไหน 
ให้สังคมได้รู้ชัดขึ้น ซึ่งมองว่า เนื้อหาต้องรีบสรุปและเวลาต้องกระชับ เพ่ือให้ทุกอย่างจบและเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 10 สิงหาคมนี้ 

“แม้ว่าจะด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้น แต่ก็อยากแนะน าภาคประชาชนยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญได้เลย ไม่
จ าเป็นต้องรอกรรมาธิการ ซึ่งเมื่อภาคประชาชนยื่นแล้ว จะเป็นการเร่งให้กรรมาธิการหรือรัฐบาลยื่นร่า งประกบเพ่ือให้
การด าเนินงานที่เร็วขึ้น และพรรคเพ่ือไทยสนับสนุนภาคประชาชน ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางแก้ไขที่สมบูรณ์ที่สุด 
ส าหรับกรรมาธิการชุดนี้ จะต้องศึกษาลงไปถึงประเด็น และปัญหา ท าให้มีการท างานที่ล่าช้า ซึ่งตรงนี้ท าให้พรรคเพ่ือ
ไทยมองว่าจ าเป็นที่จะต้องเร่งท า” ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าว 

นายสุทิน กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญจะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมแก้ไข ซึ่งวันนี้อยากได้รัฐธรรมมูญที่ดีและไม่
ช้าเกินไป การเสนอในตอนแรกท่ีจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) แต่การตั้งสสร.อาจจะท าให้มีความล่าช้า จึงต้องคิดกัน
ว่าจะท าอย่างไรให้ได้เนื้อหาที่ดีและไม่ช้าจนเกินไป.-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-481800 
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พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.22 น. 

ร้อง กกต. สอบรีรันละคร 'กรุงศรีวิไล' หวั่นได้เปรียบ ลต.ซ่อม 

 
     

พรรคก้าวไกล ร้องกกต. สอบปมช่อง 7 รีรันละคร “เพลงรักผาปืนแตก” หว่ันท า “กรุงศรีวิไล” ได้เปรียบ
ในการเลือกตั้งซ่อม-ผิดกฎหมายห้ามใช้สื่อหาเสียง จี้ระงับอากาศ 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ผู้อ านวยการเลือกตั้ง
ซ่อมสุมทรปราการเขต 5 พรรคก้าวไกล  เป็นตัวแทนนายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลเข้ายื่นค าร้องต่อ 
กกต. ขอให้ตรวจสอบกรณีสถานีโทรทัศน์ช่อง 7น าละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร
พรรคพลังประชารัฐร่วมแสดงมาออกอากาศซ้ าช่วงเวลา09.30-10.20 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยออกอากาศตั้งแต่วันที่ 
15 ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการแล้ว จึงเห็นว่าอาจเป็นเรื่องท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) พรรคการเมือง ห้ามไม่ให้พรรค
การเมือง ผู้สมัครใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์หาเสียงเลือกตั้งได้เอง เว้นเป็นกรณีที่รัฐจัดให้ จึงเห็นว่าต้องมีการระงับการ
ออกอากาศละครดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ได้ไปร้องต่อช่อง 7 เพราะมองว่าตนเองไม่มีอ านาจที่จะไปตรวจสอบเขา จึงต้องมาร้อง
ต่อกกต.ว่าจะสั่งการให้ระงับหรือมีดุลยพินิจอย่างไร ซึ่งการในร้องครั้งนี้ก็ได้ส่งผังรายการที่ละครดังกล่าวเริ่มฉายตั้งแต่
วันที่ 15 ก.ค.-20 ส.ค. 

“เราก็ไม่เคยรู้มาก่อน มารู้ตอนผู้สมัครของพรรคไปเดินหาเสียง แล้วประชาชนมาเล่าว่ามีละครรีรันช่อง 7 คุณ
กรุงศรีวิไล ร่วมแสดง เราก็กลัวว่าจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และคุณกรุงฯจะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็คงไม่ได้ เพราะท่านก็
เป็นอดีตส.ส.มาหลายสมัย ขณะเดียวกันย่อมต้องรู้ว่ามีกฎหมายเลือกตั้งท าไม่ได้ มันเข้าข่ายจูงใจให้ประชาชนไป
ลงคะแนน  เป็นเรื่องที่ผู้สมัครต้องรับรู้โดยสามัญส านึกอยู่แล้ว  ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วเหมือนเป็นการ
โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ในช่วงระหว่างเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายก็ห้ามผู้สมัครใช้วิทยุโทรทัศน์ในการหาเสียงเว้นแต่กกต.จัด
ให้   แต่เราก็ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลท าเอกสาร และติดช่วงหยุดยาวจึงท าให้เพ่ิงมาร้องกกต.ในวันนี้ ”  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787147 
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29 กรกฎาคม 2563 12:25 น.   

"ก้าวไกล" ร้อง กกต. สอบละครช่อง 7 รีรันท า “กรุงศรีวิไล“ ได้เปรียบเลือกตั้งซ่อม สส. 
เขต 5 สมุทรปราการ ผิด กม. ห้ามใช้สื่อหาเสียง  
 

 
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ผู้อ านวยการ

เลือกตั้งซ่อมสุมทรปราการเขต 5 พรรคก้าวไกล  เป็นตัวแทนนายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เข้ายื่นค า
ร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบกรณีสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 น าละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ร่วมแสดงมาออกอากาศซ้ าช่วงเวลา 09.30-10.20 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งส.ส.สมุทรปราการแล้ว จึงเห็นว่าอาจเป็นเรื่องท า
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง เพราะ พ.ร.ป.พรรคการเมืองห้ามไม่ให้พรรคการเมือง ผู้สมัครใช้สื่อวิทยุ
โทรทัศน์หาเสียงเลือกตั้งได้เอง เว้นเป็นกรณีที่รัฐจัดให้ จึงเห็นว่าต้องมีการระงับการออกอากาศละครดังกล่าว 

นายอ านาจ ระบุด้วยว่า ไม่ได้ไปร้องต่อช่อง 7 เพราะมองว่าตนเองไม่มีอ านาจที่จะไปตรวจสอบเขา จึงต้องมา
ร้องต่อ กกต.ว่าจะสั่งการให้ระงับหรือมีดุลยพินิจอย่างไร ซึ่งการในร้องครั้งนี้ก็ได้ส่งผังรายการที่ละครดังกล่าวเริ่มฉาย
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-20 ส.ค. 

“เราก็ไม่เคยรู้มาก่อน มารู้ตอนผู้สมัครของพรรคไปเดินหาเสียง แล้วประชาชนมาเล่าว่ามีละครรีรันช่อง 7 คุณ
กรุงศรีวิไล ร่วมแสดง เราก็กลัวว่าจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และคุณกรุงศรีวิไล จะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็คงไมได้ เพราะ
ท่านก็เป็นอดีตส.ส.มาหลายสมัย ขณะเดียวกันย่อมต้องรู้ว่ามีกฎหมายเลือกตั้ งท าไม่ได้ มันเข้าข่ายจูงใจให้ประชาชนไป
ลงคะแนน  เป็นเรื่องที่ผู้สมัครต้องรับรู้โดยสามัญส านึกอยู่แล้ว  ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วเหมือนเป็นการ
โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ในช่วงระหว่างเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายก็ห้ามผู้สมัครใช้วิทยุโทรทัศน์ในการหาเสียงเว้นแต่ กกต.จัด
ให้ แต่เราก็ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลท าเอกสาร และติดช่วงหยุดยาวจึงท าให้เพ่ิงมาร้อง กกต.ในวันนี้ ” นายอ านาจ 
กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172969  

https://siamrath.co.th/n/172969
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200729/5356f51d042fcbe840cab40a79eafb16ebfdb6c1d36a6e0d098de7a47341a00b.jpg?itok=TsqYc3FI
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29 ก.ค. 2563 12:30     

“ก้าวไกล” จี ้กกต. สั่งช่อง 7 ระงับออกอากาศละคร “เพลงรักผาปืนแตก” ท า “กรุงศรีวิไล 
“ ได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมส.ส. 
 

 
 
 
 
 
 
 
“ก้าวไกล” จี้กกต. สั่งช่อง 7 ระงับออกอากาศละคร “เพลงรักผาปืนแตก” ท า “กรุงศรีวิไล “  

ได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ ชี้ผิดกม. อัดเจ้าตัวอ้างไม่รู้ ไม่ได้ เป็นส.ส.หลายสมัยต้องมี
สามัญส านึก 

วันนี้ ( 29 ก.ค.) นายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อมสุมทรปราการเขต 5 พรรคก้าวไกล เป็น
ตัวแทนนายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลเข้ายื่นค าร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบกรณีสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
น าละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐร่วมแสดงมาออกอากาศซ้ า
ช่วงเวลา09.30-10.20 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยออกอากาศตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการแล้ว จึงอาจเป็นเรื่องท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง เพราะพ.ร.ป.พรรค
การเมืองห้ามไม่ให้พรรคการเมือง ผู้สมัครใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์หาเสียงเลือกตั้งได้เอง เว้นเป็นกรณีที่รัฐจัดให้ จึงเห็นว่า
ต้องมีการระงับการออกอากาศละครดังกล่าว 

นายอ านาจ ระบุด้วยว่า ไม่ได้ไปร้องต่อช่อง 7 เพราะมองว่าตนเองไม่มีอ านาจที่จะไปตรวจสอบเขา จึงต้องมา
ร้องต่อกกต.ว่าจะสั่งการให้ระงับหรือมีดุลยพินิจอย่างไร ซึ่งในการร้องครั้งนี้ได้ส่งผังรายการที่ละครดังกล่าวเริ่มฉายตั้งแต่
วันที่ 15 ก.ค.-20 ส.ค. 

“เราก็ไม่เคยรู้มาก่อน มารู้ตอนผู้สมัครของพรรคไปเดินหาเสียง แล้วประชาชนมาเล่าว่ามีละครรีรันช่อง 7 คุณ
กรุงศรีวิไล ร่วมแสดง ก็กลัวว่าจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และคุณกรุงฯจะบอกไม่รู้ไม่เห็น คงไมได้ เพราะท่านก็เป็น
อดีตส.ส.มาหลายสมัย ขณะเดียวกันย่อมต้องรู้ว่ามีกฎหมายเลือกตั้งท าไม่ได้ มันเข้าข่ายจูงใจให้ประชาชนไปลงคะแนน 
เป็นเรื่องที่ผู้สมัครต้องรับรู้โดยสามัญส านึกอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลท าเอกสาร และติดช่วงหยุดยาวจึง
ท าให้เพิ่งมาร้องกกต.ในวันนี้” 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000077356 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000077356
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วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 13.14 น. 

 ‘ก้าวไกล’ร้อง‘กกต.’สอบละครช่อง7รีรัน ท า‘กรุงศรีวิไล’ได้เปรียบเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ 

 
ก้าวไกล ร้องกกต. สอบละครช่อง 7 รีรันท า “กรุงศรีวิไล” ได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สุมทร

ปราการ ผิดกม. ห้ามใช้สื่อหาเสียง-  จี้ระงับอากาศ ชี้เจ้าตัวอ้างไม่รู้ไม่ได้ เหตุเป็นส.ส.หลายสมัย          
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการเขต 5 พรรคก้าว

ไกล  เป็นตัวแทนนายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลเข้ายื่นค าร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบกรณี
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 น าละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐร่วม
แสดงมาออกอากาศซ้ าช่วงเวลา 09.30-10.20 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยออกอากาศตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่
มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการแล้ว จึงเห็นว่า อาจเป็นเรื่องท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบใน
การเลือกตั้ง เพราะพ.ร.ป.พรรคการเมืองห้ามไม่ให้พรรคการเมือง ผู้สมัครใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์หาเสียงเลือกตั้งได้เอง เว้น
เป็นกรณีที่รัฐจัดให้ จึงเห็นว่า ต้องมีการระงับการออกอากาศละครดังกล่าว 

นายอ านาจ ระบุด้วยว่า ไม่ได้ไปร้องต่อช่อง 7 เพราะมองว่าตนเองไม่มีอ านาจที่จะไปตรวจสอบเขา จึงต้องมาร้อง
ต่อกกต.ว่าจะสั่งการให้ระงับหรือมีดุลยพินิจอย่างไร ซึ่งการในร้องครั้งนี้ก็ได้ส่งผังรายการที่ละครดังกล่าวเริ่มฉายตั้งแ ต่
วันที่ 15 ก.ค.-20 ส.ค. 

“ เราก็ไม่เคยรู้มาก่อน มารู้ตอนผู้สมัครของพรรคไปเดินหาเสียง แล้วประชาชนมาเล่าว่ามีละครรีรันช่อง 7 คุณกรุง
ศรีวิไล ร่วมแสดง เราก็กลัวว่าจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และคุณกรุงฯจะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็คงไมได้ เพราะท่านก็เป็น
อดีตส.ส.มาหลายสมัย ขณะเดียวกันย่อมต้องรู้ว่ามีกฎหมายเลือกตั้งท าไม่ได้ มันเข้าข่ายจูงใจให้ประชาชนไป
ลงคะแนน  เป็นเรื่องที่ผู้สมัครต้องรับรู้โดยสามัญส านึกอยู่แล้ว  ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วเหมือนเป็นการ
โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ในช่วงระหว่างเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายก็ห้ามผู้สมัครใช้วิทยุโทรทัศน์ในการหาเสียงเว้นแต่กกต.จัด
ให้   แต่เราก็ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลท าเอกสาร และติดช่วงหยุดยาวจึงท าให้เพ่ิงมาร้องกกต.ในวันนี้ ” นายอ านาจ 
กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508236 

https://www.naewna.com/politic/508236
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29 กรกฎาคม 2563 

ก้าวไกลร้องสอบรีรันละครที่ “กรุงศรีวิไล” แสดง 

 
 
ส านักงานกกต. 29 ก.ค.-ก้าวไกลร้องกกต.สอบช่อง 7 รีรันละครที่ “กรุงศรีวิไล” แสดง ชี้ส่งผลได้เปรียบ

เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ ระบุเจ้าตัวอ้างไม่รู้ไม่ได้ เป็นส.ส.หลายสมัยแล้ว 
นายอ านาจ สถาวรฤทธิ์ ผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 พรรคก้าวไกล เป็นตัวแทนนายอิศราวุธ 

ณ น่าน ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกล เข้ายื่นค าร้องต่อกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณีสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 น าละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปราการพรรคพลัง
ประชารัฐร่วมแสดงด้วยมาออกอากาศซ้ าช่วงเวลา 09.30-10.20 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่าน
มา ซึ่งเป็นช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการแล้ว จึงเห็นว่าอาจเป็นเรื่ องท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง เพราะพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองห้ามพรรคการเมือง ผู้สมัคร ส.ส.ใช้สื่อวิทยุ
โทรทัศน์หาเสียงเลือกตั้งได้เอง เว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐจัดให้ จึงเห็นว่าต้องระงับการออกอากาศละครดังกล่าว 

“ไม่ได้ไปร้องที่ช่อง 7 เพราะผมไม่มีอ านาจไปตรวจสอบเขา จึงต้องมาร้องกกต.ว่าจะสั่งการให้ระงับหรือมีดุลย
พินิจอย่างไร ซึ่งการร้องครั้งนี้ได้ส่งผังรายการที่ละครดังกล่าวเริ่มฉายตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม ซึ่งเราก็
ไม่เคยรู้มาก่อน มารู้ตอนผู้สมัครของพรรคไปเดินหาเสียงแล้วประชาชนเล่าว่ามีละครรีรันช่อง 7 คุณกรุงศรีวิไลร่วมแสดง
ด้วย เราก็กลัวว่าจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และคุณกรุงฯจะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็คงไมได้ เพราะท่านเป็นอดีตส.ส.มา
หลายสมัย ย่อมต้องรู้ว่ามีกฎหมายเลือกตั้งท าไม่ได้ มันเข้าข่ายจูงใจให้ประชาชนไปลงคะแนน เป็นเรื่องที่ผู้สมัครต้อง
รับรู้โดยสามัญส านึกอยู่แล้ว ว่าท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้ว เหมือนเป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ในช่วง
ระหว่างเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายห้ามผู้สมัครใช้วิทยุโทรทัศน์หาเสียง เว้นแต่กกต.จัดให้ แต่เราก็ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล
ท าเอกสาร และติดช่วงหยุดยาวจึงท าให้เพ่ิงมาร้องกกต.ในวันนี้” นายอ านาจ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-482003 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-482003
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29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:28 น.  

'ก้าวไกล'ชงแก้รัฐธรรมนูญ  
5 มาตราหวังโละ 'ส.ว.' เช็กบิล'คสช.' 
 

 
 

29 ก.ค.2563 - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมคณะร่วมแถลงข่าวถึงข้อเสนอในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 ว่าพรรคก้าวไกลมีการประชุมและมีมติที่เป็นข้อเสนอถึงการแก้ไขวิกฤติการเมือง 5 ข้อ 1.ยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2.ทบทวนคดีความทางการเมือง 3.เลิกคุกคามนักศึกษาและประชาชน 4.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ลาออกจากนายกฯ และ 5.แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีการตั้ง สสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดีหลังจากได้เคยมีข้อเสนอ
ไป แต่ประเด็นทางการเมืองได้มุ่งเน้นไปยังเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้น พรรคก้าวไกลจึงมีข้อเสนอเพ่ิม เติมอีก 5 
ข้อเพ่ือผ่าทางตันประเทศ น าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่ใช่เป็นใบอนุญาตในการต่ออายุให้กับรัฐบาลชุดนี้ โดยขอ
เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 มาตรา คือ มาตรา 269, 270, 271, 272 ที่เป็นบทเฉพาะกาลเกี่ยวข้องกับสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) และมาตรา 279 ที่ให้การรับรองประกาศ คสช.ที่กระท าก่อนหน้านี้ ชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับข้อเสนอ
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 5 มาตรา ที่น่าจะเป็นการหาฉันทามติได้ง่าย เป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟ   
นายชัยธวัธ ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า รายละเอียดการขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 5 มาตรา หลังจากนี้
จะมีการหารือร่วมกับ ส.ส.เพ่ือรวบรวมรายชื่อให้ได้ 1ใน 5 ให้ได้จ านวน ส.ส.ประมาณ 100 คน เพ่ือที่จะได้ยื่นต่อที่
ประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ิมเติมหมวดจัดท าแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และเสนอให้มีการปิดสวิตช์ ส.ว. อย่างเป็นทางการ 
เพ่ือป้องกันหากมีการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ส.ว. ก็จะไม่มีส่วนเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ยกเลิกการเข้า
มามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายปฏิรูประเทศของ ส.ว. ด้วย ซึ่งจะน ามาสู่การปลดล็อกเพ่ือเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
อย่างสันติ เชื่อว่า หากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองได้จริง ที่ประชุมสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได้ทันในสมัยประชุมสภานี้   
นายปดิพัทธ์ สันติธาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า เราจะหาทางออกไม่ได้ ถ้าไม่มีการท ารัฐธรรมนูญที่มาจาก
ประชาชน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ยังไม่มีการพิจารณา
กันมาถึงเรื่องนี้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรวบรวมคนหลากหลายกลุ่มให้ทุกคนรู้สึกมี ส่วนร่วมอย่างแท้จริง และ 
กมธ.เองจะศึกษาแนวทางการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเอามาเสนอต่อที่ประชุมสภาเร็วๆนี้ นอกจากนี้ 
การจัดท าประชามติ2559 ก็มีปัญหามาก ดังนั้นต้องแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ เพ่ือให้การแสดงความคิดเห็นในการลง
ประชามติเป็นไปอย่างปลอดภัย 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72812 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/72812
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29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:19 น.     

  'เพื่อไทย' เดินเกมแก้รัฐธรรมนูญหวังจบในสมัยประชุมนี้ 
 

 
29 ก.ค.2563 -  นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

วิสามัญพิจารณาศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า 
กมธ.ในฝั่งพรรคเพ่ือไทยได้พูดกันว่า วันที่ 31 ก.ค. จะหยิบยกเรื่องการกระชับเวลาในการศึกษามาหารือ เพ่ือที่จะไม่ต้อง
ทอดเวลาออกไป ส่วนเนื้อหาจะต้องให้ที่ประชุม กมธ. สรุปในเบื้องต้นว่า ที่ศึกษากันมานั้นเห็นควรจะต้องแก้อย่างไร 
ประเด็นไหน เพ่ือให้สังคมได้เห็นชัดเจนขึ้น เพราะท่ีผ่านมาเพียงแค่ศึกษา แต่ยังไม่ได้สรุป ดังนั้น ที่ประชุม กมธ. ในวันที่ 
31 ก.ค. จะต้องรีบสรุป เพราะเราตั้งใจกันว่าอยากให้กระบวนการทุกอย่างจบ โดยเราตั้งเป้าว่าจะต้องเสนอเข้าสภา
ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ดังนั้น ขั้นตอนการศึกษาควรจะเสร็จอย่างช้าวันที่ 10 ส.ค. จากนั้นก็น าเรื่องเข้าสู่สภาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญเสนอได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้ 

“นี่คือความตั้งใจของพรรคเพ่ือไทย และจะมีการประชุมร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เช้าวันศุกร์ (31 ก.ค.) ก่อน
จะมีการประชุม กมธ. แม้เราจะมีความตั้งใจอย่างนี้ แต่เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจน และทันต่อความประสงค์ของ
สังคม ผมขอแนะน าว่า อยากให้ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา ประชาชน หรือองค์กรต่างๆ เสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้เลย ไม่ต้องรอ กมธ.ก็ได้ เนื่องจาก กมธ.เป็นการศึกษาของสภา  ซึ่งประชาชนสามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได้เหมือนกัน และผมทราบว่ามีประชาชนร่างไว้นานแล้ว ฉะนั้นสามารถยื่นก่อนที่ กมธ. จะสรุปได้เลย เพราะจะเป็นการ
กระตุ้นให้ กมธ.และรัฐบาล เร่งท าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาประกบ เพ่ือจะได้เร็วขึ้น และพรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนร่าง
ของประชาชน เมื่อเข้าสู่สภา เราจะได้มีร่างที่หลากหลายว่าจะแก้กันอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ท่ีสุด”นายสุทิน กล่าว 

เมื่อถามว่า มีสัญญาณจากวุฒิสภา (ส.ว.) ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า ตอนแรกเรามี
ความหวังกับ ส.ว.น้อย หรือแทบจะไม่มีความหวังเลย หากจะแก้ได้ในส่วนของ ส.ว. ก็แก้ได้บางประเด็น แต่ในระยะหลัง
เห็นว่า สถานการณ์เริ่มเป็นบวกขึ้น หลังจากที่มีเสียงของประชาชน และนิสิต นักศึกษา เรียกร้อง เราจึงมีความหวังกับ 
ส.ว. เหมือนกัน 

นายสุทิน กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรคเพ่ือไทย ยังไม่ได้สรุปว่าจะแก้ทั้งฉบับ หรือบางมาตราเพ่ือให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญง่ายขึ้น แต่เห็นว่า แก้อย่างไรก็ตามที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมแล้ว พรรคเพื่อไทยก็มีประเด็นที่จะเสนอผ่านประชาชน ซึ่งในความตั้งใจของเรา คิดว่ามีการแก้จ านวนมากหรือใหญ่ 
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แต่ต้องฟังเสียงประชาชน และโอกาสที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้หากแก้ใหญ่ หรือแก้ทั้งฉบับ จะต้องใช้เวลามาก เราจึงคิดว่า 
เราอยากได้เนื้อหารัฐธรรมนูญที่ดี และเวลาที่เหมาะ คิดว่าการตั้ง ส.ส.ร. เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด แต่อาจจะช้า ใช้เวลามาก 
ดังนั้น ทาง กมธ. ก าลังคิดกันว่า ถ้าไม่ใช่ ส.ส.ร. จะเป็นอะไรได้บ้าง บางคนบอกว่าแก้มาตรา 256 ก็พอ บางส่วนคิดว่า
ควรจะแก้สาระในรัฐธรรมนูญเลย ซึ่งจะท าให้เร็วขึ้น 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72811 
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 13:11 น. 

 “ทักษิณ” เคาะแล้ว “สุดารัตน์”  
ตัวแทนเพ่ือไทยชิงผู้ว่า กทม. ชน “ชัชชาติ” 

 
ทักษิณ เคาะแล้ว ให้ “คุณหญิงสุดารัตน์” ลงผู้ว่า กทม.ตัวแทนพรรคเพื่อไทย ชน “ชัชชาติ” 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) ว่า แหล่งข่าวระดับสูงยืนยันว่า คุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้หารือกับ นายทักษิณ ชินวัตร แล้วว่า จะลง รับสมัครชิง
ต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามของพรรค 

แหล่งข่าวระบุเหตุผลว่า “นายทักษิณ เห็นชอบให้คุณหญิงสุดารัตน์ ลงสมัครผู้ว่า กทม. เพราะจะได้พิสูจน์
ตัวเอง และลดอ านาจจากในพรรค อีกทั้งการเลือกตั้งท่ัวไประดับประเทศ คงต้องรออีกนาน ขณะที่การเลือกตั้งใหญ่
ระดับท้องถิ่นที่จะมาถึงเร็วที่สุดคือ ผู้ว่า กทม. การส่งคุณหญิงสุดารัตน์ จะเป็นการตรึงฐานเสียง กทม. และดึง

กระแสของพรรคไว้ได้”  
ทั้งนี้ สมาชิกพรรค และตัวแทนของ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และสมาชิกสภาเขต (สข.) รวมทั้ง ส.ส. 

กทม. ของพรรคเพ่ือไทย ต่างสนับสนุน คุณหญิงสุดารัตน์ เพราะเห็นว่าการลงรับสมัครมีตัวแทนพรรคโดยตรง ย่อม
ดีกว่าน าฐานเสียงไปสนับสนุน “ผู้ลงรับสมัครในนามอิสระ” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ อดีตแกนน าพรรคเพ่ือไทย ได้ประกาศลงรับสมัคร
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.) ในนามผู้สมัครอิสระ โดยมีแกนน าพรรคเพ่ือไทยคนส าคัญหลายคนประกาศ
สนับสนุน  เช่น นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการบริหารพรรคเพ่ือ
ไทย ก็สนับสนุนนายชัชชาติ เช่นกัน โดยระบุว่า “หนึ่งเสียงของผม ขอมอบให้คุณ ชัชาติ สิทธิพันธุ์ ผมเคยโชคดีมีโอกาส
ท างานร่วมกับท่าน ท่านเป็นคนมีความสามารถและรักห่วงใยประชาชน” 
แหล่งข่าวจากคนใกล้ชิด “นายทักษิณ ชินวัตร” เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้นายชัชชาติ ได้เดินทางไปพบกับนายทักษิณ 
และแจ้งขออนุญาตเพ่ือขอลงรับสมัครผู้ว่ากทม. ในนามอิสระ เพราะในความไม่เป็นเอกภาพในพรรค ทั้งทีมหัวหน้า
พรรค และทีมของคุณหญิงสุดารัตน์ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในพรรค และต้องวางแผนในการท าแคมเปญ เลือกตั้งล่วงหน้า 
จึงต้องขอลงในนามอิสระ ซึ่งนายทักษิณ ก็รับทราบแล้ว 

บุคคลใกล้ชิดนายทักษิณและครอบครัวชินวัตรให้ความเห็นด้วยว่า “เขาไม่ได้อยู่ ๆ มาลง เขาปรึกษาผู้ใหญ่
หมดแล้ว และส่วนตัวเห็นว่า ถ้านายชัชชาติลงรับสมัครแล้ว พรรคไม่ควรส่งสู้ เพราะจะตัดคะแนนกันเอง และอาจแพ้
การเลือกตั้งซ้ ารอยที่ผ่านมาได้ มีความนิยมอย่างเดียวไม่พอต้องมีผู้สนับสนุนทางการเงินด้วย” 

 
  อ้างอิง : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-497757ห 

 

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-497757
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วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

เมื่อความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ปรากฏตัว  
โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 

 
 

 
 

ในสถานการณ์ที่ด าเนินอยู่ คงยังไม่สามารถประเมินกันได้ในระยะยาวว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ 
และการตอบโต้ของรัฐนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหน 

ผมได้แต่สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดอะไรลงไปได้ เพราะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ
ประท้วง ทั้งในแง่การเมืองเรื่องการประท้วง หรือยุทธศาสตร์ -ยุทธวิธีในการประท้วง ประเภทที่สามารถธิบาย “สูตร
ส าเร็จ” ของการประท้วงได้ว่าจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และจะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงไหม แค่ไหน เพียงไร ควรท า
อย่างไร ฯลฯ   

1.จากประสบการณ์ที่มีโอกาสพบปะกับ “เด็ก” หลายคน (“เด็ก” ในความหมายนี้คือเรียกกันตามอายุ ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายจะให้คุณค่าใดๆ ว่ารู้น้อยกว่า หรือไม่รู้ หรือไม่พร้อม) ซึ่งภายหลังก็ทราบว่าอ้าว เจ้านี่ เจ้านั่นเองเหรอเนี่ย 
ผมไม่เคยพบว่าเขาถามอะไรผมว่าควรจะท าอะไร และในอีกด้านหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร เชื่ออะไร หรือถ้าผมมี
ทรรศนะเรื่องใดผมก็พบว่าบางคนก็ชี้แจงเลยว่าเขาไม่คิดแบบที่ผมคิด นี่ผมกล่าวรวมๆ ในสถานการณ์ 6 ปีที่ผ่านมาเลย
นะครับ 

เมื่อตอนหกปีก่อน ภายหลังการท ารัฐประหาร ผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกเชิญตัวไปคุยในค่ายทหาร (ไม่ถูกเรียกอย่าง
เป็นทางการด้วยซ้ า) หนึ่งในบทสนทนา คือ ความห่วงใยของเจ้าหน้าที่รัฐต่อสถานการณ์บ้านเมือง (ในแบบของเขา) และ
เขา (หลายคน) ยังขอความร่วมมือว่าให้ช่วยอธิบายให้เด็กๆ รุ่นใหม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมือง ไม่นับว่ามีการ
สอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างผมกับบรรดาผู้มีอิทธิพลทางความคิดหลายท่าน) 
มาถึงหลังจากนั้น บรรยากาศการเรียนเอง เด็กก็รู้อะไรมากขึ้น ไม่ได้รู้จากห้องเรียน  ขนาดนั่งเรียนพวกเขายังเปิด
อินเตอร์เน็ตไปไหนต่อไหน อย่าไปเชื่อว่าพวกเขาไม่สนใจเรียน บางทีพวกเขาอ่านอะไรที่น่าสนใจกว่าสิ่งที่สอนใน
ห้องเรียน หรืออ่านอะไรเพ่ือตรวจสอบสิ่งที่สอนในห้องเรียนด้วยซ้ า (ผมเคยแอบเห็นสิ่งที่เด็ก ม.ต้นคนหนึ่งอ่านบน
รถไฟฟ้า ผมถึงกับไม่เชื่อสายตาตนเอง) 

ดังนั้น ความเข้าใจเรื่องแกนน า เรื่องขบวนการนักศึกษา การปลุกระดมนั้นไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของ
มหาวิทยาลัย หรือในห้องเรียนแล้วครับ ต่อให้อาจารย์หลายคนที่ถูกหมายหัวว่ามีอิทธิพลกับเด็กสมัยนี้ ลองไปดูในชั้น

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A1.jpg
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เรียนได้ครับ เขาอาจไม่ใช่อาจารย์ที่สอนสนุก สอนเก่ง แต่คนที่ติดตามเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นหรือใน
ห้องเรียนนั้นด้วยซ้ า 

แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือ เด็กสมัยนี้หลุดพ้นจากประวัติการเคลื่อนไหวอย่างเป็นเส้นตรง ไม่เหมือนคนรุ่นผมที่ต้องมี
คนเดือนตุลาเป็นหมุดหมาย ต้องฟัง ต้องอ่าน ต้องตาม เด็กสมัยนี้เขารู้จักโลกท่ีกว้างไกลกว่าที่เรารู้จัก และท าอะไรที่เรา
นึกไม่ถึงก็มาก หลายปีก่อนผมเองยังไม่รู้จักโจชัว หว่องเลย จ าได้ว่าเจ้าเนติวิทย์เพ่ิงเข้าคณะมา แล้วก็บอกว่าอยากจะจัด
งาน 6 ตุลาฯ จุฬาฯมองอนาคต แล้วก็เม่ือจะมีงาน ลูกศิษย์ผมอีกกลุ่มซึ่งก็คือรุ่นพ่ีเจ้าแฟรงค์ที่อยู่ในฝ่ายความม่ันคงเอง
ก็มาเล่าว่า พวกเขาก็ยังงงว่าเจ้าโจชัวนี่มันคือใคร ตอนไปประชุมการตั้งรับสถานการณ์การจัดงานนี้โดยเจ้ารุ่นน้องสุด
แสบคนนี้ 

มาถึงการย้อนกลับไปที่ 2475 นี่ก็คงจะเป็นเรื่องอีกด้านหนึ่ง ที่คงไม่มีใครคาดถึง อย่าลืมว่าช่วงหลังรัฐประหาร
ใหม่ๆ การเคลื่อนไหวย้อนกลับไปที่ 1984 มากกว่า คืออ่านหนังสือ 1984 ในที่สาธารณะของเจ้าแชมป์ แล้วโดนจับโดน
ลาก 

ผมจ าได้ว่าในงานเมื่อเร็วๆ นี้ที่ FCCT ตอนร าลึก 24 มิถุนา เจ้าแชมป์นี่เองก็มาให้ความเห็นในงานว่าท าไม 
2475 จึงกลายเป็นประเด็นส าหรับคนรุ่นนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความหมดหวังของคนรุ่นเขาต่อคนเดือนตุลาในฐานะ
ต้นแบบ 

2.การเคลื่อนไหวในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่แค่การเชื่อมประสานโลกออนไลน์กับ โลกออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างง่ายๆ 
แต่เอาเข้าจริง มันมีโลกสี่โลกที่ซ้อนกันอยู่ในจินตกรรมของเขา 

 โลกแรก คือ โลกออฟไลน์คือชีวิตประจ าวันของเขา ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ปล่อยทุกอย่างออกมาหมด แต่จ าต้อง
แสดงอะไรอีกมากมาย อย่างเช่นการพยักหน้าว่าเข้าใจในห้องเรียน เขียนข้อสอบด้วยการเก็งว่าตอบอย่างไรจึงจะถูก 
(ใจ) เพราะเขาอาจไม่เชื่ออย่างนั้น เรื่องนี้อย่ามามองว่าอาจารย์ล้างสมอง เพราะไปถามว่าเด็กส ายวิทย์ที่ตอบข้อสอบ 
เขาตอบตามนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเขาตอบตามความจริง เขาอาจจะตอบเพราะเขาต้องการคะแนนเช่นกัน ไม่ได้
แปลว่าเขาแคร์หรือ give a shit กับสิ่งนั้น 

โลกที่สอง คือ โลกออนไลน์ ที่เราคิดว่าเขาจะท าอะไรก็ได้ ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะระบบออนไลน์พยายาม
บังคับให้เรามีตัวตนที่แท้จริงเพ่ิมขึ้น เช่นมี พ.ร.บ.คอมพ์มาก ากับ มีการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ ดังนั้นพวกเขาก็ต้อง
แสดงออกอีกตั้งหลายอย่างที่จะหลบรอด เช่น การพูดอ้อม การพูดด้วยรหัส การเข้าโปรแกรมที่ตรวจจับยากขึ้น การ
สร้างระบบบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนในบางโปรแกรม เช่น การสร้าง “แอคหลุม” เพ่ือตามและโพสต์ในทวิตเตอร์ 

โลกใบที่สาม คือโลกแห่งจินตนาการ คือการถอนสิ่งที่ถูกสร้างในจินตนาการเช่น นิยายต่างๆ ออกมาท าให้จริง 
เช่น การอ่าน 1984 แล้วถูกจับ การชูสามนิ้วซึ่งเป็นฉากที่แสดงการต่อต้านระบอบในภาพยนตร์ The Hunger Game 
เรื่องเหล่านี้ท าให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่จริงนั้นกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จริง และกลายเป็นความจริงใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

โลกใบที่สี่ คือ โลกแห่งความกึ่งจริงกึ่งเท็จ แต่มีความหมาย โดยเฉพาะในบ้านเราการมีชีวิตอยู่กับข่าวลือต่างๆ 
ที่บางทีถูกเสริมเติมแต่ง หรือบางทีก็เป็นข่าวจริง แค่เราเข้าไม่ถึง หรือเป็นข่าวจริงแต่ถูกตีตราจากคนมีอ านาจว่าเป็นข่าว
ปลอม หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ข่าวลือ/ข่าวปลอมก็คือข่าวจริงที่รัฐปฏิเสธนั่นแหละครับ 

3.“การเคลื่อนไหว” บางครั้งก็ไม่เหมือนกับ “ความเคลื่อนไหว” เพราะการเคลื่อนไหวมักถูกมองว่ามีขบวนการ 
มีการจัดตั้ง มีแกนน า มีท่อน้ าเลี้ยง แต่ความเคลื่อนไหวคือความเคลื่อนไหว ไม่ได้แปลว่ามันเกิดของมันเอง แต่มันเกิดได้
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ด้วยเหตุปัจจัยอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้เกิดในแบบที่ควบคุม หรือวางแผนได้ทั้งหมด เช่น การออกไปแสดงความคิดเห็นบาง
ประการแบบคนเดียว แต่พอถูกคุกคาม คนที่เห็นก็เกิดมีความรู้สึกที่คิดว่าฉันพร้อมจะท าอะไรสักอย่างเพ่ือแสดงออกใน
สิ่งที่ฉันคิด 

หลายคนมองเห็นว่า ความเคลื่่อนไหวในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยคนหน้าใหม่ที่ไม่มีประวัติ (หมายถึงรัฐไม่ได้เก็บ 
หรือติดตาม) สิ่งที่ควรจะถามกลับก็คือ ระบอบการเมือง แบบไหนล่ะที่ “ไม่เห็น” พวกเขา 
ค าตอบก็คือ ระบอบการเมืองที่นับเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองและการบริหารไงครับ เพราะมุ่งแต่จะมองว่าคนที่เห็น
ต่างที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาล รัฐและระบอบการเมืองเป็นพวกไม่หวังดี มุ่งไปจัดการคนพวกนั้น ลืมมองผู้ชม หรือผู้ที่ไม่ได้
เชียร์ และมองไม่เห็นปัญหาหรือทุกข์ของพวกเขา ตั้งแต่เรื่องการไม่มีงานท าหลังเรียนจบ กฎระเบียบสถานศึกษาที่
ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมและความพึงใจและผลประโยชน์ของผู้บริหาร การบริหารสถานการณ์โควิดที่ท าให้เด็กต้อง
เจอคุณภาพการสอนออนไลน์แบบตามมีตามเกิด พ่อแม่ตกงานหรือเจอแรงกดดันทางเศรษฐกิจ การแปลงรูปเปลี่ยนร่าง
กฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน 

ความเคลื่อนไหวในวันนี้จึงไม่ได้ซ้อนทับการเคลื่อนไหวที่เป็นมา จะไปดักตีหัว ดักอุ้ม ก็ยังงงๆ ไอ้ท านะท าได้ 
แต่ท าแล้วไม่รู้ว่าจะเจอความเคลื่อนไหวที่ไม่มีขบวนการได้อย่างไร ไอ้ครั้นจะจัดท าผังก็ท าได้ แต่การท าผังเป็นการท าผัง
แบบที่เชื่อว่ามันเกี่ยวโยงกัน ทั้งท่ีอาจไม่เกี่ยวโยงกันจริงๆ แบบที่คนท ามุ่งหวังจะท าให้เป็น 
4.ความเคลื่อนไหวไม่ได้แปลว่าส าเร็จ หากส าเร็จแปลว่าล้มรัฐบาล จัดตั้งรัฐบาลใหม่ หรือเปลี่ยนกฎกติกาอะไรได้ ความ
เคลื่อนไหวก็คือความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวคือการระบายออกซึ่งความรู้สึก แต่สิ่งที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวใน
ครั้งนี้ก็คือการได้เคลื่อนไหว และการลดทอนความชอบธรรมของรัฐบาล รัฐ และระบอบการเมืองลง  อย่าประเมินง่ายๆ 
ว่ารัฐเผด็จการนั้นอ่อนแอลง บางทีเขาอาจจะแค่อ่อนไหวแต่ไม่ได้อ่อนแอ หรืออ่อนแอแต่ไม่ได้พังทลายลงในวันเดียว 

หากความส าเร็จหมายถึงการล้มรัฐบาล สิ่งนี้ท าไม่ได้ด้วยการชุมนุมอย่างเดียวหรอกครับ แต่มันท าได้หรือ
ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลนั้นเปิดมาแต่ละแผลของความผิดพลาด หรือความไม่มีมาตรฐาน 
ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ านั้นเอาเข้าจริงไม่ใช่เงื่อนไขที่ประชาชนจะลุกฮือง่ายๆ หรือล้มรัฐบาลได้ เพราะที่
ไหนก็มีปัญหา 

ปัญหาอยู่ที่ฝีมือและนโยบายที่ออกมาแก้ต่างหากที่ท าให้เห็นว่าไม่เข้าใจวิธีแก้ หรือไม่เข้าใจสังคม เช่น 
คาดการณ์ว่ามีคนหลุดระบบการช่วยเหลือเดิมแค่ 3 ล้าน ทั้งที่จริงๆ มี เกือบ 9 ล้าน  

ที่หนักกว่านั้นคือการออกมาให้สัมภาษณ์ของผู้รับผิดชอบที่เติมเชื้อไฟลงไป  และที่ส าคัญในท้ายที่สุด 
กฎระเบียบและวีไอพีของรัฐบาลทั้งนั้นที่ท าให้การแพร่ระบาดนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก  พูดอีกอย่างคือ คนจน (จะ) 
หมดประเทศออกมาที่ถนน เขาก็ไม่ได้มาไล่รัฐบาลทันที โดยทั่วไปเขามาร้อง มาขอให้เกิดการแก้ปัญหา แต่เมื่อท าไม่ได้ 
ท าไม่เป็น ท าแต่ไม่ส าเร็จ แล้วยังเติมเชื้อไฟด้วยทรรศนะแย่ๆ อันนี้แหละครับ ปัจจัยด้านอารมณ์มันก็เลยปะทุออกมา  
หรือกรณีของการจัดการเรื่องคดีทายาทนักธุรกิจชื่อดังที่สร้างข้อกังขาให้กับประชาชน มากมายถึงกระบวนการยุติธรรม
ในบ้านเรา 

อีกมิติที่ส าคัญคือ การโค่นล้มรัฐบาลในหลายประเทศไม่ได้เกิดจากการลุกฮือของประชาชนโดยตรง หรือโดย
ฉับพลันทันที แต่อาจจะหมายถึงการที่ฝ่ายกุมอ านาจเริ่มแตกกัน และขาดเอกภาพ หรือเปลี่ยนทิศทางและการหันมาเข้า
ร่วมกับฝ่ายเรียกร้องมากข้ึน ซึ่งไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนจุดยืน แต่อาจจะท าไปเพื่อรักษาอ านาจของตนเองเอาไว้ก็ได้ 
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5.ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะบอกว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่มีส่วนท าให้สถานการณ์มาจนถึงวันนี้ แต่จะบอกว่าพรรค
อนาคตใหม่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในขณะนี้คงไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง 

ถ้าการท ารัฐประหารไม่ลากยาวมาจนถึงหกปีแล้วยังสืบสานอ านาจกันอย่างโจ๋งครึ่มแบบวันนี้ จะมีความ
เคลื่อนไหวเกิดขึ้นไหม นี่คือบทเรียนของพวกที่เชื่อว่าการท ารัฐประหารนั้นต้องจัดให้ยาว ต้องเปลี่ยนทุกอย่าง “อย่าให้
เสียของ” เพราะลืมผลที่ไม่ได้คาดคิดว่าระบอบที่ลากยาวด้วยอ านาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เวลาพังจะพั งยาวมาก 
เหมือนรอบที่แล้วที่ลากกันมาตั้งแต่ 2501-2516 เป็นต้น (พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าโต้กลับ หรือกลับมาอีกไม่ได้ แต่
มันมีราคาต้องจ่ายกันทุกฝ่าย) 

เมื่ อการปิดระบบการ เมืองลากยาวมากขึ้ น  มากกว่ ามาตรฐานเดิมๆ ที่ ใช้ เ วลาไม่นานในการ  
กลับสู่คนรุ่นใหม่ที่เติบโตทางการเมืองก็มากขึ้น มีจ านวนเสียงเพ่ิมขึ้น คนรุ่นเก่าที่รู้สึกอับตันกับขั้วขัดแย้งเดิมก็เพ่ิมขึ้น 
และอาจมองว่าคนที่ควรจะเป็นความหวังให้กับเขาก็ไม่ได้ท าหน้าที่ตามความคาดหวังของพวกเขา การเกิดพรรคแบบ
อนาคตใหม่ที่เสนอตัวเปลี่ยนแปลงระบบจากภายในระบบเอง ก็ท าให้เกิดอาการช็อกจากคนหลายฝ่าย โดยเฉพาะทั้ง
สองขั้วการเมืองเดิม บางคนในขั้วการเมืองเดิมก็รู้สึกว่าอนาคตใหม่ให้ค าตอบกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ และชัยชนะของ
อนาคตใหม่นั้นก็ยังมาจากการออกแบบระบบกติกาท่ีเชื่อว่าฝ่ายคนที่กุมอ านาจจะได้เปรียบด้วย 

ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ท่ามกลางข้อกังขาและถกเถียงว่าพรรคควรถูกยุบไหม (คนละเรื่อง
กับความผิดของคณะกรรมการบริหารที่ผิดได้ ถูกตัดสิทธิได้) พร้อมกับกระบวนการดูดและบีบให้พรรคก้าวไกลอ่อนแอ
ลง สิ่งที่เกิดขึ้นนับแต่นั้นก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่า พรรคการเมืองอย่างอนาคตใหม่นั้นเมื่อถูกยุบลง การขับเคลื่อนนอก
สภาก็ย่อมจะมีเพ่ิมขึ้น การไม่คงไว้ซึ่งพรรคการเมืองในฐานะสถาบันทางการเมือง ไม่ใช่ศัตรูทางการเมือง ท าให้
สถานการณ์ท่ีพรรคอนาคตใหม่อาจจะเป็นตัวแทนที่รวบรวมข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายเข้าไปท างานในรัฐบาลนั้นเป็นไป
ไม่ได้ หรือเรียกว่าชนะการเดินครั้งหนึ่ง แต่อาจแพ้ทั้งกระดาน แทนที่พรรคอนาคตใหม่จะท างานในสภาและกติกาที่คนมี
อ านาจร่างเอาไว้ ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างไหลลงมาตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งถนน และอินเตอร์เน็ต 

อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้พรรคอนาคตใหม่เองก็มีปัญหาภายในที่สมาชิกหลายคนไม่พอใจเช่นกัน อาทิระบบการคัด
สรรภายใน ซึ่งจะจริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่มันก็สะท้อนว่ามันมีความหลากหลายที่ยังไงพรรคของเขาก็ต้องเอาให้อยู่
อยู่ดี 

6.ส าหรับคนที่สนใจเรื่องราวที่เกิดข้ึนในวันนี้ ผมคิดว่าหนังสือที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ ได้แรงบันดาลใจ หรือมี
บทสนทนากับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้  (ไม่ได้แปลว่าเห็นใจหรือเห็นด้วย) กับสิ่งที่เกิดขึ้นในความเคลื่อนไหว หรืออ่านแล้ว
เปรียบเทียบปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีสี่เล่ม 

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 2545 เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง กรุงเทพฯ openbooks. ประจักษ์ ก้องกีรติ 2548 และ
แล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จันจิรา สมบัติพูนศิริ 2558 หัวร่อต่ออ านาจ : อารมณ์ขันและการประท้วงด้วยสันติวิธี 
กรุงเทพฯ มติชน วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2552 จุดไฟในสายลม : รัฐธรรมนูญ รัฐประหาร นายกฯ พระราชทาน และตุลา
การภิวัตน์ กรุงเทพฯ openbooks. 
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สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้คงไม่ใช่การ “ถั่งโถมโหมแรงไฟ” แต่เป็นการเรืองแสงที่บางทีเรามองเห็นว่าเป็นหิ่งห้อย บ้าง
ก็ว่าเป็นแค่ดาวเคราะห์ หรือสิ่งที่สว่างได้เพราะมีไฟกระทบ  หรือพวกเขาอาจจะเป็นเสมือนดาวฤกษ์มากมายที่ก าลัง
เปล่งประกายในการท้าทายและก าหนดอนาคตของพวกเขาเอง 

ท่ามกลางพายุแห่งอารมณ์อันเชี่ยวกราก หรือแม้กระทั่งความรู้สึกอันงุนงงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นใน “ชีวิตวิถี
ใหม่ทางการเมือง” ในวันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2281943 
บทความที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/article/news_2283138 
บทความที่เก่ียวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-497404 
 
  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2281943
https://www.matichon.co.th/article/news_2283138
https://www.prachachat.net/politics/news-497404
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 28 ก.ค. 2563 14:31    

“บิ๊กตู่” ต้อง “ท าจริง” มากกว่า“พูด”! 
 

“หากนักการเมืองรักบ้านเมืองจริง ช่วยกันชักฟืนออกจากไฟคนละท่อนเถิด ถ้าเรารู้ว่า เราเป็นฟืนที่เผา
บ้านเมือง ชักมันออกเสีย” 
 ค าพูด “เนวิน ชิดชอบ” นักการเมืองที่เคย “ใส่กับชักฟืนเข้าออกกองไฟการเมือง” หลายครั้ง วันนี้ “เนวิน” 
ปักหลักอยู่ที่เมือง “บุรีรัมย์” ... ยังคง “ชักใย” อยู่เบื้องหลังการเมืองไทยเช่นเดิม 
 “ค าพูด” ข้างต้นของ “เนวิน” ใช้เตือนผู้คนที่ก าลัง “ใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟการเมือง” ท าร้ายชาติทั้งเบื้องหน้า
เบื้องหลัง ทั้งทางตรงทางอ้อม เพ่ือแย่งชิงอ านาจ-ต าแหน่ง-เงินทอง-ผลประโยชน์ ล้วนเป็นฝีมือของ “กลุ่มนักการเมือง-
ข้าราชการ-นักธุรกิจเลว” นั่นแหละ 
งานนี้...ทุกคนต้องช่วยกัน “ชักฟืนออกจากกองไฟการเมือง” แล้วล่ะ? 
 รัฐบาลเครือข่าย “บิ๊กเหลี่ยม” กับพวก ได้อ านาจผ่านการเลือกตั้งหลายครั้ง แต่ไม่ท าผลงานให้ชาติกับ
ประชาชนเป็นหลัก กลับใช้อ านาจกระท าเรื่องโกงชาติมากมาย รัฐบาล “บิ๊กเหลี่ยม” กับเครือข่าย จึงถูกประชาชน
ชุมนุมขับไล่ครั้งแล้วครั้งเล่า และถูก “คณะทหาร” ท ารัฐประหารโค่นลงถึงสองครั้ง 
จน “บิ๊กเหลี่ยม” กับ “บิ๊กป”ู และพวก ต้องหนีไปอยู่ต่างแดน บางส่วนต้องตายหรือไม่ก็ติดคุก! 
 ทว่า “คณะรัฐประหาร” ทั้งสองครั้ง มิได้ปราบการโกงชาติจริงจัง! มิได้ลดความเหลื่อมล้ าให้ชาติ! มิได้ปฏิรูป
ชาติทุกภาคส่วนแม้แต่น้อย ฯลฯ 

โดยเฉพาะยุค “บิ๊กตู่” เป็น “หน.รปห.” แถมควบต าแหน่ง “นายกฯ” นานกว่า 5 ปี ประกาศลั่น “จะปฏิรูป
ชาติก่อนเลือกตั้ง” แต่กลับ “ผิดค าพูด” เพราะอยากสืบทอดอ านาจ จึงท าทุกวิถีทางจนได้เปรียบคู่แข่ง ก่อนจัด 
“เลือกตั้ง” โดยไม่ปฏิรูปการเมืองไทย จน “บิ๊กตู”่ ได้เป็น “นายกฯ เลือกตั้ง” ในวันนี้ 
 “นายกฯ รปห.บิ๊กตู่” ท าให้ชาติสงบลงแค่ชั่วคราว ผลงานที่มีมากมายเป็นเพียงผลงานตามระบบราชการ
เท่านั้น! แต่ไม่ได้แก้ต้นเหตุปัญหาให้ชาติเท่าท่ีควร แถมหลายเรื่อง “บิ๊กตู”่ ไม่ได้ท าด้วยซ้ าไป...จริงไหม? 
 “บิ๊กตู่” ท าให้รัฐประหารเสียของไม่คุ้มค่าต่อชาติ จึงไม่ได้ “ดับไฟทั้งหลายในชาติไทย” ลงเท่าที่ควร การไม่
ปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองของชาติ เท่ากับปล่อยให้ “ไฟเศรษฐกิจการเมืองรอวันลุกโชน” 
 ซ้ าร้าย! การบริหารชาติของ “บิ๊กตู”่ ในหลายเรื่อง เป็นการ “ใส่ฟืนเข้าในกองไฟเศรษฐกิจการเมือง” เพราะท า
ให้ชาติถึงกับ “ถอยหลังกรูดลงคลอง” แทบทุกมิติ! 
 โดยเฉพาะรัฐบาลกับผู้บังคับใช้กฎหมายบางส่วน รวมทั้ง “องค์กรอิสระ” หลายองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
ไร้ความเที่ยงธรรม ความอยุติธรรมจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง… 
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 ดังกรณี “บอส-วรยุทธ อยู่วิทยา” ลูกชาย “อภิมหาเศรษฐี” อันดับสองของไทย ที่ขับรถหรูซิ่งชน “ต ารวจ” 
ตายคาถนน แล้วหนีคดีความไปอยู่ต่างแดน เพราะ “ผู้มีอ านาจ” ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้สุมหัวช่วย 
“บอส” อย่างครบวงจร จนวันนี้พ้นความผิดทุกข้อหา! 
 สะท้อนชัดว่า “ผู้มีอ านาจ” ในวงการยุติธรรม เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพ้อง ถึงกับสร้างความอัปยศ
ใหญ่หลวงขึ้น จนรัฐบาล “บิ๊กตู่” ถูกประณามเป็น “รัฐล้มเหลว” ในการใช้และรักษากฎหมาย ไม่อาจปกป้องความ
ยุติธรรมดังควร ให้ชาติกับประชาชนได้อีกแล้ว 
 “ผู้มีอ านาจ” ทุกยุคโดยเฉพาะยุคนี้ มักคุยโม้ว่า “ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน” อีกทั้งมักย้ าแล้วย้ า
อีกว่า “คุกไม่ได้มีไว้ขังคนจน”! ชาติไทยมีคนรวยราว 10% แต่มีคนจนมากถึง 90%! คนจนจึงติดคุกมากกว่าคนรวยโดย
ปริยาย! แต่ที่ชั่วช้าเลวทรามคือ “คนมิใช่น้อย” ในกระบวนการยุติธรรม “ซื้อขาย” ได้ว่ะ! 
 “คนรวย-คนอภิโคตรรวย” จึงใช้เงินกับผลประโยชน์ เปลี่ยนอยุติธรรมให้เป็น “ยุติธรรมก ามะลอ” ส่วน “คน
จน” ที่ดิ้นรนกู้หนี้จนมีให้ “ผู้บังคับใช้กฎหมาย” ได้ ก็มีโอกาสลดโทษ-รอดคุกได้บ้าง! ขณะที่คนจนส่วนใหญ่หาเงินให้ 
“ผู้บังคับใช้กฎหมาย” ไม่ได้ ก็ต้องไปทุกข์ทรมานในคุก...จริงไหม? 

ที่จริง...ก็มีคนรวยติดคุกนะ...ทว่าแค่น้อยนิดกระจิริด แต่ส าหรับ “บอส-บิ๊กปู-บิ๊กเหลี่ยม” และอีกหลาย “บิ๊ก” 
ในยุครัฐประหาร “คุก” ไม่ได้มีไว้ “ขัง” พวก “บิ๊ก” เหล่านั้น เพราะมี “ผู้มีอ านาจ” แอบช่วยเหลือไงล่ะ...จริงไหม...? 
 “ผู้มีอ านาจ” ทั้งเลือกตั้งและรัฐประหาร โดยเฉพาะยุค “รัฐบาลบิ๊กตู่” ต้องยุติ “สองมาตรฐาน” ทั้งทาง
กฎหมายและมิติที่ส าคัญๆ รวมทั้งต้องขจัดหรือลด “ความเหลื่อมล้ า” 
 “บิ๊กตู่” ให้ประชาชน “รวมใจไทยสู้โควิด-19” ซึ่งประสบผลส าเร็จอย่างดี เพราะประชาชน “เชื่อ” และเห็น 
“อนาคต” ในคุณภาพ “บุคลากรทางการแพทย์ไทย” 
 ส่วน “รวมไทยสร้างชาติ” ของ “นายกฯ บิ๊กตู่” นั้น ประชาชนมิใช่น้อย (หรือส่วนใหญ่?) ดูจากฝีมือของ “บิ๊ก
ตู่” ตลอด 6 ปีกว่าแล้ว บอกตรงๆ...ไม่เห็น “อนาคตไทยสดใส” เลย(ว่ะ) 
 นักเรียน-นักศึกษาก็ไม่เห็นอนาคตไทยสดใสเช่นกัน! จึงออกมาชุมนุมกันครั้งแล้วครั้งเล่า โดยมิได้เกรงกลัว “โค
วิด-19” แม้แต่น้อย จึงเป็นโอกาสให้ “นักการเมือง” บางพรรค แอบใช้พลังนักเรียน-นักศึกษาที่ส่วนใหญ่บริสุทธิ์ มา
เคลื่อนไหวบั่นทอนท าลายรัฐบาล “บิ๊กตู”่ ไงล่ะ 
 ก็เพราะ “บิ๊กตู”่ กับพวกเองนั่นแหละ ที่ท าตัวเป็น “เงื่อนไข” หรือเป็น “ฟืน” ให้ผู้คนที่เห็นต่าง โยนเข้า “กอง
ไฟการเมือง” ให้ลุกโชน 
 ก็เพราะ “บิ๊กตู่” ไม่ปราบคนโกงชาติ! ไม่ลดความเหลื่อมล้ าให้ชาติ! ไม่ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้ง! ไม่สร้างความ
ยุติธรรมให้สังคมไทย ฯลฯ 
 “บิ๊กตู่” อย่าโทษใครเลย เมื่อ “ตัวเอง” มีอ านาจแต่ไม่แก้ต้นเหตุปัญหาชาติ จึงมี “จุดอ่อนมโหฬาร” เป็น 
“เงื่อนไข” ให้ขบวนการขับไล่ “นายกฯ บิ๊กตู่” ขยายแนวร่วมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ...จริงไหม? 
ทว่า...ทุกอย่างยังแก้ได้...ด้วยการ “ท าจริง” มากกว่า “พูด” นะ...“บิ๊กตู”่!...เชื่อไหม? 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000077086 

 

https://mgronline.com/daily/detail/9630000077086
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28 กรกฎาคม 2563 - 16:15 น. 

'บิ๊กอาย' ศึกษา มายาการเมือง 

 
 
จะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่? ต้องลุ้น แต่วิทยานิพนธ์ชีวิตหัวข้อ "บิ๊กอาย" ก็น่าศึกษา 
30 กว่าปีมานี้ มีเทคโนแครตหรือนักวิชาการ เดินเข้าสู่วงการเมืองมากมาย ตั้งแต่หลัง 14 ตุลา ผ่านมาถึงยุค

เปรมาธิปไตย ยุคไทยรักไทย และยุค คสช. 
     นักวิชาการไทย ได้เข้าสู่วงจรอ านาจ มีทั้ง 2 แบบคือ เดินไปบนถนนสายแต่งตั้ง และลงไปลุยเลือกตั้ง    อ านาจ
หอมหวาน การเมืองเหมือนมายา คนใดพลัดหลงเข้ามาสู่วงจรการเมือง ย่อมถล าลึกเข้าสู่วงจรอ านาจ   “นฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์” นักวิชาการจากค่ายนิด้าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการโจษขานมากที่สุดในเวลานี้  ตั้งแต่ก่อนวันหยุดยาว 4 วัน มี
ข่าวว่า นฤมล ได้กรอกและส่งแบบประวัติและคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้ว บางกระแสข่าวไปไกลถึงขั้น เธอจะได้ต าแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยแรงงาน หรือ จับกัง 2  

   มีเหตุผลเดียวที่อาจารย์นฤมล จะได้ต าแหน่งรัฐมนตรี ในการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 คือ โฆษกรัฐบาลคนนี้ 
ได้โผบินออกมาจากกลุ่มอาจารย์สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไปเกาะรังใหม่ใหญ่กว่าเดิม 
ด้วยนิด้าคอนเนกชั่น สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จึงชวน “นฤมล” ให้ลาออกจากการสอนหนังสือ มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลัง 
(อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)  

เมื่อกลุ่มอาจารย์สมคิด รับหน้าเสื่อดูแลพรรคพลังประชารัฐ นฤมลจึงได้ไปร่วมก่อร่างสร้างพรรค และถูกจัดอยู่
ในล าดับที่ 5 ของ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค เหนือกว่าอดีต ส.ส.รุ่นเก๋าหลายคน 
    หลังจัดตั้งรัฐบาล นฤมลลาออกจากต าแหน่ง ส.ส.เพ่ือเป็นโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อาจารย์นฤมลมักใส่ “บิ๊กอาย” ท าให้ขับเน้นดวงตากลมโต สดใสเสมอ จึงได้ฉายาในโลกโซเชียลว่า 
“โฆษกบิ๊กอาย”  

ช่วงเป็นโฆษกรัฐบาล นฤมลได้รู้จักนักการเมืองมากขึ้น และเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ ภายในพรรคพลัง
ประชารัฐ รู้ว่าใครมีอ านาจจริง หรือใครแค่หุ่นเชิด  

ประกอบกับบุคลิกนักวิชาการหญิง ดูอ่อนหวาน แต่คล่องแคล่วเยี่ยงนักบริหารรุ่นใหม่ และเข้าใจการเมืองแบบ
ไทยๆ ท าให้นฤมลเข้าถึงบ้านป่ารอยต่อ  
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/438471  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/438471
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Jul 2020 18:00 น. 

ลีลา “พยัคฆ์บูรพา” กระบวนท่าการเมือง 3 ป.28  

 
 
ลีลา “พยัคฆ์บูรพา” กระบวนท่าการเมือง 3 ป. : คอลัมน์ข้าพระบาท ทาสประชาชน ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 

3596 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.63 โดย... ประพันธุ์ คูณมี 
 การเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 ภายใต้การน าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. ซึ่งหากจะพิจารณาให้ถึงที่สุดแล้ว แกนน าส าคัญของการคิดและวางแผนเพ่ือการดังกล่าว ก็คือ “พ่ีน้อง 3 
ป.” อันได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แห่งบูรพาพยัคฆ์
นั่นเอง ที่เป็นแม่ทัพตัวจริง หลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไป 
  มีค าถามในแวดวงการเมืองมาโดยตลอดว่า คสช.จะไปรอดหรือเปล่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ ลุงตู่ จะ
น าพาบ้านเมืองไปรอดไหม การเมืองข้างหน้าจะก้าวเดินอย่างไร รัฐบาลทหารจะอยู่ได้สักกี่ปี ค าถามท านองนี้มีมาตลอด
เส้นทางขณะการด ารงอยู่ในอ านาจของรัฐบาลลุงตู่ 
  แต่ไม่ว่าจะเจอวิกฤติปัญหาน้อยใหญ่เพียงใด รัฐบาลลุงตู่ก็ตีกันเชียงเอาตัวรอดจากมุมอับมาได้ตลอด จวบ
จนกระทั่งมาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองที่ท้าทายอีกครั้ง จากการที่รองนายกฯ 
ฝ่ายเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ 4 กุมาร ที่เป็นทีมท างานด้านเศรษฐกิจ และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส าคัญที่
ช่วยเหลือร่วมงาน แบบร่วมหัวจมท้ายกับ “นายกฯ ลุงตู่” ช่วยรัฐบาลมาตลอด 6 ปีเต็มๆ ตัดสินใจถอนตัวลาออกจาก
ต าแหน่งรัฐมนตรี 
 เพราะทนแรงบีบจากกลุ่มการเมืองผู้กระหายต าแหน่งและอ านาจในพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ หรือไม่ด้านพอที่
สู้รบปรบมือกับพวกนักการเมืองจ าพวกนั้น คือ ปีกฝ่ายสามมิตร หรือ 2 ส.ส. ที่ก่อกระแสยึดพรรคขับไล่ แล้วยังต่อรอง
ต าแหน่งรัฐมนตรีกดดันพ่ีน้อง 3 ป. เพ่ือวัดก าลังอ านาจทางการเมือง ด้วยการยึดพรรคและขอต าแหน่ งรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน 
 ค าถามว่า "รัฐบาลลุงตู่จะไปรอดไหม" ก็กลับมาอ้ืออึงอีก การเมืองในพรรคพลังประชารัฐ จึงกลายเป็นการวัด
ก าลังกันระหว่าง ลุงตู่ พ่ีน้อง 3 ป.กับ 2 ส.ว่า 3 ป.จะไปรอดหรือไม่ หรือ 2 ส.จะโดนสั่งสอน นาทีนี้จึงเป็นการเมืองที่
ประชาชนให้ความสนใจแบบไม่กระพริบตา เพราะเกมการเมืองนี้ท้าทายต่ออนาคตลุงว่าจะอยู่หรือไป เป็นการเมืองที่
สั่นคลอนอ านาจท่านผู้น าอย่างยิ่ง 
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  ในมุมมองของผู้คร่ าหวอดและเซียนทางการเมือง เกมนี้ส่วนใหญ่มองขาดว่า 2 ส. ยังรู้จัก 3 ป. น้อยไป คงอาจ
ย่ามใจเคยไล่คนอ่ืน ยึดพรรคอ่ืนส าเร็จ ฮุบอ านาจเจ้าของพรรคใครต่อใครมามากแล้ว เรื่องนี้ไม่เชื่อต้องถามคุณประชัย 
เลี่ยวไพรัตน์ เมื่อครั้งตั้งพรรคมัฌชิมา น่าจะทราบซึ้งเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ 2 ส.เขาจึงเหิมเกริม คิดว่างานนี้คงได้เคี้ยว
หวานหมูเหมือนเดิม จึงเดินเกมเต็มสูบเกินร้อยแบบมั่นใจสุดๆ 
 อยากจะบอก 2 ส. ว่า พรรคพลังประชารัฐ เจ้าของพรรคไม่ใช่พวกเถ้าแก่โรงปูน ที่ไม่ประสีประสาทางการเมือง 
ที่จะหลอกรับประทานตีกินยึดพรรคกันง่ายๆ แต่พรรคนี้เจ้าของคือ 3 ป.แห่งบูรพาพยัคฆ์ ที่มิใช่ใครๆ จะมาขี่คอหลอกตี
กินกันง่ายๆ น่ะจะบอกให้ มันคงไม่ง่ายเหมือนอดีต 
  หากจะย้อนดูลีลาและกระบวนท่าทางการเมืองของพ่ีน้อง 3 ป. อย่างเข้าใจศึกษาบทเรียนในอดีตเพ่ือรับรู้
ปัจจุบันแล้ว รังสีอ ามหิต ลีลาพยัคฆ์ติดปีกของพ่ีน้อง 3 ป. นับว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดิน ยุคสมัยนี้หาคนเทียบยากขอบอกให้ 
เอาเฉพาะช่วง 6 ปีที่ผ่านมาถ้ายังไม่ลืม และลองทบทวนให้ดีแล้ว พวกนักการเมืองรุ่นเก่า และแกนน าสองมิตร 2 ส.จะ
หนาว เพราะพยัคฆ์บูรพา มีลีลาและกระบวนท่าล้ าลึกจริงๆ อยากไล่เรียงให้ดูเผื่อจะคิดใหม่ ก่อนรุกไล่หรือต่อรองใดๆ 
ทางการเมือง 
 1. จ าได้ไหมก่อนการเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง ขณะที่สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอยู่ในช่วงวิกฤติ 
ถึงขั้นจลาจลอาจกลายเป็นสงครามกลางเมือง 3 ป. วางแผนเชิญแกนน าทุกฝ่ายมาประชุมหารือเจรจาหาทางออกให้
บ้านเมือง ทั้งที่รู้ว่าตกลงกันไม่ได้หรอก แต่ก็ดึงเกมเจรจาข้ามวัน จนแกนน าทั้งหลายและตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ 
ตายใจ เมื่อตกลงกันไม่ได้ ก็ยึดอ านาจการปกครอง แบบต้อนแกนน าผู้ชุมนุมและพรรคการเมืองเข้าคอกหมด ควบคุมล็
อกตัวไว้เรียบโดยไม่ต้องไปไล่จับ แบบนี้เรียกว่าเหนือชั้นไหม 
  2. ยึดอ านาจแล้วแทนที่จะมีแรงต้าน ประชาชนแซ่ซ้องปรบมือให้ ทุกคนเชียร์ คสช.เพราะอยากเห็นบ้านเมือง
สงบ ลุงแต่งเพลงขอเวลาอีกไม่นานกล่อมคนทั้งเมือง แต่ลุงก็อยู่มายาวได้ถึง 6 ปีเศษ และยังอยู่ในอ านาจต่อไป ฝีมือ
หรือว่าโชคชะตา นี่ย่อมไม่ธรรมดา 
  3. ใครๆ คงคิดว่า คสช.จะเดินตามรอยการรัฐประหารเดิมๆ ที่เคยผ่านมา ยึดอ านาจ ร่างรัฐธรรมนูญ จัด
เลือกตั้งแล้วก็ถอยลงจากอ านาจแบบเสียของ แต่ลีลาพยัคฆ์บูรพา ร่างรัฐธรรมนูญ 2 รอบ ตั้งสภาปฏิรูป 2 รอบ ค่อย
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เลือกตั้งทั่วไป แต่ท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบ คงไม่ใช่เรื่องฟลุ๊คน่ะจะบอกให้ 
ไม่แน่จริงคงไม่ได้กลับมา 
  4. ไม่ตั้งพรรคการเมืองเองเหมือนผู้น ารัฐประหารในอดีต ใช้คนภาพลักษณ์ดีออกหน้าตั้งพรรค พวกน้ าเน่ า
ตามหลัง 3 ป. ไม่ต้องเป็นหัวพรรคเมื่อเริ่มตั้ง แต่เข้ามาคุมพรรคเมื่อฝุ่นการเมืองเริ่มจางลง ถึงช่วงนี้ พ่ีใหญ่คุมพรรค พ่ี
คนกลางคุมมวลชนและกลไกปกครอง น้องคนเล็กเป็นผู้น าประเทศ เล่นบทบริหารลอยตัวเหนือผลประโยชน์ ครองใจ
ประชาชน 
 5. ทุกพรรคต้องยกมือให้ แถมมีกลไก ส.ว.เป็นก าลังหนุน ไม่ตกเป็นเบี้ยล่างนักการเมือง เสนอได้แต่ห้ามต่อรอง 
อ านาจตัดสินใจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเท่านั้น ฝีมือธรรมดาๆ ท าได้แบบนี้ไหม 
 6. เอาใจมวลชนก็เก่ง แต่งเพลงร้องเพลงให้ฟังก็ได้ เล่นบทโหดกับทักษิณก็ไม่เคอะเขิน เอาใจคนกลัวเสื้อแดง 
โกยคะแนนจากคนเกลียดทักษิณ แม่ยกกองเชียร์คนรักลุงจึงพรึบ คะแนนนิยมไม่ตก เจอโควิดยังมีมิตรแท้เป็นหมอ ช่วย
กู้วิกฤติ สร้างสามัคคีร่วมมือกับประชาชนได้ จนรอดพ้น โลกแซ่ซ้องชื่นชม 
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 7. ขบวนต้าน เด็กรุ่นใหม่ พวกจุดไฟการเมือง โดนตอนเตะตัดขาทยอยหมดน้ ายาไปทีละกลุ่ม คลื่นลมถาโถม
อย่างไร ก็ยังไม่สั่นคลอนรับมือได้ แถมมีสื่อยักษ์ใหญ่เป็นมิตรแท้อีกต่างหาก 
  ที่พูดมาเป็นเพียงบางส่วนและเศษเสี้ยวเส้นทางแห่งอ านาจ ของลูกผู้ชายที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพ่ี
น้อง 3 ป.แห่งบูรพาพยัคฆ์ คนที่เคยดูแคลน ประเมินต่ า คิดว่าไม่ประสีประสาทางการเมือง คงต้องกลับมาคิดทบทวน
ใหม่ 6 ปีเศษๆ ที่ผ่านมา ในสนามการเมืองได้หล่อหลอมและเคี่ยวกร าให้ พ่ีน้องนักการทหาร 3 ป. กลายเป็นทั้งนักการ
ทหารและนักการเมือง เขี้ยวเล็บรอบตัว อยู่ท่ามกลางนักการเมือง เสือ สิงห์ กระทิง แรด 
 แต่ 3 ป. ก็มีลีลาพยัคฆ์เหนือพยัคฆ์ เป็นจอมยุทธ์การเมืองที่เหนือการเมือง ที่นักการเมืองไม่อาจจะหลอกใช้ได้
ง่ายๆ จึงขอท านายไว้ล่วงหน้า ปรับ ครม.ครั้งนี้ เราคงจะได้เห็นว่า 2 ส. หรือ 3 ป. ใครคือ “พยัคฆ์ทางการเมือง” ตัว
จริง 
  ประกาศรายชื่อเป็นทางการเมื่อไหร่ คงได้เห็นลีลาพยัคฆ์บูรพา กระบวนท่าการเมือง 3 ป. ด้วยความระทึกใจ 
เรื่องจะให้การเมือง 2 ส.ขี่คอ คงต้องรอชาติหน้าบ่ายๆ ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/443530?ad= 
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28 กรกฎาคม 2020 เวลา 19:29 

'เยาวชนปลดแอก' นัดชุมนุม 'สดุปัง' 1 ส.ค.นี ้

 
 
 
"เยาวชนปลดแอก" นัด ชุมนุม 1 ส.ค.นี้ ระบุ ยังไม่ใช่การชุมนุมใหญ่ แต่จะไม่ใช่แค่เท่าเดิม เพิ่มเติมคือ 

"สุดปัง" 
มีความเคลื่อนไหนของกลุ่มเยาวชนปลดแอกอีกครั้ง ภายหลังการชุมนุมท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ 

18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมี 3 ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล คือ ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคามประชาชน พร้อมกับ
เงื่อนเวลา 2 สัปดาห์ หากรัฐบาลไม่มีการตอบรับใดๆ เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง จะท าการยกระดับการชุมนุมต่อไป โดยใน
วันที่ 1 ส.ค.นี้ จะครบก าหนดแล้วนั้น  
 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13944?line= 
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 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 7:30 

 “ระบบเสน่หานิยม” กับการเมือง “ยุค 3 ป.” 
 

 
 

ไม่รู้ “ระบบเสน่หา” แบบนี้ จะมีในการ “ปรับครม.” ดันใครบางคนอีกหรือไม่ และจะพาให้เสียระบบด้วยอีก
หรือเปล่า 

ถึงคิวต้อง “ปรับครม.” หลายชื่อที่ปรากฎตามหน้าสื่อ สามารถเรียกศรัทธาประชาชนได้ไม่น้อย การดึงมืออาชีพ
จากแวดวงการเงิน พลังงาน หรือแม้แต่จากฝ่ายการเมืองใน “พลังประชารัฐ” ก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพราะกลไกการเมือง ที่ท าให้
ได้เข้ามา แต่บางคนที่ชื่อโผล่ไปตรงนั้นที ตรงนี้ที ทั้งที่สถานะตัวเองก็ลอยๆ ฐานการเมืองอะไรในพรรคก็ไม่มี จะนิยามตัวเอง
เป็นนักวิชาการคนนอก ก็พูดได้ไม่เต็มปาก จะบอกว่าเป็นนักการเมืองก็พูดได้ไม่เต็มตัว 
จึงอดสงสัยไม่ได้ว่า เพราะอะไร ผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ บางคนถึงสนับสนุนคนคนนี้สุดลิ่มทิ่มประตูให้ได้เก้าอ้ี
รัฐมนตรี ขนาดว่าไม่มีที่ลงก็จะหาให้จงได้ ทั้งที่บางกระทรวงไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยมาก่อน ทั้งที่งานเดิมของตัวเองก็ถูก
วิพากย์วิจารณ์ แต่ก็ดูจะไม่พัฒนาปรับปรุงสยบค าครหาต่างๆ 

หน้าที่พูดชี้แจงแทนนายกฯ หลายครั้งก็เหมือนท าไปอย่างเสียไม่ได้ ล่าสุด ถึงคราวที่ต้องแจงปม  “บอส อยู่
วิทยา” ก็แค่ท าหน้าที่ส่งข่าวผ่านไลน์แล้วจบ "นักข่าว" สงสัยเนื้อหาบางจุดที่น าเสนอ พยายามสอบถามก็ติดต่อไม่ได้ ไม่รู้
สมาธิไปโฟกัสอยู่ที่ต าแหน่งเสนาบดีโดยไม่แยแสเก้าอ้ีเดิมแล้วหรือไม ่

การปรับครม. รอบนี้บริบทต่างจาก “รัฐบาลคสช.” ที่คิดจะตั้งใครมาก็ได้ตามใจ วันนี้สังคมเต็มไปด้วยความ
คาดหวัง ผู้คนล าบากทุกหย่อมหญ้า ความไม่พอใจรัฐบาลที่สะสมมานาน สะท้อนผ่านการชุมนุมของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ และ
การแสดงออกในโซเชียลมีเดีย 

การอยู่ในอ านาจของรัฐบาล นานเกินครึ่งทศวรรษ ความนิยมย่อมลดน้อยถอยลงเป็นธรรมดา สะท้อนจากผลโพล
ส ารวจ และไม่แปลกที่การเคลื่อนไหวต่อต้านจะเกิดขึ้น ด้วยความรู้สึกอัดอ้ัน ไร้ความหวัง ที่มีมาทุกยุคทุกสมัย 

ม็อบยุคนี้ แม้เจอเสียงเย้ยหยัน ไร้ศักยภาพปักหลักชุมนุมยืดเยื้อ เพราะบางคนยึดติดทฤษฎีท าม็อบการเมืองแบบที่
เคยเป็นมาคือต้อง มีการจัดตั้ง ต้องมี นายทุนท่อน้ าเลี้ยง แต่หากม็อบที่ถือธงเคลื่อนไหวด้วยปัจจัยการเมือง สามารถดึงคนที่
เจอพิษเศรษฐกิจ ทั้ง คนตกงาน-เด็กจบใหม่ ไม่มีงานท า คนที่ขาดสภาพคล้อง ธุรกิจเจ๊ง ออกมาเป็นแนวร่วมเคลื่อนไหวได้ 
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การขับเคลื่อนจะมีพลังมากกว่าการปราศรัยเอามัน พูดจา ชูป้าย เฉียดไปเฉียดมาแบบที่เป็น แบบนั้น คนที่ยังลังเลอีกจ านวน
ไม่น้อย จะกล้าออกมาร่วมด้วยหรือ 
 

หากม็อบวางบทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสมไม่เกินเลย ยื่นข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้ ชัดเจน ก็น่าจะเรียกแนวร่วม
ได้มากกว่านี้ และถ้าโชคเข้าข้างการเมืองในฝ่ายรัฐบาลเกิดแตกคอกันเอง หรือมีปัจจัยทางการเมืองเป็นจุดอ่อนโจมตี ก็ยิ่งเข้า
ทางม็อบ 

ดังนั้น เชื่อได้ว่ารัฐบาลคงไม่ประมาทในทุกจังหวะก้าว การ์ดคงไม่ตก โยกหลบอย่างมีชั้นเชิง โดยเฉพาะการ “ปรับ
ครม.” เป้าใหญ่เพ่ือ ฟื้นเศรษฐกิจ-เรียกศรัทธาประชาชน ให้มีเงินใช้ มีงานท า ดีกว่าท้าทายอารมณ์สังคม เลือกคนที่สังคมยี้
มามีต าแหน่ง ทั้งที่ไม่เคยท าอะไรเข้าตา มีแต่ความทะเยอทะยานอยาก คิดโตแบบเร่งรัด คอยเอาใจใกล้ชิดผู้ใหญ่ จนใครต่อ
ใครเต็มไปด้วยค าถาม 

การเมืองยุคนี้ เห็นมาหลายคนแล้ว อดีตบิ๊กต ารวจ ฉายาหวานเจี๊ยบ ที่โตก้าวกระโดด เป็นลูกรัก 1ใน3ป. 
สุดท้ายเป็นอย่างไร รวมถึงใครอีกหลายคนที่ได้ดิบได้ดี มีอ านาจวาสนา ได้เป็นนั่นเป็นนี่ และไม่รู้ “ระบบเสน่หา” แบบนี้ 
จะมีในการ “ปรับครม.” ดันใครบางคนอีกหรือไม่ และจะพาให้เสียระบบด้วยอีกหรือเปล่า 
 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/13945?anf= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13945?anf=
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 08:31 น. 

ข้อเรียกร้อง “เยาวชนปลดแอก” ท่าทีของรัฐบาล ท่าท”ีรัฐสภา” 
 

 
 

09.00 INDEX ข้อเรียกร้อง “เยาวชนปลดแอก” ท่าทีของรัฐบาล ท่าที”รัฐสภา” 
เยาวชนปลดแอก – ไม่ว่าจะเป็นเสียงขานรับอันดังมาจากบางส่วนของ 250 ส.ว. ไม่ว่าจะเป็นเสียงขานรับ

อันดับมาจากบางส่วนของ 500 ส.ว.ต่อข้อเรียก ร้องของ “เยาวชนปลดแอก”โดยเฉพาะในประเด็นอันเกี่ยวกับ ”การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” ก่อน “ยุบสภา”เหมือนกับว่าเสียงร้องของ ”เยาวชนปลดแอก” เริ่มมีความหมาย 

กระนั้น ภายในเสียงขานรับนี้ที่ควรพิจารณาอย่างจ าแนกแยกแยะน้ าหนักของเสียงด้านหลัก ก็คือ ขอให้รอ
กลไกของ ”คณะกรรมาธิการ” ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะสรุปออกมา ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาธิการรับฟัง ”
เสียง” ของ ”เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพิจารณาหาวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หากยึดกุมตาม
บรรทัดนี้ก็หมายความว่า ”เยาวชนปลดแอก” จะต้องรอไปจนถึงเดือนกันยายน บทสรุของคณะกรรมาธิการ จึงจะ
ปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการ 

ต้องยอมรับว่าอุบัติแห่ง ”คณะกรรมาธิการ” ไม่ว่าที่เพ่ิงเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมานานแล้ว เป็นความพยายามใน
การผลักดัน ”ร่วมกัน” จากสภาผู้แทนราษฎร กล่าวส าหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาหา ”วิธีการ” ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีจุดเริ่มต้นจากพรรคประชาธิปัตย์ เพราะว่าเป็นนโยบายและเป็นเงื่อนไข 1 ใน 3 ของพรรค
ประชาธิปัตย์ที่เสนอต่อพรรคพลังประชารัฐ และกลายมาเป็นนโยบาย ”เร่งด่วน” ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เรื่องนี้
ต้องถามรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ด้วยว่า ที่ใช้ค าว่า “เร่งด่วน” นั้น มีความหมายอย่างไร เป็นความเร่งด่วนภายใน 
1 ปีหรือ เป็นความเร่งด่วนอย่างไม่ข้อก าหนด 

ท่าทีของรัฐบาลเป็นอย่างไร ท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไร สังคมจ าเป็นต้องให้ความสนใจ 
หากฟังจากน้ าเสียงของหลายแฟล็ชม็อบ ซึ่งขานรับตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อของ ”เยาวชนปลดแอก” เป็นน้ าเสียงแห่ง
ความหวาดระแวงและ มองว่าบทบาทของคณะกรรมาธิการเสมอเป็นการซื้อเวลา เป้าหมายเพียงเพ่ือจะให้การ
เคลื่อนไหวของ ”เยาวชนปลดแอก” ยุติลงเพ่ือรอบทสรุปจากรัฐบาล บทสรุปจากรัฐสภา 
ค ำถำมก็คือ “เยำวชนปลดแอก” จะเห็นตำมหรือไม่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2284448 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2284448
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/644428-2.jpg
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28 ก.ค. 2563-09:43 น. 

วิเคราะห์การเมือง - ประกาย การเมือง จาก เยาวชน ปลดแอก จุดร่วม ความคิด 
    

 
ประกาย การเมืองจาก เยาวชน ปลดแอก จุดร่วม ความคิด 

ความสนใจต่อการปรับครม.ยังเป็น “ด้านหลัก” อยู่หรือไม่ในทางการเมืองเมื่ออยู่ ณ เบื้องหน้าการเคลื่อนไหวชุมนุมของ 
“เยาวชนปลดแอก” ที่แพร่ระบาดจากบนถนนราชด าเนิน ออกไปในขอบเขตทั่วประเทศไม่ว่าภาคเหนือ ไม่ว่าภาคใต้ ไม่
ว่าภาคตะวันออก ไม่ว่าภาคตะวันตกปัญหาต่างๆของบ้านเมืองที่หมักหมมตั้งแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 
ต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
ล้วนรวมศูนย์ไปยัง “เยาวชนปลดแอก” หมดสิ้น 

✖บางทีการขยับขับเคลื่อนของ “รัฐสภา” อาจล่าช้า ไม่ทันกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการ
ศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการตั้คณะกรรมาธิการไปรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิตนักศึกษา
เพราะข้อเสนอหนึ่งคือ“รัฐธรรมนูญ”เพราะว่าแต่ละจังหวะก้าวของรัฐบาล ของรัฐสภา ผ่านคณะกรรมาธิการเด่นชัดว่า
มิได้ต้องการแก้ไขหากแต่ต้องการยืดระยะและ”ซือเวลา”ให้เนิ่นยาวออกไป 
เท่ากับสาด “น้ ามัน” เข้าไปใน “กองเพลิง” 

ขอให้สนใจประกายแห่งการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมเป็นจุดตั้งต้นท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะหยาม
หยัน เพียง 1 วันก็ปรากฏที่เชียงใหม่ อุบลราชธานี พอวันที่ 2 ก็กระจายออกไปอย่างกว้างขวางในขอบเขต ทั่วประเทศ 
มหาสารคาม ชลบุรี ปัตตานี ล าพูน แพร่ คึกคัก จุดส าคัญเป็นอย่างมากก็คือ มิได้มีแต่เพียงนิสิตนักศึกษา หากยังมี
ประชาชน และปรากฏการณ์ใหม่ก็คือการเข้ามาของนักเรียนระดับมัธยม 
มากขึ้น มากขึ้นและอาจกลายเป็นด้านหลัก 

ขอให้ศึกษาข้อเสนอและข้อเรียกร้องของ “เยาวชนปลดแอก” อย่างจริงจังเริ่มจาก 1 หยุดคุกคามประชาชน 
ตามมาด้วย 1 การแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และ 1 คือการยุบสภา มอบโอนอ านาจให้ประชาชน
ตัดสินใจ  
ทุกอย่างเชื่อมร้อยกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4595052 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_4595052
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_4595052
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_4595052
https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4595052
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