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รวมข่าว กกต. 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์" สั่งทีม ก.ม. ปชป. ดูรายละเอียดสถานะ "เทพไท" 5 

2 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ เผย ให้ฝ่ายกฎหมาย ปชป. ชว่ยดูคดีเทพไท ถูกตัดสินทุจริต
เลือกตั้ง อบจ. 

6 

3 มติชนสุดสัปดาห์ 
ออนไลน์ 

‘จุรินทร’์ เผย ให้ฝ่ายกฎหมาย ปชป. ช่วยดูคดีเทพไท ถูกตัดสินทุจริต
เลือกตั้ง อบจ. 

7 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' กาง รธน. กรณีคุกไม่รอลงอาญา 'เทพไท' หลุด ส.ส.หรือไม่ 8 

5 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณ”ุ ชี้หาก “เทพไท” ได้รับประกัน จะไม่หลุดจาก ส.ส. 9 
6 มติชนออนไลน์ ศาลสั่งจ าคุก 2 ปี “เทพไท เสนพงศ์” ยังไม่สิ้นสภาพ ส.ส. 10 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เทพไท' ย้ าจุดยืน 6 ข้อหลังได้ประกันตัวคดีทุจริต ลต. ท้องถิ่น 11 

8 คมชัดลึกออนไลน์ 'เทพไท' ยืนยันความบริสุทธิ์ มั่นใจไม่ได้กระท าผิด ยื่นต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ 13 
9 MGR ออนไลน์ “เทพไท” ได้ประกัน ยันไม่ผิดพร้อมสู้คดีต่อ ยังลุยแก้ รธน. 14 

10 มติชนออนไลน์ อดีตสมาชิก พปชร. ยื่นสอบ ‘เสรีพิศุทธ์-ยุทธพงศ์’ ผิดจริยธรรม  15 

11 แนวหน้าออนไลน์ ‘สนธิญา’ ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ ‘เสรีพิศุทธ์-ยุทธพงศ’์ปูดซื้อเรือด าน้ ามีทุจริต-ใบสัง่ 16 
12 คมชัดลึกออนไลน์ "สนธิญา" ยืน่ผู้ตรวจ สอบ "เสรีพิศุทธ์ - ยุทธพงศ์" 17 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ มุ่งแก้ รธน.! 'พท.' แจงปมไม่ร่วม ปิดสวิตช์ ส.ว. กับ 'ก้าวไกล' 18 

14 ข่าวสดออนไลน์ สงบศึก! ฝ่ายค้านชว่ย "ก้าวไกล" ปดิสวิซต ์ส.ว. "เพ่ือไทย" จ่อขอมติพรรคใหม่ 20 
15 ไทยรัฐออนไลน์ สมคิด อัด ส.ว.ลากตั้ง เห็นแกต่วั ขวางแก้รธน. ย้ า เพ่ือไทย เคารพ ก้าวไกล 21 

16 คมชัดลึกออนไลน์ "เทพไท" พ้น ส.ส.แล้ว กกต.นดัถก 31 ส.ค.นี้ เลือกตั้งซ่อมนายกฯ อบจ.นครศรีฯ 22 
17 INN ออนไลน์ “เทพไท”พ้น ส.ส.หรือไม่ กกต. อยา่รีบด่วนสรุป 23 

18 True id ออนไลน์ เทพไท บอกสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่ ต้องรอศาล รธน.ชี้ขาด 24 

19 ไทยพีบีเอสออนไลน์ เทพไท บอกสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.หรือไม่ ต้องรอศาลรธน.ชี้ขาด 25 
20 สยามรัฐออนไลน์ อย่าคิดเอง.!!"เทพไท" สวน กกต. อยา่ด่วนตัดสนิเอง แนะส่งศาล รธน. ชี้ขาดถูกตัด

สิทธิ์หรือไม่ 
26 

21 แนวหน้าออนไลน์ อย่าด่วนตัดสิน! ‘เทพไท’พลิกข้อ กม. เชื่อยังเป็นสส.อยู่ แนะ กกต.สง่ศาล รธน. 
ชี้ขาด 

27 
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รวมข่าว กกต. 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

22 แนวหน้าออนไลน์ ‘เทพไท’ หนุนหยิบ รธน.ปี 17 ต้นแบบร่างฉบับใหม่ ไร้ปาร์ตี้ลิสต์ ชี้
ควรเสร็จใน 1 ปี 

28 

23 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “เทพไท” แนะใช้ รธน. 2517 เป็นตันแบบแก้ไข 30 
24 เดลินิวส์ออนไลน์ แนะดึงรธน. 3 ฉบบัใช้เปน็ต้นแบบ คลอดรธน.ฉบับใหม ่ 31 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์ ผงะ! ปชช.ร้อยละ 82.4 เชื่อต่างชาติสมคบนักการเมืองไทย ร่วมกันออกแบบ 
สั่นคลอน 

32 

26 INN ออนไลน์ ซูเปอร์โพล 89.8% จี้ทุกฝ่ายเลกิคุกคามประชาชน 33 

27 แนวหน้าออนไลน์ ‘ซูเปอร์โพล’ เผย ปชช. 82.4% เชื่อต่างชาติสุมหวันักการเมืองไทย 
ออกแบบ-สั่นคลอนประเทศ 

34 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชัดลึกออนไลน์ เจ๊ไม่หยุด "เปี๊ยะ" ลุย พัทลุงโมเดล 35 

2 MGR ออนไลน์ 6 ปีใต้อ านาจ ประยุทธ ์ที่กลายเปน็เงื่อนไขของวิกฤต 37 
3 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
2 ขั้ว ชิงหวัแก้รัฐธรรมนูญ รฐับาลวงแตก พรรคฝ่ายค้านไม่เป็นขบวน 41 

4 MGR ออนไลน์ การเมืองในโลกหลังม่าน 45 

5 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง - Disrupt สู่ความฝัน 49 

6 สยามรัฐออนไลน์ ยังไงก็ 8 ปี 51 
7 ไทยรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญแบบไหน 54 

8 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - แก้ รัฐธรรมนูญ พลังประชารัฐ เพ่ือไทย ต่อ มาตรา 256 55 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมประชุมองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3/2563 ประกอบด้วย ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ  และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้อง Lilavadee โรงแรมรามาการ์ เด้นส์    

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 3/2563 
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ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.21 น. 

 
"จุรินทร์" สั่งทีม ก.ม. ปชป. ดูรายละเอียดสถานะ "เทพไท" 
 
"จุรินทร์"สั่งทีมกฎหมายปชป.ดูรายละเอียดสถานะ"เทพไท" หลังถูกศาลสั่งจ าคุกข้อหาทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.
เมืองคอน 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.  ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาจ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และนายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
นครศรีธรรมราช คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา พร้อมตัดสิทธิเลือกตั้งคนละ 10 ปี ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท า
ความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ว่า  ตนมอบหมายให้คณะท างานฝ่าย
กฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ไปพิจารณารายละเอียดของเรื่องดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ที่ว่าจะมีผลต่อสถานภาพความเป็น ส.ส ของนายเทพไท หรือไม่ อย่างไร จึงขอให้รอฟังความเห็นจากคณะท างานฝ่าย
กฎหมายของพรรคก่อน. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792311 

 

 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/792311


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 
 
 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 - 14:38 น. 

 ‘จุรินทร’์ เผย ให้ฝ่ายกฎหมาย ปชป. ช่วยดูคดีเทพไท ถูกตัดสินทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

 
‘จุรินทร์’ เผย ให้ฝ่ายกฎหมายปชป. ช่วยดูคดีเทพไท ถูกตัดสินทุจริตเลือกตั้งอบจ. 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ีศาลนครศรีธรรมราช 
พิพากษาสั่งจ าคุก นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป. และนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชาย รายละ 2 
ปี พร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี จากคดีทุจริตเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช เมื่อ 7 
ปีก่อน ว่า ให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคดูอยู่ว่าเป็นอย่างไร เพราะเป็นการตัดสินของศาลชั้นต้น ขอให้รอฟังความเห็นก่อน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2325957 
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วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 

‘จุรินทร์’ เผย ให้ฝ่ายกฎหมาย ปชป. ช่วยดูคดีเทพไท ถูกตัดสินทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

‘จุรินทร์’ เผย ให้ฝ่ายกฎหมายปชป. ช่วยดูคดีเทพไท ถูกตัดสินทุจริตเลือกตั้งอบจ. 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลนครศรีธรรมราช พิพากษาสั่ง
จ าคุก นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป. และนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชาย รายละ 2 ปี พร้อมตัด
สิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี จากคดีทุจริตเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช เมื่อ 7 ปีก่อน ว่า 
ให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคดูอยู่ว่าเป็นอย่างไร เพราะเป็นการตัดสินของศาลชั้นต้น ขอให้รอฟังความเห็นก่อน 

 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_341329 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/178311 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_341329
https://siamrath.co.th/n/178311
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B9%8C.jpg
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28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:15 น.      

 'วิษณ'ุ กาง รธน. กรณีคุกไม่รอลงอาญา 'เทพไท' หลุด ส.ส.หรือไม่ 
 

 
 

28 ส.ค.63 - เมื่อเวลา 14.40 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี
ที่ศาลนครศรีธรรมราช พิพากษาสั่งจ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป. และนายมาโนช เสน
พงศ์ น้องชาย รายละ 2 ปี พร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี จากคดีทุจริตเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
นครศรีธรรมราช เมื่อ 7 ปีก่อน ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ส่วนที่ให้พิพากษาจ าคุก แล้วไม่รอลงอาญานั้น ตนขอดู
กฏหมายก่อน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายวิษณุ ได้เปิดดูรัฐธรรมนูญ พร้อมอธิบายเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา 98 เกี่ยวกับ
ลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ว่า ต้องเป็นผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
ซึ่งประเด็นนี้จะถือว่าหลุด แต่หากได้รับประกันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขนี้ ก็จะไม่พ้น หากเขายังไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลก็ไม่
เข้าเงื่อนไขนี้ และเรื่องนี้ไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบเกี่ยกับการประกัน จุดส าคัญที่ต้องดูคือเป็นการจ าคุกโดยหมายศาล
หรือไม่ เพราะหากจ าคุก ศาลต้องเป็นผู้ออกหมาย ซึ่งคนที่ถูกจ าคุกก็เป็นเพราะศาลออกหมายทั้งนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือ
ว่าจบ  

 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75814 
 

 

 

 

 

 

http://www.thaipost.net/main/detail/75814
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28 สิงหาคม 2563 16:19 น.    

 “วิษณ”ุ ชี้หาก “เทพไท” ได้รับประกัน จะไม่หลุดจาก ส.ส. 
 

 
 

เมื่อวันที่  28 ส.ค. ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาล
นครศรีธรรมราช พิพากษาสั่งจ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และนายมาโนช เสน
พงศ์ น้องชาย รายละ 2 ปี พร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี จากคดีทุจริตเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
นครศรีธรรมราช เมื่อ 7 ปีก่อน ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ส่วนที่ให้พิพากษาจ าคุก แล้วไม่รอลงอาญานั้น ตนขอดู
กฏหมายก่อน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายวิษณุ ได้เปิดดูรัฐธรรมนูญ พร้อมอธิบายเปิดรัฐธรรมนูญมาตรา 98 เกี่ยวกับ
ลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ว่า ต้องเป็นผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
ซึ่งประเด็นนี้จะถือว่าหลุด แต่หากได้รับประกันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขนี้ ก็จะไม่พ้น หากเขายังไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลก็ไม่
เข้าเงื่อนไขนี้ และเรื่องนี้ไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบเกี่ยกับการประกัน จุดส าคัญที่ต้องดูคือเป็นการจ าคุกโดยหมายศาล
หรือไม่ เพราะหากจ าคุก ศาลต้องเป็นผู้ออกหมาย ซึ่งคนที่ถูกจ าคุกก็เป็นเพราะศาลออกหมายทั้งนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือ
ว่าจบ  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178305  

https://siamrath.co.th/n/178305
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200828/f13aefc37da89d7274690194889ac88b99a222c5733a4ca1488c9571ddbd628e.jpg?itok=qfHqsr_z
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วันท่ี 29 สิงหาคม 2563 - 08:38 น. 

ศาลสั่งจ าคุก 2 ปี “เทพไท เสนพงศ์” ยังไม่สิ้นสภาพ ส.ส. 

 
 

คดีความเก่าเมื่อ 7 ปีก่อนก าลังไล่ตาม ส.ส.ฝีปากจัดจ้าน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ เมื่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม คดีที่ นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมาโนช เสนพงศ์ เป็นจ าเลยที่ 1 และ
นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจ าเลยที่ 2 ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิด ในการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.
นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สั่งจ าคุก
นายเทพไทและน้องชายนายมาโนช คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา แม้นายเทพไทยและน้องชายจะได้รับการประกันตัว
ออกไปต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ แต่ยังมีค าถามว่าคeพิพากษาดังกล่าวมีผลให้นายเทพไท 
ต้องพ้นจากสถานะความ ส.ส.หรือไม่ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มือกฎหมายของรัฐบาล ให้ความเห็นข้อกฎหมายว่า ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 98 ระบุถึงบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยในวงเล็บ 6 ระบุ
ว่าผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้ถูกจ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล ซึ่งคาดว่ากรณีของนายเทพไทจะเข้ามาตรานี้ เพราะ
ต้องค าพิพากษาให้ถูกจ าคุกโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้คดีถึงท่ีสุด แต่หากได้ประกันตัวก็ไม่ถือว่าถูกคุมขัง และหมายความว่า
ไม่พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. 

นายวิษณุกล่าวว่า ค าว่าถูกจ าคุกโดยหมายศาล หมายถึงอยู่ในห้องขังโดยหมายของศาลแล้ว หากถูกจ าคุกอยู่ใน
โรงพักก็ไม่ถือว่าถูกจ าคุกโดยหมายของศาล 

นายวิษณุยังเทียบเคียงกับกรณีของ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้จ าคุก โดยรอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี ว่า กรณีนางนาที
ถือว่าถึงที่สุดแล้ว และเมื่อเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 
(10) 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2326817 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2326817
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/dFQROr7oWzulq5FZYSRuRdic062ZkHoMkm9I0JLEBlMLCvN8bzSsBehIykN27XomluG.jpg
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ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16.36 น. 

 
'เทพไท' ย้ าจุดยืน 6 ข้อหลังได้ประกันตัวคดีทุจริต ลต. ท้องถิ่น 
 
“เทพไท”ชี้แจงจุดยืน 6 ข้อ หลังได้รับประกันตัวคดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. ด้าน"วิษณุ"แจงกฎหมายปมคดีส.ส.
จ าคุกยิบ พร้อมเผย"นาที"พ้นเก้าอ้ีส.ส.แล้ว 
 

 
 

จากกรณีที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิพากษาให้จ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา พร้อมตัดสิทธิเลือกตั้งคนละ 10 ปี ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิดใน
การทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 

ล่าสุดวันนี้ (28 ส.ค.)  นายเทพไท ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังได้รับการประกันตัว ว่า  ตน
ขอขอบคุณทุกคนที่ได้แสดงความห่วงใย และให้ก าลังใจกับตนและนายมาโนช เสนพงศ์ ในคดีที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นคดีความที่
เกิดจากมูลเหตุการแข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ที่มีการแข่งขันตามปกติของการเลือกตั้ง เมื่อเกิดคดีความ
ฟ้องร้องกัน ก็ต้องต่อสู้ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

“ผมขอชี้แจง แสดงจุดยืนดังนี้ 1.ผมเคารพในค าพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.ผมขอยืนยันใน
ความบริสุทธิ์ มั่นใจว่าไม่ได้กระท าผิด  3.ผมจะขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมจะยื่นต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์
ต่อไป  4.ผมจะมุ่งมั่นในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช รับใช้พ่ีน้องชาวเขต 3 (อ.
พระพรหม, เฉลิมพระเกียรติ, จุฬาภรณ์, ชะอวด) อย่างเข้มแข็งเหมือนเดิม 5.ผมขอยืนหยัดในอุดมการณ์ของพรรค
ประชาธิปัตย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย จะต่อสู้ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 6.ผมยังมี
ภารกิจต้องติดตามผลักดันให้ส าเร็จตามที่ได้เริ่มต้นไว้ คือ การปลดล็อกพืชกระท่อม การตั้ งค่าตอบแทนให้ อสม.เดือน
ละ 1,500 บาทในทุกปีงบประมาณ และงานพัฒนาในพ้ืนที่อีกหลายโครงการ ผมยังมีก าลังใจเต็มร้อย จะไม่ย่อท้อในการ
ท าหน้าที่รับใช้ประชาชน และประเทศชาติต่อไป”นายเทพไท ระบุ 
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ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ตามปกติแล้ว บุคคลที่ ถูกศาลพิพากษาให้จ าคุก 
จะต้องพ้นจากต าแหน่ง   

เมื่อถามว่ากรณีของนายเทพไทควรจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่  นายวิษณุ กล่าวว่า  ไม่ต้องส่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะดูข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญก็รู้แล้ว แต่ตอนนี้ต้องดูว่าคดีของนายเทพไทถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ระบุถึงบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน โดยในวงเล็บ 6 ระบุว่าผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้ถูกจ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล ซึ่งคาดการณ์
ว่า กรณีของนายเทพไท จะเข้ามาตรานี้ เพราะต้องค าพิพากษาให้ถูกจ าคุกโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุด แต่หากได้
ประกันตัวก็ไม่ถือว่าถูกคุมขัง และหมายความว่าไม่พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. 

ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้านายเทพไทประกันตัวไม่ทัน จะเป็นอย่างไร  นายวิษณุ กล่าวว่า ค าว่าถูกจ าคุกโดยหมายศาล
ไม่ได้มาชิงไหวชิงพริบกันว่าทันหรือไม่ทัน สมมุติว่าประกันตัวไม่ทัน จึงต้องมาดูว่าถูกจ าคุกโดยหมายศาลหรือไม่ เพราะ
ศาลจะต้องออกหมายให้ถูกจ าคุก และคนที่ถูกจ าคุกทั้งหลาย เป็นผู้ที่ศาลออกหมายท้ังสิ้น 

เมื่อถามถึงกรณีของนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พิพากษาให้จ าคุก โดยรอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี  นายวิษณุ กล่าวว่า  กรณีของนางนาทีถือ
ว่าถึงที่สุดแล้ว และเมื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) 

จากนั้น นายวิษณุ ได้เปิดดูรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  พร้อมกล่าวว่า หากพิจารณาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 98 และ 101 ซึ่งเกี่ยวกับสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. โดยมาตรา 98 (6) ระบุว่าต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูก
คุมขังอยู่โดยหมายของศาล ดังนั้น หากนายเทพไทถูกจ าคุกโดยหมายศาล ก็จะส่งผลให้ขาดคุณสมบัติ และสิ้นสภาพการ
เป็น ส.ส. แต่ขณะนี้ นายเทพไทยังอยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัว จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว แต่ต้องติดตามต่อไปว่า
สุดท้ายแล้วศาลฯ จะมีค าสั่งให้นายเทพไทได้รับการประกันตัวในวันนี้ (28 ส.ค.) หรือไม่. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792360 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/792360
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28 สิงหาคม 2563 - 17:14 น. 

'เทพไท' ยืนยันความบริสุทธิ์ มั่นใจไม่ได้กระท าผิด ยื่นต่อสู้คดีในช้ันอุทธรณ์ 

 
'เทพไท' ยืนยันความบริสุทธิ์ ม่ันใจไม่ได้กระท าผิด ยื่นต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ยังมีก าลังใจเต็มร้อย จะไม่ย่อท้อในการ
ท าหน้าที่รับใช้ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  โพสต์ว่า..เมื่อสักครู่ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
แสดงความห่วงใย และให้ก าลังใจกับผม และคุณมาโนช ในคดีความที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นคดีความที่ เกิดจากมูลเหตุการ
แข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ที่มีการแข่งขันตามปกติของการเลือกตั้ง เมื่อเกิดคดีความฟ้องร้องกัน ก็ต้องต่อสู้
ต า ม ขั้ น ต อ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ต่ อ ไ ป  จ า ก ก ร ณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น  ผ ม ข อ ชี้ แ จ ง  แ ส ด ง จุ ด ยื น ดั ง นี้  
1.ผมเคารพในค าพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.ผมขอยืนยันในความบริสุทธิ์ มั่นใจว่าไม่ได้กระท าผิดแต่อย่าง ใด 
3.ผ ม จ ะ ข อ ต่ อ สู้ ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม  พ ร้ อ ม จ ะ ยื่ น ต่ อ สู้ ค ดี ใ น ชั้ น ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ ต่ อ ไ ป  
4.ผมจะมุ่งม่ันในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับใช้พ่ีน้องชาวเขต3(อ.พระพรหม,
เฉลิมพระเกียรติ จุฬาภรณ์ชะอวด) อย่างเข้มแข็งเหมือนเดิม 
5.ผมขอยืนหยัดในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ และอุดมการณ์ประชาธิไตย จะต่อสู้ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
6.ผมยังมีภารกิจต้องติดตามผลักดันให้ส าเร็จตามท่ีได้เริ่มต้นไว้คือการปลดล็อกพืชกระท่อม การตั้งค่าตอบแทนให้ อสม.
เดือนละ1,500บาทในทุกปีงบประมาณ และงานพัฒนาในพื้นที่อีกหลายโครงการ ผมยังมีก าลังใจเต็มร้อย จะไม่ย่อท้อใน
การท าหน้าที่รับใช้ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 
 

อ้างอิง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441768?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic  

https://www.komchadluek.net/news/politic/441768?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441768?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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28 ส.ค. 2563 17:23    

“เทพไท” ได้ประกัน ยันไม่ผิดพร้อมสู้คดีต่อ  
ยังลุยแก้ รธน.- ปลดล็อกพืชกระท่อม 

 
 
ส.ส.เมืองคอน ปชป.เฮ! ศาลให้ประกันตัวแล้ว โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณทุกก าลังใจ พร้อมสู้คดีต่อ ยันไม่ผิด และ
เดินหน้าแก้ รธน.- ปลดล็อกพืชกระท่อม 

วันนี้ (28 ส.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ นายมาโนช เสนพงศ์ ได้ยื่น
ค าร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดี โดยศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้ว มีค าสั่ง
อนุญาตให้ทั้งสองประกันตัวไประหว่างอุทธรณ์ โดยตีราคาประกันคนละ 150,000 บาท 

นายเทพไท ได้โพสต์เฟซบุ๊กภายหลังได้รับการประกันตัวจากศาล ว่า “ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความ
ห่วงใย และให้ก าลังใจกับผม และ คุณมาโนช ในคดีความที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นคดีความที่เกิดจากมูลเหตุการแข่งขันทาง
การเมืองในระดับท้องถิ่น ที่มีการแข่งขันตามปกติของการเลือกตั้ง เมื่อเกิดคดีความฟ้องร้องกัน ก็ต้องต่อสู้ตามขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมต่อไป 

ผมขอชี้แจง แสดงจุดยืน ดังนี้ 1. ผมเคารพในค าพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ผมขอยืนยันใน
ความบริสุทธิ์ มั่นใจว่าไม่ได้กระท าผิดแต่อย่างใด 3. ผมจะขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมจะยื่นต่อสู้คดีในชั้น
ศาลอุทธรณ์ต่อไป 4. ผมจะมุ่งมั่นในการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช รับใช้พี่น้องชาว
เ ข ต  3 (อ . พ ร ะ พ ร ห ม , เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ , จุ ฬ า ภ ร ณ์ , ช ะ อ ว ด )  อ ย่ า ง เ ข้ ม แ ข็ ง เ ห มื อ น เ ดิ ม 
5. ผมขอยืนหยัดในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย จะต่อสู้ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” นายเทพไท ระบ ุ

นายเทพไท กล่าวอีกว่า 6. ตนยังมีภารกิจต้องติดตามผลักดันให้ส าเร็จตามที่ได้เริ่มต้นไว้ คือ การปลดล็อกพืช
กระท่อม การตั้งค่าตอบแทนให้ อสม.เดือนละ 1,500 บาท ในทุกปีงบประมาณ และงานพัฒนาในพ้ืนที่อีกหลาย
โครงการ ทั้งนี้ ยังมีก าลังใจเต็มร้อย จะไม่ย่อท้อในการท าหน้าที่รับใช้ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000088471 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895669?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631729 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75818 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/178325 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000088471
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895669?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895669?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.posttoday.com/politic/news/631729
http://www.thaipost.net/main/detail/75818
https://siamrath.co.th/n/178325
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วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 - 13:25 น. 

อดีตสมาชิก พปชร. ยื่นสอบ ‘เสรีพิศุทธ์-ยุทธพงศ’์ ผิดจริยธรรม กล่าวหาเรือด าน้ าทุจริต 

 
“สนธิญา สวัสดี” ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบ “เสรีพิศุทธ์ –ยุทธพงศ์” เหตุอ้างจัดซื้อเรือด าน้ ามีทุจริต –ใบสั่ง จริง
หรือไม่ ชี้เข้าข่ายผิดจริยธรรม 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐ เข้ายื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 230(2) ตรวจสอบ
พฤติกรรมของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส   ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 
ส.ส. เ พ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ว่าเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ส.ส.และกรรมาธิการ 2553 ข้อ 23 และข้อ 234 หรือไม ่

ทั้งนี้ นายสนธิญา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 62 ตนได้เคยยื่นร้อง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
กรณีการจัดซื้อรถจักรยานยนต์รุ่นไทเกอร์ มูลค่า 1,144 ล้านบาท ของส านักงานต ารวจแห่งชาติสมัยที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เป็นรักษาการอธิบดีกรมต ารวจ เนื่องจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่า เพราะทุกอย่างมีค่าคอมมิชชั่นหมด แต่
จนถึงปัจจุบันเรื่องก็ยังเงียบอยู่  ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมในประเด็นกองทัพเรือจะมีการจัดซื้อเรือด าน้ า พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ก็ให้สัมภาษณ์ในท านองเดียวกันอีก  ขณะที่นายยุทธพงศ์ ก็มีการระบุถึงปัญหาการจัดซื้อเรือด าน้ าว่า  มีนายพล
เป็น บิ๊ก ป. โทรมาสั่งนายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการ ให้ลงมติอีก 1 เสียงให้ฝั่งรัฐบาลเพ่ือผ่านงบประมาณ
ของกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือด าน้ า 

“อยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบว่าการออกมาให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวของบุคคลทั้งสองว่ามีการ
ทุจริตในการจัดซื้อเรือด าน้ า และจักรยานยนต์ไทเกอร์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่   โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อเรือด าน้ า ที่นาย
ยุทธพงศ์ อ้างว่ามีนายพล บิ๊ก ป.มาสั่งการให้นายสุพล ลงมติให้รัฐบาลอีก 1 เสียง เป็นเรื่องจริงหรือเพียงมีเจตนาทาง
การเมือง ต้องการสร้างข่าวก่อความวุ่นวาย ใส่ร้ายบุคคลเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งการตรวจสอบท าได้ไม่ยาก แค่เช็ก
โทรศัพท์ที่เข้ามาที่มือถือของนายสุพล ขณะท าหน้าที่ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนี้ก็รู้แล้ว” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2325798 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/22-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%B7%E0%B8%81%E0%B8%B3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/22-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%B7%E0%B8%81%E0%B8%B3.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2325798
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/22-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%B7%E0%B8%81%E0%B8%B3.jpg
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วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.30 น. 

 ‘สนธิญา’ ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ ‘เสรีพิศุทธ์-ยุทธพงศ์’ปูดซื้อเรือด าน้ ามีทุจริต-ใบสั่ง 

 
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เข้ายื่นค าร้องต่อ

ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 230 (2) ตรวจสอบพฤติกรรมของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมีย
เวส  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ สภาผู้แทนราษฎร  และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. เพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ์ 
ไอซีที รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564ว่าเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมส.ส.และกรรมาธิการ 2553 ข้อ 23 และข้อ 234 หรือไม ่

โดยนายสนธิญา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22พ.ย. 62 ตนได้เคยยื่นร้อง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กรณีการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์รุ่นไทเกอร์ มูลค่า 1,144 ล้านบาท ของส านักงานต ารวจแห่งชาติสมัยที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เป็น
รักษาการอธิบดีกรมต ารวจ  เนื่องจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่า เพราะทุกอย่างมีค่าคอมมิชชั่นหมด แต่
จนถึงปัจจุบันเรื่องก็ยังเงียบอยู่  ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.ในประเด็นกองทัพเรือจะมีการจัดซื้อเรือด าน้ า พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ก็ให้สัมภาษณ์ในท านองเดียวกันอีก  ขณะที่นายยุทธพงศ์ ก็มีการระบุถึงปัญหาการจัดซื้อเรือด าน้ าว่า  มีนายพล
เป็น “ บิ๊ก ป.” โทรมาสั่งนายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการ ให้ลงมติอีก 1 เสียงให้ฝั่งรัฐบาลเพ่ือผ่าน
งบประมาณของกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือด าน้ า 

 “จึงอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบว่า การออกมาให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวของบุคคลทั้งสองว่า มีการ
ทุจริตในการจัดซื้อเรือด าน้ า และจักรยานยนต์ไทเกอร์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่   โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อเรือด าน้ า ที่นาย
ยุทธพงศ์ อ้างว่า มีนายพล บิ๊ก ป. มาสั่งการให้นายสุพล ลงมติให้รัฐบาลอีก 1 เสียง เป็นเรื่องจริงหรือเพียงมีเจตนาทาง
การเมือง ต้องการสร้างข่าวก่อความวุ่นวาย ใส่ร้ายบุคคลเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งการตรวจสอบท าได้ไม่ยาก แค่
เช็คโทรศัพท์ที่เข้ามาที่มือถือของนายสุพล ขณะท าหน้าที่ประธานอนุกรรมาธิการฯพิจารณาเรื่องนี้ก็รู้แล้ว” นายสนธิญา 
กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514685 
 
 

https://www.naewna.com/politic/514685
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28 สิงหาคม 2563 - 13:49 น. 

 
"สนธิญา" ยื่นผู้ตรวจ สอบ "เสรีพิศุทธ์ - ยุทธพงศ์" 
 

28 ส.ค.63  นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เข้ายื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 230 (2) ตรวจสอบพฤติกรรมของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภา
ผู้แทนราษฎร  และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. เพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ์ ไอซีที 
รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564ว่าเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมส.ส.และกรรมาธิการ 2553 ข้อ 23 และข้อ 234 หรือไม ่

โดยนายสนธิญา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 ตนได้เคยยื่นร้อง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กรณีการ
จัดซื้อรถจักรยานยนต์รุ่นไทเกอร์ มูลค่า 1,144 ล้านบาท ของส านักงานต ารวจแห่งชาติสมัยที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เป็น
รักษาการอธิบดีกรมต ารวจ  เนื่องจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่า เพราะทุกอย่างมีค่าคอมมิชชั่นหมด แต่
จนถึงปัจจุบันเรื่องก็ยังเงียบอยู่  ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.ในประเด็นกองทัพเรือจะมีการจัดซื้อเรือด าน้ า พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ ก็ให้สัมภาษณ์ในท านองเดียวกันอีก  ขณะที่นายยุทธพงศ์ ก็มีการระบุถึงปัญหาการจัดซื้อเรือด าน้ าว่า  มีนายพล
เป็น “ บิ๊ก ป.” โทรมาสั่งนายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการ ให้ลงมติอีก 1 เสียงให้ฝั่งรัฐบาลเพ่ือผ่าน
งบประมาณของกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือด าน้ า 
  “จึงอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบว่า การออกมาให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวของบุคคลทั้งสองว่า มี
การทุจริตในการจัดซื้อเรือด าน้ า และจักรยานยนต์ไทเกอร์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่   โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อเรือด าน้ า ที่
นายยุทธพงศ์ อ้างว่า มีนายพล บิ๊ก ป. มาสั่งการให้นายสุพล ลงมติให้รัฐบาลอีก 1 เสียง เป็นเรื่องจริงหรือเพียงมีเจตนา
ทางการเมือง ต้องการสร้างข่าวก่อความวุ่นวาย ใส่ร้ายบุคคลเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งการตรวจสอบท าได้ไม่ยาก 
แค่เช็คโทรศัพท์ที่เข้ามาที่มือถือของนายสุพล ขณะท าหน้าที่ประธานอนุกรรมาธิการฯพิจารณาเรื่องนี้ก็รู้แล้ว ” นาย
สนธิญา กล่าว 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441740?utm_source=homepage&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7
%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/441740?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.komchadluek.net/news/politic/441740?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.komchadluek.net/news/politic/441740?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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gเดลินิว 
 
ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. 

มุ่งแก้ รธน.!'พท.'แจงปมไม่ร่วม ปิดสวิตช์ ส.ว.กับ'ก้าวไกล' 
“ชวลิต”แจง พท.ไม่ร่วมปิดสวิตช์ ส.ว.กับ“ก้าวไกล” เพราะต้องการความส าเร็จในการแก้ รธน. ชี้ เป็นกติกาสูงสุด 
มีประเด็นมากมายเห็นต่างกันได้ เชื่อไม่มี ส.ว.ยกมือตัดอ านาจตัวเอง  

 
 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม และรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยเป็น
สุภาพบุรุษพอ ไม่ได้ทอดทิ้งพรรคก้าวไกล พรรคร่วมฝ่ายค้านให้ต่อสู้เพ่ือให้ได้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยเพียงล าพัง เรา
ยังเป็นพันธมิตร เป็นพ่ีน้อง ที่ท างานในฐานะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกัน แต่การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่อง
ส าคัญ  เกี่ยวข้องผูกพันกับพ่ีน้องประชาชนทั่วประเทศ หากแก้ไม่ส าเร็จ ตกไปในวาระแรก พ่ีน้องประชาชนจะเสีย
โอกาสที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยมือของประชาชนเองผ่าน ส.ส.ร. ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้อง
ท างานนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีการนัดหมายพรรคร่วมฝ่ายค้านเพ่ือร่วมกันยื่นญัตติ
ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 10.00 น. โดยตนอยู่ร่วมในนาทีที่
เลขาธิการพรรคก้าวไกลมาขอถอนชื่อก่อนเวลาเพียง 5 นาที ซึ่งนายสมพงษ์ มองนาฬิกาและหันรีหันขวางอยู่พักหนึ่ง 
แล้วมอบหมายให้รองเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ออกไปบอกเลขานุการประธานสภา ว่า ขอขยับเวลานัดหมายออกไป
ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นนายสมพงษ์และคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ตลอดจนหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน อาทิ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ 
และนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พยายามเจรจาขอให้เลขาธิการพรรคก้าวไกลคงชื่อสมาชิกที่ลง
นามในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้วตามมติพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เคยมีมติร่วมกันว่า จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็น
ดังกล่าว แต่เลขาธิการพรรคก้าวไกลยืนกรานว่า สถานการณ์ได้พัฒนาไปรวดเร็ว พรรคก้าวไกลจ าเป็นจะต้องฟังมติของ
พรรคคือ ให้ถอนชื่อจากการลงชื่อในญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็นดังกล่าว 

นายชวลิต กล่าวอีกว่า การพูดคุยกันวันนั้นไม่มีการต่อว่า ไม่มีการโกรธใส่กันว่าเหตุใดไม่ท าตามมติพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน ยังบอกกันก่อนแยกย้ายว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านยังร่วมงานกันต่อด้วยมีประเด็นปัญหาการเมืองหลากหลายที่ต้อง
ประสานงานกัน จากนั้นนายสมพงษ์ กับหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านทุกพรรคยกเว้นพรรคก้าวไกล จึงเดินทางไปยื่น
ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายชวน จะเห็นได้ว่า พรรคเพ่ือไทยเคารพการตัดสินใจทางการเมืองของพรรคก้าวไกล 
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เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศเป็นเรื่องส าคัญ มีประเด็นมากมายที่อาจเห็นแตกต่างกันได้ 
อย่างไรก็ตาม การที่สมาชิกพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ร่วมลงชื่อในญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคก้าวไกลขอแก้ไขในประเด็น
มาตรา 272 หรือท่ีกล่าวกันสั้น ๆ ว่า ปิดสวิตช์ ส.ว.นั้น ไม่ใช่เพราะส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยลงมติเอาคืนพรรคก้าวไกล แต่
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาของพรรคเพ่ือไทย ประสงค์จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นผลส าเร็จอย่างแท้จริง ล่าสุด
พรรคร่วมรัฐบาลก็เดินตามแนวทางนี้คือ แก้ไขมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร.เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน เมื่อเห็น
พ้องกันทุกฝ่าย ความส าเร็จก็เห็นอยู่ข้างหน้า ทั้งนี้ ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เพ่ือตัดอ านาจ ส.ว.นั้น ในทาง
ปฏิบัติพรรคเพ่ือไทยเชื่อว่า ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ที่ ส.ว.จะยกมือตัดแขน ตัดอ านาจหน้าที่ตนเอง นอกจากนี้ หาก
ญัตติแก้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ต้องตกไปแต่แรกตามข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ข้อที่ 41 ไม่
สามารถเสนอเรื่องในท านองเดียวกันได้อีก ประชาชนจะยิ่งเสียโอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเนิ่นนาน
ออกไปอีก.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792384 
 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/792384
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29 ส.ค. 2563-10:04 น. 

สงบศึก! ฝ่ายค้านช่วย "ก้าวไกล" ปิดสวิซต์ ส.ว. "เพื่อไทย" จ่อขอมติพรรคใหม่ 
 

 
 

สงบศึก! ฝ่ายค้านช่วย "ก้าวไกล" ปิดสวิซต์ ส.ว. "เพื่อไทย" จ่อขอมติพรรคใหม่อีกครั้ง แต่ในขณะนี้ยังท า
ไม่ได้ทันที เพราะมีมติพรรคไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. มีการประชุมแกนน าพรรคร่วม
ฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรคที่พรรคเพื่อไทย (พท.) โดยตอนหนึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงกรณีความเห็นที่ไม่ลงตัวที่
เกิดขึ้นระหว่างพรรค พท.และพรรคก้าวไกล (ก.ก.)  ซึ่งผู้ใหญ่ของพรรค พท.ระบุว่า เรื่องอดีตขอให้มองข้าม
ไป ขอให้มองไปที่อนาคต และท างานร่วมมือกันในกรอบใหญ่ๆ 

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีข้อสรุปว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้ พรรค ก.ก.จะน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของ
พรรค ก.ก. ที่มีการเสนอแก้มาตรา 272 ไปให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ช่วยลงชื่ออีกครั้ง โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ 
จะร่วมลงชื่อด้วย 

ส่วนพรรค พท. ซึ่งพรรคมีมติไปแล้วอาจจะไม่สามารถร่วมลงชื่อได้ แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คง
ต้องรอให้มีมติใหม่ จากที่ประชุมของพรรค พท. 

 

อ้างอิง :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4804046 

 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4804046
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg
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สมคิด อัด ส.ว.ลากตั้ง เห็นแก่ตัว ขวางแก้รธน. ย้ า เพื่อไทย เคารพ ก้าวไกล 

28 ส.ค. 2563 17:06 น. 

 
 
 
 
 

 

 

“สมคิด” อัด ส.ว.ลากตั้ง เห็นแก่ตัว ขวางแก้รัฐธรรมนูญ ท้า หากดีจริง ประชาชนก็จะเลือกกลับมาเป็น ส.ว.อีกแน่นอน 
ย้ า “เพ่ือไทย” เคารพ “ก้าวไกล” ยัน พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ขัดแย้งกัน 

วันที่ 28 ส.ค. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า กรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
มติดังกล่าวเป็นมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ใช่เฉพาะพรรคเพ่ือไทย แม้ภายหลังพรรคก้าวไกลมีมติถอนชื่อออกไปก็
ไม่ใช่ปัญหา ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเคารพในมติของพรรคเพ่ือก้าวไกลการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เป็น
เสมือนการเปิดประตูบ้านไว้ก่อน เพ่ือที่จะให้มีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะเอาอย่างไร หลังจากนั้นจึงไปเลือกตั้ง
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีการเลือกตั้งกันมา เป็นการเปิดกว้างเอาไว้ เพ่ือให้เดินไปตามแนวทางท่ีทุกฝ่ายรับได้ 

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า กรณีท่ีพรรคก้าวไกลจะเสนอแก้ไขมาตรา 272 ทางพรรคเพ่ือไทยไม่มีปัญหา แต่ไปร่วม
ไม่ได้ เพราะพรรคเพ่ือไทยมีมติไปแล้ว จะกลับมติพรรคตัวเองไม่ได้ ไม่ได้ขัดขวางในการเสนอของพรรคก้าวไกลแต่อย่าง
ใด ยืนยันว่าการเสนอญัตติของทั้งสองพรรคไม่มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด 

“กรณีที่สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่แปลกใจกับการท าตัวเป็นจระเข้ขวาง
คลอง ไม่เกินความคาดหมาย เพราะหวงอ านาจ อยากเตือนว่า ส.ว.ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัว ส.ว.
บางส่วนที่มาจากการลากตั้ง ส่วนใหญ่อยู่มานานเกิน 10 ปี ไม่ยอมที่จะถอยออกมา ขออย่าเห็นแก่ตัว สังคมเปลี่ยนแล้ว 
ส.ว.หลายคนเสวยสุขมานานแล้ว หากอยากเป็นอีกต้องยอมรับกติกา และดีจริงก็เชื่อว่าประชาชนจะเลือกกลับมาเป็น 
ส.ว.ได้อีกแน่นอน” นายสมคิด กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1919955 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 

 
 
28 สิงหาคม 2563 - 20:20 น. 

"เทพไท" พ้น ส.ส.แล้ว กกต.นัดถก 31 ส.ค.นี้ เลือกตั้งซ่อมนายกฯ อบจ.นครศรีฯ 
 

 
 
 "เทพไท เสนพงศ์ " ส.ส. นครศรีฯ พ้นการเป็น ส.ส. หลังถูกศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ในคดีทุจริตเลือกตั้ง
นายก อบจ.นครศรีฯ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)นัดประชุม 31ส.ค.นี้ เตรียมเลือกตั้งซ่อม จ.นครศรีธรรมราช แทน นายเทพ
ไท เสนพงศ์  ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หลังศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสิทธิเลือกตั้ง 10ปี  ในคดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.
นครศรีฯ  

ด้าน รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ยืนยัน ค าพิพากษา ส่งผลให้นายเทพ
ไท พ้นจาก ส.ส. ทันที เหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(6)ประกอบ มาตรา 98(4)และมาตรา 96 
(2) เนื่องจากอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม 

 
อ้างอิง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441786?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 
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 29 สิงหาคม 2020 - 10:49 

 “เทพไท”พ้น ส.ส.หรือไม่ กกต. อย่ารีบด่วนสรุป 
"เทพไท" บอกสิ้นสุดสมาชิกภาพ สส.หรือไม่ ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด กกต.ไม่ควรด่วนสรุป 
 

 
 

นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงปัญหาข้อถกเถียงว่า เมื่อถูกศาล
นครศรีธรรมราช ตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ในคดีอาญาฐาน
ร่วมกันกระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 กรณีจัดเลี้ยงอาหาร เพ่ือจูงใจ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า จะมีผลทันทีหรือไม่ เรื่องนี้ผู้ที่จะชี้ขาด คือศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อครหา 

โดยส่วนตัวเข้าใจว่า ตนยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที และยังท าหน้าที่ สส. ต่อไปได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ
ก าหนดคุณสมบัติ ตัดสิทธิ์ เมื่อถูกด าเนินคดีก่อนเป็น สส. แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์ระหว่างเป็น สส. จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องคุณสมบัติไม่ชัดเจน อีกทั้ง ความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมาย ยังเห็นไม่
ตรงกันทั้งในส่วนของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เจษฎ์ โทณวณิก อดีตกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ควรจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และ กกต. ไม่ควรที่จะด่วนสรุป
ตัดสินเองว่า ตนพ้นจาก สส. 

ทั้งนี้ หาก กกต. ด่วนวินิจฉัยและจัดการเลือกตั้งซ่อม โดยไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมา
ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_758864/ 
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29 สิงหาคม 2563 (12:00) 

เทพไท บอกสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่ ต้องรอศาล รธน.ชี้ขาด 
 

 
 

วันนี้ (29ส.ค.63) นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงปัญหาข้อ
ถกเถียงว่า เมื่อถูกศาลนครศรีธรรมราช ตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี 
ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 กรณีจัดเลี้ยง
อาหาร เพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า จะมีผลทันทีหรือไม่ เรื่องนี้ผู้ที่จะชี้ขาด คือศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อครหา 
โดยส่วนตัวเข้าใจว่า ตนยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที และยังท าหน้าที่ส.ส. ต่อไปได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญก าหนด
คุณสมบัติตัดสิทธิ์ 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า เมื่อถูกด าเนินคดีก่อนเป็นสส. แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์ระหว่างเป็นส.ส. จะต้องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องคุณสมบัติไม่ชัดเจน อีกท้ังความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมาย ยัง
เห็นไม่ตรงกันทั้งในส่วนของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นายเจษฎ์ โทณวณิก อดีตกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และกกต. ไม่ควรที่จะด่วนสรุปตัดสิน
เองว่า ตนพ้นจากสส. 

ทั้งนี้ หาก กกต. ด่วนวินิจฉัยและจัดการเลือกตั้งซ่อม โดยไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมา
ด้วย 

 
อ้างอิง : https://news.trueid.net/detail/YmaD0JKRnQ6r 
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 29 สิงหาคม 2563 12:04 38 

เทพไท บอกสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.หรือไม่ ต้องรอศาลรธน.ชี้ขาด 
 

 
 

เทพไท เสนพงศ์ บอกสิ้นสุดสมาชิกภาพ สส.หรือไม่ ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด กกต.ไม่ควรด่วนสรุป 
วันนี้ (29ส.ค.63) นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงปัญหาข้อ

ถกเถียงว่า เมื่อถูกศาลนครศรีธรรมราช ตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี 
ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 กรณีจัดเลี้ยง
อาหาร เพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า จะมีผลทันทีหรือไม่ เรื่องนี้ผู้ที่จะชี้ขาด คือศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อครหา 
โดยส่วนตัวเข้าใจว่า ตนยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที และยังท าหน้าที่ส.ส. ต่อไปได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญก าหนด
คุณสมบัติตัดสิทธิ์ 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า เมื่อถูกด าเนินคดีก่อนเป็นสส. แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์ระหว่างเป็นส.ส. จะต้องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องคุณสมบัติไม่ชัดเจน อีกท้ังความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมาย ยัง
เห็นไม่ตรงกันทั้งในส่วนของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นายเจษฎ์ โทณวณิก อดีตกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และกกต. ไม่ควรที่จะด่วนสรุปตัดสิน
เองว่า ตนพ้นจากสส. 

ทั้งนี้ หาก กกต. ด่วนวินิจฉัยและจัดการเลือกตั้งซ่อม โดยไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมา
ด้วย 
 

อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/53114 

 

 

https://www.tnnthailand.com/content/53114
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29 สิงหาคม 2563 12:45 น.   

อย่าคิดเอง.!!"เทพไท" สวน กกต. อย่าด่วนตัดสินเอง แนะส่งศาล รธน. ชี้ขาดถูกตัดสิทธิ์หรือไม ่
 

 
 

เมื่อวันที่ 29ส.ค.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์สถานะทางการเมือง กรณีถูกศาลนครศรีธรรมราชตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และถูก
ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 
เมื่อปี 2557 กรณีจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า จะมีผลทันทีหรือไม่ เรื่องนี้ผู้ที่จะชี้ขาด คือศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อครหา โดยส่วนตัวเข้าใจว่า ตนยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที และยังท าหน้าที่ ส.ส. ต่อไปได้ ซึ่ งใน
รัฐธรรมนูญก าหนดคุณสมบัติ ห้ามผู้ถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครับเลือกตั้ง ส.ส. แต่กรณีของตนถูกตัดสิทธิ์ระหว่างเป็น ส.ส. ไม่ได้
ระบุไว้ในคุณสมบัติการพ้นต าแหน่ง ส.ส. จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องคุณสมบัติไม่
ชัดเจน 

นายเทพไท กล่าวว่า อีกทั้ง ความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมาย ยังเห็นไม่ตรงกันทั้งในส่วนของนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ออกความเห็นว่ายังไม่พ้นจากต าแหน่ง ส.ส. เพราะยังไม่ถูกคุมขังหรือจ าคุก 
และความเห็นของนายเจษฎ์ โทณวณิก อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ห(กรธ.) นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็แตกต่างกันไป 

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ควรจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และ กกต. ไม่ควรที่จะ
ด่วนสรุปตัดสินเองว่า ผมพ้นจาก ส.ส.หาก กกต. ด่วนวินิจฉัยและจัดการเลือกตั้งซ่อม โดยไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะ
เกิดความเสียหายตามมาภายหลัง ก็ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนตามมาด้วย"นายเทพไท กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178497 

  

https://siamrath.co.th/n/178497
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200829/dccbffad32afb354f460a2fc1673ef5b0ae83472a985724ebafe3a7007709951.jpg?itok=NauJdfNO
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วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.16 น. 

อย่าด่วนตัดสิน! ‘เทพไท’พลิกข้อ กม. เชื่อยังเป็นสส.อยู่ แนะ กกต.ส่งศาล รธน.ชี้ขาด 

 
 

อย่าด่วนตัดสิน! ‘เทพไท’พลิกข้อกม. เชื่อยังเป็นสส.อยู่ แนะกกต.ส่งศาลรธน.ชี้ขาด 
29 สิงหาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อถกเถียงกรณีถูกศาล

นครศรีธรรมราชตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ในคดีอาญาฐาน
ร่วมกันกระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 กรณีจัดเลี้ยงอาหาร เพ่ือจูงใจ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จนท าให้ถูกตัดสิทธิ์พ้นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหรือไม่นั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ศาลตัดสิน'
เทพไท-มาโนช'คุกคนละ 2 ปี ทุจริตเลือกตั้ง) ว่า จะมีผลทันทีหรือไม่ เรื่องนี้ผู้ที่จะชี้ขาด คือ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้
เกิดข้อครหา โดยส่วนตัวเข้าใจว่าตนยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที และยังท าหน้าที่ ส.ส. ต่อไปได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ
ก าหนดคุณสมบัติ ห้ามผู้ถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครับเลือกตั้ง ส.ส. แต่กรณีของตนถูกตัดสิทธิ์ระหว่างเป็น ส.ส. ไม่ได้ระบุไว้ใน
คุณสมบัติการพ้นต าแหน่ง ส.ส. จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องคุณสมบัติไม่ชัดเจน 

“อีกทั้งความเห็นของนักวิชาการด้านกฎหมาย ยังเห็นไม่ตรงกันทั้งในส่วนของนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ออกความเห็นว่ายังไม่พ้นจากต าแหน่ง ส.ส. เพราะยังไม่ถูกคุมขังหรือจ าคุก และความเห็น
ของนายเจษฎ์ โทณวณิก อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็แตกต่างกันไป ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ควรจะเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความ และ กกต. ไม่ควรที่จะด่วนสรุปตัดสินเองว่าผมพ้นจาก ส.ส.” นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท ระบุว่า หาก กกต. ด่วนวินิจฉัยและจัดการเลือกตั้งซ่อม โดยไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะเกิดความ
เสียหายตามมาภายหลัง ก็ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนตามมาด้วย 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514895 

 

https://www.naewna.com/politic/514672
https://www.naewna.com/politic/514672
https://www.naewna.com/politic/514895
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วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.22 น. 

 ‘เทพไท’ หนุนหยิบ รธน.ปี 17 ต้นแบบร่างฉบับใหม่ ไร้ปาร์ตี้ลิสต์ ชี้ควรเสร็จใน 1 ปี 
 

 
 

 ‘เทพไท’หนุนหยิบรธน.ปี17 ต้นแบบร่างฉบับใหม่ ไร้ปาร์ตี้ลิสต์ ชี้ควรเสร็จใน 1 ปี   
29 สิงหาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงระยะเวลาการแก้ไข

รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ว่า จากปฏิทินการท างานหรือไทม์ไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้รัฐธรรมนูญใหม่ ในส่วนของพรรคร่ วม
รัฐบาลใช้เวลาประมาณ 15 เดือน ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาประมาณ 1 ปีนั้น ส่วนตัวเห็นว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะต้องท าโดยรวดเร็ว ตอบสนองต่อกระแสการเรียกร้องการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาด้วย ยิ่งแก้ไขได้เร็วมาก
เท่าไร ก็จะเป็นผลดีต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศมากเท่านั้น 

นายเทพไท ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็ตาม แต่ก็ไม่ควรที่
จะใช้เวลามากเกินไป เพราะไม่จ าเป็นต้องนับหนึ่งใหม่ ส.ส.ร.สามารถเลือกหยิบเอารัฐธรรมนูญในอดีตฉบับที่ดีที่สุดเป็น
ต้นแบบ และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศในปัจจุบันให้มากที่สุด ซึ่งมี
รัฐธรรมนูญอยู่ 3 ฉบับที่น่าสนใจ คือ รัฐธรรมนูญ ปี 2517 , รัฐธรรมนูญ ปี 2540 และรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ซึ่งถือว่า
เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ ฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดย ส.ส.ร.ยึดโยงกับ
ประชาชน มีจุดเด่น คือ การถ่วงดุลการตรวจสอบ มีองค์กรอิสระ แต่มีจุดอ่อนในหลายประเด็น 

ส่วนรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เป็นฉบับที่แก้ข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ได้เกือบทั้งหมด มีการท า
ประชามติ แต่มีท่ีมาจาก คมช. 

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวสนับสนุนให้ ส.ส.ร.หยิบยกรัฐธรรมนูญ ปี 2517 ขึ้นมาเป็นต้นแบบ เพราะเป็นรัฐธรรมนูญ
ที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2519 รูปแบบเหมือนรัฐธรรมนูญประเทศอังกฤษ มีเฉพาะ ส.ส.ระบบเขต ไม่มี
ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ฝ่ายบริหารหรือรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส.เท่านั้น ถ้าจะน ารูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มาเป็นแบบอย่าง ก็ต้องน ามาใช้ทั้งหมด ไม่ควรเป็น
รัฐธรรมนูญแบบลูกผสมแบบปัจจุบัน 
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“ดังนั้นไม่ว่าจะหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดขึ้นมาเป็นต้นแบบ ก็ต้องจัดท าขึ้นอย่างรวดเร็ว และยึดโยงกับ
ประชาชน เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง และใช้เวลาในการจัดท ารัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
ภายในไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น” นายเทพไท กล่าว   

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514874 
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29 สิงหาคม 2563 11:13 am 

“เทพไท” แนะใช ้รธน. 2517 เป็นตันแบบแก้ไข 

 
 

กรุงเทพฯ 29 ส.ค.-“เทพไท” แนะมีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับที่จะน ามาเป็นตันรแบบแก้ไขในครั้งนี้ได้ แต่ฉบับปี 2517 
เหมาะสมสุด ย้ าต้องยึดโยงประชาชน ใช้เวลาไม่ควรเกิน 1 ปี 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ปฏิทินการท างานหรือ ไทม์ไลน์การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่พรรคร่วมรัฐบาลคาดว่าใช้เวลาประมาณ 15 เดือน ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาประมาณ 1 ปี นั้น 
ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องท าโดยรวดเร็ว ตอบสนองต่อกระแสการเรียกร้องการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาด้วย ยิ่ง
แก้ไขได้เร็วมากเท่าใด จะเป็นผลดีต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศมากเท่านั้น 

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่ก็ไม่ควรที่จะใช้เวลามากเกินไป 
เพราะไม่จ าเป็นต้องนับหนึ่งใหม่ ส.ส.ร.สามารถเลือกหยิบเอารัฐธรรมนูญในอดีตฉบับที่ดีที่สุดเป็นต้นแบบ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศในปัจจุบันให้มากที่สุด ซึ่งมีรัฐธรรมนูญอยู่ 3 ฉบับที่
น่าสนใจ คือรัฐธรรมนูญ ปี 2517 รัฐธรรมนูญ ปี 2540 และรัฐธรรมนูญ ปี 2550 “ นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท กล่าวว่า รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ฉบับแรกคือ รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชน มีจุดเด่นคือการถ่วงดุลการตรวจสอบ มีองค์กรอิสระ แต่ก็มีจุดอ่อน
หลายประเด็น ส่วนรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เป็นฉบับที่แก้ไขข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ได้เกือบทั้งหมด ท า
ประชามติ แต่มีท่ีมาจากคณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ (คมช.) 

“ผมสนับสนุนให้ ส.ส.ร.หยิบยกรัฐธรรมนูญ ปี 2517 ขึ้นมาเป็นต้นแบบ เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้น
ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2519 รูปแบบเหมือนรัฐธรรมนูญประเทศอังกฤษ มีเฉพาะส.ส.ระบบเขต ไม่มีระบบบัญชี
รายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ฝ่ายบริหารหรือรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เท่านั้น ถ้าจะน ารูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มาเป็นแบบอย่าง ต้องน ามาใช้ทั้งหมด ไม่ควรเป็น
รัฐธรรมนูญแบบลูกผสมแบบปัจจุบัน ดังนั้น ไม่ว่าจะหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดขึ้นมาเป็นต้นแบบ ต้องจัดท าขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ยึดโยงกับประชาชน เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง และใช้เวลาจัดท ารัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นโดย
สมบูรณ์ภายในไม่เกินหนึ่งปีเท่านั้น” นายเทพไท กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-523406 
  

https://tna.mcot.net/politics-523406
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เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 11.13 น. 

แนะดึงรธน. 3 ฉบับใช้เป็นต้นแบบ คลอดรธน.ฉบับใหม่ 
“เทพไท"แนะดึง รธน. 3 ฉบับให้ ส.ส.ร.ใช้เป็นต้นแบบท า รธน.ใหม่ คาดเสร็จไม่เกิน 1 ปี 

 

 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงระยะเวลาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ว่า  จากปฏิทินการท างานหรือไทม์ไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้รัฐธรรมนูญใหม่ ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล
ใช้เวลาประมาณ 15 เดือน  ของพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาประมาณ 1 ปีนั้น ตนเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องท า
โดยรวดเร็ว ตอบสนองต่อกระแสการเรียกร้องการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาด้วย ยิ่งแก้ไขได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลดี
ต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศมากเท่านั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่
ไม่ควรที่จะใช้เวลามากเกินไป เพราะไม่จ าเป็นต้องนับหนึ่งใหม่ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) สามารถเลือกหยิบ
เอารัฐธรรมนูญในอดีตฉบับที่ดีที่สุด มาเป็นต้นแบบและใช้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
ประเทศในปัจจุบันให้มากที่สุด  

ซึ่งมีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับที่น่าสนใจ คือรัฐธรรมนูญ ปี 2517 รัฐธรรมนูญ ปี 2540 และรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ซึ่ง
ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญ ปี2540 ที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่าง
โดย ส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชน  มีจุดเด่นคือ การถ่วงดุลการตรวจสอบ  มีองค์กรอิสระ แต่มีจุดอ่อนในหลาย
ประเด็น  ส่วนรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เป็นฉบับที่แก้ข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้เกือบทั้งหมด มีการท า
ประชามติ แต่มีท่ีมาจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792447 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2327100 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/178475 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631752 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/792447
https://www.posttoday.com/politic/news/631752
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29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:25 น.      

ผงะ! ปชช.ร้อยละ 82.4 เชื่อต่างชาติสมคบนักการเมืองไทย ร่วมกันออกแบบ สั่นคลอน

ความมั่นคงของประเทศไทย 

   
 
 
 

29 ส.ค.63  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 
เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง หยุดคุกคามประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน 
“เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super Poll จ านวน 5,962 ตัวอย่างในโลกโซ
เชียล และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จ านวน 1,121 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 
20 - 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่า 

เมื่อถามว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นการ คุกคามประชาชน หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 ยกกรณี
จลาจลฮ่องกง จุดไฟเผาคุณลุงผู้ เห็นต่าง เป็นการคุกคามประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 95.6 ยกกรณีจลาจลฮ่องกง 
กลุ่มม็อบนักเรียนห้ามครูบาอาจารย์สอนเรียนนักเรียนคนอ่ืน บังคับให้ไปม็อบ เป็นการคุกคามประชาชน ร้อยละ 92.3 
ระบุ การโจมตี ด่า สลิ่ม ด่า ชังชาติ ต่างฝ่ายต่างด่าโจมตีกันไปมาเป็นการคุกคามประชาชน ร้อยละ 91.7 ระบุการโจมตี 
ด่า กลุ่มเห็นต่างในโลกโซเชียล เป็นการคุกคามประชาชน ร้อยละ 91.4 ระบุ ม็อบกดดันเจ้าหน้าที่ต ารวจปล่อยตัวคนท า
ผิดกฎหมาย เป็น การคุกคามประชาชน และร้อยละ 91.4 เช่นกัน ระบุ กลุ่มนักเรียน ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัย ขณะครูบา
อาจารย์ก าลังสอน เป็นการคุกคามผู้อ่ืน ร้อยละ 90.7 ระบุ การยึดพ้ืนที่ปิดถนน ไม่ให้ประชาชนเดินทางไปมา เป็นการ
คุกคามประชาชน ร้อยละ 90.5 ระบุ การถอนโฆษณาจากรายการที่เห็นต่าง เป็นการคุกคามประชาชน และร้อยละ 
89.8 ระบุ การปลดพิธีกรรายการที่เห็นต่าง เป็นการคุกคามประชาชน เช่นกัน  

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.4 ระบุ เชื่อว่าจริง ที่ชาวต่างชาติกับนักการเมืองไทย กลุ่มผู้เสีย
ผลประโยชน์ และอ่ืน ๆ ร่วมกันออกแบบ สั่นคลอน ความมั่นคงของประเทศ ซ้ าเติมวิกฤต ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 17.6 ไม่เชื่อว่าจริง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.1 ระบุ กลุ่มม็อบต่าง ๆ ก็คุกคาม
ประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 22.9 ระบุ กลุ่มม็อบต่าง ๆ ไม่ได้คุกคามประชาชน  

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.8 เห็นด้วยว่า ทุกฝ่ายควรหยุดคุกคามประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 10.2 
ไม่เห็นด้วย. 
 

อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75881  
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 29 สิงหาคม 2020 - 12:02 

ซูเปอร์โพล 89.8% จี้ทุกฝ่ายเลิกคุกคามประชาชน 
ซูเปอร์โพล 89.8% จี้ทุกฝ่ายเลิกคุกคามประชาชน เชื่อต่างชาติ-นักการเมือง ร่วมกันออกแบบสั่นคลอนความม่ันคง 
 

 
 

ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง”หยุดคุกคามประชาชน” จาก
กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วย
ระบบ Net Super Poll จ านวน 5,962 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จ านวน 
1,121 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 28 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า 

ร้อยละ 92.3 ระบุ การโจมตี ด่าสลิ่ม ด่าชังชาติ ต่างฝ่ายต่างด่าโจมตีกันไปมาเป็นการคุกคามประชาชน , ร้อย
ละ 91.7 ระบุการโจมตี ด่า กลุ่มเห็นต่างในโลกโซเชียล เป็นการคุกคามประชาชน , ร้อยละ 91.4 ระบุ ม็อบกดดัน
เจ้าหน้าที่ต ารวจปล่อยตัวคนท าผิดกฎหมาย เป็นการคุกคามประชาชน ร้อยละ 91.4 เช่นกัน ระบุ กลุ่มนักเรียน ฝ่าฝืน
กฎระเบียบวินัย ขณะครูบาอาจารย์ก าลังสอน เป็นการคุกคามผู้ อ่ืน, ร้อยละ 90.7 ระบุ การยึดพ้ืนที่ปิดถนน ไม่ให้
ประชาชนเดินทางไปมา เป็นการคุกคามประชาชน, ร้อยละ 90.5 ระบุ การถอนโฆษณาจากรายการที่เห็นต่าง เป็นการ
คุกคามประชาชน และร้อยละ 89.8 ระบุ การปลดพิธีกรรายการที่เห็นต่าง เป็นการคุกคามประชาชน เช่นกัน 

ทั้งนี้ ร้อยละ 82.4 ระบุ เชื่อว่า จริง ที่ชาวต่างชาติกับนักการเมืองไทย กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ และอ่ืน ๆ 
ร่วมกันออกแบบ สั่นคลอน ความม่ันคงของประเทศ ซ้ าเติมวิกฤต ความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 17.6 
ไม่เชื่อ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.1 ระบุ กลุ่มม็อบต่าง ๆ ก็คุกคามประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 22.9 ระบุ 
กลุ่มม็อบต่าง ๆ ไม่ได้คุกคามประชาชน โดย ร้อยละ 89.8 เห็นด้วยว่า ทุกฝ่ายควรหยุดคุกคามประชาชน ในขณะที่ร้อย
ละ 10.2 ไม่เห็นด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_758990/ 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_758990/
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วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.49 น. 

 ‘ซูเปอร์โพล’ เผย ปชช. 82.4% เชื่อต่างชาติสุมหัวนักการเมืองไทย ออกแบบ-สั่นคลอนประเทศ 
 

 
 

‘ซูเปอร์โพล’ เปิดผลส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน 82.4% เชื่อต่างชาติสุมหัวนักการเมืองไทย ออกแบบ-
สั่นคลอนประเทศ กางตัวเลขกลุ่มเคลื่อนไหว ‘หยุดคุกคามประชาชน’ ในโซเชียลมีเพียง 1.34% ที่เหลือปั่นกระแส
จากต่างประเทศ 

29 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง หยุดคุกคามประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนใน
โลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super Poll จ านวน 5,962 ตัวอย่างในโลกโซเชียล และ “เสียง
ประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จ านวน 1,121 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 28 
สิงหาคม ที่ผ่านมา 

เมื่อถามว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นการ คุกคามประชาชน หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 ยกกรณีจลาจล
ฮ่องกง จุดไฟเผาคุณลุงผู้เห็นต่าง เป็นการคุกคามประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 95.6 ยกกรณีจลาจลฮ่องกง กลุ่มม็อบ
นักเรียนห้ามครูบาอาจารย์สอนเรียนนักเรียนคนอื่น บังคับให้ไปม็อบ เป็นการคุกคามประชาชน , ร้อยละ 92.3 ระบุ การ
โจมตี ด่า สลิ่ม ด่า ชังชาติ ต่างฝ่ายต่างด่าโจมตีกันไปมาเป็นการคุกคามประชาชน , ร้อยละ 91.7 ระบุการโจมตี ด่า 
กลุ่มเห็นต่างในโลกโซเชียล เป็นการคุกคามประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514892 
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28 สิงหาคม 2563 - 13:00 น. 

เจ๊ไม่หยุด "เปี๊ยะ" ลุย พัทลุงโมเดล 

 
 
เจ๊ไม่หยุด "เปี๊ยะ" ลุย พัทลุงโมเดล พัทลุงโมเดลยังเดินหน้า แม้เจ๊เปี๊ยะหลุด ส.ส. แต่ทีมงานค่ายสีน้ าเงิน ตั้งเป้ายึด
ท้องถิ่นเบ็ดเสร็จ 

แม้วันนี้ “นาที รัชกิจประการ” จะพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แต่เธอก็ยังสวม
หัวโขน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง(วิสาหกิจเพ่ือชุมชน) จ ากัด  เหมือนจะท าใจไว้
ล่วงหน้าแล้ว “นาที” หรือ “เจ๊เปี๊ยะ” จึงใช้ต าแหน่งประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุงฯ ในป้ายโฆษณางาน
กิจกรรมส าคัญๆ ในจังหวัดพัทลุง เหนืออ่ืนใด ใครก็ทราบกันดีว่า เจ๊เปี๊ยะ เป็นภรรยาของ พิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็น
รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา “พัทลุงโชคดี มีเขยเป็น รมต.ท่องเที่ยว อีเวนท์ตั้งแต่รากหญ้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไป
จนถึงงานระดับประเทศผุดเป็นดอกเห็ด” สื่อมวลชนในท้องถิ่นพัทลุง พูดถึง “เขยเมืองลุง” พิพัฒน์ รัชกิจประการ 
เดชเจ๊เปี๊ยะ 

หลังสร้างความสั่นสะเทือนให้การเมืองระดับชาติ “เจ๊เปี๊ยะ” นาที รัชกิจประการ ก็หันมาให้ความส าคัญกับ
การเมืองท้องถิ่นเริ่มเปิดศักราชใหม่ 2563 “ภุชงค์ วรศรี” ประธานสภา อบจ.พัทลุง ได้เปิดส านักศูนย์ประสานงาน 
“ภูมิใจพัทลุง” ที่ถนนวีระศักดิ์พัฒนา  ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง พร้อมมอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2563 ผ่านแฟน
เพจเฟซบุ๊กภูมิใจพัทลุง ปฏิทินแผ่นนั้น มีภาพ นาที รัชกิจประการ คู่กับ “ประธานท็อป” ภุชงค์ วรศรี ส.อบจ.เขต อ.
ควนขนุน และประธานสภา อบจ.พัทลุง สายประชาธิปัตย์ ที่ย้ายขั้วมาสังกัดภูมิใจไทย เลือกตั้งทั่วไป เจ๊เปี๊ยะ ปั้น “ไข่
ด า” ภูมิศิษฐ์ คงมี ส.อบจ.เขต อ.เขาชัยสน เป็น ส.ส.พัทลุง เขต 1 ไปเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือภารกิจยึด อบจ.พัทลุง ตั้งแต่
ปลายปี 2562 เจ๊เปี๊ยะ ได้ซุ่มวางตัว ภุชงค์ วรศรี เป็นว่าที่นายก อบจ.พัทลุง และ “ส.จ.เด๊ะ” ประเสริฐ ด าสุด ส.อบจ.
พั ท ลุ ง  เ ข ต  อ . ต ะ โ ห ม ด  เ ป็ น ว่ า ที่ ร อ ง น า ย ก  อ บ จ . พั ท ลุ ง  ฝ่ า ย แ ช ม ป์ เ ก่ า 
 “นายกพร” วิสุทธิ์ ธรรมเพชร เป็นน้องชายของ สุพัฒน์ ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง หลายสมัย และเป็นน้าชายของ สุ
พัชรี ธรรมเพชร ก็พร้อมจะสู้เพ่ือเข้าไปสานต่องานเก่าอีกสมัย  ระหว่างที่ยังเป็นนายก อบจ.พัทลุง “นายกพร” ก็
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เดินหน้าสร้างงานเก็บคะแนนไปเรื่อยๆ ขนาดลงทุนท าสื่อโซเชียลมีเดีย “สถานีออนไลฟ์ ก้าวไปกับอบจ.พัทลุง” ขึ้นเพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงาน  

หากเสียงโพนเลือกตั้งท้องถิ่นดังกระชั้น กลุ่มพลังพัทลุง ของวิสุทธิ์ ธรรมเพชร กับกลุ่มภูมิใจพัทลุงของเจ๊เปี๊ยะ 
คงสู้ดุเดือด เพราะเป็นศึกเดิมพันอนาคตการเมืองของสายเจ๊ใหญ่ 

 
อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/441729?utm_source=homepage&utm_medium=i
nternal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B
8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E
0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99 
 

 

 

 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/441729?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441729?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441729?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441729?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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6 ปีใต้อ านาจ ประยุทธ์ ที่กลายเป็นเงื่อนไขของวิกฤต 

 
 
หนึ่งความคิด 
สุรวิชช์ วีรวรรณ 

ไม่มีใครไม่เคยเป็นเด็ก และเด็กทุกคนถ้าเอาชีวิตรอดผ่านคืนวันไปได้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ ความคิดในวัยเด็ก
เป็นอย่างหนึ่ง ความคิดเมื่อเราเติบใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เปลี่ยนแปลงไปตามความรับรู้ความเข้าใจ สภาวะ หน้าที่ 
สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป 

เด็กมักจะไม่เข้าใจว่าท าไมผู้ใหญ่จึงต้องก าหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติ และมองว่า กฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นเรื่องรก
รุงรังไม่จ าเป็น ไม่ได้คิดว่า เพราะผู้ใหญ่ต้องการฝึกฝนให้เข้ าใจในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกัน รู้จัก
มารยาทและกาลเทศะ รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก 

ผมก็เคยเป็นเด็กห้าวเป้งมาก่อน เขียนบอร์ดวิจารณ์ครูฝ่ายปกครองวิจารณ์โรงเรียน ตอนอยู่ ม.ศ.2หรือ 3 
พูดกับครูฝ่ายปกครองไม่รู้เรื่อง ผมเขียนกลอนไปติดบอร์ดว่า “กูหรือคือหมาน้อย/ตัวเล็กด้อยไร้เดียงสา/ผู้เลี้ยงต่าง
ภาษา/กูเป็นหมามันเป็นคน/พูดกันไม่รู้เรื่อง/ช่างขุ่นเคืองเสียเหลือทน/ปากมันพึมพ าพ่น/กูไม่สนไม่เข้าใจ” เป็นการ
เปรียบเปรยให้เห็นว่า ท าไมเรากับครูจึงเหมือนกับการพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะอยู่กันคนละสายพันธุ์นั่นเอง มีครูสอน
การประพันธ์เอาบทนี้ไปยกในชั้นว่า นี่เป็นการเขียนกาพย์ยานี11ที่ถูกต้อง  

ครั้งหนึ่งครูฝ่ายปกครองถือกรรไกรเข้าไปตรวจระเบียบผมในห้องที่ก าลังสอบวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาบังคับ 
ผมก็บอกว่า ตอนนี้นักเรียนก าลังสอบ สิ่งส าคัญคือ การใช้สมาธิ ครูไม่ควรจะเข้ามาตรวจผมตอนนี้ ถ้ าครูไม่หยุด ผมจะ
เดินออกจากห้องสอบ สุดท้ายครูไม่หยุด ผมก็เดินออกมาเลยเดินออกมาทิ้งการสอบวิชาภาษาไทยไป 

ตอนนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งบริหารโรงเรียนมาสิบกว่าปี แล้วเหลือเพียงหนึ่งปีสองปีจะเกษียณ มีการ
วิจารณ์กันว่า ผอ.ท่านรอเกษียณ ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาโรงเรียน ผมเดินไปเคาะห้องพัก ผอ. แล้วเข้าไปบอกถึงสิ่งที่เขา
วิจารณ์กัน พร้อมแนะน าว่า หากเป็นที่เขาว่ากันท่านควรจะลาออกไป แต่เด็กอย่างผมก็ถูกท่าน ผอ.สยบลงด้วเมตตาธรรม 
ท าแล้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่ทั้งหมดแม้จะเป็นเด็ก เหมือนจะก้าวร้าว แต่ผมก็พูดด้วยเหตุและผลเป็นหลัก 
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วันนี้ผมได้ยินเด็กพูดว่า ครูเป็นไดโนเสาร์ เงินเดือนของครูมาจากค่าเทอมของพวกเขา พวกเขาจ้างครูมา
สอนหนังสือ หรือเป็นคนยังไม่ได้เลยจะเป็นครูที่ดีได้อย่างไร ฯลฯ แม้จะเคยห้าวเป้งมาอย่างที่เล่ามา ผมก็ตกใจมาก 
เมื่อเห็นท่าทีแบบนี้ของเด็กต่อครูของเขาในปัจจุบัน 

แต่ผมก็เห็นด้วยในบางเรื่องที่เคลื่อนไหว เช่น เรื่องการไว้ผมยาว เพราะคิดว่า เรื่องผมไม่ใช่เรื่องสาระความ
จ าเป็นอะไรที่จะเข้ามาก าหนดกติกาเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ผมคิดว่า โรงเรียนก็ต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีจ าเป็นบ้าง
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอยู่ร่วมกัน และการให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้ไม่ใช่ในฐานะลูกจ้างของเรา 

ถามว่า ดีไหมที่เด็กนักเรียนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง และต่อต้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ในแง่ประเด็นก็มีทั้ง
เรื่องที่ผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วย แต่ในแง่การลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ผมคิดว่ามีเสรีภาพที่จะท าเช่นนั้น เพียงแต่นอกจากบาง
คนจะมีเนื้อหาการพูดที่เป็นเหตุเป็นผลและแสดงว่าเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดแล้ว ก็มีไม่น้อยที่ออกไปในแนวทางก้าวร้าวและ
หยาบคาย หลายคนพอมีคนเอาไมค์ไปจ่อปากก็รู้ว่า ไม่ได้เข้าใจอะไรนัก แต่เป็นกระแสที่ว่ากันตามมา 

บางครั้งนักประชาธิปไตยรุ่นเยาว์เหล่านี้ก็ท าให้ผมแปลกใจว่า พวกเขาเข้าใจความหมายของประชาธิปไตย
จริงๆหรือ เพราะพวกเขามีทัศนะที่หม่ินแคลนต่อคนที่เห็นต่างมาก และเรียกผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาว่าพวก
ไดโนเสาร์ กระทั่งมองว่า สิ่งที่ตัวเองเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง โดยไม่รับฟังเหตุผลอ่ืนๆ เลย 

ต้องยอมรับว่า เด็กนักเรียนเหล่านี้ได้รับความคิดมาจากโลกทวิตเตอร์ที่พวกเขาสิงสถิตไม่น้อย เขาได้บ่มเพาะ
ความคิดมาจากคนที่เขาคิดว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นเขาที่เข้ามาสู่การเมือง และสร้างกระแสหนุนเนื่องจากคนรุ่นใหม่
จ านวนมากจนเลยมาเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องการเมือง มาสู่การชูสามนิ้วในโรงเรียนเพ่ือขับไล่รัฐบาลเผด็จการ 

ภาพทางการเมืองของนักการเมืองนั้น ถูกตอกย้ าด้วยการแย่งชิงผลประโยชน์ การเข้าสู่อ านาจแล้วแสวงหา
ประโยชน์ทุจริตคอร์รัปชัน การเมืองน้ าเน่า การรัฐประหารแล้วสืบทอดอ านาจแล้วเป็นการเมืองน้ าเน่าเสียเอง บุคลิก
และท่าทีแบบทหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่นิยมใช้อ านาจที่แสดงออกผ่านการพูดจานั้นมันเป็นโลกคู่ขนาน
กับเด็กเพราะเขาถูกกดดันอยู่แล้ว ทั้งการบังคับบัญชาของพ่อแม่และครูในโรงเรียน และมีความคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ
ความคิดของเด็กรุ่นเขา 

เมื่อพวกเขาออกมาชุมนุมประท้วงจึงเหมือนพลังที่ถูกกดทับระเบิดออกมา 
เด็กอาจไม่เข้าใจว่า มีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้การเมืองเดินมาถึงวันนี้ ท าไมคนส่วนหนึ่งถึงมีความเคารพ

รักเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท าไมคนกลุ่มหนึ่งจึงต่อต้านนักการเมืองบางกลุ่ม ความขัดแย้งของคนไทยในชาติ
เรื่องอุดมการณ์การเมืองกว่าสิบปีนั้นมีที่มาอย่างไร ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่า ฝ่ายประชาธิปไตยนั้น เมื่อได้อ านาจไปแล้วใช้
อ านาจอย่างชอบธรรมหรือไม่ 

กระทั่งไม่ได้คิดว่า การเคลื่อนไหวที่เป็นอยู่ตอนนี้นั้น มันจะท าให้พรรคการเมืองบางพรรคได้ประโยชน์ กลุ่มบาง
กลุ่มท่ีมีเป้าหมายทางการเมือง ฉกฉวยเอาการเคลื่อนไหวของนักเรียนเป็นแนวร่วม 

ส่วนม็อบที่น าโดยนักศึกษาหรือม็อบเยาวชนปลดแอกที่พัฒนามาเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกนั้น ผมคิดว่า 
กลุ่มเหล่านี้มีความเข้าใจทางการเมืองดี และเป็นกลุ่มที่อิงแอบกับผลประโยชน์ทางการเ มือง รวมทั้งได้รับการบ่ม
เพาะความคิดมาจากสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ปวิณ ชัชวาลพงศ์พันธ์ ปิยะบุตร แสงกนกกุล และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจที่
มีความคิดต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องการลดบทบาทสถาบันให้กลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ 
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แน่นอนเขามองว่า พรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นตัวแทนของคนรุ่นเขาที่ตรงกันข้ามกับการเมืองที่น่าชิงชัง และเป็น
พรรคที่ต่อสู้กับเผด็จการรัฐบาลสืบทอดอ านาจนั้นเป็นเผด็จการ การยุบพรรคอนาคตใหม่จึงไม่เป็นประชาธิปไตย และ
เขาได้รับการสั่งสอนมาว่า ระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบที่เลวน้อยที่สุด และประชาธิปไตยคืออ านาจของ
ประชาชนดังนั้นพวกเขาจึงเกลียดเผด็จการ โดยไม่สนใจว่า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองเป็นอย่างไร ท าไม
จึงเกิดความขัดแย้งแบ่งเป็นฝ่ายของคนในชาติ จนทหารต้องยึดอ านาจ 

และคิดว่าคนที่เห็นต่างพวกเขาเป็น “สลิ่ม”ในความหมายท่ีวันนี้ความเข้าใจของพวกเขาคือ สลิ่มเป็นพวก
ที่มีความคิดน่าเหยียดหยาม 

ผมคิดว่า พ่อแม่ที่เคยออกมาขับไล่ระบอบทักษิณ วันนี้มีไม่น้อยที่เอนเอียงไปตามลูกหลานของตัวเอง ด้านหนึ่ง
เป็นการให้เสรีภาพในความคิดของลูกหลาน แล้วใครก็ต้องยืนข้างลูกหลานของตัวเองทั้งนั้น แต่ด้านหนึ่งก็เริ่มจะเห็นว่า 
รัฐบาลที่เข้ามาปกครองประเทศนั้นสุดท้ายแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกันกับรัฐบาลที่ตัวเองเคยขับไล่ รวมถึงความ
ผูกผันกับการผลัดแผ่นดินนั้นเปลี่ยนแปลงไป แม้พวกเขาจะเคยคิดว่า การออกมาต่อสู้ของตัวเองนั้นเป็นการกระท าเพ่ือ
ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาก่อนก็ตาม 

ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 2 เงื่อนไข และ 1 ความฝันนั้น มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองอย่างชัดเจน และ 1 ความฝัน
ก็คือ 10 ข้อบนเวทีธรรมศาสตร์ที่รับลูกมาจากสมศักดิ์ เจียมฯ ดังนั้นการเลี่ยงที่จะพูด 10 ข้ออีก แต่พูดถึง 1 ความ
ฝันจึงยังไม่ได้ละทิง้เป้าหมาย10ข้อนั้น เพียงแต่เป็นยุทธวิธีที่หลีกเลี่ยงข้อจ ากัดทางกฎหมายเท่านั้นเอง 

ผมคิดว่าปัญหาส าคัญวันนี้อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์คิดอย่างไร ผมเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่น่า
ล าบากใจพอสมควร เพราะสิ่งที่ถูกกล่าวหาเรื่องการสืบทอดอ านาจนั้นเป็นเรื่องจริ ง เพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์อาจจะมี
เหตุผลความจ าเป็นที่พูดไม่ได้ว่าท าไมต้องสืบทอดอ านาจ และปัจจัยอ่ืนที่ถูกน ามาขยายผลเพ่ือโจมตีล้วนแล้วแต่เป็น
เรื่องจริงทั้งสิ้น 

แต่เท่าที่ดูผมคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์มองว่า การเคลื่อนไหวของม็อบนั้นเป็นประโยชน์กับฝ่ายตรงข้ามทาง
การเมืองที่ต้องการช่วงชิงอ านาจรัฐ แล้วยังมีความพยายามลิดรอนบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์
อยู่ในความเคลื่อนไหวจึงไม่สามารถยอมสยบต่อข้อเรียกร้องของม็อบได้ 

แน่นอนโดยสภาพความเป็นจริงแล้ว การชุมนุมนั้นไม่สามารถที่จะไปบั่นทอนรัฐบาลได้หรอก ไม่ว่าจะมีมวลชน
ออกมาเท่าไหร่หรือชุมนุมนานเท่าไหร่ แต่ถ้า พล.อ.ประยุทธ์คิดเช่นนั้นแล้วท าความเพิกเฉยต่อการชุมนุม ไม่สนใจ ไม่ให้
คุณค่าก็ต้องคิดให้ได้ว่า การที่ม็อบก้าวไปสู่การแตะต้องสถาบันตามแรงผลักดันตามอิทธิพลความคิดของสมศักดิ์ เจียมฯ
นั้นจะจบลงอย่างไร แล้วมันจะบานปลายไปสู่หนทางที่ไม่คาดฝันไหม 

แน่นอนว่าวันนี้มีประชาชนอีกกลุ่มไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของม็อบ ยืนอยู่ข้างรัฐบาลประยุทธ์ ที่ท าให้ พล.อ.
ประยุทธ์ใช้ประชาชนที่เกื้อหนุนเป็นเกราะก าบังได้ แต่ถามว่า เราจะปล่อยให้ความขัดแย้งแบบนี้ด ารงอยู่ตลอดไปหรือ 

5 ปีในอ านาจจากปลายกระบอกปืนนั้นหมดลงแล้ว ผ่านมา1ปีกว่า แม้มาจากการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้ท าให้
สถานภาพของ พล.อ.ประยุทธ์มีความชอบธรรมในสายตาของประชาชนอีกฝั่งหนึ่ง และความสงบที่สยบไว้ใน 5 ปีก็
มลายหายไปหมดแล้วกลายมาเป็นความขัดแย้งบนถนนอีก พล.อ.ประยุทธ์ต้องคิดให้ได้ว่า ทางไหนที่จะน าบ้านเมืองออก
จ า ก ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ท า ใ ห้ เ ส า ห ลั ก 3เ ส า ห ลั ก ข อ ง บ้ า น เ มื อ ง ยั ง ค ง ด า ร ง อ ยู่ 
ด้านหนึ่งต้องยอมรับว่า 5 ปีที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จนั้น พล.อ.ประยุทธ์ไม่ใช่นักประชาธิปไตยนักปฏิบัติที่ท าให้บ้านเมือง
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กลับมาสู่ครรลองที่ดี น าประเทศชาติไปสู่การปฏิรูปเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในชาติดังที่ เคยให้ค ามั่นไว้ตอนเข้ามา
ใหม่ๆออกไปเลย 

แล้วจะรู้ตัวไหมว่าวันนี้พล.อ.ประยุทธ์ก็คือ เงื่อนไขความขัดแย้งของชาติเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นการท าลาย
ความสงบและความปรองดองของชาติบ้านเมืองไปแล้ว 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000088079 

  

https://mgronline.com/daily/detail/9630000088079
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วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 - 14:10 น. 

2 ขั้ว ชิงหัวแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลวงแตก พรรคฝ่ายค้านไม่เป็นขบวน 
 

 
 

รายงานพิเศษ 
3 ข้อเรียกร้องของม็อบนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะ “กลุ่มตั้งต้น” เยาวชนปลดแอก ที่ยกระดับเป็น 

“ประชาชนปลดแอก” มีธงเคลื่อนไหวคือ ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน ยื่น
เส้นตายต้องท าในเดือนกันยายน ! แต่ความฝัน-ความหวังที่เป็นไปได้มากที่สุดในทางการเมือง ณ นาทีนี้ คือการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เมื่อทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ต่างออกโรงชิงพ้ืนที่การเมือง “หยิบ” วาระการแก้รัฐธรรมนูญโหนกระแสม็อบ
นักเรียน นักศึกษา เพราะข้อเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญของขบวนการภาคประชาชน ต้อง  “อาศัย” มือของสภา
ผู้แทนราษฎร 500 คน ในการขับเคลื่อน-ผลักดัน ให้จุดหมายไปถึงเป้า 

“ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี” เลขาธิการคณะประชาชนปลดแอก จึงกล่าวถึง “ความหวัง” การแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัย “มือ” ของ “นักการเมือง” ยอมรับว่ายังต้องหวังนักการเมือง เขาอาจไม่ได้เข้าใจข้อเรียกร้อง
ของเราในเบื้องต้น แต่หลังจากการชุมนุมที่จ านวนคนมากขึ้นเรื่อย ๆและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเราจะส่งแรงกดดัน
ไปยัง “นักการเมือง” มากขึ้นและเชื่อว่านักการเมืองจะท าตาม ข้อเรียกร้องของเรา ส่วนการแก้ไขรายมาตรา ยอมได้ถ้า
แก้ไขเพ่ือน าไปสู่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มี ส.ส.ร.จะไม่ยอม 
พปชร.-ปชป.เกียร์ว่าง 

ความเคลื่อนไหวฝ่ายรัฐบาล มีสัญญาณ “ถอดฟืนแก้รัฐธรรมนูญ” ออกจากม็อบ ตั้งแต่ “พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงจุดยืนเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อด้วยพรรคพลังประชา
รัฐ พรรคแกนน ารัฐบาล “กั๊กท่าที” ตัดสินใจแก้รัฐธรรมนูญ แต่โยนลูกให้ที่ประชุมวิปรัฐบาลช่วยตัดสินใจว่าจะแ ก้
อย่างไร 19 สิงหาคม วิปรัฐบาลหารือกัน ก่อนปรากฏความเคลื่อนไหว ประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มี ส.ส.ร. แต่ไม่แตะ
หมวด 1 และหมวด 2 “วิรัช รัตนเศรษฐ” ประธานวิปรัฐบาล พ่วงหมายเหตุเอาไว้ว่า ขอให้ดูผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานก่อนว่าจะ
สรุปผลอย่างไร 

เบื้องต้น อนุ กมธ.ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่มี “ไพบูลย์ นิติตะวัน” เป็นประธาน ซึ่งอยู่ภายใต้ 
กมธ.ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้รัฐธรรมนูญ เคาะรายงานการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งรายมาตรา และ
การมี ส.ส.ร. 3 แนวทาง 

แนวทางที่ 1 แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เห็นว่ามีปัญหาด้วย กระบวนการที่บัญญัติในมาตรา 256 
ยกเว้นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปผ่านการลงประชามติ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 256 (8) 

แนวทางที่ 2 เพ่ือให้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญประสบความส าเร็จ ต้องแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่ 1.
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในช่วงที่มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลสามารถท าได้ แก้ไขบทบัญญัติรายมาตรามีปัญหา
เร่งด่วนไปก่อน แล้วค่อยแก้ไขกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่ต้องได้รับการเห็นชอบจาก ส.ว. (โดยก าหนดให้มี
ผลหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) ซึ่งเป็นเวลาที่ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล พ้นวาระท าหน้าที่ 5 ปีไปแล้ว 
ช่วงเวลาที่ 2 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเมื่อ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลพ้นวาระ 5 ปี ซึ่งสามารถแก้ไขประเด็นอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่แก้ไขไปแล้วในช่วงแรกได้ แต่ไม่ว่าจะแก้ไขให้เป็นอย่างไร ก็จะต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการ
รับฟังความเห็นจากประชาชน 

แนวทางท่ี 3 ควรมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง  ทั้ง 3 แนวทาง พร้อมประเด็น
แ ก้ ไ ข รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ + ด ร า ฟ ต์ ร่ า ง แ ก้ ไ ข รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  4 ฉ บั บ  แ บ่ ง เ ป็ น ข อ ง  “โ ภ คิ น  
พลกุล” และ “ประยุทธ์ ศิริพานิชย์” จากพรรคเพ่ือไทย 3 ฉบับ และร่างของ “ไพบูลย์” จากพลังประชารัฐ 1 
ฉบับ “จะถูกส่งเข้าที่ประชุมคณะใหญ่” ก่อนส่งต่อให้ “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ปลายเดือน ส.ค.
นี้ และน าบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 กันยายน เพ่ือส่งให้รัฐบาลตัดสินใจ 
ตามไทม์ไลน์นิติบัญญัติวางคิวแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนปิดสมัยประชุม 24-25 กันยายน หรืออีก 1 เดือนข้างหน้า ส่วนที่
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคอันดับ 3 ในขั้วรัฐบาล “ออกตัวแรง” ตอนเลือกตั้งประกาศไม่รับรัฐธรรมนูญ 2560 และยื่น
เงื่อนไข ขีดเส้นใต้การร่วมรัฐบาลจะต้องให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ “เป็นวาระเร่งด่วน” แต่ถึงคิวต้องแก้รัฐธรรมนูญโดย
ด่วน พรรคประชาธิปัตย์ “ไม่ออกตัวแรง” เหมือนก่อนหน้านี้ มีเพียงแอ็กชั่นของ “ราเมศ รัตนะชะเวง” โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ บอกเพียงว่า ได้จัดท าร่างรัฐธรรมนูญที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 256 และในหมวดการตั้ง 
ส.ส.ร.เสร็จแล้ว พรรคเห็นว่าต้องมี ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 150 คน ส่วนอีก 50 คน เป็น
กระบวนการสรรหาจากวิชาชีพอ่ืน รวมถึงนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนของพรรคการเมืองด้วย ยืนยันเราไม่เตะใน
หมวด 1 และหมวด 2 แต่จะแก้บทเฉพาะกาลที่มา ส.ว. 
ภูมิใจไทยออกตัวล้อฟรี แซงทางโค้ง 

แต่พรรคการเมืองที่ออกตัวแรง-แซงทางโค้ง “ภูมิใจไทย” ของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” พาทั้งพรรคมาประกาศ
จุดยืนแก้รัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรก ให้มี ส.ส.ร. 200 คน แต่ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 อันแหลมคม และให้รัฐบาลยุบ
สภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ทันทีที่รัฐธรรมนูญร่างเสร็จ เพียงแต่ยังไม่มี “รายละเอียด” ที่มา ส.ส.ร. มีหัวนอนปลายเท้ามา
อย่างไร ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์ และอีก 17 พรรค ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจน 
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“ภราดร ปริศนานันทกุล” โฆษกป้ายแดงของพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า “สูตรแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
ของภูมิใจไทย ก าหนดให้มี ส.ส.ร. โดยใช้ ‘เขตจังหวัด’ เป็นเขตเลือกตั้ง ให้แต่ละจังหวัดมีตัวแทน ส.ส.ร. อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 คน ส่วนวิธีการเลือกเป็นประเด็นที่จะคุยกันอีกครั้ง เป็นรายละเอียดปลีกย่อย แต่จะไม่มีการแตะหมวด 1 
หมวด 2 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย และรูปแบบของรัฐ” 
“ภราดร” บอกว่า ภูมิใจไทยเตรียมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภูมิใจไทย ประกบกับร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลแน่นอน 
ก้าวไกล-เพื่อไทย สู้กันเดือด 

แต่ฝ่ายที่ “ขบเหลี่ยม” แก้รัฐธรรมนูญกันดุเดือด หนีไม่พ้นพรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค แม้ว่าหน้าฉากดูเหมือน
จับมือเป็น “พันธมิตร” แต่หลังฉาก การที่ “พรรคก้าวไกล” ถอนชื่อจากการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 6 พรรคฝ่าย
ค้านที่ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 และวางแผนจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับก้าวไกล ถือว่าเป็นการกระท าที่หักหน้า ใน
วงถกปมแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน “พรรคก้าวไกล” แพ้โหวตในที่ประชุมเรื่องการแตะหมวด 1 
หมวด 2 แกนน าก้าวไกลบอกว่า “ถ้าเสียงถึงท าเองไปแล้ว” แต่ที่ชนะการโหวตคือ ก าหนดอายุ ส.ส.ร. มีอายุ 18 ปีเป็น
ต้นไป แต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้หยิบมาโฆษณาว่าเป็นไอเดียของ “ก้าวไกล” ที่โน้มน้าวให้ฝ่ายค้านเห็นตาม 

อย่างไรก็ตาม “สุทิน คลังแสง” ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า เราเสนอการเลือกตั้ง ส.ส.ร. จากประชาชนรวม 
200 คน จากจังหวัดต่าง ๆ อายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป ส่วนเนื้อหาสาระก็ให้ ส.ส.ร.ก าหนด ส่วนเรื่องกรอบเวลายกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาอย่างช้าประมาณ 1 ปี หากการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ผ่านวาระ
แรกได้ในเดือนกันยายน จากนั้นเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการ ประมาณการว่าเมื่อแก้มาตรา 256 เสร็จ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ
ประชามติรวมทูลเกล้าฯ คาดว่าได้ ส.ส.ร.ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญประมาณ 13 
เดือน ไม่เกิน 15 เดือน 
ก้าวไกลชงปิดสวิตช์ ส.ว. 

ต่อมา “ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล บอกว่า พรรคจะไม่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึงกระบวนการ 
ส.ส.ร.ซ้ าอีก แต่จะขอ “สงวนความเห็น” หมวด 1 หมวด 2 ไว้แปรญัตติในสภา หลังการสภารับหลักการร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญแล้ว แต่แผนของ “ก้าวไกล” เด็ดกว่านั้นคือ แผนชงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 เพ่ือปิดสวิตช์ 
ส.ว. ร่างทรงทหาร 250 คน ซึ่งเป็น “ด่านหิน” ส าหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะทุกขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ต้องใช้เสียง ส.ว.ร่วมอนุมัติอย่างน้อย 84 เสียง 

“พรรคร่วมฝ่ายค้านคุยกันไว้หลายเรื่องว่าจะยื่นเรื่องอะไรบ้าง แต่เราจัดล าดับความส าคัญ เอาเรื่อง ส.ส.ร.ก่อน 
เพราะส าคัญที่สุดล าดับถัดไปคือ เรื่อง ส.ว. จากนั้นล าดับรอง ๆ ลงมา บางพรรคในฝ่ายค้านยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่อง
ระบบเลือกตั้งไปด้วย เมื่อยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส.ส.ร.หรือ ส.ว. อยากให้ทันสมัยประชุมนี้ ส.ว.เป็นทางดีที่สุด ไม่
ใช้เวลานาน” 

“ส.ส.ร.จะมีปัญหาตรงที่ไปรอท าประชามติทีเดียว ซึ่งการแก้ไข ส.ว.ไม่มีความจ าเป็นต้องไปท าประชามติ 
เพราะไม่ได้ไปแก้ไขเรื่องคุณสมบัติ ยื่นได้เลย ชื่อพร้อมเมื่อไหร่ ยื่นเร็วก็ให้ทันสมัยประชุมนี้ อย่างน้อยผ่านวาระ 1 
พร้อมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้ตั้ง ส.ส.ร.” 

“พรรคก้าวไกลมีเสียงแค่ 54 เสียง จึงจ าเป็นต้องขอเสียงพรรคฝ่ายค้านด้วย หวังว่าเราจะได้เสียงถึง 98 เสียง
ขึ้นไป เพ่ือยื่นญัตตินี้ต่อสภาผู้แทนราษฎร” ชัยธวัชกล่าว 
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เพื่อไทยยึกยักเติมเสียง 
แต่บังเอิญว่า ความคิดของ “ก้าวไกล” อาจ “ก้าวไม่ถึงฝัน” เพราะต้องใช้เสียงฝ่ายค้านร่วมลงชื่ออีก 40 กว่า

เสียง ให้ครบ98 เสียง โดยมีเพ่ือไทยเป็นก าลังหลัก ทั้งที่เพ่ิง “หักหน้า” กันมาสด ๆ ร้อน ๆ ทว่า ในวงประเมิน
สถานการณ์ลึก-ลับของเพ่ือไทย ประเมินสถานการณ์แล้วว่า ยังไม่ควรรีบร้อน เพราะตอนนี้รัฐบาลเห็นด้วยกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้มี ส.ส.ร.แล้ว ควรรอให้ผ่านไปถึงวาระท่ี 3 ก่อน จากนั้นค่อยเสียบการแก้ที่มาส.ว.ภายหลัง เพราะถ้าเสนอ
ตอนนี้จะถูก ส.ว.ขัดขวางท าให้เกมรัฐธรรมนูญประสบอุบัติเหตุ ถ้าท าแบบ “ก้าวไกล” จะท าให้เสียแผนทั้งหมด อย่างไร
ก็ตาม พรรคเพ่ือไทยเอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปิดสวิตช์ ส.ว. เข้าที่ประชุมพรรค เพ่ือให้ ส.ส.พินิจตรึกตรอง  หากที่
ประชุม ส.ส.เพ่ือไทยไม่ร่วมลงชื่อด้วย มีทางเดียวที่ “ก้าวไกล” วางแผนไว้เพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว. คือตั้งโต๊ะล่าลายชื่อนอก
สภา กดดันในสภาต่อไปวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าชัดเจน ยังดูเหมือนอึมครึม 
เกมแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายค้านก็ยังไม่เป็นขบวน 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-512950 
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28 ส.ค. 2563 17:16    

การเมืองในโลกหลังม่าน 

 
 
"ปัญญาพลวัตร"  
"พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต"  

ผมเคยเขียนเรื่องการเมืองในไตรภูมิ ซึ่งประกอบด้วย ๓ โลก คือ โลกสภา โลกออนไลน์ และโลกท้องถนน ทั้ง
สามโลกเป็นสนามการต่อสู้ของกลุ่มพลังทางสังคมที่ปรากฎ ซึ่งสามารถรับรู้และสังเกตได้ แต่ละโลกการเมืองมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเชิงพลวัตร อย่างไรก็ตามยังมีสนามการต่อสู้ทางการเมืองอีกสนามหนึ่งซึ่งยากแก่การสังเกต
เพราะเป็นสนามที่ซ่อนเร้นแอบแฝง ทว่า มีอิทธิพลสูงต่อทิศทางของโลกท่ีปรากฏ นั่นคือการเมืองใน 
โลกหลังม่าน 

การเมืองในโลกสภาเป็นสนามของอ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการเป็นหลัก การต่อสู้ส่วนใหญ่ถูกก าหนดและก ากับ
โดยระเบียบ กฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานการปฏิบัติที่เป็นทางการ กระนั้นก็ตามมิได้หมายความว่าในโลกแห่งนี้จะเป็นเวที
แห่งการต่อสู้กันด้วยกฎเกณฑ์ทางการแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีพ้ืนที่การต่อสู้ที่ไม่เป็นทางการด ารงอยู่ ไม่น้อย 
โดยเฉพาะการต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ และการแสดงออกเชิงการละครของบรรดาผู้เล่น 
ที่มีบทบาทอยู่ในโลกแห่งนี้ 

ผู้ เล่นในฐานะอัตบุคคลที่ มีบทบาทหลักในโลกสภายุคปัจจุบันคือ  รั ฐมนตรี  สมาชิก วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการองค์การอิสระ และข้าราชการระดับสูง ส่วนในฐานะองค์การก็คือ รัฐบาล 
รัฐสภา พรรคการเมือง องค์การอิสระ และหน่วยงานราชการ ขณะที่กลุ่มและองค์การภาคธุรกิจและภาคประชา
สังคมก็มีบทบาทบ้างบางครั้งบางคราวในบางประเด็น 

ด้วยการเมืองเป็นเรื่องของการท าให้อ านาจปรากฏเป็นรูปธรรม แนวทางหลักของการท าให้อ านาจปรากฎคือ
การรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือเป็นฐานและแหล่งของอ านาจ ในแง่ผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างบุคคล
และกลุ่มในโลกสภามักเป็นไปในรูปแบบผู้ชนะได้ทั้งหมด ส่วนผู้แพ้ไม่ได้สิ่งใดเลย ไม่ว่าเป็นการต่อสู้เพ่ือจัดตั้ง
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คณะกรรมการวิสามัญ การต่อสู้เรื่องการออกกฎหมายการต่อสู้เพ่ือเป็นรัฐบาล การต่อสู้เพ่ือการยุบพรรค การต่อสู้เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณ และการต่อสู้เพ่ือตีความระเบียบกฎเกณฑ์ 

โดยทั่วไปในระบอบประชาธิปไตยการครองอ านาจน าในโลกสภาเป็นผลสืบเนื่องจากการเลือกตั้ง หากพรรค
การเมืองใดได้เสียงข้างมากก็จะยึดกุมอ านาจน าในโลกสภาได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่หากไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้าง
มาก ก็จะใช้วิธีการต่อรองต าแหน่งและผลประโยชน์เพ่ือรวบรวมเสียงให้ได้เป็นเสียงข้างมาก แต่ในการเมืองไทยในโลก
สภายุคปัจจุบันถูกกดดันด้วยพลังของ “โลกการเมืองหลังม่าน” ซึ่งท าให้บรรทัดฐานปกติของโลกสภาในระบอบ
ประชาธิปไตยเกิดการเบี่ยงเบน หรือ กลายเป็นการเมืองของ “โลกสภาที่ผิดปกต”ิ นั่นเอง 

ผู้เล่นหลักที่มีบทบาทส าคัญของการเมืองแห่งโลกหลังม่านประกอบด้วยบรรดานายพลแห่งกองทัพ ชนชั้น
น ากลุ่มจารีตนิยม และนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของบริษัทขนาดยักษ์ อ านาจของกลุ่มเหล่านี้ปรากฎในหลายรูปลักษณ์
และหลายรูปแบบ ซึ่งซ่อนตัวดุจเงาสลัวแฝงอยู่ในโลกการเมืองแบบอ่ืน ๆ แต่ก็มีบางเวลาที่ส าแดงตัวออกมาอย่าง
ชัดเจนผ่านการรัฐประหาร 

ในบริบทของการเมืองไทย การเมืองแห่งโลกหลังม่านแสดงอ านาจในโลกสภาโดยก าหนดว่าบุคคลใดสมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสภา ก าหนดว่าใครได้เป็นนายกรัฐมนตรี ก าหนดว่ากฎหมายใดควรผ่านและไม่ควรผ่าน ก าหนด
ว่าระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการเรื่องใดบ้างที่จะใช้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในแต่ละบริบท และก าหนดว่าใครจะ
ถูกลงโทษและใครจะได้รับรางวัล เป็นต้น 

ตัวอย่างที่ชัดเจนของอ านาจที่ปรากฎออกมาจากการเมืองหลังม่านคือ การรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ที่มีการ
วางแผนยึดอ านาจและสืบทอดอ านาจมาอย่างนาวนาน การแต่งตั้งบุคคลเป็น ส.ว. โดยนายพลที่เป็นแกนน าของคณะ
รัฐประหาร ซึ่งบรรดา ส.ว. ต่างก็เป็นบุคคลในเครือข่ายพวกพ้องของผู้ทรงอิทธิพลในการเมืองหลังม่านเกือบทั้งหมด หรือ
แม้กระทั่งการก าหนดล่วงหน้าว่าบุคคลใดจะเป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ทราบผลการเลือกตั้ง ๒๕๖๒ 

นอกจากผู้เล่นหลักผู้เล่นในกลุ่มนายพลและชนชั้นน าจารีตแล้ว กลุ่มนายทุนนักธุรกิจขนาดยักษ์ ก็มีบทบาท
ส าคัญในการเมืองหลังม่านต่อการก าหนดกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบายและการตัดสิน ใจของการเมืองในโลกสภา ดัง
เห็นได้จากการเกิดขึ้นของพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การออกกฎหมายกู้เงินเพ่ือช่วยเหลือบริษัทขนาดยักษ์ในช่วง
วิกฤติโควิด การเปลี่ยนการตัดสินใจของหน่วยงานในระบบยุติธรรม และให้ทุนแก่พรรคการมือง เป็นต้น 

กล่าวได้ว่าในการเมืองแห่งโลกสภายุคนี้ ถูกการเมืองในโลกหลังม่านบั่นทอนและท าลายพลังอ านาจและ
ความชอบธรรมลงไม่น้อย ซึ่งกลายเป็นว่าการเมืองในโลกสภาถูกทับซ้อนด้วยการเมืองของโลกหลังม่านเกือบ
ทั้งหมด ดุจสุริยคลาสค่อนดวง เหลือพื้นที่เพียงไม่มากนักที่เหลือให้ผู้เล่นหลักที่อยู่ในโลกสภาได้แสดงบทบาท
ออกมา เราจึงเป็นผู้ล่นจ านวนหนึ่งที่พยายามสร้างบทบาทของตนเองให้เป็นโดดเด่นและเป็นที่รู้จัก โดยการแสดง
พฤติกรรมที่แปลกประหลาดออกมานานับประการ กลายเป็นว่าเม่ือแสดงอ านาจที่แท้จริงไม่ได้ ก็ต้องแสดง
พฤติกรรมเชิงการละครออกมานั่นเอง 

การเมืองหลังม่านยังแทรกซึมไปสู่การเมืองในโลกออนไลน์ โดยปกติการเมืองในโลกออนไลน์เป็นเวทีในการต่อสู้
ทางความคิด ข้อมูลข่าวสาร และความจริง เพ่ือสร้างการสนับสนุนอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองของแต่ละฝ่าย 
การเมืองในโลกออนไลน์มักเป็นการเมืองแบบเปิดที่ทุกฝ่ายสามารถเข้าไปสู่สนามนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ใครหรือกลุ่ม
ใดที่สามารถครองความเป็นเจ้าในโลกการเมืองออนไลน์ได้นั้นต้องมีต้นทุนสูงทั้งเรื่องความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
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เทคโนโลยี ผู้ทรงอิทธิพลในการเมืองโลกออนไลน์จึงมักจะเป็นนักวิชาการ นักข่าว และนักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นหลัก 
และกลุ่มคนเหล่านี้มักแสดงความคิดและจุดยืนทางการเมืองอย่างเปิดเผยในโลกออนไลน์ 

แต่กลุ่มอ านาจส่วนใหญ่ที่มีบทบาทในการเมืองหลังม่านมักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยใช้ชื่อกลุ่มหรือชื่อสมมติ 
หรือไม่ก็ว่าจ้างตัวแทน เป้าหมายของกลุ่มอ านาจหลังม่านมิได้เน้นการต่อสู้เพ่ือพิทักษ์ความเชื่อและจุดยืนตนเองอย่าง
เปิดเผยนัก แต่มักมีเป้าหมายเพ่ือบั่นทอนและท าลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามกับตนเอง โดยใช้ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยา การสร้างข่าวลวง เผยแพร่ข่าวเท็จ การโจมตีด้วยการประดิษฐ์วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชัง การใช้ตรรกะ
วิบัติ และการอนุมานเกินข้อเท็จจริง ยิ่งกว่านั้นยังมีการใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือจ ากัดหรือปิดพ้ืนที่ของผู้เล่นฝ่าย
ปรปักษ์ในโลกออนไลน์อีกด้วย 

แต่เนื่องจากว่า โลกของการเมืองออนไลน์นั้นมิใช่โลกที่ใครหรือกลุ่มใดจะมาก ากับบงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ
และง่ายเหมือนดังที่กระท าในการเมืองแห่งโลกสภา ผู้เล่นการเมืองหลังม่านจึงมีโอกาสไม่มากนักที่จะประสบชัยชนะใน
โลกออนไลน์ และปรากฎการณ์ท่ีมีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกอย่างคือ การเมืองในโลกออนไลน์จะท าให้ความจริงเกี่ยวกับตัวตน
และการกระท าของกลุ่มอ านาจที่อยู่ในเงามืดของการเมืองแห่งโลกหลังม่านค่อย ๆ เผยตัวออกมาสู่สาธารณะมากขึ้น 

นอกจากพยายามเข้าไปแสดงอ านาจในโลกออนไลน์แล้ว กลุ่มอ านาจในการเมืองหลังม่านยังพยายามเข้าไป
ปฏิบัติการในโลกแห่งการเมืองท้องถนนด้วย โดยปกติกโลกแห่งท้องถนนจะเป็นเวทีการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่ม
ประชาสังคม ที่มีเป้าประสงค์ร่วมกันในเวลาหนึ่ง การเมืองท้องถนนนั้นเป็นการเมืองที่มีต้นทุนสูงยิ่ง ผู้ที่เป็นแกนน ามัก
ประสบกับชะตากรรมที่ยากล าบาก หลายคนต้องติดคุก หลายคนเสียชีวิต หลายคนล้มละลาย แต่ก็มีบางคนที่สามารถ
ใช้การเมืองท้องถนนปีนป่ายไปสู่การมีอ านาจในเวทีการเมืองของโลกสภาได้ส าเร็จโดยมีต าแหน่งเป็น ส.ส. ส.ว. และ
รัฐมนตรี 

การเมืองแห่งโลกท้องถนนนั้นมีหลายหลายรูปแบบและหลายระดับ ในแง่พ้ืนที่การชุมนุมมีตั้งแต่การชุมนุมใน
สถาบันการศึกษา ในที่สาธารณะที่มีขอบเขตแน่นอน และการชุมนุมบนท้องถนน ส่วนในแง่ระยะเวลาการชุมนุม มีทั้ง
การชุมนุมแบบชั่วคราวและแบบยืดเยื้อ ในแง่การกระจายของการชุมนุมก็มีตั้งแต่การชุมนุมจุดเดียว และแบบกระจาย
หลายจุด ในแง่โครงสร้างการน าก็มีแบบการชุมนุมที่มีแกนน าหลักจ านวนน้อย และการน าแบบเครือข่ายร่วมที่
หลากหลาย 

เมื่อมีการชุมนุมเพ่ือขับไล่รัฐบาลที่ทุจริต หรือ ขับไล่รัฐบาลเผด็จการที่สืบทอดอ านาจ หรือ เพ่ือปฏิรูปประเทศ 
หรือเพ่ือให้แก้ไขโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กลุ่มอ านาจในการเมืองหลังม่านก็พยายามเข้าไปบั่นทอนท าลาย
การชุมนุมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การท าลายความชอบธรรมของการชุมนุมด้วยการสร้างข่าวเท็จ การจัดตั้งมวลชน
ขึ้นมาต่อต้าน การใช้กลุ่มอาชญากรรมท าร้ายผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรง หรือการใช้อ านาจรัฐปราบปรามผู้ชุมนุมโดยตรง 
และในบางกรณีกลุ่มอ านาจในการเมืองหลังม่านก็ใช้การชุมนุมเป็นเงื่อนไขของการท าให้อ านาจหลังม่านปรากฎตัว
ออกมา ในรูปของการรัฐประหาร 

การเมืองท้องถนนที่ขับเคลื่อนโดยนักศึกษาและประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องเผชิญกับการแทรกแซงจาก
กลุ่มอ านาจในการเมืองหลังม่าน ที่บงการให้ตัวแทนให้จัดตั้งกลุ่มมวลชนเพ่ือมาต่อต้าน การสร้างข่าวลือเรื่องการรับเงิน
และรับงานจากต่างชาติเพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของการชุมนุม การบิดเบือนข้อเสนอเชิงการปฏิรูปสถาบันให้
กลายเป็นการล้มล้าง เป้าหมายของการใช้ยุทธวิธีแบบนี้ก็คือการสร้างสถานการณ์เพ่ือปูทางไปสู่การรัฐประหารนั่นเอง 
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ในระบอบประชาธิปไตยท่ัวไป แม้ว่ากลุ่มอ านาจในการเมืองหลังม่านมีอิทธิพลด ารงอยู่บ้าง ต่อการเมืองใน
โลกสภา โลกออนไลน์ และโลกท้องถนน แต่ก็ไม่มากนัก ทว่าส าหรับการเมืองไทยนั้นกลุ่มอ านาจของการเมืองหลัง
ม่านมีอิทธิพลสูงยิ่ง และนั่นคือข้อบ่งชี้ถึงสภาพการด้อยพัฒนาของประชาธิปไตยไทยนั่นเอง ส่วนความพยายามใน
การลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มอ านาจในการเมืองหลังม่าน หากกระท าส าเร็จก็ย่อมเป็นการยกระดับคุณภาพของ
ประชาธิปไตยไทยให้สูงข้ึนนั่นเอง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000088091 
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ใบตองแห้ง - Disrupt สู่ความฝัน 
ประเด็นร้อน 

 
 

Disrupt สู่ความฝัน - ม็อบปลดแอกจะไปถึงไหน จะเกิดม็อบใหญ่ไล่ตู่ป้อมออกนอกประเทศแบบ 14 ตุลา หรือจะยึด
ท าเนียบยึดสภา ไล่ 250 ส.ว. แก้รัฐธรรมนูญ เลือกตั้งใหม่ หวังให้ฝ่ายค้านชนะเป็นรัฐบาล โยนต าราเก่าๆ ทิ้งไปเถอะ นี่
มันโลกยุค Disrupt เอาทัศนะประสบการณ์เดิมๆ มาวัดไม่ได้ 

สถานการณ์วันนี้ประเทศอยู่ท่ามกลางพลัง 2 ระนาบที่ขัดแย้งกันสุดๆ ด้านบน เครือข่ายอนุรักษนิยมคุม
โครงสร้างอ านาจไว้หมด เป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นแข็งปั๋ง ทั้งรัฐบาล ทหาร ต ารวจ รัฐราชการ รัฐสภา กระบวนการ
ยุติธรรม องค์กรอิสระ ด้านล่าง เกิด “แผ่นดินไหว” จากคนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่ใช่แค่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาล แต่พวกเขา
เปลี่ยนไปแล้วทั้งทัศนคติ วัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ต้องการโลกใบใหม่ที่มีอิสระ สามารถใช้ชีวิตของตัวเอง ไม่ต้องการ
ให้รัฐควบคุมก ากับ ไม่ชอบอ านาจบงการบังคับ ถ้าจะให้ยอมรับ ก็ต้องใช้เหตุผล ถ้าจะให้นับถือก็ต้องท าตัวน่าเคารพ ถ้า
จะให้ป๊อป ก็ต้องสร้างความนิยม อย่างที่เห็นกันว่า เด็กนักเรียนชูสามนิ้ว ไม่ใช่แค่ประท้วงรัฐบาล แต่ต่อต้าน “เผด็จ
การ” อ านาจนิยมในโรงเรียนเป็นด่านแรก ความต้องการของคนรุ่นใหม่ จึงไปไกลกว่าการเปลี่ยนรัฐบาล หรือความ
ต้องการได้อ านาจรัฐ ตรงกันข้ามเลยคือปฏิเสธอ านาจ ไม่ต้องการให้รัฐมีอ านาจมาก ไม่ต้องการให้มายุ่มย่าม อยากให้รัฐ
มีอ านาจจ ากัด มีขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองภาษี ขอเพียงมีรัฐสวัสดิการระดับหนึ่ง ในโลกยุค Disrupt ที่พวกเขาต้องเผชิญ
ชีวิตด้วยตัวเอง ไม่มีความมั่นคงเหมือนคนรุ่นพ่อแม่ ไปดูความใฝ่ฝันของคนรุ่นใหม่ ในเรื่องชีวิตการงาน ที่ต้องการเป็น
อิสระ เป็นนายตัวเอง ก็จะเข้าใจความต้องการทางการเมืองของพวกเขาเช่นกัน   ความคิด ความต้องการ ค่านิยมที่
แตกต่างสวนทาง ระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมกับคนรุ่นใหม่ จึงไม่สามารถจบด้วยการไล่รัฐบาล หรือแม้แต่ร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ แต่จะต่อสู้กันไปตลอดทุกกระบวนการ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงนอกสภา นอกโครงสร้างอ านาจ ไม่ได้ยึด
อ านาจรัฐ แต่ยึดพ้ืนที่ความคิด เราจึงเห็นสงครามในโลกออนไลน์ บอยคอต #แบน ทัวร์ลง สลับกับการลงถนน ซึ่งไม่ได้
มุ่งเอาชนะโดยม็อบ แต่เป็นการแสดงพลัง ตั้งข้อเรียกร้องกดดัน พร้อมกับสร้างความคึกคัก หลากหลาย ประกว ด
ประชันการแสดงออกในรูปแบบเนื้อหาต่างๆ ระหว่างจังหวัด ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างโรงเรียน 

มองอีกแง่ การก่อม็อบแบบ disrupt ก็สมน้ าสมเนื้อกับอ านาจรัฐใหญ่โตมโหฬาร ที่สร้างมาจาก 5 ปีรัฐประหาร 
และรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งพันธนาการไว้ทุกด้าน ท าให้ไม่สามารถเอาชนะด้วยการต่อสู้ในรัฐสภา หรือการสร้างม็อบใหญ่
แบบเดิมๆ (ซึ่งก็จะถูกปราบ) ลองคิดดู สมมติม็อบโค่นรัฐบาลนี้ลงได้ พรรคเพ่ือไทยพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล ก็ไม่พ้น
หนังม้วนเก่า โดนเล่นงานด้วยตุลาการภิวัตน์ 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/Baitong-9.jpg
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แม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 ตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นยกร่างใหม่ ก็ว่าไปตามหลักการ แต่หวังอะไรได้ไม่มาก 
ส.ส.ร.ไม่ใช่ผู้วิเศษ เดี๋ยวก็มาจากคนของรัฐบาล เดี๋ยวก็มาจากอธิการบดี ฯลฯ อาจมีบางด้านดีขึ้น แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะ
ล้างโครงสร้างอ านาจ 

ม็อบ Disrupt จึงเป็นสมดุลธรรมชาติที่สร้างมาต่อกรกับระบอบอ านาจแข็งปั๋ง เป็นการปะทะทางความคิดสลับ
กับเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความไม่ยอมรับนับถือต่ออ านาจ ท าลายความชอบธรรมของอ านาจ โดยไม่
ปะทะตรงๆ ไม่ไล่ทันที ไม่ยึด อย่างมากก็ค้างคืน สลับไปโผล่ที่นั่นที่นี่ แย่งชิงพ้ืนที่สื่อ รุกทางโลกออนไลน์ รุกทางข้อ
เรียกร้อง กระทั่งเรื่องที่มองกันว่า “สุ่มเสี่ยง” ก็รุกๆๆ จนรัฐไม่รู้จะปิดปากอย่างไร 

นี่คล้ายกับม็อบฮ่องกง แต่ไม่เหมือนม็อบฮ่องกง ดัดแปลงมาอยู่ในสถานการณ์แบบไทยๆ แล้วก็กัดกร่อนท าลาย
อ านาจรัฐโดยธรรมชาติ เช่น การประท้วงอ านาจจับกุมของต ารวจ การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ไม่ยอมรับความชอบ
ธรรม ท าให้กฎหมายเป็นกระดาษ 

การต่อสู้ในรูปแบบนี้ เครือข่ายอ านาจจะท ารัฐประหารก็ไม่มีประโยชน์ แม้ท าได้ทุกเมื่อ มีประโยชน์อะไรที่จะ
รัฐประหารรัฐบาลตัวเอง ซึ่งมีอ านาจล้นอยู่แล้ว มีประโยชน์อะไรที่จะฉีกรัฐธรรมนูญตัวเอง ซึ่งพันธนาการไว้หมดแล้ว 
รัฐประหารปราบความคิดคนไม่ได้ ถ้าจะท าก็ต้องกวาดจับนักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นพันๆ ปิดเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
เกิดความเสียหายมากมาย สุดท้ายก็ซ้ ารอยเดิมคือยิ่งสร้างคนรุ่นใหม่ข้ึนมาต่อต้าน 

ม็อบ Disrupt คือการต่อสู้เพ่ือท าลายอ านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องช่วงชิงอ านาจ แต่ช่วงชิงพ้ืนที่ทางความคิด 
Disrupt ความคิดเก่า ประสานไปกับการรื้อล้างกลไกเผด็จการ แก้รัฐธรรมนูญ ไล่ 250 ส.ว. ต่อต้านการคุกคาม เป็นฝ่าย
รุกไล่ในพื้นที่ทางสังคม 

นี่ต้องอาศัยความอดทน รักษาระดับการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม แต่สาระแหลมคม สร้างสรรค์รูปแบบ
หลากหลาย “ความฝัน” ของคนรุ่นใหม่ ไม่สามารถชนะด้วยก าลัง ที่แตกต่างมโหฬาร แต่สามารถบรรลุได้ด้วยการ
เปลี่ยนความคิดในโลกที่เปลี่ยนแปลง 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4802308 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4802308
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ยังไงก็ 8 ปี 
 

 
 

รุกไล่ โรมรัน พันตู อยู่เป็นเดือน ด้วยหวังว่าอีกไม่ช้า ไม่นาน “รัฐบาล”ภายใต้การดูแลของ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีอันต้องพังลงไปตรงหน้า แต่สิ่งท่ีนึก ที่หวัง อาจ
ตาลปัตร กลับกลายเป็นเรื่องตรงกันข้าม ! 

การเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอก และแนวร่วมทั้งภาคประชาชน ลงลึกไปถึง “เด็ก
นักเรียน”ระดับมัธยมต้น เพ่ือต่อต้าน ขับไล่รัฐบาล เพราะแม้จะเสนอ “3ข้อเรียกร้อง” ทั้ง 1. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 2. 
ยุบสภาฯ และ3. ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนที่มีความเห็นต่าง ก าลังจะกลายเป็น “ฝุ่น” ที่ถูกลมม้วนหายไป สลาย
ลงไป 

แม้ฝ่ายรัฐบาล ทั้งตัวพล.อ.ประยุทธ์ เองไปจนถึงระดับหน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
ฝ่ายความมั่นคง จะออกอาการ “อ่อนข้อ” เปิดพ้ืนที่รับฟังความเห็นจากเด็กนักเรียน แต่กลับไม่ได้ท าให้ กลุ่มผู้ชุมนุม
เยาวชนปลดแอก และประชาชนปลดแอกมั่นใจได้ว่า แรงกดดันที่ก าลังประสานพลัง “นอกสภาฯ” จะมีอานุภาพมาก
พอที่จะโค่นรัฐบาลลงได้ 

สถานการณ์เวลานี้ของพล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล “ตู่ 2/2” ก าลังเผชิญหน้ากับปัญหารอบด้าน “ทีมเศรษฐกิจ
ชุดใหม่” ที่โดดเข้ามาร่วมรัฐบาล ไม่เพียงแต่จะต้องรับมือกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ถดถอยเท่านั้น แต่ยังเป็น
ภาวะที่ต้องบอกว่า “สาหัสสากรรจ์” กันเลยทีเดียว เพราะ “พิษโควิด”ที่กระหน่ าซ้ าเติมเข้ามา ท าให้ธุรกิจทุกระดับ
ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า 

ขณะเดียวกันยังกลายเป็นว่า “พรรคพลังประชารัฐ” ในฐานะพรรคแกนน ารัฐบาลเอง ยังต้องรับมือบริหาร
จัดการ “เกมการเมือง” ในเวทีสภาผู้แทนราษฎร ที่ยกเอาวาระการแก้รัฐธรรมนูญ ขึ้นมาตีกระหนาบ ทวงสัญญาจาก
รัฐบาล อย่างเข้มข้น 

แกนน าพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะ “วิรัช รัตนเศรษฐ” ประธานวิปรัฐบาล ในฐานะผู้ประสานงานกับ 
“พรรคร่วมรัฐบาล” ก าลังอยู่ในภาวะที่ต้องเรียกว่า “วิ่งวุ่น” หาทางล็อบบี้ ลดแรงเสียดทานให้กับรัฐบาล ให้มากที่สุด 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200829/4cc57be23b46b3ee87807da5d1821599838a25228fcfab4006f5cc588ec2ec66.jpg?itok=cxcFDcbY
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ทั้งประเด็นที่ว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ควบคู่ไปกับเรื่องร้อนๆ อย่างการจัดซื้อเรือด าน้ าที่กองทัพเรือ
เสนอเข้ามา โดยที่ “ฝ่ายค้าน” ที่อยู่ในสภาฯ พยายามขยายแผล รับ-ส่งประเด็นออกไปยัง ม็อบนอกสภาฯ ด้วยมี
ความหวังว่า หากรัฐบาลยังดึงดันจัดซื้อเรือด าน้ า จากจีนภายใต้วงเงินกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท โดยไม่ฟังเสียงทันทาน 
คัดค้านทั่วสารทิศ โอกาสที่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จะพังไปพร้อมๆกับ โครงการซื้อเรือด าน้ าย่อมเกิดข้ึนได้ 

แต่ที่ไหนได้ กลับกลายเป็นว่า “อิทธิฤทธิ์” ของรัฐบาลดูจะท าให้กรรมาธิการ ในปีกของพรรคฝ่ายค้าน ทั้งพรรค
เพ่ือไทยและ พรรคก้าวไกล หรือแม้แต่ “7 เสียง” จากพรรคประชาธิปัตย์ มีอันต้องกระอัก เพราะแม้ล่าสุดที่ประชุม
คณะกรรมาธิการงบประมาณ 2564 จะมีมติให้เลื่อนวาระการพิจารณาจัดซื้อเรือด าน้ าของกองทัพออกไป ก็ว่ากันว่ามา
จาก “ใบสั่ง” ของรัฐบาลที่พลิกเกมสู้ ยื้อยุดลากยาวกันออกไป 

เพราะนั่นย่อมหมายถึงโอกาสที่จะ วิปรัฐบาล จะเดินสายล็อบบี้ เปิดทางให้ พรรคประชาธิปัตย์ ยอมเปลี่ยนใจ 
หันมาสนับสนุนได้ในท่ีสุด 

อย่างไรก็ดี ปัญหาใหญ่ที่ก าลังถูกจับตาไม่แพ้ ม็อบเยาวชนที่ออกมาไล่รัฐบาลก าลังแพร่กระจายไปทั่วทุกหัว
ระแหงแล้ว ยังต้องไม่ลืมว่า 1ใน3 ข้อเรียกร้องของ ม็อบเยาวชนปลดแอก คือการจี้ให้ “เขียนรัฐธรรมนูญ” ฉบับใหม่
ขึ้นมาแทนที่ ฉบับ2560 ซึ่งก่อก าเนิดข้ึนมาในยุครัฐบาลคสช. 

จากเสียงเรียกร้องจากม็อบเยาวชนปลดแอกนอกสภาฯที่ท าท่าจะลุกลาม พล.อ.ประยุทธ์ ได้พลิกเกมกลับ ด้วย
การ ดึงเรื่องเข้าสภาฯ ใช้ทุกกลไกที่มีอยู่ในมือ เพ่ือเดินหน้า แก้รัฐธรรมนูญ โดยหวังว่านี่คือการลดกระแสความร้อนแรง 
นอกสภาฯได้อย่างชอบธรรม ! 

และแน่นอนว่าเมื่อเกมแก้รัฐธรรมนูญถูกดึงเข้าสู่สภาฯ ทุกอย่างก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอน ที่ถูกวางเอาไว้
ตั้งแต่แรก ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ซึ่ง
เตรียมที่จะรวบรวมประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสรุปเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อสภาฯ ภายในวันที่ 19 ก.ย.นี้ แต่
ทั้งนั้นทั้งนี้ พีระพันธุ์ ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการฯได้ท าหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ว ส่วนการตัดสินใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญ
หรือไม่นั้น อยู่ที่นายกรัฐมนตรี เท่านั้น ! 

ความหวังของม็อบเยาชนปลดแอกคือการเขียนรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังถือโอกาสสอดแทรก “10ข้อเสนอ” ที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูง โดยคาดหวังว่า พรรคฝ่ายค้านจะรับลูก แต่กลับกลายเป็นว่า ประเด็นที่ข้อเสนอของพรรค
ก้าวไกลที่ต้องการเข้าไปแตะหมวด 1-2 กลายเป็นเรื่องเปราะบางสุ่มเสี่ยง จนท าให้ พรรคเพ่ือไทย มีมติไม่ร่วมสังฆกรรม
กับพรรคก้าวไกล พูดง่ายๆว่าไม่เอาด้วย! 

ดังนั้น เวลานี้จึงกลายเป็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ “ชนวนเหตุ” ที่ก าลังท าให้พรรคฝ่ายค้าน ยิ่งร้าวลึก2
พรรคใหญ่ ต่างงัดข้อกันเอง มิหน าซ้ ายังท าความหวังของม็อบเยาวชนปลดแอก ยิ่งห่างไกลออกไปมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดศึก ระหว่าง “พรรคก้าวไกล”กับ “250สว.” เมื่อฝ่ายแรกประกาศว่าจะ “โละ”ไม่ต้อง
มีสว. เนื่องจากสว.คือเครื่องมือส าคัญที่จะสามารถโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กลับมาเป็นนายกฯ ได้อีก 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เวลานี้ก าลังเดินไปตามกระบวนการขั้นตอน และที่ชัดเจนคือการที่ฝ่ายค้านและพรรคร่วม
รัฐบาล เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 ให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. เพ่ือท าหน้าที่ยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับขึ้นมาใช้แทนที่รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อย เพราะการมาของส.ส.ร.ทั้ง 
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200 คนนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นอกจากนี้ยังต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เมื่อได้ร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว ต้องน าไปท าประชามติ และหากไม่ผ่านประชามติ ทุกอย่างต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ ! 

เมื่อไล่เลียงตามไทม์ไลน์ที่ “ค านูณ สิทธิสมาน” สว. ได้ชี้แจงอย่างละเอียดยิบผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าอย่าง
น้อยต้องใช้เวลาถึง 15เดือน ! แต่หากทุกอย่างเดินหน้าไปตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น ย่อมหมายความว่า อย่างน้อย 
ฝ่ายตรงข้ามที่เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาล กดดันกองทัพ ทั้งในและนอกสภาฯ อาจต้องลุ้นกันช็อตต่อช็อตว่า ม็อบนอกสภา
ฯจะสามารถ “ยืนระยะ” ต่อต้านพล.อ.ประยุทธ์ ได้ยาวนานสักแค่ไหน ? และจะรับประกันได้หรือไม่ว่า รัฐธรรมนูญ
ฉบับในฝัน ที่วาดหวังว่าจะดีกว่าฉบับปัจจุบันนั้นจะเกิดขึ้นได้จริง แต่ที่แน่ๆ เบ็ดเสร็จแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ มีแนวโน้มสูง
ว่าจะอยู่จนครบเทอม 4 ปี นั่นเท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ยั้งยืนยงบนเก้าอ้ีนายกฯได้ยาวนานถึง 8 ปี แบบสบายๆ
เลยทีเดียว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177937 
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29 ส.ค. 2563 05:03 น. 

แก้รัฐธรรมนูญแบบไหน 
 
 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วขณะนี้ แม้แต่พรรคฝ่ายค้านด้วยกันก็มีความเห็นต่าง ทั้งๆที่มีเป้าหมาย
ตรงกัน คือ การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด เช่น พรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกล ร่วมกันเสนอร่างแก้ไข
มาตรา 256 และเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 

แต่ ส.ส.พรรคก้าวไกลถอนชื่อออกในนาทีสุดท้าย เพราะต้องการให้ “ดับสวิตช์ ส.ว.” ด้วยการแก้ไขมาตรา 269 
ถึง 272 ว่าด้วยที่มาของ ส.ว.และอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี จากนั้นจึงแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยวิธีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพราะกลัวว่ารัฐบาลอาจยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ตามกติกาเก่า 

ท าไมจึงคิดต่างกัน? นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านวิเคราะห์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้ มี
วัตถุประสงค์ต่างกันเป็น 3 ฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลเสนอแก้ไขเพ่ือลดกระแสทางการเมือง จากการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่ม
เยาวชน อีกฝ่ายหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างกระแส เพ่ือเอาใจมวลชนคนรุ่นใหม่ ฝ่ายที่ 3 มุ่งแก้ไขให้ส าเร็จ 
ถ้าเชื่อตามทฤษฎีข้างต้นแสดงว่าฝ่ายรัฐบาลเสนอแก้ไขตามพิธีกรรมจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ก็ไม่ว่า อาจแก้ไขในประเด็น
เล็กๆ เช่น วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องแก้ไข เพราะเป็นวิธีการที่เหลือทนจริงๆ แต่ฝ่ายรัฐบาลก็เห็น
ด้วยกับการแก้ไขมาตรา 256 และการเลือกตั้ง ส.ส.ร.เป็นผู้จัดท าร่างรัฐธรรมนูญ 

แม้รัฐธรรมนูญ 2560 จะเป็นฉบับที่แก้ไขยากที่สุด หรือแทบจะไม่ได้เลย แต่รัฐบาลเป็นฝ่ายที่สามารถแก้ไขได้
ง่ายที่สุด (ถ้าต้องการ) เพราะรัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และคุมเสียงทั้งหมดในวุฒิสภา แต่ถ้าพรรคก้าว
ไกลจะเริ่มต้นด้วยการโละทิ้ง 250 ส.ว. จากนั้นจึงแก้ไขมาตรา 256 เชื่อว่าจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างยิ่ง 

ส่วนพรรคเพ่ือไทยที่เชื่อว่าวิธีการของตนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญส าเร็จ ไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอย่างไร อาจจะขอ
อาศัยฝ่ายรัฐบาล ในการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเปิดประตูบานแรกเข้าไปแก้ไขในประเด็นอ่ืนๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ในเรื่องใด ก็ต้องใช้เสียง ส.ว.อย่างน้อย 84 เสียง เพราะ ส.ว.มีสิทธิ “ยับยั้ง” หรือ “วีโต้” 

การเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอม และการประสานผลประโยชน์ ไม่มีฝ่ายใดชนะได้ไปทุกอย่างไม่มีฝ่าย
ใดที่แพ้และสูญเสียทุกอย่าง แบบนั้นคือความขัดแย้ง และความไม่สงบสุข การแก้ไขรัฐธรรมนูญควรยึด “ทางสายกลาง” 
ของพระพุทธองค์ ไม่สุดโต่ง ไม่ซ้ายจัด และขวาจัดเกินไป แต่ต้องยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย. 

 
 อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1919839 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1919839


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 

 
29 ส.ค. 2563-07:10 น. 

วิเคราะห์การเมือง - แก้ รัฐธรรมนูญ พลังประชารัฐ เพื่อไทย ต่อ มาตรา 256 

วิเคราะห์การเมือง 

 
 

แก้ รัฐธรรมนูญ - ความเห็น “ต่าง” ระหว่างนักการเมือง ระหว่างพรรคการเมืองสามารถเข้าใจได้ 
ยิ่งเมื่อน าเอาแต่ละสถานการณ์มาเป็น“โจทย์” ยิ่งท าให้สามารถจ าแนกแยกแยะจุดต่างระหว่าง แต่ละพรรคการเมือง 
แต่ละนักการเมืองได้ พรรคพลังประชารัฐย่อมต่างจากพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าต่อกรณีของ“เรือด าน้ า” ไม่ว่าต่อกรณี การ
ปรากฏขึ้นของ“เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าต่อกรณีการปรากฏขึ้นของ“นักเรียนเลว” 
หากพรรคเพื่อไทยเห็นเหมือนกับพรรค พลังประชารัฐก็แปลก 
  ค าถามก็คือแล้วต่อกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติม “รัฐธรรมนูญ” ล่ะเป็นอย่างไรหากดูจากญัตติที่เสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรเมื่อประเมินผ่านข้อห้ามของพรรคพลังประชารัฐกับ ข้อห้ามของพรรคเพ่ือไทยที่มาตรา 1 มาตรา 2 ก็ไม่
แตกต่างกันพรรคเพ่ือไทยอาจเคยมี “บทเรียน”มาแล้วเป็นบทเรียนจากท่ีเคยเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
แม้จะผ่านความเห็นชอบ จากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ก็ไปติดที่“ศาลรัฐธรรมนูญ” 
จ าเป็นที่จะต้องยืนยันไม่แตะมาตรา 1 มาตรา 2 
  อย่างนี้จะท าให้ประเมินว่าพรรคเพ่ือไทยเหมือนกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ไม่น่าจะประเมินเช่นนั้นเพราะ
อย่างน้อยพรรค เพ่ือไทยก็หวังว่าด้วยท่าทีเช่นนี้จะท าให้สามารถ ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาตรา 256 ได้เพราะ
เมื่อพรรคพลังประชารัฐเห็นด้วย 250 ส.ว.ย่อมเห็นด้วยน้ าหนักของพรรคเพ่ือไทยจึงคิดว่าแนวทางเช่นนี้น่าจะเป็น
แนวทางในเชิงปฏิบัตินิยมทางการเมืองและท าให้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท าได้ในทางเป็นจริง 
นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องให้เวลาพรรคเพื่อไทย 
  ประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาของพรรคเพ่ือไทยต่อรัฐธรรมนูญยาวนานหรือไม่เด่นชัดว่าน่าจะยาวนาน เพราะปัจจัย 1 
คือ ปัจจัยของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และปัจจัย 1 คือปัจจัยของการท าประชามติ“เวลา” ต่างหากที่จะกลายเป็น 
“ค าถาม” 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4802534 
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