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รู้
วั
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นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต. ชี้ชะตำ “เทพไท” 31 ส.ค.นี้ พ้นต ำแหน่ง ส.ส. หรือไม่ 5 

2 ประชำชำตธิุรกิจออนไลน์ ประชำธิปัตย์ ระทึก กกต.เตรียมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แทน “เทพไท” 6 

3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “เทพไท” ส่อพ้น ส.ส. รัฐธรรมนูญมัด กกต. ถกฟันธงจันทรห์น้ำ 8 
4 มติชนออนไลน์ กกต. นัดถกปม ‘เทพไท’ จันทร์นี้ ชี้ รธน.ระบุชัด อยู่ระหว่ำงเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ไม่ว่ำคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่ สมำชิกภำพ ส.ส.สิ้นสุด 
9 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ ลุ้น กกต. ถกปม สมำชิกภำพ "เทพไท" 31 ส.ค.นี้ 10 

6 แนวหน้ำออนไลน์ จับตำจันทร์นี้! ลุ้น กกต. ถกปม 'เทพไท' พ้นต ำแหน่ง ส.ส. หรือไม ่ 11 

7 ข่ำวสดออนไลน์ 31 ส.ค. นี ้ชีช้ะตำ 'เทพไท' กกต. เตรียมถกพ้นสภำพ ส.ส. คดีทุจริตเลอืกตั้ง 12 
8 สยำมรัฐออนไลน์ จับตำ "กกต." ถกวันจันทร์นี้ ปม "เทพไท" พ้นสส.หรือไม่ หลังศำลมีค ำพิพำกษำ 13 

9 สยำมรัฐออนไลน์ พลพรรค ปชป. วิจำรณ์เล่นกันแรงถึงขั้นประหำรทำงกำรเมือง 14 

10 แนวหน้ำออนไลน์ เล่นแรงดั่งประหำร! ปชป. วิจำรณ์ขรมปม ‘เทพไท’ หวั่นหลุดเก้ำอ้ี-ส่อพ้น
สภำพ ส.ส. 

16 

11 แนวหน้ำออนไลน์ วุฒิฯ เสียงแตกโมเดล‘ส.ส.ร.’ เตรียมเช็ก 2 ญัตติแก้ รธน.-ปิดสวิตช์ ส.ว. 
ก่อนโชว์จดุยืน 

18 

12 สยำมรัฐออนไลน์ วิปวุฒ ิจ่อน ำญัตติแก้ รธน.รบ.-ฝำ่ยค้ำนถกก่อนโชว์จุดยืนจริง 23-24 ก.ย. 19 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิปวุฒิสภำ" ไม่ขัดแก้ รธน. ตัดทิ้งอ ำนำจ ส.ว. โหวตนำยกฯ 20 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วันชยั' แนะ ส.ส.ร. ปดิสวติช์พวกเผด็จกำร 21 

15 สยำมรัฐออนไลน์ พร้อมแล้ว.!! รฐับำล จ่อยื่นร่ำงแก้ รธน.1 ก.ย.ชงที่มำ ส.ส.ร. 22 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พรรครว่ม' ชงร่ำง 'แก้รธน.' ปลดล็อก 'ม.256' ตั้ง 'ส.ส.ร.' 1 ก.ย. นี ้ 23 

17 INN ออนไลน์ “พีระพันธุ์”แจกแจงรำยงำนศึกษำแก้ รธน. 150 หน้ำ 24 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์   เพ่ือไทย-ก้ำวไกล คุยวิธีท ำงำนรว่มกัน หลังเหน็ต่ำงปมซักฟอก-แก้ รธน. 25 
19 มติชนออนไลน์ วิวรรธนไชย ชงแก้ รธน. เร่งดว่น วนิ-วนิทุกฝ่ำย ส่งบิ๊กตู่-ชวน-พรเพชร-ก้ำวไกล 

รีบแก้วิกฤต 
26 

20 แนวหน้ำออนไลน์ ‘คอซอง-ขำสั้น’ชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำวในโรงเรียนเป็นสิทธิเสรีภำพ 27 

21 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ชูสำมนิว้ ผูกโบว์ โพลสะท้อนสังคมไทยก ำลังเผชิญควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์ 30 
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22 ไทยโพสต์ออนไลน์ โพลระบุ 'ชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำว' เป็นเสรีภำพในกำรแสดงออก 32 
23 แนวหน้ำออนไลน์ ดุสิตโพล เผย ปชช. วิตกกังวลสร้ำงขัดแย้งแตกแยกทำงกำรเมืองมำกสุด 34 

24 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดุสิตโพลส ำรวจควำมกังวลคนไทยห่วงบ้ำนเมืองแตกแยกปัญหำหนี้สิน 
และคอร์รัปชัน 

36 

25 MGR ออนไลน์ ดุสิตโพล ชี้ส่วนใหญ่วิตกกำรเมืองเรื่องขัดแย้ง เรือด ำน้ ำรองมำ และกังวล
หนี้สิน-ทุจริต 

38 

26 มติชนออนไลน์ ซูเปอร์โพล’ เผยผลส ำรวจ ‘บิ๊กตู่ VS ธนำธร’ ประชำชนหนนุใคร? 39 

27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พิธำ' ย้ ำจุดยืน 'ก้ำวไกล' ปิดสวติช์ ส.ว. ย้ ำต้องไม่ล็อคห้ำมแก้หมวดใด 41 
28 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ประชำธิปัตย์ ตั้งลูก 200 ส.ส.ร. ร่ำงรฐัธรรมนูญฉบับใหม่ 8 เดอืน 45 

29 เดลินิวส์ออนไลน์ 'รำเมศ' ย้ ำร่ำงแก้ไข รธน.ปชป. ทุกฝ่ำยมีส่วนรว่ม ส.ส.ร 46 

30 มติชนออนไลน์ ‘โฆษกปชป.’เผยรำ่งแก้ไข รธน.พร้อมแล้ว ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม 
เป็น ส.ส.ร 

47 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกคนคอน'เทพไท' เจอสำยแข็ง 49 

2 ข่ำวสดออนไลน์ รอยร้ำว ก้ำวไกล กะเพ่ือไทย ต้องรีบสมำน ให้เกิดเอกภำพ 51 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ รอยร้ำวในฝ่ำยประชำธิปไตยเพ่ือไทย-ก้ำวไกล ชิงน ำม็อบ ขอแต้มเลือกตั้งครั้งหน้ำ 52 
4 ข่ำวสดออนไลน์ รำยงำนพิเศษ : ส่องแก้ รธน.โมเดล‘พท.-ก้ำวไกล’ 55 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'รัฐธรรมนูญ 60' ฉบับลุกเป็นไฟ ? 59 
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29 สิงหำคม 2563 6:20 pm 

กกต. ชี้ชะตา “เทพไท” 31 ส.ค.นี้ พ้นต าแหน่ง ส.ส. หรือไม่ 
 

 
 

29 ส.ค. – กกต.ชี้ชะตา “เทพไท” จันทร์นี้ พ้นต าแหน่ง ส.ส. หรือไม่ เหตุศาลระบุชัด อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง 

วันนี้ (29ส.ค.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีมีกำรถกเถียงว่ำกำรที่นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช 
พรรคประชำธิปัตย์ ต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจ ำคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี จำกคดีอำญำร่วมกระท ำทุจริต
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นำยเทพไท ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส.
หรือไม่ มีรำยงำนว่ำในกำรประชุม กกต.วันที่ 31 ส.ค. นี้ทำงส ำนักงำนฯ จะมีกำรเสนอค ำพิพำกษำคดีนี้ของศำล
นครศรีธรรมรำช พร้อมควำมเห็นของส ำนักงำนฯให้ได้พิจำรณำ ซึ่งมีรำยงำนว่ำทำงส ำนักงำนฯเห็นว่ำ แม้ค ำพิพำกษำ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยเทพไท 10 ปี จะยังไม่ถึงที่สุด เพรำะเป็นเพียงค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ไม่ใช่ค ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำ แต่ก็เป็นผลให้สมำชิกภำพ ส.ส. ของนำยเทพไทสิ้นสุดลงเพรำะรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6)ประกอบมำตรำ 
98( 4 ) และมำตรำ 96 ( 2) ก ำหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ำม ว่ำบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่
ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ำมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ำมลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และลักษณะดังกล่ ำวเป็นเหตุให้
สมำชิกภำพ ส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นก็ได้มีกำรประสำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
เตรียมกำรในเรื่องของกำร เสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกจะต้องมีกำรจัดเลือกตั้ง
ภำยใน 45 วัน นับแต่ต ำแหน่งว่ำงลง 

พร้อมกันนี้หลังส ำนักงำนฯได้รับค ำพิพำกษำแล้วก็จะมีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้ตำม
ระยะเวลำที่ศำลสั่งเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด ำเนินกำรลบชื่อผู้นั้นจำกกำรเป็น
สมำชิกพรรคกำรเมืองด้วย .- ส ำนักข่ำวไทย 
 

อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-523934  
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ประชาชาติ 

 
วันท่ี 29 สิงหำคม 2563 - 16:53 น. 

ประชาธิปัตย์ ระทึก กกต.เตรียมเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แทน “เทพไท” 
 

 
 

เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ท้วงต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด กรณีอาจพ้นจากสมาชิกภาพ ขณะท่ี กกต.
เตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อม 

เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมส่งข้อมูลคดีของนำย
เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช เขต 3 ที่ถูกพิพำกษำจ ำคุก ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นดังกล่ำว ว่ำจะขำด
สภำชิกภำพ หรือถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 10 ปีหรือไม่ ขณะเดียวกันมีรำยงำนว่ำ กกต.ก ำลังเตรียมควำมพร้อมจัดกำร
เลือกตั้งซ่อม ใน จ.นครศรีธรรมรำช โดยจะมีวำระในกำรพิจำรณำเรื่องนี้ในวันจันทร์ที่ 1 กันยำยน 2563 

ทั้งนี้ ในสุดสัปดำห์นี้ สมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ มีกำรวิพำกษ์ วิจำรณ์ และหำรือกันเรื่องข้อกฏหมำย เกี่ยวกับ
สถำนภำพควำมเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ นำยเทพไท เสนพงศ์ ซึ่งถูกศำลนครศรีธรรมรำชตัดสินพิพำกษำจ ำคุก 
2 ปี โดยไม่รอลงอำญำ และตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 10 ปี ในคดีอำญำ ฐำนร่วมกับ นำยมำโนช เสนพงศ์ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมรำช 

อันเนื่องมำจำกกระท ำควำมผิดในกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง ตำมค ำพิพำกษำ ศำลนครศรีธรรมรำช จ ำคุก 2 ปี ไม่
รอลงอำญำ และถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 10 ปี ในคดีอำญำ ฐำนร่วมท ำผิดในกำรทุจริตกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.
นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 กรณีจัดเลี้ยงอำหำรจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพรำะแม้ นำยเทพไทได้รับกำรประกันตัวแล้ว 
แต่ยังถูกศำลฯ สั่งเพิกถอนสิทธิ์ทำงกำรเมืองเป็นเวลำ 10 ปี เป็นประเด็นส ำคัญที่อำจท ำให้ถือว่ำนำยเทพไท พ้นจำก
สมำชิกภำพ ส.ส.แล้ว เพรำะขำดคุณสมบัติตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบกับมำตรำ 98 (4) และมำตรำ 96 
(2) 

มีกำรอ้ำงถึงมำตรำ 101 (6) บัญญัติว่ำสมำชิกภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 98 (4) 
ที่ก ำหนดว่ำบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นส.ส. คือผู้ที่มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตำม
มำตรำ 96 (2) ที่ระบุว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ดังนั้น แม้คดีของ
นำยเทพไทยังไม่ถึงที่สุด แต่เนื่องจำกถูกศำลฯ สั่งเพิกถอนสิทธิ์ทำงกำรเมืองแล้ว ก็เข้ำข่ำยถือว่ำพ้นสมำชิกภำพ ส.ส. 
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ด้ำนนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงปัญหำข้อถกเถียงทำงกฎหมำย ว่ำ 
กรณีนี้ศำลรัฐธรรมนูญ จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด ซึ่งส่วนตัวเข้ำใจว่ำ ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองทันที และยังท ำหน้ำที่ 
ส.ส.ต่อไปได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติคุณสมบัติ ห้ำมผู้ถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่กรณีของตนถูกตัดสิทธิ์
ระหว่ำงเป็น ส.ส. รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติกำรพ้นต ำแหน่ง ส.ส. จึงต้องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพรำะ
รัฐธรรมนูญเขียนเรื่องคุณสมบัติไม่ชัดเจน 

นำยเทพไท กล่ำวต่อว่ำ นอกจำกนี้ควำมเห็นของนักกฎหมำย นักวิชำกำร ก็ยังเห็นไม่ตรงกัน อำทิ นำยวิษณุ 
เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกฎหมำย ระบุว่ำยังไม่พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส. เพรำะยังไม่ถูกคุมขังหรือจ ำคุก ส่วนนำย
เ จ ษ ฎ์  โ ท ณว ณิ ก  อ ดี ต ก ร ร ม กำ ร ร่ ำ ง รั ฐ ธ ร ร ม นูญ  ( ก ร ธ . )  น ำ ยค ม สั น  โ พ ธิ์ ค ง  อ . ค ณ ะนิ ติ ศ ำ ส ต ร์  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กลับเห็นต่ำงกันไป 

นำยเทพไท กล่ำวด้วยว่ำ “คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ควรเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีควำมให้
ชัดเจน และ กกต. ไม่ควรที่จะด่วนสรุปตัดสินเองว่ำ ตนพ้นจำก ส.ส. ทั้งนี้ หำก กกต. ด่วนวินิจฉัยและจัดกำรเลือกตั้ง
ซ่อม โดยไม่รอศำลรัฐธรรมนูญ อำจจะเกิดควำมเสียหำยตำมมำภำยหลัง ก็ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนตำมมำด้วย” 
 

อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-513399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 

29 Aug 2020 18:15 น. 

 “เทพไท” ส่อพ้น ส.ส. รัฐธรรมนูญมัด กกต. ถกฟันธงจันทร์หน้า 

 
 
กกต.ถกจันทร์หน้า ปม"เทพไท"พ้นส.ส.หรือยัง ชี้รธน.ระบุชัด อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึง
ที่สุดแล้วหรือไม่ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง จ่อบันทึกข้อมูล-ลบช่ือจากสมาชิกพรรค 

วันนี้ (29 ส.ค.63) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำจำกกรณีมีกำรถกเถียงกันว่ำ กำรที่นายเทพไท เสนพงศ์  ส.ส. 
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจ ำคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจำกคดีอำญำ
ร่วมกระท ำทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นำยเทพไท ต้องพ้น
จำกต ำแหน่ง ส.ส.หรือไม่  

มีรำยงำนว่ำ ในกำรประชุม กกต.วันจันทร์ที่ 31 ส.ค.นี้ ทำงส ำนักงำน กกต. จะมีกำรเสนอค ำพิพำกษำคดีนี้ของ
ศำลนครศรีธรรมรำช พร้อมควำมเห็นของส ำนักงำนฯให้ได้พิจำรณำ  

ทั้งนี้ ทำงส ำนักงำน กกต. เห็นว่ำ แม้ค ำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นำยเทพไท 10 ปี จะยังไม่ถึงที่สุด เพรำะ
เป็นเพียงค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ไม่ใช่ค ำพิพำกษำศำลฎีกำแต่ก็เป็นผลให้สมำชิกภำพส.ส.ของนำยเทพไท สิ้นสุดลง 

เนื่องจำกเพรำะรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98( 4 ) และมำตรำ 96 (2) ก ำหนดไว้ชัดเจนเป็น
ลักษณะต้องห้ำม ว่ำ บุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  ห้ำมไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ห้ำมลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะดังกล่ำวเป็นเหตุให้สมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลง  

“เบื้องต้นก็ได้มีกำรประสำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือเตรียมกำรในเรื่องของ
กำร เสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกจะต้องมีกำรจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วันนับแต่
ต ำแหน่งว่ำงลง” แหล่งข่ำวจำก กกต.ระบุ 
 ขณะเดียวกันหลังส ำนักงำนฯได้รับค ำพิพำกษำแล้วก็จะมีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้ตำม
ระยะเวลำที่ศำลสั่งเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด ำเนินกำรลบชื่อผู้นั้นจำกกำร
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองด้วย 
อ้ำงอิง : 

https://www.thansettakij.com/content/politics/447373?utm_source=homepage&utm_medium=intern

al_referral&utm_campaign=politics 
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วันท่ี 29 สิงหำคม 2563 - 18:39 น. 

กกต. นัดถกปม ‘เทพไท’ จันทร์นี้ ชี้ รธน.ระบุชัด อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดี
ถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุด 
 

 
 

กกต. นัดถกจันทร์นี้ ปม”เทพไท” ชี้ รธน.ระบุชัด อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง 

เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีมีกำรถกเถียงว่ำกำรที่นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. 
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจ ำคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจำกคดีอำญำ
ร่วมกระท ำทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นำยเทพไท ต้องพ้น
จำกต ำแหน่งส.ส.หรือไม่ ทั้งนี้ มีรำยงำนว่ำ กำรประชุมกกต.วันที่ 31 สิงหำคมนี้ ทำงส ำนักงำนฯจะมีกำรเสนอค ำ
พิพำกษำคดีนี้ของศำลนครศรีธรรมรำชพร้อมควำมเห็นของส ำนักงำนฯให้ได้พิจำรณำ ซึ่งมีรำยงำนว่ำทำงส ำนักงำนฯ
เห็นว่ำ แม้ค ำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยเทพไท 10 ปีจะยังไม่ถึงท่ีสุด เพรำะเป็นเพียงค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น 
ไม่ใช่ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ แต่ก็เป็นผลให้สมำชิกภำพส.ส. ของนำยเทพไท สิ้นสุดลงเพรำะรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 
(6)ประกอบมำตรำ 98( 4 )และมำตรำ 96 ( 2) ก ำหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้ำม ว่ำบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  ห้ำมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ำมลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะ
ดังกล่ำวเป็นเหตุให้สมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นก็ได้มีกำรประสำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรไปยังส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเตรียมกำรในเรื่องของกำร เสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกจะต้องมี
กำรจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วันนับแต่ต ำแหน่งว่ำงลง 

ขณะเดียวกัน หลังส ำนักงำนฯได้รับค ำพิพำกษำแล้วก็จะมีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้
ตำมระยะเวลำที่ศำลสั่งเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด ำเนินกำรลบชื่อผู้นั้นจำก
กำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองด้วย 
 อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2327616 
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เสำร์ที่ 29 สิงหำคม 2563 เวลำ 18.11 น. 

ลุ้น กกต. ถกปม สมาชิกภาพ "เทพไท" 31 ส.ค.นี ้
กกต.เตรียมถกปม "เทพไท" จันทร์นี้ สนง.ชี้รธน.ระบุชัด อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีมีกำรถกเถียงว่ำกำรที่นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช 
พรรคประชำธิปัตย์ ต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจ ำคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจำกคดีอำญำร่วมกระท ำทุจริต
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นำยเทพไท ต้องพ้นจำกต ำแหน่งส.ส.
หรือไม่ มีรำยงำนว่ำในกำรประชุมกกต. วันที่ 31 ส.ค. นี้ทำงส ำนักงำนกกต.จะมีกำรเสนอค ำพิพำกษำคดีนี้ของศำล
นครศรีธรรมรำชพร้อมควำมเห็นของส ำนักงำนกกต.ให้ได้พิจำรณำ 

ซึ่งมีรำยงำนว่ำทำงส ำนักงำนกกต.เห็นว่ำ แม้ค ำพิพำกษำเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยเทพไท 10 ปีจะยังไม่ถึงที่สุด 
เพรำะเป็นเพียงค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ไม่ใช่ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ แต่ก็เป็นผลให้สมำชิกภำพส.ส. ของนำยเทพไท 
สิ้นสุดลงเพรำะรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98(4) และมำตรำ 96 (2) ก ำหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะ
ต้องห้ำม ว่ำบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ำมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ห้ำม
ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะดังกล่ำวเป็นเหตุให้สมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นก็ได้มีกำรประสำนอย่ำงไม่
เป็นทำงกำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมกำรในเรื่องของกำร เสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้งแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกจะต้องมีกำรจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วันนับแต่ต ำแหน่งว่ำงลง 

ขณะเดียวกัน หลังส ำนักงำนกกต.ได้รับค ำพิพำกษำแล้วก็จะมีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ไว้ตำมระยะเวลำที่ศำลสั่งเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด ำเนินกำรลบชื่อผู้นั้นจำก
กำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองด้วย 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792525 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/792525
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วันเสำร์ ที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 18.39 น. 

จับตาจันทร์นี้! ลุ้น กกต. ถกปม 'เทพไท' พ้นต าแหน่ง ส.ส. หรือไม่ 

 
กกต.ถกวันจันทร์นี้ ปม"เทพไท" ชี้รธน.ระบุชัดอยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง พร้อมบันทึกข้อมูล-ลบช่ือเป็นสมาชิกพรรค 

วันที่ 29 สิงหำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำจำกกรณีที่มีกำรถกเถียงว่ำกำรที่นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. 
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจ ำคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจำกคดีอำญำ
ร่วมกระท ำทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นำยเทพไท ต้องพ้น
จำกต ำแหน่งส.ส.หรือไม่ มีรำยงำนว่ำในกำรประชุม กกต.วันที่ 31ส.ค.นี้ ทำงส ำนักงำนฯจะมีกำรเสนอค ำพิพำกษำคดีนี้
ของศำลนครศรีธรรมรำชพร้อมควำมเห็นของส ำนักงำนฯให้ได้พิจำรณำ ซึ่งมีรำยงำนว่ำทำงส ำนักงำนฯเห็นว่ำ แม้ค ำ
พิพำกษำเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยเทพไท 10 ปีจะยังไม่ถึงที่สุด     

แม้เป็นเพียงค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ไม่ใช่ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ แต่ก็เป็นผลให้สมำชิกภำพส.ส. ของนำยเทพไท 
สิ้นสุดลง เพรำะรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6)ประกอบมำตรำ 98( 4 )และมำตรำ 96(2) ก ำหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะ
ต้องห้ำม ว่ำบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  ห้ำมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ำม
ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะดังกล่ำวเป็นเหตุให้สมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นก็ได้มีกำรประสำนอย่ำงไม่
เป็นทำงกำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมกำรในเรื่องของกำร เสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้งแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกจะต้องมีกำรจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วันนับแต่ต ำแหน่งว่ำงลง 

ขณะเดียวกัน หลังส ำนักงำนฯได้รับค ำพิพำกษำแล้วก็จะมีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้ตำม
ระยะเวลำที่ศำลสั่งเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด ำเนินกำรลบชื่อผู้นั้นจำกกำรเป็น
สมำชิกพรรคกำรเมืองด้วย 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/51494 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/423756/  

https://www.naewna.com/politic/51494
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29 ส.ค. 2563-19:00 น. 

31 ส.ค. นี้ ชี้ชะตา 'เทพไท' กกต. เตรียมถกพ้นสภาพ ส.ส. คดีทุจริตเลือกตั้ง 
กำรเมือง 

 
'เทพไท' ส่อพ้นสภาพ ส.ส. หลังถูกส่ังจ าคุก 2 ปี ตัดสิทธิ 10 ปี คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช กกต.
เตรียมประชุม-จัดเลือกตั้งใหม่ 

เมื่อวัน 29 ส.ค ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีมีกำรถกเถียงว่ำกำรที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมรำช 
พรรคประชำธิปัตย์ ต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจ ำคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจำกคดีอำญำร่วมกระท ำทุจริต
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นำยเทพไทต้องพ้นจำกต ำแหน่งส.ส.
หรือไม ่

มีรำยงำนว่ำในกำรประชุม กกต.วันที่  31 ส.ค.นี้  ทำง กกต.จะมีกำรเสนอค ำพิพำกษำคดีนี้ของศำล
นครศรีธรรมรำช พร้อมควำมเห็นของ กกต. ให้ได้พิจำรณำ ซึ่งมีรำยงำนว่ำทำง กกต .เห็นว่ำ แม้ค ำพิพำกษำเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งนำยเทพไท 10 ปีจะยังไม่ถึงที่สุด เพรำะเป็นเพียงค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ไม่ใช่ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ แต่
ก็เป็นผลให้สมำชิกภำพ ส.ส. ของนำยเทพไท สิ้นสุดลง 

เนื่องจำกรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6)ประกอบมำตรำ 98( 4 )และมำตรำ 96 ( 2) ก ำหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะ
ต้องห้ำม ว่ำบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ำมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ำม
ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และลักษณะดังกล่ำวเป็นเหตุให้สมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นได้มีกำรประสำนอย่ำงไม่
เป็นทำงกำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือเตรียมกำรเสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
เนื่องจำกจะต้องมีกำรจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วันนับแต่ต ำแหน่งว่ำงลง 

ขณะเดียวกัน หลัง กกต. ได้รับค ำพิพำกษำแล้ว จะมีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งไว้ตำม
ระยะเวลำที่ศำลสั่งเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด ำเนินกำรลบชื่อผู้นั้นจำกกำร
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองด้วย 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4806940 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97.jpg
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30 สิงหำคม 2563 02:21 น.    

จับตา "กกต."ถกวันจันทร์นี้ ปม "เทพไท" พ้นสส.หรือไม่ หลังศาลมีค าพิพากษา 
 

 
 

เมื่อวันที่  29 ส.ค.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำจำกกรณีที่มีกำรถกเถียงว่ำกำรที่นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ต้องค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจ ำคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจำกคดีอำญำ
ร่วมกระท ำทุจริตเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นำยเทพไท ต้องพ้น
จำกต ำแหน่งส.ส.หรือไม่ มีรำยงำนว่ำในกำรประชุม กกต.วันที่ 31ส.ค.นี้ ทำงส ำนักงำนฯจะมีกำรเสนอค ำพิพำกษำคดีนี้
ของศำลนครศรีธรรมรำช พร้อมควำมเห็นของส ำนักงำนฯให้ได้พิจำรณำ ซึ่งมีรำยงำนว่ำทำงส ำนักงำนฯเห็นว่ำ แม้ค ำ
พิพำกษำเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยเทพไท 10 ปีจะยังไม่ถึงที่สุด 

แม้เป็นเพียงค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ไม่ใช่ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ แต่ก็เป็นผลให้สมำชิกภำพส.ส. ของนำยเทพ
ไท สิ้นสุดลง เพรำะรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6)ประกอบมำตรำ 98( 4 )และมำตรำ 96(2) ก ำหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะ
ต้องห้ำม ว่ำบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ำมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ำม
ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะดังกล่ำวเป็นเหตุให้สมำชิกภำพส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นก็ได้มีกำรประสำนอย่ำงไม่
เป็นทำงกำรไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมกำรในเรื่องของกำร เสนอตรำพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้งแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง เนื่องจำกจะต้องมีกำรจัดเลือกตั้งภำยใน 45 วันนับแต่ต ำแหน่งว่ำงลง 

ขณะเดียวกัน หลังส ำนักงำนฯได้รับค ำพิพำกษำแล้วก็จะมีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้
ตำมระยะเวลำที่ศำลสั่งเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด ำเนินกำรลบชื่อผู้นั้นจำกกำร
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/178603 

 

 

https://siamrath.co.th/n/178603
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200830/d5b586ace211430e6281bdbe9997402936a6144995582cec74a05f836687f25e.jpg?itok=Tv3UGhjI


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 

29 สิงหำคม 2563 16:21 น.   

พลพรรค ปชป. วิจารณ์เล่นกันแรงถึงขั้นประหารทางการเมือง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคประชำธิปัตย์ ว่ำ หลังจำกนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ถูกศำลนครศรีธรรมรำชตัดสินพิพำกษำจ ำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอำญำ และตัดสิทธิ
ทำงกำรเมือง 10 ปี ฐำนร่วมท ำผิดทุจริตกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557 โดยมีเพ่ือนส.ส. และ
อดีตส.ส.ในพรรคกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ถึงกรณีนี้ว่ำ เป็นส.ส.พรรคเดียวกัน กินข้ำวหม้อเดียวกัน น่ำจะพูดคุยเจรจำกันได้ 
แต่กลับเอำเป็นเอำตำย เล่นกันถึงโทษประหำรชีวิตทำงกำรเมือง เช่นนี้ ท ำให้ส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคต่ำง มึนงงกับ ควำม
เป็นสถำบันของพรรคที่เก่ำแก่กว่ำ70 ปี ขณะที่มีส.ส.บำงส่วนสิจำรณ์ว่ำ ยิ่งพรรคหดเป็นพรรคขนำดกลำง มีเสียงส.ส.
น้อยอยู่แล้วคือ 52 เสียง ก็ต้องลดน้อยลงไปอีก โดยมีอดีตส.ส.กทม.บำงส่วนพูดคุยในกลุ่มกันเองว่ำ เหตุใดผู้ใหญ่ใน
พรรค จึงไม่ประสำนให้ประนีประนอม แต่วำงเฉยจนบำนปลำย ท ำให้ภำพลักษณ์ของพรรคประชำธิปัตย์ที่ตกต่ ำอยู่แล้ว 
ยิ่งติดลบกว่ำเดิม ทั้งที่ส่วนใหญ่รู้เรื่องปมขัดแย้งนี้ ยังนิ่งเฉยจนเสียหำย และท ำลำยขวัญก ำลังใจของคนในพรรคเช่นนี้ 
ขณะที่บำงส่วนก็มองว่ำ กรณีนี้นำยเทพไท อำจโดนกำปูนแดงจำกผู้มีอ ำนำจ เพรำะเคยท้วงติงและวิพำกษ์วิจำรณ์
รัฐบำลตรงไปตรงมำ จนถึงขั้นผู้ใหญ่ในพรรคหลักของรัฐบำลส่งสัญญำณมำให้ผู้บริหำรพรรคชุดปัจจุบันเรียกนำยเทพไท
ไปคุยให้ลดควำมเคลื่อนไหวมำแล้ว 

นอกจำกนี้ ส.ส.และอดีตส.ส.ประชำธิปัตย์ยังคุยถคงประเด็นปัญหำว่ำสมำชิกภำพกำรเป็นส.ส.ของนำยเทพไท
ถือว่ำ ขำดคุณสมบัติลงไปด้วยหรือไม่ เพรำะรัฐธรรมนูญ ในมำตรำ 101 (6) บัญญัติว่ำ สมำชิกภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลง 
เมื่อมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 98 (4) ที่ก ำหนดว่ำ บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นส.ส. คือ ผู้ที่มี
ลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำ 96 (2) ที่ระบุว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่ำ
คดีนั้น จะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ดังนั้น แม้คดีของนำยเทพไทยังไม่ถึงท่ีสุด แต่เมื่อถูกศำลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ทำงกำรเมือง ก็ส่อ
ว่ำเข้ำข่ำย และถือว่ำพ้นสมำชิกภำพ ส.ส. โดยเพ่ือนส.ส. หลำยคนต่ำงบ่นว่ำเสียดำยคนท ำงำน รับผิดชอบหน้ำที่ในกำร
อภิปรำยท้วงติงประเด็นต่ำงๆในสภำฯ อำทิ นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี รวมถึงนำยบัญญัติ บรรทัดฐำน กรรมกำร
สภำที่ปรึกษำพรรคและส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ ถึงกับเอ่ยปำกยอมรับว่ำ ว่ำ หำกนำยเทพไทต้องพ้นสภำพ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200829/5394b7021de088f0ff3d145e0625804d5a9dbc2a25e25418caebb4b7e3f9207d.jpg?itok=-PWYHuuC
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กำรเป็นส.ส. ก็น่ำเสียดำย ที่ต้องขำดบุคลำกรพรรคที่มีควำมสำมำรถแบะเป็นหนึ่งในคนที่เคลื่อนไหวในกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ชัดเจนมำตลอด 

ทั้งนี้ มีรำยงำนข่ำวจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ว่ำ คงจะส่งเรื่องนี้ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็น
ต่อไป คู่ขนำนกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำช โดยในส่วน
ของนำยเทพไท หำกถูกตัดสิทธิ์10ปี และต้องพ้นสถำพจำกกำรเป็นส.ส.ก็อำจจะผลักดันบุคคลในทีมให้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งแทน เพรำะลงพ้ืนที่ในเขต3 ทุกวันหยุดสุดสัปดำห์เน้นกำรเพินตลำดเช้ำและสภำกำแฟในชุมชน 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/178544 
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วันเสำร์ ที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 16.39 น. 

เล่นแรงดั่งประหาร! ปชป.วิจารณ์ขรมปม‘เทพไท’ หวั่นหลุดเก้าอี้-ส่อพ้นสภาพสส. 
 

 
 

29 สิงหำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคประชำธิปัตย์  ว่ำ หลังจำกนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ถูกศำลนครศรีธรรมรำชตัดสินพิพำกษำจ ำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอำญำ และตัดสิทธิ
ทำงกำรเมือง 10 ปี ฐำนร่วมท ำผิดทุจริตกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช เมื่อปี 2557  โดยมีเพ่ือนส.ส. และ
อดีตส.ส.ในพรรคกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ถึงกรณีนี้ ว่ำ เป็นส.ส.พรรคเดียวกัน กินข้ำวหม้อเดียวกัน น่ำจะพูดคุยเจรจำกันได้ 
แต่กลับเอำเป็นเอำตำย เล่นกันถึงโทษประหำรชีวิตทำงกำรเมืองเช่นนี้ ท ำให้ ส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคต่ำงมึนงงกับควำม
เป็นสถำบันของพรรคที่เก่ำแก่กว่ำ 70 ปี 

ขณะที่มีส.ส.บำงส่วนวิจำรณ์ว่ำ ยิ่งพรรคหดเป็นพรรคขนำดกลำง มีเสียง ส.ส.น้อยอยู่แล้วคือ 52 เสียง ก็ต้อง
ลดน้อยลงไปอีก โดยมีอดีตส.ส.กทม.บำงส่วนพูดคุยในกลุ่มกันเองว่ำเหตุใดผู้ใหญ่ในพรรค จึงไม่ประสำนให้
ประนีประนอม แต่วำงเฉยจนบำนปลำย ท ำให้ภำพลักษณ์ของพรรคประชำธิปัตย์ที่ตกต่ ำอยู่แล้ว ยิ่งติดลบกว่ำเดิม ทั้งที่
ส่วนใหญ่รู้เรื่องปมขัดแย้งนี้ ยังนิ่งเฉยจนเสียหำย และท ำลำยขวัญก ำลังใจของคนในพรรคเช่นนี้  ขณะที่บำงส่วนก็มองว่ำ 
กรณีนี้นำยเทพไท อำจโดนกำปูนแดงจำกผู้มีอ ำนำจ เพรำะเคยท้วงติงและวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลตรงไปตรงมำ จนถึงขั้น
ผู้ใหญ่ในพรรคหลักของรัฐบำลส่งสัญญำณมำให้ผู้บริหำรพรรคชุดปัจจุบันเรียกนำยเทพไทไปคุยให้ลดควำมเคลื่อนไหว
มำแล้ว 

นอกจำกนี้ ส.ส.และอดีตส.ส.ประชำธิปัตย์ยังคุยถึงประเด็นปัญหำว่ำสมำชิกภำพกำรเป็นส.ส.ของนำยเทพไทถือ
ว่ำ ขำดคุณสมบัติลงไปด้วยหรือไม่  เพรำะรัฐธรรมนูญ ในมำตรำ 101 (6) บัญญัติว่ำ สมำชิกภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลง เมื่อ
มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 98 (4) ที่ก ำหนดว่ำ บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นส.ส. คือ ผู้ที่มี
ลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำ 96 (2) ที่ระบุว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่ำ
คดีนั้น จะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 

ดังนั้น แม้คดีของนำยเทพไทยังไม่ถึงที่สุด แต่เมื่อถูกศำลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ทำงกำรเมือง ก็ส่อว่ำเข้ำข่ำย และถือ
ว่ำพ้นสมำชิกภำพ ส.ส.  โดยเพ่ือนส.ส. หลำยคนต่ำงบ่นว่ำเสียดำยคนท ำงำน รับผิดชอบหน้ำที่ในกำรอภิปรำยท้วงติง
ประเด็นต่ำงๆในสภำฯ อำทิ นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี  รวมถึงนำยบัญญัติ บรรทัดฐำน กรรมกำรสภำที่ปรึกษำ
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พรรคและส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ ถึงกับเอ่ยปำกยอมรับว่ำ ว่ำ หำกนำยเทพไทต้องพ้นสภำพกำรเป็นส.ส. ก็
น่ำเสียดำย ที่ต้องขำดบุคลำกรพรรคที่มีควำมสำมำรถแบะเป็นหนึ่งในคนที่เคลื่อนไหวในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน
มำตลอด 

ทั้งนี้  มีรำยงำนข่ำวจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ว่ำ คงจะส่งเรื่องนี้ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็น
ต่อไป คู่ขนำนกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมรำช โดยในส่วน
ของนำยเทพไท หำกถูกตัดสิทธิ์10ปี และต้องพ้นสภำพจำกกำรเป็นส.ส.ก็อำจจะผลักดันบุคคลในทีมให้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งแทน เพรำะลงพ้ืนที่ในเขต3 ทุกวันหยุดสุดสัปดำห์เน้นกำรเดินตลำดเช้ำและสภำกำแฟในชุมชน 

  

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/514926 

 

 

  

https://www.naewna.com/politic/514926
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วันเสำร์ ที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 15.37 น. 

วุฒิฯ เสียงแตกโมเดล‘ส.ส.ร.’ เตรียมเช็ก 2 ญัตติแก้ รธน.-ปิดสวิตช์ สว.ก่อนโชว์จุดยืน 

 
วุฒิฯเสียงแตกโมเดล‘ส.ส.ร.’ เตรียมเช็ก 2 ญัตติแก้รธน.-ปิดสวิตช์สว.ก่อนโชว์จุดยืน 
29 สิงหำคม 2563 นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

กิจกำรวุฒิสภำ หรือวิปวุฒิสภำ กล่ำวถึงจุดยืนของ ส.ว.ต่อญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้ำสู่กำรประชุมรัฐสภำ ในวันที่ 
23-24 กันยำยน นี้ ว่ำ ขณะนี้วิปวุฒิสภำได้คุยกัน โดยมีข้อสรุปให้รอดูร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งซีกพรรคร่วมรัฐบำลที่
จะยื่นต่อประธำนรัฐสภำ วันที่ 1 กันยำยน นี้ กับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ก่อนน ำรำยละเอียดของทั้ง 
2 ฝ่ำย รวมถึงแนวทำงกำรปิดสวิตซ์ ส.ว. ตำมที่แนวร่วมประชำชนปลดแอก ประกำศขีดเส้นตำยในช่วงสิ้นเดือน
กันยำยนนี้ มำหำรือกันอีกครั้ง เพรำะถือเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกัน 

“แต่แนวโน้มเท่ำที่หำรือกันเบื้องต้น แม้จะยังไม่ลงรำยละเอียดว่ำจะเห็นด้วยกับโมเดลสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) หรือไม่ แต่ในวิปวุฒิสภำ เห็นตรงกันว่ำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ท ำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยลดควำม
ขัดแย้ง และท่ีส ำคัญเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ำยเห็นพ้องต้องกัน ทำง ส.ว.ก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้ว” นำยวันชัย กล่ำว 

นำยวันชัย กล่ำวด้วยว่ำ ส่วนตัวมองว่ำ อะไรในรัฐธรรมนูญที่เห็นว่ำเป็นปัญหำต้องแก้ไข อำทิ อ ำนำจ ส.ว.ในกำร
โหวตนำยกรัฐมนตรีนั้น ถ้ำเสียงส่วนใหญ่เห็นว่ำต้องตัดก็ตัดเลย ตนไม่ขัดข้อง ส่วนโมเดลในกำรตั้ง ส.ส.ร.นั้น ขณะนี้ทั้ง 
ส.ส.ซีกรัฐบำล ซีกฝ่ำยค้ำน หรือภำคประชำชนต่ำงก็เห็นด้วยกันทั้งนั้น 

อย่ำงไรก็ตำม ส่วนตัวเห็นว่ำ มีส.ส.ร.ก็ดี จะมีตัวแทนจำกประชำชนมำจัดท ำรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชำชน 
จะได้ตัดข้อครหำว่ำรัฐธรรมนูญยึดโยงกับเผด็จกำร ไม่ได้ยึดโยงกับประชำชนออกไป เท่ำที่ฟังควำมเห็นของเพ่ือน ส.ว.ใน
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ยังมีควำมเห็นไปคนละทิศละทำง กลุ่มที่เห็นด้วยกับตนก็มี แต่ส่วนใหญ่ยังสงวนท่ำที ไม่ มี
อะไรตกผลึกชัดเจน แต่เชื่อว่ำหลังจำกวิปวุฒิสภำได้ถกแถลงจนมีข้อสรุปแล้วว่ำแนวทำงใดจะที่ก่อให้เกิดควำมสงบ
เรียบร้อย ส.ว.ก็จะเห็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

 
อ้ำงอิง :  https://www.naewna.com/politic/514915 

 

https://www.naewna.com/politic/514915
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29 สิงหำคม 2563 16:44 น.    

วิปวุฒ ิจ่อน าญัตติแก ้รธน.รบ.-ฝ่ายค้านถกก่อนโชว์จุดยืนจริง 23-24 ก.ย. 
 

 
 

วิปวุฒ ิจ่อน าญัตติแก้รธน.รบ.-ฝ่ายค้านถกก่อนโชว์จุดยืนจริง 23-24 ก.ย. ด้าน “วันชัย”หนุนโมเดล ส.ส.ร.   
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.63 นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกส.ว. ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำร

วุฒิสภำ หรือ วิปวุฒิสภำ กล่ำวถึงจุดยืนของส.ว.ต่อญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะเข้ำสู่กำรประชุมรัฐสภำ ในวันที่ 23-
24 สิงหำคมนี้ ว่ำ ขณะนี้วิปวุฒิสภำได้คุยกัน โดยมีข้อสรุปให้รอดูร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งซีกพรรคร่วมรัฐบำลที่จะ
ยื่นต่อประธำนรัฐสภำ วันที่ 1 กันยำยนนี้ กับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก่อนน ำรำยละเอียดของ
ทั้ง 2 ฝ่ำย รวมไปถึงแนวทำงกำรปิดสวิตซ์ส.ว. ตำมที่แนวร่วมประชำชนปลดแอก ประกำศขีดเส้นตำย ในช่วงสิ้นเดือน
กันยำยนนี้มำหำรือกันอีกครั้ง เพรำะถือเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกัน แต่แนวโน้มเท่ำที่หำรือกันเบื้องต้น  แม้จะยังไม่ลง
รำยละเอียดว่ำ จะเห็นด้วยกับโมเดลสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.หรือไม่ แต่ในวิปวุฒิสภำ เห็นตรงกันว่ำ อะไรที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ ท ำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยลดควำมขัดแย้ง และที่ส ำคัญเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ำยเห็นพ้อง
ต้องกัน ทำงส.ว.ก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้ว  

นำยวันชัย กล่ำวด้วยว่ำ ส่วนตัวมองว่ำ อะไรในรัฐธรรมนูญที่เห็นว่ำ เป็นปัญหำต้องแก้ไข อำทิ อ ำนำจส.ว.ใน
กำรโหวตนำยกรัฐมนตรีนั้น ถ้ำเสียงส่วนใหญ่เห็นว่ำ ต้องตัดก็ตัดเลย ตนไม่ขัดข้อง ส่วนโมเดลในกำรตั้งส.ส.ร.นั้น ขณะนี้
ทั้ง ส.ส.ซีกรัฐบำล ซีกฝ่ำยค้ำน หรือภำคประชำชนต่ำงก็เห็นด้วยกันทั้งนั้น ส่วนตัวเห็นว่ำ มีส.ส.ร.ก็ดี จะมีตัวแทนจำก
ประชำชนมำจัดท ำรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชำชน จะได้ตัดข้อครหำว่ำ รัฐธรรมนูญยึดโยงกับเผด็จกำร ไม่ได้ยึดโยงกับ
ประชำชนออกไป 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/178549  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200829/656577f186ddd9d7c1bed0dba8bba27a81bfceb4d3393b12a298f271fdf52c33.jpg?itok=m7lP3RR6
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เสำร์ที่ 29 สิงหำคม 2563 เวลำ 17.09 น. 

"วิปวุฒิสภา" ไม่ขัดแก้ รธน. ตัดทิ้งอ านาจ ส.ว. โหวตนายกฯ 
“วิปวุฒิสภา”เล็งถกญัตติแก้ รธน. ทั้งของรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ก่อนแสดงจุดยืน ไม่ขัด ตัดทิ้งอ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นำยวันชัย สอนศิริ ส.ว. ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ (วิปวุฒิ
สภำ) กล่ำวถึงจุดยืนของส.ว.ต่อญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้ำสู่กำรประชุมรัฐสภำในระหว่ำงวันที่ 23-24 ส.ค.ว่ำ 
ขณะนี้วิปวุฒิสภำมีข้อสรุปให้รอดูร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งพรรคร่วมรัฐบำลที่จะยื่นต่อประธำนรัฐสภำในวันที่ 1 ก.ย. 
และร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก่อน รวมถึงแนวทำงกำรปิดสวิตช์ส.ว.ตำมที่แนวร่วมประชำชนปลด
แอกประกำศขีดเส้นตำยในช่วงสิ้นเดือนก.ย.นี้ เพรำะถือเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกัน แต่แนวโน้มเท่ำที่หำรือกันเบื้องต้น
นั้น แม้จะยังไม่ลงรำยละเอียดว่ำจะเห็นด้วยกับโมเดลสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่ แต่ในวิปวุฒิสภำเห็นตรงกัน
ว่ำ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ท ำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย ลดควำมขัดแย้ง และที่ส ำคัญทุกฝ่ำยเห็นพ้องต้องกัน 
ส.ว.ก็ไม่ขัดข้อง 

นำยวันชัย กล่ำวอีกว่ำ ส่วนตัวมองว่ำ อะไรในรัฐธรรมนูญที่เห็นว่ำเป็นปัญหำต้องแก้ไข อำทิ อ ำนำจส.ว.ในกำร
โหวตนำยกฯ นั้น ถ้ำเสียงส่วนใหญ่เห็นว่ำต้องตัดก็ตัดเลย ตนไม่ขัดข้อง ส่วนโมเดลในกำรตั้งส.ส.ร.นั้น ขณะนี้ทั้งซีก
รัฐบำล ซีกฝ่ำยค้ำน หรือภำคประชำชน ต่ำงก็เห็นด้วยกันทั้งนั้น ส่วนตัวเห็นว่ำ มีส.ส.ร.ก็ดี จะมีตัวแทนจำกประชำชน
มำจัดท ำรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชำชน จะได้ตัดข้อครหำว่ำรัฐธรรมนูญยึดโยงกับเผด็จกำร ไม่ได้ยึดโยงกับประชำชน
ออกไป อย่ำงไรก็ตำม เท่ำที่ฟังควำมเห็นของเพ่ือนส.ว.ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ยังมีควำมเห็นไปคนละทิศละทำง 
กลุ่มท่ีเห็นด้วยกับตนก็มี แต่ส่วนใหญ่ยังสงวนท่ำที ไม่มีอะไรตกผลึกกันชัดเจน แต่เชื่อว่ำ หลังจำกวิปวุฒิสภำได้หำรือจน
มีข้อสรุปแล้วว่ำแนวทำงใดจะท่ีก่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย ส.ว.ก็จะเห็นไปในแนวทำงเดียวกัน. 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792508 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75911 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75939 

https://www.dailynews.co.th/politics/792508
http://www.thaipost.net/main/detail/75911
http://www.thaipost.net/main/detail/75939
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อำทิตย์ที่ 30 สิงหำคม 2563 เวลำ 10.04 น. 

'วันชัย' แนะ ส.ส.ร. ปิดสวิตช์พวกเผด็จการ 
“วันชัย”ลั่น ส.ว.ยึดบุญคุณของประเทศชาติและความถูกต้องก่อนบุญคุณที่จะต้องทดแทนกับคนที่แต่งตั้ง แนะ
ส.ส.ร.ปิดสวิตช์ประชาธิปไตยท่ีทุจริต และเผด็จการที่ยึดอ านาจเบ็ดเสร็จ 
 

 
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกวุฒิสภำ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจควำมว่ำ เป็นที่แน่ชัดว่ำ กำรแก้

รัฐธรรมนูญ ทั้งฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำลมีส.ส.ร.เป็นคนร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่แน่นอน ต่ำงกันที่องค์ประกอบของส.ส.ร. 
และเวลำในกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ กระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญคงเริ่มตั้งแต่ 23-24 ก.ย.นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประเด็นที่เป็นข้อ
โต้เถียงว่ำจะไม่แก้คงจะไม่มี นับแต่นี้คงจะเป็นข้อถกเถียงกันว่ำ ประเด็นไหนควรแก้หรือไม่ควรแก้ 

อย่ำงไรก็ตำม อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีกำรพูดกันมำกว่ำ ส.ว.คงไม่กล้ำตัดอ ำนำจของตัวเอง และคงจะไม่กล้ำขัดคน
ที่ตั้งตัวเองมำนั้น ขอบอกว่ำ เท่ำที่มีกำรหำรือกันในหลำยกลุ่มหลำยฝ่ำย เห็นพ้องต้องกันว่ำ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติและประชำชน สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติ ส.ว.คงไม่ขวำงแน่นอน ประโยชน์ของตนกับ
ประโยชน์ของประเทศชำติ ส่วนใหญ่เลือกประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำ และระหว่ำงบุญคุณที่จะต้องทดแทนกับ
คนที่แต่งตั้ง กับบุญคุณของประเทศชำติและควำมถูกต้องของสังคมนั้น ก็ส ำคัญมำกกว่ำ เรื่องส่วนตนกับเรื่องของ
ประเทศชำติเชื่อว่ำทุกคนเห็นแก่ประเทศชำติมำกกว่ำ ดังนั้น ข้อที่กล่ำวหำหรือโจมตีกันนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์
ในไม่ช้ำ 

รัฐธรรมนูญจะแก้ตรงไหน อย่ำงไร ก็ว่ำกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ถกเถียงและเป็นมำตลอดคือ ประชำธิปไตยกับเผด็จ
กำร ตกลงเรำจะเอำอย่ำงไรกันแน่ มีประชำธิปไตยเเล้วทุจริต วุ่นวำย มีเผด็จกำรแล้วยึดอ ำนำจเบ็ดเสร็จ หมุนเวียน
เปลี่ยนกันไปอย่ำงนี้ อยำกฝำกส.ส.ร. ท ำอย่ำงไรเรำจะปิดสวิตช์ประชำธิปไตยที่ทุจริตวุ่นวำย และเผด็จกำรที่ยึดอ ำนำจ
เบ็ดเสร็จได้ ยิ่งปิดสวิตช์ได้เร็วเท่ำใด เชื่อเหลือเกินว่ำเรำไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญกันไปกันมำ และก็ไม่ต้องถกเถียงกันว่ำจะ
เอำประชำธิปไตยหรือเผด็จกำร รีบปิดสวิตช์ควำมชั่วร้ำยของระบอบทั้งสองให้ได้ แค่นี้บ้ำนเมืองก็จะเดินไปได้ด้วยดี ไม่
ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เหมือนที่เป็นเช่นทุกวันนี้. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792558 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75939 

https://www.dailynews.co.th/politics/792558
http://www.thaipost.net/main/detail/75939
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พร้อมแล้ว.!! รัฐบาล จ่อยื่นร่างแก้ รธน.1 ก.ย.ชงที่มา ส.ส.ร.  

 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล(วิปรัฐบำล) เปิดเผยว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลจะยื่นญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนำยชวน หลีก
ภัย ประธำนรัฐสภำ ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ คำดว่ำจะน ำไปรวมร่ำงพิจำรณำไปพร้อมกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนที่ยื่นมำก่อนหน้ำนี้ เพ่ือน ำเข้ำสู่ที่ประชุมรัฐสภำพิจำรณำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญวำระ1ในวันที่ 23-24ก.ย.นี้ โดยมี
กำรแบ่งเวลำให้ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และส.ว.ฝ่ำยละ 8 ชั่วโมงในกำรอภิปรำย ให้แต่ละฝ่ำยไปบริหำรจัดกำรแบ่งเวลำ
กันเอง ทั้งนี้สำระส ำคัญร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำลคือกำรเสนอแก้มำตรำ 256 น ำไปสู่กำรตั้งส.ส.ร.200 
คน มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แตะต้องหมวด1และ หมวด 2 ส่วนที่มำของส.ส.ร.จะมี 200 คน มำจำกกำร
เลือกตั้งจำกประชำชน 150 คน ส่วนอีก 50 คน มำจำกสมำชิกรัฐสภำคัดเลือก 20 คน ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศ
ไทยคัดเลือกนักวิชำกำรสำยต่ำงๆ 20 คน และนักเรียน นิสิต นักศึกษำเลือกตัวแทนมำอีก 10 คน ก ำหนดยกร่ำง
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จใน 240 วัน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/178530 
 
  

https://siamrath.co.th/n/178530
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200829/68cddb1d3879b69599af0e4acf0f84ab26820eaa1e448ab16f60c923096ca231.jpg?itok=7WT_Tkvb
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'พรรคร่วม' ชงร่าง 'แก้รธน.' ปลดล็อก 'ม.256' ตั้ง 'ส.ส.ร.' 1 ก.ย. นี ้
 

 

 
"วิรัช" เผย "พรรคร่วม" จ่อยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 1 ก.ย.นี้ ปลดล็อก "ม.256" เปิดทางตั้ง "ส.ส.ร." คาด 
น าไปรวมร่างของ "พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ก่อนถก วาระแรก 23-24 ก.ย.นี้ 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
พรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลจะยื่นญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำน
รัฐสภำ ในวันที่ 1 กันยำยน 2563 นี้ 

คำดว่ำจะน ำไปรวมร่ำงพิจำรณำไปพร้อมกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน  ที่ยื่นมำก่อนหน้ำ
นี้ เพ่ือน ำเข้ำสู่ที่ประชุมรัฐสภำพิจำรณำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญวำระ 1 ระหว่ำงวันที่23-24 กันยำยน 2563 นี้ โดยมีกำร
แบ่งเวลำให้ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และ ส.ว.ฝ่ำยละ 8 ชั่วโมงในกำรอภิปรำย ให้แต่ละฝ่ำยไปบริหำรจัดกำรแบ่งเวลำกันเอง 

นำยวิรัช กล่ำวว่ำ สำระส ำคัญร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำล คือ กำรเสนอแก้มำตรำ 256 น ำไปสู่
ก ำ รตั้ ง  สภำร่ ำ ง รั ฐ ธ ร รมนูญ  (ส . ส . ร . )  200 คน  เ พ่ื อมำยกร่ ำ ง รั ฐ ธ ร รมนูญฉบั บ ใหม่  โ ดย ไม่ แตะต้ อ ง
หมวด 1 และ หมวด 2 ส่วนที่มำของ ส.ส.ร. 200 คนนั้น จะมำจำกกำรเลือกตั้งโดยประชำชน  150 คน ส่วน
อีก 50 คน มำจำกสมำชิกรัฐสภำคัดเลือก 20 คน ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยคัดเลือกนักวิชำกำรสำย
ต่ำงๆ 20 คน และนักเรียน นิสิต นักศึกษำเลือกตัวแทนมำอีก 10 คน ก ำหนดยกร่ำงรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จใน 240 วัน 

 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895758?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
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 “พีระพันธุ”์แจกแจงรายงานศึกษาแก ้รธน. 150 หน้า 

"พีระพันธุ์" แจงรายงานศึกษาแก้ รธน. 150 หน้า รวบรวมหลากความเห็นกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
 

 
 

นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ ศึกษำ
ปัญหำหลักเกณฑ์และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ย้ ำถึงรำยงำนเป็นลักษณะกำรแสดงควำมคิดเห็นและเชิง
วิชำกำร โดยก ำหนดกรอบเชิงกำรแสดงควำมเห็นทุกแง่มุม เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลให้ผู้ที่จะน ำรำยงำนนี้ไปศึกษำ ทั้งด้ำนที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมทั้งหมด 150 หน้ำ ยังไม่รวมชวเลข โดยกำรมีชวเลข เพ่ือให้มีทุก
ควำมเห็นต่อท้ำย 150 และมีภำคผนวก ก น ำรำยงำนของคณะอนุกรรมำธิกำร 2 คณะ ที่ตั้งขึ้นชุดของนำยไพบูลย์ นิติ
ตะวัน เรื่องกำรศึกษำวิเครำะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ และชุดของนำยวัฒนำ เมือง
สุข เป็นกำรประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ซึ่งทั้ง 2 คณะ เป็นรำยงำนย่อยที่น ำมำใส่ในรำยงำน
ด้วย ส่วนภำคผนวก ข จะประมวลข้อคิดเห็นของประชำชนทุกกลุ่ม ทุกอำชีพ รวมถึงนักศึกษำ น ำมำใส่ไว้ด้วย เพ่ือให้
เห็นว่ำ ควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร มีกว่ำ 900 หน้ำ 

ส่วนสมำชิก ส.ส. จะมีเวลำดูรำยงำนหรือไม่ ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำฯ อยู่ที่ส ำนักเลขำธิกำรสภำฯ 
ที่จะด ำเนินกำร แต่หลังจำกนั้น จะมีกำรเผยแพร่ โดยต้นฉบับรำยงำนที่จะยื่นต่อสภำผู้แทนรำษฎร ในวันจันทร์ที่ 31 
สิงหำคม 2563 นี้ คงไม่สำมำรถพิมพ์ได้ทัน จะเป็นลักษณะถ่ำยเอกสำรรวมเล่มส่งไป แต่จะพิมพ์ 2,000 ชุด มอบให้ 
กมธ. คณะละ 10 ชุด และ ส.ส. รวมประมำณ 1,200 ชุด ส่วนที่เหลือแจกจ่ำยให้ทั่วไป 800 ชุด 
 

อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_759191/ 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_759191/
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  เพื่อไทย-ก้าวไกล คุยวิธีท างานร่วมกัน หลังเห็นต่างปมซักฟอก-แก ้รธน. 
 

 
 

29 ส.ค.63 - นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน เปิดเผยว่ำวันที่ 28 ส.ค.แกนน ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน
ทั้ง 6 พรรคได้หำรือร่วมกันโดยเนื้อหำหลักที่พูดคุยเป็นเรื่องกำรท ำงำนในสภำฯที่เป็นเรื่ องส ำคัญที่เหลืออยู่ในสมัย
ประชุมนี้ ทั้งกำรอภิปรำยโดยไม่ลงมติตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 152 ที่จะมีขึ้นวันที่ 9 ก.ย. ซึ่งพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนต้อง
ท ำงำนร่วมกันจัดสรรเนื้อหำกำรอภิปรำยให้ได้เนื้อหำมำกที่สุด กำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2562 ที่จะมีขึ้นวันที่ 17-18 ก.ย. ตรงนี้ทุกฝ่ำยเห็นตรงกันว่ำน่ำจะเป็นโอกำนที่อภิปรำยได้ในหลำยประเด็นเพ่ือท ำให้
ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณออกมำดีที่สุด และจะมีกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นวันที่ 23-24 ก.ย. นอกจำกนี้ที่
ประชุมยังหยิบยกเรื่องปัญหำควำมเห็นที่แตกต่ำงของแต่ละพรรคขึ้นมำพูดคุย ซึ่งเป็นธรรมดำของพรรคกำรเมืองที่แต่ละ
พรรคจะมีควำมเห็นที่ต่ำงกันก็ต้องเดินหน้ำท ำสิ่งที่พรรคตัวเองเห็นว่ำเป็นประโยชน์ ซึ่งควำมเห็นที่แตกต่ำงกันนั้นไม่ได้มี
ใครบอกว่ำใครปิดใครถูกแต่ในกำรหำรือเรำหำวิธีท ำอย่ำงไรให้ควำมเห็นที่แตกต่ำงกันนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน
ซึ่งภำพรวมต่ำงฝ่ำยต่ำงเข้ำใจกัน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในกำรหำรือตัวแทนจำกพรรคก้ำวไกล ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกำรยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค
ก้ำวไกลที่ต้องกำรยื่นเป็นรำยมำตรำว่ำขณะนี้ก ำลังด ำเดินกำรอยู่เพรำะเกรงว่ำกำรให้สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) อำจ
เกิดอุบัติเหตุซึ่งที่ประชุมเห็นว่ำหำกร่ำงมำแล้วก็ให้มำเสนอที่ประชุมอีกครั้งให้แต่ละพรรคได้พิจำรณำส่วนจะร่วมลงชื่อ
หรือไม่นั้นเป็นเอกสิทธิเพรำะประเด็นนี้พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเคยมีมติยึดกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 เพ่ือให้มีส.ส.ร.
ไปแล้วและพรรคเพื่อไทยก็มีมติชัดเจนที่จะยื่นแก้ไขเฉพำะประเด็นนี้ 
 
อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75902 
 
 
 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/75902
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วันท่ี 30 สิงหำคม 2563 - 10:40 น. 

วิวรรธนไชย ชงแก้ รธน. เร่งด่วน วิน-วินทุกฝ่าย ส่งบิ๊กตู่-ชวน-พรเพชร-ก้าวไกล รีบแก้วิกฤต 
 

 
 

วิวรรธนไชย ชงแก้รธน.เร่งด่วน วิน-วินทุกฝ่าย ส่งบ๊ิกตู่-ชวน-พรเพชร-ก้าวไกล รีบแก้วิกฤต 
นำย วิวรรธนไชย ณ กำฬสินธุ์ อดีต ส.ส. กำฬสินธุ์ ในนำมเลขำธิกำร สมำพันธ์อดีตส.ส. เผยเมื่อวันที่ 30 

สิงหำคมว่ำ ได้เชิญนักกำรเมือง นักวิชำกำร 10 คนมำประชุมหำรือที่โรงแรมเซนทำรำ ลำดพร้ำว เพ่ือหำทำงออกจำก
วิกฤตกำรเมืองในปัจจุบันนี้ จำกกำรหำรือ เห็นว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองน่ำเป็นห่วง และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในแนวทำงที่ไม่เป็นประชำธิปไตย ซึ่งจะยิ่งซ้ ำเติมสภำพเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสื่อมถอยให้ประเทศมำกขึ้นไปอีก 

นำยวิวรรธนไชยกล่ำวว่ำ ในครั้งนี้ นักเรียนนักศึกษำเรียกร้อง 3 ข้อ ตนมีควำมรู้แนะน ำได้ข้อเดียวคือแก้
รัฐธรรมนูญ ตนเองมีประสบกำรณ์ในสภำผู้แทนรำษฎรปีพ.ศ. 2535 เกิดเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ สภำได้แก้ไข
รัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นทำงออกให้ประเทศมี 3 มำตรำเรื่องเข้ำสภำพิจำรณำ3วำระ จบวำระที่หนึ่งวำระที่สองภำยในวัน
เดียว รอต่อไปอีก 15 วัน แล้วพิจำรณำวำระที่สำมจนจบภำยในวันเดียว จะเห็นว่ำรัฐธรรมนูญแก้ไขผ่ำนสภำ3วำระ ใช้
เวลำสั้นเพียงแค่ 10 กว่ำวัน 

นำยวิวรรธนไชยกล่ำวต่อว่ำจึงร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมให้ดูว่ำปิดสวิตช์ ส.ว.ท ำ ได้ง่ำยๆและสั้นๆ เป็น
ทำงออกเดียวที่วิน-วินทุกฝ่ำยคือ 
1.ข้อเรียกร้องประสบควำมส ำเร็จ 2.นำยกรัฐมนตรียังอยู่ในต ำแหน่งต่อไป 3.ส.ว.ยังอยู่ในต ำแหน่งต่อไป 
“สำระส ำคัญคือ ให้ยกเลิกมำตรำ 272 ในบทเฉพำะกำล ปิดสวิตช์ส.ว. ซึ่งมีผลให้ส.ว. ไม่ต้องมีส่วนในกำรลงมติให้ควำม
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีต่อไป “ 

อดีตส.ส.กำฬสินธุ์กล่ำว และชี้ด้วยว่ำ กำรแก้ไขดังกล่ำว ไม่ต้องลงประชำมติ ตำมมำตรำ 256 (8) เพรำะไม่เข้ำ
ข่ำยกำรแก้ไขท่ีต้องลงประชำมติ และใช้เวลำน้อย แก้ปัญหำได้เร็ว ซึ่งตนเองได้ท ำหนังสือ น ำเสนอแนวคิด และร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญนี้ ไปยังนำยกรัฐมนตรี ประธำนสภำผู้แทนฯ ประธำนวุฒิสภำ และพรรคก้ำวไกลแล้ว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2327874 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/cats1321-2.jpg
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วันอำทิตย์ ท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 06.52 น. 

 ‘คอซอง-ขาสั้น’ชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาวในโรงเรียนเป็นสิทธิเสรีภาพ 
   

    
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2563 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) 

เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เรื่อง “ชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำวในโรงเรียน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 25 – 27 
สิงหำคม 2563 จำกประชำชนที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ ทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น จ ำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรที่นักเรียนจ ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ด้วย
กำรชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำว กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำง
หลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วย
วิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดค่ำควำมเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรที่นักเรียนจ ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิง
สัญลักษณ์ด้วยกำรชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำว พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.25 ระบุว่ำ เป็นสิทธิและเสรีภำพในกำร
แสดงออก หำกไม่กระท ำผิดกฎหมำย รองลงมำ ร้อยละ 21.18 ระบุว่ำ เป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมในสถำนศึกษำ ร้อย
ละ 16.17 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพ่ือสนับสนุนประชำธิปไตยและต่อต้ำนเผด็จกำร ร้อยละ 15.79 ระบุว่ำ เป็นกำร
แสดงออกด้วยพลังบริสุทธิ์ของนักเรียน ร้อยละ 13.67 ระบุว่ำ เป็นแค่แฟชั่นกำรแสดงออกท ำตำมกระแส ตำม social 
media/ค ำชักชวนของเพ่ือน ร้อยละ 11.77 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพ่ืออนำคตของประเทศ ร้อยละ 9.26 ระบุว่ำ 
เป็นกำรแสดงออกที่มีกลุ่มกำรเมือง/พรรคกำรเมืองอยู่เบื้องหลัง ร้อยละ 6.99 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพ่ือล้มรัฐบำล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  ร้อยละ 3.80 ระบุว่ำ เป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยกในสถำนศึกษำ ร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ เป็น
กำรแสดงออกที่มีเจตนำอ่ืนแอบแฝง ร้อยละ 1.97 ระบุว่ำ เป็นจุดเริ่มต้นของควำมแตกแยกในครอบครัว ร้อยละ 0.91 
ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกท่ีมีหน่วยงำนต่ำงประเทศอยู่เบื้องหลัง และร้อยละ 5.09 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้ำนกำรเห็นด้วยของประชำชนกับกำรที่นักเรียนจ ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ด้วยกำรชู
สำมนิ้วและผูกโบว์ขำวพบว่ำ ร้อยละ 34.78 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของนักเรียนจ ำนวนหนึ่ง
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองแต่ควรอยู่ในขอบเขต และครู/อำจำรย์ ผู้ปกครองควรดูแลและให้ค ำแนะน ำ ร้อย
ละ 17.23 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะ เป็นสิทธิของนักเรียนจ ำนวนหนึ่งที่จะเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ด้วยกำรชูสำม
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นิ้วและผูกโบว์ขำวโดยไม่ผิดกฎของทำงโรงเรียน ร้อยละ 15.41 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เด็กท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
ยังไม่สมควรเกี่ยวข้องเรื่องกำรเมือง เนื่องจำกควำมคิดและวุฒิภำวะที่ยังไม่มำกพอ ร้อยละ 25.82 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย
เลย เพรำะ เป็นกำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม ก้ำวร้ำว เนื่องจำกเป็นสถำบันกำรศึกษำ และควรท ำหน้ำที่ของตนเอง คือ 
เรียนหนังสือ และร้อยละ 6.76 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ส่วนควำมเชื่อของประชำชนว่ำประเทศไทยก ำลังเผชิญกับควำมขัดแย้งระหว่ำงวัย จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองใน
ปัจจุบัน พบว่ำ  ร้อยละ 29.31 ระบุว่ำ เชื่อมำก เพรำะ เด็กในยุคสมัยนี้มีควำมคิดเป็นของตัวเอง มีควำมเชื่อมั่นใน
ตนเองค่อนข้ำงสูง ไม่ค่อยเชื่อผู้ใหญ่ และไม่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำกตนเอง ร้อยละ 28.63 ระบุว่ำ ค่อนข้ำง
เชื่อ เพรำะ อิทธิพลทำง social media ส่งผลให้เด็กมีควำมก้ำวร้ำว รุนแรง น ำมำซึ่งควำมขัดแย้ง และมีควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงระหว่ำงวัยมำกขึ้น ร้อยละ 14.88 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเชื่อ เพรำะ เป็นกำรแสดงสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของเด็กจ ำนวนหนึ่งเท่ำนั้น และเป็นกำรท ำตำมกระแสแฟชั่นในสังคม ร้อยละ 24.75 ระบุว่ำ ไม่เชื่อเลย เพรำะ 
คนทุกวัยมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน และเด็กทุกวันนี้มีควำมคิดเป็นของตนเอง และร้อย
ละ 2.43 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมเชื่อของประชำชนว่ำ ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับควำมขัดแย้งในเชิงอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมือง จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบัน พบว่ำ ร้อยละ 51.33 ระบุว่ำ เชื่อมำก เพรำะ แต่ละฝ่ำยต่ำงคิดว่ำ
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของตนเองถูกต้องเสมอ เป็นแบบนี้ทุกยุคทุกสมัย ร้อยละ 28.17 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเชื่อ เพรำะ 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบันแต่ละฝ่ำยมีควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ร้อยละ 8.43 ระบุว่ำ ไม่
ค่อยเชื่อ เพรำะ คนทุกวัยมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ร้อยละ 9.11 ระบุว่ำ 
ไม่เชื่อเลย เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของแต่ละบุคคลในกำรแสดงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองได้อย่ำงมีอิสระ และร้อยละ 
2.96 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.88 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.05 มี
ภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.22 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำงร้อยละ 48.82 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.18 
เป็นเพศหญิง 

ตัวอย่ำงร้อยละ 7.52 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.25 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.11 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อย
ละ 33.79 มีอำยุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 21.33 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำงร้อยละ 94.61 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 
2.81 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.99 นับถือศำสนำคริสต์ และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อย
ละ 24.98 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.03 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.09 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.90 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส 

ตัวอย่ำงร้อยละ 26.35 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ร้อยละ 29.91 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 8.20 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.87 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 5.62 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.05 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 12.07 
ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.12 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.65 
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.68 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.24 ประกอบ
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อำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน ร้อยละ 18.07 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.81 เป็นนักเรียน/
นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 2.28 ไม่ระบุอำชีพ 

ตัวอย่ำงร้อยละ 17.46 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 23.08 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.59 มี
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.91 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 
5.47 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 5.62 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อย
ละ 9.87 ไม่ระบุรำยได ้
  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/514998 
 
  

https://www.naewna.com/politic/514998
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30 Aug 2020 08:19 น. 

ชูสามนิ้ว ผูกโบว์ โพลสะท้อนสังคมไทยก าลังเผชิญความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง  
 

 
 

 
 
 
 
ชูสามนิ้ว ผูกโบว์ โพลสะท้อนสังคมไทยก าลังเผชิญความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง  
"นิด้าโพล" เผยผลส ารวจสังคมมอง "เด็กชูสามนิ้ว ผูกโบว์ขาวในโรงเรียน" เป็นสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกทาง
การเมือง เชื่อสังคมไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน 
เรื่อง “ชูสามนิ้วและ ผูกโบว์ขาวในโรงเรียน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 25 – 27 สิงหำคม 2563 จำกประชำชนที่มี
อำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่ำง 
เกี่ยวกับกำรท่ีนักเรียนจ ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ ด้วยกำรชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำว 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อการที่นักเรียนจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียน
เรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาว 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.25 ระบุว่ำ เป็นสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออก หำกไม่กระท ำผิดกฎหมำย 
รองลงมำ ร้อยละ 21.18 ระบุว่ำ เป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมในสถำนศึกษำ ร้อยละ 16.17 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออก
เพ่ือสนับสนุนประชำธิปไตยและต่อต้ำนเผด็จกำร ร้อยละ 15.79 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกด้วยพลังบริสุทธิ์ของ
นักเรียน  ร้อยละ 13.67 ระบุว่ำ เป็นแค่แฟชั่นกำรแสดงออกท ำตำมกระแส ตำม social media/ค ำชักชวนของเพ่ือน 
ร้อยละ 11.77 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพ่ืออนำคตของประเทศ 

ร้อยละ 9.26 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกที่มีกลุ่มกำรเมือง/พรรคกำรเมืองอยู่เบื้องหลัง ร้อยละ 6.99 ระบุว่ำ 
เป็นกำรแสดงออกเพ่ือล้มรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ร้อยละ 3.80 ระบุว่ำ เป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยกใน
สถำนศึกษำ ร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกที่มีเจตนำอ่ืนแอบแฝง ร้อยละ 1.97 ระบุว่ำ เป็นจุดเริ่มต้นของ
ควำมแตกแยกในครอบครัว ร้อยละ 0.91 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกที่มีหน่วยงำนต่ำงประเทศอยู่เบื้องหลัง และร้อยละ 
5.09 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้ำนการเห็นด้วยของประชาชนกับการที่นักเรียนจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์
ด้วยการชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาว 
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พบว่ำ ร้อยละ 34.78 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของนักเรียนจ ำนวนหนึ่งในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองแต่ควรอยู่ ในขอบเขต และครู/อำจำรย์ ผู้ปกครองควรดูแลและให้ค ำแนะน ำ ร้อยละ 17.23 
ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะ เป็นสิทธิของนักเรียนจ ำนวนหนึ่ง ที่จะเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ด้วยกำรชูสำมนิ้วและผูก
โบว์ขำวโดยไม่ผิดกฎของทำงโรงเรียน 

ร้อยละ 15.41 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ยังไม่สมควรเกี่ยวข้องเรื่องกำรเมือง 
เนื่องจำกควำมคิดและวุฒิภำวะที่ยังไม่มำกพอ ร้อยละ 25.82 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรแสดงออกที่ไม่
เหมำะสม ก้ำวร้ำว เนื่องจำกเป็นสถำบันกำรศึกษำ และควรท ำหน้ำที่ของตนเอง คือ เรียนหนังสือ และร้อยละ 6.76 
ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนควำมเชื่อของประชำชนว่ำประเทศไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างวัย จำกสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองในปัจจุบัน 

พบว่ำ ร้อยละ 29.31 ระบุว่ำ เชื่อมำก เพรำะ เด็กในยุคสมัยนี้มีควำมคิดเป็นของตัวเอง มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ค่อนข้ำงสูง ไม่ค่อยเชื่อผู้ใหญ่ และ ไม่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำกตนเอง ร้อยละ 28.63 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเชื่อ 
เพรำะ อิทธิพลทำง social media ส่งผลให้เด็กมีควำมก้ำวร้ำว รุนแรง น ำมำซึ่งควำมขัดแย้ง และมีควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงระหว่ำงวัยมำกขึ้น 

ร้อยละ 14.88 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเชื่อ เพรำะ เป็นกำรแสดงสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของเด็กจ ำนวน
หนึ่งเท่ำนั้น และเป็นกำรท ำตำมกระแสแฟชั่นในสังคม ร้อยละ 24.75 ระบุว่ำ ไม่เชื่อเลย เ พรำะ คนทุกวัยมีสิทธิและ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน และเด็กทุกวันนี้มีควำมคิดเป็นของตนเอง และร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ เฉย 
ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงความเชื่อของประชาชนว่าประเทศไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์
ทางการเมือง จำกสถำนกำรณ์ ทำงกำรเมืองในปัจจุบัน 

พบว่ำ ร้อยละ 51.33 ระบุว่ำ เชื่อมำก เพรำะ แต่ละฝ่ำยต่ำงคิดว่ำอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของตนเองถูกต้อง
เสมอ เป็นแบบนี้ ทุกยุคทุกสมัย ร้อยละ 28.17 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเชื่อ เพรำะ สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบันแต่ละ
ฝ่ำยมีควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 

ร้อยละ 8.43 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเชื่อ เพรำะ คนทุกวัยมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์
ทำงกำรเมือง ร้อยละ 9.11 ระบุว่ำ ไม่เชื่อเลย เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของแต่ละบุคคลในกำรแสดงอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมืองได้อย่ำงมีอิสระ และร้อยละ 2.96 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 อ้ำงอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/447399?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
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30 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08:32 น. 

โพลระบ ุ'ชูสามนิ้วและผูกโบว์ขาว' เป็นเสรีภาพในการแสดงออก 
 

 
  

30 ส.ค.2563 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผล
ส ำรวจของประชำชน เรื่อง “ชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำวในโรงเรียน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 25 – 27 สิงหำคม 2563 
จำกประชำชนที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
1,317 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรที่นักเรียนจ ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์  ด้วยกำรชูสำมนิ้ว
และผูกโบว์ขำว กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master 
Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์
ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดค่ำควำมเชื่อม่ันที่ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรที่นักเรียนจ ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้อง
เชิงสัญลักษณ์ ด้วยกำรชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำว พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.25 ระบุว่ำ เป็นสิทธิและเสรีภำพในกำร
แสดงออก หำกไม่กระท ำผิดกฎหมำย รองลงมำ ร้อยละ 21.18 ระบุว่ำ เป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมในสถำนศึกษำ ร้อย
ละ 16.17 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพ่ือสนับสนุนประชำธิปไตยและต่อต้ำนเผด็จกำร ร้อยละ 15.79 ระบุว่ำ เป็นกำร
แสดงออกด้วยพลังบริสุทธิ์ของนักเรียน ร้อยละ 13.67 ระบุว่ำ เป็นแค่แฟชั่นกำรแสดงออกท ำตำมกระแส ตำม social 
media/ค ำชักชวนของเพ่ือน ร้อยละ 11.77 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพ่ืออนำคตของประเทศ ร้อยละ 9.26 ระบุว่ำ 
เป็นกำรแสดงออกที่มีกลุ่มกำรเมือง/พรรคกำรเมืองอยู่เบื้องหลัง ร้อยละ 6.99 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกเพ่ือล้มรัฐบำล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ   ร้อยละ 3.80 ระบุว่ำ เป็นกำรสร้ำงควำมแตกแยกในสถำนศึกษำ ร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ 
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เป็นกำรแสดงออกที่มีเจตนำอ่ืนแอบแฝง ร้อยละ 1.97 ระบุว่ำ เป็นจุดเริ่มต้นของควำมแตกแยกในครอบครัว ร้อยละ 
0.91 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงออกท่ีมีหน่วยงำนต่ำงประเทศอยู่เบื้องหลัง และร้อยละ 5.09 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้ำนกำรเห็นด้วยของประชำชนกับกำรที่นักเรียนจ ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มในโรงเรียนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ด้วย
กำรชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำว พบว่ำ ร้อยละ 34.78 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของนักเรียน
จ ำนวนหนึ่งในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองแต่ควรอยู่ในขอบเขต และครู/อำจำรย์ ผู้ปกครองควรดูแลและให้
ค ำแนะน ำ ร้อยละ 17.23 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะ เป็นสิทธิของนักเรียนจ ำนวนหนึ่ง ที่จะเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์
ด้วยกำรชูสำมนิ้วและผูกโบว์ขำวโดยไม่ผิดกฎของทำงโรงเรียน ร้อยละ 15.41 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ เด็กที่มี
อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ยังไม่สมควรเกี่ยวข้องเรื่องกำรเมือง เนื่องจำกควำมคิดและวุฒิภำวะที่ยังไม่มำกพอ ร้อยละ 25.82 
ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ เป็นกำรแสดงออกท่ีไม่เหมำะสม ก้ำวร้ำว เนื่องจำกเป็นสถำบันกำรศึกษำ และควรท ำหน้ำที่
ของตนเอง คือ เรียนหนังสือ และร้อยละ 6.76 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ส่วนควำมเชื่อของประชำชนว่ำประเทศไทยก ำลังเผชิญกับควำมขัดแย้งระหว่ำงวัย จำกสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองในปัจจุบัน พบว่ำ  ร้อยละ 29.31 ระบุว่ำ เชื่อมำก เพรำะ เด็กในยุคสมัยนี้มีควำมคิดเป็นของตัวเอง มีควำม
เชื่อมั่นในตนเองค่อนข้ำงสูง ไม่ค่อยเชื่อผู้ใหญ่ และ ไม่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำกตนเอง ร้อยละ 28.63 ระบุ
ว่ำ ค่อนข้ำงเชื่อ เพรำะ อิทธิพลทำง social media ส่งผลให้เด็กมีควำมก้ำวร้ำว รุนแรง น ำมำซึ่งควำมขัดแย้ง และมี
ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงระหว่ำงวัยมำกขึ้น ร้อยละ 14.88 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเชื่อ เพรำะ เป็นกำรแสดงสิทธิเสรีภำพในกำร
แสดงควำมคิดเห็นของเด็กจ ำนวนหนึ่งเท่ำนั้น และเป็นกำรท ำตำมกระแสแฟชั่นในสังคม ร้อยละ 24.75 ระบุว่ำ ไม่เชื่อ
เลยเพรำะ คนทุกวัยมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน และเด็กทุกวันนี้มีควำมคิดเป็นของตนเอง 
และร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมเชื่อของประชำชนว่ำประเทศไทยก ำลังเผชิญกับควำมขัดแย้งในเชิงอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมือง จำกสถำนกำรณ์ ทำงกำรเมืองในปัจจุบัน พบว่ำ ร้อยละ 51.33 ระบุว่ำ เชื่อมำก เพรำะ แต่ละฝ่ำยต่ำงคิดว่ำ
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของตนเองถูกต้องเสมอ เป็นแบบนี้ทุกยุคทุกสมัย ร้อยละ 28.17 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเชื่อ เพรำะ 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบันแต่ละฝ่ำยมีควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ร้อยละ 8.43 ระบุว่ำ ไม่
ค่อยเชื่อ เพรำะ คนทุกวัยมีสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ร้อยละ 9.11 ระบุว่ำ 
ไม่เชื่อเลย เพรำะ เป็นสิทธิและเสรีภำพของแต่ละบุคคลในกำรแสดงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองได้อย่ำงมีอิสระ และร้อยละ 
2.96 ระบุว่ำ      เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 

อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75933 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_759510/ 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/178611 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000088840  

http://www.thaipost.net/main/detail/75933
https://www.innnews.co.th/politics/news_759510/
https://siamrath.co.th/n/178611
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วันอำทิตย์ ท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 09.01 น. 

ดุสิตโพล เผย ปชช. วิตกกังวลสร้างขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองมากสุด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2563 ท่ำมกลำงควำมวิตกกังวลและควำมหนักใจของประชำชนที่มีในบ้ำนเมือง ณ วันนี้ ทั้ง
ในเรื่องของกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และปัญหำรุมเร้ำอีกหลำกหลำยรูปแบบที่นับวันยิ่งจะทวี
ควำมรุนแรงมำกขึ้น ควำมคิดเห็นของประชำชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำที่มีผลกระทบและควรเร่ง
แก้ไข เพ่ือสะท้อนควำมคิดเห็นของประชำชน 

“สวนดุสิตโพล” มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วประเทศที่มีต่อ “กำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” จ ำนวนทั้งสิ้น 1,727 คน (ส ำรวจทำงออนไลน์) ระหว่ำงวันที่ 25-28 สิงหำคม 2563 สรุป
ผลได้ ดังนี้ 

1. “5 อันดับ” ควำมวิตกกังวลของประชำชนที่มีต่อ “กำรเมือง” ณ วันนี้ 
อันดับ 1 กำรสร้ำงควำมขัดแย้งแตกแยกทำงกำรเมือง 75.80% 
อันดับ 2 กำรซื้อเรือด ำน้ ำ 66.24% 
อันดับ 3 กำรคุกคำมต่อประชำชน 59.81% 
อันดับ 4 กำรชุมนุมประท้วง 58.89% 
อันดับ 5 กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 54.37% 
2. “5 อันดับ” ควำมวิตกกังวลของประชำชนที่มีต่อ “เศรษฐกิจ” ณ วันนี้ 
อันดับ 1 หนี้สินของประชำชน 80.78% 
อันดับ 2 สินค้ำแพง 76.78% 
อันดับ 3 กำรว่ำงงำน 74.64% 
อันดับ 4 กำรส่งออกติดลบ 67.52% 
อันดับ 5 กำรกินอยู่ยุคโควิด-19 67.34% 
3. “5 อันดับ” ควำมวิตกกังวลของประชำชนที่มีต่อ “สังคม” ณ วันนี้ 
อันดับ 1 กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 83.56% 
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อันดับ 2 สุขภำพอนำมัย (โควิด-19) 64.16% 
อันดับ 3 กำรบูลลี่ (เหยียด/กลั่นแกล้ง/ข่มเหงรังแก) 62.02% 
อันดับ 4 กระบวนกำรยุติธรรม (คดีบอส ) 61.96% 
อันดับ 5 น้ ำท่วม 55.88% 
*หมำยเหตุ ผู้ตอบสำมำรถระบุควำมคิดเห็นได้มำกกว่ำ 1 เรื่อง (ค่ำร้อยละจึงค ำนวณในแต่ละข้อ) 
สรุปผลกำรส ำรวจ : ควำมวิตกกังวลของประชำชนต่อกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้ 
สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเรื่อง “ควำมวิตกกังวลของประชำชน ต่อ

กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่ำง 1,727 คน ส ำรวจวันที่ 25 - 28 สิงหำคม 2563 พบว่ำ “ด้ำน
กำรเมือง” วิตกกังวลเรื่องควำมขัดแย้งแตกแยก ร้อยละ 75.80 กำรซื้อเรือด ำน้ ำ ร้อยละ 66.24 “ด้ำนเศรษฐกิจ” วิตก
กังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้ำแพง ร้อยละ 76.78 และ “ด้ำนสังคม” วิตกกังวลเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อย
ละ 83.56 สุขภำพอนำมัย (โควิด-19)ร้อยละ 64.16 จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองทั้งในและนอกสภำ ส่งผล
ให้ประชำชนเกิดควำมวิตกกังวลเรื่องกำรเมืองถึงร้อยละ 75.80 ยิ่งในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำกระแสกำรอนุมัติซื้อเรือด ำน้ ำ
ท่ำมกลำงปัญหำเศรษฐกิจที่ GDP ติดลบจนกระทบต่อปำกท้องของประชำชน ยิ่งท ำให้ประชำชนกังวลมำกขึ้น ต้องกำร
ให้รัฐบำลรับฟังและแก้ปัญหำปำกท้องของประชำชนก่อน เพรำะคนกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้ำแพง ร้อยละ 
76.78 กำรว่ำงงำนร้อยละ 74.64 และในด้ำนสังคมประชำชนกังวลเรื่องกำรทุจริตถึงร้อยละ 83.56 ซึ่งกังวลมำกกว่ำเรื่องโค
วิด-19 เกือบร้อยละ 20 เลยทีเดียว (กังวลเรื่องโควิด-19 ร้อยละ 64.16) 

จำกผลกำรส ำรวจของสวนดุสิตโพลในเรื่องควำมวิตกกังวลของประชำชนต่อกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม แสดงให้
เห็นถึง “อำกำรน่ำเป็นห่วง” และ “ปัญหำรุมเร้ำ” ของรัฐบำล ข้อกังวลของประชำชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะส่งผลต่อ
ควำมกังวลในอีกเรื่องหนึ่งเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นควำมกังวลในเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชัน ข้อขัดแย้งทำงกำรเมือง กำรซื้อเรือ
ด ำน้ ำ ฯลฯ ยิ่งหันมำมองตัวเลขควำมกังวลในด้ำนเศรษฐกิจยิ่งตอกย้ ำควำมเป็นเรื่องเดียวกันในควำมรู้สึกของประชำชน 
ไม่ว่ำจะเป็นควำมกังวลในด้ำนหนี้สิน สินค้ำรำคำแพง และปัญหำกำรว่ำงงำน กล่ำวโดยง่ำยคือ ที่บ้ำนปำกท้องยังไม่อ่ิม 
เจ้ำหนี้ทวงหนี้อยู่หน้ำบ้ำนแต่ผู้น ำครอบครัวยังเอำเงินไปใช้จ่ำยเพ่ือกำรอ่ืน ควำมรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง และต ำหนิถึ งควำม
ไม่มีประสิทธิภำพของผู้น ำยิ่งตำมมำ 

ตัวเลขจำกผลส ำรวจย้ ำเตือนให้รัฐบำลควรออกมำยอมรับควำมจริงเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงจริงจังและเป็น
รูปธรรม ผลส ำรวจสะท้อนเสียงของประชำชนว่ำ “ต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ปัญหำต่ำงๆ ไม่เคยอยู่นิ่ง มีแต่จะ
พอกพูนทับทวีขึ้นเรื่อยๆ และควำมรู้สึกของประชำชนก็เป็นเสียงสะท้อนของ “วิกฤตศรัทธำต่อรัฐบำล” อย่ำรอให้ควำม
วิตกกังวลก่อตัวและสะสมเป็นเชื้อเพลิงรอวันให้จุดติดอย่ำงทุกวันนี้ หำกรัฐบำล “ไวต่อควำมรู้สึกวิตกกังวลของ
ประชำชน” ขยับให้เห็นอย่ำงรวดเร็วและชัดเจนถึงควำมจริงใจในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ สื่อสำรด้วยควำมจริงใจ เพ่ือให้
ประชำชนได้มีควำมหวังในกำรเห็นกำรช ำระสะสำงข้อวิตกกังวล เชื่อแน่ว่ำประชำชนจะเข้ำใจและยังไม่ถึงทำงตันใน
อนำคตของรัฐบำลอย่ำงแน่นอน 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/515005 
 
  

https://www.naewna.com/politic/515005
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30 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:09 น.  

 ดุสิตโพลส ารวจความกังวลคนไทยห่วงบ้านเมืองแตกแยกปัญหาหน้ีสินและคอร์รัปชัน 
   

 
  

30 ส.ค. 2563 นำงสำวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  ส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชนเรื่อง “ควำมวิตกกังวลของประชำชนต่อกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่ำง 1,727 คน ส ำรวจ
วันที่ 25 - 28 สิงหำคม 2563 พบว่ำ “ด้ำนกำรเมือง” วิตกกังวลเรื่องควำมขัดแย้งแตกแยก ร้อยละ 75.80 กำรซื้อเรือ
ด ำน้ ำ ร้อยละ 66.24 “ด้ำนเศรษฐกิจ” วิตกกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้ำแพง ร้อยละ 76.78 และ “ด้ำน
สังคม” วิตกกังวลเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 83.56 สุขภำพอนำมัย (โควิด-19)ร้อยละ 64.16 จำกสถำนกำรณ์
ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองทั้งในและนอกสภำ ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมวิตกกังวลเรื่องกำรเมืองถึงร้อยละ 75.80 ยิ่ง
ในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำกระแสกำรอนุมัติซื้อเรือด ำน้ ำท่ำมกลำงปัญหำเศรษฐกิจที่ GDP  ติดลบจนกระทบต่อปำกท้อง
ของประชำชน ยิ่งท ำให้ประชำชนกังวลมำกขึ้น ต้องกำรให้รัฐบำลรับฟังและแก้ปัญหำปำกท้องของประชำชนก่อน 
เพรำะคนกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้ำแพง ร้อยละ 76.78 กำรว่ำงงำนร้อยละ 74.64 และในด้ำนสังคม
ประชำชนกังวลเรื่องกำรทุจริตถึงร้อยละ 83.56 ซึ่งกังวลมำกกว่ำเรื่องโควิด-19 เกือบร้อยละ 20 เลยทีเดียว (กังวลเรื่อง
โควิด-19 ร้อยละ 64.16)      

ด้ำน ดร. พรชณิตว์ แก้วเนตร    รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศและลูกค้ำสัมพันธ์ ประธำนหลักสูตร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (ธุรกิจจีน-อำเซียน) มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จำกผลกำรส ำรวจของสวนดุสิตโพลในเรื่องควำมวิตก
กังวลของประชำชนต่อกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม แสดงให้เห็นถึง “อำกำรน่ำเป็นห่วง” และ “ปัญหำรุมเร้ำ” ของ
รัฐบำล ข้อกังวลของประชำชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะส่งผลต่อควำมกังวลในอีกเรื่องหนึ่งเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นควำมกังวลใน
เรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชัน ข้อขัดแย้งทำงกำรเมือง กำรซื้อเรือด ำน้ ำ ฯลฯ ยิ่งหันมำมองตัวเลขควำมกังวลในด้ำนเศรษฐกิจ
ยิ่งตอกย้ ำควำมเป็นเรื่องเดียวกันในควำมรู้สึกของประชำชน ไม่ว่ำจะเป็นควำมกังวลในด้ำนหนี้สิน สินค้ำรำคำแพง และ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

ปัญหำกำรว่ำงงำน กล่ำวโดยง่ำยคือ ที่บ้ำนปำกท้องยังไม่อ่ิม เจ้ำหนี้ทวงหนี้อยู่หน้ำบ้ำนแต่ผู้น ำครอบครัวยังเอำเงินไปใช้
จ่ำยเพื่อกำรอ่ืน ควำมรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง และต ำหนิถึงควำมไม่มีประสิทธิภำพของผู้น ำยิ่งตำมมำ   

ตัวเลขจำกผลส ำรวจย้ ำเตือนให้รัฐบำลควรออกมำยอมรับควำมจริงเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงจริงจังและ
เป็นรูปธรรม ผลส ำรวจสะท้อนเสียงของประชำชนว่ำ “ต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ปัญหำต่ำงๆ ไม่เคยอยู่นิ่ง มีแต่
จะพอกพูนทับทวีขึ้นเรื่อยๆ และควำมรู้สึกของประชำชนก็เป็นเสียงสะท้อนของ “วิกฤตศรัทธำต่อรัฐบำล” อย่ำรอให้
ควำมวิตกกังวลก่อตัวและสะสมเป็นเชื้อเพลิงรอวันให้จุดติดอย่ำงทุกวันนี้ หำกรัฐบำล “ไวต่อควำมรู้สึกวิตกกังวลของ
ประชำชน” ขยับให้เห็นอย่ำงรวดเร็วและชัดเจนถึงควำมจริงใจในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ สื่อสำรด้วยควำมจริงใจ เพ่ือให้
ประชำชนได้มีควำมหวังในกำรเห็นกำรช ำระสะสำงข้อวิตกกังวล เชื่อแน่ว่ำประชำชนจะเข้ำใจและยังไม่ถึงทำงตันใน
อนำคตของรัฐบำลอย่ำงแน่นอน 
 
อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/75935
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30 ส.ค. 2563 09:59   

 ดุสิตโพล ชี้ส่วนใหญ่วิตกการเมืองเรื่องขัดแย้ง เรือด าน้ ารองมา และกังวลหน้ีสิน-ทุจริต 

 
 
สวนดุสิตโพล ส ารวจความวิตกกังวล ส่วนใหญ่ ด้านการเมืองเรื่องขัดแย้ง เรือด าน้ ารองมา ศก.เรื่องหนี้สิน สินค้า
แพง สังคมเรื่องทุจริต สุขภาพจากโควิด 

วันนี้ (30 ส.ค.) สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเรื่อง “ควำมวิตกกังวล
ของประชำชน ต่อกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่ำง 1,727 คน ส ำรวจวันที่ 25-28 สิงหำคม 2563 
พบว่ำ “ด้ำนกำรเมือง” วิตกกังวลเรื่องควำมขัดแย้งแตกแยก ร้อยละ 75.80 กำรซื้อเรือด ำน้ ำ ร้อยละ 66.24 “ด้ำน
เศรษฐกิจ” วิตกกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้ำแพง ร้อยละ 76.78 และ “ด้ำนสังคม” วิตกกังวลเรื่องกำรทุจริต
คอร์รัปชัน ร้อยละ 83.56 สุขภำพอนำมัย (โควิด-19) ร้อยละ 64.16 จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองทั้งใน
และนอกสภำ ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมวิตกกังวลเรื่องกำรเมืองถึงร้อยละ 75.80 ยิ่งในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำกระแส
กำรอนุมัติซื้อเรือด ำน้ ำท่ำมกลำงปัญหำเศรษฐกิจที่ GDP ติดลบจนกระทบต่อปำกท้องของประชำชน ยิ่งท ำให้ประชำชน
กังวลมำกขึ้น ต้องกำรให้รัฐบำลรับฟังและแก้ปัญหำปำกท้องของประชำชนก่อน เพรำะคนกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 
80.78 สินค้ำแพง ร้อยละ 76.78 กำรว่ำงงำนร้อยละ 74.64 และในด้ำนสังคมประชำชนกังวลเรื่องกำรทุจริตถึงร้อยละ 
83.56 ซึ่งกังวลมำกกว่ำเรื่องโควิด-19 เกือบร้อยละ 20 เลยทีเดียว (กังวลเรื่องโควิด-19 ร้อยละ 64.16) 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000088824 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631799 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000088824
https://www.posttoday.com/politic/news/631799
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วันท่ี 30 สิงหำคม 2563 - 10:47 น. 

ซูเปอร์โพล’ เผยผลส ารวจ ‘บิ๊กตู่ VS ธนาธร’ ประชาชนหนุนใคร? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
‘ซูเปอร์โพล’ เผยผลส ารวจ ‘บิ๊กตู่ VS ธนาธร’ ประชาชนหนุนใคร? 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพดล กรรณิกำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น ำเสนอผลส ำรวจ
ภำคสนำม เรื่อง ประชำชนหนุนใคร กรณีศึกษำประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ โดยด ำเนินโครงกำรทั้งกำรวิจัยเชิง
ปริมำณ (Quantitative Research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) จ ำนวน 1,645 ตัวอย่ำง ด ำเนิน
โครงกำรระหว่ำงวันที่ 25 – 29 สิงหำคม ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ 

กำรรับรู้ของประชำชนที่มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้แก่ เมื่อปีท่ีแล้ว นำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ บอกศำลรัฐธรรมนูญว่ำ ไม่ทรำบ จ ำไม่ได้ เรื่องโอนหุ้น ร้อยละ 90.6 มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของนำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ไม่มีผล นอกจำกนี้ เมื่อปีนี้ ช่วงวิกฤตโควิด-19 กลุ่มนำยธนำธรฯ ระดมเงินบริจำค 
แจกประชำชน แต่ไม่ได้แจกเงินทุนที่ได้มำให้หมดแก่ประชำชน ร้อยละ 90.3 มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของนำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ในขณะที่ร้อยละ 9.7 ไม่มีผล 

ในขณะที่ผลประมวลกำรรับรู้ของประชำชนที่มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พบว่ำ 
เมื่อประชำชนไม่รู้ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ท ำให้มีกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยำวชน
ที่ยำกจนพิเศษได้ทุนเรียนฟรี พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับพัฒนำทักษะมีงำนท ำ ก ำลังขยำยถึงปริญญำตรี ร้อยละ 69.7 มีผล
ในขณะที่ร้อยละ 30.3 ไม่มีผล 

นอกจำกนี้ เมื่อไม่รู้ว่ำ รัฐบำลท ำให้ประชำชนปลูกไม้มีค่ำขำยได้ คนอยู่กับป่ำได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และใน
เมืองมีระบบขนส่งรถไฟฟ้ำ ควำมเจริญด้ำนเทคโนโลยี เกิดขึ้นหลำยแห่ง ร้อยละ 68.9 มีผล ในขณะที่ร้อยละ 31.1 ไม่มี
ผล 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/999999.jpg
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ที่น่ำพิจำรณำคือ เมื่อไม่รู้ว่ำ โครงกำรชิมช้อปใช้ ช่วยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 69.4 มีผลต่อควำม
น่ำเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในขณะที่ร้อยละ 30.6 ไม่มีผล  
นอกจำกนี้ เมื่อประชำชนไม่รู้ว่ำ บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐใช้ซื้อสินค้ำจ ำเป็นได้ ซื้ออุปกรณ์กำรเรียนได้ ซื้อวัสดุกำรเกษตรได้ 
ซื้อตั๋วรถโดยสำร ตั๋วรถไฟได้ ร้อยละ 69.8 มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในขณะที่ร้อยละ 
30.2 ไม่มีผลที่น่ำสนใจคือ เมื่อถำมว่ำ คนที่ท ำให้ประชำชนได้ประโยชน์ที่จับต้องได้ ประชำชนได้ประโยชน์มำกกว่ำกัน
ระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ กับ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.6 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ ในขณะที่ร้อยละ 17.1 ระบุ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และร้อยละ 6.3 ระบุอื่น ๆ ที่น่ำพิจำรณำคือ เมื่อถำม
ว่ำ คนที่ได้รับกำรสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรี มำกกว่ำกันระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ กับ นำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.8 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในขณะที่ร้อยละ 19.2 สนับสนุน 
นำย ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และร้อยละ 10.0 ระบุอ่ืน ๆ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ ผลส ำรวจชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่ำ วำทกรรมทำงกำรเมืองที่แต่ละฝ่ำยเร่งปลุกปั่นกระแสกันใน
ขณะนี้ กับผลของกำรท ำงำนที่จับต้องได้ของผู้น ำทำงกำรเมืองแต่ละฝ่ำยก ำลังส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของประชำชนต่อ
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำนำยกรัฐมนตรี อย่ำงชัดเจน โดยพบว่ำ เมื่อประชำชนจ ำได้ว่ำ 
ปีที่แล้ว นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ บอกต่อศำลรัฐธรรมนูญว่ำ ไม่ทรำบ จ ำไม่ได้เรื่องกำรโอนหุ้น และปีนี้มีเรื่องเงินบริจำค
ช่วงโควิด-19 ที่แจกเงินให้ประชำชนไม่หมดดังปรำกฏตำมข่ำว ก ำลังส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของนำยธนำธร จึงรุ่งเรือง
กิจ ในขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อำจจะได้รับผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือเพรำะประชำชนไม่รู้เรื่องใน
ผลงำนที่ผ่ำนที่เกี่ยวกับ เด็กและเยำวชน เช่น กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำของรัฐบำล ที่ช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน เยำวชนยำกจนพิเศษหลำยแสนรำยทั่วประเทศให้มีทุนเรียนฟรี มีเสื้อผ้ำนักเรียน อำหำรฟรี อุปกรณ์กำรเรียน
ฟรี พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับกำรดูแลเรื่องสัมมำชีพ และก ำลังจะขยำยผลถึงระดับปริญญำตรีมีทุนเรียนฟรีแบบให้เปล่ำ 
เรียนจบมีงำนท ำ ซึ่งกำรไม่รู้ของประชำชนเหล่ำนี้มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เช่นกัน 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวต่อว่ำ ถ้ำประชำชนจ ำผลงำนที่จับต้องได้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะเป็นผลดี
ส่งผลท ำให้ประชำชนสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรีมำกกว่ำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปีที่
แล้วมีเรื่อง ไม่ทรำบ จ ำไม่ได้ เรื่องกำรโอนหุ้น กับปีนี้มีเรื่อง เงินบริจำคช่วงโควิด -19 ที่มีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของ
ประชำชนต่อนำยธนำธรฯ แต่กำรยุยง ปลุกปั่นกระแสกำรเมืองที่แรง ๆ ใช้กำรสื่อสำรข้อควำมกำรเมืองสั้น ๆ โดนใจคน
รุ่นใหม่สำมำรถปั่นเบี่ยงเบนกลบกระแสแย่ ๆ ของฝ่ำยกำรเมืองได้ และถูกผสมโรงรุมถล่มประเทศไทยจำกฝ่ำยกำรเมือง
ระหว่ำงประเทศท่ีก ำลังรวมตัวกันสั่นคลอนเสำหลักของชำติในเวลำนี้ ดังนั้น ถ้ำคนไทยทั้งประเทศรู้เท่ำทันไม่ท ำตำมกำร
ออกแบบชักจูงของต่ำงชำติ บ้ำนเมืองก็จะไม่วิกฤตแย่ลงไปมำกกว่ำนี้อีก 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2327882 
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30 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11:41 น.    

'พิธา' ย้ าจุดยืน 'ก้าวไกล' ปิดสวิตช์ ส.ว. ย้ าต้องไม่ล็อคห้ามแก้หมวดใดบ่นเสียดายงบซื้อ
อาวุธเอามาแก้ปัญหาน้ าได้ทั้งระบบ 
   

 
  

เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2563 ที่ลำนกลำงเมือง จ.พิษณุโลก ส.ส.พรรคก้ำวไกล น ำโดยนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ 
หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล, นำยวิโรจน์ ลักขณำอดิศร ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคก้ำวไกล , และนำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.
พิษณุโลกพรรคก้ำวไกล ร่วมเปิดเวทีกิจกรรม “ก้ำวไกลไปด้วยกัน” ในลักษณะของเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
พร้อมกันนี้ภำยในงำนยังมีกำรเปิดรับสมำชิกพรรคก้ำวไกลประจ ำจังหวัดพิษณุโลก และโต๊ะล่ำรำยชื่อเพ่ือน ำไปสู่กำรร่ำง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
“พิธา”ย้ าจุดยืน “ก้าวไกล” ปิดสวิตช์ ส.ว. - ย้ าต้องไม่ล็อคห้ามแก้หมวดใด 

นำยพิธำ  ลิ้มเจริญรัตน์ กล่ำวเปิดว่ำพรรคก้ำวไกลวันนี้คือบทที่สองของพรรคอนำคตใหม่ แม้วันนี้จะมี ส.ส.
เพียง 54 คน แต่คุณภำพไม่ลดลงไป เรำยังคงเชื่อในเรื่องนิติรัฐ สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจ สั งคม 
กำรเมือง กำรกระจำยอ ำนำจ ควำมหลำกหลำย ระบบเศรษฐกิจเสรีที่ไม่มีกำรผูกขำด กำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ไม่ต้อง
ท ำลำยสิ่งแวดล้อม รัฐสวัสดิกำร อ ำนำจอธิปไตยที่เป็นของประชำชน และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิในกำรก ำหนด
ควำมเป็นอยู่และอนำคตของตัวเอง ในเรื่องนี้พวกเรำพรรคก้ำวไกลยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
เรำจะยังเป็นพรรคที่ขับเคลื่อนด้วยสมำชิก สร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ไม่มีนำยทุนมำลงขันเพื่อออกนโยบำย
เอ้ือให้ทุนผูกขำด ไม่ใช่พรรคเพ่ือให้ทหำรและอภิสิทธิ์ชนบำงกลุ่มบอกว่ำงบประมำณของประเทศควรจะเป็นอย่ำงไร 
เอำไปใช้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มก้อนของตัวเองอย่ำงไร 

ฝ่ำยค้ำนวันนี้เรำแตกต่ำงแต่เรำไม่แตกแยก ทุกคนยังเชื่อว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นวิกฤติ มันคือระเบิดเวลำที่เรำ
จะต้องไปถอดฟืนออกจำกกองไฟ แต่เรำพรรคก้ำวไกลเห็นว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 และกำรมีสภำร่ำง
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รัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยไม่จ ำกัดว่ำ สสร.จะแก้หรือไม่แก้อะไรได้บ้ำงคือสิ่งที่ควรจะเป็น เรำจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อกับพรรค
ฝ่ำยค้ำนอ่ืนๆ แต่โดยจุดร่วมเรำยังคงเห็นร่วมกันว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหำ 

รัฐธรรมนูญมีปัญหำที่บทเฉพำะกำล ในส่วนของอ ำนำจ ส.ว.ตำมมำตรำ 269, 270, 271, 272 ที่ให้อ ำนำจ ส.ว.
ที่มำจำกกำรแต่งตั้งโดย คสช.ยังคงอยู่ และยังสำมำรถเลือกนำยกรัฐมนตรีได้หำกมีอุบัติเหตุทำงกำรเมือง ดังนั้นมำตรำ 
272 จะต้องเป็นญัตติด่วนที่เรำจะต้องเปิดอภิปรำยให้ได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้ เรำจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ 

“มำตรำ 256 กับ สสร.แบบไม่บีบมืออนำคต ปลดล็อคจำกรัฐธรรมนูญเก่ำไปเป็นพื้นที่ๆปลอดภัยในกำรพูดคุย
กัน ไม่ใช่ปลดล็อคจำกรัฐธรรมนูญเก่ำมำล็อคที่ สสร.อีกทีหนึ่ง ให้คนที่จะเป็น สสร.ได้มีอำยุ 18 ปีขั้นต่ ำ เพรำะอนำคตที่
เรำก ำลังพูดคุยกันอยู่คืออนำคตของพวกคุณ ไปพูดคุย ไปหำฉันทำมติร่วมกันระหว่ำงคนรุ่นเก่ำกับคนรุ่นใหม่ สสร.ไม่มี
สิทธิที่จะเป็นที่ผูกขำดควำมคิดทำงกำรเมืองใดกำรเมืองหนึ่ง มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรง ไม่จ ำกัดอำชีพ
และวุฒิกำรศึกษำ นี่คือข้อเสนอของพรรคก้ำวไกล เพรำะเรำเชื่อว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ถกเถียงกัน สำมำรถไปเริ่มต้นกันที่ 
สสร. โดยกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญของประชำชนจริงๆ หลีกเลี่ยงควำมรุนแรง เอำควำมเห็นที่ไม่
ตรงกันไปคุยกันที่นั่น แล้วหวังว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มำจำกประชำชนจริงๆจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ำยของประเทศ
ไทย” นำยพิธำกล่ำว 

นำยพิธำยังกล่ำวต่อไป ว่ำนี่คือวิธีถอดฟืนออกจำกกองไฟ ส ำหรับสถำนกำรณ์ที่ก ำลังเป็นอยู่ นี่คือหน้ำที่ของ
ผู้แทนรำษฎรอย่ำงตน ไม่ใช่เรื่องของกำรเอำมัน นี่ไม่ใช่เรื่องของวัยรุ่นใจร้อน แต่นี่คือเสียงของประชำชน นี่คือสำเหตุที่
เรำเสนอวิธีแบบนี้ เงื่อนไขเวลำเป็นสิ่งส ำคัญ ที่เรำจะลดอุณหภูมิกำรเมืองลดลงได้ ให้ทุกคนมำพูดคุยกันอย่ำงมีเหตุผล
และวุฒิภำวะ 
เตือนสังคมไทยก าลังจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใหญ่สุดในรอบ 150 ปี - เสียดายงบซื้ออาวุธมหาศาล เอามาอัพเกรด
ระบบจัดการน้ าแก้ท่วมได้ถาวร 

นอกจำกนี้ นำยพิธำยังได้กล่ำวถึงกรณีปัญหำเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยระบุว่ำเรำก ำลังจะเจอมหำวิกฤติที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 150 ปี อยำกย้ ำอีกครั้งว่ำวิกฤติที่ประเทศไทย สังคมไทย และเยำวชนไทยก ำลังพบเจอ ยิ่งใหญ่กว่ำ
วิสัยทัศน์แคบๆและใจแคบๆของผู้มีอ ำนำจในวันนี้  

นักศึกษำที่จบใหม่ออกมำก ำลังจะไม่มีงำนท ำ ซ้ ำเติมกับปัญหำที่ก ำลังจะมีคนตกงำนอีก 8 ล้ำนคนทั่วประเทศ 
หนี้สินของประชำชนที่หวังพ่ึงสินเชื่อของธนำคำรที่ให้อย่ำงไม่เต็มใจนัก ทุกวันนี้เงินก้อนนั้นก ำลังจะหมดลงภำยใน 6 
เดือน วิกฤติเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน 150 ปีก ำลังจะมำถึงเรำ 

งบประมำณเรือด ำน้ ำ 2.2 หมื่นกว่ำล้ำนสำมำรถช่วยเด็กในกลุ่มเปรำะบำงที่สุดในประเทศไทยที่ไม่มีเงินไปเรียน
หนังสือได้ 6.7 แสนคน สำมำรถสร้ำงเขื่อนหรือบ่อน้ ำขนำดกลำง-ขนำดเล็กได้เป็นจ ำนวนมำก เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำน้ ำ
ท่วมในวันนี้ได้ 

พูดถึงปัญหำน้ ำท่วม เมื่อวำนนี้ตนลงไปดูไปช่วยเหลือชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยมำ 
ตนเชื่อมั่นอย่ำยิ่งว่ำด้วยงบประมำณ 2.2 หมื่นกว่ำล้ำนบำทที่น ำไปใช้ซื้อเรือด ำน้ ำ ถ้ำให้ตนมำใช้วำงระบบบริหำรจัดกำร
น้ ำ ตนสำมำรถท ำให้สุโขทัยน้ ำไม่ท่วมอีกเลยได้ 
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบลุ่มน้ ำ  ถ้ำตนเป็นผู้บริหำร ตนจะน ำระบบกำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพกว่ำนี้มำใช้ มีเซนเซอร์ติดอยู่ที่แม่น้ ำต้นน้ ำทุกสำย พอระดับน้ ำสูงเกินจ ำนวนที่ก ำหนดก็ส่ง sms แจ้งเตือน
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ประชำชน เวลำจะเปิดหรือไม่เปิดประตูระบำยน้ ำ ต้องไม่อยู่ที่อ ำนำจของคนใดคนหนึ่งที่ใช้ดุลยพินิจโดยล ำพัง  ใช้
กรรมกำร 7 คน ประกอบด้วยประชำชน คนจำกกระทรวง คนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัดสินใจร่วมกันเป็น
คณะกรรมกำร หรือจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เหมือนไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ที่มีกำรค ำนวนอย่ำงแม่นย ำมำใช้ ที่อ่ืนเขำใช้
รูปแบบนี้กันหมดแล้วน้ ำถึงไม่ท่วมเขำมำนำนมำกแล้ว 
“ประวัติศำสตร์ชำติไทยของกองทัพเรือ เคยรบครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่ใครตอบผมได้บ้ำง? แต่ผมบอกคุณได้ว่ำพิษณุโลกน้ ำ
ท่วมทุกปีถูกหรือไม่? อีกส่วนหนึ่งแล้งซ้ ำซำกเป็นสิบๆปีถูกไม่ถูก? สุโขทัยน้ ำท่วมทุกปีแล้งทุกปีถูกไม่ถูก? ทุ่งเสรี่ยงฝั่ง
ซ้ำยแล้ง ฝั่งขวำสวรรคโลกท่วมทุกปี ครึ่งหนึ่งของพิษณุโลกแล้ง ครึ่งหนึ่งของพิษณุโลกท่วมทุกปี พวกคุณมันมีควำมจง
ใจที่จะให้ประชำชนไม่สำมำรถลืมตำอ้ำปำกได้ ท่วมซ้ ำซำกทุกปีๆ งบประมำณก็มีให้ใช้ คุณคิดว่ำผมรู้ไม่ทันพวกคุณ
เหรอ? ประชำชนเขำรู้ทัน” นำยพิธำกล่ำว 
ชี้ประเทศไทยล้มเหลวมานานแล้ว - เมื่อเยาวชนพูดดีๆไม่ฟังจึงต้องตะโกน ย้ าเด็กปราณีผู้ใหญ่มากแล้วที่พูดแค่นี้ 
หลังจำกนั้น นำยพิธำได้กล่ำวถึงกรณีควำมเคลื่อนไหวของเยำวชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้ โดยกล่ำวว่ำจำกกำรที่
ตนได้สัมผัสพูดคุยกับเยำวชนมำหลำยคน สิ่งที่ก ำลังเกิดขึ้นคือควำมรู้สึกว่ำเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ฟังก็ต้องตะโกน แล้วพอเด็ก
ตะโกนก็ไปหำว่ำเขำก้ำวร้ำว ไปลดทอนสิ่งที่เขำพูด เรื่องนี้คนรุ่นเรำผู้ใหญ่ทั้งหลำยควรจะคิดให้ดี ว่ำอนำคตของพวกเรำ
อีกไม่นำนก็หมดแล้ว แต่อนำคตของพวกเขำยังต้องอยู่ในสังคมนี้ไปอีกนำน วันนี้กำรที่คุณไปบีบคออนำคตของเขำไว้ 
แล้วเด็กๆออกมำพูดแค่นี้ก็นับว่ำปรำณีผู้ใหญ่รุ่นเรำมำกแล้ว ที่เป็นต้นเหตุของควำมล้มเหลว 
พวกเขำเติบโตมำกับกำรรัฐประหำร 2549 และกำรรัฐประหำร 2557 เขำต้องผ่ำนรัฐธรรมนูญมำกี่ฉบับ เขำต้องเห็นกำร
ตั้งรัฐบำลในค่ำยทหำร ได้เห็นปรำกฏกำรณ์งูเห่ำ นิติรัฐที่บิดเบี้ยว ระบบกำรเลือกตั้งที่ไม่ได้สะท้อนเจตจ ำนงของ
ประชำชน เขำพูดถึงพวกเรำแค่นี้เรำต้องขอบคุณพวกกเขำที่ยังปรำณีผู้ใหญ่อย่ำงเรำด้วยซ้ ำ  มันไม่มีอนำคตในประเทศ 
มันมีอนำคตส ำหรับคนแค่ 1% มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจที่มีไว้เพ่ือคนรวยอย่ำงเดียว ระบบกฎหมำยที่ทุกคน
ไม่เสมอภำคต่อหน้ำกฎหมำย มันเป็นรัฐแบบอภิสิทธิ์ชน ใครมีเงินมีเส้นสำยเข้ำใกล้อัยกำรเข้ำใกล้ศำลได้ ไม่ว่ำคดีจะ
เลวร้ำยแค่ไหนคุณหลุดได้หมด  แต่ถ้ำเกิดคุณเป็นคนยำกคนจนในประเทศไทย คุณแค่เก็บเห็ดคุณก็ไปแล้ว 

ทุกวันนี้คดีที่คนจนติดคุกมำกที่สุดนอกจำกคดียำเสพติดแล้ว ก็คือคดีทวงคืนผืนป่ำ คดีทวงคืนที่ดิน ต่อสู้เรื่อง
ที่ดินกับกรมป่ำไม้ กรมอุทยำนฯ ที่รำชพัสดุ กรมธนำรักษ์ ที่สำธำรณะของกระทรวงมหำดไทยฯ สิทธิมนุษยชนที่ส ำคัญ
ที่สุดอย่ำงเรื่องที่ดินยังคงเป็นปัญหำที่คนจนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยังเข้ำไม่ถึง ที่ดิน 80% อยู่ในมือของคนแค่ 10% 
ประเทศท่ีมีควำมเหลื่อมล้ ำขนำดนี้จะอยู่กันอย่ำงไรต่อไป 

“ประเทศที่มีควำมเหลื่อมล้ ำขนำดนี้จะอยู่กันอย่ำงไร? ไม่ต้องไปโทษโควิดเลย ประเทศที่เหลื่อมล้ ำมำกที่สุด
อย่ำงประเทศไทย ประเทศที่มีกำรรัฐประหำรส ำเร็จมำกท่ีสุด ประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญเยอะที่สุดขนำดนี้ คุณเจอโควิดเข้ำ
ไปแล้วคุณจะเหลืออะไร? ประเทศมันล้มเหลวมำตั้งนำนแล้ว” นำยพิธำกล่ำว 
ยืนยัน “ก้าวไกล” คือบทสองของ “อนาคตใหม”่ ย้ าภารกิจร่วมของพรรค-ประชาชนสู่สังคมไทยที่ก้าวหน้า 

จำกนั้น นำยพิธำได้กล่ำวปิดท้ำยโดยถึงกำรก้ำวต่อไปของพรรคก้ำวไกล โดยระบุว่ำพรรคก้ำวไกลยังเชื่อว่ำ
กำรเมืองคือเรื่องของควำมเป็นไปได้ ตั้งแต่ท ำกำรเมืองมำสองปี ตนได้ยินค ำว่ำ “เป็นไปไม่ได้” บ่อยที่สุด ตนได้ยินว่ำ
กำรไม่มีหัวคะแนนและบ้ำนใหม่ เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะได้ ส.ส.เขตมำ เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ ส.ส.มำกกว่ำ 20 คน เป็นไป
ไม่ได้ ส.ส.ใหม่จะอภิปรำยได้ดี เป็นไปไม่ได้ที่จะขับเคลื่อนอะไร แก้ไขปัญหำบ้ำนเมืองในกรรมำธิกำรได้ พอยุบพรรคก็
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บอกว่ำพอไม่มีธนำธร-ปิยบุตร เป็นไปไม่ได้ที่จะขับเคลื่อนไปต่อได้ แต่ทั้งหมดนี้เรำพิสูจน์มำหมดแล้วว่ำ “เป็นไปได้” 
พรรคเรำยังมีดำวกระจำยอีกหลำยคนที่เมื่อรวมตัวกันเมื่อไหร่ ส่องสว่ำงไม่แพ้ดำวฤกษ์ของพรรคอนำคตใหม่แน่่นอน 
เป็นไปได้ที่ประชำชนที่อยู่ที่นี่ถือเทียนคนละเล่ม จะสว่ำงพอๆกับดำวฤกษ์ของพรรคอนำคตใหม่ที่เขำตัดสิทธิออกไปได้ 
เมื่อพรรคก้ำวไกลกับสมำชิกที่อยู่ที่นี่รวมกันกับประชำชน แสงสว่ำงในควำมมืด ในยำมที่ประเทศไทยมืดที่สุดยังสว่ำง
ขึ้นมำได้ 

“พวกเรำต้องเชื่อแบบนั้น นี่คือกำรเมืองแห่งควำมเป็นไปได้ นี่คือกำรเมืองแบบมีควำมหวัง ไม่ใช่กำรเมืองแบบ
มีควำมกลัว ตรำบใดก็ตำมที่ผมหันหลังไป แล้วยังเห็นพวกท่ำนอยู่ พวกผมไม่มีวันถอย พวกผมไม่มีวันยอมแพ้ เพรำะ
ตรำบใดที่เรำหันไปแล้วเรำยังมีกันและกันอยู่ มีพวกผมไม่มีพวกท่ำนท ำอะไรไม่ได้ นี่คือกำรต่อสู้ของพวกท่ำนทุกคนด้วย 
เพรำะฉะนั้น มำวันนี้ มำยืนยันว่ำพรรคก้ำวไกลคือบทที่สองของพรรคอนำคตใหม่ ยังเป็นพรรคที่ไม่ใช่พรรคชั่วครำว
อย่ำงที่ใครพูดกัน นี่คือพรรคที่มีควำมตั้งใจที่จะเป็นสถำบันหลักของกำรเมืองไทยไปอีกตรำบนำนเท่ำนำน เท่ำที่
ประชำชนยังต้องกำรเรำอยู่ ถ้ำพวกท่ำนยังต้องกำรผมอยู่ พวกผมก็ยังจะยืนอยู่กับท่ำน เป็นสถำบันหลักที่พำประเทศ
ไทยออกจำกวิกฤตินี้ ไปสู่อนำคตท่ีก้ำวไกลกว่ำ ที่ก้ำวหน้ำกว่ำ ที่ประเทศไทยเป็นของคนทุกคน ที่ระบบเศรษฐกิจท ำงำน
ให้กับคนทุกคน ไม่ใช่แค่นำยทุนอย่ำงเดียว ที่ประชำชนอยู่เสมอภำคต่อหน้ำกฎหมำย แล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เรำปลี่ยน
ประเทศไทยและเปลี่ยนโลกนี้ด้วยกัน” นำยพิธำกล่ำวปิดท้ำย 
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วันท่ี 30 สิงหำคม 2563 - 10:53 น. 

ประชาธิปัตย์ ตั้งลูก 200 ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 8 เดือน ยื่น “ชวน” 1 กันยายนนี ้
 

 
 

พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. 200 คน เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ภายใน 240 วัน ตั้งแท่นนายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภาสภาในวันที่ 1 กันยายนนี้ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2563 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำร่ำง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่ำ ประชำธิปัตย์จุดยืนชัดเจนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ และร่วมผลักดันมำตั้งแต่ ต้น จนกระทั่งได้
ระบุไว้เป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล โดยร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยให้แก้มำตรำ 256 เปิด
ทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญง่ำยขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีกำรเพ่ิมเติมให้มี กำรจัดตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่ำง
รัฐธรรมนูญ 

 “จะไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเตมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหำกษัตริย์แต่อย่ำงใด โดยมีสมำชิกมำจำก
กำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน 150 คน รวมถึงให้ทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นนักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ 
ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษำ รวมถึงตัวแทนพรรคกำรเมือง อีก 50 คน รวมเป็นจ ำนวน 200 คน เพ่ือร่วมกันยกร่ำง
รัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภำยใน 240 วัน และต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ทั่วไป และประชำชนใน
ทุกจังหวัดอย่ำงทั่วถึง” 

นำยรำเมศ กล่ำวว่ำ ส.ส.ร. 200 คน จะระบุไว้ชัด ส.ส.และ ส.ว. ไม่สำมำรถเป็น ส.ส.ร. ได้ แต่ประชำชนที่เป็น
สมำชิกพรรคกำรเมืองสำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ได้ เพรำะต้องถือว่ำเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในกำรมีส่วนร่วม 
และให้ กกต ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแนะน ำตัวโดยไม่ให้มีกำรใช้ควำมเป็นพรรคกำรเมืองหำเสียง รำยละเอียดเมื่อเข้ำสู่ที่
ประชุมร่วมรัฐสภำจะมีกำรแปรญัตติกันอีกครั้ง 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-513526 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-513526
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อำทิตย์ที่ 30 สิงหำคม 2563 เวลำ 11.44 น. 

'ราเมศ' ย้ าร่างแก้ไข รธน.ปชป. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส.ส.ร  

 
 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ ได้กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ว่ำ พรรคได้มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมำตั้งแต่ต้น และร่วมผลักดันมำตั้งแต่ต้น จนกระทั่งได้ระบุ
ไว้เป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อย ให้มีกำรแก้มำตรำ 256 เพ่ือ
เปิดทำงให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ง่ำยขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีกำรเพ่ิมเติมให้มี กำรจัดตั้ง สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ เพ่ือ
มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญ  และจะไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหำกษัตริย์แต่อย่ำงใด โดยมี
สมำชิกมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน 150 คน รวมถึงให้ทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นนักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนต่ำงๆ ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษำ รวมถึงตัวแทนพรรคกำรเมือง อีก 50 คน รวมเป็นจ ำนวน 200 คน เพ่ือ
ร่วมกันยกร่ำงรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภำยใน 240 วัน และต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ทั่วไป และ
ประชำชนในทุกจังหวัดอย่ำงทั่วถึง 

นำยรำเมศ ยังกล่ำวต่อว่ำ สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ ร่ำงแก้ไขระบุไว้ชัด ส.ส.และ ส.ว. ไม่สำมำรถเป็น ส.ส.ร. 
ได้ แต่ประชำชนที่เป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองสำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ได้ เพรำะต้องถือว่ำเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐำนในกำรมีส่วนร่วม และให้ กกต ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแนะน ำตัวโดยไม่ให้มีกำรใช้ควำมเป็นพรรคกำรเมืองหำ
เสียง  

ทั้งนี้ในส่วนรำยละเอียดก็เชื่อว่ำเมื่อเข้ำสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภำก็จะมีกำรแปรญัตติกันอีกครั้งซึ่งจะว่ำกันไปตำม
กระบวนกำร โดยจุดเริ่มต้นในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี้อยำกให้ทุกฝ่ำยได้ใช้ระบบรัฐสภำเดินหน้ำให้มำกที่สุด เมื่อมีกำรตั้ง 
ส.ส.ร. แล้ว ทุกเรื่องสำมำรถน ำไปพูดคุยกันไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภำพ ระบบเลือกตั้ง ระบบกำรตรวจสอบกำร
ทุจริต รวมไปถึงอ ำนำจของสมำชิกวุฒิสภำ ที่อยู่ในบทเฉพำะกำล หำกใช้แนวทำงในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดย
ผ่ำนครรลองของระบบ  บ้ำนเมืองก็จะสำมำรถเดินไปได้  ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคก็จะมีกำร
พูดคุยกันถึงตัวร่ำงที่ได้ข้อยุติแล้ว ต่อจำกนั้นพรรคร่วมรัฐบำลจะยื่นญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนรัฐสภำในวันที่ 1 ก.ย. ต่อไป.  
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792577 
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วันท่ี 30 สิงหำคม 2563 - 12:05 น. 

 ‘โฆษกปชป.’เผยร่างแก้ไข รธน.พร้อมแล้ว ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็น ส.ส.ร  
ยื่น ‘ชวน’ 1 ก.ย. นี ้

 
 

 
 

 
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์(ปชป.) กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำร่ำงแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่ำ พรรคได้มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมำตั้งแต่ต้น ให้มีกำรแก้มำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงให้
มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ง่ำยขึ้น พร้อมได้เพ่ิมเติมให้มีกำรจัดตั้ง สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ร.ร.) เพ่ือมำยกร่ำง
รัฐธรรมนูญ และจะไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหำกษัตริย์แต่อย่ำงใด โดยส.ส.ร.มี
สมำชิกมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน 150 คน รวมถึงให้ทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นนักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนต่ำงๆ ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ตัวแทนพรรคกำรเมือง อีก 50 คน รวมเป็นจ ำนวน 200 คน เพ่ือร่วมกันยก
ร่ำงรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภำยใน 240 วัน และต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วไป และประชำชน
ในทุกจังหวัดอย่ำงทั่วถึง 

นำยรำเมศ กล่ำวต่อว่ำ ร่ำงแก้ไขระบุไว้ชัด ส.ส.และ ส.ว. ไม่สำมำรถเป็น ส.ส.ร. ได้ แต่ประชำชนที่เป็นสมำชิก
พรรคกำรเมืองสำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ได้ เพรำะต้องถือว่ำเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในกำรมีส่วนร่วม และให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแนะน ำตัวโดยไม่ให้มีกำรใช้ควำมเป็นพรรคกำรเ มืองหำเสียง 
ทั้งนี้ในส่วนรำยละเอียดเชื่อว่ำเมื่อเข้ำสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภำก็จะมีกำรแปรญัตติกันอีกครั้งตำมกระบวนกำร โดย
จุดเริ่มต้นในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี้อยำกให้ทุกฝ่ำยได้ใช้ระบบรัฐสภำเดินหน้ำให้มำกที่สุด เมื่อมีกำรตั้ง ส.ส.ร. แล้ว ทุก
เรื่องสำมำรถน ำไปพูดคุยกันไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภำพ ระบบเลือกตั้ง ระบบกำรตรวจสอบกำรทุจริต รวมไปถึง
อ ำนำจของส.ว.ที่อยู่ในบทเฉพำะกำล หำกใช้แนวทำงในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยผ่ำนครรลองของระบบ 
บ้ำนเมืองก็จะสำมำรถเดินไปได้ ซึ่งในวันที่ 31 สิงหำคมที่ประชุม ส.ส.ของพรรคจะมีกำรพูดคุยกันถึงตัวร่ำงที่ได้ข้อยุติ
แล้ว จำกนั้นพรรคร่วมรัฐบำลจะยื่นญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำในวันที่ 1 กันยำยนนี้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87-2.jpg
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2327989 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2327882 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441887?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4810137 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631805 
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_4810137
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29 สิงหำคม 2563 - 12:33 น. 

ศึกคนคอน'เทพไท' เจอสายแข็ง 

 
 
"เทพไท" เจอวิบากเก่า เขย่าอาจพ้น ส.ส. คู่แค้น "บุณยเกียรติ" บี้ไม่เลิก แถมมีกองหนุนชั้นดี 

 คอลัมน์ .. ท่องยุทธภพ โดย .. ขุนน้ าหมึก 

กำรเมืองท้องถิ่นนครศรีธรรมรำช ยึดวัฒนธรรมกำรเมืองแบบประชำธิปัตย์ มำหลำยสมัยแล้วคือ คน ปชป.ต่อสู้

ห้ ำหั่นกันเอง 

กรณีเลือกตั้งนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช ต้นปี 2557 เป็นกำรแข่งขันกันเอง ระหว่ำงตระกูล  “บุณย

เกียรติ” กับ “เสนพงศ์” หรือ “พิชัย บุณยเกียรติ” กับ “มาโนช เสนพงศ์” 

สู้ในสนำมเลือกตั้งไม่จบ ต้องมำต่อสู้กันในกระบวนกำรยุติธรรม จนกระทั่ง 28 ส.ค.2563 ศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราชพิพากษาจ าคุก มาโนช-เทพไท เสนพงศ์ คดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นเวลา 3 

ปี ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ก่อนลดโทษจ าคุกเหลือ 2 ปี และอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ โดยใช้

หลักประกันคนละ 200,000 บำท 

พิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดใจว่ำ "ผมคิดว่าเหนื่อยมากว่า 6 ปี ผมได้ใช้สิทธิ์ใน

ฐานะผู้เสียหายโดยตรงในการยื่นฟ้อง วันนี้ศาลได้ให้ความเป็นธรรมและด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน ”

อย่ำงไรก็ตำม คดีควำมยังไม่สิ้นสุด เทพไทและน้องชำย มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกำตำมขั้นตอน  

เทพไทไปต่อม้ัย 
ปัญหำที่ยังถกเถียงกันอยู่ คงหนีไม่พ้นสถำนะ “เทพไท เสนพงศ์” ยังจะเป็น ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมรำช (อ.

พระพรหม , อ.เฉลิมพระเกียรติ , อ.ชะอวด อ.จุฬำภรณ์) ต่อไปหรือไม่? คำดว่ำ เรื่องคงจบที่ศำลรัฐธรรมนูญ 
 เทพไท เสนพงศ์ มีชื่อเล่นว่ำ “คึก” เป็นคน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช “บ่ำวคึก” แต่งงำนกับ “พอเพ็ญ” บุตรสำว
นั กกำร เมื อ งดั งอย่ ำ ง  “พ .อ . ( พิ เ ศษ )พล  เ ริ งป ระ เสริ ฐ วิ ทย์ ”  อดี ต  ส . ส . อุทั ย ธ ำนี  และอดี ตคนสนิ ท  
พล.อ.กฤษณ์ สีวะรำ เทพไทเป็น ส.ส.นครศรีธรรมรำช สมัยแรก ปี 2548 แม้จะได้กระแสนำยชวน แต่โดยส่วนตัว เทพ
ไทก็เป็นนักกำรเมือง “ดำวฤกษ์” มีก ำลังแรงของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ เทพไท จึงผลักดันพ่ีชำย คือ “เชำวน์วัศ เสนพงศ์” 
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เป็นนำยกเทศมนตรีเทศบำลนครศรีธรรมรำช และน้องชำย พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นรองนำยกเทศมนตรี  พร้อมกับสร้ำง
ปรำกฏกำรณ์พิเศษ อุ้มน้องชำย “มำโนช เสนพงศ์” นั่งเป็นนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช ในนำม “กลุ่มประชำธิปัตย์
สร้ำงสรรค์” 
“บุณยเกียรติ” สายไหน? 

“พิชัย บุณยเกียรติ”  คู่ต่อกรตระกูล “เสนพงศ์” เป็นน้องชำยของ “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” ส.ส.
นครศรีธรรมรำช เขต 5 (อ.ทุ่งใหญ่, อ.ถ้ ำพรรณรำ, อ.ฉวำง และอ.พิปูน) ตระกูล “บุญยเกียรติ” มีฐำนกำรเมืองอยู่ที่ อ.
ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช โดยชินวรณ์ เป็น ส.ส.นครศรีธรรมรำช มำตั้งแต่เลือกตั้งปี 2535/1 พิชัย บุณยเกียรติ เล่น
กำรเมืองท้องถิ่นมำนำน และเคยลงชิงเก้ำอ้ีนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช หนแรก พ่ำย วิฑูรย์ เดชเดโช อดีตนำยก อบจ.
นครศรีฯ 3 สมัย (เสียชีวิตปี 2552) วิฑูรย์ เดชเดโช ก็สำย ปชป. ที่มี ช ำนิ ศักดิ์เศรษฐ สนับสนุน หลังวิฑูรย์เสียชีวิต ทีม
ช ำนิ ก็ดัน ตรีพล เจำะจิตต์ อดีต ส.ส.ปชป.นครศรีฯ หลำยสมัย ปี 2553 พิชัย บุณยเกียรติ กลุ่มประชำธิปไตย น้องชำย
ของชินวรณ์ เอำชนะตรีพล เจำะจิตต์ กลุ่มพลังเมืองนคร ได้เป็นนำยก อบจ.นครศรีธรรมรำช สมัยแรก ปี 2557 ผลกำร
เลือกตั้งนำยก อบจ.เมืองคอน มำโนช เสนพงศ์ กลุ่มประชำธิปัตย์สร้ำงสรรค์ ได้ 262,943 คะแนน ชนะพิชัย บุณย
เกียรติ กลุ่มประชำธิปไตย ได้ 192,062 คะแนน  

การเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 “พิชัย” เปิดตัวในนามพรรคพลังประชารัฐ สร้างความงุนงงให้กับชาวเมืองคอน 
เพราะพี่ชาย-ชินวรณ์ ยังอยู่ ปชป. แถมพลังประชารัฐ เบียดเข้าป้าย 3   คนที่สนามนครศรีฯ ท าเอากองเชียร์ ปชป.
ช็อกไปตามๆกัน  
 
อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/441818?utm_source=category&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=sidebar_5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E
0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B
4%E0%B8%95 
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29 ส.ค. 2563-12:38 น. 

รอยร้าว ก้าวไกล กะเพื่อไทย ต้องรีบสมาน ให้เกิดเอกภาพ 
 

 
 
 
 
 
FootNote:รอยร้าว ก้าวไกล กะเพื่อไทย ต้องรีบสมาน ให้เกิดเอกภาพ 
ในที่สุดแล้ว กำรขับเคลื่อนของพรรคก้ำวไกลในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่ำนกระบวนกำร "ปิดสวิตช์ ส.ว." ก็จะต้องได้รับ
กำรสนับสนุนจำกฝ่ำยค้ำนด้วยกัน จ ำนวน 54 ส.ส.ที่มีอยู่ในมือของพรรคก้ำวไกลก็จะต้องมีกำรเติมจนครบถ้วน 85 คน
ตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด แม้ในเบื้องต้นจะได้จำก 10 คนของพรรคเสรีรวมไทย 7 คนจำก พรรคประชำชำติ 5 คนจำก
พรรคเพ่ือชำติ และ 1 คนจำกพรรคพลังปวงชนไทย แต่เมื่อพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชำชำติ พรรคเพ่ือชำติ พรรค
พลังปวงชนไทย เทให้อย่ำงเต็มเรี่ยวแรงเช่นนี้มีหรือที่พ่ีใหญ่พรรคเพ่ือไทยจะใจไม้ไส้ระก ำ  ผ่ำนสถำนกำรณ์แตก"ร้ำว"
มำแล้วระยะเวลำหนึ่ง ไม่ว่ำพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่ำพรรคก้ำวไกล ย่อมจะต้องน ำเอำรอยร้ำวเล็กๆนั้นมำสรุปและเป็น
บทเรียนให้จงได้ ในเมื่อ"ยุทธศำสตร์"เป็นอย่ำงเดียวกันก็ย่อมจะต้องสำมำรถปรับ"ยุทธวิธี"ให้มำเป็นเอกภำพกันได้ใน
ที่สุด ถำมว่ำยุทธศำสตร์ของพรรคเพื่อไทยคืออะไร  

ถำมว่ำยุทธศำสตร์ของพรรคก้ำวไกลคืออะไร ตอบได้เลยว่ำ คือ ต้ำนรัฐประหำร ต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจ ถำม
ว่ำอะไรคือเครื่องขวำงก้ันมิให้ยุทธศำสตร์ทำงกำรเมืองนี้ประสบควำมส ำเร็จได้ ตอบได้เลยว่ำ คือ รัฐธรรมนูญ 

แม้ในห้วงเวลำหนึ่งอำจจะมีบทบำทบำงบทบำทแย้งขัดกันและก่อให้เกิดกำรปะทะกระทั่งน ำไปสู่รอยร้ำว แต่ก็
ต้องยอมรับว่ำเป็นรอยร้ำวภำยในกระบวนกำร ภำยในวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน หำกท้ัง 2 ฝ่ำยถือว่ำเป็นควำมขัดแย้งภำยใน
พวกเดียวกัน มิได้มีลักษณะเป็นปรปักษ์ เมื่อผ่ำนกำรสนทนำหำรือก็ย่อมจะสำมำรถสมำนรอยร้ำวให้เป็นเนื้อเดียวกันได้
เหมือนเดิม สร้ำงเอกภำพใหม่บนพื้นฐำนแห่งกำรต่อสู้กับ"ปรปักษ์"เดียวกันในทำงกำรเมือง  

มองอย่ำงเปรียบเทียบก็ต้องยอมรับว่ำพรรคเพ่ือไทยมีควำมอำวุโสสะสมบทเรียนมำมำกกว่ำ ตำมท่วงท ำนอง
แบบไทยๆก็ชอบที่พรรค ก้ำวไกลจะต้องอ่อนเข้ำหำ เป็นกำรอ่อนเข้ำหำเพ่ือขอควำมช่วยเหลือ ขอควำมร่วมมือเพ่ือหำ
หนทำงในกำร"ปิดสวิตช์ ส.ว." เป็น"ผู้น้อย"ค่อยก้ม "ประณมกร" อ่อนเข้ำหำ"ผู้อำวุโส" 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4804870 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4804870
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/FootNote-21.jpg
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วันท่ี 29 ส.ค. 2563 เวลำ 18:40 น. 

รอยร้าวในฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อไทย-ก้าวไกล ชิงน าม็อบ ขอแต้มเลือกตั้งครั้งหน้า 

 

 
 

ขณะที่รัฐบาลเผชิญกับกระแสคัดค้านรุมเร้า ปัจจัยนอกสภาม็อบนักศึกษาเรียกร้องให้แก้ไขรธน. ปัญหาเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากโควิด แต่พรรคฝ่ายค้านเองก็ปรากฏรอยร้าวหนักจากศึก 2 พรรคใหญ่ ฝ่ายประชาธิปไตย พรรคก้าว
ไกลกับพรรคเพื่อไทย ที่ก าลังแย่งซีนการน า “มวลชนนอกสภา” 

แกนน ำสองพรรคให้สัมภำษณ์ตอบโต้รุนแรงในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำประเด็นกำรแก้ไขรธน. ที่ขัดแย้งกัน ลำมไป
ถึงกองเชียร์ของแต่ละฝ่ำย กลำยเป็นควำมหวำดระแวง บั่นทอนกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยค้ำนกันเอง 

ฝ่ำยพรรคก้ำวไกลแคลงใจ พรรคเพ่ือไทย สู้ไม่จริง พรรคเพ่ือไทยก็โจมตีกลับไปว่ำ ก้ำว ไกลเล่นกำรเมืองแบบ
เอำดีใส่ตัว เอำชั่วให้คนอ่ืน ท ำกำรเมืองแบบหล่อคนเดียวหวังเอำใจม็อบนักศึกษำ แถมยังแอบไปเปิด "ซุปเปอร์ดีล" 
หลอกเพ่ือนและเอำตัวรอด 

ประเด็นที่ท้ังคู่เห็นขัดแย้งมี 2 เรื่อง 1.การยื่นญัตติแก้ไขรธน. พรรคเพ่ือไทยชิงน ำมติฝ่ำยค้ำน 7 พรรคท่ีเคยมี
พรรคก้ำวไกลร่วมลงมติด้วย เสนอร่ำงแก้ไขรธน.มำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงให้มีสภำร่ำงรธน. รื้อรธน.ทั้งฉบับ แต่พรรค
ก้ำวไกลมำขอถอนชื่อ สส. ในนำทีสุดท้ำย อ้ำงว่ำไม่เห็นด้วยกับกำรยื่นแก้ไขรธน.ตำมมติเดิม แต่ควรจะยื่นแก้เพ่ิม
ประเด็นปิดสวิชท์ ส.ว. ด้วยกำรตัดอ ำนำจ ส.ว. ในกำรเลือกนำยกรัฐมนตรี เพรำะส.ว.คือ กลไกสืบทอดอ ำนำจ แต่พรรค
เพ่ือไทย สวนกลับพรรคก้ำวไกล ว่ำ ยังไม่ควรแตะหรือยุ่งเกี่ยวกับอ ำนำจ ส.ว. ในขณะนี้ แต่ควรให้ สสร.ไปยกร่ำงรธน.
ใหม่เองถึงจะเหมำะสมว่ำจะแก้ประเด็น ส.ว.หรือไม่ พร้อมกับอ้ำงว่ำ กำรจะแก้ไขรธน.ให้ส ำเร็จได้ ต้องพ่ึงเสียง ส.ว.ลง
มติ ตำมกฎในรธน.ที่ว่ำ ต้องมี ส.ว.อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของสว.หรือ 84 คน ลงชื่อสนับสนุนกำรแก้ไขด้วย หำกแก้แบบ
พรรคก้ำวไกล จะไม่ส ำเร็จ สุดท้ำยจะไม่ได้อะไรซักอย่ำงจำกกำรแก้ไขรธน. 

อีกประเด็น คือ 2. การที่พรรคเพื่อไทยชิงไปยื่นญัตติขอให้มีการอภิปรายท่ัวไปเพ่ือให้รัฐบำลชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัญหำเศรษฐกิจ และกระแสต่อต้ำนนอกสภำ หรือ “กระทู้หมู่” ตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล แต่พรรคก้ำว

https://www.posttoday.com/posttodayexclusive
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ไกลคำใจ ท ำไมไม่หำรือกันก่อน นัยว่ำ นี่อำจเป็นแผนซูเอ๋ียกับรัฐบำลเปิดทำงให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มำเคลียร์
ตัวเองทั้งท่ีคะแนนนิยมรัฐบำลตกต่ ำเลยจุดให้ต้องใช้สภำมำเป็นเครื่องฟอก 

ปรำกฏกำรณ์ร้ำวลึกท้ังสองเหตุกำรณ์ไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้น ก่อนหน้ำนี้ 2 พรรคก็เคยพำดพิง โจมตีกัน เมื่อครั้งมีกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลปลำยปีที่แล้ว พรรคอนำคตใหม่เดิมก่อนถูกยุบเป็นพรรคก้ำวไกล เห็นว่ำ ต้องมีกำ รยื่น
ซักฟอก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี แต่พรรคเพ่ือไทยไม่เห็นด้วย จนเรื่องบำนปลำย สุดท้ำยพรรค
เพ่ือไทยถอย ยอมให้ยื่นซักฟอก “บิ๊กป้อม” แต่ในกำรอภิปรำยจริง ฝ่ำยค้ำนก็ไม่ได้อภิปรำยเพรำะเวลำหมด เล่นเอำ 
ปิยบุตร แสงกนกสกุล แกนน ำพรรค ฉุนกึก กล่ำวหำพรรคเพ่ือไทยล้มมวย ใช้เทคนิค ถ่วงเวลำเพ่ือไม่ให้ สส. อนำคต
ใหม่ได้พูด เป็นแผนสับขำหลอก หวังช่วย “บิ๊กป้อม” ท่ำมกลำงกระแสข่ำวว่ำ มีใบสั่งจำก “ทักษิณ ชินวัตร” ห้ำมเพ่ือ
ไทยอภิปรำย “บิ๊กป้อม” โดยลือไปถึงดีลลับบำงประกำร 

ต้องยอมรับว่ำ ทั้งสองพรรค แม้จะมีฐำนมวลชนก้อนเดียวกัน คือ กลุ่มคนไม่เอำรัฐบำล และกำรรัฐประหำร แต่
ควำมฝันและเป้ำหมำยของสองพรรคไม่เหมือนกัน พรรคก้ำวไกลไปไกลสนับสนุนให้เปิดพ้ืนที่คุยวำระปฏิรูปสถำบัน
กษัตริย์ ส่วนพรรคเพ่ือไทยประกำศชัดไม่ขอแตะ ข้อเรียกร้อง 10 ข้อของนักศึกษำที่ให้ปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ ขีดเส้นแค่
เปลี่ยนรัฐบำลคสช. กองทัพต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับกำรเมือง 
เมื่อเป้าหมายแตกต่าง ยุทธวิธีจึงแตกต่าง 

พรรคเพ่ือไทยมองว่ำ กำรรบกับคสช.ต้องใช้เกมยำว ยืดหยุ่น มีหนักมีเบำ ค่อยๆเก็บแต้มอย่ำงน้อยก็รอชนะ
คะแนนได้ ต้องประนีประนอมกับผู้มีอ ำนำจ ถือบทเรียนอยู่ในสนำมกำรเมืองมำก่อน 20 ปี ถูกยุบพรรค 2 ครั้ง พรรค
ไทยรักไทย และพรรคพลังประชำชน และถูกยึดอ ำนำจมำแล้ว 2 ครั้ง แต่หลังยึดอ ำนำจพรรคทักษิณก็กลับมำชนะ
เลือกตั้งทุกครั้ง จึงไม่จ ำเป็นต้องรบแตกหัก 

พรรคก้ำวไกล อนำคตใหม่เดิม เพ่ิงก ำเนิดมำได้ 2 ปีเศษ น ำอุดมกำรณ์ซ้ำย เป็นวัยรุ่น ดุดัน เลือกรบแบบ
แตกหักกับชนชั้นน ำ มองยุทธวิธี ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน เมื่อกระแสม็อบเยำวชนก ำลังลุกฮือ เป็นปรำกฎครั้งแรกในรอบ
เกือบ 50 ปี นับจำก 14 ตุลำ 2516 จึงหวังจะน็อครัฐบำลให้ได้ 

แต่ทั้งคู่เมื่อเป็นฝ่ำยค้ำน ต่ำงต้องกำรชิงควำมเป็นเจ้ำของมวลชนม็อบนักศึกษำที่เบ่งบำนทั่วแผ่นดิน เพ่ือเป็น
แรงส่งไปถึงกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขำดกำรได้เป็นรัฐบำลในสมัยหน้ำ ไม่นับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งนำยก
ฯ อบจ. และผู้ว่ำฯ กทม. ที่จะเกิดข้ึนเร็ววันอีก 

กำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ จะอยู่ภำยใต้กติกำ รธน.ใหม่ที่จะยกร่ำงโดย สสร. คำดว่ำ ระบบเลือกตั้ง จะเปลี่ยน
กลับมำใช้แบบบัตรเลือกตั้งสองใบ ตำมผลสรุปของคณะกรรมธิกำรศึกษำประเด็นแก้ไขรธน.ที่สภำฯตั้งขึ้น คือ มีระบบ
ปำร์ตี้ลิสต์ หำกเป็นเช่นนี้ พรรคเพื่อไทยจะกลับมำได้เปรียบ 

สิ่งส ำคัญหำกแก้รธน. ริบอ ำนำจ ส.ว.เลือกนำยกฯ ส ำเร็จ พรรคเพ่ือไทย เลี้ยงกระแสดีๆ โอกำสชนะเลือกตั้ง 
เป็นแกนน ำจัดตั้งรัฐบำลมีสูง ถ้ำคุณหญิงหน่อย สุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ ยังยึดเบอร์ 1 ปำร์ตี้ลิสต์เพ่ือไทยได้ ก็อำจท ำฝัน
ส ำเร็จ ได้นั่งเก้ำอ้ีนำยกรัฐมนตรีแน่ 

กำรเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยได้ 136 ที่นั่ง พรรคอนำคตใหม่ได้ 80 ที่นั่ง แต่ก็ถูกปรำมำสว่ำ โตได้ก็เพรำะ
ส้มหล่นจำกกำรเดินเกมผิดพลำดของนำยใหญ่ที่ใช้ยุทธวิธีแตกแบงค์พัน ที่สุดถูกศำลรธน.ยุบพรรคไทยรักษำชำติ พรรค
สำขำ ที่เสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ชิงนำยกฯ พรรคอนำคตใหม่จึงได้คะแนนส่วนนี้ไป แต่หลังพรรคอนำคต
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ใหม่ถูกยุบ คะแนนสงสำรก็เห็นใจธนำธรท่วมท้น ปรำกฎกำรณ์นักเรียน นักศึกษำ ที่ออกมำชุมนุมคับคั่งจนเกิดข้อ
เรียกร้องมำไกลถึงกำรปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ ก็เป็นผลพวงจำกกำรปลุกกระแสของธนำธร -ปิยบุตร จนประสบ
ควำมส ำเร็จ แต่พรรคเพ่ือไทยก็ขอโหนม็อบด้วย เพรำะกำรชุมนุมช่วงหลังได้ขยำยแนวร่วมเป็น “ประชำชนปลดแอก” 
จึงมีมวลชนเสื้อแดงออกมำร่วม 

หำกประเมินวันนี้ พรรคก้ำวไกล อำจได้คะแนนเบียดพรรคเพ่ือไทยอย่ำงน้อย กลุ่มเยำวชน first vote ที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งครั้งแรก ก็จะเลือกพรรคก้ำวไกล ขณะที่พรรคเพ่ือไทยมีจุดอ่อนเพรำะไม่มีฐำนเสียงจำกวัยรุ่น แต่ถ้ำจะชนะ
เลือกตั้ง ต้องรักษำฐำนเสียงเดิมกลุ่มรำกหญ้ำ ชำวบ้ำนต่ำงจังหวัดไว้ให้ได้ ส่วนพรรคก้ำวไกล ได้พลังคนรุ่นใหม่ทั่ว
ประเทศก็จริง แต่ก็ยังไม่พอ ต้องขยำยมวลชนจำกกลุ่มอำชีพ คนรุ่นกลำงอีก โดยเฉพำะถ้ำต้องกลับมำเลือกตั้งระบบเดิม
มีปำร์ตี้ลิสต์ด้วยแล้ว ถือเป็นเรื่องที่ท้ำทำย ไม่ใช่งำนง่ำยของพรรคก้ำวไกล 

กระนั้น เส้นทำงกว่ำจะถึงกำรเลือกตั้งเชื่อว่ำ อีก 1-2 ปี หลังร่ำงรธน.ใหม่เสร็จ ยังมีจุดเปลี่ยน ตัวแปร อีกมำก 
แต่อย่ำงน้อยม็อบต้ำนรัฐบำลยังอยู่แบบแฟลชม็อบ คอยประกับรัฐบำลบิ๊กตู่อย่ำงนี้อีกยำวจนยุบสภำเลือกตั้งใหม่ ผล
คะแนนนิยมในแต่ละช่วงอำจสะท้อนผ่ำนกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่พอจะวิเครำะห์ว่ำ กำรน ำม็อบนักศึกษำของเครือข่ำย
พรรคก้ำวไกล จะเก็บแต้มเป็นคะแนนเลือกตั้งได้หรือไม่ ถ้ำขยำยแนวร่วมไปสู่ชนชั้นกลำง ชั้นล่ำงที่ไม่พอใจรั ฐบำลจำก
ปัญหำเศรษฐกิจ สุดท้ำยปัจจจัยเหล่ำนี้จะหนุนให้พรรคก้ำวไกลชนะพรรคเพ่ือไทยแบบเหนือควำมคำดหมำย และอำจ
เซอร์ไพรส์ไปถึงกำรเป็นแกนน ำรัฐบำล 

ประเด็นส าคัญ ฝ่ายประชาธิปไตย พรรคใดระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล จะครองใจม็อบได้มากกว่ากัน เชื่อ
ว่าจากนี้อาการขบเหลี่ยมสองพรรคจะมากขึ้น เพราะถ้าไม่ตีปี๊บ ชิงคะแนนจากม็อบให้ได้ เก้าอ้ีสส.ของสองพรรคก็
จะหลุดหายไปด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/analysis/631785 
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รายงานพิเศษ : ส่องแก้ รธน.โมเดล‘พท.-ก้าวไกล’ 
 

 
 

รายงานพิเศษ : ส่องแก้ รธน.โมเดล‘พท.-ก้าวไกล’ 
ส่องแก้รธน.โมเดล‘พท.-ก้าวไกล’ : ข้อเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญคืบหน้ำตำมล ำดับ นอกสภำเป็นหนึ่งในเงื่อนไขกำร
ชุมนุมของนักเรียน นักศึกษำ ในสภำมีกำรขับเคลื่อนโดยพรรคกำรเมือง 

พรรคเพ่ือไทยเสนอแก้มำตรำ 256 เปิดทำงตั้งส.ส.ร.ยกร่ำง โดยไม่แตะหมวด 1 และ 2 ขณะที่พรรคก้ำวไกล
ผลักดันร่ำงแก้มำตรำ 272 ยกเลิก อ ำนำจส.ว.โหวตนำยกฯ ปิดสวิตช์กำรสืบทอดอ ำนำจ คสช. ไปพร้อมกับกำรยกร่ำง
ของส.ส.ร. โมเดลแบบไหนที่มีโอกำสเป็นไปได้ หรือสะดุด มีควำมเห็นจำกนักวิชำกำร และนักกำรเมืองที่น่ำสนใจ 
ทำงออกของประเทศคือต้องแก้รัฐธรรมนูญ โดยกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่ำนส.ส.ร. ซึ่งหลำยฝ่ำยเห็นด้วยว่ำไม่ควร
ท ำแบบซื้อเวลำหรือถ่วงเวลำ กำรด ำเนินกำรต้องยึดโยงกับประชำชนตั้งแต่กำรเลือกตั้งส.ส.ร. กำรร่ำงรัฐธรรมนูญ ไป
จนถึงกำรลงมติต้องเสรี 

ขณะนี้ท่ำทีของพรรคร่วมรัฐบำลก็อยำกให้มีส.ส.ร. เข้ำมำแก้รัฐธรรมนูญ แต่ที่ระบุมำว่ำต้องใช้เวลำถึง 2 ปีนั้น
จะนำนเกินไป ถ้ำรัฐบำลอยู่ไม่ครบเทอมหรือยุบสภำไปก่อนโดยที่ไม่แก้อ ำนำจของส.ว. ก็จะท ำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤต
อีกครั้ง ประชำชนจะปฏิเสธกำรเลือกตั้งเพรำะกำรเลือกตั้งไม่มีประโยชน์ ไร้ควำมหมำยหำกส.ว.ยังคงอยู่ 

ดังนั้น จ าเป็นต้องตัดอ านาจส.ว.ในการเลือกนายกฯ ออกไป แต่ถ้าจะถึงขั้นไม่มีส.ว.เลย ผลลัพธ์อาจไม่
เกิดขึ้น ต้องพบกันในจุดที่ควรจะเป็น โดยนายกฯและส.ว.ต้องหารือกันและยอมให้ตัดอ านาจการเลือกนายกฯ 
ออกเป็นขั้นต่ า 

ส่วนที่บอกว่ำส.ว.ไม่ให้ควำมร่วมมือ เมื่อดูจำกวิกฤตถ้ำไม่ลดรำวำศอก วิกฤตก็จะหนักขึ้น และถ้ำจะรอให้ส.ว.
เห็นดีเห็นงำมก็คงไม่ใช่เรื่องง่ำยเหมือนกัน ที่ผ่ำนมำแค่จะแก้เล็กๆน้อยๆ ถ้ำไม่มีเสียงประชำชนก็แก้ไม่ได้ แต่ถ้ำ
ประชำชนประสำนเสียงกันได้ ที่ยำกๆ ก็เคยแก้ได้มำแล้ว 

ถ้าไม่ตัดอ านาจส.ว.ในการเลือกนายกฯ ออก เท่ากับเป็นการเก็บระเบิดเวลาเอาไว้ ถ้าการเมืองไทยเกิดการยุบ
สภาก่อนที่ส.ส.ร.จะร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ก็จะเกิดวิกฤตรุนแรง ส.ว.ก็เลือก พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกฯ ได้อีก การ
เลือกตั้งจึงไม่มีความหมาย เป็นความสุ่มเสี่ยง สร้างปัญหาให้ประเทศ จึงต้องตัดอ านาจส.ว.ออกไป ขึ้นอยู่กับว่าร่างแก้ไข
ที่เสนอกันจะมีร่างไหนเปิดช่องเรื่องนี้ไว้หรือไม่ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/Re-30%E0%B8%AA%E0%B8%8463.jpg
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ส่วนที่พรรคก้ำวไกลจะล่ำรำยชื่อประชำชน 5 หมื่นชื่อเพ่ือขอแก้มำตรำ 272 ปิดสวิตช์ส.ว.นั้น ถือเป็นอีก
ทำงออกหนึ่งถ้ำมีร่ำงแก้ไขของประชำชนเข้ำมำ ก่อนหน้ำนี้ตนเคยเสนอควำมเห็นไว้ว่ำควรแก้เป็น 2 ส่วนพร้อมกัน คือ 
แก้มำตรำ 256 เพ่ือให้มีส.ส.ร.มำร่ำงรัฐธรรมนูญ และแก้บทเเฉพำะกำลตัดอ ำนำจวุฒิสภำในกำรเลือกนำยกฯ ออกไป 
ยืนยันต้องตัดอ ำนำจส.ว.เลือกนำยกฯ เพ่ือไม่ให้กำรเมืองเกิดวิกฤตจนหำทำงออกไม่ได้  อย่ำงน้อยหำกต้องยุบสภำและ
เลือกตั้งกันใหม่ ประชำชนยังรู้สึกว่ำให้เสียงข้ำงมำกของ ส.ส.เป็นตัวตัดสินเลือก นำยกฯ ดีกว่ำ ไม่ใช่ให้ ส.ว. 250 คน
เลือกนำยกฯ แทน ถ้ำห่วงกำรแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือตัดอ ำนำจส.ว.ออก จะท ำให้ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกส.ว.จนแก้ไม่ได้ 
ถ้ำเกรงกันแบบนั้นในสภำพปกติอยู่ดีๆ ส.ว.จะเห็นดีเห็นงำมยอมให้ตัดอ ำนำจของตัวเองออกหรือ ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ 

แต่ถ้าส.ว.อยากคงอ านาจไว้แบบนี้ ประชาชนก็คงรับไม่ได้เช่นกัน ความขัดแย้งก็จะเพิ่มขึ้น ประเทศก็จะไม่
ไปไหน ก็ต้องท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ และส.ว.เข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องตัดอ านาจส.ว.ท้ิง 

ส่วนกำรมีส.ส.ร.ก็ใช่ว่ำส.ว.จะร่วมด้วยง่ำยๆ เพรำะหมำยถึงกำรเข้ำมำแก้อีกมำกมำยหลำยประเด็น รวมถึงเรื่อง
ของส.ว. ซึ่งก็จะกระทบส.ว.เหมือนกัน ดังนั้นก็เป็นเรื่องยำกไม่แพ้กันอยู่ดี แต่ถ้ำไม่แก้จุดส ำคัญ ไม่ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ 
เลือกตั้งกันเร็วๆ นี้ ส.ว.ก็ยังมีอ ำนำจเลือก พล.อ.ประยุทธ์ กลับมำ ไม่มีทำงที่ประเทศพ้นวิกฤต ดังนั้น บำงเรื่องถ้ำต้อง
แก้ไขก็ต้องท ำ ถ้ำท ำไม่ได้ต้องบอก ส.ว.และ พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำพวกคุณก ำลังท ำประเทศเสียหำย กำรเกรงใจส.ว.ยิ่งจะ
ท ำให้เสียหำยไปด้วยกัน 

กำรแก้รัฐธรรมนูญประเด็นส ำคัญอยู่ที่ว่ำกำรเปิดด่ำนแรกให้มีกำรแก้มำตรำ 256 เรื่องวิธีแก้รัฐธรรมนูญจะท ำ
ได้หรือไม่ เพรำะเขียนให้แก้ยำกท่ีสุดในจักรวำล ข้อเสนอของเพ่ือไทยกับก้ำวไกล เป็นประเด็นต่ำงมุมมอง พรรคก้ำวไกล
อำจเห็นว่ำไหนๆ เสนอแล้วเอำให้สะเด็ดน้ ำไปเลยเพ่ือจัดกำรกับมรดกกำรสืบทอดอ ำนำจ แต่เพ่ือไทยมองทำงควำม
เป็นไปได้ ประนีประนอม ขณะเดียวกันก็เซฟทรัพยำกร 

การเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมให้ส.ว.สูญหายไป ให้เขาลงมติฆ่าตัวเอง มีโอกาสที่เขาจะยกมือสนับสนุนหรือไม่ 
ซึ่งต้อง อาศัยสปิริตอย่างแรงกล้า ถามว่าส.ว.จะมีสปิริตถึงขนาดนั้น หรือไม่ 

ล ำพังก้ำวไกลพรรคเดียวเสียงไม่พอยื่นญัตติ กำรมองถึงกำรเข้ำชื่อ 5 หมื่นรำยชื่อเสนอสภำ ถำมว่ำเพียงแค่
กฎหมำยระดับพ.ร.บ.ที่ใช้เสียง 1 หมื่นคนเมื่อเข้ำสภำแล้วผ่ำนมำบังคับใช้มีกี่ฉบับ นับฉบับได้เลยเพรำะไม่มีกลไกในสภำ
สนับสนุน ยื่นญัตติให้สภำได้แต่ก็แค่เปิดประตูเข้ำสู่กำรพิจำรณำวำระ ที่ 1 เสนอแก้ไข แต่กว่ำจะออกมำเป็นกฎหมำย
ส ำเร็จ เปิดประตูออกมำได้ คนถือกุญแจคือส.ว. อำจต้องใช้กระแสสังคม มวลชนกดดัน 

และอย่าลืมส.ว.ทั้งหมดมีที่มาเป็นหนึ่งเดียวกัน คือมาโดยกลไกคสช. การแก้รัฐธรรมนูญถ้าจะให้ผ่านด่าน
รัฐบาลต้องเอาด้วย แต่เท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ท่าทีของรัฐบาลยังไม่เปิดใจ แปลว่ายังไม่เห็นด้วย และ
ต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้ส.ว.คือฐานที่ม่ันผู้ค าจุนนายกฯ และรัฐบาล 

ที่ส ำคัญต่อให้เสนอร่ำงได้โดย 5 หมื่นรำยชื่อ แต่ถ้ำส.ส. ไม่เปิดประตูให้ก็ไม่ถึงมือส.ว. ถ้ำเพ่ือไทยไม่เทเสียงให้ 
เผลอๆ ไม่ถึงมือส.ว. ส่วนที่ก้ำวไกลมองว่ำถ้ำไม่แก้ มำตรำ 256 ก่อน ช่วงส.ส.ร.ยกร่ำงหำกมีกำรยุบสภำ เลือกตั้งใหม่ ก็
ไม่พ้นนำยกฯคนเดิมนั้น ก็อย่ำงที่พูดกันว่ำใครร่ำงก็เอ้ือประโยชน์ให้คนนั้น เช่นรัฐธรรมนูญ 2560 เอ้ือรัฐบำล ก้ำวไกลก็
เสนอในสิ่งที่ตัวเองได้ลุ้น 

อย่ำงไรก็ตำม เจตนำของก้ำวไกลคงเพ่ือเปิดประตูด่ำนแรกให้ได้ก่อน จะส ำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ในทำง
กำรเมืองก็ถือว่ำพยำยำมแล้ว มีกำรจุดประเด็นหรือแล้ว 
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ขณะที่การเสนอแก้มาตรา 256 แล้วใช้ส.ส.ร.ยกร่าง แม้จะก าจัดอ านาจส.ส.ร.ไม่แตะบทนิรันดร มาตรา 55 ที่
บัญญัติว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมจะแก้ไขเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ แต่คนอีกฝั่งไม่ไว้วางใจ เพราะไม่แน่ใจส.ส.ร.จะไปแก้เรื่องใดบ้าง 

ที่ส ำคัญบรรยำกำศขณะนี้เสียงยังไม่เทไปทำงใดทำงหนึ่ง ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียว ต่ำงจำกปี 2539 ที่น ำไปสู่กำรร่ำง
รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ขณะนั้นฝ่ำยกำรเมืองหนุน และสังคมเกิดควำม เห็นพ้อง บรรยำกำศตอนนี้ไม่ถึงขั้นต้องแก้เพ่ือ
จัดตั้งส.ส.ร. ท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยังเห็นบรรยำกำศแบ่งฝ่ำยต่ำงใช้ถ้อยค ำไล่ล่ำฝ่ำยที่เห็นต่ำง หำกไม่อยู่ฝ่ำยแรกก็
ต้องเป็นฝ่ำยสอง วันนี้คนขับแท็กซี่พูดแต่เรื่องปำกท้อง แต่สมัยร่ำงรัฐธรรมนูญ 2540 คนขับแท็กซี่พูดเรื่องแก้
รัฐธรรมนูญ สภำกำแฟพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ 

ความเป็นไปได้ ส่วนตัวมองว่าต้องเสนอประเด็นหลักก่อนให้สังคมช่วยคิดวิเคราะห์ เสนอตั้งส.ส.ร.แต่ไม่
บอกว่าจะเขียนอย่างไร การตั้งส.ส.ร.ควรเขียนอะไรที่ตกผลึก ไม่อย่างนั้นก็ซ้ ารอยอดีต 

ยกตัวอย่ำง ประเทศไทยไซซ์เล็ก รัฐเดียว ควำมจ ำเป็นในกำรมีสภำกลั่นกรองน่ำจะหมดไปได้แล้ว ควรมีแต่สภำ
ผู้แทนฯ ไม่เอำวุฒิสภำ เมื่อมีทิศทำงต่อไปอำจถึงเวลำต้องแก้มำตรำ 256 เพ่ือปลดล็อกไม่ว่ำจะร่ำงไหน ทั้งเพ่ือไทย ก้ำว
ไกล หรือแม้แต่ร่ำงของ ไอลอว์ เสนอร่ำงแรกเข้ำสภำได้ แต่ขั้นตอนต่อไปบำงร่ำงอำจตกตั้งแต่ชั้นกำรพิจำรณำของสภำ
ผู้แทนฯ ถ้ำผ่ำนมำได้ก็ตกในชั้นวุฒิสภำ ควำมเป็นไปได้เดียวเท่ำนั้นคือรัฐบำล ไฟเขียว อย่ำงน้อยพรรคพลังประชำรัฐ
ต้องเอำด้วย 

กำรที่พรรคเพ่ือไทยเสนอแก้รัฐธรรมนูญ โดยไม่ไปยุ่งกับมำตรำ 272 ตัดอ ำนำจส.ว.ไม่ให้เลือกนำยกฯได้ เพรำะ 
เชื่อว่ำมีมำตรำดังกล่ำว ส.ว.ไม่เอำด้วยแน่ๆ เป็นกำรฝัน กลำงวัน แต่ไม่ว่ำจะเสนอร่ำงแบบไหนก็ไม่มีใครฟังอยู่แล้ว เขำ
ฟังแต่นำยกฯ ถ้ำนำยกฯไม่ขยับพรรคไหนก็แก้ไม่ได้เพรำะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล็อกทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเอำใจใครอย่ำงไรถ้ำ
นำยกฯไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ ใครจะเต็มใจคลำยอ ำนำจตัวเอง 

กำรที่พรรคกำรเมืองเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ เพรำะเอำไว้ใช้หำเสียงในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ ถึงเวลำ
เลือกตั้งท้องถิ่น อย่ำงกรณีพรรคประชำธิปัตย์ก็อำจถูกทวงถำมเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญที่ประกำศไว้ ก็พูดได้ว่ำตอนนี้เขำ
ก็ท ำแล้วและเสนอเต็มที่แล้ว ส่วนพรรคเพ่ือไทยก็ยิ่งได้โอกำสเพรำะข้อเสนอตรงกับที่กลุ่มประชำชนปลดแอกเรียกร้อง 
ซึ่งใช้ได้ผลตรงนี้ แต่จะแก้จริงๆ ท ำได้ยำก ถ้ำไม่มีแรงบีบหรือบังคับจำกนำยกฯ หรือนำยกฯสั่งกำร แต่นำยกฯไม่สั่ง
เพรำะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมำถูกใจกลุ่มตัวเอง 

ส่วนพรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกล ที่ยังขัดแย้งกันในเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้สองพรรคนี้เป็นฝ่าย
ค้านก็จริงแต่เป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้ง พรรคเพ่ือไทยก็อยากเป็นผู้น าในกลุ่มฝ่ายค้าน ส่วนพรรคก้าวไกลไม่ยอม หากจะ
ให้เพ่ือไทยตามก้าวไกลก็ไม่ยอม หากก้าวไกลไม่แตะส.ว. ก็มีโอกาสที่จะดึงเพ่ือไทยมาร่วมได้ แต่คงยาก 

ส่วนพรรคก้ำวไกลมองว่ำกำรตั้งส.ส.ร.มำแก้รัฐธรรมนูญ ใช้เวลำนำนอำจถึง 2 ปี หำกมีกำรยุบสภำส.ว.ชุดนี้ก็ยัง
เลือกนำยกฯคนเดิมกลับมำ ตรงนี้ผมไม่พูด เพรำะมันแก้ไม่ได้ตั้งแต่ต้น ถ้ำแก้ได้จริงก็อำจสรุปว่ำไม่ต้องใช้เวลำยำวขนำด
นั้น เพรำะรัฐธรรมนูญมีมำ 20 ฉบับแล้ว สำมำรถยกฉบับไหนมำก็ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่ลงเอยอะไรเลย ส.ส.ร.ก็ยังไม่ได้ 
เพรำะไม่มีท่ำทีของคนที่มีศักยภำพพอ ที่จะท ำได้ ซึ่งคนที่มีศักยภำพคือนำยกฯ และกำรบีบจำกประชำชนข้ำงนอกที่ท ำ
ให้พรรคกำรเมืองต้องท ำตำม 
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ส่วนการล่า 5 หม่ืนชื่อจากประชาชนก็เป็นแรงบีบจากประชาชน ถ้าได้ชื่อมาเป็นล้านก็บีบได้ แต่ป่านนี้ยัง
ขาดอีกหม่ืนกว่าคน จะครบ 5 หม่ืนชื่อ ซึ่งคงจะได้แต่ผมเห็นว่ารัฐบาลน่าจะท าประชามติไปเลยจะได้รู้แน่ว่าคนส่วน
ใหญ่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ให้แก้ 

แต่ถึงแก้ ได้ชื่อครบ ก็ต้องใช้เสียงส.ว.ช่วย แล้วจะท ำอย่ำงไร เพรำะคนที่บังคับส.ว.ได้คือนำยกฯ ถ้ำนำยกฯ ไม่
เปรยก็อย่ำหวัง 

แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งมาตรา 256 และมาตรา 272 สามารถท าคู่ขนานไปพร้อมกันได้ถ้ามีเสียง
สนับสนุนพอ ปกติมีเสียงข้างมากก็สามารถแก้ได้ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ คงยาก ถ้าท าก็จะไม่ส าเร็จ 

ไม่รู้ว่ำกำรรุกคืบของกลุ่มประชำชนปลดแอกจะไปได้ขนำดไหน ถ้ำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็น่ำพิจำรณำ ถ้ำขยำยตัวทุก
หย่อมหญ้ำทุกจังหวัด ที่ผ่ำนมำกำรชุมนุมก็เติบโตตลอด แต่ก็มีคนออกมำต่อต้ำนอีก จึงไม่น่ำจะได้ในเร็ววันนี้ 

แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีความหวัง ตอนนี้ก็คืบหน้าพอสมควร อย่างน้อยที่สุดก็ท าให้ส.ว. 3 คน
เปลี่ยนความคิดได้จากที่ไม่มีเลย แต่การจะแก้ต้องใช้เสียง ส.ว.สนับสนุนถึง 84 คน 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4802040 
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30 สิงหำคม 2563 

'รัฐธรรมนูญ 60' ฉบับลุกเป็นไฟ? 

 

 

 
เสวนา “ผ่าทางตันรัฐธรรมนูญไทย” ครช.ตั้งฉายารัฐธรรมนูญ 60 ฉบับลุกเป็นไฟ ประกาศจุดยืนปิดสวิตช์ ส.ว.

สกัดอ านาจกลับมาเลือกนายกฯ รอบใหม่ หนุนงัดมาตรการเตรียมพร้อมต้านรัฐประหาร 

ที่อนุสรณ์สถำน 14 ตุลำ (แยกคอกวัว) คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดเสวนำ
วิชำกำร “ผ่าทางตันรัฐธรรมนูญไทย : ไม่แก้ไข เขียนใหม่เท่านั้น” โดยมี ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี  พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รศ .ดร .สมชาย ปรีชาศิลปกุล  คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เดชรัตน์ สุขก าเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.สามชาย 
ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยำกร 

เริ่มที่ ศ.ดร.ธเนศ กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันถือว่ำมี
ควำมส ำคัญอย่ำงสูง โดยมีนัยทำงกำรเมืองแตกต่ำงจำกหลำยฉบับ ซึ่งควำมชอบธรรมของรัฐบำลมำจำกอ ำนำจอธิปไตย
เป็นของประชำชน โดยหลังจำกมีกำรประท้วงจำกกลุ่มพันธมิตรฯ ซึ่งก่อนหน้ำนี้ เป็นควำมขัดแย้งระหว่ ำงชนชั้นน ำ
กันเอง ส่วนประชำชนไม่มีส่วนร่วม ถูกจ ำกัดนอกเวทีเท่ำนั้น แต่กลุ่มพันธมิตรฯ เป็นกำรต่อสู้ของประชำชนอีกระนำบ
หนึ่ง ท ำให้กำรต่อสู้ยืดเยื้อออกไปกลำยเป็นควำมขัดแย้งที่ยำวนำนและขยำยไปทุกจุด ท ำให้ไม่มีจุดหมำยจะยุติลงได้
อย่ำงรวดเร็ว จนน ำไปกำรรัฐประหำร 19 ก.ย.2549 จนมำถึงรัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ก็มีกำรชุมนุมจำกกลุ่มคน
เสื้อแดง พอมำถึงรัฐบำลพรรคเพ่ือไทยก็มีกลุ่ม กปปส.ออกมำ 

“ถ้ำใช้อ ำนำจนอกระบบไม่ได้ ก็มีอ ำนำจนอกระบบเข้ำมำ จนน ำไปสู่กำรรื้อฟ้ืนควำมขัดแย้งในระนำบเดิม ๆ 
เพรำะไม่มีใครยอมใคร โดยใช้ปริมำณต่อต้ำนอีกฝ่ำย ไม่ว่ำรัฐบำลใดเข้ำมำก็อยู่ไม่ได้อย่ำง คสช.เข้ำมำ คนส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับ"  
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"ส่วนการเคลื่อนไหวครั้งนี้แตกต่างจากทุกกลุ่มที่ผ่านมา ไม่ได้เน้นปริมาณ แต่เรียกร้องให้ไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ ที่
คนส่วนใหญ่ต้องรับรู้ ไม่ใช่เขียนกันเอง และสร้างการยอมรับให้กันอย่างกว้างที่สุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ให้หลาย
ฝ่ายยอมรับได้” 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895752?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
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