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1 ผู้จัดการออนไลน ์ สั่งตรวจ พนง.กกต.นนทบุรี พบปะ "นายกไก่" แถมโผล่ กกต.กลาง 

เร่งฆ่าเช้ือ 
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2 เดลินิวส์ออนไลน ์ ชพน. เสนอ 8 ประเด็นแก้ รธน. "สุวัจน"์ เฮ! ม ีส.ส.4 คนแลว้ 4 
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4 ไทยโพสตอ์อนไลน ์ ปปช. เปิดคลังสมบัติ ส.ส.-ส.ว. ป้ายแดง 7 
5 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน ์
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สมเดจ็วัดระฆัง 20 ล. 
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ทุนผูกขาดครองเมือง 
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11 

 
 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
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สั่งตรวจ พนง.กกต.นนทบุรี พบปะ "นายกไก่" แถมโผล่ กกต.กลาง เร่งฆ่าเชื้อ 
เผยแพร่: 20 มี.ค. 2563 18:03   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบอีกพนง.กกต. นนทบุรี เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อีกคน เหตุพบปะ "นายกไก่" สั่งไปตรวจ กักตัว แถมไปโผล่กกต.
กลาง เตรียมท าความสะอาดฆ่าเชื้อ 
 วันนี้ (20มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้อ านวยการส านักงานกกต.ประจ าจังห วัดนนทบุรีได้มีหนังสือแจ้ง
มายังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 63 พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองประจ าส านักงานกกต.จังหวัดนนทบุรีคนหนึ่ง แจ้งว่าได้มีการพบปะใกล้ชิด
ได้มีการพบปะใกล้ชิด กับนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงให้พนักงานคนดังกล่าวรวมทั้งพนักงานและลูกจ้างอีก 2 รายที่ใกล้ชิดพนักงานคน
ดังกล่าวไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเช้ือไวรัส และให้หยุดพักที่บ้าน เป็นเวลา 14 วันแล้ว 
 อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าวได้มีการเดินทางมาติดต่อราชการที่ส านักงานกกต.กลาง
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวันพุธที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ส านักงานกกต.กลาง.ได้มีการตรวจสอบจนได้ข้อมูล
ทั้งหมดว่าพนักงานคนดังกล่าวเข้ามาติดต่องาน พูดคุยกับพนักงานกกต.ในส่วนกลางคนใดบ้าง เพื่อที่หาก อีก 2 วัน
ข้างหน้า ผลตรวจของพนักงานกกต.นนทบุรีคนดังกล่าวออกมาว่าติดเช้ือ ก็จะได้ด าเนินการต่อไป ขณะเดียวกันในวัน
พรุ่งนี้(21)ที่ทางบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จ ากัด ซึ่งดูแลพื้นที่อาคารศูนย์ราชการจะเข้าท าความสะอาด และอบ
โอโซนเพื่อฆ่าเช้ือพื้นที่ในอาคารทั้งหมดก็ได้มีการประสาน ให้เข้ามาท าความสะอาด อบโอโซนฆ่าเช้ือ ภายในส านักงาน
กกต.เพิ่มเติมเป็นพิเศษแล้ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000028405 
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ชพน. เสนอ 8 ประเด็นแก้ รธน. "สุวัจน์" เฮ!มี ส.ส.4 คนแล้ว 
เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 13.18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลัง “สมัคร ป้องวงษ์ “ ส.ส.สมุทรสาคร อดีต อนค.ยัายซบชาติพัฒนา พร้อมย้ายส านักงานใหญ่พรรคไปอยู่ 
"โคราช" 
 เมื่อวันที่  21 มี.ค. เวลา 11.45 น.ที่บ้านเลขที่ 333 ถ. ราชวิถึ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา
พรรคชาติพัฒนา แถลงภายหลังการประชุมกรรมบริหารพรรค (กก.บห.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน เนื่องจากภายใน
เดือน เม.ย. ต้องมีการประชุมใหญ่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง  ซึ่งขณะนี้ยัง
ไม่มีความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมว่าจะจัดการประชุมรูปแบบ
ใด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 แต่ในส่วนของพรรคก็ต้องเตรียมการไว้ก่อน นอกจากนี้ ยังมีการ
พิจารณาวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การรับสมาชิกใหม่ และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 นายสุ วัจน์  กล่าวต่อว่า ทั้ งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของพรรค
ประจ าปี 2562 ผลการด าเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา การให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับพรรค และ
การให้ความเห็นชอบเรื่องการย้ายส านักงานใหญ่ของพรรคชาติพัฒนาไปที่ จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ การรับสมาชิก
ใหม่ขณะนี้มีหลายท่านที่มาสมัครกับพรรค เช่น นายสมัคร ป้องวงศ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2  อดีตพรรคอนาคตใหม่  ที่
ขณะนี้นายทะเบียนพรรคชาติพัฒนา ได้ส่งเรื่องไปยังกกต.แล้ว เท่ากับตอนนี้พรรคชาติพัฒนา  มีส.ส. 4 คน  
 นายสุ วัจน์  กล่าวถึงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่ งพรรคมี
ข้อเสนอ 8 ประเด็น คือ 1.พ.ร.บ.ยุทธศาตร์ชาติ 20 ป ีซึ่งขณะนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ก าหนดให้มี
การทบทวนยุทธศาตร์ทุก  5 ปี จึงอยากให้ทบทวนเป็นทุก  1 ปี 2.ระบบการเลือกตั้ง ควรเป็นในแนวทางเดิม
ป ี2540 คือ ใช้บัตร 2 ใบ คือเลือกผู้สมัครและเลือกพรรค  ซึ่งเห็นว่า การท าไพรมารี่โหวต เก็บเงินค่าสมาชิกเป็นภาระ
ของพรรคการเมือง 
 ประธานที่ปรึกษาฯ กล่าวอีกว่า 3.ที่มาส.ว. เราเห็นว่าเพื่อยึดโยงประชาชนจึงควรให้มาจากเลือกตั้ง 4.การ
สร้างความสมดุลในการตรวจสอบขององค์กรอิสระ  5.ในส่วนของงบประมาณ อยากให้ฝ่าย นิติบัญญัติ และฝ่าย
บริหาร เสนอการแปรญัตติให้ตรงความต้องการประชาชน 6.การเสนอกฎหมายให้สิทธ์ิเฉพาะส.ส. และประชาชน
เท่านั้น 7.การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยการพิจารณา 3 วาระ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา คือยึดหลัก
สมาชิก 2 สภาเป็นหลัก และ8.เห็นด้วยที่จะให้ผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง เพื่อยึดโยงประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/764149 
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20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:59 น.      
เทพไท'โต้ยิบ9ข้อจี'้มัลลิกา'ลาออกปัดรับงานเลื่อยขาเก้าอ้ีพร้อมแจงคดีตัวเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 20มี.ค.63-ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า 
จากได้ท าหนังสือยื่นถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะกรรมการบริหารพรรค ให้
ด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน สมาชิกพรรคที่ถูกข้อกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัย 
และขอให้สมาชิกพรรคผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลาออกนั้น ตนมีเหตุผลที่จะช้ีแจงดังนี้ 1.เป็นไปตามหลักการ และ
จุดยืนของพรรค ที่เคยปฏิบัติกันมา เมื่อมีสมาชิกพรรคผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ถูกข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต เช่น นายวิฑูรย์ นามบุตร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถูกข้อกล่าวหา ได้ใช้
เวลาไม่เกิน7วัน ได้ลาออกจากต าแหน่ง นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกข้อกล่าวหาไม่
เกิน5วัน ก็พิจารณาตัวเองลาออก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ถูก ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิดได้
เพียง2วัน ก็ลาออกจากต าแหน่ง ทั้งๆที่ได้รับเลือกจากประชาชนเกิน1ล้านคะแนน ท างานได้แค่6เดือนเท่านั้น 
 "แต่กรณีของนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ถูกข้อกล่าวหามาเป็นเวลาเกิน7วันแล้ว ยังไม่มีความชัดเจน
ในการด าเนินการใดๆจากพรรค ดังนั้น จึงท าหนังสือเพื่อเร่งรัดให้มีการสอบสวน เพื่อไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียหายอีกต่อไป" 
 นายเทพไท กล่าวต่อว่า 2.การลาออกจากต าแหน่งระหว่างการสอบข้อเท็จจริงเป็นสง่างาม เมื่อสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วไม่พบความผิด สามารถเข้ากลับมารับต าแหน่งเดิมได้อีก เพราะต าแหน่งที่ ปรึกษารัฐมนตรี เป็นเพียง
ต าแหน่งที่แต่งตั้งโดยมติ ครม.ซึ่งต่างกับต าแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องได้รับโปรดเกล้า และถวายสัตย์ปฎิญานก่อนเข้ารับ
ต าแหน่ง และถ้าถามว่าไวไปหรือไม่ในการออกมาเรียกร้องให้ลาออก ขอเรียนว่าไม่ได้เร็วเกินไป ได้ให้เวลากับเหตุการณ์
ที่เกิดข้ึนพอสมควรแล้ว 
 3.ตนกับนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ไม่ได้มีความขัดแย้งเป็นการส่วนตัว ไม่มี
ความอิจฉาริษยา หรือท าไปเพื่อหวังผลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น เพราะถ้าหากนางมัลลิกา ลาออกจากต าแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรี ตนเองก็ไม่มีสิทธ์ิจะเข้าไปรับต าแหน่งดังกล่าวแทน จะกล่าวหาว่าไปขับไสไล่ส่งเพื่อนร่วมพรรคก็ไม่เป็นความ
จริง เราต้องยึดหลักการของพรรคมากกว่าตัวบุคคล4.การด าเนินการในเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองภายในพรรค ไม่ใช่ความ
ขัดแย้ง ที่ต้องการเปลี่ยนข้ัวการเมืองในพรรค เพราะตนเองเลือกนายจุรินทรเ์ป็นหวัหน้าพรรค แต่เป็นเรื่องของหน้ากาก
อนามัยขาดแคลน ประชาชนเดือดร้อน หาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ แต่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีนักการเมืองหญิง เป็นที่ปรึกษา
รัฐมนตรี มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงต้องการจะพิสูจน์ความจริง ท าความจริงให้ปรากฎว่ามีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไป
เกี่ยวข้องจริงหรือไม่ และที่ลงช่ือในหนังสือเพียงคนเดียว เพราะไม่ต้องการให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ไม่อยากร่วมรัฐบาลบ้าง กลุ่มโหวตสวนญัตติ ม.44บ้าง หรือกลุ่ม17ส.ส.ไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัสบ้าง 
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 5.เรื่องนี้ไม่ใช่ขบวนการเลื่อยขาเก้าอี้รัฐมนตรีคนใด เพราะข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีเท่านั้น และบรรยากาศในขณะนี้ยังไม่มีว่ีแววการปรับ ครม.เลย ส าหรับผมก็ได้ประกาศมาโดยตลอดว่าจะไม่
เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดน้ีอย่างเด็ดขาด 
 6.ข้อกล่าวหาว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นการรับงานทางการเมืองของบางกลุ่มมา และเป็นพวก
เดียวกับนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะผมกับนายอัจฉริยะไม่ได้รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว และได้สัมภาษณ์เรียกร้องให้นายอัจฉริยะเปิดเผยช่ือจริงของคนที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยกลับยงั
โดนนายอัจฉริยะ ดูถูก เหยียดหยาม ไม่ให้ราคาข้อเรียกร้องของผม จึงไม่ใช่คนพวกเดียวกัน หรือรับงานกันมาเพื่อหวัง
ผลทางการเมืองอย่างแน่นอน" นายเทพไท กล่าว 
 7.การกล่าวหาว่าตนมีคดีความ ตกเป็นจ าเลยในศาล ท าไมไม่แสดงสปิริตโดยการลาออกจาก ส.ส.นั้น ขอ
ช้ีแจงว่า ตนเองมีหลายคดีตั้งแต่เป็นโฆษกส่วนตัวนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จัดรายการ
สายล่อฟ้า เป็นคดีหมิ่นประมาท และคดีเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราชเป็นคดีอาญา ไม่ได้เป็นคดีทุจริตต่อหน้าที่ 
แต่ถ้าหากตนได้ใช้หน้าที่ ส.ส.ไปตบทรัพย์ เรียกรับผลประโยชน์ หรือทุจริตต่อหน้าที่โดยมิชอบ ตนก็พร้อมจะแสดงความ
รับผิดชอบโดยการลาออกจากต าแหน่งในทันที 
 8.ขอท าหน้าที่พิทักษ์อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ 10 ข้อ และเงื่อนไข3ข้อในการเข้าร่วมรัฐบาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ3เรื่องการทุจริต จะต้องบังคับใช้กับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นให้กับพรรค
ประชาธิปัตย์แต่อย่างใด 
 และ9.ขอขอบคุณหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ตั้งคณะกรรมการจ านวน5คน เพื่อสอบข้อเท็จจริงว่า 
สมาชิกพรรค เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยหรือไม่ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่เป็น
อุดมการณ์ในการท างานการเมืองของพรรคต่อไป และคณะกรรมการชุดนี้ต้องสอบคู่ขนานกับการตรวจสอบของ
คณะกรรมาธิการ ปปช.และส านักงานต ารวจแห่งชาติด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60342 
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20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:05 น 
ปปช.เปิดคลังสมบัติ ส.ส.-ส.ว. ป้ายแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 มี.ค 63 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด าเนินการ
เปิดเผยรายการบญัชีทรพัย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 2 ราย คือ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแกน่ 
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีเข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค.63 โดยนายสมศักดิ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 
12,482,702 บาท มีหนี้สิน 3,500,000 บาท พร้อมระบุว่า เป็นเงินกู้ที่มีหลกัฐานเปน็หนังสือจากนางนภาพร ควรสนธิ มี
ที่อยู่ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ท าสัญญากู้เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 
8,982,702 บาท อย่างไรก็ตาม นายสมศักดิ์ ระบุว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นที่ดิน 6 โฉนด มูลค่ารวม 11,031,950 บาท 
ซึ่งทั้งหมดเป็นที่ดินที่ ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ไม่มีทรัพย์สินอื่นแต่อย่างใด 
 ขณะที่นายจัตุรงค์ เสริมสุข ส.ว. กรณีเข้ารับต าแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 พร้อมคู่สมรส นางนิภาภัทร 
เสริมสุข อาชีพแม่บ้าน ค้าขายเล็กน้อยที่บ้านพักอาศัย นายจัตุรงค์ ระบุเดิมมีอาชีพทนายความ ที่อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,731,992 บาท  มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,227,791 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 22,504,201 บาท ทั้งนี้นายจตุรงค์ ระบุว่ามีทรัพย์สินอื่น จ านวน 18 รายการ 
มูลค่ารวม 20,677,000 บาท อาทิ ปากกา ชุบทองดูปองต์ นาฬิกาข้อมือชายยี่ห้อหรู นาฬิกาฝังเพชร แหวนทอง แหวน
เพชร แหวนทองล้อมเพชร ต่างหูทองฝังเพชรรูปหัวใจ ต่างหูทอง ต่างหูเพชร สร้อยคอทองค าพร้อมจี้ ชุดเหรียญพระ
มหาชก พระเครื่องสมเด็จวัดระฆัง(ที่ระบุว่ามูลค่า 20 ล้านบาท) 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60347 
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ทรัพย์สิน ส.ส.-ส.ว.ใหม่! ‘สมศักด์ิ’ พปชร. 12 ล.- ‘จัตุรงค์’ 26 ล.-สมเด็จวัดระฆัง 20 ล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทรัพย์สิน 2 ส.ส.-ส.ว.ป้ายแดง ‘สมศักดิ์ คุณเงิน’ พปชร. 12.4 ล้าน ท่ีดิน 6 แปลง ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 11 
ล้าน ‘จัตุรงค์ เสริมสุข’ 26.7 ล้าน มีพระสมเด็จวัดระฆัง 1 องค์ 20 ล้าน ชุดเหรียญพระมหาชนก 5 ล้าน 
 ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่ อวันที่  20 มี .ค. 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับต าแหน่ง 2 ราย ได้แก่ 
 1.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ แจ้งสถานะว่าหย่า มีท รัพย์สินทั้งสิ้น 
12,482,702 บาท เป็นเงินฝาก 7 บัญชี 150,752 บาท ที่ดิน 6 แปลง (ในพื้นที่ ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ทั้งหมด) 
11,031,950 บาท บ้าน 1 หลัง 1 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน 3 แสนบาท มีหนี้สิน 3.5 ล้านบาท เป็นหนี้กับนางนภาพร 
ควรสนธิ เมื่อ 17 ม.ค. 2563 
 มีรายได้ (ไม่ระบุว่าต่อปี หรือระหว่างด ารงต าแหน่ง) จากเงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง ส.ส. 1,362,720 
บาท มีรายจ่ายรวม 378,360 บาท เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 3.6 แสนบาท เบี้ยประกันสุขภาพ 18,360 บาท 
 ส าหรับนายสมศักดิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 
2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.พื้นที่เดิม ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต คดีกล่าวหาพัวพันการจ้าง
วานฆ่าอดีตปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศาลไม่ให้ประกันตัว ท าให้สิ้นสุดสภาพการเป็น ส.ส. 
 2. นายจัตุรงค์ เสริมสุข ส.ว. มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 26,731,992 บาท มีหนี้สินรวม 4,227,719 บาท มี
รายได้รวม 1,842,720 บาท มีรายจ่ายรวม 571,200 บาท 
 ทรัพย์สินที่น่าสนใจ แจ้งครอบครองพระเครื่องสมเด็จวัดระฆัง 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2533 มูลค่า 20 ล้าน
บาท ชุดเหรียญพระมหาชนก 1 ชุด (3 เหรียญ) ได้มาเมื่อปี 2539 มูลค่า 5 ล้านบาท 
 ส าหรับนายจัตุรงค์ เสริมสุข ถูกเลื่อนข้ึนมาเป็น ส.ว. แทนนายชยุต สืบตระกูล อดีต ส.ว. ที่ถูกศาลฎีกา
พิพากษาจ าคุก คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินตาบอดของ กทม. เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งเลขานุการนายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าฯ 
กทม. ท าให้สิ้นสุดสภาพการเป็น ส.ว. 
 
อ้างอิง  : https://www.isranews.org/article/isranews/86591-isranews-23.html 
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 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไลฟ์ทางเฟซบุ๊ก บรรยาย
ทางไกลในฐานะอาจารย์พิเศษ ในหัวข้อ “ทางเลือกของคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ move on” ให้กับนักศึกษา
โครงการเศรษฐวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพูดถึงสิ่งที่นักศึกษาที่เข้าร่วมการบรรยายใน
วันน้ีจะต้องเจอในอนาคต ซึ่งเกิดจากปัจจัย 3 ประการ อันได้แก่ 1) ภาวะเศรษฐกิจมหภาค 2) โครงสร้างอ านาจ ปัญหา
ทางการเมือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ 3) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 นายธนาธร กล่าวว่า ในด้านเศรษฐกิจมหภาพ เศรษฐกิจปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มถดถอยอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะมีไวรัส covid-19 หรือไม่ และสถานการณ์ของ covid-19 ก็ก าลังมาซ้ าเติมสถานะของเศรษฐกิจไทยให้เลวร้าย
ลงไปอีก แน่นอนว่าจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการจับจ่ายใช้สอย จะน ามาสู่การลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศในปี 2020 การส่งออกที่เป็นที่พึ่งของเศรษฐกิจไทยมาตลอดก็ติดลบ เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่าง
จีนและสหรัฐอเมรกิาที่เพิ่งผา่นไป เมื่อการส่งออกซึ่งไม่ได้ดีเป็นทุนอยู่แล้ว มาเจอกับจ านวนนักท่องเทีย่วที่ลดลงและการ
บริโภคที่ลดลง เศรษฐกิจไตรมาส 1-2 และอาจจะ 3 ด้วยจะติดลบแน่นอน ในกรณีที่ดีที่สุดคือ จะกลับมาดีได้ในไตรมาส 
4 ของปี 2563 ในด้านปัจจัยโครงสร้างอ านาจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปัญหาที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร 
คือโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนรวย และท าให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจน
สูงข้ึน ในปี 2016 ความมั่งค่ัง 58% อยู่ในมือของคนเพียง 1% แต่ในปี 2018 ความมั่ง 67% อยู่ในมือของคนเพียง 1% 
ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
 “หลังการยึดอ านาจ รัฐบาลประยุทธ์ 1 เสนอเศรษฐกิจโมเดลประชารัฐ ด้วยความเช่ือที่ว่ากลุ่มทุนใหญ่กับ
ภาครัฐร่วมกันออกแบบและจัดการนโยบาย จะดึงให้กลุ่มทุนขนาดกลางขนาดเล็กและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนได้ 
หลักคิดคือกลุ่มทุนใหญ่เป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจ เปิดเสรีดึงกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการใช้บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐดูแลคนยากไร้ แต่ในความเป็นจริงที่เกินข้ึน แนวโน้มที่น่าจะได้เห็นมีอยู่สี่ประการ คือ 1) การให้ทุนใหญ่ก าหนด
ทิศทางประเทศ จะท าให้เกิดการผกูขาดทางเศรษฐกิจที่มากข้ึน 2) อ านาจที่มาจากการแต่งตั้ง การท ารัฐประหาร สูงกว่า
เสียงประชาชนท าให้ความเหลื่อมล้ าทางสงัคมรนุแรงมากขึ้น 3) แนวคิดที่พึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลกั จะท าให้
ประเทศไทยเติบโตแบบไร้เทคโนโลยี และ 4) การกดทับกีดกันเสรีภาพจะน าไปสู่อุปสรรคในการพัฒนามนุษย์และ
นวัตกรรม” นายธนาธร กล่าว 
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 นายธนาธร กล่าวว่า ปรากฏการณ์การผูกขาดทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด มีตัวอย่างเช่นกรณีการใช้มาตรา 
44 แก้กฎระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในการประมูลต่อสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีในสนามบิน , การที่
ประเทศไทยมีจ านวนธนาคารต่อสัดส่วนประชากรน้อยที่สุด อยู่แค่ 0.33 ธนาคารต่อประชากร 1 ล้านคน, กรณีการใช้
มาตรา 44 ยืดการจ่ายช าระค่าสัมปทานให้กับกลุ่มทุนทีวีดิจิทัลและกลุ่มทุนโทรคมนาคมมูลค่ากว่า 23,664 ล้านบาท, 
กรณีรถไฟฟ้าสายสีทองที่เป็นสถานีทางตัน มีสถานีจอดที่หน้าห้างสรรพค้าขนาดใหญ่ ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่จะเป็น
รถไฟฟ้าสายรองในการเช่ือมสายสีเขียว สีม่วง และสีแดงเข้าด้วยกัน สิ่งที่ตนยกมาให้เห็น ก็เพื่อต้องการท าให้เห็นความ
เช่ือมโยงระหว่างอ านาจทางการเมืองกับการผูกขาดทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างรัฐและทุน หนทาง
ท ามาหากินของคนธรรมดาเป็นเรื่องยากเย็น กลุ่มทุนขนาดใหญ่พึ่งพิงอ านาจรัฐ การออกกฎหมายที่เอื้อผลประโยชน์ ที่
ปิดโอกาสไม่ให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ตัวเองสั่งสมความมั่งค่ังได้” นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ กลุ่มทุนขนาดใหญ่จะท าธุรกิจเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ OEM 
หรือสินค้าที่ต้องใช้นวัตกรรมข้ันสูง ท าการแข่งขันในตลาดโลก ไปช่วงชิงส่วนแบ่งมูลค่าในตลาดโลกกลับเข้ามาใน
ประเทศไทย ในขณะที่สินค้าพื้นฐาน, สินค้าข้ันปฐมภูมิ, สินค้าทุติยภูมิ ควรเป็นโอกาสของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่งในโมเดลเช่นนี้ต่างหากที่จะสามารถน าไปสู่การดึงให้กลุ่มทุนขนาดกลาง-ขนาดเล็ก และประชาชนได้รับ
ส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจได้อย่างถ้วนหน้า แต่ในกรณีของประเทศไทย กลุ่มทุนใหญ่เลือกที่จะครอบครองตลาดสินค้าปฐม
ภูมิ-ทุติยภูมิ และมาเบียดบังผูป้ระกอบการในสนิค้าข้ันพื้นฐาน สิ่งนี้น าไปสู่ค าถามต่อไป ว่างบประมาณที่มีอยู่ในประเทศ
ควรต้องใช้เพื่อใคร การเอื้อประโยชน์ที่ตนพูดมามีต้นทุนจากภาษีของประชาชนทั้งนั้น ไม่ว่าจะในรูปแบบงบประมาณที่
ต้องจ่ายไปหรือรายได้ที่จะหายไปของรัฐจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน ค าถามคืองบประมาณของประเทศที่มีอยู่ 3.3 
ล้านล้านบาท มีส่วนที่เป็นงบผูกพัน 2.1 ล้านบาท เป็นงบประมาณที่รัฐบาลออกแบบเองได้ 1.2 ล้านล้านบาท ถ้าเราเอา
งบส่วนน้ีมาดูแลคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนส่วนน้อยของประเทศ ประเทศของเราจะก้าวไปไกลได้มากแค่ไหน 
 “ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ง AI และ automation ก าลังส่งผลกระทบต่อทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม ธุรกิจสื่อ ธุรกิจธนาคาร การเงิน บริการ ให้ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า ส าหรับงานในอนาคตข้างหน้า 
สิ่งที่ส าคัญมากนอกจากสมองฝั่งที่ท างานในด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์) แล้ว สิ่งที่
ส าคัญมากคือจินตนาการ เพราะทุกวันน้ีเรามีคอมพิวเตอร์ เซนเซอร์ แอพพลิเคช่ัน โปรแกรมต่างๆที่ทดแทนการท างาน
บางส่วนของสมอง มือ หู จมูก ตา ปากได้หมดแล้ว แต่สิ่งที่ AI และ automation ยังทดแทนไม่ได้คืองานประเภท 3C 
(Creative, Craft, Care)” นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่า ส่วนจะรับมือกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่เหล่าน้ีอย่างไร แน่นอนว่า ในแต่ละ
สังคมก็มีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือการน าเอาเทคโนโลยีเหล่าน้ีมารับใช้สังคม รับใช้ประชาชนส่วนใหญ่ 
รับใช้โลก เช่น ในเมื่อเราสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณเท่าเดิมโดยใช้จ านวนคนที่น้อยลงแล้ว เราสามารถลดเวลาการ
ท างานต่อสัปดาห์ลงได้ อย่างที่ในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วได้ท ามา เช่นในเยอรมนีมีการลดเหลือแค่ 28 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์แล้ว ท าให้ประชาชนมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว อยู่กับครอบครัว ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ชีวิตส่วนตัวมากขึ้น 
โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2074264 
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 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อ.คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความแสดง
ความเห็น กรณีมาตรการที่ถูกก าหนดโดย กพท. ที่อาจจะเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า 
 ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมเองไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ หากแต่มีประเด็น
ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของรัฐในช่วงการระบาดของ covid-19 ซึ่ง
ล่าสุดมีผู้สอบถามผมมาเกี่ยวกับมาตรการที่ถูกก าหนดโดย กพท. บางประการ ณ ที่นี้ 
 การออกมาตรการต่างๆ ของรัฐ "ส าหรับคนไทย"  ที่จะเข้ามายังประเทศไทยจากประเทศต่างๆ ในช่วงการ
แพร่ระบาดของ covid-19 นั้น จริงอยู่ว่ารัฐเองจะต้องค านึงถึงการป้องกันการติดต่อของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมทีจะช่ังน้ าหนักกับ “เสรีภาพในการเดินทางของ” ซึ่งถูกรับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ 
ด้วย กล่าวให้ชัดเจนย่ิงข้ึน เสรีภาพในการเดินทางของพลเมืองไทยถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญให้มีสถานะเป็น "เสรีภาพ
สัมบูรณ์" (Absolute freedom) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกรับรองไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2492 (ม.41) ตราบจน
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ม.39) 
 ดังนั้น มาตรการต่างๆ ของรัฐหากมีลักษณะของการเพิ่มภาระอันมีลักษณะของการเข้าไปก าหนดเงื่อนไข
ก้าวล่วงเข้าไปกระทบต่อสารัตถะแห่งสิทธิ ย่อมสุ่มเสี่ยงกับการขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
 การที่ผมกล่าวเช่นน้ีมิได้หมายความว่ารัฐเองจะไม่สามารถมีมาตรการใดๆ ในการป้องกันการระบาดของ
เช้ือ covid-19 ได้เลย เพราะต้องไม่ลืมว่ารัฐเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องท าให้รัฐนั้นด ารงคงอยู่ได้อันเป็นหลักการพื้นฐานทาง
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน กล่าวให้ชัดเจนยิ่งข้ึน รัฐสามารถมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุม หรือเฝ้าระวังกลุ่มพลเมือง
ไทยที่เข้าประเทศและอาจอยู่ในข่ายของบุคคลที่เสี่ยงกับการติดเช้ือได้ แต่กรณีอาจเป็นปัญหาในทางรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือ อาจขัด หรือแย้งต่อ ม.39 ของรัฐธรรมนูญ หากปรากฏว่ามาตรการของรัฐนั้นๆ มีลักษณะเป็นการห้ามมิให้
พลเมืองไทยเข้ามาในประเทศเลย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2073543 
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วันที่ 20 มีนาคม 2563 - 19:05 น. 
พริษฐ์ : ยุบสภาไม่พอต้องแก้ รธน. ประชาธิปไตย ไม่จ าเป็นต้องแลกด้วยเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์พิเศษ 
โดย ปิยะ สารสุวรรณ 
การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหนุ่ม-คนสาว นักเรียน-นักศึกษา “แฟลชม็อบ” เป็นไฟลามทุ่ง 
จากลานปัญญาชนสาดส่องแสงไฟแห่งความหวังไปถึงรัฐสภา-ท าเนียบรัฐบาล 
“ประชาชาติธุรกิจ” สนทนาพิเศษ “ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ” นักการเมืองเลือดใหม่ ที่ผันตัวเองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่-
Newdem ในสนามนักเลือกตั้ง-กติกาก ามะลอ 
สู่นักเคลื่อนไหว สตาร์ตอัพลงสมรภูมิประชาชน “ถือธง” มติมหาชน อาสายืนแถวหน้า โยนข้อเสนอถึงผู้มีอ านาจเปิดวง
แก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
3 ปัจจัยแฟลชม็อบ 
“ไอติม” หัวขบวนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า เป็น “กระจกสะท้อน” ความ “ไม่พอใจ” ของคนหนุ่ม-คนสาว คนรุ่นใหม่ 
ต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 3 ประการ 
ประการแรก ความไม่พอใจระบบการเมืองปัจจุบัน เป็นระบบที่ห่างเหินกับค าว่าประชาธิปไตย ระบบที่ทหารเข้ามา
แทรกแซงการเมือง รัฐบาลไม่มีความชอบธรรม 
ประการท่ีสอง ความไม่พึงพอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่โปร่งใส เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน เงินภาษีถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศ หรือใช้เพื่อเอื้อคนบางกลุ่ม 
ประการท่ีสาม ความไม่พึงพอใจรัฐบาลในประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิกฤต เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด-19 
วิกฤตสุขภาพ 
ข้อเสนอชิงบวก-ลดแรงปะทะ 
“ไอติม” คาดเดาไม่ได้ว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนในรอบ 30 ปี จะเป็นไฟลุกโชน-แตกหัก เพราะเมื่อโลกก้าว
เข้าสู่ยุคใหม่ วิธีการชุมนุมย่อมเปลี่ยนไป 
“เมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงการชุมนุม คาดหวังว่าคนจะออกมาอยู่ในสถานที่หนึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน เป็นวัน 
เดือน ปี แต่ปัจจุบันมีลักษณะเป็นแฟลชม็อบ ที่มาวันเดียว 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง ต่างคนต่างแยกย้าย เป็นวิวัฒนาการการ
ชุมนุม” 
 
 

https://www.prachachat.net/
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“แฟลชม็อบท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่ต้องเสียสละหลายอย่าง แทนที่จะลางาน ลาเรียนเป็นวัน ๆ  ก็มา
เพียงช่ัวโมง สองช่ัวโมง แล้วก็แยกย้ายกลับไป แต่สามารถแสดงพลังได้ ความเสี่ยงเรื่องความรุนแรงน้อยลง ไม่เสี่ยงต่อ
สุขภาพ” 
สิ่งที่เขาอยากเห็น คือ ไม่เกิดการสูญเสีย-นองเลือด ซ้ ารอยเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 6 ตุลาฯ และพฤษภาทมิฬ 
“ความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด หวังว่าจะไม่มีการสูญเสีย ท าอย่างไรให้ได้มาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชน ได้ประเทศที่มีกติกาโดยชอบธรรม” 
“ระดมความคิดสร้างสรรค์ แสดงพลังอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยง การชุมนุมต่อเนื่องเป็นวัน สัปดาห์ เดือน บนท้องถนน 
อาจสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง การปะทะ กองทัพน าไปเป็นเงื่อนไข-ข้ออ้างของการรัฐประหาร” 
“ก้าวถัดไป คือ การรวบรวมข้อเสนอเชิงบวกให้ได้มากที่สุด ออกมาแสดงพลังทุกกลุ่มโดยมีจุดร่วมในข้อเสนอ และ
เดินหน้าไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ” 
แก้รัฐธรรมนูญดับไฟคนหนุ่มสาว 
“ไอติม” โยนข้อเสนอจุดร่วม-สงวนจุดต่าง คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ลดแรงความไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 
“บางคนบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ พอแล้ว แต่ผมคิดว่าไม่พอ เพราะท้ายที่สุดอาจจะมี
นายทหารอีกคนเข้ามาท าหน้าที่แทน และยังอยู่ภายใต้กติกาเลือกตั้งเหมือนเดิม ยังมี ส.ว. 250 คน ยังมีกรรมการ
เลือกตั้งชุดเดิม” 
ยิ่งไปกว่านั้น พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงในเขตเลือกตั้งได้ต้องมีสมาชิก
พรรคอย่างน้อย 100 คนในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นสิ่งที่ถูกยกเว้นในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 
“ถามว่าพรรคการเมืองไหนบ้างที่มีสมาชิก 100 คน ทุกเขตเลือกตั้ง พร้อม มีอยู่ไม่กี่พรรค พลังประชารัฐครบ ภูมิใจไทย
อาจจะครบ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ไม่แน่ใจ ก้าวไกลและพรรคกล้า ตัดออกไปได้เลยเพราะเป็นพรรคใหม่” 
“ถ้ามีการยุบสภาเกิดข้ึนและเลือกตั้งเรว็ ผู้ที่ได้เปรียบอาจจะเป็นผูท้ี่เขียนกติกา กลายเป็นว่าเราจะได้การเปลี่ยนแปลงที่
เราไม่ต้องการ ฉะนั้น จุดร่วมส าคัญ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ เพราะความไม่พอใจสามารถแก้ได้ด้วยรัฐธรรมนูญ” 
รัฐบาลที่แก้ปัญหาได้จริง คือ รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ และการรวมตัวของกลุ่มคนกี่พรรคก็ได้ที่มีอุดมการณ์ตรงกัน เพราะ
ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท าให้มีพรรคการเมือง 10-20 พรรค เข้ามารวมกันเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ รวมตัวกัน
บนพื้นฐานของผลประโยชน์มากกว่าอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่มีต่อประเทศ ทุกอย่างจึงมาจบลงที่รัฐธรรมนูญ” 
ชูธงแก้รัฐธรรมนูญฝ่าวิกฤต 
“ไอติม” ยืนยันว่า การแก้รัฐธรรมนูญสามารถท าควบคู่กันกับการแก้เรื่อง“ภัยแล้ง-โควิด-เรื่องเศรษฐกิจ” ได้ เหมือน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งขณะนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย ากุ้ง” 
“เราสามารถแก้รัฐธรรมนูญและสร้างกติกาของประเทศที่เอื้อต่อการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ชอบธรรม มีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ การแก้รัฐธรรมนูญกับการแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ  ที่
เช่ือมโยงกันได้” 
ขณะนี้ “ไอติม” เดินสายร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน (con lab) เพื่อสร้างเวทีจ าลองความเข้าใจ หาจุดร่วม-ประนีประนอม
จุดต่าง ทั้งในกรุงเทพฯ ปัตตานี เชียงใหม่ และล าปาง เป็นกลไกภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
“การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการต่อสู้คู่ขนาน 1.การแก้ไขผ่านกลไกรัฐสภา ข้อสรุปของกรรมาธิการศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะเป็นสัญญาณว่า สภาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้หรือไม่” 
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“ผู้มีอ านาจไม่มีความต้องการที่จะแก้ไขจริงหรือไม่ ท้ายที่สุดจะไปตกที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคว่า มีความจริงใจกับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหน อย่างน้อย 2-3 เรื่องที่ทุกพรรคเห็นต้องกัน เช่น การเลือกตั้งนายกฯเป็นเรื่องของ 
ส.ส.” 
“บางพรรคเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้านค่อนข้างเห็นตรงกัน 
ถ้าเราสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้ทุกพรรคการเมืองออกมายืนยันพร้อมกันว่า พร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ส าคัญ 
จะเป็นสัญญาณที่ดี” 
2.ภาคประชาชนยังต้องท างานอย่างหนัก เพื่อสร้างความตระหนักเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญ เข้าใจปัญหา เข้าใจถึง
ความส าคัญ เพื่อร่างข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม และหาจุดร่วมที่ท าให้เดินหน้าอย่างมีเอกภาพ 
รัฐบาลอยู่ได้ กติกาต้องเป็นธรรม 
ความยากของการแก้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ยาก นอกจากกุญแจที่ติดล็อกไว้หลายช้ันแล้ว เจตนาของผู้มีอ านาจก็บ่งช้ีถึง
การกระท าว่าต้องการแก้หรือไม่แก้ เพราะมีพรรคการเมืองได้ประโยชน์จากกติกาที่ “ออกแบบมาเพ่ือพวกเรา” 
“รัฐบาลจะอยู่ได้ ต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ไม่ใช่รัฐบาลที่ได้รับการช่ืนชอบ แต่จะท าอย่างไรให้
คนที่ไม่ได้ช่ืนชอบรัฐบาลยอมรับสถานะของรัฐบาลนั้น ซึ่งมาจากกติกาที่เป็นกลางและชอบธรรม” 
“แต่ชัยชนะที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ได้มา ไม่ได้มาด้วยกติกาที่เป็นกลางและเป็นธรรม กลายเป็นว่าคนที่ไม่พอใจรัฐบาล 
ไม่ใช่เพียงไม่พอใจในผลงาน แต่ไม่พอใจในที่มาของรัฐบาลด้วย ท าให้เสื่อมศรัทธาในที่มาไม่ชอบธรรมผูกมัดรัฐบาลชุด
นี”้ 
“ถ้าคุณยังอยากมีโอกาสมีอ านาจอยู่ต่อ ต้องปรับกติกาให้เป็นกลางและมาสู้กันในเกม เพราะท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนมี
โอกาสที่จะได้รับชัยชนะ มีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนเท่ากัน” 
“ตราบใดที่คุณยังชนะในกติกาที่คุณเขียนเข้าข้างตัวเอง ท้ายที่สุดแล้วคุณอาจได้เข้าไปสู่อ านาจในช่วงระยะสั้น แต่ใน
ระยะยาวศรัทธาของประชาชนจะเป็นหุ้นที่ตกลงมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยน” 
ล้อมวง Democracy Dialogue 
“ไอติม” อยากเห็นตัวแทนผู้มีอ านาจของทุกโครงสร้างอ านาจ เช่น กองทัพ -รัฐบาล-พรรคการเมือง-ข้าราชการ-
เกษตรกร-นักศึกษา-ผู้ประกอบการเข้ามาล้อมวงคุยเป็น democracy dialogue 
สิ่งที่ผู้จัดอยากจะเห็น คือ ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม คนทุกรุ่น ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ เกษตรกร พนั กงานบริษัท 
ข้าราชการ ผู้ประกอบการ อยากเชิญชวนใครจากกองทัพ ใครจากภาคการเมืองมาเข้าร่วมด้วย จะเป็นเรื่องที่ดีมาก 
ลองนึกถึงภาพ ตัดอคติออกหมด มองว่ารัฐธรรมนูญหรือกติกาที่เราอยากเห็น คือ อะไร แล้วมาร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน
ใหม่ ในห้องนั้นมีนักศึกษาคนหนึ่ง มีเกษตรกรคนหนึ่ง มีข้าราชการคนหนึ่ง มีทหารคนหนึ่ง ล้อมวงคุย 
“ผู้มีอ านาจทั้งหมด ยกตัวอย่างไอซ์แลนด์ มีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน มีการจัดวงล้อมคุยกัน
บนหลักการ ให้พื้นที่คนธรรมดาที่มีอ านาจน้อย พูดเยอะที่สุด พูดมากกว่าผู้มีอ านาจ” 
“ไม่ใช่การล้อมวงโดยผู้มีอ านาจถือสิทธ์ิเหนือผู้อื่น หรือพูดได้มากกว่าผู้อื่น หรือมองว่าความคิดของตัวเองเหนือกว่าผู้อื่น 
เป็นการล้อมวงที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันแท้จริง” 
5 ยกเลิก 5 ยกระดับ 
“ไอติม” เปรียบข้อเสนอ 5 ยกเลิก 5 ยกระดับ ที่โยนลงไปใน “พื้นที่ทางความคิด” เปรียบเสมือนไฟล์คอมพิวเตอร์เวอร์
ช่ัน 1 เป็น “living document” หรือ “เอกสารที่มีชีวิต” 
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“ผมไม่ต้องการให้เป็นเอกสารที่ตายตัว อยากให้เป็นเหมือน living document หรือเอกสารที่มีชีวิต ที่ถูกเปลี่ยนอยู่
ตลอด ไม่ได้มีเพียงเวอร์ช่ัน 1 แต่มีเวอร์ช่ัน 2 เวอร์ช่ัน 3 สามารถหยิบยกไปใช้ต่อ ถกเถียง ดัดแปลงได้ทั้งหมด” 
“เวอร์ช่ันสุดท้าย ต้องเป็นเวอร์ช่ันที่ประชาชน 60 ล้านคน ไปแตะมันแล้ว เป็นข้อเสนอที่มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนมี
โอกาสในการมีส่วนร่วม ตัวช้ีวัดของความส าเร็จ คือ ปริมาณและการมามีส่วนร่วมของประชาชน มากกว่าตัวเนื้อหาทาง
วิชาการ เพื่อปรับเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน” 
ประชาธิปไตย-เก้าอ้ีสามขา 
“ไอติม” คือ คนแรก ๆ ที่ “จุดพลุ” เรื่องการปฏิรูปกองทัพ-ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เขาจึงยอมรับว่า ต่อให้เขียน
รัฐธรรมนูญดีอย่างไร ถ้ากองทัพยังท ารัฐประหารอยู่ รัฐธรรมนูญก็จะถูกฉีกซ้ า -ซาก ดังนั้น ประชาธิปไตยจึงเหมือน 
“เก้าอี้สามขา” 
“การท ารัฐประหาร คือ การใช้อ านาจเหนือรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญดีแค่ไหน ถ้ากองทัพยังท ารัฐประหาร
อยู่ รัฐธรรมนูญต่อให้เขียนดีแทบตายก็แก้ปัญหาการรัฐประหารไม่ได้” 
“เราต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดก่อน และหาวิธีการอื่นเพื่อปฏิรูปโครงสร้างประเทศให้มีโอกาสท ารัฐประหารน้อยลง 
เช่น การปฏิรูปกองทัพ การมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพื่อหาทางออกภายใต้กลไกรัฐสภา-กลไกประชาธิปไตย” 
ถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยที่ยืนอยู่บนเก้าอี้ได้และไม่ล้ม ขาที่ 1 ต้องมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาที่เป็นประชาธิปไตย 
ไม่ใช่ดูเหมือนว่าเป็นขาที่แข็งแรง แต่จริง ๆ เป็นขาปลอม เป็นขาที่อ่อนแอ และไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยจริง 
ขาท่ี 2 คือ ขาของการปฏิรูปกองทัพ กองทัพอยู่ภายใต้พลเรือนจริง และขาท่ี 3 คือ การสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-434968 
 
 
 
                   
    
       
                

https://www.prachachat.net/politics/news-434968

