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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 มถิุนายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' แฉจ้าง 300 ไม่ต้องไปลต. ให้ จนท. กาบัตรผีแทน 7 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์'ไม่จบ! ปูดซื้อเสียงเลือกซ่อมล าปาง จ้างหัว 300 8 
3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โชว์หลักฐานทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 9 
4 สยามรัฐออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” แฉปมทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปางจ่อยื่น กกต. ตรวจสอบ 10 
5 MGR ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” แฉทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง “นายอ าเภอเสริมงาม”  

ใช้อ านาจรัฐเป็นหัวคะแนน จ่อยื่น กกต.ตรวจสอบ 
11 

6 ข่าวสดออนไลน์ เสรีพิศุทธ์ แฉเลือกตั้งล าปางจ้างชาวบ้าน 300 อยู่บ้าน ให้ จนท. 
กาบัตรแทน 

13 

7 มติชนออนไลน์ เสรีรวมไทย อ้างเลือกตั้งซ่อมล าปาง จ้าง 300 บาท อยู่บ้านเฉยๆ ให้ จนท. 
กาบัตรให้ 

14 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ นั่นไง! 'เสรีพิศุทธ์' แถลงเสรีรวมไทยแพ้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 15 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์ เผยเบื้องลึก ลาออกพ้นสมาชิกพรรค รปช. 16 
10 ข่าวสดออนไลน์ ปชช.บุกสภา ร้องแก้ รธน. 'วันนอร์' ชี้ 88 ปี อภิวัฒน์สยาม ถึงเวลาลุกขึ้นสู้! 17 
11 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย จัดครบรอบ อภิวัฒน์สยาม ปลุกแก้รัฐธรรมนูญ  19 
12 ไทยรัฐออนไลน์ "นภาพร" แนะ "บิ๊กตู่" ตั้งใจ "รวมไทยสร้างชาติ" จริง คุย ส.ว.แก้ รธน.ก่อน 22 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยรุมช าแหละยับ รธน.ปี 60 'วัฒนา' ซัดเฮงซวยตั้งแต่แรก 23 
14 มติชนออนไลน์ สนท.อ่านประกาศ ‘คณะราษฎร’ ประชาชนชู 3 นิ้ว กางป้าย 26 
15 ข่าวสดออนไลน์ แน่นสกายวอล์ค! ชู 3 นิว้พรึ่บ "สนท." อ่านประกาศคณะราษฎร 28 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฟังไว้ 'จตุพร' ชี้ 24 มิถุนาแค่เหตุการณ์หนึ่งของประวัติศาสตร์ 29 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู่' ลั่นกลไกประชาธิปไตยเป็นแบบนี้ รื้อแล้วสร้างใหม่วันเดียวไม่ได้ 31 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ แย่งโหน 88 ปีปชต. ภาคปชช.ทวงคืนมรดกคณะราษฎร 33 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู่' คึก ครม.พรรคร่วมสุดปึ้ก 39 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ ‘หมุดคณะราษฎร: หมุดก าเนดิรัฐธรรมนูญ’ ความหมายที่ไม่เคยหายไป 42 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ป้อมค่าย พี่น้อง "3 ป." บ้านป่ารอยต่อ 45 
3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ครช. บุกสภาฯ อ่านประกาศปฏิวัติ 2475 หน้ารัฐสภา 47 
4 ข่าวสดออนไลน์ 88 ปี ปฏิวัติสยาม : จาก 2475 ถึง 2563 รวมภาพกิจกรรมร าลึกการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 
48 

5 ข่าวสดออนไลน์ คณะราษฎร : ย้อนเหตุการณ์ส าคัญของไทย 88 ปี บนเส้นทาง
ประชาธิปไตยหลังปฏิวัติสยาม 

50 

6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 24 มิถุนายน 88 ปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปชต.ไทยไม่เดินเป็น
เส้นตรง 

55 

7 ข่าวสดออนไลน์ คณะราษฎร : วิกฤตโควิด-19 ท าให้เกิดปรากฏการณ์ "การเกิดใหม่
ของคณะราษฎร" 

58 

8 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ร าลึก 24 มิถุนายน 2475 บทบาท “สามัญชน” ร่วมอภิวัฒน์ 60 

9 เนชั่นออนไลน์ 88 ปีประชาธิปไตย สานต่อและท าลาย 'คณะราษฎร' 64 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 24 มิถุนา' มรดกคณะราษฎร VS มรดก คสช. และเป้าหมายการเมือง 66 
11 มติชนออนไลน์ 88 ปี 24 มิถุนายน 2475 ยุทธการ ปักธง “ความคิด” 69 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะท างานศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบติดตามเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะท างานศกึษาและวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดแนวทางการพฒันา

ระบบตดิตามเรือ่งรอ้งคดัคา้นการเลอืกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
สอบสมัภาษณพ์นกังานเพือ่เลือ่นและแตง่ตัง้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้  
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ข่าวอ้างอิง 
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พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

'เสรีพิศุทธ์' แฉจ้าง 300 ไม่ตอ้งไปลต. ให ้จนท. กาบัตรผีแทน 

 
“เสรีพิศุทธ์”แฉจ้างชาวบ้าน300บาท อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ต้องไปเลือกตั้ง แล้วให้จนท.กาบัตรผีแทนให้ ยุชาวล าปางส่ง
เบาะแสทุจริตแลกรางวัลน าจับจาก กกต. 3แสนบาท 
 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.  ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลง
ถึงผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จ.ล าปางว่า ยืนยันว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีการซื้อเสียง จากการการลงพื้นที่เลือกตั้ง
ซ่อม ตนได้รับจดหมายน้อยและบัตรสนเท่ห์มากมายเกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลางและใช้อ านาจรัฐจากนายอ าเภอบาง
แห่งในพ้ืนที่ให้ช่วยเหลือผู้สมัครพรรคหนึ่ง รวมถึงข้อมูลแจกเงินซื้อเสียง 300บาทต่อหัว เรื่องนี้พรรคเสรีรวมไทยได้ยื่น
เรื่องต่อกกต.ล าปาง ให้ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่วางตัวไม่เป็นกลาง ขอให้
กกต.ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง  
 ล่าสุดมีหลักฐานใหม่เป็นอ้างเป็นรายชื่อผู้ท าโพล แต่รายละเอียดเป็นรายชื่อชาวบ้าน 30คนในหมู่ 3บ้านแม่เติน 
อ.เถิน มีทั้งบ้านเลขที่ และเลขที่บัตรประชาชน โดยมีการจ่ายเงินให้ชาวบ้าน 30 คนๆละ 300บาท ไม่ให้ไปเลือกตั้ง แต่
มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กาบัตรแทน และเซ็นชื่อบนบัตรเลือกตั้งแทนให้ ท ากันแบบนี้ 300หน่วย แล้วพรรคเสรีรวมไทยจะไม่
แพ้ได้อย่างไร สมัยตนเป็นต ารวจ ปี2537 เคยไปจับซื้อเสียงที่จ.บุรีรัมย์ หัวละ 300บาท ผ่านมา 30ปี ก็ยัง 300 บาทเท่า
เดิม ไม่ลงทุนเลย ผู้ที่จ่ายเงินดูถูกพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เอาเงินมาให้ 300 บาทเพ่ือให้รัฐบาลนี้ท างานไป 4 ปี หรือ 
1,460 วันหรือเท่ากับจ้างชาวบ้านวันละ 40 สตางค์ต่อวัน 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ถ้าใครมีข้อมูลหลักฐานการซื้อเสียงก็สามารถส่งมาให้ตนได้โดยตรง หรือส่งให้กกต.
ก็ได้ เพราะกกต.มีระเบียบน าจับเรื่องการทุจริตเรืองการทุจริตเลือกตั้ง ถ้าให้เบาะแสจนน าไปสู่การทุจริตได้ จะมีรางวัล
น าจับ 1-3แสนบาท. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781593 
ขำ่วที่เก่ียวขอ้ง : https://www.posttoday.com/politic/news/626838 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/781593
https://www.posttoday.com/politic/news/626838
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วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.42 น. 

'เสรีพิศุทธ์'ไม่จบ! ปูดซือ้เสียงเลือกซ่อมล าปาง จ้างหัว 300 ไมต่้องหย่อนบัตร 
ทุจริต บัตรผ ีกกต. เลอืกตั้งซ่อมล าปาง หย่อนบัตร เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส พรรคเสรีรวมไทย 

 
"เสรีพิศุทธ์"ปูดเลือกซ่อมล าปางจ้าง 300 ไม่ต้องไปหย่อนบัตร-จนท.กาบัตรผีแทน แนะส่งเบาะแสทุจริตแลกรางวัล
น าจับ"กกต."  

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวม
ไทย แถลงถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ว่า ยืนยันว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีการซื้อเสียง จากการลงพ้ืนที่
เลือกตั้งซ่อม ตนได้รับจดหมายน้อยและบัตรสนเท่ห์มากมาย เกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลางและใช้อ านาจรัฐจาก
นายอ าเภอบางแห่งในพื้นท่ีให้ช่วยเหลือผู้สมัครพรรคหนึ่ง รวมถึงข้อมูลแจกเงินซื้อเสียง 300 บาทต่อหัว 
 ทั้งนี้ เรื่องนี้พรรคเสรีรวมไทยได้ยื่นเรื่องต่อ กกต.ล าปาง ให้ตรวจสอบการทุ จริตที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงให้
ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่วางตัวไม่เป็นกลาง ขอให้ กกต.ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ไม่ใช่เห็นว่าเป็นบัตรสนเท่ห์แล้ว
ไม่สนใจ ถ้าตรวจสอบดีๆ ก็สามารถสอบหาพยานหลักฐานได้ 
 ล่าสุด มีหลักฐานใหม่เป็นอ้างเป็นรายชื่อผู้ท าโพล แต่รายละเอียดเป็นรายชื่อชาวบ้าน 30 คน ในหมู่ 3 บ้านแม่
เติน อ.เถิน มีทั้งบ้านเลขที่ และเลขที่บัตรประชาชน โดยมีการจ่ายเงินให้ชาวบ้าน 30 คนๆ ละ 300 บาท ไม่ให้ไป
เลือกตั้ง แต่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กาบัตรแทน และเซ็นชื่อบนบัตรเลือกตั้งแทนให้ ท ากันแบบนี้ 300 หน่วย แล้วพรรคเสรี
รวมไทยจะไม่แพ้ได้อย่างไร 

"สมัยตนเป็นต ารวจ ปี 2537 เคยไปจับซื้อเสียงที่ จ.บุรีรัมย์ หัวละ 300 บาท ผ่านมา 30 ปี ก็ยัง 300 บาทเท่า
เดิม ไม่ลงทุนเลย ผู้ที่จ่ายเงินดูถูกพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เอาเงินมาให้ 300 บาท เพ่ือให้รัฐบาลนี้ท างานไป 4 ปี 
หรือ 1,460 วัน หรือเท่ากับจ้างชาวบ้านวันละ 40 สตางค์ต่อวัน" 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ขอให้ กกต.จริงจังตรวจสอบเรื่องนี้ สมัยที่ตนจับก านันเป๊าะ ก็เริ่มต้นจากบัตร
สนเท่ห์ใบเล็กนิดเดียว บอกมีการทุจริตที่พัทยาก็ไปตามจับมาจนได้ ขอย้ าให้ประชาชนใน จ.ล าปาง รักศักดิ์ศรี ถ้าใครมี
ข้อมูลหลักฐานการซื้อเสียงก็สามารถส่งมาให้ตนได้โดยตรง หรือส่งให้ กกต.ก็ได้ เพราะ กกต.มีระเบียบน าจับเรื่องการ
ทุจริตเรื่องการทุจริตเลือกตั้ง ถ้าให้เบาะแสจนน าไปสู่การทุจริตได้ จะมีรางวัลน าจับ 1 - 3 แสนบาท 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501214 
โปลสิติค : https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2676656172584766/?d=n 

 

https://www.naewna.com/politic/501214
https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2676656172584766/?d=n
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พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โชวห์ลักฐานทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง  

 
รัฐสภา 24 มิ.ย.- “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” โชว์หลักฐานจดหมายน้อยชาวบ้านร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต
4 ชี้มีเจ้าหน้าหน้าที่รัฐระดับนายอ าเภอ-ผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วย ลั่น เคยจับก านันเป๊าะ เข้าคุกมาแล้ว แค่นี้กระจอก 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตรประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง  ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ ถึงร้อย
ละ96-97 ว่า ได้ทุ่มเทกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ระหว่างพบปะประชาชนในการลงพ้ืนที่หาเสียงได้รับการต้อนรับอย่างดี 
และมีประชาชนส่งจดหมายน้อยแจ้งเรื่องทุจริตเลือกตั้งมา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  ได้น าจดหมายมาโชว์ต่อสื่อมวลชนหลายฉบับ และอ่านรายละเอียด
เนื้อหาที่ชาวบ้านส่งมา ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้ง และมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
และกล่าวว่าได้น าหลักฐานแจ้งต่อกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดล าปางแล้ว 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตอนลงพ้ืนที่หาเสียงได้ยินข่าวจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง ให้กับผู้สมัคร
รายหนึ่ง บอกว่ามีนายอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้านช่วยพรรคการเมืองหนึ่งหาเสียง มีการแจกเงินให้หัวคะแนนที่บ้าน มีแบบฟอร์ม
กรอกชื่อ เลขบัตรประชาชน บังคับลูกบ้านให้เลือก ข่มขู่ ถ้าไม่เลือก   
 “ผมก็แต่ได้ฟัง เราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายรองรับ ชาวบ้านยังบอกว่ามีการซื้ อ
บัตรประชาชน ขอเลขบัตร เพ่ือไปกาคะแนนแทนกัน จึงท าให้รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการทุจริต แต่ กกต.ไม่สนใจ ปล่อย
ปละละเลย ไม่ได้ยินบ้างหรือว่ามีการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง ผมเคยจับก านันเป๊าะมาแล้ว คงรู้กันนะ นี่มันเป็นใคร
ผู้ใหญ่บ้าน กระจอก ชาวบ้านเขต 4 ล าปาง 5 อ าเภอ ต้องรักศักดิ์ศรีของตัวเอง อย่าให้คนด่าว่าโง่ ไม่รักศักดิ์ศรีตัวเอง 
เลือกได้ผู้แทนเลว ๆ มาจากการซื้อเสียง รัฐมนตรีแป้งมันลงไปช่วยหาเสียง มันก็กล้าท า” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ผู้จ่ายเงินซื้อเสียงดูถูกชาวล าปางมาก เพราะเมื่อค านวณแล้วเงินคนละ 300 บาทที่
แจกให้ชาวบ้านแลกการท างานเท่ากับวันละ 40 สตางค์ต่อวันเท่านั้น ทั้งนี้ใครมีหลักฐานส่งมาให้ตนได้ เรื่องนี้มีระเบียบ 
กกต. ให้รางวัล รายละ 1แสน-3 แสน บาท หากใครแจ้งเบาะแส.-ส านักข่าวไทย        
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef2f41ae3f8e40af8457ed5  
 

https://www.mcot.net/viewtna/5ef2f41ae3f8e40af8457ed5
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“เสรีพิศุทธ์” แฉปมทุจริตเลอืกตั้งซอ่มล าปางจ่อยื่น กกต. ตรวจสอบ 

 
“เสรีพิศุทธ์”แฉจ้างชาวบ้าน 300 บาท อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ต้องไปเลือกตั้ง แล้วให้จนท.กาบัตรผีแทนให้ ยุชาวล าปาง
ส่งเบาะแสทุจริตแลกรางวัลน าจับจากกกต. 3 แสนบาท 
 วันที่ 24 มิ.ย.63 ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลง
ถึงผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จ.ล าปางว่า ยืนยันว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีการซื้อเสียง จากการการลงพื้นที่เลือกตั้ง
ซ่อม ตนได้รับจดหมายน้อยและบัตรสนเท่ห์มากมายเกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลางและใช้อ านาจรัฐจากนายอ าเภอบาง
แห่งในพ้ืนที่ให้ช่วยเหลือผู้สมัครพรรคหนึ่ง รวมถึงข้อมูลแจกเงินซื้อเสียง 300บาทต่อหัว เรื่องนี้พรรคเสรีรวมไทยได้ยื่น
เรื่องต่อกกต.ล าปางให้ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่วางตัวไม่เป็นกลาง ขอให้
กกต.ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ไม่ใช่เห็นว่าเป็นบัตรสนเท่ห์แล้วไม่สนใจ ถ้าตรวจสอบดีๆก็สามารถสอบหา
พยานหลักฐานได้ 
 ล่าสุดมีหลักฐานใหมเ่ป็นอ้างเป็นรายชื่อผู้ท าโพล แต่รายละเอียดเป็นรายชื่อชาวบ้าน 30คนในหมู่ 3บ้านแม่เติน 
อ.เถิน มีทั้งบ้านเลขที่ และเลขที่บัตรประชาชน โดยมีการจ่ายเงินให้ชาวบ้าน 30 คนๆละ 300บาท ไม่ให้ไปเลือกตั้ง แต่
มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กาบัตรแทน และเซ็นชื่อบนบัตรเลือกตั้งแทนให้ ท ากันแบบนี้ 300หน่วย แล้วพรรคเสรีรวมไทยจะไม่
แพ้ได้อย่างไร สมัยตนเป็นต ารวจ ปี2537 เคยไปจับซื้อเสียงที่จ.บุรีรัมย์ หัวละ 300บาท ผ่านมา 30ปี ก็ยัง 300 บาทเท่า
เดิม ไม่ลงทุนเลย ผู้ที่จ่ายเงินดูถูกพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เอาเงินมาให้ 300 บาทเพ่ือให้รัฐบาลนี้ท างานไป 4 ปี หรือ
1,460 วันหรือเท่ากับจ้างชาวบ้านวันละ 40 สตางค์ต่อวัน 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ขอให้กกต.จริงจังตรวจสอบเรื่องนี้ สมัยที่ตนจับก านันเป๊าะ ก็เริ่มต้นจากบัตรสนเท่ห์
ใบเล็กนิดเดียว บอกมีการทุจริตที่พัทยาก็ไปตามจับมาจนได้ ขอย้ าให้ประชาชนในจังหวัดล าปางรักศักดิ์ศรี ถ้าใครมี
ข้อมูลหลักฐานการซื้อเสียงก็สามารถส่งมาให้ตนได้โดยตรง หรือส่งให้กกต.ก็ได้ เพราะกกต.มีระเบียบน าจับเรื่องการ
ทุจริตเรืองการทุจริตเลือกตั้ง ถ้าให้เบาะแสจนน าไปสู่การทุจริตได้ จะมีรางวัลน าจับ 1-3 แสนบาท 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165000 
ไบร์ท์ทีวี : https://www.brighttv.co.th/news/politics/seri-phisut-election-in-lampang 

 
 

https://siamrath.co.th/n/165000
https://www.brighttv.co.th/news/politics/seri-phisut-election-in-lampang
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“เสรีพิศุทธ์” แฉทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง “นายอ าเภอเสริมงาม” ใช้อ านาจรัฐเป็น
หัวคะแนน จ่อยื่น กกต.ตรวจสอบ 

 
“เสรีพิศุทธ์” กางจดหมายร้องเรียน แฉ “นายอ าเภอเสริมงาม” ใช้อ านาจรัฐเป็นหัวคะแนนให้ พปชร.เลือกตั้งซ่อม 
จ.ล าปาง พร้อมเปิดรับข้อมูลการทุจริตเลือกตั้งได้โดยตรงจากประชาชน จ่อย่ืน กกต.ตรวจสอบ 
 วันนี้ (24 มิ.ย.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลงข่าวถึงกรณี
การเลือกตั้งซ่อมที่เขต 4 จังหวัดล าปาง ซึ่งพรรคที่แข่งขันกันจริงๆ มี 2 พรรค ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเสรี
รวมไทย เมื่อตนดูคะแนนของพรรคฝ่ายค้านเดิมรวมกันได้ทั้งหมดกว่า 7 หมื่นคะแนน ส่วนฝ่ายรัฐบาลมีอยู่ 3 หมื่นกว่า
คะแนน ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมามีผู้มาลงคะแนนกว่า 1.3 แสนคน หรือประมาณ 97% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง
ครั้งแรก ในระหว่างการพบปะประชาชนได้รับการต้อนรับอย่างเต็มที่และก็ได้ยินข่าวจากประชาชนว่ามีการซื้อเสียง
เลือกตั้งรายละ 300 บาท แต่ไม่ได้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะตรวจสอบการทุจริตได้เหมือนอดีต อย่างไรก็ตาม ยังมี
ประชาชนเขียนจดหมายมาถึงตนร้องเรียนว่ามีคนขอซื้อบัตรประชาชน หรือจดหมายเลขบัตรประชาชนเพ่ือที่จะไปกา
คะแนนแทนกันในคูหาเลือกตั้ง แต่ กกต.ก็ไม่ได้สนใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต ตนและ
ประชาชนได้ยินเรื่องนี้กันหมด แต่สงสัยว่า กกต.ไม่ได้ยินหรือ 
 พร้อมกันนี้ยังแสดงจดหมายของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเสริมงาม กล่าวหานายอ าเภอเสริมงามวางตัวไม่เป็น
กลาง บังคับให้ผู้น าท้องถิ่นเป็นหัวคะแนน ให้เก็บบัตรประชาชน และจ ากัดความคิดเห็นประชาชน และใช้อ านาจรัฐ
ควบคุม นอกจากนี้ยังมีจดหมายที่ไม่ได้ลงชื่อ เปิดเผยว่ามีค าสั่งจากนายอ าเภอให้หัวคะแนนมาแตกเงินที่บ้าน บังคับให้
เลือกเบอร์ 1 พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มที่ระบุชื่อและเลขบัตรประชาชน ร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 อ าเภอเสริมงาม 
และประธาน อสม.เป็นผู้ล่าลายชื่อ ท าตัวไม่เป็นกลาง อีกทั้งยังมีจดหมายร้องเรียนการซื้อเสียงจากอ าเภอเกาะคาด้วย 
แต่ กกต.ไม่รับหลักฐานที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ทั้งที่คนตั้งใจท างานจะสามารถสืบหาตัวผู้กระท าผิดได้ แต่ตนก็ได้มอบหมาย
ให้ พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไปแจ้งความด าเนินคดีต่อนายอ าเภอและร้องเรียน กกต.แล้ว 
 “ผู้ที่จ่ายเงินดูถูกพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เอาเงินมาให้ 300 บาทเพ่ือให้รัฐบาลนี้ท างานไป 4 ปี หรือ 1,460 
วันหรือเท่ากับจ้างชาวบ้านวันละ 40 สตางค์ต่อวัน” 
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 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวอีกว่า ตนเคยท าคดีการซื้อเสียงในปี 2537 ก็แจกเงินคนละ 300 บาท แต่ผ่านมาหลาย
ปียังแจก 300 บาท ไม่กล้าลงทุน และดูถูกพ่ีน้องประชาชนมาก 
 นอกจากนี้ยังมีการแจกเอกสารที่มีรายชื่อผู้ท าโพล 30 คน พร้อมเลขบัตรประชาชน โดยมีผู้จัดท าโพลพร้อม
เบอร์โทร.อย่างชัดเจน ตนจะเอาหลักฐานนี้ไปร้อง กกต.เพ่ิมเติม คาดการณ์ว่าบางคนอยู่ต่างประเทศ อยู่ต่างอ าเภอ ก็ส่ง
ส าเนาบัตรประชาชนมาแล้วให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยกาบัตรเลือกตั้งให้ และมีแบบนี้กว่า 300 หน่วย ตนจะไม่แพ้ได้อย่างไร 
แล้วยิ่งได้ผู้แทนที่ซื้อเสียงไปมเข้ามาท างานก็ต้องโกง หรือถ้าผู้สมัครไม่โกง พรรคก็ต้องโกง เพราะเอาเงินลงไปซื้อเสียง
ตั้งมาก ตนจึงขอย้ าให้ประชาชนในจังหวัดล าปางรักศักดิ์ศรี ถ้าใครมีข้อมูลหลักฐานก็สามารถส่งมาให้ตนได้โดยตรง และ
ประชาชนที่ให้เบาะแสการทุจริต กกต. ก็จะมีรางวัลให้ 1-3 แสนบาทตามระเบียบ 
 
อำ้งองิ : https://mgronline.com/politics/detail/9630000065048 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000065048
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24 มิ.ย. 2563 -14:16 น. 

เสรีพิศุทธ์ แฉเลือกตั้งล าปางจ้างชาวบ้าน 300 อยู่บ้าน ให้จนท.กาบัตรแทน 

 
 
เม่ือวันที่ 24 มิ.ย. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลงถึง
ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง โดยยืนยันว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ มีการซื้อเสียง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า จากการการลงพ้ืนที่ ตนได้รับจดหมายน้อย และบัตรสนเท่ห์มากมาย เกี่ยวกับการ
วางตัวไม่เป็นกลาง และใช้อ านาจรัฐจากนายอ าเภอบางแห่งในพ้ืนที่ ให้การช่วยเหลือผู้สมัครพรรคหนึ่ง รวมถึงข้อมูล
แจกเงินซื้อเสียง 300 บาทต่อหัว เรื่องนี้พรรคเสรีรวมไทยได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ล าปาง ให้
ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว ขอให้ กกต. ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ไม่ใช่เห็นว่าเป็นบัตรสนเท่ห์แล้วไม่สนใจ ถ้า
ตรวจสอบดี ๆ สามารถสอบหาพยานหลักฐานได้ 
 "ล่าสุดมีหลักฐานใหม่มาเพ่ิม เป็นการอ้างรายชื่อผู้ท าโพล แต่รายละเอียดเป็นรายชื่อชาวบ้าน 30 คน ใน ม. 3 
บ.แม่เติน อ.เถิน มีทั้งบ้านเลขที่ เลขที่บัตรประชาชน โดยมีการจ่ายเงินให้ชาวบ้าน 30 คน คนละ 300 บาท ไม่ให้ไป
เลือกตั้ง แต่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กาบัตรแทน พร้อมเซ็นชื่อบนบัตรเลือกตั้งแทนให้ ท ากันแบบนี้ 300 หน่วย แล้วพรรคเสรี
รวมไทยจะไม่แพ้ได้อย่างไร" 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวต่อว่า สมัยตนเป็นต ารวจ ปี 2537 เคยไปจับซื้อเสียงที่ จ.บุรีรัมย์ หัวละ 300 
บาท ผ่านมา 30 ปี ก็ยัง 300 บาทเท่าเดิม ไม่ลงทุนเลย ผู้ที่จ่ายเงินดูถูกพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เอาเงินมาให้ 300 
บาท เพื่อให้รัฐบาลนี้ท างานไป 4 ปี หรือ 1,460 วันหรือเท่ากับจ้างชาวบ้านวันละ 40 สตางค์ต่อวัน 
 ขอให้ กกต. จริงจังในการตรวจสอบเรื่องนี้ สมัยที่ตนจับก านันเป๊าะ ก็เริ่มต้นจากบัตรสนเท่ห์ใบเล็กนิดเดียว 
บอกมีการทุจริตที่พัทยาก็ไปตามจับมาจนได้ ขอย้ าให้ประชาชนใน จ.ล าปาง รักศักดิ์ศรี ถ้าใครมีข้อมูลหลักฐานการซื้อ
เสียงก็สามารถส่งมาให้ตนได้โดยตรง หรือส่งให้กกต.ก็ได้ เพราะกกต.มีระเบียบน าจับเรื่องการทุจริตเรืองการทุจริต
เลือกตั้ง ถ้าให้เบาะแสจนน าไปสู่การทุจริตได้ จะมีรางวัลน าจับ 1-3 แสนบาท 
 

อำ้งองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4375561 

 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4375561


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 

วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 - 14:26 น. 

เสรีรวมไทย อ้างเลือกตั้งซ่อมล าปาง จ้าง 300 บาท อยู่บ้านเฉยๆ ให้จนท.กาบัตรให ้
 

 
 
 
 
 
“เสรีพิศุทธ์” แฉเลือกตั้งซ่อมล าปาง จ้างชาวบ้าน 300 บาท ให้อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ต้องไปเลือกตั้ง แล้วให้จนท.กา
บัตรผีแทน ขอชาวล าปางส่งเบาะแสทุจริตแลกรางวัลน าจับจากกกต. 3 แสนบาท 

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 24 มิถุนายน ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย (สร.) แถลงถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางว่า ยืนยันว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีการซื้อ
เสียง จากการการลงพ้ืนที่เลือกตั้งซ่อม ตนได้รับจดหมายน้อยและบัตรสนเท่ห์มากมายเกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลาง
และใช้อ านาจรัฐจากนายอ าเภอบางแห่งในพ้ืนที่ให้ช่วยเหลือผู้สมัครพรรคหนึ่ง รวมถึงข้อมูลแจกเงินซื้อเสียง 300 บาท
ต่อหัว เรื่องนี้พรรคเสรีรวมไทยได้ยื่นเรื่องต่อกกต.ล าปางให้ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้ว รวมถึงให้ด าเนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่รัฐที่วางตัวไม่เป็นกลาง ขอให้กกต.ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ไม่ใช่เห็นว่าเป็นบัตรสนเท่ห์แล้วไม่สนใจ ถ้า
ตรวจสอบดีๆ ก็สามารถสอบหาพยานหลักฐานได้ ล่าสุดมีหลักฐานใหม่เป็นการอ้างรายชื่อผู้ท าโพล แต่รายละเอียดเป็น
รายชื่อชาวบ้าน 30 คน ในหมู่ 3 บ้านแม่เติน อ.เถิน มีทั้งบ้านเลขท่ี และเลขที่บัตรประชาชน โดยมีการจ่ายเงินให้
ชาวบ้าน 30 คน คนละ 300 บาท ไม่ให้ไปเลือกตั้ง แต่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กาบัตรแทน และเซ็นชื่อบนบัตรเลือกตั้งแทนให้ 
ท ากันแบบนี้ 300 หน่วย แล้วพรรคเสรีรวมไทยจะไม่แพ้ได้อย่างไร สมัยตนเป็นต ารวจ ปี 2537 เคยไปจับซื้อเสียงที่ จ.
บุรีรัมย์ หัวละ 300 บาท ผ่านมา 30 ปี ก็ยัง 300 บาทเท่าเดิม ไม่ลงทุนเลย ผู้ที่จ่ายเงินดูถูกพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง 
เอาเงินมาให้ 300 บาท เพื่อให้รัฐบาลนี้ท างานไป 4 ปี หรือ 1,460 วัน หรือเท่ากับจ้างชาวบ้านวันละ 40 สตางค์ต่อวัน 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ขอให้กกต.จริงจังตรวจสอบเรื่องนี้ สมัยที่ตนจับก านันเป๊าะ ก็เริ่มต้นจากบัตรสนเท่ห์
ใบเล็กนิดเดียว บอกมีการทุจริตที่พัทยาก็ไปตามจับมาจนได้ ขอย้ าให้ประชาชนในจังหวัดล าปางรักศักดิ์ศรี ถ้าใครมี
ข้อมูลหลักฐานการซื้อเสียงก็สามารถส่งมาให้ตนได้โดยตรง หรือส่งให้กกต.ก็ได้ เพราะกกต.มีระเบียบน าจับเรื่องการ
ทุจริตเรืองการทุจริตเลือกตั้ง ถ้าให้เบาะแสจนน าไปสู่การทุจริตได้ จะมีรางวัลน าจับ 1-3 แสนบาท 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2241173 
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:41 น. 

นั่นไง! 'เสรีพิศุทธ์' แถลงเสรรีวมไทยแพ้เลอืกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เพราะถูกโกง 

 
 
24 มิ.ย.63 - พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย แถลงถึงผลการเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางเมื่อวันที่20มิ.ย.ว่า จากการการลงพ้ืนที่เพ่ือช่วยผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ได้รับ
จดหมายน้อยและบัตรสนเท่ห์มากมายเกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลางและใช้อ านาจรัฐจากนายอ าเภอบางแห่งในพ้ืนที่ให้
ช่วยเหลือผู้สมัครบางพรรคการเมือง มีการร้องเรียนแจ้งถึงข้อมูลการแจกเงินซื้อเสียง 300บาทต่อหัว เรื่องนี้พรรคเสรี
รวมไทยได้ยื่นเรื่องต่อกกต.ล าปาง ให้ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่วางตัวไม่
เป็นกลาง ขอให้กกต.ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ไม่ใช่เห็นว่าเป็นบัตรสนเท่ห์แล้วไม่สนใจ ถ้าตรวจสอบดีๆก็สามารถ
สอบหาพยานหลักฐานได้ 
 “ล่าสุดมีหลักฐานใหม่เป็นอ้างเป็นรายชื่อผู้ท าโพล แต่รายละเอียดเป็นรายชื่อชาวบ้าน 30คนในหมู่ 3บ้านแม่
เติน อ.เถิน มีทั้งบ้านเลขท่ี และเลขท่ีบัตรประชาชน โดยมีการจ่ายเงินให้ชาวบ้าน 30 คนๆละ 300บาท ไม่ให้ไปเลือกตั้ง 
แต่มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กาบัตรแทน และเซ็นชื่อบนบัตรเลือกตั้งแทนให้ ท ากันแบบนี้ 300หน่วย แล้วพรรคเสรีรวมไทยจะ
ไม่แพ้ได้อย่างไร สมัยผมเป็นต ารวจ ปี2537 เคยไปจับซื้อเสียงที่จ.บุรีรัมย์ หัวละ 300บาท ผ่านมา 30ปี ก็ยัง 300 บาท
เท่าเดิม ไม่ลงทุนเลย ผู้ที่จ่ายเงินดูถูกพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เอาเงินมาให้ 300 บาทเพ่ือให้รัฐบาลนี้ท างานไป 4 ปี 
หรือ 1,460 วันหรือเท่ากับจ้างชาวบ้านวันละ 40 สตางค์ต่อวัน”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69590 
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:04 น. 

'หมอวรงค'์ เผยเบื้องลกึ ลาออกพ้นสมาชิกพรรค รปช. 

 
 
  24 มิ.ย.63 -  นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ให้สัมภาษณ์ว่า ตนคิด
จะลาออกพักหนึ่งแล้ว และได้คุยกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครปช. ว่า การท างานในเชิงวิชาการของ
ตน คือการหาข้อมูล ข้อเท็จจริงมายืนยันหักล้างข้อมูลที่บิดเบือนของกลุ่มการเมือง ที่ใช้ข้อมูลเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริง 
เป็นงานวิชาการท่ีต้องค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งมีนักวิชาการจ านวนมากที่เต็มใจช่วย แต่ไม่เต็มใจสังกัดพรรค จึงท าให้การ
ช่วยงานขาดความต่อเนื่องและท างานล าบาก ถ้าจะหานักวิชาการมาช่วยเขาก็ไม่อินกับพรรค ดังนั้น จึงตัดสินใจลาออก
เพ่ือความคล่องตัว เพราะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและใช้ข้อมูล 

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าน้อยใจที่พลาดต าแหน่งหัวหน้าพรรคหรือรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค จึงลาออก 
นายวรงค์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน คนละเรื่อง ยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจลาออกตามท่ีลือกันว่าพลาดต าแหน่ง เพราะคุยแต่แรก
กับนายสุเทพแล้วว่ามาช่วยงานที่พรรคไม่ได้คาดหวังต าแหน่งอะไร และมั่นใจว่าถ้าไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกรปช. 
ในการประชุมใหญ่สามัญของพรรค ในวันที่ 5 ก.ค.นี้ ก็จะมีสมาชิกพรรคเสนอต าแหน่งหรือเลือกตนให้ด ารงต าแหน่ง
ฝ่ายบริหารในพรรคแน่นอน  ตนจึงขอลาออกก่อน เพ่ือการท างานด้านวิชาการและให้ข้อมูลที่เป็นจริง และหากไม่สังกัด
พรรคก็จะมีคนมาช่วยงานและสบายใจมากข้ึน เมื่อออกมาแบบนี้ตนก็จะตั้งกลุ่มท างานด้านการเมือง แต่ยังไม่คิดว่าจะ
ตั้งชื่อกลุ่มอะไร เบื้องต้นมีผู้มีอุดมการณ์พร้อมท างานจ านวนมากอยู่แล้ว แต่ในช่วงนี้ขอพักระยะหนึ่งก่อน 
อ้างอิง ; https://www.thaipost.net/main/detail/69592 
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24 มิ.ย. 2563 - 13:39 น. 

ปชช.บุกสภา ร้องแก้ รธน. 'วันนอร์' ชี้ 88 ปี อภิวัฒน์สยาม ถึงเวลาลุกขึ้นสู้! 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. เวลา 10.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) เกียกกาย คณะรณรงค์
เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) และกลุ่ม
สหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) น าโดยนายอนุสรณ์ อุณโณ ประธานครช. พร้อมด้วยมวลชน ประมาณ 
200 คนเดินทางมาท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 88 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในหัวข้อ “24 
มิถุนาฯ ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน” 
 เริ่มตน้ด้วยการเปิดค าแถลงการณ์ของคณะราษฎรเมื่อปี 2475 มาเผยแพร่ และน าอุปกรณ์จ าลอง อาทิ หมุด
คณะราษฎรจ าลอง พานรัฐธรรมนูญจ าลองมาแสดง มีการแจกสติกเกอร์ แจกธงสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รณรงค์แก้
รัฐธรรมนูญปี 2540 จนส าเร็จ และชูสามนิ้ว พร้อมทั้งยื่นหนังสือต่อรัฐสภา เพื่อทวงถามความคืบหน้ากระบวนการ
จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา และขอให้ประกาศวันที่ 24 มิ.ย.ทุกปีเป็นวันชาติและวัน
ก าเนิดประชาธิปไตยของไทย 

โดยมีตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 และแกน
น าพรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล นายช านาญ จันทรเรือง 
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตส.ส.แพร่ พรรคเพ่ือไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค
ประชาชาติ เป็นตัวแทนรับหนังสือ 
 นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเม่ือวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา ครช.ได้ยื่นข้อเสนอว่าด้วยหลักเกณฑ์และเเน
วทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่ 
 1.สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่น าเหตุความม่ันคงมาอ้างในการจ ากัดเสรีภาพให้ประชาชน
เข้าชื่อถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และสร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ 
 2.สร้างกลไกเข้าสู่อ านาจที่ยึดโยงกับประชาชน ก าหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส. และส.ว.ต้อง
มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษ
กรรมให้คณะรัฐประหาร 
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 3.ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นของประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ความเห็นของ
ประชาชนมีผลผูกพันในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 4.ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้จัดท าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจาก
สมาชิกรัฐสภาจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ถูกจัดท าภายใต้คณะรัฐประหารน าโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ตอกย้ าให้เห็นถึงความถดถอยทางอ านาจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการออกแแบบกลไกทางการเมือง
ให้สถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนอ่อนแอ อาทิ พรรคการเมืองหรือสภาผู้แทนราษฎร แถมยังเข้าไปกุม
อ านาจทางการเมือง อาทิ วุฒิสภา หรือ องค์กรอิสระ เพ่ือควบคุมและคัดง้างกับอ านาจที่มาจากประชาชน เมื่อ
เจตนารมณ์พ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือการลดทอนอ านาจจากประชาชน 

จึงไม่แปลกท่ีสังคมไทยจะเห็นความล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไม่สามารถรับมือต่อวิกฤติการณ์
ที่ถาโถมเข้าใส่ประเทศได้อย่างทันท่วงที และปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับความอดอยากและสิ้นหวัง 
  ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า ตนเป็นประธานรัฐสภาเมื่อปี 2540 และได้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็อยากให้น า
รัฐธรรมนูญปี 2540 ไปเป็นต้นแบบ 
 ทั้งนี้ 88 ปีที่ผ่านมาเรายังไม่มีประชาธิปไตยท่ีเป็นอ านาจของประชาชนอย่างแท้จริง ทุกวันนี้อ านาจยังเป็นของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อไป 
 ขณะที่นายช านาญ กล่าวว่า ขณะนี้กมธ.ก าลังท างานอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่  
1.ชุดศึกษาเนื้อหา 2. ชุดการรับฟังความคิดเห็น 
 โดยวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่มาจากข้อเสนอที่
ผู้แทนจากหลากหลายองค์กรยื่นเข้ามา เราจะรับฟังทุกส่วน ยืนยันว่าจะช้าหรือเร็วสุดท้ายก็ต้องมีการแก้ไขอย่างแน่นอน 
 นายจิรวัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนของพรรคก้าวไกลนั้นเราก าลังคิดนวัตกรรมว่า จะท าอย่างไรที่จะเอาเจตจ านงและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาสู่นิติบัญญัติได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การผ่านตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 
 นั่นคือการออกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการลงประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้เราเป็นประชาธิไตยแบบครึ่งใบ การผ่องถ่ายอ านาจของคณะคสช.ยังเต็มระบบอยู่ ดังนั้น เรา
ต้องคิดเพ่ือท าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับมาเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบและเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน คือการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ า
รัฐสภา และเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสน.เตาปูน สน.บางโพ สน.พญาไท สน.ดินแดนสนธิก าลังทั้งในและนอกเครื่องแบบคอย
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนที่กลุ่มมวลชนจะแยกย้ายกลับด้วยเรียบร้อยในเวลา 11.35 น. 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4375148 
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24 มิ.ย. 2563 - 16:54 น. 

เพื่อไทย จัดครบรอบ อภิวัฒน์สยาม ปลุกแก้รัฐธรรมนูญ "สอดใส้เผด็จการ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) พรรค พท.จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ทิศทาง
รัฐธรรมนูญไทย” โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท.และผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯ กล่าวเปิดงานว่า วันนี้เป็น
ส าคัญ ประเทศไทยล้มลุกคลุกคลาน ฉีกรัฐธรรมนุญไม่รู้ก่ีครั้ง 
 ผู้ที่เข้ามาร่างก็จะร่างแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ได้คิดถึงประชาชน ขอเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า “ฉบับเสื้อคลุม
ประชาธิปไตย สอดไส้เผด็จการ” เป็นรัฐธรรมนูญแห่งความย้อนแย้ง สร้างภาพหลอนให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ 
แต่แท้จริงแล้วประชาชนไม่มีอ านาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้อรหันต์ 80 คนรับค าสั่งเข้ามาร่างแบบผิดเพ้ียน เจือจุนให้กับ
เผด็จการ 
 แทนที่จะร่างเพ่ือความต้องการของคนส่วนรวม ท าลายระบบพรรคการเมืองของประชาชน แต่สร้างพรรค
การเมืองที่ใหญ่ที่สุดของผู้มีอ านาจ คือ พรรค สว. ตนป็น ส.ส.มา 30 ปี ไม่เคยเห็นรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจ ส.ว.เลือก
นายกฯ แบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 นายกฯ ไม่ใช่คนที่ประชาชนเลือกเข้ามา สร้างระบบรัฐซ้อนรัฐ โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ สร้างยุทธศาสตร์ชาติที่
เป็นกฎหมาย เป็นเครื่องมือส าหรับท าลายรัฐบาลหากเป็นฝ่ายตรงข้ามกับขั้วอ านาจปัจจุบัน ดังนั้นเราต้องแก้รัฐธรมนูญ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 
 แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยาก ประชาชนต้องออกมาช่วยกันคิดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญให้ไปทางไหน เพราะไม่ว่า
จะเลือกตั้งก่ีครั้ง เราจะได้นายกฯ แต่คนนี้ ดังนั้นเราต้องช่วยกันให้ความเห็นให้กว้างขวาง เพ่ือแก้ไขัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้
ได้ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบันนี้พิสูจน์แล้ว
ว่าสิทธิประชาชน การเข้าถึงทรัพยากรของประเทศชาติ ความเหลื่อมล้ ามีมากเหลือเกินจากผลพวงรัฐธรรมนูญฉบันนี้ 
ลิดรอนสิทธิของประชาชน 
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 พรรค พท.มีหน้าที่ยืนแถวหน้าที่จะด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้เราจะเปิดช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนมาร่วม
ดีไซน์รัฐธรรมนูญฉบับหน้า ให้สิทธิประชาชนร่วมเขียนด้วยกัน ไม่ใช่ใช้คนไม่กี่คนของเผด็จการเข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญ 
เราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลง ลบสิ่งที่เป็นทุกข์ของประชาชนออกไป 
 จากนั้นนายโภคิน พลกุล อดีตรองนายกฯ และอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวว่า ท าไมเราต้องมี
รัฐธรรมนูญ ปัจจุบันผู้คนสนใจมากข้ึน เด็กรุ่นใหม่ๆ เข้าใจว่ารัฐธรมนูญคือหัวใจของทุกอย่าง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชน แต่ตอบโจทย์คนร่าง ลงประชามติแบบไม่เสรี ไม่เป็นธรรม 
 ที่ผ่านมาใครไม่เห็นด้วยพูดตรงไปตรงมาก็ถูกด าเนินคดี และอย่าไปเชื่อว่ารัฐรรมนูญไม่เกี่ยวกับปากท้องและวิถี
ชีวิต ซึ่งอ านาจการปกครองเป็นของราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิแต่
ไม่ให้โอกาสประชาชน 
 ดังนั้นจ าเป็นต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตย ต้องฟังเสียงประชาชน ไม่ต้องฟังทั้ง 65 คนหรอก แต่ปัญหาคือหาก
คุณเป็นคนยากจน ตะโกนเสียงดัง ก็ไม่มีใครได้ยิน แต่พอเจ้าสัวแค่กระแอม ผู้มีอ านาจกลับเงี่ยหูฟังทันที 
 นายโภคิน กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญในอดีตตั้งแต่หลังปี 2475 จนมาถึงยุคปี 2539 รัฐธรรมนูญน่าสนใจ
ขึ้นเมื่อเริ่มมีการเสนอให้มีการปฏิรูปผ่าน ส.ส.ร.เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วม มีการรับรองสิทธิ
ประชาชนมากขึ้น เสนอร่างกฎหมายถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง มี ส.ส.ระบบสัดส่วนได้ 
 ซึ่งพรรคไทยรักไทยได้เข้ามาบริหารประทศแบบเต็มก าลัง ปี 2543-2549 เศรษฐกิจก าลังดีขึ้นมาก ทัศนคติ
ประชาชนเปลี่ยน สามารถเสนอความต้องการได้ แต่พอถึงยุคปัจจุบันกลับไม่ชอบรัฐธรรมนูญปี 2540 มองว่าเป็นเผด็จ
การรัฐสภา ซึ่งแปลกมาก ฉีกรัฐธรรมนูญปล่อยให้เนติบริกรเข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญตามใจชอบ แล้วประชาชนอยู่
ตรงไหน 
 พอรัฐธรรมนูญปี 2550 และปี 2560 เผด็จการเอารัฐรรมนูญไปท าประชามติอ้างว่าเป็นประชาธิปไตย แต่ไม่ฟรี
และแฟร์ ทั้งนี้ กรรมาธิการในซีกฝ่ายค้านก าลังผลักดันให้ร่างใหม่ทั้งฉบับ เราเสนอให้มี ส.ส.ร.200 คนให้ประชาชนเลือก
เข้ามาเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญ หากปล่อยไว้ไม่แก้ก็จะได้ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศอีก 

หากได้พรรคการเมืองต่ ากว่า 20 พรรคมาร่วมรัฐบาล ให้เข้ามาด่าตนได้เลย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพ่ือ
ความซวยของคนไทย ท าลายพรรคเพ่ือไทย ไม่ต้องการให้ชนะเป็นเสียงข้างมาก ต่อให้ชนะก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ มีองค์กร
อิสระคอยช่วยเหลือ ฝ่ายเขาท าผิดทุกอย่าง องค์กรอิสระบอกถูกทุกอย่าง ท าได้หมด ดังนั้นประชาชนต้องช่วยกันกดดัน
เพ่ือให้เกิด ส.ส.ร.เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 นายชัยเกษม นิติสิริ อดีต รมว.ยุติธรรม และกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
กล่าวว่า การท างานใน กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจตนสักเท่าไหร่ เพราะมีการเซ็นชื่อแล้ว
ออกไป คนที่มาร่วมประชุม หรือมาแสดงความคิดเห็นจะมีมากกว่าเสียอีก ส่วนเนื้อหา 
 เราคงจะต้องศึกษาและร่วมกันหาทางออกอีกพอสมควร ทุกเรื่องมีการเสนอปัญหา ไม่เว้นแม้แต่มาตราเดียว 
แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ในอนาคตเราคงต้องหาข้อยุติให้ได้ แต่เรื่องที่เรามีการถกเถียงกันพอสมควรคือ เรื่องการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ตนไม่เห็นด้วยกับแนวทางแบบนี้  เพราะการปฏิรูปเป็นเรื่องของรัฐบาลในการวางแนวทางการ
บริหาร 
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 ส่วนยุทธศาสตร์วางได้แต่ไม่ใช่วางแบบที่วางอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งการวางไว้ 20 ปี และตั้งคณะกรรมการ
ที่สรรหากันมาเอง ตนเชื่อว่า ไม่สามารถท าได้ตามแนวทางที่วางไว้ ได้เพียงแต่วาดฝันเอาไว้ ทั้งนี้ สภาพปัญหาที่มีการตั้ง
ข้อสังเกตกันใน กมธ. คือการวางยุทธศาสตร์ชาติ ไม่สามารถวางไว้ยาวๆ ได้ 
 แต่การวางยุทธศาสตร์ไว้แบบนี้ มีการเลือกตั้งอย่างนี้ เขาอาจจะตั้งใจท าให้ได้จริงๆ อาจจะตั้งใจอยู่ให้ครบ 20 
ปี เพ่ือท าอะไรๆให้ได้ตามที่ต้องการ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป แต่พวกเราคงไม่ยอม ส่วนจะส าเร็จแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่
จะต้องช่วยกัน 
 นอกจากนี้ การก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นก ากับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติท าให้รัฐราชการใหญ่กว่าฝ่าย
การเมือง ดังนั้นฝ่ายการเมืองที่ไม่ใช่พวกเดียวกันกับคนที่ก ากับยุทธศาสตร์นี้ คงบริหารประเทศอย่างยากล าบาก 
 นายชัยเกษม กล่าวอีกว่า ที่ประชุม กมธ.ยังได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรตุลา
การ เพราะขณะนี้มีปัญหาว่าไม่มีอ านาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรตรวจสอบ หรือองค์กรอ่ืนๆ ตรวจสอบการใช้อ านาจ
ดุลพินิจของตุลาการได้ บางครั้งมีค าวินิจฉัยที่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก 
 
และการใช้ดุลพินิจไม่รับพยานหลักฐานก็ท าให้ประชาชนเกิดความสงสัยในข้อมูล ที่ประชุม กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญจึง
เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญในส่วนนี้ โดยให้อ านาจ กมธ.ในการเรียกผู้พิพากษา และตุลาการมาให้ความเห็น หรือสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าชอบ หรือถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่ 
 แต่ก็มีการเสนอว่าจะต้องไม่ผูกพันกันค าตัดสินที่ได้ตัดสินไปแล้ว ต่อมาคือ กรณีที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ
ออกไปท างานอย่างอ่ืน หรือมีเหตุปัจจัยให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้โดยอิสระ เช่น การให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ไปด ารง
ต าแหน่งนายกฯสภามหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบที่อาจะท าให้เกี่ยวจข้องกับการเมืองได้ เป็นต้น 
 นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผอ.โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายที่เป็นธรรมของรัฐ ขณะที่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เป็นพันธะสัญญาระหว่างรัฐกับประชาชนที่อยู่
ในรัฐ คือต้องรับประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ขณะเดียวกันต้องใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติสุขตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น และการ
รับประกันความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 
 แต่ท้ายที่สุดความยุติธรรมไม่จ าเป็นต้องเท่าเทียมเสมอกัน แต่อาจจะต้องปกป้องคนที่อ่อนแอ สร้างความเท่า
เทียมในสังคม ที่ต้องรับประกันการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ หากมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จะกระเดียดไปทาง
อ านาจนิยม 
 อย่างน้อยต้องเอ้ืออ านวยใน 3 เรื่อง คือ เอ้ืออ านวยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งสามารถใช้อ านาจ
ไปกดขี่ข่มเหงผู้อ่ืนได้ รัฐธรรมนูญท าให้สังคมอ่อนระโหยโรยแรง ยอมกับการถูกขดขี่ จะออกมาต่อสู้ยากมาก และมี
ความพยายามส่งต่อแนวคิดการใช้อ านาจในการกดขี่ไม่ใช่จากรัฐบาลต่อรัฐบาล 

อาจจะเป็นคนรุ่นต่อรุ่นก็เป็นไปได้ ท าให้ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารจะมีคนกลุ่มหนึ่ง ในสังคมเอาดอกไม้ไปให้
คณะรัฐประหาร ในส่วนของกระบวนการเป็นประชาธิปไตย จะต้องลบล้างความเป็นอ านาจนิยมออกไป โดยต้องเกิด
กระบวนการให้อ านาจประชาชนจริงๆ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4376736 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4376736
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24 มิ.ย. 2563 18:05 น. 

"นภาพร" แนะ "บิ๊กตู"่ ตั้งใจ "รวมไทยสร้างชาติ" จริง คุย ส.ว.แก้ รธน.ก่อน 

 

 
 
"นภาพร" แนะ "ลุงตู่" หากตั้งใจท า "รวมไทยสร้างชาติ" จริงอย่างที่พูด ชี้ ควรคุย ส.ว.ให้แก้ไขรธน.ปี 60 ก่อน แต่
หากไม่ท า ก็เป็นเพียงวาทกรรม ใช้กลบเกลื่อนปัญหาเศรษฐกิจ เท่านั้น ซัด เปลี่ยนแปลงการปกครองมา 88 ปี แต่ 
ปชต.ไทยก็ยังไปไม่ถึงไหน 

วันที่ 24 มิ.ย. น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เเสดงความเห็นว่า หาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการผลักดันแนวคิดเรื่อง "รวมไทย สร้างชาติ" ด้วยการก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติจริง ก็ควรต้องเริ่มด้วยการคิดใหม่ท าใหม่ โดยเฉพาะต้องยอมรับความจริงว่า การที่ การเมืองมีปัญหา 
ประชาธิปไตยอ่อนแอ เป็นเพราะกติกาในรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เครือข่าย พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้ร่างขึ้นมาเอง เพียง
เพราะหวังใช้การเลือกตั้งเป็นบันไดสืบทอดอ านาจ 
 น.ส.นภาพร ระบุว่า ดังนั้น หาก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการเป็นรัฐบาล "นิว นอร์มอล" หรือต้องการรวมไทยสร้าง
ชาติจริง ก็ต้องยอมรับความจ าเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวงอยู่ในขณะนี้ โดยต้องเริ่มจาก
การพูดคุยกับวุฒิสมาชิก หรือ ส.ว.ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้แต่งตั้งด้วยตัวเอง ให้ยอมรับความจ าเป็นเสียก่อน เพราะหาก 
ส.ว.ไม่ให้ความร่วมมือ ก็ไม่มีทางท่ีจะแก้ไขได้ 
 น.ส.นภาพร ระบุว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ แสดงความจริงใจให้สังคมได้เห็น คนก็จะเชื่อว่าท่านเอาจริงเรื่อง 
"รวมไทยสร้างชาติ" แต่ถ้าท่านไม่ท า ค าดังกล่าวก็คงเป็นเพียงแค่วาทกรรมเอาไว้ ใช้กลบเกลื่อนปัญหาเศรษฐกิจ "ไทยมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 วันนี้ ก็ผ่านมา 88 ปีแล้ว แต่ระบอบประชาธิปไตยก็ยังไปไม่ถึง
ไหน" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1875709 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1875709


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:09 น.    

เพื่อไทยรุมช าแหละยับ รธน.ปี 60 'วัฒนา' ซดัเฮงซวยตั้งแตแ่รก  
ทุบโต๊ะเปรี้ยงรื้อทิ้งแลว้ร่างใหม่  

 
 
24 มิ.ย.63 -  ที่พรรคเพื่อไทย จัดเสวนา“ทิศทางรัฐธรรมนูญไทย” นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าว
เปิดงานตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นวันครบ 88 ปี ที่เรามีการเริ่มต้นในการเป็นประชาธิปไตย ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
ความเป็นประชาธิปไตย ประเทศไทยล้มลุกคลุกคลานมา ไม่ว่าจะมีปฏิวัติรัฐประหารและร่ างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่รู้กี่สิบ
ฉบับ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมักจะร่างในสิ่งที่เข้าข้างตัวเอง รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น ฉบับสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย ภายใน
สอดไส้เผด็จการ และมีความย้อนแย้งซึ่งกันและกัน คือพยายามสร้างภาพหลอนให้กับประชาชนเชื่อว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็น
ของประชาชน แต่ความเป็นจริงไม่ใช่ ประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การร่างใช้อรหันต์ 80 กว่าคน ซึ่งประธานที่ดูแล
เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูแลการร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ แต่ฉบับนี้มันผิดเพ้ียน เพราะไปรับค าสั่งมา ท าให้เป็นรัฐธรรมนูญ
ชี้แนะหรือเจือจุนให้กับเผด็จการโดยตรง ประชาชนไม่ได้รับผลพวง รวมถึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ท าลายพรรคการเมือง 
เพราะไปก าหนดให้มีพรรคการเมืองใหญ่อีกพรรคหนึ่งขึ้นมา มี 250 เสียง ซึ่งก็คือพรรคส.ว. ที่ผ่านมา ตนเป็น
ผู้แทนราษฎรมา 30 ปี ไม่เคยรู้ว่าส.ว.จะมีอ านาจหรือหน้าที่ในการเลือกนายกฯ เช่นที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

นายสมพงษ์กล่าวว่า ความซับซ้อนของรัฐธรรมนูญนี้ใช้ยุทธศาสตร์แห่งชาติเป็นตัวก าหนด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม
จะมีโทษ สิ่งนี้ไม่มีที่ไหนในโลกท า ยุทธศาสตร์ชาติตามความเป็นจริงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของโลกที่เกี่ยวข้อง 
ก้าวหน้า ไม่ใช่ว่าก าหนดไว้แบบนี้แล้วจะต้องท าอย่างนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ในภาพรวมความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ประชาชนต้องดูทิศทางการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น การที่จะท าให้เป็น
รัฐธรรมนูญของประชาชน จะต้องมี ส.ส.ร. ที่เลือกตั้งจากประชาชนเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนโดยตรง 
ดังนั้นพวกเราในฐานะคนไทยจะต้องหาวิธี แนวทาง ในการสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดไม่ใช่ว่า
เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้กับบุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รัฐธรรมนูญที่แก้ไขยาก แต่ส่วนส าคัญจะต้องเป็นประชาชน ที่
จะต้องออกมาพิจารณาดูว่ารัฐธรรมนูญนี้จะไปทางไหนจะเป็นอย่างไร ไม่เช่นนั้นเราจะอยู่ในมือเผด็จการไปโดยตลอด 
ไม่ว่าจะเลือกตั้งก่ีครั้งก็จะได้นายกรัฐมนตรีคนเดิม 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบันนี้
พิสูจน์แล้วว่าสิทธิประชาชน การเข้าถึงทรัพยากรของประเทศชาติ ความเหลื่อมล้ ามีมากเหลือเกินจากผลพวง
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ลิดรอนสิทธิของประชาชน พรรคมีหน้าที่ยืนแถวหน้าที่จะด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้เราจะเปิด
ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนมาร่วมดีไซน์รัฐธรรมนูญฉบับหน้า ให้สิทธิประชาชนร่วมเขียนด้วยกัน ไม่ใช่ใช้คนไม่กี่คน
เขียน 
 นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ท าไมเราต้องมีรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิแต่ไม่ให้โอกาสประชาชน ดังนั้นจ าเป็นต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตย ต้องฟังเสียงประชาชน ไม่
ต้องฟังทั้ง 65 คน รัฐธรรมนูญ 2560 เผด็จการเอารัฐธรรมนูญไปท าประชามติอ้างว่าเป็นประชาธิปไตย แต่ไม่ฟรี
และแฟร์ ทกกรรมาธิการในซีกฝ่ายค้านก าลังผลักดันให้ร่างใหม่ทั้งฉบับ เราเสนอให้มี ส.ส.ร.200 คนให้ประชาชนเลือก
เข้ามาเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญ หากปล่อยไว้ไม่แก้ก็จะได้ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศอีก หากได้พรรคการเมืองต่ ากว่า 20 
พรรคมาร่วมรัฐบาล ให้เข้ามาด่าตนได้เลย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพ่ือความซวยของคนไทย ท าลายพรรคเพ่ือ
ไทย ไม่ต้องการให้ชนะเป็นเสียงข้างมาก ต่อให้ชนะก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ มีองค์กรอิสระคอยช่วยเหลือ ฝ่ายเขาท าผิดทุก
อย่าง องค์กรอิสระบอกถูกทุกอย่าง ท าได้หมด ดังนั้นประชาชนต้องช่วยกันกดดันเพ่ือให้เกิด ส.ส.ร.เข้ามาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กล่าวว่า การท างานในกรรมาธิการฯ 
ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจตนสักเท่าไหร่ เพราะเซ็นชื่อแล้วออกไป คนที่มาร่วมประชุม หรือมาแสดงความคิ ดเห็นจะมี
มากกว่าเสียอีก เรื่องท่ีมีการถกเถียงกันพอสมควรคือ เรื่องการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ได้แสดงความเห็นว่า 
ไม่เห็นด้วยกับแนวทางแบบนี้ เพราะการปฏิรูปเป็นเรื่องของรัฐบาลในการวางแนวทางการบริหาร ส่วนยุทธศาสตร์วางไว้ 
20 ปี และตั้งคณะกรรมการที่สรรหากันมาเอง ซึ่งเชื่อว่า ไม่สามารถท าได้ตามแนวทางที่วางไว้ ได้เพียงแต่วาดฝันเอาไว้ 
นอกจากนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการ ยังได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการ เพราะขณะนี้
มีปัญหาว่าไม่มีอ านาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรตรวจสอบ หรือองค์กรอ่ืนๆตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของตุลาการ
ได้ บางครั้งมีค าวินิจฉัยที่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก และการใช้ดุลพินิจไม่รับพยานหลักฐานก็ท าให้
ประชาชนเกิดความสงสัยในข้อมูล ที่ประชุมจึงมีการเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญในส่วนนี้ โดยให้อ านาจ  กมธ.ในการเรียกผู้
พิพากษา และตุลาการมาให้ความเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าชอบ หรือ
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่ แต่ก็มีการเสนอว่าจะต้องไม่ผูกพันกันค าตัดสินที่ได้ตัดสินไปแล้ว เป็นต้น 
ต่อมาคือ กรณีท่ีผู้พิพากษาหรือตุลาการออกไปท างานอย่างอ่ืน หรือมีเหตุปัจจัยให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้โดยอิสระ เช่น 
การให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ไปด ารงต าแหน่งนายกฯสภามหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบที่อาจะท าให้เกี่ยวข้องกับ
การเมืองได้ เป็นต้น 
 นายวัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เฮงซวย เพราะขาด
การมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก สถานการณ์การคลัง รัฐบาลอยู่ได้ด้วยเงินกู้ วันนี้กู้เงินสูงถึง 58 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ธนาคาร
คาดการว่าน่าจะมีหนี้เสีย 1.8ล้านล้านบาท การบริหารราชการแผ่นดิน สิ่งส าคัญสุดคือ ความเชื่อมั่น ในทางเศรษฐกิจ มี
ค าส าคัญคือ ความเชื่อมั่นและความมั่นใจ เศรษฐกิจ ถ้าคนมองไม่เห็นอนาคต จะหยุดการใช้เงิน การจัดงบประมาณ
2564 ยังเน้นที่การตัดถนน ขณะเดียวกัน ในประเทศขนาดไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดถึง 30 วัน ยังคงพรก.ฉุกเฉิน ซึ่งเป็น
อันตรายต่อเศรษฐกิจ ถ้ายังเป็นเผด็จการ คงไม่มีใครกล้ามาลงทุน การปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปไปมา ได้ลุงที่นั่งหลับมา
เป็นหัวหน้าพรรค เหลืออย่างเดียว ไม่ได้นอนมาแบบ4คนหาม3คนแห่ รัฐธรรมนูญออกแบบมาเพ่ือสร้างให้มีการสืบทอด
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อ านาจ รัฐธรรมนูญบ้าๆแบบนี้ พรรคที่ประชาชนเลือกมามากที่สุด แต่ดันเป็นผู้น าฝ่ายค้าน มันย้อนแย้ง ถ้าไม่แก้
รัฐธรรมนูญ จะได้ลุงข้างบ้านมาเป็นหัวหน้าพรรค และส.ส.บางคนมาดูสิทธิเสรีภาพ ก็ขอให้เจริญสุข   
 "ทางออกของประเทศ ต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน ถ้าไม่ได้ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เศรษฐกิจไม่มีทางดีขึ้น รัฐบาลมัวแต่แก้ปัญหาให้ตัวเอง มัวป้อนกล้วยกันทุกวัน แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลประชาชน 
ไปเข็นลุงที่แทบจะเดินไม่ได้มาเป็นหัวหน้าพรรค ต้องการแบบนี้ ใช่หรือไม่ ดังนั้นต้องแก้รัฐธรรมนูญ  88 ปี 
ประชาธิปไตยจากนี้ ไม่มีอะไรมากกว่า เอาอ านาจมาคืนประชาชน รัฐบาลประชาธิปไตยจะชั่วดีถี่ห่างอย่างไร ก็ยังถูก
ตรวจสอบได้แต่ที่มาจากวิธีพิเศษ อะไรก็ไม่ได้ ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเอง เราก็ยังนั่งกันเฉยๆได้ ประเทศไทยวิเศษ
จริงๆ ขออวยพร เนื่องในโอกาส 88 ปี มาให้ก าลังใจ เราก าลังเดิมพัน อนาคตประเทศ เศรษฐกิจหลังโควิด เราต้องการ
ผู้น าที่มีความสามารถ เก่งเป็นพิเศษ ไม่ใช่โง่เป็นพิเศษ บอกให้คนเคารพกฎหมาย แต่ ตัวเองกลับฉีกกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ 2534 แม้จะแก้ไม่ได้เลย ก็ยังแก้ได้ ถ้าประชาชนไม่ยอม อะไรก็ขวางไม่อยู่ ต่อให้รถถัง เรือด าน้ า ก็ขวางไม่
อยู่ ขอให้เชื่อมั่น และขอให้ก าลังใจพวกเรา"นายวัฒนา กล่าว 
 
อ้างอิง ; https://www.thaipost.net/main/detail/69614 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69614
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วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 - 18:48 น. 

สนท.อ่านประกาศ ‘คณะราษฎร’ ประชาชนชู 3 นิ้ว กางป้าย ‘คณะราษฎรยังไมต่าย’ กลาง
สกายวอล์ก 
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่สกายวอล์ก แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย จัด
กิจกรรมร าลึกอภิวัฒน์สยาม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู

ประชาธิปไตย  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศท่ัวไป มีประชาชนทะยอยเดินทางมาจับกลุ่มพูดคุยรอเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่

เวลาก่อน 17.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบสังเกตการณ์เป็นจ านวนมาก 
เวลา 17.25 น. เจ้าหน้าต ารวจประกาศแจ้งสื่อมวลชนให้รวมตัวกันในจุดเดียวตามที่ก าหนด โดยระบุว่าเป็นไป

เพ่ือการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังระบุว่า หากผู้จัดกิจกรรมท าผิดกฎหมายจะได้สามารถแยก
ได้ ว่าเป็นสื่อมวลชนหรือไม่ 

ต่อมา นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติเข้าเจรจาสอบถามเหตุผลว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะผิดกฎหมายข้อใด 

กระทั่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าขณะนี้ยังอยู่ใน พรก.ฉุกเฉิน หากมีการมั่วสุมชุมนุมอาจเสี่ยงผิดกฎหมาย โดย
นายแพทย์ทศพรกล่าวตอบว่า ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าสิ่งใดท าได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่พอท าแล้วผิดจึงจับ เหมือนต ารวจ
จราจรดักรถท่ีเลี้ยวผิด  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนที่ร่วมงานต่างส่งเสียงแสดงความไม่พอใจ ต่อมาเวลา 17.40 น. 
เจ้าหน้าที่ต ารวจพยายามเชิญนักข่าวเข้าสู้หลังจุดที่กั้นไว้ให้บริเวณหน้าห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์ บรรยากาศอยู่ในความ
โกลาหล 

เวลา 17.45 น. การจัดระเบียบยังไม่เสร็จสิ้น นายแพทย์ทศพรกล่าวว่า หากเป็นเช่นนี้ตนอาจต้องใช้วิธีหายใจ
ร าลึกแทน เพราะเกรงจะท าผิดกฎหมาย 
 เวลา 17.50 น. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลโฆษกสนท. เดินทางมาถึง มีการ
กางป้ายไวนิลขนาดใหญ่มีข้อความส่วนหนึ่งในประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 

เวลา 18.00 น. นายพริษฐ์กล่าวว่า ตนขอเชิญพ่อแม่พ่ีน้องเป็นสักขีพยาน ตนจะอ่านในสิ่งที่เผด็จการพยายาม
ลบ ว่าด้วยประวัติศาสตร์สามัญชน จากนั้น นางสาวปนัสยา นายพริษฐ์ และสมาชิกสนท. ผลัดกันอ่านประกาศ
คณะราษฎรฉบับที่ 1 ซึ่งพระยาพหลพลพยุหเสนา อ่านต่อหน้าทหารบก ทหารเรือ และราษฎร ในเวลาย่ ารุ่งของวันที่ 
24 มิถุนายน 2475 เนื้อหาส าคัญได้แก่ หลัก 6 ประการ ดังนี้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg
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1.จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศ
ไว้ให้มั่นคง 
2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 
3. จะต้องบ ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนท า จะ
วางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 
4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 
5.จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการดั่งกล่าวข้างต้น 
6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่ออ่านประกาศจบ ประชาชนที่เข้าร่วมงานพากันชูสามนิ้วอย่างพร้อมเพรียง แล้วจบกิจกรรมเมื่อ
เวลา 18.15 น. อย่างไรก็ตาม มีประชาขนกลุ่มหนึ่งสวมเสื้อยืดสีด าสกรีนข้อความ ‘อยู่ข้างประชาธิปไตย’ กางป้ายผ้า
เขียนด้วยสีแดงระบุว่า ‘คณะราษฎรยังไม่ตาย’ จากนั้นชูสามนิ้วแล้วแยกย้าย 
 ด้านนายแพทย์ทศพร โชว์ภาพวาดหมุดคณะราษฎรด้วยลายเส้นดินสอ จากนั้นประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางกลับ 
ในขณะที่ส่วนใหญ่ยังจับกลุ่มพูดคุยเกือบเต็มพ้ืนที่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/news_2241837 
  

https://www.matichon.co.th/local/news_2241837
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24 มิ.ย. 2563 -19:18 น. 

แน่นสกายวอล์ค! ชู 3 นิ้วพรึ่บ "สนท." อ่านประกาศคณะราษฎร ตร.เข้มดูข้อหาฝ่าฝืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
แน่นสกายวอล์ค! ชู 3 นิ้วพรึ่บ "สนท."อ่านประกาศคณะราษฎร ตร.เข้มดูข้อหาฝ่าฝืน 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. ที่สกายวอล์คแยกปทุมวัน กรุงเทพฯ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย น าโดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน พร้อมด้วย นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตส.ส.แพร่ พรรคเพ่ือไทย 
ร่วมกันอ่านประกาศคณะราษฎร เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
หนาแน่น หลังอ่านแถลงการณ์เสร็จได้มีการชู 3 นิ้วพร้อมเปล่งเสียง “เป็นของราษฎร” 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด ยึดหลักตามพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.)โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เว้นระยะห่าง โดยมีจากเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจาก สน.ปทุมวัน 
กว่า 90 นาย คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งภาพรวมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แต่ในแง่ของข้อ
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ต ารวจสน.ปทุมวัน จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะฝ่าฝืนข้อกฎหมายอะไรหรือไม่ โดยต้องดูจะดูภาพถ่าย
ของกิจกรรมในวันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4377693 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4377693
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:53 น.    

ฟังไว้ 'จตุพร' ชี้ 24 มถิุนาแค่เหตุการณ์หนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวคิด 2475 น ามาใช้กับ
ปัจจุบันไม่ได้ 
 
   
 
 
 
 
 

24 มิ.ย.63 - นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
เฟซบุ๊คไลฟ์ PEACETALK ในวันครบรอบ 88 ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 2475 โดยเชื่อว่า การอภิวัฒน์ 24 
มิถุนา 2475 เป็นบทเรียนของยุคสมัยหนึ่ง ย่อมมีทั้งความส าเร็จ และล้มเหลว ซึ่งเป็นปัจจัยจ าเพาะของแต่ละยุคสมัยที่
แตกต่างกัน พร้อมหวังในยุค 2563 จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือระดมความเห็นก าหนดก้าวย่างฝ่าทางตันที่รัฐ
ธรรมญ 2560 ออกแบบวางกับดักของประเทศไว้ 

นายจตุพร กล่าวว่า เหตุการณ์วันที่ 24 มิถุนา 2475 ถูกจารึกเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยและถึงวันนี้ครบ 88 ปี แต่ตนเห็นว่า ตลอดเวลา 88 ปียังไม่มีวันใดเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 มีช่วงหนึ่ง นายปรีดี พนมยงค์ ผู้น าคณะราษฎรสายพลเรือน ซึ่งช่วงน าเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น 
คณะราษฎรส่วนมากมีอายุแค่ 32 ปี อยู่ในวัยหนุ่ม และเคยกล่าวถึงความผิดพลาดต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่ล่าช้า
ในช่วง 14 ปีแรกว่า เกิดจากขบวนการขัดแย้งภายในขบวนการเมือง พรรคการเมืองในประเทศไทย 
 ความผิดพลาดนั้น ส่วนหนึ่งมาจากคณะราษฎรขาดการศึกษาความขัดแย้งในขบวนการเมือง ขาดความระวังต่อ
การฟ้ืนซากทัศนคติเผด็จการทาสศักดินาขึ้นมาโต้การอภิวัฒน์ นอกจากนี้ยังคิดแต่เพียงเอาชนะทางยุทธวิธียึดอ านาจรัฐ 
ไม่คิดรักษาความชนะเอาไว้ 
 ประกอบกับคณะราษฎรมีความรู้ทางการทหาร แม้หลายคนรู้ทางทฤษฎีสถาปนาประเทศ แต่ขาดความช านาญ
ในการปฏิบัติ ขาดการติดต่อกับราษฎรอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความคาดหวังสูงเกินไปกับอดีตข้าราชก ารที่มาร่วม
บริหารประเทศ จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในขบวนการปฎิวัติถึงกับปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญ 2475 
 นายจตุพร กล่าวว่า มุมมองของนายปรีดี เป็นการมองย้อนหลังอย่างเป็นระบบ ส่วนการจัดงานร าลึก 24 มิ.ย. 
2475 จึงเป็นสิ่งปกติ ไม่น่ามีปัญหาอะไร ดังนั้น รัฐไม่ควรวิตกจนเกินเหตุ ขอให้มองเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งของ
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ประวัติศาสตร์หนึ่ง ซึ่งเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยน ทัศนะเปลี่ยน และปัจจัยรายล้อมเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของ
เหตุการณ์หนึ่งจึงเป็นทัศนะจากบทเรียนหนึ่งเท่านั้น 
 "ผมไม่เชื่อว่า แนวความคิด 2475 จะมาใช้กับปัจจุบันได้ เพราะในขณะนั้นยังท าไม่ส าเร็จอะไรเลย ซึ่งมีเรื่อง
มากมาย ก็หนีความเป็นคน เป็นปุถุชนไปไม่พ้น เห็นอ านาจมีขัดแย้ง แต่เป็นห้วงเวลาหนึ่ง ที่ผ่านไปแล้ว” 
 นายจตุพร เน้นว่า ในเหตุการณ์ปี 2563 มีวิกฤตแตกต่างจากปี 2475 เพราะเราก าลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์การเมืองอกแตก ไม่มีทางออก มีแต่ทางตัน เพราะเกิดจากกติกาที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนเห็นภัย
รัฐธรรมนูญปี 2560 ถึงขึ้นประกาศเดิมพันไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง และพยายามสื่อสารอธิบายให้เห็นภัยของรัฐธรรมนูญ
มาแล้ว 
 ตนเคยบอกว่า การเขียนรัฐธรรมนูญเป็นออกแบบที่แยบยลที่สุด จึงอยากให้ประธานยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีอายุ
ยืนเพื่อเห็นสิ่งที่เขียนไว้จะส่งผลอะไรบ้าง เพราะถึงที่สุดการคิดเอาประโยชน์ทางการเมืองเพ่ือเอาเปรียบให้ได้ชนะอย่าง
เดียวนั้น กลับเป็นจุดเริ่มต้นความพ่ายแพ้ของประเทศชาติ 
 “ทั้งนี้ เมื่อกติกาล้าหลัง ก็ไม่ท าให้ประเทศก้าวหน้าทันสมัย แต่ได้วางกับดักประเทศโดยเอาคนไทยเป็นตัว
ประกัน เมื่อประเทศเกิดวิกฤตโควิดขึ้น จะเห็นกฎเกณฑ์หลายอย่างล้าหลัง เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2550 ก าหนด 
มาตรา 190 วางกับดักล็อคศักยภาพคนไทยและประเทศไทยเอาไว้จนท าให้เสียโอกาสในการเจรจาแข่งขันให้ได้เปรียบ
กับต่างประเทศ” 
 นายจตุพร กังวลกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่า เมื่อเกิดโควิดขึ้นแล้ว จะวางยุทธศาสตร์ไปได้อย่างไร และยังมีอีก
หลายเรื่องที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ชาติจึงควรเป็นเรื่องของคนรุ่นนั้นๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และไม่เกิดความล้าหลัง แต่ที่ส าคัญการออกแบบกฎกติกาของประเทศ ต้องไม่วางกับดักให้
เกิดความเสียหายกับประเทศไทย 
 รวมทั้ง ตนยืนยันว่า 88 ปี เราไม่มีแม้วันเดียวที่จะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่เคยมีประชาธิไตยเต็มร้อย 
แต่สาระส าคัญคือ อีกไม่ก่ีวันเราจะเดินไปสู่ทางตันของประเทศ แล้วรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นอุปสรรคของประเทศ และ
ท าให้ไทยไร้ทางออก 
 "ผมยังยืนยันว่า วิธีการปกติตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีวันแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ได้อย่างเด็ดขาด เพราะแบบ
ถูกออกเพ่ือไม่ให้เกิดการแก้ไข แต่ยกเว้นมีข้อตกลงร่วมของสังคม ซึ่งยังห่างไกล" 
 นายจตุพร ทิ้งท้ายว่า อีกไม่นานประเทศจะเดินไปถึงทางตัน และตนเคยท านายไว้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ออกแบบเพื่อการถูกฉีกโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพื่อให้มีการแก้ไข เพราะแก้ไขอะไรไม่ได้เลย แล้วท้ายที่สุดการฉีกก็คือค าตอบ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69634 
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 21:07 น.  

'บิ๊กตู่' ลั่นกลไกประชาธิปไตยเป็นแบบนี้ รื้อแล้วสร้างใหม่วันเดียวไม่ได้ ขอประชาชนอย่า
คล้อยตามผู้ประสงค์ไม่ดี 
   
 
 
 
 
 
 
24 มิ.ย.63 -  ที่สวนลอยฟ้า เจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) บริเวณสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาฝั่งพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เป็นประธานในพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” โดย
นายกฯได้กล่าวช่วงหนึ่งว่าขอให้ทุกคน"รวมใจไทยสร้างชาติ" โดยเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วท าของเดิมให้ดีที่ สุด พร้อมมีการ
ตรวจสอบรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุน แน่นอนคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นธรรมดา แต่ท าอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน นั่นคือกลไกของประชาธิปไตย ส าหรับโครงการนี้เป็นการรวมสองฝั่งเชื่อมเป็นบางกอก ซึ่ง
ตนเคยเป็นคนฝั่งธนฯ บางขุนเทียน วันนี้จึงดีใจที่ได้ท าพวกเราในฐานะรัฐบาล โดยวันหน้าเพ่ิมการท่องเที่ยวทางน้ ามาก
ขึ้น วันนี้หลายอย่างเกิดขึ้นแต่หลายคนนึกไม่ถึง มีรถไฟฟ้าและถนนหลายเส้น วันหน้าจะมีมากกว่ารนี้ ขอให้ฟังสิงดีๆที่
เกิดข้ึนบ้าง จะได้เป็นก าลังซึ่งกันและกัน เป็นก าลังใจให้ตนและรัฐบาล 
 นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้หลายคนมั่นใจในการแพทย์และการแก้ปัญหาโควิดของเรา ซึ่งต้องท าให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางทั้งด้านการแพทย์ สนามบิน และศูนย์กลางซ่อมอากาศยานขนส่ง เพราะเราอยู่ตรงกลางอาเซียน จึงต้องใช้
โอกาสนี้ท าสิ่งที่สร้างสรรค์ ขอให้ลดความขัดแย้งที่มีลงให้มาก เพราะไม่ เกิดประโยชน์ ต้องท าสิ่งที่สร้างสรรค์ท าให้
เกิดขึ้นเร็วในเวลานี้ ไม่เช่นนั้นไม่ทันอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขับเคลื่อนทุกอย่างได้คือความรัก ความสามัคคี ร่วมกัน
สร้างชาติ 
 
 

"เรามี 5 ศาสนา ทุกศาสนาสอนให้คนปรองดอง ไม่ใช่สอนให้เอาเป็นเอาตายชนะคะคาน ไม่มีให้ทะเลาะกัน 
โดยมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนไม่ว่าใครท าอะไรอย่าไปคล้อยตาม เพราะบางคนมี
จุดประสงค์ไม่ดีมากนัก แต่ผมก็จ าเป็นเพราะเป็นรัฐบาล" 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมา 1 ปี ทุกอย่างเดินหน้าไป
ด้วยความเรียบร้อยและสานต่อสิ่งที่วางไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนข้างล่างเป็นแผนงานโครงที่ตามมา วันนี้เมื่อเจอโควิด
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มีคนบอกให้ปรับแผนข้างล่าง และหลายคนบอกยุบไปเลย ซึ่งมันไม่ใช่ เพราะยุทธศาสตร์ชาติเป็นเหมือนสะพานพาไปสู่
ที่หมายอนาคต ใน 10-20 ปีข้างหน้า ดังนั้นขอให้ไว้ใจ อย่างไรก็ตาม ทุกรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนและประเทศชาติ
เป็นส าคัญ โดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จึงต้องสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้น ส่วนเรื่องการตรวจสอบเราผ่าน
การเลือกตั้งกันมา คนตัดสินคือกระบวนการยุติธรรม ตนไม่ก้าวล่วง 
 ทั้งนี้ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้รายได้และภาษีก็ลดลง ท าให้งบฯก็มีปัญหา แต่ยืนยันรัฐบาล
จะแก้ไขและต้องดูความถูกต้อง ซึ่งกลไลตรวจสอบก็มีอยู่แล้ว  ขอบคุณที่ไว้ใจมาถึงวันนี้และหวังว่าจะได้รับความ
ไว้วางใจต่อไป 
 "ยืนยันว่าพรรคร่วมมีความร่วมมือกันอย่างดีทุกพรรคไม่ว่าจะพรรคพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์และ
พรรคเล็กๆ ยังเข้มแข็งกันดี บางคนฟังข่าวอาจไม่สบายใจ แต่ข่าวก็คือข่าว ฟังได้ แต่จะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของทุกคน 
ฝากขอบคุณทุกคนและฝากใจนายกฯ ไว้กับทุกคนด้วย ถ้าจ าได้ผมเคยแต่งเพลงสะพาน ซึ่งต้องเป็นสะพานเชื่อมโยงเข้า
หากัน ผมพร้อมให้เหยียบข้ามไป นั่นคือหน้าที่ของผม" 
 จากนั้นนายกฯ ได้น าโทรศัพท์มือถือมาเปิดเพลง"สะพาน"ให้ชาวบ้านฟัง พร้อมร้องคลอตาม และกล่าวว่า "นี่
เป็นแรงบันดาลใจของผม จากจิตใจของผม และคิดว่าวันนี้จิตใจของครม.และข้าราชการทุกคนเป็นดวงเดียวกัน คือท า
เพ่ือประชาชน อะไรไม่ดีต้องแก้ไข อะไรคิดนอกกรอบก็ต้องคิด ปรับจูนแก้ให้ตรงกันท าให้ได้ ถ้าท าไม่ได้ก็บอกเหตุผล 
ถ้าชนกันแบบเดิมไม่มีอะไรท าได้ ต้องคิดว่าท าอย่างไรคนจะมีบ้าน มีชีวิตดีขึ้น ซึ่งทุกอย่างคือยุทธศาสตร์ชาติที่มีข้ันตอน
อยู่แล้ว กลไกประชาธิปไตยเป็นแบบนี้ ไม่ใช่ล้มรื้อสร้างใหม่วันเดียว มันไม่ได้ เราเป็นมา 80 กว่าปีแล้ว วันนี้รวมไทย
สร้างชาติ สัญญากับผมได้หรือไม่ ขอบคุณและให้ก าลังใจทุกคนด้วย ให้ก าลังใจตัวเองขอให้โควิดหมดสิ้นไปเร็วๆ" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69637 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/439649?as= 
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25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  

แย่งโหน 88 ปีปชต. ภาคปชช.ทวงคืนมรดกคณะราษฎร/ทหารชูวีรกรรมบวรเดช 
 
 
   
 
 
 
     
 ครบ 88 ปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง "บิ๊กแดง" สั่งจัดพิธีร าลึก 2 ทหารปกป้องสถาบัน เชิดชูวีรกรรม "บวรเดช-ศรีสิทธิ
สงคราม" มุ่งหวังให้ประเทศเป็น ปชต.อย่างแท้จริง ซัด "คณะราษฎร" เป็นเผด็จการ ด้านกลุ่มฟ้ืนฟู ปชต.จัดกิจกรรม
ย้อนประวัติศาสตร์ อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 "ครช." บุกสภาทวงมรดกคณะราษฎร ยื่นหนังสือแกนน าฝ่าย
ค้าน-กมธ.แก้ไข รธน. ทวงสัญญา รธน.ประชาชน  "เพ่ือไทย" ตั้งวงช าแหละ รธน.เฮงซวยสืบทอดอ านาจ ถ้าไม่แก้ไขลุงตู่
เข้ามาอีก รองโฆษก ตร.ปัดจัดฉากจับอาวุธสงคราม เผยหากจับไม่ได้อาจเข้าถึงกรุงเทพฯ ผบ.ทบ.สั่งเช็กเลขทะเบียน
อาวุธที่หายไป  เชื่อมโยงเหตุชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ 
     เมื่ อ วั นที่  24 มิ ถุ น ายน  ซึ่ ง เป็ นวั นครบรอบ 88 ปี  การ เปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจัดกิจกรรมอย่างคึกคัก  
     โดยพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้มอบหมายให้พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง 
ผบ.ทบ. ผู้แทนกองทัพบก เป็นประธานในพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และ
บ าเพ็ญกุศลอุทิศแด่พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิธีร าลึก โดยนิมนต์ พระเทพปัญญามุณี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม มาท าพิธี
สงฆ์ ใช้เวลาเพียง 15 นาที ท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างหนักเมื่อเริ่มท าพิธี  
     ขณะที่กองประชาสัมพันธ์กองทัพบกได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระงานดังกล่าว มีเนื้อหาว่า "นายทหารทั้งสอง
นายยังเป็นนายทหารประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่นับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎร 
ถือเป็นการรัฐประหารเพ่ือล้มราชบัลลังก์ ครั้น พ.ศ.2476 ได้เกิดการกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช โดยมีพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นแม่
ทัพ มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า 'กบฏบวรเดช' เนื่องจากพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองของพระยาพหลพล
พยุหเสนา ที่มีลักษณะเป็นเผด็จการ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลของพระยาพหลฯ ด าเนินตามแนวทางที่เสนอ คือให้รักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ และให้รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยให้อ านาจฝ่ายรัฐสภาในการตรวจสอบ
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มากขึ้น และจ ากัดอ านาจของรัฐบาลมิให้คณะราษฎรกลายเป็นคณะเผด็จการ แต่ในที่สุดการก่อกบฏไม่เป็นผล 
ฝ่ายรัฐบาลปราบปรามคณะกบฏลงได้  
     วีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และพระยาศรีสิทธิสงคราม ควรแก่
การยกย่องในฐานะที่ทรงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี และทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติด ารงไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง" 
     เช้าวันเดียวกัน พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้บัญชาการประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประสานงานท าเนียบ
รัฐบาล พร้อมด้วย พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผู้ก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 เดินตรวจบริเวณรอบ
ท าเนียบฯ เพ่ือเฝ้าระวังกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะมาแสดงสัญลักษณ์วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 
     โดย พล.ต.ท.สุรพลให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์ด้านการข่าวเราได้รับรายงานตั้งแต่วันก่อนว่า จะมีกลุ่มคน
หรือบุคคลที่พยายามจะสร้างสถานการณ์ โดยจะใช้วิธีการเดิมคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น การยิงเลเซอร์ตาม
สถานที่ส าคัญต่างๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมได้สั่งการลงมา โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและฝ่ายความมั่นคงก็ได้เฝ้าติดตาม โดยเมื่อวันที่  23 มิ.ย.เราได้มีมาตรการดูแลพ้ืนที่รอบท าเนียบฯ เพ่ือเฝ้า
ระวังตลอด 24 ชั่วโมง ผบ.ทบ.ก็สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะ
กระท าการในเชิงสัญลักษณ์และเกี่ยวข้องกับความมั่นคง หากพบการกระท าผิดสามารถด าเนินการจับกุมได้ 
ทวงคืนมรดกคณะราษฎร 
     ส่วนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตย หรือ Democracy Restoration Group (DRG) ได้จัดกิจกรรม "ลบยังไง ก็ไม่ลืม" ซึ่งเป็นกิจกรรมย้อน
เวลากลับไปสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 88 ปีวันอภิวัฒน์สยาม  จากนั้นเวลาประมาณ 05.23 น.เริ่มต้น
ฉายภาพเคลื่อนไหวจ าลองเหตุการณ์การอ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 โดยนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
ต่อหน้าทหารบก ทหารเรือ และราษฎร  
     นายอานนท์ น าภา ผู้น าการจัดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ เป็นการย้ าเตือนให้เห็นถึงเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ เป็นคุณและเป็นโทษกับบางคนบางฝ่าย ยืนยันว่าไม่ได้มี เจตนาหรือความ
เกี่ยวข้องใดๆ กับการหมิ่นสถาบัน และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน รวมถึงผู้มีอ านาจและชนชั้นน าที่จะต้องช่วยกัน
ประคับประคองประชาธิปไตยท่ีอาจพบปัญหา อาจพบข้อบกพร่องอยู่บ้าง ให้เดินหน้าต่อไปได้  
     และเมื่อเวลา 10.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารัฐสภา เกียกกาย คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(ครช.) กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย คณะประชาชนเพ่ืออิสรภาพ (คปอ.) และกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและ
ใกล้เคียง (กสรก.) น าโดยนายอนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. พร้อมด้วยมวลชน ประมาณ 200 คนเดินทางมาท า
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในหัวข้อ "24 มิถุนา ทวงคืนมรดกคณะราษฎร  ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน" 
     เริ่มต้นด้วยการเปิดค าแถลงการณ์ของคณะราษฎรเมื่อปี 2475 มาเผยแพร่ และน าอุปกรณ์จ าลอง  อาทิ หมุด
คณะราษฎรจ าลอง พานรัฐธรรมนูญจ าลองมาแสดง มีการแจกสติกเกอร์ แจกธงสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รณรงค์แก้
รัฐธรรมนูญปี 2540 จนส าเร็จ และชูสามนิ้ว พร้อมทั้งยื่นหนังสือต่อรัฐสภาเพ่ือทวงถามความคืบหน้าการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา และขอให้ประกาศให้วันที่ 24 มิ.ย.ทุกปีเป็นวันชาติและวัน
ก าเนิดประชาธิปไตยของไทย  
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     โดยมีตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และแกน
น าพรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ, นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล , นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล , นายช านาญ จันทร์เรือง 
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า, นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต ส.ส.แพร่  พรรคเพ่ือไทย, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค
ประชาชาติ เป็นตัวแทนรับหนังสือ 
     นายอนุสรณ์กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ครช.ได้ยื่นข้อเสนอว่าด้วยหลักเกณฑ์และเเน
วทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในวาระ 24 มิถุนา หรือวาระ 88 ปี หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถือเป็นโอกาส
ส าคัญของประชาชนที่จะร่วมกันเรียกร้องให้มีการปักหมุดประชาธิปไตย  สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลับไปสู่
รากฐานเดิม คือประชาชนทุกคนเป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุดของประเทศ  
ฝ่ายค้านรับลูกดันแก้ไข รธน. 
     ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า ตนเป็นประธานรัฐสภาเมื่อปี 2540 และได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
รฐัธรรมนูญปี 2540 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็อยากให้น ารัฐธรรมนูญปี 2540 
ไปเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ 88 ปีที่ผ่านมาเรายังไม่มีประชาธิปไตยที่เป็นอ านาจของประชาชนอย่างแท้จริง ทุกวันนี้อ านาจยัง
เป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องต่อสู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อไป 
     ขณะที่นายช านาญกล่าวว่า ขณะนี้ กมธ.ก าลังท างานอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 1.ชุดศึกษา
เนื้อหา 2.ชุดรับฟังความคิดเห็น โดยวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่มา
จากข้อเสนอที่ผู้แทนจากหลากหลายองค์กรยื่นเข้ามา เราจะฟังทุกส่วน จะช้าหรือเร็วสุดท้ายก็ต้องมีการแก้ไขอย่าง
แน่นอน 
     ขณะเดียวกันกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย น าโดยนายภัทรพล ธนเดชพรเลิศ ยื่นหนังสือต่อ นพ.สุกิจ อัถโถ
ปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา ผ่านไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เพ่ือเรียกร้องให้ยุบสภาและใช้รัฐธรรมนูญปี 40 
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  
     ส่วนที่ต่างจังหวัดมีการจัดกิจกรรมเช่นกัน โดยเมื่อเวลา 06.30 น. ที่บริเวณภายในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.
ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อกลุ่มขอนแก่นพอกันที จ านวนกว่า 
10 คน น าไม้กวาดและน้ ายาท าความสะอาดมาท าความสะอาดโดยรอบบริเวณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมทั้งการ
น าป้ายผ้าที่มีข้อความว่า "24 มิถุนายน อภิวัฒน์สยาม เก็บกวาดประชาธิปไตย" และ "ขออภัยในความไม่สะดวกม้ัย ซ้อม
เป็นประชาธิปไตย" มาท าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ร าลึก 88 ปีวันประชาธิปไตย  
     ที่พรรคเพ่ือไทย มีการจัดเสวนา "ทิศทางรัฐธรรมนูญไทย" โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นวันครบ 88 ปี ที่เรามีการเริ่มต้นในการเป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าจะมีปฏิวัติรัฐประหาร
และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่รู้กี่สิบฉบับ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมักจะร่างในสิ่งที่เข้าข้างตัวเอง รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับสวม
เสื้อคลุมประชาธิปไตย ภายในสอดไส้เผด็จการ  รวมถึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ท าลายพรรคการเมือง การที่จะท าให้เป็น
รัฐธรรมนูญของประชาชน จะต้องมี  ส.ส.ร.ที่เลือกตั้งจากประชาชนเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนโดยตรง 
ไม่เช่นนั้นเราจะอยู่ในมือเผด็จการไปโดยตลอด ไม่ว่าจะเลือกตั้งก่ีครั้งก็จะได้นายกรัฐมนตรีคนเดิม 
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     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเ พ่ือไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้
พิสูจน์แล้วว่าสิทธิประชาชน การเข้าถึงทรัพยากรของประเทศชาติ ความเหลื่อมล้ ามีมากเหลือเกินจากผลพวง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ลิดรอนสิทธิของประชาชน พรรคมีหน้าที่ยืนแถวหน้าที่จะด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้เราจะเปิด
ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนมาร่วมดีไซน์รัฐธรรมนูญฉบับหน้า ให้สิทธิประชาชนร่วมเขียนด้วยกัน ไม่ใช่ใช้คนไม่กี่คน
เขียน 
ไม่แก้ รธน. 'ลุงตู'่ กลับมาอีก 
     นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิแต่
ไม่ให้โอกาสประชาชน ดังนั้นจ าเป็นต้องแก้ให้เป็นประชาธิปไตย เราเสนอให้มี ส.ส.ร. 200  คน ให้ประชาชนเลือกเข้ามา
เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญ หากปล่อยไว้ไม่แก้ก็จะได้ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศอีก    นายวัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เฮงซวย  เพราะขาดการมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก ในประเทศขนาดไม่มี
ผู้ติดเชื้อโควิดถึง 30 วัน ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ซึ่งเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจ ถ้ายังเป็นเผด็จการคงไม่มีใครกล้ามาลงทุน 
รัฐธรรมนูญออกแบบมาเพ่ือสร้างให้มีการสืบทอดอ านาจ ต้องแก้รัฐธรรมนูญ เราต้องการผู้น าที่มีความสามารถ เก่งเป็น
พิเศษ ไม่ใช่โง่เป็นพิเศษ บอกให้คนเคารพกฎหมาย แต่ตัวเองกลับฉีกกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2534 แม้จะแก้ไม่ได้เลย ก็
ยังแก้ได้ ถ้าประชาชนไม่ยอม อะไรก็ขวางไม่อยู่ ต่อให้รถถัง เรือด าน้ า ก็ขวางไม่อยู่  
     นายรยุศด์ บุญทัน ผู้ก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวถึงวันครบรอบการปฏิวัติสยาม 24 มิถุนายน  พ.ศ.2475 โดย
คณะราษฎรว่า อยากร่วมกับคนไทยทุกคนร าลึกถึงวันส าคัญนี้ เพ่ือไม่ให้ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา รวมถึงอีกหนึ่ง
บุคคลที่ทรงคุณค่าน่าจดจ า เป็นอีกหนึ่งในคณะราษฎร ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญและยิ่งใหญ่ครั้งนี้ นั่นคือ นาย
ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษ อยากเห็นการต่อสู้ทางการเมืองจากนี้ไปเป็นการต่อสู้กันในเชิงหลักการและในเชิงความคิด 
ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรม ใช้ผลงานพิสูจน์  ไม่ใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่สกปรกเข้าสู่อ านาจ 
     น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพ่ือชาติ กล่าวว่า ในโอกาสร าลึก 88 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ท าไมไม่มีการจัดงานร าลึกวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับนานาชาติ 
ส าหรับวันที่มีความส าคัญต่อระบบการปกครองของประเทศ อีกท้ังวันนี้ไม่ถูกก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วยประเด็น
ที่น่าประหลาดใจเพ่ิมขึ้น คือเมื่อมีประชาชนจะจัดกิจกรรมร าลึกถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง กลับมีข่าวจากโฆษก
กระทรวงกลาโหมว่า กิจกรรมที่จัดขออย่าให้ก้าวล่วงกฎหมาย  
     น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย เห็นว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์ต้องการผลักดันแนวคิด
เรื่องรวมไทยสร้างชาติ ด้วยการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติจริง ก็ควรต้องเริ่มด้วยการคิดใหม่ท าใหม่ โดยเฉพาะ
ต้องยอมรับความจริงว่าที่การเมืองมีปัญหาประชาธิปไตยอ่อนแอ เป็นเพราะกติกาในรัฐธรรมนูญปี 60 ที่เครือข่าย พล.อ.
ประยุทธ์เป็นผู้ร่างขึ้นมาเอง เพียงเพราะหวังใช้การเลือกตั้งเป็นบันไดสืบทอดอ านาจ หากต้องการเป็นรัฐบาลนิวนอร์
มอลหรือต้องการรวมไทยสร้างชาติจริง ก็ต้องยอมรับความจ าเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวง  
     ที่สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า มาให้ก าลังใจนายปิยรัฐ 
จงเทพ (โตโต้) นักกิจกรรมและอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 1 จ.กาฬสินธุ์ จากกรณีที่นายปิยรัฐซึ่งได้เข้าร่วม
กิจกรรมร าลึกครบรอบ 88 ปีการอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 เมื่อย่ ารุ่งวันนี้ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจนอก
เครื่องแบบติดตามตัวและพยายามเข้าควบคุมตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ไม่ส าเร็จ ก่อนที่จะมาทราบทีหลังว่า
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เจ้าหน้าที่ต้องการตัวไปด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จากการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนาย
ปิยรัฐได้เดินทางมาเข้ามอบตัวที่สถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามเมื่อเที่ยงวันนี้ 
เช็กอาวุธสงครามโยงการเมือง 
     ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.เปิดเผยถึงกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
จัดกิจกรรมครบรอบ 88 ปีอภิวัฒน์สยามว่า ได้รับรายงานว่ามีการจัดกิจกรรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนจะมี
การขออนุญาตหรือไม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในด้านการข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง
ยอดสุข รอง ผบ.ตร.ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด  
     ผู้สื่อข่าวถามถึงการพบอาวุธสงครามจ านวนมากที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีความเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรม
ครบรอบ 88 ปี 2475 หรือไม่ พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ มีความคิดอุดมการณ์ทางการเมือง 
แต่จะน าไปใช้กับใคร กลุ่มไหน ต้องสืบสวนขยายผลต่อ และถ้าจับไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงกรุงเทพฯ เพราะการตรวจ
ยึดได้ที่แนวชายแดนจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 2 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของอาวุธสงคราม แต่เท่าที่
ตรวจสอบทั้ง 2 คนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการค้าอาวุธ แต่มีแนวคิดทางการเมือง แต่จะฝั่งไหนฝ่ายไหนขอเป็นแนวทางการ
สอบสวน เคารพในความคิด  แต่ถ้าแนวคิดน าไปปฏิบัติแล้วผิดกฎหมายก็ด าเนินคดีไปตามปกติ  
     เมื่อถามว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวทางการเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมักจะมีการจับอาวุธ
สงครามได้บ่อยครั้ง เป็นการจัดฉากหรือเพ่ือต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ พ.ต.อ.กฤษณะตอบว่า เขาจะท าไปเพ่ืออะไร มัน
ไม่ได้เกิดประโยชน์ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกมาเพ่ือบังคับให้ประชาชนอยู่ในกฎ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส คงไม่มี
ใครอยากไปท าอะไรเพ่ือที่จะเป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีการจับกุมนี้เพราะมีการข่าวมาก่อนแล้ว 
ท าไมถึงมาจับช่วงนี้ตอบไม่ได้ เรามีหน้าที่จับก็ต้องจับ  
     พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะค า แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงกรณีที่ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 346 ร่วมกับทหารหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) ยึดอาวุธปืนสงคราม เช่น เอ็ม 16, เอ็ม 79, อาร์ก้า,  ปืนกล และวัตถุระเบิดอีก
จ านวนหนึ่งได้ที่บ้านหลังหนึ่งใน อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมควบคุมตัวชายไทย 2  คน ว่า ฉก.ร.4 เป็นหน่วยปฏิบัติในการ
เข้าไปจับกุม ข้อมูลที่มีเป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้น ต้องรอเจ้าหน้าที่ต ารวจสอบสวนขยายผล ซึ่งได้ส่งตัวทั้ง 2 คนไปที่
ส่วนกลางแล้วเพ่ือให้ต ารวจสืบสวนหาข้อมูลเชิงลึกต่อไป โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธต่างๆ ที่ยึดได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับ
การน าไปก่อความไม่สงบ หรือไม่ เพราะอาวุธบางประเภท เช่น เอ็ม 79 ในอดีตก็เคยมีประวัติในการน าไปใช้ในการก่อ
เหตุในช่วงที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ มีการหาซื้อไม่ยากนัก ยังมีประเด็นในเรื่องของการน าอาวุธเพ่ือไปแลกยาเสพติด
หรือไม่ แต่ทั้งหมดต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะผู้ต้องหาเป็นคนไทย ไม่ใช่ต่างด้าว  
     ด้านแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งการให้ทหารตรวจสอบกรณี
นี้เป็นการเร่งด่วนอีกทาง และสั่งการให้ขยายผลด าเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขณะที่เจ้าหน้าที่ ต ารวจก็ก าลัง
ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากค าผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่  เพ่ือให้ได้ความชัดเจนว่าอาวุธ
สงครามจ านวนมากนั้นมาจากไหน เป็นของทหารที่สูญหายไปหรือไม่  โดยเฉพาะช่วงที่มีการชุมนุมที่ผ่านมา โดยต้อง
ตรวจสอบเลขทะเบียนที่ติดอยู่กับอาวุธและกระสุนปืนทั้งหมด ส่วนที่มองว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นก็อาจเป็นไปได้ 
เพราะช่วงเวลาตรงกับช่วงวันสัญลักษณ์พอดี แต่หากวิเคราะห์ลึกๆ แล้วถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองจริงๆ อาวุธสงคราม
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มักจะจับกุมได้ในจังหวัดปริมณฑลใกล้ๆ กทม.มากกว่าจังหวัดที่อยู่ตามชายแดน แต่ทั้งนี้ทางฝ่ายทหารจะมีการเพ่ิม
ความเข้มงวดบริเวณชายแดนต่อไป 
     ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ก าลังสอบสวน
อยู่ ส่วนจะโยงการเมืองหรือไม่เจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวนสอบสวนอยู่ ส่วนจะขยายผลเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีอ่ืนหรือไม่ ก็ต้อง
รอผลการสืบสวนว่าเป็นของใครมาจากที่ใด ต้องด าเนินการให้ได้โดยเร็ว  รวมถึงสอบสวนว่าเป็นเรื่องของการค้าขาย
อาวุธตามแนวชายแดนหรือไม่ด้วย ซึ่งจะต้องขยายผล เพราะหากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ต้องจับกุม 
     เมื่อถามว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้ มีอะไรน่าเป็นห่วงจนต้องสร้างสถานการณ์บ้างหรือไม่ พล.อ.
ประวิตรกล่าวว่าไม่มีอะไรน่าห่วง ส่วนที่มีการท ากิจกรรมทางการเมืองในวันนี้ 24 มิ.ย. ก็อย่าท าอะไรที่ผิดกฎหมาย ส่วน
จะมีการขยายผลหลังจากนี้หรือไม่ เราก็ต้องดู ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมือง เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้
เพ่ือดูสถานการณ์โควิดเท่านั้น อย่าเอามาเก่ียวข้องกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/69642 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1875915 
  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/69642
https://www.thairath.co.th/news/politic/1875915
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25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  

'บิ๊กตู่' คึก ครม.พรรคร่วมสุดปึ้ก 

 
       
      เมื่อวันพุธที่ 24 มิ.ย. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางการสร้าง
คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพ่ือพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา ได้น าคณะ กมธ.เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพ่ือรับทราบนโยบายและความคิดเห็น น าไปจัดท า
ยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า  และโอกาสสู่สังคม เพ่ือพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน และจัดท า
แผนงานระดับต่างๆ ส าหรับเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
     ทั้งนี ้พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณ กมธ.วิสามัญฯ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า  และโอกาส
สู่สังคม เพ่ือพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน พร้อมระบุว่าการท างานต้องดูตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง  ไปจนถึงปลายทาง โดย
ต้นทางต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว กลางทางเช่นสถาบันการศึกษา และปลายทางคือการผลิตคนผ่านสถาบันต่างๆ 
พร้อมฝากให้ช่วยกันหาแนวทางท าให้คนในสังคมคิดถึงผู้อ่ืนก่อนตนเอง โดยเฉพาะคนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพช่วย
คนอ่ืนได้ เช่น การเคารพและไม่รบกวนซึ่งกันและกันบนเสรีภาพที่มีอยู่ หรือการเคารพกฎหมาย  
     "รัฐบาลพร้อมท างานอย่างเต็มที่เพ่ือประชาชน แม้บางเรื่องยังไม่ส าเร็จในทันทีเพราะต้องใช้เวลา เช่นเดียวกับ
การสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้าสู่สังคม โดยขอให้เป็นผู้เคารพกฎหมาย และเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
เชื่อมั่นจะมีคนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบการเมือง ร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป" นายกฯ ย้ า 
      ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานในพิธีเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางสัญจร
ระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร พร้อมจุดชมวิวกลางแม่น้ าเจ้าพระยา โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า  ดีใจที่ได้มาเห็นหน้า
เห็นตาทุกคน ถือเป็นโอกาสแรกที่ได้ออกมานอกพ้ืนที่ เพราะก่อนหน้านี้จ าเป็นต้องดูแลแก้ปัญหาโควิด -19 จึงขอโทษ
ด้วยถ้าท าให้ใครเดือดร้อน แต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดคือความร่วมมือร่วมใจระหว่างรัฐและประชาชน เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่ทุกคนร่วมมือกันและเชื่อฟังกฎหมาย ซึ่งไม่มีอะไรท าได้นอกจากกฎหมาย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็
ต้องใช้กฎหมายเป็นหลัก 
     “ช่วงนี้ขอให้ทุกคนรวมใจไทยสร้างชาติ โดยเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วท าของเดิมให้ดีที่สุด พร้อมมีการตรวจสอบ
รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุน แน่นอนคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นธรรมดา แต่ท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน นั่นคือกลไกของประชาธิปไตย” 
     พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า เรามี 5 ศาสนา ทุกศาสนาสอนให้คนปรองดอง ไม่ใช่สอนให้เอาเป็นเอาตายชนะ
คะคาน ไม่มีให้ทะเลาะกัน โดยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องมีอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน ไม่ว่าใครท าอะไรอย่าไป
คล้อยตาม เพราะบางคนมีจุดประสงค์ไม่ดีมากนัก แต่ก็จ าเป็นเพราะเป็นรัฐบาล  และขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกับรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งมา 1 ปี ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยและสานต่อสิ่งที่วางไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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     "ขอบคุณที่ไว้ใจมาถึงวันนี้ และหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจต่อไป ยืนยันว่าพรรคร่วมมีความร่วมมือกันอย่างดี
ทุกพรรค ไม่ว่าจะพรรคพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ และพรรคเล็กๆ ยังเข้มแข็งกันดี บางคนฟังข่าวอาจไม่
สบายใจ แต่ข่าวก็คือข่าว ฟังได้ แต่จะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของทุกคน ฝากขอบคุณทุกคนและฝากใจนายกฯ ไว้กับทุกคน
ด้วย ถ้าจ าได้ผมเคยแต่งเพลงสะพาน ซึ่งต้องเป็นสะพานเชื่อมโยงเข้าหากัน ผมพร้อมให้เหยียบข้ามไป นั่นคือหน้าที่ของ
ผม" 
     จากนั้นนายกฯ ได้น าโทรศัพท์มือถือมาเปิดเพลงสะพานให้ชาวบ้านฟัง พร้อมร้องคลอตามและกล่าวว่า "นี่เป็น
แรงบันดาลใจของผม จากจิตใจของผม และคิดว่าวันนี้จิตใจของ ครม.และข้าราชการทุกคนเป็นดวงเดียวกัน คือท าเพ่ือ
ประชาชน อะไรไม่ดีต้องแก้ไข อะไรคิดนอกกรอบก็ต้องคิด ปรับจูนแก้ให้ตรงกัน ท าให้ได้ ถ้าท าไม่ได้ก็บอกเหตุผล ถ้า
ชนกันแบบเดิมไม่มีอะไรท าได้ ซึ่งทุกอย่างคือยุทธศาสตร์ชาติที่มีขั้นตอนอยู่แล้ว กลไกประชาธิปไตยเป็นแบบนี้ ไม่ใช่ล้ม
รื้อสร้างใหม่วันเดียว มันไม่ได้ เราเป็นมากว่า 80 ปีแล้ว วันนี้รวมไทยสร้างชาติ สัญญากับผมได้หรือไม่ ขอบคุณและให้
ก าลังใจทุกคนด้วย ให้ก าลังใจตัวเองขอให้โควิดหมดสิ้นไปเร็วๆ" 
      ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนการใช้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดท ากิจกรรมทางการเมืองขัดต่อวัตถุประสงค์ว่า ไม่มี
ปัญหา แค่กลุ่ม ส.ส.เดินทางมาหาและไม่มีประชุมเกี่ยวกับการเมือง ไม่เก่ียวโยงใดๆ กับการด าเนินงานของมูลนิธิ  
คนใหม่ท างานไม่ได้ไม่ต้องมา!     
     นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า การใช้สถานที่ของ
มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ต้องถาม พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ว่าท าไมกองทัพจึงเปิด
พ้ืนที่ให้นักการเมืองเข้ามาท ากิจกรรมทางการเมือง ทั้งการจัดตั้ง ครม.และการพบปะนักการเมืองเพ่ือจัดตั้ง รวมทั้งการ
สรรหา ส.ว. กองทัพต้องไม่เลือกข้างทางการเมือง ต้องวางตัวเป็นกลางและปกป้องประชาชน  
      ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในงานเปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจสร้างไทยของ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตอนหนึ่งว่า ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ไม่ต้องถามเรื่องปรับคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) คนเก่าไป คนใหม่มา เก่าไม่ไป หรือคนใหม่มา ไม่ต้องพูด ตอนนี้ไม่มีอะไรส าคัญ เรื่องส าคัญคือไม่ว่าเก่าจะอยู่ 
หรือใหม่จะมา ต้องเดินตามหลักการ คือต้องท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง สร้างงานให้คนไทย ถ้าคนเก่าอยู่แต่ท างานไม่ได้ก็ไม่
ต้องอยู่ ถ้าคนใหม่จะมาแต่ท างานไม่ได้ ท าไม่เป็น จะมาท าไม ถ้ารัฐบาลจะอยู่แล้วขับเคลื่อนประเทศไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ นี่
คือหลักการบริหารประเทศ 
     นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 รัฐบาลควบคุมได้ดีเยี่ยม แต่สถานการณ์ทางการเมืองกลับมีความเคลื่อนไหวที่อาจจะน าไปสู่ความขัดแย้ง
อีกรอบ จึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายขอให้หยุดความเคลื่อนไหวทางการเมืองไว้ก่อน ขอเวลาให้ พล.อ.ประยุทธ์มีสมาธิในการ
ท างานแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อน  
      ขณะที่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงงานเลี้ยง 
ส.ส.ของพรรคว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ปชป.ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคตอนหนึ่งว่า การท างาน
การเมืองขอให้ยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก ถึงแม้จะชนะการเลือกตั้ง  แต่มาโดยไม่สุจริตก็ไม่มีความภาคภูมิใจ ขอให้
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สมาชิกพรรคทุกคนได้ช่วยกันยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค ถึงแม้จะยากล าบากแต่ก็ต้องรักษาไว้ เพราะเป็นจุดแข็งของ
พรรคที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กลับคืนมา และท าให้พรรคเป็นที่พึ่งของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง  
      ส่วยนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรค ปชป. กล่าวถึงกรณีข่าวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน
พรรค ทั้ง ส.ส.พรรคไปทานข้าวกับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ หรือโผการปรับชื่อรัฐมนตรีของพรรคว่า 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น มีเพียงเรื่องที่ยื่นหนังสือขอให้พรรคเปิดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือถึงแนวทางการ
ท างาน ในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลว่ามีจุดยืนอย่างไร ที่จะท าให้พ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์มาก
ที่สุด โดยไม่กระทบกับหลักประชาธิปไตยในการร่วมรัฐบาลเท่านั้น 
“การที่ออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือให้พรรคเข้มแข็ง ไม่มีนัยอะไรทั้งสิ้น เพราะทราบว่ามีทีมอดีต ส.ก.และ ส.ข.เขตสายไหม
ลาออกจากพรรค จึงอยากให้พรรคเข้ามาดูแลและแก้ปัญหาเหล่านี้ เพ่ือไม่ให้มีใครต้องลาออกจากพรรคอีก” 
วรงค์ทิ้งก านันอีกราย 
      ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวถึงการนัดหารือกลุ่ม ส.ส. , อดีต ส.ส. และ กก.บห.
พรรค รับฟังปัญหาของอดีต ส.ส.และสมาชิกพรรคที่โรงแรมอนันตรา สาทร ว่าอยากให้มาพบปะพูดคุยและแสดง
ความรู้สึกกัน ว่าในพ้ืนที่มีปัญหาอะไรบ้าง มีอะไรเป็นอุปสรรคในการท างานพ้ืนที่บ้าง และต้องการให้ กก.บห.ช่วยเหลือ
อย่างไร และไม่มีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยน กก.บห.และเรื่องของการปรับ ครม. เพราะเป้าหมายหลักคือต้องการน า
พรรคไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้นขออย่าได้ระแวง 
     ว ั นเดียวกัน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)  โพสต์เฟ
ซบุ๊กระบุว่า "มีโอกาสปรึกษานายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค รปช.ถึงปัญหาทางการเมืองในยุคปัจจุบันที่
จ าเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งสามารถท าหน้าที่ตรงนี้ได้ แต่การสังกัดพรรคการเมืองอาจมีข้ อจ ากัด จึงตัดสินใจ
ขอลาออกจากสมาชิกพรรค รปช. โดยตั้งใจจะไปเชิญชวนผู้ที่มีความห่วงใยประเทศมาตั้งกลุ่มการเมือง ให้ความรู้และ
เสนอทางออกปัญหาของบ้านเมือง รวมทั้งจะไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่สถาบันทิศทางไทย"  
      นพ.วรงค์ให้สัมภาษณ์ภายหลังอีกครั้งว่า คิดจะลาออกพักหนึ่งแล้ว และได้คุยกับนายสุเทพว่าการท างานในเชิง
วิชาการของตนเองนั้น คือการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง น ามายืนยันหักล้างข้อมูลที่บิดเบือนของกลุ่มการเมือง ซึ่งมี
นักวิชาการจ านวนมากที่เต็มใจช่วย แต่ไม่เต็มใจสังกัดพรรค จึงท าให้การช่วยงานขาดความต่อเนื่องและท างานล าบาก 
ดังนั้นจึงตัดสินใจลาออกเพ่ือความคล่องตัว เพราะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและใช้ข้อมูล 
      เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าน้อยใจที่พลาดต าแหน่งหัวหน้าพรรค หรือรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค จึงลาออก 
นายวรงค์กล่าวว่า "ไม่เกี่ยวกัน คนละเรื่อง ยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจลาออกตามที่ลือกันว่าพลาดต าแหน่ง เพราะคุยแต่แรก
กับนายสุเทพแล้วว่ามาช่วยงานที่พรรค ไม่ได้คาดหวังต าแหน่งอะไร และมั่นใจว่าถ้าไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิก รปช. 
ในการประชุมใหญ่สามัญของพรรคในวันที่ 5 ก.ค.นี้ ก็จะมีสมาชิกพรรคเสนอต าแหน่งหรือเลือกให้ด ารงต าแหน่งฝ่าย
บริหารพรรคแน่นอน จึงขอลาออกก่อน เพ่ือการท างานด้านวิชาการและให้ข้อมูลที่เป็นจริง" 
      ทั้งนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน อดีตหัวหน้าพรรค รปช.ก็ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและ
หัวหน้าพรรค รปช.ไปก่อนหน้านี้. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/69643 
  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/69643
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 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10:33 

 ‘หมุดคณะราษฎร: หมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญ’ ความหมายที่ไม่เคยหายไป 

 
 
ย้อนประวัติศาสตร์ที่มาและความหมาย 'หมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญ' ในวันที่ถูกถอนออกไป 
ครบรอบ 88 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยามที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 เหตุการณ์ผ่านมาเกือบหนึ่ง

ศตวรรษ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยยังคงมีมาโดยตลอด ปัจจุบันไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะการ
ต่อสู้ในเชิงกายภาพอย่างการชุมนุมเท่านั้น เพราะยังปรากฎรูปแบบของการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ด้วย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่การ
หายไปของหมุดคณะราษฎรที่เคยตั้งอยู่บริเวณลานพระราชวังดุสิต อันเป็นบริเวณเดียวจุดเดียวกับการอ่านแถลงการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร 

อย่างไรก็ตาม การแย่งชิงพ้ืนที่ทางความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นไม่ได้เพ่ิงมาเริ่มในช่วงศตวรรษ
ที่ผ่านมา เพราะถ้ามองย้อนกลับไปยังบันทึกประวัติศาสตร์จะพบว่าได้มีขึ้นตั้งแต่การฝัง "หมุดก ำเนิดรัฐธรรมนูญ" เมื่อปีวันที่ 
10 ธันวาคม 2479 ตรงบริเวณลานพระราชวังดุสิต 

เหตุการณ์นั้นเป็นความต้องการของพระยาพหลพลพยุหเสนาที่ต้องการสร้างวัตถุเพ่ือร าลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ที่เป็นจุดก าเนิดของการมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้น าคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้กล่าวปราศรัยที่มี
เนื้อหาถึงการให้ความส าคัญกับรัฐธรรมนูญตอนหนึ่งดังนี้  

“พ่ีน้องเคยร่วมตำยทั้งหลำย ท่ำนยังระลึกได้หรือไม่ว่ำต ำบลใดเป็นที่ที่เรำได้เคยร่วมก ำลัง ร่วมใจร่วมควำมคิด
กระท ำกำรเพ่ือขอควำมเป็นอิสรเสรี ให้แก่ปวงชนชำวสยำม ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำบำงท่ำนคงจะจ ำได้แต่เพียงเลือนๆและบำงท่ำนที่
ต้องถูกใช้ไปท ำหน้ำที่อ่ืนๆที่ห่ำงไกลออกไป ก็คงไม่ทรำบว่ำจุดนั้นแห่งใดแน่ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำพวกเรำชำวสยำมไม่ควรจะ
หลงลืมที่ส ำคัญอันนี้เสียเลย เพรำะเป็นที่ก ำเนิดรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม ซึ่งเรำถือกันว่ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเป็น
มิ่งขวัญของประชำชำติด้วย 
  มิ่งขวัญของพวกเรำชำวสยำมได้เริ่มถูกเรียกและถูกเชิญให้มำอยู่กับเนื้อกับตัวในวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๔๗๕ เวลำย่ ำ
รุ่ง ณ ที่นี้ ในขณะวันและเวลำที่กล่ำวนั้นพวกท่ำนผู้ร่วมก่อกำรได้มอบชีวิตจิตใจไว้แก่ข้ำพเจ้ำอย่ำงเต็มที่…ที่จะยอมเสียสละ
ชีวิตและเลือดเนื้อเพ่ือขอรับพระรำชทำนแลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ส ำหรับเป็นเครื่องป้องกันกำรหลงลืม และให้เป็นอนุสรณ์
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สืบต่อไปภำยภำคหน้ำ…ฉะนั้น หมุดที่จะวำงลง ณ ที่นี้จึงเรียกว่ำ หมุดก ำเนิดรัฐธรรมนูญ ในมงคลสมัยซึ่งเป็นวันบรรจบ
ครบรอบ ๔ รอบปแีห่งกำรรับพระรำชทำนรัฐธรรมนูญฉบับถำวร นับว่ำเป็นฤกษ์งำมยำมดีอยู่แล้ว ฉะนั้น ข้ำพเจ้ำจึงขอ
ถือโอกำสวำงหมุดก ำเนิดรัฐธรรมนูญ ณ ที่ซึ่งเตรียมกำรไว้นั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” (ข้อมูลจาก หนังสือ: 111 ปี ฯพณฯ 
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ") 
 

การปักหมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญลงพ้ืนที่ลานพระราชวังดุสิต คณะราษฎรมีความประสงค์ต้องการจะใช้รัฐธรรมนูญ
เป็นจุดเริ่มต้นของการพาประเทศเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ ภายใต้หลักการของคณะราษฎรทั้ง 6 ประการ ได้แก่ 1.  หลักเอก
ราช  2.  หลักความปลอดภัย 3. หลักเศรษฐกิจ 4.  หลักเสมอภาค 5.  หลักเสรีภาพ 6.หลักการศึกษา ที่ส าคัญการเลือกปัก
หมุดดังกล่าวไว้ที่ลานพระราชวังดุสิตนั้นก็ไม่ได้สะท้อนถึงการร าลึกเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้น ณ ลาน
พระราชวังดุสิตเท่านั้น แต่เมื่อมองถึงการเกิดขึ้นของลานพระราชวังดุสิต ก็จะท าให้พบค าตอบส่วนหนึ่งว่าท าไม การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองถึงเกิดขึ้นบนลานกว้างสุดปลายถนนราชด าเนิน 
ทั้งนี้ หากจะกล่าวถึงที่มาของลานพระราชวังดุสิตแล้วมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ 
5 ที่ทรงต้องการให้มีผังสนามขนาดใหญ่เพ่ือเชื่อมต่อกับถนนราชด าเนินและพระที่นั่งอนันตสมาคมภายหลังจากที่ได้เสด็จพระ
ราชด าเนินประพาสยุโรปครั้งที่สองเมื่อปีพ.ศ.2450เพ่ือรักษาพระอาการประชวร ซึ่งเวลานั้นได้สร้างถนนราชด าเนินเสร็จแล้ว
โดยมีบันทึกประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเอาไว้ในเรื่องสร้างพระ
บรมรูปทรงม้าดังนี้ 

“พระบรมรูปทรงม้านั้นเกิดแต่กรณีย์ ๒ เรื่องประกอบกัน กรณีย์ที่๑ เม่ือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะเสด็จไป
ยุโรปครั้งหลังเม่ือพ.ศ๒๔๕๐ เวลานั้นทรงสร้างถนนราชด าเนินเสร็จแล้วและได้ลงมือสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม ทั้งคิด
แผนผังสนามใหญ่เชื่อมถนนราชด าเนินกับบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม กรณีย์ที่ ๒ เวลานั้นยังอีกปีเศษจะถึงอภิลักขิต
มงคล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนับได้ ๔๒ ปี รัชกาลยืนนานยิ่งกว่า
พระมหากษัตริย์พระองค์อ่ืนบรรดาได้ปกครองประเทศสยามแต่ปางก่อนทั้งสิ้น….เมื่อเสด็จทอดพระเนตรวังเวอซายใน
ประเทศฝรั่งเศสโปรดพระรูปพระเจ้าหลุยท่ี๑๔ ทรงม้าหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์อันตั้งไว้ในลานข้างหน้าพระราชวังทรง
ปรารภว่าถ้ามีพระบรมรูปของพระองค์ทรงม้าตั้งไว้ในสนามที่ถนนราชด าเนินต่อกับบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเป็น
การสง่าดีเหมือเช่นเขามักมีกันตามประเทศต่างๆในยุโรป" 

การบริหารราชการแผ่นดินของรัชกาลที่ 5 ทรงพยายามน าประเทศเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ เพ่ือให้รอดพ้นจากการ
ตกเป็นประเทศอาณานิคมของประเทศตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม โดยเฉพาะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ที่ต้องเสีย
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้กับฝรั่งเศส นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงน ามาซึ่งการปฏิรูปประเทศและการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินใหม่ เช่น ด้านกฎหมายเป็นที่มาของการจัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือวางระบบกฎหมายของประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจเป็นที่มาของการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เป็นงบประมาณการบริหารประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่มาของการ
สถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ด้วยเหตุนี้ลานพระราชวังดุสิตจึงเป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่ 
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ดังนั้น หมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญท่ีเคยปักอยู่บนพื้นที่ดังกล่าว จึงแฝงไปด้วยนัยทางการเมือง แม้เวลานี้หมุด
ก าเนิดรัฐธรรมนูญจะไม่ได้อยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าอีกแล้ว แต่ความหมายของทั้งหมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญและลาน
พระราชวังดุสิตจะยังคงอยู่ต่อไป 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12637?line= 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12637?line=
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24 มิถุนายน 2563 - 11:05 น. 

ป้อมค่าย พี่น้อง "3 ป." บ้านป่ารอยต่อ 

 
 

ป้อมค่าย พี่น้อง "3 ป." บ้านป่ารอยต่อ  
88 ปี นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงปัจจุบัน ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ถูก 

เว้นวรรคด้วยการรัฐประหารนับสิบครั้ง ข้ามเวลามาถึงยุคสงครามเย็น จึงมี "บ้านสี่เสาเทเวศร์" ของ “ป๋าเปรม” พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็น “บ้าน” ที่มีนัยยะทางการเมืองในยุคประชาธิปไตยแบบไทย ภาค 1 เมื่อมีรัฐประหารอีก 2 
ครั้ ง (ปี  2549,2557) ได้ เกิดบ้านที่ เป็นสัญลักษณ์เชิงอ านาจหลังใหม่คื อ “บ้านป่ารอยต่อ” อันหมายถึงที่ตั้ง
ส านักงาน “มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1.รอ.) ปี 
2549 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เกษียณอายุราชการ จึงตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดย พล.อ.ประวิตร 
เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ 

เริ่มต้นที่ไทยรักไทย 
ทักษิณ ชินวัตร ตัดสินใจเลือก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้บัญชาการทหารบก (ปี 2547-2548)  

โดยแรงหนุนของคนการเมืองไทยรักไทย และ “นางพญา” แห่งชินวัตร ข้างกายบิ๊กป้อมสมัยโน้น มี "บิ๊กก่ี” พล.อ.นพดล 
อินทปัญญา เพ่ือนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 เป็นมือประสานสิบทิศ เพราะบิ๊กกี่เป็นน้องรัก “บิ๊กเหวียง” พล.อ.เชษฐา ฐานะ
จาโร อดีต รมว.กลาโหม รัฐบาลทักษิณ บิ๊กกี่เป็นนายทหาร ที่รู้จักนักการเมืองเกือบทุกพรรค โดยเฉพาะคุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์ มีความสนิทสนมกันมาก  

หลังพ้นต าแหน่ง “บิ๊กป้อม” จึงก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยเชิญเพ่ือนร่วมรุ่น ตท. 6 พล.อ.
สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกสมัยนั้น และน้องรักสายทหารเสือราชินี พล.ท.อนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ 
1 (ยศ/ต าแหน่งขณะนั้น) เป็นที่ปรึกษา พล.ต.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 
(ยศ/ต าแหน่งขณะนั้น) ก็เป็นกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ยุคแรก 
อย่าได้แปลกใจที่ “บ้านป่ารอยต่อ” เป็นเสมือนแหล่งรวมพลพี่น้องสายทหารเสือ และบูรพาพยัคฆ์  
  รัฐบาลอภิสิทธิ์ 

บ้านป่ารอยต่อแห่งนี้ เคยเป็นเซฟเฮ้าส์ในกอบกู้วิกฤต “ม็อบเสื้อเหลือง” และรัฐบาลพลิกขั้ว ที่มี 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงก่อนรัฐประหาร 2557 บ้านหลังนี้ก็เป็นศูนย์รวม “เพ่ือนประวิตร” ที่มาช่วย
คิดช่วยวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเศรษฐกิจชาติ หลังการยึดอ านาจโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บ้านป่ารอยต่อฯ ยิ่ง
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คึกคักด้วยผู้คนมากหน้า พลิกไปดูรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดชุดปัจจุบัน นอกจาก พล.อ.
ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ก็ยังพบ “บิ๊กเนม” หลายคน ที่พิเศษไม่เคยมีมาก่อนในกรรมการชุดแรกๆ คือ 
ต าแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ตกเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
รัฐบาล 3 ป. 

ความต่อเนื่องของรัฐบาลประยุทธ์ จากยุค คสช.ถึงยุคพลังประชารัฐ ก็คือการออกแบบรัฐธรรมนูญ 2560 ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แม้พรรคพลังประชารัฐ จะเริ่มก่อการในทางกฎหมายพรรคการเมือง โดยสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ และเหล่า 4 กุมาร แต่ในทางปฏิบัติที่เป็นจริง บ้านป่ารอยต่อก็เปรียบเสมือนแหล่ง “ชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์”
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบางด้านคล้าย “ป๋าเปรม” ที่คบค้าสมาคมกับ “เทคโนแครต” ได้ และนิยมใช้เทคโนแคร็ต
ท างาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มีบุคลิกเงียบขรึม เป็นนักปฏิบัติ และเข้าใจกลไกรัฐทุกกระทรวง โดยเฉพาะมหาดไทย 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มิต่างอะไรกับ “โคว้ตงหมง” ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ มือท างานการเมืองยุค “ถนอม-
ประภาส” และมือประสานสิบทิศของ พล.อ.กฤษณ์ สีวะรา ยุคหลัง 14 ตุลา  

ไม่มี ป.ป้อม ก็มีวันนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีบ้านป่ารอยต่อ ก็ไม่มีพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ ไพร่
พลอยู่ในสภาฯ 119 คน 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/434933?adz= 
 
บทความทีเ่กีว่ข้อง : https://www.sanook.com/news/8192874/ 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/434933?adz=
https://www.sanook.com/news/8192874/
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24 มิ.ย. 2020 11:28:03 

ครช. บุกสภาฯ อ่านประกาศปฏิวัติ 2475 หน้ารัฐสภา 

 

 
 
รัฐสภา 24 มิ.ย.-คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) บุกสภาฯ น าพานรัฐธรรมนูญและหมุด

คณะราษฎรจ าลอง มาแสดงสัญลักษณ์ เนื่องในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 พร้อมอ่าน
ประกาศคณะราษฎร 

คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ท ากิจกรรม “ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญา
รัฐธรรมนูญประชาชน” บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพ่ือแสดงพลังทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญ
ประชาชน โดยน าพานรัฐธรรมนูญและหมุดคณะราษฎรจ าลอง มาแสดงสัญลักษณ์ เนื่องในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
24 มิถุนายน 2475 พร้อมอ่านประกาศคณะราษฎร ที่มีการประกาศไว้ในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง  และทวงถาม
ความคืบหน้ากระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในฐานะมรดกทางอุดมการณ์ของคณะราษฎร และค ามั่น
สัญญาที่รัฐบาลให้กับประชาชน ว่าจะด าเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา  

ก่อนหน้านี้ ครช. ยื่นข้อเสนอว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบด้วย เรื่อง
การสร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่น าเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจ ากัดเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้าชื่อ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ สร้างกลไกเข้าสู่อ านาจที่ ยึดโยงกับประชาชน 
ก าหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และ ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือ
ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียว และต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร รวมถึง ให้ตรา
พระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นของประชาชน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ความเห็นของประชาชนมีผลผูกพัน
ในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ 
ให้จัดท าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่อง
หลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง .- ส านักข่าวไทย  
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef2d653e3f8e40af945cab2 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5ef2d653e3f8e40af945cab2
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24 มิ.ย. 2563-11:35 น. 

88 ปี ปฏิวัติสยาม : จาก 2475 ถึง 2563 รวมภาพกิจกรรมร าลึกการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง 24 มิ.ย. 

 
 
88 ปี ปฏิวัติสยาม : จาก 2475 ถึง 2563 รวมภาพกิจกรรมร าลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 

มิ.ย. - BBCไทย 
กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยจัดกิจกรรมอ่านประกาศคณะราษฎรที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน

กลาง ในเวลา 05.23 น. วันนี ้ (24 มิ.ย.) ซึ ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที ่พระยาพหลพลพยุหเสนาอ่านประกาศ
คณะราษฎรฉบับที่ 1 เมื่อ 88 ปีก่อน ผู้จัดกิจกรรมน าหมุดคณะราษฎรจ าลองมาวางไว้บนพื้นถนน และจ าลอง
เหตุการณ์ที่พระยาพหลพลพยุหเสนาอ่านประกาศคณะราษฎรต่อหน้าทหารบก ทหารเรือและราษฎรเมื่อวันที่ 
24 มิ.ย.2475 โดยมีการฉายภาพโฮโลแกรม 3 มิติประกอบเสียงการอ่านประกาศคณะราษฎร ใช้เวลาประมาณ 
15 นาที ต ารวจหลายสิบนายมาควบคุมสถานการณ์ พร้อมกับรถต ารวจหลายคันที ่จอดรอบอนุสาวรีย์ โดย
ต ารวจไม่ได้ห้ามการจัดกิจกรรม แต่ขอไม่ให้ผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมลงมาบนถนน ผู้ร่วมกิจกรรมตะโกน "ไชโย ไชโย 
ไชโย" พร้อมกันหลังอ่านประกาศจบ และสลายตัวหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงในเวลาประมาณ 05.40 น. 

นายอานนท์ น าภา จากกลุ ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย กล่าวว่าเหตุผลที ่จ ัดกิจกรรมเพราะอยากเข้า ใจ
เหตุการณ์และความรู้สึกของคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในคืนก่อนที่จะอ่านประกาศคณะราษฎร
จนถึงเวลาย่ ารุ่งที่มีการอ่านประกาศคณะราษฎรในเวลาย่ ารุ่ง "เราจัดกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมรดก
ที่เหลืออยู ่เพียงไม่กี ่อย่างของคณะราษฎร เพราะหลายสถานที่และหลายอย่า งถูกท าลายไป แต่มรดกของ
คณะราษฎรที่ไม่มีวันหายไปคือข้อความในประกาศและแนวคิดของคณะราษฎร" นายอานนท์กล่าว  

แม้ว่า พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะยังคงมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ โดยมีข้อห้ามการ
รวมตัวชุมนุมกัน แต่วันนี้หลายกลุ่มได้จัดกิจกรรมร าลึก 88 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายพื้นที่ตั้งแต่
ช่วงเช้ามืดไปจนถึงเย็น ซึ่ง นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมร าลึกเหตุการณ์อภิวัฒน์สยามในหลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ เช่น  ส าหรับในกรุงเทพฯ นอกจากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มที่เรียก
ตัวเองว่า "คณะราษฎรใหม่" น าโดยนายธนวัฒน์ วงค์ไชย นักกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งถือโอกาสเปิดตัวกลุ่มใน
วันนี้ด้วย 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/113055379_105495246_1098804903846396_7020827009195804128_n.jpg
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นอกจากนี้ เวลา 10.00 น. คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เดินทางไปที่รัฐสภา เพื่อจัด
กิจกรรม "24 มิถุนาฯ ทวงคืนมรดก คณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน" และเวลา  18.00 น. 
สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย นัดอ่านประกาศคณะราษฎร ที่สกายวอล์ค แยกปทุมวัน  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4373510 
  

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4373510
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24 มิ.ย. 2563-11:55 น. 

คณะราษฎร : ย้อนเหตุการณ์ส าคัญของไทย 88 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย 
หลังปฏิวัติสยาม 
BBC Thai 

 
คณะราษฎร : ย้อนเหตุการณ์ส าคัญของไทย 88 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตยหลังปฏิวัติสยาม  
ตลอด 88 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่

ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและปกครองโดยรัฐสภา มีเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเกมแห่ง
อ านาจระหว่างคณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง  
บีบีซีไทย พาย้อนกลับไปศึกษาผ่านหน้าประวัติศาสตร์ส าคัญในอดีตนับตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2475 จนถึงปัจจุบัน 
ไทย 88 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตยหลังปฏิวัติสยาม 

2475 
กลุ่มบุคคลในนาม คณะราษฎร ซึ่งน าโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอ านาจการปกครองแผ่นดินและ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 7 มาสู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและปกครองโดยรัฐสภา การยึดอ านาจเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในครั้งนั้นไม่มีการเสียเลือดเนื้อ 

2476 
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรก จัดตั้งรัฐสภาขึ้น ทว่าความขัดแย้งในสภาระหว่าง

รัฐบาลกับคณะราษฎร ได้น าไปสู่การรัฐประหารโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา โดยเขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 
2 ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 5 ปี 
ภาพลิขสิทธิ์กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ส านักเลขาธิการสภาฯ  

2476 
กลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า "คณะกู้บ้านเมือง" น าโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบว รเดช อดีตเสนาบดี

กระทรวงกลาโหม น ากลุ่มทหารที่นิยมกษัตริย์เข้ายึดบริเวณดอนเมือง และจับฝ่ายรัฐเป็นตัวประกัน เพื่อบีบ

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/113014209_gettyimages-517733472.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

บังคับให้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องโดยให้กลับไปใช้ ระบอบราชาธิปไตย ก่อน
ปะทะและถูกปราบ สุดท้ายเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ าจึงถูกเรียกขานว่า "กบฏบวรเดช" 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศเปลี่ยนชื่อ ราชอาณาจักรสยาม มาเป็น ราชอาณาจักรไทย  

2489 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลสิ้นพระชนม์  

2490 
พล.ร.ต.ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 เผชิญกับเหตุอื้อฉาวและปัญหาคอร์รัปชัน จน

น าไปสู่การท ารัฐประหารโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ เพื่อฟื้นอ านาจจอมพล ป. พิบูลสงคราม จากนั้นได้ให้ พ.ต.
ควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท าให้ทหารครองอ านาจต่อไปจนกระทั่งปี 2516 

2498 
รัฐบาลไทยอนุญาตให้สหรัฐฯ เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศในระหว่างสงครามเวียดนาม ซึ่ง กองทัพไทย

ได้ร่วมรบในพ้ืนที่เวียดนามใต้ 
2500 
รัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขจัดฐานอ านาจจอมพล ป. จากนั้นอีก 1 ปี จอมพลสฤษดิ์ได้

รัฐประหารตัวเองอีกครั้งเพ่ือกระชับอ านาจ 
2500-2516 
ปัญญาชนน าพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของ ร. 7 มาตีพิมพ์ในงานเขียนสารคดีต่าง ๆ จนเกิด

กระแส "กษัตริย์ประชาธิปไตย" 
2516 
นักศึกษาและประชาชนชุมนุมขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร พร้อมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ท าให้

เผด็จการถนอมต้องเดินทางออกนอกประเทศ และกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้รัฐบาลทหารสิ้นสุดลง เปิดทางให้
จัดการเลือกตั้งเสรี แต่ผลที่ได้คือรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพ 

2519 นักศึกษาและประชาชนชุมนุมประท้วงการกลับเข้าประเทศในคราบเณรถนอม ก่อนถูกล้อมปราบ
ที่ ม.ธรรมศาสตร์ และรัฐประหารในวันเดียวกัน โดยมีนักศึกษาจ านวนมากหนีเข้าป่า  

2521 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 

2534 
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช.  ยึดอ านาจจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ใน

ข้อหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยที่แกนน า รสช. สัญญาว่าจะไม่ด ารงต าแหน่งนายกฯ โดยแต่งตั้งนายอานันท์ 
ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี 

2535 
ประชาชนชุมนุมคัดค้านการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. สุจินดา คราประยูร แกนน า รสช. 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคสามัคคีธรรม ก่อนถูกล้อมปราบ สุดท้าย พล.อ. สุจินดาต้องลาออก และมีการจัด
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เลือกตั้งใหม่ในปีเดียวกัน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้ง ท าให้นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรค ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี 

2538 
หลังรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ประกาศยุบสภา นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยชนะการ

เลือกตั้งทั่วไป ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 
2539 
รัฐบาลนายบรรหารประกาศยุบสภา เนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคอร์รัปชัน ต่อมา พล.อ.ชวลิต ยงใจ

ยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ชนะการเลือกตั้งได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 
2540 
วิกฤตการเงินในเอเชีย : รัฐบาลไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ต้องล้มละลาย

และมีคนตกงานจ านวนมากจนต้องขอความช่วยเหลือทางการเง ินจากกองทุนการเง ินระหว่างประเทศ 
(ไอเอ็มเอฟ) ต่อมา พล.อ.ชวลิตลาออก นายชวน หลีกภัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  

มกราคม 2544 
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งทั่วไป พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร (ยศก่อนถูกถอด) หัวหน้าพรรค ขึ้น

เป็นนายกฯ คนที่ 23 
2548 
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งท่วมท้น สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว 377 เสียงได้เป็นครั้งแรก

และครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ ก่อนเผชิญเสียงวิจารณ์เรื่อง "เผด็จการรัฐสภา 
2549 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายใต้

การน าของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เข้ายึดอ านาจจากรัฐบาลทักษิณ ขณะที ่เขาร่วมการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ ในสหรัฐฯ คปค. แต่งตั้ง พล.อ. สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 

สิงหาคม 2550 
การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

2550-2551 
พรรคพลังประชาชนภายใต้การน าของนายสมัคร สุนทรเวช เครือข่ายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชนะการ

เลือกตั ้งทั ่วไปในเดือน ธ.ค. 2550 นายสมัครได้เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณเดินทางกลับไทย
หลังจากต้องลีภัยในต่างประเทศ 

สิงหาคม 2551 
พ.ต.ท.ทักษิณ พร้อมครอบครัวเดินทางลี้ภัยในอังกฤษหลังจากไม่ปรากฏตัวในศาลในคดีเอื้อประโยชน์

ชินคอร์ป 
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มีนาคม - พฤษภาคม 2553 
ผู้สนับสนุนทักษิณในนามกลุ่มคนเสื้อแดงจัดชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ เรียกร้องให้

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภา น าไปสู่การสลายการชุมนุมโดยทหาร ท าให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 98 
ราย 

กรกฎาคม 2554 
พรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลาย ท าให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวของทักษิณขึ้น

เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย 
2556-2557 
ประชาชนรวมตัวประท้วงต่อต้านการผลักดันร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม "ฉบับสุดซอย" ของรัฐบาล น.ส.

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมบนท้องถนนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
เพ่ือเรียกร้องให้ น.ส. 

พฤษภาคม 2557 
ศาลรธน. มีมติให้ น.ส.ยิ ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ขณะนั้น พ้นต าแหน่ง

รัฐมนตรี เนื่องจากการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่กี่วันต่อมา กองทัพก็ท ารัฐประหารอีกครั้ง  

สิงหาคม 2559 
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองด้วยเสียงท่วมท้นจากประชาชนในการลงประชามติ ซึ่งผู้

เห็นต่างไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมรณรงค์คัดค้าน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี ้ยังคงเปิดช่องให้กองทัพเข้ามา
แทรกแซงทางการเมืองได้ 

ตุลาคม 2559 
ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:52 น. สิริพระ

ชนมพรรษา 88 พรรษา หลังครองราชย์มา 70 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 10 

2560 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของไทยเดือน เม.ย. หลังจากผ่านการท าประชามติและพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ เปิดทางสู่การเลือกตั้ง ในขณะที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ่านค าพิพากษาลับหลังในคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตใน
โครงการรับจ าน าข้าว โดยมีค าพิพากษาจ าคุกเป็นเวลา 5 ปี น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ได้ปรากฏตัวที่ศาลและหลบหนีไป
ต่างประเทศ 

2561 
คสช.ยกเลิกประกาศ ค าสั ่ง คสช. และค าสั ่งหัวหน้า คสช. ที ่ห้ามพรรคการเมืองหรือประชาชนท า

กิจกรรมทางการเมืองได้ 
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24 มีนาคม 2562 
การเลือกตั้งทั่วไปมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 

พฤษภาคม 2562 
ผลการเลือกตั้งทั่วไปไม่มีพรรคการเมืองใดครองเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรค

เพ่ือไทย เครือข่ายของทักษิณ ครองจ านวนที่นั่งในสภาฯ ขณะนั้นมากที่สุด 136 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคพลังประชา
รัฐ ซึ่งสนับสนุนกองทัพได้จ านวนที่นั่งเพียง 115 ที่นั่ง 

มิถุนายน 2562 
รัฐสภามีมติท่วมท้นเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย ด้วยคะแนน 500 เสียง 

จาก 750 เสียง โดยที่วุฒิสมาชิกที่ พล.อ.ประยุทธ์แต่งตั้งมาก่อนหน้าพร้อมใจโหวตในทิศทางเดียวกัน  
21 กุมภาพันธ์ 2563 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ

บริหารพรรค (กก.บห.) เป็นเวลา 10 ปี ในจ านวนนั้นคือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4374276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4374276
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24 Jun 2020 12:36 น. 

24 มิถุนายน 88 ปีเปลีย่นแปลงการปกครอง ปชต.ไทยไม่เดินเป็นเสน้ตรง 
 

 
"ศ.ดร.นครินทร์"ชี้กว่า 8 ทศวรรษ ระบอบประชาธิปไตยของไทย ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง มีทั้งย้อนแย้ง 

ขัดแย้ง มีขึ้น มีลง 
24 มิ ถุ น า ย น  2475 เ ป็ น วั น ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง  จ า ก

ระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” มาเป็น “ระบอบราชาธิปไตยจ ากัดอ านาจ” ก่อนจะมาเป็น “ประชาธิปไตย” ใน
เวลาต่อ ด้วยการยึดอ านาจของคณะราษฎร จากพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  จากวันนั้น จนถึงวันนี้ 24 มิถุนายน 
2563 กาลเวลาผ่านมาแล้ว 88 ปี แต่ “ประชาธิปไตยไทย” ก็ยังล้มลุกคลุกคลาน มีการ “รัฐประหาร” อยู่เนืองๆ 
“ฐานเศรษฐกิจ” ขอพาท่านผู้ อ่าน ไปฟังมุมมอง  ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปัจจุบันด ารงต าแห่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 
  ย้อนเหตุการณ์คณะราษฎร์ยึดอ านาจ 

 ศ.ดร.นครินทร์ ให้มุมมองต่อเส้นทางประชาธิปไตยของไทยกว่า 8 ทศวรรษ ที่ผ่านมา โดยพาย้อนกลับไปร าลึก
ถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า ช่วงเช้าตรู่ของวันที่  24 มิถุนายน 2475 เกิดการยึดอ านาจโดยคณะราษฎร จากนั้น
คณะราษฎรได้ท าค ากราบบังคมทูลอัญเชิญพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 7 ให้ตอบรับกลับมาเป็น “พระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ” หรือที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่า “ระบอบราชาธิปไตยจ ากัดอ านาจภายใต้รัฐธรรมนูญ” ก่อนที่การ
ปกครองของไทยจะใช้ค าว่า “ประชาธิปไตย” ในเวลาต่อมา 
  ในห้วงเวลาหลังจากนั้น ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบแล้วใช่หรือไม่ 
ศ.ดร.นครินทร์ อธิบายพร้อมกับมีค าถามให้ขบคิดตามมาว่า ก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันนั้น การปกครองของไทยยังเป็น
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศมีอ านาจสมบูรณ์ เป็นการ
ปกครองโดยพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ดังนั้น การจะเคลื่อนสู่ระบอบการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ด้วยคน
ทั้งหมดนั้นจะท าได้อย่างไร? 
  ผมเข้าใจว่า เวลานั้นผู้ที่น าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัญญาชน คนที่มีความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะใช้ค าว่า “ประชาธิปไตย” จึงใช้ค าว่า “ระบบราชาธิปไตยจ ากัดอ านาจ ซึ่งมี 2-3 วิธีการที่ส าคัญ 
คือ การจ ากัดอ านาจพระองค์ด้านการบริหาร ซึ่งก่อนวันที่ 24 มิถุนายนนั้น พระมหากษัตริย์จะเป็นประมุขของฝ่าย
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บริหาร ประทับต่อหน้าที่ประชุมเสนาบดีสภา (ปัจจุบันคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรี) โดยใช้ทับศัพท์ว่า เป็น  “Prime 
minister” 
  วิธีที่ 2 คือ การจ ากัดพระราชอ านาจด้านนิติบัญญัติ หรือการตรากฎหมาย โดยการโอนพระราชอ านาจส่วนนี้ไป
ไว้ที่ “สภาผู้แทนราษฎร” ซึ่งหลังการยึดอ านาจในวันนั้น 2-3 วันถัดมาได้มีการจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นการ
ชั่วคราว มีสมาชิกประมาณ 70 คน ต่อมาจึงมีสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งอย่างละครึ่ง 
สุดท้ายที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ การจ ากัดพระราชอ านาจโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเวลานั้นเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ส่วนค าว่า “รัฐธรรมนูญ” นั้น มาใช้เมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม 2475  
  อย่างไรก็ดี การจ ากัดพระราชอ านาจดังกล่าวนั้น วิเคราะห์ว่า เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การปกครองโดย
คนหมู่มากเท่านั้น โดยอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เรียกห้วงเวลาตั้งแต่ปี 2475- 2489 นี้ว่า “ระบบกึ่งประชาธิปไตย” สิ่งที่
คณะราษฎรท านั้นจึงเป็นแค่กึ่งประชาธิปไตย เป็นระบบราชาธิปไตยจ ากัดพระราชอ านาจภายใต้รัฐธรรมนูญ ความ
พยายามที่จะเดินทางไปสู่ “ประชาธิปไตยเต็มใบ” นั้น ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนาน 
  โดย ศ.ดร.นครินทร์ เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบมีข้อจ ากัด” หรือ limited democracy น่าจะเข้ากับ
สถานการณ์ดีกว่า เนื่องจากมองว่า มีองค์ประกอบบางส่วนที่ยังรอระยะเวลาอยู่ เช่น การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพ ความ
พร้อม การจัดการการปกครองท้องถิ่น ภาคประชาสังคม การรวมตัวกัน การใช้สิทธิเสรีภาพ รวมถึงระบบการ
ควบคุมดูแลตรวจสอบ เป็นต้น  

ศ.ดร.นครินทร์ ยังตั้งข้อสังเกตถึงพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยของไทย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ โดยชี้ให้เห็น
ว่า ระบบประชาธิปไตยของไทย ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง มีทั้งย้อนแย้ง ขัดแย้ง ขณะที่บางครั้งก็ดูเหมือนจะทะยานขึ้น 
แต่สุดท้ายแล้วกลับม้วนตัวลงซึ่งก็มีลักษณะเช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง 
  แต่การหมุนวนกลับไปในแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้วนกลับไปยังจุดเดิม เนื่องจากมีหลายเรื่องที่จบไปแล้ว หลังจากที่มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 เช่น ประเทศไทยควรมีรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ไม่ทราบว่า รัฐธรรมนูญของเรา
จะมีหน้าตาอย่างไร รวมถึงการเป็นประเทศปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น 
“ผมเชื่อว่าจะไม่วนกลับไปที่เดิม ประชาธิปไตยของเราได้วิวัฒนาการมาตามชะตากรรมของเราเอง เช่น ประชาธิปไตย
แบบไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ที่ท่านใช้อ านาจตามมาตรา 17 เต็มที่และก็ใช้ชนิดที่เรียกว่า รุนแรงด้วย มียิงเป้า 
ประหารชีวิตคนเป็นจ านวนมาก ขณะที่วันนี้เราก็วิวัฒนาการไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเราต้องพยายามหาจุดสมดุลในอ านาจ
ของฝ่ายต่างๆ ของเราเอง” 
  “ประชาธิปไตย”ไม่ใช่แค่มีส่วนร่วม 
  ศ.ดร.นครินทร์ ให้มุมมองอีกว่า คนทั่วไปเข้าใจนิยามของ “ประชาธิปไตย” ว่า คือประชาชนมีส่วนร่วมกับการ
ปกครองประเทศ ซึ่งการมีส่วนร่วม ในที่นี้ต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วย เมื่อรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็ต้องเข้าไปท างาน
รับผิดชอบในบางภารกิจที่สามารถรับผิดชอบได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค าว่า ประชาธิปไตย 
ทั้งหมดต้องท าเพ่ือประชาชน “ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ต้องมองให้ครบทั้ง 3 ส่วนนี้ 
ส าหรับอนาคตของเส้นทางประชาธิปไตยของไทยนั้น ศ.ดร.นครินทร์ ชี้ว่า เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญใหม่ได้บัญญัติเอาไว้ 
ในส่วนของระบบการเลือกตั้งก็อาจมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง ในขณะที่เรื่องของสิทธิเสรีภาพยังคงมีอยู่ ซึ่งส่วนตัวมองว่า ไม่ได้
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ด้อยลงจากเดิม ที่ต้องรอดู คือ การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนว่า จะวิวัฒนาการไปอย่างไร ขณะที่การปกครอง
ท้องถิ่น ระบบราชการก็ต้องปรับตัวกันใหม่ ส่วนภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมนั้นต้องปรับตัวอย่างมาก “ต้องดูกันต่อไป
ว่า การปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ นั้นจะไปในหนทางใด การใช้อ านาจของส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน สมาคม 
พรรคการเมือง ประชาชน ส่วนต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชนจะสามารถด าเนินไปโดยสมัครสมานสามัคคี แล้วท าให้
บ้านเมืองมีความสงบสุขได้หรือไม่ อย่างไร ถ้าเกิดความสมดุลได้ เราก็พอจะเรียกได้ว่า เป็นประชาธิปไตย ทุกอย่างก็ยังมี
เหมือนเดิม แต่ก็ต้องยอมรับว่า มีบางเรื่องที่ถูกจ ากัดลง และบางเรื่องที่ได้เพ่ิมข้ึนมาในระบบการเมืองไทย” 
  ศ.ดร.นครินทร์ กล่าวว่า การเลือกตั้งที่เกิดขึ้น อาจจะท าให้เรียกได้ว่า ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยกลับมาแล้ว 
แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ ประชาธิปไตยที่ได้กลับมานั้นจะยั่งยืนมั่งคงหรือไม่ เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วไม่ได้หมายความว่า จะ
กลับไปเหมือนเดิมอีกไม่ได้ ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันอีกว่า คนที่มาใช้สิทธินั้นหวงแหนในประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด จะ
ช่วยกันประคับประคองระบบการปกครองให้อยู่ในระบบมีความสมัครสมานสามัคคี ท างานปรองดองกันไปได้หรือไม่ 
เป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันต่อไป  
  “ยอมรับว่าการเลือกตั้ง เป็นส่วนส าคัญที่ขาดไม่ได้ หรืออย่างน้อยที่สุดในระบบประชาธิปไตยทั่วไป ควรต้องมี
การเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาล่าง หรือสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องมาจากประชาชน ผมขอหมายเหตุตรงนี้ไว้ เพราะ
การเลือกตั้งมี 108 ระบบ ซึ่งประเทศไทยเองก็มีเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังเป็นปัญหา
วุ่นวายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเลือกตั้ง ถือเป็นจุดหรือรอยต่อที่ส าคัญ” ศ.ดร.นครินทร์ กล่าวทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/439589?as= 
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24 มิ.ย. 2563-16:18 น. 

คณะราษฎร : วิกฤตโควิด-19 ท าให้เกิดปรากฏการณ์ "การเกิดใหม่ของคณะราษฎร" 
 

 
คณะราษฎร : วิกฤตโควิด-19 ท าให้เกิดปรากฏการณ์ "การเกิดใหม่ของคณะราษฎร" - BBCไทย 
นักวิชาการ นักกิจกรรมการเมือง และประชาชนที่เรียกตัวเองว่าคณะรณรงค์เพื ่อรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน (ครช.) ราว 200 คน ร่วมแสดงพลัง "ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน" 
ครช. ยึดฤกษ์ 88 ปี เหตุการณ์ปฏิวัติสยาม 24 มิ.ย. 2475 มาชุมนุมที่รัฐสภา ย่านเกียกกาย เพื่อทวงถามความ
คืบหน้าในการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หลังก่อนหน้านี้เมื่อ 103 วันก่อน (13 มี.ค. 2563) พวกเขาเคย
เคลื่อน "ขบวนธงเขียว" มาที่ศูนย์กลางการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติมาแล้วหนหนึ่ง เพื่อยื่นข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมาธิการ (กมธ. ) ว ิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธ ีการแก้ไขเ พิ ่ม เติม ร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน หลังชายที่แต่งกายคล้ายพระยาพหลพลพยุหเสนา อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อย่ า
รุ ่งของวันที ่ 24 มิ.ย .2475 จบลง รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.
ธรรมศาสตร์ และแกนน า ครช. ก็เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ต่อหน้าตัวแทน กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญฯ  

เขาระบุตอนหนึ่งระบุว่า การสถาปนาหลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยถูกขัดขวาง
มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 88 ปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากข้อความ "อ านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของ
ราษฎรทั้งหลาย" ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ฉบับวันที่ 27 มิ.ย. 2475 จะถูกแก้ไขเป็น "อ านาจ
อธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม" ในรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 10 ธ.ค. 2475 และไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว
ในรัฐธรรมนูญฉบับใดอีก อ านาจของประชาชนยังถูกท าลายโดยการก่อรัฐประหารซ้ าแล้วซ้ าเล่า  

รศ.ดร.อนุสรณ์กล่าวต่อว่า หลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการก่อรัฐประหารรวม 24 ครั้ง 
ส าเร็จ 13 ครั้ง หรือเฉลี่ยทุก 3 ปีครึ่งจะมีการก่อรัฐประหารทั้งส าเร็จและล้มเหลว 1 ครั้ง ขณะที่รัฐธรรมนูญ 
2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ 20 ของไทย "ไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน หากแต่สะท้อนความต้องการของกลุ่ม
บุคคลที่จะสถาปนาอ านาจของตนในนามของรัฐ พร้อมกับลดอ านาจของประชาชน" ข้อเรียกร้องที่ส าคัญของ 
ครช. คือ ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 แล้วให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ โดยก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. , ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้ง , กระบวนการปฏิรูปประเทศ
หรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่มีการนิรโทษกรรมแก่คณะรัฐประหาร  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/113055543_whatsappimage2020-06-24at14.19.42.jpg
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นอกจากนี้ให้สภาเร่งตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรับฟังความเห็นของประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ภายในสมัยการประชุมนี้ เพื่อจะได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงปลายปี ใช้ 
24 มิถุนา เป็นหมุดหมายดึงการเมืองปกติคืนกลับมา ทั้งฝ่ายผู้มายื่นหนังสือและผู้มารับหนังสือให้ความเห็นกับ
บีบีไทยตรงกันว่า ความเคลื่อนไหวในวันนี ้ถือเป็นจุดเริ ่มต้นในการดึงการเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติ หลังการ
ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของนักศึกษาที่เกิดขึ้นใน "แฟลชม็อบ" เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้อง
ยุติลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19) "เราต้องการใช้วาระ 88 ปีปฏิวัติสยาม 
เป็นหมุดหมายในการดึงความสนใจของสังคมกลับมาสู่ปัญหาใหญ่ของประเทศนี้ คือความไม่เป็นประชาธิปไตย 
และการจัดสรรอ านาจที่ไม่เท่าเทียม หลังถูกโควิด-19 กดทับเอาไว้ จนประชาชนแสดงออกไม่ได้" นายอนุสรณ์
กล่าว 

ขณะที่นายช านาญ จันทร์เรือง สมาชิกคณะก้าวหน้า และรองประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ ชี้ว่า การ
เลือกตั้งปี 2562 ท าให้การเมืองเปิดกว้างขึ้น ก่อนหยุดชะงักลงในช่วงโควิด -19 อย่างไรก็ตามในโลกยุคปัจจุบัน 
ผู้รักประชาธิปไตยก็เรียนรู้ที่จะท าให้เกิด New Normal ทางการเมือง (การเมืองวิถีใหม่) ใคร ๆ ก็ชุมนุมทาง
ความคิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องออกมาที่ท้องถนน 
 

การเกิดใหม่ของคณะราษฎร 2563 
ปรากฏการณ์ "การเกิดใหม่ของคณะราษฎร" ถูกอธิบายโดย ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณบดี

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ว่า ในปี 2475 เกิดมหาวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก ส่วนในปี 2563 เกิดมหาโรคระบาด ซึ่งจะท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมา โดยที่ผู ้คนคาดหวังว่าระบบ
การเมืองจะมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งถือเป็น "ข้อเรียกร้องขั้นต่ า" ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น คนบางส่วนจึงหวนกลับไปหาเหตุการณ์เมื่อ 88 ปีก่อนที่อ านาจเคย
เป็นของประชาชน 

"การที่ ครช. ลุกขึ้นมา 'ทวงคืน' แสดงว่าเขาเกิดส านึกว่าสิ่งเหล่านี้เคยเป็นของเขามาก่อน จึงต้องมาทวง
คืนจากคนที่ยึดเอาไป" และ "แรงเหวี่ยงครั้งนี้จะสูงมาก และท้าทายต่อสถาบันทางการเมืองว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างไร และต้องรอดูต่อไปว่าฟางเส้นไหนที่จะท าให้เกิดการแตกหัก" ผศ.ดร.บัณฑิต
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4376237 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4376237
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วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 - 16:43 น. 

ร าลึก 24 มิถุนายน 2475 บทบาท “สามัญชน” ร่วมอภิวัฒน ์

 
 
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ในวงสัมมนาวิชการ เรื่อง 88 ปี 2475 มี 2 นักวิชาการที่เล่าถึงความสัมพันธ์

ระหว่างเหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 กับราษฎร สามัญชน 
ร าลึกถึง วันนี้เมื่อ 88 ปี เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน  2475 จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่

ระบอบประชาธิปไตย ที่มีคณะนายทหารบก – เรือ ข้าราชการ พลเรือนกว่า 100 ชีวิต ร่วมขบวนการเปลี่ยนแปลงในย่ า
รุ่งวันนั้น แต่ค าถาม – ข้อสงสัยใหญ่ ที่ไล่หลังการอภิวัฒน์การปกครอง 2475 ราษฎร สามัญชนตาด าๆ อยู่ตรงจุดไหน
ของการเปลี่ยนแปลงในวันนั้น ทว่า การร าลึก 24 มิถุนายนในอีก 88 ปีต่อมา ในพุทธศักราช 2563 กลายเป็นการร าลึก
ที่จัดกิจกรรมมากที่สุดในรอบหลายปี 
“ประจักษ์ ก้องกีรติ” นักวิชาการรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มองว่า การร าลึกเหตุการณ์ 24 มิถุนายน ปีนี้ คึกคักมาก
ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เกิดอะไรขึ้นถึงคึกคักมากเป็นพิเศษ และคนที่ออกมาร าลึกเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่
นักการเมือง สามัญชน ในวงสัมมนาวิชาการ  88 ปี 2475 ในปีนี้ มี  2 นักวิชาการที่เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 กับราษฎร สามัญชน คนแรก “สราวุธ วิสาพรม” วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.
มหาสารคาม มองว่า เรามีความตื่นตัวมากที่สุดหลังรัฐประหาร 2557 กระแสของคนรุ่นใหม่ที่ตั้งค าถามกับปัจจุบันและ
ย้อนกลับไปสู่จุเดเริ่มต้น 88 89 ปี กระแสก็ยังไม่ตกไป และการร าลึก 24 มิ.ย.ขยายกว้างขึ้น เพราะคนจัดงานทั้งสัปดาห์ 
“วัฒนธรรมป๊อบ” หลายจังหวัด มหาสารคาม อุบล ขอนแก่น กลุ่มคนรุ่นใหม่จัดกันเอง มีการตื่นตัวในหลายจังหวัด 
วันนี้ จะเป็นวันชาติอีกครั้ง เพราะ 24 มิ.ย.เป็นวันชาติของเรามาก่อน แต่ถูกยกเลิก อีกคน “ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศ
อนันต์” นักวิชาการรัฐศาสตร์ ม.รังสิต มองว่า ตั้งแต่รัฐประหาร 57 สิ่งแรกที่ฝ่ายรัฐประหารท าคือน ารั้วไปล้อม
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตอนนี้ปรับปรุงชั่วคราวตอนนี้ปรับปรุงมา 6 ปี ฝ่ายรัฐประหารเป็นพวกจุดประเด็นเองต่างหาก 
อะไรคือต้นแบบฝ่ายรัฐประหาร ต้นแบบคือ จอมพลผิน – เผ่า ปี 2590 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปี 2500 คือต้นแบบ
ของพวกเขา ดังนั้น ประชาชนเริ่มมองในด้านกลับกัน ต้นแบบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงคือ 2475 เพราะต้นแบบของจอพล
ผิน-เผ่า ประชาธิปไตยแบบไทย ซึ่งหมายถึง เผด็จการสากล จึงเป็นคู่ต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้ 
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“สิ่งหนึ่งที่เราเห็น คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในระบบความเชื่อเดิมอีกต่อไป หยุดให้อยู่ทุกอย่างในแบบเดิมเป็นไป
ไม่ได้หรอก” 

สามัญชนร่วมขบวน 2475 
แต่ถ้าย้อนไป 88 ปีที่แล้ว สามัญชนก็ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มีบันทึกหนึ่ง น ามากล่าวซ้ า

แล้วซ้ าเล่าบ่อยครั้ง ในความทรงจ าพระยาทรงสุรเดช เป็นเรื่องของคนหยิบมือเดียว  ถ้ามีเจ๊กมายืนขายก๋วยเตี๋ยวอาจมี
คนเยอะขึ้นกว่าด้วยซ้ า ซึ่งเป็นการประเมินว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนมากนัก ขณะที่อาจารย์ป่วย อ๊ึงภากรณ์ บอก
ว่ายังไม่มีส่วนร่วมกับการปฏิวัติ 2475 มากนัก เพราะยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยม 
แต่ในระดับสามัญชน อย่าง “นายอนุ นามสนธิ” ซึ่งอยู่ที่ร้านผสมยาที่ตนท างานอยู่ร้านประเสริฐโอสถ พอรู้ข่าวปุ๊บก็วิ่ง
ไปทันที เข้าไปแจกจ่ายค าแถลงของคณะราษฎร มีส่วนร่วมในถนนราชด าเนิน นอกจากนี้ยังเห็นคนในต่างจังหวัด เช่น 
ค าบอกเล่าของ “สวัสดิ์ ค าประกอบ” ส.ส.นครสวรรค์ (บิดาของ วีรกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์  พลังปกระชา
รัฐ)  พูดว่า การปฏิวัติครั้งนั้นมีคนมาร่วมเหยียบหมื่นคน มีคนมาร่วมน่าตื่นเต้น 
นอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 24 มิ.ย.ยังมีการสื่อสารผ่านวิทยุหนังสือพิมพ์ มีการประกาศหลัง 24 มิ.ย. ที่ จ.
เชียงใหม่ มีการส่งข้าหลวงไปประกาศต่อบรรดาเจ้านายและสามัญชน มีการตอบรับจากประชาชนเขียนจดหมายถึง
รัฐบาลและคณะราษฎร มีการบริจาคสิ่งของสนับสนุนการท างานของคณะราษฎร 

เบียร์ประชาธิปไตย – วิสกี้รัฐธรรมนูญ 
“รวมถึงการใช้ชีวิตของราษฎร แม้ไม่สลักส าคัญแต่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ มีการฉลองรัฐธรรมนูญ สิ่งก่อสร้าง

ในจังหวัดต่างๆ สะท้อนความส าคัญระบอบใหม่ ทั้ง กทม. อีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ สัญลักษณ์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คือ เทศบาลเกิดขึ้น หลายแห่งน าสัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ ระบอบใหม่น าไปใช้โดยรัฐบาลไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้
สัญลักษณ์อิงกับระบอบใหม่เท่านั้น สะท้อนว่าประชาชนในท้องที่มีอารมณ์ร่วม ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน น าไปใช้
จนถึงทุกวันนี้ รวมถึงในศาสนสถานการสร้างสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญ ก็ริเริ่มมาจากตัวประชาชน มีการเรี่ยไรเงินสร้าง 
นอกจากนี้ ยังมีเบียร์ประชาธิปไตย วิสกี้สมัยรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นในยุคนั้น สะท้อนให้เห็นว่าคนมีอารมณ์ร่วมกับระบอบ
ใหม่” 

ชาวบ้านบริจาคซื้อเครื่องบินรบ 
ขณะที่การเคลื่อนไหวของประชาชนและการมีส่วนร่วมหลัง 2475 มีการเลือกตั้ง มีท้องถิ่น สภาจังหวัดเข้ามา

ควบคุมการบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ในเหตุการณ์กบฏบวรเดช ขบวนการเสรีไทย การเรียกร้องดินแดนคืน ก็จะเห็นว่า
ประชาชนสามัญมีส่วนร่วมทุกเหตุการณ์ การเรียกร้องดินแดนคืน 2483 เป็นผลสืบเนื่องจากการ 2475 เช่นกัน ราษฎร
ในจังหวัดอุบลราชธานี รวบรวมเงินให้รัฐบาลไปซื้อเครื่องบิน 3 ล า ในจังหวัดนครพนม น าเงินอาหารกลางวันสมทบซื้อ
ปืนกล คนทั่วไปรักบ้านเมืองเหมือนกัน การปฏิวัติ 2475 ท าให้เกิดสังคมสมัยใหม่ หลัก 6 ประการ รัฐบาลในยุคแรก
น ามาปฏิบัติมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะต้องกล่าวถึงหลัก 6 ประการ การศึกษาในปี 2478 จัดตั้งโรงเรียนครบทุก
ต าบล มีการศึกษาท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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เลิกภาษีลดปัญหาปากท้อง 
ในปี 2481 มีการยกเลิกการเก็บภาษีโดยตรง แบบสังคมศักดินา ในช่วงเวลานั้นมีประชากร 7 ล้านคน ภาษีท่ีรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เก็บมา ทั้งภาษีที่ดิน หรือเงินรัชชูปการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนวงกว้างมาก อาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 80 ชายไทย 3 ล้านกว่าคน ต้องจ่ายเงินรายปี 4-6 บาท สร้างความเดือดร้อน เป็นจ านวนมาก เมื่อคณะราษฎร
เข้ามาปฏิวัติ เข้ามางดและยกเลิกผ่านสภานิติบัญญัติเก็บภาษีลดลงและยกเลิกหลายกรณี ช่วยเรื่องปากท้อง เพราะเงิน 
4-6 บาท ขณะนั้นซื้อโคได้ 2 ตัว 

ขณะที่ “ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์” กล่าวถึงบทบาท “สามัญชน” ในเหตุการณ์ทั้งก่อน – หลังปฏิวัติ 24 
มิถุนายน 2475 ว่า หลัง 2475 ปฏิวัติศาสตร์สามัญชน 2490 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียนประวัติศาสตร์ 
แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาพุทธศาสนาเพ่ิงบรรจุอยุ่ในหลักสูตร สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพ่ือใช้พระพุทธศาสนาใน
การป้องกันคอมมิวนิสต์ ดังนั้น ระบอบเผด็จการในสังคมไทยที่พัฒนามาตั้งแต่ 2490 จะฉีกเข้าไปโลกศาสนจักร โลก
ความไม่เชื่อมั่นตัวเองของประชาชน แต่ถ้ากลับไปก่อนหน้านี้การปฏิวัติ 2475 สิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรแคร์มากๆ แม้เลือก
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน สิ่งหนึ่งเผชิญหน้าการต่อสู้ระบอบเก่าเพ่ือชิงพ้ืนที่คืน คณะราษฎรมุ่งหวังมีเวลามากพอที่จะ
สื่อสารทางการเมืองไปยังประชาชน 

การสื่อสารทางการเมืองของคณะราษฎร อย่างแรกที่ใช้ เครื่องมือการสื่อสารคือหนังสือพิมพ์ และวิทยุที่เพ่ิง
ก่อตั้งไม่ก่ีปี มีรัศมีราว 200 กิโลเมตร จาก กทม. เงื่อนไขการสื่อสารการปฏิวัติคือต้องอ่านประกาศคณะราษฎร นอกจาก 
ยึดกรมทหารอย่างฉับพลันคือ โรงพิมพ์ประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้สร้างไว้ในนามโรงพิมพ์นิติ
สาส์น โรงพิมพ์ได้พิมพ์ต ารากฎหมาย แต่ฉับพลันวันปฏิวัติเป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์ประกาศคณะปฏิวัติ เพราะตัวเรียงพิมพ์ได้
เตรียมการไว้แล้วแค่พิมพ์ในเช้าวันนั้น และทหารต้องขึ้นรถไปแจกประกาศ พร้อมกับอ่านประกาศให้ประชาชนฟัง 
เพราะคนจ านวนมากอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จะพบว่าทหารของคณะราษฎรถือประกาศของคณะราษฎรไปอ่านให้
ประชาชน พระ ฟัง อ่านกันอยู่ทั้งวัน ต่อมาตอนกลางคืน คณะราษฎรก็อ่านประกาศอีกครั้งหนึ่งทางวิทยุ ซึ่งมีเครื่องรับ
จ านวนไม่มากส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ พ่อค้า เจ้านายที่จะมีวิทยุ ดังนั้น การสื่อสารทางการเมืองของคณะราษฎรมี
ข้อจ ากัดอย่างมาก กว่าจะถึงเชียงใหม่ใช้เวลา 2 วันต่อมา แล้วคณะราษฎรก็จะส่งตัวแทนไปยังสถาบัน โรงเรียนต่างๆ 
ไปปาฐกถาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 
ชนชั้นน าหวั่นพลังสามัญชน 

แต่ในด้านกลับกันราษฎรมีความต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รัชกาลที่ 7 ทรงเขียนบทความ Problem of 
Siam กับ Democracy in Siam พระองค์ทรงตั้งค าถาม ราษฎรยังจงรักภักดีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จริงหรือ? 
ซึ่งพระองค์ทรงตั้งค าถามก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 5 ปี แสดงว่าในความคิดลึกๆ ว่าราษฎรไทยจงรักภักดีต่อการ
ปกครองแบบเดิม ขณะที่ชนชั้นน าหวั่นไหวและตั้งค าถาม ไม่เช่นนั้น ข่าวลือการยึดอ านาจเปิดสะพานพุทธ 6 เมษายน 
2475 จะเปลี่ยนโฉมหน้าการรักษาความปลอดภัยขององค์พระประมุขไปหมด เพราะทหาร ต ารวจ ที่เคยยืนหันหน้าให้
องค์ประมุขเวลาเสด็จพระราชด าเนินเพ่ือท าความเคารพ กลับหันหน้าออกหาประชาชนเพ่ือรักษาความปลอดภัย “จึง
เป็นค าถามใหญ่ในทศวรรษ สองทศวรรษ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เพราะในตอนต้นรัชกาลที่ 6 เกิดกบฏ ร.ศ.130 จึงเป็น
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ค าถามใหญ่ที่สมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงอภิปรายเรื่องนี้ และประเด็นนี้น าไปสู่การตัดสินพระทัยในเที่ย งคืนของวันที่ 24 
มิ.ย.ยอมไม่สู้ดีกว่า ยอมเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” 

อีกประเด็นหนึ่งที่รัชกาลที่ 7 ทรงบันทึกไว้ว่า ประเทศสยามจะมีวันหนึ่งวันใดไหมที่ประเทศนี้จะต้องเล่นเกม
ประชาธิปไตย ถ้าแบ่งให้ประชาชนแสดงว่าระบอบนั้นยังรักษาอ านาจไว้ได้ แต่ถ้าประชาชนเอาไปทั้งหมดระบอบเก่าต้อง
สูญเสียอ านาจไป ทั้งสองโจทย์เป็นโจทย์ส าคัญที่ พลังของสามัญชนสั่นคลอนความเชื่อมั่นและความศรัทธาระบอบสม
บูรณาสิทธิราชย์ของพวกเขาเอง แล้ววันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจริงๆ 
คณะราษฎร ไฟเขียว “กรรมกร” ประท้วง 

ก่อน 2475 มีการต่อสู้ของสามัญชนตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่ราษฎรจะสามารถแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง
ได้ คือ ทูลเกล้าถวายฎีกา แต่บังเอิญว่าไปศึกษาเรื่องการประท้วงของกรรมการหลัง 2475 หลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง มีความพยายามต่อรองเรื่องค่าแรงของ “กรรมกรรถราง” ซึ่งได้ค่าแรง 75 สตางค์ ไม่ได้สวัสดิการ จึงมีการ
ประท้วงระบบการขนส่งของกรุงเทพหยุด และเพียงการปฏิวัติหลัง 2475 เพียงแค่เดือนกว่า ในเดือนสิงหาคม 
“กรรมการรถเจ๊ก” ประท้วงทั้งกรุงเทพ รถลาก 3 พันคันรวมตัวที่วังหน้าวังปรารุสกวัณ ระบบการคมนาคมของกรุงเทพ
ชะงักงัน ทั้งที่ ก่อน 2475 ประท้วงไม่ได้ เพราะจะมีต ารวจท าการสลายมวลชน แต่หลัง 2475 คณะราษฎรบอกว่าเป็น
สิทธิชอบธรรมในการต่อรองค่าแรง อีกไม่กี่เดือนต่อมากรรมกรแบกหามขนข้าวขึ้นโรงสีใน กทม.รวมตัวประท้วง เพราะ
ได้ค่าแรง 75 สตางค์ แต่หลังเศรษฐกิจตกต่ า โรงสีลดค่าแรงเหลือ 60 สตางค์ กรรมการโรงสีทั้งเจ๊ก ไทย แขก ประมาณ 
2-3 พันคน ประท้วงทั้งหมดใน กทม. สุดท้ายโรงสียอม เพราะคณะราษฎรบอกว่าเป็นสิทธิในการต่อสู้ ซึ่งคณะราษฎรมา
พร้อมกับสิทธิการต่อสู้ของประชาชน แต่ช่วงก่อน 2475 นั้น ในปี 2470 มีการประท้วง พ่อค้าจีน นักเรียนจีนหยุดเรียน 
แต่มี 2 เหตุการณ์ในการประท้วงของชาวบ้านไทย แสดงว่า เราไม่มีสายตามองสามัญชนจึงไม่เห็นการเคลื่อนไหวของ
สามัญชนในการเคลื่อนไหวในหน้าประวัติศาสตร์ ชาวบ้านไปชุมนุมประท้วงที่หน้าอ าเภอไปจ่าย ค่าการศึกษาพรี 3 บาท 
ซึ่งเป็นการช่วยจ้างครู  และการชุมนุมต่อต้านการจัดการบริหารน้ าของนายอ าเภอย่านตลิ่งชัน สุดท้ายเป็นข่าวน า ไปสู่
การแก้ปัญหาก่อนการปฏิวัติ 2475 มีการเคลื่อนไหวของสามัญชน หลังการปฏิวัติ 2475 คณะราษฎรบอกว่าทุกการ
เคลื่อนไหวเป็นสิทธิอันชอบธรรม 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-481818 

https://www.prachachat.net/politics/news-481818


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

64 

 

 
24 มิถุนายน 2020 เวลา 17:20 

88 ปีประชาธิปไตย สานต่อและท าลาย 'คณะราษฎร' 

 
 
 
สงครามแย่งชิงพื้นที่เกี่ยวกับคณะราษฎร ก าลังดุเดือดและเป็นไฟลามทุ่งอย่างคาดไม่ถึง 
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญหายไปจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ท าให้กระแสการต่อสู้ใน

เชิงสัญลักษณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 เป็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเป็นระยะ เดิมทีก่อนหน้านี้การพูด
ถึงคณะราษฎรจะเกิดแค่สองช่วงในแต่ละปีเท่านั้น ได้แก่ วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย.2475 และวันรัฐธรรมนูญ 
10 ธ.ค. เท่านั้น และจะมีการจัดกิจกรรมทั่วไปอย่างการจัดพิธีร าลึกเล็กๆบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย รวมไปถึงการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเท่านั้น แต่ปัจจุบันกระแส "24 มิ.ย." เกิดขึ้นตลอดทั้งปี และรูปแบบ
ของกิจกรรมก็ขยายวงกว้างมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขยายตัวของกระแส "24 มิ.ย.2475" มาจากการเข้าสู่การเมือง
ของ 'พรรคอนาคตใหม่' น าโดย 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' และ 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' พร้อมกับการประกำศ "สำนต่อภำรกิจ
คณะรำษฏร 2475" และชูหลักการ 3 ประการส าคัญ ประกอบด้วย 1.หลักรัฐธรรมนูญนิยม 2.หลักระบบรัฐสภา และ 3. 
หลักการกระจายอ านาจ “อยำกจะเชิญชวนให้ทุกคนกลับมำให้ควำมส ำคัญกับวันที่ 24 มิถุนำยน 2475 ซึ่งเมื่อพูดอย่ำงนี้ ผม
เองก็จะโดนค ำกล่ำวหำ โดนใส่ร้ำยป้ำยสี เรื่องกำรสำนต่อภำรกิจที่ยังไม่ส ำเร็จของคณะรำษฎร ขอยืนยันอีกครั้งว่ำ ภำรกิจที่
ยังท ำไม่ส ำเร็จในวันนี้ และเรำพรรคอนำคตใหม่จะสำนต่อนั่นคือ กำรสร้ำงประชำธิปไตยที่อ ำนำจสูงสุดเป็นของประชำชน
อย่ำงแท้จริง ภำรกิจ 2475 ไม่ใช่ล้มล้ำงสถำบันอย่ำงที่เรำถูกใส่ร้ำย เรำเชื่อมั่นว่ำสถำบันพระมหำกษัตริย์จะมั่นคงสถำพร 
เมื่ อประชำธิปไตยเข้ มแข็ ง"  ธนาธร กล่ าวเมื่ อวันที่  24 มิ .ย.2562 ที่ห้ องประชุมวิ ทยาลั ยปกครองท้ องถิ่ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นับจากนั้นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรได้โลดแล่นในเวทีการเมืองอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจากฝ่ายตรง
ข้ามที่ไม่พอใจกับท่าทีของพรรคอนาคตใหม่ ด้วยเหตุผลว่าพรรคอนาคตใหม่ก าลังคิดการใหญ่และเป็นเหตุให้มีการยื่นค าร้อง
ให้องค์กรเข้ามาตรวจสอบพรรคอนาคตใหม่ตามกฎหมายพรรคการเมือง ก่อนที่พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบด้วยเหตุผลการกู้
เงินที่มิชอบด้วยกฎหมายในเวลาต่อมา  

จากพรรคอนาคตใหม่จนถึงคณะก้าวหน้า ถือเป็นกลุ่มบุคคลต้นน้ าที่น าเอาสัญลักษณ์ของคณะราษฎรมาเป็น
ประเด็นเพ่ือแย่งชิงพ้ืนที่ในการเมืองกระแสหลักมากขึ้นเช่น ช่วงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ที่คณะก้าวหน้าจัดไลฟ์
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สดเพ่ือระดมเงินบริจาคโดยก าหนดให้ใส่เลขรหัสขอรับสิทธิ์แลกเงิน 3 พันบาทเป็นเลข 24 และ 75 จนกลายเป็นกระแสข้อ
สงสัยว่าคณะก้าวหน้ามีเจตนาอย่างไร ท าให้ 'พรรณิการ์ วานิช' แกนน าคณะก้าวหน้า ชี้แจงว่า "ทุกคนทราบอยู่แล้ว ปี 2475 
เป็นปีอะไร แต่รหัสที่เราใช้ไม่ได้มีความหมายอะไร กติกาของกิจกรรมเราต้องการให้คนเข้ามาเป็นรอบ"  
กระแส 2475 ที่ถูกจุดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการมาของ 'เอก-ป๊อก-ช่อ' เท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งมาจากการที่สื่อกระแสรองเริ่ม
น าเสนอรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพยายามลบล้างมรดกแห่งความทรงจ าของคณะราษฎร 

ไม่ว่าจะเป็น การหายไปของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญบริเวณวงเวียนบางเขนระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า 
รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อสถานที่ส าคัญของกองทัพที่เคยเป็นชื่อของบุคคลในคณะราษฎรเป็นชื่ออ่ืน หรือแม้แต่ท่าทีของ
กองทัพล่าสุดที่จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบ าเพ็ญกุศลแก่ พ.อ.พระยาศรี
สิทธิสงคราม เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันและยังเป็นนายทหารประชาธิปไตย ซึ่ง
นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิธีร าลึก 

จากเหตุการณ์ทั้งหมดส่งผลให้เวลานี้กระแสของการรื้อฟ้ืนประวัติศาสตร์ 2475 ได้ขยายวงกว้างอย่างเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะในปี 2563 ที่ครบรอบ 88 ปีของเหตุการณ์ มีการจัดกิจกรรมบริเวณถนนราชด าเนินของภาคประชาสังคมหลังจาก
ห่างหายไปนาน รวมไปถึงกิจกรรมย่อยหลายจุดทั่วประเทศ ไม่ได้กระจุกเฉพาะที่กรุงเทพเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แสดงให้เห็น
ว่ากระแส 24 มิ.ย.2475 ก าลังเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่สื่อกระแสหลักมากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นว่าสงครามแย่งชิงพื้นที่ความคิดก าลังเป็นไฟลามทุ่งอย่างคาดไม่ถึงทั้งจากแฟนคลับ
คณะราษฎรและฝั่งตรงข้าม โดยการต่อสู้และแย่งพื้นที่ความคิดจะไม่หยุดเพียงเท่านี้  
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12660?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12660?line=
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24 มิถุนายน 2563 

ปฏิบัติการ '#24มิถุนา' มรดกคณะราษฎร VS มรดก คสช. และเป้าหมายการเมือง 
 

จับประเด็นร้อน! ปฏิบัติการ #24มิถุนา มรดกคณะราษฎร VS มรดก คสช. และเป้าหมายการเมือง 
คงไม่ต้องเท้าความว่า วันนี้เมื่อ 88 ปีท่ีแล้ว เกิดเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในประเทศไทย หาก

จะทบทวนความรู้ ลองอ่าน 10 เรื่องต้องรู้ "อภิวัฒน์สยาม" 24 มิ.ย. 2475 
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รัฐบาลคลายล็อกมาตรการโควิด -19 ตามล าดับ จนถึงย่ ารุ่งเช้า 
24 มิถุนายน 2563 "เริ่มปฏิบัติการ" ของกลุ่มก้อนการเมืองและพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองในต่างจังหวัด 
 

ฉายภาพเก่าก่อการคณะราษฎร "ลบยังไง ก็ไม่ลืม" 
เมื่อเวลา 05.00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการรวมตัวจัดกิจกรรม ย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลา

ประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 88 ปี วันอภิวัตน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่
ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กิจกรรม "ลบยังไง ก็ไม่ลืม" มีการแต่งตัวย้อนยุค 

ไฮไลท์ส าคัญเป็นการใช้เทคนิคโฮโลแกรม ฉายภาพเรื่องราว ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 24 มิ.ย. 2475 ซึ่งถือเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย น าโดย "อานนท์ น าภา" ทนายความและ
นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ท่ามกลางการดูแลของต ารวจ รุกเร้ากลุ่มผู้ชุมนุมในการรักษาพ้ืนผิวการจราจรตามกฎหมาย 
และขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมรักษาระยะห่างตามมาตรการทางสังคมป้องกันโรคโควิด -19 และอยู่ในกรอบของพระราช
ก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) "กิจกรรมวันนี้ เป็นการย้ าเตือนให้เห็นถึงเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งแง่บวกและแง่ลบเป็นคุณและเป็นโทษกับบางคนบางฝ่าย พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหรือความ
เกี่ยวข้องใด ๆ กับการหมิ่นสถาบัน และเห็นว่า เป็นหน้าที่ของทุกคน รวมถึงผู้มีอ านาจและชนชั้นน าที่ จะต้องช่วยกัน
ประคับประคองประชาธิปไตยที่อาจพบปัญหา อาจพบข้อบกพร่องอยู่บ้าง ให้เดินหน้าต่อไปได้ และหากเห็นว่ามีคนกลุ่ม
ใด องค์กรใดกระท าการผิดเพ้ียนไปจากเจตนารมณ์ของคณะราษฎร ก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข" อานนท์ระบุ 

 
ดาวกระจายหัวเมือง ปลุกเร้า "เก็บกวาดเผด็จการ" 
ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน

นาม "ขอนแก่นพอกันที" จ านวน 10 คน ได้ผูกผ้าขาว ถือไม้กวาด น้ ายาท าความสะอาดและป้ายผ้า ข้อความ "24 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886349
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มิถุนายน อภิวัฒน์สยาม เก็บกวาดเผด็จการ" และ "ขออภัยในความสะดวกมั๊ย ซ้อมเป็นประชาธิปไตย" แสดงเชิง
สัญลักษณ์ กิจกรรมร าลึก 88 ปี #24 มิถุนา โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง วางก าลังโดยรอบอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 

ขณะที่อุบลราชธานี กลุ่มวิ่งไล่ลุงจ านวน 10 กว่าคน น าโดย "ฉัตรชัย แก้วค าปอด" อดีตผู้สมัคร ส.ส.  
พรรคอนาคตใหม่ รวมตัวบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ ามูลฝั่งขาเข้าอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ท า
กิจกรรมร าลึกการปฏิวัติของคณะราษฎร นอกจากขอนแก่นและอุบลฯ แล้ว พบว่ามีนักศึกษาที่ยังคงยึดเจตนารมณ์ของ
คณะราษฎร์จัดกิจกรรมในหลายพ้ืนที่ในอีสาน คือ นครราชสีมา มหาสารคาม สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานีและร้อยเอ็ด 
 

ปลุกกระแส #24มิถุนา ตร.เข้มงวดแสดงเชิงสัญลักษณ์ 
การจัดกิจกรรม "24 มิ.ย. 2475" ตั้งแต่เช้า พร้อมปลุกกระแสติดแฮชแท็ก #24มิถุนา จนติดเทรนด์ในทวิต

เตอร์ตลอดวันนี้ ท่ามการการจับตา "บทบาทน า" ของ "คณะก้าวหน้า" การทวิตข้อความของ "ช่อ" พรรณิการ์ วานิช 
และแนวร่วมในโซเชียลล้วนเป็นการเคลื่อนไหวหนุนน าให้กลายเป็นอีเว้นท์เด่นของวันนี้ 

ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้บัญชาการประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประสานงานท าเนียบรัฐบาล 
เปิดเผยว่าด้านการข่าวได้รับรายงานมาเมื่อวันก่อน ว่าจะมีกลุ่มคนพยายามสร้างสถานการณ์ แสดงเชิงสัญลักษณ์ยิง
เลเซอร์ สถานที่ส าคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง เฝ้าติดตามสถานการณ์ เมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.) โดยรอบท าเนียบรัฐบาลมีมาตรการการเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง 
โดยเฉพาะมีการประสานงานกับต ารวจในพ้ืนที่ ทั้ง สน.ดุสิต และ สน.นางเลิ้ง รวมกับใช้ก าลังจากกองก ากับการ 4 
สันติบาล 3 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบท าเนียบรัฐบาลโดยรอบ 
หากส ารวจ #24มิถุนา จะเห็นว่าแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มใหญ่สนับสนุนคณะราษฎร และอีกกลุ่มตั้ง
ถามในความขัดแย้งชิงอ านาจในคณะราษฎร 

มรดกคณะราษฎร 
คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) แถลงการณ์ 24 มิถุนายน 2563 ทวงคืนมรดกคณะราษฎร 

ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน สรุปสิ่งหายไปคือ ค าว่า อ านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย และ
หลักพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย และมรดกคณะราษฎรด้านอ่ืนได้ถูกลบล้างอย่างกว้างขวางภายใต้รัฐบาล คสช. 
ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

นับตั้งแต่หมุดคณะราษฎรที่หายไปอย่างมีเงื่อนง าในช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 ขณะที่ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 มีการย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไปเก็บไว้ในบริเวณที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบ เช่นเดียวกับในเดือนมกราคม 
2563 มีการย้ายอนุสาวรีย์พระยาพหลพลพยุหเสนา ที่ลานหน้าสโมสรนายทหาร ค่ายพหลโยธิน และรูปปั้นจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบเช่นกัน  

นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนชื่อสถานที่ที่เป็นชื่อบุคคลในคณะราษฎร เช่น "บ้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม"  
ที่ จ.เชียงราย ถูกเปลี่ยนเป็น "ศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้น การลบล้างมรดก
คณะราษฎรในลักษณะเช่นนี้ยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ โดยไม่เคารพต่อ
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ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการลบล้างหรือเปลี่ยนความทรงจ าเกี่ยวกับเหตุการณ์ 24 
มิถุนายน 2475 ผ่านแบบเรียน ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ ที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

มรดก คสช. 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือผลพ่วงจากการยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การน า

ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นกรณี พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกฯสมัยที่ 2 เนื่องจาก รธน. ให้อ านาจ
วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช. เลือกนายกรัฐมนตรี และประกาศและค าสั่ง คสช. ที่มีผลทางกฎหมายอีก
จ านวนมากแม้จะยกเลิกไปแล้วกว่า 70 ฉบับก็ตาม 

การต่อสู้เชิงแนวคิดและโครงสร้างอ านาจ 
เป้าหมายการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามของ "รัฐบาลประยุทธ์" คือ ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 

พร้อมแก้ไขหรือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยกลไกแบบสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)  เขียนกฎหมายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ก าหนดให้องค์กรที่ใช้อ านาจต้องมาจากหรือว่ายึดโยงกับประชาชน นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้ง และต้องไม่นิรโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหาร ซึ่งที่
ส าคัญคือ ผลพวงรัฐประหารครั้งล่าสุด ท าให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีฐานอ านาจที่เข้มแข็ง ทั้งในระบบราชการ และกลุ่มทุน
ผูกขาด 

ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบัน พยายามชี้ให้เห็น  "ทุนสามานย์" นักธุรกิจที่เข้ามาเป็นนักการเมือง ยุค
รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เข้ามามีบทบาทเป็นรัฐบาล แต่คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายอย่างกว้างขวาง กรณีระบอบทักษิณ 
และทุจริตจ าน าข้าว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังตอบโต้กลุ่มท่ีหนุนคณะราษฎรว่า มีความผิดพลาดและความขัดแย้งกันเอง
ในหมู่ผู้น าคณะราษฎร กรณียุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นต้น 

เงื่อนไขและสถานการณ์ปัจจุบัน 
ก่อนยุคโควิด-19ระบาด การเมืองไทยมีการเดินสาย "ปลุกกระแสนิสิตนักศึกษา" ออกมาเคลื่อนไหวอย่าง

ต่อเนื่อง และวันนี้ 24 มิ.ย. 2563 ถือเป็นปฐมการเริ่มรุกครั้งใหม่ รองรับสถานการณ์โควิดในประเทศที่สามารถควบคุม
ได้ แต่นั้นก็ท าให้ความเชื่อมั่นของ "รัฐบาลประยุทธ์" ในการแก้ไขสถานการณ์ ดูดีขึ้นในสายตาประชาชน และการเข้าสู่
ฤดูฝนย่อมท าให้ไม่เอ้ือแก่การชุมนุมทางการเมือง 
ในขณะที่การวางรากฐานชิงอ านาจการเมือง เพ่ือรอการเลือกตั้งทั่วไป ต่างฝ่ายต่างเล็งเห็นว่า "การเลือกตั้งท้องถิ่น" ถือ
เป็นเงื่อนไขในการพิสูจน์ศรัทธาและความรู้สึกของประชาชนต่อการท างานของรัฐบาล และการเคลื่อน ไหวของกลุ่ม
การเมือง 

จึงไม่แปลกท่าทีฝ่ายรัฐบาลจะยอมเรื่องหางบประมาณการเลือกตั้ง และใช้เงื่อนไขโควิดจ่ายเงินเพ่ิมให้ก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งฝ่ายคณะก้าวหน้าจี้เร่งเลือกตั้งท้องถิ่น 
ดังนั้น "ปฏิบัติการ 24มิถุนา" ในวันนี้ จึงถือเป็นการต่อสู้ทางการเมือง และการหาเสียงอย่างมีเป้าหมาย!! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886483 
บทความทีเ่กีย่วข้อง : https://thestandard.co/charnvit-kasetsiri-24-june-2475/  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886483
https://thestandard.co/charnvit-kasetsiri-24-june-2475/
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วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 - 08:04 น. 

88 ปี 24 มิถุนายน 2475 ยุทธการ ปักธง “ความคิด” 
 

 

 

 
ปัจจัยอะไรท าให้วาระแห่ง 88 ปี 24 มิถุนายน 2475 ทรงความหมาย ยิ่งในทางความคิด ในทางการเมือง ตอบ

ได้เลยว่าเป็นการสกัด เป็นการขัดขวาง ไม่ว่าเป็นการขัดขวางโดยตรงไม่ให้การจัดอ่านแถลงการณ์และ ค าประกาศ
คณะราษฎร ฉบับที่ 1 ในตอนย่ ารุ่ง ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และจุดอ่ืนๆประสบความส าเร็จโดยราบรื่น เห็นได้จาก
การท าให้ไม่สามารถไปยืนอ่านได้ในจุดอันเป็นหมุด หมายแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เห็นได้จากการเข้าไปขวางและ
ยื้ออย่างเต็มเรี่ยวแรง แม้ว่า ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่อาจสกัดขัดขวางได้ อย่างเป็นจริง แต่ก็มีบางจุด
อย่างเช่นที่สุรินทร์ ร้อยเอ็ด เป็นต้น ท าให้ความตั้งใจต้องล้มเลิกไปในที่สุด กระนั้น ถามว่าเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
เชิงยุทธศาสตร์ประ สบความส าเร็จในการสกัดขัดขวางหรือไม่ กำรด ำรงอยู่ของ FLASH MOB คือค ำตอบ 

อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีการร าลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ปีใดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก 
หนักแน่น เท่ากับในวาระ แห่ง 88 ปีของปีนี้ หากวัดในเชิง”ปริมาณ”ก็ต้องถามต่อว่า “วัด” อย่างไร 
วัดจากจ านวนผู้ที่เข้าร่วมในการเคลื่อนไหว หรือวัดจากจ านวนผู้ติดตามอย่างที่เรียกในภาษาของเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์
ว่า ฟอลโลเวอร์ วัดจากที่ปรากฏผ่านสื่อ”เก่า”อย่างโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น มาตรการสกัดขัดขวาง
และป้องปรามอย่างที่เคยใช้ได้ผลในกาลอดีต ไม่สามารถน ามาใช้ได้เลยส าหรับกระบวน การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่
ยุค 2563 ไม่ว่าจะเป็นการเล่นข่าวเรื่อง”คลังแสง” ไม่ว่าจะเป็นการงัดหมายจับตั้งแต่เดือนมกราคม หรือการรุกเข้าไป
กดดันผ่านผู้ปกครองอย่างที่ท ากับสมาชิกสนท. ปรำกฏว่ำ ไม่สำมำรถสกัด ไม่สำมำรถขัดขวำง ตรงกันข้ำม กำร
เคลื่อนไหวยังเดินหน้ำไปตำมปกติ 

แท้จริงแล้ว การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่มิได้มีเป้าหมายเหมือนกับนักเคลื่อนไหวรุ่นเก่า ไม่ว่ายุค 2516 ไม่ว่า
ยุค 2535 ไม่ว่ายุค 2557 ตรงกันข้าม กลับเป็นการเคลื่อนไหวในทาง”ความคิด” เป็นการปักธงในทาง”ความคิด”ลงไป
ในจิตส านึก จำกนั้น ก็รอดูควำมสุกงอมเม่ือ”ควำมคิด”ระเบิดเปรี้ยงออก  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2242131 
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