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ข่าวประจ าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 36/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งขอประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนชี้เบำะแส
กำรทุจริตกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดสมุ ท รป ร ำกำร  
เขตเลือกตั้งที่ 5 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

Mcot ออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 

กกต. เชิญชวนแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้ง 
ส.ส. เขต 5 สมุทรปรำกำร    
กกต. เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส. เขต 5 สมุทรปรำกำร พร้อม
ขอให้แจ้งเบำะแสทุจริต 

6 
 
7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึก ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" อัด กกต. เร่งรีบประกำศผลเลือกตั้งล ำปำง 8 
2 INN ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” โวย กกต. รีบรับรองผล ลต.ซ่อมล ำปำง 9 
3 สยำมรัฐออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์”ข้องใจ กกต. ประกำศรับรองผล ลต.เขต 5 ล ำปำง 11 
4 แนวหน้ำออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ โวย ‘กกต.’ ด่วนรับรองผลล ำปำง 12 
5 MGR ออนไลน์ “สนธิญำ” ยื่นศำล รธน.วินิจฉยัวำงกรอบบรรทัดฐำนของ กก.บห.  

ผู้ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง 
13 

6 เดลินิวส์ ออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์'ข้องใจ กกต. รีบประกำศ รับรองผลเลือกตั้งซ่อมล ำปำง 14 
7 ส ำนักข่ำวไทย ออนไลน์ ยื่นศำล รธน.วินิจฉัยบทบำท กก.บห.พรรคถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 15 
8 ข่ำวสดออนไลน์ กำรเมือง - สมชัยยื่นสอบจรุงวิทย์-เลขำ กกต. ชี้ผิดจรรยำบรรณ 16 
9 แนวหน้ำออนไลน์ 'สนธิญำ' ยื่นศำล รธน.วินิจฉัย อดีตหัวโจก อนค.จุ้นยึดกำรเมืองท้องถิ่นได้หรือไม่ 17 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ส.ส. ล ำปำง ซัด รับใช้ใคร เสรีพิศุทธ์ โวย กกต. รีบรับรองผลเลือกตั้งซ่อม 18 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' อัด กกต. เร่งรีบประกำศผลเลือกตั้งล ำปำง ทั้งที่ยังมีทุจริต 20 
12 แนวหน้ำออนไลน์ พท.ตั้ง 'ประเสริฐ' นั่งผอ.เลือกตั้งซ่อมเขต 5 ปำกน้ ำ มั่นใจ 'สลิลทิพย์' เข้ำวิน 21 
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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ยันไม่เคยมีมติส่ง ‘พงศกร’ ลง ส.ก.บำงกะปิ 22 
14 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ไม่รอด! ป.ป.ช.ฟัน "ยิ่งลักษณ์-2 นักกำรเมือง" คดีฮ้ัวประมูลจัดอีเวนท์ 240 ล. 23 
15 สยำมรัฐออนไลน์ "สมศักดิ์" พร้อมรับกำรตัดสินใจของนำยกฯ 25 
16 มติชนออนไลน์ ‘วัน’ เชื่อยุบสภำวนันี้ ได้บิ๊กตู่คนเดิม ต้องผลักดันแก้ รธน.-สร้ำงกติกำใหม่ก่อน 26 
17 ไทยรัฐออนไลน์ "ทว"ี หนนุ 'บิ๊กป้อม' นั่ง รมว.มท.1 ขอม็อบ นศ.กลับไปเรียนหนังสือ 27 
18 ไทยรัฐออนไลน์ ป.ป.ช. ชี้มูลฯ "ยิ่งลักษณ์-สรุนันทน์-นิวัฒนธ์ ำรง" คด ีจัดอีเวนต์ 240 ล้ำน 29 
19 สยำมรัฐออนไลน์ สภำฯ ถกญัตติม็อบนักศึกษำดันเปิดเวทีฟังควำมเห็น ลำมชงแก้ ม. 256 30 
20 ข่ำวสดออนไลน์ "อีสำนบ่ทน"เริ่มแล้ว! ตร.พรึ่บ ม.มหำสำรคำม นิสิตเปิดเวทีไล่รัฐบำล  34 
21 The standard

ออนไลน์ 
เพ่ือไทยยันไม่เคยมีมติส่ง ‘พงศกร’ ลงสมัคร ส.ก. บำงกะปิ  35 

22 มติชนออนไลน์ ส.ส. รัฐบำลไม่กลัวยุบสภำฯ ชี้ไม่แก้ รธน.เลือกตั้งก็เหมือนเดิม 37 
23 มติชนออนไลน์ ‘นักเรียน-นักศึกษำ-ประชำชน’ กว่ำพันคนรว่มชุมนุม 39 
24 มติชนออนไลน์ มมส ไม่เปิดไฟให้นิสิตจัดกิจกรรม ‘อีสำนสิบ่ทน’  40 
25 คมชัดลึกออนไลน์ ม็อบเด็กแพร่ เล่ำขวัญเผด็จกำร ฉบับที่ 1 เรียกร้อง 4 ข้อ ขู่ยกระดับ 41 
26 ข่ำวสดออนไลน์ คนชลไม่ทนอีกแล้ว! แต่งด ำมำแน่นแหลมแท่นชู 3 นิ้วขับไล่รัฐบำล 42 
27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ตั้ง 'ประเสริฐ' เป็น ผอ.เลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปรำกำร 43 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ บทน ำ : นำยกฯต้องตัดสินใจ 44 
2 ไทยรัฐออนไลน์ อืดเป็นเรือเกลือ 46 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ใครใหญ่ในรัฐบำลและ พปชร. 47 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สมคิดกับ 4 กุมำร : อิฐบล็อคใหม่ในกำรสร้ำงประเทศไทย 49 
5 มติชนออนไลน์ กลยุทธ์ ถอย ทำง”ยุทธศำสตร์” พลังประชำรัฐ กับ กำรปรับครม. 51 
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วันที่ 23 กรกฎำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11  (พตส.11) พร้อมด้วย  
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลหลกัสูตรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสงู  
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วันที่ 23 กรกฎำคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธำนประชุม
คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที ่1/2563 
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะท างานจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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ข่าวอ้างอิง 
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23 ก.ค. 2020 09:49:27    

กกต. เชิญชวนแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ      

 
 

ส ำนักงำน กกต. 23 ก.ค. – ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  เชิญชวนประชำชนร่วมแจ้งเบำะแส
กำรทุจริต กำรเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรำกำร เขต 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคม
นี้  ผ่ำนช่องทำงแอปพลิเคชั่นตำสับปะรด  สำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชันได้ท่ี Apple Store หรือ Play Store   และ
พิมพ์ค ำว่ำตำสับปะรด เพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์  เมื่อพบเห็นกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดกฏหมำยเลือกตั้ง หรือรำยงำน
สถำนกำรณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งำนสำมำรถรำยงำนสถำนกำรณ์ได้ทั้ง ข้อควำม ภำพ เสียง หรือ
วีดีโอ  รวมทั้ง แจ้งเบำะแสได้ที่ส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร หรือ หน่วยปฏิบัติกำรข่ำว ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โทร 02-141-8045-51  เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเลือกตั้งในลักษณะอำสำ
กำรแจ้งเหตุ เพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ และป้องปรำมกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง   ตลอดจนสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ประชำชนในกำรจัดกำรเลือกตั้ง และกำรออกเสียงประชำมติที่โปร่งใส สุจริต และเท่ียงธรรม .- ส ำนักข่ำวไทย 

 
 อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f18fab7e3f8e40aef466175 
 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f18fab7e3f8e40aef466175
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23 ก.ค. 2563 10:04    

กกต. เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ พร้อมขอให้แจ้งเบาะแสทุจริต 

 
 
กกต.ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการเขต 5 ผ่านแอปฯ "ตาสับปะรด" ได้ 
วันนี้ (23 ก.ค.) ส ำนักงำนกกต.เชิญชวนประชำชนที่พบเห็นกำรทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรปรำกำร เขตเลือกตั้ง

ที่ 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ซึ่งจะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 9 ส.ค. 63 เวลำ 08.00-17.00 น. สำมำรถแจ้งเบำะแสผ่ำน
และกำรกระท ำผิดกฏหมำยเลือกตั้ง หรือรำยงำนสถำนกำรณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนแอปพลิเคชันตำสับปะรด 
โดยดำวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Apple Store หรือ Play Store ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถรำยงำนสถำนกำรณ์ได้ทั้ง 
ข้อควำม ภำพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่ำนทำงแอปพลิเคชันดังกล่ำวรวมทั้งแจ้งเบำะแสได้ที่ส ำนักงำนกกต.ประจ ำจังหวัด
สมุทรปรำกำร หรือ หน่วยปฏิบัติกำรข่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โทร. 02-141-8045-51 

ทั้งนี้แอปพลิเคชันตำสับปะรดส ำนักงำนกกต.ได้พัฒนำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมสถำนกำรณ์และป้อง
ปรำมกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง โดยสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเลือกตั้งในลักษณะอำสำกำรแจ้ง
เหตุเพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ และป้องปรำมกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง ตลอดจนสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ประชำชนในกำร
จัดกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติที่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยในกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ ได้รับควำม
ร่วมมือจำกประชำชนในกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตกำรเลือกตั้งอย่ำงต่อเนื่อง 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000075472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000075472
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23 กรกฎำคม 2563 - 10:43 น. 

"เสรีพิศุทธ"์ อดั กกต. เร่งรีบประกาศผลเลือกตั้งล าปาง 

 
 

"เสรีพิศุทธ์" อัด กกต. เร่งรีบประกาศผลเลือกตั้งล าปาง ชี้มีเวลา 60 วัน ทั้งที่ยังมีทุจริต และอยู่ในขั้นตอน
รวบรวมข้อมูลหลักฐาน 

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึง กรณีท่ี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)มีกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต4 ในวันที่ 21 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ ว่ำ ถ้ำ
ตนเป็น กกต. ตนยังประกำศผลไม่ได้ เพรำะอยู่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำน ซึ่ง กกต.มีเวลำถึง 60 วันแต่นี่แค่ 
30 จะรีบประกำศผลไปท ำไม  

ทั้งนี้ กกต.มีมติเม่ือวันที่ 14 กรกฎำคม ได้มีหนังสือเชิญนำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต.ไปให้ถ้อยค ำ แทนที่
จะในกรุงเทพฯ กลับนัดให้นำยสมชัย ไปให้กำรที่กกต.ล ำปำง อีกทั้งในวันที่ 22 ก.ค.63 หนังสือก็ยังไม่ถึงนำยสมชัย แต่
ท ำไม กกต. ถึงประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต 4 ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 ทั้งๆที่กำรให้กำรของนำย
สมชัยยังไม่ได้เริ่มให้กำร นอกจำกนี้ยังเชิญตนเองให้ไปให้ถ้อยค ำในวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ซึ่งยังไม่ถึงวันนัดให้
ถ้อยค ำ แต่กกต.มำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต4 ไปเพื่ออะไร ในหนังสือเชิญมีประโยคหนึ่งที่ว่ำ ถ้ำตน
ไม่ไปถือว่ำสละสิทธิ์ ตนไม่เข้ำใจประเทศมี กกต. ที่เป็นกลำงที่ก็ไม่รู้ว่ำเป็นกลำงอย่ำงไง คัดเลือกเอำผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
เป็นอย่ำงนี้ ประชำชนลองตัดสินกำรท ำงำนของ กกต.กันดูว่ำเป็นอย่ำงไร  

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำกำรลงพ้ืนที่ล ำปำง ของ  นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง   ไม่เคยลงพื้นที่ ไม่เคยฟังเสียงว่ำมีกำรทุจริตเลือกตั้งไหม ไปถึงก็ประกำศเลยว่ำกำรเลือกตั้งที่ล ำปำง
บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม และยังยกล ำปำงเป็นต้นแบบของกำรเลือกตั้ง ทั้งๆที่มีกำรทุจริตเลือกตั้งเต็มไปหมด หลักฐำน
ชัดเจนขนำดนี้ กกต.ยังรีบประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ทั้งทำงที่ยังมีเวลำอีก 30 วัน  แล้วกำรเลือกตั้งที่สมุทรปรำกำร
เขต 5 จะเป็นอย่ำงไร จะไม่ทุจริตกันมำกมำยหรือ ส่วนวันพรุ่งนี้เมื่อกกต.รับรองผลกำรเลือกตั้งไปแล้ว เพรำะฉะนั้น
วันที่ 24 กรกฎำคม ที่กกต. เชิญตนตนคงไม่ไป แน่จริงลองตัดสิทธิ์มำ ตนคงต้องด ำเนินกำรตำมกฏหมำย 
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/437936 

https://www.komchadluek.net/news/politic/437936


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 

 
 23 กรกฎำคม 2020 - 10:44 

 “เสรีพิศุทธ์” โวย กกต. รีบรับรองผล ลต.ซ่อมล าปาง 
 

 
 

"เสรีพิศุทธ์" โวยกกต.รีบรับรองผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง ชี้ยังมีเวลาอีก 30 วัน ซัดนัด"สมชัย"ให้ข้อมูล 22 
ก.ค.ที่ล าปางแต่กลับประกาศผลไปก่อน หนุนนักศึกษาชุมนุมท าได้ตามสิทธิ์ ชี้ 3 ข้อเรียกร้องไม่ได้มากมายเกิน
ความจริง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึง กรณีที่ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)มีกำร
รับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต4 ในวันที่ 21 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ ว่ำ ถ้ำตนเองเป็น กกต. จะยังไม่ประกำศรับรอง
ผล เพรำะอยู่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำน ซึ่ง กกต.มีเวลำถึง 60 วัน แต่นี่แค่ 30 จะรีบประกำศผลไปท ำไม 

ทั้งนี้ กกต.มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม ได้มีหนังสือเชิญนำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต.ไปให้ถ้อยค ำ แทนที่
จะในกรุงเทพฯ กลับนัดให้นำยสมชัย ไปให้กำรที่กกต.ล ำปำง อีกทั้งในวันที่ 22 กรกฎำคม 2563 หนังสือก็ยังไม่ถึงนำย
สมชัย แต่ท ำไม กกต. ถึงประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต 4 ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 ทั้งๆท่ีกำรให้กำร
ของนำยสมชัยยังไม่ได้เริ่มให้กำร นอกจำกนี้ยังเชิญตนเองให้ไปให้ถ้อยค ำในวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ซึ่งยังไม่ถึงวันนัด
ให้ถ้อยค ำ แต่กกต.มำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต4 ไปเพื่ออะไร ในหนังสือเชิญมีประโยคหนึ่งที่ว่ำ ถ้ำ
ไม่ไปถือว่ำสละสิทธิ์ ไม่เข้ำใจประเทศมี กกต. ที่เป็นกลำงที่ก็ไม่รู้ว่ำเป็นกลำงอย่ำงไง คัดเลือกเอำผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเป็น
อย่ำงนี้ ประชำชนลองตัดสินกำรท ำงำนของ กกต.กันดูว่ำเป็นอย่ำงไร 

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำกำรลงพ้ืนที่ล ำปำง ของ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ไม่เคยลงพ้ืนที่ ไม่เคยฟังเสียงว่ำมีกำรทุจริตเลือกตั้งไหม ไปถึงก็ประกำศเลยว่ำกำรเลือกตั้งที่ล ำปำงบริสุทธิ์
และเที่ยงธรรม และยังยกล ำปำงเป็นต้นแบบของกำรเลือกตั้ง ทั้งๆที่มีกำรทุจริตเลือกตั้งเต็มไปหมด หลักฐำนชัดเจน
ขนำดนี้ กกต.ยังรีบประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ทั้งทำงที่ยังมีเวลำอีก 30 วัน แล้วกำรเลือกตั้งที่สมุทรปรำกำรเขต 5 
จะเป็นอย่ำงไร จะไม่ทุจริตกันมำกมำยหรือ ส่วนวันพรุ่งนี้เมื่อกกต.รับรองผลกำรเลือกตั้งไปแล้ว เพรำะฉะนั้นวันที่ 24 
กรกฎำคม ที่กกต. เชิญตนตนคงไม่ไป แน่จริงลองตัดสิทธิ์มำ ตนคงต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
“เสรีพิศุทธ์” หนุน นศ.ชุมนุม ท าได้ตามสิทธิ์ 
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พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึง กำรชุมนุมของนักศึกษำ ว่ำเป็นสิทธิที่สำมำรถ
กระท ำได้ ไม่ท ำให้กระทบใครหรือบ้ำนเมืองเสียหำยโดยเฉพำะนักศึกษำเป็นกลุ่มเยำวชนคนรุ่นใหม่ เด็กรุ่นนี้ไม่เหมือน
สมัยก่อน ที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรำวอะไรมำกมำยเพรำะสังคมแคบ แต่เด็กสมัยนี้ทันโลกทันสังคมจะปิดกั้นไม่ให้แสดงควำม
คิดเห็นคงไม่ได้และอนำคตของประเทศก็อยู่ที่เยำวชน ที่เป็นอนำคตของชำติ ขออย่ำไปปิดกั้น กำรแสดงควำมคิดเห็น
เลย ใครที่ปิดก้ันตนถือว่ำ เป็นคนตกรุ่น และเป็นกำรปกป้อง สิทธิของตนเองที่เกรงว่ำตนเองจะสูญเสียอ ำนำจ 

ส ำหรับข้อเรียกร้องของนักศึกษำทั้ง 3 ข้อนั้น ที่มีต้องกำรให้ยุบสภำ แก้รัฐธรรมนูญ และหยุดคุกคำมประชำชน
นั้น ตนมองว่ำไม่ใช่แค่ยุบสภำแต่ไม่ควรจะอยู่ต่อไปอีกแล้ว เพรำะท ำประเทศเสียหำยขนำดนี้ และข้อเรียกร้องที่ขอมำ 3 
ก็ไม่ได้มำกมำยเกินควำมจริง เรื่องนอกสภำก็ขอให้เป็นหน้ำที่ของกลุ่มนักศึกษำ ในสภำก็เป็นหน้ำที่ของส.ส. 

ส่วนเรื่องกำรต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฝ่ำยค้ำนก็ไม่เห็นด้วยมำตั้งนำนแล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องหำรือกันอีก ส่วนกำร
ต่อพ.ร.กฉุกเฉินฯ แล้วอ้ำงเรื่องโควิด-19 นั้น เป็นกำรสร้ำงควำมหวำดกลัวเพรำะทุกวันนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อภำยในประเทศ
แล้ว และส่วนตัวตนก็ไม่ได้ใส่หน้ำกำกอนำมัยมำนำนแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_728920/ 
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23 กรกฎำคม 2563 11:34 น.   

“เสรีพิศุทธ์”ข้องใจ กกต.ประกาศรับรองผล ลต.เขต 5 ล าปาง ทั้งทีส่อบไม่เสร็จ ลั่นไม่ไปให้
ข้อมูล ท้าแน่จริงตดัสิทธิ์เลย 
 

 
เมื่อวันที่ 23. ก.ค. ที่รัฐสภำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึง 

กรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) มีกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จ.ล ำปำง ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ค.
ที่ผ่ำนมำ ว่ำ ถ้ำตนเป็น กกต. ตนยังไม่ประกำศผล เพรำะอยู่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำน ซึ่ง กกต.มีเวลำถึง 
60 วันแต่นี่แค่ 30 วัน แล้วจะรีบประกำศผลไปท ำไม ทั้งนี้กกต.มีมติเม่ือวันที่ 14 ก.ค.มีหนังสือเชิญนำยสมชัย ศรีสุทธิยำ
กร อดีต กกต.ไปให้ถ้อยค ำ แทนที่จะให้ไปให้กำร ที่ กกต.กลำง กลับนัดให้นำยสมชัย ไปให้กำรที่กกต.ล ำปำง อีกทั้งใน
วันที่ 22 ก.ค. หนังสือก็ยังไม่ถึงนำยสมชัย แต่ท ำไม กกต. ถึงประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อม เขต ภ ล ำปำงเขต ใน
วันที่ 21 ก.ค. ทั้งๆท่ีกำรให้กำรของนำยสมชัยยังไม่ได้เริ่ม นอกจำกนี้ยังเชิญตนไปให้ถ้อยค ำในวันที่ 24 ก.ค.นี้ ซึ่งยังไม่ถึง
วันนัดให้ถ้อยค ำ แต่กกต.มำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมเพ่ืออะไร และในหนังสือเชิญมีประโยคหนึ่งที่ว่ำ ถ้ำตนไม่
ไปถือว่ำสละสิทธิ์ ตนไม่เข้ำใจประเทศมี กกต.ที่เป็นกลำงที่ก็ไม่รู้ว่ำเป็นกลำงอย่ำงไร ประชำชนลองตัดสินกำรท ำงำน
ของ กกต.ชุดนี้กันดูว่ำเป็นอย่ำงไร ดังนั้นในวันที่ 24 ก.ค. ที่กกต.เชิญตนนั้น ตนคงไม่ไป แน่จริงลองตัดสิทธิ์มำ ซึ่งตนคง
ต้องด ำเนินกำรตำมกฏหมำย 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวต่อว่ำกำรลงพ้ืนที่จ.ล ำปำง ของ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. ทั้งที่ไม่เคย
ลงพ้ืนที่ ไม่เคยฟังเสียงว่ำมีกำรทุจริตเลือกตั้งหรือไม่ ไปถึงก็ประกำศเลยว่ำกำรเลือกตั้งที่ล ำปำงบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม 
และยังยกล ำปำงเป็นต้นแบบของกำรเลือกตั้ง ทั้งๆท่ีมีกำรทุจริตเลือกตั้งเต็มไปหมด หลักฐำนชัดเจนขนำดนี้ กกต.ยังรีบ
ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ทั้งที่ยังมีเวลำอีก 30 วัน แล้วกำรเลือกตั้งที่จ.สมุทรปรำกำรเขต 5 จะเป็นอย่ำงไร จะไม่
ทุจริตกันมำกมำยหรือ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/171649  

https://siamrath.co.th/n/171649
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200723/eb398f26a84cf43c105644011fd4167caccd50abc399f407dc5f34b91ca0ca33.jpg?itok=kiRN_tZf
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วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 11.37 น. 

 ‘เสรีพิศุทธ์’ โวย ‘กกต.’ ด่วนรับรองผลล าปาง ข้องใจสมุทรปราการไม่โกงพุ่งหรือยังไง 
 

 
 “เสรีพิศุทธ์”คาใจ กกต.ประกาศรับรองผลลต.เขต 5 ล าปาง ทั้งที่ยังสอบไม่เสร็จ ลั่น 24 ก.ค.ไม่ไปตามค า

เชิญ แน่จริงก็ลองตัดสิทธิ์มา 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 ที่รัฐสภำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย 

กล่ำวถึง กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จ.ล ำปำง ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ว่ำ ถ้ำตนเป็น กกต. ตนยังไม่ประกำศผล เพรำะอยู่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำน ซึ่ง 
กกต. มีเวลำถึง 60 วันแต่นี่แค่ 30 วัน แล้วจะรีบประกำศผลไปท ำไม ทั้งนี้ กกต. มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค.มีหนังสือเชิญ
นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต. ไปให้ถ้อยค ำ แทนที่จะให้ไปให้กำร ที่ กกต. กลำง กลับนัดให้นำยสมชัย ไปให้กำรที่ 
กกต. ล ำปำง อีกทั้งในวันที่ 22 ก.ค. หนังสือก็ยังไม่ถึงนำยสมชัย แต่ท ำไม กกต. ถึงประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อม 
เขต 5 ล ำปำง ในวันที่ 21 ก.ค. ทั้งๆท่ีกำรให้กำรของนำยสมชัยยังไม่ได้เริ่ม 

นอกจำกนี้ยังเชิญตนไปให้ถ้อยค ำในวันที่ 24 ก.ค.นี้ ซึ่งยังไม่ถึงวันนัดให้ถ้อยค ำ แต่ กกต.มำประกำศรับรองผลกำร
เลือกตั้งซ่อมเพ่ืออะไร และในหนังสือเชิญมีประโยคหนึ่งที่ว่ำ ถ้ำตนไม่ไปถือว่ำ สละสิทธิ์ ตนไม่เข้ำใจประเทศมี กกต.ที่
เป็นกลำงที่ก็ไม่รู้ว่ำ เป็นกลำงอย่ำงไร ประชำชนลองตัดสินกำรท ำงำนของ กกต.ชุดนี้กันดูว่ำ เป็นอย่ำงไร ดังนั้นในวันที่ 
24 ก.ค. ที่กกต.เชิญตนนั้น ตนคงไม่ไป แน่จริงลองตัดสิทธิ์มำ ซึ่งตนคงต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวต่อว่ำ กำรลงพ้ืนที่จ.ล ำปำง ของ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. ทั้งที่ไม่เคยลง
พ้ืนที่ ไม่เคยฟังเสียงว่ำ มีกำรทุจริตเลือกตั้งหรือไม่ ไปถึงก็ประกำศเลยว่ำกำรเลือกตั้งที่ล ำปำงบริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม 
และยังยกล ำปำงเป็นต้นแบบของกำรเลือกตั้ง ทั้งๆท่ีมีกำรทุจริตเลือกตั้งเต็มไปหมด หลักฐำนชัดเจนขนำดนี้ กกต. ยังรีบ
ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ทั้งท่ียังมีเวลำอีก 30 วัน แล้วกำรเลือกตั้งที่ จ.สมุทรปรำกำรเขต 5 จะเป็นอย่ำงไร จะไม่
ทุจริตกันมำกมำยหรือ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/507146 
 
 

https://www.naewna.com/politic/507146
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23 ก.ค. 2563 11:25    

 “สนธิญา” ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยวางกรอบบรรทัดฐานของ กก.บห. ผู้ถูกตัดสิทธิ 
ทางการเมือง 
 

 
“สนธิญา” ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยวางบรรทัดฐานกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ เคลื่อนไหวทางการเมือง 

- ส่งสมัครท้องถิ่นเป็น กมธ.ได้หรือไม่ หลังมอง กกต.ตอบไม่ชัดเจน 

วันนี้ (23 ก.ค.) ที่ศำลรัฐธรรมนูญ นำยสนธิญำ สวัสดี อดีตผู้สมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ เข้ำยื่นค ำร้องต่อ
ศำลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยวำงบรรทัดฐำนว่ำ กรณีกรรมกำรบริหำรพรรคถูกตัดสิทธิทำงกำรเมืองจะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรอะไรได้บ้ำง โดยนำยสนธิญำกล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำที่ได้ยื่นค ำร้องดังกล่ำวต่อ กกต.2 ครั้ง ล่ำสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ค.
ได้รับหนังสือตอบกลับจำกเลขำธิกำร กกต. ระบุถึงสิ่งที่ผู้ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมืองไม่สำมำรถกระท ำได้ โดยอ้ำงตำม
กฎหมำยพรรคกำรเมืองซึ่งตนก็เห็นว่ำเป็นค ำตอบที่ยังไม่ชัดเจน และเห็นว่ำไม่สำมำรถที่จะไปใช้สิทธิในทำงอ่ืนใดได้อีก
แล้ว จึงต้องมำยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยใน 3 ประเด็นว่ำผู้ถูกตัดสิทธิจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง
ได้หรือไม่ ผู้ถูกตัดสิทธิสำมำรถท่ีจะเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง ส่งหรือสนับสนุนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ และ
ผู้ถูกตัดสิทธิสำมำรถที่จะเข้ำไปร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในคณะกรรมำธิกำรของ
รัฐสภำได้หรือไม่ 

“ในอดีตผมเคยเป็นรองโฆษกพรรคชำติไทย แล้วถูกศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ท่ำนนิกร จ ำนง เจ้ำนำยผม ก็ถูก
ตัดสิทธิ ซึ่งใน 5 ปีท่ำนไม่เข้ำมำยุ่งเกี่ยวใดๆ กับกำรเมืองเลย แต่ขณะนี้อดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ที่ศำล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค กลับมีกำรออกมำแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง มีกำรตั้งกลุ่มกำรเมือง ระบุว่ำจะมีกำร
สนับสนุนส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่นในนำมกลุ่มถึง 4,000 แห่ง ถ้ำถึงเวลำนั้นมีกำรร้องในประเด็นนี้ก็จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยมำกกว่ำ และบำงคนมีต ำแหน่งในกรรมำธิกำรของสภำ ซึ่งผมก็เห็นว่ำไม่น่ำจะถูกต้อง อีกทั้งเมื่อ 2 วันที่
ผ่ำนมำปรำกฏข่ำวพรรคก้ำวไกลซึ่งก็ไม่รู้ว่ำจริงเท็จแค่ไหน ระบุว่ำศำลรัฐธรรมนูญก็แค่คน 7 สวมเสื้อครุย จึงเห็นว่ำศำล
ควรที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ให้ชัดเจน” นำยสนธิญำกล่ำว และว่ำหำกศำลวินิจฉัยออกมำว่ำท ำได้ ตนก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องกำร
ควำมชัดเจน 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000075510 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000075510
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พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎำคม 2563 เวลำ 11.50 น. 

'เสรีพิศุทธ์'ข้องใจ กกต. รีบประกาศ รับรองผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
“เสรีพิศุทธ์” ข้องใจ กกต.ประกาศรับรองผลลต.เขต 5 ล าปาง ลั่น 24 ก.ค. ไม่ไปตามค าเชิญ ท้าให้ตัดสิทธิ์ 

เมื่อวันที่ 23. ก.ค.  ที่รัฐสภำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึง 
กรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 4 จ.ล ำปำง ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ค.
ที่ผ่ำนมำ ว่ำ ถ้ำตนเป็นกกต. ตนยังไม่ประกำศผล เพรำะอยู่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำน ซึ่งกกต. มีเวลำถึง 60 
วันแต่แค่ 30 วัน ก็ประกำศผลแล้ว 

ทั้งนี้กกต.มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค.มีหนังสือเชิญนำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกกต.ไปให้ถ้อยค ำ แทนที่จะให้ไปให้
กำรที่กกต.กลำง กลับนัดให้นำยสมชัย ไปให้กำรที่กกต.ล ำปำง อีกทั้งในวันที่ 22 ก.ค. หนังสือก็ยังไม่ถึงนำยสมชัย แต่
กกต.ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งในวันที่ 21 ก.ค. ทั้งๆ ที่กำรให้กำรของนำยสมชัยยังไม่ได้เริ่ม 

นอกจำกนี้ยังเชิญตนไปให้ถ้อยค ำในวันที่ 24 ก.ค.นี้ ยังไม่ถึงวันนัดให้ถ้อยค ำ แต่กกต.มำประกำศรับรองผลกำร
เลือกตั้ง และในหนังสือเชิญมีประโยคหนึ่งที่ว่ำ ถ้ำตนไม่ไปถือว่ำสละสิทธิ ตนไม่เข้ำใจประเทศมีกกต.ที่เป็นกลำงก็ไม่รู้ว่ำ
เป็นกลำงอย่ำงไร ประชำชนลองตัดสินกำรท ำงำนของ กกต.ชุดนี้กันดูว่ำเป็นอย่ำงไร ดังนั้นในวันที่ 24 ก.ค. ที่กกต.เชิญตน
นั้น ตนคงไม่ไป แน่จริงลองตัดสิทธิ์มำ ซึ่งตนคงต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวต่อว่ำ กำรลงพ้ืนที่จ.ล ำปำง ของ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกกต. ทั้งที่ไม่เคย
ลงพื้นที่ ไม่เคยฟังเสียงว่ำมีกำรทุจริตเลือกตั้งหรือไม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786303 
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23 ก.ค. 2020 12:16:17 

ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยบทบาท กก.บห.พรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมอืง 

 
ศาลรัฐธรรมนูญ 23 ก.ค.- "สนธิญา"  ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยวางบรรทัดฐาน  กก.บห.พรรคถูกตัดสิทธิ์

ทางการเมือง  เคลื่อนไหวทางการเมือง – ส่งสมัครท้องถิ่น- เป็นกรรมาธิการได้หรือไม่  หลัง กกต.ตอบไม่ชัด 
นำยสนธิญำ สวัสดี   อดีตผู้สมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ เข้ำยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัย

วำงบรรทัดฐำน  กรณีกรรมกำรบริหำรพรรคถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรอะไรได้บ้ำง   โดยนำย
สนธิญำ กล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำที่ได้ยื่นค ำร้องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  2 ครั้ง ล่ำสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ค.
ได้รับหนังสือตอบกลับจำกเลขำธิกำร กกต. ระบุถึงสิ่งที่ผู้ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองไม่สำมำรถกระท ำได้ โดยอ้ำงตำม
กฎหมำยพรรคกำรเมือง ซึ่งเห็นว่ำเป็นค ำตอบที่ยังไม่ชัดเจน  และเห็นว่ำไม่สำมำรถที่จะไปใช้สิทธิ์ในทำงอ่ืนใดได้อีกแล้ว 
จึงต้องมำยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ  

นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ ต้องกำรให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 3  ประเด็นว่ำ ผู้ถูกตัดสิทธิ์จะสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นทำงกำรเมืองได้หรือไม่  ผู้ถูกตัดสิทธิ์สำมำรถท่ีจะเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง ส่งหรือสนับสนุนผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
ท้องถิ่นได้หรือไม่  และผู้ถูกตัดสิทธิ์สำมำรถที่จะเข้ำไปร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง หรือ ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ใน
คณะกรรมำธิกำรของรัฐสภำ ได้หรือไม่ 

“ในอดีตผมเป็นรองโฆษกพรรคชำติไทย แล้วถูกศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรค นำยนิกร จ ำนง   ถูกตัดสิทธิ์ ซึ่งใน 5 
ปี ท่ำนไม่เข้ำมำยุ่งเกี่ยวใดๆ กับกำรเมืองเลย  แต่ขณะนี้อดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ที่ศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรค กลับมีกำรออกมำแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง มีกำรตั้งกลุ่มกำรเมือง ระบุว่ำจะมีกำรสนับสนุนส่งผู้สมัครลง
รับเลือกตั้งท้องถิ่นในนำมกลุ่มถึง 4,000 แห่ง ถ้ำถึงเวลำนั้นมีกำรร้องในประเด็นนี้ ก็จะท ำให้เกิดควำมเสียหำย
มำกกว่ำ  และบำงคนมีต ำแหน่งในกรรมำธิกำรของสภำ ซึ่งผมก็เห็นว่ำไม่น่ำจะถูกต้อง” นำยสนธิญำ กล่ำว และ
ว่ำ  หำกศำลวินิจฉัยออกมำว่ำท ำได้ ตนก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องกำรควำมชัดเจน  .- ส ำนักข่ำวไทย  
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f191d21e3f8e40af846e696 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f191d21e3f8e40af846e696
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23 ก.ค. 2563-09:35 น. 

การเมือง - สมชัยยื่นสอบจรุงวิทย์-เลขา กกต. ชี้ผิดจรรยาบรรณ-ยื้อคดีทุจริตซ่อม สส.ล าปาง 
 

 
 

สมชัยยื่นสอบจรุงวิทย์-เลขากกต. - วันที่ 22 ก.ค. นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต. เผยว่ำหลังจำกที่
ประชุมกกต.พิจำรณำรับรองผลกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล ำปำง ไปแล้ว ขณะที่กกต.จะเชิญตนเข้ำให้กำรจำกกรณีเป็นผู้
ระบุมีข้อมูลและหลักฐำนกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง ขอตั้งข้อสังเกตว่ำท ำไม กกต. เร่งพิจำรณำรับรองผลเลือกตั้ง แทนที่
ส ำนักงำนจะประสำนงำนติดต่อให้ตนไปให้ปำกค ำ ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ยำก โดยใช้โทรศัพท์ติดต่อเชิญมำให้
ปำกค ำที่ส่วนกลำง ซึ่งท ำได้ทันที ส ำนักงำนกลับเลือกใช้วิธีส่งจดหมำยไปถึงส ำนักงำน กกต.ล ำปำง โดย ไม่ค ำนึงว่ำตน
ต้องมีภำระในกำรออกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงกว่ำ 7,000 บำทด้วยตนเอง และ มีอุปสรรคในกำรออกนอกพ้ืนที่ อำจต้องถูก
มำตรกำรกักตัวทั้งไปและกลับถึง 28 วัน 

หลังกกต.มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. และกว่ำจดหมำยจะไปถึงส ำนักงำน กกต.ล ำปำงก็ วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. กว่ำ
ส ำนักงำนกกต.ล ำปำง จะใช้วิธีกำรส่งจดหมำยเชิญให้ตนไปให้ปำกค ำที่ส ำนักงำนกกต.ล ำปำง โดยออกจดหมำยในวัน
จันทร์ที่ 20 ก.ค. ส่งทำงไปรษณีย์ จนบัดนี้วันพุธที่ 22 ก.ค. เวลำ 09.00 น. จดหมำยยังมำไม่ถึง 

กำรด ำเนินกำรทำงธุรกำรที่ล่ำช้ำ ยอกย้อน และมอบหมำยให้สนง.กกต.ล ำปำง เป็น ผู้ด ำเนินกำรสอบถำม
ข้อเท็จจริงจำกผม ทั้งๆ ที่สำมำรถประสำนทำงโทรศัพท์และให้ตนไปให้ข้อเท็จจริงที่กกต.กลำง ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ก.ค.ได้ 
แต่ส ำนักงำนกกต.โดยกำรบริหำรของเลขำธิกำรกกต.(พ.ต.อ.จรุงวิทย์ภุมมำ) กลับไม่ด ำเนินกำร ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่ำกำร
ประชุม กกต.วันอังคำรที่ 21 ก.ค. มีวำระรับรองผลกำรเลือกตั้งที่เสนอโดยส ำนักงำนกกต.เอง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เลขำธิกำร กกต.จึงเข้ำข่ำยกำรผิดจรรยำบรรณของผู้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญในองค์กรอิสระที่จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำร
อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ข้อ 21 และ ไม่ปฏิบัติต่อประชำชนด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ปรำศจำก
อคติ ข้อ 23 

ในวันที่ 23 ก.ค. ตนจะเดินทำงน ำหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ล่ำช้ำจนเป็นเหตุให้ กกต.ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมเที่ยงธรรมไปยื่นต่อ กกต. ที่ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เพ่ือให้กกต.ด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่บกพร่อง ดังกล่ำว และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
เลขำธิกำร กกต. ในกำรต่อสัญญำจ้ำงในแต่ละปี 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4561628 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4561628
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
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วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 12.07 น. 

'สนธิญา'ยื่นศาล รธน.วินิจฉัย อดีตหัวโจก อนค.จุ้นยึดการเมืองท้องถิ่นได้หรือไม ่

 
 

"สนธิญา"ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยวางบรรทัดฐาน ปมเหตุสงสัย"อดีตกก.บห.อนาคตใหม่"ถูกตัดสิทธิ์ทางการ
เมือง ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง-ส่งผู้สมัครท้องถิ่น4,000แห่ง-เป็นกมธ.ได้หรือไม่ หลังเลขาธิการกกต.ตอบ
แล้วไม่เคลียร์ 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 ที่ศำลรัฐธรรมนูญ นำยสนธิญำ สวัสดี อดีตผู้สมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ 
เข้ำยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยวำงบรรทัดฐำนว่ำ กรณีกรรมกำรบริหำรพรรคถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองจะ
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรอะไรได้บ้ำง 

โดย นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ ก่อนหน้ำที่ได้ยื่นค ำร้องดังกล่ำวต่อ กกต.2 ครั้ง ล่ำสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ 
ได้รับหนังสือตอบกลับจำกเลขำธิกำร กกต.ระบุถึงสิ่งที่ผู้ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองไม่สำมำรถกระท ำได้ โดยอ้ำงตำม
กฎหมำยพรรคกำรเมือง ซึ่งตนก็เห็นว่ำเป็นค ำตอบที่ยังไม่ชัดเจน และเห็นว่ำไม่สำมำรถท่ีจะไปใช้สิทธิ์ในทำงอ่ืนใดได้อีก
แล้ว จึงต้องมำยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยใน 3 ประเด็น ว่ำ ผู้ถูกตัดสิทธิ์จะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง
ได้หรือไม่ , ผู้ถูกตัดสิทธิ์สำมำรถที่จะเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองส่งหรือสนับสนุนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้
หรือไม่ และผู้ถูกตัดสิทธิ์สำมำรถที่จะเข้ำไปร่วมชุมนุมเคลื่อน ไหวทำงกำรเมือง หรือด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ใน
คณะกรรมำธิกำรของรัฐสภำได้หรือไม่ 

"ในอดีตผมเคยเป็นรองโฆษกพรรคชำติไทยแล้วถูกศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ท่ำนนิกร จ ำนง เจ้ำนำยผมก็ถูกตัด
สิทธิ์ ซึ่ง ใน 5 ปี ท่ำนไม่เข้ำมำยุ่งเกี่ยวใดๆ กับกำรเมืองเลย แต่ขณะนี้อดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ที่ศำล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค กลับมีกำรออกมำแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง มีกำรตั้งกลุ่มกำรเมือง ระบุว่ำจะมีกำร
สนับสนุนส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งท้องถิ่นในนำมกลุ่มถึง 4,000 แห่ง ถ้ำถึงเวลำนั้นมีกำรร้องในประเด็นนี้ก็จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยมำกกว่ำ และบำงคนมีต ำแหน่งในกรรมำธิกำรของสภำ ซึ่งผมก็เห็นว่ำไม่น่ำจะถูกต้อง อีกทั้งเมื่อ 2 วันที่
ผ่ำนมำ ปรำกฏข่ำวพรรคก้ำวไกล ซึ่งก็ไม่รู้ว่ำจริงเท็จแค่ไหนระบุว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญก็แค่คน 7 สวมเสื้อครุย จึงเห็นว่ำ
ศำลควรที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ให้ชัดเจน หำกศำลวินิจฉัยออกมำว่ำท ำได้  ตนก็ไม่ขัดข้องแต่ต้องกำรควำมชัดเจน" นำย
สนธิญำ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/507154

https://www.naewna.com/politic/507154
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วันท่ี 23 ก.ค. 2563 เวลำ 09:27 น. 

ส.ส. ล าปาง ซัด รับใช้ใคร เสรีพิศุทธ์ โวย กกต. รีบรับรองผลเลือกตั้งซ่อม 

 
 
เสรีพิศุทธ์ โวย กกต. รีบเร่งประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 4 ล าปาง ทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต 

แถมเวลายังเหลืออีก 30 วัน ซัด รับใช้ใคร 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึงกรณีคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้ง (กกต.) ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อม สส.ล ำปำงเขต 4 ว่ำ ถ้ำตนเป็นกกต.จะยังประกำศผลเลือกตั้งไม่ได้ 
เพรำะ ยังรวบรวมพยำนหลักฐำนเรื่องร้องเรียนอยู่ กกต.มีเวลำ 60 วัน ตอนนี้เพ่ิงผ่ำนไป 30 วัน กกต.จะรีบประกำศ
รับรองผลกำรเลือกตั้งท ำไม กกต.มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ให้มีหนังสือเชิญนำย สมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต.ไปให้
ถ้อยค ำ ซึ่งนัดนำยสมชัยให้ไปให้กำรที่กกต.ล ำปำง ในวันที่ 22 ก.ค.63 แต่หนังสือยังไม่ถึง แต่ท ำไม กกต. ถึงประกำศ
รับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต 4 ในวันที่ 21 ก.ค.ไปก่อน ทั้งๆที่กำรให้กำรของนำยสมชัยยังไม่ได้เริ่มให้กำร ตน
มองว่ำ ท ำไม ไม่ให้ก็ กกต.กลำงที่กรุงเทพฯ เป็นผู้ไต่สวน เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกกต.กลำงอยู่
แล้ว 

"ผมปวดกระบำล แทนพ่ีน้องประชำชนชำวไทยจริงๆ ประเทศเรำมี กกต. ที่เป็นกลำง มันกลำงยังไงอยำกจะรู้
เหมือนกัน คัดเลือกเอำผู้ทรงคุณวุฒิ มำแทบเป็นแทบตำยแล้วเป็นอย่ำงนี้หรอ" พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ กล่ำว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ ขณะเดียวกัน ประธำนสืบสวนไต่สวนคณะที่4 ของ กกต.หนังสือเชิญ ตน ให้ไปให้
ถ้อยค ำในวันที่ 24 ก.ค. ซึ่งยังไม่ถึงวันนัดให้ถ้อยค ำ แต่กกต.มำประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต4 ไปเพ่ือ
อะไร ในหนังสือเชิญมีติ่งห้อยท้ำยไว้ว่ำ ถ้ำตนไม่ไปถือว่ำสละสิทธิ์ 

"บ้ำหรือเปล่ำไม่ให้โอกำสคนอ่ืนเขำเลยหรอ วันที่ 24 ก.ค.นั้น มีประชุมสภำ พวกคุณท ำอะไรกันอยู่!พ่ีน้อง
ประชำชนลองตัดสินกำรท ำงำนของ กกต.กันดูว่ำเป็นอย่ำงไร" หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำว และว่ำ ตั้งแต่มีพระรำช
กฤษฎีกำเลือกตั้ง นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ลงไปที่จังหวัดล ำปำง ตนมองว่ำ ไม่เคยลง
พ้ืนที่ ไม่เคยฟังเสียงว่ำเค้ำมีกำรทุจริตเลือกตั้งไหม ไปถึงก็ประกำศเลยว่ำกำรเลือกตั้งที่ล ำปำงบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม 
แถมยังยกล ำปำงเป็นต้นแบบของกำรเลือกตั้ง ทั้งๆที่มีกำรทุจริตเลือกตั้งเต็มไปหมด ถำมพ่ีน้องประชำชน คนเรำนี้ยัง
ควรเป็นกรรมกำรต่อไปไหม ขนำดหลักฐำนชัดเจนขนำดนี้ กกต.ยังรีบชิงประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ทั้งทำงที่ยังมี
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เวลำอีก 30 วัน กกต. ท ำเพ่ืออะไรท ำเพ่ือใคร คุณมำจำกไหนใครตั้งคุณมำ รับใช้เขำใช่ไหม แล้วกำรเลือกตั้งที่
สมุทรปรำกำรเขต 5 จะเป็นอย่ำงไร จะไม่ทุจริตกันมำกมำยหรือ 

หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวอีกว่ำ ตนหำเสียงพบปะพ่ีน้องประชำชนด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม ตื่นตั้งแต่5 
กลับ4ทุ่ม แต่มีบำงคนแทบไม่ได้ลงพ้ืนที่เลย แต่ถึงเวลำคะแนนก็มำๆ รู้อยู่แล้วว่ำ กกต.เป็นอย่ำงไร ตนเชื่อว่ำควำม
ยุติธรรมยังมีอยู่ในประเทศไทย ไม่ใช่ว่ำพวกคุณจะอยู่เหนือกฎหมำยได้ ฝำกพ่ีน้องประชำชนติดตำมผลกำรเลือกตั้งซ่อม
ล ำปำงเขต4 ว่ำผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร 

เมื่อถำมว่ำ จะด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ ตนต้องรักษำสิทธิ์ของตน ตำมกฏหมำย 
เมื่อมีกำรทุจริตกันในกำรเลือกตั้ง แล้วกรรมกำรไม่ด ำเนินกำรตำมกฏหมำย ตนเป็นผู้เสียหำยหรือเปล่ำ คุณรับรองไป
ตอนนี้ถ้ำท ำที่ คุณไม่ท ำอะไรเลย วันที่ตนต้องไปให้ถ้อยค ำก็ยังไม่ถึง แต่กกต.รับรองผลกำรเลือกตั้งไปแล้ว เพรำะฉันนั้น
วันที่ 24 กรกฎำคม ที่กกต. เชิญตนตนคงไม่ไป แน่จริงลองตัดสิทธิ์มำ ตนคงต้องด ำเนินกำรตำมกฏหมำย 

 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/629042 
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23 กรกฎำคม 2563 

'เสรีพิศุทธ์' อัด กกต. เร่งรีบประกาศผลเลือกตั้งล าปาง ทั้งที่ยังมีทุจริต 
 

 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึงกรณีที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต 4 ในวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ว่ำ ถ้ำตน
เป็น กกต. ตนยังประกำศผลไม่ได้ เพรำะอยู่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำน ซึ่ง กกต.มีเวลำถึง 60 วันแต่นี่แค่ 30 
จะรีบประกำศผลไปท ำไม 

ทั้งนี้ กกต. มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. ได้มีหนังสือเชิญ นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีต กกต.ไปให้ถ้อยค ำ แทนที่จะ
ในกรุงเทพฯ กลับนัดให้ นำยสมชัย ไปให้กำรที่ กกต.ล ำปำง อีกทั้งในวันที่ 22 ก.ค. หนังสือก็ยังไม่ถึง นำยสมชัย แต่
ท ำไม กกต. ถึงประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต 4 ในวันที่ 21 ก.ค. 63 ทั้งๆ ที่กำรให้กำรของ นำยสมชัย 
ยังไม่ได้เริ่มให้กำร นอกจำกนี้ยังเชิญตนเองให้ไปให้ถ้อยค ำในวันที่ 24 ก.ค. 63 ซึ่งยังไม่ถึงวันนัดให้ถ้อยค ำ แต่ กกต.มำ
ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งซ่อมล ำปำง เขต 4 ไปเพ่ืออะไร ในหนังสือเชิญมีประโยคหนึ่งที่ว่ำ ถ้ำตนไม่ไปถือว่ำสละ
สิทธิ์ ตนไม่เข้ำใจประเทศมี กกต. ที่เป็นกลำงที่ก็ไม่รู้ว่ำเป็นกลำงอย่ำงไง คัดเลือกเอำผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเป็นอย่ำงนี้ 
ประชำชนลองตัดสินกำรท ำงำนของ กกต.กันดูว่ำเป็นอย่ำงไร 

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ กำรลงพ้ืนที่ล ำปำง ของ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ไม่เคยลงพ้ืนที่ ไม่เคยฟังเสียงว่ำมีกำรทุจริตเลือกตั้งไหม ไปถึงก็ประกำศเลยว่ำกำรเลือกตั้งที่ล ำปำงบริสุทธิ์
และเที่ยงธรรม และยังยกล ำปำงเป็นต้นแบบของกำรเลือกตั้ ง ทั้งๆที่มีกำรทุจริตเลือกตั้งเต็มไปหมด หลักฐำนชัดเจน
ขนำดนี้ กกต.ยังรีบประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง ทั้งทำงที่ยังมีเวลำอีก 30 วัน แล้วกำรเลือกตั้งที่สมุทรปรำกำรเขต 5 
จะเป็นอย่ำงไร จะไม่ทุจริตกันมำกมำยหรือ ส่วนวันพรุ่งนี้เมื่อ กกต.รับรองผลกำรเลือกตั้งไปแล้ว เพรำะฉะนั้นวันที่ 24 
ก.ค. ที่ กกต. เชิญตนตนคงไม่ไป แน่จริงลองตัดสิทธิ์มำ ตนคงต้องด ำเนินกำรตำมกฏหมำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890614  
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วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 09.35 น. 

พท.ตั้ง 'ประเสริฐ' นัง่ผอ.เลอืกตั้งซอ่มเขต 5 ปากน้ า มั่นใจ 'สลิลทพิย์' เข้าวิน 

 
 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ ตำมที่พรรคเพื่อไทยได้มี
มติส่ง นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดสมุทรปรำกำร เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือให้กำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั้งของพรรครวมถึงผู้สมัคร และกำรด ำเนินกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งให้ นำยประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภำลัย เป็นผู้อ ำนำยกำรเลือ กตั้ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดสมุทรปรำกำร เขตเลือกตั้งที่ 5 ลงนำมโดย นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือ
ไทย 

นำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่อย่ำงหนักของผู้สมัครและทีมรณรงค์หำเสียงเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย 
ได้รับเสียงตอบรับที่ดี และคำดหวังว่ำจะได้รับผลคะแนนเลือกตั้งที่ดี จำก 3 ปัจจัย คือ 

1.ประชำชน เบื่อหน่ำย สิ้นหวังกับรัฐบำล กระแสขับไล่รัฐบำลเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ ท ำให้ประชำชนต้องกำรแสดง
พลังไม่ทนรัฐบำลอีกต่อไป 

2.พรรคเพ่ือไทย เป็นสถำบันทำงกำรเมือง ที่มี ส.ส.มำกที่สุดในสภำ มีประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ เป็นพรรคที่เสนอ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ ได้รับโอกำสในกำรดูแลพ่ีน้องประชำชนชำวสมุทรปรำกำรมำโดยตลอด มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 
ประชำชนเชื่อมั่นว่ำท ำได้จริง 

3.นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นอดีต ส.ส.3 สมัย ดูแลรับใช้ประชำชนมำตั้งแต่รุ่นพ่อ ไม่เคยทิ้งพ้ืนที่ ไม่ทิ้งประชำชน 
เทียบคณุภำพแล้วผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ถือว่ำมีควำมโดดเด่นและมีควำมพร้อมสูงสุด 

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำจำกท้ัง 3 ปัจจัย มั่นใจว่ำ นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครเบอร์ 3 จำกพรรคเพื่อไทย จะได้รับ
โอกำสได้ดูแลรับใช้พี่น้องประชำชนอีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/507118 
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วันท่ี 22 กรกฎำคม 2563 - 13:42 น. 

‘เพื่อไทย’ ยันไม่เคยมีมติส่ง ‘พงศกร’ ลง ส.ก.บางกะปิ ยังกังขา ส.ส.งูเห่า หนุนอยู ่

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม นำยชุมพร พลรักษ์ กรรมกำรคัดสรร ผู้รับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร 
(ส.ก.) และอดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวถึงกระแสข่ำวที่ระบุว่ำมีอดีตแคนดิเดต ส.ก.
เขตบำงกะปิ พรรค พท. เข้ำสมัครสมำชิกพรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ว่ำ พรรค พท.ไม่เคยมีมติส่ง นำยพงศกร รัตนเรืองวัฒนำ 
และพวก เป็นแคนดิเดต ส.ก. ตำมที่เป็นข่ำว เนื่องจำกท่ีผ่ำนมำเขตบำงกะปิมีผู้เสนอตัวลงสมัครสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครจ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ นำยประเสริฐ ทองนุ่น และนำยพงศกร เมื่อเข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำ ทำง
คณะกรรมกำรสรรหำ ส.ก.ของภำค กทม. มีควำมเห็นว่ำ นำยประเสริฐนั้นมีคุณสมบัติที่เหมำะสมกว่ำนำยพงศกร 
เนื่องจำกนำยประเสริฐเป็นคนบำงกะปิ เคยรับรำชกำรเป็นถึงผู้อ ำนวยกำรเขตบำงกะปิจนเกษียณอำยุรำชกำร และ
ได้รับควำมเชื่อมั่นใจจำกประชำชนชำวบำงกะปิให้เคยด ำรงต ำแหน่ง ส.ก.เขตบำงกะปิ และด้วยกำรท ำงำนที่ใกล้ชิด
ประชำชนชำวบำงกะปิอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย ท ำให้นำยประเสริฐมีผลงำนพัฒนำพ้ืนที่จนเป็นที่ประจักษ์จ ำนวนมำก 
ประกอบกับภำค กทม.พรรค พท. ได้มีกำรประชุมแกนน ำพรรค พท.เขตบำงกะปิ เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร ส.ก.เขตบำงกะปิ 
ปรำกฏว่ำ นำยประเสริฐได้รับคะแนนเสียงจำกแกนน ำเป็นเอกฉันท์ 

นำยชุมพรกล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้นำยพงศกรนั้นไม่ใช่บุคคลซึ่งอำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บำงกะปิ และยังมี
ผู้สนับสนุนเป็น ส.ส.ที่ภำยหลงัปรำกฎว่ำเป็นงูเห่ำของพรรค พท. ซึ่งส.ส.คนดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรโดนภำคทัณฑ์โดย
พรรคไม่ให้เข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงพรรค พท. และมีพฤติกรรมในกำรย้ำยไปพรรคฝั่งรัฐบำล ซึ่งอยู่ตรงข้ำมกับฝั่ง
ประชำธิปไตย ขัดแย้งอุดมกำรณ์ของพรรคพท. ที่ให้ค ำม่ันกับพ่ีน้องประชำชนว่ำเรำจะยืนอยู่ข้ำงประชำธิปไตย และ
ต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจของคสช. ซึ่งนำยพงศกรไม่สำมำรถพิสูจน์ให้คณะกรรมกำรคัดสรรผู้สมัครของพรรคประจักษ์ 
ได้ว่ำ นำยพงศกรเป็นอิสระจำกกำรครอบง ำของส.ส.ซึ่งพ่ีน้องประชำชนกังขำต่อจุดยืนประชำธิปไตย และอำจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ในอนำคต คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัคร ส.ก.พรรคพท. จึงมีมติส่ง นำยประเสริฐ เป็นผู้สมัคร 
ส.ก. ในนำมพรรคพท. ของเขตบำงกะปิ จึงเป็นเหตุที่อำจท ำให้ นำยพงศกร และพวก ย้ำยไปสมัครสมำชิกพรรคอ่ืน 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2276120 
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ไม่รอด! ป.ป.ช.ฟัน "ยิง่ลกัษณ์-2 นักการเมือง" คดฮีั้วประมูลจัดอีเวนท์ 240 ล.  

 

ไม่รอด! ‘ยิ่งลักษณ์-2นักการเมืองดัง'มติป.ป.ช.ชี้มูลคดีฮั้วประมูลจัดอีเวนท์240ล. 

 22 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. นำยนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในฐำนะ
โฆษกส ำนักงำน ป.ป.ช. แถลงว่ำ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีกำรชี้มูลควำมผิดกรณีนำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เมื่อครั้ง
ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี กับพวก กรณีเมื่อปี 2556 อนุมัติและด ำเนิน “โครงกำร Roadshow สร้ำงอนำคตไทย 
Thailand 2020” โดยมิชอบ  
 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้พิจำรณำส ำนวนกำรไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้ว ปรำกฏข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำเมื่อ
วันที่ 23 สิงหำคม 2554 นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบำยต่อรัฐสภำ โดยในนโยบำยข้อ 3.4 ได้กล่ำวถึงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งทำงรำง ระบบ
รถไฟทำงคู่เชื่อมชำนเมืองและหัวเมือง ศึกษำและพัฒนำรถไฟควำมเร็วสูง 
 ต่อมำเมื่อเดือนมกรำคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพ่ือลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ หรือที่เรียกว่ำ “ร่ำง พ.ร.บ. สองล้ำนล้ำนบำท” และเมื่อ
เดือนกุมภำพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งประเทศ
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ. สองล้ำนล้ำนบำท และเห็นชอบให้กระทรวงคมนำคมด ำเนินกำรจัด
นิทรรศกำร สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน โดยให้น ำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนครบถ้วน ซึ่ง
กระทรวงคมนำคมได้ด ำเนินโครงกำรจัดนิทรรศกำรไปแล้วทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร จังหวัด
หนองคำย จังหวัดนครรำชสีมำ และจังหวัดพิษณุโลก 
 

ต่อมำนำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ได้มีด ำริให้ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจัดนิทรรศกำรกำร
สัมมนำและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบคมนำคม
ขนส่งของประเทศให้แก่สำธำรณชนทรำบอีก ภำยใต้ชื่อ “โครงกำร Roadshow สร้ำงอนำคตไทย Thailand 2020” 
 โดยเมื่อปลำยเดือนสิงหำคม 2556 นำยสุรนันทน์  เวชชำชีวะ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ขณะนั้น ก็ได้เรียก
ประชุมเพ่ือเตรียมกำรจัด Roadshow โดยมีนำยฐำกูร บุนปำน กรรมกำรผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) 
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และตัวแทนบริษัท สยำมสปอร์ต ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) เข้ำพบนำยสุรนันทน์ เวชชำชีวะ ที่ห้องท ำงำนเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้ำ ท ำเนียบรัฐบำล เพ่ือรับทรำบและตกลงเป็นผู้รับจัดงำน Roadshow ทั้งสิ้น 12 จังหวัด
ทั่วประเทศ จังหวัดละ 20 ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน 240 ล้ำนบำท โดยมีบริษัท มติชนฯ เป็นแม่งำนหลักในกำรคิดรูปแบบ
กำรจัดงำน ทั้งท่ียังไม่มีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ และเม่ือตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี 2556 ก็ไม่ได้ระบุ
แผนงำน/โครงกำรดังกล่ำวไว้ ประกอบกับงบประมำณประจ ำปี 2557 ประกำศใช้ไม่ทันวันที่ 1 ตุลำคม 2556 
 แต่นำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ขณะนั้น ได้อนุมัติงบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉิน
และจ ำเป็น วงเงิน 40 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร Roadshow และเห็นชอบให้จัดโครงกำรใน 2 
จังหวัดก่อน ได้แก่ จังหวัดหนองคำยและจังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งที่สถำนกำรณ์ในขณะนั้นมีหลำยฝ่ำยออกมำทักท้วงว่ำ
ร่ำง พ.ร.บ. สองล้ำนล้ำนบำท อำจขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลำยประกำร และมีกำรเตรียมยื่นเรื่องให้
ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย 
 เช่น ประธำนกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย ผู้น ำฝ่ำยค้ำนและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคฝ่ำยค้ำน เป็นต้น อีกท้ัง
กำรจัดงำนดังกล่ำวยังซ้ ำซ้อนกับงำนนิทรรศกำรที่กระทรวงคมนำคมได้จัดไปก่อนแล้ว ประกอบกับไม่ปรำกฏข้อเท็จจริง
ใดว่ำ หำกไม่ด ำเนินกำรโครงกำร Roadshow ในขณะนั้นแล้วทำงรำชกำรหรือประชำชนจะได้รับควำมเสียหำยแต่อย่ำง
ใด สถำนกำรณ์ในขณะนั้นจึงยังไม่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะออกไป Roadshow ร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
"สุรนันทน์" แจงปมคดีจัดอีเวนท์ 
 ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปรำกฏว่ำมีเจ้ำหน้ำที่บริษัท มติชนฯ ได้เข้ำพบผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรกลำง ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เพ่ือยื่นเอกสำรข้อเสนอด้ำนรำคำ วงเงิน 40 ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกส ำนัก
งบประมำณยังไม่ได้แจ้งใบงวด ท ำให้ยังไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ จึงได้มีกำรนัดหมำยให้บริษัท มติชนฯ มำยื่นเสนอ
รำคำใหม่ โดยในวันดังกล่ำวเจ้ำหน้ำที่บริษัท มติชนฯ ได้มอบเอกสำรข้อเสนอด้ำนรำคำวงเงิน 40 ล้ำนบำท ไว้ให้กับ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง  
 
อ้ำงอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/442877?utm_source=homepage_hilight&utm_medium
=internal_referral 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/442877?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/442877?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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22 กรกฎำคม 2563 16:03 น.  

"สมศักดิ์" พรอ้มรับการตัดสินใจของนายกฯ แต่ไม่แน่ใจพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพลังอยู่
หรือไม่   

 
 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมและรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
ในฐำนะแกนน ำกลุ่มสำมมิตร กล่ำวถึงกระแสข่ำวว่ำโผคณะรัฐมนตรี พลิกนำทีสุดท้ำยและปรำกฏว่ำนำยสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม และนำยอนุชำ นำคำศัย เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ได้ต ำแหน่งตำมที่ต้องกำรว่ำ 
เรื่องต ำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่พูดคุยกันภำยในพรรค เมื่อได้ข้อยุติก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรค และพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรค เพื่อเสนอนำยกรัฐมนตรี จึงไม่ทรำบว่ำ จะมีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพรำะหำกเปลี่ยนแปลงนำยกรัฐมนตรี คงแจ้งมำทำงหัวหน้ำพรรค และจนถึงขณะนี้ตนเองยังไม่ได้
พบพลเอกประวิตร จึงยังไม่มีข้อมูลใหม่และไม่อยำกให้คำดเดำ เพรำะคิดว่ำประเทศชำติต้องเดินหน้ำต่อ ประชำชน
ก ำลังรอกำรแก้ไขปัญหำ 
 นอกจำกนี้ นำยสมศักดิ์ กล่ำวยืนยันว่ำ ขณะนี้ไม่มีกลุ่มสำมมิตรแล้ว ที่ส ำคัญเมื่อพูดคุยกันแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับ
หัวหน้ำพรรคหรือหำกจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรก็ให้สิทธิ์หัวหน้ำพรรคพวกตนไม่เคยมีปัญหำ ท ำงำนกันต่อไป และถือ
เป็นเรื่องของพรรคที่จะพิจำรณำ ว่ำ พรรคพลังประชำรัฐยังเป็นพลังหรือไม่ ซึ่งถือเป็นหน้ำที่ของแต่ทุกคนที่มีอยู่ ซึ่งพวก
ตนได้ท ำตำมหน้ำที่ของตนเอง ครบถ้วนแล้ว จึงไม่อยำกคิดมำก เพรำะหำกคิดมำกก็คงนอนไม่หลับ ผมก็นอนไม่หลับ 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/171484 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/171484
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วันท่ี 22 กรกฎำคม 2563 - 16:10 น. 

‘วัน’ เชื่อยุบสภาวันน้ี ได้บิ๊กตู่คนเดมิ ตอ้งผลกัดันแก้ รธน.-สร้างกตกิาใหม่ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
“วัน” เชื่อยุบสภาวันนี้ ได้บิ๊กตู่คนเดิม ต้องผลักดันแก้รธน.-สร้างกติกาใหม่ก่อน 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นำยวัน อยู่บ ำรุง ส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคเพื่อไทย แสดงควำมเห็นทำงกำรเมือง เรื่องกำร
ยุบสภำ โดยเห็นว่ำ กำรยุบสภำในเวลำนี้ พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังกลับมำเป็นนำยกฯอยู่ดี แต่ควรผลักดันแก้รัฐธรรมนูญก่อน 
เพ่ือกติกำใหม่ที่เป็นธรรม แล้วจึงยุบสภำ จะดูสมเหตุสมผลมำกกว่ำ   

“ยุบสภำเลือกตั้งวันนี้ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน ยังมีอ ำนำจเลือกนำยกฯ ผลก็คงออกมำเหมือนเดิม แก้รัฐธรรมนูญ
ก่อนแล้วค่อยยุบสภำ เลือกตั้งตำมกติกำใหม่ น่ำจะเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้และดูมีเหตุผลมำกกว่ำ ปล.ควรยกเอำ
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ที่เป็นของประชำชนโดยประชำชนเพ่ือประชำชนอย่ำงแท้จริง(แก้ไขบำงส่วน) มำใช้ทั้งฉบับ 
ควำมคิดเห็นส่วนตัว” 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2276452 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2276452
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/92-2.jpg
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22 ก.ค. 2563 16:20 น. 

"ทวี" หนุน 'บิ๊กป้อม' นั่ง รมว.มท.1  
ขอม็อบ นศ.กลับไปเรยีนหนังสือ 

 
ทวี ไกรคุปต์ 'พ่อปารีณา' หนุน 'บิ๊กป้อม' นั่ง รมว.มหาดไทย ยกการเมือง 'มาเลย์ - สิงคโปร์' ก็ใช้ระบบโควตา เผย 
โดนสร้างกระแสเป็นนักการเมือง 'old normal' แนะ ม็อบ นศ. ขอให้กลับไปเรียนหนังสือดีกว่า  
 วันที่ 22 ก.ค. นำยทวี  ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.รำชบุรี และ บิดำของ น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลัง
ประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่มี ส.ส. ส่วนใหญ่ของพรรค สนับสนุนให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคพลังประชำ
รัฐ ให้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และแสดงควำมเห็นต่อกำรชุมนุมของกลุ่มเยำวชนปลดแอกว่ำ 
 ผมได้อ่ำนข่ำว วันที่ 19 ก.ค. 2563 พำดหัวข่ำวหน้ำ 1 ว่ำ “พปชร.หนุนป้อม มท.1” โดยเสนอข่ำวว่ำ “รำยงำน
ข่ำวจำกพรรค พปชร.ว่ำ มีกำรเคลื่อนไหวจำกสมำชิกพรรคสนับสนุนให้ พล.อ.ประวิตรไปเป็น รมว.มท. จะท ำให้กำร
ท ำงำนเชื่อมโยงกับประชำชน” ข่ำวนี้ผ่ำนไปหลำยวันแล้วโดยไม่มีสมำชิกพรรคปฏิเสธ ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐ ได้
แสดงควำมคิดเห็นที่อยู่บนพ้ืนฐำนสิทธิ เสรีภำพ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน ได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
ตรงไปตรงมำ สนับสนุนท่ำน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
เป็นควำมคิดเห็นไม่ใช่เพ่ือตัวเอง เพ่ือควำมชอบธรรมให้กับท่ำน พล.อ.ประวิตร ในฐำนะเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
เป็นพรรคแกนน ำจัดตั้งรัฐบำลมีเสียง ส.ส.สนับสนุนรัฐบำล 118 เสียง โดยไม่ได้แถลงข่ำว ไม่ได้สร้ำงกระแสกดดันหรือ
เป็นกำรแย่งชิงอ ำนำจกัน ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบำล พรรคประชำธิปัตย์มีเสียง ส.ส.สนับสนุนรัฐบำล 53 เสียง หัวหน้ำ
พรรคเป็นรองนำยกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.สนับสนุนรัฐบำล 52 เสียง 
หัวหน้ำพรรคเป็นรองนำยกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข โดยที่เสียง ส.ส.สนับสนุนรัฐบำลของ 2 
พรรคนี้รวมกันได้ 105 เสียง น้อยกว่ำพรรคพลังประชำรัฐที่มีเสียงสนับสนุนรัฐบำล 118 เสียง 
 สังคมไทยรับทรำบว่ำ ในเร็ววันนี้มีกำรปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอน แม้ท่ำน พล.อ.ประวิตร จะได้พูดผ่ำนสื่อว่ำ 
ขอท ำงำนให้พรรคพลังประชำรัฐ ขอดูแลพรรคพลังประชำรัฐ ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีเอกภำพไปในทิศทำงเดียวกัน มี
ควำมรักควำมสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสร้ำงรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ “น้องเลิฟ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็น
นำยกรัฐมนตรี เป็นรัฐบำลที่มีเสถียรภำพมั่นคง 
 ในฐำนะที่เป็นสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ตลอดชีพ เป็นหุ้นส่วนหนึ่งของพรรค ขอสนับสนุนแนวควำมคิดทำง
กำรเมืองของ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ อันเป็นพรรคแกนน ำสนับสนุนรัฐบำลนี้ ขอให้หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐด ำรง
ต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เพ่ือเป็นเกียรติภูมิของพรรค เคียงบ่ำเคียงไหล่กับพรรคร่วมรัฐบำลไม่
น้อยหน้ำกัน เป็นเพียงควำมคิดเห็นของ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ไม่ใช่เป็นกำรกดดันหรือแย่งชิงอ ำนำจ ที่ถูก
นักกำรเมืองรุ่นใหม่พรรคฝ่ำยค้ำนกล่ำวหำว่ำเป็น Old Normal เป็นกำรเมือง น้ ำเน่ำ ซึ่งผมไม่เข้ำใจว่ำกำรเมืองใน
ปัจจุบันท ำไมต้องแบ่งแยกเป็น Old Normal เป็นกำรเมืองน้ ำเน่ำ New Normal เป็นกำรเมืองน้ ำดี ต้องเปลี่ยนแปลง
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โครงสร้ำงของสังคมไทยเป็นสังคมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ไม่ต้องเรียกพ่อเรียกแม่ ไม่ต้องเรียกลุง ป้ำ น้ำ อำ ไม่ต้องเรียก 
อำเจ๊ก อำม่ำ อำกู๊ อำซ้อ ให้เรียก “คุณ” เหมือนกันค ำเดียวพอ จึงจะเป็นสังคมกำรเมืองที่ทันสมัย เป็น New Normal 
ผมมองว่ำเป็นสังคมดัดจริตมำกกว่ำ 
 หรือระบบโควตำ สร้ำงกระแสว่ำเป็น Old Normal กำรเมืองน้ ำเน่ำ หล้ำหลัง ล้ำสมัยเป็นเต่ำล้ำนปี ผมคนหนึ่ง
เป็นนักกำรเมืองรุ่นเก่ำ Old Normal ระบบโควตำเกิดขึ้นก่อนผมลงสู่กำรเมืองเป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร เขต
ธนบุรี คลองสำน รำษฎร์บูรณะ พรรคประชำธิปัตย์ ในปี พ.ศ. 2518 ระบบโควตำเป็นระบบจัดสัดส่วนของส.ส.เชื่อมโยง
กับต ำแหน่งรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่ำยทุกพรรค พรรคไหนมี ส.ส.มำกก็ได้รัฐมนตรีมำกตำม
สัดส่วนของส.ส. พรรคไหนมี ส.ส.น้อยก็ได้รัฐมนตรีตำมสัดส่วนของ ส.ส. แม้กำรเมืองในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นระบบโควตำ
เหมือนเดิม ผมจึงไม่เข้ำใจว่ำท ำไมจึงต้องสร้ำงกระแส ระบบโควตำเป็น Old Normal เป็นกำรเมืองน้ ำเน่ำ ระบบโควตำ
เป็นระบบที่ใช้กันมำนำนแล้ว ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ อีกท้ัง กำรเมืองในสิงคโปร์ มำเลเซียก็ยังใช้ระบบนี้อยู่ด้วย   
 "กำรสร้ำงกระแสต่อเนื่องให้ Old Normal เป็นสัญลักษณ์ของนักกำรเมืองน้ ำเน่ำ ในฐำนะที่ผมเป็นนักกำรเมือง 
Old Normal คนหนึ่ง กิจกรรมทำงกำรเมืองที่ผมท ำมำในสมัยเป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและเป็น ส.ส.หลำยสมัย 
รวมทั้งเป็นรัฐมนตรีหลำยกระทรวงฯ ผมกล้ำพูดได้เต็มค ำว่ำ ผมเป็นนักกำรเมืองมีกิจกรรมในสภำเป็น Top Ten หรือ 
Top Five เป็นสีสันของสภำทุกยุคทุกสมัย แต่กลับถูกนักกำรเมืองรุ่นใหม่พรรคฝ่ำยค้ำนสร้ำงกระแสให้เป็นที่เกลียดชัง
ของสังคมตกเป็นจ ำเลยของสังคม เป็นนักกำรเมือง Old Normal เป็นนักกำรเมืองน้ ำเน่ำ ดังนั้น ผมเห็นว่ำ นักกำรเมือง
หรือกลุ่มกำรเมืองบำงรำย ที่อ้ำงว่ำเป็นนักกำรเมืองแบบ New Normal แต่กำรปฏิบัติกลับถอยหลังไปมำกกว่ำพวกผม
ที่คุณตรำหน้ำว่ำ Old Normal เสียอีก" นำยทวี กล่ำว... 
 นำยทวี กล่ำวด้วยว่ำ วันนี้ตนเห็นข่ำวจำกสื่อ ได้เห็นกำรปลุกระดมอยู่ข้ำงถนนหน้ำอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ขับ
ไล่นำยกรัฐมนตรี อย่ำงไม่เกรงกลัวกฎหมำยบ้ำนเมือง ในบรรยำกำศรัฐบำลประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพ่ือป้องกันกำร
แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งตนมองหน้ำตำจำกสื่อของกลุ่มชุมนุม ที่อ้ำงเป็นนิสิตนักศึกษำ ดูหน้ำตำแก่เกินวัย ถ้ำเป็น
นิสิตนักศึกษำจริงที่ยังต้องแบมือขอเงินจำกพ่อแม่ ขอแนะน ำกลับเข้ำห้องเรียน ตั้งใจเรียนหนังสือให้จบ หำงำนท ำให้ได้ 
หำประสบกำรณ์เพ่ิมทักษะเพ่ือมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มกำรเมืองใดเข้ำมำครอบง ำ พฤติกรรมอย่ำงนี้น่ะหรือที่สร้ำงกระแส
ให้เป็น New Normal เป็นนักกำรเมืองน้ ำดี ตนฟันธงล่วงหน้ำได้เลยว่ำกำรปลุกระดมที่เกิดขึ้นในวันนี้จุดไม่ติด ล้มเหลว 
ไม่ระคำยผิว พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจำกกระแสสังคมไม่เอำด้วย เพรำะได้รับบทเรียนในอดีตที่ผ่ำนมำไม่นำนว่ำกำรปลุก
ระดมข้ำงถนนสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน สังคมแตกแยก บ้ำนเมืองไม่สงบสุข กระแสสังคมจึงไม่ประสงค์ให้
บรรยำกำศเช่นนี้กลับมำอีก จึงขอแนะน ำด้วยควำมหวังดี เลิกชุมนุมและกลับเข้ำห้องเรียน ตั้งใจเรียนหนังสือให้จบ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1895133  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1895133
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22 ก.ค. 2563 16:30 น. 

ป.ป.ช. ชี้มลูฯ "ยิ่งลักษณ์-สุรนันทน์-นิวัฒน์ธ ารง" คด ีจัดอเีวนต์ 240 ล้าน 

 
 
 
 
 
 
โดนอีก! ป.ป.ช. แถลง ชี้มูลความผิด "ยิ่งลักษณ์-สุรนันทน์-นิวัฒน์ธ ารง" คดี “โครงการ Roadshow สร้างอนาคต
ไทย Thailand 2020” วงเงิน 240 ล้านบาท อนุมัติโดยมิชอบ สื่อมวลชน 2 แห่งก็โดนด้วย  
 วันที่ 22 ก.ค. นำยนิวัติไชย เกษมมงคล โฆษกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) แถลงข่ำว ชี้มูลควำมผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี พร้อมพวก อนุมัติและด ำเนินกำร
จัดนิทรรศกำร กำรสัมมนำ และกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ “โครงกำร Roadshow สร้ำงอนำคต
ไทย Thailand 2020” วงเงิน 240 ล้ำนบำท โดยมิชอบ 
 ทั้งนี้ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ 7 เสียง ชี้มูลควำมผิด นำยสุรนันทน์ เวชชำชีวะ เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ป.ป.ช.มีมติเสียงข้ำงมำก 5 ต่อ 2 เสียง 
ชี้มูลควำมผิด และมติเสียงข้ำงมำก 6 ต่อ 1 เสียง ชี้มูลควำมผิด นำยนิวัฒน์ธ ำรง บุญทรงไพศำล เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่ง
รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 ส่วนบริษัทสื่อมวลชน 2 แห่ง และผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนั้น ป.ป.ช.มีมติเสียงข้ำงมำก 4 ต่อ 3 เสียง ชี้มูล
ควำมผิด ฐำนสนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำว ขณะที่กลุ่มข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่รัฐนั้น ป.ป.ช.มีมติให้ข้ อ
กล่ำวหำตกไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1895187 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1895187
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22 กรกฎำคม 2563 17:05 น.  

สภาฯ ถกญัตตมิ็อบนักศึกษาดันเปิดเวทีฟังความเห็น ลามชงแก้ ม. 256 เปิดช่องแก้รธน. 
ด้าน "เจี๊ยบ ก้าวไกล" ได้ทีขย่มรบ.รังแก 
   
  
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ที่มีนำยสุชำติ ตันเจริญ รองประธำนสภำ

ผู้แทนรำษฎร ท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุม โดยนำยจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กทม. พรรคพลังประชำรัฐ เสนอญัตติให้
สภำผู้แทนรำษฎรให้พิจำรณำถึงกรณีม็อบนักศึกษำ ซึ่งจำกเหตุกำรณ์ในสังคมไทยที่ผ่ำนมำทั้ง 14 ตุลำคม, พฤษภำทมิฬ
, และ 6 ตุลำคม น ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงในสังคม และโดยเฉพำะเหตุกำรณ์ม็อบมือถือในปี 2535 เป็นเหตุกำรณ์ที่
เปลี่ยนผ่ำนกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองจำกในรั้วมหำวิทยำลัยมำเป็นวัยท ำงำนและชนชั้นกลำง เช่นเดียวกันกับใน
ปัจจุบันซึ่งเยำวชนเริ่มมีกำรตื่นตัวในทำงกำรเมือง แต่ขณะเดียวกันตนก็มีควำมกังวลว่ำกำรเคลื่อนไหวที่เป็นไปโดยพลัง
บริสุทธิ์ถูกคนที่ไม่ประสงค์ดีอยู่เบื้องหลังบิดเบือนเจตนำที่ดี ตนจึงอยำกให้สภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมีทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล 
จะเป็นสะพำนเชื่อมตรงกลำงให้เยำวชนเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งจำกกำรเรียกร้องในปัจจุบัน มีข้อเรียกร้อง ให้ยุบ
สภำ ควบคุมกำรใช้อ ำนำจของรัฐบำล และกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ว่ำสองข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับฝ่ำยบริหำร แต่ข้อ
สุดท้ำยเกี่ยวข้องกับฝ่ำยนิติบัญญัติ ซึ่งมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่
แล้ว ก็จะสำมำรถเปิดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนและรับฟังควำมคิดเห็นของนักศึกษำและเยำวชนได้ ซึ่งตนย้ ำว่ำเป็นพลัง
บริสุทธิ์ที่มีควำมคิดที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงบ้ำนเมือง แต่จะเป็นในรูปแบบวิธีกำรใด ตนต้องกำรให้สมำชิกแสดงควำม
คิดเห็น 

นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครรำชสีมำ พรรคเพ่ือไทย เสนอญัตติด่วนขอให้สภำผู้แทนรำษฎรมีมติให้
รัฐบำลรับฟังควำมเห็นของนิสิต นักศึกษำ และเยำวชน เนื่องจำกตั้งแต่ต้นปี คนกลุ่มนี้ได้รวมตัวชุมนุมกันเพื่อแสดงควำม
คิดเห็นทำงกำรเมืองตลอดมำ เว้นช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด ซึ่งตอนนี้เริ่มกลับมำชุมนุมอีกครั้ง และอนำคตก็
จะมีกำรชุมนุมลักษณะนี้อีก ตนเห็นว่ำกำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงออกท้ังกำรพูดกำรพิมพ์และกำรเขียนท ำไม่ได้ วันนี้
มีกำรสื่อควำมหมำยหลำยแบบในโลกโซเชียล หลำยเรื่องท่ีกลุ่มนักศึกษำเรียกร้องก็ยังไม่ได้รับกำรตอบสนอง โดยเฉพำะ
กำรแก้รัฐธรรมนูญ พวกเขำเคยมำแสดงควำมคิดเห็นใน กมธ.วิสำมัญศึกษำแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องกำร
เลือกตั้งและกำรให้อ ำนำจ ส.ว. โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี ซึ่งมองว่ำกฎหมำยตอนนี้ยังไม่เป็นธรรม นอกจำกนี้ยังกล่ำวถึง
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีว่ำเป็นเหมือนกำรยื้อกำรสืบทอดอ ำนำจ แต่ยังไม่มีกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรม และพำยเรือใน
อ่ำง เช่นกำรปฏิรูปต ำรวจ หรือกำรปฏิรูปท้องถิ่น เป็นต้น แต่กลุ่มนิสิตนักศึกษำยังขำดเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
หลำยคนถูกด ำเนินคดี ถูกติดตำม เช่น คดีจ่ำนิว และไม่ได้รับกำรตอบสนองจำกรัฐบำล นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกสื่อมวลชน แต่ตนอยำกให้นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปรับฟังควำมคิดเห็นจำกนักศึกษำด้วย ตนเองคิดว่ำ
นักศึกษำไม่ได้อยำกลงถนน ถ้ำมีกำรรับฟังควำมเห็น และตนคิดว่ำบรรยำกำศจะดีข้ึน ถ้ำนำยกรัฐมนตรีไม่รีบท ำทุกอย่ำง
อำจจะสำยเกินแก้ และขอให้อย่ำบ่ำยเบี่ยง ไม่โดยเรื่องไปที่กรรมำธิกำร แต่ควรรับฟังเองโดยตรง เพรำะนิสิตนักศึกษำ
คือพลังบริสุทธิ์ และเป็นควำมหวังของประเทศชำติ 
 ด้ำนนำงอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส. บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ เสนอญัตติด่วนให้มีกำรรับฟัง
ควำมเห็นของนิสิตนักศึกษำนอกรั้วสถำบันกำรศึกษำ โดยยกตัวอย่ำง กรณีจังหวัดระยองที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจับคนที่มำ
ยกป้ำยประท้วงนำยกรัฐมนตรีและพำขึ้นรถที่ไม่ใช่รถต ำรวจ หรือกรณีของม็อบ 'เยำวชนปลดแอก' ที่เจ้ำหน้ำที่น ำเอำ
ต้นไม้ไปวำงไว้ที่อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย จนม็อบต้องถอยร่นไปที่อีกฝั่งถนน ทั้ งนี้ จำกกำรที่ตนไปพูดคุยกับคนที่มำร่วม
ชุมนุม เรื่องรัฐบำลเข้ำมำโดยไม่ชอบธรรม ไม่มีเสถียรภำพในกำรบริหำรงำน และกำร์ดตกกับกำรบริหำรงำน แต่ไม่เคย
กำร์ดตกกับกำรริดรอนเสรีภำพของประชำชน ตั้งแต่ คสช. จนถึงปัจจุบัน หลำยคนถูกติดตำมตัวและถูกคุกคำม นิสิต
นักศึกษำเหล่ำนี้ให้คุณค่ำกับควำมเท่ำเทียมของมนุษย์ และที่ส ำคัญคือต้องกำรเข้ำมำเพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขควำม
ผิดปกติของประเทศที่ผู้ใหญ่รุ่นเรำสร้ำงเอำไว้ ถ้ำรัฐบำลต้องกำรต่ออำยุตัวเองต้องปรับทัศนคติอย่ำงเข้มข้น ได้แก่ เรื่อง
นักศึกษำไม่ได้ออกมำชุมนุมเอง แต่มีเบื้องหลัง ทั้งที่คนที่มีเบื้องหลังคือรัฐบำลที่สืบทอดอ ำนำจ, กำรมองกำรชุมนุมว่ำ
เป็นควำมไม่สงบ ซึ่งประเทศประชำธิปไตยเขำท ำกันรำยวันเพ่ือบอกเล่ำปัญหำให้รัฐบำลแก้ให้ตรงจุด, และทัศนคติที่ติด
ลบต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน 

“ตอนนี้โลกไร้พรมแดน ไม่มีรั้วอีกต่อไป เมื่อก่อนประเทศไทยเคยได้รับกำรยกย่องว่ำมีเสรีภำพสื่อและกำรแสดง
ควำมคิดเห็น แต่ตอนนี้กลับย่ ำแย่ ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น แต่ตอนนี้คือนักศึกษำต้องกำร
กำรคุ้มครองในกำรแสดงควำมเห็นด้วย ไม่ใช่กำรจับกุมหรือยัดคดีให้กับพวกเขำ ยกตัวอย่ำงอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
มีกำรปิดกั้นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นในกำรสร้ำงนิคมอุตสำหกรรม ใช้ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ควำม
มั่นคงจ ำนวนมำก คนที่เห็นต่ำงไม่สำมำรถเข้ำไปแสดงควำมคิดเห็นได้ และตัวอย่ำงที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรีไปมอบนโยบำยให้ศูนย์เฟคนิวส์ยกระดับเป็นกองบัญชำกำรและก ำชับให้ด ำเนินคดีอย่ำงจริงจัง เพ่ือกีดกั้น
กำรแสดงควำมคิดเห็นของคนหนุ่มสำวบนโลกออนไลน์ กำรต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ให้อ ำนำจเบ็ดเสร็จต่อนำยกรัฐมนตรี 
และมีเนื้อหำนิรโทษกรรมที่ให้ข้ำรำชกำรที่ท ำตำมค ำสั่งของนำยกรัฐมนตรีไม่มีควำมผิด เหมือนเป็นกำรรัฐประหำรซ้ ำ 
“นำงอมรัตน์ กล่ำว 
 นำงอมรัตน์ กล่ำวต่อว่ำ ขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษำต้องกำรให้มีตัวแทนของพวกตนอยู่ในสภำมหำวิทยำลัยด้วย 
ต้องกำรแก้ พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยต่ำงๆ และต้องกำรมีส่วนร่วมในคณะกรรมำธิกำรที่เกี่ยวข้องกับพวกเขำ หมดยุคของ
สังคมห้ำมคิด ชีวิตห้ำมสงสัย ถึงเวลำที่สนับสนุนให้คนหนุ่มสำวตั้งข้อสงสัย และหยุดสองมำตรฐำนกับประชำชนทั้งที่ผู้มี
อ ำนำจท ำได้ ท ำไมคนที่ผูกโบว์เรียกร้องกำรอุ้มหำยถึงถูกจับ ท ำไมหมวดอำร์มที่ออกมำเปิดเผยกำรทุจริตในกองทัพ ถึง
ถูกปลดออกจำกกองทัพ ทั้งหมดนี้เป็นกำรสร้ำงควำมกลัวให้กับประชำชน ตนจึงขอให้รัฐบำลคุ้มครองคนที่ออกมำแสดง
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ควำมคิดเห็นแทนยัดเยียดคดีควำม และเรียกร้องให้ยกเลิกมำตรำ 279 เพ่ือเอำคนรัฐประหำรเข้ำคุก และมำตรำ 272 
เอำ ส.ว. ออกจำกกำรเมืองไทย และให้คณะกรรมำธิกำรกำรเมืองฯ ศึกษำเรื่องนี้ 
 นำยอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ เสนอญัตติให้สภำผู้แทนรำษฎรเปิดพ้ืนที่
ให้นิสิตนักศึกษำเข้ำมำมรีส่วนร่วมในกำรหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำบ้ำนเมือง เนื่องจำกรัฐบำลมีส่วนส ำคัญในกำรรักษำ
แผลที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ ควำมรู้สึกของนิสิตนักศึกษำเขำอึดอัดคับข้องใจที่ปัญหำของเขำไม่มีคนฟัง หรือฟังแล้วแต่
ท ำเป็นไม่ได้ยิน จ ำนวนประชำกรของเยำวชนคือ 1 ใน 3 ของประชำกรในประเทศ แต่พวกเขำกลับเป็นสัดส่วนที่น้อย
มำกในกำรแสดงควำมเห็นหรือก ำหนดแนวทำงของบ้ำนเมือง มำตรำ 95 ก ำหนดสิทธิในกำรเลือกตั้งในคนที่มีอำยุ 18 ปี
ขึ้นไป แต่มำตรำ 97 ก ำหนดให้คนที่มีอำยุ 25 ปีขึ้นไปถึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ แสดงให้เห็นถึงควำมลักลั่นของ
กฎหมำย นอกจำกนี้ยังยกตัวอย่ำงเรื่องทรงผมนักเรียนที่ร้องเรียนว่ำถูกตัดผมสั้นประจำรกว่ำ 300 โรงเรียน ทั้งที่
ระเบียบกระทรวงระบุว่ำนักเรียนไว้ผมยำวหรือสั้นก็ได้ นักเรียนที่ไม่ท ำผิด ก็ไม่ควรถูกลงโทษ หรือถ้ำท ำผิดแล้วต้งอมี
กำรลงโทษก็ต้องลงโทษตำมระเบียบกระทรวงที่ต้องกำรท ำให้นักเรียนที่ท ำผิดเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่ประจำนเพื่อให้อับ
อำย นอกจำกนี้ยังมีปัญหำที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเยำวชนอีกมำกทั้งปัญหำเชิงระบบ ไปจนถึงนโยบำยของรัฐ ดังนั้น
จึงจ ำเป็นที่ต้องเปิดโอกำสให้กับเด็กมำแสดงควำมคิดเห็น เหตุกำรณ์ม็อบปลดแอกเมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำเป็นข้อสะท้อนที่
สภำจ ำเป็นต้องเปิดเวทีรับฟังควำมเห็นด้วยหลักกำร 4 ย คือ ยืดหยันไม่ให้เข้ำข้ำงใด ยืนยันว่ำตอนนี้ถือหมวกสองใบคือ
เยำวชนและนักศึกษำ ยืดหยุ่นเปิดพ้ืนที่ทำงใจและลดอุณหภูมิทำงควำมคิด และยั่งยืนโดยใช้ระบบกำรบริหำรกำร
ประชุมที่ลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อโควิด 

นำยภรำดร ปริศนำนันทกุล ส.ส. อ่ำงทอง พรรคภูมิใจไทย กล่ำวว่ำ เสนอญัตติให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
นิสิตนักศึกษำ เยำวชน และประชำชน เนื่องจำกที่ผ่ำนมำมีกำรจัดกำรชุมนุมทั้งในพ้ืนที่สำธำรณะและออนไลน์ซึ่งเป็น
กำรแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรประเทศ ตนขอแสดงควำมชื่นชมและให้ก ำลังใจกับกำรชุมนุมที่ผ่ำน
มำ นี่เป็นวิถีทำงประชำธิปไตย ตรำบใดที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้อื่นและไม่ขัดต่อกฎหมำยย่อมีสิทธิที่จะท ำได้ 
ตนเรียกร้องไปยังผู้ถืออ ำนำจรัฐ ว่ำสิทธิที่ประชำชนแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำน ควรเปิดโอกำสให้คนที่มีควำมคิดเห็น
ในทุกรูปแบบแสดงควำมเห็นของตัวเองอย่ำงอิสระ นอกจำกนี้ยงัต้องสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้ที่ออกมำเรียกร้องมีควำม
ปลอดภัยภำยใต้กฎหมำยเดียวกัน และรัฐบำลต้องรับฟังขอ้เรียกร้องอย่ำงเป็นเหตุผล ไม่มีอคติ ไม่ควรผลักไสให้คนที่มี
ควำมคิดเห็นตรงข้ำมรัฐบำลไปอยู่อยู่คนละมุม เพรำะจะเป็นจุดเริ่มต้นของควำมขัดแย้งรุนแรงของสังคม ต้องเอำ
เหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งและรุนแรงทำงกำรเมืองในอดีตมำเป็นบทเรียน และเมื่อรัฐบำลชุดไหนเริ่มตัดสินใจใช้ควำม
รุนแรงกับผู้ชุมนุม วินำทีนั้นเป็นวินำทีสุดท้ำยและเป็นจุดจบของทุกรัฐบำล ผู้น ำรัฐบำลจะแปลงร่ำงจำกวีรบุรุษเป็น
ทรรำช กำรแลกมำด้วยครำบน้ ำตำและรอยเลือดจะเรียกได้หรือว่ำตนคือผู้เสียสละ คนที่อยู่บนเวทีและเป็นแกนน ำไม่
เคยเป็นผู้เสียสละ เพรำะคนที่สูญเสียคือคนที่ชุมนุม ตนวิงวอนไปยังรัฐบำลและกลุ่มผู้ชุมนุม ว่ำทำงแก้ปัญหำคือสันติวิธี 
เรำอยำกเชิญชวนทุกฝ่ำยรับฟังทุกฝ่ำย และใช้เวทีสภำในกำรแก้ปัญหำ เรำพร้อมที่จะเดินหน้ำร่วมกันในประเด็นที่จะ
เดินหน้ำต่อไปได ้
 “พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะยืนอยู่ข้ำงคนที่ถูกใช้ควำมรุนแรง พวกเรำเรียกร้อง ไม่ให้ใช้ควำมรุนแรงกับ
ประชำชน กำรยุบสภำเป็นเรื่องปกติที่นำยกรัฐมนตรีที่สำมำรถจะท ำได้ พรรคไม่กลัวกำรยุบสภำ เรำพร้อม แต่ถ้ำยุบ
สภำวันนี้ สิ่งที่ได้คืออะไร จะได้กำรเปลี่ยนแปลงประเทศหรือไม่ ตนคิดว่ำไม่ใช่ เพรำะรัฐธรรมนูญและองค์ประกอบอ่ืนๆ 
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ตอนนี้ไม่ใช่ จึงมำที่ข้อเรียกร้องที่สำม คือกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้สภำมีคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำแนวทำงกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่ กมธ. ท ำอยู่ตอนนี้ตนไม่เห็นช่องทำงในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคพร้อมที่จะเดินหน้ำแก้ไข
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน เพรำะเชื่อว่ำประชำธิปไตยที่ทุกคนปรำรถนำ เป็นประชำธิปไตยของประชำชน โดยประชำชน 
เพ่ือประชำชน แต่กติตำต้องเป็นของประชำชน โดยประชำชน เพ่ือประชำชนก่อน คือกำรให้คนทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไขกติกำของประเทศ รัฐธรรมนูญปี 2540 เท่ำนั้นที่เป็นแบบนั้น แต่รัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนถูกร่ำงมำโดยกลุ่มคน 
ดังนั้นนอกจำกรับฟังควำมเห็นของน้องๆ นักศึกษำแล้ว ยังต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพำะมำตรำ 256 ตนจึงอยำกให้ตั้ง
เป็นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเช่นเดียวกับนำยอิสระ และควรจะให้มีกรรมำธิกำรคนนอกเข้ำมำรับ
ฟังควำมเห็นด้วย” นำยภรำดร กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/171511  
  

https://siamrath.co.th/n/171511
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22 ก.ค. 2563 - 17:42 น. 

"อีสานบ่ทน"เริ่มแล้ว! ตร.พรึ่บ ม.มหาสารคาม  
นิสิตเปิดเวทีไล่รัฐบาล จ้ี"บิ๊กตู่"ลาออก 

 
 
 วันที่ 22 ก.ค. บริเวณลำนแปดเหลี่ยม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม กลุ่มแนวร่วมนิสิต มมส. เพ่ือประชำธิปไตย 
จัดกิจกรรม " อีสำนสิบ่ทน " ตำมที่ได้นัดหมำยผ่ำนเพจเฟซบุ๊ก 
 โดยกิจกรรมวันนี้ เริ่มต้นช่วงเวลำ 15.00 น. กลุ่มนิสิตรวมตัวปรำศรัยตอบโต้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม กรณีออกประกำศมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เรื่องกำรใช้พ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โดยอ้ำงว่ำ
มีควำมเป็นห่วงในเรื่องของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 และฝ่ำฝืนพรก.ฉุกเฉิน ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยไม่
อนุญำตให้มีกำรชุมนุม 
 โดยนำยพงศธรณ์ ตันเจริญ ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมนิสิต มมส เพ่ือประชำธิปไตย กล่ำวว่ำ กลุ่มนิสิตยืนยันที่จะจัด
กิจกรรมตำมเดิม เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิดไม่ได้น่ำกังวลเหมือนในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่ำนมำ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ
ภำยในประเทศไม่มีมำ 50 กว่ำวัน มีแต่คน VIP ที่มำจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งเห็นว่ำมหำวิทยำลัยฯขัดขวำงกำรจัด
กิจกรรม โดยอธิกำรบดีไม่ได้ท ำตัวเป็นไปตำมปณิธำนของมหำวิทยำลัยที่จะต้องรับใช้ประชำชน เพรำะพ้ืนที่ทั้งหมดบน
พ้ืนที่นี้เกิดจำกภำษีของประชำชน ในเมื่อท่ำนต้องกำรท ำตำมประสงค์ของผู้มีอ ำนำจทำงเรำยินดีที่จะต่อต้ำน ขัดขืนและ
จัดกิจกรรมต่อไป 
 " ในสถำนกำรณ์แบบนี้เรำมองว่ำโควิด ไม่ใช่ปัญหำ แต่ปัญหำคือพรก.ฉุกเฉิน ที่สร้ำงปัญหำให้กับประชำชน 
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรัฐบำลชุดนี้จะออกมำรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองท ำมำตลอด 6 ปีที่ท ำงำนมำ ในสภำพที่เป็นคสช.ก็ดี 
หรือในสภำพที่เป็นรัฐบำลหลังจำกกำรเลือกตั้งภำยใต้เงื่อนไขที่บิดเบี้ยวภำยใต้รัฐธรรมนูญที่มำมำจำกบูธรองเท้ำทหำร 
กลุ่มแนวร่วมนิสิต มมส เพ่ือประชำธิปไตย มีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ 
อีสานบ่ทน 
 ข้อแรก คือ เรียกร้องให้ทำงรัฐบำลยุบสภำ 2.เรียกร้องให้ ส.ว. ทั้ง 250 คน ลำออก เพ่ือยุติบทบำทและยุติ
อิทธิพลของ คสช. ด้วย 3.ให้มีกำรใช้กำรเลือกตั้งภำยใต้รัฐธรรมนูญปี 40 เท่ำนั้น ไม่ใช่ปี 60 ซึ่งกติกำภำยใต้รัฐธรรมนูญ
ปี 60 เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่เอ้ือประโยชน์ต่อคสช. และ4.ต้องกำรให้ร่ำงรัฐธรรมนูญปี 60 ถูกยกเลิกไปและจัดตั้งขึ้นมำ
เพ่ือร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนขึ้นมำใหม่ " 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4557827 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2276874 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4557827
https://www.matichon.co.th/politics/news_2276874
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22.07.2020 

เพือ่ไทยยันไม่เคยมีมตสิ่ง ‘พงศกร’ ลงสมัคร ส.ก. บางกะปิ หลังย้ายซบก้าวไกล 

  
  
  

 
 
 
วันนี้ (22 กรกฎำคม) ชุมพร พลรักษ์ กรรมกำรคัดสรร ผู้รับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร และอดีต

ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือไทย ได้ให้สัมภำษณ์ถึงกระแสข่ำวที่ระบุว่ำ  มีอดีตแคนดิเดตสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงกะปิ พรรคเพื่อไทย เข้ำสมัครสมำชิกพรรคก้ำวไกลว่ำ พรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติส่ง พงศกร รัต
นเรืองวัฒนำ และพวกเป็นแคนดิเดตสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) ตำมท่ีเป็นข่ำว เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเขตบำงกะปิ
มีผู้เสนอตัวลงสมัครสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ ประเสริฐ ทองนุ่น และ พงศกร รัตนเรืองวัฒนำ  
 เมื่อเข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำ ทำงคณะกรรมกำรสรรหำ ส.ก. ของภำค กทม. มีควำมเห็นว่ำประเสริฐนั้นมี
คุณสมบัติที่เหมำะสมกว่ำพงศกร เนื่องจำกประเสริฐนั้นเป็นคนบำงกะปิ เคยรับรำชกำรเป็นถึงผู้อ ำนวยกำรเขตบำงกะปิ
จนเกษียณอำยุรำชกำร และได้รับควำมเชื่อมั่นจำกประชำชนชำวบำงกะปิให้เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงกะปิ ซึ่งด้วยกำรท ำงำนที่ใกล้ชิดประชำชนชำวบำงกะปิอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย ท ำให้
ประเสริฐมีผลงำนพัฒนำพ้ืนที่จนเป็นที่ประจักษ์จ ำนวนมำก ประกอบกับภำค กทม. พรรคเพื่อไทย ได้มีกำรประชุมแกน
น ำพรรคเพ่ือไทย เขตบำงกะปิ เพ่ือคัดเลือกผู้สมัคร ส.ก. เขตบำงกะปิ ปรำกฏว่ำประเสริฐได้รับคะแนนเสียงจำกแกนน ำ
เป็นเอกฉันท ์
 นอกจำกนี้พงศกรไม่ใช่บุคคลซึ่งอำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บำงกะปิ และยังมีผู้สนับสนุนเป็น ส.ส. ที่ภำยหลังปรำกฏ
ว่ำเป็นงูเห่ำของพรรคเพ่ือไทย ซึ่ง ส.ส. คนดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรโดนภำคทัณฑ์ โดยพรรคไม่ให้เข้ำร่วมกิจกรรมกับทำง
พรรคเพ่ือไทย และมีพฤติกรรมในกำรย้ำยไปพรรคฝั่งรัฐบำล ซึ่งอยู่ตรงข้ำมกับฝั่งประชำธิปไตย ขัดแย้งอุดมกำรณ์ของ
พรรคเพื่อไทย ซึ่งให้ค ำมั่นกับพี่น้องประชำชนว่ำเรำจะยืนอยู่ข้ำงประชำธิปไตย และต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจของคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ซึ่งพงศกรไม่สำมำรถพิสูจน์ให้คณะกรรมกำรคัดสรรผู้สมัครของพรรคประจักษ์ได้ว่ำเป็น
อิสระจำกกำรครอบง ำของ ส.ส. ซึ่งพ่ีน้องประชำชนกังขำต่อจุดยืนประชำธิปไตย และอำจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ใน
อนำคต 
 คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัคร ส.ก. พรรคเพ่ือไทย จึงมีมติส่งประเสริฐเป็นผู้สมัครสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 
(ส.ก.) ในนำมพรรคเพื่อไทย เขตบำงกะปิ จึงเป็นเหตุที่อำจท ำให้พงศกรและพวกย้ำยไปสมัครสมำชิกพรรคอื่น 
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 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พงศกร รัตนเรืองวัฒนำ อดีตแคนดิเดตผู้สมัคร ส.ก. พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย มธุรส เบนท์ 
และ อนุรักษ์ เลิศวัฒนำไพบูลย์ อดีตสมำชิกพรรคเพ่ือไทย เข้ำสมัครสมำชิกพรรคก้ำวไกล เพ่ือลงสมัครเป็นสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) หลังพรรคก้ำวไกลเปิดรับสมัคร ณ ที่ท ำกำรพรรคย่ำนบำงแค เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ 
 
อ้ำงอิง : https://thestandard.co/pheu-thai-party-never-send-resolution-to-pongsakorn/ 
 
 
 
  

https://thestandard.co/pheu-thai-party-never-send-resolution-to-pongsakorn/
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วันท่ี 22 กรกฎำคม 2563 - 19:00 น. 

ส.ส. รัฐบาลไม่กลัวยุบสภาฯ ชี้ไม่แก้ รธน.เลอืกตั้งก็เหมอืนเดมิ ‘ชลน่าน’ จี้ ‘บิ๊กตู่’ รับ
ข้อเสนอ นศ. 

 
 
เมื่อเวลำ 17.50 น. วันที่ 22 กรกฎำคม นำยสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อภิปรำยว่ำ 
ในฐำนะพรรคฟำกรัฐบำล ขอย้ ำว่ำพวกเรำค ำนึงถึงปัญหำที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจ ตนได้ฟังกำรอภิปรำยและข้อ
เรียกร้องของน้องๆ โดยข้อแรกเรียกร้องให้ยุบสภำ ถำมว่ำตนหมดแรงตั้งแต่ฟังข้อแรกเลยหรือไม่ ต้องบอกว่ำไม่ เพรำะ
เรำเป็นนักกำรเมือง จะเลือกตั้งเมื่อไหร่เรำก็ต้องพร้อม แต่ตนมองว่ำกำรยุบสภำ ตรำบใดที่เรำยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่
เลือกตั้งใหม่ผลลัพท์ก็เหมือนเดิม ประชำชนก็ยังจะรู้สึกเหมือนเดิมวนไปแบบนี้ จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ สิ่งที่จะ
น ำไปสู่กำรรัฐประหำรก็มีลักษณะคล้ำยๆกันแบบนี้มำตลอด ดังนั้นวันนี้ชนวนไฟจุดติดแล้ว มีกลุ่มประชำชนและเยำวชน
ออกมำส่งเสียงเรียกร้อง ถ้ำเรำไม่อยำกมีปลำยทำงเป็นกำรรัฐประหำร สภำฯต้องช่วยกันหำทำงออกให้กับปัญหำว่ำเรำ
จะเดินกันไปต่ออย่ำงไร ทั้งนี้พรรคภท. สนับสนุนข้อเรียกร้อทั้ง 3 ของนักศึกษำ แต่เรำคิดว่ำกระบวนกำรต่ำงๆเช่นกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรท ำให้เรียบร้อยในสภำฯแล้วค่อยยุบสภำเลือกตั้งใหม่เพ่ือให้ผลลัพท์ออกมำไม่เหมือนเดิมเรำจึง
เสนอให้กมธ.กำรมีส่วนร่วมของประชำชนฯ เชิญกลุ่มผู้ประท้วงมำเป็นที่ปรึกษำกมธ.ด้วย เพ่ือให้เขำมำรู้มำเห็น
กระบวนกำรและกลไกของรัฐ ว่ำหำกจะเดินให้ถูกต้องทำงกำรเมืองนั้นจะต้องท ำอย่ำงไร หรือหำกจะมีกำรตั้งงกมธ.
วิสำมัญขึ้นมำใหม่เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น พวกเรำก็ไม่ขัดข้องแต่เสนอให้คนที่เห็นต่ำมำร่วมนั่งเป็นกมธ.ด้วย 

ต่อมำ นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรำยว่ำ ตนไม่เห็นด้วยกับกำรตั้งกรมธ.วิสำมัญที่
จะไปพิจำรณำรับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษำ เพรำะข้อเสนอของเยำวชนปลดแอก เขำมีข้อเสนอชัดเจนแล้ว 
ว่ำ1.ต้องกำรให้ยุบสภำ 2.ให้หยุดคุกคำมประชำชนคนเห็นต่ำง และ 3.มีกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่จ ำเป็นต้องไป
รับฟังควำมเห็นอะไรอีก แต่ควรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกลไกลที่สภำฯมีกระบวนกำรอยู่แล้ว 
ดังนั้น ไม่จ ำเป็นต้องไปตั้กมธ.วิสำมัญลเลย เพรำะสภำฯมีกมธ.สำมัญคณะต่ำงรองรับอยู่แล้ว และกมธ.วิสำมัญศึกษำ
ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็รับฟังควำมเห็นอยู่แล้ว ซึ่งกำรตั้งกมธ.วิสำมัญ ตนเห็นว่ำเป็นกำรซื้อเวลำ ถ่วงเวลำ ทั้งนี้
ไม่ใช่เรื่องของสภำฯแต่เป็นเรื่องของนำยกฯ เพรำะเยำวชนปลดแอกต้องกำรให้นำยกฯ ได้น ำข้อเสนอไปสู่กำรปฏิบัติ 
หำกตั้งกมธ.วิสำมัญ ก็ไม่มีใครเชื่อว่ำไม่ซื้อเวลำให้รัฐบำล ดังนั้นสภำฯอย่ำไปแบกรับแทน อย่ำเอำหมูเข้ำปำกใครบำงคน 
และเห็นว่ำแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก่อนแล้วค่อยยุบสภำ จะเป็นประโยชน์สุดทั้งนี้ตนขอเสนอให้ประธำนที่ประชุม แยก

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7.jpg
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ประเด็นลงมติ ออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1.ให้รัฐบำลฟัง 2.ให้อ ำนำจกมธ.ที่มีอยู่ไปรับฟังและ 3.ตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญPlayvolume00:01/01:12The hด้ำนนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) 
อภิปรำยว่ำ สถำนกำรณ์และบรรยำกำศทำงกำรเมืองของประเทศในขณะนี้ไม่สู้ดีนัก รัฐบำลต้องให้ควำมส ำคัญในกำร
แก้ปัญหำที่เกิดข้ึน โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำย เพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไขปลดล็อคทำงกำรเมือง  

ส ำหรับข้อเรียกร้องของสหภำพนักเรียน นิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทย (สนท.) 3 ข้อนั้น ตนเห็นด้วย 2 ข้อครึ่ง 
คือ 1.กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง และตรงกับจุดยืนของพรรคประชำธิปตย์ ในกำรแก้ไขมำตรำ 
256 เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขมำตรำอ่ืนๆ และกำรตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (สสร.)ได้ เพรำะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกำรสืบทอด
อ ำนำจอย่ำงแท้จริง ประธำน คสช.แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ก ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำ250 คน เลือก
ประธำน คสช.เป็นนำยกรัฐมนตรี 2.หยุดคุกคำมประชำชน ซึ่งสิทธิของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ รัฐบำลจะใช้อ ำนำจมำ
คุกคำมประชำชนไม่ได้ ถ้ำมีกำรกระท ำผิดก็ต้องใช้กฎหมำยเข้ำแก้ไขปัญหำ ต้องไม่มีอ ำนำจมืด อ ำนำจนอกระบบมำ
คุกคำมประชำชนโดยเด็ดขำด และ3.เรียกร้องให้ยุบสภำ ส่วนตัวไม่ขัดข้อง เพรำะเห็นว่ำกำรยุบสภำเป็นกลไกทำง
กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย แต่กำรยุบสภำภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ผลกำรเลือกตั้งก็ไม่ต่ำงจำกเดิม ดังนั้นต้อง
แก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ แล้วจึงยุบสภำคืนอ ำนำจให้กับประชำชน 

“ขอเตือนรัฐบำลและผู้มีอ ำนำจว่ำ อย่ำประมำทพลังนักศึกษำในยุคนี้ ยิ่งตอนนี้มีมหำวิทยำลัยตั้งอยู่ทั่วทุก
ภูมิภำคในเกือบทุกจังหวัด จะเกิดปัญหำลุกลำมไปจนไม่สำมำรถรับมือได้ ผมในฐำนะผู้น ำนักศึกษำรุ่นพ่ี ขอให้ก ำลังใจ
กับนักศึกษำ เยำวชนคนหนุ่มสำว ด้วยบทกลอนของคุณเสถียร จันทิมำธร ว่ำ “ตื่นเถิดเสรีชน อย่ำยอมทนก้มหน้ำฝืน 
ดำบหอกกระบอกปืน หรือทนคลื่นกระแสเรำ” นำยเทพไท กล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2276791 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2276791
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วันท่ี 22 กรกฎำคม 2563 - 19:12 น. 

‘นักเรียน-นักศึกษา-ประชาชน’ กว่าพันคนร่วมชุมนุมตามแนวร่วมเยาวชนปลดแอก ยันไมม่ี
ใครอยู่เบื้องหลัง 

 
 
 
 
 
 
“นักเรียน-นักศึกษา-ประชาชน” กว่าพันคนร่วมชุมนุมตามแนวร่วมเยาวชนปลดแอก ยันไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง 
เมื่อเวลำ 17.00 น. วันนี้ (22 กรกฎำคม 2563) บริเวณแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นักเรียน นักศึกษำ 
ประชำชน กว่ำ 1,000 คน เดินทำงมำรวมตัวกันเพ่ือชุมนุมตำมแนวร่วมเยำวชนปลดแอก โดยที่จังหวัดชลบุรีนัดชุมนุม
ตำมแฮชแท็ก ชำวชลบุรีทนไม่ไหว มำร่วมกันเก็บขยะ พร้อมสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว 

บรรยำกำศโดยรวมพบว่ำ ผู้มำชุมนุมท ำกำรชุมนุมโดยสันติ ไม่มีควำมรุนแรง มีกำรถือป้ำยเรียกร้อง
ประชำธิปไตย และแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง รวมทั้งต ำหนิกำรท ำงำนของรัฐบำล ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.แสน
สุข ทั้งในและนอกเครื่องแบบ ฝ่ำยปกครองได้เข้ำมำช่วยดูแลควำมสงบ จัดกำรจรำจร และเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ 

ในกำรนี้แกนน ำและผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้รัฐบำลเร่งด ำเนินกำร 3 ข้อ คือ ยุบสภำ หยุดคุกคำมประชำชน และ
ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ และยืนยันว่ำกำรชุมนุมดังกล่ำวไม่มีผู้ใดอยู่เบื้องหลัง 

หลังจำกเสร็จสิ้นกำรชุมนุม โดยใช้เวลำรำว 1 ชั่วโมง กลุ่มผู้ชุมนุมได้พำกันน ำถุงด ำเดินเก็บขยะบริเวณแหลม
แท่นไปจนถึงหำดบำงแสน เพ่ือเป็นกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์อีกด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2276806 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2276806
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%991.jpg
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วันท่ี 22 กรกฎำคม 2563 - 20:16 น. 

มมส ไมเ่ปิดไฟให้นิสติจัดกิจกรรม ‘อสีานสิบท่น’ สร้างความไม่พอใจแก่ผู้ชุมนุม 

 
 

เมื่อเวลำ 19.20 น. วันที่ 22 กรกฎำคม ที่ลำนแปดเหลี่ยมมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม กลุ่มแนวร่วมนิสิต มมส เพ่ือ
ประชำธิปไตย กว่ำ 2,000 คน ยังคงปักหลักชุมนุมจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยยื่นข้อเสนอ 4 ข้อ คือ 1.เรียกร้องให้
ทำงรัฐบำลยุบสภำ 2.เรียกร้องให้ ส.ว. ทั้ง 250 คน ลำออก เพ่ือยุติบทบำทและยุติอิทธิพลของ คสช. 3.ให้มีกำรใช้กำร
เลือกตั้งภำยใต้รัฐธรรมนูญปี 40 เท่ำนั้น ไม่ใช่ปี 60 ซึ่งกติกำภำยใต้รัฐธรรมนูญปี 60 เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่เอ้ือประโยชน์
ต่อ คสช. และ 4.ต้องกำรให้ร่ำงรัฐธรรมนูญปี 60 ถูกยกเลิกไปและจัดตั้งขึ้นมำเพ่ือร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนขึ้นมำ
ใหม่ 

ซึ่งกิจกรรมอีสำนสิบ่ทน เริ่มมำตั้งแต่ช่วง 15.00น. เป็นกำรไฮปำร์ค ตอบโต้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ที่ออกประกำศแสดงควำมเป็นห่วงถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 และยังมีกำรคงไว้ซึ่ง พรก.ฉุกเฉิน จึง
ออกประกำศไม่อนุญำตให้มีกำรจัดกิจกรรม 

จำกนั้นเวลำ 17.00 น. เริ่มมีกำรปรำศรัยของแกนน ำสลับสับเปลี่ยนกันปรำศรัย และมีกำรแสดงดนตรี โดยใน
กำรปรำศรัยได้บอกเล่ำถึงกำรท ำงำนและควำมล้มเหลวของรัฐบำล ที่ผ่ำนมำถึง 6 ปี แต่ไม่มีอะไรดีขึ้น จนกระทั่งพระ
อำทิตย์ลับขอบฟ้ำ แต่ปรำกฎว่ำทำงมหำวิทยำลัย ไม่ได้มีกำรเปิดไฟสปอตไลท์ ให้แสงสว่ำงแก่นักเรียน และนิสิตที่
มำร่วมกิจกรรม สร้ำงควำมไม่พอใจแก่ผู้ชุมนุม แต่ทุกคนยังคงชุมนุมด้วยควำมสงบเรียบร้อย 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2276869 

ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1409629/  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2276869
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1409629/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F.jpg
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22 กรกฎำคม 2563 - 20:44 น. 

ม็อบเด็กแพร ่เล่าขวัญเผด็จการ  
ฉบับที่ 1 เรียกร้อง 4 ข้อ ขู่ยกระดับหากเพิกเฉย 
 22 กรกฎำคม 2563 มีรำยงำนว่ำ เมื่อเวลำ 17.30 น. ที่ สวนสุขภำพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.แพร่ แกน
น ำและเครือข่ำยผู้รักประชำธิปไตยแพร่ น ำโดย นำยอ ำนวย พลหล้ำ , นำยธนกริช อภิรักษ์วิสุทธ์ , นำยอำทิตย์ ขวัญยืน 
, นำยประเสริฐ หงวนสุวรรณ และ นำงสำวณัฎฐ์วรัตถ์ ภัทรเสนำธรรม พร้อมด้วย กลุ่มนักศึกษำและประชำชน รวมกว่ำ 
200 คน ร่วมปรำศรัยและเรียกร้องประชำธิปไตย โดยมีกำรถือว่ำป้ำยข้อควำม อำทิ ถ้ำเด็กไม่ควรยุ่งกำรเมือง งั้นผู้ใหญ่
โง่ๆ ก็ไม่ควรอยู่ในสภำ , ประเทศที่บอก เสรี แต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือก , นำยไม่ฟัง ปชช. นำยไม่รู้หรอก นำยไม่เดือดร้อนนี ่
เยำวชนปลดแอก 
 โดย เครือข่ำยผู้รักประชำธิปไตยแพร่ ได้ออกแถลงกำรณ์ เล่ำขวัญเผด็จกำร ฉบับที่ 1 เรียกร้องต่อรัฐให้กระท ำ
กำร 1. ยกเลิกพระรำชก ำหนดในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 2. ยุบสภำ คืนอ ำนำจให้แก่ประชำชน 3. หยุดคุกคำมสิทธิเสรีภำพ
ของประชำชน 4. จัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เป็นประชำธิปไตย 
 อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้มีอ ำนำจเพิกเฉย ละเลยต่อข้อเรียกร้องของเครือข่ำยผู้รักประชำธิปไตยแพร่อันเป็นตัวแทน
ของพลังฝ่ำยประชำธิปไตยพื้นที่ จ.แพร่ ทำงเครือข่ำยจะยกระดับกำรต่อสูููให้มีพลังที่เพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนต่อไป 

นำยอ ำนวย พลหล้ำ หนึ่งในแกนน ำ กล่ำวว่ำ ในวันนี้ที่มีกำรชุมนุมกันเพ่ือเรียกร้องตำมแถลงกำรณ์ เล่ำขวัญ
เผด็จกำร ฉบับที่ 1 กลุ่มเครือข่ำยฯ ได้ขอร้องเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจให้ท ำตำมหน้ำที่พอประมำณ อย่ำได้สกัดกั้นไม่ให้ผ่ำนเข้ำ
มำในส่วนของกำรชุมนุม และได้รับทรำบว่ำมีกำรไปเก็บข้อมูลตำมบ้ำนของแกนน ำที่มำในวันนี้ด้วย ท ำให้รู้สึกไม่สบำยใจ 
 พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่ กล่ำวว่ำ ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจได้เข้ำไปสังเกตกำรณ์
ตำมปกติ ตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือรักษำควำมสงบและควำมปลอดภัยให้กับประชำชนตำมระเบียบ ซึ่งต้องมี
กำรหำข้อมูลเป็นเรื่องปกติ และไม่มีเหตุกำรณ์รุนแรงเกิดข้ึนแต่อย่ำงใด 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/437888?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437888?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437888?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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22 ก.ค. 2563 - 21:01 น. 

คนชลไม่ทนอีกแล้ว! แต่งด ามาแน่นแหลมแทน่ชู 3 นิ้วขับไล่รัฐบาล ขีดเส้นบุกรัฐสภา 

 
 
คนชลไม่ทนอีกแล้ว! แต่งด ามาแน่นแหลมแท่นชู3นิ้วขับไล่รัฐบาล ขีดเส้นบุกรัฐสภา 
 วันที่ 22 ก.ค. ที่ลำนเอนกประสงค์แหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กลุ่มนักศึกษำ ประชำชน กว่ำ 500 
คน น ำโดย กลุ่ม nolongerslavesth x เยำวชนต้ำนเผด็จกำร รวมตัวกันชูป้ำยประท้วงขับไล่รัฐบำล โดยมีก ำลังต ำรวจ 
100 นำย เข้ำมำป้องกันเหตุและดูแลควำมสงบ 

ส ำหรับบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก กลุ่มผู้ชุมนุมต่ำงชูป้ำยทั้ง คนชลไม่ทนอีกแล้ว , อ ำนำจประชำธิปไตยเป็น
ของประชำชน คนชลไม่ทนอีกแล้ว, เผด็จกำรจงพินำศ ประชำธิปไตยจงเจริญ, พรก.ฉุกเฉินหรือชั่วฟ้ำดินสลำย, เป็นต้น 
 โดยนำยภำณุพงศ์ จำดนอก หนุ่มระยองซึ่งเคยไปชูป้ำยประท้วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ขณะลงพ้ืนที่จ.ระยอง ขึ้นปรำศรัยท่ำมกลำงเสียงปรบมือจำกผู้ชุมนุมเป็นระยะ พร้อมยื่นข้อเสนอให้รัฐบำลต้องยุบสภำ 
หยุดคุกคำมประชำชน และร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ โดยระบุหำกภำยใน 2 อำทิตย์ ข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อไม่ส ำเร็จ จะรวมตัว
ไปที่รัฐสภำ ซึ่งกำรชุมนุมใช้เวลำ 1 ชั่วโมง ก่อนร่วมกันชูนิ้ว 3 นิ้วเป็นเชิงสัญลักษณ์ แล้วร่วมกันร้องเพลงชำติไทย ก่อน
ประกำศแยกย้ำยกันกลับบ้ำนโดยไม่มีเหตุรุนแรง 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4558982 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/region/news_2276944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4558982
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23 กรกฎำคม 2563  

'เพื่อไทย' ตั้ง 'ประเสรฐิ' เป็น ผอ.เลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ ตำมที่พรรคเพื่อไทยได้มีมติส่ง 
นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดสมุทรปรำกำร เขตเลือกตั้งที่ 5 แทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือให้กำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั้งของพรรค รวมถึงผู้สมัคร และกำรด ำเนินกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งให้ นำยประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภำลัย เป็นผู้อ ำนำยกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดสมุทรปรำกำร เขตเลือกตั้งที่ 5 ลงนำมโดย นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือ
ไทย 
 นำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่อย่ำงหนักของผู้สมัครและทีมรณรงค์หำเสียงเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย 
ได้รับเสียงตอบรับที่ดี และคำดหวังว่ำจะได้รับผลคะแนนเลือกตั้งที่ดี จำก 3 ปัจจัย คือ 
 1.ประชำชน เบื่อหน่ำย สิ้นหวังกับรัฐบำล กระแสขับไล่รัฐบำลเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ ท ำให้ประชำชนต้องกำร
แสดงพลังไม่ทนรัฐบำลอีกต่อไป 
 2.พรรคเพ่ือไทย เป็นสถำบันทำงกำรเมือง ที่มีส.ส.มำกที่สุดในสภำ มีประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ เป็นพรรคที่
เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ ได้รับโอกำสในกำรดูแลพี่น้องประชำชนชำวสมุทรปรำกำรมำโดยตลอด มีผลงำนเป็นที่
ประจักษ์ ประชำชนเชื่อมั่นว่ำท ำได้จริง 

3.นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นอดีต ส.ส. 3 สมัย ดูแลรับใช้ประชำชนมำตั้งแต่รุ่นพ่อ ไม่เคยทิ้งพ้ืนที่ ไม่ทิ้ง
ประชำชน เทียบคุณภำพแล้วผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ถือว่ำมีควำมโดดเด่นและมีควำมพร้อมสูงสุด 
 เมื่อพิจำรณำจำกท้ัง 3 ปัจจัย มั่นใจว่ำ นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครเบอร์ 3 จำกพรรคเพ่ือไทย จะได้รับ
โอกำสได้ดูแลรับใช้พี่น้องประชำชนอีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้ำงอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890610?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890610?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890610?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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วันท่ี 22 กรกฎำคม 2563 - 13:53 น. 

บทน า : นายกฯต้องตัดสินใจ 
 

 
 

กำรปรับ ครม.ต้องจบในเดือนสิงหำคม เป็นสัญญำณ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ส่งออกมำให้สังคมรับทรำบ หลังจำกท่ีนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ และกลุ่ม 4 กุมำร ได้
ยื่นใบลำออกจำกต ำแหน่งรองนำยกฯ และต ำแหน่งรัฐมนตรี โดยหลังจำกนั้นข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปรับ ครม.วนเวียนอยู่
ในประเด็น “คนนอก” กับคนในพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวนับตั้งแต่กำรเปลี่ยนแปลงหัวหน้ำและ
เลขำธิกำรพรรค รวมไปถึงกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่เป็นต้นมำ 

กำรปรับ ครม.ครั้งนี้มีควำมน่ำสนใจมำกเป็นพิเศษเนื่องจำกต ำแหน่งที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นต ำแหน่งทีม
เศรษฐกิจของรัฐบำล ในขณะที่ประเทศไทยตกอยู่ในสถำนกำรณ์วิกฤตทำงเศรษฐกิจ ทั้งเป็นปัญหำที่สืบเนื่องมำก่อนโรค
โควิด-19 ระบำด และปัญหำที่ถั่งโถมเข้ำมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำด ซึ่งสถำนกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้เกิดกระแส
เรียกร้อง 2 ทำง ทำงหนึ่งคือต้องกำรเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ และอีกทำงหนึ่งคือไม่ต้องกำรปรับเปลี่ยน แต่เมื่อนำยสมคิด
และกลุ่ม 4 กุมำรลำออก ท ำให้เหลือหนทำงเดียวคือกำรค้นหำทีมเศรษฐกิจทีมใหม่เข้ำมำในประเด็นกำรคัดเลือกทีม
เศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องชั่งใจระหว่ำงกำรดึง “คนนอก” มำด ำรงต ำแหน่ง หรือกำรให้ “คนในพรรคกำรเมือง” 
ด ำรงต ำแหน่ง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ต้องให้เกียรติ ส.ส. ขณะเดียวกันก็ต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ ส่วน
บรรดำนักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองนั้นต่ำงให้สัมภำษณ์โดยให้เกียรตินำยกรัฐมนตรี ด้วยกำรพร้อมใจกันบอกว่ำ กำร
ปรับ ครม.ให้ขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ขณะเดียวกัน พรรคกำรเมืองอย่ำงพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเป็นแกนน ำรัฐบำล ได้มีกำรหำรือกันเรื่องบุคคลที่
เหมำะสมจะเป็นรัฐมนตรีในต ำแหน่งต่ำงๆ โดยเริ่มมีกำรประกำศเจตนำออกมำผ่ำนทำงกำรให้สัมภำษณ์ โดยเฉพำะ
ต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ซึ่งเดิมมีกระแสข่ำวว่ำจะให้ “คนนอก” แต่พรรคพลังประชำรัฐกลับมองว่ำ
สมควรจะตั้งให้นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำกลุ่มสำมมิตร เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน พร้อมกันนั้น
น ำเสนอรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม ทุกรำยชื่อทุกต ำแหน่งใน ครม. คนที่ต้องรับผิดชอบคือนำยกรัฐมนตรี ดังนั้น แม้ว่ำพรรคกำรเมือง
จะมีควำมต้องกำร แต่ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐำนะผู้รับผิดชอบคณะผู้บริหำรประเทศมองว่ำไม่เหมำะสม ทุกอย่ำงก็
สมควรจะคล้อยตำมควำมประสงค์ของนำยกรัฐมนตรี แม้รัฐบำลชุดปัจจุบันเป็นรัฐบำลผสม จะมีกำรตกลงแบ่งสัดส่วน
รัฐมนตรีกัน แต่ส ำหรับกำรเลือกตัวบุคคลที่จะมำนั่งเป็นรัฐมนตรี ถือเป็นสิทธิของนำยกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจว่ำบุคคล

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3-1.jpg
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นั้นสมควรมำร่วมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เพรำะนำยกรัฐมนตรีคือผู้รับผิดชอบกำรเปลี่ยนแปลง โฉมหน้ำรัฐบำลหลังกำร
ปรับ ครม.ที่ออกมำจะหล่อเหลำ หรืออัปลักษณ์ คนที่ต้องรับผิดชอบหนีไม่พ้นนำยกรัฐมนตรี 
 
อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2275039 

บทควำมที่เก่ียวขอ้ง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2275604 

บทควำมที่เก่ียวขอ้ง:  https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4554832 

บทควำมที่เก่ียวขอ้ง : https://www.thaipost.net/main/detail/72256 

บทควำมที่เก่ียวขอ้ง : https://siamrath.co.th/n/171463 

บทควำมที่เก่ียวขอ้ง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000075426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2275039
https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2275604
https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4554832
https://www.thaipost.net/main/detail/72256
https://siamrath.co.th/n/171463
https://mgronline.com/politics/detail/9630000075426
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23 ก.ค. 2563 05:01 น. 

อืดเป็นเรือเกลือ 
 

 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ คสช. ให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เป็นเงื่อนไขที่พรรคประชำธิปัตย์

ประกาศจุดยืนไว้ ก่อนลงมติร่วมรัฐบาล 
ไม่ใช่แค่นั้น กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับผีปิดรูประตูลงยันต์ยังถูกบรรจุไว้เป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลลุงตู่ที่

แถลงต่อสภำฯ เป็นวำระเร่งด่วนต้องด ำเนินกำรภำยใน 1 ปี!! บัดนี้ ผ่ำนไปแล้ว 1 ปี นโยบำยเร่งด่วนเรื่องแก้ไข
รัฐธรรมนูญยังไม่มีควำมคืบหน้ำให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน 

คณะกรรมำธิกำรศึกษำแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกฯลุงตู่เป็น
ประธำน ยังท ำงำนเชื่องช้ำเป็นเต่ำคลำน ก ำหนดกรอบเวลำพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน บัดนี้เกิน 120 วันไป
แล้ว 60 วัน ยังหำข้อสรุปไม่ได้ว่ำจะเอำยังไง กันดี?? จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่? จะแก้เมื่อไหร่? จะใช้ช่องทำงไหน? จะ
ยกร่ำงใหม่ท้ังฉบับ? หรือแก้ไขเฉพำะบำงมำตรำ?? สรุปว่ำวำระเร่งด่วนศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ กลำยเป็นวำระเรื่อย
เฉื่อย ลมโชยเช้ำชำมเย็นชำม 

“แม่ลูกจันทร์” หวังว่ำกำรที่กลุ่มนักศึกษำประชำชนเคลื่อนไหวชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใน
กรุงเทพฯ และหลำยจังหวัด เพรำะมองเห็นเค้ำว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับมีชัยยัดไส้ซำลำเปำ) จะไม่เกิดขึ้นจริงอย่ำง
ที่ฉำยหนังโฆษณำ หวังว่ำกำรเคลื่อนไหวชุมนุม จะช่วยกระตุ้นคณะกรรมำธิกำรศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญเร่งสปีดท ำงำน
ให้เกิดข้อยุติโดยเร็ว อย่ำมองว่ำกำรชุมนุมเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสิวสิวชิวชิว 

เพรำะกำรชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เคยท ำให้รัฐบำลล้มผำงมำแล้วถึง 2 ครั้ง 2 ครำ เหตุกำรณ์ 14 ตุลำ ปี 
2516 เกิดขึ้นเพรำะมีประชำชนแค่ร้อยคน ร่วมลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับประชำธิปไตยจำกรัฐบำลจอมพลถนอม 
กิตติขจรกลุ่มนักศึกษำ 12 คน ถูกต ำรวจจับขณะเดินแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 
เรื่องสิวสิว กลำยเป็นเรื่องบำนทะโร่หุบไม่ลง 

เหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ ปี 2535 ก็เกิดจำกนักศึกษำไม่กี่คน เคลื่อนไหวต่อต้ำนรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2534 ซึ่ง 
นำยมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธำนยกร่ำง เปิดช่องให้ “คนนอก” เป็นนำยกรัฐมนตรี เรื่องที่คิดว่ำสิวสิว ลุกลำมบำนปลำย
จนต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก ำหนดให้นำยกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. ต้องมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน  กลับมำที่กำร
เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน “แม่ลูกจันทร์” ไม่ฝันหวำนจะมีกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับให้เป็น
ประชำธิปไตยเต็มใบหวังแค่ปลดล็อกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญง่ำยกว่ำเดิม ขอแค่นี้เท่ำนั้น เรื่องอ่ืนค่อยว่ำกันอีกที. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1894885  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1894885
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23 ก.ค. 2563 05:06 น. 

ใครใหญ่ในรัฐบาลและ พปชร. 
 

 
 

ผมอ่ำนข่ำว คุณไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หัวหอกผลักดัน “บิ๊กป้อม” พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็น หัวหน้ำพรรค พปชร. ให้สัมภำษณ์สื่อเรื่องกำรปรับ ครม.แล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มำกแล้วก็
รู้สึกเซอร์ไพรส์มำก ในรัฐบำลนี้ และ ในพรรค พปชร. จะมีใครใหญ่กว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรค พปชร.อีกหรือ?00:00/00:00Tru 
การปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ครั้งนี้ ปัญหาหลักอยู่ท่ีพรรค พปชร. 

คุณไพบูลย์ ให้สัมภำษณ์ถึงกำรปรับ ครม. ต ำแหน่ง รัฐมนตรีพลังงำน ที่มีกระแสข่ำวว่ำนำยกฯจะแต่งตั้ง คุณ
ไพรินทร์ ชูโชติถำวร อดีตรัฐมนตรีช่วยคมนำคม อดีตซีอีโอ ปตท. ในโควตำของนำยกฯ คุณไพบูลย์ กล่ำวว่ำ ต ำแหน่งนี้
เดิมเป็นของพรรค พปชร. หำกจะเอำไปให้บุคคลภำยนอกพรรค ต้องมีกำรประชุมใหญ่เพ่ือพิจำรณำว่ำจะเห็นชอบด้วย
หรือไม่ กำรโยนชื่อ นำยไพรินทร์ ออกมำนั้น ตนคิดว่ำเป็นไปไม่ได้ นำยไพรินทร์เป็นอดีตผู้บริหำร ปตท. แล้วมำเป็น
รัฐมนตรีพลังงำนที่ต้องก ำกับดูแล ปตท. จะตอบค ำถำมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงไร 

คุณไพบูลย์ เชียร์ คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีอุตสำหกรรม  ที่ต้องกำรเป็น รัฐมนตรีพลังงำน ว่ำ มี
คุณสมบัติครบถ้วน มีประสบกำรณ์มำกมำย ที่ส ำคัญเป็น ส.ส.พรรค พปชร. ถ้ำพรรคจะมีมติเสนอนำยสุริยะเป็น
รฐัมนตรีพลังงำน ก็เป็นเรื่องภำยในพรรคที่มีควำมชอบธรรม แต่เรำก็ไม่ตัดสิทธินำยกฯจะเห็นด้วยหรือไม่ 
คุณไพบูลย์ กล่ำวอีกว่ำ “ในที่ประชุมพรรคพลังประชำรัฐ ผมจะเสนอชื่อนำยสุริยะเป็นรัฐมนตรีพลังงำน เมื่อกระทรวงนี้
เป็นของอดีตเลขำธิกำรพรรค พปชร. กำรเสนอชื่อคนของพรรคก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง กระทรวงพลังงำนก็ถือเป็นต ำแหน่ง
ชี้วัดควำมถูกต้อง หำกพรรคไม่ได้ดูแล จะอธิบำยกับ ส.ส.ของพรรคไม่ได้” แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ 
หัวหน้ำพรรค พปชร. ให้สัมภำษณ์ในเวลำต่อมำว่ำ กำรปรับ ครม.ต้องไปถำม พล.อ.ประยุทธ์ และกล่ำวยืนยันว่ำ พปชร.
ไม่ได้มีสัดส่วน พล.อ.ประยุทธ์คนเดียวที่ตัดสินใจว่ำใครจะอยู่ ใครจะไป พล.อ.ประวิตรยังปฏิเสธสัญญำใจกับนำยสุริยะ
เรื่องต ำแหน่งรัฐมนตรีพลังงำนว่ำ “สัญญำใจอะไร ไม่มี จะเอำสัญญำใจที่ไหน ผมไม่เคยมีสัญญำใจกับใครทั้งนั้น” อ่ำน
ข่ำว รองหัวหน้ำพรรค กับ หัวหน้ำพรรค พปชร. ให้สัมภำษณ์แล้ว ไปกันคนละทำง ไม่รู้จะเชื่อใครดี ไม่รู้ใครใหญ่กว่ำใคร 
แต่โดยต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคต้องใหญ่กว่ำรองอยู่แล้ว 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

ควำมจริง นำยกฯ พล.อ.ประยุทธ์ กับ พรรคพลังประชำรัฐ ก็ไม่ใช่คนอ่ืนไกล แม้ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค ไม่ได้
เป็น ส.ส.พรรค แต่พรรค พปชร.เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนำยกรัฐมนตรีของพรรคตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง ชู พล.อ.
ประยุทธ์ ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ผมก็คิดแบบชำวบ้ำน พล.อ.ประยุทธ์น่ำจะมีสิทธิมีเสียงในพรรค พปชร.บ้ำง ไม่น่ำจะมี
ใครกล้ำขัด ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพิสูจน์ให้ประชำชนเห็น ท่ำนมีอ ำนำจนำยกรัฐมนตรีจริง เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่น
ในประชำชนและนักลงทุน ไม่ใช่เป็นแค่ นำยกฯขำลอย 

เมื่อนักข่ำวไปถำมนำยกฯอีกครั้งหลังประชุม ครม. นำยกฯ ยืนยันว่ำ ไม่มีควำมขัดแย้งในพรรค พปชร. ได้คุย
กับ พล.อ.ประวิตร รองนำยกฯในฐำนะ หัวหน้ำพรรค พปชร. แล้ว “เรำไม่ได้พูดถึงว่ำเป็นโควตำของใคร ผมจัดสรรให้
เหมำะสมก็แล้วกัน ทุกคนมีสิทธิจะพูด แต่คนตัดสินใจคือผม อีกไม่นำนจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ครม.ในเร็วๆนี้” 

ก็ต้องรอดูกันต่อไป รำยชื่อ ครม.ใหม่ จะพิสูจน์ นำยกฯ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร รองนำยกฯ 
หัวหน้ำพรรค พปชร. ใหญ่จริงตำมต ำแหน่งหรือไม่? 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1894936 
 
บทควำมที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650740?utm_source=category&utm_medium=i
nternal_referral 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1894936
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650740?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650740?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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23 กรกฎำคม 2563 

สมคิดกับ 4 กุมาร : อฐิบล็อคใหม่ในการสร้างประเทศไทย 
 

 
บัดนี้ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” และ 4 กุมาร ลาออกจากการร่วมรัฐบาลแล้ว ค าถามก็คือคนกลุ่มนี้น่าจะท า

อะไร 
ภำพพจน์ของกลุ่ม 5 นี้เป็นภำพของคนมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน แบบที่เรียกกันว่ำเทคโนแครต 

มำกกว่ำเป็นภำพพจน์ของนักกำรเมือง เมื่อกลุ่มนี้ไปตั้งพรรคกำรเมืองประชำรัฐ โดยมีอุตตม เป็นหัวหน้ำพรรค ยังมีคน
เสียดำย เพรำะควำมจริงพวกเขำไม่ใช่นักกำรเมืองแต่เป็นเทคโนแครต เทคโนแครตที่เก่งและดีหำได้ยำกอยู่แล้ว ไม่ควร
จะไปสูญเสียพลังไปกับควำมเป็นกำรเมือง บัดนี้เมื่อพ้นออกมำแล้วจึงมีค ำถำมว่ำควรท ำอะไร 

ประเทศไทยที่ติดขัดอยู่ทุกวันนี้ บินไม่ขึ้น ทั้งๆ ที่มีทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำ เพรำะเต็มไปด้วยโครงสร้ำงทำง
อ ำนำจ แต่ขำดโครงสร้ำงทำงปัญญำ 

แม้ในสังคมโบรำณ เช่น ประเทศจีนในยุคซุนชิว-จ้ำนกั๋ว แคว้นใดที่เจ้ำผู้ครองแคว้นขำดที่ปรึกษำเก่งๆ แคว้น
นั้นไปไม่รอด เจ้ำผู้ครองแคว้นคืออ ำนำจ ที่ปรึกษำคือปัญญำ ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สังคมซับซ้อนและมีปัญหำยำกๆ สุด
ประมำณ อ ำนำจที่ขำดปัญญำใช้ไม่ได้ผล 

แล้วโครงสร้ำงทำงปัญญำจะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ต้องมี “กลุ่มเซลล์สมองทำงสังคม” (social neurons) มำกๆ 
และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำย คล้ำยโครงสร้ำงของสมองที่เป็นที่เป็นเครือข่ำยของเซลล์สมอง (neuronal networks) 
ของมนุษย์ ที่ท ำให้มนุษย์มีศักยภำพสูงสุดในกำรเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ ถ้ำสังคมมี “กลุ่มเซลล์สมอง” 
ในเรื่องต่ำงๆ มำก โครงสร้ำงอ ำนำจก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้ำงทำงปัญญำ สังคมสำมำรถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ 

กลุ่มเซลล์สมองทำงสังคม ประกอบด้วยคนจ ำนวนหนึ่ง เป็นกลุ่มเล็กที่ท ำหน้ำที่ทำงปัญญำกล่ำวคือ 
1. รวบรวมข้อมูล (data) 
2. วิเครำะห์ สังเครำะห์ หำควำมหมำยจำกข้อมูล ให้เป็นสำรสนเทศ (information) 
3. วิเครำะห์ สังเครำะห์ information ให้เป็นควำมรู้ เพ่ือกำรใช้งำน (working knowledge) 
4. สื่อสำรควำมรู้ไปสู่สำธำรณะ ผู้ปฏิบัติ และผู้ก ำหนดนโยบำย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ ไปสู่นโยบำยสำธำรณะที่ดี และกำรตัดสินใจทำงนโยบำยที่ดี 
6. ส่งเสริมควำมเข้ำใจในนโยบำยสำธำรณะที่ดี และสำมำรถปฏิบัติได้ 
7. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย และช่วยเหลือแก้ไขข้อติดขัดท ำให้ปฏิบัติได้ 
8. ประเมินกำรปฏิบัติตำมนโยบำย และน ำผลกำรประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับสู่ข้อ 1 เพ่ือพัฒนำนโยบำยให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ควรสังเกตตั้งแต่ข้อ 1 - 8 คือกระบวนกำรทำงปัญญำพัฒนำนโยบำยสำธำรณะอย่ำงครบวงจร กลุ่มคนที่ท ำ
กระบวนกำรนี้จึงอำจเรียกว่ำ “กลุ่มพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ” ถ้ำคนไทยรวมตัวร่วมคิดร่วมท ำเป็นกลุ่มเล็กๆ และ
ท ำงำนทำงปัญญำเช่นนี้ ในเรื่องและระดับต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับนโยบำยชำติ ไปจนถึงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ ก็จะท ำให้ประเทศ
มีพลังทำงปัญญำ กลุ่มเล็กๆ เหล่ำนี้อำจเรียกว่ำ กลุ่มพัฒนำนโยบำยสำธำรณะหรือ กลุ่มศึกษำพัฒนำเรื่องต่ำงๆ 

กลุ่มเล็กๆ ที่เกิดจำกกำรรวมตัวร่วมคิดร่วมท ำเหล่ำนี้ จะเป็นประดุจอิฐบล็อคก้อนใหม่ในกำรสร้ำงประเทศไทย 
ภำยในอิฐบล็อกหรือกลุ่มเซลล์สมองที่ว่ำนี้ จะมีควำมเสมอภำคและภรำดรภำพ ไม่มีใครมีอ ำนำจเหนือใคร แต่มีกำร
เรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติ ซึ่งเป็นอิฐบล็อคท่ีมีควำมเป็นประชำธิปไตย และเนื่องจำกใช้ข้อมูล เหตุผล กำรเรียนรู้ สร้ำง
ควำมรู้ จึงเป็นอิฐบล็อคทำงปัญญำภำยในกลุ่มเช่นนี้จะมีควำมสุขอย่ำงมหำศำล จนบำงคนพูดว่ำมีควำมสุขประดุจบรรลุ
นิพพำนเพรำะทุกคนเท่ำเทียมกัน ลดตัวตน เรียนรู้ และเกิดปัญญำร่วมกัน มีควำมส ำเร็จสูง จึงเป็นอิฐบล็อคแห่ง
ควำมสุข 

ในเมื่อกำรรวมตัวร่วมคิดร่วมท ำเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือท ำงำนสำธำรณะในด้ำนต่ำงๆ ด้วยกระบวนกำรทำงปัญญำ
เช่นนี้ ประเทศจึงเสมือนมีอิฐบล็อกก้อนใหม่มำสร้ำงประเทศ ซึ่งเป็นอิฐบล็อคทำงประชำธิปไตย อิฐบล็อกทำงปัญญำ 
และอิฐบล็อกแห่งควำมสุข แทนที่โครงสร้ำงทำงอ ำนำจเกิดประชำธิปไตยโดยสำระและอัตถะ ทั้งนี้ด้วยสันติวิธี ประเทศ
ประสบควำมล้มเหลวในกำรสร้ำงประชำธิปไตยมำเกือบ 100 ปี เพรำะใช้กำรต่อสู้เชิงอ ำนำจแต่ขำดกำรแทนที่โครงสร้ำง
อ ำนำจด้วยโครงสร้ำงทำงปัญญำ 

สรุปสิ่งที่กลุ่ม 5 ประกอบด้วย สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ อุตตม สำวนำยน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ สุวิทย์  เมษินทรีย์ 
และกอบศักดิ์ ภูตระกูล น่ำจะท ำคือ รวมตัวกันเป็น กลุ่มพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ เป็นกลุ่มเซลล์สมองทำงสังคม ซึ่งท ำ
หน้ำที่ทำงปัญญำ พัฒนำนโยบำยสำธำรณะ เป็นตัวอย่ำงให้คนไทยอ่ืนๆ รวมตัวร่วมคิดร่วมท ำเป็นกลุ่มๆ ในกิจ
สำธำรณะในเรื่องต่ำงๆ ให้เต็มประเทศและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำย 

นโยบำยสำธำรณะที่ดีเป็นปัญญำสูงสุดของชำติใดชำติหนึ่ง เพรำะมีผลกระทบต่อทิศทำงของประเทศ และกำร
ที่ประเทศจะตัดสินใจท ำหรือไม่ท ำอะไรและอย่ำงไร ถ้ำกลุ่ม 5 ที่ว่ำนี้ท ำได้ดีไม่ต้องท ำกำรเมืองเองให้สูญพลังเปล่ำกับ
ควำมเป็นกำรเมืองไปมำก ไม่ว่ำใครมำเป็นรัฐบำลก็ต้องรับนโยบำยสำธำรณะที่ดีไปท ำ หรือเขำจะมำขอให้เข้ำไปช่วย
รัฐบำลในฐำนะคณะรัฐมนตรีเชิงเทคโนแครตก็ได้ โดยไม่ต้องไปสู้รบปรบมือกับใครในทำงกำรเมือง 

ขอให้สังคมไทยท ำควำมเข้ำใจเรื่อง กลุ่มเซลล์สมองทำงสังคม เช่น กลุ่มพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ แล้วพยำยำม
ท ำให้มำกก็จะเกิดอิฐบล็อคก้อนใหม่ในกำรสร้ำงประเทศไทย ที่มีพลังทำงประชำธิปไตย พลังทำงปัญญำ และพลังทำง
ควำมสุข ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงประเทศขั้นพ้ืนฐำน (Transformation) ไปสู่ควำมเจริญอย่ำงแท้จริง ด้วยสันติวิธีบน
เส้นทำงมัชฌิมำปฏิปทำ หรือเส้นทำงสำยปัญญำ ซึ่งเป็นเส้นทำงแห่งควำมเป็นเหตุเป็นผลล้วนๆ โดยไม่แบ่งข้ำงแบ่งขั้ว 
อันประกอบไปด้วยไมตรีจิต 

นพ.ประเวศ วะส ี
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650734?utm_source=category&utm_medium=internal_refer
ral 
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กลยุทธ์ ถอย ทาง”ยุทธศาสตร์” พลังประชารัฐ กับ การปรับครม. 
 

 
 

หำกกำรปรับครม.เป็นไปตำม “น้ ำเสียง” อันออกมำจำกปำก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประสำนกับอำกำร
แย้มยิ้มอำรมณ์ดีอย่ำงเป็นพิเศษของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นั่นก็คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่มีกำรควบต ำแหน่งใหม่ กับรองนำยกรัฐมนตรี  นั่นก็คือ นำยสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ ยังคงนั่งอยู่กับเก้ำอ้ีกระทรวงอุตสำหกรรม และ นำยอนุชำ นำคำศัย เข้ำไปแทนที่ นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่
กระทรวงอุดมศึกษำและกำรวิจัย โดย นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร ยึดครองทั้งรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพลังงำน เท่ำกับทุกอย่ำงเรียบร้อยโรงเรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เท่ำกับพรรคพลังประชำรัฐไม่ได้รับกำร
ขำนรับเหมือนที่ปรำกฏออกมำเป็นมติพรรค เท่ำกับเหมือนไม่มีเสียงชโยโห่ร้องเมื่อมีกำรเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ให้ไปอยู่มหำดไทยเกิดขึ้น ก็อย่ำเพ่ิงส่งเสียงแซร่ร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มำกนัก เพราะนี่คือ
สถานการณ์พึง”ระวัง”มากกว่าจะ”ชะล่า”ใจ 

กำรยุติต ำแหน่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อยู่ที่รองนำยกรัฐมนตรี เพียงต ำแหน่งเดียว กำรไม่ยืนยันควำมเป็น
เจ้ำข้ำวเจ้ำของโควต้ำกระทรวงพลังงำนของพรรคพลังประชำรัฐ  ด้ำนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำกลุ่มกุมอ ำนำจ”ใหม่”ใน
พรรคพลังประชำรัฐมิได้ด ำเนินยุทธวิธีแบบ”รุกตะบัน” หำกพึงพอใจใน”ชัยชนะ”ที่ได้มำในระดับแน่นอนหนึ่ง 
ขณะเดียวกัน ด้ำนหนึ่ง ในเมื่อเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริงคือกำรดันหัวหน้ำพรรคให้ไปยึดครองกระทรวงบำงกระทรวงอันมี
ผลต่อกำรเลือกตั้ง และเป้ำหมำยส ำคัญที่ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยืนยันตั้งแต่ก่อนและหลังเลือกตั้งคือกระทรวง
พลังงำน มีหรือที่พรรคพลังประชารัฐจะยอมยึดกุมลัทธิ”ทิ้งกลางคัน” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อำจสำมำรถแย้มยิ้มอำรมณ์ดีได้เพรำะดู เหมือนจะสกัดควำมฮึกห้ำวเหิมหำญอันมำ
จำกพรรคพลังประชำรัฐได้ด้วยควำมยินยอมพร้อมใจจำก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่สภำพกำรณ์นี้ก็เสมอเป็นเพียง
สภำพกำรณ์ในลักษณะ”ชั่ว ครำว”เท่ำนั้น 

สรุปตามส านวนทหาร พรรคพลังประชารัฐท าศึกกดดันจนยึด ครองพรรคจาก”กลุ่ม 4 กุมาร”ได้ส าเร็จด้วย
กลยุทธ์อันแยบยล มีอะไรอีกหรือที่จะสกัดมิให้พวกเขารุกคืบไปอีกเพียงแต่เม่ือใดเท่านั้น 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2277117 
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