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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ข่าว กกต. / ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง 6 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กกต. ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 7 
3 เนชั่นออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยประกาศ กกต. ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 8 
4 ไทยรฐัออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. “วัฒนา” พลังประชารฐั เป็น ส.ส.ล าปาง เขต 4 9 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “สมชัย” ร้อง กกต. สอบจรรยาบรรณ “จรุงวิทย์” 10 
6 MGR ออนไลน์ “สมชัย” ยื่นสอบจรรยาบรรณเลขาฯ กกต. ให้ถ่อไปล าปางให้ปากค า  11 
7 เดลนิิวส์ออนไลน์ จี้ กกต. สอบ 'จรุงวิทย์' สร้างเงื่อนไข การให้ปากค าโกงเลือกตั้ง 13 
8 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ “สมชัย” ร้อง กกต.สอบจรรยาบรรณ “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” 15 
9 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชยั'โมโหจัด! จี ้กกต. สอบ 'จรุงวิทย์' สร้างเงื่อนไขให้ปากค าโกงเลือกตั้ง 16 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ มท. สัง่ทุกจังหวัด เตรยีมจัดท างบฯ ปี 64 รับหย่อนบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น 18 
2 แนวหน้าออนไลน์ มท. สั่งทุกจังหวัดเตรียมจัดท างบฯ ปี 64 รับหย่อนบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นยุคโควิด 19 
3 MGR ออนไลน์ สั่ง อปท.เพิ่มงบฯ 64 สนองเลือกตั้งท้องถิ่น 20 
4 เนชั่นออนไลน์ มท.สั่งด่วนทุกจังหวัด! เตรียมจัดท างบฯปี 64 รับเลือกตั้งท้องถิ่น 21 
5 มติชนออนไลน์ ปลัด มท. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด แจง้ผู้ว่าฯทั่วประเทศ เตรียมงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 22 
6 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ “ธนาธร” เห็นดว้ยนริโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง 23 
7 แนวหน้าออนไลน์ ปลดล็อกความแค้น! 'ธนาธร'ออกตัว หนุนนิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง 24 
8 เดลนิิวส์ออนไลน์ 'วัฒนา' รายงานตัวต่อสภาฯ ส่งผล พปชร. มี 121 ส.ส. 25 
9 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ ส.ส.ใหม่ล าปางยันไม่เคยท าผิด กม.เลือกตั้ง 26 
10 The standard ออนไลน์ วัฒนา รายงานตัวเป็น ส.ส. ล าปาง หลัง กกต. รับรอง 27 
11 มติชนออนไลน์ ปชป. ยังไม่จบ ลูกพรรคจี้ “จุรินทร์”เปลี่ยนตัว รมต. 28 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ตั๊นมีลุ้น! เสียบเก้าอ้ีคุณหญิงกัลยา 29 
13 เดลนิิวส์ออนไลน์ ปชป. ยังป่วนจี้ 'จุรินทร์' เร่งปรับ 'คุณหญิงกัลยา' พ้นเสมา 2 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 มติชนออนไลน์ ชาวกรุงเก่า ช ู3 นิ้วแนน่บึงพระราม ลั่น ‘อยุธยาจะไม่ทน’ จี้ยุบสภา 31 
15 คมชัดลึกออนไลน์ "พิชัย" เตือน รมต. คนนอก ถอนตัวก่อนเสียคนเหมือนสมคิด 32 
16 มติชนออนไลน์ ‘พิชัย’ เตือน รมต. คนนอก ถอนตัวก่อนเสียคน หากแก้ ศก.ไม่ได้ 34 
17 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ “พิชัย” เตือน รมต.คนนอกถอนตัวก่อนเสียคน 36 

บทความ / การ์ตูน 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ เป้าหมาย ของ # เยาวชนปลดแอก มากับ เสียงตะโกน ออกไป  37 
2 มติชนออนไลน์ ยุบสภา : สมหมาย ปาริจฉัตต์ 38 
3 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
แฟลชม็อบภาค 2 จุดติดยืดเยื้อ ย้ าพิษเศรษฐกิจ เติมเชื้อยุบสภา 40 

4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดใจ “สุวัจน์” จากยุค "เสียบเพื่อชาติ" สู่ "การถอยเพื่อชาติ" 43 
5 เนชั่นออนไลน์ 'ยุบสภา' ปากกล้าขาสั่น เอาจริงหรือแค่เอาใจม็อบ 45 
6 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง - ดูหมิ่นม็อบมุ้งม้ิง 47 
7 สยามรฐัออนไลน์ เปิดกระดานแก้รัฐธรรมนูญ 49 
8 ไทยรฐัออนไลน์ หวังว่าจะไม่เหมือนเดิม 51 
9 ไทยรฐัออนไลน์ จะไปได้สักกี่น้ า 52 
10 ไทยรฐัออนไลน์ การ์ตูนเซีย : ทุจริตเลือกต้ังล าปาง 54 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ ง นายเดชา วงษ์มาก ผู้ตรวจการ เขต 5 นายภูมิ พิทักษ์ กองแก้ว พนักงาน  
ตามสัญญาจ้าง และนายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  6 
และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล อ าเภอสิชล เพ่ือติดตามการด าเนินงานและการขับเคลื่อน
กิจกรรมของ ศส.ปชต. พร้อมทั้งมอบนโยบายและขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่  ณ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มศนูยส์ง่เสริมพฒันาประชาธปิไตยต าบล อ าเภอสชิล 
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเดชา วงษ์มาก ผู้ตรวจการ เขต 5 นายภูมิ พิทักษ์ กองแก้ว พนักงานตามสัญญาจ้าง 
และนายภัทรพล อุดมศักดิ์ สะนะเขต รักษาการผู้ อ านวยการฝ่ ายกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  6  
และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือติดตามและรับฟังปัญหา
อุปสรรคในการท างานและรับฟังแนวทางในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบายการท างานเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญก าลังใจ  โดยมี  น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช และพนักงานให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ข่าวอ้างอิง 
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23 กรกฎาคม 2563  

ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 
 
"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ กกต.เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 

เว็บไซต์  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เรื่อง  ผลการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ความว่า ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้วัน
เสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่
ว่าง นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งท่ี 4 ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายวัฒนา สิทธิวัง สังกัดพรรคการเมือง               พลัง
ประชารัฐ 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890724  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890724
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23 กรกฎาคม 2563 - 16:56 น. 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กกต. ผลการเลอืกตั้ง ส.ส. เขต 4 ล าปาง 

 
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ กกต. เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งท่ี 4 

23 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  ผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ความว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ก าหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต าแหน่งที่ว่าง นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายวัฒนา สิทธิวัง สังกัดพรรคการเมือง พลังประชารัฐ 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/437986?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437986?adz
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23 กรกฎาคม 2020 เวลา 18:01  

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ กกต. ผลการเลอืกตัง้ ส.ส. เขต 4 ล าปาง 

 
 
เว็ปไซต์ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งท่ี 4 จังหวัดล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563  

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ความว่า 
ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายวัฒนา สิทธิวัง สังกัดพรรคการเมือง พลังประชารัฐ 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13804  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378786737/  
 

  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13804
https://www.nationtv.tv/main/content/378786737/
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ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ค. 2563 20:02 น. 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. “วัฒนา” พลังประชารัฐ เป็น ส.ส.ล าปาง เขต 4 

 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ให้ “วัฒนา สิทธิวัง” จากพรรคพลังประชารัฐ เป็น ส.ส.ล าปาง เขต 

4 
วันที่ 23 ก.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง  เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน คือ นายวัฒนา สิทธิวัง สังกัด
พรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1896203  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1896203
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23 Jul 2020 15:38 น.  

“สมชัย” ร้อง กกต. สอบจรรยาบรรณ “จรุงวิทย”์ 
 

 
 
“สมชัย” เดือดร้องกกต.สอบจรรยาบรรณ “จรุงวิทย์ “อัดไม่รู้ กกต.ใช้อะไรคิด เหตุอยู่กทม.แต่ร่อนหนังสือให้ไปให้
ปากค าทุจริตเลือกตั้งท่ีล าปาง ชี้เป็นการสร้างภาระประชาชน  

วันที่ 23 ก.ค.2563  นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  อดีต กกต. เข้ายื่นหนังสือต่อประธาน กกต. ขอให้ตั้ง
คณะกรรมการสอบจรรยาบรรณ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. กรณีกกต.มีมติให้ส านักงานกกต.เชิญตนเองมา
ให้ข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยนายสมชัย กล่าวว่า ตนไม่ติดใจเรื่องการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนที่จะสอบสวนเรื่องร้องเรียนทุจริตแล้วเสร็จ แต่เห็นว่ากกต.มีมติให้เชิญตนให้ข้อมูล
ต้ังแต่เม่ือวันที่ 14  ก.ค. แต่พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กลับให้กกตจ.ล าปางมีหนังสือเชิญตนไปให้ข้อมูลจังหวัดแทนที่จะให้ข้อมูลที่
ส านักงานกกต.ส่วนกลาง ซ้ าหนังสือที่ออกจากจ.ล าปางมาถึงตนก็ล่าช้าโดยมาถึงบ่ายวันที่ 22 ก.ค.ที่กกต.มีการประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว  

และเม่ือถามการเดินทางไปให้ปากค าที่ล าปางก็ได้รับการชี้แจงว่าตามระเบียบของกกต.ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ได้เพราะตนยังไม่ใช่พยานเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล ซึ่งตนเห็นว่าการท างานลักษณะนี้ใช้ไม่ได้ การที่กกต.ขอข้อมูลจาก
ประชาชนไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขที่เป็นภาระให้กับประชาชนมากขนาดนี้ แม้จะอ้างว่าระเบียบข้อบังคับ  แต่ก็เชื่อว่า
กกต.เองมีอ านาจที่จะสั่งให้ตนมาให้ข้อมูลที่ส านักงานกกต. ส่วนกลางได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/443022  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/443022
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เผยแพร:่ 23 ก.ค. 2563 15:40   โดย: ผูจ้ัดการออนไลน์  

“สมชัย” ยื่นสอบจรรยาบรรณเลขาฯ กกต. ให้ถ่อไปล าปางให้ปากค า แถมไมอ่อกเงินให้ 

 
อดีต กกต.มาตามนัด ยื่น ปธ.กกต.สอบจรรยาบรรณ “จรุงวิทย์” จวกไม่รู้ใช้อะไรคิด เหตุอยู่ กทม.แต่ร่อนหนังสือ
ให้ไปให้ปากค าทุจริตเลือกตั้งที่ล าปาง ซ้ าไม่ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ ชี้เป็นการสร้างภาระ ปชช.ท าไร้คนร่วมมือให้
ข้อมูล 

วันนี้ (23 ก.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เข้ายื่นหนังสือต่อประธาน กกต.
ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบจรรยาบรรณ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กรณี กกต.มีมติให้ส านักงาน กกต.
เชิญตนเองมาให้ข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยนายสมชัยกล่าวว่า ตนไม่ติดใจ
เรื่องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนที่จะสอบสวนเรื่องร้องเรียนทุจริตแล้วเสร็จ  แต่เห็นว่า กกต.มีมติให้เชิญ
ตนให้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ก.ค. แต่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์กลับให้ กกต.ล าปางมีหนังสือเชิญตนไปให้ข้อมูลที่จังหวัด แทนที่
จะให้ข้อมูลที่ส านักงาน กกต.ส่วนกลาง ซ้ าหนังสือที่ออกจาก จ.ล าปาง มาถึงตนก็ล่าช้า โดยมาถึงบ่ายวันที่ 22 ก.ค.ที่ 
กกต.มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว และเมื่อถามการเดินทางไปให้ปากค าที่ล าปางก็ได้รับการชี้แจงว่าตาม
ระเบียบของ กกต.ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เพราะตนยังไม่ใช่พยาน เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล ตนเห็นว่าการท างานลักษณะ
นี้ใช้ไม่ได้ การที ่กกต.ขอข้อมูลจากประชาชนก็ไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขที่เป็นภาระให้ประชาชนมากขนาดนี้ แม้จะอ้างว่า
ระเบียบข้อบังคับ แต่ก็เชื่อว่า กกต.เองมีอ านาจที่จะสั่งให้ตนมาให้ข้อมูลที่ส านักงาน กกต.ส่วนกลางได้ 

“ผมไม่ได้แย้งเรื่องการรับรองผล กกต.มีสิทธิรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แต่ค าถามคือ กกต.ใช้อะไรคิดที่ว่า
ผมอยู่กรุงเทพฯ แต่สั่งให้ไปให้ปากค าที่ จ.ล าปาง โดยต้องบินไปและออกค่าใช้จ่ายเอง ถ้าท่านไม่เรียกผมไม่เป็นปัญหา 
แต่ท่านเรียกผมท าไม และเรียกผมด้วยวิธีการแบบนี้ท าไม ถ้าระเบียบ กกต.เป็นแบบนี้ ผมไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
ในลักษณะที่ต้องเดินทางไปให้ถ้อยค าที่ล าปาง วันนี้จึงปฏิเสธไป ถ้าเชิญมาที่นี่ผมยินดีออกค่าใช้จ่าย ค่ารถมาเองได้ แต่
ถ้าไปล าปางโดยไม่มีระเบียบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ผมไม่ไป ต้องต่อสู้บนหลักการนี้ กกต.จะเรียกร้องให้ประชาชน
เสียสละมากเกินไปไม่ได้ กรณีผมคือกรณีตัวอย่าง ถ้า กกต.ต้องการแสวงหาข้อเท็จจริงจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน กกต. ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเลขาฯ กกต.แต่ละคนรับเงินเท่าไหร่ ประชาชนซึ่งไม่มีเงินเดือนคุณจะต้องให้
เขาออกค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเพ่ือให้ความร่วมมือกับ กกต. เราคิดว่าหลักการนี้ใช้ไม่ได้” นายสมชัยกล่าวอย่างมีอารมณ์ 
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินการของส านักงาน กกต.โดยเลขาธิการ กกต.แล้วเห็นว่า เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการขาดจรรยาบรรณขอผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระ และหัวหน้าหน่วย
ธุรการขององค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 21 หมวด 3 จริยธรรมทั่วไป ที่ระบุว่า “ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้” และ ข้อ 23 ที่ระบุว่า “ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง โปรงใส ปราศจากอคติ” จึงขอให้ประธาน 
กกต.และกรรมการ กกต.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และหากพบว่ามีการกระท าความผิดจริงให้มีการตั้ง
คณะกรรมการสอบการประพฤติผิดจริยธรรรมของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยธุรการขององค์กรอิสระ  เพ่ือให้ กกต.
และส านักงาน กกต.สามารถปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000075675  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000075675
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พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.43 น. 

จี้ กกต. สอบ 'จรุงวิทย'์ สร้างเงื่อนไข การให้ปากค าโกงเลือกตั้ง 
“สมชัย”จี้กกต.สอบจรรยาบรรณ “จรุงวิทย์“ ปมสร้างเงื่อนไขเป็นภาระ ให้ปากค าทุจริต
เลือกต้ังล าปาง ซัดอยู่กทม.แต่ให้ไปล าปาง-ให้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. เข้ายื่นหนังสือต่อประธานกกต. ขอให้ตั้งคณะกรรมการ

สอบจรรยาบรรณพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. กรณีกกต.มีมติให้ส านักงานกกต.เชิญตนเองมาให้ข้อมูลการ
ทุจริตการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยนายสมชัย กล่าวว่า ตนไม่ติดใจเรื่องการประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งไปก่อนที่จะสอบสวนเรื่องร้องเรียนทุจริตแล้วเสร็จ แต่เห็นว่ากกต.มีมติให้เชิญตนให้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 14  
ก.ค. แต่พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กลับให้กกตจ.ล าปางมีหนังสือเชิญตนไปให้ข้อมูลจังหวัดแทนที่จะให้ข้อมูลที่ส านักงานกกต.
ส่วนกลาง 

ซ้ าหนังสือที่ออกจากจ.ล าปางมาถึงตนก็ล่าช้าโดยมาถึงบ่ายวันที่ 22 ก.ค.ที่กกต.มีการประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งไปแล้ว และเมื่อถามการเดินทางไปให้ปากค าที่ล าปางก็ได้รับการชี้แจงว่าตามระเบียบของกกต.ไม่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้เพราะตนยังไม่ใช่พยานเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล ซึ่งตนเห็นว่าการท างานลักษณะนี้ใช้ไม่ได้ การที่กกต.ขอข้อมูล
จากประชาชนไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขที่เป็นภาระให้กับประชาชนมากขนาดนี้ แม้จะอ้างว่ าระเบียบข้อบังคับ  แต่ก็เชื่อ
ว่ากกต.เองมีอ านาจที่จะสั่งให้ตนมาให้ข้อมูลที่ส านักงานกกต. ส่วนกลางได้ 

“ผมไม่ได้แย้งเรื่องการรับรองผล กกต.มีสิทธิรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แต่ค าถามคือ กกต.ใช้อะไรคิดที่ว่า
ผมอยู่กรุงเทพแต่สั่งให้ไปให้ปากค าที่จ.ล าปาง โดยต้องบินไปและออกค่าใช้จ่ายเอง  ถ้าท่านไม่เรียกผมไม่เป็นปัญหา แต่
ท่านเรียกผมท าไมและเรียกผมด้วยวิธีการแบบนี้ท าไม ถ้าระเบียบกกต.เป็นแบบนี้ผมไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ใน
ลักษณะที่ต้องเดินทางไปให้ถ้อยค าที่ล าปางวันนี้จึงปฏิเสธไป  ถ้าเชิญมาท่ีนี่ ผมยินดีออกค่าใช้จ่าย ค่ารถมาเองได้ แต่ถ้า
ไปล าปางโดยไม่มีระเบียบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ผมไม่ไป ต้องต่อสู้บนหลักการนี้  กกต.จะเรียกร้องให้ประชาชน
เสียสละมากเกินไปไม่ได้ กรณีผมคือกรณีตัวอย่างถ้ากกต.ต้องการแสวงหาข้อเท็จจริงจะต้องอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  กกต.  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเลขากกต. แต่ละคน รับเงินเท่าไร ประชาชนซึ่งไม่มีเงินเดือนคุณจะต้องให้
เขาออกค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเพ่ือให้ความร่วมมือกับกกต. เราคิดว่าหลักการนี้ใช้ไม่ได้” นายสมชัย  กล่าวอย่างมีอารมณ์ 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการด าเนินการของส านักงานกกต.โดย เลขาธิการ กกต.แล้วเห็นว่ า อาจแสดงให้เห็นถึง
การขาดจรรยาบรรณขอผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระและหัวหน้า หน่วย
ธุรการขององค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 21 หมวด 3 จริยธรรมทั่วไป ที่ระบุว่า "ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลัง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

ความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้" และ ข้อ 23 ที่ระบุว่า "ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ" 

ดังนั้นจึงขอให้ประธน กกต.และกรรมการ กกต.ให้มีการด าเนินตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และหาก
พบว่ามีการกระท าความผิดจริงให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบการประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยธุรการขององค์การอิสระ เพ่ือให้กกต.และส านักงาน กกต.สามารถปฏิบัติงานในภายภาคหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับของประชาชน.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786367  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/786367
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23 ก.ค. 2020 15:46:38  

“สมชัย” ร้อง กกต.สอบจรรยาบรรณ “พ.ต.อ.จรุงวิทย์”  

 
 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 ก.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ายื่นหนังสือ

ต่อประธาน กกต. ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบจรรยาบรรณ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กรณี กกต.มีมติให้
ส านักงาน กกต.เชิญตนมาให้ข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง 

โดยนายสมชัย กล่าวว่า ไม่ติดใจเรื่องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนที่จะสอบสวนเรื่องร้อง เรียน
ทุจริตแล้วเสร็จ แต่เห็นว่า กกต.มีมติให้เชิญตนให้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม แต่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กลับให้ กกต.
จังหวัดล าปาง มีหนังสือเชิญตนไปให้ข้อมูลจังหวัด แทนที่จะให้ข้อมูลที่ส านักงาน กกต.ส่วนกลาง และหนังสือที่ออกจาก
จังหวัดล าปางมาถึงตนก็ล่าช้า โดยมาถึงบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ กกต.มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว 

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า เมื่อถามการเดินทางไปให้ปากค าที่ จ.ล าปาง  ก็ได้รับการชี้แจงว่าตามระเบียบของ 
กกต.ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เพราะตนยังไม่ใช่พยาน เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล ซึ่งตนเห็นว่าการท างานลักษณะนี้ใช้ไม่ได้ 
การที่ กกต.ขอข้อมูลจากประชาชน ไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขท่ีเป็นภาระให้กับประชาชนมากเช่นนี้ แม้จะอ้างว่าระเบียบ
ข้อบังคับ แต่เชื่อว่า กกต.มีอ านาจที่จะสั่งให้ตนมาให้ข้อมูลที่ส านักงาน กกต. ส่วนกลาง ที่ กทม.ได ้

“ผมไม่ได้แย้งเรื่องการรับรองผล กกต.มีสิทธิรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แต่ค าถาม คือ กกต.ใช้อะไรคิดที่ว่า
ผมอยู่กรุงเทพฯ แต่สั่งให้ไปให้ปากค าที่จังหวัดล าปาง โดยต้องบินไปและออกค่าใช้จ่ายเอง ถ้าท่านไม่เรียกผม ไม่เป็น
ปัญหา แต่ท่านเรียกผมท าไม และเรียกผมด้วยวิธีการแบบนี้ท าไม ถ้าระเบียบ กกต.เป็นแบบนี้ ผมไม่พร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในลักษณะที่ต้องเดินทางไปให้ถ้อยค าท่ีจังหวัดล าปาง วันนี้จึงปฏิเสธไป ถ้าเชิญมาท่ีนี่ ผมยินดีออกค่าใช้จ่ายค่ารถ
มาเองได้ แต่ถ้าไปจังหวัดล าปางโดยไม่มีระเบียบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ผมไม่ไป  ต้องต่อสู้บนหลักการนี้ กกต.จะ
เรียกร้องให้ประชาชนเสียสละมากเกินไปไม่ได้ กรณีผมคือกรณีตัวอย่าง ถ้า กกต.ต้องการแสวงหาข้อเท็จจริง  จะต้อง
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน กกต. ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเลขา กกต.แต่ละคน รับเงินเท่าไหร่ ประชาชนซึ่งไม่
มีเงินเดือน คุณจะต้องให้เขาออกค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเพ่ือให้ความร่วมมือกับ กกต. เราคิดว่าหลักการนี้ใช้ไม่ได้” นายสม
ชัย กล่าว 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f194e6ee3f8e40af1469f7ab  

https://www.mcot.net/viewtna/5f194e6ee3f8e40af1469f7ab
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วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.10 น. 

'สมชัย'โมโหจัด! จี้ กกต. สอบ 'จรุงวิทย'์ สร้างเงื่อนไขให้ปากค าโกงเลือกตั้ง 

 
"สมชัย"เดือด! ร้อง"กกต."สอบจรรยาบรรณ"จรุงวิทย์" อัดไม่รู้"กกต."ใช้อะไรคิด เหตุอยู่กทม.แต่ร่อนหนังสือให้
ปากค าทุจริตเลือกตั้งต้องออกค่าเครื่องเองร่วมหม่ืนบาทบินไปให้ข้อมูลจ.ล าปาง อัดกกต.สร้างภาระปชช.ท าให้ไร้
คนร่วมมือให้ข้อมูล 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต  
กกต.เข้ายื่นหนังสือต่อประธาน กกต.ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบจรรยาบรรณ  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.
กรณี กกต.มีมติให้ส านักงาน กกต.เชิญตนเองมาให้ข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง 

โดย นายสมชัย กล่าวว่า ตนไม่ติดใจเรื่องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนที่จะสอบสวนเรื่องร้องเรียน
ทุจริตแล้วเสร็จ แต่เห็นว่า กกต.มีมติให้เชิญตนให้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ก.ค.แต่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กลับให้ กกต.จังหวัด
ล าปาง มีหนังสือเชิญตนไปให้ข้อมูลจังหวัด แทนที่จะให้ข้อมูลที่ส านักงาน  กกต.ส่วนกลาง ซ้ าหนังสือที่ออกจาก จ.
ล าปาง มาถึงตนก็ล่าช้าโดยมาถึงบ่ายวันที่ 22 ก.ค.ที่ กกต.มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว 

"ผมไม่ได้แย้งเรื่องการรับรองผล กกต.มีสิทธิ์รับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แต่ค าถามคือ กกต.ใช้อะไรคิดที่ว่าผม
อยู่กรุงเทพฯ แต่สั่งให้ไปให้ปากค าที่ จ.ล าปาง โดยต้องบินไปและออกค่าใช้จ่ายเอง เมื่อถามการเดินทางไปให้ปากค าที่ 
จ.ล าปาง ก็ได้รับการชี้แจงว่า ตามระเบียบของ กกต.ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย เพราะผมยังไม่ใช่พยาน เป็นเพียงผู้ให้
ข้อมูล ถ้าท่านไม่เรียกผมไม่เป็นปัญหา แต่ท่านเรียกผมท าไม และเรียกผมด้วยวิธีการแบบนี้ท าไม ถ้าระเบียบ กกต.เป็น
แบบนี้ผมไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ในลักษณะที่ต้องเดินทางไปให้ถ้อยค าที่ จ.ล าปาง วันนี้จึงปฏิเสธไป ถ้าเชิญมาที่นี่ 
ผมยินดีออกค่าใช้จ่าย ค่ารถมาเองได้ แต่ถ้าไป จ.ล าปาง โดยไม่มีระเบียบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ผมไม่ไป ต้องต่อสู้บน
หลักการนี้ กกต.จะเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละมากเกินไปไม่ได้ กรณีผมคือกรณีตัวอย่าง ถ้า กกต.ต้องการแสวงหา
ข้อเท็จจริง จะต้องอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน กกต. , ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเลขาฯ กกต.แต่ละคนรับเงิน
เท่าไร ประชาชนซึ่งไม่มีเงินเดือน คุณจะต้องให้เขาออกค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเพ่ือให้ความร่วมมือกับ กกต.เราคิดว่าหลักการ
นี้ใช้ไม่ได้" นายสมชัย กล่าวอย่างมีอารมณ์ 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถงึการด าเนินการของส านักงาน กกต.โดย เลขาธิการ กกต.แล้วเห็นว่า เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการขาดจรรยาบรรณขอผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระและหัวหน้า หน่วย
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ธุรการขององค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 21 หมวด 3 จริยธรรมทั่วไป ที่ระบุว่า "ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้" 

และข้อ 23 ที่ระบุว่า "ต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง 
โปรงใส ปราศจากอคติ" ดังนั้น จึงขอให้ประธาน กกต.และกรรมการ กกต.ให้มีการด าเนินตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น และหากพบว่ามีการกระท าความผิดจริงให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบการประพฤติผิดจริยธรรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยธุรการขององค์การอิสระ เพ่ือให้ กกต.และส านักงาน กกต.สามารถปฏิบัติงานในภายภาคหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทีย่อมรับของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507241/preview  
  

https://www.naewna.com/politic/507241/preview
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23 กรกฎาคม 2563  

มท. สั่งทุกจังหวัด เตรียมจัดท างบฯ ปี 64 รับหย่อนบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัด ด่วนที่สุด เตรียมจัดท างบฯ ปี 64 รับหย่อนบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยมีเนื้อหาระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายฯ ปี64 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอให้ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า รวมถึง
การจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social 
Distancing) โดยก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน (หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือ แอลกอฮอล์) เป็นต้น โดย
พิจารณาน าข้อเสนอที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในกรณีการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาประกอบการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติม
กรณีดังกล่าว ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890673   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890673
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วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.01 น. 

มท. สั่งทุกจังหวัดเตรียมจัดท างบฯ ปี 64 รับหย่อนบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นยุคโควิด 

 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ทั่วประเทศ ลงวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายฯ ปี64 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอให้ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า รวมถึง
การจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) โดยก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน (หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือ แอลกอฮอล์) เป็นต้น โดยพิจารณา
น าข้อเสนอที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในกรณีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาประกอบการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติม
กรณีดังกล่าว ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507151  
  

https://www.naewna.com/politic/507151
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เผยแพร่: 23 ก.ค. 2563 14:05   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

สั่ง อปท.เพิ่มงบฯ 64 สนองเลือกตั้งท้องถิ่น ใช้ “โมเดลล าปาง” ลดแออัด เคาะผู้มีสิทธิ
หน่วยละ 600 คน อสม.2 แสนช่วยคัดกรอง 

 
วันนี้ (23 ก.ค.) มีรายงานจากกระทวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มี

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอให้ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ในจังหวัด
เตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) โดยก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน (หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือ แอลกอฮอล์) เป็นต้น 

โดยให้พิจารณาน าข้อเสนอที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) ใช้ในกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง  เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง มา
ประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ พบว่าแต่ละจังหวัดจะต้องจัดการอบรมบุคลากรทั้งคณะกรรมการประจ าหน่วย กทม.  และ อบจ.5 คน 
เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต.จ านวน 3 คน รวมถึงเพ่ิมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่จะเข้ามาช่วย
คัดกรองผู้ไปใช้สิทธิหน่วยเลือกตั้ง ละ 3 คน  

ข้อมูลจากการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ล่าสุดพบว่า มีหน่วยเลือกตั้ง 92,320 หน่วย หากใช้ อสม.3 คน เข้ามา
ช่วยคัดกรองจะใช้ อสม.ทั้งสิ้นรวมกว่า 276,960 คน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000075601  
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000075601
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23 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:38  

มท.สั่งด่วนทุกจังหวัด!  
เตรียมจัดท างบฯปี 64 รับเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
เปิดค าสั่ง "มหาดไทย" สั่งด่วนทุกจังหวัด เตรียมจัดท างบฯ ปี 64 รับหย่อนบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามค าสั่ง "ด่วนที่สุด"ถึงผู้ว่า
ราชการจั งหวัดทั่ วประเทศ  ลงวันที่  22 ก.ค.ที่ ผ่ านมา  เ พ่ือเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาระบุ
ว่า กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายฯ  ปี64 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอให้ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเตรียมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการ
ล่วงหน้า รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) โดยก าหนดจ านวนผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง ไว้ ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ ง ไม่ เกิน  600 คน  การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน (หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือ แอลกอฮอล์) เป็น
ต้น โดยพิจารณาน าข้อเสนอที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในกรณี
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง  เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาประกอบการ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณ
เพ่ิมเติมกรณีดังกล่าว ในข้อบัญญัติ ละเทศบัญญัติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13792?nwb=  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13792?nwb
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วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 - 22:50 น.  

ปลัด มท. ส่งหนังสือ ดว่นที่สุด แจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ เตรียมงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2278563  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2278563
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“ธนาธร” เห็นด้วยนิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง  

 
 
รัฐสภา 23 ก.ค. “ธนาธร” เห็นด้วยนิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง ชี้หนทางปรองดองส าคัญ คือ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ วางกติกาใหม่ร่วมกัน 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่อนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป 
ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎร เชิญแกนน า นปช. และกลุ่มพันธมิตรฯ เข้าวางแนวทางสร้างความปรองดอง ว่า  หลักการส าคัญของการ
สร้างความปรองดอง คือ การคืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย เพราะเมื่อไม่มีความเป็นธรรม ก็ไม่มีความสงบสุข และจาก
บทเรียนที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ องค์กรอิสระ สื่อมวลชน และนักการเมือง 
ดังนั้นถึงเวลาที่ต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง 

“สิ่งส าคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ก าลังเป็นระเบิดเวลา ถ้ายังไม่แก้ไข ไม่ยอมรับความจริง อาจจะเกิดสิ่งที่ทุก
คนไม่อยากเห็น คือ ความรุนแรง วิธีหลีกเลี่ยงมีเพียงวิธีเดียว คือ การกลับเข้ามาหาข้อตกลงร่วมกันใหม่ในการอยู่
ร่วมกันในสังคม โดยที่ทุกฝ่ายยอมรับ ส่วนเรื่องแพ้-ชนะให้ไปคุยในสภาฯ” นายธนาธร กล่าว 

ส่วนที่รัฐบาลพยายามอ้างว่ามีการตั้งกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั้น นายธนาธร กล่าวว่า 
เห็นได้ชัดว่ากรรมาธิการชุดนี้มีความจริงใจอย่างไร ที่ผ่านมาก็สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตลอด ท าให้ขณะนี้ยังไม่
เห็นความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะถอยจุดยืนของตัวเอง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การนิรโทษกรรมจะเป็นทางออกหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ยังมีคนหลายคนที่ยังเจ็บอยู่จาก
ความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แกนน า หลายคนยังอยู่ในเรือนจ า ดังนั้นการคืนความเป็นธรรมให้คน
เหล่านี้ ถือเป็นการปลดล็อก ความแค้นเคือง ความโกรธกับสิ่งที่เกิดข้ึนกับพวกเขาได้.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f193ed2e3f8e40af846e813  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f193ed2e3f8e40af846e813
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วันพฤหัสบดี ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.33 น. 

ปลดลอ็กความแค้น! 'ธนาธร'ออกตัว หนุนนิรโทษกรรมผู้ร่วมชมุนุมทางการเมือง 

 
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่อนุ

กรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม  และ
สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เชิญแกนน า นปช.และกลุ่มพันธมิตรฯ  เข้าวางแนวทางสร้างความปรองดอง ว่า 
หลักการส าคัญของการสร้างความปรองดอง คือ การคืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย เพราะเมื่อไม่มีความเป็นธรรม ก็ไม่มี
ความสงบสุข และจากบทเรียนที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ องค์กรอิสระ 
สื่อมวลชน และนักการเมือง ดังนั้น ถึงเวลาที่ต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง 

"สิ่งส าคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ก าลังเป็นระเบิดเวลา ถ้ายังไม่แก้ไข ไม่ยอมรับความจริง อาจจะเกิดสิ่งที่ทุก
คนไม่อยากเห็น คือ ความรุนแรง วิธีหลีกเลี่ยงมีเพียงวิธีเดียว คือ การกลับเข้ามาหาข้อตกลงร่วมกันใหม่ในการอยู่
ร่วมกันในสังคม โดยที่ทุกฝ่ายยอมรับ ส่วนเรื่องแพ้ชนะให้ไปคุยในสภา" นายธนาธร กล่าว 

ส่วนที่รัฐบาลพยายามอ้างว่ามีการตั้งกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั้น  นายธนาธร กล่าวว่า 
เห็นได้ชัดว่ากรรมาธิการชุดนี้มีความจริงใจอย่างไร ที่ผ่านมาก็สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตลอด ท าให้ขณะนี้ยังไม่
เห็นความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะถอยจุดยืนของตัวเอง 

เมื่อถามว่า การนิรโทษกรรมจะเป็นทางออกหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ยังมีคนหลายคนที่ยังเจ็บอยู่จากความ
ไม่เป็นธรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แกนน า หลายคนยังอยู่ในเรือนจ า ดังนั้น การคืนความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ 
ถือเป็นการปลดล็อก ความแค้นเคือง ความโกรธ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507224/preview  
  

https://www.naewna.com/politic/507224/preview
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พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.51 น. 

'วัฒนา' รายงานตัวต่อสภาฯ ส่งผล พปชร. ม ี121 ส.ส. 

 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่รัฐสภา  นายวัฒนา สิทธิวัง  ส.ส.ล าปาง พรรคพลังประชารัฐ เข้ารายงานตัวต่อส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้การรับรอง เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา   
ส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐมี ส.ส.รวม121 คน โดยนายวัฒนา  กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น 
ส.ส.ล าปาง เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 

จากนั้นน.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคพลังประชารัฐ และคณะ ได้แถลงข่าวขอแสดงความ
ยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับนายวัฒนา  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786354  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/786354


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
 
 

23 ก.ค. 2020 16:46:01  

ส.ส.ใหม่ล าปางยันไม่เคยท าผิด กม.เลือกตั้ง  

 
รัฐสภา 23 ก.ค.-ส.ส.ใหม่ล าปางปฏิญาณตนต่อสภา หลังกกต.รับรองผลเลือกตั้ง ไม่กังวลถูกร้องทุจริต ยืนยันไม่เคย
ท าผิดกฎหมาย  

นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ล าปาง พรรคพลังประชารัฐ ปฏิญาณตนเพ่ือรับต าแหน่งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
หลังเพ่ิงได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งจากกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคมที่ผ่านมา พร้อมให้
สัมภาษณ์กรณีมีค าร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งของพรรคเสรีรวมไทยที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของกกต.  ว่า ไม่กังวลว่า
จะต้องพ้นจากต าแหน่งส.ส. เพราะไม่เคยท าอะไรผิด ที่ผ่านมาการหาเสียงด าเนินการตามกฎหมายทุกข้ันตอน ไม่มีอะไร
เสียหาย และไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเกิดค าร้องการซื้อเสียงในพ้ืนที่ และตนไม่รู้จักคนที่ร้องด้วย  

“เรื่องคดีความให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ผ่านมากกต.เรียกผมไปสอบสวน ซึ่งยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่รู้เรื่องและ
ไม่รู้จักคนที่ถูกแจ้งความด าเนินคดีด้วย ไม่รู้จักแม้กระทั่งบุคคลที่ปรากฏในคลิปที่เข้าไปจ่ายเงินให้ชาวบ้าน ที่ส าคัญไม่ใช่
ผู้ช่วยหาเสียงของผม” นายวัฒนา กล่าว  

นายวัฒนา กล่าวว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คะแนนของตนเป็นอันดับ 2 ซึ่งครั้งนี้ชนะ และ
เป็นไปตามความคาดหมายที่ตั้งไว้ การหาเสียงเข้าทุกหมู่บ้าน เข้าหาประชาชนเกือบทุกหลังคาเรือน เรื่องคดีความให้
เป็นไปตามกฎหมาย ไม่กังวลเพราะไม่เคยท าอะไรผิด.-ส านักข่าวไทย    
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f195c59e3f8e40af146a020  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f195c59e3f8e40af146a020
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23.07.2020  

วัฒนา รายงานตัวเป็น ส.ส. ล าปาง หลัง กกต. รับรอง เติมเสียงซีกรัฐบาล ท่ามกลาง
ร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง 

 
 
วันนี้ (23 กรกฎาคม) ที่อาคารรัฐสภา วัฒนา สิทธิวัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดล าปาง เขต 4 

พรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางมารายงานตัวต่อสภาฯ หลังจากนั้นก่อนการประชุม  ได้กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว ท าให้วัฒนากลายเป็น ส.ส. คนล่าสุดของสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันคือ  
ชุดที่ 25 

ส าหรับ วัฒนา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลให้เป็นผู้ชนะเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่าง 
จากกรณีที ่อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย เสียชีวิต ในการหาเสียงเลือกตั้งมีคู่แข่งคนส าคัญจากซีกฝ่ายค้าน
คือ พรรคเสรีรวมไทย ซึ่งได้มีการร้องเรียนถึงการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการสอบสวนของ กกต. 
อย่างไรก็ตาม กกต. ได้ประกาศรับรองวัฒนาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

ชัยชนะของวัฒนาเป็นการเติมเสียงเพ่ิมให้กับซีกรัฐบาลเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง ส่งผลให้ขณะนี้มี ส.ส. เท่าที่มีอยู่และ
ปฏิบัติหน้าที่ได้รวม 488 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 244 คน 
 
อ้างอิง : https://thestandard.co/vattana-worked-as-a-lampang-mp/  
 
  

https://thestandard.co/vattana-worked-as-a-lampang-mp/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 
 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 - 16:46 น.  

ปชป. ยังไม่จบ ลูกพรรคจี ้“จุรินทร์”เปลี่ยนตวั รมต. รมุดดี“คุณหญิงกัลยา”พ้น“เสมา 2” 

 

 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2278086   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2278086


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 

 
 

วันท่ี 23 ก.ค. 2563 เวลา 17:29 น. 

ตั๊นมีลุ้น! เสียบเก้าอี้คุณหญิงกัลยา 

 
 
ปชป.เริ่มป่วนจี้จุรินทร์ปรับครม.พุ่งเป้า'คุณหญิงกัลยา' ส่วน'ตั๊น จิตภัสร์'จ้องเสียบนั่งเก้าอ้ีรมช.ศธ.แทน  

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์  บรรดาส.ส.และสมาชิก
พรรคบางส่วนไม่พอใจ ที่นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ยืนยันไม่มีการ
เปลี่ยนชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค เพราะต้องการให้หัวหน้าพรรค และคณะผู้บริหาร พิจารณาให้มีการเปลี่ยนตัว
รัฐมนตรี ให้ทันตามก าหนดที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมระบุว่า การจัดท ารายชื่อครม.
ชุดใหม่จะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เพราะไม่ต้องการให้รัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานอยู่ในต าแหน่งต่อไป เนื่องจากจะส่งผล
สียต่อคะแนนนิยมของพรรค 

ส าหรับผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีคือคุณหญิงกัลยา  โสภณพาณิชย์ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งถูก
วิพากวิจารณ์มาตลอดว่าไม่มีงาน กระทั่งมีการจัดงานเลี้ยงที่ม.ราชภัฏสวนดุสิตอย่างกระทันหันแก่บรรดาแกนน าพรรค 
ส.ส. อดีต ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรค เมื่อคืนวันที่ 21ก.ค.63 ซึ่งมีผู้ร่วมงานจ านวนบางตาอย่างน่าผิดสังเกต 

มีรายงานว่า มีส.ส.กลุ่มหนึ่งในพรรค พยายามผลักดันน.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือตั๊น  ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และ
รองเลขาธิการพรรค เข้ามารับต าแหน่งแทนคุณหญิงกัลยา อ้างเป็นเข้ามาในสัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นรัฐมนตรีของพรรค
ประชาธิปัตย์ 

ความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  จ านวนไม่น้อยรู้สึกไม่พอใจต่อท่าทีของคณะผู้บริหารพรรค
ประชาธิปัตย์ ยังนิ่งเฉย แม้ได้มีการสะท้อนปัญหาต่างๆ ข้อเรียกร้อง และน าเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารพรรค ทั้งใน
งานสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสังเกตจากผลการลงคะแนนเลือกเหรัญญิกพรรคคนใหม่  ซึ่งนายจุรินทร์
เสนอชื่อนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีตส.ส.กทม. 

ปรากฏว่าได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 24 เสียง แต่มีผู้งดออกเสียง 21 เสียง ไม่ลงคะแนน 5 เสียง และมี
บัตรเสีย 2 ใบ หากแกนน าพรรคยังเร่งไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆอาจท าให้มีสมาชิกลาออกจากพรรคอีกในอนาคต. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/629097   

https://www.posttoday.com/politic/news/629097
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ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.04 น. 

ปชป. ยังป่วนจี ้'จุรินทร์' เร่งปรับ 'คุณหญิงกัลยา' พ้นเสมา 2  

 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า  ส าหรับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) แม้นายจุริ

นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยืนยันว่า ไม่มีการเปลี่ยน
ชื่อรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ แต่ปรากฏว่ามี ส.ส.และสมาชิกพรรคบางส่วนเกิดความไม่พอใจต่อเรื่องนี้ และยัง
พยายามเคลื่อนไหวให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของพรรคในการปรับครม.รอบนี้   

ขณะเดียวกันตอนนี้อยู่ในระหว่างการส ารวจและประเมินผลการท างานของรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งนายเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค รับไปท านั้น ผลการประเมินจะออกมาภายในสัปดาห์หน้า  
จึงท าให้สมาชิกพรรคส่วนดังกล่าวต้องการให้หัวหน้าและคณะผู้บริหารพรรคเร่งพิจารณาเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี เพ่ือให้ทัน
ก าหนดตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ระบุว่าการจัดท ารายชื่อครม.ชุดใหม่จะเสร็จ
สิ้นภายในกลางเดือนส.ค.นี้ 

และไม่ควรปล่อยให้รัฐมนตรีที่ไม่ค่อยมีผลงาน อยู่ในต าแหน่งต่อไป มิฉะนั้นจะยิ่งส่งผลเสียต่อคะแนนนิยมของ
พรรค ขณะเดียวกัน หลายคนเกรงว่าด้วยสถานการณ์การเมืองโดยรวม อาจท าให้รัฐบาลอายุสั้น เกิดการยุบสภาเร็วกว่าที่คิด 

ส าหรับผู้ที่ถูกพุ่งเป้าของการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี ยังเป็นคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งเห็นได้
จากการที่คุณหญิงกัลยาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ าแก่บรรดาแกนน าพรรค ส.ส. อดีต ส.ส. และรัฐมนตรีข อง
พรรค ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ร่วมงานจ านวนบางตาอย่างน่าผิดสังเกต และมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่างานนี้ถูกจัดขึ้นแบบกะทันหัน และอาจเป็นความพยายามหนึ่งในการกลบเสียงเรียกร้องการปรับครม.ของพรรค  

นอกจากนี้มีสมาชิกพรรคจ านวนไม่น้อยยังรู้สึกไม่พอใจต่อท่าทีของคณะผู้บริหารพรรคที่ยังนิ่งเฉย แม้ได้มีการ
สะท้อนปัญหาต่างๆ ข้อเรียกร้อง และน าเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารพรรค ทั้งในงานสัมมนาและการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีของพรรคแล้วก็ตาม  ทั้งนี้สังเกตได้จากผลการลงคะแนนเลือกเหรัญญิกพรรคคนใหม่ ซึ่ งนายจุรินทร์
เสนอชื่อนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีตส.ส.กทม. 

ปรากฏว่านายสุทธิได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 24 เสียง แต่มีผู้งดออกเสียง 21 เสียง ไม่ลงคะแนน 5 
เสียง และมีบัตรเสีย 2 ใบ ซึ่งผลคะแนนเช่นนี้มีแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจของสมาชิกที่มีต่อผู้บริหารพรรค และถ้า
แกนน าพรรคยังเร่งปรับปรุงแก้ไขใดๆ ก็อาจท าให้มีสมาชิกลาออกจากพรรคอีกในอนาคต 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786382   

https://www.dailynews.co.th/politics/786382
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วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 - 19:22 น.  

ชาวกรุงเก่า ชู 3 นิ้วแน่นบึงพระราม ลั่น ‘อยุธยาจะไม่ทน’ จี้ยุบสภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2278347  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2278347
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24 กรกฎาคม 2563 - 08:40 น. 

"พิชัย" เตือน รมต. คนนอก ถอนตัวก่อนเสียคนเหมือนสมคิด  

 
 
"พิชัย" เตือน รมต. คนนอก ถอนตัวก่อนเสียคนเหมือนสมคิด เพราะจะแก้เศรษฐกิจไม่ได้   ชี้ การชุมนุมจะเพิ่มขึ้น
เร่งรัฐบาลนับถอยหลัง  แนะ เร่งแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 

24 กรกฎาคม 2563 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า การส่งออกเดือนมิถุนายนมีทิศทางที่
จะติดลบหนักอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่การส่งออกเดือนพฤษภาคมติดลบแล้วถึง - 27.9 %  ทั้งนี้เพราะการส่งออก
รถยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยในเดือนมิถุนายนลดลงถึง - 48.71% อีกทั้ง การท่องเที่ยวที่แทบไม่มี การลงทุน
ที่หายไปเกือบหมด บริษัทห้างร้านจ านวนมากที่ต้องปิดตัว มีคนตกงานแล้ว 3.39 ล้านคนและก าลังว่างงานกันถึง 8 ล้าน
คนในไม่ช้า แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่อย่างหนัก   ซึ่งเป็นความจริง 1 ใน 9 ข้อตามท่ีตนได้เตือน พล.อ.ประยุทธ์ ไว้
แล้ว  แต่พล.อ.ประยุทธ์กลับไม่รับฟังและยังส่งโฆษกรัฐบาลออกมาตอบโต้แบบมั่วๆ แถมยังอ้างว่าความนิยมของ พล.อ.
ประยุทธ์ยังดีมาก   

ซึ่งหลังจากตอบโต้ได้ไม่ทันไร ความนิยมของพล.อ.ประยุทธ์กลับยิ่งทรุดหนักลงไปอีก โดยเป็นผลมาจากการ
ชุมนุมของนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและก าลังจะเกิดรวมแล้วกว่า  20 จังหวัดทั่วประเทศเหมือนไฟลามทุ่ง 
เพ่ือขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์  ซึ่งความไม่พอใจของนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เพ่ิมขึ้นและจะเพ่ิมขึ้นอีกเรื่อยๆ  นี้ ตนก็ได้
เตือนพลเอกประยุทธ์ไว้ก่อนแล้วเช่นกัน  

ดังนั้น  จึงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้กลับไปศึกษาความจริง 9 ข้อที่ตนได้เตือนไว้   เพราะจะเป็นจริงเหมือนที่
ตนเคยเตือนทุกครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ทรุดหนักจริงมาตลอดและจะฟ้ืนได้ยากมาก   การปรับ ครม. 
เศรษฐกจิ ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะได้แก้ตัว   ซึ่งเชื่อว่าจากรายชื่อบุคคลที่ปรากฏออกมาตาม
หน้าสื่อ การปรับ ครม. ครั้งนี้ จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ เพราะปัญหาเศรษฐกิจได้สะสมมานานกว่า 6 ปี
แล้ว และความมั่นใจในตัวผู้น าไม่เหลือแล้ว   ชื่อชั้นของบุคคลที่จะเข้ามาดูแลเศรษฐกิจกลับแย่กว่าบุคคลที่ถูกปรับ
ออกไปเสียอีก เมื่อเทียบกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หรือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ที่ถูกเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ แต่ภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันกลับทรุดหนักกว่าในอดีตมาก และถ้า รมต. คนนอกฉลาดพอ  ก็ควรจะต้องถอนตัวก่อนที่จะเสียคน
เหมือนที่นายสมคิดเสียคนและเสียเครดิตเสียชื่อเสียงจนหมดสิ้นไปแล้ว  อีกท้ังยังถูกด่าถูกไล่แบบหมดสภาพ ทั้งนี้เพราะ 
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ครม. เศรษฐกิจใหม่ นอกจากจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงแล้ว ยังต้องเผชิญกับการประท้วงของนักศึกษาและ
คนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน และเป็นข่าวไปท่ัวโลกแล้ว รัฐบาลจะสร้างความม่ันใจให้กลับมาได้อย่างไร ซ่ึงตาม
ข่าวหากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ถอนตัวจริงก็ต้องถือว่านายไพรินทร์ฉลาดมาก และตัดสินใจถูกต้องแล้ว  

ทั้งนี้ แทนที ่พล.อ.ประยุทธ์จะระวังไม่ให้ความนิยมที่แย่อยู่แล้วต้องแย่ลงไปอีก พล.อ.ประยุทธ์ กลับอนุญาตให้
กองทัพซื้อเครื่องบินส าหรับรับรอง VIP ในราคา 1,348.5 ล้านบาท ในขณะที่ประชาชนก าลังอดอยากและล าบากกัน
อย่างมาก ซึ่งไม่ใช่แม้แต่จะเป็นเครื่องบินรบ แค่เป็นเครื่องบินเพื่อความสะดวกสบายของ VIP กองทัพเท่านั้น อีกทั้งยังมี
การขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก และถึงแม้จะอ้างว่าไม่ห้ามการชุมนุม แต่มีการส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ทหาร และ ครู 
อาจารย์ เข้าข่มขู่นักศึกษาและครอบครัวเพ่ือไม่ให้จัดการชุมนุมซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ยิ่งเพ่ิมขึ้น  และเชื่อว่าจะยิ่งท า
ให้การชุมนุมเพ่ิมข้ึนและใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ  

นอกจากนี้ สื่อต่างๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้าพบเพื่อให้ช่วยสร้างภาพพจน์ ปรากฏว่ากลับออกมาต าหนิและโจมตี 
พล.อ.ประยุทธ์กันเป็นจ านวนมาก หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ต าหนิสื่อเรื่องเสนอข่าว VIP ที่เข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว แต่
ติดเชื้อไวรัสโควิดและอาจเกิดการแพร่ระบาดได้ ซึ่งเป็นความผิดของรัฐบาลเอง อีกทั้งสื่อต่างๆ น่าจะเห็นสัญญาณการ
ประท้วงของนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่กระจายไปทั่วประเทศ น่าจะเป็นสัญญาณนับถอยหลังของรัฐบาลนี้แล้ว  

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ควรจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้  ซึ่งเชื่อได้
ว่าการประท้วงน่าจะมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และยากที่จะหยุดยั้งความคิดและความรู้สึกของนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เห็น  
พล.อ.ประยุทธ์ น่าจะเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศ  ทางออกที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเร่งแก้รัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตย และยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว ก่อนที่สถานการณ์จะสายเกินแก้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศคงไม่
อยากให้เป็นเช่นนั้น 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/438027?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/438027?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/438027?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 - 09:59 น.  

‘พิชัย’ เตือน รมต. คนนอก ถอนตัวก่อนเสียคน หากแก้ ศก.ไม่ได ้แนะเร่งแก้  
รธน. เลือกตั้งใหม ่
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2278723  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2278723
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24 ก.ค. 2020 10:08:39  

“พิชัย” เตือน รมต.คนนอกถอนตัวก่อนเสียคน  

 
 
กรุงเทพฯ 24 ก.ค.-  “พิชัย” เตือน รมต.คนนอกถอนตัวก่อนเสียคน เพราะจะแก้เศรษฐกิจไม่ได้  ชี้ การชุมนุมจะ
เพิ่มข้ึน เร่งรัฐบาลนับถอยหลัง  แนะ เร่งแก้รัฐธรรมนูญ แล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากรัฐมนตรี 
ถึงปัญหาเศรษบกิจที่ทรุดหนักมาตลอด และจะฟ้ืนได้อยาก ดังนั้น  การปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งนี้ จะเป็นโอกาส
สุดท้ายของ จะได้แก้ตัว แต่จากรายชื่อบุคคลที่ปรากฏตามหน้าสื่อฯ  มองว่า จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ 
เพราะชื่อของบุคคลที่จะเข้ามาดูแลเศรษฐกิจแย่กว่าบุคคลที่ถูกปรับออก 

“รัฐมนตรีคนนอกควรจะถอนตัวก่อนที่จะเสียคน เหมือนที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
ต้องเสียคน และเสียเครดิต เสียชื่อเสียงจนหมดสิ้นไปแล้ว อีกทั้ง ยังถูกด่าถูกไล่แบบหมดสภาพ” นายพิชัย กล่าว และ
ว่า ตามข่าวหากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ถอนตัวจริง ก็ต้องถือว่านายไพรินทร์ฉลาดมาก  และตัดสินใจถูกต้องแล้ว 
เพราะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้ต้อง แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงแล้ว ยังต้องเผชิญกับการประท้วงของ
นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนด้วย   

นายพิชัย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ชัดเจนว่า  อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้  เชื่อว่าการประท้วงน่าจะมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ   ทางออกที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเร่งแก้รัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตย และยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว ก่อนที่สถานการณ์จะสายเกินแก้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศคงไม่
อยากให้เป็นเช่นนั้น  .- ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f1a50b7e3f8e40aef466f20    
 

  

https://www.mcot.net/viewtna/5f1a50b7e3f8e40aef466f20


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
23 ก.ค. 2563-11:10 น. 

เป้าหมาย ของ # เยาวชนปลดแอก มากับ เสียงตะโกน ออกไป ออกไป 

 
Footnote: เป้าหมาย ของ #เยาวชนปลดแอก มากับ เสียงตะโกน ออกไป ออกไป 
ไม่ว่าจะเรียกว่า "ม็อบมุ้งมิ้ง" ไม่ว่าจะเรียกว่า "ม็อบฟันน้ านม" ไม่ว่าจะเรียกว่า "ม็อบขนอุย"  

แต่ที่ต้องยอมรับก็คือ แฟล็ชม็อบ ครั้งใหม่ "จุดติด" 
ค าว่าจุดติดในที่นี้ก็ต้องยอมรับว่า การเรียกขานจากฝ่ายไม่เห็น ด้วย ในเชิงหมิ่นหยาม ท านองว่าเป็น"

ม็อบมุ้งมิ้ง" ท านองว่าเป็น"ม็อบฟันน้ านม" ท านองว่าเป็น"ม็อบขนอุย"นั่นแหละ  
มีส่วนอย่างส าคัญในการปลุกเร้า เป็นไปตามกฎอัน เซอร์ไอแซ็ก นิวตัน แห่งอังกฤษสรุปมานานแล้วว่า  
เมื่อมีแรง"กด" ยังบังเกิดแรง"ต้าน" 

ค าว่าจุดติดในที่นี้รูปธรรมในเชิงประจักษ์ที่มิอาจปฏิเสธได้คือ การแพร่ระบาดออกไปราวกับเป็น"ไวรัล"
ในทางการเมือง จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังท่าแพไปยังศาลหลักเมือง  
ไม่เพียงมีการเก็บขยะที่แหลมแท่น หากแต่ยังมีการเปิดไฟสมาร์ทโฟนที่มหาสารคาม และมีการยกป้ายที่
นครศรีธรรมราช 

ที่ส าคัญไม่ได้เป็น"นักศึกษา"เท่านั้นหากเป็น"นักเรียน" 
ความจริงแล้ว สถานการณ์แฟล็ชม็อบในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน มาก็เป็นเช่นนี้ หากไม่มีสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด มาท าให้สะดุดหยุดกึก  จึงไม่แปลกที่พลันเกิดปรากฏการณ์โควิด วีไอพี ขึ้นใน
กรณีระยองน าไปสู่ความบันดาลใจครั้ งใหม่ นั่นก็คือ สถานการณ์ชุมนุมของ #เยาวชนปลดแอก ตามมาด้วยการ
ตะโกนถ้อยค าเดียวกัน "ออกไป ออกไป"ดังกึกก้องที่เชียงใหม่และอุบลราชธานี  นักปราศรัยบนเวทีล้วนเป็น"
นักเรียน"ทั ้งชายและหญิงไม่เพียงแต่เสนอข้อเรียกร้อง หยุดคุกคาม ยุบสภา ร่างรัฐธรรม นูญใหม่ เท่านั ้น 
หากแต่ยังท าให้ #เยาวชนปลดแอก ทะยานไปสู่จ านวนการทวีตมากกว่า 10 ล้าน 

ในเมื่อการลุกขึ้นมาพร้อมกับค าขวัญ"ให้จบในรุ่นเรา"ไปในแต่ละสถาบันการศึกษาก็อย่าได้ถามอีกเลยว่า  
กระแส #เยาวชนปลดแอก"จุดติด"หรือไม่ จากจุดเริ่มต้นบนถนนราชด าเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้ชี้
ชัดว่าการลงถนนได้กลายเป็นเรื่องปกติเมื่อไม่มีความหวาดกลัวต่อพรก.ฉุกเฉินที่ต่อแล้วต่ออีกสะท้อนให้เห็นว่า
บรรดา #เยาวชนปลดแอกนั้นมีเป้าหมายในการปลดแอกออกจากใคร 
เสียงตะโกน"ออกไป ออกไป"นั่นแหละคือ ค าตอบ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4562110 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4562110
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วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 - 13:47 น. 

ยุบสภา : สมหมาย ปาริจฉัตต ์

 
ยุบสภา 

กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) จัดกิจกรรม
ไม่ทนอีกต่อไป ชุมนุมรายรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน ตั้งแต่เย็นถึงดึกคืนวันที่ 18 กรกฎาคม มีผู้ร่วม
กว่า 2,000 คน เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ 1 ให้ยุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชนและเปิดทางให้คนมีความรู้ 
ความสามารถมาแก้ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ 2 หยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและ
ความยุติธรรม 3 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

ว่าไปแล้ว สัญญาณการก่อตัวของกระบวนการนักศึกษาสะท้อนให้เห็นมาตามล าดับ แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์
ไวรัสโควิด-19 ระบาดท าให้ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราว การชุมนุมครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง 
และก็เป็นเช่นทุกครั้งจะเกิดค าถามตามมาว่า ม็อบจุดติดหรือไม่ คอการเมืองยุคใหม่มองว่าตัวเลขปริมาณผู้ชุมนุมใน
พ้ืนที่ไม่ใช่นัยส าคัญเสียแล้ว เพราะคิดรวมไปถึง Mob at Home ม็อบออนไลน์อีกมากมายที่ติดตามการเคลื่อนไหว ซึ่งมี
ทั้งท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลแตกต่างกันไป 

สาระข้อเรียกร้องของนิสิต นักศึกษา มุ่งประเด็นทางการเมืองเป็นหลักก็ตาม แต่เมื่อผสมผสานกับปัญหา
เศรษฐกิจที่รุนแรงเป็นทุนเดิมอยุููแล้ว กลุ่มคนอีกไม่น้อยที่อึดอัดขัดข้อง เดือดร้อนจากภัยโควิด ขาดรายได้ อดอยาก หิว
โหย การเคลื่อนตัวของนิสิต นักศึกษา จึงยั่วเย้าให้คนกลุ่มนี้พร้อมเข้าร่วมด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

การชุมนุมจะขยายตัวออกไปตามจังหวัดใหญ่ๆ ต่อไปอีกหรือไม่ และน าไปสู่เหตุการณ์ทางการเมืองอะไร ยัง
ประเมินได้ยากในช่วงเริ่มต้น เงื่อนไขที่มีส่วนกระตุ้นให้เหตุการณ์บานปลายหรือคลี่คลาย จึงอยู่ท่ีทรรศนะที่มีพวกเขาว่า
เป็นพลังบริสุทธิ์หรือมีเบื้องหลัง กับท่าทีและวิธีการแก้สถานการณ์ของรัฐบาลและกลไก เป็นอย่างไร 

กรณีตัวอย่างที่เป็นบทเรียนอีกครั้ง จากการแสดงออกของรองโฆษกหญิงกองทัพบก โพสต์ถึงการชุมนุมว่า ข้อ
เรียกร้องของม็อบมุ้งมิ้ง 3 ข้อ 1 ต้องยุบสภา น้องคะ อีก 2 ปีครึ่งก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วคะ ป่านนั้นโควิด-19 จะหา
วัคซีนได้หรือยังไม่รู้ 2 ต้องแก้รัฐธรรมนูญ อันนี้ งงมาก แค่เหตุผลของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ออกมาควบคุมโรคระบาดน้องยัง
ไม่เก็ตเลย ตอนที่ท าประชาพิจารณ์และลงมติรับรัฐธรรมนูญ น้องๆ ท าอะไรอยู่ ข้อนี้ต้องระบุให้ชัดหน่อยว่าต้องการแก้
มาตราไหน 3 ต้องเลิกคุกคามประชาชน ถ้าประชาชนไม่ท าผิดกฎหมาย ใครหน้าไหนก็ท าอะไรไม่ได้ การออกมา

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%992555773773.jpg
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เรียกร้องกันตอนนี้ประเทศเราก าลังไปได้ดี แนะน าน้องๆ เอาเวลาไปท ามาหากิน ปรากฏว่าถูกตอบโต้ จนต้องลบ
ข้อความไปในเวลาต่อมา 

แม้โฆษกกองทัพบกจะออกมาช่วยแก้ต่างให้ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับ
องค์กร ก็ตาม เมื่อถูกสวนกลับก็ต้องยอมรับว่าเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่าย โดดลงมาในโลกโซเชียลยิ่งต้องพร้อมกับการเจ็บ
ตัว รับผลที่ตามมา จากมุมมองที่แสดงออก 

การใช้ส านวนลีลา หมิ่นแคลนความคิดของอีกฝ่าย ช่วยดับไฟที่ก าลังร้อน หรือเติมเชื้อเข้าไปให้ลุกโชนขึ้นอีก ยิ่ง
ยั่วยุให้คนออกมามากขึ้น ครับ สถานการณ์นอกสภาที่ก าลังด าเนินไป รัฐบาลจะตอบรับข้อเรียกร้องอย่างไร ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด เพราะเหตุเกิดในรัฐบาลและในสภาก าลังสร้างเงื่อนไข บีบต้อนให้ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจยากข้ึนทุกวัน 

ไม่ว่าจะเป็นการออกมาทวงถาม ยืนยันต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นโควต้าของพรรคพลัง
ประชารัฐ นั่นเท่ากับโต้ตอบแนวทางของหัวหน้ารัฐบาลโดยตรง ที่ยืนยันว่าการปรับคณะรัฐมนตรีต้องมีโควต้าของ
นายกรัฐมนตรี 

ท่าทีตรงกันข้ามกับเมื่อแรกที่เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างสิ้นเชิง มาถึงวันนี้เป็น
อีกอย่างไปแล้ว นี่แหละครับ สัจธรรม เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน ผลประโยชน์เปลี่ยน  รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาล
เสนอให้นับองค์ประชุม จนท าให้การประชุมล้ม เพราะไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากความไม่พอใจต่อการปฏิบัติของ
ตัวแทนพรรคแกนน าในการจัดสรรต าแหน่งประธานอนุกรรมาธิการงบประมาณ ท าให้พรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน
วอล์กเอาต์ 

เหตุการณ์จะคลี่คลายลงอย่างไรก็กระทบถึงกระบวนการพิจารณาแปรญัตติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ และ
ภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างแน่นอน การฝ่าฟันสถานการณ์ต่อไปด้วยการปรับคณะรัฐมนตรีโดย
จ านนต่อแรงบีบด้วยเหตุผลทางการเมือง เป็นเรื่องสมบัติผลัดกันชม ก็แค่การซื้อเวลา ความเชื่อมั่นยิ่งลดลง 

ด้วยเหตุนี้ หนทางยุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชน ยิ่งมีน้ าหนักมากขึ้นๆ แม้การเลือกตั้งเป็นไปภายใต้
รัฐธรรมนูญที่ยังแก้ไม่ส าเร็จ จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งว่า ผลการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะปรากฏออกมา
อย่างไร 

กระนั้นก็ตาม หากโครงสร้างอ านาจ ที่มาและบทบาทหน้าที่วุฒิสมาชิกมีสิทธิเลือกนายกฯ อ านาจ ควบคุม 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของรัฐบาล และบัญญัติกฎหมายด ารงอยู่เช่นเดิม การเมืองไทยยังคงไร้เสถียรภาพ
ต่อไปอีกนาน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2275169 
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2275169
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วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 - 15:45 น. 

แฟลชม็อบภาค 2 จุดติดยืดเยื้อ ย้ าพิษเศรษฐกิจ เติมเชื้อยุบสภา 
 

 
กลายเป็นปรากฏการณ์ฝ่าทั้งกระแสโควิด-19 กระแสปรับเก้าอ้ีคณะรัฐมนตรี 
ภายหลังกลุ่มเยาวชนปลดแอก Free Youth และสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) 

ประกาศนัดรวมตัวส าแดงพลัง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ ตัวเลขจริงของคนวัยหนุ่ม-
สาว ที่ออกมาแสดงพลัง มากกว่าตัวเลขที่ฝ่ายความมั่นคงคาดการณ์ ขณะที่สื่อหลายส านักประเมินตัวเลขตรงกันว่า มีผู้
ชุมนุมกว่า 2 พันคน 

แม้กลุ่มเยาวชนปลดแอกจะประกาศยุติชุมนุมค้างคืน เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัย ทว่ากระแสแฟลชม็อบ
กลับถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ถูกไวรัสโควิด-19 เข้ามา “เบรก” การชุมนุมตามรั้วมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เพราะนิสิต-นักศึกษาหลายสถาบันการศึกษาตามหัวเมืองใหญ่ ประกาศรวมตัวสานต่ออีเวนต์แฟลชม็อบภาคแรก ผ่าน
เงื่อนไขถึงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 3 ข้อ 1.ต้องยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน และ 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
เป็นเงื่อนไขเดิมจากการชุมนุมแฟลชม็อบที่ถูกหยุดไว้ในรอบแรก ที่มีเง่ือนไขแตกหักมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
สารพัดปมชนวนม็อบรอบ 2 

เลาะตะเข็บ-ปัจจัยที่น ามาสู่การจุดชนวนแฟลชม็อบรอบ 2 นั้น อาจกล่าวได้ว่า การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งคุม ทั้ง
ป้องปรามไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เปรียบเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว เพราะนอกจากจะป้องกันไวรัสไม่ให้แพร่
ระบาด ยังป้องกันไม่ให้การชุมนุมของนักศึกษา นิสิต กลับมารวมตัวได้โดยง่าย เพราะมีเงื่อนไขหนึ่งที่ฝ่ายความมั่นคง
น ามาใช้ คือ ข้อหาการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ดังตัวอย่าง เคสที่เกิดขึ้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 แกนน า สนท.นัด
เคลื่อนไหว “อารยะขัดขืน” หน้า สน.ปทุมวัน หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งข้อกล่าวหา ภายหลังจัดกิจกรรม “ทวง
ความยุติธรรมให้กับผู้ถูก อุ้มหาย” โดยในกิจกรรม  “อารยะขัดขืน”  แกนน า สนท. น าโดย  พริษฐ์ ชิวา
รักษ์ หรือ “เพนกวิน” ได้ “ฉีกหมายเรียก” ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อหน้าสื่อมวลชน เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่ “นาย
วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง ถูกบุคคลนิรนามจับตัวไปที่ประเทศกัมพูชา เมื่อ 5 มิถุนายน สนท.
จึงนัดรวมตัวที่หน้าหอศิลป์ กทม. ก่อนถูกหมายเรียก 
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ขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 อันเป็นวันครบรอบ 88 ปี วันเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ซึ่งในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมมากมาย และในเย็นวันนั้น สนท.น าโดย “เพนกวิน” กับกลุ่มเยาวชนปลด
แอก Free Youth ได้ท ากิจกรรมร าลึก 88 ปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่สกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน และอ่านประกาศ
คณะราษฎร พร้อมย้ าถ้อยค า ในประกาศคณะราษฎร ที่ว่า “ราษฎรทั้งหลายพึงรู้ เถิดว่า ประเทศนี้เป็นของ
ราษฎร” และถูก สน.ปทุมวัน ออกหมายเรียกเป็นใบที่ 2 โดยให้เหตุผลว่า  “ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น
จ านวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย” ยังไม่รวมถึงกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตย
ของกลุ่ม สนท. ที่มีจัดอีเวนต์กันเนือง ๆ ในช่วงโควิด-19 ระบาด แต่สิ่งที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย ปมวุ่น ๆ ในจังหวัดระยอง 
และใจกลางกรุงเทพฯ จากการที่ปล่อยให้แขก V.I.P. เดินทางเข้าประเทศ โดยไม่ได้ถูกกักตัวใน state quarantine 
เหมือนชาวบ้านร้านถิ่น คนไทยทั่วไปที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร จนรัฐบาล+ศบค. ถูกวิจารณ์ว่า “การ์ดตก” พล.อ.
ประยุทธ์ ถึงข้ันต้อง “ขอโทษ” 
การเมืองแบบ Old Normal 

ผสมกับหลังโควิด-19 เริ่มหยุดชะงักการเมืองแบบ old normal การแย่งต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีเหมือนเก้าอ้ี
ดนตรี กลับมาอีกครั้ง หลังการสละเรือของกลุ่ม 4 กุมารจากคณะรัฐมนตรี การลาออกจากรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ของ “เทวัญ ลิปตพัลลภ” พรรคชาติพัฒนา และการลาออกจากหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
ของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล น ามาสู่ใบเบิกทาง การ “ปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2” บนเผือกร้อนการแก้ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจระดับ 100 ปี ทั้งม็อบนักศกึษา ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ ขมวดปมเป็นเผือกร้อนของรัฐบาล 
แก้เศรษฐกิจเหลว ตัวเร่งม็อบ 

“สติธร ธนานิธิโชติ” นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า วิเคราะห์สถานการณ์ร้อน ๆ ว่า แฟลชม็อบรอบแรกของ
นักศึกษาถูกพักโดยโควิด แต่เป็นการพักเชิง “กายภาพ” แต่ความรู้สึก ความไม่พอใจยังอยู่ ผ่าน 3 ข้อเรียกร้อง ยุบสภา-
>แก้รัฐธรรมนูญ-หยุดคุกคาม “แต่ผสมผสานกัน กิจกรรมที่รายล้อมคือการถูกคุกคาม การแก้รัฐธรรมนูญ การยุบสภา 
เหตุการณ์ที่ระยองไม่ใช่ฟางเส้นสุดท้าย แต่ประกอบกัน ในโซเชียลมีเดียมีความไม่พอใจตลอด” เขาวิเคราะห์ต่อว่า ม็อบ
นักศึกษาในขณะนี้จุดติดตั้งแต่รอบแรกแล้ว และครั้งนี้ก็ติดแล้วเหมือนเดิม และก็น่าจะเป็นการเริ่มต้น เพ่ือจะลุกลามต่อ 
“และรอบนี้เปิดเทอมเรียนออนไลน์ เรียนที่ม็อบก็ได้” สติธรระบุ แต่จะท าให้เกิดการยุบสภาก่อนก าหนดหรือไม่นั้น สติ
ธรบอกว่า ยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ประกอบ ต้องดูว่ารัฐบาลรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่ ท่าทีการรับมือเคลื่อนไหว เช่น 
การนิ่งดูดาย เยาะเย้ยก็จะส่งผลต่อการท าให้ม็อบจุดติดยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ท่าทีของรัฐบาลต้องระมัดระวัง เพราะมีผลต่อความเคลื่อนไหว ต่อไปจะลุกลามบานปลายไปสู่จุดไหน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองก็ส าคัญ “ถ้ารัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ได้ก็จะเป็นตัวเร่งแน่นอน คนที่
เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของแฟลชม็อบก็จะมาเข้าร่วม” พ.ร.ก.ฉุกเฉินเสื่อมมนต์ขลังด้าน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่
ปรึกษาพรรคเพ่ือไทย ในฐานะที่เคยเป็น เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) วิเคราะห์เอฟเฟ็กต์ ของ “แฟลช
ม็อบ” ภาค 2 เขย่ารัฐบาลได้หรือไม่ “พล.ท.ภราดร” กล่าวอย่างน่าสนใจว่า การที่ม็อบนิสิต นักศึกษา จุดติดขึ้นมา มัน
ท าให้คนที่เหลืออดกับรัฐบาล โดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ จะออกมาร่วมการเคลื่อนไหว เพราะขณะนี้
ตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีการเพ่ิมขึ้นในประเทศ มีเพียงอยู่ใน state quarantine หากรัฐบาลต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
คนก็จะไม่กลัว 
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พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็จะเริ่มเสื่อมมนต์ขลัง บวกกับปัญหาเศรษฐกิจที่ก าลังมีปัญหา ทั้งที่การปรับ ครม.ในภาวะที่
เศรษฐกิจก าลังทรุดแบบนี้ ถ้านายกฯมีความเป็นผู้น า น่าจะจัดการปัญหาจบไม่เกิน 7 วัน เพราะเป็นโควตาในพรรคพลัง
ประชารัฐเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีการปรับ ครม.ในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอื่น ๆ อีก 
“มูลเหตุเล็ก ๆ หนึ่งที่เกิดข้ึนมา น่าจะมาจากรัฐบาลหาคนมาเป็นรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจ แทน 4 กุมารไม่ได้ เพราะคนที่
จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจใน ครม.ประยุทธ์ 2/2 แต่ละคนก็เห็นแล้วว่า นอกจากจะต้องแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ยากล าบาก
และไม่สามารถควบคุมอะไรได้เบ็ดเสร็จแล้ว ยังจะต้องเจอปัจจัยม็อบที่ควบคุมไม่ได้อีก ทุกอย่างไม่มีอะไรนิ่ง เพราะม็อบ
นักศึกษาจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ไม่พอใจรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ เข้ามาสมทบ” พล.ท.ภราดรวิเคราะห์ปัญหาภาพใหญ่ 
ผู้ปกครองต้องใจกว้าง 

ด้าน “จตุพร พรหมพันธุ์” ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในฐานะที่เคยเป็น
แกนน านักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยไม้สุดท้าย ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ทั้งยังเป็นผู้น าม็อบและนักการเมือง มอง
ว่า “ผู้ปกครองจะต้องใจกว้าง จะต้องมีความอดทนให้ถึงที่สุด” “ข้อเรียกร้องของบรรดาคนหนุ่มสาว 3 ข้อนั้น ก็ต้องยึด
กุมให้แข็งแรง และที่ส าคัญ ต้องไม่เลยไปกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย คือไปก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะจะ
ท าให้เป็นจุดอ่อนโดยฉับพลัน ดังนั้น กลุ่มนิสิตนักศึกษาต้องยึด 3 ข้อเรียกร้องให้มั่น เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญทุก
ฉบับ เชื่อว่าสถานการณ์จะสามารถเดินได้ตามปกติ แต่ถ้าเลยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อาจมีจุดจบไม่ต่างกับ 6 ตุลา 
2519 เพราะประชาชน รวมถึงกลไกรัฐจะไม่ยินยอม” 
“แต่ถ้ากลุ่มนิสิต นักศึกษา ยึดหลัก 3 ข้อให้มั่นคง ในภาวการณ์ของประเทศท่ีคนไร้ทางออกนั้น รัฐต้องยอมรับความเป็น
จริงว่า คนไทยอยู่ท่ามกลางความยากล าบาก การเยียวยาไม่ครบถ้วน อีกทั้งการเยียวยาเท่านั้นไม่สามารถด ารงชีพได้
ตลอดไป เหล่านี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเดือดร้อนดังกล่าวนั้นคนจะไหลไปรวมกับนักศึกษาโดยอัตโนมั ติ” 
ส่วนข้อเรียกร้องของแฟลชม็อบภาค 2 ให้รัฐบาลยุบสภาภายใน 2 สัปดาห์นั้น จตุพรมองต่างว่า ผู้มีอ านาจต้องใจกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นด้วยจิตใจเป็นธรรม เพราะการยุบสภาโดยไม่แก้รัฐธรรมนูญ ก็ต้องเลือกตั้งภายในกติกาเดิม ปัญหายัง
ไม่ถูกแก้เหมือนเดิม ดังนั้นต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนแล้วค่อยยุบสภา 
“เวลาทางการเมืองยังมี” จตุพรกล่าวปิดท้ายถึงรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-495947 
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เปิดใจ “สุวัจน”์ จากยุค "เสียบเพื่อชาติ" สู่ "การถอยเพื่อชาติ" 

 
“สุวัจน์” เปิดใจ จากยุค "เสียบเพื่อชาติ" สู่ "ถอยเพื่อชาติ" เปิดทางให้ นายกรัฐมนตรี ปรับโผ ครม. 

การยื่นใบลาออกของ  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  และหัวหน้า
พรรคชาติพัฒนา น้องชายของ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ในห้วงเวลาของการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้สร้างความฮือฮาและเกิดค าถามตามมามากมายเกี่ยวกับท่าทีของพรรคชาติพัฒนาในครั้งนี้ว่า มี
อะไรในกอไผ่หรือไม่ ชาติพัฒนาจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไปหรือไม่ 

ล่าสุด นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เปิดใจกล่าวถึงจุดยืนและการท่าทีของ
พรรคชาติพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้ สุวัจน์ เล่าว่า 
เมื่อเกือบ 30 ปีก่อน สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนั้นมีลักษณะคล้ายกับวันนี้อยู่ไม่น้อย มี
พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว ท าให้เวลานั้นต่างคิดกันว่า ท้ายที่สุดคงจะต้องไปเลือกตั้งกัน 

กระทั่ง พล.อ.ชาติชาย ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคในขณะนั้นได้ตัดสินใจเอาพรรคชาติพัฒนาเข้า
ร่วมกับรัฐบาล ท่ามกลางกระแสวิพากวิจารณ์ว่า “ชาติพัฒนา เป็น พรรคจอมเสียบ” และเกิดเป็นวลีติดปากกันใน
เวลานั้นว่า “เสียบเพื่อชาติ” ขึ้น  

เนื่องจาก พล.อ.ชาติชาย ในฐานะหัวหน้าพรรคในขณะนั้น บอกถึงการเข้าร่วมรัฐบาลในวันนั้นว่า .. วันนี้
พรรคชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้มีรัฐบาลบริหารประเทศ ประเทศชาติก าไร แต่ ชาติพัฒนา ขาดทุน
.. นั่นคือค าพูดของพล.อ.ชาติชาย เมื่อ 25 ปีที่แล้ว และ วันนี้เหตุการณ์นั้นได้ย้อนกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ "การเสียบ
เพื่อชาติ" วันนี้เป็น "การถอยเพื่อชาติ" เพื่อให้นายกรัฐมนตรีปรับครม.ได้ บ้านเมืองจะได้อยู่ได้ มีครม.มาแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน และนี่คือ การเสียสละของชาติพัฒนา นั่นคือ การถอยเพื่อชาติ” นายสุวัจน์ 
ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวย้ า    

เป็นอีกครั้งที่ พรรคชาติพัฒนา สร้างวลีใหม่ให้เกิดขึ้นทางการเมืองไทย จากวลีเด็ดเมื่อ 30 ปีก่อนที่ว่า "พรรค
จอมเสียบ" เมื่อ 30 ปีก่อน วันนี้ได้สร้างปรากฏการใหม่กับวลีเด็ดในปี 2563 ที่ว่า "ถอยเพื่อชาติ"   

ส าหรับนายสุวัจน์ เริ่มเข้าสู่ถนนการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อปี 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้รับต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะ
วัณ 1 และในปี 2534 ได้นั่งเก้าอ้ี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 2 หลังการ
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ยุบสภาในปี พ.ศ. 2535 นายสุวัจน์ ได้เข้าร่วมกับพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ, นายกร ทัพพะรังสี และสมาชิกจ านวนหนึ่ง
จัดตั้งพรรคชาติพัฒนาขึ้น 

นายสุวัจน์ เข้ารับต าแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ต่อจากนายกร ทัพพะรังสี ที่ลาออกไปร่วมกับพรรคไทยรัก
ไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 นายสุวัจน์ ได้ประกาศยุบพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 
2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรค
การเมืองปี 2549  จึงได้น าสมาชิกในกลุ่มย้ายไปสังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 

ที่ผ่านมา นายสุวัจน์ ได้ด ารงต าแหน่งส าคัญๆทางการเมืองมากมาย เช่น สมัยรัฐบาลของพล.อ.สุจินดา ครา
ประยูร  ได้ รับต าแหน่ งรั ฐมนตรีช่ วยว่ ากา รกระทรวงคมนาคม ในปี  2538 นั่ ง เก้ า อ้ี เป็นรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ปี 2540 ด ารงต าแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัย   

ในปี พ.ศ. 2545 เป็นรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในสมัย
รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร 1  และก้าวขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547ต่อจากนั้นได้รับ
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 2 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/443031?as= 
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 24 กรกฎาคม 2020 เวลา 0:00 

'ยุบสภา' ปากกล้าขาสั่น เอาจริงหรือแค่เอาใจม็อบ 

 
 
ดูเหมือนว่าส.ส.พรรครัฐบาลอยากจะให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ แต่ฝ่ายค้านกลับไม่ต้องการ 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้คงไม่มีวาระไหนน่าสนใจไปกว่าการถกญัตติเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งมีบทสรุปด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมา 
ทว่าการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งนี้ ฝ่ายค้านกลับไม่เห็นด้วยเพราะอยากให้กลุ่มนักศึกษาสามารถสื่อสารความต้องการ
ไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองของสภาฯใน
รูปแบบของรายงานหนึ่งเล่ม ท าให้ฝ่ายค้านแสดงความไม่พอใจด้วยการไม่ส่งส.ส.เข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ 

แต่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญอาจจะไม่ใช่ปลายทางที่น่าสนใจเท่ากับการที่เริ่มมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลพูดถึงเรื่องการ
ยุบสภา อันเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา โดยเป็นการอภิปรายที่ออกมาจาก 'สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ' ส.ส.ศรีสะ
เกษ พรรคภูมิใจไทย และ 'เทพไท เสนพงศ์' ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ สิริพงศ์ ซึ่งเป็นส.ส.รัฐบาลที่เคยใช้สิทธิ
งดออกเสียงไม่โหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อภิปรายเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ว่า "เราเป็นนัการเมือง จะเลือกตั้งเม่ือไหร
เราก็ต้องพร้อม แต่มองว่าการยุบสภา ตราบใดยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่เลือกตั้งใหม่ก็จะได้ผลเหมือนเดิม การแก้ไข
รัฐธรรมนูญควรท าให้เรียบร้อยในสภาแล้วค่อยยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เพ่ือให้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนเดิม" 

ด้าน 'เทพไท' ระบุว่า "การเรียกร้องให้ยุบสภา ส่วนตัวไม่ขัดข้องเพราะเป็นว่าการยุบสภาเป็นกลไกทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย แต่การยุบสภาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ผลการเลือกตั้งก็ไม่ต่างจากเดิม ดังนั้น ต้องแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ แล้วจึงยุบสภาคืนอ านาจให้กบประชาชน" 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าข้อเสนอของส.ส.ทั้งสองพรรคตรงกันเรียกได้ว่าดูทิศทางลมเป็น ไม่หักกับการเมืองนอกสภาเสีย
ทีเดียว เพราะขึ้นชื่อว่านักเลือกตั้งแล้ว สถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก การเหยียบเรืออีกแคมไว้ก็ไม่
เสียหาย โดยหากในอนาคตเกิดการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆ อย่างน้อยจะได้มีอะไรหาเสียงจากเยาวชนนักศึกษาได้บ้าง  

กลับกัน น่าจะเป็นฝ่ายค้านเองที่ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการยุบสภาเท่าใดนัก อย่างในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2564 เมื่อต้นเดือนก.ค. 'สุทิน คลังแสง' ประธานวิปฝ่ายค้าน อภิปรายตอนหนึ่งว่า "วันก่อน
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ท่านสมคิดบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ต้องยุบสภา อ้าว มาโทษอะไรสภา ไม่เห็นเกี่ยวเลย พวกผมก็ไม่เคยท าอะไร พวกท่านก็
บริหารให้เต็มที่ สภาไม่ผิด ท่านผิดท่านต้องปรับครม.และปรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ" 

หรือแม้แต่ในการอภิปรายของสภาฯในวาระญัตติเกี่ยวกับม็อบนักศึกษา ประธานวิปฝ่ายค้านก็สงวนท่าทีต่อข้อ
เรียกร้องการยุบสภาพอสมควร โดยระบุว่า "เมื่อเขาเรียกร้องให้ยุบสภา ก็ต้องถามว่าใครมีอ านาจในการยุบสภา ก็ต้องไปถาม
คนนั้น" 

ไม่รู้เหมือนกันว่านายกฯจะตัดสินใจยุบสภาฯก่อนเวลาอันควรหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ เมื่อมองไปยังภายในรัฐบาลแล้วจะ
เห็นได้ว่ามีขบวนการสะสมเสบียงให้เห็นกันแล้ว ทั้งการพยายามเตะตัดขาฝ่ายค้านไม่ให้ใช้กลไกของคณะกรรมาธิการเข้ามา
ตรวจสอบเงินกู้ หรือ การพยายามเกลี่ยโควต้าของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปนั่งในคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณ2564 
หรือแม้แต่การวิ่ง4คูณร้อยเพ่ือขอเป็นเสนาบดีเข้าไปคุมอู่ข้าวอู่น้ า 

เรียกได้ว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่มีจิตวิญญาณความเป็นนักเลือกตั้ง จมูกของพวกเขาเหล่านี้เริ่มท างานและได้กลิ่น
แปลกๆ มิเช่นนั้นคงไม่เกิดการฟัดกันเองอย่างตรงไปตรงมาถึงขั้นท าให้การประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณล่มอย่างไม่
เคยปรากฎมาก่อน 

ดังนั้น หากกระแสอาจจะไม่ดี แต่ถ้ามีกระสุนดี การยุบสภาฯก็พร้อมจะเกิดขึ้น  จึงอย่าได้แปลกใจว่าท าไมถึงมี
ความเป็นไปได้ที่ข้อเรียกร้องของม็อบมุ้งม้ิงอย่างน้อยหนึ่งข้อจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ส่วนเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้นขอให้ลืมไปได้เลย 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13812?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13812?line=
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24 ก.ค. 2563-00:01 น. 

ใบตองแห้ง - ดูหมิ่นม็อบมุ้งมิ้ง 

 
ดูหม่ินม็อบมุ้งม้ิง - "ม็อบมุ้งม้ิง" อะไรเอ่ย มากันมากมาย แพร่กระจายไปหลายจังหวัด คนมามากกว่า ร้อนแรง

กว่า ท้าทายกว่า แฟลชม็อบหลังยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยซ้ า เพราะออกนอกมหาวิทยาลัย "ลงถนน" โดยไม่สะทก
สะท้าน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

อยากเรียก "ม็อบมุ้งมิ้ง" ก็เอาที่สบายใจ ดีเหมือนกัน สะท้อนความใสซื่อของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเซอร์ไพรส์ ไม่ได้มี
แค่นักศึกษา เด็กมัธยมมาเต็มไปหมด ที่มหาสารคาม คนแห่แชร์นักเรียนหญิงไฮด์ปาร์กกันล้นหลาม โคตรทึ่ง เด็กรุ่นนี้
โผล่มาจากไหนกัน พูดทั้งเรื่องเสรีภาพ รัฐสวัสดิการ อ้อๆ คงถูกธนาธรล้างสมองมั้ง เก่งจัง ล้างสมองเด็กได้เป็นแสนเป็น
ล้าน เอาชนะระบบการศึกษา โรงเรียน ครู และลุงตู่ ที่ให้เด็กท่องอาขยานค่านิยม 12 ประการมา 6 ปี เรียก "ม็อบมุ้ง
มิ้ง" คงใจชื้นกว่า #เยาวชนปลดแอก แฮชแท็กที่รีทวีตไป 10 กว่าล้านครั้ง มากที่สุดนับแต่มีทวิตเตอร์ในประเทศไทย 
"ม็อบมุ้งมิ้ง" ช่วยบรรเทาความหวาดกลัวพร้อมหมิ่นหยาม ท านองว่าเด็กแค่เนียะ จะท าอะไรได้ ไม่กลัวแล้วท าไมต้องให้
ทหารต ารวจไปคุกคาม เรียกคนจัดม็อบไปขู่ ครูจะไม่เซ็นใบจบให้ถ้าม็อบ อธิการบดีห้ามชุมนุม ทั้งที่เมื่อ 6 ปีก่อน 
ประกาศให้นักศึกษาอาจารย์ไปเป่านกหวีดโดยไม่ถือว่าขาดลา  น่าสงสาร "สลิ่ม" ที่ออกมาหมิ่นหยาม โพสต์ในโลก
ออนไลน์โดนทัวร์ลงกระหน่ า ห้ามเด็กยุ่งการเมือง ผู้ใหญ่เลือกพรรคเชียร์ลุง แล้วก็มาผิดหวัง ด่านักการเมืองเสือหิวเสือ
โหยแย่งชิงต าแหน่ง ระวังเน้อ เด็กสมัยนี้มัน "แหก" ได้เจ็บแสบ คนแก่ตามไม่ทัน IO โคตรขยันก็ต้านไม่อยู่ แถมยัง
ส าแดงความเงิบ ส่งไลน์กันกระหน่ า อ้างค าพูดเสกสรรค์ ประเสริฐกุล กระทั่งลูกต้องออกมายืนยันไม่ใช่  เออ ก็น่าสงสัย 
จะตอบโต้เด็กรุ่นใหม่ท าไมต้องอ้างค าพูดผู้น า 14 ตุลาโค่นล้มเผด็จการ ผู้น าทางความคิดของพวกท่านไม่เหลือแล้วหรือ
ไร หน่วยงานความมั่นคงท าลิสต์ชื่อ พวกหนุนม็อบ 12 กลุ่ม หัวร่อตาย หน่วยข่าวเดินไปเจอใครมีประวัติก็จดชื่อส่งนาย 
ไม่เบิ่งตาดูว่า แกนน านักเรียนนักศึกษาล้วนคนรุ่นใหม่ ผลัดเปลี่ยนกันมาชนิดที่ฝ่ายประชาธิปไตยรุ่นเก่ายังงง ใครหว่า 
"ฟอร์ด ทัตเทพ" นิสิตจุฬาฯ ไม่เคยเห็นหน้า เนติวิทย์? ก็มา แต่มาขายคุกกี้ ภาณุพงศ์ จาดนอก เพ่ิงชูป้ายด่าประยุทธ์ที่
ระยอง ไม่กี่วันกลายเป็นดาวปราศรัย หันไปดูมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เปลี่ยนหน้ากันตั้งแต่แฟลชม็อบ หมดยุค ไผ่ จ่านิว 
ลูกเกด แมน ปกรณ์ ฯลฯ "ประชาธิปไตยใหม่" เมื่อ 5 ปีก่อน แก่ไปแล้ว วันนี้เป็นเรื่องของเด็ก รุ่นพ่ีได้แค่แนะน าให้
ก าลังใจแม้บางคนข้ึนเวที 

พวกเขาไม่มีแกนน าหรอก ใครก็ขึ้นเป็นแกนน าได้ หรือแกนน าบางคน นักศึกษาด้วยกันก็ใช่ว่าจะยอมรับ จะมี
การผลัดรุ่นใหม่เสมอ ฝ่ายรัฐจึงหนักใจ จับหรืออุ้มใครไปยิ่งเกิดแสน  นี่คล้ายม็อบประชาธิปไตยฮ่องกง ไม่ต้องมีโจชัว 
หว่อง, นาธาน หลอ ก็เคลื่อนได้ แล้วเป็นม็อบที่ไม่กลัว อาจเพราะความมุ้งมิ้งซื่อใส ผู้ใหญ่อาจแห่ติงอย่าล้ าเส้นเป็น
อันตราย เด็กไม่สนใจ เพราะอะไร? เด็กอาจไร้ประสบการณ์ ไม่เคยผ่านความเจ็บปวด แต่พวกเขาเชื่อมั่นพลังของพวก

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/Baitong-6.jpg
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เขา 10 กว่าล้านทวีต คิดไปทางเดียวกันหมด พวกเขาอาจไร้เดียงสา อยู่แต่ในโลกไซเบอร์ บัญชีอวตาร ฯลฯ แต่ความ
จริงอีกด้านคือ คนรุ่นใหม่มีความคิดมีอารมณ์ร่วมไปด้วยกันหมด "อันตราย" ที่ผู้ใหญ่ควรคิด คือคน Gen-Z และ Gen-Y 
อีกร่วมครึ่ง คิดตรงข้ามพวกคุณ ตั้งแต่คนอายุ 30 ลงไปถึง 15 และตัวเปี๊ยกๆ ที่จะโตมาเป็นอนาคตของชาติ ล้วนปฏิเสธ
ระบอบอ านาจที่เห็นอยู่ โดยอายุเกินกว่านั้นก็ไม่ใช่พวกคุณเสียหมด ยังแบ่งเป็น 2 ขั้ว เพียงอาจไม่ร้อนแรงเท่าคนรุ่นใหม่ 
ไม่เห็นหรือ นางงาม ดารา ร้านย า ยังกล้าสนับสนุนโดยไม่กลัวเสียลูกค้าเสียความนิยม 

นี่คือคนรุ่นที่เติบโตหลังรัฐประหาร 49 ความขัดแย้งยาวนาน 14 ปีท าลายอนาคตพวกเขา รัฐอนุรักษนิยม
สุดโต่งเข้ามายึดอ านาจ ประชาธิปไตย เสรีภาพ ถอยหลัง ในเชิงการปกครอง ความกลัวท าให้ ไม่สามารถกลับไปเป็น
ประชาธิปไตย ในด้านความคิด วัฒนธรรม ก็พยายามเอาจารีตมาจ ากัดความคิดเสรี กราบไหว้ครู เสื้อผ้าหน้าผม ไถหัว 
ทั้งที่โลกไปถึงไหนกันแล้ว ระบอบอ านาจควรตระหนักเถอะว่า คนรุ่นใหม่ทั้งเจเนอเรชั่นก าลังระบายความอัดอ้ัน คนรุ่น
เก่ากว่านั้นก็มีท้ังสองข้าง ขณะที่เศรษฐกิจก าลังดิ่งเหว คนตกงานเพ่ิมทุกวัน 

แม้แน่ละ ประชาชนไม่สามารถโค่นล้มรัฐที่มีทั้งปืนทั้งกฎหมาย แต่ก็จะเข้าสู่หลุมด าไปด้วยกันทั้งหมด ถ้าผู้
มีอ านาจไม่หาหนทางยืดหยุ่นเพื่ออยู่ร่วมกัน 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4566161 
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24 กรกฎาคม 2563 00:10 น.    

เปิดกระดานแก้รัฐธรรมนูญ 
 

 
 

ประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ก็ยังเกิดความเคลื่อนไหว
ชุมนุมทางการเมือง เพื่อต่อต้านรัฐบาล 

แม้จะมีสัญญาณว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในภาวะฝุ่นตลบ ทั้งต้องควบคุมสถานการณ์หลังกรณี
ทหารและลูกทูตต่างชาติ ที่ยังไม่พ้นระยะอันตราย 14 วัน ในการเฝ้าระวัง แม้เบื้องต้นจะไม่พบผู้ติดเชื้อจาก 2 กรณี
ดังกล่าวในขณะนี้ แต่ก็ยังไม่อาจวางใจ พร้อมกับต้องเร่งกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมา และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
ในขณะที่การจัดสรรต าแหน่งรัฐมนตรี ทั้งในพรรคแกนน าและพรรคร่วมรัฐบาล ก็ยังโกลาหล  กระนั้น การฉวยเอา
เงื่อนไขข้างต้น ไสยช้างออกมาท าศึกนั้น อาจไม่สมเหตุสมผลนัก ด้วยสถานการณ์ก็ยังไม่สุกงอม จนถึงขั้นที่จะสั่นคลอน
ได้ 

การเคลื่อนไหวชุมนุมดังกล่าว เปรียบประหนึ่งเป็น “อีเวนต์การเมือง” ที่แฝงเร้นเบื้องหลัง ทัศนคติสุดอันตราย 
ก่อนปูทางรอการชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 หลังได้ข้อสรุปการพิจารณาว่ารัฐบาลจะต่ออายุพระราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ เพ่ือยกระดับการชุมนุม ขณะที่ในมุมของสาธารณสุข การชุมนุมกลายเป็น
ประเด็นที่น่าวิตกกังวล ด้วยข้อมูลจาก รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanara ระบุตอนหนึ่งว่า “ที่จะเป็นภาวะคุกคามที่น่ากลัว และจัดการได้ยากคือ การ
ชุมนุม หรือ Mass gathering ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดภาวะระบาดรุนแรงในหลายประเทศที่มีสถานการณ์เช่นนี้ 

การชุมนุม…มีทั้งเรื่องจ านวนคนที่มาก แออัด ใกล้ชิด อยู่กันเป็นเวลานาน มีการพูดคุยปลุกเร้าตะโกน และมี
พฤติกรรมการป้องกันตัวน้อย เช่น ใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่บ้าง ยังไม่นับการแชร์สิ่งของที่มีการจับต้องร่วมกัน  

ดังนั้นนี่จึงจัดเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงสูงที่สุดของศึกในประเทศ…โจทย์หลักของท่านนายกรัฐมนตรี ศบค. และ สมช.
คือ การหยุดยั้งหรือห้ามการชุมนุมครับ จะด้วยการบังคับใช้กฎหมายหรือวิธีอ่ืนใดก็แล้วแต่ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200723/c952e4a2818236635c74a85863ccf3ed711fa81121f57f183c53d54f13de336a.jpg?itok=FZEf1XAf
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นี่คือเรื่องความเป็นความตายของประชาชนในประเทศ การจัดกิจกรรมเช่นนั้นในท่ามกลางสถานการณ์การ
ระบาดของโรคที่ไม่มียารักษามาตรฐาน ไม่มีวัคซีนป้องกันนั้น เป็นการท าให้เกิดความเสี่ยงต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมสิทธิ
ของบุคคลจะพึงมีก็ต่อเมื่อกระท าการโดยไม่ท าให้เกิดภัยอันตรายต่อบุคคลอ่ืน จะท าอะไรต้องรู้จักกาลเทศะ 

การแสดงออกท าได้หลายทาง รัฐคงต้องขบคิดหาแนวทางที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายเห็นต่างนั้นได้น าส่งข้อมูลและ
แนวคิดเพ่ือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม ตามแนวทาง รวมไทยสร้างชาติ ให้เป็นผลส าเร็จ” 
หากพิจารณาบริบททั้งในเชิงการเมือง และสาธารณสุข การชุมนุม ยังไม่เหมาะไม่ควร ยิ่งในมุมเศรษฐกิจด้วยแล้ว ยิ่งน่า
วิตกยิ่ง ว่าจะเป็นการซ้ าเติมสถานการณ์วิกฤติ 

กระนั้น เราเห็นว่า รัฐบาลต้องขจัดเงื่อนไขในการชุมนุม มากกว่าห้ามปรามการชุมนุม ประเด็นแรกที่สามารถ
ด าเนินการได้ในทันทีในห้วงเวลานี้ คือ การแสดงออกถึงความจริงใจ ให้นักศึกษาและประชาชนเห็นว่า พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น แต่หากมีธงในการเคลื่อนไหวที่สูงไปกว่านั้น 
ประชาชนทั่วไปน่าจะอ่านออก โอกาสจะจุดติดก็คงยาก 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/171753 

  

https://siamrath.co.th/n/171753
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หวังว่าจะไม่เหมือนเดิม 

 
 
เป็นไปตามความคาดหมาย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มติให้ต่ออายุ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ด้วยเหตุผลเดิมๆ จ าเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.เพ่ือความเป็นเอกภาพในการระดม
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพ่ือป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ไม่ใช่เพื่อปิดปากประชาชน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ผอ.ศบค. ชี้แจงว่า กฎหมายหลายฉบับไม่ครอบคลุม จึงต้อง
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง เพราะมี พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะอยู่แล้ว 
นายกรัฐมนตรีเคยกล่าวย้ าหลายหน แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐชอบอ้าง พ.ร.ก.ฉุกเฉินบ่อยครั้ง ในระหว่างการชุมนุมของสภา
นิสิตนักศึกษากับกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ฝ่ายต ารวจชี้แจงว่า กลุ่มผู้ชุมนุม
ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ แต่ขณะนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การชุมนุมจึงอาจผิดกฎหมาย 
แสดงว่าแม้จะ “ขออนุญาต” แต่ต ารวจก็จะไม่ให้ชุมนุม เป็นค าชี้แจ้งที่ก่อให้เกิดความสับสน เพราะ พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะไม่ได้ระบุว่า ผู้จัดการชุมนุมต้อง “ขออนุญาต” จากต ารวจ แต่ให้ “แจ้ง” ต ารวจท้องที่ก่อนการชุมนุมเพ่ือให้
ดูแลความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่มีอ านาจห้ามเฉพาะการชุมนุมใกล้สถานที่ส าคัญ เช่น พระราชวัง หรือท าเนียบรัฐบาล 
ไม่ใช่แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะให้ชุมนุมหรือไม่ 
เช่นเดียวกับการออกหนังสือพิมพ์ ในยุคเผด็จการต้อง “ขออนุญาต” จากเจ้าพนักงานการพิมพ์ เช่น อธิบดีกรมต ารวจ 
ถ้าไม่อนุญาตก็เป็นอันจบเห่ แต่ ในปัจจุบันไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ “แจ้ง” ต่อหอสมุดแห่งชาติ เพ่ือ “จดแจ้ง” ออก
หนังสือพิมพ์ การชุมนุมสาธารณะก็เช่นเดียวกัน เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ตราขึ้น
ในรัฐบาลคณะรัฐประหาร คสช. ซึ่งยึดแนวทางอ านาจนิยม ไม่ได้ให้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายประชาธิปไตยครึ่งใบ แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็เข้าใจว่า การชุมนุม “ต้องได้รับอนุญาต” จาก
ต ารวจ และยังซ้ าเติมด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มากกว่ากฎหมายอ่ืนๆ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่
ต้องรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการจับกุม จึงมีการต่ออายุ พ.ร.ก.อย่างต่อเนื่อง แต่หวังว่าจะไม่
เป็นเหมือนกับยุคเผด็จการเต็มใบ ที่มีประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่มีก าหนด ซึ่งเป็นอาการของการเสพติดอ านาจ. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1895744 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1895744
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จะไปได้สักกี่น้ า 

 
 
เกมปรับ ครม. ลับ ลวง พราง... 
ตกหล่นชื่อบุคคลส าคัญท่ีพรรคพลังประชารัฐเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ตัดสินใจสนับสนุนให้

เป็นรัฐมนตรี จ านวน 5 คน คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค โดยนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.
ก าแพงเพชร เสนอให้มีการล่าชื่อเพ่ือผลักดันให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีมหาดไทยคนปัจจุบัน ซึ่งด ารงต าแหน่งมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อ้างว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ ส.ส.ในพรรคและ
เพ่ือให้ พล.อ.ประวิตรมาคุมการเลือกตั้งทุกระดับที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนักในฐานะหัวหน้าพรรคจึงมีความเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่ง 

ต าแหน่งในทางการเมืองของไทยนั้นรัฐมนตรีมหาดไทยถือว่าเป็นเบอร์ 2 รองจากนายกฯต่างกับประเทศอ่ืนๆที่
ให้น้ าหนักรัฐมนตรีต่างประเทศมีความส าคัญรองมาจากนายกฯ“เดินยังไม่ไหวเลย”...พล.อ.ประวิตรบอกปัดว่า ไม่
ขอรับและย้ าเพิ่มเติมว่า “ไม่ไม่ ผมไม่ไหวแล้ว” ส่วนรายชื่อที่พรรคเสนอไปนั้นเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็น “เรื่องลับ” นายก
ฯจะเป็นผู้ตัดสินใจจะให้ใครเป็นหรือไม่เป็น จาก 5 ชื่อนั้นนายกฯระบุว่าจะพิจารณาแค่ 2-3 คนเท่านั้น เท่ากับว่าการ
ปรับ ครม.ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์รับหน้าเสื่อเพียงคนเดียวใครได้ไม่ได้พอใจไม่พอใจก็ว่ากันไป ก่อนที่จะมาถึงห้วงการปรับ 
ครม.ที่เป็นรูปธรรมนั้นในทางข่าว ซึ่งไม่รู้ว่ามาจากแหล่งไหน แม้จะยังไม่มีเค้าลางมาก่อนก็ตาม 

ระบุว่าจะมีการปรับ ครม.ด้วยการให้ “สมคิดและ 4 กุมาร” พ้นจากต าแหน่ง และ พล.อ.ประวิตรจะเปลี่ยนไป
คุมมหาดไทย ยังโยงไปถึงนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ในฐานะนักกฎหมายคนส าคัญของพรรคที่มีโอกาสจะ
ได้เป็นรัฐมนตรี ยกระดับข้ึนชั้นไปเป็น “มือกฎหมาย” ของรัฐบาล ความจริงที่เกิดข้ึนก็คือ “สมคิด-4 กุมาร” ถูกบีบให้
พ้นจากต าแหน่งในพรรคพลังประชารัฐ และสุดท้ายก็ประกาศลาออกจากรัฐมนตรีไปทั้งยวง 

ถัดมาพลังประชารัฐก็เสนอชื่อให้ พล.อ.ประวิตรไปด ารง ต าแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย ซึ่งมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็
คือ การไม่ยอมเปิดเผยชื่อ 5 บุคคลที่เสนอชื่อให้พิจารณา ก็เลยถูกมองว่าเป็นเรื่อง “ลับ ลวง พราง” หรือเปล่า? 
น้ าหนักข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ ต้องยอมรับว่าน่าเชื่อถือไม่น้อย เพียงแต่ต้องรอดูว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นทั้งหมดแค่ไหน? 

แต่กรณีของนายไพบูลย์ (มากับพระ) นั้นต้องถือว่ามีความช านาญในด้านกฎหมายพอตัวนับแต่การประกาศยุบ
พรรคตัวเอง และโยกขยับมาสังกัดพลังประชารัฐอย่างรอดปลอดภัย 
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มีต าแหน่งแห่งหนและบทบาทที่ได้รับ ด้วยความรวดเร็วถึงขั้นได้รับหน้าที่เป็นคนแถลงข่าวใหญ่ว่า กรรมการบริหาร
พรรคประกาศลาออกจนน าไปสู่การพ้นจากต าแหน่งของ “4 กุมาร” 

ล่าสุดก็ยังได้ออกมาสนับสนุนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีพลังงานอย่างทระนงองอาจ จนถูกหัวหน้า
พรรคดุเอา...ท านองล้ าเส้นเกินไป วันวานกับวันนี้ ต่างกันสิ้นเชิง...ในความเป็นนักการเมืองของเขา แต่คนเรานั้นทะยาน
อยาก จนหลงลืมตัวพลาดก้าวเดียวก็จบเห่ได้ยิ่งเกมการเมืองที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน อย่างนี้ดันเอาคานเข้าไปสอดเขาจะ
สมน้ าหน้าเอา... 
“สายล่อฟ้า” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1895783 
บทความทีเ่กีย่วข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2278674 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1895783
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24 กรกฎาคม 2563 

การ์ตูนเซีย  

 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/cartoon/5/153/21 
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