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          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘ณัฏฐพล’ ชี ้ประเทศเดินหน้าไม่ได้หากยังขัดแย้ง –ปัญญาชนต้อง

เข้าใจปัญหา 
5 

2 มติชนออนไลน ์ บิ๊กป๊อก ถ่อมตัว ลั่นไม่มีปัญหา ปรับครม. แม้ตัวเองจะโดนด้วย ก็ไม่
ติดใจอะไร 

6 

3 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ “ปรับครม.” บิ ๊กป๊อก พูดชัด 3ป.ไร้ความขัดแย้ง ลั ่นกินข้าวหม้อ
เดียวกันเป็นสิบปี 

7 

4 สำนักข่าวอิศรา ทางการ! ก.ต.เห็นชอบตั้ง'เมทินี ชโลธร'เป็น ปธ.ศาลฎีกาหญิงคนแรก
ของไทย 

8 

5 สำนักข่าว INN “เมทินี ชโลธร”นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย 10 
6 ผู้จัดการออนไลน ์ กมธ.งบฯ 64 แบ่งเค้ก 8 ปธ.อนุ กมธ.ลงตัว พรรคร่วมฟาดเรียบ      

“ชาดา” คุมก่อสร้าง 
11 

7 สำนักข่าว INN “ยุทธพงศ์”เผย กมธ.งบแต่งตั้งคณะอนุกมธ. 8 ชุด 13 
8 สำนักข่าวอิศรา ตั้งอนุฯ กมธ. 8 ชุดเกลี่ยงบปี 64 พรรคร่วมรัฐบาลนั่งประธานทั้งหมด 14 
9 มติชนออนไลน ์ ด่วน! ปรีดี ดาวฉาย แคนดิเดต ครม.ประยุทธ์ ลาออกจากบอร์ด    

แบงก์กสิกร 
16 

10 เนช่ันสุดสปัดาห์
ออนไลน ์

'ปรีดี ดาวฉาย ' ไขก๊อก กรรมการ 'กสิกรไทย' จับตานั ่งรองนายกฯ 
ควบรมว.คลัง 

17 

11 สยามรฐัออนไลน ์ โผ "ประยุทธ์ 2/2" เริ ่มนิ ่ง ! "ปรีดี ดาวฉาย" นั ่งรองนายกฯ ควบ       
"ขุนคลัง" เปิดเก้าอี้ "รมช.แรงงาน" ให้ "นฤมล" 

18 

12 เดลินิวส์ออนไลน ์ ไปต่อหรือพอแค่นี้?"นฤมล"ลุ้นเก้าอี้รมช. ครม.ตู่2/2 19 
13 สยามรฐัออนไลน ์ แฟลชม็อบเตรียมอุดมรวมตัว เรียกร้องรัฐบาล 3 ข้อ 20 
14 มติชนออนไลน ์ น.ร.เตรียมอุดมฯ กางร่มแฟลชม็อบไล่เผด็จการท่ามกลางฝน ชี้เป็น    

3 ล้านนาทีที่ถูกพราก 
21 

15 ไทยรัฐออนไลน ์ ม็อบนักเรียนกลุ ่มเกียมอุดมฯ ขอแสดงจุดยืนต้านรัฐบาล พร้อม
เรียกร้อง 3 ข้อ 

22 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
16 สำนักข่าว INN นศ.ชุมนุมไล่รัฐบาลขอหยุดอ้างพรก.ฉุกเฉิน 23 
17 มติชนออนไลน ์ #อุดรสิบ่ทน นร.-นศ. รวมตัวพรึ่บทุ่งศรีเมือง ชูสามนิ้ว ลั่นยุบสภา 

หยุดคุกคามปชช. 
24 

18 มติชนออนไลน ์ นิสิตเกษตร อ่านแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ประยุทธ์ ‘ลงจากอำนาจ’ 26 
19 ไทยรัฐออนไลน ์ กลุ่มมอกะเสด ปัดร่วม กมธ.ยันรบ.ต้องลงจากอำนาจให้ประชาชน

สร้างประชาธิปไตย 
27 

20 แนวหน้าออนไลน ์ เยาวชนปลดแอกพัทลุงทวงความเป็นธรรม เรียกร้องประชาธิปไตย-
ขับไล่รัฐบาล 

29 

21 แนวหน้าออนไลน ์ ‘อนุทิน’ไม่ขัดนศ.ชุมนุม ขอสวมแมสก์เว้นระยะห่าง หนุนแก้รธน.ก่อน
ยุบสภา 

30 

22 แนวหน้าออนไลน ์ ‘อนุทิน’ประชุมใหญ่ ‘ภท.’ ยันฟังทุกข้อเรียกร้องปชช.หนุนแก้ รธน. 32 
23 เนช่ันสุดสปัดาห ์ “ธนาธร” จวก “บิ ๊กแดง” ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะไม่ให้ 

“ผบทบ.”ยุ่งการเมือง 
34 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ‘ธนาธร’ เปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.พิษณุโลก 35 
25 มติชนออนไลน ์ ‘ธนาธร’ ลงพื้นที่ลุยเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.พิษณุโลก 36 
26 เดลินิวส์ออนไลน ์ "เสรีพิศุทธ์"จวกเดือด"บิ๊กแดง" ซัดทหารอย่าจุ้นทุกเรื่อง!! 37 

 
 

บทความ 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 สยามรฐัออนไลน ์ การเมืองร้อน “บิก๊ตู่-บิ๊กแดง” ฮึม่!แก๊งค์ล้มเจ้า สง่ต่อ“บิ๊กบี”้ 38 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ พอกันทีพิธีกรรมการเมือง 41 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ ส่วนผสมของกรรม 42 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ ฝ่ายมั่นคงไมร่ับ''การเปลี่ยนแปลงเทียม''ทีมุ่่งล้มสถาบัน 44 
5 เนช่ันสุดสปัดาห ์ 3 เดือนช้ีวัด "ลุงตู่ -ม็อบวัยใส" ใครได้ไปต่อ 47 
6 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX รหัส รัฐมนตรพีลงังาน คนใหม่ คำตอบ ภายใน “พลัง

ประชารัฐ” 
49 
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วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล    
ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายทวี ปิยะพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจการ เขต 4 นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว พนักงานตามสัญญาจ้าง และนายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต รักษาการ
ผู ้อำนวยการฝ่ายกิจการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  6 พร้อมคณะ ลงพื ้นที ่ตรวจเยี ่ยมสำนักงานคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ และรับฟัง
แนวทางในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถ่ิน โดยมี นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู ้บรรยายสรุป ในการนี ้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ฯ ได้มอบนโยบายการทำงานเพื ่อเป็นแนวทาง            
ในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งป ระจำ
จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 15:37 น. 

‘ณัฏฐพล’ ช้ีประเทศเดินหน้าไม่ได้หากยังขัดแย้ง –ปัญญาชนต้องเข้าใจปัญหา 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/education/news_2279234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/education/news_2279234
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 16:57 น. 

บิ๊กป๊อก ถ่อมตัว ลั่นไม่มีปัญหา ปรับครม. แม้ตัวเองจะโดนด้วย ก็ไม่ติดใจอะไร 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2279424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2279424
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25 Jul 2020 04:00 น. 

“ปรับครม.” บิ๊กป๊อก พูดชัด 3ป.ไร้ความขัดแย้ง ลั่นกินข้าวหม้อเดียวกันเป็นสิบปี 

 
"บิ๊กป็อก" ยืนยัน 3 ป.ไม่มีปัญหากัน บอก เฉยๆกับการปรับครม. เชื่อมือนายกฯ ย้ำความสนิท กินข้าวหม้อ
เดียวกับ “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” เป็นสิบปี  
 
วันที่ 24 ก.ค.2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่า
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะมานั่งในตำแหน่งรมว.
มหาดไทย ว่า ต้องบอกให้สังคมรู้การจะปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ปรับแล้วต้อง
ทำงานได ้ 

“สำหรับผมแล้วหลายคนน่าจะทราบประวัติมาตั้งแต่เด็กดังนั้น ไม่ต้องฟังเสียงวิจารณ์แต่ขอให้ฟังผมเท่านั้น พร้อม
ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้ง เพราะในอดีตครั้งรับราชการทหารก็อยู่บ้านหลังเดียวกัน กินข้าวหม้อเดียวกันนับสิบปี จะ
ปรับกันยังไงผมเฉยๆ มันเลยขั้น ผมอยู่บ้านหลังเดียวกัน ทานข้าวหม้อเดียวกันมาเป็นสิบปีผมเฉยๆ นายกฯ จะเห็น
ความจำเป็นต้องเอาใครเข้า ใครออก รวมถึงผมด้วย จะต้องสับใครมาผมเฉยสุด ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น ไม่มีอะไรในใจ 
แล้วพล.อ.ประวิตร เป็นทั้งผู้บังคับบัญชา เป็นทั้งพี่ นอนบ้านเดียวกัน มันเลยข้ัน ผมเฉยๆมาก ท่านไม่ต้องกลัวว่าจะมี
อะไร ไม่มีเลย ท่านจะมาหรือท่านจะอยู่ ผมสบายใจที่สุด ขอให้นายกฯ บริหารประเทศได้" พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว 

 

อ้างอิง :  

https://www.thansettakij.com/content/politics/443213?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/443213?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/443213?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:44 น. 

ทางการ! ก.ต.เห็นชอบตั้ง'เมทินี ชโลธร'เป็น ปธ.ศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย 

 
เป็นทางการ! ก.ต.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง 'เมทินี ชโลธร' เป็นประธานศาลฎีกาหญิง คนแรกของประเทศไทย 'ปิยกุล    
บุญเพิ่ม' ข้ึน ปธ.ศาลอุทธรณ์ 

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ   
ตุลาการศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 10/ 2563 วันนี้    
(24 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา ที่ประชุมได้พิจารณาและ    
มีมติเห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ชั้น 5 และ ชั้น 4 ในตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาล
อุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ดังนี้ 

1. นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ข้ึนดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 46 

สำหรับประวัตินางเมินี ชโลธร เกิดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2498 ปีที่เกษียณอายุราชการ 2569 เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษา
เมื่อปี 2524 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2525 ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง ปี 2532 
เป็นผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ปี 2533 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ปี 2535 เป็นผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ปี 2537 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ปี 2540 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ   
ในศาลอาญา 

ปี 2541 เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปี 2550 เป็นประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์ ปี 2552 เป็น      
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2556 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ปี 2559 เป็นประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญ     
คดีพิเศษ ปี 2561 เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ปี 2562 เป็นรองประธานศาลฎีกา 

2. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ข้ึนดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ 

3. นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 

4. นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 

5. นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีก า เป็นรอง
ประธานศาลฎีกา 
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6. นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา  เป็นรองประธาน   
ศาลฎีกา 

7. นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 

8. นายเสรี เพศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 

9. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา 

10. นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศในศาลฎีกา 

11. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 

12. นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา 

13. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธ์ิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา 

14. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา 

15. นายวรงค์พร จิระภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา 

16. นายพันธ์ุเลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 

17. นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 

18. นายลาชิต ไชยอนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 

19. นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกา
ในศาลฎีกา 

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าร าชการตุลาการในตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้ง        
ผู้พิพากษาอาวุโส ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/90626-isranews-265.html 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

10 

 

 
24 กรกฎาคม 2020 - 17:47 

“เมทินี ชโลธร”นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย 

 
‘เมทินี ชโลธร’ ผงาดนั่งประธานศาลฎีกา หญิงคนแรกของไทย หลัง ที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบ 

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 10/ 2563 วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ช้ัน 3 ศาลฎีกา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการโยกย้าย
แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ช้ัน 5 และ ช้ัน 4 ในตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา 
ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ข้ึนดำรงตำแหน่ง
ประธานศาลฎีกา คนที่ 46 ซึ่งถือเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธาน
แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ข้ึนดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ 

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการในตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้ง         
ผู้พิพากษาอาวุโส ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

สำหรับ นางเมทินี ชโลธร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตนิิยม
อันดับ 2 )มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์,ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
,เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ส่วนประวัติการทำงานนั้น เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ โดยรับผิดชอบดูแลคดีภาษี คดีแรงงาน 
คดีเยาวชน คดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีล้มลาย ,กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) ,กรรมการตุลาการ (ก.ต.) 
ผู้ทรงคุณวุฒิในศาลฎีกา 

นอกจากนั้นแล้ว ยังเคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ ,นครนายก ,ศาลแขวงพระนครเหนือ ,ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจังหวัดภูเขียว ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี , ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา , ผู้พิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 , ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ,ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ ,ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ ,     
ผู้พิพากษาศาลฎีกา , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/crime/news_730427/ 

https://www.innnews.co.th/crime/news_730427/
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24 ก.ค. 2563 16:54 

กมธ.งบฯ 64 แบ่งเค้ก 8 ปธ.อนุ กมธ.ลงตัว พรรคร่วมฟาดเรียบ “ชาดา” คุมก่อสร้าง 

 
โฆษก กมธ.งบฯ 64 เผยแบ่งเก้าอ้ีนั่งประธานอนุ กมธ.8 คณะลงตัว พรรครัฐบาลฟาดเรียบ บรรยากาศราบรื่น ย้ำ
ปรับลดเต็มท่ีล็อกเป้ากลาโหม “ชาดา” สมหวังนั่งประธาน กมธ.อนุฯ ก่อสร้าง 

วันนี้ (24 ก.ค.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสรคราม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณา    
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แถลงถึงการแต่งตั้งคณะอนุ กมธ.จำนวน 8 ชุดๆ ละ 
10 คนใน กมธ.วิสามัญฯ ประกอบด้วย 1. คณะอนุ กมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ        
งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น โดยมีนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ เป็น
ประธาน 2. คณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน มีนายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค
พลังประชารัฐ เป็นประธาน 3. คณะอนุ กมธ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรค      
ภูมิใจไทย เป็นประธาน 4. คณะอนุ กมธ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีนายภิญโญ 
นิโรธ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน 

นายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่า 5. คณะอนุ กมธ.ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กทม. 
พัทยาและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน         
6. คณะอนุ กมธ.ด้านการศึกษา มีนายสมศักดิ ์ พันเกษม ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน            
7. คณะอนุกมธ.แผนงานบูรณาการ 1 มีนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน และ 
8. คณะอนุ กมธ.แผนงานบูรณาการ 2 มี น.ส.แนน บุญย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็น
ประธาน โดยทั้ง 8 ชุดจะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 29 ก.ค.นี้ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

โฆษก กมธ.งบประมาณปี 64 กล่าวว่า การแบ่งสัดส่วนและตำแหน่งประธานอนุ กมธ.ทั้ง 8 ชุด ถือว่ามีการจัดสรรตาม
สัดส่วน ส.ส.ที่พึงมีในสภาของแต่ละพรรคการเมือง โดยตำแหน่งประธานอนุ กมธ.เป็นของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด 
โดยมีฝ่ายค้านเป็นรองประธาน ทั้งนี้ กมธ.ชุดใหญ่ได้ให้หลักการว่า ให้อนุ กมธ.ทั้ง 8 ชุด ปรับลดงบประมาณอยา่ง
เต็มที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะโควิด-19 พร้อมทั้งกำชับว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะงบ
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กระทรวงกลาโหม อาทิ ยุทธโธปกรณ์ต่างๆ เช่น เรือดำน้ำ รถถัง เครื่องบินหรู โดย กมธ.จะทำงานอย่างเข้มข้นและ
จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีการแบ่งโควตาลงตัวแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์การประชุม กมธ.งบปี 64 ล่มอีกแล้วใช่หรือไม่     
นายยุทธพงศ์กล่าวยืนยันว่า การแบ่งสัดส่วนบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น การทำงานใน กมธ.งบฯ ก็ไม่ไ ด้มี ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอยู่แล้ว เพราะถือเป็นตัวแทนของ ส.ส.ทั้งสภาที่เข้ามาปรับลดงบประมาณ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000076120 
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24 กรกฎาคม 2020 - 17:31 

“ยุทธพงศ์”เผย กมธ.งบแต่งตั้งคณะอนุกมธ. 8 ชุด 

 
"ยุทธพงศ์" เผย กมธ.งบแต่งตั้งคณะอนุ กมธ.งบฯ 8 ชุด เพื่อพิจารณาปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  เริ่มประชุมนัดแรก 29 ก.ค.นี้ 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสรคราม พรรคเพื่อไทย ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แถลงข่าวถึงการแต่งตั้งคณะอนุ กมธ. จำนวน 8 ชุดๆ ละ        
10 คนใน กมธ.วิสามัญฯ ซึ่งทั้ง 8 ชุด จะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 29 ก.ค.นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ การแบ่งสัดส่วนและตำแหน่งประธานอนุ กมธ. ทั้ง 8 ชุด ถือว่ามีการจัดสรรตามสัดส่วน ส.ส.ที่พึงมีในสภาของ  
แต่ละพรรคการเมือง โดยตำแหน่งประธาน อนุ กมธ. เป็นของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด โดยมีฝ่ายค้านเป็นรองประธาน 
โดย กมธ.ชุดใหญ่ ได้ให้หลักการว่า ให้อนุ กมธ. ทั้ง 8 ชุด ปรับลดงบประมาณอย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันโดยเฉพาะโควิด – 19 พร้อมทั้งกำชับว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะงบกระทรวงกลาโหม อาทิ ยุทธโธปกรณ์
ต่าง เช่น เรือดำน้ำ รถถัง เครื่องบินหรู โดย กมธ. จะทำงานอย่างเข้มข้นและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ 

ส่วนการแบ่งโควตาลงตัวแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์การประชุม กมธ.งบปี 64 ล่มอีกแล้วใช่หรือไม่ นายยุทธพงศ์ ยืนยัน
ว่า การแบ่งสัดส่วน บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น การทำงานในกมธ.งบฯ ก็ไม่ได้มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่าย ค้าน      
อยู่แล้ว เพราะถือเป็นตัวแทนของ ส.ส.ทั้งสภาฯ ที่เข้ามาปรับลดงบประมาณ 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_730405/ 
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วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:43 น. 

ตั้งอนุฯ กมธ. 8 ชุดเกลี่ยงบปี 64 พรรคร่วมรัฐบาลนั่งประธานทั้งหมด 

 
กมธ.งบปี 64 มีมติเห็นชอบตั้งอนุฯ 8 ชุด แบ่งสัดส่วนตามจำนวน ส.ส. 'พลังประชารัฐ'ได้โควตานั่งประธาน 6 คณะ 
'ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์' พรรคละ 1 ตำแหน่ง 'ยุทธพงศ์'เช่ือไม่เจอปัญหาประชุมล่ม หลังบรรยากาศการหารือเป็นไป
อย่างราบรื่น 

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.เพื่อไทย ในฐานะ
โฆษกคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจำป ี2564 แถลงความคืบหน้าการทำงาน 
ว่า ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณไปแล้ว 11 วัน รวม 88 ช่ัวโมง จากจำนวนทั้งหมด 237 ช่ัวโมง โดยมี
หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว 4 กระทรวง 3 กองทุน คิดเป็น 10.1% ของหน่วยงานทั้งหมด 

สำหรับหน่วยงานที่พิจารณาแล้วประกอบด้วย งบประมาณของ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติต้ังคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณ และพิจารณาปรับลดงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมอีก 8 ชุด ชุดละ 10 คน ประกอบด้วย 

1.คณะอนุ กมธ. การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น โดยมี       
นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.พลังประชารัฐเป็นประธาน 

2.คณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน มีนายสุพล ฟองงาม ส.ส.พลังประชารัฐเป็นประธาน 

3.คณะอนุ กมธ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.ภูมิใจไทยเป็นประธาน 

4.คณะอนุ กมธ. จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที ่ระดับภาค มีนายภิญโญ นิโรธ ส.ส.          
พลังประชารัฐเป็นประธาน 

5.คณะอนุ กมธ.ท้องถ่ิน องค์การบริหารสว่นจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กทม. พัทยา และเงินอุดหนุนที่จดัสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.พลังประชารัฐเป็นประธาน 

6.คณะอนุ กมธ.ด้านการศึกษา มีนายสมศักดิ์ พันเกษม ส.ส.พลังประชารัฐเป็นประธาน 

https://www.isranews.org/
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7.คณะอนุ กมธ.แผนงานบูรณาการ 1 ที่พิจารณาแผนบูรณาการจำนวน 11 แผน มีนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.   
พลังประชารัฐเป็นประธาน 

8.คณะอนุ กมธ.แผนบูรณาการ 2 พิจารณาแผนบูรณาการ จำนวน 2 แผน มีนางสาวแนน บุญย์ธิดา สมชัย ส.ส.
ประชาธิปัตย์เป็นประธาน 

โดยคณะอนุ กมธ.ทั้ง 8 ชุดจะเริ่มประชุดนัดแรกในวันที่ 29 ก.ค.เป็นต้นไป 

นายยุทธพงศ์ กล่าวด้วยว่า การแบ่งสัดส่วนและตำแหน่งประธานอนุ กมธ. ถือว่ามีการจัดสรรตามสัดส่วน ส.ส.ที่พึงมี
ในสภา โดยตำแหน่งประธานเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด โดยมีฝ่ายค้านเป็นรองประธานทั้งหมด โดย กมธ.     
คณะใหญ่กำชับหลักการการทำงานไปว่า การปรับลดงบประมาณต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเช้ือ     
โควิด โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงกลาโหม เช่น ยุทโธปกรณ์ เรือดำน้ำ รถถัง เครื่องบินหรู 
โดย กมธ.จะทำงานอยางเข้มข้น และแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ 

ส่วนหลังจากนี ้จะเกิดปัญหาประชุมล่มอีกหรือไม่ นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า การแบ่งสัดส่วน บรรยากาศเป็นไป          
อย่างราบรื่น การทำงานใน กมธ.ก็ไม่ได้มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอยู๋แล้ว เพราะทุกคนถือปเนตัวแทนของ ส.ส.    
ทั้งสภาที่เข้ามาปรับลดงบประมาณตรงนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/90630-isranews-266.html 
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 19:48 น. 

ด่วน! ปรีดี ดาวฉาย แคนดิเดต ครม.ประยุทธ์ ลาออกจากบอร์ดแบงก์กสิกร 

 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/economy/news_2279698 
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24 กรกฎาคม 2020 เวลา 20:37 

'ปรีดี ดาวฉาย' ไขก๊อก กรรมการ 'กสิกรไทย' จับตานั่งรองนายกฯ ควบรมว.คลัง 

 
ปรีดี ดาวฉาย' ไขก๊อก กรรมการ 'กสิกรไทย' จับตานั่งรองนายกฯ ควบรมว.คลัง 

ความเคลื่อนไหวการจัดทำรายช่ือคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดประยุทธ์2/2 โดยเฉพาะตำแหน่งรองนายกฯควบรมว.คลัง 
ซึ่งมีชื่อของ นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการและกรรมการผู้จัดกัดการธนาคารกสิกรไทยมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
หลังจากที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปฏิเสธรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ ได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ ก่อนครบกำหนด 

โดย ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกสิกรไทย  โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 24กรกฎาคม 2563 เป็น
ต้นไป 

 

อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/13831?utm_source=homepage&utm_medium=in
ternal_referral&utm_campaign=debate 
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24 กรกฎาคม 2563 20:50 น. 

โผ "ประยุทธ์ 2/2" เริ ่มนิ่ง ! "ปรีดี ดาวฉาย" นั่งรองนายกฯ ควบ "ขุนคลัง" เปิดเก้าอี้ 
"รมช.แรงงาน" ให้ "นฤมล" 

 
วันที่ 24ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรี "ประยุทธ์2/2" ว่าล่าสุดมีความชัดเจนว่า   
นายปรีดี ดาวฉาย นายกสมาคมธนาคารไทย จะมานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ควบรมว.คลัง นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ ดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และปัจจุบัน
เป็นทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจจะมาดำรงตำแหน่ง รมว.พลังงาน 

สำหรับนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และเลขาธิการพรรคพปชร. จะมานั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,
นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะนั่งรมว.แรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะไปนั่งรมช.แรงงาน และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ จะไปนั่ง รมว.การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โควต้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทย 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172145 
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ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 น. 

ไปต่อหรือพอแค่นี้?"นฤมล"ลุ้นเก้าอี้รมช. ครม.ตู่2/2 

 
จับตา!! "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ตกขบวนหรือได้ไปต่อ ครม. “ประยุทธ์ 2/2” 

เมื่อวันที่ 24  ก.ค. สำหรับความเคลื่อนไหวในการปรับ ครม.ประยุทธ์ “2/2” ที่ใกล้โค้งสุดท้าย โดยเห็นความชัดเจน
มากขึ้น เมื่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตประธานเจ้าหน้าที ่บริหารและกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ บมจ.พีทีที         
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTGC ได้ย่ืนลาออกจากบริษัทแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 23  ก.ค. คาดว่าจะเข้า
มารับตำแหน่ง รมว.พลังงาน ซึ่งถือเป็น 1 ในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว  

ส่วนนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และในฐานะกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย คาดว่าจะมา
เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง   ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ไปเป็น 
รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  (อว.) 

ขณะที่โผในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่มติคณะกรรมการบริหารพรรค ได้ส่ง  3  ช่ือ คือ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.
ชัยนาท  เลขาธิการพรรค พปชร. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี  รองหัวหน้าพรรค พปชร. และนางนฤมล  ภิญโญ
สินวัฒน์  เหรัญญิกพรรคและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยที่ค่อนข้างแน่นอนคือ 2 คนได้เข้าร่วมครม. 
“ประยุทธ์ 2/2” ได้แก่ นายอนุชา จะมาเป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายสุชาติ  จะมาเป็น รมว.แรงงาน 

ขณะที่ล่าสุดกรณีของนางนฤมล ยัง  50 : 50  ยังต้องเกาะติดและลุ ้นว่าจะหลุดหรือไม่ เพราะมีรายงานข่าวว่า
นายกรัฐมนตรีไม่พอใจกับการทำงานที่ผ่านมา  แต่ยังมีแรงผลักดันอย่างสูงจากผู้บริหารพรรคพปชร.ที่ต้องการให้นาง
นฤมล เข้ามามีตำแหน่ง รมช.ในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งด้วย แต่สุดท้ายผู้ที่จะตัดสินใจคือนายกรัฐมนตรี  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786555 
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24 กรกฎาคม 2563 15:43 น. 

แฟลชม็อบเตรียมอุดมรวมตัว เรียกร้องรัฐบาล 3 ข้อ 

 
นักเรียนเตรียมอุดมรวมตัวกันจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ "โรงเรียนไล่ยุง แต่เราจะไล่เผด็จการ" ที่หน้าเสาธงแต่กิจกรรม
เริ่มได้ไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้ต้องย้ายไปหลบฝนและจัดกิจกรรมต่อในศาลาพระเกี้ยวแก้ว มีตัวแทน
นักเรียนสลับกันข้ึนมาพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ 

1.ยุบสภา 

2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

3.หยุดคุกคามประชาชน 

จากนั้นได้มีการร่วมกันชูสามนิ้วต่อด้วยเปิดแสงไฟจากสมาร์ทโฟนเพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการก่อนแยกย้าย
กันกลับบ้าน ใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณ 30 นาที 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172052 
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 17:20 น. 

น.ร.เตรียมอุดมฯ กางร่มแฟลชม็อบไล่เผด็จการท่ามกลางฝน ช้ีเป็น 3 ล้านนาทีท่ีถูกพราก 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2279464 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2279464
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24 ก.ค. 2563 17:12 น. 

ม็อบนักเรียนกลุ่มเกียมอุดมฯ ขอแสดงจุดยืนต้านรัฐบาล พร้อมเรียกร้อง 3 ข้อ 

 
นักเรียนกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ รวมตัวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่ามกลางฝนตก แสดงจุดยืน
ต่อต้านรัฐบาลร่วมกับประชาชน พร้อมเรียกร้อง 3 ข้อ 

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 24 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน มีนักเรียน
กลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ รวมตัวจัดกิจกรรมในงานวันศุกร์ลุกมาต้านเผด็จการ เพื่อร่วมแสดงจุดยืนต่อต้าน
รัฐบาลร่วมกับประชาชน โดยมีตัวแทนนักเรียนสลับกันแสดงความคิดเห็นทางการเมือง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาล      
ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคามประชาชน ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดียวกับกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่มีการ
ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา 

พร้อมกันนี้ มีการเปิดไฟแฟลชจากโทรศัพท์มือถือเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการ ก่อนจะแยกย้ายกันไป 
โดยใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณ 30 นาที ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย. 

ทั้งนี ้ พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ได้เข้าพบเข้าพบผู้บรหิารโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไทกรุงเทพมหานคร 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่ตำรวจ สน.ปทุมวัน เข้าพบรองผู ้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื ่อประชาสัมพันธ์       
แนวทางการจัดกิจกรรมของนักเรียน เพื่อมิให้สุ่มเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยทำความเข้าใจการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในแนวทางที่ถูกต้องและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไม่ให้เข้าไป
คุกคามการจัดกิจกรรมของนักเรียนแต่อย่างใด 

สำหรับการจัดกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ได้ดูแลความปลอดภัย โดยรอบ
เป็นไปตามความประสงค์ ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1896689 
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24 กรกฎาคม 2020 - 19:37 

นศ.ชุมนุมไล่รัฐบาลขอหยุดอ้างพรก.ฉุกเฉิน 

 
นักศึกษา ชุมนุมไล่รัฐบาล "ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน" ขอหยุดอ้าง พรก.ฉุกเฉิน ควบคุม-คุกคามประชาชน 

กลุ่มนิสิตภายใต้ชื่อ”มอกะเสด (KU Daily)” จัดกิจกรรมชุมนุม “ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ที่ บริเวณหน้า
หอประชุมใหญ่ ม.เกษตรฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากที่กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย
(สนท.) และกลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้จัดกิจกรรมชุมนุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล      
หยุดคุกคามคนเห็นต่าง ยุบสภา และแก้รัฐธรรมนูญ 

โดยบรรยากาศตลอดการชุมนุมยังคงมีฝนตกลงมาโปรยปรายตลอดเวลา แต่ก็มีผู้คนทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชน
หลากหลายช่วงอายุทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ทั้งนี้ แกนนำได้ประกาศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังเก็บภาพของ   
ผู้เข้าชุมนุมให้หยุดการกระทำเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ต่อมา พ.ต.อ.อรรถพล มีเสียง ผกก.สน.บางเขน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน ได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย
ของการจัดกิจกรรม โดยได้กล่าวตักเตือนกลุ่มผู้จัด ให้จัดกิจกรรมด้วยความระมัดระวัง ทั้งจากโรคโควิด-19 และจาก
บุคคลอื่นๆ พร้อมช้ีแจงข้อกฎหมาย เนื่องจากขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้กรอบของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ซึ่ง
ผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือในการรับฟังเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ในเวลา 17.20 น. แกนนำได้เริ่มปราศรัย เริ่มจากนักศึกษาที่มีถ่ินฐาน มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้พูด
ถึงการใช้ พรก.ฉุกเฉินของรัฐบาล ว่า เป็นการอ้างความมั่นคง แต่ความจริงแล้วเป็นการใช้กฎหมายควบคุมประชาชน 
โดยเฉพาะกฎหมายพิเศษที่ใช้กุมอำนาจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชานแดนภาคใต้ รวมถึงตัวแทนผู้ใช้แรงงาน ที่กล่าวถึง การ
บริหารประเทศขอรัฐบาลที่ทำให้ตกต่ำประชาชนตกงาน และเรียกร้องความชอบธรรมจากรัฐบาล หยุดคุกคาม
ประชาชน 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_730496/ 
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 20:40 น. 

#อุดรสิบ่ทน นร.-นศ. รวมตัวพร่ึบทุ่งศรีเมือง ชูสามนิ้ว ลั่นยุบสภา หยุดคุกคามปชช. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2279747 
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 21:18 น. 

นิสิตเกษตร อ่านแถลงการณ์ 6 ข้อ จี้ประยุทธ์ ‘ลงจากอำนาจ’ 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2279777 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2279777
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24 ก.ค. 2563 22:45 น. 

กลุ่มมอกะเสด ปัดร่วม กมธ.ยันรบ.ต้องลงจากอำนาจให้ประชาชนสร้างประชาธิปไตย 

 
แฟลชม็อบ "ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน" ของกลุ่มมอกะเสด ku daily ย้ำจุดยืนรัฐบาลต้องลงจากอำนาจ เปิดทาง
ให้ประชาชนสร้างประชาธิปไตย ทนายอานนท์ อัด บิ๊กแดงจะเป็นแบทแมนแปลว่าคิดใช้วิธีแบบนอกกฎหมาย 

เม ื ่อเวลา 20.00 น. วันที ่ 24 ก.ค.63 ผู ้ส ื ่อข่าวรายงาน บรรยากาศการชุมนุมช่วงค่ำ ที ่หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่กลุ่มเกษตรศาสตร์ มอกะเสด ku daily นำโดยน.ส.สุพิชชา แก้วประเสริฐ และ
กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือ ดีอาร์จี นำโดยนายกรกต แสงเย็นพันธุ์ จัดเวทีปราศรัยขับไล่รัฐบาล ใช้ชื่อว่ากิจกรรม 
“ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ท่ามกลางนิสิต ม.เกษตร และกลุ่มนักเรียน 

นายอานนท์ นำภา ทนายความ จากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน ปราศรัยกับผู้ชุมนุมโดยอ้างว่า การชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถูกทหารหญิงคนหนึ่งกล่าวหาว่า เป็นม็อบมุ้งมิ้ง อยากบอกว่าดีกวา่เป็น
กองทัพที่มูมมาม หลายเดือนที่ผ่านมา ประชาชนเดือดร้อนเรื่องโรคโควิด-19 แต่กองทัพกลับเอาเงินมาซื้อเครื่องบิน มี
ความสุขกับภาษีประชาชน ในวันน้ี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. บอกว่าจะไม่ใช้กฎหมายกับกลุ่มนักศึกษา ที่มา
ชุมนุมแต่จะใช้แบทแมน ถ้าเป็นคนที่พูดไม่มีความรู้คงไม่เป็นอะไร แต่น่ีเป็นถึงผบ.ทบ. เพราะความหมายของแบทแมท 
หมายถึงการกระทำที่นอกกฎหมาย ความยุติธรรมในประเทศนี้นิยมมาเอาผิดกับประชาชนหรือนักศึกษา เท่านั้นแต่
เว้นไว้สำหรับลูกคนมีฐานะ 

จากนั้น ในเวลา 20.30 น.ส.ชุติมน กฤษณปาณี นิสิตปี4 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร กล่าวว่า ในการชุมนุมที่ผ่านมา 
เราถูกข้อกล่าวหาว่า ไม่ใช่เป็นการชุมนุมของนิสิตม.เกษตร ตนในฐานะนิสิตปัจจุบันจึงขออ่านแถลงการณ์นี้เพื่อส่งไป
ยังรัฐบาลว่า เป็นเวลา 6 ปีแล้วที่ประเทศถูกบริหารโดยรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนเน้นความมั่นคงกองทัพและตัว
รัฐบาลเองเป็นหลัก แต่ปล่อยให้ประชาชน ต้องเดือดร้อน ในช่วงต้นปีที ่มีการระบาดของโรคโควิด -19 รัฐบาล
บริหารงานอย่างไม่รัดกุมประกาศคำสั่งที่ออกมาก็ไม่เห็นหัวประชาชน จนมีคนฆ่าตัวตายไม่น้อยกว่าคนที่เสียชีวิตด้วย
โรคโควิด-19 ทั้งปล่อยให้แขก VIP ที่ติดเชื้อเข้ามา ในประเทศ จนประชาชนต้องมีความเสี่ยง แต่รัฐบาลกลับปฏเิสธ
ความรับผิดชอบ 

นิสิต ม.เกษตร กล่าวด้วยว่า การกระทำของรัฐบาลทำให้เกิดการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลข้ึน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
มีความพยายามที่จะตั้งกรรมาธิการขึ้นอ้างว่าเพื่อหาข้อยุติ แต่ทางกลุ่มมอกะเสด ยืนยันว่าขอไม่เข้าร่วม สำหรับ
เรียกร้องของทางกลุ ่ม คือ ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยเสรีภาพของประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการให้ทั ่วถึง แก้ไข



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

28 

 

รัฐธรรมนูญ ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน ยกเลิก ส.ว.ที่แต่งตั้งโดย คสช.แล้วเปลี่ยนมาเลือกตั้งแทน 
และให้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงไปยังภูมิภาค หากข้อเรียกร้องที่กล่าวมา พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบสนองก็
ให้ลงจากอำนาจ แล้วเปิดทางให้ประชาชนสร้างประชาธิปไตยต่อไป. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1896853 
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วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 20.16 น. 

เยาวชนปลดแอกพัทลุงทวงความเป็นธรรม เรียกร้องประชาธิปไตย-ขับไล่รัฐบาล 

 

24 กรกฏาคม 2563 นายศุภกร ขุนชิต แกนนำเครือข่ายเยาวชนปลดแอกพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาใน

พื้นที่จังหวัดพัทลุง นับร้อยคน รวมกลุ่มเรียกร้องทวงความเป็นธรรม โดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า ร่วมกันเก็บขยะเพื่อสังคม 

พร้อมชูป้ายเรียกร้อง 3 ข้อหลัก ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน แก้รัฐธรรมนูญที่เป็นนอมินีของเผด็จการ และยุบ

สภา ซึ่งกิจกรรมนี้มีข้ึน บริเวณสวนสาธารณท่ามิหรำ 

บรรยากาศล่าสุดขณะนี้ ยังคงมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทยอยเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
มีกลุม่นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ในพื้นที่อาทิ นายอนันตชัย แซ่ด่าน นายนวราษฎร์ ทักขพิวัฒน์ นายดำรง คงหนู 
อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี้ด้วย 

ทางตัวเยาวชนฯรายหนึ่งปราศรัยว่า สาเหตทุี่นักเรียน นักศึกษา มาร่วมกิจกรรมในครัง้นี้น้อยมากนั้น สาเหตุ
สำคัญมาจากการถูกคุกตามจาก เจ้าหน้าทีร่ัฐที่เกี่ยวข้อง  การมีหนงัสอืแจ้งให้ผูบ้รหิาสถานศึกษาห้ามปราม
นักเรียน นักศึกษา มิใหเ้ข้ามาร่วมกิจกรรมเนือ่งจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการชุมนุมในครัง้นี้ ในขณะเดียวกัน
ทาง ตำรวจก็ได้นำรถตู้มาจอดหน้าสถานที่ชุมนมุประท้วงพรอ้มเปิดเสียงใหเ้ฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโค
วิด-19  และให้ดูแลความปลอดภัยจากการร่วมชุมนมุในครั้งนี้ ด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โดยรอบในพื้นที่ดงักล่าว ก็ยังคงมีเจา้หน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าดูแลความ
สงบเรียบรอ้ยในพื้นที่แล้ว และคาดว่าน่าจะไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดข้ึนอย่างแน่นอน ในเบื้องต้นกลุม่เยาวชนปลดแอก 
จะมีการร่วมทำกิจกรรมไปจนถึงเวลา 2 ทุ่มคืนน้ี 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507547 
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วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.27 น. 

‘อนุทิน’ไม่ขัดนศ.ชุมนุม ขอสวมแมสก์เว้นระยะห่าง หนุนแก้รธน.ก่อนยุบสภา 

 

“อนุทิน” หนุนแก้รธน.ก่อนยุบสภา ไม่ขัดม็อบนักศึกษาชุมนุม ขอสวมแมสก์ - เว้นระยะห่าง พยักหน้ารับครม.ภท.

ยังนิ่ง  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารนิมิบุตร ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ(ศุภชลาศัย) นายอนุ ทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  กล่าวถึงความแออัดในการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาว่า ตนเป็นห่วงความ
ปลอด ซึ่งหลักในการป้องกันโควิด-19 คือ ออกมาชุมนุมได้ แต่ขอให้ใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง แต่คงไม่
ห้ามให้ออกมาชุมนุม  เพราะเป็นความรู้สึกของนักศึกษาที่ต้องการสื่อให้รัฐบาลรับทราบ  ซึ่งเราต้องเคารพ แต่เมื่อ
ออกมาชุมนุมแล้วก็ต้องดูแลตัวเอง เมื่อปราศรัยเสร็จแล้วต้องมีการฉีดแอลกอฮอล์ที่ไมโครโฟน   

นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่า การชุมนุมที่เกิดข้ึนไม่น่าจะมีเหตุให้ติดเช้ือโควิด - 19 เพราะประเทศไทย ไม่
ติดเชื้อภายในประเทศมา 2 เดือนเเล้ว อีกทั้งยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด เดิน
ทางเข้าประเทศไทยด้วย และคนที่มาจากต่างประเทศก็ต้องได้รับการกักตัว 14 วันก่อนจะกลับภูมิสำเนาหรือออกมา
ข้างนอกได้ จึงเชื ่อว่าจะปลอดภัย  โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  มีการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ตาม
สถานการณ์ ส่วนที่โรงพยาบาลก็เตรียมพร้อมเช่นกัน  ทั้งนี้ขอให้ชุมนุมสงบ อย่ารุนแรง เพราะทุกคนมีอารยะ และ
รัฐบาลก็พร้อมรับฟัง โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่พร้อมรับฟังความรู้สึกและเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย  

เมื่อถามว่า ข้อเรียกร้องหลายเรือ่งมคีวามเป็นไปได้หรือไม่  นายอนุทิน กล่าวว่า หลายเรื่องนำมาพิจารณาได้ เช่น 
การแก้รัฐธรรมนูญ  ซึ่งพรรคภูมิใจไทยพรอ้มแก้ไข  แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
มีการทำประชามติ และถ้าทุกคนเห็นด้วยก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่   ซึ่งควรเป็นไปตามขั้นตอนทางการเมือง และเป็น
กระบวนการประชาธิปไตย แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วย หากจะให้ยุบสภา โดยไม่แก้รัฐธรรมนูญ    เพราะไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง  

เมื่อถามถึงการปรับ ครม. ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนต้องส่งรายช่ือ
ก่อนนายกฯ นำข้ึนทูลเกล้าฯ  
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เมื่อถามย้ำว่า รัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทย ยังเป็นคนเดิม  ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบ แต่พยักหน้า 

อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/507585 
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วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.14 น. 

‘อนุทิน’ประชุมใหญ่ ‘ภท.’ ยันฟังทุกข้อเรียกร้องปชช.หนุนแก้ รธน. 

 

“ภท.” ประชุมใหญ่โชว์ผลงานพรรค! “เสี่ยหนู”  ลั่นพร้อมรับฟังทุกข้อเรียกร้องปชช. ย้ำหนุนแก้รธน. แนะ
บริหารสถานการณ์ให้ดีอย่าให้ลุกลามสู่ขัดแย้ง  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่อาคาร นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พรรคภูมิใจไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการ รักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing โดยมีการส่งแบบคัดกรอง ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ แจกหน้ากากอนามัย 
พร้อมทั้งเจลล้างมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยมี ผู้บริหาร
พรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนสาขาพรรค สมาชิกพรรคทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และรองนายกรัฐมตรี กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญตอน
หนึ่งว่า วันน้ีเราจัดประชุมพรรคครั้งแรกตั้งแต่มีการเลือกตั้งในเดือนมี.ค.ปีที่แล้ว ถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะพบปะกัน
เพื ่อรับฟังผลงานที่เราร่วมกันทำงาน วันนี ้เราเป็นพรรคอันดับ 2 ในรัฐบาล และเป็นพรรคอันดับ 3 ในสภา
ผู้แทนราษฎร โดยพรรคภูมิใจไทยได้รับมอบหมายให้ดูกระทรวงสำคัญหลายกระทรวง ซึ่งเราเป็นพรรคการเมืองเชิง
ปฏิบัติการ มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตัวเอง พรรคเราไม่เคยพูด พูดไม่เป็น พูดไม่เก่ง ทำงานอย่างเดียว แบบไม่รู้
วันรู้คืนเพื่อพี่น้องประชาชน ให้สมกับทุกคะแนนที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงาน เวลาเราเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภา เราติด
บัตรผู้แทนราษฎร ไม่ได้ติดบัตรรัฐมนตรี เพราะทุกนาทีของเราคือตัวแทนของประชาชน บางนโยบายสำเร็จแล้ว บาง
นโยบายไปกว่าครึ่งทางแล้ว ส่วนบางนโยบายรอการพิจารณาของสภา เราพยายามทลายทุกข้อจำกัดเพื่อการปลูก
กัญชาเพื่อการแพทย์ และผ่อนคลายกฎหมายบางข้อให้พี่น้องปลูกกัญชงได้ ซึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพ การรักษาโรค 
ไม่ใช่เพื่อการเสพ 

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ส่วนกระทรวงคมนาคมเราได้มีการผลักดันโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคข้ัน

พื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเราผลักดันโครงการเหล่านี้ออกมาด้วยงบประมาณที่ต่ำกว่าที่
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คาดการณ์ไว้ด้วย พรรคภูมิใจไทย โดยรมว.คมนาคมได้กำกับการใช้งบประมาณทุกบาทไม่ให้เกิดความเสียหาย 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปลูกยางพารา เพื่อนำมาใช้ทำแบริเออร์ เป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ การ

ทำงานทุกอย่างของพรรคภูมิใจไทยมีเป้าหมายเดียวคือ ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 

“สำหรับการทำงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข แม้จะเจอสถานการณ์โรคโควิด - 19 ก็พยายามสร้างมาตรการ

ต่างๆเพื่อควบคุมโรค จนขณะนี้ไม่มีการติดเช้ือในประเทศมากว่า 2 เดือนแล้ว และไม่มีผู้ป่วยที่อาการหนักแล้ว มีเพียง

การรักษาผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเท่านั้น เราได้รับความร่วมมือจากประชาชน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอย่างดี จนได้รับคำชมเชย และจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นๆจากนานาประเทศ 

ประเทศไทยเราเอาอยู่แน่นอน และเราต้องเข้าถึงวัคซีนในการรกัษาโรคนี้อย่างแน่นอน “หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าว 

นายอนุทิน กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองขณะนี้ ว่าเราต้องรับฟัง และต้องบริหารสถานการณ์ให้ดีไม่ให้ลุกลามจน

กลายเป็นความแตกแยก และเป็นปัญหาของชาติ เราต้องทำให้การบริหารประเทศของรัฐบาลเดินหน้าต่อ เพราะ

ปัญหาประเทศมีมาก เราหยุดทำงานไม่ได้ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยฟังข้อเรียกร้องจากเยาวชน และประชาชน ที่

เรียกร้องอย่างตรงไปตรงมา ผู ้ใหญ่ และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนต้องนำมาพิจารณา หากเรื่องใดทำได้จะ

ดำเนินการทันที และจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยที่จะให้มีการ

แก้ไข โดยต้องเป็นไปตามกระบวนการ แต่จะหยุดทำงานเพื่อแก้ปัญหาประเทศในวันน้ีไม่ได้ วันน้ีตนจะลาออกจากการ

เป็นหัวหน้าพรรค เพื่อให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ และจะคืนอำนาจให้พี่น้องเจ้าของพรรคตัดสินใจ

ประเมินผลงานรัฐมนตรีของพวกเราด้วย 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/507595


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

34 

 

 
25 กรกฎาคม 2020 เวลา 7:45 

"ธนาธร" จวก "บิ๊กแดง" ประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย จะไม่ให้ "ผบทบ."ยุ่งการเมือง 

 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไลฟ์สดจากจังหวัดพิษณุโลก จัดรายการ “ก้าวหน้า Talk : คุณถาม 
เราตอบ” เป็นตอนที่สอง ชวนคุยกับประชาชนทางบ้านในประเด็นทางการเมืองและสังคมหลายกรณีที่เกิดขึ้นใน      
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่อกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ออกมาแสดงท่าทีต่อกรณีการชุมนุมของ
นักศึกษา ว่าในประเทศที่มีประชาธิปไตยเข้มแข็ง ผู้นำกองทัพไม่มีอำนาจออกมาให้ความคิดเห็นทางการเมอืงเช่นน้ี 
แต่เพราะปัจจุบันกองทัพไม่ได้อยู ่ภายใต้รัฐบาล กองทัพไม่มีความยึดโยงกับประชาชน เราจะเห็นได้ตลอดว่า           
ผู้นำกองทัพคนปัจจุบันแถลงข่าวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง  

และที่สำคัญ เราจะเห็นได้ชัดถึงกรณีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนอย่างชัดเจน ระหว่างการตอบรับนักศึ กษา-
ประชาชนที่มารวมตัวหน้ากองทัพบกเพื่อถามถึงท่าทีดูถูกดูแคลนที่ออกมาจากอดีตรองโฆษกกองทัพบก ที่มีการปิด
ประตูใส่ แต่ขณะเดียวกันอีกฝั่ง ซึ่งนำโดยนายสาธิต เซกัล ขอเข้าพบ ผบ.ทบ. กลับมีการเปิดบ้านต้อนรับเป็นอย่างดี 

“บทบาทของกองทัพที่ดีที่เหมาะสมในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย คือกองทัพออกมาให้ความเห็นทางการเมืองไม่ได้     
นี่เป็นเรื่องของฝ่ายการเมือง ไม่ใช่เรื่องของกองทัพ ภารกิจของกองทัพ ง่ายๆสั้นๆ ตรงไปตรงมา คือสร้างกองทัพที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง พร้อมที่จะปกป้องประเทศหากมีการรุกราน เท่านี้เอง การบริหารประเทศเป็นเรื่องของ
ฝ่ายรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องของกองทัพ” นายธนาธรกล่าว 

อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/13834?utm_source=homepage&utm_medium=in
ternal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13834?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13834?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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25 กรกฎาคม 2563  

'ธนาธร' เปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.พิษณุโลก 

 

 “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าคณะก้าวหน้า เดินทางมาเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิษณุโลก ที่จะมีข้ึนปลายปีนี้ พร้อมขอให้คนรุ่นใหม่ทำงานพัฒนาประเทศ 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 25 ก.ค. ที่ตลาดใต้กิติกร อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้าและคณะ ได้เดินตลาดใต้กิติกร ซึ่งเป็นตลาดเช้าของ
เมืองพิษณุโลก มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยอาหารเช้ากันจำนวนมาก เพื่อเปิดตัว นายณชพล พลอาสา ว่าที่ผู้สมัคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ส.อบจ.
พิษณุโลก) 

โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม ไปแล้วเป็นจังหวัดแรก และที่จังหวัดพษิณุโลก 
เป็นจังหวัดที่ 2 โดยว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดได้พร้อมใจกันสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของพรรคก้าวหน้า เพื่อมาเปิดตัวใน
การลงชิงชัยในสนามการเมืองท้องถ่ินระดับจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้ 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวกับพ่อค้าแม่ค้าว่า ขอฝากคนรุ่นใหม่ นายณชพล พลอาสา ว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ.ทีมเดียวกับตนเอง คณะก้าวหน้า ซึ่งอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเลือกคนรุ่นใหม่ มาทำงานให้กับเมือง
พิษณุโลก โดยมีแฟนพันธ์แท้ของนายธนาธร มารอต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก 

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของนายธนาธร ได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกหลายแห่ง โดยเริ่มจากช่วงเช้าที่ตลาดใต้กิตกิร 
เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. จากนั้นก็จะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาเรื่องขยะ เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่เป็น
นโยบายของคณะพิษณุโลกก้าวหน้า และพบปะประชาชนที่ตลอดอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในเย็นวันน้ี 

อ้างอิง :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890981?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890981?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890981?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 - 10:02 น. 

‘ธนาธร’ ลงพื้นท่ีลุยเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.พิษณุโลก 
 

 

‘ธนาธร’ ลงพื้นที่ลุยเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.พิษณุโลก 
  
เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ตลาดใต้กิติกร อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน
คณะก้าวหน้า พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า และคณะ ได้เดินตลาดใต้กิติกร ซึ่งเป็นตลาดเช้า
ของเมืองพิษณุโลก มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยอาหารเช้ากันจำนวนมาก เพื่อเปิดตัวนายณชพล พลอาสา ว่าที่
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ส.
อบจ.พิษณุโลก) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม ไปแล้วเป็นจังหวัดแรก และที่
พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ 2 โดยว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดได้พร้อมใจกันสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของพรรคก้าวหน้าเพื่อมา
เปิดตัวในการลงชิงชัยในสนามการเมืองท้องถ่ินระดับจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี ้
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวกับพ่อค้าแม่ค้าว่า ขอฝากคนรุ่นใหม่ นายณชพล พลอาสา ว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ.ทีมเดียวกับตนเอง คณะก้าวหน้า ซึ่งอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเลือกคนรุ่นใหม่ มาทำงานให้กับเมือง
พิษณุโลก โดยมีแฟนพันธ์ุแท้ของนายธนาธรมารอต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2280024 

 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fnews-monitor%2Fnews_2280024
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fnews-monitor%2Fnews_2280024
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2280024
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/990045.jpg
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เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

"เสรีพิศุทธ์"จวกเดือด"บิ๊กแดง" ซัดทหารอย่าจุ้นทุกเร่ือง!! 

 

"เสรีพิศุทธ์" จวกการตั้งข้อสังเกต "บิ๊กแดง" กรณีนักศึกษาเคลื่อนไหว ทำหน้าที่ตัวเองให้ดี ทหารอย่าจุ้นทุกเรื่อง ให้รีบ
เกษียณ ลั่นถ้ามีอำนาจไล่ ผบ.ทบ. ไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ พรรคเสรีรวมไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 
1/2563 ทั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาลออกไป
อีก 1เดือน ว่า ชัดเจนว่าเป็นความพยายามกระชับอำนาจ ไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นภัยต่อรัฐบาล เพราะขณะนี้มี
การชุมนุมของกลุ่มนักเรยีน นักศึกษา ขยายตัวไปทั่วประเทศ ส่วนตัวมองว่าการชุมนุมของนักศึกษาขณะนี้ไม่ถือว่าเกิน
กว่าเหตุ อยู่ภายใต้สิทธิที่กฎหมายกำหนดให้ ส่วนกรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ตั้งข้อสังเกตการเคลื่อนไหว
ของนักเรียนนักศึกษาเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เปน็ความร่วมมือกันจากหลายฝา่ยนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า อย่า..ยุ่ง
การเมือง ทหารเป็นรั้วของประเทศ ควรทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดี ทหารอย่า..ทุกเรื่อง ยกเว้น
เรื่องตัวเอง ขอให้รีบๆ เกษียณไป ถ้าตนมีอำนาจคงไล่ผบ.ทบ.ไปแล้ว ฝ่ายความมั่นคงใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อมา
รักษาอำนาจของตัวเอง  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสั่งให้จับตาการเคลือ่นไหวของกลุ่มนักศึกษาเปน็พิเศษ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว
ว่า เด็กจะไปมีอะไร มีแต่ความบริสุทธิ์ใจ เด็กมากันมากขนาดนี้เขายังไม่ฟัง คงต้องให้มามากกว่านี้ ในสภาฯ มีเสียง
ข้างมากไปแล้ว ข้างนอกก็ยังไม่รับฟังเสียงนักศึกษาอีก....  

อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/786634 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/786634
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25 กรกฎาคม 2563 00:10 น. 

การเมืองร้อน “บิ๊กตู่-บิ๊กแดง” ฮึ่ม!แก๊งค์ล้มเจ้า ส่งต่อ“บิ๊กบี้” 

 
สถานการณ์ทางการเมืองร้อนฉ่า ภายหลัง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
ในฐานะ ผอ.ศบค. ยอมให้มีการยกเว้นการใช้อำนาจตาม มาตรา 9 ของพระราชกำหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึง 31 ส.ค. 2563 

ทั้งๆที่ กลุ่มนักศึกษาในนามเยาวชนปลดแอก Free Youth ที่ถูกมองว่า มีกลุ่มการเมือง สนับสนุนกำลังเคลื่อนไหว 
อย่างต่อเนื่อง และรุกรบ แต่กลับจะไม่ห้ามการชุมนุมทางการเมือง จะไม่ใช้อำนาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการเอาผิด
การชุมนุมทางการเมือง โดยให้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.การชุมนุม และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อในการเอาผิดแทน 

ทั้งนี้ เพื่อต้องการสยบเสียงวิจารณ์ที่ว่ารัฐบาลโดยศบค. อ้างโควิด ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อหวังผลทางการเมือง 

เพราะก่อนหน้านี้จะเห็นว่า แม้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ก็ยังมีการชุมนุมเกิดขึ้น  โดยเฉพาะ โดยกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ 18 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่แกนนำการชุมนุมระบุคำนวณโดยแอพพลิเคชั่นว่า มีผู้มา
ชุมนุม เกือบ 4 พันคน 

และการชุมนุมที่หน้า กองทัพบก เมื่อ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความไม่พอใจ ต่อการโพสต์แสดงความคิดเห็น
ในเฟซบุ๊ค ส่วนตัวของ “ผู้พันเจี๊ยบ” พ.อ.หญิงนุสรา วรภัทราทร อดีตรองโฆษก ทบ. ที่เรียกม็อบว่า ม็อบมุ้งมิ้ง 

แต่ทว่า ก็มีการเอาผิด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อแกนนำ จนทำให้ เกิดกระแสการต่อต้าน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะใน
สายตาต่างชาติ ที่แม้จะชื่นชม มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโควิดได้ดี แต่ทว่า ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในทาง
การเมือง 

คราวนี้ แม้ขยายเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ให้ยกเลิก การห้ามการชุมนุม 

ทั้งๆที่ ในการประชุม ศบค. เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 นั้น แม้ฝ่ายความมั่นคงได้เสนอให้ยกเลิกการห้ามการชุมนุม แต่ พล.อ.
ประยุทธ์ ก็ไม่รับข้อเสนอน้ี โดยระบุว่าให้คงเอาไว้ก่อนแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่คราวนี้ ม็อบกำลังกรุ่นๆ อยู่เลย พล.อ.
ประยุทธ์ ก็กลับปล่อยผี 
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จะเห็นได้ว่า การชุมนุมของ กลุ่มเยาวชนปลดแอก และแฟลชม็อบ ที่เชียงใหม่มีการก้าวล่วงสถาบันฯ แบบไม่อ้อมค้อม 
ทั้งจากป้ายข้อความ และ การปราศรัยของแกนนำ 

และมีแผนในการชุมนุม ม็อบดาวกระจาย ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รอ คำตอบจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ ต่อข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ในห้วงเวลา 2 สัปดาห์ 

ถึงข้ันที่ พล.อ.ประยุทธ์ เองต้องออกมาเตือน ให้ระมัดระวังการละเมิดก้าวล่วง “ผมคิดว่าประชาชนคงไม่ยอมนักหรอก 
ที่จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีข้ึนอีก ไม่สมควรจะเกิดสำหรับประเทศไทยของเรา ผมจะไม่พูดมากในเรื่องเหล่าน้ี 

แต่เป็นห่วงกังวลการเคลื่อนไหวต่างๆ ผมได้สั่งการอย่างเดียวว่า ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ซึ่งเห็นใจเด็กๆ 
เยาวชน นิสิต นักศึกษา และเป็นห่วงแทนผู้ปกครองด้วย” 

ส่วนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ทั้ง ยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ และไม่คุกคามนั่น นายกฯให้ไปเสนอผ่านทางสภา 

ความเคลื่อนไหว ทางการเมืองที่มีการล่วงละเมิด สถาบันฯ นี้ กลายเป็นประเด็นที่ ฝ่ายความมั่นคง และกองทัพ กำลัง
ประเมิน กลเกมของ กลุ่มม็อบ และผู้อยู่เบื้องหลัง และประเมินว่า จะมีโอกาสที่เรียกว่า “จุดติด” หรือไม่ 

เพราะหากไม่มีการเพิ่มเติมเงื่อนไข ก็ยังไม่มีปัจจัยกระตุ้น ในการชุมนุม แต่เป็นการเริ่มต้น ที่จะมีภาคต่อตามมา 

อีกทั้งการที่พล.อ.ประยุทธ์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ไม่เอาผิด
ตามมาตรา 112 ก็ยิ่งเป็นการเปิดช่องให้การชุมนุมมีการล่วงละเมิดสถาบันฯกันอย่างเปิดเผย 

ถึงขั้นที่ “บิ๊กแดง” พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เกือบที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ ในประเด็นที่ม็อบก้าวล่วง
สถาบันฯ โดยแจ้งว่า จะแถลงข่าว เมื่อวันจันทร์แต่ก็แจ้งยกเลิกไป 

หลังจากถูกสะกิด “ให้อยู่นิ่งๆ” เพราะหากยิ่งพูด ยิ่งจะเป็นการปลุกม็อบ หรือเพิ่มประเด็นความเคลื่อนไหวให้ ม็อบ 
ยิ่งขึ้นไปอีก 

เพราะตามสไตล์ พล.อ.อภิรัชต์ แล้ว ถ้าลองได้เปิดปากพูดแล้ว จะไม่มียั้ง ก็จะยิ่งเป็นการราดน้ำมันไปบนกองเพลิง อีก
ทั้งตัว พล.อ.อภิรัชต์ ก็เป็นเป้าทางการเมือง อยู่แล้ว 

โดยเฉพาะในระยะหลังๆ โดนปล่อยข่าว ทั้งการต่ออายุราชการทั้ง บิดเบือนว่า ผบ.ทบ.สหรัฐฯ มาเยือนไทย ไม่ยอม
ตรวจโควิด ไม่ยอมกักตัว จนมาถึง ปมทหารอียิปต์ ที่ปล่อยข่าวว่า เป็นแขกกองทัพบก บิ๊กแดง เป็นคนอนุมัติให้เข้ามา 

รวมทั้งการปล่อยข่าวต้าน การกักตัวของ 151 ทหารไทย ที่กลับจากการฝึกที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกาว่า จะไปกักตัวที่
โคราช และ สวนสนประดิพัทธ์ ที่ทำให้ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ออกมาต่อต้าน จน ทบ.ต้องแถลงข่าวยืนยัน
ว่า ใช้ State Quarantineที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี 

แต่ทว่า พล.อ.อภิรัชต์ ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวในการก้าวล่วงสถาบันฯ ต่อไปด้วยความไม่สบายใจ 

อย่าลืมว่า พล.อ.อภิรัชต์ เป็น ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 ด้วย และมีทั้ง จุดยืน และหน้าที่ในการปกป้องสถาบันฯ 

แต่พล.อ.อภิรัชต์ ก็เหลือเวลาแค่อีกราว 2 เดือนเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาทางการเมือง คงไม่จบลงง่ายๆ รวมทั้ง
ความเคลื่อนไหวก็จะยิ่งเข้มข้น และหนักข้อ มากขึ้น 
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ดังนั้นจึงมีการมองข้ามช็อตไปถึง “ผบ.ทบ.คนใหม่” ที่จะมาแทน พล.อ.อภิรัชต์ ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ และเคียง
ข้างรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ไหวหรือไม่ 

จึงมีการจับจ้องไปที่ “บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. ที่กำลังจะข้ึนมาเป็น ผบ.ทบ.คนใหม่ วันที่ 
30 ก.ย.นี้ 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ เป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดี และมีจุดยืนในการปกป้องสถาบันฯ อย่างแน่วแน่ หากแต่เป็นคน
ที่ไม่ค่อยพูด และ วางตัว เงียบๆนิ่งๆ ไม่ออกแอคช่ัน ในทางการเมืองแบบ พล.อ.อภิรัชต์ แต่มีความเด็ดขาดในตัว 

จึงคาดกันว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จะดูแล กองทัพบก ดูแลสถานการณ์และเป็นกองหนุน ประคับประคองรัฐบาลพล.อ.
ประยุทธ์ ให้ไปตลอดรอดฝั่งได ้

เพราะ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ก็เติบโตมาในสายกำลังรบในสายคอมแมนด์ ผ่านทั้งการเป็น ผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรม 
เติบโตมาใน ร.31 รอ. หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF จน เป็น ผบ.พล.1 รอ. และ แม่ทัพภาค1 

อีกไม่นาน คงได้วัดฝีมือ “บิ๊กบี้” แต่ใน 2 เดือนนี้ ดูบทบาท และการท้ิงทวนของ พล.อ.อภิรัชต์ ไปก่อน ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/171742 
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25 ก.ค. 2563 05:02 น. 

พอกันทีพิธีกรรมการเมือง 

 
ญัตติของ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝา่ยค้าน ให้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังก่อการชุมนุม
ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จบลงด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แต่พรรคเพื่อไทย พรรค
ก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย และพรรคประชาชาติ ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมคณะกรรมาธิการ 39 คน 

จากการอภิปรายติดต่อกันสองวัน ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นว่าต้องรับฟังความเหน็ของกลุม่เยาวชนที่ยื่นข้อเรียกรอ้งต่อรฐับาล 
3 ข้อ ให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ ส.ส.เห็นต่างกันในวิธีการ
รับฟัง และใครจะเป็นผู้รับฟัง จนต้องลงมติถึง 2 ครั้ง 

ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นว่าข้อเรียกร้องทั้งสามเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของประเทศ ตัวอย่างที่ชัดเจนของการคุกคามประชาชน 
คือการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยุบสภา แต่มองว่าถ้าเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบัน จะไม่ทำให้การเมืองดีข้ึน จะได้รัฐบาลแบบเดิมและนายกรัฐมนตรีคนเดิม 

เสียงข้างมากเห็นว่า นอกจากต้องหยุดคุกคามประชาชนด้วยการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
อย่างจริงจัง แม้ฝ่ายรัฐบาลจะอ้างว่าได้ต้ังคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขแล้ว แต่ส่วนใหญ่ทั้งนอกและในสภาไม่
เช่ือว่าจะแก้ไขได้ เป็นแค่การเตะถ่วงเพื่อซื้อเวลา เป็นเพียง “พิธีกรรม” ทางการเมือง 

สี่พรรคการเมืองฝ่ายค้านจึงไม่ยอมร่วมในคณะกรรมาธิการรับฟังความเห็นคิดว่าเสียเวลาเปล่า เป็นอีกพิธกีรรมหนึ่ง
ของการเมือง ไม่ใช่ไม่เชื่อมั ่นในระบบรัฐสภา แต่เพราะไม่เชื่อมั ่นในนายกรัฐมนตรี ที ่ไม่เคยสนับสนุนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ถ้านายกรัฐมนตรีไม่สนับสนุน ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ 

จากการอภิปรายในญัตติรับฟัง ความเห็นนักศึกษา อาจทำให้หลายฝ่ายมองเห็นแสงสว่างรำไร มีความหวังวา่ปัญหา
การเมืองของประเทศสามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกบทบัญญัติสืบทอดอำนาจรัฐประหาร และ
เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง แต่ถ้านายกรัฐมนตรีและ ส.ว.แค่ 84 คนไม่เอาด้วย การแก้ไขจะพังทลายทันที 

หวังว่าคณะกรรมาธิการรับฟังความเห็นเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศได้
มองเห็นถึงความจริงจังและจริงใจในการรับฟังความเห็นประชาชน และถ่ายทอดผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี ให้เห็นถึง
ความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้ประเทศเดินสู่หายนะ ที่อาจจะรอคอยอยู่ข้างหน้า. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1896392 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1896392
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25 ก.ค. 2563 05:06 น. 

ส่วนผสมของกรรม 

 
พระอาจารย์พรหม พระฝรั่งจบจากเคมบริดจ์ ศิษย์หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง ปัจจุบันสมภารวัดพุทธฯเมืองเพิร์ธ  
ออสเตรเลีย มีมุมมองเรื่องกฎแห่งกรรม แตกต่างกว่าที่ผมเคยฟัง 

ชาวตะวันตกส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นทำนองของพรหมลขิิต คนจะทุกข์ทรมานด้วยความผิดจากอดีตชาติ 
“มันไม่ใช่เช่นน้ัน ทีเดียวหรอก” ท่านเริ่มต้นแล้วก็เล่าเรื่อง การทำเค้กของหญิงสองคน 

หญิงคนแรกมีส่วนผสมที่แย่มากๆ แป้งสาลีเก่าๆที่ต้องเก็บเศษเช้ือราเขียวๆออกเสียก่อน เนยอุดมด้วยไขมันเกือบจะ
เหม็นหืน เธอต้องหยิบก้อนๆสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลทรายขาว เพราะมีคนเอาช้อนเปียกเปื้อนกาแฟลงไปตัก 

ผลไม้อย่างเดียว องุ่นเก่าๆ แข็งราวกับแร่ยูเรเนียม ส่วนผสมเหล่าน้ีทำในครัวรุ่นสงครามโลก 

หญิงคนที่สองมีส่วนผสมคุณภาพเยี่ยม แป้งสาลีไฮสวีทปลอดสารเคมี ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม มีเนยมาร์การีน        
ไร้ไขมัน น้ำตาลดิบ ผลไม้สดฉ่ำจากสวน และครัวที่ทำ ก็สวยราวงานศิลปะ ครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัย 

“หญิงคนไหนทำขนมเค้กอร่อยกว่ากัน” 

ตั้งคำถามแล้วพระอาจารย์พรหมก็อธิบาย บ่อยครั้งที่คนพร้อมส่วนผสมช้ันยอด กลับไม่ใช่คนทำขนมเค้กที่อร่อยกว่า 
มันมีอะไรมากกว่า ไม่ใช่แค่ส่วนผสมเท่านั้น 

บางครั้งคนที่มีส่วนผสมที่แย่ๆ แต่ทุ่มเทความพยายามความเอาใจใส่ และความรักลงไป ทำให้ขนมเค้กของเขาอร่อย
มากกว่าใคร 

จบคำอธิบาย พระอาจารย์พรหมก็เฉลยวิธีการที่ทำกับส่วนต่างๆต่างหาก เป็นส่วนผสมที่มีคุณค่าที่สุด 

เพื่อนพระอาจารย์บางคนมีส่วนผสมแย่ๆ ที่จะใช้ได้ในชีวิต เขาเกิดมาจน โดนทารุณตอนยังเป็นเด็ก ไม่ค่อยฉลาดใน
การเรียน พิการ เล่นกีฬาไม่ได้ 

แต่คุณภาพน้อยนิดที ่เขามี เขาได้เอามันมารวมกันไว้อย่างดีมาก จนเขาทำขนมเค้กออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม            
น่าประทับใจ 
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“โยมเคยรู้จักคนเช่นน้ันบ้างไหม? อาตมาช่ืนชมเขาเป็นที่สุด” 

เพื่อนพระอาจารย์พรหมอีกประเภทมีส่วนผสมยอดเยี่ยมที่จะมีใช้ได้ในชีวิต ครอบครัวร่ำรวย ให้ความรักแก่เขา เรียน
หนังสือเก่ง มีพรสวรรค์ด้านกีฬา หน้าตาดี และป๊อปปูลาร์ 

แต่น่าเสียดาย เขากลับทำชีวิตหนุ่มสาวให้สูญเปล่าไปกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด 

“โยมเคยรู้จักคนเช่นนั้นบ้างหรือไม่?” พระอาจารย์ย้อนคำถามเดิม และเข้าสู่การอธิบาย ความหมายเรื่องกฎแห่ง
กรรม 

ครึ่งหนึ่งของกรรมคือส่วนผสมที่เรามีอยู่ พอที่จะใช้การได้ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในชีวิต คือการเอา
ส่วนผสมเหล่าน้ันไปทำอะไร 

จบเรื่องกฎแห่งกรรมของพระอาจารย์พรหม ผมนึกถึงนักการเมืองสองคน ช่ือสุริยะ เป็นพ่อค้าร่ำรวยมหาศาล ช่ือชวน
เป็นลูกแม่ค้าขายไตปลา ช่ือถ้วน 

ชื่อชวนระดับความสุจริตถึงขนาด “รามสูร” เคยเปรียบเปรย “ถ้าผมนอนหลับอยู่กับท่านสองคน ตื่นขึ้นมา เงินใน
กระเป๋าผมหาย ผมยังต้องคิดว่า ผมขโมยเงินตัวเอง” 

ช่ือชวน เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวง เป็นนายกฯถึงสองรอบ ตอนนี้เป็นประธานรัฐสภา ไม่มีใครเคยทักท้วง 

แต่อีกช่ืออยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ตั้งใจสักกระทรวง หลายวันมาน้ีมีแต่คนขัดคอ คัดค้าน 

เรื่องก็เป็นเช่นพระอาจารย์ว่า วิธีการทำเค้กน่าจะไม่ดี บุญมาหล่นเข้ามา แต่อนิจจา กรรมบัง. 

กิเลน ประลองเชิง 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/society/1896396 
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เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.  

ฝ่ายมั่นคงไม่รับ''การเปลี่ยนแปลงเทียม''ท่ีมุ่งล้มสถาบัน 

 
ฝ่ายความมั่นคงเตือนนิสิต นักศึกษาถึงบทบาทหน้าที่อย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ต้องการล้มล้างการปกครอง และ
ล้มล้างสถาบัน  

แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ได้ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเช้ือโควิด-19 จะไม่แพร่ระบาด
รอบที่สอง ศบค.จึงมีมติต่ออายุ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) 
อีก 1 เดือน ตามที่สมช.เสนอ โดยจะนำเข้า ครม.ในวันที่ 29 ก.ค.นี้ 

โดย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั ้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส               
โคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจมากข้ึน เราจึงได้หารือในที่ประชุมว่าให้งดเว้น
การบังคับใช้มาตรา 9 ของพ.ร.ก.ดังกล่าว.  

ซึ่งมีข้อบังคับทั้ง 6 ข้อที่รวมถึงการห้ามชุมนุมด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจว่า การขยายการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมือง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถชุมนุมได้อย่างอิสระ แต่ทุกอย่าง
ต้องทำตามข้ันตอนทางกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายอีกหลายฉบับควบคุมอยู่ 

ขณะที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ที่มีการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้อง ว่า ทุกคนก็เป็นราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ไม่ใช่เพียงแค่ทหารเท่านั้น  ไม่ว่าจะ
นับถือศาสนาใด หรือเป็นเช้ือชาติใดก็ตามก็มีสิทธิเสรีภาพ 

ผมไม่อยากจะพูดอะไรที่จะไปกระทบกระทั่งสิ่งทีเ่กิดข้ึนอยู่ แต่อยากจะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ลองตั้งจิตให้เป็น
กลางดูว่า คำพูดคำเขียนที่เราเห็นในการชุมนุม ผมทราบดี และตระหนักในสิทธิเสรภีาพในระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่ง
ที่เกิดข้ึน สิ่งที่คนเห็นทั้งในโซเชียลมีการใช้วาจาผรุสวาทใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่บังควร ผมมองว่าหลายคนเห็นคงไม่
สบายใจ  
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กองทัพบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ขณะนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หน่วยความมั่นคงก็ต้องทำงาน แต่
การกระทำใดที่จะไปกระทบกระเทือนการแสดงสิทธิเสรีภาพ ผมคิดว่าคนที่ทำแบบนั้นควรคำนึงถึงขอบเขตใช้สทิธิ
เสรีภาพของท่าน 

ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือการชุมนุมต่างๆ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องไม่จาบจ้วง หรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพ
ต่อบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ แม้ผมจะเป็น ผบ.ทบ. แต่พูดในฐานะคนไทยที่เป็นประชาชนคนหนึ่งว่า แต่ละท่านจะทำ
อะไร ขอให้นึกย้อนกลับไป คงจะรู้สึกเสียใจ แม้ประชาชนบางส่วนบางกลุ่มจะไม่พอใจ  

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ควรจะศึกษาหาความรู้ และทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาชุ มชน 
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาความรอบรู้ พัฒนาปัญญา เป็นที่พึ่งของคนด้อยโอกาส 
การหลงใหลทำแต่กิจกรรมทางการเมือง 

โดยคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่จริง ๆ กลับกลายเป็น''เครื่องมือ''ของกลุ่มการเมืองที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันก็
เป็นแต่เพียงความต้องการการเปลี่ยนแปลงเทียมเท่านั้น เป้าหมายแท้จริงคือการมุง่ล้มล้างการปกครอง ล้มลา้งสถาบนั 
ด้วยความรุนแรงเหมือนรูปแบบที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ 

ลืมเลือนประวัติศาสตร์ของชาติที่บรรพบุรุษได้สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื ่อปกป้องความเป็นตัวของเราไว้จนเป็น
ประเทศชาติในปัจจุบัน ฝ่ายความมั่นคงเป็นห่วง และขอเตือนฝากไว้…การมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองของ
เยาวชนผู้เปี่ยมไปด้วยพลังเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ประเทศชาติจึงจะอยู่รอดต่อไปได้ 

เริ่มแล้วสำหรับหารเกณฑ์ทหารยุคโควิด-19 ป ี2563 แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) โดย พล.ท.ปราการ ปทะ
วานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมตรวจความ
เรียบร้อยการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดข้ึนเป็นวันแรก
พร้อมกันทั่วประเทศ  

โดยหน่วยตรวจเลือกได้เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่มีการ
กำหนดข้ันตอนให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองการตรวจโรคโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและหน่วยแพทย์ทหาร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแยกการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะ 

ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองนั้นก็จะเข้าสู่ข้ันตอนการตรวจเลือกตามปกติต่อไป ซึ่งกองทัพกำหนดวันตรวจเลือกตั้งแต่ 23 
ก.ค. -วันที่ 9 ส.ค. 2563 หรือจนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จ โดยทหารเกณฑ์ผลัดที่ 1 จะเข้าประจำการวันที่ 1-3 
ก.ย. 63 และผลัดที่ 2 จะเข้าประจำการวันที่ 1-3 พ.ย. 63 และกองทัพได้ปรับลดเวลาการฝึกทหารลงจาก 10 สัปดาห์
เป็น 6 สัปดาห์  

กลับมาแล้ว สำหรับทหารกองร้อยทหารราบ RTA Combat Team กำลังผสมจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรจากทุกกองทัพภาค นายทหารประทวนและนักเรียนนายร้อยจปร. ช้ัน
ปีที่ 5 รวมจำนวน 151 นาย เดินทางกลับจากการฝึกผสมรหัส Lightning Forge 2020 ที่ค่ายทหารสกอร์ฟิลด์ มลรัฐ
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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พบว่า ในจำนวนน้ีมีไข้ 10 นาย จึงได้ส่งเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในคราวเดียว เพื่อตรวจหาเช้ือโควิด-19 อย่าง
ละเอียด โดยทหารทั้งหมดที่เข้าตรวจหาเช้ือโควิด-19 ได้ถูกแยกตัวออกจากผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล  

ส่วนผู้ผ่านการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ทางคณะนายทหารจากกองทัพบก และกรมแพทย์ทหารบก ได้พาไปกักตัว
ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ State Quarantine  

โดยยืนยันว่าไม่มีการแวะพักที่ใด และปฏิบัติตามมาตรการของศบค.และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นกัน…. 

ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทหารทั้ง 151 นายที่ไปอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงกับโรคระบาดโควิดมากที่สุด ได้อยู่นอก
วงจรการระบาด อยู่ในพื้นที่ที่มีการกักตัวอย่างเคร่งครัด 

"รหสัมอร์ส" 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/786512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/article/786512
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25 กรกฎาคม 2020 เวลา 7:30 

3 เดือนช้ีวัด "ลุงตู่ -ม็อบวัยใส" ใครได้ไปต่อ 

 
อะไรจะเกิดขึ้น หากม็อบ “นิสิต-นักศึกษา” ผนวกกับ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากความล้มเหลวในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของ “รัฐบาล” 

น่าจะอยู่ในช่วงที่ต่างฝ่าย ต่างปรับ "หัวขบวน-ท้ายขบวน" สำหรับ "รัฐบาล" กับ "ม็อบนิสิต-นักศึกษา" เพื่อเปิด
เกมรุก และ เกมรับ โดยเฉพาะในส่วนของ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ซึ่ง
หากเป็นไปตามที่ระบุไว้ ราวๆต้นเดือนสิงหาคม จะได้เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)และทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ 

และในระหว่างปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน คงได้เห็นหน้าค่าตา"ผบ.เหล่าทัพ" โดยเฉพาะคนที่มารับ
ตำแหน่ง "ผบ.ทบ" ต่อจาก "บิ๊กแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์  งานนี้ "ลุงตู่" เลือกแล้วเลือกอีก เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามความต้องการเข้ามาคุม" กองทัพ" และงานด้านความมั่นคง ให้อยู่หมัด กับสถานการณ์
การเมืองที่กำลังเข้าสู่โหมด “เปราะบาง” 

ฟากม็อบ "นิสิต -นักศึกษา" แม้ประตูแห่งโอกาสกำลังเปิดอ้า เพราะรัฐบาล "ลุงตู่"กำลังเพลี่ยงพล้ำกับปัญหาการเมือง
ทั้งในและนอกสภา กับการทยอยลาออกของรัฐมนตรีและ ทีม 4 กุมาร ,การประชุมสภาวาระสำคัญก็ล่มไปหลายครั้ง 
ตลอดจนถึงข้อครหาการบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐาน ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จ.ระยอง และการใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน พร่ำเพรื่อ จนเกินความจำเป็น ล้วนเป็น "เงื่อนไข"สามารถเพิ่มแนวร่วมให้มาชุมนุม 

แต่ด้วยข้อจำกัดทั้ง พรก.ฉุกเฉิน ,พรบ.ชุมนุมสาธารณะ ที่ส่งผลให้ "แกนนำ"ถูกแจ้งความดำเนินคดี อีกทั้งยังไม่เห็น
ภาพการบริหารจัดการ “ม็อบ” ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรในการเคลื่อนไหว เช่น การตั้งโรงครัว   จัดชุดรักษาความ
ปลอดภัย หรือ การ์ด ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม เฉก "ม็อบรุ่นพี่" อย่าง "นปช. -พธม.-กปปส." จึงทำให้ "ม็อบวัยใส" 
มีลักษณะมาแล้วก็ไป 

หน่วยงานความมั่นคง ประเมินว่าสถานการณ์จะรุนแรงหรือไม่ คงต้องไปวัดกันอีก 3 เดือนข้างหน้า  เพราะเป็น        
3 เดือนที่เปิดโอกาสให้ ครม.-ทีมเศรษฐกิจ ชุดใหม่ได้แก้มือ สะสางปัญหาของประเทศ ให้ตอบโจทย์ประชาชน ที่กำลัง
รู้สึกอึดอัดกับการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่าน 
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ในขณะเดียวกัน ก็จะได้เห็นท่าทีและจุดยืนของ "ผบ.เหล่าทัพ"  ต่อสถานการณ์การเมือง โดยเฉพาะ ปัญหาการละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของ "กองทัพ” ที่ "บิ๊กแดง" ออกมาจั่วหัวปูทางไว้ 

เชื ่อกันว่าหากทำดี “ลุงตู ่” ก็พ้นตัว “กองทัพ” ก็พลอยหายใจ หายคอได้คล่องขึ ้น   แต่ถ้าทำไม่ดี ตัวเลขผล
ประกอบการภาคธุรกิจ คนว่างงาน ตกงาน และธุรกิจขนาดเล็กที่ปิดกิจการ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 จะโชว์หรา
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเป็นหลักฐานช้ีชัดถึง ความล้มเหลวต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ "รัฐบาล" 

ก็เป็นเรื่องให้ต้องคิดว่า หากกลุ่มที่รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ มาผนวกเข้ากับ "ม็อบนิสิต -นักศึกษา" ที่ใช้เวลา
บ่มเพาะจนผลิดอก-ออกใบ จนก่อเป็น "ม็อบ"ขนาดใหญ่ อีก 3 เดือนข้างหน้า อะไรจะเกิดขึ้น 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13830?utm_source=homepage&utm_me
dium=internal_referral&utm_campaign=debate 
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วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 - 09:10 น. 

09.00 INDEX รหัส รัฐมนตรีพลังงาน คนใหม่ 
คำตอบ ภายใน “พลังประชารัฐ” 
 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2279978 

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2279978

