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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันท่ี 26 กรกฎาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 เนช่ันสุดสปัดาห ์ ภท.เคาะกก.บห. "อนุทิน" หัวหน้าพรรค - "ศักดิ์สยาม" เลขา 5 
2 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ภูมิใจไทย' เคาะแล้ว 'กรรมการบริหารพรรค' ชุดใหม ่ 6 
3 คมชัดลึกออนไลน ์ ภูมิใจไทยไม่เปลี่ยน..."อนุทิน"หัวหน้าพรรค "ศักดิ์สยาม" เลขาฯ 7 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ “ภูมิใจไทย” เลือก “กก.บห.ชุดใหม่” ไม่เปลี่ยนแปลง เหมอืนเดิมทุก

ตำแหน่ง 
8 

5 แนวหน้าออนไลน ์ 'ดร.เสรี'ขอถาม 9 ข้อ คนทีส่นับสนุนม็อบ'เยาวชนปลดแอก'? 9 
6 สยามรฐัออนไลน ์ "คณะก้าวหน้า" ร่วมเวที กมธ.พัฒนาการเมืองฯ "ธนาธร" ลั่นหมด

เวลาสำหรับการเมืองผูกขาด 
10 

7 ไทยรัฐออนไลน ์ คะแนนนิยมรัฐบาลลุงตู่ ลดฮวบ ประชาชนเห็นด้วยยุบสภา มากกว่า
ปรับ ครม. 

12 

8 สยามรฐัออนไลน ์ "ซูเปอร์โพล" ช้ี ปชช. ร้อยละ 79.2 มองยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ได้ 14 
9 สยามรฐัออนไลน ์ "คุณหญิงสุดารัตน์" แนะ "นายกฯ" เปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องกลุ่มนักศึกษา 15 
10 ไทยรัฐออนไลน ์ คนส. หนุนม็อบนักเรยีนนักศึกษา จี้หยุดข่มขู่คุกคาม ลั่นพร้อมช่วยประกันตัว 16 
11 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้ง 'อาจารย์มธ.' สุดปลื้มเยาวชนปลดแอกช้ีให้คนตระหนัก

ว่า 'ปชต.-สิทธิมนุษยชน' คือเรื่องเดียวกัน 
18 

12 เนช่ันสุดสปัดาห ์ นัดแต่งชุดดำ! ไว้ทุกข์ประเทศไทย เดินไล่โจรปล้นชาติ 19 
13 คมชัดลึกออนไลน ์ ไก่ บิ๊กแมน นำแต่งดำเดินไล่โจรปล้นชาติจากราชประสงค์ไปอนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ 
20 

14 ไทยโพสต์ออนไลน ์ แฟลชม็อบสมุทรปราการขีดเส้น 1 สัปดาห์ 'บิ๊กตู'่ ต้องยุบสภา! 21 
15 ไทยรัฐออนไลน ์ ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล ย้ำ 3 ข้อเรียกร้องและสมรสเท่าเทียม 22 
16 สยามรฐัออนไลน ์ กลุ่มคณะเสรีเทยพลัส จัดกิจกรรม "ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล" 23 
17 แนวหน้าออนไลน ์ พุ่งชน'เสรีพิศุทธ์'! 'ปารีณา'ฟาดคืนลามปาม'บิ๊กแดง' ถามจะเป็นส.ส.หรือ

นักเลง? 
24 
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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
18 เดลินิวส์ออนไลน ์ แจง"ทวีเกียรติ"ไม่มีเอี่ยว บทความวิจารณ์กระบวนการ ยธ. 25 
19 สำนักข่าว INN ศาลรธน.แจง”ทวีเกียรติ”ไม่ได้แสดงความเห็นคดี”บอส” 27 
20 ผู้จัดการออนไลน ์ ศาลรธน.แจง “ทวีเกียรติ” ไม่มีเอี่ยวบทความวิจารณ์กระบวนการยุติธรรม 

คดี “บอส อยู่วิทยา” 
28 

21 คมชัดลึกออนไลน ์ "ศรีสุวรรณ" จี้ "บิ๊กตู่" ตั้งกก.สอบ "อัยการ-ตร." ช่วย "บอส" พ้นมลทิน 29 
22 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ศรีสุวรรณจี้นายกฯตั้งกรรมการสอบอัยการ-ตำรวจปมถอนหมายจับทายาท

อยู่วิทยา 
30 

23 สำนักข่าว INN “ศรีสุวรรณ”จี้นายกฯสอบอัยการ-ตร.ไม่ฟ้อง”บอส” 32 
24 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ส.ว.วันชัยเตือนระวังเคส"บอส กระทิงแดง"จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว    

คุมไม่ได้รัฐบาลพัง 
34 

25 ผู้จัดการออนไลน ์ ดุสิตโพล มองปรับครม.ไร้ประโยชน์ ทำความเช่ือมั่นรบ.ลด จี้เร่งแก้
เศรษฐกิจ 

35 

26 สำนักข่าว INN ดุสิตโพลมองปรับครม.ก็ไร้ประโยชน์-เช่ือมั่นรบ.ลด 36 
27 มติชนออนไลน ์ ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปปช.คิดว่า ครม.ชุดใหม่ เหมือนเดิม -ความ

เช่ือมั่นลดลง-แค่หมุนเวียนตำแหน่ง 
37 

28 ผู้จัดการออนไลน ์ "แรมโบ้" สวน "ธนาธร" ผบ.ทบ.พูดปกป้องสถาบัน-ห่วงประเทศ ขอ   
นศ.อย่าตกเป็นเครื่องมือแบบตน 

38 

29 ไทยโพสต์ออนไลน ์ เจอมาเยอะ "แรมโบ้"ยกบทเรียนตัวเองสอนน้อง 'นิสิต นักศึกษา'ก่อ
ม็อบ ข้องใจ "ธนาธร" หวังผลทางการเมือง 

40 

30 สำนักข่าว INN “แรมโบ้”โต้”ธนาธร”ยันผบ.ทบ.พูดปกป้องสถาบัน 42 
31 สำนักข่าว INN “พิธา”ช่วยผู้สมัครหาเสียงลต.ซ่อมปากน้ำ 44 
32 สำนักข่าวไทย พิธายันไม่มีพรรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังม๊อบนักศึกษา 45 
33 เนช่ันสุดสปัดาห ์ 'ก้าวไกล' หาเสียงเลือกตั้งสมุทรปราการ 'พิธา' สวนกลับ 'บิ๊กแดง' 47 
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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
34 แนวหน้าออนไลน์ ‘เทพไท’ท่องตลาดพบศก.รากหญ้าซบเซา ชาวบ้านถาม‘บิ๊กตู่’เยียวยา

ต่ออีก 3 เดือนหรือไม่ 
49 

35 ไทยรัฐออนไลน ์ โฆษก พปชร. หนุนใช้กลไกสภา ฟังความคิดเห็น นร.-นศ. ปัดไม่ใช่ซื้อเวลา 50 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ใครใหญ่จริง? 51 
2 แนวหน้าออนไลน ์ ‘สมคิด-4กุมาร’น่าจะทำอะไรต่อไป 53 
3 เนช่ันสุดสปัดาห ์ บันไดข้ันใหม่ "เลือกตั้งท้องถ่ิน" 55 
4 เนช่ันสุดสปัดาห ์ เปรียบฟอร์ม “6 รัฐมนตรี” เก่าไป-ใหมม่า 57 
5 มติชนออนไลน ์  09.00 INDEX ความเงียบ “2 ส.” พลังประชารัฐ ต่อกรณี เก้าอี้  

รัฐมนตรี “พลังงาน” 
62 
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25 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:54 

ภท.เคาะกก.บห. "อนุทิน" หัวหน้าพรรค - "ศักดิ์สยาม" เลขา 

 
มติภท.เคาะกก.บห.ชุดใหม่ "อนุทิน" หัวหน้าพรรค - "ศักดิ์สยาม" เลขาธิการพรรค 

ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พรรคภูมิใจไทย มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมี    
คณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาขาพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด การประชุมในครั้งนี้ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้ 

นายอนทุิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค 

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 

นางนาที รัชกิจประการ เหรัญญิกพรรค 

รองหัวหน้าพรรค 4 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา นายเกื้อกูล ด่านชัย
วิจิตร นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 

ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค 2 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  นายรังสิกร ทิมาตฤกะ 

กรรมการบริหารพรรค ประกอบไปด้วย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/13853?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13853?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13853?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:09 น. 

'ภูมิใจไทย' เคาะแล้ว 'กรรมการบริหารพรรค' ชุดใหม่ 

 
25 ก.ค.63 - ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พรรคภูมิใจไทย มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาขาพรรค และสมาชิกพรรค เ ข้าร่วมประชุมภายใต้
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ        
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด  

โดยมีผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ตั้งดังนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค , นายศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ เลขาธิการพรรค, นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และ นางนาที รัชกิจประการ 
เหรัญญิกพรรค รองหัวหน้าพรรค 4 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี , นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ,     
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร และ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค 2 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย      
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ และนายรังสิกร ทิมาตฤกะ กรรมการบริหารพรรค ประกอบไปด้วย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 
และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/72477
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25 กรกฎาคม 2563 - 16:25 น. 

ภูมิใจไทยไม่เปลี่ยน..."อนุทิน"หัวหน้าพรรค "ศักดิ์สยาม" เลขาฯ 

 
ภูมิใจไทยไม่เปลี่ยน...มติที่ประชุมพรรค เคาะแล้ว กรรมการบรหิารชุดใหม่ มี เสียหนู "อนุทิน"หัวหน้าพรรค "ศักดิ์สยาม" 
เลขาธิการพรรค 

เมื่อ วันที่  25 กรกฏาคม 2563 ที่ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่ งชาติ  พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)ชุดใหม่ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาขา
พรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด การประชุมในครั้งนี้  มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค 

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 

นางนาที รัชกิจประการ เหรัญญิกพรรค 

รองหัวหน้าพรรค 4 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา นายเกื้อกูล            
ด่านชัยวิจิตร   นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 

 ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค 2 ตำแหน่งประกอบไปด้วย 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ 

กรรมการบริหารพรรคประกอบไปด้วย   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม  และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 

อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/438190?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.komchadluek.net/news/politic/438190?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/438190?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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25 ก.ค. 2563 16:43 

“ภูมิใจไทย” เลือก “กก.บห.ชุดใหม่” ไม่เปลี่ยนแปลง เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง 

 
พรรคภูมิใจไทย เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ “อนุทิน” หัวหน้าพรรคคงเดิม 

วันน้ี (25 ก.ค.) ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พรรคภูมิใจไทย มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
โดยมีกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาขาพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด การประชุมในครั้งนี้ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

โดยมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายศุภชัย    
ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และ นางนาที รัชกิจประการ เหรัญญิกพรรค รองหัวหน้าพรรค              
4 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร และ นายชาดา 
ไทยเศรษฐ์ ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค 2 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ และนายรังสิกร      
ทิมาตฤกะ กรรมการบริหารพรรค ประกอบไปด้วย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000076423 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000076423
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วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.26 น. 

'ดร.เสรี'ขอถาม 9 ข้อ คนท่ีสนับสนุนม็อบ'เยาวชนปลดแอก'? 

 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและ
การตลาด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 
ขอถามคนที่สนับสนุนการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกว่า 
1. คุณเห็นด้วยว่าควรยุบสภาหรือ 
2. คุณก็มองว่ารัฐบาลคุกคามประชาชนหรือ 
3. คุณคิดว่าต้องรีบแก้รัฐธรรมนูญหรือ 
4. คุณเห็นดีเห็นงามกับการใช้ถ้อยคำหยาบคายในการปราศรัยกระนั้นหรือ 
5. คุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยใช่ไหม 
6. คุณเห็นด้วยกับป้ายต่างๆที่ผู้ชุมนุมถือกระนั้นหรือ 
7. คุณเห็นด้วยกับการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ของไทยหรือ 
8. คุณเห็นด้วยกับนักการเมืองที่หนุนการชุมนุมครั้งนี้ด้วยใช่ไหม 
9. คุณเห็นด้วยกับข้อความที่เด็กๆพวกนี้พูดถึงพ่อแม่ พูดถึงครู พูดถึงผู้ใหญ่ แบบคนไร้กตัญญูด้วยหรือ 
ก่อนจะพูดว่าคุณสนับสนุนการชุมนุมของเยาวชนพวกนี้ พิจารณารายละเอียดให้ดีก่อนนะคะ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/507623
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25 กรกฎาคม 2563 16:59 น. 

"คณะก้าวหน้า" ร่วมเวที กมธ.พัฒนาการเมืองฯ "ธนาธร" ลั่นหมดเวลาสำหรับการเมือง
ผูกขาด 

 
"คณะก้าวหน้า"ร่วมเวที กมธ.พัฒนาการเมืองฯ "ธนาธร" ลั่นหมดเวลาสำหรับการเมืองผูกขาด ช้ีต้องปลดล็อกกฎหมาย - 
ปชช.มีส่วนร่วม "ชำนาญ" ปลุกทวงอำนาจคืนกลับท้องถ่ิน 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 ก.ค.63 ที่ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายธนาธร      
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการเมืองภาคประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน" โดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องปัญหาและ
ทางออกของการกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นเวทีที่จัดข้ึนโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา นักวิชาการด้านการปกครองท้องถ่ิน 
ร่วมเป็นวิทยากร ขณะที่ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนา
การเมืองฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

นายธนาธร กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ทั้ง 103 แห่งในจังหวัดพิษณุโลก หากเอารายได้มารวมกันจะ   
มีงบประมาณ 7,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยถ้าเอาเงินตรงนี้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน    
ซึ่งอำนาจที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณ ทุกคนต่ืนมาก็ต้องจ่ายค่าภาษี ได้เงินเดือนมาก็เสียภาษีรายได้
บุคคลธรรมดา ซึ่งในชีวิตประจำวันเราล้วนมีค่าภาษีทั้งสิ้น แต่ภาษีทั้งหมดถูกบริหารโดยรัฐส่วนกลาง ซึ่งโครงสร้างที่    
ผ่านมา ส.ส.ต่างก็เข้าไปของบประมาณเพื่อมาพัฒนาในพื้นที่ของตน ต่อรองเอางบประมาณมาสร้างผลงานให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้เห็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่บิดเบี้ยว เพราะ ส.ส. มีหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในทาง   
นิติบัญญัติในการร่วมออกกฎหมายข้ึนมา ซึ่งไม่มีอำนาจหรือกฎหมายข้อไหนที่ ส.ส.จะมีอำนาจในการจัดการ
งบประมาณ หากแต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารในหน่วยยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดน้ันๆ 

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ในรอบ 4 ปี หากไม่มีการรัฐประหาร ในฐานะประชาชนคนไทยเราจะมีสิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้ง
ได้ 5 ครั้ง นั่นคือ เลือกตั้งระดับประเทศ, เลือกนายก อบจ., เลือกสภาจังหวัด, เลือกนายก อปท. และเลือกสภา อปท. 
แต่ละระดับการบริหารมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากัน เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการเลือกจากประชาขน แต่แบ่งงานกันทำตาม
ภาระหน้าที่ แต่สิ่งผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ถูกบิดเบือนไป กลุ่มอภิสิทธ์ิชนเขาไม่ต้องการเห็นประชาชนเข้มแข็ง ไม่ต้องการ 
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เห็นท้องถ่ินเข้มแข็ง เขาต้องการทำให้ประชาชนไม่ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง งบประมาณจึงถูกเก็บไว้ที่ส่วนกลาง    
นี่ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่นี่ คือความจงใจของกลุ่มอภิสิทธ์ิชน ที่จงใจเอาประชาชนออกจากสมการทางการเมือง           
เอาประชาชนออกจากอำนาจอธิปไตย ซึ่งการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทย คือการคืนอำนาจในการจัดสรร
งบประมาณลงสู่ท้องถ่ิน ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ 

"การยุติรัฐราชการรวมศูนย์ คืนอำนาจกลับสู่ท้องถ่ิน เราต้องทำจากบนลงล่างและล่างข้ึนบนไปพร้อมๆกัน               
ซึ่งความหมายจากบนลงล่างนั้น จำเป็นที่จะต้องปลดล็อก เอาอำนาจ งบประมาณ และความเป็นอิสระ คืนสู่ท้องถ่ิน    
ซึ่งตรงนี้ท้องถ่ินทำเองไม่ได้ ต้องอาศัยสภาผู้แทนราษฎรและคนที่หนักแน่นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงท้องถ่ินจริงๆ    
ต้องแก้ไขกฎหมายตามกระทรวง กรมต่างๆ ต้องแก้การเมืองระดับชาติรวมถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย      
ซึ่งเป็นอุปสรรคหลักของการกระจายอำนาจแต่ในขณะเดียวกัน จากล่างข้ึนบนคือต้องเริ่มที่ท้องถ่ินด้วย เราต้องสร้าง
การเมืองท้องถ่ินที่ดี เพราะการเมืองท้องถ่ินหลายที่ถูกครอบงำด้วยบ้านใหญ่ และทำให้เราอาจเคยได้ยินวลีที่ว่า
การเมืองเป็นเรื่องสกปรก นั่นเพราะเราไม่เข้าไปยุ่งกับการเมือง ถึงทำให้อำนาจทางการเมืองถูกผูกขาด การเมือง       
คือเรื่องของ 7,600 ล้านที่เป็นงบประมาณของ อปท. พิษณุโลก ถ้าคุณไม่ยุ่งกับการเมือง คือการอนุญาตให้คนต่างๆ 
เหล่านั้นเอาเงินซึ่งเป็นภาษีของเราไปใช้ตามใจชอบ ไม่ต้องถามว่าทำไมถนนหน้าบ้านไม่ดี ข้ึน ไม่ต้องถามว่า           
ทำไมโรงเรียนของลกูเราไม่ดีข้ึน ไม่ต้องทำว่าทำไมเราไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะคุณไม่สนใจการเมือง การเมืองเป็นเรื่อง
สร้างสรรค์ ที่จะทำให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถ่ิน แก้ไขกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคในการกระจายอำนาจ และประชาชนต้องสนใจการเมืองท้องถ่ิน และกลับมาเช่ือมั่นว่าการเมืองคือ      
เรื่องสร้างสรร การเมืองคือเรื่องของอนาคตของลูกหลานของเรา” นายธนาธร กล่าว 

ด้าน นายชำนาญ กล่าวว่า คำว่ากระจายอำนาจ แท้จริงแล้วต้องใช้คำว่าคืนอำนาจ เนื่องจากอำนาจแต่เดิมนั้นท้องถ่ิน    
มีอยู่แล้ว แต่ถูกดึงกลับเข้าไปส่วนกลาง ซึ่งการปกครองส่วนท้องถ่ินจำเป็นต้องมี นิติบุคล ต้องมีงบประมาณเป็นของ
ตัวเอง ต้องมีผู้บริหารเป็นของตัวเอง ต้องมีสภาท้องถ่ิงที่มาจากการเลือกตั้ง ทุกสิ่งนี้เป็นส่วนประกอบของการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั้งสิ้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้เรื่องการปกครองส่วนท้องถ่ินน้อยมาก หลายๆ คนไม่รู้ว่า อบต. อบจ. 
ทำหน้าที่อะไรบ้าง นั่นเพราะถูกรวบอำนาจไปไว้ที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ปัญหารัฐส่วนกลางกับท้องถ่ินนั้น รัฐธรรมนูญ
มาตราเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นการกำกับดูแล ซึ่งไม่ใช่บังคับสั่งการ แต่การที่ภาษีถูกเก็บไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ อปท. 
กลายเป็นหน่วยงานที่รับงบประมาณแต่ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้ ทุกครั้งที่เกิดการรัฐประหารเมื่อไร อปท.สะดุด        
เมื่อนัน้ เพราะจะเกิดการแต่งตั้งมากกว่าเลือตั้ง ซึ่งความสำคัญของท้องถ่ินน้ันมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของคนไทย
ทุกคน ไม่มีประเทศไหนในโลก ที่มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแล้วการปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เข้มแข็ง เราเกิดมาอยู่กับ
ท้องถ่ิน แต่มีความรู้เรื่องท้องถ่ินน้อยมาก หลายๆ คนเกิดมายังไม่เคยเลือกตั้งท้องถ่ินเลยสักครั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการแบ่งกลุ่ม workshop สัมมนาในรูปแบบการแบ่งกลุ่มภาคปฎิบัติ 
10 กลุ่ม ของประชาชนที่มาร่วมรับฟัง โดยมีวิทยากรในงานคอยให้คำปรึกษา รวมถึงมีการนำเสนอผลงาน ที่จะนำไปต่อ
ยอดนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถ่ินต่อไปอีกด้วย ขณะที่ในช่วงเวลา 17.00 น. นายธนาธร พร้อมทีมงานคณะก้าวหน้า      
จะเดินทางไปยังตลาดวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อปราศรัยเปิดตัวทีมผู้สมัคร อบจ.คณะก้าวหน้าจังหวัดพิษณุโลก 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172266 

https://siamrath.co.th/n/172266


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

12 

 

 
25 ก.ค. 2563 16:35 น. 

คะแนนนิยมรัฐบาลลุงตู่ ลดฮวบ ประชาชนเห็นด้วยยุบสภา มากกว่าปรับ ครม. 

 
"ซูเปอร์โพล" เผยคนส่วนใหญ่ เห็นด้วยยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน มากกว่าปรับครม. พบกลุ่มไม่
สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มสูงข้ึนต่อเนื่อง หลังต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ยุบสภา 
หรือปรับคณะรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลง
พื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล จำนวน 1,437 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการยุบสภา      
กับการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.2 ระบุ ยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ต่างๆ ได้ ในขณะที่ร้อยละ 
20.8 ระบุ ปรับคณะรัฐมนตรี ช่วยได้ นอกจากนี้ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ   
ร้อยละ 57.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 21.8 สนับสนุน และร้อยละ 20.9 ระบุเป็นพลังเงียบ 

เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มจุดยืนทางการเมือง พบว่า กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
จากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปรายเงินกู้ มาอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ในช่วงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก ร้อยละ 
54.4 ในช่วงปลดล็อกโควิดครั้งแรก ร้อยละ 55.6 ในช่วงหลังต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และล่าสุดข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 57.3 ในช่วง
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน 

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อนำความเห็นของประชาชนในการยุบสภา กับ การปรับคณะรัฐมนตรี มาวิเคราะห์ร่วมกับ จุดยืน
ทางการเมืองของประชาชน พบว่า ทุกกลุ่มจุดยืนทางการเมืองเห็นว่า การยุบสภาคือทางออกช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ 
คือ ร้อยละ 50.5 ของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 96.0 ของกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 63.0 ของกลุ่มพลัง
เงียบเห็นว่า การยุบสภา ช่วยแก้ไขสถานการณ์การเมืองปัจจุบันได้ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลช้ินนี้ช้ีให้เห็นจุดสำคัญสองจุดคือ ความเห็นของประชาชนต่อการยุบสภาที่น่าจะช่วย
สกัดปัญหาการเมืองที่อาจจะลุกลามบานปลาย จนยากจะควบคุมที่ไม่น่าจะต้องรอให้สถานการณ์สุกงอมจนยากจะ
เยียวยา เพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อความรุนแรงที่อาจจะเกิดข้ึน จึงควรคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจตาม            
วิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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"จุดสำคัญที่สองคือ ฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลที่อยู่ในระดับที่กำลังเหมาะสมไม่เป็นอันตราย ต่อการลงจาก
หลังเสือของผู้บริหารประเทศ ดีกว่าปล่อยให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่านี้แล้วจะลงก็ลงลำบากอาจจะไม่สง่างามอย่าง      
น่าเป็นห่วง ฟังเสียงลูกหลานไว้บ้างพวกเขาส่วนใหญ่บริสุทธ์ิใจจริงๆ" 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1897147 
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25 กรกฎาคม 2563 18:34 น. 

"ซูเปอร์โพล" ช้ี ปชช. ร้อยละ 79.2 มองยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ได้ 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ยุบสภา หรือ ปรับ
รัฐมนตรี” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)จำนวน1,437 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า 
ร้อยละ 79.2 ระบุ ยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ขณะที่ ร้อยละ 20.8 ปรับคณะรัฐมนตรี ก็ช่วยได้ 

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน ร้อยละ 57.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล แต่ ร้อยละ 21.8 สนับสนุน และ 
ร้อยละ 20.9 เป็นพลังเงียบ โดยเมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทยีบแสดงแนวโน้มจุดยืนทางการเมอืง พบว่า กลุ่มผู้ไม่สนับสนุน
รัฐบาลเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปรายเงินกู้ มาอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ในช่วงกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชารัฐลาออก และล่าสุดข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 57.3 ในช่วงสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172281 
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25 กรกฎาคม 2563 20:09 น. 

"คุณหญิงสุดารัตน์" แนะ "นายกฯ" เปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องกลุ่มนักศึกษา 

 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย แนะนายกรัฐมนตรีเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะของ      
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่ควรถ่วงเวลาด้วยการโยนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ข้ึนมารับฟัง
ความเห็น หรือหาช่องทางเอาผิด เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย หรือยกระดับเป็นการชุมนุมใหญ่ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172293 
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25 ก.ค. 2563 18:19 น. 

คนส. หนุนม็อบนักเรียนนักศึกษา จ้ีหยุดข่มขู่คุกคาม ลั่นพร้อมช่วยประกันตัว 

 
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ออกแถลงการณ์หนุนม็อบนักเรียนนักศึกษา จี้รัฐยุติการข่มขู่คุกคามผู้ชุมนุม     
ลั่น พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและประกันตัวผู้ถูกดำเนินคดีการเมือง 

วันที่ 25 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) นำโดย นายอนุสรณ์ อุณโณ อดีต
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์สนับสนุนการชุมนุมของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยมีใจความระบุว่า การชุมนุมทางการเมืองกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวาง ผู้เข้าร่วมมีทั้ง
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ สถานที่จัดการชุมนุมมีทั้งสถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ และบริเวณที่มี
ความสำคัญทางการเมือง รูปแบบการชุมนุมมีความหลากหลาย เป็นการตื่นตัวทางการเมืองของคนในประเทศที่กระจาย
ไปทุกกลุ่ม ทุกเพศสภาพ และทุกช่วงวัย อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากต่างมีความตระหนักร่วมกันในปัญหาที่
ประเทศกำลังประสบอยู่ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน 

ทว่าขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามหยุดยั้งการชุมนุมในหลายลักษณะ นับตั้งแต่การอ้างข้อกฎหมายห้ามไม่ให้มีการ
ชุมนุม การออกประกาศไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน หรือการกดดันผู้บริหารสถานศึกษาให้
หยุดยั้งการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา ขณะเดียวกัน ก็ข่มขู่คุกคามผู้จัดกิจกรรม หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการตั้ง
ข้อหา คนส. เห็นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงขอแสดงจุดยืนต่อ
สถานการณ์ดังกล่าวดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ขัดขวางการชุมนุมที่ เกิดข้ึนโดยสงบและปราศจากอาวุธ ไม่ว่าจะด้วยการอ้างข้อกฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือการใช้กำลังซึ่งหน้า รวมไปถึงการข่มขู่คุกคามในลักษณะต่างๆ ทั้งที่ผ่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาและต่อตัวนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนผู้เข้าร่วม ละเว้นการข่มขู่ในรูปแบบใดๆ ที่กระทำ
ต่อนักเรียนที่ยังอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อนักเรียนโดยตรง หรือกดดันผ่านผู้ปกครอง หรือ
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการ
แสดงออก โดยต้องไม่ขัดขวาง ข่มขู่คุกคามการแสดงออก รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ทางการเมือง 
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3. เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่ตั้งข้อหานักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ชุมนุม และจะต้องยุติการดำเนินคดีที่มีก่อน
หน้า 

4. พ่อแม่ผู้ปกครองพึงส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และยืนหยัดคุ้มครองและปกป้องเด็ก 

นอกจากนี้ ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า คนส. พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
อาจารย์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบการขัดขวาง ข่มขู่คุกคาม ดำเนินคดี ทั้งสนับสนุนทางวิชาการ ประสานงานเพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการประกันตัว ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายให้ความช่วยเหลอืในข้ันตอนต่างๆ หากต้อง
ถูกดำเนินคดีการเมือง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมด้วยกัน 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1897207 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1897207
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25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:48 น. 

ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้ง 'อาจารย์มธ.' สุดปลื้มเยาวชนปลดแอกช้ีให้คนตระหนักว่า 'ปชต.-
สิทธิมนุษยชน' คือเร่ืองเดียวกัน 

 
25 ก.ค.63 - นายประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่าน
ทวีตเตอร์ระบุว่า ดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่ออกแบบการชุมนุมของตนเอง โดยไม่ต้องยึดกับรูปแบบเดิมๆในอดีต เป็นการ
ชุมนุมทีสร้างสรรค์+ประเด็นหนักแน่น ไม่ได้เรียกร้องแค่สิทธิของตนเอง แต่พูดถึงสิทธิของทุกคน และช้ีให้คนตระหนัก
ว่า “ปชต” กับ “สิทธิมนุษยชน” คือเรื่องเดียวกัน #ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/72494
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25 กรกฎาคม 2020 เวลา 18:16 

นัดแต่งชุดดำ! ไว้ทุกข์ประเทศไทย เดินไล่โจรปล้นชาติ 

 
มวลชน "กลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย" แต่งชุดดำ เดินจากราชประสงค์ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไล่โจรปล้นชาติ 

 วันนี้ เวลา 17.30 น. ที่ป้ายราชประสงค์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นายภัทรพล ธนเดชพรเลิศ หรือ ไก่   
บิ๊กแมน พร้อมกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย ร่วมกิจกรรมใส่ดำไว้ทุกข์ประเทศไทย เดินไล่โจรปล้นชาติ โดยเริ่มเดินตั้งแต่
แยกราชประสงค์ มุ่งหน้าถนนราชดำริ เข้าถนนราชปรารถ เลี้ยวซ้ายถนนราชวิถี สิ้นสุดที่เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล 5 ทั้งในและนอกเครื่องแบบกระจายกำลังเดินตรวจ
ตรา ดูแลความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้รถใช้ถนน 
ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ด้านพันตำรวจเอกนิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เปิดเผยว่า ตำรวจได้รับแจ้งการจัดกิจกรรม
จากกลุ่มผู้จัดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา โดยตำรวจไม่ได้ห้ามไม่ให้จัดกิจกรรม แต่ได้กำชับขอให้ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย 
ไม่ให้กระทำการใดที่อาจฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขอความร่วมมือไม่ให้ลงไปเดินบนพื้นถนน โดยยังเน้นย้ำด้านการเว้น
ระยะห่างเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ตำรวจจะดูแลความเรียบรอ้ยของกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อปอ้งกันเหตุจากมือที่สาม 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13856?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13856?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13856?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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25 กรกฎาคม 2563 - 18:23 น. 

ไก่ บิ๊กแมน นำแต่งดำเดินไล่โจรปล้นชาติจากราชประสงค์ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 
นายภัทรพล หรือ ไก่ บิ๊กแมน นำมวลชนกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย ร่วมกันแต่งชุดดำ ทำกิจกรรมเดินไล่โจรปล้นชาติ 
จากราชประสงค์ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ 

25 กรกฎาคม 2563 มีรายงานว่า เมื่อเวลา 17.30 น. ที่ ป้ายราชประสงค์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน     
นายภัทรพล หรือ ไก่ บิ๊กแมน ธนเดชพรเลิศ พร้อมกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย ร่วมกิจกรรมใส่ดำไว้ทุกข์ประเทศไทย 
เดินไล่โจรปล้นชาติ โดยเริ่มเดินต้ังแต่แยกราชประสงค์ มุ่งหน้าถนนราชดำริ เข้าถนนราชปรารถ เลี้ยวซ้ายถนนราชวิถี 
สิ้นสุดที่เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทำกิจกรรมเดินไล่โจรปล้นชาติครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล 5 ทั้งในและนอกเครื่องแบบ
กระจายกำลังเดินตรวจตราดูแลความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้รถใช้ถนน 
ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

พันตำรวจเอก นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เปิดเผยว่า ตำรวจได้รับแจ้งการจัดกิจกรรมจาก
กลุ่มผู้จัดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา โดยตำรวจไม่ได้ห้ามไม่ให้จัดกิจกรรม แต่ได้กำชับขอให้ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย ไม่ให้
กระทำการใดที่อาจฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขอความร่วมมือไม่ให้ลงไปเดินบนพื้นถนน โดยยังเน้นย้ำด้านการเว้น
ระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ตำรวจจะดูแลความเรียบร้อยของกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อ
ป้องกันเหตุจากมือที่สาม 

 

อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/438206?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/438206?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/438206?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:13 น. 

แฟลชม็อบสมุทรปราการขีดเส้น 1 สัปดาห์ 'บิ๊กตู่' ต้องยุบสภา! 

 
25 ก.ค.63 - เมื่อเวลา 17.00 น. กลุ่มเยาวชนนักศึกษาและชาวบ้านหลักร้อยคนได้รวมตัวกันที่ลานหน้าหอชมเมือง      
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีการตั้งเวทีปราศรัยช่ัวคราวของกลุ่มเยาวชนคนปลดแอก โดยมี นายภานุพงษ์         
จาดนอก หรือไมค์(ชูป้ายการ์ดอย่าตกพ่องง) แกนนำที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง ได้ข้ึนเวทีปราศรัย โจมตีการทำงาน
ของรัฐบาล พร้อมทั้งชูป้ายเรียกร้อง 3 ข้อ 1.ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 2.ให้ สว. 250 เสียงเลือกตั้งใหม่ และ         
3.ให้มีการยุบสภา พร้อมประกาศขีดเส้นตายให้รัฐบาลรับข้อเสนอภายในหนึ่งสัปดาห์ ก่อนมีการยกระดับการชุมนุม 

กระทั่งในเวลา 19.00 น.แกนนำบนเวทีได้ประกาศให้นักศึกษาและชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ร่วมแสดง
เจตนารมณ์โดยการเปิดแฟลตในโทรศัพท์มือถือและชูสัญญลักษณ์ 3 นิ้วส่งสัญญาณให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง
ของประชาชนทั้ง 3 ข้อ ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยท่ามกลาง
การรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72496 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/72496
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25 ก.ค. 2563 19:12 น. 

ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล ย้ำ 3 ข้อเรียกร้องและสมรสเท่าเทียม 

 
กลุ่มเสรีเทยพลัส จัดกิจกรรมม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล สานต่อ 3 ข้อเรียกร้องเยาวชนปลดแอก พร้อม
ปราศรัยเรียกร้องสมรสเท่าเทียม 

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 25 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มเสรีเทยพลัส มีการ
จัดกิจกรรม “ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล” โดยเป็นการประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้อง 3 ประการ สืบเนื่องจาก
ม็อบเยาวชนปลดแอก คือ 1. ยุบสภา 2. หยุดคุกคามประชาชน และ 3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมชุมทุกทุก
เพศทุกวัยบนทางเท้า ไม่ได้มีการลงถนนแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล ยังเช่ือว่า “ความเท่าเทียมไม่งอกเงยจากเผด็จการ” พร้อม
เรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้บุคคลทุกเพศ
สามารถสมรสกันได้อย่างถูกกฎหมาย หรือ สมรสเท่าเทียมเกิดข้ึนในประเทศไทยด้วย จากนั้นเป็นการปราศรัยจากกลุ่ม
ผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงชักชวนผู้ชุมนุมร่วมซื้อสินค้าและอาหารย่านถนนข้าวสารและบริเวณใกล้เคียง
เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 

การปราศรัยมีการสลับสับเปลี่ยนกันไป โดยในช่วงหนึ่งระบุว่า การชุมนุมที่กำลังเกิดข้ึนในช่วงนี้เพื่อหวังให้ประเทศชาติ
ดีข้ึน เราไม่ใช่พวกชังชาติ แต่ต้องการให้เกิดความยุติธรรมในประเทศไทย และความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งไม่อยาก
ให้แบ่งแยกคนที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงต้องการให้เกิดสมรสเท่าเทียม 

ทั้งนี้ในช่วงท้าย ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล มีการเต้นสร้างบรรยากาศครึกครื้น ก่อนจบกิจกรรมบริเวณ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 20.09 น. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1897225 
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25 กรกฎาคม 2563 23:15 น. 

กลุ่มคณะเสรีเทยพลัส จัดกิจกรรม "ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล" 

 
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.63 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มคณะเสรีเทยพลัส นำโดยนางสาวศุกรียา วรรณายุวัฒน์ นิสิตช้ันปีที่ 
2 คณะครุศาสตร์ ม.จุฬา และนายสิรภพ อัตโตหิ นิสิตช้ันปี 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม "ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่
ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล" 

ผู้ชุมนุมกลุ่มหลากหลายทางเพศ ในช่ือม็อบไม่มุ้งมิ๊งแต่ตุ้งติ้งค่ะรัฐบาล ได้จัดกิจกรรมทางการเมืองบริเวณอนุเสาวรีย์
ประชาธิปไตย ข้างโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ที่ผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอก        
ได้เสนอแก่รัฐบาลหลังผ่านไป 1 สัปดาห์ 

รวมทั้งเรียกร้องขอให้มีการผลักดันการแก้ไข ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1448 และ เพิ่มเติม 
มาตรการ 1448/1 ให้ครอบคลุมถึงบุคคลหลากหลายทางเพศ แทนการบังคับใช้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อแสดงออกถึง        
การรับรองสิทธิสภาพบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมร้องรำและการแสดงเสียดสีการเมือง โดยยกเอาบทภาพยนตร์ของผู้กำกับช่ือดัง ดัดแปลง     
ให้เข้ากับสถานการณ์ พร้อมกับยืนยันว่าผู้ชุมนุมไม่ได้มีความเกลียดชังประเทศชาติ แต่ต้องการให้รัฐบาลพัฒนาเรื่อง
สิทธิมนุษยชน แก้ไขเศรษฐกิจ และกระบวนการยุติธรรม ให้เกิดความเท่าเทียมกับประชาชนทุกกลุ่ม 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/172310 
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วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 21.50 น. 

พุ่งชน'เสรีพิศุทธ์'! 'ปารีณา'ฟาดคืนลามปาม'บิ๊กแดง' ถามจะเป็นส.ส.หรือนักเลง? 

 
25 กรกฏาคม 2563 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก แสดง
ความคิดเห็นตอบโต้พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย หลังออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีผบ.ทบ.ด้วย
ถ้อยคำที่ดุเดือด (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ‘เสรีพิศุทธ์’ของข้ึน!อัด‘บิ๊กแดง’นำทหารจุ้นการเมือง หนุนม็อบไล่รัฐบาล ) 

โดยน.ส.ปารีณา ระบุว่า #เสรีพิศุทธ์พูดเสือก #จะเป็นส.ส.หรือจะเป็นนักเลง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเสรีฯพูดเสือก ก่อนหน้านี้
ด่าปารีณาเสือกเช่นเดียวกัน จนนำไปสู่การสอบจริยธรรม แถมชอบข่มขู่ท้าทายคนในสภาไปทั่วว่า คุณยังไม่เคยเจอผม
นอกสภา คือ...จะเป็น ส.ส. หรือจะเป็นนักเลงเลือกเอาด้วย ลามปามไปทั่ว วันน้ีลามปามไปถึง ผบ.ทบ. 

เมื่อ ผบ.ทบ.เห็นเยาวชนใช้คำพูดหยาบคายกับพระมหากษัตริย์ ท่านก็เสียใจจะแย่แล้ว ท่านไม่โกรธเยาวชน แต่ท่าน
เสียใจว่าวันน้ีมีนักการเมืองข้ีแพ้ได้เอาเยาวชนมาเปน็เครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง ไม่เล่นตามกฏหมาย แต่เล่นตาม
กฏกู มีกระบวนการยุยง ปลุกปั่น สร้างความวุ่นวาย ประเทศชาติไม่สงบ เป็นภาพเดิมๆ ในอดีตเกิดข้ึนมาแล้ว ซึ่งวันนี้
ม็อบกระทำเกินกว่าการใช้สิทธ์ิ เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ 

บิ๊กแดง เป็น ผบ.ทบ อยู่ในหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคง เป็นหน้าที่ชัดเจน เสรีฯ ต่างหาก เป็นเพียง ส.ส. อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ให้รู้จักอำนาจหน้าที่ของตนเองด้วย หยุดหมิ่นเบื้องสูง และพยายามละเมิดพระราชอำนาจในสภา พูดจนเหนื่อย คุยกับ
ควายยังรู้เรื่องกว่า ดื้อ!!!! ไม่รู้จะสอนยังไงแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507701 
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เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.35 น. 

แจง"ทวีเกียรติ"ไม่มีเอี่ยว บทความวิจารณ์กระบวนการ ยธ. 

 
ศาลรธน.แจง “ทวีเกียรติ” ไม่มีเอี่ยวบทความวิจารณ์กระบวนการยุติธรรม คดีลูกกระทิงแดง แต่เป็นข้อเขียนของ      
“สุรพล นิติไกรพจน์” 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวต่อสาธารณะทางสื่อต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางคดีความที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม(คดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา)ซึ่งมีข้อความสำคัญ
บางส่วน ที่อาจสื่อให้เกิดความเข้าใจว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นจากข้อเขียนของนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญช้ีแจงว่า ข่าวดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับที่มาของข้อความ โดย
ความคิดเห็นดังกล่าวได้รับการยืนยันจากนายทวีเกียรติ ว่าเป็นความคิดเห็นที่มีที่มาจากข้อเขียน ทางวิชาการของ    
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ มิใช่ความคิดเห็นที่เป็นข้อเขียนของนายทวีเกียรติ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของ            
ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบทความดังกลา่วระบุว่า เรื่องขับรถชนคนตาย เป็นเรื่อง common ที่คนรู้เห็นและเข้าใจกัน
ทุกชนช้ัน ทั้งประเทศ แต่การที่จำเลยไม่ถูกสั่งฟ้อง เพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกรณีนี้ เป็นเรื่องที่ไม่เคย
เกิดและไม่มีใครเข้าใจได้เลย แทนที่จะช่วยโดยทำสำนวนว่าประมาทร่วม และช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายอย่างดี แล้ว
ปล่อยให้ศาลแล้วถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญา ดังนั้น อัยการที่ไม่สั่งฟ้อง และตำรวจที่ไม่แย้ง ซึ่งทั้งคู่เป็นองค์กร
หลักในกระบวนการยุติธรรม ที่เปราะบางอยู่แล้ว ก็ยิ่งกลายเป็นความล้มเหลว และหมดหวังที่จะพึ่งได้อีกจากคนทั้ง
ประเทศที่รับรูเ้ข้าใจเรื่องง่ายๆ นี้หมดทุกคน และจะทำให้ระบบความยุติธรรมหมดความหมาย ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป 

ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าเศรษฐกิจก็ล้มเหลว โควิดก็คุกคาม สังคมก็แตกแยก คนเบื่อและเกลียดรัฐบาลมากขึ้น การเมืองก็
แย่งผลประโยชน์ และคนรู้สึกว่ามีแต่นักการเมืองน้ำเน่าที่แก่งแย่ง หน้าไม่อายและกอบโกยคอร์รัปช่ันไม่ต่างจากยุค
ก่อนๆ อย่างเดียวที่รัฐบาลใช้เป็นหลักพิงประคองตัวอยู่ได้คือ Law and Order 

บัดนี้คนส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธ์ิและไม่น่าเคารพเช่ือฟังอีกแล้ว เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องประชาชนทุกภาค
ส่วนรุมกันด่าตำรวจหรืออัยการ แล้วพอผ่านไปสองอาทิตย์ พอซาลงก็จบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพังทลายลงขอ ง
รัฐบาล ซึ่งจะมาเร็วมาก โดยเฉพาะเมื่อมีคนโยง และชาวบ้านเช่ือว่านายกฯรับเงิน 300 ล้าน เพื่อช่วยโควิดจากเขาเมื่อ 
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หลายเดือนก่อน เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องนี้ นี่ไม่ใช่น้ำผึ้งหยดเดียว แต่เป็นน้ำผึ้งทั้งไห ที่เทราดลงไป ขณะที่ม็อบของ   
คนรุ่นใหม่กำลังจุดติด ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการผูกขาดอำนาจ ต่อต้านพวกทุจริต ต่อต้านรัฐบาลที่ทำให้คนตกงาน 
เศรษฐกิจล้มเหลว หรือต่อต้านเผด็จการ ทั้งหมดคือภาพรวมของการต่อต้านสังคมที่อยุติธรรมนั่นเอง 

เรื่องนี้เกิดข้ึนโดยรัฐบาลไม่รับรู้ ไม่ตั้งใจ แต่ timing ที่มาคือการสาดน้ำมันเข้ากองไฟที่เพิ่งจุดติดแค่กองเล็กๆ จากการ
ชุมนุมของนักศึกษาเท่านั้น และมันจะทำให้เกิดกองไฟลุกท่วมประเทศในเวลารวดเร็วมาก โอกาสเดียวที่นายกฯตู่       
จะหลุดรอด และพารัฐบาลออกจากพายุอารมณ์ และความโกรธแค้นของผู้คนทั้งประเทศได้ คือการออกมาพูดโดย      
เร็วที่สุดว่า รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องนี้ 

แต่เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ไม่ใช่จะมาพูดว่ารัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม เพราะ 
perception ของคนทั้งประเทศ เห็นรัฐบาลสั่งได้หมดมาตั้งแต่ คสช.แล้ว และนายกฯจะตั้งกรรมการข้ึนตรวจสอบ
กระบวนการเรื่องนี้ทั้งหมด จากคนที่สังคมไว้วางใจ โดยให้ทำให้เร็วที่สุด สักสองสัปดาห์ และประกาศว่า ถ้าพบว่ามี
อะไรผิดพลาด ทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบ จะลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรงที่สุด เพื่อเรียกศรัทธาและความมั่นใจ
ในกระบวนการยุติธรรมกลับมา และทำให้มี Law and Order ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ค้ำจุนรัฐบาลนี้ในเวลาน้ีกลับคืนมาเป็น
หลักเดียวที่รัฐบาลจะใช้ค้ำจุนตนเองต่อไปได้ครับ 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786736 
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26 กรกฎาคม 2020 - 07:45 

ศาลรธน.แจง”ทวีเกียรติ”ไม่ได้แสดงความเห็นคดี”บอส” 

 
สำนักงานศาล รธน. แจง "ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ" ไม่ได้แสดงความเห็นคดี "บอส" แต่เป็นข้อเขียนทางวิชาการของ       
"สุรพล นิติไกรพจน์" 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ช้ีแจง กรณี ที่ปรากฏข่าวต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่กำลังเป็นที่สนใจ
ของสังคม เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2563 ซึ่งกรณีดังกล่าว มีข้อความสำคัญบางส่วนที่อาจสื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการ
แสดงความคิดเห็น จากข้อเขียนของนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น 

ข่าวดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับที่มาของข้อความ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง สำนักงาน       
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า ความคิดเห็นดังกล่าว ได้รับการยืนยันจากนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นความคิดเห็นที่มีมาจากข้อเขียนทางวิชาการของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ มิใช่ความ
คิดเห็นที่เป็นข้อเขียนของนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของ    
ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_731139/ 
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26 ก.ค. 2563 07:47  

ศาลรธน.แจง “ทวีเกียรติ” ไม่มีเอี่ยวบทความวิจารณ์กระบวนการยุติธรรม คดี “บอส อยู่
วิทยา” 

 
ศาลรัฐธรรมนูญแจง “ทวีเกียรติ” ไม่ได้แสดงความเห็นเรื่อง “คดีบอส” สื่อฯลงข่าวความคลาดเคลื่อน ระบุเป็นข้อเขียน
ของ “สุรพล นิติไกรพจน์” 

วันนี้ (26 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงดึกวานนี้ (25 ก.ค.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวช้ีแจง   
กรณีปรากฎข่าวนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แสดงความคิดเห็นต่อการการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดี
กับนายวรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังโดยระบุว่า 

หลังปรากฏข่าวต่อสาธารณะทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของนายทางคดีความที่กำลังเป็นที่สนใจของ
สังคม วันนี้ (25 ก.ค.) มีข้อความสำคัญบางส่วนที่อาจสื่อให้เกิดความเข้าใจ ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นจากข้อเขียน
ของนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเรียนช้ีแจงว่า ข่าวดังกล่าวยังมี
ความคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญเกี่ยวกับที่มาของข้อความ เพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ว่าความคิดเห็น
ดังกล่าวได้รับการยืนยันจากนายทวีเกยีรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นความคิดเห็นที่มีที่มาจากข้อเขียน
ทางวิชาการของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เป็นข้อเขียนของนายทวีเกียรติและไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด จึงเรียนช้ีแจงมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข่าวดังกล่าว ได้อ้างว่าเป็นความเห็นในเรื่องคดีขับรถชนตำรวจ ของทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง ทำให้
ระบบยุติธรรมหมดความหมาย และยังพาดพิงไปถึงความอยู่รอดของรัฐบาล 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000076486 
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26 กรกฎาคม 2563 - 08:20 น. 

"ศรีสุวรรณ" จ้ี "บิ๊กตู่" ตั้งกก.สอบ "อัยการ-ตร." ช่วย "บอส" พ้นมลทิน 

 
ขอความชัดเจน "ศรีสุวรรณ จรรยา" จี้ "นายกฯ" สัง่ตั้งกรรมการสอบ "อัยการ-ตำรวจ" ปมสัง่ไม่ฟ้องและถอนหมายจับ 
"บอส อยู่วิทยา" ทายาทกระทิงแดง 

วันที่ 26 ก.ค. 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทกัษ์รัฐธรรมนญูไทย เปิดเผยว่า ตามที่
สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ ได้ออกมาแถลงยืนยันว่า นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ทายาทผู้ก่อตัง้เครือ่งดื่มชูกำลังช่ือ
ดัง หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดในคดีขับรถชนเจ้าหน้าทีต่ำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิตเมือ่ปี 2555 หลังจากพนกังาน
อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเปน็เหตุใหผู้้อื่นถึงแก่ความตายแล้วนั้น 

 กรณีดงักล่าว สังคมไทยได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการยตุิธรรมทัง้ระบบไปในทางลบ เพราะมีข้อเปรียบเทียบใหเ้ห็น
กับคนยากคนจนที่ตอ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นถึงแก่ความตาย ล้วนถูกตำรวจ อัยการ และศาล
ดำเนินคดีและมบีทลงโทษอย่างตรงไปตรงมา แต่กลบัคดีของคนรวย คนที่มีสถานะทางสงัคมในระดบัสงูกลับมีการตัง้
ข้อหา การทำสำนวน การสัง่คดีที่ฝืนความรู้สกึของประชาชน เสมือนเรามิได้ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน 

ซึ่งในทีสุ่ดก็มีการผูกโยงมาถึงการทีร่ัฐบาลรบัเงิน 300 ล้าน เพื่อช่วยโควิดจากบริษัทเครื่องดืม่ช่ือดังดังกล่าวเมือ่หลาย
เดือนก่อนเป็นเรื่องเดียวกันกบัเรื่องนี้ ซึ่งไมเ่ป็นผลดีต่อรัฐบาล ที่คนจำนวนมากเช่ือว่า สามารถสั่งหน่วยงานไหนก็ได้ให้
ซ้ายหัน ขวาหันก็ได้ หากจะตอบแทนผลประโยชน์จากการช่วยโควิด-19 

 

อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/438224?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
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26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:47 น. 

ศรีสุวรรณจี้นายกฯตั้งกรรมการสอบอัยการ-ตำรวจปมถอนหมายจับทายาทอยู่วิทยา 

 
26 ก.ค. 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตามที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาแถลงยืนยันว่านายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ทายาทผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มชูกำลังช่ือดัง 
หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดในคดีขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิตเมื่อปี 2555 หลังจากพนักงาน
อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วนั้น 

กรณีดังกล่าว สังคมไทยได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบไปในทางลบ เพราะมีข้อเปรียบเทียบให้เห็น
กับคนยากคนจนที่ต้องข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ล้วนถูกตำรวจ อัยการ และศาล
ดำเนินคดีและมีบทลงโทษอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับคดีของคนรวย คนที่มีสถานะทางสังคมในระดับสูงกลับมีการตั้ง
ข้อหา การทำสำนวน การสั่งคดีที่ฝืนความรู้สึกของประชาชน เสมือนเรามิได้ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งในที่สุดก็มีการ
ผูกโยงมาถึง การที่รัฐบาลรับเงิน 300 ล้าน เพื่อช่วยโควิดจากบริษัทเครื่องดื่มช่ือดังดังกลา่วเมื่อหลายเดือนก่อนเป็นเรื่อง
เดียวกันกับเรื่องนี้  ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรฐับาล ที่คนจำนวนมากเช่ือว่า สามารถสั่งหน่วยงานไหนก็ได้ให้ซ้ายหัน ขวาหันก็ได้ 
หากจะตอบแทนผลประโยชน์จากการช่วยโควิด-19 

ทั้งนี้ รัฐบาลควรแร่งดับไฟเสียแต่ต้นลม เพื่อไม่ให้ไฟแห่งความโกรธเคืองในความเหลื่อมล้ำและ 2 มาตรฐานของ
กระบวนการยุติธรรม ที่จะทำให้ปลาตายตัวเดียวแล้วเน่าไปทั้งข้อง หรืออาจเป็นผลให้รัฐบาลล้มไปทั้งคณะได้ หรืออาจ
ทำให้ความน่าเช่ือถือของกระบวนการยุติธรรมในฝ่ายตุลาการ ต้องตกลงมาอยู่ในระนาบเดียวกันกับฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายนิติบัญญัติ เฉกเช่นเดียวกันกับนักการเมืองน้ำเน่าที่กำลังแย่งชิงตำแหน่งเสนาบดีกัน โดยไม่คำนึงถึงปัญหาเศรษฐกิจ
ที่ล้มเหลว คนตกงาน เพราะถูกโควิดคุกคาม สังคมเกิดความแตกแยก เกิดการชุมนุมประท้วงแผ่กระจายโดยไม่เกรงกลัว
กฎหมาย ทำให้คนเบื่อและเกลียดรัฐบาลมากขึ้น 

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตาม ม.11(6) แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมา เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
ฝ่ายอัยการและฝ่ายตำรวจ ว่าเหตุใดคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ทายาทผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มชูกำลังช่ือดัง ต้อง
หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมด จนในที่สุดอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง 
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แก่ความตาย ทั้ง ๆ ที่อายุความของคดียังคงเหลืออยู่ถึงกว่า 7 ปี หากพบว่ามีกระบวนการแทรกแซงหรือการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดไหน หรือฝ่ายใด จักได้ลงโทษเสีย ต้องยอมตัดนิ้วร้ายออกไปเพื่อรักษาชีวิต รักษากระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความหมาย ให้มีความน่าเช่ือถือของสังคมไทยสืบไป แต่ถ้านายกฯยังนิ่งเฉย ก็เตรียมตัวเตรียมใจกลับบ้าน
เก่าได้เลย 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72509 
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 26 กรกฎาคม 2020 - 10:43 

“ศรีสุวรรณ”จ้ีนายกฯสอบอัยการ-ตร.ไม่ฟ้อง”บอส” 

 
"ศรีสุวรรณ" จี้นายกฯต้ังกรรมการสอบอัยการ-ตำรวจ สั่งไม่ฟ้อง ถอนหมายจับ "บอส อยู่วิทยา" 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้

ออกมาแถลงยืนยันว่านายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ทายาทผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มชูกำลังช่ือดัง หลุดพ้นจากข้อกล่าวหา

ทั้งหมดในคดีขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิตเมื่อปี 2555 หลังจากพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาด     

ไม่ฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วนั้น กรณีดังกล่าว สังคมไทยได้วิพากษ์วิจารณ์     

ถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบไปในทางลบ เพราะมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นกับคนยากคนจนที่ต้ องข้อหาขับรถ      

โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ล้วนถูกตำรวจ อัยการ และศาลดำเนินคดีและมีบทลงโทษอย่าง

ตรงไปตรงมา แต่กลับคดีของคนรวย คนที่มีสถานะทางสังคมในระดับสูงกลับมีการตั้งข้อหา การทำสำนวน การสั่งคดีที่

ฝืนความรู้สึกของประชาชน เสมือนเรามิได้ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งในที่สุดก็มีการผูกโยงมาถึง การที่รัฐบาลรับเงิน 

300 ล้าน เพื่อช่วยโควิดจากบริษัทเครื่องดื่มช่ือดังดังกล่าวเมือ่หลายเดือนก่อนเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดี

ต่อรัฐบาล ที่คนจำนวนมากเช่ือว่า สามารถสั่งหน่วยงานไหนก็ได้ให้ซ้ายหัน ขวาหันก็ได้ หากจะตอบแทนผลประโยชน์

จากการช่วยโควิด-19 

ทั้งนี้ รัฐบาลควรแร่งดับไฟเสียแต่ต้นลม เพื่อไม่ให้ไฟแห่งความโกรธเคืองในความเหลื่อมล้ำและ 2 มาตรฐานของ

กระบวนการยุติธรรม ที่จะทำให้ปลาตายตัวเดียวแล้วเน่าไปทั้งข้อง หรืออาจเป็นผลให้รัฐบาลล้มไปทั้งคณะได้  หรืออาจ

ทำให้ความน่าเช่ือถือของกระบวนการยุติธรรมในฝ่ายตุลาการ ต้องตกลงมาอยู่ในระนาบเดียวกันกับฝ่ายบริหาร และ

ฝ่ายนิติบัญญัติ เฉกเช่นเดียวกันกับนักการเมืองน้ำเน่าที่กำลังแย่งชิงตำแหน่งเสนาบดีกัน โดยไม่คำนึงถึงปัญหาเศรษฐกิจ

ที่ล้มเหลว คนตกงาน เพราะถูกโควิดคุกคาม สังคมเกิดความแตกแยก เกิดการชุมนุมประท้วงแผ่กระจายโดยไม่เกรงกลัว

กฎหมาย ทำให้คนเบื่อและเกลียดรัฐบาลมากขึ้น 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตาม ม.11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมา เพื่อดำเนินการตรวจสอบฝ่ายอัยการ

และฝ่ายตำรวจ ว่าเหตุใดคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ต้องหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมด จนในที่สุดอัยการ 
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มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเปน็เหตุให้ผูอ้ื่นถึงแก่ความตาย ทั้ง ๆ ที่อายุความของคดียังคงเหลืออยู่

ถึงกว่า 7 ปี หากพบว่ามีกระบวนการแทรกแซงหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดไหน หรือฝ่ายใด จักได้ลงโทษเสีย 

ต้องยอมตัดนิ้วร้ายออกไปเพื่อรักษาชีวิต รักษากระบวนการยุติธรรมให้มีความหมาย ให้มีความน่าเช่ือถือของสังคมไทย

สืบไป แต่ถ้านายกฯ ยังนิ่งเฉย ก็เตรียมตัวเตรียมใจกลับบ้านเก่าได้เลย 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_731225/ 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

34 

 

 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:18 น. 

ส.ว.วันชัยเตือนระวังเคส"บอส กระทิงแดง"จะเป็นน้ำผ้ึงหยดเดียว คุมไม่ได้รัฐบาลพัง 

 
26 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวว่า   สถานการณ์ของ
บ้านเมืองในขณะนี้ ตรงกับสุภาษิตโบราณที่ว่า "ผีซ้ำด้ำพลอย" แค่นั้นยังไม่พอกำลังกลายเป็น"น้ำผึ้งหยดเดียว"ที่จะเป็น
ปัญหาบานปลาย เรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องทุกประเด็น ที่ไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหาในทุกเรื่องในทุกประเด็นเช่นกัน 

ใครจะคิดว่าอยู่ๆเรื่อง"บอสกระทิงแดง"ก็โผล่ข้ึนมาในสถานการณ์ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษากำลังชุมนุมเป็นกระแสคลื่น
กระแทกเป็นระลอกๆ กระทบไปแต่ละจังหวัดๆ ในสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอำนาจ ชิงไหวชิงพริบทางการเมือง 
ปัญหาภายนอกก็ยิ่งใหญ่ เรียกได้ว่าทั้งภายในและภายนอกก็ถาโถมเข้ามาที่รัฐบาลเต็มๆและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้าง
ไปมากยิ่งข้ึน ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จะมะรุมมะตุ้มกระแทกไปที่รัฐบาลหนักยิ่งขึ้น 

"ใครจะมองอย่างไรก็ช่างเถอะ แต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเสียแล้วและจะไปกันใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดข้ึน
ส่วนใหญ่จะมาจากสองเรื่อง 1. ผู้มีอำนาจหรือพรรคร่วมรัฐบาลแตกกันเอง 2. การชุมนุมเคลื่อนไหวขับไล่ของประชาชน 
และทั้งหมดก็มาจากจุดเล็กๆ คนน้อยๆ สะสมไปเรื่อยๆ มากขึ้นๆ กลายเป็นจำนวนมาก ยากที่จะหยุดได้ ยิ่งในยุคนี้เป็น
การชุมนุมจริงและการชุมนุมเสมือนจริง เป็นไวรัลที่แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดและก็ปรากฏข้ึนแล้ว ผู้มี
อำนาจในอดีตที่ล้มไปนั้นก็มาจากความประมาทและมั่นใจในตัวเองสูงจนไม่ฟังใคร แม้แต่คุณทักษิณที่มีอำนาจแข็ง
มากกว่าใครๆก็ล้มครืนไปได้เพราะเหตุอย่างที่ว่านี่แหละ ผมดูจากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกแล้วผมชักหว่ันๆ
แทนผู้มีอำนาจ ผมรู้ว่าทุกอย่างมันอนิจจัง เกิดข้ึน ตั้งอยู่และดับไป อำนาจไม่เคยคงที่แต่ความดีสิคงทน" 

นายวันชัยกล่าวว่า คงต้องตั้งหลัก กลับมาทบทวนกันเสียแล้วกระมังว่า ข้อเรียกร้องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภาและ
เรื่องอื่นๆว่าอะไรมันทำได้-ไม่ได้ เพราะเหตุใด วันเวลาเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน บุคคลเปลี่ยน บางทีอาจต้องทบทวน
โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญ มันเหมาะกับบริบทในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ สถาน การณ์ตอนนั้นเราคิดว่า
ใช่และเหมาะสม แต่ตอนน้ีอาจไม่ใช่และไม่เหมาะสมก็ได้ ปีกว่าๆแล้ว น่าจะสำรวจทบทวนกันได้ไหม  อย่าปล่อยให้เลย
ตามเลย อย่าคิดว่าไม่มีอะไร และทั้งหมดอย่าปล่อยให้เป็นไปตามปกติ รัฐบาลและผู้มีอำนาจต้องเป็นหลักต่อการแสดง
ท่าทีและจริงจังต่อเรื่องเหล่าน้ี 

"ผมเห็นมามากต่อมากแล้ว ประมาท.. มั่นใจในตัวเอง.. ถึงวันน้ัน กว่าจะถ่ัวจะสุกงาก็ไหม้" 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72518 

https://www.thaipost.net/main/detail/72518
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26 ก.ค. 2563 08:27 

ดุสิตโพล มองปรับครม.ไร้ประโยชน์ ทำความเช่ือมั่นรบ.ลด จ้ีเร่งแก้เศรษฐกิจ 

 
สวนดุสิตโพล สำรวจปชช.การปรับครม. ส่วนใหญ่มองไม่ได้ประโยชน์ รบ.ทำงานเหมือนเดิม แถมความเชื่อมั่นลด 
จี้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

วันนี้ (26ก.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนได้อะไร? จาก
การปรับ ครม.” กลุ่มตัวอย่าง 1,078 คน สำรวจระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชนเห็นว่าไม่ได้
รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ร้อยละ 48.70 โดยการปรับ ครม. ครั้งนี้ยังคงทำให้รัฐบาลทำงานได้เหมือนเดิม ร้อยละ 
55.75 เมื่อถามถึงความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลหากมีการปรับ ครม. พบว่า จะมีความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลลดลง ร้อยละ 52.88 
และสิ่งที่อยากให้ ครม. ชุดใหม่เร่งดำเนินการ คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 89.29 

ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นสิ่งสำคัญ คือ มุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะมีการ
ปรับ ครม.ในรูปแบบใด รัฐบาลก็ยังคงทำงานในรูปแบบเดิม ประชาชนมองว่าเป็นเพียงการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่ง 
ทั้งนี้ปัญหาของบ้านเมืองมีหลากหลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหลักที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ ปัญหาเศรษฐกิจ       
ปากท้องของประชาชน จึงเป็นโจทย์ยากทีร่ัฐบาลต้องเรง่ดำเนินการแก้ไขหากต้องการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 
ไม่เพียงแต่ปรับ ครม. ตามวาระและโอกาสเท่านั้น 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000076491 
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26 กรกฎาคม 2020 - 08:53 

ดุสิตโพลมองปรับครม.ก็ไร้ประโยชน์-เช่ือมั่นรบ.ลด 

 
"ดุสิตโพล" 48.70% มองประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการปรับ ครม., 55.75 คิดว่าทำงานไม่ต่างจากเดิม, และทำให้
ความเช่ือมั่นลด 89.29% อยากให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนได้อะไร? จาก
“การปรับ ครม.” หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง
ความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะมีข้ึนในเร็วๆนี้ โดยสอบถามประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 
1,078 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 48.70 มองว่า ประชาชนจะไม่ได้
ประโยชน์จากการปรับ ครม. ครั้งนี้ แต่คนที่ได้คือนักการเมือง , ร้อยละ 37.11 ไม่แน่ใจ ต้องรอดูว่ามีใครบ้าง และ     
ร้อยละ 14.19 มองว่าได้ เพราะรัฐบาลมีเสถียรภาพและบริหารงานได้ดีข้ึนได้คนเก่งมีฝีมือเข้ามาทำงาน 

ขณะเดียวกัน ร้อยละ 55.75 คิดว่า ปรับ ครม.แล้วรัฐบาลก็ยังทำงานเหมือนเดิม , ร้อยละ 28.48 คิดว่าจะแย่ลง และ 
ร้อยละ 15.77 คิดว่าน่าจะดีข้ึน อีกทั้ง ร้อยละ 52.88 ยังมองว่าการปรับ ครม. จะทำให้ความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลลดลงด้วย 
ขณะที่ ร้อยละ 33.67 มองว่าเหมือนเดิม มีเพียงร้อยละ 13.45 ที่มองว่าจะเพิ่มข้ึน 

ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนอยากให้ ครม.ชุดใหม่เร่งทำมากที่สุด ร้อยละ 89.29 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ, ร้อยละ 74.06 
แก้ปัญหาตกงาน/ว่างงาน, ร้อยละ 72.84 ความโปร่งใสในการทำงาน 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_731159/ 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 - 09:50 น. 

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปปช.คิดว่า ครม.ชุดใหม่ เหมือนเดิม-ความเช่ือมั่นลดลง-แค่
หมุนเวียนตำแหน่ง 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2281280 
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26 ก.ค. 2563 09:05  

"แรมโบ้" สวน "ธนาธร" ผบ.ทบ.พูดปกป้องสถาบัน -ห่วงประเทศ ขอนศ.อย่าตกเป็น
เคร่ืองมือแบบตน 

 
"สุภรณ์" ย้อน "พ่อฟ้า" ผบ.ทบ.ออกมาพูดเพราะห่วงประเทศ-ปกป้องสถาบัน ข้องใจอยู่เบื้องหลังม็อบนศ.หรือไม่ 
หลังมีท่าทีหนุน หวังเพียงล้มรบ. ฝากนศ.ดูบทเรียนชุมนุมปี 52-53 อย่าให้ใครชักใย ตกเป็นเครื่องมือแบบตน 

วันนี้ (26ก.ค.) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวระหว่างไลฟ์สด จัดรายการ “ก้าวหน้า Talk ช่วงหนึ่งให้ความเห็นเรื่องม็อบเยาวชนปลด
แอก ว่า ผบ.ทบ.ไม่มีสิทธิมาให้ความเห็นทางการเมือง โดยระบุว่าการที่ ผบ.ทบ.ต้องออกมาพูดน้ันก็เพราะมีความเป็น
ห่วงประเทศชาติ และออกมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ได้ขัดขวางการชุมชุมของนศ. แต่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรยีบรอ้ยในบา้นเมือง เพียงขออย่าก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผบ.
ทบ.ออกมาปรามเรื่องการก้าวล่วงไว้ ซึ่งเรื่องนี้แม้จะไม่ใช่เพียง ผบ.ทบ.เท่านั้นประชาชนที่รักประเทศและเทิดทูน
สถาบัน ก็อยากออกมาพูดเรื่องปกป้องสถาบันฯมากมายเช่นกัน 

และที่นายธนาธร ระบุว่า ผบ.ทบ.เปิดบ้านให้นายสาธิต เซกัล นักธุรกิจไทยเช้ือสายอินเดียและคณะเข้าพบแต่ไม่รับฟัง
นายอานนท์ นำภา และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ที่เดินทางไปหาที่หน้ากองทัพบก นายสุภรณ์ฯระบุว่า      
นายธนาธร ต้องเข้าใจว่านายสาธิตฯเข้าพบ ผบ.ทบ.เพราะเขาไปเพื่อเล่าความไม่สบายใจเกี่ยวกับเนื้อหาการปราศรัย
ของนิสิต นักศึกษาบางคน และนายสาธิตฯก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามากมาย และมีเจตนาที่ดี    
มีความเป็นห่วงประเทศชาติ ซึ่งแตกต่างจาก นายพริษฐ์ และนายอานนท์ ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านตลอดมา ว่ามี
เป้าประสงค์อย่างไร คนไทยทุกคนพออ่านทางออก 

นายสุภรณ์ กล่าวว่า เช่ือว่านายธนาธรฯน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าทั้ง ผบ.ทบ. และนายสาธิต ทำไปเพื่ออะไร แต่กลับออกมา
พูดในลักษณะตำหนิทั้ง 2 คน และยังไปพูดดูเหมือนเป็นการสนับสนุนการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา ทั้งที่ประเทศเรา
ต้องการความสามัคคีปรองดอง ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและวุ่นวายอีกต่อไป ซึ่งแม้นายธนาธรจะออกมาปฏิเสธ
ไม่ได้อยู่เบื้องหลัง การเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา แต่ทำให้ตนอดคิดไม่ได้ว่านายธนาธรฯน่าจะอยู่เบื้องหลังการชุมนุม
หรือไม่ 
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"นายธนาธร เป็นถึงอดีตนักการเมืองและมีสส.พรรคก้าวไกลเป็นทีมงาน ก็ควรยึดมั่นในระบบรัฐสภาซึ่งมีกลไกลระบบ
รัฐสภาในการแก้ไขปัญหา ควรจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยกระบวนการต่างๆที่มีอยู่ ไม่ใช่ควรใช้วิธีแก้ไข
ปัญหาบนท้องถนน ยุหรือส่งเสริมให้น้องๆนศ.ออกมาเคลื่อนไหว เว้นแต่เพียงว่านายธนาธรฯอยากใช้โอกาสการ
เคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา ล้มรัฐบาลเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง และเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ตามมา ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่ถ้าคิดเช่นน้ัน" 

นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่า ตนจึงฝากถึงน้องๆนศ.ว่า อย่าให้ใครชักใยหรือหนุนหลังเด็ดขาด เพราะบทเรียนในการชุมนุม
ของพวกพี่ๆในอดีตสมัยปี52,53 พวกพี่ๆเคยตกเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มบุคคลที่หนุนหลังเพื่อก้าวสู่อำนาจในบ้านเมือง 
เพียงหวังผลประโยชน์ให้กลุ่มและพวกพ้องของตนเอง จนทำให้มีการชุมนุมอันยาวนาน เกิดความขัดแย้งหลายสีเสื้อ
หลายกลุ่ม ทำให้คนไทยเกิดความขัดแย้งทะเลาะกันวุ่นวายทั้งแผ่นดิน ส่งผลทำลายเศรษฐกิจประเทศเสียหายย่อยยับ 
การค้าการขายการลงทุนเสียหายยับเยิน บทเรียนที่พี่ๆต้องจดจำในอดีตว่า จะต้องบอกกล่าวรุ่นน้องๆไม่อยากให้เกิดข้ึน
อีกต่อไป เราจะต้องเดินหน้าจับมือกันให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าให้ได้ ต้องร่วมมือกันเอาบทเรียนการชุมนุมในอดีตมา
เล่าหรือบอกกล่าวน้องๆนศ.ให้ทราบความจริง เพื่อที่จะให้บ้านเมืองไม่ต้องย้อนกลับไปให้มันเจ็บปวดหัวใจเหมือนอดีต
ในปี52,53 อีกต่อไป พี่ๆจดจำภาพในอดีตติดตาติดใจตลอดเวลาเพราะมันเจ็บปวดหัวใจที่สุด ถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่มี
ทางตกเป็นเครื่องมือให้ใครเด็ดขาด เป็นเรื่องที่ผิดพลาดในชีวิตของพี่ๆที่สุด 

"ทุกวันน้ีได้แต่คิดสงสารประเทศไทย สงสารประชาชนคนไทย เพราะความผิดพลาดตนเองทีต่กไปเป็นเครื่องมือของกลุ่ม
คนที่หนุนหลัง แต่ถ้าน้องๆนศ.ชุมนุมตามสิทธ์ิด้วยความบริสุทธ์ิใจก็เป็นสิทธ์ิที่ทำได้ พี่คงห้ามอะไรไม่ได้ เพียงแต่พี่อยาก
เล่าประสพการณ์บอกกล่าวถึงน้องนศ.ทุกคนให้ทราบกับบทเรียนในอดีตอันเจ็บปวดที่เจอมากับตนเอง เพื่อให้น้องๆ   
นศ.ได้ลองคิดและทบทวนดูเท่านั้นเองครับ" 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000076495 
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26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:28 น. 

เจอมาเยอะ "แรมโบ้"ยกบทเรียนตัวเองสอนน้อง'นิสิต นักศึกษา'ก่อม็อบ ข้องใจ "ธนาธร" 
หวังผลทางการเมือง 

 
26 ก.ค. 2563  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่า ผบ.ทบ.ไม่มีสิทธิมาให้ความเหน็ทางการเมอืงว่า การที่ ผบ.ทบ.ต้องออกมาพูดน้ันก็เพราะ
มีความเป็นห่วงประเทศชาติ  และออกมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ไม่ได้ขัดขวางการชุมชุมของนักศึกษา แต่
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยในบ้านเมือง เพียงขออย่าก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็เป็น
เรื่องที่ดีที่ผบ.ทบ.ออกมาปรามเรื่องการก้าวล่วงไว้ ซึ่งเรื่องนี้แม้จะไม่ใช่เพียง ผบ.ทบ.เท่านั้นประชาชนที่รักประเทศและ
เทิดทูนสถาบัน ก็อยากออกมาพูดเรื่องปกป้องสถาบันฯมากมายเช่นกัน 

ส่วนที่นายธนาธร ระบุว่า ผบ.ทบ.เปิดบ้านให้นายสาธิต เซกัล นักธุรกิจไทยเช้ือสายอินเดียและคณะเข้าพบแต่ไม่รับฟัง
นายอานนท์ นำภา และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ที่เดินทางไปหาที่หน้ากองทัพบกนั้น นายสุภรณ์ กล่าวว่า 
นายธนาธร ต้องเข้าใจว่านายสาธิตเข้าพบ ผบ.ทบ.เพราะเขาไปเพื่อเล่าความไม่สบายใจเกี่ยวกับเนื้อหาการปราศรัยของ
นิสิต นักศึกษาบางคน และนายสาธิตก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามากมายและมีเจตนาที่ดี มีความ
เป็นห่วงประเทศชาติ  ซึ่งแตกต่างจาก นายพริษฐ์ และนายอานนท์ ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านตลอดมา ว่ามี
เป้าประสงค์อย่างไร คนไทยทุกคนพออ่านทางออก 

"เช่ือว่านายธนาธรน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าทั้ง ผบ.ทบ. และนายสาธิต ทำไปเพื่ออะไร แต่กลับออกมาพูดในลักษณะตำหนิ
ทั้ง 2 คน และยังไปพูดดูเหมือนเป็นการสนับสนุนการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา ทั้งที่ประเทศเราต้องการความสามัคคี
ปรองดอง ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและวุ่นวายอีกต่อไป ซึ่งแม้นายธนาธรจะออกมาปฏิเสธไม่ได้อยู่เบื้องหลัง การ
เคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา แต่ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่านายธนาธรน่าจะอยู่เบื้องหลังการชุมนุมหรือไม่" 

นายสุภรณ์ กล่าวว่า นายธนาธร เป็นถึงอดีตนักการเมืองและมสีส.พรรคก้าวไกลเป็นทีมงาน ก็ควรยึดมั่นในระบบรัฐสภา
ซึ่งมีกลไกลระบบรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา ควรจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยกระบวนการต่างๆที่มีอยู่ 
ไม่ใช่ควรใช้วิธีแก้ไขปัญหาบนท้องถนน ยุหรือส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหว เว้นแต่เพียงว่านายธนาธร
อยากใช้โอกาสการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา ล้มรัฐบาลเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง และเพื่อให้เกิดความ
วุ่นวายในบ้านเมืองตามมา ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่ถ้าคิดเช่นน้ัน ตนจึงฝากถึงน้องๆนักศึกษาว่า อย่าให้ใครชักใยหรือหนุน
หลังเด็ดขาด  
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เพราะบทเรียนในการชุมนุมของพวกพี่ๆในอดีตสมัยปี52,53 พวกพี่ๆเคยตกเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มบุคคลที่หนุนหลัง
เพื่อก้าวสู่อำนาจในบ้านเมือง เพียงหวังผลประโยชน์ให้กลุ่มและพวกพ้องของตนเอง จนทำให้มีการชุมนุมอันยาวนาน 
เกิดความขัดแย้งหลายสีเสื้อหลายกลุ่ม ทำให้คนไทยเกิดความขัดแย้งทะเลาะกันวุ่นวายทั้งแผ่นดิน ส่งผลทำลาย
เศรษฐกิจประเทศเสียหายย่อยยับ การค้าการขายการลงทุนเสียหายยับเยิน บทเรียนที่พี่ๆต้องจดจำในอดีตว่า จะต้อง
บอกกล่าวรุ่นน้องๆไม่อยากใหเ้กดิข้ึนอีกต่อไป เราจะต้องเดินหน้าจับมือกันให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าให้ได้ ต้องร่วมมือ
กันเอาบทเรียนการชุมนุมในอดีตมาเล่าหรือบอกกล่าวน้องๆนักศึกษาให้ทราบความจริง เพื่อที่จะให้บ้านเมืองไม่ต้อง
ย้อนกลับไปให้มันเจ็บปวดหัวใจเหมือนอดีตในปี52,53 อีกต่อไป พี่ๆจดจำภาพในอดีตติดตาติดใจตลอดเวลาเพราะมัน
เจ็บปวดหัวใจที่สุด ถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่มีทางตกเป็นเครื่องมือให้ใครเด็ดขาด เป็นเรื่องที่ผิดพลาดในชีวิตของพี่ๆที่สุด 

"ทุกวันน้ีได้แต่คิดสงสารประเทศไทย สงสารประชาชนคนไทย เพราะความผิดพลาดผมที่ตกไปเป็นเครื่องมือของกลุ่มคน
ที่หนุนหลัง แต่ถ้าน้องๆชุมนุมตามสิทธ์ิด้วยความบริสุทธ์ิใจก็เป็นสิทธ์ิที่ทำได้ พี่คงห้ามอะไรไม่ได้ เพียงแต่พี่อยากเล่า
ประสบการณ์บอกกล่าวถึงน้องทุกคนให้ทราบกับบทเรียนในอดีตอันเจ็บปวดที่เจอมากับตนเอง เพื่อให้น้องๆได้ลองคิด
และทบทวนดูเท่านั้นเองครับ" 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72511 
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“แรมโบ้”โต้”ธนาธร”ยันผบ.ทบ.พูดปกป้องสถาบัน 

 
"แรมโบ้" โต้ "ธนาธร" ยัน ผบ.ทบ.พูดปมนักศึกษาเพราะปกป้องสถาบัน คาใจพูดสนับสนุนม็อบเพราะหวังผลทาง
การเมือง 

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า กล่าวระหว่างไลฟ์สด จัดรายการ “ก้าวหน้า Talk” ช่วงหนึ่งให้ความเห็นเรื่องม็อบเยาวชนปลดแอก ว่า       
ผบ.ทบ.ไม่มีสิทธ์ิมาให้ความเห็นทางการเมือง โดยระบุการที่ ผบ.ทบ.ต้องออกมาพูดนั้น ก็เพราะมีความเป็นห่วง
ประเทศชาติ และออกมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ได้ขัดขวางการชุมชุมของนักศึกษา แต่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เพียงขออย่าก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี       
ที่ ผบ.ทบ.ออกมาปรามเรื่องการก้าวล่วงไว้ 

ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียง ผบ.ทบ.เท่านั้น ประชาชนที่รักประเทศและเทิดทูนสถาบัน ก็อยากออกมาพูดเรื่องปกป้องสถาบัน
มากมายเช่นกัน และที่นายธนาธร ระบุผบ.ทบ.เปิดบ้านให้นายสาธิต เซกัล นักธุรกิจไทยเช้ือสายอินเดีย และคณะเข้า
พบแต่ไม่รับฟังนายอานนท์ นำภา และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ที่เดินทางไปหาที่หน้ากองทัพบก นั้น นาย
ธนาธร ต้องเข้าใจว่า นายสาธิต เข้าพบ ผบ.ทบ.เพราะเขาไปเพื่อเล่าความไม่สบายใจเกี่ยวกับเนื้อหาการปราศรัยของ
นิสิต นักศึกษาบางคน และนายสาธิตฯ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามากมาย และมีเจตนาที่ดี มี
ความเป็นห่วงประเทศชาติ ซึ่งแตกต่างจาก นายพริษฐ์ และนายอานนท์ ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านตลอดมา ว่ามี
เป้าประสงค์อย่างไร คนไทยทุกคนพออ่านทางออก 

นายสุภรณ์ กล่าวต่ออีกว่า เช่ือว่านายธนาธร น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ ว่าทั้ง ผบ.ทบ. และนายสาธิต ทำไปเพื่ออะไร แต่กลับ
ออกมาพูดในลักษณะตำหนิทั้ง 2 คน และยังไปพูดให้ดูเหมือนเป็นการสนับสนุนการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา ทั้งที่
ประเทศต้องการความสามัคคีปรองดอง ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและวุ่นวายอีกต่อไป แม้นายธนาธร จะออกมา
ปฏิเสธไม่ได้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา แต่ทำให้อดคิดไม่ได้ว่านายธนาธรน่าจะอยู่เบื้องหลังการ
ชุมนุมหรือไม่ จึงฝากถึงน้องๆ นักศึกษาว่า อย่าให้ใครชักใยหรือหนุนหลังเด็ดขาด เพราะบทเรียนในการชุมนุมของพวก
พี่ๆ ในอดีตสมัยปี 52 – 53 พวกพี่ๆ เคยตกเป็นเครื่องมือใหก้ับกลุม่บคุคลที่หนุนหลงัเพื่อกา้วสู่อำนาจในบา้นเมอืง เพียง
หวังผลประโยชน์ให้กลุ่มและพวกพ้องของตนเอง จนทำให้มีการชุมนุมอันยาวนาน เกิดความขัดแย้งหลายสีเสื้อหลาย
กลุ่ม ทำให้คนไทยเกิดความขัดแย้งทะเลาะกันวุ่นวายทั้งแผ่นดิน ส่งผลทำลายเศรษฐกิจประเทศเสียหายย่อยยับ การค้า 
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การขายการลงทุนเสียหายยับเยิน แต่ถ้าน้องๆ นักศึกษาชุมนุมตามสิทธ์ิด้วยความบริสุทธ์ิใจก็เป็นสิทธ์ิที่ทำได้ คงห้าม
อะไรไม่ได้ เพียงแต่พี่อยากเล่าประสบการณ์บอกกล่าวถึงน้องนักศึกษาทุกคนให้ทราบกับบทเรียนในอดีตอันเจ็บปวดที่
เจอมากับตนเอง เพื่อให้น้องๆ ได้ลองคิดและทบทวนดูเท่านั้น 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_731248/ 
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“พิธา”ช่วยผู้สมัครหาเสียงลต.ซ่อมปากน้ำ 

 
"พิธา" ช่วยผู้สมัครก้าวไกลหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ พร้อมรับฟังเสียงประชาชนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำผู้สมัครลงชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการเขต 5 
นายอิศราวุธ ณ น่าน ลงหาพื้นที่หาเสยีงตลาดคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายณัฐชา 
บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.พรรค เพื่อรับฟังความคิดของประชาชน 

โดยนายพิธา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง
ของประชาชน อย่างเช่นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสินค้าประมง, ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเยียวยาการ
ผลักดันประกันสังคมในกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการถูกไล่ที่ค้าขาย ซึ่งต้องมีการเร่งพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจาก
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจาก โควิด-19 โดยจะนำเรื่องเข้าสู่กรรมาธิการและรัฐสภาต่อไป 

นอกจากนี้ นายพิธา กล่าวถึง กรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ออกมาระบุว่าการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มนักศึกษานั้น เป็นทฤษฤฎีสมรู้ร่วมคิด เเละมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนั้น ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง        
ซึ่งเป็นเรื่องทีง่่ายสำหรบัผูท้ี่มีอำนาจอยู่และกลา่วหาผู้อืน่ว่ามีผู้สมรูร้่วมคิด หรือม็อบมุ้งมิง้ โดยเรื่องดังกล่าวเป็นสทิธิทาง
รัฐธรรมนูญ และนักศึกษาออกมาพูดชัดเจนว่าอนาคตถูกขโมยไป การที่ ผบ.ทบ. ออกมาระบุว่า เด็กๆควรเรียนหนังสือ 
เลี้ยงดูพ่อแม่ ทำให้เห็นชัดเจนว่าความสำคัญถูกกดลดลงมามากพอสมควร หากทหารยังพูดเรื่องการเมืองได้ เยาวชน    
ก็สามารถพูดเรื่องการเมอืงได้ อย่างที่เยาวชนได้กล่าวไปแล้วว่าหากการเมืองดีจะเกดิอะไรข้ึนบ้าง หากจะรับฟังก็ต้องรับ
ฟังจริงๆ ไม่ใช่แค่ทำท่าว่าจะรับฟังเท่านั้น 

ทั้งนี้นายพิธา ยังกล่าวถึงกรณีที่ อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง นาย บอส วรยุทธ อยู่วิทยา ว่า ไม่สามารถก้าวล่วงได้       
แต่สามารถสะท้อนอภิสิทธ์ิชน สะท้อนวีไอพี โดยเมื่อเทียบฎีกาจะทราบว่ามีหลายกรณีขับรถชนผู้เสียชีวิตแล้วมี        
การรับผิดชอบเยียวยา หรือติดคุกหลายปี คนที่ใช้เทคนิคทางกระบวนการเพื่อยืดเวลาให้หมดอายุความ สังคมต้อง
ยอมรับว่ามีคนทำเรื่องนี้ ได้อยู่ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมในประเทศ โดยในส่วนของพรรคก้าวไกล          
พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ุ ส.ส.บัญ ชีรายช่ือ ซึ่ งเป็นผู้ทำสำนวนในคดีดังกล่าว กำลังดำเนินการร่วมกับ                 
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะกรรมาธิการกฎหมาย โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาพิจารณาเพื่อปฏิรูป
ข้าราชการตำรวจ 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_731226/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_731226/
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26 ก.ค. 2020 12:12:01 

พิธายันไม่มีพรรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังม๊อบนักศึกษา 

 
กรุงเทพ 26ก.ค.-พิธา นำทีมหาเสียงสมุทรปราการ เขต 5 ตลาดคลองขุด รับฟังปัญหาประชาชน ยันไม่มีพรรคการเมือง
อยู่เบื้องหลังม็อบนิสิตนักศึกษา โต้ผบ.ทบ.อย่าด้อยค่าอนาคตประเทศ พร้อมมองศาลยกฟ้อง”บอส อยู่วิทยา” สะท้อน
ความยุติธรรมประทศ 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำผู้สมัครลงชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการเขต 5 
นายอิศราวุธ ณ น่าน  ลงหาพื่นที่หาเสียงตลาดคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย        
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคก้าวไกล และส.ส.พรรค เพื่อรับฟังความคิด 

 นายพิธา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรณีที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ระบุการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มนักศึกษาเป็นทฤฎีสมรู้รวมคิด เเละมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังว่า ไม่เป็นความจริง และเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่มี
อำนาจจะกล่าวหาว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด หรือ “ม็อบมุ้งมิ้ง ม็อบฟันน้ำนมด้อยค่า” ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญ 
และนักศึกษาออกมาพูดชัดเจนว่าอนาคตถูกขโมยไป และการที่ผบ.ทบ.ออกมาระบุว่า เด็กๆควรเรียนหนังสือ เลี้ยงดู    
พ่อแม่ ก็เห็นว่า หากทหารยังพูดเรื่องการเมืองได้ เยาวชนก็สามารถพูดเรื่องการเมืองได้เช่นกัน ไม่ควรเอาคำพูดบางคำ
มาด้อยค่าเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ และหากจะรับฟังความมเห็นของนิสิตนักศึกษา ก็ต้องรับฟังจริงๆ ไม่ใช่
แค่ทำท่าว่าจะรับฟังเท่านั้น 

 นายพิธา ยังกล่าวถึงกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง นายบอส วรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทกระทิงแดง ว่า ตนไม่สามารถ
ก้าวล่วงศาลได้ แต่สามารถสะท้อนถึงความเป็นอภิสิทธ์ิชน เมื่อเทียบกับคดีอื่นก็เห็นว่ามีหลายกรณีขับรถชนผู้เสียชีวิต
แล้วมีการรับผิดชอบเยียวยา หรือติดคุกหลายปี แต่คนที่ใช้เทคนิคทางกระบวนการเพื่อยืดเวลาให้หมดอายุ ความสังคม
ต้องจับตาดู ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมในประเทศ 

โดยในส่วนของพรรคก้าวไกล พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะที่เคยเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
และเป็นผู้ติดตามคดีนี้ กำลังดำเนินการร่วมกับ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะกรรมาธิการกฎหมาย จะนำ
เรื่องดังกล่าวเข้ามาพิจารณาเพื่อปฏิรูปตำรวจต่อไป 
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หัวหน้าพรรคกล้าวไกล ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ว่า ประชาชนได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ทั้งเรื่องปัญหา
เศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ปัญหาน้ำเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสินค้าประมง ผู้สูงอายุไม่ได้
รับเงินเยียวยา การผลักดันประกันสังคมในกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการถูกไล่ที่ค้าขาย ซึ่งต้องเร่งพิจารณาเป็น
พิเศษเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 โดยจะนำเรื่องเหล่าน้ีเข้าสู่กรรมาธิการ ในสภา. สำนักข่าวไทย 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f1d10a1e3f8e40af146c4fc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f1d10a1e3f8e40af146c4fc
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26 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:48 

'ก้าวไกล' หาเสียงเลือกตั้งสมุทรปราการ 'พิธา' สวนกลับ 'บิ๊กแดง' 

 
'พิธา' นำทีมหาเสียงสมุทรปราการ เขต 5 พบประชาชน อัด ผบ.ทบ.เลิกให้ร้ายนักศึกษา 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำนายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการเขต 5 ลง
หาพื่นที่หาเสียงตลาดคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์      
รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ และส.ส.พรรค เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยนายพิธา ระบุว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ประชาชน   
ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน อย่างน้ำเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบต่อสินค้าประมง ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเยียวยาการผลักดันประกันสังคมในกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมไปถึง     
การถูกไล่ที่ค้าขาย ซึ่งต้องเร่งพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด -19 โดยจะนำเรื่องเหล่านี้      
เข้าสู่กรรมาธิการและรัฐสภาต่อไป 

ส่วนกรณีที่พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก ออกมาระบุว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษานั้น       
เป็นทฤษฤฎีสมรู้รวมคิด เเละมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลงันั้น นายพิธา แสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็น
ความจริง ซึ่งเป็นเรื่องทีง่่ายสำหรบัผูท้ี่มีอำนาจอยู่และกลา่วหาผู้อื่นว่ามีผูส้มรู้ร่วมคิด หรือม็อบมุ้งมิ้ง ม็อบฟันน้ำนมด้อย
ค่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญ และนักศึกษาออกมาพูดชัดเจนว่าอนาคตถูกขโมยไป การที่ผบ.ทบ.ออกมา
ระบุว่า เด็กๆควรเรียนหนังสือ เลี้ยงดูพ่อแม่ ทำให้เห็นชัดเจนว่าความสำคัญถูกกดลดลงมามากพอสมควร หากทหารยัง
พูดเรื่องการเมืองได้ เยาวชนก็สามารถพูดเรื่องการเมืองได้เนื่องจากเป็นเรื่องทุกวัน อย่างที่เยาวชนได้กล่าวไปแล้วว่า
หากการเมืองดีจะเกิดอะไรข้ึนบ้าง หากเอาคำพูดบางคำมาด้อยค่าเยาวชนเท่ากับว่าด้อยค่าอนาคตของประเทศเราเอง 
หากจะรับฟังก็ต้องรับฟังจริงๆ ไม่ใช่แค่ทำท่าว่าจะรับฟังเท่านั้น 

นอกจากนี้ นายพิธา ยังกล่าวถึงกรณีที่ อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทกระทิงแดง ว่า ตนไม่
สามารถก้าวล่วงศาลได้ แต่สามารถสะท้อนอภิสิทธ์ิชน สะท้อนวีไอพี โดยเมื่อเทียบฎีกาจะทราบว่ามีหลายกรณีขับรถชน
ผู้เสียชีวิตแล้วมีการรับผิดชอบเยียวยา หรือติดคุกหลายปี คนที่ใช้เทคนิคทางกระบวนการเพื่อยืดเวลาให้หมดอายุความ
สังคมต้องยอมรับว่ามีคนทำเรื่องนี้ได้อยู่ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมในประเทศ  โดยในส่วนของพรรคก้าวไกล 
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พันตำรวจตรีชวลติ เลาหอุดมพันธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ ซึ่งเป็นผู้ทำสำนวนในคดีดังกล่าว กำลังดำเนินการร่วมกับ นายรังสิมันต์ 
โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะกรรมาธิการกฎหมาย จะนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาพิจารณาเพื่อปฏิรูปข้าราชการตำรวจ 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13871?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13871?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13871?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.35 น. 

‘เทพไท’ท่องตลาดพบศก.รากหญ้าซบเซา ชาวบ้านถาม‘บิ๊กตู่’เยียวยาต่ออีก 3 เดือนหรือไม่ 

 
26 กรกฎาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้ facebook live จากการลง
พื้นที่ตลาดนัดบ้านหนองหม้อ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชน พ่อค้า
แม่ค้า และผู้มาจ่ายตลาด พบว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ลดน้อยลง สภาพเศรษฐกิจ
ก็ยังไม่ดีข้ึน แม่ค้าขายของไม่ได้ ชาวบ้านไม่มีกำลังซื้อ ทำให้ตลาดนัดทุกแห่งซบเซา จึงฝากร้องทุกข์ผ่านตนเองผ่านไป
ยังรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจ ถึงโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลเคยประกาศเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า จะเพิ่มระยะเวลาการเยียวยาเป็นเวลาจำนวน 6 เดือนหรือไม่ เพราะตอนนี้ได้รับการเยียวยา
ครบ 3 เดือนแล้ว สภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีข้ึน และการทำมาหากินยังไม่เป็นปกติ 

“จึงทวงถามมายังรัฐบาลว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มเติมต่อไปอีก 3 เดือนตามที่เคยได้ประกาศไว้หรือไม่ ซึ่งชาวบ้านส่วน
ใหญ่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอีก 3 เดือน และตอนนี้ยังพบว่ามีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ตกหล่น
และไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลอีกด้วย” นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า อยากจะให้รัฐบาลหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าให้เป็น
รูปธรรมมากกว่าน้ี เพราะชาวบ้านกำลังประสบปัญหาปากท้องกันทั่วหน้า ได้ฝากคำถามมาถึงนายกรัฐมนตรีและทีม
เศรษฐกิจชุดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ที่จะเข้ามารับหน้าที่แทนคนเก่า เมื่อมีการ
เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ไม่แน่ใจว่าโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะมีความต่อเนื่อง 
หรือเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายอย่างไรหรอืไม่ ขอให้รัฐบาลได้สร้างความมั่นใจและความเช่ือมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั่ว
ทั้งประเทศด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507735 

 
 
 

https://www.naewna.com/politic/507735
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26 ก.ค. 2563 12:59 น. 

โฆษก พปชร. หนุนใช้กลไกสภา ฟังความคิดเห็น นร.-นศ. ปัดไม่ใช่ซื้อเวลา 

 
นางพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ  แถลงข่าวแสดงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ 
สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ผ่านกลไกรัฐสภา โดยนายจักรพันธ์ พรนิมิตร 
ส.ส.กทม. พร้อมคณะ ได้ยื่นญัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เปิดการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และเยาวชน เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งในการรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กสู่สภา 

โดยนายจักรพันธ์ ระบุว่า ญัตติดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการอภิปราย ซึ่งต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งฝั่งรัฐบาลและ
ฝ่ายค้านทั้ง 100% ที่ทุกท่านเห็นด้วยกับการรับฟังความคิดเห็นของเยาวชน มีเพียงการเห็นต่างเล็กน้อย ถึงหน่วยงานที่
ต้องรับผิดชอบ ว่าคือรัฐบาล หรือสภาผู้แทนราษฎร แต่ส่วนตัวยืนยันว่า เราสนับสนุนให้ใช้สภาทำหน้าที่นี้ เพราะถือ
เป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญของอำนาจนิติบัญญัติ ในฐานะที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย เป็นตัวแทน เป็นปากเป็น
เสียง สะท้อนความเดือนร้อนของประชาชนได้ 

"ไม่มองว่า ไม่ใช่หน้าที่ และถือว่าไม่ใช่การเสียเวลา หรือซื้อเวลา เพราะหัวใจของประชาธิปไตยคือกระบวนการมีส่วน
ร่วม และเช่ือว่าหากมติผ่านที่ประชุมสภา จะกลายเป็นตัวแบบทำให้การเมืองไทยเป็นต้นแบบในการตอบสนองปัญหา
ความต้องการทางการเมืองในยุค New Normal สำหรับการเปิดพื้นที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้กับเยาวชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมโดยตรง ซึ่งจะเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่  ในลักษณะไทยโมเดล ให้ต่างชาติได้มาศึกษา"         
นายจักรพันธ์ กล่าว 

นอกจากนี้ โฆษกพรรคพลังประชารัฐยังได้แถลงข่าวต้อนรับสมาชิกพรรคคนใหม่ คือ นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง    
เขต 4 ภายหลังที่ กกต.รับรอง และวันน้ีได้ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยนายวัฒนาได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรค
พลังประชารัฐ พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสนใจ และจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1897512 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1897512
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26 ก.ค. 2563 06:15 น. 

ใครใหญ่จริง? 

 
กว่าจะเรียบร้อยลงตัวก็รอไปถึงกลางสิงหาฯ จึงได้ครม.ชุดใหม่ ก่อนไปถึงตรงนั้นมาฟังเรื่องราวแก้เซ็งไปพลาง ลึกตื้น
หนาบางว่าด้วยจุดเปลี่ยนจนทำให้ “สมคิด-4 กุมาร” ต้องม้วนเสื่อกลับบ้าน 

การเขย่า “สมคิด-4 กุมาร” ออกจากพลังประชารัฐ จนมาถึงการออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น มีเหตุและความเป็นไปที่
ไม่ธรรมดา 

เมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ไขว่คว้าต้องการขยับเข้าไปสวมตำแหน่งหัวหน้าพรรค 

นั่นแหละได้เรื่องข้ึนมาทันที... 

ด้วยการกระซิบข้างหู “อุตตม สาวนายน” ให้ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อจะข้ึนไปแทนที่แต่ได้รับการปฏิเสธ 

แถมยังส่งความปรารถนาดีย้อนกลับไปอีกด้วย 

“อย่าเป็นเลยครับ...พี่” 

แค่นี้ก็บารมีคับบ้านคับเมืองอยู่แล้ว ไหนคนในพรรคยังยอมรับ พรรคร่วมรัฐบาลก็ยังให้ความยำเกรง 

ถ้าเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐ ก็แค่หัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น ไม่ต่างไปจากหัวหน้าพรรคอื่นๆ 

หนำซ้ำจะเป็นเป้าทางการเมืองตำบลกระสุนตก...ทันที 

อีกด้านหนึ่งจะทำให้พรรคที่เคยมีหัวหน้าเป็นพลเรือน ทำให้ภาพลักษณ์ดีกว่าที่จะเป็น “ทหารถอดรูป” 

ไปเข้าทางฝ่ายตรงข้ามที่จี้ใจดำมาตลอดว่า “สืบทอดอำนาจ” 

เท่านั้นแหละ...“คนแก่” ถึงกับมีอารมณ์ 

ความว่าจากนั้นถึงกับไม่มองหน้ากันเลยทีเดียว 

ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอามาเล่าสู่กันฟัง... 

จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการอัปเปหิจนต้องหลุดจากตำแหน่งในพรรคและไหลไปจนถึงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี 
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ว่าไปแล้ว “สมคิด-4 กุมาร” นั้นวางจังหวะก้าวออกจากรัฐมนตรเีอาไว้ราวเดือนกนัยายนเมื่อเสร็จภารกิจจัดงบประมาณ
ปี 64 ให้เรียบร้อยเสียก่อน 

ได้แค่คิดได้แค่หารือกันเท่านั้น! 

เมื่อมีไลน์ข้ึนบนมือถือ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” อย่างที่มีข่าวไปแล้วและมีการพูดคุยกันบ้างขนาดคนสองคนคุยกันแต่รู้
กันไปทั้งบ้านทั้งเมือง ตามมาด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งทั้งทีม 

จากกันด้วยดีเขาว่าอย่างนั้น... 

แต่วงนอกการเมืองให้คอมเมนต์เบาๆว่าเมื่อส่งสัญญาณมาอย่างนี้ความหมายมันคืออะไรล่ะแสดงว่า “เขาไล่แล้ว” 

หากยังนั่งตาแป๋วทำเป็นทองไม่รู้ ร้อนก็ต้องจัดให้อยู่ในไฟลัม “โง่ เซ่อ บ้า” เสียฟอร์มที่ร่ำเรียนมาถึงระดับด็อกเตอร์
เปล่าๆ 

ยังฝากบอกไปถึง “คนนอก” ที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ด้วยหวังดีว่าความตั้งใจดีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาประเทศน้ัน 

ต้องขอบคุณด้วยจริงใจ... 

ถ้าใช้ความรู้ความสามารถสร้างงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมก็ได้กันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล รัฐมนตรี 
ประชาชนและประเทศชาติ 

“เศรษฐกิจ” คือหัวใจสำคัญสุด 

ข้อสำคัญก็คือบทเรียนทางการเมืองที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนั้นต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ด้วยเพราะของมันแรง 

อย่าไปทำให้ “ผู้เฒ่าใจดี” ขุ่นเคืองอารมณ์เข้าก็แล้วกัน...มีเจ็บแน่!!! 

 

“ลิขิต จงสกลุ” 
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วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

‘สมคิด-4กุมาร’น่าจะทำอะไรต่อไป 

 
บัดนี้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และกลุ่ม “4 กุมาร” อันประกอบด้วย อุตตม สาวนายน , สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์, สุวิทย์      
เมษินทรีย์ , กอบศักดิ์ ภูตระกูล ได้ลาออกจากการร่วมรัฐบาลแล้ว คำถามก็คือ คนกลุ่มนี้น่าจะทำอะไรต่อไป             
ซึ่งภาพพจน์ของทั้ง 5 คนนี้เป็นภาพของคนมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน แบบที่เรียกกันว่า “เทคโนแครต” 
มากกว่าเป็นภาพพจน์ของนักการเมือง 

“ประเทศไทยที่ติดขัดอยู่ทุกวันนี้บินไม่ข้ึน ทั้งๆ ที่มีทรัพยากรเพื่อการพัฒนา เพราะเต็มไปด้วยโครงสร้างทางอำนาจ    
แต่ขาดโครงสร้างทางปัญญา”แม้ในสังคมโบราณ เช่น ประเทศจีนในยุคซุนชิว-จ้านกั๋ว แคว้นใดที่เจ้าผู้ครองแคว้นขาดที่
ปรึกษาเก่งๆ แคว้นน้ันไปไม่รอด เจ้าผู้ครองแคว้นคืออำนาจ ที่ปรึกษาคือปัญญา ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สังคมซับซ้อนและมี
ปัญหายากๆ สุดประมาณ อำนาจที่ขาดปัญญาใช้ไม่ได้ผล 

แล้วโครงสร้างทางปญัญาจะเกิดข้ึนได้อย่างไร...คำตอบคือต้องมี “กลุ่มเซลล์สมองทางสังคม” (social neurons) มากๆ 
และเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย คล้ายโครงสร้างของสมองที่เป็นที่เป็นเครือข่ายของเซลล์สมอง (neuronal networks) 
ของมนุษย์ ที่ทำให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ ถ้าสังคมมีกลุ่มเซลล์สมองใน
เรื่องต่างๆ มาก โครงสร้างอำนาจก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางปัญญา สังคมย่อมสามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้
เช่นกัน 

กลุ่มเซลล์สมองทางสังคม ประกอบด้วยคนจำนวนหนึ่ง เป็นกลุ่มเล็กที่ทำหน้าที่ทางปัญญากล่าวคือ 1.รวบรวมข้อมูล 
(data) 2.วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาความหมายจากข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ ( information) 3.วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
information ให้เป็นความรู้ เพื่อการใช้งาน (working knowledge) 4.สื่อสารความรู้ไปสู่สาธารณะ ผู้ปฏิบัติ และ       
ผู้กำหนดนโยบาย 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ไปสู่นโยบายสาธารณะที่ดี และการตัดสินใจทางนโยบาย    
ที่ดี 6.ส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายสาธารณะที่ดี และสามารถปฏิบัติได้ 

7.ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และช่วยเหลือแก้ไขข้อติดขัดทำให้ปฏิบัติได้ และ 8.ประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย 
และนำผลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับสู่ข้อ 1 เพื่อพัฒนานโยบายให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง “ควรสังเกตตั้งแต่ข้อ 1 -8 
คือกระบวนการทางปัญญาพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างครบวงจร” กลุ่มคนที่ทำกระบวนการนี้จึงอาจเรียกว่า      
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 “กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะ” ถ้าคนไทยรวมตัวร่วมคิดร่วมทำเป็นกลุ่มเล็กๆ และทำงานทางปัญญาเช่นน้ี ในเรื่อง
และระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบายชาติ ไปจนถึงการพัฒนาในพื้นที่ ก็จะทำให้ประเทศมีพลังทางปัญญา 

กลุ่มเล็กๆ เหล่านี้อาจเรียกว่า กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะหรือกลุ่มศึกษาพัฒนาเรื่องต่างๆ จะเป็นประดุจอิฐบล็อก
ก้อนใหม่ในการสร้างประเทศไทย ภายในอิฐบล็อกหรือกลุ่มเซลล์สมองที่ว่านี้ จะมีความเสมอภาคและภราดรภาพ          
ไม่มีใครมีอำนาจเหนือใคร แต่มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นอิฐบล็อกที่มีความเป็นประชาธิปไตย และ
เนื่องจากใช้ข้อมูล เหตุผล การเรียนรู้ สร้างความรู้ จึงเป็นอิฐบล็อกทางปัญญาด้วย 

“ประเทศไทยประสบความล้มเหลวในการสร้างประชาธิปไตยมาเกือบ 100 ปีเพราะใช้การต่อสู้เชิงอำนาจแต่ขาดการ
แทนที่โครงสร้างอำนาจด้วยโครงสร้างทางปัญญา” สิ่งที่คุณสมคิดและกลุ่ม 4 กุมารน่าจะทำคือ รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
พัฒนานโยบายสาธารณะ เป็นกลุ่มเซลล์สมองทางสังคม ซึ่งทำหน้าที่ทางปัญญา พัฒนานโยบายสาธารณะ เป็นตัวอย่าง
ให้คนไทยอื่นๆรวมตัวร่วมคิดร่วมทำเป็นกลุ่มๆ ในกิจสาธารณะในเรื่องต่างๆ ให้เต็มประเทศและเช่ือมโยงกันเป็น
เครือข่าย 

นโยบายสาธารณะที่ดีเป็นปัญญาสูงสุดของชาติใดชาติหนึ่ง เพราะมีผลกระทบต่อทิศทางของประเทศ และการที่ประเทศ
จะตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรและอย่างไร “ถ้ากลุ่มของทั้ง 5 ท่านที่ว่านี้ทำได้ดี ก็จะไม่ต้องทำการเมืองเองให้สูญพลัง
เปล่า เพราะไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องรับนโยบายสาธารณะที่ดีไปทำ” หรือเขาจะมาขอให้เข้าไปช่วยรัฐบาลในฐานะ
คณะรัฐมนตรีเชิงเทคโนแครตก็ได้ โดยไม่ต้องไปสู้รบปรบมือกับใครในทางการเมือง 

ขอให้สังคมไทยทำความเข้าใจเรื่อง กลุ่มเซลล์สมองทางสังคม เช่น กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะ แล้วพยายามทำให้
มากก็จะเกิดอิฐบล็อกก้อนใหม่ในการสร้างประเทศไทย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศข้ันพื้นฐาน (Transformation) 
ไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริง ด้วยสันติวิธีบนเส้นทางสายปัญญา ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งความเป็นเหตุเป็นผลล้วนๆ โดย      
ไม่แบ่งข้างแบ่งข้ัว อันประกอบไปด้วยไมตรีจิต!!! 

ศ.(เกียรติคุณ)นพ.ประเวศ วะสี 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/507684 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.naewna.com/politic/507684
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บันไดข้ันใหม่ "เลือกตั้งท้องถ่ิน" 

 
ท้องถ่ินแห่งใดจัดเลือกตั้งข้ึนเป็นแห่งแรก หมายถึงเดิมพันทางการเมืองเตรียมกลับมาปะทุ 

เป็นความคืบหน้าล่าสุดต่อการเลือกตั้งท้องถ่ินที่จะมีขึ้นทั่วประเทศ เมื่อ "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" ประกระทรวงมหาดไทย 

ลงนามหนังสือ "ด่วนที่สุด" ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อคำให้สัมภาษณ์ของ "วิษณุ เครืองาม" รองนายกรัฐมนตรี เมื่อ 14 มิ.ย.

2563 เรื่องงบประมาณจัดเลือกตั้งท้องถ่ินอาจไม่พร้อม  จากการโยกงบประมาณงบประมาณที่ใช้สำหรับการเลื่อน

เลือกตั้งท้องถ่ิน ไปแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด 

แต่ จ ากหนั งสื อกระทรวงมห าดไทย ที่  ม ท .0818.2/ว 4289 เป็ นสัญ ญ าณ สำคัญ ส่ งไป ถึงท้ อ ง ถ่ิน  7,851 

แห่ง 97,940 ตำแหน่งทั่วประเทศ ให้ขยับเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งในไม่ช้า โดยในหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ "เนช่ันสุดสัปดาห์" ตรวจสอบพบว่า ภายหลังกระทรวงมหาดไทย ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2564 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.) ในรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

ลา่สุดกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อการเตรียมความพร้อมจัดการ

เลือกตั้ง ก่อนที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) จะมีมติอนุมัติให้จัดเลือกตั้ง จึงขอให้กระทรวงกำชับ  "อปท." เตรียมการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินไว้เป็น

การล่วงหน้า 

ไม่ใช่แค่จัดสรรงบสำหรับจัดเลือกตั้งเท่าน้ัน แต่ให้เตรียมงบประมาณเพิ่มเติมรองรับไว้ กรณีต้องจัดการเลือกตั้งภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
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การเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าต้องให้มีการเลือกตั้งอย่าง

น้อยหนึ่งท้องถ่ินภายในปี 2563 แต่เมื่อกลับมาพิจารณาจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด ซึ่งยังไม่มีวัคซีนที่เป็น

มาตรฐานป้องกันโรค ถึงแม้ยอดผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศจะลดน้อยลง แต่หากสถานการณ์ระบาดกลับมาอีก

ครั้ง "กกต." ได้เคาะมาตรการจัดการเลือกตั้งในยุค Social Distancing เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมด 

ตั้งแต่กำหนด "จำนวน" ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไงในแต่ละหน่วยเลือกตั้งต้องไม่เกิน 600 คน จัดเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 

เมตร ส่วนสถานที่เลือกตั้งต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันไวรัส 

อาทิ หน้ากากอนามัย Face Shield เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ โดยใช้การจัดเลือกตั้งซ่อม "ลำปางโมเดล" เมื่อวันที่ 20 

มิ.ย.2563 มาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ 

ที่ผ่านมา "กกต." ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไปแล้ว 19 จังหวัด โดยเว็บไซต์ราช

กิจจานุเบกษาได้ออกกาศไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 ทำให้ขณะนี้ยังเหลือ 57 แห่ง กกต.ได้จะทำเสร็จทั้งหมดแล้ว 

อยู่ระหว่างรอ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ขณะที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาล 3 ระดับ ทั้ง 2,450 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 184 

แห่ง และเทศบาลตำบล 2,236 แห่ง ล่าสุด กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จไปแล้ว 55 จังหวัด ยังเหลือรอเสนอที่ประชุม 

กกต.ชุดใหญ่อีก 22 จังหวัด ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบต.นั้น ไม่ต้องแบ่งเพราะตามกฎหมายให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขต

เลือกตั้ง 

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ในข้ันตอนตามบทเฉพาะกาล  พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 2562 มาตรา 

142 บัญญัติให้การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ รัฐบาลจะเป็นผู้ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

จากนั้น กกต.จะ "เคาะวันเลือกตั้ง" ตามความพร้อมของท้องถ่ินแต่ละแห่ง ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากถ่ินหลายแห่งว่าขณะนี้

พร้อมจะเลือกตั้งท้องถ่ิน ภายหลังตัองว่างเว้นต้ังแต่เหตุการณ์รัฐประหารปี 2557 จนทำให้ผู้บริหารท้องถ่ินหลายหลาย

ต้องอยู่ในตำแหน่ง "รักษาการ" ไม่ต่ำกว่า 5 ป ี

เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ "เนช่ันสุดสัปดาห์" เกาะติดความคืบหน้าต่อการจัดเลือกตั้งท้องถ่ิน ท่ามกลางกระแสข่าว      

การปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขณะนี้ ในเก้าอี้ "รมว.มหาดไทย" ซึ่งจะเป็นกุญแจดอกแรกส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลว่า     

การเลือกตั้งท้องถ่ินแห่งใดจะถูกจัดข้ึนเป็นอันดับแรก เพราะหมายถึงเดิมพันทางการเมืองที่กำลังกลับมาปะทุอีกครั้ง 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13857?utm_source=inner&utm_medium=a

uto_tiein&utm_campaign=most_view 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13857?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=most_view
https://www.nationweekend.com/content/special_article/13857?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=most_view
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เปรียบฟอร์ม “6 รัฐมนตรี” เก่าไป-ใหม่มา 

 
6 ตำแหน่งรัฐมนตรีเก่าไป คงต้องรอพิสูจน์ฝีมือแคนดิเดตรัฐมนตรีป้ายแดง ซึ่งหมายถึงการเลือกคนของ นายกฯ

ประยุทธ์ว่า เลือกทีม เลือกบุคคล ได้ถูกกับสถานการณ์หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับปากว่า กลางเดือนสิงหาคม 2563 จะได้ยลโฉม ครม.ชุดใหม่ ท่ามกลาง

ความคาดหวังของประชาชน ให้เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และกู้วิกฤติโควิด-19 ถือเป็นเดิมพันครั้งใหญ่ของนายกฯ ที่

เลือกปรับ ครม.ด้วยตัวเอง 

เหตุผลที่หนึ่ง ของการปรับครม. เพราะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบรหิาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ตำแหน่งหัวหน้าพรรค เปลี่ยนมือจาก “อุตตม สาวนายน” มาเป็น “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” อีกทั้ง “กลุ่ม 4 

กุมาร” หลุดจากเก้าอี้ กก.บห.พรรคทั้งหมด 

เหตุผลที่สอง การทำงานของ “กลุ่ม 4 กุมาร” ภายหลังพ้นตำแหน่ง กก.บห.พรรคพปชร. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคน

ในพรรค มิหนำซ้ำยังถูกเบรกโครงการที่นำเสนอใน ครม. 

เหตุผลที่สาม มีกระแสข่าวว่า “พล.อ.ประยุทธ์” ต้องการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ เพราะการทำงานของรองนายกฯ 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” และ “กลุ่ม 4 กุมาร” วนลูบเดิม จึงต้องการหาทีมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวโดยเร็ว 

   เมื่อการฟอร์มทีม ครม.“ประยุทธ์ 2/2” เริ่มลงตัว โผจากสื่อสำนักต่างๆ ได้คาดหมายหน้าตารัฐมนตรีไม่ต่างกันมาก 

“กรุงเทพธุรกิจ” จึงขอเปรียบฟอร์ม 6 รัฐมนตรี เก่าไป-ใหม่มา ว่าแต่ละคนมีกรีดี อย่างไรกันบ้าง 

+ รองนายกรัฐมนตรี : สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ - ปรีดี ดาวฉาย + 

ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจของ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ในวัย 67 ปี ที่เจนจัดอยู่ในแวดวงการเมืองมานาน สร้าง

ช่ือมาในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เคยนั่งรองนายกฯ รมว.คลัง รมว.พาณิชย์ ก่อนลาออกจากพรรคไทยรักไทยในปี 
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2549 ซึ่งความสำเร็จของนโยบายประชานิยม ในช่วงรัฐบาลทักษิณ ส่วนหนึ่งถูกมองว่ามาจากมันสมองของ ดร.สมคิด 

ผนวกกับซูเปอร์คอนเนคช่ัน ดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจยุครัฐบาลทักษิณ สุดเฟื่องฟู 

ในปี 2558 ดร.สมคิด กลับมารับบทรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ หลังนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ 1 ปี ได้ขบคิดนโยบายหลักของรัฐบาล ผลักดันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลักดันโครงการพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น 

ขณ ะที่  “ป รีดี  ดาวฉาย” วัย  62 ปี  โป ร ไฟล์ ก าร ศึกษาจ ากนิ ติ ศาสตร์บัณ ฑิ ต  (เกี ย รติ นิ ยมอั นดั บ  2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญา Master of 

Comparative Law, University of Illinois ถือเป็นลูกหม้อของ “กสิกรไทย” ตั้งแต่นักเรียนทุนของธนาคาร ที่  

Urbana-Champaign, U.S.A. 

และเริ่มต้นด้วยการเป็น “มือกฎหมาย” ของธนาคารกสิกรไทย กระทั่งข้ึนเป็นผู้บริหารสูงสูด คือ กรรมการผู้จัดการ 

ธนาคารกสิกรไทย หลังจากผ่านงาน ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ Co-General 

Manager สาขาฮ่องกง และฐานจากกสิกร จึงขยับไปสู่ตำแหน่ง ประธานสมาคมธนาคารไทย 

และไม่ได้จำกัดแค่ในแวดวงการเงิน เขายังข้ามเขตไปยังการลงทุนขนาดใหญ่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการลงทุนของ

ภาครัฐ ในสังคมการลงทุนจากทั่วโลก อย่างอาเซยีน “ปรีดี” ก็อยู่ในกรรมการ ASEAN Bankers Association และร่วม

เป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ด

บีโอไอ อีกตำแหน่ง 

งานในภาครัฐ “ปรีดี” ยังเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ช่วงปี 2559 และล่าสุด ยังมีสถานะกรรมการใน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

ก่อนจะเข้าสู่เก้าอี้การเมือง “ปรีดี”จึงได้ลาออกจาก 6 ตำแหน่งตั้งแต่ ประธานกรรมการ บจ.ลีสซิ่ง กสิกรไทย ประธาน

กรรมการ บจ.แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย ประธานกรรมการ บจ.เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ กรรมการ บจ. 

บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล กรรมการ บจ.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง กรรมการ บจ.เนช่ันแนลดิจิทัลไอดี 

+ รมว.พลังงาน : สนธิรัตน ์สนธิจิรวงศ์ - สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ +  

“สนธิรัตน ์สนธิจิรวงศ์ วัย 60 ปี คุมกระทรวงพลังงานครบ 1 ปี มีผลงาน ผลักดันการใช้น้ำมัน B10 จนสามารถทำให้

ราคาปาล์มพุ่งสูงข้ึน รวมถึงการลดค่าครองชีพของประชาชนในช่วงโควิด -19 ทั้งการใช้ไฟฟรี คืนเงินประกันมิเตอร์

ไฟฟ้า  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

59 

 

หากย้อนไปดูเส้นทางการเมืองของ 1 ใน 4 กุมาร สนธิรัตน์ เริ่มต้นจริงๆ จังๆ ใน ปี 2559 เมื่อ ดร.สมคิด ในฐานะ

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ดึงเข้ามาช่วยงานในตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ แทนที่ สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ย้ายไปนั่ง รมต.ประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี 

      ในแวดวงเศรษฐกิจ “สนธิรัตน์” มากด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจ และถูกดึงไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ในปี 2557 เขามีโปรไฟล์ทางธุรกิจ ทั้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายตรงหลากหลายผลิตภัณฑ์ เป็นประธาน

กรรมการบริหาร บจ.ไร้ท์พาวเวอร์ บจ.เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ ซึ่งเขาเคยเปรียบตัวเองว่าเป็น “มือปืนรับจ้าง” กระทั่ง

มาเป็น “เถ้าแก่” ทำธุรกิจของตนเอง 

ขณะที่ ที่มาที่ไปของ “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" ปัจจุบันอายุ 60 ปี ดีกรีบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) และ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เติบโตในสายพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น

ผู้เช่ียวชาญในธุรกิจพลังงาน และเป็น 1 ในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี โดยตำแหน่งล่าสุดคือ กรรมการ

และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 2 วาระ ที่เพิ่งยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 23 ก.ค.

2563 ที่ผ่านมา 

ย้อนประวัติไปการทำงานด้านพลังงาน 5 ปี เคยเป็นประธานกรรมการ บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล อดีตประธานกรรมการ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ และ

อดีตกรรมการ บมจ. PTTGC International Private 

+ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สุวิทย์ เมษินทรีย์ - เอนก เหล่าธรรมทัศน์ +  

“ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” วัย 59 ปี อยู่ในแวดวงการศึกษามายาวนานเช่นกัน เป็นคนริเริ่มตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

ดีกรี เภสัชศาสตร์ จากมหิดล และปริญญาเอกด้านการตลาดจาก Kellogg School of Management มหาวิทยาลัย

นอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา เคยนั่ง ผอ. SIGA เป็นผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารอง

นายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

หลัง คสช.ยึดอำนาจ ปี 2557 ดร.สุวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ปีต่อมา 2558 ได้นั่ง รมช.

พาณิชย์ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ถัดมาปลายปี 2559 ขยับเป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปี 2560-62 ข้ึน

ช้ัน รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังรัฐบาล(เลือกตั้ง)พล.อ.ประยุทธ์ ขยับเป็น รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ที่ตัวเองได้ออกแบบมา 

และดร.สุวิทย์ เป็นคนจัดโครงสร้างการปรองดองในยุครัฐบาล คสช.นั่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน

ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง แต่สุดท้ายแผนนี้ก็ถูกพับไว้  และใน

ระยะก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ ดร.สุวิทย์ คือคนต้นคิด นโยบาย “มารดาประชารัฐ” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

60 

 

แคนดิเดทกระทรวงนี้ ถูกมองว่าถูกฝาถูกฝั่ง “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” ในอายุ 66 ปี เขาคร่ำหวอดอยู่ในแวดวง

การศึกษา เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

คณบดี คณะรัฐศาสตร์  

ในทางการเมือง “ดร.เอนก” วนเวียนอยู่หลายพรรค จนตกผลึกทฤษฎีการเมือง “สองนคราประชาธิปไตย” ที่สรุปว่า 

“คนต่างจังหวัดต้ังรัฐบาล คนกรุงเทพฯล้มรัฐบาล” มุมมองการเมือง การศึกษาของ ดร.เอนก จัดอยู่ในกลุ่มหัวก้าวหน้า 

 

+ รมว.แรงงาน : ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล-สุชาติ ชมกลิ่น + 

เส้นทาง “หม่อมเต่า” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ในวัย 77 ปี เริ่มต้นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เคยเป็น อธิบดี

กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร และปลัดกระทรวงการคลัง เป็น ส.ว.ในปี 2539 เมื่อครั้งนั่ง

ปลัดคลัง ขัดแย้งด้านนโยบายการคลังกับรัฐบาล“บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จนถูกเด้ง และตัดสินใจลาออกจาก

ราชการ กระทั่งต่อมาได้นั่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2541 ในรัฐบาลชวน หลีกภัย และต่อมาถูกปลด

กลางปี 2544 เพราะคัดค้านนโยบายด้านดอกเบี้ยของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กระทั่งถูก สุเทพ เทือกสุบรรณ ดึงมานั่ง

หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยและรมว.แรงงาน จนในที่สุดก็ไปกันไม่ได้ 

ขณะที่ “สุชาติ ชมกลิ่น” ส.ส.ชลบุรี ท่ีแวดวงการเมืองรู้จักกันในนาม “ส.ส.เฮ้ง” อายุ 46 ป ีจบศิลปศาสตรบัณฑิต 

(สาขาการจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกริก เข้าสู่ถนนการเมือง ได้รับเลือกเป็น ส.อบจ. 

ชลบุรี เขต อ.เมืองชลบุรี  

ในการเลือกตั้งปี 2554 “สุชาติ” ลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคพลังชล และได้เป็น ส.ส.สมัยแรก ซึ่งฐานสำคัญในการก้าว

เข้าสู่แวดวงการเมือง มาจากความแนบแน่นกับ “บ้านใหญ่ชลบุรี” แม้ปัจจุบันจะเป็น ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลัง

ประชารัฐ 

ในช่วง คสช.ยึดอำนาจปี 2557 สุชาติ เบนเข็มไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ที่มากถึง 20 

โครงการ ในนามบริษัท อรินสิริแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN ก่อนจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ กระทั่งทิ้งตำแหน่งซีอี

โอ เข้าสู่การเมืองอีกครั้ง แม้จะเพิ่งพ้นจากเก้าอี้ ประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แต่รอบนี้ก็อยู่ในคิวรัฐมนตรี รอบ 2 

+ รมช.แรงงาน : นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ +  

เส้นทาง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี ผันตัวมาจากสายการศึกษา เป็นอาจารย์สอนที่นิด้า และเป็น

ที่ปรึกษาด้านการเงิน เคยเป็นผู้ช่วย รมว.คลัง สมัย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็น รมว.คลัง กระทั่่งต่อมาถูกชักชวนร่วมงาน

กับพรรคพลังประชารัฐ จนได้เป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ และลาออกมาน่ังโฆษกรัฐบาล 

ว่ากันว่า ในช่วงการตั้งพรรค “นฤมล” มีบทบาทสำคัญในการช่วยเสนอแนะ และร่างนโยบายของพรรค สำหรับหาเสียง 

โดยเฉพาะนโยบายด้านการเกษตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
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+ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี : เทวัญ ลิปตพัลลภ-อนุชา นาคาศัย +  

ในทางการเมือง “เทวัญ ลิปตพัลลภ” วัย 61 ป ีเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา แต่ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพี่ชาย

อย่าง สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ผู้มากคอนเนคช่ัน “เทวัญ” เคยเป็นกก.บห.พรรคไทยรักไทย ในช่วงที่พรรคชาติพัฒนาไปควบ

รวม กระทั่งถูกตัดสิทธิ 5 ปี กรณียุบพรรค “เทวัญ” ถือเป็นตัวแทนพี่ชาย แต่ก็อยู่ในสายธุรกิจครอบครัวมากมาย 

ตัวเลขในบัญชีที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.เมื่อ 22 พ.ค.2562 มีทรัพย์สิน 1,190 ล้านบาท 

ขณะที่ “อนุชา นาคาศัย” หรือเสี่ยแฮ้ง ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่งข้ึนช้ันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคนล่าสุด ในโควตาแกนนำกลุ่มสาม

มิตร 

เส้นทางการเมือง “อนุชา” เริ่มจากเป็น ส.ส.ชัยนาท พรรคไทยรักไทย กระทั่งถูกตัดสิทธิการเมือง 5 ปีจากคดียุบพรรค

การเมืองในปี 2549 “อนุชา” แน่นแฟ้นกับ สมศักดิ์ เทพสุทิน และ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่หอบหิ้วกันมา ตั้งแต่พรรคไทย

รักไทย พรรคพลังประชาชน กระทั่งพรรคมัชฌิมาธิปไตย และเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย 

ในช่วงรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ “อนุชา” ได้ผลักดันให้ “พรทิวา นาคาศัย” ภรรยาน่ัง รมว.พาณิชย์ โควตาตัวเอง ใน

พรรคมัชฌิมาธิปไตย 

ที่น่าสนใจ คือธุรกิจตระกูลนาคาศัย คือทุนใหญ่ในการขับเคลื่อนวงการกีฬา จ.ชัยนาท โดยเฉพาะสโมสรชัยนาท ฮอร์น

บิล ที่โลดแล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีก 

6 ตำแหน่งรัฐมนตรีเก่าไป คงต้องรอพิสูจน์ฝีมือแคนดิเดตรัฐมนตรีป้ายแดง ซึ่งหมายถึงการเลือกคนของ นายกฯ

ประยุทธ์ว่า เลือกทีม เลือกบุคคล ได้ถูกกับสถานการณ์หรือไม่ 

 

อ้างอิง : 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13858?utm_source=homepage_hilight&ut

m_medium=internal_referral 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 - 09:28 น. 

09.00 INDEX ความเงียบ “2 ส.” พลังประชารัฐ ต่อกรณี เก้าอี้ รัฐมนตรี “พลังงาน” 

 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2281250 

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2281250

