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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ศาล รธน. นัดไต่สวนพยาน ‘ภาดาท-์ธัญญ์วาริน’ ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค. 6 
2 MGR ออนไลน์ ศาล รธน.นัดไต่สวนพยาน “ภาดาท-์ธัญญ์วาริน” พ่วง 7 ส.ส.ปชป. ปมถือหุ้นสื่อ 7 
3 มติชนออนไลน์ ศาล รธน.นัดไต่สวนพยาน “ภาดาท์ –ธัญญ์วาริน” ปมถือหุ้นสือ่ 4 ส.ค.นี ้ 8 
4 Infoquest ออนไลน์  ศาลรัฐธรรมนูญ นดัไต่สวนพยานบคุคลในคดี ส.ส.ถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.63 9 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาล รธน. นัดไต่สวน ส.ส.พปชร-ก้าวไกลปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค. 10 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศาล รธน.นดัไตส่วนพยาน ‘ภาดาท-์ธัญญ์วาริน’ ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.นี้ 11 
7 Thai tabloid ออนไลน์ ศาล รธน. นัดไต่สวนพยานบุคคล ส.ส.ถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค. นี้ 12 
8 MGR ออนไลน์  “อนุดิษฐ์” แย้ม“ หญิงหน่อย” อาจลง“ ผู้ว่าฯ กทม.”  13 
9 มติชนออนไลน์ อนุดิษฐ์ เผย พท. ยังไม่เคาะ รอคุย ‘คุณหญิงหน่อย’ ลงผู้วา่ฯกทม. 14 
10 แนวหน้าออนไลน์ 'ทักษิณ' ไฟเขยีว! เพ่ือไทยปรับทัพใหญ่ ส่ง 'หญิงหน่อย' ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 15 
11 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ส.ส.กทม.พร้อมหนุน “คุณหญิงสุดารัตน์” สู้ศึกผู้ว่าฯกทม. 17 
12 ข่าวสดออนไลน์ ชัชชาติ มึน! หญิงหน่อย โร่ล็อบบี้ "ธนาธร-ฝ่ายค้าน" ขอลง "ผูว้า่ กทม." 19 
13 ไทยรัฐออนไลน์ "จิรายุ" ปัด "เจ๊หน่อย" ลงผู้ว่าฯกทม. ยัน ไร้หารือ ในภาคกทม.เพ่ือไทย 21 
14 แนวหน้าออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ ลั่นขอท าร่างแก้ไข รธน. เพ่ิมเติม-แก้ พรบ.ประชามติ โละทิง้อ านาจ ส.ว. 22 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวไกล' ชงแก้ รธน. 5 มาตรา ปดิทาง ส.ว. เลือก 'นายกฯ' 23 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ราเมศ' ย้ าจุดยืน ปชป. ต้องแก้รัฐธรรมนูญชี้ถึงเวลาเหมาะสมเริ่มนับหนึ่งได้แล้ว 25 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุทิน' เสนอให้ ปชช. ยื่นร่างแก้ไข รธน. เข้าสภา  26 
18 แนวหน้าออนไลน์ เอาแล้ว!’ หมอชลน่าน’เตือน ‘บิ๊กตู’่ ฟังเสียง นศ.อย่าดื้อแก้ รธน. 28 
19 คมชัดลึกออนไลน์ ยกระดับม็อบ สนท. ผนึก คนป. 14 ตุลา ภาค 2 29 
20 ข่าวสดออนไลน์ ชาวไทยในต่างประเทศร่วมแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตย  31 
21 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “บิ๊กตู”่ เบรก “อาชีวะสร้างชาติ” ห้ามเผชิญหน้า ห่วงแฟลชม็อบ 33 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ นายกฯ ห่วงม็อบชนม็อบ วอนไม่ใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควร 34 
23 เนชั่นออนไลน์ “จตุพร” เตือน เริ่มเห็นเค้าลาง "ม็อบชนม็อบ" 35 
24 เนชั่นออนไลน์ 'อาชีวะช่วยชาติ' ย้ าจุดยืนปกป้องสถาบัน ประกาศรวมตัวพรุ่งนี้ 37 
25 แนวหน้าออนไลน์ ผวา‘ม็อบชนม็อบ’ ‘บิ๊กตู่’เป็นห่วงอนาคตของชาติ  38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
26 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุทิน" หวั่นม็อบชนม็อบ ขออย่าซ า้รอยอดีต จบด้วยการยึดอ านาจ 41 
27 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน” เตือนสติ "บิ๊กตู่" จัดโมเดลม็อบชนม็อบ จบด้วยการสูญเสีย- ยึดอ านาจ 42 
28 ส านักช่าวไทยออนไลน์ “ลดาวัลลิ์” ยื่นตั้งพรรค “เสมอภาค” 43 
29 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'หญิงหน่อย' ปัดข่าว 'ทักษิณ' ไฟเขียว ผู้ว่าฯ กทม. 44 
30 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พท. ตั้ง"หญิงหน่อย" คุมเลือกตั้งสนาม กทม. 45 
31 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "อนุสรณ์" แนะ แก้ รธน. 2 เรื่อง ก่อนยุบสภา-เลือกตั้งใหม่ เชื่อถอด

สลักความขัดแย้ง 
46 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“ก้าวหน้า” ปักธงสร้าง “ขุนศึกท้องถิ่น” “พปชร.-พท.-ภท.” ย่อง
ตามขบวน 

47 

2 Bright tv ออนไลน์ คณะก้าวหน้า ชี้ 4 อ านาจหน้าที่ ส.ว. ปกป้องการสืบทอดอ านาจ 49 
3 มติชนออนไลน์ จุดร้อน การเมือง จาก เยาวชน ‘ปลดแอก’ ระเบิด การเมือง 50 
4 ข่าวสดออนไลน์ แฟลชม็อบ : การต่อสู้ ระหว่างกลุ่ม "ฟันน้ านม" กับ "ฟันปลอม" 52 
5 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - เส้นสน ปรับ ครม. ชัยชนะ ของ “กลุ่ม 3 ป.”  57 
6 มติชนออนไลน์ บทน า : เสียง‘คนรุ่นใหม่’ 58 
7 Spring news 

ออนไลน์ 
ม็อบเยาวชนปลดแอก ในมุมมอง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
“รัฐบาลต้องฟังเสียงคนรุ่นใหม่” 

59 

8 ไทยรัฐออนไลน์ เกมอันตรายไม่แพ้กัน 64 
9 ไทยรัฐออนไลน์ ประชามติแก้รัฐธรรมนูญ 66 
10 ไทยรัฐออนไลน์ “ลุง” อย่าเล่นผิด 67 
11 มติชนออนไลน์ กระบวนเปิดตัวที่จะเป็นภาระบนบ่านิ่ม สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 68 
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วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและ
การจัดท าและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับช่องทาง 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ้อยค าที่เป็น Key Words ที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ว.) ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
รว่มประชมุกบัคณะอนกุรรมำธกิำรเกีย่วกบัชอ่งทำงกำรเผยแพรป่ระชำสมัพนัธ์ 
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วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.40 น. 

ศาล รธน. นัดไต่สวนพยาน ‘ภาดาท์-ธัญญ์วาริน’ ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค. 
 

     
 

ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน “ภาดาท์-ธัญญ์วาริน” ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.นี้ พร้อมวินิจฉัย ม. 42 พ.ร.บ.
ศาลปกครองให้สิทธิผู้เดือดร้อนฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

29 กรกฎาคม 2563 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลราย น.ส.
ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ผู้ถูกร้องที่ 20 เรื่องพิจารณาที่ 12-13/2562 และนายธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จากกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กรณี ส.ส. 64 คน ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่  ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.  

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง  พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้สิทธิการฟ้องคดีแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย   หรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทาง
ปกครองหรื อ เ จ้ าหน้ าที่ ข อ ง รั ฐ ฟ้ อ งคดี ต่ อศาลปกครอง  ไม่ ขั ดหรื อแย้ ง ต่ อ รั ฐ ธ ร รมนูญ   มาตรา   38 
๓๘  มาตรา  50  (1)  (2)  และ  (10)  มาตรา 51  และมาตรา  53 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508282 
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29 ก.ค. 2563 16:13    

ศาล รธน.นัดไต่สวนพยาน “ภาดาท์-ธัญญ์วาริน” พ่วง 7 ส.ส.ปชป. ปมถือหุ้นสื่อ 
 

 
 

วันนี้ (29 ก.ค.) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลราย น.ส.
ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ผู้ถูกร้องที่ 20 เรื่องพิจารณาที่ 12-13/2562 และนายธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จากกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กรณี ส.ส.64 คน ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ ในวันอังคารที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานคดี ประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 7 คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) 
ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ คือกรณีการกล่าวหา ส.ส.ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนหรือไม่ โดยมี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ถูกร้องจ านวน 7 คน คือ 1. นายสมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.สุราษฎร์
ธานี 2. นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 3. น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 4. นางกันตวรรณ 
ตันเถียร ส.ส.พังงา 5. นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง 6. น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7. นายอัศวิน วิภู
ศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้สิทธิการฟ้องคดีแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38 มาตรา 50 (1) (2) และ (10) 
มาตรา 51 และมาตรา 53 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000077499  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000077499
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 17:44 น. 

ศาล รธน.นดัไตส่วนพยาน “ภาดาท์ –ธัญญ์วาริน” ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.นี ้
 

 
 
ศาลรธน. นัดไต่สวนพยาน “ภาดาท์ –ธัญญ์วาริน” ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.นี้ พร้อมวินิจฉัย มาตรา 42 พ.ร.บ.

ศาลปกครองให้สิทธิผู้เดือดร้อนฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐไม่ขัดรธน. 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดนัดไต่

สวนพยานบุคคลราย น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ผู้ถูกร้องที่ 20 เรื่องพิจารณาที่ 12 – 
13/2562 และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จากกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งค า
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กรณี ส.ส. 64 คน ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายสมาชิกภาพ ส.ส.
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 
น. 

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้สิทธิการฟ้องคดีแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจาก การกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38 มาตรา 50 (1) (2) และ (10) 
มาตรา 51 และมาตรา 53 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2285522 
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29 ก.ค. 63 18:13 

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานบุคคลในคดี ส.ส.ถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.63 
 

 
 

รายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลราย น.ส.ภาดาท์ 
วรกานนท์ ผู้ถูกร้องที่ 20 เรื่องพิจารณาที่ 12-13/2562 และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ถูกร้องที่ 2 เรื่องพิจารณาที่ 
17/2562 ในวันอังคารที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 64 คน 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ จากกรณีการกล่าวหา ส.ส.ว่าเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนหรือไม่ ตามที่ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 รวม 3 ค าร้อง 

ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความคดีหุ้นสื่อ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งก าหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลคดีของ 7 ส.ส.ปชป.ที่ถูกร้อง ได้แก่ นายสมชาติ 
ประดิษฐพร ส.ส.สุราษฎร์ธานี, นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี, น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี, 
นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา, นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง, น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 
นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในวันที่ 4 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น. 
ทั้งนี้ ทั้ง 7 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มั่นใจว่าความจริงที่ได้น าเสนอต่อศาลด้วยพยานหลักฐานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเอกสาร
ของทางราชการและข้อเท็จจริงที่ระบุชัดว่าไม่มีบริษัทใดท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเลย 
ดังนั้นการไต่สวนพิจารณาเพ่ือวินิจฉัยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมน้อมรับค าวินิจฉัย และทีมทนายความจะ
เข้าร่วมฟังการไต่สวนในวันดังกล่าวด้วย 

อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2020/28428   

https://www.infoquest.co.th/2020/28428
https://www.infoquest.co.th/2020/28428
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พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.35 น. 

ศาล รธน. นัดไต่สวน ส.ส.พปชร-ก้าวไกลปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค. 

 

 
 
 
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ 

ส าคัญ และเป็นที่สนใจ ในเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 82 รวม 3 ค าร้อง กรณ ีสมาชิกภาพของ ส.ส. จ านวน 64 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบ
มาตรา 98(3) หรือไม่ (เรื่องที่พิจารณาที่ 12/2562 และ 17/2562) โดยศาลรัฐธรรมนูญก าหนดวันนัดไต่สวนพยาน
บุคคล คือ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ (ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ) ผู้ถูกร้องที่ 20 เรื่องพิจารณาที ่12/2562 และนายธัญญ์วา
ริน สุขะพิสิษฐ์ (ส.ส.พรรคก้าวไกล) ผู้ถูกร้องที่ 2 เรื่องพิจารณาที่ 17/2562 ในวันอังคารที่ 4 ส.ค. เวลา 09.30 น. ที่ห้อง
พิจารณาคดี ชั้น 3 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787253 
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29 กรกฎาคม 2563 

ศาล รธน.นัดไต่สวนพยาน ‘ภาดาท์-ธัญญ์วาริน’ ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.นี ้
 

 

 
  ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน “ภาดาท-์ธัญญ์วาริน” ปมถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค.นี้ พร้อมวินิจฉัย ม. 42 พ.ร.บ.ศาล
ปกครองให้สิทธิผู้เดือดร้อนฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่  29 ก.ค.63  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลราย 
น.ส.ภาดาท ์วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ผู้ถูกร้องที่ 20 เรื่องพิจารณาที่ 12 – 13/2562 และนายธัญญ์วา
ริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จากกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กรณีส.ส. 64 คน ถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม ่ในวันอังคารที่ 4 ส.ค.63 เวลา 09.30 น. 

นอกจากนี ้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้สิทธิการฟ้องคดีแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38 มาตรา 50 (1) (2) และ (10) 
มาตรา 51 และ มาตรา 53 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891360 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.kaohoon.com/content/378833 
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29 ก.ค. 2020 

ศาล รธน. นัดไตส่วนพยานบุคคล ส.ส.ถอืหุ้นสื่อ 4 ส.ค. นี ้

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ค าวินิจ กรณี ศาลปกครองสูงสุด ส่งค าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี รวม 2 ค าร้อง ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38,50(1) (2)และ (10) มาตรา 51 และมาตรา 53 
หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 38,50(1) (2)และ (10) มาตรา 
51 และมาตรา 53 

พร้อมกันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค าสั่ง กรณีประธานสภาผู้แทนราษฏร ส่งค าร้องของให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 รวม 3 ค าร้อง กรณีสมาชิกภาพ ส.ส.จ านวน 64 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ (ถือหุ้นสื่อ) ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ก าหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลราย น.ส.
ภาดาห์ วรกานนท์ ผู้ถูกร้องที่ 20 และนายธัญญ์วารินทร์ สุขพิศิษฐ์ ผู้ถูกร้องที่ 2 ในวันอังคารที่ 4 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น. 
 

อ้างอิง : https://thaitabloid.com/archives/73218 

 

  

https://thaitabloid.com/archives/73218
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29 ก.ค. 2563 17:00   

  “ อนุดิษฐ์” แย้ม“ หญิงหน่อย” อาจลง“ ผู้ว่าฯ กทม.” ในนาม 7 พรรคฝ่ายสิงคโปร ์
  

 
 
“ อนุดิษฐ์” แย้มเตรียมตั้ง“ หญิงหน่อย” อนุเสาวรีย์ท้องถิ่นกทม. แต่เชื่อว่าเราจะลงผู้ว่าฯ กทม. ส.  

ส. ส. กทม. ก็พร้อมที่จะแย่งชิงไปได้ในนาม 7 "ผู้สมัครอิสระ" ผู้สมัครอิสระ "สับคนปล่อยข่าวเส้นทาง" ทักษิณ 
"เจตนาไม่ดี 

วันนี้ (29 ก.ค. 63) น. อ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทยในการไต่สวนคดีที่นายทักษิณชินวัตรมอบให้กับพรรค
การเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพ่ือไทย เพ่ือทราบว่าพรรคการเมืองจะรู้เท่ากันได้อย่างไร แน่นอนว่าคุณจะสุดา
รัตน์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ หรืออาจรับเป็นประธานคณะนี้ก็จะได้รับ 

“ข่าวลักษณะที่ดึงทักษิณมาเกี่ยวข้องกับพรรคถือเป็นพรรคการเมืองที่มีความส าคัญต่อพรรคการเมืองที่ไม่
สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ ขอให้มีความตั้งใจ” น. อ. อนุดิษฐ์กล่าว 

ถึงโอกาสที่คุณจะได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสส. กทม เห็นไหมว่าคุณจะ
สุดใจเป็นคนที่ท างานให้กับภาคใต้ของประเทศไทยหรือไม่ จากการพูดคุยกับส. ส. ท. พรรคเพื่อไทยทุกคนก็พร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่คุณในที่สุดไม่ว่าในส่วนของการเมืองระดับชาติหรือหากคุณ นามของพรรคเพ่ือไทยฮังการี 

“ส. ส. กทม และนักการเมืองท้องถิ่นภาคใต้ทมิฬเห็นว่าพรรคฯ ควรจะมีผู้สมัครในนามของพรรคเราเองหรือจะ
เป็นในนาม 7 พรรคร่วมพรรคก็จะดีกว่าที่จะให้ความช่วยเหลือผู้สมัครอิสระ สุดารัตน์เป็นประธานพรรคเพ่ือไทยเป็น
งานระดับชาติที่มีขอบเขตงานที่กว้างขวาง ต้องสอบถามคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร” น. อ. อนุ
ดิษฐ์ระบุ 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000077576 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000077576
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 18:22 น. 

อนุดิษฐ์ เผย พท. ยังไม่เคาะ รอคุย ‘คุณหญิงหน่อย’ ลงผู้ว่าฯกทม. 
 
 

 
 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่า 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย อาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค
เพ่ือไทยว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงการตั้งคณะท างานเพ่ือวางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่า
คุณหญิงสุดารัตน์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ หรืออาจจะรับเป็นประธานฯ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ดึงนายทักษิณ ชิน
วัตร อดีตนายกฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น ถือเป็นการปล่อยข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับพรรค เพราะต ามรัฐธรรมนูญ
บุคคลภายนอกพรรคไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะเป็นแหล่งข่าวที่ไม่มีตัวตนทุกครั้ง จึงไม่เข้าใจผู้ที่ให้
ข่าวเช่นนี้ว่ามีเจตนาอย่างไร 

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ในนามของ ส.ส.กทม.เห็นว่า คุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนที่ท างานให้กับภาค กทม.มาโดย
ตลอด ไม่ว่าจะในฐานะประธาน หรือที่ปรึกษาภาค กทม. ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับ ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทยนั้น ทุกคน
พร้อมสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองระดับชาติ หรือจะเป็นสนามผู้ว่าฯ กทม.ในนามของ
พรรคเพ่ือไทยก็ตาม อย่างไรก็ตาม ส.ส.กทม. และนักการเมืองท้องถิ่นภาค กทม.นั้นเห็นว่า พรรคควรมีผู้สมัครในนาม
ของพรรคเอง หรือจะเป็นในนามของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้ ซึ่งยังดีกว่าการที่เราจะไปสนับสนุนผู้สมัครอิสระที่ไหน 
แต่วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่มีขอบเขตงานกว้างขวาง
กว่าการเป็นผู้ว่าฯ กทม. เรื่องนี้จึงจ าเป็นต้องสอบถามคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2285620 
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วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.48 น. 

'ทักษิณ' ไฟเขียว! เพื่อไทยปรับทัพใหญ่ ส่ง 'หญิงหน่อย' ลงสมัครผูว้่าฯ กทม. 

 

 
สะพัด! สุดารัตน์ ลงสมัครผู้ว่าฯกทม. คนใกล้ชิดขานรับทันที บอกก๊วนกทม.พร้อมหนุนหลัง แย้มอาจ

เห็น "หญิงหน่อย" น าทัพเลือกตั้งสนามใหญ่ในนามพรรคฝ่ายค้าน 
29 ก.ค.63 รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่า ช่วงก่อนวันประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพ่ือไทย แกนน า

พรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้หารือกัน โดยนาย
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ต่อสายวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เข้ามาร่วมด้วย ใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมงถึงได้ข้อสรุป
ในการเสนอให้คุณหญิงสุดารัตน์ พิจารณาลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคเพ่ือไทย หลังจากท่ีได้หารือประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคในการประชุมใหญ่ฯ ที่ระดับนโยบายต้องการให้ปรับเปลี่ยน
บางส่วน ตามหลักการให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้บริหารพรรค ร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์เพ่ือขับเคลื่อนพรรคในทาง
การเมือง แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคท่ีมีอยู่ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ทีต่ามรัฐธรรมนูญก าหนดว่า ต้องมีสถานะเป็นหัวหน้า
พรรค 

อย่างไรก็ด ีคุณหญิงสุดารัตน์ได้แสดงความไม่เห็นด้วย โดยอ้างว่าหากมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร
พรรคในช่วงนี้ อาจเกิดภาพความขัดแย้งเหมือนพรรคการเมืองอ่ืน โดยเฉพาะเมื่อมีการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการ
เปลี่ยนตัว น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค ที่มีความใกล้ชิดกับคุณหญิงสุดารัตน์ แต่ที่ประชุมก็มองว่า ปัญหา
ความไม่เป็นเอกภาพในพรรคภายใต้การน าของนายสมพงษ์ที่ผ่านมา เกิดจากการที่ในคณะกรรมการบริหารพรรคมีคน
ของคุณหญิงสุดารัตน์มากเกินไป จึงเสนอเง่ือนไขต่อคุณหญิงสุดารัตน์ว่า จะเลื่อนการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค
ออกไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนน ากลับมาพิจารณาอีกครั้ง แต่คุณหญิงสุดารัตน์ ต้องลดบทบาทการน าในพรรคเพ่ือไทยลง เพ่ือไป
เน้นหนักในการท าพ้ืนที่ กทม.ที่เป็นฐานเสียงของตัวเองเป็นหลกั 

รวมทั้งเสนอด้วยว่าคุณหญิงสุดารัตน์ ควรจะลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคเพ่ือไทย โดยประเมินว่า หาก
พรรคเพ่ือไทย หรือฝ่ายค้านส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.จะได้รับอานิสงส์จากกระแสต่อต้านรัฐบาลที่ค่อนข้างกว้างขวางใน
ขณะนี้ และมีโอกาสที่จะชนะได้ เพ่ือใช้เป็นเวทีคานอ านาจรัฐบาล คุณหญิงสุดารัตน์จึงต้องตอบตกลงและไม่ก่ีวันหลัง
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จากนั้น จึงได้จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของพ้ืนที่ กทม. เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ที่ผ่าน
มา ตามข้อตกลงทันที 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคุณหญิงสุดารัตน์ จะลงสมัครผู้ว่า
กทม.ในนามพรรคเพ่ือไทยว่า เท่าท่ีทราบมีเพียงพรรคจะตั้งคณะท างานเพ่ือวางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งการเมือง
ท้องถิ่น กทม. ซึ่งแน่นอนว่าคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ หรืออาจรับเป็นประธานฯของคณะนี้ก็
เป็นได ้ส่วนโอกาสที่คุณหญิงสุดารัตน์จะลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนท างานให้กับ
ภาคกทม.มาโดยตลอด ในฐานะประธาน หรือที่ปรึกษาภาค กทม. จากการพูดคุยส.ส.กทม.ของพรรคเพ่ือไทยทุกคนก็
พร้อมสนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัตน์ ไม่ว่าในส่วนของการเมืองระดับชาติหรือหากคุณหญิงสุดารัตน์ยินยอมที่จะมาลง
สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามของพรรคเพ่ือไทย ก็ตาม 

"ส.ส.กทม. และนักการเมืองท้องถิ่นภาคกทม. เห็นว่า พรรคฯควรมีผู้สมัครในนามของพรรคเราเอง หรือจะเป็น
ในนาม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ยังจะดีกว่าการที่จะให้เราไปสนับสนุนผู้สมัครอิสระที่ไหน วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เป็น
ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพ่ือไทย เป็นงานระดับชาติที่มีขอบเขตงานกว้างขวางกว่าการเป็นผู้ว่าฯกทม. เรื่องนี้จึง
จ าเป็นต้องสอบถามคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร" น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว 

  

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508409 
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29 กรกฎาคม 2563 

ส.ส.กทม.พร้อมหนุน “คุณหญิงสุดารัตน์” สู้ศึกผู้ว่าฯกทม. 

 
 

กรุงเทพฯ 29 ก.ค.-“น.อ.อนุดิษฐ์” ไม่ชัด “คุณหญิงสุดารัตน์” ลงสมัครผู้ว่ากทม.จริงหรือไม่ แต่ส.ส.กทม.
พร้อมหนุนไม่ว่าจะลงระดับชาติหรือท้องถิ่น อัดคนเจตนาไม่ดีปล่อยข่าวโยง “ทักษิณ” 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในนามพรรคเพ่ือไทย 
ว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงการตั้งคณะท างานเพ่ือวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการฯ หรืออาจจะรับเป็นประธานยุทธศาสตร์ ส่วนข่าวที่ดึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามา
เกี่ยวข้อง เป็นการปล่อยข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับพรรค เพราะตามรัฐธรรมนูญบุคคลภายนอกพรรคไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยว
ได้ ซึ่งที่ผ่านมามักจะอ้างแหล่งข่าวที่ไม่มีตัวตนทุกครั้ง จึงไม่เข้าใจผู้ที่ให้ข่าวเช่นนี้ว่ามีเจตนาอย่างไร 

“ในนามของส.ส.กทม.เห็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนที่ท างานให้ภาคกทม.มาโดยตลอด และเท่าที่พูดคุยกับ
ส.ส.กทม. ทุกคนพร้อมสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองระดับชาติหรือสนามผู้ว่าฯ กทม. และ
เห็นว่าพรรคควรมีผู้สมัครในนามของพรรคเองหรือจะเป็นในนามของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้ ซึ่งยังดีกว่าการที่จะไป
สนับสนุนผู้สมัครอิสระ อย่างไรก็ตาม ข่าวดังกล่าวต้องสอบถามคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนว่าจะมีคว ามคิดเห็นอย่างไร” 
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคเพ่ือไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา แกน
น าพรรคเพ่ือไทยได้หารือกันที่รัฐสภา โดยนายทักษิณ ได้วิดีโอคอนเฟอร์เรนท์เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งในท่ีประชุม
นอกจากหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้บริหารพรรค
ร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ ที่ประชุมยังเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคเพ่ือไทย
ด้วย แต่คุณหญิงสุดารัตน์แสดงความไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผผลว่าหากปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงนี้
อาจเกิดภาพความขัดแย้งเหมือนพรรคการเมืองอ่ืนได้ 

รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุมเสนอเงื่อนไขกับคุณหญิงสุดารัตน์ที่ยังไม่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
บริหารพรรคในช่วงนี้ด้วยว่าจะเลื่อนการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคออกไปก่อน แต่คุณหญิงสุดารัตน์ต้องลด
บทบาทการน าภายในพรรคเพ่ือไทยลง และหันไปเน้นหนักการท าพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ โดยคุณหญิงสุดารัตน์ควรจะลง
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สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค เพราะหากพรรคเพ่ือไทยหรือฝ่ายค้านส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
อาจจะได้รับคะแนนจากกระแสต่อต้านรัฐบาลที่เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นในขณะนี้ และยังเป็นการใช้เวทีการเมือง
ท้องถิ่นเพ่ือคานอ านาจรัฐบาลอีกด้วย สุดท้ายคุณหญิงสุดารัตน์จึงยอมตอบตกลง จากนั้นพรรคเพ่ือไทยจะจัดประชุม
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของพ้ืนที่กรุงเทพฯ ต่อไป.-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-482869 
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30 ก.ค. 2563-09:23 น. 

ชัชชาติ มึน! หญิงหน่อย โร่ล็อบบ้ี "ธนาธร-ฝ่ายค้าน" ขอลง "ผู้ว่า กทม." 
 

 
 
 “เจ๊หน่อย” สนลงชิงเก้าอ้ีพ่อเมือง ฟาก “ทักษิณ” ไม่ขัด ประสาน “ธนาธร-พรรคร่วมช่วย” ช่วยหนุน 

แต่ไร้เสียงตอบรับ ฟาก “ชัชชาติ” ยังลังเลหว่ันแพ้ทั้งคู่ 
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่า ช่วงที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานยุทธศาสตร์พรรคพท. ได้เดินสายเพ่ือพูดคุยกับผู้ใหญ่และพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าตนเองสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมกับชักชวนผู้ใหญ่ในพรรคหลายท่านมาร่วมเขียนนโยบายในการสู้ศึกเลือกตั้งด้วย 

โดยมีเหตุผลว่า พรรค พท.เป็นพรรคใหญ่ จะไม่มีคนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไม่ได้ และ ส.ก.ที่จะมีการ
เลือกตั้งต่อจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้น ต้องอาศัยกระแสของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ช่วยดันด้วย ซึ่งนายทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกฯ ก็ไม่ได้ท้วงติงแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ ได้พยายามติดต่อขอพูดคุยกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน
คณะก้าวหน้าอยู่บ่อยครั้ง เพ่ือคุยกันถึงแนวทางในการสู้ศึกเลือกตั้งร่วมกัน โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้เข้า
มาพูดคุยกับนายธนาธรที่สภาฯ เพ่ือขอให้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันสนับสนุนตนเองในการลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ครั้งนี้ 
แต่นายธนาธรไม่รับหลักการ โดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปขอความเห็นจากสมาชิกพรรคก่อน 

รายงานข่าว แจ้งอีกว่า ทางด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าจะลงสมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ 
กทม. ในนามอิสระนั้น ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการนัดพูดคุยปรึกษากับทีมงานและทีมที่ปรึกษาถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่า
ควรเดินหน้าต่ออย่างไร เพราะก่อนหน้านี้นายชัชชาติ เคยระบุว่าหากคุณหญิงสุดารัตน์ จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม.จริง ตัวเองก็คงจะถอยเพราะสู้กันไปก็มีแต่แพ้ เนื่องจากคะแนนมาจากฐานเสียงเดียวกัน แต่นายชัชชาติยังคงลงท า
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะถอยให้แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ การลงสมัครชิงต าแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ของคุณหญิงสุดารัตน์ มีหลายเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ทั้งเรื่องคะแนน
ที่จะตัดกันระหว่างผู้สมัครของพรรคก้าวไกล หรือคณะก้าวหน้า ที่มีกระแสข่าวว่าวางตัวบุคคลไว้แล้ว เงื่อนไขของพรรค
ร่วมฝ่ายค้านที่คุณหญิงสุดารัตน์ยังไม่อาจพูดคุยท าความเข้าใจได้ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
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รวมไปถึงการลงสมัครชนกันระหว่างตัวคุณหญิงสุดารัตน์กับนายชัชชาติด้วย ท าให้ระดับแกนน าพรรค พท.ประเมินว่า 
ถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ทลายเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ เชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ลงสมัครผู้ ว่าฯ กทม. คือถ้าลงแล้วแพ้
หรือถ้าลงแล้วมีโอกาสแพ้มากว่าชนะ คุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ลง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4608254 
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30 ก.ค. 2563 10:12 น. 

"จิรายุ" ปัด "เจ๊หน่อย" ลงผู้ว่าฯกทม. ยัน ไร้หารือ ในภาคกทม.เพื่อไทย 

 
 
จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.เพ่ือไทย ปัด "คุณหญิงสุดารัตน์" ลงผู้ว่าฯกทม. ยัน เพ่ิงกลับมาจากภูเก็ตด้วยกัน ไร้

หารือในประเด็นนี้ ไม่รู้ กระแสข่าวมาได้อย่างไร แต่ยังทิ้งทุ่น ไว้รอดูความชัดเจนจากเจ้าตัวดีกว่า 
วันที่ 30 ก.ค. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.เพ่ือไทย กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ กรณี กระแสข่าว คุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ตอบรับจะไปลงสมัครผู้ว่าฯกทม.พรรคเพ่ือไทย ว่า ยืนยันว่า ผมเพิ่ง
ไปภูเก็ตกับคุณหญิงสุดารัตน์มา ท่านยังไม่มีการพูดคุยในประเด็นนี้เลย ส่วนตัวก็รู้สึก งง กับข่าวนี้เช่นกัน ในที่ประชุม
ภาคกทม.ของพรรคเพ่ือไทย ก็มีแต่หารือการสรรหาบุคคลมาลงสมัครสมาชิกสภากทม.(ส.ก.) เท่านั้น ยังไม่มีการพูดคุย
กันในประเด็นนี้แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม พรรคเพ่ือไทยจะส่งบุคคลใดลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจะเป็นผู้
ตัดสินใจ ส่วนหากถามว่า ถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ลงสมัครผู้ว่าฯกทม.จริง ก็อาจจะต้องไปชนกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่ง
ประกาศตัวว่าจะลงสมัคร ผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระนั้น นายจิรายุ กล่าวว่า ความจริงถึงตอนนี้ ยังไม่รู้เลยว่า นายชัชชาติ 
จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ เพราะยังไม่ได้มีความชัดเจน ออกมาจากนายชัชชาติ แล้วถ้า นายชัชชาติ ลงสมัครผู้ว่าฯ
กทม.จริง ก็ยังไม่รู้ว่า จะสมัครในนามพรรคการเมืองไหน ลงในนามพรรคเพ่ือไทย หรือจะสมัครอิสระ 

"อย่างไรก็ตาม คงต้องรอความชัดเจน จากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อีกครั้งหนึ่ง ว่า ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร 
ย้ าว่า ผมเพ่ิงกลับมาจากภูเก็ตกับคุณหญิงสุดารัตน์ ไม่มีการหารือกันในประเด็นที่มีกระแสข่าวเรื่องคุณหญิงจะไปลง
ผู้ว่าฯกทม.อย่างแน่นอน" นายจิรายุ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1899899 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1899899
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วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 13.04 น. 

 ‘ก้าวไกล’ ลั่นขอท าร่างแก้ไข รธน. 
เพิ่มเติม-แก ้พรบ.ประชามติ โละทิ้งอ านาจ ส.ว. 

 
พบปัญหาเพียบ! ‘ก้าวไกล’ ชงเองท าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรธน. ตัดอ านาจส.ว.ทิ้ง จ่อแก้พ.ร.บ.ประชามติด้วย 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่รัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลง

ว่า พรรคก้าวไกลมีมติจากที่ประชุมส.ส.ของพรรค โดยมีข้อเสนอเพ่ิมเติมในการผ่าทางตันประเทศ คือ การเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 5 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 269  270 271 และมาตรา 272 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งส.ว. อ านาจหน้าที่ส.ว.ที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ และการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 279 เกี่ยวกับรับรองประกาศ และค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ให้ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เพ่ือเป็นบันไดขั้นแรกในการแก้ปัญหาประเทศ และเป็นการถอน
ฟืนออกจากกองไฟ  

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจา รณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า พรรคก้าวไกลเตรียมจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือหารือร่วมกับส.ส.ทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล ในการรวบรวม
รายชื่อส.ส.ให้ได้ 1 ใน 5 หรือ 100 คนขึ้นไป เพ่ือยื่นต่อที่ประชุมรัฐสภาให้พิจารณา โดยมีเนื้อหา 3 เรื่อง คือ 1.ตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด คุณสมบัติคือมีอายุ 18 ขึ้นไป และไม่ก าหนดวุฒิ
การศึกษา 2.ปิดสวิตช์ส.ว. โดยให้คัดสรรส.ว.ชุดใหม่ 200 คน ที่ยึดเนื้อหาหลักในมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญ 2560 
และ3.ยกเลิกการรับรองประกาศ และค าสั่งคสช. ทั้งนี้ หากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาล ส.ส. และส.ว. มุ่งมั่นแก้วิกฤตครั้งนี้อย่าง
จริงจัง เชื่อว่าที่ประชุมรัฐสภาสามารถพิจารณาผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันในสมัยประชุมนี้ได้  

ขณะที่นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกมธ.การพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เราจ าเป็นต้องมีสสร.ที่มาจากประชาชน
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ จะต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2560 เนื่องจากการท าประชามติ
รัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีปัญหาอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการรณรงค์อย่างปลอดภัย และเกิดเสรีภาพอย่างแท้จริงจึง
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วย โดยระหว่างนี้คณะกมธ.พัฒนาการเมือง จะพยายามปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมาย
ดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การออกเสียงประชามติท่ีมีสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508233 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/508233
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29 กรกฎาคม 2563 

'ก้าวไกล' ชงแก้ รธน. 5 มาตรา ปิดทาง ส.ว. เลือก 'นายกฯ' 
 

 

 
"พรรคก้าวไกล" เตรียมล่ารายชื่อ ส.ส. เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 5 มาตรา ปิดทาง ส.ว. เพื่อป้องกันหาก "ยุบ

สภา-นายกฯ ลาออก" จะไม่มีส่วนเลือกนายกฯ 
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายชัย

ธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค, นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พิษณุโลก, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ นายมานพ คีรี
ภูวดล ส.ส. บัญชีรายชื่อ แถลงถึงข้อเสนอของพรรคต่อการแก้ไขวิกฤตทางการเมือง 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ยกเลิกพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.ทบทวนคดีความทางการเมือง 3.เลิกคุกคามนักศึกษาและผู้
ชุมนุม 4.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องลาออก และ 5.แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ก าหนดวุฒิการศึกษาและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

นายพิธา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มีข้อสเนอเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้รัฐธรรมนูญเป็นใบอนุญาตในการต่ออายุขอ ง
นายกรัฐมนตรีต่อไป คือ ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269, 270, 271, 272 เกี่ยวกับการสรรหา ส.ว. และอ านาจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ว. รวมทั้งยกเลิกมาตรา 279 เรื่องการรับรองประกาศและค าสั่ง คสช. ให้ชอบด้วยกฎหมาย 
นายชัยธวัช กล่าวว่า พรรคจะท าร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และจะรวบรวมรายชื่อ ส.ส. 100 คน เพ่ือยื่นเข้าสู่ที่
ประชุมร่วมของรัฐสภา เพ่ิมเติมหมวดจัดท าแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และเสนอให้มีการปิดสวิตช์ ส.ว. อย่างเป็น
ทางการ เพ่ือป้องกันหากมีการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ส.ว. ก็จะไม่มีส่วนเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ รวมทั้ง
ยกเลิกการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายปฏิรูประเทศของ ส.ว. ด้วย ซึ่งจะน ามาสู่การปลดล็อกเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
ทางการเมืองอย่างสันติได้ ตนเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองได้จริง ที่ประชุมสามารถ
ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันในสมัยประชุมสภานี้  

ด้าน นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล  ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมขชองประชาชน กล่าวว่า เราจะหาทางออกท าไม่ได้ ถ้าไม่มีการท า
รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน แต่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2560 ยังไม่มีการพิจารณากันมาถึงเรื่องนี้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรวบรวมคนหลากหลายกลุ่มให้ทุกคนรู้สึกมีส่วน
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ร่วมอย่างแท้จริง และกมธ. เองจะศึกษาแนวทางการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเอามาเสนอต่อที่ประชุม
สภาเร็วๆ นี้ 

นอกจากนี้ การจัดท าประชามติ ปี 2559 เองก็มีปัญหามาก ดังนั้นต้องแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ เพ่ือให้การแสดง
ความคิดเห็นในการลงประชามติเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วย. 
อ้างอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891309?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=politics 

 

 

 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891309?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891309?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:45 น.  

 'ราเมศ' ย้ าจุดยืน ปชป. ต้องแก้รัฐธรรมนูญช้ีถึงเวลาเหมาะสมเริ่มนับหนึ่งได้แล้ว 

 

29 ก.ค.2563 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการแก้รัฐธรรมนูญว่า พรรคมี
ความประสงค์ชัดเจนและเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักในการเข้าร่วมรัฐบาลว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเราเห็นว่ายังไม่มี
ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีหลายมาตราที่จ าเป็นต้องแก้ไข เช่น มาตรา 256 ซึ่งจะต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็น
รัฐธรรมนูญที่ง่ายก่อน และทางพรรคได้มอบให้ตนเป็นตัวแทนไปชี้แจงพร้องมอบความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
กรรมาธิการวิสามัญ เรียบร้อยแล้ว 

นายราเมศ กล่าวอีกว่า ถ้ามีการแก้ไข รธน. มาตรา 256 ก่อนก็จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะแก้มาตราอ่ืนๆ ไม่ว่า
จะเป็นระบบเลือกตั้ง  การค านวณ สส.พึงมี การถ่วงดุลในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่มา ส.ว. ซึ่งเราเห็นว่าต้องมา
จากประชาชนทั้งหมดเราสะท้อนให้คณะกรรมการวิสามัญเรียบร้อยแล้ว 

“ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขธรรมนูญนั้น ผมมองว่า ถ้าก าหนดไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับ
รัฐสภา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ได้มีการศึกษาทั้งปัญหาและข้อดีข้อเสียทั้งหมดแล้ว ก็จะ
ใช้เวลาไม่นาน จุดเริ่มต้นก็จะต้องถามทุกพรรคการเมืองด้วย และน่าจะมีการประสานกับทางคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน จริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเริ่มต้นได้แล้ว เพราะตอนนี้ก็ล่วงเลยระยะเวลามาหนึ่งปี นโยบายของรัฐบาลที่
แถลงต่อรัฐสภาไว้แล้วก็ควรจะเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้ว” นายราเมศ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72815 

 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/72815
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29 กรกฎาคม 2563 

'สุทิน' เสนอให้ ปชช. ยื่นร่างแก้ไข รธน. เข้าสภา เชื่อเป็นแนวทางที่สมบูรณ์ที่สุด 
 

 
"สุทิน" เสนอให้ประชาชนยื่นร่างแก้ไข รธน.เข้าสภา หวังเตือนสติรัฐบาลให้ความสนใจ เชื่อเป็นแนวทางที่

สมบูรณ์ที่สุด 
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานวิปฝ่าย

ค้าน กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในฐานะที่ตนเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับกรรมาธิการของพรรคเพ่ือไทยว่า ในการ
ประชุม กมธ. ในวันที่ 31 ก.ค. 63 จะหยิบยกเรื่องการกระชับเวลาในการศึกษามาหารือ เพราะเห็นว่าสามารถท าได้อยู่
แล้ว เพื่อที่จะไม่ต้องทอดเวลาออกไป ส่วนเรื่องเนื้อหาจะต้องให้ที่ประชุม กมธ. สรุปในเบื้องต้นว่า ที่ศึกษากันมานั้นเห็น
ควรจะต้องแก้อย่างไร ประเด็นไหน เพ่ือให้สังคมได้เห็นชัดเจนขึ้น เพราะท่ีผ่านมา เพียงแค่ศึกษา แต่ยังไม่ได้สรุป ดังนั้น 
ที่ประชุม กมธ. ในวันที่ 31 ก.ค. 63 จะต้องรีบสรุป เพราะเราตั้งใจกันว่าอยากให้กระบวนการทุกอย่างจบ โดยเราตั้งเป้า
ว่าจะต้องเสนอเข้าสภาฯ ภายในเดือน ส.ค.นี้ ดังนั้น ขั้นตอนการศึกษาควรจะเสร็จอย่างช้าวันที่ 10 ส.ค. 63 จากนั้นก็
น าเรื่องเข้าสู่สภาฯ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้  

“นี่คือความตั้งใจของพรรคเพ่ือไทย และจะมีการประชุมร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เช้าวันศุกร์  (31 ก.ค.63) 
ก่อนจะมีการประชุม กมธ. อย่างไรก็ตาม แม้เราจะมีความตั้งใจอย่างนี้ แต่เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจน และทัน
ต่อความประสงค์ของสังคม ผมขอแนะน าว่า อยากให้ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา ประชาชน หรือองค์กร
ต่างๆ ให้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลย เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องรอ กมธ. ก็ได้ เนื่องจาก กมธ.เป็น
การศึกษาของสภาฯ ส่วนหนึ่ง ซึ่งประชาชนสามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เหมือนกัน และผมทราบว่ามีประชาชนร่างไว้
นานแล้ว ฉะนั้นสามารถยื่นก่อนที่ กมธ. จะสรุปได้เลย เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้กรรมาธิการ และรั ฐบาล เร่งท าร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาประกบ เพ่ือจะได้เร็วขึ้น และพรรคเพ่ือไทยยินดีสนับสนุนร่างของประชาชน เมื่อเข้าสู่สภาฯ เราจะ
ได้มีร่างที่หลากหลายว่าจะแก้กันอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่สุด ” นายสุทิน 
กล่าว 

เมื่อถามว่า มีสัญญาณจากวุฒิสภา (ส.ว.) ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า ตอนแรกเรามี
ความหวังกับ ส.ว. น้อย หรือแทบจะไม่มีความหวังเลย หากจะแก้ได้ในส่วนของ ส.ว. ก็แก้ได้บางประเด็น แต่ในระยะ
หลังเห็นว่า สถานการณ์เริ่มเป็นบวกข้ึน หลังจากท่ีมีเสียงของประชาชน และนิสิต นักศึกษา เรียกร้อง เราจึงมีความหวัง
กับ ส.ว. เหมือนกัน  
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นายสุทิน กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรคเพ่ือไทย ยังไม่ได้สรุปว่าจะแก้ทั้งฉบับ หรือบางมาตรา เพ่ือให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญง่ายขึ้น แต่ตนเห็นว่า แก้อย่างไรก็ตาม ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมแล้ว พรรคเพ่ือไทยก็มีประเด็นที่จะเสนอผ่านประชาชน ซึ่งในความตั้งใจของเรา คิดว่ามีการแก้จ านวนมาก 
แต่ต้องฟังเสียงประชาชน และโอกาสที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ หากแก้ใหญ่ หรือแก้ทั้งฉบับ จะต้องใช้เวลามาก เราจึงคิดว่า 
เราอยากได้เนื้อหารัฐธรรมนูญที่ดี และเวลาที่เหมาะ คิดว่า การตั้ง สสร. เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด แต่อาจจะช้า ใช้เวลามาก 
ดังนั้น ทาง กมธ. ก าลังคิดกันว่า ถ้าไม่ใช่ สสร. จะเป็นอะไรได้บ้าง บางคนบอกว่าแก้มาตรา 256 ก็พอ บางส่วนคิดว่า
ควรจะแก้สาระเลย ซึ่งจะท าให้เร็วขึ้น  
 

อ้างอิง :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891305?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=politics 

 

 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891305?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891305?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันพุธ ที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.03 น. 

เอาแล้ว!’ หมอชลน่าน’เตือน ‘บิ๊กตู่’ ฟังเสียง นศ.อย่าดื้อแก้  
รธน.-ยุบสภาหวั่นลามเอาไม่อยู่ 

 
 

อย่าดื้อ!“ชลน่าน” จี้ “บิ๊กตู่”อย่าดันทุรังฟังเสียงนักศึกษา ยุบสภา ลาออกแก้รธน. เตือนอย่าประเมิน
สถานการณ์ต่ าเตี้ยหว่ันลุกลามขยายวงกว้างเอาไม่อยู ่

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่มีบรรดานักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน ออกมาเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ยุบสภา ลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการหาทางออกให้กับประเทศว่า  พล.อ.ประยุทธ์ อย่า
ดื้ออย่าดันทุรังต้องฟังประชาชน ภายใต้สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของ กลุ่ม เยาวชนปลดแอก และ สหภาพ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มตั้งแต่ 18 ก.ค 63 ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้นมาและเริ่มแผ่ขยายวงกว้าง
ออกไปแทบทุกจังหวัด ขอเตือนว่า รัฐบาลอย่าได้ประมาท ประเมินสถานการณ์ต่ าเตี้ย และใช้มาตรการคุกคามระงับ
ยับยั้งขัดขวางการชุมนุม จะเป็นเหตุให้ลุกลามขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแล 

 นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรใช้ภาวะผู้น ากล้าตัดสินใจ หาทางออกให้ประเทศ นายกรัฐมนตรี 
ครม. ผบ.เหล่าทัพ หน่วยงานความมั่นคง ที่เกี่ยวข้อง ควรเปิดเวที รับฟังข้อเสนอ เยาวชน สนท.และประชาชนผู้
เรียกร้อง โดยตรง เจรจาท าสัญญาประชาคมเพ่ือน าข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 
“นอกจากนี้ต้องหยุดคุกคามผู้ชุมนุม ผู้เห็นต่างทางการเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและ กฎหมายรวมทั้ง
การแก้ไข รัฐธรรมนูญ ก าหนดให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้ระบบ
การเลือกตั้ง บทเฉพาะกาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ก าหนดเวลายุบสภา หลังจากแก้ รธน.เสร็จ 3 เดือน จัดการเลือกตั้ง
ใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้เชื่อว่าทางออกนี้จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อย่างแน่นอน” นพ.ชลน่าน 
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508227  

https://www.naewna.com/politic/508227
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29 กรกฎาคม 2563 - 17:33 น. 

ยกระดับม็อบ สนท. ผนึก คนป. 14 ตุลา ภาค 2 

 
 

2 องค์กรนักศึกษา "สนท.-คนป." ผนึกก าลัง จับตา "ม็อบใหญ่" จะขยายเป็น 14 ตุลา ภาค 2 หรือไม
แฟลชม็อบภาค 2 ที่กระจายตัวเป็นหย่อมๆ ทั่วประเทศในเวลานี้ พอประมวลที่มาได้ 4 องค์กร 
1.สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศ (สนท.) น าโดย “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์ และพรรคโดมปฏิวัติ ธรรมศาสตร์ เครือของ สนท. จะเชื่อมต่อกับกลุ่มกิจกรรมเก่าๆ ที่เคยร่วมเคลื่อนไหว
ต้าน คสช. ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งปี 2562 

2.เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.) ที่เพ่ิงเปิดตัวเมื่อวันที่ 9 
พ.ค.2563 ซึ่งเกิดมาจากการชุมนุมแฟลชม็อบ ภาคแรก นักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายต่างๆ จึงมารวมตัวกันจัดตั้ง
องค์กรแบบหลวมๆ  

3.กลุ่มเยาวชนปลดแอก น าโดย  “ฟอร์ด” ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี  อดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และจัด
กิจกรรมวิ่งไล่ลุง จริงๆแล้ว กลุ่มนี้คล้ายกองหน้าเฉพาะกิจ ส าหรับการทดลองลงถนนครั้งแรกของแฟลชม็อบ 

4.แนวร่วมนวชีวิน (New life network) เครือข่ายภาคประชาชน และนักเรียน นักศึกษา น าโดย ภูมิวัฒน์ 
แรงกสิวิทย์ อดีตสมาชิกกลุ่มการศึกษาเพ่ือความเป็นไท องค์กรนี้ก็มาจากแฟลชม็อบ ภูมิวัฒน์ ก่อตั้งแนวร่วมนวชีวิน 
(New life network) ประกอบด้วยภาคประชาชน , กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ , แนวร่วมนิสิต มรภ. นว. เพื่อ
ประชาธิปไตย และ BSRUFreedom (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)  
     ที่ฮือฮา แนวร่วมนวชีวิน ได้จัดกิจกรรม “Hamtaro Oak Oak Run” ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และจะจัดที่
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) อีกครั้ง 
ดอกผลรุ่นพี่ 
     แฟลชม็อบบานพร้อมพรักในวันนี้ ก็ต้องพูดถึงการต่อสู้ของรุ่นพี่ ที่เริ่มต้นจากขบวนการประชาธิปไตยใหม่ เมื่อ
ปี 2558 จนมาถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง พ.ศ.นี้ รังสิมันต์ โรม และเพ่ือนนักกิจกรรม เป็น ส.ส.สังกัดพรรคก้าวไกล 
รวมถึงอดีตนักกิจกรรมยุคนั้นหลายสิบคนที่ได้เข้าไปท างานในสภาฯ แต่กลุ่มเพ่ือนโรม ยังมีองค์กร “กลุ่มฟื้นฟู
ประชาธิปไตย” เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง เคียงข้างด้วยเครือข่ายเพ่ือสิทธิมนุษยชน ที่เป็นพี่เลี้ยงด้าน
กฎหมายและการสื่อสาร  
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อิทธิพลจากผู้ลี้ภัย 
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงราก จากกลุ่มผู้ลี้ภัย 112 ผ่านสื่อใหม่อย่างทวิตเตอร์, เฟซบุ๊ค และยูทูบ ก็มีผล

ต่อความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่แปลกท่ีในแฟลชม็อบ จะมีเด็กๆบางกลุ่ม ชูป้าย ชูป้าย แสดงออกถึงจุดยืน
หนุน “ปวิน-สมศักดิ์”บรรดาผู้ลี้ภัย 112 ปรากฏว่า “ปวิน-สมศักดิ์” มีอิทธิพลทางความคิดต่อนักเรียน และนักศึกษาที่
ออกมาท ากิจกรรมแฟลชม็อบ การเคลื่อนไหวมวลชนบนท้องถนน แฟลชม็อบเสมือนก่อกองไฟเป็นจุดๆ แต่ไม่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้  

 การยกระดบัเป็น “ม็อบใหญ”่ แบบเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่สุดของแกนน าแฟลช
ม็อบท้ังหลาย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/438582?adz= 

 

 

 

 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/438582?adz=


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
30 ก.ค. 2563-02:39 น. 

ชาวไทยในต่างประเทศร่วมแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตย "ขับไล่เผด็จการ" 
 

 
 

ชาวไทยในต่างประเทศ ร่วมแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตย "ขับไล่เผด็จการ" - BBCไทย 
คนไทยในต่างแดนที่ต่อต้านรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มจัดกิจกรรมประท้วงในหลายเมืองใหญ่ 

สอดรับกับกระแสการเรียกร้องของผู้ประท้วงในประเทศไทย หลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่จัดโดยกลุ่มที่เรียกตัวเอง
ว่า "เยาวชนปลดแอก" บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการจัดประท้วงตามมาใน
หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีข้อเรียกร้องเดียวกันคือ "ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่" 
โดยล่าสุดได้มีการเคลื่อนไหวในท านองเดียวกันในต่างประเทศด้วย 

ราว 14.00 น. ของวันที่ 29 ก.ค.ตามเวลาท้องถิ่นในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร กลุ่มคนไทยได้รวมตัวกันที่
โบสถ์เซนต์มาร์ติน บริเวณจัตุรัสทราฟัลการ์ กลางกรุงลอนดอน จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า "อยู่อังกฤษขอพิชิตเผด็จการ" BBC
นักศึกษาที่เป็นแกนน าจัดกิจกรรม กล่าวกับบีบีซีไทยว่า มีผู้มาร่วมชุมนุมกว่า 30 คน 
นักศึกษาที่เป็นแกนน าจัดกิจกรรมนี้กล่าวกับบีบีซีไทยว่า มีคนมาร่วมกิจกรรมราว 30 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ทั้งใน
ลอนดอน และบางส่วนมาจากเมืองทางใต้ของอังกฤษ 

รูปแบบการชุมนุมเป็นการพูดผ่านโทรโข่งและเขียนแผ่นป้ายประท้วง "ต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย" และย้ าข้อเรียกร้องเดียวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นในไทย คือ ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ นักศึกษาคนดังกล่าวระบุว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลาราว 30 นาที โดยจะ
มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ก าหนดวันที่ชัดเจน ส่วนไม่กี่วันก่อนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลในเมืองอ่ืน 
ๆ รวมถึงกรุงปารีสของฝรั่งเศส และนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ 
เมื่อ 26 ก.ค. คนไทยในกรุงปารีสและกลุ่มผู้ลี้ภัยราว 20 คน เปิดปราศรัยโจมตีรัฐบาลและสถาบันชั้นสูง พร้อมทั้งอ่าน
แถลงการณ์ของเครือข่ายแรงงานไทยในยุโรป ซึ่งได้เอ่ยถึงการประท้วงในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา และ
ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยด้วย ส่วนคนไทยในสหรัฐฯได้
ชุมนุมกันที่หน้าสถานกงสุลไทยในนครนิวยอร์กเมื่อ 27 ก.ค. ตามรายงานข่าวของเว็บไซต์ประชาไท ระบุว่า เมื่อเวลา
ประมาณ 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น กลุ่มคนไทยได้จัดกิจกรรม "นิวยอร์คเกอร์ ร่วมไล่เผด็จการเพ้อเจ้อในสภา" 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/bbc-protest.jpg
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ประชาไทรายงานว่า ผู้ร่วมชุมนุมได้ยืนไว้อาลัยให้ผู้ลี้ภัยที่เสียชีวิต 1 นาทีและมีการจัดกิจกรรมกินพิซซ่าด้วย 
ก่อนจะแยกย้ายกันอย่างสงบ 

ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Nachacha Kongudom ได้โพสต์ภาพการประท้วงในนครนิวยอร์กพร้อมกับเขียน
ข้อความว่า "พลังชาวนิวยอร์กไล่เผด็จการ ขอร่วมต่อสู้และส่งแรงใจไปให้คนไทยทุกคน ที่ต่อสู้เพ่ือความเท่าเทียม
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง เราจะไม่ทนอีกต่อไป" 
  ส่วนกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ส.ค. นี้ คือ "โคเปนเฮเกนเหม็นบูดเผด็จการ" โดยผู้จัดกิจกรรมได้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ในเฟซบุ๊กและเชิญชวนให้คนไทยเข้าร่วมในช่วงระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. ตามเวลา
ท้องถิ่นในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4606445 
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 14:08 น. 

 “บิ๊กตู่” เบรก “อาชีวะสร้างชาติ” ห้ามเผชิญหน้า ห่วงแฟลชม็อบนักศึกษาท่ีสุด 

 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กล่าวถึงกลุ่มอาชีวะช่วยชาตินัดชุมนุมในวันที่ 30 กรกฎาคม ว่า ตนก็เป็นห่วง ได้พูดกับ
ตัวแทน และทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับอาชีวะ ขออย่าเคลื่อนไหวกันตอนนี้เลย จะท าให้เกิด 2 ฝ่ายเกิด
ขึ้นมา จะลุกลามในวันข้างหน้าและจะกลับไปสู่ที่เดิม ซึ่งเขารับปากว่าจะไม่ออกมาเคลื่อนไหว ต้องฝากไปถึงกลุ่มชุมนุม
อีกข้างหนึ่งด้วย 

“ก็หาทางออกกันในสภา มีช่องทางกันอยู่แล้ว เรื่องการชุมนุมไม่ได้ห้าม ก็ต้องไปขอตามกฎหมายก็แค่นั้นเอง 
ถามว่าผมห่วงไหม ผมห่วงที่สุด เพราะเหล่านี้คือบุคลากรของชาติในอนาคต มีแรงขับเคลื่อนสูง ต้องเข้าใจกระบวนการ
วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา เปลี่ยนแปลง เป็นสิทธิพ้ืนฐานของเขา แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ไม่ก้าวล่วงผู้อ่ืน และไม่
ใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควร ก็ก าชับไม่ให้มีการประชุมเผชิญหน้ากัน ให้ต ารวจดูแลทุกฝ่ายให้ดีที่สุด” นายกฯกล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวว่า ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ เคยเรียนแล้วว่าด าเนินการในส่วนของตน
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปท าหลักฐานเอกสารทั้งหมดเพ่ือทูลเกล้าฯ ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด กล่าวไว้แล้วไม่เกิน
กลางเดือนหน้า 

 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-497831 
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วันท่ี 29 ก.ค. 2563 เวลา 15:16 น. 

นายกฯ ห่วงม็อบชนม็อบ วอนไม่ใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควร 

 
 

นายกฯห่วงม็อบชนม็อบ สั่งต ารวจดูแลการชุมนุมไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า ระบุไม่ห้ามชุมนุมแต่อย่าท าผิด
กฎหมาย ไม่ใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควร 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี ถึงประเด็นการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆว่า ได้สั่งการให้ต ารวจดูแลการชุมนุมไม่ให้เกิดการ
เผชิญหน้ากัน และให้ดูแลทุกฝ่ายให้ดีที่สุด 

"กลัวว่าจะเกิดการชุมนุม 2 ฝ่ายและลุกลามบานปลายไปในวันหน้า ซึ่งก็จะกลับไปสู่ที่เดิมอีก ฉะนั้นขออย่าเพ่ิง
เคลื่อนไหวใดๆโดยเฉพาะอาชีวศึกษา ฉะนั้นขอให้หาทางออกกันในสภา ซึ่งก็มีช่องทางอยู่แล้ว" 

"เรื่องการชุมนุม ผมก็ไม่ได้ห้าม เพียงแต่ต้องไปขออนุญาตตามกฏหมาย และท่านอย่าท าผิดกฏหมายก็แค่นั้นเอง" 
"ถ้าจะถามผมว่าห่วงไหม ผมก็ต้องบอกว่า ห่วงที่สุด เพราะเยาวชนคือบุคลากรของชาติ ในอนาคต เขามีแรง

ขับเคลื่อนสูง เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจวิธีการด าเนินการ กระบวนการ ต่างๆในการแก้เปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ มันเป็น
สิทธิพ้ืนฐานของเขา แต่ต้องไม่ละเมิดกฏหมายไม่ก้าวล่วงผู้อื่น และไม่ใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควร"นายกฯกล่าว 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรารภในที่ประชุมหลายเรื่อง รวมไปถึงเรื่องการชุมนุมของกลุ่ม
ต่างๆ ในเวลานี้ ทั้งกลุ่มท่ีสนับสนุน และกลุ่มที่คัดค้านรัฐบาลว่า เรื่องม็อบไม่อยากให้เกิดข้ึน เพราะไม่อยากให้กลับไปถึง
จุดเดิม และไม่อยากให้มาชนกัน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/629507 
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 “จตุพร” เตือน เริ่มเหน็เค้าลาง "ม็อบชนม็อบ" 

 
  
 “จตุพร” ระบุ "กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ" ปรากฎตัว บ่งบอกถึงรุนแรงเข้ามาใกล้ คาดบ้านเมืองเลยเถิด จนยากจะเอาอยู่ 
แนะ "เยาวชนปลดแอก" ร่วม จนท.ตั้งจุดตรวจ วางการ์ด รปภ.ทั่วพ้ืนที่ชุมนุม คอยสกัดสิ่งแทรกซ้อน 

เมื่อ 29 ก.ค. 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
เฟซบุ๊คไลฟ์ PEACETALK โดยย้ าถึงการประเมินสถานการณ์บ้านเมืองว่า เริ่มเห็นเค้าลางการปะทะในสถานการณ์ความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน 

นายจตุพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ได้พูดเพ่ือตัวเอง แต่เพ่ือชาติบ้านเมือง ประชาชน คนหนุ่ม
สาว หากตัดอคติออกแล้ว ย่อมรับรู้ถึงการประเมินการเมืองของตนผิดพลาดน้อยมาก เนื่องจากไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง 
ไร้มายาคติเข้าข้างตัวเอง โดยการวิเคราะห์นั้นมักบอกเสมอว่า ตัวเองคิดอะไร และคาดการณ์ฝ่ายตรงข้ามจะคิดอะไรด้วย 

อีกทั้ง กล่าวว่า แม้ตนถูกประณาม หยามเหยียดมากมาย แต่ไม่แคร์ เพราะตนต้องการอธิบายว่า วัยหนุ่มสาวนั้นคิด
อะไร แล้วจะเจออะไร จึงยอมเจ็บปวดจากคนตั้งค าถามว่า พูดท าไม และวันที่ 30 ก.ค.นี้ กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ นัดชุมนุม
ปกป้องสถาบันต้านเยาวชนปลดแอกที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลาบ่ายสองโมง ส่วนเยาวชนปลดแอกไปชุมนุมที่อนุเสาวรีย์
พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นค าตอบได้ว่า ตนพูดท าไม 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อย่างนี้คิดเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ เนื่องจากเป็นโมเดลความรุนแรงในยุค 6 ตุลา 2519 แม้ช่วง 
14 ตุลา 2516 ทุกฝ่ายทั้งนักเรียน อาชีวะ นิสิตนักศึกษา แม่ทัพนายกอง ประชาชนต่างลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือบ้านเมือง แต่ผ่านเลย
ไป 3 ปี ประชาชนและอาชีวะถูกแยกออกจากขบวนการนักศึกษา เพ่ือต้องการโดดเดี่ยวแล้วลงมือล้อมปราบ 
“การปรากฎตัวของกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ (30 ก.ค.) นั้น หากเกิดการปะทะขึ้นจะมีประกาศภาวะฉุกเฉิน หากมีสถานการณ์ต่อ
จะยกระดับถึงขึน้ใช้กฎอัยการศึก หรือแม้กระทั่งถึงจุดจบแบบ 22 พ.ค. 2557 ทั้งที่พวกผมพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ จึงไป
จัดชุมนุมที่ถนนอักษะ” 

นายจตุพร เสนอแนะว่า การจัดการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีการตั้งจุดตรวจ
ร่วมกัน ตั้งหน่วยการ์ดรักษาความปลอดภัย หากไม่มีการ์ดแล้ว สถานการณ์จะรวดเร็วมาก ซึ่งแกนน านักศึกษาก็รู้และเริ่ม
เห็นปรากฎการณ์นี้แล้ว 

อีกอย่าง ทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวัง เพราะความเห็นที่แตกต่างต้องไม่จบลงที่ท าร้ายกันและฆ่ากัน เนื่องจากเป็นการ
ใช้สิทธิเสรีภาพเหมือนกัน และเป็นความสวยงามของประชาธิปไตย แต่ที่ส าคัญต้องไม่ใช้ก าลังมาเผชิญหน้ากัน 
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“ผมเคารพการตัดสินใจของคนหนุ่มสาว แต่อะไรที่จะเป็นเหตุ ผมก็ออกมาทัก จะเชื่อไม่เชื่อสุดแท้แต่ และผมเห็นว่าหลายคน
ก็ประกาศตามอย่างที่ว่า จะขีดเส้นใต้นี้ แล้วยึด 3 ข้ออย่างเคร่งครัด แต่การเปิดประตู ที่เป็นช่องว่างช่องเดียวให้เข้ามาได้ 
วันนี้เห็นผลแล้ว” 

ส่วนการแก้ รธน. ฝ่ายค้านต้องการให้เสร็จใน 10 ส.ค.นี้ เนื่องจากเป็นทางออกที่ดีที่สุด หลังจากนั้นก็ยุบสภา ทั้งที่
จริงแล้วความต้องการให้แก้ รธน.คือไม่ให้มีแต่งตั้ง ส.ว. 250 คนมายกมือเลือกนายกฯ ซึ่งคนเขียน รธน.มาอาจแค่สะใจ แต่ถ้า
เลือกตั้งได้เสียงข้างน้อยแล้ว ส.ว.หนุนให้เป็นนายกฯ ได้ ย่อมไม่มีความหมายในการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอยู่ดี 

ดังนั้น ถ้าแก้ รธน. มาตรา 256 เพ่ือเปิดประตูให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพียงมาตราเดียว
ก็จบแล้ว บ้านเมืองเดินไปได้สวย และจะเป็นผลดีกันทุกฝ่าย รวมทั้ง วันนี้ต้องไม่มีภาพการคุกคามประชาชน ซึ่งจะท าให้
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสู่ด้านไม่พ่ึงปรารถนาได้  

การวิเคราะห์การเมืองของตน อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง ส่วนการชุมนุมนั้นสิ่งส าคัญต้องอยู่ที่การเตรียมการรับมือ
กับฝ่ายแทรกซ้อนที่พยายามท าให้เกิดการปะทะกัน ดังนั้น ถ้านับจากพรุ่งนี้ไป (30 ก.ค.) จะไม่ง่ายแล้ว  
"หน้าที่ของฝ่ายรัฐต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทะกัน ผมเชื่อว่าสุดท้ายจะมีโรคแทรกซ้อนมากมาย ยากจะเอาอยู่กับ
สถานการณ์ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น ถ้าทุกคนมองไม่เข้าใจในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง" 
 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13980?line= 
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'อาชีวะช่วยชาติ' ย้ าจุดยืนปกป้องสถาบัน ประกาศรวมตัวพรุ่งนี้ 

 
 

กลุ่ม "อาชีวะช่วยชาติ" ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับรวด นัดแถลงจุดยืนปกป้องสถาบัน 30 ก.ค.นี้ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟชบุ๊ก "กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ" ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 และ 3 เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับความจัด

กิจกรรมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ภายหลังเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เพื่อประกาศจุดยืนปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ในวันที่ 30 ก.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 14.00 น. 

ทั้ ง นี้  ป ร ะ ก า ศ ฉ บั บ ที่  2 ร ะ บุ ว่ า  ก า ร ที่ อ า ชี ว ะ ช่ ว ย ช า ติ จ ะ อ อ ก ม า แ ส ด ง จุ ด ยื น ใ น
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิไตย ขอเน้นย้ าว่าไม่ใช่การชุมนุม แต่เป็นการ
แถลงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังจากแถลงการณ์เสร็จทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ จะร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี จบการแถลงการณ์ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน #ส่วนจะมีกลุ่มมวลชนและกลุ่มอาชีวะสถาบัน
ต่างๆ ที่จะมาให้ก าลังใจ ขอให้ดูการแถลงการณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย #ขอให้ทุกคนที่มาร่วมการแถลงการณ์
ครั้งนี้ ใส่แมส 

ขณะที่ประกาศฉบับที่ 3 เป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ เพ่ือใช้มาร่วม
กิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปมือชู 3 นิ้ว ที่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง หมายถึง
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13988?nwb= 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ผวา‘ม็อบชนม็อบ’ ‘บิก๊ตู่’เป็นห่วงอนาคตของชาติ วอน 2 ฝ่ายอย่าเผชิญหน้า 
 

 
 

“บิ๊กตู่” ลั่นกลางครม.ไม่อยากเห็น“ม็อบชนม็อบ”หวั่นกลับไปจุดเดิม รับเป็นห่วงนิสิตนักศึกษานัดชุมนุม แต่ไม่
ห้าม ชี้เป็นสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน เตือนอย่าก้าวล่วง-ใส่ร้าย สิ่งที่ไม่บังควร ก าชับ ตร.ดูแลเข้ม ไม่ให้เผชิญหน้า ย้ าปรับครม.ไม่
เกินกลางสิงหาคม ขณะที่“กลุ่มอาชีวะ 

ช่วยชาติ’ร่อนแถลงการณ์รวด2ฉบับ นัดแถลงจุดยืนปกป้องสถาบันพรุ่งนี้ ด้าน’วิษณุ’ชี้แก้รธน.เรื่องของรัฐบาล 
ขณะที่’สุทิน’ตั้งเป้าชงเข้าสภาฯสิงหาคมนี้ วอนทุกฝ่ายเสนอร่างที่อยากแก้ไข เริ่มมีหวังสว.บางคนเห็นด้วย 

เมื่อเวลา 12.50น.วันที่ 29กรกฎาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งล่าสุดมีกลุ่มอาชีวะ
ช่วยชาตินัดชุมนุมปกป้องสถาบันในวันที่ 30 กรกฎาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเกรงจะเกิดเหตุม็อบชนม็อบโดย
ยอมรับว่า”การชุมนุมผมยอมรับว่า เป็นห่วงเมื่อวานนี้(28กรกฎาคม)ก็ได้พูดคุยไปกับตัวแทนและกระทรวงต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ขอร้องว่า อย่ามาเคลื่อนไหวอะไรในเวลานี้เลยเพราะจะท าให้เกิดมีสองฝ่ายเกิดขึ้นมามันก็จะลุก ลามบาน
ปลายไปในวันข้างหน้า แล้วทุกอย่างจะกลับไปสู่ที่เดิม ซึ่งเขาก็รับปากว่า จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆเรื่องนี้ก็ต้องฝากไป
ถึงกลุ่มผู้ชุมนุมอีกทางหนึ่งด้วย” 

นายกฯรับห่วงอนาคตของชาติ 
“ทั้งนี้ ก็ต้องหาทางออกกันในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็มีช่องทางอยู่แล้ว เรื่องการชุมนุม ผมไม่ได้ไปห้าม แต่ก็ต้องไป

ขออนุญาตตามกฏหมายและอย่าท าผิดกฎหมายก็เท่านั้นเอง แต่ถ้าถามว่าผมห่วงหรือไม่ก็ต้องบอกว่า ผมห่วงที่สุด 
เพราะเหล่านี้คือบุคลากรของชาติในอนาคต เขาเหล่านี้มีแรงขับเคลื่อนสูง แต่ต้องเข้าใจถึงวิธีการกระบวนการต่างๆใน
การแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ แต่เรื่องนี้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดกฏหมายและไม่ก้าวล่วงผู้อ่ืน
และไม่ไปใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควร ซึ่งก็ได้ก าชับไปไม่ให้มีการชุมนุมเผชิญหน้ากันให้เจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลทุกคนทุกฝ่ายให้
ดีที่สุด 
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ปรับครม.เสร็จไม่เกินกลางสค. 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงความคืบหน้ารายชื่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่ว่า ได้ด าเนินการในส่วนของตนเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็จะท าหลักฐานและเอกสารทั้งหมด เพ่ือทูลเกล้าฯให้เป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนด โดยย้ า
ว่าไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้ 

ลั่นกลางครม.ไม่อยากให้มีม็อบ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม ครม.ช่วงก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรารภในที่ประชุมหลายเรื่อง รวมถึง

เรื่องการชุมนุมของกลุ่มต่างๆในเวลานี้ ทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่คัดค้านรัฐบาล ว่า  เรื่องม็อบไม่อยากให้เกิดขึ้น 
เพราะไม่อยากให้กลับไปถึงจุดเดิมและไม่อยากให้มาชนกัน 

‘อาชีวะช่วยชาติ’แถลงการณ์2ฉบับ 
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเพจเฟชบุ๊ก“กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ”ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 และ3

ติดต่อกัน เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับความจัดกิจกรรมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังจากก่อนหน้านั้นมีการออกแถลงการณ์
ฉบับแรกเพ่ือประกาศจุดยืนออกมาร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันที่ 30 กรกฏาคมนี้ ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เวลา 14.00 น. (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :กลุ่ม’อาชีวะช่วยชาติ’มาแล้ว นัดชุมนุม 30 ก.ค.นี้ ต้านม็อบ
เยาวชน ขู่แฉใครชักใย) 

นัด30กค.แถลงจุดยืนปกป้องสถาบัน 
โดยประกาศ ฉบับที่ 2 ระบุว่าการที่อาชีวะช่วยชาติจะออกมาแสดงจุดยืนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 

น. ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิไตย ขอเน้นย้ าว่าไม่ใช่การชุมนุม แต่เป็นการแถลงจุดยืนเพ่ือปกป้อ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หลังจากแถลงการณ์เสร็จทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบการ
แถลงการณ์ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

#ส่วนจะมีกลุ่มมวลชนและกลุ่มอาชีวะสถาบันต่างๆที่จะมาให้ก าลังใจ ขอให้ดูการแถลงการณ์อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย #ขอให้ทุกคนทีม่าร่วมการแถลงการณ์ครั้งนี้ ใส่แมส 

ส าหรับประกาศ ฉบับที่3 เป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของกลุ่มอาชีวะช่วยชาติที่จะมาร่วม
แถลงการณ์ใน วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ขอให้ยึดสัญลักษณ์นี้เป็นหลัก #ณ บริเวณ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย #ชาติ #ศาสน์ #กษัตริย์ 

‘วิษณุ’ชี้แก้รธน.เรื่องของรัฐบาล 
ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมี สว.บางส่วนแสดงความเห็นว่าแล้วถึงเวลาที่ควรแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ว่า ไม่ทราบ หากมาถามตนก็ตอบไม่ถูก ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขและ
ธรรมนูญในครั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวว่า รับทราบ เมื่อถามย้ าว่า ในฐานะรองนายกฯด้านกฎหมาย ถึงเวลาเหมาะสมที่จะ
แก้ไขธรรมนูญหรือยัง นายวิษณุ กล่าวว่า รับทราบ เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลจะตอบในนามส่วนตัวไม่ได้ 

‘สุทิน’ตั้งเป้าชงเข้าสภาฯสิงหานี้ 
ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง สส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในฐานะที่ตนเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยได้พูดคุยเบื้องต้นกับ กมธ.พรรคเพ่ือ
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ไทยว่า ในการประชุม กมธ.วันที่ 31กรกฎาคม จะหยิบยกเรื่องการกระชับเวลาศึกษามาหารือ เพราะเห็นว่า สามารถท า
ได้อยู่แล้ว เพ่ือไม่ต้องทอดเวลาออกไป ส่วนเรื่องเนื้อหาจะต้องให้ที่ประชุม กมธ.สรุปในเบื้องต้นว่า ที่ศึกษากันมานั้นเห็น
ควรต้องแก้อย่างไร ประเด็นไหน เพ่ือให้สังคมได้เห็นชัดเจนขึ้น เพราะที่ผ่านมาเพียงแค่ศึกษา แต่ยังไม่ได้สรุป ดังนั้นที่
ประชุม กมธ.วันที่ 31 กรกฎาคม จะต้องรีบสรุป เพราะเราตั้งใจกันว่า อยากให้กระบวนการทุกอย่างจบ เราตั้งเป้าว่า 
จะต้องเสนอเข้าสภาฯ ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ดังนั้นขั้นตอนการศึกษาควรจะเสร็จอย่างช้าวันที่ 10สิงหาคม63 จากนั้น
ก็น าเรื่องเข้าสู่สภาฯและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้ 

จี้ทุกฝ่ายเสนอร่างท่ีอยากแก้ไข 
นายสุทินกล่าวต่อว่า ความตั้งใจของพรรคเพ่ือไทยจะประชุมร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 31

กรกฎาคม ก่อนจะประชุม กมธ.อย่างไรก็ตาม แม้เราจะมีความตั้งใจอย่างนี้ แต่เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนและ
ทันต่อความประสงค์ของสังคมขอแนะน าว่า อยากให้ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา ประชาชน หรือองค์กร
ต่างๆ ให้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลย เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องรอ กมธ.ก็ได้ เนื่องจาก กมธ.เป็นการศึกษา
ของสภาฯส่วนหนึ่ง ซึ่งประชาชนสามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เหมือนกันและทราบว่ามีประชาชนร่างไว้นานแล้ว 

มีความหวัง’สว.’เริ่มเห็นด้วย 
เมื่อถามว่า มีสัญญาณจากวุฒิสภา (สว.) ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า ตอนแรกเรามี

ความหวังกับ สว.น้อย หรือแทบไม่มีความหวัง หากจะแก้ในส่วนของ สว.ก็แก้ได้บางประเด็น แต่ในระยะหลังเห็นว่า 
สถานการณ์เริ่มเป็นบวก หลังจากมีเสียงประชาชน นิสิตและนักศึกษา เรียกร้อง เราจึงมีความหวังกับ สว.เหมือนกัน เรา
อยากได้เนื้อหารัฐธรรมนูญที่ดี คิดว่าการตั้งสภาร่างรัฐธมนุญ (ส.ส.ร.)เป็นแนวทางที่ดีที่สุด แต่อาจจะช้า ใช้เวลามาก 
ดังนั้น กมธ.ก าลังคิดกันว่า ถ้าไม่ใช่ ส.ส.ร.จะเป็นอะไรได้บ้าง บางคนบอกว่าแก้มาตรา256 ก็พอ บางส่วนคิดว่า ส.ส.ร.
จะแก้สาระเลย ซึ่งจะท าให้เร็วขึ้น 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/508416 

  

https://www.naewna.com/politic/508416


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.01 น. 

"สุทิน" หวั่นม็อบชนม็อบ ขออย่าซ า้รอยอดีต จบด้วยการยึดอ านาจ 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังเแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานวิปฝ่าย
ค้าน กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ว่า ฝ่ายค้านจะถามกระทู้เรื่องมาตรการการดูแลให้ความปลอดภัยและ
หลักประกันต่อผู้ชุมนุม ซึ่งหลักใหญ่จะถามรัฐบาลว่า การที่มีผู้ชุมนุมซึ่งมีท่าทีว่าจะขยายตัวขึ้น รัฐได้วางมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมอย่างไร เพราะวันนี้ทราบวาจะมีผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่งออกมาในท านองสนับสนุนรัฐบาล และ
ต่อต้านผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตนต้องฝากนายกรัฐมนตรีและฝากทุกๆคน ว่าวันนี้คนไทยทุกๆคนต้องคิดให้มาก ลักษณะ
อย่างนี้เป็นโมเดลที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต เมื่อมีผู้ชุมนุมฝ่ายหนึ่งแล้ว รัฐบาลก็มกัจะเอาผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่งมา  

“ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาม็อบอีกวิธีของรัฐบาล ซึ่งนิยมใช้ในอดีต แล้วสุดท้ายก็จบลงโดยไม่ดีสักครั้ง จบลง
โดยความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการปะทะกันจนต้องเสียเลือดเนื้อ ท้ายที่สุดก็จบด้วยการยึดอ านาจ ล่าสุดก็เหมือนกัน มี
การยึดอ านาจเมื่อปี 49  หรือป ี57 ลักษณะของม็อบชนม็อบ ซึ่งค าว่าม็อบชนม็อบก็ไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติ ถ้าเป็นไป
โดยธรรมชาติก็พอที่จะรับได้ แต่ถ้ามีการจัดตั้งขึ้นมา ก็ต้องระวังให้มาก เพราะประเทศไทยมีบทเรียนเรื่องนี้แบบ
เจ็บปวดมากๆ ถ้ายังท าแบบนี้กันอีก แล้วรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่จะต้องแก้ไขเรื่องนี้ เรามองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าที่น่า
กลัวมาก” นายสุทิน กล่าว 

เมื่อถามว่า  มองว่าเป็นการปลุกม็อบขึ้นมาชนม็อบ นายสุทิน กล่าวว่า  เท่าท่ีตนไปดูเบื้องลึก ตรวจสอบแบบใจ
กว้างและให้ความเป็นธรรม  ก็มีเรื่องผิดปกติอยู่ ทั้งแกนน าของผู้ชุมนุมบางฝ่าย และการก่อเกิดไม่ได้เป็นไปโดย
ธรรมชาติ ดังนั้นรัฐบาลต้องคิดว่าเรื่องอย่างนี้เคยเกิด และทุกคนเคนเรียนรู้ จึงท าใ้ครรู้ทัน แล้วจะมองว่ารัฐบาลนี้ไม่
จริงใจ  เมื่อคนมองว่าไม่จริงใจต่อกันแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะพูดกันไม่รู้เรื่อง สุดท้ายก็จะขยายความขัดแย้งและจบแบบ
ทุกคนเสียหายหมด อย่างไรก็ตามการชุมนุมแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน หากคราวใดไม่เป็นธรรมชาติเราดูออก และเชื่อว่า
รัฐบาลรู้แก่ใจดี. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787304  

https://www.dailynews.co.th/politics/787304
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30 กรกฎาคม 2563 10:16 น.    

"สุทิน”เตือนสติ "บิ๊กตู่"จัดโมเดลม็อบชนม็อบ  
จบด้วยการสูญเสีย- ยึดอ านาจ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.เวลา 09.00 น.ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังเแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะ
ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ว่า ฝ่ายค้านจะถามกระทู้เรื่ องมาตรการการดูแลให้ความ
ปลอดภัยและหลักประกันต่อผู้ชุมนุม ซึ่งหลักใหญ่จะถามรัฐบาลว่า การที่มีผู้ชุมนุมซึ่งมีท่าทีว่าจะขยายตัวขึ้น รัฐได้วาง
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมอย่างไร เพราะวันนี้ ทราบวาจะมีผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่งออกมาในท านอง
สนับสนุนรัฐบาล และต่อต้านผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตนต้องฝากนายกฯ และฝากทุกๆคน ว่าวันนี้คนไทยทุกๆคนต้องคิด
ให้มาก ลักษณะอย่างนี้เป็นโมเดลที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต เมื่อมีผู้ชุมนุมฝ่ายหนึ่งแล้ว รัฐบาลก็มักจะเอาผู้ชุมนุมอีกฝ่าย
หนึ่งมา 

“ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาม็อบอีกวิธีของรัฐบาล ซึ่งนิยมใช้ในอดีต แล้วสุดท้ายก็จบลงโดยไม่ดีสักครั้ง จบลง
โดยความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการปะทะกันจนต้องเสียเลือดเนื้อ ท้ายที่สุดก็จบด้วยการยึดอ านาจ ล่าสุดก็เหมือนกัน มี
การยึดอ านาจเมื่อปี 49 หรือปี 57 ลักษณะของม็อบชนม็อบ ซึ่งค าว่าม็อบชนม็อบก็ไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติ ถ้าเป็นไป
โดยธรรมชาติก็พอที่จะรับได้ แต่ถ้ามีการจัดตั้งขึ้นมา ก็ต้องระวังให้มาก เพราะประเทศไทยมีบทเรียนเรื่องนี้แบบ
เจ็บปวดมากๆ ถ้ายังท าแบบนี้กันอีก แล้วรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่จะต้องแก้ไขเรื่องนี้ เรามองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าที่น่า
กลัวมาก”นายสุทิน กล่าว 

เมื่อถามว่า มองว่าเป็นการปลุกม็อบขึ้นมาชนม็อบ นายสุทิน กล่าวว่า เท่าที่ตนไปดูเบื้องลึก ตรวจสอบแบบใจ
กว้างและให้ความเป็นธรรม ก็มีเรื่องผิดปกติอยู่ ทั้งแกนน าของผู้ชุมนุมบางฝ่าย และการก่อเกิดไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติ 
ดังนั้นรัฐบาลต้องคิดว่า เรื่องอย่างนี้เคยเกิด และทุกคนเคนเรียนรู้ จึงท าใ้ครรู้ทัน แล้วจะมองว่ารัฐบาลนี้ไม่จริงใจ เมื่อ
คนมองว่าไม่จริงใจต่อกันแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะพูดกันไม่รู้เรื่อง สุดท้ายก็จะขยายความขัดแย้งและจบแบบทุกคน
เสียหายหมด อย่างไรก็ตามการชุมนุมแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน หากคราวใดไม่เป็นธรรมชาติเราดูออก และเชื่อว่ารัฐบาล
รู้แก่ใจดี 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/173182 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/173182
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200730/d436f0ca91aba6327a550e91838ad5f1d0bb5f8b193336670a02be7624a54721.jpg?itok=_LAiaOMa
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“ลดาวัลลิ์” ยื่นตั้งพรรค “เสมอภาค” 
 

  
 

ส านักงาน กกต. 30 ก.ค. – “ลดาวัลลิ์” ยื่นตั้งพรรค “เสมอภาค” มุ่งการเมืองระดับชาติ พร้อมแสดงความ
เป็นห่วงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา เกรงเกิดความรุนแรง วอนทุกฝ่ายระงับการใช้อารมณ์ 

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และคณะ เดินทางเข้ายื่นแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรค
การเมืองใหม่ ชื่อว่า พรรคเสมอภาค เพ่ือที่จะเข้ามาท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และพลิกการเมืองให้ขาวสะอาด 
พร้อมแนวทางที่จะฟ้ืนเศรษฐกิจให้กลับมาเข้มแข็งให้มาอยู่แถวหน้าของอาเซียน โดยตั้งเป้าหมายที่การเมืองระดับชาติ 
ไม่สนับสนุนกลุ่มใดในการเมืองท้องถิ่น 

นางลดาวัลย์ ยังให้สัมภาษณ์ ถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา โดยแสดงความห่วงใย เกรงว่าจะเกิดเหตุ
ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ส่วนตัวมองว่าเป็นความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกันของประชาชนที่แยกเป็น 2 กลุ่ม 
และเม่ือมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมา ก็ส่งผลกระทบ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คนที่อยู่ตรงกลาง ไม่ได้เห็นด้วย
กับทั้ง 2 ฝ่ายที่ขัดแย้งกัน ก็พลอยได้รับผลกระทบเสียหายไปด้วย จึงไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก จึง
ต้องการให้มีการหันหน้าเข้าหากันและหาทางออกด้วยกัน 

“ขอฝากทุกฝ่าย รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษา ขอให้ใช้หลักธรรมของ
พระพุทธเจ้า ให้ทุกฝ่ายระงับอารมณ์ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญญา จะสามารถเห็นแนวทางและแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ด้วยความเรียบร้อยได้” นางลดาวัลย์ กล่าว. - ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-483431 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-483431
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'หญิงหน่อย' ปัดข่าว 'ทักษิณ' ไฟเขียว ผู้ว่าฯ กทม. 
 

"คุณหญิงสุดารัตน์" ชี้ อันตราย กระแสข่าว ได้ไฟเขียว "ทักษิณ" ลงชิง "ผู้ว่าฯกทม." อาจท า "พท." ถูกยุบ ขอ
อย่าหลงเชื่อ ระบุ พรรคยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นใคร แต่ต้องเข้าใจโลกใหม่ กล้าเปลี่ยน ลั่นพร้อมสู้ทุกสนามทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกระแสข่าวว่า
ตนเองได้รับไฟเขียวจาก นายทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในนามพรรคเพ่ือไทย ว่า กระแสข่าวดังกล่าว อาจท าให้พรรคถูกยุบได้ เป็นกระแสข่าวที่อันตราย
มาก จึงขออย่าไปหลงเชื่อกระแสข่าวที่ไม่กล้าเปิดเผยชื่อ ส่วนจะเป็นใครนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นใคร แต่อยากเชิญชวน
ทุกคน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในซีกประชาธิปไตย ให้มาช่วยกัน  

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าพรรคและผู้ใหญ่ในพรรคว่าการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีความส าคัญ โดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้ พรรคเพ่ือไทยในฐานะเป็น
พรรคล าดับต้นๆ ที่ส่งเสริมการกระจายอ านาจ การปกครอง เพราะเชื่อว่าจะท าให้บ้านเมืองมีความเจริญและเป็นโอกาส
ที่คนตัวเล็กจะเข้าถึงทรัพยากร และสามารถลืมตาอ้าปากได้ จึงได้หารือว่าตลอด 6 ปีที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ท า
ให้ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของประชาชนคนกรุงเทพฯ ไม่ได้รับการดูแล เช่นเดียวกับเรื่องสุขอนามัย จะเห็น
ได้ว่าปัญหาไข้เลือดออก ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมสูงขึ้น นั่นเป็นเพราะไม่มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปดูแล ซึ่งคนมา
จากการแต่งตั้งไม่เข้าใจหัวอก ของประชาชน ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนกรุงก็เป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ขาดโอกาสที่คนเป็นตัวแทนประชาชน คนที่เข้าอกเข้าใจคนกรุงเทพฯได้เข้าไปท าหน้าที่ โดยเฉพาะเข้าใจว่า
จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนกรุงเทพฯได้อย่างไร 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยจึงเห็นว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับรวมถึงกรุงเทพฯ จะมติส่ง
การเมืองท้องถิ่น ทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัด ที่พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมซึ่งตนเองจะท าหน้าที่คัดสรรผู้สมัคร ทั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต ซึ่งพรรคเพ่ือไทยก าลังต่อสู้ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาเขตด้วย พร้อมย้ าว่าตนเองจะเป็นทีมงานในการคัดสรร เพ่ือน าบุคลากรคนคุณภาพมาแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันจะ
เสนอแผนในการปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้กรุงเทพฯตอบสนอง ตอบโจทย์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของคนเมืองให้ได้  

"เราท าหน้าที่คล้ายเป็นหัวหน้าทีมในการแสวงหาคนที่มีความสามารถ ขอเปิดรับสมัครคนที่อยากท างานเพ่ือคน
กรุงเทพไม่ว่าจะระดับ ส.ก. ส.ข. หรือผู้ว่า กทม. มาร่วมทีม ได้มาแสดงฝีมือร่วมกัน" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติ การเป็นผู้ว่ากรุงเทพฯส าหรับพรรคเพ่ือไทยนั้น จะต้องเข้าใจโลก
ใหม่ กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรุงเทพฯเพ่ือให้กรุงเทพฯเอ้ืออ านวยต่อประชาชนในการอยู่อาศัยอย่างมี
คุณภาพ ให้โครงสร้างของกรุงเทพฯอ านวยต่อการท ามาหากินของคน ไม่ใช่ตั้งกฎเกณฑ ์จนเป็นช่องทางหาผลประโยชน์
เหมือนปัจจุบัน 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891481?utm_source=homepage_hilight&utm_medi
um=internal_referral  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891481?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891481?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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วันท่ี 30 ก.ค. 2563 เวลา 11:21 น. 

พท. ตั้ง"หญิงหน่อย" คุมเลือกตั้งสนาม กทม. 
 

 
 

ค าสั่งพรรคเพื่อไทย ตั้ง"คุณหญิงสุดารัตน์ " เป็น ประธานคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กทม. 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ลงนามในค าสั่งพรรคเพ่ือไทย เรื่องแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือ
ไทย 

ด้วยสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
กอปร กับมีการท างานของสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ควรต้อง
เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นอย่างครบทุกมิติ เพ่ือให้การรณรงค์เลือกตั้งเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดกรุงเทพมหานครจึงเป็นพ้ืนที่ส าคัญ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานในระยะต่างๆ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึง 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับเพ่ือไทย จึงแต่งตั้งให้คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรุงเทพมหานครพรรคเพ่ือไทย โดยให้การอ านาจหน้าที่ใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนการด าเนินการ รวม ทั้งแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และการ
เลือกตั้งทุกระดับของกรุงเทพมหานคร และให้มีอ านาจในการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไมย ได้ตาม
จ านวนที่เห็นสมควรและเหมาะสม แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบต่อไป 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทยนั้น ให้สรุปผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 31 ก.ค.32563 เป็นต้นไป 
 
 อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/629550 
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วันท่ี 30 ก.ค. 2563 เวลา 11:47 น. 

"อนุสรณ"์ แนะ แก้ รธน. 2 เรือ่ง ก่อนยุบสภา-เลอืกตั้งใหม ่เชื่อถอดสลักความขัดแย้ง 

 
 
โฆษกพรรคเพ่ือไทย แนะ รัฐบาล แก้ รธน. 2 เรื่อง ก่อนยุบสภา-เลือกตั้งใหม่ เชื่อจะถอดสลักความขัดแย้งได้ 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วประเทศ ว่า ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความจริงใจ จะ
ถอดสลักความขัดแย้งจากสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่
แผ่ขยายวงกว้างออกไปในแทบทุกจังหวัด พล.อ.ประยุทธ์ ต้องหยุดซื้อเวลา ลอยตัวเหนือปัญหา แสดงภาวะผู้น า การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้แนวคิดการตั้ง ส.ส.ร.เป็นแนวทางที่ดี แต่อาจช้าและใช้เวลามาก ตอนจะออกแบบกติกาลับลวง
พรางเอาเปรียบพรรคการเมืองอ่ืน พล.อ.ประยุทธ์ ไปตามนักร่างรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารมาออกแบบวางค่ายกล 
บิดเบือนเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของประชาชน แต่ตอนแก้ไข เพียงแต่มีความจริงใจ ให้ประเทศเดินหน้าได้ ไม่เสี่ยงต่อ
การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่าเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมือง เพราะรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขได้
ยาก ทั้งท่ีสิ่งที่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ต้องการให้มีการแก้ไขเร่งด่วนมี 2 เรื่อง คือ 1.เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบ
เลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ คือ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ในการเลือกส.ส.ของประชาชน 2.
ยกเลิกบทเฉพาะกาล ตัดสิทธิ์ ส.ว.ไม่ให้ โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 เรื่องนี้แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ 
ควรแสดงความจริงใจ โดยการประกาศลาออก แล้วยุบสภา เลือกตั้งใหม่ เชื่อว่าจะสามารถถอดสลักความขัดแย้งได้ 
"เวลา 6 ปี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ซื้อเวลา การปฏิรูปเป็นเพียงวาทกรรมลวงที่ไม่มีอยู่จริง ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายที่
ประชาชนทั้งประเทศจะลุกขึ้นมาประกาศว่าจะไม่ทนอีกต่อไป"นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/629553 
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วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 - 12:15 น.  

 “ก้าวหน้า” ปักธงสร้าง “ขุนศึกท้องถิ่น” “พปชร.-พท.-ภท.” ย่องตามขบวน 
 

 
ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นดูเหมือนใกล้ แต่ยังอีกไกล เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหม ผู้มีอ านาจสูงสุดกล่าวว่า 
“การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังไม่ทราบวันชัดเจน เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอมา แต่

น่าจะมีในปีนี้ิ ส่วนจะเป็นพ้ืนที่ไหนบ้าง ส่วนตัวจะตัดสินใจเอง” และแม้ว่า กกต.จะแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เสร็จครบแล้วทั้ง 77 จังหวัด 

ทว่า การคิกออฟฤดูเลือกตั้งท้องถิ่นวัน ว. เวลา น. จึงขึ้นอยู่กับ “พล.อ.ประยุทธ์”จะเคาะเป็นด่านสุดท้าย 
แต่หากวัดดีกรีความพร้อมของพรรคการเมืองที่จะส่งตัวแทนลงเลือกตั้งสนามท้องถิ่น พรรคที่ใกล้ชิด -อินไซด์ที่สุดอย่าง
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่อาจบอก “ทิศทาง” การเลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด กลับยังไม่มีค าตอบที่
ชัดเจน 

“วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาลบอกว่า ยังไม่มีการพูดคุยใน
พรรค สอดคล้องกับ “อนุชา นาคาศัย” เลขาธิการพรรค ก็บอกตรงกันว่า ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ในพรรค ดูเหมือนว่าใน
พรรคพลังประชารัฐก าลังยุ่ง ๆ กับเกมปรับ ครม.มากกว่าเลือกตั้งท้องถิ่น 
ขณะที่พรรคใหญ่ฝ่ายค้าน-เพ่ือไทยแอ็กชั่นที่ชัดเจนที่สุดมาจาก “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ที่ประกาศรับสมัคร
คนลงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ-และสภาเขต กทม. เนื่องจากเธอเป็น “เจ้าแม่ กทม.” แต่ในภาพรวมทั้งประเทศนั้น 
“คุณหญิงสุดารัตน์” ตอบว่ายังไม่รู้ ต้องถาม “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรค ในฐานะผู้ตัดสินใจ 

ระหว่างการประชุมพรรคเพ่ือไทย “อดิศร เพียงเกษ” โฆษกผู้น าฝ่ายค้าน ลุกขึ้นถามถึงความชัดเจนเรื่องการ
ส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะไปไหนมีแต่ “คนมาถามแล้วตอบไม่ได้” 
“สมพงษ์” ตอบว่า “เราเตรียมตัวเยอะมากมายก่ายกอง แต่ถ้าถามว่าจะต้องส่งคนโน้นคนนี้ยังตอบไม่ได้ เอาเป็นว่าถ้า
จะส่งพรรคต้องแถลงการณ์อย่างเด็ดขาด จะเป็น อบต. อบจ. เพื่อไทยเราพร้อม ยินดีที่จะต่อสู้เชิงประชาธิปไตยในสนาม
เลือกตั้ง” 

เบื้องต้นพรรคตั้ง “พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรค เป็น “หัวหน้าชุด” หาคนลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
แต่กลุ่มที่ออกตัวแรงที่สุดคือ “คณะก้าวหน้า” ของอดีตแกนน าอนาคตใหม่เดิม ทั้งธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ-ปิย

บุตร แสงกนกกุล จัดโรดโชว์ขายความคิดทั่วทุกภาค เพ่ือหาคนลงเลือกตั้งท้องถิ่นของกลุ่ม 
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“ช านาญ จันทร์เรือง” กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ที่รับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นระบุว่า ตอนนี้
เปิดรับสมัครผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ในนามคณะก้าวหน้าผ่านทางออนไลน์เท่านั้น เพราะต้องการความทันสมัย 
ซึ่งได้รับความสนใจพอสมควร 

คุณสมบัติคณะก้าวหน้ามาจากรากเดิมคือ อนาคตใหม่ คือศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย เดินตามแนว
การเมืองใหม่ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงโดยเด็ดขาด ไม่มีลักษณะผู้มีอิทธิพล เป็นเจ้าพ่อ ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เพราะไม่อยู่
ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง ต้องน าเสนอนโยบายเพราะเราลงพ้ืนที่มาตลอด รู้ว่า อปท.มี
ปัญหา เช่น ความโปร่งใส การขนส่งสาธารณะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม open government ปัญหาที่เขามีอยู่ในพ้ืนที่ก็
เสนอมาได้ 

คณะก้าวหน้า เตรียมชื่อที่จะใช้รณรงค์ “คณะก้าวหน้า” ต่อด้วย อปท.นั้น ๆ ในการหาเสียง เช่น คณะ
ก้าวหน้าเชียงใหม่ คณะก้าวหน้าอมก๋อย “เราจะให้แบรนด์คณะก้าวหน้าไปทั่วประเทศ เพราะ อปท.มีทุกตารางนิ้วของ
ประเทศไทย” ช านาญกล่าว 

ส่วนสนามท้องถิ่น กทม. คณะก้าวหน้า ปล่อยมือให้ “ก้าวไกล” เป็นฝ่ายจัดการเดินเกมแบ่งพ้ืนที่กันเล่นชัดเจน 
ขณะที่ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่า มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในการสรรหา การปัก

ธงส่งคนลงสมัครจะเดินตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเรา ดูข้อมูลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา การท าโพลเพ่ือให้เลือกได้
ถูกต้องว่าจะปักธงที่ไหน สเป็กของคนที่จะมาลงสมัครในนามก้าวไกลต้องเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้า พร้อมที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลง เข้าใจปัญหาประชาชน กทม.เป็นอย่างดี ตั้งใจท างาน มีนโยบายที่จะมาแลกเปลี่ยนกัน 

ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ ก็ต้องว่ากันตามยุทธศาสตร์ คณะกรรมการก าลังท างานกันอยู่ว่าจังหวัดไหนมีความพร้อมก็จะ
ท าตามขั้นตอนของพรรค 
“ด้วยหลักการท าให้เรารู้สึกว่า กทม.เป็นที่แรกที่เป็นศูนย์กลางของประเทศไทย มีการกระจายอ านาจเป็นจังหวัดแรก ๆ 
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งแรกปี 2518 แต่ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯยังไม่มีอ านาจในการตอบสนองคนกรุงเทพฯได้อย่าง
สมน้ าสมเนื้อ จึงคิดว่าการที่เราจะเขย่า ส.ก. ส.ข. และผู้ว่าฯ น่าจะเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับการ
ปกครองในหลายมิติ” 

ฟากประชาธิปัตย์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกเพียงว่า มีการก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ทั้ง กทม. ภาคใต้ ส่วนภาคอีสานจะมีการลงพ้ืนที่ รวมถึงภาคเหนือด้วย โดยก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่
ไว้เกือบ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของทุกภาคแล้วว่าใครจะเป็นผู้สมัคร 

ขณะที่ “ภูมิใจไทย” แน่นอนว่าต้องการปักหมุดท้องถิ่นในพ้ืนที่อีสาน และจะขยายอาณาเขตมาสู่ภาคใต้ 
เตรียมคนลง อบจ.ทั้งในจังหวัดระนอง สตูล พัทลุง อาจรวมถึงปัตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเมืองใหม่ของ “ภูมิใจไทย” โดยมี
ตระกูล “รัชกิจประการ” เป็นก าลังหลัก 

นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาภูมิใจไทยท าหนังสือสอบถามถึง กกต.ในระหว่างที่ต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ว่างลง และยังไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ที่ประสงค์แสดงตนว่าจะสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้จะสามารถหาเสียง เช่น ขึ้นป้ายแนะน าตัว จัด
เวทีปราศรัย แจกแผ่นพับ แนะน าตัวว่าตนจะสมัครรับเลือกตั้ง จะสามารถกระท าได้หรือไม่อย่างไร 

กกต.ตอบว่า สามารถด าเนินการได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
พรรคการเมืองเริ่มขยับปมเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ยังไม่ใช่ขยับใหญ่ ยังรอความชัดเจนจากผู้มีอ านาจ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-498217 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-498217
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30 ก.ค. 2020  

คณะก้าวหน้า ชี้ 4 อ านาจหน้าท่ี ส.ว. ปกป้องการสืบทอดอ านาจ 
 

 
 

คณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ส.ว. 250 คน กับ 4 อ านาจหน้าที่ เพ่ือภารกิจ “ปกป้องการสืบ
ทอดอ านาจ” 

1. การเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แทนที่จะเป็นการเลือกโดย ส.ส. 500 คนที่ผ่านการเลือกตั้งของ
ประชาชน แต่ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร 250 คน กลับมามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

2. ส.ว. มีสิทธิยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาขอ “ปลดล็อก” ยกเว้นการเลือกนายกฯ จากในบัญชีที่พรรคการเมืองน าเสนอ ซึ่ง
เป็นการเปิดทางไปสู่การมี “นายกฯ คนนอก” นั่นเอง 

3. ส.ว. มีอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

4. ส.ว. มีอ านาจในการประชุมร่วมกับ ส.ส. ในการตราและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ประเทศ จากเดิมที่ ส.ว. มีอ านาจเพียงถ่วงดุลหรือยับยั้งชั่วคราว และ ส.ส. มีอ านาจเด็ดขาดในการยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติได้ นั่นหมายความว่า หากรัฐบาลสืบทอดอ านาจต้องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติใดโดยเร็ว โดยไม่
จ าเป็นต้องง้อเสียงของ ส.ส. ก็สามารถใช้ช่อง “ฟาสท์ แทร็ค” ดันให้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ อาศัย
เสียง ส.ว.ยกมือให้ผ่านได้ง่ายๆ 
ในท้ายที่สุด ถ้าหากเราต้องการแก้ไขกติกาเกี่ยวกับ ส.ว. ทั้งหมดนี้ ก็ต้องด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส าเร็จหรือไม่ 
ก็ต้องอาศัยเสียง ส.ว. อีกอย่างน้อย 84 คน !!! 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/senator-protect-inheritance-power 
 
 
 
 
 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/senator-protect-inheritance-power
https://www.brighttv.co.th/news/politics/senator-protect-inheritance-power
https://www.brighttv.co.th/news/politics/senator-protect-inheritance-power
https://www.brighttv.co.th/news/politics/senator-protect-inheritance-power
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

รายงาน : จุดร้อน การเมือง จาก เยาวชน ‘ปลดแอก’ ระเบิด การเมือง 
 

 
 

ข้อเสนอ 3 ข้อจาก “เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่า หยุดคุกคามประชาชน ไม่ว่า แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไม่ว่า
ยุบสภามอบโอนอ านาจให้ประชาชน ด าเนินไปในลักษณะอันเป็น “ระเบิดเวลา”เป็นระเบิดเวลาซึ่งเด่นชัดยิ่งว่าประเด็น
ว่าด้วย “หยุดคุกคามประชาชน” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถปฏิบัติได้ทันทีไม่จ าเป็นต้อง “เตะถ่วง”ตัวอย่าง
จากสถานการณ์หลังการชุมนุมบนถนนราชด าเนินเมื่อตอนค่ าวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมว่า
รัฐบาลคิดอย่างไร ค าตอบเห็นได้จากท่ีประตูท่าแพ เชียงใหม่ แต่แล้วสถานการณ์คุกคามที่นครศรีธรรมราชก็ปรากฏ แต่
แล้วสถานการณ์คุกคามท่ีแพร่ก็ปรากฏ แต่แล้วสถานการณ์คุกคามท่ีบุรีรัมย์ มหาสารคามก็ปรากฏ 
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นค าถามไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กระนั้น ข้อเสนอซึ่งมีความแหลมคมและจะยิ่งทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ คือ ข้อเสนออันเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560เพราะนี่คือ รัฐธรรมนูญ “เจ้าปัญหา”เพราะนี่คือ รัฐธรรมนูญที่สร้างข้อกังขาตั้งแต่มีการคว่ าร่าง
ของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เมื่อปี 2558 อันเป็นรากฐานแห่งบทสรุปที่ว่า “เขาอยากอยู่ยาว”ยุทธศาสตร์อยู่ยาว
ของ คสช.จึงปรากฏผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ท าหน้าที่และประสบกับการต่อต้านตั้งแต่ก่อน
ท า “ประชามติ”และยิ่งเห็นรูปธรรมเด่นชัดเมื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง อย่าคิดว่าจะมีแต่พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าว
ไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย เท่านั้นที่หงุดหงิด 
แม้กระทั่ง พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย ก็หงุดหงิด ไม่พอใจ 

ข้อเสนอของ “เยาวชนปลดแอก” ในเรื่องอันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจึงเป็นการทะลวงไปยังหัวใจอันเป็นแก่นแกน
ของปัญหาอย่างแท้จริง เป็นการวาง “ระเบิด” อย่างเหมาะเจาะมีความพยายามจะเตะถ่วงและยื้อเวลาอย่างแน่นอน 
โดยผ่านคณะกรรมาธิการที่จัดท าข้ึนตามนโยบายเร่งด่วนที่แถลงต่อรัฐสภา“เร่งด่วน” แค่ไหน เพียงใดสังคมรับรู้ 

ข้อเสนอของ “เยาวชนปลดแอก” จึงมิได้เป็นการเสนออย่างไร้รากฐานในทางความคิดและในทางการเมือง
ตรงกันข้าม โยนเข้าไป “กลางวง”ขณะเดียวกัน ก็ได้รับการขานรับจากทุกการชุมนุมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 1 
สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รออย่างเดียวคือการประสานเสียงเข้าด้วยกันเท่านั้น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-29-763.jpg
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หากผ่านเดือนกรกฎาคมไป อุบัติการณ์แห่งแฟลชม็อบก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นปรากฏการณ์
ทางการเมืองยิ่งเข้าเดือนสิงหาคม ยิ่งร้อนแรง ความร้อนแรงจาก “เยาวชนปลดแอก” นั้นเองจะท้าทายต่อการเข้าร่วม
ของประชาชนในวงกว้างและจะส่งผลสะเทือนไปยังแต่ละพรรคการเมือง 
ทุกปลายหอกจะพุ่งเข้าใส่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2284420 
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29 ก.ค. 2563-13:28 น. 

แฟลชม็อบ : การต่อสู้ ระหว่างกลุ่ม  
"ฟันน้ านม" กับ "ฟันปลอม" 
 

 
นักศึกษาที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม "เยาวชนปลดแอก" (FreeYOUTH) เตรียมกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งใน

วันที่ 1 ส.ค. นี้ แม้ระบุว่า "ยังไม่ใช่การชุมนุมใหญ่" หลังครบก าหนด 2 สัปดาห์ที่พวกเขายื่น 3 ข้อเรียกร้องถึง 
"ผู้มีอ านาจ" แต่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และนักกิจกรรมการเมืองประเมินว่าความเคลื่อนไหวของเครือข่าย
นักศึกษาสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อชนชั้นน าโดยตรง และสุดท้ายอาจต้องเจรจาเพื่อจัดคว ามสัมพันธ์ทางอ านาจ
ใหม่ 

18 ก.ค. ถือเป็นจุดเริ ่มต้นภาคต่อของ "แฟลชม็อบ" ก่อนเกิดการชุมนุมย่อยและการจัดกิจกรรมเชิง
สัญลักษณ์ตามมาอีกอย่างน้อย 20 จุดภายในเวลาสัปดาห์เศษ ทั ้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั ้งในพื้นที่
สาธารณะและตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สิ่งที่สังคมเห็นคือ "ส านึกทางการเมือง" ของนักศึกษา แต่ภาพที่ยังไม่
ปรากฏแน่ชัดคือศูนย์กลางของขบวนการเคลื่อนไหว ฉีกขนบการชุมนุมทางการเมืองแบบในอดีต  

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรมการเมืองที่รู้จักในชื่อ "บก. ลายจุด" ให้ความเห็นว่าศูนย์กลางการ
เคลื่อนไหวที่กรุงเทพฯ แม้มีอิทธิพลต่อการเกิดแฟลชม็อบแบบดาวกระจายขึ้น แต่ไม่เป็นอิทธิพลต่อการสั่งการ 
ซึ่งเป็นธรรมชาติของคนกลุ่มนี้ "ภาษาวัยรุ่นเรียกว่าพอมีคนเปิดก็มีคนตาม ภาพที่เราเห็นตอนนี้คือดาวกระจาย
แบบตามกันไปโดยอิสระ... ผมว่ารัฐบาลประยุทธ์ยังเอาไม่อยู่นะ นอกจากเอาไม่อยู่ ยังประเมิน ไม่ถูกเลย แม้แต่
ผมเองยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่มาก ต้องรอดูอีกระยะหนึ่งเลย" นักกิจกรรมการเมืองวัย 52 ปีกล่าวกับบีบีซีไทย 

ย้อนกลับไปเมื่อเดือน ก.พ. นักเรียน นิสิต นักศึกษาจ านวนหนึ่งได้ออกมาชุมนุม "ทวงคืนความยุติธรรม" 
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่  (อนค.) ก่อนพัฒนาเป็นสารพัดข้อเรียกร้องซึ่งสะท้อนความ
กังวลใจต่อการฝากอนาคตของพวกเขาไว้ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ทว่าทุกความเคลื่อนไหวที่ปรากฏต้องถูกเก็บ -กดไว้ชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
(โควิด-19) 4 เดือนผ่านไป เยาวชนกลับมาอีกครั้ง ทว่าไม่ใช่ภายในรั้วโรงเรียน/มหาวิทยาลัย บางส่วนใช้ท้อง
ถนนเป็นพื้นที่ประกาศความคิดนักเคลื ่อนไหวต่อต้านคณะรัฐประหารรุ่นพี่จากปี 2549 ถึง 2557 อย่างนาย
สมบัติระบุว่า "การรักษาแนวร่วม" คือข้อพึงระวังเมื่อก้าวออกนอกมหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาผลกระทบของการ
เคลื่อนไหวแล้วไม่ไปท าลายแนวร่วม เพราะนอกจากจะไม่ได้คนมาเพิ่มแล้ว ยังต้องเผชิญกับแรงต้าน และอาจ
ปวดหัวหนักหากรัฐได้พลังแนวร่วมจากผู้ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวไป  
แปรพลังออนไลน์สู่ออฟไลน์ 

แม้ผ่านประสบการณ์จัดการชุมนุมและเปิดปฏิบัติการป่วนประสาทรัฐไทยมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ บก.ลาย
จุด ยอมรับว่าตื่นตาตื่นใจกับ "แฟลชม็อบ" เพราะเป็นการแปรพลังจากโลกออนไลน์สู่ออฟไลน์อย่างแท้จริง จาก
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เคยเห็นแฮชแท็กที่มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นที่มีขนาดเพียงพอจะปั่นให้มันขึ้นสู่ 5 อันดับยอดนิยมในทวิตเตอร์
ได้ "ต้องเข้าใจวิวัฒนาการในทวิตเตอร์ที่เด็ก ๆ ใช้กันเพราะเขาเบื่อสถานะตัวเองในเฟซบุ๊กที่มีพ่อแม่ มีผู้ใหญ่
ชอบมาตาม มาวุ่นวายกับชีวิตเขา ไม่มีความเป็นส่วนตัว เขาจึงหนีจากรูปแบบเครือข่ายเฟซบุ๊กเข้าไปในทวิต
เตอร์ เขาจึงไม่ใช้หน้าจริง และใช้เป็นพ้ืนที่ปลดปล่อยความคิดจินตนาการของเขา แล้วมันก็โตมา ถึงจุดหนึ่งจาก
ความเป็นอวตารมาเล่นอยู่ในออฟไลน์ ผมคิดว่านี่เป็นภาพที่น่าประทับใจและน่าสนใจว่าเขาสามารถออกมาจาก
คอมพิวเตอร์ได้" นายสมบัติ ผู้มีบุตรสาวในวัยไล่เลี่ยกับ "แฟลชม็อบ" กล่าว  
"ฟันน้ านม" VS "ฟันปลอม" 

หาก "ทีวีจอสี" คืออาวุธส าคัญในการสื่อสารความคิดของแกนน า "ม็อบเหลือง-แดง-นกหวีด" ในรอบ 15 
ปีที่ผ่านมา เฟซบุ๊กไลฟ์และแฮชแท็กก็เป็น "อาวุธใหม่" ของเครือข่ายนักศึกษาที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม -กระตุ้น
อารมณ์ร่วมได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ตัวไม่ได้อยู่ในสถานที่ชุมนุมก็ "ม็อบออนไลน์" ได้ แต่ถึงกระนั้ นนายสมบัติยืนยัน
ว่าจ านวนคนบนถนนยังมีความส าคัญ และขึ้นอยู่กับรัฐว่าจะรอจนเห็นจ านวนนั้นหรือไม่  เขาคาดการณ์ว่าเมื่อ
กระแสสูงมาถึง คนที่ดูไลฟ์อยู่จะปิดคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ แล้วลงถนน แต่เรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนาน  
"เป็นการต่อสู้ที่เขาเรียกกันว่า 'ฟันน้ านมกับฟันปลอม' กลุ่มฟันปลอมอย่างไรก็ต้องซัดกลุ่มฟันน้ านมแน่นอน แต่
มันจะมีคนอีกกลุ่มที่ไม่เป็นทั้งฟันปลอมและฟันน้ านม คนพวกนี้รอดูท่าทีว่าเรื่องจะเป็นอย่างไร ใครก็แล้วแต่ที่ได้
คนตรงกลางไปมากที่สุดหรือได้ไปทั้งหมด ก็จะเกิดภาวการณ์หน่วงเหนี่ยวคู่ต่อสู ้ ถ้ารัฐไม่มีก ารสนับสนุนจาก
ประชาชนก็จะไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ดังนั้นต้องไม่ลืมว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีแค่คู่ต่อสู้ หรือพวกเราเท่านั้น" นาย
สมบัติกล่าว 

สอดคล้องกับมุมมองของ ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เห็นว่าความเคลื่อนไหวบนท้องถนนของนิสิตนักศึกษาพุ่งเป้าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง แม้สอดคล้องกับความต้องการของคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ทว่าบางส่วนอาจยัง "รอดู" ไม่ได้เข้าร่วมการ
ชุมนุมอย่างจริงจัง เพราะไม่มั่นใจว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไร และจะน าไปสู่อะไร  
สร้าง "ปีแห่งความเปลี่ยนแปลง" แทน "การต่อสู้ครั้งสุดท้าย" 

ข้อเสนอของนักวิชาการรายนี ้ต่อเครือข่ายนักศึกษาคือต้อง "สร้างกระบวนการความเปลี่ยนแปลง" 
เพราะจะท าให้ "นิ่ง แน่วแน่ รอบคอบ และยืดหยุ่นขึ้น" พร้อมแสดงความกังวลว่าหากไม่มองเป็นกระบวนการ
แล้วผลักดันทั้งหมดลงไป ผลอาจไม่เป็นดังคาด เช่น กรณี "อาหรับสปริง" ที่ตื่นเต้นกันทั้งโลกเพราะเป็น "ภาพ
ใหม่" เมื่อประชาชนลุกฮือขึ้นมาขับไล่รัฐบาล จากจุดเริ่มต้นที่ประเทศตูนีเซียในปี 2553 ได้เกิดพฤติกรรมลอก
เลียน-ลุกลามไปหลายประเทศในแถบตะวันออกกลาง สุดท้ายก็เกิดความจลาจลวุ ่นวาย แล้วกลับมาเกิ ด 
"อาหรับสปริงรอบ 2" ในปี 2562 "อย่าเพิ่งคิดว่าจะต้องชนะในเร็ววัน หรือคิดว่าต้องยกระดับหากภายใน 2 
สัปดาห์ ไม่ได้รับค าตอบ เพราะการต่อสู้ไม่เคยมีค าว่าครั้งสุดท้ายวันสุดท้าย แต่เป็นกระบวนการที่ต้องท ากันยาว 
ๆ" ศ.ดร. อรรถจักรกล่าว 

เขาชี้ชวนให้นักเรียกร้องประชาธิปไตยรุ่นเยาว์นึกถึง "ปีแห่งความเปลี่ยนแปลง" เพราะการยุบสภาตาม
ข้อเรียกร้องของนักศึกษาอาจไม่เกิดขึ้นใน 3-6 เดือนนี้ เนื่องจากมีอ านาจอีกมากคอยค้ ายันรัฐบาลอยู่ สุดท้าย
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การท าให้คนทั่วไปที่ยังลังเลต่อความเปลี่ยนแปลงเห็นว่า "ตัวเหนี่ยวรั้งสังคมไทยคือรัฐบาล" และ "รัฐธรรมนูญ
คือปัญหาขวางกั้น" ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาก็จะน าไปสู่การจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจใหม่ได้  
ติง "วีรชนเอกชน" อาจท าขบวนการเสียหาย 

หลังเฝ ้าส ัง เกตการณ์ปฏิบัต ิการการเมืองบนท้องถนนของเครือข ่ายนักศึกษาที ่เต ็มไปด้วยความ
สร้างสรรค์ ศ.ดร. อรรถจักร์ พบความเสี่ยงบางประการจาก "อารมณ์ที่พุ่งพล่าน" ของแกนน าและแนวร่วม
บางส่วน จึงแนะให้ประเมินแต่ละจังหวะเดินเล็ก ๆ ในก้าวใหญ่ คาดการณ์ฉากทัศน์ที ่จะเกิดขึ ้น และอย่า
ขับเคลื่อนด้วย "ความห้าว" หรือความปรารถนาดีกับแรงของคนหนุ่มสาวเท่านั้น  "ในขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา 
2516 ตอนอาจารย์เสกสรรค์ (ประเสริฐกุล ผู้น านักศึกษาในขณะนั้น) ขึ้นเวที จะมีหน่วยหนึ่งประจ าบนตึกโดม
คอยส่งข่าวตลอดเวลา คือต้องรอบคอบหนักเลย" นักวิชาการผู้เติบโตมาในยุค "ขบวนการนักศึกษาเบ่งบาน" 
ย้อนความหลัง 

หากความฝัน-ความหวังของผู้ชุมนุมคือการ "สร้างสังคมที่ดีขึ้น" ภายใต้อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยที่
แท้จริง กระบวนการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับสังคมการเมืองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในทัศนะของ
อาจารย์อรรถจักร์ ดังนั้นนอกจาก "แกนน า" ยังต้องมี "แกนนอน" ที่ตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่อาจ
ส าเร็จได้ด้วยการลงมือท าของคน ๆ เดียว "หวังว่าเครือข่ายที่นักศึกษาจะสร้างขึ้นจะช่วยลดแรงผลักของ 'วีรชน
เอกชน' ลดแรงผลักของการอยากได้ซีน (ชิงความเด่นดัง) ของปัจเจกชนลง.. จริงอยู่ที่วีรชนเอกชนมีความหมาย  
แต่ในประวัติศาสตร์ วีรชนเอกชนจ านวนมากได้เสียสละไปอย่างไร้ค่า หรือกระทั่งท าให้ขบวนการต้ องเสียหาย" 
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ระบุ 

ขณะที่นายสมบัติใช้เวลาครู่หนึ่งในการจินตนาการผลกระทบหาก "วีรชนเอกชน" ปรากฏกายขึ้นกลาง 
"ม็อบนักศึกษา" แล้วน าเสนอเนื้อหา "หมิ่นเหม่" ชนิดที่ผู้น าการชุมนุมไม่อาจควบคุม ด้านหนึ่งอาจท าให้คนกังวล
แล้วไม่กล้าเข้าร่วมชุมนุม หรือท าให้ขบวนดูอันตรายเกินไป ขณะที่อีกด้านอาจเกิดความเคยชิน เพราะผู้ชุมนุม
มาเป็นพัน แต่มีคนแบบนี้โผล่มา 1-2 คน "ถ้าแนวร่วมกว้างพอ ความผิดพลาดเล็กน้อยหรือจุดอ่อนเล็กน้อยไม่
สามารถท าให้ขบวนใหญ่คว่ าได้ แต่ถ้าแนวร่วมยังแคบยังเล็กอยู่ การพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอา จส่งผลให้ไปต่อ
ไม่ได้" นายสมบัติ อดีต "แกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง" กล่าว  
"ภาษาม็อบยุค 4.0" สะท้อนช่องว่างระหว่างรุ่น 

ส่วน "ภาษาม็อบยุค 4.0" ที่คนต่างวัยติติงว่ารุนแรง ก้าวร้าว สุดโต่งนั้น ทั้งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
และนักกิจกรรมการเมืองเห็นตรงกันว่าเป็นภาษาปกติที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนรุ่นนี้ และสะท้อนว่าคนรุ ่น
ใหม่อยู่นอกกรอบคิดแบบเดิม ไม่ยอมรับค่านิยมเดิมเรื่องล าดับชั้นทางสังคมและการสยบยอมต่ออ านาจ   

นายสมบัติยกตัวอย่างค าว่า "สาด" หรือ "สัส" ถ้าคุยในหมู่เพื่อนฝูง ค าพูดนี้ไม่มีความรู้สึกหยาบเลย แต่
แน่นอนว่าคนรุ่นก่อนไม่มีค านี้ "มันถูกลดทอนความหยาบลงมาแล้ว แต่คนที่เคยใช้ค าว่า 'สัตว์' ก็จะรู้สึกว่าค านี้
เท่ากับค านั้น แต่จริง ๆ มันไม่เท่ากับค านั้นนะ ผมคิดว่ามันมีแก็ป (ช่องว่าง) ของรุ่นอยู่ และยากที่เด็กจะไปตาม
อธิบายกับผู้ใหญ่" เหมือนเรื่องพื้นฐานอย่างกรณีเด็กนักเรียนหญิงไม่อยากไว้ผมสั้นทรงเหนือติ่งหู ที่ถูกผู้ใหญ่ด่า
ว่าอยากมีครอบครัวแล้วหรือ 
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ขณะที่ ศ.ดร. อรรถจักร์กล่าวว่า ขบวนการนักศึกษาในยุค 14 ตุลา ก็เรียกขาน "3 ทรราช" - จอมพล
ถนอม กิตติขจร, จอมพลประภาส จารุเสถียร และ พ.อ. ณรงค์ กิตติขจร - ด้วยค าน าหน้าชื่อไม่ต่างจากที่ปรากฏ
ในปัจจุบัน เพียงแต่ครั้งนั้นคนทั้งสังคมตกผลึกร่วมกันแล้วว่าให้ขับไล่ 3 นายทหารนี้ออกไป ส่วนครั้งนี้เข้าใจว่า
นักศึกษาพยายามแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาต่อ "สิ ่งที่เขาเกลียดชัง" แต่ประเด็นที ่ต้องพิจารณาคือ
สถานการณ์ในวันนี้ไม่เหมือนเดิม เพราะความสัมพันธ์เชิงอ านาจในระดับบนเปลี่ยนไปมาก โจทย์จึงอยู่ที่การท า
ให้สังคมเห็นว่า "ม็อบไม่ล้ าเส้น แม้ใจล้ าเส้นก็ตาม" เพ่ือเรียกพลังสนับสนุนจากคนที่ยังไม่กล้าแสดงออก  
ทางเลือกของชนชั้นน า ปรับตัว หรือ แซะขบวนการ นศ. 

นักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องชนชั้นน า และเป็นผู้เขียนหนังสือ "การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้น าไทย
ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2475" ยอมรับว่า ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาระลอกนี้สร้างแรงสั่นสะเทือน
ต่อชนชั้นน าโดยตรง ทางเลือกของคนข้างบนจึงอยู่ระหว่างพยายามปรับตัวเพื่อรักษาสถานะความเป็นชนชั้นน า
ต่อไป หรือจ้องแซะและป้ายสีขบวนการนักศึกษา หากท าส าเร็จก็อาจหยุดความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
ได้ 1-2 ปี แต่ถ้าวันหนึ่งแซะไม่ติดแล้ว ก็อาจมีการตัดสินใจ "ล้างมวลชน ก่อนล้างคนของตัวเอง"  "ถ้าเหตุการณ์
เดินไปถึงจุดที่มีการล้อมปราบนักศึกษา ก็เป็นเรื่องยากที่จะหาคน หรือหาใครมาเล่นบท 'ผู้ปกป้องประชาธิปไตย ' 
เนื่องจากเครือข่ายชนชั้นน ายุคปัจจุบันได้ผูกพันกันอย่างแน่นหนา" ศ.ดร. อรรถจักร์กล่าว  
อาการสะดุ้งกับข้อความของ นศ. คือ "เพดานของเรา" 

กับประเด็น "ล่อแหลม-ล่อเป้า" ที่มีให้เห็นประปรายในระหว่างการชุมนุมของนักศึกษา จนมีค าเตือนจาก
เจ้าหน้าที ่ร ัฐและฝ่ายอนุรักษนิยมให้ระมัดระวังการกระท าอัน "มิบังควร" ขณะที ่บางส่วนก็ตั ้งค าถามว ่า 
"ก้าวหน้า" หรือ "ก้าวล่วง"  ทว่าหากใช้ผ่านสายตาของนายสมบัติเพ่งมองไปยังเครือข่ายนักศึกษา เขาเห็นว่า 
"เด็กเขาก็แสดงออกในสิ่งที่เขาคิด... ถามว่าท าไมเราถึงรู้สึกหวั่ นไหว ตกอกตกใจ หรือสะดุ้งเวลาเห็นข้อความ
บางข้อความ เพราะว่าจุดที่เราสะดุ้งนั้น มันไม่ใช่จุดของเด็ก มันเป็นจุดของเราเอง เป็นเพดานของเรา แต่เด็ก
เขาไม่เห็นเพดาน เขายังไม่มีเพดาน ส่วนพวกเราที่ผ่านชีวิตมาแล้ว เราเห็นเพดาน หรือเราเห็นเส้นที่ห้ามแตะ 
ห้ามเกิน เป็นเส้นตัด" 

ในระหว่างเข้าร่วม "แฟลชม็อบ" ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน เด็กนักเรียนหญิงชั ้น
มัธยมปลายซึ่งเดินทางมาร่วมชุมนุมเพียงล าพัง ได้รับกระดาษเอสี่จากผู้จัดกิจกรรม ก่อนน ามาชูไว้เหนือศีรษะ 
ปรากฏ "ข้อความที่อาจเป็นปัญหา" บนกระดาษแผ่นนั้น 

ก่อนหน้านี้ นายทิวากร วิถีตน วัย 47 ปี ถูกควบคุมตัวนาน 13 วันภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ หลังจากสวมเสื้อยืดที่มีข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์  ขณะที่นิสิตสายวิทยาศาสตร์ ชั้นปี 2 ม.
เกษตรศาสตร์ กลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์เข้าร่วม "แฟลชม็อบ" ทั้งในรอบต้นปี และรอบล่าสุด ระบุว่า พวกเขา
เข้าร่วมชุมนุมด้วยพลังความโกรธแค้นต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นการสานต่อจากทวิตเตอร์ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจัง 
ไม่ใช่แค่คุยกันเองในทวิตภพ แต่บางส่วนยอมรับว่าไม่สบายใจที่เห็น "ข้อความสุ่มเสี่ยง" บางอัน จึงอยากให้เน้น
เนื้อหาสาระมากกว่าความสะใจ หากการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะของ "ม็อบมุ้งมิ้ง" แนบชิด-ติดเพดาน ย่อมสั่ง
สมความไม่พอใจในหมู่ชนชั้นน า ความเคลื่อนไหวบนท้องถนนย่อมกลายเป็นสนามทดสอบความอดทนระหว่าง
ฝ่ายนักศึกษากับฝ่ายอนุรักษนิยม 
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"โดยธรรมดาของทุก ๆ เรื่อง ในการเคลื่อนไหวทางสังคมมันจะมีการขยับเส้น หรือขยับเพดานให้สูงขึ้น 
มันอาจไม่ใช่เรื่องของการที่จะรื้อหลังคา รื้อเพดานออกไป แต่เป็นการขยับเส้นเพื่อให้มีพื้นที่ที ่มันโล่งขึ้น เรา
สามารถที่หายใจ หรือพูดถึงสิ่งที่มันกว้างกว่าเดิมได้" นายสมบัติบอก  
ส่วนความรุนแรงเชิงความคิดจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงเชิงกายภาพเมื่อไรและอย่างไรนั้น นายสมบัติ ผู้ถูกขนาน
นามว่า "นักปฏิบัติการสันติวิธีเชิงสร้างสรรค์" เห็นว่าขณะนี้ยังเป็นการประลองก าลังกัน หรือโชว์หน้าตักกัน ดูว่า
แต่ละคนมีหน้าตักเท่าไร ค าถามคือรัฐมีความชอบธรรมที่จะตีเส้นที่จุดไหน ดังนั้นเชื่อว่าท้ายที่สุดจะเกิดก าร
ต่อรองและเจรจากัน เพราะถ้าเดินสุดทางก็จะเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายรับไม่ได้ แต่ไม่ขยับเลยก็ไม่ได้ ดังนั้นคุณต้อง
ขยับ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4602033 
 

  

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4602033
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29 ก.ค. 2563-14:07 น. 

วิเคราะห์การเมือง - เส้นสน ปรับ ครม.  
ชัยชนะ ของ “กลุ่ม 3 ป.” ต่อ พลังประชารัฐ  

 
 

เส้นสน ปรับครม. - บทสรุปต่อชัยชนะของ“กลุ่ม 3 ป.”ในการปรับครม.น่าศึกษา  
เป็นบทสรุปที่ในที่สุด การช่วงชิงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของ  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

ประสบความล้มเหลว เพราะในที่สุดก็ตกอยู่ในมือ นายสุพัฒน์พันธุ์ พันธุ์มีเชาวน์ แสดงให้เห็นว่า แม้ภายใน
พรรคพลังประชารัฐ จะผลักดันอย่างไร แต่เมื ่อถึงขั ้นตอนสุดท้าย  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ก็เห็นด้วย
กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ตรงนี้คือรูปธรรมแห่งชัยชนะของ“กลุ่ม 3 ป.” 

ค าถามอันตามมาคือ เมื่อเป็นชัยชนะของ “กลุ่ม 3 ป.”แล้วใครที่พ่ายแพ้ ณ เบื้องหน้า คนที่กลายเป็นผู้
แพ้อย่างหมดรูปและอย่างต่อเนื่องคือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพราะแพ้ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ยัง
กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมาดหมายกระทรวงพลังงานแต่ก็ไม่เคยได้ กระนั้น หากเห็นว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง
กิจ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แล้วการอ าลาจากกระทรวงพลังงานของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จะประเมินอย่างไร  

เป็นความพ่ายแพ้เหมือนกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หรือไม่  
ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การรุกไล่ต่อ “กลุ่ม 4 กุมาร”เป็นเรื่องอึกทึกในทางการเมือง เป็นการรุกไล่

ตั้งแต่ให้พ้นไปจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค ให้พ้นไปจากต าแหน่งเลขาธิการพรรค กระทั่งจ าใจต้องยื่นใบลาออก
จากสมาชิกภาพ แห่งพรรคพลังประชารัฐวันดีคืนดีก็ถูกบีบให้อ าลาต าแหน่ง“รัฐมนตรี” หากทั้งกระบวนการถือ
เป็นชัยชนะของ“กลุ่ม 3 ป.” ชัยชนะทั้งหมดนี้ก็อยู่บนซากปรักหักพังแห่ง ความพ่ายแพ้ของหลายคนภายใน
พรรคพลัง ประชารัฐ 
ไม่ว่าจะชื่อ“อุตตม” ไม่ว่าจะชื่อ“สุริยะ” 

ดูเหมือนจะเป็นชัยชนะของ“กลุ่ม 3 ป.”แต่ก็น่ากลัวอย่างยิ่งกับชัยชนะ เพราะตลอด 2 รายแห่งการ
ต่อสู้ เราเห็นบาดแผลปรากฏขึ้นกับ “กลุ่ม 4 กุมาร” เราเห็นบาดแผลปรากฏขึ้นกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  
“บาดแผล” นี้น่าจะประทับอยู่อย่าง ยาวนาน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4601213 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4601213
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/col06p1-28.jpg
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วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 - 14:12 น. 

บทน า : เสียง‘คนรุ่นใหม่’ 
 

 
 

เกิดการชุมนุมของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้ใฝ่หาประชาธิปไตย แพร่กระจายไปทั่วประเทศ และ
ยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่ แก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภาเลือกตั้งใหม่อย่างเป็นธรรม และยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ก าจัดท าลายฝ่ายที่เห็นต่าง ฝ่ายความมั่นคงอาจจะมองว่า ผู้ออกมาชุมนุม อยู่ภายใต้การชี้น าของพรรคการเมือง เป็น
การ “จูงจมูกเด็ก” โดยพรรคการเมือง แต่เหตุการณ์จะคลี่คลายตัวเองออกมาในที่สุดว่า ข้อกล่าวหาของฝ่ายความม่ันคง
เป็นจริงหรือไม่ 

สาเหตุของการชุมนุม ชัดเจนว่า เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ที่สะท้อนออกในข้อเรียกร้อง 
3 ข้อ ระบอบการเมืองในปัจจุบัน แม้มีการเลือกตั้ง แต่กฎกติกา ถูกบิดเบือน ดีไซน์เพื่อบุคคลบางคนและบางฝ่าย ท าให้
พรรคที่ได้เสียงข้างมากไม่ได้ตั้งรัฐบาล การเลือกตั้งท้องถิ่นถูกแช่แข็งไว้กว่า 6 ปีแล้ว ในเรื่องกฎหมายนั้น ทุกวันนี้เสียง
วิพากษ์วิจารณ์การออกกฎหมาย การใช้กฎหมาย ดังกระหึ่มไม่เพียงในประเทศ แต่ระดับนานาชาติก็เป็นที่ทราบกัน 

มีผู้รวบรวมข้อมูล ระบุว่า ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา หากไม่มีการรัฐประหาร คนไทยเราจะมีสิทธิหย่อนบัตร
เลือกตั้งได้ 5 ครั้ง นั่นคือ เลือกตั้งทั่วไป, เลือกตั้งนายก อบจ., เลือกสภาจังหวัด, เลือกนายก อปท. และเลือกสภา อปท. 
โดยอ้างเหตุผลว่า ท้องถิ่นมีการทุจริตกันมาก แต่ตัวเลขที่มีการเปิดเผยออกมา กลับตรงกันข้าม งบประมาณถูกเก็บไว้ที่
ส่วนกลาง ตัดทอนอ านาจการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน กลายเป็นรัฐราชการที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ตนเอง ขาด
ศักยภาพและความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้ประชาชน 

ผู้ถืออ านาจรัฐ ต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไป โดยมีทางตันที่สุ่มเสี่ยงรอคอยอยู่ เพราะสภาพเศรษฐกิจที่
เสียหายจากการที่ประเทศมุ่งไปในทิศทางของการผูกขาดอ านาจ หรือจะปลดล็อก แก้รัฐธรรมนูญ คืนอ านาจให้
ประชาชน จัดท ากติกาที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เลือกตั้งทุกระดับ ให้กลไกสังคมทุกมิติ เดินหน้าไปภายใต้หลักการที่
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง วิกฤตความไม่พอใจของคนรุ่นใหม่ บ่งบอกว่าประเทศก าลังเดินไปในเส้นทางที่พวกเขาไม่ไ ด้มี
ส่วนก าหนด และไม่ม่ันใจในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2282895 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2282895
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3-4.jpg
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29 ก.ค. 2020 - 19:32 น. 

ม็อบเยาวชนปลดแอก ในมุมมอง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
“รัฐบาลต้องฟังเสียงคนรุน่ใหม่” 

 
สปริงนิวส์สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อดีตผู้น านักศึกษา ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ถึง

ปรากฏการณ์ม็อบเยาวชนปลดแอก การชุมนุมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจารย์มองว่า สิ่งที่นักศึกษาเรียกร้อง มีเหตุผล 
และรัฐบาลก็ต้องรับฟัง 

ปรากฏการณ์ม็อบคนรุ่นใหม่ ที่กระจายไปในหลายพื้นท่ี สิ่งที่เกิดข้ึนนี้ ก าลังบอกอะไรกับสังคมไทย ? 
สปริงนิวส์สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจ าฯ คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายความ
ยั่งยืน และบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งในฐานะที่เขาเคยเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) อดีตผู้น านักศึกษาในเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ปี 2535 ท าให้สิ่งที่เขาวิเคราะห์และเสนอแนะ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะสิ่งที่บอกเล่า เกิดจากการเรียนรู้ด้วยชีวิต สั่งสมเป็นประสบการณ์ หล่อหลอมมาจากการต่อสู้ ความเจ็บปวด 
ความคาดหวัง ฯลฯ และได้ถ่ายทอดออกมา ผ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้  
สปริงนิวส์ : จากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่ตอนนี้มีกระจายไปหลายพื้นที่ และหลายสถาบันการศึกษา 
หากให้วิเคราะห์ คุณคิดว่า มีจุดเริ่มต้นจากอะไร ? 

ผศ.ดร.ปริญญา : ผมคิดว่านี่คือภาคต่อของแฟลชม็อบ ที่เป็นการแสดงออกของนักศึกษาในช่วงก่อนการแพร่
ระบาด (โควิด-19) หลังจากมีการยุบพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไป แต่ผมไม่ได้หมายความว่า คนที่ออกมาตอนแฟลชม็อบ
หรือตอนนี้ จะเลือกพรรคการเมืองพรรคนั้นกันทุกคนนะครับ 
แต่ถ้ามองย้อนไปที่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ก็เริ่มตั้งแต่ปี 2549 นักศึกษา ถ้าตอนนี้อยู่ปี 1 เขาก็เห็นความขัดแย้ง
ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ถ้าอยู่ปี 2 เห็นความขัดแย้งมาตั้งแต่ 5 ขวบ อยู่ปี 3 ปี 4 ก็ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ 7 ขวบ แล้วเห็นแบบนี้
มาตลอด 14 ปี 

พอมีการเลือกตั้ง จึงเกิดความคาดหวังว่า จากนี้ไปบ้านเมืองจะกลับสู่ภาวะปกติ แต่ปรากฏว่า รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ออกแบบมาให้ใน 5 ปีแรกหลังเลือกตั้ง จะมี ส.ว.ที่ คสช. แต่งตั้ง มาเป็นคนเลือกนายกฯ… 
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สิ่งที่รอคอยมานาน เลือกตั้งครั้งแรก ประเทศจะกลับมาเป็นปกติ ปัญหาทั้งหลายตั้งแต่เขาอายุ 4 – 5 ขวบ จนบัดนี้เข้า
มหาวิทยาลัย มันจะผ่านไป แต่ปรากฏว่า มันไม่ผ่านไป 
ดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องมองนิสิตนักศึกษาแบบเข้าใจว่า เขาย่อมต้องมีความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ พอมีเลือกตั้งเขาอาจจะเลือก
ในแบบซึ่งแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ เพราะเขาอยากเห็นสิ่งที่มันแตกต่างออกไป 
แต่ก็ดันเกิดการยุบพรรคพรรคนี้ ซึ่งในทางกฎหมายผมมองว่าไม่น่าจะถึงขั้นนั้น ในทางการเมือง ยิ่งไม่น่า ให้เขาสู้ในสภา
ดีกว่า ยุบแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะ มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของแฟลชม็อบ แล้วตอนนี้ก็คือภาคต่อ 
ผมจึงอยากให้รัฐบาลมองการแสดงออกอย่างเข้าใจ อย่าไปกีดกัน ขัดขวาง จับกุม เพราะมันจะท าให้ปัญหาลุกลามหนัก
กว่าเดิม 

ผมคิดว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านนายกฯ ต้องรับฟังแล้วต้องรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่ท าให้เขารู้สึกแบบนี้ เรื่องนี้ต้อง
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะการชุมนุมต่างๆ มันมีท่ีมาจากความคับข้องใจ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านมีฐานะที่ใกล้เคียงหรือเทียบเคียงได้กับสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือว่า คุณทักษิณ ชิน
วัตร เคยเป็นมาก่อน คือเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้ง 
ในสมัยคุณทักษิณ ก็มีคนเอาทักษิณ ไม่เอาทักษิณ มีคนชอบคุณยิ่งลักษณ์ ไม่ชอบคุณยิ่งลักษณ์ 
แล้วตอนช่วงต้นปีที่มีวิ่งไล่ลุง ก็มีเดินเชียร์ลุง ถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาให้ดี เรื่องของม็อบขับไล่นายกฯ ก็จะยิ่งลุกลามและ
ผมเรียนว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่าไปกีดกันเขา อย่าไปห้ามไม่ให้เขาแสดงออก ถ้านักศึกษาไปนอก
มหาวิทยาลัย ก็ยิ่งไม่ปลอดภัย ให้พวกเขาแสดงออกในรั้วมหาวิทยาลัยดีแล้วครับ 
สปริงนิวส์ : คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง กับข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอก  3 ข้อ คือ 1. ยุบสภา 2. อย่า
คุกคามประชาชน และ 3 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ? 

ผศ.ดร.ปริญญา : ผมว่าข้อที่รัฐบาลท าได้ง่ายที่สุดก็คือ ข้อที่เขารู้สึกว่าถูกคุกคาม คือที่ผ่านมา อาจจะมีบางส่วน
ที่ไม่ใช่การคุกคาม แต่เป็นการไปติดตามเพ่ือหาข่าว ทั้งต ารวจ สันติบาล หน่วยข่าวกรองของทหาร 
นักศึกษาเมื่อรู้ว่าถูกตาม ทั้งที่เจตนาอาจเป็นไปเพ่ือติดตามหาข่าว แต่นักศึกษารู้สึกว่า นี่เป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพ 
หรืออาจไปคุกคามจริงๆ ก็เป็นไปได้ ใช่ไหมครับ 

ดังนั้นผมคิดว่าเรื่องแรกรัฐบาลต้องท าให้ความรู้สึกแบบนี้หมดไป แล้วก็มองการชุมนุมเป็นการแสดงออก ชุมนุม
ในขอบเขตรัฐธรรมนูญ คือไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เป็นการแสดงออกตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ และตาม
ระบอบประชาธิปไตย ก็ส่งเสริมไปเลย แทนที่จะไปกีดกันปิดกั้น 
แล้วต ารวจไม่ควรไปปะทะกับนักศึกษา คือเข้าใจว่าต ารวจก็ถูกใช้ ถูกสั่ง แต่ว่าวิธีการอย่างนี้จะท าให้สถานการณ์แย่ลง 

เรื่องที่สอง ผมคิดว่า รัฐธรรมนูญมีมูลเหตุให้คนรู้สึกว่า ต้องแก้ เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ เมื่อเทียบกับฉบับอ่ืนๆ ที่ผ่านมา แม้จะมีการท าประชามติ แต่ว่าฝ่ายที่เขาเห็นต่าง เขาก็แสดงออกไม่ได้ โดน
ด าเนินคดีไปก็หลายคดี เนื้อหาข้างในก็มีปัญหา โดยเฉพาะ 5 ปี หลังเลือกตั้ง มันชัดเจนว่า ส.ว. ก็คือสิ่งที่มาแทน สนช. 
มีบทบาทอ านาจหน้าที่เหมือนกัน คือเลือกนายกฯ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จะเชียร์รัฐบาล หรือไม่เชียร์
รัฐบาล จะชอบนักศึกษา หรือไม่ชอบนักศึกษา แต่เนี่ยคือข้อเท็จจริง ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุและเป็นประเด็นส าคัญ 
ดังนั้นรื่องการแก้รัฐธรรมนูญผมคิดว่า มีมูลเหตุให้เรียกร้อง รัฐบาลต้องฟัง และต้องฟังอย่างตั้งใจ เพ่ือน าไปสู่การเเก้
ปัญหา ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตย แต่เราต้องเห็นต่างกันภายใต้กติกา แต่ถ้ากติกามีปัญหาซะ
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เอง เขาอยากแก้ก็ต้องฟังเขา เพราะกติกานี้เขาไม่มีส่วนรวม แล้วเนื้อหามีความไม่เป็นธรรมอยู่ ถ้ากติกาไม่เรียบร้อย 
การอยู่ร่วมกันในแบบเห็นต่างกันภายใต้กติกา มันก็ล าบาก ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องฟัง ท่านนายกฯ ต้องฟังในสิ่งเหล่านี้ 
สปริงนิวส์ : ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญ ปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเรื้อรังต่อไป ? 

ผศ.ดร.ปริญญา : ตอนนี้เห็นจะแก้รัฐธรรมนูญล าบาก เพราะต้องมี ส.ว. 1 ใน 3 เห็นด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ
ต่างๆ ที่ผ่านมา ขอเพียงมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภา คือ ส.ส. และ ส.ว. ก็แก้รัฐธรรมนูญได้แล้ว แต่ฉบับนี้เขาวาง
กลไกเอาไว้ว่า ไม่ให้แก้ ถ้าหาก คสช. ไม่เห็นด้วย โดยต้องการเสียง ส.ว. ถึง 1 ใน 3 แล้วยังมีด่านอ่ืนๆ อีก 

ก่อนหน้านี้ก็คิดกันว่า คงต้องรอให้ ส.ว. ชุดแรก หมดวาระไปก่อน ให้มี ส.ว.มาตามปกติถึงจะมีโอกาสในการแก้ 
แต่ดูเหมือนนักศึกษาเขาจะไม่รอน่ะซิ ผมคิดว่าก็เป็นข้อที่ต้องรับฟัง  ยกตัวอย่าง รัฐธรรมนูญ ปี 2534 หลังเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ก็แก้ทันที 4 ประเด็นเลย นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. ประธานสภาผู้แทนฯ ต้องเป็นประธานรัฐสภา อ านาจ 
ส.ว. ที่มันเลยเถิดก็ตัดออกไป ในปี 2538 ก็มีการแก้ไขใหญ่… และแม้ว่าจะแก้แล้ว แต่ในปี 2539 ก็ยังมาตั้งต้นร่างใหม่
ทั้งฉบับ จนมาเป็นรัฐธรรมนูญ ปี 2540 
สปริงนิวส์ : ช่วงพฤษภาทมิฬ ปี 2535 หลายคนมองว่าเป็นการชุมนุมที่กดดันรัฐบาลได้ส าเร็จ จนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในฐานะที่คุณเป็นผู้น านักศึกษาในช่วงเวลานั้น มีความคิดเห็นอย่างไรกับความเข้าใจเช่นนี้ และมี
ข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ที่ต้องการบอกเล่า ? 

ผศ.ดร.ปริญญา : เดือนพฤษภาคม ปี 2535 มีคนเสียชีวิต 44 ศพ เพราะถูกปราบ แล้วผู้สูญหาย ที่เชื่อว่า
เสียชีวิตทั้งหมด ก็มีประมาณ 200 – 300 ราย ผมถามว่า เราต้องมาตายกันอีกไหม ผมคิดว่ามันน่าจะพอ 
และผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาในช่วงนั้น ก็พูดโดยสรุปว่า ตอนนั้นเราไม่ได้ชนะเพราะการชุมนุมนะครับ 
พล.อ.สุจินดา คราประยูร ต้องลาออก เพราะท าคนตาย ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้เรามองเป็นบทเรียน 
อย่างตอน 14 ตุลาคม 2516 ที่จอมพลถนอม กิตติขจร ต้องลาออก ก็เพราะมีคนตาย 72 ราย ในวันที่เกิดการ
ปราบปราม แล้วก็เป็นที่ทราบกันในตอนนั้นมีความขัดแย้งในกองทัพ มีอีกขั้วอ านาจหนึ่งในกองทัพ ที่ต้องการโค่นจอม
พลถนอม นี่จึงเป็นที่มาของค าถาม “ใครคือไอ้โม่ง ?” เช้าตรู่ วันที่ 14 ตุลาคม ตอนที่นักศึกษาสลายตัวแล้ว เพราะ
รัฐบาลยอมรับจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญและเลือกตั้ง ช่วงกลางดึกวันที่ 13 ตุลาคม รถเมล์หมด นักศึกษาก็มารอ ตอนตี
ห้า วันที่ 14 ตุลาคม แต่ปรากฏว่า พอช่วงเดินผ่านสวนจิตรดา ก็มีต ารวจมากั้นไว้ ไม่ให้ผ่าน แล้วใช้กระบอง แก๊สน้ าตา 
ก็เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา ที่สูญเสียเลือดเนื้อขึ้นมา  ทั้งที่การชุมนุมสลายแล้ว แต่ใครบางคนไม่ยอมให้จบ ใช้มาเป็นเหตุ
ในการโค่นจอมพลถนอม  

ผมคิดว่า นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดในอดีต อย่าไปมองแค่ว่า 14 ตุลา 16 คือชนะ พฤษภา 
35 คือชนะ มันมีที่มาของมัน แล้วในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา ดูซิครับ พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ยึดท าเนียบรับ
บาล ปิดสนามบินสุวรรณภูมิ สุดท้ายชนะเพราะอะไร เพราะศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค หมายถึงการชุมนุมก็สิ้นสุดลง 
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ไม่ใช่รัฐบาลยอมถอยเองนะครับ ตอน นปช. ที่สี่แยกคอกวัว 1 เดือน แล้วก็มาที่ราช
ประสงค์อีก 2 เดือน ก็จบด้วยเหตุการณ์นองเลือด ซึ่งไม่ควรจะเกิด ตอนที่ กปปส. ก็ 6 เดือน ที่ชัตดาวน์กรุงเทพฯ แล้ว
จบด้วยอะไรครับ จบด้วยการปฏิวัติ คือผมคิดว่า ตอนนี้เสียงของนักศึกษา คือการแสดงออกครับว่า เขารู้สึกอัดอ้ันกับ
การเมืองที่ผู้ใหญ่ท าเอาไว้ ผมจึงท้าทายนิสิตนักศึกษาในตอนนี้ จะแสดงออกอย่างไร ให้แตกต่างไปจากที่ผู้ใหญ่เคยท า
ผิดพลาด 14 ปีที่ผ่านมา (2549 – 2563) 
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ก็เชิญชวนให้ดูที่ผ่านมา แล้วผมเชื่อว่า นักศึกษาจะสามารถท าในสิ่งที่แตกต่างออกไปได้ 
สปริงนิวส์ : การที่ได้เห็นนักศึกษามีความสนใจเรื่องบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นอาจารย์ และเคยเคลื่อนไหวทางการ
เมืองมาก่อน คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง ? 

ผศ.ดร.ปริญญา : บางทีเราก็ชอบพูดว่านิสิตนักศึกษาไม่สนใจบ้านเมือง ไม่สนใจการเมือง เราชอบพูดแบบนี้กัน 
แต่พอเขามาสนใจการเมือง เราก็ไปห้ามเขา ไปปิดกั้นเขา ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ที่คนตื่นตัว เพราะการเมืองคือ
เรื่องของเรา อนาคตบ้านเมืองเปลี่ยนได้ด้วยตัวเรา ดังนั้นเราอย่าไปมองเขาในทางลบ อย่าไปปิดกั้นเขา อย่าไปขับไล่ไส
ส่งเขาจากมหาวิทยาลัย ถ้าเขามาขอใช้สถานที่ เมื่อเขาท าไปโดยสงบ ชุมนุมโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยจะไปห้ามเขาท าไม 
อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ดีแล้ว สิทธิตามรัฐธรรมนูญรับรองอยู่แล้วในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธแล้วผมมองว่า 
การที่คนรุ่นนี้ตื่นตัว เป็นผลดีต่อบ้านเมืองระยะยาว เพราะพวกเขาเป็นคนที่จะเอาใจใส่บ้านเมืองต่อไป ตราบชั่วชีวิตของ
เขา เพียงแต่ว่า เราก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอีก เรื่องนี้ท้าทายนักศึกษา ท ายังไงให้แตกต่างไปจาก 
กปปส. หรือ นปช. ที่ผ่านมา ซึ่งบ่อยครั้งมาก หรือแทบทุกครั้ง การชุมนุมมันโตขึ้นเพราะรัฐบาลเองน่ะแหละ ไปเพ่ิม
ความไม่พอใจ ไปจับกุมไปปราบปราม กลายเป็นลุกลาม รัฐบาลต้องมองเรื่องนี้ในแบบที่ว่า นี่คือการแสดงออกของนิสิต
นักศึกษา ผมก็เชื่อว่า คนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรี คนที่เป็น ส.ว. ก็มีลูกมีหลานในวัยนักศึกษาอยู่ไม่ใช่น้อย พวกเขาที่มา
ชุมนุมก็คือลูกหลานของเราทั้งนั้น รัฐบาลก็อย่าไปรังเกียจ อย่าไปปิดก้ัน 

ส่วนนักศึกษาเองก็ต้องระวัง ยุคนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนเนี่ยใครจะมาเขียนป้ายอะไร ภาพจะออกทางหน้า
หนังสือพิมพ์ได้ ก็ต้องผ่านการคัดกรองจากบรรณาธิการแต่ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดีย หากใครสักคนพกป้ายแล้วกาง 
ถ่ายภาพปั๊บ ลงโซเชียล มันก็เผยแพร่ไปทันทีเลย ยกตัวอย่าง สมัยที่คุณยิ่งลักษณ์จะให้ผ่าน พ.ร.ก.นิรโทษกรรมคุณ
ทักษิณ ก็เกิดการประท้วง ธรรมศาสตร์ก็มีการประท้วงเรื่องนี้ ปรากฏว่า มีศิษย์เก่าคนหนึ่ง เอาป้ายที่เตรียมมาจากบ้าน 
ข้อความว่า “เหลืองแดง (ธรรมศาสตร์) มาแล้ว แดงเหลือง (จปร.) อยู่ไหน” 
คือสีประจ าสถาบันคือ เหลืองแดง กับแดงเหลือง ก็ถูกมองทันทีว่า เป็นพวกเชิญชวนทหารมาปฏิวัติ ทั้งๆ ที่เป็นป้ายของ
คนสองคน เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ แล้วผมอยากบอกต ารวจว่า ต้องแสวงหาความร่วมมือกับนักศึกษา ต ารวจ
ก็น่าเห็นใจ เพราะถูกสั่งมา แต่ถ้าต ารวจมาคอยตั้งข้อหาจับกุม ต ารวจก็จะกลายเป็นศัตรูกับนักศึกษาไป นักศึกษาเอง ก็
อย่าไปมองต ารวจเป็นศัตรู เพราะต้องเข้าใจว่า เขาถูกสั่งมา ก็ต้องท าให้การชุมนุมปลอดภัย ไม่มีมือที่สาม ไม่มีเหตุแทรก
ซ้อน ไม่มีเรื่องไม่พึงประสงค์ ก็ต้องร่วมมือกันครับ 
สปริงนิวส์ : สมมติว่า ถ้าตอนนี้คุณเป็นนักศึกษา แล้วสภาพบ้านเมืองเป็นแบบนี้ จะออกมาร่วมการชุมนุมหรือไม่ ? 

ผศ.ดร.ปริญญา : ผมพูดอย่างนี้แล้วกัน ตอนที่มีการยึดอ านาจ (ก่อนพฤษภาทมิฬ) คือเดือนกุมภาพันธ์ 2534 
ตอนเริ่มชุมนุม คือเมษายน 2535 แค่ 1 ปี กับ 2 เดือน แต่ตอนนี้ตั้งแต่ ปี 2557 ถึง ปี 2563 ก็ 6 ปี 
สมัยปี 2535 แค่ปีเดียว แต่ตอนนี้ตั้ง 6 ปี ดังนั้นผมก็อยากให้ผู้ใหญ่มองนักศึกษาแบบเข้าใจ สมัย 14 ตุลา จอมพลถนอม
ปฏิวัติ (ตัวเอง) ปี 2514 เหตุการณ์ชุมนุมเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2516 ก็แค่ 2 ปี ฉะนั้นผมคิดว่าจะไปบอกนักศึกษา
ให้กลับไปเรียนหนังสือ ไปท าอย่างอ่ืน ผมว่าต้องเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูด ที่จะแสดงออก เพียงแต่ว่าท าอย่างไร ให้มัน
เป็นไปโดยที่ไม่น าไปสู่ความสูญเสีย หรือความขัดแย้ง แตกแยก คนเราเห็นต่างกันได้ เป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็แสดง
ออกไปตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย 
สปริงนิวส์ : ขออนุญาตถามย้ านะครับ สมมติว่า ถ้าตอนนี้คุณเป็นนักศึกษา จะออกมาร่วมการชุมนุมหรือไม่ ? 
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ผศ.ดร.ปริญญา : ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ เพราะมันคนละยุคสมัยกัน ผมไม่ใช่นักศึกษาแล้วในตอนนี้ ผมพูดในฐานะ
ที่เป็นนักวิชาการ ผมพูดได้อย่างมากคือ ผมเคยมีบทเรียนอะไร แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนก็คิดกันเองได้ ผมก็แค่บอก
ว่าผมมีประสบการณ์อย่างไร ผมคิดเห็นอย่างไร แต่จะให้บอกว่า ถ้าผมเป็นรัฐบาล เป็นนักศึกษา ผมจะท าอย่างไร ผมคิด
ว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ผมเพียงแต่เสนอว่า 

 1. การแสดงออกเป็นสิทธิ ถ้ายังอยู่ในขอบเขต เป็นการแสดงออกท่ีรัฐบาลจะไปปิดกั้นเขาไม่ได้  
2. เราต้องฟังกัน และผมคิดว่า ที่นักศึกษาพูดก็มีเหตุผล หมายถึงสิ่งที่นักศึกษาแสดงออก มันก็มีเหตุผลของ

เรื่องอยู่ อย่างน้อยนี่มัน 6 ปี แล้ว ตั้งแต่ยึดอ านาจ แล้วเขาก็เติบโตมากับการเมืองแบบนี้ คือ มีรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ มียึด
อ านาจ 2 ครั้ง มีเหตุการณ์นองเลือด มีเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ ตั้งแต่เขา 4 – 5 ขวบ จนเติบโตมา จนเรียนมหาวิทยาลัย 
ผมจึงคิดว่า ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจตรงนี้ รับฟังเขา แล้วมาหาทางให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได ้

 
อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/694012 
บทความที่เก่ียวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4601589 
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เกมอันตรายไม่แพ้กัน 

 
 
เอาไม่อยู่ ทานไม่ไหว ปาฏิหาริย์คดี “บอส อยู่วิทยา” “อัยการ-ต ารวจ” สั่งไม่ฟ้อง ไม่แย้ง แทงใจสังคม 

กลายเป็นไฟลามทุ่ง 
สะเทือนระบบยุติธรรมประเทศไทย สะท้านไปถึงรัฐบาลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่ารัฐบาล ฝ่ายค้าน ฝ่ายกลางๆ 

ขยับออกมาแอ็กชันผดุงความยุติธรรมกันพร้อมหน้าไม่มีตกขบวน หลายฝ่ายยังคาใจระดมข้อสงสัยพุ่งเข้าใส่ผู้บริหาร
ประเทศ 

ล่าสุด “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เซ็นหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
มอบหมายนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน “ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพเป็น
ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ” ให้สรุปผลภายใน 30 วัน และรายงานนายกฯ เป็นระยะทุกๆ 10 วัน ตรวจทานรายชื่อ
ประธานและคณะกรรมการอีก 9 คน ล้วนถูกฝาถูกตัว ฝากผีฝากไข้ได้ แต่ถือเป็นภาระหนักอ้ึงของ 10 อรหันต์ ในการกู้
วิกฤติศรัทธากระบวนการยุติธรรมรวมทั้งรัฐบาล ลดแรงเสียดทานสังคมที่ถั่งโถมดั่งพายุ ถ้าตรวจสอบครบถ้วนกระบวน
ความแล้วผู้คนยังรู้สึกเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ปาหี่ ลูบหน้าปะจมูก กรรมการก็พัง รัฐบาลก็เจ๊ง 

เรื่องของเรื่องคดีนี้ไม่มีอะไรยากถ้าว่ากันไปตามเนื้อผ้า แต่มันติดเงี่ยงตรงนั้น สะดุดตอตรงนี้ เพราะอ านาจ
บารมีคนมีสตางค์ จนกลายเป็นที่มาของแฮชแท็กแสลงหู #คุกมีไว้ขังคนจน เร้ากระแสมวลชน ขบวนการนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล จี้ให้ยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้เพ่ิมอีกข้อเรียกร้องโดยไม่ต้องคิดมาก 
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม“ผีซ้ าด้ าพลอย” รัฐบาลที่ยังเมาหมัดจากเศรษฐกิจติดพิษโควิด ก าลังจูนระบบด้วยการปรับ 
ครม. แต่ดันมาเจอวิกฤติซ้อนวิกฤติ ฉุดกระแสให้ตกต่ าซ้ าอีก ถือเป็นช่วงดวงแตกอย่างแท้จริงล าพังแก้เศรษฐกิจก็เจียน
อยู่เจียนไป มาเจอคดีปาฏิหาริย์กระบวนการยุติธรรมเข้าไปอีก ถึงกับจุกพูดไม่ออกต้องตั้งหลัก ตั้งสติกันยกใหญ่ ทาง
สองแพร่ง เดินไปยังเจอสามแพร่ง อันตรายทุกฝีก้าวรัฐบาลมีสิทธิล้มทุกเมื่ อ จะประคองกระแสกู้วิกฤติศรัทธากลับมา
ยังไงเป็นงานหนักท่ียังคิดภาพไม่ออก เพราะปัจจัยบวก ปัจจัยเกื้อหนุนน้อยเหลือเกิน 

ชั่วโมงนี้ม็อบนักศึกษา ม็อบขาสั้น เคลื่อนไหวชุมนุมท ากิจกรรมต่อเนื่อง เพราะมีชนวนง่ายต่อการจุดติด สร้าง
กิมมิคสีสันมาเสียดสีรัฐบาล เช่น “วิ่งกันนะแฮมทาโร่” เอาวัฒนธรรมที่สนใจร่วมกันมาเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ 
หลีกเลี่ยงการพูดถึงคนที่ก าลังจะสื่อถึง เพ่ือความปลอดภัยในเชิงกฎหมาย กระแสชุมนุมต่อต้านรัฐบาลลามทั่วประเทศ 
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เห็นภาพนิสิต นักศึกษากระทบกระทั่งปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่ และฝ่ายเห็นต่างเป็นระยะ แต่ไม่มีความรุนแรงอะไร ถือ
เป็นความสวยงามของประชาธิปไตย 

แต่ที่หลายฝ่ายไม่สบายใจ แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่แอบเชียร์อยู่ข้างหลัง คือ เหล่าเยาวชนจ าพวกหนึ่งที่ส่งสัญญาณ 
“พร้อมบวก” ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย พร้อมชนทุกเสาหลักของประเทศ ทั้งยังไม่เคารพความเห็นต่าง “บูลลี่” การ
แสดงออกของใครก็ตามที่ไม่ถูกใจ ไม่เข้าพวกย้อนแย้งกับสิ่งที่ตนเองเรียกร้องต้องการ จนกลายเป็นเด็กแว้น สก๊อย
การเมืองไปแล้ว ความเห็นของนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. นักเคลื่อนไหวรุ่นพ่ี อดีตแกนน าม็อบเสื้อแดงตัว
พ่อ น่าสนใจรับฟัง 

“การชุมนุมของนักเรียน นิสิต ศึกษา ถ้ายึดมั่นข้อเรียกร้องเชื่อว่าจะได้แนวร่วมจากประชาชน แต่ห่วงใยว่าการ
ชุมนุมต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน เพราะจะท าให้จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อน น าพาไปสู่การสูญเสียจ านวนมาก”มุทะลุดุดัน คิด
จะเปลี่ยนประเทศกันวันนี้ พรุ่งนี้ ต้องถามคนมีประสบการณ์ดูว่ามันยาก มันอันตรายแค่ไหน ทุกวันนี้ต้องเดินเข้าออก
คุกตะรางเป็นว่าเล่น หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ เหน็บหนาวทั้งกายใจกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว การ
เปลี่ยนแปลงประเทศก็เช่นกัน จังหวะเคลื่อน จังหวะรุก ต้องรอบคอบ ไม่สุ่มเสี่ยง น าไปสู่ความก้าวร้าวรุนแรง และ
อันตรายสงครามทุกครั้งจบลงที่การเจรจา ดังนั้นสันติวิธีเจรจาโดยไม่ต้องรบดีที่สุด!!! 

ทีมข่าวการเมือง 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1899627 
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ประชามติแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 

ถือว่าเป็นแสงสว่างร าไรที่ปลายอุโมงค์หรือไม่ เมื่อ ส.ว.สายทนายความสองคนออกมาพูดถึงข้อเรียกร้องของ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาและเยาวชน โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายวันชัย สอนศิริ เตือนว่าผู้น าในอดีต เพราะความ
ประมาทจากสถานการณ์ขณะนี้ ผู้มีอ านาจคงต้องทบทวนข้อเรียกร้อง อะไรท าได้และไม่ได้ 

ส.ว.วันชัยเสนอว่า รัฐบาลต้องเป็นหลักต่อการแสดงท่าทีและต้องจริงจัง ถ้าประมาทหรือมั่นใจในตัวเอง ถึงวัน
นั้นกว่าถั่วจะสุกงาก็จะไหม้ ขณะที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.สายทนายความอีกท่านหนึ่ง เสนอว่า ต้องดูว่าจะให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องใด จะแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขเฉพาะเรื่อง แก้ไขโดยรัฐสภาหรือ ส.ส.ร.  ต้องถือว่าเป็นท่าทีที่
ประนีประนอมมากขึ้น เพราะในอดีตมี ส.ว.บางคนเคยยืนยันจะไม่ให้แตะต้องเรื่อง 250 ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งโดย
เด็ดขาด เพ่ือให้ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช.มีสิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่คราว
นี้บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องฟังความเห็นประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ 

การรับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่น่ามีปัญหา เพราะเป็นข้อเรียกร้อง ของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่แล้วที่ต้องการให้
เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเต็มที่ เช่น การเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่าง 
และให้ออกเสียงประชามติ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่จะต้องเป็นการลงประชามติที่แท้  ถ้าต้องการรู้ว่าคนไทยส่วน
ใหญ่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลสามารถใช้มาตรา 166 ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งลงประชามติ 
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข แต่ต้องเป็นการลงประชามติที่แท้จริง ไม่ใช่ประชามติปลอมๆที่ห้ามฝ่ายที่เห็นต่าง
พูด ให้โฆษณาชวนเชื่อได้แค่กลุ่มที่สนับสนุนเหมือนที่ผ่านมา พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ระบุว่า ขณะนี้การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนแพร่กระจายไปกว่า 40 จังหวัด เชื่อว่ากระจาย ออกไปมากขึ้นหลัง
การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า ปัญหาทั้งหมดมาจาก
การสืบทอดอ านาจการใช้กฎหมายเอื้อพวกพ้อง 

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วกว่า 88 ปี ในขณะที่ประเทศ ไทยมีประชากรเพียง 10 ล้านเศษ 
และจบ ป.4 ไม่ถึงครึ่ง แต่วันนี้เรามีประชากรเกือบ 70 ล้านคน มีคนที่เรียนจบปริญญาต่างๆเต็มบ้านเต็มเมือง แต่การ
ปกครองประเทศยังคงเป็น “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” เหมือนเดิม จะม่ันคง ยั่งยืนได้หรือ? 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1899112 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1899112


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

67 

 

 
30 ก.ค. 2563 06:12 น. 

 “ลุง” อย่าเล่นผิด 
 

 
เกมเทศกาลล่ากระทิง กับปรากฏการณ์วิกฤติศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมช้ันต้น 
หลังอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง “บอส” วรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทกระทิงแดงชื่อดัง ผู้ต้องหาจากเหตุขับรถสปอร์ต

เฟอร์รารี่ชน “ดาบวิเชียร กลั่นประเสริฐ” ต ารวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิตบนถนนสุขุมวิท ค าสั่งไม่ฟ้องออกมาตั้งแต่ 13 
มิ.ย. จากนั้นหน่วยงานต ารวจที่เกี่ยวข้องรีบด าเนินการถอนหมายจับทั่วประเทศ ถอนหมายแดง “อินเตอร์โพล” แถมยัง
ไม่ร้องคัดค้านค าสั่งไม่ฟ้องของอัยการ ปิดกันเงียบกริ๊บ คนไทยมารู้ข่าวก็จนส านักข่าวซีเอ็นเอ็นตีข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลก 
และสื่อทั่วโลก รวมทั้งสื่อไทย ตามข่าวแบบเกาะติดจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงวิพากษ์วิจารณ์ในความล้มเหล วของ
กระบวนการยุติธรรมไทย จน “#คุกมีไว้ขังคนจน” พุ่งทะยานติดฮอตชาร์ต เข้าทางฝ่ายการเมืองพากันโหนกระแส 
กรรมาธิการหลายคณะมะรุมมะตุ้มตั้งแท่นจะสอบเรื่องนี้ ท าขึงขังจะเรียกอัยการสูงสุด, ผบ.ตร.มาชี้แจงด้วยตัวเอง 

โดนกระแสสังคมกดดันหนักเข้า นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ชักจะนั่งไม่ติด สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง จนถึงขั้นตอนของอัยการว่าเป็นมาอย่างไร ที่ก้นร้อนสุดๆหนีไม่พ้นอัยการกับต ารวจ ทั้ง คุณวงศ์สกุล 
กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด และ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รีบเด้งรับลูกท่านนายกฯ ออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบกรณีดังกล่าว แต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้สาวไปสาวมา สุดท้ายจะกล้าฟันกันจริงๆหรือเปล่า เพราะ
แว่วว่ามีระดับบิ๊กๆอยู่เบื้องหลังหลายคน ทั้งตัว “ทนายใหญ่” มือล็อบบี้ยิสต์ จนท าให้เกิด “โป๊ะแตก” โยงลามไปถึง
กรรมาธิการกฎหมาย สนช. ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการร้องขอความเป็นธรรม ประวิงเวลาโผล่พยานปากเอก
ขึ้นมาอีก 2 ราย จนเป็นจุดเปลี่ยนที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง หวยมาลงที่ คุณธานี อ่อนละเอียด ส.ว. อดีตกรรมาธิการกฎหมาย 
สนช. ได้รับมอบหมายจาก พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ส.ว. อดีตประธาน กมธ.ชุดนี้ ให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
สปอตไลต์จากสังคม ที่ฉายจับไปที่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้ก็ดีไปอย่าง มันท าให้คนที่คิดจะเล่นแร่แปรธาตุกับคดี
ความต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆ เพราะเรื่องมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ วันนี้กระแสมันลามจี้ให้มีให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทั้งระบบ ลากโยงไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากพลังกดดันของกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ลามไปทั่ว
ประเทศขณะนี้ 

วัดกระแสความแรงของม็อบเด็กได้ ขนาด คุณวันชัย สอนศิริ ส.ว. ที่หัวชนฝามาตลอด ยังเสี่ยงอ่อยๆ ต้องยอม
ถอยว่าถึงเวลาทบทวนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  หรือ คุณเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ประธานกรรมาธิการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งรับแบ่งสู้ปมแก้ไขที่มา ส.ว. ถ้ามีเหตุผลและสังคมเห็นพ้อง ก็แก้ไม่ยาก  
วันนี้อารมณ์สังคมน่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง กับพลังบริสุทธิ์ของเด็กๆ  แม้ คุณไพบูลย์ นิติตะวัน “มือกฎหมาย
กระดาษทรายเบอร์ 5” พลังประชารัฐ จะพยายามลากเกมเข้าสู่ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ แต่ขอโทษที เกมของ “ลุง” คงเอา
มาล่อเด็กๆ ไม่ได้แล้ว.         

เพลิงสุริยะ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1899183 
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วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 - 09:17 น. 

กระบวนเปิดตัวที่จะเป็นภาระบนบ่าน่ิม สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
 

 
 

ข่าวที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคเพ่ือไทย 
เริ่มต้นด้วยความทุลักทุเล อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ 1 เป็นข่าวที่ผ่านความเห็นชอบจาก นายทักษิณ ชินวัตร เรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น หากแต่ยังเป็นข่าวที่ 1 มีค ายืนยันจาก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ว่าภาคกรุงเทพมหานครมีความเห็นด้วยที่ 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จะลงสมัครเป็นผู้ว่าฯกทม. เป็นการแถลงทั้งในฐานะเป็น ส.ส.ภาคกทม.และในฐานะ
เลขาธิการพรรคเพ่ือไทยไปด้วยในขณะเดียวกัน แต่การเคลื่อนไหวที่ด าเนินไปเสมือนกับเครื่องพ่วงอย่างมีนัยส า คัญ 1 
ในทางการเมือง คือ ข่าวความพยายามจะสกัดมิให้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงสมัคร และข่าวการต่อรองกับพรรคก้าวไกล
ผ่าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่จะลงชิงชัยในต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.มิได้เป็นความลับ 
หากแต่แสดงออกอย่างเปิด เผยมาเป็นเวลานานพอสมควร เปิดเผยทั้งในด้านการตั้ง “กลุ่มรักกรุงเทพฯ” ทั้งในด้านการ
ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างสม่ าเสมอ นั่นก็คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ประกาศถอนตัวออกจากฐานะแคนดิเดตของ
พรรคเพ่ือไทย ขณะเดียวกัน ก็ถอนตัวจากพรรคเพ่ือไทยเพ่ือมาลงสมัครอิสระ ขณะเดียวกัน กล่าวส าหรับ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบก็ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ขณะที่ส่วนที่เหลือของพรรคอนาคตใหม่ก็กลายเป็น
พรรคก้าวไกล บทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่จะเข้าไปยังพรรคก้าวไกลจึงละเอียดอ่อนและหมิ่นเหม่เป็นอย่าง
มากในทางการเมือง  

หากถือว่าข่าวอันมาจากพรรคเพ่ือไทยโดยส่งผ่าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัว คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม. ก็เป็นการเปิดตัวที่อาจจะกลายเป็นภาระ
พะรุงพะรังยิ่งในทางการเมืองในอนาคตอันใกล้ ที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จะต้องแบกหามไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใคร
ให้ค าตอบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คิดอย่างไร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คิดอย่างไร 
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