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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวประจ าวันที่ 27 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สั่งด่วน 608 อปท. เร่งบันทึกงบค่าใช้จ่ายจัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' 10 
2 ส านักข่าวอิสรา

ออนไลน์ 
พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ! มหาดไทย-กกต.แจง กมธ. เล็งเลือก อบจ.ภายในปีนี้ 11 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "พันธ์ยศ" ย้ า ลุยสนาม กทม. ช ูจัดการขยะ-มลภาวะใหม่ 12 
4 สยามรัฐออนไลน์ "พันธ์ยศ" ช ูจัดการขยะ-มลภาวะใหม่ เน้นดูเเล” พนักงาน กทม.”  14 
5 มติชนออนไลน์ ศาลฎีกาฯ นักการเมือง นดัพิพากษาคดีบ้านเอ้ืออาทร 24 ก.ย.นี้ 15 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ศาลฎีกาฯนัดพิพากษา'คดีวฒันา เมืองสุข บ้านเอ้ืออาทร'  24 ก.ย.นี ้ 17 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ศาลฎีกาฯ นักการเมือง นัด 24 ก.ย.ฟังค าตัดสิน คดีทุจริตบ้านเอ้ืออาทร 19 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศาลฎีกาฯ นักการเมือง นัดพิพากษา 'คดีบ้านเอ้ืออาทร' 24 ก.ย.นี้ 20 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ก่อนปิดประชุมสภา จับตา 23-24 ก.ย. ร่างแก้ รธน. 22 
10 สยามรัฐออนไลน์ วิป 4 ฝ่ายกางปฏิทินเดือน ก.ย. แน่น เบียดประชุมร่วมถกแก้ รธน. 23-24 ก.ย. 24 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอชลน่าน' เผยก าหนดงานสภาเดือน ก.ย. ยาวเหยียด 26 
12 ไทยรัฐออนไลน์ วิปฝ่ายค้าน เผยอภิปรายไม่ลงมติ จบ 9 ก.ย. ฝ่ายค้านได้ 10 ชม. 27 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ถกแก้รัฐธรรมนูญ วาระแรก 23 ก.ย. 28 
14 สยามรัฐออนไลน์ ปชป. ลุยเดี่ยว แก ้ม. 272 มั่นใจได้เสียงครบ 98 คน พร้อมยื่นญัตติสัปดาห์หน้า 31 
15 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'เทพไท' เล็งขอมติ ปชป. แก้อ านาจ ส.ว. เชื่อได้เสียง ส.ส.ซีกรัฐบาล-ฝ่ายค้าน 32 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เทพไท จ่อขอมติ ปชป.ลุยเดี่ยว แก้ ม. 272 ลดอ านาจ ส.ว. 33 
17 มติชนออนไลน์ ปชป. ลุยแก้ ม.272 มั่นใจได้เสียงหนุนทั้งพรรคร่วมรบ.-ค้าน ครบ 98 คน  34 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ ยัน แก้ รธน.ไม่มีร่างของรัฐบาล ใช้พรรครว่มแทน โยนเป็นเรื่องสภา 35 
19 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณุ’เฉลยแก้ รธน.ไร้ร่างของรัฐบาลใช้ร่างพรรคร่วม โยนสภาจัดการกันเอง 36 
20 ส านักข่าวไทยออนไลน์ วิปรัฐบาลมีมติส่งร่างแก้ รธน.ในนามพรรคร่วมรัฐบาล 37 
21 สยามรัฐออนไลน์ “หมอชลน่าน” เชื่อแก้ รธน.ช้าหรือเร็วอยู่ที่รัฐบาล แนะ“ชวน”นัดถกร่วม 3 ฝ่าย 38 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ชลน่าน" เชื่อ หากรัฐบาลไม่ประวิงเวลา 6 เดือน ได้ รธน. ใหม่ 39 
23 สยามรัฐออนไลน์ "พีระพันธุ์" เผยรายงานศึกษาแนวทางแก้ไข รธน. เสร็จแล้ว เตรียมส่ง 31 ส.ค.นี้ 40 
24 แนวหน้าออนไลน์ พีระพันธุ์’ ยันรายงานศึกษาแนวทางแก้ไข รธน.เสร็จแล้ว จ่อส่ง ปธ. สภาผู้แทนฯ  41 
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รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พีระพันธุ์' เผยรายงาน กมธ. ศึกษาแก้ รธน. เสร็จแล้ว รอตรวจสอบก่อนส่งประธานสภาฯ 43 
26 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'ปิยบุตร' เลคเชอร์ปรากฏการณ์อ านาจ นศ. ถามสถาบันกษัตริย์อยู่ตรงไหน 

ในระบอบ ปชต. 
45 

27 แนวหน้าออนไลน์ เปิดมุมคิด‘ปิยบุตร’! ปรากฏการณ-์พัฒนาการ‘อ านาจ’ ต 47 
28 สยามรัฐออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ชี้ รัฐแบบประชาธิปไตยใครคือประชาชนบ้าง 50 
29 มติชนออนไลน์ “ซูการ์โน” เสนอ มท.-กกต. ชง ครม. เลือกตั้งนายก อบจ. 76 จังหวัด 52 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวไกลชู 3 นิว้กลางสภา จีห้ยดุคุกคาม นร.-ปชช. 54 
31 สยามรัฐออนไลน์ 'อนุสรณ'์ชี ้ร่างรฐับาลกับร่างพรรคร่วม ไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช้ทดแทนกนัไม่ได้ 55 
32 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส.ส.โรม' อบรมเพ่ือไทย 'การท างานในสภา 56 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสด บทเรียน เรือด าน้ า รัฐธรรมนูญ บทเรียน เรื่องเตะถ่วง ซื้อเวลา 57 
2 มติชนออนไลน์ กรณี เรือด าน้ า อนาคต ของ รัฐบาล ก้าวเดิน เช่นใด 58 
3 MGR ออนไลน์ ปลดแอก ส.ว.! “ปิยบตุร” หวังสงู “มวลชน” กดดัน “วัฒนา” ลากไส ้“ก้าวไกล” 60 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวไกล' ฝ่ายค้านอิสระ 64 
5 สยามรัฐออนไลน์ นับหนึ่งสู่ “ความรุนแรง” ! 66 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ บทเรียนประชาธิปไตย ที่เด็กควรเรียนรู้ ผู้ใหญ่ควรจ า 68 
7 มติชนออนไลน์ กระแส อารมณ์สังคม ต่อเรือด าน้ า อุณหภูมิ ที่พรรคการเมือง “สนใจ” 71 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสมยศ อักษร  
ผู้ตรวจการ และนายวีรพล พุ่มสงวน รองผู้อ านวยการส านักบริหารท่ัวไป ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี โดยมี พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี  
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสระบรุี 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐาน  
ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าวการสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ   
พร้อมด้วย นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 
(ส่วนกลาง) และผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ของภารกิจสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้ง  
แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ โรงแรมไมด้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการประชมุชีแ้จงเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการขา่ว 

การสบืสวนและไตส่วนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าวการสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ  
โดยมีผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย (ส่วนกลาง) และผู้บริหารและ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของภารกิจสืบสวน
และไต่สวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง   
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการประชมุชีแ้จงเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการขา่ว 

การสบืสวนและไตส่วนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี

พุทธศักราช 2563 โดยมีนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ลงพืน้ทีเ่ตรยีมความพรอ้มในการถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ าปพีทุธศกัราช 2563 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงานพรรคการเมืองเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ข้อกฎหมายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้  

พรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน ให้แก่ พรรคภาคีเครือข่ายไทย  พรรคพลังไทยดี ณ ที่ท าการ 

พรรคการเมือง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
นเิทศงานพรรคการเมอืงเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัขอ้กฎหมาย 
และแนวทางในการด าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง 
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พรุ่งนี้มีอะไร   
   

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่ 
28 สิงหาคม 2563 

13.30 น. ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2  
อาคารรัฐประศาสนภักดี  

 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU เรื่อง “การส่งข้อมูล
ข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท ์
เคลื่อนที่” โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 16.00 น. 
 
- 
 
 
 
- 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
 

โรงแรมไมด้ารีสอร์ท               
จังหวัดกาญจนบุรี   

 
 

โรงแรมสุนี แกรนด์ 
โฮเต็ล แอนด์ คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมองค์กรอิสระฯ 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง             
ร่วมประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานในการ
ปฏิบัติ งานเ พ่ือปรับปรุงและพัฒนา การข่าว 
การสืบสวนสวนไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ 
ดร.ฐิ ติ เชฏฐ์  นุ ชนาฏ กรรมการการเลื อกตั้ ง                  
ร่วมประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าว การสืบสวนสวน 
ไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่  
28 สิงหาคม 2563 

- โรงแรมไมด้ารีสอร์ท               
จังหวัดกาญจนบุรี     

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการข่าวและงานสืบสวนและไต่
สวนให้มีประสิทธิภาพ 
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ข่าวอ้างอิง 
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26 สิงหาคม 2563 

สั่งด่วน 608 อปท. เร่งบันทึกงบค่าใช้จ่ายจัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' 
 

เปิดหนังสือ "ด่วนที่สุด" แจ้ง 608 อปท.เร่งบันทึกงบค่าใช้จ่ายจัด "เลือกตั้งท้องถิ่น" โดยเร็ว 
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ลงนามหนังสือ "ด่วนที่สุด" ลงวันที่ 25 ส.ค.

63 เรื่อง "การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  "เลือกตั้ง
ท้องถิ่น"  (ร่าง) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)"  

โดยมีเนื้อหาระบุถึงหนังสือแจ้งให้จังหวัดซักซ้อมแนวทางจัดท างบประมาณรายจ่ายปี  2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รายการค่าใช้จ่ายส าหรับเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยก าหนดจ านวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยไม่เกิน 600 คน และจัดหาวัสดุเพื่อป้องกัน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  "เลือกตั้งท้องถิ่น" ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 ส.ค.2563 ยังมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่บันทึกรายงาน (ร่าง) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 608 แห่ง  

ดังนั้นขอให้จังหวัดก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ด าเนินการบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่าย
ส าหรับการ "เลือกตั้ง" สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่าง) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ครบถ้วนโดยเร็ว 
อ้างอิง :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895274?utm_source=category&utm_medium=
internal_referral&utm_campaign=politics 

 
 
 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895274?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895274?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 18:50 น. 

พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ! มหาดไทย-กกต.แจง กมธ. เล็งเลือก อบจ.ภายในปีนี้ 
 

 
 

กมธ.ท้องถิ่นฯ เรียก มหาดไทย-กกต.ชี้แจงความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น คาด อบจ.จัดได้ภายในปีนี้  
ส านักข่าวอิศรา(www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ โฆษก

คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร 
แถลงข่าวหลังการประชุม กมธ.พิจารณาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วม
ประชุ่มด้วย  

นายพรเทพ กล่าวว่า คณะ กมธ.ได้ซักถามเกี่ยวความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นชี้แจงว่า กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบ
ทั่วไปและองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในเบื้องต้นรัฐบาลเห็นสมควรจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นล าดับแรก ภายในปี 2563 นี้  

“ในส่วนของ กกต.ได้ชี้แจงว่า มีความพร้อมทั้งด้านกฎหมายและระเบียบวิธีด าเนินการการจัดการเลือกตั้งใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง วิธีการหาเสียง รวมทั้งได้ด าเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับการจัดการเลือกตั้งเมื่อใดนั้น เป็นดลุพินิจของคณะรัฐมนตรีพิจารณา" นายพรเทพ กล่าว    
 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/91498-Isr.html 

 

 

 

 

https://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/91498-Isr.html
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วันท่ี 27 ส.ค. 2563 เวลา 09:45 น. 

"พันธ์ยศ" ย้ า ลุยสนาม กทม. ชู จัดการขยะ-มลภาวะใหม่ 
 

 
 

อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ พร้อมลุยสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. ชู จัดการขยะ-มลภาวะใหม่ เน้นดู
เเล”พนักงานกทม.” ต้องปลอดภัยในการท างาน 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพเเละ ผู้ก่อตั้ง Panyos 
Health Planet Co., Ltd กล่าวถึง สถานการณ์ไวรัสโควิด—19ว่าตอนนี้ผู้ป่วยทั่วโลกราว24ล้านรายเเละเสียชีวิตกว่า8
เเสนรายรวมทั้งยังพบการติดเชื้อใหม่ของผู้ป่วยที่รักษาหายเเล้ว เเสดงว่าสถานการณ์โลกยังเป็นเเบบนี้อย่างน้อยอีกสอง
ปี เเม้จะมีกระเเสข่าวดีคือการผลิตวัคซีนที่คืบหน้าเเต่ต้องรอผลอย่างเป็นทางการก่อน ดังนั้นมาตรการของภาครัฐของไทย
ต้องเข้มงวดเเละวางเเผนระยะยาวเพ่ือป้องกันโรคนี้ระบาดซ้ าเเละโรคอ่ืนๆที่อาจอุบัติใหม่ 

นายพันธ์ยศ กล่าวว่าดังนั้น นโยบายสุขภาวะที่ตนเสนอไว้เพ่ือลงสมัครผู้ว่าฯกทม.นั้นจะเน้นการดูเเลรักษา
สุขภาพของคนกทม. การป้องกันโรคเดิมเเละโรคอุบัติใหม่ ลดมลภาวะด้วยการจัดระบบรักษาความสะอาดในกทม.ขึ้นมา
ใหม่ เช่น ฝุ่นควัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย การท าความสะอาดผิวจราจรเเละพ้ืนที่สาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การหนุน
เเละต่อยอดธุรกิจเพ่ือสุขภาพเเนวใหม่ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพ่ือให้คนไทยเเละชาวต่างชาติมาใช้บริการ 

นายพันธ์ยศกล่าวว่า หรือเเม้เเต่การคัดเเยกขยะสามถังที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกทม.เเต่ก็ยุติไปเพราะความจริง
รถบรรทุกขยะของกทม.จะเทรวมขยะไว้คราวเดียวตรงนี้ต้องปรับปรุงให้เกิดขึ้นใหม่เเบบถาวรกรณีนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่
ชาวกทม.อาจต้องช าระต่อเดือนเพ่ิมข้ึนเพราะทราบว่า  กทม.ต้องเบิกรับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ เป็นหนี้กว่า 6,500 
ล้านบาทตรงนี้ต้องรบกวนคนกทม .ที่ต้องกระทบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เพ่ิมขึ้น เเม้ล่าสุดกรุงเทพมหานครเลื่อนเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะราคาใหม่ 80 บาทต่อเดือน จากมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไปเริ่ม
วันที่ 1 ต.ค. 2564 แทน 

“เเต่ค่าธรรมเนียมนี้อาจเพ่ิมขึ้นอาจไม่มากนักจากที่ต้องจ่ายในปัจจุบันเพ่ือลดหนี้ของกทม.เเละการรักษาความ
สะอาดเเบบยั่งยืน มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กทม.ติดอันดับ1ใน10เมืองหลวงของโลกเเบบยั่งยืน รวมทั้ง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

ระบบสวัสดิการของพนักงานรักษาความสะอาดของกทม.ที่ต้องดูเเลพวกเขาให้ดีเเละมากกว่านี้เพราะพวกเขาคือด่าน
เเรกที่จะสกัดการระบาดของเชื้อโรคตรงนี้ต้องชื่นชมเเละดูเเลพวกเขา ผมเห็นว่าควรต้องมีชุดเเต่งกายเเละเครื่องมือเเบ
บมิดชิดในการเก็บเเละคัดเเยกขยะ เช่นควรใส่ถุงมือยางอนามัย รองเท้ายางอนามัยเเละ หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการ
ท าหน้าที่เพ่ือสร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันการติดเชื้อจากขยะให้พนักงานกทม.เเละลดภาระการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วย
จากการท าหน้าที่ด้านนี้เเทนคนกทม.”นายพันธ์ยศกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631600 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/631600
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27 สิงหาคม 2563 10:50 น.    

"พันธ์ยศ" ชู จัดการขยะ-มลภาวะใหม่ เน้นดูเเล” พนักงานกทม.” ต้องปลอดภัยในการท างาน 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ เเละผู้ก่อตั้ง 
Panyos Health Planet Co., Ltd กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด—19 ว่า ตอนนี้ผู้ป่วยทั่วโลกราว 24 ล้านราย เเละ
เสียชีวิตกว่า 8 เเสนราย รวมทั้งยังพบการติดเชื้อใหม่ของผู้ป่วยที่รักษาหายเเล้ว เเสดงว่าสถานการณ์โลกยังเป็นเเบบนี้อ
ย่างน้อยอีกสองปี เเม้จะมีกระเเสข่าวดีคือการผลิตวัคซีนที่คืบหน้าเเต่ต้องรอผลอย่างเป็นทางการก่อน ดังนั้นมาตรการ
ของภาครัฐของไทยต้องเข้มงวด เเละวางเเผนระยะยาวเพ่ือป้องกันโรคนี้ระบาดซ้ าเเละโรคอ่ืน ๆ ที่อาจอุบัติใหม่ 

นายพันธ์ยศ กล่าวว่า ดังนั้นนโยบายสุขภาวะที่ตนเสนอไว้เพ่ือลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.นั้น จะเน้นการดูเเลรักษา
สุขภาพของคนกทม. การป้องกันโรคเดิม เเละโรคอุบัติใหม่ ลดมลภาวะด้วยการจัดระบบรักษาความสะอาดในกทม.
ขึ้นมาใหม่ เช่น ฝุ่นควัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย การท าความสะอาดผิวจราจรเเละพ้ืนที่สาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การ
หนุน เเละต่อยอดธุรกิจเพื่อสุขภาพเเนวใหม่ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพ่ือให้คนไทยเเละชาวต่างชาติมาใช้บริการ 

นายพันธ์ยศ กล่าวว่า หรือเเม้เเต่การคัดเเยกขยะสามถังท่ีเคยเกิดขึ้นมาก่อนในกทม.เเต่ก็ยุติไป เพราะความจริง
รถบรรทุกขยะของกทม.จะเทรวมขยะไว้คราวเดียวตรงนี้ต้องปรับปรุงให้เกิดขึ้นใหม่เเบบถาวร กรณีนี้อาจจะมีค่าใช้จ่าย
ที่ชาวกทม.อาจต้องช าระต่อเดือนเพ่ิมขึ้นเพราะทราบว่า  กทม.ต้องเบิกรับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ เป็นหนี้กว่า 
6,500 ล้านบาท ตรงนี้ต้องรบกวนคนกทม .ที่ต้องกระทบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เพ่ิมขึ้น เเม้ล่าสุดกรุงเทพมหานครเลื่อน
เก็บค่าธรรมเนียมขยะราคาใหม่ 80 บาทต่อเดือน จากมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไป
เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2564 แทน 

“เเต่ค่าธรรมเนียมนี้อาจเพิ่มขึ้น อาจไม่มากนักจากท่ีต้องจ่ายในปัจจุบันเพ่ือลดหนี้ของกทม.เเละการรักษาความ
สะอาดเเบบยั่งยืน มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กทม.ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองหลวงของโลกเเบบยั่งยืน รวมทั้ง
ระบบสวัสดิการของพนักงานรักษาความสะอาดของกทม.ที่ต้องดูเเลพวกเขาให้ดี เเละมากกว่านี้ เพราะพวกเขาคือด่าน
เเรกที่จะสกัดการระบาดของเชื้อโรคตรงนี้ต้องชื่นชม เเละดูเเลพวกเขา ผมเห็นว่าควรต้องมีชุดเเต่งกายเเละเครื่องมือเเบ
บมิดชิดในการเก็บ เเละคัดเเยกขยะ เช่น ควรใส่ถุงมือยางอนามัย รองเท้ายางอนามัย เเละหน้ากากอนามัยทุกครั้งใน
การท าหน้าที่เพ่ือสร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันการติดเชื้อจากขยะให้พนักงานกทม.เเละลดภาระการรักษาพยาบาลหาก
เจ็บป่วยจากการท าหน้าที่ด้านนี้เเทนคนกทม.” นายพันธ์ยศ กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177871 
 

https://siamrath.co.th/n/177871
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/64d290bf5f3c9b83d84c2844ebfc5081d781b2369df74d77c85b3f98a822297e.jpeg?itok=3nCG4SgA
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วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 - 18:51 น. 

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง นัดพิพากษาคดีบ้านเอื้ออาทร 24 ก.ย.น้ี 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้
พิพากษา 9 คน นัดไต่สวนพยานจ าเลยนัดสุดท้าย คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขด า 
อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อายุ 62 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ 2 สมาชิกพรรคเพื่อไทย, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการ
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548–2549, นายพรพรหม วงศ์
พิวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย , นายอภิชาติ 
หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง อายุ 56 ปี อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคไทยรักไทย และกลุ่มเอกชน รวม 14 ราย เป็นจ าเลย 

ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือให้กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระท าผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91 

คดีนี้เริ่มมีการพิจารณาไต่สวนพยานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2562 
เรื่อยมา โดยจ าเลยที่ได้รับการประกันตัวเดินทางมาศาล ส่วนจ าเลยที่ถูกจ าคุกในคดีจีทูจีข้าว ถูกเบิกตัวจากเรือนจ ามา
ศาล ส าหรับคดีนี้มีจ าเลยที่ 6-7,10-12 หลบหนีคดี ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3.jpg
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การไต่สวนพยานจ าเลยนัดสุดท้ายในวันนี้ ฝ่ายจ าเลยได้น าพยานขึ้นเบิกความ จ านวน 3 ปาก ประกอบด้วย 1.น.ส.รัตนา 
แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง จ าเลยที่ 5 ในฐานะเลขานุการของเสี่ยเปี๋ยง เบิกความเกี่ยวกับการท าธุรกรรมในฐานะ
ลูกจ้าง บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งต่อมาได้ถือหุ้นแทนเสี่ยเปี๋ยง จ าเลยที่ 4 และเป็นกรรมการบริษัท 

2.หนึ่งในกรรมการบริษัท พรินซิพเทค ไทย จ ากัด จ าเลยที่ 13 อาชีพทนายความ มีอ านาจหน้าที่ในการดูแล
เรื่องคดีต่างๆ ของบริษัท โดย เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2561 ก่อนการฟ้องคดีนี้ เบิกความตามเอกสารที่ได้ข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบพยานเอกสารของกรรมการบริหารชุดเก่า ไม่ทราบเรื่องขณะเกิดเหตุ 

3.น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ จ าเลยที่ 14 เบิกความเกี่ยวกับการ
เซ็นเอกสาร การด าเนินโครงการตามสัญญา ซึ่งยืนยันว่าโครงการส าเร็จ 95% ปฏิบัติตามสัญญามาตลอด 
นอกจากนี้ ศาลได้ไต่สวนพยานของศาล อีก 1 ปาก เป็นอดีตข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยยืนยันค าเบิกความตามเอกสารที่
ระบุจ าเลยที่ 1-3 ไม่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องใดๆ ในคดีนี้ 

ภายหลังศาลไต่สวนพยานทั้งหมด 4 ปากเสร็จสิ้นแล้ว ศาลได้ก าหนดนัดส่งเอกสารค าแถลงปิดคดี ภายในวันที่ 
17 ก.ย. 2563 และนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. 

ส าหรับรายชื่อจ าเลยทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พม., นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีต
บอร์ด กคช. และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548 – 19 ก.ย. 2549, 
นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีต ผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นาย
อภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง, น.ส.กรอง
ทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด , น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์ฯ , 
บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์  กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน, บริษัท ซิล
เวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด) โดย
นางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน , นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือกี้ร์ อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคไทยรักไทย, บริษัท พาสทิญ่าไทย จ ากัด, บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบ
กิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย, บริษัท พรินซิพเทค ไทย จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ น.ส.สุภาวิดา 
คงสุข กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2323744  
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26 สิงหาคม 2563 - 19:14 น. 

ศาลฎีกาฯนัดพิพากษา'คดีวัฒนา เมืองสุข บ้านเอื้ออาทร'  24 ก.ย.น้ี  
 

 
 
ศาลฎีกานักการเมือง นัดพิพากษา คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ ที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง 
"วัฒนา เมืองสุข" อดีต รมว.พม. ยุค"รัฐบาลทักษิณ 2" - อริสมันต์หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง ,เสี่ยเปี๋ยง- อภิชาติ จันทร์
สกุลพร กับพวก 24 ก.ย.นี้  

26 ส.ค.63 - เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์
คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดไต่สวนพยานจ าเลยนัดสุดท้าย คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ ที่
อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข อายุ 62 ปี อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 
ยุครัฐบาลทักษิณ 2 สมาชิกพรรคเพ่ือไทย, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีต
ประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548–2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นัก
ธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, นายอริสมันต์ หรือก้ีร์ พงษ์เรืองรอง อายุ 56 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และกลุ่ม
เอกชน รวม 14 ราย เป็นจ าเลย 

ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือให้กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้ วยหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2502มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระท าผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91 

คดีนี้เริ่มมีการพิจารณาไต่สวนพยานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2562 
เรื่อยมา โดยจ าเลยที่ได้รับการประกันตัวเดินทางมาศาล ส่วนจ าเลยที่ถูกจ าคุกในคดีจีทูจีข้าว ถูกเบิกตัวจากเรือนจ ามา
ศาล ส าหรับคดีนี้มีจ าเลยที่ 6-7,10-12 หลบหนีคดี ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว 
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ส าหรับการไต่สวนพยานจ าเลยนัดสุดท้ายในวันนี้ ฝ่ายจ าเลยได้น าพยานขึ้นเบิกความ จ านวน 3 ปาก  
นอกจากนี้ ศาลได้ไต่สวนพยานของศาลอีก 1 ปาก เป็นอดีตข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยยืนยันค าเบิกความตามเอกสารที่
ระบุจ าเลยที่ 1-3 ไม่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องใดๆ ในคดีนี้ 

ภายหลังศาลไต่สวนพยานทั้งหมด 4 ปากเสร็จสิ้นแล้ว ศาลได้ก าหนดนัดส่งเอกสารค าแถลงปิดคดี ภายในวันที่ 
17 ก.ย. 2563 และนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. 
ส าหรับรายชื่อจ าเลยทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พม. , นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตบอร์ด 
กคช. และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

โครงการระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548 – 19 ก.ย. 2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีต ผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท 
ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติหรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวราย
ใหญ่, น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง, น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง 
จ ากัด, น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์ฯ, บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายปกรณ์ อัศ
วีนารักษ์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน , บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู 
อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด) โดยนางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ
แทน, นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือก้ีร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย, บริษัท พาสทิญ่าไทย จ ากัด, บริษัท 
นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย , บริษัท พรินซิพเทค 
ไทย จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน บริษัท ไทยเฉนห
ยูฯ 

อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/441552?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441552?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441552?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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26 ส.ค. 2563 19:57 น. 

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง นัด 24 ก.ย.ฟังค าตัดสิน คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร 
 

 
 

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง นัด 24 ก.ย. ฟังค าพิพากษา คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ขณะ 17 ก.ย.
นัดส่งเอกสารค าแถลงปิดคดี ภายหลังวันนี้ นัดไต่สวนพยานนัดสุดท้ายเสร็จสิ้น  

วันที่ 26 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นัดไต่สวน
พยานนัดสุดท้าย คดีที่อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร 2 กับพวกรวม 14 ราย เป็นจ าเลย กรณีกล่าวหาว่าทุจริตโครงการ
ก่อสร้างบ้านเอ้ืออาทร มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 มาตรา 157 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 มาตรา 11 และกลุ่มเอกชนสนับสนุนการกระท า
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 81 

ทั้งนี้ ภายหลังการไต่สวนพยานนัดสุดท้ายเสร็จสิ้น ศาลฎีกาฯ ก าหนดนัดส่งเอกสารค าแถลงปิดคดี ภายในวันที่ 
17 ก.ย. 2563 และนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1918729 
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26 สิงหาคม 2563 

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง นัดพิพากษา 'คดีบ้านเอื้ออาทร' 24 ก.ย.น้ี 
 

 

 
ศาลฎีกานักการเมือง นัดพิพากษา คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ ที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง 
"วัฒนา เมืองสุข" อดีต รมว.พม. ยุค"รัฐบาลทักษิณ 2" - อริสมันต์หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง ,เสี่ยเปี๋ยง- อภิชาติ จันทร์
สกุลพร กับพวก 24 ก.ย.นี้ 

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้
พิพากษา 9 คน นัดไต่สวนพยานจ าเลยนัดสุดท้าย คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ที่อัยการสูงสุด 
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข อายุ 62 ปี อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาล
ทักษิณ 2 สมาชิกพรรคเพ่ือไทย, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธาน
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548–2549, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท 
ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าว
รายใหญ่, นายอริสมันต์ หรือก้ีร์ พงษ์เรืองรอง อายุ 56 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และกลุ่มเอกชน รวม 
14 ราย เป็นจ าเลย 

ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, เป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157, ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือให้กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2502มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระท าผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91 

คดีนี้เริ่มมีการพิจารณาไต่สวนพยานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2562 
เรื่อยมา โดยจ าเลยที่ได้รับการประกันตัวเดินทางมาศาล ส่วนจ าเลยที่ถูกจ าคุกในคดีจีทูจีข้าว ถูกเบิกตัวจากเรือนจ ามา
ศาล ส าหรับคดีนี้มีจ าเลยที่ 6-7,10-12 หลบหนีคดี ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว ส าหรับการไต่สวนพยานจ าเลยนัด
สุดท้ายในวันนี้ ฝ่ายจ าเลยได้น าพยานขึ้นเบิกความ จ านวน 3 ปาก  
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นอกจากนี้ ศาลได้ไต่สวนพยานของศาลอีก 1 ปาก เป็นอดีตข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยยืนยันค าเบิกความ
ตามเอกสารที่ระบุจ าเลยที่ 1-3 ไม่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องใดๆ ในคดีนี้ 

ภายหลังศาลไต่สวนพยานทั้งหมด 4 ปากเสร็จสิ้นแล้ว ศาลได้ก าหนดนัดส่งเอกสารค าแถลงปิดคดี ภายในวันที่ 
17 ก.ย. 2563 และนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. 

ส าหรับรายชื่อจ าเลยทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พม., นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีต
บอร์ด กคช. และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548 – 19 ก.ย. 2549, 
นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีต ผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นาย
อภิชาติหรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง, น.ส.กรองทอง 
วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด, น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์ฯ, บริษัท 
เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน , บริษัท ซิลเวอร์ 
อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด) โดยนางพิมพ์
วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน , นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือกี้ร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคไทยรักไทย, บริษัท พาสทิญ่าไทย จ ากัด, บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบกิจการ
ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย, บริษัท พรินซิพเทค ไทย จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ น.ส.สุภาวิดา คงสุข 
กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895357?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631584 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75629  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895357?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895357?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.posttoday.com/politic
https://www.posttoday.com/politic/news/631584
http://www.thaipost.net/main/detail/75629
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.19 น. 

เปิดไทม์ไลน์ก่อนปิดประชุมสภา จับตา 23-24 ก.ย. ร่างแก ้รธน. 
วิป 3 ฝ่ายเปิดไทม์ไลน์สภาก่อนปิดสมัยประชุม จับตา 23-24 ก.ย. ร่างแก้รธน.ทั้งฝ่ายค้าน-รบ. เข้าสภา   
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านพรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงผลการประชุมวิป  3 ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภา วิปฝ่ายค้านและ
วิปฝ่ายรัฐบาล เพ่ือสรุปตารางการท างานของสภาในช่วงเดือน ก.ย.ว่า  วันที่ 1 ก.ย. จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับกฎหมาย
การปฏิรูป 3 เรื่อง 3 ร่าง ประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ….. 2.ร่างกฎหมายประมวล
กฎหมายยาเสพติด และ 3. ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญายาเสพติด ซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นรับหลักการ  จากนั้นจะเป็น
การพิจารณากฎหมายการให้ความช่วยเหลือด้านภาษี ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 12 ชม.   

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่  2-3 ก.ย. จะเป็นการประชุมวาระปกติ วันที่  9 ก.ย. ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรวาระพิเศษเพ่ืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงถึงวิกฤติเศรษฐกิจและ
การเมือง ซึ่ง ครม.ตอบรับมาว่าสามารถเข้ามาชี้แจงได้ในวันดังกล่าว โดยทั้งหมดจะใช้เวลา  15 ชม. เป็นฝ่าย
ค้าน 10 ชม. ที่เหลือคือรัฐบาล ซึ่งอาจจะบวกลบเวลาที่ประธานสภาจะใช้ด้วย โดยการอภิปรายดังกล่าวจะจบใ น
วันที่ 9 ก.ย. เลย 

จากนั้นในวันที่ 10 ก.ย. จะประชุมวาระปกติ แต่มีวาระที่ส าคัญคือ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ….. จะน าผลการศึกษาของ
กมธ. เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
 
 

นพ.ชลน่าน กล่าวต่ออีกว่า ส าหรับวันที่ 16-18 ก.ย.นั้น จะมีการน าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่  2 และ 3 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจน
เลย 24.00 น. ของทุกวัน แต่ต้องจบก่อนวันที่ 18 ก.ย. เวลาเที่ยงคืน เพราะเป็นข้อตกลงกับวุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภา
สามารถน าร่างนี้ไปพิจารณาก่อนที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่ 21-22 ก.ย.   
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และในวันที่ 23-24 ก.ย. จะปิดสมัยประชุมสภาโดยการน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมทุกร่างทั้งของฝ่ายค้าน
และรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาของสภา ในวาระรับหลักการ โดยแบ่งเวลาให้แต่ละฝ่าย ฝ่ายละ 8 ชม.  

ทั้งนี้รายงานการศึกษาของ กมธ. ที่เข้าสู่ที่ประชุมก่อนหน้าในวันที่ 10 ก.ย.นั้น จะไม่มีผลต่อการพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่สภา แม้จะมีการพิจารณาคว่ าผลการศึกษาก็ตาม สภาก็ยังจะพิจารณาร่างที่เข้าสู่การประชุม
เช่นเดิม แต่อาจจะมีผลในส่วนที่ผลการศึกษาได้มีการหมายเหตุหรือข้อสังเกตไว้ให้สภาพิจารณา ซึ่งสภาต้องเอาไป
พิจารณาในชั้นกมธ.ต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792010  

https://www.dailynews.co.th/politics/792010
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26 สิงหาคม 2563 17:20 น.    

วิป 4 ฝ่ายกางปฏิทินเดือน ก.ย. แน่น เบียดประชุมร่วมถกแก้ รธน. 23-24 ก.ย. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่รัฐสภา น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงผลการประชุมร่วมกันของวิป 4 ฝ่าย ประกอบด้วย รัฐบาล วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน 
และสมาชิกวุฒิสภาว่า วันนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเดือนก.ย. ทั้งนี้ ในเดือนก.ย.ก่อนปิด
สมัยประชุมสภาจะมีวาระการประชุมทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามล าดับ 
ดังนี้ วันที่ 1 ก.ย.ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง
กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 2.ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ3.ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด วันที่ 9 ก.ย. ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีจะมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โดยเป็นญัตติที่ฝ่ายค้านจะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา
เศรษฐกิจและการเมือง จะใช้เวลาประชุม 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 10 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือจะเป็นเวลาของรัฐบาล 

น.พ.ชลน่าน กล่าวว่า วันที่ 10 ก.ย. ประชุมสภาฯ พิจารณารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน วันที่ 16-18 ก.ย. ประชุมสภาฯ
พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยเมื่อสภาฯลงมติให้ความเห็นชอบแล้วทาง
สภาฯและจะส่งร่างพ.ร.บ.ที่ผ่านสภาฯให้กับวุฒิสภาต่อไป ซึ่งวุฒิสภาจะพิจารณาในวันที่ 21-22 ก.ย. จากนั้น วันที่ 23-
24 ก.ย.เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ 

รองประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มติของสภาฯ ในวันที่ 10 ก.ย.ต่อรายงานผลการศึกษาการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นอย่างไร จะไม่มีผลต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ในวันที่ 23-24 ก.ย. เพราะข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะมีผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้อง
กับสภาฯแต่อย่างใด แต่กระนั้นอาจมีผลทางอ้อมต่อชั้นการพิจารณาของร่างรัฐธรรมนูญในชั้นคณะกรรมาธิการของ
รัฐสภา 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200826/3b2471dfe2d762c16704bb4ae1f8b07d3893e306a58a7e3b3caf31d48b44f0b2.jpg?itok=KSl3hpW3
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"ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรัฐสภาตอนนี้ต่างมีหลักการเหมือนกัน คือ การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพียงแต่
แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านเสนอให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง แต่ของพรรคร่วม
รัฐบาลก าหนดให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมร่วมของวิป 3 ฝ่ายในวันนี้ยังไม่ได้ข้อ
สรุปว่าวุฒิสภาและแต่ละฝ่ายจะลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอมายังสภาอย่างไร เพราะทั้งสามฝ่ายหารือ
เฉพาะเรื่องการบรรจุระเบียบวาระเท่านั้น ส่วนการลงมติจะเป็นอย่างไรจะต้องให้มีการอภิปรายกันในที่ประชุมรัฐสภา
ก่อน"น.พ.ชลน่าน กล่าว 

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมวันที่ 1 ก.ย.เพ่ือพิจารณาพิธีศาลและพ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งต้องพิจารณาให้เสร็จ ส่วนวันที่ 2-3 ก.ย.เป็นการพิจารณาปกติโดยมีการพิจารณา
พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาลซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ขณะที่ 9 ก.ย.มีการพิจารณาตามญัตติ152 ซึ่งขณะใช้เวลา 15 ชม. ส่วนวันที่ 
16-18 ก.ย.จะเป็นการพิจารณางบประมาณประจ าปีงบประมาณในวาระ2-3 ซ่ึงจะต้องท าให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนเพ่ือส่งให้
ส.ว.พิจารณาในวันที่ 21 -22 ก.ย. และในวันที่ 23 -24 ก.ย.เป็นการประชุมร่วมเพ่ือพิจารณากฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลคาดว่าจะยื่นได้ในวันที่ 1 ก.ย.หรือ 2 ก.ย.นี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177735  

https://siamrath.co.th/n/177735
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 'หมอชลน่าน' เผยก าหนดงานสภา 
เดือน ก.ย. ยาวเหยียด 
 

 
 

26 ส.ค.63 - ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงผลการประชุมร่วมกันของวิป 3 ฝ่าย ว่า การประชุมร่วมกันในครั้งนี้มีตัวแทนของ
ส.ว.มาหารือด้วยถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเดือนก.ย. ทั้งนี้ ในเดือนก.ย.ก่อนปิดสมัยประชุมสภาจะมีวาระการ
ประชุมทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามล าดับ ดังนี้ วันที่ 1 ก.ย. ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด 2.ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ3.ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติด วันที่ 9 ก.ย. ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะมาร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น โดยเป็นญัตติที่ฝ่ายค้านจะสอบถามข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง จะใช้เวลาประชุม 15 
ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 10 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือจะเป็นเวลาของรัฐบาล 

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า ในวันที่ 10 ก.ย. ประชุมสภาฯ พิจารณารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน วันที่ 16-18 ก.ย. ประชุม
สภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยเมื่อสภาฯลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว
ทางสภาฯและจะส่งร่างพ.ร.บ.ที่ผ่านสภาฯให้กับวุฒิสภาต่อไป ซึ่งวุฒิสภาจะพิจารณาในวันที่ 21-22 ก.ย. จากนั้น วันที่ 
23-24 ก.ย.เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการ 

รองประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มติของสภาฯในวันที่ 10 ก.ย.ต่อรายงานผลการศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นอย่างไร จะไม่มีผลต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาใน
วันที่ 23-24 ก.ย. เพราะข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะมีผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่เก่ียวข้องกับ
สภาฯแต่อย่างใด แต่กระนั้นอาจมีผลทางอ้อมต่อชั้นการพิจารณาของร่างรัฐธรรมนูญในชั้นคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 

"ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรัฐสภาตอนนี้ต่างมีหลักการเหมือนกัน คือ การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพียงแต่
แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านเสนอให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง แต่ของพรรคร่วม
รัฐบาลก าหนดให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมร่วมของวิป 3 ฝ่ายในวันนี้ยังไม่ได้ข้อ
สรุปว่าวุฒิสภาและแต่ละฝ่ายจะลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอมายังสภาอย่างไร เพราะทั้งสามฝ่ายหารือ
เฉพาะเรื่องการบรรจุระเบียบวาระเท่านั้น ส่วนการลงมติจะเป็นอย่างไรจะต้องให้มีการอภิปรายกันในที่ประชุมรัฐสภา
ก่อน" นพ.ชลน่าน กล่าว   
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75622  

http://www.thaipost.net/main/detail/75622
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26 ส.ค. 2563 19:01 น. 

วิปฝ่ายค้าน เผยอภิปรายไม่ลงมติ จบ 9 ก.ย. ฝ่ายค้านได้ 10 ชม. 

 
 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว วิปฝ่ายค้าน เผยอภิปรายไม่ลงมติ จบ 9 ก.ย.ฝ่ายค้านได้ฉะ 10 ชม. ขณะที่ 10 ก.ย.ถกแก้รธน.
ได้เวลาช าแหละ ฝ่ายละ 8 ชม.ต่อด้วยงบฯ 16-18 ก.ย.ก่อนน าเข้าที่ประชุม ส.ว. 21-22 ก.ย. 

วันที่ 26 ส.ค. เมื่อเวลา 16.50 น. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านพรรคเพื่อไทย ในฐานะวิปฝ่ายค้าน 
แถลงผลการประชุมวิป 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภา วิปฝ่ายค้าน และวิปฝ่ายรัฐบาล เพ่ือสรุปตารางการท างาน
ในช่วงเดือน ก.ย.ว่า วันที่ 1 ก.ย.จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูป จากนั้นจะพิจารณากฎหมายการให้
ความช่วยเหลือด้านภาษี ส่วนวันที่ 2-3 ก.ย. จะประชุมวาระปกติ วันที่ 9 ก.ย. ประชุมสภาฯ วาระพิเศษ เพ่ืออภิปราย
ทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152  ครม.ตอบรับมาว่าสามารถเข้ามาชี้แจงได้ในวันดังกล่าว โดยทั้งหมดจะใช้เวลา 15 
ชม. แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 10 ชม. ที่เหลือ คือ รัฐบาล อาจจะบวกลบเวลาที่ประธานสภาจะใช้ด้วย โดยการอภิปราย
ดังกล่าวจะจบในวันที่ 9 ก.ย.เลย 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า จากนั้นในวันที่ 10 ก.ย. จะประชุมวาระปกติ แต่มีวาระที่ส าคัญคือ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
จะน าผลการศึกษาของ กมธ. เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ส าหรับวันที่ 16-18 ก.ย. จะมีการน าร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าสู่การพิจารณาของสภา ในวาระที่ 2 และ 3 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 
น.ไปจนเลย 24.00 น. ของทุกวัน แต่ต้องจบก่อนวันที่ 18 ก.ย.เวลาเที่ยงคืน เพราะเป็นข้อตกลงกับวุฒิสภา เพื่อให้
สามารถน าร่างนี้ไปพิจารณาก่อนที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่ 21-22 ก.ย. และในวันที่ 23-24 ก.ย.จะปิดสมัย
ประชุมสภาฯ 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ส าหรับการน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทุกร่าง ทั้งของฝ่ายค้านและรัฐบาล เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาฯ ในวาระรับหลักการ จะแบ่งเวลาให้แต่ละฝ่าย ฝ่ายละ 8 ชม. ทั้งนี้ รายงานการศึกษาของ กมธ. ที่
เข้าสู่ที่ประชุมก่อนหน้าในวันที่ 10 ก.ย.นั้น จะไม่มีผลต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่สภา แม้จะมีการ
พิจารณาคว่ าผลการศึกษาก็ตาม สภาฯ ก็ยังจะพิจารณาร่างที่เข้าสู่การประชุมเช่นเดิม แต่อาจจะมีผลในส่วนที่ผล
การศึกษาได้มีการหมายเหตุ หรือข้อสังเกตไว้ให้สภาฯ พิจารณา ซึ่งสภาฯ ต้องเอาไปพิจารณาในชั้น กมธ.ต่อไป  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1918683  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1918683
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27 สิงหาคม 2563 

ถกแก้รัฐธรรมนูญ วาระแรก 23 ก.ย. 
มติวิป 3 ฝ่ายก าหนดไทม์ไลน์ เห็นร่วมตั้ง ส.ส.ร. - ‘ก้าวไกล’ แก้ปมฝ่ายค้านเสียงแตก ล่า 5 หม่ืนชื่อยื่นญัตติ  

 

มติวิป 3 ฝ่าย เคาะไทม์ไลน์ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ เริ่มวาระแรก 23 ก.ย. ส่วนเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลไม่ลงมติ 9 
ก.ย. ด้าน“ก้าวไกล” แถลงจุดยืนปิดสวิตช์ ส.ว.-ค้านส.ส.ร.ปิดตายแก้หมวด 1-2  แก้ปมฝ่ายค้านเสียงแตก จ่อล่า 5 
หม่ืนชื่อปชช. ขณะที่นายกฯ เตือนเอาชนะคะคานประเทศล่มสลาย 

ความคืบหน้าการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของสภาผู้แทนราษฎร ล่าสุดมีความชัดเจนมาจากวิป 3 ฝ่าย 
โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
(วิปฝ่ายค้าน) แถลงผลการประชุมร่วมกันของวิป 3 ฝ่ายถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเดือน ก.ย.2563 ทั้งนี้ใน
เดือน ก.ย.ก่อนปิดสมัยประชุมสภาจะมีวาระการประชุมทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ตามล าดับ  

ดังนี้ วันที่ 1 ก.ย.ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศจ านวน 3 ฉบับ 
วันที่ 9 ก.ย. ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
จะมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ส่วนวันที่ 10 ก.ย. ประชุมสภาฯ พิจารณารายงานผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน วันที่ 16-
18 ก.ย. ประชุมสภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 และจะส่งร่างพ.ร.บ.ที่ผ่าน
สภาฯให้กับในวันที่ 21-22 ก.ย.  

จากนั้นวันที่ 23-24 ก.ย.เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับในวาระที่ 1 
ชั้นรับหลักการ “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรัฐสภาตอนนี้ต่างมีหลักการเหมือนกัน คือ การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
เพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านเสนอให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง แต่ของ
พรรคร่วมรัฐบาลก าหนดให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งบางส่วน แต่ในการประชุมร่วมของวิป 3 ฝ่ายในวันนี้ ยังไม่ได้ข้อ
สรุปว่า วุฒิสภาและแต่ละฝ่ายจะลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอมายังสภาอย่างไร เพราะทั้ง 3 ฝ่าย หารือ
เฉพาะเรื่องการบรรจุระเบียบวาระเท่านั้น ส่วนการลงมติจะเป็นอย่างไรจะต้องให้มีการอภิปรายกันในที่ประชุมรัฐสภา
ก่อน” นพ.ชลน่าน กล่าว 
“ก้าวไกล” เดินหน้าปิดสวิตช์ส.ว. 

ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส.พรรคก้าว
ไกล ได้ร่วมกันแถลงย้ าถึงเตรียมเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เพ่ือยกเลิกบทเฉพาะกาลมาตรา 269 ถึง 272 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

เกี่ยวกับ ส.ว.ที่แต่งตั้งโดย คสช. และอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า วันนี้พรรคก้าวไกล ขอแถลงจุดยืนและ
ข้อเสนอในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  

ประการแรก พรรคก้าวไกลยังยืนยันที่จะผลักดันให้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ไปจ ากัด
ว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง  

ในประเด็นนี้ พรรคก้าวไกลได้เสนอในที่ประชุมระดับหัวหน้าพรรค ของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายครั้งในรอบ 1 
เดือนที่ผ่านมา เพ่ือไม่ให้ไปก าหนดห้าม ส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 และ 2 แต่สุดท้ายเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของพรรค
ร่วมฝ่ายค้านเห็นต่างออกไป พรรคก้าวไกลจึงขอถอนชื่อในการเสนอญัตติ เพ่ือสงวนความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้ 

ทั้งนี้เมื่อญัตติที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ตั้ง ส.ส.ร.เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา พรรคก้าวไกลจะโหวต
สนับสนุนในวาระท่ี 1 และจะขอแปรญัตติในวาระที่ 2 ต่อไป เพ่ือให้ ส.ส.ร.สามารถโอบรับเจตจ านงของประชาชนได้ทุก
กลุ่ม ล าดับต่อไป พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเ พ่ือปิดสวิตช์ส.ว. โดยไม่ควรรอให้ ส.ส.ร.เป็น
ผู้ด าเนินการ 

ย้ าว่ากระแสสูงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจของรัฐบาล หรือของ ส.ว. 
แต่อย่างใด ทว่าเกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องกดดันจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ จนกระทั่ง ขณะนี้ ส.ว. 
หลายคนได้ออกมายอมรับที่จะยกเลิกอ านาจในการเลือกนายกฯ แล้ว เพ่ือไม่ให้การเมืองไทยเดินไปสู่ทางตัน 
แก้เกมล่า5หม่ืนชื่อแก้รธน. 

ด้านนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีพรรคเพ่ือไทยลงมติไม่สนับสนุนร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล เนื่องจากมีแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา269-272 เรื่องการปิดสวิตช์ ส.ว.ว่า เมื่อ
พรรคเพ่ือไทยไม่สนับสนุน พรรคก้าวไกลอาจเปลี่ยนแนวทางไปใช้วิธีล่าชื่อประชาชน 50,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแทน 

“บางครั้งก็ต้องใช้พลังจากนอกสภาฯ เป็นตัวกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ านาจส.ว.ให้เกิดผลส าเร็จ ส่วนการ
ประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญนั้น พรรคก้าวไกลก็จะขออภิปรายร่วมแก้รัฐธรรมนูญตามแนวทางของพรรค
ต่อไป” นายธีรัจชัย กล่าว 
นายกฯวอนหยุดเอาชนะคะคาน 
ส่วนท่าทีจากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกวิจารณ์ว่าเป็น
เผด็จการว่า ตนอดทนเพื่อประเทศชาติและประชาชน ส่วนที่หลายคนมองว่าตนมาแบบเผด็จการอะไรต่าง ๆ ก็ต้องมอง
ย้อนกลับไป ตนไม่อยากพูดทบทวนให้ทุกคนถือเป็นบุญคุณ 

“ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่มีรูปแบบของเราแล้วไม่ได้ไปผิดจากที่อ่ืนท าไมเราต้องท าเหมือนคนอ่ืนเขา
หมดแล้วความเป็นไทยของเราหายไปไหน ถ้าจะเอาชนะคะคานทางการเมือง ผมว่าประเทศชาติมันล่มสลาย ถ้ามันเกิด
อย่างนั้นขึ้นมาจริงๆ รอดูแล้วกัน แล้วทุกคนจะต้องอยู่บนแผ่นดินที่ร้อนระอุลุกเป็นไฟ ก็ว่ากันไปก็แล้วกัน ผมก็สุดก าลัง
สติปัญญาของผมแล้ว” 
“ประวิตร” ลั่นไม่มียุบสภา 
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พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวว่า จะมีการยุบสภาหลังพิจารณาพ.ร.บ.
งบประมาณ 64 แล้วเสร็จ ว่า ไปถามคนที่ปล่อยข่าวเอง ซึ่งตนในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดูแล้วไม่มีทางเป็นไปได้ 

เมื่อถามว่า ถามหากมีความจ าเป็นที่ต้องยุบสภาหากสถานการณ์การชุมนุมรุนแรงหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
ปฏิเสธตอบค าถาม เมื่อถามย้ าว่า เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าว
เพียงว่า การชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษานั้น จะต้องมีการพูดคุยกันและดูแลกันให้ดี ส่วนจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรง
หรือไม่นั้น ไม่รู้ 
ปชป.หนุนตัดอ านาจส.ว. 

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)
กล่าวว่า ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญวปชป.มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเราไม่รับร่างรั ฐธรรมนูญ60และเป็นเงื่อนไขใน
การเข้าร่วมรัฐบาลที่ให้บรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาล และมีความเห็นชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญควรแก้ไขอย่างน้อยก็มาตรา
256ซึ่งเราเป็นพรรคแรกที่พูดเรื่องนี้โดยให้มีส.ส.ร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2ส่วนประเด็น
อะไรที่จะน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเราพร้อมสนับสนุน เช่นการให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบเพ่ือให้เลือกคนกับ
พรรคสะท้อนเจตนารมย์ของประชาชนได้ชัดเจน 

ส่วนเรื่องส.ว.นั้นเรามีจุดยืนว่ายังมีความจ าเป็นในระบบรัฐสภาเราสนับสนุนให้มีระบบสองสภามาตลอดเพียงแต่
ควรจ ากัดบทบาทอ านาจหน้าที่มีความเหมาะสมคือหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารของรัฐบาล 

เมื่อถามว่าควรตัดอ านาจส.ว.ในการเลือกนายกฯหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าเราสนับสนุนอ านาจ ส.ว.ในการ
กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารส่วนอ านาจอ่ืนที่เกินความจ าเป็นควรทบทวนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้วิปของ
ปชป.ไปยกร่างร่วมกับวิปของรัฐบาลตอนนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุงว่าจะแก้อย่างไรให้เป็นที่ยอมรับได้ของพรรคร่วม
รัฐบาลทั้งหมด 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895368?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-519313 
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27 สิงหาคม 2563 08:02 น.  

ปชป. ลุยเดี่ยว แก้ ม. 272 มั่นใจได้เสียงครบ 98 คน พร้อมยื่นญัตติสัปดาห์หน้า 
 

 
 

วันที่ 27 ส.ค.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความคืบหน้าของการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลว่า วันนี้ได้รับค ายืนยันจากวิปของพรรค ได้แจ้งกับตนว่า มติวิปของพรรคร่วม
รัฐบาล จะเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว จะไม่มีการเสนอร่างอ่ืนใดขึ้นมาอีก ตนจึงจ าเป็นต้องน า
ประเด็น การแก้ไขรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ขึ้นมาหารือกับที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือขอความเห็นชอบในการผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา272ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในขณะนี้นายสาทิตย์ วงศ์
หนองเตย ส.ส.จังหวัดตรัง ได้เตรียมการยกร่างญัตติในเรื่องนี้แล้ว และจะน าเสนอในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคในวันจันทร์
ที่ 31 สิงหาคมนี้ เชื่อมั่นว่าที่ประชุม ส.ส.ของพรรคจะอนุมัติญัตติดังกล่าว เพราะเป็นญัตติที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
ของพรรคเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้แสดงจุดยืนในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่าสมาชิกวุฒิสภา ยังมีความจ าเป็นในระบบรัฐสภา และสนับสนุนให้มีระบบสองสภามา
ตลอด เพียงแต่ควรจ ากัดบทบาท อ านาจหน้าที่มีความเหมาะสม คือ หน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหาร
ของรัฐบาลเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องตัดอ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป และเมื่อญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างเสร็จแล้ว จะเปิดให้มีการลงชื่อในญัตติดังกล่าวจนครบจ านวน 98คน ซึ่งในขณะนี้มี ส.ส.ใน
สังกัดพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านหลายคน ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอลงชื่อในญัตตินี้ด้วย และมั่นใจว่า
สามารถจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177833 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/177833
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/774f26733eda03c35b6148fceff545a6fd3f33da907e320e4430b8c330fdcf8c.jpg?itok=i4Ocv0DF
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27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:06 น.   

 'เทพไท' เล็งขอมติ ปชป. แก้อ านาจ ส.ว. เชื่อได้เสียง ส.ส.ซีกรัฐบาล-ฝ่ายค้านร่วมหนุน 
 
   

 
27 ส.ค.63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าของการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลว่า วันนี้ได้รับค ายืนยันจากวิปของพรรค ได้แจ้งกับตนว่า มติวิปของพรรคร่วม
รัฐบาล จะเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว จะไม่มีการเสนอร่างอ่ืนใดขึ้นมาอีก ตนจึงจ าเป็นต้องน า
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ขึ้นมาหารือกับที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือขอความเห็นชอบในการผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา 272 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ 

นายเทพไท กล่าวว่าในขณะนี้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ได้เตรียมการยกร่างญัตติในเรื่องนี้แล้ว และ
จะน าเสนอในท่ีประชุม ส.ส.ของพรรคในวันที่ 31 ส.ค.นี้ เชื่อมั่นว่าที่ประชุม ส.ส.ของพรรคจะอนุมัติญัตติดังกล่าว เพราะ
เป็นญัตติที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ได้แสดงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่าสมาชิกวุฒิสภา ยังมีความจ าเป็นในระบบ
รัฐสภา และสนับสนุนให้มีระบบสองสภามาตลอด เพียงแต่ควรจ ากัดบทบาท อ านาจหน้าที่มีความเหมาะสม คือ หน้าที่
กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหารของรัฐบาลเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องตัดอ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีออกไป และเมื่อญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างเสร็จแล้ว จะเปิดให้มีการลงชื่อในญัตติดังกล่าวจนครบ
จ านวน 98 คน ซึ่งในขณะนี้มี ส.ส.ในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านหลายคน ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอ
ลงชื่อในญัตตินี้ด้วย และม่ันใจว่าสามารถจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75676  

http://www.thaipost.net/main/detail/75676
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วันท่ี 27 ส.ค. 2563 เวลา 08:25 น. 

เทพไท จ่อขอมติ ปชป.ลุยเดี่ยว แก้ ม. 272 ลดอ านาจ ส.ว. 

 
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมขอมติพรรคลุยเดี่ยว แก้ ม.272 ลดอ านาจ ส.ว. ม่ันใจได้เสียงครบ 
98คน พร้อมยื่นญัตติสัปดาห์หน้า 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความคืบหน้าของ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลว่า วันนี้ได้รับค ายืนยันจากวิปของพรรค ได้แจ้งกับตนว่า มติวิปของพรรค
ร่วมรัฐบาล จะเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว จะไม่มีการเสนอร่างอ่ืนใดขึ้นมาอีก ตนจึงจ าเป็นต้องน า
ประเด็น การแก้ไขรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ขึ้นมาหารือกับที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือขอความเห็นชอบในการผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา272ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในขณะนี้นายสาทิตย์ วงศ์
หนองเตย ส.ส.ตรัง ได้เตรียมการยกร่างญัตติในเรื่องนี้แล้ว และจะน าเสนอในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคในวันจันทร์ที่ 31 
ส.ค.นี้ เชื่อมั่นว่าที่ประชุม ส.ส.ของพรรคจะอนุมัติญัตติดังกล่าว เพราะเป็นญัตติที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรค
เป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้แสดงจุดยืนในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่าสมาชิกวุฒิสภา ยังมีความจ าเป็นในระบบรัฐสภา และสนับสนุนให้มีระบบสองสภามา
ตลอด เพียงแต่ควรจ ากัดบทบาท อ านาจหน้าที่มีความเหมาะสม คือ หน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหาร
ของรัฐบาลเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องตัดอ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป และเมื่อญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างเสร็จแล้ว จะเปิดให้มีการลงชื่อในญัตติดังกล่าวจนครบจ านวน 98คน ซึ่งในขณะนี้มี ส.ส.ใน
สังกัดพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านหลายคน ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอลงชื่ อในญัตตินี้ด้วย และมั่นใจว่า
สามารถจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631596 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/631596
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วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 - 08:29 น. 

ปชป. ลุยแก้ ม.272 มั่นใจได้เสียงหนุนทั้งพรรคร่วมรบ.-ค้าน ครบ 98 คน พร้อมยื่นญัตติสัปดาห์หน้า 

 
เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความคืบหน้าของ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลว่า ได้รับค ายืนยันจากวิปของพรรคว่ามติวิปของพรรคร่วมรัฐบาล จะเสนอ
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว จะไม่มีการเสนอร่างอ่ืนใดขึ้นมาอีก จึงจ าเป็นต้องน าประเด็น การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ขึ้นมาหารือกับที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา 272 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในขณะนี้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.
ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ได้เตรียมการยกร่างญัตติในเรื่องนี้แล้ว และจะน าเสนอในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคในวันที่ 31 
ส.ค.นี้ 

นายเทพไทกล่าวต่อว่า เชื่อมั่นว่าที่ประชุม ส.ส.พรรคจะอนุมัติญัตติดังกล่าว เพราะเป็นญัตติที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของพรรค และเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้แสดงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่าสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ยังมี
ความจ าเป็นในระบบรัฐสภา และสนับสนุนให้มีระบบสองสภามาตลอด เพียงแต่ควรจ ากัดบทบาท อ านาจหน้าที่มีความ
เหมาะสม คือ หน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหารของรัฐบาลเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องตัดอ านาจ ส.ว.ในการ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป 

“เมื่อญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างเสร็จแล้ว จะเปิดให้มีการลงชื่อในญัตติดังกล่าวจนครบจ านวน 98 คน ซึ่ง
ในขณะนี้มี ส.ส.ในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านหลายคน ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอลงชื่อในญัตตินี้ด้วย 
และมั่นใจว่าสามารถจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน” นายเทพไทกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2324021 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/514387 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2324021
https://www.naewna.com/politic/514387
https://mgronline.com/
https://www.bangkokbiznews.com/politics/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/politics/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-1-696x392.jpg
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27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:32 น.   

 'วิษณ'ุ ยัน แก้ รธน.ไม่มีร่างของรัฐบาล ใช้พรรคร่วมแทน โยนเป็นเรื่องสภา 
 

 
 

27 ส.ค.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่
มีการเผยแพร่เป็นไทม์ไลน์ออกมา ว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที ่12 หน้า 33 แต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะ
ร่วมกันท าเป็นร่างของพรรคร่วม เพราะเขาอาจจะมีวิธีท าได้ดีกว่ารัฐบาล เพราะหากรัฐบาลท าต้องเอาเข้าที่ประชุม
ครม. เพ่ือให้ก าหนด ซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆ เขาอาจจะอยาก มีมาตรานั้นและไม่เอามาตรา
นี้ ซึ่งต้องไปตกลงกันเองและได้ยินว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว มีการส่งร่างมาให้ตนแล้ว แต่ตนยังไม่ได้ดู 

ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของรัฐบาลจะปล่อยให้ทางวิปทางสภาจัดการกันเอง เพราะรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ตั้งกรรมาธิการ 
ผู้สื่อข่าวถามว่า สรุปแล้วจะมีการท าเป็นร่างของรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นร่างของ

พรรคร่วมรัฐบาล 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75687 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.36 น. 

‘วิษณ’ุเฉลยแก ้รธน.ไร้ร่างของรัฐบาลใช้ร่างพรรคร่วม โยนสภาจัดการกันเอง 
 

 
 
 “วิษณุ” เผย แก ้รธน.ไม่มีร่างของรัฐบาล  ใช้ร่างพรรคร่วมแทน โยนเป็นเรื่องของสภา ให้เขาจัดการกันเอง 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้

สัมภาษณ์ ถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการเผยแพร่เป็นไทม์ไลน์ออกมา ว่า เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายเร่งด่วน 
ข้อที่ 12 หน้า 33 ของรัฐบาล แต่พรรคร่วมรัฐบาลจะร่วมกันท าเป็นร่างของพรรคร่วม เพราะเขาอาจจะมีวิธีท าได้ดีกว่า
รัฐบาล และหากรัฐบาลท าต้องเอาเข้าท่ีประชุมครม. เพ่ือให้มีก าหนดหรือมติออกมา ซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์พรรค
ร่วมรัฐบาลต่างๆ เพราะบางพรรคเขาอาจจะอยากมีมาตรานั้นและไม่เอามาตรานี้ ซึ่งต้องไปตกลงกันเอง 

 “ผมได้ยินว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว มีการส่งร่างมาให้ผมแล้ว แต่ผมยังไม่ได้ดู ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของ
รัฐบาลจะไม่มี จะปล่อยให้ทางวิป หรือทางสภาจัดการกันเอง เพราะรัฐบาลไม่มีสิทธิไปตั้งกรรมาธิการอะไรได้อยู่แล้ว ” 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สรุปแล้วจะมีการท าเป็นร่างของรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มี  อันนี้ถือว่าเป็นร่างของ
พรรคร่วมรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/514398
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27 สิงหาคม 2563 10:40 am 
 

วิปรัฐบาลมีมติส่งร่างแก้ รธน.ในนามพรรคร่วมรัฐบาล 
 

 
 

ประชุมวิปรัฐบาลมีมติให้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมรัฐบาลเพียงร่างเดียว เพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ขณะนี้ ได้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับปรุงร่าง ก่อนน ามาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยยึด
หลักการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญ 

“เป็นไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายค้าน  แต่จะเพ่ิมรายละเอียดที่มาของ ส.ส.ร. คือ มาจากการเลือกตั้ง 150 คน 
การสรรหาของ ส.ว.10 คน  มาจากการสรรหาของอธิการบดี 20 คน และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 10 คน โดย
มอบหมายให้ กกต.เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และก าหนดกรอบเวลาให้ ส.ส.ร.
ยกร่าง 240 วัน จากนั้น ให้สภาฯให้ความเห็นชอบ เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากสภาฯ ไม่เห็นชอบ ก็ให้ท าประชามติ ซึ่ง
เป็นแนวทางเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2540 ส่วนอ านาจหน้าที่ของ ส.ว.ก็ขึ้นอยู่กับ ส.ส.ร.เป็นผู้พิจารณา” นายชินวรณ์ 
กล่าว  .-ส านักข่าวไทย   

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-520338 

  

https://tna.mcot.net/politics-520338
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27 สิงหาคม 2563 10:37 น.   

“หมอชลน่าน” เชื่อแก ้รธน.ช้าหรือเร็วอยู่ท่ีรัฐบาล แนะ“ชวน”นัดถกร่วม 3 ฝ่ายหาข้อยุติ 
 

 
 

วันที่ 27 ส.ค.63 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุญัตติของ 5 พรรคร่วม
ฝ่ายค้าน ที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้มาพูดคุย
กันในท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

แต่การด าเนินการดังกล่าว อยากให้นายชวน เปิดประชุมรัฐสภาเพ่ือหารือ ให้ได้ข้อยุติจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ให้
ทุกฝ่ายทั้ง รัฐบาล สมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร มาร่วมหารือกันทั้งสภา ก่อนที่จะมีข้อสรุป รวมทั้งอาจจะมีการ
ตั้งคณะกรรมาธิการทั้งสภาก็ได้ 

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านไม่ขัด และเชื่อว่าทุกพรรคการเมือง มีความคิดเห็น
ร่วมกันในการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพ่ือแก้ปัญหาประเทศ รวมทั้งยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม 

“ในส่วนของเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ควรเปิดให้ประชาชน สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาร่าง ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญ
ฉ บั บ ใ ห ม่  เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร เ ขี ย น  ก ฎ ห ม า ย สู ง สุ ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
ทั้งนี้เชื่อว่าภายใน 120 วัน จะได้รัฐธรรมนูญใหม่ หากรัฐบาลไม่ประวิงเวลาเชื่อว่าภายใน 6 เดือน ได้รัฐธรรมนูญใหม่
แน่นอน ส่วนหลังจากได้รัฐธรรมนูญใหม่รัฐบาลจะอยู่หรือไปก็ข้ึนกับผู้มีอ านาจว่าจะตัดสินใจอย่างไร”นายแพทย์ชลน่าน 
กล่าว 
 
อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/177867 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/177867
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/c5f097ec4faca99ddd0392aa67d7863a1ce58f723247f7ce1460701ff5eace68.jpg?itok=j_nToB_-
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วันท่ี 27 ส.ค. 2563 เวลา 10:50 น. 

"ชลน่าน" เชื่อ หากรัฐบาลไม่ประวิงเวลา 6 เดือน ได้ รธน. ใหม่ 
 

 
 

“นพ.ชลน่าน” เชื่อ หากรัฐบาลไม่ประวิงเวลา 6 เดือน ได้รัฐธรรมนูญใหม่ แนะ“ชวน”นัดถกร่วม 3 ฝ่ายหาข้อยุติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. น.พ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุญัตติของ 5 พรรคร่วมฝ่าย
ค้าน ที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่ 30 ส.ค.นี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้มาพูดคุยกันในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่การด าเนินการดังกล่าว อยากให้นายชวน เปิดประชุมรัฐสภาเพ่ือหารือ ให้ได้ข้อยุติจะเป็น
เรื่องที่ดีที่สุด ให้ทุกฝ่ายทั้ง รัฐบาล สมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร มาร่วมหารือกันทั้งสภา ก่อนที่จะมีข้อ สรุป 
รวมทั้งอาจจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการทั้งสภาก็ได้ 

นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านไม่ขัด และเชื่อว่าทุกพรรคการเมือง มีความคิดเห็นร่วมกัน
ในการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพ่ือแก้ปัญหาประเทศ รวมทั้งยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม  “ในส่วน
ของเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ควรเปิดให้ประชาชน สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาร่าง ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขียน กฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้เชื่อว่าภายใน 120 วัน จะได้รัฐธรรมนูญใหม่ หาก
รัฐบาลไม่ประวิงเวลาเชื่อว่าภายใน 6 เดือน ได้รัฐธรรมนูญใหม่แน่นอน ส่วนหลังจากได้รัฐธรรมนูญใหม่รัฐบาลจะอยู่หรือ
ไปก็ข้ึนกับผู้มีอ านาจว่าจะตัดสินใจอย่างไร”นายแพทย์ชลน่าน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631605 
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27 สิงหาคม 2563 10:37 น.   

"พีระพันธุ์" เผยรายงานศึกษาแนวทางแก้ไข รธน. เสร็จแล้ว เตรียมส่งรายงานประธานสภาฯ 31 ส.ค.นี ้

 
 

"พีระพันธุ์" เผยรายงานศึกษาแนวทางแก้ไข รธน.เสร็จแล้ว เหลือตรวจสอบเนื้อหามีทั้งข้อสังเกตเห็นด้วย-ไม่เห็น
ด้วย เตรียมส่งรายงานประธานสภาฯ 31 ส.ค.นี้ 

เมื่อวันที่  27 ส.ค. ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการประชุม 
ว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือตรวจสอบรั บรองรายงาน ก่อน
น าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่าวันจันทร์ที่ 31 ส.ค. จะยื่นรายงานต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป 

ส่วนเนื้อหารายงานนั้น ไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้เป็นคณะกรรมาธิการที่
ท าการศึกษาพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสีย และแง่มุมต่าง ๆ ทั้งที่มีความเห็นตรงกันว่าให้แก้ไข และไม่ให้แก้ไข หรือแก้ไขใน
วิธีการที่ต่างกัน บางคนเห็นตรงกันในหลักการ แต่ละรายละเอียดต่างกัน ซึ่งจะน าเสนอความคิดเห็นแง่มุม
คณะกรรมาธิการฯ แค่ไหน ซึ่งก็ไม่ได้มีบทบังคับไว้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177868 
  

https://siamrath.co.th/n/177868
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/a5f00a484ed4bc9ae0361552591570fb09ad8f67e5c02a7516a7a1b32c9827bd.jpg?itok=D1h45MoB
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วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.44 น. 

 ‘พีระพันธุ์’ ยันรายงานศึกษาแนวทางแก้ไข รธน.เสร็จแล้ว จอ่ส่ง ปธ. สภาผู้แทนฯ 31 ส.ค.นี ้

 
 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
กล่าวถึงการประชุมว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อตรวจสอบรับรอง
รายงาน ก่อนน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่าวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม จะยื่นรายงานต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเนื้อหารายงาน ไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้เปน็
คณะกรรมาธิการที่ท าการศึกษาพิจารณาท้ังข้อดีข้อเสียและแง่มุมต่างๆ ทั้งท่ีมีความเห็นตรงกันว่าให้แก้ไขและไม่ให้
แก้ไข หรือแก้ไขในวิธีการที่ต่างกัน บางคนเห็นตรงกันในหลักการ แต่ละรายละเอียดต่างกัน ซึ่งจะน าเสนอความคิดเห็น
แง่มุมต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองและการเลือกตั้ง แต่หัวใจ
รัฐธรรมนูญคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง แต่ที่ผ่านมามักเน้นไปด้านการเมือง จน
ท าให้ประชาชนขาดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษา ศึกษาทุกด้านทุกหมวด 
โดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน เช่น ที่ดินท ากิน หรือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีหลักประกันมากข้ึน และเรื่องระบบ
กฎหมายที่มีลักษณะการผ่อนปรนก ากับดูแลมากกว่าควบคุม อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคง หรือ
สาธารณะประโยชน์ เช่น การขออนุญาตท ามาค้าขาย การประกอบธุรกิจ ก็สามารถด าเนินการไปได้ โดยให้หน่วยราชการ
ไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง 

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ส าหรับเรื่องอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่หลายพรรคเห็นตรงกันว่าควรยกเลิก 
ความเห็นด้านนี้ก็มีในรายงาน แต่ก็มีความเห็นด้านที่เห็นว่าแบบเดิมเหมาะสมแล้วก็มี ซึ่งจะมีการใส่หลักการและเหตุผล
ในรายงาน คนที่เอาไปศึกษาจะได้เห็นเหตุผลและพิจารณาอีกทีหนึ่ง ย้ าว่าในรายงานไม่ได้มีบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ได้เห็น
ด้วยกับรัฐธรรมนูญ แต่ศึกษาว่าบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ถูกต้องเหมาะสมไว้หรือไม่ ใส่ความเห็นทั้งเสียง
ส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการมากกว่า 
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นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ตามระบบ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ก็จะส่งรายงานฉบับนี้ไปที่รัฐบาล โดย
หลักการรัฐบาลก็ควรที่จะต้องเอารายงานนี้ไปศึกษาประกอบด้วย แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ก็อยู่ที่ผู้ที่จะมาท าหน้าที่ต่อไป 
ว่าจะให้ความส าคัญกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ แค่ไหน ซึ่งก็ไม่ได้มีบทบังคับไว้ 

  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514399 
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27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:46 น.     

'พีระพันธุ์' เผยรายงาน กมธ. ศึกษาแก้ รธน. เสร็จแล้ว รอตรวจสอบก่อนส่งประธานสภาฯ 31 ส.ค.นี ้
   

 
 

27 ส.ค.63 - ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการประชุมว่า รายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือตรวจสอบรับรองรายงาน ก่อนน าเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่าวันที่ 31 ส.ค. จะยื่นรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ส าหรับเนื้อหารายงานไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้เป็น
คณะกรรมาธิการที่ท าการศึกษาพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียและแง่มุมต่างๆ ทั้งที่มีความเห็นตรงกันว่าให้แก้ไขและไม่ให้
แก้ไข หรือแก้ไขในวิธีการที่ต่างกัน บางคนเห็นตรงกันในหลักการ แต่ละรายละเอียดต่างกัน ซึ่งจะน าเสนอความคิดเห็น
แง่มุมต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 

นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองและการเลือกตั้ง แต่หัวใจ
รัฐธรรมนูญคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง แต่ที่ผ่านมามักเน้นไปด้านการเมือง จน
ท าให้ประชาชนขาดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษา ศึกษาทุกด้านทุกหมวด 
โดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน เช่น ที่ดินท ากิน หรือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีหลักประกันมากขึ้น และเรื่องระบบ
กฎหมายที่มีลักษณะการผ่อนปรนก ากับดูแลมากกว่าควบคุม อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคง หรือ
สาธารณะประโยชน์ เช่น การขออนุญาตท ามาค้าขาย การประกอบธุรกิจ ก็สามารถด าเนินการไปได้ โดยให้หน่วย
ราชการไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง 

ส่วนเรื่องอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่หลายพรรคเห็นตรงกันว่าควรยกเลิก นายพีระพันธุ์กล่าวว่า 
ความเห็นด้านนี้ก็มีในรายงาน แต่ก็มีความเห็นด้านที่เห็นว่าแบบเดิมเหมาะสมแล้วก็มี ซึ่งจะมีการใส่หลักการและเหตุผล
ในรายงาน คนที่เอาไปศึกษาจะได้เห็นเหตุผลและพิจารณาอีกทีหนึ่ง ย้ าว่าในรายงานไม่ได้มีบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ได้
เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ แต่ศึกษาว่าบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ถูกต้องเหมาะสมไว้หรือไม่ ใส่ความเห็นทั้ง
เสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการมากกว่า 
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นายพีระพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ตามระบบ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ก็จะส่งรายงานฉบับนี้ไปที่รัฐบาล 
โดยหลักการรัฐบาลก็ควรที่จะต้องเอารายงานนี้ไปศึกษาประกอบด้วย แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ก็อยู่ที่ผู้ที่จะมาท าหน้าที่
ต่อไป ว่าจะให้ความส าคัญกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ แค่ไหน ซึ่งก็ไม่ได้มีบทบังคับไว้ 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75689 
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26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:02 น.     

'ปิยบุตร' เลคเชอร์ปรากฏการณ์อ านาจ นศ.  
ถามสถาบันกษัตริย์อยู่ตรงไหนในระบอบ ปชต. 

 
 

26 ส.ค.63 - ที่อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายปิยบุตร แสงกนก
กุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า บรรยายพิเศษในรายวิชา “TU 101 : โลก อาเซียน และไทย” ว่า ปรากฏการณ์เรื่องของ
อ านาจ เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกมากกว่า 1 คนขึ้นไป เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในระดับครอบครัวพ่อแม่
ผู้ปกครองก็มีอ านาจในการออกค าสั่ง และเม่ือหลายครอบครัวรวมกันเป็นสังคม เริ่มมีการใช้อ านาจที่กระทบกับส่วนรวม
กว้างมากขึ้น ดังนั้น ต้องมีคนตัดสินที่ยอมรับได้ ซึ่งแต่เดิมอาจให้คนที่รบเก่ง คนที่หาทรัพยากรเก่ง คนพูดแล้วน่าเชื่อถือ 
คนทื่อ้างว่าเป็นโอรสสวรรค์ หรือคนมีอาวุธ มาเป็นผู้ปกครองเพ่ือตัดสิน ซึ่งเหล่านี้ก็คือคนธรรมดา วันหนึ่งก็ต้องเสียชีวิต 
ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จึงเกิดความโกลาหล เกิดการแย่งชิงอนาจ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องหาทางออก คิดค้นวิธีการในการเอา
อ านาจทางสาธารณะออกจากตัวบุคคล จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า "รัฐ" แปลงอ านาจให้เป็นสถาบันอย่างเป็นทางการ เพราะ
เมื่อวันหนึ่งตัวบุคคลตายไปแล้ว รัฐยังอยู่และมีกระบวนการคัดสรรเลือกคนใหม่ข้ึนมาแทน 

นายปิยบุตร กล่าวว่า ความคิดเรื่องรัฐเริ่มเกิดข้ึนเมื่อปลายศตวรรษที่ 16 เพ่ือสู้กับศาสนจักร โดยฝ่ายอาณาจักร
ต้องการแยกอ านาจที่มองว่าศาสนจักรครอบง าออกมา โดยสร้างสิ่งที่เรียกว่ารัฐตกทอดมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้ในรัฐสมัยใหม่
กฎหมายมหาชนแบ่งชัดเจนว่า รัฐนั้นส่วนหนึ่ง ต านั้นแหน่งส่วนหนึ่ง และคนที่ไปด ารงต าแหน่งนั้นก็อีกส่วนหนึ่ง โดยรัฐ
เป็นสิ่งสมมติที่แสดงออกผ่านองค์กรของรัฐ โดยมีคนเข้ามาแสดงเจตนาแทนในนามของรัฐ  ซึ่งรัฐสมัยใหม่รุ่นแรกๆ 
ผู้ปกครองคือพระมหากษัตริย์ สืบทอดทางสายโลหิต นี่เป็นรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์ก็มี
กฎเกณฑ์การสืบทอดทางสายโลหิตต่อไป รัฐไม่ได้ล้มสลายหายไป ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผ่านไปเรื่อยๆ คนเริ่มตั้ง
ค าถามว่า ท าไมต้องยอมให้คนตระกูลๆ หนึ่งเท่านั้น จ าเป็นต้องเป็นอย่ างนี้ เหรอ นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ ที่ท าให้เกิดการปราบดาภิเษกอยู่เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม พัฒนาการต่อมา ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่
ชอบธรรมในโลกสมัยใหม่ จึงเกิดรัฐประชาธิปไตยขึ้น สิทธิธรรม ความชอบธรรมผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้ง เป็น
การอธิบายใหม่ว่า อ านาจสูงสุดที่ใช้ปกครองในรัฐนั้นไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกๆ คน จึงสร้างสิ่ง
สมมติขึ้นมาแทนคนทุกๆ คน นั่นก็คือ people หรือประชาชน นี่คือการถ่ายโอนอ านาจสูงสุดที่อยู่ที่คนหนึ่งคนให้เป็น
ทุกคน และใช้วิธีการเลือกตั้งผู้ปกครอง เป็นรัฐแบบประชาธิปไตย 

"รัฐแบบประชาธิปไตยเองก็ถูกตั้งค าถามว่า ใครคือประชาชนบ้าง ซึ่งในยุคแรกๆ พวกกระฎุมพีต้องการมีอ านาจ
ในการปกครอง ก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงแล้วเอาอ านาจจากกษัตริย์มาไว้กับกลุ่มตน ขณะเดียวกันก็เหยียบกดคนรากหญ้า
ไม่ให้ข้ึนมาด้วย ดังนั้น สิทธิแรกๆ ในการเลือกตั้งผู้ปกครองนั้นจึงถูกจ ากัด เช่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นคือพวกที่จ่ายภาษี
ถึงเกณฑ์และให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม พัฒนาการต่อมาคือคนระดับล่างก็คิดว่าตนเองนั้นก็ท างานหนัก 
หยาดเหงื่อก็ถูกใช้เพ่ือประโยชน์ประเทศ ท าไมไม่มีสิทธิเลือกตั้ง จึงเกิดการเรียกร้องขอขยายสิทธิออกเรื่อยๆ จนกระทั่ง
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เกิดหลักสิทธิเลือกตั้งเป็นของคนทุกๆ คน เพียงแค่ขอให้เป็นพลเมืองในรัฐนั้นมีอายุถึงเกณฑ์ ซึ่งในประเทศไทยจ ากัดที่
อายุ 18 ปี แต่ในความเห็นตน เห็นว่าควรให้ที่อายุ 15 ปี ซึ่งมีความชอบธรรมกับคนวัยนี้ด้วย เพราะเขาจะอยู่ยาวกับสิ่ง
ที่พวกเขาเลือกมากกว่าคนสูงอายุ" นายปิยบุตร กล่าว 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็เกิดปัญหา เปิดช่องให้มีการสืบทอดทาง
ตระกูลการเมือง ผ่านอิทธิพล เงินตรา และโอกาส คนที่เข้ามาสู่อ านาจ ได้รับการเลือกมาก็มักจะเป็นผู้แทนที่มีหน้าตา
เหมือนๆ กันหมด สุดท้ายประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็เกิดจุดอ่อน 1. ผู้แทนถูกผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่ม ไม่กี่ตระกูล เป็น
คลับนักการเมือง (Political elite) 2.ความเชื่อมโยงกับประชาชนยิ่งห่างออกไป ทั้งๆ ที่ประชาชนเป็นคนออกใบอนุญาต
ให้ท างานในต าแหน่ง ส.ส. นี่เป็นอาชีพเดียวที่ประชาชนเลือก ห่วงโซ่ความเชื่อมโยงต้องมี แต่เมื่อไปอยู่ในคลับ
นักการเมืองนานเข้า ห่วงโซ่ความเชื่อมโยงนี้ก็หายไป กลายเป็นว่าประชาชนมีอ านาจ 4 วินาที ตอนกากบาทเลือกตั้ง นี่
เป็นการพูดเรื่องประชาธิปไตยทางตรงผ่านการออกเสียงประชามติและปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดใหม่ๆ ทางตะวันตกเสนอว่า 
1.ด ารงต าแหน่ง ส.ส. สมัยเดียว 2. สภาพลเมืองที่มาจากการจับสลาก แนวคิดทั้งสองนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้นักการเมือง
กลายเป็นอาชีพ ถูกผูกขาดโดยตระกูลไม่กี่ตระกูล เพราะถ้าคนเท่าเทียมกัน เป็นแค่สมัยเดียว ท าหน้าเต็มที่โดยไม่ต้อง
พวงว่าครั้งหน้าจะได้รับการเลือกตั้งไหม ต้องคิดถึงเงินและทรัพยากรที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เขาก็จะกล้าหาญใน
การตัดสินใจมากขึ้น ส่วนกรณีสภาพลเมืองโดยการจับสลากเข้ามาเป็น เริ่มมีความคิดว่าจะใช้ในระดับท้องถิ่น ด ารง
ต าแหน่งคนละสมัยแล้วก็เวียนออก มีสภาพลเมืองตรวจสอบผู้บริหารคนละปีแล้วเวียนออก นี่คือแนวคิดเรื่องการสร้าง
ความเสมอภาคในการเข้าถึงอ านาจ ทลายเรื่องอิทธิพล เงินตรา และโอกาส 

"พัฒนาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สะท้อนอยู่ที่ว่าอ านาจเป็นของใคร ตั้งอยู่บนความชอบธรรมเรื่องอะไร ท าไมเรา
ถึงเชื่ออ านาจนั้น เพราะอ านาจจะท างานได้ต่อเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็น เชื่อว่ามันมี กลไกการท างานของอ านาจตั้งอยู่บน 2 
กลไก คือ 1. ก าลังบังคับที่ภายหลังก็เปลี่ยนตัวเองจากดิบเถื่อนมาเป็นกฎหมาย บังคับใช้ตามกฎหมายผ่านเจ้าหน้าที่
บ้านเมือง กับ 2. ความเชื่อที่แม้ไม่ต้องบังคับก็เชื่อ  แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์เรื่องอ านาจนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ และเป็นภารกิจของมนุษย์ที่จะต้องค าถามกับอ านาจทุกรูปแบบ เพราะสิทธิเสรีภาพติดตัวเรามาแต่
เกิด และอ านาจก็ได้ท าให้เสรีภาพของเราหายไป ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งค าถาม ที่จะต้องคิดว่าอ านาจที่ใช้
ก าหนดเรานั้นมีเหตุมีผลหรือไม่ ควรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่" นายปิยบุตร กล่าว 
ผู้สื่อข่าวรายงาน ในช่วงเปิดโอกาสให้ซักถาม นักศึกษาคนหนึ่งถามว่า การใช้อ านาจในระบอบประชาธิปไตยที่ว่าเป็น
ของทุกคนนั้น สถาบันกษัตริย์อยู่ตรงไหน?  โดย นายปิยบุตร กล่าวว่า จากพัฒนาการที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าต าแหน่ง
ผู้ปกครองที่สืบทอดทางสายโลหิตนั้นไม่สอดคล้องกับรัฐสมัยใหม่ โดยจะพบว่าเหลือประเทศท่ีมีสถาบันพระมหากษัตรย์
น้อยลง โดยเฉพาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง นอกจากนี้ ด้วยเหตุผลในตัวเองด้วย กล่าวคือ เรายินยอมให้คนหนึ่ง
ถือครองอ านาจรัฐ ใช้ทรัพยากรรัฐ โดยที่เขามาจากการสืบทอดอย่างนี้เหรอ? ท าไมคนอื่นไม่ได้บ้าง? ท าให้ประเทศต่างๆ 
ที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องตอบค าถามนี้ผ่านการปฏิรูปให้อยู่ได้กับระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ ตัดอ านาจ
ทางการเมืองออก ให้เป็นประมุขของรัฐที่ไม่ได้ใช้พระราชอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยแท้จริง  
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75636 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/75636
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วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.25 น. 

เปิดมุมคิด‘ปิยบุตร’! ปรากฏการณ์-พัฒนาการ‘อ านาจ’ ตอบ นศ.สถาบันฯอยู่ตรงไหนใน
ระบอบ ปชต. 

 
 

26 สิงหาคม 2563 ที่อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า บรรยายพิเศษในรายวิชา “TU 101 : โลก อาเซียน และไทย” ตอนหนึ่ง ว่า 
ปรากฏการณ์เรื่องของอ านาจเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกมากกว่า 1 คนขึ้นไป เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในระดับ
ครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีอ านาจในการออกค าสั่ง และเมื่อหลายครอบครัวรวมกันเป็นสังคม เริ่มมีการใช้อ านาจที่
กระทบกับส่วนรวมกว้างมากขึ้น ดังนั้นต้องมีคนตัดสินที่ยอมรับได้ ซึ่งแต่เดิมอาจให้คนที่รบเก่ง คนที่หาทรัพยากรเก่ง 
คนพูดแล้วน่าเชื่อถือ คนที่อ้างว่าเป็นโอรสสวรรค์ หรือคนมีอาวุธ มาเป็นผู้ปกครองเพ่ือตัดสิน ซึ่งทั้งหมดนี้คือคนธรรมดา 
วันหนึ่งก็ต้องเสียชีวิต ช่วงเปลี่ยนผ่านจึงเกิดความโกลาหล เกิดการแย่งชิงอ านาจ 

“ดังนั้นมนุษย์จึงต้องหาทางออก คิดค้นวิธีการในการเอาอ านาจทางสาธารณะออกจากตัวบุ คคล จนเกิดสิ่งที่
เรียกว่า “รัฐ” แปลงอ านาจให้เป็นสถาบันอย่างเป็นทางการ เพราะเมื่อวันหนึ่งตัวบุคคลตายไปแล้ว รัฐยังอยู่และมี
กระบวนการคัดสรรเลือกคนใหม่ขึ้นมาแทน” 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ความคิดเรื่องรัฐเริ่มเกิดข้ึนเมื่อปลายศตวรรษที่ 16 เพ่ือสู้กับศาสนจักร โดยฝ่ายอาณาจักร
ต้องการแยกอ านาจที่มองว่าศาสนจักรครอบง าออกมา โดยสร้างสิ่งที่เรียกว่ารัฐตกทอดมาจนปัจจุบัน ในรัฐสมัยใหม่
กฎหมายมหาชนแบ่งชัดเจนว่า รัฐส่วนหนึ่ง ต าแหน่งส่วนหนึ่ง และคนที่ไปด ารงต าแหน่งนั้นก็อีกส่วนหนึ่ง โดยรัฐเป็นสิ่ง
สมมติที่แสดงออกผ่านองค์กรของรัฐ โดยมีคนเข้ามาแสดงเจตนาแทนในนามของรัฐ ซึ่งรัฐสมัยใหม่รุ่นแรกๆ ผู้ปกครอง
คือพระมหากษัตริย์ สืบทอดทางสายโลหิต เป็นรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์ก็มีกฎเกณฑ์การ
สืบทอดทางสายโลหิตต่อไป รัฐไม่ได้ล้มสลายหายไป ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผ่านไปเรื่อยๆ คนเริ่มตั้งค าถามว่า
ท าไมต้องยอมให้คนตระกูลๆ หนึ่งเท่านั้น จ าเป็นต้องเป็นอย่างนี้เหรอ นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ที่ท าให้
เกิดการปราบดาภิเษกอยู่เรื่อยๆ 

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการต่อมาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ชอบธรรมในโลกสมัยใหม่ จึงเกิดรัฐประชาธิปไตย
ขึ้น สิทธิธรรม ความชอบธรรมผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้ง เป็นการอธิบายใหม่ว่า อ านาจสูงสุดที่ใช้ปกครองในรัฐ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

นั้นไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกๆ คน จึงสร้างสิ่งสมมติขึ้นมาแทนคนทุกๆ คน นั่นก็คือ People 
หรือ ประชาชน นี่คือการถ่ายโอนอ านาจสูงสุดที่อยู่ที่คนหนึ่งคนให้เป็นทุกคน และใช้วิธีการเลือกตั้งผู้ปกครอง เป็นรัฐ
แบบประชาธิปไตย 

“รัฐแบบประชาธิปไตยเองก็ถูกตั้งค าถามว่าใครคือประชาชนบ้าง ในยุคแรกๆ พวกกระฎุมพีต้องการมีอ านาจใน
การปกครอง ก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงแล้วเอาอ านาจจากกษัตริย์มาไว้กับกลุ่มตน ขณะเดียวกันก็เหยียบกดคนรากหญ้าไม่ให้
ขึ้นมาด้วย ดังนั้นสิทธิแรกๆ ในการเลือกตั้งผู้ปกครองจึงถูกจ ากัด เช่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือพวกท่ีจ่ายภาษีถึงเกณฑ์และ
ให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น” 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า พัฒนาการต่อมาคือคนระดับล่างก็คิดว่าตนเองท างานหนัก หยาดเหงื่อก็ถูกใช้ เพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศ ท าไมไม่มีสิทธิเลือกตั้งบ้าง จึงเกิดการเรียกร้องขอขยายสิทธิออกเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดหลักสิทธิ
เลือกตั้งเป็นของคนทุกคน เพียงแค่ขอให้เป็นพลเมืองในรัฐ มีอายุถึงเกณฑ์ โดยในประเทศไทยจ ากัดที่อายุ 18 ปี แต่บาง
คนเห็นควรให้ที่อายุ 15 ปี ถือเป็นความชอบธรรมกับคนวัยนี้ด้วย เพราะเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่อีกยาวกับสิ่งที่พวกเขา
เลือกมากกว่าคนสูงอาย ุ

อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็เกิดปัญหา เปิดช่องให้มีการสืบทอดทางตระกูลการเมือง ผ่านอิทธิพล 
เงินตรา และโอกาส คนที่เข้ามาสู่อ านาจ ได้รับการเลือกมาก็มักจะเป็นผู้แทนที่มีหน้าตาเหมือนๆ กันหมด สุดท้าย
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็เกิดจุดอ่อน 1. ผู้แทนถูกผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่ม ไม่ก่ีตระกูล เป็นคลับนักการเมือง (Political 
Elite) 2.ความเชื่อมโยงกับประชาชนยิ่งห่างออกไป ทั้งๆ ที่ประชาชนเป็นคนออกใบอนุญาตให้ท างานในต าแหน่ง ส.ส. นี่
เป็นอาชีพเดียวที่ประชาชนเลือก ห่วงโซ่ความเชื่อมโยงต้องมี แต่เมื่อไปอยู่ในคลับนักการเมืองนานเข้า  ห่วงโซ่ความ
เชื่อมโยงนี้ก็หายไป กลายเป็นว่าประชาชนมีอ านาจ 4 วินาที ตอนกากบาทเลือกตั้ง นี่เป็นการพูดเรื่องประชาธิปไตย
ทางตรงผ่านการออกเสียงประชามติ 

แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีแนวคิดใหม่ๆ ทางตะวันตกเสนอว่า 1.ด ารงต าแหน่ง ส.ส. สมัยเดียว 2. สภาพลเมืองที่มาจากการ
จับสลาก แนวคิดทั้งสองนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้นักการเมืองกลายเป็นอาชีพ ถูกผูกขาดโดยตระกูลไม่กี่ตระกูล เพราะถ้าคน
เท่าเทียมกัน เป็นแค่สมัยเดียว ท าหน้าเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงว่าครั้งหน้าจะได้รับการเลือกตั้งไหม ไม่ต้องคิดถึงเงินและ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เขาก็จะกล้าหาญในการตัดสินใจมากขึ้น ส่วนกรณีสภาพลเมืองโดยการจับ
สลากเข้ามาเป็น เริ่มมีความคิดว่าจะใช้ในระดับท้องถิ่น ด ารงต าแหน่งคนละสมัยแล้วก็เวียนออก มีสภาพลเมือง
ตรวจสอบผู้บริหารคนละปีแล้วเวียนออก นี่คือแนวคิดเรื่องการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงอ านาจ ทลายเรื่ อง
อิทธิพล เงินตรา และโอกาส 

“พัฒนาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สะท้อนอยู่ที่ว่าอ านาจเป็นของใคร ตั้งอยู่บนความชอบธรรมเรื่องอะไร ท าไมเราถึง
เชื่ออ านาจนั้น เพราะอ านาจจะท างานได้ต่อเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็น เชื่อว่ามันมี กลไกการท างานของอ านาจตั้งอยู่บน 2 
กลไก คือ 1. ก าลังบังคับที่ภายหลังก็เปลี่ยนตัวเองจากดิบเถื่อนมาเป็นกฎหมาย บังคับใช้ตามกฎหมายผ่านเจ้าหน้าที่
บ้านเมือง กับ 2. ความเชื่อที่แม้ไม่ต้องบังคับก็เชื่อ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์เรื่องอ านาจนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ และเป็นภารกิจของมนุษย์ที่จะต้องค าถามกับอ านาจทุกรูปแบบ เพราะสิทธิเสรีภาพติดตัวเรามาแต่
เกิด และอ านาจก็ได้ท าให้เสรีภาพของเราหายไป ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งค าถาม ที่จะต้องคิดว่าอ านาจที่ใช้
ก าหนดเรานั้นมีเหตุมีผลหรือไม่ ควรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่” 
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ผู้สื่อข่าวรายงาน ในช่วงเปิดโอกาสให้ซักถาม นักศึกษาคนหนึ่งถามว่า การใช้อ านาจในระบอบประชาธิปไตยที่ว่า
เป็นของทุกคนนั้น สถาบันกษัตริย์อยู่ตรงไหน?  

โดยนายปิยบุตร กล่าวว่า จากพัฒนาการที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าต าแหน่งผู้ปกครองที่สืบทอดทางสายโลหิตนั้นไม่
สอดคล้องกับรัฐสมัยใหม่ โดยจะพบว่าเหลือประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์น้อยลง โดยเฉพาะหลังจากสงครามโลก
ครั้งที่สอง นอกจากนี้ ด้วยเหตุผลในตัวเองด้วย กล่าวคือ เรายินยอมให้คนหนึ่งถือครองอ านาจรัฐ ใช้ทรัพยากรรัฐ โดยที่
เขามาจากการสืบทอดอย่างนี้เหรอ? ท าไมคนอ่ืนไม่ได้บ้าง? ท าให้ประเทศต่างๆ ที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ต้อง
ตอบค าถามนี้ผ่านการปฏิรูปให้อยู่ได้กับระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ ตัดอ านาจทางการเมืองออก ให้เป็นประมุขของรัฐ
ที่ไม่ได้ใช้พระราชอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยแท้จริง 

ทั้งนี้ ในการปฏิรูปให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยในความเห็นตนนั้น ต้องมีการแก้เรื่องทรัพย์สินส่วนพระองค์กับ
ทรัพย์สินสาธารณะให้ชัด อ านาจในการบริหารนั้นเป็นของรัฐบาล อ านาจตรวจสอบเป็นของรัฐสภา และต้องเปิดโอกาส
ให้คนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514347 
 
  

https://www.naewna.com/politic/514347
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27 สิงหาคม 2563 06:16 น.  

 ‘ปิยบุตร’ชี้ รัฐแบบประชาธิปไตยใครคือประชาชนบ้าง 
 

 
 
 
 
 

วันที่ 26 ส.ค.63 ที่อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า บรรยายพิเศษในรายวิชา “TU 101 : โลก อาเซียน และไทย” บางช่วงบางตอนว่า... 
ปรากฏการณ์เรื่องของอ านาจเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกมากกว่า 1 คนขึ้นไป เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในระดับ
ครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีอ านาจในการออกค าสั่ง และเมื่อหลายครอบครัวรวมกันเป็นสังคม เริ่มมีการใช้อ านาจที่
กระทบกับส่วนรวมกว้างมากขึ้น ดังนั้นต้องมีคนตัดสินที่ยอมรับได้ ซึ่งแต่เดิมอาจให้คนที่รบเก่ง คนที่หาทรัพยากรเก่ง 
คนพูดแล้วน่าเชื่อถือ คนที่อ้างว่าเป็นโอรสสวรรค์ หรือคนมีอาวุธ มาเป็นผู้ปกครองเพ่ือตัดสิน ซึ่งทั้งหมดนี้คือคนธรรมดา 
วันหนึ่งก็ต้องเสียชีวิต ช่วงเปลี่ยนผ่านจึงเกิดความโกลาหล เกิดการแย่งชิงอ านาจ 
“ดังนั้นมนุษย์จึงต้องหาทางออก คิดค้นวิธีการในการเอาอ านาจทางสาธารณะออกจากตัวบุคคล จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า 
“รัฐ” แปลงอ านาจให้เป็นสถาบันอย่างเป็นทางการ เพราะเมื่อวันหนึ่งตัวบุคคลตายไปแล้ว รัฐยังอยู่และมีกระบวนการ
คัดสรรเลือกคนใหม่ข้ึนมาแทน” 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ความคิดเรื่องรัฐเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 16 เพ่ือสู้กับศาสนจักร โดยฝ่าย
อาณาจักรต้องการแยกอ านาจที่มองว่าศาสนจักรครอบง าออกมา โดยสร้างสิ่งที่เรียกว่ารัฐตกทอดมาจนปัจจุบัน ใน
รัฐสมัยใหม่กฎหมายมหาชนแบ่งชัดเจนว่า รัฐส่วนหนึ่ง ต าแหน่งส่วนหนึ่ง และคนที่ไปด ารงต าแหน่งนั้นก็อีกส่วนหนึ่ง 
โดยรัฐเป็นสิ่งสมมติที่แสดงออกผ่านองค์กรของรัฐ โดยมีคนเข้ามาแสดงเจตนาแทนในนามของรัฐ ซึ่งรัฐสมัยใหม่รุ่นแรกๆ 
ผู้ปกครองคือพระมหากษัตริย์ สืบทอดทางสายโลหิต เป็นรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์ก็มี
กฎเกณฑ์การสืบทอดทางสายโลหิตต่อไป รัฐไม่ได้ล้มสลายหายไป ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผ่านไปเรื่อยๆ คนเริ่มตั้ง
ค าถามว่าท าไมต้องยอมให้คนตระกูลๆ หนึ่งเท่านั้น จ าเป็นต้องเป็นอย่างนี้ เหรอ นี่คือข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้ นใน
ประวัติศาสตร์ ที่ท าให้เกิดการปราบดาภิเษกอยู่เรื่อยๆ 

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการต่อมาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ชอบธรรมในโลกสมัยใหม่ จึงเกิดรัฐ
ประชาธิปไตยขึ้น สิทธิธรรม ความชอบธรรมผู้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้ง เป็นการอธิบายใหม่ว่า อ านาจสูงสุดที่ใช้
ปกครองในรัฐนั้นไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกๆ คน จึงสร้างสิ่งสมมติขึ้นมาแทนคนทุกๆ คน นั่นก็
คือ People หรือ ประชาชน นี่คือการถ่ายโอนอ านาจสูงสุดที่อยู่ที่คนหนึ่งคนให้เป็นทุกคน และใช้วิธีการเลือกตั้ง
ผู้ปกครอง เป็นรัฐแบบประชาธิปไตย 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/e6e6698d600df5871c34c0cd1056896ed4dfdd8b723fdd9bbc6ab6de1c9be885.jpg?itok=_ti9s1Z6
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“รัฐแบบประชาธิปไตยเองก็ถูกตั้งค าถามว่าใครคือประชาชนบ้าง ในยุคแรกๆ พวกกระฎุมพีต้องการมีอ านาจใน

การปกครอง ก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงแล้วเอาอ านาจจากกษัตริย์มาไว้กับกลุ่มตน ขณะเดียวกันก็เหยียบกดคนรากหญ้าไม่ให้
ขึ้นมาด้วย ดังนั้นสิทธิแรกๆ ในการเลือกตั้งผู้ปกครองจึงถูกจ ากัด เช่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือพวกท่ีจ่ายภาษีถึงเกณฑ์และ
ให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น” 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า พัฒนาการต่อมาคือคนระดับล่างก็คิดว่าตนเองท างานหนัก หยาดเหงื่อก็ถูกใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศ ท าไมไม่มีสิทธิเลือกตั้งบ้าง จึงเกิดการเรียกร้องขอขยายสิทธิออกเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิ ดหลักสิทธิ
เลือกตั้งเป็นของคนทุกคน เพียงแค่ขอให้เป็นพลเมืองในรัฐ มีอายุถึงเกณฑ์ โดยในประเทศไทยจ ากัดที่อายุ 18 ปี แต่บาง
คนเห็นควรให้ที่อายุ 15 ปี ถือเป็นความชอบธรรมกับคนวัยนี้ด้วย เพราะเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่อีกยาวกับสิ่งที่พวกเขา
เลือกมากกว่าคนสูงอาย ุ

อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็เกิดปัญหา เปิดช่องให้มีการสืบทอดทางตระกูลการเมือง ผ่านอิทธิพล 
เงินตรา และโอกาส คนที่เข้ามาสู่อ านาจ ได้รับการเลือกมาก็มักจะเป็นผู้แทนที่มีหน้าตาเหมือนๆ กันหมด สุดท้าย
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็เกิดจุดอ่อน 1. ผู้แทนถูกผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่ม ไม่ก่ีตระกูล เป็นคลับนักการเมือง (Political 
Elite) 2.ความเชื่อมโยงกับประชาชนยิ่งห่างออกไป ทั้งๆ ที่ประชาชนเป็นคนออกใบอนุญาตให้ท างานในต าแหน่ง ส.ส. นี่
เป็นอาชีพเดียวที่ประชาชนเลือก ห่วงโซ่ความเชื่อมโยงต้องมี แต่เมื่อไปอยู่ในคลับนักการเมืองนานเข้า ห่วงโซ่ ความ
เชื่อมโยงนี้ก็หายไป กลายเป็นว่าประชาชนมีอ านาจ 4 วินาที ตอนกากบาทเลือกตั้ง นี่เป็นการพูดเรื่องประชาธิปไตย
ทางตรงผ่านการออกเสียงประชามติ 

แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีแนวคิดใหม่ๆ ทางตะวันตกเสนอว่า 1.ด ารงต าแหน่ง ส.ส. สมัยเดียว 2. สภาพลเมืองที่มาจาก
การจับสลาก แนวคิดทั้งสองนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้นักการเมืองกลายเป็นอาชีพ ถูกผูกขาดโดยตระกูลไม่กี่ตระกูล เพราะถ้า
คนเท่าเทียมกัน เป็นแค่สมัยเดียว ท าหน้าเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงว่าครั้งหน้าจะได้รับการเลือกตั้งไหม ไม่ต้องคิดถึงเงิน
และทรัพยากรที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เขาก็จะกล้าหาญในการตัดสินใจมากขึ้น ส่วนกรณีสภาพลเมืองโดยการจับ
สลากเข้ามาเป็น เริ่มมีความคิดว่าจะใช้ในระดับท้องถิ่น ด ารงต าแหน่งคนละสมัยแล้วก็เวียนออก มีสภาพลเมือง
ตรวจสอบผู้บริหารคนละปีแล้วเวียนออก นี่คือแนวคิดเรื่องการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงอ านาจ ทลายเรื่อง
อิทธิพล เงินตรา และโอกาส 

“พัฒนาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สะท้อนอยู่ที่ว่าอ านาจเป็นของใคร ตั้งอยู่บนความชอบธรรมเรื่องอะไร ท าไม
เราถึงเชื่ออ านาจนั้น เพราะอ านาจจะท างานได้ต่อเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็น เชื่อว่ามันมี กลไกการท างานของอ านาจตั้งอยู่
บน 2 กลไก คือ 1. ก าลังบังคับที่ภายหลังก็เปลี่ยนตัวเองจากดิบเถื่อนมาเป็นกฎหมาย บังคับใช้ตามกฎหมายผ่าน
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง กับ 2. ความเชื่อที่แม้ไม่ต้องบังคับก็เชื่อ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์เรื่องอ านาจนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ และเป็นภารกิจของมนุษย์ที่จะต้องค าถามกับอ านาจทุกรูปแบบ เพราะสิทธิเสรีภาพติดตัวเรามาแต่
เกิด และอ านาจก็ได้ท าให้เสรีภาพของเราหายไป ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งค าถาม ที่จะต้องคิดว่าอ านาจที่ใช้
ก าหนดเรานั้นมีเหตุมีผลหรือไม่ ควรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่” 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177822 

https://siamrath.co.th/n/177822
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วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 - 12:19 น. 

 “ซูการ์โน” เสนอ มท.-กกต. ชง ครม. เลือกตั้งนายก อบจ. 76 จังหวัด พร้อมผู้ว่า กทม.ก่อนสิ้นป’ี 63 
 

 
 

วันที่ 27 สิงหาคม นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การประชุมกรรมาธิการได้พิจารณาการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ัวประเทศ รวมถึงงบประมาณในเตรียมการส าหรับ
การจัดการเลือกตั้ง 

โดยเชิญรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้ แจงอีกครั้ ง  หลั งจากก่อนหน้านี้ ผู้ เกี่ ยวข้องใน
กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว แต่ปรากฏว่าหลังจากผ่านมาหลายเดือนก็ยังไม่มีความชัดเจน
ว่ารัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อใด และมีการให้ข้อมูลความคืบหน้าที่มีข้อแย้งท าให้ประชาชนที่รอ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเกิดความสับสน 

“ล่าสุด กมธ. ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงอีกครั้ง ประกอบด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงว่าได้
ประสานงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 76 
จังหวัด มีความพร้อมมากที่สุด 

ทั้งการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดการเลือกตั้ง การแบ่งเขตการเลือกตั้ง จึงอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะเสนอเข้าสู่การพิจารณา ตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่าประมาณเดือนธันวาคม 2563 น่าจะมีการเลือกตั้ง
ก่อนทั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.” นายซูการ์โน กล่าว 

ประธาน กมธ.กล่าวว่า ได้เสนอให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพ
( สก.)พร้อมกับการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เพราะไม่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความสับสน ยกเว้นการเลือกตั้ง 
“เมืองพัทยา” ที่ไม่อาจจะด าเนินการพร้อมกันได้ ดังนั้นหากให้การเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ทั่วประเทศ
ได้ทันตามก าหนดเวลาที่นายรัฐมนตรีเคยด าริไว้ กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องเสนอให้
คณะรัฐมนตรีลงมติภายในเดือนกันยายนนี้ แต่หากล่าช้ากว่านี้ ช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2.jpg
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“ส าหรับประเด็นส าคัญหลังมีการปฏิวัติรัฐประหาร ปัญหาของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ผู้ว่ า กทม. สก. นายก 
อบจ. ส.อบจ. นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารต าบล ( อบต.) และ ส.อบต. ถูกค าสั่งของคณะ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ตามค าสั่งมาตรา 44 ทั้งหมด 294 คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและระดับ 
จังหวัด ได้ด าเนินการตรวจสอบและสอบสวน เสร็จสิ้นแล้ว 116 ราย มีมติให้ออกจากต าแหน่ง 84 ราย เสียชีวิต 7 ราย 
ยังคงเหลืออีก 87 รายที่ยังไม่สรุป 

ซึ่งท าให้หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผู้บริหารองค์กรทั้ง อบจ. ,เทศบาล , และ อบต. ขณะที่มีการต่อ
อายุให้ผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานต่อเนื่องเกือบ 10 ปี จึงเป็นประเด็นที่ประชาชน และผู้ที่มีเจตนารมณ์ท่ีจะประกาศตน
เพ่ือลงรับเลือกตั้งผู้บริหารของ อปท. ต้องการความชัดเจนว่ารัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะก าหนดวันเวลา 
และประเภทของ อปท.รูปแบบใด หรือจะให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้อวงถิ่นเม่ือใด”นายซูการ์โน กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2324381 
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พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.41 น. 

ก้าวไกลช ู3 นิ้วกลางสภา จี้หยุดคุกคาม นร.-ปชช. 
“ก้าวไกล” ชู3นิ้วกลางสภา จี้หยุดคุกคามนักเรียน-ประชาชน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธาน
การประชุม ทั้งนี้ ในช่วงหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคก้าว
ไกล หารือว่า ขอเรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.
ศึกษาธิการ และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ยุติการคุกคาม
ประชาชน หลังจากพบการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างที่นายกฯ ลงพื้นที่ที่จ.ระยองเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา และ
ก่อนหน้านั้น วันที่ 23- ส.ค.ยังมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์หากลุ่มนักเรียนที่ท ากิจกรรมชูสามนิ้วในพ้ืนที่ เพ่ือสอบถามว่าจะเข้า
ชุมนุมในวันที่ 25 ส.ค.หรือไม่อีกด้วย เมื่อถึงวันจริงพบม็อบต้อนรับนายกฯ และเมื่อเดินทางกลับพบการติดตามจาก
เจ้าหน้าที่ ซึ่งตนก็โดนเจ้าหน้าที่ติดตามด้วยเช่นกัน  

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นถือว่าตั้งใจคุกคามประชาชนให้หวาดกลัว เพราะไม่อยากให้ท ากิจกรรม ประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ที่มีออกมาไม่ได้ช่วยอะไรเลย อย่างไรก็ตาม ขอให้ต ารวจหยุด
คุกคามประชาชนด้วย หลังจากที่มีนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี ท ากิจกรรมหลังจากเลิกเรียนด้วยการชูสาม
นิ้วในพ้ืนที่โรงเรียน ซึ่งพบว่าครูน าเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกเครื่องแบบเดินถ่ายรูปนักเรียนท ากิจกรรมและครูยังจดชื่อ
นักเรียน โทรศัพท์หาผู้ปกครอง รวมถึงปิดกั้นการท ากิจกรรมของนักเรียนด้วย โดยระบุให้กลับบ้านหลังจากที่มีนักเรียน
ที่เดินออกนอกพ้ืนที่ไปแล้วก าลังเดินกลับไปในโรงเรียน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังหารือเสร็จสิ้น น.ส.ญาณธิชาได้ยกมือขวาขึ้นพร้อมกับชู 3 นิ้วกลางที่ประชุมสภา อีกด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792072 
ข่าวที่เกี่ยว : https://siamrath.co.th/n/177898 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/792072
https://siamrath.co.th/n/177898
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'อนุสรณ์'ชี้ ร่างรัฐบาลกับร่างพรรคร่วม 
ไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช้ทดแทนกันไม่ได ้

 

วันที่ 27 ส.ค.63 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ระบุ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่มีร่างของรัฐบาล แต่จะใช้ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลแทน ว่า การแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 12 หน้า 33 ที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา แต่กลับพยายามจะปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ด้วยการใช้วิธีแบบศรีธนญชัย ซึ่งประชาชนรู้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการตีความตามหลักนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐบาล กับร่างฯของพรรคร่วม ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ถ้ารัฐบาลไม่ยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐบาล จะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะเรื่องที่ท าง่ายที่สุดที่แถลงต่อรัฐสภายังไม่ท า แล้วนโยบายที่
แถลงไว้เรื่องอ่ืนๆ จะมีอะไรมาเป็นหลักการันตีว่าจะสามารถท าได้ รัฐบาลต้องยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเอง ซึ่ง
หากถูกสภาตีตก รัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยการลาออก ด้วยเหตุนี้หรือไม่ถึงต้องแก้เกี้ยวโดยการโบ้ยให้เป็นร่างของพรรค
ร่วมรัฐบาล เป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยปราศจากความจริงใจ 

"รัฐบาลก าลังปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนหรือไม่ รัฐธรรมนูญท าให้รัฐบาลได้
ประโยชน์ ก็สามารถท าให้รัฐบาลต้องพ้นไปได้ หากไม่แสดงความรับผิดชอบ ความจริงใจต่อการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ" 
นายอนุสรณ์ กล่าว 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่มีร่างของรัฐบาล แต่จะใช้ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลแทน ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบาย
เร่งด่วน ข้อที่ 12 หน้า 33 ที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา แต่กลับพยายามจะปฏิเสธความรับผิดชอบ ด้วยการใช้วิธีแบบศรี
ธนญชัย ซึ่งประชาชนรู้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการตีความตามหลักนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล 
กับร่างฯของพรรคร่วม ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ถ้ารัฐบาลไม่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล 
จะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะเรื่องที่ท าง่ายที่สุดที่แถลงต่อรัฐสภายังไม่ท า แล้วนโยบายที่แถลงไว้เรื่องอ่ืนๆ จะมี
อะไรมาเป็นหลักการันตีว่าจะสามารถท าได้ รัฐบาลต้องยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรั ฐบาลเอง ซึ่งหากถูกสภาตีตก 
รัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยการลาออก ด้วยเหตุนี้หรือไม่ถึงต้องแก้เกี้ยวโดยการโบ้ยให้เป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล เป็น
การปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยปราศจากความจริงใจ 

"รัฐบาลก าลังปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนหรือไม่ รัฐธรรมนูญท าให้ รัฐบาลได้
ประโยชน์ ก็สามารถท าให้รัฐบาลต้องพ้นไปได้ หากไม่แสดงความรับผิดชอบ ความจริงใจต่อการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ" 
นายอนุสรณ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177900  

https://siamrath.co.th/n/177900
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/82ada6d78b6a2ddccf772d5efe563d14d37395ecaa70640ede7a6854794db4d3.jpg?itok=9ih3Ch9O


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

 

 

27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:49 น.      

 'ส.ส.โรม' อบรมเพื่อไทย 'การท างานในสภา มันไม่ใช่แค่การคิดว่ามือในสภาฝ่ายต่างๆมี
เท่าไหร่ เราต้องเอามือของประชาชนมาค านวณด้วย' 

 
 

 
 
 

 
27 ส.ค.63 - นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ ว่า "การท างานใน

สภา มันไม่ใช่แค่การคิดว่ามือในสภาฝ่ายต่างๆมีเท่าไหร่ เราต้องเอามือของประชาชนมาค านวณด้วย ถ้าไม่ค านวนพลัง
ของประชาชนเลย การผลักดันเรื่องใดๆโดยพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยในสภาย่อมไม่สามารถเป็นไปได้เลย ดังนั้นพรรค
การเมืองต้องเดินเข้าหาประชาชนเท่านั้น" 

 

อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75699 

 
 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/75699
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27 ส.ค. 2563-12:22 น. 

บทเรียน เรือด าน้ า รัฐธรรมนูญ บทเรียน เรื่องเตะถ่วง ซื้อเวลา 

 
 

Footnote: บทเรียน เรือด าน้ า รัฐธรรมนูญ บทเรียน เรื่องเตะถ่วง ซื้อเวลา 
ท่าทีและการคลี่คลายปัญหาในกรณีโครงการซื้อเรือด าน้ าของรัฐบาล น่าจะสะท้อนให้เห็นเป็นบทเรียน 2 

ประเด็นที่ส าคัญ 
1 ผลสะเทือนจากอารมณ์ในทางสังคมที่ปรากฏเป็น"กระแส"คัดค้านและต่อต้าน กระทั่งกลายเป็น #ไม่เอาเรือด าน้ า 
1 ท่าทีและการคลี่คลายผ่านกระบวนการ"เลื่อน"การพิจารณาออกไป ไม่ผลีผลามประชุมและลงมติ  เป็นท่าทีเตะถ่วง
และ"ซื้อเวลา"ตามความสันทัดมายาวนาน 

ต้องยอมรับว่า ท่าทีในแบบนี้ของรัฐบาลเป็นท่าทีที่สะสมความจัดเจนมาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อชะลอ
และเลื่อนการเลือกตั้ง ออกไปเรื่อยๆ จาก"ปฏิญญาโตเกียว"ที่ท าให้เชื่อว่าจะเลือกตั้งภายในปี 2558 ก็เลื่อนมาเรื่อย
จนถึงเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ท่าทีแบบนี้น่าจะก าลังใช้ต่อกระบวนการของ"รัฐธรรมนูญ" คล้ายกับในเดือนสิงหาคมนี้จะ
มีการยื่นญัตติเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 อย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นจากพรรค พลังประชารัฐ ไม่
ว่าจะเป็นจากพรรคเพื่อไทย  

ค าถามก็คือ การเคลื่อนไหวนี้เป็นความตื่นตัวและสุกงอมของ พรรคการเมืองหรือไม่  ค าตอบก็คือ อาจใช่แต่ก็
ต้องยอมรับว่ามีแรงกดดันอย่างส าคัญ น่าสังเกตว่าเป็นความตื่นตัวหลังจากการเคลื่อนไหวของ"เยาวชนปลดแอก"เมื่อ
ตอนค่ าของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บนถนนราชด าเนิน 
ล าพังเพียงการเคลื่อนไหววันนั้นคงไม่มีผลสะเทือน แต่เนื่องจากที่ตามมาคือการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันใน
ขอบเขตทั่วประเทศ ไม่ว่าภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ หรือภาคกลาง เพราะการเคลื่อนไหวในแบบ"เยาวชนปลดแอก"
ต่างหากที่ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความเรียกร้องต้องการแก้"รัฐธรรมนูญ" กระนั้น บทเรียนจากการเตะถ่วงเรื่อง"การ
เลือกตั้ง" บทเรียนจากการซื้อเวลาในเรื่องของ"เรือด าน้ า" น่าจะต้องเพ่ิมความระมัดระวัง  เป็นความระมัดระวังว่าในที่สุด
กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะด าเนินไปอย่างไร จะรวดเร็วหรือเสมอเป็นเพียงการเตะถ่วงและซื้อเวลา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4791537 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4791537
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/FootNote-19.jpg
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วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 - 13:00 น. 

กรณี เรือด าน้ า อนาคต ของ รัฐบาล ก้าวเดิน เช่นใด 

 

 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
วันพุธที่ 26 สิงหาคมนี้ 

มากด้วยความละเอียดอ่อน และมากด้วยความอ่อนไหว เพราะจะมีการน าเอามติของคณะอนุกรรมาธิการที่
แสดงความเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการซื้อเรือ ด าน้ าของกองทัพเรือเข้าสู่การพิจารณา “มติ” ของคณะกรรมาธิการ
จึง “ส าคัญ” ความส าคัญมิได้อยู่ที่ว่า เสียงในทางการเมืองของรัฐบาลมีความเหนือกว่าและทรงอ านาจมากเพียงใด
เท่านั้น หากยงัขึ้นอยู่กับ “วิจารณญาณ” ของ “เสียงข้างมาก” เพราะหากฝ่ายของรัฐบาลยังดึงดันและเห็นชอบกับมติ
อันมาจากคณะอนุกรรมาธิการอาจท าให้เกิดความรู้สึกในทางลบต่อรัฐบาลได้ 
ในแง่ท่ีมองได้ว่าเป็น “ทรราชย์” ของ “เสียงข้างมาก” 

หากประเมินผ่านกระแสอันสะท้อนอารมณ์ในทางสังคมออกมาเด่นชัดอย่างยิ่งว่า ความโน้มเอียงก็คือต้องการ
ให้ “ชะลอ” เรื่องนี้เอาไว้ก่อน เห็นถึงความจ าเป็น แต่ไม่ควรเป็น “ขณะนี้” “น้ าเสียง” ในลักษณะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ
โลกและประเทศต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาแล้ว มองว่าความยากล าบากเฉพาะ
หน้าคืออะไร ในตอนนั้นเกิดความเรียกร้องต้องการให้มีการเกลี่ยและโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเรื่องที่มิได้เป็น
ความจ าเป็นเฉพาะหน้า เน้นไปในเรื่องการต่อสู้กับ “โควิด” แม้ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสจะผ่อนคลายลง แต่
สถานการณ์ในลักษณะ “อาฟเตอร์ช็อก” ก็ยังด ารงอยู่โดยเฉพาะทางด้าน “เศรษฐกิจ” 
จึงเห็นควรให้ “ชะลอ” แผนซื้อ “เรือด าน้ า” ไปก่อน 

เมื่อประเมินจากท่าทีของรัฐบาล ประเมินจากท่าทีของกองทัพเรือ เด่นชัดอย่างยิ่งว่าต้องการให้โครงการซื้อเรือ
ด าน้ าเดินไปข้างหน้า เดินไปโดยไม่สนใจต่อเสียงท้วงติง ห้ามปราม ขณะเดียวกัน อารมณ์ในทางสังคมที่ปรากฏอย่าง
หนาแน่นในขณะนี้แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมี 50 กว่าเสียงในรัฐบาลก็เป็นห่วง น่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นนี้แม้
ใน “กรรมาธิการ” การแสดงออกซึ่งจะกลายเป็น “มติ” จากที่ประชุมใหญ่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 จึงส าคัญ ส าคัญต่อแนวโน้มและอนาคตของประเทศ 
ไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร ไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านจะตัดสินใจอย่างไร 
นี่ย่อมชี้ถึงทิศทางใน “อนาคต” อย่างเป็นรูปธรรม 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/p-3-26-863.jpg
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ค าว่า “อนาคต” ในที่นี้มิได้หมายเฉพาะโครงการจัดซื้อเรือด าน้ าในความรับผิดชอบของกองทัพเรือเท่านั้น 
หากแต่ยังหมายถึงอนาคตของ “รัฐบาล” หมายถึงอนาคตของ “ประเทศ” และจะท าให้สามารถคาดหมายต่อไปได้อีก
ว่า แนวโน้มของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะออกมาอย่างไร 
จริงใจหรือว่าเสมอเป็นเพียง “ไก่กา” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2322574 
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26 ส.ค. 2563 19:52 

ปลดแอก ส.ว.! “ปิยบุตร” หวังสูง “มวลชน” กดดัน “วัฒนา” ลากไส้ “ก้าวไกล” “จอม” ยกบทสนทนา
ขยี้ซ้ า “ฝ่ายค้าน” 

 
 
ยกเลิก “ส.ว.” “ปิยบุตร” เรียกร้องรัฐสภาเปิดประตูรับ หลังม็อบกดดันจนยอม เชื่อ “มวลชน” คือตัว 

ช่วยให้ส าเร็จ “วัฒนา” ลากไส้ “ก้าวไกล” เปลี่ยนรายวันตามกระแส ขัดมติ 7 พรรคเอง “จอม” ให้บทสนทนามันเล่า
เรื่องสุดเจ็บ 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (26 ส.ค. 63) เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ของ นาย
ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์หัวข้อ “[ ส.ส. ต้องช่วยเปิดประตูรัฐสภาให้การแก้รัฐธรรมนูญ
ยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าสู่การพิจารณา ]” 

โดยระบุว่า “ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระแสเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลับมาได้ เพราะการชุมนุมของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในรอบเดือนที่ผ่านมา ทุกคนต่างทราบดีว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จะส าเร็จหรือไม่ 
อยู่ที่ ส.ว. และ ส.ว. จะยอมหรือไม่ อยู่ที่แรงกดดันที่ส่งสัญญาณไปถึง “เจ้าของ ส.ว.” 

สถานการณ์ปัจจุบัน การชุมนุมได้รับการสนับสนุน มีความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ กระแสจุดติดจนถึงขนาด
ที่ว่า เดิม ส.ว.ซึ่งไม่มีทางยอมแก้เรื่องที่ตนเองเสียประโยชน์ แต่ตอนนี้มี ส.ว. บางคนออกมาบอกว่ายอมให้แก้เรื่อง ส.ว. 
อย่างน้อยก็ยอมให้เลิก มาตรา 272 อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี 

วุฒิสภา 250 คน คือ จุดด่างด าที่สุดของรัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีทางที่ฝ่ายสนับสนุนจะหาเหตุผลมาอธิบายการมี
อยู่ของ ส.ว. 250 คนได้อีก ส.ว.หลายคนปฏิกิริยาไว ยังจับทางได้ว่า หากปล่อยกระแสถล่ม ส.ว. ต่อไป พวกเขาอาจอยู่
ไ ม่ ได้  บางท่ านออกมา ให้ สั มภาษณ์ ว่ า  ยอมให้ เ ลิ กมาตรา  272 ไปก่ อน  เ พ่ือ ให้พวก เขาอยู่ ค รบ  5 ป ี
 
การยกเลิกมาตรา 269-272 เรื่อง ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยยกเลิกมาตรา 272 กลายเป็นเรื่องที่แสวงหาฉันทามติ
ร่วมกันได้ง่ายมากนี่จึงเป็นโอกาสทองที่จะรุกคืบมากข้ึน 

เราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มี ส.ส.ร. มาท ารัฐธรรมนูญใหม่ ไปพร้อมๆ กับ 
การยกเลิก ส.ว. 250 คน (หรือยกเลิกมาตรา 272 อย่างเดียว) ไปพร้อมกันได้ 
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หากกังวลว่า หา ส.ว. 84 คนไม่ได้ หรือ ซีกรัฐบาลไม่ยอม ส.ส.ไม่ต้องกังวลใจไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่นอกสภาพร้อมรวมพลังกดดันต่อไป 

เราต่างรู้ดีแต่แรกไม่ใช่หรือว่า การแก้รัฐธรรมนูญ 60 จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ฉันทามตินอกสภาเข้ากดดัน การแก้
รัฐธรรมนูญ 60 ไม่ว่าแก้อะไร เรื่องไหน วิธีใด ก็ต้องมี ส.ว. 84 คน ต้องเลิกคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องนั้น เรื่องนี้ ส.ว. 
จะยอมหรือ” แต่ต้องคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดๆ ที่ระบอบ คสช. และ ส.ว. เสียประโยชน์ ส.ว. ก็ไม่ยอมทั้งนั้น” 
ดังนั้น “การแก้รัฐธรรมนูญที่ ส.ว. จะยอมได้ ต้องมีพลังกดดันไปที่ ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ให้ยอม”เวลานี้ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ประชาชน ได้รวมพลังกันจน ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ต้องถอย จนมีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญเรื่อง ส.ว. แล้วเหตุใด 
ส.ส. จึงไม่ช่วยกันเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยกเลิกมาตรา 272 ก่อนก็ได้ 
ท าไมถึงไม่ใช้ห้วงจังหวะเวลานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หาก ส.ส. ไม่ช่วยกัน ประชาชนก็ต้องออกแรงกันเอง
อีกด้วยการเข้าชื่อ 50,000 คน ซึ่งใช้เวลา ทรัพยากร มีระเบียบขั้นตอนมากมาย ต่อให้ชื่อครบ สภาก็ต้องใช้เวลา
ตรวจสอบรายชื่ออีกและอาจไม่ทันสมัยประชุมนี้ 

ผมอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น “ผู้แทน” ของราษฎร ช่วยน ากุญแจมาเปิดประตูรัฐสภา 
น าข้อเรียกร้องการยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าไปพิจารณา หากมันจะไม่ได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนก็จะได้
เห็นว่า ใครที่ขัดขวาง อย่างน้อยเราจะได้เห็น ส.ว. ที่เป็นจุดด่างด าของรัฐธรรมนูญนี้ ได้แสดงออกต่อหน้าประชาชนว่า
พวกเขาไม่ต้องการเสียสละให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ หากมันจะไม่ผ่าน ก็ให้มันไม่ผ่านด้วยน้ ามือของ ส.ว. มิใช่ไม่มี
โอกาสแม้แต่จะเริ่มต้น เพราะ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่ร่วมกันเปิดประตูรัฐสภา  ขอแรง ส.ส. ด้วย
ครับ มาร่วมมือกัน “ปลดแอก” ที่ชื่อว่า “ส.ว. 250 คน” ด้วยกัน อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอพวกท่านอีกเลยอย่าให้ ส.ว. 
250 คน ขี่คอประชาชนอีกเลย#ส.ว.มีไว้ท าไม #แก้รัฐธรรมนูญ #รัฐธรรมนูญใหม่”วันนี้เช่นกัน นายวัฒนา เมืองสุข แกน
น าพรรคเพ่ือไทย ได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ ระบุว่า “ถ้าจะปิดสวิตช์ ส.ว. ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องมี ส.ส. 
พรรครัฐบาลเกินครึ่ง และมี ส.ว. อย่างน้อย 84 คนเห็นด้วย ถ้าคิดว่า ท าได้ก็ลองเอาญัตติไปให้ฝ่ายรัฐบาลลงนาม
สนับสนุน ถ้าท าไม่ได้ก็คือการปั่นกระแสหลอกต้มประชาชน” 

ซึ่งโพสต์ของ นายวัฒนา ถูกบรรดาผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล เข้าไปแสดงความคิดเห็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยกับนายวัฒนา บางคนถึงกลับอ้างว่า “ได้ยินว่าเพ่ือไทยดีลรอร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว จริงไหมครับ เพราะที่ผ่านๆ
มา เห็นทางพรรคออกไปทางสนับสนุนรัฐบาลตลอดเลย” (จากไทยโพสต์) ไม่เพียงเท่านั้น เฟซบุ๊ก Watana 
Muangsook ของ นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย ยังโพสต์ข้อความด้วยว่า 

“คงไม่ต้องย้ าว่า ผมและพรรคเพ่ือไทยคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่แรก ผมเป็นคนเขียนญัตติขอตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการแก้ไข ส่วนอาจารย์โภคิน(พลกุล)เป็นผู้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแบบ สสร. โดยจะไม่แตะหมวด 1 และ 2 (หมวดกษัตริย์) เพ่ือลดแรงต้านจากฝ่ายรัฐบาล และ 
ส.ว. ที่จะต้องยกมือให้กับการแก้ไข  

ผมและอาจารย์โภคินน าเอาญัตติและร่าง รธน. แก้ไขแบบ ส.ส.ร. ไปเสนอที่ประชุม 7 พรรคฝ่ายค้านซึ่งทุก
พรรคเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ จึ งได้มีการลงชื่อเสนอญัตติและผลักดันจนฝ่ายรัฐบาลยอม จึงได้มีการตั้ ง
คณะกรรมาธิการ โดยพรรคอนาคตใหม่ได้ส่งอาจารย์ปิยบุตร (แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้น) คุณ
รังสิมันต์ และ คุณชัยธวัช เลขาธิการพรรคคนปัจจุบันมาเป็น กมธ. 
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พวกเราฝ่ายค้านได้ร่วมกันผลักดันจนในที่สุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ประชุม กมธ. เห็นชอบร่วมกันว่าควรมี
การแก้ไขมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. ท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน ได้ขอให้พวกเราไปแถลงข่าวเรื่องนี้เพ่ือเป็นทางออกให้
ประชาชนที่เรียกร้อง 3 ข้อ คือ แก้ รธน. โดยประชาชน ยุบสภา และหยุดข่มขู่คุกคาม พวกเราทุกพรรคจึงได้มีการแถลง
ข่าวที่สภาโดยตัวแทนก้าวไกลที่อยู่บนเวทีคือคุณรังสิมันต์และคุณชัยธวัช 

จากนั้น พรรคเพ่ือไทยได้ยื่นร่างขอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. ตามมติของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน
และมติของ กมธ. ซึ่งเดิมมี ส.ส. ของก้าวไกลลงชื่อด้วยแต่วันรุ่งขึ้นได้ขอถอนชื่อออกอ้างว่า เป็นมติพรรค แต่พวกผมก็
ไม่ได้ไปให้ข่าวต าหนิเพราะถือเป็นสิทธิของพรรคก้าวไกล ส่วนพรรคฝ่ายรัฐบาลก็แถลงว่า จะยื่นร่างขอแก้ไขแบบ ส.ส.ร. 
ให้ทันภายในสมัยประชุมนี้ ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลเอาด้วยการแก้ไขก็น่าจะส าเร็จ 

พรรคเพ่ือไทยมีสิทธิจะรักษาค าพูดและยืนหยัดกับหลักการที่ตกลงไว้ที่เห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด 
ส่วนพรรคอ่ืนก็มีสิทธิจะเปลี่ยนความคิดรายวันได้ตามกระแส ซึ่งผมและเพ่ือไทยไม่เคยไปต่อว่าหรือต าหนิ แต่พรรคอ่ืนก็
ไม่มีสิทธิมาต าหนิหรือต่อว่าพรรคเพ่ือไทยเช่นกัน หากจะเรียกตัวเองว่า เป็นประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิและความคิด
ผู้อื่นให้เป็นก่อน ไม่ใช่สร้างภาพหลอกต้มกองเชียร์ไปวันๆ ทุเรศว่ะ” 

ด้าน เฟซบุ๊ก Jom Petchpradab ของ นายจอม เพชรประดับ สื่อมวลชนอิสระ ลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา โพสต์
ข้อความสั้นๆ ว่า “ไม่พูดมากเจ็บคอ.. ใช้บทสนทนานี้พูดแทนแล้วกัน (ดูภาพประกอบ)”.... 

 
แน่นอน, ประเด็นก็คือ ความไม่เป็นตัวของตัวเองของพรรคก้าวไกล เป็นไปอย่างเห็นได้ชัด และถ้าสังเกต 

ให้ดี ดูเหมือน “ปิยบุตร” จะมีอิทธิพลทางความคิดต่อพรรคนี้อย่างสูงด้วย โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 
และเห็นได้ชัดว่า แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 ของ “ปิยบุตร” เป้าหมายส าคัญ ไม่ใช่เพียงแค่เปิดช่องให้ ส.ส.ร. 
ที่มาจากประชาชน ได้พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นอิสระ อย่างที่ทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยอยู่ในเวลานี้เท่านั้น 

หากแต่สิ่งที่ “ปิยบุตร” ชี้น ามาตลอด ก็คือ การแก้ไขยกเลิก ส.ว.ชุดนี้ การแก้ไขเพ่ือยกเลิกการรับรองการ
กระท าของ “คสช.” ว่าท าถูกกฎหมาย และการแก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 (พระมหากษัตริย์) ซึ่งท่าทีของ “ปิยบุตร” 
ต้องการอย่างเร่งรีบ เหมือนกับมีอะไรในใจอยู่แล้ว?  
ยิ่งกว่านั้น แม้ว่า ม็อบประชาชนปลดแอก เวทีล่าสุด จะไม่หยิบเอา กรณี 10 ข้อเสนอของม็อบธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุมมากดดันแล้ว จนท าให้กระแสตอบรับม็อบประชาชนปลดแอก เป็นไปด้วยดี แต่ทว่า “ปิยบุตร” และพรรคก้าว
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ไกล ต่างหากที่พยายามชี้น าเป้าหมายที่เลยธง หรือ ชี้น ามวลชนอย่างที่เป็นอยู่ แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นแกนน า
มวลชนก็ตาม ทั้งยังท าเหมือนว่า ตัวเอง มีอิทธิพลมากพอที่จะก าหนดมวลชนได้ กรณีจะใช้เป็นตัวกดดัน ส.ว.และ
เจ้าของ ส.ว. เพื่อยกเลิก ส.ว. อย่างที่ระบุเอาไว้  

เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ชัดเจนตามมา ก็คือ ความไม่เป็นเอกภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 ของฝ่ายค้าน และ
ตราบใดที่ยังต้องการแก้ไขตาม “ธง” ของ “ปิยบุตร” ทั้งหมด ก็เชื่อได้เลยว่า ฝ่ายค้านทั้งหมดไม่กล้าเสี่ยงแน่ เพราะ
อะไร ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้ว 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000087711 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000087711
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26 สิงหาคม 2563  

'ก้าวไกล' ฝ่ายค้านอิสระ 
 

 
 “ยามศึกเรารบ ยามสงบเรารบกันเอง” น่าจะเป็นประโยคที่ใช้ได้ดีในสถานการณ์ภายในของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

ภายหลังสองพรรคใหญ่ ‘เพ่ือไทย-ก้าวไกล’ ออกอาการตีกันเองผ่านสื่ออีกครั้ง 

หากย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ สองพรรคที่เคยมีที่ท าการพรรคติดกัน ได้เคยประลองก าลังกันมาแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นการที่บรรดา ส.ส.ขาใหญ่ของพรรคเพ่ือไทย แสดงทัศนะว่าพรรคอนาคตใหม่อาจไปไม่รอด ถึงขั้นที่  ‘ปิยบุตร แสง
กนกกุล’ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ในเวลานนั้น ต้องออกมาแถลงข่าวเพ่ือแสดงความไม่พอใจกับการเสียมารยาทของ
พรรคเพื่อไทย ก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะขอโทษในเวลาต่อมา 

แต่จุดที่เป็นความร้าวฉานอย่างแท้จริง คือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่พรรคเพ่ือไทยอภิปรายจนกินเวลาของ
พรรคอนาคตใหม่ ท าให้ ส.ส.ของพรรคไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  

ครั้งนั้นบรรดา ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ต่างมองพรรคเพ่ือไทยด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจพอสมควร เพราะ
ตลอดเวลาที่ท างานด้วยกันมา มีข่าวตลอด ส.ส.ฝ่ายค้านในเพ่ือไทย ไปซูเอ๋ีย พล.อ.ประวิตร หลายคราว 

นับจากนั้นมา เมื่อพรรคอนาคตใหม่ได้อวตารมาเป็น ‘พรรคก้าวไกล’ จึงได้พยายามแสดงความเป็นเอกเทศ
หลายครั้ง โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนแนวทางการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษานอกสภา ไม่เว้นแม้แต่
กลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ซึ่งประกาศข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อ 

เม่ือพรรคก้าวไกลเล่นกับการเมืองนอกสภา ที่แถมแตะต้องในเรื่องละเอียดอ่อน ส่งผลให้พรรคเพื่อไทย
เลือกที่จะถอยออกมาจากพรรคก้าวไกลหนึ่งก้าวใหญ่ๆ ดังจะเห็นได้จากการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ก าหนดห้ามไม่ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และ หมวด 2 ว่าด้วยบททั่วไปและ
พระมหากษัตริย์ จนเป็นสาเหตุที่ท าให้พรรคก้าวไกล ออกอาการอารมณ์บ่จอย ไม่ลงชื่อร่วมในญัตติของพรรคเพ่ือไทย 

แต่ความร้าวฉานครั้งนั้น ยังไม่เท่ากับการที่พรรคเพื่อไทยหักหน้าพรรคก้าวไกล ด้วยการเสนอญัตติเพื่อขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยเป็นญัตติที่ไม่ชื่อของ ส.ส.พรรคก้าวไกลลงชื่อด้วย ยิ่งเป็นการตอก
ย้ าถึงความลึกของร้าวมากขึ้นไปอีก 

พรรคก้าวไกล โดย ‘รังสิมันต์ โรม’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จึงได้ท้วงติงถึงการเคลื่อนไหวของพรรคเพ่ือไทยในท านอง
ว่า เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับรัฐบาล “การที่พรรคเพ่ือไทยเลือกที่จะอภิปรายตามมาตรา 152 ในทางปฏิบัติจะ
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กลายเป็นเพียงการหยิบยื่นโอกาสให้รัฐบาลได้หาข้อแก้ตัวให้กับการกระท าของตัวเอง โดยที่สภาผู้แทนราษฎรไม่
สามารถใช้อ านาจที่มีในการลงโทษรัฐบาลได้เลย” ท่าทีของโรม เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา 
แต่เมื่อดูท่าทีฝั่งพรรคเพ่ือไทยอย่าง ‘สุทิน คลังแสง’ ประธานวิปฝ่ายค้าน กลับไม่ได้ออกอาการเต้นตามความเดือดเนื้อ
ร้อนใจของพรรคก้าวไกลเท่าใดนัก เพียงแต่เปรยว่า “เป็นพวกวัยรุ่นใจร้อนที่น่าจะท าความเข้าใจกันได้” 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สองพรรคใหญ่ในขั้วฝ่ายค้านมีช่องว่างห่างกันมากขึ้นไปทุกที คือ บรรยากาศการเมืองนอก
สภา เนื่องจากพรรคก้าวไกลต้องการพยายามเล่นกับกระแสของกลุ่มนักศึกษา ส่วนพรรคเพื่อไทยมองต่างออกไป ที่
ยังเห็นว่าพรรคการเมืองควรมีจุดยืน ที่ต้องท าให้ปัญหาทางการเมืองได้รับการคลี่คลายในสภา และเมื่อการเมืองนอก
สภาเริ่มเล่นของร้อน ยิ่งท าให้พรรคเพื่อไทยส่ายหน้าไม่เอาด้วย และพยายามใช้กลไกของสภาเพ่ือเป็นการส่งสัญญาณไป
ยังพรรคก้าวไกล 

แต่พรรคก้าวไกลไม่ได้มองเช่นนั้น เพราะมองว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งส าคัญในการกดดันรัฐบาลให้ยอมรับข้อ
เรียกร้องและน าไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับท่าทีของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะอิงแอบแนบกับขั้วอ านาจการเมืองใน
พรรครัฐบาลมากเกินกว่าไปท่ีพรรคก้าวไกลจะรับได้ จึงพยายามแยกตัวเป็นเอกเทศ  

แม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจ เสียงของ ส.ส.พรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวจะไม่พอต่อการเสนอร่างรัฐธรรมนูญใน
เวอร์ชั่นของพรรคก็ตาม ดังนั้น การแถลงจุดยืนของพรรคก้าวไกลในวันที่ 26 ส.ค.อาจมีนัยส าคัญ ที่แฝงไปด้วยการ
เป็น “พรรคฝ่ายค้านอิสระ” อย่างแท้จริง ก็เป็นไปได้ 

 
อ้างอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895187?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=analysis 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895187?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895187?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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27 สิงหาคม 2563 00:10 น.    

นับหนึ่งสู่ “ความรุนแรง” ! 

 
 

การออกมาประกาศ จาก “กลุ่มไทยภักดี” เชิญชวนพ่ีน้อง ประชาชนมาร่วมกันท ากิจกรรม แสดงพลัง
เคลื่อนไหว เพ่ือชูจุดยืน “ปกป้องสถาบัน” ในวันที่ 30 ส.ค.นี้ คือแอคชั่นทางการเมือง นอกสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องจับ
ตามอง ไม่แพ้ความร้อนแรงในที่ประชุมสภาฯ ที่ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ก าลังเปิดฉากประลองก าลังกันด้วย วาระ “แก้
รัฐธรรมนูญ” ไปจนถึงการพิจารณาโครงการจัดซื้อเรือด าน้ า ตามที่กองทัพเรือเสนอ ในกรอบวงเงินกว่า 2.2หมื่นล้าน
บาท 

ล่าสุด “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” แกนน ากลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ส่งสัญญาณว่า ถึงเวลาออก
จากบ้าน นัดมวลชนในวันที่ 30 ส.ค.นี้ให้มาแสดงพลังที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 

“บัดนี้ได้เวลาที่พวกเรา ผู้ภักดีทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ต้องไม่ยอม ต้องไม่ทน ที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้ มา
คุกคามประชาชน ได้เวลาที่พวกเรา ต้องมาแสดงออกพร้อมๆกัน เพ่ือปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” 
บางส่วนบางตอนข้อความบางตอนที่นพ. วรงค์ ประกาศผ่านเฟชบุค เพ่ือนัดหมายบรรดา พ่ีน้องประชาชนที่มีอุดมการณ์
และจุดยืนรักสถาบันเหมือนกัน หลังจากที่ ฝ่ายปกป้องสถาบันถูกคุกคาม โดน “ทัวร์ลง” จนอยู่ไม่ติด โดยเฉพาะเหล่า
ดารานักแสดงที่เคยไปขึ้นเวทีการประชุมกับม็อบกปปส. ต่างถูกโจมตีผ่านเฟชบุคอย่างรุนแรง จนน าไปสู่ผลกระทบใน
การท างาน ถูกปลดจากงานพิธีกร 

ทั้งนี้การประกาศนัดหมายชุมนุมเพ่ือแสดงพลังของกลุ่มไทยภักดี ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเปิดตัวที่
ผ่านมา ซึ่งกลุ่มไทยภักดี ถูกจับตามองมาโดยตลอดว่า นี่คือ “เครื่องมือ” ที่จะลุกขึ้นมาท าหน้าที่ “ชน” กับ “ม็อบ
เยาวชนปลดแอก” ซึ่งได้ร่วมกับกลุ่มการเมืองภาคประชาชน ส่งลูก ส่งต่อแนวคิดกับ  “พรรคก้าวไกล” ในสภาฯ 
โดยเฉพาะการรุกไปยังสถาบันเบื้องสูง ผ่านกลไกของ ส.ส. 

ก่อนหน้านี้ ม็อบเยาชนปลดแอก และแนวร่วมที่ไม่เพียงแต่จะมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่
พากันจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐบาล เท่านั้น หากแต่ยังพบว่ามีการส่งต่อ แนวคิด ก่อให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมือง และ
ก้าวล่วงไปถึงสถาบัน อย่างจงใจ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200826/6040e28cb3bda2842ee1e776b330e093ede8d60275e07a4920228b2c6ab118ea.jpg?itok=6LdLnN26
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โดยที่รัฐบาลยังไม่กล้าใช้ “ยาแรง” ใช้ก าลัง เข้าสลายการชุมนุมแต่อย่างใด จึงยิ่งท าให้ “ฝ่ายการเมือง” ที่อยู่
ข้างหลังประเมินแล้วว่า “นักเรียน-นักศึกษา” คืออาวุธชั้นดี ยิ่งเข้าไปจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษา ยิ่งเหมือนเป็น
เกราะก าบังที่ “ฝ่ายความมั่นคง” จะเข้าไปควบคุม ได้เพราะจะตกเป็น “จ าเลย” ไปทันท ี

และเมื่อล่าสุด กลุ่มไทยภักดี ที่มี นพ.วรงค์ ประกาศ จัดการชุมนุม ก็ไม่ต่างจากการนับหนึ่ง สู่การ  “จัด
ม็อบ” เพ่ือแสดงพลังให้ฝ่ายตรงข้ามได้เห็น ส่วนเรื่องปริมาณผู้เข้าร่วมการชุมนุมนั้น ในเชิงกลยุทธ์แล้ว มีความเป็นไปได้
ว่าการแสดงพลัง เพ่ือ “ปราม” ม็อบเยาวชนปลดแอก จะมีขึ้นล้อไปกับการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่นัด
หมายจัดการชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

น่าสนใจว่า จากนี้ไป คู่ปรับ คู่ใหม่ส าหรับการเมืองนอกสภาฯ คือ การประจันหน้ากันระหว่าง กลุ่มเยาวชนปลด
แอก กับ กลุ่มไทยภักดี นั้นจะมีโอกาสเดินไปสู่  “ความรุนแรง” ได้หรือไม่ ตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต และ
วิพากษ์วิจารณ์กันมาโดยตลอด! 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177750 
  

https://siamrath.co.th/n/177750
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27 Aug 2020 07:00 น. 

บทเรียนประชาธิปไตย ที่เด็กควรเรียนรู้ ผู้ใหญ่ควรจ า 
 

 
 

บทเรียนประชาธิปไตย ที่เด็กควรเรียนรู้ ผู้ใหญ่ควรจ า : คอลัมน์ข้าพระบาท ทาสประชาชน ฐานเศรษฐกิจ  
บทเรียนประชาธิปไตย ที่เด็กควรเรียนรู้ผู้ใหญ่ควรจ า 

ประเทศไทยของเรา ได้ผ่านเส้นทางประชาธิปไตยมายาวนาน นับแต่ปี 2475-ปัจจุบัน ถึงวันนี้ก็ 88 ปีเข้าไป
แล้ว การศึกษาท าความเข้าใจ และเก็บรับบทเรียนในอดีตท่ีผ่านมาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการนี้ ก็ต้องยอมรับและ
เข้าใจเสียก่อนว่า นี่คือเส้นทางประชาธิปไตยวิถีไทย ย่อมมีลักษณะเฉพาะพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ทุกอย่างคือความจริง
ของประเทศไทย ที่เป็นไปตามวิถีทางที่ไม่อาจหาสูตรส าเร็จใดๆ มาก ากับหรือก าหนดให้เป็นไปตามหลักหรือแบบนิยม
อย่างเช่น โลกตะวันตก บนเส้นทางประชาธิปไตยของเรานั้น มีบทเรียนมากมายให้เรียนรู้  
และควรแก่การจดจ าเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายเยี่ยงอดีตที่ผ่านมา 

เมื่อปี 2475 ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ โดยคณะราษฎร ที่น าโดย นายปรีดี พนม
ยงค์ กับพวก เพ่ือการปฏิวัติสยาม ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่
การปกครองที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐสภา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น 
แม้จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ ตามความต้องการของคณะราษฎร แต่ก็เกิดการต่อสู้แย่งชิงอ านาจกันเองในหมู่
คณะราษฎรในเวลาต่อมา โดยต่อเนื่องยาวนานมาถึง 25 ปี  

จนถึงยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี 2500 อ านาจของฝ่ายคณะราษฎรจึงสิ้นสุดลง ด้วยการปฏิวัติของ
รัฐบาลทหารที่น าโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ บทสรุปและบทเรียนแบบรวบยอดที่สุดว่า ประเทศสยามขณะนั้นได้
อะไรจากเหตุการณ์ พ.ศ.2475 ได้สะท้อนผ่านบทสัมภาษณ์ของ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้น าส าคัญของการปฏิวัติครั้ง
นั้นเองว่า "เม่ือข้าพเจ้ามีอ านาจ ข้าพเจ้าก็ไม่มีประสบการณ์ แต่ครั้นเม่ือข้าพเจ้ามีประสบการณ์ ข้าพเจ้าก็ไม่มี
อ านาจ" บ่งบอกให้เห็นว่าการคิดก่อการครั้งนั้น มาจากความคิดของคนหนุ่มที่ขาดประสบการณ์  
 
 
          การปฏิวัติ 2475 จึงไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งๆ ที่ท่านคิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเมื่อวัย 32 ปีแล้ว ก็เกิดผล
อย่างที่ทราบ จึงเป็นบทเรียนให้เด็กชั้นประถม มัธยม หรือในรั้วมหาวิทยาลัย ควรได้เรียนรู้ว่า หนูๆ ทั้งหลายยังขาด
ความรู้และประสบการณ์ที่ห่างไกลอย่างยิ่ง ต่อการเรียกร้องและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมือง 
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ต่อมาถึงยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอ านาจปกครองประเทศ ต่อเนื่องยาวนานจนถึงยุค จอมพลถนอม กิติ
ขจร ครองอ านาจปกครองประเทศ กินเวลาถึง 16 ปี จึงเกิดการลุกขึ้นสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญและการปกครองโดย
ระบอบประชาธิปไตย ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ทีม่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นหัวหอกและแกนน าส าคัญ โดยมี
ผู้ใหญ่และนักการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มทุนใหม่ อยู่เบื้องหลังสนับสนุน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประชาชน
สามารถขับไล่รัฐบาลทหารลงได้ 

 แต่หลังเหตุการณ์เมื่อมีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง มีการปกครองประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ได้รัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้ง แต่กลุ่มผู้เสวยอ านาจก็คือ นักการเมือง นักเลือกตั้ง กลุ่มทุนใหม่ เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่ร่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง เข้ามามีอ านาจแทนที่รัฐบาลทหาร ขณะที่ขบวนการนักศึกษาที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย 
มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เข้าแทรกซึมและครอบง าการน า ในที่สุด  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็ถูกอ านาจ
ทหารและฝ่ายอนุรักษ์นิยม ปราบปรามอย่างรุนแรงในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนต้องหนีเข้าป่าจับปืนร่วมต่อสู้กับ
พรรคคอมมิวนิสต์ เกิดสงครามการเมืองในประเทศ มีการสู้รบฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทย ร่วม20 ปี สร้างความสูญเสีย
แก่ชีวิตเลือดเนื้อของคนไทยร่วมชาติจ านวนมาก  

กว่าสงครามจะสงบลงในยุค พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นี่คือบทเรียนที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ และผู้ใหญ่ควรจดจ า 
ทุกครั้งที่มีการเรียกร้องต่อสู้ ประชาชน ประเทศได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง คุ้มค่ากับชีวิตเลือดเนื้อของ
ประชาชน ที่เสียสละหรือไม่ ใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์ หากไทยต้องฆ่าไทยอีกครั้ง 

มาถึงยุคสมัยที่ผ่านไปเมื่อไม่นาน ไม่ว่าเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 ถึงการชุมนุมใหญ่ของพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ในปี 2547-2551, การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง หรือ นปช.ในปี 2549-2553, และการ
ชุมนุมของ กปปส.ในปี 2556-2557 ล้วนแต่ให้บทเรียนอันล้ าค่าแก่สังคมไทย สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องมักไม่ได้ สิ่งที่ได้คือ
สิ่งที่ไม่ได้เรียกร้อง การสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของประชาชน การเผาบ้านเผาเมื องท าลายทรัพย์สินทางราชการ และ
เอกชน กับผลตอบแทนที่ประเทศและสังคมไทยได้รับ ล้วนตรงกันข้าม   

สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องต้องการการปฏิรูปประเทศ สิ่งที่ได้ก็คือรัฐบาลระบอบทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ที่โคตรโกง
และโกงกันทั้งโคตร จนน ามาซึ่งรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปัจจุบัน และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 แม้จะไม่
ถูกใจใครต่อใคร แต่ก็เป็นไปตามประชาธิปไตยวิถีไทย เมื่อถามว่าท าไมจึงเป็นเช่นนี้ คงตอบได้ว่า สังคมไทยมี
ลักษณะเฉพาะ พฤติกรรมของนักการเมืองและวัฒนธรรมประชาธิปไตย และเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่าน
มา ท าให้รัฐธรรมนูญไทยวิวัฒนาการมาอย่างที่เห็นและเป็นอยู่นั่นเอง 

ประเทศไทยของเรา มีบทเรียนและปัญหาแตกต่างจากสังคมตะวันตก มีวัฒนธรรม ทัศนะคติและวิธีคิดที่ไม่
เหมือนประเทศอ่ืน การสร้างชาติ สร้างรูปแบบการปกครองประเทศ สร้างประชาธิปไตย หรือการบัญัติกฎหมาย
รัฐธรรมนูญให้เป็นหลักของบ้านเมือง ด้วยการยอมรับของคนส่วนใหญ่เพ่ือให้บ้านเมืองมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า 
ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย  

 ถ้าหากเราไม่ยอมเรียนรู้อดีต ศึกษาบทเรียนในปัจจุบันอย่างจริงจัง เพ่ือก าหนดอนาคตของบ้านเมือง เด็กๆ ที่
คิดและสนใจการเมือง หรือความเป็นไปของประเทศ จ าต้องเรียนรู้และเข้าใจอดีตของประเทศ เคารพบทเรียนและ
ประสบการณ์ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ควรเก็บรับบทเรียนจดจ าอดีต ถ่ายทอดบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้คิดและเข้าใจ แล้วก้าว
ไปด้วยกันในการสร้างสรรค์ประเทศ มิใช่รักเด็กแต่หลอกเด็ก ใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมือง  
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มีแต่พลังทางการเมืองที่สร้างสรรค์ ด้วยความสามัคคีของคนทุกวัยเท่านั้น ประชาธิปไตยหรือรูปแบบการ
ปกครองท่ีดีที่ทุกคนใฝ่ฝัน และเห็นชอบร่วมกันว่าคือ ทางเลือกทางรอดของชาติ จึงจะปรากฎเป็นจริงได้ 
 
อ้างอิง :  

https://www.thansettakij.com/content/columnist/446936?utm_source=homepage&utm_medium=int

ernal_referral&utm_campaign=columnist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thansettakij.com/content/columnist/446936?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
https://www.thansettakij.com/content/columnist/446936?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

71 

 

 

วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 - 09:11 น. 

กระแส อารมณ์สังคม ต่อเรือด าน้ า อุณหภูมิ ที่พรรคการเมือง “สนใจ” 

 
ปัจจัยอะไรท าให้ต้อง”เลื่อน”การพิจารณางบประมาณซื้อเรือด าน้ าของกองทัพเรือในที่ประชุมใหญ่ของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาร ณาร่างพรบ.งบประมาณออกไป 
ค าตอบ 1 อาจเป็นเพราะท่าทีของกรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ ประสมกับความไม่แน่ใจต่อกรรมาธิการจากพรรค
ภูมิใจไทย เมื่อประสานเข้ากับท่าทีอันแน่วแน่และมั่นคงจากกรรมาธิการของพรรคฝ่ายค้าน แม้กรรมาธิการจากฝ่ายของ
รัฐบาลจะมีจ านวนที่ มากกว่าแต่ผลออกไปก็ไม่น่าจะสดสวยเท่าใดนัก ทัง้นี้เนื่องจากอีกค าตอบ 1 ซึ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด
คือกระแสอันสะท้อน”อารมณ์”ในทาง”สังคม”ที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติงบประมาณนี้ของกองทัพเรือ
แนวโน้มที่เด่นชัดเป็นอย่างมากก็คือ ต้องการให้”ชะลอ”ออกไปก่อนจนกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะเงยหน้าอ้าปากได้
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ แจ้งความ "อานนท์ น าภา" ปราศรัยหมิ่นเบื้องสูง :  
ปัจจัยทาง”สังคม”ต่างหากท่ีทรงพลานุภาพเป็นอย่างสูง 

ความรู้สึกในทางสังคมนี้ส่งตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งตรงไปยัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่ง
ตรงไปยัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
สะท้อนออกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในห้วงแห่งการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 และเน้นย้ าอย่างจริงในห้วงแห่ง”
อาฟเตอร์ช็อก”ของไวรัส อารมณ์ในทางสังคมเช่นนี้เองท าให้พรรคการเมืองที่มากด้วยประสบการณ์อย่างพรรค
ประชาธิปัตย์มิอาจเพิกเฉยได้ มติของพรรค จึงออกมายืนยันว่าจะคัดค้านในชั้นกรรมาธิการ  เมื่อท่าทีของพรรค
ประชาธิปัตย์โน้มเอนไปในทางคัดค้าน จึงมีความเป็นไปได้ที่ท่าทีนี้ย่อมส่งผลสะเทือนไปยังพรรคภูมิใจไทย และ 
พรรคชาติไทยพัฒนาด้วย ตรงนี้เองที่ท าให้ฝ่ายรัฐบาลจ าเป็นต้องปรับเพ่ือรับมือ โดยขั้นต้นก็คือ “เลื่อน”การพิจารณา
ออกไประยะหนึ่งเพื่อจะหาช่องทางที่เหมาะสมในการคลี่คลายสถานการณ์ 

มองจากด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อารมณ์
ความรู้สึกของสังคมอาจมิได้ เป็นเรื่องส าคัญ แต่กล่าวส าหรับพรรคการเมืองซึ่งมาจากการเลือกของประชาชนนี่เป็นสิ่ง
ส าคัญ ยากท่ีจะล่วงละเมิดได ้

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2324046 
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