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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 31 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ ชี้ ‘เทพไท’ หลุดเก้าอ้ี ส.ส. แน่นอน รธน.เขียนไว้ชัดเจนแล้ว 9 
2 คมชัดลึกออนไลน์ 'วิษณ'ุ ยันชัด 'เทพไท' หลุดเก้าอ้ี ส.ส. เผยรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้ว 10 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ" ชี้ "เทพไท" หลุด ส.ส. แล้วชี้ รธน. เขียนชัด 11 
4 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณุ” ชี้ ถ้า “เทพไท” พ้นส.ส. เหตุถูกตัดสิทธ์ิเลือกตั้ง ไม่ใช่เร่ืองจ าคุก 12 
5 สยามรัฐออนไลน์ เด็ก ปชป. อัด "มีชัย" เขียน รธน.ย้อนแย้ง ยกปม "เทพไท" ชนะคดี 

ในชั้นอุทธรณ์ 
13 

6 สยามรัฐออนไลน์ "พีระพันธ์"น าคณะ กมธ. แก้รธน.ยื่นรายงานผลศึกษา รธน.แล้ว ชงแก้ 256 15 
7 มติชนออนไลน์ กมธ. แก้ รธน. ยื่นรายงานต่อ “ชวน”แล้ว เตรียมเข้าวาระการประชุม 10 ก.ย. นี้ 17 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กมธ. ศึกษาปัญหา รธน. ส่งรายงาน “ชวน” คาดอภิปราย 10 ก.ย. 19 
9 แนวหน้าออนไลน์ ร้ือใหญ่ กม.มั่นคง! อนุกมธ.ฯ ลงมติแก้ ‘ม.116-กฎอัยการศึก-พรบ.ชุมนุมฯ’ 21 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์  'เทพไท'ขู่ กกต. เร่งรีบตัดสินระวังเจอ ม.157 เสี่ยงคุก! ลั่นพร้อมเป็น 

 ส.ส.นอกสภา 
22 

11 แนวหน้าออนไลน์ เสี่ยงคุก! ‘เทพไท’เตือน กกต. เร่งรีบจัดเลือกตั้งซ่อม ระวังโดน ม.157 23 
12 เนชั่นออนไลน์ ขู่ 'กกต.' เร่งจัดเลือกตั้งซ่อมมิชอบ ระวัง ม.157 24 
13 สยามรัฐออนไลน์ 'เทพไท' ยัน ต าแหน่ง ส.ส. เป็นแค่หัวโขน แนะ กกต.ยื่นตีความสมาชิกภาพ ส.ส.

เพ่ือเป็นบรรทัดฐาน 
25 

14 มติชนออนไลน์ กกต.” นัดถกวันนี้ปม “เทพไท” หลุด ส.ส.หรือยัง หลังศาลตัดสินคดีทุจริตเลือกตั้ง 26 
15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “เทพไท” แนะ กกต.ส่งศาล รธน.ตีความสมาชิกภาพ ส.ส. 27 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เทพไท' แนะ กกต. ยื่นตีความสมาชิกภาพ ส.ส. เพ่ือเป็นบรรทัดฐาน  28 
17 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
“กกต.” นัดถกวันนี้ปม “เทพไท” หลุด ส.ส.หรือยัง หลังศาลตัดสินคดีทุจริตเลือกตั้ง 29 

18 มติชนออนไลน์ วิปรัฐบาล เผย ยื่นร่างแก้ไข รธน. 1 ก.ย.นี้ ย้ าไม่แตะ หมวด 1-2 30 
19 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ หมอวรงค์ ปัด“ไทยภักดี” ถูกจ้างท าม็อบชนม็อบ 31 
20 ไทยรัฐออนไลน์ หมอวรงค์ มองลูกหลานตกเป็นเหยื่อ ติง 10 ข้อเรียกร้อง ลั่นใช้ 

ความจริงต่อสู้ 
33 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 MGR ออนไลน์ “ไทยภักดี” รวมตัวคึกคักแสดงออกความจงรักภักดี ลั่นไม่มีว่าจ้างไร้ม็อบชนม็อบ 35 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ "หมอวรงค์" โวคนร่วมชุมนุมกว่า 5 พัน ชี้รัฐบาล "ปู" โกงสุด 36 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์   'ก้าวไกล' รับสมัครคนลงเลือกตั้ง ส.ส. ฝันสานต่อภารกิจอนาคตใหม่! 38 
24 มติชนออนไลน์ ‘พิธา’ ยันฝ่ายค้านไมแ่ตกแยก เปิดอายุขั้นต่ า 18 ปีเป็น ส.ส.ร. 39 
25 มติชนออนไลน์ ปชป. ชงให้สมาชิกพรรคการเมือง สมัครชิง “ส.ส.ร.” ร่วมร่าง รธน.ได้ 40 
26 แนวหน้าออนไลน์ ‘ธนกร’ ชี้ผลงานประจักษ์ ปชช. หนุน‘บิ๊กตู่’ อัด‘ทอน’จมปลักวาทกรรม

ปลุกปั่น 
41 

27 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนกร" ยกผลโพลคนเชื่อมั่น "บิ๊กตู่"  เพราะผลงานเป็นที่ประจักษ์ 42 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กันยายน 2563 สภาร้อน ม็อบนักศึกษาเดือด 43 
2 เนชั่นออนไลน์ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ “พรรครัฐบาล” ปลดล็อค "ส.ว." เพื่อสร้าง  

"เดดล็อค" ตัวใหม่ 
45 

3 ข่าวสดออนไลน์ เสาร์ เขย่าขวัญ ปรากฏการณ์ นักเรียนเลว วันที่ 5 กันยายน 48 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์   'กรรมการเมืองของประยุทธ์' 49 
5 สยามรัฐออนไลน์ ม็อบ ไม่ชน ม็อบ !? 52 
6 เนชั่นออนไลน์ "เพ่ือไทย-ก้าวไกล" แตกหัก แก้ รธน. แยกทางกันเดิน 54 
7 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดอีเวนต์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล “ฤดูการเมืองกันยา” สารพัดม็อบ

ชุมนุมต่อเนื่อง 
56 

8 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ อดีต อนาคต ในความเป็นจริง ของผู้อาวุโส กับ ผู้เยาว์ ต่างกัน 59 
9 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “ประยุทธ์” โดดเดี่ยว กลางมรสุม พรรคร่วมแตกคอ-คุมเชิงต่อรองทุกวาระ 60 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย-ก้าวไกล' แตกหัก แก้ รธน. แยกทางกันเดิน 63 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สมรภูมิ 'การเมือง' บนออนไลน์  รัฐบาลพ่ายศึกชิงมวลชน? 65 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  โดยมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายแสวง บุญมี   
และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการพจิารณาใหไ้ด้รับเงนิสง่เสรมิประสทิธภิาพทีส่งูขึน้ 
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วันที่ 31 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานประชุม
คณะท า งาน เต รียมการถวายผ้ าพระก ฐินพระราชทาน ประจ าปี  2563  โ ดย มี  นายกฤช  เ อ้ื อวงศ์   
นายแสวง บุญมี และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะท างานเตรยีมการถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ าป ี2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการ
พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าว การสืบสวนและสอบสวนให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนายนันทิวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์  
โดยมีผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย (ส่วนกลาง) และผู้บริหารและ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของภารกิจสืบสวน
และไต่สวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล จังหวัดพิษณุโลก 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิโครงการพฒันามาตรฐานในการปฏบิตังิาน  
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 11:40 น. 

 ‘วิษณ’ุ ชี้ ‘เทพไท’ หลุดเก้าอี้ ส.ส. แน่นอน รธน.เขียนไว้ชัดเจนแล้ว 

 

 
 
‘วิษณุ’ ชี้ ‘เทพไท’ หลุดเก้าอ้ี ส.ส. แจง รธน.เขียนชัดถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งเท่ากับพ้นสมาชิกภาพ 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณี นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ถูกศาลนครศรีธรรมราชตัดสินพิพากษา
จ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปี ในคดีอาญาฐานร่วมกับนายมาโนช เสนพงศ์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช กระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.
นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ว่า ตนยังไม่รู้เร่ือง สื่อมาถามว่าศาลตัดสินให้จ าคุก ตนก็ถามว่าแล้วได้รอลงอาญาหรือไม่ 
ก็ได้ค าตอบว่าไม่รอลงอาญาแล้วได้จ าคุก แล้วได้ประกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ตนก็เลยตอบประเด็นนี้ว่า ไปเช็กรัฐธรรมนูญ
ดูก็จะรู้ และเมื่อเช็กแล้วเขียนว่า จะต้องถูกจ าคุกโดยหมายของศาล แต่ตนไม่ทราบเร่ืองว่า ศาลตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง และ
พอมีเร่ืองตัดสิทธ์ิเลือกตั้งก็มีของแถมมาอีก ซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง เพราะถ้าเปิดดูรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (4) จะบอก
ว่า ถ้าขาดคุณสมบัติตามมาตรา 96 (2) ก็จะพ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ด้วย เพราะในมาตรา 96 (2) ใช้ค าว่าถูกตัด
สิทธ์ิการเลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่ว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม ค านี้ก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นหากนายเทพไท 
จะพ้นสมาชิกภาพ ก็เป็นการพ้นตามมาตรา 96 (2) ประกอบกับมาตรา 98 (4) ในส่วนของการเพิกถอนสิทธ์ิการเลือกตั้ง 
แต่ไม่เกี่ยวกับเร่ืองของโทษจ าคุก เพราะเมื่อได้รับการประกันตัวก็ไม่ถือว่า ถูกกักขังโดยหมายของศาล 

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ าเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกหรือไม่ นาย
วิษณุ กล่าวว่า ก็มันเป็นอย่างนี้ แค่ฟังดูก็รู้ว่ามันชัดอยู่แล้ว เปิดรัฐธรรมนูญดูได้เลย เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีก ว่านายเทพไท
แย้งว่ากกต. ควรยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อน นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ไม่เป็นไร ถ้าแย้งก็เถียงกันไป และมันก็มีวิธี
จัดการ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2329200 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2329200
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/6-%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B9%84.jpg
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31 ส.ค. 2563-11:48 น. 

'วิษณ'ุ ยันชัด 'เทพไท' หลุดเก้าอี้ ส.ส. เผยรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้ว 
การเมือง 

    
 

'วิษณุ' ยันชัด 'เทพไท' หลุดเก้าอ้ีส.ส. เผยรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้ว 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ส.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ถูกศาลนครศรีธรรมราชตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 
ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธ์ิทางการเมือง 10 ปี ในคดีอาญาฐานร่วมกับนายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช กระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อ
ปี 2557 ว่า เร่ิมต้นตนยังไม่รู้เร่ือง เมื่อสื่อมาถามว่าศาลตัดสินให้จ าคุก ตนก็ถามว่าแล้วได้รอลงอาญาหรือไม่ ก็ได้ค าตอบ
ว่าไม่รอลงอาญา แล้วถามว่าตัดสินจ าคุกแล้วได้ประกันตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ 
ตนเลยตอบประเด็นนี้ไปว่า ไปเช็กในรัฐธรรมนูญดูก็จะรู้ และเมื่อเช็กแล้วรัฐธรรมนูญเขียนว่าจะต้องถูกจ าคุกโดยหมาย
ของศาล แต่ตนไม่ทราบว่ามีเร่ืองว่าศาลตัดสิทธ์ิการเลือกตั้งด้วย 

ดังนั้นเม่ือมีเรื่องตัดสิทธิ์เลือกตั้งก็มีของแถมมาอีกเพราะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง และหากเปิดดูรัฐธรรมนูญ
มาตรา 98 (4) จะบอกว่า ถ้าขาดคุณสมบัติตามมาตรา 96 (2) ก็จะพ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ด้วย เพราะใน
มาตรา 96 (2) ใช้ค าว่าถูกตัดสิทธ์ิการเลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่ว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม ค านี้ความหมายก็จะ
กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นหากนายเทพไท จะต้องพ้นสมาชิกภาพก็เป็นการพ้นตามมาตรา 96 (2) ประกอบกับ
มาตรา 98 (4) ในส่วนของการถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง แต่ไม่เกี่ยวกับเร่ืองของโทษจ าคุก เพราะเมื่อได้รับการ
ประกันตัวก็ไม่ถือว่า ถูกกักขังโดยหมายของศาล 

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ าเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกหรือไม่  นาย
วิษณุ กล่าวว่า ก็เป็นอย่างนี้ แค่ฟังดูก็รู้ว่ามันชัดอยู่แล้ว เปิดรัฐธรรมนูญดูได้เลย เมื่อถามว่านายเทพไท เห็นแย้งว่ากกต. 
ควรยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อน นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ไม่เป็นไร ถ้าแย้งก็เถียงกันไป และมันก็มีวิธีจัดการ 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4815181 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4815181
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4815181
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4815181
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4815181
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97.jpg
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จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 11.53 น. 

"วิษณุ" ชี ้"เทพไท" หลุด ส.ส. แล้วชี ้รธน. เขียนชัด 
"วิษณุ"ชี้"เทพไท"หลุดส.ส.แล้ว ขี้รธน.เขียนชัด ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งเท่ากับพ้นสมาชิกภาพ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายเทพไท 
เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ถูกศาลนครศรีธรรมราชตัดสินพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอ
ลงอาญา และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ในคดีอาญาฐานร่วมกับนายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) นครศรีธรรมราช กระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ว่า ตนยังไม่
รู้เร่ือง สื่อมาถามว่าศาลตัดสินให้จ าคุก ตนก็ 

ถามว่าแล้วได้รอลงอาญาหรือไม่ ก็ได้ค าตอบว่าไม่รอลงอาญาแล้วได้จ าคุก แล้วได้ประกันหรือไม่นั้น ก็ยังไม่รู้ 
ตนจึงตอบประเด็นนี้ว่าไปตรวจสอบจากรัฐธรรมนูญดู จะรู้  และเมื่อตรวจสอบแล้วเขียนว่า จะต้องถูกจ าคุกโดยหมาย
ของศาล แต่ตนไม่ทราบเร่ืองว่าศาลตัดสิทธิการเลือกตั้ง และเมื่อมีเร่ืองตัดสิทธิเลือกตั้งก็มีของแถมมาอีก ซึ่งเป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง เพราะถ้าเปิดดูรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (4) จะบอกว่า ถ้าขาดคุณสมบัติตามมาตรา 96 (2) ก็จะพ้นสมาชิก
ภาพการเป็น ส.ส. ด้วย เพราะในมาตรา 96 (2) ใช้ค าว่าถูกตัดสิทธิการเลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่ว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่
ก็ตาม ค านี้ก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่ง  ดังนั้น ถ้านายเทพไทจะพ้นสมาชิกภาพ ก็เป็นผลตามมาตรา 96 (2) ประกอบกับ
มาตรา 98 (4) ในส่วนของการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง แต่ไม่เกี่ยวกับเร่ืองของโทษจ าคุก เพราะเมื่อได้รับการประกัน
ตัวก็ไม่ถือว่าถูกกักขังโดยหมายของศาล 

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ าเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกหรือไม่ นาย
วิษณุ กล่าวว่า แค่ฟังดูก็รู้ว่าชัดอยู่แล้ว เปิดรัฐธรรมนูญดูได้เลย ส่วนที่นายเทพไทแย้งว่ากกต. ควรยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความก่อน ก็ไม่เป็นไรถ้าแย้งก็เถียงกันไป และมันก็มีวิธีจัดการ. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792712 

https://www.dailynews.co.th/politics/792712
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31 สิงหาคม 2563 12:34 น.   

 “วิษณ”ุ ชี้ ถ้า “เทพไท” พ้นส.ส. เหตุถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ใช่เรื่องจ าคุก  

 
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ประเด็นศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิพากษาสั่งจ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์และนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชาย ราย
ละ 2 ปี พร้อมตัดสิทธ์ิเลือกตั้ง 10 ปีว่า เร่ืองนั้นตอนที่สื่อมาถามตนยังไม่ทราบรายละเอียด เมื่อสื่อบอกว่านายเทพไท 
ถูกตัดสินจ าคุยโดยไม่รอลงอาญา แต่ไม่ทราบว่าจะได้รับประกันตัวหรือไม่ ตนจึงชี้แจงว่าต้องไปตรวจสอบรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.ว่าต้องถูกจ าคุกโดยหมายของศาล แต่ตนไม่ทราบเร่ืองการถูกตัดสิทธ์ิเลือกตั้ง 

“เมื่อมีประเด็นเร่ืองการตัดสิทธิเลือกตั้งก็เป็นอีกประเด็น เพราะในรัฐธรรมนูฯมาตรา 98(4) ที่เกี่ยวกับลักษณะ
ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งระบุว่า ถ้าขาดคุณสมบัติตามมาตรา 96(2) ที่ระบุว่าอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็จะต้องพ้นด้วย ถ้าหากเขาจะต้องพ้นการเป็นส.ส.ก็จะพ้นตามมาตรา 96(2) 
ประกอบ98(4) ในส่วนของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่ในส่วนของการจ าคุกนั้นไม่เกี่ยว เพราะเมื่อได้รับประกันก็ไม่ถูก
กักขังโดยหมายของศาล” นายวิษณุ กล่าว 

เมื่อถามว่า เร่ืองนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่นายวิษณุ ตอบว่า ถ้าเป็น
เช่นนี้ สื่อฟังดูก็รู้ว่าชัด ส่วนที่เจ้าตัวแย้งว่าข้อกฎหมายไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรถ้าแย้งก็มีวิธีจัดการ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178859 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/204390 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378793131/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/76040 
 

https://siamrath.co.th/n/178859
https://www.banmuang.co.th/news/politic/204390
https://www.nationtv.tv/main/content/378793131/
https://www.thaipost.net/main/detail/76040
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200831/51c84ff4f3676636fd927472a623041dd00323467cf3014741bf2e4cb950785b.jpeg?itok=QM37nFXD
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31 สิงหาคม 2563 11:39 น.    

เด็ก ปชป. อัด "มีชัย" เขียน รธน.ย้อนแย้ง ยกปม "เทพไท" ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ แต่ต้อง
พ้นส.ส.ใครจะรับผิดชอบ จี้กกต.ส่งศาล รธน. ชี้ขาด 
 

 
 

"เด็กปชป."อัด "มีชัย" เขียน รธน.ย้อนแย้ง เปิดช่องนักการเมืองอุทธรณ์คดีทุจริตได้ อ้างหลักสากล แต่กลับเขียน 
ม. 101(6)ม.96(2) ขัดหลักนิติธรรม ย้อนหลังเอาผิดส.ส .ทั้งที่การสู้คดียังไม่ยุติ ตั้งค าถาม ถ้า"เทพไท" ชนะคดีใน
ชั้นอุทธรณ์ แต่ต้องพ้นส.ส.ใครจะรับผิดชอบ แนะกกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad 
เร่ือง รัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย กับค าตัดสินคดีส.ส "เทพไท" มีเนื้อหาระบุว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่รับรัฐธรรมนูญปี 60 ที่ขาย
ฝันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่มีความย้อนแย้งในตัวหลายเร่ือง เช่น คดีทุจริต ปกปิดทรัพย์สินของนักการเมือง 
แทนที่จบที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จะอุทธรณ์ได้ต้องมีพยานหลักฐานใหม่เหมือนที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 50 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์คดีได้ ท าให้คดีอาญาทุจริตของ
นักการเมืองรวมถึงคดีปกปิดทรัพย์สิน มีการพิจารณาคดีที่ศาลฎีกา 2 คร้ัง ผิดหลักการทางกระบวนการยุติธรรมที่ให้
ศาลฎีกาคือศาลสูงสุด ท าให้เร่ืองๆเดียวมีค าพิพากษาศาลฎีกามาหักล้างค าพิพากษาศาลฎีกาซ้อนกันสองคร้ังซึ่งไม่รู้จะ
ยึดถือค าพิพากษาฎีกาฉบับไหนเป็นแนวดีเพราะผู้พิพากษาที่พิจารณาก็คือผู้ พิพากษาศาลฎีกานั่นเอง โดยอ้างว่าเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมในการต่อสู้คดตามมาตรฐานสากล แต่ในบางมาตรา กลับเขียนไว้แบบไม่ให้ความเป็นธรรม และไม่
เป็นไปตามหลักกฎหมายเร่ืองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการต่อสู้คดี หนึ่งในนั้นคือ ประเด็นที่ก าลังถกเถียงกันอยู่
ในตอนนี้คือ มาตรา 96 (2) มาตรา 98 (4)และมาตรา 101(6) ที่ก าหนดให้สถานะภาพสส.สิ้นสุดลง ซึ่งเร่ืองนี้มีการหยิบ
ยกเอาคดีของนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ว่าสิ้นสภาพความเป็นส.สแล้ว เนื่องจาก
ศาลชั้นต้น พิพากษาให้ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 

ผมมองว่าการโยงเอาเร่ืองงข้อต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดี
นั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ตามมาตรา 96(2) มาเป็นข้อห้ามตามมสตรา 98(4) และส่งผลให้สิ้นสภาพส.สตามมตรา 
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101(6) ยังไม่ชอบด้วยเหตุผลและหลักแห่งความเป็นจริงเพราะมาตรา 96(2)เป็นการห้ามบุคคลไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะ
เกิดขึ้นในภายภาคหน้า ไม่อาจใช้บังคับได้กับการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้ว เมื่อนายเทพไทผ่านการเลือกตั้งมาจนได้เป็นส.ส
แสดงว่านายเทพไทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมมาตรา 96(2)แล้ว จะน าผลของคดีนี้ซึ่งยังไม่ถึงที่สุดไปเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งที่สมบูรณ์แล้วย้อนหลังไม่ได้ ขัดต่อหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 29 

อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุต่อไปว่า มีค าถามให้น่าคิดว่าในอนาคต หากศาลอุทธรณ์กลับค าพิพากษา
ของศาลชั้นต้นตัดสินว่านายเทพไทไม่มีความผิด ใครจะเยียวยาความเสียหาย หรือจะให้นายเทพไทกลับสู่สถานะเดิมได้
อย่างไร แม้นักการเมืองจะถูกจัดว่าเป็นบุคคลสาธารณะที่มีความพิเศษกว่าประชาชนทั่วไป จึงต้องมีกฎหมาย มาควบคุม
ที่เข้มงวดมากกว่า แต่กฎหมายนั้นต้องเป็นธรรมและไม่ขัดต่อหลักแห่งความเป็นจริงด้วย เร่ืองนี้กกต. ควรส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือชี้ขาด เพราะเร่ืองการสิ้นสภาพส.ส ตามมาตรา 101 (6) ที่โยงเอาความผิดตามตรา 96(2)เข้าข่าย
กฎหมายที่เขียนโดยขัดหลักนิติธรรมและขัดกันเองแห่งรัฐธรรมนูญ 

"ผมเห็นด้วยกับการวางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองคนเข้าสู่การเมือง แต่ขอย้ าอีกคร้ังว่ากติกาต้องเป็น
ธรรม จะอ้างว่าการเพิกถอนสิทธ์ิเลือกตั้งเป็นโทษทางการเมือง ไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด ก็ต้องใช้บังคับกับกรณีที่จะเข้าสู่
ต าแหน่ง ไม่ใช่ย้อนหลังไปลงโทษ ซึ่งมีผลเสมือนกับการประหารชีวิตทางการเมือง ให้เขาต้องพ้นสถานภาพความเป็น
ส.ส. ทั้งๆที่เขามีคุณสมบัติครบถ้วนมาแล้ว ผมให้ความเห็นเร่ืองนี้ไม่ใช่เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบชื่อเทพไท เพราะโดย
ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมกัน แต่เห็นว่าในเชิงหลักการแล้วเร่ืองนี้ขัดหลักนิติธรรมแถมยังขัดกันเองของกฎหมาย แม้ผู้ได้รับ
ผลกระทบจะเป็นใครก็ต้องท ากฎหมายให้เป็นบรรทัดฐาน" นายเชาว์ระบุทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178840 
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31 สิงหาคม 2563 12:14 น.    

"พีระพันธ์"น าคณะ กมธ. แก้รธน.ยื่นรายงานผลศึกษา รธน.แล้ว ชงแก้ 256 เปิดทางตั้ง
ส.ส.ร. "ชวน"คาดเข้าถกสภา 10 ก.ย. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.เวลา 10.50 น. คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯเป็นประธานกมธ. พร้อม
ด้วยกมธ.ฯ เข้ายื่นรายงานของกมธ.ฯต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ หลังจากพิจารณาและจัดท าเนื้อหาแล้วเสร็จ 

โดยนายพีระพันธ์ุ กล่าวว่า รายงานของกมธ.ฯ น าเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการ โดยไม่ได้สรุปแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับของกมธ.ฯ แต่ได้น าเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อเสนอ 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ในรายงานให้ความเห็นทั้ง 2 ด้าน ทั้งควรแก้ไข และไม่ควรแก้ไข ขณะที่การแก้ไขยังมีหลาย
แนวทาง อย่างไรก็ตามรายงานของกมธ.ฯ ไม่มีหลักการันตีว่าจะถูกน าไปพิจารณาเป็นเนื้อหาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แต่ยืนยันว่าเนื้อหาของกมธ.ฯ มีความเป็นกลาง ทั้งนี้ความเห็นส่วนตัวมองว่าหากสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เตรียม
ตั้งขึ้นจะน าไปศึกษาเพ่ือเป็นฐานแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถด าเนินการได้เพราะในรายงานมีความเห็นทุกแง่มุม แต่ไม่ได้
ศึกษาในเชิงลึก เช่นโครงสร้างของส.ส.ร. 

ขณะที่ นายโภคิน พลกุล ฐานะที่ปรึกษา กมธ.ฯ กล่าวด้วยว่าข้อเสนอของกมธ.ฯ เป็นสิ่งที่ตกผลึกร่วมกัน ส่วน
ข้อเสนอให้มีส.ส.ร. ท ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นข้อเสนอที่เห็นว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราควรให้ส.ส.ร.
ด าเนินการ ส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือ ปิดสวิซต์ส.ว.นั้น ตนมองว่าเป็นข้อ
เรียกร้องร้องที่สะสมไว้เพ่ือให้ส.ส.ร.รับไปพิจารณาได้ ทั้งนี้ประเด็นต่างๆ ต้องใช้เวลา และไปทีละประเด็น โดยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญตนเชื่อว่าจะเป็นไปตามกรอบของสันติวิธี 

นายโภคิน กล่าวว่าส าหรับเวลาที่จะใช้พิจารณานั้น คาดว่าฉบับแก้ไข จะเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากนั้น
คือตั้งส.ส.ร. โดยใช้เวลา 60 วัน จากนั้นยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามที่มีความเห็นคือ 120 วัน หรือ 240วัน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับข้อตกลง จากนั้นจะน าร่างรัฐธรรมนูญให้สภาฯเห็นชอบหรือท าประชามติ เป็นเร่ืองต้องพิจารณาอีกคร้ัง 
อย่างไรก็ตามหากให้ส.ส.ร.ท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว เนื้อหาจะออกมาเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือ
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ต้องยอมรับ เพ่ือให้บ้านเมืองเดินไปได้ จากนั้น กมธ.ฯ ได้มอบรายงานที่จัดท าให้กับนายชวน 
เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 

โดยนายชวน กล่าวว่า ตนจะตรวจสอบก่อนบรรจุในวาระ เบื้องต้นในวันที่ 10 กันยายน นี้รายงานจะอยู่ใน
ระเบียบวาระการประชุม ส่วนของเร่ืองที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ในระเบียบวาระมีรายงานของกมธ.ที่ท าแล้วเสร็จ
บรรจุไว้ ดังนั้นรายงานฉบับดังกล่าวต้องบรรจุในล าดับต่อไป แต่หากท่ีประชุมสภาฯ เห็นว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วน สามารถขอ
มติให้เลื่อนพิจารณาได้ 

ทั้งนี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ในวันที่ 10 กันยายน จะขอเลื่อน
รายงานของกมธ.ฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 
(วิปรัฐบาล) และวิปฝ่ายค้าน แล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับระเบียบวาระประชุมสภาฯ พบว่าล่าสุด มีรายงานที่กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จบรรจุรอ
พิจารณา ทั้งสิ้น 5 เร่ือง ได้แก่ 
1. รายงานของกมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ ก (PM ๒.๕) อย่าง
เป็นระบบ เร่ือง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ,  
2.รายงานกมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทาง
เพศ เร่ือง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ , 
 3.รายงานกมธ.วิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและถนนยกระดับใน
เขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ซึ่ง กมธ. การกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว และ 5.รายงานพิจารณาศึกษา เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
พิจารณาเสร็จแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178855 
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 12:17 น. 

กมธ. แก ้รธน. ยื่นรายงานต่อ “ชวน”แล้ว เตรียมเข้าวาระการประชุม 10 ก.ย.น้ี 
 

 
 
กมธ.แก้รธน.ยื่นรายงานต่อ “ชวน”แล้ว เตรียมเข้าวาระการประชุม 10 ก.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ 
และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธานกมธ. 
พร้อมด้วยกมธ.ฯ เข้ายื่นรายงานของ กมธ.ฯ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังจากพิจารณาและ
จัดท าเนื้อหาแล้วเสร็จ 

โดยนายพีระพันธ์ุ กล่าวว่า รายงานของกมธ.ฯ น าเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการ โดยไม่ได้สรุปแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับของกมธ.ฯ แต่ได้น าเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ เช่น ข้อเสนอ 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ในรายงานให้ความเห็นทั้ง 2 ด้าน ทั้งควรแก้ไข และไม่ควรแก้ไข ขณะที่การแก้ไขยังมีหลาย
แนวทาง อย่างไรก็ตามรายงานของกมธ.ฯ ไม่มีหลักการันตีว่าจะถูกน าไปพิจารณาเป็นเนื้อหาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แต่ยืนยันว่าเนื้อหาของกมธ.ฯ มีความเป็นกลาง ทั้งนี้ความเห็นส่วนตัวมองว่าหากสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เตรียม
ตั้งขึ้นจะน าไปศึกษาเพ่ือเป็นฐานแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถด าเนินการได้เพราะในรายงานมีความเห็นทุกแง่มุม แต่ไม่ได้
ศึกษาในเชิงลึก เช่นโครงสร้างของส.ส.ร. 

ด้านนายโภคิน พลกุล ฐานะท่ีปรึกษา กมธ.ฯ กล่าวว่าข้อเสนอของกมธ.ฯ เป็นสิ่งที่ตกผลึกร่วมกัน ส่วนข้อเสนอ
ให้มีส.ส.ร. ท ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นข้อเสนอที่เห็นว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราควรให้ส.ส.ร.ด าเนินการ ส่วน
กรณีที่มีข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือ ปิดสวิซต์ส.ว.นั้น ตนมองว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ สะสมไว้
เพ่ือให้ส.ส.ร.รับไปพิจารณาได้ ทั้งนี้ประเด็นต่างๆ ต้องใช้เวลา และไปทีละประเด็น โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเชื่อว่า
จะเป็นไปตามกรอบของสันติวิธี 

นายโภคิน กล่าวต่อว่า ส าหรับเวลาที่จะใช้พิจารณานั้น คาดว่าฉบับแก้ไข จะเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
จากนั้นคือตั้งส.ส.ร. โดยใช้เวลา 60 วัน จากนั้นยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามท่ีมีความเห็นคือ 120 วัน หรือ 240 วัน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลง จากนั้นจะน าร่างรัฐธรรมนูญให้สภาฯ เห็นชอบหรือท าประชามติ เป็นเร่ืองต้องพิจารณาอีกคร้ัง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15%E0%B8%B7%E0%B8%AB.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

อย่างไรก็ตามหากให้ส.ส.ร.ท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ ว เนื้อหาจะออกมาเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ต้องยอมรับ เพ่ือให้บ้านเมืองเดินไปได้ 

จากนั้น กมธ.ฯ ได้มอบรายงานที่จัดท าให้กับนายชวน เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ โดยนายชวน กล่าว
ว่า ตนจะตรวจสอบก่อนบรรจุในวาระ เบื้องต้นในวันที่ 10 ก.ย.นี้ รายงานจะอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ใน
ระเบียบวาระมีรายงานของกมธ.ที่ท าแล้วเสร็จบรรจุไว้หลายเร่ือง ดังนั้นรายงานฉบับดังกล่าวต้องบรรจุในล าดับต่อไป 
แต่หากท่ีประชุมสภาฯ เห็นว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วน สามารถขอมติให้เลื่อนพิจารณาได้ 

ทั้งนี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐในฐานะกมธ.ฯ กล่าวว่า ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ จะ
ขอเลื่อนรายงานของกมธ.ฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และวิปฝ่ายค้าน แล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับระเบียบวาระประชุมสภาฯ พบว่าล่าสุด มีรายงานที่กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จบรรจุรอ
พิจารณา ทั้งสิ้น 5 เร่ือง ได้แก่ 
1. รายงานของกมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ ก (PM ๒.๕) อย่าง
เป็นระบบ เร่ือง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ, 
 2.รายงานกมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทาง
เพศ เร่ือง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ,  
3.รายงานกมธ. วิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและถนนยกระดับใน
เขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ซึ่ง  กมธ. การกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว และ 5.รายงานพิจารณาศึกษา เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ที่กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
พิจารณาเสร็จแล้ว 
  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2329274 
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31 สิงหาคม 2563 12:33 pm 

กมธ. ศึกษาปัญหา รธน. ส่งรายงาน “ชวน” คาดอภิปราย 10 ก.ย. 
 

 
 
รัฐสภา 31 ส.ค.- “พีระพันธุ์” ยกทีมกมธ.ศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญส่งรายงาน พร้อมภาคผนวกกว่า 1,000 หน้า 
คาดอภิปราย 10 ก.ย.  เชื่อไม่นานได้ รธน.ใหม่ วอน ทุกฝ่ายช่วยกันประคับประคองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (31 ส.ค.) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนว
ทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร น าโดย นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการฯ น า
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ มอบให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร   
นายชวน กล่าวว่า จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบรรจุเข้าระเบียบวาระในการพิจารณาวันที่  10 กันยายนนี้ ต่อจาก
เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วที่บรรจุไว้  หากสภาฯ ต้องการพิจารณาก็สามารถเสนอเลื่อนขึ้นมาได้ 

นายพีรพันธ์ุ กล่าวว่า  รายงานมีทั้งหมด 150 หน้า และยังมีชวเลข บันทึกความเห็นของแต่ละฝ่าย รวมทั้ง 
ภาคผนวก ที่น ารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ 2 คณะ คือ ชุดนายไพบูลย์ นิติตะวัน อนุกรรมาธิกสนวิเคราะห์
บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และชุดของนายวัฒนา เมืองสุข อนุกรรมาธิการ
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีกกว่า 900 หน้า 

“คณะกรรมาธิการชุดนี้ศึกษาในเชิงวิชาการ มองแง่มุม 2 ด้านเพ่ือให้มีข้อมูลที่เห็นด้วยกับร่างเดิม และข้อมูลที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข จึงเห็นว่า ส.ส.ร. น่าจะน าผลการศึกษานี้ไปใช้ เชื่อว่าเกิดประโยชน์ เพราะเป็นข้อมูลที่เป็นกลางทาง
วิชาการ พร้อมเหตุผลในการแก้ไข” นายพีระพันธ์ุ กล่าว 

ด้าน นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในรายงานได้ศึกษารวมไปถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 4 ฉบับ ซึ่งจากการศึกษาเห็นว่า มีหลายส่วนที่ต้องแก้ไข ในส่วนที่ยังไม่กระทบกับรัฐธรรมนูญก็จะเร่ิมเสนอให้มี
การแก้ไข และวันนี้จะเร่ิมน าข้อมูลที่ศึกษาลงในเวปซต์ของคณะกรรมาธิการฯ และหวังว่า ส.ส.ร.ที่ตั้งขึ้นมา จะน า
รายงานนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ขณะที่ นายวัฒนา กล่าวว่า มีโอกาสที่จะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน และถ้าเป็นไปตาม
ขั้นตอน คาดว่าสิ้นปีหน้า น่าจะได้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากนั้น เชื่อว่าน่าจะมีการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลที่มาจาก
ประชาชนต่อไป  จึงต้องการให้ทุกฝ่ายช่วยกันประคับประคองประเทศ เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามครรลอง เชื่อว่า
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 

ส่วน นายโภคิน พลกุล กรรมาธิการฯ กล่าวว่า ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงโดย สันติวิธี และไม่ต้องการเห็น
อะไรที่เกินเลยออกไป โดยที่ไม่รู้ว่าจะจบที่ไหน เพราะจะท าให้บ้านเมืองมีปัญหา จึงต้องการให้ทุกฝ่ายรอดู ว่า ส.ส.ร.
เดินหน้าไปได้ เพราะตามร่างแก้ไขเพ่ิมเติมที่ฝ่ายการเมืองเสนอ ก็ใช้เวลาไม่นาน    ดังนั้น ข้อเรียกร้องต่างๆ ควรสะสม
ไปให้ ส.ส.ร. พิจารณาต่อไป และเมื่อยกร่างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะออกมาอย่างไร ขอให้ทุกฝ่ ายยอมรับ และในระหว่างที่ 
ส.ส.ร.ยกร่างอยู่ สภาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็มีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก่อนที่จะมีฉบับใหม่ให้เหมาะสม 
และสมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป ก็หวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจ และเดินตามโรดแมปอันนี้ไปด้วยกัน  .- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-525437 

  

https://tna.mcot.net/politics-525437
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วันจันทร์ ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.40 น. 

รื้อใหญ่ กม.มั่นคง! อนุกมธ.ฯ ลงมติแก้ ‘ม.116-กฎอัยการศึก-พรบ.ชุมนุมฯ’ 
 

 
 

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2563 พล.ต.ต.สุพศิาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ
ประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความมั่นคง สภาผู้แทนราษฎร แถลงผล
การประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในมาตรา 116 และ ป.วิอาญา ที่ก าลังถูกใช้กับกลุ่ม
นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน ที่ก าลังออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ โดยจะมีการแก้ไขเพ่ือให้เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน โดยจะมีนิยามใหม่ของค าว่า จาก “ผู้ต้องหา” เป็น “ผู้ต้องสงสัย” เนื่องจากคดีความมั่นคงมีส าคัญอย่าง
ยิ่ง จึงควรมีการทบทวนค านิยามจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะจบสิ้น เพ่ือเป็นการให้เกียรติและโอกาสต่อประชาชนที่มี
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคลื่นนิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่มีการนัดชุมนุมได้เข้ามามีแนวทางที่จะแสดงความ
คิดเห็นดังกล่าวมากขึ้นด้วย จึงถือว่าเป็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไข คณะอนุกมธ.ฯจึงมีการการปรับทิศทาง
ข้าราชการกลาโหม ข้าราชการการเมือง โดยการแก้ไขกฎอัยการศึก ที่ควรถูกยกเลิกในการประกาศใช้ทันที โดยเปลี่ยน
มาเป็นให้ฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ภายใน 15 วัน เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯเห็นชอบด้วย
หรือไม่ ก่อนที่จะประกาศกฎอัยการศึก 

นอกจากนี้ ยังมีมติแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ชุมนุมสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมสิทธิผู้ชุมนุม และให้ความส าคัญกับ
สิทธิเสรีภาพ ของนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้และสามารถพัฒนาประชาธิปไตยได้ ดังนั้น สถานศึกษาจึงไม่ควรปัดความ
รับผิดชอบ ควรให้ความร่วมมือในการใช้สถานศึกษาเป็นที่ชุมนุม เพราะสถานศึกษาก็เหมือนกับบ้านของนิสิต เป็นที่โอบ
อุ้มนักศึกษา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้ความร่วมมือ ในการชุมนุมอย่างสันติ สงบ และปราศจากอาวุธ โดยจะปัด
ความรับผิดชอบมิได้ ดังนั้น คณะอนุกมธ.ฯจะท าการแก้ไขพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เพ่ือใ ห้ผู้ชุมได้รับสิทธิเสรีภาพมาก
ที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/515186 

https://www.naewna.com/politic/515186
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31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:53 น.    

   'เทพไท'ขู ่กกต.เร่งรีบตัดสินระวังเจอ ม.157เสี่ยงคุก! ลั่นพร้อมเป็น ส.ส.นอกสภา 
   

 
 

31 ส.ค. 63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้ง (กกต.) จะประชุมพิจารณาสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส.ของตนว่า การที่ตนจะได้เป็น ส.ส.ต่อไปหรือไม่นั้น ไม่ใช่
ประเด็นส าคัญ เพราะต าแหน่ง ส.ส. คือหัวโขน แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ก็ยังสามารถท างานการเมืองช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน
ได้ และทุกวันนี้ก็ยังลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 ตามปกติ  

เพียงแต่ตนต้องการความชัดเจน ความถูกต้อง เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในกรณีที่มี ส.ส.คนใดคนหนึ่งถูก
ตัดสิทธ์ิทางการเมืองในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2560 มาตรา 98 และมาตรา101 มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น และ
ประเด็นนี้ก็เป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจุดหนึ่ง ที่จะต้องมีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
การยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอีก 

"ผมเห็นว่าการที่ กกต. จะใช้วิธีการเร่งรีบประชุมและมีมติประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 
จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ก็สามารถจะกระท าได้ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของ กกต. แต่ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังการตัดสินใจด้วย ถ้า กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ตามมาตรา 157 ก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี ถูกจ าคุก
เหมือน กกต.ในอดีตท่ีผ่านมาได้" นายเทพไท ระบุ 

อย่างไรก็ตามตนพร้อมรับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกประการ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ถ้าไม่ได้เป็น 
ส.ส.ในสภา ก็จะเป็น ส.ส.นอกสภาท างานให้กับประชาชนต่อไป. 
 

อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/76020 
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วันจันทร์ ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 08.30 น. 

เสี่ยงคุก! ‘เทพไท’เตือน กกต. เร่งรีบจัดเลือกตั้งซ่อม ระวังโดน ม.157 
 

 
เสี่ยงคุก!‘เทพไท’เตือน กกต.เร่งรีบจัดเลือกตั้งซ่อม ระวังโดนม.157 
31 สิงหาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี: คณะกรรมการ

เลือกตั้ง (กกต.) จะประชุมพิจารณาสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส.ของตน (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  จับตาจันทร์นี้! ลุ้นกกต.
ถกปม'เทพไท' พ้นต าแหน่ง ส.ส. หรือไม่) ว่า การที่ตนจะได้เป็น ส.ส.ต่อไปหรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ เพราะ
ต าแหน่ง ส.ส.คือหัวโขน แม้ตนไม่ได้เป็น ส.ส.ก็ยังสามารถท างานการเมืองช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ และทุกวันนี้ตน
ก็ยังลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่3ตามปกติ เพียงแต่ตนต้องการความชัดเจน ความถูกต้อง 
เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในกรณีที่มี ส.ส.คนใดคนหนึ่ง ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา98และมาตรา101 มีความ
คลุมเครือไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น และประเด็นนี้ก็เป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจุด
หนึ่ง ที่จะต้องมีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอีก 

“ผมเห็นว่าการที่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) จะใช้วิธีการเร่งรีบประชุมและมีมติประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที3่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ก็สามารถจะกระท าได้ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) แต่ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจด้วย ถ้า กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบ ตามมาตรา 157 ก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี ถูกจ าคุกเหมือนคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในอดีตที่ผ่าน
มาได้” นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวพร้อมรับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกประการ ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนก็ตาม 
ถ้าตนไม่ได้เป็น ส.ส.ในสภา ก็จะเป็น ส.ส.นอกสภาท างานให้กับประชาชนต่อไป 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/515147 
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31 สิงหาคม 2020 เวลา 8:30 

ขู่ 'กกต.' เร่งจัดเลือกตั้งซ่อมมิชอบ ระวัง ม.157 
  

 
"เทพไท" พร้อมรับสถานการณ์ ขู่ กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ระวัง ม.157 เอาผิดเข้าคุก 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จะ
ประชุมพิจารณาสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส.ของตนว่า การที่ตนจะได้เป็น ส.ส.ต่อไปหรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ เพราะ
ต าแหน่ง ส.ส. คือหัวโขน แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ยังสามารถท างานการเมืองช่วยเหลือประชาชนได้ โดยทุกวันนี้ก็ยังลงพ้ืนที่ร่วม
กิจกรรมกับประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 ตามปกติ  

นายเทพไท กล่าวว่า ทั้งนี้ ต้องการความชัดเจน ความถูกต้อง เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในกรณีที่มี ส.ส.คนใด
คนหนึ่งถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งเป็น ส.ส.เท่านั้น เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
มาตรา 98 และมาตรา 101 มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็น
จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจุดหนึ่ง ที่ต้องมีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการยื่นตีความต่อศาล
รัฐธรรมนูญในอนาคตอีก 

นายเทพไท กล่าวว่า การที่ กกต.จะใช้วิธีการเร่งรีบประชุมและมีมติประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้ง
ที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น สามารถจะกระท าได้ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของ กกต.แต่ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
การตัดสินใจด้วย ถ้า กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ตามมาตรา 157 ก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี ถูกจ าคุกเหมือน 
กกต.ในอดีตที่ผ่านมาได้ 
"ผมพร้อมรับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกประการ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ถ้าไม่ได้เป็น ส.ส.ในสภา ก็จะเป็น ส.ส.
นอกสภาท างานให้กับประชาชนต่อไป"นายเทพไท กล่าว 
 
อ้างอิง : 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15217?utm_source=category&utm_medium=inter

nal_referral&utm_campaign=politics 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15217?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15217?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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31 สิงหาคม 2563 08:58 น.   

'เทพไท' ยัน ต าแหน่ง ส.ส. เป็นแค่หัวโขน แนะ กกต.ยื่นตีความสมาชิกภาพ ส.ส.เพื่อเป็นบรรทัดฐาน 
 

 
 

'เทพไท' ยัน ต าแหน่ง ส.ส.เป็นแค่หัวโขน แนะ กกต.ยื่นตีความสมาชิกภาพ ส.ส.เพื่อเป็นบรรทัดฐาน เตือน ระวังโดน ม.157 
วันที่ 31 ส.ค.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีคณะกรรมการ

เลือกตั้ง(กกต.) จะประชุมพิจารณาสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส.ของตน ว่า การที่ตนจะได้เป็น ส.ส.ต่อไปหรือไม่นั้น ไม่ใช่
ประเด็นส าคัญ เพราะต าแหน่ง ส.ส.คือหัวโขน แม้ตนไม่ได้เป็น ส.ส.ก็ยังสามารถท างานการเมืองช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนได้ และทุกวันนี้ตนก็ยังลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่3ตามปกติ เพียงแต่ตน
ต้องการความชัดเจน ความถูกต้อง เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้เกิดข้ึนในกรณีที่มี ส.ส.คนใดคนหนึ่ง ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง
ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา98
และมาตรา101 มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น และประเด็นนี้ก็เป็นจุดอ่อนของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจุดหนึ่ง ที่จะต้องมีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการยื่นตีความต่อศาล
รัฐธรรมนูญในอนาคตอีก 

ตนเห็นว่าการที่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) จะใช้วิธีการเร่งรีบประชุมและมีมติประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่3 จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ก็สามารถจะกระท าได้ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) แต่ต้องยอมรับผลที่เกิดข้ึนภายหลังการตัดสินใจด้วย ถ้า กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 
ตามมาตรา 157 ก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี ถูกจ าคุกเหมือนคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ในอดีตที่ผ่านมาได้ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178796  

https://siamrath.co.th/n/178796
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200831/9cf9c02156c531f6a16541c0a09445ef14002a2dfadefac86dfb22712420f381.jpg?itok=xiMWyv2v
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“ 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 09:07 น. 

กกต.” นัดถกวันนี้ปม “เทพไท” หลุด ส.ส.หรือยัง หลังศาลตัดสินคดีทุจริตเลือกตั้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า กรณีมีการถกเถียงว่าการที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. 
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ต้องค าพิพากษาศาลชั้นต้นจ าคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจากคดีอาญา
ร่วมกระท าทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นายเทพไท ต้องพ้น
จากต าแหน่งส.ส.หรือไม่ ทั้งนี้ มีรายงานว่า การประชุมกกต.วันที่ 31 สิงหาคมนี้ ทางส านักงานฯจะมีการเสนอค า
พิพากษาคดีนี้ของศาลนครศรีธรรมราชพร้อมความเห็นของส านักงานฯให้ได้พิจารณา มีรายงานว่าทางส านักงานฯเห็น
ว่า แม้ค าพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายเทพไท 10 ปีจะยังไม่ถึงที่สุด เพราะเป็นเพียงค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 
ไม่ใช่ค าพิพากษาศาลฎีกา แต่ก็เป็นผลให้สมาชิกภาพส.ส. ของนายเทพไท สิ้นสุดลงเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 101 
(6)ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 2) ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้าม ว่าบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะ
ดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นก็ได้มีการประสานอย่างไม่เป็นทางการไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเตรียมการในเร่ืองของการ เสนอตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากจะต้องมี
การจัดเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่ต าแหน่งว่างลง 

ขณะเดียวกัน หลังส านักงานฯได้รับค าพิพากษาแล้วก็จะมีการจัดท าบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้
ตามระยะเวลาที่ศาลสั่งเพ่ือประโยชน์ในการใช้ ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด าเนินการลบชื่อผู้นั้นจาก
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2328905 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2328905
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%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%8C1.jpg
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31 สิงหาคม 2563 9:59 am 

“เทพไท” แนะ กกต.ส่งศาล รธน.ตีความสมาชิกภาพ ส.ส. 

 
 

กรุงเทพฯ 31 ส.ค.-“เทพไท” ระบุต าแหน่ง ส.ส.แค่หัวโขน แนะกกต.ยื่นตีความสมาชิกภาพ ส.ส.เพื่อเป็นบรรทัด
ฐาน เตือนด่วนตัดสินใจสั่งเลือกตั้งซ่อม ระวังโดน ม.157 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) จะ
ประชุมพิจารณาสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส.ของตน ว่า การจะได้เป็น ส.ส.ต่อไปหรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ เพราะ
ต าแหน่งส.ส.คือหัวโขน แม้ตนไม่ได้เป็น ส.ส.ยังสามารถท างานการเมืองช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ และทุกวันนี้ได้ลง
พ้ืนที่ร่วมกิจกรรมกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 ตามปกติ เพียงแต่ต้องการความชัดเจน ความถูกต้อง เพ่ือสร้าง
บรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในกรณีที่มี ส.ส.คนใดคนหนึ่งถูกตัดสิทธ์ิทางการเมืองในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 

“บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 98 และมาตรา101 มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้อง
สร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น และประเด็นนี้เป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจุดหนึ่ง ที่จะต้องแก้ไขให้เกิดความ
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอีก” นายเทพไท กล่าว 
นายเทพไท กล่าวว่า การที่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) จะใช้วิธีการเร่งรีบประชุมและมีมติประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถท าได้ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของกกต. แต่
ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจด้วย ถ้ากกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา 157 ก็เสี่ยงที่จะถูก
ฟ้องร้องด าเนินคดี ถูกจ าคุกเหมือนกกต.ในอดีตที่ผ่านมา 

“ผมพร้อมรับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกประการ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ถ้าผมไม่ได้เป็นส.ส.ใน
สภา ผมจะเป็น ส.ส.นอกสภาท างานให้กับประชาชนต่อไป” นายเทพไท กล่าว.-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-525127 

 

https://tna.mcot.net/politics-525127
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31 สิงหาคม 2563 

'เทพไท' แนะ กกต. ยื่นตีความสมาชิกภาพ ส.ส. เพื่อเป็นบรรทัดฐาน เตือน ระวังโดน ม.157 
 

'เทพไท' ระบุต ำแหน่ง ส.ส.แค่หัวโขน แนะ กกต.ยื่นตีควำมสมำชิกภำพ ส.ส.เพื่อเป็นบรรทัดฐำน เตือนด่วน
ตัดสินใจสั่งเลือกตั้งซ่อม ระวังโดน ม.157 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณี
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จะประชุมพิจารณาสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ของตน ว่า การที่ตนจะได้เป็น ส.ส.ต่อไป
หรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ เพราะต าแหน่ง ส.ส.คือหัวโขน แม้ตนไม่ได้เป็น ส.ส.ก็ยังสามารถท างานการเมือง
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ และทุกวันนี้ตนก็ยังลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3ตามปกติ 
เพียงแต่ตนต้องการความชัดเจน ความถูกต้อง เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในกรณีที่มี ส.ส.คนใดคนหนึ่ง ถูกตัดสิทธิ์
ทางการเมืองในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 

เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 98 และมาตรา 101 มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึง
จ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น และประเด็นนี้ก็เป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจุดหนึ่ง ที่จะต้องมีการ
แก้ไขให้เกิดความชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอีก 

ตนเห็นว่าการที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จะใช้วิธีการเร่งรีบประชุมและมีมติประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่3 จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ก็สามารถจะกระท าได้ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจด้วย ถ้า กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบ ตามมาตรา 157 ก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี ถูกจ าคุกเหมือนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ในอดีตที่ผ่าน
มาได้ 

ส่วนตัวพร้อมรับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกประการ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ถ้าตนไม่ได้เป็น ส.ส.
ในสภา ก็จะเป็น ส.ส.นอกสภาท างานให้กับประชาชนต่อไป 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895847?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895847?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895847?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 

“กกต.” นัดถกวันนี้ปม “เทพไท” หลดุ ส.ส.หรือยัง หลังศาลตัดสินคดีทุจริตเลือกตั้ง 
 

 

 
เมื่อวันที่  31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีการถกเถียงว่าการที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ต้องค าพิพากษาศาลชั้นต้นจ าคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีจากคดีอาญา
ร่วมกระท าทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 จะมีผลให้นายเทพไท ต้องพ้น
จากต าแหน่งส.ส.หรือไม่ ทั้งนี้ มีรายงานว่า การประชุมกกต.วันที่ 31 สิงหาคมนี้ ทางส านักงานฯจะมีการเสนอค า
พิพากษาคดีนี้ของศาลนครศรีธรรมราชพร้อมความเห็นของส านักงานฯให้ได้พิจารณา มีรายงานว่าทางส านักงานฯเห็น
ว่า แม้ค าพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายเทพไท 10 ปีจะยังไม่ถึงที่สุด เพราะเป็นเพียงค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 
ไม่ใช่ค าพิพากษาศาลฎีกา แต่ก็เป็นผลให้สมาชิกภาพส.ส. ของนายเทพไท สิ้นสุดลงเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 101 
(6)ประกอบมาตรา 98( 4 )และมาตรา 96 ( 2) ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลักษณะต้องห้าม ว่าบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะ
ดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง เบื้องต้นก็ได้มีการประสานอย่างไม่เป็นทางการไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเตรียมการในเร่ืองของการ เสนอตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากจะต้องมี
การจัดเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่ต าแหน่งว่างลง 

ขณะเดียวกัน หลังส านักงานฯได้รับค าพิพากษาแล้วก็จะมีการจัดท าบันทึกข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้
ตามระยะเวลาที่ศาลสั่งเพ่ือประโยชน์ในการใช้ ตรวจสอบสิทธิสมัครเลือกตั้งทุกระดับ และด าเนินการลบชื่อผู้นั้นจาก
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วย 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_341791 

 

 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_341791
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วันท่ี 30 สิงหาคม 2563 - 15:44 น. 

วิปรัฐบาล เผย ยื่นร่างแก้ไข รธน. 1 ก.ย.น้ี ย้ าไม่แตะ หมวด 1-2 
 

 
 
วิปรัฐบาล เผย ย่ืนร่างแก้ไขรธน. 1 ก.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันอังคารที่ 1 กันยายน นี้ โดยสาระส าคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล 
คือ ไม่แตะต้องหมวด 1 และหมวด 2 รวมถึงการเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือน าไปสู่การตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จ านวน 200 คน เพ่ือมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2328300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2328300
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/35-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A.jpg
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30 Aug 2020 14:55 น. 

หมอวรงค์ ปัด“ไทยภักดี” ถูกจ้างท าม็อบชนม็อบ 
 

 
 
 
 
 

"ไทยภักดี"รวมตัวเครือข่ายจุดยืนภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมอวรงค์ ปฎิเสธการถูกว่าจ้าง ยันไม่ใช่
สร้างม็อบชนม็อบ 

วันที่ 30 ส.ค. 2563 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)  นพ. วรงค์ 
เดชกิจวิกรม แกนน าของ"กลุ่มไทยภักดี" ได้นัดรวมตัวสมาชิกและเครือข่ายที่มีจุดยืนเดียวกัน เพ่ือท ากิจกรรมแสดง
จุดยืนภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคึก มีประชาชนทยอยเดินทางมาเร่ือยๆ 
ท่ามกลางฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยก่อนที่แกนน าขึ้นเวที ได้มีการเปิดเพลงยามเย็น ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมี
การชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมธงตราสัญสักษณ์ และธงชาติ 

นอกจากนี้มีการใช้สัญลักษณ์ของธงชาติมาตกแต่งร่างกาย เช่น ใช้ริบบิ้นลายธงชาติมาคาดหัว ผูกผมเป็นโบว์ 
เพ่ือเป็นสีสัน เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

จากนั้นหมอวรงค์ได้ขึ้นเวที น าผู้เข้าร่วมงาน ยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะประกาศจุดยืนปฎิเส
ธการถูกว่าจ้าง และยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่ใช่สร้างม็อบชนม็อบตามที่มีการโจมตี 

นพ. วรงค์  กล่าวอีกว่า การนัดรวมตัวกันในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลที่มีเเนวคิดเดียวกัน มารวมตัวกัน 
เพ่ือเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงให้ความรู้เร่ืองชาติ ศาสนา เเละสถาบัน รวมถึงการเเก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ทางกลุ่ม
มองว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผ่านการเห็นชอบของประชาชน จากการลงประชามติมาเเล้ว ดังนั้นหากจะมีการเเก้ไข จึง
ต้องถามความคิดเห็นของประชาชนก่อน ยืนยันว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ ล้วนเกิดจากนักการเมือง 
โครงสร้างหลักของการปกครองประเทศ ไม่ได้มี เเต่สิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดจากการใช้อ านาจโดยมิ
ชอบ การทุจริตคอรัปชั่น หรือเเม้เเต่การเเบ่งเเยกประชาชนออกเป็นฝักฝ่ายของนักการเมือง รวมถึงเมื่อท าผิดก็ไม่
ยอมรับผิด เเละกล่าวหากฎหมายของประเทศ ดังนั้นหากเเก้ปัญหาการดูเเลประชาชนของนักการเมือง ปัญหาก็จะ
คลี่คลายได ้

"วันนี้มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง ออกมาเรียกร้อง ให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เเต่ผมมองว่าไม่ใช่ ตั้งเเต่รู้มา 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการดูเเลประชาชนของรัฐบาล ถ้าไปหลงทาง ประเทศก็จะเดินผิดทาง " 
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นพ.วรงค์ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (31ส.ค.) เวลา 10.30 น. กลุ่มไทยภักดี จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อรักษาการ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ผ่านสถานทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย เพ่ือเรียกร้องให้ด าเนินการกับผู้ที่อาศัยเเผ่น ดินญี่ปุ่น มา
โจมตีประเทศไทย   จากนั้นในวันที่ 20 ก.ย. จะมีการจัดเวทีให้ความรู้ที่จ.นครศรีธรรมราช" นพ.วรงค์กล่าว  

จากนั้น นายวิชัย ล้ าสุทธิ เลขาธิการกลุ่มไทยภักดี ได้ ขึ้นเวทีประกาศอุดมการณ์ 5 ข้อ 1.ปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 2. สืบสานรากเหง้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย 3.อ านาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาด 
4.เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้นและ 5 สร้างรากฐานความมั่งคั่ง
ของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ต้องไม่ยุบสภา 2. ด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกลุ่มที่จะช่วงสถาบัน และ 3.ต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ 2560 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/447443?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/447443?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/447443?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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30 ส.ค. 2563 19:16 น. 

หมอวรงค์ มองลูกหลานตกเป็นเหยื่อ ติง 10 ข้อเรียกร้อง ลั่นใช้ความจริงต่อสู้ 
 

 
 

“หมอวรงค์” ปราศรัยเวทีไทยภักดี ย้ าอุดมการณ์ 5 ข้อ มอง เยาวชนนักศึกษาตกเป็นเหยื่อ นักการเมืองต้องปฏิรูป
ตัวเอง ลั่น ไม่มีจุดประสงค์ใช้ความรุนแรง พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ถูกคุกคาม 

วันที่ 30 ส.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมของกลุ่มไทยภักดี ยังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเวลา 
17.47 น. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์กลุ่มไทยภักดี  ขึ้นเวทีปราศรัยที่ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) อาคารกีฬาเวสน์ 2 แล้ว ยืนยันว่ามากันด้วยหัวใจ จากนั้น
ย้ าอุดมการณ์ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. ปกป้องสถาบัน 
2. สืบสานรากเหง้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
3. ลดอ านาจ ควบคุม ตรวจสอบทุนผูกขาด 
4. เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น  
5. สร้างรากฐานความม่ังคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง 

ทั้งนี้ นพ.วรงค์ ย้ าด้วยว่า กลุ่มไทยภักดีไม่มีแนวคิดจัดม็อบชนม็อบ แต่เราจะใช้ความจริงในการต่อสู้ และเชื่อ
ว่าชัยชนะจะต้องเป็นของเรา เพราะเราอยู่บนความเป็นจริง พร้อมเล่าเร่ืองย้อนไปถึงรัฐธรรมนูญปี 2560 ก่อนจะมาถึง
การเลือกตั้งในปี 2562 ต่อด้วยการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งในการพูดนี้มีการกล่าวพาดพิงถึงอดีตพรรคการเมือง
หนึ่งและพฤติการณ์ต่างๆ ก่อนจะกล่าวถึงการชุมนุมของนิสิต นักศึกษาในปัจจุบันที่มีอาการออกมาเรียกร้อง 3 ข้อ 
พร้อมถามกลับไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมว่าใครคุกคาม และลูกหลานเราเป็นเหยื่อ เพราะมีการให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา ขึ้นมา
เป็นแกนน ากลุ่มชุมนุม รวมถึงติติงถึง 10 ข้อเรียกร้องด้วย 
 

นพ.วรงค์ ฝากถึงนักการเมืองด้วยว่าต้องปฏิรูปตัวเอง เพราะปัญหาเร่ิมจากนักการเมืองจนลามเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ขึ้น พร้อมย้ าว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ผ่านประชามติดกว่า 16.8 ล้านเสียง มากกว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 ถึง 2 ล้าน
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เสียง อีกทั้งมีการเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.อธิการบดีมหาวิทยาลัย ต้องปิดพ้ืนที่ และใช้วิจารณญาณในการดูแล  2.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเรียกผู้บริหารระดับสูงและระดับจังหวัดมอบนโยบายเพ่ือดูแลนักเรียน และ 3.
ขอให้รัฐบาลด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการจัดตั้งกองทุนต่อสู้ช่วยเหลือผู้ถูกคุกคาม ซึ่ง นพ.วรงค์ ยืนยันด้วยความบริสุทธ์ิใจว่า
จะมีการรายงานต่อประชาชนทุกเดือนเพ่ือความโปร่งใส พร้อมรับสมัครทนายความอาสาทั่วประเทศเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่
ถูกคุกคาม ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้ เชื่อว่าเราสามารถท า ให้มหาอ านาจเกรงใจประเทศไทยได้ ให้เรารัก 
สามัคคีกัน และต้องรักแผ่นดินไทย 

อย่างไรก็ตาม นพ.วรงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ยืนยันว่าไม่มีจุดประสงค์ใช้ความรุนแรง เวทีนี้คือจุดเร่ิมต้นที่มาด้วย
หัวใจ อีกท้ังพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) กลุ่มไทยภักดีเตรียมส่งหนังสือผ่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ไปยังรักษาการ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กรณี นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ด้วย จากนั้นประกาศว่าวันที่ 20 ก.ย. 2563 กลุ่มไทยภักดีจะไป
พบปะกับพ่ีน้องประชาชนที่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมร้องเพลงชาติไทยร่วมกันก่อนจบกิจกรรมในเวลา 18.50 น. ที่
ผ่านมา. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1920980 
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30 ส.ค. 2563 19:35    

 “ไทยภักดี” รวมตัวคึกคักแสดงออกความจงรักภักดี ลั่นไม่มีว่าจ้างไร้ม็อบชนม็อบ 

 
“หมอวรงค์” รวมตัวกลุ่มไทยภักดี คึกคัก แสดงออกความจงรักภักดี ลั่นไม่มีการว่าจ้าง ไม่ใช่สร้างม็อบชนม็อบ 

เลขาฯประกาศ 5 อุดมการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง 
วันนี้ (30 ส.ค.) ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม. กลุ่มไทยภักดี 

น าโดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน าของกลุ่มไทยภักดี ได้นัดรวมตัวสมาชิกและเครือข่ายที่มีจุดยืนเดียวกัน เพ่ือท า
กิจกรรมแสดงจุดยืนภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคึก มีประชาชนทยอย
เดินทางมาเร่ือยๆ ท่ามกลางฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยก่อนที่แกนน าขึ้นเวที ได้มีการเปิดเพลงยามเย็น ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และมี
การชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมธงตราสัญสักษณ์ และธงชาติ นอกจากนี้ ยังมีการใช้
สัญลักษณ์ของธงชาติมาตกแต่งร่างกาย เช่น ใช้ริบบิ้นลายธงชาติมาคาดหัว ผูกผมเป็นโบ เพ่ือเป็นสีสัน เพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

จากนั้น นพ.วรงค์ ได้ขึ้นเวที น าผู้เข้าร่วมงานยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะประกาศจุดยืนปฏิเสธ
การถูกว่าจ้าง และยืนยันว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่ใช่สร้างม็อบชนม็อบ เพ่ือให้เกิดการปะทะตามที่มีการโจมตี 

จากนั้น นายวิชัย ล้ าสุทธิ เลขาธิการกลุ่มไทยภักดี ได้ ขึ้นเวทีประกาศอุดมการณ์ 5 ข้อ คือ 1. ปกป้องสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. สืบสานรากเหง้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย 3. ควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาด 
4. เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น และ 5. สร้างรากฐานความมั่งคั่ง
ของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพ่ึงพาตนเอง พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ต้องไม่ยุบสภา 2. 
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับทุกกลุ่มท่ีจาบจ้วงสถาบัน และ 3. ต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ 2560 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000088961 

 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000088961
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อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 20.11 น. 

"หมอวรงค์" โวคนร่วมชุมนุมกว่า 5 พัน ชี้รัฐบาล "ปู" โกงสุด 
“หมอวรงค์” ยันปกป้องสถาบันไม่ต้องใช้เงิน โวคนร่วมแสดงจุดยืนกว่า 5 พัน ชี้ปัญหาประเทศ อยู่ท่ีนักการเมืองซัด 
“รัฐบาลยิ่งลักษณ์” โกงสุดตั้งแต่ตั้งประเทศ พร้อมรับสมัครทนายอาสา สู้คดีให้ประชาชน ถูกคุกคาม 
 

 
  

เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 30 ส.ค. ที่อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น) 
ดินแดง กรุงเทพมหานคร นายแพทย์วรงค์  เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี ได้ขึ้นประกาศยุทธศาสตร์ โดยกล่าวตอน
หนึ่งว่า การจัดเวทีคร้ังแรกท าให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกกลัวพวกเรามาก และมีการกล่าวหาว่าตนใช้เงินเป็น 10 ล้านเพ่ือให้คน
มากันที่นี่ ซึ่งการที่เขากล่าวหาแปลว่าเขากลัว ดังนั้นตนขอฝากข้อมูลข่าวสารไปยังฝั่งตรงข้ามว่าเรามาปกป้องเจ้าไม่ต้อง
ใช้เงิน แต่คนพวกนั้นปกป้องโจรจึงต้องใช้เงินเยอะ วันนี้เรามีการสกรีนวัดอุณหภูมิด้วยการเตรียมสติกเกอร์ไว้ประมาณ 
4,500 ชิ้น ปรากฏว่าหมด และมีคนอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้สแกนอุณหภูมิวันนี้แม้จะเป็นคร้ังแรกคาดว่ามากันไม่น้อย
กว่า 5,000 คน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการปราศัย นพ.วรงค์ ได้เชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมชูริบบิ้นธงชาติเพ่ือท าการ
ปฏิญาณอุดมการณ์ 5 ข้อร่วมกัน และขอให้ยกมือชูธงชาติ เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ว่าธงชาติอยู่ในมือของพวกเรา อนาคต
ของแผ่นดินนี้ก็อยู่ในมือของพวกเราทุกคน 

นพ.วรงค์ กล่าวย้ าว่า ไม่ได้จัดม็อบชนม็อบ และไม่อยู่ภายในหัวของพวกเราอย่างเด็ดขาด เป็นเพียงการพบกัน
ของสมาชิกและประชาชน 

ทั้งนี้เราจะใช้ความจริงในการต่อสู้ และเชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของพวกเรา เรายืนอยู่บนความเป็นจริง ทั้งนี้ปัญหา
ของแผ่นดินนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญแต่อยู่ที่นักการเมือง หากแก้ที่นักการเมืองทุกอย่างจะดีขึ้น ซึ่งวันนี้ลามปามควร
จะต้องขับออกจากประเทศ และยังชอบตัดตอนประวัติศาสตร์ อ้างทหารชอบปฏิวัติซึ่งความเป็นจริงเกิดจากพฤติกรรม
นักการเมือง เช่น ในสมัยของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีการทุจริตจ าน าข้าว ซึ่งเป็นการโกงที่ใหญ่
ที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมา 
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นพ.วรงค์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ตนยังเรียกร้องไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถึงเวลาแล้วที่ต้องปิดพ้ืนที่
และไม่ให้อาจารย์ที่ชังชาติมาสอนหนังสือได้หรือไม่ 2.เรียกร้องรมว.ศึกษาฯ ให้เรียกประชุมผู้บริหารในการดูแลนักเรียน
ที่วันนี้เขาก าลังเป๋ จึงต้องให้นโยบายหากมีการแทรกซึมของคนที่ต้องการล้างสมองต้องจัดการ  3.การคุกคามประชาชน 
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ให้เราแบ่งงานกันท าเพ่ือชาติ โดยตนขอให้รัฐบาลด าเนินคดีกับผู้ที่ท าผิดกฎหมายทุกราย ส่วน
ประชาชนคนไหนที่ถูกคุกคามจากกลุ่มคน เราไทยภักดีจะดูแลประชาชนเอง โดยวันนี้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาดูแล มี
เงินตั้งต้นแสนบาท ซึ่งเงินบริจาคเข้ากองทุนฯ จะมีการรายงานต่อประชาชนทุกเดือนเพ่ือความโปร่งใส พร้อมเปิดรับ
สมัครทนายอาสาเพ่ือประจ าทุกจังหวัด โดยมีค่าตอบแทนให้. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792663 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75993  

https://www.dailynews.co.th/politics/792663
http://www.thaipost.net/main/detail/75993
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31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:24 น.     

  'ก้าวไกล' รับสมัครคนลงเลือกตั้ง ส.ส. ฝันสานต่อภารกิจอนาคตใหม่! 
 

 
 

31 ส.ค. 63 - เพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในหัวข้อ "เราคือคนขีดเส้นทางนี้เอง เส้นทางของการ
เปลี่ยนแปลง!" โดยระบุว่า "ตั้งแต่สมัยเราอยู่พรรคอนาคตใหม่(ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบไปแล้ว) เราก็ต่อสู้กับค าว่า 
“เป็นไปไม่ได้” มาตลอด 

ตั้งแต่ “เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ“, “เป็นไปไม่ได้ที่คนจะให้ความสนใจพรรคที่มีอุดมการณ์แบบ
เรา“, “เป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะเข้ามาท างานการเมือง“, “เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาชนะบ้านใหญ่ในแต่ละที่ “, 
“เป็นไปไม่ได้ที่เราจะท างานโดยไม่ใช้เงินถุงเงินถัง“, “เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม
อบอุ่นขนาดนี้” ฯลฯ แต่ทั้งหมดนี้เราพิสูจน์ให้สังคมเห็นแล้วว่า “เป็นไปได้” แต่การเดินทางนั้นเพ่ิงเร่ิมได้ไม่นาน ยังมี
อีกหลายความฝันที่เรายังต้องเดินต่อไปให้ถึงจุดหมาย และเรายังต้องการเพื่อนร่วมทางอีกมากมายเพ่ือ #สานต่อภารกิจ
อนาคตใหม่ 

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะท าอะไร ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ถ้าคุณมีความฝันเหมือนกับเรา ถ้าคุณ
อยากท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ “เป็นไปได้” คุณคือเพ่ือนร่วมทางกับเรา! 

พรรคก้าวไกลเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมท างานการเมืองกับเราแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครของ
พรรค และผู้ที่สนใจลงเลือกตั้ง ส.ส. ในนามพรรคก้าวไกล หรือสนใจช่วยงานพรรคไม่ว่าทางใดตามสะดวก 
ลงชื่อได้แล้ว ที่ https://www.jotform.com/build/202403436785051". 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/76021 
 
 
 
 
 

https://www.jotform.com/build/202403436785051
http://www.thaipost.net/main/detail/76021
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 09:35 น. 

 ‘พิธา’ ยันฝ่ายค้านไม่แตกแยก เปิดอายุขั้นต่ า 18 ปีเป็น ส.ส.ร. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ลานกลางเมือง จ.พิษณุโลก ส.ส.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรค ก.ก. ร่วมเปิดเวทีกิจกรรม ก้าวไกลไปด้วยกันŽ พร้อมเปิดรับสมาชิกพรรคก้าวไกลประจ า จ.พิษณุโลก และตั้งโต๊ะ
ล่ารายชื่อเพ่ือน าไปสู่การเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะมีการส่งรายชื่อทั้งหมดไปรวมกับรายชื่อของกลุ่มไอลอว์ 
ก าลังล่ารายชื่อประชาชน 5 หมื่นชื่ออยู่ในขณะนี้ โนายพิธากล่าวว่า วันนี้คือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แม้
วันนี้จะมีส.ส.เพียง 54 คน แต่คุณภาพไม่ลดลงไป ฝ่ายค้านวันนี้แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ทุกคนยังเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
นี้เป็นวิกฤต คือระเบิดเวลาต้องไปถอนฟืนออกจากกองไฟ แต่เราพรรคก.ก.เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และ
การมีส.ส.ร. โดยไม่จ ากัดว่าส.ส.ร.จะแก้หรือไม่แก้อะไรได้บ้าง คือสิ่ งที่ควรจะเป็น จึงไม่ได้ร่วมลงชื่อกับพรรคฝ่ายค้าน
อ่ืนๆ แต่โดยจุดร่วมยังคงเห็นร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา รัฐธรรมนูญมีปัญหาที่บทเฉพาะกาล ในส่วนของ
อ านาจ ส.ว.ตามมาตรา 269, 270, 271, 272 ให้อ านาจ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.ยังคงอยู่ และยังสามารถเลือก
นายกรัฐมนตรีได้หากมีอุบัติเหตุทางการเมือง ดังนั้น มาตรา 272 จะต้องเป็นญัตติด่วนต้องเปิดอภิปรายให้ได้ก่อนปิด
สมัยประชุมนี้ จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ 
“มาตรา 256 กับ ส.ส.ร. ปลดล็อกจากรัฐธรรมนูญเก่าไปเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยในการพูดคุยกัน ไม่ใช่ปลดล็อกจาก
รัฐธรรมนูญเก่ามาล็อกที่ส.ส.ร.อีกทีหนึ่งให้คนที่จะเป็นส.ส.ร.ได้มีอายุ 18 ปีขั้นต่ า เพราะอนาคตที่เราก าลังพูดคุยกันอยู่
คืออนาคตของพวกคุณ ไปพูดคุย ไปหาฉันทามติร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ส.ส.ร.ไม่มีสิทธิที่จะเป็นที่ผูกขาด
ความคิดทางการเมืองใดการเมืองหนึ่ง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ไม่จ ากัดอาชีพและวุฒิการศึกษา นี่คือ
ข้อเสนอของพรรค ก.ก.” นายพิธากล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2328958 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2328958
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2.jpg
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 09:37 น. 

ปชป. ชงให้สมาชิกพรรคการเมือง สมัครชิง “ส.ส.ร.” ร่วมร่าง รธน.ได้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่างแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่า พรรคได้มีจุดยืนชัดเจนในเร่ืองแก้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้น ให้มีการแก้มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ง่ายขึ้น พร้อมได้เพ่ิมเติมให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ร.ร.) เพ่ือมายกร่าง
รัฐธรรมนูญ และจะไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ แต่อย่างใด โดยตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 150 คน รวมถึงให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตัวแทนพรรคการเมืองอีก 50 คน รวมเป็นจ านวน 
200 คน เพ่ือร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง โดยร่างแก้ไขระบุไว้ชัด ส.ส.และ ส.ว. ไม่สามารถเป็น ส.ส.ร.ได้ 
แต่ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ได้ เพราะต้องถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการมีส่วนร่วม และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดหลักเกณฑ์การแนะน าตัวโดยไม่ให้มีการใช้ความเป็น
พรรคการเมืองหาเสียง 

นายราเมศกล่าวว่า ในส่วนรายละเอียดเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็จะมีการแปรญัตติกันอีกคร้ังตาม
กระบวนการ โดยจุดเร่ิมต้นในเร่ืองแก้รัฐธรรมนูญนี้อยากให้ทุกฝ่ายได้ใช้ระบบรัฐสภาเดินหน้าให้มากที่สุด เมื่อมีการตั้ง 
ส.ส.ร.แล้ว ทุกเร่ืองสามารถน าไปพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ระบบเลือกตั้ง ระบบการตรวจสอบการ
ทุจริต รวมไปถึงอ านาจของ ส.ว.ที่อยู่ในบทเฉพาะกาล หากใช้แนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยผ่านครรลอง
ของระบบ บ้านเมืองก็จะสามารถเดินไปได้ ในวันที่ 31 สิงหาคม ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคจะมีการพูดคุยกันถึงตัวร่างที่ได้
ข้อยุติแล้ว จากนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจะยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 1 
กันยายนนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2328962 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2328962
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วันจันทร์ ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 08.35 น. 

 ‘ธนกร’ ชี้ผลงานประจักษ์ ปชช. หนุน‘บิ๊กตู่’ อัด‘ทอน’จมปลักวาทกรรมปลุกป่ัน 
 

 
31 สิงหาคม 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษกพรรค

พลังประชารัฐ กล่าวว่า จากกรณีที่ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม
เร่ืองประชาชนหนุนใคร โดยพบว่าประชาชนยังคงเชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม มากกว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โดยสนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์เป็น
นายกรัฐมนตรีต่อไปนั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'ซูเปอร์โพล'ชี้เปรี้ยง! คนยังหนุน'บิ๊กตู่'นั่งนายกฯ ผลงานจับต้องได้
มากกว่า'ธนาธร') แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจากมีผลงานที่ประชาชนจับต้องได้ 
ส่วนนายธนาธรนั้นตนมองว่า นายธนาธรยังคงเน้นใช้วาทกรรมทางการเมืองสร้างกระแสปลุกปั่นโดยไม่เคยสร้างผลงาน
อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์มีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่นายธนาธรไม่เคยมีนโยบายอะไรที่แสดงออกถึงการพัฒนา
บ้านเมืองเลย นอกจากการปลุกกระแสต่อต้านเผด็จการ กล่าวหาว่าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย สืบทอดอ านาจเผด็จ
การ ทั้งที่เราผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว ตนเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งประชาชนจะเข้าใจว่านายธนาธรไม่ใช่ผู้น าที่ประชาชนจะ
ฝากความหวังไว้ได้ ไม่เหมือนกับพล.อ.ประยุทธ์ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจท างานให้กับประชาชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษาและกลุ่มไทยภักดีนั้น ตนเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะไม่บานปลาย
กลายเป็นความขัดแย้งคร้ังใหม่ เพราะหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกอย่างยอมมีทางออก  
โดยเฉพาะข้อเรียกร้อง 3 ข้อของนักศึกษา รัฐบาลเองก็เข้าใจ การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เร่ิมนับหนึ่งแล้ว โดยจะมีการตั้ง
ส.ส.ร.โดยประชาชนมาแก้รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นกลุ่มนักศึกษาคงจะเข้าใจ ไม่น าประเทศไปสู่ความขัดแย้ง ส่วน
นักเรียนมัธยม กระทรวงศึกษาก็เปิดพื้นที่รับฟังแล้ว เพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าทุกอย่างคงคลี่คลายในเร็วๆนี้ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/515148 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631854  

https://www.naewna.com/politic/515021
https://www.naewna.com/politic/515021
https://www.naewna.com/politic/515148
https://www.posttoday.com/politic/news/631854
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31 สิงหาคม 2563 - 09:46 น. 

"ธนกร" ยกผลโพลคนเชื่อมั่น "บิ๊กตู่"  
เพราะผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 

 
"ธนกร"แจง โพลชี้ประชาชนยังเชื่อม่ัน"บิ๊กตู่"เพราะผลงานเป็นที่ประจักษ์ อัด"ธนาธร"จมปลักวาทกรรมปลุกปั่น 
ม่ันใจรัฐเดินหน้าแก้ รธน. แล้ว ถึงเวลาม็อบต้องทบทวน 

นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวว่า จากกรณีที่ดร.นพดล กรรณิการ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยซุปเปอร์โพล น าเสนอผลส ารวจภาคสนามเร่ือง
ประชาชนหนุนใคร โดยพบว่าประชาชนยังคงเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม มากกว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โดยสนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์เป็น
นายกรัฐมนตรีต่อไปนั้น แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจากมีผลงานที่ประชาชนจับต้อง
ได้ ส่วนนายธนาธรนั้นตนมองว่า นายธนาธรยังคงเน้นใช้วาทกรรมทางการเมืองสร้างกระแสปลุกปั่นโดยไม่เคยสร้าง
ผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  
นายธนกร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์มีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่นายธนาธรไม่เคยมีนโยบายอะไรที่แสดงออกถึงการพัฒนา
บ้านเมืองเลย นอกจากการปลุกกระแสต่อต้านเผด็จการ กล่าวหาว่าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย สืบทอดอ านาจเผด็จ
การ ทั้งที่เราผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว ตนเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งประชาชนจะเข้าใจว่านายธนาธรไม่ใช่ผู้น าที่ประชาชนจะ
ฝากความหวังไว้ได้ ไม่เหมือนกับพล.อ.ประยุทธ์ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจท างานให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษาและกลุ่มไทยภักดีนั้น ตนเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะ
ไม่บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งคร้ังใหม่ เพราะหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกอย่าง
ยอมมีทางออก โดยเฉพาะข้อเรียกร้อง 3 ข้อของนักศึกษา รัฐบาลเองก็เข้าใจ การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เร่ิมนับหนึ่งแล้ว 
โดยจะมีการตั้ง ส.ส.ร.โดยประชาชนมาแก้รัฐธรรมนูญ เพราะฉนั้นกลุ่มนักศึกษาคงจะเข้าใจ ไม่น าประเทศไปสู่ความ
ขัดแย้ง ส่วนนักเรียนมัธยม กระทรวงศึกษาก็เปิดพ้ืนที่รับฟังแล้ว เพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าทุกอย่างคงคลี่คลายในเร็วๆนี้ 
อ้างอิง :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/441941?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1921168 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441941?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441941?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.thairath.co.th/news/politic/1921168
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30 Aug 2020 11:30 น. 

กันยายน 2563 สภาร้อน ม็อบนักศึกษาเดอืด 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนกันยายน บางเหตุการณ์ โดยเฉพาะ “ม็อบนักศึกษา” ที่จะชุมนุมกันกลางเดือน น่าจะเร่งเร้าความ
ร้อนแรงทางการเมืองขึ้นมาได้ 

เดือน  “กันยายน”  นี้  มี เหตุการณ์ทางการเมือง หลายเ ห็นเหตุการณ์ที่น่ าสนใจ บางเหตุการณ์  
โดยเฉพาะ “ม็อบนักศึกษา” ที่จะชุมนุมกันกลางเดือนกันยายน น่าจะเร่งเร้าความร้อนแรงทางการเมืองขึ้นมาได้ 
ในห่วงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของสมัยประชุมรัฐสภา เดิมทีสภาฯ จะปิดเทอมในวันที่ 18 กันยายน 2563 แต่
มีการขยายออกไปเป็นวันที่ 25 กันยายน เพราะมีเร่ืองส าคัญที่รอเข้าท่ีประชุมสภาฯ หลายเร่ือง 

เร่ิมจาก วันที่ 1 กันยายน จะมีการประชุมร่วมกันของ 2 สภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ. เกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศ  จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  

1. ร่างกฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 2. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ 3. ร่างกฎหมายวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด  

ถัดไป วันที่ 9 กันยายน มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 152 ซึ่งเป็นญัตติของฝ่ายค้านที่จะสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนั้ คณะรัฐมนตรี
จะมาร่วมรับรับฟังและชี้แจงข้อซักถามด้วย   

วันรุ่งขึ้น 10 กันยายน ที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มี นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน  

ส่วนวันที่ 16-18 กันยายน ที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2-3  

ขณะที่วันเสาร์ที่ 19 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ กลุ่ม “ธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม” ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ไปแล้วว่า ในวันดังกล่าว “ขอประกาศจัดชุมนุมคร้ังใหญ่ พร้อมกับแฮช
แท็ก #ธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ซึ่งรายละเอียดจะมีการแถลงเพ่ิมเติมอีกคร้ัง 
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เหตุที่จัดชุมนุมใหญ่ในวันดังกล่าว เนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับ 19 กันยายน 2549 หรือ เมื่อ 14 ปีก่อน ที่มีการ
รัฐประหารยึดอ านาจจาก รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 

ว่ากันว่า การชุมนุมใหญ่คร้ังนี้จะมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจ านวนมาก ซึ่งประเด็นที่มีการ
อภิปรายถล่มรัฐบาลบนเวที อาจจะท าให้ “การเมือง” ร้อนแรงขึ้นมาได้ 

ถัดไป ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุก
ฉบับ ที่มีการเสนอญัตติ ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ 

กล่าวส าหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในวันที่ 9 
กันยายนนั้น เป็นวาระร้อนที่ห้ามพลาด เนื่องจากเปรียบเสมือนเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน และเป็น
จังหวะที่ประจวบเหมาะกับภาพเศรษฐกิจ การเงินการคลัง ที่มีปัญหา รวมไปถึงการเมืองนอกสภา หลังมีการตั้งข้อหา 
ตั้งคดี แกนน าผู้ชุมนุมหลายราย 

ส่วนประเด็นร้อนอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ได้อยู่ที่การห ่าห่ันกันของฝ่ายค้านกับรัฐบาล แต่อยู่ที่การห ่าห่ัน
กันเองระหว่างฝ่ายค้านด้วยกันเอง เพราะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) เสนอเข้าสู่สภาฯ นั้น ไม่ได้มี
การอ "ปิดสวิตช์ ส.ว.” ทันที ตามที่พรรคก้าวไกลต้องการ แถมทั้ง 2 พรรค ยังมีการให้ข่าวถล่มโจมตีกันเกิดขึ้น  

โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยและฝ่ายรัฐบาล ต่างมีหลักการตรงกั น คือ การตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยของพรรคเพ่ือไทยให้ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง 100% ส่วน
ฝ่ายรัฐบาลใช้ระบบผสมระหว่างการเลือกตั้งและการสรรหาเพ่ือให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นักศึกษา เข้ามาร่วมเป็น
ส.ส.ร.ด้วย 

การเคลื่อนเกมของฝ่ายค้านคร้ังนี้ โดยเฉพาะ “พรรคเพ่ือไทย” ไม่พยายามเปิดหน้ารุกไล่ส.ว.มากนัก เพราะไม่
ต้อง การให้บรรยากาศเสียไปทั้งกระบวน ภายหลังส.ว.บางกลุ่มยอมถอยแล้ว ฝ่ายค้านจึงเลือกที่จะเน้นการสื่อสารต่อ
สาธารณะโดยแตะส.ว.ให้น้อยที่สุด 

ดังนั้น เมื่อรัฐสภารับหลักการวาระที่ 1 ของร่างรัฐธรรมนูญแล้วและมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของ
รัฐสภา “สงคราม” จะเร่ิมนับหนึ่งจากนั้น เพราะต่างฝ่ายต่างมีวาระและความต้อง การของตัวเอง 

ฝ่ายรัฐบาลต้องการส.ส.ร. ที่ตัวเองสามารถคุยกันได้ ส่วนฝ่ายค้านโดยพรรคเพ่ือไทย ต้องการส.ส.ร.จากการ
เลือกตั้ง 100% เพราะมั่นใจในฐานการเมืองในพ้ืนที่ของตัวเอง  

ส่วน “พรรคก้าวไกล” จะน ากระแสนอกสภาฯ มากดดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญคร้ังนี้  
6 เหตุการณ์ทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในเดือน “กันยายน” น่าสนใจและน่าจับตาอย่างยิ่งว่า จะมีอะไรส่งผล

กระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของ “รัฐบาลลุงตู”่ หรือไม่...  

อ้างอิง :   

https://www.thansettakij.com/content/politics/447207?utm_source=homepage&utm_medium=intern

al_referral&utm_campaign=politics 

 

  

https://www.thansettakij.com/content/politics/447207?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/447207?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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30 สิงหาคม 2020 เวลา 15:03 

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ “พรรครัฐบาล” ปลดลอ็ค "ส.ว." เพื่อสร้าง "เดดล็อค" ตัวใหม่ 
 

 
 

เปิดเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ พรรคร่วมรัฐบาล ทั้งแก้ มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. และก าหนดเกณฑ์หลังท า
รัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จ 
             วันที่ 1 กันยายน พรรคร่วมรัฐบาล ที่มี “พลังประชารัฐ” เป็นแกนน า จะยื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ต่อ “นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา” เพ่ือเป็นญัตติ ประกบกับ ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่าย
ค้าน ที่น าโดย “พรรคเพื่อไทย” ซ่ึงยื่นไปก่อนหน้านี้ 

 ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงวัน ของวันที่ 30 สิงหาคม ทีมท างานของพรรคร่วมรัฐบาล ได้จัดท าญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ แล้วเสร็จเป็นฉบับไฟนอล และเตรียมเสนอให้พรรคร่วมรัฐบาลพิจารณา จากนั้นวันที่ 1 กันยายน จะยื่น
ต่อ “ประธานรัฐสภา”  

ส าหรับเนื้อหาของ ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... ของพรรคร่วมรัฐบาล มีสาระส าคัญ คือ 
แก้มาตรา 256 เพ่ือปลดล็อคให้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเหมาะสมและไม่ยุ่งยาก เหมือนกับบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้เดิม และก าหนด สภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้ท าหน้าที่ท าร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายคือ ต้องเป็นรัฐธรรมนูญ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตจ านงทางการเมืองของทุกภาคส่วน 

 สาระแรกของการปลดล็อค มาตรา 256 นั้น ตัดเกณฑ์เสียงส.ว.ร่วมลงมติเห็นชอบวาระแรก จ านวน 1 ใน 3 
ออก และเปลี่ยนเป็นใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ กล่าวคือ หากนับเสียงเต็ม
จ านวน ที่ 750 เสียง (ส.ส. 500 เสียง ส.ว. 250 เสียง) 
             ต้องใช้เสียงเห็นชอบวาระแรกทั้งสิ้น  450   เสียง จากเดิมใช้เกณฑ์เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสองสภา คือ 375 เสียง และจ านวนนั้นต้องมีเสียงจาก ส.ว.ร่วม 1 ใน 3   หรือ 84 เสียง  
             ส่วนวาระสาม ใช้เกณฑ์เห็นชอบด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง บนเงื่อนไขท่ีต้องมีเสียงจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
และ เสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร้อยละ 20 ร่วมด้วย ถูกเปลี่ยนเป็น “ใช้เสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของ
สมาชิกที่มีอยู่ในรัฐสภา" หรือ 450 เสียง  

ขณะที่เงื่อนไขให้ท าประชามติ หากเนื้อหา มีผลต่อการเพิ่มเติม แก้ไข หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 
พระมหากษัตริย์ หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือ เรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้
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ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ อ านาจหน้าที่ของศาล องค์กรอิสระ หรือ เรื่องท่ีท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่หรืออ านาจได้ ต้องท าประชามติ ก่อนจะน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย 

ทั้งนี ้คงสิทธิการเข้าชื่อของสมาชิกรัฐสภา ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากเห็นว่าร่างแก้ไขนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 
255 ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ 

 นอกจากนั้นได้เพ่ิมหมวด ว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก าหนดให้มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ  มีสมาชิก 
200 คน มาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละจังหวัด 150 คน, มาจากการเลือกของส.ส. และส.ว. รวม30 คน
, มาจากสภานักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเลือกจากผู้เชี่ยวชาญสาขา
กฎหมายมหาชน สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือ การร่างรัฐธรรมนูญ 10 คน 

โดยส.ส.ร.เลือกตั้ง ให้ กกต.จัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน  90 วัน 
ขณะที่การจัดท าร่างรัฐธรรมนูญนั้นก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และต้องฟังเสียงของประชาชนทุก

จังหวัดอย่างทั่วถึง รวมถึงเปิดรับฟังความเห็นของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส.ส. ส.ว. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนั้นมีข้อห้ามแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญ แต่หากมี
การแก้ไข ให้สิทธิสมาชิกรัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการแก้ไข
เพ่ิมเติม จะท าให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นตกไป 

ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เขียนบทบัญญัติ ก าหนดบทบทของรัฐสภา ให้พิจารณา
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร. ไว้อีกชั้น คือ ต้องใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ หาก
เห็นชอบให้น าร่างข้ึนทูลเกล้าฯ 
            แต่หากสภาฯ ลงมติเห็นชอบไม่ถึงก่ึงหนึ่งของสมาชิก ต้องน าร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนออก ผ่าน
กระบวนการเสียงประชามติ ภายใน 45 - 60 วัน หากผลการออกเสียงประชามติ "เห็นชอบด้วย" จะเข้าสู่ขั้นตอน น า
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
  
            และในเนื้อหา ยังก าหนดเกณฑ์ท่ีเป็นผลชี้ขาดเร่ืองประชามติที่จะท าให้รัฐธรรมนูญตกไป ใน 2 กรณีคือ 1. 
กรณีเสียงไม่เห็นชอบเป็นข้างมาก  หรือ 2.กรณีผู้มีสิทธิ์มาออกเสียงไม่ถึง 1 ใน 5 ของจ านวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
ประชามติทั้งหมด 

ส าหรับรัฐธรรมนูญที่ถูกตีตก นั้น ร่างแก้ไขฯ ให้สิทธ์ิ สมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ได้อีก 1 คร้ัง 
ส่วนการยกร่างนั้นมีข้อห้ามว่าส.ส.ร.ที่ร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามกลับมาเป็นอีก 

อย่างไรก็ตามการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ปลดล็อคเสียงส.ว. ออกจากเนื้อหา 
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พบว่าสร้างเงื่อนไข ให้เกิด "เดดล็อค"ขึ้นได้ ถึง 2 ชั้น คือ ชั้นแรกในสภาฯ ทั้งการใช้เสียงผ่านไม่น้อยกว่า 3 ใน 
5 คือ  450เสียง  และชั้นของท าประชามติ ที่ให้ยึดเกณฑ์ผู้ออกมาใช้สิทธิเป็นเกณฑ์บังคับ ทั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีกติกานี้ใช้
มาก่อน 

ดังนั้นการแก้ไขเพ่ิมเติมสูตรของพรรคร่วมรัฐบาล แม้จะปลดล็อคเสียงส.ว. ที่ดูเหมือนตัวปัญหา แต่การก าหนด
ใช้เกณฑ์เสียงสภา เกินกว่าเสียงข้างมากปกติและ เขียนเกณฑ์คนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ไม่น้อยกว่า1ใน 5 ของผู้มี
สิทธ์ิ อาจเป็นเดทล็อคอีกชั้นให้เงื่อนไขการผ่านรัฐธรรมนูญท าได้ยากมากกว่าเดิม  

เพราะมีการตั้งเงื่อนไข เพื่อให้เป็นกติกา ส าหรับไว้ใช้ต่อรองอ านาจ  และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  

และเม่ือดูไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256  ที่คาดว่าจะใช้เวลา เกือบ 1 ปี เพราะมีขั้นตอนตั้ง
กรรมาธิการในสภาฯ การท าประชามติ และข้ันตอนทางธุรการ ผสมกับ การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ใช้เวลา
เลือกตั้งส.ส.ร. 90 วัน และท ารัฐธรรมนูญ   240 วัน รวม 330 วัน และหากต้องไปท าประชามติ อย่างน้อย 60 วัน 
ซึ่งทั้งหมดนั้น คือ ความสัมพันธ์กับวาระ  “บิ๊กตู-่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม” ที่จะนั่งในต าแหน่งและอยู่ในอ านาจนี้ต่อ.  
   

อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15204?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 
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31 ส.ค. 2563-00:01 น. 

เสาร์ เขย่าขวัญ ปรากฏการณ์ นักเรียนเลว วันท่ี 5 กันยายน 

 
 
เสาร์ เขย่าขวัญ ปรากฏการณ์ นักเรียนเลว วันที่ 5 กันยายน  

ก้าวอีกก้าวของ “นักเรียนเลว” ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายนน่าสนใจ เพียงมีแถลงจาก “กลุ่มนักเรียนเลว” 
จะนัดชุมนุม ณ บริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน เรื่องนี้ก็กลายเป็น “ประเด็น” 
แผ ่ก ระจาย  ออก ไป  เพราะว ่าบทบาทของ  “น ัก เ ร ียน เลว ”  ในการช ุมน ุมค รั ้ง แ รก  ณ  บร ิเ วณ ข ้า ง
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคมนั้นยังฝังจิตประทับใจ 
ด้วยเสียงตะโกน “ไปต่อแถว ไปต่อแถว” 

หากมองจากบรรทัดฐานเก่าเรื่องของ “นักเรียนเลว” ย่อมไม่ควรให้เกิดขึ้น เพราะแสดงให้เห็นไม่เพียง
เด ็กน ัก เร ียนไม่ให ้ความเคารพต่อครูบาอาจารย ์ หากที ่ส าค ัญยัง ไม ่ใ ห ้ความเคารพต่อร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการอุตส่าห์เดินจะไปขึ้นเวที ยังไม่ยอมให้ขึ้นนอกจากไล่ให้ไป “ต่อแถว” รอคิวแล้ว ระหว่าง
การนั่งรอยังมีการอภิปรายโจมตีความล้มเหลวทั้งในเรื่องของนโยบายและเร่ืองเก่าก่อน  
เก่าก่อนแต่ครั้ง “เป่านกหวีด” กับ “กปปส.” 

พลันที่แถลงว่าจะชุมนุมอีกในวันที่ 5 กันยายนย่อมเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่ไม่เพียงแต่จะเกิดบริเวณ
หน้ากระทรวงศึกษาธิการ หากแต่ยังเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตกเป็นเป้าหมาย  และ
ครานี้มีการตระเตรียมเป็นอย่างดี ปรากฏว่ามีภาคีของ “นักเรียนเลว” จากทั่วสารทิศแสดงเจตจ านงจะเข้าร่วม
ไม่ต่ ากว่า 30 ภาคี จึงสะท้อนว่าปริมาณต้องใหญ่โตอย่างแน่นอน 
และเสียงร้อง “ไปต่อแถว” จะต้องดังกึกก้องไปด้วย 

ปรากฏการณ์ “นักเรียนเลว” เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในทางสังคม เมื่อเดือนตุลาคม 2516 ก็ไม่มีถึงขนาด
นี้ แม้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ก็ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นไม่ว่านักเรียน ไม่ว่านิสิตนักศึกษา 
เพิ่งในยุคหลังรัฐประหำร 2557 นี่แหละ ที่เกิดขึ้น 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4812596 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4812596
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/hangtong111.jpg
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31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

  'กรรมการเมืองของประยุทธ์' 
 

 
 
ต้องอ่าน "พระมหาชนก" วันละเที่ยวนะครับ ท่านนายกฯ 
จะได้มีก าลังใจเพียรสู้ "ร้อยมาร-ล้านอุปสรรค" ที่ถาโถมทดสอบตบะ "วิริยบารมี" ช่วงนี้ ท่านไม่ได้สู้กับธนาธร ไม่ได้สู้กับ
เพ่ือไทย ไม่ได้สู้กับขบวนการล่มชาติ-ล้มสถาบัน ไม่ได้สู้กับศัตรูในคราบมิตรพรรคร่วม 
หากแต่ ก าลัง "สู้" อยู่กับตัวเอง ระหว่างจะเอาตัวรอดหรือ..........จะเอาชาติบ้านเมือง , พ่ีน้องประชาชนรอด? ถ้าเพ่ือ
ตัวเองรอด ไม่ยาก...แค่เอ่ยปาก "ลา" ค าเดียว ก็จบ! แต่ถ้าเพ่ือชาติบ้านเมือง, พ่ีน้องประชาชน ท่านนายกฯ ต้องเพียร 
"ว่ายน้ าในทะเล" แห่งมหาอุปสรรคต่อไป 
พระมหาชนกแหวกว่ายอยู่ ในทะเล ๗ วัน นางมณีเมขลา ถ่องแท้ในอิทธิบาท ๔ จึงอุ้มขึ้นฝั่ งยังมิถิลานคร 
แต่ขณะนี้ แค่ ๓-๔ วัน เท่านั้นเอง  ท่านนายกฯ ท้อไม่ได้.......ยังอีกหลายด่านมาร รอให้ท่านฟันฝ่า ท่านต้องน้อมแนวคิด 
"พระมหาชนก" มาเป็นมานะตนให้มั่น ดังว่า "เป็นหน้าที่ ที่จะท าให้สังคมอยู่รอดพ้นก่อน....เนื่องด้วยผู้คนในสังคมยังขาด
สติปัญญา เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า ดุจดังผู้ที่ท าลายต้นมะม่วง เพียงเพราะต้องการผลมะม่วงโดยไม่คิดเก็บไว้กินใน
วันหน้า"  

ทุกวันนี้ ในการเมือง การมุ่งอ านาจ มุ่งผลประโยชน์จากการมีอ านาจครองเมือง ท าให้บางพวก-บางฝ่าย หน้า
มืด-ตามัว สูญเสียความเป็นคนแค่หวังก าจัดท่านให้พ้นทาง ท ากันทุกรูปแบบ ถึงขั้น "ชักน้ าเข้าลึก -ชักศึกเข้าบ้าน" 
กระทั่งกับ "สถาบันพระมหากษัตริย์" ก็ไม่เว้นกัน ที่จะล้มท าลาย "ขาดสติปัญญา เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า ดังผู้
ท าลายต้นมะม่วง เพียงเพราะต้องการผลมะม่วง โดยไม่คิดเก็บไว้กินในวันหน้า" เป็นอย่างนั้นจริงๆ 

เร่ืองสั่งซื้อเรือด าน้ าอีก ๒ ล า หลังจากซื้อล าแรกไปแล้ว ความจ าเป็น-เหตุผล เพ่ือความมั่นคง เพ่ือทรัพยากร
ทางทะเล ท่ามกลางสถานการณ์โลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนไป ทุกคนทราบดี! แต่เพียงต้องการล้มรัฐบาลประยุทธ์ หา
ประเด็นทุจริตในการจัดซื้อไม่ได้ ก็ยกปัญหาครอบจักรวาล "ความม่ันคงกินไม่ได้" ขึ้นมาจะให้ยกเลิกหรือเลื่อนการสั่งซื้อ
ไปอีก แม้ กมธ.ในชั้นอนุฯ งบครุภัณฑ์ให้ความเห็นชอบในงบทัพเรือไปแล้ว ฝ่ายค้านก็สร้างประเด็นระดมแนวร่วมไม่
หยุด 

วันนี้ (๓๑ ส.ค.) กมธ.งบประมาณชุดใหญ่จะประชุมเร่ืองนี้ ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่า ๗๒ กมธ.จะใคร่ครวญ
พิจารณาในฐานไหน? ฐาน "การเมือง" หรือฐาน "ประเทศชาติบ้านเมือง"?ถ้าฐานการเมือง ก็หมายความว่า กมธ.ชุดใหญ่ 
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"ไม่ผ่าน" งบสั่งซื้อเรือด าน้ า ตามต้องการ "เพ่ือไทย-ประชาธิปัตย์-ก้าวไกล" แบบนี้ ประเทศไทยก็จะมี "สุดารัตน์-
อภิสิทธ์ิ-ธนาธร" คนใด-คนหนึ่ง เป็นผู้น าประเทศ แทนพลเอกประยุทธ์ด้วย "รัฐบาลผสม" "เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์-ก้าว
ไกล"!    แต่ถ้าฐานประเทศชาติบ้านเมือง ด้วย กมธ.งบฯ เล็งเห็นสถานการณ์ย่าน "อินโด-แปซิฟิก" ที่ก าลังเขม็งเกลียว
สงครามระหว่าง "สหรัฐฯ-จีน" เล็งเห็นความส าคัญด้านทรัพยากรทางทะเลในความเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนในอ่าวไทยและภัย
รูปแบบใหม่ๆ มาทางทะเล ที่ทัพเรือต้องพิทักษ์รักษา  

ขณะที่เพ่ือนบ้านมีเรือด าน้ าดูแลผลประโยชน์ของเขากันทุกประเทศ "พรวดเดียว" โผล่กลางอ่าวไทยได้ แต่เรา
ไม่มีเลยซักล า และด้วยภูมิรัฐศาสตร์ ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก เมื่อสหรัฐฯ-จีน เปิดศึกชิง
ความเป็นเจ้าพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ใน "ทะเลจีนใต้" เราจะเอาอะไรไปตรวจตรา-ลาดตระเวนเฝ้าระวังทางใต้น้ า-ใต้ทะเลล่ะ? 
ไม่ได้มีเพ่ือไปสู้รบกับเขาหรอก สหรัฐฯ-จีน ไม่เอาเรือด าน้ ามาปิดปากอ่าวไทย "ยึดเมือง" เหมือนฝร่ังเศส-อังกฤษ-
ฮอลันดาเคยท ากับเราแน่ประเทศอ่ืนๆ ด้วยเป้าหมายอ่ืนๆ ไม่แน่... 

 เมื่อเขารู้ว่า บ้านเราไม่มีร้ัว คือไม่มีเรือด าน้ าเป็น CCTV จับโจร วันไหน เขาอยากกินมะม่วง ก็จะลอยชายเข้า
มาสอยเอาไปกินตามใจชอบ จะเอาหนังสติ๊กไปยิงหัว ก็คงไม่ทัน!  บอกกันซื่อๆ อย่างนี้ ก็ขึ้นอยู่กับส านึก กมธ.
งบประมาณแล้วล่ะว่า เร่ืองซื้อเรือด าน้ าอีก ๒ ล า  จะพิจารณาแบบเอา "การเมือง" หรือจะเอา "ประเทศชาติบ้านเมือง" 
เป็นธง? เร่ืองเรือด าน้ าก็เร่ือง ฝ่ายค้าน โดยธนาธร ยังอาศัยคราบ กมธ.ราวีสถาบัน ถึงขั้นให้ตัดงบ "ส่วนราชการใน
พระอ งค์  และ งบ  " มู ล นิ ธิ ปิ ดทอ งหลั งพ ระ  สื บ ส านแนวพระราชด า ริ "  ซึ่ ง มี ม า แต่ ค ร้ั ง รั ช ก าลที่  ๙ ! 
     มันส่อเจตนาชัด........ชัดทางไหน ก็ชัดทางว่า ธนาธรและคณะแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันและต้องการล้ม
ล้างทุกรูปแบบ ชนิด "เทหมดหน้าตัก"! จึงไม่แปลก ที่การพิจารณางบฯ ในชั้นกรรมาธิการนี้ ฝ่ายแสดงเจตน์จ านงเป็น
ปฏิปักษ์สถาบัน จะอาศัยสถานะ กมธ. "เลาะทุกตะเข็บ" ตรงไหนใช้โจมตีสถาบันได้ โจมตีนายกฯ ประยุทธ์ได้ ไม่รีรอ จะ
โจนใส่ทันที อย่างเร่ือง "เหมืองอัครา" ในพื้นที่ต่อเนื่องหลายจังหวัด ทั้งเขตจังหวัดลพบุรี, สระบุรี, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, 
พิจิตร 

 เหมืองนี้ท ามานาน พบทองค าก้อนแรก ในปี ๒๕๔๔ ทักษิณเป็นนายกฯ ก็ไปท าพิธีเปิด "เหมืองทองค า" ผลิต
ทองค าแท่งเชิงพาณิชย์ บริษัทก็กว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านขนานใหญ่ จากปี ๕๐-๕๙ ชาวบ้านร้องเรียนมาตลอด เพราะ
ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สารพิษ ป่วยกันยกหมู่บ้าน ทั้งแย่งที่ท ากิน เข้าไปท าในพ้ืนที่ไม่มีประทานบัตร และ 
ฯลฯ สมัยยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ ก็ไม่มีการจัดการ จนถึงรัฐบาล คสช.ชาวบ้านก็มาร้องอีก พลเอกประยุทธ์จึงใช้ค าสั่งตาม
มาตรา ๔๔ "ระงับการอนุญาตให้ส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า รวมถึงการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ทองค าและ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่ทองค าไว้ จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  ทางคิงส์เกตให้รัฐบาล
ไทยชดใช้ประมาณ ๓ หมื่นล้าน แต่การเจรจาไม่ตกลงคิงส์เกต น าเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทตั้ง "คณะ
อนุญาโตตุลาการ" ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี "ไทย-ออสเตรเลีย" ฟ้องเรียกค่าเสียหายไทย รัฐบาลตั้งงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายสู้คดีกับ "บริษัท คิงส์เกตฯ" ประเทศออสเตรเลีย บริษัทแม่ "บริษัท อัครา" โดยจ้างทนายอเมริกันว่าความตั้งแต่
ปี ๖๑ เร่ือยมา 

รองนายกฯ "วิษณุ เครืองาม" บอกวานซืน (๒๙ ส.ค.) ว่า"เราไม่ได้ใช้ ม.๔๔ สั่งปิดเหมือง....... เป็นการให้หยุด
ด าเนินการเหมืองไปก่อนชั่วคราว จนกว่ามี พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ แล้วให้เข้ามาขออนุญาตด าเนินการอีกคร้ัง  
    เนื่องจากมีหลายปัญหาเกิดขึ้น เช่น เร่ืองสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านได้รับผลกระทบ มีการร้องเรียนมาแต่สมัย 'รัฐบาลยิ่ง
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ลักษณ์' รวมถึงเร่ืองบุกรุกพ้ืนที่บางส่วน จึงให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข , แรงงาน, 
วิทยาศาสตร์ฯ, กระทรวงอุตสาหกรรม    

 'นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช.  รับรายงานว่า ป.ป.ช.
ของประเทศออสเตรเลียก็ตรวจสอบพบการทุจริตในประเทศเขาด้วย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"  ครับ...คดียังไม่สิ้นสุด 
ต้องมีงบรายจ่ายค่าจ้างทนายในปี ๖๔ ซึ่งเป็นเร่ืองปกติในด้านคดีต่างๆ ที่รัฐฟ้องหรือถูกฟ้อง แต่เพราะต้องการเข่น
น า ย ก ฯ  ป ร ะ ยุ ท ธ์  รู้ ว่ า แ ค่ ห ยิ บ ม า เ ป็ น เ ร่ื อ ง ด่ า เ ล่ น ไ ด้  แ ต่ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ผิ ด ไ ป จ า ก วิ ธี ง บ ป ร ะ ม า ณ ฯ  
    ก็แถไปหยิบเฉพาะค า "นายกฯ ประยุทธ์" สมัยรัฐบาล คสช. "ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ" ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มา
จีบปากจีบคอ บอกว่า "เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ จะน าเงินของรัฐที่เก็บจากภาษีอากรไปจ่ายไม่ได้ เพ่ือไทย
จะเสนอแปรญัตติตัดงบเร่ืองข้อพิพาทเหมืองทองอัครา" ก็ดูมัน สมภาวะ "นางหอยแครงดอง" จริงๆ เร่ืองเหมืองอัครานี่ 
เป็นบทสะท้อน "สังคมคน" ได้อย่างดี ผมจ าได้ "เอ็นจีโอ" ตัวตั้ง-ตัวตี เล่นบทผู้พิทักษ์ชาวบ้าน ปลุกข่าว-ปลุกประเด็นมา
ตลอด แต่ชาวบ้านก็เดือดร้อนจริง แต่พอเกิดฟ้องร้อง ทั้งชาวบ้านที่เดือดร้อนมาร้อง ทั้งเอ็นจีโอที่เรียกร้องให้ระงับการ
ท าเหมืองเงียบฉี่นอกจากเงียบ ตอนนี้ แว้งใส่นายกฯ บอกว่า ถ้าแพ้ต้องให้นายกฯ จ่ายเอง  
นี่แหละ "การบ้าน-การเมือง" เป็นเรื่องต้องท าใจจริงๆ! 
 

 

อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/76014 
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31 สิงหาคม 2563 00:10 น.   

ม็อบ ไม่ชน ม็อบ !? 
 

 
 

บรรยากาศการจัดกิจกรรม นัดหมายชุมนุม รวมตัวเพื่อแสดงพลังของ "กลุ่มไทยภักดี" เม่ือวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา 
ท าเอาอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม. คึกคักขึ้นมาทันทีด้วยบรรดา ผู้
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง 

แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยภักดี คร้ังนี้ที่น าหน้าโดย "หมอวรงค์" นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน าของ
กลุ่ม ที่ประกาศเชิญชวนให้พ่ีน้องประชาชนผู้รักและเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ออกมาแสดงพลัง ปกป้อง
สถาบัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ "ม็อบเยาวชนปลดแอก" ตลอดจนแนวร่วมของกลุ่มนิสิต นักศึกษา มีการสอดแทรก ทั้ง
เจตนาและไม่จงใจ แต่ที่สุดแล้วกลับมีข้อเสนอให้ถึงขั้นปฏิรูปสถาบัน จนกลายเป็น "จุดอ่อน" ของการเคลื่อนไหว ลดทอน
แนวร่วม เพ่ิมความสุ่มเสี่ยงให้กับแกนน าและตัวนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการชุมนุม เสียเอง 

อย่างไรก็ดี การจัดกิจกรรมโดย กลุ่มไทยภักดีรอบนี้ ดูจะไม่ใช่ เรืองที่เกินไปจากความคาดหมายของ "ฝ่ายตรง
ข้าม"กับ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เช่นกัน ว่าไม่ช้าไม่นาน จะต้องมีรายการ
จัด "ม็อบชนม็อบ" ขึ้นมาเพ่ือ "เบรก" ความแรงของม็อบเยาวชนที่ปรับโหมดยกระดับไปสู่  "กลุ่มประชาชนปลด
แอก" เพ่ิมความเข้มข้น ในการกดดันรัฐบาลคู่ขนานไปกับการเคลื่อนไหวของ "พรรคก้าวไกล" ในสภาฯ ที่เสนอให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่ให้ห้ามแตะ มาตรา1-2 อันเกี่ยวกับสถาบัน 

แม้การประกาศจุดยืนของ กลุ่มไทยภักดี คร้ังล่าสุดในการชุมนุมเมื่อวันที่ 30 ส.ค.ด้วยการปักหมุดเอาไว้ที่ การ
ประกาศอุดมการณ์ 5 ข้อ 
1.ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. สืบสานรากเหง้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200830/32f89104e6eed44420ac9bd3e09b9e10f8023235c5bbad9d4a1cdf5b106f5523.jpg?itok=l2CEL0a1


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

3.อ านาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาด 
4.เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น 
และ 5 สร้างรากฐานความม่ังคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง 

นอกจากนี้ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือการประกาศ ข้อเรียกร้องของกลุ่ม 3 ข้อ คือ 1.ต้องไม่ยุบสภา  
2. ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกลุ่มท่ีจะช่วงชิงสถาบัน และ 3.ต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ 2560 
หมายความว่า 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มไทยภักดี ได้หักล้างกับข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษาที่เคยยื่นเงื่อนไขต่อรัฐบาลมา
ก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง เพราะ 1. ต้องให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. ให้นายกฯยุบสภาและ 3. รัฐต้องหยุดคุกคาม
ประชาชนที่เห็นต่าง 

แม้นพ.วรงค์ จะยืนยันว่า กลุ่มไทยภักดีไม่ใช่ม็อบ และจะไม่มีการจัดม็อบเพ่ือชนกับม็อบต่อต้านรัฐบาล แต่จะ
เป็นการนัดหมายพบปะรวมตัวกันเพ่ือให้ความรู้ และชูสถาบันของชาติ ไม่ให้ใครก้าวล่วง แต่ถึงกระนั้นเมื่อการ
เคลื่อนไหว "เปิดหน้า" ออกมาเช่นนี้แล้ว โอกาสที่จะพัฒนา เดินหน้าไปสู่การยกระดับการชุมนุม ที่เข้มข้นมากขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่ให้สมกับ เป็นกลไกที่ท าหน้าที่ "รับมือ"กับม็อบประชาชนปลดแอก ที่ก าลังปรับโหมดทั้งยุทธวิธี ไปจนถึงการปลุก
ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้ามาร่วมเกิดเป็น "คลื่นมวลชน" ขนาดใหญ่ โดยที่ฝ่ายความม่ันคงและรัฐบาลไม่ต้องลงมา
เล่นเอง! 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178764 

 

 

  

https://siamrath.co.th/n/178764
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31 สิงหาคม 2020 เวลา 7:16 

"เพื่อไทย-ก้าวไกล" แตกหัก แก้ รธน. แยกทางกันเดิน 
 

 
 

ปมแก้รัฐธรรมนูญเปิดแผลให้ “ฝ่ายค้าน” ร้าวหนัก ศึกระหว่าง พรรคเพื่อไทย (พท.) กับพรรคก้าวไกล (กก.) ฟาด
ฟันกันปมการแก้ไขมาตรา 272 ซึ่งให้อ านาจ ส.ว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี ฝั่ง “ค่ายสีแดง” มองว่าหมุดหมายใหญ่ที่สุดคือ
การแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มี ส.ส.ร. หลังจากนั้นเป็นอ านาจ ส.ส.ร. ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ขณะที่ “ค่ายสีส้ม” หวาดระแวงว่าหากการท างานของ ส.ส.ร. ถูกยากลาวออกไป จนท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เสร็จช้า อาจจะเปิดช่องให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม พลิกเกมเล่นฉวยโอกาส “ยุบ
สภา” เสียก่อน อาจจะท าให้ “ฝ่ายค้าน” ตกเป็นรองอีกคร้ัง เพราะ ส.ว. ยังมีอ านาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่ 

โดย “แกนน า-ส.ส.” พรรคเพ่ือไทย ไม่เชื่อว่า “บิ๊กตู่” จะเร่งเกมยุบสภา เพราะตามไทม์ไลน์ “บิ๊กตู่” ต้องการอยู่
ครบวาระ 4 ปี แต่ “แกนน า-ส.ส.” พรรคก้าวไกล และ “คณะก้าวหน้า” อยู่ในอาการหวาดระแวง เพราะมีบทเรียนมาจาก
การอภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังล่าสุด ที่โดน “ส.ส.เพ่ือไทย” พูดลากยาว กินเวลาอภิปรายจนไม่สามารถซักฟอก “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ จนถูกมองว่าเป็นเกม “ปาห่ี” 

ล่าสุดมีความพยายามล็อบบี้ให้ “เพ่ือไทย” ออกมติพรรคเสียใหม่ กลับล าจากเดิมที่มีมติ 99.99% ให้กลับมายึด
แนวทางเดียวกับ “ก้าวไกล” แต่เสียงส่วนใหญ่ภายใน “เพ่ือไทย” ไม่เอนเอียงตาม ที่ส าคัญ ส.ส.เพ่ือไทย อยากอยู่ใน
ต าแหน่ง ส.ส. ให้ครบวาระมากกว่าจะร้าวให้สถานการณ์เดินเข้าสู่โหมดแตกหัก 

ขณะที ่“เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ก็ยังเห็นว่าควร
เปิดช่องให้ ส.ว. ได้ร่วมแรงแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร. เสียก่อน หากตั้งป้อมจะท าลายล้างกันจะไม่ได้รับ
ความร่วมมือ 

ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ธนาธร-ปิยบุตร” ที่มั่นใจว่า “พลังนักศึกษา” จะร้าวให้สถานการณ์เดินถึงจุดแตกหัก จึงต้อง
เร่งบีบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ไม่ให้ ส.ว. มีอ านาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป เพราะหากปล่อยไว้โอกาส
อาจจะไม่มีให้กลับมาแก้ไขอีกแล้ว 
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เมื่อ “เพ่ือไทย” - “ก้าวไกล-คณะก้าวหน้า” ยังเปิดขัดแย้ง ท าให้มีมือดีลชื่อ “เสี่ยอ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา
ผู้น าฝ่ายค้าน สวมวิญญาณคนเดือนตุลาฯ ที่ตื่นตาตื่นใจกับ “พลังนักศึกษา” ว่าจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของการเมืองไทย
ได้ จึงขอรับอาสา-รับปาก “ก้าวไกล-คณะก้าวหน้า” หวังกล่อมให้ “เพ่ือไทย” เอาด้วยกับการแก้ไขมาตรา 272 

แต่ยี่ ห้อ “ภูมิธรรม” แค่เอ่ยปากคน “เพ่ือไทย” ตั้งป้อมยี่แล้ว ไม่เอาด้วยกับที่ไปรับจ็อบ “ก้าวไกล-คณะ
ก้าวหน้า” ตีตกข้อเสนอไม่ขอทบทวนมติ 99.99% มั่นใจกลไกของ ส.ส.ร. มาท าหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ชั่วโมงนี้ “เพื่อไทย” - “ก้าวไกล-คณะก้าวหน้า” แยกกันเดินอย่างชัดเจน 
 
อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/15216?utm_source=category&utm_mediu

m=internal_referral&utm_campaign=special_article 

  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/15216?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15216?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 - 09:00 น. 

เปิดอีเวนต์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล “ฤดูการเมืองกันยา” สารพัดม็อบชุมนุมต่อเนื่อง 

 

 
 
เดือนกันยายนนี้ อุณหภูมิการเมืองแทบลุกเป็นไฟในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึด
อ านาจ 22 พฤษภาคม 2557 สารพัดปมการเมืองที่ระอุกันอยู่ในเวลานี้จะไปขมวดกันเป็นฟางเส้นสุดท้ายในเดือน
กันยายน ทุกเหตุการณ์ เริ่มตั้ งแต่ต้นเดือนกันยายน “กลุ่มนักเรียนเลว” ที่ เคยสร้างปรากฏการณ์บุก
กระทรวงศึกษาธิการ ไล่ให้ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รมว.ศึกษาฯ “ไปต่อแถว” 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ล่าสุดได้นัดชุมนุมใหญ่ขับไล่เผด็จการ 5 กันยายน ร่วมกับ 24 โรงเรียนทั้ง กทม.และ
ต่างจังหวัด พร้อมตั้ง #หนูรู้หนูมันเลว ปักหมุดเอาไว้ระดมพลน าไปสู่การชุมนุมใหญ่ของขบวนการนิสิต นักศึกษา ยามนี้
คือ “ประชาชนปลดแอก” นัดหมายวันที่ 19 กันยายน ที่ ม.ธรรมศาสตร์ อันเป็นวันครบรอบรัฐประหาร 14 ปี 19 
กันยายน 2549 ด้วย 

แกนน าหลักคือ กลุ่ม FREEYouth เยาวชนปลดแอก ที่ยกระดับเป็น “ประชาชนปลดแอก” มี “ทัตเทพ เรือง
ประไพกิจเสรี” เป็นเลขาธิการ ขีดเส้นตายจุดยืน 3 ข้อเรียกร้อง แก้รัฐธรรมนูญ-หยุดคุกคามประชาชน-ยุบสภา ให้
รัฐบาลปฏิบัติภายในเดือนกันยายน 

ทัตเทพบอกว่า “ขอเรียกร้องไปยังรัฐสภาให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่ล็อกสเป็ก และให้แก้ไขถกเถียง
ได้ทุกมาตรา หากในวันที่ 30 กันยายนนี้ ยังคงมี ส.ว.ปฏิบัติหน้าที่อยู่ จะมีการยกระดับการชุมนุม แต่ขอให้ติดตาม
รูปแบบการชุมนุมกันต่อไป” 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า จุดเร่ิมต้นของ “FREEYouth เยาวชนปลดแอก” ได้แตกหน่อเป็นสารพัดกลุ่มเคลื่อนไหว กลุ่ม
เยาวชนตะวันออกเพ่ือประชาธิปไตย น าโดย ภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์ ระยอง) กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สนท.) น าโดย “พริษฐ์ ชิวารักษ์” แพนกว้ิน กลุ่มมอกะเสด กลุ่มมหานครเพ่ือประชาธิปไตย กลุ่มสามพระ
จอมจะยอมได้ไง กลุ่มลาดกระบังชังเผด็จการ 

คณะจุฬา มศว.คนรุ่นเปลี่ยน กลุ่มม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล กลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ กลุ่ม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม คณะอุบลปลดแอก กลุ่มนักเรียนเกียมพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มเด็กวัดนวลไม่มีรุ่นพ่ีชื่อ
ประยุทธ์ สมัชชานักศึกษาอีสาน แนวร่วมประชาชนอีสานเพ่ือประชาธิปไตย 
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ขณะที่กลุ่มเยาวชนที่มีจุดยืนตรงข้ามเช่น กลุ่มเยาวชนช่วยชาติ กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ศูนย์กลางประสานงาน 
นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) ถัดจากการนัดหมายชุมนุมใหญ่ของนิสิต นักเรียน 
นักศึกษา มาถึง “ปฏิทิน” การเมืองของนักการเมืองในสภา-นอกสภา กับความพยายามของรัฐบาลที่จะถอดชนวนม็อบ 
คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตามปฏิทิน พรรครัฐบาลจะมีพิธีกรรมยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล 20 พรรค ซึง่จะส่งถึงมือ “ชวน หลีก
ภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปรวมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่รอในระเบียบวาระอยู่ก่อนแล้ว
จากนั้น 10 กันยายน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ที่ม ี“พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค” เป็นประธาน จะส่งผลการศึกษา-ข้อเสนอให้กับ
สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ เพ่ือส่งรัฐบาล 

อย่างไรก็ตาม โมเดลแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มี “จุดร่วม” ตรงกันคือ 2 ข้อ 1.ไม่แตะหมวด 1 หมวดเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ หมวด 2 รูปแบบของรัฐ 2.แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 เพ่ือน าไปสู่การมี ส.ส.ร.แต่ร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 2 
ข้อ มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน คือที่มา ส.ส.ร. ฝ่ายรัฐบาลชงโมเดล 150+50 มาจากการเลือกตั้ง 150 คน และมา
จากการเลือกของ ส.ส.10 คน และมาจากการเลือกของ ส.ว. 10 คนและมาจากการเลือกของที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิดโอกาส
ให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จ านวน 10 คน โดยกระบวนการ ในการด าเนินการเลือกกันเอง โดยให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ 

ขณะที่โมเดลของ ส.ส.ร.ฝ่ายค้าน ให้มาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัดแบบ 100% เต็ม จ านวน 200 คน โดยให้
ค านวณจ านวน ส.ส.ร.ที่แต่ละจังหวัด “พึงมี” ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 
ส.ส.ร. เฉลี่ยด้วยจ านวน ส.ส.ร. 200 คนจ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อ ส.ส.ร. 1 คน ซึ่งคิวของผู้ทรง
เกียรติทั้ง 750 คน (ส.ส.-ส.ว.) ก าหนดคิวถกรัฐธรรมนูญไว้วันที่ 23-24 กันยายน ให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับในวาระท่ี 1 

จากนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2 ข้างการเมือง จะถูกน ามา “ย า-ขย า” ในชั้นคณะกรรมาธิการ ตามโรดแมป
แก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายรัฐบาล หลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญ 256 ต้องน าไปสู่กระบวนการประชามติ เพราะร้ือรัฐธรรมนูญ
ใหม่ทั้งฉบับ โดยให้มี ส.ส.ร.ผู้ยกร่าง กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญมีกรอบ240 วัน แต่ไม่นับการท าประชามติ แต่หาก
ค านวณตามซีกฝ่ายค้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะได้เห็นโฉมหน้าของ ส.ส.ร.ใหม่ 

นอกจากเกมแก้รัฐธรรมนูญ ยังมีนัดหมายส าคัญ 15 กันยายน ที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะเปิดอภิปราย
ทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ตามที่พรรคเพ่ือไทยยื่นญัตติไว้ ให้คณะรัฐมนตรีมาตอบข้อซักถาม ใช้
เวลาประชุม15 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 10 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือจะเป็นเวลาของรัฐบาล 

“น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จะเน้นการอภิปรายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปาก
ท้องที่เกิดจากวิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล จนท าให้ประเทศเกิดปัญหาขึ้น จะตั้งค าถามถึงการบริหารงาน ฉายภาพปัญหา
เศรษฐกิจมากกว่าการเมือง และจะเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้รัฐบาลไปด าเนินการแน่นอนว่าข่าวเร่ืองรัฐบาลถังแตก-กู้
เงินเพ่ิม เก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า จะถูกน ามาตั้งค าถามให้รัฐบาลตอบในเวทีนี้ 
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นอกจากนี้ ฝ่ายค้านเตรียมแผน “จัดทีมอภิปรายนอกสภา” นัดกันไว้ประเดิมเวทีขอนแก่น-เชียงใหม่ เพียงแต่
เคาะวัน ว. เวลา น. “น.อ.อนุดิษฐ์” กล่าวว่า เป็นเวทีให้ความรู้กับประชาชนเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเดือนกันยายนและอีกหนึ่งอีเวนต์ เกิดข้ึนในวันที่ 16-18 กันยายน ประชุมสภาพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ต่อยอดจาก จัดซื้อเรือด าน้ า 22,500 ล้าน 
นักการเมืองรอสับ-ซักฟอก 

โดยเมื่อสภาลงมติให้ความเห็นชอบแล้วทางสภา และจะส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านสภาให้กับวุฒิสภาต่อไป ซึ่งวุฒิสภา
จะพิจารณาในวันที่ 21-22 ก.ย.เดือนกันยายน การเมืองจะลุกเป็นไฟ 
 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-513579 
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วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 

อดีต อนาคต ในความเป็นจริง ของผู้อาวุโส กับ ผู้เยาว์ ต่างกัน 
 

 
 

ไม่ว่าการปรากฏขึ้นของ”เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าการปรากฏขึ้นของ “นักเรียนเลว”  ไม่ว่าการปรากฏขึ้น
ของ”อาชีวะเพ่ือชาติ” ไม่ว่าการปรากฏขึ้นของ”ไทยภักดี”ล้วนน าไปสู่การเปรียบเทียบ 
เมื่อน าไปสู่การเปรียบเทียบก็เร่ิมตั้งแต่องค์ประกอบ ตามมาด้วยค าพูดและการแสดงออก องค์ประกอบของ”เยาวชน
ปลดแอก”เป็นอย่างไร องค์ประกอบของ “นักเรียนเลว” เป็นอย่างไร องค์ประกอบของ”อาชีวะเพ่ือชาติ”เป็นอย่างไร 
องค์ประกอบของ”ไทยภักดี”เป็นอย่างไร ในยุคแห่ง”โซเชียล มีเดีย” ไม่มีอะไรเป็นความลับ เห็นทั้งภาพ ได้ยินทั้งเสียง 
ยิ่งติดตามอ่านความรู้สึกทั้งในเชิงชื่นชมและเปรียบเปรย ยิ่งท าให้ภาพของ”เยาวชนปลดแอก”เด่นชัด ยิ่งท าให้”นักเรียน
เลว”มีที่ทางเหมือนๆกับ”อาชีวะเพ่ือชาติ”และ”ไทยภักดี” 
ฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนแห่ง”อนาคต” ฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนแห่ง”อดีต” 
  อย่าได้แปลกใจหากเสียงของ”เยาวชนปลดแอก”ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องสิ่งใหม่ อย่าได้แปลก
ใจหากเสียงของ”นักเรียนเลว”ต้องการพ้ืนทีที่แสดงอัตลักษณ์แห่งตน เพราะพวกเขาเป็น”เยาวชน” เพราะพวกเขา
เป็น”นักเรียน”จึงมองไปข้างหน้าเนื่องจากไม่พอใจในสภาพของปัจจุบัน ตรงกันข้าม เสียงจาก”อาชีวะเพ่ือชาติ”เสียง
จาก”ไทยภักดี”ด้านหลักเป็นเสียงที่ยืนยันในความสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยัน
ความชอบธรรมในการเป็น นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความหมายก็คือ ต้องการรักษาสภาพใน
ปัจจุบันให้คงอยู่ 

ความหมายก็คือ หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงต้องสูญเสีย สถานะอันเป็นความสมบูรณ์ความเพียบพร้อมที่มี
อยู่ พวกเขาต้องการรักษา”อดีต” และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง 
 เสียงท้ังหมดเป็นเสียงมาจากความเป็นจริง เพราะว่าความเป็นจริงของเยาวชนอดีตของเขาสั้นอย่างยิ่ง ขณะที่ความเป็น
จริงของผู้อาวุโสอดีตยาวนาน เมื่ออดีตยาวนาน อนาคตย่อมสั้น ขณะที่เมื่ออดีตสั้นอนาคตจึงยาวนาน คนหนึ่งจึงอยู่กับ
อดีต คนหนึ่งจึงอยู่กับอนาคต ต่อการเปลี่ยนแปลง คนหนึ่งต้องการ คนหนึ่งไม่ต้องการ 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_341766 
 

https://www.matichonweekly.com/column/article_341766


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

 
 

 

วันท่ี 31 สงิหาคม 2563 - 11:00 น. 

 “ประยุทธ์” โดดเดี่ยว กลางมรสุม พรรคร่วมแตกคอ-คุมเชิงต่อรองทุกวาระ 
 

 
 

รายงานพิเศษ 

อาฟเตอร์ช็อกหลังการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/2 เร็วกว่าที่คาด-มากกว่าที่คิด เม่ือ “กัปตันเรือ
แป๊ะ” ยืนหนึ่ง หลังพิงเชือก-ปัดป้อง “พายุหมัด” จากทุกทิศ-ทุกทางทั้งในสภาและนอกสภา 

พรรคฝ่ายค้าน-แนวต้านท าให้ “รัฐบาลวงแตก” แม้แต่พรรคพลังประชารัฐ เพราะกลุ่ม-ก๊กต่าง ๆ ไม่ได้เกาะ
เกี่ยวกันด้วยอุดมการณ์ แต่เป็น “ผลประโยชน์” เมื่อ “สมประโยชน์” จากการปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ก็แยกตัว-อยู่ใน
ที่ของตัวเอง เมื่อแตล่ะก๊วน-ก๊ก ถอยไปอยู่ในที่ของตัวเอง ไม่มีใครเป็นแนวต้าน-ไม่มีที่ที่เป็นจุดศูนย์รวม ออกรับหน้า-รับ
ศึกนอกพรรคให้รัฐบาล มรสุมทุกลูกจึงถล่ม-พุ่งรบไปที่ตัว “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยตรงซ้าย-ขวา 
ม็อบประชิด-จุดไฟไหม้บ้าน 

การชุมนุมของนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ดาวกระจาย-ยืดยื้อ “ตั้น-บี” ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ-พุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ กว่าจะรู้ตัวว่า “ไฟไหม้บ้าน” ต้องรอให้ “นักเรียนเลว” ประชิดหน้ากระทรวง เป่านกหวีด-ไล่ไปต่อแถว-รุกคืบ
อธิปไตยไซเบอร์จนเกือบเสียดินแดน “แกนน ากลุ่ม กทม.พลังประชารัฐ” วิเคราะห์อาฟเตอร์ช็อก-ก่อนออกศึกว่า 
“แฟลชม็อบ” ไม่ยืดเยื้อ เพราะ “สายป่านสั้น” การท าจัดตั้งม็อบต้องใช้เงินระดับพันล้านบาท 
“การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ควรปล่อยมือจากอ านาจ เพราะปล่อยไปแล้วไม่ได้กลับมาเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 
หรือไม่มีทางได้กลับมา 120 เปอร์เซ็นต์ แล้วจะปล่อยท าไม” 
“ศิษย์เก่าประชาธิปัตย์” ที่ได้ดิบได้ดีในพรรคพลังประชารัฐอีกรายใช้ “เคล็ดวิชา” ท าโพลส ารวจความนิยม โชว์ให้เห็น
ว่า ทุกพรรคคะแนนต่ าหมด ไม่เว้นแม้แต่พรรคพลังประชารัฐ จึงต้องท าแต้มให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ยืนฝ่ากระแสต้าน
สิบทิศ “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยชี้ขาดเสถียรภาพของรัฐบาล ทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่มีเวลาพิสูจน์ฝีมือ
เพียง 6-9 เดือน เพ่ือประคองรัฐบาลให้อยู่ครบเทอม 4 ปี” แกนน าพลังประชารัฐระบุ 
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เซตทีมโฆษกรัฐบาลตีปี๊บผลงาน 
การส่ง “อนุชา บูรพชัยศรี” ศิษย์เก่าประชาธิปัตย์-สมาชิกนอกไส้พลังประชารัฐ มาเป็น “โฆษกรัฐบาล” เพ่ือ 

“ตีปี๊บ” เศรษฐกิจของรัฐบาลที่อยู่ในช่วง “ดิ่งเหว” ถูกวีรกรรม “ยึดพรรค” กลบผลงาน “ตีตื้น” คะแนนนิยมในตัว 
พล.อ.ประยุทธ์ โดย “อนุชา” จะเซต “ทีมโฆษกรัฐบาล” ใหม่ เพ่ือ “แบ่งงาน” ในการแถลงข่าว ให้เป็น “ผลงานของ
รัฐบาล” ไม่ใช่ “ผลงานของพรรค” เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ-ไม่เกิดการแย่งซีน 
“มติ ครม.ของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ รองรัชดา (ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี) ไม่
จ าเป็นต้องแถลงคนเดียวก็ได้” 
“กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ก็ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดแค่ให้รองโฆษกรัฐบาล (ไตรศุลีไตรสรณกุล) ที่มา
จากพรรคภูมิใจไทยเป็นคนแถลงเท่านั้น” แกนน าก๊วน กทม.ที่ส่งนายอนุชาเข้าเส้นชัย-โฆษกรัฐบาลเซตฉาก-แสง-เสียง 
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้องหลังโควิด-19 จะเป็น “เดิมพัน” คร้ังส าคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ
มีคนตกงานกว่า 7 แสนคนในระบบที่ “ถูกลอยแพ” ไม่นับแรงงานนอกระบบ-คนหาเช้ากินค่ า ที่มีเงินชักหน้า-ไม่ถึงหลัง 
ธุรกิจเอสเอ็มอี-คนตัวเล็ก พ่อค้า-แม่ค้า ร้านตลาดต้อง “ล้มหายตายจาก” เป็น “ใบไม้ร่วง” จนกลายเป็นปัญหารุมเร้า
รัฐบาล และ “จุดเปลี่ยน” สถานะหัวหน้ารัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์  
วิกฤตเศรษฐกิจบนบ่า “บิ๊กตู”่ 

ทว่าการแก้ปัญหา เศรษฐกิ จ  “ รัฐมนต รี เศรษฐกิ จ ” ไม่ ได้มี ความหมาย เท่ ากับ  “ทีมที่ ปรึ กษา
นายกรัฐมนตรี” ทั้ง “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” ประธานขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจ-ศูนย์บริหาสถานการณ์เศรษฐกิจ 
(ศบศ.) ที่เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ-เป็นเงาของนายสุพัฒนพงษ์ แต่มี “ต าหนิ” ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ 
ขณะที่ขุนคลัง-ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถูก “รับน้อง” ไม่สามารถฝ่าด่านการเมือง-แต่งตั้งอธิบดี
ได้  ทั้ ง ๆ ที่มีความชอบธรรมในทางนิตินัย เพราะ  “สุพัฒนพงษ์ พันธ์ มีเชาว์” รองนายกรัฐมนตรี ก ากับ
กระทรวงการคลัง แต่ปล่อยให้ “สันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ล้วงลูก-แทรกแซงการแต่งตั้ง 
โยกย้ายอธิบดีกรมบิ๊ก “พล.อ.ประยุทธ์” จึงต้องออกมา “ยืนแถวหน้า” เป็น “หนังหน้าไฟ” ให้กับ “ทีมเศรษฐกิจที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี” ที่เป็น “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาฟเตอร์ช็อกระดับความสั่นสะเทือนรุนแรงที่สุด 
คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวันที่ยัง “ลูกผีลูกคน” โดยมีตัวเร่ง
จากระเบิดเวลา “เรือด าน้ า” ที่ “พล.อ.ประยุทธ์” สวมหมวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกใบต้องยืน “แลก
หมัด” กับพรรคฝ่ายค้าน-เพ่ือไทยที่อาจจะท าให้ “กระแสตีกลับ” แปรผันตามวิกฤตเศรษฐกิจ-ปากท้อง 
สามมิตรเกียร์ว่าง 

ประกอบกับการใส่ “เกียร์ว่าง” ของแกนน า “สามมิตร” สมศักดิ์ เทพสุทิน-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กบดาน-หลบ
ฉากการเมืองร้อน “ลดบทบาท” หลัง อกหักจากเก้าอ้ีพลังงาน-ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า “สุริยะ” คีย์แมนส าคัญที่เคยฝาก
ผลงานรวบมือ-รวมเสียง งูเห่า-ฝากเลี้ยงจากพรรคฝ่ายค้าน-เพ่ือไทย จนท าให้รัฐบาลยืนเหนือน้ า กลับนอน “จ าศีล” 
เป็น “เสือซ่อนเล็บ” เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลในสภา 500 ที่เหนือน้ า 275 เสียง โหวต 100 คร้ัง ชนะ 100 คร้ัง หาก
ถึงเวลา “ยกมือโหวต” อาจจะต้อง “จ่ายหนัก” และต้องใช้บริการหลักของ “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ส่วน “อนุชา นาคาศัย” รัฐมนตรีประจ าส านายกรัฐมนตรี หลังได้รับต าแหน่ง 
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“เสนาบดี” ใน ครม.ประยุทธ์ 2/2 สมใจ-แต่กลับชะลอบทบาทเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้อง “ประสานสิบทิศ” 
ประคองพรรครัฐบาลให้ไปตลอดรอดฝั่ง เวลา “เสี่ยแฮงค์” หมดไปกับการลงพื้นที่อย่างขะมักเขม้น  

ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ผู้บริโภค ฉลาดซื้อประหยัดใช้” ที่ห้อง
ประชุมบริษัท ยูมี พลัส กรุ๊ป จ ากัด อ.เมืองสมุทรสาคร 

 22 สิงหาคม 2563 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ ที่
สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

24 สิงหาคม 2563 เป็นประธานเปิดโครงการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการด าเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองพ้ืนที่จังหวัดระยอง ที่ร้านค้าชุมชนประชารัฐ ต.กระแสบน หมู่ที่ 14 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
ส่วน “ก๊วนธรรมนัส-นฤมล” กลายเป็น “คู่ดูโอ้” แห่งวงการ เดินสายลงพ้ืนที่ภาคเหนือ-รักษาฐานเสียง ภายใต้
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยสร้างชาติระดับจังหวัด เตรียมรับมือ “อุบัติเหตุทางการเมือง” ที่อาจจะเกิดข้ึน 
ปชป.-ภูมิใจไทย ตีตัวออกห่าง 

ขณะที่หนังม้วนยาว-สงครามการแก้รัฐธรรมนูญ “พล.อ.ประยุทธ์” ถูก”โดดเดี่ยว” จากทุกพรรคการเมือง 
แม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐ เพราะไม่สามารถฝ่ากระแสแนวต้านของรัฐบาลได้  รวมถึงการ “เอาตัวออกห่าง” ของ
พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย ที่พร้อมจะกระโดดลงจาก “รัฐนาวา” ที่มี “พล.อ.ประยุทธ์” เป็น 
“หัวเรือใหญ่” ได้ทุกเมื่อ ไปโหนท้ายเรือล าใหม่-แย่งถือธงน าแก้รัฐธรรมนูญ 
พล.อ.ประยุทธ์จึงถูกโดดเดี่ยว สารพัดก๊กในพลังประชารัฐหน่ายหนี พรรคร่วมรัฐบาล ประชาธิปัตย์ -ภูมิใจไทย กับ 
10 พรรคจิ๋ว “เอาตัวออกห่าง” รอกระโดดลงจากเรือแป๊ะ-ทิ่มหัวรัฐนาวา 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-513585 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-513585
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บทความ 

 
31 สิงหาคม 2563 

'เพื่อไทย-ก้าวไกล' แตกหัก แก้ รธน. แยกทางกันเดิน 
 

 

  
ปมแก้รัฐธรรมนูญเปิดแผลให้ “ฝ่ำยค้ำน” ร้ำวหนัก ศึกระหว่ำงพรรคเพื่อไทย (พท.) กับพรรคก้ำวไกล (กก.) ฟำด
ฟันกันปมกำรแก้ไขมำตรำ 272 

ซึ่งให้อ านาจ ส.ว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี ฝั่ง “ค่ายสีแดง” มองว่าหมุดหมายใหญ่ที่สุดคือการแก้ไขมาตรา 256 
เพ่ือเปิดทางให้มี ส.ส.ร. หลังจากนั้นเป็นอ านาจ ส.ส.ร. ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ขณะที่ “ค่ายสีส้ม” หวาดระแวงว่าหากการท างานของ ส.ส.ร. ถูกยากลาวออกไป จนท าให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญเสร็จช้า อาจจะเปิดช่องให้ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม พลิกเกมเล่น
ฉวยโอกาส “ยุบสภา” เสียก่อน อาจจะท าให้ “ฝ่ายค้าน” ตกเป็นรองอีกครั้ง เพราะ ส.ว. ยังมีอ านาจในการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีอยู่ 

โดย “แกนน า-ส.ส.” พรรคเพื่อไทย ไม่เชื่อว่า “บิ๊กตู”่ จะเร่งเกมยุบสภา เพราะตามไทม์ไลน์ “บิ๊กตู”่ ต้องการ
อยู่ครบวาระ 4 ปี แต่ “แกนน า-ส.ส.” พรรคก้าวไกล และ “คณะก้าวหน้า”อยู่ในอาการหวาดระแวง เพราะมีบทเรียน
มาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด ที่โดน  “ส.ส.เพ่ือไทย” พูดลากยาว กินเวลาอภิปรายจนไม่สามารถ
ซักฟอก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ จนถูกมองว่าเป็นเกม “ปาหี”่ 

ล่าสุดมีความพยายามล็อบบี้ให้ “เพื่อไทย” ออกมติพรรคเสียใหม่ กลับล าจากเดิมที่มีมติ 99.99% ให้กลับมา
ยึดแนวทางเดียวกับ “ก้าวไกล” แต่เสียงส่วนใหญ่ภายใน “เพื่อไทย” ไม่เอนเอียงตาม ที่ส าคัญ ส.ส.เพ่ือไทย อยากอยู่ใน
ต าแหน่ง ส.ส. ให้ครบวาระมากกว่าจะร้าวให้สถานการณ์เดินเข้าสู่โหมดแตกหัก 

ขณะที ่“เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ก็ยังเห็นว่า
ควรเปิดช่องให้ ส.ว. ได้ร่วมแรงแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร. เสียก่อน หากตั้งป้อมจะท าลายล้างกันจะ
ไม่ได้รับความร่วมมือ 

ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ธนาธร-ปิยบุตร” ที่มั่นใจว่า “พลังนักศึกษา” จะร้าวให้สถานการณ์เดินถึงจุดแตกหัก จึง
ต้องเร่งบีบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ไม่ให้ ส.ว. มีอ านาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป เพราะหาก
ปล่อยไว้โอกาสอาจจะไม่มีให้กลับมาแก้ไขอีกแล้ว 
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เมื่อ “เพื่อไทย” - “ก้าวไกล-คณะก้าวหน้า” ยังเปิดขัดแยง้ ท าให้มีมือดีลชื่อ “เสี่ยอ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย ที่
ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน สวมวิญญาณคนเดือนตุลาฯ ที่ตื่นตาตื่นใจกับ “พลังนักศึกษา” ว่าจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของ
การเมืองไทยได้ จึงขอรับอาสา-รับปาก “ก้าวไกล-คณะก้าวหน้า” หวังกล่อมให้ “เพ่ือไทย” เอาด้วยกับการแก้ไขมาตรา 
272 

แต่ยี่ห้อ “ภูมิธรรม” แค่เอ่ยปากคน “เพื่อไทย” ตั้งป้อมยี่แล้ว ไม่เอาด้วยกับที่ไปรับจ๊อบ “ก้าวไกล-คณะ
ก้าวหน้า” ตีตกข้อเสนอไม่ขอทบทวนมติ 99.99% มั่นใจกลไกของ ส.ส.ร. มาท าหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ชั่วโมงนี้ “เพื่อไทย” - “ก้าวไกล-คณะก้าวหน้า” แยกกันเดินอย่างชัดเจน 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895819?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895819?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895819?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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31 สิงหาคม 2563 

สมรภูมิ 'การเมือง' บนออนไลน์  รัฐบาลพ่ายศึกชิงมวลชน? 
 

 

  
สมรภูมิกำรเมืองต ำรำเก่ำ มีแค่เวทีรัฐสภำ และบนถนน แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โลกโซเชียลมีเดียกว้ำงขวำงไร้
พรมแดน เข้ำถึงประชำชนจ ำนวนมำก ที่ส ำคัญเข้ำถึงได้ง่ำยนิดเดียว หำกตีโจทย์แตก รู้ว่ำ “ประชำกรโซเชียล
มีเดีย” ต้องกำรอะไร 

ท าให้ทุกองคาพยพของ “การเมือง” ต้องระดมขุนพลฝีมือดีมาลุย “การเมืองบนโซเชียลมีเดีย” แต่ใช่ว่าทุก
พรรคการเมืองจะประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะฝั่งที่กุมอ านาจรัฐ เรื่องที่พลาดมักจะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจนแทบตั้ง
รับไม่ทัน     
ตรวจยุทธศาสตร์ออนไลน์นายกฯ 

เช่นเดียวกับรัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่พยายามปรับ
รูปแบบการสื่อสารหลายครั้ง แต่ยังไม่โดนใจชาวโซเชียลมีเดีย แม้ช่วงปลาย คสช.จะเปิด  "เพจประยุทธ์ จันทร์
โอชา Prayut Chon-o-cha” โดยมียอดกดติดตามกว่า 912,392 คน แต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่กลับมีกลุ่มเสียดสีมากกว่า
กองเชียร์ 

ยุทธศาสตร์ออนไลน์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ขับเคลื่อนจาก "เพจประยุทธ์ ” เอง เพราะยังกังวลเรื่อง
ภาพลักษณ์ การโพสต์ของเพจประยุทธ์จึงเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้องาน ไม่เน้นการตอบโต้ทางการเมือง แต่การโพสต์ก็ยัง
ถือว่าน้อยมาก หากเทียบกับเพจของนักการเมืองรายอื่น 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล ยังใช้  “เพจไทยคู่ฟ้า” ซึ่งมียอดกดติดตาม 320,456 คน มีการ
ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล และโพสต์ข้อความเชิงบวกให้กับรัฐบาลจ านวนมาก เพจดังกล่าวส านักโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานจัดท าขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีเพจพันธมิตรที่จะเอาไว้ตอบโต้ในประเด็นทางการเมือง เช่น เพจลุงตู่ตูน มียอดติดตาม 68,139 
คน 

เพจลุงตู่มาแว้วๆๆๆ มียอดติดตาม 107,967 คน โดยเนื้อหาการโพสต์จะเน้นประชาสัมพันธ์ผลงาน พล.อ.
ประยุทธ์ และรัฐบาล และจะตอบโต้ประเด็นทางการเมืองเฉพาะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกขั้วตรงข้ามโจมตี 
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ถึงแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะมีเพจของตัวเอง ผนึกก าลังกับเพจพันธมิตร และ “นักรบไซเบอร์” ที่คอยกดไลค์-กด
แชร์ แต่ก็ยากที่ต่อสู้กับ “ขั้วตรงข้าม” 
พปชร.งานสื่อสารไร้เอกภาพ 

ฟากฝั่ง “พลังประชารัฐ” ที่เป็นพรรคแกนน าจัดตั้งรัฐบาล การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารจากโซเชียลมีเดีย 
ดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของพรรคอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันเพจเฟซบุ๊คของพรรค มีผู้ติดตาม 265,397 คน ส่วนทวิต
เตอร์ ที่ถือว่าเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดช่องทางหนึ่งของกลุ่มการเมือง โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล แต่ส าหรับ
พลังประชารัฐ มีบัญชีผู้ใช้งานติดตาม เพียง 3,451 รายเท่านั้น และโพสต์ล่าสุด ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 10 เม.ย.2563 

สะท้อนให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์โซเชียลมีเดียของพลังประชารัฐอ่อนแอ นั่นก็ด้วยหลายเหตุปัจจัย อาทิ ความไม่
ลงรอยของคนในพรรค ต่างแย่งเค้กช่วงชิงดูแลงานในส่วนนี้ นับตั้งแต่ตั้งพรรคใหม่ๆ และช่วงหาเสียง มีแกนน าพรรค
สายกทม.คนหนึ่งรับหน้าที่ดูแล แต่แบกรายจ่ายหลักล้านไม่ไหว และเลขาธิการพรรค ที่ดูแลงานภายใน ก็ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณสนับสนุน จนแกนน าคนดังกล่าวต้องทิ้งงานนี้ของพรรคไป ก่อนที่แกนน ากลุ่มดาวฤกษ์คนหนึ่ง จะเข้ามารับ
ช่วงดูแลต่อ พร้อมกับภารกิจปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้พรรค รวมถึงปกป้องพรรคและ 
โจมตีขั้วตรงข้าม แต่ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร คนที่ติดตามการเมืองคงเห็นความแตกต่างได้ไม่ยาก 

เมื่อดูความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คของพรรค ที่เน้นการน าเสนอเนื้อหาสาระแนวรูทีน หรืองานประจ าของ ส.ส. 
เช่น ส.ส.คนไหนลุกข้ึนหารือ หรืออภิปรายในสภา การลงพ้ืนที่ของ ส.ส. พบปะชาวบ้าน ท าบุญ แจกสิ่งของ เป็นต้น โดย
แทบจะไม่มีเนื้อหาที่มีสาระส าคัญที่สร้างผลกระทบวงกว้างอย่างแท้จริง และไม่มีการจับประเด็นที่ผู้คนในสังคมมี
ความรู้สึกร่วม 

ขณะที่ทีมโฆษกของพรรค ขณะนี้ก็ยังเหมือนพายเรือในอ่าง หาเอกภาพยังไม่เจอ หายุทธศาสตร์การสื่อสาร
ยังไม่ได้ เพราะต่างคนต่างสาย ต่างที่มา จากการเป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพรรค มากกว่าจะแท็กทีมท างานเพื่อ
พรรค โดยทีมโฆษกพรรคบางคนยังคงเข้าใจว่า มีหน้าที่พรีเซ็นผลงานตัวเองเท่านั้น 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์โซเชียลของพลังประชารัฐ จึงเป็นไปอย่างไร้เอกภาพ เพจเฟซบุ๊คของพรรคที่มีทีมงานของ
เลขาธิการพรรคคนปัจจุบันดูแล ทวิตเตอร์ซึ่งมีแกนน ากลุ่มดาวกฤกษ์คนหนึ่งดู แล แต่ไม่มีความเคลื่อนไหว ไม่ต่างกับ
เว็บไซต์ของพรรคก็ปล่อยให้ล่มไม่เป็นท่า 

 
 
 

ปชป.เลิกโต้ เน้นโชว์ผลงาน 
“พรรคประชาธิปัตย์” ในมือของ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เป็นหัวหน้าพรรค อยู่ในช่วง “ปชป. เปลี่ยนผ่าน” ไปเกือบ
ทุกด้าน ไม่เว้นแต่กลยุทธ์นโยบายหาเสียงที่อยู่ในทุกแพลตฟอร์มของพรรคประชาธิปัตย์ กลายเป็นอีกหนึ่งเวทีส าคัญที่
ทีมยุทธศาสตร์พรรคก าหนดให้เป็นแนวหน้าทางการเมือง 

โดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดตามในเฟซบุ๊คพรรคประชาธิปัตย์ นับจนถึงขณะนี้มีมากกว่า 8.1 แสนคน ขณะที่ “ทวิต
เตอร์” มีฟอลโลเวอร์อยู่ที่ 6.2 หมื่นคน ท าให้เวทีสังคมออนไลน์ เป็นหนึ่งในเวทีโชว์ของจากผลงาน 7 รัฐมนตรีของ
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พรรค โดยเน้นความเคลื่อนไหวของ “จุรินทร์” ในการท าหน้าที่ รมว.พาณิชย์ ไปจนถึงการลงพ้ืนที่ต่างจังหวัดในหมวก
หัวหน้าพรรค 
“แพลตฟอร์ม” ของประชาธิปัตย์ ถูกยกเครื่องรูปแบบการสื่อสารใหม่ทั้งหมด หลีกเลี่ยงประเด็นตอบโต้ทาง
การเมือง ซึ่งแตกต่างจากยุคที่ผ่านมา แต่จะใช้ในกรณีประเด็นส าคัญท่ีมาจากมติพรรค หรือค าให้สัมภาษณ์ของจุรินทร์
ที่เป็นจุดยืนส าคัญของพรรคในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงคลิปวีดิโอการอภิปรายจาก ส.ส.ของพรรคในสภาฯ 
ในประเด็นแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

ส่วนสมรภูมิการเมืองบน เพ่ือสร้างฐานคะแนนความนิยมในแพลตฟอร์มออนไลน์ ถูกเน้นไปที่ผลงานของพรรค 
จุดพลุไปท่ีนโยบาย “ประกันราคาสินค้าเกษตรกร” ซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงของพรรค บนสโลแกน “ท าได้ไว ท าได้จริง” 
ตั้งแต่เลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ต่อยอดมาถึงโครงการส าคัญในกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ “พาณิชย์ลดราคา” เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด 
ภูมิใจไทย เข้าไม่ถึงคนรุ่นใหม่ 

“พรรคภูมิใจไทย” ใช้เพจคนภูมิใจไทยในเฟซบุ๊คซึ่ง มียอดกดติดตาม 103,452 คน เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการลง
พ้ืนที่ของ รัฐมนตรี-ส.ส. ของพรรค พร้อมคลิปตัดต่อค าอภิปรายในสภา ขณะที่เพจพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ 
แทบจะกลายเป็นเพจร้าง เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ มีการแชร์โพสต์ครั้งล่าสุดตั้งแต่ พ.ค.2561 และมียอด
ติดตามเพียง 2,634 ขณะที่เพจ Ringside การเมือง ที่ระบุว่า เป็นนักการเมือง มียอดติดตาม 121,937 คน ที่เน้นการ
แชร์ข่าวหัวหน้าพรรค และแกนน า 
       และท่ีผ่านมา “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ใช้เพจของตัวเองที่ “อนุทิน ชาญ
วีรกูล” เคลื่อนไหวตอบโต้ทางการเมือง แต่ต้องปิดตัวไปภายหลังโดนถล่มในการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนช่วงสถานการณ์
โควิด-19 

แม้ภูมิใจไทยจะพยายามชูนโยบายคนรุ่นใหม่ และพยายามผลักดัน ส.ส.รุ่นใหม่ ให้ขึ้นมามีบทบาท แต่
แพลตฟอร์มท่ีจะสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่ยังไม่โดนใจ 
ก้าวไกล ใช้สื่อออนไลน์ท างาน 

ส าหรับ “พรรคก้าวไกล” โดดเด่นในการใช้สื่อออนไลน์มาตั้งแต่ยุค “พรรคอนาคตใหม่” น ามาต่อยอด
ความส าเร็จ โดยเพจของพรรคก้าวไกล มียอดติดตาม 252,587 คน โดยส.ส.ของพรรคเกือบทุกคนต่างใช้สื่อออนไลน์
เพ่ือการท างานการเมืองในสภา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1.การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการท างานของส.ส.ในแต่ละคณะกรรมาธิการ โดยส.ส.ที่ท างานในคณะกรรมาธิการใด
ก็จะน าผลการประชุมมาเปิดเผยผ่านสื่อออนไลน์ 
2.การตอบโต้ประเด็นทางการเมือง ซึ่งจะมีส.ส.ฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ท าหน้าที่ปะฉะดะและ  
3.การแถลงจุดยืนของพรรคก้าวไกลในแต่ละประเด็น ที่ส าคัญได้มีการเพ่ิมกลยุทธ์การไลฟ์สดขึ้นมาเพ่ือผู้สนับสนุนของ
พรรคได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในประเด็นส าคัญ โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมาธิการในเรื่อง
ส าคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ 
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ปัจจุบันส.ส.พรรคก้าวไกลที่เคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์สม่ าเสมอในเวลานี้ มีด้วยกันอย่างน้อย 3 คน 1.อมรัตน์ โชคป
มิตต์กุล หรือ ‘เจี๊ยบ นครปฐม’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งถ้าใครติดตามจะพบว่าเป็นส.ส.คนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นวิจารณ์
การท างานของนายกฯ อย่างตรงไปตรงมา พร้อมประโยคหยิกรัฐบาลแบบแสบๆคันๆ 
2.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ได้รับการสถาปนาเป็นหนึ่งในดาวสภา มาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่
ผ่านมา ส.ส.ฝีปากกล้ารายนี้เน้นแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ที่มีความถี่ค่อนข้างมากต่อวัน โดยจะเน้นการวิพากษ์
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาและความม่ันคงของรัฐบาล 
3.รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปัจจุบันเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการกกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน โดยแต่
ละสัปดาห์ ‘โรม’ จะเชิญชวนให้ประชาชนส่งประเด็นปัญหาที่อยากให้คณะกรรมาธิการฯแก้ไขมาเป็นระยะ 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895815?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
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