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 วิกฤติเศรษฐกิจ ในช่วงเผชิญกับการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 หลายคนพูดถึงไปในทางเดียวกันว่า ต้องมี

การเปล่ียนแปลงมากมายชนิดท่ีลบล้างของเก่าท่ีไม่เข้าท่า ท�

ซ�า้ๆ ไม่ก้าวหน้าทั้งหลาย ก็จะถูกผลักออกไป และขณะ

เดียวกัน ก็ถูกบีบให้ต้องปรับตัวอยู่กับโลกใหม่ที่มีสิ่งใหม่ให้

ต้องท�ชนิดที่ไม่ท�ก็ไม่ได้ ที่เรียกว่าวิถีชีวิตใหม่ หรือ New 

Normal ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม

 ดงู่ายๆ การเรยีนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีท�ท่า

ว่าจะออนไลน์ (online) กนัมานานแล้ว แต่เมือ่โลกเผชิญ

กบั COVID-19 เรือ่งเรยีนทางไกลและเรยีนทางออนไลน์ ก็

สามารถท่ีจะท�ได้ทันที กระท่ังระดบัเดก็เล็ก ประถม และ

มธัยมศกึษาภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้อง

ปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบท่ีใช้ท้ัง

การเรียนผ่าน TV แบบครูตู้ การเรียนออนไลน์ และการ

เรียนในช้ันเรียนปกต ิ ซึง่ต้องจดัความพร้อมท้ังตวัเดก็ ตวัครู 

และสถานท่ีเรยีน ท้ังน้ี ผูป้กครอง พ่อแม่ ต้องเข้ามาอยูใ่น

ความปกตใิหม่น้ีด้วยเช่นกนั

 แนวโน้มการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตัวเองมีสูงข้ึน ซึ่ง

โรงเรียนไทยหรือสังคมไทยไม่คุ้นเคย หากแต่ถนัดในทางให้

เด็กพึ่งพาครูหรือขึ้นต่อครูในทุกมิติ เด็กไทยเมื่อเติบโตจึงยัง

พ่ึงพาหรอืท�ตามผูใ้หญ่หรอืผูอ่ื้นท่ีมอิีทธิพลกว่า การเรียนรู้

แบบพ่ึงพาตัวเองภายใต้ข ้อจ�กัดของสถานการณ์และ

ทรัพยากร จึงเป็นเรื่องท้าทายให้ “คิด” ที่จะออกจากการ

เรยีนรูแ้บบเดมิๆ สู่การค้นหาและแสวงหาการเรียนรูแ้บบใหม่ 

ชนิดที่ท�ให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้มากขึ้น

 New Normal หรือความปกติใหม่ เกิดขึ้นแน่นอน
ในยุคโลกาภิวัตน์ นี่คือการพึ่งพาตนเองของประเทศต่างๆ 

ท่ีมากยิ่งข้ึน เพราะวิกฤติครั้งน้ีได้ฉายภาพตัวอย่างจาก

ความไม่สามารถพ่ึงพาตนเองของประเทศท่ีเกิดข้ึนในท่ีอ่ืนๆ 

ได้เต็มที่เมื่อเกิดวิกฤติแบบแพร่กระจาย

 แต่ละประเทศต้องกลับมามองศักยภาพของตนเอง 

ท้ังความมั่นคงของการพัฒนามนุษย์ อาหาร ยา และ

เทคโนโลย ีซึง่ไม่ต้องอะไรอ่ืนไกล เพียงเรือ่งยาและเครือ่งมอื

ป้องกนัการตดิเช้ือโรค COVID กอ็ลหม่านไปท่ัวโลกแล้ว เมือ่

ความต้องการบริโภคส่ิงของเครื่องใช้ดังกล่าวไม่สามารถท่ี

จะพ่ึงพาตนเองได้ทันกาล ท�ให้ประเทศต่างๆ ประสบปัญหา

กรกฎาคม 2563

  ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
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ในการบริหารจัดการและเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสที่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

 รฐับาล คณะผูบ้รหิารประเทศ จงึควรเห็นความส�คญั

ของการพึ่งตนเอง การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 

“พ่อหลวง” หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ตรัสพร�่าสอนปวง

ชนชาวไทยอยู่เสมอ

 เริ่มจากเศรษฐกิจพอเพียง หรือการพึ่งพาตนเองให้

ได้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัจจัย 4 ที่จ�เป็นแก่การ

ด�รงชีพ ซึ่งพิจารณาให้ดีแล้วฐานด้านเกษตรกรรมน�มาสู่

ปัจจัย 4 ได้แน่นอน และเป็นส่ิงท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 ได้

ทรงน�ให้คิดและปฏิบัติมาตลอดรัชกาล  เมื่ อมีป รัชญาเป ็นห ลัก ให ้ยึด 
รัฐบาลต้องมีนโยบายให้ชัด จากนั้นก็
สามารถก�าหนดแนวทางและเป้าหมาย
ทั้งการวิจัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านเกษตรกรรม พีน้่องคนไทยส่วนใหญ่
อยู่ในภาคเกษตรกรรม ผู้เรียนส่วนใหญ่
ก็อยู่ในภาคเกษตรกรรม  การพัฒนา 
ฐ า น ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ป สู ่ เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรมให้ชัดเจน ก็จะน�าไปสู่การ
สร้างคน สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ ให้
เ กิ ด ขึ้ น ไ ด ้ ตั้ ง แ ต ่ ต ้ น ท า ง ที่ ชุ ม ช น
เกษตรกรรม สู่ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม

 โลกในยุคโลกาภิวัตน์ บังคับให้เราปรับเปลี่ยนด้วย

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ และพร้อมๆ กับที่ต้อง

เผชิญกับวิกฤติแบบแพร่กระจายไปท่ัวโลกของเช้ือไวรัสสาย

พันธุ์ใหม่ COVID-19 ยิ่งย�้าเตือนให้เราหันกลับมาหาตัวเรา

เองให้มากข้ึน ด้วยการเสริมจุดแข็งท่ีเรามี ขจัดจุดอ่อน

อย่างกล้าหาญ ดแูลบ้านเราให้มัน่คง ให้มกีนิ มอียูใ่ห้มากพอ 

คือ การเสริมความแข็งแกร่งจากภายในของเราเอง

 การพึ่งพาตนเองจากภายในประเทศ คือ โอกาส 

ทางรอด และคือท่ีพักพิงท่ีพ่ึงพาของคนไทยด้วยกันเอง 

ทุกคน

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ผูอ้�นวยการ สถาบันนโยบายศึกษา

https://www.tkvariety.com/

http://www.greenlifeplusmag.com/archives/8086

การเรยีนรูแ้บบพึง่พาตวัเอง
ภ า ย ใ ต ้ ข ้ อ จ� า กั ด ข อ ง
สถานการณ์และทรัพยากร 
จึงเป็นเรื่องท้าทายให้ “คิด”
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ไทยไม่พบคนติดโควิดในประเทศ 36 วันต่อเนื่อง

ยกเลิก ‘เคอร์ฟิว’ ตั้งแต่ ‘ห้าทุ่ม’ 14 มิ.ย.

ครม. ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ปลดล็อกเฟส 5 

กิจกรรมที่อนุญาตหลัง ‘ผ่อนปรนเฟส 4’ 15 มิ.ย. 

ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน 

สภาผ่าน 3 ‘พ.ร.ก.’ กู้เงิน วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

สภารับหลักการ พ.ร.ก.โอนงบฯ พร้อมตั้ง กมธ.

วิสามัญ 49 คน

‘ศบค.’ ไฟเขียว 6 กลุ่มต่างชาติ เข้าประเทศไทยได้

ให้อากาศยานน�าผูโ้ดยสารเข้าไทยได้บางส่วน 1 ก.ค.

ไทย ติด 1 ใน 14 ชาติ ‘EU’ อนุญาตให้เดินทางเข้า

ประเทศได้แล้ว

กลาโหม-สธ.ส�ารองห้องพัก เป็น State Quarantine 

9,000 ห้อง 

สั่งเพิ่ม 500 บาทให้ ‘อสม.’ รพ.สต. ได้ 2 แสนบริการ

ประชาชน

เงินเยียวยาถึงมือเกษตรกรแล้วกว่า 7 ล้านราย 

รบ. ช่วยเกษตรกร 4 แสนราย มีที่ดินท�ากิน ธนาคาร

ไม่เสี่ยงหนี้สูญ

ครม. อัดงบฯหมื่นล้านช่วยชาวไร่อ้อยฤดูการผลิต 

ปี 2562/2563

ครม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม 40 บาท/ห้อง/ปี

โพลเผย ‘คนไทย’ ตกงานมเีงินส�ารองอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดอืน

ครม. ผ่อนปรน ‘แรงงานต่างด้าว’ ท�างานในไทยถงึ 31 ก.ค.

ปรับลดอัตราภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 90%

ครม. อนุมัติไทยเที่ยวไทย 3 แพ็คเกจ

ครม. อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ-เยียวยา-ชดเชย 

ผลกระทบ ‘โควิด’

ครม. เห็นชอบร่าง กม.ทรมาน-บคุคลสญูหาย คุ้มครอง

สิทธิประชาชน

เตรียมแผน ‘ทราเวล บับเบิ้ล’ จับคู่ประเทศเพ่ือการ

ท่องเที่ยว

นิวนอมอล หลังควบคุมโควิด-19 ได้ 

1 ก.ค.! ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal

สภาฯ ตัง้ 49 กมธ.วสิามญัศกึษาผลกระทบลงนาม CPTPP

พปชร. ได้ กก.บห. ใหม่ แทนชุดเก่าลาออก 

ศาล รธน.รับวินิจฉัยคุณสมบัติ ‘ธรรมนัส’ ปมต้องค�า

พิพากษาคดียาเสพติด

ปฏิรูปกองทัพ! ครม. ไฟเขยีวเคาะเกณฑ์ ‘ลดยศ-ต�าแหน่ง’ 

ทางทหาร

ประกาศกรมเจ้าท่า ห้ามดื่มเหล้าในท่าเรือ-บนเรือ

โดยสารสาธารณะ 

‘คณะก้าวหน้า’ เปิดตัว ‘Common School’ 

เปิดตัวกลุ่ม ‘CARE’!!! ชูธง ‘คิดเคลื่อนไทย’

กกต. เผย ‘ปชป.’ มีสมาชิกพรรคมากที่สุด 

ยดึ ‘อาวสุงคราม-ระเบดิ’ ลอ็ตใหญ่ โยงกลุ่มเคลือ่นไหว

การเมือง

‘พรรคกล้า’ รับหนังสือรับรอง กกต. 

ฎกีาพพิากษายนื สัง่คุก ‘4 แกนน�า นปช.’ ไม่รอลงอาญา

ไม ่พบคนติดโควิดในประเทศ 36 วันต ่อเน่ือง

กรกฎาคม 2563
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 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน

ประเทศไทยดีอย่างต่อเน่ือง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2563 ในประเทศยังคงไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา

ถงึ 36 วัน ผูต้ดิเช้ือล้วนเดนิทางมาจากต่างประเทศและ

อยู่ระหว่างการกักตัวเฝ้าระวังในศูนย์ที่รัฐจัดเตรียมไว้ 

 ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2563 “ศูนย์ข้อมลูโควิด-19” 

รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน

ประเทศไทย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,171 ราย ป่วยเพิ่ม 

2 ราย ก�ลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 57 ราย หายแล้ว 

3,056 ราย รวมยอดผูเ้สียชีวิตสะสมยงัคงเดมิท่ี 58 ราย 

 ส�หรับสถานการณ์โควิด-19 ท่ัวโลก มีผู ้ติด

เชื้อรวมทั้งสิ้น 10,407,855 ราย เสียชีวิตรวม 508,077 

ราย โดยบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรง

ท่ีสุดในละตนิอเมรกิารายงานพบผูป่้วยใหม่ 30,476 ราย

ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้จ�นวนผู้ป่วยสะสมสูง

ถึง 1,344,143 ราย ทั้งยังพบผู้เสียชีวิตใหม่ 552 ราย 

ดนัยอดสะสมให้อยูท่ี่ 57,622 ราย ท�ให้บราซลิข้ึนแท่น

อันดับที่ 2 ของโลกทั้งในแง่ยอดผู้ป่วยและยอดผู้เสีย

ชีวิตจากโควิด-19 โดยเป็นรองเพียงสหรัฐฯ

ยกเลิก ‘เคอร์ฟิว’ ตั้งแต่ ‘ห้าทุ่ม’ 14 มิ.ย.
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจา

นุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อก�หนดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ในวันที่ 12 มิถุนายน ให้ยกเลิก “เคอร์ฟิว” มาตรการ

ห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 

23.00-03.00 น. โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 15 มถินุายน 

2563 เป็นต้นไป

 อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกนัโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะ

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะ

ห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่าน

แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ

ครม.ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ปลดล็อกเฟส 5 
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มมีตเิห็นชอบต่ออายกุารประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ 

ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2563 ตาม

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ชุดใหญ่

เสนอ นอกจากนี้ยังเห็นชอบผ่อนปรนมาตรการระยะ 5 

ได้แก่ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

หรือ สถาบันการศึกษา โดยจะมีการเปิดทั้งหมดทั้งของ

รัฐ-เอกชนในวันท่ี 1 กรกฎาคมน้ี  ห้างสรรพสินค้า 

ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ให้เวลาเปิด/ปิดการ

ด�เนินกิ จการได ้ ตามความเหมาะสมของ พ้ืน ท่ี 

ศูนย์การค้าควรปิดเวลา 22.00 น. และร้านสะดวกซื้อ

สามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมง สถานบันเทิง ผับ บาร์

คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต 

ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่อนุญาตหลัง ‘ผ่อนปรนเฟส4’ 15 มิ.ย. 
 วันท่ี 12 มถินุายน 2563 นพ.ทวีศลิป์ วิษณโุยธิน 

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

แถลงถึงมาตรการผ่อนปรนท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 

15 มิถุนายน 2563 หลังยกเลิกเคอร์ฟิว ดังนี้

1. ให้ใช้สถานท่ีของสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการ

เรียนการสอนหรือการฝึกอบรม ในโรงเรียน 

สถาบันหรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ 

โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา โรงเรียนท่ี

มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ส่วนการเปิดการเรียน

และรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามท่ี ศธ. 

หรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องก�หนด

2. ให้ผ่อนคลายการด�เนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

และการด�าเนินชีวิต ในการจัดการประชุม  

การอบรม การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ 

การจัดแสดงสินค้า ที่จัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง

นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมต่างๆ 

ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์

ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือใน

สถานที่อื่นๆ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ 

สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานท่ีบรกิารดแูล สถานที่

พ�นักอาศัย หรอืสถานสงเคราะห์อ่ืนๆ แบบรายวัน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กองถ่ายภาพยนตร์

ด�าเนินการได้โดยไม่เกิน 150 คน และมีผู ้ชม 

ไม่เกิน 50 คน 

3. สามารถบริ โภค เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล ์ ใน

ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม โดยงดกิจกรรม

ส่งเสรมิการขาย แต่ยกเว้นสถานบรกิาร ผบั บาร์ 

และคาราโอเกะ

4. ให้ออกก�ลังกาย ท�กิจกรรมการดูแลสุขภาพ

หรอืออกก�ลังกาย เช่น อบตวั อบสมนุไพร อบไอน�า้

แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปาหรือนวดแผนไทย 

ยกเว้นในสถานอาบ อบ นวด
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ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน 
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สภาความมั่นคง

แห่งชาติ (สมช.) ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในพ้ืนท่ี 

3 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อไปอีก 3 เดือน (คร้ังท่ี 60) 

ตั้งแต่ 20 มิถุนายน -19 กันยายน 2563  โดยยกเว้น 

อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหง

โก-ลก อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  ซึ่งจะต้อง

ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

สภาผ่าน 3 ‘พ.ร.ก.’ กู้เงิน วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร มีมติผ่านร่างพระราชก�หนดจ�นวน 3 ฉบับ 

ได้แก่

1. พระราชก�หนดให้อ�นาจกระทรวงการคลังกู ้

เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

วงเงิน 1.1 ล้านล้านบาท ด้วยมติเห็นชอบ 274 

คะแนน งดออกเสียงจ�นวน 207 คน 

2. พระราชก�หนดการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

พ.ศ. 2563 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 

275 คะแนน ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน งดออกเสียง 

205 คะแนน 

3. พระราชก�หนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ

การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้าน

บาท มีมติเห็นชอบ 274 คน ไม่เห็นชอบ 195 

คน งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน 

และต่อมาเมือ่วันท่ี 2 มถินุายน 2563 ท่ีประชุมวุฒิสภา

ลงมตใิห้ความเห็นชอบ พ.ร.ก.กูเ้งิน ท้ังสามฉบบั ได้แก่

1. พ.ร.ก.ให้อ�นาจกระทรวงการคลังกูเ้งิน เพ่ือแก้ไข

ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ

โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1.1 ล้านล้าน

บาท ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 242 ต่อ 0 งด

ออกเสียง 4  

5. ให้ออกก�ลังกายแบบกลุ ่มในสวนสาธารณะ 

ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ หรือลาน

กีฬากลางแจ้ง

6. ให้ใช้สวนน�้า สนามเด็กเล่น สวนสนุกได้ ยกเว้น

เครื่องเล่นแบบช่ัวคราวหรือเครื่องเล่นพ้ืนผิว

สัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม

7. ให้ใช้สนามกีฬา สถานที่ออกก�ลังกาย ยกเว้น

สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา โดยการ

แข่งขันกฬีาโดยการถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ แบบไม่มี

ผู้ชมในสนาม

8. ให้มีการขนส่งสาธารณะข้ามเขตจังหวัดได้

 อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ 

เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ 

งานพิธี การจัดเลี้ยง ดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต และ

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม ศูนย์ประชุม 

ศูนย์การแสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ และในสถานที่

อื่นๆ ซึ่งใช้เกณฑ์ 4 ตารางเมตรต่อคน เพราะฉะนั้น

การจัดเลี้ยง อีเว้นท์เปิดตัวสินค้า การประกวด แข่งขัน

กีฬา ท�ได้แล้ว แต่ต้องมีระยะนั่ง ยืน ห่างกันอย่าง

น้อย 1 เมตร

 ในส่วนของการแสดงดนตรี งานคอนเสิร์ต ต้อง

มีการดูแลเรื่องของความหนาแน่น ต้องไม่แออัดเกินไป 

หรือไร้ระเบียบ ใช้เกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน 

 ส่วนการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่ม สามารถ

ขายเหล้าได้ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร 

โรงแรม ร้านอาหารหรือเคร่ืองดื่มทั่วไป หรือในสถานที่

ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิด

ด�เนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถท�ได้ ยกเว้นสถาน

บริการ สถานบันเทิง คาราโอเกะ โรงเบียร์ยังไม่

อนุญาตเปิดด�เนินการ และไม่อนุญาตเปิดอาบอบนวด

สนามกีฬา และสถานที่ออกก�ลังกาย ลานกีฬา หรือ

เพ่ือการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา สามารถ

จัดการแข่งขัน และจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ แต่

ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และการจัดการแข่งขัน

ต ้องด�เนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีราชการ

ก�หนด โดยการออกก�ลังกายในที่สาธารณะ ต้องไม่

เกิน 50 คน ต่อ 5 ตารางเมตร

 ส�หรับการขนส่งข้ามจังหวัดน้ัน เครื่องบิน

สามารถด�เนินการได้โดยให้มีผู้โดยสาร เกือบ 100 

เปอร์เซ็นต์ เพราะการเดินทางในประเทศใช้เวลาไม่เกิน 

1 ชั่วโมง แต่ความเสี่ยงติดเชื้อต้องนั่งติดกันถึง 2 ชั่วโมง 

แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในส่วนของรถ

โดยสารนั้นให้มีผู้โดยสาร 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกมาตรการ

ต้องยึดหลักการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด
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ท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขยายกลุ่มชาว

ต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย 6 กลุ่ม คือ 

1. คู่สมรสและบุตร ผู้ที่ได้รับอนุญาตท�งานในราช

อาณาจักร 

2. ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

3. คู่สมรสต่างชาติและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของ

ผู้มีสัญชาติไทย 

4. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีความจ�เป็นต้องเข้ามา

รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและมีผู ้

ติดตาม 

5. นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของ

บุคคลดังกล่าว และ 

6. ผู้ท่ีไม่มีสัญชาติไทยท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า

มาในราชอาณาจักรตามข ้อตกลงพิเศษกับ

ประเทศเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มนักธุรกิจ

และมีความเช่ียวชาญด้านเทคนิค โควตาท่ี

ก�หนดต้องสอดคล้องกับสถานท่ีพักท่ีรัฐก�หนด 

(ASQ) อาจก�หนดจ�นวนเกิน 200 คนต่อวัน 

โดยประเทศเป้าหมาย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน 

ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งจะพิจารณาผู้ที่มีความ

ส�คัญทางเศรษฐกิจ และการจัดท�ข้อตกลง 

ดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้เดินทางมา

แบบธรรมดา ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน 

จะต้องอยู่ในสถานที่ที่รัฐก�หนด 14 วัน และรับ

ผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง และกลุ่มท่ี 2 คอื ผูเ้ดนิทางมา

แบบเร่งด่วน กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มนักธุรกจิ ผูเ้ช่ียวชาญ  

ท่ีมคีวามส�คญักบัเศรษฐกจิของไทย เดนิทางมา 

ระยะสั้นต�า่กว่า 14 วัน 

 และท่ีประชุมยังพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ

รองรับการเดินทางแขกของรัฐบาล ต้องมาเป็นคณะ

เล็ก ไม่เกิน 10 คน เดินทางเป็นระยะสั้น ตรวจเชื้อโค

วิดก่อนเดนิทางและมาถงึไทย ให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพ

เชิญแขกระดับสูง จัดเจ้าหน้าที่ประจ�คณะ และต้องมี

สาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคงติดตามประจ�คณะ

 ท้ังน้ี  กระทรวงมหาดไทยยังได้เสนอเปิดด่าน

เพิ่ม 9 จุดทั่วประเทศ จากเดิมเปิดอยู่แล้ว 28 แห่งใน 

22 จังหวัด  และตามท่ีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่ามีการ

ลักลอบผ่านแดนทางช่องทางธรรมชาติ มีการรายงาน

ตัวเลขการลักลอบผ่านแดนช่องทางธรรมชาติท่ัว

ประเทศ เฉพาะเดือนมิถุนายน 2,498 คน จึงต้องขอ

ความร่วมมือประชาชนสอดส่องดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ท่ี

ติดเชื้อเข้ามา  

 ขณะท่ีกระทรวงคมนาคมยกเว้นข้อก�หนดการ

เว้นท่ีน่ังระหว่างบคุคลบนรถโดยสารสาธารณะ แต่ต้อง

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และความหนาแน่น 

ผู้โดยสารต้องไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์

2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินผู ้

ประกอบวิสาหกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

วงเงิน 5 แสนล้านบาท เห็นชอบด้วยคะแนน 

244 ต่อ 0 งดออกเสียง และ 

3. พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินไม่

เกิน 4 แสนล้านบาท เห็นชอบด้วยคะแนน 243 

ต่อ 0 งดออกเสียง 4

สภารับหลักการ พ.ร.บ. โอนงบฯ พร้อมตั้ง กมธ.
วิสามัญ 49 คน

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสภาผู้

แทนราษฎร ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบ

ประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... วงเงิน 88,452 ล้านบาท  

ในวาระแรก ด้วยคะแนน 264 ต่อ 4 งดออกเสียง 185 

ไม่ลงคะแนนเสียง 1 พร้อมกับตั้ง กมธ.วิสามัญ 49 คน 

ขึ้นมาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

 โดยมีหลักการและเหตุผลให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วย

รับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณ

รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส�รองจ่ายเพ่ือกรณฉีกุเฉนิ

หรือจ�เป็นเพิ่มเติม หลังวงเงิน 96,000 ล้านบาทที่ตั้ง

ไว้ในงบประมาณปี 2563 นั้น ไม่เพียงพอต่อการน�ไป

ใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ท่ีได้

รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 รวมไปถึงกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจ�เป็นจาก

สถานการณ์ภัยแล้ง และสาธารณภัยอ่ืนท่ีอาจจะเกดิข้ึน

ในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ

 ส�หรับรายละเอียดท่ีแต่ละหน่วยงานได้มีการ

โอนงบประมาณ 2563 คืนรัฐบาลเพื่อตั้งเป็นงบกลาง

ไวส้�หรับแก้ไขปัญหาโควิด 

‘ศบค.’ ไฟเขียว 6 กลุ่มต่างชาติ เข้าประเทศไทยได้

 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ 

วิษณโุยธิน โฆษกศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงผล

ประชุมของ ศบค.ชุดใหญ่ว่า ท่ีประชุมได้พิจารณา

มาตรการผ่อนคลายการเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม

6 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  กรกฎาคม 2563



ให้อากาศยานน�าผู้โดยสารเข้าไทย ได้บางส่วน 1 ก.ค.

 ส�นักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ออก

ประกาศเรื่องเง่ือนไขในการอนุญาตให้อากาศยาน

ท�การบินเข้าออกประเทศไทยบางส่วน เมื่อได้รับการ

อนุญาตการบินจากส�นักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย ได้แก่

1. อากาศยานราชการหรือท่ีใช้ในราชการทหาร 

(State or Military Aircraft)

2. อากาศยานท่ีขอลงฉกุเฉนิ (Emergency landing)

3. อากาศยานท่ีขอลงทางเทคนิค (Technical landing) 

โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

4. อากาศยานท่ีท�การบินเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ทางมนุษยธรรม ท�การบินทางการแพทย์ หรือ

การขนส่งส่ิงของเพ่ือสงเคราะห์แก่ผู ้ได้รับผล 

กระทบจากโรคโควิด –19 (Humanitarian aid, 

medical and relief flights)

5. อากาศยานท่ีได้รับอนุญาตให้ท�การบินรับส่ง

บุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิล�าเนา  

(Repatriation)

6. อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

 ส�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้

ห้ามอากาศยานท�การบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการ

ชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อ

สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019

  

ไทย’ติด 1 ใน 14 ชาติ ‘EU’ อนุญาตให้เดินทางเข้า
ประเทศได้แล้ว

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สหภาพยุโรป 

(EU) ได้ออกประกาศอนุญาตให้ชาวต่างชาตินอกกลุ่ม 

EU จ�นวน 14 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย ออสเตรเลีย 

แคนาดา จอร์เจีย ญี่ปุ่น มอนเตเนโกร โมร็อกโก 

นิวซีแลนด์ รวันดา เซอร์เบีย เกาหลีใต้ ไทย ตูนิเซีย

และอุรุกวัย เดินทางเข้าประเทศกลุ่ม EU ได้

กลาโหม-สธ.ส�ารองห้องพัก เป็น State Quarantine 
9,000 ห้อง 

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 พลโท คงชีพ 

ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า 

ขณะนี้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข 

ก�ลังด�เนินการจัดหาโรงแรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นสถานที่

กักกันตัวของรัฐ หรือ State Quarantine ให้ได้ถึง 

9,000 ห้อง เพื่อรองรับคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามา

ประเทศมากข้ึน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่างประเทศ

ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง โดยพยายามเพ่ิม

ความสามารถรองรับคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็น 500 คน 

ต่อวัน 

 โดยทุกโรงแรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด ผู ้ท่ีเดินทางเข้ามาใน

ประเทศจะต้องรับการกักตัวคนละ 14 วัน ซึ่งเป็นระยะ

ฟักตัวของเชื้อ ก่อนเดินทางเข้าจะต้องมีใบรับรองการ

ตรวจเชื้อว่าไม่พบเชื้อ ระหว่างการกักตัว จะมีการ

ตรวจเชื้อในวันที่ 5 ของการเข้าพัก และวันที่ 12 ก่อน

จะครบ 14 วัน ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อกน็�ส่งโรงพยาบาล

รักษาตัวต่อไปทันที 

ส่ังเพิ่ม 500 บาทให้ ‘อสม.’  รพ.สต. ได้ 2 แสน
บริการประชาชน

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณ 

45,000 ล้านบาท เพื่อน�ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ระบบสาธารณสุขไทยน้ัน นายอนุทิน ชาญวีระกุล 

รัฐมนตรีว่าการได้กล่าวว่า ส่วนหนึ่งจะน�ไปเพิ่มค่า

ตอบแทนการท�งานให้แก่ อสม. ท่านละ 500 บาทต่อ

คนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงกันยายน 

2564 เพื่อเป็นก�ลังใจและช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่า

ปฏิบัติงาน และอีกส่วนจะน�ไปเพิ่มศักยภาพ ขีดความ

สามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�บล หรือ 

รพ.สต. ด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 

และเวชภัณฑ์ ส�หรับให้บริการประชาชน 

เงินเยียวยาถึงมือเกษตรกรแล้วกว่า 7 ล้านราย 

 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ 

จนัทรศรวีงศ์ เลขาธิการส�นักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

(สศก.) ได้รายงานว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบญัชีเกษตรกร

แล้วตั้งแต่วันท่ี 15 - 31 พฤษภาคม 2563 จ�านวน 

7,103,721 ราย รวมเงิน 35,518 ล้านบาท ส่วนเกษตรกร

ที่มาขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 15 พฤษภาคม ธ.ก.ส. จะเร่ง

โอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน ส�หรับ

7Social Reform - Democracy Vol. July, 2020



เกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จะได้

รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 สิงหาคม 

2563 โดยเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือ

เยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถด�เนินการ

อุทธรณ์ได้แล้วจนถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ส่วน

เกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถงึ 15 สิงหาคม 

2563

รบ.ช ่วยเกษตรกร 4 แสนราย มีที่ดินท�ากิน 
ธนาคารไม ่เ ส่ียงหนี้ สูญ

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจ�ส�นักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า รัฐบาลได้ด�เนินการโอนเงินงวดแรกถึงบัญชี

เกษตรกรแล้ว จ�นวน 7.1 ล้านราย รวมเงิน 3.5 หมื่น

ล้านบาท

 ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ณ 

เวลาน้ีได้ความชัดเจนเรื่องแนวทางการเจรจาเง่ือนไข

และหลักเกณฑ ์การช�ระเงินต ้นและดอกเบี้ยกับ

ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร

ออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจะเริ่มกระบวนการ

เจรจาจากนี้ไป

ครม.อัดงบฯ หมื่นล้านช่วยชาวไร ่อ ้อย
ฤดูการผลิตปี 2562/2563

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) รับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่

อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 

ตามที่ ครม.เคยอนุมัติในหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วงเงิน 

6,500 ล้านบาท ส�หรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงาน

ทุกรายในอัตราตันละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 

ตัน และวงเงิน 3,500 ล้านบาท ส�หรับช่วยเหลือ

เฉพาะชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อยใน

อัตราตันละ 92 บาท (ตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น 

PM2.5 จากการเผาอ้อย)

 นอกจากน้ี ครม. ยงัรบัทราบการด�เนินโครงการ

ประกนัรายได้เกษตรกรผูป้ลูกมนัส�ปะหลัง ปี 2562/2563 

โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาจากโครงการ

ประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันส�ปะหลังปี 2562/2563 

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563) ไปแล้ว 4,842 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 คงเหลืองบประมาณจ่าย

ขาดอีก 5,047 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับเงินชดเชย

จากโครงการจ�นวนทั้งสิ้น 398,704 ครัวเรือน 

ครม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม 40 บาท/ห้อง/ปี
 เมือ่วันท่ี 9 มถินุายน 2563 คณะรฐัมนตรี (ครม.) 

มีมติอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม

ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2563-30 มถินุายน 2564 เพ่ือช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระกอบ

ธุรกิจโรงแรม ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการช่วงการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 คาดว่ารฐัสูญเสียรายได้  31 ล้าน

บาทต่อปี จากจ�นวนห้องพักของโรงแรม 783,855 ห้อง 

ในปี 2562

โพลเผย’คนไทย’ตกงานมีเงินส�ารองอยู ่ ได ้ 
ไม ่เกิน 3 เดือน

 เมือ่วันท่ี 4 มถินุายน 2563 นายเดชรัต สุขก�เนิด 

อดตีอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เผยแพร่ผลส�รวจเรือ่ง “แนวทางการจดัระบบสวัสดกิาร

สังคมเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19” 

ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง

จ�นวน 1,998 คน จากท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 14-24 

พฤษภาคม 2563 ท่ีผ่านมา พบว่า

1. ชีวิตก่อนวิกฤติไวรัสโควิด-19 แบ่งเป็น

1.1 ด้านการงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 

70 มีงานท�ประจ�อยู่แล้ว และมีเพียงร้อยละ 10 

ที่ระบุว่าว่างงาน 

1.2 ด้านรายรับ-รายจ่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 45 มีรายได้ใกล้เคียงรายจ่าย รองลงมา 

ร้อยละ 25 มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ อันดับ 3 

ร้อยละ 24 มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และอันดับ 

4 ร้อยละ 6 ไม่มีรายได้เลย และ 1.3 ด้านหนี้สิน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 35 มีทรัพย์สิน

มากกว่าหนี้สิน รองลงมา ร้อยละ 27 มีหนี้สิน

มากกว่าทรพัย์สิน อันดบั 3 ร้อยละ 21 ไม่มหีน้ีสิน 

และอันดับ 4 ร้อยละ 16 มีหนี้สินแต่ไม่มีทรัพย์สิน

2. ด้านเงินออมส�รองยามวิกฤติ หรือ “กันชน

ทางการเงิน” กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 36 มเีงิน

ส�รองอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน รองลงมา ร้อยละ 20 

มีเงินส�รองอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน อันดับ 3 ร้อยละ 
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19 มีเงินส�รองอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือน และอันดับ 4 

ร้อยละ 7 มีเงินส�รองอยู่ได้ถึง 1 ปี ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

อีกร้อยละ 18 ระบวุ่า ไม่เคยประเมนิกนัชนทางการเงิน

ของตนเอง

3. ผลกระทบต่อชีวิตในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 

แบ่งเป็น 

3.1 ประเภทของผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 51 ระบุว่า ยอดขายหรือรายได้ลดลง รอง

ลงมา ร้อยละ 28 สถานที่ค้าขายหรือท�งานถูก

ปิดทั้งหมด อันดับ 3 ร้อยละ 26 สถานที่ค้าขาย

ถูกปิดทั้งหมดหรือบางส่วน อันดับ 4 ร้อยละ 14 

ถกูเลิกจ้าง และอันดบั 5 ร้อยละ 10 คูค้่าไม่สามารถ

ส่งมอบสินค้าได้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 

10 เท่านั้นที่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 

 อย่างไรก็ตาม หากถามถึงระดับความรุนแรง

ของผลกระทบแต่ละประเภท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

เกอืบร้อยละ 75 หรอื 3 ใน 4 ระบวุ่า การถกูเลิกจ้าง 

หรอืการท่ีสถานท่ีค้าขายหรือท่ีท�งานถกูปิดท้ังหมด 

ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด 

3.2 ผลกระทบด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ มี 2 กลุ่ม เท่ากันคือกลุ่มละร้อยละ 27 

กลุ่มหนึ่งระบุว่า รายได้ลดลงกว่าร้อยละ 75 อีก

กลุ่มระบุว่ารายได้ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 50-74 

 รองลงมา ร้อยละ 18 รายได้ลดลงร้อยละ 25-49 

อันดับ 3 ร้อยละ 11 รายได้ลดลงร้อยละ 10-24 

และอันดับ 4 ร้อยละ 6 รายได้ลดลงน้อยกว่าร้อย

ละ 10 โดยมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11 ที่รายได้เท่า

เดิม (ไม่เพิ่ม-ไม่ลด เทียบกันระหว่างก่อน-หลัง

วิกฤตไิวรัสโควิด-19) แต่ท่ีน่าสนใจคอื มกีลุ่มตวัอย่าง

ไม่ถึงร้อยละ 1 ท่ีระบุว่า มีรายได้เพ่ิมข้ึนในช่วง

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 

3.3 ผลกระทบด้านรายจ่าย กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 51 ระบุว่า มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ใน

จ�นวนนี้แบ่งเป็น ร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-

24 ร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ร้อยละ 12 เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 25-50 และร้อยละ 9 เพิ่มขึ้นไม่ถึง

ร้อยละ 10 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 มี

รายจ่ายเท่าเดิม ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 19 

ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายลดลง ในจ�นวนนี้แบ่งเป็น 

ร้อยละ 9 รายจ่ายลดลงร้อยละ 10-50 ร้อยละ 7 

รายจ่ายลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 และร้อยละ 3 

รายจ่ายลดลงมากกว่าร้อยละ 50 

ครม. ผ่อนปรน ‘แรงงานต่างด้าว’ 
ท�างานในไทยถึง 31 ก.ค.

 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติ

กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวและการท�งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 

กรกฎาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

ไวรัสโควิด-19 หรือกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย รวม

ท้ังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถาน

ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง

สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ปรับลดอัตราภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 90%

 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มมีตเิห็นชอบออกพระราชกฤษฎกีาลดอัตราภาษี

ท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างลด 90 เปอร์เซน็ต์ เฉพาะปี 2563 

เน่ืองจากได้ออก พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ฉบับใหม่ออกมา ดังน้ัน ถ้าเก็บเต็มอัตราตาม พ.ร.บ. 

ฉบบัใหม่ ประชาชนก็มีความเดือดร้อนในช่วงนี้ จึงให้

ปรับลดภาษีนี้ในปี 2563 ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

กับภาษีรายได้ต่อไปในอนาคตด้วย และการขยายเวลา

ช�าระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือน 

สิงหาคม 2563 ขณะท่ีท้องท่ีและท้องถิน่อาจจะมปัีญหา

ในเร่ืองของงบประมาณท่ีจะต้องเก็บภาษีมาใช้จ่าย  

จึงจ�เป็นต้องหารือมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

 ครม.อนุมัติไทยเที่ยวไทย 3 แพ็คเกจ

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว 

“ไทยเท่ียวไทย” เพ่ือกระตุน้การเดนิทางท่องเท่ียวภายใน

ประเทศ ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 วงเงินกว่า 

2.2 หมื่นล้านบาท โดยจะด�เนินการ ใน 3 แพ็คเกจ 

ดังนี้ 
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1. “เที่ยวปันสุข” ช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต�่า 
รถเช่า โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางใน

อัตรา 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท เบื้องต้นสาย

การบินต้นทุนต�่าท่ีเข้าร่วมโครงการให้ก�หนด

ราคาขายตัว๋เครือ่งบนิในประเทศไป-กลับ ในราคา 

2,500 บาท

2. “เราไปเที่ยวกัน” กระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศของคนไทย โดยรฐับาลจะสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายโรงแรม ที่พักในอัตรา 40% ต่อคืน ไม่

เกิน 3,000 พันบาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน 5 คืน 

หรือ 15,000 บาท และสนับสนุนเงินในลักษณะ

วงเงินอีวอลเล็ท หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 600 

บาทต่อคนื สูงสุดไม่เกนิ 5 คนื หรือ 3,000 บาท 

เพ่ือให้น�ไปใช้จ่ายกจิกรรมในด้านการท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

ท้ังน้ี หากไม่ได้น�ไปใช้จ่ายภายในระยะเวลาการ

เดนิทางท่องเท่ียว กจ็ะถกูยดึคนืแพ็คเกจ

3. “ก�าลังใจ”เพ่ือตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการ
รับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�หมูบ้่าน (อสม.) และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสุขภาพต�บล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน 

โดยจะให้ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเท่ียวฟรี

ผ่านบริษัทน�เที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยรัฐบาลจะ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน

ครม. อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ-เยียวยา-ชดเชย 
ผลกระทบ ‘โควิด’

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) อนุมตั ิ4 โครงการช่วยเหลือ เยยีวยา และชดเชย 

แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ช่วยเหลือผูม้บีตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ โดยจ่ายให้กบั

ผูม้บีตัรสวัสดกิารแห่งรฐั ท่ีไม่ได้รบัความช่วยเหลือ

เยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�นวน 1,164,222 คน 

เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน 

(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563) โดยจ่ายผ่าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

3.49 พันล้านบาท

2. ช่วยเหลือผู้ท่ีลงทะเบียนไม่ส�เร็จตามโครงการ

เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจ�นวน 

302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ�้าซ้อนแล้ว ยัง

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 

จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์ รวมท้ังไม่เป็นผูป้ระกนัตน

ตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 

906 ล้านบาท โดยใหส้�นักงานเศรษฐกิจการ

คลังไปพิจารณาก�หนดกลุ่มเป้าหมายและกลไก

การความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการ

กลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาใน 1 เดือน

3. ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามท่ีกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ 

กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่ง

เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอ่ืนของ

รัฐ และไม่ซ�้าซ้อนกับระบบประกันสังคม และ

ระบบสวัสดิการของภาครัฐ ประกอบด้วย 1) เดก็

จากครวัเรอืนยากจน (ตัง้แต่แรกเกดิ – 6 ปี) 

จ�นวน 1,394,756 คน 2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จ�นวน 4,056,596 คน 3) ผู้พิการ จ�นวน 

1,330,529 คน โดยจ่ายเงินเยยีวยารายละ 1,000 

บาทต่อเดือน เพ่ิมเติมจากเงินอุดหนุนเพ่ือเล้ียง

เด็กแรกเกิด เพ่ิมเติมจากเบี้ยความพิการ และ

เพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน 

ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 กรอบ

วงเงินงบประมาณ รวมท้ังส้ิน 2.03 หมืน่ล้านบาท

4. ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 4.1 เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวม

ถึงเกษตรกรท่ีด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้า

ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร จ�นวน 

137,093 ราย ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 และผ่านการ

ตรวจสอบความซ�้าซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่าน

ระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบ

ประกนัสังคมของส�นักงานประกนัสังคม รวมท้ัง

มาตรการอ่ืนใดของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการเยยีวยา

จากผลกระทบของโรคโควิด-19 แล้ว เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่าง 

เท่าเทียม 4.2 การขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่

เ ก ษ ต ร ก ร ท่ี ไ ด ้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก โ ร ค 

โควิด-19  ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 จ�นวนประมาณ 120,000 ราย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้ ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้กับ 
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กรมส่งเสริมการเกษตรในรอบการผลิตท่ีผ่านมา

แล้ว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด�เนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ครม.เห็นชอบร่าง กม.ทรมาน-บุคคลสูญหาย 
คุ ้มครองสิทธิประชาชน

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกัน

และปราบปรามการทรมานและการกระท�ให้บุคคล

สูญหาย พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้ความคุ ้มครองบุคคลทุกคนจากการกระท�

ทรมานและการกระท�ให้บุคคลสูญหายโดยเจ้า

หน้าที่ของรัฐ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ

ป้องกันปราบปราม และ 

3. เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท�ใน

ลักษณะดงักล่าว รวมถงึการขจดัปัญหาการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรงและสร้างหลักประกัน

ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

  เน่ืองจากปัจจุบันยังมีการกระท�ทรมานและ

การกระท�ให้บุคคลสูญหายเกิดข้ึนอยู่ และมีการร้อง

เรียนไปยังสหประชาชาติโดยเฉพาะประเด็น การงดเว้น

โทษให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบกับยังไม่มีการก�หนด

ความผิด บทลงโทษ รวมถึงมาตรการป้องกันและการ

เยียวยากรณีการกระท�ทรมานและกระท�ให้บุคคล

สูญหายไว้ในกฎหมาย ทางกระทรวงยุติธรรมจึงได้ตรา

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับน้ีข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย

ก�หนดฐานความผิด อาทิ 

1. ก�หนดฐานความผิดการกระท�ทรมานและ

การกระท�ให้บคุคลสูญหาย โดยก�หนดให้ไม่เป็น

ความผิดทางการเมือง ซึ่งสามี ภรรยา บุพการี 

ผู้สืบสันดานของผู้เสียหายสามารถด�เนินการ

ฟ้องร้องคดีได้ 

2. ก�หนดให้ความผิดตาม พ.ร.บ. ในเรื่องนี้เป็นคดี

พิเศษ ให้เจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวนคดพิีเศษ มอี�นาจ

หน้าท่ีสอบสวนเป็นหลัก เว้นแต่กรณีเจ้าหน้าท่ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษตกเป็นผู้ต้องหา ให้ต�รวจ

เป็นผู้มีอ�นาจสืบสวนแทน 

3. ก�หนดระวางโทษความผิดฐานกระท�ทรมาน

และการกระท�ให้บคุคลสูญหาย เช่น ผูใ้ดกระท�

ความผิดฐานกระท�ทรมานหรอืกระท�ให้บคุคล

สญูหาย มโีทษจ�คกุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และ

ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท 

หากกรณผีูถ้กูกระท�ได้รบัอันตรายสาหัส มโีทษ 

จ�คุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 

100,000 บาท ถึง 300,000 บาท และกรณีผู้

ถูกกระท�ถึงแก่ความตาย มีโทษจ�คุกตั้งแต่ 10 

ปี ถึง 20 ปี หรือจ�คุกตลอดชีวิต และปรับ

ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท ทั้งนี้ 

เมือ่ ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าวแล้ว จะส่ง

ให ้ส�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาอีกครัง้หน่ึง ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎร

ต่อไป

 ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

ยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

ร่างพระราชบัญญัติฯนี้

 ท่ีผ่านมา กระทรวงยตุธิรรมได้จดัให้มกีารรับฟัง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติน้ี เมื่อวันท่ี  

4 – 31 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ และจดัเวทีประชุม

เชิงปฏิบัติการใน 4 ภูมิภาค พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการ

รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบจาก

กฎหมายต่อประชาชนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และล�ดับ

ต่อไปหลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ 

ในวันน้ี จะส่งให้ส�นักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ

พิจารณาอีกครัง้หน่ึง ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป

เตรียมแผน ‘ทราเวล บับเบิ้ล’ จับคู ่ประเทศ
เพื่อการท่องเที่ยว
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รั ฐมนตรี และ รั ฐมนตรี ว ่ า การ

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถงึความ

คืบหน้าแผนทราเวล บับเบิ้ล หรือ

การจับคู่ประเทศท่องเที่ยว ว่าขณะนี้

กระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับ

สถานทูตหลายประเทศ โดยได้เริ่ม

ร ่างกรอบ กติกา และเง่ือนไข

 ทราเวล บับเบิ้ล การจับคู่ท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศ ท่ีมีความสามารถ

ในการควบคมุบรหิารสถานการณ์โค

วดิ-19 ได้ดี มจี�นวนผู้ติดเชื้อน้อยหรือไม่มีเลย หรือ

ประเทศท่ีมีธุรกิจเร่งด่วนท่ีจะต้องเข้ามาด�เนินการใน

ประเทศไทย โดยจะจ�แนกประเทศเป็นกลุ่มๆ ซึ่งวิธี

การคือต้องต่างตอบแทนกัน แต่สิ่งทีส่�คัญที่สุดการ

ยอมรับการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ

นิวนอมอล หลังควบคุมโควิด-19ได้ 
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ “วิธีการท�งานแบบ 

New Normal” ว่า การระบาดของโควิด ลดลงไปอยู่ใน
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ระดับท่ีสามารถควบคุมได้ และได้รับการยอมรับว่า

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีรับมือกับโควิดได้ดี

ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังต้องระมัดระวังให้

มาก ต้องใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และยังคงต้องเว้น

ระยะห่างทางสังคม ตลอดจนหลีกเล่ียงกิจกรรมการ

รวมตัวกันในที่คนเยอะ เพราะเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

ประเทศอื่นๆ แล้วว่าโควิดสามารถกลับมาระบาดรอบ 

2 ได้ตลอดเวลาหากประมาท

 ยังต้องเตรียมรับมือกับส่ิงท่ีรอเราอยู่ข้างหน้า

คือการท�ให้คนไทยสามารถกลับมาท�มาหากินกันได้

ดังเดิมอีกครั้ง หลังจากท่ีวิกฤตโควิดได้ท�ลายธุรกิจ

ทุกขนาด และบังคับให้หลายล้านครัวเรือนต้องน�เงิน

ออมที่เคยเก็บไว้ ออกมาใช้จนหมด ทั่วโลกยังคงวิตก

กังวล และไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตกัน

เหมือนเดิมได้อีกเมื่อใด

 จากนี้เป็นต้นไป การท�งานของรัฐบาลจะต้อง 

New Normal ปรบัเปล่ียนเป็นวิธีการท�งานแบบใหม่ด้วย 

หน่ึง “ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย” 

ต่อไปน้ีรัฐบาลจะต้องท�งานโดยดึงทุกภาคส่วน และ

ทุกระดับในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึน 

ในการช่วยกันก�หนดอนาคตของประเทศ

 หลังโควิด จะปรับวิธีการวางแผน และก�หนด

นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ท่ีจะได้รับผลจากนโยบาย

ต่างๆ เหล่าน้ัน ได้มีส่วนร่วมมากข้ึน ไม่ใช่แค่รับรู้

นโยบายต่างๆ จากการอ่านข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อออนไลน์เหมือนที่ผ่านๆ มา ต่อไปนี้ประชาชนต้องมี

โอกาสมีส่วนร่วม รัฐบาลต้องได้ยินเสียงของประชาชน 

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้น

 ส่ิงท่ีต้องท� ในฐานะผูน้�ประเทศ คอื เปิดโอกาส

ให้คนมากมายที่มีความปรารถนาดี และอยากจะช่วย

กันขับเคลื่อนประเทศ แต่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อน ได้มี

โอกาสและมส่ีวนร่วมมากข้ึน ช่วยขับเคล่ือนประเทศไทย

ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 อย่างที่สอง ที่ต้องเปลี่ยน คือ “การประเมินผล

งานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง” โดยเปิด

โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากข้ึน ต้องเปล่ียนระบบ

ประเมินผลการท�งานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 

เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการท�งานของรัฐ ว่า

มันได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามท่ีเราคาดหวัง

ไว้หรือไม่ ต้องก�จัดสิ่งที่ท�แล้วเสียเปล่า ไม่มีประโยชน์ 

ต่อประชาชน ออกไปให้ได้มากที่สุด สิ่งที่จะท�ให้เกิดขึ้น

เป็นอันดับต่อไปก็คือ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี

บทบาทในการประเมินผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กับโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ให้ผู้บริหารระดับสูงใน

รัฐบาลได้รับทราบโดยตรงได้ด้วย

 อย่างที่สาม ที่ต้องท� คือ “การท�งานเชิงรุก” 

ในโลกท่ีก�ลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง 

เราต้องท�งานให้บูรณาการมากข้ึน โดยจะก�หนด

นโยบายส�คัญเร่งด่วนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะ

สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้

กบักระทรวงต่างๆ ท�ข้ึนมาขออนุมตัจิากคณะรัฐมนตรี 

จะติดตามก�กับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ขึ้นจริง อย่างมีประสิทธิภาพ

1 ก.ค.! ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal

 ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  เป็นต้นไป 

อุทยานแห่งชาติในทุกจังหวัดจะเปิดให้ประชาชนเข้า

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบวิถีใหม่ New 

Normal โดยจ�กัดจ�นวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันให้

เหมาะสม เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าล่วงหน้า 70% 

อีก 30% ให้ลงทะเบียนที่หน้าอุทยานตามขั้นตอน คือ 

1. นักท่องเท่ียวลงทะเบียนจองล่วงหน้าเข้าอุทยาน

แห่งชาติ ผ่านแอปพลิเคช่ัน คิวคิว (QueQ) 

(เลือกอุทยาน เลือกวัน เลือกช่วงเวลา จ�นวน

คน ใส่เบอร์โทรศัพท์ รหัสการจอง) 

2. เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงอุทยานแห่งชาติ ณ ด่าน

จัดเก็บค่าบริการ แสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

เพื่อตรวจสอบรหัสการจอง

3. ช�ระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

4. นักท่องเที่ยว Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ”

5. ผ่านจุดคัดกรองมาตรการป้องกัน COV ID-19  

(ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย 

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ )

6. ท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาตติามจดุต่างๆ ท่ีมกีาร

จ�กัดนักท่องเที่ยว

7. หลังท่องเท่ียวเสรจ็ นักท่องเท่ียวต้อง Check out 

ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ก่อนออกพ้ืนท่ีอุทยานทุกคร้ัง

 ส�หรับกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในอุทยาน

แห่งชาต ิยงัคงต้องตระหนักถงึการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social distancing) ซึ่งมีความส�คัญอย่างยิ่ง เพื่อ

เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ 

นักท่องเท่ียวเองจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สวมหน้ากาก

อนามัยระหว่างท่องเท่ียว รับประทานอาหารในจุดท่ี

ก�หนดไว้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในจุดที่เจ้า
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หน้าที่จัดเตรียมไว้ หรือเข้าร่วมโครงการขยะคืนถิ่นกับ

ทางอุทยานด้วยการน�ขยะออกจากอุทยานแห่งชาติ 

เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในอุทยาน ตลอดจนเป็นการ

ช่วยกนัอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิห้สะอาด และป้องกนั

สัตว์ป่าไปกัดกินจนเกิดการสูญเสียชีวิตได้ตามท่ีเคย

ปรากฏเป็นข่าว รวมท้ังปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

ของอุทยานแห่งชาติด้วย 

สภาฯ ตั้ง 49 กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบ
ลงนาม CPTPP

 เมือ่วันท่ี 10 มถินุายน 2563 สภาผูแ้ทนราษฎร 

มกีารพิจารณาญตัตด่ิวนเร่ือง การตัง้กรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญศึกษาผลกระทบการลงนามข้อตกลงหุ้นส่วน

ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) รวม 7 ฉบับ 

และได้ตัง้ กมธ.วิสามญั พิจารณาผลกระทบการลงนาม 

CPTPP จ�นวน 49 คน โดยไม่มีการลงมติ เนื่องจาก 

ส.ส. ทุกคนอภิปรายเป็นแนวทางเดยีวกนั  กมธ. พิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

พปชร. ได้ กก.บห. ใหม่ แทนชุดเก่าลาออก 

 ตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร (กก.บห.) พรรคพลัง

ประชารัฐ จ�นวน 18 คน ได้ท�หนังสือขอลาออก โดย

มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้

จ�นวน กก.บห. ว่างลงเกนิกึง่หน่ึงของ กก.บห. ท้ังหมด 

ท�ให้ กก.บห. พรรคทั้ง 34 คน พ้นจากต�แหน่ง เป็น

ไปตามข้อบังคับพรรค และพรรคต้องมีการเลือกผู้ท่ี

จะเป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นั้น 

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) จัดประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้ง

หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ตาม

ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้ ผลการ

เลือกตั้งแบบลับ ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกให้ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคฯ คนใหม่ โดยไม่มีคู่

แข่งขัน และให้นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการ

พรรคคนใหม่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิก

พรรค และนายบญุสิงห์ วรนิทร์รกัษ์ เป็นนายทะเบยีนพรรค

 โดย พลเอกประวิตร ได้คะแนน 516 คะแนน 

นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค 485 คะแนน 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก 480 คะแนน 

และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค 494 

คะแนน

 นอกจากนี้ ที่ประชุมพรรคยังแก้ไขข้อก�หนด

จ�นวนกรรมการบริหารพรรค ให้มีจ�นวนไม่น้อยกว่า 

11 คน แต่ไม่เกิน 29 คน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค 

รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ผู้อ�นวยการ

พรรคการเมอืง เหรญัญกิพรรคการเมอืง นายทะเบยีน

สมาชิกพรรคการเมือง กรรมการบริหารอ่ืนของ

พรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรค มีอ�นาจแต่งตั้ง

กรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมืองท่ีได้รับเลือก

เป็นรองหัวหน้าพรรค จ�นวนไม่เกิน 9 คนพร้อมกับ

มอบหมายอ�นาจหน้าที่ให้

 และแต่งตัง้เป็นผูอ้�นวยการพรรคการเมอืง 1 คน 

ท้ังน้ี และหัวหน้าพรรคมีหน้าท่ีและอ�นาจถอดถอน

รองหัวหน้าพรรคออกจากต�แหน่งหรือเปล่ียนแปลง

หน้าที่ที่ได้รับมอบอ�นาจหรือมอบหมาย และมอี�นาจ

ถอดถอนผู้อ�นวยการพรรคหรือเปล่ียนแปลงหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย

 ส�หรับผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารชุด

ใหม่ ได้แก่ นายสันต ิพร้อมพัฒน์, นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ, 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นาย

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, นาย

วิรัช รัตนเศรษฐ, นายไพบูลย์ นิติตะวัน, นายสุชาติ 

ชมกล่ิน, นายอิทธิพล คณุปล้ืม, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, 

นายสุพล ฟองงาม, นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ, นาย

ชาญวิทย์ วิภูศิริ, นายสรวุฒิ เนื่องจ�นงค์, นายนิโรธ 

สุนทรเลขา, นายไผ่ ลิกค์, นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ, นาย

สัมฤทธ์ิ แทนทรพัย์, นายสุรชาต ิศรบีศุกร, นายนิพันธ์ 

ศิรธิร, นางประภาพร อัศวเหม และ นายสกลธร ภัททิยกลุ 

รวมทั้งหมด 27 คน 

 คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ท้ัง 26 คน นอกเหนือ

จาก พลเอกประวิตร แล้ว จะพบว่ามกีารรกัษาดลุอ�นาจ

ในพรรคโดยกระจายต�แหน่งตัวแทนกลุ่มหลักในพรรค

อย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็น “กลุ่ม กทม.” มีนายณัฏฐพล, 

นายพุทธิพงษ์, นายชาญวิทย์ และนายสกลธี “กลุ่ม

สามมิตร” มีนายสมศักดิ์, นายสุริยะ, นายอนุชา, นาย

พงษ์กวิน, นายสรวุฒิ, นายนิโรธ, นายสัมฤทธิ์ และ

นายสุรชาต”ิ กลุ่มนายสันต”ิ มนีายสันต ิและ น.ส.นฤมล 

“กลุ่มผู้กอง” มี ร.อ.ธรรมนัส, นายไผ่ และนายบุญ

สิงห์ “กลุ่มนายวิรัชและนายสุชาติ” มีนายวิรัช, นาย

สุชาติ, นายไพบูลย์, นายชัยวุฒิ, นายสุพล และนาย

สัมพันธ์ ขณะที่ นายอิทธิพล, นายนิพันธ์ และนาง

ประภาพร ถือเป็นตัวแทนกลุ่มสัดส่วนของภาค และขึ้น

ตรงกับ พลเอกประวิตร

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่ารายช่ือกรรมการบริหารชุด

ใหม่ ยังเป็นรายชื่อกรรมการบริหารชุดเดิมทั้งสิ้น เพียง
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แต่ตัดโควตา ในส่วนของกลุ่ม 4 กุมาร จ�นวน 8 ราย 

คือ นายอุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ และนายกอบศักดิ ์ภูตระกลู 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายสันติ 

กรีะนันท์, นายวิเชียร ชวลิต, นายพรชัย ตระกลูวรานนท์ 

และนายชวน ชูจันทร์ เท่านั้น

 นอกจากนั้น มีการแก้ไขเพ่ือเปิดทางให้ย้ายท่ี 

ท�การพรรคแห่งใหม่ จากเดิมตั้งอยู่ท่ีอาคารปานศรี 

ย่านประชาชื่น ไปยังอาคารรัชดาวัน ถนนรัชดาภิเษก 

ตรงข้ามศาลอาญา

 ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผล

ส�รวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ  จ�นวน

ทั้งสิ้น 1,108 คน (ส�รวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 

15-19 มิถุนายน 2563 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนใน

พรรคพลังประชารัฐ” เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อกรณีกระแสข่าวการปรับเปล่ียนในพรรค

พลังประชารัฐ ซึ่งก�ลังเป็นที่จับตามองจากหลายฝ่าย 

เน่ืองจากเป็นพรรคใหญ่และเป็นแกนน�หลักของ

รัฐบาล ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้น่า

จะเป็นไปเพื่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลัง

การบริหารประเทศผ่านไปแล้ว 1 ปี สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปรับเปลี่ยนในพรรค

พลังประชารัฐ

อันดับ 1 เป็นการแย่งชิงอ�นาจ 62.16%

อันดับ 2 มีปัญหาภายในพรรค 57.22%

อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง 56.12%

อันดับ 4 สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง 27.79%

อันดับ 5 สมบัติผลัดกันชม 25.78%

อันดับ 6 เพื่อปรับ ครม. 25.59%

อันดับ 7 เพื่อปรับเปลี่ยนการท�งานใหม่ 18.65%

2.ประชาชนคิดว่าถึงเวลาท่ีจะมีการปรับเปล่ียนใน

พรรคพลังประชารัฐหรือยัง?

อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว 72.20% เพราะไม่มีผลงาน 

ขาดประสิทธิภาพ การท�งานจะได้ดีขึ้น ต้องการผู้

ท่ีเหมาะสมมคีวามรูจ้รงิ เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ฯลฯ

อันดับ 2 ยังไม่ถึงเวลา 27.80% เพราะยังมีเรื่องอื่น

ที่ส�คัญกว่า เสียเวลา ควรท�งานต่อไป ถึงเปลี่ยน

ใหม่ปัญหาต่างๆ ก็ยังเหมือนเดิม ฯลฯ

3.ประชาชนคดิว่าใคร? สมควรจะเป็น “หัวหน้าพรรค”

อันดับ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 54.26%

อันดับ 2 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 14.36%

อันดับ 3 นายวิรัช รัตนเศรษฐ 13.83%

อันดับ 4 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 9.57%

อันดับ 5 นายไพบูลย์ นิติตะวัน 7.98%

4.การปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐ จะท�ให้

การเมืองไทยเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 54.15%

อันดับ 2 แย่ลง 25.99%

อันดับ 3 ดีขึ้น 19.86%

ศาล รธน. รับวินิจฉัยคุณสมบัติ ‘ธรรมนัส’ 
ปมต้องค�าพิพากษาคดียาเสพติด

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ

มีมติรับค�ร้องท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความ

เห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส. 

ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) และความเป็น

รัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160 (6) 

และ มาตรา 98 (10) หรือไม่

 โดยรับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งประธาน

สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว พร้อมส่งส�เนาค�ร้องให้ 

ร.อ.ธรรมนัส เพื่อให้ยื่นค�ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาล

รัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับส�เนา

ค�ร้องตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธร

มนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54 โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่

ได้มีมติให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. หรือ

รัฐมนตรี โดยให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามค�ร้องและ

เอกสารประกอบค�ร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยท่ีจะมี

ค�สั่ง จึงมีค�สั่งว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

 ท้ังน้ี กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องท่ี ร.อ.ธรรมนัส 

ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าถูก ศาลออสเตรเลียตัดสิน

ว่า มีความผิดฐานน�เข้าและค้ายาเสพติด สั่งจ�คุก 6 

ปีแต่จ�คุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมี

ลักษณะต้องห้ามในการด�รงต�แหน่ง ส.ส. และรฐัมนตรี 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10)
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ปฏิรูปกองทัพ! ครม. ไฟเขียวเคาะเกณฑ์ 
‘ลดยศ-ต�าแหน่ง’ ทางทหาร

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม ซึ่งก�หนดหลัก

เกณฑ์เกีย่วกบัการก�หนดต�แหน่งการบรรจ ุการแต่งตัง้ 

การปรับต�แหน่งเล่ือนข้ันเงินเดือน การบังคับบัญชา

วินัย และการออกจากราชการ หรือทุกด้านเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ซึ่งจะสอดคล้องกับการ

ปฏิรูปกองทัพ เป็นการลดยศ ลดต�แหน่งของทหาร 

เพ่ือท่ีจะเปล่ียนเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เพ่ิม

มากขึ้น โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าควรที่จะมีการออก

หลักเกณฑ์หรือกฎกระทรวงต่างๆ หรอืพระราชกฤษฎกีา

ให้ครอบคลุม เพ่ือให้มีข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้

รวดเร็ว

ประกาศกรมเจ้าท่า ห้ามดื่มเหล้า
ในท่าเรือ-บนเรือโดยสารสาธารณะ 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจ

จานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 91/2563 

เรื่อง ก�หนดสถานทีห่้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในท่าเรอืโดยสารสาธารณะ หรอืบนเรอืโดยสารสาธารณะ

ประจ�ทาง ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ห้ามผู ้ใดบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือ

บนเรือโดยสารสาธารณะประจ�ทาง ผู้ฝ่าฝืนมีความ

ผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

‘คณะก้าวหน้า’ เปิดตัว ‘Common School’ 

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 คณะก้าวหน้า 

เปิดตัว “Common School” สถาบันศึกษาอบรมเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมเชิญวิทยากรแนวหน้า

ของสังคมไทย ร่วมให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียน

การสอนออนไลน์ ซึ่งจะเผยแพร่ทางช่อง YouTube 

คณะก้าวหน้า - Progressive Movement และในรูป

แบบ podcast ทาง Progressive Podcast ตั้งแต่วัน

อาทิตย์ท่ี 14 มถินุายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะ

ก้าวหน้า และผูอ้�นวยการหลักสูตรของ Common 

School ระบุว่า “ภารกิจหลักของ Common School 

คือ การรณรงค์ทางความคิดแบบก้าวหน้า และมุ่ง

เอาชนะในทางการเมืองเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมไทยให้

ก้าวหน้า และเพื่อก่อร่าง “ประชาชน” ให้กลายเป็น

ผู้ทรงอ�นาจสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง เราเชื่อใน

ความเป็นไปได้ว่าสังคมท่ีดีกว่าจะเกิดข้ึนไม่ได้หาก

ความคิดคนในสังคมยังไม่เปลี่ยน” 

 กิจกรรมของ Common School ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต จะประกอบไปด้วยการ Workshop & Train-

ing ด้านการเมืองและประชาธิปไตย, การจัดบรรยาย

สาธารณะเพื่อรณรงค์ความคิดแบบก้าวหน้า, ตลาด

วิชาออนไลน์แหล่งความรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้, การจัด

ค่ายเยาวชนทุกภูมิภาคเพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มี

ส่วนร่วมออกแบบอนาคตที่พวกเขาอยากเห็น รวมทั้ง

การออกหนังสือ คู่มือ และเครื่องมือการรณรงค์เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย

เปิดตัวกลุ ่ม’CARE’!!! ชูธง’คิดเคลื่อนไทย’

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 กลุ่ม “CARE คิด 

เคลื่อนไทย” ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่มีข่าวว่าเตรียมแตก

ตัวออกมาจากพรรคเพ่ือไทยเพ่ือตั้งพรรคการเมืองใหม่ 

ได้เปิดตัวแกนน�กลุ่ม โดย 7 ตัวแทน “สมาชิกเริ่มต้น” 

น�โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนน�กลุ่มแคร์, 

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, น.ส.ลักขณา ปันวิชัย 

(แขก ค�ผกา) นักเขียนและพิธีกรรายการโทรทัศน์, 

น.ส.วีรพร นิติประภา (แหม่ม) นักเขียนเจ้าของรางวัล

ซีไรต์, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก, นายพริษฐ์ รัก

ตพงศ์ไพศาล ลูกชายนายพงษ์ศักดิ์ และ นพ.สุรพงษ์ 

สืบวงศ์ลี 

 ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากลุ่มการเมืองใหม่โดยใช้ช่ือ

ว่า “คณะผู้ห่วงใยประเทศ” หรือ “กลุ่มแคร์” ก�ลัง

เตรียมออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ หลังจากมีปัญหา

ภายในพรรคเพ่ือไทยภายใต ้การน�ของคุณหญิง 

สุดารตัน์ เกยรุาพันธ์ุ ประธานยทุธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย  

โดยแกนน�กลุ่มแคร์ ล้วนเป็นนักการเมืองที่เคยท�งาน

ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย (ทรท.) ในยุคของนาย

ทักษิณ ชินวัตร มาแล้วทั้งสิ้น
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กกต. เผย ‘ปชป.’ มีสมาชิกพรรคมากที่สุด 
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ส�นักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ณ วันที่ 15 

มิถุนายน 2563 มีจ�นวนพรรคการเมืองที่จดทะเบียน

ท้ังส้ิน 74 พรรค มสีมาชิกรวมกนัท้ังส้ิน 1,173,589 คน

พรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ�นวน 

157,021 คน

รองลงไปคือ 

พรรคเพื่อไทย มีสมาชิกพรรค 70,491 คน

พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิกพรรค จ�นวน 59,274 คน

พรรคพลังประชารฐั มสีมาชิกพรรค จ�นวน 45,473 คน

พรรคเสรีรวมไทย มีสมาชิกพรรค 45,466 คน

พรรคเพื่อชาต ิ มีสมาชิกพรรค จ�นวน 20,652 คน

พรรคชาตไิทยพัฒนา มสีมาชิกพรรค จ�นวน 20,089 คน

พรรคชาติพัฒนา มีสมาชิกพรรค จ�นวน 15,911  คน

พรรคก้าวไกล มสีมาชิกพรรค 12,648 คน

 ส ่วนพรรคการเมืองท่ี ส้ินสภาพความเป ็น

พรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 

2560 จ�นวน 43 พรรค ประกอบด้วย พรรคประชาราช 

พรรคพลังอุดร พรรคกิจสังคม พรรคประชาสันติ 

พรรคอาสาสมัครไทย พรรคคนไทย พรรคพลังพลเมือง 

พรรคมาตุภูมิ พรรคเสรีนิยม พรรคพลังไทยเครือข่าย 

พรรครกัษ์สันต ิพรรคพลังเกษตรกรไทย พรรคเอกราชไทย 

พรรคเพ่ืออนาคต พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรค

เงินเดอืนประชาชน พรรคเพ่ือฟ้าดนิ พรรครกัประเทศไทย 

พรรคพลังเครือข่ายประชาชน

 พรรคพลังประเทศไทย พรรครวมพลังไทย 

พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคปฏิรูปไทย พรรคมหา

ประชาชน พรรคสร้างไทย พรรคไทยมหารัฐพัฒนา 

พรรคเพื่อสันติ และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย 

พรรคยางพาราไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคไทย

รุ่งเรือง พรรคประชาธรรม พรรคพลังคนกีฬา พรรค

เมืองไทยของเรา พรรคเพ่ือธรรม พรรคชาติ

ประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคมหาชน พรรคแทนคุณ

แผ่นดิน พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย พรรคประชาธิปไตย

เพื่อประชาชน พรรคเพื่อนไทย พรรคกสิกรไทย พรรค

รักท้องถิ่นไทย และพรรคพลังแรงงานไทย

 ส�หรับพรรคการเมืองท่ีถูกยุบพรรคการเมือง 

ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มจี�นวน 2 

พรรค คือ พรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่

 

ยึด ‘อาวุสงคราม-ระเบิด’ ล็อตใหญ่ 
โยงกลุ ่มเคลื่อนไหวการเมือง

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.กฤษณะ 

พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าท่ี

ต�รวจตระเวนชายแดน และทหาร ได้ท�การตรวจยึด

อาวุธสงครามจ�นวนหนึ่งจากพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน

ประเทศไทย เชื่อว่าอาวุธดังกล่าวเตรียมพร้อมส�หรับ

การเคลื่อนไหวทางการเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวน

ขยายผลเพื่อหาต้นตอและผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง

 ก่อนหน้านี้ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

ราบที่ 4 อ.แม่สอด ร่วมกับกองร้อยต�รวจตระเวน

ชายแดนที่ 346 อ.แม่สอด ยึดอาวุธสงครามในบ้าน

หลังหนึ่ง พื้นท่ีหมู่ 2 ต�บลแม่ตาว อ.แม่สอด โดย

ตรวจยึดอาวุธปืนกลขนาด .62 จ�นวน 2 กระบอก, 

อาวุธปืนเอ็ม 16 จ�นวน 4 กระบอก, อาวุธปืนเอ็ม 79 

จ�นวน 3 กระบอก, อาวุธปืนอาก้า-47 จ�นวน 13 

กระบอก, อาวุธปืนเล็กยาว 10 กระบอก และอาวุธปืน

อื่นๆ รวมทั้งหมด 33 กระบอก ระเบิดอีก 2 ลูกและ

เครื่องกระสุนจ�นวนหนึ่ง

 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาย 2 คน เป็นคน

ไทย พร้อมกับน�ตัวไปสอบสวนที่หน่วยเฉพาะกิจกรม

ทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด เพื่อท�การสอบสวนขยายผล

แล้ว เบื้องต้นจากคาดว่าเป็นอาวุธของชนกลุ่มน้อยที่

เจ้าหน้าที่ติดตามเบาะแสมาระยะหนึ่งแล้ว

 เมือ่วันท่ี 25 มถินุายน 2563 พล.ต.อ.จกัรทิพย์ 

ชัยจินดา ผู้บัญชาการต�รวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ยนืยนั

ว่าอาวุธสงครามดังกล่าวน้ันเกี่ยวโยงกับการเมือง 

เน่ืองจากมั่นใจในข้อมูลท่ีได้รับมาจากทางการข่าว  

ท่ีท�าหน้าท่ีติดตามมาโดยตลอด  

‘พรรคกล้า’ รับหนังสือรับรอง กกต. 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ส�นักงานคณะ

กรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ถนนแจ้งวัฒนะ นายกรณ์ 

จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และนายอรรถวิชช์ 

สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคฯ เดินทางไปรับหนังสือ

รับรองจาก กกต. ในการด�เนินการพรรคการเมืองที่

สมบูรณ์ พร้อมทั้งย�้าด้วยว่า “จะมีการชักชวนเพื่อเข้า

ร่วมอุดมการณ์พรรคด้วยกัน”

 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายกรณ์ 

จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า จัดทอล์กออนไลน์ร่วม

กับแขกรับเชิญ 3 คน โดยนายกรณ์ จาติกวณิช ระบุ 

ขอเป็นหน่ึงในหลายล้านคนท่ัวโลกร่วมฉลอง Pride Month 

เดือนแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ 

พร้อมย�้าว่าในฐานะหัวหน้า “กล้า” ขอยืนยันว่าพรรค
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2550 แกนน�และแนวร่วม นปช. น�ขบวนผู้ชุมนุม

หลายพันคน จากเวทีปราศรยัเคล่ือนท่ีสนามหลวง ไปยงั

บ้านพักส่ีเสาเทเวศร์ของ พลเอกเปรม เพ่ือเรียกร้อง

กดดันให้ลาออกจากต�แหน่ง ซึ่งระหว่างเหตุการณ์ดัง

กล่าว มกีารต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้ก�ลังขู่เข็ญ 

ซึ่งนายนพรุจ จ�เลยที่ 1 ได้ใช้ไม้เสาธง ตีประทุษร้าย

ร่างกาย ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ นามจันทร์เจียม เป็นเหตุให้

กระดูกข้อมือแตกเป็นอันตรายสาหัส

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ศาลชั้นต้นมีค�

พิพากษา ให้จ�คุกนายนพรุจ จ�เลยที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี 

8 เดือน ฐานท�ร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้า

ที่ฯ ส่วนนายวีระกานต์, นายณัฐวุฒิ, นายวิภูแถลง 

และ นพ.เหวง จ�เลยที่ 4 - 7 คนละ 4 ปี 4 เดือน 

ให้ยกฟ้องนายวีระศักดิ์และนายวันชัย จ�เลยที่ 2-3 

ริบของกลางทั้งหมด

 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศาล

อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า พวกจ�เลยมีความผิดฐาน

เป็นผู ้สนับสนุน ต่อสู ้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ ตาม

มาตรา 138 วรรคสอง ให้จ�คุกคนละ 1 ปี และมี

ความผิดฐานมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ก่อให้เกิดความ

วุ่นวายโดยเป็นหัวหน้าสั่งการ ซึ่งเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก

แล้วไม่เลิก ตามมาตรา 215 วรรคหนึ่งและวรรคสาม, 

มาตรา 216 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งเป็นการกระท�

กรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม

มาตรา 215 วรรคสาม เพียงกรรมเดียว จ�คุกคนละ 

3 ปี รวมจ�คุกจ�เลยที่ 4 - 7 คนละ 4 ปี ค�ให้การ

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้ 1 

ใน 3 คงจ�คุกจ�เลยที่ 4 - 7 คนละ 2 ปี 8 เดือน 

ส่วนนายนพรุจ จ�เลยที่ 1 คงจ�คุก 2 ปี 8 เดือน โดย

ไม่รอลงอาญา ยกฟ้องจ�เลยที่ 2 – 3 

 หลังศาลอ่านค�พิพากษา เจ้าหน้าท่ีได้น�จ�เลย

ทั้งหมดส่งเข้าเรือนจ�พิเศษกรุงเทพมหานครต่อไป

กล้า เราพร้อมสู้และช่วยผลักดันประเด็นทางกฎหมาย

ในเรื่องสิทธิพื้นฐานเพื่อคนไทยทุกคน โดยเฉพาะหลัก

คิดต่อประเด็น LGBTQ+ เรายึดหลักว่า “บุคคลสอง

คน” ที่เป็นคู่ชีวิตกัน ควรมีสิทธิในการสร้างครอบครัว

ที่สมบูรณ์เท่าเทียมกับคู่สมรส”

ฎีกาพิพากษายืน สั่งคุก ‘4 แกนน�า นปช.’ 
ไม ่รอลงอาญา

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศาลฎีกามีค�

พิพากษายนืให้จ�คกุนายนพรจุ วรชิตวุฒิกลุ จ�เลยท่ี 1 

เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน ฐานท�ร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฯ ส่วนนายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีต

ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ 

แห่งชาติ (นปช.), นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ 

นปช., นายวิภูแถลง พัฒนภูมไิท และ นพ.เหวง โตจริาการ 

แกนน� นปช. จ�เลยท่ี 4 - 7 ให้จ�คกุคนละ 4 ปี 4 เดอืน 

โดยไม่รอลงอาญา ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึน้ไป  

ใชก้�ลังประทุษร้ายฯ และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นขัดขวางการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานฯ ให้ยกฟ้องนายวีระศักดิ ์

และนายวันชัย จ�เลยท่ี 2 - 3 และ รบิของกลางท้ังหมด

 คดีน้ีเกิดจากการชุมนุมปิดล้อมบ้านพักส่ีเสา

เทเวศร์ ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน

องคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อปี 2550 ที่พนักงานอัยการ

ฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้องในความผิดฐานมั่วสุม

กันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้ก�ลังประทุษร้าย ก่อให้เกิด

ความวุ่นวายในบ้านเมืองฯกรณีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
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 พลเมืองหากย้อนไปในยุคสมัยท่ีผู้คนด�เนิน
ชีวิตอยูใ่นสังคม-รฐัแบบศักดนิานิยมน้ัน รฐัและผูป้กครอง

ย่อมจะเป็นก�ลังหลักในการขับเคล่ือนผู ้คนท�การ

สร้างพลวัตให้กับสังคม-รัฐ ในลักษณะที่สถานะ หน้าที่

และบทบาทของผู ้คนมีความโน้มเอียงไปในทางท่ีมี

ความเป็นไพร่ฟ้ามากกว่าความเป็นพลเมือง

 ในปัจจบุนัขณะท่ีผูค้นด�เนินชีวิตอยูใ่นสังคม-รฐั 

แบบเสรีประชาธิปไตยนั้น ผู้คนย่อมจะเป็นก�ลังหลักใน

การขับเคล่ือนรัฐและผู้ปกครองท�การสร้างพลวัตให้

กับสังคม-รัฐ ในลักษณะท่ีสถานะหน้าท่ีและบทบาท

ของผู ้คนมีความโน ้มเอียงไปในทางท่ีมีความเป ็น

พลเมอืงมากกว่าความเป็นไพร่ฟ้า และในฐานะท่ีพลเมอืง

เป็นก�ลังของบ้านเมืองเป็นด้านหลัก 

 การจัดตัวแบบของระบบและการจัดรูปของ

กระบวนวิธีท่ีดีในการสนับสนุนก�ลังของพลเมืองไปใช้

ให ้เกิดคุณูปการแก่บ ้านเมืองจึงเป็นเรื่องส�คัญใน 

เบื้องต้นและถือเป็นปัจจัยก�หนดในการจัดวางพลัง 

ขับเคล่ือนของพลเมืองเพ่ือสร้างพลวัตให้กับสังคม-รัฐ

ว่าจะให้ด�เนินไปในทิศทาง และเป้าหมายที่บรรลุถึงซึ่ง

ประโยชน์อันพึงประสงค์ของประเทศชาติบ้านเมือง 

และประชาชนส่วนรวมร่วมกันได้มากน้อยอย่างไร 

หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตัวแบบของระบบ

และการจัดรูปของกระบวนวิธีท่ีดีในการสนับสนุนก�ลัง

ของพลเมือง ไปใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

กิจการของบ้านเมืองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ

ด้วยน้ัน จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องออกแบบให้การ

สนับสนุนก�ลังของพลเมืองน้ันถูกส่งผ่านเข้าไปใน

ระบบองคาพยพของรัฐธรรมนูญได้ตลอดท้ังสายและ

ครอบคลุมทั้งองค์รวม ซึ่งต้องประกอบกันได้ทั้งในภาค

ส่วนของการได้มาตั้งแต่ในชั้นต้นทาง ภาคส่วนของการ

ใช้บงัคบัในช้ันระหว่างทาง และภาคส่วนของการควบคมุ

ผลในชั้นปลายทางด้วย

 ดังนั้น ในการสนับสนุนก�ลังของพลเมืองไปใช้

ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจการของบ้านเมือง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญโดยตรง จึงต้องจัด

ช่องทางให้พลเมืองได้เข้าถึงบทบาทส�คัญและจ�เป็นท่ี

พึงมีท้ังบทบาทท่ัวไปในรูปแบบท่ีเป็นภาระของการเข้ามี

ส่วนร่วม มีท้ังบทบาทพ้ืนฐานในรูปแบบท่ีเป็นหน้าท่ี

ของการเข้ามีส่วนเกี่ยวพัน และมีท้ังบทบาทท่ีควรจะ

เป็นในรูปแบบท่ีเป็นพันธะของการเข้ามีส่วนผูกพันกับ

กิจการของบ้านเมืองพร้อมกันไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การ

สนับสนุนก�ลังของพลเมืองน้ันสามารถส่งผ่านเข้าไปใน

พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ
  ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
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 บทบาทของพลเมืองในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
รัฐธรรมนูญ ย่อมจะต้องมีทั้ง 

บทบาทท่ัวไปในรูปแบบท่ีเป็นภาระของการเข้ามี

ส่วนร่วม 

บทบาทพ้ืนฐานในรูปแบบท่ีเป็นหน้าท่ีของการเข้า

มีส่วนเกี่ยวพัน และ 

บทบาทท่ีควรจะเป็นในรูปแบบท่ีเป็นพันธะของ

การเข้ามีส่วนผูกพัน

ส�หรับความส�คัญของ 

บทบาทท่ัวไปในรูปแบบท่ีเป็นภาระของการเข้ามี

ส่วนร่วมน้ัน เพ่ือผลในการให้ได้มาซึง่รฐัธรรมนูญท่ี

มีรากฐานทางสัญญาประชาคม และการได้มาซึ่ง

รัฐธรรมนูญท่ีมีรากฐานทางรูปแบบและเน้ือหาท่ี

ดีมีความชอบธรรมและมีคุณูปการ 

บทบาทพ้ืนฐานในรูปแบบท่ีเป็นหน้าท่ีของการเข้า

มส่ีวนเกีย่วพันน้ัน เพ่ือผลในการผลักดนัโน้มน� 

ก�กับ ควบคุมให้กระบวนการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ

มีความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และมีความชอบ

ด ้วยรัฐธรรมนูญตามหลักการปกครองโดย

กฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และ 

บทบาทท่ีควรจะเป็นในรูปแบบท่ีเป็นพันธะของ

การเข้ามส่ีวนผกูพันน้ัน เพ่ือผลในการใช้รัฐธรรมนูญ

ท่ีดีมีความชอบธรรมและมีคุณูปการน้ันได้ถูก

บังคับใช้ให้ด�เนินไปในทิศทาง วิถีครรลอง และ

กระบวนวิธี ท่ีก ่อให ้ เกิดผลดีส ่งประโยชน ์กับ

ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วย ท้ังน้ี

เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันทางการเมืองใน

ระดับโครงสร้างส่วนบนและเป็นกฎหมายในระดับ

ปฐมภูมิท่ีมีความสูงสุดในอ�นาจบังคับเหนือระบบ

การเมืองและระบบกฎหมายของประเทศ 

ระบบองคาพยพของรัฐธรรมนูญตลอดท้ังสายและ

ครอบคลุมทั้งองค์รวมได้ด้วย นั่นเอง  

 รัฐธรรมนูญ  การสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานเกีย่ว

กบัรัฐธรรมนูญในระดับท่ีสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด

จากรฐัธรรมนูญได้  ควรเริม่จากการสร้างมมุมองท่ีภาพ

ใหญ่ในองค์รวมของกรอบความคดิรวบยอด 9 องค์ประกอบ

หลัก เพ่ือเป็นการขยายมุมมองให้สามารถสร้างความ

เข้าใจพื้นฐานได้ว่า 

รัฐธรรมนูญน้ันเป ็นอะไรและพลเมืองมีส ่วน

เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร 

รัฐธรรมนูญน้ันประกอบด้วยอะไรและพลเมืองมี

ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร 

รัฐธรรมนูญน้ันมีความยึดโยงกับอะไรและ

พลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร 

รัฐธรรมนูญน้ันมีฐานท่ีมาจากอะไรและพลเมืองมี

ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร

รัฐธรรมนูญน้ันมีกระบวนวิธีได้มาอย่างไรและ

พลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร 

รัฐธรรมนูญน้ันมีหน้าท่ีหลักอะไรและพลเมืองมี

ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร 

รัฐธรรมนูญน้ันท�งานอย่างไรและพลเมืองมีส่วน

เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร

รัฐธรรมนูญน้ันขับเคล่ือนด้วยอะไรและพลเมืองมี

ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร และ 

รัฐธรรมนูญน้ันก่อให้เกิดผลอะไรต่อประเทศชาติ

บ ้านเมืองและประชาชนและพลเมืองมีส ่วน

เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร” ด้วย 

พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ 
 ปัญหาอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเกี่ยวพัน

กันระหว่างพลเมืองกับรัฐธรรมนูญซึ่งสะสมสืบเน่ืองกัน

มานับแต่ในอดีตและยังรอการแก้ไขอยู่ในปัจจุบันน้ัน 

นับเป็นอุปสรรคส�คัญในการพัฒนาการเมืองของ

ประเทศอย่างมีนัยส�คัญท้ังในส่วนของการพัฒนา

กระบวนการประชาธิปไตยในระบอบการเมืองปกครอง 

และในส่วนของการพัฒนากระบวนการปกครองโดย

กฎหมายหรือหลักนิติธรรมในตัวของระบบรัฐธรรมนูญ

เองด้วย
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 ฉะนั้น การบรรลุถึงซึ่งเป้าหมายอันพึงประสงค์

ของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนนั้น หากเริ่ม

จากการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญท่ีไม่มีรากฐานทางสัญญา

ประชาคม ไม่มรีากฐานทางรปูแบบและเน้ือหาท่ีดมีคีวาม

ชอบธรรมและมีคุณูปการ แม้จะมีการน�ไปใช้ได้อย่าง

ดแีต่ผลดกีไ็ม่ได้เกดิข้ึนตามมาด้วย เน่ืองจากตวัรฐัธรรมนูญ

เองน้ันไม่ดมีาตัง้แต่ในช้ันต้นทางแล้ว และในทางกลับกนั

แม้ว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีมาแล้วก็ตาม แต่หากในชั้น

ระหว่างทางการบังคับใช้รัฐธรรมนูญน้ันไม่ได้ด�เนินไป

ในทิศทาง วิถีครรลอง และกระบวนวิธีที่ดี ในชั้นที่เป็น

ปลายทางผลดีก็ย่อมจะเกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้าน

เมืองและประชาชนไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

 กล่าวอีกนัยได้ว่า การหวังผลส�เร็จในการใช้

รัฐธรรมนูญเป็นกลไกขับเคล่ือน และการใช้พลเมือง

เป็นพลังขับเคล่ือนในการสร้างพลวัตให้กับสังคม-รัฐได้

น้ัน จ�เป็นต้องสร้างองค์ประกอบร่วมในระบบองคาพยพ

ของรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์รวมเดียวกันท้ังในภาคส่วน

ของการได้มาตั้งแต่ในชั้นต้นทาง ภาคส่วนของการใช้

บังคับในชั้นระหว่างทาง และภาคส่วนของการควบคุม

ผลในชั้นปลายทาง โดยอาศัยบทบาททั้งสามภาคส่วน

ของพลเมืองคือ บทบาททั่วไปในรูปแบบที่เป็นภาระของ

การเข้ามีส่วนร่วม บทบาทพ้ืนฐานในรูปแบบท่ีเป็น

หน้าที่ของการเข้ามีส่วนเกี่ยวพัน และบทบาทที่ควรจะ

เป็นในรูปแบบท่ีเป็นพันธะของการเข้ามีส่วนผูกพัน

ประกอบเข้าด้วยกัน 

 ซึ่งเห็นได้ว่าการสร้างชาติบ้านเมืองโดยการ

สร้างกระบวนพลวัตให้กับสังคม-รัฐน้ัน พลเมืองกับ

รัฐธรรมนูญแท้ท่ีจริงแล้วด�รงความสัมพันธ์ท่ีมีความ

เช่ือมโยงกันในลักษณะท่ีมีความเป็นคู่แฝดกันโดยท่ีต่าง

มีความเป็นอุปกรณ์ที่เกื้อกูลต่อกันนั่นเอง 

 ดังนั้น บทบาทของพลเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับรัฐธรรมนูญ ทั้งบทบาททั่วไปในรูปแบบที่เป็นภาระ

ของการเข้ามีส่วนร่วม บทบาทพื้นฐานในรูปแบบที่เป็น

หน้าที่ของการเข้ามีส่วนเกี่ยวพัน และบทบาทที่ควรจะ

เป็นในรูปแบบที่เป็นพันธะของการเข้ามีส่วนผูกพัน จึง

ถือว่าเป็นความจ�เป็นพ้ืนฐานในการระดมสรรพก�ลัง

จากพลเมืองเข้าเป็นก�ลังหลักในการสร้างชาติบ้าน

เมืองด้วยการสนับสนุนการขับเคล่ือนรัฐและผู้ปกครอง

ท�การสร้างพลวัตให้กับสังคม-รัฐเพ่ือเป้าหมายสูงสุด

ในการรั กษาผลประ โยชน ์ ส�คัญของชาติ ให ้ มี

เสถียรภาพ อ�นวยประโยชน์สุขให้แก่ชาติบ้านเมือง

และประชาชนส่วนรวมร่วมกันได้อย่างยั่งยืนซึ่งถือว่า

เป ็นหน้าท่ีพ้ืนฐานอย่างมีนัยส�คัญของความเป็น

พลเมืองในสังคม-รัฐแบบเสรีประชาธิปไตยโดยแท้จริง 

	 ฉะนั้น	 การบรรลุถึงซึ่งเป้าหมายอัน

พึงประสงค์ของประเทศชาติบ้านเมืองและ

ประชาชนนั้น	 หากเริ่มจากการได้มาซึ่ง

รั ฐธรรมนูญ ท่ี ไม ่ มี รากฐานทางสัญญา

ประชาคม	 ไม่มีรากฐานทางรูปแบบและ

เนื้อหาที่ดีมีความชอบธรรมและมีคุณูปการ	

แม้จะมีการน�าไปใช้ได้อย่างดีแต่ผลดีกไ็ม่ได้

เกิดข้ึนตามมาด้วย	 เนือ่งจากตวัรฐัธรรมนญู

เองนัน้ไม่ดมีาต้ังแต่ในช้ันต้นทางแล้ว	 และใน

ทางกลับกันแม้ว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีมา

แล้วก็ตาม	 แต่หากในชั้นระหว่างทางการ

บังคับใช้รัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ด�าเนินไปใน

ทิศทาง	 วิถีครรลอง	 และกระบวนวิธีที่ดี	 ใน

ชั้นที่เป็นปลายทางผลดีก็ย่อมจะเกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนไม่ได้

ด้วยเช่นเดียวกัน	

  ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ


