
 เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ พฤติกรรมของผู้คน 

ความคิด ความต้องการก็เปล่ียนแปลงไปด้วย

ชนิดกระพรบิตาไม่ทันกบัเรือ่งราวต่างๆ ท่ีเกดิข้ึน

ทัว่โลก สถานการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นรวดเร็ว บอกเรา

ว่าพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเมื่อวาน
 แล้วเราก็มีวันน้ี ท่ีการรวมตัวของเยาวชนคน

รุ ่นใหม่และประชาชนท่ีอยากเห็นการเปล่ียนแปลง

หลายๆ อย่างเกิดขึ้น มีการเรียกร้องและกดดันรัฐบาล 

พร้อมกับขีดเส้นตายให้รัฐบาล

น้ีหมดไป ขณะเดียวกัน ก็มี

บรรยากาศของการกระทำ� 

กดดันระหว่างบุคคลต่อ

บคุคล ของ 2 ข้ัวความคดิ

ท่ี อ า ศั ย ส่ื อ ให ม ่ โ ห ม

กระพือความรุนแรง

ด้วยค�พูดและวาจาท่ี

เจือผสมด ้วยอารมณ์

เป็นน�้าหนักมากกว่าจะ

ถ้อยทีบอกกล่าวด้วยเหตุ

และความจ�เป็นที่แต่ละฝ่ายมี และอยากอธิบาย

 บรรยากาศแบบน้ี แม้แต่ละฝ่ายจะยืนกราน

ที่มาโดยสงบและปราศจากอาวุธ และเป็นสิทธิเสรีภาพ

ข้ันพ้ืนฐานของพลเมืองท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่ความขัดแย้งยากที่จะคุยปรับท่าที

กันครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมีความรุนแรงจากภาษาและถ้อยค�

ที่สื่อสารออกมาเป็นความต้องการทางการเมือง

 พลังของผู้คนท่ีรวมตัวมาจากเยาวชนและคน

หนุ่มสาวท่ีเติบโตมากับความเร็วของการเปล่ียนแปลง

ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสื่อสารที่รวดเร็วส่งผล

 ทักษะที่จ�ำเป็นของนักประชำธิปไตยก็คือกำรอดทน อดกลั้น 
และกำรยอมรับกำรคิดต่ำง และไม่สนับสนุนกำรละเมิด เหยียบย�่ำ
ควำมเป็นมนุษย์ของผู้ใด ไม่ว่ำเขำจะอยู่ในสถำนะใด
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ต่อความต้องการอ่ืนๆ ท่ีก็ต้องการความเร็ว โดยมี

พัฒนาการของโลกสมัยใหม่เป็นตัวเร่ง อันมีผลท�ให้วิธี

คิดมุ่งเน้นอยู่ที่ความเร็ว เพราะเทคโนโลยีสามารถที่จะ

ท�ให้เราวางแผนและท�งานได้เร็ว การส่ือสารส่งต่อ

ความคิด ความอ่าน และการนัดหมายก็ท�ได้เร็วและ

ทันที ความเร็ว ความเร่ง กลายเป็นคุณค่าที่มนุษย์สมัย

ใหม่ตดิยดึ และเห็นได้ว่าการรวมตวัชุมนุมทุกครัง้สามารถ

สื่อสารกันได้เร็ว บริหารจัดการได้ตามเวลาและสถาน

ที่ที่ก�หนด 

 แต่ความเร็วและความเร่งในการกดดันท้ังต่อ

รัฐบาลและต่อปัจเจกบุคคลที่ยังเห็นต่าง ด้วยภาษาและ

ท่วงท�นองท่ีผลักให้เป็นข้ัวตรงข้าม ก็ยิ่งท�ให้สูญเสีย

โอกาสการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ และความวางใจท่ี

ต้องการจะผสานความเข้าใจที่แม้จะคิดไม่เหมือนกัน

 กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองต้องกำรควำมเข้ำใจ 
ไว้วำงใจที่จะได้รับกำรสนับสนุน ไม่ใช่กำรด่ำทอ ผลักใส 
ไปเป็น “คนชัง” อย่ำงที่เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงสื่อสมัย
ใหม่ในปัจจุบัน

 ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ว่าฝ่ายใดใช้ความรุนแรง ย่อม

ไม่เป็นผลดี แต่ความรุนแรงที่ใช้ภาษาเป็นอาวุธ ผ่าน

สื่อสมัยใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการคิดด้วยปัญญา ก็ยิ่ง

เสริมเติมเชื้อความรุนแรงขึ้นอีกทางหนึ่ง ที่สร้างความ

แตกแยกและร้าวลึกไปถึงจิตใจอย่างรวดเร็วและรุนแรง

จนยากจะประสานกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ความเร่ง

จากการพูดโดยปราศจากการไตร่ตรองถึงผลกระทบ

ทั่วด้านระยะยาว ก็น�มาซึ่งหายนะ ความขัดแย้ง และ

ความทุกข์ยากของเพ่ือนมนุษย์ในสังคมได้อย่างท่ีเรา

เผชิญในวันนี้

 กำรเปลี่ยนแปลงทุกอย่ำงต้องใช้เวลำกว่ำจะ
ตกผลึกต้องสัง่สมกำรปรับตวั ปรบัระบบคดิมำยำวนำน 
ไม่ว่ำสังคมใดๆ ก็ตำม กำรประคองตัวของสังคมให้ฝ่ำ
วิกฤติ คือ กำรที่เรำต้องพึ่งพำควำมคิดซึ่งกันและกัน 
ซึ่งยังมีทั้งเห็นต่ำง และสอดคล้องทำงควำมคิดกันอยู่
หลำยเรือ่ง ทกุฝ่ำยจ�ำเป็นต้องช่วยเหลอืเกือ้กลู ให้เวลำ
กับกำรตกผลึกของแต่ละแนวคิด และที่สังคมจะได้
ประโยชน์ร่วมกัน 

 ความอดทนท่ีจะรับฟังและท่าทีท่ีจะส่ือสารด้วย

สร้อยส�เนียงท่ีจะเพ่ิมมิตรท่ีอยากจะหาทางออกของ

ประเทศน้ีด้วยกันโดยไม่ตกอยู่ในกระแสพลังกดดันของ

ฝ่ายใด โดยเฉพาะในยุคของการส่ือสารยุคใหม่ท่ี

สามารถใช้ความฉลาดของเทคโนโลยีสร้างและปั ่น

กระแสได้ไม่ยาก ย่อมดีกว่าการท่ีจะเห็นฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงชนะ แล้วประเทศแพ้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจใน

ช่วงเผชิญกับโรคโควิด-19 และอาจเป็นตัวเพ่ิมวิกฤติ

อีกในระยะยาว

 ทักษะที่จ�ำเป็นของนักประชำธิปไตยก็คือกำร
อดทน อดกลั้น และกำรยอมรับกำรคิดต่ำง และไม่
สนบัสนนุกำรละเมดิ เหยียบย�ำ่ควำมเป็นมนษุย์ของผูใ้ด 
ไม่ว่ำเขำจะอยู่ในสถำนะใด 
 กำรด่ำทอ ใช้ภำษำหยำบคำยเพื่อกดดันใครไม่
ว่ำจะเกิดจำกฝ่ำยใด ย่อมไม่ใช่วิถีของนักประชำธิปไตย 
ขัดแย้งอย่ำงอำรยะ น่ำจะเป็นทักษะที่จ�ำเป็นกับทุกคน
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ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ผู้อ�นวยการ สถาบันนโยบายศึกษา

สมชาติ เจศรีชัย



ม็อบปลดแอกชุมนุมที่ธรรมศำสตร์ 19-20 ก.ย. 
ตร.บุก ยึดอุปกรณ์ม็อบ-หนังสือปกแดง
ค�ำแถลง 10 ส.ค. 4.5 หมื่นเล่ม
ซเูปอร์โพลเผย กลุม่สนบัสนนุรฐับำล-‘พลงัเงยีบ’ 
เพิ่มขึ้น
ส.ส.ฝ่ำยค้ำน-รัฐบำล ยื่น 6 ร่ำงแก้ รธน. 
ไอลอว ์  ยื่ นหนึ่ งแสน ช่ือ เสนอร ่ ำง  รธน . 
ฉบับประชำชน

      ซูเปอร์โพลช้ีคนไทยเชื่อมีขบวนกำร จ้องท�ำลำย        
      เสำหลักชำติ

นิด ้ำโพลเผย 61.27% หนุนตัดอ�ำนำจ ส.ว. 
โหวตนำยกฯ
สวนดุสิตโพลชี้ ปชช. ไม่เชื่อ รัฐบำลแห่งชำติ
เป็นทำงออก
สภำฯ ลงมติตั้งกรรมำธิกำรศึกษำกำรแก้ไข รธน. 
ม็อบปลดแอกล้อมรัฐสภำ สกัด ‘ส.ว.’ เข้ำ-ออก
ไทยภักดี ยื่นแสนกว่ำชื่อ คัดค้ำนกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ
นิด้ำโพลเปิดผล ใครเหมำะนั่ง ‘นำยกฯ’ 
ตัดสินคดีทุจริตบ้ำนเอื้ออำทร จ�ำคุก ‘วัฒนำ’ 
99 ปี ปรับอีก 1,323 ล.
ครม. ไฟเขียวเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่ำง
ชำติ ‘ประเภทพิเศษ’
เปิดสำระส�ำคัญร่ำง พ.ร.บ.จรำจรทำงบก ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ 

ส.ว. ผ่ำนร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ พ.ศ. 2564 
วงเงิน 3.28 ล้ำนล้ำนบำท
ต่ออำยุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน
‘ปรดีี ดำวฉำย’ ลำออกรัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวง
กำรคลัง
ลดหย่อนเงินสมทบ นำยจ้ำง-ผู ้ประกันตน 
บรรเทำโควิด
ครม. อนุมัติโครงกำรคนละครึ่ง และเพิ่มเงิน 500 
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ รวม 5.1 หมื่นล้ำนบำท
อัดงบ 6.8 หมื่นล้ำนบำท กระตุ้นเศรษฐกิจ 
‘หำบเร่-แผงลอย’ ได้อำนิสงส์
ให้ กห. 883 ล้ำนบำท ท�ำสถำนที่กักตัวโควิด-19
ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค ่ำตอบแทน ‘อสม.’  
1.5 ล้ำนคน อีก 3 เดือน
ซูเปอร์โพลเผย ปชช. ไม่เอำ ‘รัฐบำลแห่งชำติ’

      นิด้ำโพลเผย ปชช. 51.58% มอง ‘ผู้เห็นต่ำง’    
      เป็นเสรีภำพในระบอบประชำธิปไตย

ปรับ 7 แผนรับ ‘สังคมสูงอำยุระดับสุดยอด’ 
ศำล รธน. รับค�ำร้องวินิจฉัยกำรปรำศรัย 6 คร้ัง
ล้มล้ำงกำรปกครองหรือไม่
ครม. เห็นชอบ ‘ร่ำง พ.ร.บ.ออกเสียงประชำมติ’ 
เตรียมงบจัดท�ำ 4 พันล้ำน
สถำนทูตสหรัฐฯ’ออกแถลงกำรณ์ ยืนยันไม่เคย
จ่ำยเงินหนุนม็อบ
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ส.ว. ผ่ำนร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ พ.ศ. 2564 
วงเงิน 3.28 ล้ำนล้ำนบำท

 

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 วุฒิสภา (ส.ว.) 

ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.28 ล้านล้านบาท 

ด้วยคะแนน 218 ต่อ 0 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1 

ก่อนหน้าน้ี เมือ่วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย

จ่ายประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีนายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

เป็นประธาน มีมติด้วยจ�นวน 63 งดออกเสียง 3 ให้

ตัดงบฯ ในการจัดซื้อเรือด�น�้าปี 2564 ที่กองทัพเรือได้

เสนอของบประมาณจัดซื้อเรือด�าน�้า 2 ล�า มูลค่า  

2.25 หมืน่ล้านบาท ให้เหลือเป็นจ�นวน 0 บาท เน่ืองจาก

กองทัพเรือได้ส่งจดหมายเอกสารช้ีแจงเล่ือนการจัดซื้อ

ออกไป 1 ปี ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ชะลอการจัด

ซือ้ออกไปอีก 1 ปี เพ่ือน�งบประมาณส่วนน้ีไปใช้ประโยชน์

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในด้านอ่ืนๆ ช่วงสถานการณ์

โควิด-19 ระบาด 

 กองทัพเรือได้เสนอของบประมาณในการจัดซื้อ

เรือด�น�้าแบ่งเป็นสองงวด งวดแรกจ�นวน 3,925 

ล้านบาท ในปี 2564 แต่มีความเคลื่อนไหวคัดค้าน 

ต่ออำยุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่ออายุประกาศตาม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือพระราชก�หนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควิด-19 ต่อไปอีก 1 เดอืน ไปส้ินสุดวันท่ี 31 เดอืน

ตลุาคม 2563 ตามข้อเสนอของศนูย์บริหารสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

ชุดใหญ่ 

‘ปรีดี ดำวฉำย’ 
ลำออกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

 นายปรีดี ดาวฉาย ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้

เป ็นรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาล

ประยุทธ์ 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้ยื่นจดหมาย

ขอลาออกถึงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 กันยายน 2563 

และได้พ้นจากต�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 

ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ลดหย่อนเงินสมทบนำยจ้ำง-ผู้ประกันตน
 บรรเทำโควิด

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มีมติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ลดหย่อน

การออกเงินสมทบเข ้ากองทุนประกันสังคมฝ ่าย

นายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลือฝ่ายละ 

ร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 3 

เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 

2563  ทั้งนี้ มีผลให้ผู้ประกันตนที่เคยส่งเงินเข้ากองทุน

เดือนละ 432 บาท ได้รับการลดหย่อนเหลือเพียงเดือน

ละ 96 บาท 

 ทั่วประเทศมีผู้ประกันตน จ�นวน 12.79 ล้าน

คน และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงินที่ต้องส่ง

เข้ากองทุนฝ่ายละ 1.3 หมืน่ล้านบาท และ 1.1 หมืน่ล้านบาท

ตามล�ดับ คาดว่าจะท�ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ 

เศรษฐกจิรวม 2.4 หมื่นล้านบาท 

ครม. อนุมัติโครงกำรคนละครึ่ง และเพิ่มเงิน 500 
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ รวม 51,000 ล้ำนบำท

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมี

มติเห็นชอบ 2 โครงการ คือ

1 โครงการเพ่ิมก�ลังซือ้ให้แก่ผูม้บีตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ 

และ 

2  โครงการคนละครึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการเพ่ิมก�ลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

(ผู้มีบัตรฯ) เป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า

บริโภคอุปโภคท่ีจ�เป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จ�นวน 500 บาทต่อคน

ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม

ถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นวงเงินรวม 21,000 

ล้านบาทำ 

 โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกจิระดบัฐานราก ส�หรบัผูป้ระกอบการรายย่อย

โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จาก

4 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  ตุลาคม 2563



การขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร 

เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 

บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 

30,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วย

ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมก�ลัง

ซื้อของประชาชนเพ่ือให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้

ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเงิน 60,000 

ล้านบาทำ

 ประชาชนผูท่ี้มสัีญชาตไิทย มอีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์

ขึ้นไป และมีบัตรประจ�ตัวประชาชน ลงทะเบียนเข้า

ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

ตัง้แต่วันท่ี 16 ตลุาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. 

จ�กัดจ�นวนไม่เกิน 10 ล้านคน โดยผู้ได้รับสิทธิต้อง

ยืนยันตัวตนผ่าน e-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่

ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับ

สิทธิได้ ซึง่การใช้จ่ายจะมช่ีวงเวลาตัง้แต่วันท่ี 23 ตลุาคม 

2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น. 

ซึง่ผูไ้ด้รบัสิทธิจะต้องเริม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตัง้แต่

วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิด

ให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และ

ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิท่ีถูกตัดจะน�ไป

เปิดให้ลงทะเบียนใหม่

 ส�หรับผู ้ประกอบการร ้านค ้าสามารถลง

ทะเบยีนได้ตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2563 เวลา 06.00 น. 

– 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ

ลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทย โดยธนาคาร

กรุงไทยจะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เพื่อใช้ใน

การรับช�ระเงินจากการขายสินค้า

 กระทรวงการคลังคาดว่าโครงการเพ่ิมก�ลังซื้อ

ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่ง 

จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้

น้อยและช่วยรักษาก�ลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการ

เติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 81,000 ล้านบาท 

ครอบคลุมประชาชน 24 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้มีเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีเหลือของปี 

2563 และส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องไปยังปี 2564

อัดงบ 6.8 หมื่นล้ำน กระตุ้นเศรษฐกิจ 
‘หำบเร่-แผงลอย’ได้อำนิสงส์

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ประชุมศูนย์

บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการ

ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (ศบศ.) ชุดท่ีมี 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน 

ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 มาตรการ

หลัก ได้แก่

 1. มาตรการกระตุน้การบรโิภคในประเทศวงเงิน 

45,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดค่า

ครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วย

เหลือผู ้ประกอบการรายย่อยท่ัวไปครอบคลุมถึงผู ้

ประกอบการหาบเร่แผงลอย โดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้

จ่ายร้อยละ 50 อีกร้อยละ 50 ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเองใน

วงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน เพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อ

ของซึ่งจะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธ์ิในโครงการลักษณะ

เดียวกับชิมช้อปใช้

 ส�หรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ประมาณ 

15 ล้านคน ให้เวลาใช้ 3 เดอืน โดยจะก�หนดให้ใช้วันละ 

100-250 บาท คาดจะท�ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ 

90,000 ล้านบาท กลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะ

มุ ่งเน ้นไปท่ีร ้านค ้ารายย ่อยท่ัวไปครอบคลุมถึงผู ้

ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า

ผ่านกลไกการด�เนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ของรัฐบาลโดยท่ีประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังจัด

ท�รายละเอียดโครงการ เพื่อน�เสนอต่อ ศบศ. ภายใน 

2 สัปดาห์ คาดว่าจะเริ่มโครงการเดือนตุลาคม 2563” 

มาตราการการจ้างงานส�หรับเด็กจบใหม่โดยรัฐบาล

สมทบจ่ายกับนายจ้าง ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2563 – ตุลาคม 2564 วัตถุประสงค์หลักเพื่อ

สนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม 

ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวม 

260,000 อัตรา วงเงินรวม 23,000 ล้านบาท เป็นงบ

ประมาณจากเงินกู้เพ่ือเยียวยาในสถานการณ์โควิด-19 

เน้นช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานท�ทันที โดยมี

อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาดังนี้ ปริญญาตรี เดือน

ละ 15,000 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เดือนละ 11,500 บาท และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท ซึ่งรัฐบาลจะให้การ 

สนับสนุนเงินค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิ

การศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน

 ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขส�คัญ คือ นายจ้างหรือ

เจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกัน

สังคม มีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน และ

ต้องมีเง่ือนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกินกว่าร้อยละ 15 

ภายในระยะเวลา 1 ป ี (กรณี ท่ีลูกจ ้างลาออกใน 
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ระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบ

การสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้) ขณะที่ลูกจ้างที่

จะเข ้าร ่วมโครงการจ�เป ็นต ้องมีคุณสมบัติดัง น้ี 

สัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 

25 ปี ซึ่งส�เร็จการศึกษาปี 2562 หรือปี 2563

 ส�หรับโครงการน้ีรัฐบาลจะเปิดให้นายจ้างและ

นักศึกษาจบใหม่ลงทะเบียนและจ่ายเงินเดือนผ่าน

ธนาคารกรุงไทย นายจ้างจ่ายร้อยละ 50 เข้าบัญชี 

และรัฐบาลโอนอีกร้อยละ 50 เข้าบัญชี ส่วนการหัก

เงินประกันสังคมจะเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนการท�

สัญญาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นายจ้างกับลูกจ้าง และ

นายจ้างกับกระทรวงแรงงาน เพื่อก�หนดให้ชัดเจนว่า

นายจ้างจะต้องไม่ผิดเง่ือนไข คาดว่าจะมีนักศึกษา 

จบใหม่เข้าร่วมเป็นไปตามเป้าหมาย

 นอกจากน้ี ศบศ. ยงัเห็นชอบให้จดังาน Jobexpro 

ภายในเดือนกันยายน เตรียมหารือวัน-เวลาอีกครั้ง 

โดยงานนี้จะมีอัตราต�แหน่งงานกว่า 1 ล้านต�แหน่ง 

ผ่านระบบ “ไทยมงีานท�” ซึง่เป็นระบบจอ็บแพลตฟอร์ม

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสภาพัฒน์ร่วม

กันจัดท�ขึ้นมา ซึ่งจะมีต�แหน่งงานว่างต่าง ๆ ทั้งงาน

ประจ� พาร์ทไทม์ และรอเปิดตัวแอปพลิเคชั่นเพื่อการ

ใช้งานต่อไป

ให้ กห. 883 ล้ำนบำท ท�ำสถำนที่กักตัวโควิด-19

 เมือ่วันท่ี 1 กนัยายน 2563 คณะรฐัมนตร ี(ครม.) 

มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ปีงบประมาณ 

2563 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงินส�รองจ่ายเพื่อ

กรณีฉุกเฉินหรือจ�เป็น วงเงิน 883 ล้านบาท ให้กับ 

ส�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ด�เนินการจดัท�พ้ืนท่ีกกักนัโรคแห่งรฐั (State Quarantine) 

ในส่วนของสถานที่เอกชน ส�หรับแก้ปัญหาการแพร่ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ระยะท่ี 3 ซึง่เป็นไปตามมาตรการในการควบคมุการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีก�หนดให้คนไทยทุกคนท่ี

เดนิทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พ้ืนท่ี 

กักกันโรคแห่งรัฐทันทีเป็นเวลา 14 วัน 

 ส�หรับการด�เนินการท่ีผ่านมา ตั้งแต่วันท่ี 

7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้จัดตั้งพื้นที่

กกักนัโรคแห่งรฐั โดยใช้สถานท่ีราชการ จ�นวน 2 แห่ง 

และโรงแรมเอกชน จ�นวน 31 แห่ง รองรบัผูท่ี้เดนิทาง

กลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวในพ้ืนท่ี

กักกันโรคแห่งรัฐ จ�นวน 27,977 คน ซึ่งที่ผ่านมาใน

ส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบกลาง 

รายการเงินส�รองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�เป็น 

ส�หรับเป็นค่าใช ้จ ่ายในการด�เนินการจัดท�พ้ืนท่ี

กักกันโรคแห่งรัฐ ระยะที่ 1 จ�นวน 4,200 คน วงเงิน 

95 ล้านบาท และระยะที่ 2 จ�นวน 4,200 คน วงเงิน 

97 ล้านบาท รวมจ�นวนทั้งสิ้น 8,400 คน วงเงิน

รวม 192 ล้านบาท ยังเหลือท่ียังไม่ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนอีกจ�นวน 19,577 คน

ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค่ำตอบแทน
‘อสม.’ 1.5 ล้ำนคน อีก 3 เดือน

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�

หมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 เพื่อเป็นค่า

ตอบแทนให้แก่ อสม. ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือน

ธันวาคม โดยมี อสม. ที่จะได้ประมาณ 1.5 ล้านคน 

วงเงินงบประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท

ซูเปอร์โพลเผย ปชช. ไม่เอำ ‘รัฐบำลแห่งชำติ’

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ผศ.ดร.นพดล 

กรรณิกา ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 

POLL) น�เสนอผลส�รวจภาคสนาม เร่ือง “Ban รฐับาล

แห่งชาติ” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัว 

ประเทศ โดยด�เนินโครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนในโลก

โซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super 

Poll จ�นวน 1,712 ตัวอย่างในโลกโซเชียล และ “เสียง

ประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) 

จ�นวน 1,187 ตัวอย่าง ด�เนินโครงการระหว่างวันที่ 

1-5 กันยายน 2563

 ผลส�รวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.2 

ระบุรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลท่ีมั่นคงมากถึงมาก

ที่สุด, ร้อยละ 67.6 ระบุรัฐบาลแห่งชาติเป็นรัฐบาลที่

จะมีความมั่งคั่งมากถึงมากท่ีสุด และร้อยละ 66.0 

ระบุรัฐบาลแห่งชาติจะเป็นรัฐบาลท่ียั่งยืนมากถึงมาก

ที่สุด

 แต่เมื่อถามว่าจะเอารัฐบาลแห่งชาติหรือไม่ 

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.7 ระบุไม่เอา ในขณะที่ 
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ร้อยละ 31.9 เอา และร้อยละ 3.4 ระบุอื่นๆ

 “ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นความย้อนแย้ง 

(Paradox) ของประชาชนท่ีไม่เอา (Ban) รฐับาลแห่งชาติ

ทั้งๆ ที่คิดว่าจะเป็นรัฐบาลท่ีมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน แต่

ประชาชนไม่เอา และท้ังๆ ท่ีเข้าใจไปว่าประเทศ

มหาอ�นาจก็มีรัฐบาลแห่งชาติ แต่ประชาชนก็ไม่เอา

เช่นกัน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

นิด้ำโพลเผย ปชช. 51.58% มอง ‘ผู้เห็นต่ำง’  
เป็นเสรีภำพในระบอบประชำธิปไตย

 

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ศูนย์ส�รวจความ

คิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เปิดเผยผลส�รวจของประชาชน เรื่อง “เสรีภาพ

ในการโจมตีผู ้เห็นต่าง” ท�การส�รวจระหว่างวันท่ี 

1-3 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่ว

ประเทศ รวมทั้งสิ้น จ�นวน 1,326 หน่วยตัวอย่าง 

เกี่ยวกับการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือต่อต้าน/

โจมต ีผูแ้สดงความคดิเห็นต่างทางการเมอืง การส�รวจ

อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชี

รายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ 

“นิด้าโพล” สุ่มตวัอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) เกบ็ข้อมลูด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

โดยก�หนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 จากการส�รวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือต่อต้าน/

โจมตีผู ้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง พบว่า 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.58 ระบุว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพที่

กระท�ได้ในระบอบประชาธิปไตย รองลงมา ร้อยละ 

13.20 ระบุว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้แสดงความคิดเห็น

ต่างทางการเมือง

 ร้อยละ 12.14 ระบุว่า เป็นแค่การท�ตาม 

กระแส, ร้อยละ 8.90 ระบุว่าผู้ถูกต่อต้าน/โจมตีผ่าน

สื่อออนไลน์ ก็มีสิทธิตอบโต้กลับ, ร้อยละ 8.37 ระบุว่า

เป็นแค่กิจกรรมทางการเมืองทั่วๆ ไปอย่างหนึ่ง ไม่เสีย

หายอะไร และเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างความ

แตกแยกในสังคมในสัดส่วนที่เท่ากัน, ร้อยละ 4.37 

ระบวุ่าเป็นการรณรงค์ท่ีมกีลุ่มการเมอืง/พรรคการเมือง

อยู่เบื้องหลัง, ร้อยละ 4.15 ระบุว่าเป็นการกระท�ที่ไม่

เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย, ร้อยละ 2.87 ระบุว่า

เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีบังคับให้คนในสังคมเลือก

ข้าง, ร้อยละ 0.83 ระบุว่าเป็นการรณรงค์ที่มีหน่วย

งานต่างประเทศอยู่เบื้องหลัง และร้อยละ 10.71 ระบุว่า 

เฉยๆ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการรณรงค์

ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อต่อต้าน/โจมตี ผู้แสดงความคิด

เห็นต่างทางการเมือง พบว่า ร้อยละ 17.19 ระบุว่าเห็น

ด้วยมาก เพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพที่สามารถกระท�

ได้โดยการแสดงออกผ่านส่ือออนไลน์ท่ีหลากหลายช่อง

ทาง, ร้อยละ 17.65 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ

เป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่าง

ทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ และเป็นช่องทางที่แสดง

ความคิดเห็นง่ายที่สุด

 ร้อยละ 20.36 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ

เป็นการละเมิดสิทธิผู้แสดงความคิดเห็นต่างทางการ

เมือง ซึ่งทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิด

เห็นอย่างเท่าเทียมกัน, ร้อยละ 37.18 ระบุว่า ไม่เห็น

ด้วยเลย เพราะทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการเเสดง 

ความคิดเห็นที่ต่างกัน ควรเคารพความคิดเห็น ไม่ควร

โจมตีคนที่เห็นต่างทางการเมือง และร้อยละ 7.62 ระบุ

ว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ส่วนความกลัวของประชาชนหากมีการแสดง

ความคิดเห็นต่างทางการเมืองแล้วจะถูกต่อต้าน/โจมตี

ผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า ร้อยละ 10.48 ระบุว่ากลัวมาก 

เพราะทุกเพศทุกวัยมี ส่ือออนไลน ์ ท่ี เข ้าถึงได ้ง ่าย 

สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว, ร้อยละ 20.67 

ระบุว่าค่อนข้างกลัว เพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อ

อาชีพการงาน เรื่องส่วนตัวและครอบครัว

 ร้อยละ 17.35 ระบุว่าไม่ค่อยกลัว เพราะทุกคน

มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

อิสระ แต่อยู่ในกรอบของกฎหมาย, ร้อยละ 46.30 

ระบุว่าไม่กลัวเลยเพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีสามารถ

แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองในพ้ืนท่ีส่วนตัวของ

ตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และร้อยละ 5.20 

ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ท้ายท่ีสุดเมื่อถามถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ในการบริโภคของประชาชน จากกรณีที่มีการรณรงค์

ผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือแบนสินค้า/บริการของผู้สนับสนุน

หรือผู้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง พบว่า ร้อย

ละ 11.16 ระบุว่ามีผลกระทบมาก เพราะมีผลทางด้าน

จิตใจกับผู ้สนับสนุนหรือผู ้แสดงความคิดเห็นต่าง

ทางการเมือง ท�ให้แบนสินค้านั้นๆ ตามไปด้วย

 ร้อยละ 15.31 ระบวุ่าค่อนข้างมผีลกระทบ เพราะ

ผูส้นับสนุนหรอืผูแ้สดงความคดิเห็นต่างทางการเมอืงไม่มี

ใจเป็นกลาง ท�ให้ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าน้ันๆ ด้วย
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 ร้อยละ 12.90 ระบวุ่าไม่ค่อยมผีลกระทบ เพราะ

การบริโภคสินค้าจะดูจากสรรพคุณ คุณภาพ และ

คุณสมบัติมากกว่าปัจจัยอื่นๆ , ร้อยละ 57.46 ระบุว่า

ไม่มีผลกระทบเลย เพราะดูท่ีตัวสินค้าเป็นหลักในการ

บริโภค และขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือความชอบส่วน

ตวัมากกว่าพรีเซน็เตอร์หรอืยีห้่อสินค้า และร้อยละ 3.17 

ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ปรับ 7 แผนรับ ‘สังคมสูงอำยุระดับสุดยอด’

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 24563 คณะกรรมการผู้

สูงอายุแห่งชาติ มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ปรับแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 

2563-2565) ซึ่งเป็นการท�งานร่วมกันของหลาย

หน่วยงาน โดยให้ความส�คัญกับประเด็นหลัก คือ

1 การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจ�เป็นของ

การเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ คนวัยท�งานมี

ความเข้าใจถึงการเตรียมตัวด้านต่างๆ เช่น รายได้ 

สุขภาพ ที่อยู่อาศัย

2 สังคมมีทัศนะเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ไม่มองว่าผู้สูง

อายุเป็นภาระต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ

กับกลุ ่มประชากรอายุ 18 - 59 ปี จ�านวน 40  

ล้านคน

3 การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า มี

ศักดิ์ศรี มีรายได้ และสามารถท�ประโยชน์ให้กับ

สังคม ตั้งเป้าไว้ปี 2564 ผู้สูงอายุจ�นวน 1.95 แสน

คนมีงานท�

4 กลุ่มผู้สูงอายุท่ีครอบครัวยากจน จะเน้นให้ลูก

หลานกลับมาอยู่กับครอบครัวมากข้ึน โดยท้องถิ่น

เป็นผู้ขับเคล่ือนส�คัญและให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูง

อายุ ส่วนกลางต้องจัดงบประมาณเข้าไปเสริมการ

ท�งานของท้องถิ่น

5 การปรับเปล่ียนโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นสถาน

ที่พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพราะทุกวันนี้จ�นวนเด็ก

เกิดใหม่น้อยกว่าจ�นวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

6 การส่งเสริมการออมท้ังแรงงานในระบบและนอก

ระบบ คนวัยท�งานต้องออมเงินเพ่ือใช้ในวัยเกษียณ

7 การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึก

อบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดับวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและมีมาตรฐาน

ศำล รธน. รับค�ำร้องวินิจฉัยกำรปรำศรัย 6 คร้ัง
ล้มล้ำงกำรปกครองหรือไม่

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ

ได้มีมติรับวินิจฉัยตามที่นายณฐพร โตประยูร ยื่น

ค�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคณะบุคคลท่ี

จัดการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 วัน

ที่ 9 สิงหาคม 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 วันที่ 

20 สิงหาคม 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 และวัน

ที่ 30 สิงหาคม 2563 รวม 6 ครั้ง เป็นการใช้สิทธิ

หรื อ เสรี ภาพ เ พ่ื อล ้ มล ้ า งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 หรือไม่

 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ศาล

อาญา มีค�ส่ังให้เพิกถอนการปล่อยตัวช่ัวคราวของ

นายอานนท์ น�ภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก สองผู้

ถูกกล่าวหาในการปราศรัยโดยมีเง่ือนไขห้ามกระท�

การใดๆ ในลักษณะเดียวกับการกระท�ที่ถูกกล่าวหาใน

คดีนั้นอีก 

 ท้ัง น้ี เน่ืองจากพนักงานสอบสวนสถานี

ต�รวจนครบาลส�ราญราษฎร์ได ้ยื่นค�ร ้องขอให้

ยกเลิกการฝากขังนายอานนท์ น�ภา และนายภาณพุงศ์ 

จาดนอก โดยระบุเหตุผลในค�าร ้องว่า ได้ท�าการ

สอบสวนมาพอสมควรแล้วจึงไม่จ�เป็นต้องขังผู้ต้องหา

ทั้งสองระหว่างการสอบสวนอีกต่อไป

ครม. เห็นชอบ ‘ร่ำง พ.ร.บ.ออกเสียงประชำมติ’ 
เตรียมงบจัดท�ำ 4 พันล้ำน

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ

ออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ โดยงบประมาณในการท�

ประชามติใช ้งบประมาณ รวม 4,000 ล ้านบาท

รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 256 (8) ก�หนดว่าการ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติลักษณะต้อง

ห้ามของผู้ด�รงต�แหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญจะต้อง

มีการท�ประชามติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายการออก

เสียงประชามติ จึงมีความจ�เป็นต้องยกร่างกฎหมาย 

พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ 

8 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  ตุลาคม 2563



 ทั้งนี้ สาระส�คัญ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออก

เสียงประชามติ เป็นการก�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการออกเสียงประชามติ โดยยังคงหลักการ

ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียง พ.ศ. 2552 แต่มีการ

ปรับแก้ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

โดยสาระส�คัญ คือ

1 ก�หนดให้การออกเสียงประชามติมี 2 กรณี คือ 

กรณีมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญ ครม. จะขอให้มี

การออกเสียงในเรื่องท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

หรือเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับคนหรือคณะบุคคลใดเพ่ือให้มี

ข้อยุติ โดยให้นายกฯ ประกาศให้มีการออกเสียง

ประชามติในราชกิจจานุเบกษา

2 เป็นไปตามมาตรา 256(8) ของรัฐธรรมนูญ ถ้า

จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือคุณสมบัติ

ลักษณะต้องห้ามของผู้ด�รงต�แหน่งต่างๆ ให้ กกต.

ประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา รวม

ถึงก�หนดให้การออกเสียงใช้วิธีลงคะแนนโดยตรง

และลับ

3 ก�หนดให้หน่วยงานของรฐัรบัผดิชอบเรือ่งการท�

ประชามติต ้องด�เนินการให ้ข ้อมูลการจัดท�

ประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียง

พอและก�หนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติ

ตามที่ก�หนด เช่น สัญชาติไทย อายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี

ในวันออกเสียง รวมถึงก�าหนดความผิดและบท

ลงโทษ เช่น ก�หนดโทษจ�คุก 1-10 ปี ปรับหรือเพิก

ถอนสิทธิการเลือกตั้งไม่เกิน 5 ปี และกรณีศาลมีค�

พิพากษาลงโทษผูใ้ดตามฐานความผดิ ตาม พ.ร.บ. 

ฉบับดังกล่าวและเป็นผู้กระท�ให้การออกเสียงไม่เป็น

ไปโดยสุจริต ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการออก

เสียงในหน่วยนั้นด้วย

สถำนทูตสหรัฐ’ออกแถลงกำรณ์ 
ยืนยันไม่เคยจ่ำยเงินหนุนม็อบ

 เมือ่วันท่ี 10 กนัยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกา ประจ�ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ 

ระบุว่า “รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ให้เงินทุนหรือให้การ

สนับสนุนการประท้วงในประเทศไทย สหรัฐฯ ไม่ได้

สนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใด แต่เราสนับสนุน

กระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม ในฐานะ

มติรประเทศของไทย เราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายด�เนินการ

ด้วยความเคารพและระมัดระวังต่อไป ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ถึงแนวทางในการท่ี

ประเทศจะก้าวต่อไปข้างหน้า” 

 ท้ังน้ี ก่อนหน้าน้ีมีเว็บบล็อก เผยแพร่ภาพ 

อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ประเทศไทย 

ในขณะด�รงต�แหน่งเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าท่ี

สถานทูตสหรัฐฯ ก�าลังพบปะกับแกนน�านักศึกษา 

ม็อบปลดแอกที่ถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งทางสถานทูต

ได ้ ช้ีแจงว ่ า เอกอัครราชทูตได ้พบปะกับคนไทย 

หลากหลายภาคส่วนเป็นประจ� ไม่เพียงนักเรียน 

นักศึกษาและเยาวชนเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงบุคคลใน

รฐับาล กองทัพ ภาคธุรกจิ และผูน้�ในภาคส่วนอ่ืนๆ ด้วย 

การพบปะเช่นน้ีไม่ได้แสดงถึงการสนับสนุนมุมมองหน่ึง

มุมมองใด

 และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ นายไมเคิล 

จอร์จ ดีซอมเบร เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�

ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุชา นาคาศัย 

รัฐมนตรีประจ�ส�นักนายกรัฐมนตรี ที่ท�เนียบรัฐบาล 

หลังจากนั้น นายอนุชาได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้สนทนากัน

เรื่องการค้าการลงทุน โดยเอกอัคราชทูตมีข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของหน่วยงานบางหน่วย

งานท่ีเป็นอุปสรรคในการเคล่ือนย้ายคนท่ีมีทักษะเพ่ือ

เข้ามาสู่ประเทศไทย น�มาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและ

ท�การค้าการลงทุนกับประเทศไทยมากขึ้น 

 เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ มีความเป ็นห ่วง

สถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยท่ีก�ลังจะเกิดข้ึน

และได้ยืนยันตามท่ีได้แถลงการณ์ไปแล้วว่าไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดและไม่เคยสนับสนุนฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใด

ม็อบปลดแอกชุมนุมที่ธรรมศำสตร์ 19-20 ก.ย.

 ในวันที่ 19 กันยายน 2563 กลุ่มแนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม พร้อมแนวร่วมเครือข่าย

ต่างๆ ได้มาร่วมชุมนุมตามนัด และได้ตัดรั้วเข้ามา

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แม้ว่าทางมหาวิทยาลัย

จะออกประกาศปิดการเรยีนการสอนในวันท่ี 17 กนัยายน 

งดการติดต่อในวันที่ 19-20 กันยายน ให้บุคลากร

ทั้งหมดออกจากมหาวิทยาลัย ห้ามเข้าไปในสถานที่และ

ล็อคกุญแจประตูทางเข้าใหญ่ 

 จากน้ันผู้ชุมนุมได้เคล่ือนขบวนเข้ามาสู่สนาม

หลวงและได้จัดตั้งเวทีใหญ่การชุมนุมที่สนามหลวง ฝั่ง

ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เวลา 17.30 น. 

โดยแกนน�กลุ่มน�โดยนายอานนท์ น�ภา และนางสาว

ปนัสยา สิทธิจริวัฒนกลุ หรอืรุง้ และนายพรษิฐ์ ชิวารกัษ์ 
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หรือ เพนกวิน ได้ขึ้นปราศรัย โดยมีมวลชนที่ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มคนเส้ือแดงผสมกบันิสิต นักศึกษา และประชาชน

บางส่วน เข้าพื้นที่มาจับจองที่นั่งไปเกือบทั่วบริเวณของ

ท้องสนามหลวง 

 กลุ่มแนวร่วมเครือข่ายต่างๆ สลับสับเปลี่ยนกัน

ข้ึนปราศรัยในประเดน็รฐัสวัสดกิาร สร้างความเหล่ือมล�า้

ในสังคม ประเด็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร การใช้

ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นต้น

 การปราศรัยส่วนใหญ่เป็นการโจมตีเผด็จการ 

กฎหมายจากปลายกระบอกปืน มีการเสนอให้น�า 

มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2475 อ�นาจ

สูงสุดเป็นของราษฎรท้ังหลายกลับมา การแก้ไข

กฎหมายเพ่ือแรงงาน ปรับเพดานค่าแรงข้ันต�่าเป็น 

800-1,000 บาท ปรับเบี้ยคนชราเป็นหลักหมื่น การ

ปฏิรูปเอาที่ดินคืนจากนายทุน และเก็บภาษีคนรวยมา

ท�รัฐสวัสดิการ เป็นต้น

 จนกระทั่งเวลา 19.15 น. ของวันที่ 19 นาย

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน�คณะก้าวหน้า และอดีต

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้เดินทางมาให้ก�ลังใจผู้

ชุมนุมท่ีปักหลักอยู่บริเวณท้องสนามหลวงและได้เดิน

ทักทายผู้ชุมนุม พร้อมท้ังนายปิยบุตร แสงกนกกุล 

เลขาธิการคณะก้าวหน้า และ นางสาวพรรณิการ์ 

วานิช แกนน�คณะก้าวหน้า  ได้เดนิทางมาถงึก่อนหน้าน้ี  

 การชุมนุมด�เนินต่อไปจนถึงเวลาเช้าของวันท่ี 

20 กันยายน เวลา 08.30 น. ผู้ชุมนุมได้เดินทางออก

จากสนามหลวง เพ่ือมุ ่ งหน ้าไปยื่นหนังสือต ่อ

ประธานองคมนตรี แต่เจ้าหน้าท่ีได้ตรึงก�ลังไว้ด้วย

แผงกั้นเหล็ก ต�ารวจควบคุมฝูงชนต้องบล็อกพ้ืนท่ี 

บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา แกนน� นางสาวปนัสยา 

สิทธิจริวัฒนกลุ หรอืรุ้ง ได้เข้าไปเจรจากบัต�รวจ ขอให้

เปิดทางให้ผู้ชุมนุมเดินไปวัดพระแก้ว ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้

เปิดทางให้ รุ้ง ปนัสยา และแกนน�อีก 1 ราย ได้เดนิเท้า

เข้าไปในหลังแนวกั้น และพลต�รวจโทภัคพงศ์ ได้รับ

มอบหนังสือจากนางสาวปนัสยา 

 ในหนังสือที่ตัวแทนผู้ชุมนุมได้ยื่นข้อเรียกร้อง 8 

ข้อ มีประเด็นท่ีพาดพิงถึงสถาบัน และการต่อต้าน

รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 ต่อมาเวลา 09.30 น. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 

หรือ “เพนกวิน” นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และแกนน�เยาวชนปลดแอก ประกาศยุติการชุมนุม

พร้อมกล่าวว่าการชุมนุมครั้งต่อไปจะมีในวันท่ี 24 

กันยายน 2563 ขอให้ไปท่ีรัฐสภาท่ีจะมีการแก้ไข

รฐัธรรมนูญ เพ่ือไปดวู่าจะมกีารตัง้สภาร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อท�ร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือไม่ และวันที่ 

14 ตลุาคม 2563 ขอให้ลาพักร้อนหยดุงานกนัท้ังประเทศ

ตร.บุกยึดอุปกรณ์ม็อบ-หนังสือปกแดง
ค�ำแถลง 10 ส.ค. 4.5 หมื่นเล่ม

 

 

 ในวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. 

เจ้าหน้าที่ต�รวจได้บุกเข้ายึดหนังสือ “ปรากฏการณ์

สะท้านฟ้า 10 สิงหา ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบัน

กษัตริย์” จ�นวน 45,000 เล่ม ที่หน้าหมู่บ้านนวลตอง 

ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในขณะที่ทีม

งานแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ก�ลังท�การ

ขนอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือไปเข้าร่วมในการชุมนุมท่ี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น พร้อมควบคุมตัว

นักศึกษาไว้สอบสวน

 ในเวลา 12.00 น. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. 

กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม 

และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนาย

รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

ในฐานะ โฆษก กมธ. การกฎหมายฯ ได้เข้าไปพูดคุย

กับทางเจ้าหน้าที่ต�รวจ

 โดยนายรังสิมันต์ โรม ให้สัมภาษณ์ว่า ทางเจ้า

หน้าที่ต�รวจได้ยึดหนังสือปกแดง ซึ่งเป็นแถลงการณ์

ข้อเรียกร้องของแกนน�กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และ

การชุมนุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม จ�นวน 45,000 

เล่ม ซึ่งจะน�มาแจกให้กับผู้เข้าร่วมการชุมนุมในวันนี้ 

(19 กันยายน) โดยต�รวจอ้างว่าจะน�ไปเป็นหลักฐาน

เพ่ือประกอบการพิจารณาคดีในอดีต ส่วนทางกลุ่ม

นักศึกษาคิดว่าต�รวจด�เนินการโดยพลการ เนื่องจาก

ไม่มีหมายค้น

 ผู ้ ส่ือข ่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า เบื้องต้นทาง 

เจ ้าหน้าท่ีต�รวจได้เชิญทีมงานผู ้ ชุมนุมไปพูดคุยท่ี 

สภ.คลองหลวง ซึ่งทาง กมธ. ไม่สามารถแทรกแซง

การท�งานของต�รวจได้ ท�ได้เพียงแค่การซักถาม

เท่าน้ัน แต่ในอนาคตทาง กมธ. สามารถเรียกเจ้า

หน้าท่ีเข้ามาช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนส�หรับหนังสือ 

ปกแดงนั้น
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ซูเปอร์โพลเผย 
กลุ่มสนับสนุนรัฐบำล-‘พลังเงียบ’ เพิ่มขึ้น

 

 เมื่ อ วัน ท่ี 20 กันยายน 2563 ผู ้ ช ่ วย

ศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ�นวยการส�นัก

วิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น�เสนอผลส�รวจภาค

สนาม เรื่อง “พลังเงียบ” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา

อาชีพทั่วประเทศ โดยด�เนินโครงการทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จ�นวน 1,651 

ตวัอย่าง ด�เนินโครงการระหว่างวันท่ี 10 - 19 กนัยายน 

ท่ีผ่านมา พบว่าสัดส่วนของผูส้นับสนุนรฐับาล ไม่สนับสนุน

รัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ กระจายตัวแบ่งออกเป็น 

กลุ่มต่างๆ ใกล้เคียงกัน คือ 

ร้อยละ 33.9 สนับสนุนรัฐบาล , 

ร้อยละ 29.6 ไม่สนับสนุนรัฐบาล 

และร้อยละ 36.5 ระบุว่าตัวเองเป็นพลังเงียบ 

ขออยู่ตรงกลาง

 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงช ่วงม็อบ 19 

กันยายน พบว่าแนวโน้มกลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาล เพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ 21.8 ในช่วงเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่

ร้อยละ 33.9 ในช่วงม็อบ 19 กันยายน ในขณะที่กลุ่ม

คนไม่สนับสนุนรัฐบาล ลดน้อยลงจากร้อยละ 57.3 ใน

การส�รวจช่วงเดือนกรกฎาคม เหลือร้อยละ 29.7 ใน

การส�รวจล่าสุด และที่น่าพิจารณา คือ กลุ่มคนที่ระบุ

เป็นพลังเงียบเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 20.9 ในช่วงเดือน

กรกฎาคม ขึ้นมาอยู่สูงสุดท่ีร้อยละ 36.5 ในช่วงม็อบ 

19 กันยายน

 ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือก

พรรคการเมืองถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่ากลุ่มพลัง

เงียบส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.5 จะเลือกพรรคท่ีเป็น 

การเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่

โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน ใน

ขณะที่ร้อยละ 5.3 จะเลือกพรรคเพื่อไทย, ร้อยละ 4.0 

จะเลือกพรรคก้าวไกล, ร้อยละ 0.8 เท่านั้น จะเลือก

พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 7.4 จะเลือกพรรค

อื่นๆ

ส.ส.ฝ่ำยค้ำน-รัฐบำล ยื่น 6 ร่ำงแก้ รธน. 

 ตามที่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 พรรคร่วม

รัฐบาล ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นต้น ได้

น� 206 รายชื่อ ส.ส.รัฐบาล ยื่นขอเสนอญัตติร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ต่อนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

  วันท่ี 8 กนัยายน 2563 นายพิธา ล้ิมเจรญิรตัน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายสาทิตย์ 

วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมกัน

น�รายชื่อ ส.ส. 99 คน มายื่นต่อนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู ้สภาผู ้แทนราษฎรในฐานะประธาน

รัฐสภา เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

มาตรา 272 ว่าด้วยการยกเลิกการให้ ส.ว. ร่วมลงมติ

ในที่ประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี

 และในวันที่ 10 กันยายน 2563 หัวหน้าพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน จ�นวน 6 พรรค น�โดย นายสมพงษ์ 

อมรวิวัฒน์ ผู้น�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมกัน

เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจ�นวนอีก 4 ฉบับ ต่อนาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประกอบด้วย 

1 การแก้ไขมาตรา 272 และ 159 ว่าด้วยการให้ 

ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี  

2 มาตรา 270 และ 271 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 

3 มาตรา 279 ว่าด้วยการรบัรองค�ส่ังและประกาศ

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ

4 การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส.

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในการประชุม

สภาผู ้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณารายงานของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และ

แนวทางการแก ้ ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห ่งราช

อาณาจักรไทยปี 2560 หลังจากที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล

และฝ่ายค้านอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนครบถ้วน

ทั้ง 33 คนแล้ว นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ที่ท�หน้าที่ประธานการประชุม แจ้งว่า แม้จะมี

ความเห็นแตกต่าง แต่ทุกคนต่างเห็นพ้องให้รับรายงาน

ฉบับดังกล่าว พร้อมกับส่งรายงาน ข้อสังเกตและข้อ

เสนอแนะต่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไปให้รัฐบาล

พิจารณา จึงขอใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ 88 ยกเว้น

ไม่ต้องลงมติ ซึ่งท่ีประชุมไม่มีผู ้ใดคัดค้าน ท�าให้ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานฉบับน้ี ส่งให้รัฐบาล

พิจารณาต่อไป 

ไอลอว์ ยื่นหนึ่งแสนชื่อเสนอร่ำง รธน.
ฉบับประชำชน

 ในวันท่ี 22 กันยายน 2563 กลุ่มโครงการ

อินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้น�

รายช่ือประชาชน จ�นวน 100,732 รายช่ือ ส่งให้
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รัฐสภาเพื่อยืนยันเจตจ�นงของประชาชน ในการเสนอ

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีการ

ตั้งเวทีปราศรัยประกาศเจตนารมณ์ของภาคประชาชน 

ท่ีรัฐสภาต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็น

1 ที่มาของนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร (ส.ส.) เท่านั้น

2 ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต้องมาจากการ

เลือกตั้งโดยประชาชน

3 เปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระเพื่อให้มีการสรรหาใหม่

4 เปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น โดยใช้

เสียงเกินกึ่งหน่ึงของท้ังสองสภาให้ความเห็นชอบใน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 

5 ในส่วนของการจัดท�รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสนอ

ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน 

ที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยใช้ประเทศเป็น

เขตเลือกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้จะสมคัรแบบคนเดยีว

หรือแบบกลุ่มก็ได้ แต่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน

เลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเบอร์เดียว จากนั้นเอาคะแนน

มาค�นวณท่ีน่ัง ส.ส.ร. คล้ายกับการเลือกตั้งแบบ

ระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

 กลุ่มไอลอว์พร้อมรถเครื่องขยายเสียง และ

ประชาชนประมาณ 500 คน มาร่วมชุมนุมเรียกร้องให้

มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากไม่แก้รัฐบาลต้องลาออก

 

ซูเปอร์โพลชี้คนไทยเชื่อมีขบวนกำร 
จ้องท�ำลำยเสำหลักชำติ

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 นายนพดล 

กรรณิกา ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 

POLL) น�เสนอผลส�รวจภาคสนาม เรื่อง “หยุดแกน

น�มอ็บ” กรณศึีกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ 

โดยด�เนินโครงการท้ังการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantita-

tive Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) จ�นวน 1,575 ตัวอย่าง ด�เนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน ที่ผ่านมา

 จากการส�รวจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

85.1 เชื่อว่า ม็อบต่างๆ มีขบวนการนักการเมืองและ

ต่างชาตหินุนอยูเ่บือ้งหลัง ในขณะท่ีร้อยละ 14.9 เช่ือว่าไม่มี

 ท่ีน่าเป็นห่วง คอื ภาพลักษณ์ของเพนกวิน แกนน�

ม็อบท่ีเคยน่ังทานชีสเค้กกับเจ้าหน้าท่ีรัฐของต่างชาติ 

สร้างความเสื่อมเสียต่อตัวเองและประเทศชาติ ร้อยละ 

85.2 ในขณะท่ีร้อยละ 14.8 ระบุไม่เสื่อมเสีย นอกจาก

น้ีส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 63.1 ระบภุาพลักษณ์ของเพนกวิน 

ไมค์ระยอง แกนน�ม็อบ ท�เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

ท�งานให้ใครบางคนฝ่ายการเมอืงเบือ้งหลัง หรือท�งาน

ให้ต่างชาติผู้หนุนเบื้องหลัง ในขณะที่ร้อยละ 36.9 ระบุ

ท�เพื่อผลประโยชน์ชาติ

 ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.1 

เช่ือว่ามีขบวนการต่างชาติจริงท่ีจ้องท�ลายเสาหลัก

ของประเทศไทยให้อ่อนแอ สั่นคลอน ไร้ระเบียบ จลาจล 

ควบคมุไม่ได้ เพ่ืออ้างเข้ามาจดัระเบยีบใหม่ หวังกอบโกย

ผลประโยชน์จากประเทศไทย โดยมีนักการเมืองไทย

และแกนน�ม็อบร่วมมือกับต่างชาติ ในขณะท่ีร้อยละ 

24.9 ไม่เชื่อว่ามี

 นอกจากน้ีคนไทยเกือบท้ังประเทศเป็นส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 92.2 ระบุความเครียดว่า ม็อบต่างๆ จะ

ซ�า้เตมิวิกฤตเศรษฐกจิ ในขณะท่ีเพียงร้อยละ 7.8 ไม่เครียด

 จากผลโพลน้ีช้ีชัดว่าถ้าแกนน�ม็อบและกลุ่ม

นักการเมืองไทยมีภาพลักษณ์ตกเป ็นหุ ่นเชิดของ 

ต่างชาติ ผลที่ตามมาคือแกนน�ม็อบกลุ่มนั้นก็จะเสีย

หาย และต่างชาติประเทศนั้นๆ ก็เสียหายเช่นกัน

นิด้ำโพล เผย 61.27% 
หนุนตัดอ�ำนำจ ส.ว. โหวตนำยกฯ

 

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ศูนย์ส�รวจความ

คิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เปิดเผยผลส�รวจของประชาชน เรื่อง “จะมี 

ส.ว. ต่อไป ดีไหม?” ท�การส�รวจระหว่างวันที่ 8-10 

กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ  

ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ�นวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง 

เกี่ยวกับการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อ

ยกเลิกอ�นาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การส�รวจอาศัย

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือ

ฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้า

โพล” สุ่มตวัอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

โดยก�หนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 จากการส�รวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อ

ยกเลิกอ�นาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการโหวตเลือก

นายกรฐัมนตร ีพบว่า ร้อยละ 61.27 ระบวุ่าเห็นด้วยมาก, 

ร้อยละ 16.48 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 8.96 
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ระบวุ่า ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 13.21 ระบวุ่าไม่เห็น

ด้วยเลย และร้อยละ 0.08 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่

สนใจ

 ผู้ท่ีตอบเห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วยต่อ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 เพื่อยกเลิก

อ�นาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และ

หลังจากน้ันให้มีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ พบว่า 

ร้อยละ 69.27 ระบุว่าเห็นด้วยมาก, ร้อยละ 15.90 

ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่ค่อย

เห็นด้วย, ร้อยละ 7.22 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และ

ร้อยละ 1.37 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ส�หรับสิ่งที่ ส.ว. ควรด�เนินการเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั (2560) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

54.75 ระบุว่าควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญราย

มาตรา รองลงมา ร้อยละ 30.37 ระบุว่าควรสนับสนุน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ด้วยการตั้งสมาชิกสภา

ร่างรฐัธรรมนูญ (ส.ส.ร.)  ร้อยละ 10.70 ระบวุ่าไม่ควร

สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกรูปแบบ และร้อยละ 

4.18 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความจ�เป็นต้องมี ส.ว. 

ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย 

พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.27 ระบุว่าจ�เป็นต้องมี 

ส.ว. เพราะเพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/

ตรวจสอบการท�งานของ ส.ส. กล่ันกรองกฎหมาย

ส�คัญๆ ต่างๆ และการได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการ

เลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น ส.ว. เท่านั้น

 ขณะที่ ร้อยละ 31.66 ระบุว่าไม่จ�เป็นต้องมี 

ส.ว. เพราะไม่มผีลงานท่ีเด่นชัด ไม่มบีทบาทการท�งาน

ที่ชัดเจน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. ก็

เพียงพอกับประชาชนแล้วจึงไม่จ�เป็นต้องมี ส.ว.

 ร้อยละ 30.07 ระบุว่ามีหรือไม่มี ส.ว. ก็ได้ 

เพราะประชาชนยังไม่เห็นการท�หน้าท่ีและผลงานของ 

ส.ว. ที่ชัดเจน

สวนดุสิตโพลชี้ ปชช. ไม่เชื่อ “รัฐบำลแห่งชำติ”
เป็นทำงออก

 

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 “สวนดุสิตโพล” 

มหาวิทยาลัยสวนดสิุต ส�รวจความคดิเห็นของประชาชน

ทั่วประเทศที่มีต่อ “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ 

วันนี้” จ�นวนทั้งสิ้น 1,517 คน (ส�รวจทางออนไลน์) 

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 เพื่อสะท้อนความ

คิดเห็นของประชาชนต่อความเคล่ือนไหวทางการเมือง 

ณ วันน้ี ท่ีมีหลายประเด็นท่ีอยู ่ในความสนใจของ

ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการท�รัฐประหาร การจัด

ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ การสรรหา รมว.คลังคนใหม่ ที่เกิด

กระแสวิพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะ

นี้ สรุปผลได้ดังนี้

1 ประชาชนเชื่อหรือไม่ กับ กระแสข่าว “การท�

รัฐประหาร” ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

อันดับ 1 ไม่เชื่อ 58.08%

เพราะต้องการปล่อยข่าว สร้างกระแส ยังไม่มี

ความจ�เป็นที่ต้องท�ถึงขนาดนั้น ปัจจุบันก็อยู่

ภายใต้ก�ลังทหารอยู่แล้ว ฯลฯ

อันดับ 2 เชื่อ 41.92%

เพราะทางทหารมกีารเคล่ือนไหว ปัญหาบ้านเมอืง

สะสมจนมากเกินไป ต้องการปฏิรูปการเมือง เป็น

ทางออกที่ไม่ควรมองข้าม ฯลฯ

2 ประชาชนคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลา

นี้ “การท�รัฐประหาร” มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือ

ไม่

อันดับ 1 อาจจะเกิดขึ้นได้ 46.67%

อันดับ 2 ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ 40.61%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.72%

3 ประชาชนคิดว่า “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” มี

โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่

อันดับ 1 ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ 41.79%

อันดับ 2 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ 33.29%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.92%

4 ประชาชนคิดว่าผลดี-ผลเสียของ “การจัดตั้ง

รัฐบาลแห่งชาติ” คือ

ผลดี

1. ช่วยลดความขัดแย้ง 73.96%

2. มีความเป็นกลาง 40.35%

3. มีความมั่นคง 37.85%

ผลเสีย

1. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 66.55%

2. เกิดความไม่เชื่อมั่น/ไม่ยอมรับ 57.56%

3. ไม่เป็นประชาธิปไตย 57.28%

* หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง 

(ค่าร้อยละจึงค�นวณในแต่ละข้อ)

สภาฯ ลงมติตั้งกรรมาธิการศึกษาการแก้ไข รธน. 

ที่มา www.sundusitpoll.dusit.ac.th ออกแบบอินโฟกราฟิก : ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
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 นายสมพงษ์ ชี้แจงหลักการและเหตุผลในส่วน

หลักการร่างแก้ไขยกเลิกมาตรา 270-272 ว่า เป็น

หลักการท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยและขัดกับหลักการ 

ถ่วงดุลอ�นาจ โดยเฉพาะมาตรา 272 เกี่ยวกับการให้ 

ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีสิทธิ

ร่วมลงมติเลือกนายกฯ ด้วย ไม่สอดคล้องกับหลักการ

และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงไม่ควรให้ ส.ว. มี

สิทธิ์เลือกนายกฯ จึงเห็นควรยกเลิกมาตรา 272 และ

แก้ไขมาตรา 159 ให้การเสนอช่ือนายกฯ ต้องมาจาก ส.ส.

 ผู้น�ฝ่ายค้านยังช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้

ยกเลิกมาตรา 279 เกี่ยวกับการประกาศ ค�สั่ง หรือ

การกระท�ของ คสช. และหัวหน้า คสช. ว่า มผีลกระทบ

ต่อประชาชน ขัดหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

แต่ได้รับการรับรองให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ คสช. 

สิ้นสุดไปแล้ว แต่ยังคงบทบัญญัติไว้ ท�ให้ไม่เป็นไปตาม

หลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิก ส่วนหลักการและ

เหตผุลการแก้ไขระบบเลือกตัง้ การใช้บตัรเลือกตัง้ใบเดยีว 

มีปัญหาหลายด้าน ยุ่งยากในทางปฏิบัติ ไม่สะท้อน

เจตนารมณ์ประชาชน ไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมือง 

การคิดค�นวณไม่แน่นอนชัดเจน สมควรน�วิธีการ

เลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าท่ีใช้บัตรเลือกตั้ง 

2 ใบ กลับมาใช้ ซึ่งเคยใช้มาหลายครั้ง ประชาชนเข้าใจ 

ไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะวิปรัฐบาลที่เสนอญัตติ

ของพรรคร่วมรัฐบาลแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 ว่า 

เน่ืองจากเมือ่บงัคบัใช้รฐัธรรมนูญระยะหน่ึง แต่มปัีญหา

ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม

ประชาชน ปัญหาการกระจายอ�นาจ ปัญหาด้านสิทธิ

เสรีภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ จึงควรมี

การศึกษาทบทวนรัฐธรรมนูญให้เกิดความชัดเจนและ

เหมาะสม เพื่อเป็นแม่แบบการด�เนินการด้านต่างๆ ให้

ประเทศมีเสถียรภาพความมั่นคง ก่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน แต่ด้วยบทบัญญัติการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญยุ่งยาก จึงควรแก้ไขมาตรา 156 ให้การ

แก้ไขรัฐธรรมนูญเหมาะสม ไม่ยุ่งยากเหมือนปัจจุบัน 

และควรมีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดท�ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ โดยมี ส.ส.ร. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ท�ารัฐธรรมนูญท่ีเหมาะสม สอดคล้องเจตนารมณ์

ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการรับฟังความเห็น

และออกเสียงประชามติ

 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรค

เพื่อไทย (พท.) อภิปรายว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 มี

เจตนารมณ์ขัดหลักประชาธิปไตยหลายเรื่อง ท�ให้

สภำฯ ลงมติตั้งกรรมำธิกำรศึกษำกำรแก้ไข รธน. 

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีการประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา หน้าท่ี

ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพ่ิมเตมิฉบบัท่ี พ.ศ. .... ท้ัง 

6 ฉบับ ประกอบด้วย

1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

256 ที่เสนอโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น�ฝ่าย

ค้านในสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

(พท.) และคณะเป็นผู้เสนอ 

2 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 

256 ที่เสนอโดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และคณะเป็น

ผู้เสนอ 

3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

270 และมาตรา 271 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ

4 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

159 และ ยกเลิกมาตรา 272 เรื่อง ยกเลิกอ�นาจ 

ส.ว. ในการโหวตนายกรัฐมนตรี 

5 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีให้แก้ไขเพ่ิมเติมท่ีให้

ยกเลิกมาตรา 279 ให้ยกเลิกประกาศและค�สั่งของ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

6 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีให้แก้ไขเพ่ิมเติม ท่ีให้

ยกเลิก มาตรา 93 และมาตรา 101 (4) เรื่องให้กลับ

ไปใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส. 2 ใบ ตามรัฐธรรมนูญปี 

2540 โดยร่างแก้ไขท่ี 3-6 น้ัน นายสมพงษ์ 

อมรวิวัฒน์ ผู ้น�าฝ่ายค้านในสภาผู ้แทนราษฎร 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะเป็นผู้เสนอ

 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น�ฝ่ายค้านในสภา 

ผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้เสนอญัตติชี้แจงหลักการและ

เหตุผลญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า การแก้ไขเพิ่ม

เติมรัฐธรรมนูญเดิมต้องมีมติจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 และมีเสียงจากพรรคการเมือง ที่ไม่มีประธาน

หรือรองประธานสภาฯ หรือไม่มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพรรคการเมืองดังกล่าว

และยังต้องท�ประชามติ จึงเห็นควรให้กลับไปช้ีเสียง

ข้างมากเกินกึ่งหน่ึงของรัฐสภา รวมถึงเสียงเรียกร้อง

ประชาชนท่ีช้ีว่า รัฐธรรมนูญควรแก้ไขเพ่ือให้เป็น

ประชาธิปไตย จึงควรจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ 

ส.ส.ร. ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ
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ระบบการเมอืงอ่อนแอ เศรษฐกจิถดถอยหลังจากบงัคบั

ใช้รัฐธรรมนูญ โดยเปรียบเทียบการจัดตั้ง ส.ส.ร. และ

ท�ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540 ซึ่งขณะนั้น

ประเทศไทยมั่งคั่ง เป็นเสือตัวท่ี 5 ของเอเชีย แต่

รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วม เกิด

จากแนวคิดผู้ยึดอ�นาจ ไม่มีหลักนิติธรรมสากล ท�ให้

มีผลอาญาย้อนหลัง พิจารณาคดีลับหลังได้ ขณะที่การ

แก้ไขท�ได้ยากเย็นแสนเข็ญ ท�ให้เกิดความขัดแย้ง

ปัญหาการเมือง ที่มีรัฐธรรมนูญเป็นต้นตอปัญหา จึง

ต้องช่วยกันยุติปัญหาทางการเมือง คืนอ�านาจให้

ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญของตัวเอง สนองความ

ต้องการหยุดคุกคาม ร่างรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร. และ

ยุบสภา

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อภิปรายว่า พรรค

ยืนยันอย่างน้อยควรแก้ไขมาตรา 256 เพื่อสะเดาะ

กญุเเจเง่ือนไขการแก้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่ีซบัซ้อน 

โดยสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วม

รัฐบาล ที่ให้แก้มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. โดยไม่เตะ

หมวด 1-2 หากมีการตั้ง ส.ส.ร. พรรคจะเสนอ

แนวทางท่ีท�ให้เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน อาทิ แก้ระบบ

การเลือกตั้ง เพื่อไม่น�ไปสู่ผลเลือกตั้งแบบเบี้ยหัวเเตก 

จนการเมืองขาดเสถียรภาพ จะเสนอแก้อ�านาจ 

บทบาท ส.ว. และระหว่าง ส.ส.ร. ยกร่าง เราจะผลักดนั

ให้การจัดท�รัฐธรรมนูญใหม่ได้รวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ท�ได้ นี่คือจุดยืนของตนและจุดยืนประชาธิปัตย์หวังว่า 

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลจะได้รับ

การสนับสนุน เพื่อหาทางออกให้ประเทศอย่างเเท้จริง 

อย่างไรก็ตาม พรรค ปชป. มีข้อจ�กัดที่ไม่สามารถ

เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยล�พังได้ เพราะมแีค่ 52 เสียง 

จึงต้องร่วมมือกับพรรคร่วมรัฐบาลในการเสนอญัตติ

แ ก ้ ไ ข รั ฐ ธ ร รม นูญ เ พ่ื อ ให ้ เป ็ น ไปต าม วิ ถี ท า ง

ประชาธิปไตย

 นายชัยวุฒิ ธมาคณานุสรณ์ ส.ส. สิงห์บุรี 

พรรคพลังประชารัฐ แจ้งผลการหารือว่า ขอให้เดิน

ตามญัตติท่ีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายช่ือ 

พรรคพลังประชารัฐ เสนอไว้ คือ ให้ลงมติว่าจะตั้ง

คณะกรรมาธิการข้ึนมาพิจารณาศึกษาก่อนท่ีจะมีการ

ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามข้อ

บังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ข้อ 121 วรรค 3

 หลังจากการประชุมเป็นเวลาถึงสองวันแล้ว ใน

วันที่ 24 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สั่งให้ที่

ประชุมลงมติว่าจะตั้งกรรมาธิการฯ หรือไม่ ซึ่งที่

ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน 

432 ต่อ 255 เสียง งดออกเสียง 28 เสียง และไม่ลง

คะแนน 1 พร้อมทั้งตั้งกรรมาธิการฯ จ�นวน 45 คน 

ประกอบด้วย ส.ว. 15 คน และ ส.ส.30 คน ก�หนด

เวลาพิจารณาภายใน 30 วัน

 โดยแบ่งสัดส่วนดังนี้ พรรคเพื่อไทยและพรรค

พลังประชารัฐ พรรคละ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 คน 

พรรคประชาธิปัตย์และพรรคก้าวไกล 3 คน พรรค

ชาติไทยพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ 

พรรคเศรษฐกิจใหม่ อย่างละ 1 คน แต่ปรากฏว่า 

พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรค

ประชาชาติ และพรรคเศรษฐกิจใหม่ ประกาศถอนตัว

ไม่ขอร่วมเป็น กมธ.ศึกษารัฐธรรมนูญ ท�ให้เหลือ 

กรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าวเพียง 31 คน

ม็อบปลดแอกล้อมรัฐสภำ สกัด ส.ว. เข้ำ-ออก

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คณะประชาชน

ปลดแอก จัดกิจกรรมชุมนุมท่ีบริเวณหน้าอาคาร

รัฐสภาย่านเกียกกาย เพื่อกดดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

กลุ่มผู ้ชุมนุมน�รถบรรทุกติดเครื่องขยายเสียงมาตั้ง

ขวางทางเข้าเพื่อเป็นเวทีปราศรัย 

 หลังปิดประชุมรัฐสภา ในเวลา 19.15 น. กลุ่ม

ประชาชนปลดแอก น�ามวลชนปิดบริเวณส่ีแยก 

เกียกกาย ประกาศห้ามไม่ให้ ส.ว.เข้า-ออก เพื่อตรวจ

สอบว่าไม่ม ีส.ว. ออกนอกพ้ืนท่ี ท�ให้ ส.ส. ฝ่ายรฐับาล 

โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว. ได้รีบลงจาก

ห้องประชุมเพ่ือข้ึนรถหน้าอาคารออกไปทางพิเศษ

บริเวณวัดแก้วฟ้า เพื่อให้เดินทางออกจากรัฐสภา ทั้งนี้ 

มีมวลชนจ�นวนมากยืนตั้งด่านสกัด ตะโกน โห่ร้อง

แสดงความไม่พอใจ แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ต�รวจยืนตั้งแถว

เป็นรั้วกันมวลชน เพื่อให้รถของ ส.ส. และ ส.ว. ผ่าน

ไปได้ ขณะที่ ส.ว. และเจ้าหน้าที่บางส่วนเดินทางกลับ

ทางเรือ โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น

 นายอานนท์ น�ภา ทนายความสิทธิมนุษยชน 

กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้

ประสบความส�เร็จให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน

อย่างแท้จริง จะต้องเอา ส.ว. ชุดที่รับใช้เผด็จการ

ทั้งหมดออกไป แล้วมายกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ และ

หากภายในเดือนตุลาคมน้ี ไม่มีความคืบหน้าท่ีชัดเจน 

ขอให้พ่ีน้องประชาชนต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชุมนุม

ในกรุงเทพฯ พวกตนพร้อมจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด ถ้ามีการ

จับนักศึกษาขังคุก จะบุกไปถึงคุก
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ไทยภักดี ยื่นแสนกว่ำชื่อ คัดค้ำนกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ

 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่บริเวณหน้า

รัฐสภา กลุ่มไทยภักดี น�โดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 

ประธานกลุ่มไทยภักดี น�มวลชนประมาณ 100 คน 

เข้ายื่นรายชื่อจ�นวน 130,000 รายชื่อ ต่อประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร และประธานวุฒิสภา (ส.ว.) เพ่ือคดัค้าน

การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ใช้รัฐธรรมนูญ 

ปี 2560 เน่ืองจากเป็นฉบับปราบโกง และมาจาก

ประชามติของประชาชนกว่า 16 ล้านเสียง

 ดังนั้นการจะตั้ง ส.ส.ร. เพื่อร่างฉบับใหม่ต้อง

ท�ประชามติถามประชาชนก่อน 

 การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประโยชน์ใดๆ ของ

ประชาชนมีแต่ประโยชน์นักการเมืองท่ีต้องการแก้ไข 

เช่น การปราบโกง คดีท่ีนักการเมืองทุจริตไม่มีหมด

อายุความ รูปแบบการเลือกตั้งเพื่อป้องกันทุนสามานย์ 

ซื้อ ส.ส. จนเกิดเผด็จการรัฐสภาจากรูปแบบบัตร 2 ใบ 

รวมถึงการฉวยโอกาสท�ลาย จาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง 

จึงไม่มีความจ�เป็นที่ต้องเสียเงินอีก 15,000 ล้านบาท 

แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์นักการเมือง

 และปัญหา ส.ว. ท่ีมอี�นาจเลือกนายกรฐัมนตรี 

เป็นเพียงบทเฉพาะกาล เหลือเวลาอีก 3 ปีก็จะหมด

วาระ สิ่งนี้ก็มาจากประชาชนลงประชามติ ให้อ�นาจไว้

ชั่วคราว หลังจากนั้น ส.ว. จะมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน ยากที่นักการเมืองจะเข้าแทรกแซง

นิด้ำโพลเปิดผล ใครเหมำะนั่ง ‘นำยกฯ’ 

 เมือ่วันอาทิตย์ ท่ี 27 กนัยายน 2563 ศูนย์ส�รวจ

ความคดิเห็น “นิด้าโพล” สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เปิดเผยผลส�รวจของประชาชน เรื่อง “การ

ส�รวจคะแนนนิยมทางการเมอืงรายไตรมาส ครัง้ท่ี 3” 

ท�การส�รวจระหว่างวันที่ 18 - 23 กันยายน 2563 

จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค 

ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 

จ�นวน 2,527 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการส�รวจ

คะแนนนิยมทางการเมือง การส�รวจอาศัย การสุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐาน

ข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” 

สุ่มตวัอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เกบ็ข้อมลูด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก�หนด

ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 เมื่อถามถึงบุคคลท่ีประชาชนจะสนับสนุนให้

เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า

• อันดับ 1  ร้อยละ 54.13 ระบุว่า 

ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 

• อันดับ 2  ร้อยละ 18.64 ระบุว่าเป็น 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนจริงจัง

กับการท�างาน ท�งานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ 

บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย ช่วยเหลือประชาชนได้จริง 

ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากให้ด�รงต�แหน่งต่อไป

• อันดบั 3  ร้อยละ 10.57 ระบวุ่าเป็น 

คณุหญงิสดุารตัน์ เกยุราพันธ์ุ (พรรคเพื่อไทย) เพราะมี

ประสบการณ์การท�งาน บริหารงานที่ผ่านมาได้ดี พูด

จริง ท�จริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว 

• อันดับ 4   ร้อยละ 5.70 ระบุว่าเป็น 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะอยาก

ได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ เป็นคนท่ีมีความคิดท่ี

ทันสมัย มองการณ์ไกล และชื่นชอบนโยบายพรรค 

• อันดบั 5  ร้อยละ 3.92 ระบวุ่าเป็น 

พล.ต.อ.เสรพิีศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ 

เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ท�จริง มีความซื่อสัตย์ 

และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว 

• อันดับ 6  ร้อยละ 1.54 ระบุว่าเป็น 

นายกรณ์ จาตกิวณชิ (พรรคกล้า) เพราะมวิีสัยทัศน์ท่ีดี 

มีความเป็นผู้น� มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ 

ขณะท่ีบางส่วนระบุว่า มีความเข้าใจการเมืองท้ังแบบ

เก่าและแบบใหม่

• อันดับ 7  ร้อยละ 1.07 ระบุว่าเป็น

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน ์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะชอบ 

ผลงานของพรรคเพ่ือไทย ช่ืนชอบนโยบายด้านเศรษฐกจิ 

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

 ร้อยละ 4.00 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ 

แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่), นายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนุทิน ชาญวีรกลู 

(พรรคภูมิใจไทย), นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรค

ประชาชาติ), นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติ

พัฒนา), นายชวน หลีกภัย, นายอานันท์ ปันยารชุน, 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 

(พรรคชาติไทยพัฒนา) และร้อยละ 0.43 ระบุว่า 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการส�รวจคะแนน

นิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 
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2563 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส, นายกรณ์ จาติกวณิช 

และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่

ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายพิธา  

ลิ้มเจริญรัตน์, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และยังหาคนที่

เหมาะสมไม่ได้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 ท้ายท่ีสุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองท่ีประชาชน

จะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 41.59 

ระบุว่าเป็น ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 2 

ร้อยละ 19.39 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 

ร้อยละ 12.70 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 

ร้อยละ 12.39 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 

5 ร้อยละ 7.44 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 

6 ร้อยละ 1.70 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 

7 ร้อยละ 1.58 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 

ร้อยละ 0.79 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 9 ร้อยละ 

0.59 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ อันดับ 10 ร้อยละ 

0.55 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 11 ร้อยละ 

0.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 12 ร้อย

ละ 0.28 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนา และพรรค

ประชาชาติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 13 ร้อยละ 

0.24 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลังประชาชาติไทย และ

อันดับ 14 ร้อยละ 0.12 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ

ใหม่

ตัดสินคดีทุจริตบ้ำนเอื้ออำทร 
จ�ำคุก ‘วัฒนำ’ 99 ปี ปรับอีก 1,323 ล.

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ด�รงต�แหน่งทางการเมือง พิพากษา

จ�คกุนายวัฒนา เมอืงสุข อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) ในสมยั

รฐับาลทักษณิ ในคดทุีจรติบ้านเอ้ืออาทร จ�นวน 11 กระทง 

กระทงละ 9 ปี รวม 99 ปี แต่ให้จ�คุกสูงสุด 50 ปี 

ปรับ 1,323 ล้าน ช�ระภายใน 30 วัน หากไม่ช�ระ 

ยึดทรัพย์ ในขณะที่จ�เลยร่วมอีกสองคนคือนายอภิชาติ 

จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ 

จ�คุก 66 ปี และนายอริสมันต์ (กี้ร์) พงษ์เรืองรอง 

อายุ 56 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย

 คดีน้ีเริ่มมีการพิจารณาไต่สวนพยานในศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�รงต�แหน่งทางการเมือง 

ตั้งแต่ปี 2562 เรื่อยมา จนเสร็จส้ินเมื่อวันท่ี 26 

สิงหาคม 2563 ขณะท่ีจ�เลยท่ี 6-7, 10-12 หลบหนีคดี 

ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว

 ส�หรับรายชื่อจ�เลยทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย 

1. นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, 2. นายมานะ 

วงศ์พิวัฒน์ อดตีบอร์ดคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 

(กคช.) และอดตีประธานอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง

โครงการระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2548-19 กันยายน 

2549, 3. นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อ�นวยการ

ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ�กัด (มหาชน) ประกอบ

ธุรกิจก่อสร้างท่ีพักอาศัย, 4. นายอภิชาติ (เส่ียเปี๋ยง) 

จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, 5. นางสาว

รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเส่ียเปี๋ยง, 6. นางสาว

กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์อะกริ 

เทรดดิ้ง จ�ากัด, 7. นางสาวรุ ่งเรือง ขุนปัญญา 

พนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จ�กัด,  

8. บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ�ากัด โดย

นายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ กรรมการผู้มีอ�นาจกระท�

การแทน, 9. บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ�กัด 

(เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอน

สตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�กัด) โดยนางพิมพ์วรา  

รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ�นาจกระท�การแทน,  

10. นายอรสิมนัต์ (กีร์้) พงษ์เรอืงรอง อดตี ส.ส.บญัชีรายช่ือ 

พรรคไทยรักไทย, 11. บริษัท พาสทิญ่าไทย จ�กัด, 

12. บรษิทั นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) 

จ�กดั ประกอบกจิการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย, 

13. บริษัท พรินซิพเทค ไทย จ�กัด ประกอบกิจการรับ

เหมาก่อสร้าง และ 14. นางสาวสุภาวิดา คงสุข กรรมการ

ผู้มีอ�นาจท�การแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ

 อย่างไรก็ตาม แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู ้ด�รงต�แหน่งทางการเมืองมีค�พิพากษาเสร็จส้ิน

แล้ว คดียังไม่ถึงท่ีสุด คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 

อีกคร้ัง เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ 2560 ให้สิทธิคู่ความ 

ในการยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 

30 วัน

 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่าหลังแล้วเสร็จการตัดสินคดี 

ทนายความของนายวัฒนาได้ยืน่หลักทรพัย์ 10 ล้านบาท 

เป็นบัญชีธนาคารหลักทรัพย์เดิม 5 ล้านบาท เเละเติม

เงินสดเพิ่มอีก 5 ล้านบาท ศาลจึงให้ประกันตัวไป โดย

มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ ยกเว้นศาลจะอนุญาต    
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ครม.ไฟเขียวเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
’ประเภทพิเศษ’

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) อนุมตัหิลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเท่ียว

ประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ตามที่

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีาเสนอ โดยให้คนต่างด้าว

ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้คือ 

เป็นบุคคลต่างด้าวท่ีประสงค์จะเดินทางมาพ�นัก

ระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย 

ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอม

กักตัวในห้องพักจ�นวน 14 วัน (ALSQ) 

มีหลักฐานสถานท่ีพักอาศัยระยะยาวภายใน

ประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการช�ระเงินค่า

โรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายใน

ประเทศไทย และหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดัง

ต่อไปนี้

 “หลักฐานการช�ระเงินค่าโรงแรมท่ีพักท่ีจะใช้

เป็นท่ีพักหลังจากออกจากโรงแรมท่ีพักท่ีเป็นสถานท่ี

กักตัว หรือโรงพยาบาลที่พัก ตามระยะเวลาที่ประสงค์

จะพ�นักระยะยาวภายในประเทศไทย หรือหลักฐาน

ส�เนาโฉนดห้องชุดของท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

ท่ีเป ็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลต่างด ้าวหรือบุคคลใน

ครอบครัวของบุคคลต่างด้าวหลักฐานการเช่าท่ีพัก

ประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก หลักฐานการช�ระ

เงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่า ท่ีพัก

อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมท่ีบุคคลต่างด้าวสามารถ

ซื้อได้ตามกฎหมาย” 

 ท้ังน้ี บุคคลต่างด้าวตามเกณฑ์ข้างต้น และ

ผ่านการด�เนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก�หนด 

มีสิทธิขอรับการตรวจ ลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็น

พิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยเสียค่า

ธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครัง้ละ 2,000 บาท ได้รบั

อนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นเวลา 90 วัน อย่างไร

ก็ตาม ภายหลังจากที่ครบก�หนดเวลาอนุญาต 90 วัน

แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองมีอ�นาจ

อนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 90 วัน โดยคน

ต่างด้าวต้องยื่นค�ขอตามแบบ และเสียค่าธรรมเนียม

ตามที่ก�หนด โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ จนถึง

วันที่ 30 กันยายน 2564

 ส�หรับแนวทางการเป ิดรับนักท ่องเท่ียว

ประเภทพิเศษน้ี เพ่ือต้องการน�นักท่องเท่ียวท่ีมศัีกยภาพ 

เดนิทางเข ้ามาในประเทศไทย ช่วยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยว

เนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยรวม ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ท�ให้นักท่องเที่ยวและบุคคล

ทั่วไปไม่สามารถเดินทางได้ เพื่อป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว แต่เน่ืองจากประเทศไทย 

สามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคจนได้รับการจัดอันดับประเทศท่ีมีความปลอดภัย

เป็นอันดับ 1 ประสบผลส�เร็จเป็นอย่างดียิ่ง ท�ให้คน

ต่างด้าวท่ีเรียกว่ากลุ่มท่ีมีก�ลังซื้อสูงและมีศักยภาพ

จากทุกประเทศท่ัวโลกมีความต้องการเดินทางเข้ามา

พร้อมครอบครัวเพ่ือมาพ�านักระยะยาว (Long 

Stay) ภายในประเทศไทย

 ท้ังน้ี ในระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยมรีายได้

หลักจากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวภายในประเทศไทย น�เงินตราเข้าสู่ประเทศไทย

จ�านวนไม ่น ้อยกว ่า 2 ล ้านล ้านบาท เมื่อเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�ให้

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวภายในประเทศขาดรายได้และ

ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่

จะเริ่มเปิดให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางเข้า

มาพ�นักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย 

ในพ้ืนท่ีปิดท่ีสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ได้

เปิดสำระส�ำคัญร่ำง พ.ร.บ.จรำจรทำงบก
ฉบับปรับปรุงใหม่ 

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

จราจรทางบก (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... ท่ีมสีาระส�คญั อาทิ

1  ก�หนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร 

และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้

ในกรณีจ�เป็น และแก้ไขเพิ่มเติมน�้าหนักของรถยนต์

บรรทุกส่วนบุคคลท่ีไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุด

จาก 1,600 กิโลกรัม เป็น 2,200 กิโลกรัม

1

2

3
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2 ก�หนดให้พนักงานสอบสวนมีอ�นาจขอให้แพทย์

ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ ในกรณี

ท่ีอยู่ในภาวะหมดสติจนไม่อาจให้ความยินยอมในการ

ตรวจสารเสพตดิ หรอืตรวจระดบัความเมาสุราได้โดยให้

ท�ได้เท่าที่จ�เป็นและต้องไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

3  ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัย 

เช่น 1) ก�หนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องรัด

เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถ 2) ห้ามเด็ก

อายุต�่ากว่า 6 ปี นั่งแถวหน้ายกเว้นมีที่นั่งพิเศษส�หรับ

เด็กและมีวิธีป้องกันอันตรายไว้แล้ว และ 3) ห้ามไม่ให้

มผีูโ้ดยสารน่ังตอนหน้า เกนิกว่า 2 คน ในขณะขับข่ี เป็นต้น

4 ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง เช่น 

1) ก�หนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มกันในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ 

5 คันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายแข่งรถ หรือมีพฤติการณ์

ที่แสดงถึงจะมีการแข่งรถ ให้ถือว่าเป็นผู้พยายามแข่ง

รถในทาง เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น 2) ก�หนด

ให้ผูท่ี้รับการปรบัแต่งรถเพ่ือแข่งรถในทาง ให้ถอืว่าผูน้ั้น

เป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง เป็นต้น

5 ปรับปรุงบทก�หนดโทษ เช่น เพิ่มบทก�หนดโทษ

ส�หรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้อนุญาต

ขับข่ีตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการ

ขับรถ ต้องระวางโทษจ�คุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ทั้งปรับ

 ท้ังน้ี ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจพิจารณาจากส�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แล้วในล�ดับต่อไป จะส่งให้คณะกรรมการประสานงาน

สภาผู ้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู ้แทน

ราษฎรต่อไป
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 เรำอำศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล

จ�ำนวนมำก เสมือนหนึ่งอยู่ในโลกของท้อง

ทะเลแห่งข้อมูล (Data Ocean) กำรเพิ่มขึ้น

อย่ำงต่อเนื่องของจ�ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนับ

ตั้งแต่ปี 1980 ส่งผลกระทบให้เกิดข้อมูล

จ�ำนวนมหำศำลตำมไปด้วย โดยเฉพำะข้อมูล

ส่วนบุคคล ในปัจจุบันเรามีประชากรในโลกประมาณ 

7.7 พันล้านคน ประชากรราวครึ่งหน่ึงหรือประมาณ 

4.2 พันล้านคนอยู่ในโลกออนไลน์และได้ท้ิงร่องรอย

แห่งโลกดิจิทัล (Digital Footprint) เอาไว้เสมอ 

ประชาชนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาไปกับโลกออนไลน์ มี

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ�ทุกวันท้ังเพ่ือการท�งาน

และพักผ่อนหย่อนใจ อย่างไรก็ดี ระบบและแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ท้ังหมดได ้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยใช ้

แนวคิดทางวิศวกรรม เพ่ือให้บริการและอ�นวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในระดับรายบุคคล เพราะระบบ

ถูกออกแบบและสร้างโดยคน ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

งานในโลกออนไลน์จึงมีค่าเท่ากับศูนย์

 ขณะท่ีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนในโลกพุ่ง

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เทคโนโลยีใหม่ๆ ท้ังฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ได้ถูกสร้างและพัฒนาข้ึนจ�นวนมากเพ่ือท่ี

จะส่งข้อมลูสารสนเทศ (Information) และความรู้ต่างๆ 

ของมนุษย์ มีการประเมินกันในเรื่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์ว่า 

คนหนึ่งคนจะมีประมาณ 20 ถึง 30 ตัว รถยนต์รุ่นใหม่

แต่ละคันจะมีประมาณ 500 ตัว บ้านอัจฉริยะจะมี

ประมาณ 600 ตัว และเครื่องบินรุ ่นล่าสุดจะมี

ประมาณ 6,000 ตัว อุปกรณ์เซ็นเซอร์เหล่านี้เองที่เป็น

ตัวสร้างข้อมูลให้เกิดข้ึนจ�นวนมาก บริษัทการ์ทเนอร์

ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้ค�ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช้ันน�ของโลกได ้ เคยคาดการณ ์ว ่ า

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things, IoT) จะถูก

ใช้งานมากถึง 20 พันล้านชิ้นภายในสิ้นปี 2020 จึง

อาจกล่าวได้ว่าเรำก�ำลังอยู่ในโลกแห่งกำรเช่ือมต่อ
ของทุกส่ิงตลอดเวลำ (Hyper-connected world) 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการใช้อุปกรณ์ IoT มีการ

เติบโตอย่างก้าวกระโดดเกิดเป็นข้อมูลจ�นวนมหาศาล 

เกิดเป็นเศรษฐกิจฐานข้อมูล (Information Economy) 

และต ่อมาได ้มีการวิวัฒนาการและยกระดับเป ็น

เศรษฐกิจจากความสนใจของผู้บริโภค (Attention 

Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษกิจท่ีต้องดึงเอาความ

สนใจของผู้บริโภคให้สนใจส่ิงเหล่าน้ัน ท�ให้ทุกบริษัท

ต้องเรียกร้องความสนใจของผู้บริโภคผ่านรูปแบบการ

ตลาดประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีผู้บริโภคมี

เวลาจ�กัด สวนทางกันกับจ�นวนผู้ให้บริการทางธุรกิจ

ท่ีเกิดข้ึนจ�นวนมาก ท�ให้ต้องพยายามแย่งชิงความ

สนใจจากผู้บริโภคมาไว้ที่ตัวเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น สมาร์ทโฟนกลายเป็นหัวใจหลักในการดงึความสนใจ

จากผู้บริโภค พฤติกรรมและความเคยชินที่ผู้บริโภคใช้

เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา มีผล 

อย่างมีนัยส�คัญ แอพพลิเคช่ันต่างๆ ท่ีอยู่บนหน้าจอ

สมาร์ทโฟน จะท�าให้ธุรกิจเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงผู ้

บริโภคได้เป็นอย่างดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ในช่วงท่ีผ่านมาเป็นตัวแปรส�คัญท่ีเร่ง
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ปริมาณการใช้ข้อมูลจากการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจาก

โครงข่ายแบบมีสาย (Fixed broadband) และโครง

ข่ายแบบไร้สาย (Mobile broadband) รวมถึง

อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite internet) 

นอกจากน้ีนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมให้ประชาชน

ท�งานที่บ้าน (Work From Home) การเรียนออนไลน์ 

และการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิง ผลักดันให้

สังคมเกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

อย่างสมบูรณ์

 ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ถูกน�มาใช้เป็น

เครื่องมืออันทรงพลังท่ีสรรสร้างความคิดและช่องทาง

ใหม่ๆ อย่างไม่ส้ินสุด แผนธุรกิจจากวิธีคิดรูปแบบใหม่

ของบริษัททางด้านเทคโนโลยี เช่น Google Facebook 

Amazon Microsoft และ Apple ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อ

ให้ใช้งานฟรีในรูปแบบต่างๆ  เช่น เสิร์ชเอนจินหรือ

เครื่องมือท่ีใช้ส�หรับการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และบริการส่งข้อความ 

โดยแลกกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกน�

มาวิเคราะห์ในเชิงลึก ท�าให้ธุรกิจสามารถเลือกใช้

โฆษณาเพ่ือส่ือไปยังกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

ความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้มาก

ยิ่งขึ้น เช่น โฆษณาขายประกันรถยนต์ส�หรับคนที่เพิ่ง

ซื้อรถยนต์คันใหม่ หรือผ้าอ้อมส�หรับครอบครัวท่ีเพ่ิง

จะมีลูก เป็นต้น โดยเฉพาะในส่วนท่ีเรียกว่าข้อมูลของ

บุคคล (Personal Data) ท�ให้องค์กรธุรกิจเหล่าน้ีมี

ความเข้าใจในพฤตกิรรมของลูกค้ามากกว่าตวัลูกค้าเอง 

ข้อมูลส่วนบุคคลจึงกลายเป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าสูง

ส�หรับคนที่เห็นโอกาสภายในข้อมูล การตลาดออนไลน์

รูปแบบใหม ่ เน ้นกลุ ่มลูกค ้าบนข ้อมูลส ่วนตัวเชิง

พฤตกิรรม เช่น ความคดิ ความคาดหวัง และความกลัว 

ดิจิทัลไลเซช่ัน (Digitalization) คือกระบวนการใช้

เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลและส่งผลกระทบต่อการ

ด�เนินธุรกิจ เช่น การแปลงการท�งานในองค์กรไปสู่

ดจิทัิล ท้ังดจิทัิลไลเซช่ันและอินเทอร์เน็ตจะเป็นเทคโนโลยี

ที่ก�ลังเปลี่ยนแปลงทั้งคนและโลกใบนี้

 โครงข่ายของ IoT มีขนาดที่ใหญ่ ซับซ้อน และ

เชื่อมต่อกับระบบต่างๆ จ�นวนมาก ท�ให้มีระบบนิเวศ

ของ IoT มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและยากต่อการ

บริการจัดการ โดยเฉพาะการดูและรักษาข้อมูลส่วน

บุคคล (Privacy Data) ในปี 2018 มีกรณีเกิดการรั่ว

ไหลของข้อมูลออกมา และได้มีการประเมินว่าประชากร

โลกประมาณ 1,000 ล้านคนได้รับผลกระทบดังกล่าว 

ความสนใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจึงทวีความ

ส�คัญในทุกระดับช้ันของสังคม ในต่างประเทศมีการ
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ออกกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพ

ยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR) 

จากการลงมติอนุมัติโดยสหภาพยุโรปในปี 2016 ซึ่งได้

รับการยอมรับจากท่ัวโลกให้ใช้เป็นมาตรฐานสากล 

และมคีวามครอบคลุมพ้ืนท่ีประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ส�หรบั

ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data 

Protection Act: PDPA) และก�หนดบังคับใช้ในประเทศ

ปี พ.ศ. 2564 โดยนิยามข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูล

เกี่ยวกับบุคคลซึ่งท�ให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลที่น�มารวมกันแล้ว

สามารถใช้ระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ มีการบังคับใช้

กฎหมายเพ่ือให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กฎหมาย และที่เจ้าของข้อมูลอนุญาต (Consent) โดย

ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว (Data Privacy) และไม่เกิด

การรั่วไหล (Data Breaches) หรือผิดวัตถุประสงค์ 

(Misuse) ไม่ว่าข้อมูลต้นทางจะเริ่มที่ไหน ถูกน�ไปใช้ 

หรือเคลื่อนย้าย

 สิทธิท่ีพึงมีของประชาชนทุกคนเพ่ือความมั่นคง

ทางอธิปไตยด้านข้อมูล (Data Sovereignty) คือสิทธิ

ของการที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล จะต้องได้รับการปกป้อง

คุ้มครอง และต้องไม่ถูกน�เอาไปใช้โดยไม่ได้รับการ

อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล มีรายงานการส�รวจถึง

ความรับผิดชอบในการจัดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ของ Gigya บริษัทบริหารจัดการลูกค้าบนเครือข่าย 

โซเชียลของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าประชาชน

ประมาณ 63 เปอร์เซ็นต์ เช่ือว่าเป็นความรับผิด

ชอบของตน 15 เปอร์เซ็นต์ มองว่าหน่วยงานภาครัฐ

ควรเข้ามาดูแล และมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าควร

เป็นความรับผิดชอบของบริษัทเอกชน อย่างไรก็ดี ยัง

ไม่มีข้อสรุปว่าใครควรจะรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว  

หากเมื่อพิจารณาและวิเคราะห์ในองค์ประกอบต่างๆ 

พบว่าหน่วยงานภาครัฐขาดแคลนซึ่งทรัพยากรทาง

ด้านบุคคลและความรวดเร็วในการบริหารจัดการ 

ภาคธุรกิจมี เทคโนโลยีท่ีทันสมัยแต่ขาดแรงจูงใจใน

การด�เนินงาน ขณะที่ภาคประชาชนแม้จะมีความเชื่อ

ว่าเป็นหน้าท่ีและความรับผิดของตน แต่ขาดซึ่งทักษะ 

และความรู้ รวมถึงแรงกระตุ้นท่ีจะจัดการกับปัญหา

ดังกล่าว เรื่องดังกล่าวนับเป็นประเด็นระดับโลกที่ซับ

ซ้อนและอ่อนไหว หน่วยงานภาครัฐมีเครื่องมือทาง

กฎหมายและนโยบายส�หรับเป็นกลไกในการก�กับ

ดแูล และภาคเอกชนมเีทคโนโลยช้ัีนสูงและประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการที่รวดเร็ว แนวทำงควำม 
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ผลิต
อุปกรณ์ IoT บริษัทท�ำธุรกิจที่ให้บริกำร และ
ประชำชนทุกคนจึงมีควำมส�ำคัญที่จะช่วย
ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนในโลกใบนี้

ตอ้งการ แก้วเฉลิมทอง
นักวิชาการดา้นดิจิทัล
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  คนส่วนใหญ่มักจะตีความค�ว่า 

“ประชาธิปไตย” เมื่อมีการเลือกตั้ง เพราะ

การเลือกตั้งเป ็นการแสดงออกถึงสิทธิ

พลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งเมื่อ

พิจารณาจากปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights 

หรือ UDHR) ข้อ 2 ท่ีระบุไว้ว่า 

บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีท่ีระบุไว้ใน

ปฏิญาณนี้ ทั้งนี้ โดยไม่มีการจ�แนกความแตกต่างใน

เรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ

เห็นทางการเมือง หรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็น

ท่ีมาเดมิ ทรัพย์สิน ก�เนิด หรอืสถานะอ่ืนใด นอกจากน้ี

การจ�แนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะ

ทางการเมอืง ทางการศาล หรอืทางการระหว่างประเทศ

ของประเทศหรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัด จะท�มิได้ ทั้งนี้ 

ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทักษ์ 

มิได ้ปกครองตนเองหรืออยู ่ภายใต ้การจ�กัดแห่ง

อธิปไตยอื่นใด และหลักสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ที่

ปฏิญญาดังกล่าวน้ีได้แถลงไว้ ได้แก่ การมี และใช้

เสรีภาพภายใต้กรอบที่กฎหมายก�หนด สิทธิในการถือ

ครองกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินส่วนบุคคล (property 

rights) สิทธิในการต่อต้านการใช้อ�นาจท่ีไม่ชอบ

ธรรมของรัฐ (rights of resistance) สิทธิในการ

ตรวจสอบการใช้อ�นาจรัฐ สิทธิของผู้ต้องหา (rights 

of the accused) สิทธิที่จ�เป็นแก่การใช้เสรีภาพของ

บุคคล ได้แก่ เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพใน

ความเช่ือ กรรมสิทธ์ิในทรพัย์สิน และสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม ซึ่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแตกต่างจาก

สิทธิอื่นๆ คือ เป็นสิทธิส�หรับการต่อสู้คดีและยืนยัน

สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองอย่างเสมอภาคกับ

บุคคลอื่น ส่วนสิทธิทางการเมือง (Political Rights) 

เป ็ น เรื่ อ งของการก�หนด เจตจ�นงของตน เอง 

(self-determination) ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานของรัฐโดยตรง หรือใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนโดยปราศจากการแทรกแซง

จากบุคคลอ่ืน (free voting) การเลือกตั้งจึงต้องเป็น

ไปตามวาระ (periodic election) มีการออกเสียงโดย

ท่ัวไป (in general) ตามท่ีกฎหมายก�หนด หน่ึงคน

หน่ึงเสียง (one man one vote) เพ่ือแสดงความเสมอภาค 

และเป็นการลงคะแนนลับ (secret voting) เพ่ือเป็น

หลักประกันการแสดงเจตนาเสรีของผู้เลือก

 คราวน้ีเมื่อพูดถึงสิทธิกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

ในหมวดท่ีว ่าด ้วยการปกครองส ่วนท ้องถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญก็มิได้ก�หนดรายละเอียด มีเพียงหลักการ

ส�คัญเพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 252 ที่บัญญัติว่า

...งำนท้องถิ่นสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่ำง
ยิ่ง และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในชุมชนได้โดยตรง กำร
ก�ำหนดวิธีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจึงควรมี
กำรทบทวนให้เป็นไปตำมวิถีชุมชน เพื่อให้ได้
ผู้แทนเป็นบุคคลที่ชุมชนให้กำรยอมรับและ
หลังกำรเลือกตั้งแล้วสำมำรถท�ำให้สังคม
อยู่ร่วมกันได้อย่ำงเป็นสุข...

สม
ชาติ  เจศรชียั
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 “สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง 

 ผู้บริหำรท้องถิ่นให้มำจำกกำรเลือกตั้งหรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำท้องถ่ิน

หรือในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มำโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้อง

ค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้วย ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 

ซึ่งต้องค�ำนึงถึงเจตนำรมณ์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมแนวทำงที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย” 

 นั่นหมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นจะมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความ

เห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ค�

ว่า “กฎหมายบัญญัติ” ก็หมายถึงกฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังห้ารูปแบบ (อบจ. 

เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) และ

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้

บริหารท้องถิ่น ที่ยังคงบัญญัติให้ที่มาของผู้บริหารท้อง

ถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

 ในส่วนของสิทธิอ่ืนๆ  น้ัน ต้องไปดใูนหมวดท่ี 3 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เริ่มตั้งแต่มาตรา 

27 ในเรื่องของความเท่าเท่าเทียมทั้งสิทธิชายและหญิง 

ส่วนท่ีแตกต่างเริ่มตั้งแต่สัญชาติ กล่าวคือ ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทย แต่หากได้สัญชาติไทยโดย

การแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อย

กว่าห้าปี ประเด็นต่อมาคืออายุ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้อง

มีอายุไม่ต�่ำกว่ำสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง (ดูได้จากบัตร
ประชาชน ซึ่งบุคคลท่ีมีอายุ 7 ปี ก็ต้องไปท�าบัตร

ประชาชนท่ีส�นักงานทะเบียนอ�เภอหรือส�นักงาน

ทะเบียนท้องถิ่นกันแล้ว) ส่วนเรื่องสุดท้ายคือ การมี
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ภูมิล�เนา (ไม่ใช่ถิ่นท่ีอยู่ เพราะถิ่นท่ีอยู่อาจเป็นท่ีท่ีไป 

ท�มาหากนิ หรือไปศึกษาเล่าเรยีน แต่มช่ืีออยูใ่นทะเบยีน

บ้านอีกแห่งหน่ึง) กฎหมายก�หนดไว้ว่า “มีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง” ในกรณีที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งหน่ึง แต่ตัวเองอยู่อีกแห่ง

หนึ่ง ก็ต้องกลับไปลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนเองมีช่ืออยู่ในทะเบียน

บ้านครบ 1 ปี เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการลง

คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

 นอกจากจะมี สิท ธิตามรั ฐธรรมนูญแล ้ ว 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังมีหน้าท่ีตามมาตรา 50 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�หนดว่า 

“บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้...(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลง

ประชามติอย่างอิสระโดยค�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศเป็นส�าคัญ...” น่ันหมายความว่า การ

ก�หนดเช่นน้ี การไปลงคะแนนเลือกตั้งไม่ใช่ “สิทธิ” 

แต่เป็น “หน้าที่” หรืออาจกล่าวได้ว่าการไปลงคะแนน

เลือกตั้ งถู กบั งคั บว ่ าต ้ อ ง ไปลงคะแนนเ ลือกตั้ ง 

รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2550 มาตรา 72 

บัญญัติว่า 

“บุคคลมีหน้ำที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้ง
เหตุอันสมควรที่ท�ำให้ไม่อำจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้รับสิทธิ 
หรือเสียสิทธิตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 
 กำรแจ้งเหตุที่ท�ำให้ไม่อำจไปเลือกตั้งและกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตำมที่ 
กฎหมำยบัญญัติ”      

ในรั ฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักร ไทย 

พุทธศักราช 2560 หมวด 4 หน้าที่ปวงชน

ชาวไทย มาตรา 50 ก�หนดให้การไปใช้

สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ แต่มิได้ก�หนด

ว่า หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องถูกจ�กัด

สิทธิหรือเสียสิทธิอย่างไรบ้าง (ต่าง

จากรัฐธรรมนูญป ี พุทธศักราช 

2550) และหมวด 7 รัฐสภา ส่วนที่ 

2 สภาผู้แทนราษฎร มาตรา 95 

วรรคสาม บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเลือก

ตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้ง

เหตุ อันสมควรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร อาจถูกจ�ากัดสิทธิ
บางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ประกอบกับ

เมื่อพิจารณาตามมาตรา 252 ของรัฐธรรมนูญก็มิได้

บัญญัติการจ�กัดสิทธิหรือเสียสิทธิบางประการไว้ด้วย 

อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 42 

บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้ง

เหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุน้ันมิใช่เหตุ

อันสมควร ผู้นั้นถูกจ�กัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

1 สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

2 สมัครรับเลือกเป็นก�นันและผู้ใหญ่บ้านตาม

กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

3 เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การลง

คะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้

บริหารท้องถิ่น 

4  ด�ารงต�าแหน ่งข ้าราชการการเมืองตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

5  ด�รงต�แหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ

ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น 

ประธานท่ีปรกึษาผูบ้รหิารท้องถิน่ ท่ีปรกึษาผูบ้รหิาร

ท้องถิน่ หรอืคณะท่ีปรกึษาผูบ้รหิารท้องถิน่ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6  ด�รงต�แหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น 
ผูช่้วยเลขานุการประธานสภาท้องถิน่ และเลขานุการ

รองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัด

ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การจ�กัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีก�หนดเวลาครั้งละ

สองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจ�กัดสิทธิครั้งหลังน้ี

โดยนับจากวันท่ีมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และ

หากก�หนดเวลาการจ�กัดสิทธิครั้งก่อน ยังเหลืออยู่

เท่าใดให้ก�หนดเวลาการจ�กัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง” 

 น่ันหมายความว่า การไม่ไปใช้สิทธิในการลง

คะแนนเลือกตั้ งท ้องถิ่นแม ้ไม ่มีการบัญญัติ ไว ้ ใน

รัฐธรรมนูญว่าจะน�ไปสู่การเสียสิทธิหรือจ�กัดสิทธิ

แต่อย่างใด แต่กฎหมายล�ดับรองคือกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

(ออกตามมาตรา 252 ของรัฐธรรมนูญ) ได้มีบทบัญญัติ

ถึงผลร้ายของการไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก

ตั้งด้วย จึงมีข้อสังเกตว่าความแตกต่างของการบัญญัติ

ความดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู ่บนฐานสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญ

ก�หนดเหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติ   

 กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นบนฐานสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเลือกตั้ง

สมาชิกรัฐสภา (ยกเว้นกรณีการท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ต้องสังกัดพรรคการเมือง) ท้ังท่ีโดยข้อเท็จจริง งาน

ท้องถิ่นสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง และสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้

โดยตรง การก�หนดวิธีการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงควรมี

การทบทวนให้เป็นไปตามวิถีชุมชน เพื่อให้ได้ผู้แทนเป็น

บุคคลท่ีชุมชนให้การยอมรับและหลังการเลือกตั้งแล้ว

สามารถท�ให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

สมชาติ เจศรีชัย


