
 เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่า มนุษย์
เป็นสัตว์สังคม คือ ต้องการอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคม ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็เป็น
สัตว์การเมือง เพราะมนุษย์มีคุณสมบัติ
พิเศษที่สัตว์อื่นไม่มี นั่นคือ มนุษย์มีความ
สามารถที่จะมีและใช ้ เหตุผลในทาง
ความคิด และทางค�าพูด  สัตว์อื่นๆ นั้น
สามารถเปล่งเสียงหรือแสดงความเจ็บ
ปวดได้ แต่มนษุย์เท่านัน้ทีจ่ะสามารถมี
ภาษาที่ ใช ้สื่ ออธิบายถึงสิ่ งที่ดี / ไม ่ดี 
สิ่งที่ยุติธรรม/ไม่ยุติธรรมได้ 

	 ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสำ�คัญของคนเราใน

การสำื่อสำารความคิดต่อกัน	 ทั้งในเรื่องจริงที่พิสำูจน์ได้	

และเรื่องความคิดที่เป็นคุณค่าต่างๆ	 ทั้งที่ยอมรับและ

อยู่ในช่วงของการถกเถียง	 ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจกันได้ใน

สำังคมอารยะอย่างสำังคมที่เป็นประชาธิปไตย	

	 อิทธิพลของภาษาไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือ 

ค�พูด	เพ่ือส่ืำอสำารความคดิ	ความเช่ือ	และความต้องการ

ทางการเมือง	 จึงมีเป้าหมายที่ผู้คนจ�นวนมาก	 การใช้

ถ้อยค�	 ผู้พูดมักจะซ่อนเร้นการปลุกเร้าอารมณ์ผู้ฟัง		

หรือผู้อ่านเอาไว้ด้วย	

 

ดั ง ที่

เราจะเห็น

การประท้วง

ทางการเมืองท่ี

ปรากฏอยู่ในช่วง	2	

ทศวรรษนี้	 จะเห็นได้

อยู ่ตลอดเวลาท่ีมีการ

ชุมนุมทางการเมืองไม่เคย

ขาด	และแม้กระท่ังในปัจจบุนั

ที่มีกลุ่มเยาวชน	 นักศึกษา	 ได้

ลุกข้ึนมาแสำดงบทบาทคุมประเด็น

การเมอืงมากข้ึน	 และเข้มข้นมากข้ึน	

ก ร ะ ท่ั ง อ า จกล ่ า ว ไ ด ้ ว ่ า ภ าษ าและ

ท่วงท�นองการแสำดงออกได้สำะท้อนพฤติกรรม

ที่สำนใจและติดตามเรื่องการเมืองอย่างต่อเนื่อง	

	 การชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเกิด

ข้ึนล้วนเป็นส่ิำงท่ีพึงกระท�และให้การสำนับสำนุน	

เพราะเป็นสำิทธิโดยชอบของพลเมืองท่ีจะแสำดงออก	

บอกความชอบ-ไม่ชอบ	 ท่ีเกิดแก่สำังคมท่ีพวกเขา

เป็นเจ้าของ	
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 การแสดงออกด้วยการบอกกล่าวด้วยภาษา
และถ้อยค�า จึงต้องการสื่อสาร ด้วยการเลือกค�าพูด 
หรือประดษิฐ์สร้างถ้อยค�า วาทกรรมต่างๆ เพือ่เรยีกร้อง
ให ้กลุ ่มคนจ�านวนมากให ้ความสนับสนุนหรือให ้ 
คล้อยตาม 
 ภาษาที่ใช้จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอาศัยเหตุผล
อธิบายข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ การได้รับ
ความชื่นชมและอยากสนับสนุน แน่นอนย่อมไม่ใช่
ภาษาที่ก่อความร้าวฉาน รุนแรงในค�าพูดที่จะไปขยาย
ผลเป็นความรุนแรงทางสังคม ไม่ก่อให้เกิดความ
สามัคคีเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
	 ย่อมไม่ใช ่ภาษาท่ีหยาบคายและหมิ่นหยาม

เกียรติ	ศักดิ์ศรี	และคุณค่าของผู้อื่น	ซึ่งเท่ากับเป็นการ

ด่าทอ	 หรือใช้สำัญลักษณ์ที่เหยียบย�่าให้ผู้อื่นด้อยค่าและ

ต�่าลง	 ซึ่งมีแต่จะสำะท้อนกลับมาท่ีคุณค่าของผู้พูดใน

ทางกลับกัน	

	 ภาษาที่หลู่เกียรติความเป็นมนุษย์	 เพียงเพราะ

เราเห็นไม่ตรงกัน	 ก็ยิ่งถ่างขยายการไม่ยอมรับและ

แตกแยกกันมากยิ่งขึ้น	ย่อมตัดขาดการสำนับสำนุนจากผู้

ที่เบื่อการเมืองไปโดยปริยาย	

	 ไม่ว่าจะมองทางไหน	 การใช้ภาษาถ้อยค�ท่ีไร้ซึง่

อารยะ	 ย่อมยากท่ีจะหลีกเล่ียงการเกิดปฏิกิริยาจาก

สำาธารณชนได้	

	 การลุกข้ึนมาเรียกร้องและอยากสำร้างการ

เปล่ียนแปลง	 ย่อมต้องศึกษาและเรียนรู้ท่ีจะเรียกร้อง

และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากด้วยเช่นกัน	

	 ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลง	 ความขัดแย้งที่ถนัด

ใช้ความรุนแรงทางภาษาให้เป็นความขัดแย้งอย่าง

อารยะ	 ใช้ภาษาการเมืองท่ีสำร้างสำรรค์	 เรียกร้อง

สำนับสำนุนจากทุกฝ่าย	 แม้ต้องใช้เวลาก็ต้องรู้จักอดทน	

และรอคอย	

 เพราะนี่เป็นเรื่องประชาธิปไตย ไม่ใช่การเร่งรัด
และบีบบังคับ ต้องให้เวลากับสังคมตกผลึกในการมี
สิทธิเช่ือหรือไม่เชื่อก็ได้ การมีส่วนร่วม หรือไม่ร่วม  
ก็ยังต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู ่อีกมากและ 
คนที่เห็นต่างในทางการเมืองก็ไม่ใช่ “คนอื่น” แต่เป็น 
“คนไทย” สายเลือดไทยด้วยกันทั้งหมด
 การใช้เสรภีาพในทางประชาธปิไตย ควรสร้างสรรค์
เชิงบวก สร้างภราดรภาพ และสร้างความสามัคคีชาติ
ได้ด้วย 

นางสำาวสำิยดา	วิฑูรย์	
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โปรดเกล้าฯ ‘ครม.ประยุทธ์ 2/2’ แต่งตั้งรัฐมนตรี 7 ราย

ทิพย์พาพร	ตันติสำุนทร

ผู้อ�นวยการ	สำถาบันนโยบายศึกษา



• โปรดเกล้าฯ	‘ครม.ประยุทธ์	2/2’	แต่งตั้ง

รัฐมนตรี	7	ราย

• โพลเปิดมุมมอง	 ปชช.	 ‘5	 เรื่อง’	 ท่ีควร

ท�เพ่ือกระตุ้น	ศก.

• โพลเปิดมมุมอง	ปชช.	 ‘แก้	 รธน.	 การเมอืง

ไทยจะดข้ึีน	?’

• โพลล์หนุนม็อบปลดแอกชุมนุม

• เปิดตวั	‘คณะประชาชนปลดแอก’	ยืน่	3	ข้อ

เรียกร้อง	ขีดเสำ้นตายต้องไม่มี	250	สำ.ว.

• “บิ๊กตู่”	ย�้าจุดยืนหนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ	

• ธรรมศาสำตร ์ออกแถลงการณ ์	3	ข ้อ	

‘เสำียใจ-ขอโทษ’	ปมม็อบจาบจ้วง

• มธ.ศูนย์รังสิำต	 น้อมรับผิด!	 หลัง	 ‘ม็อบ’	

ปราศรัยเกินขอบเขต-ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

• องค์การนักศึกษา	มธ.	แถลงการณ์ยืนยัน

ประเดน็ปราศรยัไม่ขัด	กม.	แสำดงออกตาม	รธน.

• โฆษก	กห.วอนสัำงคมหนักแน่น-ร่วมเตอืนสำต	ิ

หว่ันข้อเรยีกร้องมอ็บ	นศ.	ไปสู่ำการเผชิญหน้า

• ครป.	ออกแถลงการณ์เสำนอ	12	ข้อต่อการ

แก้ไข	รธน.	เพ่ือปลดชนวนวิกฤตทิางการเมอืง

• แฟลชม็อบจุฬาฯ	เมินค�สำั่งห้าม	ฝ่าสำายฝน

ชุมนุมลานคณะอักษรฯ

• ม็อบปลดแอกชุมนุมแน่นรอบอนุสำาวรีย์

ประชาธิปไตย

• ศาลอนุมัติหมายจับ	 15	 แกนน�าม็อบ

ปลดแอก	ตามเช็คบิลเพ่ิมอีก	16	ราย

• วิปรัฐบาลลงมติแก้	 รธน.	 มาตรา	 256	

ล่ันไม่แตะหมวด	1-2

• โพลเปิดมุมมอง	 ปชช.	 เฉียด2แสำนคนต่อ	

‘ม็อบปลดแอก’	

• หว่ันซ�้ารอย‘ฮ่องกงโมเดล’	 ‘บิ๊กตู่’เป็นห่วง	

ถกฝ่ายความมั่นคงรับมือ

• ศบค.	ชุดใหญ่ลงมต	ิขยายเวลา	‘พรก.ฉกุเฉนิ’	

1	เดือนทุกท้องท่ี

• รายงานสำถานการณ ์ ผู ้ ติ ด เ ช้ื อ ไว รั สำ	

COVID-19	ท่ัวโลก

• ดุสำิตโพล	เผย	ปชช.	วิตกกังวลสำร้างขัดแย้ง

แตกแยกทางการเมืองมากสุำด

• สำรุปผลการสำ�รวจ	 :	 ความวิตกกังวลของ

ประชาชนต่อการเมือง	เศรษฐกิจ	สำังคม	ณ	

วันนี้

• ซูเปอร์โพล	เผย	ปชช.	82.4%	เชื่อต่างชาติ

สำุมหัวนักการเมอืงไทย	ออกแบบ-ส่ัำนคลอน

ประเทศ

• ‘ซูเปอร์โพล’	ช้ีเปรี้ยง!	คนยังหนุน	‘บิ๊กตู่’	

น่ังนายกฯ	ผลงานจบัต้องได้มากกว่า	‘ธนาธร’

• กระห่ึม!	ชุมนุมใหญ่	‘ไทยภักดี’	ประกาศ	

5	จุดยืน-พ่วง	3	ข้อเรียกร้อง

• ครม.	เห็นชอบปลดล็อคกัญชา

• “ศาลปกครอง”	สำั่งเพิกถอนค�สำั่ง	“คลัง”	

ท่ีให้	 “กองทุนคนพิการ”	 สำ่งเงินสำ่วนเกิน

กว่า	1	พันล้าน	เข้าเป็นรายได้แผ่นดนิ	ช้ีเป็น

ค�สำั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย	กระทบพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

• ‘สำ.สำ.-สำ.ว.-ผู ้ถูกตัดสิำทธ์ิ’	หมดโอกาสำ 

น่ังเก้าอ้ี	‘กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี’

• ร.ร.	ทั่วไทย	เปิดเรียนแบบ	On-site	100%

• รายได ้หดวูบ	 เงินคงคลังเกือบเกล้ียง	 

ต้องกู้เพ่ิม	2.14	แสำนล้าน
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โปรดเกล้าฯ’ครม.ประยุทธ์ 2/2’ 
แต่งตั้งรัฐมนตรี 7 ราย

	 เมื่อวันที่	6	สำิงหาคม	2563	เว็บไซต์ราชกิจจา

นุเบกษา	เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	เป็นรองนายก

รัฐมนตรี	อีกต�แหน่งหนึ่ง

นายสำุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเชาว์	

เป็นรองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน

นายอนุชา	 นาคาศัย	 เป็นรัฐมนตรี

ประจ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี	 ดาวฉาย	 เป็นรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง

นายเอนก	เหล่าธรรมทัศน์	

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา	 วิทยาศาสำตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม

นายสำุชาติ	 ชมกลิ่น	 เป็นรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน

นางนฤมล	ภิญโญสำินวัฒน ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

แรงงาน

โพลเปิดมุมมอง ปชช. ‘5 เรื่อง’ 
ที่ควรท�าเพื่อกระตุ้น ศก.

	 16	 สำิงหาคม	 2563	 “ สำ ว น ดุ สำิ ต โ พ ล ”	

มหาวิทยาลัยสำวนดุสำิต	 เปิดเผยผลสำ�รวจความคิดเห็น

ของประชาชนท่ัวประเทศ	จ�นวนท้ังส้ิำน	 1,109	คน	

(สำ�รวจทางออนไลน์)	 ระหว่างวันที่	 10-14	 สำิงหาคม	

2563	เร่ือง	“ระดมสำมองแก้ปัญหาเศรษฐกจิ”	เพ่ือสำะท้อน

ความคิดเห็นของประชาชนกรณีหลังจากเปิดตัว	ครม.

ประยุทธ์	2/2	เป็นที่เรียบร้อย	สำรุปผลได้	ดังนี้

	 นางสำาวพรพรรณ	บวัทอง	นักวิจยั	สำวนดสิุำตโพล	

มหาวิทยาลัยสำวนดุสำิต	เปิดเผยว่า	

	 ผลสำ�รวจที่สำ�คัญ	 พบว่า	 ในระดับครัวเรือน	

ประชาชนอยากให้เน้นสำร้างงานสำร้างอาชีพมากท่ีสุำด	

ร้อยละ	85.75

		 ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น	 อยากให้ช่วยพยุงราคา

สำินค้าเกษตร	 ร้อยละ	 72.14	 และ	 ในระดับประเทศ	

อยากให้เน้นสำ่งเสำริมภาคการเกษตร	ร้อยละ	76.19	

	 โดยเรื่องที่ควรท�เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	ณ	วันนี้	

คือ	 เน้นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ	 ร้อยละ	

75.20	

	 ท้ังน้ี	 ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานควรเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจมาก

ที่สำุด	 ร้อยละ	 77.36	 รองลงมาคือ	 รัฐบาล	 ร้อยละ	

70.83	และเอกชน	ร้อยละ	70.11

โพลเปิดมุมมอง ปชช. ‘แก้ รธน. 
การเมืองไทยจะดีขึ้น ?’

	 9	 สำิงหาคม	 2563	 ศูนย์สำ�รวจความคิดเห็น	

“นิด้าโพล”	 สำถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสำตร์	 

(นิด้า)	 เปิดเผยผลสำ�รวจของประชาชน	 เรื่อง	 “แก้ไข

รัฐธรรมนูญ	แล้วการเมืองไทยจะดีข้ึน	?”	ท�าการ

สำ�ารวจระหว่างวันท่ี	3	–	4	สิำงหาคม	2563	จาก

ประชาชนท่ีมีอายุ	 18	 ปีข้ึนไป	 กระจายทุกภูมิภาค	

ระดับการศึกษา	 และอาชีพทั่วประเทศ	 รวมทั้งสำิ้น	

จ�นวน	 1,255	 หน่วยตัวอย่าง	 เกี่ยวกับการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ	 แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น	 การสำ�รวจ

อาศัยการสำุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชี

รายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก	(Master	Sample)	ของ	

“นิด้าโพล”	 สำุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย	 (Simple	

Random	 Sampling)	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสำัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์โดยก�หนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	95.0

	 จากการสำ�รวจ	 เมื่อถามถึงการรับทราบของ

ประชาชนเกี่ยวกับข้อเสำนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา	

256	 เพื่อเปิดทางให้มีสำภาร่างรัฐธรรมนูญ	 จะต้องมี

การท�ประชามติด้วย	พบว่า	สำ่วนใหญ่	ร้อยละ	75.22	

ระบุว่า	ไม่ทราบ	ขณะที่	ร้อยละ	24.78	ระบุว่า	ทราบ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสำนอให้

แก้ไขรฐัธรรมนูญ	พบว่า	ส่ำวนใหญ่	ร้อยละ	35.14	ระบวุ่า	

ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา	 256	 เพื่อเปิดทาง

ให้มีสำภาร่างรัฐธรรมนูญ	 รองลงมา	 ร้อยละ	 33.94	

ระบวุ่า	ควรมกีารแก้ไขรัฐธรรมนูญ	รายมาตรา,	ร้อยละ	

13.87	ระบุว่า	ไม่ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	และร้อย

ละ	17.05	ระบุว่า	 ไม่ตอบ/ไม่สำนใจ	ท้ายที่สำุดเมื่อถาม

ถึงความมั่นใจของประชาชนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แล้วการเมอืงไทยจะดข้ึีน	พบว่า	ร้อยละ	21.35	ระบวุ่า	มี

ความมั่นใจมาก	เพราะคิดว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 เพราะจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มา

จากประชาชนและได้รับการยอมรับจากประชาชน

อย่างแท้จริง
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	 ร้อยละ	 23.03	 ระบุว่า	 ค่อนข้างมีความมั่นใจ	

เพราะเป็นรัฐธรรมนูญท่ีมาจากการรับฟังความคิดเห็น	

เน้นการมส่ีำวนร่วม	ซึง่จะสำามารถช่วยลดความขัดแย้งได้

	 ร้อยละ	 25.98	 ระบุว่า	 ไม่ค่อยมีความมั่นใจ	

เพราะเท่าท่ีเห็นทุกวันน้ีไม่ว่าจะแก้ไขมาแล้วกี่ครั้งก ็

ยังคงมีแต่ปัญหา	 เน่ืองจากปัญหาการเมืองมีการ

สำะสำมมานานแล้ว	 แก้ไขได้ยาก	 ขณะที่บางสำ่วนระบุว่า

ขึ้นอยู่กับผู้น�ประเทศด้วย

	 ร้อยละ	 27.33	 ระบุว่า	 ไม่มีความมั่นใจเลย	

เพราะมองว่าไม่มีทางที่การเมืองไทยจะดีขึ้น	และเชื่อว่า

เมื่อแก้สำ่วนน้ีแล้ว	 ก็จะให้แก้สำ่วนอ่ืนอีกต่อไปเรื่อยๆ	

ขณะท่ีบางสำ่วนระบุว่า	 การเมืองไทยจะดีข้ึนน้ันไม่ได้

เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 แต่มีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง	

และร้อยละ	2.31	ระบุว่า	เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สำนใจ

โพลล์หนุนม็อบปลดแอกชุมนุม
	 วันที่	3	สำิงหาคม	2563	นิด้าโพลล์	ของสำถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสำตร์	เผยผลสำ�รวจความคิดเห็น

ประชาชนทั่วประเทศ	1,250	หน่วยตัวอย่าง	เรื่องม็อบ

เยาวชนปลดแอก	 สำ�ารวจระหว ่างวันท่ี	 29-31	

กรกฎาคม	 2563	 โดยสำอบถามความเห็นประชาชนต่อ

การชุมนุมของกลุ ่มเยาวชนปลดแอกท่ีอนุสำาวรีย ์

ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัดพบว่า	 สำ่วนใหญ่

ร้อยละ	26.56	ระบุเป็นสำิทธิเสำรีภาพในการชุมนุม	หาก

ปราศจากอาวุธและความรุนแรง		รองลงมา	ร้อยละ	

26.16	 ระบุว่า	 เป็นสำิทธิเสำรีภาพในการชุมนุม	 หากไม่

ท�ผิดกฎหมาย

	 ด้านการเห็นด้วยของประชาชนต่อการชุมนุม

ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกท่ีอนุสำาวรีย์ประชาธิปไตย

และในอีกหลายจังหวัด	พบว่า	ร้อยละ	34.72	ระบุว่า	

เห็นด้วยมาก	 เพราะเป็นสำิทธิเสำรีภาพในการแสำดงออก

การชุมนุมของกลุ ่ม เยาวชนและอยากเห็นการ

เปล่ียนแปลงของบ้านเมอืงไปในทางท่ีดข้ึีนกว่าน้ี	 ร้อยละ	

19.28	 ระบุว่า	 ค่อนข้างเห็นด้วย	 เพราะเป็นสำิทธิของ

กลุ่มเยาวชนที่จะเรียกร้องความถูกต้อง	 และอยากให้มี

ความเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้	 และร้อยละ	 18.08	

ระบุว่า	 ไม่ค่อยเห็นด้วย	 เพราะกลัวจะเกิดสำถานการณ์

รนุแรง	และการระบาดของไวรสัำโควิด	–	19	ยงัไม่หมดไป	

100%	เกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ	2

	 สำ่วนความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญปัญหา

ความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดีตจากการชุมนุม

ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก	 ประชาชน	 ร้อยละ	 11.20	

ระบุกังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง

มากกว่าในอดีต	 เพราะกลุ่มเยาวชนในปัจจุบันมีความ

เป็นตัวของตัวเองมากเกินไป	หัวรุนแรง	ร้อยละ	16.72	

ระบุว่า	 กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง	

พอกับอดีต	 เพราะอาจมีการสำร้างสำถานการณ์เหมือน

ในอดีต	และร้อยละ	29.76	ระบุกังวลว่าจะมีความขัด

แย้งทางการเมือง	 แต่คงไม่เท่าในอดีต	 และคาดว่า

รัฐบาลสำามารถควบคุมสำถานการณ์ได้

	 เมื่อถามถึงส่ิำงท่ี	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรีควรด�เนินการกับการชุมนุมของกลุ่ม

เยาวชนปลดแอก	พบว่า	สำ่วนใหญ่	ร้อยละ	42.72	ระบุ

ว่า	ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มนักศึกษาด้วยตนเอง	รอง

ลงมา	ร้อยละ	20.40	ระบุว่า	ควรยุบสำภาเพื่อเลือกตั้ง

ใหม่ทันที	 ร้อยละ	 13.68	 ระบุว่า	 ควรรีบแก้ไข

รัฐธรรมนูญแล้วยุบสำภาเพื่อเลือกตั้งใหม่

เปิดตัว ’คณะประชาชนปลดแอก’ ย่ืน 3 ข้อเรียกร้อง 
ขีดเส้นตายต้องไม่มี 250 ส.ว.

	 เมื่อวันท่ี	 7	 สิำงหาคม	 2563	 ท่ีบริเวณหน้า

อนุสำาวรย์ีประชาธิปไตย	ถนนราชด�เนิน	คณะประชาชน

ปลดแอก	-	Free	People	น�โดย	นายทัตเทพ	เรอืงประไพกจิ	

และ	น.สำ.จุฑาทิพย์	 สำิริขันธ์	 	 ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัว	

“คณะประชาชนปลดแอก”	 อย่างเป็นทางการ	 พร้อม

ประกาศข้อเรียกร้อง	3	ข้อต่อรัฐบาล	ดังนี้

1.	 หยดุคกุคามประชาชนท่ีออกมาใช้สิำทธิเสำรภีาพตาม

หลักประชาธิปไตยในการแสำดงความคิดเห็นและ

วิพากษ์วิจารณ์ความอยุติธรรมความเหล่ือมล�้า	

ความไม่เป็นธรรมในโครงสำร้างรัฐไทยไม่ว่าด้วย

กระบวนการและลักษณะใดก็ตาม

2.	 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ท่ีมาจากเจตจ�นงของประชาชน	

เพ่ือประโยชน์แก่สำาธารณะอย่างแท้จริง	 ไม่ใช่

รัฐธรรมนูญจากการใช้กลโกงทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม

3.	 รัฐบาลต้องยุบสำภา	 หลังจากด�เนินการตามข้อ

เรยีกร้องท่ี	1	และ	2	เพ่ือเปิดทางให้ประชาชนได้แสำดง

เจตจ�นงในการเลือกผู้แทนอีกครั้ง	 บนพื้นฐานกฎ

กติกาที่เป็นธรรม	 รวมถึงเป็นการแสำดงความรับผิด

ชอบต่อการบริหารงานที่ล้มเหลวในทุกประการ		โดย	

3	ข้อเรียกร้องดังกล่าวต้องยืนอยู่บนหลักการ	2	ข้อ	

คือ	 ต้องไม่มีรัฐประหารและรัฐบาลแห่งชาติ	 หาก

ไม่มกีารด�เนินการตามข้อเสำนอ	จะไม่หยดุเคล่ือนไหว	

ยืนยันว ่าจะเดินหน้าให ้ เระชาธิปไตยเกิดข้ึนกับ

ประชาชนอย่างแท้จริง

	 ผู้สำื่อข่าวรายงานภายหลังการแถลงข่าว	 คณะ

ประชาชนปลดแอกได้ร่วมถ่ายภาพแสำดงสำัญลักษณ์ชู	3	

นิ้ว	ด้านหน้าอนุสำาวรีย์ประชาธิปไตยด้วย
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“บิ๊กตู่” ย�้าจุดยืนหนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

	 เมื่อวันที่	4	สำิงหาคม	2563	ที่ท�เนียบรัฐบาล	

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 และ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	 ให้สัำมภาษณ์ภายหลัง

เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	ถึงจุดยืน

ต่อข้อเสำนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 (รธน.)	 ของคณะ

กรรมาธิการ	 (กมธ.)	 วิสำามัญพิจารณาศึกษาปัญหา	

หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	ว่า	จุดยืน

ของตนคือให้การสำนับสำนุนอยู่แล้วในเรื่องการท�งาน	

วันนี้ให้เป็นเรื่องการพิจารณาในระดับ	กมธ.	ก่อน	คาด

ว่าจะมีการเสำนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา	 ซึ่งทางฝ่าย

รัฐบาลพร้อมที่จะร่วมมือในกลไกต่างๆ	เหล่านี้	 ในสำภา	

เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ	 รัฐบาลมีสำ่วนร่วม

ตรงนี้ในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร

ธรรมศาสตร์’ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ 
‘เสียใจ-ขอโทษ’ปมม็อบจาบจ้วง

	 11	สำงิหาคม	2563	ความคบืหน้ากรณเีครอืข่าย

นักศึกษา	 จัดการชุมนุมทางการเมืองในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสำตร์	ศูนย์รังสำิต	เมื่อวันที่	10	สำิงหาคม	2563	

โดยมีเน้ือหาบางสำ่วนท่ีพาดพิงสำถาบันพระมหากษัตริย	์

ท�าให้กระทบต่อความรู ้สำึกของประชาชนน้ัน	 ทาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์	ออกแถลงการณ์ขอแสำดง

ความเสำียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	ท้ังน้ี	

พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง	 ว่าการชุมนุมดังกล่าวเป็นการ

ชุมนุมแสำดงความเห็นทางการเมืองซึ่งผู ้จัดได ้ขอ

อ นุญาตมหา วิทยา ลั ย ในการ ใช ้ สำ ถ าน ท่ี โ ดยมี

วัตถุประสำงค์เพื่อเรียกร้องใน	3	ประเด็นเท่านั้น	คือ	

1.	เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ	

2.	เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสำภา	

3.	เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนในทุกรูป

แบบจึงได ้อนุญาตให ้ใช ้สำถานท่ีในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสำตร์	ศูนย์รังสำิตจัดกิจกรรมตามวัตถุประสำงค์

ที่ขอไว้ใน	3	ประเด็นข้างต้นเท่านั้น

	 อย่างไรก็ตาม	 ได้เกิดการแสำดงออกนอกเหนือ

ขอบเขตที่ได้ขออนุญาต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่

ละเอียดอ่อนต่อความรู้สำึกของประชาชนในวงกว้างซึ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์มิได้น่ิงนอนใจและจะด�เนิน

การตามมาตรการภายใต้บทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย

ในฐานะสำถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีรับผิดชอบ

ต่อสำังคม	ดังต่อไปนี้

	 1.	 การแสำดงออกท่ีเกินกว่าขอบเขตท่ีเกิดข้ึน

น้ันเป ็นเรื่องความรับผิดชอบสำ่วนบุคคลของผู ้ ท่ี

แสำดงออก	 ซึง่ได้มกีารตกลงระหว่างผูจ้ดัและเจ้าหน้าท่ี

ต�รวจในประเด็นน้ีก ่อนการจัดชุมนุมแล้วเรื่อง

กระบวนการทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ

บุคคลท่ีมิใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์จึง

เป็นเรื่องการด�เนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ�นาจ

หน้าท่ีโดยมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือและให้

ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

	 2.	 สำ�หรับการแสำดงออกของผู้ที่เป็นนักศึกษา

มหา วิทยา ลัยธรรมศาสำตร ์ ท่ี ไม ่ เหมาะสำม น้ัน

มหาวิทยาลัยจะด�เนินการอย่างเป็นธรรมตามข้อ

เท็จจรงิภายใต้ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัย

	 3.	 มหาวิทยาลัยจะป้องกนัมใิห้เหตกุารณ์เช่นน้ีเกดิ

ขึน้อกี	 โดยจะเคร่งครัดเรื่องการใช้พื้นที่จัดกิจกรรม

ในมหาวิทยาลัย	 และจะไม ่อนุญาตให ้ ใช ้ พ้ืน ท่ี

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมท่ีมีลักษณะเคล่ือนไหว

ทางการเมืองที่สำุ่มเสำี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย

มธ.ศูนย์รังสิต น้อมรับผิด! หลัง ‘ม็อบ’ ปราศรัย
เกินขอบเขต-ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

	 วันท่ี	11	สำงิหาคม	2563	ดร.ปรญิญา	เทวานฤมติรกลุ	

รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสำิต	

โพสำต์ข้อความลงเฟซบุ๊กสำ่วนตัว	Prinya	Thaewana-

rumitkul	 ช้ีแจงเรื่องการชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสำตร์	ศูนย์รังสำิต	ว่า	ตามที่ได้มีการจดัชมุนมุที่

ลานพญานาค	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์	 ศูนย์รังสำิต	

เมื่อวันที่	10	สำิงหาคม	2563	ที่ผ่านมา	และปรากฏว่า	

ในช่วงท้ายของการชุมนุมมีเน้ือหาบางสำ่วนท่ีท�ให้เกิด

เสีำยงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากต่อมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสำตร์น้ัน	 ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความ

ยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิำต	 ท่ีรับผิดชอบเร่ืองการ

อนุญาตให้ใช้สำถานที่	จึงขอชี้แจงดังต่อไปนี้

	 1.	นักศึกษาผู้จัดการชุมนุมได้ท�หนังสำือลงวันที่	

31	กรกฎาคม	2563	ขออนุญาตใช้สำถานที่	โดยแจ้งว่า	

“เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ	ยุบสำภา	และ

ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนทุกรูปแบบ”	 ไม่ได้มี

การแจ้งว่าจะมีการปราศรัยหรือแสำดงออกในประเด็น

เรื่องอื่นแต่อย่างใด	

	 2.	ผมได้รับหนังสำือน้ีในวันที่	5	สำิงหาคม	2563	

ผมจึงได้เชิญผู ้ขออนุญาตใช้สำถานท่ี	และเจ้าหน้าท่ี

ต�รวจสำถานีต�รวจภูธรอ�เภอคลองหลวง	มาหารือใน

6 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  กันยายน 2563



วันศุกร์ที่	7	สำิงหาคม	2563	ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�รวจยินดีที่

จะอ�นวยความสำะดวกเรื่องมาตรการความปลอดภัย	

โดยได ้ขอให ้การแสำดงออกเป ็นไปในขอบเขตของ

กฎหมายและหลีกเลี่ยงประเด็นที่ละเอียดอ่อน	 ซึ่งก็ได้

ข้อสำรุปว่า	การชุมนุมจะอยูใ่นขอบเขตของประเดน็ท้ัง	3	

ประเด็นที่ขอจัด	โดยหากว่ามีคนที่ปราศรัยในประเด็นที่

หมิ่นเหม่หรือผิดกฎหมาย	คนพูดก็ต้องรับผิดชอบ	และ

ถ้าหากมีการกระท�ท่ีไม่เหมาะสำมเกิดข้ึน	 ไม่ว่าจะเป็น 

การพูดหรือการยกป้ายข้อความหรือการกระท�ใดก็

แล้วแต่	เจ้าหน้าที่ต�รวจจะใช้วิธีการพูดคุยเจรจา	เมื่อ

ได้ข้อสำรุปตามแนวทางนี้ผมจึงอนุญาตให้ใช้สำถานที่

	 3.	ในขณะที่มีการชุมนุม	ช่วงเวลาประมาณ	19	

นาฬิกา	 ถึง	 20	 นาฬิกา	 ผมได้ไปสำังเกตการณ์และไป

เยี่ยมเจ ้าหน้าหน้าท่ีต�รวจท่ีช ่วยอ�นวยการเรื่อง

มาตรการความปลอดภัย	ซึ่งการชุมนุมเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย	 แต่หลังจากนั้น	 จึงได้ทราบว่ามีผู้ปราศรัย

บางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู ้ท่ีไม่ได้เป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์	 มีการปราศรัยในทางที่จะ

เป็นปัญหาได้ดังที่ปรากฏ

	 ผมขอเรียนว่า	แม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์

จะให้เสำรีภาพในการแสำดงออก	 แต่การแสำดงออกควร

ต้องอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งต้องพึงระวังในเร่ืองละเอียดอ่อนและ

เรื่องท่ีอาจจะน�มาซึ่งความแตกแยกของผู้คนในสำังคม	

และแม้ว ่าเน้ือหาหลักของการชุมนุมจะเป็นไปตาม

ขอบเขตดังกล่าว	 แต่เมื่อปรากฏเนื้อหาบางสำ่วนที่อาจ

จะเลยขอบเขตไป	 ผมในฐานะรองอธิการบดีผู้อนุญาต

ผมก็ไม่อาจปฏิเสำธความรับผิดชอบได้	 ในเบื้องต้นผม

ขออภัย	และขอน้อมรับผิดในสำิ่งที่เกิดขึ้น

องค์การนักศึกษา มธ.’แถลงการณ์ยืนยันประเด็น
ปราศรัยไม่ขัด กม. แสดงออกตาม รธน.

	 12	 สำิงหาคม	 2563	 เพจองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์	 เผยแพร่แถลงการณ์องค์การ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์	 กรณีเหตุการณ์

ชุมนุม	 “ธรรมศาสำตร์จะไม่ทน”	 มีการปราศรัยที่ไม่

เหมาะสำมตามโบราณประเพณี

	 จากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมล่าสำุดท่ีเกิดข้ึนใน

วันที่	10	สำิงหาคม	2563	ที่ลานพญานาค	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสำตร์	 ศูนย์รังสำิต	 ได้มีกระแสำข่าวภายในงาน 

ดังกล่าว	 ว่ามีการปราศรัยในประเด็นที่หมิ่นเหม่และไม่

เหมาะสำมตามโบราณประเพณท่ีีสืำบต่อกนัมา	ซึง่องค์การ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์ในฐานะผู้อ�นวย

ความสำะดวกและความปลอดภัย	 ร่วมกับหน่วยงาน

ราชการ	แก่นักศึกษาในการชุมนุมครั้งนี้	มีความเห็นว่า

ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย	แต่เป็นการ

แสำดงออกซึ่งสำามารถท�ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสำิทธิพลเมืองและสำิทธิทางการเมือง	 สำิ่ง

ท่ีปราศรัยออกไปน้ัน	 เป ็นพ้ืนฐานของความเป ็น

ประชาธิปไตยและมีเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติทั้งสำิ้น

	 ในสำ ่ วนของคณะผู ้ บริ หารมหา วิทยา ลัย

ธรรมศาสำตร์	 เราทราบดีถึงแรงกดดันมหาศาลที่สำ่งไป

ยังคณะผู้บริหาร	 เรารู้สำึกเห็นใจกับสำิ่งที่พวกท่านต้อง

เผชิญและแก้ไข	 ซึ่งเราอยากจะย�้ากับทางผู้บริหารว่า

ทางผู้บริหารไม่ต้องแสำดงความรับผิดชอบตามท่ีสัำงคม

กดดัน	 เราในนามนักศึกษาธรรมศาสำตร์ขอให้คณะผู้

บริหารยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย	 ความถูกต้อง

และเป็นธรรม

	 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์	

ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาดั่งค�มั่นท่ีเรามีให้ต่อ

ทุกคน	และพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตย	 ความถูกต้องและเป็นธรรมให้อยู่คู่กับ

เรา	ธรรมศาสำตร์และประเทศชาติต่อไป

	 12	สำิงหาคม	2563	เพจเฟซบุ๊ก	“คณะประชาชน

ปลดแอก	-	Free	People”	ออกแถลงการณ์	เรื่อง	

จุดยืนต่อการเคลื่อนไหวของคณะประชาชนปลดแอก	มี

เนื้อหาระบุว่า

	 สำืบเน่ืองจากการชุมนุมของกลุ ่ม เยาวชน

ปลดแอก	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2563	กลุ่มเยาวชน

ปลดแอก	 และแนวร่วมผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยจึง

มีความเห็นร่วมกันว่า	หากจะบรรลุ	3	ข้อเรียกร้องที่ได้

ประกาศนั้น	 ล�พังเพียงแค่เยาวชนไม่เพียงพอในการ

ต่อสำู้อีกต่อไป	ในวันที่	7	สำิงหาคม	2563	จึงประกาศจัด

ตั้งคณะประชาชนปลดแอกเพ่ือเพ่ิมการมีสำ่วนร่วมของ

ประชาชนและน�ไปสู่ำการบรรลุข้อเรียกร้องท้ัง	3	ประการ

ดังน้ันคณะประชาชนปลดแอกจึงได้ประกาศนัดหมาย

การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย	 ในวันอาทิตย์ที่	

16	สำิงหาคม	2563	ณ	อนุสำาวรีย์ประชาธิปไตย	ถนน

ราชด�เนิน	 เวลา	 15.00	 –	 21.00	 น.	 และเพื่อเป็น

แนวทางท่ีชัดเจนในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ

คณะประชาชนปลดแอก	รวมถึงสำร้างความเข้าใจให้กับ

สำาธารณชน	คณะประชาชนปลดแอกจึงแถลงหลักการ

เคลื่อนไหวผ่าน	3	ข้อเรียกร้อง	2	จุดยืน	และ	1	ความ

ฝัน	ดังนี้
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3	ข้อเรยีกร้องของคณะประชาชนปลดแอก	ประกอบด้วย

1.	รัฐบาลต้อง	“หยุดคุกคามประชาชน”	ที่ออกมาใช้

สำิทธิและเสำรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย

2.	 รัฐบาลต้อง	 “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”	 ที่มาจาก

เจตจ�นงของประชาชน	เพื่อประโยชน์แก่สำาธารณชน

อย่างแท้จริง

3.	 รัฐบาลต้อง	 “ยุบสำภา”	 เพื่อเป็นการเปิดทางให้

ประชาชนสำามารถแสำดงเจตจ�นงในการเลือกผู้แทน

ของตนได้อีกครั้ง

บนหลักของ	2	จุดยืน	คือ

1.	ต้องไม่มีการท�รัฐประหาร

2.	ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

	 และอีก	1	ความฝัน	ที่คณะประชาชนปลดแอก

หวังให้เกิดข้ึนในประเทศไทยคือ	 การมี	 “ระบอบ

ประชา ธิป ไตย ท่ีมี พระมหากษั ต ริ ย ์ อ ยู ่ ภ าย ใต ้

รัฐธรรมนูญ”	อย่างแท้จริง	ซึ่งความฝันนี้มิใช่ความฝัน

อันเล่ือนลอย	แต่สำามารถเกดิข้ึนจรงิได้ตามกระบวนการ

รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนเป็น

เจ้าของอ�นาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

	 เ มื่ อ มี ก า ร ร ่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นูญ ใหม ่ ท่ี เ ป ็ น

ประชาธิปไตย	ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนจะ

ถูกพูดถึงอย่างเป็นรูปธรรม	และไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ใน

ประเทศน้ีจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเสำมอหน้า

กันโดยไม่มีข้อยกเว้น

	 คณะประชาชนปลดแอก	 จะยึดถือในหลักการ

ดังกล่าวนี้จนกว่าจะบรรลุ	ด้วยเชื่อว่าจะสำามารถน�พา

ประเทศไปสำู่ความสำงบสำุข	 เจริญก้าวหน้า	 และความ

มั่นคงบริบูรณ์ได้สำืบไป

โฆษก กห.วอนสังคมหนักแน่น-ร่วมเตือนสติ 
หวั่นข้อเรียกร้องม็อบ นศ. ไปสู่การเผชิญหน้า

	 เมื่อวันท่ี	12	สำิงหาคม	2563	พลโทคงชีพ	

ตันตระวาณิชย์	 โฆษกกระทรวงกลาโหม	 เปิดเผยว่า	

ฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลกับสำถานการณ์การการ

ชุมนุมท่ีมีการปลุกช้ีน�ไปสำู่การเรียกร้องในประเด็นท่ี

ละเอียดอ่อน	 อันจะน�มาซึ่งความแตกแยกของผู้คนใน

สำังคม	 โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกินขอบเขตต่อสำถาบัน

พระมหากษัตริย์	ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

	 ทั้งนี้	การท�งานของฝ่ายความมั่นคง	ยังยึดมั่น

และเคารพในสิำทธิและเสำรีภาพของประชาชน	 ท่ีถูก

ก�หนดควบคู ่ กั บหน ้ า ท่ี ของปวงชนชาว ไทย ใน

รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งการชุมนุมและการแสำดงออก	 ถือเป็น

สำิทธิและเสำรีภาพของเราทุกคนท่ีสำามารถกระท�ได้ภาย

ใต้กรอบกฎหมายที่ก�หนด	ขณะเดียวกันเราทุกคนต้อง

มีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสำถาบันหลักของชาติ	 รวมทั้งปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 และไม่กระท�การใดท่ี

อาจก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังกันในสำังคม

	 ดังนั้น	 การชุมนุมที่แฝงไปด้วยข้อเรียกร้องที ่

ล่อแหลมและละเอียดอ่อนดังกล่าว	 จึงอาจน�มาซึ่ง

การเผชิญหน้า	และเป็นอันตรายต่อความแตกแยกของ

ผูค้นในสัำงคมวงกว้าง	 ซึง่ถอืเป็นหน้าท่ีของทุกคนทุกฝ่าย

ต้องร่วมกันเตือนสำติ	และช่วยควบคุมอารมณ์ทางสำังคม

	 อย่างไรก็ตาม	 ฝ่ายความมั่นคงยังเช่ือมั่นว่า	

การแสำดงออกทางความคิดของนักเรียน	นิสำิต	นักศึกษา	

ถือเป็นพลังบริสำุทธิ์ของสำังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง	 และ

เป็นพัฒนาการทางสำังคมท่ีสำานต่อกันมาจากรุ่นสำู่รุ ่น

ยากจะแยกกันได้	 และมั่นใจว่าเราคนไทยทุกคนต่าง

หนักแน่นและมีดุลยพินิจดีพอท่ีจะไม่ตกเป็นเครื่องมือ

ทางการเมืองของกลุ่มใดๆ

ครป. ออกแถลงการณ์เสนอ 12 ข้อต่อการแก้ไข 
รธน. เพื่อปลดชนวนวิกฤติทางการเมือง

	 14	สำิงหาคม	2563	คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ

ประชาธิปไตย	(ครป.)	แถลงการณ์	ข้อเสำนอของ	ครป.	

ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2560	เพ่ือปลด

ชนวนวิกฤติทางการเมือง	มีเน้ือหาดังน้ี	รัฐธรรมนูญ	

พ.ศ.	 2560	 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอัตลักษณ์แบบอ�นาจ

นิยม	 ซึ่งจ�กัดสำิทธิและเสำรีภาพของประชาชน	 ขณะที่

มอบสำิทธิและอ�นาจแก่กลุ่มชนช้ันสำูงในสำังคมอย่าง

มหาศาล	 ลักษณะเช่นนี้ท�ให้รัฐธรรมนูญมีศักยภาพใน

การสำร้างความขัดแย้งท่ีรุนแรงทางการเมืองอย่างไม่

อาจหลีกเล่ียงได้	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือป้องกัน

ความขัดแย้งจึงมีความจ�เป็นอย่างยิ่ง

	 คณะกรรมการรณรงค ์ เพ่ือประชาธิปไตย	

(ครป.)	 จึงขอเสำนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 12	

ประเด็นหลักดังนี้

 1	 ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องกับสำมาชิก

วุฒิสำภา	 (สำ.ว.)	 ท้ังหมด	 เพ่ือให้เกิดกระบวนการ

สำรรหา	สำ.ว.ใหม่ตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ

 2	ยกเลิกบทเฉพาะกาลมาตรา	272	เพื่อให้มี

การเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดข้ึนในสำภาผู้แทนราษฎร	

ตามบทบัญญัติหลักในมาตรา	159

 3	 แก้ไขบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการ

เลือกตั้งสำมาชิกสำภาผู ้แทนราษฎร	 (สำ.สำ.)	 โดยให้
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ประชาชนสำามารถสำมัคร	สำ.สำ.	ได้อย่างเป็นอิสำระ	ไม่

ต้องสำังกัดพรรคการเมืองและให้แยกการเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายช่ือและแบบเขตเลือกตั้งให้ออกจากกัน	

โดยในการเลือกตั้งประชาชนจะใช้บัตรเลือกตั้ง	2	ใบ	

สำ�หรับเลือก	สำ.สำ.แบบบัญชีรายชื่อ	และ	สำ.สำ.	แบบ

แบ่งเขต	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้ประชาชนมีอิสำรภาพในการ

เลือกตั้งมากขึ้น

 4	 แก้ไขมาตรา	 249	 เพ่ือขยายการกระจาย 

อ�นาจการปกครองแก่ประชาชนในท้องถิน่ให้มากข้ึน	

โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติว ่าด ้วยการจัดตั้งจังหวัด

จัดการตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน	ก�หนด

ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารระดับจังหวัดโดยตรงจาก

ประชาชน	 และถ่ายโอนราชการภูมิภาคให้กับจังหวัด

ท่ีมีการเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัดทันที	 รวมท้ังจัดตั้ง	

“สำภาพลเมือง”	(สำ.ม.)	ขึ้นมาเป็นสำภาคู่ขนานกับสำภา

ท้องถิ่น	 เพ่ือร่วมตัดสำินใจในโครงการท่ีมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตและสำิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้อง

ถิน่น้ัน	และมอี�นาจหน้าท่ีในการตรวจสำอบการท�งาน

ของผู้บริหารท้องถิ่นและสำมาชิกสำภาท้องถิ่นด้วย

 5	ยกเลิกมาตรา	64	ของรฐัธรรมนูญท่ีว่าด้วย

ยทุธศาสำตร์ชาต	ิและให้บรรจเุรือ่งการจดัท�ประชามติ

โครงการขนาดใหญ่ของรัฐเข้าไปแทน

 6	แก้ไขบทบญัญตัท่ีิว่าด้วยองค์กรอิสำระท้ังหมด	

โดยให้คณะกรรมการสำรรหาและการให้ความเห็น

ชอบบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการในองค์กรอิสำระต้องยึด

โ ย ง กั บ ป ร ะ ช า ช น ผ ่ า น ก ล ไ ก รั ฐ สำ ภ า ท่ี เ ป ็ น

ประชาธิปไตย	ยกเลิกการตั้งเงื่อนไขคุณสำมบัติว่าต้อง

เป็นข้าราชการระดับสำูงหรือเรียนจบปริญญาตรี	และ

ลดวาระการด�รงต�แหน่งกรรมการองค์กรอิสำระให้

เหลือ	5	ปี

 7	 ในหมวดการปฏิรูปประเทศ	 ควรแก้ไขเพิ่ม

เติมเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษา	 โดยให้มีการจัด

ตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับชาติ	 (คศช.)	 เป็น

องค์กรอิสำระที่ปลอดจากการเมืองและมีวาระ	 7	 ปี	

ก�หนดให้มีการจัดการศึกษาฟรีแก่เด็กตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนถึงมัธยมปลายและอาชีวศึกษาตอนต้น	

พร้อมท้ังสำ่งเสำริมการศึกษาทางเลือกและการศึกษา

เพื่อสำร้างพลเมือง	

 8	 ควรเพิ่มเรื่องการปฏิรูปโครงสำร้างพลังงาน

และทรัพยากรในหมวดการปฏิรูปประเทศ	 โดยมีการ

ระบุในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า	 พลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของประชาชนไทย	 ในการ

ด�เนินนโยบายและยุทธศาสำตร ์พ ลังงานและ

ทรัพยากรทั้งดิน	น�้า	ป่า	จะต้องมี	“คณะกรรมการ

ระดับชาติด้านพลังงานและทรัพยากรท่ีเป็นอิสำระ

จากการเมือง”	ซึ่งมาจากการสำรรหา	และก�หนด

สำัดสำ่วนให้ภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการไม่น้อย

กว่าครึ่งหนึ่ง

 9	ควรเพ่ิมเรือ่ง	“รฐัพึงป้องกนัและปราบปราม

การผูกขาดทางเศรษฐกิจและสำร้างประชาธิปไตยทาง

เศรษฐกจิ”	ในหมวดแนวนโยบายแห่งรฐั

 10	ในหมวดสำทิธิและเสำรภีาพปวงชนชาวไทย	

ควรเพ่ิมเรื่องสำิทธิชุมชนท้องถิ่นในการปกป้องและ

รักษาชุมชนจากการด�เนินโครงการขนาดใหญ  ่

ของรัฐ	 สำิทธิแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของประชาชนท้ังในแง่ชาติพันธุ ์และความหลาก

หลายทางเพศ	 สำิทธิในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย	

สำิทธิในการได้รับสำวัสำดิการสำังคมอย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง	 และสำิทธิในการด�รงชีวิตที่ปลอดจากความ

รุนแรง

 11	 แก้ไขมาตรา	 256	 ให้การแก้ไข

รัฐธรรมนูญสำามารถท�ได้โดยการใช้เสำียงสำ่วนใหญ่

ของรัฐสำภา	 เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความยืดหยุ่น	

สำามารถแก้ไขได ้ง ่ายข้ึนและสำอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสำังคม

 12	แก้ไขโดยเพ่ิมหมวดท่ีว่าด้วย	“การจัด

ท�รัฐธรรมนูญใหม่”	 ขึ้นมา	 ซึ่งก�หนดโครงสำร้าง

ระบบและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหม	่

เพ่ือให้ประชาชนมีสำ่วนร่วมในกระบวนการจัดท�โดย

ใช้การเลือกตั้งสำมาชิกสำภาร่างรัฐธรรมนูญ	 (สำ.สำ.ร.)	

ขึ้นมาท�หน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่	 และต้อง

ด�าเนินการให้เสำร็จภายใน	 1	 ปี	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้

รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับ

จากทุกภาคสำ่วนในสำังคม	 ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัด

แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

แฟลชม็อบจุฬาฯเมินค�าสั่งห้าม 
ฝ่าสายฝนชุมนุมลานคณะอักษรฯ

	 เมื่อเวลา	17.00	น.	วันที่	14	สำิงหาคม	2563	

คณะอักษรศาสำตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จัด

กิจกรรม	 แฟลชม็อบ	 #เสำาหลักจะหักเผด็จการ	 การ

ชุมนุมของกลุ่มนิสำิตจุฬา	x	นักเรียนเตรียมอุดมฯ	#ให้

มันจบที่รุ่นเรา	โดยกิจกรรมมีการปราศรัยเนื้อหากล่าว

ถึงสิำทธิเสำรีภาพในการเเสำดงออกทางความคิด	 การ

คกุคามประชาชนจากเจ้าหน้าท่ีรฐั	การแก้ไขรฐัธรรมนูญ	
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ประเด็นปัญหาการบริหารงานของคณะผู้บริหารของ

จุฬาฯ	ปัญหาสำังคม	และปัญหาภายในประเทศ

	 สำ่วนไอลอว์	 หรือโครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือ

กฎหมายประชาชน	 ได้มาตั้งจุดให้ประชาชนเข้าชื่อร่วม

แก้ไขรัฐธรรมนูญ	โดยตั้งเป้าไว้ที่	5	หมื่นรายชื่อ

	 ทั้งนี้	บรรยากาศมีฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนที่

จะมีการชุมนุม	 จนกลุ่มนักศึกษาต้องย้ายการชุมนุม

จากเดิมจะจัดท่ีสำนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

(สำนามจุ๊บ)	มาที่ลานคณะอักษรศาสำตร์

	 ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้	 สำ�นักบริหารกิจการนิสำิต	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ออกประกาศด่วน	 สำ�นัก

บริหารกิจการนิสำิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เรื่อง	ไม่

อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่	 14	 สำิงหาคม	 2563	

ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ม็อบปลดแอกชุมนุมแน่นรอบ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

	 เมื่อวันที่	16	สำิงหาคม	2563	ผู้สำื่อข่าวรายงาน

ว่า	 ขณะนี้	 “กลุ่มประชาชนปลดแอก”	 เริ่มทยอยเดิน

ทางมาชุมนุมบรเิวณอนุสำาวรย์ีประชาธิปไตย	 เป็นจ�นวน

มาก	จนท�ให้ขณะน้ีเจ้าหน้าท่ีต�รวจต้องปิดถนนบริเวณ

วงเวียนรอบอนุสำาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว

ศาลอนุมัติหมายจับ 15 แกนน�าม็อบปลดแอก 
ตามเช็คบิลเพิ่มอีก 16 ราย

	 เมื่อวันที่	15	สำิงหาคม	2563	มีรายงานข่าวว่า	

ล่าสุำดเจ้าหน้าท่ีต�รวจได้ขอให้ศาลออกหมายจับผู ้

ต้องหาคดีเกี่ยวกับความมั่นคงชุมนุมทางการเมืองท่ี

อนุสำาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่	 18	 กรกฎาคมที่ผ่าน

มาทั้งหมด	15	คน	โดยล่าสำุดศาลอาญาอนุมัติหมายจับ

แล้วนั้น	คือ

1.	 นายพริษฐ์	ชิวารักษ์

2.	 น.สำ.จุฑาทิพย์	ศิริขันธ์

3.	 น.สำ.ลัลนา	สำุริโย

4.	 นายณวรรษ	เลี้ยงวัฒนาแยม

5.	 นายภาณุพงศ์	จาดนอก

6.	 นายทัตเทพ	เรืองประไพกิจเสำรี

7.	 นายอานนท์	น�ภา

8.	 นายกานต์นิธิ	ลิ้มเจริญ

9.	 นายณัฐวุฒิ	สำมบูรณ์ทรัพย์

10.	นายจตุภัทร์	บุญภัทรรักษา

11.	 น.สำ.จิรฐิตา	ธรรมรักษ์

12.	นายกรกช	แสำงเย็นพันธ์

13.	นางสำุวรรณา	ตาลเหล็ก

14.	นายธนายุทธ	ณ	อยุธยา

15.	นายบารมี	ชัยรัตน์

	 ท้ังน้ี	 ได้จับกุมด�าเนินคดีแล้ว	 3	 ราย	 คือ	 

นายอานนท์	น�ภา	นายภาณุพงศ์	จาดนอก	และนาย

พริษฐ์	ชิวารักษ์	เหลืออีก	12	คนอยู่ระหว่างด�เนินการ

ติดตามเพ่ือจับกุมมาด�เนินคดีตามกฎหมาย	 และอีก	

16	คน	อยูร่ะหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือออกหมาย

ต่อไป

วิปรัฐบาลลงมติแก้ รธน. มาตรา 256 
ลั่นไม่แตะหมวด 1-2

	 เมื่อเวลา	11.20	น.	วันที่	19	สำิงหาคม	2563	ที่

รัฐสำภา	นายวิรัช	รัตนเศรษฐ	สำ.สำ.บัญชีรายชื่อ	พรรค

พลังประชารัฐ	 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสำาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล	 (วิปรัฐบาล)	 แถลงภายหลังการ

ประชุมวิปรัฐบาล	ว่า	ที่ประชุมมีมติจะแก้รัฐธรรมนูญปี	

60	โดยไม่แตะหมวด	1	และหมวด	2	และให้มีการตั้ง

สำภาร่างรฐัธรรมนูญ	(สำ.สำ.ร.)	ส่ำวนมาตราอ่ืนๆ	จะแก้ไข

หรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการหารือ

	 นอกจากน้ี	 วิปรัฐบาลจะได้มีการออกแบบ

โครงสำร้างของ	 สำ.สำ.ร.	 ด้วยว่าจะเป็นอย่างไร	 โดยจะ

ด�เนินการให้เร็วที่สำุด	 ซึ่งอาจประกอบไปด้วยตัวแทน

จากพรรคการเมืองต่างๆ	 และอาจเชิญหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วย	เช่น	สำถาบันพระปกเกล้า	

หรือทางสำ�นักงานกฤษฎีกา	เป็นต้น	โดยคาดว่าเรื่องนี้

จะได้ข้อสำรุปเร็วที่สำุด	 ก่อนที่คณะกรรมาธิการวิสำามัญ

พิจารณาศึกษาปัญหา	 หลักเกณฑ์	 และแนวทางการ

แก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญ	จะเสำนอรายงาน	ท้ังน้ี	เราจะ

ยื่นแบบเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

	 เมื่อถามว่า	ทางฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องน้ีไปแล้ว	

ฝ่ายรัฐบาลก็ควรจะยื่นตามเลยหรือไม่	นายวิรัช	กล่าว

ว่า	ไม่จ�เป็นต้องยื่นตามฝ่ายค้าน	และหากถามว่าฝ่าย

รัฐบาลยื่นช้าไปหรือไม่	 ก็ต้องขอถามกลับว่าฝ่ายค้าน

ยื่นเร็วไปหรือไม่	เพราะยื่นโดยที่ไม่รอผลการศึกษาจาก

คณะ	กมธ.วิสำามัญศึกษารัฐธรรมนูญเลย

โพลเปิดมุมมอง ปชช. เฉียด 2 แสนคนต่อ 
‘ม็อบปลดแอก’ 

	 23	 สำิงหาคม	 2563	 “สำวนดุสำิตโพล”	

มหาวิทยาลัยสำวนดุสำิต	 เปิดเผยผลสำ�รวจความคิดเห็น

ของประชาชนท่ัวประเทศท่ีมีต่อกรณี	 “การชุมนุม

ประท้วง”	 ของนักศึกษา	 ณ	 วันน้ี	 จ�านวนท้ังส้ิำน	
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197,029	คน	(สำ�รวจทางออนไลน์)	ระหว่างวันท่ี	16-21	

สำิงหาคม	2563	เพื่อสำะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

ต่อกรณท่ีีคณะประชาชนปลดแอก	ประกาศ	3	ข้อเรยีกร้อง

สำ�คัญ	 คือ	 ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ยุบสำภา	 และต้อง

หยดุคกุคามประชาชน	จนมกีารออกมาชุมนุมเคล่ือนไหว

อย่างชัดเจนมากขึ้น	สำรุปผลได้ดังนี้

1	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ	 “การชุมนุม

ประท้วงของนักศึกษา	ณ	วันนี้”

อันดับ	1	เป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย	

59.11%

อันดับ	2	ต้องไม่จาบจ้วงสำถาบัน	41.76%

อันดบั	3	ห่วงเรือ่งความปลอดภัย/อาจมผีูไ้ม่หวังด	ี40.41%

อันดับ	4	ผู้เกี่ยวข้องควรรับฟัง	40.10%

อันดับ	5	มีผู้อยู่เบื้องหลัง	38.90%

อันดบั	6	เป็นสิำทธิเสำรภีาพของประชาชนในการแสำดงออก/

แสำดงความคิดเห็น	33.79%

อันดับ	7	สำร้างความวุ่นวาย/แตกแยก	28.64%

อันดับ	8	เกมการเมือง	28.29%

อันดับ	9	เป็นการแสำดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่

ต้องการปฏิรูประเทศ	26.53%

อันดบั	10	ต้องการเรยีกร้องเพ่ือให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ที่ดีขึ้น/แสำดงจุดยืน	26.48%

*	 หมายเหตุ	 :	 ผู้ตอบสำามารถระบุความคิดเห็นได้

มากกว่า	1	เรื่อง	(ค่าร้อยละจึงค�นวณในแต่ละข้อ)

2	 ความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให	้

“แก้ไขรัฐธรรมนูญ”

อันดับ	 1	 เห็นด้วย	 62.84%	 เพราะรัฐธรรมนูญไม่

เป็นกลาง	 เป็นการสำืบทอดอ�นาจเผด็จการ	 ไม่เป็น

ประชาธิปไตย,	อยากให้แก้ไขในหมวดที่มาของ	สำ.ว.,	

ควรแก ้ไขเฉพาะบางมาตราท่ีท�ให ้ เกิดป ัญหา,	

ประชาชนต้องมีสำ่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ,	 ล้า

สำมัย	ไม่เหมาะกับสำถานการณ์ปัจจุบัน	ฯลฯ

อันดับ	2	ไม่เห็นด้วย	24.85%	เพราะเป็นรัฐธรรมนูญ

ที่เหมาะสำมแล้ว,	 เป็นเพียงความต้องการของคนกลุ่ม

หน่ึงท่ีเสีำยผลประโยชน์,	 ผ่านการลงมติมาแล้ว 

ไม่จ�เป็นท่ีจะต้องแก้ไขใหม่,	มีปัญหาอ่ืนเร่งด่วนให้

แก้ไขมากกว่า	เช่น	โควิด-19	ปัญหาเศรษฐกิจ	ฯลฯ

อันดับ	3	ไม่แสำดงความคิดเห็น	12.31%

3	 ความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให	้ 

“พลเอกประยุทธ์	ยุบสำภาหรือลาออก”

อันดับ	 1	 เห็นด้วย	 53.88%	 เพราะบริหารงานล้ม

เหลว	ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้า	ไม่มีผลงาน	ไม่มี

ความรู้ความสำามารถมากพอในการบริหาร,	 นายกฯ	

มาจากการสำืบทอดอ�นาจ	 การได้มาของต�แหน่ง

ขาดความชอบธรรม,	 เศรษฐกิจตกต�่า,	 เผด็จการ	 

ใช ้อ�านาจเกินกว่าเหตุ,	 มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 

เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	ฯลฯ

อันดับ	 2	 ไม่เห็นด้วย	 38.43%	 เพราะเป็นคนดี	

ซือ่สัำตย์สำจุรติ	เสำยีสำละ	ตัง้ใจท�งาน	มคีวามจงรักภักดี	

เหมาะสำมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี,	ยังมองไม่เหน็ใครที่

มคีวามเหมาะสำมเข้ามาแทน,	 พลเอกประยทุธ์	 มาจาก

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ	 ควรให้โอกาสำท�งาน

จนครบวาระ	4	ปีก่อน	ฯลฯ

อันดับ	3	ไม่แสำดงความคิดเห็น	7.69%

4 	 ความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเรียกร้องให	้

“หยุดคุกคามประชาชน”

อันดับ	1	เห็นด้วย	59.47%	เพราะการแสำดงออกทาง

ความคิดเห็นของประชาชน	 ควรเป็นไปอย่างอิสำระ	

ไม่โดนคุกคาม,	 เป็นการใช้อ�นาจรัฐเกินขอบเขต	

เผด็จการ,	 เป ็นสิำทธิและเสำรีภาพตามระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน	,	ละเมิดสำิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน	ฯลฯ

อันดับ	2	 ไม่เห็นด้วย	29.19%	 เพราะเจ้าหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หากปล่อยปะละเลย	 อาจท�ให้

เกิดความวุ่นวายมากขึ้น,	ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ	ไม่ได้

รับความเดือดร้อนหรือรู ้สึำกว่าถูกคุกคามจากการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่,	 เป็นเพียงข้อเรียกร้องของก

ลุ่มผู้ชุมนุม	ฯลฯ

อันดับ	3	ไม่แสำดงความคิดเห็น	11.34%

5	 โดยภาพรวม	 ประชาชนเห็นด้วยกับการชุมนุม

ประท้วงของนักศึกษา	ณ	วันน้ี	หรือไม่

อันดับ	 1	 เห็นด้วย	 53.71%	 เพราะเป็นสำิทธิเสำรีภาพ

ของประชาชนในการแสำดงออกทางความคิดเห็น	เป็น

สำทิธิข้ันพ้ืนฐาน,	เป็นการเรียกร้อง/การกล้าแสำดงออก

ของคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการเห็นประเทศเปล่ียนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น,	 เป็นการแสำดงออกถึงอุดมการณ์หรือ

จุดยืน	 มีเป้าหมายที่ชัดเจน	 /ต้องการประชาธิปไตย	

ฯลฯ

อันดับ	 2	 ไม่เห็นด้วย	 41.17%	 เพราะสำิ่งที่เรียกร้อง

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำถาบันพระมหากษัตริย์	 ถือ

เป็นการจาบจ้วง,	 อาจท�ให้เกิดความวุ่นวาย	 การ

จราจรติดขัด,	อาจมีเบื้องลึกเบื้องหลัง,	เป็นเวลาที่ไม่

เหมาะสำม	 เศรษฐกิจประเทศชาติก�ลังย�่าแย่	 อีกทั้ง

สำถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสำ	COVID-19	

ที่ยังมีอยู่	ฯลฯ

อันดับ	3	ไม่แสำดงความคิดเห็น	5.12%	

	 นางสำาวพรพรรณ	 บัวทอง	 นักวิจัย	 สำวนดุสำิต

โพล	 มหาวิทยาลัยสำวนดุสำิต	 กล่าวว่า	 จากผลโพลจะ

เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อการชุมนุมประท้วง

ว่าเป็นการใช้สำิทธิตามระบอบประชาธิปไตย	 เป็นการ

ชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสำดงออก	 ต้องการเห็นการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น	แต่การชุมนุมนั้นก็
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ต้องเคารพในสำิทธิของผู้อื่น	 มีความเป็นสำุภาพชน	 ไม่

จาบจ้วงสำถาบันฯ	 ทั้งนี้ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย

เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดี	 และในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยกับการเรียกร้องชุมนุม	 53.71%	 และไม่เห็น

ด้วย	41.17%

	 ด้าน	รศ.ดร.ธนภัทร	ปัจฉิมม์	คณบดีโรงเรียน

กฎหมายและการเมือง	มหาวิทยาลัยสำวนดุสำิต	กล่าวว่า	

ผลการสำ�รวจของสำวนดุสิำตโพลต่อกรณีการชุมนุม

ประท้วงของนักศึกษาในครั้งนี้	 มีความสำอดคล้องกับ

สำถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน	 ซึ่งกรณีดังกล่าว

ไม่อาจปฏิเสำธได้ว่าน่ีเป็นผลิตผลทางรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยเรื่องประชาธิปไตยโดยแท้	 ที่รับรองสำิทธิ	 เสำรีภาพ

การชุมนุม	 และการประท้วงของประชาชนหรือ

นักศึกษา	 ที่มีต่อรัฐบาลหรือสำถาบันทางการเมืองอื่นๆ	

อย่างไรก็ตาม	 การใช้สำิทธิเสำรีภาพดังกล่าว	 ก็จ�ต้อง

สำ�เหนียกด้วยว่าไม่ควรให้เกินเลยกรอบของกฎหมาย

บ้านเมืองในขณะท่ีผลการสำ�รวจสำ่วนใหญ่ต่อข้อเรียก

ร้องให้มกีารแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ัน	เป็นประเดน็ท่ีน่าสำนใจ	

และรัฐบาลจึงควรใช้โอกาสำน้ีท�สำัญญาประชาคมและ

ก�หนด	 Timeline	 ให้ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	

และดึงภาคสำ่วนต่างๆ	 เข้ามามีสำ่วนร่วม	 หากข้อเรียก

ร้องดังกล่าวนี้ล่าช้าเกินควร	 หรือไม่ได้รับการสำนอง

ตอบจากรัฐบาล	 จะยิ่งท�ให้เกิดความเร่งเร้า	 และเกิด

ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องยุบสำภาหรือลาออก	หรืออาจ

จะมีการออกมาขับไล่รัฐบาลเหมือนดังเหตุการณ์ท่ีผ่าน

มาก็เป็นได้	 ดังนั้นรัฐบาลควรรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆ

ผ่านผลการสำ�รวจนี้	เพื่อเป็นข้อมูลในการคิด	วิเคราะห์	

และน�ไปสูำ ่การปฏิบัติ เพ่ือแก ้ไขสำถานการณ์มิ ให ้

เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้

หวั่นซ�้ารอย‘ฮ่องกงโมเดล’ ‘บิ๊กตู่’เป็นห่วง 
ถกฝ่ายความมั่นคงรับมือ

	 เมือ่วันท่ี	22	สิำงหาคม	2563	ผูส่ื้ำอข่าวรายงานว่า	

ในการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารช้ัน

นายพล	ท่ีม	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	

และรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	เป็นประธาน	ซึ่งมี

ปลัดกระทรวงกลาโหม	 ผู ้บัญชาการทหารสูำงสุำด	 

ผูบ้ญัชาการเหล่าทัพ	เป็นกรรมการเมือ่วันท่ี	21	สำงิหาคม

ที่ผ่านมา

	 โดยได้มีการหยิบยกสำถานการณ์การชุมนุมและ

ท�กิจกรรมของนักเรียนมัธยมในการเรียกร้องสำิทธิ	

เสำรีภาพ	 รวมทั้งต่อต้านระบบอ�นาจนิยมในโรงเรียน	

และครอบครัวว่า	 นายกฯ	 แสำดงความเป็นห่วงเร่ือง

ความรู้สึำกท่ีผูกพันของคนในครอบครัวท่ีเป็นรากฐาน

ของสัำงคมไทย	รวมถงึการปลุกระดมด้วยการสำร้างความ

เข้าใจผิด	 ที่อาจน�ไปสำู่ความขัดแย้ง	 รวมทั้งอยากให้

เหล่าทัพไปดูเรื่องแนวทางในการสำร้างเด็กยุคใหม่	 โดย

มองภาพในระยะยาว

	 แหล่งข่าวเปิดเผยว่า	 ฝ่ายความมั่นคงยังคง

ติดตามการจัดกิจกรรมของนิสำิต	นักศึกษา	ที่มีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	 ก่อนการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่	 19	

กันยายน	 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสำตร์	 ท่าพระจันทร์	

แต่จะไม่มีการห้าม	 หรือขัดขวางการจัดกิจกรรมแต่

อย่างใด	 ถือเป็นสำิทธิเสำรีภาพในการแสำดงความเห็น 

“น�้าก�ลังเชี่ยว	อย่าเอาเรือไปขวาง	แค่เฝ้าระวังอย่าให้

มีการท�ผิดกฎหมายจากการปลุกระดมให้ใช้ความ

รุนแรง	ท�ลายหรือเผาสำถานที่ต่างๆ	เพื่อให้ไปสำู่ฮ่องกง

โมเดล”	 โดยก�ชับให้ให้เจ้าหน้าที่ต�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่

ใช้ความอดทน	หลีกเล่ียงการเผชิญหน้ากบัผูชุ้มนุม

	 แหล่งข่าวเชื่อว่า	การชุมนุมของ	นิสำิต	นักศึกษา	

จะไม่รุนแรง	 เพราะรัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะ

เร่งช้ีแจง	 ท�ความเข้าใจกับครอบครัว	 สำถาบันการ

ศึกษา	 รวมทั้งค้นหาต้นตอการเผยแพร่ข้อมูล	 ชักชวน

ให้ไปเรียกร้องสิำทธิเสำรีภาพของม็อบคอซอง	 และให้

ข้อมูลอีกด้านเพื่อให้เด็กได้พิจารณา	 และที่น่าสำนใจว่า

นักเรียนที่ออกมาชุมนุมนั้น	 เป็นนักเรียนหญิงถึง	 95	

เปอร์เซ็นต์

	 ทั้งนี้	 ยังเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน

จากต่างจังหวัดท่ีจะเข้ามาผนึกก�ลังกับกลุ่มประชาชน

ปลดแอก	 โดยเฉพาะกลุ่มพีมูฟ	 ที่เรียกร้องกดดันให้รัฐ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร	 แรงงาน	

กลุ่มเปราะบางทางสำังคม	 ฯลฯ	 ที่ขณะนี้ถูกซ�้าเติมด้วย

ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19	 ซึ่งหากมีการ

เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ	 ก็อาจมีการปักหลักชุมนุม

ยืดเยื้อ

ศบค. ชุดใหญ่ลงมติ ขยายเวลา ‘พรก.ฉุกเฉิน’ 
1 เดือนทุกท้องที่

	 21	สำงิหาคม	2563	ท่ีท�เนียบรฐับาล	นพ.ทวีศิลป์	

วิษณุโยธิน	 โฆษกศูนย์บริหารสำถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสำโคโรน่า	2019	 (โควิด-19)	

หรือ	ศบค.	แถลงเป็นครั้งแรกในรอบ	20	วัน	ว่า	ในที่

ประชุม	 ศบค.	 ชุดใหญ่	 ทาง	 สำมช.	 ได้เสำนอรายงาน

สำถานการณ์นอกประเทศว่ายังมีการติดเชื้อสำูงอยู่	 สำ่วน

ในประเทศมีการผ่อนคลายต่างๆ	 เหมือนปกติไปแล้ว	
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ท�ให้มีความเสำี่ยงติดเชื้อได้ง่าย	อีกทั้งข้อกฎหมายต่างๆ	

ที่จะน�มาบังคับใช้ในเรื่องต่างๆ	 ยังเข้าไปใช้ไม่ได้เต็มที่	

ต้องบรูณาการกนัอีก	กฎหมายยงัมไีม่เพียงไม่พอ	จ�เป็น

ต้องขยายเวลาการบังคับใช ้ประกาศตามพระราช

ก�หนดการบริหารราชการในสำถานการณ์ฉุกเฉิน	 หรือ	

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	 ที่ก�ลังจะสำิ้นสำุดการประกาศวันที่	 31	

สำิงหาคมนี้	โดยจะต่อไปอีก	1	เดือน	ไปสำิ้นสำุดวันที่	30	

กันยายน	2563	ซึ่งจะเสำนอ	ครม.	ต่อไป

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเช้ือไวรัส COVID-19 
ในไทย/ทั่วโลก

	 กรมควบคุมโรค	 รายงานจ�านวนผู ้ติดเช้ือ 

โควิด-19	ในประเทศไทย	ณ	วันที่	31	สำิงหาคม	2563	

มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด	 3,412	 ราย	 ยังรักษาอยู่ในโรง

พยาบาล	 102	ราย	รักษาหายแล้ว	3,252	ราย	 เสำีย

ชีวิตรวม	58	ราย	ในวันที่	31	สำิงหาคม	มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม	

1	ราย	เป็นผู้ที่ดินทางมาจากสำหราชอาณาจักรและเข้า	

State	Quarantine	

	 สำ�หรับสำถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสำุดของ	

ไวรัสำโควิด-19	จากประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ประจ�วันที่	

30	สำิงหาคม	2563	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.

ผู้ติดเชื้อรวม	:	25,163,150

ผู้เสำียชีวิตรวม	:	845,956

รักษาหายรวม	:	17,499,519

ดุสิตโพล เผย ปชช. วิตกกังวลสร้างขัดแย้ง
แตกแยกทางการเมืองมากสุด

	 เมื่อวันที่	30	สำิงหาคม	2563	ท่ามกลางความ

วิตกกังวลและความหนักใจของประชาชนท่ีมีในบ้าน

เมือง	ณ	วันนี้	ทั้งในเรื่องของการเมือง	เศรษฐกิจ	สำังคม

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และปัญหารุมเร้าอีกหลากหลาย

รูปแบบที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ความคิด

เห็นของประชาชนจึงเป็นสำ่วนหน่ึงท่ีจะสำะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาที่มีผลกระทบและควรเร่งแก้ไข	เพื่อสำะท้อนความ

คิดเห็นของประชาชน	“สำวนดุสำิตโพล”	มหาวิทยาลัย

สำวนดุสิำต	 ได้สำ�ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัว

ประเทศที่มีต่อ	“การเมือง	เศรษฐกิจ	สำังคม	ณ	วันนี้”	

จ�นวนทั้งสำิ้น	1,727	คน	(สำ�รวจทางออนไลน์)	ระหว่าง

วันที่	25-28	สำิงหาคม	2563	สำรุปผลได้	ดังนี้

1	 “5	 อันดับ”	 ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ	

“การเมือง”	ณ	วันนี้

อันดบั	1	การสำร้างความขัดแย้งแตกแยกทางการเมอืง	

75.80%

อันดับ	2	การซื้อเรือด�น�้า	66.24%

อันดับ	3	การคุกคามต่อประชาชน	59.81%

อันดับ	4	การชุมนุมประท้วง	58.89%

อันดับ	5	การแก้ไขรัฐธรรมนูญ	54.37%

2	 “5	 อันดับ”	 ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ	

“เศรษฐกิจ”	ณ	วันนี้

อันดับ	1	หนี้สำินของประชาชน	80.78%

อันดับ	2	สำินค้าแพง	76.78%

อันดับ	3	การว่างงาน	74.64%

อันดับ	4	การสำ่งออกติดลบ	67.52%

อันดับ	5	การกินอยู่ยุคโควิด-19	67.34%

3	 “5	 อันดับ”	 ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ	

“สำังคม”	ณ	วันนี้

อันดับ	1	การทุจริตคอร์รัปชั่น	83.56%

อันดับ	2	สำุขภาพอนามัย	(โควิด-19)	64.16%

อันดับ	3	การบูลลี่	(เหยียด/กลั่นแกล้ง/ข่มเหงรังแก)	

62.02%

อันดับ	4	กระบวนการยุติธรรม	(คดีบอสำ)	61.96%

อันดับ	5	น�้าท่วม	55.88%

*หมายเหตุ	ผู้ตอบสำามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า	

1	เรื่อง	(ค่าร้อยละจึงค�นวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการส�ารวจ : ความวิตกกังวลของประชาชน
ต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้

	 สำวนดุสำิตโพล	 มหาวิทยาลัยสำวนดุสำิต	 สำ�รวจ

ความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง	 “ความวิตกกังวลของ

ประชาชน	 ต่อการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สำังคม	 ณ	 วันนี้”	

กลุ่มตวัอย่าง	1,727	คน	สำ�รวจวันท่ี	25	-	28	สำงิหาคม	

2563	พบว่า	“ด้านการเมือง”	วิตกกังวลเรื่องความขัด

แย้งแตกแยก	ร้อยละ	75.80	การซื้อเรือด�น�้า	ร้อยละ	

66.24	“ด้านเศรษฐกิจ”	วิตกกังวลเรื่องหนี้สำิน	ร้อยละ	

80.78	สำินค้าแพง	ร้อยละ	76.78	และ	“ด้านสำังคม”	

วิตกกังวลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ร้อยละ	 83.56	

สำุขภาพอนามัย	 (โควิด-19)	 ร้อยละ	 64.16	 จาก

สำถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองท้ังในและนอก

สำภา	ส่ำงผลให้ประชาชนเกดิความวิตกกงัวลเรือ่งการเมอืง

ถึงร้อยละ	 75.80	 ยิ่งในช่วงสำัปดาห์ที่ผ่านมากระแสำ

การอนุมัติซื้อเรือด�น�้าท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจท่ี	

GDP	 ติดลบจนกระทบต่อปากท้องของประชาชน	 ยิ่ง

ท�ให้ประชาชนกังวลมากขึ้น	 ต้องการให้รัฐบาลรับฟัง

และแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนก่อน	 เพราะคน
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กังวลเรื่องหนี้สำิน	 ร้อยละ	 80.78	 สำินค้าแพง	 ร้อยละ	

76.78	 การว่างงานร้อยละ	 74.64	 และในด้านสำังคม

ประชาชนกังวลเรื่องการทุจริตถึงร้อยละ	 83.56	 ซึ่ง

กังวลมากกว่าเรื่องโควิด-19	 เกือบร้อยละ	 20	 เลยที

เดียว	(กังวลเรื่องโควิด-19	ร้อยละ	64.16)

	 จากผลการสำ�รวจของสำวนดุสิำตโพลในเรื่อง

ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สำังคม	 แสำดงให้เห็นถึง	 “อาการน่าเป็นห่วง”	 และ	

“ปัญหารุมเร้า”	ของรัฐบาล	ข้อกังวลของประชาชนใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงจะสำ่งผลต่อความกังวลในอีกเรื่องหน่ึง

เสำมอ	ไม่ว่าจะเป็นความกงัวลในเรือ่งการทุจริตคอร์รปัชัน	

ข้อขัดแย้งทางการเมือง	การซื้อเรือด�น�้า	 ฯลฯ	ยิ่งหัน

มามองตัวเลขความกังวลในด้านเศรษฐกิจยิ่งตอกย�้า

ความเป็นเร่ืองเดยีวกนัในความรูสึ้ำกของประชาชน	ไม่ว่า

จะเป็นความกงัวลในด้านหน้ีสิำน	 สิำนค้าราคาแพง	 และ

ปัญหาการว่างงาน	 กล่าวโดยง่ายคือ	 ที่บ้านปากท้อง

ยังไม่อิ่ม	 เจ้าหนี้ทวงหนี้อยู่หน้าบ้านแต่ผู้น�ครอบครัว

ยังเอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อการอื่น	ความรู้สำึกท้อแท้สำิ้นหวัง	

และต�หนิถงึความไม่มปีระสำทิธิภาพของผูน้�ยิง่ตามมา

	 ตัวเลขจากผลสำ�รวจย�้าเตือนให้รัฐบาลควร

ออกมายอมรับความจริงเพ่ือน�ไปสำู่การแก้ปัญหาอย่าง

จริงจังและเป็นรูปธรรม	 ผลสำ�รวจสำะท้อนเสำียงของ

ประชาชนว่า	 “ต้องการการเปลี่ยนแปลง”	 ทั้งนี้ปัญหา

ต่างๆ	 ไม่เคยอยู่น่ิง	 มีแต่จะพอกพูนทับทวีข้ึนเรื่อยๆ	

และความรู ้สำึกของประชาชนก็เป็นเสำียงสำะท้อนของ	

“วิกฤติศรัทธาต่อรัฐบาล”	 อย่ารอให้ความวิตกกังวล

ก่อตัวและสำะสำมเป็นเช้ือเพลิงรอวันให้จุดติดอย่างทุกวัน

น้ี	หากรัฐบาล	“ไวต่อความรูส้ำกึวิตกกงัวลของประชาชน”	

ขยับให้เห็นอย่างรวดเร็วและชัดเจนถึงความจริงใจใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ	 สำื่อสำารด้วยความจริงใจ	 เพื่อให้

ประชาชนได้มีความหวังในการเห็นการช�ระสำะสำางข้อ

วิตกกังวล	 เช่ือแน่ว่าประชาชนจะเข้าใจและยังไม่ถึง

ทางตันในอนาคตของรัฐบาลอย่างแน่นอน

ซูเปอร์โพล’ เผย ปชช. 82.4% เชื่อต่างชาติสุมหัว
นักการเมืองไทย ออกแบบ-ส่ันคลอนประเทศ

	29	 สำิงหาคม	 2563	

ผศ.ดร.นพดล	กรรณิกา	

ผู้อ�นวยการสำ�นักวิจัย

ซเูปอร์โพล	(SUPER	POLL)	

น�าเสำนอผลสำ�ารวจภาคสำนาม	 เรื่อง	 หยุดคุกคาม

ประชาชน	 กรณีศึกษาประชาชนทุกสำาขาอาชีพท่ัว

ประเทศ	 โดยด�เนินโครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	 Research)	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	ผ่าน	“เสำียงประชาชนในโลก

โซเชียล”	(Social	Media	Voice)	ด้วยระบบ	Net	Super	Poll	

จ�นวน	5,962	ตัวอย่างในโลกโซเชียล	และ	“เสำียง

ประชาชนในสัำงคมดั้งเดิม”	 (Traditional	 Voice)	

จ�นวน	 1,121	 ตัวอย่าง	 ด�เนินโครงการระหว่างวันที่	

20	-	28	สำิงหาคม	ที่ผ่านมา

	 เมื่อถามว่าเหตุการณ์ต่อไปน้ีเป็นการคุกคาม

ประชาชนหรือไม่	 พบว่า	 สำ่วนใหญ่หรือร้อยละ	 97.3	

ยกกรณจีลาจลฮ่องกง	จดุไฟเผาคณุลุงผูเ้ห็นต่าง	เป็นการ

คุกคามประชาชน	รองลงมาคือ	ร้อยละ	95.6	ยกกรณี

จลาจลฮ่องกง	 กลุ่มม็อบนักเรียนห้ามครูบาอาจารย์

สำอนเรียนนักเรียนคนอ่ืน	 บังคับให้ไปม็อบ	 เป็นการ

คกุคามประชาชน,	ร้อยละ	92.3	ระบ	ุการโจมต	ีด่า	สำล่ิม	

ด่า	ชังชาต	ิต่างฝ่ายต่างด่าโจมตกีนัไปมาเป็นการคกุคาม

ประชาชน,	ร้อยละ	91.7	ระบุการโจมตี	ด่า	กลุ่มเห็น

ต่างในโลกโซเชียล	เป็นการคุกคามประชาชน

	 ร้อยละ	91.4	ระบุ	ม็อบกดดันเจ้าหน้าที่ต�รวจ

ปล่อยตัวคนท�ผิดกฎหมาย	เป็นการคุกคามประชาชน,	

ร้อยละ	91.4	เช่นกัน	ระบุ	กลุ่มนักเรียนฝ่าฝืนกฎ

ระเบียบวินัย	 ขณะครูบาอาจารย์ก�ลังสำอน	 เป็นการ

คุกคามผู้อื่น,	ร้อยละ	90.7	ระบุ	การยึดพื้นที่ปิดถนน	

ไม่ให้ประชาชนเดนิทางไปมา	เป็นการคกุคามประชาชน,	

ร้อยละ	90.5	ระบุ	การถอนโฆษณาจากรายการที่เห็น

ต่าง	เป็นการคุกคามประชาชน	และร้อยละ	89.8	ระบุ	

การปลดพิธีกรรายการท่ีเห็นต่าง	 เป็นการคุกคาม

ประชาชน	เช่นกัน

	 ท่ีน่าเป็นห่วงคอื	ส่ำวนใหญ่หรอืร้อยละ	82.4	ระบ	ุ

เชื่อว่าจริง	 ที่ชาวต่างชาติกับนักการเมืองไทย	 กลุ่มผู้

เสำียผลประโยชน์	และอื่นๆ	ร่วมกันออกแบบ	สำั่นคลอน	

ความมั่นคงของประเทศ	ซ�้าเติมวิกฤติ	ความเดือดร้อน

ของประชาชน	ในขณะที่ร้อยละ	17.6	ไม่เชื่อว่าจริง

	 นอกจากน้ี	สำ่วนใหญ่หรือร้อยละ	77.1	ระบ	ุ

กลุ่มม็อบต่างๆ	 ก็คุกคามประชาชน	 ในขณะที่ร้อยละ	

22.9	ระบุ	กลุ่มม็อบต่างๆ	ไม่ได้คุกคามประชาชน

	 ที่น่าสำนใจคือ	สำ่วนใหญ่หรือร้อยละ	89.8	เห็น

ด้วยว่า	 ทุกฝ่ายควรหยุดคุกคามประชาชน	 ในขณะที่

ร้อยละ	10.2	ไม่เห็นด้วย

	 ผศ.ดร.นพดล	 กล่าวด้วยว่า	 ผลการสำ�รวจ	

“เสำียงประชาชนในโลกโซเชียล”	(Social	Media	Voice)	

ผ่านระบบ	 Net	 Super	 Poll	 ในการศึกษาแนวโน้ม

ความเคล่ือนไหว	“หยดุคกุคามประชาชน”	ในโลกโซเชียล	

ซึ่งพบข้อมูลท่ีน่าพิจารณาคือ	 จ�านวนผู ้ใช้โซเชียล

เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวการเคล่ือนไหวของผู้ใช้

งานในวันม็อบ	 16	 สำิงหาคม	 จ�นวน	 148,034	 ผู้ใช้

งานเฉพาะภายในประเทศไทย	 แต่ถ้าน�ข้อมูลรวมจาก

ต่างชาติเข้ามาวิเคราะห์ด้วยมีถึงจ�นวน	 7,928,492	

ผู้ใช้งาน

14 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  กันยายน 2563



	 นอกจากน้ีข้อสำังเกตท่ีค้นพบอีกประการหน่ึง	

คือ	 ประเทศไทยมีจ�นวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง	

12	–	24	ปีทั่วประเทศจ�นวน	11,056,769	คน	อ้างอิง

จากกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทยในปี	 พ.ศ.	

2562	 จึงเห็นได้ว่า	 กลุ่มเคล่ือนไหว	 “หยุดคุกคาม

ประชาชน”	 ในโซเชียลจ�านวน	 148,034	ผู ้ใช้งาน	 

คิดเป็นร้อยละ	1.34	เท่านั้น	ซึ่งยังต้องแยกกลุ่มผู้ใหญ่ที่

เข้ามาผสำมโรงออกไปอีกในโอกาสำต่อไป

	 ผอ.ซูเปอร์โพล	 กล่าวว่า	 ผลการศึกษานี้ชี้ให้

เห็นว่า	 สำถานการณ์บ้านเมืองสำงบสำุขได้มากกว่านี้มาก

ถ้าไม่มีการสำร้างปั ่นกระแสำจากต่างประเทศเข้ามา

ผสำมโรง	 เพราะระดับกระแสำเฉพาะคนในประเทศไทย

ถูก เติม เช้ือไฟจากต ่างประเทศเข ้ามาท�ให ้ เกิด

ภาพลวงตา	 ปลุกเร้าอารมณ์ให้ประชาชนคนไทยโดย

เฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนก�ลังตกเป็นเครื่องมือ	 โดย

ฝ่ายหน่ึงใช้วิธีออนไลน์เช่ือมต่อลงพ้ืนท่ีจริง	 (Online- 

OnGround)	 ท�ให้เกิดภาพกระแสำแรงในโซเชียลแต่ผล

การศึกษาพบว่า	 มีกระปลุกปั่นกระแสำจากต่างประเทศ

เข้ามาผสำมโรงโดยเฉพาะช่วงน้ีจะหนาแน่นจากกลุ่ม

ประเทศในอาเซียน	 และกลุ่มประเทศตะวันตก	 เสำมือน

เกิดสำงครามโลกท่ีประเทศไทยก�ลังตกเป็นประเทศท่ีถูก

รุมถล่มให้	“เสำาหลักของชาติสำั่นคลอน”	จึงจ�เป็นต้อง

สำ่งข้อมูลเตือนไปยังประชาชนทั่วประเทศ

‘ซูเปอร์โพล’ ชี้เปรี้ยง! คนยังหนุน ‘บิ๊กตู่’ นั่งนายกฯ 
ผลงานจับต้องได้มากกว่า ‘ธนาธร’

	 เมื่อวันที่	30	สำิงหาคม	2563	ซูเปอร์โพล	(SU-

PER	 POLL)	 เผยผลสำ�รวจความคิดเห็นประชาชนทั่ว

ประเทศ	จ�นวน	1,645	ตัวอย่าง	เรื่อง	ประชาชนหนุน

ใคร	ระหว่างวันที่	25	–	29	สำิงหาคม	2563	พบว่า	

การรับรู้ของประชาชนท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือของ

นายธนาธร	จงึรุ่งเรืองกจิ	ได้แก่	เมือ่ปีท่ีแล้ว	นายธนาธร	

จงึรุง่เรอืงกจิ	บอกศาลรัฐธรรมนูญว่า	ไม่ทราบ	จ�ไม่ได้	

เรื่องโอนหุ้น	ร้อยละ	90.6	มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ

นายธนาธร	 ในขณะที่ร้อยละ	 9.4	 ไม่มีผลนอกจากนี้	

เมื่อปีนี้	ช่วงวิกฤตโควิด-19	กลุ่มนายธนาธร	ระดมเงิน

บริจาค	 แจกประชาชน	 แต่ไม่ได้แจกเงินทุนที่ได้มาให้

หมดแก่ประชาชน	ร้อยละ	90.3	มผีลต่อความน่าเช่ือถอื

ของนายธนาธร	ในขณะที่ร้อยละ	9.7	ไม่มีผล

	 ขณะท่ีผลประมวลการรับรู้ของประชาชนท่ีมี

ผลต่อความน่าเชื่อถือของ	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	

พบว่า	 เมื่อประชาชนไม่รู้ว่า	 พล.อ.ประยุทธ์	 ท�ให้มี

กองทุนเพื่อความเสำมอภาคทางการศึกษา	 ช่วยเหลือ

เด็กนักเรียน	 เยาวชนที่ยากจนพิเศษได้ทุนเรียนฟรี	พ่อ

แม่ผู้ปกครองได้รับพัฒนาทักษะมีงานท�	 ก�ลังขยาย

ถึงปริญญาตรี	 ร้อยละ	 69.7	 มีผลในขณะท่ีร้อยละ	

30.3	 ไม่มีผลนอกจากน้ี	 เมื่อไม่รู ้ว ่ารัฐบาลท�าให้

ประชาชนปลูกไม้มีค่าขายได้	 คนอยู่กับป่าได้ตามท่ี

กฎหมายก�หนด	 และในเมืองมีระบบขนสำ่งรถไฟฟ้า	

ความเจริญด้านเทคโนโลยีเกิดข้ึนหลายแห่ง	 ร้อยละ	

68.9	มีผล	ในขณะที่ร้อยละ	31.1	ไม่มีผล

	 ที่น่าพิจารณาคือ	เมื่อไม่รู้ว่า	โครงการชิม	ช้อป	

ใช้	ช่วยสำ่งเสำริมการท่องเที่ยว	กระตุ้นเศรษฐกิจ	ร้อยละ	

69.4	 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ	 พล.อ.ประยุทธ์	

จันทร์โอชา	ในขณะที่ร้อยละ	30.6	ไม่มีผล	นอกจากนี้	

เมื่อประชาชนไม่รู้ว่า	 บัตรสำวัสำดิการแห่งรัฐใช้ซื้อสำินค้า

จ�เป็นได้	ซื้ออุปกรณ์การเรียนได้	ซื้อวัสำดุการเกษตรได้	

ซื้อตั๋วรถโดยสำาร	 ตั๋วรถไฟได้	 ร้อยละ	 69.8	 มีผลต่อ

ความน่าเชื่อถือของ	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ใน

ขณะที่ร้อยละ	30.2	ไม่มีผล

	 เมื่อถามว่า	 คนที่ท�ให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่

จับต้องได้	 ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่ากันระหว่าง	

พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	กบั	นายธนาธร	จงึรุ่งเรืองกจิ	

พบว่า	สำ่วนใหญ่หรือร้อยละ	76.6	ระบุ	พล.อ.ประยุทธ์	

จันทร์โอชา	 ในขณะที่ร้อยละ	 17.1	 ระบุ	 นายธนาธร	 

จึงรุ่งเรืองกิจ	และร้อยละ	6.3	ระบุอื่นๆ

	 ท่ีน่าพิจารณาคือ	 เมื่อถามว่าคนท่ีได้รับการ

สำนับสำนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่ากันระหว่าง	

พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	กบั	นายธนาธร	จงึรุ่งเรืองกจิ	

พบว่า	ส่ำวนใหญ่หรอืร้อยละ	70.8	สำนับสำนุน	พล.อ.ประยทุธ์	

จันทร์โอชา	ในขณะที่ร้อยละ	19.2	สำนับสำนุน	นายธนา

ธร	จึงรุ่งเรืองกิจ	และร้อยละ	10.0	ระบุอื่นๆ

กระหึ่ม! ชุมนุมใหญ่ ‘ไทยภักดี’ ประกาศ 5 จุดยืน
พ่วง 3 ข้อเรียกร้อง

	 เมื่อวันที่	 30	 สำิงหาคม	 2563	 ที่อาคารกีฬา

เวสำน์	 2	 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	

ดนิแดง	กทม.	กลุ่มไทยภักด	ีน�โดย	นพ.วรงค์	เดชกจิวิกรม	

แกนน�ของกลุ่มไทยภักดี	 ได้นัดรวมตัวสำมาชิกและ

เครือข่ายท่ีมีจุดยืนเดียวกัน	 เพ่ือท�ากิจกรรมแสำดง

จุดยืนภักดีต่อชาติ	 ศาสำนา	 และพระมหากษัตริย์	 โดย

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคึก	 มีประชาชนทยอย 

เดินทางมาเรื่อยๆ	ท่ามกลางฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

	 โดยก่อนท่ีแกนน�าข้ึนเวที	ได้มีการเปิดเพลง 

ยามเย็น	 ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำาธารณสุำขโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสำพติดให้โทษก�หนด	

สำามารถได้รบัใบอนุญาตให้ผลิต	น�เข้า	ส่ำงออก	จ�หน่าย	

หรอืมไีว้ในครอบครองยาเสำพตดิให้โทษประเภทท่ี	5	หรอื

กัญชาได้	 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้า

ถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนท่ีต้องการใช้กัญชา

เพื่อรักษาโรค	 และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้และ

ต่อยอดกัญชาทางการแพทย์

	 ทั้งนี้	 กฎหมายเดิม	 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปลด

ล็อกกัญชานั้น	ก�หนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ	หรือ

ผู้ขออนุญาต	ที่ต้องด�เนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

เท่านั้นจึงจะสำามารถขออนุญาตผลิต	 น�เข้า	 หรือสำ่ง

ออกได้	 สำ่งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้และการต่อยอด

กัญชาทางการแพทย์อยู่ในวงจ�กัด	ขณะท่ีผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์	 และหมอพ้ืนบ้าน	 ไม่สำามารถขอ

อนุญาตปลูกกัญชาเพื่อน�มาปรุงยาต�รับที่มีกัญชาเป็น

สำ่วนผสำมสำ�หรับคนไข้ได้		โดยกระทรวงสำาธารณสำุขได้

เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่น้ี

ไปเมื่อวันที่		5	มิถุนายน	ที่ผ่านมา

	 ขณะเดียวกันในกฎหมายฉบับน้ียังก�หนดเกี่ยว

กับกระบวนการเก็บรักษาและท�ลายยาเสำพติดให้โทษ

ของกลาง	โดยก�หนดให้กรณีที่มีการยึด	หรือริบยาเสำพ

ติดให้โทษ	 เมื่อได้มีการตรวจชนิดและปริมาณแล้วว่า

เป็นยาเสำพติดให้โทษ	 ให้กระทรวงสำาธารณสำุข	หรือผู้ที่

กระทรวงสำาธารณสำุขมอบหมาย	 สำามารถท�ลายหรือ

น�ยาเสำพติดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้	 ทั้งนี้	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาการเก็บรักษายาเสำพติดของกลางไว้เป็นเวลา

นาน	ท�ให้สำิ้นเปลืองงบประมาณและสำถานที่เก็บรักษา

ท้ังน้ี	หลังจาก	ครม.	อนุมตัหิลักการร่างพระราชบญัญตัิ

ฉบับนี้แล้ว	 จะสำ่งให้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแล้วสำ่งให้คณะกรรมการประสำานงาน

สำภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสำนอสำภาผู้แทน

ราษฎรต่อ

“ศาลปกครอง” ส่ังเพิกถอนค�าสั่ง “คลัง” ที่ให้ 
“กองทุนคนพิการ” ส่งเงินส่วนเกินกว่า 1 พันล้าน 

เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ชี้เป็นค�าสั่งไม่ชอบด้วย
กฎหมาย กระทบพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

	 5	 สำิงหาคม	 2563	 ศาลปกครองกลาง	 มีค�

พิพากษาเพิกถอนค�สำั่งกระทรวงการคลัง	 ที่ก�หนดให้

กองทุนสำ่งเสำริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 น�

เงินสำ่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะสำ่วนท่ีเกินกว่า	

1,000	ล้านบาท

	 คดีดังกล่าวสำืบเน่ืองจากสำมาคมสำภาคนพิการ

ทุกประเภทแห่งประเทศไทย	 ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง	

รัชกาลท่ี	9	และมีการชูพระบรมฉายาลักษณ์ของ

ในหลวงรัชกาลที่	 10	 พร้อมธงตราสำัญสำักษณ์	 และ

ธงชาติ	 นอกจากนี้ยังมีการใช้สำัญลักษณ์ของธงชาติมา

ตกแต่งร่างกาย	เช่น	ใช้รบิบิน้ลายธงชาตมิาคาดหัว	ผกูผม

เป็นโบว์	เพื่อเป็นสำีสำัน	เพื่อแสำดงออกถึงความจงรักภักดี

	 จากนั้น	นพ.วรงค์	ได้ขึ้นเวที	น�ผู้เข้าร่วมงาน	

ยืนตรงร้องเพลงสำรรเสำริญพระบารมี	 ก่อนจะประกาศ

จดุยนืปฏิเสำธการถกูว่าจ้าง	และยนืยนัว่าการเคล่ือนไหว

ของกลุ่มไม่ใช่สำร้างม็อบชนม็อบเพ่ือให้เกิดการปะทะ

ตามที่มีการโจมตี

	 จากนั้นนายวิชัย	 ล�้าสำุทธิ	 เลขาธิการกลุ่มไทย

ภักดี	ได้ขึ้นเวทีประกาศอุดมการณ์	5	ข้อ	

1.	ปกป้องสำถาบันชาติ	ศาสำนา	พระมหากษัตริย์	

2.	สืำบสำานรากเหง้าเอกลักษณ์	อัตลักษณ์ความเป็นไทย	

3.	อ�นาจควบคุมตรวจสำอบทุนผูกขาด	

4.	 เสำริมสำร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยทัีนสำมยัในการ

ประกอบอาชีพของทุกชนชั้น	และ

5	 สำร้างรากฐานความมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วย

ระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง	

พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง	3	ข้อ	คือ	

1.	ต้องไม่ยุบสำภา

2.	 ด�เนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัทุกกลุ่มท่ีจาบจ้วง

สำถาบัน	และ

3.	ต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญ	2560

ครม. เห็นชอบปลดล็อคกัญชา

	 เมื่อวันที่	4	สำิงหาคม	2563	ที่ท�เนียบรัฐบาล	

นางสำาวไตรศุลี	 ไตรสำรณกุล	 รองโฆษกประจ�สำ�นัก

นายกรัฐมนตรี	 แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี	 (ครม.) 

ว่า	 ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 

ยาเสำพติดให้โทษ	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	ตามที่นายอนุทิน	

ชาญวีรกูล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำาธารณสำุขเสำนอ	

ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมท่ีใช้เมื่อปี	 2562	

ฉบับใหม่ที่แก้ไขนี้มีสำาระสำ�คัญ	 คือ	 ก�หนดให้ผู้ป่วยที่	

ได้รับการรบัรองจากผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม	ผูป้ระกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์หรือหมอชาวบ้าน	 ผู้ประกอบกิจการ

เกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรกรท่ี

ด�เนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู ้รับอนุญาต

ผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์สำมุนไพร	 และบุคคลอื่นตามที่
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กรมส่ำงเสำรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ	 เพ่ือขอให้

ศาลสำั่งเพิกถอนค�สำั่งดังกล่าว	 เนื่องจากทางสำมาคมฯ	

เห็นว่าเงินกองทุนไม่มีสำภาพคล่องสำ่วนท่ีเกินความ

จ�เป็น	 ท้ังยงัมแีนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ	 ดังนั้นแม้กระทรวงการคลังจะมี

ค�สำั่ ง ล ด ยอด เ งิ น สำ ่ ว น ท่ี เ กิ น ค ว ามจ�เป ็ น ข อ ง

ทุนหมุนเวียนของกองทุนสำ่งเสำริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีต้องน�สำ่งจากจ�นวน	 2,000	 ล้านมาเหลือ	

1,000	 ล้าน	 สำมาคมฯ	 ก็ไม่เห็นด้วย	 จึงได้ยื่นฟ้องต่อ

ศาลปกครอง

	 สำ ่วนเหตุผล ท่ีศาลปกครองมีค�พิพากษา 

เพิกถอนค�สำั่งกระทรวงคลัง	 ระบุว่า	 ขณะที่กระทรวง

การคลังมีค�สำั่งดังกล่าวนั้น	 ยังไม่ได้มีการตราพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยการก�หนดจ�นวนเงินสำะสำมสำูงสำุดและ

การน�ทุนหรือผลก�ไรสำ่วนเกินของทุนหมุนเวียนสำ่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดิน	ทั้งไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายล�ดับ

รองก�หนดหลักเกณฑ์กรณดีงักล่าวไว้โดยเฉพาะ	 อีกท้ัง

ยังมีข ้อเท็จจริงตามค�ให้การของกรมสำ่งเสำริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่า	 หากกองทุนฯ	 น�เงิน

สำ่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเกินกว่า	1,000	ล้านบาท	จะ

สำ่งผลกระทบต่อสำภาพคล่องของกองทุนฯ	 เมื่อเงินที่เกิน

กว่าสำภาพคล ่องของกองทุนมีจ�านวนไม ่ เกินกว ่า	

1,000	 ล้านบาท	 การที่กระทรวงการคลัง	 โดยปลัด

กระทรวงการคลังมีค�สำั่งเรียกให้กองทุนฯ	น�เงินสำภาพ

คล่องสำ่วนท่ีเกินความจ�เป็นของกองทุนหมุนเวียน 

สำ่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจ�นวน	 2,000	 ล้านบาท	

ย่อมท�ให้คนพิการและองค์กรคนพิการอาจต้องสำูญเสำีย

จากการขาดสำภาพคล่องของกองทุน	 ซึ่งสำ่งผลกระทบ

ต่อการด�เนินงานตามวัตถุประสำงค์ของกองทุน	 ไม่ว่า

จะเป็นการสำนับสำนุนให้มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานของศูนย์

บริการคนพิการระดับจังหวัดสำนับสำนุนการด�เนินงาน

ของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป	 ตลอดจนภารกิจตาม

แผนยุทธศาสำตร์ของกองทุน	 สำ่งผลกระทบต่อกองทุนฯ

เกินกว่าจะคาดหมายได้

	 ดังน้ันการท่ีกระทรวงคลังโดยปลัดกระทรวง

คลังมีค�สำั่งก�หนดให้กองทุนฯ	น�เงินสำ่งคลังเป็นรายได้

ของแผ่นดินเฉพาะสำ่วนที่เกินกว่า	1,000	ล้านบาท	จึง

เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ	 และเป็นค�สำั่งไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

‘ส.ส.-ส.ว.-ผู้ถูกตัดสิทธิ์ ‘หมดโอกาสนั่งเก้าอี้’ 
กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี’

	 เมื่อวันที่	5	สำิงหาคม	2563	ราชกิจจานุเบกษา	

เผยระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยคณะกรรมการ

ผูช่้วยรฐัมนตรี	(ฉบบัท่ี	5)	พ.ศ.	2563	รายละเอียดดงัน้ี 

	 โดยท่ีสำมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสำ�นักนายก

รัฐมนตรี	 ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี	 พ.ศ.	

2546	 ให้สำอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย	โดยมสีำาระสำ�คญัคอืให้เพ่ิมคณุสำมบตัิ

ของผู้จะด�รงต�แหน่งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตร	ี

ว่าต้องไม่เป็นสำมาชิกสำภาผู ้แทนราษฎรและสำมาชิก

วุฒิสำภา	และไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สำิทธิสำมัครรับเลือก

ตั้งเป็นสำมาชิกสำภาผู ้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

ร.ร.ทั่วไทย เปิดเรียนแบบ On-site 100%

	 เมือ่วันท่ี	11	สำงิหาคม	2563	นายอ�นาจ	วิชยานุวัต	ิ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	

(เลขาธิการ	 กพฐ.)	 เปิดเผยว่า	 เมื่อเร็วๆ	 นี้สำ�นักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	(สำพฐ.)	ได้ส่ำงหนังสืำอ

ด่วนที่สำุด	 เรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ	On-site	 ใน

สำถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสำ 

โคโรน่า	 2019	 หรือโควิด-19	 เต็มรูปแบบทั่วประเทศ	

ถึงผู้อ�นวยการสำ�นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	(สำพท.)	

ทั่วประเทศรับทราบ

	 ท้ังน้ี	 ค�าส่ัำงดังกล ่าว	 เป ็นไปตามมติคณะ

กรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับ	

ใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสำโควิด-19	ในการพิจารณาการผ่อน

คลายการบังคับใช้มาตรการการเฝ้าระวังของโรคดัง

กล่าว	 โดยการทดลองเปิดเรียนแบบ	 On-site	 ของ

สำถานศึกษาเต็มรูปแบบ	 แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึก

การเดินทางไปสำถานที่ต่างๆ	 หลังเลิกเรียน	 เพื่อเป็น

มาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาด

ของโรคดังกล่าวในสำถานศึกษา	 และสำถานศึกษาจะ

ต้องปรับการจัดการเรียนการสำอนโดยเน้นการจัด

กิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สำุด	 ซึ่ง

การทดลองครัง้น้ีได้รบัอนุตจิาก	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	สำามารถทดลองเปิดเรียนแบบ	On-site	

เต็มรูปแบบท่ัวประเทศได้	 ตั้งแต่วันท่ี	 13	 สำิงหาคม	

2563	เป็นตันไป
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รายได้หดวูบ เงินคงคลังเกือบเกลี้ยง 
ต้องกู้เพิ่ม 2.14 แสนล้าน

	 เมื่อวันที่	 20	 สำิงหาคม	 2563	 นางแพตริเซีย	

มงคลวานิช	ผูอ้�นวยการสำ�นักงานบรหิารหน้ีสำาธารณะ	

(สำบน.)	 เปิดเผยว่า	 เมื่อวันที่	 18	 สำิงหาคมที่ผ่านมา	

คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง

ปรับเพ่ิมวงเงินกู้ของรัฐบาลในกรณีรายจ่ายสูำงกว่าราย

ได้	 (Revenue	 Shortfall)	 ในปีงบประมาณ	 2563	

วงเงิน	214,093	ล้านบาทน้ัน	ไม่ได้สำ่งผลให้สำัดสำ่วนหนี้

สำาธารณะมีปัญหา	 โดยล่าสุำดอยู่ที่	 45.83%	 ของจีดีพี	

และคาดว่าสำิ้นปีงบประมาณ	 2563	 จะอยู่ที่	 51-52%	

ของจีดีพี	และสำิ้นปีงบประมาณ	2564	อยู่ที่	57-58%	

ของจีดีพี

	 “วงเงินกู้	 2.14	 แสำนล้านบาทที่เพิ่มขึ้น	 เป็น

คนละสำ่วนการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ	 2563	

จ�นวน	4.69	แสำนล้านบาท	ซึ่งมีการกู้ไปจนเต็มหมด

แล้ว	 และการกูเ้งินเพ่ือมาใช้จ่ายกรณท่ีีรายจ่ายมากกว่า

รายได้ในปี	 2563	 ไม่ได้ท�เป็นครั้งแรกของประเทศ	

โดยเคยกู้เงินลักษณะน้ีในปีท่ีไทยจะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

มาแล้ว	 เน่ืองจากตอนน้ันรายจ่ายมากกว่ารายได้ท่ีเก็บ

ได้เช่นกัน”	นางแพตริเซีย	กล่าว

	 สำาเหตุเนื่องจากคาดว่า	 รายได้ปีนี้จะจัดเก็บได้

ต�่ากว่า	9%	ของเป้าหมายที่ต้ังไว้	หรือกว่า	3	แสำนล้าน

บาท	 และเงินคงคลังอาจจะมีไม่เพียงพอในการใช้จ่าย

ของประเทศ	 เนื่องจากเงินคลังเหลือน้อย	 เพราะมีการ

เลื่อนการยื่นแบบช�ระภาษีเงินได้	 ท�ให้กระทรวงการ

คลังคาดว ่าจะเริ่มมี เงินเข ้าในช ่วงเดือนกันยายน	

จึงจ�เป็นต้องให้กระทรวงการคลังเปิดวงเงินกู้ดังกล่าว	

โดย	 สำบน.	 จะประเดิมกู้สำ่วนแรก	 50,000	 ล้านบาท	

โดยการออกเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้ประชาชน

ทั่วไปในเดือนกันยายน

	 นางแพตริเซีย	กล่าวว่า	ตามกฎหมาย	กระทรวง

การคลังสำามารถกู ้ เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบ

ประมาณได้	20%	ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย	บวก

กับอีก	80%	ของต้นเงินช�ระเงินกู้	 ซึ่งในปี	2563	จะ

สำามารถกู้ได้	 6.38	 แสำนล้านบาท	 ซึ่งการกู้เงินเพื่อ

ชดเชยขาดดุล	 และการกู้กรณีรายจ่ายมากกว่ารายได้	

ดงักล่าว	 ถอืว่าเป็นการกูเ้ตม็จ�นวนตามกรอบท่ีกฎหมาย

ก�หนดไว้

	 ส่ำวนการกูเ้งินตาม	พ.ร.ก.กูเ้งิน	1	ล้านล้านบาท	

ขณะนี้กระทรวงการคลังกู้ไปแล้ว	 3.18	 แสำนล้านบาท	

ส่ำวนท่ีเหลือคาดว่าจะกูใ้นปีงบประมาณ	2564	ตามความ

ต้องการใช้เงินของรัฐบาลในแต่ละโครงการ

18 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  กันยายน 2563
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	 อนาคตมักถูกให้ค�จ�กัดความว่าเป็นสำิ่งท่ีไม่

แน่นอน	 ขึ้นอยู่กับการกระท�จากอดีตและปัจจุบันของ

ตน	หรือเป็นสำิ่งที่ถูกก�หนดไว้จากผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์	

มุมมองดังกล่าวน้ีท�ให้เรามองว่าปัจเจกบุคคลมีอ�นาจ

ในการจัดการอนาคตน้อยมากโดยสำามารถท�ได้แค่

เพียงจัดการตนเองในปัจจุบัน	 ซึ่งสำ่งผลให้เรามองการ

ท�ความเข้าใจอนาคต	 โดยเฉพาะในระดับมหภาค	 ว่า

เป็นสำิ่งท่ีไกลตัวหรือแทบไม่มีความสำ�คัญต่อการใช้ชีวิต

ของเรา	และหันไปให้ความสำนใจกบัการพยากรณ์	ท�นาย

ที่ไม่ได้อิงตามหลักการทางวิทยาศาสำตร์	

	 ทว่าภัยโควิดท่ีสำร้างความเสีำยหายต่อสำังคม

มนุษย์ในแทบทุกมิติ	ช่วยให้เรารับรู้ว่าการศึกษาอนาคต

อย่างมีแบบแผนและเป็นหลักการเป็นสำิ่งที่ขาดไม่ได้	 ใน

โลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน	 และมีการบันทึกใช้ข้อมูล

ข่าวสำารอย่างมปีระสิำทธิภาพ	 การตัดสำินใจตั้งแต่ใน

ระดับสำ่วนตัวไปจนถึงระดับประเทศมักสำ่งผลกระทบ

และให้ผลกระทบต่อส่ิำงต่างๆ	 ในระบบสัำงคมและ

ธรรมชาติ	 การขาดความตระหนักรู้ในความสำัมพันธ์นี้

ไม่เพียงแต่สำร้างความไม่มั่นคง	 แต่ยังท�ให้เราสำูญเสำีย

ความสำามารถในการควบคุมความผันผวนของ

เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและเสำียเปรียบใน

การวางแผนกลยุทธ์สำ�หรับการปรับตัวท่ีดีอีกด้วย	 ยิ่ง

โลกเราซับซ้อนมากข้ึนเท่าไหร่การตีความเพ่ืออนาคต

อย่างลึกซึ้งและเช่ือมโยงจากหลากหลายมิติยิ่งจ�เป็น	

ซึ่งในปัจจุบันศาสำตร์องค์ความรู้ที่ชื่อว่า	“อนาคตศึกษา	

(Futures	Studies)”	สำามารถช่วยตอบสำนองความต้องการ

เหล่าน้ีได้

	 อนาคตศึกษามองว่าอนาคตมีความซับซ้อน

และสำิ่งท่ีมาก�หนดอนาคตไม่ได้มีแค่ผลจากการกระท�

ในอดีต	โจเซฟ	โวโรสำ	นักอนาคตศึกษาชาวออสำเตรเลีย

ระบุว่า	เราสำามารถท�ความเข้าใจอนาคตได้ง่ายๆ	ตาม

รูปทรงกรวย	 ซึ่งมีเวลาเป็นตัวตัดสิำนในการพิจารณา

ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ในอนาคต	
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P o s s i b l e  F u t u r e s 
P r o b a b l e  F u t u r e s
P r e f e r a b l e  F u t u r e s

	 จากภาพแสำดงข้างต้น	 เราจะเริ่ม

สำังเกตเห็นจาก	 Preponsterous	 Futures	

ที่หมายถึงอนาคตที่เป็นไปไม่ได้	 ยกตัวอย่างเช่น	

การดับของดวงอาทิตย์ก่อนปี	 พ.ศ.	 2600	 หรือการ

ยกเลิกการใช้ภาษาไทย	 เป็นภาษาราชการของ

ประเทศไทยในอีก	1	ปีข้างหน้า	เป็นต้น	Possible	Futures	

หรืออนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนได้แต่มักถูกมองว่ามีโอกาสำต�่า

เพราะไม่เช่ือมโยงกับเหตุการณ์สำภาพความเป็นไปหรือ	

องค์ความรู้ที่มีในปัจจุบัน	 เช่น	 การสำูญพันธ์ของมนุษย์

จากโรคระบาด	 หรือการยกเลิกเงินยูโรเป็นหนึ่งในสำกุล

เงินกลางของโลก Plausible	 Futures	 หรืออนาคตที่

มองว่าเกิดข้ึนได้เมื่อท�การวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล

จากข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีในปัจจุบัน)	 เช่น	การเกิด

การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสำ	 (COVID-19)	ระลอก

ที่สำองในประเทศไทย	Projected	Futures	หรืออนาคต

ท่ีคาดการณ์ว ่าจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนเพราะเป็น 

ผลกระทบโดยตรงจากการกระท�ในปัจจุบัน	เช่น	การ

ฟื้นตัวของตลาดหุ้นในกลุ่มบริษัทการบินหลังจากการ

ยกเลิกมาตราการปิดประเทศท่ัวโลก	 หรือการตื่นตัว

มากขึ้นด้านการจักการสำิ่งแวดล้อมหลังเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต	ิProbable	Futures	หรือ

อนาคตท่ีประเมินว่าจะเกิดข้ึนโดยอิง

จากการใช้สำถิติค�นวณตามโอกาสำของ

การเกิดข้ึนและการคาดคะเนของแนวโน้มท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน)	 เช่น	 โอกาสำที่จะได้แต้มเป็นเลขคู่ในการ

ทอยลูกเต๋า	1	ลูก	1	ครั้ง	หรือการประเมินความเสำี่ยง

เพื่อการลงทุน	และ	Preferable	Futures	หรืออนาคต

ท่ีพึงประสำงค์	หรอือนาคตท่ีต้องการให้เกดิข้ึน)	เช่น	การ

ก�หนดผลก�ไรจากการประกอบการ	 หรือการตั้ง

เป ้าหมายให ้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดมลพิษ	

	 กรวยแห่งอนาคตของโวโรสำช่วยให้เราเห็นได้ว่า

อนาคตท่ีสำมควรได้รับการพิจารณาต่อยอดเพ่ือการ

วางแผนน้ันคืออนาคตรูปแบบไหนบ้าง	ทว่าหากเรา

ต้องการตีความให้กระจ่างมากข้ึนเพ่ือการตัดสำินใจ

อย่างเป็นรูปธรรม	 อนาคตท่ีควรให้ความสำ�คัญคือ

อนาคตในหลัก	3P	(Possible	Futures,	Probable	

Futures,	และ	Preferable	Futures)	โดยควรจัด

ล�ดับการเลือกพิจารณาชนิดของอนาคตท่ีจะศึกษาใน

หลักการน้ี	 ตามการวิเคราะห์ถงึความซบัซ้อนของบรบิท

ที่รายล้อมองค์กร	 และความรวดเร็วในการเคลื่อนไหว	
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(พลวัต)	ขององค์กรท่ีมาจากการท�ความเข้าใจในพลก�ลัง

และทรัพยากรท่ีหน ่วยงานหรือบุคคลหน่ึงมีและ

สำามารถน�มาใช้เพ่ือควบคุมจัดการทิศทางอนาคต	

ตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ได้	 ทั้งนี้	 เราควรประเมิน

ความซับซ้อนของบริบทท่ีรายล้อมองค์กรผ่านการ

พิจารณาตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรว่ามีหลายชนิด

หรือไม่,	มีความสำามารถในการสำร้างความเปลี่ยนแปลง

ได้มากหรือน้อย,	 ความสำัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น

อย่างไร,	โอกาสำที่จะเกิดตัวแปรใหม่มีสำูงหรือต�่าแค่ไหน,	

ระดับความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างไร,	

การเปล่ียนแปลงผันผวนเร็วหรือไม่,	 แต่ละตัวแปร

สำามารถสำ่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางไหน

ได้บ้าง	

	 องค์กรท่ีขับเคล่ือนอยู่ในบริบทท่ีมีความซับซ้อน

น้อย	 กล่าวคือ	 ตัวแปรอยู่ในมิติที่จ�กัด	 ความสำัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต�่า	แต่ตัวแปรมีอิทธิพลในการสำร้างการ

เปล่ียนแปลงเชิงลึกในการเปล่ียนแปลงท่ีมักเกิดข้ึนบ่อย	

และมักมีตัวแปรใหม ่ เกิด ข้ึนสำม�่ า เสำมอในทุกการ

เปลี่ยนแปลง	(highly	disrupted	with	limited	areas	

of	 drivers	 in	 highly	 changed	 environment)	 

อาจเริ่มจากการท�ความเข้าใจ	 Possible	 Futures	

หรือ/และ	 Probable	 Futures	 แล้วจึงค่อยมองหา	

Preferable	 Futures	 เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ตั้งอยู่ใน

สำถานการณ ์ ท่ี เป ล่ียนแปลงตลอดเวลาและต ้อง 

เจอกับความท้าท้ายสูำงในก�หนดทิศทางขององค์กร	 

นักอนาคตศึกษาเรียกวิธีการมองแบบน้ีว่าการสำ�รวจ

อนาคต	โดยให้ผลลัพธ์คือ	อนาคตเชิงสำ�รวจ	(Explor-

ative	Futures)	เครื่องมือที่ตอบโจทย์กับการวิเคราะห์

อนาคตดังกล่าวคือ	 เครื่องมือในการคาดการณ์ 

ล่วงหน้า	(Forecasting	Tools) เช่น	Trend	Impact	

Analysis,	 Explorative	 Scenarios,	 General	 

Morphological	 Analysis,	 Wild	 Cards,	 Systems	

Thinking กล่าวแบบสำรุปอย่างกระชับคือ	ลักษณะการ

มองภาพอนาคตดังกล่าวเป็นวิธีการมองจากข้างนอก

เข้ามายังข้างใน	 (Outside-In	 Approach)	 หรือเข้าใจ

เขาเพ่ือท่ีจะสำร้างเราตัวอย่างองค์กรท่ีใช้วิธีการน้ีคือ	

บริษัทโนเกีย	และฟิลิปป์	ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการพัฒนา

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ให้ตอบโจทย์กับความ

ต้องการของสัำงคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	และ

เพ่ิมขีดความสำามารถเฉพาะทางของตนเองในการ

แข่งขันกับตลาดทางเทคโนโลยีท่ีมีมักมีความท้าทาย

ใหม่ๆ	เกิดขึ้นตลอดเวลา	

	 ในทางกลับกัน	 หากเป็นองค์กรที่อยู่ท่ามกลาง

บริบทที่มีความซับซ้อนสำูง	 กล่าวคือ	มีชนิดตัวแปรมาก

และหลายมิติ	ความสำัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสำูง	ตัวแปร

มีอิทธิพลในการสำร้างการเปล่ียนแปลงเชิงกว้างในการ

เปลี่ยนแปลงที่มักเกิดขึ้นยาก	 และมีตัวแปรใหม่เกิดขึ้น

น้อย	(scarcely	disrupted	with	diverse	drivers	in	

slowly	 changing	 environment)	 อีกทั้งมีความ

สำามารถในการก�หนดทิศทางการเคล่ือนไหวของ

องค์กรได้อย่างหลากหลาย	 ควรมองอนาคตจากการ

ศึกษา	Preferable	Futures	อนาคตที่พึงประสำงค์ของ

องค์กรแล้วจงึมองกลับออกไปข้างนอกเพ่ือหา	Possible	

Futures	 และ	 Probable	 Futures	 เนื่องจากองค์กร

เหล่าน้ีมีความสำามารถในการปรับตัวสูำง	 มีศักยภาพ

ในการต่อรองกับตัวแปรต่างๆ	 เพื่อการก�หนดทิศทาง

ขององค์กรให้ตอบรับกับจุดแข็ง	 จุดอ่อน	 และจุดยืน	

ภายในองค์กรได้	 นักอนาคตศึกษาเรียกอนาคต

จากการมองดังกล่าวว่า	 อนาคตเชิง

บรรทัดฐาน	 (Normative	 Futures)	ที่

หมายถึ งอนาคต ท่ีมาจากการ

ท�ความเข ้าใจความต้องการ	

ความเชื่อ	มุมมอง	และค่านิยม

ท่ี ก�หนดความต ้ อ ง ก าร

ภายในองค์กร	 เครื่องมือที่

เ ห ม า ะ สำมสำ�ห รั บ ก า ร

ศึกษาอนาคตในรูปแบบ

นี้คือ	 เครื่องมือในการ

คาดการณ ์ ถอยห ลั ง	

(Backcasting	Tools)	

เช่น	 Vision	 building,	

Normative	 Scenarios,	

Futures	 Workshop	

กล่าวคือการมอง	 อนาคต

เชิงบรรทัดฐานน้ีเป็นการ

มองจากข้างในไปสูำ่ข ้ างนอก	 

( Inside-Out	 Approach)	

เข้าใจเรา	 เพื่อที่จะสำร้างเขา	 โดย	

Royal	 Dutch	 Shell	 เป็นหนึ่งใน

บริษัทท่ีใช้วิธีการน้ีในการศึกษาฉาก

ทัศน์ขององค์กรในช่วงก่อนเกิดวิกฤตน�้ามัน

โลกในปี	 1973	 เพ่ือวางแผนการสำร้างแหล่ง

พลังงานทดแทน	ใหม่จากแหล่งพลังงานหมนุเวียน	

	 อนึ่ง	 สำิ่งที่ผู้สำนใจด้านอนาคตศึกษาควรระลึก

เสำมอคอื	อนาคตไม่ควรและจะไม่ผกูตดิกบัรปูแบบอนาคต

ท่ีผู้เช่ียวชาญคาดการณ์	 เพราะอนาคตเปล่ียนแปลง

จากปัจจุบันท่ีเคล่ือนท่ีในทิศทางท่ีหลากหลายภายใต้

สำงัคมเชิงซ้อนและซบัซ้อน	(complex	and	complicated)	

ยิ่งเราเข้าใจมุมมองอนาคตและท่ีมาท่ีไปของมุมมองน้ัน

จากผู้คนหรือองค์กรได้อย่างหลากหลายมากเท่าไหร	่

เราจะยิ่งมีองค์ความรู้ท่ีสำามารถมาเช่ือมโยงและมอง

ภาพอนาคตได้อย่างหลากหลายมากขึ้นเท่านั้น	
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	 เวนเดล	 เบลล์	 (Wendell	 Bell)	 นักวิจัยผู้วาง

รากฐานที่สำ�คัญของอนาคตศึกษาชี้ว่า	 “There	 are	

no	past	possibilities	and	there	are	no	future	

facts“	อนาคตศึกษาจึงไม่ใช่องค์ความรู ้เพ่ือ	การ

ท�นาย	 เพราะไม่ใช่องค์ความรู้แบบคงที่	 แต่เป็นสำิ่งที่มี

พลวัตและถูกท�ให้เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาจากตัวแปร

ต่างๆในสำังคม	 นักอนาคตศึกษาจึงต้องมีความยืดยุ่น	

คล่องตัว	และเปิดกว้าง	ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านอนาคต

ศึกษาสำามารถเป็นตัวช่วยให้เราท�ความเข้าใจกับ

เหตุการณ์ความน่าจะเป็นและเหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้ใน

อนาคต	 ทั้งนี้	 หากจะอธิบายถึงเครื่องมือของอนาคต

ศึกษาในบทความนี้	 อาจจะท�ให้ผู้อ่านใช้ระยะเวลาใน

การอ่านนานจนเกินไป	 จึงขออนุญาตอธิบายเครื่องมือ

และองค์ความรู ้ท่ีนักอนาคตศึกษาใช้วิจัยและศึกษา

เรื่องอนาคตในบทความต่อๆ	ไป

	 อนาคตศึกษาก�ลังเป็นหน่ึงในองค์ความรู้ทาง

ด้านวิชาการที่ได้รับความสำนใจอย่างกว้างขวาง	 ผู้อ่าน

หลายท่านอาจจะเริ่มคุ ้นชินกับอนาคตศึกษาบ้างไม่

มากก็น้อยผ่านบทความต่างๆ	 ท้ังในวารสำารทาง

วิชาการและนิตยสำารเสำริมสำร้างองค์ความรู้แขนงต่างๆ	

ฉบับออนไลน์หรือตีพิมพ์	 ทว่าองค์ความรู้ทางด้าน

อนาคตศึกษาค่อนข้างซับซ้อนและยังเป็นสำิ่งใหม่ใน

ประเทศไทย	การท�ความเข้าใจจากพื้นฐานจึงเป็นสำิ่งที่

สำ�คัญและขาดไม่ได้ในการต่อยอดองค์ความรู้ให้สำอด

รับกับบริบทของประเทศไทย	 บทความน้ีมุ่งน�เสำนอ

เรื่องราวความรู ้เบื้องต้นท่ีเกี่ยวกับอนาคตศึกษาใน

ภาษาท่ีเข้าใจง่ายจากประสำบการณ์ของผู้เขียนท่ีก�ลัง

ศึกษาด้านอนาคตศึกษาในประเทศฟินแลนด์	 หวังว่า

คงจะเป็นประโยชน์กับนักคิดนักวางแผนบ้างไม่มากก็

น้อยนะคะ	
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