
	 สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมอืงท่ีปรากฏ

อยู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้	คงท�ให้หลายภาคส่วน

ของสังคมกังวลถึงความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนเหมือนเช่น

ในอดีต	 โดยเฉพาะเมื่อคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นท้ังเด็กเยาวชน	

จากมธัยมศึกษา	ถงึอุดมศึกษาได้

ออกมาแสดงออกถึงเสรีภาพท่ีมี

ความคดิอ่านทางการเมอืง	อยาก

เห็นการเปล่ียนแปลงทางการ

เมอืง	และมคีวามใฝ่ฝันถงึอนาคต

ของตนและสังคมในภายภาคหน้า

	 การแสดงออกทางการ

เมืองของคนรุ่นใหม่	 นับว่าเป็น

เรื่องท่ีน่าช่ืนชม	 และสังคมควร

เปิดใจยอมรับและสนับสนุน	หาก

การแสดงออกซึ่งความคิดเหล่า

น้ันมเีจตนาเพ่ือประโยชน์โดยรวม

ของท้ังสังคม	อีกท้ัง	การแสดงออก

นั้นไม่ไปย�่ายีและละเมิดศักดิ์ศรี	คุณค่าของมนุษย์ผู้หนึ่ง

ผู้ใด	ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดของสังคม

	 ท่ีผ่านๆ	 มา	 “ม็อบคนรุ่นใหม่”	 หรือ	 “ม็อบ

ปลดแอก”	ฯลฯ	มักมีถ้อยค�ที่หยาบคาย	หยามเหยียด	

และเหยียบย�่า	 ต่อผู้ท่ีกล่าวพาดพิงถึง	 ซึ่งไม่สะท้อน 

ตวัตนว่า	สารท่ีส่ือและส่งออกมาน้ัน	มสีาระและตรรกะ

ท่ีดแีละก้าวหน้าพอท่ีจะเรยีกว่าเป็นคนรุน่ใหม่	หรอือยาก

จะปลดแอกความเลวร้ายไปสู่ส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ีดีกว่าเดิม

แต่อย่างใด	เพราะทุกถ้อยค�และบคุลิกลักษณะได้บ่งบอก

ถงึวุฒิภาวะท้ังทางความคดิ	ความรู	้ค่านิยม	ท่ีไม่สอดรบั

กับความเป็นคนในสังคมประชาธิปไตย	 ไม่ใช ่การ

แสดงออกท่ีบอกความขัดแย้งอย่าง

อารยะที่พึงกระท�

 ภาพสะท ้อน	 แสดงออกถึง 

วุฒิภาวะทางการเมืองของคนไทย	

ไม่ว่ารุ ่นเก่าก่อนหรือรุ ่นใหม่	 ท่ี

แสดงออกทางการ เมื อ ง เ พ่ื อ

เอาชนะทางการเมืองเฉพาะกลุ่ม

พวกของตน	 โดยไม่มองภาพรวม 

ท่ีจะเกิดผลตามมา	 เป็นวุฒิทาง 

การเมืองท่ีขาดการกล่อมเกลา 

หล ่อหลอมท่ีพึงได ้ เรียนรู ้จาก

สถาบันการศึกษา	 ซึ่งควรเป็น

สถานท่ีบ่มเพาะให้ฝึกการคิดต่าง

และเคารพการคิดท่ีไม่เหมือนกัน	

การยอมรับและนับถือในเหตุผลท่ีแต่ละคนมี	 คือการ 

มองเห็นศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู ้อ่ืนว่าเป็นคนเสมอ 

กับเราที่คิดเป็น	 คิดได้	 พลาดได้	 ผิดได้	 ก็ให้เกียรติกัน	

และร่วมมือกันให้เกิดส่ิงท่ีเป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์

ร่วมกันของสังคมได้	 เยาวชนทุกคนควรได้ผ่านการ 

กล่อมเกลาวิธีคิด	 และบุคลิกลักษณะเหล่านี้ในโรงเรียน	

ให้เป็นประสบการณ์	ให้เป็นต้นกล้าที่จะเผชิญในอนาคต	

เพราะโรงเรียนคือที่บ่มเพาะผู้เรียนให้	อ่านออก	เขียนได้	

วุฒิภาวะทางการเมือง
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และคดิเป็นทางการเมอืง	การเข้าใจทางการเมอืงจงึต้อง

ค ่อยเป ็นค ่อยไปจากเด็กเล็กจนโตพอท่ีจะใช ้ สิทธิ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 เมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง	

เขาจะได้มีวิธีคิดและการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง 

บนพ้ืนฐานของความรู้ทางการเมืองท่ีเพียงพอ	 และมี

วิจารณญาณในการฟังและการเลือก	 ไม่ใช่เช่ือจากค�

บอกเล่า	จากเพ่ือน	จากส่ือ	ท่ีส่งในอัตราเร่งแบบยดัเยยีด	

แล้วก็เชื่อตามแบบง่ายๆ

	 การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมอืงของคนรุ่นใหม่

จ�นวนหน่ึง	จงึขาดชุดความรู	้โดยเฉพาะประวัตศิาสตร์

ของชาติไทย	เพราะไม่ได้ปลูกฝังผ่านการศึกษาในระบบ	

ซึ่งมักจะเป็นระบบสอนให้จ�และต้องท�ตามครู	และน�

ไปสอบ	 เรื่องการเรียนรู้ทางการเมืองที่ควรจะเป็นจึงไม่

อยูใ่นสาระบบการศึกษาไทย	ผูร่้วมกจิกรรมทางการเมอืง

จึงเข้ามาสู่การเมืองโดยตรง	และเป็นประสบการณ์ตรง

ท่ีไม ่ ได ้ผ ่านการฝ ึกฝน	 บ ่มเพาะ	 ความเป ็นนัก

ประชาธิปไตย	หรือการเป็นผู้มีวัฒนธรรมทางการเมือง

ประชาธิปไตย

 นอกจากน้ี	 ในฟากของนักการเมืองรุ ่นใหม่

จ�นวนหน่ึง	กย็งัมลัีกษณะการหาเสียงทางการเมอืงเพ่ือ

เอาชนะทางการเมืองแต่ฝ่ายเดียว	โดยไม่พิจารณาดูว่า

พ้ืนท่ีใดเป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยทางการเมืองส�หรับเยาวชน	

จึงได้เห็นโครงการของพรรคการเมืองในโรงเรียนต่างๆ	

เต็มไปหมด	 โดยท่ีผู ้บริหารโรงเรียนก็ไม่ตระหนักว่า 

สถานศึกษาคือท่ีบ่มเพราะวัฒนธรรมทางการเมือง

ประชาธิปไตย	 หาใช่	 “ยุทธภูมิทางการเมืองของ 

นักการเมืองไม่”	 โรงเรียนจึงอาจจะกลายเป็นสมรภูมิ

การเมืองได้ไม่ยาก	 หากทุกพรรคการเมืองต่างต้องการ

เข้าไปท�การรณรงค์ทางการเมอืงด้วยกจิกรรมแอบแฝง

ต่างๆ

	 การศึกษากับการเมือง	 แยกกันไม่ออก	 และไม่

ควรแยกจากกัน	 ตราบเท่าท่ีเราสามารถท่ีจะให้ความรู้

ทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยให้ถูกที่	ถูกทาง	

และตรงกับเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์

	 การศึกษาในโรงเรยีนเป็นปัจจยัท่ีจะท�ให้	“คน”	

เป็น	 “พลเมือง”	 ตั้งแต่ต้นทาง	 โรงเรียนจึงเป็นตัวแปร

การเคลื่อนไหวอันส�คัญยิ่งในการจรรโลง	 รักษา	 และ

พัฒนาระบบประชาธิปไตย	 โรงเรียนจึงต้องท�ให้เป็นท่ี	

“รู้”	 เรื่องการเมือง	 และสาธารณกิจอย่างดี	 แล้วรู้สึก

ร่วมรับผิดชอบเรื่องส่วนรวมและการเมือง	และรู้คุณค่า

หลักการประชาธิปไตย	 คือสร้างวุฒิภาวะความเป็น

พลเมืองประชาธิปไตยผ่านระบบการศึกษา

	 การมีวุฒิภาวะทางการเมืองประชาธิปไตย	 จึง

ต้องกลับไปพิจารณาว่าคนไทยได้ผ่านการหล่อหลอม

ทางการเมืองจนมีวัฒนธรรมพลเมืองหรือไม่	 อยากให้

สังคมได้ช่วยกันคิดอ่าน	และแก้ไขด้วยกัน
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•	 ดุสิตโพลเผยการเมือง‘ขัดแย้ง’-‘ยื้อเวลา’

•	 นิด ้าโพล: ปชช. เชื่อชุมนุมยืดเยื้อ-  

รัฐยอมข้อเรียกร้องม็อบ

•	 ซูเปอร์โพลช้ี ม็อบต้องการปฏิรูปการ

ศึกษามากกว่า ‘สถาบัน’

•	 ซเูปอร์โพล : 88.3% เชือ่ ‘องค์กรต่างชาต’ิ 

หนุนม็อบ 3 นิ้ว 

•	 ‘ไทยภักดี’ ค้านแก้ รธน.- ตั้ง สสร. 

•	 ‘ชวน’ เปิด 2 โมเดลปรองดองฉบบัสถาบัน

พระปกเกล้า 

•	 ‘ชวน’ สัง่บรรจุร่างแก้ รธน. 6 ฉบบั+ร่างฯ 

ไอลอว์ เข้ารัฐสภา

•	 ม็อบราษฎร ขู ่  “อย ่าซื้อเวลา-บ๊ิกตู ่

ต้องออก”

•	 นายกฯ ลงนามร่าง พ.ร.บ.ฯ ออกสียง

ประชามติ ชงรัฐสภาถกแก้ รธน.

•	 กกต. ย�้า ส.ส.-ส.ว. ช่วยหาเสียง อบจ.

ผิดวินัย-อาญา

•	 1 ล้านร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

•	 ปชช. ปลื้มโครงการรัฐ -แนะแก้ว่างงาน-

คุมราคาสินค้า

•	 ปชช. ห่วงไทยเสยีเปรียบชาติมหาอ�านาจ 

เข้ามาโกยผลประโยชน์

•	 ไทยลงนามอาร์เซ็ป เขตค้าเสรีใหญ่สุด

ในโลก 

•	 ซูเปอร์โพลล์เผย ปชช. หนุน‘บิ๊กตู่’อยู่ต่อ 

•	 พรรคฝ่ายค้านมีมติรับร่างแก้ รธน.  

ทั้ง 7 ฉบับ 

•	 ม็อบล้อมรัฐสภา ปะทะเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

•	 นักวิชาการชี้ 6 เหตุผล ไม่รับร่างแก้ไข 

รธน. ไอลอว์

•	 สภารับร่างแก้ รธน. ฉบับ 1-2 ตีตก  

5 ฉบับ 

•	 ม็อบราษฎรชุมนุมละเลงสีใกล ้แยก 

ราชประสงค์

•	 ใช้ กม. จัดการเด็ดขาดม็อบป่วนเมือง

•	 ต�ารวจเตรียมต้ังข้อหา 31ราย คดีถล่ม

สภา-สตช. 

•	 ซูเปอร์โพล เผย ปชช. ‘ไอลอว์’ แก้ รธน. 

ชักศึกเข้าบ้าน

•	 ซเูปอร์โพลชีค้นไทยยงัจงรกัภักดสีถาบัน
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•	 ขยาย ‘พรก.ฉุกเฉิน’ อีก 45 วัน สกัด 

โควิด-19 ระบาด

•	 ตั้งกรรมการสมานฉันท์21คน 

•	 ม็อบราษฎรปิดถนนหน้าส�านักงานใหญ่ 

SCB 

•	 ม็อบราษฎรยึด 5 แยกลาดพร้าว

•	 ม็อบบุกราบ 11 ลุยตัดลวดหนาม- 

ย้ายรถบัส

•	 บัวแก้ว’ ออกโรงโต้แอมนัสตี้

•	 ซูเปอร์โพลชี้ชัด ปชช. ร้อยละ 98.9  

หนุนใช้ กม.ทุกมาตรา

•	 ‘ดร.อานนท์ ’ สอนม็อบเรื่องการเปิด 

หลักฐานเสียภาษี

•	 ‘ดร.เสรี ’  เป ิด 10 ข ้อชัดๆ ว ่าด ้วย 

ทรัพย์สินฯ 

•	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย ์สินพระมหา

กษัตริย์

ดุสิตโพลเผยความเห็น ปชช. ต่อการเมือง  
‘ขัดแย้ง’ - ‘ยื้อเวลา’

1	 พฤศจิกายน	 2563	 “สวนดุสิตโพล”	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 เปิดเผยผลส�รวจความ

คิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศท่ีมีต่อ	 “การ

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ”	(เมื่อวันที่	26-27	

ตุลาคม	 ท่ีผ่านมา)	 โดยส�รวจจากประชาชน

ท่ีสนใจติดตามการอภิปรายดังกล่าว	 จ�นวน 

ทั้งสิ้น	1,035	คน	(ส�รวจทางออนไลน์)	ระหว่าง

วันที่	28-30	ตุลาคม	2563	เพื่อสะท้อนความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการเปิดประชุมสภา

สมัยวิสามัญเพ่ืออภิปรายแบบไม่ลงมติ	 เมื่อวันท่ี	

26-27	 ตุลาคม	 ที่ผ่านมา	 เพื่อรับฟังความเห็น

และช่วยกันหาทางออกในการแก้ปัญหาความ 

ขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้	สรุปผลได้	ดังนี้

1.	ความคิดเห็นของประชาชนกับการเปิดประชุม

สภาสมยัวิสามญั	เพ่ืออภิปรายแบบไม่ลงมต	ิ(เมือ่

วันที่	26-27	ตุลาคม	ที่ผ่านมา)

อันดบั	1	เป็นเพียงการยือ้เวลาของรัฐบาล	ไม่

น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง	41.94%

อันดับ	 2	 นายกรัฐมนตรียังไม ่ลาออก	

39.00%

อันดับ	3	เป็นเกมทางการเมือง	32.32%

อันดับ	 4	 เป็นทางออกในการแก้ปัญหา

สถานการณ์บ้านเมือง	31.93%

อันดบั	5	ส.ส.	และ	ส.ว.	ต้องช่วยกนัหาทาง

แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	28.49%

2.	“ผลบวก”	ที่เกิดจากการอภิปรายครั้งนี้	คือ

อันดับ	 1	 ได้เห็นท่าทีของแต่ละฝ่ายชัดเจน

มากขึ้น	57.20%

อันดับ	 2	 เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้อภิปราย/

แสดงความคิดเห็น	43.93%

อันดับ	3	แสดงให้เห็นถึงท่าทีของรัฐบาลใน

การแก้ปัญหา	36.52%	
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3.	“ผลลบ”	ที่เกิดจากการอภิปรายครั้งนี้	คือ

อันดับ	 1	 เสียเวลา/ส้ินเปลืองงบประมาณ	

53.18%

อันดับ	 2	 ไม่ได้ประโยชน์อะไร/ไม่มีอะไรดี

ขึ้น	53.08%

อันดับ	3	แต่ละฝ่ายมีธงของตนเอง/ไม่ยอม

กัน	45.73%

4.	 หลังจากเสร็จส้ินการอภิปรายในการประชุม

สภาสมยัวิสามญั	ประชาชนคดิว่า	“ความขัดแย้ง

ทางการเมือง”	จะเป็นอย่างไร

อันดับ	1	ขัดแย้งเหมือนเดิม	54.40%

อันดับ	2	ขัดแย้งมากขึ้น	34.78%

อันดับ	3	ขัดแย้งน้อยลง	10.82%

5.	 ประชาชนคิดว่าการเปิดประชุมสภาสมัย

วิสามัญคร้ังน้ี	 จะท�ให้การเมืองไทยหลังจากน้ี

เป็นอย่างไร

อันดับ	1	เหมือนเดิม	51.69%

อันดับ	2	แย่ลง	35.36%

อันดับ	3	ดีขึ้น	12.95%

* หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้

มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงค�านวณในแต่ละข้อ)

นางสาวพรพรรณ	บวัทอง	 นักวิจยั	 สวนดสิุต 

โพล	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 กล่าวว่า	 อุณหภูมิ

ทางการเมืองท่ีร ้อนแรงมากยิ่ง ข้ึนในช ่วงน้ี	

ท่าทีของรัฐบาลเป็นปัจจัยส�คัญท่ีส่งผลต่อ

สถานการณ์ความขัดแย้งของบ้านเมือง	 การ

ตัดสินใจเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญของนายกฯ	

เป็นก้าวแรกของการแสดงออกให้เห็นถึงความ

ต้องการในการแก้ปัญหา	 ท้ังน้ี	 ประชาชนมอง

ว่าเป็นเพียงการยื้อเวลาของรัฐบาลเท่าน้ัน	 แต่ก็

ท�ให้ได้เห็นความชัดเจนของท้ังฝ่ายรัฐบาลและ

ฝ่ายค้านมากข้ึน	 หากรัฐบาลยังคงมีท่าทีเช่นน้ี

สถานการณ์บ้านเมืองก็น่าจะคงมีความขัดแย้ง

กันต่อไป

ด้าน	รศ.ดร.รุ่งภพ	คงฤทธิ์ระจัน	โรงเรียน

กฎหมายและการเมือง	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

กล่าวว่า	 ความล้มเหลวของการประชุมครั้งนี้	 มี

อยู่	 3	 ปัจจัยท่ีท�ให้เห็นว่าระบบรัฐสภาของไทย

ยังไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงพิงได้เมื่อเกิดวิกฤติการณ์

ทางการเมือง	 ปัจจัยแรกก็คือ	 การตั้งหัวข้อใน

การอภิปรายของการประชุม	พบว่าการตั้งหัวข้อ

น้ันมเีจตนาอย่างชัดเจนท่ีจะท�ให้เกดิการถกเถยีง

ว่าใครเป็น	“ฝ่ายผิด”	ต่อวิกฤติการเมืองในครั้งนี้

ปัจจัยที่สอง	คือ	การคัดสรรผู้อภิปรายของ

ฝ่ายรัฐบาลท่ีคัดสรรนักการเมืองท่ีมีภาพลักษณ์

ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมาเป็นผู้อภิปราย

ปัจจัยท่ีสาม	 เห็นว่าความล้มเหลวเกิดจาก

ทัศนคติของนักการเมืองในสภาซึ่งรวมถึงสมาชิก

วุฒิสภาท่ีต่างมองเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม

“กล ่าวได ้ว ่ ารัฐสภาไทยเป ็นองค ์กร ท่ี

ไร ้ประโยชน์และมิใช ่เป ็นองค์กรท่ีพ่ึงพิงของ

ประชาชนไทยยามเมือ่เกดิวิกฤตทิางการเมอืง	ดงั

นั้นการแสวงหาทางออกทางการเมืองของไทยจึง

เป็นหนทางท่ีคับแคบและคงจะต้องมีการเผชิญ

หน้าเพ่ือหาข้อสรุปทางการเมืองอย่างรุนแรงใน

อนาคต”	รศ.ดร.รุ่งภพ	กล่าว

นิด้าโพลเผย ปชช. เชื่อชุมนุมยืดเยื้อ - รัฐยอม
ข้อเรียกร้องม็อบ

1	พฤศจกิายน	2563	ศูนย์ส�รวจความคดิเห็น	

“นิด้าโพล”	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

(นิด้า)	 เปิดเผยผลส�รวจของประชาชน	 เรื่อง	

“การชุมนุม	ทางการเมอืง	จะจบอย่างไร”	ท�การ

ส�รวจระหว่างวันท่ี	 27-28	 ตุลาคม	 2563	

จากประชาชนท่ีมีอายุ	 18	 ปีข้ึนไป	 กระจายทุก
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ภูมิภาค	 ระดับการศึกษา	 และอาชีพท่ัวประเทศ	

รวมท้ังส้ิน	จ�นวน	1,317	หน่วยตวัอย่าง	เกีย่วกบั 

สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะน้ี	

การส�รวจอาศยัการสุ่มตัวอย่าง	โดยใช้ความน่า

จะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก	

(Master	Sample)	ของ	“นิด้าโพล”	สุ่มตัวอย่าง

ด้วยวิธีแบบง่าย	 (Simple	 Random	Sampling)	

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดย

ก�หนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	97.0

	 จากการส�รวจเมื่อถามถึงเหตุการณ์

ท่ีประชาชนกังวลว่าจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด	 จาก

สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะน้ี	 

พบว่า	

ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 22.63	 ระบุว่า	 ความ

รุนแรงทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกัน	

รองลงมา	ร้อยละ	20.73	ระบวุ่า	เศรษฐกจิ

ของประเทศจะย�่าแย่ไปกว่านี้	

ร้อยละ	13.36	ระบุว่า การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	รอบที่	2	

ร้อยละ	 12.30	 ระบุว่า	 การเกิดความ

แตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทย	

ร้อยละ	11.47	ระบวุ่า ไม่มเีรือ่งใดให้น่ากงัวล	

ร้อยละ	 7.67	 ระบุว่า	 การเข้าปราบปราม

กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ	

ร้อยละ	6.00	ระบวุ่า	มมีอืท่ีสามสร้างความ

รุนแรงทางการเมือง	และ

ร้อยละ	5.84	ระบุว่า	การเกิดรัฐประหาร

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุม

ทางการเมืองในขณะนี้ว่าจะจบอย่างไร	พบว่า	

ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 19.44	 ระบุว่า	 รัฐบาล

ยอมท�ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม	

รองลงมา	ร้อยละ	15.79	ระบุว่า	มีความ

รุนแรงทางการเมือง	แล้วรัฐบาลลาออก	

ร้อยละ	 12.53	 ระบุว่า	 มีความรุนแรง

ทางการเมือง	ต่อด้วยรัฐประหาร	

ร้อยละ	11.39	ระบวุ่า	มคีวามรนุแรงทางการ

เมอืง	แต่รฐับาลควบคมุได้	และผูชุ้มนุมลดน้อยลง

จนต้องเลิกชุมนุมไปเอง	ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ร้อยละ	11.31	ระบุว่า	ภาครัฐสามารถบังคับ

ใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมได้	

ร้อยละ	7.52	ระบวุ่า	ผูชุ้มนุมประกาศยตุกิาร

ชุมนุมเอง	ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด	

ร้อยละ	 4.25	 ระบุว่า	 เกิดการรัฐประหาร	

ก่อนที่จะมีความรุนแรงทางการเมือง 

ร้อยละ	0.53	ระบุว่า	รัฐบาล	และผู้ชุมนุม

สามารถเจรจาต่อรองกันได้	และ

ร้อยละ	5.85	ระบุว่า	เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายท่ีสุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการชุมนุมทางการเมืองในขณะน้ีว่าจะจบลง

เมื่อไร	พบว่า	

ส่วนใหญ่	ร้อยละ	54.29	ระบุว่า	การชุมนุม

จะยืดเยื้อไม่จบ	

รองลงมา	ร้อยละ	12.15	ระบวุ่า	ภายในปลาย

เดือนธันวาคม	2563,

ร้อยละ	11.92	ระบุว่า	ภายในต้นปี	2564,	

ร้อยละ	 9.79	 ระบุว่า	 ภายในกลางเดือน

พฤศจิกายน	2563,	

ร้อยละ	 6.68	 ระบุว่า	 ภายในปลายเดือน

พฤศจิกายน	2563,	

ร้อยละ	 3.42	 ระบุว่า	 ภายในกลางเดือน

ธันวาคม	2563	และ

ร้อยละ	1.75	ระบุว่า	เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
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ซูเปอร์โพลชี้ ม็อบต้องการปฏิรูปการศึกษา
มากกว่า ‘สถาบัน’

31	ตุลาคม	2563	ผศ.ดร.นพดล	กรรณิกา	

ผูอ้�นวยการส�นักวิจยัซเูปอร์โพล	(SUPER	POLL)	

เปิดเผยผลส�รวจภาคสนาม	เรือ่ง	ความต้องการ

แท้	หลัง	ม็อบ	3	นิ้ว	กรณีศึกษาประชาชนทุก

สาขาอาชีพท่ัวประเทศ	 โดยด�เนินโครงการท้ัง

การวิจัยเชิงปริมาณ	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	

จ�นวน	1,293	ตวัอย่าง	ด�เนินโครงการระหว่าง

วันที่	25	-	30	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	

เมื่อถามถึงความต้องการของม็อบเยาวชน	

พบว่า	 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	 83.6	 ระบุมี

ความหลากหลายของความต้องการในกลุ่มม็อบ	

มากกว่าแค่ชู	3	นิ้ว	และร้อยละ	16.4	ระบุความ

ต้องการไม่ได้หลากหลายในกลุ่มม็อบ	 และเมื่อ

แบ่งออกเป็นกลุ่มช่วงอายุ	พบว่า	กลุ่มเยาวชนที่

อายุไม่เกิน	24	ปี	มีสัดส่วนมากกว่าทุกกลุ่มอายุ	

หรือร้อยละ	88.1	ระบุ	มีความหลากหลายของ

ความต้องการในกลุ่มม็อบ	มากกว่าแค่ชู	 3	นิ้ว	

ในขณะที่ร้อยละ	11.9	ที่ระบุ	ความต้องการไม่ได้

หลากหลายในกลุ่มม็อบ

ท่ีน่าพิจารณาคือ	 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	

90.6	ระบุความต้องการแท้	หลังม็อบ	3	นิ้ว	คือ	

ต้องการสิทธิชอบธรรมตามกฎหมายและสังคม	

เปิดรับและคุ้มครองความหลากหลายของเพศ

สถานะ	 (LGBTQ)	 ต้องการความเสมอภาคการ

ศึกษา	 ต้องการอิสระทางความคิดของเด็กและ

เยาวชน	ต้องการมีความหวัง	มีชีวิตที่ดี	มีงานท�	

มรีายได้ด	ีมอีนาคตท่ีด	ีต้องการเสรภีาพแต่งกาย

ของนักเรียนนักศึกษา	ทรงผม	และอื่นๆ	เป็นต้น	

ในขณะท่ีร้อยละ	9.4	ระบตุ้องการแค่	ตามแกนน�

ม็อบ	3	นิ้ว	3	ประการ	เท่านั้น

เมื่อถามถึง	 ความต้องการระหว่าง	 ปฏิรูป

การศึกษา	 หรือ	 ปฏิรูปสถาบัน	 พบว่า	 ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ	94.1	ต้องการปฏิรูปการศึกษา	

มากกว่า	 ปฏิรูปสถาบัน	 ในขณะท่ีร้อยละ	 5.9	

ต้องการปฏิรูปสถาบันมากกว่า	ปฏิรูปการศึกษา

ผลโพลครั้งน้ีช้ีชัดว่า	 คนส่วนใหญ่ต้องการ

ปฏิรปูการศึกษา	มากกว่า	ปฏิรปูสถาบนั	สะท้อน

ให้เห็นว่า	 ม็อบคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยแตก

ต่างจากม็อบคนรุ่นใหม่ฮ่องกงในส่วนของความ

ต้องการของม็อบประเทศไทยท่ีมารวมตัวกัน

มีความหลากหลาย	 แต่เมื่อมารวมตัวกันเป็น

ม็อบท�ให้ต้องแสดงพลังออกให้เห็นไปในทิศทาง

เดยีวกนักลายเป็นมอ็บ	3	น้ิวจงึเข้าทางเป้าหมาย

ของขบวนการท่ีอยู ่เบื้องหลังม็อบ	 โดยความ

ต้องการแท้	หลังมอ็บ	3	น้ิว	คอืความหลากหลาย

ของกลุ่มต่างๆ	 ท่ีมารวมตัวกันเป็นแผงม็อบ	 ดัง

น้ันถ้ากลุ่มความต้องการต่างๆ	 ได้รับการตอบ

สนองก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะท�ให้ม็อบอยู่ใน

ระดบัท่ีควบคมุได้	เช่น	กลุ่มความหลากหลายของ

เพศสถานะ	 (LGBTQ)	 กลุ่มที่ต้องการความเสมอ

ภาคทางการศึกษา	 กลุ่มที่ต้องการอิสระ	 กลุ่มที่

ต้องการชีวิตท่ีด	ีมงีานท�	มรีายได้ด	ีมอีนาคตท่ีด	ี

เป็นต้น”	ผูอ้�นวยการส�นักวิจยัซเูปอร์โพล	กล่าว

และว่า	 ถ้ารัฐบาลและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน

เมอืงท�งาน	ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของ

แต่ละกลุ่มได้จริงและควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง

การรับรู้	ความเข้าใจ	ความเชื่อมั่น	ความพอใจ

ก็จะท�ให้เกิดการสนับสนุนของกลุ่มม็อบเปล่ียน

วิถีมาสนับสนุนรัฐบาลได้ไม่ยากนัก	 จึงมีความ

จ�เป็นต้องเร่งตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการ

ของกลุ่มม็อบกลุ่มย่อย	 ๆ	 ภายในกลุ่มม็อบกลุ่ม

ใหญ่ท่ีตอนน้ีก�ลังแยกตวักนัออกไปช่วงเวลาส้ันๆ	

จงึเป็นห้วงเวลาท่ีดท่ีีจะรบีด�เนินการให้เรยีบร้อย

ก่อนที่จะสายเกินไป
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ซูเปอร์โพลเผย 88.3% เชื่อ ‘องค์กรต่างชาติ’ 
หนุนม็อบ 3 นิ้ว 

1	 พฤศจิกายน	 2563	 ผศ.ดร.นพดล	

กรรณิกา	 ผู ้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล	

(SUPER	 POLL)	 น�เสนอผลส�รวจภาคสนาม	

เรื่อง	 ต่างชาติ	 ท�ไทยแตกแยก	 กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ	 โดยด�เนิน

โครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	และการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualita-

tive	Research)	จ�นวน	1,287	ตัวอย่าง	ด�เนนิ

โครงการระหว่างวันที่	20	-	31	ตุลาคม	2563	

เมื่อถามถึงความเช่ือต่อรัฐบาลต่างชาติ	

มหามิตรประเทศไทยมีส่วนร่วมสนับสนุน	 ม็อบ	 

3	นิ้ว	พบว่า	ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	83.3	ลังเล	

ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลต่างชาติ	มหามิตรประเทศไทย

มส่ีวนร่วมสนับสนุน	มอ็บ	3	น้ิวหรอืไม่	ในขณะท่ี	

ร้อยละ	8.2	เชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนอย่างแน่นอน	

และร้อยละ	8.5	ไม่เชื่อ

ท่ีน่าเป็นห่วง	คอื	ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	88.3	

เชื่อว่า	มีองค์กรต่างชาติต่างๆ	สนับสนุน	ม็อบ	3	

นิ้ว	ในขณะที่ร้อยละ	11.7	ไม่เชื่อ

อย่างไรก็ตาม	 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	 86.2	

เช่ือว่ารัฐบาลต่างชาติ	 มหามิตรประเทศไทย	

สามารถช่วยควบคมุ	ก�กบัทิศทางให้	องค์กรต่าง

ชาติต่างๆ	สนับสนุนม็อบ	3	นิ้ว	ให้คนไทยจงรัก

ภักดี	 ไม่แตกแยกได้	 ในขณะที่ร้อยละ	 13.8	 ไม่

เชื่อว่าท�ได้

ท่ีน่าพิจารณา	 คือ	 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	

88.9	ระบุ	คนไทยทุกคนควรช่วยจับตาต่างชาติ	

เคล่ือนไหวท�	 ม็อบ	 3	 น้ิวของเด็กและเยาวชน	

ตกเป็นเหยื่อให้คนไทยแตกแยกรุนแรงบานปลาย	

ในขณะที่	ร้อยละ	11.1	ระบุไม่ควร	อย่างไรก็ตาม	

ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ	76.7	เช่ือมัน่กระทรวงดจิทัิล	

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 จะสามารถท�ให้คน

ไทยใช้โซเชียลเชิงสร้างสรรค์ให้คนไทยจงรักภักด	ี 

ไม่แตกแยกได้	ในขณะที่ร้อยละ	23.3	ไม่เชื่อมั่น

ที่น่าเป็นห่วง	 คือ	 กลุ่มคนกลุ่มต่างๆ	 ที่อยู่

เบือ้งหลัง	หนุนมอ็บ	3	น้ิว	พบความเช่ือมโยงของ

กลุ่มต่างๆ	ที่อยู่เบื้องหลัง	หนุนม็อบ	3	นิ้ว	ได้แก่	

ร้อยละ	89.6	ระบนัุกการเมอืงไทย,	ร้อยละ	88.4	

ระบุนักธุรกิจ	นักลงทุน,	ร้อยละ	87.4	ระบุนัก

วิชาการ,	ร้อยละ	87.0	ระบุสื่อมวลชน,	ร้อยละ	

84.2	 ระบุองค์กรต่างชาติ,	 ร้อยละ	83.9	 ระบุ

บริษัทโซเชียลมีเดียต่างชาติ,	ร้อยละ	83.0	ระบุ

กลุ่ม	NGO	และร้อยละ	80.3	ระบรุฐับาลต่างชาติ

ที่ไม่ใช่มหามิตรประเทศของไทย

ผอ.ซูเปอร์โพล	กล่าวว่า	พบความเชื่อมโยง

ของกลุ่มต่างๆ	 ท่ีอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ	 3	 น้ิว

ค่อนข้างครบถ้วนท้ังนักการเมืองไทย	 นักธุรกิจ	

นักลงทุน	 นักวิชาการ	 ส่ือมวลชน	 องค์กรต่าง

ชาติ	 บริษัทโซเชียลมีเดียต่างชาติ	 กลุ่ม	 NGO	

และรัฐบาลต่างชาติท่ีไม่ใช่มหามิตรประเทศของ

ไทย	แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ารัฐบาลต่างชาติ

ท่ีเป็นมหามิตรประเทศของไทยจะช่วยควบคุม

ก�กับทิศทางให้ขบวนการสนับสนุนม็อบ	 3	 น้ิว

ให้เกิดความจงรักภักดี	 ไม่ท�ให้คนไทยแตกแยก	

หันหน้ามาปรึกษาหารือกันเชิงสร้างสรรค์ได	้

โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	

เป็นหน่วยงานรัฐท่ีส�คัญอีกหน่วยงานหน่ึงท่ี

ประชาชนส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่าจะช่วยท�ให้คนไทย

เกิดความจงรักภักดี	ไม่แตกแยกได้

ผอ.ซูเปอร์โพล	ระบุว่า	วันนี้	ณ	เวลานี้	มี

ความชัดเจนว่ามีขบวนการปั่นกระแส	 ยุยงให้

คนไทยท�ลายเสาหลักของชาติ	 ท�ลายบ้านของ

ตนเองจนประเทศชาตจิะพังพินาศ	เกดิการสูญเสีย	

และต่างชาติจะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัด

ระเบียบ	แฝงด้วยการต่อรองกับนักการเมืองและ

เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเหลืออ�นาจอยู่บ้างเล็กน้อย	 มุ่ง

กอบโกยผลประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตขิอง

ประเทศไทยไป	เหมอืนท่ีท�ในประเทศอ่ืนๆ	ท่ัวโลก	

โดยใช้ข้อมลูในโลกโซเชียลเป็นอาวุธท�ลายความ

4

8 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  ธันวาคม 2563



รักความสามัคคีของคนในชาติ	 จนประเทศเหล่า

นั้นก�ลังอยู่ในขั้นที่วิกฤติหนักกว่าเดิม

“ถ้าคนไทยไม่รู้เท่าทันเกมน้ี	 ก็อาจจะตก

อยู่ในสภาวะเดียวกันกับประเทศเหล่าน้ัน	 เช่น	

กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศท่ี

มีสงครามกลางเมือง	 มีจลาจล	 เกิดการสูญเสีย	

เหลือคนจ�นวนหยิบมือเดียวได้ประโยชน์	 และ

พวกเราคนไทยจะพาประเทศไทยไปถึงจุดน้ัน

กันหรือ	 พวกเราควรช่วยกันออกมายันต่างชาต ิ

เอาไว้	อย่าให้พวกเขาเข้ามาแทรกแซง	ยุยงปลุก

ป่ัน	เพราะเรือ่งภายในประเทศไทยพวกเราคนไทย

จดัการกนัเองได้ภายใต้หลักปฏิบตัริู	้รกั	สามคัค”ี	

ผศ.ดร.นพดล	กล่าว

‘ ไทยภักดี ’ ค้านแก้ รธน.- ตั้ง สสร. 

วันที่	1	พฤศจิกายน	2563	กลุ่มไทยภักดี	ที่

น�โดย	นพ.วรงค์	เดชกิจวิกรม	ออกแถลงการณ์

เรื่อง	 คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือร่างใหม	่

โดยตั้ง	ส.ส.ร.	มีเนื้อหาดังนี้...

ตามท่ีมีพรรคการเมือง	 นักการเมือง	 มี

แนวคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา	 256	 เพื่อ

น�ไปสู่การตัง้ส.ส.ร.	และยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่

ทั้งฉบับ

กลุ่มไทยภักดีได้ติดตาม	 และมีข้อสังเกต

ท่ีอยากเรียนให้ประชาชนซึ่งเป ็นผู ้สถาปนา

รัฐธรรมนูญฉบับปี	2560	นี้	16.8	ล้านเสียงได้

ทราบ	นั่นคือ

พรรคการเมืองและนักการเมืองมองว่า

รัฐธรรมนูญมีปัญหา	คือบทเฉพาะกาลในมาตรา	

272	ที่ให้อ�นาจ	ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง	

5	ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก

ในทางปฏิบัติ	 มาตราน้ีผ่านประชามติและ

เป็นบทเฉพาะกาล	 อีกประมาณ	 3	 ปี	 ก็จะส้ิน

สุด	หากคนกลุ่มนี้มองว่ามาตรานี้มีปัญหา	ท�ไม

ไม่เสนอแก้มาตราน้ีมาตราเดียว	 แต่กลายเป็น

ว่าน�มาอ้างเพ่ือต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญน้ี

ท้ังฉบับ	 ซึ่งกลุ่มไทยภักดีขอเชิญชวนประชาชนท่ี

เป็นผูส้ถาปนารฐัธรรมนูญฉบบัน้ี	ร่วมกนัปกป้อง	

คดัค้านการล้มล้างรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีด้วยเหตผุล

1.	รฐัธรรมนูญฉบบัน้ี	ผ่านการลงประชามติ

เสียงข้างมากของประชาชน	16.8	ล้านเสียง	ซึ่ง

ถือว่าเป็นการใช้อ�นาจอธิปไตยโดยตรงของ

ประชาชน	 และถือว่าเป็นอ�นาจสูงสุดท่ีนักการ

เมืองต้องเคารพ

2.	ถ้ายอมให้มกีารร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่	

จะน�ไปสู่การต้องร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญอีก	 10	 ฉบับ	 เท่ากับว่าจะต้องร่าง

กฎหมายใหม่ทั้งสิ้น	11	ฉบับ	ท�ให้ง่ายแก่การซุก

ประโยชน์ของนักการเมือง

3.	 มีพรรคการเมืองบางพรรคอาศัยการ

ล้มล้างรัฐธรรมนูญเพ่ือร่างใหม่ในครั้งน้ี	 น�ไปสู่

การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และแบ่งแยก

ประเทศ	โดยอาศัยม็อบมาร่วมกดดัน

4.	จุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้	คือ	การ

ปราบโกง	 โดยเฉพาะคดีอาญาไม่หมดอายุความ	

และการพิจารณาคดีลับหลังหากจ�เลยหนี	 ซึ่ง

อยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	 มีคดีทุจริต

ถูกตัดสิทธิ์สมัครส.ส.	ตลอดชีวิต	ซึ่งนักการเมือง

ไม่ชอบ

5.	 รัฐธรรมนูญฉบับน้ี	 สามารถป้องกัน	

ส.ส.	มาผลาญงบประมาณแผ่นดินปีละสามถึงสี่

หมื่นล้านบาท	 เพราะในอดีตรัฐธรรมนูญไม่เข้ม

งวด	แต่ฉบับนี้ทั้งรัฐมนตรีและ	ส.ส.	ถ้าถูกจับได้

มีความผิด	ต้องถูกถอดถอน

6.	รฐัธรรมนูญฉบบัน้ี	ใช้ระบบเลือกตัง้บตัร

ใบเดียว	ซึ่งเป็นระบบที่ท�ให้	ตระกูลนักการเมือง	

นักการเมืองเก่าแก่ท่ีเป็นเจ้าถิ่น	 เจ้าพ่อ	 นักเลง	

พ่อค้าหวย	ค้ายาประจ�จังหวัดค่อยๆ	ถูกท�ลาย

และมโีอกาสได้นักการเมอืงคนรุน่ใหม่จ�นวนมาก	

ดังที่เห็นในปัจจุบัน

7.	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้	 จะช่วยท�ลายการ

ตั้งมุ้งกลุ่มการเมืองเพ่ือมาต่อรอง	 ต�แหน่งและ

ผลประโยชน์ของตนเอง	ดงัจะเห็นช่ือมุง้การเมอืง
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ในอดีตท่ีมีบทบาทส�คัญ	 แทบจะหายไปใน

รัฐธรรมนูญปัจจุบัน

8.	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้	 จะท�ให้การซื้อตัว	

ส.ส.	 ช่วงยุบสภา	 หรือหมดวาระสภา	 ลดลงไป

มาก	 เพราะอิทธิพลส่วนใหญ่จะมาจากหัวหน้า

พรรค	นโยบายพรรค	กระแสพรรคเป็นตัวน�

9.	 รัฐธรรมนูญฉบับน้ี	 จะช่วยลดอิทธิพล

ของนายทุนเจ้าของพรรค	 ท่ีจะก�หนดล�ดับ	

ส.ส.บัญชีรายชื่อตามเงินบริจาค	 หรือแม้แต่การ

จะช้ีตวัผูส้มคัร	ส.ส.เขต	เพราะอ�นาจน้ีจะถกูโอน

มาให้ประชาชน	 ที่เป็นสมาชิกพรรคตัดสิน	 ผ่าน

การท�	Primary	โหวต

10.	 รัฐธรรมนูญฉบับน้ี	 จะเพ่ิมอ�นาจ

การต่อรองให้ประชาชน	 และพรรคการเมืองไม่

สามารถมาขู่ประชาชนได้ว่าจังหวัดไหนไม่เลือก

ไม่ได้งบ	 เพราะทุกคะแนนเสียงไม่ตกน�้าและมี

ความหมาย

11.	ถ้า	ส.ว.	หมดวาระตามบทเฉพาะกาล	

จะได้	ส.ว.	ที่มีความเป็นอิสระ	เพราะ	ส.ว.	จะ

มีการเลือกตั้งจากประชาชนกลุ่มอาชีพ	 ยากท่ี

พรรคการเมอืงจะมาครอบง�	เหมอืน	ส.ว.	ในชุด

เก่า	ท่ีต้องอาศยัฐานเสียงพรรคการเมอืง	การเกดิ

เผด็จการรัฐสภาเช่นในอดีตจึงไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

12.	การต้องร่างรฐัธรรมนูญและกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ	 รวม	 11	 ฉบับ	 มีโอกาสที่

จะถูกยัดไส้ด้วยภาษากฎหมาย	 เพ่ือน�ไปสู่การ

นิรโทษกรรมตามมา	 โดยท่ีประชาชนตามไม่ทัน	

เน่ืองจาก	ส.ส.ร.	จะมคีวามใกล้ชิดพรรคการเมอืง

13.	เหตุการณ์ที่ผ่านมา	ไม่พบว่าปัญหา

ของรัฐธรรมนูญน้ีสร้างความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชน	 กลับกลายว่ารัฐธรรมนูญน้ี	 ช่วย

ปกป้องประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

14.	ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ	ที่ประชาชน

ยังยากล�บาก	 ควรจะประหยัดงบประมาณ	

15,000	 ล้านบาท	 ในการแก้รัฐธรรมนูญ	 เพ่ือ

น�ไปช่วยเหลือประชาชน	 น่าจะเป็นประโยชน์

มากกว่า

“น่ีคือเหตุผลส�คัญ	 ท่ีพวกเราประชาชนทุก

คนต้องช่วยกันปกป้องรักษารัฐธรรมนูญ	 2560	

ฉบับนี้	 และหากปล่อยให้มีการแก้ไข	 โดยเฉพาะ

ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบ	 จะน�ไปสู ่ป ัญหา

เดิมๆ	ของประเทศ	และเป็นผลเสียต่อประชาชน

มากกว่าเปิดโอกาสให้รัฐธรรมนูญน้ีได้ท�หน้า

ต่อไป	 หากด�เนินไปแล้วพบปัญหาใดๆ	 ในการ

ปกป้องประโยชน์ของประชาชน	 จึงค่อยมาแก้ไข

รายมาตรา	และแจ้งเหตผุลให้ประชาชนได้ทราบ”

เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2563	ส�นักงาน

อัยการสูงสุด	 ถ.แจ้งวัฒนะ	 นพ.วรงค์	 เดชกิจ

วิกรม	 แกนน�กลุ่มไทยภักดี	 น�มวลชนชุมนุม

คัดค้านการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ	 จ�นวน	 30	

คน	เข้ายื่นค�ร้องให้อัยการสูงสุดพิจารณา	กรณี

คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	2560	ซึ่ง

อาจเป็นการคิดล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น

ประมุข	 โดยมี	 นายจิตภัทร	 พุ่มหิรัญ	 อัยการ

ประจ�ส�นักงานอัยการสูงสุด	ส�นักงานอัยการ

พิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ	4	เป็นผู้รับหนังสือ

นพ.วรงค์	 กล่าวว่า	 กลุ่มไทยภักดีขอใช้

สิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 49	 เพ่ือต้องการ

ปกป้องคุ้มครองระบอบการปกครองของประเทศ

ให้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยขอให้

ส�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและส่งเรื่องต่อ

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ระงับยับยั้งการล้มล้าง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข	เนื่องจากขณะนี้

มีคนบางพวก	บางกลุ่ม	พยายามที่จะชุมนุมเรียก

ร้องให้มีการตั้ง	 ส.ส.ร.	 และร่างรัฐธรรมนูญขึ้น

ใหม่	 ซึ่งถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง	 และ

กลุ่มตนขอยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี	 60	 เป็น

รฐัธรรมนูญท่ีมปีระโยชน์และดท่ีีสุดต่อประชาชน	

อย่างไรก็ตาม	 หลังจากน้ีอยากให้ประชาชนช่วย

จับตามองการเคล่ือนไหวการเมืองของผู้ท่ีคิดไม่

ดีกับประเทศ	 และช่วยกันพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป
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“เราพบว่ากลุ่มคนบางพวก	 มีความคิดจะ

ล้มล้างสถาบันด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	

ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศและหลังจากยื่น

เรื่องต่ออัยการสูงสุดแล้ว	 จากน้ีคงเป็นเรื่องของ

กระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องรอฟังผลกันอีกที”	

นพ.วรงค์	กล่าว

ด้าน	 นายจิตภัทร	 กล่าวว่า	 หลังจากรับ

หนังสือคดัค้านการแก้ไขรฐัธรรมนูญจากแกนน�

กลุ่มไทยภักดีแล้ว	ตนจะน�เสนอเรื่องดังกล่าวให้

อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไป

‘ ชวน ’ เปิด 2 โมเดลปรองดอง 
ฉบับสถาบันพระปกเกล้า 

วันที่	 2	 พฤศจิกายน	 2563	 ที่สถาบันพระ

ปกเกล้าฯ	นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 แถลงภายหลังการหารือเพ่ือออกแบบ

โครงสร้างและวิธีการท�งานของคณะกรรมการ

ปรองดองสมานฉันท์	 กับนายวุฒิสาร	 ตันไชย	

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	 และผู้บริหาร

สถาบันฯ	 ท้ังหมด	 โดยระบุว่า	 จากท่ีได้ให้ทาง

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไปศึกษารูปแบบ

องค์ประกอบของงานท่ีจะต้องท�ในการแก้ไข

ปัญหาบ้านเมือง	 โดยขอให้สถาบันติดตามงาน

จากนายจุรินทร์	 ลักษณะวิศิษฎ์	 หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์	นายอภิสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ	อดตีหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์	 และนายวิรัช	 รัตนเศรษฐ	

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

รัฐบาล	(วิปรัฐบาล)	ว่ารูปแบบที่เสนอมานั้นเป็น

อย่างไร

“เลขาสถาบันฯ	 ได้มีการเสนอรูปแบบการ

แก้ไขปัญหาเป็น	 2	 รูปแบบ	 โดยรูปแบบท่ี	 1	

เป็นไปตามท่ีนายจุรินทร์	 เสนอ	 คือมีผู้แทนจาก

ฝ่ายต่างๆ	รวม	7	ฝ่าย	เช่น	ส.ส.	ฝ่ายรัฐบาล	

ฝ่ายค้าน	 ตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล	 ตัวแทนของ

วุฒิสภา	 และตัวแทนขององค์กรอ่ืน	 แต่ก็มีจุด

อ่อน	 คือหากฝ่ายใดปฏิเสธไม่ร่วมองค์ประชุมก็

จะไม่ครบ	 หรือการหารือพูดคุยกันไม่นานก็อาจ

จะล่มได้	 หรืออาจจะเสร็จเร็วได้	 รวมท้ังถ้ามอง

ผิวเผิน	 จะมีแค่ฝ่ายรัฐบาลกับวุฒิสภา	 ซึ่งเป็น

เสียงส่วนใหญ่ถือว่าน่ากังวล	ส่วนรูปแบบที่	2	มี

คนกลางท่ีมาจากการเสนอของฝ่ายต่างๆ	 หรือ

ประธานรัฐสภาเป็นผู้สรรหา	 หรือแต่งตั้งคณะ

กรรมการ	 ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ากรรมการท่ีเราไป

ทาบทามจะรับหรือไม่	 เพราะด้วยเป้าหมายของ

งานเขาก็ต้องดูปัญหาท่ีเขาจะเข้ามาดูน้ันมันคือ

เรื่องอะไร	อย่างไรก็ตาม	จะเอา	2	รูปแบบนี้ไป

ประสานกับฝ่ายต่างๆ	หากตามรูปแบบที่	1	ถ้า

เป็นไปไม่ได้กจ็ะมาในรปูแบบท่ี	2	หรอืดงึรปูแบบ

ที่	1	กับ	2	มาประสานกัน	ในส่วนของตัวบุคคล	

โดยอาจต้องไปถามตัวแทนของฝ่ายต่างๆ	ว่าจะ

เข้าร่วมหรือไม่	 หรือคนนอกจะมาร่วมด้วยหรือ

ไม่	 เพราะต้องไปคัดคนให้ได้จ�นวนไม่มากแต่มี

ประสิทธิภาพ	 เข้าใจปัญหา	 ซึ่งในวันพรุ่งน้ีเป็น

ไปได้	ผมกจ็ะไปพูดคยุกบัผูน้�ฝ่ายค้าน	และฝ่าย

รัฐบาลเป็นการภายใน”	นายชวน	กล่าว

นายชวน	ยังกล่าวอีกว่า	ส่วนตัวได้ประสาน

กับอดีตผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคน	 เช่น	 อดีต

นายกรัฐมนตรี	3	คน	อดีตประธานรัฐสภา	ซึ่ง

เสียงส่วนใหญ่ก็พร้อมจะร่วมด้วยถ้ามีโอกาส	ไม่

อยากให้ส่ือไปตั้งเป้าหมาย	 โดยอย่าไปคิดว่ามัน

จะมีประโยชน์หรือไม่ส�เร็จ	 ทุกอย่างมันเริ่มต้น

จากการท่ีคนส่วนใหญ่ในประเทศอยากเห็นบ้าน

เมืองสงบ	 วิธีไหนท�ให้บ้านเมืองสงบได้เราก็จะ

พยายาม

นายชวน	 ยังกล่าวถึงเรื่องการเปิดสภาสมัย

วิสามัญว่า	 เพ่ือลดความกังวลของประชาชน	

ซึ่งข ้อเรียกร ้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	

ประธานวุฒิสภาได้มามีส่วนร่วมโดยมองว่าเมื่อ

มสัีญญาณจากนายกรฐัมนตรีในการประชุมครัง้

ล่าสุด	ถอืเป็นครัง้แรกท่ีนายกฯ	ให้การสนับสนุน	

ซึง่กถ็อืเป็นสัญญาณแรกท่ีจะลดความรูสึ้กของผู้

ที่อยากจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 และมีแนว

โน้มว่าจะมีการแก้	 ส่วนการอภิปรายท่ีจะมีข้ึน

น้ันได้วางแนวว่าไม่อยากให้น�เร่ืองสถาบนัข้ึนมา

เป็นเงื่อนไข	โดยถือหลักตามรัฐธรรมนูญว่าพระ

มหากษตัรย์ิทรงเป็นท่ีเคารพสักการะ	ผูใ้ดจะล่วง

ละเมิดมิได้	ฉะนั้นเราพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้

เป็นเงื่อนไขที่	2	ฝ่ายทะเลาะหรือเผชิญหน้ากัน
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ส่วนเรื่องการชุมนุม	แม้เป็นภารกิจที่รัฐบาล

ดูแลอยู ่	 แต่ถ ้ามีส ่วนใดท่ีสภาสามารถช่วย

บรรเทาปัญหาได้บ้างก็ยินดี	 ซึ่งได้มอบภารกิจให้

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่ีมีหน่วยงาน	 มี

บุคลากรเรื่องความปรองดอง	ก็ให้มาร่วมในการ

ท�งานด้วยโดยไม่ได้ก�หนดเรื่องระยะเวลา	 แต่

คิดว่าวิธีการท่ีเราพยายามแก้ปัญหาส่วนรวมก็

คอืพยายามคยุกนัอย่างน้อยท่ีสุดกจ็ะลดความขัด

แย้ง	รุนแรง	คุกคาม

สถาบันพระปกเกล้าได้เผยแพร่เอกสารระบุ

ถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์	

โดยมีรายละเอียดว่า	 จ�นวนกรรมการท่ีเหมาะ

สมอยู่ระหว่าง	7-9	คน	โดยรูปแบบที่	1	คือ	ไม่มี	

ส.ส.,	ส.ว.	ร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์	รูป

แบบท่ี	2	คอื	ม	ีส.ส,	ส.ว.กบัคนนอก	อย่างละครึง่

ในคณะกรรมการสมานฉนัท์	และรปูแบบท่ี	3	คอื	

ไม่มีคนภายนอกในคณะกรรมการสมานฉันท์เลย

สาเหตุ ท่ีต ้องมีข ้อ	 3	 เน่ืองจากบรรดา	

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันว่า	 หากมีบุคคลใด

เสนอให้คณะกรรมการสมานฉันท์เริ่มต้นด้วย

เรือ่งสถาบนัจะไม่มกีารหารอืใดๆ	ต่อทันที	แต่ถ้า

หยบิยกเร่ืองการเมอืงท่ีมปัีญหาอยู	่เช่น	การแก้ไข

รฐัธรรมนูญกส็ามารถด�เนินการต่อไปได้	ขณะท่ี

พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 ไม่ได้มีด�ริ

อะไรในเร่ืองคณะกรรมการสมานฉันท์	 เพราะ

ต้องการปล่อยให้ด�เนินการอิสระ

‘ ชวน ’ สั่งบรรจุร่างแก้ รธน. 6 ฉบับ+ร่างฯ  
ไอลอว์ เข้ารัฐสภา

วันที่	3	พฤศจิกายน	2563	ที่รัฐสภา	นาย

ชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	กล่าวว่า	แม้ร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์	(iLaw)	ไม่ได้มีการ

ลงชื่อแก้ไข	400	กว่าคน	แต่เนื่องจากมีผู้ลงชื่อ

ในร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นแสนคน	 จึงจะน�เรี่

องเข้าบรรจุในระเบียบวาระได้แต่ต้องแจ้งวาระ

ให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้า	3	วัน

ส่วนอีก	 6	 ฉบับ	 ท่ีกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	จะบรรจุเข้าสู่ในระเบียบวาระ	และจะ

พิจารณาในวันท่ี	17	พฤศจกิายน	เช่นกนั	โดยเมือ่

พิจารณาร่างแก้ไข	6	ฉบับเสร็จแล้ว	มีการหารือ

ว่า	การพิจารณาวันท่ี	17	พฤศจกิายน	วันเดยีวจะ

พอหรือไม่	เพราะการลงมติต้องใช้เวลา	4	ชั่วโมง	

ถ้าไม่ทันจะพิจารณาต่อในวันที่	18	พฤศจิกายน”	

ประธานรัฐสภา	กล่าว

ม็อบราษฎร ขู่ “อย่าซื้อเวลา-บิ๊กตู่ต้องออก.”

วันที่	4	พฤศจิกายน	2563	ที่มหาวิทยาลัย

รามค�แหง	ภาคเีครอืข่ายปกป้องสถาบนัพระมหา

กษัตริย์	น�โดย	นายพานสุวรรณ	ณ	แก้ว,	นาย

ทินกร	ปลอดภัย,	นายทศพล	มนูญญรัตน์,	นาย

สมเดช	คงวิจิตร์	แถลงชี้แจงเหตุการณ์ปะทะกับ

เครือข่ายรามค�แหงเพ่ือประชาธิปไตย	 พร้อม

ประกาศจุดยืนของกลุ่ม

โดยนายพานสุวรรณ	 กล่าวว่า	 พวกเรา

ขอโทษสังคมท่ีเกิดเหตุความรุนแรงขณะใส่เส้ือ

เหลือง	 ยอมรับว่าท�ผิดพลาด	 ตกเป็นเหยื่อของ

ความยั่วยุของอีกฝ่าย	 เรามีหลักฐานว่าอีกฝ่าย

หน่ึง	 น�บุคคลภายนอกเข้ามาแสดงพฤติกรรม

จาบจ้วงสถาบัน	เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้	เหตุการณ์

วันน้ันท�เพ่ือขับไล่ให้ออกมหาวิทยาลัย	 ไม่ได้มี

เจตนาท่ีจะยัว่ยหุรอืใช้ความรนุแรง	พวกเราพร้อม

ต่อสู้เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิตามกฎหมาย	 จะไม่

ใช้วิธีการแบบกลุ่มคณะราษฎร	เอามวลชนไปปิด

ล้อม	สน.ประชาชื่น

นายกฯ ลงนามร่าง พ.ร.บ.ฯ  
ออกสียงประชามติ ชงรัฐสภาถกแก้ รธน.

วันที่	4	พฤศจิกายน	2563	นายอนุชา	บูรพ

ชัยศร	ีโฆษกประจ�ส�นักนายกรฐัมนตรี	เปิดเผย

หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระ

ราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	 พ.ศ.	

....		พร้อมด้วยบนัทึกหลักการและเหตผุล	บนัทึก
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วิเคราะห์	สรุปสาระส�คัญ	และเอกสารเกี่ยวกับ

การด�เนินการตามมาตรา	77	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 ถึงประธานรัฐสภา	 เพื่อ

ให้น�เสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนต่อ

ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การออกเสียงประชามติ	 พ.ศ.	 ....	 มีเจตนา

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริง	 ประชาชน

สามารถแสดงเจตจ�นงผ ่านการออกเสียง

ประชามติ	ทั้งกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

และการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพ่ือหาข้อยุติ

ในประเด็นปัญหาที่มีความส�คัญ	อันเป็นสิทธิขั้น

พ้ืนฐานท่ีได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

กกต. ย�้า ส.ส.-ส.ว. ช่วยหาเสียง อบจ.ผิด
วินัย-อาญา

วันที่	4	พฤศจิกายน	2563	นายแสวง	บุญ

มี	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

(กกต.)	กล่าวช้ีแจงการจดัการเลือกตัง้สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(ส.อบจ.)	และนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (นายก	 อบจ.)	 ว่า	

การเลือกตัง้	อบจ.ครัง้น้ี	มผีูส้มคัรค่อนข้างคกึคกั	

เน่ืองจากว่างเว้นจากการเลือกตัง้มาถงึ	8	ปี	และ

เป็นการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่	 ท�ให้มีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างจดัการเลือกตัง้	รวมท้ังกฎ

ระเบยีบต่างๆ	ซึง่ในการเลือกตัง้ท่ีจะมข้ึีน	หากไม่มี

การร้องเรียน	กกต.	ก็จะประกาศผลภายใน	30	

วัน	แต่ถ้ามเีร่ืองร้องเรยีนกจ็ะประกาศภายใน	60	

วัน	 โดยไม่ตัดสิทธิ	 กกต.	 ในการพิจารณาเรื่อง

ทุจริตที่มีอยู่

“ส่วนในเรื่องของการหาเสียง	 กกต.	 ได้มี

มติห้ามข้าราชการการเมือง	 ส.ส.	 ส.ว.	 เจ้า

หน้าท่ีอ่ืนของรัฐไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วย

ผู้สมัครได้	 ถ้ามีผู้ฝ่าฝืนแม้กฎหมายจะก�หนดให้	

ผอ.กกต.	 เพียงสั่งระงับการกระท�นั้น	แต่ในเชิง

ผลของคดีอาญา	ทาง	กกต.	สามารถใช้อ�นาจ

ตามรฐัธรรมนูญในการด�เนินการสืบสวนไต่สวน	

เพ่ือให้การเลือกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเท่ียงธรรม	

ซึ่งในทางคดีอาญาบทบัญญัติของมาตรา	 34	

กฎหมายท้องถิน่ถกูเขียนไว้ในระเบยีบการหาเสียง

ท้องถิ่น	ข้อ	18	ที่ออกตามมาตรา	66	ผู้ฝ่าฝืนจะ

ต้องได้รบัโทษตามมาตรา	129	คอืจ�คกุไม่เกนิ	6	

เดือน”	นายแสวง	กล่าว

นายแสวง	 กล่าวอีกว่า	 ต�แหน่งของเจ้า

หน้าท่ีอ่ืนของรฐั	ทาง	กกต.	จะยดึตามค�วินิจฉยั

ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีวางบรรทัดฐานไว้ว่าต้อง	

1.	 ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย	2.	มี

อ�นาจหน้าท่ีด�เนินการหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็น

ไปตามที่กฎหมายก�หนด	และปฏิบัติงานประจ�	

3.	อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก�กับดูแลของรัฐ	4.	

มีเงินเดือนค่าจ้าง	ค่าตอบแทนตามกฎหมาย	ซึ่ง

จะต้องมอีงค์ประกอบครบท้ัง	4	ข้อ	หากมไีม่ครบ

จะไม่ถอืว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรฐั	แต่อย่างผูช่้วย	

ส.ส.	เข้าองค์ประกอบทั้งหมด	จึงไม่สามารถที่จะ

ไปช่วงหาเสียงหรือลงสมัครได้

ส่วนถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 หากใช้เวลา

ราชการไปช่วยหาเสียงจะผดิฐานละท้ิง	หรอืทอด

ท้ิงหน้าท่ีราชการ	หรอืมคีวามผดิฐานไม่เป็นกลาง	

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งทั้ง	 2	 อย่างจะถือเป็น

ความผดิทางวินัย	แต่ถ้าเป็นการใช้ต�แหน่งหน้าท่ี

ไปช่วย	ก็จะผิดมาตรา	69	ของ	พ.ร.บ.เลือกตั้ง

ท้องถิ่น

ส่วนพรรคการเมือง	 กฎหมายไม่ได้ห้ามที่จะ

สนับสนุนหรือส่งผู้สมัคร	 โดยมาตรา	 87	 ของ	

พ.ร.บ.พรรคการเมือง	 ก�หนดให้พรรคสามารถ

ใช้จ่ายเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกพรรค

ได้	 ถ้าพรรคส่งผู ้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น	 ก็

สามารถท่ีจะออกเงินค่าใช้จ่ายให้ได้	 รวมท้ังผู้

สมัครสามารถใช้โลโก้พรรคหาเสียงได้	 ส่วนผู้

สมัครบางคนท่ีเคยเป็นอดีตท่ีปรึกษารัฐมนตร	ี

สามารถน�ต�แหน่งดงักล่าวไปหาเสียงได้	ดงัน้ัน	

พรรคการเมืองหากจะสนับสนุนผู้สมัครรับเลือก

ตั้งต้องท�ให้ถูกท้ังกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมาย

พรรคการเมืองด้วย
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นายแสวง	ยังกล่าวว่า	ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง

จะต้องได้คะแนนโหวตสูงสุด	และต้องได้มากกว่า

คะแนนของผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด	 หากได้

คะแนนน้อยกว่าต้องจดัการเลือกตัง้ใหม่	ท้ังน้ี	ใน

กรณมีผีูส้มคัรน้อยกว่าหรอืเท่ากบัจ�นวนสมาชิก

สภาท้องถิน่พึงม	ีผูช้นะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	 10	 ของจ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งน้ัน	 และมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือก

ผู้ใด

“ส่วนเรื่องของการให้ทรัพย์สิน	 หรือเงิน

ซองงานบุญต่างๆ	 กกต.	 ยึดหลักเพ่ือการปฏิรูป

ทางการเมืองมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ	2540	ว่า	ไม่

ว่าจะให้กี่บาท	แก่ตัวคน	มูลนิธิ	วัด	หรือให้ตาม

ประเพณีปกตินิยม	ถือว่ามีความผิด	และส่งศาล

ด�เนินคดทุีกราย	และยงัคงยดึมาตรฐานน้ี	ไม่ว่า

ศาลจะพิจารณาอย่างไรกต็าม”	นายแสวง	กล่าว

1 ล้านร้านค้าเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง

วันที่	 7	พฤศจิกายน	2563	นางสาวรัชดา	

ธนาดิเรก	รองโฆษกประจ�ส�นักนายกรัฐมนตรี	

เปิดเผยว่า	โครงการคนละครึง่	ได้รบัเสียงตอบรบั

เป็นอย่างดจีากท้ังประชาชนและร้านค้า	สามารถ

ลดภาระค่าใช้จ่ายประจ�วันของประชาชน	 เงิน

สะพัดในชุมชน	เจ้าของร้านค้า	หาบเร่	แผงลอย	

รถเข็น	ต่างกม็รีายได้เพ่ิมข้ึน	และการใช้จ่ายผ่าน

แอปพลิเคชันก็สะดวก

ณ	วันที่	6	พฤศจิกายน	2563	มีร้านค้าลง

ทะเบยีนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า	5.23	แสนร้าน

ค้า	และมผีูใ้ช้สิทธิแล้วจ�นวน	7.1	ล้านคน	โดยมี

ยอดการใช้จ่ายสะสม	7,629	ล้านบาท	แบ่งเป็น

เงินที่ประชาชนจ่าย	3,888	ล้านบาท	และภาค

รัฐร่วมจ่ายอีก	3,741	ล้านบาท	ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย	

216	บาทต่อครั้ง	โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสม

มากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	

สงขลา	 นครศรีธรรมราช	 สุราษฎร์ธานี	 และ

เชียงใหม่	ตามล�ดับ

ปชช. ปลื้มโครงการรัฐ -แนะแก้ว่างงาน- 
คุมราคาสินค้า

วันท่ี	 9	 พฤศจิกายน	 2563	 รายงานข่าว

จากท�เนียบรัฐบาล	แจ้งว่า	ในการประชุมคณะ

รัฐมนตรี	 (ครม.)	วันที่	 10	พฤศจิกายน	2563	

นายพุทธิพงษ์	 ปุณณกันต์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัล	 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 จะ

รายงานผลส�รวจความคดิเห็นของประชาชนต่อ

การบริหารงานของรัฐบาล	 2563	 (ครบ	 1	 ปี)	

ซึ่งเป็นการส�รวจและสอบถามประชาชนเกี่ยว

กับนโยบายหลักของรัฐบาล	 โดยกลุ่มเป้าหมาย

คือประชาชน	อายุ	 18	ปี	ขึ้นไปจากทั่วประเทศ	

6,970	คน	ระหว่างวันท่ี	 1-15	สิงหาคมที่ผ่าน

มา	ผลส�รวจมีดังนี้

1.	 การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล	

พบว่าประชาชนร้อยละ	 78.6	 ติดตามข้อมูล

ข่าวสารของรฐับาลจากแหล่งข้อมลูทางโทรทัศน์	

มากที่สุด	รองลงมา	ได้แก่	เว็บไซต์	เฟซบุ๊ก	และ

ไลน์	ขณะที่ประชาชนร้อยละ	21.4	ไม่ได้ติดตาม

ข้อมลูข่าวสาร	โดยให้เหตผุลว่าไม่สนใจ	ไม่มเีวลา	

ไม่ว่าง	และไม่ชอบ

2.	 ความพึงพอใจภาพรวมต่อการด�เนิน

งานของรัฐบาล	พบว่าประชาชนพึงพอใจ	ระดับ

มากถึงมากที่สุด	ร้อยละ	33.4	ระดับปานกลาง	

48.0	 นโยบายท่ีประชาชนพึงพอใจมาก-มาก

ที่สุด	5	อันดับแรก	โครงการบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ	 การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-

19	โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-6	ปี	

นโยบายเจบ็ป่วยฉกุเฉนิวิกฤต	ิมสิีทธิทุกท่ี	(UCEP)	

และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระ

ทบจากภัยแล้ง

3.	 เรื่องที่ชุมชน	 หมู่บ้านได้รับความเดือด

ร้อน	ได้แก่	คนในชุมชนว่างงาน	ไม่มอีาชีพมัน่คง	

ร้อยละ29.9	สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง	ค่า

ครองชีพสูง	ร้อยละ	18.7	สินค้าเกษตรราราตกต�า่	

ต้นทุนการผลิตสูง	 ร้อยละ	 18.0	 ภัยธรรมชาต	ิ

ร้อยละ	17.7	ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ7.3
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4.	 เรื่องท่ีต้องการให้รัฐบาลให้ความช่วย

เหลือ	ตามล�ดับ	ได้แก่	ปัญหาว่างงาน	ควบคุม

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มรีาคาแพง	ปัญหา

ราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	จัดหาแหล่งน�้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภค	และแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	จัด

สวัสดิการของรัฐให้เพียงพอและครอบคลุมทุก

พื้นที่

5.	ความเช่ือมัน่ต่อรฐับาล	พบว่า	ประชาชน

เช่ือมัน่รัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ	ระดบั

มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	29.8	เชื่อมั่นปานกลาง	

ร้อยละ	48.7	เชื่อมั่นน้อยและน้อยที่สุด	ร้อยละ	

18.4	ไม่เชื่อมั่นร้อยละ	3.1

ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	จากส�นักงาน

สถิติแห่งชาติ	(สสช.)	ดังนี้	

1.	 รัฐบาลควรช่วยเหลือกลุ่มคนตกงาน	

ว่างงาน	ด�เนินการเชิงรุกระดับชุมชน	หมู่บ้าน	

เช่น	 จ้างงานช่ัวคราว	 หาตลาดรองรับสินค้า

ของชุมชน	จัดอบรมวิชาชีพ	ส่งเสริมให้ชาวบ้าน

มีอาชีพมั่นคงและพ่ึงพาตนเองได้	 โดยเฉพาะใน

กลุ่มอาชีพอิสระ	 ท่ีไม่มีสวัสดิการด้านแรงงาน	

เช่น	เกษตรกร	ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

2.ควรช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพ	

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	ได้แก่	ควบคุมราคา

สินค้าอุปโภคบริโภค	และลดค่าสาธารณูปโภค

3.	ควรช่วยเหลือเกษตรกร	ในการประกอบ

อาชีพ	เช่น	แก้ปัญหาราคาสินค้าตกต�า่	หาตลาด

รองรับท้ังในและต่างประเทศ	 พยุงราคาสินค้า

เกษตร	และให้ความรู้เกี่ยวกับการท�เกษตรสมัย

ใหม่	(สมาร์ท	ฟาร์มเมอร์)

ปชช. ห่วงไทยเสียเปรียบชาติมหาอ�านาจ  
เข้ามาโกยผลประโยชน์

วันท่ี	 13	 พฤศจิกายน	 2563	 ส�นักวิจัย 

ซูเปอร์โพล	 (SUPER	 POLL)	 น�เสนอผลส�รวจ

ภาคสนาม	 เร่ือง	 “ชาติมหาอ�นาจ	 กับ	 การ

ครอบง�ไทย”	 กรณีศึกษาประชาชน	 จ�นวน	

1,743	 ตัวอย่าง	 ด�เนินโครงการระหว่างวันท่ี	 

5	-	12	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา

เมือ่ถามถงึ	ความเสียเปรยีบของประเทศไทย

ในอดีตจากการค้าธุรกิจระหว่างประเทศกับชาติ

มหาอ�นาจ	 เช่น	 การท�ทัวร์ศูนย์เหรียญ	 และ

ปัญหาขยะพิษ	พบว่า	ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ	85.6	

ระบุว่า	 ประเทศไทยเสียเปรียบในอดีตท่ีผ่านมา	

ขณะท่ี	 ร้อยละ	 14.4	 ระบุ	 ประเทศไทยไม่เสีย

เปรียบ

เมื่อถามถึงความเสียเปรียบของประเทศไทย

ในปัจจุบัน	จากการค้าธุรกิจระหว่างประเทศกับ

ชาติมหาอ�นาจ	 เช่น	 การใช้นอมินีคนไทยเกิด

ศูนย์การค้าใหม่ๆ	 ในรูปแบบต่างๆ	 ท้ังในระบบ

ออนไลน์และออฟไลน์	พบว่า	ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ	84.7	ระบุ	ประเทศไทยเสียเปรียบในปัจจุบัน

นี้	ขณะที่	ร้อยละ	15.3	ระบุ	ประเทศไทยไม่เสีย

เปรียบ

เมื่อถามถึงความเสียเปรียบของประเทศไทย

ในอนาคต	 จากการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ

กับชาติมหาอ�นาจ	 ในโครงการลงทุนแสวงหา

ผลประโยชน์และทรัพยากรลุ่มแม่น�้าโขง	 พบว่า	

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	88.2	ระบุ	ประเทศไทยจะ

เสียเปรียบในอนาคต	 ขณะท่ีร้อยละ	 11.8	 ระบุ

ประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ

ผลส�รวจยงัระบวุ่า	เมือ่ถามถงึความน่ากลัว

ของชาตมิหาอ�นาจ	ในการใช้โครงการหน่ึงแถบ

หนึ่งเส้นทาง	(One	Belt	One	Road)	ครอบง�

ประเทศไทยให้เสียเปรียบ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ	84.2	ระบุ	น่ากลัว	ขณะที่ร้อยละ	15.8	

ระบุไม่น่ากลัว

เมื่อถามถึงการรับรู้ความช่วยเหลือจากชาติ

มหาอ�นาจต่อประเทศไทย	 เช่น	 ลดอุปสรรคท่ี

กีดกันประเทศไทยจากการค้าระหว่างประเทศ	

ช่วยลดมลพิษ	 ช่วยลดขยะพิษและช่วยฟื ้นฟู

คณุภาพชีวิตคนไทยท่ีเสียไป	พบว่า	ส่วนใหญ่หรอื

ร้อยละ	68.4	ระบวุ่า	ไม่เคยได้ยนิความช่วยเหลือ

จากชาติมหาอ�นาจ	ขณะที่	ร้อยละ	31.6	ระบุ

ว่า	เคยได้ยิน
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ดร.นพดล	 กรรณิกา	 ผู้อ�นวยการส�นัก

วิจัยซูเปอร์โพล	 กล่าวว่า	 คนไทยส่วนใหญ่รู้สึก

ประเทศไทยเสียเปรียบชาติมหาอ�นาจท้ังใน

อดีต	 ปัจจุบัน	 และอนาคต	 จากอิทธิพลของ

ชาติมหาอ�นาจท่ีเข ้ามาท�ธุรกิจการค ้าใน

ประเทศไทย	เช่น	ทัวร์ศูนย์เหรียญ	ขยะพิษ	และ

การใช้นอมินีคนไทย	 ลงทุนเปิดศูนย์การค้าใหม่

ตามพ้ืนท่ีต่างๆ	 แต่คนไทยแทบไม่รับรู้ประโยชน์

อะไรจากการลงทุนเหล่านั้น

นอกจากน้ี	 ท่ีน่าเป็นห่วงคือการกอบโกย

ผลประโยชน์ชาติไทยไปจากโครงการลงทุนใน

ลุ่มแม่น�้าโขง	 และโครงการหน่ึงแถบ	 หน่ึงเส้น

ทาง	(One	Belt	One	Road)	ที่น่ากลัวถึงความ

สูญเสียสมบัติชาติไทยไปท่ีอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่า

ความวุ่นวายจากขบวนการมอ็บการเมอืงในเวลา

น้ี	 ท่ีรัฐบาลและประชาชนคนไทยทุกคนต้องตื่น

รู้	และเฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์ชาติให้พ้นการ

ครอบง�ของชาติมหาอ�นาจท่ีก�ลังแทรกซึมเข้า

มาในรูปแบบต่างๆ	ที่คนไทยไม่ทันระวังตัว

ไทยลงนามอาร์เซ็ป เขตค้าเสรีใหญ่สุดในโลก 

วันที่	 15	พฤศจิกายน	นายจุรินทร์	ลักษณ

วิศิษฎ์	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์	 เปิดเผยภายหลังเสร็จส้ินการ

ประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดบัภูมภิาค	(Regional	Comprehensive	Eco-

nomic	Partnership:	RCEP)	ครัง้ท่ี	4	ผ่านระบบ

การประชุมทางไกล	ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้า

ภาพจดัข้ึนในวันเดยีวกนัน้ีว่า	การประชุมครัง้น้ีถอื

เป็นการประกาศความส�เร็จครั้งประวัติศาสตร์

ของการเจรจาความตกลงอาร์เซป็	หลังจากมกีาร

เจรจามานานเกือบ	8	ปี	ซึ่งช่วยสนับสนุนให้	15	

ชาติสมาชิก	ประกอบด้วย	อาเซียน	10	ชาติ	จีน	

ญี่ปุ่น	เกาหลี	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	มีการ

เปิดเสรีการค้าและการลงทุนท่ีครอบคลุม	 เป็น

ไปตามกฎกติกาของโลก	 ท�ให้เกิดการจ้างงาน

และสร้างรายได้ให้กับประชาชน	 ตลอดจนเป็น

เครื่องมือส�คัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือ

กับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ท้ังน้ี	 ความตกลงอาร์เซ็ปเป็นเขตการค้าเสรี

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก	 โดยข้อมูลทางการค้า

ในปี	2562	ความตกลงอาร์เซ็ปครอบคลุมตลาด

ที่มีประชากรรวมกัน	2,200	ล้านคน	หรือเกือบ	

30%	ของประชากรโลก	มีจีดีพีรวมกันกว่า	26.2	

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 หรือประมาณ	 817.7	

ล้านล้านบาท	มีสัดส่วน	30%	ของจีดีพีโลก	และ

มีมูลค่าการค้ารวมกว่า	10.4	ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐ	หรือประมาณ	326	ล้านล้านบาท

นายจรุนิทร์	กล่าวอีกว่า	ภายหลังการลงนาม

ดังกล่าวแล้ว	 เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ	 ผู้

น�อาร์เซ็ปได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง

เร่งกระบวนการภายในส�หรับให้สัตยาบันเพ่ือให้

ความตกลงมีผลใช้บังคับโดยเร็ว	 ซึ่งความตกลง

จะมีผลใช้บังคับเมื่อสมาชิกอาเซียน	 6	 ประเทศ

และประเทศคูเ่จรจา	3	ประเทศให้สัตยาบนัความ

ตกลง	 ขณะเดียวกัน	 สมาชิกอาร์เซ็ปยังคงเปิด

โอกาสให้อินเดียกลับมาเข้าร่วมความตกลงใน

ฐานะท่ีเป็นสมาชิกดัง้เดมิ	และมบีทบาทส�คญัใน

การเจรจาอาร์เซ็ปตั้งแต่ปี	2555

“ความตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยเสริมสร้างความ

เป็นแกนกลางของอาเซียนในเวทีระดับภูมิภาค	

และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการเปิดเสรี

การค้าสินค้า	การบรกิาร	และการลงทุน	อีกท้ังมี

การเพ่ิมความร่วมมอืในด้านต่างๆ	มากยิง่ข้ึนจาก

เอฟทีเอของอาเซียนกับคู่เจรจาท่ีมีอยู่ก่อนหน้า	

เช่น	พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์	ทรพัย์สินทางปัญญา	

การแข่งขันทางการค้า	ตลอดจนมเีรือ่งใหม่ๆ	อาทิ	

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	หรือเอสเอ็มอี	

การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ	 ซึ่งจะสร้างโอกาสครั้ง

ใหญ่ให้กบัธุรกจิในภูมภิาคได้”	นายจรุนิทร์	กล่าว

ซูเปอร์โพลล์เผย ปชช. หนุน‘บิ๊กตู่’อยู่ต่อ 

วันที่	15	พฤศจิกายน	2563	ผศ.ดร.นพดล	

กรรณิกา	 ผู ้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล	

(SUPER	 POLL)	 น�เสนอผลส�รวจความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีต่อโครงการคนละครึ่งของ

รัฐบาล	 ในประเด็น	 “คนละครึ่ง	 พ่ึงได้”	 กรณี
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ศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศจ�นวน	

1,121	 ตัวอย่าง	 ด�เนินโครงการระหว่างวันท่ี	 

11-14	พฤศจิกายน

โดยประเด็นท่ีสอบถามประชาชนถึงความ

เห็นเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง	พบว่า	ส่วนใหญ่

มากถึงร้อยละ	93.6	ระบุ	ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ	

เจ้าของร้านค้ารายย่อยพ่ึงได้	 รองลงมาร้อยละ	

90.6	ระบุ	คนคิด	ออกแบบโครงการคนละครึ่ง

เก่ง	 ร้อยละ	 89.8	 ระบุ	 เดินตลาดเห็นคนจับ

จ่ายใช้สอยมีความสุข	รักประเทศไทย	รักรัฐบาล

มากขึ้น	ร้อยละ	89.8	ระบุ	โครงการคนละครึ่ง	

ท�ประชาชนคุ้นเคยใช้แอพพลิเคช่ัน	 และดิจิทัล

มากข้ึน	 ร้อยละ	 89.6	 ระบุ	 รัฐบาลควรจัดให้

มีโครงการอีกช่วงปีใหม่	 เพ่ือขยายโอกาสให้ชาว

บ้านและบริษทัร้านค้ามากข้ึน	นอกจากน้ี	ร้อยละ	

89.3	เห็นว่าช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ	ลดความเดอืด

ร้อน	ประชาชนพ่ึงได้	และร้อยละ	85.8	ระบ	ุช่วย

ท�ให้ประชาชนมีวินัยในการออมและใช้จ่ายเงิน

ผลส�รวจความเห็นของซูเปอร์โพลยังพบ

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกว่า	 ท้ังกลุ่มเยาวชนและ

ไม่ใช่เยาวชนส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์	จันทร์โอชา	อยู่ต่อ	ถ้ามีโครงการช่วย

เหลือประชาชนแบบน้ีออกมาต่อเน่ืองส่วนใหญ่

มากถึงร้อยละ	90.5	ของกลุ่มเยาวชน	และรอง

ลงมาในกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีไม่ใช่เยาวชนร้อยละ	

89.8	 สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์	 จันทร์

โอชา	 อยู่ต่อ	 ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชน

แบบนี้ออกมาต่อเนื่อง

เช่นเดยีวกบักลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรายได้	เงิน

เดือนส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ	์

จันทร์โอชา	 อยู ่ต่อ	 ถ้ามีโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนแบบน้ีออกมาต่อเน่ือง	 โดยร้อยละ	

88.0	ของคนที่มีรายได้เงินเดือนต�่ากว่า	15,000	

บาท	 ร้อยละ	 91.7	 ของคนท่ีมีรายได้เงินเดือน

ระหว่าง	 15,000-30,000	บาท	และส่วนใหญ่

ร้อยละ	 83.5	 ของคนท่ีมีรายได้เงินเดือนเกิน	

30,000	 บาทข้ึนไป	 สนับสนุนรัฐบาล	 พลเอก

ประยุทธ์	จันทร์โอชา	อยู่ต่อ	ถ้ามีโครงการช่วย

เหลือประชาชนแบบนี้ออกมาต่อเนื่อง

ผอ.ส�นักวิจัยซูเปอร์โพลระบุด้วยว่า	 จาก

การสอบถามความเห็น	 ถ้าวันน้ีเป็นวันเลือกตั้ง	

จะเลือกพรรคการเมืองใด	 เปรียบเทียบระหว่าง

ก่อนและหลังโครงการคนละคร่ึง	พบประเดน็ท่ีน่า

สนใจว่า	 คนจะเลือกพรรคพลังประชารัฐเพ่ิมสูง

ข้ึนจากร้อยละ	10.9	ก่อนโครงการคนละครึง่	มา

อยู่ที่ร้อยละ	27.7	หลังโครงการคนละครึ่ง	ขณะ

ท่ีคนจะเลือกพรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกต่างกันคือ	

ร้อยละ	5.7	ก่อนโครงการฯ	และร้อยละ	5.8	หลัง

โครงการฯ	ท่ีน่าเป็นห่วงคอื	คนจะเลือกพรรคเพ่ือ

ไทยลดลงจากร้อยละ	9.3	ก่อนโครงการฯ	มาอยู่

ที่ร้อยละ	2.5	หลังโครงการฯ	และพรรคก้าวไกล	

(อนาคตใหม่เดิม)	 ลดลงจากร้อยละ	 13.0	 ก่อน

โครงการฯ	 มาอยู่ที่ร้อยละ	 2.1	 หลังโครงการฯ	

ขณะท่ีคนจะเลือกพรรคอะไรก็ได้ท่ีเป็นการเมือง

ใหม่แท้จริง	ลดลงจากร้อยละ	59.6	มาอยู่ที่ร้อย

ละ	 16.8	 แต่คนท่ีตอบอ่ืนๆ	 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	

1.5	มาอยู่ที่ร้อยละ	45.1

“ผลโพลคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า	โครงการคนละครึง่	

ของรัฐบาล	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ก�ลัง

ได้ใจกลุ่มคนรายได้น้อยและคนท่ีเริม่ท�งานระยะ

แรกของชีวิต	และยังได้ใจกลุ่มเยาวชนและผู้ไม่ใช่

เยาวชนอีกด้วย	 เพราะเป็นการตอบโจทย์ตรง

เป้าอย่างหน่ึงของประชาชน	 ท่ีก�ลังรอการช่วย

เหลือ	ลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน

ในเรื่องปากท้องที่ต้องมาอันดับแรก”	 ผอ.ซูเปอร์

โพลกล่าว

และว่าโครงการคนละครึ่ง	 ก�ลังเป็นท่ีนิยม

ของประชาชนและเกิดผลกระตุ้นเศรษฐกิจท�ให้

ประชาชนทั่วไป	ร้านค้ารายย่อย	ผู้ประกอบการ

ขนาดใหญ่ขึ้นไป	พึ่งได้	ส่งผลท�ให้ฐานสนับสนุน

รัฐบาล	 พลเอกประยุทธ์	 เพ่ิมสูงข้ึน	 และส่งผล

ท�ให้ถ้าวันน้ีเป็นวันเลือกตั้ง	 พรรคพลังประชา

รัฐจะกลายเป็นพรรคอันดับหน่ึงมากกว่าพรรค

อ่ืน	ท่ีอาจเป็นเพราะเกีย่วข้องกบัเหตปัุจจยัท่ีท�ให้

ประชาชนส่วนใหญ่เล็งเห็น	ว่าเป็นพรรคท่ีจะก่อให้

เกิดความวุ่นวาย	ซ�้าเติมเศรษฐกิจ	ซ�้าเติมวิกฤติ

โควิด-19	 และซ�้าเติมความเดือดร้อนทุกข์ยาก

ของประชาชน
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ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวด้วยว่า	 อย่างไรก็ตาม	

ข้อควรปรับปรุงในโครงการคนละครึ่ง	 คือ	 ควร

ขยายเวลาออกไปอีก	ท�ต่อเน่ืองกระตุน้เศรษฐกจิ	

ควรมีระบบให้ค�ปรึกษาตลอด	24	ชั่วโมง	อาจ

ใช้ทั้งคนจริง	 หรือ	 มนุษย์บอต	 (Bot)	 คอยตอบ

ค�ถาม	 ช่วยเหลือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลักษณะ	

Live	Chat	ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ	

ร้านค้ารายย่อย	เพ่ือเสรมิความพึงพอใจได้มากข้ึน

พรรคฝ่ายค้านมีมติรับร่างแก้ รธน. 
 ทั้ง 7 ฉบับ 

16	 พฤศจิกายน	 2563	 นายสมพงษ ์	

อมรวิวัฒน์	 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย	 แถลงผลการ

ประชุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านว่า	 ท้ัง	 6	 พรรค

มีมติรับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญท้ัง	 7	 ร่าง	

ซึ่งในส่วนร่างของไอลอว์ท่ีหลายฝ่ายมองว่ามี

ปัญหาหลายประเด็น	 ฝ่ายค้านมองว่าการน�

เสนอกฎหมายของประชาชนถือเป็นกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างหน่ึง	 และมีความ

เห็นสอดคล้องในหลักการเช่นเดยีวกบัร่างของฝ่าย

ค้านและรัฐบาลว่า	รฐัธรรมนูญมปัีญหาจะต้องได้

รับการแก้ไข	โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ	(ส.ส.ร.)	

มายกร่างแก้ไข	ที่ส�คัญคือ	ร่างของไอลอว์	ไม่มี

ประเด็นใดขัดต่อหลักกฎหมาย	ดังนั้น	ต้องรับฟัง

เสียงของประชาชนเป็นหลัก	และพร้อมสนับสนุน

ร่างของไอลอว์	เช่นเดียวกับอีก	6	ร่าง

ม็อบล้อมรัฐสภา ปะทะเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
วันที่	 17	พฤศจิกายน	2563	ที่รัฐสภา	 ใน

ขณะท่ีก�ลังมกีารประชุมร่วมกนัของรฐัสภา	ครัง้

ท่ี	1	(สมยัสามญัประจ�ปีครัง้ท่ีสอง)	มวีาระส�คญั	

คือ	การพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักการร่าง

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจ�นวน	7	ฉบับ	เฉพาะ

ล�ดบัท่ี	1-6	เป็นการรบัทราบรายงานการศึกษา

ก่อนลงมติ	ส่วนล�ดับที่	 7	 เป็นร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย	แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	...)	

พุทธศักราช	....	(ยกเลิกมาตรา	65	มาตรา	88	

มาตรา	203	มาตรา	217	มาตรา	270	มาตรา	

272	มาตรา	275	และมาตรา	279	ยกเลกิหมวด	

16	แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	142	มาตรา	159	วรรค

แรก	มาตรา	162	วรรคแรก	มาตรา	252	วรรค

สอง	 มาตรา	 256	 และมาตรา	 269	 และเพิ่ม

หมวด	17	ที่	นายจอน	อึ๊งภากรณ์	กับประชาชน

ผูม้สิีทธิเลือกตัง้	จ�นวน	98,041	คน	เป็นผูเ้สนอ

การประชุมในวันน้ีใช้เวลาอภิปรายประมาณ	

15	 ช่ัวโมง	 ซึ่งในระหว่างน้ันเจ้าหน้าท่ีต�รวจได้

ปิดถนนทุกด้าน	 และน�แผงเหล็ก	 มาวางกั้นฝั่ง

ถนนท้ังสองรอบอาคารรฐัสภา	รวมท้ังมรีถฉดีน�า้

แรงดันสูงจอดอยู่	2	คันใกล้กับเต็นท์อ�นวยการ	

เพื่อรับมือการชุมนุมของ	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มไทย

ภักด	ีกลุ่มการเมอืงภาคประชาชน	และกลุ่มคณะ

ราษฎร	ที่นัดรวมตัวชุมนุมในเดียวกัน

ประชาชนสวมเ ส้ือ เห ลืองจากจั งห วัด

สมุทรปราการ	 และตัวแทนกลุ่มคนรักสถาบันฯ

จากหลากหลายกลุ่ม	ได้เดนิขบวนกนัมาทยอยปัก

หลักท่ีแยกเกียกกาย	 ประกาศจุดยืนคัดค้านการ

แก้รัฐธรรมนูญ	และให้ก�ลังใจ	พลเอกประยุทธ์	

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม

ขณะเดยีวกนักลุ่มไทยภักด	ีน�โดย	นพ.วรงค์	

เดชกิจวิกรม	 พร้อมด้วยมวลชนสวมใส่เส้ือสี

เหลือง	 เดินทางรวมตัวกันเพ่ือเตรียมยื่นหนังสือ

คดัค้านการแก้รฐัธรรมนูญต่อประธานสภา	แต่ไม่

สามารถเข้าไปถงึตวัอาคารรัฐสภาได้	ทางรฐัสภา

ต้องส่งตัวแทนออกมารับหนังสือ

นายจอน	 อ้ึงภากรณ์	 ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอ

กฎหมาย	 ฉบับไอลอว์	 ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา

ว่า	ขณะนี้ประเทศไทยก�ลังเปลี่ยนแปลง	คนรุ่น

ใหม่รอไม่ได้	 เพราะต้องการเห็นประเทศไทยเป็น

ประชาธิปไตย	 จึงรวบรวมรายช่ือกันเสนอร่าง

กฎหมายฉบับนี้	

นายยิง่ชีพ	อัชฌานนท์	ผูจ้ดัการไอลอว์	กล่าว

ว่า	การเสนอร่างแก้ไขรฐัธรรมนูญ	มคีวามฝัน	5	

ข้อ	ประกอบด้วย	1.	เราฝันว่าจะมีการปกครอง

ท่ีประชาชนเลือกนายกรฐัมนตรแีละผูน้�ประเทศ
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ได้	อย่างน้อยด้วยการเลือกทางอ้อมผ่านสมาชิก

รัฐสภาที่มาจากประชาชน	2.	เราฝันว่าจะได้อยู่

ในประเทศท่ีรัฐบาลโปร่งใสและถูกตรวจสอบได้	

โดยมีองค์กรเข้ามาตรวจสอบโดยตรง	 ซึ่งมีท่ีมา

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	 3.	 เราฝันว่าจะอยู่ใน

ประเทศที่ประชาชนก�หนดอนาคตของตัวเอง	ผู้

สมคัรเลือกตัง้ต้องแถลงนโยบายว่าจะพาประเทศ

ไปทางไหนและให้ประชาชนเลือก	4.	เราฝันว่าจะ

อยูใ่นประเทศท่ีกระบวนการยตุธิรรมเท่าเทียมกนั	

โดยไม่มีการยกเว้นความผิดให้กับใคร	5.	เราฝัน

ว่าจะอยู่ในกติกาสูงสุดท่ีรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ี

เขียนข้ึนโดยประชาชน	โดยคนท่ีจะมาท�จะยดึโยง

จากประชาชนทุกคนภายใต้บรรยากาศท่ีปลอดภัย

หลังการประชุมในวันแรกส้ินสุด	 เจ้าหน้าท่ี

รัฐสภาได้น�	ส.ว.	และ	ส.ส.	รวมทั้งเจ้าหน้าที่

รัฐสภาอพยพเพ่ือลงเรือท่ีท่าเรือเกียกกายเพ่ือ

หลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มม็อบ	 โดยใช้เส้น

ทางเดนิทางด้านข้างและด้านหลัง	เน่ืองจากเกรง

จะไม่ปลอดภัยจากการชุมนุมท่ีมีแนวโน้มจะเกิด

ความรุนแรง	โดยมเีจ้าหน้าท่ีต�รวจ	คอยอ�นวย

ความสะดวกบริเวณท่าเรือ

อย่างไรก็ตามท่ีแยกเกียกกายกลุ่มผู้ชุมนุม

ฝ่ายราษฎรได้เผชิญหน้ากับแนวกั้นร้ังลวดหนาม

ของต�รวจม็อบราษฎรฝ่าแนวกั้นส�เร็จ	และปา

ขวดน�า้ใส่เจ้าหน้าท่ีต�รวจ	มวลชนส่วนหน่ึงเข้าไป

รุมรถกระบะของเจ้าหน้าท่ีต�รวจ	 และอีกส่วน

หน่ึงว่ิงกรูเข้ามาปะทะกลุ่มเส้ือเหลือง	 โดยขว้าง

ปาขวดน�้าและสิ่งของใส่กัน	

20.	 40	น.	นายพริษฐ์	 ชิวารักษ์	 แกนน�

คณะราษฎร	 ประกาศชัยชนะและยุติการชุมนุม	

พร้อมนัดเจอกันใหม่วันที่	18	พฤศจิกายน	ที่แยก

ราชประสงค์	เวลา	16.00	น.	

ศูนย์เอราวัณ	 กรุงเทพมหานคร	 รายงานผู้

บาดเจบ็จากเหตปุะทะการชุมนุมท่ีเกยีกกาย	รอบ

รัฐสภา	 ในวันท่ี17	 พฤศจิกายน	 ว่ามีผู้บาดเจ็บ

รวม	 55	 คน	 โดยได้รับบาดเจ็บจากแก๊สน�้าตา	

32	คน	ถูกยิง	6	คน	มีอาการป่วยขณะชุมนุม	4	

คน	และบาดเจ็บอื่นๆ	13	คน	กระจายรักษาตัว

ตามโรงพยาบาลต่างๆ	ในกทม.	

นักวิชาการชี้ 6 เหตุผล  
ไม่รับร่างแก้ไข รธน. ไอลอว์

17	พฤศจิกายน	2563	ดร.ศุภณัฐ	อภิญญา

ณ	 หรือ	 “ดร.นิว”	 นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย	

MAST	Center	และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์	

University	of	Arkansas	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุก๊	Suphanat	Aphinyan	

ของ	ระบวุ่า	เปิด	6	เหตผุล	ท�ไมต้องไม่รบั	“ร่าง

แก้ไข	รธน.ไอลอว์”	ดังนี้

1.	ไอลอว์รับเงินจากต่างชาติ

2.	ไม่ใช่ร่างฯ	ประชาชนส่วนใหญ่

3.	ส่อเค้าเป็นพิมพ์เขียวระบอบการปกครองใหม่

4.	นิรโทษกรรมคนโกงทางอ้อม

5.	ใครกต็ามท่ีอายคุรบ	18	ปี	เป็น	สสร.ได้หมด

6.	เป็นร่างฯ	ท่ีออกแบบมาเพ่ือก้าวไกลเพียง		

พรรคเดียว

สภารับร่างแก้ รธน. ฉบับ 1-2 ตีตก 5 ฉบับ 
18	พฤศจกิายน	ท่ีประชุมร่วมรฐัสภาได้มตใิน

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ	7	ฉบับ	คือ

ร่างท่ี	 1	 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของของ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน	แก้มาตรา	256	ตั้งสภาร่าง

รฐัธรรมนูญ	(สสร.)	ให้มาจากการเลือกตัง้ท้ังหมด	

ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่	

ร่างที่	 2	 ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล	 แก้

มาตรา	256	ตั้ง	ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญ	

ร่างที่	3	แก้มาตรา	272	และ	159	ไม่

ให้	ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ

ร่างที่	4	แก้มาตรา	270	และ	271	ว่า

ด้วยอ�นาจของ	 ส.ว.	 ต่อการติดตามการปฏิรูป

ประเทศ

ร่างท่ี	 5	 แก้มาตรา	 279	 ยกเลิกการ

รับรองค�สั่งและประกาศของ	คสช.
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ร่างที่	6	แก้ระบบการเลือกตั้ง	ส.ส.	ให้

ใช้บัตรเลือกตั้ง	2	ใบ	

ร่างท่ี	 7	 ร่างแก้รัฐธรรมนูญของภาค

ประชาชน	ที่เสนอโดยไอลอว์

หลังจากอภิปรายเสร็จส้ินเวลาประมาณ	

12.30	น.	ที่ประชุมได้ลงมติดังนี้	

รับร่างที่	 1	ด้วยคะแนน	577	ต่อไม่รับ	

21	และงดออกเสียง	121

รับร่างที่	2	ด้วยคะแนน	647	ต่อไม่รับ	

17	และงดออกเสียง	55

ส่วนอีกห้าฉบับน้ันไม่ผ่านด้วยมีคะแนนดังน้ี

คือ

ร่างที่	 3	 รับ	 213	 ไม่รับ	 34	 งดออก

เสียง	472

ร่างที่	 4	 รับ	 266	 ไม่รับ	 21	 งดออก

เสียง	432

ร่างที่	 5	 รับ	 209	 ไม่รับ	 50	 งดออก

เสียง	460

ร่างที่	 6	 รับ	 268	 ไม่รับ	 19	 งดออก

เสียง	432

ร่างที่	 7	 รับ	 212	 ไม่รับ	 138	 งดออก

เสียง	369

ม็อบราษฎรชุมนุมละเลงสี 
ใกล้แยกราชประสงค์

	 ในวันท่ี	 18	 พฤศจิกายน	 2563	 ม็อบ

ราษฎรได้ไปชุมนุมอีกคร้ังท่ีแยกราชประสงค์

ตามท่ีได้ประกาศไว้ในวันท่ี	 17	 และได้เคล่ือน

ตัวไปท่ีบริเวณหน้าส�นักงานต�รวจแห่งชาติ

เพ่ือปราศรัย	 จากน้ันได้ใช้สีสาดไปยังประตูและ

รั้วด้านนอกของส�นักงานต�รวจแห่งชาติและ

ก�แพงวัดปทุมวนารามท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะ

แยกย้ายกันกลับไป

	 ในวันที่	20	พฤศจิกายน	2563	ที่บริเวณ

ด้านหน้า	ส�นักงานต�รวจแห่งชาติ	(ตร.)	ได้มี

ประชาชนจากหลากหลายกลุ่ม	 หลายเครือข่าย

ท่ีระดมก�ลังกันมาช่วยท�ความสะอาดสีท่ีเลอะ

อยูต่ามพ้ืนและจดุต่างๆ	บรเิวณส�นักงานต�รวจ

แห่งชาต	ิถนนพระราม	1	อาทิ	กลุ่มกลุ่มนักเรียน

ดี-กลุ่มยุวชน	 กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้อง

สถาบันรวมถึงกลุ่มไทยภักดี

ท้ังน้ี	 หน่ึงในตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ	

ท่ีมาร่วมกันท�ความสะอาดบริเวณส�นักงาน

ต�รวจแห่งชาติ	 กล่าวว่า	 แม้หลายจุด	 หน่วย

งานราชการ	ส�นักงานเขต	จะลงมาเคลียร์พ้ืนท่ี

ไปบ้างแล้วแต่กย็งัมเีหลืออีกหลายจดุจงึอยากมา

ช่วยอีกแรงหนึ่งและนัดรวมตัวกันมาอีกครั้ง	 ใน

วันอาทิตย์ที่	22พฤศจิกายน	2563

ใช้ กม. จัดการเด็ดขาดม็อบป่วนเมือง
วันท่ี	19	พฤศจกิายน	2563	พลเอกประยทุธ์	

จนัทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ีและรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงกลาโหม	 ได้ออกแถลงการณ์ว่า	 จาก

สถานการณ์การชุมนุมในห้วงท่ีผ่านมา	 ซึ่ง

รัฐบาลและทุกฝ่ายก�ลังร่วมกันหาทางออกโดย

สงบและสันติ	 บนพ้ืนฐานของกระบวนการตาม

กฎหมาย	และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มี

ท่าทีท่ีจะบรรเทาลง	 แม้รัฐบาลได้แสดงความ

จริงใจ	 ในการแก้ปัญหา	 โดยหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าท่ีใน

การรักษาความสงบเรียบร้อย	 รวมท้ังติดตาม	

และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 ด�เนิน

การต่างๆ	ตามหลักสากล	ด้วยความระมัดระวัง	

โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรักษาบรรยากาศ

ของความรกัความสามคัคปีรองดองของทุกคนใน

ชาติ	 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นส�คัญ

ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คล่ีคลายไปใน

ทิศทางท่ีดนัีก	และมแีนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความ

ขัดแย้ง	 น�ไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน	 หาก

ปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปอาจเกดิความเสียหายต่อ
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ประเทศชาติ	และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง	รวมทั้ง

ความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนโดยท่ัวไป	 รัฐบาลและหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงจึงจ�เป็นต้องเพ่ิมความเข้มข้น	 ใน

การปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ	 ทุก

มาตราท่ีมีอยู ่	 ด�เนินการต่อผู้ชุมนุมท่ีกระท�

ความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย	 เพิกเฉยต่อการเคารพ

สิทธิเสรีภาพของบคุคลอ่ืน	โดยจะด�เนินคดต่ีางๆ	

ให้เป็นไปตามกระบวนการยตุธิรรมของประเทศ	ท่ี

สอดคล้องกับหลักการสากล

21	พฤศจกิายน	2563	นายอนุชา	บรูพชัยศรี	

โฆษกประจ�ส�นักนายกรฐัมนตรี	เปิดเผยว่า	พล

เอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 แสดงความ

ชื่นชม	อาสาสมัคร	และประชาชนทั่วไป	รวมทั้ง

ให้ก�ลังใจเจ้าหน้าท่ีท่ีได้ช่วยกันท�ความสะอาด

พ้ืนท่ี	 ทาสีใหม่	 และทาสีทับสีท่ีพ่นข้อความไม่

เหมาะสมในส่วนต่างๆ	ของสถานท่ีราชการ	พ้ืนท่ี

สาธารณะ	รวมถึงส่วนของเอกชนด้วย	หลังจาก

ท่ีมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันบริเวณส่ีแยกราช

ประสงค์	 และหน้าส�นักงานต�รวจแห่งชาติ

เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา	 และได้ท�ความเสียหายแก่

ทรัพย์สินของทางราชการ	 เอกชน	 และพ้ืนท่ี

สาธารณะ

ท้ังน้ี	 นายกฯ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มผู ้

ชุมนุมจะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่าง

มีขอบเขตภายใต้กฎหมาย	 และการแสดงความ

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	 เนื่องด้วยที่ผ่านมากลุ่ม

ผู้ชุมนุมได้มีพฤติกรรมต่างๆ	 ที่ไม่เหมาะสม	 เข้า

ข่ายผิดกฎหมาย	 และอาจน�ไปสู่ความเสียหาย

ต่อประเทศชาติ	และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง	รวม

ท้ังความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป

ด้วยเหตุนี้	 รัฐบาลจึงมีความจ�เป็นที่จะต้อง

ด�เนินการต่างๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศ	 เพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อย	 บนพ้ืนฐานของการรักษาบรรยากาศ

ของความรกั	ความสามคัคปีรองดองของทุกคนใน

ชาติ	 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	เป็นส�คัญ

ต�ารวจเตรียมตั้งข้อหา 31 ราย  
คดีถล่มสภา-สตช. 

วันที่	20	พฤศจิกายน	2563	พล.ต.ต.ปิยะ	

ต๊ะวิชัย	 รองผู้บัญชาการต�รวจนครบาล	 (รอง	

ผบช.น.)	 เปิดเผยว่า	 ขณะน้ีท้ัง	 2	 คดี	 อยู่

ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพ่ือพิสูจน์ทราบ

ระบุตัวบุคคลที่กระท�ความผิดทั้ง	2	จุด	 เบื้อง

ต้นสามารถระบตุวับคุคลได้แล้วรวมมากกว่า	30	

คน	แบ่งเป็นในพื้นที่	สน.บางโพ	จากการชุมนุม

ท่ีหน้ารฐัสภา	สามารถพิสูจน์ทราบบคุคลได้แล้ว	

14	คน,	ในพื้นที่	สน.ปทุมวัน	จากการชุมนุมกัน

ท่ีหน้าส�นักงานต�รวจแห่งชาต	ิสามารถระบตุวั

และพิสูจน์ทราบบุคคลได้แล้ว	17	คน

ในจ�นวนน้ีมผีูท่ี้กระท�ความผดิจากการก่อ

ความรุนแรง	 ท�ลายทรัพย์สินของทางราชการ	

และชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต	ซึ่งเข้าข่ายความ

ผดิในหลายข้อหา	อาทิ	ความผดิตาม	พ.ร.บ.การ

ชุมนุม,	กฎหมายอาญา	ข้อหาสมคบกัน	10	คน	

เพ่ือก่อความวุ่นวาย,	 ท�ให้เสียทรัพย์,	 ท�ร้าย

ร่างกายสาหัส,	 พยายามฆ่า,	 ความผิดตาม	

พ.ร.บ.ความสะอาด,	 และ	 พ.ร.บ.จราจรทาง

บก	 คาดว่าในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะ

เริ่มด�เนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาท้ังหมด

มารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนได้

ส่วนประเด็นการปะทะกันท่ีบริเวณหน้า

รัฐสภาขณะน้ีพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ได้

รับบาดเจ็บมาให้ปากค�ได้แล้วรวม	3	คน	โดย

เป็นผูท่ี้ได้รบับาดเจบ็จากกระสุนปืนท่ีแยกบางโพ	

1	คน	และแยกเกียกกาย	2	คน	ซึ่งมีทั้งผู้ชุมนุม

ของกลุ่มคณะราษฎร	 และผู้ชุมนุมกลุ่มปกป้อง

สถาบัน	 ส่วนลักษณะการก่อเหตุ	 จะเป็นการ

จงใจก่อเหตุเพ่ือหวังเอาชีวิตหรือเป็นการปกป้อง

คุม้กนักลุ่มหรอืไม่	ยงัไม่สามารถเจาะจงประเดน็

แรงจงูใจต่างๆ	ได้	ต้องอยูร่ะหว่างการตรวจสอบ

แนววิถีกระสุนและพยานหลักฐานอื่นๆ	เพิ่มเติม

พล.ต.ต.ปิยะ	กล่าวอีกว่า	ส่วนการจับกุมผู้

ต้องหาจากกลุ่มปกป้องสถาบนั	ท่ีพกพาอาวุธปืน

เข้ามาร่วมชุมนุมด้วยน้ัน	 ขณะน้ีได้น�อาวุธปืน
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ซูเปอร์โพลเผย ปชช.‘ ไอลอว์ ’ 
แก้ รธน. ชักศึกเข้าบ้าน

22	 พฤศจิกายน	 2563	 ผศ.ดร.นพดล	

กรรณิกา	 ผู ้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล	

(SUPER	 POLL)	 น�เสนอผลส�รวจภาคสนาม	

เรื่อง	 “ฝรั่ง	 ท่อน�้าเล้ียง	 ไอลอว์”	 กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ	 โดยด�เนิน

โครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	และการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualita-

tive	Research)	จ�นวน	1,824	ตวัอย่าง	ด�เนิน

โครงการระหว่างวันท่ี	 19	 -	 21	 พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2563	

เมื่อถามถึงการรับรู้ข่าว	 นายจอร์จ	 โซรอส	

โจมตีค่าเงินบาท	 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทย	 และ

เข้าครอบครองผลประโยชน์ชาติของประเทศไทย	

พบว่า	ส่วนใหญ่	หรือร้อยละ	70.2	ไม่เคยได้ยิน	

ไม่เคยทราบข่าว	 ในขณะที่	 ร้อยละ	 29.8	 เคย

ได้ยิน	เคยทราบ

อย่างไรกต็าม	เมือ่ถามถงึความเช่ือและความ

เห็นเกี่ยวกับฝรั่งหนุนหลังม็อบและไอลอว์	พบว่า	

ส่วนใหญ่	 หรือร้อยละ	 97.3	 ระบุ	 รัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐเอาข้อมูลความจริง	 แสดงเส้น

ทางการเงินจากฝรัง่ถงึไอลอว์และเครอืข่ายให้คน

ทั้งประเทศรู้	รองลงมาคือ	ร้อยละ	94.8	เชื่อว่า

มีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน	เคลื่อนไหวปั่นกระแส	

ท�คนไทยแตกแยก

ขณะท่ี	ร้อยละ	94.7	ระบ	ุไม่สบายใจต่อข่าว	

ไอลอว์	รบัเงินจากฝรัง่เคล่ือนไหวแก้รัฐธรรมนูญ	

แตะต้องสถาบันหลักของชาติ	ในขณะที่	ร้อยละ	

93.5	ระบุ	กลุ่มทุนฝรั่งจ้องจะเข้ามากอบโกยผล

ประโยชน์ชาติ	 หลังคนไทยแตกแยกและสูญเสีย	

และร้อยละ	91.5	ระบุ	เชื่อว่ามีกลุ่มทุนฝรั่งสนับ

สนุนไอลอว์	 แก้รัฐธรรมนูญ	 แตะต้องสถาบัน

หลักของชาติ

ดังกล่าวไปตรวจสอบท่ีกองพิสูจน์หลักฐานเพ่ือ

หาเอกลักษณ์เฉพาะของเกลียวกระบอกปืนและ

เข็มแทงชนวนแล้ว	 เพ่ือน�ไปเปรียบเทียบกับหัว

กระสุน	และบาดแผลของผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน	

แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

ส่วนกรณท่ีีมกีระแสข่าวว่าผูชุ้มนุมกลุ่มคณะ

ราษฎรจะถูกแจ้งข้อหาเพ่ิมตามในข้อหาความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	112	นั้น	

ยนืยนัว่าขณะน้ีจะยงัไม่มกีารแจ้งข้อหาความผดิ

ตามมาตรา	112	เนื่องจากต้องรอการพิจารณา

ก�หนดขอบเขตการแจ้งข้อหาและพฤติการณ์

แห่งคดีอย่างชัดเจนจากส�นักงานต�รวจแห่ง

ชาติซึ่งในวันจันทร์ท่ี	 23	 พฤศจิกายน	 ทาง	

พล.ต.ท.จารุวัฒน์	 ไวศยะ	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ต�รวจแห่งชาต	ิ(ผูช่้วย	ผบ.ตร.)	จะเรยีกประชุม

หน่วยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือขอบเขตให้ชัดเจนก่อนท่ีจะ

ด�เนินการบังคับใช้

ส�หรับกรณท่ีีสมาชิกกลุ่มนักเรยีนเลวมกีาร

โพสต์ภาพหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาใน

วันที่	30	พฤศจิกายน	ที่สวนลุมพินีนั้น	ยืนยัน

ว่าไม่ได้เป็นการเรียกไปเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาตาม

มาตรา	112	แต่เป็นการเรียกไปเพื่อแจ้งข้อกล่าว

หาความผิดตาม	พ.ร.บ.การชุมนุม

ส�หรบัการชุมนุมของกลุ่มนักเรยีนเลวในวัน

ที่	21	พฤศจิกายน	ที่แยกราชประสงค์นั้น	รอง	

ผบช.น.	 กล่าวว่า	 ล่าสุดจากการตรวจสอบยัง

ไม่พบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการแจ้งขอชุมนุมมาท่ี

ต�รวจ	ซึ่งหากวันนี้ก่อน	 14.00	น.	ยังไม่แจ้ง

ขอชุมนุมกจ็ะถอืว่าเป็นความผดิตาม	พ.ร.บ.การ

ชุมนุม	เบื้องต้นในการควบคุมดูแล	จะเพิ่มก�ลัง

ของกองร้อยควบคมุฝงูชนท่ีเป็นต�รวจหญงิมาก

ข้ึน	 เน่ืองจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมชุมนุม

เป็นเด็กนักเรียนและเยาวชน	เพื่อไม่ให้เกิดความ

รุนแรงกับผู้ชุมนุม

นอกจากน้ี	 จะมีผู ้ พิพากษาสมทบของ

ศาลเยาวชน	 เจ้าหน้าท่ีสงเคราะห์เด็ก	 และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมาร่วม

สังเกตการณ์ด้วย	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ

ทั้งสองฝ่าย”	รอง	ผบช.น.กล่าว
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ท่ีน่าพิจารณาคือ	 ส่วนใหญ่	 หรือร้อยละ	

98.3	 ระบุ	 ทุกจังหวัดควรรณรงค์ท�กิจกรรม

ต่อเนื่องชูประเด็น	รู้	รัก	สามัคคี	ปลุกจิตส�นึก

รูค้ณุแผ่นดนิ	ปกป้องสถาบนัหลักของชาต	ิรองลง

มาคือ	ร้อยละ	97.3	ระบุ	 เอาผิดตามกฎหมาย	

จัดการขบวนการรับเงินฝรั่งปลุกปั ่นคนไทย

แตกแยก,	ร้อยละ	96.5	ระบ	ุกงัวล	รฐับาลปล่อย

ปละละเลย	ความแตกแยกของคนในชาตกิระจาย

ไปพื้นที่ต่างๆ	ของประเทศจนยากจะควบคุม	 ใน

ขณะที่	ร้อยละ	96.1	ระบุ	รัฐบาลและหน่วยงาน

รัฐควรใส่ใจตอบสนองความต้องการท่ีดีของกลุ่ม

ย่อยๆ	 ในม็อบอย่างเร่งด่วน	 และร้อยละ	 93.0	

ระบุ	สื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบ

สุขในบ้านเมือง

ซูเปอร์โพลชี้คนไทยยังจงรักภักดีสถาบัน
วันที่	21	พฤศจิกายน	2563	ผศ.ดร.นพดล	

กรรณิกา	 ผู ้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล	

(SUPER	POLL)	เปิดเผยผลส�รวจภาคสนาม	เรือ่ง	

ภาษีของราษฎร	 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา

อาชีพท่ัวประเทศ	 โดยด�เนินโครงการท้ังการ

วิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	

จ�นวน	1,112	ตัวอย่าง	ด�เนินโครงการระหว่าง

วันที่	19	-	21	พฤศจิกายน	พ.ศ.2563	

เมื่อถามถึง	 ภาษีของราษฎร	 พบว่า	 ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ	93.3	 ระบุ	 ม็อบราษฎร	หยุด

อ้างว่าจะรักษาเงินภาษีของราษฎรเพราะเห็น

แล้วว่าได้ท�ลายทรัพย์สินส่วนรวมจากเงินภาษี

ของราษฎร	 รองลงมาหรือ	 ร้อยละ	92.9	 ระบุ	

ม็อบราษฎรแท้จริง	 ต้องช่วยรักษาเงินภาษีของ

ราษฎร	 ไม่ใช่ท�ลายแบบนี้	 ร้อยละ	 92.7	 ระบุ	

ม็อบประชาธิปไตยใจเผด็จการยิ่งกว่าผู้มีอ�นาจ

ตอนน้ี	เพราะคกุคามผูอ่ื้น	บงัคบัผูอ่ื้นต้องท�ตาม

ข้อเรียกร้อง	ท�ลายผู้เห็นต่าง	ถึงจะรุนแรงบาน

ปลาย	ไม่สนเงินภาษปีระชาชนท่ีต้องมาฟ้ืนฟูหลัง

การสูญเสียร้อยละ	92.3	ระบุ	น่าเคลือบแคลง

สงสัยว่า	มอ็บท�เพ่ือตนเองและพวกพ้อง	คนหยบิ

มือเดียวได้ประโยชน์ด้วยทุนต่างชาติมาท�ลาย

เงินภาษีของราษฎร

ดร.นพดล	กล่าวว่า	ที่น่าพิจารณาคือ	ร้อย

ละ	 91.7	 ระบุ	 ม็อบประชาธิปไตยแท้จริงต้อง

ชุมนุมด้วยความสงบ	ช่วยรกัษาทรพัย์สิน	สมบตัิ

ชาติ	 ไม่ท�ลายเงินภาษีประชาชนเหมือนท่ีหน้า

รัฐสภา	 ร้อยละ	 91.6	 ระบุ	 ถ้าเห็นแก่อนาคต

ของน้องๆ	พี่ๆ	มาท�ลายทรัพย์สินส่วนรวมจาก

เงินภาษีของราษฎรท�ไม	 ร้อยละ	 90.6	 ระบ	ุ

ขบวนการต่างชาต	ิร่วมทุนในไทยหนุนมอ็บ	ปลุก

ปั่นท�ลายเงินภาษีของราษฎร	 และส่วนใหญ	่

หรือร้อยละ	90.0	ระบุ	เงินภาษีของราษฎรถูก

ม็อบท�ลาย	เช่น	รถเมล์	รถตู้ต�รวจ	รถน�้าแรง

ดันสูง	 กล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยของ

ราษฎร	เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม	 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	 94.8	

ระบุ	 คนไทยส่วนใหญ่ยังจงรักภักดีและต้องการ

ปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ	 ในขณะท่ี	

ร้อยละ	93.4	ระบุไม่รักก็อย่าท�ลาย	และร้อย

ละ	91.6	ระบุ	 เอือมระอากับม็อบ	หยุดได้แล้ว	

ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อ	 จัดการคนท�ผิด

กฎหมายไม่ต้องเว้น

ท่ีน่าพิจารณาคือ	 ส่วนใหญ่	 หรือร้อยละ	

92.4	ต้องการให้ผู้มีอ�นาจออกมาท�บ้านเมือง

ให้สงบสุข	ไม่วุ่นวายโดยเรว็	ในขณะท่ีร้อยละ	7.6	

ระบุปล่อยไปแบบนี้	 และที่น่าสนใจคือ	 เมื่อถาม

ถงึจดุยนืทางการเมอืงของประชาชน	พบว่า	ส่วน

ใหญ่หรอืร้อยละ	59.6	สนับสนุนรฐับาล	ในขณะ

ท่ี	ร้อยละ	20.4	ไม่สนับสนุนรัฐบาล	และร้อยละ	

20.0	เป็นพลังเงียบ	ขออยู่ตรงกลาง

ดร.นพดล	 กล่าวอีกว่า	 หลังเกิดเหตุปะทะ

ท�ลายทรพัย์สินราชการจากเงินภาษขีองราษฎร

ส่งผลท�ให้กลุ่มพลังเงียบและผู้เคยไม่สนับสนุน

รัฐบาลบางส่วนเทคะแนนมาสนับสนุนรัฐบาล

มากขึ้น	และผลโพลเรื่อง	ภาษีของราษฎร	นี้	ชี้

ให้ประชาชนทั่วไปเห็นอย่างน้อยสามอย่าง	คือ

1	 แกนน�และม็อบผู้เคยประกาศตัวเรื่อง

ปกป้องภาษขีองประชาชน	แต่กลับมาท�ลายเงิน
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ภาษีของประชาชนด้วยวิธีท่ีรุนแรงแบบธรรมดา

ท่ีใครๆ	 ก็ท�ได้	 คือ	 ทุบท�ลายให้เสียหายและ

ประชาชนต้องมาจ่ายเพ่ิมในการซ่อมแซมฟื้นฟู

แทนท่ีจะเอาเงินภาษีของประชาชนไปช่วยเรื่อง

สุขภาพและการศึกษา

2	 แกนน�และม็อบเคยเรียกร้องให้หยุด

คุกคามประชาชน	 แต่กลับท�ร้ายผู้เห็นต่างจน

บาดเจ็บ	รวมถึงคุกคาม	เบียดเบียนผู้อื่น	ท�ให้ผู้

อื่นเดือดร้อน	จนท�มาหากินไม่ได้

3	แกนน�และม็อบเรียกร้องประชาธิปไตย

แท้จริง	 แต่กลับไปบังคับข่มขู่และใช้กฎหมู่เหนือ

กฎหมาย	พรรคพวกท�ผิดกฎหมายได้ต้องปล่อย

ตัว	 ถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายแล้วราษฎรจะอยู่

กันอย่างไร	เพราะถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ของ

ประชาธิปไตยในโลกตะวันตกจะพบว่าประเทศ

เหล่าน้ันมีสงครามกลางเมือง	 มีจลาจลเพราะ

กลุ่มผลประโยชน์ขัดแย้งกนัในหมูป่ระชาชน	พวก

เขาจงึต้องมรีะบบการส่งตวัแทนผ่านการเลือกตัง้

เข้าสู่สภาและแก้ปัญหาความขัดแย้งกันในสภา

ขยาย ‘พรก.ฉุกเฉิน’ อีก 45 วัน  
สกัดโควิด-19 ระบาด

23	 พฤศจิกายน	 2563	 ประชุมคณะ

รฐัมนตรี	(ครม.)	มมีตเิห็นชอบตามท่ีศูนย์บรหิาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	 2019	 (ศบค.)	 เสนอให้มีการต่ออายุ

ประกาศตาม	พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	 เป็นครั้งที่	 8	 เป็น

เวลา	 45	 วัน	 คือ	 1	 ธันวาคม	 2563	 -	 15	

มกราคม	 2563	 เพ่ือควบคุมโรคและการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19

ตั้งกรรมการสมานฉันท์21คน 
วันที่	24	พฤศจิกายน	2563	ที่รัฐสภา	นาย

ชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 พร้อมด้วยนาย

พรเพชร	วิชิตชลชัย	ประธานวุฒิสภา	นายวิรัช	

รัตนเศรษฐ	 ประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปฝ่ายรัฐบาล)	นายสุทิน	 

คลังแสง	 ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)	 ร่วมแถลง 

ภายหลังการประชุมหารือร่วม	3	ฝ่าย	ในการตั้ง

คณะกรรมการสมานฉันท์	ดังนี้

ท่ีประชุมมมีตเิห็นชอบองค์ประกอบของคณะ

กรรมการ	ให้มีกรรมการทั้งสิ้น	21	คน	ดังนี้	1.	

ผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุม	2	คน	(กลุ่มเรียกร้องเห็นต่าง

กับรัฐบาล)	2.	ผู้แทนรัฐบาล	2	คน	3.	ผู้แทน	

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล	2	คน	4.	ผู้แทน	ส.ส.ฝ่ายค้าน	

2	คน	 5.	 ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา	 2	คน	6.	 ผู้

แทนฝ่ายที่มีความเห็นอื่น	2	คน	(กลุ่มเรียกร้อง

เห็นด้วยกับรัฐบาล)	 7.	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ประกอบ

ด้วย	บคุคลซึง่ท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย

เสนอช่ือ	3	คน	โดยค�นึงถงึตวัแทนให้ครอบคลุม

ถึงภูมิภาคต่างๆ,	 บุคคลซึ่งท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอ	 1	 คน,	 บุคคลซึ่งท่ี

ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลเสนอ	1	คน,	ผู้ทรงคุณวุฒิที่

มปีระสบการณ์ในการท�งานด้านการสร้างความ

ปรองดองสมานฉนัท์	4	คน,รองเลขาธิการสภาผู้

แทนราษฎร	เป็นเลขานุการ,	เจ้าหน้าท่ีส�นักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 4	 คน	 เป็นผู้ช่วย

เลขานุการ

นายชวน	 กล่าวว่า	 ส�หรับการท�งานของ

คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าท่ีศึกษารูปแบบการ

สร้างความปรองดองโดยไม่จ�เป็นต้องรอให้

ครบองค์ประกอบทั้งหมด	21	คน	หลังจากนี้ให้

ฝ่ายเลขาจะแจ้งให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบเพ่ือส่ง

ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกรรมการสมานฉันท์

เพ่ือเริ่มเดินหน้าท�งานได้ทันที	 ส่วนประธาน

กรรมการสมานฉนัท์	ข้ึนอยูก่บัท่ีประชุมกรรมการ

สมานฉันท์พิจารณาจากกรรมการสมานฉันท์

ด้วยกันเอง

ส ่วนจะมีภาระหน ้า ท่ีและรูปแบบการ

พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างไรน้ัน	 เห็นว่าให้

กรรมการมกีารประชุมปรกึษาหารอืกนัก่อน	และ

จากการลงพ้ืนท่ีพบปะรับฟังความเห็นประชาชน

ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา	ประชาชนต่างก็เห็นด้วย

หากกรรมการสมานฉนัท์สามารถท�ให้บ้านเมอืง
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เป็นไปอย่างสงบ	 แต่ต้องยอมรับว่าความขัดแย้ง

และความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา	แต่บางเรื่อง

มนัป้องกนัได้เพราะฝ่ายการเมอืงอย่างเราๆ	รูด้ว่ีา

บางเรือ่งมนัเกดิข้ึนเพราะอะไร	ซึง่สามารถป้องกนั

ได้	โดยการสร้างเงื่อนไขไม่ให้เกิดขึ้นมาอีก

ในการประชุมคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	(แก้ไขเพิ่มเติม)	ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก	ที่

ประชุมได้เลือก	นายวิรัช	รัตนเศรษฐ	ส.ส.บัญชี

รายช่ือ	พรรคพลังประชารัฐ	(พปชร.)เป็นประธาน	

กมธ.	 ด้วยคะแนน	 27	 เสียง	 ขณะที่	 ฝ่ายค้าน	

เสนอ	นพ.ชลน่าน	ศรีแก้ว	ส.ส.น่าน	พรรคเพื่อ

ไทย	(พท.)	ชิงต�แหน่งแต่ได้คะแนน	12	เสียง

ม็อบราษฎรปิดถนนหน้าส�านักงานใหญ่ SCB 
วันที่	 25	 พฤศจิกายน	 2563	 ม็อบราษฎร

เปลี่ยนจุดนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่	25	พฤศจิกายน	

2563	 จากเดิมส�นกังานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์	มาเป็นที่ธนาคารไทยพาณิชย์	ส�นักงาน

ใหญ่	ย่านรัชโยธิน	ในเวลา	15.00	น.	ก่อนหน้า

นี้	ส�นักงานใหญ่	SCB	ประกาศปิดท�การ	1	วัน	

เจ้าหน้าท่ีได้น�แผงเหล็กมาวางเป็นแนว

ป้องกนัเพ่ิมเตมิ	ปิดกัน้ทางเข้าออกอาคารท้ังหมด

และมีการซักซ้อมแผนรับมือการชุมนุมด้วย

ผู้ชุมนุมทยอยมาตั้งแต่เวลา	 13:45	 น.	 ท่ี

บริเวณหน้าเมเจอร์รัชโยธิน	 โดยมีกลุ่มการ์ด 

รบพิเศษ	อยูใ่นชุดเตรียมพร้อมมาดแูลรกัษาความ

ปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมด้วย

เวลา	14.42	น.	รถเครือ่งขยายเสียงของมอ็บ

ราษฎร	ได้เคล่ือนมาตัง้ประจนัหน้าแนวต�รวจชุด

ควบคุมฝูงชน

เวลาประมาณ	21.45	น.	 เกิดเหตุปาระเบิด

ปิงปองและใช้อาวุธปืนยิงในบริเวณชุมนุมม็อบ

ราษฎร	บรเิวณหน้าลานอเวนิว	ข้างห้างเมเจอร์รชั

โยธิน	ฝั่งตรงข้ามกับส�นักงานใหญ่ธนาคารไทย

พาณิชย์	โดยมีเสียงดังคล้ายระเบิด	1	ครั้งและมี

เสียงปืน	3-4	นัด

ผู้ก่อเหตุถูกจับตัวไว้ได้และถูกน�ตัวส่งโรง

พยาบาลพร้อมกับผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ	 อาสา

กู้ภัยและต�รวจ	 สน.พหลโยธิน	 ได้กันพ้ืนท่ีดัง

กล่าวไว้ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าแล้ว

วันที่	26	พฤศจิกายน	2563	พล.อ	ประวิตร	

วงษ์สุวรรณ	 รองนายกรัฐมนตรี	 กล่าวถึง	

สถานการณ์การชุมนุมท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึน

ภายในการชุมนุมอย่างต่อเน่ือง	 โดยยืนยันว่า

เหตุการณ์ปะทะกัน	เมื่อคืนวันที่	25	พฤศจิกายน	

เกิดจากผู้ชุมนุมกันเอง	 ไม่ใช่การกระท�ของเจ้า

หน้าที่	เพราะเจ้าหน้าที่ต้องการให้การชุมนุมเป็น

ไปอย่างสงบอยู่แล้ว	

วันท่ี	27	พฤศจกิายน	ท่ี	สน.พหลโยธิน	นาย

ภาสพงศ์	กุลอมรกานต์	อายุ	25	ปี	การ์ดม็อบ	

ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืน,	 มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่รับ

อนุญาต,	และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง	หมู่บ้าน	

หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร	 อดีต

นักเรียนอาชีวะมีนบุรีโปลีเทคนิค	ได้มาพร้อมกับ

นายพีระวุฒิ	กลุอมรกานต์	อาย	ุ49	ปี	บดิา	และ

นายธนเดช	ศรีสงคราม	อายุ	35	ปี	หัวหน้ากลุ่ม

อาชีวะมีนบุรีเพ่ือเข้ามอบตัวกับ	 พล.ต.ต.พัฒนา	

เพศยนาวิน	ผบก.น.	2	และต�รวจ	สน.พหลโยธิน	

หลังก่อเหตุใช้ปืนลูกโม่ขนาด	.38	ยิงเข้าใส่	นาย

ประชากร	ศักดิ์ศรีเท้า	อายุ	20	ปี	อดีตนักเรียน

เทคนิคปทุมธานี	 ท่ีเป็นการ์ดม็อบเช่นเดียวกัน	

จนบาดเจ็บ	 ภายหลังการประกาศยุติการชุมนุม

ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์	 ส�นักงานใหญ่	 ถนน

รชัดาภิเษก	เมือ่คนืวันท่ี	25	พฤศจกิายนท่ีผ่านมา

นายภาสพงศ์	 กล่าวว่าตนขอให้การรับ

สารภาพตลอดข้อกล่าวหา	 ตนเองขอยืนยันว่า

ตนเป็นการ์ดจริง	 ซึ่งในวันเกิดเหตุพวกตนมาท่ี

รัชโยธินเพ่ือเป็นการ์ดดูแลมวลชน	 แต่ไม่ได้สวม

ปลอกแขนเพราะเข้ามาในฐานะประชาชน	 และ

ตกลงกันว่าจะไม่สวมปลอกแขน	 ส่วนสาเหตุท่ี

ทะเลาะกนัน้ัน	เกดิจากตนมปัีญหาส่วนตวักบักลุ่ม

ของคนเจบ็	นอกจากน้ียงัมคีวามเห็นต่างเรือ่งการ

จาบจ้วงสถาบัน	 ท่ีพวกตนไม่เอาด้วย	 อย่างไร

ก็ตามตนยืนยันไม่ได้มีใครจ้าง	
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ม็อบราษฎรยึด 5 แยกลาดพร้าว

28	 พฤศจิกายน	 กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร	

กลุ่มปลดแอก	 แนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุมได้ชุมนุมกันท่ีบริเวณห้าแยกลาดพร้าว	

โดยระบุว่าการชุมนุมดังกล่าวเพ่ือเป็นการซ้อม

ต่อต้านรัฐประหาร

	 ส่วนการชุมนุมท่ีอิมพีเรียลลาดพร้าว	

วัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้เพ่ือท�ตามอุดมการณ์	

ปฏิรูประบอบประชาธิปไตย	 และเรียกร้องสิทธิ

เสรีภาพให้แก่ประชาชน	 ทาง	 ผกก.สน.โชคชัย	

แจ้งเงื่อนไขและข้อห้ามตามมาตรา	14,	15	และ	

16	 แห่ง	 พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ	 ดังนี้	 -ห้าม

มิให้ใช้ป้ายข้อความหมิ่นประมาท	 ดูหมิ่น	 ยุยง	

ปลุกระดม	 หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้าน

เมือง,	 -ให้ชุมนุมเฉพาะสถานท่ีท่ีได้แจ้งการ

ชุมนุมไว้เท่าน้ัน,	-ห้ามเคล่ือนย้ายการชุมนุมโดย

เดด็ขาด,	-การใช้เครือ่งขยายเสียงให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	 ซึ่งส�นักงานต�รวจแห่งชาติได้ระบ	ุ

การใช้เครือ่งขยายเสียงสูงสุดไม่เกนิ	115	เดซเิบล	

และค่าเฉล่ียท้ังหมดตลอดการชุมนุมต้องไม่เกิน	

70	 เดซิเบล	และ	-ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ

ปราศจากอาวุธ	 ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี	 จารีต

ประเพณี	และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	

นอกจากน้ี	 บช.น.	 จัดก�ลังต�รวจไว้ดูแล

ความสงบเรียบร้อยทั้ง	3	จุด	ไว้เพียงพอต่อการ

รักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานการณ์และ

ปริมาณของผู้ชุมนุม

ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีรวมตัวกันบริเวณหน้า 

ห้างอิมพิเรียล	 เวิลด์	 ส�โรง	 จ.สมุทรปราการ	

ได้เคล่ือนขบวนมาถึงแยกบางนา	 ได้มาสมทบ

กับมวลชนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่ท่ีน่ี	 และได้ท�การ

ปิดกลางแยกบางนาโดยผู ้ใช้ถนนไม่สามารถ

สัญจรทางตรงได้ทุกเส้นทาง	ทั้งนี้	 เมื่อปิดถนน

ส�เร็จแล้ว	เวลา	19.50	น.	แกนน�แต่ละกลุ่ม

งานอาชีพก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัย	ซึ่ง

เน้ือหาก็จะเน้นไปในการท�งานท่ีผิดพลาดของ

แต่ละกระทรวง	 เรื่องสิทธิความเท่าเทียม	 เรื่อง

ค้าประเวณีถูกกฎหมาย	พร้อมย�้าถึง	3	ข้อเรียก

ร้องหลัก

นอกจากนี้	 บริเวณโดยรอบเวทีปราศรัยก็ได้

มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันเป็นจ�นวนมาก	

รวมถงึมกีจิกรรมอ่ืนๆ	ให้ผูชุ้มนุมได้ร่วมสนุก	เช่น	

การเต้น	การเขียนระบายความรู้สึกของกลุ่มเวที

ย่อย	เป็นต้น

กรณท่ีีผูชุ้มนุมมแีนวโน้มเปล่ียนจดุการชุมนุม

ไปเรื่อยๆ	นั้น	พล.ต.ต.ปิยะ	กล่าวว่า	เป็นหน้าที่

ของต�รวจนครบาลรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ทุกจุดท่ีมีการชุมนุมต้องท�ตามมาตรฐานสากล

ในทุกจุด	 ส�หรับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์

ออกจากบริเวณกรมทหารราบท่ี	 1	 ต้องดูตาม

สถานการณ์	 แต่ขณะน้ีเปิดสะพานลอยข้ามแยก

เรียบร้อย	 และการจราจรบนถนนวิภาวดี	 ไม่ได้

ติดขัดใดๆ

ม็อบบุกราบ 11 ลุยตัดลวดหนาม-ย้ายรถบัส
30	พฤศจกิายน	2563	คณะราษฎรปลดแอก

รวมตวัคนเส้ือแดงเย้ยกฎหมาย	บกุกรมทหารราบ

ท่ี	11	มหาดเล็กราชวัลลภรกัษาพระองค์	ชูประเดน็

ปลดอาวุธศกัดนิาไทย	โดยเปล่ียนสถานท่ีจากเดมิ

จะนัดชุมนุมที่กรมทหารราบที่	1	มหาดเล็กรักษา

พระองค์	ตั้งแต่เวลา	15.00	น.	

ขณะที่บริเวณกรมทหารราบที่	11	เจ้าหน้าที่

ได้น�ลวดหนามมาขึงหลายช้ันโดยรอบบริเวณ

ทางเข้าด้านหน้า	 รวมทั้งน�รถบัสเก่าจ�นวน	2	

คันมาจอดขวางทางเข้า-ออก	และน�สแลนสีด�

มาปิดคลุมป้ายกรมทหารราบท่ี	11	ไว้	เพ่ือเตรยีม

รับมือสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร	

ขณะเดียวกันก่อนหน้าน้ีได้มีรถฉีดน�้าแรงดันสูง	

หรือจีโน่	จ�นวน	2	คัน	ขับเข้ามายังบริเวณกรม

ทหารราบที่	11	และได้ขับออกจากพื้นที่ไปแล้ว

เวลา	16.00	น.	รถปราศรยัหลักของทางกลุ่ม

ผู้ชุมนุมได้เริ่มตั้งขบวนอยู่บริเวณหน้าสถานีดับ

เพลิงบางเขน	เพ่ือรอมวลชนมาสมทบให้เตม็พ้ืนท่ี

ก่อนท่ีจะเคล่ือนขบวนไปชุมนุมยงับรเิวณหน้ากรม
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ทหารราบท่ี	 11	 โดยขณะน้ีผู้ชุมนุมก�ลังทยอย

เดินทางเข้าพ้ืนท่ี	 และทางผู้ปราศรัยได้เริ่มเรียก

มวลชนให้ลงมาจากสกายวอล์คทางเช่ือมสถานี

บทีีเอสแล้ว	โดยกลุ่มผูชุ้มนุมส่วนใหญ่ยงัเป็นกลุ่ม

คนเสื้อแดง	และมีบางส่วนชู	3	นิ้ว	โห่ใส่ขบวน

รถตูข้องเจ้าหน้าท่ีต�รวจท่ีขับผ่านบรเิวณวัดพระ

ศรีมหาธาตุ	บางเขนด้วย

บรรดาแกนน�กลุ่มราษฎร	 2563	 ได้แก่	

นายพริษฐ์	 ชิวารักษ์	 (เพนกวิน)	 นายภาณุ

พงศ์	 จาดนอก	 (ไมค์	 ระยอง)	 นายชินวัตร	 

จันทร ์กระจ่าง	 นอกจากน้ียังมี	 นายสมยศ	 

พฤกษาเกษมสุข	 นักเคล่ือนไหวทางการเมือง	

เป็นต้น	ได้รวมตวักนัอยูบ่นรถขยายเสียงปราศรยั	

โดยมีการ์ดคอยรักษาความปลอดภัยโดยรอบรถ

ปราศรัยอย่างเข้มงวด	

ในวันน้ีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ช่วยกันตัดลวดหนาม

และย้ายรถบัสท่ีเจ้าหน้าท่ีต�รวจน�มาจอดปิด

ทาง	และยังได้พ่นสีรถตู้ของต�รวจอีกด้วย

บัวแก้ว’ ออกโรงโต้ แอมเนสตี้

นายธานี	แสงรตัน์	อธิบดกีรมสารนิเทศและ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ	 แถลงว่า	 จาก

กรณีท่ีองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ	

13	 แห่ง	 อาทิ	 แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนช่ันแนล,	

องค์กร	Article	19,	กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียน

เพ่ือสิทธิมนุษยชน	 (APHR),	 เครือข่ายเอเชีย

เพ่ือการเลือกตั้งเสรี	 (ANFREL),	 เป็นต้น	 ออก

แถลงการณ์ร่วม	 เรียกร้องให้รัฐบาลไทยด�เนิน

การ	3	ข้อ	-ให้เคารพ	คุ้มครอง	และสนับสนุน

การใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ	 -ให้

ด�เนินการเพ่ือประกันว่าหากมีการละเมิดสิทธิ

จากรัฐบาลในการปราบปรามกลุ่มผู ้ชุมนุมจะ

ต้องเอาผิดได้	และ	-ประกันว่าผู้ถูกละเมิดสิทธิ

จะเข้าถงึการเยยีวยาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	หลัง

เกิดการชุมนุม	17	และ	25	พฤศจิกายน	2563

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ	 กล่าวว่า	

จากกรณีดังกล่าว	

1.	 ประเทศไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรม	

เคารพในกระบวนการทางกฎหมายท่ีโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้	

2.	 ท่ีผ่านมามีผู ้เข้าร่วมการชุมนุมจาก

กลุ่มต่างๆ	 ซึ่งมีแนวคิดท่ีหลากหลาย	 ในบาง

กรณี	 เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มคนเหล่า

น้ีท�ให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากข้ึน

และเกิดเหตุปะทะ	 การรับมือกับสถานการณ์

ดังกล่าว	 เจ้าหน้าท่ีได้บังคับใช้กฎหมายตามข้ัน

ตอน	ตามมาตรฐานสากล	และความเหมาะสม

กับสถานการณ์

3.	 การใช้สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน

ในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบต้อง

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ค�นึงถึงความ

ปลอดภัย	 เคารพสิทธิของผู้อ่ืนด้วย	 ซึ่งเป็นไป

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมอืง	ซึง่ไทยยดึมัน่ในพันธกรณ	ี

4.	ในทุกกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย	เจ้า

หน้าท่ีจะต้องด�เนินการตามกระบวนการทาง

กฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

5.	เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ของผู ้ชุมนุมและความเรียบร้อยของสถานท่ี

ชุมนุมในกรณีวันท่ี	 17	 พฤศจิกายน	 2563	 ท่ี

ผู ้ ชุมนุมพยายามรือถอนเครื่องกีดขวางเพ่ือ

เข้าไปในเขตควบคุม	เจ้าหน้าที่	ที่มีหน้าที่ด�เนิน

การก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยมิได้ด�เนิน

การเพ่ือสลายการชุมนุมแ	 ละเหมาะสมกับ

สถานการณ์ไม่เกินกว่าเหตุ	

6.วันที่	 25	พฤศจิกายน	2563	ผู้ชุมนุม

ยังคงสามารถใช้สิทธิ์เสรีภาพ	 รวมชุมนุมได้โดย

ไม่มีอุปสรรค

ซูเปอร์โพลชี้ชัด ปชช. ร้อยละ 98.9  
หนุนใช้ กม.ทุกมาตรา

วันที่	28	พฤศจิกายน	2563	ผศ.ดร.นพดล	

กรรณิกา	 ผู้อ�นวยการส�นักวิจัยซูเปอร์โพล	
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(SUPER	 POLL)	 เปิดเผยผลส�รวจภาคสนาม	

เรื่อง	 “กวาดให้เรียบ	 กรณีศึกษาประชาชนทุก

สาขาอาชีพท่ัวประเทศ	 โดยด�เนินโครงการ

ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Re-

search)	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative	

Research)	 จ�นวน	 1,214	 ตัวอย่าง	 ด�เนิน

โครงการระหว่างวันที่	 20	-	27	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2563	ที่ผ่านมา

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อ	 การ

จัดการเด็ดขาดต่อการท�ผิดกฎหมาย	 พบว่า	

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	 98.9	 ระบุ	 จังหวะนี้เป็น

จังหวะที่ดีที่ต�รวจ	ทหาร	และฝ่ายปกครอง	ใช้

กฎหมายทุกมาตราจัดระเบียบสังคม	 กวาดล้าง

คนท�ผิดกฎหมายทุกประเภทให้เรียบ	 ร้อยละ	

98.1	 ระบุ	 ถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมาย	 กฎหมู่

จะเข้ามาแทน	 อยู่ๆ	 ก็มีกลุ่มคนออกมาปิดถนน	

คุกคามประชาชน	คนในชาติอยู่ไม่ปกติสุข	ร้อย

ละ	 98.1	 ระบุ	 ต้องจัดการกับสื่อมวลชนที่ยุยง	

ปลุกปั่น	 ท�คนในชาติแตกแยก	 ร้อยละ	 96.9	

ระบุ	 ต้องใช้กฎหมายทุกมาตรา	 จัดการเก็บ

กวาดให้เรียบ	คนที่ท�ผิดกฎหมาย	เช่น	ยาเสพ

ตดิ	ค้ามนุษย์	การพนันออนไลน์	เป็นต้น	ร้อยละ	

93.1	ระบุต้องจัดการเด็ดขาด	ใครผิดว่าไปตาม

ผิด	ตามกฎหมาย	มาตรา	112	กับคนที่คุกคาม	

เบียดเบียน	ใส่ร้าย	ในหลวงและพระราชินี

ท่ีน่าพิจารณาคือ	 ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ

ร้อย	หรือร้อยละ	99.2	ระบุ	สถานการณ์บ้าน

เมืองขณะนี้เป็นโอกาส	บ้านเมืองและประชาชน 

ตืน่ตวั	มส่ีวนร่วมแก้ปัญหาชาต	ิเช่น	ความเสมอ

ภาค	 การศึกษา	 การปฏิรูปการศึกษา	 การใช้

กฎหมายอย่างเท่าเทียม	 ไม่เหล่ือมล�้า	 เป็นต้น	

รองลงมาคือ	 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ	 99.1	 ระบุ	

เป็นโอกาส	 เอาความจริง	 ประสบการณ์ท่ีเพ่ิม

ขึ้น	และการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด	ช่วยลด

ทอนก�ลังความห้าวหาญ	คุกคามผู้อื่น	 ฮึกเหิม

เกินความพอดี	 ความไม่รู้	 มิจฉาทิฏฐิ	 ลงไปได้	 

ร้อยละ	98.6	ระบ	ุเป็นโอกาสสร้างภูมคิุม้กนัของ

ประชาชน	ส�นึกรูค้ณุแผ่นดนิ	ปกป้องรกัษาองค์

พระมหากษตัรย์ิและสถาบนัหลักของชาต	ิไม่มอง

ผู้เห็นต่างเป็นศัตรู	และร้อยละ	97.6	ระบุ	 เป็น

โอกาส	เปิดบ้านความจริง	เสริมสร้างทัศนคติที่ดี	

เป็นพลเมืองที่ดี	ใครไม่ดีกวาดให้เรียบ

‘ ดร.อานนท์ ’ สอนม็อบ 
เรื่องการเปิดหลักฐานเสียภาษี

สืบเน่ืองจากการท่ี	ผศ.ดร.อานนท์	ศักดิว์รวิชญ์	

อาจารย์ประจ�สาขาวิชา	Business	Analytics	

and	 Intelligence	 และ	 Actuarial	 Science	

and	 Risk	 Management	 คณะสถิติประยุกต	์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 ได้ไป

ออกรายการถามตรงๆ	 “จอมขวัญ”	 ทางสถานี

โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี	 ดีเบตในประเด็น	 พ.ร.บ.จัด

ระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์	 2561	 กับ	 

นางสาวปนัสยา	“รุ้ง”	สิทธิจิรวัฒนกุล	แกนน�

ม็อบราษฎรโพสต์เมื่อคืนวันท่ี	 28	 พฤศจิกายน	

2563	จนได้รบัค�ชมในโลกโซเซยีลถงึความรอบรู	้

แม่นย�	และชัดเจนในข้อมูลอย่างมาก	

ในวันท่ี	 29	 พฤศจิกายน	 2563	 ได้โพสต์

ข้อความถึงการท่ีม็อบราษฎรเรียกร้องให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวว่า	

“เรามี	 พ.ร.บ	 ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ	 ไป

เอาข้อมูลการเสียภาษีของใครมาเปิดเผยไม่ได้นะ

ครับ	ติดคุก

นอกจากน้ี	ประมวลรัษฎากร	มาตรา	10	และ	

13	 ของกรมสรรพากร	 เองก็ก�หนดไว้ชัดเจนว่า	

“เจ้าพนักงานผูใ้ดโดยหน้าท่ีราชการตามลักษณะ

น้ี	 ได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษีอากรหรือของ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ห้ามมิให้น�ออกแจ้งแก่ผู้ใด	

หรอืยงัให้ทราบกนัไปโดยวิธีใด	เว้นแต่จะมอี�นาจ

ที่จะท�ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย”

“เจ้าพนักงานผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญตัมิาตรา	10	

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 500	 บาท	

หรือจ�คุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือทั้งปรับทั้งจ�”

“หรือพูดให้ง ่ายๆ	 ว่า	 ข้าราชการกรม

สรรพากรเอง	 หากไปเปิดเผยข้อมูลการเสียภาษี
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ของใครก็ตาม	 มีความผิดนะครับ	 ติดคุกได้เลย	

ทั้งนี้	เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนตัว

ของผู้เสียภาษีครับ	นั่นส�หรับคนธรรมดา	และ

แน่นอนย่อมต้องหมายรวมไปถึงพระเจ้าแผ่นดิน

ด้วยเช่นกัน”

‘ ดร.เสรี ’ เปิด 10 ข้อชัดๆ ว่าด้วยทรัพย์สินฯ 
28	พฤศจิกายน	2563	ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	

ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย	 นักวิชาการด้าน

ส่ือสารมวลชนและการตลาด	โพสต์ข้อความผ่าน

เฟซบุ๊ก	ระบุว่า

1.	 หุ้นของพระองค์ท่านเป็นมรดกตกทอด

มาจากบูรพกษัตริย์	ตั้งแต่รัชกาลที่	5

2.	 มูลค่าหุ้นท่ีสูงข้ึนเกิดจากความส�เร็จ

ของการด�เนินธุรกิจ	(ทุกธุรกิจที่ทรงมีหุ้น)

3.	 การท่ีพระองค์ทรงถือหุ ้นมากน้อย

แค่ไหน	 ไม่เกี่ยวกับความเหล่ือมล�้า	 หรือการท่ี

ประเทศไทยยังมีคนยากจน	 ตรงนี้ไม่เห็นจะเกี่ยว

กันอย่างไรเลย	โยงไปได้อย่างไร

4.	พระองค์ท่านทรงมหุ้ีนเยอะ	เกรงจะทรง

ใช้อ�นาจแทรกแซง	 ขอบอกนะว่าธุรกิจท่ีอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ต้องมี	board	มีกรรมการตรวจ

สอบ	 มีการประชุมผู้ถือหุ้น	 มีการรายการบัญชี

ต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส	 ไม่มีใครท�อะไร

ผิดจากหลักธรรมาภิบาลได้	(อย่าใช้มโนหาเรื่อง)

5.	อ้างว่าทรพัย์สินในพระนามจะตรวจสอบ

ไม่ได้	เข้าใจผิดแล้ว	รายได้ของพระองค์เสียภาษี

ตามกฎหมาย	หุ้นในบรษิทัมหาชนต้องรายงานผล

ประกอบการ	มบีรษิทัตรวจสอบด้านบญัชีรบัรอง

รายงานการเงิน

6.	 ทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สิน 

พระมหากษัตริย์	 แยกกันอยู่แล้ว	 จะมาเรียก

ร้องขอให้แยกกันอะไรท�ไมอีก	เป็นการเรียกร้อง

แบบหาเรื่องกล่าวหา

7.	นอกเหนือจาก	SCB	แล้ว	บูรพกษัตริย์

ของพระราชวงศ์จักรี	 ทรงลงทุนในธุรกิจหลาย

อย่างเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	

และธุรกิจเหล่านั้นเจริญเติบโตมาตลอด	 ในเมื่อ

พระองค์ทรงถือหุ้นจากพระมรดก	 พระองค์มี 

พระราชทรัพย์มาก	มันจะแปลกตรงไหน

8.	กล่าวหาพระองค์ท่านจะทรงเอาทรัพย์

ของราษฎรตรงนั้นตรงนี้	 ความเท็จทั้งนั้น	 ไม่รู้

จริงทั้งนั้น	พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ให้ประชาชนมากมาย	ไม่ส�เหนียก

รู้เลย

9.	ทรพัย์สินพระมหากษตัรย์ิท่ีทรงให้เวนคนื

เพื่อน�มาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์	 เช่น

โรงพยาบาล	สวนสาธารณะ	กน็�เอาไปบดิเบอืน

หาว่าจะเวนคืนเอาไปเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์

10.	 ทุกธุรกิจท่ีพระองค์ทรงมีหุ ้นอยู ่

ประกอบธุรกจิตามหลักธรรมาภิบาล	มจีรยิธรรม	

ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ไม่มีการท�ส่ิงท่ีผิดท�นอง

คลองธรรมแต่อย่างใด	และยงัมโีครงการท่ีแสดง

ความรบัผดิชอบต่อสังคม	(CSR)	ท่ีเป็นประโยชน์

กับประเทศชาติและประชาชนมากมาย

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

27	พฤศจิกายน	2563	ผู้ใช้นามปากกา

ว่า	 “สารส้ม”	 ได้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์

แนวหน้าประจ�วันนี้ว่า

1.	 ส�นักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์	 มี

จุดก�เนิดมาจากเงินส่วนพระองค์ของรัชกาลท่ี	

3	ท่ีได้จากการท�ธุรกจิ	ตัง้แต่ก่อนจะครองราชย์	

เงินก้อนท่ีเรยีกว่าเงินถงุแดง	ตกมาถงึสมยัรชักาล

ที่	5	ต่อมาเรียกว่าเงินข้างที่	ต่อมาถูกจัดตั้งขึ้น

เป็นกรมพระคลังข้างท่ี	ก่อนจะถกูปรบัเปล่ียนเป็น

ส�นักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง	2475	และเปลี่ยนมา

เป็นส�นักทรพัย์สินพระมหากษตัรย์ิในยคุปัจจบุนั

2.	 การเปล่ียนแปลง	 การจ�แนก

แยกแยะ	 และการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

พระมหากษัตริย์
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2.1	 ทรัพย์สินพระมหากษัตริย	์

เคยถูกจัดการดูแลรักษาภายใต้กฎหมายยุค 

คณะราษฎร	 คือ	 พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สิน

ฝ่ายพระมหากษัตริย์	พ.ศ.	2479	(ถูกแก้ไขในปี	

2484	และ	2491)

กฎหมายฉบบัปี	2479	เขียนให้	“ทรพัย์สิน

ส่วนพระองค์”	 อยู ่ ในความดูแลของส�นัก

พระราชวัง	 และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประเภทอ่ืนอยู ่ ในความดูแลของกระทรวง 

การคลัง	โดยมคีณะกรรมการคณะหน่ึงตัง้ข้ึนโดย 

พระบรมราชานุญาติ

ต่อมา	 แก้กฎหมายในปี	 2491	 จัดระบบ

ใหม่	 โดยให้การดูแล	 “ทรัพย์สินส่วนพระองค์”	

เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย	 “ทรัพย์สินส่วน

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน”	ให้อยู่ในความดูแล

ของส�นักพระราชวัง

และให้จัดตั้งส�นักงานทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย์ข้ึนเป็นครั้งแรกเพ่ือมารับหน้าท่ี

ดูแล	“ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”	ประเภท

อ่ืน	 โดยยังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นั่งเป็นประธาน

2.2	 ต่อมา	 พ.ร.บ.จัดระเบียบ

ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์	 พ.ศ.	 2560	

ออกมาในยุค	 คสช.	 เหตุผลระบุไว้ชัดเจนว่า	

โดยท่ีทรัพย ์สินฝ ่ายพระมหากษัตริย ์	 เป ็น

ทรัพย ์ สินในพระมหากษัตริย ์ทรงใช ้ในการ 

ปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจต่างๆ	จึงสมควรให้การ

จัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เป็นไป 

ตามพระราชอัธยาศัย	 เพ่ือให้การใช้ประโยชน์

ทรัพย ์ สินน้ันเป ็นไปโดยเหมาะสมตามท่ีจะ 

ทรงมีพระราชวินิจฉัยและเป็นไปตามโบราณ

ราชประเพณี	ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดระเบียบ

ราชการในพระองค์ตามท่ีได้มีการตรากฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์

มีข้อแตกต่างที่ส�คัญจากเดิม	ได้แก่

(1)	 ประธานกรรมการส�นักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์	 เปล่ียนจาก

นักการเมือง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คลังเป็นโดยต�แหน่ง	 ให้มาจากการแต่งตั้งตาม 

พระราชอัธยาศัย

(2)	ยุบ	“ทรัพย์สินส่วนสาธารณ-

สมบัติของแผ่นดิน”	 รวมกับ	 “ทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย์”

จากท่ีเคยจ�แนกเป็น	 “ทรัพย์สินส่วน

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน”	 ทรัพย ์สินใน 

พระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่น

ดินโดยเฉพาะ	 เป็นต้นว่า	 พระราชวังท่ีให้อยู่ใน

ความดูแลของส�นักพระราชวัง	 แต่แก้กฎหมาย

ให้ทรัพย์สินประเภทน้ีไปรวมกับ	 “ทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัรย์ิ”	อยูใ่นความดแูลของส�นักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โดย	 พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย 

พระมหากษัตริย์	 พ.ศ.	 2560	 แบ่งทรัพย์สิน 

ออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

“ทรัพย์สินส่วนพระองค์”	 หมายความว่า	

ทรัพย์สินท่ีเป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อน

เสดจ็ข้ึนครองราชย์สมบตั	ิทรพัย์สินท่ีรฐัทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวาย	 และทรัพย์สินท่ีทรงได้มา 

อันเป็นการส่วนพระองค์	รวมทั้งดอกผล

“ทรัพย ์ สิ นส ่ วนพระมหากษั ตริ ย ์ ”	

หมายความว่า	 ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์

นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์	(“ทรัพย์สินส่วน

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน”	 เดิม	 ก็มาอยู่ใน

ส่วนนี้)

ประการส�คญั	ได้เปล่ียนหลักการเสียภาษี

จากกฎหมายเดิม	เขียนว่า	ทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ย่อมได้รับความยกเว้นจากการ

เก็บภาษีอากร	เช่นเดียวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน	

แต่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ย่อมไม่อยู่ในข่ายแห่ง

ความยกเว้น	ซึง่หมายความว่า	ทรพัย์สินส่วนพระ

มหากษตัรย์ิน้ัน	ได้รบัการยกเว้นภาษท้ัีงหมด	แต่

ทรัพย์สินส่วนพระองค์โดยหลัก	 “ต้องเสียภาษี”	

ยกเว้นจะมีกฎหมายใดมายกเว้นเป็นการเฉพาะ

กฎหมายใหม่	 แก้ไขเป็นว่า	 ทรัพย์สิน

ฝ่ายพระมหากษัตริย์ทุกประเภทจะต้องเสียภาษี
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อากร	หรือได้รบัยกเว้นภาษอีากรย่อมเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น

แปลว่า	 หลักการเดิมท่ีทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย ์ ไม ่ต ้องเ สียภาษี เป ็นหลัก	

ทรัพย์สินส่วนพระองค์ต้องเสียภาษีเป็นหลัก	 

ถูกยกเลิกไป	 โดยเรื่องใดจะต้องเสียภาษีหรือไม่

ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

น่ันท�ให ้รัฐได ้รับเงินภาษีรายได ้จาก

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากขึ้น

2.3	 พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์	พ.ศ.	2561

เหตุผลในการประกาศใช้	 พ.ร.บ.ฉบับน้ี	

คือ	 เพ่ือปรับปรุงการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย 

พระมหากษัตริย ์ให้เหมาะสมแก่การบริหาร

จัดการยิ่งข้ึน	 โดยถวายเป็นพระราชอ�นาจ 

ในการจัดการทรัพย ์สินพระมหากษัตริย ์ให ้ 

เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย	 เพ่ือให้การใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินน้ันเป็นไปโดยเหมาะสมตาม

ท่ีจะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตามโบราณ 

ราชประเพณี

มีการแก้ไขชื่อเรียก	 โดย	 “ทรัพย์สินส่วน

พระองค์”	 แก้ไขเป็น	 “ทรัพย์สินในพระองค์”	

และ	 “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”	 แก้ไข

เป็น	 “ทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์”	 รวมถึง 

“ส�นักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ”	แก้ไข

เป็น	“ส�นักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”

ก�หนดชัดเจนว่า	 “ทรัพย์สินพระมหา-

กษัตริย์”	จ�แนกเป็นสองส่วน	ได้แก่	ทรัพย์สิน

ในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษตัริย์	การ

จัดการ	 การดูแลรักษา	 การจัดหาผลประโยชน์	

และการด�เนินการอ่ืนใด	 อันเกี่ยวกับทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

“ทรัพย์สินในพระองค์”	 หมายความว่า	

ทรัพย์สินท่ีเป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อน
เสดจ็ข้ึนครองราชย์สมบตั	ิทรพัย์สินท่ีรฐัทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย	 และทรัพย์สินท่ีทรงได้มาไม่
ว่าในทางใดและเวลาใดอันเป็นการส่วนพระองค	์
ท้ังน้ี	 รวมถึงดอกผลท่ีเกิดจากบรรดาทรัพย์สิน
เช่นว่านั้นด้วย

“ทรพัย์สินในพระมหากษตัรย์ิ”	หมายความ
ว่า	 ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สิน
ในพระองค์

ก�หนดให้พระมหากษัตริย์มีพระบรม-
ราชวินิจฉัยในกรณีท่ีมีปัญหาว่าทรัพย์สินใด 
เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
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เป ิดทางให ้บุคคลหรือหน ่วยงานอ่ืน
สามารถจัดการทรัพย ์ สินพระมหากษัตริย ์
ตามท่ีพระมหากษัตริย์ได้มอบหมาย	 แต่ถ้ายัง
มิได้ทรงมอบหมายให้ใครส�นักงานทรัพย์สิน 
พระมหากษัตริย ์จะมีหน้าท่ีจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้น

ดแูลมใิห้เกดิสุญญากาศในช่วงเปล่ียนผ่าน	
โดยก�หนดว่า	 ให้ใครก็ตามท่ีพระมหากษัตริย์
ทรงได้เคยมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฯ	ยังคง
จัดการได้ต่อไป

ในเรื่องภาษี	 มาตรา	 9	 ยังก�หนดว่า	
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะต้องเสียภาษีอากร	
หรือได้รับยกเว้นภาษีอากร	 ย่อมเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น

ท�ให้รฐัจดัเกบ็ภาษจีากทรัพย์สินพระมหา
กษัตริย์ได้มากขึ้น	(สมัยก่อนโน้น	ทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ได้รับความยกเว้นจากการเก็บ
ภาษีอากรเช่นเดียวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน)

3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อานนท์	
ศักดิ์วรวิชญ์	 เขียนบทความสรุปไว้อย่างชัดเจน
ว่า	ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วน
พระองค์	 อันเป็นพระราชมรดกตกทอด	 ได้ถูก
แยกขาดออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินในสมัย
รัชกาลที่	5	ไม่ให้ปะปนกัน

ทรัพย์สินส่วนพระองค์	 คือ	 ทรัพย์สิน
พระราชมรดกของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์น้ัน	
เป็นการเฉพาะ

ทรัพย ์ สินส ่วนพระมหากษัตริย ์	 คือ	 

พระราชมรดกตกทอดแห่งพระมหาจักรีบรม-

ราชวงศ์	 เป็นทรัพย์สินของสถาบันพระมหา-

กษตัรย์ิ	และย่อมจะสืบทอดต่อไปยงัพระเจ้าแผ่น

ดินพระองค์ถัดไปในอนาคต	 เป็นพระราชทรัพย์

ของราชวงศ์จักรี	หาได้เป็นทรัพย์ของแผ่นดินไม่	

(ท่ีมาของพระราชทรัพย์น้ีท่ีส�คัญท่ีสุดคือเงินถุง

แดง...)
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ในอดีตกรมพระคลังข้างท่ีดูแลทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย ์และทรัพย์สินส่วนพระองค์	

ต่อมากลายเป็นส�นักงานทรัพย์สินส่วนพระ

มหากษัตริย์	 ปัจจุบันคือส�นักงานทรัพย์สิน 

พระมหากษัตริย์	และพระคลังข้างที่	สังกัดส�นัก

พระราชวัง

...พระราชอ�นาจในการจัดการพระราช

ทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดิน	ได้ถูกปล้นไปโดยคณะ

ราษฎร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยจอมพลแปลก	

พิบูลสงคราม	 เอาท่ีดินขายให้พวกตัวเองกันใน

ราคาถูกๆ	 เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง	 จนทุกวันน้ี	 

ลูกหลานของขุนนิรันดรชัย	 ยังฟ้องร้องแย่งชิง

มรดกท่ีดินแปลงงามท่ีใช้อ�นาจหน้าท่ีโดยมิชอบ

ไปปล้นซื้อมาราคาถูกแสนถูกจากกรมพระคลัง

ข้างที่

แล ้วก็มาลิดรอนพระราชอ�นาจในการ

จัดการทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์	 โดยการ

ออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย 

พระมหากษัตริย์	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2479	 ให้นายก-

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เป็นผู้ดูแลรักษาการ

พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย 

พระมหากษัตริย์	ฉบับ	พ.ศ.	2484	ให้กระทรวง

การคลังดูแล	 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังเป็นประธาน

ส่วนพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบทรัพย์สินฝ่าย

พระมหากษัตริย์	ฉบับ	พ.ศ.	2491	ให้มีการจัด

ตั้งส�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	โดย

ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน	

โดยต�แหน่ง

ท้ังหมดน้ี	เป็นการลิดรอนสิทธิในการถอืครอง

ทรัพย์อันเป็นพระราชมรดก	 และการลิดรอน

พระราชอ�นาจตลอดจนสิทธิส่วนบุคคลในการ

ถือครองทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์	 เพราะ

คณะราษฎรไม่ต้องการให้สถาบันพระมหา- 

กษัตริย์มีพระราชอ�นาจใดๆ	เลย

...พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย

พระมหากษัตริย์	2560	และ	2561	ทั้งทรัพย์สิน

ส่วนพระองค์	 (พระเจ้าแผ่นดินในฐานะตัว

บุคคล)	และทรัพย์สินพระมหากษัตริย์	 (พระเจ้า

แผ่นดินในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์)	 ดูแล

จัดการโดยส�นักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย	์ 

ที่เปลี่ยนมาจากส�นักงาทรัพย์สินส่วนพระมหา- 

กษตัรย์ิ	โดยท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้

กรรมการส�นักงานได้ตามพระราชอัธยาศัย

- ท�ให้ทรงจัดการพระราชทรัพย์ได้

สะดวกและเป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้น

- ท�ให้ทรงเสียภาษีอย่างถูกต้องได้

ทั้งหมด

- ท�ให้ทรงได ้รับสิทธ์ิอันชอบธรรม

ในการดูแลพระราชมรดกแห่งพระ

ราชวงศ์จักรี

- ท�ให้ทรงงานและทรงใช้พระราช

ทรั พย ์ ในการทรงงาน เ พ่ื อ เป ็ น 

ประโยชน์แก ่ประชาชน	 สืบสาน	 

ต่อยอด	 พระราชด�ริแห่งในหลวง

รัชกาลท่ี	 9	 เพ่ือให้ประเทศมีการ

พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้

ตัวอย่างหน่ึงคือ	 การท่ีพระเจ้าอยู ่หัว

พระราชทานท่ีดินมากมายท่ีเคยอยู่ภายใต้การ

ดูแลของส�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา-

กษัตริย์ไปเป็นสาธารณประโยชน์	 และทรงยกให้

หน่วยราชการจ�นวนมาก	 โดยท่ีไม่ทรงเสียดาย 

พระราชทรัพย์แต่ประการใดเลยมีมูลค่านับ

หลายแสนล้านบาท	 ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ 

ประเทศชาติและราชการหรือ

33Social Reform - Democracy Vol. December, 2020



34 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  ธันวาคม 2563

ท�าไมการเมืองไทยจึงตุหรัดตุเหร่ไปไม่ถึงไหน

อริสโตเติล (Aristotle)	นักปรัชญาการเมือง
ชาวกรีกโบราณกล่าวไว้ว่า1	 “การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด	 แต่

เป็นการปกครองท่ีเลวน้อยท่ีสุด”	 และเมื่อพิจารณา

จากประกาศคณะราษฎรในการเปล่ียนแปลงระบอบ

การปกครองแบบเดิมมาเป็นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2475	เมื่อ	88	ปี

ก่อน	โดยสรุปเน้ือหาในประกาศน้ันต้องการแสดงให้เห็น

ว่าการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีความ

ไม่ชอบธรรม	 และโจมตีระบอบเก่าด้วยถ้อยค�รุนแรง2 

และจากบัดนัน้เป็นตน้มา	การปกครองของประเทศไทย

จึงถูกเรียกขานว่า	 “การปกครองระบอบประชาธิปไตย	

(Democracy)	 เหมือนดั่งนานาอารยประเทศ	 โดย

เฉพาะประเทศแถบยุโรปใช้กันอย่างแพร่หลาย	 ส่ิงท่ี

เห็นได้ว่าน่าจะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย	

คือ	 (1)	 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เรียกว่า	

“พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

ชั่วคราว	พุทธศักราช	2475”	ประกาศใช้เมื่อวันที่	27 

มิถุนายน	2475	และ	(2)	มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็น

ครัง้แรกเมือ่วันท่ี	15	พฤศจกิายน	2476	แต่ผ่านมา	88 

ปีการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยก็ยังขาดว่ิน	 ไร้

ความต่อเน่ือง	โดยมดีชันีช้ีวัดท่ีส�คญัคอืการรัฐประหาร	

13	ครัง้และการจดัท�รฐัธรรมนูญผ่านมาจนถงึปัจจบุนั

จ�นวน	20	ฉบับ

1 Blockdit “ประชาธปิไตยในมมุมองของอรสิโตเตลิ”  สบืคน้จาก 

: https://www.blockdit.com/posts/5fd9fa786361270caae69e0c 

เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2563.

2 สรุเชษฐ์  สขุลาภกจิ “แถลงการณ์คณะราษฎร”  

ใน ฐานข้อมลูการเมืองการปกครอง, สถาบนัพระปกเกลา้.

ถามว่า	การเมอืงไทยท่ีผ่านมามปัีญหาท่ีอะไร

นักหนาเชียวเหรอ	ค�ตอบอาจจะเป็นว่า…	“สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรไม่ท�หน้าท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพ”	

หรือ“รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็น”	 หรือ	

“ข้าราชการคอร์รัปชัน”	 หรือ	 “นักการเมืองร่วมกับ

ข้าราชการคอร์รัปชัน”	 หรือ	 “การออกแบบระบบ

การเลือกตั้งแย่ไม่ตอบโจทย์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ

ประชาชน”	 หรือ	 “ประชาชน/ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่

ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง”	หรือโดยภาพรวม	“ระบบ

แย่	คนไม่ด”ี	หรอืจะเป็นเพราะ	“มกีารรฐัประหารเฉล่ีย

แล้วทุกๆ	เจ็ดปีเลยท�ให้การเมืองขาดความต่อเนื่อง”		

ประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า	 15	 ปีที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง	ส.ส.	(ในปี	2544)	

ส.ว.	 (เริ่มปี	 2543)	 สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น	(ในปี	2546)	เข้าไปเป็นอนุกรรมาธิการในสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 การท�วิจัยการเลือกตั้งท้ัง	

ส.ส.	ส.ว.	และท้องถิ่น	ที่ผู้เขียนเริ่มจากการวิเคราะห์

การเลือกตั้ง	 เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่อ�นาจ	

ก่อนที่จะไปใช้อ�นาจในล�ดับถัดไป	
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การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทน	(Representative	Democracy)	ภายหลังการ

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่	 2540	ท�ให้มีการเลือกตั้ง	ส.ส.	

แบบใหม่	(ส.ส.แบบเขต	กับ	ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ)	การ

เลือกตั้ง	ส.ว.	(เป็นการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด	ต่อมา

เป็นแบบผสมระหว่างเลือกตั้งกับสรรหา)	มีการเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง	 แต่ระบบการเลือกตั้งของไทย

ยงัคงเป็นแบบเดมิคอื	คนท่ีได้คะแนนสูงสุด	(the-first-

past-the-post)	 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง	 ซึ่งมีการใช้

ระบบน้ีมาอย่างยาวนาน	 ระบบน้ีเข้าใจง่าย	 แต่ก็มีข้อ

เสียคอืคะแนนของผูส้มคัรท่ีได้คะแนนล�ดบัรองลงมาจะ

ถกูเทท้ิง	ในการเลือกตัง้ท่ีผูส้มคัรท่ีมคีวามนิยมพอๆ	กนั

ก็จะมีคะแนนที่ถูกเททิ้ง	(บางคนเรียกคะแนนทิ้งน�้า)	ไป

เป็นจ�นวนมาก	แต่เมื่อไปดูระบบอื่นอีก	2	ระบบ	คือ	

ระบบสัดส่วน	กบั	ระบบผสม	ประเทศไทยกเ็คยเอาระบบ

ผสม	(ระหว่างคะแนนเสียงสูงสุดในเขตเลือกตั้งผสมกับ

แบบสัดส่วน)	มาใช้แล้ว	การเมืองไทยก็ยังคงมีปัญหา	

บางคนกลับบอกว่า	กเ็พราะเราไปก�หนดให้มี

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกบัศาลรฐัธรรมนูญ	ท�ให้

อะไรๆ	ที่ควรจะง่ายก็กลายเป็น	“เรื่องยาก	มากเรื่อง”	

เกินไป	 บางกลุ่มบางพวกถึงกับเสนอให้ยุบองค์กรอิสระ

กับศาลรัฐธรรมนูญไปเสีย	 (หรือปรับเปล่ียนเป็นคณะ

ตลุาการรัฐธรรมนูญ)	ดงัน้ัน	หากพิจารณาประสิทธิภาพ

ขององค์กรอิสระตลอดระยะเวลากว่า	20	ปีท่ีผ่านมา	จะ

เห็นว่าองค์กรอิสระได้คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์

ปานกลาง3	เท่านั้น

เมื่อกลับมาพิจารณาถึงสาเหตุของการท�

รัฐประหารในการล้มล้างยกเลิกรัฐธรรมนูญ	 และ

สถาบันการเมืองต่างๆ	ในปี	2549	และ	2557	ที่ผ่าน

มา	ล้วนแล้วแต่กล่าวอ้างถงึการกระท�ของนักการเมอืง

ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้นว่า	ขาดประสิทธิภาพ	มีการ

ทุจรติอย่างมโหฬาร	และมคีวามรนุแรงบาดเจบ็ล้มตาย4 

การเมอืงไทยจงึเข้าสู่วังวนแห่งการไร้เสถยีรภาพอีกคร้ัง

หน่ึง	มกีารล้มเลิกรฐัธรรมนูญ	สถาบนัทางการเมอืง	และ

จดัท�รฐัธรรมนูญข้ึนมาใหม่	เสรจ็แล้วจะเข้าสู่โหมดของ

การเลือกตัง้	การจดัตัง้รฐับาล	มกีารโจมตรีฐับาลว่าการ

บริหารงานล้มเหลว	 และพยายามล้มเลิกรัฐธรรมนูญ	

(ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการสืบต่ออ�นาจของคณะท่ีกระท�

รัฐประหาร)	 โดยเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย

การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 ในวิกฤตการณ์ทางการ

เมืองหลายๆ	 ครั้ง	 ภายหลังเมื่อมีการเลือกตั้งท่ีเช่ือว่า

เป็นรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 แต่

การด�เนินการในฝ่ายนิติบัญญัติก็มิได้แก้ไขปัญหา

ของประชาชน	 การออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการบริหาร

ประเทศหรือการจัดท�งบประมาณยังไม ่อาจบ่งช้ี

ถึงสมรรถนะในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาประเทศ

ได้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน	

โดยพิจารณาจากดัชนีช้ีวัด

สากลที่ออกมา	อาทิ	ดัชนี

ช้ีวัดภาพลักษณ์การทุจริต	

(Corruption	 Perception	

Index	 :	 CPI)	 ดัชนีความ

สามารถทางการแข่งขัน

ระดับโลก	 4.0	 (Global	

Competitiveness	Index:	

GCI	 4.0)	ของ	 World	

Economic	Forum	:	WEF 

หรื อ ก าร เป ิ ด เ ผยด ้ าน 

3 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ และคณะ รายงานการวิจัยเรื่อง “ประเมิน

ผลการทำางานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง” สถาบันพระปกเกล้า, 2548.

4 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อ 19 กันยายน 2549 
และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช) เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557.
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งบประมาณ	 (Open	Budget	 Index	 :OBI)	ที่มีความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	เป็นต้น		

ปัญหาท้ังหลายต้องการการปฏิรูปประเทศ	

ท้ังด้านโครงสร้าง	 ระบบงานหรือกระบวนการ	 และ

คน	 โดยต้องท�ไปพร้อมๆ	 กัน	 จะปฏิรูปแต่โครงสร้าง	

ไม่รื้อระบบงานหรือกระบวนการไม่พัฒนาก็ไม่ได้	 หรือ

พัฒนาระบบงานหรือกระบวนงานใหม่	 แต่ไม่ปรับ

โครงสร้างและไม่พัฒนาคนกไ็ม่เกดิผลอะไรมากนัก	และ

ท้ายสุดพัฒนาคนก็ต้องมีกระบวนงานและใช้เทคโนโลย ี

ท่ีเหมาะสม	 รวมท้ังพัฒนาโครงสร้าง	 แต่การพัฒนา

และการปฏิรปูท้ังหมดน้ันเกดิจากคน	จงึจ�เป็นอย่างยิง่

ท่ีต้องพัฒนาคนโดยการสร้างพลเมอืงผ่านกระบวนการ

ศึกษาทุกระดับ	 (civic	 education)	 เพราะประชาชน 

ท่ีม	ี“ความเป็นพลเมอืง”	จะรูจ้กัคดิวิเคราะห์	ปราศจาก

การครอบง�	 มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและ 

ส่วนรวม	การเข้าไปมส่ีวนร่วมต่อกจิการสาธารณะ	รูจ้กั

ใช้สิทธิแต่ไม่ละท้ิงหน้าท่ี	 และเป็นผู้เคารพและปฏิบัต ิ

ตามกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม	 ลักษะของคนเช่นนี้

เราเรียกว่า	“พลเมืองแข็งขัน	(active	citizen)”5 

ในหลายประเทศท่ีต้องการสร้างรากฐาน

ประชาธิปไตยให้แข็งแกร่ง	 การเมืองมีเสถียรภาพ	 ซึ่ง

จะผลิดอกออกผลต่อการพัฒนาประเทศ	 เช่น	 สหพันธ์

5 สอดคลอ้งกบัแนวความคดิแบบของพลเมอืง ( KIND OF 

CITIZEN ) ของ JOEL WESTHEIMER (สบืคน้ใน : HTTP://

THAICIVICEDUCATION.ORG/TH/JOEL-WESTHEIMER/.  

เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2563 และ วฒันธรรมทางการเมอืง

ของ ALMOND & VERBA อา้งใน สำานกัวชิาการ สำานกังาน

เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร “วฒันธรรมประชาธปิไตย” (สบืคน้

จาก HTTPS://LIBRARY2.PARLIAMENT.GO.TH/EJOURNAL/

CONTENT_AF/2559/SEP1-2559.PDF เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 

2563).

สาธารณรัฐเยอรมนี	สาธารณรัฐเกาหลี	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	

สาธารณรฐัอินเดยี	เป็นต้น	ต้องมกีารมุง่เน้นการให้การ

ศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน	 เพราะการเมืองเป็น	

กระบวนการท่ีเป็นกลไกส�คัญในการพัฒนาประเทศ	

โดยการสร้างพลเมืองอย่างเป็นข้ันเป็นตอนให้กับเด็ก

ตั้งแต่เยาว์วัย	 โดยเฉพาะเด็กช่วงอายุ	 2-6	 ปีท่ีเป็น

รากฐานของการพัฒนาคนในช่วงวัยต่อมา	 ในขณะท่ี

ประเทศไทยเรายังขาดเจตนารมณ์และความเอาจริง 

เอาจังในการสร้างพลเมือง	ขาดหลักสูตรการศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมือง	 รวมทั้งการให้ความส�คัญกับการให้การ

ศึกษาทางการเมืองในช่วงท่ีมีการเลือกตั้ง	 ดูตัวอย่าง

จากการเลือกตั้ง	 อบจ.	 ท่ีเพ่ิงผ่านพ้นไปเมื่อวันท่ี	 20 

ธันวาคม	 2563	 น้ี	 กกต.	 ไปมุ่งประเด็นแต่เพียงการ

จัดการเลือกตั้ง	 แต่ให้ความส�คัญกับการให้การศึกษา

ทางการเมอืง	(political	education)	น้อยเกนิไป	เพราะ

จากการฟังเสียงประชาชนท่ีให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวทาง

สถานีวทิยุโทรทัศน์หลายช่อง	เมื่อถามถึงความคาดหวงั

กับตัวนายก	 อบจ.	 หรือสมาชิกสภา	 อบจ.	 ที่จะได้รับ

เลือกตั้งก็มักจะต้องการให้มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	

ท้ังเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ประเภทไฟฟ้าสว่าง	 ทางด	ี 

มีน�้าประปาใช้	ท�นองนี้		แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงงาน

ในความรับผิดชอบท่ีแท้จริงของ	 อบจ.	 เน่ืองจากพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบของ	 อบจ.	 คือพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด(ในราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค)	 และมีพ้ืนท่ีทับซ้อนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนคือ	 เทศบาล	 (รวมท้ังเมือง

พัทยา)และอบต.และการก่อสร้างถนน	 สะพานก็ยังอยู่

ในอ�นาจของท้ังกรมทางหลวง	และกรมทางหลวงชนบท	

(สังกัดราชการส่วนกลาง)	เรื่องไฟฟ้าก็เป็นงานของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เรือ่งประปากเ็ป็นงานของการประปา 

ส่วนภูมิภาค	(มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ)
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การให้การศึกษาทางการเมืองเป็นเรื่องใหญ่	

อย่างน้อยก็ให้ชาวบ้านรู้ว่า	 เลือกใครไปท�หน้าท่ีอะไร	

จะได้เลือกกันอย่างถูกต้อง	 อย่างท่ีฝรั่งเขาเรีกกันว่า	

“put	the	right	man	to	the	right	job”	หรือ	เลือก

ใช้คนให้เหมาะกับงาน	 	 การท่ีเราได้ผู้แทนราษฎรท่ี

ท�งานไม่เป็น	(ท�ร่างกฎหมาย	ควบคุมการท�งานของ

ฝ่ายบริหาร)	 ท�ให้ผลงานฝ่ายนิติบัญญัติขาดคุณภาพ	

จะไปโทษนักการเมืองแต่ฝ่ายเดียวคงไม่เป็นธรรมแน่	ผู้ 

เลือกตั้งท่ีไปใช้สิทธิก็ส�คัญ	 พรรคการเมือง	 (คณะ

กรรมการบริหารพรรค)	 ก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

เพราะจะส่งใครก็ควรจะดูให้ดี	ให้ได้คนมีคุณภาพหน่อย	 

ในสมยัหน่ึงมกีารกล่าวว่า	“ส่งเสาไฟฟ้าลงสมคัร	กย็งัได้

รับเลือกตั้ง”	นับว่าเป็นการดูแคลนชาวบ้านที่ไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งเป็นอย่างยิ่ง6 

ท้ายท่ีสุดแล้วถ้าการเมอืงไทยยงัตหุรดัตเุหร่ไป

ไม่ถึงไหนเสียทีย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ	 ความ

สามารถทางการแข่งขันก็จะลดลง	 การพัฒนาการ

ศึกษาก็จะย�่าอยู่กับที่	การเรียกร้องหาผู้น�ประเทศชนิด	

“อัศวินม้าขาว”	จะยิง่ท�ให้ประเทศไทยขาดความเช่ือถอื

จากนานาประเทศ	การพัฒนา	“คน”	ให้มีคุณภาพเป็น

พลเมืองคุณภาพจะส่งผลไปยังการเมืองไทยในอนาคต	

จากตัวแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของ	 Almond	 &	

Verba	 หากสังคมใดมีประชาชนประเภท	 “เฉื่อยชา	

(parochial)”	 หรือ	 “ไพร่ฟ้า	 (subject)”	 มากกว่า	

“พลเมือง	 (participant)”	 ก็บอกได้เลยว่าประเทศน้ัน

สังคมน้ันการเมอืงจะยงัคงย�า่อยูก่บัท่ีไม่ไปไหน	ดงัน้ัน	จงึ

ต้องผลักดันให้เกิดการสร้างพลเมืองและมีพลเมืองแข็ง

ขัน	 (Active	Citizen)	ขึ้นมาให้เต็มบ้านเต็มเมือง	 เพื่อ

ให้การเมอืงมเีสถยีรภาพและมกีารพัฒนาประชาธิปไตย

แบบตัวแทนท่ีมีคุณภาพสามารถไปผลักดันการพัฒนา

ประเทศต่อไป

6 ขา่วพรรคเพือ่ไทยประกาศสง่ผูส้มคัรในการเลอืกตัง้ผูว้า่ราชการ

กรงุเทพมหานคร เมือ่ปี 2556 สบืคน้จาก : https://pantip.com/

topic/30028970 เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2563.
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 อลักอรทิมึ (Algorithm) ปรากฏอยูท่กุๆ ทีใ่นโลก 
และได้แทรกซมึเข้าไปในการใช้ชวีติประจ�าวนัของมนษุย์ 
อัลกอริทึม	คือ	ระบบอัตโนมัติท่ีก�หนดให้คอมพิวเตอร์

สามารถคิดและวิเคราะห์	 รวมถึงสังเคราะห์ข้อมูล

ทดแทนมนุษย์ ในปัจจุบันอัลกอริทึมกลายเป็นส่วน

ส�คัญส�หรับเทคโนโลยีข้ันสูง	 ได้ถูกน�มาใช้อย่าง

แพร่หลายเพ่ือท่ีจะเปล่ียนวิถีการด�เนินชีวิตมนุษย์และ

สังคมในแต่ละวัน	เช่น	ค�แนะน�การซื้อของแก่ลูกค้าที่

เว็บไซต์ของลาซาด้าและช้อปปี้	 ไปจนถึงการใช้ปัญญา

ประดษิฐ์	(Artificial	Intelligent,	AI)	หรอืเอไอ	ท่ีมรีะบบ

การท�งานอันซับซ้อน	 ส�หรับการวิเคราะห์ผู้ติดเช้ือ 

โควิด-19	จากอาการไอ

	 การพัฒนาระบบ	 5G, IoT, AI, Cloud	 และ
เทคโนโลยีต่างๆ	ที่ผ่านมา	ส่งผลให้สังคมมีวิวัฒนาการ

อย่างรวดเร็ว	มีการคาดการณ์ว่า	ภายในปี	พ.ศ.	2565	

เศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy)	จะคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณ	 60	 เปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจโลก	 และจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ท้ังในประเทศไทยและ 

ท่ัวโลก	การปรบัเปล่ียนวิถชีีวิตไปสู่ระบบดจิทัิลและระบบ

อัจฉริยะก็ยิ่งมีความส�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ	

	 ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ผสานกับข้อมูลขนาดใหญ่	 

(Big	 Data)	 ท�ให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมีความเช่ือ 

ในข้อมลู	(Dataism)	ว่าจะสามารถคาดการณ์พฤตกิรรม

ของคนได้อย่างถูกต้องแม่นย�	 และมีประสิทธิภาพ

มากกว่าตัวคนน้ันเอง	 เช่น	 การท่ีเราเลือกซื้อสินค้า

ออนไลน์	 ระบบจะสามารถวิเคราะห์และแนะน�ว่า 

เราควรจะซื้ออะไร	 เมื่อไหร่	 และแนะน�สินค้าท่ีควร

จะซื้อเพ่ิมเติมอีกด้วย	 ระบบท่ีมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่น้ี

จะถูกสร้างและพัฒนาจนกระท่ังรู้จักตัวเราดีมากกว่า 

ท่ีเรารู้จักตัวเอง	 ซึ่งจะท�ให้เกิดจะเป็นระบบเศรษฐกิจ

ใหม่ท่ีไม่ต้องอาศัยความคิดเห็นหรือสอบถามความ

ต้องการของคน	 แต่จะถูกพิพากษาและตัดสินใจโดย

ระบบแห่งอนาคตท่ีเรียกว่าอัลกอริทึม	 ท่ีมีเช้ือเพลิงใน

การขับเคลื่อนที่ส�คัญคือข้อมูลมูลส่วนบุคคล

	 เอไอ	 คือ	 เทคโนโลยีท่ีถูกออกแบบให้มีระบบ

ท�งานเหมอืนกบัการท�งานของสมองมนุษย์	การขนส่ง

สินค้าและโลจสิตกิส์	การตรวจจบัการฉ้อโกง	การตกแต่ง

ภาพ	การท�วิจยั	และการแปลเอกสาร	คอืตวัอย่างความ

สามารถของเอไอท่ีน�มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�งาน

ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี	 ในภาคธุรกิจ	 บริษัทขนาด

ใหญ่อย่าง	Airbus	มีการใช้เอไอในการเร่งและปรับปรุง

คุณภาพกระบวนการผลิตเครื่องบิน	 A350	 รุ่นใหม่	

โดยรวบรวมเอาข้อมูลการผลิตในอดีตที่ผ่านมา	และใช้ 

อัลกอริทึมเพ่ือระบุรูปแบบปัญหาของกระบวนการผลิต 

ท่ีจะเกดิข้ึน	เอไอจงึเป็นเทคโนโลยอัีนทรงพลังและเป็นตวั

ขับเคล่ือนท่ีส�คัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอนาคต	

ที่มีอิทธิพลต่อภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และประชาชนทุกคน

	 เอไอจะเปล่ียนแปลงการด�เนินชีวิตและการ

ท�งานของมนุษย์	 รวมถึงส่งผลกระทบต่อท้ังการเมือง

และสังคม	 วิกฤติของโควิด-19	 จะเป็นตัวเร่งให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในสังคมของมนุษย์	 โดยเฉพาะการ

ท�ให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม	 4.0	 อย่างรวดเร็ว	

เน่ืองจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส	 บีบบังคับให้

ผู้คนต้องอยู่ภายในบ้านและลดการติดต่อเพ่ือป้องกัน

การแพร่กระจายของเช้ือ	 ส่งผลให้เทคโนโลยีไร้สัมผัส

ต้องการ	แก้วเฉลิมทอง	นักวิชาการด้านดิจิทัล
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ยิ่งแพร่หลายในสังคม	 เทคโนโลยีจะเผยแพร่ได้เร็วท่ีสุด

เมือ่สังคมมกีารเปล่ียนแปลงทางดจิทัิล	เช่น	การประชุม

ออนไลน์	 การสร้างประสบการณ์เสมือนจริง	 (Virtual	

reality:	 VR)	 การสร้างประสบการณ์ผสานโลกเสมือน

จริงและโลกแห่งความเป็นจริง	 (Augmented	 reality)	

หุ่นยนต์	(Robots)	โดรน	(Drone)	และการขับข่ีอัตโนมตั	ิ 

(Autonomous	vehicle)	

	 อย่างไรก็ดี	 จากการ

พัฒนา เ อ ไ อ ตั้ ง แ ต ่ ยุ ค เ ร่ิ ม

ต ้ น จ น ถึ ง ป ั จ จุ บั น 	 ห า ก

ปราศจากซึ่งการก�กับดูแลท่ี 

เหมาะสม	อาจจะท�ให้เกิดอคติ

และการเลือกปฏิบัติท่ีรุนแรง

ต่อมนุษย์	 เช่น	 การตกงาน	

และอาจจะน�ไปสู ่ผลลัพธ ์ ท่ี

ไม่ได้ตั้งใจและเป็นอันตรายต่อ

มนุษยชาติ	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎีหงส์ด�	 (Black	 Swan)	

คิดโดยนักคณิตศาสตร ์ชาว 

เลบานอน	 Nassim	 Nicholas	 

Taleb	 ที่ได้อธิบายทฤษฎีนี้	 ว่า

เป็น	 เหตุการณ์ว่ามีลักษณะไม่

คาดฝัน	 มีผลกระทบมหาศาล

เมื่ อ เกิ ด ข้ึน	 และภายห ลัง

เหตุการณ์น้ันจึงจะมีเหตุผล

มาอธิบายได้ว ่าเกิดอะไรข้ึน	

อย่างไรก็ดี	การก�กับดูแลเอไอ

มีความยากและซับซ้อน

	 ร ะ บ บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร

อัจฉริยะก�ลังเปล่ียนแปลงชีวิต

ของเราให้ดีข้ึน	 เมื่อระบบเหล่า

น้ีมีความสามารถมากข้ึนโลก

ของเราก็มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนและส่งผลให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 นักเทคโนโลยีบางพวก

มองว่า	ระบบเอไอจะเข้ามาควบคุมการท�งานที่น่าเบื่อ

และช่วยในการบริหารจัดการ	 ท�ให้โลกมีผลผลิตและ

คณุภาพชีวิตของมนุษย์เพ่ิมข้ึน	ขณะท่ีอีกมมุหน่ึงมองว่า

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่าน้ีอาจท�ให้เกิดการ 

สูญเสียงานและชีวิต	 รวมถึงมีความกังวลว่าเอไออาจ

ท�ให้มนุษย์หมดความจ�เป็นในท้ายที่สุด	

	 ภาคแรงงานจงึเป็นส่วน

ท่ีได้รับผลกระทบกับระบบ

หุ่นยนต์อัตโนมัติและเอไอ

โดยตรง	 แม้ว่าการท�งาน

ระบบอัตโนมัติท�ให้มนุษย์

สามารถลดการท�งานท่ี

ซับซ้อน	 และสรรสร้างงาน

ใหม่ๆ	ได้มากข้ึน	ส่ิงท่ีจะตาม

มาคือการว่างงานจ�นวน

มากจะเกิดข้ึนอันเน่ืองมา

จากเอไอ	 การปฏิวัติทาง

อา ชีพจะ เกิ ด ข้ึน	 มี การ

แย ่งงานจากคนงานท่ีใช ้

ทักษะพ้ืนฐานจ�นวนมาก 

จากหลากหลายสาขาอาชีพ 

เช่น	 ในอุตสาหกรรมด้าน

ขนส่งและโลจิสติกส์	 คน

ขั บ ร ถ บ ร ร ทุ ก จ�น ว น 

นับล ้านๆ	 คนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาก�ลังเผชิญ

หน ้ากับระบบรถบรรทุก

อั ต โ น มั ติ ท่ี มี ส ม อ ง ก า ร

ท�ง า นคื อ เ อ ไ อ 	 ก ล า ย

เป ็น เทคโนโลยี การ ขับ ข่ี

อัตโนมัติ	 และประเมินกัน

ว ่ า ส ถ านก า รณ ์ ป ั ญห า

การว่างงานจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน	 เมื่อคน

จ�นวนมากในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ถูกไล่ออก

จากงาน	 คนกลุ ่มน้ีท�งานโดยประยุกต์ใช ้ความรู ้

ทางวิชาชีพ	 และการตัดสินใจโดยอาศัยการคิดเชิง

ตรรกะ	 (Logical	 thinking)	 ซึ่งเป็นทักษะสองประการ 

ที่เอไอ	 มีข้อได้เปรียบมากกว่า	 เช่น	 อาชีพทนายความ	

นักบัญชี	แพทย์	เภสัชกร	และวิศวกร	อย่างไรก็ดี	การ

เรียนรู้ทักษะข้ันสูงเพ่ิมเติมอาจจะเป็นโอกาสได้ท�งาน

ใหม่อีกครัง้	ซึง่จะกลายเป็นแรงงานท่ีมคีวามรูแ้ละความ

เข้าใจในงานเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการในสังคม

เอไอโลกาภิวัตน์
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	 แม้ว ่าเอไอกลายเป็นส่วนหน่ึงของหุ ่นยนต	์

เช่น	 รถยนต์ไร้คนขับ	 การจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ	

และการดูแลผู้สูงอายุ	 ท่ีได้ถูกน�มาใช้เพ่ือแก้ปัญหา

สังคมเร ่งด ่วน	 แต ่ความท ้าทายคือการท่ีเราไม ่

สามารถรู ้ได้ในกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนภายในของ 

อัลกอริทมึ	“black	box”	การใช้ข้อมูลจ�นวนมหาศาล	

โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเกิดข้ึนอย่างไม่ถูก

ต้องตามจริยธรรม	 และอาชีพของคนจ�นวนมากท่ีจะ

ถูกทดแทนการเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร	 (Machine	 Learning)		 

ซึง่เป็นส่วนย่อยของเอไอท่ีมกีารใช้อัลกอรทึิมในวิเคราะห์	

และประมวลผลข้อมูลจ�นวนมาก	 เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์

ท่ีเราต้องการ	 โดยอาศัยการเทรนด์	 หรือการสอนให้

คอมพิวเตอร์คิดเองเป็น	 การเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ของการเรียนรู้ของเครื่องจักร	 ท�ให้ขอบเขตการใช้

งานของเอไอพาดผ่านในทุกมิติของชีวิตประจ�วัน	และ

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้โดยตัว

ของมนัเอง	การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในหลาย

ภาคส่วน

 ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีการควบคุมและก�ากับดู

เอไอในระดับที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิภาค พื้นที่ 

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าการเกิดขึ้นแนวคิด

และเทคโนโลยีใหม่ๆของเอไอตลอดเวลา ท�าให้ภาครัฐ

ต้องสร้างนโยบายขึ้นมาก�ากับดูแลอย่างเร่งด่วน ที่ไม่

สามารถก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมขึน้มาได้ กฎระเบยีบ

ทางด้านเอไอจ�าเป็นต้องมีแผนงานการท�างานร่วมกัน 

(Roadmap) และก�าหนดอย่างมีทิศทาง เพื่อให้เกิด

ระบบก�ากับดูแลที่คล่องตัว ซึ่งจะเป็นทั้งการส่งเสริม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และลดความเส่ียงของ

เอไอทีจ่ะเกดิขึน้กบัมนษุย์ สงัคม และประเทศในอนาคต

ต้องการ แก้วเฉลิมทอง  
นักวิชาการด้านดิจิทัล

การร่วมออกแบบกรอบการก�ากบัดแูลและกรอบแนวคดิ

เชิงนโยบาย โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคประชาสงัคม จะเป็นส่วนส�าคัญเพือ่ทีจ่ะ

เพิ่มประสิทธิภาพความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความ

เป็นส่วนตวั และความเป็นกลาง ทีจ่ะร่วมสร้างความเชือ่ใจ 

(Trust) ให้เกิดขึ้นในสังคม และท�าให้เกิดประโยชน์และ

ลดผลกระทบของเอไอและการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

ลงได้ อนาคตจะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือเอไอ 

เพียงล�าพัง แต่ทั้งสองอย่างควรจะท�างานร่วมกัน 

แบบคู่ขนาน เทคโนโลยีที่ได้จ�าลองมาจากการท�างาน

ของสมองมนุษย์ได้เพิ่มขีดความสามารถของคน และ 

จะมีคุณค่ามากย่ิงขึ้นเมื่อสังคมสามารถใช้ประโยชน์ 

จากเอไอที่มากด้วยความสามารถเหล่านี้
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ผมเป็นอดตีนักเรยีนมธัยม	ปัจจบุนัเป็นนักศึกษา

ปี	 1	 น้องใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 ก�ลังท�หน้าท่ีของตนคือการศึกษาเล่า

เรียน	หวังว่าวันหน่ึงจะเตบิโตไปเป็นพลเมอืงท่ีด	ีและน�

ทักษะความรู้ไปพัฒนา	 “บ้าน”	

ของตนเอง	ครัง้แรกท่ีผมระลึกได้

ถึงหน้าที่นี้	ก็น่าจะราวรุ่นมัธยม

ต้น	ตัง้แต่น้ันผมกเ็ร่ิมตระหนักถงึ

ความเป็นไปของส่ิงรอบตัวต่างๆ	

มากข้ึนเรื่อยๆ	 ตามวัย	 ตั้งแต่

บ้าน	 โรงเรียน	 ชุมชนรอบตัว	

และขยายกรอบการรับรู้ออกไป

เรือ่ยๆ	จนเข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัย	

ซึ่งอาจเรียกได ้ว ่า	 “ปีกกล้า 

ขาแข็ง”	พอสมควร

ผมมคีวามกล้าและได้รบั

โอกาสอันดี	 ให้เปล่ียนบทบาท

จากผู ้รับรู ้	 เป ็นผู ้แสดงออก	

บทความน้ี	 แน ่นอนว ่าเป ็น 

มุมมองผ ่ านกรอบการรับรู  ้

แคบๆ	ของผม	แต่ในห้วงเวลานี้	

ย่อมเป็นมุมมองท่ีกว้างท่ีสุดท่ีผม

สามารถมองเห็นและส่ือสารออก

มาได้	 ผมจึงมองว่าเรื่องน้ีเป็น

เรื่องท่ีน่าค้นหา	 และคุ้มค่าท่ีจะ

อ่านต่อเพื่อส�รวจลงไปในมุมมองที่อาจจะเหมือน	หรือ

แตกต่างกับมุมมองผ่านกรอบสารพัดรูปร่างและขนาด

ของผู้อ่านทุกท่าน

ตลอดห้วงการรับรู้ท่ีผ่านมา	 ผมได้เห็นความ 

ขัดแย้งก่อตัวข้ึนในสังคมไทยหลายรูปแบบ	 โดยความ

เข้มข้น	 และความชัดเจนน้ันแตกต่างกันไปตามขนาด

ของกรอบการรบัรูข้องผม	ในกรอบของผมตอนน้ี	ความ

ขัดแย้งท่ีรุนแรงคือการปะทะกัน

โดยใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม

ผู ้ชุมนุม	 กับเจ้าหน้าท่ีต�รวจ	

และระหว่างกลุ่มผู ้ชุมนุม	 กับ

กลุ่มผู ้ชุมนุมอีกกลุ่มหน่ึง	 แต่

ความขัดแย้งท่ีผมมองว่ารุนแรง

และจะส่งผลกระทบฝังรากลึก

ลงในสังคมไทยมากท่ีสุด	 คือ

ความขัดแย้งทางความคดิ	ความ

เช่ือ	 หรือ	 “ความจริง”	 ของ

แต่ละบุคคลท่ีมีต่อการเมืองและ

สังคมไทย	ซึ่งมีผลมาจาก	“การ

ยอมรบั”	ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ

บุคคล	 เน่ืองจากความคิดน�

ไปสู่การกระท�	 ดังท่ีมีค�กล่าว 

ท่ีว่า	“ความคดิเป็นบดิาของการ 

กระท�”	 การมีความคิดท่ีขัด

แย้ง	และรุนแรงย่อมน�ไปสู่การ 

กระท�ท่ีรนุแรงอย่างเช่นท่ีสังคม

ไทยก�ลังประสบ	 หรืออาจ

รุนแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้

บุคคลมีความคิดและความเช่ือท่ีแตกต่างกัน

เป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติ	 เพราะความแตกต่าง

และความหลากหลายเป็นธรรมชาติของโลก	แต่เมื่ออยู่
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เชื่อถือของข้อมูล	และไม่ได้เสนอแหล่งข้อมูลที่รอบด้าน

จ�เป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและสังคม	

ท�ให้ผู้บริโภคการรับข้อมูลด้านเดียวได้อย่างง่ายดาย	

เมื่อรวมกับการมีอคติและเลือกรับข้อมูลของผู้บริโภค

เอง	กย็ิง่เพ่ิมความสุดโต่งและความรนุแรงของความคดิ

ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

ในส่วนของการแสดงออกทางการเมืองผ่านส่ือ

ต่างๆ	 นอกจากการแสดงออกด้วยความคิดท่ีมีความ

เอนเอียงแล้ว	ส่ิงท่ีพบเห็นได้บ่อยคอื	ปรากฏการณ์	ดนันิง- 

ครูเกอร์ (The	 Dunning-Kruger	 effect)	 ซึ่งอธิบาย
ว่า	 การท่ีบุคคลยิ่งไร้ความสามารถเท่าไรจะยิ่งเปี่ยมไป

ด้วยความมั่นใจ	 และหากบุคคลมีความสามารถท่ีแท้

จริงมากเท่าไร	 ยิ่งจะสงสัยในความสามารถของตัวเอง

มากเท่าน้ัน	 สามารถกล่าวได้กับเรื่องการรับรู้และการ

แสดงออกทางการเมอืงและสังคมในทุกช่องทางไม่เพียง

แต่ในส่ือสังคมออนไลน์	 จะเห็นได้จากกรณีบุคคลท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจในการเมืองและสังคมน้อย	 ออกมา

แสดงความคิดเห็นและ	“ข้อเท็จจริง”	เกี่ยวกับประเด็น

การเมืองอย่างมั่นใจเต็มที่	โดยมากมักตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความสุดโต่ง	และมักได้รับความสนใจและการตอบ

รับอย่างสุดโต่งจากคนจ�นวนมากในวงกว้าง	น่าสนใจ

ท่ีการขาดความรู้ความเข้าใจในการเมืองและสังคมของ

สมาชิกในสังคม	 เป็นผลโดยตรงมาจากการศึกษาใน

โรงเรียน	 นอกเหนือไปจากการปลูกฝังให้เยาวชนมีมุม

มองท่ีปราศจากอคติและพร้อมจะใช้ชีวิตในสังคมแล้ว	

โรงเรียนเป็นสถาบันหลักท่ีสอนความรู้ความเข้าใจใน

ระบอบระบบการเมือง	 สังคม	 และกฎหมายพื้นฐานให้

กับเยาวชนท่ีจะเติบโตไปเป็นสมาชิกของสังคม	 แต่จาก

เหตุการณ์การแสดงออกข้างต้น	 เราก็ได้ทราบว่า	ยังมี

สมาชิกของสังคมท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในการเมือง

และสังคมอยู่อีกมาก

ในบริบทของการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วม

กัน	 รวมไปถึงบริบททางการเมือง	 พลเมืองต้องเข้าใจ

ว่าระบบสังคมและการเมอืงเป็นระบบความเช่ือ	เราต้อง

ไม่ใช้ความคิดและความเช่ือของตนมาตัดสินความถูก

ต้องในการกระท�และการแสดงออกของผู้อ่ืน	 หากแต่

ต้องใช้หลักการ	 เหตุผล	 และวิธีการทางวิทยาศาสตร์	

มาอธิบายท�ความเข้าใจกัน	 ด้วยความสุภาพและ

สันติผ่านมุมมองของเหตุผลและวิทยาศาสตร์	 ส่ิงท่ี 

หล่อหลอมมุมมองและความเช่ือของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ	

คือส่ิงท่ีแวดล้อมบุคคลน้ันและความคิดในการรับสาร

ของตนเอง	 ความคิดในการรับสารท่ีมีอคติหรือความ

เอนเอียง	(Bias)	มโีอกาสน�ไปสู่ความขัดแย้ง	คอื	ความ

เอนเอียงในกระบวนการคิด	 (Cognitive	 bias)	 กล่าว

โดยรวมคือ	 ความเอนเอียงในการเฟ้นหาและเลือก

รับแต่ข้อมูลและหลักฐานท่ีสนับสนุนแต่ความเช่ือเดิม 

ของตน	โดยไม่เลือกรับ

ข้อมูลท่ีแสดงความเห็นขัดแย้ง	 หรือตีความ

หมายข้อมลูใดๆ	ท่ีได้รบัให้เอนเอียงไปทางความเช่ือฝ่าย

ตนท�ให้ไม่เกิดการแลกเปล่ียนความคิดและมุมมองกับ

บคุคลอ่ืนท่ีมคีวามเห็นแตกต่าง	จงึไม่น�ไปสู่การยอมรบั

ความเห็นนั้น	และเมื่อบุคคลรับข้อมูลด้านเดียวมากขึ้น

เท่าไร	กจ็ะยิง่เพ่ิมความสุดโต่งในความคดิของตนมากข้ึน

เท่าน้ัน	อีกท้ัง	เมือ่บคุคลเหล่าน้ีออกมาปราศรยัถ่ายทอด

ข้อมูลด้านเดียวน้ีในวงกว้าง	 โดยเฉพาะเมื่อถ่ายทอด

ด้วยภาษาที่รุนแรงและไม่สร้างสรรค์	ย่อมน�ไปสู่ความ 

ขัดแย้งในความคิดและการกระท�ระหว่างบุคคลหรือ

กลุ่มบคุคลต่างความเช่ือ	จนน�ไปสู่ความรนุแรงไม่ส้ินสุด

ในสภาพสังคมปัจจุบัน	 ข้อมูลท่ีบุคคลได้รับมี

ผลโดยตรงต่อมุมมองของบุคคลต่อสังคมรอบตัว	 จาก

ผลการส�รวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ในหัวข้อ

เรื่อง	 “พฤติกรรมการรับข่าวสารและความเช่ือมั่นต่อ

ส่ือมวลชน”	 พบว่า	 ทุกวันน้ีคนไทยรับข้อมูลข่าวสาร

ผ่านสื่อสังคมออนไลนฺ	หรือ	โซเชียลมีเดีย	มากที่สุด	ซึ่ง

เป็นสื่อที่มีความรวดเร็วและมีปริมาณข้อมูลมาก	 จึงยิ่ง

เป็นตัวเร่งให้เรารับข้อมูล	 ส่งต่อ	 แสดงออกได้รวดเร็ว

ข้ึน	 และยังเป็นช่องทางให้มีการแพร่กระจายข้อมูลเท็จ

หรือข่าวปลอม	 (Fake	news)	จากผลส�รวจของนิด้า

โพล	พบว่า	ร้อยละ	27.59	ระบุว่า	เคยหลงเชื่อในข่าว

ปลอม	และร้อยละ	25.59	ระบุว่า	เคยแชร์ข่าวปลอม	

และด้วยข้ันตอนวิธี	 (Algorithm)	 ในการจัดสรรข้อมูล

ข่าวสารของสื่อสังคมออนไลน์	ที่จะจัดสรรข้อมูลให้ใกล้

เคยีงและสอดคล้องกบัความชอบและความสนใจของผูใ้ช้

งานมากท่ีสุด	เพ่ือให้ผูใ้ช้งานเข้าใช้งานมากและเป็นเวลา

นานท่ีสุด	โดยไม่ได้สนใจคดักรองความถกูต้อง	ความน่า
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ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและความเช่ือ

ทางการเมืองในสังคมไทย	 ผมมองว่าเราไม่สามารถแก้

ปัญหานี้ได้ด้วยสองฝ่ายหันหน้าเข้าพูดคุยกันทันที	ด้วย

บริบทท่ีขาดการเปิดใจยอมรับของสังคมในขณะน้ี	 การ

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกัน	 ด้วยชุดความเช่ือตรง

ข้าม	 และกรอบการรับรู้ท่ีบิดเบี้ยวไปในรูปทรงท่ีแตก

ต่างกันนั้น	ไม่สามารถน�คนไทยออกจากความขัดแย้ง

ได้	 และยังจะน�มาซึ่งความรุนแรงยิ่งข้ึนไปอีก	 เราจึง

ควรเริ่มแก้ไขโดยเร่ิมจากตัวเราส�รวจกรอบการรับรู้

ของตนเอง	 แล้วใช้ข้ันตอนต่อไปน้ีขยายกรอบการรับรู้

ออกไป	ท่านทั้งหลายอาจตระหนักว่าตนมีกรอบการรับ

รูท่ี้กว้างไกล	แต่หากท่านมุง่ขยายกรอบของท่านออกไป

เพียงด้านหน้า	ท่านก็ไม่สามารถมองเห็นด้านหลัง	ด้าน

ขวา	และด้านซ้ายของท่านได้	ท่านอาจเริ่มมีความคิดที่

อยากจะขยายกรอบของท่านให้รอบด้าน	

ท่านอาจมองภูเขาท่ีตระหง่านอยู่ด้านหน้าท่าน	

แล้วถามตัวท่านเองอย่างตรงไปตรงมาว่า	“ตอนนี้	ฉัน

ก�ลังมองภูเขาท้ังลูกอยู่ใช่หรือไม่”	 หากท่านรับรู้ว่า

ทิวทัศน์ที่ท่านเห็นเป็นเพียง	“ภูเขาครึ่งลูก”	(แน่นอนว่า

หาก	ท่านเคยถามเรือ่งภูเขาท้ังลูกกบัตวัเองเป็นครัง้แรก	

ทิวทัศน์ท่ีท่านตระหนักหลังจากถามค�ถามย่อมต้องเป็น

ภูเขาไม่เต็มลูกเสมอไป)	 จึงถามต่อไปอีกว่า	 “แล้วอะไร

เล่าบดบงัภูเขางดงามน้ันอยู”่	“เป็นเมฆหมอกหรอืเปล่า”	

“เป็นภูเขาสูงใหญ่อีกลูกหรอืไม่”	“หรอืว่าเป็นเส้นผมของ

ตัวเอง”	 ลองส�รวจมุมมองของท่านท่ีมีต่อสังคมรอบ

ตัว	แล้วชี้ชัดอคติทุกข้อที่ท่านมีในมุมมองเหล่านั้น	ด้วย

ความคดิท่ีเปิดกว้าง	และยอมรับข้อผดิพลาดของตนเอง	

เมื่อรู้ดังน้ีแล้ว	 ท่านจึง	 “ออกเดินเท้า”	 เพ่ือ

เปลี่ยนทิวทัศน์ของท่านให้สามารถเห็นภูเขาจากมุมมอง

ท่ีท่านไม่เคยมอง	และขยายกรอบการรบัรูข้องท่านออก

ไป	แล้วถ้าฟ้าเป็นใจ	ท่านอาจเห็นภูเขาได้ท้ังลูก	แต่ท้ังน้ี	

การออกเดินเท้าย่อมไม่ใช่ส่ิงท่ีสะดวกสบายส�หรับท่าน

หรือใครก็ตาม	 การยอมรับข้อผิดพลาดและเปล่ียนมุม

มองของตนนั้นย่อมขัดกับความรู้สึก	และความมั่นใจใน

ตวัท่านเอง	อีกท้ังยงัต้องใช้พลังใจสูง	ผมกเ็ป็นหน่ึงในน้ัน	

ท่ีมพีลังใจต�า่	แต่กลับมคีวามมัน่ใจในตนเองสูง	เช่น	เมือ่

ผมอ่านบทวิเคราะห์จากส�นักข่าวท่ีตนเอง	“ไม่ชอบ”	ก็

มคีวามรูสึ้กต่อต้านอยูลึ่กๆ	และน่ันกเ็ปรยีบเสมอืน	“เมฆ

หมอกหนาทึบ”	 ท่ีจ�กัดกรอบการรับรู้ของผมจากเน้ือ

ความจรงิๆ	ของบทวิเคราะห์ท่ีผมอ่าน	และน่ีเป็นส่ิงท่ีผม

และทุกท่านต้องหลีกเลี่ยง	เพราะเหตุนี้	ท่านและผมจึง

ต้องถามตัวเองเรื่องภูเขาทั้งลูกอยู่เสมอ	และขั้นสุดท้าย

คือการแสดงออกอย่างสุภาพให้ตัวท่านและผู้อ่ืนได้รับรู้

กระบวนการขยายกรอบการรบัรูข้องท่าน	ตัง้แต่การตัง้

ค�ถาม	“ภูเขาทั้งลูก”	ไปถึงการออกเดินเท้า	และแสดง

มุมมองต่อสิ่งต่างๆ	รอบตัวท่านที่เปลี่ยนแปลงไป	

หลังจากได้ขยายกรอบการรับรู้	 อาจเร่ิมจาก

การพูดกับคนใกล้ตัว	 เพื่อน	 หรือครอบครัว	 แล้วค่อย

ขยายแนวคิดท่ีเป็นกลางน้ีออกไปสู่สมาชิกของสังคม

คนอ่ืนๆ	 ท่ีเราได้พบ	 การส่ือสารกับตนเองท�ให้เกิด

การยอมรับตนเองมากข้ึน	 การส่ือสารกับผู ้อ่ืนด้วย

มุมมองท่ีเปิดกว้าง	 ท�ให้เรายอมรับความต่างของกัน

และกันมากข้ึน	 หลังจากน้ีเท่าน้ัน	 คนไทยท่ีมีความคิด

ต่างกันจึงจะสามารถหันหน้าเข้าคุยกันได้อย่างสันติ

และสร้างสรรค์	 แต่การเปล่ียนแปลงระดับบุคคลไปสู่

ระดับประเทศน้ี	 พลเมืองจะต้องระลึกไว้เสมอว่า	 การ

เปล่ียนแปลงน้ีจะเร่งรดัและท�ด้วยความคดิอย่างสุดโต่ง

ไม่ได้	หากแต่ต้องด�เนินการไปตาม	“กฎแห่งความช้า”1 

ซึ่งเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์ชัยอนันต์	สมุทวณิช	 ได้ให้

ข้อคิดไว้เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของท่าน	 ท่ีสามารถน�

มาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งของคนไทยได้อย่างดี	 กฎ

แห่งความช้า	กล่าวว่า	“ในธรรมชาติของเรา	ความช้า

เป็นธรรมชาติ	และความเร็วเป็นข้อยกเว้น”	(ชัยอนันต์	 

สมุทวณิช,	 2557,	 หน้า	 4)	 เมื่อจะแก้ปัญหาใดๆ	 เรา

ต้องดวู่าปัญหาน้ันสามารถแก้ด้วยความช้าหรอืความเรว็	

เช่น	 ปัญหาการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลที่ล่าช้า	 เรา

ก็แก้ปัญหาโดยสร้างระบบการส่ือสารท่ีรวดเร็วและจุ

ข้อมูลได้ครั้งละมากๆ	 เช่น	 สื่อสังคมออนไลน์	 แต่ด้วย

กฎแห่งความช้า	 กล่าวว่า	 “ยิ่งเราต้องการความเร็ว

มากเท่าใด	 เราจะได้ความช้ากลับมาเป็นปฏิภาคกัน”	 

(ชัยอนันต์	สมทุวณชิ,	หน้า	6)	เราจงึเห็นปัญหามากมาย

ในสังคมที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์	

1 ชยัอนนัต ์สมทุวณชิ. กฎแห่งความช้า. (กรงุเทพฯ : สถาบนั

นโยบายศกึษา), 2557.
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ในกรณีแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด

และความเช่ือทางการเมืองในสังคมไทย	 เราต้องแก้

ด้วยความช้า	การเปลี่ยนแปลงความคิดและขจัดการใช้

ความเช่ือท่ีน�มาซึง่ความขัดแย้งของสมาชิกในสังคมต้อง

ด�เนินไปอย่างเป็น “วิวัฒนาการ”	ไม่ใช่ “การปฏิวัติ” 
โดยใช้กระบวนการเปล่ียนจากภายในตวับคุคล	ไปสู่กลุ่ม

บคุคล	สู่องค์กร	สู่ชุมชน	แล้วจงึค่อยๆ	ปรบัเปล่ียนอย่าง

ช้าๆ	 ไปสู่ระดับประเทศ	 หากเราเร่งรัดที่จะแลกเปลี่ยน

ความคิดโดยใช้ความเช่ือและอคติท่ีมีอยู่ในตัวเรา	 หรือ

แลกเปล่ียนความคดิกบัผูท่ี้มอีคต	ิรากฐานท่ีเราพยายาม

สร้างก็จะกลับพังทลายลงมาใหม่	 และมีแต่จะน�มาซึ่ง

ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 ท�ให้การเปลี่ยนแปลง

นั้นท�ได้ช้า	และยิ่งยากขึ้น

นิปุณ	แก้วเรือน 
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สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การกระท�า

ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจะยุติลงอย่างรวดเร็ว

ที่สุด เพราะถึงแม้ความรุนแรงนี้จะไม่ได้หยั่งรากลึก 

แต่ก็เป็นอันตรายถึงชีวิต น่าเศร้าที่กฎแห่งความช้าก็

ยงัครอบคลมุถงึสถานการณ์ความรนุแรงนี ้การจะยตุิ

ความรุนแรงนั้นจึงต้องด�าเนินไปภายใต้ความช้า เนื่อง

ด้วยการกระท�าเป็นผลของความคิด เมื่อมีความคิด

ที่ขัดแย้งและรุนแรง การกระท�าก็รุนแรงตามไปด้วย 

หากจะยุติความรุนแรง คนไทยทุกคนต้องปรับเปลี่ยน

ความคิดของตนเอง และเปิดใจยอมรับความแตกต่าง 

แต่หากผูใ้ดละทิง้กฎแห่งความช้า แล้วยตุคิวามขดัแย้ง

ด้วยความรุนแรงที่ย่ิงกว่า ความขัดแย้งอาจยุติลงได้

โดยเร็ว แต่ผลที่ตามมาย่อมมีแต่ความเสียหายและพัง

พนิาศทกุฝ่าย และการพฒันาย่อมจะไม่เกดิขึน้กบัสงัคม

ประชาธิปไตยของไทย
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