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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 5 ตุลาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ แจงวันเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ไม่มีความเห็นเด็ก พปชร. บี้จัดเลือก

ผู้ว่าฯ กทม. 
6 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ มท. เสนอ ครม.พรุ่งนี้ จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 7 
3 INN ออนไลน์ “วิษณ”ุ ย้ าอีก ลต. ท้องถิ่นรอ มท.ชง ครม.ก่อน กกต.ก าหนดวนัได้ 8 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ ยังไม่ฟันธงเลือกตั้ง อบจ. 13 ธ.ค. รอมหาดไทยชง ครม.ก่อน 9 
5 บ้านเมืองออนไลน์ “วิษณุ"อยังไม่ฟันธงเลือกตั้ง อบจ.13 ธ.ค. รอมหาดไทยชง ครม.ก่อน 10 
6 Nation tv ออนไลน์ "วิษณุ" แจงวันเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 11 
7 แนวหน้าออนไลน์ ‘สิระ’ล่ารายชื่อ ปชช. ร่วมลงชื่อขับไล่ ‘อัศวิน’ ปล่อยน้ าท่วม 

สถานบันเทิงเกลื่อน กทม. 
12 

8 สยามรัฐออนไลน์ เอาจริง.!!“สิระ”ขอ ปชช.ร่วมลงชื่อขับไล่“อัศวิน”มั่นใจเลือกผู้ว่า กทม.คน
ใหม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่ 

13 

9 INN ออนไลน์ “สิระ” ขอ ปชช. ร่วมลงชื่อขับไล่  ”อัศวิน”พ้นผู้ว่าฯ กทม. 14 
10 มติชนออนไลน์ สิระ ลุยต่อ เปิดแคมเปญล่า 5,000ชื่อ ยื่นบิ๊กตู่ ไล ่พล.ต.อ.อัศวิน พ้นผู้ว่า กทม. 15 
11 ข่าวสดออนไลน์ ส.ส. พลังประชารฐั ชวนปชช.ลงชื่อไล่ 'อัศวิน' พ้น ผูว้่าฯ กทม. ซัดปัญหาอ้ือ 16 
12 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร หวังพัฒนา อุบลฯ ผุด 3 เสน้ทางเที่ยววันเดย์ทริป เชื่อมริมโขง    17 
13 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ เยือนสามพันโบก น าผู้สมัครนายกฯ อบจ. อุบลฯ ผุด 3 

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงริมโขง 
19 

14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธนาธร' เสนอไอเดียท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกระตุ้นเศรษฐกิจ 21 
15 ไทยรัฐออนไลน์ จับตาปม"ยื้อรัฐธรรมนูญ" ระวังม็อบพาสู่ กงล้อ 14 ตุลาฯ "วันมหาวิปโยค" 23 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทพไท' เปรียบ รธน. 60 เหมือนรถเสียศูนย์ ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับแก้ 

รายมาตราไม่ได้ 
26 

17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เทพไทชี้ สว.บางสว่นไม่สละประโยชน์สว่นตัว ค้านแก้ รธน.แบบหวัชนฝา 27 
18 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เทพไท แจง รธน. มีจุดอ่อน แก้ไขรายมาตราไม่ได้ 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 ส านักข่าวไทยออนไลน์ คาด ร่างแก้ไข รธน.ฉบับไอลอว์ เข้าที่ประชุม พ.ย. 29 
20 มติชนออนไลน์ พปชร. ยังไม่ชัด นัดวันเคาะผู้สมัครชิงผู้ว่า กทม. เลขาฯ เผย “ขอคุยภายใน

กันก่อน” 
30 

21 มติชนออนไลน์ 75 นักวิชาการ ร่อนแถลงจี้ อปท. ทั่วประเทศลาออก คืนอ านาจประชาชน 
จัดเลือกตั้งโดยไว 

31 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ "อัศวิน" เย้ย "สิระ" ถ้าล่า5หมื่นไม่ได้จะช่วยหาให้ 35 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รู้จัก “คุณแจ๋ว” เพ่ือนซี้ “คุณหญิงอ้อ” ผู้พิฆาต “สุดารัตน์” 36 
24 สยามรัฐออนไลน์ "นิพนธ"์หอบหลักฐานแถลงปัดทุจริตจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทาง อบจ.สงขลา ลัน่เงิน

ยังอยู่ครบ ชี้พบบริษัทชนะฮ้ัวบรษิัทคู่แข่ง-ยื่นเอกสารเท็จ 
37 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพนธ์' เปิดหลักฐานใหม่สู้คดี ปปช. แฉฮ้ัวประมูลชัด-บ.คู่แข่งเอเย่นต์เก ๊ 39 
26 INN ออนไลน์ “พรเพชร” ย้ า สว. อิสระปัดตั้งธงตตีกแก้ รธน. 41 
27 MGR ออนไลน์   "พรเพชร" เชื่อ ส.ว.ไม่มีแผนตีตก 6 ร่างแก้ไข รธน. ชี้ทุกคนมีวุฒิภาวะ 43 
28 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พรเพชร" ย้ า "ส.ว."มีอิสระ ลงมติรบัหลักการแก้ รธน. 45 
29 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.จี้รัฐบาลเร่งแก้ รธน.ยุติความขัดแย้ง 46 
30 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
“เลขาเพ่ือไทย” จี้รฐัชักฟืนออกจากกองไฟ เร่งแก้ รธน.คือค าตอบหยดุความ
ขัดแย้ง 

47 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ “บางอ้อ” ยึดเพ่ือไทย “ท่อน้ าเลี้ยง” ไหลแรง!? 48 
2 สยามรัฐออนไลน์ ลุ้น "ม็อบ14ตุลา" จุดไฟให้ติด ! 50 
3 ไทยรัฐออนไลน์ หักกันเอง 52 
4 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “ประยุทธ์” ในพายุรัฐธรรมนูญ ไม่ถอย ไม่ยุบ ล็อกอ านาจการเมือง 53 
5 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
เชิงบันไดท าเนียบ : สมการ ‘รวม(เพ่ือ)ไทย สร้างชาติ’ แค่ ‘จันทร์ส่อง
หล้า’ มองตา ‘จันทร์โอชา’ 

56 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รู้จัก “คุณแจ๋ว” เพ่ือนซี้ “คุณหญิงอ้อ” ผู้พิฆาต “สุดารัตน์” 58 
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สัปดาหน้ีมีอะไร
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์  
เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักบริหาร  
การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 รักษาการในต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เข้าอบรมหลักสูตร “การน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ ” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผูบ้ริหารระดับสงูของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
อบรมหลกัสตูร “การน าคา่นิยมสูว่ัฒนธรรมองคก์รเพื่อสรา้งความส าเรจ็” 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 - 10:32 น. 

‘วิษณุ’ แจงวันเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ไม่มีความเห็นเด็ก พปชร. บี้จัดเลือกผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
‘วิษณุ’ แจงวันเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ไม่มีความเห็นเด็ก พปชร. บี้จัดเลือกผู้ว่าฯ กทม. 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง
กระแสข่าวมีการก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นระดับต่างๆ ออกมาแล้ว ว่า ไม่ทราบ แต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องได้หารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และตกลงในหลักการแล้ว 
โดยทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ระดับใดบ้าง หาก ครม. เห็นชอบจะแจ้งไปที่ กกต. เพ่ือให้ก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้งที่ชัดเจน ส่ว น
กระแสข่าวที่ออกมานั้นถือว่ายังไม่ชัดเจน 

เมื่อถามว่า ในการประชุมคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในวันนี้ จะ
หารือในเรื่องเงินอุดหนุนเลือกตั้งด้วยด้วยหรือไม่ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ไม่ทราบว่าในวาระมีเรื่องใดบ้าง แต่คง
จะมีการพูดคุยเรื่องของเงินอุดหนุนในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องของงบของอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
โดยการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละครั้ง จะพิจารณาเรื่องเงินในหลายส่วน 

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่ามีการโอนภารกิจและบุคคลแต่ไม่ได้โอนงบประมาณให้กับท้องถิ่นด้วย นายวิษณุ 
กล่าวว่า มีการทักท้วงว่าควรจะโอนมาด้วยเช่นกันซึ่งต้องท าเรื่องแจ้งให้รัฐบาลทราบต่อไป 

เมื่อถามกรณีที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. โดยเร็วเพ่ือแก้ปัญหา นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องมีการจัดเลือกตั้งอยู่ดี ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นมีอยู่ 4 ระดับ ก็คงจะ
เป็นในวันใดวันหนึ่ง โดยไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน ส่วนจะเลือกอะไรก่อนหลังขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของประชาชน
มากกว่าความสะดวกของผู้สมัคร เมื่อถามย้ าว่า สาเหตุที่เรียกร้องให้เลือกตั้ง เพราะผู้ว่าฯ กทม. ที่ไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งอาจจะไม่เข้าใจปัญหา นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2379619 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2379619
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94-1.jpg
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5 ตุลาคม 2563 10:35 am 

มท. เสนอ ครม.พรุ่งนี้ จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

ท าเนียบฯ 5 ต.ค.-   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยจะน าเสนอเรื่อง
การจัดการเลือกตั้งท้อถิ่น ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันพรุ่งนี้ (6 ต.ค.)  ส่วนจะเป็นระดับใดก่อนนั้น ต้องรอให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จากนั้น แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ง พร้อมปฏิเสธกระแส
ข่าวจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดข้ึนในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  และว่า อาจจะมีการหารือเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ในการประชุมคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วันนี้  (5 ต.ค.) 

ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่
ทราบว่าจ าเป็นหรือไม่ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นมีหลายระดับ  การเลือกตั้งแต่ละครั้ง ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน 
เพราะ กกต. ขออย่าจัดพร้อมกัน แต่จะเลือกระดับใดก่อน ก็แล้วแต่ความจ าเป็น  .- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-554458 
  

https://tna.mcot.net/politics-554458
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5 ตุลาคม 2020 - 10:43 

 “วิษณ”ุ ย้ าอีก ลต. ท้องถิ่นรอ มท.ชง ครม.ก่อน กกต.ก าหนดวันได้ 
"วิษณุ" ย้ าเลือกตั้งท้องถิ่น รอ มหาดไทย เสนอ ครม. ก่อน กกต. ก าหนดวันได้ ไม่รู้ 13 ธค. คือระดับใด 
 

 
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการกระจายอ านาจ ว่า เป็นคนละเรื่อง
กับการก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะประชุมนี้ จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนในเรื่องของเ งินอุดหนุนต่างตามวาระ 
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าการเลือกตั้ง อบจ.จะเป็นวันที่ 13 ธ.ค.นี้ และในเดือน ก.พ.64 จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาล 
นายวิษณุ ย้ าว่าไม่ทราบ แต่สัปดาห์ที่แล้วกระทรวงมหาดไทยได้เชิญทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. หารือ
และได้ตกลงกันในหลักการ โดยขั้นต่อไป กระทรวงมหาดไทย จะท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนจะเป็นระดับใดนั้น ถ้า ครม.เห็นชอบก็จะแจ้งไปยัง กกต. และต่อจากนั้น กกต.จะเป็นผู้ก าหนดวัน
เลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาขณะนี้ยังไม่ชัดเจน 

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง กทม. จ าเป็นต้องเร่งหรือไม่ เพราะพรรคพลังประชารัฐ มีการออกมาเรียกร้อง ก็ไม่ทราบว่า
จ าเป็นหรือไม่ ซึ่งต้องจัดการเลือกตั้งวันใดวันหนึ่ง และการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมีอยู่ 4 ระดับ ซึ่งจะต้องเว้นระยะใน
แต่ละระดับ โดยทาง กกต. เคยขอว่าอย่าจัดพร้อมกัน ส่วนจะเลือกตั้งระดับไหนก่อนนั้น ก็อยู่ที่ความจ าเป็นของ
ประชาชนมากกว่าความสะดวกของผู้สมัคร 

ส่วนที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ อ้างว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส่งผลให้การพัฒนาล่าช้า และไม่เชื่อมโยงกับประชาชนนั้นก็ไม่ทราบ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_788101/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_788101/
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05 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:56 น.   

'วิษณ'ุ ยังไม่ฟันธงเลือกตั้ง อบจ. 13 ธ.ค. รอมหาดไทยชง ครม.ก่อน 

 
5 ต.ค. 63 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 3/2563 ถึงการก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องรอคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) พิจารณาหรือไม่ ว่า เป็นการประชุมคนละเรื่องกัน เรื่องที่จะประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกระจาย
อ านาจ  

เมื่อถามว่า การประชุมครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินอุดหนุนหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนนี้เป็น
อ านาจ ก็จะมีการพูดคุยกัน แต่ไม่ทราบว่าจะมีในวาระการประชุมหรือไม่ แต่มีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นเงินอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้เข้ามา ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ก็จะมีการพิจารณาเรื่องเงิน  

เมื่อถามย้ าว่า ที่ผ่านมาเหมือนเป็นการโอนภารกิจแต่ไม่ได้โอนงบประมาณมา รองนายกฯ กล่าวว่า เรื่อง
ดังกล่าวนี้ก็มีผู้ทักท้วงว่าจะต้องโอนมาด้วยกัน ซึ่งจะท าเรื่องแจ้งกับทางรัฐบาลไป  

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) วันที่ 13 ธ.ค.นี้ และเดือนก.พ. 
64 จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาลนั้น  นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงมหาดไทยได้เชิญ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งได้พบและตกลงกันทางหลักการ โดยขั้นต่อไปกระทรวงมหาดไทยจะได้ท าเรื่อง
เสนอ ครม.ขออนุมัติในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนจะเป็นระดับใดนั้น หาก ครม.เห็นชอบก็จะได้แจ้งไปยัง กกต. 
และต่อจากนั้น กกต.จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาขณะนี้ยังไม่
ชัดเจน  

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) จ าเป็นต้องเร่งหรือไม่ เพราะพรรคพลัง
ประชารัฐก็มีการออกมาเรียกร้อง นายวิษณุ ระบุว่า ไม่ทราบว่าจ าเป็นหรือไม่ ซึ่งต้องจัดการเลือกตั้งวันใดวันหนึ่ง และ
การจัดการเลือกตั้งมีอยู่ 4 ระดับ ซึ่งจะต้องเว้นระยะในแต่ละระดับ โดยทาง กกต.เคยขอว่าอย่าจัดพร้อมกัน ส่วนจะ
เลือกตั้งระดับไหนก่อนนั้นก็อยู่ที่ความจ าเป็นของประชาชนมากกว่าความสะดวกของผู้สมัคร. 

 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79507 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/79507
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วันจันทร์ ท่ี 05 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.01 น. 

“วิษณุ"อยังไม่ฟันธงเลือกตั้ง อบจ.13 ธ.ค. รอมหาดไทยชง ครม.ก่อน 
 

 
 

วันที่  5 ต.ค.2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 3/2563 ถึงการก าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องรอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาหรือไม่ ว่า เป็นการประชุมคนละเรื่องกัน เรื่องที่จะประชุมวันนี้เป็นการประชุม
คณะกรรมการกระจายอ านาจ 

เมื่อถามว่า การประชุมครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินอุดหนุนหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนนี้เป็น
อ านาจ ก็จะมีการพูดคุยกัน แต่ไม่ทราบว่าจะมีในวาระการประชุมหรือไม่ แต่มีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเงิน อุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้เข้ามา ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ก็จะมีการพิจารณาเรื่องเงิน 

เมื่อถามย้ าว่า ที่ผ่านมาเหมือนเป็นการโอนภารกิจแต่ไม่ได้โอนงบประมาณมา รองนายกฯ กล่าวว่า เรื่อง
ดังกล่าวนี้ก็มีผู้ทักท้วงว่าจะต้องโอนมาด้วยกัน ซึ่งจะท าเรื่องแจ้งกับทางรัฐบาลไป 

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) วันที่ 13 ธ.ค.นี้ และเดือนก.พ. 
64 จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาลนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงมหาดไทยได้เชิญ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งได้พบและตกลงกันทางหลักการ โดยขั้นต่อไปกระทรวงมหาดไทยจะได้ท าเรื่อง
เสนอ ครม.ขออนุมัติในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนจะเป็นระดับใดนั้น หาก ครม.เห็นชอบก็จะได้แจ้งไปยัง กกต. 
และต่อจากนั้น กกต.จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาขณะนี้ยังไม่ชัดเจน 

 ผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) จ าเป็นต้องเร่งหรือไม่ เพราะพรรคพลัง
ประชารัฐก็มีการออกมาเรียกร้อง นายวิษณุ ระบุว่า ไม่ทราบว่าจ าเป็นหรือไม่ ซึ่งต้องจัดการเลือกตั้งวันใดวันหนึ่และการ
จัดการเลือกตั้งมีอยู่ 4 ระดับ ซึ่งจะต้องเว้นระยะในแต่ละระดับ โดยทาง กกต.เคยขอว่าอย่าจัดพร้อมกัน ส่วนจะเลือกตั้ง
ระดับไหนก่อนนั้นก็อยู่ที่ความจ าเป็นของประชาชนมากกว่าความสะดวกของผู้สมัคร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/208114 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/208114
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5 ต.ค. 2563 

"วิษณุ" แจงวันเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 
 

 
 
" วิษณุ เครืองาม" ยังไม่คอนเฟิร์มเลือกตั้งท้องถิ่น 13 ธ.ค.หรือไม่ ส่วนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ต้องขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นของประชาชนมากว่าผู้สมัคร . 

(5 ตุุลาคม 2563) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะมี ขึ้น
วันที่ 13 ธันวาคมนี้ ว่า ไม่ทราบ แต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญกกต.ไปพบ ซึ่งได้มีการหารือกัน
ในหลักการ จากนั้น กระทรวงมหาดไทย ก็จะท าเรื่อง เสนอต่อครม. หากครม. เห็นชอบ ก็จะแจ้งกลับไปยังกกต. เพ่ือให้
กกต.ก าหนดวันเลือกตั้งเอง พร้อมยืนยันข่าวที่ออกมายังไม่ชัดเจน 

ส่วนกรณีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จ าเป็นจะต้องเร่งหรือไม่ หลังมีการเรียกร้อง นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบว่า
จ าเป็นหรือไม่ แต่ยืนยันว่า จะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง เพราะการจัดการเลือกตั้ง มี 4 ระดับ โดยต้องเว้นระยะในแต่ละ
ระดับ ซึ่งกกต. เคยขอว่าอย่าจัดพร้อมกัน ส่วนจะจัดระดับใดก่อนก็ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของประชาชนมากกว่า ความ
สะดวกของผู้สมัคร 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378799054 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378799054
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วันจันทร์ ท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 09.06 น. 

 ‘สิระ’ล่ารายช่ือ ปชช. ร่วมลงชื่อขับไล่‘อัศวิน’ปล่อยน้ าท่วมสถานบันเทิงเกลื่อน กทม. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ในขณะนี้ตนได้ตั้งแคมเปญที่
ชื่อว่า “ร่วมขับไล่พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ออกจากต าแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม.” ซึ่งมีการจัดท าขึ้นผ่านเว็บไซต์ 
change.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องที่ประชาชนต้องการสร้างเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
โดยแคมเปญดังกล่าวนี้ ตนต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.คนใหม่ 50,000 รายชื่อ 
เพ่ือน าไปยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือที่ท่านจะได้ทราบถึงความต้องการของชาว กทม. 

นายสิระ กล่าวต่อว่า ปัญหาของท่านผู้ว่าคนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาฝนตกน้ าท่วมที่ชาวกรุงเทพต้องเผชิญ แต่สิ่งที่
เกิดข้ึนสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของพลต ารวจเอกอัศวินที่ยังหาไม่เจอ ระยะเวลากว่า 4 ปี ท่านไม่
สามารถแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เลย และยังสร้างปัญหาให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ
ผิดกฎหมาย เปิดกันเกลื่อนกรุงแต่กลับนิ่งเฉย 

“หากประชาชนท่านใดมีความเห็นที่ตรงกับผม ผมขอให้ร่วมลงชื่อผ่าน http://chng.it/RCxj5rkRQK เพ่ือที่เราจะ
ได้เปลี่ยน กทม.ด้วยกัน และเราจะได้คนดี ๆ มีความสามารถ ใส่ใจในปัญหาประชาชน เข้ามาดุแลชาว กทม.ซึ่งผมมั่นใจ
ว่า จะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอน”นายสิระ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/522850 

  

https://www.change.org/p/%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88-%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%95-%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1?recruiter=1152933749&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://www.naewna.com/politic/522850
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5 ตุลาคม 2563 09:08 น.    

เอาจริง.!!“สิระ”ขอ ปชช.ร่วมลงชื่อขับไล่“อัศวิน”มั่นใจเลือกผู้ว่า กทม.คนใหม่เปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีแน่ 

 
 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ในขณะนี้ตนได้ตั้งแคมเปญที่ชื่ อว่า 
"ร่วมขับไล่พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ออกจากต าแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม." ซึ่งมีการจัดท าขึ้นผ่านเว็บไซต์ change.org 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องที่ประชาชนต้องการสร้างเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยแคมเปญ
ดังกล่าวนี้ ตนต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.คนใหม่ 50,000 รายชื่อ เพ่ือน าไป
ยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา เพ่ือที่ท่านจะได้ทราบถึงความต้องการของชาว กทม. 

นายสิระ กล่าวต่อว่า ปัญหาของท่านผู้ว่าคนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาฝนตกน้ าท่วมที่ชาวกรุงเทพต้องเผชิญ แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของพลต ารวจเอกอัศวินที่ยังหาไม่เจอ ระยะเวลากว่า 4 ปี 
ท่านไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เลย และยังสร้างปัญหาให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย เช่น สถานบันเทิง สถาน
บริการผิดกฎหมาย เปิดกันเกลื่อนกรุงแต่กลับนิ่งเฉย 

“หากประชาชนท่านใดมีความเห็นที่ตรงกับผม ผมขอให้ร่วมลงชื่อผ่าน http://chng.it/RCxj5rkRQK เพ่ือที่เรา
จะได้เปลี่ยน กทม.ด้วยกัน และเราจะได้คนดี ๆ มีความสามารถ ใส่ใจในปัญหาประชาชน เข้ามาดุแลชาว กทม.ซึ่งผมมั่นใจ
ว่า จะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอน”นายสิระ กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187144 

 

 

http://chng.it/RCxj5rkRQK
https://siamrath.co.th/n/187144
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201005/f503920a5ce8e884d1f707ff971224377d5d714a24a3577c49199ea1cc67d457.jpg?itok=1uEMBrq0
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 5 ตุลาคม 2020 - 09:13 

 “สิระ” ขอ ปชช. ร่วมลงชื่อขับไล่  ”อัศวิน”พ้นผู้ว่าฯ กทม. 
"สิระ"ขอประชาชนร่วมลงช่ือขับไล่ "อัศวิน" เชื่อหลังเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
 

 
 

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ในขณะนี้ตนได้ตั้งแคมเปญที่ชื่อว่า “ร่วมขับไล่พล
ต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ออกจากต าแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม.” ซึ่งมีการจัดท าขึ้นผ่านเว็บไซต์ change.org โดยเป็น
เว็บไซต์ที่มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องที่ประชาชนต้องการสร้างเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยแคมเปญ
ดังกล่าวนี้ ตนต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.คนใหม่ 50,000 รายชื่อ เพ่ือน าไป
ยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความต้องการของชาว กทม. 

นายสิระ กล่าวต่อว่า ปัญหาของผู้ว่าฯ กทม.คนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาฝนตกน้ าท่วม ที่ชาวกรุงเทพฯ ต้อง
เผชิญ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของ พล.ต.อ.อัศวิน ที่ยังหาไม่เจอ ระยะเวลากว่า 4 
ปี ไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เลย และยังสร้างปัญหาให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย เช่น สถานบันเทิง สถาน
บริการผิดกฎหมาย เปิดกันเกลื่อนกรุง แต่กลับนิ่งเฉย 

ทั้งนี้ หากประชาชนคนใดมีความเห็นที่ตรงกัน ขอให้ร่วมลงชื่อผ่าน http://chng.it/RCxj5rkRQK เพ่ือที่เราจะ
ได้เปลี่ยน กทม. ด้วยกัน และจะได้คนดี ๆ มีความสามารถ ใส่ใจในปัญหาประชาชน เข้ามาดูแลชาว กทม. ซึ่งตนมั่นใจ
ว่า จะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_788025/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_788025/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 - 09:30 น. 

สิระ ลุยต่อ เปิดแคมเปญล่า 5,000ชื่อ ยื่นบิ๊กตู่ ไล่ พล.ต.อ.อัศวิน พ้นผู้ว่า กทม. 
 

 
 
สิระ ลุยต่อ เปิดแคมเปญล่า 5,000ชื่อ ยื่นบิ๊กตู่ ไล่ พล.ต.อ.อัศวิน พ้นผู้ว่ากทม. 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนได้ตั้งแคมเปญที่ชื่อ
ว่า “ร่วมขับไล่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ออกจากต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.” เพ่ือต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่
ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่ 50,000 รายชื่อ เพ่ือยื่นต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกฯ ให้ทราบถึง
ความต้องการของชาวกทม. ซึ่งปัญหาของผู้ว่าฯคนนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาฝนตกน้ าท่วมที่ชาวกทม.ต้องเผชิญเท่านั้น แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของพล.ต.อ.อัศวินที่ยังหาไม่เจอ ระยะเวลากว่า 4 ปี ไม่
สามารถแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เลย และยังสร้างปัญหาให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ
ผิดกฎหมาย เปิดกันเกลื่อนกรุงแต่กลับนิ่งเฉย หากประชาชนท่านใดมีความเห็นที่ตรงกัน ขอให้ร่วมลงชื่อผ่าน 
http://chng.it/RCxj5rkRQK เพ่ือที่เราจะได้เปลี่ยนกทม.ไปด้วยกัน เพ่ือจะได้คนดีๆ มีความสามารถ ใส่ใจในปัญหา
ประชาชน เข้ามาดูแลชาวกทม. ซึ่งตนมั่นใจว่า จะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอน 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2379503 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2379503
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/cats-22.jpg
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5 ต.ค. 2563-09:58 น. 

ส.ส. พลังประชารัฐ ชวนปชช.ลงชื่อไล่ 'อัศวนิ' พ้น ผู้ว่าฯ กทม. ซดัปัญหาอื้อ  
 

 
 

'สิระ' ส.ส.กทม. พลังประชารัฐ เปิดแคมเปญ ชวนประชาชนร่วมลงชื่อขับไล่ 'อัศวิน' เชื่อหลังเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. 
คนใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี 

วันที่ 5 ต.ค.2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้ตั้ง
แคมเปญที่ชื่อว่า "ร่วมขับไล่พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ออกจากต าแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม." ซึ่งมีการจัดท าขึ้นผ่าน
เว็บไซต์ change.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องที่ประชาชนต้องการสร้างเพ่ือให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง 

นายสิระ กล่าวต่อว่า โดยแคมเปญนี้ ตนต้องการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.
คนใหม่ 50,000 รายชื่อ เพื่อน าไปยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อที่ท่านจะได้
ทราบถึงความต้องการของชาว กทม. 

นายสิระ กล่าวอีกว่า ปัญหาของท่านผู้ว่าฯคนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาฝนตกน้ าท่วมที่ชาวกรุงเทพฯต้องเผชิญ 
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของพล.ต.อ.อัศวิน ที่ยังหาไม่เจอ ระยะเวลากว่า 4 ปี ท่าน
ไม่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เลย และยังสร้างปัญหาให้เพิ่มมากข้ึนด้วย เช่น สถานบันเทิง สถาน
บริการผิดกฎหมาย เปิดกันเกลื่อนกรุงแต่กลับนิ่งเฉย 

"หากประชาชนท่านใดมีความเห็นที่ตรงกับผม ผมขอให้ร่วมลงชื่อผ่าน http://chng.it/RCxj5rkRQK เพ่ือที่เรา
จะได้เปลี่ยน กทม.ด้วยกัน และเราจะได้คนดี ๆ มีความสามารถ ใส่ใจในปัญหาประชาชน เข้ามาดูแลชาว กทม. ซึ่งผม
มั่นใจว่าจะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอน" นายสิระ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5048529 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900878 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/799174 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5048529
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900878
https://www.dailynews.co.th/politics/799174
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/5-%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1..jpg
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4 ต.ค. 2563-17:48 น. 

ธนาธร หวังพัฒนา อุบลฯ ผุด 3 เส้นทางเที่ยววันเดย์ทริป เชื่อมริมโขง    
 

 
 

ธนาธร หวังพัฒนา อุบลฯ ผุด 3 เส้นทางเที่ยววันเดย์ทริป เชื่อมริมโขง 
วันที่ 4 ต.ค.2563 ที่ จ.อุบลราชธานี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายไกลก้อง ไวทยการ 

กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยทีมผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี น าโดย  นาย
เชษฐา ไชยสัตย์ ผู้สมัครนายก อบจ. อุบลราชธานี เดินทางไปยังอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก เพ่ือศึกษาเส้นทางและ
พัฒนานโยบายต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังอย่าง ‘สามพันโบก’ หลุม แอ่ง 
โขดหิน ที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งของแม่น้ าโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว สามพันโบก เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากพ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก 

แต่เนื่องจากปัญหาการเดินทางระหว่างอ าเภอ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทางไปยังอุทยาน 
ท าให้เกิดความยากล าบากในการพัฒนาพ้ืนที่ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวหลักของอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันเส้นทางจาก
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี มายังสามพันโบก ใช้ระยะทางมากถึง 100 กว่ากิโลเมตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเยี่ยมชมพ่ืนที่ดังกล่าว นายธนาธร ได้เสนอแนวคิดเชื่อมโยงพี่น้องประชาชน 
นักท่องเที่ยว ระหว่างเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังริมฝั่งโขง  ตั้งแต่สามพันโบก ผาชนะได ผาแต้ม ฯลฯ ผ่าน
เส้นทางสามเส้น ได้แก่ สายที่หนึ่ง เขมราฐ- สามพันโบก - ผาชนะได - ผาแต้ม - โขงเจียม, สายที่สอง ภายในอุทยาน
ธรณี เช่น ถ้ ามืด - ถ้ าปาฏิหารย์ เป็นต้น เพ่ือท าเป็น one day trip และเส้นทางที่สาม อ าเภอเมืองอุบล - ตระการ
พืชผล - ศรีเมืองใหม่ เพ่ือเป็นจุดต่อรถเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนที่อยากจะเดินทางเที่ยวเส้นทาง
ธรรมชาติริมฝั่งโขงและอุทยานธรณี 

ด้าน นายเชษฐา กล่าวว่า พร้อมน าเสนอนโยบายการพัฒนาแบบฉบับคณะก้าวหน้า โดยเฉพาะแนวคิดการ
ปรับปรุงเส้นทาง 3 เส้นทางหลักดังกล่าว เพ่ือดึงเอาศักยภาพและสร้างเม็ดเงินให้กับท้องถิ่นในอนาคต และนอกจาก
เส้นทาง 3 เส้นที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง ตนยังมีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้อุทยานธรณีผาชัน -สามพันโบก 
เป็นอุทยานธรณีระดับโลก ภายใต้การรับรองของ UNESCO  

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3+%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AF+%E0%B8%9C%E0%B8%B8%E0%B8%94+3+%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%C2%A0&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5044914
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3+%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AF+%E0%B8%9C%E0%B8%B8%E0%B8%94+3+%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%C2%A0&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5044914
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5.jpg
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายธนาธรและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งเพ่ือสอบถาม พูดคุยกับพ่ีน้อง
ประชาชนผู้ใช้บริการที่ผ่านไปผ่านมา พบว่า ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดยังมีปัญหาอยู่มาก การเดินทาง
ระหว่างอ าเภอ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก็ยังมีอยู่อย่างจ ากัดมาก 

ถัดจากนั้นธนาธรได้แวะไปดูปัญหา ศูนย์ OTOP ประจ าจังหวัด พบว่ายังมีช่องโหว่ในการพัฒนาอีกหลายด้าน 
ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโดยใช้งบประมาณไม่มาก ปรับเปลี่ยนจากศูนย์ OTOP ที่ซบเซา ให้กลายเป็นร้านค้าคึกคัก สร้าง 
working space และปรับปรุงภูมิทัศน์ ดึงพ่ีน้องประชาชนและนักเรียน นักศึกษาบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจของพ่อค้าแม่ขายในศูนย์ OTOP 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5044914 
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วันท่ี 4 ตุลาคม 2563 - 19:00 น. 

 ‘ธนาธร’ เยือนสามพันโบก น าผู้สมัครนายกฯ อบจ.อุบลฯ ผุด 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ริมโขง 
 

 
 
‘ธนาธร’ เยือนสามพันโบก น าผู้สมัครนายกฯ อบจ.อุบลฯ ผุด 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงริมโขง- กระตุ้น
เศรษฐกิจจังหวัด 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ จ.อุบลราชธานี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายไกลก้อง ไวทยการ 
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยทีมผูสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี น าโดย นายเชษฐา 
ไชยสัตย์ ผู้สมัครนายก อบจ. อุบลราชธานี  ได้เดินทางไปยังอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก เพ่ือศึกษาเส้นทางและ
พัฒนานโยบายต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังอย่าง ‘สามพันโบก’ หลุม แอ่ง 
โขดหิน ที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งของแม่น้ าโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว สามพันโบก เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากพ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก แต่เนื่องจากปัญหาการเดินทางระหว่าง อ าเภอ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทางไปยังอุทยาน ท าให้เกิดความยากล าบากในการพัฒนาพ้ืนที่ในฐานะสถานที่
ท่องเที่ยวหลักของอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันเส้นทางจากอ าเภอเมืองอุบลราชธานี มายังสามพันโบก ใช้ระยะทางมากถึง 
100 กว่ากิโลเมตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเยี่ยมชมพ่ืนที่ดังกล่าว นายธนาธร ได้เสนอแนวคิดเชื่อมโยงพ่ีน้องประชาชน 
นักท่องเที่ยว ระหว่างเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังริมฝั่งโขง ตั้งแต่สามพันโบก ผาชนะได ผาแต้ม ฯลฯ ผ่านเส้นทาง
สามเส้น ได้แก่ สายที่หนึ่ง เขมราฐ- สามพันโบก – ผาชนะได – ผาแต้ม – โขงเจียม,  สายที่สอง ภายในอุทยานธรณี 
เช่น ถ้ ามืด – ถ้ าปาฏิหารย์ เป็นต้น เพ่ือท าเป็น one day trip และเส้นทางที่สาม อ าเภอเมืองอุบล – ตระการพืชผล – 
ศรีเมืองใหม่ เพ่ือเป็นจุดต่อรถเพ่ืออ านวยความสะดวก แก่พ่ีน้องประชาชนที่อยากจะเดินทางเที่ยวเส้นทางธรรมชาติริม
ฝั่งโขงและอุทยานธรณี 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/timeline_20201004_164923.jpg
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ด้าน นายเชษฐา กล่าวว่า พร้อมน าเสนอนโยบายการพัฒนาแบบฉบับคณะก้าวหน้า โดยเฉพาะแนวคิดการ
ปรับปรุงเส้นทาง 3 เส้นทางหลักดังกล่าว เพ่ือดึงเอาศักยภาพและสร้างเม็ดเงินให้กับท้องถิ่นในอนาคต และนอกจาก
เส้นทาง 3 เส้นที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง ตนยังมีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก 
เป็นอุทยานธรณีระดับโลก ภายใต้การรับรองของ UNESCO 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายธนาธรและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งเพ่ือสอบถาม พูดคุยกับพ่ีน้อง
ประชาชนผู้ใช้บริการที่ผ่านไปผ่านมา พบว่า ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดยังมีปัญหาอยู่มาก การเดินทาง
ระหว่างอ าเภอ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก็ยังมีอยู่อย่างจ ากัดมาก ถัดจากนั้นธนาธรได้แวะไปดูปัญหา ศูนย์ 
OTOP ประจ าจังหวัด พบว่ายังมีช่องโหว่ในการพัฒนาอีกหลายด้าน ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโดยใช้งบประมาณไม่มาก 
ปรับเปลี่ยนจากศูนย์ OTOP ที่ซบเซา ให้กลายเป็นร้านค้าคึกคัก สร้าง working space และปรับปรุงภูมิทัศน์ ดึงพ่ีน้อง
ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของพ่อค้าแม่ขายในศูนย์ OTOP 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2379121 
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4 ตุลาคม 2563 

'ธนาธร' เสนอไอเดียท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 

 

 
'ธนาธร' น าทีม 'ก้าวหน้า' ลงพื้นที่อุบลราชธานี ม่ันใจใช้ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผล 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ จ.อุบลราชธานี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายไกลก้อง ไวทย
การ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยทีมผูสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี น าโดย นาย
เชษฐา ไชยสัตย์ ผู้สมัครนายก อบจ. อุบลราชธานี   ได้เดินทางไปยังอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก เพ่ือศึกษาเส้นทาง
และพัฒนานโยบายต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังอย่าง ‘สามพันโบก’ หลุม แอ่ง โขดหิน ที่เกิด
จากการกัดเซาะชายฝั่งของแม่น้ าโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว สามพันโบก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความสนใจจากพ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก แต่เนื่องจากปัญหาการเดินทางระหว่างอ าเภอ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการเดินทางไปยังอุทยาน ท าให้เกิดความยากล าบากในการพัฒนาพ้ืนที่ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ
อุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันเส้นทางจากอ าเภอเมืองอุบลราชธานี มายังสามพันโบก ใช้ระยะทางมากถึง 100 กว่ากิโลเมตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเยี่ยมชมพ่ืนที่ดังกล่าว นายธนาธร ได้เสนอแนวคิดเชื่อมโยงพ่ีน้องประชาชน 
นักท่องเที่ยว ระหว่างเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังริมฝั่งโขง ตั้งแต่สามพันโบก ผาชนะได ผาแต้ม ฯลฯ ผ่านเส้นทาง
สามเส้น ได้แก่ สายที่หนึ่ง เขมราฐ- สามพันโบก - ผาชนะได - ผาแต้ม - โขงเจียม,  สายที่สอง ภายในอุทยานธรณี เช่น 
ถ้ ามืด - ถ้ าปาฏิหารย์ เป็นต้น เพ่ือท าเป็น one day trip และเส้นทางที่สาม อ าเภอเมืองอุบล - ตระการพืชผล - ศรี
เมืองใหม่ เพ่ือเป็นจุดต่อรถเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนที่อยากจะเดินทางเที่ยวเส้นทางธรรมชาติริมฝั่ง
โขงและอุทยานธรณี  

ด้าน นายเชษฐา กล่าวว่า พร้อมน าเสนอนโยบายการพัฒนาแบบฉบับคณะก้าวหน้า โดยเฉพาะแนวคิดการ
ปรับปรุงเส้นทาง 3 เส้นทางหลักดังกล่าว เพ่ือดึงเอาศักยภาพและสร้างเม็ดเงินให้กับท้องถิ่นในอนาคต และนอกจาก
เส้นทาง 3 เส้นที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง ตนยังมีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้อุทยานธรณีผาชัน -สามพันโบก 
เป็นอุทยานธรณีระดับโลก ภายใต้การรับรองของ UNESCO  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายธนาธรและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งเพ่ือสอบถาม พูดคุยกับพ่ีน้อง
ประชาชนผู้ใช้บริการที่ผ่านไปผ่านมา พบว่า ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดยังมีปัญหาอยู่มาก การเดินทาง
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ระหว่างอ าเภอ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก็ยังมีอยู่อย่างจ ากัดมาก ถัดจากนั้นธนาธรได้แวะไปดูปัญหา ศูนย์ 
OTOP ประจ าจังหวัด พบว่ายังมีช่องโหว่ในการพัฒนาอีกหลายด้าน ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโดยใช้งบประมาณไม่มาก 
ปรับเปลี่ยนจากศูนย์ OTOP ที่ซบเซา ให้กลายเป็นร้านค้าคึกคัก สร้าง working space และปรับปรุงภูมิทัศน์ ดึงพ่ีน้อง
ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพ่อค้าแม่ขายในศูนย์ OTOP 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900846 
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5 ต.ค. 2563 06:45 น. 

จับตาปม"ยื้อรัฐธรรมนูญ" ระวังม็อบพาสู่ กงล้อ 14 ตุลาฯ "วันมหาวิปโยค" 
 

 
 

ย่างสู่ช่วง "ตุลาคม" แน่นอน เป็นเดือนที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการเมืองไทย หลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคง เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว การจัดงานชุมนุมของม็อบนักศึกษา ที่ประกาศไว้จะเริ่มในเดือนนี้ โดยเฉพาะตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 5-6 ต.ค. มีการ "โหมโรง" ได้มีการเชิญแกนน าส าคัญม็อบนักเรียนนักศึกษาอย่าง แกนน ากลุ่ม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม คือ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน , น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง และนาย
อานนท์ น าภา ทนายความศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชน 

ยังมีแกนน ากลุ่ม "คณะประชาชนปลดแอก" ประกอบด้วย น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล , นายสิรภพ อัตโตหิ, 
นายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ หรือน้องมิน กลุ่มนักเรียนเลว ทั้งหมดนอกจากจะมาร่วมงานก็จะขึ้นเวทีเสวนาวันนี้อีกด้วย  

แต่แล้ว เมื่อวันวันเสาร์ (3 ต.ค.) ที่ผ่านมา ก็ปรากฎข่าวว่า  นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน, น.ส.ปนัสยา 
สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง และนายอานนท์ น าภา ทนายความศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชน อาจมาร่วมงาน ร าลึก 44 ปี 6 
ตุลา 19 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ที่มีก าหนดการจะจัดขึ้นวันนี้ไม่ได้ เนื่องจากทางผู้บริหาร ให้เหตุผลว่าไม่สบายใจ หากจะให้
ทั้ง 3 คน มาร่วมงาน และ แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 6 ตุลา ในทัศนะของคนรุ่นใหม่และการเมืองไทยในมุมมองของ
เยาวชน 

ขณะไฮไลต์ ที่หลายฝ่ายจับตา 14 ต.ค.2563 ครบ 47 ปี วันมหาวิปโยค 14 ต.ค. 2516 ซึ่งตอนนี้ชัดเจนทั้งกลุ่ม 
กลุ่มเยาวชนปลดแอก จากจุฬาฯ และกลุ่ม แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจาก ม.ธรรมศาสตร์ ที่น าโดย นายพริษฐ์ 
ชิวารักษ์ (เพนกวิน) และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) ก็ประกาศชุมนุมใหญ่ กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 
14 ต.ค.นี้ แน่นอน คาดการณ์กันว่า กลุ่มม็อบจะชุมนุมแสดงพลัง เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ประทับตรา ตอกย้ า ข้อเรียกร้องทั้ง 
3 ข้อ คือ "แก้รัฐธรรมนูญ-นายกฯ ลาออก-หยุดคุกคามประชาชน" ส่วนจะเข้มข้น หรือคาดว่า จะมีประชาชนเข้าร่วม
ชุมนุมมากห้อย แค่ไหน ลองไปฟังทัศนะจากนักวิชาการคนดังกันได้เลย   

มีคนบอก ถ้าม็อบมุ่งไปที่ แก้รธน.อย่างเดียว ไม่ยุ่งเก่ียวสถาบัน จะมีคนร่วม "มืดฟ้ามัวดิน" 
รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง กล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ว่า ผมคิดว่า คนมอง 2 

อย่าง อย่างหนึ่งมองว่าการพาดพิงสถาบัน ท าให้คนร่วมสนับสนุน "เข็ดขยาด" ไม่มา แต่ผมมองดูว่า คนจะมามากหรือไม่

https://www.facebook.com/FreeYOUTHth/photos/a.115688233213576/349531699829227/
https://www.facebook.com/ThammasatUFTD
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มาก ไม่ใช่ประเด็นนั้นเป็นหลักว่า คนจะมามากไม่มาก คือประเด็นว่า การที่รัฐเหมือนกับว่ามีการ "ยื้อ" อย่างนี้นะ 
เท่ากับยั่วยุให้คนออกมามาก เพราะตอนนี้หลายคนก าลังดูว่า วันที่ 14 ต.ค.คนออกมามากหรือไม่ ถ้า 14 ต.ค.คนออกมา
ไม่มาก หรือคนลดลง การยื้อรัฐธรรมนูญ อาจไม่รับในวาระ 1 ด้วยซ้ าไป  
เชื่อ คนมองออก เป็นเรื่องส่วนบุคคล ขณะ 14 ต.ค.จะเป็นตัวช้ีวัด? 

รศ.สุขุม กล่าวต่อว่า ตอนนี้มีเรื่องพาดพิงสถาบัน แต่คนเขาก็มองออกว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่ทั้งขบวน ผม
ดูว่าวันที่ 14 ต.ค.เป็นตัววัด หมายความว่า คนที่อยากให้เรื่องรัฐธรรมนูญมันก้าวไป วันที่ 14 ต.ค.เขาคงร่วมนะ ผมเชื่อ
ว่าอย่างน้อยก็ไม่น่าน้อยกว่าคราวที่แล้ว (19 ก.ย.) ที่ผ่านมา ทางฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเขาเชื่อว่า คนจะน้อยกว่า ถาม
ว่าน้อยกว่าอย่างไร ก็เพราะฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเชื่อว่า คนส่วนใหญ่ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบัน แต่ผมว่าตอนนี้ คนที่
หนุนให้แก้ รธน.คนมองมาเขาแยกออกว่าไม่ใช่ทุกคนไปในทิศทางสถาบัน 
หากร่าง รธน.6 ฉบับ ตกหมดจริง รัฐบาลจะถึงจุดจบหรือไม่ 
รศ.สุขุม กล่าวอีกว่า ส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็คงต้องรอดูวันที่ 14 ต.ค.ก่อนเหมือนกัน สมมติหาก 14 ต.ค. คนมา
เยอะแล้วรัฐบาลยังกล้าฝืน การจัดม็อบก็อาจจะกว้างขวางข้ึน แพร่ทั่วไปมากยิ่งขึ้น   
ตอกย้ า คนยังเอา ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ แต่เรียกร้อง 10 ข้อ เขาไม่เอา   

อันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เรียกร้องให้มีการแก้ รธน.เพราะไม่ใช่ว่า กลุ่ม "เพนกวิน" ออกมาอาจเป็นกลุ่มที่
มีการพูดเก่ียวกับสถาบัน แต่ไม่ได้หมายความว่า พลังที่ออกมาไม่ได้หมายความว่าถ้ามีอะไรที่ออกมาแปลกปนแล้วไม่เอา
ด้วย ประเด็นแก้รธน.ยังเป็นประเด็นหลักที่คนออกมาเรียกร้องกันอยู่ ที่เรียกร้องให้แก้ 3 ข้อกับ 1 ความฝัน คนยังยืนอยู่ 
ไม่ถอยนะ เพราะภาพการเรียกร้องยังอยู่ใน 3 ข้อแรกอยู่ แต่ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ อันนี้คนไม่เอาแน่  
เห็นอย่างไร ที่มีความพยายามท าให้กงล้อประวัติศาสตร์ มันอาจหมุนกลับมาทับรอยเดิม?  

รศ.สุขุม แสดงความคิดเห็นว่า กงล้อประวัติศาสตร์ มันย้อนกลับแน่อยู่แล้ว ที่เขาเลือกเดือน ต.ค. เพราะ 14 
ต.ค. เป็นวันที่เขาประสบความส าเร็จในแง่คนออกมาเรียกร้องของประชาชน เขาเชื่อว่า เดือนต.ค. เป็นเดือนที่คนเคย
ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย วันที่มีความหวังเมื่อเห็น 14 ต.ค. มา 
ตั้ง "รัฐบาลแห่งชาติ" เป็นไปได้ไหม? 
"เรื่องนี้เชื่อผมเถอะ เพ้อเจ้อ ไม่มีหรอกรัฐบาลแห่งชาติ มานั่งเพ้ออยู่ท าไม" 
พรรคเพื่อไทย ขยับมากขนาดนี้ มีนัยไหม? 

อาจารย์สุขุม กล่าวว่า ก็ในพรรคเพ่ือไทยเอง ก็ยังมีอะไรที่เหยียบๆ กันอยู่นะ ไม่มีเอกภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
แล้ว ที่บางคนคุณหญิงหน่อยลาออกก็เดาทางละ แต่ที่ "คุณหญิงอ้อ" จะมาน าทัพเอง ถ้าน าเองน าไปนานแล้ว แล้วก็
ไม่ใช่อยู่เบื้องหลัง ก็เพราะคนเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังตลอดนะ แต่ไม่ใช่อยู่เบื้องหลังชนิดมาบงการ ไม่ใช่ ฉะนั้น เป็นไปไม่ได้
เลยว่าพรรคเพื่อไทยจะมารวมกับรัฐบาลบิ๊กตู่ เพราะถ้าจะให้เป็นไปได้ มันต้องเกิดการแตกพรรคก่อน 

"ที่แล้วมาก็เหมือนกัน ที่คนยังเชื่อว่า แม้ตัวอยู่เพ่ือไทย คล้ายๆ เมื่อถึงคราว ก็พอช่วยเหลือกันได้ ตัวอย่างเช่น 
"บิ๊กป้อม" ถึงรอดมาไม่โดนอภิปราย ฉะนั้นมันถึงอยู่ได้ ก็บางพวกเขาก็อยากพ่ึงรัฐบาลบางเรื่องอยู่เหมือนกัน มันก็
ช่วยกันแบบแกล้งโหวตผิดบ้าง ไม่โหวตบ้างแล้วแต่ แต่ยืนยันไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติ เอาเพ่ือไทยเข้ามาเป็นรัฐมนตรี 
เพราะท่ีมีอยู่ก็ยังไม่พอเลย ยังไม่ลงตัว" อาจารย์สุขุม กล่าว... 
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ปัญหา ปาก-ท้อง มีผลต่อรัฐบาลมากแค่ไหน? 
ยอมรับสิ่งที่เห็นคือ รัฐบาลประยุทธ์ (บิ๊กตู่) ที่เสื่อมศรัทธาลง เหตุผลหนึ่งก็เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี  
เขาว่า ตั้งรมว.คลัง ต้องปรับหลังเดือน ต.ค.หากปรับก่อน รัฐบาล "เจ๊ง" 

อันนี้ไม่ทราบ แล้วผมก็ไม่คิดอย่างนั้น แต่ผมเชื่อเขาตั้งได้ เพราะตอนนี้ เขาก็คิดเหมือนกัน การไม่ตั้งท าให้พรรค
ไม่สงบ ตั้งรมว.คลังก็ท าให้พรรคไม่สงบเหมือนกัน เพราะฝ่ายที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคพปชร.ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉะนั้น ตั้งหรือไม่ตั้งก็ไม่สงบ แล้วท าไมไม่ตั้งล่ะ 
ไม่ตั้งก็จะยังมีคนไปหา "บิ๊กป้อม" บ่อยๆ 

งานนี้ บอกได้ค าเดียว ต้องเฝ้าจับตา ชนิดตาไม่กะพริบ ว่าสุดท้ายแล้ว ใครจะคาดการณ์ได้แม่นย ากว่ากัน 
ระหว่างฝ่ายรัฐบาล กับฝ่ายม็อบผู้ชุมนุมเรียกร้อง 14 ต.ค.2563 ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จึงกลายเป็นจุด "หัว
เลี้ยวหัวต่อ" ที่ส าคัญ รัฐบาลบิ๊กตู่สามารถเบรกม็อบได้ หรือม็อบจะได้ฉันทานุมัติจากประชาชนให้ได้รุกต่อ อีกไม่กี่วันก็
ได้รู้แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1942895 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1942895
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05 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:54 น.    

 'เทพไท' เปรียบ รธน. 60 เหมือนรถเสียศูนย์ ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับแก้รายมาตราไม่ได้ 
 

 
 

5 ต.ค. 63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย
ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เหมือนการเขียนเช็คเปล่านั้นว่า เป็นการมโนกันไปเองของฝ่ายที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
พยายามหาเหตุผล หรือสร้างกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆ นานา ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
มีจุดอ่อนมากมาย ซึ่งได้มีข้อสรุปจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานฯ
มาแล้ว จนมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จึงได้มีการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 
และจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา 2 ญัตติ คงมีแต่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเท่านั้น ที่ยังคัดค้านแบบหัวชนฝา 
ไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือบ้านเมือง ไม่เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในสังคม เช่น นายวันชัย สอนศิริ, นายค านูณ สิทธิสมาน, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และแพทย์หญิงพรทิพย์ โร
จนสุนันท์ ฯลฯ  

การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็เพ่ือต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีการยึดโยงกับประชาชนอย่าง
แท้จริง ไม่มีการตีเช็คเปล่าเหมือนตามที่บางฝ่ายกล่าวหา เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรง ก็ย่อมเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ไม่ใช่ การเขียน
รัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่แต่งตั้งมาจาก คสช. ซึ่งไม่ได้ยึดโยงที่มาจากประชาชนแต่อย่างใด  
จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เป็นความเห็นของประชาชนทั้งประเทศ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนมากมาย ไม่สามารถที่จะแก้ไขเป็นรายมาตราได้ เหมือนกับการซ่อมรถยนต์ ที่ไม่สามารถปะ
ผุ  ซ่อมสีใหม่ได้ เพราะรถยนต์คันดังกล่าว แชสซีคต เสียศูนย์ ใช้งานไม่ได้ จ าเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้ึนมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที. 

 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79503 
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วันท่ี 05 ต.ค. 2563 เวลา 10:01 น. 

เทพไทชี ้สว.บางส่วนไม่สละประโยชน์ส่วนตัว ค้านแก้ รธน.แบบหัวชนฝา 
 

 
 
 
 
 
 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่า "การแก้ไข
รัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เหมือนการเขียนเช็คเปล่า" โดยนายเทพไทระบุว่า เป็นการมโนกันไปเองของฝ่าย
ที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พยายามหาเหตุผล หรือสร้างกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรู ปแบบต่างๆนานา 
ทั้งๆท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีจุดอ่อนมากมาย 

ซึ่งได้มีข้อสรุปจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานฯมาแล้ว จนมี
ความเห็นสอดคล้องกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จึงได้มีการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 และจัดตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ข้ึนมา2ญัตติ 

"คงมีแต่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเท่านั้น ที่ยังคัดค้านแบบหัวชนฝา ไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือ
บ้านเมือง ไม่เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น นายวันชัย สอนศิริ, 
นายค านูณ สิทธิสมาน, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ฯลฯ"นายเทพไทกล่าว 

การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ก็เพ่ือต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีการยึดโยงกับประชาชนอย่าง
แท้จริง ไม่มีการตีเช็คเปล่าเหมือนตามที่บางฝ่ายกล่าวหา เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรง ก็ย่อมเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ไม่ใช่การเขียน
รัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่แต่งตั้งมาจาก คสช. ซึ่งไม่ได้ยึดโยงที่มาจากประชาชนแต่อย่างใด 
จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เป็นความเห็นของประชาชนทั้งประเทศ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนมากมาย ไม่สามารถที่จะแก้ไขเป็นรายมาตราได้ เหมือนกับการซ่อมรถยนต์ ที่ไม่สามารถปะ
ผุ ซ่อมสีใหม่ได้ เพราะรถยนต์คันดังกล่าว แชสซีคต เสียศูนย์ ใช้งานไม่ได้ จ าเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์คัน ใหม่ รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้ึนมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634706  

https://www.posttoday.com/politic/news/634706
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5 ตุลาคม 2563 10:44 am 

เทพไท แจง รธน. มีจุดอ่อน  
แก้ไขรายมาตราไม่ได้ 
 

 
 

กรุงเทพฯ 5 ต.ค.- “เทพไท” เปรียบ รธน.60 เหมือนรถยนต์ แชสซีคต ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งคัน ยันรัฐธรรมนูญมี
จุดอ่อน แก้ไขรายมาตราไม่ได้ 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ เหมือนการเขียนเช็คเปล่านั้นว่า เป็นการมโนกันไปเองของฝ่ายที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พยายามหา
เหตุผล หรือสร้างกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่าง ๆ นานา ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีจุดอ่อน
มากมาย ซึ่งได้มีข้อสรุปจากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานฯมาแล้ว จนมี
ความเห็นสอดคล้องกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จึงได้มีการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 และจัดตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ขึ้นมา2 ญัตติ คงมีแต่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเท่านั้น ที่ยังคัดค้านแบบหัวชนฝา ไม่ยอมเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือบ้านเมือง ไม่เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาหลายคนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
เช่น นายวันชัย สอนศิริ, นายค านูณ สิทธิสมาน, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ฯลฯ 

นายเทพไท กล่าวว่า การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ก็เพ่ือต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีการยึดโยง
กับประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีการตีเช็คเปล่าเหมือนตามที่บางฝ่ายกล่าวหา เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.ที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ก็ย่อมเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ  
ไม่ใช่การเขียนรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่แต่งตั้งมาจาก คสช. ซึ่งไม่ได้ยึดโยงที่มาจากประชาชนแต่อย่างใด 

นายเทพไท กล่าวว่า จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เป็นความเห็นของ
ประชาชนทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนมากมาย ไม่สามารถที่จะแก้ไขเป็นรายมาตราได้ เหมือนกับการซ่อม
รถยนต์ ที่ไม่สามารถปะผุ ซ่อมสีใหม่ได้ เพราะรถยนต์คันดังกล่าว แชสซีคต เสียศูนย์ ใช้งานไม่ได้ จ าเป็นต้องเปลี่ยน
รถยนต์คันใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ทันที.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : HTTPS://TNA.MCOT.NET/POLITICS-554479 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : HTTPS://WWW.NAEWNA.COM/POLITIC/522866 
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5 ตุลาคม 2563 10:55 am 

คาด ร่างแก้ไข รธน.ฉบับไอลอว์ เข้าที่ประชุม พ.ย. 
 

 
 

สถาบันพระปกเกล้า 5 ต.ค.- “ชวน” เผยเร่งตรวจสอบรายชื่อประชาชนในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ไอลอร์ คาดจะบรรจุเข้าที่ประชุมได้พฤศจิกายนนี้ ไม่ขอแสดงความเห็นชี้น า 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาลงมติวาระรับหลักการร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ว่า เมื่อเปิดสมัยประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระการประชุมก็เป็นไป
ตามปกติ ส่วนการเสนอวาระเพ่ือประชุมร่วมรัฐสภานั้นขณะนี้ยังไม่มี เพราะต้องรอการศึกษาของกรรมาธิการพิจารณา
ก่อน และต้องรอการบรรจุร่างแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับของประชาชน ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อเสร็จเรียบร้อย 
และส่งไปยักระทรวงมหาดไทยแล้ว รอให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบและแจ้งกลับมา หลังจากนั้นต้องประกาศให้
ผู้มีรายชื่อตรวจสอบว่าจะมีการคัดค้านหรือไม่ ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมาย 

ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมของประชาชน หรือไอลอร์ จะสามารถน าเข้าบรรจุพิจารณาพร้อมกับ  
6 ญัตติได้หรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า ขณะนี้จากการค านวณระยะเวลา สามารถท าได้เร็ว โดยความร่วมมือ ตั้งแต่
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งหากทุกข้ันตอนสามารถท าเสร็จได้เร็วก็จะสามารถบรรจุได้ภายในเดือนพฤศจิกายน แต่
ขณะนี้สิ่งที่ต้องรอคือรายชื่อที่ประชาชนเสนอว่าจะคัดค้านหรือไม่ ซึ่งมีระยะเวลา 30 วัน 

นายชวน ยังกล่าวถึงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ตนไม่มีความประสงค์ที่จะชี้น า เพราะตนก็เป็น
คนหนึ่งที่ไม่ได้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ต้น และเรื่องนี้เคยให้ความเห็นไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่เมื่อ
บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมตนก็ไม่ขอไปชี้น า เพราะฉะนั้นขณะนี้กระบวนการก็อยู่ที่กรรมาธิการพิจารณาก่อนรับ
หลักการ ทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมกรรมาธิการสามารถต่อเวลาการพิจารณาได้หากยังไม่แล้วเสร็จ แต่เบื้องต้นทราบ
ว่ากรรมาธิการชุดนี้จะพิจารณาให้เสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ .-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : HTTPS://TNA.MCOT.NET/POLITICS-554490 
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วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 - 11:47 น. 

พปชร. ยังไม่ชัด นัดวันเคาะผู้สมัครชิงผู้ว่า กทม. เลขาฯ เผย “ขอคุยภายในกันก่อน” 

 

 
 
‘เลขาฯพปชร.’ บอก ยังไม่ชัด รอนัดวันหารือส่งผู้ว่าฯกทม. 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาลนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคพปชร. (กก.บห.) เพ่ือพิจารณาแนวทางการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มี
การก าหนดวันประชุม ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันภายในพรรคพปชร. เสียก่อน จึงจะมีความชัดเจน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2379819 
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วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 - 12:22 น. 

75 นักวิชาการ ร่อนแถลงจี้ อปท. ทั่วประเทศลาออก คืนอ านาจประชาชน จัดเลือกตั้งโดยไว 
 

 
 
75 นักวิชาการลงนามร่วม คปท. แถลงจี้สมาชิกสภาท้องถิ่นทั่วประเทศลาออก จัดเลือกตั้งภายใน ธ.ค. 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) เผยแพร่แถลงการณ์ มีเนื้อหาโดยสรุป
เรียกร้องให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศลาออก ด้วยสปิริตประชาธิปไตย เพ่ือให้มีการจัดเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทุกแห่งทุกรูปแบบทั้งประเทศใหม่ในปีนี้ ไม่ใช่ให้รัฐบาลสืบทอดอ านาจรัฐประหารท าการยื้อแช่แข็งและท าลาย
การเมืองท้องถิ่นเช่นที่ผ่านมา 7 ปีแล้วอีกต่อไป แต่ต้องให้มีเลือกตั้งภายในธันวาคมปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการลง
นามท้ายแถลงการณ์ 75 ราย 
เนื้อหาในแถลงการณ์ ดังนี้ 
แถลงการณ์เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) 

เรื่อง ขอให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งลาออกจากต าแหน่งเพ่ือให้รัฐบาล
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกแห่งใหม่โดยเร็ว 

นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตลอดทั้งใช้อ านาจตามมาตรา 44 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) หรือ 7 ปีที่กระบวนการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทยตกอยู่ในภาวะชะงักงัน
จากค าสั่งอ านาจเผด็จการนั้น แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้ข้ออ้างว่าจะปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นไทย แต่ที่
ผ่านมาพบว่าไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมแต่ประการใด อันสะท้อนเจตจ านงที่ไม่ประสงค์สร้างประชาธิปไตยและพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ในทางกลับกันพบว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งและประกาศอีกหลายฉบับ เปิดทางให้
ข้าราชการประจ าในส่วนภูมิภาคเข้ามามีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในต าแหน่ง
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ทั้งในแบบโดยตรงและโดยซ่อนเร้น การกระท าดังกล่าวเป็นการท าลายหลักการปกครอง
ท้องถิ่นและขัดขวางกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยฐานราก ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ระดับชาติ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-2.jpg
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ทั้งที่สถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยของเราได้มีการเลือกตั้งในการเมืองระดับชาติตามกติการัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเลือกตั้งที่แม้จะมีปัญหาด้านความบริสุทธิ์ยุติธรรมมาเกือบสองปีแล้ว แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น เรายังไม่เห็น
ความชัดเจนของรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ งที่สืบทอดอ านาจรัฐประหาร ทั้งที่โดยหลักการ การ
เลือกตั้งท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองและการบริหารท้องถิ่น ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น มีความรักและปรารถนาที่จะพัฒนาสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับท้องถิ่นของตัวเอง การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจึงส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ หากประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง 
อันจะน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด 

ด้วยเหตุนี้ ประชาชนและสังคมจึงต้องการให้รัฐบาลมีความชัดเจนในการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่
เห็นสัญญาณความจริงใจที่ชัดเจนของรัฐบาล ดังนั้น เครือข่ายรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) จึงมีมติขอให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งลาออกจากต าแหน่ง เพ่ือแสดง
ว่าอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน เป็นการแสดงสปิริตทางการเมือง (Political Spirit) เพ่ือร่วมสร้างประชาธิปไตยไทย 
ทั้งเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกแห่งทุกรูปแบบตาม
ครรลองของระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว ต่อไป 

ด้วยจิตคารวะแด่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
(กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,472 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 5,300 แห่ง รวม 7,850 แห่ง) 
เครือข่ายรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) 
อาจารย์นักวิชาการลงนามในแถลงการณ์เครือข่ายรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สงขลา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร สิทธิ รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ การปกครองท้องถิ่น มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสน์ ม.เชียงใหม่ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รัฐศาสตร์ ม.บูรพา 
9. อาจารย์ ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ รัฐศาสตร์ ม.บูรพา 
10. อาจารย์ จิรายุทธ์ สีม่วง รัฐศาสตร์ ม.บูรพา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร ขุนค้า รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.ราชนคนินทร์ 
12. ศิวัช ศรีโภคางกุล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น 
13. ปราโมทย์ ระวิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 
15. อาจารย์ วิชาญ ฤทธิธรรม รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร 
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16. อาจารย์ เกรียงไกร ศรีโนนเรือง รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร 
17. สรพจน์ เสวนคุณากร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช รัฐศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชัยภูมิ 
19. อาจารย์ ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ การพัฒนาสังคม มรภ.ราชนครินทร์ 
20. อาจารย์ ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
21. อาจารย์ ธีรพงศ์ ไชยมังคละ การบริหารและการพัฒนาชุมชน มรภ.จันทรเกษม 
22. ดร.ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา คณะรัฐศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ 
23. เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
24. ก าพล จ าปาพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม. ธรรมศาสตร์ 
26. นพพร ศาลางาม นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
28. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ ม.รามค าแหง 
30. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สุขสง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
31. อาจารย์ จ.ส.ต. ดร.รัฐ กันภัย รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี 
32. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี 
33. อาจารย์ คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
34. ภัสสรา บุญญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Gender and Development Studies (GDS), Asian  
35. สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 
37. ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
38. รองศาสตราจารย์  สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์  
39. อาจารย์ วีรศักดิ์ บ ารุงตา รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร 
40. นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
41. อันธิฌา แสงชัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
42. พสิษฐ์ วงษ์งามดี คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูนีเราะฮ์ ยีด า รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
44. อาจารย์ วรางคณา ปัญญามี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
46. เผ่า นวกุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
47. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร . ไททัศน์  มาลา คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
48. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 
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49. คมสัน พรมรินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกาศิต เจิมรอด นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
51. สุนทรชัย ชอบยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม 
52. ดร.นพพล อัคฮาด รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
53. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก 
54. อาจารย์ ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม 
55. อาจารย์ ศุภกร ชมศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม 
57. มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา 
58. ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ รัฐศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นพแก้ว รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ 
60. กิตติพัฒน์ คงมะกล่ า รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ 
62. นพพล แก่งจ าปา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม 
64. ดร.โอฬาร อ่องฬะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
65. นายอลงกรณ์  ศิ ลปดอนบม  นิ สิ ตปริญญา เอก  วิ ทย าลั ยกา ร เมื อ งการปกครอง  ม . มหาสารคาม 
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มรภ.มหาสารคาม  
67. อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาญ ส านักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง 
68. ชัยพงษ์ ส าเนียง ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร 
69. ศรันย์ สมันตรัฐ ภูมิสถาปัตยกรรม ม.เกษตรศาสตร์ 
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม 
71. เอกราช มะลิวรรณ์ ศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจ าปา รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
73. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 
74. ณัฐพงศ์ มาลี คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
75. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
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จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.38 น. 

"อัศวิน" เย้ย "สิระ" ถา้ล่า5หมื่นไม่ได้จะช่วยหาให ้
"อัศวิน" เย้ย "สิระ" ถ้าล่า5หมื่นไม่ได้จะช่วยหาให้ พร้อมตอกไม่อยากเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 
 

 
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ดินแดง  พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ท าแคมเปญร่วมขับไล่  ล่า
รายชื่อ50,000 ชื่อ เพ่ือขับไล่ผู้ว่าฯอัศวิน ออกจากต าแหน่ง ว่า ตนก็ว่าดีจะได้ท าให้ประชาชนมีตัวเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ
กทม.มากข้ึน และถ้าไม่พอตนก็จะช่วยหารายชื่อขับไล่ผู้ว่าฯอัศวินให้  ส่วนกรณีท่ีอ้างว่า ตลอดระยะเวลา ที่ด ารง
ต าแหน่งไม่มีผลงานใดๆนั้น "เขาอาจจะไปหาเรื่องทะเลาะกับคนอ่ืนอยู่ จึงไม่รู้ว่าผมท าอะไรบ้าง ผมพิเสนไม่ชอบแลกกับ
เกลือ".   
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/799225 
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5 ตุลาคม 2563 

พิมเสนไม่แลกกับเกลือ ฉะ 'สิระ' หาเรื่องทะเลาะ 
 

 

 
  
“อัศวิน” ไม่หว่ัน “สิระ” ล่า 5 หม่ืนรายชื่อไล่ผู้ว่าฯกทม. เหน็บมัวแต่หาเรื่องทะเลาะ จนไม่รู้ท าอะไรบ้าง โวเป็น
พิมเสนไม่แลกกับเกลือ 

ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. กล่าวกรณีนายสิระ เจน
จาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ตั้งแคมเปญล่ารายชื่อ 50,000 ชื่อ เพ่ือขับไล่ผู้ว่าฯอัศวิน ออกจากต าแหน่ง ว่า ก็
ดี ประชาชนจะได้มีตัวเลือกผู้สมัครมากขึ้น และถ้าไม่พอจะช่วยหารายชื่อขับไล่ผู้ว่าฯอัศวินให้ ส่วนกรณีที่อ้างว่าตลอด
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งไม่มีผลงานใดๆ นั้น เป็นเพราะนายสิระ อาจจะไปหาเรื่องทะเลาะกับคนอ่ืนอยู่จึงไม่รู้ว่าท า
อะไรบ้าง 

จากนั้น พล.ต.อ.อัศวิน ได้น ามือเอามาชี้ที่ตัวเอง พร้อมกับพูดว่า "ผม พิมเสน ไม่ชอบแลกกับเกลือ" 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900935 
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5 ตุลาคม 2563 12:06 น.   

"นิพนธ์"หอบหลักฐานแถลงปัดทุจริตจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทาง อบจ.สงขลา ลั่นเงินยังอยู่ครบ 
ชี้พบบริษัทชนะฮั้วบริษัทคู่แข่ง-ยื่นเอกสารเท็จ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่พรรคประชาธิปตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา แถลงยืนยันความบริสุทธิ์ หลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลความผิดกรณีไม่อนุมัติเงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงินกว่า 50 ล้านบาทว่า การไม่อนุมัติ
ช าระเงินดังกล่าวขณะด ารงต าแหน่งนายกอบจ.สงขลา เพ่ือปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยสุจริต เนื่องจาก
พบว่า กระบวนการประมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่ตนจะมาด ารงแหน่งนายกอบจ.สงขลานั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ไม่เก่ียวข้องกับการทุจริตของตน แต่เพ่ือประโยชน์ของประเทศ และ อบจ. 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ก่อนที่ตนจะมาด ารงแหน่งนายกอบจ.สงขลา เปิดประมูล และประกวดราคา เพ่ือจัดซื้อรถ
ซ่อมบ ารุงทางเอนกประสงค์ โดยมี 2 บริษัทเข้าร่วมประมูล ซึ่งบริษัทแรกที่เข้าประมูล เป็นผู้ชนะ หลังเข้ารับต าแหน่ง
นายกอบจ. นั้น มีการส่งมอบรถให้กับ อบจ. แต่กลับมีหนังสือจากจังหวัดสงขลา ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
การช าระเงิน เนื่องจาก มีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเกิดการสมยอมราคา ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย อบจ. จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และชะลอการช าระเงิน แต่บริษัทดังกล่าว กลับเรียกร้องให้จังหวัด เร่งรัด
ให้ อบจ.ช าระเงินให้เสร็จสิ้น แต่ตนเห็นว่า เมื่อจังหวัดสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงควรรอให้ผลสอบเสร็จสิ้นก่อน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง 

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ผลการสอบพบว่า คุณสมบัติของรถซ่อมบ ารุงทาง ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่มีการ
ก าหนดไว้ และยังมีการสมยอมราคากันในการเสนอราคา ท าให้ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นโมฆะ อบจ.จึงส่งผลการ
สอบสวนไปยังจังหวัด และ สตง.จังหวัดสงลา นอกจากนั้น ยังพบพิรุธในวันที่ 24 เม.ย.56 มีการขยายเวลาการขายแบบ
ประกวดราคา จาก 10 – 24 เม.ย.56 ไปถึง 25 เม.ย.- 3 พ.ค. ซึ่งไม่สามารถท าได้ เพราะการขยายเวลา จะต้อง
ด าเนินการก่อนหมดระยะเวลาการขายแบบ และเมื่อตรวจสอบลึกไปกว่านั้น ยังพบว่า บริษัทที่ชนะการประมูล จัดตั้ง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201005/3c02e4879aa0270c27618753ed146d21ecc00351906c95ab1132463470d63b1f.jpg?itok=SvytrwZv
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ขึ้นในวันที่ 22 เม.ย.ก่อนหมดเวลาประมูลเพียง 2 วันเท่านั้น และเมื่อมีการขยายเวลาการประมูลแล้ว บริษัทดังกล่าว 
ได้มายื่นแบบประมูลในวันสุดท้าย 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า เมื่อไปตรวจสอบบริษัทคู่แข่งอีกแห่งหนึ่ง ที่แพ้ประมูลครั้งนี้ กลับพบว่า บริษัทดังกล่าว
ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตเลีย แต่กลับไม่มีอยู่จริง ซึ่งสถานทูตไทยในออสเตเรีย ได้ยืนยันแล้ว จึงท าให้การประกวด-ประมูล
ราคา ไม่มีบริษัทคู่เทียบ และยังพบปัญหาทั้งการซื้อแคชเชียร์เช็คประกันซองประมูล ที่ผู้ซื้อทั้ง 2 บริษัท เป็นบุคคล
ใกล้ชิดกันในครอบครัว จึงส่งผลให้การประมูลจัดซื้อดังกล่าวมิชอบ นอกจากไม่มีบริษัทคู่เทียบจริงแล้ว ยังมีการยื่น
เอกสารเท็จต่อทางราชการ ปลอมแปลงเอกสารในการยื่นซองประมูล มีการสมยอมกันในการสู้ราคา เพ่ือเสนอราคาเอา
เปรียบหน่วยงานรัฐ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมแล้ว จึงท าให้นิติกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นโมฆะ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 150 และ 151 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 104 ดังนั้นเงิน
จ านวนกว่า 51 ล้านบาท ที่รอการช าระเงินให้กับบริษัทท่ีชนะการประมูล ยังอยู่ที่คลังของ อบจ.สงขลา 

"ผมจะยื่นพยานเอกสารเพ่ิมเติมทั้งหมดต่อกรรมการ ป.ป.ช. ภายในวันนี้ (5 ต.ค.) แต่ ป.ป.ช. ไม่อนุญาตให้
ตนเองเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยวาจา โดยให้เหตุผลว่า มีข้อเท็จจริงจากการไต่สวน และจากเอกสาร
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพียงพอแล้ว"นายนิพนธ์ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187191 
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05 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:21 น.    

'นิพนธ์' เปิดหลักฐานใหม่สู้คดี ปปช. แฉฮั้วประมูลชัด-บ.คู่แข่งเอเย่นต์เก๊ 
   

 
 

5 ต.ค. 63 - เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวง
มหาดไทย แถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดสมัยที่เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ฐานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จ ากัด เป็นค่ารถซ่อมบ ารุงทางอเนกประสงค์ 2 คัน วงเงิน 50,850,000 บาท ที่ท าสัญญา
ซื้อขายกันเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2556  

โดยนายนิพนธ์ย้ าว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าการจัดซื้อดังกล่าวเป็นการฮ้ัวประมูล มีผลเป็น
โมฆะ และยืนยันว่าตนเองกระท าโดยสุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไม่ได้มีเจตนาละเว้น หรือกลั่นแกล้ง
เรียกผลประโยชน์กับบุคคลใด ทั้งนี้ เงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงอเนกประสงค์จ านวนดังกล่าวยังเก็บรักษาอยู่ที่คลังของอบจ.
สงขลา ไม่ได้มีเงินแม้แต่บาทเดียว ที่ท าไปเพราะต้องการรักษาประโยชน์ของแผ่นดินโดยแท้  

ทั้งนี้ท าหนังสือไปยังป.ป.ช. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 เพ่ือขอชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วยวาจา แต่เมื่อ
วันที่ 9 ก.ย. 63 ทาง ป.ป.ช.ได้ท าหนังสือลงนามโดยนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ภาค9 ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการไต่สวน ตอบกลับมายังตน โดยระบุว่า ได้ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆ ครบถ้วน
ชัดเจน เพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมาชี้แจงด้วยวาจา  

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ พบว่าการจัดซื้อครั้งนี้มีการสมยอม เนื่องจากมีการขยายเวลาซื้อแบบการ
ประกวดราคาจากวันที่ 20-24 เม.ย. 56 ต่อมา 25 เม.ย.56 กลับประกาศขยายเวลาถึงวันที่ 3 พ.ค. 56 ตรงนี้ ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่าท าไม่ได้ เพราะถ้าจะขยายเวลาจริงๆ ต้องขยายก่อนวันที่ 24 เม.ย. หากขยาย
หลังวันที่ 24 เม.ย. ถือเป็นการไม่ชอบและต้องประกาศยกเลิก อีกทั้งต้องประกาศให้มีการประกวดราคาใหม่ แต่พบว่า
ในระยะเวลาที่ขยายดังกล่าวในวันที่ 3 พ.ค. มีบริษัทเข้ามาซื้อแบบ คือ บริษัท เอส พี เค ออโต้เทค จ ากัด ซึ่งพบว่าจด
ทะเบียนก่อนหน้านั้นเพียง 2 วัน ท าให้เห็นได้ว่าการขยายเวลาซื้อแบบมีเพียงบริษัท เอส พี เค ที่ได้รับประโยชน์เพียง
บริษัทเดียว 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังพบว่า บริษัท เอส พี เค ได้อ้า งเป็นตัวแทน
บริษัทต่างประเทศทั้งที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา จนท าให้เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเข้าร่วม
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ประมูลเป็นคู่แข่งขันหรือคู่เทียบ แต่ความจริงจากการตรวจสอบได้รับเอกสารยืนยันจากหน่วยงานทางการของทั้งสอง
ประเทศยืนยันว่าบริษัทเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง และบริษัท เอส พี เค ไม่ได้เป็นตัวแทนตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ ทาง
คณะกรรมการยังตรวจสอบได้รับเอกสารจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยืนยันว่าบริษัทพลวิศว์ฯ ไม่ได้เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทดังกล่าว ดังนั้น จากหลักฐานทั้งหมด บริษัททั้งสองแห่งนี้น่าเชื่อว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร
และการสมยอมกันในการสู้ราคา 

นอกจากนี้ยังตรวจพบความเชื่องโยงของกลุ่มบริษัทที่มาร่วมยื่นประมูล เป็นการฮ้ัวประมูล มีการซื้อต๋ัวแลกเงิน
ให้กับบริษัทที่แข่งขันกับตัวเอง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความผิดปกติแน่นอน และพบด้วยว่า มี
เอกสารปลอมอ่ืนๆ อีก เช่น การปลอมลายเซ็นต์บุคคลที่อ้างเป็นกรรมการบริษัท เอส พี เค   ซึ่งประเด็นนี้ทางอบจ. ได้
ด าเนินคดีแล้ว 

“พยานหลักฐานที่ได้มา เป็นหลักฐานใหม่ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อเมื่อปี 56 เป็นการจัดซื้อที่ไม่ชอบ
ด้วยกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นการขยายระยะเวลา ส่อให้เห็นถึงการสมยอม หนังสือยืนยันจากประเทศออสเตรเลีย กงสุล
ไทยในออสเตรเลียยืนยันว่าไม่มีอยู่จริง เมื่อไม่มีคู่เทียบ มีเพียงบริษัทเดียว ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย การ
จัดซื้อดังกล่าวต้องยกเลิก เพราะถือว่าผิดประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และขัดต่อพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ที่
ส าคัญ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.52 มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ส่งถึง อบจ.สงขลา โดยมีสาระส าคัญให้ช าระเงินต่อเมื่อคดี
ถึงที่สุดแล้ว แต่ขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น ช่วงบ่ายวันนี้ผม
ให้ตัวแทนน าเอกสารที่ได้มาใหม่ไปยื่นต่อป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป” นายนิพนธ์ ระบุ. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79528 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/522884 
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 5 ตุลาคม 2020 - 12:12 

 “พรเพชร” ย้ า สว. อิสระปัดตั้งธงตีตกแก้ รธน. 
"พรเพชร" ปัด ส.ว. มีจุดยืนไม่รับร่างแก้ รธน. ยันทุกคนยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้อง มีอิสระ มีดุลยพินิจ 
 

 
 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการออกมาท้วงติงว่า หาก ส.ว.ไม่เปลี่ยนจุดยืน
ในการลงมติรับหลักการ เพ่ือเปิดทางแก้รัฐธรรมนูญ อาจจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าท าลายประชาธิปไตย โดย
ปฏิเสธว่า ส.ว. ตั้งจุดยืนในการลงมติในชั้นรับหลักการญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ญัตติการแก้รัฐธรรมนูญ และไม่เห็น
ว่ามีใครมีจุดยืนใด 

พร้อมชี้ว่าเป็นเพียงข้อกังวลว่า ญัตติจะไม่ผ่านวาระรับหลักการ ขณะเดียวกัน เป็นข้อกฎหมายจึงไม่ได้เกี่ยวกับ 
ส.ว. ทั้งนี้ ส.ว.ต้องระมัดระวังในการลงมติ และส่วนตัวเห็นว่าจุดยืนในทางความเป็นจริงที่ต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง คือ 
ส.ว. ต้องมีอิสระ เพราะ ส.ว. ไม่ใช่นักการเมือง ต้องมีดุลยพินิจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนี่คือจุดยืน ส.ว. ที่ต้องพิจารณา
รัฐธรรมนูญให้ดีเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พร้อมย้ าว่าต้องรับฟังผลการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาญัตติของรัฐสภา ก่อนพิจารณาลงมติ 

ส่วนข้อกังวลของ ส.ว.บางส่วนว่า จะต้องท าประชามติถามความเห็นประชาชนก่อนการแก้รัฐธรรมนูญว่าเห็น
ด้วยหรือไม่นั้น ประธานวุฒิสภายอมรับว่าล าบากใจในการตอบ เพราะเรื่องนี้ยังเป็นข้อถกเถียงของนักกฎหมาย จึง
พยายามไปศึกษาเช่นกันว่าเป็นอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษารายงานว่า ก็ต้องฟังรายงาน หลังจากนี้ต้องดูว่า ส.ว.จะ
พิจารณาอย่างไร เพราะฝ่ายหนึ่งระบุว่าให้ท าประชามติตอนนี้ ก่อนที่การรับหลักการหรือหลังรับหลักการ ซึ่งจะต้องให้
ได้ข้อยุติในประเด็นนี้ และมีการหารือในข้อกฎหมายหากด าเนินการไม่ถูกต้องอาจขัดต่อกฎหมายได้ ซึ่งยอมรับตามตรง
ว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จึงยังไม่สามารถตอบได้ชัดขณะนี้ 

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงข้อกังวลว่า รัฐสภาอาจตีตกในวาระรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเปิดสมัยประชุม
หน้า ท าให้ต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่ในสมัยประชุมปี 2564 เดือนพฤษภาคมนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ธงที่ตั้งไว้ ท าไมต้องถูก
ตีตกไป เพราะไม่มีความคิดเรื่องนี้ โดยจากที่ฟังเสียงของ ส.ว. แต่ละคนจะรับฟังผลศึกษาแต่ละร่างฯ ไป 2 ญัตติแรก ก็มี
การพิจารณาควบคู่กันไป คือแก้มาตรา 256 และการตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนอีก 4 ญัตติ เป็นการแก้
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เฉพาะเรื่อง ต้องดูความเห็น ส.ว. และขอให้สื่อมวลชนติดตามรายงานการศึกษาของกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งผล
การศึกษาไม่ได้ชี้น าการลงมติ แต่จะแจงในข้อกฎหมาย 

ส าหรับความเห็นส่วนตัวในญัตติการแก้มาตรา 256 และการตั้ง ส.ส.ร. ที่ทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วม
รัฐบาล รวมถึงนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนนั้น เมื่อมีกฎหมายมา เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศก็จะรับไว้ รวมถึงการแก้
รัฐธรรมนูญมีปัญหาอะไรสามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะหากมีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ 

นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ยังไม่ได้น ารายชื่อ ส.ว.ต าแหน่งด้านความมั่นคงขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จทันต่อเข้าร่วมประชุมรัฐสภาในญัตติ
การแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือเมื่อหาก ส.ว. ต าแหน่งด้านความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะเข้าร่วมในการพิจารณาญัตติ
การแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ขอให้ไปถาม ส.ว. เอง เพราะไม่เคยก าชับใคร ไม่ประชุมก็อย่าประชุม เพราะถือว่าเป็นสิทธิ
และหน้าที่ของ ส.ว. แต่ละคนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม รวมถึง ส.ว. คนอ่ืนๆ หลังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ส.ว. ด้าน
ความมั่นคงไม่ได้เข้าร่วมในญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_788236/ 
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5 ต.ค. 2563 12:38  

  "พรเพชร" เชื่อ ส.ว.ไม่มีแผนตีตก 6 ร่างแก้ไข รธน. ชี้ทุกคนมีวุฒิภาวะ 
  

 
 
"พรเพชร" เชื่อ ส.ว.ไม่มีแผนตีตก 6 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้ทุกคนมีวุฒิภาวะ รอฟังผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ เผยเร่งตรวจสอบคุณสมบัติ 5 ส.ว. สายความม่ันคง ชี้เป็นดุลพินิจจะโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ 

วันนี้ (5 ต.ค.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวกรณีนักวิชาการออกมาท้วงติงว่าหาก ส.ว.ไม่
เปลี่ยนจุดยืนในการลงมติรับหลักการเพ่ือเปิดทางแก้รัฐธรรมนูญอาจจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าท าลาย
ประชาธิปไตย โดยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น แต่เชื่อว่า ส.ว.ตั้งจุดยืนในการลงมติในชั้นรับหลักการญัตติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 6 ญัตติ และไม่เห็นว่ามีใครมีจุดยืนใด โดยน่าจะเป็นเพียงข้อกังวลว่าญัตติจะไม่ผ่านวาระรับหลักการ ทั้งนี้ 
ส.ว.ต้องระมัดระวังในการลงมติ และส่วนตัวเห็นว่าจุดยืนในความเป็นจริงที่ต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง คือ ส.ว.ต้องมีอิสระ 
เพราะ ส.ว.ไม่ใช่นักการเมือง ต้องมีดุลยพินิจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และนี่คือจุดยืน ส.ว. ที่ต้องพิจารณารัฐธรรมนูญให้ดี
เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พร้อมย้ าว่าต้องรับฟังผลการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญศึกษาญัตติของ
รัฐสภา ก่อนพิจารณาลงมติ 

ส่วนข้อกังวลของ ส.ว.บางส่วนว่าจะต้องท าประชามติถามความเห็นประชาชนก่อนการแก้รัฐธรรมนูญว่าเห็น
ด้วยหรือไม่นั้น ประธานวุฒิสภา ยอมรับว่าล าบากใจในการตอบ เพราะเรื่องนี้ยังเป็นข้อถกเถียงของนักกฎหมาย จึง
พยายามไปศึกษาเช่นกันว่าเป็นอย่างไร 

ขณะเดียวกันมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษารายงานว่าซึ่งต้องฟังรายงาน หลังจากนี้ต้องดูว่า ส.ว.จะ
พิจารณาอย่างไร เพราะฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้ท าประชามติตอนนี้ ก่อนที่การรับหลักการหรือหลังรับหลักการ ซึ่งจะต้องให้
ได้ข้อยุติในประเด็นนี้ และมีการหารือในข้อกฎหมาย หากด าเนินการไม่ถูกต้องอาจขัดต่อกฎหมายได้ ซึ่งยอมรับตามตรง
ว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จึงยังไม่สามารถตอบได้ชัดขณะนี้ 

ส่วนข้อกังวลว่ารัฐสภาอาจตีตกในวาระรับหลักการในช่วงเปิดสมัยประชุมหน้า ท าให้ต้องไปเริ่มกระบวนการ
ใหม่ในสมัยประชุมปี 2564 เดือนพฤษภาคมนั้น นายพรเพชร ยืนยันว่าไม่ใช่ธงที่ตั้งไว้ ท าไมต้องถูกตีตกไป ยืนยันไม่มี
ความคิดเรื่องนี้ จากที่ฟังเสียงของ ส.ว. แต่ละคนจะรับฟังผลศึกษา แต่ละร่างฯไป ซึ่ง 2 ญัตติแรกก็มีการพิจารณาควบคู่
กันไป คือแก้มาตรา 256 และการตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนอีก 4 ญัตติเป็นการแก้เฉพาะเรื่อง ต้องดู
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ความเห็น ส.ว. และขอให้สื่อมวลชนติดตามรายงานการศึกษาของกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งผลการศึกษาไม่ได้ชี้น าการลง
มติ แต่จะแจงในข้อกฎหมาย 

ส าหรับความเห็นส่วนตัวในญัตติการแก้มาตรา 256 และการตั้ง ส.ส.ร.ที่ทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วม
รัฐบาล รวมถึงนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนนั้น นายพรเพชร กล่าวว่า เมื่อมีกฎหมายมาเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศก็
จะรับไว้ รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญมีปัญหาอะไรสามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะหากมีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญถือว่าเป็น
เรื่องใหญ่ 

นายพรเพชร เผยว่ายังไม่ได้น ารายชื่อ ส.ว.ต าแหน่งด้านความมั่นคงขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จทันต่อเข้าร่วมประชุมรัฐสภาในญัตติการแก้
รัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมทั้งไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อหาก ส.ว.ด้านความมั่นคง 

เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะเข้าร่วมในการพิจารณาญัตติการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ขอให้ไปถาม ส.ว.เอง เพราะไม่
เคยก าชับใคร ไม่ประชุมก็อย่าประชุม เพราะถือว่าเป็นสิทธิและหน้าที่ของ ส.วแต่ละคนที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม รวมถึง ส.ว.คนอ่ืนๆ หลังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ส.ว.ด้านความมั่นคงไม่ได้เข้าร่วมในญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 
 

อ้างอิง : HTTPS://MGRONLINE.COM/POLITICS/DETAIL/9630000101545 
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5 ตุลาคม 2563 

"พรเพชร" ย้ า "ส.ว."มีอิสระ ลงมติรับหลักการแก้ รธน. 
 

 

 
ประธานวุฒิสภา ปัดตอบแทน ส.ว. แสดงจุดยืนก่อนลงมติแก้รธน. ย้ ามีวุฒิภาวะและอิสระต่อการใช้ดุลยพินิจ 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธานวุฒิสภา ปฏิเสธจะให้ความเห็นต่อข้อเรียกร้องของนักวิชาการให้วุฒิสมาชิก
แสดงจุดยืนรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุเพียงว่า ส.ว.มีวุฒิภาวะและมีอิสระใช้ดุลยพินิจ และต้องระมัดระวัง
การลงมติ และส่วนตัวเชื่อว่าส.ว.จะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดของประเทศ อย่างไรก็ตาม
การลงมติของส.ว.นั้น จะรับฟังรายละเอียดก่อนรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ด้วย ส่วน
ที่หลายฝ่ายกังวลว่า เมื่อลงมติวาระแรกแล้ว ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกโหวตตก นั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ธงที่ตั้งไว้ เพราะส.ว.
แต่ละคนจะรับฟังผลการศึกษา ทั้งนี้ตนเชื่อว่าผลการศึกษาของกมธ. นั้นไม่ใช่การชี้น า 

 นายพรเพชร กล่าวด้วยว่าส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ว่าด้วยแก้ไข มาตรา 256 และตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นั้นส่วนตัวมองว่าเมื่อมีกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศจะรับไว้   รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญมี
ปัญหาอะไรสามารถแก้ไขได้หรือไม่   เพราะหากมีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเรื่องใหญ่. 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900924 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/latest-news-554552 
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จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.04 น. 

พท.จี้รัฐบาลเร่งแก้ รธน.ยุติความขัดแย้ง 

“เพื่อไทย” จี้รัฐชักฟืนออกจากกองไฟ ชี้เร่งแก้ รธน.คือค าตอบหยุดความขัดแย้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า ญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาอีก 30 วันก่อนที่จะมีการลงมตินั้น เป็นการรอสัญญาณจากผู้มีอ านาจว่า จะตัดสินใจ
อย่างไรมากกว่า เชื่อรัฐบาลประเมินสถานการณ์ทางการเมืองก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้  รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการ
แก้ปัญหาประเทศมากกว่านี้ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ส่ง
สัญญาณให้พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา รับหลักการญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะหาก
รัฐบาลมีความชัดเจนและจริงใจ ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ 

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ผ่านมารัฐบาลไม่พยายามพูดคุยหรือให้ความสนใจในข้อเรียกร้องว่า  มีอะไรที่ท าได้
บ้าง ไม่ได้บ้าง รัฐบาลใช้การโจมตีการจัดกิจกรรมของเยาวชนว่าผิดกฎหมาย หรือไม่เคารพกฎหมาย หากรัฐเปลี่ยน
แนวคิดจากโจมตีมาเป็นการเจรจาหรือพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน จะเป็นการชักฟืนออกจากกองไฟ การเจรจาเป็นการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด แต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะราดน้ ามันเข้ากองไฟ ส่งผลให้ความขัดแย้งขยายใหญ่ข้ึน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/799210 
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วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 

“เลขาเพ่ือไทย” จี้รัฐชักฟืนออกจากกองไฟ เร่งแก้ รธน.คือค าตอบหยุดความขัดแย้ง 
 

 
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเป็นเลขาธิการ พรรคเพ่ือไทย 
เปิดเผยว่า ญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาอีก 30 วัน ก่อนที่จะมีการลงมตินั้น เป็นการรอ
สัญญาณ จากผู้มีอ านาจว่าจะตัดสินใจอย่างไรมากกว่า ทั้งนี้เชื่อรัฐบาลประเมินสถานการณ์ ทางการเมืองก่อนตัดสินใจ 
ทั้งนี้รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการต้องการแก้ปัญหาประเทศมากกว่านี 

กรณีท่ีมีกระแสข่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณให้ พรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิก
วุฒิสภา รับหลักการญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นสัญญาณทีดี เพราะหากรัฐบาลมีความชัดเจน และจริงใจที่ประเทศจะ
เดินไปช้างหน้า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสามารถ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ 

นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ผ่านมารัฐบาลไม่พยายามพูดคุยหรือให้ความสนใจในข้อเรียกร้องว่ามีอะไรที่ท าได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง แต่รัฐบาลใช้การโจมตีการจัดกิจกรรมของเยาวชน ว่าผิดกฎหมาย หรือไม่เคารพกฎหมาย หากรัฐเปลี่ยน
แนวคิดจากโจมตีมาเป็นการเจรจาหรือพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน จะเป็นการชักฟืนออกจากกองไฟ ด้วยการเจรจาเป็นการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด แต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะราดน้ ามันเข้ากองไฟ ส่งผลให้ความขัดแย้งขยายใหญ่ข้ึน 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_353960 
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4 ต.ค. 2563 23:52   

 “บางอ้อ” ยึดเพื่อไทย “ท่อน้ าเลี้ยง” ไหลแรง!? 
 

 
 
เมืองไทย 360 องศา 
ยังวิเคราะห์วิจารณ์ไม่จบกันนัก กับปรากฏการณ์ “กราบ” ของ “คุณหญิงอ้อ” พจมาน ณ ป้อมเพ็ชร อดีตภรรยา
ของนายทักษิณ ชินวัตร จนน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทย อย่างกะทันหัน นั่นคือ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จนเป็นที่จับตาว่า ทิศทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคนี้ จะ
เดินไปทางไหนในอนาคต 

ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พรรคเพื่อไทยนั้น ไม่ต่างจากสมบัติของครอบครัวนายทักษิณ ชินวัตร มาตั้งแต่ในยุคก่อตั้ง
พรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2544 เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน แม้ว่าในบางช่วงเวลาจะมีการถอยห่างออกไปบ้าง โดยเฉพาะ
ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมก็ถือว่า “ยังคมุอยู่” เพียงแต่มีการปรับยุทธศาสตร์ “แตกแบงก์ย่อย” มาเป็น
พรรคไทยรักษาชาติ แต่เมื่อ “เล่นใหญ่” เกินตัว น ามาซึ่งความผิดพลาด และแพ้ทั้งกระดานอีกครั้ง ส่งผลท าให้พรรค
เพ่ือไทยกลายเป็นฝ่ายค้านมาจนถึงทุกวันนี้ แม้หลายคนจะแย้งว่าเป็นเพราะผลจากกติกาของรัฐธรรมนูญ และอ านาจ
ของฝ่ายตรงข้ามก็ตาม แต่โดยรวมก็ต้องถือว่ามีการใช้ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด นั่นแหละ 

วกมาที่พรรคเพ่ือไทย ผลจากการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ยังผลักดันให้ นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกรอบ ขณะที่เลขาธิการพรรค เป็นโควตาภาคอีสานในชื่อของ นายประเสริฐ จันทรร
วงทอง รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคที่มองดูรายชื่อจ านวน 24 คนแล้ว ถือว่าดึงเอาคนรุ่นเก่าในพรรคให้กลับมามี
บทบาทในพรรคอีกครั้ง แม้ว่าในภาพรวมแล้วจะเป็นการ “เกลี่ย” มาจากทุกกลุ่ม แต่ก็ถือว่าเป็น “สายตรง” ของ 
“ครอบครัวชินวัตร” ทั้งในสายของนายทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ และที่น่าจับตาก็คือ 
บทบาทของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพ็ชร ที่ตามรายงานข่าวตรงกันว่า มีการ “ส่งตัวแทน” เข้ามาบริหารจัดการภายใน
โดยตรงและที่น่าสนใจก็คือ โครงสร้างใหม่ของพรรคที่ระบุว่าจะมีการตั้ง “คณะผู้บริหารพรรค” ขึ้นมาชี้น า 
คณะกรรมการบริหารอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวจึงถูกน าไปเปรียบเทียบกับ “คณะโปลิตบูโร” ที่มีอ านาจสูงสุด และยัง
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เชื่อว่าระดับ “ขาใหญ่” ที่เคยแตกทัพออกไป จะกลับมาร่วมในคณะผู้บริหารพรรคชุดนี้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น นายภูมิ
ธรรม เวชยชัย นายโภคิน พลกุล เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพ่ือไทยดังกล่าวก็ย่อมหมายถึงการ “ลดบทบาท” ลงแทบ
จะสิ้นเชิงของ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ต้องลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค 
แม้ว่าในชื่อของต าแหน่งรองหัวหน้าพรรค จะมีชื่อของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ “สายตรง” ที่เคยเป็นเลขาธิการพรรค 
มาก่อนก็ตาม แต่ก็ถือว่าถูกลดบทบาทเป็นต าแหน่ง “ลอย” และไม่ให้เสียน้ าใจกันมากนัก อีกทั้งเมื่อพิจารณาพวก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลายคนก็ต้องกระเด็นหายไปเลย 

ส าหรับในทางการเมือง ถือว่าการ “ปรับใหญ่” แบบนี้ย่อมหมายถึง “ทิศทาง” ของพรรคเพ่ือไทยก็ต้องเปลี่ยน
ตามไปด้วย เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเฉพาะ “บทบาท” ที่ต้องกลับมาในเส้นทางของตัวเอง ไม่ใช่ตกเป็น 
“เบี้ยล่าง” หรือบทบาทที่ต้อง “เดินตาม” พรรคก้าวไกล ที่ถูก “ขีดเส้น” โดย “สองเกลอ” คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ทั้งท่ีเป็นพรรคใหญ่ที่สุด แต่ต้องสูญเสียบทบาทน าในทุกเรื่อง ทั้งในและนอกสภา 

แม้ว่านาทีนี้ยังไม่อาจฟันธงได้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพ่ือไทยดังกล่าว จะน าไปสู่ความเข้มแข็งหรือ
อ่อนแอลงกว่าเดิม และเดินมาถูกทางหรือไม่ แต่สิ่งที่เห็นสัญญาณชัดเจน ก็คือ นับจากนี้ไป “ท่อน้ าเลี้ยง” น่าจะกลับมา
ไหลแรงกว่าเดิมแน่นอน เพราะเมื่อ “นายหญิง” เข้ามา “ก ากับบท” โดยตรงแบบนี้ มันก็ต้องลงทุนด้วย ประเภทเสียง
ดังหน้าแดงอย่างเดียว แต่ท่อยังปิดสนิทแบบเดิมมันก็คงไปไม่รอดเช่นเดียวกัน 

เอาเป็นว่าหากให้สรุปแบบเท่าที่เห็นก็ต้องพอประเมินกันล่วงหน้าว่า พรรคเพ่ือไทยเป็นแค่การจัดแถวระดมขุม
ก าลังที่เคยแตกกระสานซ่านเซ็นออกไปให้กลับเข้ามาใหม่ แม้ว่าจะไม่ใช่เป็น “ภาพลักษณ์ใหม่” ก็ตาม แต่อย่างน้อยเป็น
การกลับมาหลอมรวมกันใหม่ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ใหม่ในอนาคต อย่างน้อยเป็นการสกัด “เลือด” ไม่ให้ไหลออก 
รวมไปถึงการดึงมวลชนที่ยังภักดีกับพรรคให้เกิดความม่ันใจ ซึ่งนี่คือ การรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อน 

ส่วนในอนาคตยาวๆ เชื่อว่า คนในครอบครัวชินวัตร ยัง “ไม่มองขาด” ไปไกลถึงขนาดนั้นแน่นอน เพราะ
ตอนนี้ต้อง “ยึดพรรค” กลับมาบริหารโดยตรงก่อน !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000101404 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000101404
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5 ตุลาคม 2563 00:10 น.    

ลุ้น "ม็อบ14ตุลา" จุดไฟให้ติด ! 
 

 
 

ยิ่งข่าวลือ สะพัดอย่างต่อเนื่องว่า "พรรคเพื่อไทย" ก าลังจะเล่นเกมโดดเดี่ยว "พรรคก้าวไกล" ให้ลงไปลุยงานการ
บนท้องถนน ร่วมกับเยาวชนปลดแอกและกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม มากเท่าใด 

ย่อมหมายความว่า ทุกกลไก ที่เชื่อมโยงกันทั้ง "คณะก้าวหน้า" และ "พรรคก้าวไกล" จะต้องตีโจทย์ให้แตกว่า 
เมื่อก าลังลดน้อยถอยลงไป มวลชนที่มาจากแรงสนับสนุนของส.ส.พรรคเพ่ือไทย ที่ส่ง "คนเสื้อแดง" มาร่วมชุมนุมกับ
กลุ่มนักศึกษาแล้ว จะต้องปรับทัพ ปรับกลยุทธ์การต่อสู้กับรัฐบาล ของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กันอย่างไรต่อไป 

ไม่เช่นนั้นการชุมนุมในวันที่ 14 ต.ค.นี้คงยากท่ีจะส าเร็จลุล่วง นอกจากจะขับไล่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้
แล้ว โอกาสที่ แนวร่วมทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งใต้ดิน บนดิน จะยิ่งหดหายไปต่อหน้า จะยิ่งมีสูง !  การโหมกระพือ
ข่าวร้อนๆที่ว่าด้วยการปฏิวัติยึดอ านาจโดยทหาร จากฝ่ายแกนน าม็อบเยาวชน เองหรื อแม้แต่ฝ่ายการเมืองเอง ยังคง
ด าเนินไปเป็นระยะๆ ด้วยหวังว่านี่คือหนึ่งกลยุทธ์ที่จะ "ดึง"แนวร่วมที่เกลียดชังรัฐบาล ต่อต้านกองทัพ ให้พากันดาหน้า
ออกมาร่วมชุมนุม มากขึ้น 

แม้ก่อนหน้านี้กลยุทธ์ "ปลุกผีปฏิวัติ" จะเคยถูกน ามาใช้แล้วก็ตาม เมื่อครั้งที่ "บิ๊กแดง"พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 
ยังนั่งอยู่ในต าแหน่งผบ.ทบ. จนเหมือนเป็นความจงใจของฝ่ายม็อบเยาวชน ที่ต้องการ "ยั่วยุ" ให้พล.อ.อภิรัชต์ ใช้กองทัพ
เข้ายึดอ านาจ ปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม 

แต่สุดท้าย เกมขุดบ่อเพ่ือล่อปลา จากฝ่ายม็อบเยาวชนฯและฝ่ายการเมือง กลับไม่เป็นผล เพราะกองทัพ ใช้วิธี 
"นิ่ง"เพื่อสยบ "ความเคลื่อนไหว" หยุดข่าวปฏิวัติลงได้อย่างสิ้นเชิง 

มาครั้งนี้จึงน่าสนใจว่า ไม่เพียงแต่ม็อบเยาชนปลดแอกและแนวร่วม ฯ จะถูกโดดเดี่ยวจากพรรคเพ่ือไทยแล้ว
เมื่อมีการปรับโครงสร้างพรรคกันใหม่ ลดบทบาท "สายฮาร์ดคอร์" ที่หวังจะเคลื่อนไหวผสมโรงไปกับ ม็อบเยาวชน ฯ 
เพราะ "เจ้าของพรรคตัวจริง" ไม่ต้องการให้พรรคเพ่ือไทยไปเผชิญกับข้อหา "ล้มสถาบัน" 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201004/10ccb811ffd7a688763ddd9ec00a19aefa66195e4dfc36445f58e0e4592f5321.JPG?itok=LJn0Rw15
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อีกทั้ง แกนน าที่ใช้เยาวชน น าหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมเอง ต้องประเมินผล และวิเคราะห์ออกมาได้ส่วนหนึ่งแล้วว่า 
"ฝ่ายความมั่นคง" ภายใต้การก ากับของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ย่อมอ่านเกม ชนิดที่เรียกว่า "ทะลุปรุโปร่ง"หมดแล้วว่า ผู้
ชุมนุมจะขยับไปในทิศทางใด 

นอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมว่า บรรดาแกนน าผู้ชุมนุมเองต่างมีคดีความเป็นเหมือน "ชนัก"ปักติดหลังกันแทบทุกคน 
ดังนั้นการชุมนุมในวันที่ 14ต.ค.นี้ที่หลายคนคาดหวังว่าจะปักหลักชุมนุมไล่รัฐบาล ต่อต้านเผด็จการ ไปจนถึงอาศัยช่อง
จาบจ้วงโจมตีสถาบัน ได้ยาวนาน 7 วัน 7คืน ตามที่ "จตุพร พรหมพันธุ์" ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ (นปช.) ระบุว่าเป็นสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นั้นอาจเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เหมือนกับการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของ คนเสื้อแดง , ม็อบพันธมิตรฯ หรือกลุ่มกปปส. ได้อย่างแน่นอน 

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายความมั่นคง เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมาโดย กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(บช.น.) ซึ่งรับผิดชอบส านวนคดีการชุมนุมเมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.63 เตรียมเสนอความเห็นให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ตร.) ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนระดับต ารวจภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้มีรายงานว่าจากการรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องต้นต ารวจแบ่งกลุ่มผู้กระท าความผิดออกเป็นกลุ่มๆ มีข้อมูลผู้กระท าผิดด้วยกันทั้งสิ้น 16ราย 

หมายความว่า นอกจาก "แนวร่วม" จากฝ่ายการเมืองอย่างพรรคเพ่ือไทยจะล่าถอยออกไปแล้ว โอกาสที่ "แกน
น า" จะโดนจับก่อนถึงวันชุมนุมใหญ่ ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้น ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187091 
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5 ต.ค. 2563 05:02 น. 

หักกันเอง 
 
 

การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรพรรคประชาธิปัตย์ ตอนหาเสียง เลือกตั้งประกาศจุดยืนต่อต้านลุงตู่สุดลิ่ม
ทิ่มประตู แต่หลังเลือกตั้งยังกลับล าไปร่วมรัฐบาลลงตู่ อย่างสบายอกสบายใจ แต่ส าหรับพรรคเพ่ือไทย ถ้าขืนพลิกขั้วไป
ร่วมรัฐบาลแห่งชาติอย่างที่มีข่าวลือ เท่ากับพรรคเพ่ือไทยฆ่าตัวตายกลางสี่แยกไฟแดง! “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าพรรคเพ่ือ
ไทยยังปักหลักเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มี ส.ส.มากที่สุดในสภาฯต่อไป 

แต่พรรคเพ่ือไทยต้องท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นถึงลูกถึงคนยิ่งกว่าเดิม  เพราะช่วงหลังๆ 
บทบาทฝ่ายค้านของพรรคเพ่ือไทยโดนพรรคก้าวไกลแซงหน้าไปแล้วหลายช่วงตัว!! การที่พรรคเพ่ือไทยเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ก็เพ่ือปรับกระบวนท่าการเป็นฝ่ายค้านให้เข้มแข็งกว่าที่ผ่านมา 

 แต่น่าเสียดายที่คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยยุคปรับปรุง ใหม่ ไม่ตื่นเต้นเร้าใจอย่างที่ฉายหนังโฆษณา  
อย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลง คือ ไม่มีชื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย “แม่ลูกจันทร์” 
ในฐานะคนนอก ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลัง ปัญหาขัดแย้งภายในพรรคเพ่ือไทยเป็นอย่างไร?? แต่มองว่า การปรับโครงสร้าง
พรรคใหม่ ยุบคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคทิ้งไป เหลือแต่คณะกรรมการบริหารพรรค 24 คน มี นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคตามโผเดิม เด้ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ มือขวาคุณหญิงสุดารัตน์ จากเลขาธิการพรรคไป
แขวนเป็นรองหัวหน้าพรรค แล้วดัน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.โคราช อดีต รมช.คมนาคม รัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้น
เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ มองเป็นอื่นไม่ได้ นอกจากการปรับโครงสร้างพรรคครั้งนี้ มีเป้าหมายเพ่ือลดบทบาทการน า
ของคุณหญิงสุดารัตน์โดยตรง!! 

ถ้าเป็นคนอ่ืนเจอเกมโหดแบบนี้ ต้องกระฟัดกระเฟียดยื่นใบลาออกจากพรรคแน่นอน แต่ คุณหญิงสุดารัตน์ 
ไม่ใช่คนหัวใจสะออน เธอยืนยันจะล่มหัวจมท้ายอยู่กับพรรคเพ่ือไทย แม้ไม่มีต าแหน่งในคณะ กก. บริหารพรรค แม้จะ
ไม่เป็น ส.ส. ในสภาฯก็จะท าหน้าที่สมาชิกพรรคต่อไป “แม่ลูกจันทร์” ชื่นชม คุณหญิงสุดารัตน์ ที่มีหัวใจหนักแน่นมั่นคง
สมกับที่ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อ 22 ปีที่ผ่านมา 

การลดบทบาทคุณหญิงสุดารัตน์ ไม่ท าให้พรรคเพ่ือไทยดูดีขึ้นกว่าเดิม เพราะ คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นผู้ได้
คะแนนนิยมสูงสุดของพรรคเพ่ือไทย จากการส ารวจทุกโพล แถมเป็นคนที่พรรคเพ่ือไทยเสนอชื่อเป็นผู้มีความเหมาะสม
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีความอดทนมีขีดจ ากัด อย่าให้แม่เสืออาละวาดเชียวนะโยม!! 

“แม่ลูกจันทร์” 
 

อ้างอิง  https://www.thairath.co.th/news/politic/1944519 
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วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 - 10:47 น. 

“ประยุทธ์” ในพายุรัฐธรรมนูญ ไม่ถอย ไม่ยุบ ล็อกอ านาจการเมือง 

 

 
 

รัฐนาวา พล.อ.ประยุทธ์ เข้าโค้งหักศอก แล่นเวียนวนอยู่กลางล าธาร-ในหุบเหว ปะทะเกลียวคลื่นการเมือง-พายุ
เศรษฐกิจรอบทิศ ทั้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ-ปลดแอกประชาธิปไตย รัฐบาลแห่งชาติ-มวลมิตรคนการเมือง และจุดตัด
ทางเศรษฐกิจ 

ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญถูก “ชักไฟออกจากกองไฟ” ได้หายใจได้ทั่วท้อง 30 วัน จากทีมกฎหมาย-มือพระกาฬ
ผ่านการ “เตรียมการ” ของ “นักวางแผน” ทั้งข้อกฎหมาย-ข้อบังคับ ไม่ให้ “หัวเชื้อ” การแก้ไขรัฐธรรมนูญแท้งก่อน
เวลาอันควร 
เบื้องหลังแผน “24 กันยา 63” 

เบื้องหลังปฏิบัติการ “ดึงไฟออกจากไฟ” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 หลังมีเสียงลือ-เสียงเล่าอ้างดังออกมา
นอกสภา หลังเสียง ส.ว. 250 คน “งดออกเสียง” มากกว่า “เห็นด้วย” โอกาสสูงที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติจะ
ถูก “ตีตกทุกฉบับ” 

“ดูท่าแล้วเสียงของ ส.ว.จะไม่เพียงพอที่จะเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ จะมีแต่งดออกเสียง
เยอะ ซึ่งจะบอกว่า ส.ว.ไม่เห็นด้วยไม่ได้นะ แต่เพราะไม่เคลียร์ มันจะตก จึงต้องงัดแผนสองขึ้นมา” คีย์แมน-คนคุมเสียง
ระบุ หลังจากข้อบังคับการประชุมสภา ข้อที่ 121 วรรคสาม “ออกฤทธิ์” ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ก่อนรับหลักการ ขั้นรับหลักการ ที่มี “วิรัช รัตน
เศรษฐ” นั่งหัวโต๊ะ 

โดยมีคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาประเด็นข้อกฎหมาย เรื่องการท าประชามติก่อนรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่
มี “วิเชียร เชาวลิต” เป็นประธานกรรมการ ส.ส.-ส.ว. ฝั่งละ 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์-นักกฎหมาย 
เพ่ือดับข้อกังขา-เคลียร์ข้อทักท้วงของ ส.ว. ถึง “บรรทัดฐาน” ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่า การจะยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ที่สถาปนาโดยประชาชน-เทียบเคียงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (8) ต้องผ่านการท าประชามติ 
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เมื่อ “ประเด็นใหญ่” ที่พูดกันในวง ส.ว. คือ เรื่องการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องท าประชามติ-ถามประชาชนก่อน
หรือไม่ ถูกชูขึ้นมาเคลียร์-คัต 

การเปิดรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. … วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เสียงเห็นด้วยกับร่าง
รัฐบาล-ฝ่ายคา้นเพื่อตั้ง ส.ส.ร. จะผ่านด่าน ส.ว.ไปได้ด้วยดี 
ส่วนประเด็นความชัดเจนของการแก้บางมาตรา ในบทเฉพาะกาล คือ มาตรา 272 มาตรา 269 มาตรา 279 และมาตรา 
256 ปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ-ตัดอ านาจ ส.ว. 84 เสียง เปลี่ยนเป็นใช้เสียง “เกินกึ่งหนึ่ง” ของที่ประชุมร่วมสอง
สภา ยังสามารถ “แปรญัตติ” ในวาระสอง ก่อนจะทะลุไปถึงวาระสามได้ 
30 วันอันตราย-อุบัติเหตุ รธน. 

ในช่วง 30 วันอันตราย ก่อนครบก าหนดของ กมธ.ศึกษาฯ 6 ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนขั้นรับหลักการ ใน
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 มีครบรอบเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย-นองเลือด 2 วาระส าคัญ  
วาระแรก ครบรอบ 44 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 และวาระที่สอง ครบรอบ 47 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ซึ่งตรง
กับ “วันนัดหมาย” ชุมนุมใหญ่ของนักเรียน นิสิตและนักศึกษา-แกนน ากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในวันที่ 14 
ตุลาคม 2563 

อย่างไรก็ตาม “ตัวท็อปในพลังประชารัฐ” ฟันธงว่า “จุดไม่ติด” เพราะตัวเร้า-ปัจจัยเร่ง ไม่เอ้ือ เช่น เงื่อน
เวลา ประเด็นข้อเรียกร้อง ก าลังสนับสนุน-ท่อน้ าเลี้ยง และกฎหมายชุมนุมท่ีเข้มข้น 
 ประการแรก ประเด็นเคลื่อนไหว ไม่ตอบโจทย์สังคม โดยเฉพาะ “ข้อเรียกร้อง 10 สิงหาคม” เป็น “ประเด็นฆ่าตัวตาย”  
ประการที่สอง ไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง-ไม่มีท่อน้ าเลี้ยง 
ประการที่สาม ข้อกฎหมายจ ากัดการชุมนุมรุนแรง อาทิ พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ประการ
ที่สี่ ปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนห่วงปัญหาปากท้องและไม่เห็นด้วยที่จะท าให้เกิดความวุ่นวาย 
รัฐบาลแห่งชาติ-พลิกขั้วการเมือง 

การโยนหินถามทางเรื่อง “รัฐบาลแห่งชาติ” และ “นายกฯพระราชทาน” ตีคู่มากับ ข่าวลือ “บิ๊กตู่” ลาออก 
ผสมโรงกับการ “ล้างไพ่” กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย-“เปลี่ยนหัว” โลโก้พรรค แบรนด์เนม “บ้านจันทร์ส่องเหล้า” 
“แกนน าพลังประชารัฐ” พลิกข้อกฎหมาย-วิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เบอร์ 1 ตึกไทยคู่ฟ้า-แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ในบัญชีพลังประชารัฐยังชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” 

“การพลิกขั้วอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ กับพรรคประชาธิปัตย์รักกันดี มีเรื่องเดียวที่จะทะเลาะกัน คือ 
เรื่องรัฐธรรมนูญ ส่วนการปรับโครงสร้างของเพ่ือไทยก็เหมือนพลังประชารัฐเพ่ือความเป็นเอกภาพ” 
“ไม่มีพรรคการเมืองไหนจับมือกันไม่ได้ เพียงแต่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง จับมือกันได้ตรงที่ต าแหน่งรัฐมนตรี ต้องมีท่ีนั่งให้ 
แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นความแตกแยกเกิดข้ึนในพรรคร่วม รักกัน” 

ส่วน “รัฐบาลแห่งชาติ” เป็นไปไม่ได้ที่ทุกพรรคจะมาร่วมกัน แต่อาจจะมีการ “จับขั้วใหม่” กรณีที่มีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึน เช่น “ประชาธิปัตย์ดันอภิปรายไม่ไว้วางใจ การไปท าอะไรแบบพิสดารขึ้น แต่คงไม่เกิด ประชาธิปัตย์กลัวที่จะไป
เป็นฝ่ายค้าน” 
สมการการเมือง-สูตรพลิกขั้วที่เป็นไปได้มากที่สุด หากพลังประชารัฐต้องจับขั้วตั้ง “รัฐบาลใหม่” คือ “พลังประชารัฐ
จับขั้วกับเพื่อไทย” โดยมีเงื่อนไขตรงต าแหน่ง “เก้าอ้ีรัฐมนตรี” 
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“ตราบใดถ้าประชาธิปัตย์ยังดีอยู่ก็ไม่เป็นไร ไม่มีเหตุต้องเกิด แต่ถ้าประชาธิปัตย์ไม่ดี ไม่เป็นที่ไว้วางใจ ก็อาจจะเกิดขึ้น
ได้ แต่ตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังดีอยู่ มีปัญหาอยู่ตอนนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องเดียว แต่ตอนนี้ก็แฮปปี้” 
ทุกพรรคคุยกันหมด แผนสองต้องมี ไปผูกกับประชาธิปัตย์แบบผูกปิ่นโตไม่ได้ แต่อยู่ดี ๆ จะเอาเก้าอ้ีไปให้เพ่ือไทยเลยก็
ไม่ดี แม้เพ่ือไทยยังต้องแคร์มวลชน แต่การเมืองเมื่อถึงจุดหนึ่ง ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น ยังห่าง
อยู่ 
เลวร้ายท่ีสุด ประยุทธ์ลาออก 

เมื่อปัจจัยทางการเมือง-ม็อบปลดแอก ไม่ท าให้ “พล.อ.ประยุทธ์” สะทกสะท้าน ข้อกฎหมายที่เอ้ืออ านวย 
ดังนั้น มาตรการจากเบา-ไปหาหนัก 1.ปรับ (ครม.) เล็ก 2.ปรับใหญ่ 3.พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก-ครม.พ้นทั้งคณะ “นายกฯ
คนเดิม” 

“เลวร้ายที่สุด” คือ ลาออกแล้วกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม ส่วนนายกฯคนใหม่ มองไม่เห็นทาง 
เพราะต้องใช้เสียง ส.ส.เกินก่ึงหนึ่ง บวกกับมาตรา 272-เสียง ส.ว. 250 คน 
“ยุบสภาเป็นไปไม่ได้เลย อย่างมากก็ลาออก ดังนั้นใครจะมาร่วมอะไรกับใครให้ดูที่เก้าอ้ีรัฐมนตรี ถ้ามีแบ่งให้ได้ ก็มาร่วม
ได้ แต่ถ้าให้มาร่วมแต่ไม่มีเก้าอ้ีรัฐมนตรีก็จะได้แต่พรรคเล็ก ๆ เพราะตอนนี้เก้าอ้ีรัฐมนตรีแน่นอยู่” 
ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจ เมื่อมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่จะเดินต่อไปได้ ตอนนี้กระเพ่ือมไม่ได้ ทั้งการ
ลาออก-ตั้งรัฐบาลใหม่ ส่วนการยุบสภาจะท าให้สถานการณ์แย่ไปกว่าเดิม 

“ตอนนี้ พล.อ.ประยุทธ์อยากให้ทุกอย่างนิ่ง เรื่องแก้รัฐธรรมนูญคงอุตลุดกันไม่นาน ก็จบ เปิดประชุมมารับ
หลักการ เข้าวาระที่สองอีก 2 เดือน วาระสามท้ิงไว้ 15 วัน และท าประชามติภายใน 90 วัน” 
ส่วนปัจจัยแทรกซ้อนอ่ืน ๆ มีน้อยที่สุดแล้วรัฐบาลนี้ มีทั้งฝ่ายความม่ันคง ทหาร ต ารวจ ฝ่ายองค์กรอิสระ ศาล 
สถาบันทั้งหมด 
 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-531819 
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วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 

เชิงบันไดท าเนียบ : สมการ ‘รวม(เพื่อ)ไทย สร้างชาติ’ แค่ ‘จันทร์ส่องหล้า’ มองตา ‘จันทร์
โอชา’ 

 
 

เมื่อความขัดแย้งภายใน ‘เพ่ือไทย’ มาถึงจุดที่ ‘สมพงษ์ อมรวิวัฒน์’หน.เพ่ือไทย และ ‘หญิงหน่อย’คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตปธ.ยุทธศาสตร์พรรคฯ ก็เอาไม่อยู่ รวมทั้งการดึง ‘กลุ่มแคร์’ กลับมา ‘เพ่ือไทย’ จึงเกิดการ 
‘ผ่าตัดใหญ่’ ขึ้นมา รื้อบอร์ดบริหารใหม่ สลาย ’ขั้วหญิงหน่อย’ เพ่ือกระชับอ านาจให้ ‘ขั้วเจ้าแม-่เจ้าของพรรค’ แทน 

แม้ว่าสุดท้ายแล้ว ‘สมพงษ์’ จะกลับมาเป็น หน.เพ่ือไทย แต่ก็ในสภาวะที่พรรค ‘ไม่มีตัวเลือก’ มากนัก หากดู
จากชื่อ 130 ส.ส. ยังไม่เก๋าเกมพอ เพราะ หน.พรรคฝ่ายค้าน ที่ได้ ส.ส. มากท่ีสุด จะต้องเป็น ‘ผู้น าฝ่ายค้าน’ เปรียบได้
ว่า ‘สมพงษ’์ มาท าหน้าที่ช่วง ‘เปลี่ยนผ่านพรรค’ เพ่ือรอ ‘หัวหน้าตัวจริง’ ในอนาคต 

แน่นอนว่าแรงขยับครั้งนี้ ชื่อ‘คุณหญิงอ้อ’คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถูกพูดถึงอย่างโจ่งแจ้งใน ‘ปฏิบัติการ
กระชับอ านาจ’ แม้จะไม่เปิดหน้าชัด แต่สิ่งที่ย้ าชัดว่างานนี้ ‘ระดับเจ้าแม่’ มาเอง คือปรากฏการณ์ ‘หญิงหน่อย-
สมพงษ’์ ต่างรีบถอย โดยไม่มีอะไรกั้น ย่อมสะท้อนความเป็น ‘ผู้มากบารม’ี ของผู้คุมการผ่าตัดครั้งนี้ 

ทั้งนี้ทุกอย่างดู ‘เผอิญ’ ไปเสียหมด รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์ นับจากเหตุการณ์ ‘ส่งสัญญาณ’ 24ก.ย.ที ่
ผ่านมา หลัง ‘คุณหญิงอ้อ’ ปรากฏตัวออกข่าว ที่ถือเป็น ‘เซอร์ไพรส์’ ท าให้ถูกตีความไปต่างๆนานา ผ่านมาเพียง 1 วัน 
‘หญิงหน่อย’ ลาออก ปธ.ยุทธศาสตร์ฯ จากนั้น ‘สมพงษ์’ ก็ลาออก หน.พรรค ท าให้มีการเลือก กก.บห.พรรคใหม่ 
ตามมา ซึ่งทุกอย่างราบเรียบ ‘จังหวะลงตัว’ ไปเสียหมด 

ต้องจับตา ‘เพ่ือไทย’ ในระยะยาว จะวาง ‘บทบาท-สถานะ’ อย่างไร ท่ามกลาง ‘สภาวะการเมือง’ ที่ ‘ข้อ
เรียกร้อง’ ยกเพดานสูงขึ้น ซึ่ง ‘เพ่ือไทย’ มีบทเรียนสมัยปี52-53 รู้ว่าเกมนี้จะจบอย่างไร จึงมีเพียง ‘เพ่ือไทย’ เท่านั้น ที่
จะ ‘ลดเพดาน’ นี้ลงมาได้ ดังนั้นเราจึงเห็น ‘เพ่ือไทย’ ที่ลดดีกรีความสุดโต่งต่างๆในสภา เช่น การยื่นญัตติแก้ไข รธน.
60 ที่ไม่สุดโต่งเท่าขั้วอนาคตใหม่ จนถูกสาปส่งจากคนรุ่นใหม่ ท่ามกลางกระแสข่าวลือ ‘รัฐบาลแห่งชาติ-ปรองดอง’ ที่
เกิดขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นในสภาวะเช่นนี้ ที่แต่ละฝั่งต่างมี ‘ศรัทธามวลชน’ ค้ าคออยู่ การจะมาเข้าร่วม
แบบดื้อๆ คงเป็นไปได้ยาก 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2094.jpg
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แต่อย่าลืมว่าคอนเซ็ป ‘รวมไทย สร้างชาติ’ ไม่จ าเป็นต้องท าอะไรให้ ‘โจ่งแจ้ง’ หากดู ‘อาการเพ่ือไทย’ ที่
เกิดข้ึนช่วง 1 ปีกว่า ก็พอจะเห็นค าตอบ สิ่งที่ชี้ชัดคือ ‘ศึกซักฟอก’ ปลายก.พ.63 ที่ผ่านมา ที่สังคมตีตราว่า ‘มวยล้มต้ม
คนดู’ ไปแล้ว แม้ ‘เพ่ือไทย’ จะปฏิเสธก็ตาม รวมทั้งกระแสข่าว ‘ส.ส.ฝากเลี้ยง’ ที่พรรคเพ่ือไทยถูกโจมตีด้วย อีกทั้ง
กระแสข่าวที่มีมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่ามีการ ‘ดีล’ ระหว่าง ‘บิ๊กป้อม – ชัชชาติ’ เกิดขึ้น เพ่ือให้หลีกทางในการลงชิงผู้ว่า 
กทม. ให้กับพรรคพลังประชารัฐ ในชื่อ ‘บิ๊กแป๊ะ’พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. แม้ พล.อ.ประวิตร จะปฏิเสธ
กระแสข่าวดังกล่าวไปแล้วก็ตาม 

อีกทั้ง ‘ปัจจัย’ ของ ‘ตระกูลชินวัตร’ ที่ไม่สามารถ ‘เล่นบทบู๊’ ได้เท่า ‘ขั้วอนาคตใหม่’ เพราะไม่ได้มี ‘อิสระ’ 
เท่า โดยมี ‘เงื่อนไข’ คือ ธุรกิจและครอบครัวที่อยู่เมืองไทย อีกท้ังภาพพรรคเพ่ือไทยที่มีภาพความเป็น ‘ธุรกิจการเมือง’ 
ติดตัวมาตลอด จุดนี้ถือเป็นจุดที่พรรคเพื่อไทย ‘เสียรังวัด’ ให้กับข้ัวอนาคตใหม่ 

ทว่าพรรคเพ่ือไทย ก็ต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ เพราะเป็นพรรคที่ได้เก่อ้ี ส.ส.เขต มากที่สุด ดังนั้นการท าการเมือง
จึงอยู่กับ ‘พ้ืนที่เป็นหลัก’ ซึ่งแตกต่างจากขั้วอนาคตใหม่ที่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นส่วนใหญ่ ท าให้พ้ืนที่อยู่ ‘ในสภาเป็น
หลัก’ ท าให้เงื่อนไขทางการเมืองต่างกัน อีกทั้งนักการเมืองของทั้ง 2 พรรค ก็มีพ้ืนฐานต่างกัน โดยขั้วเพ่ือไทยเป็น 
‘นักการเมืองอาชีพ’ ยากจะสละตัวออกไป ส่วนขั้วอนาคตใหม่มาจาก ‘อาชีพอ่ืนๆ’ ที่พร้อมสละ ‘ความเป็น
นักการเมือง’ ทุกเมื่อ 

ในสภาวะเช่นนี้ขั้วเพ่ือไทยต่างเห็นภาพตัวเองในระยะยาว เป็นเรื่องยากในการกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง 
เพราะถุกบล็อคไว้รอบทิศ ในยุคที่ ‘ดุลอ านาจประเทศ’ เปลี่ยนไป อีกทั้ง ‘ข้อจ ากัดตระกูลชินวัตร’ ที่กล่าวข้างต้น 
ดังนั้นการ ‘กระชับอ านาจ’ ที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทย ก็เพ่ือรองรับการเลือกตั้งในอนาคต เพราะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยท าได้
มากที่สุดในเวลานี้ คือ การกลับมาเป็นพรรคใหญ่เช่นในอดีตอีกครั้ง เพ่ือมีอ านาจต่อรองในสภามากขึ้น 

ทว่าในทางการเมืองนั้น ไม่มีสูตรส าเร็จใดตายตัวทั้งสิ้น และว่าด้วยเรื่อง ‘หน้าม่าน – หลังม่าน’ ทุกยุคทุกสมัย 
ดังนั้น สมการ ‘รวม(เพ่ือ)ไทย สร้างชาติ’ จึงไม่มีผลลัพธ์ตายตัว !! 
แค่มองตา ก็พอแล้ว !! 
 

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_353826 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.matichonweekly.com/column/article_353826


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

 

 

5 ตุลาคม 2563 

รู้จัก “คุณแจ๋ว” เพื่อนซี้ “คุณหญิงอ้อ” ผู้พิฆาต “สุดารัตน์” 
 
 
 

 
 

ต่อจากนี้ ต้องจับตาบทบาทของ “คุณแจ๋ว” แห่งพรรคเพื่อไทย ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทน “คุณหญิงอ้อ” ที่ ส.ส.ยัน
แกนน า ต่างย าเกรงและให้ความเคารพต่อเธออย่างสูง 

พรรคเพื่อไทย จัดทัพใหม่เสร็จสรรพ คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มีทั้ง คนหน้าเก่า-คนรุ่นใหม่ แต่เกือบ
ทั้งหมดคือคนสายตรง “ตระกูลชินวัตร”มีเพียง “น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ” รองหัวหน้าพรรคพท. ที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กใน
สังกัด “คุณหญิงหน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เพียงคนเดียวที่ยัง
หลงเหลืออยู่ 

เกมเขี่ยทิ้งคุณหญิงหน่อยไม่ได้ถูกเซ็ตขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ คุณหญิงอ้อ  พจมาน ดามาพงศ์  
วางเกม-วางคน เข้าไปแทรกซึมตรวจตราการท างานของคุณหญิงหน่อยมานานโดยมอบหมายให้ “คุณแจ๋ว” จุฑารัตน์ 
เมนะเศวต เพ่ือนซี้สมัย “คุณหญิงอ้อ” ร่ าเรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ 

คุณแจ๋ว มีธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคมชั้นสูง เคยปรากฎชื่ อเป็นหนึ่งในท่อ
น้ าเลี้ยง ม็อบคนเสื้อแดง และเป็น 1 ใน 86 รายชื่อ ท่อน้ าเลี้ยงเสื้อแดง ปี 2553 ที่ถูกอายัดทรัพย์สินจากค าสั่ง ศูนย์
อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เมื่อเดือน พ.ค.2553 ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยคุณแจ๋วถูกจัดอยู่
ในลิสต์ท่อน้ าเลี้ยงล าดับที่ 28  

ว่ากันว่า ระยะหลังคุณแจ๋วบารมีเบ่งบานถึงขั้นถือ “กระเป๋าตัง” คุณหญิงอ้อคอยแจกจ่ายให้กับลูกพรรคเพ่ือ
ไทย แต่จะไม่ควักจ่ายแบบหว่านแหเหมือนคนถือกระเป๋าตังตระกูลชินวัตรคนก่อน คุณแจ๋ว กางตัวเลขตรวจบัญชีรายชื่อ
ถี่ยิบ จนบรรดา ส.ส.บ่นอุบ เพราะละเอียดยิบ ตกเบิกยาก ที่ส าคัญคุณแจ๋วยังเป็นคนรวบรวมข้อมูลการท างานของ
คุณหญิงหน่อยโดย ส.ส. - ลูกพรรค รายงานตรงต่อ คุณแจ๋วทุกระยะ กระทั่งฟางเส้นสุดท้ายที่เกี่ยวโยงกับข่าวปล่อย 
คุณหญิงอ้อ หนุนม็อบเสื้อแดง จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีคุณหญิงอ้อปฏิบัติการสะสางปัญหา โละทีมยุทธศาสตร์ เขี่ยคุณหญิง
หน่อยออกจากอ านาจ 

ต่อจากนี้ต้องจับตาบทบาทของ “คุณแจ๋ว” แห่งพรรคเพื่อไทย ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทน “คุณหญิงอ้อ” ที่ 
ส.ส.ยันแกนน า ต่างย าเกรงและให้ความเคารพต่อเธออย่างสูง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900871 
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