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ข่าวประจ าวันที่ 10 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 

มติชนออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง  
เป็นประธำนพิธีเปิดกำรจัดอบรมวิทยำกรจังหวัด ส ำหรับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 ว่ำ กำรจัดอบรมคร้ัง
นี้ เพ่ือให้วิทยำกรจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย เพ่ือที่จะได้น ำไป
อบรมวิทยำกรระดับอ ำเภอ เจ้ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อไป  
ซึ่งที่ผ่ำนมำตนไปประชุมที่รัฐสภำ ก็มักจะถูกถำมว่ำ จะมีกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเมื่อไหร่ งบประมำณพร้อมหรือไม่ ซึ่งตนก็ยืนยันไปว่ำ กกต.พร้อม 
โดยกฎหมำยให้ กกต.ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควบคุม ให้กำรจัด 
กำรเลือกตั้งของท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สิ่งที่  กกต. 
ต้องก ำกับดูแลในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ก็ถือว่ำมีควำมส ำคัญ เช่นในเร่ือง
ของกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งซึ่ง กกต. มีมติให้หน่วยงำนของรัฐ
เป็นผู้จัดพิมพ์เมื่อ รัฐบำลประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทำงเลขำฯ กกต.  
ก็จะมีหน้ำที่ในกำรไปจัดหำโรงพิมพ์ เพ่ือเสนอ กกต.ต่อไป 

12 
14 
16 
18 
20 
21 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "พรเพชร"ชี้ ส.ว. เป็นอิสระ "แก้-ไม่แก้ รธน." 22 
2 แนวหน้ำออนไลน์ 'พรเพชร'ยัน ส.ว. มีอิสระแก้-ไม่แก้ รธน. ปัดต่อสำยคุยรัฐบำล 23 
3 มติชนออนไลน์ “พรเพชร” ยืนยัน ส.ว. เป็นอิสระ แก้รัฐธรรมนูญต้องฟังเสียงประชำชน 24 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ "หญิงหน่อย" ให้ก ำลังใจก้ำวไกล 25 
5 ไทยรัฐออนไลน์ "เจ๊หน่อย" ให้ก ำลังใจ พร้อมเชิญ "ก้ำวไกล" ร่วมกันยื่นแก้ไข รธน. 26 
6 แนวหน้ำออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ปลอบให้ก ำลังใจ! ‘ก้ำวไกล’อิดโรยแท้งปิดสวิตซ์ ส.ว. 27 
7 ข่ำวสดออนไลน์ เปิดชื่อ 8 ส.ส. เปลี่ยนใจถอนตัวปิดสวิตซ์ ส.ว. ทั้งประชำธิปัตย์-ชำติไทยพัฒนำ 28 
8 MGR ออนไลน์ “สุรทิน” รับวิปรัฐบำลขอให้ถอนชื่อแก้ ม.272 เพ่ือควำมเป็นเอกภำพ  29 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ ล้มไม่เป็นท่ำญัตติ 99 ส.ส.ชงปิดสวิตช์ ส.ว. 30 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พรรคร่วมแห่ถอนชื่อญัตติก้ำวไกลเกมปิดสวิตซ์ ส.ว.แท้งไม่เป็นท่ำ 31 
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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 แนวหน้ำออนไลน์ แก้ ม.272  ปิดสวิตช์สว.แท้ง ‘ก้ำวไกล’เงิบ ปชป.-พรรคร่วมแห่ถอนชื่อ 32 
12 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'ชวน' ปฏิเสธกดดัน ส.ส.ปชป. เทก้ำวไกล ชี้เป็นสิทธิไม่ก้ำวล่วง 35 
13 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ชวน" ปัดบีบ" ส.ส.ปชป. ถอนชื่อร่วมแก้ รธน.กับ"ก้ำวไกล" 36 
14 สยำมรัฐออนไลน์ ถอนหมดแล้ว.!! “ชวน” ปัด กดดันกบฏ ปชป. ถอนชื่อร่วมหนุน "ก้ำวไกล" 37 
15 ข่ำวสดออนไลน์ ส.ส. ประชำธิปัตย์ แจงแล้ว! หลังเท "ร่ำง รธน. ก้ำวไกล" เพรำะนึกว่ำเป็นของรัฐบำล 38 
16 มติชนออนไลน์ ส.ส.ปชป. ปัดผู้ใหญ่กดดันถอนชื่อ อ้ำงลงชื่อร่วมก้ำวไกล เพรำะเข้ำใจผิด  39 
17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" แจงยิบ 3 เหตุผลร่วมลงชื่อแก้ ม.272 ไม่เสียใจญัตติร่วง 40 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทพไท" ไม่เสียใจญัตติแก้ ม.272 แท้ง ภูมิใจได้สู้เพ่ือประชำธิปไตย 41 
19 ไทยรัฐออนไลน์ "เทพไท" ลั่น ไม่เสียใจ "แท้ง" ญัตติหนุนแก้ รธน. ม.272  42 
20 สยำมรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อน ำกลุ่มหำบเร่-แผงลอยทั่วกรุง ยื่น นำยกฯ จ้ีปลดผู้ว่ำฯ กทม. 43 
21 มติชนออนไลน์ ศรีสุวรรณจ่อน ำกลุ่มหำบเร่-แผงลอยทั่วกรุงยื่นนำยกฯ จ้ีปลดผู้ว่ำฯ กทม. 45 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อน ำกลุ่มหำบเร่-แผงลอยทั่วกรุงร้องนำยกฯ 47 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ เกำะขบวน ‘ก้ำวไกล’ หวังเก็บแต้มนอกสภำ 49 
2 เนชั่นออนไลน์ ขยำยแผลใหญ่กลำงสภำ โหมโรงก่อนแตกหัก 19 ก.ย. 51 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้ำวไกล-กบฎ ปชป.' หักเหลี่ยมปิดสวิทต์ ส.ว. 53 
4 สยำมรัฐออนไลน์ เดียวดำย !? 55 
5 MGR ออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญหมื่นล้ำน แลกอ ำนำจนักกำรเมือง-คุ้มค่ำ!? 57 
6 ไทยรัฐออนไลน์ แก้ประเด็นเดียว 59 
7 มติชนออนไลน์ ประสบกำรณ์ กำรปิดสวิตช์ ส.ว. บทเรียน ทรงคุณค่ำ ต่อก้ำวไกล 60 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ชักฟืนออกจำกกองไฟ 61 
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วันที่ 10 กันยำยน 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ โดยมีนำยนคร บุญมีผล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนคร ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดสกลนคร ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าจงัหวดัสกลนคร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 10 กันยำยน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่ำงวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ กองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง และนำยสมยศ อักษร ผู้ตรวจกำร ตรวจเยี่ยม
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนำงสำวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สิงห์บุรี ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสงิหบ์รุ ี
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วันที่ 10 กันยำยน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่ำงวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ กองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท โดยมีนำยอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดชัยนำท ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท ให้กำร
ต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชัยนำท 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัชยันาท 
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วันที่ 10 กันยำยน 2563  นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำย
พิเศษโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรข่ำวกำรสืบสวนและ
ไต่สวนให้มีประสิทธิภำพ พร้อมด้วยผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง เข้ำ ร่วมโครงกำร  
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ ำเภอสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็วทิยากรบรรยายพเิศษโครงการพฒันามาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
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วันที่ 10 กันยำยน 2563 นายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำย
พิเศษกำรอบรมวิทยำกรจังหวัดเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พร้อมด้วย 
นำยกิตติพงศ์  บริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 1 นำยชัชวำล   สุขหล้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 2 และนำยวรพงศ์  อนันต์เจริญกิจ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสนับสนุนกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ โดยมีวิทยำกรจังหวัด ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมกำรอบรม ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็วทิยากรบรรยายพเิศษการอบรมวทิยากรจงัหวัดเพือ่เตรียมความพรอ้ม 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 กันยำยน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงำนพรรคกำรเมืองเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมำยและแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เพ่ือให้  
พรรคกำรเมืองสู่สถำบันกำรเมืองที่ เข้มแข็งและยั่ งยืน ให้แก่ พรรคพลังท้องถิ่นไท และพรรคพลเมืองไทย  
ณ ที่ท ำกำรพรรคกำรเมือง ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ออกนเิทศงานพรรคการเมอืงเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 

ขอ้กฎหมายและแนวทางในการด าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 กันยำยน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงำนพรรคกำรเมืองเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมำยและแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เพ่ือให้  
พรรคกำ ร เ มื อ ง สู่ ส ถ ำบั น ก ำ ร เมื อ ง ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง แล ะยั่ ง ยื น  ใ ห้ แก่  พ ร รค พลั ง สั ง ค ม  แล ะพรรค ก ล ำ ง  
ณ ที่ท ำกำรพรรคกำรเมือง ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ออกนเิทศงานพรรคการเมอืงเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 

ขอ้กฎหมายและแนวทางในการด าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง 
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ข่าวอ้างอิง 
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9 กันยำยน 2563 6:11 pm 

กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
กรุงเทพฯ 9 ก.ย.- กกต.ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น อบรมให้ความรู้วิทยากรจังหวัด ย้ าข้อบกพร่องเลือกตั้ง ส.ส.
ต้องไม่เกิดซ้ า “จรุงวิทย”์ เผยหากรัฐบาลประเดิมสั่งเลือก อบจ.ท าได้พร้อมกันทั่วประเทศ 

ที่โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธำนพิธี
เปิดกำรจัดอบรมวิทยำกรจังหวัด ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 ว่ำ กำรจัด
อบรมคร้ังนี้ เพ่ือให้วิทยำกรจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย เพ่ือที่จะได้น ำไปอบรมวิทยำกรระดับอ ำเภอ เจ้ำหน้ำที่
จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อไป ซึ่งที่ผ่ำนมำตนไปประชุมที่รัฐสภำ ก็มักจะถูกถำมว่ำ จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ 
งบประมำณพร้อมหรือไม่ ซึ่งตนก็ยืนยันไปว่ำ กกต.พร้อม โดยกฎหมำยให้ กกต.ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควบคุม ให้
กำรจัดกำรเลือกตั้งของท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สิ่งที่กกต.ต้องก ำกับดูแลในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ก็ถือว่ำมี
ควำมส ำคัญ เช่นในเร่ืองของกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งซึ่ง กกต. มีมติให้หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้จัดพิมพ์เมื่อ 
รัฐบำลประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทำงเลขำฯ กกต.ก็จะมีหน้ำที่ในกำรไปจัดหำโรงพิมพ์ เพ่ือเสนอ กกต.ต่อไป 

เลขำฯ กกต. กล่ำวว่ำ จำกกำรไปชี้แจง วุฒิสภำ หรือกรรมำธิกำรในสภำผู้แทนรำษฎร ก็อยำกจะฝำกถึง
วิทยำกร ที่มำเข้ำอบรมในคร้ังนี้ว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำอย่ำงกำรเลือกตั้งส.ส.จังหวัดสมุทรปรำกำร เรำยกหีบไปให้คนที่มีไข้สูง 
ได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง แต่ก็ถูกร้องเรียนว่ำด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง ซึ่งก็อยำกให้ไปพิจำรณำว่ำจะวำงหีบบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น
อย่ำงไรเพรำะจะต้องมี 2 ใบ ท ำอย่ำงไรจะให้โปร่งใสไม่ถูกร้องเรียน หรือกรณีที่มีกำรระบุว่ำ คนที่ท ำหน้ำที่กรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง คือหัวคะแนนที่มำคอยนับว่ำ คนนั้นคนนี้มำใช้สิทธ์ิแล้วหรือยัง รวมถึงเร่ืองของบัตรเขย่ง กำร
จัดกำรกับหีบบัตรเลือกตั้ง หลังกำรเสร็จสิ้นกำรนับคะแนน กำรติดประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง สิ่งเหล่ำนี้ 
ในกำรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่ำนมำ กกต.ถูกโลกโซเชียลถล่มอย่ำงหนักถึงขนำด จะล้มกำรเลือกตั้ง ทั้งที่ ถ้ำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ของกำรจัดกำรเลือกตั้งทั่วประเทศ แล้วเล็กน้อยมำก แต่ข้อผิดพลำด บกพร่องเหล่ำนี้ไม่อยำกให้เกิดอีก หรือถ้ำเกิดก็
ควรที่จะน้อยที่สุด 

“ประชำชนมีกำรสอบถำมเร่ืองกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจ ำนวนมำกว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ำรัฐบำลจะ
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งเมื่อใด หลังรัฐบำลประกำศแล้วกฎหมำยไม่ได้ก ำหนด ว่ำจะต้องมีกำรเลือกตั้งภำยในเมื่อใด แต่
กกต. จะพยำยำมจัดให้มีกำรเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็ว” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำว 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภำษณ์เพ่ิมเติมว่ำ กกต.มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบและข้อกฎหมำยกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพรำะหำกมีกำรเลือกตั้งจะได้เตรียมควำมพร้อมได้ทัน กำรเตรียมควำมพร้อมได้มีกำรประสำนกับ
กระทรวงมหำดไทยอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งก็ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้หำก ครม.มีมติให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด 
กกต.ก็ต้องพร้อมที่จะจัดกำรเลือกตั้ง และประกำศวันเลือกตั้ง เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศด ำเนินกำร
ภำยใน 1-2 เดือนไม่ทัน จ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ 

เมื่อถำมว่ำมีกำรส่งสัญญำณจำกทำงรัฐบำลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทรำบ
จำกค ำสัมภำษณ์และข่ำวต่ำง ๆ เห็นท่ำนประกำศว่ำภำยในปีนี้จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 รูปแบบ
ซึ่งเรำก็ต้องเตรียมควำมพร้อม โดย อบจ.เรำได้มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้เลขำฯ ครม.เพ่ือไป
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เมื่อถำมว่ำสำมำรถจัดกำรเลือกตั้ง อบจ.พร้อมกันทั่วประเทศได้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ สำมำรถที่จะ
ท ำพร้อมกันได้ ถ้ำไม่ยุ่งยำก ไม่ว่ำจะรูปแบบใด ส ำนักงำน กกต.ก็ต้องเตรียมพร้อม ต่อข้อถำมว่ำถ้ำก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั้งจะประกำศได้เร็วสุดภำยในกี่วัน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ถ้ำก ำหนดทั่วประเทศก็ต้องพร้อม กำรประชำสัมพันธ์
กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง กำรรณรงค์ต่ำง ๆ จ ำเป็นต้องใช้เวลำ เนื่องจำกไม่ได้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำเป็นเวลำนำน ผู้สมัคร
ต้องไปหำเสียงกับประชำชน ดังนั้นต้องมีระยะเวลำให้ผู้สมัครพอสมควร 

เมื่อถำมว่ำช่วงสถำนกำรณ์โควิดและงบประมำณไม่เป็นปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรจัดกำรเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใช่
หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทำงกระทรวงมหำดไทยบอกว่ำได้เตรียมงบประมำณไว้แล้ว ไม่ทรำบว่ำมีปัญหำติ ดขัด
อะไรหรือไม่ แต่โดยงบประมำณเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด เป็นเร่ืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้อง
ใช้งบประมำณพอสมควร ไม่เหมือนกำรเลือกตั้งส.ส.ท่ีงบประมำณจะอยู่ที่กกต. 

ทั้งนี้ในกำรอบรมวิทยำกรจังหวัดคร้ังนี้ นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล รองเลขำธิกำร และรักษำกำรณ์ ผอ. พตส. 
กล่ำวว่ำ นำยกฯ ระบุว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ซึ่งก็มีคนคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นเลือกตั้ง นำยกและสมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งคนที่จะเป็น ผอ. เลือกตั้งท้องถิ่นก็คือปลัดท้องถิ่น แต่เขำก็ห่ำงเหินจัดกำรเลือกตั้งมำ 8-9 ป ี
และส่วนใหญ่ก ำลังเกษียณที่เหลืออยู่ก็จะเป็นมือใหม่ ดังนั้นต้องหำคนคุ้นเคย กับกำรท ำงำน เลือกตั้งอบจ. 
นอกจำกนี้กำรเลือกตั้งในสถำนกำรณ์โควิด-19 หำกยึดกำรจัดเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง หรือ ล ำปำงโมเดลมำใช้ในกำรจัด
เลือกตั้งท้องถิ่น ควรจะต้องตั้งงบประมำณเพ่ิมจำกเดิม 30 % เพรำะหน่วยเลือกตั้งแบบนิวนอร์มอล ที่ต้องมีเคร่ืองวัด
อุณหภูมิ แจลแอลกอฮอล นอกจำกนี้ให้เน้นกำรอบรม กปน.เร่ืองกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งเร่ืองกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง กรณีผู้ใช้สิทธิย้ำยทะเบียนบ้ำนก่อนเลือกตั้ง 6 เดือน .-ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-534061 
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วันท่ี 9 กันยำยน 2563 - 16:55 น. 

กกต.จัดอบรมวิทยากรจังหวัด รองรับเลือกตั้งท้องถิ่น ‘จรุงวิทย์’ เผย หาก รบ.สั่งเลือกตั้ง
พร้อมด าเนินการ 
 

 
 
กกต. จัดอบรมให้ความรู้วิทยากรจังหวัด รองรับเลือกตั้งท้องถิ่น ย้ าข้อบกพร่องเลือกตั้งส.ส.ต้องไม่เกิดซ้ า “จรุง
วิทย์”เผย หากรัฐบาลประเดิมสั่งเลือกตั้ง พร้อมด าเนินการ 

เมื่อเวลำ 15.00 น. วันที่ 9 กันยำยน ที่โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธำนพิธีเปิดกำรจัดอบรมวิทยำกรจังหวัด ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยระบุว่ำ กำรจัดกำรเลือกตั้งคร้ังนี้ เพ่ือให้วิทยำกรจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย 
เพ่ือที่จะได้น ำไปอบรมวิทยำกรระดับอ ำเภอเจ้ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป ซึ่งที่ผ่ำนมำตนไปประชุมที่รัฐสภำก็
มักจะถูกถำมว่ำ จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ งบประมำณพร้อมหรือไม่ ซึ่งตนก็ยืนยันไปว่ำกกต.พร้อมโดยกฎหมำย
ให้ กกต.ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควบคุมให้กำรจัดกำรเลือกตั้งของท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งสิ่งที่
กกต. ต้องก ำกับดูแลในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นก็ถือว่ำมีควำมส ำคัญเช่นในเร่ืองของกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งซึ่ง
กกต. มีมติให้หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้จัดพิมพ์ เมื่อรัฐบำล มีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทำงเลขำกกต.ก็จะมีหน้ำที่ใน
กำรไปจัดหำโรงพิมพ์ เพ่ือเสนอกกต.ต่อไป 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ จำกกำรไปชี้แจง วุฒิสภำ หรือกรรมำธิกำรในสภำผู้แทนรำษฎร ก็อยำกจะฝำกถึง
วิทยำกร ที่มำเข้ำอบรมในคร้ังนี้ว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำอย่ำงกำรเลือกตั้งส.ส.จังหวัดสมุทรปรำกำร เรำมีกำรยกหีบไปให้คนที่
มีไข้สูง ได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง แต่ก็ถูกร้องเรียนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง ซึ่งก็อยำกให้ไปพิจำรณำว่ำจะวำงหีบบัตร
เลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงไรเพรำะจะต้องมี 2 ใบ ท ำอย่ำงไรจะให้โปร่งใสไม่ถูกร้องเรียนหรือกรณีที่มีกำรระบุว่ำ คนที่ท ำ
หน้ำที่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งคือหัวคะแนนที่มำคอยนับว่ำ คนนั้นคนนี้มำใช้สิทธ์ิแล้วหรือยัง รวมถึงเร่ืองของ
บัตรเขย่ง กำรจัดกำรกับหีบบัตรเลือกตั้งหลังกำรเสร็จสิ้นกำรนับคะแนน กำรติดประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วย
เลือกตั้งสิ่งเหล่ำนี้ ในกำรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่ำนมำ กกต.ถูกโลกโซเชียลถล่มอย่ำงหนักถึงขนำด จะล้มกำรเลือกตั้ง ทั้งที่ถ้ำ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของกำรจัดกำรเลือกตั้งทั่วประเทศ แล้วเล็กน้อยมำก แต่ข้อผิดพลำด บกพร่องเหล่ำนี้ไม่อยำกให้เกิด
อีกหรือถ้ำเกิดก็ควรที่จะน้อยที่สุด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg
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 “ประชำชนมีกำรสอบถำมเร่ืองกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจ ำนวนมำกว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ำรัฐบำลจะมี
กำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งเมื่อใด หลังรัฐบำลประกำศแล้วกฎหมำยไม่ได้ก ำหนด ว่ำจะต้องมีกำรเลือกตั้งภำยในเมื่อใด
แต่กกต. จะพยำยำมจัดให้มีกำรเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็ว” 

ทั้งนี้ กำรอบรมวิทยำกรจังหวัดคร้ังนี้ นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล   รองเลขำธิกำรกกต.และรักษำกำรผอ. พตส. 
กล่ำวว่ำ นำยกฯระบุว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ซึ่งก็มีคนคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นเลือกตั้งนำยกและสมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งคนที่จะเป็นผอ. เลือกตั้งท้องถิ่นก็คือปลัดท้องถิ่นแต่เขำก็ห่ำงเหินจัดกำร เลือกตั้งมำ8-9ปี 
และส่วนใหญ่ก ำลังเกษียณที่เหลืออยู่ก็จะเป็นมือใหม่ ดังนั้นต้องหำคนคุ้นเคย กับกำรท ำงำน เลือกตั้งอบจ. 

นอกจำกนี้กำรเลือกตั้งในสถำนกำรณ์โควิด-19 หำกยึดกำรจัดเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง หรือ ล ำปำงโมเดลมำใช้ใน
กำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ควรจะต้องตั้งงบประมำณเพ่ิมจำกเดิม 30 % เพรำะหน่วยเลือกตั้งแบบนิวนอร์มอล    ที่ต้องมี
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอลล์  นอกจำกนี้ให้เน้นกำรอบรม กปน.เร่ืองกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง  รวมทั้งเร่ืองกำร
ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีผู้ใช้สิทธิย้ำยทะเบียนบ้ำนก่อนเลือกตั้ง 6 เดือน 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2341262 
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วันพุธ ที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2563, 17.43 น. 

ก าจัดจุดอ่อน! กกต.เวิร์คช็อปรอจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ย้ าระวังเกิด‘ข้อบกพร่อง’ซ้ ารอย 
 

 
 

“กกต.” ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น อบรมให้ความรู้วิทยากรจังหวัด ย้ าข้อบกพร่องเลือกตั้ง ส.ส.ต้องไม่เกิด
ซ้ า “จรุงวิทย”์ เผยหากรัฐบาลประเดิมสั่งเลือก อบจ.ท าได้พร้อมกันทั่วประเทศ 

9 กันยำยน 2563 ที่โรงแรมรำมำกำร์เด้นท์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นประธำนพิธีเปิดกำรจัดอบรมวิทยำกรจังหวัด ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.
2563 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ กำรจัดอบรมคร้ังนี้เพ่ือให้วิทยำกรจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย จะได้น ำไปอบรม
วิทยำกรระดับอ ำเภอเจ้ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป ซึ่งที่ผ่ำนมำตนไปประชุมที่รัฐสภำก็มักจะถูกถำมว่ำจะมีกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด งบประมำณพร้อมหรือไม่ ซึ่งตนยืนยันไปว่ำ กกต.พร้อมโดยกฎหมำยให้ กกต.ท ำหน้ำที่ในกำร
ก ำกับดูแลควบคุมให้กำรจัด กำรเลือกตั้งของท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งสิ่งที่ กกต.ต้องก ำกับดูแลในกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นถือว่ำมีควำมส ำคัญ เช่น ในเร่ืองของกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.มีมติให้หน่วยงำนของรัฐ
เป็นผู้จัดพิมพ์ เมื่อรัฐบำลมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทำงเลขำธิกำร กกต.ก็จะมีหน้ำที่ในกำรไปจัดหำโรงพิมพ์เพ่ือ
เสนอ กกต.ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรไปชี้แจงวุฒิสภำ หรือกรรมำธิกำรในสภำผู้แทนรำษฎร ก็อยำกฝำกถึงวิทยำกร ที่มำเข้ำ
อบรมในคร้ังนี้ว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำ อย่ำงกำรเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรำกำร เรำมีกำรยกหีบไปให้คนที่มีไข้สูงได้หย่อนบัตร
เลือกตั้ง แต่ถูกร้องเรียนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง ซึ่งอยำกให้ไปพิจำรณำว่ำจะวำงหีบบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงไร 
เพรำะจะต้องมี 2 ใบ ท ำอย่ำงไรจะให้โปร่งใส ไม่ถูกร้องเรียน หรือกรณีที่มีกำรระบุว่ำคนที่ท ำหน้ำที่กรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลือกตั้ง คือ หัวคะแนนที่มำคอยนับว่ำคนนั้นคนนี้มำใช้สิทธ์ิแล้วหรือยัง รวมถึงเร่ืองของบัตรเขย่ง กำรจัดกำรกับ
หีบบัตรเลือกตั้งหลังกำรเสร็จสิ้นกำรนับคะแนน กำรติดประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  

“สิ่งเหล่ำนี้ ในกำรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่ำนมำ กกต.ถูกโลกโซเชียลถล่มอย่ำงหนักถึงขนำดจะล้มกำรเลือกตั้ง ทั้งท่ีถ้ำคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ของกำรจัดกำรเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วเล็กน้อยมำก แต่ข้อผิดพลำดบกพร่องเหล่ำนี้ไม่อยำกให้เกิดอีก
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หรือถ้ำเกิดก็ควรที่จะน้อยที่สุด ประชำชนจ ำนวนมำกมีกำรสอบถำมเร่ืองกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับว่ำรัฐบำลจะมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งเมื่อใด หลังรัฐบำลกำรประกำศแล้วกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดว่ำจะต้องมี
กำรเลือกตั้งภำยในเมื่อใด แต่ กกต.จะพยำยำมจัดให้มีกำรเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็ว” เลขำฯ กกต. กล่ำว 

เลขำฯ กกต. กล่ำวอีกว่ำ กกต.มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยได้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบและข้อกฎหมำยกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพรำะหำกมีกำรเลือกตั้งจะได้เตรียมควำมพร้อมได้ทัน กำรเตรียมควำมพร้อมได้มีกำรประสำนกับกระทรวงมหำดไทย
อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี หำก ครม.มีมติให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด กกต.ก็ต้องพร้อมที่จะ
จัดกำรเลือกตั้งและประกำศวันเลือกตั้ง เพรำะกำรจัดกำรเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศด ำเนินกำรภำยใน 1-2 เดือนไม่
ทัน จ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ 

เมื่อถำมว่ำมีกำรส่งสัญญำณจำกทำงรัฐบำลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทรำบจำก
ค ำสัมภำษณ์และข่ำวต่ำงๆเห็นนำยกฯท่ำนประกำศว่ำภำยในปีนี้ จะมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 
รูปแบบซึ่งเรำก็ต้องเตรียมควำมพร้อม โดย อบจ.เรำได้มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้เลขำฯครม.
เพ่ือไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เมื่อถำมว่ำสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งอบจ.พร้อมกันทั่วประเทศได้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ สำมำรถที่จะท ำ
พร้อมกันได้ถ้ำไม่ยุ่งยำก ไม่ว่ำจะรูปแบบใด ส ำนักงำน กกต.ก็ต้องเตรียมพร้อม 

เมื่อถำมว่ำถ้ำมีกำรก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งจะประกำศได้เร็วสุดภำยในกี่วัน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ถ้ำก ำหนดทั่ว
ประเทศก็ต้องพร้อม ทั้งกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง กำรรณรงค์ต่ำงๆจ ำเป็นต้องใช้เวลำ แต่เนื่องจำกไม่ได้มี
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำเป็นเวลำนำน  ผู้สมัครต้องไปหำเสียงกับประชำชน ดังนั้นต้องมีระยะเวลำให้ผู้สมัครพอสมควร 

เมื่อถำมว่ำช่วงสถำนกำรณ์โควิดและงบประมำณไม่เป็นปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรจัดกำรเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใช่
หรือไม่พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทำงกระทรวงมหำดไทยบอกว่ำได้มีกำรเตรียมงบประมำณไว้แล้ว ไม่ทรำบว่ำมีปัญหำ
ติดขัดอะไรหรือไม่ แต่โดยงบประมำณเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด เป็นเร่ืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งต้องใช้งบประมำณพอสมควร ไม่เหมือนกำรเลือกตั้งส.ส.ที่งบประมำณจะอยู่ที่กกต. 

ทั้งนี้ ในกำรอบรมวิทยำกรจังหวัดคร้ังนี้ นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล รองเลขำธิกำร และรักษำกำร ผอ.พตส. กล่ำวว่ำ 
นำยกฯระบุว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ซึ่งมีคนคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นเลือกตั้งนำยกและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด(อบจ.) ซึ่งคนที่จะเป็นผอ.เลือกตั้งท้องถิ่น คือ ปลัดท้องถิ่น แต่เขำก็ห่ำงเหินจัดกำรเลือกตั้งมำ 8-9 ปี และส่วน
ใหญ่ก ำลังเกษียณที่เหลืออยู่ก็จะเป็นมือใหม่ ดังนั้นต้องหำคนคุ้นเคยกับกำรท ำงำน เลือกตั้งอบจ. 

นอกจำกนี้ กำรเลือกตั้งในสถำนกำรณ์โควิด-19 หำกยึดกำรจัดเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง หรือล ำปำงโมเดลมำใช้ในกำร
จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ควรจะต้องตั้งงบประมำณเพ่ิมจำกเดิม 30% เพรำะหน่วยเลือกตั้งแบบนิวนอร์มอลที่ต้องมีเคร่ืองวัด
อุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ นอกจำกนี้ ให้เน้นกำรอบรม กปน.เร่ืองกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งเร่ืองกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง กรณีผู้ใช้สิทธิย้ำยทะเบียนบ้ำนก่อนเลือกตั้ง 6 เดือน 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/517244 

 

https://www.naewna.com/politic/517244
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พุธที่ 9 กันยำยน 2563 เวลำ 17.52 น. 

กกต.ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น รอสัญญาณจากรัฐบาล 
กกต.ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น อบรมให้ความรู้วิทยากรจังหวัด ย้ าข้อบกพร่องเลือกตั้งส.ส.ต้องไม่เกิดซ้ า "จรุง
วิทย์"เผยหากรัฐบาลประเดิมสั่งเลือกอบจ. ท าได้พร้อมกันทั่วประเทศ 

 
 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  เป็น
ประธำนพิธีเปิดกำรจัดอบรมวิทยำกรจังหวัด ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 
โดยระบุว่ำ กำรจัดและตั้งคร้ังนี้ เพ่ือให้วิทยำกรจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย เพ่ือที่จะได้น ำไปอบรมวิทยำกร
ระดับอ ำเภอเจ้ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อไป ที่ผ่ำนมำตนไปประชุมที่รัฐสภำก็มักจะถูกถำมว่ำ จะมีกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเมื่อไหร่ งบประมำณพร้อมหรือไม่ ซึ่งได้ยืนยันไปว่ำ กกต.พร้อม โดยกฎหมำยให้ กกต.ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล
ควบคุม ให้กำรจัดกำรเลือกตั้งของท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และสิ่งที่กกต.ต้องก ำกับดูแลในกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ถือว่ำ มีควำมส ำคัญเช่นในเร่ืองของกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง 

โดยกกต. มีมติให้หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้จัดพิมพ์เมื่อรัฐบำลมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทำงเลขำฯกกต.มี
หน้ำที่ในกำรไปจัดหำโรงพิมพ์ เพ่ือเสนอกกต.ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรไปชี้แจง วุฒิสภำ หรือกรรมำธิกำรในสภำ
ผู้แทนรำษฎร ก็อยำกจะฝำกถึงวิทยำกร ที่มำเข้ำอบรมในคร้ังนี้ว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำอย่ำงกำรเลือกตั้งส.ส.จังหวัด
สมุทรปรำกำร เรำมีกำรยกหีบไปให้คนที่มีไข้สูง ได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง แต่ก็ถูกร้องเรียนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง 
จึงอยำกให้ไปพิจำรณำว่ำ จะวำงหีบบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงไร เพรำะจะต้องมี 2 ใบ ท ำอย่ำงไรจะให้โปร่งใสไม่ถูก
ร้องเรียนหรือกรณีที่มีกำรระบุว่ำ คนที่ท ำหน้ำที่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งคือหัวคะแนนที่มำคอยนับ ว่ำ คนนั้นคน
นี้มำใช้สิทธิแล้วหรือยัง รวมถึงเร่ืองของบัตรเขย่ง กำรจัดกำรกับหีบบัตรเลือกตั้งหลังกำรเสร็จสิ้นกำรนับคะแนน กำรติด
ประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง สิ่งเหล่ำนี้ในกำรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่ำนมำ กกต.ถูกโลกโซเชียลถล่มอย่ำงหนักถึง
ขนำด จะล้มกำรเลือกตั้ง ทั้งที่ถ้ำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำรจัดกำรเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วเล็กน้อยมำก แต่ข้อผิดพลำด 
บกพร่องเหล่ำนี้ไม่อยำกให้เกิดอีกหรือถ้ำเกิดก็ควรที่จะน้อยที่สุด 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

"ประชำชนมีกำรสอบถำมเร่ืองกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจ ำนวนมำกว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ำรัฐบำลจะมี
กำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งเมื่อใด หลังรัฐบำลกำรประกำศแล้วกฎหมำยไม่ได้ก ำหนด ว่ำจะต้องมีกำรเลือกตั้งภำยใน
เมื่อใดแต่กกต. จะพยำยำมจัดให้มีกำรเลือกตั้งเกิดข้ึนโดยเร็ว"เลขำธิกำร กกต.กล่ำว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภำษณ์เพ่ิมเติมยืนยันว่ำ กกต.มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น  โดยได้มีกำร
อบรมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบและข้อกฎหมำยกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะหำกมีกำรเลือกตั้งจะได้เตรียมควำมพร้อมได้ทัน ทั้งนี้กำรเตรียมควำมพร้อมได้มีกำรประสำน
กับกระทรวงมหำดไทยอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งก็ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้หำกครม.มีมติให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อใด กกต.ก็ต้องพร้อมที่จะจัดกำรเลือกตั้ง และประกำศวันเลือกตั้ง แต่หำกกำรจัดกำรเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ
ด ำเนินกำรภำยใน 1-2 เดือนไม่ทัน จ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ เพรำะต้องให้ผู้สมัครมีเวลำในกำรหำเสียง  

เมื่อถำมว่ำมีกำรส่งสัญญำณจำกทำงรัฐบำลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทรำบ
จำกค ำสัมภำษณ์และข่ำวต่ำงๆ  เห็นท่ำนประกำศว่ำภำยในปีนี้จะมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำง
น้อย 1 รูปแบบซึ่งเรำก็ต้องเตรียมควำมพร้อม โดยอบจ.เรำได้มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้เลขำฯ
ครม.เพ่ือไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

เมื่อถำมว่ำสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งอบจ.พร้อมกันทั่วประเทศได้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ สำมำรถท่ีจะท ำ
พร้อมกันได ้ถ้ำไม่ยุ่งยำก ไม่ว่ำจะรูปแบบใด ส ำนักงำนกกต.ก็ต้องเตรียมพร้อม 

เมื่อถำมว่ำช่วงสถำนกำรณ์โควิดและงบประมำณไม่เป็นปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรจัดกำรเลือกตั้งที่ จะมีขึ้นใช่
หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทำงกระทรวงมหำดไทยบอกว่ำได้มีกำรเตรียมงบประมำณไว้แล้ว ไม่ทรำบว่ำมีปัญหำ
ติดขัดอะไรหรือไม่ แต่โดยงบประมำณเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด  เป็นเร่ืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้งบประมำณพอสมควร ไม่เหมอืนกำรเลือกตั้งส.ส.ที่งบประมำณจะอยู่ที่กกต. 

ทั้งนี้ในกำรอบรมวิทยำกรจังหวัดคร้ังนี้ นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล  รองเลขำธิกำร และรักษำกำร ผอ. พตส. กล่ำว
ว่ำ นำยกฯระบุว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ซึ่งก็มีคนคำดกำรณ์ว่ำจะเป็นเลือกตั้ง นำยกและสมำชิกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งคนที่จะเป็นผอ. เลือกตั้งท้องถิ่นก็คือปลัดท้องถิ่นแต่เขำก็ห่ำงเหินจัดกำรเลือกตั้งมำ 8-9 ปี และส่วน
ใหญ่ก ำลังเกษียณที่เหลืออยู่ก็จะเป็นมือใหม่ ดังนั้นต้องหำคนคุ้นเคยกับกำรท ำงำนเลือกตั้งอบจ. 

นอกจำกนี้กำรเลือกตั้งในสถำนกำรณ์โควิด-19 หำกยึดกำรจัดเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง หรือ ล ำปำงโมเดลมำใช้ใน
กำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ควรจะต้องตั้งงบประมำณเพ่ิมจำกเดิม 30% เพรำะหน่วยเลือกตั้งแบบนิวนอร์มัล    ที่ต้องมี
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอล์  นอกจำกนี้ให้เน้นกำรอบรม กปน.เร่ืองกำรวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง  รวมทัง้เร่ืองกำรใช้
สิทธิเลือกตั้ง กรณีผู้ใช้สิทธิย้ำยทะเบียนบ้ำนก่อนเลือกตั้ง 6 เดือน.  

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794436 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/794436
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วันท่ี 9 กันยำยน 2563 - 17:16 น. 

 “จรุงวิทย”์ เผย กกต. แบง่เขต อบจ.เสร็จแล้ว เตรียมรับเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทั่วประเทศ 
 

 
 

เมื่อเวลำ 15.30 น.วันที่ 9 กันยำยน ที่ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์  กรุงเทพมหำนคร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม
มำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ เรำยืนยันว่ำกกต.มีควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยได้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบและข้อกฎหมำยกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะหำกมีกำรเลือกตั้งจะได้เตรียมควำมพร้อมได้ทัน ทั้งนี้
กำรเตรียมควำมพร้อมได้มีกำรประสำนงำนกับกระทรวงมหำดไทยอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งก็ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้
หำกครม.มีมติให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด กกต.ก็ต้องพร้อมที่จะจัดกำรเลือกตั้ง และประกำศวันเลือกตั้ง ซึ่งกำร
เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศด ำเนินกำรภำยใน1-2เดือนไม่ทัน จ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ 

เมื่อถำมว่ำมีกำรส่งสัญญำณจำกทำงรัฐบำลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทรำบ
จำกค ำสัมภำษณ์และข่ำวต่ำงๆ เห็นท่ำนประกำศว่ำภำยในปีนี้จะมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำง
น้อย 1 รูปแบบ ซึ่งเรำก็ต้องเตรียมควำมพร้อม โดยอบจ.เรำได้มีกำรแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้เลขำฯ
ครม.เพ่ือไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เมื่อถำมว่ำ สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งอบจ.พร้อมกันทั่วประเทศได้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ สำมำรถที่จะ
ท ำพร้อมกันได ้ถ้ำไม่ยุ่งยำก แต่ไม่ว่ำจะรูปแบบใด ส ำนักงำนกกต.ก็ต้องเตรียมพร้อม 

เมื่อถำมว่ำ ถ้ำมีกำรก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งจะประกำศได้เร็วสุดภำยในกี่วัน  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ถ้ำ
ก ำหนดทั่วประเทศก็ต้องพร้อม กำรประชำสัมพันธ์กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง กำรรณรงค์ต่ำงๆ จ ำเป็นต้องใช้เวลำ เนื่องจำก
ไม่ได้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำเป็นเวลำนำน  ผู้สมัครต้องไปหำเสียงกับประชำชน ดังนั้น ต้องมีระยะเวลำให้ผู้สมัครพอสมควร 

เมื่อถำมว่ำ ช่วงสถำนกำรณ์โควิดและงบประมำณไม่เป็นปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรจัดกำรเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใช่
หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ ทำงกระทรวงมหำดไทยบอกว่ำได้มีกำรเตรียมงบประมำณไว้แล้ว ไม่ทรำบว่ำมีปัญหำ
ติดขัดอะไรหรือไม่ ซึ่งงบประมำณเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใด เป็นเร่ืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ใช้งบประมำณพอสมควร ไม่เหมือนกำรเลือกตั้งส.ส.ท่ีงบประมำณจะอยู่ที่ กกต. 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2341277 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2341277
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
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09 Sep 2020 17:40 น. 

กกต.แบ่งเขต“อบจ.”เสร็จแล้วพร้อม“เลือกตั้งท้องถิ่น” 

 
 

กกต.พร้อม “เลือกตั้งท้องถิ่น” อบรมให้ความรู้วิทยากรจังหวัดแล้ว "จรุงวิทย์"เผยแบ่งเขตเลือกตั้งอบจ.เสร็จแล้ว 
ส่งให้เลขาฯ ครม.ประกาศราชกิจจาฯ หากรัฐบาลสั่งเลือกอบจ.ท าได้พร้อมกันทั่วประเทศ 

วันนี้ (9 ก.ย.63) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธำนเปิดกำรจัด
อบรมวิทยำกรจังหวัด ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือ ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ กำรจัดอบรมคร้ังนี้เพ่ือให้วิทยำกรจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย เพ่ือที่จะได้
น ำไปอบรมวิทยำกรระดับอ ำเภอเจ้ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อไป ซึ่งที่ผ่ำนมำตนไปประชุมที่รัฐสภำก็มักจะถูก
ถำมว่ำ จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด งบประมำณพร้อมหรือไม่ 

“ก็ยืนยันไปว่ำ กกต.พร้อม โดยกฎหมำยให้ กกต.ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควบคุม ให้กำรจัดกำรเลือกตั้งของ
ท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สิ่งที่กกต. ต้องก ำกับดูแลในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ถือว่ำมีควำมส ำคัญ เช่น ในเร่ือง
ของกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง กกต.มีมติให้หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้จัดพิมพ์ เมื่อรัฐบำลมีกำรประกำศให้มีกำร
เลือกตั้ง เลขำฯ กกต. ก็จะมีหน้ำที่ในกำรไปจัดหำโรงพิมพ์ เพ่ือเสนอกกต.พิจำรณำต่อไป” 
 
อ้ำงอิง : 

https://www.thansettakij.com/content/politics/448563?utm_source=slide_topnews&utm_medium=in

ternal_referral 

  

 

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/448563?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/448563?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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พุธที่ 9 กันยำยน 2563 เวลำ 13.44 น. 

"พรเพชร"ชี้ ส.ว. เป็นอิสระ "แก้-ไม่แก้ รธน." 
“พรเพชร” ยัน ส.ว.อิสระแก้-ไม่แก้ รธน. ปัดต่อสายคุยกับรัฐบาล และไม่ต้องพูดคุยกันในวิปวุฒิสภาเพื่อหามติ 

 
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำร

วุฒิสภำ(วิปวุฒิ) กล่ำวถึงกรณีที่นำยกิตติศักดิ์ รัตนวรำหะ ส.ว. ระบุว่ำ กำรจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญ ถึงจะใช้ม็อบมำ
กดดันก็ไม่มีผลในกำรตัดสินใจว่ำ ตนไม่ทรำบว่ำนำยกิตติศักดิ์พูดเช่นนี้จริงหรือไม่ ต้องไปถำมเจ้ำตัว แต่เอำตรงๆ เลยว่ำ 
กำรจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเป็นอ ำนำจของ ส.ส.และส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญ และจะต้องฟังเสียงของประชำชน ที่
ขณะนี้ก ำลังมีกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกำรเเสดงควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง รวมถึงมีสื่อมวลชนคอยวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ ซึ่งก็ว่ำกันไป จะด่ำจะว่ำอะไรมำตนก็พร้อมยอมรับ ไม่มีปัญหำ แต่ต้องรอดูกำรเปิดเวทีในรัฐสภำใน
วันที่ 23-24 ก.ย.ที่ญัตติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะเข้ำที่ประชุม ตอนนี้มีทั้งคนเห็นด้วยเเละเห็นต่ำง บำงคนก็
ออกมำพูด แต่มีบำงคนที่เขำไม่พูดอยู่ด้วย ส่วนตนต้องท ำหน้ำที่เป็นประธำน และเป็นหนึ่งในผู้ใช้รัฐธรรมนูญ คงจะไป
วิเครำะห์ไม่ได้  

นำยพรเพชร กล่ำวอีกว่ำ คงไม่ต้องพูดคุยกันในวิปวุฒิสภำเพ่ือหำมติของส.ว.เร่ืองแก้รัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีกำร
ประชุมวันที่ 23-24 ก.ย. เพรำะ ส.ว.ไม่เหมือนพรรคกำรเมืองที่ต้องท ำอะไรเป็นมติพรรค ตนในฐำนะประธำนวุฒิสภำ 
และประธำนวิปวุฒิสภำ ก็ไม่เคยสั่งอะไรเร่ืองนี้ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่ำวว่ำ ส.ว.จัดกลุ่ม  4-5 กลุ่มนั้นตนก็ไม่รู้ และไม่มี
ใครติดต่อ หรือดึงตนเข้ำกลุ่มไลน์กลุ่มไหนเลย ซึ่งเขำก็มีสิทธิในกำรจัดกลุ่มพูดคุยกันได้เต็มที่ ไม่เคยห้ำม  ยืนยันว่ำ ส.ว.
เป็นอิสระ ตนไม่ได้พูดคุยติดต่อกับใคร รวมถึงขณะนี้ก็ไม่ได้พูดคุยกับรัฐบำลเร่ืองจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย ทั้งนี้ 
กำรท ำหน้ำที่ของตนอยู่บนผลประโยชน์ชำติ 100% โดยมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794353 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/794353
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วันพุธ ที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2563, 14.59 น. 

'พรเพชร'ยัน ส.ว. มีอิสระแก้-ไม่แก ้รธน. ปัดต่อสายคุยรัฐบาล ยันยึดประโยชน์ชาติเต็มที่ 

 
 

เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2563 นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ (ส.ว.) ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ(วิปวุฒิ) กล่ำวถึงกรณีที่ นำยกิตติศักดิ์ รัตนวรำหะ ส.ว.ออกมำระบุ กำรจะแก้หรือไม่แก้
รัฐธรรมนูญ ถึงจะใช้ม็อบมำกดดันก็ไม่มีผลในกำรตัดสินใจว่ำ ตนไม่ทรำบว่ำ นำยกิตติศักดิ์พูดเช่นนี้จริงหรือไม่ ต้องไป
ถำมเจ้ำตัว แต่เอำตรงๆ เลยว่ำ กำรจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเป็นอ ำนำจของ ส.ส.และ ส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญ และ
จะต้องฟังเสียงของประชำชน ที่ขณะนี้ก ำลังมีกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกำรเเสดงควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง รวมถึงมี
สื่อมวลชนคอยวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ซึ่งก็ว่ำกันไป จะด่ำจะว่ำอะไรมำตนก็พร้อมยอมรับ ไม่มีปัญหำ แต่ต้องรอดูกำรเปิด
เวทีในรัฐสภำ ในวันที่ 23 - 24 ก.ย.ที่ญัตติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะเข้ำที่ประชุม ตอนนี้มีทั้งคนเห็นด้วยเเละเห็น
ต่ำง บำงคนก็ออกมำพูด แต่มีบำงคนที่เขำไม่พูดอยู่ด้วย ส่วนตนต้องท ำหน้ำที่เป็นประธำน และเป็นหนึ่งในผู้ใช้
รัฐธรรมนูญ คงจะไปวิเครำะห์ไม่ได้ 

นำยพรเพชร กล่ำวอีกว่ำ คงไม่ต้องพูดคุยกันในวิปวุฒิสภำเพ่ือหำมติของ ส.ว.เร่ืองแก้รัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีกำร
ประชุมวันที่ 23 - 24 ก.ย.เพรำะ ส.ว.ไม่เหมือนพรรคกำรเมืองที่ต้องท ำอะไรเป็นมติพรรค ตนในฐำนะประธำนวุฒิสภำ 
และประธำนวิปวุฒิสภำ ก็ไม่เคยสั่งอะไรเร่ืองนี้ ส่วนกรณีท่ีมีกระแสข่ำวว่ำ ส.ว.จัดกลุ่ม 4 - 5 กลุ่มนั้น ตนก็ไม่รู้ และไม่มี
ใครติดต่อ หรือดึงตนเข้ำกลุ่มไลน์กลุ่มไหนเลย ซึ่งเขำก็มีสิทธิในกำรจัดกลุ่มพูดคุยกันได้เต็มที่ ไม่เคยห้ำม 

"ยืนยันว่ำ ส.ว.เป็นอิสระ ผมไม่ได้พูดคุยติดต่อกับใคร รวมถึงขณะนี้ก็ไม่ได้พูดคุยกับรัฐบำลเร่ืองจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย กำรท ำหน้ำที่ของผมอยู่บนผลประโยชน์ชำติ 100% โดยมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ" นำยพร
เพชร กล่ำว 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/517163 

 

 

https://www.naewna.com/politic/517163


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 

วันท่ี 9 กันยำยน 2563 - 15:57 น. 

 “พรเพชร” ยืนยัน ส.ว. เป็นอิสระ แก้รัฐธรรมนูญต้องฟังเสียงประชาชน 
 

 
 
“พรเพชร” ชี้ แก้รธน.ส.ส.-ส.ว.ต้องฟังเสียงปชช. ยืนยัน ส.ว.เป็นอิสระ 

เมื่อวันที่ 9 กันยำยน นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ (ส.ว.) ในฐำนะประธำนคณะกมธ.วิสำมัญกิจกำร
วุฒิสภำ(วิปวุฒิฯ) กล่ำวถึงกรณี นำยกิตติศักดิ์ รัตนวรำหะ ส.ว. มั่นใจกำรจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญอยู่ที่ ส.ว.100% 
ถึงใช้ม็อบมำกดดันก็ไม่มีผลในกำรตัดสินใจ ว่ำ ตนไม่ทรำบว่ำนำยกิตติศักดิ์ พูดเช่นนี้จริงหรือไม่ ต้องไปถำมเจ้ำตัว แต่
เอำตรงๆเลยว่ำ กำรจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเป็นอ ำนำจของ ส.ส.และส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญ และจะต้องฟังเสียงของ
ประชำชน ที่ขณะนี้ก ำลังมีกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกำรเเสดงควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง รวมถึงมีสื่อมวลชนคอย
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ซึ่งก็ว่ำกันไป จะด่ำจะว่ำอะไรมำ ตนก็พร้อมยอมรับ ไม่มีปัญหำ แต่ต้องรอดูกำรเปิดเวทีในรัฐสภำ
ของจริง ในวันที่ 23-24 กันยำยน ที่ญัตติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะเข้ำที่ประชุม ตอนนี้มีทั้งคนเห็นด้วยเเละเห็น
ต่ำง บำงคนก็ออกมำพูด แต่มีบำงคนที่เขำไม่พูดอยู่ด้วย ส่วนตนเองต้องท ำหน้ำที่เป็นประธำน และเป็นหนึ่งในผู้ใช้
รัฐธรรมนูญคงจะไปวิเครำะห์ไม่ได้ 

นำยพรเพชร กล่ำวว่ำ อย่ำงไรก็ตำม คงไม่มีกำรพูดคุยกันในวิปวุฒิ เพ่ือหำมติของส.ว.เร่ืองแก้รัฐธรรมนูญ 
ก่อนที่จะมีกำรประชุมวันที่ 23-24 กันยำยน เเต่อย่ำงใด เพรำะ ส.ว.ไม่เหมือนพรรคกำรเมือง ที่ต้องท ำอะไรเป็นมติ
พรรค ตนในฐำนะประธำนส.ว.และประธำนวิปวุฒิ ก็ไม่เคยสั่งอะไรเร่ืองนี้ เร่ืองที่มีข่ำวว่ำ ส.ว.จัดกลุ่ม 4-5 กลุ่ม ตนก็ไม่
รู้ ไม่มีใครติดต่อ หรือดึงตนเข้ำกลุ่มไลน์กลุ่มไหนเลย แต่ตนคิดว่ำเขำมีสิทธิในกำรจัดกลุ่มพูดคุยกันได้เต็มที่ ไม่เคยห้ำม 
ยืนยันว่ำส.ว.เป็นอิสระ ตนไม่ได้พูดคุยติดต่อกับใคร รวมถึงขณะนี้ ก็ไม่ได้พูดคุยกับรัฐบำล เร่ืองว่ำจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
หรือไม่ด้วย ส่วนค ำถำมที่ว่ำ กำรชุมของนักศึกษำมีผลกดดันต่อกำรตัดสินใจของส.ว.หรือไม่นั้น ตนไม่ขอให้ควำมเห็น พูด
ได้เเค่ว่ำกำรท ำหน้ำที่ของตน อยู่บนผลประโยชน์ชำติ 100% โดยมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2341180 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2341180
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พุธที่ 9 กันยำยน 2563 เวลำ 13.33 น. 

"หญิงหน่อย" ให้ก าลังใจก้าวไกล 
“หญิงหน่อย” ให้ก าลังใจก้าวไกล พร้อมชวนมาร่วมยืน่ 4 ญัตติกับเพื่อไทย “ตัดอ านาจ ส.ว.-ไม่เอานายกฯคนนอก”  

 
 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย (พท.)  กล่ำวถึงกรณีที่พรรค
ร่วมรัฐบำล ทยอยถอนชื่อในกำรเสนอญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272  ว่ำ ก่อนอ่ืนต้องขอให้ก ำลังใจพรรคก้ำวไกล 
ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมำตรำดังกล่ำว ซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกันที่พรรคฝ่ำยค้ำนเห็นตรงกัน และพรรคเพ่ือไทยตั้งใจ
จะด ำเนินกำรตั้งแต่ต้น โดยพรรคเพ่ือไทยเตรียมเสนอ 4 ญัตติ ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.) ก็
เป็นประเด็นที่พรรคเพ่ือไทย และพรรคก้ำวไกลได้พูดคุยกันมำตั้งแต่ต้น จึงมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งหำกพรรคก้ำวไกล 
จะพิจำรณำมำร่วมกันเป็นเจ้ำของญัตติทั้ง 4 ร่วมกัน กับพรรคเพ่ือไทย ทั้งกำรตัดอ ำนำจ ส.ว. และกำรไม่เอำนำยกคน
นอก รวมถึงกำรยกเลิกอ ำนำจคสช. และยกเลิกส.ว.ปฏิรูปประเทศ 

“ขอให้ก ำลังใจพรรคก้ำวไกล ที่ได้แสดงเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนในกำรต่อสู้กับเผด็จกำร พรรคเพ่ือไทยและ
พรรคก้ำวไกล ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและมีเป้ำหมำยร่วมกันมำโดยตลอด และพร้อมจับมือร่วมกันต่อสู้กับเผด็จกำร ” 
คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว. 
 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794342 
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9 ก.ย. 2563 13:56 น. 

"เจ๊หน่อย" ให้ก าลังใจ พร้อมเชิญ "ก้าวไกล" ร่วมกันย่ืนแก้ไข รธน. 
 
 

 
 

"สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" ลั่น พร้อมเชิญ ก้าวไกล ร่วมเป็นเจ้าของ 4 ญัตติแก้ไข รธน.ที่พรรคเพื่อไทยเสนอ ตัด
อ านาจ ส.ว.-ไม่เอานายกฯ คนนอก ยัน ต้องจับมือร่วมสู้   

วันที่ 9 ก.ย. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี ที่พรรคร่วมรัฐบำล 
ทยอยถอนชื่อ ในกำรเสนอญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272 ว่ำ ก่อนอ่ืนต้องขอให้ก ำลังใจพรรคก้ำวไกล ในกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญในมำตรำดังกล่ำว ซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกัน ที่พรรคฝ่ำยค้ำนเห็นตรงกัน และพรรคเพ่ือไทย ตั้งใจจะ
ด ำเนินกำรตั้งแต่ต้น  

คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวต่อว่ำ โดยพรรคเพ่ือไทย เตรียมเสนอ 4 ญัตติ ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำในวันพรุ่งนี้ 
ก็เป็นประเด็นที่พรรคเพ่ือไทยและพรรคก้ำวไกลได้พูดคุยกันมำตั้งแต่ต้น จึงมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง หำกพรรคก้ำวไกล
จะพิจำรณำ มำร่วมกันเป็นเจ้ำของญัตติทั้ง 4 ร่วมกัน กับพรรคเพ่ือไทยทั้งกำรตัดอ ำนำจ ส.ว. และกำรไม่เอำ นำยกฯ 
คนนอก รวมถึงกำรยกเลิกอ ำนำจ คสช. และยกเลิก ส.ว.ปฏิรูปประเทศ 

"ขอให้ก ำลังใจพรรคก้ำวไกล ที่ได้แสดงเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนในกำรต่อสู้กับเผด็จกำร พรรคเพ่ือไทยและ
พรรคก้ำวไกล ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและมีเป้ำหมำยร่วมกันมำโดยตลอด และพร้อมจับมือร่วมกันต่อสู้กับเผด็จกำร" 
คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1926617 
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วันพุธ ที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2563, 14.23 น. 

 ‘หญิงหน่อย’ปลอบให้ก าลังใจ! ‘ก้าวไกล’อิดโรยแท้งปิดสวิตซ ์ส.ว. 
 

 
 

“สุดารัตน์” โหนก้าวไกลให้ก าลังใจหลังแท้งปิดสวิตซ์ส.ว.พร้อมเชิญร่วมเป็นเจ้าของ 4 ญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ  

เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2563 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีท่ีพรรค
ร่วมรัฐบำล ทยอยถอนชื่อ ในกำรเสนอญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272  ว่ำ ก่อนอื่นต้องขอให้ก ำลังใจพรรคก้ำวไกล 
ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในมำตรำดังกล่ำวซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกัน ที่พรรคฝ่ำยค้ำนเห็นตรงกัน และพรรคเพ่ือไทยตั้งใจ
จะด ำเนินกำรตั้งแต่ต้น โดยพรรคเพ่ือไทย เตรียมเสนอ 4 ญัตติ ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำในวันพรุ่งนี้ ก็เป็นประเด็น
ที่พรรคเพ่ือไทยและพรรคก้ำวไกลได้พูดคุยกันมำตั้งแต่ต้น  จึงมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งหำกพรรคก้ำวไกล จะพิจำรณำมำ
ร่วมกันเป็นเจ้ำของญัตติทั้ง 4 ร่วมกัน กับพรรคเพ่ือไทยทั้งกำรตัดอ ำนำจ ส.ว. และกำรไม่เอำนำยกคนนอก รวมถึงกำร
ยกเลิกอ ำนำจ คสช. และยกเลิกส.ว.ปฏิรูปประเทศ 

“ขอให้ก ำลังใจพรรคก้ำวไกล ที่ได้แสดงเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนในกำรต่อสู้กับเผด็จกำร พรรคเพ่ือไทยและพรรค
ก้ำวไกล ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและมีเป้ำหมำยร่วมกันมำโดยตลอด และพร้อมจับมือร่วมกันต่อสู้กับเผด็จกำร” คุณหญิง
สุดำรัตน์ กล่ำว 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/517140 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/632562 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/76934 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/181020 
 

https://www.naewna.com/politic/517140
https://www.posttoday.com/politic/news/632562
http://www.thaipost.net/main/detail/76934
https://siamrath.co.th/n/181020
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9 ก.ย. 2563-14:15 น. 

เปิดชื่อ 8 ส.ส. เปลี่ยนใจถอนตัวปิดสวิตซ์ ส.ว. ทั้งประชาธิปัตย-์ชาติไทยพัฒนา-พรรคจิ๋ว 
 

 
 

เปิดรายชื่อ 8 ส.ส. เปลี่ยนใจถอนชื่อแก้รธน. ทั้งประชาธิปัตย์-ชาติไทยพัฒนา-พรรคจิ๋ว หลังโดนฝั่งรัฐบาลกดดัน
หนัก ปมปิดสวิตซ์ส.ว. 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจำกนำยชัยธวัช ตุลำธน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล แถลงมีส.ส.
พรรครัฐบำลส่วนหนึ่ง ขอถอนชื่อจำกกำรยื่นญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในมำตรำ 272 ว่ำด้วยกำรยกเลิกให้ส.ว.
ร่วมลงมติเลือกนำยกรัฐมนตรี ส่งผลให้ญัตติไม่สมบูรณ์และอำจตกไป 

ส ำหรับรำยชื่อส.ส.พรรครัฐบำลส่วนหนึ่งที่ขอถอนชื่อ ประกอบด้วย ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ย่ำงน้อย 5 คน จำก
ที่ยื่นไว้ 16 คน ประกอบด้วย นำยสำคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ น.ส.รังสิมำ รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงครำม นำงกันตวรรณ 
ตันเถียร ส.ส.พังงำ นำยธีรภัทร พร้ิงศุลกะ ส.ส.สุรำษฎร์ธำนี และน.ส.สุณัฐชำ โล่สถำพรพิพิธ ส.ส.ตรัง 
ส.ส.พรรคชำติไทย นำยจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทยพัฒนำ 

ส.ส.พรรคเล็ก ประกอบด้วย พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังชำติไทย และนำยสุรทิน 
พิจำรณ์ ส.ส.พรรคประชำธิปไตยใหม่ ส่วนคนอ่ืนๆ ยังไม่มีควำมชัดเจน 

ดังนั้น จะท ำให้เสียงส.ส.จำกเดิมที่มี 99 คน เหลือเพียง 91 คน ไม่เพียงพอกับกำรยื่นญัตติดังกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%9977.jpg
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 9 ก.ย. 2563 15:17    

 “สุรทิน” รับวิปรัฐบาลขอให้ถอนชื่อแก้ ม.272 เพื่อความเป็นเอกภาพ ยันไม่มีแจกกล้วย 
 

 
 
ส.ส.ปชต.ใหม่ ยอมรับถอนชื่อแก้ ม.272 กับก้าวไกล เหตุวิปรัฐบาลร้องขอเพื่อความเป็นเอกภาพ และมารยาททาง
การเมือง ยันไม่มีแจกกล้วย 

วันนี้ (9 ก.ย.) นำยสุรทิน พิจำรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคประชำธิปไตยใหม่ กล่ำวว่ำ ยอมรับได้ถอนชื่อออกจำก
ญัตติขอแก้ไขร่ำงรัฐธรรมนูญของพรรคก้ำวไกลที่ยื่นต่อสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว เนื่องจำกวิปรัฐบำลมำขอร้องให้ถอนชื่อ
ออกเพ่ือควำมเป็นเอกภำพของรัฐบำล เมื่อพิจำรณำแล้วโดยมำรยำทกำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกันจึงถอนชื่อให้ โดย
ยื่นหนังสือขอถอนชื่อไปยังสภำผู้แทนรำษฎรเรียบร้อยแล้ว เมื่อเช้ำวันที่ 9 ก.ย. ส่วนที่กำรไปลงชื่อในญัตติขอแก้ไข
มำตรำ 272 ร่วมกับพรรคก้ำวไกลนั้น เป็นกำรลงชื่อไว้นำนแล้ว เพรำะตอนนั้นคิดว่ำอยำกจะตัดอ ำนำจ ส.ว.จริงๆ แต่
เมื่อรัฐบำลมำขอให้ถอนชื่อ จึงถอนให้เพ่ือรักษำมำรยำทกำรเมือง ยืนยันไม่มีเร่ืองกำรแจกกล้วยเข้ำมำเกี่ยวข้อง เพรำะ
ไม่เคยเล่นเกมต่อรองอะไร ให้สำบำนได้ว่ำไม่มีเร่ืองผลประโยชน์เกี่ยวข้องแลกกับกำรถอนชื่อจำกญัตติ ตนปลูกกล้วยกิน
เองได้ ส่วนคนอ่ืนๆ จะมีใครถอนชื่ออีกหรือไม่นั้น ไม่ทรำบ 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000092356 
 
 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000092356
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พุธที่ 9 กันยำยน 2563 เวลำ 18.11 น. 

ล้มไม่เป็นท่าญัตติ 99 ส.ส.ชงปิดสวิตช์ ส.ว. 
ล้มไม่เป็นท่า ญัตติ 99 ส.ส.ชงปิดสวิตช์ส.ว. ส.ส.รัฐบาลแห่ถอนชื่อ “เพื่อไทย” ได้ที กวักมือเรียก “ก้าวไกล” ร่วม
ลงช่ือ 4 ญัตติแก้รธน.เพิ่มเติม 

 
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ส ำหรับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ตำมท่ี 99 ส.ส.รัฐบำล และฝ่ำยค้ำนรวม 13 พรรค

กำรเมือง เข้ำชื่อยื่นต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำ ในฐำนะประธำนรัฐสภำ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่ำนมำนั้น ปรำกฏว่ำ
ตั้งแต่ช่วงเช้ำวันนี้ (9 ก.ย.) วิปรัฐบำลพยำยำมกดดันไปยังพรรคร่วมรัฐบำล จนกระทั่งมีส.ส.รัฐบำลส่งหนังสือ เพ่ือยืนยัน
ขอถอนชื่อจำกญัตติดังกล่ำวแล้ว 5 คน ประกอบด้วย นำยจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทย
พัฒนำ นำยพีระวิทย์ เร่ืองลือดลภำค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคไทรักธรรม นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ นำยพิเชษฐ์ สถิรชวำล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธรรมไทย และนำยสุรทิน พิจำรณ์ ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปไตยใหม่ นอกจำกนี้ ยังมี ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ที่ร่วมลงชื่อด้วยจ ำนวน 11 คน จำก
ทั้งหมด 16 คน ได้ขอถอนชื่อออกด้วยเช่นกัน โดยคำดว่ำจะมีกำรส่งเอกสำรอย่ำงเป็นทำงในวันที่ 10 ก.ย. ดังนั้น ท ำให้ญัตติ
ดังกล่ำวไม่สำมำรถบรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมได้ เนื่องจำกญัตติไม่สมบูรณ์ตำมรัฐธรรมนูญ 

ขณะที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน น ำโดยพรรคเพ่ือไทย ที่จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ญัตตินั้น ปรำกฏว่ำ
ตลอดทั้งวัน ที่ห้องประชุมชั้น 6 อำคำรรัฐสภำ พรรคเพ่ือไทยให้ส.ส.ทุกพรรคมำลงนำม ซึ่งมีท้ัง ส.ส.พรรคเพ่ือไทย และ
ส.ส.จำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ทยอยมำลงชื่ออย่ำงต่อเนื่อง ส่วนประเด็นที่พรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้ำวไกลมีควำมเห็นไม่
ตรงกันในกำรแก้รัฐธรรมนูญก่อนหน้ำนั้น แกนน ำพรรคเพ่ือไทยได้ประสำนด้วยวำจำกับแกนน ำพรรคก้ำวไกลแล้ว เพ่ือ
ขอให้มำร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญคร้ังนี้ด้วย เพรำะทั้ง 2 พรรคต่ำงมีจุดยืนในหลักกำรเดียวกัน ซึ่งจำกกำรพูดคุยกัน
นั้นเป็นไปในทิศทำงที่ดี โดยส.ส.พรรคก้ำวไกลส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย และระบุว่ำจะร่วมลงชื่อด้วย โดยจะมีกำรยื่นญัตติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม 4 ญัตติดังกล่ำวต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำ ในวันท่ี 10 ก.ย. เวลำประมำณ 13.30 น.   

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794438 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/794438
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วันท่ี 09 ก.ย. 2563 เวลำ 21:00 น. 

พรรคร่วมแห่ถอนช่ือญัตติก้าวไกลเกมปิดสวิตซ์ ส.ว.แท้งไม่เป็นท่า 
 

 
 

ญัตติของพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขรธน.มาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ไม่ให้เลือกนายกฯแท้งไม่เป็นท่า ส.ส.พรรคร่วม
รัฐบาล 17 คน ขอรายช่ือจากญัตติแล้วมีปชป.12 คน 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเผยว่ำ  ส ำนักประชุมแจ้งว่ำ 
ขณะนี้ได้มี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล จ ำนวน 17 คน แจ้งควำมจ ำนงขอรำยชื่อจำกญัตติร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมำตรำ 
272 ที่ให้อ ำนำจ ส.ว. มีส่วนเลือกนำยกรัฐมนตรี โดยเป็น ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ 12 คน และพรรคกำรเมืองอ่ืนอีก 5 
คน ส่งผลให้ญัตติดังกล่ำวไม่สมบูรณ์ และต้องรอให้ผู้เสนอรวบรวมรำยชื่อเพ่ิมเติมมำจึงจะสำมำรถบรรจุเข้ำระเบียบ
วำระได้ 

ส ำหรับ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ที่ถอนรำยชื่อ ได้แก่ 1. น.ส.รังสิมำ รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงครำม 2. พล.ต.ต.
สุรินทร์ ปำลำเร่ ส.ส.สงขลำ 3. นำงกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงำ4. นำงศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 5. 
นำยธีรภัทร พร้ิงศุลกะ ส.ส.สุรำษฎร์ธำนี 6. นำยวิวรรธน์  นิลวัชรมณี ส.ส. สุรำษฎร์ธำนี 7. นำยสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุ
รำษฎร์ธำนี  8. นำยอัศวิน วิภูศิริ สสบัญชีรำยชื่อ 9. นำยสำคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ 10. น.ส.สุณัฐชำ โล่สถำพรพิพิธ 
ส.ส.ตรัง 11. นำยสมชำติ ประดิษฐพร ส.ส. สุรำษฎร์ธำนี และ 12. นำยภำนุ ศรีบุศยกำญจน์ ส.ส.สุรำษฎร์ธำนี 

 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/632592 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 10 กันยำยน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

แก ้ม.272 ปิดสวิตช์สว.แท้ง ‘ก้าวไกล’เงิบ ปชป.-พรรคร่วมแห่ถอนช่ือ 

 

 
 

แก้ม.272ปิดสวิตช์สว.แท้ง 
‘ก้าวไกล’เงิบ 

ปชป.-พรรคร่วมแห่ถอนชื่อ 
ท าเสียงสส.ไม่ครบ1ใน5 
เพื่อไทยรับรู้สึกเสียดาย 
พปชร.ย้ าควรยึดมติวิป 

พรเพชรชี้วุฒิสภามีอิสระ 
“ก้ำวไกล”รับเสียใจ ญัตติปิดสวิตช์ สว.มำตรำ 272 ของ 13 พรรคแท้ง หลัง สส.ปชป.และพรรคร่วมรัฐบำลถอน

ชื่อออก ท ำเสียงไม่ครบ จะยื่นพิจำรณำในสภำได้ ย้ ำพร้อมโหวตหนุนญัตติเพ่ือไทยหวังบรรจุทันสมัยประชุมนี้ เพ่ือไทย
ยอมรับรู้สึกเสียดำย ไม่อยำกให้ถอนชื่อ ขณะที่ พปชร.จวกพรรคร่วมฯไร้มำรยำท ด้ำน“พรเพชร” ยืนยัน ส.ว.มีอิสระ 
ไม่เคยคุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกับรัฐบาล 

เมื่อวันที่ 9 กันยำยน รำยงำนข่ำวจำกรัฐสภำแจ้งว่ำ หลังจำกที่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร(ส.ส.) ของพรรค
ประชำธิปัตย์ (ปชป.) จ ำนวน 16 คน ร่วมลงชื่อยื่นญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272 ร่วมกับพรรคก้ำวไกล และอีก 
11พรรคกำรเมือง รวมจ ำนวน 13 พรรคกำรเมือง จ ำนวน 99 คน ต่อประธำนสภำฯไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ปรำกฏมีแรง
กดดันอย่ำงหนักจำกทั้งนำยจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรค นำยบัญญัติ บรรทัดฐำน นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน และ
ผู้ใหญ่ของพรรค ให้ส.ส. ถอนชื่อจำกกำร ยื่นญัตติคร้ังนี้ โดยให้เหตุผลว่ำพรรคประชำธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบำลต้องมี
ควำมเป็นเอกภำพ เดินไปในทิศทำงเดียวกันกับรัฐบำลซึ่งมีกำรยื่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ไปแล้ว 

ปชป.ถอนชื่อแล้วอย่างน้อย5คน 
ล่ำสุด มี ส.ส.อย่ำงน้อย 5 คน ตัดสินใจถอนชื่อจำกกำรยื่นญัตติคร้ังนี้แล้ว ประกอบด้วย นำยสำคร เกี่ยวข้อง ส.ส.

กระบี่ นำงสำวรังสิมำ รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงครำม นำงกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงำ นำยธีรภัทร พร้ิงศุลกะ ส.ส.สุ
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รำษฎร์ธำนี นำงสำวสุณัฐชำ โล่สถำพรพิพิธ ส.ส. ตรัง ซึ่งจะท ำให้ญัตติดังกล่ำว มีรำยชื่อ ส.ส.สนับสนุนไม่ครบ ไม่
สำมำรถน ำเข้ำสู่วำระกำรพิจำรณำของสภำได้ 

ทั้งนี้ ในกำรเสนอญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องใช้เสียงของ 1 ใน 5 ของสมำชิกที่มีอยู่ทั้งหมด หรือ 98 คน 
ซึ่งในส่วนกำรยื่นญัตติของพรรคก้ำวไกล และอีก 12 พรรคกำรเมืองที่ยื่นญัตติไปเมื่อวัรนที่ 8 กันยำยนนั้น มีจ ำนวน 
ส.ส.ร่วมลงญัตติ 99 คน เกินมำเพียงคนเดียว หำกส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ถอนชื่อออกจำกญัตติอีก 5 คนดังกล่ำว ก็จะ
ท ำให้ญัตติแก้ไขมำตรำ 272 ตกไป 

ส.ส.ปชต.ใหม่ยอมรับถอนชื่อแล้ว 
นำยสุรทิน พิจำรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคประชำธิปไตยใหม่ ยอมรับว่ำ ได้ถอนชื่อออกจำกญัตติขอแก้ไขร่ำง

รัฐธรรมนูญของพรรคก้ำวไกลที่ยื่นต่อสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว เนื่องจำกวิปรัฐบำลมำขอร้องให้ถอนชื่อออกเพ่ือควำมเป็น
เอกภำพของรัฐบำล เมื่อพิจำรณำแล้วโดยมำรยำทกำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกันจึงถอนชื่อให้ โดยยื่นหนังสือขอถอน
ชื่อไปยังสภำผู้แทนรำษฎรเรียบร้อยแล้ว เมื่อเช้ำวันที่ 9 กันยำยน ส่วนที่กำรไปลงชื่อในญัตติขอแก้ไขมำตรำ 272 
ร่วมกับพรรคก้ำวไกลนั้น เป็นกำรลงชื่อไว้นำนแล้ว เพรำะตอนนั้นคิดว่ำอยำกจะตัดอ ำนำจ ส.ว.จริงๆ แต่เมื่อรัฐบำลมำ
ขอให้ถอนชื่อ จึงถอนให้เพ่ือรักษำมำรยำทกำรเมือง ยืนยันไม่มีเร่ืองกำรแจกกล้วยเข้ำมำเกี่ยวข้อง เพรำะไม่เคยเล่นเกม
ต่อรองอะไร ให้สำบำนได้ว่ำไม่มีเร่ืองผลประโยชน์เกี่ยวข้องแลกกับกำรถอนชื่อจำกญัตติ ส่วนคนอ่ืนๆ จะมีใครถอนชื่อ
อีกหรือไม่นั้น ไม่ทรำบ 

พปชร.จวกพรรคร่วมฯไร้มารยาท 
น.ส.พัชรินทร์ ซ ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีท่ี ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์บำงส่วน

ได้ลงชื่อในญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ว่ำ ในฐำนะพรรคแกนน ำรัฐบำล มองว่ำเร่ืองดังกล่ำวจะไม่
กระทบต่อเสถียรภำพของรัฐบำล แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึงหลักกำรในกำรท ำงำนร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบำล 
และมำรยำททำงกำรเมือง พรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรคจะต้องยึดมติของวิปรัฐบำลเป็นหลัก ขณะนี้ได้มีกำรพูดคุยกับแกน
น ำพรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรคแล้ว ทรำบว่ำเบื้องต้นมีส.ส.ซีกรัฐบำล ได้ถอนรำยชื่อออกจำกญัตติของพรรคก้ำวไกลแล้ว 
คือ นำยจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทยพัฒนำ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ
หัวหน้ำพรรคพลังชำติไทย และนำยสุรทิน พิจำรณ์ ส.ส.พรรคประชำธิปไตยใหม่ 

ส.ส.ชาติไทยถอนชื่อร่วมแก้ ม.272 
นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) หัวหน้ำพรรคชำติไทยพัฒนำ ให้สัมภำษณ์ถึง

กรณีที่ นำยจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทยพัฒนำ ไปร่วมลงชื่อในญัตติของพรรคก้ำวไกล ที่เสนอ
แก้ไขและธรรมนูญ 2560 มำตรำ 272 ว่ำด้วยกำรยกเลิกให้ส.ว. ร่วมลงมติในที่ประชุมรัฐสภำ ในกำรเลือกนำยกรัฐมนตรี
ว่ำ ขณะนี้นำยจุลพันธ์ ได้ถอนรำยชื่อออกจำกญัตติดังกล่ำวแล้ว ยืนยันว่ำตนไม่ได้เป็นคนสั่งแต่เขำท ำด้วยควำมสมัครใจ 
เพรำะพรรคชำติไทยพัฒนำท ำงำนเป็นทีม เมื่อท ำควำมเข้ำใจแล้วเจ้ำตัวจึงได้ถอนชื่อ และต้องขอขอบคุณในควำมมี
สปิริตของนำยจุลพันธ์ ยืนยันว่ำพรรคชำติไทยพัฒนำมีจุดยืนเช่นเดียวกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำล 

“ชินวรณ์” ชี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล 
นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน

พรรคประชำธิปัตย์ (วิปพรรค) กล่ำวถึงกรณีที่ ส.ส. บำงส่วนของพรรคเข้ำชื่อร่วมยื่นญัตติแก้ไขร่ำงรัฐธรรมนูญกับพรรค
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ก้ำวไกล ว่ำ เป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะไปลงชื่อเสนอกฎหมำยได้ แต่พรรคมีมติยืนยันว่ำยื่นเสนอร่ำงเพียงอย่ำงเดียวเพ่ือ
ควำมเป็นเอกภำพและต้องกำรให้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญสำมำรถเดินหน้ำได้จริง ที่ส ำคัญคือเป้ำหมำยต้องชัดเจน ส.ส. 
บำงคนที่ไปลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคอ่ืนเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่ต้องชี้แจงเหตุผลตอบค ำถำมต่อสังคมให้
ได้ จะไม่กดดันให้ทั้ง16 คนที่ไปร่วมลงชื่อถอนชื่อจำกร่ำงเดิมเพรำะเชื่อว่ำทุกคนมีวุฒิภำวะ 

ก้าวไกลรับเสียใจปิดสวิตช์สว.ล่ม 
ที่รัฐสภำ นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล พร้อม นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคก้ำวไกล 

แถลงข่ำวกรณี ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ถอนชื่อออกจำกญัตติกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272 ซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับ
อ ำนำจวุฒิสภำในกำรร่วมโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี ว่ำเท่ำที่รับทรำบ มีแรงกดดันทำงรัฐบำลท ำให้ ส.ส.หลำยคนที่ร่วม
ลงชื่อขอถอดชื่อออกจำกเจ้ำหน้ำที่ จึงเชื่อว่ำมีแนวโน้มจะท ำให้รำยชื่อไม่ครบตำมเงื่อนไขของกฎหมำยก ำหนดคือ 98 
คน และหำกมีกำรถอนรำยชื่อก็ยอมรับ เพรำะจะท ำญัตติไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกมี ส.ส.ไม่ถึง 1 ใน 5 หรือ 98 คน ซึ่งหำก
ไม่หำรำยชื่อมำเพ่ิม ยอมรับน่ำเสียใจว่ำญัตติไม่สำมำรถยื่นได้ หำกญัตติดังกล่ำวตกไป ก็ยินดีกับพรรคเพ่ือไทยที่แถลงว่ำ
จะยื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหลำยประเด็น มีเร่ืองกำรปิดสวิตซ์ ส.ว.ยกเลิก มำตรำ 272 และยกเลิกมำตรำ 270-271 
ส ำหรับกำรแก้มำตรำ 272 โดยยังหวังว่ำจะยื่นเพ่ือให้ประธำนรัฐสภำบรรจุกำรประชุมทันสมัยประชุมนี้ ยืนยันสนับสนุน
พรรคเพ่ือไทย และยินดีร่วมลงชื่อกำรเสนอมำตรำ270-201 และยินดีร่วมลงชื่อในญัตติยกเลิกมำตรำ 279 

พท.เสียดาย ไม่อยากให้ถอนชื่อ 
นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 

กล่ำวถึงกรณี 13 พรรคกำรเมืองร่วมยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญมำตรำ 272 โดยมีกระแสข่ำว ทำงพรรคประชำธิปัตย์จะ
ถอนชื่อออก พรรคเพ่ือไทยพร้อมสนับสนุนต่อหรือไม่ว่ำ ถ้ำถอนจริงก็เสียดำย เพรำะเรำเอำใจช่วยให้พรรคก้ำวไกล
เซ็นชื่อได้ครบ ทั้งนี้ทำงพรรคเพ่ือไทยจะเดินหน้ำยื่นมำตรำ 262 ประกบเพ่ือให้ได้น้ ำหนัก ส่วนจะเซ็นชื่อช่วยหรือไม่นั้น 
ในกำรประชุมส.ส. พรรคเพ่ิอไทยเมื่อวันที่ 8 กันยำยน ไม่มีกำรพูดเร่ืองนี้ ซึ่งหำกจะช่วยต้องท ำกำรขอมติพรรคก่อน 
อย่ำงไรก็ตำมเรำไม่อยำกให้มีกำรถอนชื่อ 

เมื่อถำมว่ำ เหตุใดพรรคเพ่ือไทยจึงเปลี่ยนใจยื่นแก้มำตรำม272 เพ่ือปิดสวิตซ์ส.ว. ทั้งท่ีก่อนหน้ำนี้บอกกว่ำยังไม่ถึง
เวลำ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เรำประเมินสถำนกำรณ์มำโดยตลอด กำรแก้รัฐธรรมนูญเรำหวังเอำจริง คิดว่ำจังหวะไหนท ำได้
ก็ท ำ ถ้ำจังหวะไม่ใช่ก็จะดึงไว้ก่อน อย่ำงไรก็ตำมสัญญำณจำก ส.ว. และสังคมมีแนวโน้มว่ำเป็นไปได้ จึงใช้โอกำสนี้ยื่นแก้ 
ซึ่งเรำฟังควำมต้องกำรของผู้ชุมนุม นิสิต นักศึกษำ และประชำชน ที่มีควำมประสงค์อยำกให้เรำยื่น ฉะนั้นตำมเหตุผล
ดังกล่ำวจึงคิดว่ำต้องยื่น 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/517282 

 

  

https://www.naewna.com/politic/517282
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10 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 10:04 น.     

  'ชวน' ปฏิเสธกดดัน ส.ส.ปชป. เทก้าวไกล ชี้เป็นสิทธิไม่ก้าวล่วง รับมีปัญหาภายในพรรค 

 
 
 
 

 
10 ก.ย.63 - เมื่อเวลำ 09.00 น. ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีที่มี

กระแสข่ำวว่ำในสภำผู้แทนรำษฎรพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่ำ ยังไม่เห็นข่ำวนี้ แต่ยอมรับว่ำเห็นกำรปฏิบัติตำมมำตรำกำร
ป้องกันโควิด-19 ลดน้อยลงเช่น กำรสวมหน้ำกำกในห้องประชุม ที่พบว่ำทุกคนไม่ได้สวมหน้ำกำกอย่ำงเคร่งครัด 
นอกจำกนี้ยังขอชื่นชม ส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่สวมหน้ำกำกตลอด พร้อมยืนยันว่ำจะไม่ประมำท และจะดูแลอย่ำงดีที่สุด 
ซึ่งตนเองก็ได้ย้ ำต่อทุกคนให้ทรำบอย่ำงบ่อยคร้ังว่ำให้ปฏิบัติตำมมำตรำกำรอย่ำงเคร่งครัด แต่ในส่วนของกระแสข่ำวนั้น
ไม่ทรำบว่ำใครเป็นคนปล่อยข่ำว ขณะเดียวกันจ ำนวนผู้ติดตำมนักกำรเมืองก็เพ่ิมมำกขึ้นซึ่งควำมจริงต้องไม่ควรเกิน 2 
คนต่อส.ส.1คน 

นำยชวน กล่ำวถึงกำรยื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ของพรรคเพ่ือไทยที่จะยื่น 4 ญัตติในวันนี้ และ
คำดหวังว่ำจะมีกำรเปิดสมัยประชุมวิสำมัญ ว่ำกระบวนกำรจะต้องเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ เดิมได้มีกำรก ำหนดกำร
พิจำรณำญัตติกำรแก้ไขเพ่ิมรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 ไว้แล้ว โดยเชื่อว่ำเร่ืองนี้ทันในสมัยประชุมนี้ ในวันที่ 23-24 ก.ย. ซึ่ง
กำรขอให้เปิดสมัยวิสำมัญนั้นขณะนี้ยังไม่มีใครมำหำรือ 

ส่วนกรณีกระแสข่ำวว่ำนำยชวน เข้ำไปกดดันส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ขอให้ถอนรำยชื่อออกจำกญัตติกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญมำตรำ 272 ของพรรคก้ำวไกลนั้น ยืนยันว่ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรกดดันให้ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ถอน
รำยชื่อออก โดยเฉพำะที่มีส.ส.ตรัง ร่วมลงชื่อ2คนด้วยและก็ยังไม่สอบถำมเพรำะเห็นว่ำเป็นสิทธิของแต่ละคน จะไม่ไป
ยุ่ง ทั้งนี้ไม่ขอวิพำกษ์วิจำรณ์กรณีที่ ส.ส.ของพรรคไปร่วมลงชื่อกับญัตติของพรรคก้ำวไกล และไม่ขอก้ำวล่วงเพรำะเป็น
ญัตติทำงกำรเมือง แต่ยอมรับว่ำในพรรคมีปัญหำในบำงเร่ืองแต่กรรมกำรบริหำรของพรรคดูแลอยู่ ส่วนจะมีบทลงโทษ
อะไรหรือไม่นั้นเป็นอ ำนำจของหัวหน้ำพรรค 

ส ำหรับกำรพิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ในวันนี้นั้น นำยชวนกล่ำวว่ำ จะต้องหำรือกับรอง
ประธำนเร่ืองกำรวำงกรอบอภิปรำย เพรำะว่ำมันนี้ยังมีเร่ืองที่ค้ำงพิจำรณำจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำอีกหลำยเร่ืองด้วย แต่ก็
ชื่นชมสมำชิกในกำรบริหำรกำรอภิปรำยให้กระชับเวลำของตนเองได้ดี และหำกบริหำรจัดกำรเวลำได้ดีก็จะให้พิจำรณำ
ญัตติต่ำงๆให้เร็วด้วย ซ่ึงกำรพิจำรณำญัตติต่ำงๆต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์แวดล้อมด้วย เชน่ ไม่ควรเอำเร่ืองน้ ำแล้ว
มำพูดตอนที่มีสถำนกำรณ์น้ ำท่วม  
อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77013 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/77013


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดี ท่ี 10 กันยำยน พ.ศ. 2563, 10.34 น. 

"ชวน" ปัดบีบ" ส.ส.ปชป.  
ถอนช่ือร่วมแก้ รธน.กับ"ก้าวไกล" 

 
 

เมื่อวันที่ 10  กรกฎำคม 2563 นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกระแสข่ำวว่ำนำยชวน 
เข้ำไปกดดันส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ขอให้ถอนรำยชื่อออกจำกญัตติกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272 ของพรรคก้ำวไกล
นั้น ยืนยันว่ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรกดดันให้ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ถอนรำยชื่อออก โดยเฉพำะที่มีส.ส.ตรัง ร่วมลงชื่อ2
คนด้วย และก็ยังไม่สอบถำมเพรำะเห็นว่ำเป็นสิทธิของแต่ละคน จะไม่ไปยุ่ง ทั้งนี้ไม่ขอวิพำกษ์วิจำรณ์กรณีที่ ส.ส.ของ
พรรคไปร่วมลงชื่อกับญัตติของพรรคก้ำวไกล และไม่ขอก้ำวล่วงเพรำะเป็นญัตติทำงกำรเมือง แต่ยอมรับว่ำในพรรคมี
ปัญหำในบำงเร่ืองแต่กรรมกำรบริหำรของพรรคดูแลอยู่ ส่วนจะมีบทลงโทษอะไรหรือไม่นั้นเป็นอ ำนำจของหัวหน้ำ
พรรค           

ส ำหรับกำรพิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ในวันนี้นั้น นำยชวน กล่ำวว่ำ จะต้องหำรือกับรอง
ประธำนเร่ืองกำรวำงกรอบอภิปรำย เพรำะว่ำมันนี้ยังมีเร่ืองที่ค้ำงพิจำรณำจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำอีกหลำยเร่ืองด้วย แต่ก็
ชื่นชมสมำชิกในกำรบริหำรกำรอภิปรำยให้กระชับเวลำของตนเองได้ดี และหำกบริหำรจัดกำรเวลำได้ดีก็จะให้ พิจำรณำ
ญัตติต่ำงๆให้เร็วด้วย ซึ่งกำรพิจำรณำญัตติต่ำงๆต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์แวดล้อมด้วย เช่น ไม่ควรเอำเร่ืองน้ ำแล้ง
มำพูดตอนที่มีสถำนกำรณ์น้ ำท่วม เป็นต้น 

นำยชวน ยังกล่ำวถึง กรณีที่มีกระแสข่ำวว่ำ ในสภำผู้แทนรำษฎรพบผู้ติดเชื้อโควิด ว่ำ ยังไม่เห็นข่ำวนี้ แต่
ยอมรับว่ำเห็นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโควิด-19 ลดน้อยลง เช่น กำรสวมหน้ำกำกในห้องประชุม ที่พบว่ำทุกคน
ไม่ได้สวมหน้ำกำกอย่ำงเคร่งครัด พร้อมชื่นชม ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่สวมหน้ำกำกตลอด พร้อมยืนยันว่ำจะไม่ประมำท 
และจะดูแลอย่ำงดีที่สุด ซึ่งตนเองก็ได้ย้ ำต่อทุกคนให้ทรำบอย่ำงบ่อยคร้ังว่ำให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด แต่ใน
ส่วนของกระแสข่ำวนั้นไม่ทรำบว่ำใครเป็นคนปล่อยข่ำว ขณะเดียวกันจ ำนวนผู้ติดตำมนักกำรเมืองก็เพ่ิมมำกขึ้นซึ่งควำม
จริงต้องไม่ควรเกิน 2 คนต่อ ส.ส.1คน 

พร้อมกันนี้ นำยชวน กล่ำวถึงกำรยื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ2560 ของพรรคเพ่ือไทยที่จะยื่น 4 ญัตติใน
วันนี้ และคำดว่ำจะมีกำรเปิดสมัยประชุมวิสำมัญ ว่ำกระบวนกำรจะต้องเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ แต่ปกติได้มีกำร
ก ำหนดกำรพิจำรณำญัตติกำรแก้ไขเพ่ิมรัฐธรรมนูญมำตรำ256 ไว้แล้ว โดยเร่ืองแก้มำตรำ 256 จะมีขึ้นในวันที่ 23-24 
กันยำยนนี้ ซึ่งกำรขอให้เปิดสมัยวิสำมัญนั้นขณะนี้ยังไม่มีใครมำหำรือ 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/205399 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/205399
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10 กันยำยน 2563 10:46 น.   

ถอนหมดแล้ว.!! “ชวน” ปัด กดดันกบฏ ปชป. ถอนชื่อร่วมหนุน "ก้าวไกล" โยน"จุรินทร์"
ตอบลงโทษหรือไม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เวลำ 09.00 น. ที่รัฐสภำนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ถึงกณีมี
กระแสข่ำวว่ำได้กดดันให้ ส.ส. พรรคประชำธิปัตย์ ถอนชื่อจำกญัตติแก้ไขร่ำงรัฐธรรมนูญ ของพรรค้ำวไกล ว่ำ ไม่เกี่ยว 
แม้กระทั่งส.ส.ตรัง ที่มีกำรลงชื่อ ตนก็ยังไม่ได้ถำม ทั้งนี้เป็นเร่ืองของแต่ละคน เชื่อว่ำทุกคนเข้ำใจปัญหำดีอยู่แล้ว ทั้งนี้
ตนไม่ได้เข้ำไปยุ่ง เพรำะยังไม่รู้ว่ำมีกำรลงชื่อกันก่ีคน และขอให้ไปถำมหัวหน้ำพรรค 

เมื่อถำมว่ำ มีส.ส.ของพรรคประชำธิปัตย์ ไม่ฟังมติของพรรค และไปลงชื่อถือว่ำมีมำรยำททำงกำรเมืองที่ไม่
เหมำะสมหรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ ตนไม่ขอวิจำรณ์ ให้เป็นของของกรรมกำรบริหำรพรรค และหัวหน้ำพรรคเป็นผู้
พิจำรณำ แต่เท่ำท่ีสังเกตท่ัวไปก็มีปัญหำอยู่บ้ำงในบ้ำงเร่ือง ส่วนจะมีบทลงโทษหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้ำพรรค 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/181238 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2342012 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897221?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
 
 

 

 

https://siamrath.co.th/n/181238
https://www.matichon.co.th/politics/news_2342012
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897221?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897221?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200910/73fa0c8a3eaea21b7e4ba8945c80ebe8471992205775217308e4b70a8ac081ec.jpg?itok=Tb5ztb99
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10 ก.ย. 2563-10:38 น. 

ส.ส. ประชาธิปัตย์ แจงแล้ว! หลังเท "ร่าง รธน. ก้าวไกล" เพราะนึกว่าเป็นของรัฐบาล 

 
กำรเมือง 
ส.ส.ประชาธิปัตย์ แจงแล้ว! หลังเท "ร่างรัฐธรรมนูญ" ของพรรคก้าวไกล เพราะนึกว่าเป็นของรัฐบาล เขาเอามาให้
เซ็นต์ แล้วทุกคนก็ไม่รู้ คือปิดไว้ 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เวลำ 09.00 น.ที่รัฐสภำ พล.ต.ท.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลำ พรรคประชาธิปัตย์ กล่ำว
ยืนยันว่ำ ไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคประชำธิปัตย์ กดดันให้ถอนชื่อจำกญัตติของพรรคก้ำวไกล ที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 
272 ยกเลิกอ ำนำจ ส.ว.เลือกนำยกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้สำเหตุที่ลงชื่อเนื่องจำกเข้ำใจผิดคิดว่ำเป็นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบำล เพรำะมี ส.ส.ของพรรค
ประชำธิปัตย์น ำมำให้ลงชื่อ แต่เมื่อทรำบว่ำไม่ใช่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบำลก็ได้มีกำรถอนชื่อออก และ ส.ส.หลำย
คนพอทรำบก็ทยอยถอนรำยชื่อออก เพรำะถือว่ำเซนต์ผิด เนื่องจำกมติพรรคให้เซ็นร่ำงเดียว 

จึงอยำกชี้แจงให้สังคมได้รับทรำบว่ำไม่ได้มีกำรกดดันจำกผู้ใหญ่แต่อย่ำงใด "ส.ส.ในพรรคเอามาให้เซ็น แล้ว
ทุกคนก็ไม่รู้ คือปิดไว้ เลยเข้าใจว่าเป็นร่างท่ีพรรคให้เซ็น พอรู้ว่าไม่ใช่ก็ถอนออก" พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่ำว 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4878842 

  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4878842
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วันท่ี 10 กันยำยน 2563 - 10:52 น. 

ส.ส.ปชป. ปัดผู้ใหญ่กดดันถอนชื่อ อ้างลงชื่อร่วมก้าวไกล เพราะเข้าใจผิด คิดว่าเป็นร่าง รบ. 
 

 
 
“ส.ส.ปชป.” ยันไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคกดดันถอนชื่อญัตติร่างแก้ไขม.272 พรรคก้าวไกล อ้างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร่าง
ของพรรครบ. 

เมื่อเวลำ 09.00 น. วันที่ 10 กันยำยน ที่รัฐสภำ พล.ต.ท.สุรินทร์ ปำลำเร่  ส.ส.สงขลำ พรรคประชำธิปัตย์ 
(ปชป.) กล่ำวยืนยันว่ำไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคประชำธิปัตย์กดดันให้ถอนชื่อจำกญัตติของพรรคก้ำวไกล ที่เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ยกเลิกอ ำนำจ ส.ว.เลือกนำยกรัฐมนตรี ซึ่งสำเหตุที่ลงชื่อ เนื่องจำกเข้ำใจผิดคิดว่ำเป็นร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐบำล เพรำะมี ส.ส.ของพรรคประชำธิปัตย์น ำมำให้ลงชื่อ แต่เมื่อทรำบว่ำไม่ใช่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับรัฐบำลก็ได้มีกำรถอนชื่อออกและส.ส.หลำยคนพอทรำบก็ทยอยถอนรำยชื่อออก เพรำะถือว่ำเซ็นผิด เนื่องจำกมติ
พรรคให้เซ็นร่ำงเดียว จึงอยำกชี้แจงให้สังคมได้รับทรำบว่ำไม่ได้มีกำรกดดันจำกผู้ใหญ่แต่อย่ำงใด 
 “ส.ส.ในพรรคเอำมำให้เซ็น แล้วทุกคนก็ไม่รู้ คือปิดไว้ เลยเข้ำใจว่ำเป็นร่ำงที่พรรคให้เซ็น พอรู้ว่ำไม่ใช่ก็ถอนออก” 
พล.ต.ต.สุรินทร์กล่าว 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2341959 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/517341 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/77019 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2341959
https://www.naewna.com/politic/517341
http://www.thaipost.net/main/detail/77019
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/4%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%B3.jpg
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วันท่ี 10 ก.ย. 2563 เวลำ 08:27 น. 

"เทพไท" แจงยิบ 3 เหตุผลร่วมลงชื่อแก้ ม.272 ไม่เสียใจญัตติร่วง 
 
 
 

 

 

 
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรลงชื่อใน

ญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ว่ำ ตนเป็น1ใน 99 คนที่ได้ลงชื่อในญัตตินี้ และเป็นควำมสมัครใจในกำรลงชื่อ
ด้วยตนเอง ใช้เอกสิทธ์ิควำมเป็น ส.ส.และไม่เก่ียวข้องกับมติพรรคใดๆทั้งสิ้น เป็นควำมรู้สึกรับผิดชอบต่ออุดมกำรณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับอุดมกำรณ์ของพรรค จึงสำมำรถตอบสังคมได้ว่ำ ท ำไมตนจึงได้ลงชื่อในญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 272 ร่วมกับเพ่ือน ส.ส.ทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลจำก13พรรคกำรเมือง ด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้ 
1.ท ำตำมอุดมกำรณ์ของพรรคประชำธิปัตย์ ข้อ4 ที่ประกำศว่ำ “พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ และวิธีกำรแห่งเผด็จกำร 
ไม่ว่ำจะเป็นระบบและวิธีกำรของรัฐบำลใดๆ” 
2.ท ำตำมค ำประกำศของหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์คนปัจจุบัน ในกำรปรำศรัยหำเสียง เร่ืองประชำธิปไตยวิปริต กรณี
มำตรำ 272 บัญญัติให้ สมำชิกวุฒิสภำ 250 คนที่มำจำกกำรแต่งตั้งของประธำน คสช. สำมำรถโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี
ร่วมกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ที่มำจำกกำรเลือกตั้งจ ำนวน500คนได้ เป็นกำรสืบทอดอ ำนำจของคณะรัฐประหำร 
คสช. อย่ำงชัดเจน 
3.ท ำตำมควำมฝันของตัวเอง ที่มีมำตั้งแต่สมัยเป็นผู้น ำนักศึกษำ ได้ต่อสู้เรียกร้องให้ได้มำซึ่งกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยที่สมบูรณ์ จนบัดนี้ได้มำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ประเทศก็ยังไม่มีประชำธิปไตยที่แท้จริง จึง
จ ำเป็นต้องต่อสู้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ไม่เป็นประชำธิปไตยไตยให้เป็นประชำธิปไตยตำมแบบฉบับสำกล 

เพรำะฉะนั้นกำรลงชื่อในญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ในคร้ังนี้ เป็นควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้ำที่
กำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรคนหนึ่ง แม้ว่ำญัตติดังกล่ำวจะมีผู้ถอนชื่อออกไป จนท ำให้ญัตติไม่สมบูรณ์ เป็นอันตก
ไป แต่ก็รู้สึกภำคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงจุดยืนทำงกำรเมืองของตนเองต่อสังคม ไม่รู้สึกกังวลหรือเสียใจใดๆทั้งสิ้น เพรำะ
มั่นใจว่ำวันนี้ตนได้ท ำหน้ำที่อย่ำงดีที่สุดแล้ว อนำคตข้ำงหน้ำจะเป็นอย่ำงไร ก็เป็นหน้ำที่ของพ่ีน้องประชำชนคนไทยทุก
คน ที่เป็นเจ้ำของประเทศ จะต้องร่วมกันแก้ไข ผลักดันและจัดท ำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตยที่แท้จริงต่อไป 

 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/632608 
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พฤหัสบดีที่ 10 กันยำยน 2563 เวลำ 10.25 น. 

"เทพไท" ไม่เสียใจญัตติแก้ ม.272 แท้ง ภูมิใจได้สู้เพื่อประชาธิปไตย 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรลงชื่อในญัตติร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ว่ำ  เป็นกำรควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้ำที่กำรเป็นส.ส.คนหนึ่ง แม้ญัตติดังกล่ำวมีผู้ถอน
ชื่อออกไป จนท ำให้ญัตติไม่สมบูรณ์ และเป็นอันตกไป แต่ตนรู้สึกภำคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงจุดยืนทำงกำรเมืองของ
ตนเองต่อสังคม และไม่รู้สึกกังวลหรือเสียใจใดๆ เพรำะตนมั่นใจว่ำได้ท ำหน้ำที่อย่ำงดีที่สุดแล้ว  ส่วนอนำคตข้ำงหน้ำจะ
เป็นอย่ำงไร ก็เป็นหน้ำที่ของประชำชนคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้ำของประเทศ จะต้องร่วมกันแก้ไข ผลักดันและจัดท ำ
รัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตยที่แท้จริงต่อไป 
 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794499 
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10 ก.ย. 2563 10:55 น. 

"เทพไท" ลั่น ไม่เสียใจ "แท้ง"  
ญัตติหนุนแก้ รธน. ม.272 ยัน ท าตามฝันตัวเอง 

 
 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ยก 3 เหตุตอบสังคม ลงช่ือหนุนแก้ ม.272 ลั่น ไม่เสียใจญัตติแท้ง 
ภูมิใจ สู้ตามอุดมการณ์ ประชาธิปไตย  

วันที่ 10 ก.ย. นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรลงชื่อในญัตติร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ว่ำ ตนเป็น 1 ใน 99 คนที่ได้ลงชื่อในญัตตินี้ และเป็นควำมสมัครใจในกำรลงชื่อด้วย
ตนเอง โดยใช้เอกสิทธ์ิควำมเป็น ส.ส. และไม่เกี่ยวข้องกับมติพรรคใดๆ ทั้งสิ้น เป็นควำมรู้สึกรับผิดชอบต่ออุดมกำรณ์
ของตนเอง ที่สอดคล้องกับอุดมกำรณ์ของพรรค จึงสำมำรถตอบสังคมได้ว่ำ ท ำไมตนจึงได้ลงชื่อในญัตติร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ร่วมกับเพ่ือน ส.ส.ทั้งฝ่ำยค้ำน และรัฐบำลจำก 13 พรรคกำรเมือง ด้วยเหตุผล 3 ข้อ ดังนี้ คือ 
 1. ท ำตำมอุดมกำรณ์ของพรรคประชำธิปัตย์ ข้อ 4 ที่ประกำศว่ำ “พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ และวิธีกำรแห่งเผด็จกำร 
ไม่ว่ำจะเป็นระบบและวิธีกำรของรัฐบำลใดๆ” 
2. ท ำตำมค ำประกำศของหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์คนปัจจุบัน ในกำรปรำศรัยหำเสียง เร่ืองประชำธิปไตยวิปริต กรณี
มำตรำ 272 บัญญัติให้ สมำชิกวุฒิสภำ 250 คน ที่มำจำกกำรแต่งตั้งของประธำน คสช. สำมำรถโหวตเลือก
นำยกรัฐมนตรีร่วมกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ที่มำจำกกำรเลือกตั้งจ ำนวน 500 คนได้ เป็นกำรสืบทอดอ ำนำจของ
คณะรัฐประหำร คสช. อย่ำงชัดเจน และ 3. ท ำตำมควำมฝันของตัวเอง ที่มีมำตั้งแต่สมัยเป็นผู้น ำนักศึกษำ ได้ต่อสู้
เรียกร้องให้ได้มำซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่สมบูรณ์ จนบัดนี้ได้มำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ประเทศก็
ยังไม่มีประชำธิปไตยที่แท้จริง จึงจ ำเป็นต้องต่อสู้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ไม่เป็นประชำธิปไตยให้เป็นประชำธิปไตย
ตำมแบบฉบับสำกล 

“เพรำะฉะนั้นกำรลงชื่อในญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 272 ในคร้ังนี้ เป็นควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้ำที่
กำรเป็นส.ส.คนหนึ่ง แม้ว่ำญัตติดังกล่ำวจะมีผู้ถอนชื่อออกไป จนท ำให้ญัตติต้องตกไป แต่รู้สึกภำคภูมิใจ ที่ได้แสดงออก
ถึงจุดยืนทำงกำรเมืองของตนเองต่อสังคม ไม่กังวลหรือเสียใจใดๆ ทั้งสิ้น เพรำะมั่นใจว่ำ ได้ท ำหน้ำที่อย่ำงดีที่สุดแล้ว 
อนำคตข้ำงหน้ำจะเป็นอย่ำงไร ก็เป็นหน้ำที่ของพ่ีน้องประชำชนคนไทยทุกคน ที่เป็นเจ้ำของประเทศ จะต้องร่วมกัน
แก้ไข ผลักดันและจัดท ำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตยที่แท้จริงต่อไป” นำยเทพไท กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1927189 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4879099 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/517343 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1927189
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4879099
https://www.naewna.com/politic/517343
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10 กันยำยน 2563 10:04 น.   

"ศรีสุวรรณ" จ่อน ากลุ่มหาบเร่-แผงลอยทั่วกรุง ย่ืน นายกฯ จี้ปลดผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 

นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่  พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำเมื่อ 25 ก.ค.62 ที่ผ่ำนมำโดยเฉพำะกำรก ำหนดเร่ืองเร่งด่วนที่ต้อง
ด ำเนินกำร เพ่ือบรรเทำปัญหำและลดผลกระทบกับประชำชน และระบบเศรษฐกิจ เร่ืองแรกที่ต้องรีบเร่งด ำเนินกำรคือ 
กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน โดยลดข้อจ ำกัดในกำรประกอบอำชีพของคนไทย กำรทบทวนรูปแบบ
และมำตรฐำนหำบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำร
ริมถนน นั้น 

แม้ กทม.จะออกประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรก ำหนดพ้ืนที่ท ำกำรค้ำและกำรขำยหรือ
จ ำหน่ำยสินค้ำในที่สำธำรณะ ลงวันที่ 28 ม.ค.63 แล้วก็ตำม แต่ทว่ำเป็นประกำศที่มีเงื่อนไขท่ีบีบรัดจนไม่สำมำรถปฏิบัติ
ได้ และปรำกฏว่ำ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำฯที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งของคน กทม. ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว
กว่ำ 508 แห่งคงเหลือจุดที่ผ่อนผันให้ขำยได้เพียง 175 แห่งเท่ำนั้น ท ำให้เกิดผลกระทบต่อหำบเร่/แผงลอยมำกกว่ำ 
170,000 รำย ท ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค คนยำก คนจน ในระดับรำกหญ้ำ ที่ต้องเผชิญกับภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำใน
ยุตที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่ำงมำก เพรำะไม่มีศักยภำพที่เพียงพอที่จะไปซื้อหำอำหำรหรือสินค้ำใน
ซุปเปอร์มำเก็ต ห้ำงสะดวกซื้อ หรือคอนวีเนียนสโตร์ขนำดใหญ่ได้ หำบเร่/แผงลอยจึงที่ที่พึงที่ดีที่สุดของคนยำกคนจน 
คนท ำงำนระดับกลำงจนถึงล่ำงอยู่ในขณะนี้ 

กำรที่ กทม.ใช้มำตรกำรก ำจัดจุดผ่อนผันหรือยกเลิกมิให้มีหำบเร่/แผงลอยเป็นจ ำนวนมำกดังกล่ำว ท ำให้เกิด
กำรสูญเสียรำยได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐำนรำกไม่น้อยกว่ำ 67,728 ล้ำนบำทต่อปี และหำกจะพิจำรณำในกำร
ประกอบกำรค้ำหำบเร่/แผงลอยและสตรีทฟู๊ดสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศอย่ำงน้อย 675,162 ล้ำนบำทต่อปี กำร
ที่ กทม.ไม่ส่งเสริมอำชีพหำบเร่/แผงลอย ท ำให้ประเทศชำติเสียโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ หรือกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศหรือ GDP หลำยล้ำนล้ำนบำทเลยทีเดียว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200910/a236bfc476ea1e0d95de08d1336f924035af315920d48fdb1103029cb34ab7d3.jpg?itok=rHC8rmfX
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นอกจำกนั้น ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่ำ กำรที่ กทม.ฝ่ำฝืนนโยบำยของรัฐบำลโดยกำรยกเลิกจุดผ่อนผัน
ไปเป็นจ ำนวนมำกนั้น เป็นกำรเอื้อประโยชน์ให้แต่เฉพำะร้ำนสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงที่มีสำขำกระจำยอยู่ทั่วทุกตรอกซอก
ซอย ทั่วเมือง ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ด้วยหรือไม่ ทั้งๆที่ขณะนี้กลุ่มพ่อค้ำแม่ค้ำหำบเร่/แผงลอยได้มีกำรรวมตัวกันตั้ง
คณะกรรมกำรในกำรบริหำรเพ่ือจัดระเบียบแผงค้ำด้วยกันเอง เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำด ไม่กีด
ขวำงทำงเท้ำ ไม่ล้ ำผิวทำงจรำจร ไม่ขำยสินค้ำที่ผิดกฎหมำย ตำมเงื่อนไขของทำงรำชกำรแล้วก็ตำม 
สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำตัวแทนพ่อค้ำหำบเร่/แผงลอยทั่วพ้ืนที่ กทม. เดินทำงไปยื่นค ำร้องต่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เพ่ือขอให้สั่งปลดผู้ว่ำฯอัศวิน ขวัญเมือง ที่ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล และเร่งรีบ
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือหำบเร่/แผงลอยให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภำและให้เป็นไปตำม
นโยบำยของ ศบค.เศรษฐกิจต่อไปด้วย โดยจะไปยื่นในวันศุกร์ที่ 11 ก.ย.63 เวลำ 10.00 น. ณ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนฯ 
ท ำเนียบรัฐบำล นำยศรีสุวรรณ กล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/181226 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/181226
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วันท่ี 10 กันยำยน 2563 - 09:58 น. 

ศรีสุวรรณจ่อน ากลุ่มหาบเร่-แผงลอยทั่วกรุงย่ืนนายกฯ จี้ปลดผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 

วันที่ 10 กันยำยน นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำเมื่อ 25 กรกฎำคม 2562 โดยเฉพำะเร่ืองเร่งด่วนที่
ต้องด ำเนินกำร เพ่ือบรรเทำปัญหำและลดผลกระทบกับประชำชน และระบบเศรษฐกิจ เร่ืองกำรแก้ไขปัญหำในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน โดยลดข้อจ ำกัดในกำรประกอบอำชีพของคนไทย กำรทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผง
ลอยในเขต กทม.และปริมณฑล เพ่ือคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน 
นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำแม้ว่ำ กทม.จะออกประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรก ำหนดพ้ืนที่ท ำ
กำรค้ำและกำรขำยหรือจ ำหน่ำยสินค้ำในที่สำธำรณะ ลงวันที่ 28 มกรำคม 2563 แล้ว แต่เป็นประกำศที่มีเงื่อนไขไม่
สำมำรถปฏิบัติได้ และปรำกฏว่ำ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำฯที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งของคน กทม. ได้ยกเลิกจุด
ผ่อนผันไปแล้วกว่ำ 508 แห่งคงเหลือจุดที่ผ่อนผันให้ขำยได้เพียง 175 แห่ง ท ำให้เกิดผลกระทบต่อหำบเร่แผงลอย
มำกกว่ำ 170,000 รำย ท ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค คนจนในระดับรำกหญ้ำ ที่ต้องเผชิญกับภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำใน
ยุตที่มีกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เพรำะไม่มีศักยภำพที่เพียงพอที่จะไปซื้อหำอำหำรหรือสินค้ำในซุปเปอร์มำเก็ต ห้ำง
สะดวกซื้อ หรือคอนวีเนียนสโตร์ขนำดใหญ่ได้ หำบเร่แผงลอยจึงที่ที่พึงที่ดีที่สุดของคนยำกคนจน คนท ำงำนระดับกลำง
จนถึงล่ำงในขณะนี้ 

“กำรที่ กทม.ใช้มำตรกำรก ำจัดจุดผ่อนผันหรือยกเลิกไม่ให้มีหำบเร่ แผงลอยจ ำนวนมำก ท ำให้เกิดกำรสูญเสีย
รำยได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐำนรำกไม่น้อยกว่ำ 67,728 ล้ำนบำทต่อปี และหำกจะพิจำรณำในกำรประกอบ
กำรค้ำหำบเร่แผงลอยและสตรีทฟู๊ดสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศอย่ำงน้อย 675,162 ล้ำนบำทต่อปี กำรที่ กทม.ไม่
ส่งเสริมอำชีพหำบเร่แผงลอย ท ำให้ประเทศชำติเสียโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ หรือกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศหรือจีดีพี นอกจำกนั้นกำรที่ กทม.ฝ่ำฝืนนโยบำยของรัฐบำลโดยกำรยกเลิกจุดผ่อนผันไปเป็นจ ำนวนมำก 
เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้เฉพำะร้ำนสะดวกซ้ือ 24 ชั่วโมงท่ีมีสำขำกระจำยทั่วเมืองด้วยหรือไม่ ทั้งท่ีกลุ่มพ่อค้ำแม่ค้ำหำบ
เร่แผงลอยมีกำรรวมตัวตั้งคณะกรรมกำรในกำรบริหำรเพ่ือจัดระเบียบแผงค้ำด้วยกันเอง เพ่ือควำมเป็นระเบียบ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%931-1.jpg
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เรียบร้อยและสะอำด ไม่กีดขวำงทำงเท้ำ ไม่ล้ ำผิวทำงจรำจร ไม่ขำยสินค้ำที่ผิดกฎหมำย ตำมเงื่อนไขของทำงรำชกำร”
นำยศรีสุวรรณกล่ำว 

นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ สมำคมฯจะน ำตัวแทนพ่อค้ำหำบเร่ แผงลอยทั่วพ้ืนที่ กทม. เดินทำงไปยื่นค ำร้องถึง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำในวันที่ 11 กันยำยนที่ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนฯ ท ำเนียบรัฐบำล เพ่ือขอให้สั่งปลดผู้ว่ำฯอัศวิน 
ขวัญเมือง ที่ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล และขอให้นำยกรัฐมนตรีเร่งด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือหำบเร่แผงลอย
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2341876 
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 'ศรีสุวรรณ' จ่อน ากลุม่หาบเร่-แผงลอยท่ัวกรุงร้องนายกฯ ปลดผู้วา่ฯ กทม. ยกเลิกจดุผ่อน
ผันเอื้อทุนใหญ่ 
 

 
 

10 ก.ย.63 - นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำเมื่อ 25 ก.ค.62 ที่ผ่ำนมำโดยเฉพำะกำรก ำหนดเร่ือง
เร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร เพ่ือบรรเทำปัญหำและลดผลกระทบกับประชำชน และระบบเศรษฐกิจ เร่ืองแรกที่ต้องรีบเร่ง
ด ำเนินกำรคือ กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน โดยลดข้อจ ำกัดในกำรประกอบอำชีพของคนไทย กำร
ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวง
แห่งร้ำนอำหำรริมถนน นั้น 

แม้ กทม.จะออกประกำศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรก ำหนดพ้ืนที่ท ำกำรค้ำและกำรขำยหรือ
จ ำหน่ำยสินค้ำในที่สำธำรณะ ลงวันที่ 28 ม.ค.63 แล้วก็ตำม แต่ทว่ำเป็นประกำศที่มีเงื่อนไขท่ีบีบรัดจนไม่สำมำรถปฏิบัติ
ได้ และปรำกฏว่ำ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำฯที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งของคน กทม. ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว
กว่ำ 508 แห่งคงเหลือจุดที่ผ่อนผันให้ขำยได้เพียง 175 แห่งเท่ำนั้น ท ำให้เกิดผลกระทบต่อหำบเร่/แผงลอยมำกกว่ำ 
170,000 รำย ท ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค คนยำก คนจน ในระดับรำกหญ้ำ ที่ต้องเผชิญกับภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำใน
ยุตที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่ำงมำก เพรำะไม่มีศักยภำพที่เพียงพอที่จะไปซื้อหำอำหำรหรือสินค้ำใน
ซุปเปอร์มำเก็ต ห้ำงสะดวกซื้อ หรือคอนวีเนียนสโตร์ขนำดใหญ่ได้ หำบเร่/แผงลอยจึงที่ที่พึงที่ดีที่สุดของคนยำกคนจน 
คนท ำงำนระดับกลำงจนถึงล่ำงอยู่ในขณะนี้ 

กำรที่ กทม.ใช้มำตรกำรก ำจัดจุดผ่อนผันหรือยกเลิกมิให้มีหำบเร่/แผงลอยเป็นจ ำนวนมำกดังกล่ำว ท ำให้เกิด
กำรสูญเสียรำยได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐำนรำกไม่น้อยกว่ำ 67,728 ล้ำนบำทต่อปี และหำกจะพิจำรณำในกำร
ประกอบกำรค้ำหำบเร่/แผงลอยและสตรีทฟู๊ดสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศอย่ำงน้อย 675,162 ล้ำนบำทต่อปี กำร
ที่ กทม.ไม่ส่งเสริมอำชีพหำบเร่/แผงลอย ท ำให้ประเทศชำติเสียโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ หรือกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศหรือ GDP หลำยล้ำนล้ำนบำทเลยทีเดียว 
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นอกจำกนั้น ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่ำ กำรที่ กทม.ฝ่ำฝืนนโยบำยของรัฐบำลโดยกำรยกเลิกจุดผ่อนผัน
ไปเป็นจ ำนวนมำกนั้น เป็นกำรเอื้อประโยชน์ให้แต่เฉพำะร้ำนสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงที่มีสำขำกระจำยอยู่ทั่วทุกตรอกซอก
ซอย ทั่วเมือง ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ด้วยหรือไม่ ทั้งๆที่ขณะนี้กลุ่มพ่อค้ำแม่ค้ำหำบเร่/แผงลอยได้มีกำรรวมตัวกันตั้ง
คณะกรรมกำรในกำรบริหำรเพ่ือจัดระเบียบแผงค้ำด้วยกันเอง เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอำด ไม่กีด
ขวำงทำงเท้ำ ไม่ล้ ำผิวทำงจรำจร ไม่ขำยสินค้ำที่ผิดกฎหมำย ตำมเงื่อนไขของทำงรำชกำรแล้วก็ตำม 
"สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำตัวแทนพ่อค้ำหำบเร่/แผงลอยทั่วพ้ืนที่ กทม. เดินทำงไปยื่นค ำร้องต่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เพ่ือขอให้สั่งปลดผู้ว่ำฯอัศวิน ขวัญเมือง ที่ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล และเร่งรีบ
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือหำบเร่/แผงลอยให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภำและให้เป็นไปตำม
นโยบำยของ ศบค. เศรษฐกิจต่อไปด้วย โดยจะไปยื่นในวันศุกร์ที่ 11 ก.ย.63 เวลำ 10.00 น. ณ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนฯ 
ท ำเนียบรัฐบำล" นำยศรีสุวรรณ กล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77014 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897205 
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เกาะขบวน ‘ก้าวไกล’ หวังเก็บแต้มนอกสภา 
 

 
 

ม็อบนอกสภาก าลังแรง อย่าแปลกใจว่าท าไมนักเลือกตั้งจมูกไวออกมากเกาะขบวน 'ก้าวไกล' 
 “ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา 159 เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 
วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา”  

ข้อควำมข้ำงต้นเป็นบทบัญญัติมำตรำ 272 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นหนึ่งเงื่อนปมส ำคัญที่ถูกหยิบยกมำเป็น
เงื่อนไขในกำรปลุกระดมมวลชน โดยเฉพำะกำรชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษำในวันที่19ก.ย.นี้ ที่มีกำรชูแคมเปญในกำร
เดินหน้ำล้ำงมรดกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.)และรัฐบำล ด้วยกำร“ปิดสวิตซ์ส.ว.” 

สอดรับกับท่ำทีจำกฟำกฝั่งกำรเมืองทั้งในส่วนของส.ว.ก่อนหน้ำนี้ที่เร่ิมมองทำงลมออกจนน ำมำสู่กำรประกำศ
พร้อม “ทุบหม้อข้าว” ด้วยกำรยอมทิ้งอ ำนำจในกำรเลือกนำยกรัฐมนตรีอย่ำงสิ้นเชิง เพ่ือลดควำมขัดแย้ง   ไม่ต่ำงจำก
ฟำกฝั่งกำรเมืองทั้ง “พรรคก้าวไกล” ซึ่งประกำศแยกทำงกับ “พรรคเพื่อไทย” ไปจับมือ “16ส.ส.ประชาธิปัตย์”  น ำ
โดย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ,เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช , พนิช วิกิตเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ซึ่ง
เป็นขั้วตรงข้ำมกับ ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์’ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ได้ประกำศตั้งตนเป็น “กบฎปชป.” ร่วมลงชื่อ
กับญัตติพรรคก้ำวไกลเสนอร่ำงแก้ไขมำตรำ272 ทั้งๆที่ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์กลุ่มนี้ยังมีหมวกในฐำนะเป็นส.ส.พรรค
ร่วมรัฐบำลสวมอีกใบ แต่กลับไม่เห็นด้วยกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำลที่เสนอให้มีกำรตั้งสภำร่ำง
รัฐธรรมนูญ 
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อีกหนึ่งเซอร์ไพร์สที่ปรำกฏให้เห็นในร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้ำวไกล คือ กำรเข้ำมำร่วมลงชื่อของส.ส.
พรรคภูมิใจไทยอย่ำง “เสี่ยโต้ง” นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ ซึ่งเคยฝำกแผลเป็นให้กับพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ มำแล้วด้วยกำรประกำศ ‘งดออกเสียง’ เมื่อคร้ังรัฐสภำลงมติเลือกนำยกฯ 

คร้ังนี้มีรำยงำนว่ำ ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ถึงกับลมออกหูไม่น้อย เพรำะเป็นอีกคร่ึงที่
แหวกม่ำนประเพณีของพรรค แต่ท ำอะไรมำกไม่ได้ เพรำะปฏิเสธไม่ได้กระแสกดดันนอกสภำเร่ืองปิดสวิตซ์ส.ว.ก ำลังแรง 
หำกขืนไปหักดิบกับส.ส.ตัวเอง มีหวังเสียคะแนนจำกคนรุ่นใหม่ไม่น้อย 

ขณะที่ เกมของพรรคประชำธิปัตย์ โดยเฉพำะในกลุ่มของกบฏที่ล้วนแต่เป็นกลุ่ม ‘คนไม่รักจุรินทร์’ จะว่ำไป
แล้วก็เหมือนกับกำรเล่นกำรเมืองหลำยหน้ำเช่นกัน เพรำะรู้ดีว่ำกำรไปร่วมกับฝ่ำยค้ำนอย่ำง ‘พรรคก้ำวไกล’ ในเร่ือง
ส ำคัญทำงกำรเมือง ย่อมผิดมำรยำททำงกำรเมือง แต่ก็ประเมินว่ำหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์เองก็ไม่กล้ำเข้ำมำสั่งกำร
มำก เนื่องจำกก็รู้ทิศทำงลมดีว่ำนอกสภำก ำลังจ้องมองอยู่ เรียกได้ว่ำตกที่นั่งล ำบำกพูดไม่ออกเหมือนกับหัวหน้ำพรรค
ภูมิใจไทย 

นอกเหนือไปจำกนี้ บรรดำกบฏประชำธิปัตย์ยังมองหมำกเกมนี้ออกมำว่ำถึงที่สุดแล้ว ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
พรรคก้ำวไกลคงยำกที่จะผ่ำนสภำไปได้ แต่อย่ำงน้อยกำรเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในอุดมกำรณ์องพรรคก้ำวไกลที่มีนักศึกษำ
เป็นฐำนมวลชน ย่อมท ำให้พรรคประชำธิปัตย์ไม่ได้ตกขบวนรถไฟปลดแอกนักศึกษำด้วย 

สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในภาวะที่ไม่มีความแน่นอน แม้การรัฐประหารจะเป็นไปได้ยาก แต่ส าหรับการ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นเรื่องที่เปราะบางและพร้อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยเฉพาะหลังจากรัฐสภาผ่าน
งบประมาณหรือภายหลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านสภา จึงอย่าได้แปลกใจว่าท าไมบรรดานักการเมืองจมูกไวหลาย
คนถึงอยากขึ้นขบวนรถไฟไปกับนักศึกษาครั้งนี้ 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15555?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 
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ขยายแผลใหญ่กลางสภา โหมโรงก่อนแตกหัก 19 ก.ย. 
 

 
 

สถำนกำรณ์กลุ่มขับไล่รัฐบำลทั้งในและนอกสภำ ต่ำงมีสภำพ 'น้ ำพ่ึงเรือเสือเพ่ิงป่ำ' 
กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรช่วงเดือนก.ย. นับเป็นหมุดหมำยส ำคัญทำงกำรเมือง เพรำะสภำฯมีวำระร้อนหลำย

เร่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับวำระที่เพ่ิงผ่ำนไปอย่ำงกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปโดยไม่ลงมติตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 152 
ตลอดกำรอภิปรำยประมำณ 15 ชั่วโมง ฝ่ำยค้ำนพุ่งเป้ำไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม 
เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่สร้ำงปมปัญหำ ทั้ง เศรษฐกิจ และ กำรเมือง ระดับวิกฤติประเทศ แม้กำรอภิปรำยคร้ังนี้
จะไม่มีกำรลงมติ ซึ่งไม่ได้มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง แต่ด้ำนหนึ่งกำรอภิปรำยของฝ่ำยค้ำนก็ช่วยให้กระแสม็อบ
นอกสภำที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.ได้รับควำมสนใจขึ้นมำอย่ำงมีนัยส ำคัญ  เรียกได้ว่ำเป็นควำมประสงค์ให้กลุ่มนอกสภำ
หยิบเอำประเด็นในสภำไปขยำยผลนอกสภำ 
ส าหรับประเด็นหลักที่มีการอภิปรายในสภาและมีผลต่อการเมืองในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1.การบริหารราชการแผ่นดินในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำฝ่ำยค้ำนเอำอำรมณ์ของสังคมมำประเด็น เช่น กำร
ก่อหนี้ กำรใช้งบประมำณหมดไปกับกำรซื้อเรือด ำน้ ำ ทั้งๆที่รัฐบำลควรเอำเงินภำษีของประชำชนไปช่วยประชำชนในเร่ือง
เศรษฐกิจ แต่กลับมำใช้ในรำชกำรทหำร ท่ำมกลำงควำมขับข้องใขของคนจ ำนวมำก 
2.ปัญหาการเมืองท่ีไม่เคยได้รับการแก้ไข ฝ่ำยค้ำนพยำยำมพุ่งเป้ำไปยังท่ำทีของรัฐบำลที่ไม่พยำยำมแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้งทำงกำรเมือง แม้ว่ำส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลจะร่วมกันเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือลดแรงกดดัน แต่ก็เหมือนเป็นเพียง
กำรซื้อเวลำเท่ำนั้น เนื่องจำกในร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำลนั้นไม่ได้มีกำรแก้ไขปัญหำที่ต้นตออย่ำงอ ำนำจ
หน้ำที่ของวุฒิสภำ 

อีกทั้ง ยังมีกระบวนกำรกดดันให้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลบำงคนที่ไปลงชื่อสนับสนุนกำรปิดสวิตซ์ส.ว.ของพรรคก้ำวไกล 
ถอนชื่อจนท ำให้ญัตติของพรรคก้ำวไกลล่ม แต่ยังดีที่พรรคเพ่ือไทยกลับล ำที่เห็นด้วยกับกำรปิดสวิตซ์ส.ว.และเตรียมเสนอร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม ซึ่งยังพอท ำให้ภำรกิจปิดสวิตซ์ส.ว.ได้ไปต่อ    ด้วยเหตุนี้จึงน ำมำสู่กำรที่ฝ่ำยค้ำนเรียกร้องกลำง
สภำให้นำยกฯลำออกจำกต ำแหน่ง ซึ่งสอดรับกับท่ำทีของม็อบนอกสภำที่ไม่ต้องกำรเห็นพล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในถนนกำรเมือง
อีก 
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ฝ่ำยค้ำนรู้ดีเสียงที่มีในมือเพียง 200 เสียงโดยประมำณ ไม่อำจพอที่ท ำให้น๊อครัฐบำลกลำงสภำได้ ฉันใดฉันนั้นกลุ่ม
นอกสภำก็ไม่สำมำรถใช้แต่เพียงเสียงของตนเองเพ่ือเอำชนะรัฐบำลได้เช่นกัน แต่จ ำเป็นต้องให้ฝ่ำยค้ำนพยำยำมจุดประเด็น
และกระแสในสภำ เพ่ือให้กลุ่มกำรเมืองนอกสภำน ำมำขยำยผลกดดันรัฐบำล 
ประเด็นส ำคัญที่ ฝ่ำยค้ำนหวังผล “จุดไฟให้ติด” และ เกิดกระแสม็อบนอกสภำฯ “ลำมต่อ” จนเป็นกระแสที่ “รัฐบำล” ไม่
อำจต้ำนทำนเพรำะ “กระแสสังคม” อำจเป็นวิถีทำงเดียว ที่พอจะเปลี่ยนขั้วอ ำนำจได้ 
 

อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15594?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/15594?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15594?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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'ก้าวไกล-กบฎ ปชป.' หักเหลี่ยมปิดสวิทต์ ส.ว. 
 

 

 
“ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา 159 . 
เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่
เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา”  

บทบัญญัติมำตรำ 272 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นหนึ่งเงื่อนปมส ำคัญที่ถูกหยิบยกมำเป็นเงื่อนไขในกำรปลุก
ระดมมวลชน โดยเฉพำะกำรชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษำในวันที่19ก.ย.นี้ ที่มีกำรชูแคมเปญในกำรเดินหน้ำล้ำงมรดก
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.)และรัฐบำล ด้วยกำร“ปิดสวิตซ์ส.ว.” 

สอดรับกับท่ำทีจำกฟำกฝั่งกำรเมืองทั้งในส่วนของส.ว.ก่อนหน้ำนี้มีกำรตั้งกลุ่ม “60ส.ว.อิสระ” พร้อมประกำศ
พร้อม “ทุบหม้อข้าว” ด้วยกำร“หั่นอ านาจ”กำรโหวตนำยกรัฐมนตรีตำมที่ระบุไว้ โดยผ่ำนกลไกกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นรำยมำตรำ  

 ไม่ต่ำงจำกฟำกฝั่งกำรเมืองทั้ง “พรรคก้าวไกล” ซึ่งประกำศแยกทำงกับ “พรรคเพื่อไทย” ไปจับมือ “16ส.ส.
ประชาธิปัตย์”  อำทิ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ,เทพไท เสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมรำช , พนิช วิกิตเศรษฐ ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ ที่ตั้งตนเป็น “กบฎปชป.” ร่วมลงชื่อกับญัตติพรรคก้ำวไกลเสนอร่ำงแก้ไขมำตรำ272 แยกทำงกับ “กลุ่ม
ส.ส.” ที่ร่วมลงชื่อในญัตติที่รัฐบำลเสนอโดยชูประเด็นตั้งส.ส.ร.200 คน เพ่ือสะเดำะกุญแจในมำตรำ256 

นอกเหนือปชป.ที่ร่วมลงชื่อกับญัตติพรรคก้ำวไกล ยังเสียงจำกพรรคร่วมรัฐบำล โดยเฉพำะ“เสี่ยโต้ง” นายสิริ
พงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ 1เสียงจำกภูมิใจไทย ซึ่งเคยเป็นส.ส.ฝั่งรัฐบำลเพียงหนึ่งเดียวที่ลงมติ“งดออก
เสียง”เมื่อครั้งลงมติ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกนรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลในเรื่องค ำมั่นสัญญำที่จะ
เลือก “หัวหน้าหนู”อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนำยกฯ เพียงคนเดียว 
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ในส่วนของปชป.นั้นกำรเลือกเดินเกมเช่นนี้ ไม่ต่ำงอะไรกับกำร  “เล่นสองหน้า”เพ่ือเก็บแต้มทั้งจำกมวลชน
ตำมที่เคยประกำศไว้ในสมัยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะเป็นหัวหน้ำพรรค ว่ำ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ”  ด้วย3เหตุผลคือ 1.
ทิศทำงพัฒนำไม่ชัดเจน 2.กำรปรำบโกงยังมีช่องโหว่ และ 3. ที่มำ สว. เป็นประเด็นขัดแย้งในอนำคต 
ขณะเดียวกันกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำปชป.ชูเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบำยพรรคและเป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรร่วมรัฐบำล
กับพรรคพลังประชำรัฐ ครั้นจะแยกทำงกัน ณ เวลำนี้ ก็ยังไม่ถึงเวลำ  
เม่ือพลังประชารัฐและรัฐบาลไม่เอาด้วยเรื่องปิดสวิตซ์ส.ว. จึงไม่แปลกที่กลุ่มส.ส.ปชป.กลุ่มนี้จะเลือกที่จะ “หัก
เหลี่ยม” แล้วหันมาร่วมลงช่ือในญัตติของพรรคก้าวไกลแทน!! 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897000?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897000?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897000?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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เดียวดาย !? 

 
 

การต่อสู้กับ "รัฐบาล" ภายใต้การน าของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ของ "พรรคก้าวไกล" ที่รับไม้ต่อจาก "พรรคอนาคตใหม่" ในโมงยามนี้ ดูจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดาย 
หรือราบรื่น อย่างท่ีหวัง ! 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรต่อสู้ทั้งในเวทีสภำผู้แทนรำษฎร ด้วยกำรใช้เกมแก้รัฐธรรมนูญ ไปจนถึงกำรเปิดเวทีอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ ทั้งตัวนำยกฯประยุทธ์ และรัฐบำล ควบคู่ไปกับกำรประสำนมือ "กลุ่มกำรเมืองภำคประชำชน" ปลุ กระดม
มวลชน ทั้งประชำชน ไปจนถึงนักเรียน นักศึกษำ แม้หลำยคร้ังหลำยครำว แกนน ำทั้งจำกคณะก้ำวหน้ำ และพรรคก้ำว
ไกล จะออกมำปฏิเสธว่ำไม่ได้อยู่เบื้องหลัง กำรชุมนุมก็ตำม แต่สิ่งที่เห็นคือกำรที่บรรดำส.ส.ของพรรคก้ำวไกล และแกน
น ำคณะก้ำวหน้ำ ไปร่วมกิจกรรมชุมนุมขับไล่รัฐบำล ทั้งที่หน้ำกระทรวงศึกษำธิกำร ที่น ำหน้ำโดยกลุ่มนักเรียน ไปจนถึง
กำรไปช่วยประกันตัวแกนน ำที่ถูกจับ มำแล้วหลำยต่อหลำยคร้ัง 

วำระส ำคัญที่พรรคก้ำวไกล ต้องกำรผลักดัน ซึ่งถือเป็น "เป้ำหมำยหลัก" ที่จะต้องเดินหน้ำให้บรรลุผล นั่ นคือ
กำร "ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่" ไม่ใช่แค่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น อีกทั้งยังต้องกำร "ปิดสวิตซ์สว." ก่อนวันประชุมสภำฯ
เพ่ือพิจำรณำญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ รัฐบำล พบว่ำบรรยำกำศของพรรคก้ำวไกลเต็มไปด้วยควำมชื่นมื่น ด้วยเหตุที่งำน
นี้ได้ "กลุ่มกบฎ" ส.ส.จำกพรรคประชำธิปัตย์ มำร่วมลงชื่อในญัตติขอแก้ไขร่ำง รัฐธรรมนูญ ขอแก้ไขมำตรำ 272 ของ
พรรคก้ำวไกลที่ยื่นต่อสภำผู้แทนรำษฎร 

ภำพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ก.ย. คือกำรที่ สำทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชำธิปัตย์ และเพ่ือนสมำชิก
ในกลุ่ม ร่วมยื่นรำยชื่อกับ "พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์" ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ต่อ "ชวน หลีกภัย" ประธำนสภำฯ ใน
ฐำนะประธำนรัฐสภำ โดยเป็นกำรรวบรวมรำยชื่อ "99 ส.ส."จำก 13พรรคกำรเมือง ที่น่ำสนใจคือกำรที่ในรำยชื่อ 99 คน
นั้น ยังมีควำมซับซ้อนกันในควำมขัดแย้ง แฝงเข้ำไปด้วยในครำวเดียวกัน เมื่อมีชื่อ ของพรรคร่วมรัฐบำล อย่ำงพรรค
ภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์ แต่กลับไม่มีชื่อของพรรคเพ่ือไทย ทั้งท่ีเป็นฝ่ำยค้ำนเหมือนกัน ! 

แต่แล้ว ในวันที่ 9 ก.ย.ก็เกิดรำยกำรพลิกผัน เมื่อมีกำร "ถอนชื่อ" ออกจำกญัตติ ไม่ร่วมขบวนไปกับพรรคก้ำว
ไกล อย่ำง "สุรทิน พิจำรณ์" ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปไตยใหม่ ยอมรับกับสื่อว่ำ วิปรัฐบำลมำขอร้องให้ถอนชื่อ
ออกเพ่ือควำมเป็นเอกภำพของรัฐบำล 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200909/bc1fa95417201b96e7fe171b249b3839a7977beea42acb2e6a018978076038ae.jpg?itok=mTuq4Nzr
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"เมื่อพิจำรณำแล้วโดยมำรยำทกำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกันจึงถอนชื่อให้ โดยยื่นหนังสือขอถอนชื่อไปยัง
สภำผู้แทนรำษฎรเรียบร้อยแล้ว เมื่อเช้ำวันที่ 9 ก.ย. ส่วนที่กำรไปลงชื่อในญัตติขอแก้ไขมำตรำ 272 ร่วมกับพรรคก้ำว
ไกลนั้น เป็นกำรลงชื่อไว้นำนแล้ว"  

เช่นเดียวกับพรรคประชำธิปัตย์บำงส่วนได้ทยอยถอนชื่อออกจำกญัตติร้อนๆ ด้วยเช่นกัน โดยมีรำยงำนว่ำโดน 
"แกนน ำพรรค"กดดัน เพรำะต้องกำรให้เกิดเอกภำพ และยังถือเป็นมำรยำทของพรรคร่วมรัฐบำล กับพรรคพลังประชำ
รัฐ 

สิ่งที่เกิดขึ้นก ำลังสะท้อนให้พรรคก้ำวไกล ได้เห็นแล้วว่ำแท้จริงแล้วในเกมกำรต่อสู้ บนสังเวียนกำรเมืองนั้น 
หนึ่งบวกหนึ่ง อำจไม่ได้ผลลัพธ์เท่ำกับสอง เป็นไปตำมสูตรคณิตศำสตร์ ไปเสียทั้งหมด โปรดอย่ำลืม "ตัวแปร" ที่
นอกเหนือกำรควบคุม ที่อำจท ำให้ เกิดกำรพลิกล็อค ในนำทีสุดท้ำยได้เสมอ !! 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/181113 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/181113


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

57 

 

  
10 ก.ย. 2563 02:03    

แก้รัฐธรรมนูญหมื่นล้าน แลกอ านาจนักการเมือง-คุ้มค่า!? 

 
 
เมืองไทย 360 องศา 
เชื่อว่าหลายคนที่พอได้เห็นตัวเลขที่ต้องจ่ายราคาแพงกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่บรรดานักการเมืองก าลัง
เดินเครื่องกันอย่างเต็มที่ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นประชาธิปไตยและปิดทางการสืบทอดอ านาจเผด็จการ โดยเม่ือได้
พิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ระบุว่า หากเป็นการแก้ไขในแบบให้มีการยกร่างใหม่ นั่นคือ การแก้ไขมาตรา 
256 เพื่อน าไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือหากแก้ไขในหมวดส าคัญ จะต้องผ่านขั้นตอนการลง
ประชามติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องท าอย่างน้อยสองครั้งๆ ละไม่ต่ ากว่า 5 พันล้านบาท นี่ยังไม่นับค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ส.ร.ทั่วประเทศอีก ไม่น้อยกว่า 5 พันล้าน รวมแล้วน่าจะต้องใช้งบประมาณ 15,000 
ล้านบาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันล้านบาท) หรืออย่างต่ าแล้วย่อมไม่หนีหนึ่งหม่ืนล้านบาทแน่นอน 

แต่บำงคนบอกว่ำเพ่ือประชำธิปไตย และกำรป้องกันกำรสืบทอดอ ำนำจของเผด็จกำรเสียเท่ำไหร่ก็คุ้มค่ำ อีกทั้ง
ยังอ้ำงว่ำเป็นกำรกระจำยรำยได้เสียอีก โดยทำงกูรูด้ำนกฎหมำยบอกว่ำ กำรท ำประชำมติจะต้องเกิดขึ้นไม่ต่ ำกว่ำสอง
คร้ัง หรือ 3 คร้ัง นั่นคือ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ให้ตั้ง ส.ส.ร.ไม่ได้จบที่ผลโหวตของรัฐสภำ แต่ตำม
กระบวนกำรต้องไปให้ประชำชนตัดสินใจโดยตรง (ประชำมติ) 

คร้ังที่หนึ่งประชำมติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม มำตรำ 256 คร้ังที่ 2 เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ส.ส.ร.และคร้ังที่ 3 
ประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ ส.ส.ร. หำกว่ำกันส ำหรับร่ำงแก้ไขของพรรคเพ่ือไทย แต่หำกใช้ฉบับร่ำงแก้ไขของพรรค
ร่วมรัฐบำลอำจจะมีกำรท ำประชำมติแค่สองคร้ังก็ได้ 

อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้ส ำหรับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เวลำนี้เชื่อว่ำ น่ำจะมีแนวโน้มไป
ทำงกำรแก้ไข มำตรำ 256 ที่จะน ำไปสู่กำรตั้ง ส.ส.ร.เพ่ือมำยกร่ำงใหม่ทั้งฉบับ โดยเป็นร่ำงที่เสนอพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
และร่ำงญัตติด่วนของพรรคร่วมรัฐบำล และก ำหนดให้มีกำรอภิปรำยก่อนลงมติ ในวำระแรกกันในวันที่ 23-24 กันยำยน
นี้ 

แม้ว่ำล่ำสุดยังมีร่ำงแก้ไขในแบบรำยมำตรำ โดยเฉพำะกำรแก้ไขที่มุ่งเน้นใน มำตรำ 272 ที่เกี่ยวกับกำรลด
อ ำนำจของ ส.ว.ในกำรร่วมโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี โดยอ้ำงว่ำเป็นกำรสืบทอดอ ำนำจเผด็จกำร ซึ่งในร่ำงของ ส.ส.ฝ่ำย
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ค้ำนกับ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลจ ำนวน 13 พรรค ที่ก่อนหน้ำนี้ รวบรวมเสียงได้ 99 เสียง แต่ในที่สุดแล้วมี ส.ส.จำกพรรค
ฝ่ำยรัฐบำลบำงคนถอนชื่อออกมำแล้ว ท ำให้มีเสียงไม่พอหนึ่งในห้ำ ของจ ำนวน ส.ส.คือ 98 รำย ต้องแท้งไปโดยปริยำย 
ท ำให้ยังเหลือร่ำงแก้ไขแบบรำยมำตรำของพรรคเพ่ือไทยที่ระบุว่ำ จะมีกำรเสนอเพ่ิมเติมเข้ ำมำในภำยหลัง โดยใน
จ ำนวนที่บอกว่ำจะเสนอแก้ไข 4 ประเด็น ก็มีเร่ืองกำรแก้ไข มำตรำ 272 รวมไปถึงเร่ืองกำรแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงวิธีกำร
เลือกตั้งแบบใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ในแบบเดียวกับที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่จนถึงวันที่ 9 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ
พรรคเพ่ือไทย ยังไม่ได้ยื่นญัตติแก้ไขในแบบรำยมำตรำเข้ำมำแต่อย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ดี เมื่อมำพิจำรณำถึงเร่ืองกำรท ำประชำมติ ที่แม้ว่ำในเวลำนี้ยังไม่มีกฎหมำยรองรับ แต่เมื่อวันที่ 8 
กันยำยน ที่ผ่ำนมำ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเสนอแล้ว (กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเงิน) ซึ่งยังต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำต่อไป ซึ่งเชื่อว่ำหำกทุกฝ่ำยเห็นว่ำจ ำเป็นก็คงเร่งพิจำรณำอย่ำง
รวดเร็ว 

ดังนั้น เมื่อพิจำรณำเร่ืองกำรท ำประชำมติ ซึ่งก็ต้องมีเร่ืองเงินเข้ำมำเกี่ยวข้อง ก็อย่ำงที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ำ 
ต้องใช้เงินไม่ต่ ำกว่ำคร้ังละ 4-5 พันล้ำนบำท หำกต้องท ำประชำมติไม่ต่ ำกว่ำสองคร้ัง ก็ต้องไม่ต่ ำกว่ำหมื่นล้ำนบำท ถึง 
15,000 ล้ำนบำท ถือว่ำมีจ ำนวนไม่ใช่น้อย ยิ่งในสถำนกำรณ์โรคระบำดของเชื้อโควิด-19 ท่ำมกลำงวิกฤตเศรษฐกิจแบบ
นี้มันก็ท ำให้หลำยคนเร่ิมคิดมำกเหมือนกัน 

อีกท้ังหลำยคนยังเชื่อว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในคร้ังนี้เป็นกำรแก้ไขเพ่ือกำรแย่งชิงอ ำนำจของพวกนักกำรเมือง
เท่ำนั้น หรือเพียงเพ่ือต้องกำรขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และคณะให้พ้นไปจำกอ ำนำจเท่ำนั้น และไม่มี
ประชำธิปไตยที่เกิดขึ้นจริง เพรำะเชื่อว่ำเมื่อมีกำรเลือกตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมำก็จะมีกำรกล่ำวหำว่ำเป็นคนของนักกำรเมือง 
ของพรรคกำรเมือง ถูกครอบง ำอะไรประมำณนั้น 

อย่างไรก็ดี เชื่อว่า นาทีนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญคงต้องด าเนินต่อไป เพราะกลายเป็น “กระแส” ที่ต้องเดิน
ตาม เพียงแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีการพูดถึงหรือพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงกันมากนัก ก็คือ การใช้งบประมาณในการท า
ประชามติที่ต้องใช้ไม่ต่ ากว่า 10,000-15,000 ล้านบาท เพื่อแลกกับค าว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อความเป็น
ประชาธิปไตย และน าไปสู่ความหวังที่เชื่อว่าท าให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟู น าการเมืองพัฒนาไปสู่สากล ซึ่งหลายคน
คงตั้งค าถามตามมาว่า จริงหรือเปล่า !! 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000092557 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000092557


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

59 

 

 

 

10 ก.ย. 2563 05:15 น. 

แก้ประเด็นเดียว 
 

กำรเมืองย่อมมีเร่ืองแปลกแต่จริง เร่ืองแปลกแต่จริง ล่ำสุดคือ นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล 
พร้อมด้วยนำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ร่วมกันน ำรำยชื่อ ส.ส. 99 คน เสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เฉพำะมำตรำ 272 ปิดสวิตช์ ส.ว.ลำกตั้งไม่ให้ร่วมลงมติเลือกนำยกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภำ 

 ควำมจริง พรรคก้ำวไกล มี ส.ส.ในสังกัดเพียง 54 คน แต่กำรเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียง ส.ส.
สนับสนุนไม่น้อยกว่ำ 98 คนปัญหำเกิดจำกพรรคเพ่ือไทย ไม่ยอมร่วมลงชื่อร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้ำวไกล 
จึงเกิดปรำกฏกำรณ์แปลกแต่จริง เพรำะมี ส.ส.ทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลถึง 13 พรรค แหกมติพรรคไปร่วมสนับสนุนร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้ำวไกลถึง 46 คน ท ำให้มี ส.ส.สนับสนุนครบ 98 คน โดยไม่ต้องง้อพรรคเพ่ือไทย 
“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่ำเมื่อมีร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้ำวไกลเสียบเพ่ิมเข้ำไปอีกหนึ่งฉบับ  จึงมีร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภำพิจำรณำวำระแรก (วันที่ 23-24 ก.ย.นี้) ถึง 3 ฉบับ ได้แก่... 
1, ร่ำงของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (ยกเว้นพรรคก้ำวไกล) เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 ให้มี ส.ส.ร. 200 คน ที่
ประชำชนทุกจังหวัดเลือกตั้งโดยตรง เป็นผู้ยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภำยใน 120 วัน 
2, “ร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล” เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 ให้มี ส.ส.ร. 200 คน 
ประชำชนเลือกตั้งโดยตรง 150 คน ให้ ส.ส.เลือกมำอีก 10 คน ให้ ส.ว.เลือกอีก 10 คน ให้ที่ประชุมอธิกำรบดีเลือกอีก 
20 คน ให้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษำเลือกมำอีก 10 คน ให้ ส.ส.ร.ยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภำยใน 240 วัน 
3, ร่ำงของพรรคก้ำวไกล เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 272 ตัดอ ำนำจ ส.ว.ลำกตั้งไม่ให้ร่วมโหวตเลือก
นำยกรัฐมนตรี 

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำเหตุที่พรรคก้ำวไกลเกิดอำกำรมักน้อย ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำเดียว เพรำะประเมินว่ำ
กำรให้มี ส.ส.ร.ยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ต้องใช้เวลำลำกยำวไปอีก 2 ปี หำกปลำยปีนี้ หรือต้นปีหน้ำ เกิด
สถำนกำรณ์รุมเร้ำจนนำยกฯลุงตู่ ตัดสินใจลำออก? หรือยุบสภำ? 
สุดท้ำย “ลุงตู่คนเดิม” ก็จะได้กลับมำนั่งเก้ำอ้ีนำยกฯอย่ำงสะดวกโยธิน จึงต้องแก้ไขมำตรำ 272 ปิดสวิตช์ไม่ให้ ส.ว.
ลำกตั้งร่วมโหวตเลือกนำยกฯอีกต่อไป เพ่ือให้นำยกฯคนใหม่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก ส.ส.ตำมหลักประชำธิปไตย 
ตัดเส้นทำงสืบทอดอ ำนำจก่อน ประเด็นอ่ืนค่อยว่ำกันอีกที ปัญหำอยู่ที่ ท่ำน ส.ว.ลำกตั้งผู้ทรงเกียรติจะยอมให้แก้
รัฐธรรมนูญ ตัดอ ำนำจตัวเองหรือไม่?? ต้องรอวัดใจ ท่ำน ส.ว.ลำกตั้งอีก 14 วัน. 

แม่ลูกจันทร์ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1926467 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1926467
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วันท่ี 10 กันยำยน 2563 - 09:32 น. 

ประสบการณ์ การปิดสวิตช์ ส.ว. บทเรียน ทรงคุณค่า ต่อก้าวไกล 
 

 
 
09.00 INDEX ประสบการณ์ การปิดสวิตช์ ส.ว. บทเรียน ทรงคุณค่า ต่อก้าวไกล 

ด้านหนึ่ง  กำรที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล 17 คนถอนชื่อออกจำกญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
มำตรำ 272 ส่งผลให้ญัตตินี้ต้องล่มไปโดยอัตโนมัติ 

กระนั้น ด้ำนหนึ่ง พรรคเพ่ือไทยก็มีมติอย่ำงแข็งขันที่จะผลักดัน กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเฟส 2 เข้ำไป โดย
ในนั้นก็พุ่งเป้ำเข้ำไปยังมำตรำ 272 ด้วย หำกดูจำกภำพที่ปรำกฏและพำดหัวข่ำวด้วยควำมตื่นตระหนกของสื่อก็จะ
สัมผัสได้ในควำมล้มเหลวของพรรคก้ำวไกลที่พยำยำมจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มำตรำ 272 
นั่นก็คือ ไม่สำมำรถ ‘ปิดสวิตช์. ส.ว.’ ได้ตำมที่วำงเป้ำเอำไว้  กระนั้น พลันที่พรรคเพ่ือไทยมีมติที่จะผลักดันกำรเสนอ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเฟส 2 นอกเหนือจำกที่เสนอไปแล้วโดยให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 272 รวมอยู่ด้วย นี่ย่อม
เท่ำกับสนองเป้ำหมำยของพรรคก้ำวไกลได้เป็นอย่ำงดี จึงถูกต้องแล้วที่พรรคก้าวไกลจะแถลงแสดงความเห็นชอบและ
พร้อมหนุนเสริมข้อเสนออันมาจากพรรคเพ่ือไทย 

บทเรียนครั้งนี้กล่าวส ำหรับพรรคก้ำวไกลอำจเป็นบทเรียนที่หำกจะมี กำรร่วมกับพรรคกำรเมืองบำงพรรคต้อง
ค ำนึงถึงรำกฐำนควำมเป็นมำของพรรคนั้นให้ถ่องแท้รอบด้ำน ไม่ว่ำกรณีพรรคประชำธิปัตย์ ไม่ว่ำกรณีพรรคภูมิใจไทย 
ไม่ว่ำกรณีพรรคชำติไทยพัฒนำ ไม่ว่ำกรณีพรรคขนำดเล็ก พรรคเหล่ำนี้มีพันธะผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของ “รัฐบำล” จึง
มิได้เป็นเร่ืองแปลกที่จะได้สัมผัสท่ำทีอันแข็งกร้ำวจำกพรรค พลังประชำรัฐ จึงมิได้เป็นเร่ืองแปลกที่จะมีกำรเคลื่อนไหว
จำกพรรค ร่วมรัฐบำลบำลบำงพรรคท่ีสนองต่อพรรคพลังประชำรัฐอย่ำงเชื่องๆ 

กระนั้น เมื่อทอดตำมองไปยังจังหวะก้ำวของพรรคเพ่ือไทย แม้จะเคยมีข้อโต้แย้งกันมำก่อน แต่พรรคก้ำวไกลก็
มีควำมสุกงอมอย่ำง เต็มเปี่ยมที่จะขำนรับจังหวะก้ำวใหม่ของพรรคเพ่ือไทย  เพราะเป้าหมายของพรรคก้าวไกล คือ 
ต้องการเห็นการแก้ไขมาตรา 272 ต้องการเห็นการ”ปิดสวิตช์ ส.ว.”มิใช่หรือ 

แม้จะประสบกับอุปสรรคมำกมำยเข้ำมำขวำงกั้นมิให้ยุทธศำสตร์ กำรปิดสวิตช์ ส.ว.ก้ำวไปด้วยควำมรำบร่ืน   
ทั้งหมดนั้นล้วนเป็น”บทเรียน” เป็น”ประสบกำรณ์” ประสบกำรณ์ทั้งกำรเรียนรู้ต่อพรรคกำรเมืองทั้งที่เป็นมิตร ทั้งที่
เป็นคู่ต่อสู้ และท้ังที่เป็น”ครูด้ำนกลับ”ให้กับพรรคก้ำวหน้ำเอง 
นี่คือประสบการณ์ ”ตรง” ท่ามกลางปฏิบัติการทางการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2341852  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2341852
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%AA.%E0%B8%A7..jpg
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พฤหัสบดีที่ 10 กันยำยน 2563 เวลำ 10.00 น. 

"บิ๊กตู่" ชักฟืนออกจากกองไฟ 
19 ก.ย. 2563 ม็อบปลดแอกมีก าหนดนัดระดมพลครั้งใหญ่ ประวัติศาสตร์การเมืองไทยก าลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยน
ส าคัญ ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา!! 
 

 
 
ภายหลังเกิดปรากฎการณ์ ม็อบนักเรียน-นักศึกษาขยายตัวชุมนุม แบบไฟลามทุ่ง  

“รัฐนำวำ”ภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ตีธงส่งสัญญำณ “ถอย”เพ่ือลดเงื่อนไข
ควำมขัดแย้ง ท่ำนผู้น ำใช้วิธี“ชักฟืนออกจำกกองไฟ”!! 

“สัญญำณถอยแรก”ต ำรวจ สน.ส ำรำญรำษฎร์  ยื่นค ำร้องขอยกเลิกกำรฝำกขัง  2 แกนน ำม็อบปลดแอก 
(1)นำยอำนนท์ น ำภำ ทนำยควำมเพ่ือสิทธิมนุษยชน และ 
(2)นำยภำณุพงศ์ จำดนอกหรือ “ไมค์ ระยอง" ภำยหลังทั้งคู่ ถูกคุมขังท่ีเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพฯ 5 วัน 

พนักงำนสอบสวนให้เหตุผลกำรสอบสวนมีควำมคืบหน้ำและ ไม่มีควำมจ ำเป็นต้อง ฝำกขังทั้งคู่ระหว่ำงกำร
สอบสวน อีกต่ อ ไป  ขณะที่ “ทน ำยอำนนท์ ” และ  “ ไมค์  ระยอง ”  ยื นยั น เต รียม เข้ ำ ร่ วมชุ มนุ ม ใหญ่
ที่  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   ท่ำพระจันทร์ วันเสำร์ที่  19 ก.ย. แน่นอน 

“สัญญำณถอยที่สอง”คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)ได้ฤกษ์แจ้งข้อ
กล่ำวหำ  น.ส.ปำรีณำไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐในคดีที่ดินฟำร์มไก่ อ.จอมบึง จ.รำชบุรี ที่เป็นเร่ืองค้ำง
เก่ำตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2562 
“คดีแรก"  ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่ำวหำจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ  
"คดีท่ีสอง" ป.ป.ช. แจ้ง ข้อกล่ำวหำ ฝ่ำฝืน จริยธรรมร้ำยแรง กรณีบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ 
 
“สัญญำณถอยที่สำม” ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักกำร ร่ำงพระรำชบัญญัติ   (พ.ร.บ.) ว่ำด้วยกำรออก
เสียงประชำมติ  เพ่ือรองรับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

โดยหลักกำรเบื้องต้นก ำหนดกรอบงบประมำณท ำประชำมติ  ต้องใช้เงิน3,000 ล้ำนบำท แต่ในช่วงสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 ต้องใช้งบประมำณเพ่ิม 1,000 ล้ำนบำท  เนื่องจำกต้องกระจำยสถำนที่ลงคะแนน และไม่ร่วมค่ำจัดพิมพ์รำย 
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ละเอียดร่ำงรัฐธรรมนูญแจกประชำชน  ที่ต้องใช้งบประมำณ  1,000 ล้ำนบำท รวมเบ็ดเสร็จต้องใช้เงิน 5,000 ล้ำนบำท 
ต่อกำรท ำประชำมติ 1 คร้ัง!!  

ประเด็นที่น่ำสนใจคือ ภำยหลังกำรประชุม ครม.เสร็จสิ้น ท่ำนผู้น ำปฏิเสธตอบค ำถำม เกี่ยวกับกระแสข่ำว
รัฐประหำร ภำยหลังกองทัพบกเคลื่อนย้ำยก ำลังพล และอำวุธยุทโธปกรณ์ในหลำยพื้นที่ พล.อ.ประยุทธ์ ถึงกับอุทำน ไล่
ผู้สื่อข่ำวให้กลับบ้ำน พร้อมระบุ "เลอะเทอะ ที่ ถำมแบบนี้"!! 

สถำนกำรณ์ประเทศตอนนี้ ท ำให้หวนนึกถึงช่วงก่อนยึดอ ำนำจรัฐบำล ทักษิณ  ชินวัตร วันที่  19 ก.ย. 
2549  ห้วงนั้น พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชำกำรทหำรบก (ผบ.ทบ.)  ใช้วิธี สั่งเคลื่อนย้ำยก ำลังพล -  อำวุธ
ยุทโธปกรณ์เพ่ือทดสอบควำมพร้อมและ ท ำให้ ประชำชนเคยชิน กับกระแสข่ำวรัฐประหำร 

จำกนั้นวันที่ 19 ก.ย. พล.อ.สนธิ น ำก ำลังทหำรเข้ำยึดอ ำนำจรัฐบำลทักษิณ แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำด โดยใช้ก ำลัง
หลักจำก "กองทัพภำคที่ 1"ภำยใต้กำรน ำของ พล.ท.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ แม่ทัพภำคที่ 1(ยศและต ำแหน่งในขณะนั้น)  
ทหำรอ้ำง 2 เหตุผลส ำคัญที่ต้องยึดอ ำนำจรัฐบำลทักษิณ ประกอบด้วย (1)ปัญหำทุจริต คอร์รัปชั่น และ(2)ควำมขัดแย้ง
ในบ้ำนเมือง 

 19 ก.ย. 2563 ม็อบปลดแอกมีก ำหนดนัดระดมพลคร้ังใหญ่  ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยก ำลังเดินมำถึงจุด
เปลี่ยนส ำคัญ ต้องตำมติดชนิดไม่กะพริบตำ!! 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/794447 
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