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ข่าวประจ าวันที่ 11 กันยายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 INN news ออนไลน์ 

สยามรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
RYT 9 ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
Bright tv ออนไลน์ 
 
 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเปิด
กิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น และตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบและความหวงแหนประโยชน์อันพ่ึงมีของการบริหารในท้องถิ่น 
ซึ่งการจัดการส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้ง
ระดับชาติดังนั้นอาจจะกล่าวว่าท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศเข้มแข็งก็จะไม่ใช่ 
ค ากล่าวที่เกินจริง การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้
สื่อมวลชนทุกคนได้รับสาระความรู้และมีความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 
ฉบับใหม่และฉบับเก่าเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกองการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ถูกต้องแม่นย า เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
รับรู้และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่จะมีต่อไปในอนาคต 
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ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการที่

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจต้องมีการท าประชามติว่า ทราบจาก
ข่าวหากได้ รับเอกสารก็จะท าการศึกษาและสามารถให้รายละเอียดได้  
แต่ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ิงให้เห็นชอบหลักการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วย 
การออกเสียงประชามติ ตามที่กกต.เสนอ เมื่อการประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมา 
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ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 

สยามรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณี กกต.  
มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์ ว่า
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีถูกศาลนครศรีธรรมราช สั่งจ าคุก 2 
ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ว่า กรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญมาตรา 82 ก าหนด
ไว้ว่าหากกกต.เห็นว่ามีเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง สามารถส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จึงต้องรอค าวินิจฉัยของศาลก่อน จึงจะมีการประสาน
รัฐบาลให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราชใหม่ 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ 'พลังท้องถิ่นไท' ชง รบ.จัดสรรงบให้ท้องท้องถิ่นร้อยละ 35 ของรายได้รัฐ 26 
2 สยามรัฐออนไลน์ คปท. บุกสภายื่น กมธ. กระจายอ านาจฯ จ้ี รบ. เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

ให้เสร็จปี 63 
27 

3 มติชนออนไลน์ คปท. จ้ี รบ.จัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้ทันปี 63 ชี้ ท้องถิ่นถูกแช่งแข็งนาน
มากกว่า 6 ปี 

29 

4 แนวหน้าออนไลน์ เครือข่าย 'คปท.' ไม่ทนแล้ว ล่าชื่อบุกสภาฯ จ้ีเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ 31 
5 แนวหน้าออนไลน์ อ่านกันชัดๆ ! 'วิษณ'ุ เปิดไทม์ไลน์แก้ รธน. บอกเลยมันไม่ยุ่ง 'แต่ยาวแน่' 33 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ"แจงไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 36 
7 ไทยรัฐออนไลน์ วิษณุ เปิดไทม์ไลน์ แก้ รธน.ยาวนานแน่ ถาม "ยุบสภา" แล้วใช้กติกาอะไรเลือกตั้ง 38 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "วิษณุ" เปิดไทม์ไลน์ แก้ รธน.ยาวนานแน่ ถาม "ยุบสภา" ใช้กติกา

อะไรเลือกตั้ง 
40 

9 มติชนออนไลน์ ยื่นแล้ว! ”เพ่ือไทย” ผนึก “ก้าวไกล-พรรคฝ่านค้าน” ยื่น 4 ญัตติแก้ รธน. 43 
10 แนวหน้าออนไลน์ '170 ส.ส.ฝ่ายค้าน 'เล่นเกมหนัก !  ยื่นรวดเดียว 4 ร่างปิดสวิตซ์ สว.-คืนชีพ  45 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน" แทคทีมจับมือยื่นญัตติปิดสวิตช์ ส.ว. 46 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ สภาฯ ไฟเขียวรายงานแก้ รธน. ส่งรัฐบาลพิจารณาต่อ 48 
13 มติชนออนไลน์ ‘สุดารัตน์’ โพสต์ขอความจริงใจจากรัฐบาล-ส.ว.ร่วมแก้ รธน.ให้เสร็จ 

ภายใน ต.ค. 
49 

14 MGR ออนไลน์ “ปิยบุตร-ธนาธร” พร้อมต่อต้านรัฐประหาร เผย 19 ก.ย.เตรียมร่วมชุมนุม
ใหญ่ แต่ไม่ข้ึนปราศรัย 

50 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปิยบุตร-ธนาธร"ลั่นต้านแน่หากเกิดรัฐประหาร-ร่วมม็อบ 19 ก.ย.นี้ 51 
16 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล ปลุกออกแบบองค์กรอิสระใหม่ สร้างความชอบธรรม-ไม่ให้การเมือง

แทรกแซง 
53 

17 เนชั่นออนไลน์ 'คณะก้าวหน้า' เปิดพ้ืนที่ หาเพ่ือนร่วมทาง แชร์รถไป'ม็อบใหญ่ 19 ก.ย.' 54 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ ไม่ยึดติดต าแหน่ง! 'วันนอร์' แสดงสปิริตลาออกจาก ส.ส. 55 
19 คมชัดลึกออนไลน์ "วันนอร์" ยื่น จม. ลาออก ส.ส. ทิ้งทวนสอนประชาธิปไตย 56 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เบื้องลึก “ก้าวไกล” ล้วงคอ ส.ส.รัฐบาล ญัตติปิดสวิตช์ ส.ว.ล่ม 58 
2 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวแรก ก้าวไกล ก้าวไป ‘ปิดสวิตช์ ส.ว. ’บนฐาน แนวร่วม 60 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คนไทยตาสว่าง 61 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ "สหรัฐฯ ยันธรรมศาสตร์" 65 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธรรมศาสตร์ไม่ทน 69 
6 สยามรัฐออนไลน์ เอาอยู่ "ม็อบ 19กันยา" ? 71 
7 เนชั่นออนไลน์ ‘รัฐประหาร’กลิ่นแรง การเมืองเร่ิมตีบตัน 73 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ขยี้แผลรัฐบาล 75 
9 ไทยรัฐออนไลน์ จุดเสี่ยงอ านาจลัดวงจร 76 
10 มติขนออนไลน์ ฟ้ืนอดีต เมื่อตุลาคม 2516 ถึงปัจจุบัน กันยายน 2563 78 
11 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร สะท้อน อารมณ์ ในทาง”สังคม” 79 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เสื้อแดง' กับม็อบนักศึกษา 80 
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วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานเปิดการอบรม 
ให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โก
วัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมกรารการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  
นายแสวง บุญมี และนายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม 
ให้ความรู้สื่อมวลชน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 

ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิการอบรมใหค้วามรูส้ือ่มวลชนกบัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
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วันที่ 10 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญและคณะ ประชุมร่วมกับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เพ่ือรับทราบเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่นคร้ังแรกตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ โดยมี พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน  
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมรว่มกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี 
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วันที่ 10 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญและคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
จังหวัดราชบุรี โดยมี พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัราชบรุี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  บันทึกเทปรายการ  
กกต. Talk Special ตอน "ความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
บนัทกึเทปรายการ กกต. Talk Special ตอน "ความส าคญัของการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่"   
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงานพรรคการเมืองเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
เพ่ือให้พรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่ เข้มแข็งและยั่ งยืน  ให้แก่พรรคพลังประชาธิปไตย ณ ที่ท าการ 
พรรคพลังประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ออกนเิทศงานพรรคการเมอืงเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 

ขอ้กฎหมายและแนวทางในการด าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง 
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ข่าวอ้างอิง 
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11 กันยายน 2020 - 10:45 น. 

ปธ.กกต. ไม่ชัดปมตั้ง สสร. ยันพร้อม ลต.ท้องถิ่นจ่อชงศาลชี้สถานะเทพไท 
ประธาน กกต.ยัน พรบ.ประชามติ อยู่ระหว่างกฤษฏีกาตรวจสอบก่อนส่งสภา ย้ า เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นไว้
แล้ว รอแค่ ครม. ก าหนดวัน - ต้องยื่นศาล รธน. ชี้ขาดสถานภาพ ส.ส.ของ "เทพไท"  
 

 
 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเปิดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตระหนักถึงความรับผิดชอบและความหวงแหนประโยชน์อันพ่ึงมีของการบริหารในท้องถิ่น ซึ่งการ
จัดการส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับชาติดังนั้นอาจจะกล่าวว่าท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศ
เข้มแข็งก็จะไม่ใช่ค ากล่าวที่เกินจริง การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้สื่อมวลชนทุกคนได้รับสาระ
ความรู้และมีความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ฉบับใหม่และฉบับเก่าเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ถูกต้อง
แม่นย า เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมี
ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญต่อการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น และ ป็นการเสริมสร้างให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยต่อไป 
ประธาน กกต. ยัน พรบ.ประชามติ อยู่ระหว่างกฤษฏีกาตรวจสอบก่อนส่งสภา  

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กล่าวถึงความคืบหน้าในการออกเสียง
ประชามติเร่ืองการแก้รัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ส่งร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ไป
ให้ราชกฤษฎีกาตรวจสอบตามขั้นตอน ก่อนที่จะให้สภาให้ความเห็นชอบ ส่วนในเร่ืองของการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญนั้น ตนยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด จึงยังไม่สามารถท่ีจะตอบอะไรได้ 
พร้อมกันนี้ นายอิทธิพร กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยันว่าได้เตรียมความพร้อมทั้ งหมดแล้ว โดยการแบ่งเขต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ก็แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนการเลือกตั้งในระดับเทศบาลก็แบ่งเสร็จ
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แล้วเหลือบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาเร่ืองแนวเขต และการยกสถานะของเทศบาล เหลืออีกประมาณ 15-16แห่ง ซึ่งคิดว่าน่าจะ
แล้วเสร็จอีกไม่นาน ส่วนเร่ืองของงบประมาณมีพร้อมแน่นนอนอีกท้ังได้เพ่ิมงบที่อาจจะต้องมีมากขึ้นในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 ส่วนการอบรมพนักงาน กกต. เพ่ือที่จะไปสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งก็จะด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
เดือนนี้ ขณะที่การก าหนดวันเลือกตั้ง ก็ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดว่าจะให้มีการเลือกตั้งส่วนใดก่อน ซึ่งขณะนี้
รัฐบาลยังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการ เพราะยังไม่มีมติ ครม. ออกมา 
“อิทธิพร” รับต้องยื่นศาล รธน. ชี้ขาดสถานภาพ ส.ส.ของ “เทพไท” เพื่อความถูกต้องชัดเจน 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง กล่าวถึง การเลือกตั้งซ่อมที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ว่า ทาง กกต. เห็นสมควรว่าควรใช้มาตรา 82 ของ รัฐธรรมนูญ ที่ กกต.สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาว่าสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สิ้นสุดตามกฎหมายแล้วหรือไม่  ส าหรับ
กรณีของนางนาที รัชกิจประการ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นั้น ถือว่าสิ้นสุดแล้ว เพราะเป็นค าพิพากษาจาก
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งนางนาทีได้สิ้นสถานภาพ แต่ถ้าหากจะมีการลงเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้อ านวยการระดับจังหวัด 
 
 อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_768880/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_768880/
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11 กันยายน 2563 10:55 น.  

กกต. ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ รอ รบ.ส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการ 
 

 
 

“อิทธิพร” เผย กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ย้ าเตรียมระเบียบ-บุคลากรไว้เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความพร้อมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยืนยันขณะนี้กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุก
ระดับ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะประกาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใดและรูปแบบใดก่อน เพราะเร่ืองการแบ่งเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กกต.ด าเนินการเสร็จทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ยังมีกระบวนการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ไม่มีปัญหา ส่วนเทศบาลเหลือเพียงอีก 15-16 แห่ง ที่ยังติดปัญหาเร่ืองแนวเขต 
แต่ก็คิดว่าสามารถด าเนินการได้ทัน ไม่น่าจะมีปัญหา ขณะที่งบประมาณในส่วนของการก ากับดูแลของกกต. ซึ่งรวมถึง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา หรือ โควิด-19 กกต.ก็ได้รับการจัดสรรจ านวน 800 ล้านบาท 
ขณะที่ในเร่ืองของบุคลากรการเลือกตั้งกกต.ท้องถิ่น ได้มีการเตรียมรายชื่อไ ว้พร้อมแล้วเช่นกันตั้งแต่เดือนเมษายน รอ
เพียงประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะแต่งตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมาท าหน้าที่และขณะนี้ได้เร่ิมอบรมวิทยากรเพ่ือที่จะได้ไป
ท าหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็จะมีการด าเนินการต่อเนื่องไป 

"เราพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพราะระเบียบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการเร่ืองบุคลากรอยู่
ตลอดเวลา แต่จะเลือกอะไรก่อนเราไม่มีอ านาจไปก าหนดอยู่ที่รัฐบาลพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณ หรือ
ติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่กับทางกระทรวงมหาดไทยมีการประสานเร่ืองการท างานเป็นระยะอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181526 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/181526
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200911/86cc70a9ec60f0d6b6ac0ef26ddddfc733ad9ef70d16b64588b5c96d1e368021.jpg?itok=JUcuFGBP
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ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.13 น. 

"ประธาน กกต." ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 
“อิทธิพร” ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ย้ าเตรียมระเบียบ-บุคลากรไว้เรียบร้อยแล้ว    

 
 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
กล่าวถึงการที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจต้องมีการท าประชามติ ว่า ทราบจากข่าวหากได้รับเอกสารก็จะ
ท าการศึกษาและสามารถให้รายละเอียดได้ แต่ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ิงให้เห็นชอบหลักการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ ตามที่กกต.เสนอ เมื่อการประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมา หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและท า
ประชามติ ก็จะได้ปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยครม.ได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฏีกาด าเนินการตามขั้นตอน
ก่อนที่จะเสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป ส่วนถ้าหากมีการท าประชามติ กกต.ต้องมีเวลาเตรียมตัว 60 วันนั้น ตนยังไม่ได้
ศึกษารายละเอียด ขอให้มั่นใจว่ากกต.จะด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดได้อยู่แล้ว นายอิทธิพร กล่าวยืนยันว่า
ขณะนี้กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะประกาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใดและ
รูปแบบใดก่อน เพราะเร่ืองการแบ่งเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กกต.ด าเนินการเสร็จทั่วประเทศตั้งแต่เดือน
เม.ย.แต่ยังมีกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ไม่มีปัญหา ส่วนเทศบาลเหลือเพียงอีก 
15-16 แห่ง ที่ยังติดปัญหาเร่ืองแนวเขต แต่ก็คิดว่าสามารถด าเนินการได้ทัน ไม่น่าจะมีปัญหา ขณะที่งบประมาณในส่วน
ของการก ากับดูแลของกกต.ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 กกต.ก็ได้รับการจัดสรรจ านวน 800 
ล้านบาท  ขณะที่ในเร่ืองของบุคลากรการเลือกตั้งกกต.ท้องถิ่น ได้มีการเตรียมรายชื่อไว้พร้อมแล้วเช่นกันตั้งแต่เดือน
เม.ย. รอเพียงประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะแต่งตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมาท าหน้าที่และขณะนี้ได้เร่ิมอบรมวิทยากร
เพ่ือที่จะได้ไปท าหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็จะมีการด าเนินการต่อเนื่องไป 

"เราพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพราะระเบียบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการเร่ืองบุคลากรอยู่
ตลอดเวลา แต่จะเลือกอะไรก่อนเราไม่มีอ านาจไปก าหนดอยู่ที่รัฐบาลพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณ หรือ
ติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่กับทางกระทรวงมหาดไทยมีการประสานเร่ืองการท างานเป็นระยะอยู่แล้ว” นายอิทธิพร
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794695  

https://www.dailynews.co.th/politics/794695
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วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563, 11.21 น. 

รอสัญญาณรัฐบาล! กกต.ประกาศพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เตรียมงบ 800 ล้านไว้แล้ว 
 

 
 
"อิทธิพร" เผยพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ย้ าเตรียมระเบียบ-บุคลากรไว้เรียบร้อยแล้ว ชี้ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
สถานภาพ"เทพไท"เพื่อขอความชัดเจนก่อนประสานรัฐบาลตรา พ.ร.ร.ฏ.เลือกตั้ง 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที ่11 กันยายน 2563  ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจต้องมีการท าประชามติ ว่า ทราบ
จากข่าวหากได้รับเอกสารก็จะท าการศึกษาและสามารถให้รายละเอียดได้ แต่ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ิงให้
เห็นชอบหลักการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติตามท่ีกกต.เสนอในการประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมา หากมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญและท าประชามติก็จะได้ปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดย ครม.ได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฏีกา
ด าเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะเสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป ถ้ามีการท าประชามติ กกต.ต้องมีเวลาเตรียมตัว 60 วัน
นั้น ตนยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด แต่ขอให้มั่นใจว่ากกต.จะด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดได้อยู่แล้ว 

นายอิทธิพร กล่าวถึงกรณี กกต.มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นคร
ศรีธรร มราช พรรคประชาธิปัตย์ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีถูกศาลนครศรีธรรมราช  สั่ง
จ าคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ว่ากรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ก าหนดไว้ว่าหากกกต.เห็นว่ามีเหตุให้
สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จึงต้องรอค าวินิจฉัยของศาลก่อน จึงจะประสาน
รัฐบาลให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราชใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=-W7p09fNHa4 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-W7p09fNHa4
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11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:39 น.    

   อยู่ที่รัฐบาล!กกต.เตรียมงบฯ 800 ล้านบาท พร้อมแล้วจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 

 
 

11 ก.ย. 63 - ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าว
ว่าขณะนี้กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกต้งท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งข้ึนอยู่กับรัฐบาลจะประกาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด
และรูปแบบใดก่อน เพราะเร่ืองการแบ่งเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)กกต.ด าเนินการเสร็จทั่วประเทศตั้งแต่
เดือนเมษายน แต่ยังมีกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ไม่มีปัญหา ส่วนเทศบาลเหลือ
เพียงอีก 15-16 แห่ง ที่ยังติดปัญหาเร่ืองแนวเขต แต่ก็คิดว่าสามารถด าเนินการได้ทัน ไม่น่าจะมีปัญหา 

ประธาน กกต. กล่าวว่า ขณะที่งบประมาณในส่วนของการก ากับดูแลของกกต.ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดโควิด-19 กกต.ก็ได้รับการจัดสรรจ านวน 800 ล้านบาท ส่วนเร่ืองของบุคลากรการเลือกตั้ง กกต.ท้องถิ่น ได้
มีการเตรียมรายชื่อไว้พร้อมแล้วเช่นกันตั้งแต่เดือนเมษายน รอเพียงประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะแต่งตั้งคน
เหล่านี้ขึ้นมาท าหน้าที่และขณะนี้ได้เร่ิมอบรมวิทยากรเพ่ือที่จะได้ไปท าหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็จะมีการด าเนินการ
ต่อเนื่องไป 

"เราพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับเพราะระเบียบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการเร่ืองบุคลาก รอยู่
ตลอดเวลา แต่จะเลือกอะไรก่อนเราไม่มีอ านาจไปก าหนดอยู่ที่รัฐบาลพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณ หรือ
ติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่กับทางกระทรวงมหาดไทยมีการประสานเร่ืองการท างานเป็นระยะอยู่แล้ว"นายอิทธิพร 
กล่าว  

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77122 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/77122
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 Friday September 11, 2020 10:30  

กกต. ยันความพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น รอ ครม.เคาะอย่างเป็นทางการ 
 

 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับ โดยได้

จัดเตรียมความพร้อมไว้ทุกเร่ือง ทั้งบุคลากร การก าหนดเขตเลือกตั้ง กฎระเบียบต่างๆ และงบประมาณจ านวน 800 
ล้านบาท แต่อยู่ระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะก าหนดให้มีการเลือกตั้งที่ไหน 

"รอว่าเมื่อไหร่ ครม.จะเคาะให้เลือก...ในภาพรวมถือว่า กกต.มีความพร้อม ทั้งคน ทั้งเงินมีอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา" 
นายอิทธิพร กล่าว 

ประธาน กกต.กล่าวว่า เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้ ครม.เป็นผู้ก าหนดการเลือกตั้ง โดย กกต.ประสานกับ
กระทรวงมหาดไทยตลอดเวลา แต่ยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการ 
ส่วนความพร้อมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ครม.ได้อนุมัติกฎหมายการท าประชามติแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 
ประธาน กกต.ยังกล่าวถึงการตรวจสอบสถานะของนายเทพไท เสนพงษ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกศาลพิพากษา
จ าคุกว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ได้ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพ เพ่ือให้เกิดบรรทัดฐานที่ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3157990 
 
 
  

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/s/iq02/3157990
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วันท่ี 11 กันยายน 2563 - 12:21 น. 

กกต.ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ รอแค่รัฐบาลส่งสัญญาณ 
 

 
 
อิทธิพร เผย พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ รอรัฐบาลส่งสัญญาณ ชี้ ส่งศาลรธน.วินิจฉัยสถานภาพ”เทพไท”
เพื่อขอความชัดเจน ก่อนประสานรบ.ตราพรฏ.เลือกตั้ง 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 กันยายน ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจต้องมีการท าประชามติ ว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เพ่ิงให้เห็นชอบหลักการร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ตามที่กกต.เสนอ เมื่อการประชุมครม.สัปดาห์
ที่ผ่านมา หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและท าประชามติ ก็จะได้ปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยครม.ได้ส่งให้
คณะกรรมการกฤษฏีกาด าเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะเสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป ส่วนถ้าหากมีการท าประชามติ 
กกต.ต้องมีเวลาเตรียมตัว 60 วันนั้น ตนยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด ขอให้มั่นใจว่ากกต.จะด าเนินการภายในเวลาที่
ก าหนดได้อยู่แล้ว 

นายอิทธิพร กล่าวถึงกรณีกกต.มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์ ว่า
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณีถูกศาลนครศรีธรรมราช สั่งจ าคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ว่า กรณี
ดังกล่าว รัฐธรรมนูญมาตรา 82 ก าหนดไว้ว่าหากกกต.เห็นว่ามีเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง สามารถส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จึงต้องรอค าวินิจฉัยของศาลก่อน จึงจะมีการประสานรัฐบาลให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการ
เลือกตั้งส.ส.นครศรีธรรมราชใหม่ 

เมื่อถามว่า กกต.จะมีการพิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีนางนาที รัชกิจประการ ที่ถูกศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิ
ทางการเมือง 5 ปี จากเหตุยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ท าให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า กรณีนี้
สมาชิกภาพของนางนาที สิ้นสุดลงของค าตัดสินของศาลซึ่งเป็นที่สุด ท าให้เขาพ้นสภาพการเป็นส.ส.อยู่แล้ว และ
กฎหมายไม่เปิดช่องให้ยื่นศาลวินิจฉัยในกรณีลักษณะนี้ได้ แต่กรณีของนายเทพไท เป็นค าพิพากษาของศาลชั้นต้น และ
อยู่ระหว่างรอการลงโทษ ซึ่งกกต.ต้องการความชัดเจนในเร่ืองนี้จึงได้ยื่นเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เมื่อถามต่อว่า หากในอนาคตนางนาที จะสามารถลงสมัครเลือกต้งท้องถิ่นได้หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า การพิจารณา
เร่ืองของคุณสมบัติว่าจะลงสมัครได้หรือไม่ หากมีการยื่นร่ืองเข้ามา กกต.ก็พร้อมจะพิจารณา 

นายอิทธิพร กล่าวยืนยันว่าขณะนี้กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกต้งท้องถิ่นทุกระดับ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะ
ประกาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใดและรูปแบบใดก่อน เพราะเร่ืองการแบ่งเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/26-%E0%B8%AD-%E0%B8%81.jpg
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กกต.ด าเนินการเสร็จทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ยังมีกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องใช้เวลา
อยู่บ้างแต่ไม่มีปัญหา ส่วนเทศบาลหรือเพียงอีก 15-16 แห่ง ที่ยังติดปัญหาเร่ืองแนวเขต แต่ก็คิดว่าสามารถด าเนินการ
ได้ทัน ไม่น่าจะมีปัญหา ขณะที่งบประมาณในส่วนของการก ากับดูแลของกกต.ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด-19 กกต.ก็ได้รับการจัดสรรจ านวน 800 ล้านบาท ขณะที่ในเร่ืองของบุคลากรการเลือกตั้งกกต.ท้องถิ่น ได้มี
การเตรียมรายชื่อไว้พร้อมแล้วเช่นกันตั้งแต่เดือนเมษายน รอเพียงประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะแต่งตั้งคนเหล่านี้
ขึ้นมาท าหน้าที่และขณะนี้ได้เร่ิมอบรมวิทยากรเพ่ือที่จะได้ไปท าหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็จะมีการด าเนินการต่อเนื่อง
ไป 

“เราพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพราะระเบียบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการเร่ืองบุคลากรอยู่
ตลอดเวลา แต่จะเลือกอะไรก่อน เราไม่มีอ านาจไปก าหนด อยู่ที่รัฐบาลพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณ หรือ
ติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่กับทางกระทรวงมหาดไทยมีการประสานเร่ืองการท างานเป็นระยะอยู่แล้ว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2343768 
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11 กันยายน 2563 11:28 am 

ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานส าคัญการปกครอง ปชต. 
 

 
 

กรุงเทพฯ 11ก.ย. –   นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวในระหว่าง
เปิดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น  ที่ส านักงาน กกต.จัดขึ้น ตอนหนึ่ง ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน     ท า
หน้าที่การบริหารตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ จึงถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการปกครอง และการบริหารท้องถิ่น    และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความหวงแหนท้องถิ่นของตัวเอง อันจะน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในที่สุด   

“ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่น จึงส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับประเทศ เพราะหากประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง” นายอิทธิพร กล่าว.- ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-535394 

  

https://tna.mcot.net/politics-535394
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11 กันยายน 2563 11:45 น.    

 “อิทธิพร” ชี้การปกครองท้องถิ่น เป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

               
                                               
กกต. จัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น “อิทธิพร” ชี้การปกครองท้องถิ่น เป็นรากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) กล่าวเปิด “กิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น”ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หน่วยงานปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง มีอ านาจบริหารท้องถิ่นในขอบเขตกฎหมายให้อ านาจไว้ 
การปกครองท้องถิ่นถือได้ว่า เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการปกครอง และบริหารท้องถิ่น รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบ ห่วงแหนประโยชน์อันพ่ึงมีต่อ
ท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ ไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ ดังนั้น หากจะกล่าวว่า ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศเข้มแข็ง จึงไม่ใช่ค ากล่าวท่ีเกินจริง 

ประธาน กกต. กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้สื่อมวลชนทุกคนได้รับสาระ
ความรู้และมีความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ฉบับใหม่และฉบับเก่าเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ถูกต้อง
แม่นย า เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมี
ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญต่อการเลือกตั้ ง
ท้องถิ่น และเป็นการเสริมสร้างให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยต่อไป 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181543 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/181543
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200911/668d96a12879576779fe807936b85399e1842144b7af84467bbdd1de22df1dcd.jpg?itok=vgBMo4jU
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200911/91013fde80f07b06d112f3f7ef0037d91e83ff125f30545cf0140c07cc2cc999.jpg?itok=6himbjAa
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11 ก.ย. 2020 

กกต. ติวเขม้สือ่มวลชนการเลือกตั้งทอ้งถิ่น เพ่ือประโยชน์ประชาชน 
 

 
 

เลือกตั้งท้องถิ่น 11 ก.ย 63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยจัดขึ้นเพ่ืออบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนได้รับสาระความรู้ และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งทราบถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ และฉบับเก่า เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ถูกต้องแม่นย า และสามารถถ่ายทอดให้
ประชาชนได้รับทราบ 

นาย อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หน่วยงานปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง มีอ านาจบริหารท้องถิ่น ขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจไว้ 
การปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ จะถือได้ว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เเละตระหนักถึงความ
รับผิดชอบ การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ ดังนั้น   ท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ประเทศเข้มเเข็ง ก็คงไม่ใช่ค ากล่าวท่ีเกินจริงหนัก  

โดยกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในคร้ังนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะช่วยให้สื่อมวลชน
ทุกท่านได้รับสาระความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งทราบถึงความแตกต่างระหว่าง
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่และฉบับเก่า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นให้ถูกต้องแม่นย า และสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ รับรู้ และสร้างความเชื่อมั่นในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะมีต่อไปในอนาคต และสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้า งสังคมไทยให้มี
ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/election-vote-politician 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/election-vote-politician
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11 กันยายน 2563 11:21 น. 

ปธ.กกต. แจง พรบ.ประชามติ อยู่ระหว่างกฤษฎีกาตรวจสอบ ก่อนส่งสภาฯ 

 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจต้องมีการท าประชามติว่า ทราบจากข่าวหาก
ได้รับเอกสารก็จะท าการศึกษาและสามารถให้รายละเอียดได้ แต่ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ิงให้เห็นชอบหลักการ
ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ตามที่กกต.เสนอ เมื่อการประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมา หากมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและท าประชามติ ก็จะได้ปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยครม.ได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ด าเนินการตามขั้นตอน ก่อนที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ส่วนถ้าหากมีการท าประชามติ กกต.ต้องมี
เวลาเตรียมตัว 60 วันนั้น ตนยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด ขอให้มั่นใจว่ากกต. จะด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดได้อยู่
แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181535 
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11 กันยายน 2563 11:06 น.    

กกต. ชี้ส่งศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ "เทพไท" เพื่อความชัดเจน ก่อนชง รบ. ตรา พรฏ.เลือกตั้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีกกต. มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์ ว่าสิ้นสุด
ลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีถูกศาลนครศรีธรรมราช สั่งจ าคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ว่า กรณีดังกล่าว 
รัฐธรรมนูญมาตรา 82 ก าหนดไว้ว่าหากกกต.เห็นว่ามีเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ จึงต้องรอค าวินิจฉัยของศาลก่อน จึงจะมีการประสานรัฐบาลให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.
นครศรีธรรมราชใหม ่

เมื่อถามว่า กกต.จะมีการพิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีนางนาที รัชกิจประการ ที่ถูกศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิ
ทางการเมือง 5 ปี จากเหตุยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ท าให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า กรณีนี้
สมาชิกภาพของนางนาที สิ้นสุดลงของค าตัดสินของศาลซึ่งเป็นที่สุด ท าให้เขาพ้นสภาพการเป็นส.ส.อยู่แล้ว และ
กฎหมายไม่เปิดช่องให้ยื่นศาลวินิจฉัยในกรณีลักษณะนี้ได้ แต่กรณีของนายเทพไท เป็นค าพิพากษาของศาลชั้นต้น และ
อยู่ระหว่างรอการลงโทษ ซึ่งกกต.ต้องการความชัดเจนในเร่ืองนี้จึงได้ยื่นเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถามต่อว่า หากในอนาคตนางนาที จะสามารถลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า การ
พิจารณาเร่ืองของคุณสมบัติว่าจะลงสมัครได้หรือไม่ หากมีการยื่นร่ืองเข้ามา กกต.ก็พร้อมจะพิจารณา 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181530 
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ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.20 น. 

"กกต."แจงรอศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ"เทพไท" 
ประธาน กกต.” แจงรอศาลรธน.วินิจฉัยสถานภาพ"เทพไท" เพื่อขอความชัดเจน ก่อนประสานรัฐบาลตราพรฎ.
เลือกตั้ง 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
กล่าวถึงกรณีกกต.มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์ ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
หรือไม่จากกรณีถูกศาลนครศรีธรรมราช สั่งจ าคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีนั้น ว่า กรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญ
มาตรา 82 ก าหนดไว้ว่า หากกกต.เห็นว่ามีเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จึง
ต้องรอค าวินิจฉัยของศาลก่อน จึงจะมีการประสานรัฐบาลให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส.
นครศรีธรรมราชใหม่ได้ 

เมื่อถามว่า กกต.จะมีการพิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีนางนาที รัชกิจประการ ที่ถูกศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิ
ทางการเมือง 5 ปี จากเหตุยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ท าให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า กรณีนี้
สมาชิกภาพของนางนาที สิ้นสุดลงของค าตัดสินของศาลซึ่งเป็นที่สุด ท าให้เขาพ้นสภาพการเป็นส.ส.อยู่แล้ว และ
กฎหมายไม่เปิดช่องให้ยื่นศาลวินิจฉัยในกรณีลักษณะนี้ได้ แต่กรณีของนายเทพไท เป็นค าพิพากษาของศาลชั้นต้น และ
อยู่ระหว่างรอการลงโทษ ซึ่งกกต.ต้องการความชัดเจนในเร่ืองนี้จึงได้ยื่นเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถามต่อว่า หากในอนาคตนางนาที จะสามารถลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า การ
พิจารณาเร่ืองของคุณสมบัติว่าจะลงสมัครได้หรือไม่ หากมีการยื่นเร่ืองเข้ามา กกต.ก็พร้อมจะพิจารณา. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794700 
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 11 กันยายน 2563 13:06 น. 

'พลังท้องถ่ินไท' ชง รบ.จัดสรรงบให้ท้องท้องถิ่นร้อยละ 35 ของรายได้รัฐ 
 

 
 

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม สส. พรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายให้ความเห็น หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 ในหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเสนอให้ท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการจัดบริการสาธารณะ 
โดยรัฐต้องจัดสรรรายได้ งบประมาณให้เพียงพอ อย่างน้อย ร้อยละ 35 ของรายได้รัฐบาล และเปิดโอกาสให้มีการ
พัฒนารายได้ท้องถิ่นให้เติบโตมากขึ้น และจะต้องท าให้ลดอ านาจภาครัฐลงและไปเพ่ิมอ านาจท้องถิ่นให้มากขึ้น ตาม
นโยบายของพรรคพลังท้องถิ่นไท 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181572 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/181572
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200911/761bf7e1669bd05e8ca313ea2b8dee236cfc575c5f27f9a322e73129e49ce5a8.jpg?itok=G68g1-aT


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 
 
  
 
10 กันยายน 2563 12:44 น.    

คปท. บุกสภายื่น กมธ.กระจายอ านาจฯ จี้ รบ. เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้เสร็จปี 63 
 

 
 

คปท. ยื่น กมธ.กระจายอ านาจฯ จี้ รบ. เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้เสร็จในปี 63 ระบุหลังรัฐประหารระบบท้องถิ่นถูก
แช่แข็ง ท าการบริหารท้องถิ่นกลายเป็นระบบราชการเอ้ือรบ.ยื้อเลือกตั้งได้ ด้าน ประธาน  กมธ.กระจายอ านาจฯ 
แนะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พร้อม อบจ.ได้ 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เวลา11.35 น. ที่รัฐสภา เครือข่ายรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) น าโดยนายธ ารง
ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อนักวิชาการที่ลงนาม
แถลงการณ์เครือข่ายฯ 105 ชื่อ กับนายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจรัฐ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเร่งรัดให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในปี2563 

โดยนายธ ารงศักดิ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่มีรัฐประหาร ปี2557 ถึงปัจจุบันเกินกว่า 6 ปีแล้วท่ีรากฐานประชาธิปไตย
ในระบบท้องถิ่นถูกท าลายลงไปโดยในนามของการแช่แข็งการเลือกตั้งกระบวนการปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น
เป็นรากฐานส าคัญและเคร่ืองเมื่อส าคัญที่จะพัฒนาชีวิตที่ดีของประชาชนทุกหนแห่งของประเทศ ทั้งนี้พวกเราในฐานะ
อาจารย์ที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์การเมือการปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศ ได้รอคอยการจัดการ
เลือกตั้งของรัฐบาล แต่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบว่าตลอด 6 ปีที่ผ่านไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบรัฐบาลใดก็ตาม ทั้งรัฐบาล
รัฐประหาร หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่สืบทอดอ านาจคณะรัฐประหารได้ท าลายการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
ท าลายรากฐานที่เราพัฒนามากว่า 3 ทศวรรษ ได้พยายามที่จะแช่แข็งหรือยื้อการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ด ารงอยู่กับเราในปัจจุบันบางคนอยู่มาเกือบ 10 ปีแล้ว จึงท าให้การบริหารท้องถิ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ราชการไม่ใช่การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการประชาธิปไตย โดยเหตุนี้รัฐบาลที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันจึงสามารถยื้อ
การเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม เราไม่อาจยอมรับได้ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200910/0b8ddfeb8290971e00e090242d18ee3626e77c2d4a6f2c801fb1da497490baf6.jpg?itok=WvlRldvn
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“หากมีการจัดการเลือกตั้งภายในปี2563นี้ก็จะน าไปสู่การฟ้ืนฟูประชาธิปไตยท้องถิ่นอีกคร้ัง เพราะหลัก
ประชาธิปไตยสากลคนเท่าเท่าเทียบกันและการเลือกตั้งทุกระดับเพ่ือความเจริญของชาติและลุกหลานของเราอย่าง
ยั่งยืน” นายธ ารงศักดิ ์กล่าว 

ด้าน นายซูการ์โน กล่าวว่า ประเด็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กมธ.ถือเป็นเร่ืองส าคัญเราได้
พยายามเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากที่สุด แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ ต้องขอบคุณ
คณาจารย์ และเครือข่ายคปท. เป็นอีกส่วนหนึ่งผลักดันให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งถ้ามีการติดตามข่าวสารจะทราบว่านายกฯได้
ยืนยันว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภายในเดือนธ.ค.นี้ก็อาจจะเป็นบันไดขั้นแรกส าหรับการ
เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามอยากฝากว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับอบจ. เพราะไม่มีความซับซ้อน และประชาชนจะได้ไม่เกิดความสับสน ส่วนการเลือกตั้งที่เหลือคงต้องมี
ระยะเวลาในการด าเนินการ อาจจะไม่ทันในปีนี้แต่ภายในต้นปีหน้า กมธ.จะพยายามเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งทุกประเภท8 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181275 
 
  

https://siamrath.co.th/n/181275
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วันท่ี 10 กันยายน 2563 - 13:07 น. 

คปท. จี้ รบ.จัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้ทันปี 63 ชี้ ท้องถิ่นถูกแช่งแข็งนานมากกว่า 6 ปี 
 

 
 
อปท. จี้ รบ. จัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้ทันปี 63 ระบุหลังรัฐประหารระบบท้องถิ่นถูกแช่แข็ง ด้าน ประธาน กมธ.กระจาย
อ านาจฯ แนะเลือกตั้งผู้ว่า กทม.พร้อม อบจ.ได้ 

เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา เครือข่ายรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยท้องถิ่น(คปท.) น าโดยนาย
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อนักวิชาการที่ลง
นามแถลงการณ์เครือข่ายฯ 105 ชื่อถึงนายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจรัฐ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเร่งรัดให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในปี2563 โดยนายธ ารงศักดิ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่มีรัฐประหาร ปี2557 ถึงปัจจุบันเกินกว่า 6 ปีแล้วที่
รากฐานประชาธิปไตยในระบบท้องถิ่นถูกท าลายลงไปโดยในนามของการแช่แข็งการเลือกตั้งกระบวนการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นเป็นรากฐานส าคัญและเคร่ืองเมื่อส าคัญที่จะพัฒนาชีวิตที่ดีของประชาชนทุกหนแห่งของประเทศ 
ทั้งนี้พวกเราในฐานะอาจารย์ที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์การเมือการปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศ 
ได้รอคอยการจัดการเลือกตั้งของรัฐบาล แต่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบว่าตลอด 6 ปีที่ผ่านไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบรัฐบาลใดก็
ตาม ทั้งรัฐบาลรัฐประหาร หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่สืบทอดอ านาจคณะรัฐประหารได้ท าลายการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น ท าลายรากฐานที่เราพัฒนามากว่า 3 ทศวรรษ ได้พยายามที่จะแช่แข็งหรือยื้อการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นท่ีด ารงอยู่กับเราในปัจจุบันบางคนอยู่มาเกือบ 10 ปีแล้ว จึงท าให้การบริหารท้องถิ่นกลายเป็นส่วน
หนึ่งของระบบราชการไม่ใช่การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการประชาธิปไตย โดยเหตุนี้รัฐบาลที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันจึง
สามารถยื้อการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม เราไม่อาจยอมรับได้ 

“หากมีการจัดการเลือกตั้งภายในปี2563นี้ก็จะน าไปสู่การฟ้ืนฟูประชาธิปไตยท้องถิ่นอีกคร้ัง เพราะหลัก
ประชาธิปไตยสากลคนเท่าเท่าเทียบกันและการเลือกตั้งทุกระดับเพ่ือความเจริญของชาติและลูกหลานของเราอย่าง
ยั่งยืน” นายธ ารงศักดิ ์กล่าว 

ด้านนายซูการ์โน กล่าวว่า ประเด็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กมธ.ถือเป็นเร่ืองส าคัญเราได้
พยายามเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากที่สุด แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ ต้องขอบคุณ
คณาจารย์ และเครือข่ายคปท. เป็นอีกส่วนหนึ่งผลักดันให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งถ้ามีการติดตามข่าวสารจะทราบว่านายกฯได้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/22-%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B0.jpg
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ยืนยันว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภายในเดือนธันวาคมนี้ก็อาจจะเป็นบันไดขั้นแรกส าหรับ
การเลือกตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามอยากฝากว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้ งผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพร้อมกับอบจ. เพราะไม่มีความซับซ้อน และประชาชนจะได้ไม่เกิดความสับสน ส่วนการเลือกตั้งที่
เหลือคงต้องมีระยะเวลาในการด าเนินการ อาจจะไม่ทันในปีนี้แต่ภายในต้นปีหน้า กมธ.จะพยายามเร่งรัดให้มีการ
เลือกตั้งทุกประเภท 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2342240 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.01 น. 

เครือข่าย 'คปท.' ไม่ทนแล้ว ล่าชื่อบุกสภาฯ จี้เลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ 

 
 

เครือข่าย คปท. ทนไม่ไหว ล่าชื่อ105คน บุกสภาฯจี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปี 63 โวยหลังรัฐประหาร
ระบบท้องถิ่นถูกแช่แข็ง ท าการบริหารท้องถิ่นกลายเป็นระบบราชการเอ้ือรัฐบาลยื้อเลือกตั้งได้ ด้านประธานกมธ.
กระจายอ านาจฯ แนะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พร้อมอบจ.ได้ 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่รัฐสภา เครือข่ายรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยท้องถิ่น(คปท.) น าโดยนายธ ารงศักดิ์ 
เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อนักวิชาการที่ลงนาม
แถลงการณ์เครือข่ายฯ 105 ชื่อถึงนายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจรัฐ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเร่งรัดให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในปี 2563 

โดยนายธ ารงศักดิ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่มีรัฐประหาร ปี2557 ถึงปัจจุบันเกินกว่า 6 ปีแล้วที่รากฐานประชาธิปไตยใน
ระบบท้องถิ่นถูกท าลายลงไปโดยในนามของการแช่แข็งการเลือกตั้งกระบวนการปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น
เป็นรากฐานส าคัญและเคร่ืองเมื่อส าคัญที่จะพัฒนาชีวิตที่ดีของประชาชนทุกหนแห่งของประเทศ ทั้งนี้พวกเราในฐานะ
อาจารย์ที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์การเมือการปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศ ได้รอคอยการจัดการ
เลือกตั้งของรัฐบาล แต่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบว่าตลอด 6 ปีที่ผ่านไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบรัฐบาลใดก็ตาม ทั้งรัฐบาล
รัฐประหาร หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่สืบทอดอ านาจคณะรัฐประหารได้ท าลายการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
ท าลายรากฐานที่เราพัฒนามากว่า 3 ทศวรรษ ได้พยายามที่จะแช่แข็งหรือยื้อการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ด ารงอยู่กับเราในปัจจุบันบางคนอยู่มาเกือบ 10 ปีแล้ว จึงท าให้การบริหารท้องถิ่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ราชการไม่ใช่การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการประชาธิปไตย โดยเหตุนี้รัฐบาลที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันจึงสามารถยื้อ
การเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม เราไม่อาจยอมรับได้ 

“หากมีการจัดการเลือกตั้งภายในปี 63 นี้ ก็จะน าไปสู่การฟ้ืนฟูประชาธิปไตยท้องถิ่นอีกคร้ัง เพราะหลัก
ประชาธิปไตยสากลคนเท่าเท่าเทียบกันและการเลือกตั้งทุกระดับเพ่ือความเจริญของชาติและลุกหลานของเราอย่าง
ยั่งยืน” นายธ ารงศักดิ ์กล่าว 
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ด้าน นายซูการ์โน  กล่าวว่า ประเด็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กมธ.ถือเป็นเร่ืองส าคัญเราได้
พยายามเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากที่สุด แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ ต้องขอบคุณ
คณาจารย์ และเครือข่ายคปท. เป็นอีกส่วนหนึ่งผลักดันให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งถ้ามีการติดตามข่าวสารจะทราบว่านายกฯได้
ยืนยันว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภายในเดือนธ.ค.นี้ก็อาจจะเป็นบันไดขั้นแรกส าหรับการ
เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามอยากฝากว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับอบจ. เพราะไม่มีความซับซ้อน และประชาชนจะได้ไม่เกิดความสับสน ส่วนการเลือกตั้งที่เหลือคงต้องมี
ระยะเวลาในการด าเนินการ อาจจะไม่ทันในปีนี้แต่ภายในต้นปีหน้า กมธ.จะพยายามเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งทุกประเภท 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517384 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1927407 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.19 น. 

อ่านกันชัดๆ! 'วิษณ'ุ เปิดไทม์ไลน์แก้ รธน. บอกเลยมันไม่ยุ่ง 'แต่ยาวแน่' 
 

 
 

‘วิษณุ’ เปิดไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญ ย้ ายาวนานแน่ ถามคนชง ‘ยุบสภา’ จะใช้กติกาอะไรเลือกตั้งใหม่ เพราะ
อาจไม่มี ส.ส.-ส.ว. ท าหน้าที่ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 ก.ย.63 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี
การยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนุญของพรรคก้าวไกล ที่มีผู้ร่วมลงชื่อขอถอนชื่อ ว่า ร่างของพรรคก้าวไกลจะมีหรือไม่ ตน
ไม่ทราบ  อยู่ ที่ ว่ า เขายื่ นห รือยั ง  ถ้ ายื่ นประธานสภาผู้ แทนราษฎรก็ จะบรร จุสู่ ว า ระพ ร้อมกัน ใน วันที่   
23-24 กันยายน ทั้งนี้ข้อบังคับได้ก าหนดให้ประธานสภาฯ ต้องบรรจุในระเบียบวาระภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตามยืนยัน
ว่า รัฐบาลไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลก็รับทราบดี เวลาพูดถึงรัฐบาลก็หมายถึงพรรคร่วมนั่น
แหละ พรรคร่วมรัฐบาลไปคุยกันเองในระดับพรรคการเมือง แต่เขาก็เห็นไม่ตรงกันหมด ซึ่งจะออกมาในทาง
ประนีประนอม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ไม่ได้น ามาพิจารณา 

เมื่อถามถึง การตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่ นายวิษณุ กล่าวว่า จริงๆ 
ก็ไม่ได้มีการถกเถียง เพราะถ้าใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทย ก็จะมีส.ส.ร. ซึ่งจะต้องท าให้เสร็จภายใน 4 เดือน ถ้าใช้ร่างของ
พรรคร่วมรัฐบาล ก็มีส.ส.ร. แต่จะท าให้เสร็จภายใน 240 วัน หรือ 8 เดือน ทั้งนี้ เราต้องดูถึงทัศนะของแต่ละฝ่ายที่แสดง
อกอกมาในร่างรัฐธรรมนูญ พรรคเพ่ือไทยมีทัศนะอย่างไรเรารู้จากร่างที่เขายื่น พรรคร่วมรัฐบาลมีทัศนะอย่างไร เราก็
รู้จักในร่างของเขา ฉะนั้น คนนั้นพูด คนนี้พูด ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าจะฟังใคร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ต้องใช้เวลาร่างนานใช่หรือไม่ โดยเฉพาะหากตั้ง ส.ส.ร. มาร่าง นาย
วิษณุ กล่าวว่า ยาวนานแน่นอน เรารู้อยู่แล้ว ถ้าใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทย เฉพาะร่าง ส.ส.ร. ก็ใช้เวลา 4 เดือน แต่ถ้าใช้
ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็ใช้เวลา 240 วัน ซึ่งตรงนี้คือระยะเวลาในการร่าง แต่ข้อเท็จจริงจะต้องมีเวลาก่อนหน้านั้น กับ
ระยะเวลาหลัง เช่น ไปเกี่ยวพันกับการท าประชามติ ซึ่งมีข้ันตอนที่ส าคัญคือ อันดับแรก จะต้องมีการด าเนินการคู่กันไป 
คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่จะเข้าสู่สภา วันที่ 23-24 กันยายนนี้ ถือเป็นเส้นทางที่ 1 ที่ต้องท าไป 
ขณะเดียวกัน สมมติว่าเสร็จในวาระที่ 1 วาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งก็คงไม่นาน เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษ ก็ไปว่า
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กันอีก แต่มีอีกเส้นทางหนึ่งที่ต้องท าคู่ขนานคือ การจัดท ากฎหมายประชามติ ซึ่งต่อให้พิจารณารัฐธรรมนูญ วาระที่ 3 
เสร็จ ก็ต้องทิ้งไว้เฉยๆ เพ่ือรอกฎหมายประชามติ ฉะนั้น จึงยังนับหนึ่งไม่ได้ เป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นและยาว 

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส าหรับร่างประชามติ ครม. รับหลักการแล้วเมื่อวันอังคาร (8 กันยายน) ที่ผ่านมา และได้ส่ง
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งตนได้ถามเลขาธิการกฤษฎีกา ซึ่งได้รับค าตอบว่า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งจะพอดี
กับท่ีปิดสมัยประชุมสภา ฉะนั้น เมื่อเปิดสมัยประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน ร่างกฎหมายประชามติก็จะเข้าสู่สภาได้ สภาก็
จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพร้อมกับร่างประชามติ และเป็นการพิจารณาร่วม เพราะร่างกฎหมายประชามติเป็น
กฎหมายปฏิรูป จึงต้องเสนอต่อที่ประชุมสองสภา แต่ร่างรัฐธรรนูญจะเสร็จก่อน และเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งรอไว้ก่อน ซึ่ง
ปกติ เมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะน าไปท าประชามติเลย แต่คร้ังนี้จะไปท าประชามติเลยไม่ได้เพราะ
กฎหมายประชามติยังไม่เสร็จ ซึ่งตนไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ จะช้า หรือเร็ว แต่ความจริงมันก็ควรจะเร็ว ตนคิดว่า
ประมาณ 2 เดือน จากนั้น รอน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายลงพระปรมาภิไธย เมื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ก็จะมีผล
ทันที จากนั้น ก็น าเอาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านวาระ 3 มาสู่กระบวนการท าประชามติ 

อย่างไรก็ตาม การท าประชามติจะต้องมีการท าภายใน 90-120 วัน เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บอก
ว่า หากท าก่อน 90 วันจะท าไม่ทัน เนื่องจากต้องมีขั้นตอนการพิมพ์และน าไปแจกจ่าย ฉะนั้น เวลาคิด จะต้องคิดเร่ือง
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ คือ สายที่ 1 กับการพิจารณากฎหมายประชามติ เป็นสายที่ 2 ซึ่งก็ต้องบวกไว้ 3-4 เดือน 
เมื่อลงประชามติแล้ว อาจจะต้องบวกอีก 1 เดือน เอาไว้รับรองการประกาศผล การคัดค้าน รอขึ้นศาล เมื่อผ่านทุกอย่าง
แล้วก็น าขึ้นทูลเกล้าฯ 

นายวิษณุ กล่าวว่า แต่ทั้งนี้ในขั้นตอนมีการระบุไว้ว่า ถ้ามีคนร้อง ก็จะต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีก 1 เดือน ซึ่ง
เขาบังคับไม่ให้ศาลช้ากว่า 1 เดือน เมื่อบวกกับอีก 1 เดือนนี้เสร็จก็น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งการทูลเกล้าฯ ถวายอยู่ใน
พระราชอ านาจ 90 วัน ก็ต้องบวกเข้าไปด้วยทั้งหมด เมื่อลงพระปรมาภิไธยแล้ว ก็ประกาศใช้ได้ จึงจะเร่ิมการตั้ง ส.ส.ร. 
จาก 200 คน โดยตามร่างก าหนดว่า จะตั้งส.ส.ร. ภายใน 60 วัน ตามร่างของพรรคเพ่ือไทย ต้องหา ส.ส.ร. เลือกตั้ง  200 
คน แต่ถ้าเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ก็หา ส.ส.ร. เลือกตั้งเพียง 150 คน ส่วนอีก 50 คนก็อาจจะก าหนดมาจากนู่นนี่
นั่น จนครบ 200 คน และพอได้ ส.ส.ร. มา ส.ส.ร. จึงจะเร่ิมไปร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าตามร่างของพรรคเพ่ือไทยก็ต้องร่างให้
เสร็จภายใน 4 เดือน แต่ของพรรคร่วมรัฐบาล 8 เดือน ทั้งนี้ก็สามารถประนีประนอมตกลงกันได้ พบกันคร่ึงทางได้ 
แล้วแต่จะว่ากัน รวมเวลาทั้งหมดก็เป็นปี 

ส่วนจะน าไปสู่การท าประชามติอีกหนหนึ่งหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะในร่างของพรรคเพ่ือไทย 
ต้องไปท าประชามติอีกคร้ังหนึ่ง แต่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ให้น าเข้ามาสภา ถ้าสภาลงมติเห็นชอบเกินคร่ึง ก็ข้ามการ
ท าประชามติไปเลย แต่หากไม่ถึงคร่ึง ซึ่งตามหลักจะต้องตกไป แต่ไม่ตกเพราะเขาก าหนดให้เอาไปท าประชามติ ใน 60 
วัน ซึ่งจะต้องบวกไปอีก 60 วัน แต่ส่วนตัวคิดว่า ไปไม่ถึงขั้นนั้น เพราะสภาน่าจะเห็นชอบได้ เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องไปเจอ
ศาลรัฐธรรมนูญอีก 1 เดือน ทั้งร่างของพรรคเพ่ือไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายภายใน 90 วัน 
ฉะนั้น ถือว่าได้รัฐธรรมนูญใหม่ ส.ส.ร. ก็จะสลายตัว หลังจากนี้จะท าอย่างไรก็ท ากัน 

“แต่ผมเป็นห่วงอยู่นิดเดียวที่มีเสียงพูดออกมาว่า เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ แล้วยุบสภา ยุบแล้วเป็นอย่างไร 
ยุบแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่ ก็ต้องถามว่าแล้วใครท ากฎหมายลูก เพราะรัฐธรรมนูญที่คุณร่างออกมาใหม่ ถ้าเหมือน
ของเก่าเปี๊ยบ คุณก็ไม่จ าเป็นต้องท ากฎหมายลูก แต่ค าถามคือ คุณไปร่างใหม่หาอะไร คุณร่างใหม่ ก็เพราะคุณต้องการ
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จะเปลี่ยนวิธีเลือกตั้งใหม่ บัตรใบเดียว บัตรสองใบ วุฒิสภา คุณต้องการจะเลิก แล้วถ้าแก้ไม่ส าเร็จ คุณก็ต้องมีวุฒิสมาชิก
แบบเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมด ก็ต้องท ากฎหมายลูกให้หมด อย่างน้อย 3-4 ฉบับ คือ 1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 3.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อย 3 ฉบับ อาจจะมีมากกว่านี้แต่ตนไม่ทราบ เพราะ
ไม่รู้ว่าเขาจะร่างออกมาอย่างไร ซึ่งตรงนี้ต้องใช้วลาสภา ฉะนั้น ถ้าจะยุบอย่างที่เรียกร้องกันว่า รัฐธรรมนูญประกาศใช้
ใหม่แล้ว ก็ได้ แต่ถ้ายุบแล้วก็ต้องไปเลือก แล้วจะเลือกตามกติกาอะไร เพราะมันไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เผลอๆ ตอน
นั้นวุฒิสมาชิกก็อาจจะไม่มีด้วย ซึ่งวิธีแก้มันมี แต่ต้องไปคิดให้รอบคอบทั้งหมด ซึ่งก็ต้องให ส.ส.ร. 200 คนคิด เร่ืองนี้ตน
ไม่ได้คิดว่ายุ่งยากอะไร เพียงแต่ต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้า มันไม่ยุ่งหรอก เพียงแต่อาจจะยาวนาน” นายวิษณุ กล่าว 

เมื่อถามว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะท าอย่างไรให้แก้ไขยากขึ้น เพ่ือไม่ให้มาแก้ไขกันอีก โดยจะสามารถอุดช่อง
โหว่งตรงไหนได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ คนคิดออกเขามีเยอะ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517357 
  

https://www.naewna.com/politic/517357
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พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.36 น. 

"วิษณุ"แจงไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
"วิษณุ"แจงไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญ รับยาวนานต้องรอ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ห่วงแก้ รธน. เสร็จยุบสภาทันทีใคร
จะท ากฎหมายลูกเลือกตั้ง ชี้ต้องคิดให้รอบคอบ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญภายหลังพรรคก้าวไกลรวบรวมรายชื่อยื่นญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ต่อสภาผู้แทนราษฏรว่า ว่า ตนไม่ทราบ
ว่าขณะนี้มีการยื่นแล้วหรือยัง แต่ที่ทราบขณะนี้มีเพียงร่างของพรรคเพ่ือไทย และร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งจะไป
หารือกันระหว่างพรรค แต่ความเห็นอาจยังไม่ตรงกันหมด ดังนั้นคณะรัฐมนตรียังไม่น ามาพิจารณา 

เมื่อถามถึงกรณีมีการถกเถียงประเด็นการตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ถือเป็นการ
ถกเถียง เพราะไม่ว่าจะใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทยก็ต้องมีส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน ขณะที่ร่าง
ของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน หรือ 8 เดือน จากนั้นทั้งสองร่างนี้ก็เข้าสู่
ขั้นตอนการท าประชามติ ที่จะต้องรอกฏหมายการท าประชามติออกมาอีก ซึ่งจะใช้เวลาในช่วงนี้ที่ยาว แม้ว่ารัฐบาลจะ
รับร่างกฏหมายประชามติไปเมื่อวันอังคารแล้ว แต่ก็ต้องส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาและเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนรา
ษฏร หลังเปิดประชุมสภาก็จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมร่าง พ.ร.บ.ประชามติควบคู่กันไป  

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณาแล้วเสร็จก่อน และทิ้งช่วงเอาไว้ เพ่ือรอร่าง พ.ร.บ.
ประชามติ ซึ่งตนไม่ทราบว่าเร่ืองนี้จะช้าหรือเร็ว แต่คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา 1-2 เดือน ก่อนจะน าขึ้นทูลเกล้าฯ และ
เมื่อมีการประกาศใช้ก็จะน าร่างรัฐธรรมนูญมาท าประชามติต่อไป ซึ่งตามกฏหมายระบุไว้ว่ า เมื่อจะต้องมีการท า
ประชามติ ต้องมีเวลาท าประมาณ 90-120 วัน ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในคร้ังนี้ จะต้องดูในเร่ืองของการพิจารณา
การแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพ.ร.บ.ประชามติคู่กันไปด้วย แต่หากในส่วนของการท าประชามติมีคนร้อง ก็ต้องเว้นไว้ 1 
เดือน เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  

เมื่อถามว่า โดยสรุปแล้วกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดใช้เวลายาวนานเลยใช่หรือไม่ หากมีส.ส.ร.ขึ้นมา
ร่าง นายวิษณุ กล่าวยอมรับว่า ใช่ ต้องยาวนาน เพราะอย่างที่ตนบอกไปแล้วว่า หากใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทยก็ต้องใช้
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ระยะเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน ขณะที่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องใช้เวลา 240 วัน อีกทั้งยัง
มีระยะเวลาก่อนและหลังจากนั้น ดังนั้นกระบวนการต้องยาวนานอยู่แล้ว 

นายวิษณุ ยังกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนเป็นห่วง อยู่เร่ืองเดียว คือ เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้
และเรียกร้องให้มีการยุบสภาทันที เพ่ือต้องเลือกตั้งใหม่ ถามว่าแล้วใครจะท ากฎหมายลูก ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่าง
น้อย 3 ฉบับ ซึ่งในส่วนนี้ต้องใช้เวลาพิจารณาในสภา ดังนั้นหากจะยุบแบบที่เรียกร้องก็ได้ แต่พอยุบแล้วไปเลือกแล้ว
เลือกตั้งตามกติกาอะไร อย่างไรก็ตามเชื่อว่าวิธีแก้มี แต่ต้องไปคิดให้รอบคอบ และเชื่อว่าส.ส.ร. 200 คนก็จะคิดเอง ซึ่ง
อาจไม่ยุ่งยากและต้องคิดไว้ล่วงหน้า  

ส่วนที่มีการคาดการณ์ว่าการแก้รัฐธรรมนูญอาจจะใช้เวลาถึง 2 ปีกว่าถึงจะแล้วเสร็จ นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ตน
เล่ามาทั้งหมดก็บวกกันเองแล้วกัน  

เมื่อถามว่า การร่างรัฐธรรมนูญจะอุดช่องอย่ไรไม่ต้องให้มีการแก้ไขกันอีก นายวิษณุ กล่าวว่า "คนคิดออกมีเยอะ". 
  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794542 
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10 ก.ย. 2563 13:22 น. 

วิษณุ เปิดไทม์ไลน์ แก ้รธน.ยาวนานแน่ ถาม "ยุบสภา" แล้วใช้กติกาอะไรเลือกตั้ง 
 

 
 

วันที่ 10 ก.ย.เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีการยื่น
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล ที่มีผู้ร่วมลงชื่อขอถอนชื่อ ว่าร่างของพรรคก้าวไกลจะมีหรือไม่ตนไม่ทราบ 
อยู่ที่ว่าเขายื่นหรือยัง ถ้ายื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะบรรจุสู่วาระพร้อมกันใน วันที่ 23-24 ก.ย. ทั้งนี้ข้อบังคับได้
ก าหนดให้ประธานสภาฯ ต้องบรรจุในระเบียบวาระภายใน 15 วัน 

อย่างไรก็ตามยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เวลาพูดถึงรัฐบาลก็หมายถึงพรรคร่วมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ไม่ได้น ามาพิจารณา เมื่อถามถึง การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ยังคงถกเถียงกันอยู่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า จริงๆ ก็ไม่ได้มีการถกเถียง ถ้าใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทยจะมีส.ส.ร. ซึ่งจะต้องท าให้เสร็จภายใน 4 เดือน แต่ถ้าใช้
ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลจะท าให้เสร็จภายใน 240 วันเราต้องดูถึงทัศนะของแต่ละฝ่ายที่แสดงออกมาในร่างรัฐธรรมนูญ 
ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ต้องใช้เวลาร่างนานใช่หรือไม่ โดยเฉพาะหากตั้ง ส.ส.ร. มาร่าง นายวิษณุ 
กล่าวว่า ยาวนานแน่นอน เรารู้อยู่แล้ว ถ้าใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทย เฉพาะร่าง ส.ส.ร. ก็ใช้เวลา 4 เดือน แต่ถ้าใช้ร่างของ
พรรคร่วมรัฐบาลก็ใช้เวลา 240 วัน แต่ข้อเท็จจริงจะต้องมีเวลาก่อนหน้านั้น กับระยะเวลาหลัง เช่น ไปเกี่ยวพันกับการ
ท าประชามติ ซึ่งมีข้ันตอนที่ส าคัญคือ อันดับแรกที่จะต้องมีการด าเนินการคู่กันไป คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
ที่จะเข้าสู่สภา วันที่ 23-24 ก.ย.นี้ ถือเป็นเส้นทางท่ี 1 ที่ต้องท าไป 

ขณะเดียวกัน สมมติว่าเสร็จในวาระที่ 1 วาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งก็คงไม่นาน เมื่อเปิดสมัยประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ก็ไปว่ากันอีก แต่มีอีกเส้นทางหนึ่งที่ต้องท าคู่ขนานคือ การจัดท ากฎหมายประชามติ ซึ่งต่อให้พิจารณา
รัฐธรรมนูญ วาระที่ 3 เสร็จ ก็ต้องทิ้งไว้เฉยๆ เพ่ือรอกฎหมายประชามติ ฉะนั้น จึงยังนับหนึ่งไม่ได้ เป็นระยะเวลาที่
เกิดขึ้นและยาว แม้แก้รธน.แล้วก็ยังต้องรอ ก.ม.ประชามติฉบับใหม่ นานวิษณุ กล่าวว่า ส าหรับร่างประชามติ ครม. รับ
หลักการแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย. และได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งตนได้ถามเลขาธิการกฤษฎีกา ได้รับค าตอบว่า 
จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งจะพอดีกับท่ีปิดสมัยประชุมสภา ฉะนั้นเมื่อเปิดสมัยประชุมวันที่ 1 ร่างกฎหมายประชามติก็
จะเข้าสู่สภาได้ สภาก็จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพร้อมกับร่างประชามติและเป็นการพิจารณาร่วม เพราะเป็น
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กฎหมายปฏิรูป ร่างรัฐธรรมนูญจะเสร็จก่อน และเมื่อเสร็จแล้วต้องทิ้งรอไว้ก่อน ไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ จะช้า หรือ
เร็ว แต่ความจริงมันก็ควรจะเร็วคิดว่าประมาณ 2 เดือน จากนั้นรอน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายลงพระปรมาภิไธย เมื่อลงพระ
ปรมาภิไธย และประกาศใช้ก็จะมีผลทันที จากนั้น ก็น าเอาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านวาระ 3 มาสู่กระบวนการท าประชามติ 

อย่างไรก็ตาม การท าประชามติจะต้องมีการท าภายใน 90-120 วัน เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
บอกว่า หากท าก่อน 90 วันจะท าไม่ทัน เนื่องจากต้องมีขั้นตอนการพิมพ์และน าไปแจกจ่าย ฉะนั้น เวลาคิด จะต้องคิด
เร่ืองการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ คือ สายที่ 1 กับการพิจารณากฎหมายประชามติ เป็นสายที่ 2 ซึ่งก็ต้องบวกไว้ 3-4 
เดือน เมื่อลงประชามติแล้ว อาจจะต้องบวกอีก 1 เดือนกรณีมีผู้ร้องต่อศาล เมื่อผ่านทุกอย่างแล้วก็น าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่ง
การทูลเกล้าฯ ถวายอยู่ในพระราชอ านาจ 90 วัน ก็ต้องบวกเข้าไปด้วยทั้งหมด เมื่อลงพระปรมาภิไธยแล้ว ก็ประกาศใช้
ได้ จึงจะเร่ิมการตั้ง ส.ส.ร. พอได้ ส.ส.ร. มา ส.ส.ร. จึงจะเร่ิมไปร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าตามร่างของพรรคเพ่ือไทยก็ต้องร่าง
ให้เสร็จภายใน 4 เดือน แต่ของพรรคร่วมรัฐบาล 8 เดือน ทั้งนี้ก็สามารถประนีประนอมตกลงกันได้ แล้วแต่จะว่ากัน รวม
เวลาทั้งหมดก็เป็นปี บอก รธน.แก้แล้วยังต้องมี ก.ม.ลูก 

นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนจะน าไปสู่การท าประชามติอีกหนหนึ่งหรือไม่นั้น ในร่างของพรรคเพ่ือไทย ต้องไปท า
ประชามติอีกคร้ังหนึ่ง แต่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ให้น าเข้ามาสภา ถ้าสภาลงมติเห็นชอบเกินคร่ึง ก็ข้ามการท า
ประชามติไปเลย แต่หากไม่ถึงคร่ึงตามหลักจะต้องตกไป แต่ไม่ตกเพราะเขาก าหนดให้เอาไปท าประชามติ ใน 60 วัน ซึ่ง
จะต้องบวกไปอีก 60 วัน แต่ส่วนตัวคิดว่า ไปไม่ถึงขั้นนั้น เพราะสภาน่าจะเห็นชอบได้ เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องไปเจอศาล
รัฐธรรมนูญอีก 1 เดือน ทั้งร่างของพรรคเพ่ือไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายภายใน 90 วัน ฉะนั้น 
ถือว่าได้รัฐธรรมนูญใหม่ ส.ส.ร. ก็จะสลายตัว หลังจากนี้จะท าอย่างไรก็ท ากัน 

"แต่ผมเป็นห่วงอยู่นิดเดียวที่มีเสียงพูดออกมาว่า เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ แล้วยุบสภา  ยุบแล้วเป็น
อย่างไร ยุบแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่ ก็ต้องถามว่าแล้วใครท ากฎหมายลูก เพราะรัฐธรรมนูญที่คุณร่างออกมาใหม่ ถ้า
เหมือนของเก่าเปี๊ยบ คุณก็ไม่จ าเป็นต้องท ากฎหมายลูก แต่ค าถามคือ คุณไปร่างใหม่หาอะไร คุณร่างใหม่ ก็เพราะคุณ
ต้องการจะเปลี่ยนวิธีเลือกตั้งใหม่ บัตรใบเดียว บัตรสองใบ วุฒิสภา คุณต้องการจะเลิก แล้วถ้าแก้ไม่ส าเร็จ คุณก็ต้องมี
วุ ฒิ ส ม า ชิ ก แ บ บ เ ลื อ ก ตั้ ง  ซึ่ ง ทั้ ง ห ม ด  ก็ ต้ อ ง ท า ก ฎ ห ม า ย ลู ก ใ ห้ ห ม ด  อ ย่ า ง น้ อ ย  3-4 ฉ บั บ  คื อ  
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2. พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อย 
3 ฉบับ อาจจะมีมากกว่านี้แต่ตนไม่ทราบ เพราะไม่รู้ว่า เขาจะร่างออกมาอย่างไร ตรงนี้ต้องใช้เวลาฉะนั้น ถ้าจะยุบอย่าง
ที่เรียกร้องกันว่า รัฐธรรมนูญประกาศใช้ใหม่แล้ว ก็ได้ แต่ถ้ายุบแล้วก็ต้องไปเลือก แล้วจะเลือกตามกติกาอะไร เพราะ
มันไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เผลอๆ ตอนนั้นวุฒิสมาชิกก็อาจจะไม่มีด้วย ซึ่งวิธีแก้มันมี แต่ต้องไปคิดให้รอบคอบ
ทั้งหมด ซึ่งก็ต้องให้ ส.ส.ร. 200 คนคิด เร่ืองนี้ตนไม่ได้คิดว่ายุ่งยากอะไร เพียงแต่ต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้า มันไม่ยุ่งหรอก 
เพียงแต่อาจจะยาวนาน” นายวิษณุ กล่าวเมื่อถามว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะท าอย่างไรให้แก้ไขยากขึ้น เพ่ือไม่ให้
มาแก้ไขกันอีก โดยจะสามารถอุดช่องโหว่ตรงไหนได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ คนคิดออกเขามีเยอะ"นายวิษณุ 
กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1927347 
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วันท่ี 10 ก.ย. 2563 เวลา 14:12 น. 

"วิษณุ" เปิดไทม์ไลน์ แก้ รธน.ยาวนานแน่ ถาม "ยุบสภา" ใช้กติกาอะไรเลือกตั้ง 
 

 
 

รองนายกฯวิษณุ เปิดไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญ ย้ า ยาวนานแน่ ถามคนชง ‘ยุบสภา’ จะใช้กติกาอะไรเลือกตั้งใหม่ 
เพราะอาจไม่มี ส.ส. - ส.ว. ท าหน้าที่ 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของพรรคก้าวไกล ที่มีผู้ร่วมลงชื่อขอถอนชื่อ ว่า ร่างของพรรคก้าวไกลจะมีหรือไม่ ตนไม่ทราบ อยู่ที่ว่าเขายื่นหรือยัง ถ้า
ยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะบรรจุสู่วาระพร้อมกันในวันที่ 23-24 กันยายน ทั้งนี้ข้อบังคับได้ก าหนดให้ประธานสภา
ฯ ต้องบรรจุในระเบียบวาระภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตามยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกพรรคร่วม
รัฐบาลก็รับทราบดี เวลาพูดถึงรัฐบาลก็หมายถึงพรรคร่วมนั่นแหละ พรรคร่วมรัฐบาลไปคุยกันเองในระดับพรรค
การเมือง แต่เขาก็เห็นไม่ตรงกันหมด ซึ่งจะออกมาในทางประนีประนอม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ไม่ได้น ามา
พิจารณา 

เมื่อถามถึง การตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
จริงๆ ก็ไม่ได้มีการถกเถียง เพราะถ้าใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทย ก็จะมี ส.ส.ร. ซึ่งจะต้องท าให้เสร็จภายใน 4 เดือน แต่ถ้า
ใช้ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล จะไม่มี ส.ส.ร. แต่จะท าให้เสร็จภายใน 240 วัน หรือ 8 เดือน ทั้งนี้ เราต้องดูถึงทัศนะของ
แต่ละฝ่ายที่แสดงออกมาในร่างรัฐธรรมนูญ พรรคเพ่ือไทยมีทัศนะอย่างไรเรารู้จากร่างที่เขายื่น พรรคร่วมรัฐบาลมีทัศนะ
อย่างไร เราก็รู้จักในร่างของเขา ฉะนั้น คนนั้นพูด คนนี้พูด ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าจะฟังใคร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ต้องใช้เวลาร่างนานใช่หรือไม่ โดยเฉพาะหากตั้ง ส.ส.ร. มาร่าง 
นายวิษณุ กล่าวว่า ยาวนานแน่นอน เรารู้อยู่แล้ว ถ้าใช้ร่างของพรรคเพ่ือไทย เฉพาะร่าง ส.ส.ร. ก็ใช้เวลา 4 เดือน แต่ถ้า
ใช้ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็ใช้เวลา 240 วัน ซึ่งตรงนี้คือระยะเวลาในการร่าง แต่ข้อเท็จจริงจะต้องมีเวลาก่อนหน้านั้น  
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กับระยะเวลาหลัง เช่น ไปเกี่ยวพันกับการท าประชามติ ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญคือ อันดับแรก จะต้องมีการ

ด าเนินการคู่กันไป คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่จะเข้าสู่สภา วันที่ 23-24 กันยายนนี้ ถือเป็นเส้นทางที่ 1 ที่
ต้องท าไป ขณะเดียวกัน สมมติว่าเสร็จในวาระที่ 1 วาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งก็คงไม่นาน เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทน
ราษ ก็ไปว่ากันอีก แต่มีอีกเส้นทางหนึ่งที่ต้องท าคู่ขนานคือ การจัดท ากฎหมายประชามติ ซึ่งต่อให้พิจารณารัฐธรรมนูญ 
วาระที่ 3 เสร็จ ก็ต้องทิ้งไว้เฉยๆ เพ่ือรอกฎหมายประชามติ ฉะนั้น จึงยังนับหนึ่งไม่ได้ เป็นระยะเวลาที่เกิดข้ึนและยาว 

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ส าหรับร่างประชามติ ครม. รับหลักการแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา และได้ส่งให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งตนได้ถามเลขาธิการกฤษฎีกา ซึ่งได้ รับค าตอบว่า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งจะพอดี
กับที่ปิดสมัยประชุมสภา ฉะนั้น เมื่อเปิดสมัยประชุมวันที่ 1 พ.ย. ร่างกฎหมายประชามติก็จะเข้าสู่สภาได้ สภาก็จะ
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพร้อมกับร่างประชามติ และเป็นการพิจารณาร่วม เพราะร่างกฎหมายประชามติเป็น
กฎหมายปฏิรูป จึงต้องเสนอต่อที่ประชุมสองสภา แต่ร่างรัฐธรรนูญจะเสร็จก่อน และเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งรอไว้ก่อน ซึ่ง
ปกติ เมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะน าไปท าประชามติเลย แต่คร้ังนี้จะไปท าประชามติเลยไม่ได้เพราะ
กฎหมายประชามติยังไม่เสร็จ ซึ่งตนไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ จะช้า หรือเร็ว แต่ความจริงมันก็ควรจะเร็ว ตนคิดว่า
ประมาณ 2 เดือน จากนั้น รอน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายลงพระปรมาภิไธย เมื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ก็จะมีผล
ทันที จากนั้น ก็น าเอาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านวาระ 3 มาสู่กระบวนการท าประชามติ 

อย่างไรก็ตาม การท าประชามติจะต้องมีการท าภายใน 90-120 วัน เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
บอกว่า หากท าก่อน 90 วันจะท าไม่ทัน เนื่องจากต้องมีขั้นตอนการพิมพ์และน าไปแจกจ่าย ฉะนั้น เวลาคิด จะต้องคิด
เร่ืองการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ คือ สายที่ 1 กับการพิจารณากฎหมายประชามติ เป็นสายที่ 2 ซึ่งก็ต้องบวกไว้ 3-4 
เดือน เมื่อลงประชามติแล้ว อาจจะต้องบวกอีก 1 เดือน เอาไว้รับรองการประกาศผล การคัดค้าน รอขึ้นศาล เมื่อผ่าน
ทุกอย่างแล้วก็น าขึ้นทูลเกล้าฯ 

นายวิษณุ กล่าวว่า แต่ทั้งนี้ในขั้นตอนมีการระบุไว้ว่า ถ้ามีคนร้อง ก็จะต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีก 1 เดือน 
ซึ่งเขาบังคับไม่ให้ศาลช้ากว่า 1 เดือน เมื่อบวกกับอีก 1 เดือนนี้เสร็จก็น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งการทูลเกล้าฯ ถวายอยู่
ในพระราชอ านาจ 90 วัน ก็ต้องบวกเข้าไปด้วยทั้งหมด เมื่อลงพระปรมาภิไธยแล้ว ก็ประกาศใช้ได้ จึงจะเร่ิมการตั้ง 
ส.ส.ร. จาก 200 คน โดยตามร่างก าหนดว่า จะตั้ง ส.ส.ร. ภายใน 60 วัน ตามร่างของพรรคเพ่ือไทย ต้องหา ส.ส.ร. 
เลือกตั้ง 200 คน แต่ถ้าเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ก็หา ส.ส.ร. เลือกตั้งเพียง 150 คน ส่วนอีก 50 คนก็อาจจะก าหนด
มาจากนู่นนี่นั่น จนครบ 200 คน และพอได้ ส.ส.ร. มา ส.ส.ร. จึงจะเร่ิมไปร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าตามร่างของพรรคเพ่ือไทย
ก็ต้องร่างให้เสร็จภายใน 4 เดือน แต่ของพรรคร่วมรัฐบาล 8 เดือน ทั้งนี้ก็สามารถประนีประนอมตกลงกันได้ พบกันคร่ึง
ทางได้ แล้วแต่จะว่ากัน รวมเวลาทั้งหมดก็เป็นปี 

ส่วนจะน าไปสู่การท าประชามติอีกหนหนึ่งหรือไม่ นายวิษณุ ยังไม่ทราบ เพราะในร่างของพรรคเพ่ือไทย ต้องไป
ท าประชามติอีกคร้ังหนึ่ง แต่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ให้น าเข้ามาสภา ถ้าสภาลงมติเห็นชอบเกินคร่ึง ก็ข้ามการท า
ประชามติไปเลย แต่หากไม่ถึงคร่ึง ซึ่งตามหลักจะต้องตกไป แต่ไม่ตกเพราะเขาก าหนดให้เอาไปท าประชามติ ใน 60 วัน 
ซึ่งจะต้องบวกไปอีก 60 วัน แต่ส่วนตัวคิดว่า ไปไม่ถึงขั้นนั้น เพราะสภาน่าจะเห็นชอบได้ เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องไปเจอศาล



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

รัฐธรรมนูญอีก 1 เดือน ทั้งร่างของพรรคเพ่ือไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายภายใน 90 วัน ฉะนั้น 
ถือว่าได้รัฐธรรมนูญใหม่ ส.ส.ร. ก็จะสลายตัว หลังจากนี้จะท าอย่างไรก็ท ากัน 

“แต่ผมเป็นห่วงอยู่นิดเดียวที่มีเสียงพูดออกมาว่า เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ แล้วยุบสภา ยุบแล้วเป็น
อย่างไร ยุบแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่ ก็ต้องถามว่าแล้วใครท ากฎหมายลูก เพราะรัฐธรรมนูญที่คุณร่างออกมาใหม่ ถ้า
เหมือนของเก่าเปี๊ยบ คุณก็ไม่จ าเป็นต้องท ากฎหมายลูก แต่ค าถามคือ คุณไปร่างใหม่หาอะไร คุณร่างใหม่ ก็เพราะคุณ
ต้องการจะเปลี่ยนวิธีเลือกตั้งใหม่ บัตรใบเดียว บัตรสองใบ วุฒิสภา คุณต้องการจะเลิก แล้วถ้าแก้ไม่ส าเร็จ คุณก็ต้องมี
วุฒิสมาชิกแบบเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมด ก็ต้องท ากฎหมายลูกให้หมด อย่างน้อย 3-4 ฉบับ คือ 1.พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 3.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อย 3 ฉบับ อาจจะมีมากกว่านี้แต่
ตนไม่ทราบ เพราะไม่รู้ว่าเขาจะร่างออกมาอย่างไร ซึ่งตรงนี้ต้องใช้วลาสภา ฉะนั้น ถ้าจะยุบอย่างที่เรียกร้องกันว่า 
รัฐธรรมนูญประกาศใช้ใหม่แล้ว ก็ได้ แต่ถ้ายุบแล้วก็ต้องไปเลือก แล้วจะเลือกตามกติกาอะไร เพราะมันไม่มีสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว เผลอๆ ตอนนั้นวุฒิสมาชิกก็อาจจะไม่มีด้วย ซึ่งวิธีแก้มันมี แต่ต้องไปคิดให้รอบคอบทั้งหมด ซึ่งก็ต้อง
ให้ ส.ส.ร. 200 คนคิด เร่ืองนี้ตนไม่ได้คิดว่ายุ่งยากอะไร เพียงแต่ต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้า มันไม่ยุ่งหรอก เพียงแต่อาจจะ
ยาวนาน” นายวิษณุ กล่าว 

เมื่อถามว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะท าอย่างไรให้แก้ไขยากขึ้น เพ่ือไม่ให้มาแก้ไขกันอีก โดยจะสามารถอุด
ช่องโหว่งตรงไหนได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ คนคิดออกเขามีเยอะ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/632646 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/181282 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/448649?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897253?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/442935?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 

วันท่ี 10 กันยายน 2563 - 14:48 น. 

ยื่นแล้ว! ”เพื่อไทย” ผนึก “ก้าวไกล-พรรคฝ่านค้าน” ยื่น 4 ญัตติแก้ รธน. 
 

 
 
ยื่นแล้ว! ”เพื่อไทย” ผนึก 6 พรรคฝ่านค้าน ยื่น 4 ญัตติแก้ รธน. 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา แกนน าทั้ง 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน น าโดยนายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยื่นร่างญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา จ านวน 4 ญัตติต่อนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภา 

โดยนายสมพงษ์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านมีประสงค์ยื่นญัตติร่วมกันทั้งหมด 4 ญัตติ โดยแบ่งเป็น 1.มาตรา 272 ว่ึงเรา
ขมวดมาตรา 159 เข้าไปด้วย 2.มาตรา 270-271 ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป 3.มาตรา 279 ว่าด้วยอ านาจของ คสช. และ 4.
การแก้ไขระบบการเลือกตั้ง โดยน าเอาระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ คือใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยเลือก
พรรค และเลือกเขต 

ด้านนายชวน กล่าวว่า เนื่องจากเรามีฉบับของพรรคฝ่ายค้านฉบับแรกที่ยื่นโดยพรรคพท.บรรจุไปแล้ว ตาม
ข้อบังคับเมื่อได้รับญัตติจะต้องวินิจฉัยภายใน 15 วัน ดังนั้น ฉบับแรกจึงได้สั่งบรรจุภายใน 15 วัน ส่วนฉบับที่ 2 คือ 
ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างที่ วุฒิสภาก าลังพิจารณา เพราะเป็นการประชุมร่วม เข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ (11 
กันยายน) จะส่งกลับมาเพ่ือให้บรรจุต่อไป ส่วน 4 ฉบับที่เสนอวันนี้จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอความถูกต้องตาม
ระเบียบ รวมถึงตรวจรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะรีบสั่งการให้สามารถบรรจุระเบียบวาระได้
พร้อมกัน เพราะได้ก าหนดวันไว้แล้วล่วงหน้าว่า ญัตตินี้จะได้เข้าพิจารณาในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นช่วงขยาย
เวลาประชุมไป เพราะสมัยประชุมจะจบวันที่ 25 กันยายน ก็คิดว่าจะสามารถอภิปรายได้ปลายสมัยประชุมนี้ 

เมื่อถามว่า ตอนนี้ร่างฉบับพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ตกไปแล้วหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รายงานเมื่อเช้า
ว่า ชื่อไม่ครบ ดังนั้น เมื่อชื่อไม่ครบก็มีการเสนอใหม่วันนี้ ทั้งนี้ รายชื่อทั้ง 4 ญัตติที่ยื่นก็เหมือนกันหมด คิดว่าจะใช้เวลา
พิจารณาไม่นาน คิดว่าไม่น่าจะเกิน 15 วัน 

นายสุทิน คลังแสง ประธาณคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า แต่ละร่างมีผู้
ร่วมลงชื่อทั้งหมด 174 คน แต่ละฉบับใกล้เคียงกัน อาจจะไม่ตรงเป๊ะ แต่ 6 พรรคครบถ้วน 

เมื่อถามว่า ญัตติที่ขอแก้ มาตรา 272 พ่วง 159 คือให้อ านาจในการเลือกนายกฯกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรใช่
หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ให้สภาผู้แทนฯ เลือก โดยเลือกในบัญชีรายชื่อที่เสนอไว้ และส.ส. ที่เพ่ิมข้ึนคือ ให้เลือกได้จาก 
ส.ส.ได้ด้วย ถ้าเลือกในบัญชีไม่ได้ แต่ปิดก้ันไม่ให้มีคนนอก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/47-%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83.jpg
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นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคพท. กล่าวว่า ส าหรับในส่วนระบบเลือกตั้ง พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้น า
ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดส.ส.จ านวน 500 คน แบ่งเป็นระบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยการเลือกส.ส.ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะใช้รูปแบบเขตเดียว เบอร์เดียว 
อีกทั้งการค านวนส.ส.บัญชีรายชื่อ จะใช้ระบบการกัน 5% หมายความว่าพรรคการเมืองใดที่จะมีส.ส.บัญชีรายชื่อได้นั้น 
จะต้องมีจ านวนคะแนนเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 5% จากจ านวนคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคิดว่า การมีระบบการกัน 5% 
เอาไว้นั้น จะไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้พรรคการเมืองใหญ่ หรือท าลายพรรคการเมือง เล็ก แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การเมืองมีเสถียรภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540 อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ยุติ เพราะอาจมี
การอภิปราย และแก้ไขในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ของรัฐสภา 

   

 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2342476 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2342476
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วันพฤหัสบดี ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.51 น. 

'170 ส.ส.ฝ่ายค้าน 'เล่นเกมหนัก !  
ยื่นรวดเดียว 4 ร่างปิดสวิตซ์ สว.-คืนชีพ รธน.ป ี40 
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 ที่รัฐสภา หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ านวน 6 พรรค น าโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จ านวน 4 ฉบับ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประกอบด้วย 1.การแก้ไขมาตรา 272 และ 159 ว่าด้วยการให้
ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี 2.มาตรา 270 และ 271 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 3.มาตรา 279 ว่าด้วยการรับรองค าสั่งและ
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส. 

โดยนายชวน กล่าวว่า เมื่อมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาแล้ว จะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่ามีส.ส.เข้าชื่อ
ครบตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาได้ภายใน 15 วัน ซึ่ง
สามารถทันกับการประชุมรัฐสภาในวันที่ 23-24 ก.ย. 

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ
คร้ังนี้ มีส.ส.ร่วมลงชื่อประมาณ 170 คน ซึ่งในส่วนของการแก้ไขกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี จะก าหนดให้สภา
ผู้แทนราษฎรเท่านั้น เป็นผู้เลือกนายกฯ จากบัญชีที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอ หากไม่สามารถเลือกนายกฯ ตามบัญชีที่
พรรคการเมืองเสนอได้ จะเปิดโอกาสให้ส.ส.ในสภาฯ เสนอชื่อส.ส.ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามให้สภาฯ 
เลือกเป็นนายกฯ ต่อไป ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดโอกาสนายกฯ คนนอกไปโดยปริยาย 

ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ส าหรับในส่วนระบบเลือกตั้ง พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ
ให้น าระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดส.ส.จ านวน 500 คน แบ่งเป็นระบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยการเลือกส.ส.ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะใช้รูปแบบเขตเดียว เบอร์
เดียว อีกทั้งการค านวนส.ส.บัญชีรายชื่อ จะใช้ระบบการกัน 5 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าพรรคการเมืองใดที่จะมีส.ส.
บัญชีรายชื่อได้นั้น จะต้องมีจ านวนคะแนนเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคิด
ว่า การมีระบบการกัน 5 เปอร์เซ็นต์เอาไว้นั้น จะไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้พรรคการเมืองใหญ่ หรือท าลายพรรค
การเมืองเล็ก แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเมืองมีเสถียรภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540 อย่างไรก็ตาม 
ข้อเสนอเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ยุติ เพราะอาจมีการอภิปราย และแก้ไขในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ของรัฐสภา 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517401 
 
 

https://www.naewna.com/politic/517401
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พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.17 น. 

"6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน" แทคทีมจับมือยื่นญัตติปิดสวติช์ ส.ว. 
“6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน” 170 ส.ส.แทคทีมจับมือกันยื่นญัตติปิดสวิตช์ ส.ว.พ่วงยกเลิกค าสั่งและประกาศ คสช. -ให้
กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ด้านประธานสภาฯยันบรรจทุัน 23-24 ก.ย. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่รัฐสภา หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ านวน 6 พรรค น าโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จ านวน 4 ฉบับ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 1.การแก้ไขมาตรา 272 และ 159 ว่า
ด้วยการให้ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี 2.มาตรา 270 และ 271 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 3.มาตรา 279 ว่าด้วยการรับรอง
ค าสั่งและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส. 

โดยนายชวน กล่าวว่า เมื่อมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาแล้ว จะมีการตรวจสอบความถูกต้องว่ามี ส.ส.
เข้าชื่อครบตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาได้ภายใน 15 
วัน ซึ่งสามารถทันกับการประชุมรัฐสภาในวันที่ 23-24 ก.ย.  

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า การยื่นแก้ไข
รัฐธรรมนูญคร้ังนี้ มีส.ส.ร่วมลงชื่อประมาณ 170 คน ซึ่งในส่วนของการแก้ไขกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี จะ
ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น เป็นผู้เลือกนายกฯ จากบัญชีที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอ หากไม่สามารถเลือกนายก
ฯ ตามบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอได้ จะเปิดโอกาสให้ส.ส.ในสภาฯ เสนอชื่อส.ส.ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามให้สภาฯ เลือกเป็นนายกฯ ต่อไป ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดโอกาสนายกฯ คนนอกไปโดยปริยาย  

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ส าหรับในส่วนระบบเลือกตั้ง พรรคร่วมฝ่ายค้าน
เสนอให้น าระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดส.ส.จ านวน 500 คน แบ่งเป็น
ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยการเลือกส.ส.ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะใช้รูปแบบเขต
เดียว เบอร์เดียว อีกทั้งการค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ จะใช้ระบบการกัน 5 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าพรรคการเมืองใดที่
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จะมีส.ส.บัญชีรายชื่อได้นั้น จะต้องมีจ านวนคะแนนเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนคะแนนเลือกตั้ง
ทั้งหมด ซึ่งคิดว่า การมีระบบการกัน 5 เปอร์เซ็นต์เอาไว้นั้น จะไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้พรรคการเมืองใหญ่ หรือ
ท าลายพรรคการเมืองเล็ก แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเมืองมีเสถียรภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540 อย่างไร
ก็ตาม ข้อเสนอเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ยุติ เพราะอาจมีการอภิปราย และแก้ไขในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ของรัฐสภา. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794580 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/442945?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/794580
https://www.komchadluek.net/news/politic/442945?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/442945?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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10 Sep 2020 19:34 น. 

สภาฯ ไฟเขียวรายงานแก ้รธน. ส่งรัฐบาลพิจารณาต่อ 
 

 
 

สภาฯถก 7 ชั่วโมงก่อนลงมติเห็นชอบรายงานแก้รธน.ส่งรัฐบาลพิจารณาต่อ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.20 น.วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร

พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยปี 2560 หลังจากที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนครบถ้วนทั้ง 33 คน
แล้ว โดยใช้เวลานานกว่า 7 ชั่วโมง 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ท าหน้าที่ประธานการประชุม แจ้งว่า แม้จะมีความเห็นแตกต่าง 
แต่ทุกคนต่างเห็นพ้องให้รับรายงานฉบับดังกล่าว พร้อมกับส่งรายงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญไปให้รัฐบาลพิจารณา จึงขอใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ 88 ยกเว้นไม่ต้องลงมติ ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน 
ท าให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานฉบับนี้ ส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป จากนั้นนายชวน สั่งปิดประชุมในเวลา 18.25 น. 
  
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/448716?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/448716?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/448716?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 10 กันยายน 2563 - 19:26 น. 

 ‘สุดารัตน์’ โพสต์ขอความจริงใจจากรัฐบาล-ส.ว.ร่วมแก้ รธน.ให้เสร็จภายใน ต.ค. 

 
 
‘สุดารัตน์’ โพสต์ขอความจริงใจจากรัฐบาล-ส.ว.ร่วมแก้ รธน.ให้เสร็จภายใน ต.ค. 
แก้รัฐธรรมนูญ – คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กชื่อ  “คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan” ข้อความว่า 

ที่ประชุมพรรคเพ่ือไทย ได้มีมติให้แก้ รธน.เพ่ิมเติม โดยเฉพาะในส่วนบทเฉพาะกาล อีก 4 ญัตติ ตามที่พรรค
เพ่ือไทยได้เคยเสนอในชั้นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไข รธน.คือ 
1) แก้ไข ม.272 และ ม.159 เพ่ือยกเลิกอ านาจวุฒิสภาในการเลือกนายก และเพ่ิมเติมใน ม.159 ว่า นายกรัฐมนตรี 
นอกจากเลือกจากบัญชีพรรคการเมืองแล้ว สามารถเลือกจาก ส.ส.ได้ด้วย “ปิดทางการเลือกนายกคนนอก” อย่างเด็ดขาด 
2) แก้ ม.270, 271 เกี่ยวกับอ านาจของวุฒิสภาในเร่ืองการปฏิรูปประเทศ และอ านาจยับยั้งกฏหมาย 
3) แก้ไข ม.279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่ง และการกระท าของ คสช.อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4) แก้ไขระบบเลือกตั้งด้วยการยกเลิก ม.83, 85, 88, 90, 92 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทาง
ของ รธน.40 ใช้บัตร 2 ใบ (เลือกคน และเลือกพรรค) เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนาของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้ง
อย่างแท้จริง รวมทั้งตัดปัญหาบัตรเกิน บัตรเขย่งออกไปด้วย 

นอกจากนั้น เพ่ือไทยได้เสนอให้สภาเปิดประชุมวิสามัญ เพ่ือพิจารณาการแก้ไข รธน.ให้จบใน 3 วาระภายใน
เดือนตุลาคมศกนี้ ทางออกทางเดียวของประเทศในการแก้ไขวิกฤตการเมืองคร้ังนี้อย่างสันติคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น #ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ #ไม่เอานายกคนนอก และ #ไม่เอารัฐประหาร 

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องความจริงใจของรัฐบาล และ ส.ว.ในการสนับสนุนการแก้ไข รธน.ที่พรรคเพ่ือไทยเสนอ 
และการเปิดประชุมวิสามัญ เพ่ือพิจารณาการแก้ไข รธน.คร้ังนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ศกนี้ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2343108 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2343108
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10 ก.ย. 2563 12:54    

 “ปิยบุตร-ธนาธร” พร้อมต่อต้านรัฐประหาร เผย 19 ก.ย.เตรียมร่วมชุมนุมใหญ่ แต่ไม่ขึ้นปราศรัย 

 
“ปิยบุตร-ธนาธร” เตรียมร่วมชุมนุม 19 ก.ย.แต่ไม่ขอปราศรัยเพราะเป็นภารกิจของเด็กๆ วอนอย่าปิดกั้นการ

แสดงออกทางความคิด 
วันนี้ (10 ก.ย.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษา

ปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ส่วนตัวได้ท าความเห็น
ส่วนตัวไว้ 25 หน้า มีทั้งเห็นตรงและเห็นค้านกับกรรมาธิการส่วนใหญ่ หากมีโอกาสก็จะขอลุกข้ึนอภิปรายในการประชุม
สภาวันนี้ ทั้งนี้ เข้าใจว่าอีก 2 สัปดาห์ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเข้าสภา แต่กว่าจะมี ส.ส.ร.จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ รัฐบาลก็อยู่ครบ 4 ปีพอดี ดังนั้น ระหว่างนี้ก็สามารถแก้ไขบางมาตราไปก่อนได้ ทั้งอ านาจของ ส.ว.ในการเลือก
นายกรัฐมนตรี ระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง 

ส่วนบทบาทการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ นายปิยบุตรกล่าวว่า ตนยังมีอีกหนึ่งต าแหน่งคือที่ปรึกษากรรมาธิการ
การกฎหมายฯ แต่ไม่ทราบว่าจะอยู่ในต าแหน่งนี้อีกนานเท่าใด ดังนั้นก็จะขับเคลื่อนนอกสภากับคณะก้าวหน้า ทั้งเร่ือง
การเลือกตั้งทอ้งถิ่น การรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านรูปแบบงานเสวนาวิชาการ 

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าจะถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการประชุม นายปิยบุตรกล่าวว่า เป็นข้อกล่าวหาที่โดนมา
ตลอด และปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชุมนุมหลายคนก็สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่มาตลอด แต่หากจะกล่าวว่าตนอยู่ เบื้องหลังก็จะ
เป็นการดูถูกความคิดของเยาวชน ดังนั้น ขออย่าปิดกั้นการแสดงออกของใคร ทุกฝ่ายไม่ได้เป็นผู้ชนะตลอด 

“การรัฐประหารเป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง น้องๆ ที่จะชุมนุมในวันที่ 19 กันยายน ซึ่งวันนั้นเป็นจุดเร่ิมต้น เป็น
การติดกระดุมเม็ดแรกผิดมาตั้งแต่ 19 กันยายน 2549 ดังนั้น วิธีการแก้ไขคือท ารัฐธรรมนูญให้เป็นปกติ หากมีการ
รัฐประหารขึ้นมาเมื่อไหร่ ผมและนายธนาธรจะลุกขึ้นออกมาต่อต้านแน่นอน และในวันที่ 19 กันยายนนี้ ผมไม่ได้จะ
ออกไปประกาศเป็นแกนน าม็อบแต่อย่างใด ยืนยันจะไปร่วมชุมนุม แต่ไม่ขึ้นปราศรัยเพราะให้เป็นภารกิจของน้ องๆ” 
นายปิยบุตรกล่าว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000092707 
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พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.29 น. 

"ปิยบุตร-ธนาธร"ลั่นต้านแน่หากเกิดรัฐประหาร-ร่วมม็อบ 19 ก.ย.น้ี 
“ปิยบุตร” ประกาศกร้าว หากเกิดรัฐประหาร พร้อมแทคทีม “ธนาธร” ออกต่อต้าน เผย เตรียมเคลื่อนไหวแก้รธน. 
นอกสภา ย้ าไม่ได้ชักใยม็อบกลุ่ม นศ. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) 
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการท า
หน้าที่ของกมธ. ว่า ความเห็นมีทั้งหมด 25 หน้า ซึ่งมีหลากหลายประเด็น บางประเด็นก็เห็นตรงกันกับกมธ.เสียงส่วน
ใหญ่ แต่บางประเด็นก็เห็นค้านกับกมธ.เสียงส่วนใหญ่ เช่น กรณีหมวด 1 หมวด 2 ของรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้
หรือไม่ หรือในบางกรณีที่ ในอดีตเคยมีการแก้ไขมาแล้ว และถ้ามีความจ าเป็นจะต้องแก้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประชาธิปไตยก็ต้องแก้ได้ภายใต้กรอบระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เมื่อถามถึงข้อเสนอของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา นายปิยบุตร กล่าวว่า สภา หน้าที่หลักคือเป็นตัวแทนของ
ประชาชน เราปฏิเสธไม่ได้ว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนจ านวนมากที่ชุมนุมกันทั่วประเทศ และอาจจะเพ่ิม
จ านวนขึ้นอีกในวันที่ 19 ก.ย. ประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันคือการปฏิรูปสถาบันฯ เมื่อนอกสภาพูดแล้ว สภาในฐานะตัวแทน
ประชาชนตนเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องพูด และท้ังหมดนี้ไม่ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแต่อย่างใด  

เมื่อถามว่า หลายคนจับตาดูบทบาทหลังเสร็จสิ้น การท าหน้าที่กมธ. จะมีการเคลื่อนไหวนอกสภา หรือมี
บทบาทเกี่ยวกับการชุมนุมหรือไม่ อย่างไร นายปิยบุตร กล่าวว่า ตนก็ยังเหลือต าแหน่งที่ปรึกษากมธ.กฎหมาย ซึ่งก็ไม่รู้
ว่าเหลืออายุมากน้อยเท่าไหร่ เพราะได้ข่าวว่าประธานกมธ. อยากเปลี่ยน และปีงบประมาณก็จะหมดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ 
จึงเป็นโอกาสดีที่ประธานกมธ.จะสับเปลี่ยนต าแหน่งต่างๆ ดังนั้น บทบาทของตนในสภาในฐานะกมธ.ก็ลดน้อยลง และ
การจะรอส.ส.ร.ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหน้าตาอย่างไร แต่เท่าที่เห็นคือตัดโอกาสผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งทั้งหมดไม่ให้เข้า
มาเป็นส.ส.ร. 

ดังนั้นตนจะอยู่นอกสภา ขับเคลื่อนกับคณะก้าวหน้า และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต่อไป ไม่ว่าจะเร่ืองการ
เลือกตั้งท้องถิ่น และการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญที่แม้อ านาจชี้ขาดจะอยู่ในสภา แต่สภาจะหันมาสนใจเร่ืองการแก้
รัฐธรรมนูญอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อนอกสภาฯกดดัน ดังนั้นตนก็จะไปเคลื่อนไหวเร่ืองนี้ อยู่ข้างนอก ไม่ว่าจะในรูปแบบ
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เสวนาทางวิชาการ หรือการอภิปรายถกเถียงกัน นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งชวนไปสอนหนังสือ ก็คิดว่าอาจจะ
กลับไปสอนบ้าง เป็นอาจารย์พิเศษ 

เมื่อถามย้ าว่าการออกไปเคลื่อนข้างนอกอาจถูกมองว่าเป็นแกนน าม็อบ หรือเบื้องหลังของกลุ่มนักศึกษา นาย
ปิยบุตร กล่าวว่า ข้อครหาว่าตนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมมีมาตลอด ซึ่งตนก็ยืนยันตลอดว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
นักศึกษา และประชาชนที่ชุมนุมอยู่ตอนนี้นั้น ตนไม่ปฏิเสธว่าหลายคนเป็นคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในการ
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา หลายคนเป็นอาสาสมัคร เมื่อพรรคยุบก็แยกย้ายออกไป แต่ที่บอกตนไปบริหารจัดการจะเป็นการ
ดูหมิ่นดูแคลนนักศึกษา เพราะเขามีควาคิดในการขับเคลื่นการชุมนุม ซึ่งเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของคนไทยที่อยาก
เห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

ตนอยากเน้นว่า ควรมองให้เป็นเร่ืองปกติ อย่าปิดกั้นหารแสดงความคิดเห็นนักศึกษาทุกคนต่างมีความคิด ซึ่ง
บางเร่ืองเราอาจจะคิดตามไม่ทัน วันนี้ฝ่ายนี้แสดงออก วันหน้าอีกฝ่ายก็มาแสดงออก อย่าปิดกั้นการแสดงออกของใคร 
ไม่มีใครเป็นผู้ชนะตลอดกาล นี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย ตนในฐานะพลเมืองไทยก็เอาใจช่วยให้
ก าลังใจเขา  

“ในการชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.นี้ ผมไม่ได้จะออกไปประกาศเป็นแกนน าม็อบแต่อย่างใด แต่ยืนยันว่าจะไปร่วม
ชุมนุม แต่ไม่ข้ึนปราศรัยเพราะให้เป็นภารกิจของน้องๆ” นายปิยบุตร กล่าว 

เมื่อถามถึงข่าวลือเร่ืองการรัฐประหาร นายปิยบุตร กล่าวว่า การรัฐประหารเป็นการแก้ไขปัญหาที่นอกจากจะ
ไม่สอดคล้องกับวิถีทางระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้อง การชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. นี้ มี
ความส าคัญ หากวันนี้จะหาทางออกจากวิกฤติด้วยการรัฐประหารอีกรอบก็จะผิดซ้ าไปกันใหญ่ ซึ่งวิธีการแก้ไขง่ายมาก 
คือ ท ารัฐธรรมนูญให้กลับมาเป็นปกต ิ

บทเรียนที่ผ่านมาเรามีมาแล้วว่ากว่าจะปรับรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้ เราเสียเลือดเนื้อมาหลาย
เหตุการณ์ แล้วท าไมเราต้องเดินหน้าไปสู่การเสียเลือดเสียเนื้อโดยการท ารัฐประหาร ทั้งนี้ หากมีการท ารัฐประหาร
เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ ตนยืนยันกับประชาชนว่า ตนและนายธนาธร จะออกไปต่อต้านการรัฐประหารคร้ังนี้อย่างถึงที่สุด
แน่นอน. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794566 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/205428 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/632681 
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วันท่ี 10 กันยายน 2563 - 17:24 น. 

ก้าวไกล ปลุกออกแบบองค์กรอิสระใหม่ สร้างความชอบธรรม-ไม่ให้การเมืองแทรกแซง 

 
 
ก้าวไกล ชี้ องค์กรอิสระ ขาดความชอบธรรม ถูกแทรกแซงการเมือง ระบุ หากให้วิกฤตหลุดพ้น ต้องออกแบบให้
องค์กรอิสระมีความเป็นกลาง 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายศุภชัย โพธ์ิสุ รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่  2 ท าหน้าที่ประธานการประชุม เพ่ือพิจารณารายงานผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลัก เกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปี2560 ที่มีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาเสร็จแล้ว 

ด้านนายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ปัญหาการเมือง 20ปีที่ผ่านมา สาเหตุ
ส าคัญคือองค์กรอิสระ รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อองค์กรอิสระขาดความชอบธรรม ประชาชนไม่เชื่อมั่นจะเกิดวิกฤติ
การเมืองตามมา จบด้วยการรัฐประหาร ที่ผ่านมาองค์กรอิสระถูกแทรกแซงทางการเมือง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี60 ใช้
มาตรา 44 ต่ออายุตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การเชตซีโร่กกต. แต่งตั้งองค์กรอิสระโดยสนช. องค์กรอิสระปัจจุบันจึงไม่มี
ความชอบธรรมเหลืออยู่ เป็นเร่ืองตลกที่องค์กรอิสระจะมาตรวจสอบรัฐบาล การหลุดพ้นจากวิกฤติการเมืองต้อง
ออกแบบที่มาองค์กรอิสระให้มีความเป็นกลาง คนกลางขององค์กรอิสระคือ บุคคลที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้อง
ตรงกัน ควรได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 2ใน3 จากสภาผู้แทนราษฎร หรือส.ส.เห็นชอบ 333คนขึ้นไป ควรใช้กลไกจาก
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในการสรรหาองค์กรอิสระ ปลดล็อกองค์กรอิสระให้มีความเป็นกลาง ส่วนการถอดถอนองค์กร
อิสระควรให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อถอดถอนโดยตรง ถึงจะก าหนดเข้าชื่อถึง 1ล้านคนก็เป็นไปได้ในโลกยุคออนไลน์ ถ้า
เข้าชื่อเป็นล้านคน องค์กรนั้นก็หมดความชอบธรรม การแก้ที่มาองค์กรอิสระให้เป็นธรรมเป็นหนทางเดียวท าให้ประเทศ
ยุติความขัดแย้ง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2342919 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2342919
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/58-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B3.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 

 

 

 11 กันยายน 2020 เวลา 7:22 

'คณะก้าวหน้า' เปิดพื้นท่ี หาเพื่อนร่วมทาง แชร์รถไป'ม็อบใหญ่ 19 ก.ย.' 

 
"คณะก้าวหน้า" ชวน แนวร่วมชุมนุมใหญ่ 19 ก.ย.นี้ ชี้ 88 ปี "ประชาธิปไตย" ใกล้เส้นชัยเต็มที ระบุ ขอมีส่วนร่วม
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง เปิดพื้นที่คอมเม้นต์ หาเพื่อนร่วมทางแชร์รถ 

ส าหรับการนัดชุมนุมใหญ่ที่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 19 กันยายนนี้ ภายใต้ชื่อ"19กันยาฯ ทวง
อ านาจ คืนราษฎร" ล่าสุด ทางคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ชวนผู้ที่สนใจไปร่วมชุมนุมในวันดังกล่าว ข้อความว่า 
[ทางเดียวกัน-มาด้วยกัน มุ่งสู่ชัยชนะของประชาชน] 
 บนเส้นทางประชาธิปไตย  
ที่เดินมา 88 ปีใกล้ถึงเส้นชัยเต็มที 
 19 กันยายนนี้  
ในวันที่ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 ใครมีรถ อยากหาเพ่ือนร่วมทาง 
ใครมีเพ่ือนร่วมทาง แต่ยังไม่มีรถ 
ใครยังไม่มีอะไรเลย แต่มีใจรักที่จะมาร่วมชุมนุมกับผองเพ่ือน 
 คณะก้าวหน้าขอมีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกให้พ่ีน้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน ด้วยการเปิดพ้ืนที่ส าหรับการ car 
pool แชร์รถ แชร์ค่าเดินทาง เพ่ือมาร่วมชุมนุมในวันที่ 19 กันยายนนี้ 
ทางเดียวกัน มาด้วยกัน  
สู่เส้นชัยในวันที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน 
แชร์กันตามสะดวกในคอมเมนต์ของโพสต์นี้ 
 เร่ิม! 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15651?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15651?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15651?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16.02 น. 

ไม่ยึดติดต าแหน่ง! 'วันนอร์' แสดงสปิริตลาออกจาก ส.ส. 
“อ.วันนอร์” ลาออกจาก ส.ส.แล้ว ขยับ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ขึ้นมาท างานในสภาแทน ด้าน “ซูการ์โน” ปัดปม
ขัดแย้ง–ปัญหาสุขภาพ ลั่นเดินหน้าขยายฐานพรรค เตรียมพร้อมรับมือเลือกตั้งอีก 1-2 ปี   

 
 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา นายซูการ์โน มะทา  ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึง
การลาออกของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ล าดับที่  1 เลขประจ าตัวสมาชิก 325 
เนื่องจากมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.2563 เป็นต้นไป  โดยผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ
พรรคประชาชาติ ล าดับที่ 2  คือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค โดยจะได้ยื่นต่อฝ่ายสารบรรณ สภาผู้แทนราษฎร
ต่อไป เพ่ือส่งเร่ืองถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร 

นายซูการ์โน กล่าวยืนยันว่า การลาออกของนายวันมูหะมัดนอร์ นั้นไม่ได้มาจากปัญหาทางด้านสุขภาพหรือ
ความขัดแย้งใดๆในพรรค เป็นการแสดงสปิริตไม่ใช่ผู้ที่ติดยึดอยู่ในต าแหน่ง เมื่อถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมก็จะ
เสียสละต าแหน่งที่ยิ่งใหญ่ คือ ต าแหน่งส.ส. เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เข้ามาท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้
นายวันมูหะมัดนอร์ จะไปท างานการเมือง เพ่ือขยายฐานสมาชิกของพรรคประชาชาติตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับการ
เลือกตั้งที่จะมีข้ึน 1-2 ปี 

อย่างไรก็ตามนายซูการ์โน ได้แจกเอกสารชี้แจงประกอบการลาออกจากส.ส.ของนายวันมูหะมัดนอร์ด้วย. 
 

 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794594 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/794594
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10 กันยายน 2563 - 17:12 น. 

"วันนอร์" ยื่น จม. ลาออก ส.ส. ทิ้งทวนสอนประชาธิปไตย  

 
 
 "วันนอร์" ท า จม. ถึงประธานสภาฯ ลาออก ส.ส. แล้ว ทิ้งทวนสอนประชาธิปไตย ควรมีการแบ่งปัน ช่วยกัน
ท างาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ควรจะยึดติดในต าแหน่งหน้าที่ว่าเป็นแล้ว ต้องเป็นตลอด ไม่มี
ใครจะทดแทนเราได้ ประชาธิปไตยมันต้องเปลี่ยนผ่าน ทดแทนกันได้ 

นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ท า
จ ด ห ม า ย ถึ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  ข อ ล า อ อ ก จ า ก ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  (  ส . ส .  )  
โดยจดหมายฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้ 
สภาผู้แทนราษฎร 
10 กันยายน 2563 
เร่ือง   ขอลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กราบเรียน   ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

  ด้วย กระผม นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ 
ล าดับที่ 1 เลขประจ าตัวสมาชิก  325  มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 
11  กันยายน  2563  เป็นต้นไป 

อนึ่ง  บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติ ล าดับที่ 2 ต่อจากกระผม คือ พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

 (นายวันมูหะมัดนอร์   มะทา)  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ  พรรคประชาชาติ 
เลขประจ าตัวสมาชิก 325 ขณะเดียวกัน นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ได้ท าเอกสารชี้แจงประกอบการลาออกจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีใจความว่า ประชาธิปไตยควรมีการแบ่งปัน ช่วยกันท างาน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั้ง
ประเทศ  ผมเห็นว่าเมื่อผมท างานได้ระดับหนึ่ง และคิดว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรนั้น ด้วยความที่ผมเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ถ้าผมลาออก ล าดับถัดมาก็จะขึ้นมาเป็นแทน  ซึ่งคนนั้นคือ “ท่านพันต ารวจเอกทวี สอดส่อง” ซึ่งเป็นคนที่ผมติดตาม



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

57 

 

การท างานของท่านนอกสภาผลงานมากมาย ส่วนในสภาท่านก็ได้ เป็นกรรมาธิการที่ส าคัญหลายชุด เช่น กรรมาธิการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการงบประมาณ และกรรมาธิการอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความขยันขันแข็ง การท าหน้าที่
ของท่าน และการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งท่านทวีได้ท าหน้าที่ประสานงานได้
ดีมากและดีกว่าผมอีก เพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรให้โอกาสคนที่จะท างานได้ดีกว่า และเพ่ือตอบแทนสิ่งที่เลขาธิการพรรค
ได้เสียสละเพ่ือพรรคมาโดยตลอด ก็คิดว่าท่านควรได้รับเกียรติมาท างานในฐานะ ส.ส.คนหนึ่งของรัฐสภา และผมเชื่อว่าจะ
ท างานในสภาได้ดีกว่าผมอีก ด้วยวัย ประสบการณ์ และความตั้งใจของท่าน  

 เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นวาระ และเป็นความสบายใจอย่างที่สุดที่จะได้มอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมองว่า
ประชาธิปไตยนั้น ไม่ควรจะยึดมั่น ยึดติดในต าแหน่งหน้าที่ว่าเป็นแล้ว ต้องเป็นตลอด แล้วก็ไม่มีใครจะทดแทนเราได้ 
ประชาธิปไตยมันต้องเปลี่ยนผ่าน ทดแทนกันได้ และอะไรที่มันแบ่งปันกันในหน้าที่การงาน และช่วยกันให้ประชาชนได้
ประโยชน์ ก็ควรจะท า  นี่เป็นครรลองของประชาธิปไตย" 
9 กันยายน 2563 
รัฐสภาไทย 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/442959?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/442959?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/442959?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 10 กันยายน 2563 - 12:00 น. 

เบื้องลึก “ก้าวไกล” ล้วงคอ ส.ส.รัฐบาล ญัตติปิดสวิตช์ ส.ว.ล่ม 

 
รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ถูกปักหมุดว่าเป็น “ใจกลาง” แห่งการสืบทอดอ านาจ เป็นบันไดขั้นแรกในปฏิบัติการล้าง
บาง-ปิดสวิตช์ ส.ว.250 คน ตามบทเฉพาะกาล ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

แกะรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ระบุไว้ว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา (ส.ส.และ ส.ว.) (375 เสียงขึ้นไป) ดังนั้นเมือ่อายุสภาผู้แทนราษฎรมีคราวละ 4 ปี หาก
ไม่มีอุบัติเหตุ แต่ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลมีอายุ 5 ปี สามารถร่วมยกมือโหวตเลือกนายกฯได้ 2 สมัย 
ในภาวะที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เจียนอยู่ เจียนตาย หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้น โดยที่ยังมีมาตรา 272 คงไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ส.ว.จะกลายเป็น “ตัวแปร” ในการโหวตเลือกผู้น าประเทศอีกค ารบ 

“พรรคก้าวไกล” ประกาศตัวเป็น “หัวหอก” ระดมเสียงสนับสนุนจากผู้ทรงเกียรติ มาร่วม “ลงชื่อ” ให้ครบ 
98 ชื่อ เพ่ือยื่นต่อ “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดปฏิบัติการยกเลิกสภาทหารเกณฑ์ ทว่า ล าพังแค่
พรรคก้าวไกล เสียง ส.ส.ในพรรคไม่เพียงพอที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวได้ เพราะมีเสียงแค่ 54 เสียง ยัง
ขาดอีก 44 เสียงจึงต้องควานหาเสียงเพ่ิมทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน 

“ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล จึงต้องกวักมือเรียกเพ่ือน ส.ส.จากฝ่ายค้าน + ฝ่ายรัฐบาลมาร่วม
ลงชื่อในญัตติ เมื่อ 54 เสียงของก้าวไกล รวมกับเพ่ือนฝ่ายค้าน 23 เสียง เสรีรวมไทย 10 เสียง พรรคประชาชาติ 7 เสียง 
พรรคเพ่ือชาติ 5 เสียงพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์) 1 เสียง คร่าว ๆ 80 เสียงเบื้องต้นอยู่ในมือ 

“พรรคก้าวไกล” จึงเปิดดีลทางลับกับฝ่ายค้านในซีกรัฐบาล อย่าง “ประชาธิปัตย์” เพ่ือขอเสียงหนุน ปิด
ประตู ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ขออีก 20 เสียงจากพรรคการเมืองเก่าแก่ก็จะทะลุเป้า จึงเกิดปรากฏการณ์ “กบฏ
ประชาธิปัตย์” 16 เสียง พร้อมด้วย 7 ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคภูมิใจไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน 
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน พรรคไทรักธรรม 1 คน พรรคประชาธรรมไทย 1 คน และ
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน  ร่วมลงชื่อในญัตติปิดสวิตช์ ส.ว. รวม 23 คน ท าให้ญัตติของก้าวไกลมี ส.ส.สนับสนุน 99 
เสียง เกินเป้าหมาย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

59 

 

แต่ไม่ทันข้ามคืน เหล่า ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็พลิกท่าที 180 องศา ถอดชื่อออกจากญัตติก้าวไกล โดยเป็น
ประชาธิปัตย์ 11 คน ที่เหลือเป็น ส.ส.พรรคเล็กๆ ท าให้ฝันก้าวไกล ไปไม่ไกลถึงเป้าหมาย “ชัยธวัช” แฉเหตุผลที่ ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาลถอนชื่อในชั่วข้ามคืนว่า “เท่าที่เราทราบ เพราะมีแรงกดดันจากฝั่งรัฐบาลสูงมาก ท าให้ ส.ส.หลายท่านขอ
ถอนรายชื่อ” 

“อัศวิน วิภูศิริ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ ซึ่งอีกหมวกหนึ่งเป็นบิดาของ “ชาญวิทย์ วิภูศิริ” ส.ส.กทม.
พลังประชารัฐ และยังเป็น 1 ใน ส.ส.ที่ถอดชื่อออกให้เหตุผลว่า “ท าไปเพราะความเป็นเพ่ือน และไม่คิดว่าจะท าให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในพรรค แต่เมื่อลงชื่อแล้ว ปรากฏว่ามีปัญหา และถูกมองว่ากลายเป็นกบฏพรรคประชาธิปัตย์ ตนใน
ฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรค จึงไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งภายในพรรค ท าให้ต้องตัดสินใจถอนชื่อ” ท่ามกลางกระแส
ข่าวที่สะพัดทั้งสภา ในช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมาว่า แกนน าพรรคประชาธิปัตย์ถูกกดดันจากวิปรัฐบาลอย่าง
หนักให้มาพูดคุยกับ 11 ส.ส.ประชาธิปัตย์ให้ถอนชื่อออกจากญัตติของก้าวไกล 

เสียงยอมรับอีก 1 เสียงมาจาก  “สุรทิน พิจารณ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งเคยคลุกคลีกับพรรคเพ่ือ
ไทย แต่วันนี้มากอดคอร่วมวงรัฐบาลได้ถอดชื่อเพราะวิปรัฐบาล “ขอร้องมา” 

ขณะที่พันธมิตรฝ่ายค้านตัวใหญ่ แต่เป็นคู่แค้นในเกมแก้รัฐธรรมนูญ อย่าง  “พรรคเพื่อไทย” ที่ก าเสียง 134 
เสียง ที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นด้วยกับการยื่นปลดแอก ส.ว.ทหาร 250 คน ด้วยมติที่ประชุมพรรครับรองเกือบเป็นเอกฉันท์ 
99.99% ของก้าวไกล  เพราะเห็นว่าไม่ควรเล่นเกม “หัก” กับ ส.ว.เร็วเกินไปตั้งแต่ “วาระแรก” ของการแก้รัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือน าไปสู่กระบวนการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ยังต้อง “ยืมมือ” 
ส.ว.จ านวน 1 ใน 3 คือ 84 เสียง หากไป “แตกหัก” กับ ส.ว.เร็วเกินไป จากแนวร่วมอาจกลายเป็น “แนวต้าน” โดย
ฉับพลัน 

แต่หลังจากกระแสปิดสวิตช์ ส.ว.ของก้าวไกลจุดติด ทั้งใน – นอกสภา เพ่ือไทยแก้หน้า – แก้ตัวขอยื่นญัตติ 
แก้ไขมาตรา 272 ด้วยคน โดยใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ล้างมาตรา 272 ที่ร่างโดย “โภคิน พลกุล” และทีมงานเพ่ือไทย 
พ่วงมาตรา 159 ที่มานายกฯ พร้อมญัตติเพ่ิมเติมอีก 3 เร่ือง 1.การยกเลิกอ านาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 270 เกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศ 2. ยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นมาตราที่รองรับความชอบธรรมประกาศ – ค าสั่ง คสช. และ 3. แก้ไข
ระบบเลือกตั้ง 

“เพ่ือไทย” มาแรง แซงทางโค้ง ชิงซีนการเมืองกลับมาจาก “ก้าวไกล” หลังจากตกเป็นฝ่าย “เสียเหลี่ยม” เกม
แก้รัฐธรรมนูญให้กับพันธมิตรคู่แค้นในฝ่ายค้านมาโดยตลอด 
พร้อมกวักมือให้ “ก้าวไกล” มาร่วมลงช่ือในญัตติของเพื่อไทย เอาคืนกันเห็นๆ…. 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-518684 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-518684
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 ก้าวแรก ก้าวไกล ก้าวไป ‘ปิดสวิตช์ ส.ว. ’บนฐาน แนวร่วม 

 
ก้าวแรก ก้าวไกล - ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จย่อมอยู่ที่นั่น 
ในที่สุด ความพยายามของพรรคก้าวไกล ในการยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อ “ปิด
สวิตช์ ส.ว.” ก็ประสบความส าเร็จขั้นที่ 1 เมื่อสามารถหาผู้ลงนามร่วมได้ครบ 99 คน เป็น 99 คนซึ่งไม่เพียงมี 
54 ส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นพื้นฐาน หากแต่ยังมีส.ส.จากอีก 12 พรรค การเมืองเห็นชอบลงนามร่วมด้วยอีก 45 
คน 
ไม่ว่าพรรคฝ่ายค้าน ไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาล 

การได้แนวร่วมจากพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่า น่าสนใจ แต่จากพรรคร่วมรัฐบาลน่าสนใจกว่าฝ่ายค้านที่
เห็นด้วยได้แก่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลัง ปวงชนไทย แต่ที่ส าคัญกลับเป็น
การร่วมลงชื่อ จากพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีความต้องการ อยู่แล้ว  ยิ่งกว่านั้น ยังได้
จากบางส่วนของพรรคภูมิใจไทย บางส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา และบางส่วน จากพรรครักษ์ผืนป่าประเทศ
ไทยและพรรค ขนาดเล็ก 
ด าเนินไปในแบบแสวง “จุดร่วม” สงวน “จุดต่าง” 

ความส าเร็จครั้งนี้แม้จะเป็นก้าวแรก แต่ส าหรับก้าวไกลส าคัญ ส าคัญเพราะว่าตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคต
ใหม่ก็ได้ชูแนวทาง “ปิดสวิตช์ ส.ว.” และก็ได้ยืนหยัดอย่างต่อเนื่องจากพรรคอนาคตใหม่กระทั่งก้าวไกล  ได้รับ 
“บทเรียน” ทางการเมืองมากมาย บทเรียนที่ส าคัญเป็นอย่างมาก คือบทบาท ในการสร้างพันธมิตร สร้าง “แนว
ร่วม” เพ่ือบรรลุเป้าหมาย แม้จะยากล าบากสักเพียงใดก็ตาม 
บทเรียนนี้แม้จะเป็น “ก้าวแรก” แต่เท่ากับ “ก้าวไกล” 

การเมืองมากด้วยความสลับซับซ้อน จ าเป็นต้องเรียนรู้และสรุป  พรรคก้าวไกลมีรากฐานมาจากพรรค
อนาคตใหม่ ในวันนี้อาจไม่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อาจไม่มี นายปิยบุตร แสงกนกกุล แต่ก็มี นายพิธา ลิ้ม
เจริญรัตน์ มาแทนที่ 
พรรคก้าวไกลจ าเป็นต้องก้าวไปจากรากฐานนี้สร้างความเข้มแข็งเป็นล าดับ  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4878628 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4878628
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/col06p1-11.jpg
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วันท่ี 10 ก.ย. 2563 เวลา 15:22 น. 

คนไทยตาสว่าง 

 
โดย...ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 
************************ 
หลายท่านอาจตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ “กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย” หรือ 
เอ็น.อี.ดี. ( National Endowment for Democracy) ผ่านสื่อโซเชียล โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค ออกมาอยางต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การเผยแพร่โดยคนไทยเพ่ือให้คนไทยด้วยกันเองตระหนักถึงอันตรายและเตรียมตัวรับมือ 

สัปดาห์นี้ มีการเผยภาพแกนน าเคลื่อนไหวชาวไทยที่มีแกนน าการชุมนุมคนหนึ่ง และพวก ได้เข้าพบนายกลิน 
เดวีส์ เอกอัครราชทูตอเมริกันประจ าไทย พร้อมภริยา ที่ท าเนียบท่านทูต ถนนวิทยุ เมื่อปี 2559 โดยการเชิญของท่าน
ทูตเพ่ือพบปะผู้น าเยาวชนไทย ภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ในขณะนั้นโดยสถานทูตอเมริกัน ภาพนี้มีการแชร์กันอย่าง
กว้างขวาง 

การพบปะคร้ังนี้ไม่ใช่เร่ืองลับ เพราะสถานทูตได้เปิดเผยเองทางสื่อของสถานทูต แต่ก็มีคนสงสัยว่า ใครเป็นคน
เผยแพร่ภาพนี้ มีวัตถุประสงค์อะไร แต่การแพร่ภาพดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท าให้คนได้รู้ ได้ เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างแกนน าชุมนุม กับ สถานทูตอเมริกัน 

หากเป็นการเผยแพร่โดยสถานทูตหรือพรรคพวกคนไทย อาจเป็นการสื่อว่า นายพริษฐ์และพวกเป็น “คนของ
เรา” นะ อย่าท าอะไรรุนแรงกับคนของอเมริกัน แต่ถ้าเป็นการเผยแพร่โดยคนไทยทั่วไป อาจต้องการสื่อให้เห็นว่า แกน
น าม็อบที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันมีอเมริกันหนุนหลัง นัยหนึ่ง ต้องการจะสื่อว่า อเมริกันพร้อมจะโดดลงมาแทรกแซงการ
เมืองไทยอย่างเปิดเผย 

ท่านทูตอเมริกันสองคนที่ผ่านมา สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับคนไทยมาก โดยเฉพาะ  นางคริสตี้ เคน
นี่ ที่พอมาถึงเมืองไทยยังไม่ทันไร ก็พูดจากระทบกระเทียบสถาบันพระมหากษัตรย์ไทย จนคนไทยกลุ่มห่นึ่งต้องไปชุมนุม
ประท้วงที่หน้าสถานทูตสหรัฐ เป็นที่ทราบกันดีว่า นางคริสตี้ เคนนี่ เป็นคนของนางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรี
ต่างประเทศขณะนั้น ซึ่งสนับสนุนทักษิณ ชินวัตรและ น.ส ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
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ระหว่างที่ นางเคนนี่ ด ารงต าแหน่งทูตอเมริกันในไทย ช่วงนั้น เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันและเจ้าหน้าที่ยูเสด
วุ่นวายมาก โดยแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าเข้าข้างมวลชน เสื้อแดง และต่อต้านสถาบันกษัติรย์ เจ้าหน้าที่ทูตอเมริกัน
หลายคนไปเยี่ยมหมู่บ้านเสื้อแดงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแสดงท่าทีสนับสนุนกลุ่ม “ล้มเจ้า” ขณะนั้น อย่าง
เปิดเผย 

หลังจากที่นางเคนนี่ พ้นวาระในไทยแล้ว มีข่าวว่า หากเจ้านายของนาง (นางฮิลลารี คลินตัน) ได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดี นางอาจจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศดูแลด้านเอเชียแปซิฟิค ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย 
โชคไม่ดีที่นางฮิลลาร่ี ไม่ได้เป็นประธานาธิบดี 

หลังจากท่ีนางคริสตี้ เคนนี่ พบวาระไปแล้ว คนไทยคิดว่า ทูตอเมริกันคนใหม่ คือ นายกลินส์ เดวีย์ จะเข้าใจคน
ไทยและสังคมไทยดีขึ้น และคงไม่พูดจาระรานแบบทูตคนก่อน เพราะเขาให้สัมภาษณ์ก่อนมาว่าได้ศึกษาประวัติศ าสตร์
ไทย คนไทย ประเพณีไทยอย่างมากมาย และจะมาส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ เขามาท างานในช่วง
ของ คสช.มีอ านาจ ดังนั้น การที่จะมองว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นเผด็จการทหาร อะไรท านองนี้ ก็เป็น
เร่ืองที่เข้าใจได้ แต่ก็เผลอ ๆ พูดอะไรที่กระทบต่อสถาบันสูงสุดของไทยบ้างเป็นบางคร้ังเช่นกัน 
ในช่วงที่ เจ้าหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลมีหลายคนเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ และภาคใต้ 
ผิดปกติ เบื้องหน้าคือ ไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ อีกส่วนหนึ่งแอบติดต่อ
ทางลับกับนักศึกษาที่สนับสนุนขบวนการแบ่งแยกดินแดนในชายแดนภาคใต้ กับคนที่มืชื่อได้รับการสนับสนุนทาง
การเงินจากเอ็น.อี.ดี. 

ทูตอเมริกันคนปัจจุบันน าเข้าโดยตรงจากฮ่องกง หลังจากท่ีแกนน าม้อบอ่องกงที่ก่อความวุ่นวาย ถูกจับ แกนน า
ที่เหลือสหรัฐก็ส่งไปเรียนต่อในอเมริกา โจชัว หว่อง ก็คงจะเดินทางไปอยู่กับพ่อที่อเมริกันและคงได้ทุนอเมริกันเรียนต่อ
ที่นั่น หลังจากที่แกนน าฮ่องกงบางคนเดินทางไปเรียนที่สหรัฐก่อนหน้านั่นแล้ว  “การปฏิวัติร่ม” ในอ่องกงเป็นเพียง
ประวัติศาสตร์ที่ให้คนฮ่องกงพูดถึง 

ก็มีแต่ไทยนี่แหละที่มีการชุมนุมแฟลชม็อบแบบฮ่องกงทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด อีกทั้ง มีความพยายามที่จะ
ก่อม็อบเพ่ิมข้ึน รัฐบาลไทยผู้รักษากฎหมายก็ก าลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองในและนอกสภา 
ม็อบในฮ่องกงก็เรียบร้อยโรงเรียนฮ่องกงไปแล้ว ในสิงคโปร์ ไม่มีทางที่จะเกิดม็อบขึ้นได้ ส่วนม็อบไต้หวันชุมนุมเพ่ือ
ต่อต้านปักกิ่งเป็นหลัก ล่าสุด ม็อบหนุ่มสาวใต้หวันได้ออกมาเชียร์ม็อบเมืองไทย ท านองให้เร่งม็อบแรงขึ้น เร็วขึ้น ม็อบ
ไต้หวันพร้อมหนุนเต็มที่ ฯลฯ 

การที่วอชิงตันจึงน าท่านทูตคนนี้มาจากฮ่องกง คงไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ แต่น่าจะเพ่ือท าภารกิจพิเศษบางประการที่
ทูตท่านนี้จะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการหนุนม็อบมาก่อนแล้ว 
การสร้าง “พันธมิตรขานม “ คงเพ่ือต้องการให้คนหนุ่มสาวในไทยที่สร้างแฟลชม็อบแบบฮ่องกงกดดันรัฐบาลในเร่ือง
อ่ืนอยู่แล้ว เพ่ือใช้ต่อรองไม่ให้รัฐบาลไทยอ านวยประโยชน์ให้กับจีนมากไป 

ค าถามคือ แล้วท าไมพันธมิตรชานมดังกล่าวไม่รวมมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่าด้วย หรือหนุ่มสาว
ประเทศเห่านั้นไม่กินชานม หรือไปปลุกหนุ่มสาวมาเลย์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ให้สร้างม็อบไม่ขึ้น 
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ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะในประเทศเหล่านี้ไม่มีการชุมนุมของเยาวชนคนหนุ่มสาวนั่นเอง นัยหนึ่ง ไม่มีเชื้อที่จะให้อเมริกัน
ไปจุด อีกทั้งรัฐบาลประเทศเหล่านั้นคงไม่ยอมให้อเมริกันไปยุแหย่ให้เยาวชนของเขาออกมาเคลื่อนไหวท่ามกลางการ
ระบาดของไข้โควิด 19 

ดังนั้น เราต้องจับตาดูบทบาทของทูตอเมริกันคนนี้ให้ดี ๆ เพราะการที่วอชิงตันส่งคนนี้มาประจ าไทย คงไม่ได้ส่ง
มานั่งเฉย ๆ แต่เป็นคนที่เหมาะกับสถานการณ์ในไทยที่มีม็อบนักเรียน นักศึกษา คนวัยรุ่นก าลังต่อต้านรัฐบาลไทย 

นโยบายของวอชิงตัน ก็คือ ท าอย่างไรจะให้รัฐบาลไทยมีนโยบายต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ 
ซึ่งสหรัฐถือว่าเป็นภูมิภาคที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์ ทั้งทางบกและทางทะเล ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส าคัญยิ่งของ
สหรัฐ 

ระยะหลัง ก าลังทหารสหรัฐและจีนเผชิญหน้ากันโดยตรงในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส าคัญยิ่งของชาติที่
คู่กรณีไม่อาจผ่อนปรนได้ สหรัฐถือว่า ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดินเรือส าคัญทั้งในยามปกติและยามสงคราม เป้นเส้นทาง
ที่กองเรือที่ 7 ของสหรัฐใช้ในการเดินทางไปมาระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิคกับตะวันออกกลาง 
นอกจากนี้ สหรัฐยังต้องให้คุ้มครองเส้นทางขนส่งน้ ามันจากตะวันออกกลางไปยังญี่ปุ่น ส่วนจีนถือว่าเป็นทะเลจีนใต้เป็น
เขตอาณาของตน มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ในยามสันติและยามสงครามเช่นกัน ที่เป็นช่องทางที่ท าให้จีนเดินทาง
ไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง ได้ นอกเหนือจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล จีนยอมลงทุน ไปสร้างเกาะ
เทียมในหมู่เกาะสแปรตลีย์ เพ่ือคุ้มครองและสร้างประกันด้านความมั่นคงแห่งผลประโยชน์ชาติตนในพ้ืนที่นี้ 

มีการเผชิญหน้าทางทหาร ในลักษณะของการ “แสดงพลัง” หรือโชว์ ออฟ ฟอร์ซ ในทะเลจีนใต้บ่อยคร้ัง 
ล่าสุด ที่เรือบรรทุกเคร่ืองบินอเมริกันแล่นผ่านหมู่เกาะดังกล่าว ในขณะที่จีนส่งสัญญานเตือน และประกาศกร้าว ยืนยัน
อธิปไตยของจีนในพ้ืนที่นี้ 

เดือดร้อนประเทศแถบนี้ ที่ถูกสหรัฐกดดันให้เลือกข้าง คือเลือกอยู่ข้างสหรัฐ สนับสนุนนโยบายสหรัฐในทะเล
จีนใต้ ส่วนปักก่ิงนั้นต้องการให้ประเทศในภูมิภาคสนับสนุนนโยบายจีน แต่เปิดกว้างว่า ประเทศในภูมิภาคสามารถคบได้
ทั้งจีนและสหรัฐ 

ก่อนนั้น ประเทศในภูมิภาคไม่มีทางเลือก ก็ต้องเข้าเข้าสหรัฐ แต่ปัจจุบัน ประเทศในอาเซียนมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น 
คือ จีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในการส่งออกสินค้าของอาเซียน และนักท่องเที่ยวจีนเป็นแหล่งส าคัญในการน าเงินตราเข้า
ประเทศในอาเซียน ประเทศในภุมิภาคนี้จึงต้องการป็นมิตรทั้งสหรัฐและจีน ซึ่งสหรัฐก็รู้ดีว่า ประเทศในอาเซียนมีความ
ผุกพันกับจีนมากกว่า สหรัฐจึงต้องหาทางบีบรัฐบาลในภูมิภาคนี้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า ดีที่สุดคือการใช้มวลชนใน
ประเทศนั้นกดดัน เช่น สนับสนุนการชุมนุมเยาวชนหนุ่มสาวในไทย เป็นต้น 

เป็นเร่ืองยากที่ประเทศเล็ก ๆ เช่นไทยจะต้องเลือกข้าง ยกเว้นไม่มีทางเลือกจริงๆ แต่ถ้ามีทางเลือกแล้ว เรา
เลือกที่จะเป็นมิตรกับคู่ขัดแย้งยักษ์ใหญ่ทั้งสอง และเราก็เอาตัวรอดได้ตลอดมา 

มีค าถามว่า ท าไมอะไร ๆ ก็ต้องมาลงที่ไทย ท าไมสหรัฐถึงจงใจกดดันไทยนักหนา ค าตอบส่วนหนึ่งคือ ไทย
ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ติดต่อทั้งมหาสมุทรแปซิฟิคและอินเดีย เมื่อใดที่สหรัฐ มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับจีน ไทยจะถูกสหรัฐดึงเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ ตั้งแต่สมัยสงครามลัทธิ ไทยถูกใช้เป็นแนวหน้าใน
การต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีน และถูกใช้เป็นฐานทัพของสหร ฐในสงครามเวียตนาม 
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เวลานี้ สหรัฐกลับมาใหม่เพื่อต่อต้านอิทธิพลจีน สหรัฐพยายามตกลงกับรัฐบาลชุดก่อนเพื่อตั้งฐานทัพลอย
น้ าในน่านน้ าไทยโดยอ้างว่าเพื่อช่วยเหลืออาเซียนในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ไม่ส าเร็จเพราะถูก
ประชาชนคัดค้าน 

คนไทยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อ พ.ศ.2518 และอยู่ในช่วงหลังสงครามเวียตนาม ยังจ าไม่เลือนเมื่อสหรัฐถอนตัวโดย
ปล่อยให้ไทยอยู่อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกคาดว่า ไทยจะเป็น “โดมิโน” ตัวต่อไป และไม่เชื่อว่าไทยเอาตัว
รอดมาได้อย่างไร ทั้งนี้ ไม่รวมที่อเมริกันหนุนหลังการปฏิวัติในเมืองไทยอีกหลายคร้ัง แต่คนหนุ่มสาวรุ่นนี้ไม่รู้ฤทธ์ิของ
อเมริกันที่ผู้ใหญ่ไทยเข็ดเขี้ยวกับอเมริกันมาแล้ว 

คราวนี้ ไทยก็ถูกสหรัฐบีบอีกคร้ังทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะให้การสนับสนุนม็อบหนุ่มสาวในไทย
ในทางลับ เวลานี้ ทั้ง ซี.ไอ.เอ. ยูเสด ได้พัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายในไทยไว้หพร้อมและนานหลายปีแล้ว โดยเฉพาะตาม
สถาบันการศึกษาชั้นสูงใน กทม.และในทุกภูมิภาคของไทย องค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีงบประมาณสนับสนุนอย่างไม่
จ ากัด 

ขึ้นอยู่กับคนไทยที่จะยอมให้มวลชนที่มีแกนน ารับเงินจากกองทุน เอ็น.อี.ดี. เป็นตัวเปิดเกม คร้ังนี้ จะไม่ใช่เป็น
การกดดันรัฐบาลไทยหากไม่ท าตามผลประโยชน์สหรัฐเท่านั้น แต่สถาบันสูงสุดของไทยยังถูกคุกคามโดยตรงด้วย 
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลานี้ ได้รับการปั่นกระแส ปลุกระดมจากทั้งในและนอกประเทศผ่านสื่อดิจิตัล ผลการวิจัย
ล่าสุดของสถาบันวิจัยแห่งหนึง พบว่า สถิติของผู้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทางการเมืองในไทย ปรากฏว่า มาจาก
ต่างประเทศกว่าร้อยละ 85 ซึ่งแสดงว่า การสร้างกระแสและบิดเบือนทัศนคติของประเด็นทางการเมืองในประเทศ
สามารถกระท าได้ง่ายจากต่างประเทศภายใต้โลกดิจิตัล 

ไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิดอยู่ในล าดับต้นๆ ได้รับความสนใจว่าเป็น
ประเทศที่จะได้ประโยชน์ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว การโยกย้ายถิ่นของคนมีเงินที่มาใช้ชีวิตบั้นปลายในไทยที่มีระบบ
การแพทย์และสาธารณะสุขดี หลังจากนี้ ไทยก าลังเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เพ่ือดึงดูดการลงทุน การจ้างงาน 
การส่งออก และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แต่ฝ่ายตรงข้ามต้องการให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายทั้งในสภาและนอก
สภา จนรัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ได้ เพราะรู้ว่าเรื่องเศรษฐกิจคือ จุดตายของรัฐบาล 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสร้างและรักษาสมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กับ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ในขณะที่อีกฝ่ายต้องการให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย เพ่ือไม่ให้รัฐบาลฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนได้ เมื่อคนไม่มีงานท า ตกงาน ท ามาหากินไม่ได้ คนก็จะลุกฮือมาไล่รัฐบาล คนวางแผนรู้ดีอยู่แล้วว
ว่า ม็อบหนุ่มสาวไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ ท าอย่างไรจะให้คนไทยที่ตกงานมากขึ้นลุกฮือขึ้นมา 
คนที่วางแผนเร่ืองร้ายๆ กับประเทศแบบนี้ แทนที่จะคิดถึงความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนร่วมชาติ คิดถึงชาติ
บ้านเมืองที่ต้องฟ้ืนฟูหลังโควิด 19 ที่เราท าดีมาตลอด กลับคิดเอาชนะเพราะความแค้นทางการเมือง และชักน ามี
ต่างชาติที่พร้อมอยู่แล้วมาหนุนหลังเพ่ือผลประโยชน์ของเขา 
ชะตากรรมของบ้านเมืองเป็นของคนไทยทุกคน เราจะยอมให้คนอ่ืนมาก าหนดอนาคตของประเทศหรือ? 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/632657 
 

https://www.posttoday.com/politic/columnist/632657
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   "สหรัฐฯ ยันธรรมศาสตร์" 
 

 
      อ้าว...เพนกวิน 
                ถูกพ่อมึงเทซะแล้วละม้ัง? 
            งาน "สถาบันจะถูกพูดถึงแบบเบิ้มๆ" วันที่ ๑๙ กันยา.ที่ธรรมศาสตร์ นั่นน่ะ! 
            สถานทูตสหรัฐฯ ประจ าไทย ท่าจะร้อนตัว ที่ถูกเพ่งเล็งอยู่ว่าเบื้องหลังเด็ก ให้ก่อไฟ "ไทยสปริง" ต่อจาก
ฮ่องกง  เห็นเมื่อวาน (๑๐ ก.ย.๖๓) ออกแถลงการณ์ ว่า 
            "จากกรณีเมื่อเร็วๆ นี้  เว็บบล็อกซึ่ งมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน เผยแพร่ภาพถ่ายอดีต
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย ที่ถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อนขณะด ารงต าแหน่ง 
                เอกอัครราชทูตทุกคน และเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐ พบปะกับคนไทยหลากหลายภาคส่วนเป็นประจ า ไม่
เพียงนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนเท่านั้น 
                แต่ยังรวมถึงบุคคลในรัฐบาล กองทัพ ภาคธุรกิจ และผู้น าในภาคส่วนอื่นๆ ด้วย การพบปะเช่นนี้ไม่ได้แสดง
ถึงการสนับสนุนมุมมองหนึ่งมุมมองใด 
                รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ให้เงินทุนหรือให้การสนับสนุนการประท้วงในประเทศไทย สหรัฐฯ ไม่ได้สนับสนุน
บุคคลหรือพรรคการเมืองใด แต่เราสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม 
                ในฐานะมิตรประเทศของไทย เราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายด าเนินการด้วยความเคารพและระมัดระวังต่อไป 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ถึงแนวทางในการที่ประเทศจะก้าวต่อไปข้างหน้า” 
                ก็แต้งก้ิว.... 
            ด้วยเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ ประโยคที่แถลงว่า 
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            "รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ให้เงินทุนหรือให้การสนับสนุนการประท้วงในประเทศไทย สหรัฐฯ ไม่ได้สนับสนุนบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด" นั้น 
            ด้วยเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ คนไทยก็มีสิทธ์ิที่จะเชื่อ-ไม่เชื่อ 
            และประโยคที่ว่า..... 
                "แต่เราสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม" 
                คนไทยก็อยากถามว่า "สหรัฐอเมริกาก็มี" ศรีธนญชัย" ด้วยเหมือนกันหรือ?"  ที่ว่าเว็บบล็อกแพร่ข้อมูล
บิดเบือน ก็เว็บค่ายอเมริกันนั่นแหละ แถมมีภาพถ่ายยืนยัน คงไม่ได้ปั่น-ตัดต่อ เหมือน เว็บอวตารของคณะสามสัสเป็น
แน่ ที่ว่าว่าบิดเบือนนั้น มันไม่กว้างจนเว้ิงว้างครอบจักรวาลไปหน่อยหรือ หรือสถานทูตจะปฏิเสธว่า ..... 
            ในสมัยท่านทูตเดวีส์ ไม่ได้เรียกนายเพนกวินไปพบเพ่ือสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม
ถึง ๒ คร้ัง ที่สถานทูต ถนนวิทยุ? คร้ังแรก ปี ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ ก่อนท่านทูตจะครบวาระและกลับไปจาก
เมืองไทย สถานทูตน่าดีใจนะ เพราะเพนกวินประทับใจมาก ส าหรับชีสเค้กที่ท่านทูตเลี้ยง ตอนไปพบคร้ังแรก เมื่อ มิ.ย.
๕๙ กลับออกมาแล้ว เพนกวินยังได้บันทึกความประทับใจคร้ังนั้นไว้ด้วย ไม่เชื่อก็อ่านดู จากเว็บบล็อก ATN โดยนักข่าว
อเมริกัน ชื่อ Tony Cartalucci เมื่อวันที่ ๙ กันยา.๖๓ นี่เอง 
            "บทสนทนาระหว่างผมและท่านทูตเดวีส์" 
                เมื่อไม่กี่วันก่อน ผมได้รับอีเมลจากเจ้าหน้าที่ประจ าสถานทูตอเมริกา แจ้งว่าผมได้รับเกียรติจากท่าน  
กลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยและภริยา  เชิญให้เข้าร่วมหารือประเด็นเยาวชนพร้อมกับ
คนขับเคลื่อนประเด็นเยาวชนอีก 7-8 คน 
                ดังนั้น เช้านี้ผมจึงเป็นครั้งแรกที่ผมผูกไทใส่สูทออกจากบ้าน ผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์จาก BTS เพลินจิตไป
ตามแนวถนนวิทยุจนถึงหน้าบ้านพักเอกอัครราชทูต 
                ผมเดินเข้าไปพร้อมกับสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบบัตรประชาชนของ
เราเล็กน้อยก่อนที่จะเชิญให้พวกเราเดินไปตามถนนสั้นๆ ตรงเข้าไปยังอาคารไม้ทรงคลาสสิกกลางสนามหญ้าใหญ่ 
                เมื่อพวกเราทั้งสองคนถึงหน้าประตู เจ้าหน้าที่ทูตชาวอเมริกันท่านหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่ออกมารับรองพวก
ผมและพาพวกเราเดินขึ้นไปบนชั้นสอง 
                เมื่อผมเดินขึ้นไปถึง ผมเห็นคนไทยกลุ่มหนึ่ง คงจะเป็นผู้ร่วมประชุมคนอ่ืนๆ ที่มาถึงก่อน ยืนสนทนากับ
ชายชาวอเมริกันสวมสูทสีน้ าเงิน อายุราวห้าสิบปลายๆ ที่ยืนเคียงข้างสุภาพสตรีสวมชุดสีฟ้าสดใส และเจ้าหน้าที่ทูตชาว
อเมริกันอีกสองคน 
                ชายคนนั้นคือ "กลินน์ เดวีส์" เอกอัครราชทูตอเมริกา คนเดียวกับท่ีกลุ่มสตรีศรีสยามชุมนุมประท้วงไปเมื่อ
ไม่ก่ีวันก่อนหน้านี้ 
                ท่านทูตเชื้อเชิญให้ผมจับมือทักทาย เราพูดคุยกันตามมารยาท ท่านถามสารทุกข์สุกดิบหลายอย่าง แต่
อนิจจา ภาษาอังกฤษผมยังไม่แข็งแรงพอที่จะฟังทุกค าถามได้เข้าใจทั้งหมด 
                อันที่จริงก็คือประหม่ามากกว่า ผมเลยยิ้มหน้าเจื่อนๆ แล้วบอกท่านทูตว่า ผมสื่อสารภาษาอังกฤษไม่
คล่องแคล่วเท่าไหร่ 
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                ท่านทูตยิ้มให้ผม เป็นอันเข้าใจกันว่าไม่เป็นไร เราคุยกันถึงเรื่องกิจกรรมที่ผมท าอยู่สักพักหนึ่ง ก่อนที่ท่าน
จะไปต้อนรับแขกท่านอื่นท่ีเพ่ิงมาใหม่ 
                เมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่ง ท่านทูตและคุณแจ็กเกอลีน ภริยาของท่านก็เชื้อเชิญพวกเราให้ไปนั่งบน
โซฟารอบโต๊ะไม้ใหญ่ที่มีชุดของว่างวางเรียงราย 
                เมื่อพวกเรานั่งลง เจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งก็รินน้ าชาให้พวกเรา และการสนทนาก็เริ่มต้นข้ึน 
                ท่านทูตขอให้พวกเราแนะน าตัว ผมนั่งอยู่ข้างๆ เขา เขาจึงขอให้ผมแนะน าตัวเป็นคนแรก ผมแนะน าตัวใน
ฐานะเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพ่ือความเป็นไท นักเคลื่อนไหวประเด็นพลังเยาวชน 
                เมื่อสิ้นสุดการแนะน าตัวแล้ว เราก็เริ่มพูดถึงประเด็นต่างๆ เราหารือถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในการพัฒนา
การศึกษาไทย อ้างอิงจากค าพูดของท่านทูต 
                สหรัฐอเมริกาพยายามจะวางตัวในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาของประเทศไทย ในฐานะที่ไทยจะเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน เราพยายามเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ ที่อเมริกาจะช่วยพัฒนาโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของเด็กไทย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสื่อบันเทิงภาษาอังกฤษที่น่ าสนใจ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมครูต่างชาติ และการสนับสนุนทุนส าหรับนักเรียนไทยมากขึ้น 
                เราพูดคุยกันอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ เรื่องโซเชียลมีเดีย เสรีภาพทางความคิดใน
สถานศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวต้อนรับอาเซียน และเรื่อง STEM (Science Technology 
Engineering Mathematics) 
                แน่นอนว่าผมไม่พลาดที่จะเติมประเด็นเรื่องการโยงวิชาทางสายวิทย์ให้บูรณาการกับ Civic Education 
แน่นอน 
                อันที่จริง ประเด็นที่เราพูดกันไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมาก แต่เป็นโอกาสให้เราได้ท าความรู้จักกัน บท
สนทนาวันนี้ก็ท าให้ผมได้รู้จักความเป็นมนุษย์ของท่านทูตเดวีส์มากขึ้น 
                เขาเป็นคนพูดจาเสียงทุ้มต่ า และตอบทุกบทสนทนาที่เราพูดด้วย เมื่อเขาพูดกับวง เขาจะแบ่งสายตามอง
ทุกคนอย่างทั่วถึง และเม่ือเขาพูดกับคนใดคนหนึ่ง รวมถึงผม สายตาของเขาก็จะจับจ้องอยู่ที่ผม 
                ในแววตาคู่นั้นของท่านเดวีส์ ผมเห็นเหยี่ยวที่ก าลังกระพือปีก จากการมองตา ผมคิดว่าเขาเป็นคน "นักเลง" 
พอตัว สุขุมลุ่มลึก สุภาพแต่ทรงอ านาจ น่าย าเกรง มีพลังบางอย่างอยู่ในตัว 
                ผมคิดว่าพลังนี้กระมัง ที่ท าให้ท่านทูตเดวีส์อ่านแถลงการณ์หักหน้าท่านรัฐมนตรีดอน ปรมัตถ์วินัย กลาง
กระทรวงการต่างประเทศได้ 
                แต่ความน่ากลัวของเขาก็คือ เขาน่าย าเกรงเกินไป น่าย าเกรงจนผมไม่อาจล่วงรู้ได้ว่า แท้จริงแล้วเขาก าลัง
คิดอะไรอยู่ในใจ 
                แต่อย่างไรก็ตามที เราต่างก็รู้กันดีว่า ไม่มีความจริงใจในวงการทูตอยู่แล้ว เสียดายจริงๆ ที่มีเวลาเรียนรู้
ท่านทูตเดวีส์เพียงแค่ 2 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้น ผมคงจะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากกว่านี้ 
                ไม่ว่าสหรัฐอเมริกามีความจริงใจที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาเรามากน้อยขนาดไหน อย่างน้อยๆ มีมิตรก็ยัง
ดีกว่ามีศัตรู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิตรที่อย่างน้อยลมปากก็ยังแคร์สิทธิมนุษยชน ไม่ควรตัดขาด 
                และสุดท้าย สาระท่ีส าคัญที่สุดจากการเข้าพบท่านทูตวันนี้ก็คือ 
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                #ชีสเค้กอร่อยมาก 
            ป.ล. รูปที่แล้วลืมลบชายเสื้อออก อายมากเลยอะ 
                ป.ล.2 ชีสเค้กอร่อยจริงๆ นะ 
https://altthainews.blogspot.com/2020/09/update-thai-student-protest-leader.html 
            บันทึกของเพนกวินชิ้นนี้ ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยกูเกิลเผยแพร่ด้วย ว่าไปแล้ว เพนกวินนี่ ส านวนดีนะ ชีส
เค้กอเมริกัน ไม่เพียงอร่อย กินแล้วยังลืมก าพืด-ลืมชาติได้ แต่ตอนนี้ ไม่ส าคัญเท่าขนมครกธรรมศาสตร์ เพราะมันไม่
หวานมันเหมือนเดิมส าหรับเพนกวินซะแล้ว เพราะเมื่อวาน นอกจากสถานทูตสหรัฐฯ เท ยังถูกผู้บริหารธรรมศาสตร์เท
ด้วย โดยไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดงานถล่มสถาบันแบบเบิ้มๆ ในวันที่ ๑๙ กันยา.!  แต่ชั่วโมงนี้ ใครก็หยุดเพนกวินไม่ได้ 
มธ.แถลงการณ์มา เพนวินก็แถลงการณ์กลับไป 
            ".........แนวร่วมขอยืนยันว่าจะใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ชุมนุมในวันที่ 19 
กันยายนต่อไป เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย่อมเป็นของนักศึกษาและประชาชน มิใช่เป็นของผู้บริหารที่รับใช้เผด็จ
การเพียงไม่กี่คน จึงเชิญชวนให้พ่ีน้องประชาชนมารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 
กันยายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือยึดธรรมศาสตร์คืนเป็นของประชาชน" 
            อ้างว่าท าหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ ๙ กันยา. มี "รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ" อาจารย์ที่
ปรึกษากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ลงรายชื่อรับรอง  ครับ.... ผู้บริหารคงไม่แสบ น่าจะปลื้ม ที่สอนศิษย์
บรรลุวิชาเนรคุณศาสตร์เข้าเนื้อได้ขนาดนี้ 
            สรุปว่า ๑๙ กันยา. เพนกวินไม่ยึดแค่สนามหลวง, ราชด าเนิน ยังจะยึดธรรมศาสตร์ด้วย 
            ยึดแล้วอะไรจะเกิดข้ึน? 
            นี่ละ ไฮไลต์ "แดงท้ังแผ่นดิน" ละ! 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77098 
  

https://altthainews.blogspot.com/2020/09/update-thai-student-protest-leader.html
http://www.thaipost.net/main/detail/77098
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11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

   ธรรมศาสตร์ไม่ทน 
   

 
                ปวดหัวนะ... 

ใครท าม็อบกับ "เพนกวิน" น่าจะร่วมงานกันได้ไม่นาน เพราะ "พี่กว้ิน" มีปัญหาด้านบุคลิกพอควร ไม่ใช่การบูล
ลี่ แต่บุคลิกห้าวไม่มีหด พุ่งไปข้างหน้าทุกสถานการณ์ เป็นมวยวัด ไม่รู้จักค าว่าผ่อน...นั่นน่ะ หายนะรอ "พ่ีกว้ิน" อยู่
ข้างหน้า  หลังจาก "กว้ิน"  ประกาศมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เบิ้มๆ ชุมนุมธรรมศาสตร์ ยึดสนามหลวง จะพูดถึงสถาบันแบบเบิ้มๆ 
ไม่กลับบ้านมือเปล่า ก าชัยแน่....  ครับ...ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นั่งไม่ติด เพราะบทเรียนจาก ๑๐ สิงหาคม 
ยังหลอนอยู่ 

เมื่อ "กว้ิน" บอกว่าจะพูดถึงสถาบันแบบเบิ้มๆ จึงมีแนวโน้มสูงที่ "เจียม-ปวิน" จะโผล่หน้าจอโปรเจ็กเตอร์อีก
รอบ ธรรมศาสตร์จึงไม่ทน ออกแถลงการณ์ ห้าม "กว้ิน"  ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยวิจารณ์สถาบัน 

"ตามท่ีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้มีการ
แถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น 

เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศเร่ืองแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุม
ทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดแนวทางเพ่ือใช้กับ
การจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตยโดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา 

เพ่ือให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคส าหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงไม่อนุญาตให้
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มี
การปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง" 

กลับไปดูประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ลงนามโดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายนที่ผ่านมา 

มีเงื่อนไขการจัดการชุมนุม ๓ ข้อ 
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                ๑.หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง 
ทั้งนี้ ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
                ๒.การจัดชุมนุมทางการเมืองในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัย
หรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ ในการใช้พ้ืนที่ต้องขอ
อนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
                ๓.เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลง
ร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเร่ืองเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย 

ครับ..."กว้ิน" ไม่สนใจอ้างว่า ธรรมศาสตร์ เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของขี้ข้ารับใช้เผด็จการไม่กี่คน ๑๙ กันยายน 
ก็คงจะบุกเข้าไป 

 แต่..."กว้ิน" ครับ! สังคมคนหมู่มากต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ไม่ใช่ท าอะไรตามใจชอบแล้วอ้างว่า
นั่นคือการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย 

ธรรมศาสตร์ไม่ได้ปิดประตูตายเสียทีเดียว แต่ให้ไปปรับรูปแบบการชุมนุมให้ถูกต้อง ตาม ๓ ข้อข้างบน ซึ่งไม่มี
อะไรเหลือบ่ากว่าแรงผู้รักประชาธิปไตยแต่อย่างใด 

แต่ถ้า....จะแหกกฎอย่างเดียว ระวังนะ "กว้ิน".....จะพาคนไปตาย 
รับผิดชอบไหวหรือ? 

 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77077 
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11 กันยายน 2563 00:10 น.  

เอาอยู่ "ม็อบ 19กันยา" ? 

 
 
"บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ 

 "บิ๊กแป๊ะ"พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ชี้แจงแผนการรับมือการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า "19 
กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร" ในวันที่ 19 ก.ย. นี้ ต่อสื่อมวลชนที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยบิ๊กแป๊ะ 
ระบุว่างานนี้ นายกฯได้ย้ าให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทน อดกลั้น ห้ามใช้ "ความรุนแรง" 

"นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงตรงนี้ ในเร่ืองที่จะมีการปะทะกันหรือยื้อยุดฉุดกระชากกัน ปกติเราก็จะหลีกเลี่ยงอยู่
แล้ว ต ารวจไม่สร้างเงื่อนไขแน่นอน รู้อยู่แล้วว่าผู้ชุมนุมเป็นอย่างไร เราระวังตัวอยู่แล้ว" บิ๊กแป๊ะ ระบุกับสื่อพร้อมทั้ง
ยืนยันว่าไม่มีการใช้ "แผนกรกฎ52" เพราะไม่ต้องการใช้ความรุนแรง 

การออกมากางแผนรับมือของพล.ต.อ.จักรทิพย์ กับสื่อมวลชน คร้ังนี้ ได้สะท้อนว่า รัฐบาลเองไม่ต้องการท าให้
สถานการณ์บานปลาย หรือน าไปสู่เหตุไม่คาดคิด จนท าให้เกิดการปะทะกันขึ้นมา เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริง โอกาสที่
จะท าให้การชุมนุมขับไล่รัฐบาล มี "เงื่อนไข" ที่สนับสนุนให้ "กลุ่มผู้ชุมนุม" สามารถ "ยกระดับ" การเคลื่อนไหวได้ทันที  
รวมทั้งยังในอีกด้านหนึ่ง หากใครก็ตามมีเป้าหมายที่จะดึงเกมเพ่ือให้ "กองทัพ" ต้องออกมาเอ๊กเซอร์ไซส์ ท าการยึด
อ านาจ ใช้ก าลังเข้าจับกุมแกนน า จะยิ่งกลายเป็นเร่ืองที่เข้าทางมากข้ึนเท่านั้น ! 

ยิ่งในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ คร้ังนี้มีความแตกต่างไปจากการชุมนุมในอดีตที่ผ่านมา เพราะ 
"ด่านหน้า" ของผู้ชุมนุม คือ นักเรียนชั้นมัธยม และชั้นประถม ยิ่งท าให้การท างานของ "เจ้าหน้าที่" ตกเป็นฝ่าย 
"เสียเปรียบ" อย่างเห็นได้ชัด 

"ผมดูแลม็อบมาเยอะแยะ แต่แปลกกว่าที่ผ่านมา เพราะการชุมนุมคร้ังนี้ มีน้องๆนักเรียน นักศึกษา นักเรียนชั้น
มัธยม นักเรียนชั้นประถมด้วย ซึ่งความยากง่ายของแต่ละม็อบไม่เหมือนกัน" บิ๊กแป๊ะ ระบุ กับสื่อตอนหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี ในห้วงปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันชุมนุม 19ก.ย.นั้น แน่นอนว่า "หน่วยข่าว" ทั้งฝ่าย กลุ่มผู้ชุมนุมเอง 
และ "ฝ่ายความมั่นคง" ต้องติดตาม เช็คทุกความเคลื่อนไหว ของกลุ่มบุคคล กลุ่มนักการเมือง ไปจนถึงฝั่งตรงข้าม 
ชนิดช็อตต่อช็อต เพ่ือน ามาสู่การก าหนดแผนการเล่น 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200910/30565a3c80521128bc1424e51759bba76d37e0935f02ebdb0973dfff889787f3.jpg?itok=k2hOnA7H
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ฝ่ายความมั่นคงเอง ต้องมองทุกความเชื่อมโยงว่าใครอยู่เบื้องหลัง เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่ผลักให้ "เยาวชน" 
มายืนอยู่แถวหน้า นอกเหนือไปจาก "นักการเมือง" จากพรรคการเมืองที่ประกาศตัวเข้าร่วมชุมนุม แล้วฝ่ายความมั่นคง
เองยังต้องติดตามต่อไปด้วยว่า การชุมนุมคร้ังนี้ที่มีการประกาศเชิญชวนให้มวลชนมาร่วม ให้ถึงเรือนหมื่น เรือนแสนนั้น 
จะต้องพ่ึงบริการจาก "นักการเมือง" ที่เชื่อมโยงกับ "คนเสื้อแดง" ซึ่งเคยมีการระดมกันมาเมื่อคร้ัง จัดชุมนุมใหญ่ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน หรือไม่ 

ตลอดช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คือการเปิดหน้าเข้าสู่การเมืองนอกสภาฯ ที่จะใช้ "ท้องถนน" เป็นชัยภูมิรบ ทั้ง
ฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมเอง และฝ่ายรัฐบาลว่าจะบริหารจัดการ และตัดทอนก าลัง ตัดแขน ตัดขาปิดท่อน้ าเลี้ยง  ตามที่แกนน า
ในรัฐบาลทิ้งปมเอาไว้อย่างไร 
ช่วงเข้าโค้งอันตราย คือวาระที่ต้องลุ้นกันก่อนถึงวันที่ 19กันยา เป็นอย่างยิ่ง ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/politics 
  

https://siamrath.co.th/politics
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 ‘รัฐประหาร’กลิ่นแรง การเมืองเริ่มตีบตัน 
 

 
 

ยิ่งใกล้ถึงวันเกษียณของ 'บิ๊กแดง' กลิ่นคาวเกี่ยวกับการรัฐประหารยิ่งทวีความรุนแรง 
สถานการณ์ทางการเมืองดูจะงวดเข้าไปทุกขณะ แม้ปัญหาต่างๆ มีทางคลี่คลายด้วยกลไกสภา แต่การเคลื่อนไหวภายนอก
สภานั้นเร่งเร้าขึ้นทุกฝีก้าว และก าลังจะมีการชุมนุมใหญ่ 19 ก.ย. นี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เหมือนจะรู้ถึงความร้อนแรงทางกาเมือง จึงน ามาสู่
การลดท่าทีลงในหลายเร่ือง โดยเฉพาะการ "แก้รัฐธรรมนูญ" ถึงแม้ "นายกฯ" จะเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ ไม่ยอมปริปาก
บอกสังคมว่าไม่ขัดข้อง กับการห่ันอ านาจ "ส.ว." โหวตเลือกนายกฯ ได้ก็ตาม เพราะจะว่าไป "ส.ว." ก็เป็นเหมือนลูกในไส้ แต่
เมื่อถึงคราวคับขัน บางทีก็ต้องยอมเฉือนเนื้อหนังรักษาชีวิต รักษาอ านาจให้นานที่สุด 

แม้ช่วงนี้ "พล.อ.ประยุทธ์"  โดนน่วมหลายด้าน ทั้งการกระหน่ าจากการอภิปรายแบบไม่ลงมติของ "พรรคคร่วมฝ่าย
ค้าน" ที่แต่ละคนเมื่อลุกขึ้นมา ต่างก็ประกาศขับไล่ให้ออกจากต าแหน่ง แต่กระนั้นต้องไม่ลืมว่า ไพ่เด็ดในมือของ "ประยุทธ์" 
ที่คนรอบวงรู้ดีว่ายังไม่ทิ้งออกมา คือ "ยุบสภา" ที่สามารถแก้เผ็ดได้ทั้ง "พรรคร่วมรัฐบาล" และ "พรรคฝ่ายค้าน" ถึงเวลานั้น
ยุบสภาขึ้นเมื่อไหรก็ตัวใครตัวมันและไปว่ากันในสนามเลือกตั้ง ภายใต้กติการัฐธรรมนูญแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

เมื่อเป็นแบบนั้น เท่ากับว่ากติกาในกฎหมายแม่อย่างรัฐธรรมนูญ ที่ผูกโยงการเลือกตั้ง ก็ยังเป็นแบบเมื่อการเลือกตั้ง 
24 มี.ค.62 คือ "ส.ว." สามารถโหวตเลือก "นายกฯ" ได้ และถ้า "พล.อ.ประยุทธ์" ยังจะอยากไปต่อ "พรรคพลังประชารัฐ" ไม่
ต้องชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับ 1 ก็สามารถรวมเสียงพรรคร่วม บวกกับเสียง "ส.ว." ก็สามารถกลับมาเป็นนายกฯ ได้อีกสมัย 
แต่ค าถามคือ ถึงตอนนั้นยังจะอยู่ได้จริงหรือไม่ 

"ประชาธิปัตย"์ ยังจะกอดคอไปด้วยกันได้แค่ไหน หรือหลายคนจาก "เพื่อไทย" อาจทิ้งบ้านเก่ามาร่วมหอลงโรง ก็ไม่
แน่ เพราะพักหลังมานี้ นายห้างตราดูไบ ดูจะปล่อยฟรีสไตล์มากขึ้น เมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวน พ้นมลทิน    

ทางออกอย่างการ "ยุบสภา" ถึงมีข้อดีอยู่บ้าง แต่ถ้า "พล.อ.ประยุทธ์" ได้กลับมาอยู่ในอ านาจด้วยกติกาเดิม การ
ชุมนุมต่อต้านยิ่งหนักหน่วงเป็นทวีคูณแบบไม่ต้องสงสัย  จึงไม่แปลกถ้าฝ่ายใดก็ตาม จะโยนทางออกอย่างการ "รัฐประหาร" 
ในช่วงที่ "บิ๊กแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ก าลังจะเกษียณอายุราชการกันยายนนี้ หลายฝ่ายก็คาดเดากันว่าจะมี
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อะไรทิ้งทวนหรือไม่ ทั้งที่ ไม่รู้ว่าเจตนาว่าคนที่ปล่อยข่าว ต้องการจะยั่วคนมีปืนมีอ านาจ หรืออีกฝ่ายอาจจะพยามเขียนเสือ
ให้ม็อบกลัวก็ตาม 
แต่สถานการณ์ตอนนี้ ผู้ชุมนุมและฝ่ายตรงข้ามพยามเร่งเกมรุกไล่ ขณะที่ ฟาก "รัฐบาล" คงยื้อและใช้เวลากับการ "แก้
รัฐธรรมนูญ" ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15648?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/15648?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15648?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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ขย้ีแผลรัฐบาล 
 
 

การเปิดอภิปรายซักฟอกรัฐบาลนายกฯลุงตู่ แบบม้วนเดียวจบ 15 ชั่วโมง ไม่ได้ส่งผลให้รัฐบาลบาดเจ็บสาหัส
ปางตายแต่ถึงกระนั้น การเปิดเวทีสภาฯให้ฝ่ายค้านซักฟอกแก้เปร้ียวปาก ท าให้รัฐบาลถลอกปอกเปิกไปเยอะ
เหมือนกัน เพราะเป้าใหญ่ที่ ส.ส.ฝ่ายค้านรุมขยี้คือ “ความล้มเหลวในการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ” ปัญหารัฐบาลถังแตก 
หารายได้ไม่พอรายจ่าย สร้างหนี้ก้อนโตให้คนไทยต้องแบกไว้อีกหลายสิบปี ฯลฯ 

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นแผลเร้ือรังของรัฐบาลลุงตู่จริงๆ โดยเฉพาะการอภิปรายซักฟอกล่าสุด
เมื่อวานซืน เพราะสึนามิเศรษฐกิจก าลังส่งผลกระทบพ่ีน้องประชาชนเต็มเปา!!  

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หน. พรรคก้าวไกล อภิปรายว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ หนักสาหัสยิ่งกว่า
วิกฤติต้มย ากุ้งหลายเท่าตัว หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ิงเป็นนายกฯสมัยแรก นับว่าน่าเห็นใจ แต่ พล.อ.
ประยุทธ์ยึดอ านาจบริหารประเทศมาแล้วกว่า 5 ปี มีอ านาจเบ็ดเสร็จ มีงบใช้จ่ายเต็มมือ ไม่มีแรงต้าน ไม่มีฝ่ายค้าน
ตรวจสอบรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์กลับบริหารประเทศจนเศรษฐกิจถึงทางตัน เศรษฐกิจไทยร้ังท้ายในกลุ่มอาเซียน เกือบบ๊วยที่สุดในเอเชีย 
รัฐบาลกู้เงินสี่แสนล้านบาทเพ่ือแก้วิกฤติเศรษฐกิจเร่งด่วน แต่เพ่ิงเบิกจ่ายจริงๆ แค่ 400 ล้านบาท หรือเพียง 0.1 
เปอร์เซ็นต์ของเงินกู้สี่แสนล้านบาทเท่านั้นเอง แสดงให้เห็นว่าในยามพายุใหญ่โหมกระหน่ าอย่างรุนแรง แต่การใช้งบแก้
วิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาลกลับไม่ทันความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  

อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ อภิปรายทิ้งทวนก่อนทิ้งเก้าอ้ี ส.ส.ว่าบ้านเมืองเผชิญวิกฤติ
รอบด้านเพราะความล้มเหลวของผู้น ารัฐบาลโดยตรง 6 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ กู้เงินมาใช้จ่ายทุกปี สร้างหนี้มโหฬารถึง 
3.4 ล้านล้านบาท ลูกหลานไทยฝากอนาคตกับรัฐบาลนี้ไม่ได้ เพราะรัฐบาลนี้ฝากหนี้ให้ลูกหลานไทยต้องแบกไว้อีกหลาย
สิบปีรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐบาลขยันกู้ แต่ไม่รู้วิธีจะใช้หนี้อย่างไร ที่น่าห่วงที่สุดคือ หนี้รัฐบาล บานฉ่ าถึง 7.2 ล้านล้านบาท 
สูงจนเป็นอันตรายต่อสถานะการคลัง หนี้ครัวเรือนบานทะโร่ถึง 13.5 ล้านล้านบาท หรือ 82 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี เท่ากับ
เงินหาได้ 100 บาท ต้องใช้หนี้ 80 บาท เหลือใช้ 20 บาทเท่านัน้เอง 

นี่เป็นตัวอย่างเบาะๆที่ ส.ส.ฝ่ายค้านหยิบวิกฤติเศรษฐกิจมาขยี้แผลใหญ่รัฐบาลกลางสภาฯ  ฝ่าย นายกฯลุงตู่ ก็
ไม่อยู่เฉยๆ ชี้แจงตอบโต้ฝ่ายค้านเป็นพัลวัน แต่ไม่มีน้ าหนักมากพอที่จะหักล้างฝ่ายค้านได้ชัดเจน “แม่ลูกจันทร์” ย้ าว่า
การขาด “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ผู้มีลีลาอภิปรายโต้ฝ่ายค้านดีที่สุดในรัฐบาล ส่งผลกระทบเห็นทันตา!! ขาด ดร.
สมคิด คนเดียว รัฐบาลอ่อนเกมในสภาฯไปหลายกิโล รองนายกฯคนอื่นๆ แบกน้ าหนักแทนลุงตู่ไม่ได้ซักคน. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1927203 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1927203
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จุดเสี่ยงอ านาจลัดวงจร 
 

 
 

เกมอ านาจประเทศ ณ วันนี้ จะบอกว่ามั่วซั่ว อลเวง ก็ว่าได้ แต่อีกทางจะว่าเพราะหลายปัจจัยท าให้มีการเดิน
หมากแผนกลเกม “ซับซ้อนซ่อนเงื่อน” ก็ใช่เช่นกัน 
ที่เห็นชักเข้าชักออกในคิวแก้รัฐธรรมนูญ ทั้งพรรคเพ่ือไทย-ประชาธิปัตย์ กระทั่ง ส.ว.ที่แต่แรกว่ากันถึงตัวเลข 60 รายที่
พร้อมปิดสวิตช์ตัวเอง 

ทั้งหมดกับท่าทีเปลี่ยนแปลงรายวัน รายชั่วโมง นอกจากเงื่อนไขบังคับ ช่วงชิงกระแสแผนโหนม็อบเด็กแล้ว 
ส่องลึกลงไปกว่านั้นบางพวกฝ่าย อาจมีวาระแฝง เงาทะมึนผู้บงการเกมอยู่ข้างหลัง 

ถึงแม้ล่าสุดเร่ิมจะมีความชัดเจนเร่ืองแก้รัฐธรรมนูญ ที่เสนอร่างแก้ไขทั้งพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 
พรรค น าโดยพรรคเพ่ือไทย รวมทั้งสมาชิกพรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อ หลังจากหน้าแหก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเสน อ
แก้ไขมาตรา 272 เอง เพ่ือ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” โดนประชาธิปัตย์ “เท” เฉย ก็ดูเหมือนคิวร้ือโละรัฐธรรมนูญน่าจะเข้าสู่
ระบบ เดินต่อไปได้ แต่ถ้าไปฟังรายละเอียดกระบวนการแก้ไข ทั้งร่างแก้ไขของพรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน จาก 
“เนติบริกร” ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ถอดรหัส อ่านทางกับดักรัฐธรรมนูญฉบับ “แก้ยาก” เรียงล าดับขบวนการ
ขั้นตอน สรุปได้ว่า จะร้ือแก้ปรับเปลี่ยนร่างใดก็ตาม ทั้งหมดใช้เวลา “เป็นปี” เส้นทางยาวไกลแน่นอน จนเร่ิมหว่ันๆ 
อ่านไปในท านอง หรือจะมีคิวแทรก “ฉีกทิ้ง” กันอีก 

สถานการณ์ภาพรวมทั้งหมด อยู่ในจุดที่ทุกฝ่ายใส่ลูกเขี้ยวเล่นหลายหน้ากันทุกขั้ว ทั้งพลังประชารัฐ เพ่ือไทย 
ประชาธิปัตย์ กระทั่งพรรคก้าวไกล ค่ายขวัญใจเด็ก ก็ได้เรียนรู้บทเรียน ลูกเขี้ยวในดงอ านาจ ไม่เฉพาะเกมสับขาหลอก
ตั้งแต่ศึกซักฟอก ของเพ่ือไทย ก้าวไกลยังแสลง นึกแหยงจนวันนี้ ขณะที่ ค่ายประชาธิปัตย์ ที่เพ่ิงตีปีกดีใจว่ามีกองหนุน 
“ได้พวก” ที่ไหนได้ สุดท้ายชิ่งกันเป็นแถว 

ไม่เท่านั้น ที่ท าเอาหูตาตื่นว่า “มันเกิดอะไรขึ้น” บรรดากองเชียร์ รัฐบาล 3 ป. ของ “นายกฯลุงตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยับออกมาตะเพิดผู้น าให้ไขก๊อกลาออก ชูชื่อ “อานันท์ ปันยารชุน” อดีตนายกฯ โยนหินถามทาง 
สูตร นายกฯคนนอก” ใน “รัฐบาลแห่งชาติ” รวมไปถึงท่ีท าเอาคนดูครางฮือ 60 ส.ว. ก าเนิดจากครรภ์ คสช.มาแท้ๆ จู่ๆ
เสนอปิดสวิตช์ตัวเอง เล่นลูกไหลตามข้อเสนอของกลุ่มเยาวชน–ประชาชนปลดแอก ในการอ่านเกมของเซียนการเมือง 
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พุ่งเป้าไปที่สูตร ร่วมด้วยช่วยเขย่าขย้ าพลพรรค 3 ป. บูรพาพยัคฆ์ โดยเฉพาะ “บิ๊กตู่” กลายเป็นศูนย์กลางความ
เจ็บปวด ทุกขั้วฝ่ายชักไม่ปลื้ม กระทั่งอ านาจแฝงเร่ิมท่าทีแปร่งๆ เหมือนจะเดินเข้าสูตร “เปลี่ยนหัว-เปลี่ยนตัวผู้เล่น” 
กันแล้ว แต่ก็อย่างที่เห็น อ่านทางประเมินเกมกันไม่นาน ทั้งหมดก็พลิกกลับมาสู่จุดเดิม ปชป.กลับที่ตั้ง กองเชียร์ที่ท าท่า
จะเป็นกองแช่ง ร่วมขบวนการไล่ เร่ิมกลับฐาน ส.ว.ที่จ่อก่อกบฏ คสช.และ 3 ป. พลิกถอย จากเกม 

แม้ท่าที “บิ๊กตู่” ประกาศกลางฟลอร์สภาฯ ที่โดนตะเพิดไล่ เหมือนพร้อมปล่อยมือ ปิดสวิตช์ตัวเอง  “เร่ือง
ลาออก ถึงเวลาจะบริหารเอง”เป็นจังหวะที่ต้องกลับมาประเมิน “สัญญาณ” กันใหม่ ไฟแห่งอ านาจซับซ้อน และซ้ าซ้อน 
เสี่ยงลัดวงจร จะมีที่ชัดเจนในเป้าหมายมากหน่อย ก็คือพรรคก้าวไกล กลุ่มก้าวหน้า เดินในจังหวะสอดคล้องกับกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก ที่นัดหมายชุมนุม ดีเดย์ 19 ก.ย.นี้ สถานที่แม้จะต้องเปลี่ยนแปลง หลังผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ 
เหมือนได้รับสัญญาณใหม่ ปิดประตูล็อกไม่ให้จัดการชุมนุม คิวระดมทัพจัดชุมนุม เคลื่อนขบวนอาจจะต้องปรับ แต่ที่ไม่
เปลี่ยนคือ “ม็อบเด็กมาแน่” กับการตีธงความเปลี่ยนแปลง ร้ือ โละระบบโครงสร้างบ้านเมือง  นี่แหละท าให้เกิด
สถานการณ์ “มั่วซั่ว อลเวง ชักเข้าชักออก”ของขั้วฝ่ายในวงอ านาจ-การเมืองพลิกไปพลิกมาตามสถานการณ์  
เช่นเดียวกับช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ่ายเทอ านาจในกองทัพ ฝ่ายความมั่นคง คิวเคลื่อนก าลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของบางหน่วย
ทหาร ไม่ธรรมดาแน่ แม้อาจไม่ถึงขั้นรัฐประหาร แต่คล้ายรูปแบบ “ตรึงก าลัง” ประจ าการบล็อกจุดที่ไม่น่าวางใจ ใน
ห้วงมีความเสี่ยง มีสิทธิพลิกคว่ าพลิกหงาย สัญญาณบ้านเมืองยังไม่ชัด  จะรับมือสถานการณ์ปั่นป่วน แก้ปมม็อบเด็ก
ยังไง. 

ทีมข่าวการเมือง 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1927703 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1927703
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วันท่ี 11 กันยายน 2563 - 08:26 น. 

ฟื้นอดีต เมื่อตุลาคม 2516  
ถึงปัจจุบัน กันยายน 2563 
 

 
 
แท้จริงแล้ว ค าประกาศจาก”แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”ที่จะฝืนค าสั่งของมหาวิทยาลัย ด้วยการยืนยันจะเข้า
ไปยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเพ่ือใช้เป็นที่ชุมนุม 

มิได้เป็นเร่ือง “ใหม่” มิได้เป็นเร่ืองซึ่งไม่เคย”ปรากฏ”มาก่อนใน ประวัติศาสตร์ของ”ธรรมศาสตร์” เร่ืองนี้ต้อง
เร่ิมจากสถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 ความเรียกร้องต้องการที่จะจัดการชุมนุมของนักศึกษาในเบื้องต้นใช้ว่าจะด าเนิน
ไปด้วยความราบร่ืน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสอบและมหาวิทยาลัยต้องการให้การสอบด าเนินต่อไป 
แต่นักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่าเป็น”กลุ่มอิสระ”ไม่ยินยอมตามค าสั่งของทางมหาวิทยาลัย พวกเขาไม่เพียงแต่
บุกเข้าปิดห้องเรียนมิให้การสอบด าเนินต่อไปได้เท่านั้น หากแต่บางคนถึงกับชัก”ธงด า”ขึ้นเพ่ือเป็นสัญญาณแห่งการ
ประท้วงต่อทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
นั่นแหละการชุมนุม ณ ลานโพธิ์ ธรรมศาสตร์ จึงได้บังเกิด 

หากใครข้องใจในบทบาทอันมาจาก รุ้ง ปภัสรา หากใครข้องใจบทบาทอันมาจาก พริษฐ์ เพนกวิน ก็ขอให้ไป
สอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าจะเป็น พีรพล ตริยะเกษม นายกอมธ. ไม่ว่าจะเป็น สังศิษฐ์ แซ่
โล้ว หรือแม้กระทั่ง แก้วสรร อติโพธิ์ ก็จะได้รับค าตอบในฐานะที่เป็นฐานข้อมูล”ปฐมภูมิ” ว่าจุดเร่ิมต้นของการชุมนุม 
ณ บริเวณลานโพธ์ิ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในสถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2516 ก่อนที่จะส่งไม้ให้กับศูนย์กลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.)เป็นอย่างไร 

ไม่ว่าการเคลื่อนไหวต่อสู้เมื่อเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวต่อสู้ในเดือนกันยายน 2563 จึงมีท้ังด้านที่
เห็นด้วยและด้านที่ต่อต้านขัดขวางปรากฏขึ้นเสมอ ขึ้นอยู่กับ”มวลชน”ที่เข้าร่วมจะเดินไปบนเส้นทางสายใด 
ยิ่งเป็นการเคลื่อนไหวอันมีจุดเริ่มจาก”เยาวชนปลดแอก”ต่อมา ยัง”แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”ยิ่งมีความ
เข้มข้น  

การเคลื่อนไหว”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”ณ  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงทรง
ความหมายเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะมองจากด้านของเยาวชน หรือด้านของประชาชน  ปมเงื่อนมิได้อยู่ที่ ว่าเป็นการ
เคลื่อนไหวที่ชอบธรรมหรือไม่ 
หากแต่อยู่ที่”มวลชน”จะเข้าร่วมอย่างไรและอบอุ่นมากกว่า 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2343439 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2343439
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%8111%E0%B8%81.%E0%B8%A2.jpg
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วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 

19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร สะท้อน อารมณ์ ในทาง”สังคม” 

 

ไม่ว่าจะยอมรับ ไม่ว่าจะไม่ยอมรับ อารมณ์ของสังคมในขณะนี้ที่เด่น ชัดมีอยู่เพียง 2 เร่ืองเท่านั้น 
1 คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชน นักศึกษา 

ขณะเดียวกัน 1 ซึ่งเหมือนกับจะกลายเป็นเป้าหมายไปแล้วคือชะตากรรมและอนาคตในทางการเมืองของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ ชา ว่าจะเป็นอย่างไร  อย่าได้แปลกใจหากสังคมแทบไม่ได้ให้ความสนใจว่าใครจะมาด ารง
ต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทน นายปรีดี ดาวฉาย ซึ่งลาออกไป  เพราะไม่ว่าใครจะเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แทบไม่มีความหมายหากว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ถามว่าแล้วการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ถามว่าแล้วเส้นทางของ 250 ส.ว.จะเป็นเช่นใดสังคมสนใจหรือไม่  
ความรู้สึกของสังคมอยู่ที่ “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” 
  ที่ความรู้สึก”ร่วม”ของสังคมวางน้ าหนักอยู่ที่”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” มิใช่เพราะว่านี่คือพลังใหม่ที่
จะเข้าไปตรวจสอบและถ่วง ดุลแห่งอ านาจในทางการเมือง การเมืองที่สะสมปัญหาจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 
2549 ต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 การเมืองที่กลายเป็น”ทศวรรษแห่งความสูญหาย”  

สถานการณ์”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”ได้น าไปสู่การทบทวนคร้ังใหญ่ว่าเหตุใดรัฐประหารเมื่อเดือน
กันยายน 2549 จึงได้กลายเป็นปัญหา ยิ่งกว่านั้น เหตุใดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นการท าซ้ าโดยหวัง
จะแก้ไขสิ่งที่เรียกว่า”เสียของ”มิให้เสียของอีกต่อไปกลับกลายเป็นพอกพูนปัญหา ท าให้สังคมประเทศไทยตกอยู่ใน
ภาวะอับจน หมดหนทางไป 
หากว่ามีผู้เข้าร่วม”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”จ านวนมหาศาล นั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่ทางการเมืองใหม่ 
 อย่าได้แปลกใจหากจะมีการเคลื่อนไหวทางทหารอย่างคึกคัก อย่าได้แปลกใจหากจะมีการปล่อยข่าวลือในเร่ือง
รัฐประหาร  ทั้งๆที่มองเห็นความล้มเหลวมาแล้วจากเมื่อเดือนกันยายน 2549 จากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557  ค าตอบ
จึงอยู่ท่ี”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_345483 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_345483
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11 กันยายน 2563  

'เสื้อแดง' กับม็อบนักศึกษา 
 

  
ปี 2553 นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ระดมคนเสื้อแดงเรือนแสน จากทั่วประเทศเข้ามาชุมนุมที่ถนนราชด าเนิน ก่อนจะ
ขยับไปราชประสงค์ 

ยุทธการโค่นอ ามาตย์ จบลงด้วยการล้อมปราบ และแกนน า นปช. ยอมเข้ามอบตัวต่อต ารวจ มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจ านวนมาก ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจ-ทหาร 

ปี 2563 นักศึกษาในนาม “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” เตรียมจัดการชุมนุมใหญ่ “19 กันยา ทวง
อ านาจคืนราษฎร” ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ “หนูหริ่ง” สมบัติ งามบุญอนงค์ ประเมินว่า การ
ชุมนุมครั้งนี้ จะมีผู้มาเข้าร่วมมากถึงแสนคน ที่ส าคัญ คนเสื้อแดงจะออกมาเป็นกองหนุนอันทรงพลังของขบวนนักศึกษา 
รวมถึงคนเสื้อเหลือง และอดีต กปปส. ก็จะมาร่วมด้วย เพราะเบื่อรัฐบาลประยุทธ์ เนื่องจากแกนน าม็อบปลดแอก หรือ
ม็อบนักศึกษาเริ่มเปิดรับคนเสื้อแดงมากข้ึน  

ด้านองค์กร นปช. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ปีกของ ธิดา ถาวรเศรษฐ ยืนยันว่า 
ขบวนการนักศึกษา และคนเสื้อแดง มีอุดมการณ์เดียวกัน ท่าทีของธิดา ดูจะสนับสนุนให้คนเสื้อแดง ออกไปสนับสนุน
นักศึกษา แต่ก็ไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มค า ปีกของ จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ได้เฟซบุ๊คไลฟ์ Peace talk เกือบ
ทุกวัน ล่าสุด (4 ก.ย.2563) “จตุพร” วิเคราะห์ว่า รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ซึ่งจุดชี้ขาดว่า จะไปรอด
หรือไม่นั้น ยังอยู่ที่การนัดชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คาดจะมีคนเข้าชุมนุมจ านวนมาก อีกอย่างคนจะลงมือยึด
อ านาจก็รอเวลา รอเงื่อนไขกระท าการเช่นกัน 
นปช.ท้ังสองปีก ก็ยังไม่ประกาศปลุกระดมให้คนเสื้อแดงเข้าร่วมชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.2563 แต่อย่างใด 

ก่อนที่จะพูดเรื่องคนเสื้อแดง เข้าร่วมชุมนุม 19 กันยา มากหรือน้อย? ต้องเข้าใจโครงสร้างคนเสื้อแดง โดยยึด
ฐานข้อมูลที่เป็นจริง 
1.องค์กร นปช. เกิดขึ้นบนฐานก าลังมวลชน เครือข่ายการเมืองของทักษิณ เรื่องนี้แกนน า นปช.อย่าได้ปฏิเสธ 
2.กลุ่มคนเสื้อแดงภูธร หลายกลุ่มอยู่ในสายนักการเมืองพรรคเพื่อไทย ที่ไม่ได้ขึ้นต่อ นปช. 
3.กลุ่มแดงอิสระ ที่รวมตัวในนามคนรักประชาธิปไตย ไม่ได้เป็นหัวคะแนนของนักการเมือง พรรคเพื่อไทย 

อย่างเช่นกลุ่มเส้นทางสีแดง และกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย ก็จัดอยู่ในหมวดแดงอิสระ รวมถึงกลุ่ม 24 มิถุนา
ประชาธิปไตย ของสมยศ พฤกษาเกษมสุข แดงอิสระจะคลิกกับขบวนการนักศึกษายุคใหม่ได้เร็ว เพราะคนกลุ่มนี้ ชู
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แนวทางประชาธิปไตยแบบไม่มีนามสกุล หรือ “แดงตาสว่าง” มาตั้งแต่แรก คนเสื้อแดงที่เข้าร่วมกิจกรรม “แฟลช
ม็อบ” ของนักเรียน นักศึกษา ก็คือ กลุ่มแดงอิสระ โดยคนเสื้อแดงกลุ่มนี้ ได้เข้าร่วมชุมนุมกับคนอยากเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี 
2560 
ที่น่าจับตา บทบาทของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนน าแดงก้าวหน้า ที่มีความใกล้ชิดกับ “เพนกวิน-รุ้ง” พอจะ
คาดเดาว่า ม็อบธรรมศาสตร์ จะจบแบบใด 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897358?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
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