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ข่าวประจำวันท่ี 11 ตุลาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต. นัดถกพรุ่งนี้ บ่ายโมง เคาะเลือกตั้งอบจ.-วันรับสมัคร วันไหน 4 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "สมชาย"แย้งผลสรุปอนุกมธ.เช่ือมีคนย่ืนศาลรธน.ปมตั้งส.ส.ร.ขัดรธน.

ชัด เตือนกมธ.ต้องไม่ใช้เสียงช้ีขาด โยนส.ว.-ส.ส.ตัดสินเอง 
5 

2 สยามรฐัออนไลน ์ 'ธนาธร'ย้ำยังไม่ปิดรับสมัครผู้สนใจลงชิง อบจ. ในนาม "คณะก้าวหน้า" 6 
3 สยามรฐัออนไลน ์ ส.ว.เสียงแข็ง รื้อ ม.256 ตั้งส.ส.ร. เป็นการร่างใหม่ทั้งฉบับ ช้ีขัดรธน.ชัด 

โยนสมาชิกรัฐสภาช้ีชาด 
7 

4 สยามรฐัออนไลน ์ "เสรี"เมินม็อบกดดันแก้รธน. 14 ต.ค.ช้ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจของส.ว. ระบุ
ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก 

8 

5 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ส.ว.เสรี ลั่นม็อบ 14 ตุลา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจแก้ รธน. 9 
6 แนวหน้าออนไลน ์ ส.ว.เล่นเกมยาว! ฉีกความเห็นอนุกมธ. ลั่นต้อง'ทำประชามต'ิก่อนแก้ รธน. 10 
7 มติชนออนไลน ์ ‘ประชาชาติ’ ไม่ส่ง ลต.ท้องถ่ิน ขอลุยการเมืองระดับชาติ 12 
8 มติชนออนไลน ์ ‘อัครเดช’ รออนุ กมธ.ชงปมแก้ รธน. เผยความคิดยังไม่ตกผลึกยังแบ่ง      

2 ฝั่ง 
13 

9 แนวหน้าออนไลน ์ เปิดตัว 4 กลุ่มลงชิง อบจ.เมืองคอน ปชป.ยังไม่ชัดเจน 15 
10 มติชนออนไลน ์ ปชป.เคาะเลือกตั ้งท้องถิ ่น19 ต.ค.นี ้ ก้าวไกลลุยแก้ปัญหาเมืองปทุม      

ทีมภูมิใจพัทลุงเปิดตัวผู้สมัคร ชลบุรีแข่งดุ 
17 

11 สำนักข่าว INN “สมคิด”ชงกมธ.สภาฯติดตามม็อบ14ตุลา 19 
12 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ธนกร’ถาม‘ทอน-พิธา’ไม่กลัวถูกมองใช้นศ.เป็นเครื ่องมือหรือ ดึงสติ    

ถอนฟืนออกจากไฟ 
20 

13 ผู้จัดการออนไลน ์ ดุสิตโพล เผยปชช.บ่นข้าวของแพงมากที่สุด จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ 

21 

14 สำนักข่าว INN คนบ่นข้าวของแพง-รายได้น้อยไม่พอจ่าย 22 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
15 ผู้จัดการออนไลน์ "เรืองไกร" จ่อยื่น "บิ๊กตู่" ปรับ "นิพนธ์" พ้นครม. ย้อนขรก.ไม่ถูกช้ีมูล

ยังย้าย นิ่งถือว่าไร้ภาวะผู้นำ 
23 

16 สยามรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" ร้อง นายกฯ ปรับ "นิพนธ์" พ้น ครม. 24 
17 สำนักข่าว INN “เรืองไกร”จ่อยื่นขอนายกฯปรับ”นิพนธ์”พ้นรมช.มท. 25 
18 สำนักข่าว INN “ชัยชนะ”เสนอ”กนกพร”สมัครนายกอบจ.ทีมนครศรี 26 
19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สามารถเตือนพิธาร่วมม็อบระวังถูกยุบพรรค 27 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน ์ ประเมินม็อบคณะราษฎร 14 ต.ค. 28 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ จับทาง “บิ ๊กตู ่” ไฟเขียวเลือกตั ้งท้องถิ ่นห้วงชุลมุน : เปิดสนามเล็ก      

เช็กสนามใหญ่ 
32 

3 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX จุดร่วม รัฐบาล คณะราษฎร 2563 มองปริมาณ การเข้าร่วม 
“สำคัญ” 

37 

4 คมชัดลึกออนไลน ์ ย้อนเวลาดูเลือกตั้งท้องถ่ินไทย ทำไม..การโกงยังคงอยู่ 39 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ เคาท์ดาวน์เกมร้อน 14 ตุลา จับสัญญาณปฏิกิริยาการเมือง 42 
6 มติชนออนไลน ์ ส่อง ‘รบ.-ฝ่ายค้าน’ ศึกชิง ‘76นายกอบจ.’ 45 
7 มติชนออนไลน ์ แฟลชสปีช : นิพนธ์ บุญญามณี ‘ทุจริต’ที่ชวนงงงวย 48 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2563 - 11:58 น. 

กกต. นัดถกพรุ่งนี้ บ่ายโมง เคาะเลือกตั้งอบจ.-วันรับสมัคร วันไหน 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2389349 
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10 ตุลาคม 2563 16:50 น. 

"สมชาย"แย้งผลสรุปอนุกมธ.เช่ือมีคนยื่นศาลรธน.ปมตั้งส.ส.ร.ขัดรธน.ชัด เตือนกมธ.ต้องไม่
ใช้เสียงช้ีขาด โยนส.ว.-ส.ส.ตัดสินเอง 

 
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. 
ก่อนรับหลักการ กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นประเด็นข้อกฎหมาย สรุปแก้รัฐธรรมนูญ
สามารถทำได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และให้ทำประชามติเพียงครั้งเดียวหลงัผา่นว่ระ 3 ก่อนนำข้ึนทูลเกล้าฯว่า ความเห็น
ดังกล่าวเป็นแค่เสียงข้างมาก ไม่ใช่มติของอนุกมธ.  ไม่ถือเป็นเสียงชี ้ขาด เพราะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ ที ่ผ ่านมา          
ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยสวนทางกับความเห็นของนักวิชาการอยู่บ่อยครั้ง เรื่องนี้ต้องนำไปหารือในที่ประชมุกมธ. 
อีกครั้งว่า จะมีความเห็นอย่างไร แต่เท่าที่ทราบกมธ.จะไม่ลงมติช้ีถูกช้ีผิดในประเด็นข้อกฎหมายอย่างชัดเจนลงไป แต่จะ
ใช้การเสนอความเห็นระบุเป็นทางเลือกของทุกฝ่าย เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภารับทราบเพื่อใช้ตัดสินใจในการลงมติ 

นายสมชาย กล่าวว่า ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญที่อนุกมธ.มีความเห็นว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น ตนไม่ติดใจ แต่กรณีการ
แก้รัฐธรรมนูญ โดยการตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้น ยืนยันว่าต้องผ่านการทำประชามติจากประชาชน
ก่อนลงมติรับหลักการ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยปี2555ว่า การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับควรสอบถาม
ความเห็นจากประชาชนก่อน ถ้าคิดว่าจะยกร่างใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ต้องทำประชามติสอบถามประชาชนก่อน เชื่อว่า     
จะมีผู้ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญแน่ ถ้าเป็นเช่นน้ีสมาชิกรัฐสภาคงต้องคิดให้ดีว่า จะลงมติรับหลักการหรือไม่ ถ้ารู้ว่า
ลงมติไปแล้วจะมีปัญหาตามมาแน่ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188531 

 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/188531
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10 ตุลาคม 2563 16:17 น. 

'ธนาธร'ย้ำยังไม่ปิดรับสมัครผู้สนใจลงชิง อบจ. ในนาม "คณะก้าวหน้า" 

 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น. วานนี้ (9 ต.ค.) แกนนำคณะก้าวหน้า นำโดยนายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ร่วมจัดรายการเฟซบุคไลฟ์
ประจำสัปดาห์ “ก้าวหน้าทอล์ค” โดยมีการพูดในประเด็นชิง อบจ. ในนาม "คณะก้าวหน้า" 

โดย นายธนาธร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เรายังมีจังหวัดที่อยู่ในระหว่างพิจารณา อยู่ในกระบวนการคัดกรองตัวผู้สมัคร
อยู่อีก 6-7 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่เราแถลงไปเมื่อเช้านี้ ก็ยังเปิดรับผู้สมัครอยู่ หากใครมีอุดมการณ์
เดียวกับเราที่ต้องการสรรค์สร้างประชาธิปไตยในประเทศ มีศักยภาพ ต้องการพัฒนาท้องถ่ิน ตนขอเชิญชวนทุกคนให้มา
ทำงานกับพวกเรา ร่วมเปลี่ยนแปลงท้องถ่ินและประเทศไทยร่วมกับพวกเรา โดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและ
สมัครเข้ามาทางเว็ปไซต์ของพวกเราได้ เวลาตอนน้ีเหลืออยู่อีกประมาณสองเดือน เราอยากส่งผู้สมัครให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ เรายังต้องการคนที่มีอุดมการณ์เหมือนพรรคอนาคตใหม่เดิม มาร่วมทาง เปลี่ยนแปลงประเทศไทยกับพวก
เราอีกเป็นจำนวนมาก 

“งบเฉพาะ อบจ.อย่างเดียวปีนึงตกประมาณ 8 หมื่นล้าน หมายความว่าเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนในเดือนธันวาคมนี้เรากำลัง
เลือกตัวแทนของคน 76 จังหวัด เลือก 76 คนไปบริหารเงิน 8 หมื่นล้านต่อปี 3.2 แสนล้านใน 4 ปี นี่คือมูลค่าของ
งบประมาณที่วางอยู่บนโต๊ะสำหรับคนที่จะลงเลือกตั้งในกลางเดือนที่จะถึง ดังนั้นฝากไว้ เงินก้อนน้ีไม่ได้หล่นลงมาจาก
ท้องฟ้า เงินก้อนนี้มาจากภาษีของพวกเราทุกคน ถ้าเราอยากให้ภาษีของเราถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องเริ่ม
ตั้งแต่ตัวเราที่จะสนใจตรวจสอบการใช้ภาษีเหล่านี้ ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเราที่ใส่ใจในการถามหาถึงนโยบายของผู้สมคัรลง
นายก อบจ. มาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันครับ” นายธนาธรกล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188525 

 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/188525
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10 ตุลาคม 2563 19:47 น. 

ส.ว.เสียงแข็ง รื้อ ม.256 ตั้งส.ส.ร. เป็นการร่างใหม่ท้ังฉบับ ช้ีขัดรธน.ชัด โยนสมาชิกรัฐสภา
ช้ีชาด 

 
เมื ่อวันที่ 10 ตุลาคม นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม สมาชิกส.ว. ในฐานะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสนอ
ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ในคณะกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่.) พ.ศ...ก่อนรับ
หลักการ  กล่าวถึงข้อสรุปคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นประเด็นข้อกฎหมาย  สรุปความเห็นการแก้
รัฐธรรมนูญสามารถทำได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ  และให้ทำประชามติเพียงครั ้งเดียวหลังผ่านวาระ 3 ก่อนนำข้ึน
ทูลเกล้าฯ ว่า ในที่ประชุมไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด เพราะอนุกมธ.ไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาด แต่มีหน้าที่เสนอแนะ   
ทำความเห็นของข้อกฏหมาย ซึ่งสามารถมีความเห็นเป็น 2 แนวทางได้ เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกมธ.คณะใหญ่พิจารณา
รายงานเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาใช้ประกอบการตัดสินในการลงมติรับหรือไม่รับ
หลักการในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นอำนาจช้ีขาดจึงไม่ได้อยู้ที่กมธ.แต่อยู่ที่สมาชิกรัฐสภาทุกคน   

นายดิเรกฤทธ์ิ กล่าวว่า ยอมรับว่า ทางฝั่งส.ว.ยังยืนยันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อตั้งส.ส.ร.นั้น เป็นเรื่อง
ที่ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการนำไปสูก่ารยกร่างรฐัธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตนคิดว่า เรื่องดังกล่าว
คงต้องมีการยกตัวอย่างในการถกเถียงกันต่อไป เพราะ 2  ฝ่ายยังเห็นต่างกันอยู่ โดยฝั่งส.ส.ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการร่าง
ใหม่ เพราะการยกเว้นหมวด 1 หมวด 2 ชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่า ไม่ได้เป็นการร่างใหม่ทั้งฉบับ จึงแก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้ง
ส.ส.ร.ได้ แต่ทางส.ว.ยันยันเช่นกันว่า หลักการและเหตุผลในญัตติแก้ไขทั้งฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วม  
ฝ่ายค้านที่เสนอแก้ไขมาตรา 256 นั้นพูดไว้ชัดว่า เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญข้ึนใหม่ทั้งฉบับ โดยมีการเพิ่มหมวด 15/1 ว่า
ด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นการร่างใหม่ ไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการจะร่างใหม่
จำเป็นต้องมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ โดยการทำประชามติถามความเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อน ถึงจะ
สามารถตั้งส.ส.ร.ดำเนินการได้ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188562 
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10 ตุลาคม 2563 20:18 น. 

"เสรี"เมินม็อบกดดันแก้รธน. 14 ต.ค.ช้ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจของส.ว. ระบุต้องยึดกฎหมาย
เป็นหลัก 

 
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกส.ว. ในฐานะกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่.) 
พ.ศ.. ก่อนรับหลักการ กล่าวว่า คิดว่า เมื่อรายงานของอนุกมธ.เข้าสู่กมธ.คณะใหญ่แล้ว คงต้องนำความเห็นทั้งหมดมา
คุยกันอย่างรอบด้านว่า แต่ละฝ่ายมีความเห็นเป็นอย่างไร หามุมทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในเรื่องที่เห็นต่างกัน
ต่อไป จากนี้คงต้องรอฟังว่า เมื่อเข้ากมธ.คณะใหญ่แล้ว ผลออกมาจะเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติ จึงอย่าเพิ่ง
ไปฟันธง เพราะกมธ.ยังเหลือเวลาถึงวันที่ 21 ต.ค.นี้ ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายงานฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเข้าสู่ที่
ประชุมรัฐสภา แต่หากผลสรุปออกมาแล้ว ไม่สามารถตกลงในแนวทางเดียวกันได้ กมธ.ก็ต้องบันทึกข้อเท็จจริงในทุก
แนวทางทั้งเสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนน้อย ทำเป็นรายงานเสนอที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกประกอบการตัดสนิใจ ส่วน
ส.ว.จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อช้ีขาดข้อขัดแย้งทางกฏหมายนี้หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกัน เพรายังเป็นเพียงข้ันตอน
เสนอความเห็น ที่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะเสนอ โดยยังไม่ได้สรุปว่า จะมีแนวทางใดทางหนึ่งออกมา  

เมื่อถามว่า กรณีที่คณะราษฎร ประกาศนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 14 ต.ค.นี้ จะมีผลต่อการตัดสินใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือไม่นั้น นายเสรี กล่าวว่า ก็รับฟัง แต่จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจใดๆของส.ว.แน่นอน เพราะเรื่องนี้ต้องว่ากันด้วย
เหตุผลทางกฏหมายว่า อะไรถูกต้อง เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่การกดดันจากภายนอก มิเช่นน้ันจะทำงานกันไม่ได้ ถ้าทำงาน
ต้องฟังเสียงกดดัน โดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกฏหมาย  

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188566 
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10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:07 น.  

ส.ว.เสรี ลั่นม็อบ 14 ตุลา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจแก้รธน. 

 
10 ต.ค.63 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ในฐานะกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่.) พ.ศ.. ก่อนรับหลักการ กล่าวว่าเมื่อรายงานของอนุกมธ.เข้าสู่กมธ.คณะใหญ่แล้ว คงต้องนำความเห็นทั้งหมดมาคุย
กันอย่างรอบด้านว่า แต่ละฝ่ายมีความเห็นเป็นอย่างไร หามุมทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในเรื่องที่ เห็นต่างกัน
ต่อไป จากนี้คงต้องรอฟังว่า เมื่อเข้ากมธ.คณะใหญ่แล้ว ผลออกมาจะเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติ จึงอย่าเพิ่ง
ไปฟันธง  

เพราะกมธ.ยังเหลือเวลาถึงวันที่ 21 ต.ค.นี้ ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายงานฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเข้าสู่ที่ประชุม
รัฐสภา แต่หากผลสรุปออกมาแล้ว ไม่สามารถตกลงในแนวทางเดียวกันได้ กมธ.ก็ต้องบันทึกข้อเท็จจรงิในทุกแนวทางทัง้
เสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนน้อย ทำเป็นรายงานเสนอที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกประกอบการตัดสินใจ ส่วนส.ว.จะยื่น
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดข้อขัดแย้งทางกฏหมายนี้หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกัน เพรายังเป็นเพียงขั้นตอนเสนอ
ความเห็น ที่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะเสนอ โดยยังไม่ได้สรุปว่า จะมีแนวทางใดทางหนึ่งออกมา  

เมื ่อถามว่า กรณีที่คณะราษฎร 2563 ประกาศนัดชุมนุมใหญ่วันที ่ 14 ต.ค.นี ้ จะมีผลต่อการตัดสินใจในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายเสรี กล่าวว่า ก็รับฟัง แต่จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจใดๆของส.ว.แน่นอน เพราะเรื่องนี้ต้องว่า
กันด้วยเหตุผลทางกฏหมายว่า อะไรถูกต้อง เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่การกดดันจากภายนอก มิเช่นน้ันจะทำงานกันไม่ได้ ถ้า
ทำงานต้องฟังเสียงกดดัน โดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกฏหมาย. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80094 
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วันเสาร์ ที่ 10 ตลุาคม พ.ศ. 2563, 21.25 น. 

ส.ว.เล่นเกมยาว! ฉีกความเห็นอนุกมธ. ลั่นต้อง'ทำประชามติ'ก่อนแก้รธน. 

 
ส.ว.ยังเสียงแข็ง ตั้งส.ส.ร.โดยไม่ทำประชามติขัดรธน. ชี้ต้องมีอำนาจสถาปนาก่อน ย้อนรื ้อ ม.256 คือร่าง
ใหม่ ไม่ใช่แก้ไขด้าน" เสรี "ไม่หว่ันม็อบ 14 ตุลาฯกดดัน 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสนอ
ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ในคณะกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ รัฐสภา กล่าวถึง
กรณีคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นประเด็นข้อกฎหมาย สรุปความเห็นการแก้รัฐธรรมนูญสามารถทำได้
โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และให้ทำประชามติเพียงครั้งเดียวหลังผ่านวาระ 3 ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า ในที่ประชุมไมไ่ด้     
มีการลงมติแต่อย่างใด เพราะอนุกมธ.ไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาด แต่มีหน้าที่เสนอแนะ ทำความเห็นของข้อกฏหมาย     
ซึ่งสามารถมีความเห็นเป็น 2 แนวทางได้ เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกมธ.คณะใหญ่พิจารณารายงานเสนอแนะเข้าสู่ที่
ประชุมร่วมรัฐสภา เพื ่อให้สมาชิกรัฐสภาใช้ประกอบการตัดสินในการลงมติรับหรือไม่รับหลักการในญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นอำนาจช้ีขาดจึงไม่ได้อยู้ที่กมธ.แต่อยู่ที่สมาชิกรัฐสภาทุกคน 

นายดิเรกฤทธิ์ ยอมรับว่า ทางซีก ส.ว.ยังยืนยันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  มาตรา 256 เพื่อตั้งส.ส.ร.นั้น เป็นเรื่องที่ขัด
รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตนคิดว่า เรื่องดังกล่าวคง
ต้องมีการยกตัวอย่างในการถกเถียงกันต่อไป เพราะ 2  ฝ่ายยังเห็นต่างกันอยู่ โดยซีกส.ส.ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการร่างใหม่ 
เพราะการยกเว้นหมวด 1 หมวด 2 ช้ีให้เห็นอยู่แล้วว่า ไม่ได้เป็นการร่างใหม่ทั้งฉบับ จึงแก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้งส.ส.ร.
ได้ แต่ทางส.ว.ยันยันเช่นกันว่า หลักการและเหตุผลในญัตติแก้ไขทั้งฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้านที่
เสนอแก้ไขมาตรา 256 นั้นพูดไว้ชัดว่า เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยมีการเพิ่มหมวด  15/1ว่าด้วยการ
จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นการร่างใหม่ ไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการจะร่างใหม่จำเป็นต้องมี
อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ โดยการทำประชามติถามความเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อน ถึงจะสามารถตั้ง ส.ส.ร.
ดำเนินการได้ 

ด้าน นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกส.ว. ในฐานะกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ รัฐสภา 
กล่าวว่า คิดว่า เมื่อรายงานของอนุกมธ.เข้าสู่กมธ.คณะใหญ่แล้ว คงต้องนำความเห็นทั้งหมดมาคุยกันอย่างรอบด้านว่า 
แต่ละฝ่ายมีความเห็นเป็นอย่างไร หามุมทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในเรื่องที่เห็นต่างกันต่อไป จากนี้คงต้องรอ
ฟังว่า เมื่อเข้ากมธ.คณะใหญ่แล้ว ผลออกมาจะเป็นอย่างไร เพราะขณะนี้ยังไม่ใช่ว่า ผลสรุปที่ออกมานั้นถือเป็นข้อยุติ  
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จึงขอว่า อย่าเพิ่งไปฟันธง เพราะกมธ.ยังเหลอืเวลาถึงวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ด้รายงานฉบบัที่
สมบูรณ์ที่สุดเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา 

"แต่ทั ้งนี ้ทั้งนั ้น หากผลสรุปออกมาแล้ว ไม่สามารถตกลงในแนวทางเดียวกันได้ กมธ.ก็ต้องบันทึกข้อเท็จจริงใน           
ทุกแนวทางทั้งเสียงสว่นใหญ่ เสียงส่วนน้อย ทำเป็นรายงานเสนอที่ประชุมรฐัสภา เพื่อให้สมาชิกได้ประกอบการตัดสนิใจ 
ส่วนส.ว.จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อชี้ขาดข้อขัดแย้งทางกฏหมายนี้หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกัน  เพรายังเป็นเพียง
ขั ้นตอนเสนอความเห็น ที ่ต ่างฝ่ายต่างมีสิทธิท ี ่จะเสนอ  โดยยังไม่ได้สรุปว่าจะมีแนวทางใดทางหนึ่งออกมา"              
นายเสรี กล่าว 

เมื่อถามว่า กรณีที่คณะราษฎร ประกาศนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 14 ตุลาคมนี้ จะมีผลต่อการตัดสนิใจในการแก้ไขรัฐธรรมนญู
หรือไม่นั้น นายเสรี กล่าวว่า ก็รับฟัง แต่จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจใดๆของส.ว.แน่นอน เพราะเรื่องนี้ต้องว่ากันด้วยความ
ถูกต้องของเหตุผลทางกฏหมายว่า อะไรเหมาะสมที่สุด ไม่ใช่การกดดันจากภายนอก มิเช่นนั ้นจะทำงานกันไม่ได้         
ถ้าทำงานต้องฟังเสียงกดดัน โดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/524206 
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วันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 19:53 น. 

‘ประชาชาติ’ ไม่ส่ง ลต.ท้องถ่ิน ขอลุยการเมืองระดับชาติ 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2388890 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2388890


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

13 

 

 
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 22:10 น. 

‘อัครเดช’ รออนุ กมธ.ชงปมแก้ รธน. เผยความคิดยังไม่ตกผลึกยังแบ่ง 2 ฝ่ัง 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2389032 
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วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

เปิดตัว 4 กลุ่มลงชิง อบจ.เมืองคอน ปชป.ยังไม่ชัดเจน 

 
เผย 4 กลุ่ม ลงชิงคณะผู้บริหารอบจ.เมืองคอน คาดแข่งขันดุเดือด ในขณะที่ “เทพไท”ระบุ ปชป.ยังไม่มีความชัดเจน ว่า

จะหนุนผู้ใด แต่สมาชิกพรรคมีอิสระ ส่งสมัครในนามกลุ่มได้ 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงแนวทางและจุดยืนของ

พรรคประชาธิปัตย์ต่อการส่งสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะส่งสมัครรับเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด (อบจ.) ในจังหวัดใดบ้าง เพราะ

คณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่มีการประชุม และมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใด จะมีเพียงข้อเสนอจากสมาชิก

พรรคในพื้นที่จังหวัดสงขลาขอเสนอช่ือนายไพเจน มากสุวรรณ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสงขลาในนามพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ยังไม่มีความชัดเจนใด ๆ ทั้งสิ้น 

นายเทพไท กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พรรคประชาธิปัตย์เคยตั้งเป้าหมายจะส่งผู้สมัครรับ

เลือกตั้งนายก อบจ.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ด้วย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะคนที่พรรคเคยทาบทามใหล้ง

สมัครในนามพรรค คือ นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ อดีต ส.ส. 7 สมัยได้ขอถอนตัวไม่ลงสมัคร 

นายเทพไท กล่าวด้วยว่า ส่วนกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ที่ตนเป็นหัวหน้ากลุ่ม เคยส่ง

นายมาโนช เสนพงศ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จนได้รับชัยชนะทิ้ง

ห่างคู่แข่งเกือบ 100,000 คะแนนมาแล้ว แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางกลุ่มฯ มีมติไม่ส่งผู้สมัครนายก อบจ.ในนามกลุ่ม

ประชาธิปัตย์สร้างสรรค์ แต่จะหาแนวทางสนับสนุนกลุ่มการเมืองอื่นที่มีความพร้อมในทุกด้าน โดยจะยึดหลักการ

พิจารณาถึงแนวนโยบาย ตัวบุคคลผู้สมัคร ทีมงาน และฐานมวลชนที่ให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งขณะนี้มีการเปิดตัวผู้สมัคร

ของกลุ่มต่าง ๆ ให้กลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์ได้พิจารณาแล้ว 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มทิศทางใหม่ ส่งนายอนันต์ ทองอุ่น 

ข้าราชการท้องถ่ินจังหวัดพัทลุง 2.กลุ่มนครประชารัฐ ส่งนายอำนวย ยุติธรรม น้องชายนายสายัญห์ ยุติธรรม ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐ 3.กลุ่มพลังเมืองนคร ส่งนางกนกพร เดชเดโช มารดานายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และ  
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4.กลุ่มการเมืองสีขาว ส่งนายนนธิวรรธน์ นนทภักดิ์ คนสนิทนายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข 

“ทางกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์จะแสวงหาข้อมูลของผู้สมัครทุกคน เพื่อนำมาพิจารณาหาข้อสรุปที่ชัดเจนในการ

สนับสนุนผู้สมัครของกลุ่มใดเป็นนายกอบจ.นครศรีธรรมราชคนใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน” นายเทพไท กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/524198 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2563 - 07:16 น. 

ปชป.เคาะเลือกตั้งท้องถ่ิน19 ต.ค.นี้ ก้าวไกลลุยแก้ปัญหาเมืองปทุม ทีมภูมิใจพัทลุงเปิดตัว

ผู้สมัคร ชลบุรีแข่งดุ 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2389147 
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11 ตุลาคม 2020 - 07:50 

“สมคิด”ชงกมธ.สภาฯติดตามม็อบ14ตุลา 

 

"สมคิด" เตรียมของ กมธ.ปกครองติดตามดูม็อบ -เตือน ส.ส. รัฐบาล-ส.ว.ยื้อเวลามาแล้วควรทบทวนให้ดี อย่าผลัก

ปัญหากลับสู่ท้องถนน 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชน คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า 

ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ จะหารือกรรมาธิการปกครอง เกี่ยวกับการไปติดตามการชุมนุมของคณะราษฏร ในวันที่ 14 ต.ค. 

นี้ อีกครั้ง ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งหากดำเนินการในนามของ กมธ. ไม่ได้ ก็จะเดินทางไปสังเกตการณ์เอง

ส่วนตัวต่อไป เพื่อดูข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของผู้ชุมนุม 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_792738/ 
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วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.59 น. 

‘ธนกร’ถาม‘ทอน-พิธา’ไม่กลัวถูกมองใช้นศ.เป็นเคร่ืองมือหรือ ดึงสติถอนฟืนออกจากไฟ 

 
11 ตุลาคม 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการชุมนุมของ

นักศึกษาในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ว่า ตนเช่ือว่าหากเป็นพลังบริสุทธ์ิของนักศึกษา การชุมนุมจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ที่สำคัญ ตนเช่ือว่าวันน้ีประชาชนคนไทยทั้งประเทศทราบแล้วว่าเครือข่ายของพรรคการเมืองไหนเป็นส่วนหลักของม็อบ

นักศึกษา ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายพิธา ลิ้มเจริญรฐั หัวหน้าพรรคก้าว

ไกล ต่างออกมาประกาศแล้วว่าจะเข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ด้วย ตนอยากเตือนนายธนาธรและนายพิธา ว่า น่าจะรู้อยู่เต็ม

อกว่าแกนนำบางคนจาบจ้วงสถาบัน แล้วทำไมยังให้การสนับสนุน ไม่กลัวจะถูกคนอื่นเข้าใจผิดว่ารู้เห็นเป็นใจ หรือถูก

มองว่าใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือบ้างหรือ 

นายธนกร กล่าวอีกว่า สิ่งที่แกนนำนักศึกษาบางคนปราศรัยน้ัน มันทำร้ายหัวใจคนไทยทั้งชาติ ระวังเขาจะทนกันไม่ไหว 

อย่านำบ้านเมืองไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงอีก ทางที่ดีนายพิธาควรนำปัญหาไปแก้ไขในเวทีสภา ไม่ใช่ปลุกม็อบลงถนน 

สิทธิเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ที่สำคัญ 3 ข้อเรียกร้องรัฐบาลก็รับฟัง โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็

เดินหน้าแล้ว ไม่มีใครยื้อ 

“นายธนาธรและนายพิธาควรจะถอนฟืนออกจากไฟ ไม่ใช่จุดไฟเผาบ้านเผาเมือง ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อน

จากโควิด-19 รัฐบาลก็ทำงานอย่างหนัก ทำไมไม่ช่วยกัน วันนี ้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พยายามไม่ยุ่งการเมือง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกรูปแบบ มุ่งแก้ปัญหาให้ประชาชน

อย่างเดียว จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจ หันหน้ามาคุยกันจะดีกว่า ขอให้เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชน อย่าซ้ำเติม

ประเทศอีกเลย” นายธนกร กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/524223 
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ดุสิตโพล เผยปชช.บ่นข้าวของแพงมากท่ีสุด จ้ีรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

 
สวนดุสิตโพล สำรวจเสียงบ่นปชช.ส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้าวของแพง รองมารายได้น้อย ระบุเพื่อให้เร่งแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ เป็นหน้าท่ีรัฐบาล 

วันน้ี (11ต.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “มาช่วยแก้เสียงบ่นของคน

ไทย” กลุ่มตัวอย่าง 1,164 คน สำรวจระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 พบว่า คนไทยบ่นเรื่องข้าวของแพงมากที่สุด 

60.26% รองลงมาคือ เรื่องรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่าย 50.43% สาเหตุที่บ่น เพราะ อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

66.96% อึดอัด เบื่อ ทนไม่ไหว 58.09% วิธีแก้ไขเสียงบ่น คือ ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 64.65% รัฐบาลต้องแก้ปัญหา

อย่างจริงจัง 58.77% โดยเห็นว่าคนที่ควรเข้ามาแก้ปัญหาเสียงบ่นมากที่ส ุด คือ รัฐบาล 61.19% รองลงมาคือ 

นายกรัฐมนตรี 55.05% 

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าเรื่องที่คนไทยบ่นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาน้ี มาอย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน และประชาชนอยากให้รัฐบาลและนายกฯ แก้ไขเร่งด่วนที่สุด เพราะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่าง

มาก บางครั้งเสียงบ่นอาจเป็นเพียงเสียงที่น่ารำคาญแต่ในความเป็นจริงแล้ว เสียงบ่นทั้งหมดนั้นก็คือเสียงของคนไทยที่

รัฐบาลควรรับฟังและให้ความสำคัญนั่นเอง 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000103707 
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คนบ่นข้าวของแพง-รายได้น้อยไม่พอจ่าย 

 
"สวนดุสิตโพล" คนบ่นข้าวของแพง รายได้น้อยไม่พอใช้จ่าย จี้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน เรื่องมาช่วยแก้ 

“เสียงบ่น” ของคนไทย พบว่า 5 เสียงบ่น ของคนไทย ณ วันนี้ ร้อยละ 60.26 ระบุ ข้าวของแพง รองลงมาร้อยละ 

50.43 ระบุ รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย ร้อยละ 48.45 ระบุ การทำงานของรัฐบาล ร้อยละ 47.16 ระบุ โรงเรียน/ครูไม่ได้

คุณภาพ ร้อยละ 46.03 ระบุ ความขัดแย้งทางการเมือง 

ทั้งนี้ สาเหตุที่บ่น พบว่า ร้อยละ 66.96 ระบุ อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน รองลงมาร้อยละ 58.09 ระบุ อึดอัด/เบื่อ/

ทนไม่ไหว ร้อยละ 54.43 ระบุ อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ร้อยละ 49.04 สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับรู้ ร้อยละ 

48.09 ระบุ เกิดความเครียด 

เมื่อถามถึงวิธีแก้ไขเสียงบ่น พบว่า ร้อยละ 64.65 ระบุ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาร้อยละ 58.77 ระบุ 

รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ร้อยละ 45.12 ระบุ สร้างความเสมอภาค/ไม่สองมาตรฐาน 

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่า ใครจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ พบว่า ร้อยละ 61.19 ระบุ รัฐบาล รองลงมาร้อยละ 55.05 ระบุ 

นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 49.52 ระบุ คนไทยต้องช่วยกัน ร้อยละ 46.36 ระบุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_792834/ 
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"เรืองไกร" จ่อยื่น "บิ๊กตู่" ปรับ "นิพนธ์" พ้นครม. ย้อนขรก.ไม่ถูกชี้มูลยังย้าย นิ่งถือว่า        

ไร้ภาวะผู้นำ 

 
"เรืองไกร" สบช่องเตรียมร้องนายกฯปรับ "นิพนธ์ " พ้น ครม.ชี้เข้าข่ายม.160(4) ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ี

ประจักษ์ ดักท่ีขรก.สั่งย้ายท้ังท่ียังไม่โดนชี้มูล นิ่งเฉยถือว่าขาดภาวะผู้นำ 

วันนี้ (11ต.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวชี้มูลความผิด นายนิพน์ 

บุญญามณี สมัยดำรงตำแหน่ง นายกฯ อบจ.สงขลา นั้น มติดังกล่าวจึงส่งผลถึงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ด้วย เพราะ

คุณสมบัติ รมต. ตาม รธน. ม. 160(4) จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

กรณีที่ ป.ป.ช. ช้ีมูล จึงเข้าข่ายตามม. 160(4) แต่ นายนิพนธ์ ไม่ได้พิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจากตำแหน่ง รมช. ซึ่ง

แตกต่างจากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เคยออกมาอ้างถึงกรณีนายวิทยา แก้ว

ภารดัย หรือนายวิฑูรย์ นามบุตร เคยลาออก จากตำแหน่งรัฐมนตรี เพื ่อขอให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเรื่องนาฬิกาหรู และ กรณีอื่นก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เคยใช้ม.44 ปรับ

ย้ายข้าราชการมามากมาย ทั้งที่ยังไม่โดนช้ีมูลความผิด 

"ดังนั้น กรณีนายนิพนธ์ จึงแปลกใจที่บิก๊ตู่ นิ่งเฉย หรืออาจเข้าข่ายปล่อยปละละเลยกว่็าได้ เพราะ ไม่เห็นการดำเนินการ

ใดๆ จากนายกฯคนนี้ และ ท่านพึ่งให้สัมภาษณ์ว่า มีอะไรก็ให้บอกมา ด้วยเหตุนี้ จึงต้องไปยื่นหนังสือย้ำเตือนบิ๊กตู่        

ว่า เคยปฏิบัติมาอย่างไร แล้วทำไมกรณีนายนิพนธ์ จึงไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกระซิบให้ลาออก หรือปรับ

ออกจาก ครม. ดังนั้น ในวันที่ 12 ต.ค. เวลา 10.30 น. ผมจะไปยื่นหนังสือขอให้นายกฯดำเนินการให้นายนิพนธ์ลาออก

หรือปรับออกจากตำแหน่งรมช.มหาดไทย แต่หากไม่กล้าดำเนินการใดๆ ผมจะถือว่า บิ๊กตู่ขาดภาวะผู้นำแล้ว ก็จะขอ

เรียกร้องให้นายกฯลาออกหรือยุบสภาแทนก็แล้วกัน"นายเรืองไกรกล่าว 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000103737 
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"เรืองไกร" ร้อง นายกฯ ปรับ "นิพนธ์" พ้น ครม. 

 
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.63 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ป.ป.ช. แถลงข่าวชี้มูลความผิด นายนิพน์ 

บุญญามณี สมัยดำรงตำแหน่ง นายกฯ อบจ.สงขลา นั้น 

นายเรืองไกร กล่าวว่า มติ ป.ป.ช. จึงส่งผลถึงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ด้วย เพราะคุณสมบัติ รมต. ตาม รธน. ม. 160(4) 

จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

กรีที่ ป.ป.ช. ชี้มูล จึงเข้าข่ายตามม. 160(4) แต่กรณีดังกล่าว นายนิพนธ์ ไม่ได้พิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจาก

ตำแหน่ง รมช. ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เคยออกมาอ้างถึงกรณีนายวิทยา หรือนายวิฑูรย์ เคยลาออก เพื่อ

ขอให้บิ๊กป้อมรับผิดชอบเรื่องนาฬิกาหรู 

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีอื่นก่อนหน้านี้ นายกฯตู่ เคยใช้ม.44 ปรับย้ายข้าราชการมามากมาย ทั้งที่ยังไม่โดนชี้มูล

ความผิด 

ดังนั้น กรณีนายนิพนธ์ จึงแปลกใจที่บิ๊กตู่ นิ่งเฉย หรืออาจเข้าข่ายปล่อยปละละเลยก็ว่าได้ เพราะ ไม่เห็นการดำเนินการ

ใดๆ จากนายกฯคนน้ี 

นายเรืองไกร กล่าวว่า บิ๊กตู่พึ่งให้สัมภาษณ์ว่า มีอะไรก็ให้บอกมา ด้วยเหตุนี้ จึงต้องไปยื่นหนังสือย้ำเตือนบิ๊กตู่ว่า เคย

ปฏิบัติมาอย่างไร แล้วทำไมกรณีนายนิพนธ์ จึงไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกระซิบให้ลาออก หรือปรับออกจาก 

ครม. 

ดังนั้น ในวันที่ 12 ต.ค. เวลา 10.30 น. ตนจะไปยื่นหนังสือขอให้นายกฯดำเนินการให้นายนิพนธ์ลาออกหรือปรับนาย

นิพนธ์ออกจากตำแหน่งรมช.มหาดไทย แต่หากไม่กล้าดำเนินการใดๆ ตนจะถือว่า บิ๊กตู่ขาดภาวะผู้นำแล้ว ก็จะขอ

เรียกร้องให้นายกฯลาออกหรือยุบสภาแทนก็แล้วกัน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188633 
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“เรืองไกร”จ่อยื่นขอนายกฯปรับ”นิพนธ์”พ้นรมช.มท. 

 
"เรืองไกร" จ่อยื่นหนังสือขอให้นายกฯดำเนินการให้ "นิพนธ์" ลาออก หรือปรับออกจาก รมช.มหาดไทย ไม่ทำจะขอ

เรียกร้องให้ "บิ๊กตู่" ลาออกหรือยุบสภา 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ป.ป.ช. ได้แถลง

ข่าวชี้มูลความผิด นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยดำรงตำแหน่ง นายกฯ อบจ.

สงขลา ซึ่งมติ ป.ป.ช. ส่งผลถึงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย เพราะคุณสมบัติ รมต. ตาม 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 160(4) จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

กรณีที่ ป.ป.ช. ช้ีมูล จึงเข้าข่ายตามมาตรา 160(4) แต่กรณีดังกล่าว นายนิพนธ์ ไม่ได้พิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจาก

ตำแหน่ง รมช. 

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า กรณีอื ่นก่อนหน้านี ้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยใช้ ม. 44 ปรับย้าย

ข้าราชการมากมาย ทั้งที่ยังไม่โดนช้ีมูลความผิด ดังนั้นกรณีนายนิพนธ์ ตนจึงแปลกใจที่ พล.อ.ประยุทธ์นิ่งเฉย หรืออาจ

เข้าข่ายปล่อยปละละเลย เพราะ ไม่เห็นการดำเนินการใดๆจากนายกรัฐมนตรี 

ดังนั้นในวันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 10.30 น. ตนจะไปยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการใหน้ายนิพนธ์ลาออกหรือให้

ปรับนายนิพนธ์ออกจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย แต่หากไม่กล้าดำเนินการใดๆ ตนจะถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ขาดภาวะ

ผู้นำ และจะขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภาแทน 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_792887/ 
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11 ตุลาคม 2020 - 10:22 

“ชัยชนะ”เสนอ”กนกพร”สมัครนายกอบจ.ทีมนครศรี 

 
"ชัยชนะ" เสนอช่ือ "กนกพร" ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. ในนามทีมพลังเมืองนคร ปชป. 

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เผยว่าสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที ่จะมีการเลือกตั ้งในปลายปีนี ้  ในส่วนของตนจะสนับสนุนคุณกนกพร เดชเดโช ประธาน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นมารดาของตน ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.และส่งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทั้ง 42 เขต ในนามทีมพลังเมืองนคร เนื่องจากได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกของทีม

พลังเมืองนครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคประชาธิปัตย์ นครศรีธรรมราชแล้วมีความเห็นตรงกนัทุกๆฝ่ายว่า ควร

ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง 

เพราะทีมพลังเมืองนคร เป็นทีมการเมืองท้องถ่ินที่เคยบริหารงานท้องถ่ินระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้วถึง 3 

สมัย ภายใต้การนำของนายวิฑูรย์ เดชเดโช นายก อบจ. ในสมัยนั้น ซึ่งได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย เช่น พัฒนาแห่ง

ท่องเที่ยวเขาพลายดำ โรงละคร รับถ่ายโอนโรงเรียนและสนามกีฬา เป็นต้น และตนมีความมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

ทีมพลังเมืองนครจะได้รับชัยชนะยกทีม เพื่อเข้าไปเสริมสร้าง พัฒนานครศรีธรรมราชให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆข้ึนไป 

และเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ นายชัยชนะกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_792868/ 
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วันที่ 11 ต.ค. 2563 เวลา 09:53 น. 

สามารถเตือนพิธาร่วมม็อบระวังถูกยุบพรรค 

 
สามารถขอ รังสิมันต์ ธนาธร พิธา อย่าหนุนม็อบ14ตุลาฯไปทอดกฐินดีกว่าให้ร้ายรัฐบาล-ล่วงละเมิดสถาบันระวังถูกยุบ

พรรค 

นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า กรณี นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐธรรมนูญคือทาง

ตันของประชาธิปไตย จุดเริ่มต้นคือการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 เรื่องนี้คิดว่า นายรังสิมันต์ คงสับสนในข้อเท็จจริง โดย

ไม่ได้อาศัยหลักวิชาการการที่พูดแบบนี้ก็เป็นจิตวิทยาการเมืองเพื่อต้องการปลุกม็อบลงถนนต้องการสร้างความวุ่นวาย

ให้เกิดข้ึนในสังคม ดังนั้นวันที่ 14 ตุลาคมนี้ ไม่อยากให้ นายรังสิมันต์ ไปร่วมม็อบ แต่อยากให้ไปเข้าวัดทอดกฐินมากกว่า 

นอกจากนี้ นายสามารถ เตือน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน

คณะก้าวหน้า ว่า อย่าหนุนม็อบในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ การที่ นายรังสิมันต์ นายพิธา มีการหนุนให้มีการทำผิดกฎหมาย 

ให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน อาจจะทำให้พรรคก้าวไกลถูกยุบ ตนเป็นห่วง ส.ส. พรรคก้าวไกลหลายคนที่เค้าอยากทำงาน

ช่วยเหลือประชาชน จึงอยากเตือนสติ นายรังสิมันต์ นายพิธา รวมถึง นายธนาธร ฉุกคิดด้วยเรื่องผลประโยชน์ของชาติ

บา้นเมืองเป็นหลัก เพราะไม่งั้น ส.ส. พรรคก้าวไกลหลายคนเค้าจะย้ายพรรคหนีแบบรุ่นพี่ที่มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635200 
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11 ต.ค. 2563-00:05 น. 

ประเมินม็อบคณะราษฎร 14 ต.ค. 

 
ประเมินม็อบคณะราษฎร14ตค. - 14 ต.ค. วันนัดชุมนุมใหญ่ ไม่ใช่แค่กดดัน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก และ

ขอความชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

หากเป็นการชุมนุมตรงกับวันที่ 14 ต.ค. สัญลักษณ์ การเรียกร้องประชาธิปไตย ในบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

ทั้งยังประกาศยกระดับการชุมนุมครั้งใหญ่ไม่เพียงนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหากรวบรวมมวลชนจากหลากหลายกลุ่ม 

การชุมนุมวันนั้นจะมีผู้ร่วมชุมนุมมากแค่ไหนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีความเห็นจากนักวิชาการ

ดังนี้ 

ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ

อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร ์

นับตั้งแต่ก.ค.จนมาถึงช่วงนี้จะเห็นว่าคนที่มาชุมนุมเพิ่มข้ึนข้อมูลข่าวสารก็กระจายมากขึ้นโดยที่สื่อมวลชนในเมืองไทย

จำนวนไม่น้อยค่อนข้างหลีกเลี่ยงไม่ค่อยอยากเสนอข่าวแต่ระยะหลังจะมีข่าวมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นข่าวที่ต่างประเทศใน

ยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยให้ความสนใจมาก 

และเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนหนุ่มคนสาวไทย กลายเป็นจุดสนใจของข่าวในต่างประเทศ ฉะนั้นกลุ่มคนที่มีลักษณะ

อนุรักษนิยม จารีตนิยมในเมืองไทยพยายามจะทำให้การประท้วงของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ออกข่าวหรือ

ไม่ให้ความสนใจ เหมือนระยะนี้ท่ีเป็นการเลือกข้างอย่างชัดเจนมาก 

ผมอยากเช่ือว่าการชุมนุมครั้งนี้น่าจะมีคนมาร่วมมากพอสมควรที่จะสรา้งกระแสกดดันรัฐบาลรฐัสภาและพรรคการเมอืง

และอยากคิดว่าจะมีผลกดดันต่อเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะจำนวนคนสำคัญมากๆที่จะทำให้ผู้นำการชุมนุม

เดินแต้มได้เต็มที่เพื่อปลุกความสนใจให้คนออกมาร่วม 

เอาเข้าจริงที่เลือกวันที่ 14 ต.ค. เพราะเป็นหมุดหมาย เป็นหลักชัยของขบวนการประชาธิปไตยเมื ่อ 47 ปีมาแล้ว 

นับตั้งแต่ปี 2516 ที่ฝ่ายเยาวชน คนหนุ่มสาว คนเดือนตุลาประสบชัยชนะในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการทหาร ผมจึง

คิดว่าครั้งนี้เขากำลังกลับไปหาอดีต เพื่อเดินไปสู่อนาคตต่อไปจากปี 2563 

ส่วนการจุดประเด็นเชิญชวนให้คนสนใจมาร่วมมากขึ้น คือเรื่องประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นประเด็นหลักมา

ยาวนาน ตั้งแต่ก่อนและหลังปฏิวัติ 2475 แต่ความแปลกใหม่ซึ่งคนรุ่นผมอาจคิดไม่ถึงคือการที่ผู้นำการชุมนุมวันนี้ทะลุ

เพดาน มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบัน เขาคิด แล้วพูด แล้วกระทำ 
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วันน้ีเวลาเปลี่ยนไปแล้ว สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้ว คนไทย ประเทศไทยก็เปลี่ยนไปมาก ฉะนั้นการอยู่กับเวลาเก่าๆคง

ยากมากๆ ประเด็นของเขาไม่ได้ย่ำอยู่กับที่แต่ก้าวเลยคนรุ่นเก่าไปแล้ว 

ส่วนตัวการชุมนุมอาจยืดเยื้อก็เป็นได้เพราะแกนนำบอกแล้วอาจจะยืดเยื้อส่วนเหตุผลใดที่จะดึงมวลชนไว้ได้ผมอยากจะ

เช่ือว่าผู้นำรุ่นน้ีฉลาดมากเขาอาจจะยืดเยื้อไปสักระยะหนึ่งแล้วเดินเกมต่อไป 

ลักษณะท่ีเขาเริ่มมาตั้งแต่เป็นแฟลชม็อบเขาก็ยังรักษาตรงนั้นไว้อยู่ ต่อมาการชุมนุมวันท่ี 19-20 ก.ย. ท่ีผ่านมาเขา

สามารถทำให้มันจบอย่างไม่มีความรุนแรงผมจึงคิดว่าครั้งนี้เขาน่าจะฉลาดพอและมีไพ่ที่เหนือกว่าฝ่ายสนับสนุน

รัฐบาลทหาร 

และการชุมนุมในวันที่ 14 ต.ค.ครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนเดือนต.ค.ที่ตามประวัติศาสตร์เกิดความ

เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ มันก็เป็นอีกก้าวหนึ่ง แต่คงจะไม่เหมือน ส่วนผลจะออกมาอย่างไร เวลาและอนาคตจะตอบเรา

เอง 

จุดท่ีสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแบบ 6 ตุลา 19 ต้องให้มันจบเป็นแบบ 14 ตุลา 16 ท่ีฝ่ายประชาธิปไตยเป็นผู้

ชนะซึ่งคงไม่ต้องขยายความในคำตอบนี้ 

สุเชาวน์ มีหนองหว้า 

อดีตคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มรภ.อุบลราชธาน ี

การชุมนุม 14 ต.ค.นี้ ถือเป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง คือ ตรงกับวันที่ 14 ต.ค.เมื่อ 47 ปีที่ผ่านมา ที่มวลชน

เรียกร้องประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มกีารปกครองโดยฝา่ยทหาร ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เกิดข้ึน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ 2517 เป็นฉบับที่มีความเป็นประชาธิปไตยหากนับตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมา 

ดังนั้น วันท่ี 14 ต.ค.นี้ เป็นการชุมนุมที่เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่สำคัญอีกอย่างคือเป็นการชุมนุม

ต่อเนื่อง หลังก.ย.มีการชุมนุมไปแล้วรวมทั้งการชุมนุมย่อยตามต่างจังหวัดของกลุ่มปัญญาชนตามมหาวิทยาลัย

ต่างๆ 

สิ่งที่จะทำให้คนมาร่วมการชุมนุมได้มากหรือไม่ขึ ้นอยู ่กับฝ่ายที่จัดการชุมนุมได้ประสานเครือข่ายตามต่างจังหวัด

เครือข่ายพรรคการเมืองและผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันและประสานหน่วยงานรัฐว่าจะมีการชุมนุมซึ่งเป็นการ

แจ้งล่วงหน้าเป็นการเตรียมการให้มวลชนที่จะมาร่วมเข้าใจสบายใจระดับหนึ่ง 

เป็นการเปิดวัตถุประสงค์การชุมนุมทีค่่อนข้างชัดเจน และเป็นการแจ้งผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ทำให้มวลชนที่จะ

มาร่วมมีความสนใจในเนื้อหาของการชุมนุม และคิดว่าน่าจะมี ผู้เข้าร่วมมากกว่าที่ผ่านมา และคิดว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลคงเตรียมอำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในกทม.ใน

ภาพรวม 

การชุมนุมที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ไม่ทำให้เกิดการลุกลามกระทบกระทั่งคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้

ชุมนุมและการดูแลไม่ให้มีมือที่สามเข้ามาสร้างความปั่นป่วนทำให้เกิดสิ่งที่วุ่นวายเกิดข้ึน 
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ไม่ควรมีการตั้งเครือข่ายที่เห็นตรงข้ามกันเพื่อเกิดการเผชิญหน้าเพราะผูป้ระสานงานในการชุมนุมครั้งนี้ก็ได้แจ้งลว่งหน้า

แล้ว 

ส่วนการชุมนุมจะยืดเยื ้อหรือไม่นั ้นคิดว่าจำนวนมวลชนที่จะมาร่วม รวมถึงประเด็นเชิญชวน ถ้ายังยึดข้อ

เรียกร้อง 3 ข้อโดยเฉพาะจุดยืนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คิดว่าน่าจะมีผลทำให้มวลชนเข้ามาร่วม 

เพราะการจัดชุมนุมครั้งนี้ประเด็นเรียกร้องคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอาจส่งผลไปถึงว่าหากรัฐบาลยังเล่นเกมเตะถ่วง

อยู่อย่างนี้ก็ยิ่งจะทำให้การชุมนุมยิ่งยืดเยื้อออกไปเราจะเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล 

โดยเฉพาะส.ว.ยังเล่นเกมเตะถ่วงอยู่ ซึ่งคิดว่าจะเป็นเงื่อนไขให้การชุมนุมยืดเยื้อออกไป 

และจะยืดเยื้อแน่หากมวลชนที่มาร่วมชุมนุมมีจำนวนมากโดยมีเป้าประสงค์ของการมาร่วมชุมนุมตรงกันคือเรื่องแก้ไข

รัฐธรรมนูญและจะมีผลสำคัญไปถึงข้อเรียกร้องการได้มาซึ่งคณะผู้บริหารชุดใหม่ 

อีกปัจจัยคือพรรคการเมืองหลกัที่รว่มรัฐบาลอยู่คงเฝา้มองอยู่เหมอืนกันว่ามวลชนที่จะมาร่วม และความชัดเจนของกลุ่ม

ชุมนุมเป้าหมายตรงกับวัตถุประสงค์ของพรรคหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นแก้รัฐธรรมนูญ ตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่กดดัน

รัฐบาลได้มากข้ึน 

ความเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้นช่วงต.ค.ในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับบรรยากาศตอนนี้จะเห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัว

ทางการเมืองมากขึ้นรับรู้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางการเมืองค่อนข้างสูงมีการนำเสนอปัญหาที่ตรงใจกับประชาชนใน

ภาพรวม 

ที่สำคัญคือกติกาหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี  2560 เป็นปัญหา มีส.ว.เป็นเสาค้ำยันให้

รัฐบาลอย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าเป็นปัญหา ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมที่อยากให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

นพพร ขุนค้า 

รัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร ์

วันที่ 14 ต.ค. เช่ือว่าจะมีผู้ออกมาร่วมด้วยไม่น้อย แม้หลายคนมองว่าการชุมนุมไปพูดถึงสถาบันเลยทำให้บางคนไม่เข้า

ร่วมนั้น แต่จริงๆ แล้วเนื้อหาสาระของการชุมนุมคือ ต้องการเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ และให้พล .อ.ประยุทธ์จันทร์

โอชานายกรัฐมนตรีลาออก 

ซึ่งสาระสำคัญเหล่านี้มองว่ายังไม่ถึงขั้นทำให้แฟนคลับของการชุมนุมถอดใจและยังเชือ่ว่าจำนวนผู้ท่ีเห็นด้วยกับข้อ

เรียกร้องของกลุ่มชุมนุมไม่ได้ลดน้อยลงกว่าเดิมและข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมไม่ไช่กรณีท่ีถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการล้ม

ล้างสถาบันเพียงแต่เป็นการนำหลักสากลมาเขียนตามรัฐธรรมนูญให้ถูกต้อง 

เช่ือว่าจำนวนผู้ชุมนมครั้งนี้จะไม่น้อยไปกว่าวันที่ 19 ก.ย. หรือบางทีอาจมากกว่าด้วยซ้ำ เพราะมีหลายภาคส่วนที่จะเข้า

ร่วมการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงาน กลุ่มนปช. ปัจจัยที่ทำให้คนเข้าร่วมกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกเยอะคือ ความ

ผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารงาน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ประกอบกับทำให้เราเห็นถึงการใช้รัฐธรรมนูญว่ามี

ปัญหาจริงๆ 
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ส่วนจะจบในวันเดียวหรือไม่นั้น ฟังจากแกนนำของ ผู้ชุมนุมแล้วก็ระบุว่าม้วนเดียวจบ ซึ่งคำว่าม้วนเดียวจบของกลุ่ม

แกนนำนั้นอาจมีกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากวันที่ 14 ต.ค. ก็เป็นได ้

แต่ไม่น่าจะถึงขั้นปักหลักค้างแรมเหมือนในอดีต เพราะการค้างคืนมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น กิจกรรมต่างๆ การ

ยกระดับการชุมนุมและการกดดัน จึงไม่น่าจะถึงข้ันปักหลักเหมือนการชุมนุมของนปช. และกปปส. 

อีกทั้งม็อบในปัจจุบันเป็นการสังเกตการณ์วันต่อวันถ้าสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยเขาจะมีกิจกรรมอย่างอื่นมา หรือ

ประกาศรวมตัวกันวันอื่นก็เป็นได้ และส่วนใหญ่ผู้ร่วมชุมนุมเป็นนักเรียน นักศึกษา ก็ต้องกลับมาโรงเรียนแล้วค่อย

กลับไปใหม่ 

นอกจากการแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ประเด็นเรียกร้องให้ พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก คิดว่าถูกใจใครหลายๆ

ฝ่าย แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ถือว่าเหนียวท่ียังอ้างว่าเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ได้นิ่งนอนใจท่ีจะแก้ไข อีกท้ังมีหลายฝ่ายคอย

สนับสนุน รวมถึงกองทัพ 

อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ให้เกิดเหตุแทรก เกิดความรุนแรงในการชุมนุม เพราะถ้าเกิดสถานการณ์ข้ึน บอกไว้เลยว่าการเมือง

ตอนนี้ไม่มีตำรา ถ้าเกิดความรุนแรงคิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องระวัง คิดว่าฝ่ายรัฐเองยังคงระวัง

อยู่ ฝ่ายผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือยั่วยุอะไร 

ถ้าไม่มีการปะทะกัน ไม่มีการสลายการชุมนุม หรือแม้กระทั่งการจับตัวแกนนำก็จะเหมือนการชุมนุมทุกๆ ครั้งที่แยกกัน

ไปเอง แต่ถ้าเกิดเหตุแทรกซ้อนมีการปะทะ มีผู้บาดเจ็บก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลก็เป็นได้ แม้กระทั่งฝ่ายที่หนุน

รัฐบาลก็อาจถอยหลัง ต้องยอมรับว่าพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็ลังเล 

มองว่าต.ค.นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน แต่บริบทจะไม่เหมือนในอดีต เพราะสังคมการเมืองเหตุการณ์มันเปลี่ยนไป 

ฝากว่า พล.อ.ประยุทธ์อย่านิ่งดูดายกับการชุมนุมเพราะถ้าเขายกระดับไปเรื่อยๆต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน 

ข้อเรียกร้องอะไรที่ต้องรีบทำก็ขอให้รีบแก้ เรื่องรัฐธรรมนูญต้องแก้อย่างจริงใจ โดยเฉพาะประเด็นส.ว. เพราะถ้าอยู่ไป

ไม่รับประกันว่าอะไรจะเกิดข้ึนในวันข้างหน้า แต่คงไม่ถึงขั้นเหตุการณ์แบบ 14 ต.ค. เพราะคนละบริบทกัน 

ตอนนี้เชื่อว่าถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ยอม จะสามารถนำไปสู่การรอมชอมความขัดแย้งในสังคมได้ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5084293 
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11 ต.ค. 2563 05:07 น. 

จับทาง “บิ๊กตู่” ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถ่ินห้วงชุลมุน : เปิดสนามเล็ก เช็กสนามใหญ่ 

 

ฟ้าฝนอึมครึมหลายวันติดต่อกัน จากอิทธิพลพายุดีเปรสชันพัดผ่านประเทศไทย ตามสภาพอากาศแปรปรวนในห้วง

ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว 

ต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำป่า ดินถล่ม 

ล้อไปบรรยากาศการโหมโรง “ม็อบ 14 ตุลาคม” สถานการณ์ทางการเมืองที่ขมุกขมัว เครือข่ายมวลชนรุ่นใหม่ นักเรียน 

นิสิต นักศึกษา กองทัพ “ประชาชนปลดแอก” ที่แปรรูปขบวนรบเป็น “คณะราษฎร” 

นัดรวมตัวโชว์พลังที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

เจาะจงวัน ว เวลา น เช่ือมโยงประวัติศาสตร์เลือด ย้อนอดีตเหตุการณ์วิปโยคจากน้ำมือเผด็จการ 

ปรับเงื่อนไข ยื่นคำขาด 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และองคาพยพ ต้องลาออก 2.รัฐสภาต้องเปิดประชุม

วิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

ยกระดับการกดดัน ปักหลักค้างคืนแบบไม่มีกำหนดเวลา 

ตามเงื่อนไขที่นายอานนท์ นำภา แกนนำ ย้ำชัดๆ น้ำหนักการกดดันจะมุ่งไปที่ “ประยุทธ์” กับสภา 

เป้าหมายคือให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ออกไปและ รื้อรัฐธรรมนูญฉบับซอืแป๋มชัีย โละกติกาฉบับ “เอื้อพวกเรา” ทำลาย 

“แต้มต่อ” ทีมอำนาจ 3 ป. ต่อท่อลากยาวอำนาจ 

ที่สำคัญไม่ใช่ “ม้วนเดียวจบ” ในวันเดียว แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง 

ตามรูปการณ์ ม็อบขึงขังปลุกพลังแนวร่วม แต่ยังละล้าละลังปมล้ำข้ามเขตแดนมิบังควร 

ขีดวงแค่ “บิ๊กตู่” ลาออก รื้อรัฐธรรมนูญ 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

33 

 

พลังนอกสภายกระดับ ในจังหวะแปรผันตามเหลี่ยมเกมในสภาที่ฝ่ายรัฐบาลแท็กทีมกับสมาชิกวุฒิสภา ผลักดัน ให้ตั้ง

กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ 

ยึกยักกั๊กเกม ตั้งท่าย้ือยาวตามฟอร์ม “ซือแป๋มีชัย” 

อ่านทางจับอาการทีมอำนาจ 3 ป. เหมือนหยั่งพลัง ม็อบนอกสภา ถ้าอยู่ในวิสัย “เอาอยู่” ก็พร้อมหักมุมเกมรื้อกตกิา

ฉบับ “เอื้อพวกเรา” ตีตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

“ขอเวลาคืนความสุข” กันต่อไป “บิ๊กตู่” ไม่มีทางไขก๊อกแน่ 

และก็ยืนยันกันชัดถ้อยชัดคำ จับน้ำเสียงผู้นำเหล่าทัพชุดใหม่ 

“บิ๊กแก้ว” พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด ประกาศไม่คิดทำปฏิวัติ บทบาททหารไม่เกี่ยวการเมือง มั่นใจ

ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่แย่น้อยที่สุด 

“บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. สำทับ โอกาสรัฐประหาร “เป็นศูนย์” แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่อย่าให้ฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใดสร้างเงื่อนไขขัดแย้งรุนแรง 

ท็อปบูตอยู่ในแถว ไม่ยุ่มย่ามการเมือง 

เบื้องต้น ถ้าสถานการณ์บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไม่เข้าขั้นโคม่า เงื่อนไขเกมอำนาจไม่ติดล็อกจนขยับไมไ่ด้ 

ประเทศไม่วิกฤติถึงจุดเสี่ยงพลิกคว่ำพลิกหงาย 

โดยลำพัง “ม็อบ” ยังยากจะก่อแรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เว้นแต่จะพ่วง “ปัจจัยแฝง” อย่างที่ “มหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิด” กำลังเขย่าภาวะปากท้องประชาชนคนหาเช้ากินค่ำ ผู้

มีรายได้น้อยไปยันชนช้ันกลางกำลังตกอยู่ในสภาพ “ไร้รายได้” 

เพราะตกงานกันหมดเกือบทั่วประเทศ 

รัฐบาลต้องกัดฟัน เปิดคลังหลวงอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเฮือก 

“บิ๊กตู่” กดปุ่มปล่อยโปรโมชันลด แลก แจก แถม โครงการ “ช้อปดีมีคืน” หวังให้มนุษย์เงินเดือน ชนชั้นกลางนำ

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อคน โอนเงินเติมให้ผู้ถือบัตรคนจนอีก 500 ต่อ

เดือน 

เหมือน “อัฐยายซื้อขนมยาย” เติมน้ำหล่อเลี้ยง 

หมุนเศรษฐกิจภายใน เพราะเศรษฐกิจภายนอกติดล็อก การท่องเที่ยวรายได้หลักหายไปเกือบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ จะเปิด ให้

ทัวร์จากต่างชาติเข้ามาก็ยังกล้าๆกลัวๆโควิดเด้งกลับรอบสอง ในขณะที่การส่งออกติดลบไม่ฟื้น เพราะทั่วโลกอ่วมพิษ
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ไวรัสมรณะกันหมด ที่น่าห่วงก็คือภาคการลงทุน ตามสัญญาณชัดๆของญี่ปุ่นที่มุ่งหน้าไปปักหลักปักฐานที่เวียดนามกับ

อินโดนีเซีย เมินประเทศไทย 

ผลจากการเมืองเน่าใน ฉุดความเช่ือมั่นรัฐบาลไปหมด 

ตามฉากสถานการณ์มหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิดที่กำลังล้อมประเทศไทย ในสภาพไม่ต่างจากเครื่องบินกำลังเจอพายุ 

เครื่องยนต์ที่ 1 การท่องเที่ยว ดับสนิท เครื่องยนต์ที่ 2 การส่งออก ใกล้ดับ เครื่องยนต์ที่ 3 การลงทุน กำลังสำลัก ใกล้

โหม่งพสุธา 

อารมณ์แบบที่กัปตันท็อปบูตอย่าง “บิ๊กตู่” ไม่เช่ียวชาญการขับเครื่องบินพาณิชย์ ควานหา “ตัวช่วย” มือบริหารอาชีพ

เก่งๆมาช่วยก็ไม่มีใครกล้า คนดีช่ิงหนี 

เพราะขยาดเกมอำนาจและผลประโยชน์แฝงในรัฐบาล 3 ป. 

นั่นก็ไม่แปลกที่เปิดตัว “ขุนคลัง” ใหม่ แต่ “หน้าเก่า” อย่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ “ยาสามัญประจำหลังบ้าน” จึง

มีแค่เสียงตีปี๊บจากทีมแห่พลังประชารัฐ แต่ไร้สัญญาณตอบรับจากนักลงทุนตัวจริงเสียงจริง 

เศรษฐกิจเข้าสู่โหมด “นิ่ง” รับสภาพ “บิ๊กตู่” ทำได้ดีสุดแค่นี้ 

แต่ที่ไม่นิ่งก็คือปากท้อง ภาวะยากลำบากประชาชนคนหาเช้ากินค่ำที่หงุดหงิด ตกงาน ขาดรายได้ อารมณ์โมโหหิวพาล

ใส่ผู้บริหาร กระตุ้นอาการเหม็นเบื่อรัฐบาล 

แนวโน้มไหลรวมขบวนการล้มกระดานอำนาจทีม 3 ป. แปรผันตามม็อบเบิ้มๆ 

โจทย์โคตรหิน ทั้งมรสุมเศรษฐกิจ ทั้งพายุมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ 

ไล่ต้อน “บิ๊กตู่” และรัฐบาลเข้ามุมอับเข้าไปทุกขณะ 

โดยจังหวะต้องเบี่ยงกระแส ผ่องแรงกดดัน ตามสัญญาณไฟเขียวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดสนามเลือกตั้งท้องถ่ิน ตามมติ

ที่ประชุม ครม.เห็นตามกระทรวงมหาดไทยเสนอให้จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภายในเดือน

ธันวาคม 2563 

อาการเร้าแบบที่ผู้นำอย่าง “บิ๊กตู่” ตีปี๊บปล่อยคิวเอง 

และก็รีบรับมุกทันทีทันควัน เร่งคิวสนามเล็ก โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ประสานกับทาง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กาง “ไทม์ไลน์” 

ล็อกคิวไว้ ไม่วันอาทิตย์ที่ 13 ก็วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม สิ้นปี 
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ซึ่งนั่นก็ได้ผล กระตุกความคึกคักทันที ในอาการแบบที่พรรคอนาคตใหม่ ทีมก้าวไกล ภายใต้การกำกับคิวของนายธนา

ธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าทีมงานสีส้ม โชว์ความพร้อมก่อนใคร 

จัดอีเวนต์ใหญ่ เปิดตัวทีมผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.กว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ 

เปิดแคมเปญเลือกตั้งท้องถ่ินในนาม “คณะก้าวหน้า” อย่างเป็นทางการ 

พร้อมกับการแสดงวิสัยทัศน์ของ “ธนาธร” เน้นปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยผ่านการเมืองท้องถ่ิน สำทับด้วย “ช่อ” 

พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ประกาศเลยว่า คณะก้าวหน้า จะเขย่าการเมืองท้องถ่ิน เหมือนที่พรรคอนาคต

ใหม่เคยเขย่าการเมืองระดับชาติมาแล้ว ในการเลือกตั้งมีนาคม 2562 

ตามฟอร์มสินค้าใหม่ครองกระแสเหนือสินค้าการเมืองตัวเก่าๆ 

ความแรงของทีม “ธนาธร” แบบที่ต้องแย่งกันใส่ “เสื้อวินสีส้ม” 

อารมณ์ทีมก้าวหน้า ค่ายอนาคตใหม่ ต้องผละจากการแบ็กอัป เป็นพี่เลี้ยงอยู่แนวหลังม็อบนักเรียน นิสิต นักศึกษา หัน

มาเตรียมสู้ศึก ยึดสนามเลือกตั้งท้องถ่ิน 

นั่นถือว่า ยุทธศาสตร์เบี่ยงแรงกระแทกม็อบของ “บิ๊กตู่” ได้ผลทันตา 

ยังไม่นับผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจ จากการปล่อยคิวเลือกตั้งสนามเลก็ จะทำให้มีเงินหมุนในระบบมหาศาล จากการจ้าง

งานทำป้ายหาเสียง ค่าพิมพ์โปสเตอร์แนะนำผู้สมัคร ค่ารถแห่ ฯลฯ 

แต่ที่ลุ้นกันตัวโก่งก็คือ “คืนหมาหอน” ที่ชาวบ้านจะได้รับอานิสงส์ 

ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถ่ินหมุนโดยอัตโนมัติ ได้ผลชัดย่ิงกว่ามาตรการกระตุ้นของรัฐบาล 

นอกจากเหลี่ยมแฝงทางการเมือง เรื่องของการเบี่ยงแรงเสียดทานที่พุ่งเข้าใส่ขุมอำนาจ 3 ป. ในมุมเชิงบริหาร มันก็

สมควรแก่เวลาและเงื่อนไขสถานการณ์ 

กับการเลือกตั้งท้องถ่ินที่ร้างมากว่า 7 ปี นับแต่ คสช.ยึดอำนาจในปี 2557 

ท่ามกลางความลักลั่น มีการใช้อำนาจมาตรา 44 พักงานผู้นำ อบจ. อบต.ข้อหาทุจริต แฝงเหลี่ยมจัดแถวผู้มีอิทธิพลทาง

การเมือง ต่อรองการย้ายข้ัว สลับข้าง ทำให้การแก้ปัญหาท้องถ่ินของชาวบ้านติดๆขัดๆ 

ตามสภาพการณ์ที่รัฐบาล 3 ป. ยากจะรวบเกมอำนาจท้องถ่ินต่อไป 

ในจังหวะถือโอกาสหยั่งแต้มสนามเล็ก เช็กกระแสสนามใหญ่ 
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ท่ามกลางภาวะเสี่ยงพลิกคว่ำพลิกหงาย ต้องเผื่อช่องหายใจ หนีไม่พ้นทางออกสุดท้าย “ยุบสภา” 

ณ ห้วงที่แต้มต่อ “250 ส.ว.ลากต้ัง” ยังอยู่ในมือ “บิ๊กตู่”. 

“ทีมการเมือง” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1949576 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2563 - 07:59 น. 

09.00 INDEX จุดร่วม รัฐบาล คณะราษฎร 2563 มองปริมาณ การเข้าร่วม “สำคัญ” 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2389160 
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11 ตุลาคม 2563 - 08:45 น. 

ย้อนเวลาดูเลือกตั้งท้องถ่ินไทย ทำไม..การโกงยังคงอยู่ 

 

ระฆังศึกเลือกตั้งท้องถ่ินดังข้ึน เมื่อครม.ไฟเขียวให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินโดยจะประเดิมจากเลือกตั้ง อบจ. แต่เมื่อย้อน

เวลาดูเลือกตั้งท้องถ่ินไทย คำถามคือทำไม..การโกงยังคงอยู่ ข้อมูลจาก ป.ป.ช.พบว่าการทุจริตในประเทศร้อยละ50 เกิด

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ชัดเจนแล้วว่าธันวาคมนี้จะมีการเลือกต้ังท้องถิ่นหลังเว้นว่างมานานนม.... 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนั้น  มีทั้งหมด 7,850 แห่ง ประกอบด้วย 

•    องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง 

•    เทศบาล 2,469 แห่ง แบ่งเป็น 

•    เทศบาลนคร 30 แห่ง 

•    เทศบาลเมือง 192 แห่ง 

•    เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง 

•    องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่ง 

•    และท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานคร-พัทยา) 

 ภายใต้งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 “9.2 หมื่นล้านบาท” 

ครม.ไฟเขียวประเดิมที ่สนามเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)76จังหวัด  ซึ ่งรอคณะกรรมการ        

การเลือกตั้ง (กกต.) เคาะอีกทีซึ่งตาม"ไทม์ไลน์"อาจจะเลือกตั้งกันวันที่ 13 ธันวาคม หรือ 20 ธันวาคม  2563 แต่น่าจะ 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

40 

 

 

เป็นวันที่ 20 ธันวาคมมากกว่า เนื่องวันที่ 13 ธันวาคม เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนจะเดินทางไปพักผ่อนตาม

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  

จากนั้นก็จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาล,อบต. ซึ่งตาม"ไทม์ไลน์" จะเป็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564  จากนั้นเลือกตั้ง

นายกเมืองพัทยาและผู้ว่าฯ กทม. ช่วยเดือนเมษายน ปี 2564                                                   

เมื่อสนามอบจ.คือสนามแรกนั้น สนามนี้สามารถพูดได้เลยว่าเกี่ยวโยงกับการเมืองสนามใหญ่เต็มสูบ หากผู้สมัครคนใด

สวมเสื้อพรรคการเมืองที่มีแต้มบวกในช่วงเวลานั้นๆโอกาสจะคว้าชัยก็มีเกินครึ่ง บางพื้นที่ ก็แข่งขันกันระหว่างคนใน

พรรคเดียวกันเอง ดังนั้นสนามเลือกตั้งท้องถ่ินน้ีมีการแข่งขันที่ดุเดือดไม่แพ้เวที ส.ส.  

อย่าลืมว่า บางพื้นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กันแทบทุกเครือข่าย  พูดง่ายๆบางตระกูลในบางจังหวัด โดน

เรียกว่า”บ้านใหญ่” เพราะพ่อ-แม่-ลูก-ญาติพี่น้อง ต่างมีตำแหน่งแห่งหนกันครบถ้วนในทุกตำแหน่งการเมือง จนหลาย

คนไม่กล้าอาสาชาวบ้านเพราะรู้ว่าลงไปแข่งขันก็ยกธงขาวรอได้เลย! 

บางพื้นที่มีการจับมือร่วมพัฒนาท้องถิ่นแบบชัดเจน แต่อีกหลายพื้นที่พบว่ามีการจับมือกันทุจริตกันเป็นขบวนการ 

ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)พบว่า การทุจริตในประเทศน้ันร้อยละ50เกิดใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยป.ป.ช.กำลังเร่งเคลียร์คดีคงค้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว... 

ข้อมูลบ่งช้ีการทุจริตในท้องถ่ินน้ัน เกิดจากการนำนโยบายที่หาเสียงไปจัดทำโครงการโดยใช้งบประมาณมาขับเคลื่อนให้

เป็นรูปธรรม  ตรงนี้เองอาจเป็นปจัจยัที่ทำใหใ้ครหลายคนอยากเข้าสู่วังวนแห่งอำนาจในพื้นที่ เพราะเมื่อสัมผัสอำนาจได้

ก็จะผลักดันนโยบายให้เกิดข้ึน เพื่อสร้างผลงานให้ชาวบ้านเช่ือถือ 

แต่...หลายโครงการที่เกิดข้ึนน้ัน ปรากฏข่าว”การจับทุจริต-การฮั้วประมูล-เงินทอน-ฆาตกรรม”กันเนืองๆ  

แม้กติกาใหม่ที่ใช้ปราบโกงของเมืองไทยจะมีบทลงโทษที่รุนแรงข้ึนและเอาผิดย้อนหลังได้แม้ผู้มสี่วนร่วมจะสิน้ลมหายใจ

ไปแล้วก็ตาม...แต่คดียังต้องตัดสินความผิดน้ันๆให้ถึงที่สุดและจะปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ แต่ใช่ว่าจะมีการเกรงกลัว

เสียเมื่อไหร่..แม้สุดท้ายผลกรรมจะช้ีเจตนาดังกล่าวของคนการเมืองท้องถ่ินบางส่วนที่ร่วมขบวนการมิชอบ 

ตัวอย่างมีให้เห็นมากมายทั้งที่เป็นกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาจำคุก อดีตนายก อบจ. ที่ถูก

กล่าวหาว่าทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ ,บางคดี ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิดนายก อบจ. ตามที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกินเงินส่วนต่างการ

จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19, บาง อบจ. นายก อบจ. ถูก ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด ตามที่มีการกล่าวหาว่ามีการฮั้ว

ประมูลโดยเรียกรับเงิน 8 -9 % ของโครงการ 
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สนามท้องถ่ินน้ัน บางพื้นที่ยังเกิดการทุจริตข้ามชาติได้ แม้กระทั่ง กทม.ในอดีตก็เคยเกิด"คดีทุจริตจดัซื้อรถ-เรือดับเพลงิ" 

มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาทและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุกผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวอย่างคดีข้างต้นที่ยกมาไล่เรียงให้เห็นบางด้านของการเมืองท้องถ่ินน้ัน ผู้ที่โดนพาดพิงก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิและความ

บริสุทธ์ิในช้ันศาลกันเอาเอง 

และขอให้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ที่จะอาสาพัฒนาท้องถ่ินคราวนี้ว่า หากไปร่วมในเรื่องมิชอบแล้ว มิอาจหนีกรรมไปได้ 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/445716 
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อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

เคาท์ดาวน์เกมร้อน 14 ตุลา จับสัญญาณปฏิกิริยาการเมือง 

 

ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นจะกลายเป็นปรากฎการณ์ “สึนามิก้าวไกล -ก้าวหน้า” เหมือนที่เคยเกิด      

“สึนามิอนาคตใหม่” ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 24 มี.ค.2562 หรือไม่ 

เริ่มนับถอยหลังเข้ามาทุกขณะสำหรับหมุดหมายร้อนๆ ทางการเมือง ในวันที่ 14 ต.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งอาจจะกลายเป็นอีก

หนึ่งตัวแปรสำคัญในสมการทางการเมืองของประเทศหลังจากนี้ 

โดยตลอดทั้งสัปดาห์ที ่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการเดินเกม “อุ ่นเครื ่อง” กันมาโดยตลอด ทั ้งในพื ้นที ่กรุงเทพ และ

ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ปูทางสู่การชุมนุมใหญ่ นอกจากนี้แกนนำแนวร่วมกลุ่มนักศึกษา นำโดย 

อานนท์ นำภา  “รุ่ง”ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล  “ไมค์”ภาณุพงศ์ จาดนอก “ไผ่ ดาวดิน”จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และ 

“ฟอร์ด” ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยุบรวมกลุ่มต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวในการชุมนุมที่ผ่านมา 

และประกาศตั้งกลุ่ม “คณะราษฎร” ข้ึนมาแทน 

พร้อมกันนั้นยังได้ “ยกระดับ-อัพเลเวล”ในการชุมนุม ด้วยการประกาศ 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล คือ 1.“บิ๊กตู่” พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2.รัฐสภาจะต้องเปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชน โดยให้มีการร่างใหมท่ั้งฉบบั และ 3.ปฏิรูปสถาบัน ให้กลับมาอยู่ใต้ระบอบประชาธิปไตย 

พร้อมประกาศแผนทวงคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งเวทีปักหลักชุมนุม แบบพักค้างคืน ตามที่แกนนำหลายคนให้

นิยามว่าเป็นการชุมนุมแบบ “ม้วนเดียวจบ” ซ้ำยังประกาศไม่ลดระดับเพดานความเผ็ดร้อนและความแหลมคมของการ

ปราศรัย แถมมีมุขเด็ดจะมีเซอร์ไพร์สในการชุมนุมด้วย 

จับสัญญาณจากแกนนำ “คณะราษฎร” ตีปี๊บ การชุมนุมที่กำลังจะเกิดข้ึน อาจจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากจนเรียก

ได้ว่าเป็น “ม็อบแบบเบิ้มๆ” อีกครั้ง ด้วยปัจจัยทางการเมืองจากการที่ “รัฐบาลบิ๊กตู่” เล่นเกมยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

ทำให้เห็นได้ชัดถึงความไม่จริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ จนอาจทำให้มีแนวร่วมกลับมาร่วมชุมนุมในวันที่ 14 ต.ค.มากข้ึน 
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นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสริมอย่างเรื่องวันนัดหมายที่เปรียบเหมือนการย้อนกงล้อประวัติศาสตร์เทียบเคียงเหตุการณ์ 14 

ตุลา อีกทั้งการเตรียมตัว “อุ่นเครื่อง” ปลุกม็อบย่อยๆตามต่างจังหวัด ก็อาจส่งผลให้มีมวลชนต่างจังหวัดเหมารถเข้า

มาร่วมชุมนุมในกรุงเทพด้วย ซึ่งงานนี้แกนนำประกาศชัดว่าจะเดินเกมปักหลักค้างคืน หวังบีบให้รัฐบาลยอมจำนนตาม

ข้อเรียกร้อง 

ขณะที่ฟากฝ่ายความมั่นคงกลับจับสัญญาณม็อบ “คณะราษฎร” ในทางตรงกันข้าม  ด้วยปัจจัยการประกาศ 3 ข้อ

เรียกร้อง ที่มีเรื่องการปฏิรูปสถาบันรวมอยู่ด้วย จะเป็นตัวลดแนวร่วมการชุมนุมไปเอง เพิ่มเติมด้วยการลดดีกรีของคน

เสื้อแดงที่ประกาศชัดว่า จะไม่เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ หลังจากพรรคเพื่อไทยปรับทัพ ตีตัวออกห่างจากการเป็นแนว

ร่วม หว่ันถูกลากเข้าไปเสี่ยงต่อเรื่องที่กระทบต่อสถาบัน 

 “รัฐบาลบิ๊กตู่” จึงประเมินว่าการชุมนุมครั้งนี้จะมีจำนวนผู้ชุมนุมเพียงหลักหมื่นเท่านั้น โดยมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุ

อาศัยกำลังตำรวจ โดยให้ยึด พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะเป็นหลัก ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเข้าใกล้พื้นที่ทำเนียบรัฐบาลใน

ระยะ 50 เมตร 

เกมนี้คงต้องจับตาดูกันว่า ไม้เด็ดของกลุ่ม “คณะราษฎร” คืออะไร และฟากฝั่ง “รัฐบาลบิ๊กตู่” จะมีแผนรับมอืกลุ่ม       

ผู้ชุมนุมอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและมือที่สาม ซึ่งอาจจะกลายเป็นชนวนที่ทำ ให้สถานการณ์ลุกลาม    

บานปลายไปถึงจุดวิกฤติ 

ความร้อนแรงของสถานการณ์การเมือง ทำเอาหลายฝ่ายจับตาว่าจะถูกดันไปสู่จุดวิกฤติหรือไม่ จะผลักเข้าสู่ การปฏิวัติ -

รัฐประหาร อีกครั้งหรือไม่ 

ซึ่งในการการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 “บิ๊กแก้ ว”พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้

บัญชาการทหารสูงสุด จะออกพูดชัดเจนว่า การปฏิวัติ-รัฐประหาร ไม่ได้อยู่ในความคิดทหาร และยืนยันว่าทหารเช่ือมั่น

เหมือนที่ประชาชนเช่ือมั่น ว่าการปกครองประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่แย่น้อยที่สุดในภาพของสังคมโลก 

ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของ “บิ๊กบี้”พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ยืนยันว่า โอกาสปฏิวัติเป็นศูนย์ 

แต่อยู่บนพื้นฐานที่ว่า อย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างเงื่อนไขปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง และกระทบต่อความเดือดร้อน 

ถึงแม้  “บิ๊กท็อปบู๊ต” จะออกมาการันตีว่าจะไม่มีการทำปฏิวัติ-รัฐประหาร แต่ก็เป็นเพียงการพูดในบริบทปัจจุบัน แต่

หากสถานการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ก็อาจจะเป็นผลให้คำตอบ ของบรรดา “บิ๊กท็อปบู๊ต” เปลี่ยนไป

จากเดิมหรือไม่ 
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นอกจากนี้แล้วที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือความเคลื่อนไหวของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่ออกมาพูดถึง

เรื่องการปฏิรูปสถาบันในงานรำลึก 44 ปี 6 ตุลา ในทำนองว่าอย่าปล่อยโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็น

อย่างที่เราฝันหลุดลอยไป ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า บริบทของธนาธรหลังจากนี้ น่าจะพร้อม “ชักธงรบ” เดิน

เกมคู่ขนานไปกับการชุมนุมของกลุ่มมวลชน 

โดยงานนี้อาจจะไม่ใช่แค่สู้บนถนน เพราะมีการเดินเกม “แต่งตัวรอ” สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ 

โดยจะเป็นการส่งผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งในส่วนน้ี ธนาธร และคณะก้าวหน้า ถือได้ว่าเป็น “แม่ทัพหลัก” ที่นำ

ทัพชนกับ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ถือเป็นการวัดกำลังทางการเมืองกันอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นภาพสะท้อนของการ

เลือกตั้งในอนาคตแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเลือกสนับสนุนแนวคิดของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 

ดังนัน้การเลือกตั้งท้องถ่ินที่กำลงัจะเกดิข้ึนจะกลายเปน็ปรากฎการณ์ “สึนามิก้าวไกล-ก้าวหน้า” เหมือนที่เคยเกิด “สึนา

มิอนาคตใหม่” ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 24 มี.ค.2562 หรือไม่ 

โดยสิ่งสำคัญในการเลือกตั้งที่ครั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับผู้คุมกติกา โดยเฉพาะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะต้องคุมกติกาใน

การเลือกตั้งให้เป็นกลาง และเป็นธรรม เพื่อสร้างการยอมรับผลการเลือกตั้งสำหรบัทกุฝ่าย และทำให้ประเทศเดินไปบน

ครรลองของหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างที่ควรจะเป็น 

และปิดท้ายด้วยกรณี คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ รัฐสภา ที่ออกมาเปิดประเด็นว่า หากมี

การแก้รัฐธรรมนูญและต้องทำประชามติ ถ้าการทำประชามติตรงกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน อาจจะต้องเลื่อนการเลือกตั้ง

ท้องถ่ินออกไปก่อน เพราะเรื่องการแก้ไขรฐัธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญกว่า  หรือไม่ก็ทำประชามติ ไปพร้อมกับการเลอืกตัง้ 

อบจ. ไปในคราวเดียวกัน 

แม้จะมองได้ว่าการจับเอาวันทำประชามติกับวันเลือกตั้งท้องถิ่นมาชนกันจนเป็นประเด็นว่าอาจจะต้องเลื่อนเลือกตั้ง

ท้องถ่ินน้ัน เป็นความห่วงกังวลของคณะกรรมาธิการฯ แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง กลับกลายเป็นว่าการจับทั้ง 2 เรื่องมาชน

กัน เพื่อจงใจ “เล่นเกมยื้อ” การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เหมือนให้โจทย์ที่มี 2 ตัวเลือก โดยที่ประชาชนจะต้องเลือกอย่างใด

อย่างหนึ่งว่าจะเลือกแก้รัฐธรรมนูญ หรือเลือกการเลือกตั้งท้องถ่ิน  ภายในปลายปีนี ้

สุดท้ายคงต้องรอดูกันต่อไปว่าการชุมนุม  ในวันที่14 ต.ค. ที่จะถึงนี้ จะส่งผลต่ออุณหภูมิการเมืองไทยอย่างไร และจะมี

ผลกระทบมากน้อยแค่ไหน 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/800259 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2563 - 10:21 น. 

ส่อง ‘รบ.-ฝ่ายค้าน’ ศึกชิง ‘76นายกอบจ.’ 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2389238 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2563 - 12:04 น. 

แฟลชสปีช : นิพนธ์ บุญญามณี ‘ทุจริต’ท่ีชวนงงงวย 
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