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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 12 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'กกต. ' พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถ่ินทุกระดับ แจงส่งศาล รธน.วินิจฉัย

สถานภาพ 'เทพไท' 
12 

2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ “อิทธิพร” มั่นใจท าประชามตทิัน 14 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ "วุฒิสาร"แนะหลังเลือกตั้งท้องถ่ิน ปชช.ต้องไม่แตกแยก  15 
2 มติชนออนไลน ์ วงถกเลือกตั้งท้องถ่ินเช่ือรอบนี้แข่งขันรุนแรง กกต.ยันระบบลต.ไทย

แข็งแกร่ง แนะเลือกคนดี 
17 

3 แนวหน้าออนไลน ์ ประธานกกต.ช้ีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เป็นรากฐานส าคัญการปกครอง
ระบอบปชต. 

19 

4 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.ชูเลือกตั้งท้องถ่ินรากฐาน ปชต. “วุฒิสาร” เช่ือแข่งรุนแรง แนะ
ตั้งโจทย์ไม่แตกแยก 

21 

5 เนช่ันออนไลน ์ ยก 3 เป้าหมาย 'เลือกตัง้ท้องถ่ิน' ใช้สิทธิ-เสรีภาพ-ไม่แตกแยก 23 
6 สยามรฐัออนไลน ์ "วุฒิสาร"แนะหลังลต.ท้องถ่ิน ต้องไม่แตกแยก เป็นศัตรูกันถาวร         

"รองเลขาฯกกต."ย้ ายึดกฎหมายเป็นหลัก 
25 

7 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ วุฒิสารช้ีเลือกตั้งท้องถ่ินต้องมี 3 เป้าหมาย 27 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ "วุฒิสาร"ช้ีการแก้รธน.มีกรอบเวลาชัดเจน แนะเปิดพื้นที่คุยกันหาทางออก 29 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ เลขาฯสถาบันพระปกเกล้าแนะ 4 กลุ่มหารือแกร้ธน. 31 
3 ไอเอ็นเอ็นออนไลน ์ “วุฒิสาร”ขอเยาวชนชุมนุมอย่างมสีติอยู่ในกรอบกม. 33 
4 Infoquestออนไลน์ สถาบันพระปกเกล้าหนุนแก้ รธน.รายมาตรา เหตุชัดเจน-รวดเร็วกว่า

ตั้งส.ส.ร. 
34 

5 เดลินิวส์ออนไลน ์ "วุฒิสาร" แนะแก้รธน.ต้องท าตามกติกา-หาทางออกร่วมกัน 35 
6 สยามรฐัออนไลน ์ "ส.ว.กลุ่มอิสระ" เผยขอฟังเหตุผลฝ่ายค้านยื่น 4 ญัตติแก้รธน.         

ค้านโละหน้าที่ส.ว.เรื่องปฏิรูป 
37 

7 มติชนออนไลน ์ ‘พีระศักดิ์’หนุนเขตเดียวเบอร์เดียว ยันส.ว.มีอิสระลงมติแก้รธน. 38 
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8 ข่าวสดออนไลน ์ ส.ว.โผล่อีก! ไม่เห็นด้วย แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไม่มีใครยอม ตัดหน้าที่
ตัวเอง 

39 

9 ไทยรัฐออนไลน ์ ส.ว. “พีระศักดิ์” หนุนเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว แก้ปัญหาบัตร
เขย่ง 

40 

10 มติชนออนไลน ์ วันชัย ช้ี ฝ่ายค้านพลาด ยื่นตัดอ านาจส.ว.ตามงานปฏิรูป ท าเสียแนว
ร่วม แก้รธน. 

41 

11 เดลินิวส์ออนไลน ์ พีระศักดิ์"หนุนเขตเดียวเบอร์เดียว 42 
12 มติชนออนไลน ์ ส.ว.อิสระ ไม่หว่ันม็อบกดดัน เสียงแข็งไม่เอาส.ส.ร.แก้รธน. ค้านตัด

อ านาจตามงานปฏิรูป 
43 

13 มติชนออนไลน ์ เวทีอุดรสิบ่ทนคนอุบาทว์ ทุ่งศรีเมือง คึก คนแห่เข้าช่ือแก้ รธน.เพียบ 44 
14 มติชนออนไลน ์ สมชัย ต่อคิวโต๊ะไอลอว์ ร่ายยาวเหตุผล ต้องลงช่ือแก้รธน. ช้ี เป็นฉบับ

ที่แย่ที่สุดในปวศ. 
45 

15 แนวหน้าออนไลน ์ แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์! 'สมชัย'ร่ายเหตุผล10ข้อ ท าไมต้องลงช่ือ'แก้
รัฐธรรมนูญ' 

46 

16 แนวหน้าออนไลน ์ สัญญาณดี! 'ราเมศ 'เผย 'ปชป. 'เตรียมพร้อม 'เลือกตั้งท้องถ่ิน 'เต็ม
รูปแบบ 

47 

17 แนวหน้าออนไลน ์ ถามประชาชนหรือยัง! 'หมอวรงค์'แจงล่าช่ือคัดค้านแก้ไขรธน. ช้ีส่ง
เสียงเตือน'นักการเมือง' 

48 

18 ผู้จัดการออนไลน ์ ปชป.ช้ี กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน ถือเป็นสัญญาณที่ดี 49 
19 แนวหน้าออนไลน ์ ไม่ได้กินหญ้า! 'ธนกร'เตือน'ธนาธร-ปิยบุตร' ช้ีคนไทยรู้ดีใครพยายามชัก

ใยม็อบ19กันยาฯ 
50 

20 เนช่ันออนไลน ์ 'ส.ส.ก้าวไกล' ร่วมสังเกตการณ์ 'ม็อบ19 ก.ย.' คาดคนมา 1แสน 51 
21 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ เลขาฯพปชร.ขอรอทุกฝ่ายหารือร่วมกันเรื่องแก้รธน. 52 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่ 12 : แบบไหนเรียกเผด็จการ : โดย สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน 53 
2 มติชนออนไลน ์ หรือชอบการขับไล่อยู่ร่ าไป โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 55 
3 ข่าวสดออนไลน ์ ชุมนุม 19 กันยา : แก้วสรร อติโพธิ หนุนอธิการบดี งดใช้ธรรมศาสตร์

เป็น “ฐานทัพละเมิดรัฐธรรมนูญ-ซ่องสุมม็อบ” 
57 

4 มติชนออนไลน ์ เกินเป้าหมาย! ไทยภักดี ล่ารายช่ือค้านแก้รธน.ครบแสน โพสต์
ขอบคุณพลังประชาชนไทย 

59 

5 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก 60 
6 ข่าวสดออนไลน ์ ไม่มีเผด็จการรัฐสภา 63 
7 แนวหน้าออนไลน ์ บ้านเกิดเมืองนอน 64 
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8 สยามรฐัออนไลน ์ ประชาธิปไตยกับเผด็จการเสียงข้างมาก 66 
9 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร ท่ามกลาง วิวาทะ 

ทางการเมือง 
67 

10 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปลดล็อคส.ว.สางปัญหาชาติ 68 
11 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แวดวงรอบกรุง 71 
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบบัวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 รู้เอาไว้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. น าคณะผู้บริหาร กกต. เปิดกิจกรรมเสวนา “ให้ความรู้
สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน” ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ มีสื่อจ านวนมากร่วมเสวนา 
  

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เขา้รว่มกจิกรรมใหค้วามรูส้ือ่มวลชนกบัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 
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เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย 
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เช่ียวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
พบปะหารือ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง  
ที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน โดยมี นายขวัญเพชร 
ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟัง ณ ศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
พบปะหารอืผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรุใีนการเตรยีมความพรอ้ม              

การจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิารทอ้งถิน่ 
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เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย        
ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เช่ียวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือ รับฟังปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานพร้อมกับมอบนโนบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารและพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดกาญจนบุรี  

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดักาญจนบรุี 
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เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการท าหน้าที่            
ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) ตามโครงการจัดอบรมวิทยากรจังหวัด
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2563 โดยมี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและช้ีแจงกิจกรรม ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
กรุงเทพมหานคร 

  

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มการฝึกปฏิบตักิารท าหนา้ทีใ่นการจดัการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มการฝกึปฏบิตักิารท าหนา้ทีใ่นการจดัการออกเสยีงลงคะแนน 
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เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสุเมธา คงคิด 
ผู้เช่ียวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และนายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง                     
ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการท าหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) 
ตามโครงการจัดอบรมวิทยากรจังหวัดส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2563 โดยมี                      
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและช้ีแจงกิจกรรม ณ ห้องประชุม
คอนเวนชัน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มการฝกึปฏบิตักิารท าหนา้ทีใ่นการจดัการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มการฝกึปฏบิตักิารท าหนา้ทีใ่นการจดัการออกเสยีงลงคะแนน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 12 กันยายน 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร             
แก่วิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐตามโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           
ทรงเป็นประมุข  โดยมี นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เ ช่ียวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม                
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
  

กรรมการการเลอืกตัง้  
เปน็ประธานพธิปีดิและมอบเกยีรติบตัรการอบรมวทิยากร 

ขยายผลหนว่ยงานของรัฐ  
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ช้ีแจงงบประมาณการ
จัดอบรมวิทยากรอ าเภอตามโครงการจัดอบรมวิทยากรจังหวัดส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
อบรมวทิยากรจังหวดัส าหรับการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 

หรอืผู้บรหิารทอ้งถิน่ 
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ข่าวอ้างอิง 
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11 กันยายน 2563  

'กกต.' พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถ่ินทุกระดับ แจงส่งศาล รธน.วินิจฉัยสถานภาพ 'เทพไท' 
 

"อิทธิพร" ยัน "กกต." พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถ่ินทุกระดับ ลั่นระเบียบ-เงิน-คนพร้อมหมด แจงส่งศาล รธน.
วินิจฉัยสถานภาพ "เทพไท" เพื่อความชัดเจน 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการที่
รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจมีการให้ กกต. ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ทราบจากข่าวหากได้รับ
เอกสารก็จะท าการศึกษาและสามารถให้รายละเอียดได้ แต่เมื่อวันที่ 8 ก.ย.คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งเห็นชอบหลักการ
ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ตามที่ กกต.เสนอ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฏีกาด าเนินการตามขั้นตอน
ก่อนที่จะเสนอให้สภาฯพิจารณาต่อไป ดังนั้นถ้าต่อไปมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะท าการออกเสียงประชามติ ก็จะได้
ด าเนินตามกฎหมายน้ีและขอให้มั่นใจว่ากกต.จะด าเนินการภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดได้อยู่แล้ว 

นายอิทธิพร กล่าวถึงการที่ กกต.มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์ ว่า
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีถูกศาลนครศรีธรรมราช สั่งจ าคุก 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ว่า กรณี
ดังกล่าว รัฐธรรมนูญมาตรา 82 ก าหนดไว้ว่าหากกกต.เห็นว่ามีเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง สามารถส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จึงต้องรอค าวินิจฉัยของศาลก่อนจะมีการประสานรัฐบาลให้มีการตราพระราชก ฤษฎีกาการ
เลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราชใหม่ 

เมื่อถามว่า กกต.จะมีการพิจารณาย่ืนศาลรัฐธรรมนูญกรณีนางนาที รัชกิจประการ ที่ถูกศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิ
ทางการเมือง 5 ปี จากเหตุยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ท าให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า กรณีนี้
สมาชิกภาพของนางนาที สิ้นสุดลงของค าตัดสินของศาลฎีกาซึ่งเป็นที่สุด ท าให้เขาพ้นสภาพการเป็นส.ส.อยู่แล้ว และ
กฎหมายไม่เปิดช่องให้ยื่นศาลวินิจฉัยในกรณีลักษณะนี้ได้แต่กรณีของนายเทพไท เป็นค าพิพากษาของศาลช้ันต้น และ
อยู่ระหว่างรอการลงโทษ ซึ่งกกต.ต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้จึงได้ย่ืนเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เมื่อถามต่อว่า หากในอนาคตนางนาที จะสามารถลงสมัครเลือกต้งท้องถ่ินได้หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า การพิจารณา
เรื่องของคุณสมบัติว่าจะลงสมัครได้หรือไม่ หากมีการยื่นรื่องเข้ามา กกต.ก็พร้อมจะพิจารณา 
 นายอิทธิพร ยืนยันว่า ขณะนี้ กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกต้งท้องถ่ินทุกระดับ ข้ึนอยู่กับรัฐบาลจะประกาศ
ให้การเลือกตั้งท้องถ่ินเมื่อใดและรูปแบบใดก่อน เพราะเรื่องการแบ่งเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กกต.
ด าเนินการเสร็จทั่วประเทศต้ังแต่เดือนเมษายน เหลือเพียงกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่
บ้างแต่ไม่มีปัญหา ส่วนเทศบาลเหลือเพียงอีก 15-16 แห่ง ที่ยังติดปัญหาเรื่องแนวเขต แต่คิดว่าสามารถด าเนินการได้
ทัน ไม่น่าจะมีปัญหา ขณะที่งบประมาณในส่วนของการก ากับดูแลของกกต.ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด-19 กกต.ก็ได้รับการจัดสรรจ านวน 800 ล้านบาท ขณะที่ในเรื่องของบุคลากรการเลือกตั้งกกต.ท้องถ่ิน ได้มีการ
เตรียมรายช่ือไว้พร้อมแล้วเช่นกันตั้งแต่เดือนเมษายน รอเพียงประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินก็จะแต่งตั้งคนเหล่านี้
ข้ึนมาท าหน้าที่และขณะนี้ได้เริ่มอบรมวิทยากรเพื่อที่จะได้ไปท าหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็จะมีการด าเนินการต่อเนื่องไป 
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"เราพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพราะระเบียบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมการเรื่องบุคลากรอยู่
ตลอดเวลา แต่จะเลือกอะไรก่อนเราไม่มีอ านาจไปก าหนดอยู่ที่รัฐบาลพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณ หรือ
ติดต่อกันอย่างเป็นทางการ แต่กับทางกระทรวงมหาดไทยมีการประสานเรื่องการท างานเป็นระยะอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897432 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897432


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

14 

 

 

 
ฉบับวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 
“อิทธิพร” มั่นใจท าประชามติทัน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2563 
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ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.50 น.                      

"วุฒิสาร"แนะหลังเลือกตั้งท้องถ่ิน ปชช.ต้องไม่แตกแยก  

 
          ประธาน กกต." ช้ี เลือกตั้งท้องถ่ิน เป็นรากฐานส าคัญการปกครองระบอบปชต. "วุฒิสาร" แนะตั้งโจทย์หลัง
เลือกตั้งต้องไม่แตกแยก ช้ีแข่งขันรุนแรง "รองเลขา กกต." แจงต้องท าตามกฎหมายแม้บางครั้งขัดความรู้สึก ปชช. 
   เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดกิจกรรมให้ความรู้
สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน  ท าหน้าที่การบริหารตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้จึงถือว่าเป็ น
รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการปกครอง และการบริหารท้องถ่ิน  และตระหนักถึงความรับผิดชอบความหวงแหนท้องถ่ินของตัวเองอัน
จะน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด ดั งนั้นการเลือกตั้งท้องถ่ินจึงส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับประเทศ เพราะหากประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ินเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง 

หลังจากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “มุมมองการเลือกตั้งท้องถ่ินกับภารกิจ กกต.” โดยนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือรากฐานประชาธิปไตย เป็นรากฐานให้ประชาชนมีอ านาจ
อย่างแท้จริง ในการเลือกคนมาเป็นตัวแทน เพราะหลักการการปกครองท้องถ่ินคือการดูแลตัวเอง ทั้งนี้ความส าคัญของ
การเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้มาบริหาร โดยการเลือกตั้งท้องถ่ินควรมี
เป้าหมาย 3 ข้ัน คือ 1.คนใช้สิทธิเยอะ บัตรเสียน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนต่ืนตัว และเข้าใจระบบเลือกตั้ง 2.การเลือกตั้ง
ที่มีเสรีภาพและยุติธรรม ได้คนที่เหมาะสม ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆ ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และ 3.หลังการ
เลือกตั้งแล้วประชาชนไม่แตกแยกกันหรือเป็นศัตรูถาวรกัน ซึ่งจะเป็นความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตย 

“เช่ือว่าเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง เพราะว่างเว้นมานาน และการแข่งขันรุนแรงอาจไม่ใช่
การหาคะแนนอย่างเดียว แต่รวมถึงการแข่งขันเชิงนโยบาย ที่จะต้องตรวจสอบว่านโยบายท าได้จริง หรือเป็นนโยบาย
ขายฝัน และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่”นายวุฒิสารกล่าว 

นอกจากนั้นนายวุฒิสาร ยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินถือเป็น
กฎหมายที่ล้าหลัง เพราะมีการก าหนดว่าต้องมีคนเข้าช่ือ 1 แสนคน ซึ่งมากกว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งเสีย
อีก ดังนั้นควรลดจ านวนสัดส่วนลง นอกจากนั้นกฎหมายการเข้าช่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ก าหนดว่าต้องมีผู้ออกมา
ใช้สิทธิถอดถอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีการถอดถอน 14 ครั้ง ส าเร็จแค่ 4 ครั้ง ส่วนที่
ไม่ส าเร็จเพราะมีผู้มีถอดถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต.รับภาระกับการแข่งขันทางการเมือง ทั้งนักการเมืองที่
อาจกลายมาเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ผู้สนับสนุนที่มีอยู่จ านวนมาก และสื่อมวลชนที่มีอ านาจช้ีน า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย  
ทั้งนี้การเลือกตั้งที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ไม่ใช่หวังแต่ กกต. 7 คนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่คนแข่งขัน
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หวังจากการแข่งขันคือความเป็นธรรมของกติกา ซึ่งกกต.เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องท าตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่เหนือ
กฎหมายหรือมีอ านาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ แม้กฎหมายบางอย่างอาจจะขัดกับความรู้สึกประชาชน ส่วนกรณีที่มี
การวิพากษ์วิจารณ์กกต. หากเป็นความเห็นก็ถือเป็นสิทธิ ซึ่ง กกต.จะตอบโต้เรื่องที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยจะยึด
กฎหมายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งไทยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุกเวลาต้ังแต่พิมพ์บัตร
เลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.คนเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องเลือกคนที่ดี กติกาการ
เลือกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กกต.ต้องท าตามกฎหมาย หากกติกาดีทุกคนยอมรับ ก็แข่งขันกัน ใครแพ้ใครชนะอยู่ที่
ผลงาน. 
  
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794756 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/794756
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 14:21 น.  

วงถกเลือกตั้งท้องถ่ินเช่ือรอบนี้แข่งขันรุนแรง กกต.ยันระบบลต.ไทยแข็งแกร่ง แนะเลือกคนดี 

 
“ประธาน กกต.” ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่นส าคัญไม่แพ้ระดับชาติเป็นรากฐานการปกครองระบอบปชต. “วุฒิ

สาร” ชี้ หลังเลือกต้ังปชช. ต้องไม่แตกแยก เชื่อแข่งขันรุนแรง เหตุว่างเว้นมานาน ด้าน”รองเลขา กกต.” ยันระบบ
เลือกต้ังไทยแข็งแกร่งท่ีสุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุกเวลาตั้งแต่พิมพ์บัตร 

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 11 กันยายน ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัด
กิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน ท าหน้าที่การบริหารตามที่
กฎหมายให้อ านาจไว้จึงถือว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการปกครอง และการบริหารท้องถ่ิน และตระหนักถึงความรับผิดชอบความ
หวงแหนท้องถ่ินของตัวเองอันจะน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด ดังนั้น การ
เลือกตั้งท้องถ่ินจึงส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับประเทศ เพราะหากประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ินเข้มแข็ง 
ประเทศก็จะเข้มแข็ง 

จากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “มุมมองการเลือกตั้งท้องถ่ินกับภารกิจ กกต.” โดยนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือรากฐานประชาธิปไตย เป็นรากฐานให้ประชาชนมีอ านาจอย่างแท้จริง 
ในการเลือกคนมาเป็นตัวแทน เพราะหลักการการปกครองท้องถ่ินคือการดูแลตัวเอง ทั้งนี้ ความส าคัญของการเลือกตั้ง
ท้องถ่ินเป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้มาบริหาร โดยการเลือกตั้งท้องถ่ินควรมีเป้าหมาย 3 ข้ัน คือ 
1.คนใช้สิทธิเยอะ บัตรเสียน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนตื่นตัว และเข้าใจระบบเลือกตั้ง 2.การเลือกตั้งที่มีเสรีภาพและยุติธรรม 
ได้คนที่เหมาะสม ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆ ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และ 3.หลังการเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่
แตกแยกกัน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินแตกต่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ เพราะประชาชนมีความใกล้ชิดกัน การเลอืกตัง้ทีด่หีลงั
การเลือกตั้งประชาชนต้องไม่แตกแยก หรือเป็นศัตรูถาวรกัน ซึ่งจะเป็นความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม
การเลือกตั้งท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นสิ่งส าคัญเพราะบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นคนในท้องถ่ินและมีบทบาทหน้าที่
ท างานเพื่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินต่างจากการเลือกตั้งระดบัชาตทิีผู่ม้สีทิธิเลอืกตัง้จะพจิารณาจากผลงาน
และสิ่งที่จะท าให้ท้องถ่ินในอนาคตที่เรียกว่าการเมืองเชิงนโยบาย ซึ่งสามารถจับต้องตรวจ สอบการท างานได้ ถือเป็น
การเมืองเชิงนโยบายท้องถ่ิน ซึ่งเป็นบทเรียนส าคัญของประชาธิปไตย ที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจและร่วมตรวจสอบ 

“เช่ือว่าเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง เพราะว่างเว้นมานาน และการแข่งขันรุนแรงอาจไม่ใช่
การหาคะแนนอย่างเดียว แต่รวมถึงการแข่งขันเชิงนโยบาย ที่จะต้องตรวจสอบว่านโยบายท าได้จริง หรือเป็นนโยบาย
ขายฝัน และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่” นายวุฒิสารกล่าว 
นายวุฒิสาร ยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินถือเป็นกฎหมายที่ล้าหลัง  
เพราะมีการก าหนดว่าต้องมีคนเข้าช่ือ 1 แสนคน ซึ่งมากกว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งเสียอีก ดังนั้นควรลด

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/30เืก.jpg
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จ านวนสัดส่วนลง นอกจากนั้นกฎหมายการเข้าช่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ก าหนดว่าต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิถอดถอน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีการถอดถอน 14 ครั้ง ส าเร็จแค่ 4 ครั้ง ส่วนที่ไม่ส าเร็จเพราะมีผู้
มีถอดถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ทั้งนี้หากเป็นผู้บริหารก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งของทุก
เขต แต่หากเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดการถอดถอนให้ผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของเขตน้ันๆ ไม่ใช่
กึ่งหนึ่งของทุกเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ เช่ือว่าหากท าให้ง่ายข้ึนประชาชนจะมีอ านาจมากข้ึน 
ส่วนสื่อมวลชนท าบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการท าหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้าน ที่เห่าในเรื่องที่จ าเป็น ไม่ใช่เป็นหมา
ปากเปราะ เพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง และควรจะต้องเป็นตะเกียงที่น าทางประชาชนไปในทางที่
ถูกต้อง 

ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต.รับภาระกับการแข่งขันทางการเมือง ทั้งนักการเมืองที่
อาจกลายมาเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ผู้สนับสนุนที่มีอยู่จ านวนมาก และสื่อมวลชนที่มีอ านาจช้ีน า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย 
ทั้งนี้การเลือกตั้งที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ไม่ใช่หวังแต่ กกต. 7 คนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่คนแข่งขัน
หวังจากการแข่งขันคือความเป็นธรรมของกติกา ซึ่ง กกต.เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องท าตามกฎหมาย ไม่ได้อ ยู่เหนือ
กฎหมายหรือมีอ านาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ แม้กฎหมายบางอย่างอาจจะขัดกับความรู้สึกประชาชน ส่วนกรณีที่มี
การวิพากษ์วิจารณ์กกต. หากเป็นความเห็นก็ถือเป็นสิทธิ ซึ่ง กกต.จะตอบโต้เรื่องที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยจะยึด
กฎหมายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งไทยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุกเวลาต้ังแต่พิมพ์บัตร
เลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.คนเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องเลือกคนที่ดี เพื่อให้ผล
การเลือกตั้งที่ดี กติกาการเลือกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กกต.ต้องท าตามกฎหมาย หากกติกาดีทุกคนยอมรับ ก็แข่งขัน
กัน ใครแพ้ใครชนะอยู่ที่ผลงาน ศักยภาพ และนโยบายของแต่ละคน แต่ยืนยันว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต. 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2344031  
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วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.49 น. 

ประธานกกต.ช้ีเลือกตั้งท้องถ่ิน เป็นรากฐานส าคัญการปกครองระบอบปชต. 

 
ประธานกกต.ชี้เลือกตั้งท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญการปกครองระบอบปชต. "วุฒิสาร"แนะตั้งโจทย์หลัง

เลือกตั้งต้อไม่แตกแยก ชี้แข่งขันรุนแรง "รองเลขาฯกกต."แจงต้องท าตามกฎหมายแม้บางครั้งขัดความรู้สึก
ประชาชน 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมให้
ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน ท าหน้าที่การบริหารตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ จึงถือว่าเป็น
รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการปกครอง และการบริหารท้องถ่ิน และตระหนักถึงความรับผิดชอบความหวงแหนท้องถ่ินของตัวเองอันจะ
น าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถ่ินจึงส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการเลือกตั้งระดับประเทศ เพราะหากประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ินเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง 

หลังจากนั้นมีการเสวนา เรื่อง "มุมมองการเลือกตั้งท้องถ่ินกับภารกิจ กกต." โดย นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือรากฐานประชาธิปไตย เป็นรากฐานให้ประชาชนมีอ านาจ
อย่างแท้จริง ในการเลือกคนมาเป็นตัวแทน เพราะหลักการการปกครองท้องถ่ินคือการดูแลตัวเอง ทั้งนี้ ความส าคัญของ
การเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้มาบริหาร  โดยการเลือกตั้งท้องถ่ินควรมี
เป้าหมาย 3 ข้ัน คือ 1.คนใช้สิทธิเยอะ บัตรเสียน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนต่ืนตัว และเข้าใจระบบเลือกตั้ง 2.การเลือกตั้ง
ที่มีเสรีภาพและยุติธรรม ได้คนที่เหมาะสม ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆ ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และ 3.หลังการ
เลือกตั้งแล้วประชาชนไม่แตกแยกกัน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินแตกต่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ เพราะประชาชนมีความ
ใกล้ชิดกัน การเลือกตั้งที่ดีหลังการเลือกตั้งประชาชนต้องไม่แตกแยก หรือเป็นศัตรูถาวรกัน ซึ่งจะเป็นความอ่อนแอของ
ระบอบประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นสิ่งส าคัญเพราะบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นคนใน
ท้องถ่ินและมีบทบาทหน้าที่ท างานเพื่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติที่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากผลงานและสิ่งที่จะท าให้ท้องถ่ินในอนาคตที่เรียกว่าการเมืองเชิงนโยบาย ซึ่งสามารถจบัตอ้ง
ตรวจ สอบการท างานได้ ถือเป็นการเมืองเชิงนโยบายท้องถ่ิน ซึ่งเป็นบทเรียนส าคัญของประชาธิปไตย ที่ประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจและร่วมตรวจสอบ 

"เช่ือว่าเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง เพราะว่างเว้นมานาน และการแข่งขันรุนแรงอาจไม่ใช่การ
หาคะแนนอย่างเดียว แต่รวมถึงการแข่งขันเชิงนโยบาย ที่จะต้องตรวจสอบว่านโยบายท าได้จริง หรือเป็นนโยบายขาย
ฝัน และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่" นายวุฒิสาร กล่าว 
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นอกจากนั้น นายวุฒิสาร ยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินถือเป็น
กฎหมายที่ล้าหลัง เพราะมีการก าหนดว่าต้องมีคนเข้าช่ือ 1 แสนคน ซึ่งมากกว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งเสีย
อีก ดังนั้น ควรลดจ านวนสัดส่วนลง นอกจากนั้น กฎหมายการเข้าช่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ก าหนดว่าต้องมีผู้
ออกมาใช้สิทธิถอดถอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีการถอดถอน 14 ครั้ง ส าเร็จแค่ 4 ครั้ง 
ส่วนที่ไม่ส าเร็จเพราะมีผู้มีถอดถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งของทุกเขต แต่หากเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดการ
ถอดถอนให้ผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของเขตนั้นๆ ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของทุกเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ 
ทั้งนี้ เช่ือว่าหากท าให้ง่ายข้ึนประชาชนจะมีอ านาจมากขึ้น ส่วนสื่อมวลชนท าบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการท าหน้าที่
เป็นหมาเฝ้าบ้าน ที่เห่าในเรื่องที่จ าเป็น ไม่ใช่เป็นหมาปากเปราะ เพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง และควร
จะต้องเป็นตะเกียงที่น าทางประชาชนไปในทางที่ถูกต้อง 

ด้าน นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.กล่าวว่า กกต.รับภาระกับการแข่งข้ันทางการเมือง ทั้งนักการเมืองที่อาจ
กลายมาเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ผู้สนับสนุนที่มีอยู่จ านวนมากและสื่อมวลชนที่มีอ านาจช้ีน า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ไม่ใช่หวังแต่ กกต.7 คน เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่คน
แข่งขันหวังจากการแข่งขันคือความเป็นธรรมของกติกา ซึ่ง กกต.เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องท าตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่เหนือ
กฎหมายหรือมีอ านาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ แม้กฎหมายบางอย่างอาจจะขัดกับความรู้สึกประชาชน ส่วนกรณีที่มี
การวิพากษ์วิจารณ์ กกต.หากเป็นความเห็นก็ถือเป็นสิทธิ ซึ่ง กกต.จะตอบโต้เรื่องที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยจะยึด
กฎหมายเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งไทยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุกเวลาต้ังแต่พิมพ์บัตรเลือกตั้งแล้ว 
ทั้งนี้ การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.คนเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องเลือกคนที่ดี เพื่อให้ผลการเลือกตั้งที่ดี 
กติกาการเลือกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กกต.ต้องท าตามกฎหมาย หากกติกาดีทุกคนยอมรับ ก็แข่งขันกัน ใครแพ้ใคร
ชนะอยู่ที่ผลงาน ศักยภาพ และนโยบายของแต่ละคน แต่ยืนยันว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต. 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517626 
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เผยแพร่: 11 ก.ย. 2563 14:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

กกต.ชูเลือกตั้งท้องถ่ินรากฐาน ปชต. “วุฒิสาร” เช่ือแข่งรุนแรง แนะตั้งโจทย์ไม่แตกแยก 

 
ปธ.กกต.จัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ระบุเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานส าคัญการ

ปกครองระบอบ ปชต. เลขาฯ ส.พระปกเกล้า เชื่อแข่งขันรุนแรง แนะตั้งโจทย์หลังเลือกต้ังต้องไม่แตกแยก 
วันนี้ (11 ก.ย.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้ง

ท้องถ่ิน โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่ามี
ความใกล้ชิดกับประชาชน ท าหน้าที่การบริหารตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ จึงถือว่าเป็นรากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการปกครอง 
และการบริหารท้องถ่ิน และตระหนักถึงความรับผิดชอบความหวงแหนท้องถ่ินของตัวเอง อันจะน าไปสู่ความเลื่อมใส
ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถ่ินจึงส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้ง
ระดับประเทศ หากประชาธิปไตยในระดับท้องถ่ินเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง 

จากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “มุมมองการเลือกตั้งท้องถ่ินกับภารกิจ กกต.” โดยนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือรากฐานประชาธิปไตย เป็นรากฐานให้ประชาชนมีอ านาจ
อย่างแท้จริงในการเลือกคนมาเป็นตัวแทน เพราะหลักการการปกครองท้องถ่ินคือการดูแลตัวเอง ทั้งนี้ ความส าคัญของ
การเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้มาบริหาร ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินควรมี
เป้าหมาย 3 ข้ัน คือ 1. คนใช้สิทธิเยอะ บัตรเสียน้อย แสดงให้เห็นว่าคนต่ืนตัว และเข้าใจระบบเลือกตั้ง 2. การเลือกตั้ง
ที่มีเสรีภาพและยุติธรรม ได้คนที่เหมาะสม ตรงต่อเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆ ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และ 3. หลัง
การเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่แตกแยกกัน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินแตกต่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ เพราะประชาชนมี
ความใกล้ชิดกัน การเลือกตั้งที่ดีหลังการเลือกตั้งประชาชนต้องไม่แตกแยก หรือเป็นศัตรูถาวรกัน ซึ่งจะเป็นความ
อ่อนแอของระบอบประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถ่ินในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญเพราะบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นคนใน
ท้องถ่ินมีบทบาทหน้าที่ท างานเพื่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจะพิจารณาจากผลงานและสิ่งที่จะท าให้ท้องถ่ินในอนาคตเรียกว่าการเมืองเชิงนโยบาย สามารถจับต้อง 
ตรวจสอบการท างานได้ ถือเป็นการเมืองเชิงนโยบายท้องถ่ิน ซึ่งเป็นบทเรียนส าคัญของประชาธิปไตย ที่ประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจและร่วมตรวจสอบ 

“เช่ือว่าเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง เพราะว่างเว้นมานาน ซึ่งอาจไม่ใช่การหาคะแนนอย่าง
เดียว แต่รวมถึงการแข่งขันเชิงนโยบายที่จะต้องตรวจสอบว่านโยบายท าได้จริง หรือเป็นนโยบายขายฝัน และอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่” 
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นอกจากนั้น นายวุฒิสารยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน
เนื่องจากล้าหลัง เพราะมีการก าหนดว่าต้องมีคนเข้าช่ือ 1 แสนคน ซึ่งมากกว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งเสีย
อีก จึงควรลดจ านวนสัดส่วนลง รวมถึงกฎหมายการเข้าช่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ก าหนดว่าต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ
ถอดถอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีการถอดถอน 14 ครั้ง ส าเร็จแค่ 4 ครั้ง ส่วนที่ไม่ส าเร็จ
เพราะมีผู้ถอดถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ทั้งนี้หากเป็นผู้บริหารก็ต้องเกนิกึง่หนึง่
ของทุกเขต หากเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดการถอดถอนให้ผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของเขตน้ันๆ 
ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของทุกเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ ทั้งนี้เช่ือว่าหากท าให้ง่ายข้ึนประชาชนจะมีอ านาจ
มากขึ้น ส่วนสื่อมวลชนท าบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการท าหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้าน ที่เห่าในเรื่องที่จ าเป็น ไม่ใช่เป็นหมา
ปากเปราะ เพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง และควรจะต้องเป็นตะเกียงที่น าทางประชาชนไปในทางที่
ถูกต้อง 

ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.กล่าวว่า กกต.รับภาระกับการแข่งข้ันทางการเมือง ทั้งนักการเมืองที่
อาจกลายมาเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ผู้สนับสนุนที่มีอยู่จ านวนมาก และสื่อมวลชนที่มีอ านาจช้ีน า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย 
ทั้งนี้การเลือกตั้งที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ไม่ใช่หวังแต่ กกต.7 คนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่คนแข่งขัน
หวังจากการแข่งขันคือความเป็นธรรมของกติกา ซึ่ง กกต.เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องท าตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่เหนือ
กฎหมายหรือมีอ านาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ แม้กฎหมายบางอย่างอาจจะขัดกับความรู้สึกประชาชน ส่วนกรณีที่ มี
การวิพากษ์วิจารณ์ กกต. หากเป็นความเห็นก็ถือเป็นสิทธิซึ่ง กกต.จะตอบโต้เรื่องที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยจะยึด
กฎหมายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งไทยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุกเวลาต้ังแต่พิมพ์บัตร
เลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.คนเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องเลือกคนที่ดี เพื่อให้ผล
การเลือกตั้งที่ดี กติกาการเลือกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กกต.ต้องท าตามกฎหมาย หากกติกาดีทุกคนยอมรับ ก็แข่งขัน
กัน ใครแพ้ใครชนะอยู่ที่ผลงาน ศักยภาพ และนโยบายของแต่ละคน แต่ยืนยันว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต. 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000093180 
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ยก 3 เป้าหมาย 'เลือกตั้งท้องถ่ิน' ใช้สิทธิ-เสรีภาพ-ไม่แตกแยก 

 
ปธ.กกต.ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญ ปชต. "วุฒิสาร" เชื่อแข่งขันรุนแรง แนะตั้งโจทย์หลังเลือกต้ัง

ต้องไม่แตกแยก  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน โดยนายอิทธิ

พร บุญประคองประธาน กกต. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน ท า
หน้าที่การบริหารตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้จึงถือว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะท าให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารท้องถ่ิน รวมถึงตระหนักถึงความ
รับผิดชอบความหวงแหนท้องถ่ินของตัวเองอันจะน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ที่สุด ดังน้ันการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งระดับประเทศ หากประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
เข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง  
 จากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “มุมมองการเลือกตั้งท้องถิ่นกับภารกิจ กกต.” โดยนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบนั
พระปกเกล้า กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือรากฐานประชาธิปไตย เป็นรากฐานให้ประชาชนมีอ านาจอย่าง
แท้จริง ในการเลือกคนมาเป็นตัวแทน เพราะหลักการการปกครองท้องถ่ินคือการดูแลตัวเอง ทั้งนี้ ความส าคัญของการ
เลือกตั้งท้องถ่ินเป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้มาบริหาร  ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินควรมี
เป้าหมาย 3 ข้ัน ประกอบด้วย 1.คนใช้สิทธิเยอะ บัตรเสียน้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนตื่นตัว และเข้าใจระบบเลือกตั้ง 2.การ
เลือกตั้งท่ีมีเสรีภาพและยุติธรรม ได้คนท่ีเหมาะสม ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆ ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และ 3.
หลังการเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่แตกแยกกัน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินแตกต่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ เพราะประชาชนมี
ความใกล้ชิดกัน การเลือกตั้งที่ดีหลังการเลือกตั้งประชาชนต้องไม่แตกแยก หรือเป็นศัตรูถาวรกันซึ่งจะเป็นความอ่อนแอของ
ระบอบประชาธิปไตย 

นายวุฒิสาร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นสิ่งส าคัญเพราะบุคคลที่จะลงสมัครรับ
เลือกตั้งต้องเป็นคนในท้องถ่ิน มีบทบาทหน้าที่ท างานเพื่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินต่างจากการเลือกตั้ง
ระดับชาติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากผลงาน โดยสิ่งที่จะท าให้ท้องถ่ินในอนาคตเรียกว่าการเมืองเชิงนโยบาย   สามารถ
จับต้อง ตรวจสอบการท างานได้ ถือเป็นการเมืองเชิงนโยบายท้องถ่ิน ซึ่งเป็นบทเรียนส าคัญของประชาธิปไตย ที่ประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจและร่วมตรวจสอบ 

“เช่ือว่าเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง เพราะว่างเว้นมานาน ซึ่งอาจไม่ใช่การหาคะแนนอย่าง
เดียว แต่รวมถึงการแข่งขันเชิงนโยบาย ที่จะต้องตรวจสอบว่านโยบายท าได้จริง หรือเป็นนโยบายขายฝัน และอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่”นายวุฒิสาร กล่าว 
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 นอกจากนี้นายวุฒิสาร ยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน เนือ่งจากลา้
หลัง เพราะมีการก าหนดว่าต้องมีคนเข้าช่ือ 1 แสนคน ซึ่งมากกว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งเสียอีก จึงควรลด
จ านวนสัดส่วนลง รวมถึงกฎหมายการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ท่ีก าหนดว่าต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิถอดถอนไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีการถอดถอน 14 ครั้ง ส าเร็จแค่ 4 ครั้ง ส่วนที่ไม่ส าเร็จเพราะมีผู้ถอด
ถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารต้องเกินกึ่งหนึ่งของทุกเขต หาก
เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดการถอดถอนให้ผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของเขตน้ันๆ ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของทุก
เขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ  

"ผมเช่ือว่าหากท าให้ง่ายข้ึนประชาชนจะมีอ านาจมากข้ึน ส่วนสื่อมวลชนท าบทบาทหนา้ทีข่องตวัเองในการท าหนา้ที่
เป็นหมาเฝ้าบ้านที่เห่าในเรื่องที่จ าเป็น ไม่ใช่เป็นหมาปากเปราะ เพราะจะกลายเป็นเครื่องมอืของนกัการเมอืง และควรจะตอ้ง
เป็นตะเกียงที่น าทางประชาชนไปในทางที่ถูกต้อง"นายวุฒิสาร กล่าว 

ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต.รับภาระกับการแข่งข้ันทางการเมือง ทั้งนักการเมืองที่อาจ
กลายมาเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ผู้สนับสนุนที่มีอยู่จ านวนมาก และสื่อมวลชนที่มีอ านาจช้ีน า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งนี ้การ
เลือกตั้งที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ไม่ใช่หวังแต ่กกต. 7 คนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่คนแข่งขันหวังจากการ
แข่งขันคือความเป็นธรรมของกติกา ซึ่งกกต.เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องท าตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายหรือมีอ านาจ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายได ้แม้กฎหมายบางอย่างอาจจะขัดกับความรู้สึกประชาชน  

"ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ กกต. หากเป็นความเห็นก็ถือเป็นสิทธิ ซึ่ง กกต.จะตอบโต้เรื่องที่เป็นข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง โดยจะยึดกฎหมายเป็นหลัก ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งไทยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุกเวลาตั้งแต่พิมพ์บัตร
เลือกตั้งแล้ว แต่การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.คนเดียว เพราะเป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องเลือกคนที่ดี เพื่อให้ผลการ
เลือกตั้งที่ดี กติกาการเลือกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กกต.ต้องท าตามกฎหมาย หากกติกาดีทุกคนยอมรับ ก็แข่งขันกัน ใคร
แพ้ใครชนะอยู่ที่ผลงาน ศักยภาพ และนโยบายของแต่ละคน แต่ยืนยันว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต."นายแสวง กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/covid-
19/15674?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral 

  

https://www.nationweekend.com/content/covid-19/15674?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationweekend.com/content/covid-19/15674?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral
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สยามรัฐออนไลน์ 11 กันยายน 2563 14:15 น.  

"วุฒิสาร"แนะหลังลต.ท้องถ่ิน ต้องไม่แตกแยก เป็นศัตรูกันถาวร "รองเลขาฯกกต."ย้ ายึด
กฎหมายเป็นหลัก 

 
"วุฒิสาร" แนะตั้งโจทย์หลังเลือกตั้งต้องไม่แตกแยก ชี้แข่งขันรุนแรง "รองเลขา กกต." แจงต้องท าตาม

กฏหมายแม้บางครั้งขัดความรู้สึก ปชช. 
วันที่ 11 ก.ย. 63 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมให้ความรู้

สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน ซึ่งมีการเสวนาเรื่อง “มุมมองการเลือกตั้งท้องถ่ินกับภารกิจ กกต.” โดยนายวุฒิสาร 
ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือรากฐานประชาธิปไตย เป็นรากฐานให้
ประชาชนมีอ านาจอย่างแท้จริง ในการเลือกคนมาเป็นตัวแทน เพราะหลักการการปกครองท้องถ่ินคือการดูแลตัวเอง  

ทั้งนี้ความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้มาบริหาร 
โดยการเลือกตั้งท้องถ่ินควรมีเป้าหมาย 3 ข้ัน คือ 1.คนใช้สิทธิเยอะ บัตรเสียน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนต่ืนตัว และเข้าใจ
ระบบเลือกตั้ง 2.การเลือกตั้งที่มีเสรีภาพและยุติธรรม ได้คนที่เหมาะสม ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจริงๆ ไม่มีการซื้อ
สิทธิขายเสียง และ 3.หลังการเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่แตกแยกกัน ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินแตกต่างกับการเลือกตั้ง
ระดับชาติ เพราะประชาชนมีความใกล้ชิดกัน 

การเลือกตั้งที่ดีหลังการเลือกตั้งประชาชนต้องไม่แตกแยก หรือเป็นศัตรูถาวรกัน ซึ่งจะเป็นความอ่อนแอของ
ระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นสิ่งส าคัญเพราะบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
ต้องเป็นคนในท้องถ่ินและมีบทบาทหน้าที่ท างานเพื่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินต่างจากการเลือกตั้ง
ระดับชาติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากผลงานและสิ่งที่จะท าให้ท้องถ่ินในอนาคตที่เรียกว่าการเมืองเชิงนโยบาย ซึ่ง
สามารถจับต้องตรวจ สอบการท างานได้ ถือเป็นการเมืองเชิงนโยบายท้องถ่ิน ซึ่งเป็นบทเรียนส าคัญของประชาธิปไตย ที่
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจและร่วมตรวจสอบ 

“เช่ือว่าเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง เพราะว่างเว้นมานาน และการแข่งขันรุนแรงอาจไม่ใช่
การหาคะแนนอย่างเดียว แต่รวมถึงการแข่งขันเชิงนโยบาย ที่จะต้องตรวจสอบว่านโยบายท าได้จริง หรือเป็นนโยบาย
ขายฝัน และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่”นายวุฒิสาร กล่าว 

นอกจากนั้น นายวุฒิสาร ยังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินถือ
เป็นกฎหมายที่ล้าหลัง เพราะมีการก าหนดว่าต้องมีคนเข้าช่ือ 1 แสนคน ซึ่งมากกว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้ง
เสียอีก ดังนั้นควรลดจ านวนสัดส่วนลง นอกจากนั้นกฎหมายการเข้าช่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ก าหนดว่าต้องมีผู้
ออกมาใช้สิทธิถอดถอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีการถอดถอน 14 ครั้ง ส าเร็จแค่ 4 ครั้ง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200911/c4c8b11f19f8cd3b1c51111b14b782d636c3a511b62d7a3a0b235deda2a5d7eb.jpg?itok=-hVExbB0
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ส่วนที่ไม่ส าเร็จเพราะมีผู้มีถอดถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ทั้งนี้หากเป็นผุ้บรหิาร
ก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งของทุกเขต แต่หากเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดการถอดถอนให้ผู้มาใช้สิทธิเกิน
กึ่งหนึ่งของเขตน้ันๆ ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของทุกเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ  

ทั้งนี้เช่ือว่าหากท าให้ง่ายข้ึนประชาชนจะมีอ านาจมากขึ้น ส่วนสื่อมวลชนท าบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการท า
หน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้าน ที่เห่าในเรื่องที่จ าเป็น ไม่ใช่เป็นหมาปากเปราะ เพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง 
และควรจะต้องเป็นตะเกียงที่น าทางประชาชนไปในทางที่ถูกต้อง 

ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต.รับภาระกับการแข่งข้ันทางการเมือง ทั้งนักการเมืองที่
อาจกลายมาเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ผู้สนับสนุนที่มีอยู่จ านวนมาก และสื่อมวลชนที่มีอ านาจช้ีน า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย 
ทั้งนี้การเลือกตั้งที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ไม่ใช่หวังแต่ กกต. 7 คนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่คนแข่งขัน
หวังจากการแข่งขันคือความเป็นธรรมของกติกา ซึ่งกกต.เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องท าตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่เหนือ
กฎหมายหรือมีอ านาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ แม้กฎหมายบางอย่างอาจจะขัดกับความรู้สึกประชาชน  

ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กกต. หากเป็นความเห็นก็ถือเป็นสิทธิ ซึ่ง กกต.จะตอบโต้เรื่องที่เป็นข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง โดยจะยึดกฎหมายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งไทยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุก
เวลาต้ังแต่พิมพ์บัตรเลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.คนเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องเลือก
คนที่ดี เพื่อให้ผลการเลือกตั้งที่ดี กติกาการเลือกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กกต.ต้องท าตามกฎหมาย หากกติกาดีทุกคน
ยอมรับ ก็แข่งขันกัน ใครแพ้ใครชนะอยู่ที่ผลงาน ศักยภาพ และนโยบายของแต่ละคน แต่ยืนยันว่าจะได้รับความเป็น
ธรรมจาก กกต. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181603 
  

https://siamrath.co.th/n/181603
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11 กันยายน 2563 2:35 pm  

วุฒิสารช้ีเลือกตั้งท้องถ่ินต้องมี 3 เป้าหมาย 

 
กรุงเทพฯ 11 ก.ย.- “วุฒิสาร” ชี้เลือกตั้งท้องถิ่นต้องมี 3 เป้าหมาย คนใช้สิทธิมาก เลือกต้ังยุติธรรม หลัง

เลือกต้ังต้องไม่แตกแยก เชื่อแข่งขันรุนแรง หลังว่างเว้นมานาน ด้าน รองเลขา กกต.แจงต้องท าตามกฏหมายแม้
บางครั้งขัดความรู้สึกประชาขน 
 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการ
เลือกตั้งท้องถ่ิน จัดเสวนาเรื่อง “มุมมองการเลือกตั้งท้องถ่ินกับภารกิจ กกต.” โดยนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือรากฐานประชาธิปไตย เป็นรากฐานให้ประชาชนมีอ านาจ
อย่างแท้จริง ในการเลือกคนมาเป็นตัวแทน เพราะหลักการการปกครองท้องถ่ินคือการดูแลตัวเอง ทั้งนี้ความส าคัญของ
การเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นการคืนอ านาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้มาบริหาร  

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถ่ินควรมีเป้าหมาย 3 ข้ัน คือ 1.คนใช้สิทธิเยอะ บัตร
เสียน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนต่ืนตัว และเข้าใจระบบเลือกตั้ง 2.การเลือกตั้งที่มีเสรีภาพและยุติธรรม ได้คนที่เหมาะสม 
ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจริง ๆ ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และ 3.หลังการเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่แตกแยกกัน การ
เลือกตั้งท้องถ่ินแตกต่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ เพราะประชาชนมีความใกล้ชิดกัน การเลือกตั้งที่ดีหลังการเลือกตั้ง
ประชาชนต้องไม่แตกแยก หรือเป็นศัตรูถาวรกัน ซึ่งจะเป็นความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตย 
 นายวุฒิสาร กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นสิ่งส าคัญเพราะบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็น
คนในท้องถ่ินและมีบทบาทหน้าที่ท างานเพื่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งท้องถ่ินต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติ 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากผลงานและสิ่งที่จะท าให้ท้องถ่ินในอนาคตที่เรียกว่าการเมืองเชิงนโยบาย สามารถจับ
ต้อง ตรวจสอบการท างานได้ ถือเป็นการเมืองเชิงนโยบายท้องถ่ิน ซึ่งเป็นบทเรียนส าคัญของประชาธิปไตย ที่ประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจและร่วมตรวจสอบ  

“เช่ือว่าเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรง เพราะว่างเว้นมานาน และการแข่งขันรุนแรงอาจไม่ใช่
การหาคะแนนอย่างเดียว แต่รวมถึงการแข่งขันเชิงนโยบาย ที่จะต้องตรวจสอบว่านโยบายท าได้จริง หรือเป็นนโยบาย
ขายฝัน และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่”นายวุฒิสารกล่าว  

นายวุฒิสาร กล่าวว่า ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน ถือเป็นกฎหมาย
ที่ล้าหลัง เพราะมีการก าหนดว่าต้องมีคนเข้าช่ือ 1 แสนคน ซึ่งมากกว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งเสียอีก ดังนั้น
ควรลดจ านวนสัดส่วนลง นอกจากนั้นกฎหมายการเข้าช่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ก าหนดว่าต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ
ถอดถอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมีการถอดถอน 14 ครั้ง ส าเร็จแค่ 4 ครั้ง ส่วนที่ไม่ส าเร็จ
เพราะมีผู้ถอดถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน หากเป็นผู้บริหารก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งของ
ทุกเขต แต่หากเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรก าหนดการถอดถอนให้ผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของเขตนั้น ๆ 
ไม่ใช่กึ่งหนึ่งของทุกเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ๆ หากท าให้ง่ายข้ึนประชาชนจะมีอ านาจมากข้ึน 
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ส่วนสื่อมวลชนท าบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการท าหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้าน ที่ เห่าในเรื่องที่จ าเป็น ไม่ใช่เป็นหมา
ปากเปราะ เพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมือง และควรจะต้องเป็นตะเกียงที่น าทางประชาชนไปในทางที่
ถูกต้อง 
 ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กกต.รับภาระกับการแข่งขัน
ทางการเมือง ทั้งนักการเมืองที่อาจกลายมาเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ผู้สนับสนุนที่มีอยู่จ านวนมาก และสื่อมวลชนทีม่ี
อ านาจช้ีน า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย การเลือกตั้งที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ไม่ใช่หวังแต่ กกต. 7 คนเพียงอย่าง
เดียว แต่สิ่งที่คนแข่งขันหวังจากการแข่งขันคือความเป็นธรรมของกติกา ซึ่งกกต.เวลามีการเลือกตั้งก็ต้องท าตาม
กฎหมาย ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายหรือมีอ านาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ แม้กฎหมายบางอย่างอาจจะขัดกับความรู้สึก
ประชาชน ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ กกต. หากเป็นความเห็นก็ถือเป็นสิทธิ กกต.จะตอบเรื่องที่เป็นข้อมูลที่ ไม่
ถูกต้อง โดยจะยึดกฎหมายเป็นหลัก  

รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ระบบการเลือกตั้งไทยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว ตรวจสอบได้ทุกเวลาต้ังแต่พิมพ์บัตร
เลือกตั้ง การเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของ กกต.คนเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องเลือกคนที่ดี เพื่อให้ผลการเลือกตั้ง
ที่ดี กติกาการเลือกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กกต.ต้องท าตามกฎหมาย หากกติกาดีทุกคนยอมรับ ก็แข่งขันกัน ใครแพ้
ใครชนะอยู่ที่ผลงาน ศักยภาพ และนโยบายของแต่ละคน แต่ยืนยันว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก กกต..-ส านักข่าวไทย  
 
 
 อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-535387 
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วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.29 น. 

"วุฒิสาร"ช้ีการแก้รธน.มีกรอบเวลาชัดเจน แนะเปิดพื้นท่ีคุยกันหาทางออก 

 
"วุฒิสาร"ชี้การแก้รธน.มีกรอบเวลาชัดเจน แนะเปิดพ้ืนท่ีคุยกันหาทางออก เตือนเห็นต่างได้แนะใช้สติป้องกัน

ความรุนแรง 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึง

สถานการณ์การชุมนุมและข้อเรียกร้องที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า การเรียกร้องและการชุมนุมโดยสงบ และไม่ไปข้ามเส้น
กฎหมายในเรื่องที่สามารถท าได้ เป็นสิทธิของนักศึกษาและเยาวชนทุกคนที่มีความรักชาติ เส้นขอบเขตนี้เป็นเรื่องปกติ
ของการท างาน แต่สิ่งส าคัญต้องพึ่งระวังไม่ให้เกิดการกระทบความเห็นทางความคิดที่รุนแรง และน าไปสู่ความขัดแย้ง
ครั้งใหม่ คิดว่าตรงนี้ทุกฝ่ายต้องมีความระมัดระวัง เช่ือว่ารัฐบาลก็มีความระมัดระวังในการก าหนดท่าที และการตอบโต้
กลับผู้ชุมนุม 

ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีความเห็นที่แตกต่างก็มีขบวนการของการเคลื่อนไหว คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ความคิดเห็นมี
ความแตกต่างออกเป็น 2 ข้ัว แต่หลายเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้องตนคิดว่าสามารถคลี่คลายได้ในกลไกรัฐสภา ซึ่งเห็นได้จาก
การประชุมสภาในส่วนของกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ ละแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ได้มีการรายงานผลการศึกษาก็มีข้อความเห็นและมีสมาชิกอภิปรายจ านวนมากร่วมทั้งมีการยื่น
ญัตติของพรรคการเมือง และมีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 23 - 24 ก.ย.นี ้

ตนคิดว่าทิศทางการเปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณาการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องหนึ่งของข้อเรียกร้อง จึงถูกหยิบ
ยกข้ึนบนโต๊ะ และมีการหารือกัน คิดว่าสิ่งนี้สามารถคลี่คลายได้ในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่เรื่องอื่นๆ ที่มีการเรียกร้อง
เพิ่มเติม เช่น การให้นายกรัฐมนตรีลาออก คิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตยก็เห็นพ้องต้องกันอยู่ว่าไม่เห็นด้วย
กับการปฏิวัติรัฐประหาร หวังว่าทุกฝ่ายมีความพยายามที่ใช้สติในการควบคุมการท างานที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงข้ึนใน
สังคมนี้ คิดว่าสังคมมีบทเรียนเรื่องความรุนแรงมาพอสมควรแล้ว 

เมื่อถามว่า การเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์ผู้ชุมนุม เพราะต้องใช้เวลานานใน
การแก้ไขรัญธรรมนูญ นายวุฒิสาร กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลไกของรัฐธรรมนูญมี กรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน การแก้มาตรา 256 คือวิธีแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในหมวด 15 ทุกคนก็ทราบดีว่ากลไก คือ จ าเป็นต้องมี
การท าประชามติ ซึ่งกระบวนการท าประชามติก็ต้องใช้เวลาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้วันนี้หรือพรุ่งนี้เสร็จ เพราะกลไกถูก
ก าหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกติกาน้ีได้ แต่ถ้าแก้รายมาตราที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมวด 1 หมวด 2 
หรือหมวด 15 สามารถแก้ได้เลยโดยรัฐสภา 

อย่างไรก็ตาม การแก้รัฐธรรมนูญทุกเรื่องมีผู้เล่นอยู่ 4กลุ่มคือ ประชาชนพรรคการเมือง รัฐบาล และส.ว. ฉะนั้น
ประเด็นที่จะให้เห็นพ้องต้องกันจึงมีกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นส าคัญ คิดว่ากลไกส าคัญของความเห็นที่แตกต่างทางออกของ
ประชาธิปไตยคือ การมีพื้นที่ให้พูดคุยและหาทางออกร่วมกันว่า ตกลงอะไรที่ได้ทันทีในระยะสั้น และอะไรที่ต้องรอใน
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ระยะยาว ทั้งนี้ความต้องการทั้งหมดน้ีไม่สามารถที่จะบรรลุและท าได้ในทุกอย่างในเวลาอันสั้น เพราะทุกอย่างมีกลไก
และกติกาอยู่แล้ว 

เมื่อถามว่า กลไกการโหวตผ่านวาระแรกต้องมีเสียง ส.ว.84 เสียง ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าทาง ส.ว.จะเห็นด้วย 
อาจจะกลายเป็นจุดเดือดทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง นายวุฒิสาร กล่าวว่า การใช้ดุลยพินิจจะต้องน าสถานการณ์และ
บรรยากาศมาประกอบ เพราะความเห็นของประชาชนส าคัญมาก ถ้าผู้เล่นกลุ่มนี้สามารถมีข้อยุติเห็นตรงกันได้มากข้ึน ก็
จะมีส่วนส าคัญที่จะช่วยยึดโยงกับ ส.ว.ซึ่งเราต้องยอมรับ และเคารพดุลยพินิจของทุกคน และคิดว่า ส.ว.ก็เป็นผู้ใหญ่
เหมือนกันก็มีดุลยพินิจที่จะคิดเห็นกับบ้านเมืองด้วย ฉะนั้น การใช้ดุลยพินิจอย่างเพิ่งไปตัดสินว่าท าไม่ได้ ข้ึนอยู่กับ
ประเด็น ส.ว.เห็นว่ามีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่ฟังจากข่าวหลายคนก็มีการแสดงออกที่เห็นด้วยกับการแก้
บางประเด็นในรัฐธรรมนูญ 

ต่อข้อถามการเคลื่อนไหวนอกสภามีผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 , 2 หรือไม่ นายวุฒิสาร กล่าวว่า เรื่องนี้
ยอมรับว่ามีความกดดันต่อการแก้ไขหมวด 1 , 2 ในสภาเช่นกัน และในอดีตก็เคยมีการแก้ไขมาแล้ว ซึ่งใครก็มีสิทธิเสนอ
ได้ อย่างที่พูดอภิปรายในสภา แต่มันก็ท าไม่ง่าย เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องระมัดระวังเหมือนอย่างที่พูดกัน
ในสภา ซึ่งมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517614 
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11 กันยายน 2563 2:46 pm  

เลขาฯสถาบันพระปกเกล้าแนะ 4 กลุ่มหารือแก้รธน. 

 
กรุงเทพฯ 11 ก.ย.- “วุฒิสาร” ชี้การแก้รัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาชัดเจน แนะ 4 กลุ่มเปิดพ้ืนท่ีคุยกันหาทางออก 
เตือนเห็นต่างได้แต่ต้องใช้สติป้องความรุนแรง 

โรงแรมรามาการ์เด้น นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมและ
ข้อเรียกร้องที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การเรียกร้องและการชุมนุมโดยสงบ และไม่ไปข้ามเส้นกฎหมายในเรื่องที่สามารถ
ท าได้เป็นสิทธิของนักศึกษาและเยาวชนทุกคนที่มีความรักชาติ เส้นขอบเขตน้ีเป็นเรื่องปกติของการท างาน แต่สิ่งส าคัญ
ต้องพึ่งระวังไม่ให้เกิดการกระทบความเห็นทางความคิดที่รุนแรง และน าไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ คิดว่าตรงนี้ทุกฝ่าย
ต้องมีความระมัดระวัง เช่ือว่ารัฐบาลก็มีความระมัดระวังในการก าหนดท่าที และการตอบโต้กลับผู้ชุมนุม  

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า กลุ่มที่มีความเห็นที่แตกต่างก็มีขบวนการของการเคลื่อนไหว คิดว่าเป็น
สถานการณ์ที่ความคิดเห็นมีความแตกต่างออกเป็น 2 ข้ัว แต่หลายเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้อง ตนคิดว่าสามารถคลี่คลายได้
ในกลไกรัฐสภา ซึ่งเห็นได้จากการประชุมสภาในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนว
ทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่มีการรายงานผลการศึกษาก็มีข้อความเห็นและมีสมาชิกอภิปรายจ านวน
มาก รวมทั้งมีการยื่นญัตติของพรรคการเมือง และมีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 23-
24 ก.ย.นี้ ตนคิดว่าทิศทางการเปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณาการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องหนึ่งของข้อเรียกร้องจึงถูกหยบิ
ยกข้ึนบนโต๊ะ และมีการหารือกัน คิดว่าสิ่งนี้สามารถคลี่คลายได้ในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ  แต่เรื่องอื่น ๆ ที่มีการ
เรียกร้องเพิ่มเติม เช่น การให้นายกรัฐมนตรีลาออก คิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตยก็เห็นพ้องต้องกันอยู่ว่าไม่
เห็นด้วยกับการปฏิวัติ รัฐประหาร หวังว่าทุกฝ่ายมีความพยายามที่ใช้สติในการควบคุมการท างานที่จะไม่ให้เกิดความ
รุนแรงข้ึนในสังคมนี้ คิดว่าสังคมมีบทเรียนเรื่องความรุนแรงมาพอสมควรแล้ว 

เมื่อถามว่าการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์ผู้ชุมนุม เพราะต้องใช้เวลานานใน
การแก้ไขรัญธรรมนูญ นายวุฒิสาร กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลไกของรัฐธรรมนูญมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 
การแก้ มาตรา 256 คือวิธีแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในหมวด 15 ทุกคนก็ทราบดีว่ากลไกคือ จ าเป็นต้องมีการท าประชามติ 
ซึ่งกระบวนการท าประชามติก็ต้องใช้เวลา จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้วันนี้หรือพรุ่งนี้เสร็จ เพราะกลไกถูกก าหนดไว้แล้วใน
รัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกติกานี้ได้ แต่ถ้าแก้รายมาตราที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมวด1 หมวด 2 หรือหมวด 15 
สามารถแก้ได้เลยโดยรัฐสภา  

“การแก้รัฐธรรมนูญทุกเรื่องมีผู้เล่นอยู่ 4 กลุ่มคือ ประชาชน พรรคการเมือง รัฐบาล และส.ว. ฉะนั้นประเด็นที่
จะให้เห็นพ้องต้องกัน จึงมีกลุ่มคนเหล่านี้เป็นส าคัญ  คิดว่ากลไกส าคัญของความเห็นที่แตกต่างทางออกของ
ประชาธิปไตยคือ การมีพื้นที่ให้พูดคุยและหาทางออกร่วมกันว่า ตกลงอะไรที่ได้ทันทีในระยะสั้น และอะไรที่ต้องรอใน
ระยะยาว ทั้งนี้ความต้องการทั้งหมดนี้ไม่สามารถที่จะบรรลุและท าได้ในเวลาอันสั้น เพราะทุกอย่างมีกลไกและกติกาอยู่
แล้ว” นายวุฒิสาร กล่าว  
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ส่วนกลไกการโหวตผ่านวาระแรกต้องมีเสียงส.ว. 84 เสียง ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าทางส.ว.จะเห็นด้วยอาจจะ
กลายเป็นจุดเดือดทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง นายวุฒิสาร กล่าวว่า การใช้ดุลยพินิจจะต้องน าสถานการณ์และบรรยากาศ
มาประกอบ เพราะความเห็นของประชาชนส าคัญมาก ถ้าผู้เล่นกลุ่มนี้สามารถมีข้อยุติเห็นตรงกันได้มากขึ้นก็จะมีส่วน
ส าคัญที่จะช่วยยึดโยงกับ ส.ว. ซึ่งเราต้องยอมรับ และเคารพดุลยพินิจของทุกคน และคิดว่า ส.ว.ก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกัน 
ก็มีดุลยพินิจที่จะคิดเห็นกับบ้านเมืองด้วย ฉะนั้นการใช้ดุลยพินิจอย่างเพิ่งไปตัดสินว่าท าไม่ได้ ข้ึนอยู่กับประเด็น ส.ว.
เห็นว่ามีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่ฟังจากข่าวหลายคนก็มีการแสดงออกที่เห็นด้วยกับการแก้บางประเด็นใน
รัฐธรรมนูญ.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-535650  
  

https://tna.mcot.net/politics-535650
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11 กันยายน 2020 - 15:23 

“วุฒิสาร”ขอเยาวชนชุมนุมอย่างมีสติอยู่ในกรอบกม. 

 
"วุฒิสาร" ขอเยาวชนชุมนุมอย่างมีสติอยู่ในกรอบกฎหมาย เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรง ชี้แก้ รธน. เป็นสิ่งส าคัญทุก
ฝ่ายต้องเห็นพ้อง 

นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมและข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้
ชุมนุม ว่าการเรียกร้องและการชุมนุมโดยสงบและไม่ไปก้าวข้ามเส้นของกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ท าได้อยู่แล้วและเป็นสิทธิ
ของนักศึกษาและเยาวชนทุกคนที่มีหน้าที่ในการรักชาติแต่ต้องระวังเรื่องการด าเนินการไม่ให้กระทบความเหน็จนน าไปสู่
ความขัดแย้งใหม่ทุกฝ่ายต้องระวัง รวมถึงรัฐบาลด้วยในการตอบโต้กับผู้ชุมนุม  สถานการณ์วันนี้มีความเห็นที่แตก
ออกเป็น 2 ข้อ เรื่องของข้อเรียกร้องสามารถแก้ไขได้ในกลไกของสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งขณะนี้ก็มีแนวโน้มในการเปิด
ประชุมสภาในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งตนคิดว่าน่าจะคลี่คลายได้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็จะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วยกับการท าปฏิวัติรัฐประหาร จึงขอให้ใช้สติในการชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง 

ส่วนเรื่องกรอบเวลาน้ัน ต้องยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีกรอบเวลาที่ชัดเจน กลไกก็คือต้องท าประชามติ 
หากต้องแก้มาตรา 256 ซึ่งต้องใช้เวลาในการท างาน เป็นกลไกที่ถูกก าหนดไว้ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าจะแก้ราย
มาตราที่ไม่เกี่ยวกับหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 15 ก็สามารถแก้ได้เลยในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งความส าคัญในการแก้ไข
มีทั้งฝ่ายของประชาชนมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมถึง พรรคการเมือง และรัฐบาลที่มีความประสงค์ให้แก้ใน
ประเด็นใด อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่มีความส าคัญในการออกเสียงแก้ไขด้วยเช่นกัน  ซึ่งการเห็นพ้องของทั้ง 4 กลุ่มมี
ความส าคัญมาก ดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่ที่จะให้พูดคุยกัน แต่ทุกอย่างที่ต้องการจะไม่ได้มาในเวลาอันสั้น 

ส่วนความคิดเห็นของ ส.ว. นั้นจะเป็นจุดเดือดอีกครั้งในอนาคตหรือไม่ ตนมองว่า ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของแต่ละ
ฝ่าย แต่ต้องดูบรรยากาศและสถานการณ์ของประชาชนด้วย หากประชาชนเห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องจึงเป็นส่วนส าคัญ
ในการของการตัดสินใจของ ส.ว. เพื่อให้ ส.ว. เห็นความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนในการแก้ไข แต่ขณะนี้เห็นว่าปัจจุบัน 
ส.ว. ก็เห็นพ้องในการแก้ไขบางเรื่องในรัฐธรรมนูญแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_769202/  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_769202/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

34 

 

  
11 ก.ย. 63 16:18 

สถาบันพระปกเกล้าหนุนแก้ รธน.รายมาตรา เหตุชัดเจน-รวดเร็วกว่าตั้งส.ส.ร. 

 
นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  กล่าวว่าข้อเรียกร้องเกี่ยวการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า 

สามารถคลี่คลายได้ด้วยกลไกรัฐสภา ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้นมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ไม่สามารถให้แล้วเสร็จในเวลาที่รวดเร็วเพียง 1-2 วันตามที่มีข้อเรียกร้อง และต้อง
ยอมรับว่ากระแสสังคมมีผลกดดันต่อการตัดสินใจและท่าทีของพรรคการเมือง วุฒิสมาชิก และรัฐบาล 

“การแก้ไขเป็นรายมาตราจะมีความชัดเจนและรวดเร็วกว่าต้ัง ส.ส.ร.มาแก้ไขทั้งฉบับ เพราะไม่มีใครรู้ว่า ส.ส.ร.
จะไปเขียนอย่างไรบ้าง”  
นายวุฒิสาร กล่าว 

ส่วนข้อเรียกร้องอื่นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องใช้สติ เพราะบางเรื่องมีความละเอียดอ่อน ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ความขัดแย้ง และมีการใช้ความรุนแรงในสังคม การชุมนุมทางการเมืองโดยสงบตามกฎหมายสามารถด าเนินการได้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/2020/35814 
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ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.55 น.                      

"วุฒิสาร" แนะแก้รธน.ต้องท าตามกติกา-หาทางออกร่วมกัน 

 
           "วุฒิสาร" ช้ีการแก้รธน.มีกรอบเวลาชัดเจน แนะเปิดพื้นที่คุยกันหาทางออก เตือนเห็นต่างได้ แต่ต้องใช้สติ
ป้องกันความรุนแรง รับความเคลื่อนไหวนอกสภาอาจมีส่วนกดดันแก้ รธน.หมวด 1 หมวด 2                      
           เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึง
สถานการณ์การชุมนุมและข้อเรียกร้องที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การเรียกร้องและการชุมนุมโดยสงบ และไม่ไปข้ามเส้น
กฎหมายในเรื่องที่สามารถท าได้เป็นสิทธิของนักศึกษาและเยาวชนทุกคนที่มีความรักชาติ เส้นขอบเขตนี้เป็นเรื่องปกติ
ของการท างาน แต่สิ่งส าคัญต้องพึงระวังไม่ให้เกิดการกระทบความเห็นทางความคิดที่รุนแรง และน าไปสู่ความขัดแย้ง
ครั้งใหม่ คิดว่าตรงนี้ทุกฝ่ายต้องมีความระมัดระวัง เช่ือว่ารัฐบาลก็มีความระมัดระวังในการก าหนดท่าที และการตอบโต้
กลับผู้ชุมนุม ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีความเห็นที่แตกต่างก็มีขบวนการของการเคลื่อนไหว คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ความ
คิดเห็นมีความแตกต่างออกเป็น 2 ข้ัว แต่หลายเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้องตนคิดว่าสามารถคลี่คลายได้ในกลไกรัฐสภา ซึ่ง
เห็นได้จากการประชุมสภาในส่วนของกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ได้มีการรายงานผลการศึกษาก็มีข้อความเห็นและมีสมาชิกอภิปรายจ านวนมากร่วมทั้ง
มีการยื่นญัตติของพรรคการเมือง และมีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ ตน
คิดว่าทิศทางการเปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณาการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องหนึ่งของข้อเรียกร้องจึงถูกหยิบยกข้ึนบนโตะ๊ 
และมีการหารือกัน คิดว่าสิ่งนี้สามารถคลี่คลายได้ในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่เรื่องอื่นๆที่มีการเรียกร้องเพิ่มเติม เช่น 
การให้นายกฯลาออกคิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมประชาธิปไตยก็เห็นพ้องต้องกันอยู่ว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ
รัฐประหาร หวังว่าทุกฝ่ายจะมีความพยายามที่ใช้สติในการควบคุมการท างานที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงข้ึนในสังคมนี้ 
คิดว่าสังคมมีบทเรียนเรื่องความรุนแรงมาพอสมควรแล้ว 

เมื่อถามว่าการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์ผู้ชุมนุม เพราะต้องใช้เวลานานใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายวุฒิสาร กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลไกของรัฐธรรมนูญมีกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน การแก้มาตรา 256 คือวิธีแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในหมวด 15 ทุกคนก็ทราบดีว่ากลไกคือ จ าเป็นต้องมี
การท าประชามติ ซึ่งกระบวนการท าประชามติก็ต้องใช้เวลาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้วันนี้หรือพรุ่งนี้เสร็จ เพราะกลไกถูก
ก าหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกติกานี้ได้ แต่ถ้าแก้รายมาตราที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมวด 1 หมวด 2 
หรือหมวด 15 สามารถแก้ได้เลยโดยรัฐสภา อย่างไรก็ตามการแก้รัฐธรรมนูญทุกเรื่องมีผู้เล่นอยู่ 4 กลุ่มคือ ประชาชน 
พรรคการเมือง รัฐบาล และส.ว. ฉะนั้นประเด็นที่จะให้เห็นพ้องต้องกันจึงมีกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นส าคัญ คิดว่ากลไกส าคัญ
ของความเห็นที่แตกต่างทางออกของประชาธิปไตยคือ การมีพื้นที่ให้พูดคุยและหาทางออกร่วมกันว่า ตกลงอะไรที่ได้
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ทันทีในระยะสั้น และอะไรที่ต้องรอในระยะยาว ทั้งนี้ความต้องการทั้งหมดนี้ไม่สามารถที่จะบรรลุและท าได้ในทุกอย่าง
ในเวลาอันสั้น เพราะทุกอย่างมีกลไกและกติกาอยู่แล้ว 
  เมื่อถามว่ากลไกการโหวตผ่านวาระแรกต้องมีเสียงส.ว. 84 เสียง ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าทาง ส.ว.จะเห็นด้วย
อาจจะกลายเป็นจุดเดือดทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง นายวุฒิสาร กล่าวว่า การใช้ดุลพินิจจะต้องน าสถานการณ์และ
บรรยากาศมาประกอบ เพราะความเห็นของประชาชนส าคัญมาก ถ้าผู้เล่นกลุ่มนี้สามารถมีข้อยุติเห็นตรงกันได้มากข้ึนก็
จะมีส่วนส าคัญที่จะช่วยยึดโยงกับส.ว. ซึ่งเราต้องยอมรับ และเคารพดุลพินิจของทุกคน และคิดว่าส.ว.ก็เป็นผู้ใหญ่
เหมือนกันก็มีดุลพินิจที่จะคิดเห็นกับบ้านเมืองด้วย ฉะนั้นการใช้ดุลพินิจอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าท าไม่ได้ ข้ึนอยู่กับประเด็น
ส.ว.เห็นว่ามีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่ฟังจากข่าวหลายคนก็มีการแสดงออกที่เห็นด้วยกับการแก้บาง
ประเด็นในรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถามอีกว่าการเคลื่อนไหวนอกสภาจะเป็นการกดดันแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1 หมวด 2 หรือไม่ นายวุฒิสาร 
กล่าวว่า มีส่วนเหมือนกัน ซึ่งต้องระมัดระวังเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ก็ไม่ง่าย ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1 
หมวด 2 ในอดีตก็เคยแก้มาแล้ว เหมือนที่มีการอภิปรายในสภา ซึ่งเป็นการแก้ไขตามสภาพการณ์ตามยุคตามสมัย.                     
                                             
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794839   
  

https://www.dailynews.co.th/politics/794839
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สยามรัฐออนไลน์ 11 กันยายน 2563 14:51 น. 

"ส.ว.กลุ่มอิสระ" เผยขอฟังเหตุผลฝ่ายค้านยื่น 4 ญัตติแก้รธน. ค้านโละหน้าท่ีส.ว.เร่ือง
ปฏิรูป 

 
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม ส.ว.กลุ่มอิสระ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทีพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมอีก 4 ญัตติ ว่า ตนต้องขอพิจารณาในเหตุผลของแต่ละญัตติที่เสนอก่อนที่จะ
แสดงความเห็นใด ๆได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าแต่ละมาตรานั้นมีเหตุผลอะไรประกอบ ส่วนกรณีที่เนื้อหาของร่างแก้ไขที่
เกี่ยวกับส.ว. อาทิ การตัดอ านาจพิจารณาผลงานการปฏิรูป ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นหน้าที่ ส.ว. ต่อการเร่งรัด 
ติดตาม และเสนอแนะ ต่องานปฏิรูป นั้นตนมองว่ารัฐธรรมนูญสร้างเงื่อนไขให้ ส.ว.ต้องด าเนินการ เช่น ติดตามงาน
ปฏิรูป ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทที่ให้ลงมติเลือกบุคคลเป็นนายกฯเพื่อสานต่องานปฏิรูปให้ส าเร็จ ดังนั้นข้อเสนอที่
เกี่ยวกับส.ว.นั้นตนมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ส.ว.จะพิจารณาตัดหน้าที่ตัวเอง เหมือนกับ คนที่เป็นนายอ าเภอจะสนับสนุน
กฎหมายยกเลิกนายอ าเภอไม่ได้ ดังนั้นส.ว.ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ท าหน้าที่เพื่อประเทศ ต้องท าหน้าที่เพื่อบ้านเมือง 
ส่วนกระแสกดดันจากภายนอกนั้น เช่ือว่าไม่มีต่อการตัดสินใจ เพราะส.ว.ต้องเป็นหลักของบ้านเมือง 

"ผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อให้มีส.ส.ร. ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เพราะเป็น
กระบวนการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ใช่รื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และกลไกของส.ส.ร.ท า
ให้สิ้นเปลืองงบประมาณนับหมื่นล้านบาท และใช้เวลานาน กว่า 2-3 ปี อีกทั้งหาให้ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไร้
กรอบอาจท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งได้"ดิเรกฤทธ์ิ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181617 
  

https://siamrath.co.th/n/181617
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200911/1d38d64eb657c0b8972fdb5e2db553e725447e7762a9d289c79a173fb9c28d31.jpg?itok=7XX0RkwT
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 15:00 น.  

‘พีระศักดิ์’หนุนเขตเดียวเบอร์เดียว ยันส.ว.มีอิสระลงมติแก้รธน. 

 
 

เมื่อวันที่ 11กันยายน .0นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกส.ว.ในฐานะที่ปรึกษาคณะกมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา
(วิปวุฒิ) กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้าน 6 พรรคร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 4 ฉบับ ว่า สัปดาห์ก่อนที่จะมีการ
ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 23-24 กันยายน ทางวิปวุฒิ จะหารือกันเพื่อวางกรอบการท า
หน้าที่ เอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลเตรียมความพร้อมให้ส าหรับส.ว.ที่ไม่ได้มาทางสายนักกฎหมายหรือถนัดกฎหมายโดยตรง 
ได้ท าความเข้าใจ เป็นต้น โดยจะไม่มีการไปก าหนดว่า ส.ว. จะต้องลงมติไปในทิศทางไหน ในทางปฏิบัติทุกคนเป็นอิสระ 
ไม่มีใครบังคับใครได้ อย่างไรก็ตามส าหรับร่างแก้ไขของฝ่ายค้าน ได้ดูคร่าวๆเห็นว่า มีบางเรื่องที่คิดเป็นทางออกที่ดี เช่น 
ร่างในฉบับที่เกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งน าเเนวคิดของรัฐธรรมนูญปี40 มาใช้ คือเขตเดียวเบอร์เดียว บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ จะท าให้เป็นทางเลือกให้ชาวบ้านได้เลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบได้ อีกทางหนึ่งยังท าให้กกต.ค านวนคะเเนน
ได้ง่ายข้ึน อีกด้วย เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว แก้ปัญหาทั้งความสับสนของประชาชน ในการเข้าคูหาลงคะเเน
นเลือกตั้ง เพราะบางทีผู้สมัครที่ได้ใจคนในพื้นที่ ก็ไม่ได้สังกัดพรรคที่เขาอยากลงคะเเนนให้  นอกจากนี้ ยังสามารถจะ
แก้ปัญหาการนับคะเเนนของกกต.ที่ล่าช้าในบางกรณี จนถูกสังคมวิจารณ์เรื่องบัตรเขย่ง เพราะมีเงื่อนไขการค านวน 
คะเเนนส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ซับซ้อนมากเกินไป เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2344110  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2344110
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/12/16-e1480568928260.jpg
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11 ก.ย. 2563 - 15:12 น.  

ส.ว.โผล่อีก! ไม่เห็นด้วย แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไม่มีใครยอม ตัดหน้าที่ตัวเอง  

 
ส.ว.กลุ่มอิสระ ไม่เห็นด้วย ตั้ง ส.ส.ร. รื้อรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ สิ้นเปลืองงบประมาณ ซ้ าตัดอ านาจปฏิรูป ชี้ 

เหมือนให้ ส.ว.ตัดหน้าท่ีตัวเอง เชื่อ ม็อบไม่มีผลกดดัน 
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม ส.ว.กลุ่มอิสระ ให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นที่ส.ส.ฝ่ายค้านยื่นญัตติ

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภา 4 ญัตติ ว่า ตนเห็นด้วยกับกระบวนการที่ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าช่ือเสนอแก้ไข
ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ส่วนเนื้อหานั้นต้องขอพิจารณาในเหตุผลของแต่ละญัตติที่เสนอก่อนจะแสดงความเห็นใดๆ ได้ เนื่องจากไม่
ทราบว่าแต่ละมาตราน้ันมีเหตุผลอะไรประกอบ ส่วนกรณีที่เนื้อหาร่างแก้ไขที่เกี่ยวกับส.ว. อาทิ การตัดอ านาจพิจารณา
ผลงานการปฏิรูป ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นหน้าที่ส.ว. ต่อการเร่งรัด ติดตามและเสนอแนะต่องานปฏิรูปนั้น 

ตนมองว่ารัฐธรรมนูญสร้างเงื่อนไขให้ ส.ว.ต้องด าเนินการ เช่น ติดตามงานปฏิรูป ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทที่ให้
ลงมติเลือกบุคคลเป็นนายกฯ เพื่อสานต่องานปฏิรูปให้ส าเร็จ ดังนั้น ข้อเสนอที่เกี่ยวกับส.ว.นั้น ตนมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ 
ส.ว.จะพิจารณาตัดหน้าที่ตัวเอง 

เหมือนกับคนเป็นนายอ าเภอจะสนับสนุนกฎหมายยกเลิกนายอ าเภอไม่ได้ ดังนั้น ส.ว.ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้
ท าหน้าที่เพื่อประเทศ ต้องท าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อบ้านเมือง ส่วนกระแสกดดันจากภายนอกนั้น เช่ือว่าไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ เพราะส.ว.ต้องเป็นหลักของบ้านเมือง 

นายดิเรกฤทธ์ิ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวยืนยันในความเห็นที่ไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
เพื่อให้มีส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เพราะเป็นกระบวนการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติม
เท่านั้น ไม่ใช่รื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

นอกจากนั้นกลไกของส.ส.ร.ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณระดับหมื่นล้านบาท และใช้เวลานานกว่า 2-3 ปี อีกทั้ง
หากให้ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไร้กรอบ อาจท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งได้ 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794839  
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ไทยรัฐออนไลน์11 ก.ย. 2563 15:56 น. 

ส.ว. “พีระศักดิ์” หนุนเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว แก้ปัญหาบัตรเขย่ง 

 
“พีระศักดิ์” ยัน ส.ว. ทุกคนเป็นอิสระ ไม่บังคับโหวตร่างแก้รัฐธรรมนูญทิศทางไหน หนุนเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์
เดียว แก้ปัญหาบัตรเขย่งได้ 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้าน 6 พรรค ร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 4 ฉบับ ว่า 
สัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ  วันที่ 23-24 ก.ย. 2563 ทางวิปวุฒิสภา จะ
หารือกันเพื่อวางกรอบการท าหน้าที่ เอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลเตรียมความพร้อมให้ส าหรับ ส.ว.  ที่ไม่ได้มาทางสายนัก
กฎหมายหรือถนัดกฎหมายโดยตรงได้ท าความเข้าใจ เป็นต้น โดยจะไม่มีการไปก าหนดว่า ส.ว. จะต้องลงมติไปใน
ทิศทางไหน ในทางปฏิบัติทุกคนเป็นอิสระ ไม่มีใครบังคับใครได้ 

ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน นายพีระศักดิ์ ระบุว่าได้ดูคร่าวๆ เห็นว่า มีบางเรื่องที่ตนคิดเป็น
ทางออกที่ดี เช่น ร่างในฉบับที่เกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งน าแนวคิดของรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ คือ เขต
เดียวเบอร์เดียว บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะท าให้เป็นทางเลือกให้ชาวบ้านได้เลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบได้ อีกทางหนึ่งยังท า
ให้ กกต. ค านวณคะแนนได้ง่ายข้ึนด้วย เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว แก้ปัญหาความสับสนของประชาชนในการ
เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะบางทีผู้สมัครที่ได้ใจคนในพื้นที่ก็ไม่ได้สังกัดพรรคที่เขาอยากลงคะแนนให้ นอกจากนี้ 
ยังสามารถจะแก้ปัญหาการนับคะแนนของ กกต. ที่ล่าช้าในบางกรณี จนถูกสังคมวิจารณ์เรื่องบัตรเขย่ง เพราะมีเงื่อนไข
การค านวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ซับซ้อนมากเกินไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1928159  
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 17:17 น.  

วันชัย ช้ี ฝ่ายค้านพลาด ยื่นตัดอ านาจส.ว.ตามงานปฏิรูป ท าเสียแนวร่วม แก้รธน. 

 
วันชัย ชี้ ฝ่ายค้านพลาด ยื่นตัดอ านาจส.ว.ตามงานปฏิรูป ท าเสียแนวร่วม แก้รธน. 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต่อประธานรัฐสภา เพิ่มเติมอีก 4 ญัตติว่า ตนไม่ทราบเจตนาของพรรคฝ่ายค้านที่ด าเนินการยื่น
ญัตติแยกรายประเด็นดังกล่าว แม้ญัตติที่รัฐสภาจะพิจารณาสามารถแยกลงมติตามญัตติได้ แต่ส่วนตัวเห็นว่า การกระท า
ดังกล่าวนั้น อาจท าให้เสียพลังต่อการลงมติเห็นด้วยต่อเนื้อหาที่เกิดข้ึนเมื่อเทียบกับการเสนอแก้ไขเป็นญัตติเดียว ทั้งนี้
จากการฟังเสียงของส.ว. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไข โดยลดอ านาจของส.ว. ในการโหวตนายกรัฐมนตรี และตนเห็น
ด้วย ส่วนญัตติที่ตัดอ านาจของส.ว.ว่า ด้วยการเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปฏิรูปนั้น ไม่เห็นข้อดีหรือสิ่งที่เกิดข้ึน
ระหว่างแก้ไข หรือไม่แก้ไข และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตนยังยืนยันในหลักการเดิม แต่
เมื่อมีประเด็นใหม่เกิดข้ึน เช่ือว่า ส.ว.ต้องคุยกันในกลุ่มของตนเองมากขึ้น และเท่าที่ฟัง ส.ว.มีความเห็นเป็นอิสระ ดังนั้น
ต้องคิด วิเคราะห์ให้ดีก่อนจะมีความเห็นไปในทางใดทางหนึ่ง 

นายวันชัย กล่าวด้วยว่า ส าหรับญัตติที่ยื่นให้แก้ไขมาตรา 279 ว่าด้วการรับรองความชอบธรรมตามกฎหมาย
ของค าสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น อาจเป็นประเด็นขัดแย้ง จนกระทบต่อขบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ เพราะการลงมติแก้ไขต้องอาศัยเสียงสนับสนุนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย ดังนั้น ประเด็นแก้ไขมาตรา 
279 นั้นเช่ือว่า จะเป็นการวางยุทธศาสตร์ของพรรคฝ่ายค้านที่ผิดพลาด เช่นเดียวกับที่ขอแก้ไขมาตรา 159 ก าหนดให
สภาฯ เห็นชอบบุคคลเป็นนายกฯ ตามบัญชีของพรรคการเมือง ซึ่งตนมองว่าต้องก าหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤต 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2344391  
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ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17.20 น.                      

พีระศักดิ์"หนุนเขตเดียวเบอร์เดียว 

 
 “พีระศักด์ิ”หนุนใช้เขตเดียวเบอร์เดียว  ชี้แก้ปัญหาบัตรเขย่ง                             
           เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิ
สภา) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมอีก 4 ญัตติว่า ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-24 ก.ย. วิปวุฒิสภาจะหารือกันเพื่อวางกรอบการท าหน้าที่เอาไว้เป็น
แหล่งข้อมูลเตรียมความพร้อมให้ส าหรับส.ว.ที่ไม่ได้มาทางสายนักกฎหมาย หรือถนัดกฎหมายโดยตรง เพื่อจะได้ท า
ความเข้าใจ โดยจะไม่มีการก าหนดว่า ส.ว.จะต้องลงมติไปในทิศทางไหน ในทางปฏิบัติทุกคนเป็นอิสระ ไม่มีใครบังคับ
ใครได ้
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับร่างแก้ไขของฝ่ายค้าน ตนได้ดูคร่าวๆ แล้วเห็นว่า มีบางเรื่องที่เป็นทางออกที่ดี เช่น เรื่อง
ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งน าเเนวคิดของรัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้คือ เขตเดียวเบอร์เดียว บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะท าให้เป็น
ทางเลือกให้ชาวบ้านได้เลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบได้ และอีกทางหนึ่งยังท าให้กกต.ค านวณคะเเนนได้ง่ายข้ึนอีกด้วย 
เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว แก้ปัญหาทั้งความสับสนของประชาชนในการเข้าคูหาลงคะเเนนเลือกตั้ง เพราะบาง
ทีผู้สมัครที่ได้ใจคนในพื้นที่ก็ไม่ได้สังกัดพรรคที่เขาอยากลงคะเเนนให้ 

นอกจากนี้ ยังสามารถจะแก้ปัญหาการนับคะเเนนของกกต.ที่ล่าช้าในบางกรณี จนถูกสังคมวิจารณ์เรื่องบัตร
เขย่ง เพราะมีเงื่อนไขการค านวณคะเเนนส.ส.บัญชีรายช่ือที่ซับซ้อนมากเกินไป.  
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794846  
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 17:54 น.  

ส.ว.อิสระ ไม่หว่ันม็อบกดดัน เสียงแข็งไม่เอาส.ส.ร.แก้รธน. ค้านตัดอ านาจตามงานปฏิรูป 

 
 

ส.ว.อิสระ ไม่หว่ันม็อบกดดัน เสียงแข็งไม่เอาส.ส.ร.แก้รธน. ค้านตัดอ านาจส.ว.ตามงานปฏิรูป    
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.กลุ่มอิสระ กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต่อประธานรัฐสภา เพิ่มเติมอีก 4 ญัตติว่า ตนเห็นด้วยกับกระบวนการที่ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าช่ือ
เสนอแก้ไขตามช่องทางของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ส่วนเนื้อหาน้ัน ตนต้องขอ
พิจารณาในเหตุผลของแต่ละญัตติที่เสนอก่อนจะแสดงความเห็นใดๆ เนื่องจากไม่ทราบว่าแต่ละมาตราน้ันมีเหตุผลอะไร
ประกอบ ส่วนกรณีที่เนื้อหาของร่างแก้ไขที่เกี่ยวกับส.ว. อาทิ การตัดอ านาจพิจารณาผลงานการปฏิรูป ที่ รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส.ว. ต่อการเร่งรัด ติดตามและเสนอแนะต่องานปฏิรูป นั้นตนมองว่ารัฐธรรมนูญสร้างเงื่อนไขให้ส.ว.
ต้องด าเนินการ เช่น ติดตามงานปฏิรูป ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทที่ให้ลงมติเลือกบุคคลเป็นนายกฯเพื่อสานต่องานปฏิรูป
ให้ส าเร็จ ดังนั้น ข้อเสนอที่เกี่ยวกับส.ว.นั้นตนมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ส.ว.จะพิจารณาตัดหน้าที่ตัวเอง เหมือนกับ คนที่เป็น
นายอ าเภอจะสนับสนุนกฎหมายยกเลิกนายอ าเภอไม่ได้ ดังนั้นส.ว.ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ท าหน้าที่เพื่อประเทศ ต้องท า
หน้าที่นั้นดังกล่าวเพื่อบ้านเมือง ส่วนกระแสกดดันจากภายนอกนั้น เช่ือว่า ไม่มีต่อการตัดสินใจ เพราะส.ว.ต้องเป็นหลัก
ของบ้านเมือง 

นายดิเรกฤทธ์ิ กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวยืนยันในความเห็นที่ไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
เพื่อให้มีส.ส.ร. ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เพราะเท่ากับเป็นกระบวนการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนดบทให้แก้ไขเพิ่มเติม
เท่านั้น ไม่ใช่รื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ นอกจากนั้นกลไกของส.ส.ร.ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณระดับหมื่นล้านบาท และใช้
เวลานาน กว่า 2-3 ปี อีกทั้งหาให้ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไร้กรอบอาจท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2344444 
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 19:11 น.  

เวทีอุดรสิบ่ทนคนอุบาทว์ ทุ่งศรีเมือง คึก คนแห่เข้าช่ือแก้ รธน.เพียบ 

 
เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่บริเวณลานเอกชนประสงค์ สนามทุ่งศรีเมือง 

เทศบาลนครอุดรธานี ว่ากลุ่มแนวร่วมกลุ่มเสรีประชาธิปไตยเยาวชนอุดรทยอยมาตามนัดหมาย เพื่อร่วมกิจกรรม “อุดร
สิบ่ทนคนอุบาทว์” โดยมีทั้งนักเรียน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอย่างคึกคัก มีการตั้งเวทีหลังให้ศาลากลางจังหวัดน าเครื่อง
เสียงและล าโพง เทศบาลอุดรธานีน ารถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลความ
เรียบร้อย ขณะที่กลุ่มผู้จัดงานได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมเวที ด้วยการสแกนอุณหภูมิ และมีเจลล้างมือไว้บริการ พร้อม
แจ้งให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย โดยให้เหตุผลว่า เกรงจะมีปัญหาหากมีการอ้างถึง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

ทั้งนี้ ภายในได้มีการตั้งโต๊ะล่ารายช่ือ 5 หมื่นรายช่ือเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีการเตรียม
แบบฟอร์ม “5 หมื่นรายช่ือ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ” ผู้ไปร่วมลงช่ือจะต้องระบุช่ือ-สกุล-ที่อยู่ และหลาย
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมมอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงลายมือช่ือรับรองเอกสาร 
ต่อมาเวที “อุดรสิบ่ทนคนอุบาทว์” และ “5 หมื่นรายช่ือ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ” ตัวแทนเริ่มใช้เครื่อง
เสียงผลัดเปลี่ยนข้ึนเวทีปราศรัย นอกจากเยาวชนแล้วยังมีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข อดีตแกนน ากลุ่ม 24 มิถุนา
ประชาธิปไตย รวมอยู่ด้วย และแจกจ่ายแถลงการณ์และมีผู้มาร่วมแสดงออก น าป้ายผ้า ป้ายกระดาษ มีข้อความแสดง
เจตนาของตนเองมาบริเวณหน้าเวที บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างปกติ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2344657  
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2344657
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/389934.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

45 

 

 
วันที่ 11 กันยายน 2563 - 20:01 น.  

สมชัย ต่อคิวโต๊ะไอลอว์ ร่ายยาวเหตุผล ต้องลงช่ือแก้รธน. ช้ี เป็นฉบับที่แย่ท่ีสุดในปวศ. 

 
สมชัย ต่อคิวโต๊ะไอลอว์ ลงชื่อแก้รธน. ร่ายยาวเหตุผลต้องร่วม ชี้ เป็นฉบับแย่ท่ีสุดในปวศ. 
วันนี้ (11 ก.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 

และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อเขียน เรื่อง ท าไมผมต้องไปลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า 
1. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ออกแบบเลือกตั้งให้วุ่นวาย มีบัตรใบเดียว ค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือ แบบปัดเศษ เกิด พรรคหนึ่ง
เสียงมากมาย ท าให้การเมืองไม่พัฒนา 
2. บทเฉพาะกาลออกแบบให้ คสช.สามารถแต่งตั้ง ส.ว.ที่มาลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ หัวหน้า คสช.
เป็นนายกต่อ 
3. นายก ไม่ต้องลงเลือกตั้ง แต่มาจากบัญชีผู้ถูกเสนอช่ือเป็นนายก ท าให้ขาดความเช่ือมโยงกับประชาชน 
4. องค์กรอิสระทีม่าจากการออกแบบของรฐัธรรมนูญท างานไม่ได้ผล กกต. จับทุจริตเลือกตั้งไม่ได้ ปปช. เล่นงานคนโกงไม่ได้ 
5. ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ มีแต่นามธรรม ปฏิบัติไม่ได้จริง แถมยังเป็นภาระต่อหน่วยราชการ 
6. ไม่เห็นหัวชาวบ้าน ไม่ชัดเจนเรื่องกระจายอ านาจท้องถ่ิน หมดวาระกันมา 6-10ปีแล้วทั้งประเทศ ยังไม่ยอมเลือกตั้ง 
7. สิทธิของประชาชน เขียนแบบมีเงื่อนไข เช่น เป็นไปใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย จริงๆแล้ว ไม่มีสิทธิ เช่น กรณีชุมนุมทาง
การเมือง 
8. การให้ฟังความเห็นประชาชน ก่อน ออก กม.หรือ ก่อนท าโครงการของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นพิธีกรรม ไม่เคยรับฟังจริง 
9. ก าหนดเงื่อนไขให้มันแก้ยาก แม้ได้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภา แต่ยังต้องให้มี ส.ว.หนึ่งในสามเห็นชอบ และ ยังต้องไป
ผ่านประชามติให้เสียเงินอีก 
10. ขนาด กรรมาธิการศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญ ที่มี ตัวแทนจาก ครม.เบ้งๆ เช่น เลขาธิการกฤษฎีกา เลขาธิการ
พระปกเกล้า อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค และตัวกลั่นจากพรรครัฐบาล เช่น บัญญัติ บรรทัด
ฐาน ไพบูลย์ นิติตะวัน และ ตัวเข้มจากพรรคฝ่ายค้าน เช่น โภคิน พลกุล พงษ์เทพ เทพกาญจนา และ บิ้กเนมทั้งหลาย 
นั่งประชุมศึกษาด้วยกัน 8 เดือน เต็ม ยังเห็นตรงกันว่า ต้องแก้ไขเกือบทั้งฉบับ 
สภาผู้แทนประชุมกัน 8ชม. มีคนอภิปราย 33 คน ลงมติ เห็นชอบกับรายงานของกรรมาธิการโดยไม่มีคนคัดค้าน 
ขนาดน้ีแล้ว ต้องยอมรับได้แล้วครับ ว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 
พวกที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดี ไม่ต้องแก้ไข คงเป็นคนมองโลกแง่ดีมากๆๆเลยครับ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2344693 
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วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.23 น. 

แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์! 'สมชัย'ร่ายเหตุผล10ข้อ ท าไมต้องลงช่ือ'แก้รัฐธรรมนูญ' 

 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟ

ซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ท าไมผมต้องไปลงช่ือแก้รัฐธรรม 
1. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ออกแบบเลือกตั้งให้วุ่นวาย มีบัตรใบเดียว ค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือ แบบปัดเศษ เกิด พรรค

หนึ่งเสียงมากมาย ท าให้การเมืองไม่พัฒนา 
2. บทเฉพาะกาลออกแบบให้ คสช.สามารถแต่งตั้ง ส.ว.ที่มาลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ หัวหน้า 

คสช.เป็นนายกต่อ 
3. นายก ไม่ต้องลงเลือกตั้ง แต่มาจากบัญชีผู้ถูกเสนอช่ือเป็นนายก ท าให้ขาดความเช่ือมโยงกับประชาชน 
4. องค์กรอิสระที่มาจากการออกแบบของรัฐธรรมนูญท างานไม่ได้ผล กกต. จับทุจริตเลือกตั้งไม่ได้ ปปช. เล่นงานคนโกงไม่ได้ 
5. ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ มีแต่นามธรรม ปฏิบัติไม่ได้จริง แถมยังเป็นภาระต่อหน่วยราชการ 
6. ไม่เห็นหัวชาวบ้าน ไม่ชัดเจนเรื่องกระจายอ านาจท้องถ่ิน หมดวาระกันมา 6-10ปีแล้วทั้งประเทศ ยังไม่ยอมเลือกตั้ง 
7. สิทธิของประชาชน เขียนแบบมีเงื่อนไข เช่น เป็นไปใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย จริงๆแล้ว ไม่มีสิทธิ เช่น กรณี

ชุมนุมทางการเมือง 
8. การให้ฟังความเหน็ประชาชน ก่อน ออก กม.หรือ ก่อนท าโครงการของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นพิธีกรรม ไม่เคยรับฟังจริง 
9. ก าหนดเงื่อนไขให้มันแก้ยาก แม้ได้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภา แต่ยังต้องให้มี ส.ว.หนึ่งในสามเห็นชอบ และ ยังต้อง

ไปผ่านประชามติให้เสียเงินอีก 
10. ขนาด กรรมาธิการศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญ ที่มี ตัวแทนจาก ครม.เบ้งๆ เช่น เลขาธิการกฤษฎีกา เลขาธิการ

พระปกเกล้า อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค และตัวกลั่นจากพรรครัฐบาล เช่น บัญญัติ บรรทัด
ฐาน ไพบูลย์ นิติตะวัน และ ตัวเข้มจากพรรคฝ่ายค้าน เช่น โภคิน พลกุล พงษ์เทพ เทพกาญจนา และ บิ้กเนมทั้งหลาย 
นั่งประชุมศึกษาด้วยกัน 8 เดือน เต็ม ยังเห็นตรงกันว่า ต้องแก้ไขเกือบทั้งฉบับ 

สภาผู้แทนประชุมกัน 8ชม. มีคนอภิปราย 33 คน ลงมติ เห็นชอบกับรายงานของกรรมาธิการโดยไม่มีคนคัดค้าน
ขนาดนี้แล้ว ต้องยอมรับได้แล้วครับ ว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พวกที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดี ไม่ต้อง
แก้ไข คงเป็นคนมองโลกแง่ดีมากๆๆเลยครับ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517817 
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วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.49 น. 

สัญญาณดี! 'ราเมศ'เผย'ปชป.'เตรียมพร้อม'เลือกตั้งท้องถ่ิน'เต็มรูปแบบ 

 
เมื่อ วันที่  12 กันยายน 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน รอรัฐบาลก าหนดเวลา ว่า ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
ส าหรับการเลือกตั้งท้องถ่ิน การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ท้องถ่ินและประเทศ ในเรื่องการกระจายอ านาจให้กับพี่น้องประชาชน พรรคฯ มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน คือการกระจาย
อ านาจให้ท้องถ่ินให้มากที่สุด และขณะนี้เรามียุทธศาสตร์แนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินภายใต้หลักการ "ลด
อ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชน" ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

พรรคฯ มีบุคลากรทุกรุ่น มีความหลากหลาย ขณะนี้รองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศ ก็ได้มี
การเตรียมการเลือกตั้งท้องถ่ินเต็มรูปแบบ อีกทั้งมีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครในการเลือกตั้งท้องถ่ิน ผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง
นายก อบจ. โดยมีนายช านิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการกระจายอ านาจ ร่วมกันหาผู้ สมัคร และ
พิจารณาส่งผู้สมัครในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

ต้องยอมรับว่ามีบุคคลที่ให้ความสนใจลงสู่สนามการเมืองท้องถ่ินเป็นจ านวนมาก เช่ือว่าหากมีการประกาศใหม้กีาร
เลือกตั้งท้องถ่ิน จะได้เห็นช่ือคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองที่ลงพื้นที่อยู่กับประชาชนมาโดยตลอด ก้าวลงสนามการเมือง
ท้องถ่ินหลายคน และหากผู้ใดมีความสนใจร่วมงานท้องถ่ินกับพรรคฯ ก็อยากเรียนเชิญให้สมัครเข้ามา เพื่อมามีส่วนร่วม
ท างานท้องถ่ินด้วยกัน 
นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่า เช่ือว่ารัฐบาลก็ให้ความส าคัญกับเรื่องการเลือกตั้งท้องถ่ิน และรัฐบาลจะประกาศให้การ
เลือกตั้งท้องถ่ินในเร็วๆ นี้ อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517822 
  

https://www.naewna.com/politic/517822


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

48 

 

 
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.44 น. 

ถามประชาชนหรือยัง! 'หมอวรงค์'แจงล่าช่ือคัดค้านแก้ไขรธน. ช้ีส่งเสียงเตือน'นักการเมือง' 

 
เมื่อวันที่  12 กันยายน 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟชบุ๊ก

ส่วนตัว Warong Dechgitvigrom ระบุว่า #ถามประชาชนหรือยัง 
ต้องขอขอบคุณท่านชวน หลีกภัย ที่ท่านให้ค าแนะน าพวกเราว่า การลงช่ือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ต้อง

รวบรวมให้ถึง 50000 รายช่ือก็ได้ 
สิ่งนั้นพวกเรากลุ่มไทยภักดีเข้าใจครับ เพราะพวกเราไม่ได้เสนอกฏหมาย แต่เจตนาของพวกเรา ต้องการเปิดพื้นที่

ให้ประชาชน เจ้าของเสียง 16.8 ล้านเสียง ส่งเสียงเตือนนักการเมือง เพื่อแสดงพลังให้ทราบ และให้เคารพการตัดสินใจ
ที่ผ่านมาของประชาชน 

ดังนั้นการแสดงพลัง จึงจ าเป็นต้องเชิญชวน ประชาชนมาร่วมลงช่ือมากๆครับ ขณะนี้ผ่านไปสองวัน มีประขาชน
มาร่วมลงช่ือเกินแสนคนแล้ว และจะยังเปิดต่อไปจนถึง 20 กันยายนครับนี้ 

#ถามประชาชนหรือยัง 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517829 
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เผยแพร่: 12 ก.ย. 2563 09:55   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ปชป.ช้ี กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน ถือเป็นสัญญาณที่ดี 
 

วันน้ี (12 ก.ย.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่กรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) 
แถลงพรอ้มจัดการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เพียงรอรัฐบาลก าหนดเวลา ว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีส าหรบัการเลือกตั้งท้องถ่ิน การ
กระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถ่ินและประเทศในเรื่องการ
กระจายอ านาจให้กับพี่นอ้งประชาชน ทางพรรคฯ มีอุดมการณ์ชัดเจน คือการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินให้มากที่สุด 
และเรามียุทธศาสตร์แนวทางการกระจายอ านาจสูท่้องถ่ินภายใต้หลักการ ลดอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชน ซึ่งเป็น
เรื่องทีส่ าคัญ 

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ มีบุคลากรทกุรุ่น มีความหลากหลาย รองหัวหน้าพรรคที่รบัผิดชอบภาคต่างๆ ทั่วทั้ง
ประเทศได้มีการเตรียมการเลือกตัง้ท้องถ่ินเต็มรูปแบบ อีกทัง้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครในการเลือกตัง้ท้องถ่ิน ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ทัง้นายก อบจ. โดยมีนายช านิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
ร่วมกันหาผูส้มัคร และพิจารณาส่งผูส้มัครในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000093375  
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000093375


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

50 

 

 
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.15 น. 

ไม่ได้กินหญ้า! 'ธนกร'เตือน'ธนาธร-ปิยบุตร' ช้ีคนไทยรู้ดีใครพยายามชักใยม็อบ19กันยาฯ 

 
"ธนกร"วอนม็อบชุมนุมอย่างสงบตามกรอบกม. เตือน"ธนาธร-ปิยบุตร"ถ้าไม่อยู่เบ้ืองหลัง ต้องช่วยท าความ

เข้าใจ ไม่ใช่ซ้ าเติมประเทศ 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

การชุมนุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในวันที่ 19 ก.ย.นั้น ตนอยากจะวิงวอนไปยังนักศึกษาขอให้ชุมนุมอย่างสันติ อยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย และอยากให้พึงระวังในเนื้อหาการแสดงความเห็นที่อาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงด้วย การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยที่สามารถท าได้ ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ 
แต่ขอให้เคารพความเห็นต่างด้วย ไม่อยากเห็นบ้านเมืองขัดแย้งอีก ที่ผ่านมาคนไทยมีประสบการณ์มาแล้ว บ้านเมือง
บอบช้ ามามาก ไม่ว่าใครแพ้หรือชนะก็จะอยู่บนซากปรักหักพังของคนไทย อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออก รัฐบาล
เองก็พยายามทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปท่ามกลางโควิด-19 จึงอยากให้ทุกฝ่ายเดินสายกลางแบบมัชฌิมา เพื่อ
ประเทศอันเป็นที่รักของเรา 

นายธนกร กล่าวอีกว่า อยากเตือนไปยัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และ นายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ด้วยว่า คนไทยไม่ได้กินหญ้า รู้ดีว่าใครพยายามอยู่ เบื้องหลังม็อบนักศึกษา ทั้งนี้ ตน
เช่ือมั่นในพลังบริสุทธ์ิของนักศึกษาส่วนใหญ่ แต่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดพฤติกรรมของแกนน าม็อบบางคน อาทิ เพนกวิน 
หรือ ไมค์ เพราะคนเหล่านี้แค่อ้าปากก็เห็นเครื่องในแล้ว หากนายธนาธร และ นายปิยบุตร ไม่ได้หนุนหลังม็อบจริง ก็
ขอให้ช่วยท าความเข้าใจกับนักศึกษาด้วยว่า อย่าพาประเทศไปสู่ความขัดแย้ง ที่ส าคัญ ข้อเรียกร้องต่างๆ ก็ได้รับการ
สนองตอบแล้ว โดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญ มีการอภิปรายในสภาฯ กันตั้งแต่เช้าจนถึงตี 1 ตี 2 ดังนั้น ไม่มีเหตุผลที่จะ
ท าให้ประเทศเสียหายอีก เพราะจะเป็นการซ้ าเติมประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายนึกถึงประเทศชาติและประชาชนบ้าง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517831 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/517831
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12 กันยายน 2020 เวลา 10:20  

'ส.ส.ก้าวไกล' ร่วมสังเกตการณ์ 'ม็อบ19 ก.ย.' คาดคนมา 1แสน 

 
'โรม' เชื่อ ชุมนุม 19 ก.น.น้ี ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ชี้ ส.ว.ไม่กล้าตีตกญัตติแก้ รธน.  

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคก้าวไกล และโฆษกคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิ
มนุษยชน ประเมินถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก ในวันที่19 กันยายนนี้ว่า อาจจะมีผู้ร่วมชุมนุมถึง 1 แสนคน 
ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่าอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ และ ส.ส.พรรคก้าวไกล จะจับ
ตาการชุมนุม โดยจะมี ส.ส.เข้าไปร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมในวันดังกล่าว เพราะมีความห่วงใยเรื่องของสถานการณ์
ความรุนแรง โดยเช่ือว่าตลอดการชุมนุมที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมไม่เคยมีประวัติสร้างความรุนแรงในการชุมนุม แต่เห็นว่าคนที่
มีความสามารถจะสร้างความรุนแรงได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรู้ดีที่สุด โดยเรียกร้องให้ต ารวจดูแลความปลอดภัยของผู้
ชุมนุมให้ดีที่สุด  

ขณะเดียวกันอ้างอิงถึงประการณ์ที่ตนเคยเป็นแกนน าการชุมนุมว่าแม้จะมีการปล่อยข่าวเรื่องของความรุนแรง 
แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใด และเช่ือว่าในการชุมนุมครั้งนี้ แม้จะมีผู้ชุมนุมจ านวนมาก แต่หากเจ้าหน้าที่รัฐดูแล
อย่างเข้มงวด จะไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอะไร  

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ในฐานะกรรมาธิการการกฎหมายฯ จะต้องให้ความส าคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะการด าเนินคดีกับผู้ชุมนุม ที่เช่ือว่าไม่ควรด าเนินคดีกับผู้ชุมนุม ตามข้อกล่าวหามาตรา116 ซึ่งจะน าเข้าหารือ
ในกรรมาธิการต่อไป ซึ่งหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรรมาธิการจะเข้าไปดูแล และกรรมาธิการพร้อมปกป้อง
ประชาชน และเช่ือว่าผู้ชุมนุมยังจัดการชุมนุมที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)รวมถึงในญัตติอื่นๆ ที่ฝ่ายค้านและรัฐบาลได้ย่ืนญัตติไปจะได้รับการ
ตอบรับจากสมาชิกรัฐสภาหรือไม่ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์การชุมนุมในวันที่19 กันยายนนี้ด้วย โดยย้ าว่า ทั้งรัฐบาล ส.ส.
และส .ว. จะให้ความส า คัญกับสถานการ ณ์การ เมื องที่ มี การ ชุมนุมที่ อนุ เสาวรีย์ป ระชาธิปไตย  ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวง โดยเช่ือว่าส.ว.ไม่กล้า ตีตกญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่มั่นใจว่าแต่ละ
ญัตติ ส.ว.จะโหวตอย่างไร  
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/15704  
 
 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15704
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12 กันยายน 2563 10:51 am  

เลขาฯ พปชร.ขอรอทุกฝ่ายหารือร่วมกันเร่ืองแก้รธน. 

 
ท าเนียบรัฐบาล 12 ก.ย.- “อนุชา” ชี้ฝ่ายค้าน เสนอ 4 ร้างแก้ รธน. ไม่เป็นปัญหา ระบุขอเวลาทุกฝ่ายหารือตก
ผลึกร่วมกันในสภาก่อน ย้ าการด าเนินการต้องเพ่ือชาติ ประชาชน 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้
สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ว่า เมื่อเสนอหลายร่างก็ต้องไปพูดคุยกัน คงไม่
มีปัญหา ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะมีความเห็นอย่างไร ค่อยว่ากัน  เพราะต้องมีหลายฝ่าย หลายส่วน และ
ความเห็นจากหลายพรรคมาประกอบกัน ต้องระดมความคิดเห็นและน ามาแลกเปลี่ยนกัน เพราะเป็นเรื่องของหลาย
พรรคการเมือง ต้องน ามาพูดคุยกันและใช้หนทางของสภาฯแก้ปัญหา  

ส่วนการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายร่างอาจจะท าให้ข้ันตอนกระบวนการมีระยะเวลาอีกยาว กว่าจะเห็น
เป็นรูปร่าง นายอนุชา กล่าวว่า คงยังไม่ต้องออกไปถึงตรงนั้น เอาเป็นว่า ให้ทุกฝ่ายเดินไปในแนวทางที่จะแก้ปัญหาเรื่อง
นี้กันในสภา เพื่อด าเนินการตามวิถีทางที่ทั้งสองสภาก าหนด ควรเป็นไปเพื่อบ้านเมืองและประชาชน.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-536252  
 
 
 
  

https://tna.mcot.net/latest-news-536252
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 13:05 น.  

สถานีคิดเลขท่ี 12 : แบบไหนเรียกเผด็จการ : โดย สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน 

 
สถานีคิดเลขที่ 12 : แบบไหนเรียกเผด็จการ : โดย สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน 
ตลอด 16 ช่ัวโมงของการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไมล่งมติ ในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเมอืง สร้างบรรยากาศ
คึกคักในสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนดูได้ประโยชน์มากทีสุ่ด 
ได้ฟังการตอบโต้ระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล จะได้รู้ว่าใครมีเหตุผล ใครมีน้ าหนกักว่ากัน ส าคัญทีสุ่ด ฝ่ายไหนที่รกัษา
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้ดีกว่า 
มีอยู่ประเด็นหนึ่งทีฝ่่ายค้านกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเป็นเผดจ็การ ซึง่ดูจะสอดรับกระแสการเคลื่อนไหว
ของเยาวชนคนรุ่นใหมท่ี่ก าลงัมาแรง โดยมองว่าการเมืองไทยในยุคนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย เนื้อแท้คือเผด็จการ 
ขณะที่ พล.อ.ประยทุธ์ตอบโต้กลบั ด้วยการย้อนถึงการเมอืงบางยุคว่าเป็นเผดจ็การรัฐสภา เสียดสีไปถึงเรื่องคนหนีคดี
อีกด้วย 
ฟังแบบน้ีถ้าเป็นกองเชียร์รัฐบาลก็อาจเฮชอบใจ ท่ีได้ตอบโต้เอาคืน 
แต่คนทั่วไปฟังแล้ว พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จะรูส้ึกว่า เป็นคนละเรื่องเดียวกัน จะเอามาเปรียบเทียบเอามาเสียดสีกันได้
อย่างไร 
เผด็จการรัฐสภามีจริงหรือไม่ หรือแค่วาทกรรมท่ีสรา้งขึ้นมาเพ่ือจะลม้ประชาธิปไตย 
ขณะที่เผดจ็การแท้ๆ ชัดเจนอยู่แล้วว่าคือระบบอะไร 
รัฐบาลทหารเข้าสู่อ านาจด้วยการน ากองทัพออกมายึดอ านาจ ล้มประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยอ านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ไม่มีรัฐสภา ไม่มผีู้แทนราษฎร ไม่มีพรรคฝ่ายค้านมาตรวจสอบ 
อันน้ีเผดจ็การแน่นอน 
ส่วนที่ยังโยงมายังนายกฯปัจจุบัน เพราะมองกันว่า การเขียนรัฐธรรมนูญปี’60 การเอา 250 ส.ว.มาโหวตต้ังนายกฯ 
เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯต่อนั้น เป็นประชาธิปไตยแค่เปลือก 
แต่แก่นคือการท าใหเ้สียงของประชาชนส่วนใหญ่ถูกกดทับโดยเสียงของผูม้าจากการแต่งตัง้ 
แล้วการปฏิบัติของกลไกรัฐบาลตอ่นักเรียนนักศึกษาทีอ่อกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้ มีการจับกุมด าเนินคดสีารพัดข้อหา 
ไม่ต่างจากในยุค คสช.เลย 
ไม่ใช่บรรยากาศเสรีภาพเช่นรัฐบาลในยุคประชาธิปไตยปกติ 
ส่วนค าว่า เผด็จการรัฐสภา น่ีคือค ากล่าวหาการเมืองในยุครัฐบาลพรรคเพ่ือไทย เพราะได้รับชัยชนะในการเลือกต้ัง
ท่วมท้น มีเสียงในสภาแน่นหนา 
แต่การที่ได้ ส.ส.เข้ามาจนเป็นเสียงข้างมากอย่างล้นหลามนัน้ มาจากการเลอืกตั้งโดยประชาชน เป็นไปตามครรลอง
ประชาธิปไตย 
อีกทั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชนะเลือกตัง้ ขณะที่ผู้จัดเลอืกตั้งคือรฐับาลพรรคประชาธิปัตย์ จงึเป็นการชนะที่จะหาว่า ใช้
อ านาจไปโกงผลคะแนนคงไม่ได้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/ภป-แบบไหนเรียกเผด็จการ.jpg
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ส่วนรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ชุดปัจจบุันมีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนหลกั ซึ่งไม่ได้ชนะเลือกตั้งโดยมี ส.ส.เป็นอันดบั 1 
ทั้งเป็นการเลือกตั้งในยุคทีร่ัฐบาล คสช.เป็นผูจ้ัด เป็นผู้กมุอ านาจรัฐ อีกทั้งยังมีประเด็นกติกาพสิดาร ปาฏิหาริย์ มี 250 
ส.ว.ก าหนดการตั้งรัฐบาลด้วย 
เป็นปมประเด็นให้โดนนักเรียนนกัศึกษาออกมาประท้วงในวันน้ี จนเกิดกระแสร้อนแรงต้องแก้รัฐธรรมนญูใหเ้ป็น
ประชาธิปไตย อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ดังน้ัน การกล่าวถึงการเมืองในยุคเลือกต้ังท่ีเป็นประชาธิปไตยปกติ แล้วพรรครัฐบาลมีเสียงขา้งมากในสภา ว่าเป็น
เผด็จการรัฐสภาไม่น่าจะถูกต้อง 
เพราะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ต้องเคารพการตัดสนิใจของประชาชน ขณะ 
เดียวกัน พฤติกรรมของรัฐบาลเสียงข้างมากนั้น หากเลอะเทอะเหลวไหล ก็จะถูกประชาชน 
ลงโทษในการเลือกตั้งครัง้ต่อไป 
ส่วนเผดจ็การแท้จริงนั้น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใดๆ ไม่ได้เลอืกเข้ามา และไมม่ีขั้นตอนให้ประชาชนลงโทษได้ 
ถึงที่สุดค าว่าเผด็จการรัฐสภา มีการโหมขึ้นมาในยุคนั้น เพื่อปูทางสร้างกระแสไปสู่การลม้ประชาธิปไตยเสียมากกว่า 
ล้มแล้วก็เข้าสู่ยุคเผด็จการแท้จริงน่ันเอง 
  
สุริวงค์ เอ้ือปฏิภาน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2343177  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2343177
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 14:27 น.  

หรือชอบการขับไล่อยู่ร่ าไป โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 

 
นัดหมายการชุมนุมของบรรดานักเรียนนักศึกษาและประชาชนต่อการต่อต้านเผด็จการ เรียกร้อง 3 ข้อ คือวันที่ 19 
กันยายน 2563 สัปดาห์หน้า จะเกิดผลหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน ต้องติดตามตั้งแต่วันน้ีพรุ่งนี้เป็นต้นไป 
ถึงวันน้ีคงไม่ต้องเสาะหาเหตุผลของการชุมนุมที่แท้จริงว่าเกิดจากเหตุใด 
เขาว่า เหตุเกิดจากผล หากยังมีบางคนว่า บางครั้งผลย่อมเกิดแต่เหตุ แล้วผิดกันตรงไหน ด้วยทั้งเหตุและผลต่างเป็น
ปัจจัยซึ่งกันและกัน คือทั้งเหตุและผลย่อมพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดเหตุ ย่อมมีผลเกิดข้ึน หรือเมื่อมีผลเกิดข้ึนแล้ว 
ย่อมมาจากเหตุน้ันแล 
วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ ปลูกมะพร้าวจะให้ออกมาเป็นส้มโอย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น อยากจะได้อะไรต้องท าในสิ่งนั้น 
เขาว่า ไข่จะเกิดข้ึนไม่ได้ หากไม่มีแม่ไก่ ด้วยเหตุว่า แม่ไก่เท่านั้นที่สร้างเปลือกไข่ได้ 
อ้าว !!? แล้วไข่ไก่เมื่อแตกเปลือกออกมาเป็นลูกไก่ก่อนจึงเติบโตเป็นแม่ไก่ เอ๊ะ หรือเป็นพ่อไก่ 
เขาจึงว่าเป็นปัญหาโลกแตก เป็นเรื่องที่ “มนุษย”์ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า “นักปราชญ์-นักคิด” ใช้ “สมอง” คิดแล้ว
คิดอีก “ด้วยเหตุผลกลับไปกลับมา” ย้อนไปถึงสี่ห้าพันปีโน่น “ด้วยหลักฐาน-ร่องรอย” ที่เกิดจาก “สิ่งมีชีวิต” และ 
“สิ่งไม่มีชีวิต” ที่ “สิ่งมีชีวิต” ทิ้งไว้ แล้วน ามาพินิจพิจารณา “ด้วยเหตุด้วยผล” จากความสงสัยแล้วค่อยๆ “คล าหา
ค าตอบทีละเล็กทีละน้อย” เหมือนเพื่อนคนหนึ่งของผม “สุจิตต์ วงษ์เทศ” 
วันหนึ่ง เมื่อพบกัน เรียนในโรงเรียนเดียวกัน ช้ันเดียวกัน คนหนึ่งคือผม ไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนหนังสือ ส่วนสุจิตต์เรียน
มั่งไม่เรียนมั่ง แต่น่ังคิดโน่นคิดน้ี วันสอบยังนั่งเขียนบทกลอนในกระดาษท าข้อสอบ 
แล้วทั้งสองคนจะสอบได้อย่างไร เมื่อคนหนึ่งคือผมไม่มีความรู้ตามที่ออกข้อสอบ ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้ตอบค าถามใน
ข้อสอบ 
สอบตกน่ะซี แต่สุจิตต์ออกไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง แล้วสอบได้ข้ึนช้ันไปเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ม.ศ.5 สอบเข้า
เรียนในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไม่ทราบว่าเขาเริ่มสงสัยมาต้ังแต่เมื่อไหร่ว่า คนไทยมาจากไหน แล้วกลายเป็นเรื่องที่ยังต้องพิสูจน์จนลึกไปถึงสามสี่พันปี 
มีอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับ ขรรค์ชัย บุนปาน (เพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วตกด้วยกัน ทั้งสองเข้าเรียนในคณะโบราณคดี
ทั้งคู่) วันน้ีร่วมกันหาค าตอบ “คนไทยมาจากไหน” จนลึกย้อนหลังลงไปถึงไหนต่อไหน น่าจะเกือบรู้แล้วกระมังว่า คน
ไทยไม่ได้มาจากไหน แต่ไม่เคยมีคนไทย มีแต่คน “มนุษย์” ที่มีชีวิตอยู่กินบนผืนแผ่นดินบริเวณนี้มานานแสนนาน 
สืบพันธ์ุ มีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน รบราฆ่าฟันกับคน “มนุษย์” ที่คิดไม่เหมือนกัน ชิงพื้นที่ ชิงอ านาจ จนวันหนึ่งมี
หัวหน้ารวมตัวกัน เรียกตัวเองว่า เป็นคนไทย วันน้ีมีชนหลายเผ่าอาศัยร่วมกันบนผืนแผ่นดินน้ี มีอาณาเขตเลียนแบบชาว
ยุโรป ครอบครองพื้นที่ท ามาหากินจากคนถ่ินเดิม ไม่ว่าจะเป็นชาวเขาชาวเผ่ามลาบรี ที่คนไทยไปพบแล้วเรียกว่า
ผีตองเหลือง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/แอดมินเรืองชัย.jpg
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หรือเงาะป่า ซาไก ทุกวันนี้มีบัตรประชาชน เป็นคนไทยไปแล้ว ไม่อยากให้ใครเรียกเขาว่า เงาะป่า ซาไก ไม่มีเช้ือชาติ
ไทย มีแต่สัญชาติไทยตามทะเบียนบ้าน 
เช่นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ร่วมชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิการ
เลือกตั้ง ย่อมเป็นคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินน้ีและมีสัญชาติไทย คือคนไทยอยู่ที่นี่ ส่วนคนอยู่ที่นี่ไม่มีทะเบียนบ้าน ย่อมไม่ใช่
คนสัญชาติไทย 
ดังนั้น เมื่อมีคนไทยเรียกร้องรัฐธรรมนูญไทย เรียกร้องประชาธิปไตย เรีบกร้องการเลือกตั้งส าหรับคนไทยในอาณาเขต
แผ่นดินนี้ตามรัฐธรรมนูญ ท าไมคนไทยด้วยกันจึงไม่ยอมให้เขาเรียกร้องตามสิทธิและหน้าที่ของคนไทยไม่ว่าจะเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับไหน 
ให้คนไทยเลือกผู้แทนแล้วเป็นรัฐบาลของคนไทยเอง วันหนึ่งเมื่อเขาไม่ยินดียินร้ายกับรัฐบาลนั้น ให้เขาเลือกใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญ ดีกว่าต้องให้มาชุมนุมเรียกร้องขับไล่ แล้วต้องเลือกตั้งอยู่ดี 
ไม่ดีกว่าหรือ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2341237 
  

 

  

https://www.matichon.co.th/article/news_2341237
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11 ก.ย. 2563 - 18:45 น.  

ชุมนุม 19 กันยา : แก้วสรร อติโพธิ หนุนอธิการบดี งดใช้ธรรมศาสตร์เป็น “ฐานทัพละเมิด
รัฐธรรมนูญ-ซ่องสุมม็อบ”  

 

 

 

 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กลุ่มหนึ่งประกาศจุดยืนสนับสนุนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ปฏิเสธการ
ใช้พื้นที่ มธ. ท่าพระจันทร์ จัดชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. โดยให้เหตุผลว่า "ไม่ต้องการให้ใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่ซ่องสุม แล้ว
เทม็อบใส่ท าเนียบฯ" 

วงหารือของศิษย์เก่า มธ. ราว 30 คน เกิดข้ึนที่ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มธ. ในเวลาไม่ถึง 4 ช่ัวโมง 
หลังจากแกนน านักศึกษาในนามกลุ่ม "แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม"  เปิดแถลงข่าวยืนยันว่าจะใช้ มธ. ท่า
พระจันทร์ เป็นสถานที่จัดการชุมนุม พร้อมเปิดปราศรัยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นายแก้วสรร อติโพธิ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นปี 2512 กล่าวว่า การออกมาเคลื่อนไหวของศิษย์เก่า มธ. ครั้ง
นี้ไม่เกี่ยวกับว่าประเด็นการพูดถึงหรือไม่พูดถึงการปฏิรูปสถาบันฯ และไม่เกี่ยวกับการรักหรือไม่รัก พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แต่เป็นเพราะไม่เห็นด้วยกับสิทธิการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

"ในฐานะที่เราเป็นชาวธรรมศาสตร์ เราไม่ต้องการเห็นธรรมศาสตร์เป็นฐานทัพของการละเมิดรัฐธรรมนูญ และ
ท าให้บ้านเมืองฉิบหาย" นายแก้วสรรอธิบายที่มาที่ไปที่ท าให้ศิษย์เก่า มธ. ราว 30 คนมารวมตัวกันในวันน้ี (11 ก.ย.) 

นายแก้วสรรเป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ที่ถูกตั้งข้ึนมา
โดยคณะรัฐประหารปี 2549 เพื่อตรวจสอบคดีทุจริตในรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร 

มาวันน้ีเขาสวมบท "ผู้พิทักษ์ธรรมศาสตร์" จากกลุ่มคนที่เขามองว่าเป็น "เผด็จการ" ซึ่งไม่จ าเป็นว่าต้องมาในรูป
ทหารเท่านั้น แต่สามารถมาในรูปนายกฯ เลือกตั้ง และในรูปม็อบก็ได้ด้วย หากไม่ยอมรับสิทธิของคนอื่น และไม่รู้จัก
สถาบัน เห็นว่าจะท าอะไรก็ได้ โดยลืมค าว่าส่วนรวมไป 

"เพนกวิน (นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนน ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม) และน้อง ๆ ก าลังใช้สิทธิเกิน
ส่วน คุณเป็นเผด็จการ เราไม่ยอมรับ" ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์วัย 69 ปีกล่าว 

ก่อนปิดห้องพูดคุยกับบรรดาพี่ เพื่อน น้องร่วมสถาบัน นายแก้วสรร ผู้เคยเป็นอดีตอาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ และรองอธิการบดี มธ. ได้แวะไปพบปะ รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เพื่อก าหนดวันนัดหมายเข้าย่ืน
หนังสือเปิดผนึกถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอให้ระงับการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อการชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. 

"อธิการบดีน่ังอยู่คนเดียว ดูกลัดกลุ้มมาก แต่พอได้คุยกัน สุ้มเสียงเขาก็ดูมีก าลังใจข้ึน ดังนั้นเราต้องการบอกเขา
ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว จึงเชิญอธิการบดีให้มารับก าลังใจในวันที่ 16 ก.ย. นี้ ในฐานะคนที่ยืนอยู่เพื่อส่วนรวม" นายแก้ว
สรรเล่าให้ศิษย์เก่า มธ. ฟัง 

จากนั้นเขาได้ขอฉันทามติจากที่ประชุม ต่อร่างหนังสือเปิดผนึกที่ใช้ช่ือว่า "ปิด...มธ. พอกันทีวีรชน"ที่จะยื่นต่อ 
รศ. เกศินี และ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ในสัปดาห์หน้า พร้อมช้ีแจงแสดงเหตุผลไว้ ดังนี้ 
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1. เป้าประสงค์ของการชุมนุม ผู้จัดระบุว่าจะชุมนุม 1 วัน 1 คืน จากนั้นจะเดินขบวนไปยังท าเนียบรัฐบาล 
พร้อมประมาณการณ์ผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 4 หมื่นคน นายแก้วสรรเรียกว่าเป็นการ "การระดมคนเข้ามาต้ังไว้ แล้ววันรุ่งข้ึน
ก็เทม็อบใส่ท าเนียบฯ" ซึ่งไม่ใช่การใช้สิทธิชุมนุมที่เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ 

2. การอ้างถึงความสงบ กลุ่มศิษย์เก่า มธ. มองว่าคุณภาพของผู้ชุมนุมเป็น "มวลชนแห่งความจงเกลียดจงชังที่
ผ่านการปลุกปั่นในโลกไซเบอร์ เมื่อออกจากทวิตเตอร์มารวมตัวกันจริง ๆ บนท้องถนนแล้วก็ยิ่งก้าวร้าว" 

นายแก้วสรรบอกเล่าประสบการณ์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 กับการนัดหมายชุมนุม
ของนักศึกษารุ่นน้อง 19 ก.ย. 2563 โดยช้ีว่าการประท้วงเมื่อ 47 ปีก่อนเกิดข้ึนเพราะมีการจับผู้น านักศึกษา 13 คน 
ส่วนตัวคิดว่านายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ผู้น านักศึกษาในเวลานั้น "ไม่ได้นึกว่าพอได้ที เราจะเทออกไปข้างนอก แต่ที่
ออกไปคือเพื่อประท้วง ไม่ได้พุ่งเป้าว่าต้องการไปแสดงพลังอะไรทั้งสิ้น" 

ชายวัย 69 ปียังอ้างถึงบทสนทนากับ "รุ่นพี่" คนหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยนาม ซึ่งให้ความเห็นไว้ว่าในยุคก่อนชุมนุม
อยู่ตั้งนานถึงออกไปบนถนน แต่ยุคนี้นัดวันเดียวแล้วออกไปเลย เพราะมีการชุมนุมในไซเบอร์เป็นปี ๆ  เพื่อสร้างข้อ
ถกเถียง สร้างคนหนุ่มสาวให้เลือกพรรคการเมือง แต่ครั้งนี้สร้างความเกลียดชัง และท าให้เกิดความเป็นพวกเป็นหมู่ 

"ถ้าท าเก่ง ๆ ก็เป็นเรดการ์ด (ยุวชนแดงในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน) หรือยุวชนนาซี  (เยาวชนที่จัดตั้งโดย
พรรคนาซีของเยอรมัน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์แบบอดอล์ฟ ฮิตเลอร์) ได้ ดังนั้นไม่ต้องจัดต้ังมาก เพราะเป่านกหวีดใน
โซเชียลอยู่แล้ว ท าให้เกิดความดุร้าย นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสงบแต่ปาก" นายแก้วสรรกล่าวReutersการชุมนุมใน มธ. ศูนย์
รังสิต เมื่อ 10 ส.ค. จัดโดยนักศึกษากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม  

3. ความสุ่มเสี่ยง กลุ่มศิษย์เก่า มธ. มองไม่เห็นความสามารถในการน า ควบคุม จัดการ และคุ้มครองผู้ชุมนุม
ของบรรดาแกนน านายแก้วสรรยกอีกโศกนาฏกรรมทางการเมืองไทยมาขย่มขวัญ โดยช้ีว่าเหตุการณ์ "พฤษภาทมิฬ" ปี 
2535 เกิดข้ึนเพราะแกนน าประกาศเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปท าเนียบฯ  ในเวลา 19.00 น. จนเกิด
การปะทะและบาดเจ็บล้มตายของ "วีรชน" ศิษย์เก่า มธ. จึง "ไม่ต้องการให้ใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่ซ่องสุม แล้วเทม็อบใส่
ท าเนียบฯ" 

4. ความไม่น่าไว้วางใจ กลุ่มศิษย์เก่า มธ. ไม่เช่ือว่านักศึกษากลุ่มนี้มีการน าและการจัดการโดยอิสระล าพังกลุ่ม
ตนเอง แต่แทนที่ "คนข้างหลัง" จะกล้าประกาศตัวอย่างโปร่งใส กลับดันให้เด็กนักศึกษาไม่กี่คนมาออกหน้า อีกทั้งยัง
วิจารณ์ว่ามีพฤติกรรม "ลับ ๆ ล่อ ๆ" โดยอาศัยพื้นที่ มธ. เป็นฐานที่ตั้ง เพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การชุมนุมสาธารณะ ก่อนออกไปอาละวาดข้างนอกทั้งยึดสนามหลวงและท าเนียบฯ ซึ่งนายแก้วสรรช้ีว่าเป็น
การ "หนีอ านาจตามกฎหมายมาอยู่ใต้อ านาจของ มธ. ซึ่งมีแต่อาจารย์เกศินีและอาจารย์นรนิตินั่งปกครองอยู่" 

ร่างหนังสือของศิษย์เก่า มธ. กลุ่มนี้ระบุในช่วงท้ายว่า มธ. จะมีส่วนร่วมด้วยไม่ได้ เพราะ "ค าขอจัดชุมนุมครั้งนี้
ไม่สุจริต ไม่โปร่งใส ไม่มีความสามารถและความรับผิดชอบที่ต่ ากว่ามาตรฐานประชาธิปไตย จนไม่อาจรับรองให้ชุมนุม
โดยอิสระในสถานศึกษาได้" 

การชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ในวันที่ 19 ก.ย. ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 หลังจากทาง
กลุ่มเคยจัดการชุมนุมที่ใช้ช่ือว่า "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" ที่ มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งมีการประกาศ 10 ข้อ
เรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ โดยแกนน าจัดการชุมนุมต่างยืนยันว่า "จะไม่ลดเพดาน" และ "จะไม่หยุดพูด 
เพียงเพราะใครมาห้ามไม่ให้พูด" 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4890866 
  

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4890866
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วันที่ 11 กันยายน 2563 - 23:37 น.  

เกินเป้าหมาย! ไทยภักดี ล่ารายช่ือค้านแก้รธน.ครบแสน โพสต์ขอบคุณพลังประชาชนไทย 

 
เกินเป้าหมาย! ไทยภักดี ล่ารายชื่อค้านแก้รธน.ครบแสน โพสต์ขอบคุณพลังประชาชนไทย 
จากกรณีกลุ่มไทยภักดี น าโดย นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ประกาศจะรวบรวมรายช่ือประชาชนให้มากกว่า 50,000 
รายช่ือ เพื่อส่งประธานวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญ ใน
การแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาในช่ือ “ไทยภักดีคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญ” ภายใต้แฮชแท็ก #ถาม
ประชาชนหรือยัง 
โดย เฟซบุก๊ ไทยภักดี ได้ไลฟ์สด ยอดผู้ลงทะเบียน ให้ชมอยา่งต่อเนื่อง 
ล่าสุด เมือ่ ช่วงเย็น เฟซบุ๊ก ไทยภักดี ประเทศไทย ได้โพสตข้์อความว่า 
“ขอบคุณ 100,000 รายช่ือ ของประชาชนคนไทย 
ร่วมแสดงพลงัปกป้องรัฐธรรมนญู ที่มาจากเสียงของประชาชน 
#นี่คือพลังของประชาชนที่นักการเมอืงไม่ถาม 
#ไม่แก้รัฐธรรมนญู 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2344865 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2344865
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/แก้รธน.-ไทยภักดี.jpg
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12 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก 

 
              เบ้ิมๆ ของเพนกวินท่าจะด๋อย  
                เพราะกระแสตีกลับแรง!       
You May Like 
                นอกจากผู้บริหารธรรมศาสตร์ "ห้ามใช้พื้นที่ชุมนุม ๑๙ กันยา" แล้ว 
            เมื่อวาน (๑๑ ก.ย.๖๓) อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ อดีตรองอธิการฯ ในฐานะศิษย์เก่า รุ่น ๑๒ พร้อมคณะ ยัง
ออกมาเอาไม้เรียวหวดก้น "ร่าน-รุ่นน้อง" 
            เรียกว่าจั๋งหนับ  
            ตามสไตล์แก้วสรร ที่อ้อมค้อมกบัใครไม่เป็น ถูกเปน็ถูก-ผิดเป็นผิด หวดโครมกันตรงกระบาลไปเลย 
            ผมจะเอาแถลงการณ์ "ปิด มธ. พอกันที วีรชน" ของอาจารย์แก้วสรรมาให้อ่าน เขาแยกแยะประเด็นเป็นเหตุ-
เป็นผล อ่านแล้วยังช่วยให้ติดตามเรือ่งนี้เข้าใจง่ายข้ึนด้วย 
                แถลงการณ์ "ปิด มธ. พอกันที วีรชน"  
                ด้วยฐานะบรรดาศิษย์เก่าธรรมศาสตรผ์ู้ที่มรีายนามท้ายบันทกึดังกล่าว ได้พร้อมกันเลง็เห็นว่า นักศึกษา 
"แนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม" ไม่มีทั้งความโปรง่ใส, ความรับผิดชอบ และความสามารถที่จะจัดชุมนุมโดย
สงบสมตามที่กล่าวอ้างได ้
                 จึงขอเรียนไปยงัผูท้ี่รบัผิดชอบ ได้โปรดพจิารณามีค าสั่งปฏิเสธ ค าขอใช้พื้นที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษากลุ่มนี้ด้วย ตามเหตุผลดังนี ้
                1.เป้าประสงค์ : 
                กลุ่มนักศึกษาผู้ขอจัดการชุมนุม แถลงยืนยันไว้ชัดเจนว่า จะเปิดชุมนุมนักศึกษาและประชาชน 1  วัน 1 คืน  
                จากนั้น จะเดินขบวนไปยงัท าเนียบรฐับาล ตัวเลขโดยประมาณอยู่ที่ 40,000 คนข้ึนไป เพื่อ "ต่อสูส้ร้าง
แผลใหเ้ผด็จการอย่างไมรู่ล้ืม"  
                และสัญญาว่า "พี่น้องจะไม่กลับมอืเปล่าอย่างแน่นอน" 
                2.สงบแต่ปาก :  
                ขบวนที่จะมารวมและยกไปท าเนียบนี้ กลุม่ศิษย์เก่ากลุ่มนี้เห็นว่า มีคุณภาพเป็นมวลชนแห่งความจงเกลียด
จงชัง ที่ผ่านการปลกุปั่นมายาวนานในโลกไซเบอร ์    
                ซึ่งเมื่อออกจากทวิตเตอร์มารวมตัวกันจริงๆ บนท้องถนน ก็ยิ่งจะก้าวร้าวราวกบัเร้ดการ์ด จนยากทีจ่ะเช่ือ
หรือหวังในความสงบและการเจรจากันเช่นวิถีทางประชาธิปไตยได้ 
                3.สุ่มเสี่ยงสูงสุด :  
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                ส าหรบัความสามารถและความรับผิดชอบนั้น ก็มองไมเ่ห็นเลยว่า นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความสามารถในการ
น า ควบคุม จัดการ คุ้มครอง ผู้ชุมนุมได้อย่างไร เห็นมีแต่ความสามารถทางวาทกรรมเท่านั้น 
                ค ากล่าวที่ว่าจะชุมนุมโดยสงบ จึงเป็นเรื่องเกินศักยภาพทั้งสิ้น ยิ่งวางแผนว่าจะเทม็อบ 40,000 คนใส่
ท าเนียบรัฐบาลด้วยแล้ว  
                ก็ยิ่งน่าห่วงว่า จะได้เห็นร่างวีรชนต้องจากไปอกีหลายคนเหมือนคราวที่เทม็อบพฤษภาทมิฬอีก 
                4.ไว้วางใจไม่ได้ :  
                ท้ายที่สุด กลุม่ศิษย์เก่าเห็นว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่นักศึกษากลุม่นี้จะมีการน าและการจัดการโดยอสิระล าพัง
กลุ่มตนเองได ้ 
                แทนที่นักศึกษาและคนพวกนี้จะกล้าประกาศรวมตัวใหป้รากฏเปน็ "แนวร่วมตอ่ต้านเผด็จการ" ทีโ่ปรง่ใสชัดเจน  
                ชัดทั้งการน าและอิสระทางการเมือง ตลอดจนที่มาของค่าใช้จ่ายและจุดแหง่ชัยชนะที่ต้องการ  
                พวกเขากลับดันให้เด็กนักศึกษาของเราไม่กี่คนมาออกหน้า ความลับๆ ล่อๆ เช่นนี้ เป็นไปแล้วและเป็นไปได้  
                ก็ด้วยเหตุที่ กฎหมายชุมนมุสาธารณะได้ยกเว้นไว้ ไม่ให้น ามาตรการตรวจสอบมาใช้กับการชุมนมุใน
สถานศึกษาจนเปิดช่องใหม้ีการวางแผนเลี่ยงกฎหมาย 
                โดยขอจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัย ส้องสมุก าลงัก่อน แล้วยกขบวนออกไปอาละวาดนอกมหาวิทยาลัยต่อไป 
                5.ธรรมศาสตร์มสี่วนร่วมด้วยไม่ได้ :  
                ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ศิษย์เก่าท้ายบันทึกดังกล่าวจึงเห็นว่าค าขอจัดชุมนุมครั้งนี้ไมสุ่จริต ไม่โปร่งใส ไม่มี
ความสามารถ  
                และความรับผิดชอบที่ต่ ากว่ามาตรฐานประชาธิปไตย จนไม่อาจรบัรองให้ชุมนมุโดยอสิระในสถานศึกษาได้ 
                ครับ...เป็นไง? 
            อ่านไป ตรองตามไป ก็ต้องร้องออืๆ เขาไม่ได้ต้านนักศึกษาใช้เสรีภาพ  
            แต่เขามองทะลุว่า นักศึกษาก าลงัถูกหลอกใช้โดยแก๊งหนึ่งดันให้ออกหน้า ใช้สิทธินักศึกษาจัดในธรรมศาสตร์ 
เพื่อเลี่ยงกฎหมายทีจ่ะไม่ถูกตรวจสอบ  
            เขาอ่านแผนไอ้ข้ีขลาดในง่ามตูดเด็กออก ว่าต้องการใช้ธรรมศาสตร์เป็นทีซ่่องสุมผู้คนช้ันแรก จากนั้นให้เด็ก
น าหน้าพากันไปเสี่ยงตาย, เสี่ยงหมายจบั ข้างนอก 
            อาจารย์แก้วสรรบอก จะรวบรวมรายช่ือศิษย์เก่า ที่เห็นด้วยถึงวันที่ ๑๕ กันยา จากนั้นจะน าไปยื่นต่อผู้บริหาร
ธรรมศาสตร ์
            และย้ า ที่ท าน้ี ท าในนามศิษย์เก่ากลุม่หนึง่เท่านั้น ไม่ใช่ในนามธรรมศาสตรท์ั้งหมด 
            ก็แฟร์ดี...... 
            ถ้าไปใช้ในนามธรรมศาสตร์ทัง้หมด เดี๋ยว พวกชาญวิทย์ พวกนิธิ พวกเกษียร กระทั่งพวกปิยบุตร เขาจะโวย! 
            เมื่อแรงต้านทัง้ในและนอกมหา'ลัยมาแรงขนาดน้ี ที่ว่าจัดแบบเบิม้ๆ ๑๙ กันยาจะพบัจอมั้ยเนี่ย? 
            น่าจะพบันะ 
            เพราะม็อบนี้ เขาวางแผนให้นกัเรียน-นักศึกษา คนชุดด า-ชุดแดง ต่างคนต่างมาด้วยจิตศรัทธา ในความหมาย
ว่าตาย, ถูกจับ ก็ตัวใคร-ตัวมัน  
            ไม่มีเจ้าภาพ-เจ้ามือ "รับหน้าเสื่อ" เหมือนม็อบทั่วไป! 
            ตอนแรก ผมก็มองในมุมนี.้........ 
            คืองานไม่มีเจ้าภาพ สไตล์แฟลชม็อบ มันก็คือ "หลอกใช้" พวกโง่ท างานให้ โดยตัวการประสงค์ผล แต่ไม่
ประสงค์ออกหน้ารับผิดชอบ ทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย 
            รอเก็บเกี่ยวบนซากศพ บนซากปรกัหักพังทางสงัคมเท่านั้น! 
            แต่ตกบ่ายวาน มุมมองผมเปลี่ยนทันที! 
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            เหตทุี่เปลี่ยน เพราะเห็น "คณะก้าวหน้า-Progressive Movement" ของ "ธนาธร-ปิยบุตร" แห่งคณะก้าวหน้า 
โพสต์เฟซบุ๊ก อ่านแล้วขนลุกซู่ ชูชัน  
            ปลืม้ปีติ ว่าม็อบ ๑๙ กันยา ไม่ล้ม-ไม่พบั ล้านเปอร์เซ็นต์ 
            เพราะในที่สุด "ธนาธร-ปิยบุตร" ก็ออกจากเงามืด แสดงตัวเป็นเจ้าภาพงาน "สถาบันจะถูกพูดถึงแบบเบิ้มๆ" 
วันที่ ๑๙ กันยาแล้ว! 
            เมื่อ "ธนาธร-ปิยบุตร" แสดงตัวเป็นเจ้าภาพงานลม้เจ้า ถึงข้ันออกการ์ดเชิญเช่นน้ี คนคอเดียวกันน่าจะฮึกเหิม
มาร่วมตรมึ  
            ชัวร์ๆ ก็คนพรรคก้าวไกล "ฝาแฝด" ก้าวหน้านั่นแหละ 
            เพื่อความมั่นใจธนาธร-ปิยบุตรเป็นเจ้าภาพจรงิ กจ็ะเอาการ์ดงานที่เขาโพสต์เฟซเชิญมายืนยัน 
            [ทางเดียวกัน-มาด้วยกัน มุ่งสู่ชัยชนะของประชาชน] 
                บนเส้นทางประชาธิปไตย 
                ที่เดินมา 88 ปีใกล้ถึงเส้นชัยเตม็ท ี
                19 กันยายนนี ้
                ในวันที่ถนนทุกสายมุ่งหน้าสูม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
.               ใครมีรถ อยากหาเพือ่นร่วมทาง 
                ใครมีเพื่อนร่วมทาง แต่ยังไมม่ีรถ 
                ใครยังไม่มีอะไรเลย แต่มีใจรักที่จะมาร่วมชุมนมุกับผองเพื่อน 
.               คณะก้าวหน้าขอมีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกให้พี่นอ้งผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน ด้วยการเปิด
พื้นที่ส าหรบัการ car pool แชร์รถ แชร์ค่าเดินทาง เพื่อมารว่มชุมนุมในวันที่ 19 กันยายนนี ้
                ทางเดียวกัน มาด้วยกัน 
                สู่เส้นชัยในวันที่อ านาจสงูสุดเป็นของประชาชน 
                เมื่อลกูพี่ "เปิดหน้า" ออกศึก แล้วลูกน้อง "เพนกวิน-รุ้ง" ผู้มีน้ าหนักประชาธิปไตยพิกัดเดียวกัน เอาไง? 
            เช่ือ...ตามที่มหา'ลัยบอก ไม่ให้ใช้พื้นที่ธรรมศาสตร ์
            หรอืจะเช่ือ...ธนาธร-ปิยบุตร ที่ปลุกเร้า 
            "เส้นชัยในวันที่อ านาจสงูสุดเป็นของประชาชน บนเส้นทางประชาธิปไตย ที่เดินมา 88 ปีใกล้ถึงเส้นชัยเต็มที 
19 กันยายนนี ้ในวันที่ถนนทุกสายมุง่หน้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์" 
            ปรากฏว่า "เพนกวิน-รุง้" ไม่เช่ือธรรมศาสตร์ แต่เช่ือธนาธร-ปิยบุตร  
            เช้าวาน รุ้งแสดงบทวีรอาจหาญ ตบหัวอธิการบดทีี่ไม่ให้ใช้พื้นที่ว่า "ผู้บริหารทีร่ับใช้เผด็จการ" และตัง้โต๊ะ
แถลงหน้าโดม  
            "หวังว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทบทวน และรอค าตอบจากมหาวิทยาลัย แต่ถึงจะให้ใช้สถานที่
หรือไม ่ก็ยังยืนยันใช้สถานที่นี้จัดการชุมนุมอย่างแน่นอน  
                ถ้าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยล็อกประตู เราจะตัดโซ่ออก ถ้าเขามากั้น เรากจ็ะบุกเข้าไป" 
                โอ๊ะ..แม่เจ้า  
            ถ้าอาจหาญถึงข้ันตัดโซ่ แสดงว่า ๑๙ กันยา สู่เส้นชัยในวันที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน สมใจ-สมเจตนา
เจ้าภาพ "ธนาธร-ปิยบุตร" แน ่
            โหมโรงล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แบบน้ี "มู่ทู่" เรตติ้งแซง "มู่หลาน" แหง!  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77177  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/77177
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12 ก.ย. 2563 - 00:10 น.  

ไม่มีเผด็จการรัฐสภา  

 
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ  
ต่อเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ มาเป็นการพิจารณารายงานผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์  และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปี 2560 มีสมาชิกแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางประชาธิปไตย 
จะแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรคของกฎเกณฑ์ และข้อบังคับจุดใดที่จะท าให้ระบบการเมืองการปกครองดีข้ึน 
ดีขึ้นในท่ีน้ีหมายถึงประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นและมีโอกาส ท่ีเท่าเทียมกัน 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องเป็นความร่วมมือของสมาชิกทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล 
แม้ว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละพรรคหรือแต่ละฝ่ายเห็นแตกต่างกัน แต่ความเข้าใจถึงระบอบประชา ธิปไตยข้ันพื้นฐานต้อง
มีตรงกัน 
ถ้าพื้นฐานความเข้าใจไม่ตรงกัน การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะประสบปัญหาเดินหน้าไม่ได้ 
กรณีผู้น ารัฐบาลลุกข้ึนช้ีแจงเรื่องเผด็จการ จากการยึดอ านาจ ว่ารัฐสภาก็เป็นเผด็จการได้ เช่นกัน ตามที่มีวาทกรรม 
“เผด็จการรัฐสภา” โจมตีรัฐบาลในอดีต เป็นตัวอย่างหนึ่ง 
ตัวอย่างน้ีสะท้อนได้ชัดเจนว่าไม่มีความเข้าใจหรืออาจไม่ยอมรับกติกาตัดสินด้วยเสียงข้างมาก ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
รัฐบาลชุดใดก็ตามที่มีส.ส.เข้ามาในสภาอย่างล้นหลามจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเปอรเ์ซน็ต์
ความโปร่งใสสูง มีข้อครหาน้อย รัฐบาลนั้นย่อมมีโอกาสบริหารงานง่ายข้ึน 
เพราะเมื่อต้องการจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับใดก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาเสียงข้างมาก 
ขณะเดียวกันหากรัฐบาลนั้นๆ บริหารงาน ผิดพลาด ใช้อ านาจทางรัฐสภาอย่างไม่เหมาะสม ย่อมถูกประชาชนที่เลือกมา
ต าหนิ ต่อว่า และลงโทษ ด้วยการไม่เลือกให้เข้าสภาอีก 
กระบวนการเหล่าน้ีไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน สามารถ แก้ไขปัญหาและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ โดยไม่มีใครครองอ านาจเป็นเผด็จ
การไปได้ตลอด 
เผด็จการรัฐสภาจึงไม่มีจริง และไม่ควร ถูกน ามาใช้อ้างว่าเป็นเผด็จการเหมือนกับ การยึดอ านาจ 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4889339  

 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4889339
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/ปกบทบรรณาธิการฉ.-12-ก.ย.jpg
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วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บ้านเกิดเมืองนอน 

 
ระยะนี้มีข่าวลือเรื่องรัฐประหารไม่เว้นแต่ละวัน และเป็นเรื่องน่าแปลกที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องพากันเงียบกริบ ทั้งๆ ที่

สามารถบอกกล่าวความจริงให้เข้าใจและเช่ือมั่นได้ว่าจะมีรัฐประหารหรือไม่  จึงท าให้เกิดความตื่นตระหนกและความ
วิตกกังวลแพร่ขยายออกไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมือง 

การแจงความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพราะการรัฐประหารนั้นพูดง่ายแต่ท ายาก และไม่ใช่ว่าจะท าได้
ตามใจชอบ รวมทั้งต้องคาดหมายถึงสาเหตุและผลที่เกิดข้ึนว่าจะเป็นประการใด จะเป็นผลดีผลร้ายต่อบ้านเมืองประการ
ใด ใช่ว่าใครนึกอยากจะท าก็ท าได้ตามใจชอบ 

เมื่อเกิดข่าวลือแพร่หลายกันออกไปและยังเป็นที่วิตกกังวลของผู้คน จึงจ าเป็นอยู่เองที่จะต้องท าความเข้าใจใน
เรื่องนี้เพื่อเป็นหลักในการตั้งสติและใคร่ครวญว่าการรัฐประหารจะเกิดหรือไม่ประการใด 

อันการรัฐประหารนั้นก็คือการเข้ายึดอ านาจรัฐและประเทศไทยก็ผ่านบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วนับตั้งแต่ปี  2475 
เป็นต้นมา หลายครั้งหลายคราที่เกิดรัฐประหารบ้างก็ส าเร็จ  บ้างก็ล้มเหลว และผู้ก่อการก็กลายเป็นกบฏ ต้องถูก
ประหารชีวิตบ้าง ถูกจ าคุกบ้าง ต้องลี้ภัยบ้าง โดยสรุปก็คือไม่มีชะตากรรมที่ดีเลย 

แม้กระท ารัฐประหารส าเร็จแต่ผลบั้นปลายในที่สุดก็ไม่มีชะตากรรมที่ดี บทเรียนของการรัฐประหารที่ส าเร็จ
ตั้งแต่ 2475 เป็นต้นมาล้วนเป็นสิ่งที่พิสูจน์อย่างหนักแน่นแล้วว่าการรัฐประหารแม้ส าเร็จแล้วแต่มักจะไม่สามารถ
ด าเนินการให้ส าเร็จตามเหตุผลที่อ้างในการรัฐประหารเลยแม้แต่ครั้งเดียว 

เพราะในที่สุดแล้วคณะรัฐประหารก็เหลิงระเริงในอ านาจ ไม่สามารถทนทานต่อความเย้ายวนแห่งอ านาจและ
ผลประโยชน์ตลอดจนการประจบสอพลอได้ เป็นเหตุให้ในที่สุดผู้ที่ช่วงชิงได้ไปซึ่งผลประโยชน์เป็นกอบเป็นก ายั่งยืน
ยาวนานก็กลายเป็นพวกประจบสอพลอที่เลียมือเลียตีนคณะรัฐประหาร  จนกระทั่งบางหมู่บางคณะได้กลายเป็นผู้มี
อ านาจที่แท้จริงในบ้านเมืองสืบเนื่องยาวนานมากว่า 30 ป ี

คนเหล่านี้ได้สร้างกรรมท าเข็ญไว้กับบ้านเมือง ได้วางหมากวางกลเพื่อให้ดอกผลของการรัฐประหารภายหลงัการเลอืกตัง้
แล้วต้องไปสู่ทางตันและต้องกลับไปสู่การรัฐประหาร ท าให้คนเหล่านั้นกลับคืนสู่อ านาจได้อย่างแยบยล 

ลองทอดสายตาดูกันดีๆ ก็จะเห็นว่ากรณีทั้งหลายที่เกิดข้ึนในระยะที่ผ่านมานั้นถึงวันน้ีเป็นเช่นที่ว่าน้ีหรือไม่ ก็
ใครเล่าที่มีอ านาจที่แท้จริงอย่างยาวนานและอยู่ในอ านาจรัฐ จนกระทั่งหัวหน้าคณะรัฐประหารเองก็กลายเป็นลูกไก่อยู่
ในก ามือ จะท าการสิ่งใดก็ต้องขอความยินยอมเห็นชอบเสมอไป 

และในที่สุดผู้ที่รับชะตากรรมก็คือประเทศชาติประชาชน และคณะรัฐประหารนั้น ความจริงนี้เห็นต าตากันมา
ช้านานแล้ว ดังนั้นถึงเวลาวาระที่ประเทศไทยจะต้องไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไป หรือถ้าหากจะมีก็ต้องเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว และเป็นหน้าที่ของคนทั้งหลายที่จะต้องท าให้สายใยชีวิตจิต วิญญาณของการรัฐประหารสิ้นสุดลง หาไม่แล้ว
บ้านเมืองของเราก็จะแตกสลายกลายเป็นข้ีข้าชาติอื่นในที่สุด 

บทเรียนการรัฐประหารทุกครั้งสรุปได้ดังนี้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

65 

 

ประการแรก ต้องมีความเป็นเอกภาพ พร้อมเพรียงและตระหนักถึงอันตรายอันก่อให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้อง
กระท ารัฐประหารพร้อมกันทุกเหล่าทัพ และระยะหลังนี้ก็จะรวมทั้งต ารวจด้วย หากไม่มีความเป็นเอกภาพในข้อนี้ก็ยาก
ที่การรัฐประหารจะส าเร็จได้ 

ประการที่สอง ต้องมีปัญหาเกิดข้ึนในบ้านเมืองอย่างรุนแรงหนักหนาสาหัส ถึงขนาดคนทั้งหลายเห็นพ้อง
ต้องกันว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิถีทางอื่นได้ หากปล่อยไปก็จะยิ่งเสียหายมากข้ึน จึงต้องใช้อ านาจรัฐประหาร
หยุดยั้งเหตุร้ายเหล่าน้ันเสีย 

ประการที่สาม มีความขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างผู้ถืออ านาจรัฐกับกองทัพ ซึ่งหลายครั้งแค่มีความขัดแย้งเรื่องนี้ก็
เกิดรัฐประหารแล้ว แต่มาถึงปัจจุบันน้ีความขัดแย้งแค่นี้ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างในการรัฐประหารได้อีกแล้ว  เพราะ
ประชาชนต่ืนรู้และมีประสบการณ์ ทั้งต่อต้านขัดขวางการรัฐประหาร  ดังนั้นการรัฐประหารสองครั้งหลังสุดน้ีจึงต้องมี
เสียงประชาชนเรียกร้องเข้าประกอบด้วย 

ประการที่สี่ การรัฐประหารเกิดผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง ดังนั้นทุกครั้งจึงมีการอ้างว่า
คณะรัฐประหารได้ถวายการอารักขาพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตแล้ว จากนั้นก็ขอเข้าเฝ้าฯ และ
เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยก็โปรดให้เข้าเฝ้าฯ  เท่ากับเป็นสัญญาณหมายว่าคณะรัฐประหารยอมรับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ก็รับรองการรัฐประหารนั้น ซึ่งไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปนอกจากนี้ 

ยกเว้นบางกรณีเช่นกรณีเมษาฮาวาย พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินออกจากกรุงเทพมหานครไปยังโคราช จึง
ท าให้การรัฐประหารครั้งนั้นล้มเหลวและสิ้นสุดลง จนกระทั่งคณะรัฐประหารได้รับอภัยโทษในที่สุด 
มาถึงวันนี้พิษภัยของการรัฐประหารเป็นที่ประจักษ์ชัด โดยเฉพาะพิษร้ายจากการวางหมากกลไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 
ซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหลายของบ้านเมือง จึงเกิดความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง และเป็นที่มาของข่าวลือเรื่องการ
รัฐประหารนั้น 

แต่มาถึงวันน้ีเสียงต่อต้านการรัฐประหารกึกก้องไปทั้งบ้านทั้งเมือง จึงยากที่การรัฐประหารจะเกิดข้ึนได้ และถ้า
หากเกิดข้ึนก็คงจะเป็นครั้งสุดท้าย เพราะประชาชนนอกจากไม่ยินยอมแล้ว ยังเป็นไปได้ที่จะขอถวายคืนพระราชอ านาจ
เพื่อพระราชทานประชาธิปไตยตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 ให้ส าเร็จดังพระราชประสงค์ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/45260  
  

https://www.naewna.com/politic/columnist/45260
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สยามรัฐออนไลน์ 12 กันยายน 2563 06:19 น.  

ประชาธิปไตยกับเผด็จการเสียงข้างมาก 

 
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้ชวยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์

ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ระบุว่า ประชาธิปไตย กับ เผด็จการเสียงข้างมาก 
-ประชาธิปไตย กับ เผด็จการเสียงข้างมาก เป็นเหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน พลิกไปด้านหนึ่งก็เป็นประชาธิปไตย 

พลิกไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นเผด็จการเสียงข้างมาก ฟังวิวาทะในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านอ้างว่านายกรัฐมนตรีเป็นเผด็จ
การ นายกรัฐมนตรีก็โต้กลับว่าเคยมีรัฐบาลหนึ่งเป็นเผด็จการรัฐสภา จึงมีค ากล่าวในทางรัฐศาสตร์ว่า "ประชาธิปไตยมี
แนวโน้มท่ีจะเป็นเผด็จการ"  

ผมนี่เป็นสาวกของระบอบ "เสรีนิยมประชาธิปไตย" ซึ่งก็เป็นระบอบประชาธิปไตยนี่แหละแต่เป็นระบอบที่มี
กลไกที่จะไม่ท าให้ประชาธิปไตยกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก 

ดังนั้น ความเห็นของผมบางเรื่องนักประชาธิปไตยทั้งหลาย จึงอาจมองว่าแปร่งๆ ไม่เหมือนนักประชาธิปไตย
เขาเท่าไหร่ ผมว่า พวกนักกฎหมาย ถ้าว่ากันอย่างถึงแก่นจริงๆแล้ว ก็เป็นพวกเสรีนิยมประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละ  

แต่มีนักกฎหมายพวกหนึ่งที่อ้างว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย แต่ไปรับใช้ทุนนิยมสามานย์ พวกนี้ท าผิดให้เป็นถูก ท า
ถูกให้เป็นผิด ท าคดีให้ขาดอายุความ ท าความเร็วรถจาก 170 กม.ให้เหลือ77 กม. หรือใช้เทคนิคของกฎหมายรับใช้
เผด็จการ ตาบอดสี มองเฮโรอีนว่าเป็นแป้ง อะไรท านองนี้ นักกฎหมายเหล่านี้แหละ แม้จะอ้างว่าตนเองเป็นนัก
ประชาธิปไตย แต่สุดท้ายนักกฎหมายเหล่าน้ีอยู่ฝ่ายไหน ก็จะท าลายฝ่ายน้ันให้ย่อยยับ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181738 
  

https://siamrath.co.th/n/181738
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200912/cb5af1e6b06e247d5360584e95592fbb7a7b7357135f59f86e6f37ed5e5aecef.jpg?itok=3mwC1vd2
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วันที่ 12 กันยายน 2563 - 08:36 น.  

09.00 INDEX 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร ท่ามกลาง วิวาทะ ทางการเมือง 

 
 ไม่ว่าจะเป็น “ประชาคมธรรมศาสตร์” อันน าโดย แก้วสรร อติโพธิ ไม่ว่าจะเป็น “แนวร่วมธรรมศาสตร์และ

การชุมนุม” อันออกโรงโดย รุ้ง ปรัสนา ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน 
นั่นก็คือ พุ่งความสนใจไปยัง “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” เพียงแต่ด ารงจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน 
นั่นก็คือ เป้าหมายของ “ประชาคมธรรมศาสตร์” ไม่ต้องการให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็น
การสนองต่อค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
ขณะที่เป้าหมายของ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ต้องการให้ “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ปรากฏข้ึน
ในทางเป็นจริง 
และยืนยันอย่างหนักแน่นจริงจังว่าหากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ ก็จะเดินหน้าตัดกุญแจและรุกเข้าไปในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย 

ถามว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นพื้นที่ในการชุมนุมทางการ เมืองมาก่อนหรือไม่ 
ตอบได้เลยว่า เคยเป็นและเป็นมาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเมื่อตอนที่ยังใช้ช่ือว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ไม่ว่าจะเมื่อตอนที่แปรมหาวิทยาลัยให้เป็นฐาน
ที่มั่นในสังกัดขบวนการเสรีไทยซึ่งน าโดย “รูธ” 
ไม่ว่าจะเมื่อตอนที่ชาว “มธก.” ทวงคืนมหาวิทยาลัยจากการยึด ครองของทหาร ไม่ว่าจะเมื่อตอนที่ชุมนุมเพื่อต่อต้าน
การเลือกตั้งสกปรกและเคลื่อนขบวนไปบนถนนราชด าเนินเมื่อปี 2500 
และที่ส าคัญเป็นอย่างมากก็คือ การเป็นฐานที่มั่นเมื่อเดือนตุลาคม 2516 อันถือเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่
เพื่อประ ชาธิปไตยของนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน 
นั่นเป็นเกียรติประวัติทางการเมืองในอดีตของธรรมศาสตร์ 
มิได้มีแต่คนรุ่นเยาว์อย่าง รุ้ง ปภัสยา เท่านั้นที่รู้ หากเช่ือว่า แก้วสรร อติโพธิ ย่อมรู้อยู่เป็นอย่างดี 

ในท่ามกลางวิวาทะทางการเมืองเรื่องจะเปิดหรือจะปิดมหาวิทยาลัย เนื่องใน “19 กันยา ทวงอ านาจ คืน
ราษฎร” จะเกิดข้ึน เหตุผลและความชอบธรรมย่อมย้ าเตือนหนักแน่นและจริงจัง ไปยังสังคมโดยรวม ไปยัง “ผู้บริหาร” 
มหาวิทยาลัยให้เกิดความคิด ให้เกิดส านึกและตระหนักว่าจะเห็นด้วยไปในทางใด 
  
อ้างถึง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2344896 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2344896
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/p-3-11-963-1.jpg
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เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ปลดล็อคส.ว.สางปัญหาชาติ 
“การตัดอ านาจของ ส.ว.ในการร่วมลงมติเลือกนายกฯ มันมีอะไรที่รุนแรงถึงข้ันที่คุณรับไม่ได้เลยหรือ ตัวแทนที่มาจาก
การเลือกโดยประชาชน จึงมีสิทธิเลือกนายกฯ  แต่คนอื่นที่มาจากการแต่งตั้ง ไม่มีสิทธิ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บรรยากาศการเมืองไทยยังร้อนแรงท่ามกลางสารพัดปัญหาความขัดแย้ง หนึ่งในน้ันมีเรื่องราวส าคัญอย่างการ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีข้อถกเถียงในหลายประเด็น และเกี่ยวพันตัวละคร
การเมืองมากมายซึ่งรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์  “ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงมาสนทนากับ “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มาสะท้อนมุมมองต่อการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศในครั้งนี้ 

โดย “นิพิฏฐ” เปิดฉากกล่าวว่า ตามหลักสากล เมื่อใดก็ตามที่สังคมเกิดความขัดแย้ง มักจะมีการหากติกาหลัก
ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหา นั่นคือ รัฐธรรมนูญ  แต่ส าหรับประเทศไทยดูเหมือนเป็นข้อยกเว้น เพราะเวลาที่เราพูด
ถึงเรื่องรัฐธรรมนูญ ก็จะเริ่มมีการจุดประกายความขัดแย้งข้ึนทุกครั้ง เนื่องจากเราเข้าใจเรื่องนี้ต่างกันมาก เข้าใจ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างสุดข้ัว หรือเราไม่ชินกับสังคมระบอบประชาธิปไตย และผมคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้ง
นี้ไม่ง่ายเลย และอาจสร้างความขัดแย้งข้ึนอีก เพราะองค์ประกอบหลักๆในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีหลายส่วน ซึ่งแต่ละ
ส่วนสามารถสร้างความขัดแย้งขึ้นได้ องค์กรแรก คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มีแม้แตกต่างกัน แต่ยังพอหลอม
รวมกันได้  องค์กรที่  2 คือ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีความแตกต่างอย่างสุดข้ัว ส่วนหนึ่งยอมตามกระแสสังคม แต่อีก
ส่วนไม่ยอม ดังนั้น ส.ว.จะเป็นส่วนที่สร้างปัญหาหรือดับปัญหาได้  องค์กรที่ 3 คือภาคประชาชน ทั้งนิสิต นักศึกษา หรือ
ประชาชนข้างนอก ซึ่งก็มีปัญหาว่าเขาจะยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในระดับใด ถ้าเขารับไม่ได้ มันก็ไม่จบ  
@บางฝ่ายเสนอให้แก้ไขแบบรายมาตรา แต่อีกฝ่ายอยากให้แก้ทั้งฉบับ คิดว่าแบบใดจะส าเร็จมากกว่า 

เราต้องมองความเป็นไปได้ผสมกับความจริงที่ก าลังประสบกันอยู่ ผมคิดว่าไม่จ าเป็นต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ 
เพราะมันไม่ได้เสียทั้งหมด ถ้าเปรียบรัฐธรรมนูญเป็นรถยนต์ ถ้าเสียแค่ที่ปัดน้ าฝนหรือยางแบน ก็เปลี่ยนแค่นั้น ไม่ต้อง
ซ่อมทั้งคัน แต่ถ้ามันช ารุดระบบเดินไปไม่ได้ ก็ขายเป็นเศษเหล็ก ยกร่างกันใหม่ ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี
ปัญหาไม่กี่มาตรา อาทิ เรื่องของส.ว. การปฏิรูปประเทศ ระบบการเลือกตั้ง เรื่องขององค์กรอิสระ สิทธิเสรีภาพบางเรื่อง
ที่ถูกมองว่ายังไม่ชัดเจน ถ้าน าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาแก้ไข ก็น่าจะได้  แต่เมื่อส่วนใหญ่อยากให้มีสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เขาคงมายกร่างใหม่ทั้งฉบับ  
@  ส.ส.ร.ควรมีที่มาและสัดส่วนเป็นอย่างไร 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ของง่าย ประชาชนทั่วไปสะท้อนความต้องการได้ แต่ต้องอาศัยนักกฎหมายมหาชนที่
เป็นเสมือนนักเทคนิคมาชุดหนึ่งท าหน้าที่รับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแล้วน าไปพิจารณา และใช้แต่งเติมใน
การยกร่าง นอกจากนี้ต้องมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย และให้มีส่วนที่มาจากการสรร
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หาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆไปเป็น ส.ส.ร.ด้วย เมื่อมีทั้ง 3 ส่วนน้ีแล้ว ก็น่าจะเดินไปได้  ส าหรับข้อเสนอของบางคน
ที่อยากให้มีนิสิตนักศึกษาได้เป็นส.ส.ร. ผมก็ไม่ขัดข้อง 
@หลายฝ่ายพุ่งเป้าไปที่การแก้ไขมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 

เสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมในตอนนี้ไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอ านาจของคณะผู้กระท าการยึดอ านาจเมื่อปี 
2557  ขณะที่ส.ว.ชุดปัจจุบันเป็นองค์กรที่สืบทอดอ านาจดังกล่าว แม้ต่อไป นายกฯจะเป็นคนอื่น ไม่ใช่พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา การสืบทอดอ านาจยังสามารถท าได้ผ่าน ส.ว.  ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีความเป็นประชาธิปไตยจริงๆ ต้องตัด
อ านาจดังกล่าวออกจาก ส.ว.  

ผมมี 2 ค าส าหรับเรื่องของ ส.ว. คือค าว่า “ลด” คือลดอ านาจ ส.ว. กับ “โละ” คือเอาออกไปเลยตามที่บางฝ่าย
เรียกร้อง ซึ่งสิ่งที่มีความเป็นไปได้ตอนน้ี คือการลดอ านาจก่อน  ส่วนจะโละหรือไม่นั้นให้ข้ึนอยู่กับส.ส.ร.พิจารณาต่อไป
ในวันข้างหน้า 
@ปชป.เคยแสดงจุดยืนที่อยากให้แก้ไขมาตราน้ี และมีส.ส.บางคนพยายามยื่นญัตติ แต่บางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนน า
พรรคกลับนิ่งเฉย เพราะไม่อยากสวนทางกับพรรคร่วมรัฐบาล 

ผมไม่เรียกคนที่ลงช่ือเสนอญัตตินี้ว่าเป็นกบฎพรรคประชาธิปัตย์ แต่เรียกว่า เป็นคนที่กล้ายืนยันอุดมการณ์ของ
พรรคประชาธิปัตย์ และซื่อตรงต่อค าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน  ผมขีดเส้นใต้ย้ าว่าเราเป็นพรรคเดียวที่ประกาศมา
ตั้งแต่ต้นว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ท าให้ประชาธิปไตยวิปริต เพราะมีการสืบทอดอ านาจ  
  ส าหรับพรรคร่วมรัฐบาล ผมคิดว่าสามารถพูดคุยกันได้ด้วยการให้เหตุผลว่าการตัดอ านาจของ ส.ว.ในการร่วม
ลงมติเลือกนายกฯ มันมีอะไรที่รุนแรงถึงข้ันที่คุณรับไม่ได้เลยหรือ และประชาชนเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกนายกฯของเขา 
ดังนั้นตัวแทนที่มาจากการเลือกโดยประชาชน จึงมีสิทธิเลือกนายกฯเช่นกัน  แต่คนอื่นที่มาจากการแต่งตั้ง ไม่มีสิทธิตรง
นี้ นี่คือหลักพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย 

ผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องสู้ในเรื่องมาตรา 272 ให้มากกว่านี้ เราเกรงใจพรรคร่วมรัฐบาลมากเกินไป
ไม่ได้ เพราะเราเป็นพรรคเดียวที่มีเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย แต่กลายเป็นว่า เมื่อจะมีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคเรากลับไม่แสดงจุดยืนเรื่องนี้เท่าที่ควร เพราะเกรงใจพรรคร่วมรัฐบาล  ทั้งที่การแสดงจุดยืน
ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องท าได้ตามจุดยืนเท่านั้น แต่คุณต้องประกาศว่า จุดยืนของตัวเองอยู่ตรงนี้แหละ เพียงแต่
ตอนนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้แสดงจุดยืนอย่างที่ควรจะเป็น 
@พรรคประชาธิปัตย์ถูกมองว่าเล่นการเมืองแบบสองหน้า 

คนเรามีหน้าเดียว เราเล่นหน้าเดียว เป็นการที่คนส่วนหนึ่งไปเล่นหน้าเดียวกับเพื่อนที่คิดตรงกัน แต่คนอีกส่วน
ไม่เห็นด้วย มันเป็นเรื่องที่คนในพรรคมีจุดยืนที่ไม่ค่อยตรงกันมากกว่า 
@ ผลจากกรณีของมาตรา 272 จะยิ่งท าให้ปชป.เกิดรอยร้าวมากขึ้นหรือไม่ 

ถ้าใครที่คิดว่าการแสดงจุดยืนน้ันท าให้เกิดรอยร้าว คนคนน้ันไม่ควรเป็นสมาชิกอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ เพราะ
พรรคประชาธิปัตย์เป็นคนที่กล้าประกาศจุดยืน  แต่ถ้าการไม่กล้าประกาศจุดยืนเป็นเพราะกลัวความเห็นต่างหรือความ
แตกแยก อันน้ีมันไม่ใช่แก่นหรืออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ 
@ วิธีใดที่จะท าให้การแก้ไขมาตรา 272 เกิดข้ึนได ้

ต้องใช้การจัดท าร่างญัตติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพราะถ้ารอใช้วิธียื่นต่อส.ส.ร. มันไม่ได้เป็นการประกาศ
จุดยืนของเรา และเป็นการแหกตาชาวบ้านมากกว่า 

ส่วน ส.ว.ถ้าแต่ละท่านปลีกวิเวก ไปนั่งท าสมาธิอยู่คนเดียว และไม่ลืมว่าตัวเองมาจากไหน ส.ว.ก็จะบรรลุธรรม
ได้ว่าเรื่องแก้ไขมาตรา 272 ควรท าอย่างไร และจะปลดล็อก แก้ได้  แต่ถ้าส.ว.ตัดที่มาของเขาไม่ได้ การแก้รัฐธรรมนูญก็
จะเกิดยาก  ดังนั้น เราต้องช่วยคิดว่า จะท าอย่างไรให้ส.ว.รู้ปัญหาของประเทศในตอนน้ีที่คนมาชุมนุมแล้วบอกว่า มีการ
สืบทอดอ านาจผ่าน ส.ว. และผมคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่ท าเรื่องตัดอ านาจดังกล่าว 
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@ การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีโอกาสที่จะส าเร็จหรือไม่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะออกมามีหน้าตาที่ท าให้ประชาชนพอใจได้
หรือไม่ 

ผมคิดว่าส าเร็จได้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างมากคงจะตรงกับความต้องการของประชาชนสัก 51 เปอร์เซ็นต์ก็ดี
แล้ว  และหวังว่าจะไม่ออกมามีหน้าตาประหลาดกว่าเดิม  เหมือนกับเวลาที่เราไปท าศัลยกรรมใบหน้า ต้องเช่ือมั่นว่า
หลังออกจากห้องผ่าตัดแล้ว มันต้องดีข้ึน แต่ถ้าออกมาแล้ว ตาไม่เท่ากัน หรือหูไม่ตรงกัน ก็ยิ่งแย่  อย่างไรก็ตาม เรายัง
ต้องมีความหวังว่า หลังจากรัฐธรรมนูญใหม่ออกจากสภาฯ ผ่านการลงมติจากประชาชนแล้ว มันต้องดีกว่าเดิม 

 
อ้างอิง :  https://www.dailynews.co.th/article/794667  
  

https://www.dailynews.co.th/article/794667
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ฉบับวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 
แวดวงรอบกรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  11 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์              
และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอื้อวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ                   
นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชน             
กับการเลือกตั้งท้องถ่ิน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ช้ัน 2 โรงแรม รามมาการ์เด้นส์ 
 
อ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันเสารท์ี่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


