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ข่าวประจ าวนัที่ 13 กนัยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป.เตรียมพร้อมรอบด้านลุยเลือกตั้งท้องถิ่น 6 
2 มติชนออนไลน ์ ‘ช านาญ’ เชื่อ รัฐบาลรู้ตัว ไม่ดึงเกมยื้อเลือกตั้งท้องถิ่น ลุ้นสนามแรก 

13 ธ.ค.ปีนี ้
7 

3 มติชนออนไลน ์ ‘จุรินทร์’ เสนอวิป 3 ฝ่าย จับเข่าหาข้อสรุปแก้ รธน.เพื่อให้แก้ได้จริง 
บนแนวทางสันต ิ

8 

4 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ “จุรินทร์” เสนอคุยวิป 3 ฝ่ายหาจุดร่วมแก้รธน. 9 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ "จุรินทร์"แนะวิป 3 ฝ่ายจับเข่าคุยหาจุดร่วมแก้รธน. 10 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ “จุรินทร์” เสนอวิป 3 ฝ่าย หาข้อสรุปแก้รัฐธรรมนูญ เชื่อสัมฤทธิผล

ได้จริง 
11 

7 แนวหน้าออนไลน ์ 'ชวน'กรีดเลือดซิบ! ชี้รธน.ทุกฉบับดี แต่พฤติกรรมนักการเมืองหาแต่
ผลประโยชน์ 

12 

8 เดลินิวส์ออนไลน ์ "เสรี"พูดชัด คว ่า 4 ญัตติใหม่ฝ่ายค้าน 13 
9 มติชนออนไลน ์ เสรี ประกาศไม่รับ 4 ญัตติแก้รธน.ฝ่ายค้าน มั่นใจ เพื่อนส.ว.คว่ าเรียบ

ทุกฉบับ 
14 

10 ไทยรัฐออนไลน ์ ส.ว.ส่อป่วนแก้ รธน. ไม่เอา 4 ญัตติ ยอมแค่ตัดโหวตนายก ฝ่ายค้าน
ขอมีประชามต ิ

15 

11 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'โฆษกก้าวไกล'ชี4้ญัตติแก้รธน. เป็นโอกาสให้ส.ว.ไถ่โทษ 17 
12 มติชนออนไลน ์ ฝ่ายค้าน เตือนส.ว.อย่าหวงอ านาจ หยิบ 4ญัตติสร้างเงื่อนไข ล้มแก้   

รธน. บีบคนลงถนนเพิ่ม 
18 

13 มติชนออนไลน ์ ฝ่ายค้านปัดโยนบาป ส.ว.ล้มแก้ รธน. ชี้ 4 ญัตติเป็นก๊อก 2 ตั้ง ส.ส.ร.ได ้ 19 
14 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “จตุรนต์” แนะ นศ.เคลื่อนไหวสันติวิธี 20 
15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ทนายอานนท์” ระบุข้อเสนอม็อบเป็นจริงได้ด้วยกลไกรัฐสภา 21 
16 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้"ยก"ซูเปอร์โพล" ปชช.ส่วนใหญ่ยังมั่นใจในตัว"นายกฯตู่" มากที่สุด 23 
17 มติชนออนไลน ์ อดีต ส.ส.ร.ปี 2539 จวกเละรัฐธรรมนูญ 60 แนะสเปก ส.ส.ร.ชุดใหม่ 

มีทั้งคนรุ่นเก่า-ใหม่อย่างละครึ่ง 
25 
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18 มติชนออนไลน ์ ‘พงศ์เทพ’ ขอบคุณการเคลื่อนไหว น.ร.-น.ศ.เปิดทางแก้รัฐธรรมนูญ 
แนะตั้ง กกต.เฉพาะกิจ จัดเลือกต้ัง ส.ส.ร. 

27 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'คนไทยส่วนใหญ่' หนุน ปลดล็อก ส.ว. โหวตนายกฯ 29 
20 แนวหน้าออนไลน ์ เปิดผลโพล‘จะมี ส.ว. ต่อไป ดีไหม.?’ 61.27%หนุนตัดอ านาจโหวต

นายกฯ 
31 

21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ส่องความเห็นประชาชน! หนุนแก้รธน.ยกเลิกอ านาจสว.โหวตเหลือ
นายกฯ 

33 

22 แนวหน้าออนไลน ์ โพลชี้ปชช.ไม่เชื่อข่าว‘รัฐประหาร’แต่อาจเกิดขึ้นได้ ‘รัฐบาลแห่งชาติ’
ไม่ใช่ทางออก 

35 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดุสิตโพลระบุประชาชนไม่เช่ือเรื่องการท ารัฐประหาร 37 
24 แนวหน้าออนไลน ์ ‘หมอวรงค์’แฉจะๆ‘อันธพาลการเมือง’ป่วนล่าชื่อ ฉะมีอ านาจไม่พ้น

กดหัวปชช.ยิ่งกว่าทาส 
39 

25 แนวหน้าออนไลน ์ ‘นิพิ ฏฐ์ ’ ซั ดล่ า ชื่ อ ‘หนุ น - ค้ าน ’ท า ขั ดแย้ ง  แนะหลั ก ‘หั ว ใ จ
ประชาธิปไตย’ หาอุดมคต‘ิรธน.’ให้เจอ 

40 

26 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ส.ว.ค านูณ’ชี้แก้รัฐธรรมนูญตั้ง‘ส.ส.ร.’ ค าตอบอยู่ที่ปชช. 51.2 ล้าน
คน ไม่ใช่แค่ 750 ส.ส.-ส.ว. 

42 

27 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ แก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร. ค าตอบอยู่ที่ประชาชน51.2ล้านคน 44 
28 ไทยโพสต์ออนไลน์ ค านูณ ประกาศโหวตเห็นชอบต้ัง ส.ส.ร. แน่นอน 46 
29 ผู้จัดการออนไลน ์ “ค านูณ” ระบุแก้ รธน.ไม่ได้จบที่เสียงโหวตในสภา ต้องประชามติให้ 

ปชช. 51.2 ล้านคน ตัดสินใจ 
48 

30 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย'แจงค่าตัวรัฐธรรมนูญใหม่ถูกอัพราคาแพงเวอร์เกินจริง 50 
31 แนวหน้าออนไลน ์ ‘สมชัย’กางบัญชีเทียบ ฉะไม่ถึงเดือนค่าตัว‘รัฐธรรมนูญใหม่’ถูกอัพ

แพงเวอร์เกินจริง 
52 

32 สยามรัฐออนไลน์ “อนุทิน” ย้ าจุดยืนภท. ต้องมีส.ส.ร. แก้รธน.ชี้ท าตามขั้นตอน-ไม่นอกกรอบ 54 
33 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เล็ง 'กดดันสภาฯ' แก้รธน. - กลุ่มปลดแอกจ่อ 'ม็อบต.ค.' 55 
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บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : ลักษณะรุก ลักษณะรับ ระยะยัน 19 กันยา ทวงอ านาจ 

คืนราษฎร 
58 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ อย่าอึมครึม!สว.ปัดตกต้ังสสร.ระวังผูกปมวิกฤตซ้ า 60 
3 ผู้จัดการออนไลน ์ แด่พวกเธอและอีแอบ! “ลุงสุทิน” เตือน เมื่อคนหมดอดทน “ขันแตก” 

“ถวิล” เห็น “6 ตุลา” หลอน “พี่ศร”ี ระวังคุก 4 ปี 
63 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ภายใต้เผด็จการ...กร่างกันได้ขนาดนี้เชียวนะ 67 
5 ข่าวสดออนไลน์ รายงานพิเศษ - ทางออกบิ๊กตู่ ลาออก-ยุบสภา? 69 
6 ข่าวสดออนไลน์ ธรรมศาสตร์ยุคขลาดเขลา 73 
7 ไทยรัฐออนไลน ์ จับชีพจร “ประยุทธ์” เผชิญศึกใหญ่ “ไล่ต้อนอ านาจ” : ในระบบ

ติดล็อก นอกระบบจุดไฟ 
75 

8 มตชินออนไลน์ 09.00 INDEX ข้อเสนอต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อเสนอ รัฐมนตรี
กระทรวง “คลัง” 

78 

9 เดลินิวส์ออนไลน ์ จับชีพจรเกมแก้รัฐธรรมนูญ ไฟร้อนการเมืองสุ่มเสี่ยงลุกลาม 79 
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เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.39 น.      

ปชป.เตรียมพร้อมรอบด้านลุยเลือกตั้งท้องถิ่น  

 
พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมพร้อมรอบด้าน-เร่งคัดตัวผู้สมัครลุยเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ                     
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า  กรณีที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยรอรัฐบาลก าหนดเวลานั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีส าหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น การกระจายอ านาจ และการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น
และประเทศ ในเรื่องการกระจายอ านาจให้กับประชาชน พรรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน คือการกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นให้มากที่สุด และขณะนี้เรามียุทธศาสตร์แนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นภายใต้หลักการ "ลด
อ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชน" ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ  นอกจากนี้เรามีบุคลากรทุกรุ่น ขณะนี้รองหัวหน้าพรรคที่
รับผิดชอบภาคต่างๆ ได้มีการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มรูปแบบ รวมถึงพรรคยังมีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ซึ่งมีนายช านิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน และคณะกรรมการกระจายอ านาจของพรรค ร่วมกันพิจารณาหาบุคคล
ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ลงสมัครในการเลือกตั้งท้องถิ่น อาทิ ต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวอีกว่า  มีบุคคลที่ให้ความสนใจลงสู่สนามการเมืองท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก เรา
จึงเชื่อว่าถ้ามีการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น จะได้เห็นชื่อคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองที่ลงพื้นที่อยู่กับประชาชนมา
ตลอด ก้าวลงสนามการเมืองท้องถิ่นหลายคน และหากผู้ใดมีความสนใจร่วมงานท้องถิ่นกับพรรคประชาธิปัตย์ ก็อยาก
เชิญให้สมัครเข้ามา เพื่อมามีส่วนร่วมท างานท้องถิ่นด้วยกัน  ขณะเดียวกัน ตนเชื่อว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น และรัฐบาลจะประกาศให้การเลือกต้ังท้องถิ่นในเร็วๆนี้ อย่างแน่นอน. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794959 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/794959
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วันที่ 12 กันยายน 2563 - 18:14 น.  

‘ช านาญ’ เชื่อ รัฐบาลรู้ตัว ไม่ดึงเกมยื้อเลือกตั้งท้องถิ่น ลุ้นสนามแรก 13 ธ.ค.ปีนี้ 

 
เมื่อวันที่  12 กันยายน นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์กรณีที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาระบุว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ว่า ท่าทีที่ออกมาถือเป็นการ
บีบคณะรัฐมนตรี (ครม.) กลายๆ เพราะคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้รายละเอียดจะโทษอยู่  2 ฝ่ายคือ ครม. และ กกต. ซึ่ง
ตอนนี้  กกต.ออกมาบอกว่าพร้อมจัดเลือกตั้ งแล้ว จึงมาโทษ กกต.ไม่ ได้  เพราะที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็โทษ กกต.ประจ า ตนมองว่าเป็นการออกมากดดันรัฐบาลอยางชัดเจน 

นายช านาญกล่าวต่อว่า ตนทราบข้อมูลมาว่าอาจจะมีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563 ดังนั้น เมื่อนับถอยหลังไป 60 วัน ที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองยุติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ครม. จะต้องมีมติให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่ง อย่างช้าที่สุดในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 
หากไม่มีการยุบสภา หรือการรัฐประหารเกิดขึ้นเสียก่อน เพราะหากช้าไปกว่านี้ คือหากท าหลัง 31 ธันวาคม 2563 ก็จะ
ยุ่ง เพราะจะต้องมาแบ่งเขตจ านวนประชากรใหม่ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณครึ่งปี คาดว่าประชาชนคงไม่
ยอมแน่นอน เพราะตอนนี้ประชาชนหลายพื้นที่เรียกร้องให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น รวมไปถึงคนที่อยู่ในต าแหน่งตอนนี้ด้วย 

เมื่อถามว่า รัฐบาลอาจจะยกเหตุผลเรื่องงบประมาณ มายื้อเวลาการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น นายช านาญกล่าวว่า 
ประชาชนรู้ความจริงอยู่แล้วว่างบประมาณไม่มีผลอะไรต่อการจัดเลือกต้ังท้องถิ่น เพราะงบประมาณมีอยู่แล้ว 
“ผมคิดว่ารัฐบาลพยายามจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่แล้ว หากจ าได้ เมื่อครั้งเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นรัฐบาลตั้งใจจะจัดเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และหากจัดเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พรรค
อนาคตใหม่ไม่มีทางได้ ส.ส.มากขนาดนี้ เพราะจัดเตรียมป้ายหาเสียงไม่ทัน เมื่อมีเวลาเพิ่มมาอีก 1 เดือนก็มีกระแสฟ้า
รักพ่อมาเพิ่มด้วย ดังนั้น หากรัฐบาลยื้อเลือกตั้งไปอีก แทนที่จะเป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาล ก็อาจจะแย่ลงก็ได้ ขณะนี้คณะ
ก้าวหน้าก็มีความพร้อมในสนามท้องถิ่น รอแค่สัญญาณจากรัฐบาลเท่านั้น” นายช านาญกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345548 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2345548
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/99C419FF-C6FA-4D18-ABA6-25F54BD80E3C.jpg
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วันที่ 12 กันยายน 2563 - 15:16 น.  

‘จุรินทร์’ เสนอวิป 3 ฝ่าย จับเข่าหาข้อสรุปแก้ รธน.เพื่อให้แก้ได้จริง บนแนวทางสันติ 

 
รินทร์’ เสนอวิป 3 ฝ่าย จับเข่าหาข้อสรุปแก้ รธน.เพื่อให้แก้ได้จริง บนแนวทางสันติ ชี้หากท าไม่ส าเร็จก็ได้แค่

ยื่นญัตติ 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ ว่ามาถึงจุดนี้นับเป็นเรื่องน่ายินดี 
ที่ดูเหมือนในภาพรวมถือว่าทุกฝ่ายในสังคมเห็นไปในทางเดียวกันแล้วว่าควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ยั งมีทั้งจุด
เหมือนและจุดต่างกันในเรื่องเนื้อหา และรูปแบบ ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญจะสัมฤทธิ์ผลได้จริงน้ันอย่างน้อย 3 ฝ่ายต้องเห็น
พ้องต้องกันคือ ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ก่อนน าไปสู่การท า
ประชามติถามประชาชน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นพ้องด้วย การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถท าได้จริง ท าได้แค่ยื่น
ญัตต ิ

“ฉะนั้น เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เกิดผลสัมฤทธิ์จริง ผมจึงขอเสนอให้วิปทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วยวิป
รัฐบาล วิปฝ่ายค้านและวิปวุฒิสภา ได้ประชุมหารือกัน เพื่อหาข้อสรุปร่วมว่ามีประเด็นใดบ้างที่จะน าไปสู่การแก้ไขได้
ส าเร็จ แล้วร่วมมือร่วมใจกันบนแนวทางสันติ เพื่อให้เรามีรัฐธรรมนูญ ที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นกว่าฉบับปัจจุบันได้ 
ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีจุดยืนชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่การก าหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการเข้าร่วม
รัฐบาล และได้ร่วมเสนอร่างแก้ไขในนามพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้ว โดยให้มีการเลือก ส.ส.ร.ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
โดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ทั้งนี้ ผมได้มอบหมายให้วิปของพรรคประชาธิปัตย์เร่งไปหารือเรื่องนี้กับวิปรัฐบาลแล้ว” 
นายจุรินทร์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345286 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2345286
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/รวม.jpg
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12 กันยายน 2563 4:05 pm  

“จุรนิทร์” เสนอคุยวปิ 3 ฝ่ายหาจดุรว่มแก้รธน. 

 
กรุงเทพฯ 12 ก.ย.-“จุรินทร์” ระบุแก้รธน.ส าเร็จได้ วิป 3 ฝ่ายต้องหารือกัน สรุปว่าจะแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง สั่ง

วิปปชป.คุยวิปรัฐบาล 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

กล่าวระหว่างการสัมนาข้าราชการกรมการค้าภายในที่จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า นับเป็นเรื่อง
น่ายินดีที่ทุกฝ่ายในสังคมเห็นไปในทางเดียวกันว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ยังมีทั้งจุดเหมือนและจุดต่างกันเรื่อง
เนื้อหาและรูปแบบ ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญจะสัมฤทธิ์ผลได้จริง อย่างน้อย 3 ฝายต้องเห็นพ้องต้องกันคือ ส.ส.รัฐบาล ส.ส.
ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า 20% และวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ก่อนน าไปสู่การท าประชามติ ถามประชาชน หากฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่เห็นพ้องด้วย การแก้รัฐธรรมนูญจะไม่สามารถท าได้จริง ท าได้เพียงการยื่นญัตติ  

“เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญผลสัมฤทธิ์ ผมขอเสนอให้วิปทั้ง 3 ฝ่าย คือรัฐบาล ฝ่ายค้านและวุฒิสภาประชุม
หารือกันหาข้อสรุปร่วมว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จะน าไปสู่การแก้ไขได้ส าเร็จ แล้วร่วมมือร่วมใจกันบนแนวทางสันติ 
เพื่อให้เรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยกว่าฉบับปัจจุบันได้ ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนชัดเจนเรื่องแก้
รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ก าหนดเป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาล และร่วมเสนอร่างแก้ไขในนามพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว โดยให้
เลือกส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องไม่แตะหมวด1 หมวด 2 โดยมอบหมายให้วิปพรรคเร่งหารือกับวิปรัฐบาล
แล้ว” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-536509 
  

https://tna.mcot.net/politics-536509
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เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 16.15 น.                      

"จุรินทร์"แนะวิป 3 ฝ่ายจับเข่าคุยหาจุดร่วมแก้รธน. 

 
           "อู๊ดด้า"แนะวิป 3 ฝ่ายจับเข่าคุยหาจุดร่วมผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ เน้นผลสัมฤทธิ์จริงบนแนวทางสันติ                     

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่จ.นครราชสีมา  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างการสัมมนาข้าราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถึงการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ  ว่า  สถานการณ์ในขณะนี้มาถึงจุดที่เป็นเรื่องน่ายินดีซึ่งทุกฝ่ายในสังคมเห็นไปในทางเดียวกันแล้วว่าควรมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่มีทั้งจุดเหมือนและจุดต่างกันในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบการแก้ไข  ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะ
สัมฤทธิ์ผลได้จริงนั้น อย่างน้อย 3 ฝ่าย คือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนส.ว.ทั้งหมด ต้องเห็นพ้องกันก่อนจะน าไปสู่การท าประชามติถามประชาชน 
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นพ้องด้วย การแก้รัฐธรรมนูญจะไม่สามารถเกิดขึ้นจริง ท าได้แค่ยื่นญัตติ 
 นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า  ฉะนั้น เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เกิดผลสัมฤทธิ์จริง ตนจึงขอเสนอให้
คณะกรรมการประสานงาน (วิป) ของ 3 ฝ่ายนี้ ได้แก่ วิปรัฐบาล วิปฝ่ ายค้าน และวิปวุฒิสภา ประชุมเพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกันว่ามีประเด็นใดบ้างที่จะน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ส าเร็จ แล้วร่วมมือกันบนแนวทางสันติ เพื่อให้เรามี
รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้วิปของพรรคประชาธิปัตย์เร่งหารือเรื่องดังกล่าวกับ
วิปรัฐบาลแล้ว  ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่การก าหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการ
เข้าร่วมรัฐบาล และได้ร่วมเสนอร่างแก้ไขในนามพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้ว โดยให้มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ไมแ่ตะหมวด 1 และหมวด 2. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794990 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/794990
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ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ย. 2563 18:58 น. 

“จุรินทร์” เสนอวิป 3 ฝ่าย หาข้อสรุปแก้รัฐธรรมนูญ เชื่อสัมฤทธิผลได้จริง 

 
“จุรินทร์” แนะหนทางแก้รัฐธรรมนูญให้สัมฤทธิผล วิป 3 ฝ่าย ต้องหาข้อสรุปร่วมกันบนแนวทางสันติ ให้เกิด

ประชาธิปไตยยิ่งกว่าฉบับปัจจุบัน 
วันที่ 12 ก.ย. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นระหว่างการสัมมนา

ข้าราชการกรมการค้าภายในที่ จ.นครราชสีมา ต่อสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ ว่า มาถึงจุดนี้นับเป็นเรื่อง
น่ายินดี ที่ดูเหมือนในภาพรวมถือว่าหลายฝ่ายในสังคมเห็นไปในทางเดียวกันแล้วว่าควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่
ยังมีทั้งจุดเหมือนและจุดต่างกันในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบ 
 “การแก้รัฐธรรมนูญจะสัมฤทธิผลได้จริงนั้นอย่างน้อย 3 ฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกัน คือ ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน
ไม่น้อยกว่า 20% และ ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ก่อนน าไปสู่การท าประชามติถามประชาชน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็น
พ้องด้วย การแก้รัฐธรรมนูญก็จะไม่สามารถท าได้จริง ท าได้แค่ยื่นญัตติ ฉะนั้น เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เกิดผล
สัมฤทธิ์จริง จึงขอเสนอให้วิปทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วยวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา ประชุมหารือกันเพื่อหา
ข้อสรุปร่วมว่ามีประเด็นใดบ้างที่จะน าไปสู่การแก้ไขได้ส าเร็จ แล้วร่วมมือร่วมใจกันบนแนวทางสันติ เพื่อให้เรามี
รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นกว่าฉบับปัจจุบันได”้ 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนชัดเจนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่การก าหนด
เป็นเงื่อนไขก่อนการเข้าร่วมรัฐบาล และได้ร่วมเสนอร่างแก้ไขในนามพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้ว โดยให้มีการเลื อก ส.ส.ร. 
ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 และเพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ส าเร็จได้จริง การหารือ
ร่วมกันระหว่างวิปทั้ง 3 ฝ่าย ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวจริงในรัฐสภาจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 
พร้อมกันนี้ มอบหมายให้วิปของพรรคประชาธิปัตย์เร่งไปหารือเรื่องนี้กับวิปรัฐบาลแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1928809 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1928809
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วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.17 น. 

'ชวน'กรีดเลือดซิบ! ชี้รธน.ทุกฉบับดี แต่พฤติกรรมนักการเมืองหาแต่ผลประโยชน์ 

 
"ชวน"ชี้รธน.ทุกฉบับดี แต่พฤติกรรมนักการเมืองชอบละเมิดท าผิดกม. หาผลประโยชน์จนติดคุก 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญประจ าปี 63 กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

โดย นายชวน กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การมีส่วนร่วมของพลเมืองกับการเมืองสุจริต" ตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับเป็นรัฐธรรมนูญที่ดี แต่พฤติกรรมของนักการเมืองบางส่วนที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ หาผลประโยชน์ ท าผิดกฎหมาย 
จึงท าให้มีนักการเมืองหลายคนติดคุก ความสุจริตจึงต้องเป็นหัวใจของบ้านเมืองในอนาคต หากเราสามารถป้องกันการ
ทุจริตได้ประเทศไทยก็จะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้มาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517894/preview 
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เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 16.45 น.                      

"เสรี"พูดชัด คว ่า 4 ญัตติใหม่ฝ่ายค้าน 

 
                    “เสรี สุวรรณภานนท์” สมาชิกวุฒิสภาพูดชัด คว ่า 4 ญัตติใหม่ฝ่ายค้าน                     

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นราย
มาตราเพิ่มอีก4ญัตติว่า 4ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นมาดูแล้วมีเจตนาต้องการไม่ให้ส.ว.ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อโยน
ความผิดให้ส.ว.เป็นผู้ล้มการแก้รัฐธรรมนูญ ท าตามใบสั่งรัฐบาล เพราะรู้อยู่แล้วว่าญัตติที่ยื่นมาใหม่ ส.ว.ไม่เอาด้วยแน่ 
ประเด็นที่ยื่นมาต้องการสร้างความขัดแย้งให้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังยื่นมา ส.ว.รู้ทันเรื่องนี้ว่าเป็นการเล่นเกมการเมือง ถ้าส.ว.ไป
ยอมจะยิ่งสร้างปัญหา ทั้งเรื่องการตัดอ านาจส.ว.เรื่องการติดตามปฏิรูปประเทศ และการล้างค าสั่งประกาศ คสช. เพราะ
เป็นการรื้อปัญหาที่จบไปแล้วกลับมาใหม่ ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าส.ว.จะรับ 4 ญัตติที่ยื่นมาหรือไม่ แต่เท่าที่คุยกับส.ว.
หลายคนไม่เห็นด้วยกับญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นมาเช่นกัน 
 ถ้าให้วิเคราะห์เช่ือว่าส.ว.จะไม่รับทั้ง 4ญัตติ รวมถึงการตั้งส.ส.ร.มายกร่างใหม่ด้วย โดยตนโหวตไม่รับทั้ง 4ญัตติ
แน่นอน ขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศเผชิญวิกฤติหลายเรื่อง ควรเอาเวลาไปแก้ปัญหาประเทศก่อน ไม่ใช่มาเล่นการเมือง
ขับไล่รัฐบาล รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่งใช้ได้ไม่นาน ท าไมรีบแก้ ตนไม่ปฏิเสธการแก้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องแก้ในเวลาที่
เหมาะสม ไม่ใช่ตอนที่ประเทศก าลังมีปัญหา อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 ก.ย. ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) จะน า4ญัตติของฝ่ายค้านมาหารือกันด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794998 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/794998
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วันที่ 12 กันยายน 2563 - 17:37 น.  

เสรี ประกาศไม่รับ 4 ญัตติแก้รธน.ฝ่ายค้าน มั่นใจ เพื่อนส.ว.คว่ าเรียบทุกฉบับ 

 
วิปส.ว.จ่อหารือ ญัตติฝ่ายค้านแก้รธน. ด้าน “เสรี” ประกาศไม่รับทั้ง 4 ฉบับ มั่นใจ เพื่อนๆคว่ าเรียบทุกฉบับ  

เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญเป็นราย
มาตราจ านวน 4 ญัตติว่า 4ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นมาดูแล้วมีเจตนาต้องการไม่ให้ส .ว.ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อโยน
ความผิดให้ส.ว.เป็นผู้ล้มการแก้รัฐธรรมนูญ ท าตามใบสั่งรัฐบาล เพราะรู้อยู่แล้วว่า ญัตติที่ยื่นมาใหม่ ส.ว.ไม่เอาด้วยแน่ 
เพราะทั้งๆที่รู้ว่า ประเด็นที่ยื่นมาต้องการสร้างความขัดแย้งให้เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังยื่นมา ส.ว.รู้ทันเรื่องนี้ว่า เป็นการเล่นเกม
การเมือง ถ้าส.ว.ไปยอมจะยิ่งสร้างปัญหาทั้งเรื่องการตัดอ านาจส.ว.เรื่องการติดตามปฏิรูปประเทศ และการล้างค าสั่ง
ประกาศคสช. เพราะเป็นการรื้อปัญหาที่จบไปแล้ว กลับมาใหม่ ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าส.ว.จะรับ 4 ญัตติที่ยื่นมาหรือไม่แต่
เท่าที่คุยกับส.ว.หลายคนไม่เห็นด้วยกับญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นมาเช่นกัน ถ้าให้วิเคราะห์เชื่อว่าส.ว.จะไม่รับทั้ง 4ญัตติรวมถึง
การตั้งส.ส.ร.มายกร่างใหม่ด้วย ตนโหวตไม่รับทั้ง 4ญัตติแน่นอน ขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศเผชิญวิกฤติหลายเรื่อง ควร
เอาเวลาไปแก้ปัญหาประเทศก่อน ไม่ใช่มาเล่นการเมืองขับไล่รัฐบาล รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่งใช้ได้ไม่นานท าไมรีบแก้ ตน
ไม่ปฏิเสธการแก้รัฐธรรมนูญ แตต่้องแก้ในเวลาเหมาะสม ไม่ใช่ตอนที่ประเทศก าลังมีปัญหา ทั้งนี้ในวันที่ 14 กันยายน ที่
ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา จะน า4ญัตติฝ่ายค้านมาหารือกันในที่ประชุมด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345473 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2345473
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/11/ABE7D712-D178-4193-8714-2B5132DB517B-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

15 

 

 
 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 ก.ย. 2563 04:05 น. 

ส.ว.ส่อป่วนแก้ รธน. ไม่เอา 4 ญัตติ ยอมแค่ตัดโหวตนายก ฝ่ายค้านขอมีประชามติ 

 
“เสรี” ซัดฝ่ายค้านจ้องแต่เล่นเกมการเมือง มั่นใจ ส.ว.โหวตคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติใหม่แน่ “วันชัย” 

ได้กลิ่นมีคนวางแผนโยนบาป ส.ว. คว่ ากระดานแก้ รธน. เลขาฯ พปชร.สงวนท่าทีขอคุยกันก่อน “อนุดิษฐ์” จี้รัฐเคลียร์
สัญญาณมือถือวันม็อบใหญ่ ขอ จนท.รัฐอย่ารุนแรงกับประชาชน “ภราดร” แนะท าประชามติเป็นทางออก “อนุชา” 
มั่นใจ 19 ก.ย. ไม่น่ากังวล “ธนกร” แซะก้าวหน้าไม่หนุนจริงก็ต้องห้าม ก้าวไกลจวกรัฐบาลท าถังแตกละเอียด โฆษก
คลังโต้ไม่ได้ถังแตกตามข่าว “สมศักดิ์” แจงปล่อยตัว “ปลอดประสพ-ยงยุทธ” ไร้นัยหลังการยื่นญัตติขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมอีก 4 ญัตติ ของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยเฉพาะประเด็นการปิดสวิตช์ ส.ว. ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อวุฒิสภาโดยตรง ล่าสุดนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ออกมาตอบโต้ฝ่ายค้านจ้องแต่เล่นเกมการเมือง และเชื่อว่า ส.ว.
จะโหวตคว่ าทั้ง 4 ร่างแน่นอน 
“เสรี” ซัดฝ่ายค้านจ้องแต่เล่นเกม 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเพิ่มอีก 4 ญัตติ ว่า 4 ประเด็นที่ฝ่ายค้าน
ยื่นมา ดูแล้วมีเจตนาต้องการไม่ให้ ส.ว.ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อโยนความผิดให้ ส.ว.เป็นผู้ล้มการแก้รัฐธรรมนูญ ท า
ตามใบสั่งรัฐบาล เพราะรู้อยู่แล้วว่าญัตติที่ยื่นมาใหม่ ส.ว.ไม่เอาด้วยแน่ ประเด็นที่ยื่นมาต้องการสร้างความขัดแย้งให้
เพิ่มขึ้น ส.ว.รู้ทันเรื่องนี้ว่าเป็นการเล่นเกมการเมือง ถ้า ส.ว.ไปยอมจะยิ่งสร้างปัญหาทั้งเรื่องการตัดอ านาจ ส.ว. เรื่องการ
ติดตามปฏิรูปประเทศ และการล้างค าสั่งประกาศ คสช. เพราะเป็นการรื้อปัญหาที่จบไปแล้วกลับมาใหม่ ขณะนี้ยังไม่
ทราบว่า ส.ว.จะรับ 4 ญัตติที่ยื่นมาหรือไม่ แต่เท่าที่คุยกับ ส.ว.หลายคนไม่เห็นด้วย กับญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นมาเช่นกัน 
มั่นใจ ส.ว.คว่ าเรียบ 4 ญัตติใหม่ 

นายเสรีกล่าวอีกว่า ถ้าให้วิเคราะห์เชื่อว่า ส.ว. จะไม่รับทั้ง 4 ญัตติ รวมถึงการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
มายกร่างใหม่ด้วย และตนจะโหวตไม่รับทั้ง 4 ญัตติแน่นอน ขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศเผชิญวิกฤติหลายเรื่อง ควรเอา
เวลาไปแก้ปัญหาประเทศก่อน ไม่ใช่มาเล่นการเมืองขับไล่รัฐบาล รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่งใช้ได้ไม่นาน ท าไมรีบแก้ ไม่
ปฏิเสธการแก้รัฐธรรมนูญแต่ต้องแก้ในเวลาเหมาะสม ไม่ใช่ตอนที่ประเทศก าลังมีปัญหา วันที่ 14 ก.ย.นี้ ที่ประชุมวิปวุฒิ
สภาจะน า 4 ญัตติของฝ่ายค้านมาหารือกันในที่ประชุมด้วย 
“วันชัย” รู้ทันมีคนโยนบาป ส.ว. 
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นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญโดยตั้ง ส.ส.ร. แม้ ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะเห็น
ตรงกัน แต่เนื้อในลึกๆก็รู้อยู่ว่า มีความขัดแย้งกันอยู่ทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียวและบัตรสองใบ บางพรรคอยากได้ บาง
พรรคไม่อยากได้ คิดว่าเมื่อมี ส.ส.ร.แล้วคงไปตกลงเอาข้างหน้า แต่พอมาการแก้รายมาตรา เฉพาะเรื่องไม่ให้ ส.ว.เลือก
นายกฯยังพอไปได้ แต่ 4 ญัตติที่ยื่นมาใหม่นั้นไปกันใหญ่ บางเรื่องฝ่ายค้านเอาฝ่ายรัฐบาลไม่เอา เป็นความขัดแย้งกันใน
ตัว ยิ่งในส่วน ส.ว. 250 คนไปคนละทิศ ยิ่งท าให้พลังการลงมติกระจัดกระจายมากยิ่งขึ้น เป็นการวางแผนผิดพลาด
เป้าหมายไม่ชัดเจน การจะได้เสียง ส.ส.เป็นหนึ่งเดียวกันยากอยู่แล้ว ยิ่ง ส.ว.ยิ่งไปกันใหญ่ ความจริงจะเอาเรื่องไหนควร
เอาสักเรื่อง แล้วประสานให้เป็นพลังเดียวกัน ส่วนตัวยืนหยัดมานานแล้วว่าให้แก้มาตรา 272 เรื่อง ส.ว.เลือกนายกฯ ตัด
ไปมาตราเดียวก็แก้ปัญหาบ้านเมือง ลดความขัดแย้งได้เกินกว่าครึ่ง แม้จะให้มี ส.ส.ร.ก็ไม่ขัดข้อง ไม่รู้ว่าจะเสนอมาท าไม 
พอจะได้กลิ่นมาว่ามีใครบางคนวางแผนจะผลักภาระโยนบาปให้ ส.ว.เป็นคนที่ท าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ ทั้งที่จริงแล้ว
มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวของผู้ที่เสนอแก้ ไม่เกี่ยวกับ ส.ว.เลย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1928895 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1928895
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เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 16.50 น.                      

'โฆษกก้าวไกล'ชี้4ญัตติแก้รธน. เป็นโอกาสให้ส.ว.ไถ่โทษ 

 
“ก้าวไกล”ชี้ 4 ญตัตแิกร้ธน. เป็นโอกาสให ้ส.ว.ไถโ่ทษขอขมาปชช. ลัน่อยา่เปน็จระเข้ขวางคลอง กดีขวางการพัฒนา                     
 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นาย
วันชัย สอนศิริ ส.ว.แสดงความเห็นต่อการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านที่น าโดยพรรคเพื่อไทย (พท.) 
นั้น เป็นการวางแผนผิดพลาดและอาจจะท าให้เสียงการลงมติไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งส.ว.ก็อาจจะไม่ลงมติเห็นด้วย ว่า ตอนนี้
พรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย ก็มีความเป็นเอกภาพแล้ว การที่เราเสนอ 4 ญัตติ ก็เป็นการทันเกมของส.ว. ส่วนเรื่องข้อ
กังวลว่าเสียงลงมติจะกระจายนั้น เราได้คิดถึงประเด็นนี้อยู่แล้ว เพราะหากเราไม่แยกญัตติก็อาจจะถูกตีตกทั้งฉบับ และก็
อยากจะรู้ว่า ส.ว. จะกล้าตีตกทั้ง 4 ญัตตินี้หรือไม่ จะกล้าท าร้าย และเหยียบย่ าจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ เพราะหวง
อ านาจของตัวเอง จึงไม่ให้แก้ไข มาตรา 272 หรือไม่ ส่วนการพยายามไม่ให้แก้ในมาตรา 269-271 ถามว่า ส.ว. ยังจะใช้
อ านาจตัวเองครอบง าประเทศ ฉุดรั้งความเจริญของประเทศอีกหรือ ทุกวันนี้เราไปถามประชาชนดูได้ว่า ปฏิรูปประเทศแล้ว 
ประเทศเป็นอย่างไร ส.ว. ยังกล้าจะปฏิรูปประเทศอีกหรือ เปรียบเหมือนไดโนเสาร์ที่ยังหาญกล้ารับอาสาประกอบ
คอมพิวเตอร์ 
 เมื่อถามว่า นายวันชัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการวางแผนให้ร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ าแล้วโยนบาปให้ส.ว. นายวิโรจน์ 
กล่าวว่า ความจริง ส.ว.นั้น เป็นไข่แดงของปัญหาอยู่แล้ว เป็นกลไกและสนิมของประเทศนี้อยู่แล้ว ลองไปถามประชาชนว่า 
เห็นความส าคัญของ ส.ว. หรือไม่ หรือเป็นตัวเร่งความเจริญของประเทศหรือไม่ ค าตอบคือไม่ใช่เลย เป็นเพียงจระเข้ขวาง
คลอง ที่คอยกีดขวางการพัฒนาประเทศ และท าให้ประเทศถูกครอบง าโดยกะลาของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอยู ่
 “ส่วนที่บอกว่า จะท าให้ส.ว. เป็นจ าเลยนั้นไม่ใช่ เพราะ ส.ว. กลายเป็นผู้กระท าความผิดไปแล้ว การเสนอญัตติ 
4 ญัตตินี้เป็นโอกาสให้ ส.ว. ได้ส านึกในโทษานุโทษ มีหิริโอตัปปะ กลับมาคิดถึงบ้านเมือง และเป็นการขอขมาประชาชน 
ที่ได้สร้างเดือดร้อนให้แก่ประชาชน วันนี้ ส.ส. ได้ให้โอกาสส.ว. ในการท าคุณไถ่บ้านเมือง ก็ต้องกลับไปคิดว่ามีความ
ส านึกหรือไม่ ไม่ต้องให้เด็กมาสอน โตแล้วคิดเองได้แล้ว” นายวิโรจน์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/794999 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/794999
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วันที่ 12 กันยายน 2563 - 17:44 น.  

ฝ่ายค้าน เตือนส.ว.อย่าหวงอ านาจ หยิบ 4ญัตติสร้างเงื่อนไข ล้มแก้รธน. บีบคนลงถนนเพิ่ม 

 
ฝ่ายค้าน ปัด โยนบาปส.ว.ล้มแก้รธน. ชี้ 4 ญัตติเป็นก๊อก 2 ตั้งส.ส.ร.ได้ ยังอยู่สภาสูงได้อีกหลายปี เตือน อย่า

หวงอ านาจ จนบีบคนลงถนนเพิ่ม 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีที่ส.ว.ออกมาคัดค้าน 4 ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญของ
พรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ยืนยันว่า พรรคฝ่ายค้านไม่มีใครโยนบาปให้ส.ว. แต่วันนี้คนรู้ว่า การที่รัฐธรรมนูญจะท าได้หรือไม่ 
อยู่ที่เสียงของส.ว.เป็นหลัก เพราะส.ส.ทั้งซีกรัฐบาล และฝ่ายค้านเห็นร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งญัตติในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็ยังอยู่ พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็
เสนอในประเด็นเดียวกัน แตกต่างกันเพียงแต่รายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องที่มาและเงื่อนเวลาเท่านั้น หากที่ประชุม
รัฐสภาในช่วงปลายสมัยประชุมนี้ มีมติรับหลักการก็ไปท างานหาจุดร่วมกันต่อในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ต่อไปได้ ซึ่งการ
ที่ฝ่ายค้านยื่นเพิ่มเติมอีก 4 ญัตติเป็นประเด็นรายมาตรานั้น ถือเป็นก๊อก 2 รองรับไว้เท่านั้น หากก๊อกแรกในการแก้ไข
มาตรา 256 พบปัญหา หรือล่าช้าไม่ทันสถานการณ์ก็จะได้หยิบก็อก 2 มาแก้รายมาตราไป นายสมคิด กล่าวว่า อย่างไร
ก็ตาม เนื้อหาทั้ง 4 ญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นเพิ่มเติมไปนั้น พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ได้คิดเอง เพราะเราน ามา
จากข้อเสนอแนะในรายงานของคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลัก เกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 ที่สภาฯมีมติเห็นชอบร่วมกันเสนอไปให้รัฐบาลแล้ว โดยในกมธ.ก็มีสัดส่วน
จากทุกพรรคการเมืองร่วมกันพิจารณา ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น วันนี้ ส.ว.ต้องเข้าใจบริบทด้วย อย่าเอาแต่ได้ 
ขวางทุกเรื่อง เพราะพวกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาอย่างไร แล้วพวกท่านได้อ านาจมาอย่างไร จึงท าให้
วันนี้สังคมเขาไม่ยอมรับที่มาของพวกท่าน อย่าหวงอ านาจตนเองจนลืมเหตุลืมผลเลย แม้จะมีการตั้งส.ส.ร.เพื่อท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะท าให้พวกท่านอาจจะไม่ได้อยู่จนครบวาระ 5 ปี แต่พวกท่านก็ไม่ได้เสียหายมาก เพราะยังอยู่ได้
อีกหลายปี จึงอยากหักมุมคิดแล้วเข้าสภาฯเพ่ือมาแก้ปัญหาร่วมกันดีกว่า อย่าบีบให้คนต้องลงถนนเยอะกว่านี้เลย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345481  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2345481
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/นายสมคิด-เชื้อคง.jpg
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วันที่ 12 กันยายน 2563 - 18:16 น.  

ฝ่ายค้านปัดโยนบาป ส.ว.ล้มแก้ รธน. ชี้ 4 ญัตติเป็นก๊อก 2 ตั้ง ส.ส.ร.ได้ 

 
ฝ่ายค้านปัดโยนบาป ส.ว.ล้มแก้ รธน. ชี้ 4 ญัตติเป็นก๊อก 2 ตั้ง ส.ส.ร.ได้ ยังอยู่สภาสูงได้อีกหลายปี เตือนอย่า

หวงอ านาจจนบีบคนลงถนนเพิ่ม 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีที่ ส.ว.ออกมาคัดค้าน 4 ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญของ
พรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านไม่มีใครโยนบาปให้ ส.ว. แต่วันนี้คนรู้ว่าการที่รัฐธรรมนูญจะท าได้หรือไม่
อยู่ที่เสียงของ ส.ว.เป็นหลัก เพราะ ส.ส.ทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งญัตติใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็ยังอยู่ พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วม
ฝ่ายค้านก็เสนอในประเด็นเดียวกัน แตกต่างกันเพียงแต่รายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องที่มาและเงื่อนเวลาเท่านั้น หากที่
ประชุมรัฐสภาในช่วงปลายสมัยประชุมนี้มีมติรับหลักการก็ไปท างานหาจุดร่วมกันต่อในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ต่อไปได้ 
ซึ่งการที่ฝ่ายค้านยื่นเพิ่มเติมอีก 4 ญัตติเป็นประเด็นรายมาตรานั้น ถือเป็นก๊อก 2 รองรับไว้เท่านั้น หากก๊อกแรกในการ
แก้ไขมาตรา 256 พบปัญหาหรือล่าช้าไม่ทันสถานการณ์ก็จะได้หยิบก๊อก 2 มาแก้รายมาตราไป 

นายสมคิดกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เนื้อหาทั้ง 4 ญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นเพิ่มเติมไปนั้น พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วม
ฝ่ายค้านก็ไม่ได้คิดเอง เพราะเราน ามาจากข้อเสนอแนะในรายงานของคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ที่สภามีมติเห็นชอบร่วมกันเสนอ
ไปให้รัฐบาลแล้ว โดยใน กมธ.ก็มีสัดส่วนจากทุกพรรคการเมืองร่วมกันพิจารณา ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น วันนี้ 
ส.ว.ต้องเข้าใจบริบทด้วย อย่าเอาแต่ได้ ขวางทุกเรื่อง เพราะพวกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาอย่างไร แล้ว
พวกท่านได้อ านาจมาอย่างไร จึงท าให้วันนี้สังคมเขาไม่ยอมรับที่มาของพวกท่าน อย่าหวงอ านาจตนเองจนลืมเหตุลืมผล
เลย แม้จะมีการตั้ง ส.ส.ร.เพื่อท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะท าให้พวกท่านอาจจะไม่ได้อยู่จนครบวาระ 5 ปี แต่พวกท่านก็
ไม่ได้เสียหายมาก เพราะยังอยู่ได้อีกหลายปี จึงอยากหักมุมคิดแล้วเข้าสภาเพื่อมาแก้ปัญหาร่วมกันดีกว่า อย่าบีบให้คน
ต้องลงถนนเยอะกว่านี้เลย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345552 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2345552
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/21-10.jpg
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12 กันยายน 2563 3:17 pm  

“จตุรนต”์ แนะ นศ.เคลื่อนไหวสนัติวธิี 

 
จุฬาฯ 12 ก.ย.-“จตุรนต์” อยากเห็นนักศึกษารักษาบรรยากาศเรียกร้องอย่างสันติวิธีต่อไป เตือนรัฐอย่าสร้าง

ความเกลียดชัง ใช้กฎหมายคุกคามประชาชน แนะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามครรลองประชาธิปไตย 
 นายจตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและ
กลุ่มประชาชนปลดแอก วันที่ 19 กันยายนนี้ว่า อยากเห็นนักเรียน นักศึกษารักษาบรรยากาศการเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ตามกระบวนการและครรลองของประชาธิปไตยโดยสันติวิธีแบบนี้ต่อไป และหากสามารถสื่อสารกับประชาชนแต่ละ
กลุ่มอาชีพที่เดือดร้อนและต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง จะท าให้มีแนวร่วมมากขึ้น  
“ย้ าเตือนไปยังฝ่ายรัฐให้ยุติความคิดการพยายามสร้างความเกลียดชังคุกคาม โดยการใช้กฎหมายกับประชาชน รัฐบาล
ควรเป็นฝ่ายที่พยายามส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยแล้วจะไม่เกิด
ปัญหาความรุนแรง เพราะหากเทียบกับการเคลื่อนไหวในอดีต ความรุนแรงมักเกิดจากผู้มีอ านาจที่ไม่ยอมรับความเห็นที่
แตกต่าง” นายจาตุรนต์ กล่าว 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่มีความเคลื่อนไหวผลักดันให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังอีกต าแหน่งหนึ่ง นายจาตุรนต์ กล่าวว่า หากเป็น
เช่นนั้น หมายถึงรัฐบาลหาใครมาด ารงต าแหน่งไม่ได้แล้ว  

“ถ้าใครเข้ามาแล้วไม่สามารถท าอะไรได้ หรือต้องอยู่ภายใต้การครอบง ากดดันของฝ่ายการเมือง จะไม่มีใคร
อยากเข้ามา และถ้าการจัดสรรต าแหน่งตามโควต้าพรรคการเมืองก็เท่ากับว่ารัฐบาลขาดคนที่มีความรู้ความสามารถมา
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และสะท้อนว่ารัฐบาลนี้ไม่มีทีมเศรษฐกิจ ท าให้การท างานด้านเศรษฐกิจอ่อนแอ ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้แม้นายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ก็แปลกประหลาดที่ไม่มีทีมเศรษฐกิจ” นายจาตุรนต์ 
กล่าว.-ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-536474 
  

https://tna.mcot.net/politics-536474
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12 กันยายน 2563 4:52 pm  

“ทนายอานนท์” ระบุข้อเสนอม็อบเป็นจริงได้ด้วยกลไกรัฐสภา 

 
จุฬาฯ 12 ก.ย.-“ทนายอานนท์” ระบุข้อเสนอยุบสภา รัฐหยุดคุกคามประชาชนกับ10 ข้อเรียกร้องเป็นจริงได้

ด้วยกลไกของรัฐสภา ชี้ถ้าส.ว.ไม่สละอ านาจ อาจท าบ้านเมืองแตกหัก “ทัตเทพ” เชื่อรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นได้ ถ้าไม่
ล็อคสเปค 

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร จัดเสวนา “ความยุติธรรม
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน” ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายอานนท์ น าภา ทนายความสิทธิ
มนุษยชน แกนน ากลุ่มเยาวชนปลดแอก กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการใช้มาตรา 112 เป็นเครื่องมือจัดการคนที่เห็นต่างทาง
การเมืองท าให้คนกลัวไม่กล้าพูดถึงเหตุการณ์ในปี 2553 รวมถึงละเมิดสิทธิมนุษยชน การประกาศกฎอัยการศึก การ
ออกค าสั่งมาตรา 44 และการแฮกข้อมูลทางโทรศัพท์  

“ชีวิตผมและคนรอบข้างหลังจากปี 2553 เป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถูกบุคคลติดตาม ทุกวันนี้เวลานอน
ต้องนอนหลายสถานที่ มีคนคอยมาติดตามดูตลอด ทั้งที่ศาลและที่ท างาน การด าเนินชีวิตแบบไม่ปกตินี้จะอยู่ไปอีกสักพัก
ใหญ่ ซึ่งความไม่ปกตินี้มีมาตลอดไม่ใช่เฉพาะช่วงที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราอยู่ในสภาวะการณ์
ที่ไม่ปกติในทุกอย่าง อาจโดนท าร้ายหรือโดนจับได้” นายอานนท์ กล่าว 
 ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายอานนท์ กล่าวว่า ต้องอาศัยคนข้างนอกกดดันให้การแก้ไขเกิดขึ้นจริง 
ขณะที่การต่อสู้ในทางกฎหมายต้องใช้การต่อสู้แบบไม่ปกติ เช่น กรณีของตนเองที่ศาลให้ประกันตัวแต่ก็เลือกที่จะไม่
ประกัน รวมถึงการต่อสู้กับอ านาจต่าง ๆ โดยคิดว่าสู้กับคนบ้า เราก็ต้องบ้า  

“การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน นี้และหลังจากวันดังกล่าว จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ และมองว่า
ทางออกเดียวที่จะท าให้สถานการณ์ไม่ปกติกลับไปสู่ความปกติคือผลักดันทุกอย่างเข้าสู่รัฐสภา เพื่อไม่ ให้เกิดความ
สูญเสีย ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ ทั้งจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และกลุ่มเยาวชนปลดแอกสามารถเป็นจริงได้
ด้วยกลไกของรัฐสภา ได้แก่ ข้อเสนอให้ยุบสภา ยุติการคุกคามประชาชน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อเรียกร้องของ
กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมทั้ง 10 ข้อด้วย” นายอานนท์ กล่าว  

นายอานนท์ กล่าวว่า ส าหรับสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หากมีท่าทีไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญ มองว่าบ้านเมืองแตกหัก
แน่ ถ้ามีความเป็นมนุษย์ต้องยอมถอยอะไรบางอย่าง เพื่อให้บ้านเมืองไปต่อได้ คือวิธีการแก้ปัญหา 
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ด้านนายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ผู้ถูกด าเนินคดีตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการชุมนุมทางการเมือง แกนน ากลุ่ม
เยาวชนปลดแอก กล่าวว่า ข้อเสนอในการแก้ไขภาวะที่ไม่ปกติคือ 1.รัฐต้องหยุดคุกคามประชาชนที่แสดงออกตามสิทธิ
เสรีภาพ หยุดการอุ้มหาย การไปเยี่ยมบ้านผู้ที่ตัวเองติดตาม ซึ่งอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศและผู้น าประเทศว่ามี
ความจริงใจแค่ไหนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2.ต้องปฏิรูปต ารวจ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถ
ด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพได้อย่างรวดเร็ว และ 3.ต้องแก้ไข ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออก
ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 มาตรา 116 
และแก้ไขความก ากวมที่อยู่ในกฎหมายความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมองว่า 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน และ 1 ความฝัน รวมถึงข้อ
เรียกร้อง 10 ข้อ มีความเป็นไปได้ หากมีการแก้ไขกฎหมายต่างๆ  

“ต้องออกแบบสังคมร่วมกันด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เพื่อให้อ านาจ
เป็นของประชาชน ส.ส.ร. ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการจะแก้ไขหมวดใดหรือร่างมาตราใดขึ้นใหม่
ขึ้นอยู่กับประชาชน รัฐสภามีหน้าที่แค่อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นได้ขอเพียง
อย่าล็อกสเปคการแก้ไข ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่จะท าให้ข้อเสนอทุกอย่างเกิดขึ้นได้และมีความเปลี่ยนแปลงคือพลังนอกสภา” 
นายทัตเทพ กล่าว  

นายทัตเทพ กล่าวว่า หลังการชุมนุมในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้า
มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอชวนประชาชนไปให้ก าลังใจ ส.ส. และส.ว. ที่สภาในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ เพื่อให้มีก าลังใจยกมือ
โหวตรับหลักการญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ.-ส านักข่าวไทย  
 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-536553 
  

https://tna.mcot.net/politics-536553
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12 กันยายน 2563 - 19:00 น. 

"แรมโบ้"ยก"ซูเปอร์โพล" ปชช.ส่วนใหญ่ยังมั่นใจในตัว"นายกฯตู่" มากที่สุด  

 
"แรมโบ้"ยก"ซูเปอร์โพล" ปชช.ส่วนใหญ่ยังมั่นใจในตัว"นายกฯตู่" มากที่สุด ตรงข้ามภาพพจน์ฝ่ายค้านกลับยิ่ง

ตกต่ าในสายตาปชช.  
12 ก.ย.63  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงผลส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้น าเสนอ
ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง "เชื่อมั่น 'ลุงตู่'หลังศึกอภิปราย"กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนิน
โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จ านวน 1,132 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่10-12
กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.9 ระบุ การอภิปรายรัฐบาลเมื่อ 9 กันยายนที่ผ่านมา เป็นเรื่องเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ 
ในขณะที่ร้อยละ 11.1 ระบุ เป็นเรื่องใหม่ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.8 ระบุยังเห็นพฤติกรรม
นักการเมืองในการอภิปรายแบบเดิม ๆ เช่น ใช้ค าเสียดสี สร้างความแตกแยกของคนในชาติ ชู 3 นิ้วในสภา ไม่
สร้างสรรค์ ในขณะที่ร้อยละ 25.2 ไม่เห็นแล้ว นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ระบุ การเพิ่มขยายความแตกแยก
ของคนในชาติ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด คือ การซ้ าเติมประเทศไทย ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.3 ระบุไม่ใช่การ
ซ้ าเติม 

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.1 ยังเชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หลังอภิปราย จากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 2 แสนอัตรา และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจอื่น ๆ ในขณะที่ร้อยละ 21.9 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เชื่อมั่นเลย 

ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลัง
การอภิปรายเมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา การอภิปรายไม่มีอะไรใหม่เป็นเรื่องเดิม ๆ ที่เคยอภิปรายรัฐบาลในอดีตหรือ
เป็นเรื่องที่ประชาชนรู้อยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมของนักการเมืองในการอภิปรายที่เสียดสี สร้างความแตกแยกของ
คนในชาติ ชู 3 นิ้วในสภา ไม่สร้างสรรค์ที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นการเพิ่มขยายความแตกแยกของคนในชาติ
ซ้ าเติมประเทศไทย ดังนั้น คนไทยทุกคนในชาติต้องมีสติและรู้เท่าทัน อย่ายอมไหลไปตามกระแสการปลุ กปั่นอารมณ์
โดยขบวนการท าลายประเทศไทยจากคนในประเทศและต่างชาติ 

นายสุภรณ์กล่าว ผลส ารวจความคิดเห็นประชาชนของซูเปอร์โพลในครั้งนี้จึงสรุปได้ชัดเจนว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังชื่นชอบ เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีมากที่สุด อันสาเหตุหลักในเรื่องของ เป็นคนที่มุ่งมั่นจริงใจเสี ยสละทุ่มเท
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ท างานอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน และมีจุดขายที่เด่นชัดในเรื่องเป็นคนใจซื่อมือสะอาดไม่มีประวัติใน
เรื่องทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ขณะเดียวกันนายกฯยังได้สั่งการอย่างเด็ดขาดในเรื่องการปราบปราม
ป้องกันการคอร์รัปชั่น ใครโกงกินงบแผ่นดินจากภาษีพี่น้องประชาชน ต้องจัดการเอามาด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง
เฉียบขาด นี่เป็นจุดเด่นในตัวนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นคนมือสะอาดบริสุทธิ์ไว้วางใจได้ในเรื่องนี้ 

"ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมบรรดาสส.ฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย เป็นที่น่าอับอายเช่น เลขาธิการพรรค
ชูสามนิ้วในสภาฯหรือพรรคก้าวไกลอย่างนายวิโรจน์ ลัขณาอดิศร และสส.อีกหลายคนของพรรคฝ่ายค้าน ยังใช้
พฤติกรรมก้าวร้าว ใช้วาจาไม่สุภาพ หยาบคาย จนท าให้ภาพพจน์สภาฯและภาพนักการเมืองยังน้ าเน่าเหมือนเดิม ไม่ได้
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน และยังเสียหายในสายตาประชาชน จึงท าให้คะแนนของฝ่ายค้านตกต่ าลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/443150?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/443150?adz
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วันที่ 12 กันยายน 2563 - 20:27 น.  

อดีต ส.ส.ร.ปี 2539 จวกเละรัฐธรรมนูญ 60 แนะสเปก ส.ส.ร.ชุดใหม่ มีทั้งคนรุ่นเก่า-ใหม่อย่าง
ละครึ่ง 

 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า

พระจันทร์ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และองค์กรเครือข่าย จัดเสวนาวิชาการและเวทีระดม
ความคิดหัวข้อ “สสร.แบบไหน…ที่คนไทยต้องการ” โดยมีนักวิชาการ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และ
ตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมแสดงความเห็น 

นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) พ.ศ.2539 และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้คุยกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้าน
การพัฒนาพรรค พรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) พ.ศ.2539 และเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญ 
2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เลวที่สุด คิดว่าทุกท่านคงเห็นพ้องต้องกันอย่างฉันทามติ ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันเรามี
รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ แต่การร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ช่วยร่างทุกครั้ง เท่าที่ตรวจสอบ
พบว่าผู้ที่เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญ และเป็น ส.ส.ร.มีเพียง 4 ครั้งคือ 1.ส.ส.ร.คณะแรกในปี 2491 เกิดจากรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว 2490 แก้ไขเพิ่มเติ่มครั้งที่ 2/2491 โดย ส.ส.ร.ที่เกิดขึ้นนี้เพื่อท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 2492 ทั้งนี้ 
เหตุที่ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว เพราะมีการท ารัฐประหาร 

นายพนัสกล่าวว่า 2.ปี 2500 มีการปฏิวัติอีกครั้งโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก 
กระทั่งเกิดปัญหา จอมพลสฤษดิ์ท าการปฏิวัติตนเองอีกครั้งหนึ่งในปี 2502 มีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2502 
ขึ้นมา ซึ่งมีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา มีสมาชิก 240 คน ส่วนใหญ่เป็นทหารและข้าราชการประจ า แต่งตั้งโดยจอมพลสฤษดิ์ 
3.เรามี ส.ส.ร.อีกครั้งในปี 2539 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2534 ฉบับที่ 6 มาตรา 211 และ 4.รัฐธรรมนูญ 
2540 ใช้ได้ 10 ปีก็เกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา โดยมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2549 
ก าหนดให้ตั้ง ส.ส.ร.2550 ท้ายที่สุดมีการรัฐประหาร 2557 มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมา แต่รัฐธรรมนูญ 2557 ไม่ได้
ก าหนดให้มี ส.ส.ร. แต่ให้เป็นลักษณะของกรรมาธิการ ในคณะแรกมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ต่อมาสภา
ปฏิรูปแห่งชาติไม่เอาฉบับของนายบวรศักดิ์ จึงตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีประธานคือนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งเรา
อยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาจนถึงตอนนี้ และขณะนี้คิดว่าน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว ซึ่งอันที่จริงควรจะ
เปลี่ยนแปลง หรือไม่ควรมีเลยด้วยซ้ า 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/เสวนาสสร.jpg
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“เรามีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนายอนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช.ที่รณรงค์อย่างหนักมากๆ 
ช่วงแรกๆ เราคิดว่าไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ แต่เนื่องจากเหตุการณต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
จึงคิดว่ามีแสงที่ปลายอุโมงค์ และมันสว่างขึ้นเรื่อยๆ” นายพนัสกล่าว 

นายพนัสกล่าวว่า ข้อเหมือนและแตกต่างระหว่างร่าง ส.ส.ร.ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่ วมฝ่ายค้านนั้น 
ข้อเหมือนคือ 1.คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร.มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่ก าหนดคุณวุฒิการศึกษา 2.ไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 1-2 3.มีการรับฟังความเห็นประชาชนอย่างทั่วถึง ส าหรับข้อแตกต่าง อาทิ 1.จ านวน ส.ส.ร.
ที่มาจากการเลือกตั้ง ตามแบบของรัฐบาลคือ 150 คน แบบฝ่ายค้านคือ 200 คน 2.ร่างของรัฐบาลมี ส.ส.ร.ที่มาจากที่
อื่น 50 คน แต่ร่างของฝ่ายค้านไม่มีจากที่มาเหล่านี้ 3.การก าหนดให้ กกต.จัดการเลือกตั้งแตกต่างกัน โดยร่างของ
รัฐบาลเสนอ 90 วัน ส่วนฝ่ายค้านเสนอ 60 วัน 

“ส่วนตัวเห็นด้วยกับร่างของพรรคร่วมฝ่านค้านซึ่งให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เราไม่ควรมีติ่งทั้งหลาย
อีก 50 คน แม้กระทั่งในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ให้ กกต.เลือกมา ซึ่งก็คงเลือกเด็กของเขามาทั้งหมด 
นอกจากนี้ ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ต้องผ่านรัฐสภาอีก เมื่อร่างเสร็จก็จัดท าประชามติได้เลย เราอยากรู้ว่า
ประชาชนอยากได้รัฐธรรมนูญแบบไหนก็ต้องให้เขาลงประชามติ ขณะเดียวกันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งหากร่างของพรรคร่วม
ฝ่านค้านล็อกไว้ว่า ส.ส.ร.ชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงเลือกตั้งว่า ควรมีอายุเกิน 35 ปี และไม่ควร
ต่ ากว่า 18 เพราะคนแก่ๆ คิดว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว ทั้งนี้ก็ต้องมีคนรุ่นเก่าด้วย เพราะต้องอาศัยประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญอื่นๆ อาจเป็นแบบครึ่งต่อครึ่ง แต่จะหาทางล็อกอย่างไรก็ขออนุโมทนาด้วย” นายพนัสกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345698 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2345698


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

 
วันที่ 12 กันยายน 2563 - 20:46 น.  

‘พงศ์เทพ’ ขอบคุณการเคลื่อนไหว น.ร.-น.ศ.เปิดทางแก้รัฐธรรมนูญ แนะตั้ง กกต.เฉพาะกิจ จัด
เลือกตั้ง ส.ส.ร. 

 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า

พระจันทร์ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และองค์กรเครือข่าย จัดเสวนาวิชาการและเวทีระดม
ความคิดหัวข้อ “สสร.แบบไหน…ที่คนไทยต้องการ” โดยมีนักวิชาการ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และ
ตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมแสดงความเห็น 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการพัฒนาพรรค พรรคเพื่อไทย และ
อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) พ.ศ.2539 กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ผู้ร่างขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับปราบโกง และพยายามบอกว่าใครคิดแก้ไขเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเป็นพวกคิดจะไปโกง แต่ต้องเรียนตรงๆ ว่า  
รัฐธรรมนูญ 2560 ถ้าจะขนานนามให้ถูกต้องคือเป็นรัฐธรรมนูญอภิมหาโกง ทั้งนี้ ที่ขนานนามอย่างนั้น เพราะตั้งแต่แรก
มีการโกงอ านาจประชาชนไปยกร่าง ตอนท าประชามติ ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นประชามติแบบโกงๆ ให้ข้อมุูลฝ่ายเดียว 
ปิดปากฝ่ายตรงข้าม แต่ก็ยังบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการท าประชามติมา คนที่พูดนั้นไม่มีส านึกของความยุติธรรม
เลยหรือ 

นายพงศ์เทพกล่าวว่า ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังวางกลไกในการสืบทอดอ านาจ มีการโกงประชาชน
โดยตลอด แล้วบอกประชาชนว่าตัวเองเข้ามาด้วยการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยที่
ประหลาดมาก เช่น การให้ 250 ส.ว. ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนมาเลือกนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังเขียนบทบัญญัติไว้
ในมาตรา 279 ที่ว่า หากมีการโกงเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบแบบโกงๆ ที่สร้างขึ้นก็ไม่ต้องไปตรวจสอบ และกลไกการ
ตรวจสอบทั้งหลายก็ไปตรวจสอบเขาไม่ได้ เพราะสิ่งที่เขาท ามาทั้งหมดถือเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ทั้งสิ้น 

“ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่เขาออกรัฐธรรมนูญมาใหม่ๆ ว่า ฉบับนี้เขียนมาเพื่อไม่ได้ให้แก้ไข เพราะได้ผูกกลไกไว้ให้
แก้ไขยาก เขาเขียนมาเพื่อให้ฉีกหรือยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดว่าความพยายามยกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ พร้อมให้มี ส.ส.ร.จะเป็นไปได้ กระทั่งมีการเคลื่อนไหวด้านนอกจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ภาคประชาชน นักวิชาการ ก็ต้องขอบคุณจริงๆ เขาท าให้สิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นไปได้สามารถเป็นไปได้” นาย
พงศ์เทพกล่าว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/กกต.เฉพาะกิจ.jpg
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นายพงศ์เทพกล่าวว่า คุณสมบัติ ส.ส.ร.ชุดใหม่ที่คนไทยต้องการคิดว่าจุดส าคัญคือ มีความมุ่งมั่น สุจริตใจที่จะ
มายกร่างรัฐธรรมนูญโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ส.ส.ร.ตอ้งมีจิตวิญญาณของความเปน็
นักประชาธิปไตย เปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ส่วนเขาควรได้รับอาณัติจากใครนั้น คิดว่าต้องเป็น
ประชาชน ดังนั้น ที่มาของ ส.ส.ร.ด้วยการเลือกตั้งโดยประชานเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและมีเหตุผลที่สุด 

นายพงศ์เทพกล่าวว่า ที่ผ่านมา ส.ส.ร.ปี 2540 ใช้เวลา 240 วัน ซึ่งรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นกับฉบับ 2540 
เปลี่ยนแปลงชนิดพลิกแผ่นดิน ตอนรัฐธรรมนูญ 2550 มีกรอบรัฐธรรมนูญ 2540 อยู่แล้ว จึงใช้เวลายกร่างรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว 180 วัน คิดว่าในปัจจุบัน ส.ส.ร.ชุดใหม่ควรให้เวลา 120 วัน ขณะเดียวกัน ภาคประชาชน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาก็เป็นกลไกส าคัญในการรวบรวมความเห็นประเด็นส าคัญต่างๆ เมื่อ ส.ส.ร.เข้ามาก็ยกให้เขาได้เลยว่าประชาชน
ให้ความเห็นมาอย่างนี้ สามารถน าไปตัดสินใจได้เลย 

“กลไกที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือผู้จัดการการเลือกตั้ง ส.ส.ร. หรือหมายถึง กกต. โดยเราสามารถเช่ือมั่น กกต.ชุด
นี้ได้มากแค่ไหน ดังนั้น จึงคิดว่า ควรมี กกต.เฉพาะกิจใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.ร. โดยคัดเลือกจาก กกต.ปัจจุบัน 2 คน 
และใช้กลไกสภา โดยให้รัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นชอบอีก 5 คน รวมเป็น 7 คน อย่างน้อยก็ท าให้เกิดความบริสุทธิ์
ยุติธรรมในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จในการที่ถ้ามี ส.ส.ร.แล้ว เราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งพวกเราทั้งหลาย นิสิต นักศึกษา ประชาชน ต้องติดตามการ
ท างานของ ส.ส.ร.อย่างใกล้ชิด ต้องมาร่วมในการท างานของ ส.ส.ร. เพราะเวลาอันจ ากัด หากไม่ร่วมกันจริงๆ ก็ยากที่ 
ส.ส.ร.จะท างานนี้ให้ส าเร็จและท าได้ด”ี นายพงศ์เทพกล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345728 
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13 กันยายน 2563  

'คนไทยส่วนใหญ่' หนุน ปลดล็อก ส.ว. โหวตนายกฯ 

 
"นิด้าโพล" เผย คนไทยกว่า 70% เห็นด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ยกเลิกอ านาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ ขณะที่
ส่วนใหญ่เห็นว่ายังจ าเป็นต้องมี ส.ว. ต่อไป เพื่อถ่วงดุลอ านาจ ส.ส. 

วันนี้ (13 ก.ย.) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่อง “จะมี ส.ว. ต่อไปดีไหม?” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 8–10 กันยายน 2563 จากประชาชน
ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง 
เกี่ยวกับการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอ านาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master 
Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอ านาจ 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่าร้อยละ 61.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 16.48 ระบุว่า 
ค่อนข้างเห็นด้วย ส่วนร้อยละ 8.96 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.08 
ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้านความคิดเห็นของผู้ที่ตอบเห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เพียงแค่มาตรา 272 
เพื่อยกเลิกอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ พบว่า ร้อยละ 
69.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ 7.22 
ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลยและร้อยละ 1.37 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส าหรับสิ่งที่ ส.ว. ควรด าเนินการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.75 ระบุ
ว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา รองลงมา ร้อยละ 30.37 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ ด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ไม่ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุก
รูปแบบ และร้อยละ 4.18 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความจ าเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 38.27 ระบุว่า จ าเป็นต้องมีส.ว. เพราะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/ตรวจสอบการท างาน
ของ ส.ส. กลั่นกรองกฎหมายส าคัญ ๆ ต่าง ๆ และการได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น 
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ส.ว. เท่านั้น ขณะที่ ร้อยละ 31.66 ระบุว่า ไม่จ าเป็นต้องมี ส.ว. เพราะไม่มีผลงานที่เด่นชัด ไม่มีบทบาทการท างานที่
ชัดเจน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. ก็เพียงพอกับประชาชนแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องมี ส.ว. และร้อยละ 30.07 
ระบุว่า มีหรือไม่มีส.ว. ก็ได้เพราะประชาชนยังไม่เห็นการท าหน้าที่และผลงานของ ส.ว. ที่ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897606?anf= 
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วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563, 07.38 น. 

เปิดผลโพล‘จะมี ส.ว. ต่อไป ดีไหม.?’ 61.27%หนุนตัดอ านาจโหวตนายกฯ 

 
13 กันยายน 2563 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล

ส ารวจของประชาชน เรื่อง “จะมี ส.ว. ต่อไป ดีไหม?” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 จากประชาชน
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ  ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,317 หน่วย
ตัวอย่าง เกี่ยวกับการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอ านาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การส ารวจอาศัยการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก  (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอ านาจ 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 61.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก , ร้อยละ 16.48 ระบุ
ว่า ค่อนข้างเห็นด้วย , ร้อยละ 8.96 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย , ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.08 
ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ด้านความคิดเห็นของผู้ที่ตอบเห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 เพื่อ
ยกเลิกอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ พบว่า ร้อยละ 69.27 
ระบุว่า เห็นด้วยมาก , ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย , ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย , ร้อยละ 7.22 ระบุว่า 
ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.37 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส าหรับสิ่งที่ ส.ว. ควรด าเนินการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.75 ระบุ
ว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา รองลงมา ร้อยละ 30.37 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ ด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) , ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ไม่ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทุกรูปแบบ และร้อยละ 4.18 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความจ าเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 38.27 ระบุว่า จ าเป็นต้องมี ส.ว. เพราะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/ตรวจสอบการท างาน
ของ ส.ส. กลั่นกรองกฎหมายส าคัญ ๆ ต่าง ๆ และการได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น 
ส.ว. เท่านั้น 
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ขณะที่ ร้อยละ 31.66 ระบุว่า ไม่จ าเป็นต้องมี ส.ว. เพราะไม่มีผลงานที่เด่นชัด ไม่มีบทบาทการท างานที่ชัดเจน 
สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. ก็เพียงพอกับประชาชนแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องมี ส.ว. 

ร้อยละ 30.07 ระบุว่า มีหรือไม่มี ส.ว. ก็ได้ เพราะ ประชาชนยังไม่เห็นการท าหน้าที่และผลงานของ ส.ว. ที่
ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517975  

 
  

https://www.naewna.com/politic/517975
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วันที่ 13 ก.ย. 2563 เวลา 07:47 น. 

ส่องความเห็นประชาชน! หนุนแกร้ธน.ยกเลกิอ านาจสว.โหวตเหลือนายกฯ 

 
เปิดผลโพลดูความเห็นประชาชน ส่วนใหญ่หนุนแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกอ านาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯและให้ยุบ

สภาเลือกตั้งใหม่ แต่ยังเห็นควรมี ส.ว.ต่อไปเพื่อถ่วงดุลการเมือง  
ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน 

เรื่อง “จะมี ส.ว. ต่อไป ดีไหม?” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอ านาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ
น่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอ านาจ 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 61.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 16.48 ระบุ
ว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 8.96 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.08 ระบุ
ว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้านความคิดเห็นของผู้ที่ตอบเห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วยต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 
เพื่อยกเลิกอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ พบว่า ร้อยละ 
69.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 7.22 
ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.37 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส าหรับสิ่งที่ ส.ว. ควรด าเนินการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.75 ระบุ
ว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา รองลงมา ร้อยละ 30.37 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ ด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ไม่ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุก
รูปแบบ และร้อยละ 4.18 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความจ าเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 38.27 ระบุว่า จ าเป็นต้องมี ส.ว. เพราะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/ตรวจสอบการท างาน
ของ ส.ส. กลั่นกรองกฎหมายส าคัญ ๆ ต่าง ๆ และการได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น 
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ส.ว. เท่านั้น ขณะที่ ร้อยละ 31.66 ระบุว่า ไม่จ าเป็นต้องมี ส.ว. เพราะไม่มีผลงานที่เด่นชัด ไม่มีบทบาทการท างานที่
ชัดเจน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. ก็เพียงพอกับประชาชนแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องมี ส.ว.และร้อยละ 30.07 
ระบุว่า มีหรือไม่มี ส.ว. ก็ได้ เพราะ ประชาชนยังไม่เห็นการท าหน้าที่และผลงานของ ส.ว. ที่ชัดเจน 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/632834 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/632834
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วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.59 น. 

โพลชี้ปชช.ไม่เชื่อข่าว‘รัฐประหาร’แต่อาจเกิดขึ้นได้ ‘รัฐบาลแห่งชาติ’ไม่ใช่ทางออก 

 
13 กันยายน 2563 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ 

“ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้” จ านวนทั้งสิ้น 1,517 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 
เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ ที่มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการท ารัฐประหาร การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ การสรรหา  รมว.คลังคนใหม่ ที่เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ประชาชนเชื่อหรือไม่ กับ กระแสข่าว “การท ารัฐประหาร” ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ 
อันดับ 1 ไม่เชือ่ 58.08% 
เพราะ ต้องการปล่อยข่าว สร้างกระแส ยังไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท าถึงขนาดนั้น ปัจจุบันก็อยู่ภายใต้ก าลังทหารอยู่แล้ว 
ฯลฯ 
อันดับ 2 เชื่อ 41.92% 
เพราะ ทางทหารมีการเคลื่อนไหว  ปัญหาบ้านเมืองสะสมจนมากเกินไป ต้องการปฏิรูปการเมือง  เป็นทางออกที่ไม่ควร
มองข้าม ฯลฯ 
2. ประชาชนคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานี้ “การท ารัฐประหาร” มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 
อันดับ 1 อาจจะเกิดขึ้นได้ 46.67% 
อันดับ 2 ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ 40.61% 
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.72% 
3. ประชาชนคิดว่า “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 
อันดับ 1 ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ 41.79% 
อันดับ 2 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ 33.29% 
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.92% 
4. ประชาชนคิดว่าผลดี-ผลเสียของ “การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ” คือ 
ผลดี 
1. ช่วยลดความขัดแย้ง 73.96% 
2. มีความเป็นกลาง 40.35%                             
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3. มีความมั่นคง 37.85% 
ผลเสีย    
1. ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง 66.55% 
2. เกิดความไม่เชื่อมั่น/ไม่ยอมรับ 57.56% 
3. ไม่เป็นประชาธิปไตย 57.28% 
5. “รมว.คลังคนใหม่” ควรมีคุณสมบัติแบบใดจึงจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ 
อันดับ 1 มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ 81.72% 
อันดับ 2 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริต 75.20% 
อันดับ 3 เน้นประโยชน์ของบ้านเมือง 65.12% 
อันดับ 4 มีประสบการณ์/มีผลงาน 56.99% 
อันดับ 5 ไม่ยอมให้ถูกแทรกแซง 54.50% 
* หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงค านวณในแต่ละข้อ) 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการส ารวจถึงแม้
ประชาชนจะไม่เชื่อกระแสการท ารัฐประหาร แต่ก็ยังมองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เรียนรู้จาก
อดีตที่ผ่านมาว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งและมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น การท ารัฐประหารมักจะตามมาเสมอ 

ทั้งนี้เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติยังไม่ใช่ทางออก ถึงจะช่วยลดความขัดแย้ง มีความเป็นกลาง แต่ก็อาจ
ไม่ได้รับการยอมรับ สุดท้ายในประเด็นของ รมว.คลัง ที่ยังแขวนอยู่ในขณะนี้ ประชาชนชี้ว่าคนที่เหมาะสมนั้นต้องเก่ง
ด้านเศรษฐกิจ ไม่ทุจริต ต้องเข้ามาท างานแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง 

ด้าน รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผล
ส ารวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่มีต่อคุณสมบัติของขุนคลังคนใหม่มากกว่ากระแสข่าวการ
รัฐประหาร แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆก็ตาม ซึ่งสาเหตุของ
ความไม่เชื่อว่าจะเกิดการรัฐประหารขึ้นในขณะนี้ อาจเป็นเพราะสถานการณ์และตัวแปรที่จะน าไปสู่การท ารัฐประหาร
ยังมีไม่มากพอ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในการเมืองไทย 

ส าหรับข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือการเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้น ดูเสมือนจะ
ไม่มีความเป็นไปได้เลย เพราะเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนทางการเมืองในเรื่องระบบรัฐสภาและเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาลแล้ว จะ
เห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีแต้มต่อทางการเมืองอยู่หลายขุม ทั้ง ส.ว. ส.ส. และพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังมี
ความเหนียวแน่น และไม่มีการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเลย 

“ดังนั้นความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ที่จะน าไปสู่ความเปราะบางของรัฐบาล คือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า ซึ่งเป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีต้องเร่งแก้ไขเพื่อมิให้รัฐบาลต้องตกต่ าตามภาวะเศรษฐกิจในยุค  NEW NORMAL 
เพราะขาดความเช่ือมั่นต่อประชาชน” รศ.ดร.ธนภัทร กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517983  
  

https://www.naewna.com/politic/517983
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13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:19 น.      

ดุสิตโพลระบปุระชาชนไม่เชื่อเรื่องการท ารัฐประหาร  

 
13 ก.ย. 2563 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 1,517 คน ใน 

3 ประเด็นหลักซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ พบผลว่า ประเด็นกระแสข่าวการท ารัฐประหาร กลุม่
ตัวอย่างมีทั้งเชื่อและไม่เช่ือ โดยไม่เชื่อ 58.08% และเชื่อ 41.92% คิดว่าน่าจะเกิดรัฐประหารขึ้นได้ 46.67% ส่วน
ประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ คิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 41.79% และประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ รมว. 
คลังคนใหม่นั้น เห็นว่า ควรมคีวามรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ 81.72% ซื่อสัตย์ 75.20% และเน้นท างานเพื่อ
ประโยชน์ของบ้านเมือง 65.12% 

จากผลการส ารวจถึงแม้ประชาชนจะไม่เชื่อกระแสการท ารัฐประหาร แตก่็ยังมองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ แสดง
ให้เห็นว่าประชาชนได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งและมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น การ
ท ารัฐประหารมักจะตามมาเสมอ ทั้งนี้เห็นว่าการจัดต้ังรัฐบาลแห่งชาติยังไม่ใช่ทางออก ถึงจะช่วยลดความขัดแย้ง มี
ความเป็นกลาง แต่กอ็าจไม่ได้รับการยอมรับ สุดท้ายในประเด็นของ รมว.คลัง ที่ยังแขวนอยู่ในขณะนี้ ประชาชนชี้ว่า คน
ที่เหมาะสมนั้นต้องเก่งด้านเศรษฐกิจ ไม่ทุจรติ ต้องเข้ามาท างานแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง  

ด้านธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า ผลส ารวจนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่มีต่อคุณสมบัติของขุนคลังคนใหมม่ากกว่ากระแสข่าวการรัฐประหาร แม้ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ก็ตาม ซึ่งสาเหตุของความไม่เชื่อว่า
จะเกิดการรัฐประหารขึ้นในขณะนี้ อาจเป็นเพราะสถานการณ์และตัวแปรที่จะน าไปสู่การท ารัฐประหารยังมีไม่มากพอ 
แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในการเมืองไทย  

ส าหรับข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือการเสนอให้มีนายกรฐัมนตรีคนนอกนั้น ดู
เสมือนจะไม่มคีวามเป็นไปได้เลย เพราะเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนทางการเมืองในเรื่องระบบรัฐสภาและเสียงข้างมากของ
ฝ่ายรัฐบาลแล้ว จะเห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีแต้มต่อทางการเมืองอยู่หลายขุม ทั้ง ส.ว. ส.ส. 
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และพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังมีความเหนียวแน่นและไม่มีการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเลย ดังนั้น ความเคลื่อนไหวทาง
การเมือง ณ วันนี้ที่จะน าไปสู่ความเปราะบางของรัฐบาล คือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ าซึ่งเป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรี
ต้องเร่งแก้ไขเพื่อมิให้รัฐบาลต้องตกต่ าตามภาวะเศรษฐกิจในยุค NEW NORMAL เพราะขาดความเช่ือมั่นต่อประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77265 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/77265
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วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.04 น. 

‘หมอวรงค’์แฉจะๆ‘อันธพาลการเมือง’ปว่นลา่ชือ่ ฉะมีอ านาจไม่พ้นกดหัวปชช.ยิ่งกวา่ทาส 

 
13 กันยายน 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความลงบนเฟชบุ๊กส่วนตัว Warong 

Dechgitvigrom ระบุว่า... 
#นี่หรือนักประชาธิปไตย 
#ถามประชาชนหรือยัง 
#FactปะทะFake 
นี่คือพฤติกรรมของพวกอันธพาลการเมือง ที่ใช้บอทเข้ามาป่วนพวกเรา เป็นการบ่งบอกว่า วันใดที่ คนพวกนี้ได้อ านาจ 
จะกดหัวประชาชนยิ่งกว่าทาสเสียอีก 
แต่ขอให้พี่น้องสบายใจได้ครับ กลุ่มไทยภักดีมีระบบ ในการตรวจสอบเพื่อคัดกรอง ก่อนรวบรวมชื่อส่งต่อทางสภา 
กลุ่มไทยภักดียังเปิดรับการลงชื่อ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ครับ 
#ถามประชาชนหรือยัง 
#FactปะทะFake 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517977  
  

https://www.naewna.com/politic/517977
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วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.18 น. 

‘นิพิฏฐ์’ซดัลา่ชือ่‘หนุน-ค้าน’ท าขดัแยง้ แนะหลกั‘หัวใจประชาธิปไตย’ หาอุดมคติ‘รธน.’ให้เจอ 

 
13 กันยายน 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้... 

“ไม่ง่ายครับ ที่จะคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญ ต่างกับกฎหมายธรรมดา เพราะรัฐธรรมนูญมีอุดม
คติของประชาธิปไตย และอุดมคติแห่งรัฐอยู่ในนั้นด้วย ถ้าเราไม่ทราบอุดมคติแห่งประชาธิปไตย และอุดมคติแห่งรัฐ ก็
ยากที่จะคุยกันรู้เรื่อง เริ่มต้นก็ล่ารายชื่อคนแก้และคนไม่แก้รัฐธรรมนูญกันแล้ว มันก็ขัดแย้งกันอย่างนี้แหละ เราไม่เคย
ตกผลึกในเรื่องรัฐธรรมนูญ เราใช้รัฐธรรมนูญเปลืองมากที่สุดในโลก” 

“ถามว่า รัฐธรรมนูญปี40,50,60 ต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปไม่ถูกหรอก ก็ไปตาย
เอาดาบหน้ากันอีก การจะรู้ว่าท าไมรัฐธรรมนูญ 40,50,60 เป็นอย่างนั้น ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นใน
ประเทศ ถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราก็ให้เหตุผลไม่ถูกหรอก” 

“ที่กล่าวว่า รธน.ปี 40 เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ก็ต้องรู้ประวัติศาสตร์ว่า รัฐธรรมนูญปี 40 เกิดขึ้นในช่วงที่
ประเทศมีประชาธิปไตยสูงสุด ต้องยกความดีให้รัฐบาลชวน และ รัฐบาลบรรหาร ที่เป็นผู้ก่อก าเนิดให้มีรัฐธรรมนูญ ปี 
40 แต่การจะให้ประชาชนรู้รายละเอียดมันยากมาก เพราะประชาชนต้องท ามาหากิน ประชาชนจึงต้องมีผู้แทนราษฎร
เป็นตัวแทนตัดสินเรื่องนี้ให้ ปัญหาคือ ผู้แทนราษฎรของเรา รู้เรื่องเหล่านี้ดีพอที่จะตัดสินใจแทนประชาชนหรือไม่ คน
นอกวงการอย่างเราก็ได้แต่นั่งดู ดูให้สนุกครับ ดูกึ๋นผู้แทนของเราว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร” 

“เวลาพูดถึงผู้แทนราษฎร บางคนก็ด่าว่าผู้แทนราษฎรแบบสาดเสียเทเสีย  ผมนี่ไม่ด่าผู้แทนราษฎรนะ ผมให้
ก าลังใจเสียด้วยซ้ า เพราะผู้แทนราษฎรของเรา เราไม่ได้ไปขุดเขาออกมาจากโพรงไม้ แต่เราเดินเข้าไปในคูหาแล้วไป
เลือกเอาตามที่เราชอบ เหมือนเราไปเลือกสินค้าอย่างไรอย่างนั้น ผู้แทนราษฎรจึงเป็นสินค้าส่งออกของชุมชนของเรา 
ผู้แทนเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่มีทางที่ผู้แทนจะดีกว่าหรือเลวกว่าประชาชน ด่าผู้แทนของเราก็
เหมือนเราด่าตัวเราผู้ผลิตสินค้าส่งออกของเรานั่นแหละ” 

“หาอุดมคติของประชาธิปไตย และ อุดมคติแห่งรัฐให้เจอ เราก็จะผลิตรัฐธรรมนูญที่ดีได้ ถ้าเราเลิกด่าคนอื่น 
หันมาด่าตัวเองเสียบ้าง น่ันเป็นการเร่ิมต้นท่ีถูกต้องครับ” 

นอกจากนี้นายนิพิฏฐ์ ยังโพสต์ข้อความด้วยว่า “หัวใจของประชาธิปไตย คือ เสรีภาพในการพูด และความ
อดทน อดกลั้น ฟังเรื่องที่คนอื่นพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย และสุดท้ายหลังจากเราอดทน-อดกลั้น ฟังสิ่งที่เขาพูดจนจบ
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แล้ว เราก็จะลงมติไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด หัวใจของประชาธิปไตยมันมีแค่นี้แหละครับ เรื่องเสรีภาพในการพูดจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่สุดในบรรดาเสรีภาพทั้งหลาย ในขณะเดียวกันผู้พูดก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการพูดของตน  เรื่อง
เสรีภาพในการพูดนี้ถึงกับมีนักปรัชญาวางหลักไว้ว่า "ข้าพเจ้ายอมเสียสละชีวิตให้ท่านได้พูดในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย” 

“บททดสอบวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีหลักง่ายๆ แค่นีแ้หละครับ แต่เปน็เรื่องง่ายที่ปฏิบัติได้ยาก” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517980  
  

https://www.naewna.com/politic/517980
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วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563, 08.36 น. 

‘ส.ว.ค านูณ’ชี้แก้รัฐธรรมนูญตั้ง‘ส.ส.ร.’ ค าตอบอยู่ที่ปชช. 51.2 ล้านคน ไม่ใช่แค่ 750 ส.ส.-
ส.ว. 

 
13 กันยายน 2563 นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้... 
แก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร. 
ค าตอบอยู่ที่ประชาชน 51.2 ล้านคน ! 
ไม่ใช่แค่ส.ส./ส.ว. 750 คน 
_____________ 
“ถามประชาชนหรือยัง” 
“ถามประชาชน 16.8 ล้านคนหรือยัง” 
ช่วงนี้จะได้ยินได้เห็นประโยคท านองนี้บ่อยหน่อย นี่เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มา
จากผลการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีส.ส.ร.
มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ 
เรื่องนี้ต้องไปถามประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติอยู่แล้ว 
และเพราะเหตุนี้แหละ ผมจึงตัดสินใจได้ไม่ยากนักว่าจะโหวตในวันที่ 24 กันยายนเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญให้มีการตั้งส.ส.ร. 
ขออนุญาตย้ าข้อมูล ณ ที่นี้อีกครั้งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
ทั้งฉบับ ไม่ได้จบลงที่ผลโหวตในรัฐสภา 
แต่มีกระบวนการบังคับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นอื่นได้ ต้องน าไปถามให้ประชาชนตัดสินใจตอบโดยตรงผ่านการออกเสียง
ประชามติก่อนว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าเห็นชอบด้วย การแก้รัฐธรรมนูญให้ตั้งส.ส.ร.จึงจะมีผล 
ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าไม่เห็นชอบด้วย ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะตกไป ไม่มีส.ส.ร. ไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ 
โดยประชาชนที่จะตอบค าถามนี้ก็ไม่ใช่แค่ 16.8 ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนเท่านั้น 
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แต่เป็นการถามประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดราว 51.2 ล้านคน 
(ตัวเลขโดยสังเขปจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 มีนาคม 2562) 
นี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลส าคัญที่สุดที่ท าให้ผมตัดสินใจว่าจะโหวตเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
ให้มีการตั้งส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้งที่ก็เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ไม่อาจหาเหตุผลใดมาตอบ
ค าถามได้จริง ๆ ว่าเหตุใดจึงจะต้องไปโหวตคัดค้านต้ังแต่ต้นในรัฐสภาทั้ง ๆ ที่ค าตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศ 
ในเมื่อผมยอมรับผลการประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง และ
น าไปกล่าวอ้างเสมอมาว่าเป็นการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชน เป็นความถูกต้องชอบธรรมที่จะล้มล้างกันง่าย ๆ ไม่ได้
... 
ผมจะเป็นคนกลับกลอกสองมาตรฐานทันทีเลยละ ถ้าไม่ยอมรับผลการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชนหลังจากรัฐสภา
เห็นชอบแล้ว 
โดยถ้าผมโหวตไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นเหตุให้เสียงเห็นชอบของส.ว.มีไม่ถึง 84 เสียง ท าให้ญัตติตกไปตั้งแต่ชั้น
รัฐสภา ไม่ต้องไปถามประชาชน ก็จะมีค่าเท่ากับไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ  เป็น
ประชาชนทั้งประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มที่ออกมาแสดงความ
คิดเห็นผ่านการเรียกร้องการชุมนุมไม่ว่าสนับสนุนหรือต่อต้านเท่านั้น 
ผมเป็นใคร ? 
ผมจะถือสิทธิอะไรไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชน 51.2 ล้านคน ? 
ไม่เพียงแต่เท่านั้น ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการตั้งส.ส.ร.หากผ่านประชามติจากประชาชนแล้ว  ยังจะต้องมีการ
เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงทั่วประเทศอีก 150 - 200 คน และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วยังอาจจะต้องไปท า
ประชามติอีกครั้งหนึ่ง 
สรุปรวมความได้ว่า แม้รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้งส.ส.ร. แต่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่หรือไม่ ต้องผ่านกระบวนการให้ประชาชน 51.2 ล้านคนมาลงคะแนนลับหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งอีกรวมแล้ว 2 - 3 
ครั้ง 
ไม่ได้จบที่ผลโหวตในรัฐสภาโดยส.ส./ส.ว. 750 คนเท่านั้น 
ประชาชน 16.8 ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนได้สิทธิตอบแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517982  
  

https://www.naewna.com/politic/517982
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วันที่ 13 ก.ย. 2563 เวลา 09:02 น. 

แก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร. ค าตอบอยูท่ี่ประชาชน51.2ล้านคน 

 
สมาชิกวุฒิสภาช้ี การแก้ไขรฐัธรรมนูญตั้ง ส.ส.ร. ค าตอบอยู่ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 51.2 ล้านคนที่ต้องมาออกเสียง
ประชามติ ไม่ได้จบที่ผลโหวต ส.ส./ส.ว.750 คน  
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงการแก้ไข
รัฐธรรมนญูตั้ง ส.ส.ร. ว่า 
แก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร. ค าตอบอยู่ที่ประชาชน 51.2 ล้านคน ! ไมใ่ช่แค่ส.ส./ส.ว. 750 คน 
 “ถามประชาชนหรือยัง” 
“ถามประชาชน 16.8 ล้านคนหรือยัง” 
ช่วงนี้จะได้ยินได้เห็นประโยคท านองนี้บ่อยหน่อย นี่เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มา
จากผลการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีส.ส.ร.
มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
ผมเห็นด้วยอย่างยิง่ครับ 
เรื่องนี้ต้องไปถามประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติอยู่แล้ว 
และเพราะเหตุนี้แหละ ผมจึงตัดสินใจได้ไม่ยากนักว่าจะโหวตในวันที่ 24 กันยายนเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนญูใหม้ีการตั้งส.ส.ร. 
ขออนุญาตย้ าข้อมูล ณ ที่นี้อกีครั้งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนญูใหม่
ทั้งฉบับ ไม่ได้จบลงที่ผลโหวตในรัฐสภา 
แต่มีกระบวนการบังคับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นอื่นได้ ต้องน าไปถามให้ประชาชนตัดสินใจตอบโดยตรงผ่านการออกเสียง
ประชามติก่อนว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าเห็นชอบด้วย การแก้รัฐธรรมนญูใหต้ั้งส.ส.ร.จึงจะมีผล 
ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าไม่เห็นชอบด้วย ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะตกไป ไม่มีส.ส.ร. ไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหมท่ั้ง
ฉบับโดยประชาชนที่จะตอบค าถามนี้ก็ไม่ใช่แค่ 16.8 ล้านคนที่ลงมติเหน็ชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนเท่านัน้ 
แต่เป็นการถามประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดราว 51.2 ล้านคน (ตัวเลขโดยสังเขปจากการเลือกต้ังครั้ง
ล่าสุด 24 มีนาคม 2562) 
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นี่แหละคือหนึง่ในเหตุผลส าคญัที่สุดทีท่ าใหผ้มตัดสินใจว่าจะโหวตเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
ให้มีการตั้งส.ส.ร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้งที่กเ็ห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ไม่อาจหาเหตุผลใดมาตอบ
ค าถามได้จริง ๆ ว่าเหตุใดจึงจะต้องไปโหวตคัดค้านตั้งแต่ต้นในรัฐสภาทัง้ ๆ ทีค่ าตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศ 
ในเมื่อผมยอมรับผลการประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง และ
น าไปกล่าวอ้างเสมอมาว่าเป็นการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชน เป็นความถูกต้องชอบธรรมที่จะล้มล้างกันง่าย ๆ ไม่ได้
... 
ผมจะเป็นคนกลับกลอกสองมาตรฐานทันทีเลยละ ถ้าไม่ยอมรับผลการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชนหลังจากรัฐสภา
เห็นชอบแล้ว 
โดยถ้าผมโหวตไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นเหตุให้เสียงเห็นชอบของส.ว.มีไม่ถึง 84 เสียง ท าใหญ้ัตติตกไปต้ังแต่ช้ัน
รัฐสภา ไม่ต้องไปถามประชาชน ก็จะมีค่าเท่ากับไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ เป็น
ประชาชนทั้งประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีสทิธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มที่ออกมาแสดงความ
คิดเห็นผ่านการเรียกร้องการชุมนุมไม่ว่าสนับสนุนหรือต่อต้านเท่านั้น 
ผมเป็นใคร ? 
ผมจะถือสิทธิอะไรไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชน 51.2 ล้านคน ? 
ไม่เพียงแต่เท่านั้น ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนญูใหม้ีการตั้งส.ส.ร.หากผ่านประชามติจากประชาชนแล้ว ยังจะต้องมีการ
เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงทั่วประเทศอีก 150 - 200 คน และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วยังอาจจะต้องไปท า
ประชามติอีกครั้งหนึ่ง 
สรุปรวมความได้ว่า แม้รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้งส.ส.ร. แต่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่หรือไม่ ต้องผ่านกระบวนการให้ประชาชน 51.2 ล้านคนมาลงคะแนนลับหย่อนลงหีบบัตรเลือกต้ังอีกรวมแล้ว 2 - 3 
ครั้ง ไม่ได้จบทีผ่ลโหวตในรัฐสภาโดยส.ส./ส.ว. 750 คนเท่านั้น 
ประชาชน 16.8 ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนได้สิทธิตอบแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/632836 
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13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:45 น.      

ค านูณ ประกาศโหวตเห็นชอบตั้ง ส.ส.ร. แน่นอน  

 
13 ก.ย. 2563 นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านเฟซบุก๊ Kamnoon Sidhisamarn  มีเนื้อหาดังนี ้
แก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร. 
ค าตอบอยู่ที่ประชาชน 51.2 ล้านคน ! 
ไม่ใช่แค่ส.ส./ส.ว. 750 คน 
“ถามประชาชนหรือยัง” 
“ถามประชาชน 16.8 ล้านคนหรือยัง” 
ช่วงนี้จะได้ยินได้เห็นประโยคท านองนี้บ่อยหน่อย นี่เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มา
จากผลการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีส.ส.ร.
มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ  
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ 
เรื่องนี้ต้องไปถามประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติอยู่แล้ว 
และเพราะเหตุนี้แหละ ผมจึงตัดสินใจได้ไม่ยากนักว่าจะโหวตในวันที่ 24 กันยายนเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนญูใหม้ีการตั้งส.ส.ร. 
ขออนุญาตย้ าข้อมูล ณ ที่นี้อกีครั้งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนญูใหม่
ทั้งฉบับ ไม่ได้จบลงที่ผลโหวตในรัฐสภา 
แต่มีกระบวนการบังคับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นอื่นได้ ต้องน าไปถามให้ประชาชนตัดสินใจตอบโดยตรงผ่านการออกเสียง
ประชามติก่อนว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าเห็นชอบด้วย การแก้รัฐธรรมนญูใหต้ั้งส.ส.ร.จึงจะมีผล 
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ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าไม่เห็นชอบด้วย ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะตกไป ไม่มีส.ส.ร. ไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหมท่ั้ง
ฉบับ 
โดยประชาชนที่จะตอบค าถามนี้ก็ไม่ใช่แค่ 16.8 ล้านคนทีล่งมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนญู 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนเท่านั้น 
แต่เป็นการถามประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดราว 51.2 ล้านคน 
(ตัวเลขโดยสังเขปจากการเลือกต้ังครั้งล่าสุด 24 มีนาคม 2562) 
นี่แหละคือหนึง่ในเหตุผลส าคญัที่สุดทีท่ าใหผ้มตัดสินใจว่าจะโหวตเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
ให้มีการตั้งส.ส.ร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้งที่กเ็ห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ไม่อาจหาเหตุผลใดมาตอบ
ค าถามได้จริง ๆ ว่าเหตุใดจึงจะต้องไปโหวตคัดค้านตั้งแต่ต้นในรัฐสภาทัง้ ๆ ทีค่ าตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศ  
ในเมื่อผมยอมรับผลการประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง และ
น าไปกล่าวอ้างเสมอมาว่าเป็นการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชน เป็นความถูกต้องชอบธรรมที่จะล้มล้างกันง่าย ๆ ไม่ได้
... 
ผมจะเป็นคนกลับกลอกสองมาตรฐานทันทีเลยละ ถ้าไม่ยอมรับผลการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชนหลังจากรัฐสภา
เห็นชอบแล้ว 
โดยถ้าผมโหวตไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นเหตุให้เสียงเห็นชอบของส.ว.มีไม่ถึง 84 เสียง ท าใหญ้ัตติตกไปต้ังแต่ช้ัน
รัฐสภา ไม่ต้องไปถามประชาชน ก็จะมีค่าเท่ากับไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ เป็น
ประชาชนทั้งประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้มีสทิธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มที่ออกมาแสดงความ
คิดเห็นผ่านการเรียกร้องการชุมนุมไม่ว่าสนับสนุนหรือต่อต้านเท่านั้น 
ผมเป็นใคร ? 
ผมจะถือสิทธิอะไรไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชน 51.2 ล้านคน ? 
ไม่เพียงแต่เท่านั้น ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนญูใหม้ีการตั้งส.ส.ร.หากผ่านประชามติจากประชาชนแล้ว ยังจะต้องมีการ
เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงทั่วประเทศอีก 150 - 200 คน และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วยังอาจจะต้องไปท า
ประชามติอีกครั้งหนึ่ง 
สรุปรวมความได้ว่า แม้รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้งส.ส.ร. แต่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่หรือไม่ ต้องผ่านกระบวนการให้ประชาชน 51.2 ล้านคนมาลงคะแนนลับหย่อนลงหีบบัตรเลือกต้ังอีกรวมแล้ว 2 - 3 
ครั้ง  
ไม่ได้จบที่ผลโหวตในรัฐสภาโดยส.ส./ส.ว. 750 คนเท่านั้น 
ประชาชน 16.8 ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนได้สิทธิตอบแน่นอน 
ค านูณ สิทธิสมาน 
สมาชิกวุฒิสภา 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77267 
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เผยแพร่: 13 ก.ย. 2563 09:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ค านูณ” ระบแุก้ รธน.ไม่ไดจ้บที่เสียงโหวตในสภา ต้องประชามตใิห้ ปชช. 51.2 ล้านคน 
ตัดสนิใจ 

 
“ส.ว.ค านูณ” ยัน แก้ รธน.ตั้ง ส.ส.ร.ค าตอบอยู่ที่ ปชช. 51.2 ล้านคน พร้อมเห็นชอบให้แก้ แต่ไม่ได้จบที่เสียงโหวตใน
สภา ต้องท าประชามติให้ ปชช.ตัดสินอีก 2-3 ครั้ง 

วันนี้ (13 ก.ย.) นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ในหัวข้อเรื่อง 
แก้รัฐธรรมนูญตั้ง ส.ส.ร.ค าตอบอยู่ที่ประชาชน 51.2 ล้านคน! ไม่ใช่แค่ ส.ส./ส.ว. 750 คน โดยมีเนื้อหาระบุว่า “ถาม
ประชาชนหรือยัง” “ถามประชาชน 16.8 ล้านคนหรือยัง” ช่วงนี้จะได้ยินได้เห็นประโยคท านองนี้บ่อยหน่อย นี่เป็นการ
แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มาจากผลการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ด้วยเสียง 16.8 
ล้านเสียง โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มี ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เรื่องนี้ต้องไปถามประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติอยู่แล้ว  และเพราะเหตุนี้
แหละ ผมจึงตัดสินใจได้ไม่ยากนักว่าจะโหวตในวันที่ 24 กันยายน เห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีการตั้ง 
ส.ส.ร. ขออนุญาตย้ าข้อมูล ณ ที่นี้อีกครั้งว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ให้ตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่ได้จบลงที่ผลโหวตในรัฐสภา 

แต่มีกระบวนการบังคับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นอื่นได้ ต้องน าไปถามให้ประชาชนตัดสินใจตอบโดยตรงผ่านการ
ออกเสียงประชามติก่อนว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม ่ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าเห็นชอบด้วย การแก้รัฐธรรมนูญให้ตั้ง ส.ส.ร.
จึงจะมีผล ถ้าค าตอบออกมาเป็นว่าไม่เห็นชอบด้วย ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะตกไป ไม่มี ส.ส.ร. ไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ทั้งฉบับ 
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โดยประชาชนที่จะตอบค าถามนี้ก็ไม่ใช่แค่ 16.8 ล้านคน ที่ลงมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อน
เท่านั้น แต่เป็นการถามประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดราว 51.2 ล้านคน (ตัวเลขโดยสังเขปจากการเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุด 24 มีนาคม 2562) 

นี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลส าคัญที่สุดที่ท าให้ผมตัดสินใจว่าจะโหวตเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 ให้มีการตั้ง ส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้งที่ก็เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ไม่อาจหาเหตุผล
ใดมาตอบค าถามได้จริงๆ ว่า เหตุใดจึงจะต้องไปโหวตคัดค้านตั้งแต่ต้นในรัฐสภา ทั้งๆ ที่ค าตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนทั้ง
ประเทศ 

ในเมื่อผมยอมรับผลการประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง 
และน าไปกล่าวอ้างเสมอมาว่าเป็นการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชน เป็นความถูกต้องชอบธรรมที่จะล้มล้างกันง่ายๆ 
ไม่ได้... ผมจะเป็นคนกลับกลอกสองมาตรฐานทันทีเลยละ ถ้าไม่ยอมรับผลการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชนหลังจาก
รัฐสภาเห็นชอบแล้ว 

โดยถ้าผมโหวตไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นเหตุให้เสียงเห็นชอบของ ส.ว.มีไม่ถึง 84 เสียง ท าให้ญัตติตก
ไปตั้งแต่ชั้นรัฐสภา ไม่ต้องไปถามประชาชน ก็จะมีค่าเท่ากับไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ 
เป็นประชาชนทั้งประเทศ อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มที่ออกมาแสดง
ความคิดเห็นผ่านการเรียกร้องการชุมนุม ไม่ว่าสนับสนุนหรือต่อต้านเท่านั้น 

ผมเป็นใคร ? ผมจะถือสิทธิอะไรไปขวางทางการตัดสินใจโดยตรงของประชาชน 51.2 ล้านคน ? ไม่เพียงแต่
เท่านั้น ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการตั้ง ส.ส.ร.หากผ่านประชามติจากประชาชนแล้ว ยังจะต้องมีการเลือกต้ัง ส.ส.ร.
โดยตรงทั่วประเทศอีก 150-200 คน และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วยังอาจจะต้องไปท าประชามติอีกครั้ง
หน่ึง 

สรุปรวมความได้ว่า แม้รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้ง ส.ส.ร.  แต่จะได้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ต้องผ่านกระบวนการให้ประชาชน 51.2 ล้านคน มาลงคะแนนลับหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้ง
อีกรวมแล้ว 2-3 ครั้ง ไม่ได้จบที่ผลโหวตในรัฐสภาโดย ส.ส./ส.ว. 750 คนเท่านั้น ประชาชน 16.8 ล้านคน ที่ลงมติ
เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนได้สิทธิตอบแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000093591  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000093591
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13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น. 

'สมชัย'แจงค่าตวัรัฐธรรมนญูใหม่ถูกอพัราคาแพงเวอร์เกนิจรงิ  

 
13 ก.ย.2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก 

Somchai Srisutthiyakorn ระบุว่า รัฐธรรมนูญอัพค่าตัว ไม่ถึงเดือนค่าตัวรัฐธรรมนูญใหม่ ขึ้นไป 4,000 ล้าน 
19 ส.ค. 2563  ค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. แต่งตั้งจาก คสช. ระบุว่า หากจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องใช้เงิน11,000 

ล้าน  พอถึงเมื่อวาน 13 ก.ย. 2563  สังศิต พิริยะรังสรรค์ อีก ส.ว.แต่งตั้งจาก คสช. บอกเสียดายเงิน 15,000 ล้าน เอา
ไปสร้างฝายดีกว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

หรือ ค่าตัวรัฐธรรมนูญ แปรผันตามความไม่อยากให้แก้  ยิ่งเดือดร้อนจากการแก้ ยิ่งต้องอัพค่าตัวให้สูงลองมาดู
ค่าใช้จ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นจริง 

รายการที่ 1 :  3,000-4,000 ล้าน ค่าท าประชามติ หลังจากแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติแห่ง (8) 
ของ มาตรา 256  หากแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญต้องท าประชามติ    

ประเด็นนี้  ไม่เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่  เพราะจะร่างหรือไม่ร่างใหม่ หากแก้วิธีการแก้  ลุงมีชัย แก
ก าหนดให้ต้องท าประชามติ  เพื่อให้ไม่มีใครมาแก้วิธีการแก้ของแก   

ดังนั้น  อย่าเอามาคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการร่างรัฐธรรมนูญ 
รายการที่ 2  :  ค่าเลือกตั้ง ส.ส.ร  จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ตีว่าประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท   แต่หาก

รัฐบาลฉลาดและ กกต.คิดเป็น  ก็จัดการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ในจังหวะเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น อบจ. หรือ อบต. ให้
เลือกในวันเดียวกัน  ค่าใช้จ่ายก็เหลือแค่บัตรเลือกตั้ง 60 ล้านใบ  60 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายธุรการอื่นๆแฝงไปกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นได้ 

ต่างประเทศเขาเลือกตั้ง หลายอย่างในวันเดียวทั้งนั้น  คนไทยฉลาดกว่าคนต่างประเทศ  ไม่มั่วแน่นอน 
รายการที่ 3 :  เงินเดือน เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการร่างและะการรับฟังความคิดเห็น  เชื่อว่า ใช้ไม่เกิน ที่เคย

ใช้สมัยลุงมีชัยเพราะคงไม่ได้จ่ายเบี้ยประชุม ครั้งละ 6,000 -9,000 บาท ไม่ได้ตะบี้ตะบันประชุมถึง 462 ครั้งแบบชุดลุง
มีชัยแน่ (ไทยโพสต์ 10 ก.พ.2561)  ประมาณว่า ใช้สูงสุดทั้งปีรวมค่าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่น่าจะเกิน 200 ล้าน    

รายการที่ 4 :  การจัดให้มีประชามติ หลังร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ 3,000-4,000 ล้านบาท    กรณีนี้  หากไม่อยาก
ท า  ก็ใช้โมเดล ส.ส.ร. ปี 40  ที่เพียงแค่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาโดยไม่ต้องท าประชามติก็ได้   หรือจ าไม่ได้ว่า 
รัฐธรรมนูญ 2540 ไม่มีการท าประชามต ิแถมยังได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ดีที่สุดอีกด้วย 
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สรุป  ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประหยัด  300 ล้านก็จบ แต่หากแยกเลือก ส.ส.ร และ พ่วงประชามติ ก็ 
ประมาณ 8,300 ล้าน  ก็แต่หากถามว่า ท าไมต้องเสียเงินร่างใหม่  ก็ต้องย้อนถามว่า  ท าไมไม่ร่างให้มันดีๆตั้งแต่ต้นล่ะ   

ค่าจ้างก็แสนแพง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77266  

  

https://www.thaipost.net/main/detail/77266
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วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.18 น. 

‘สมชยั’กางบญัชเีทียบ ฉะไมถ่งึเดือนคา่ตวั‘รัฐธรรมนูญใหม่’ถกูอพัแพงเวอร์เกนิจริง 

 
13 กันยายน 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี ้
รัฐธรรมนูญ อัพค่าตัว ไม่ถึงเดือน ค่าตัวรัฐธรรมนูญใหม่ ขึ้นไป 4,000 ล้าน 
19 ส.ค. 2563 ค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. แต่งตั้งจาก คสช. ระบุว่า หากจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องใช้เงิน11,000 

ล้าน พอถึงเมื่อวาน 13 ก.ย. 2563 สังศิต พิริยะรังสรรค์ อีก ส.ว.แต่งตั้งจาก คสช. บอกเสียดายเงิน 15,000 ล้าน เอาไป
สร้างฝายดีกว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

หรือ ค่าตัวรัฐธรรมนูญ แปรผันตามความไม่อยากให้แก้ ยิ่งเดือดร้อนจากการแก้ ยิ่งต้องอัพค่าตัวให้สูง ลองมาดู
ค่าใช้จ่ายที่น่าจะเกิดขึ้นจริง 

รายการที่ 1 : 3,000-4,000 ล้าน ค่าท าประชามติ หลังจากแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติแห่ง (8) 
ของ มาตรา 256 หากแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญต้องท าประชามต ิ

ประเด็นนี้ ไม่เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะจะร่างหรือไม่ร่างใหม่ หากแก้วิธีการแก้ ลุงมีชัย  แก
ก าหนดให้ต้องท าประชามติ เพื่อให้ไม่มีใครมาแก้วิธีการแก้ของแก 

ดังนั้น อย่าเอามาคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการร่างรัฐธรรมนูญ 
รายการที่ 2 : ค่าเลือกตั้ง ส.ส.ร จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตีว่าประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท แต่หาก

รัฐบาลฉลาดและ กกต.คิดเป็น ก็จัดการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ในจังหวะเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น อบจ. หรือ อบต. ให้
เลือกในวันเดียวกัน ค่าใช้จ่ายก็เหลือแค่บัตรเลือกตั้ง 60 ล้านใบ 60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายธุรการอื่นๆแฝงไปกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นได้ 

ต่างประเทศเขาเลือกตั้ง หลายอย่างในวันเดียวทั้งนั้น คนไทยฉลาดกว่าคนต่างประเทศ ไม่มั่วแน่นอน 
รายการที่ 3 : เงินเดือน เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการร่างและการรับฟังความคิดเห็น เชื่อว่า ใช้ไม่เกิน ที่เคยใช้

สมัยลุงมีชัยเพราะคงไม่ได้จ่ายเบี้ยประชุม ครั้งละ 6,000 -9,000 บาท ไม่ได้ตะบี้ตะบันประชุมถึง 462 ครั้งแบบชุดลุงมี
ชัยแน่ ประมาณว่า ใช้สูงสุดทั้งปีรวมค่าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่น่าจะเกิน 200 ล้าน 
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รายการที่ 4 : การจัดให้มีประชามติ หลังร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ 3,000-4,000 ล้านบาท กรณีนี้ หากไม่อยากท า 
ก็ใช้โมเดล ส.ส.ร. ปี 40 ที่เพียงแค่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาโดยไม่ต้องท าประชามติก็ได้ หรือจ าไม่ได้ว่า รัฐธรรมนูญ 
2540 ไม่มีการท าประชามต ิแถมยังได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ดีที่สุดอีกด้วย 

สรุป ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประหยัด 300 ล้านก็จบ แต่หากแยกเลือก ส.ส.ร และ พ่วงประชามติ ก็ประมาณ 8,300 
ล้าน ก็แต่หากถามว่า ท าไมต้องเสียเงินร่างใหม่ ก็ต้องย้อนถามว่า ท าไมไม่ร่างให้มันดีๆตั้งแต่ต้นล่ะ 
ค่าจ้างก็แสนแพง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/517989  
  

https://www.naewna.com/politic/517989
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สยามรัฐออนไลน์ 13 กันยายน 2563 10:14 น.  

“อนุทิน” ย้ าจุดยืนภท. ต้องมีส.ส.ร. แก้รธน.ชี้ท าตามขั้นตอน-ไม่นอกกรอบ 

 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุขกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เรื่องนี้ชัดเจน

อยู่แล้วทุกพรรคการเมืองเห็นชอบในการรับฟังเสียงของประชาชนให้แก้ไขในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยก็พร้อม 
เมื่อถามว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอแก้ไขธรรมนูญเป็นรายมาตราพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยหรือไม่  นายอนุทิน 

กล่าวว่าเราประกาศจุดยืนไปแล้วให้มีส.ส.ร.ส่วนที่มีการเสนอเป็นรายมาตราควบคู่ไปนั้นก็ต้องว่ากันไปจุดไหนที่เป็น
ประโยชน์กับบ้านเมืองและประชาชนจะเป็นรูปแบบใดเราก็พร้อมให้การสนับสนุนแต่จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการ
ให้มีส.ส.ร.  

เมื่อถามย้ าประเด็นในการปิดสวิตช์ส.ว.พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่ารายละเอียดเดี๋ยวไป
คุยกันเพราะเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและตั้งส.ส.ร.แล้วอ านาจการแก้ไขอยู่ที่ส.ส.ร.  และเรามีหน้าที่เห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ เพราะทุกอย่างมีขั้นตอนและกระบวนการอยู่ เมื่อทุกคนท าตามก็จะอธิบายสังคมได้  เราอย่าไปท านอกกรอบ
ของกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/181938  
  

https://siamrath.co.th/n/181938
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200913/f6de522757dfdad36172ff30a1682d12a0fc7df5dfa19839178f60731d4aab87.jpeg?itok=2QSEmnF3
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13 กันยายน 2563  

เล็ง 'กดดันสภาฯ' แก้รธน. - กลุ่มปลดแอกจ่อ 'ม็อบต.ค.' 
7  

 “ประชาชนปลดแอก” ลั่นผนึกกลุ่มธรรมศาสตร์ฯ ชุมนุมใหญ่ 19 กันยา เล็งม็อบกดดันสภาฯแก้ รธน.เดือน

ตุลาฯ ขณะที่กลุ่มศิลปะปลดแอกจัดกิจกรรม "ศิลปะที่จะไม่ทน” แสดงจุดยืนสิทธิเสรีภาพ-ต้านคุกคาม  

ความเคลื่อนไหวในการเตรียมชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย.2563 ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 
ล่าสุดวานนี้(12ก.ย.) นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี หรือฟอร์ด แกนน ากลุ่มประชาชนปลดแอก ที่เตรียมเข้าร่วมการ
ชุมนุมครั้งนี้ ให้สัมภาษณ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า การชุมนุมในวันดังกล่าวเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย  ส่วน
จุดประสงค์ของการเดินไปท าเนียบรัฐบาล เพื่อต้องการยื่นหนังสือให้ผู้มีอ านาจออกมารับด้วยตัวเอง หากผู้มีอ านาจไม่
มารับด้วยตัวเองก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

นายทัตเทพ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ ที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญวาระรับหลักการนั้น ทางกลุ่มเยาวชนปลดแอก จะเดินทางไปให้ก าลังใจ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล 
โดยเฉพาะประเด็นที่หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว.84 คน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน
เดินทางไปร่วมให้ก าลังใจในการแก้รัฐธรรมนูญ ที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาด้วย  
จ่อชุมนุม ต.ค.กดดันแก้รธน. 

สิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า หากญัตตริ่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระรับหลักการไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมร่วม
รัฐสภา จนไม่อาจน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.ได้นั้น จุดประสงค์ใน
การเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือต้องการแก้มาตรา 256 เพื่อน าไปสู่การตั้ง ส.ส.ร.หากญัตติถูกตีตก ก็จะมีการ
ชุมนุมในเดือน ต.ค.นี้ เพ่ือกดดันให้ตั้ง ส.ส.ร.ต่อไป 

ด้าน นายอานนท์ น าภา ทนายความ แกนน ากลุ่มประชาชนปลดแอก กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการชุมนุม
ที่ผ่านมาซึ่งไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง ขอยืนยันว่าการชุมนุมมีความปลอดภัยแน่นอน หากจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็คือมาจาก
เจ้าหน้าที่รัฐที่จะมาสร้างสถานการณ์ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันท าให้การชุมนุมเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งการ
ชุมนุมครั้งนี้มีความส าคัญเพราะเป็นการชุมนุมที่มาจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นการชุมนุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งมองว่าชุมนุมที่จะเกิดขึ้น จะเป็นการชุมนุมขนาดใหญ่กว่าวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา 
ส่วนความพยายามผลักคนออกไปสู่พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยนั้น มองว่า หากรัฐไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกสถานที่ก็
ปลอดภัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือท้องสนามหลวง หากจะมีความไม่ปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราใช้ถ้อยค ารุนแรงหรือ
ตั้งใจยั่วยุ หรือมีการส่งคนมาก่อกวน ซึ่งมั่นใจว่าต ารวจก็ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวาย เพราะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
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ผบ.ตร.ที่ก าลังจะเกษียณ ก.ย.นี้ ก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จึงมั่นใจว่าต ารวจก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรง 
เพราะอาจสูญเสียฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ 
‘ศิษย์เก่าโดมฯ"หนุนเปิดมธ.ชุมนุม 
  วันเดียวกันน้ี(12ก.ย.)ชมรมโดมรวมใจ โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)ร่วมสมัยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519 ได้ออกแถลงการณ์จากศิษย์เก่า มธ. ที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยระบุว่า จากกรณีที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปฏิเสธมิให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.นั้น เราในฐานะศิษย์
เก่า มธ.ที่ได้รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้โปรดทบทวนค าสั่ง
ปฏิเสธดังกล่าวโดยถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยค านึงถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย 3 ประการที่ว่า “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดร
ภาพ” และค าขวัญประจ าสถาบันที่มีเกียรติภูมิมาอย่างยาวนานที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉัน
รักประชาชน” 
     จึงขอเรียกร้องมายังผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้โปรดอนุญาตให้แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯใช้สถานที่ มธ. ท่า
พระจันทร์ เป็นที่จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 19 ก.ย.เพื่อพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สังคมไทยอีกครั้งว่า มธ. คือ
มหาวิทยาลัยของประชาชน 
‘กลุ่มศิลปะปลดแอก’ต้านคุกคาม 

กลุ่มศิลปะปลดแอก (ฟรีอาร์ต) ประกอบด้วยศิลปินจากเครือข่ายต่างๆหลากหลายแขนง ร่วมกันจัดเทศกาล
ศิลปะ “Act สิArt-ศิลปะที่จะไม่ทน”  ที่ลานเอนกประสงค์หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  วานนี้(12 
ก.ย.) เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ต่อต้านการใช้กฎหมายคุกคามศิลปินทุกรูปแบบ โดยมีกิจกรรม
เวิร์คชอปต่างๆ ทั้งการแสดงละครการขับร้อง บทกลอนกวี โดยมีศิลปินจ านวนมากเข้าร่วมกิจกรรม 
  นายธีระวัฒน์ มุลวิไล ตัวแทนผู้จัดงานฟรีอาร์ต เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้ก ากับละครเวทีและออกแบบการ
เคลื่อนไหว ท างานด้านศิลปะในกรุงเทพฯ มานานกว่า 20 ปี มีโอกาสได้ไปท างานร่วมกับศิลปินที่ต่างประเทศ ได้เห็น
การสนับสนุนศิลปะร่วมสมัยของภาครัฐพร้อมกับการพัฒนาประเทศ ดังที่เห็นเกาหลีใต้และไต้หวัน แข่งกันสร้างหอศิลป์
ขนาดใหญ่ตามมุมเมือง ขณะที่ประเทศไทยเราก็อย่างที่รู้กัน หากการเมืองดี การจัดสรรงบประมาณจะดีไปด้วย งบ
เหล่านั้นจะกลายเป็นโรงหนังโรงละครดีๆ มีหอศิลป์หอสมุดดีๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นทางเลือกให้ประชาชนใช้ชีวิต
ในวันว่างอย่างมีคุณภาพ นอกจากการไปเดินห้างสรรพสินค้าที่มีเพียงไม่กี่เจ้า 
พปชร.ชงสูตรปรับ รมว.คลัง 

ส่วนความเคลื่อนไหวในการปรับ ครม.ทดแทนต าแหน่ง รมว.คลัง ที่นายปรีดี ดาวฉาย ลาออกล่าสุดมีความ
เคลื่อนไหว ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมเสนอสูตรการปรับต าแหน่ง
ต่างๆ เพื่อเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แหล่งข่าวจาก พปชร.ระบุถึงสูตรที่จะเสนอบุคคลมาด ารงต าแหน่ง รมว.คลัง โดยเห็นควรเสนอให้ปรับนายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน มาเป็น รมว.คลัง โดยยังควบรองนายกฯ ซึ่งสูตรนี้ มีส.ส.หลายกลุ่ม
สนับสนุน อาทิ กลุ่มร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กลุ่มสามมิตร รวมทั้งในส่วนอื่นๆ 
หากเป็นไปได้จะท าให้เก้าอี้ รมว.พลังงาน ว่างลง ซึ่งจะมีการเสนอให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม มีโอกาส
เข้ามาเป็น รมว.พลังงาน และโยกนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง มาเป็น รมว.อุตสาหกรรมแทน อีกทั้งอาจจะสลับให้
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นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ไปเป็น รมช.คลัง ซึ่งจะท าให้มีเก้าอี้ รมช.ว่างอีกต าแหน่ง ส าหรับ ส.ส.ของ
พรรค 

โดยสูตรดังกล่าวจะเสนอให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
น าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ โดยคาดว่าการปรับครม.ครั้งใหม่ จะเกิดขึ้นปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม 
ฝ่ายค้านลุยอีสานขย่มซ้ ารัฐบาล 

ขณะที่ฝ่ายค้าน 6 พรรคได้ลงพื้นที่จ.หนองคาย น าโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาฯ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน นพ.ประสงค์ บูรณ์พงษ์ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 
นายอภิชาติ สิริสุนทร ส.ส.พรรคก้าวไกล นายมนตรี บุญจรัส ประธานยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ พรรคประชาชาติ นาย
นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย และนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ เพื่อรับฟังและ
ศึกษาผลกระทบความเดือดร้อนของเกษตรกร 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านลงพื้นที่อีสานครั้งนี้ เพื่อรับฟังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ภาวะโควิด-19 ที่ จ.หนองคาย ถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าการเกษตรตกต่ ามาอย่างต่อเนื่องจากวิกฤต
ที่เกิดขึ้น ทางรัฐบาลอาจจะขาดแผนการบริหารในระยะยาวที่จะรักษาเสถียรภาพของภาคเกษตร 
ทั้งนี้มีการเปิดเวทีให้เกษตรกร ได้บอกเล่าถึงความเดือดร้อนต่างๆ ในภาคเกษตร ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาที่ดิน
ท ากิน หนี้สินต่างๆ  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897582?anf=  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897582?anf
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12 ก.ย. 2563 - 13:29 น.  

FootNote : ลักษณะรุก ลักษณะรับ ระยะยัน 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร  

 
FootNote : ลักษณะรุก ลักษณะรับ ระยะยัน 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
ถามว่าหากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อประสานเข้ากับพลังจากกลุ่ม “ประชาคมธรรมศาสตร”์สามารถสกัดการเข้าไป
ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส าเร็จ 
จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวผ่านชื่อที่ว่า “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”ประสบความล้มเหลวหรือไม่ 
ในทาง “รูปแบบ” อาจถือว่าล้มเหลว แต่ในทาง “เนื้อหา”มิใช่ 
พลันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมติผ่านแถลงการณ์ว่าไม่อนุญาตให้“แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”จัดใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร์ ได้ตามเป้าหมาย 
ชื่อของ “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ก็ฮิตติดปาก ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม 
นี่ย่อมเป็นความส าเร็จในทางความคิดในทางการเมือง 
ค าถามที่ตามมาก็คือ อะไรคือเหตุผลอย่างแท้จริงที่ไม่ยอมให้ 
“19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”ได้จัดในมหาวิทยาลัย 
และในความเป็นจริงสามารถหยุดย้ังการเคลื่อนไหวได้หรือไม่ 
อาจกล่าวได้ว่านับแต่วันที่ 10 กันยายนเป็นต้นมา พื้นที่สื่อถูกยึดและครอบง าไว้ด้วยข่าวการชุมนุม “19 กันยา ทวง
อ านาจ คืนราษฎร” อย่างสมบูรณ์แบบ 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าอย่าง โทรทัศน์ 
ทั้งนี้ แทบไม่ต้องกล่าวถึง #ทวงคืนธรรมศาสตร ์
ยิ่งกว่านั้น ความมุ่งมั่นของ“แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”ยิ่งจ าหลักอย่างหนักแน่น ไม่ว่าจะจากค ายืนยันของ รุ้ง 
ปรัสยา ไม่ว่าจะจากค ายืนยันของ เพนกวิน พริษฐ์ 
ถึงไม่สามารถจะเข้าไปใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ แต่ก็เชื่อได้เลยว่าถนนทุกสายต่างมุ่งไปโดยรอบมหา
วิทยาธรรมศาสตร์แล้วอย่างแน่วแน ่
เพียงแต่ว่าจะผ่านการออกแบบการชุมนุมอย่างไรเท่านั้นเอง 
แม้ในทางรูปแบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่อนุมัติ แต่ในทางความคิด“19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”ได้เริ่มขึ้น
แล้ว 
  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/19ก.ย.การชุมนุม.jpg
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จากวันเสาร์ที่ 12 ไปยังวันเสาร์ที่ 19 กันยายน จึงเป็นการยื้อและยันกันในทางกายภาพระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กับ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” 
เบื้องหลัง “ธรรมศาสตร์และการชุมนุม”คือ”เยาวชนปลดแอก” 
วันเสาร์ที่ 19 กันยายนจะได้ค าตอบว่า ใครชนะ ใครพ่ายแพ้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4894123  
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วันที่ 12 ก.ย. 2563 เวลา 17:53 น. 

อยา่อมึครึม!สว.ปัดตกตั้งสสร.ระวงัผกูปมวกิฤตซ้ า 

 
จู่ๆ ก็มีสัญญาณแปลกจากฟาก ส.ว. ท าท่าจะกลับล าไม่สนับสนุนการยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นทางออก

ความขัดแย้ง  
โดย...ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม 

ขณะที่การตั้งสสร. ก าลังเดินหน้า จู่ๆ ก็มีสัญญาณแปลกจากฟาก ส.ว. ท าท่าจะกลับล าไม่สนับสนุนการยกร่างร
ธน.ใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นทางออกความขัดแย้ง มองได้ว่า รัฐบาลเล่นเกมลับลวงพรางจะไม่สนับสนุนการตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (สสร.)แล้วหรือไม่ ทั้งที่ สส.ฝ่ายรัฐบาลเองได้เสนอร่างแก้ไขรธน. มาตรา 256 ให้มี สสร.และยื่นญัตติเข้าสู่
วาระการพิจารณาของรัฐสภาไปแล้ว 

ส.ว. คือ ตัวแปรส าคัญที่จะชี้ขาดว่า การแก้ไขรธน.ไม่ว่าประเด็นใดก็ตามจะส าเร็จหรือไม่ เพราะปลายทางของ
การแก้รธน.ต้องใช้เสียง ส.ว.อย่างน้อย 84 เสียงหรือ 1 ใน 3 ของจ านวน ส.ว. ในการให้ความเห็นชอบ 
ญัตติการแก้ไขรธน. ที่ยื่นเข้าสู่รัฐสภาแล้วมีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรก ให้มีการปิดสวิทช์ ส.ว. ไม่ให้มีอ านาจในการลง
มติเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ สส. โดยให้แก้รธน.มาตรา 272 ซึ่งมาตรานี้มีที่มาจาก ค าถามพ่วงที่มีการท าประชามติ
ช่วงรับร่างรธน.2560ว่า จะให้ที่ประชุมรัฐสภาร่วมลงมติเลือกนายกฯด้วยหรือไม่ ย้อนความไปนิดนึงขณะนั้นเสียง
เห็นชอบอยู่ที่ 13.9 ล้านคน หรือ 58.11% ไม่เห็นชอบ 10 ล้านคน หรือ 41.89 % 

ประเด็นที่สองให้มีการแก้ไขมาตรา 256 เปิดทางให้ตั้งสสร.เพื่อยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับซึ่งทั้งสส.ฝ่ายรัฐบาลและ
ฝ่ายค้านเสนอเขา้มาคนละร่าง แม้จะให้มี สสร.เหมือนกัน แต่การได้มาของ สสร.แตกต่างกัน 

ร่างของสส.รัฐบาลให้มี สสร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 150 คน อีก 50 มาจากการ
คัดเลือกจากตัวแทน 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 10 คนจากนิสิต นักศึกษา 20 คน มาจากการเลือกโดยรัฐสภา อีก 20 คน มาจาก
การเลือกโดยที่ประชุมอธิการบดี แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหรือรัฐศาสตร์ 10 คน และผู้มีประสบการณ์การเมือง 
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หรือการร่างรัฐธรรมนูญ 10 คน ขณะที่ร่างของพรรคฝ่ายค้านให้มี สสร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนทั้งหมด 

ญัตติแก้ไขรธน.ที่รัฐสภาจะนัดหารือ นับถอยหลังเข้ามาก าหนดวันที่ 23-24 ก.ย. แต่ขณะนี้เริ่มมีท่าทีจาก ส.ว.
หลายคนที่แสดงจุดยืนอันน่าประหลาดใจว่า จะไม่สนับสนุนการแก้ไขรธน.มาตรา 256 เพื่อตั้ง สสร. แต่ขอแลกกับการ
ยอมแก้เฉพาะประเด็นลดอ านาจ ส.ว. ในการลงมติเลือกนายกฯ ในมาตรา 272 แทน 

ส.ว. 250 คนปัจจุบันมาจากแต่งตั้งของคสช. แตกออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มที่ยังไม่มีท่าทีชัดมีประมาณ 100 คน 
2. กลุ่มยอมปลดล็อควิกฤต สนับสนุนให้มีการตั้งสสร. 60-80 คน 3.กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง สสร .แต่เห็นควรให้แก้
เฉพาะประเด็นปิดสวิชท์ส.ว. ประมาณ 80 คน 

กลุ่มที่คัดค้านการตั้งสสร. ให้เหตุผลว่า กลัวเป็นการตีเช็คเปล่าให้ผู้ร่างรธน.ร่างตามอ าเภอใจ และใช้เวลา
แก้ไขรธน.นานเกินไป 1-2 ปีกว่าจะร่างเสร็จ รวมถึงการท าประชามติ 2 ครั้ง ซึ่งบางรับฟังได้ที่ว่านาน แต่บางข้อไม่
ถูกต้องนักเพราะตามร่างแก้ไขรธน. 256 ของฝ่ายค้านกับรัฐบาลตีกรอบชัดว่า การร่างรธน.ใหม่ ห้ามแก้ไขหมวด 1 ว่า
ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง และ หมวด 2 ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้ง เมื่อสสร.ยกร่างเสร็จแล้วก็ต้อง
ให้รัฐสภาเห็นชอบอีกครั้ง และให้ประชาชนไปออกเสียงท าประชามติในขั้นตอนสุดท้าย จึงไม่ใช่การตีเช็คเปล่า 

การร่างรธน.ครั้งนี้ยังอยู่ในบรรยากาศนอกสภาที่ยังคุกรุ่น แต่น่าแปลกที่ ส.ว.กลับไม่ส่งสัญญาณคลี่คลายวิกฤต 
ไม่มีท่าทีมีขานรับจะให้แก้ไขรธน.ทั้งฉบับ ทั้งที่ ส.ว.ชุดนี้ มาจากการแต่งตั้งของ คสช. เป็นสภาเครือข่ายของทหาร ควร
จะแอ่นอกแถลงท่าทีด้วยว่า ยินดีท าตามกระแสข้อเรียกร้องของสังคมให้ตั้งสสร.ขึ้น เพื่อพาประเทศเดินหน้า ท่าทีแทง
กั๊กเช่นนี้ ชวนให้คิดว่า รัฐบาลคงประเมินว่า สามารถตั้งหลักคุมสถานการณ์ได้ ฝ่ายม็อบนักศึกษาเองก็ดูแผ่วลงจึงลด
ดีกรีของการแก้ไขรธน.ลงเป็นแค่รายมาตราหรือไม่ 

กระนั้น ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งที่ท าให้ ม็อบคลี่คลายลงก็เพราะรัฐสภา และรัฐบาลเองยอมถอดสลัก รับลูก
เรื่องการแก้ไขรธน. ทุกพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาล ร่วมลงชี่อในญัตติร่างแก้ไขรธน.อย่างปัจจุบันทันด่วน นั่นก็เพราะ
กระแสที่นักศึกษาจุดติดขึ้นมา จนเมื่อลงหลักปักฐานชัดเจนแล้วว่า จะมีการตั้ง สสร.ขึ้นมาจริง การจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาจึงผ่อนคลายลง ถือว่า บรรลุข้อเรียกร้องระดับหนึ่ง แต่ท่าทีสวนกระแสของ ส.ว. อาจผสมโรงช่วยจุดเชื้อ
มวลชนเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาวันที่ 19 ก.ย นี ้

ความจริง สถานการณ์ความขัดแย้งวันนี้ ไปไกลมองไปสู่การตั้งสสร.เพื่อร่างรธน.ใหม่แล้ว เป็นฉันทามติที่จะ
สร้างกติกาของทุกขั้วร่วมกัน การที่ยังมีกลุ่ม ส.ว.ฝืนกระแส หวงอ านาจตนเอง สะท้อนให้เห็นภาพลึกๆของรัฐบาลที่คุม 
สว.อยู่ ก าลังเล่นเกมลับลวงพราง ไม่จริงใจในการแก้ไขรธน. นัยว่า เมื่อฝ่ายหนึ่งเบาลง อีกฝ่ายกลับมารุกกลับ ไม่อยาก
เสียอ านาจด้วยการยอมให้แก้รธน. 

ที่ต้องจับตาคือการตั้งสสร. ยังไม่รู้จะออกหัวหรือก้อย นอกจาก สว.ออกมาไม่เห็นด้วยแล้ว ยังเห็นมวลชนฝ่าย
ขวา “กลุ่มไทยภักดี” ของนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ออกมาล่าชื่อประชาชนคัดค้านการแก้ไขรธน.อ้างว่าได้หลายหมื่นชื่อ
แล้ว รวมถึงท่าทีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่บอกว่า กระบวนการยก
ร่างรธน.ใหม่ตั้งสสร.อาจไม่คุ้มค่าจะใช้งบประมาณสูง เพราะท าประชามติ 2 รอบเกือบ 1 หมื่นล้านบาท และจะใช้เวลา
ยกร่างรธน. จนถึงการออกกฎหมายลูกอีกค านวณแล้วเสร็จทุกขั้นตอนก็เกือบ 2 ปีจากนี้ถึงจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ซึ่งก็
เกือบสิ้นเทอมรัฐสภาชุดนี้พอด ี
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นึกภาพไม่ออกเหมือนกัน หากถึงวันพิจารณาแก้ไขรธน.อีก 2 สัปดาห์ ทุกอย่างเกิดพลิกขึ้นมา ส.ว.ไม่สนับสนุน 
มีเสียงไม่ถึง 84 เสียงเดินหน้าตั้งสสร.ไม่ได้ รัฐบาลอ้างว่า ไม่รู้ไม่เห็น ไม่เกี่ยวกับ ส.ว. เพราะเป็นอิสระ ดังนั้น ไ ม่
จ าเป็นต้องรับผิดชอบ ก็คงเกิดวิกฤตใหญ่ คราวนี้ไม่แต่ สว.จะเป็นตัวถ่วงรั้งทางออกประเทศแล้ว รัฐบาลคงต้อง
รับผิดชอบที่เล่นเกม ผลักดันแก้ไขรธน.ไม่ส าเร็จเพราะประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลแล้ว และไม่บริสุทธิ์ใจในการหา
ทางออกจากกับดักความขัดแย้ง 
****************** 
 
อ้างองิ : https://www.posttoday.com/politic/report/632822 
  

https://www.posttoday.com/politic/report/632822
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เผยแพร่: 12 ก.ย. 2563 19:32   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

แด่พวกเธอและอีแอบ! “ลุงสุทิน” เตือน เมื่อคนหมดอดทน “ขันแตก” “ถวิล” เห็น “6 ตุลา” 
หลอน “พี่ศรี” ระวังคุก 4 ป ี

 
ยังไม่สายที่จะรับฟัง “ลุงสุทิน” เตือน ระวังคนรักเจ้า หมดความอดทนกับ “อีแอบ” “ถวิล” ภาพ “6 ตุลา” ยัง

หลอน “พี่ศรี” ให้ระวัง ตัดกุญแจ บุกรุก มธ. คุก 4 ปี “หมอวรงค์-อุ๊” ประสานเสียง ปชช.เห็นด้วย ค้านแก้ รธน. 
100,000 คนแล้ว 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (12 ก.ย. 63) เฟซบุ๊ก Sutin Wannabovorn ของ นายสุทิน วรรณบวร อดีต
ผู้สื่อข่าวส านักข่าวต่างประเทศ โพสต์หัวข้อ “ประชาชน อดทนมานานแล้ว อย่าให้หมดความอดกลั้นขันแตก” 

โดยระบุว่า “อีแอบมุดอยู่ใต้ง่ามขาเด็ก ออกมาโวยวายว่า ธรรมศาสตร์ผลักเด็กออกสู่อันตรายบนถนน ลืมแล้ว
เรอะ 6 ต.ค. เหมือนปิดประตูตีแมวในธรรมศาสตร ์

6 ต.ค. คนเพียงกลุ่มเดียว อ้างว่า โกรธแค้นที่ นศ แสดงละครลบหลู่สถาบันฯ แต่ครั้งนี้ประชาชนหลายสิบล้าน
คน จับตามองพฤติกรรมชั่วช้าเลวทรามของกลุ่มปลดแอกที่ใช้นักศึกษาบังหน้า เหมือนเอาหนังเสือคลุมหมา แล้วแสดง
ความโอหังก้าวร้าวหยาบช้า โจมตีใส่ร้ายกล่าวหาล่วงเกินสถาบันอย่างออกหน้าท้าทาย เหมือนจงใจให้คนท าร้ายพวกมัน 

ธรรมศาสตร์ท าถูกแล้ว ที่ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ เพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่า ผู้คนที่เคารพรักเทิดทูนสถาบัน 
จะอดทนอดกลั้นกับพวกมันได้นานแค่ไหน ถ้าถึงจุดที่ขันแตกขึ้นมา ผู้ให้สถานที่ต้องรับผิดชอบด้วยและ โพสต์ด้วยว่า 
อย่าดื้อรั้นพาลูกหลานชาวบ้านไปตาย 

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี โพสต์ขอความว่า ก่อน 6 ต.ค. 19 ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ได้ส่ง
ท่านไปพบกับนายสุธรรม แสงปทุม เลขาธิการสหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อขอร้องให้ระงับการชุมนุมประท้วง
ต่อต้านการกลับมาของ พลเอก ถนอม ในธรรมศาสตร์ เพราะ ดร.ป๋วย คาดว่าจะเกิดเหตุมีคนท าร้ายนักศึกษา 

แต่ นายสุธรรม ยืนยันจะชุมนุมประท้วงในธรรมศาสตร์ โดยกล่าวว่า นศ. เป็นลูกหลานคนไทย “ประชาชนจะ
เป็นเกราะทองแดงก าแพงเหล็กปกป้องไม่ให้ใครท าร้ายนักศึกษา” 

เมื่อขอร้องเจรจาไม่เป็นผล ดร.ไตรรงค์ กลับ หลังจากนายสุธรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า มติของสหพันธ์
นักศึกษาแห่งประเทศ ให้ชุมนุมในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ 
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ดร.ไตรรงค์ โพสต์ข้อความเปิดเผยเรื่องนี้ เพราะเป็นห่วงกังวลว่า การชุมนุมในธรรมศาสตร์อาจเกิดเหตุร้าย
เหมือน 6 ต.ค. 19 ถ้าพิจารณาจากพฤติกรรมก้าวร้าวห้าวเป้งของแกนน าเยาวชนปลดแอกแล้ว  ความกังวลของ ดร.
ไตรรงค์ ควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมหยาบช้า ท้าทายเลวร้ายของแกนน าปลดแอกได้ แต่ส าหรับผู้ปกครอง พ่อแม่ 
ปู่ย่า ตายายของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ #ถ้าไม่ต้องการให้ลูกหลานบาดเจ็บล้มตาย เสียอนาคตเหมือน 6 
ต.ค. 19 ก็ควรแนะน าตักเตือนให้สติแก่ลูกหลานว่าอะไรควรมิควร แต่ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครอง  ปู่ย่าตายายเห็นควรด้วย ก็
ตามบาย” 

วันนี้เช่นกัน นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” แกนน ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตอบโต้ นายแก้วสรร อติโพธิ ซึ่งคัดค้านการใช้ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นที่จัดชุมนุม ระบุ
ว่า 

“ฟังการแถลงข่าวของ นายแก้วสรร อติโพธิ ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แล้ว ไม่แน่ใจว่า พี่แกจบจากธรรมศาสตร์ 
หรือจบจาก จปร. (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) ถึงได้มีความเห็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยได้ขนาดนี้ ออกมา
โวยวายเราจะไปท าเนียบ ถือเป็นเผด็จการ แล้วไอ้ที่พันธมิตรยึดท าเนียบครึ่งค่อนปีนี่ คุณแก้วสรรจะเรียกว่าอะไรครับ” 
ขณะเดียวกัน นายถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โพสต์เฟ
ซบุ๊ก ระบุว่า 

“บทบาทของคนรุ่นไหนๆ นั้น เป็นเรื่องที่ต้องมี เพราะบ้านนี้เมืองนี้เป็นของพวกเราทุกคน  ยิ่งคนรุ่นใหม่ด้วย
แล้วยิ่งต้องมี ถ้าไม่มีก็ต้องกระตุ้นให้มีขึ้นให้ได้ เพราะพวกเขาต้องรับผิดชอบบ้านเมืองต่อไป การที่คนรุ่นใหม่ตื่นตัว
ออกมาแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องในเรื่องต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ดี และความเชื่อมั่นตัวเองของคนรุ่นใหม่นั้น ก็เป็น
เรื่องที่ดีเช่นกัน แต่ขอให้ใช้เหตุผล ไตร่ตรองให้ดี อย่าใช้อารมณ์ และอย่าให้ถึงกับดื้อรั้น ดึงดัน ไม่ฟังเสียงคนอื่นๆ เลย 
มันจะตกหลุมพรางกับดัก เป็นเหยื่อให้กับคนอื่นๆ ได้ง่าย บทเรียนอย่างนี้มีตลอดมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทย คน
รุ่นเก่าแบบผมไม่ออกมาพูดมาเตือนก็ไม่รู้จะเกิดมาบนแผ่นดินนี้ ท าไมครับ 

เวลานี้ ผมมองดูการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเด็กๆ ลูกหลานเราแล้ว บอกได้ค าเดียวว่า “เป็นห่วง และไม่
สบายใจอย่างยิ่ง” เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดซ้ าย้อนไปมาในอดีต ผุดขึ้นมาเป็นฉากๆ ในสมองของผม ทั้งที่เคยพบมาเอง 
ตอนเป็นเด็กเหมือนพวกเขาและในตอนมาท างานดูแลด้านความมั่นคงแล้ว.... 

บอกตรงๆ ไม่ได้รู้สึกเหมือนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เลย แต่นึกถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519! ขึ้นมา
มากกว่า มองด้วยใจหวั่นเกรงว่า โศกนาฏกรรมเช่นนั้นจะย้อนมาอีกครั้ง โดยมีลูกหลานเราวันนี้เป็นเหยื่อ อยากจะบอก
ลูกหลานไทยให้พึงตระหนักเถิดว่า ศัตรูที่แท้จริงของประเทศนี้ บ้านเมืองนี้และของท่าน คือ นายทุนชั่ว นักการเมืองเลว 
และพวกคลั่งปฏิวัติ ที่ก าลังหมดทางไปนั้นต่างหาก ไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณก าลังต่อต้านหรอกครับ ช่วยกันก าจัดคนเหล่านี้
ออกไปจากหน้าการเมืองไทย เรื่องอ่ืนๆ พวกเราคนไทย ทุกคน ทุกรุ่น ช่วยกันแก้ไขให้ดีได้ แน่นอน 

พร้อมกันนั้น ก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างลูกหลาน ดูแลพวกเขาอย่างเข้าใจและมี
เมตตา อย่างถึงที่สุดครับ!!!” 
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ด้าน “พี่ศรี” นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจ
เฟซบุ๊ก ระบุว่า...“ขอเตือนน้องๆ กลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อ มธ.ไม่ให้ใช้พื้นที่ บุกตัดกุญแจเข้าไปเจอข้อหาบุกรุกและ
ท าลายทรัพย์สิน คุกรวม 4 ปี นะครับ” 

ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ การเคลื่อนไหวของ กลุ่มไทยภักดี ซึ่งประกาศตัวอย่างชัดเจนว่า จะปกป้อง 3 สถาบัน
หลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ดูเหมือนมีเกม “ปฏิรูป
สถาบัน” รวมอยู่ด้วย 

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom “หมอวรงค์” นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี โพสต์หัวข้อ 
“#ถามประชาชนหรือยัง” เนื้อหาระบุว่า “ต้องขอขอบคุณท่านชวน หลีกภัย ที่ท่านให้ค าแนะน าพวกเราว่า การลงชื่อ
คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องรวบรวมให้ถึง 50,000 รายช่ือก็ได้  

สิ่งนั้นพวกเรากลุ่มไทยภักดีเข้าใจครับ เพราะพวกเราไม่ได้เสนอกฎหมาย แต่เจตนาของพวกเรา ต้องการเปิด
พื้นที่ให้ประชาชน เจ้าของเสียง 16.8 ล้านเสียง (ที่ผ่านประชามติรับรัฐธรรมนูญ) ส่งเสียงเตือนนักการเมือง เพื่อแสดง
พลังให้ทราบ และให้เคารพการตัดสินใจที่ผ่านมาของประชาชน 

ดังนั้น การแสดงพลัง จึงจ าเป็นต้องเชิญชวน ประชาชนมาร่วมลงชื่อมากๆ ครับ  ขณะนี้ผ่านไปสองวัน มี
ประชาชนมาร่วมลงช่ือเกินแสนคนแล้ว และจะยังเปิดต่อไปจนถึง 20 กันยายนนี้ครับ 
#ถามประชาชนหรือยัง” 
ภาพ จากเฟซบุ๊ก หฤทัย ม่วงบุญศรี  
เช่นเดียวกัน นางหฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ “อุ๊” นักร้องชื่อดัง โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก หฤทัย ม่วงบุญศรี ระบุว่า 
“หนึ่งแสนรายชื่อเมื่อเวลาประมาณ 18:30 น.(วันที่ 11 ก.ย. 63) ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากเฟซบุ๊ก หฤทัย ม่วง
บุญศรี” แน่นอน, ประเด็นส าคัญคือ การเคลื่อนไหวทางการเมือง ของทั้งฝ่ายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูป
สถาบัน กับฝ่ายที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบัน 

โดยฝ่ายแรก อาศัยม็อบเยาวชนปลดแอก หรือ คณะประชาชนปลดแอก และแนวร่วมการชุมนุมของ นักเรียน
นิสิต นักศึกษา เป็นหัวหอกทะลุทะลวง กดอัดถึงเพดานสูงสุด ขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า อาจมี “อีแอบ” ที่เป็น
นักการเมืองไทยบางกลุ่ม และองค์กรต่างประเทศ อยู่เบื้องหลัง  และที่ส าคัญ ฝ่ายนี้ก าลังจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร์ พ่วงปัญหา ผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร ์ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่อยู่ในเวลานี ้

ส่วนฝ่ายหลัง หัวหอกก็คือ กลุ่มไทยภักดี และ องค์กรแนวร่วม โดยเฉพาะไทยภักดี ก าลังเคลื่อนไหวล่ารายชื่อ
ประชาชน เพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของ ม็อบเยาวชนปลดแอก เพื่อแสดงพลังของ
เสียงประชาชนอีกส่วน อย่างที่ “หมอวรงค”์ อธิบาย โดยตั้งเป้าเอาไว้ 50,000 รายช่ือ แต่เวลานี้ก็ทะลุ 100,000 รายช่ือ
ไปแล้ว 

น่ันก็หมายความว่า ประเด็นของ “ลุงสุทิน” น่ารับฟังอย่างยิ่ง เพราะต้องไม่ลืมว่า ฝ่ายที่รักและหวงแหนสถาบัน 
ก็มีอยู่ไม่น้อย ทั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย 

ดังนั้น อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการแสดงออกอย่างก้าวร้าวของม็อบเยาวชน ก็ไม่แน่ว่า คนกลุ่มนี้จะอดทนอด
กลั้นได้ถึงที่สุดหรือไม่ และถ้าไม่อะไรจะเกิดขึ้น 
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สิ่งเหล่านี้นี่เอง ที่ผู้มีประสบการณ์ต้องการจะย้ าเตือน เพราะไม่อยากเห็นคนไทยด้วยกันต้องมารบราฆ่าฟัน
กันเอง เพราะสุดท้ายก็คนไทยที่ต้องเสียน้ าตา และ ทับถมกระดูก “วีรชน” ไม่รู้จบ ยิ่งถ้ามีผู้อยู่เบื้องหลังจริง ยิ่งน่าเศร้า
ใจหลายเท่าพันทวี และไม่น่าภูมิใจที่จะบันทึกประวัติศาสตร์แม้แต่นิดเดียว หรือไม่จริง? 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000093529  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000093529
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13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

ภายใต้เผด็จการ...กร่างกันได้ขนาดนี้เชียวนะ 

 
  วาทกรรมที่เป็นการกล่าวหารัฐบาลในขณะนี้ก็คือ เป็นรัฐบาล “เผด็จการ” เป็นรัฐบาลที่ “คุกคามประชาชน” เป็น
รัฐบาลที่ “ลิดรอนเสรีภาพของประชาชน” และเป็นรัฐบาลที่ “ไม่เป็นประชาธิปไตย” แต่หากเราติดตามพฤติกรรมของ ส.ส.
ฝ่ายค้านทั้งนอกสภาและในสภา ขบวนการกลุ่มการเมืองนอกสภา และขบวนการนักศึกษาปลดแอกที่พัฒนามาเป็นประชาชน
ปลดแอก เราก็จะเกิดความสงสัยว่า ถ้าหากรัฐบาลนี้มีพฤติกรรมเหมือนอย่างที่ปรากฏในวาทกรรมทั้งหลาย ท าไมพวกเขาจึง
สามารถพูดจาหรือมีกิจกรรมทางการเมืองกันได้ขนาดนี้ พฤติกรรมของพวกเขาแสดงความกร่าง ไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลย 
พวกเขาท าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดกฎหมาย ถ้าหากรัฐบาลจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ พวกเขา
จะท าสิ่งที่เขาก าลังท าในขณะนี้ได้หรือ พวกเขาจะพูดจาปราศรัยกันในแต่ละครั้งที่มีการชุมนุมได้อย่างที่พวกเขาพูดจากัน
หรือ 

มีกี่เรื่องแล้วที่พวกเขาปล่อยข่าวลือ ข่าวลวงที่เป็นความเท็จ เพื่อจะด้อยค่ารัฐบาล มีกี่เรื่องแล้วที่พวกเขาด่าทอ
ต่อว่า ประณามนายกรัฐมนตรีเหมือนไม่ใช่คน ดูถูกความสามารถของนายกรัฐมนตรี กล่าวหานายกรัฐมนตรีเรื่องการโกง 
โดยไม่มีความจริงเชิงประจักษ์ ไล่ให้นายกรัฐมนตรีลาออกทุกวี่ทุกวัน โดยอ้างเหตุผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง กล่าวหา
ว่านายกรัฐมนตรีบริหารประเทศได้แย่มาก ล้มเหลวไปทุกเรื่อง ท าอะไรก็ไม่เป็น หลายครั้งก็สรุปเอาดื้อๆ เลยว่า
นายกรัฐมนตรีเป็นปัญหาของบ้านเมือง เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเสียสละด้วยการลาออก การพูดจาของพวกเขานั้น ท า
ให้พวกเราบางคนตั้งค าถามว่า ท าไมนายกรัฐมนตรีจึงมีความอดทน ไม่ท าอะไรกับคนที่พูดจาเลอะเทอะ กล่าวความเท็จ
อย่างต่อเนื่อง ขนาดนายกรัฐมนตรีแสดงความอดทน และไม่ได้จัดการกับพวกเขาด้วยความรุนแรง หรือความเข้มงวด
ของกฎหมาย ท่านยังต้องเจอวาทกรรมทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าหากท่านใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดที่คงจะต้องใจ
กับวาทกรรม “นิติสงคราม” ที่กล่าวหาว่ารัฐบาลใช้กฎหมายปิดปากคนคิดต่าง แต่เราก็ได้ยินเสียงคนคิดต่างด่า
นายกรัฐมนตรีรายวัน โดยยังคงมีเสรีภาพในการแซะ แขวะ ด่ารัฐบาลแบบเกินความพอดี 

เหล่าบรรดาคนที่จัดการชุมนุมนั้น ถ้าหากขออนุญาตจัดชุมนุมให้ถูกกฎหมายก็สามารถจัดการชุมนุมได้ แต่เมื่อมี
การจัดการชุมนุม พวกเขาก็ท าผิดกฎหมาย บางคนก็ไม่ได้ขออนุญาตที่จะจัดชุมนุม บางคนก็ไม่ขออนุญาตการใช้เสียง บางคน
ก็อยู่เกินเวลา ที่ส าคัญก็คือป้ายที่พวกเขายกนั้น ข้อความบนป้ายหลายข้อความจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
คนที่ปราศรัยบนเวทีก็กล่าวความเท็จให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ หลายข้อความที่พวกเขาพูดนั้นเป็นการยุยงปลุกปั่นให้
ประชาชนชังชาติ ชังแผ่นดิน ชังสถาบันหลักของประเทศ หลายครั้งที่พวกเขาล้ าเส้น ต ารวจก็จะต้องจับตามหมายของศาล ก็
จะกล่าวหาว่าเป็นการคุกคามประชาชน ทั้งๆ ที่พวกเขาท าผิดกฎหมาย เวลาที่ต ารวจไปเชิญตัว ก็จะต่อต้าน ท าทีท่าเหมือน
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ต ารวจคุกคาม ทั้งๆ ที่ต ารวจอ่านข้อกล่าวหาว่าท าผิดกฎหมายมาตราใดให้ฟังอย่างสุภาพ แต่ก็พยายามขัดขืน เพื่อให้เกิด
ภาพว่าต ารวจลากถูลู่ถูกัง ที่เป็นภาพที่ไม่งามเลย แต่ทุกครั้งที่ต ารวจสอบสวนเสร็จ ศาลก็ให้ประกันตัวทุกครั้ง ก็ยังปฏิเสธ
การยื่นประกันยินดีที่จะเข้าไปนอนคุก เพื่อน ามาใช้ในการปลุกระดม พร้อมกับวาทกรรม “สู้เป็นไทย ถอยเป็นทาส” ทาง
รัฐบาลท าทุกอย่างตามกรอบของกฎหมาย แต่ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการที่คุกคามประชาชน และยังมี ส.ส.ฝ่ายค้าน
เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกหมายจับทั้งหมด น่าแปลกใจว่าคนที่เป็น ส.ส.ไม่รู้เลยหรือว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ออกหมายจับ แต่เป็น
ศาล ฝ่ายตุลาการที่รัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารก้าวก่ายไม่ได ้

พวกนักเรียนที่ผูกโบขาวและชูสามนิ้วในที่ต่างๆ ไม่พอใจกฎระเบียบของโรงเรียน ก็ออกมาไล่รัฐบาล (ไม่รู้ว่าคิด
ได้เอง หรือมีคนชี้น า) หลายคนพยายามมองว่าเยาวชนพวกนี้เป็นพลังบริสุทธิ์ที่มีความกล้าหาญ ต้องการที่จะจัดการกับ
อนาคตของตนเอง ไม่ต้องการให้ผู้ใหญ่มาก าหนดอนาคตของพวกเขา เวลานี้โรงเรียนหลายโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้นักเรียน
จัดการชุมนุมตามที่พวกเขาต้องการได้ เปิดโอกาสให้พวกเขาพูดและยินดีที่ จะฟังข้อเรียกร้องของพวกเขา แต่เมื่อฟัง
ค าพูดของบนเขาบนเวทีปราศรัย พวกเราต้องตกใจกับวิธีคิดของพวกเขา มันไปไกลเกินงาม มันไม่ใช่การเรียกร้องหา
ประชาธิปไตยหรือเสรีภาพของการกระท าที่สมเหตุสมผล แต่มันเป็นความต้องการที่จะท าอะไรตามใจตัวเองไปทุกเรื่อง
อย่างไม่มีขอบเขต แสดงให้เห็นทัศนะที่ไม่ต้องการให้ประเทศชาติ โรงเรียน และบ้านมีกฎกติกาใดๆ เลย ถ้าหากเป็น
เช่นนั้น บ้านเมืองเราจะอยู่กันอย่างไร 

เด็กๆ บอกว่าอยากจะคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านก็ออกมาพูดด้วย มาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเด็ก มาฟังสิ่งที่เด็กต้องการจะพูด แต่ไม่ว่ารัฐมนตรีจะพูดอะไร น้องๆ ไม่ฟัง และเอาแต่โห่อย่างคนที่ไม่มี
มารยาท การกระท าเช่นนี้หากรัฐบาลนี้เป็นเผด็จการที่คุกคามเด็กนักเรียนจริงๆ ตามวาทกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นมา 
ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆ ที่แสดงกิริยามารยาทที่แย่ขนาดนี้ 

นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียนที่เป็นเยาวชนปลดแอกแล้ว เราหลายคนก็พอจะมองออกว่าใครเป็นคนใส่ชุดความคิด
ให้กับเยาวชนเหล่านี้ เราหลายคนก็พอจะเดาได้ว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังการแสดงออกของเยาวชนด้วยวัตถุประสงค์อะไร แต่
พวกเขาก็ยังมีอิสระที่จะท าสิ่งที่พวกเขาต้องการ โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย และยังกล้าที่จะหมิ่นศาลด้วยการพูดอย่างชัดเจน
ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยล่มสลายจึงต้องออกมาสู้ โดยบอกกับเด็กว่าพวกเขาต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่ออนาคตของพวกเขา 
เป็นการยุยงปลุกปั่นที่ส่งผลต่อการสั่นสะเทือนความมั่นคงของประเทสทางด้านวัฒนธรรม สถาบันหลักของประเทศ และ
สถาบันครอบครัว แม้ว่าการกระท าของพวกเขาจะเป็นอันตรายขนาดนี้ แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ใช้อ านาจอะไรไปจัดการกับพวกเขา 
ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย เช่นนี้แล้ว พวกเขาก็ยังพยายามจะสร้างภาพให้รัฐบาลเป็นเผด็จการที่ไม่มี
ความเป็นประชาธิปไตย ท าให้เกิดความสงสัยยิ่งนักว่า ถ้าหากรัฐบาลเป็นเผด็จการ ท าไมพวกเขาจึงท าอะไรได้มากมายขนาด
นี้ ถ้าพวกเขาไม่มีเสรีภาพ ท าไมเขาจึงท าอะไรได้เกินงามขนาดนี้ กร่างท้าทายกฎหมายกันจังเลยนะพ่อคุณแม่คุณทั้งหลาย.  

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77242 
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13 ก.ย. 2563 - 00:01 น.  

รายงานพเิศษ - ทางออกบิก๊ตู่ ลาออก-ยบุสภา?  

 
รายงานพิเศษ ทางออกบิ๊กตู่ - ท่ามกลางวิกฤตที่รุมเร้า ทั้งเรื่องความขัดแย้ง การเมือง และเศรษฐกิจ จนเกิด

เสียงเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียุบสภาลาออก 
หากข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกเมินเฉยขณะที่สถานการณ์มีแนวโน้มบานปลาย 
นอกจากยุบสภา ลาออก แล้ว ยังมีทางออกใดบ้างเพ่ือหยุดวิกฤตที่จะลุกลาม 

วิโรจน์อาลี คณะรัฐศาสตร์ มธ.  
นายกฯคงมองว่าตัวเองมีความจ าเป็นต่อชาติบ้านเมืองหากลาออกฝ่ายอื่นเข้ามาก็ไม่มีใครคุมได้แต่ประชาชน

มองว่าสุกงอมแล้วทั้งปมเผด็จการความบิดเบี้ยวถูกสั่งสมมาตลอดทั้งเรื่องการเมืองรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจเป็นแรงกดดันที่
อันตรายและผลักให้คนออกมา 

ที่นายกฯ เคยชูเรื่องความมั่นคง วันนี้ไม่ใช่ประเด็น แต่เป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องประชาธิปไตย 
เวลาของนายกฯ เหลือน้อยเต็มที แต่จะคลี่คลายแบบไหนนั้นบ้านเราการคลี่คลายตามกระบวนการไม่ค่อยเกิดขึ้น 

ถ้าหันไปทางรัฐประหาร รอบนี้ไม่ใช่ทางออกของสังคม ประเด็นนายกฯคนนอกก็ถูกปฏิเสธ หรือจะยุบสภาใช้
กระบวนการปกต ิแก้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยก็จะผ่อนแรงกดดันรัฐบาลได ้แต่ปัญหาคือไม่มีออปชั่นให้เลือก  

การปรับครม.ครั้งใหญ่ หรือยกเครื่องทีมเศรษฐกิจจะลดแรงกดดันได้ถ้าที่ผ่านมาท าเพื่อตอบสนองปัญหา กลับ
ปรับเพื่อแก้ปัญหาในรัฐบาล ไม่ได้ปรับเพื่อบ้านเมือง แต่พยายามแบกพวกเดียวกัน พอเจอแรงกดดันทางการเมืองก็ทิ้ง
ทันทีอย่างกรณีของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หรือกรณี นายปรีดี ดาวฉาย การปรับครม .จึงไม่ช่วยแล้ว และไม่สร้าง
ความเช่ือมั่น  

วันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การวางตัวบุคคลแต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ตัวนายกฯเองไม่มีภาวะผู้น าไม่มีการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้หรือท าความเข้าใจปัญหาจะเห็นว่าไม่ว่าเปลี่ยนใครแนวนโยบายหลักๆยังเหมือนเดิม
มาตรการชิมช้อปใช้บัตรคนจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ย่ิงมาเจอโควิดยิ่งแก้ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ 

หากผ่อนหนักเบาตั้งแต่เลือกตั้งจะลดแรงกดดันได้ แต่มาถึงจุดที่นายกฯ พยายามผูกทุกอย่างเข้ามาไว้ในมือ
ตัวเอง เช่นการตั้ง ศบค.ก็ยึดอ านาจทุกอย่างกลับมาที่ตัวเองศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจก็เช่นกัน 

ที่บอกการลาออกจะกระทบต่อการแก้รัฐธรรมนูญ ก็ต้องก าหนดไทม์ไลน์ให้ชัดเจน ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าตั้งส .ส.ร.
แล้วอีก 1-2 เดือนข้างหน้าจะยุบสภาเพื่อเลือกตั้ง โดยที่ส.ส.ร.ยังท าหน้าที่ต่อ 
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นายกฯ ต้องถอย ทางออกอื่นไม่น่าจะมี หรือถ้าตื่นมาพรุ่งนี้นายกฯ ท าทุกอย่างที่ควรท า ลงไปคุยกับม็อบ ดูแลคน
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากที่สุด ไม่ใช่คุยกับนายทุนก่อนถ้าแก้ให้ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์อาจรอด 

วันนี้แรงกดดันมากจนมองว่าที่ขออยู่ต่อคงไม่ได้ เพราะเริ่มเห็นการขยับของส.ว.ที่ไปร่วมลงชื่อในญัตติฝ่ายค้าน
แม้จะถอนชื่อแต่ก็เห็นแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นแล้ว 
เดชรัตสุขก าเนิด นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ 

รัฐบาลคงไม่เลือกการลาออก ยุบสภา แต่ถ้าถามว่าสุกงอมหรือไม่คงมองไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นล าดับ
แรกมากกว่า เพราะถ้ายุบสภาหรือลาออกภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็น อยู่นี้สุดท้ายคนที่จะเข้ามาก็อาจเป็นคนเดิมหรือคน
ในสายเดิมเพราะส.ว.ยังคงอยู่ จึงไม่คิดว่าสุกงอมในทางเลือกระดับต้นๆ น่าจะเป็นทางเลือกล าดับหลังมากกว่า 

ในทางตรงกันข้ามถ้าทางเลือกนี้จะเกิดขึ้นอาจเกิดในทางกลับกันคือฝ่ายมีอ านาจอยากรักษารัฐธรรมนูญไว้เลย
ยอมสละรัฐบาลชั่วคราวเพื่อยืดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอาจมีเรื่องที่เขาเห็นว่าควบคุมไม่ได้จึงเชือ่ว่าเขาจะผอ่นกระแส
โดยให้แก้รัฐธรรมนูญเพียงแต่จะมากหรือน้อยและถึงยอมแก้แต่ใช้เวลานานกระแสกดดันยุบสภาลาออกก็อาจหนักขึ้น 

แต่เนื่องจากเข้าสู่กระบวนการแก้ไขแล้ว จึงคิดว่านายกฯต้องหาทางแก้ปัญหาหลักๆ  3 เรื่องเรื่องแรกปัญหา
เศรษฐกิจถ้าแก้ไม่ได้เศรษฐกิจจะเป็นปัญหาหนักเรื่องที่สองปัญหาทางการเมืองแม้จะเริ่มเข้าสู่การแก้ไข รัฐธรรมนูญ
แล้วแต่ปัญหาทางการเมืองความขัดแย้งต่างๆยังด ารงอยู ่

สุดท้ายผลกระทบของแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนนักศึกษาข้อเสนอประชาชนจังหวัดต่างๆถ้าแก้ไม่ได้แม้จะไม่มีเรื่อง
รัฐธรรมนูญใหม่แรงกดดันให้ยุบสภาลาออกก็อาจดังขึ้น 

ก็วนกลับมาจุดเดิม ฝ่ายมีอ านาจรัฐคิดว่ารัฐธรรมนูญถูกแก้ กลไกที่เคยได้เปรียบอาจลดลง หาคนอื่นมาท าแทน
รัฐบาล แทนนายกฯ ก็อาจเป็นไปได้ ส่วนนายกฯ ก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากนักนอกจากท างานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

ส่วนทางออกด้วยการยกเครื่องทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ นายกฯคงยังหาไม่ได้ ถ้าหาได้ก็อาจแก้ปัญหาไม่ได้มากนัก
เพราะยังมีข้อติดขัดอยู่หลายส่วน ชุดเดิมที่ออกไปก็มีความเป็นทีมอยู่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง คราวนี้ความ
เป็นทีมน้อยลงน่าจะแก้ปัญหาอะไรได้ยากขึ้น และถ้าปรับแล้วแก้เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ แม้จะผ่อนด้วยการแก้รัฐธรรมนูญ
แล้วกระแสยุบสภาหรือให้ลาออกก็อาจกลับมาใหม่ 

ส่วนกระแสข่าวปฏิวัต ิรัฐประหาร ถ้ามีก็คงจบจริง จบในความหมายที่ว่าอนาคตของประเทศก็จบ เพราะตอนนี้
สิ่งที่เราต้องการคือการเปิดรับนักท่องเที่ยว การลงทุนต่างๆ ให้กลับมา จึงคิดว่าไม่น่าจะมีความคิดการท ารัฐประหารขึ้น
อย่างจริงจัง ยกเว้นคนที่คิดสั้นมากจริงๆ เชื่อว่าเป็นลักษณะการพูดขู ่แต่คิดว่าไม่ค่อยมีใครกลัวค าขู่นี้สักเท่าไร 

ยังมองว่า การแก้รัฐธรรมนูญที่ต้นเหตุน่าจะเป็นทางเลือกที่รอมชอมกันได้ในระดับหนึ่ง  ส่วนที่เหลือปล่อยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะมีใครมาเป็น ส.ส.ร. และจะมีการแก้ไขลักษณะไหน 
ฐิติพลภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

การลาออกไม่ได้ท าให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ต้องพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ การยกเลิกอ านาจส.ว.โหวตเลือกนายกฯ
ถ้ายกเลิกเรื่องเหล่านี้ได้จะถือเป็นการเปิดทางให้มีระบบมีความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 

ดังนั้น นายกฯ ลาออก แล้วอ านาจส.ว.ยังอยู่แบบเดิมก็ไม่ใช่ทางออกที่ดี อาจโหวตนายกฯกลับมาก็เป็นได้ จึง
ไม่ใช่การแก้ปัญหาจริง แต่การแก้ปัญหาจริงๆ ในปัจจุบันคือต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้ส.ว.มีอ านาจใดๆ และตราบใด
ที่ส.ว.มาจากการเลือกของคสช.ทุกอย่างก็คงเหมือนเดิม 
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ถ้าไม่ลาออกแต่ปรับครม.ในส่วนทีมเศรษฐกิจก็ไม่ถือเป็นการแก้ปัญหาได้จริงเพราะตอนนี้นายกฯก็ดูทีม
เศรษฐกิจอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีตามความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆแต่อยู่ที่ว่านายกฯจะเลือกใครอยู่ที่
ความสัมพันธ์และโควตาพรรค 

การให้ลาออกและยุบสภาตอนนี้ แล้วยังอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมก็ไม่ได้เอื้อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
จึงต้องแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะบทเฉพาะกาลยกเลิกอ านาจส .ว. มาตรา 272 ถ้ายกเลิกมาตรานี้แล้วลาออกก็ยัง
สามารถเลือกต้ังใหม่ได้และจะเป็นเกณฑ์ที่ยุติธรรมมากกว่าและหลายพรรคมีโอกาสเป็นนายกฯมากกว่าพลังประชารัฐ 

ถ้าลาออกและยุบสภาตอนนี้ก็เป็นแค่เกมรูปแบบเดิม เพราะ ส .ว.ยังอยู่ ถึงจะเลือกตั้งไปก็เป็นการใช้
งบประมาณโดยไร้เหตุด้วย การลาออกหรือยุบสภาไม่ใช่ทางออกเดียวในการแก้ปัญหาได้ แต่การลาออกที่เป็นทางออกที่
ดีของประเทศและเป็นประชาธิปไตยก็ต่อเมื่อให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและยกเลิกอ านาจส.ว.  

แต่ ณ ตอนนี้ ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ยังอยู่แล้วไม่แก้รัฐธรรมนูญในสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากให้แก้ไม่ใช่ท าแค่เป็น
พิธีกรรมเท่านั้นหมายความว่าต้องแก้ให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดี 

ส่วนรัฐมนตรีก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และการท างานของรัฐบาลก็ควรเป็นแนวทางที่เป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น ไม่ปิดกั้นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก แต่ก็มองว่า สิ่งที่กล่าวมานั้นคงเกิดขึ้นได้ยากจากรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ 

ตอนนี้จึงยังมองหาทางออกไม่เห็นว่าทางใดจะเป็นจริง นอกจากทางทหารยอมจะเสียอ านาจ ซึ่งเชื่อว่าทหารเอง
ก็ไม่ยอมแน่นอน เพราะคสช.เองยังต้องการรักษาอ านาจ 

ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ก็มองแต่ผลประโยชน์ความมั่นคงของกลุ่มคสช.เอง กลุ่มที่เป็นของคนที่สนับสนุนรัฐบาล
และทหารเป็นหลัก มากกว่าผลประโยชน์ของประเทศ และการมีประชาธิปไตยของไทยในระยะยาว  ตอนนี้เรามองไม่
เห็นทางออกได้เลย 
พรสันต์เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์จุฬาฯ 

รัฐบาลอยู่มา 6 ปี แค่เข้ามาก็มีการตั้งค าถามเรื่องที่มาไม่ชอบกฎหมาย ก่อนโควิดก็มีนิสิต นักศึกษาเคลื่อนไหว
คัดค้าน จนเกิดโควิดและสถานการณ์เริ่มซาก็ออกมาอีกการเรียกร้องให้นายกฯ ลาออกจึงไม่เกินความคาดหมาย  

คนรุ่นใหม่ออกมาชุมนุมต้านรัฐบาลในเบื้องต้นและเป็นคนขับเคลื่อนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวั นนี้มีประชาชนกลุ่ม
อื่นๆที่ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลออกมาร่วมด้วยเพื่อสื่อว่ามีเรื่องสงสัยต่อการใช้อ านาจและสกุงอมมากพอที่ทุก
คนจะออกมา 

หลายเรื่องเป็นรูปธรรมชัดเจนตั้งแต่นาฬิการองนายกฯ จนถึงคดีบอส ที่ผลสะเทือนเทียบได้กับกรณีออกพ.ร.ก.
นิรโทษกรรม ประกอบกับโควิดที่ดูราวกับว่าไทยบริหารจัดการเรื่องการป้องกันได้ดี แต่มาตรการที่ใช้มีผล  กระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง 

และตอนนี้สถานการณ์ไปไกลมากกว่าการที่นายกฯจะออกหรือไม่ออก เพราะข้อเรียกร้องไปไกลถึงโครงสร้าง
ทางการเมืองภาพใหญ่ที่เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งมีที่มาไม่เป็นประชาธิปไตย จนน าไปสู่ข้อเรียกร้องให้แก้
รัฐธรรมนูญ  

แต่ก็ยังไม่เห็นท่าทีของรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องต่างๆ ท าให้ผู้เรียกร้องไม่พอใจ ยังไม่มีการเทคแอ๊กชั่นที่ชัดเจนว่า
รัฐบาลพร้อม หรือรับข้อเสนอไปปรับปรุงทั้งที่ปัญหาหลายอย่างรุมเร้า  
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ความขัดแย้งที่มีสูงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่านายกฯ คือหนึ่งในผู้ขัดแย้ง ในปี 2557 นายกฯ บอกเป็นคนกลางเข้ามา
สลายความขัดแย้ง มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญก็เขียนว่าต้องสร้างความปรองดอง แต่บริหารถึงวันนี้ไม่ได้
สร้างความปรองดอง แต่มีลักษณะสร้างความแตกแยกขัดแย้ง นักการเมืองหรือแม้แต่ส.ว.ยังออกมาพูดว่าเขาผิดหวัง
เรื่องปฏิรูปเพราะไม่เห็นว่าจะเกิดการปฏิรูปจริงๆ 

ปฏิกิริยาของผู้คนจึงย้อนกลับว่านายกฯ คือหนึ่งในผู้  ขัดแย้ง จึงตั้งเงื่อนไขว่านายกฯ ตองลาออก ยุบสภา 
ดังนั้น นายกฯ จึงต้องมาฟังผู้ชุมนุม จะลอยตัวเหนือความขัดแย้งไม่ได้ นายกฯ ไม่ใช่กรรมการเข้ามาห้าม 2 ฝ่ายตีกัน 

และถ้าเข้ามาแล้วรีบออก สภาวการณ์แบบนี้ไม่เกิด แต่เข้ามานานเกินไป เมื่อเข้ามาอยู่นานปฏิเสธไม่ได้บริหาร
ราชการแผ่นดินใช้อ านาจรัฐท าให้กลายเป็นคู่ขัดแย้งโดยปริยาย ความผิดพลาดคืออยู่ยาว  

นายกฯต้องแสดงท่าทีแสดงความจริงใจพูดคุยรับฟังรับข้อเสนอเปิดเวทีคุยเป็นทางการเมืองวางสเต็ปว่าจะท า
อะไรบ้างถ้าไม่แก้วันดีคืนดีอาจมีปัจจัยบางอย่างที่บอกไม่ได้ทางการเมืองเนื่องจากวันนี้การเมืองไปเร็วมากแล้วน าไปสู่
ความรุนแรงได้ 

การปรับครม.ปัญหาไม่จบอยู่ดี เพราะค าถามคือปรับแล้วตอบโจทย์ที่หลายคนเรียกร้องหรือ หรือต่อให้ปรับ
ยังไง ผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจเพราะเขาก าลังสื่อสารกับนายกฯ ไม่ได้ สื่อสารกับครม. 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4891354  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4891354
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13 ก.ย. 2563 - 00:01 น.  

ธรรมศาสตร์ยคุขลาดเขลา  
 
 
 
 
 
 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 
ธรรมศาสตร์ยุคขลาดเขลา - ผู้บริหารธรรมศาสตร์ขลาดเขลา ประกาศไม่อนุญาตให้จัดม็อบ 19 ก.ย. อ้างว่าไม่ท าตาม
ข้อตกลง อ.อนุสรณ์ อุณโณ ยังงง ก็คุณต้องอนุญาตก่อน แล้วถึงจะไปท าข้อตกลงกับต ารวจ จู่ๆ จะมาอ้างว่าไม่ท าตาม
ข้อตกลงได้อย่างไร 
เข้าใจนะ อ.เกศินี อ.ปริญญา ให้เสรีภาพนักศึกษามาตลอด แต่ครั้งนี้เหมือนถูกอ านาจบางอย่างบีบ แล้วก็ตัดสินใจเอาตัว
รอด หนีความรับผิดชอบ ซึ่งสมควรโดนเด็กด่า 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปริญญา อดีตเลขาฯ สนนท.พฤษภา 35 ตื่นตูมมาตั้งแต่ 10 สิงหา #ธรรมศาสตร์จะไม่
ทน ออกมาขออภัย น้อมรับผิด แล้วก็ชิงชี้มูลความผิดนักศึกษาเสียเองว่า แม้เนื้อหาหลักอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย แต่มีบางส่วนอาจจะเลยขอบเขต 
ค าถามคือ ผู้บริหาร มธ.อนุญาตให้จัดชุมนุม แล้วต้องรับผิดชอบทุกค าพูดทุกการแสดงออกหรือ คุณเป็น ผอ.อนุบาล 
หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว 
ผู้บริหาร มธ.กลัวหมอเหรียญทอง หมอวรงค์จะไล่ เพียงเพราะยอมให้จัดม็อบ แล้วบังคับว่าต้องรับผิดชอบกับนักศึกษา
ด้วย? 
รู้หรอกน่าว่ากลัวอะไร แต่คนเราวัดใจวัดความรับผิดชอบกันในสถานการณ์อย่างนี้แหละ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อ้างว่าตอน 
6 ตุลา 2519 อ.ป๋วยห้ามแล้วนักศึกษาไม่ฟังจนต้องลาออก นั่นเป็นการบิดเบือนย่ ายีเกียรติภูมิ อ.ป๋วย เพราะท่านเตือน
ท่านห้ามปรามก็จริง แต่เมื่อนักศึกษายืนยันว่าไม่มีทางเลือก อ.ป๋วยก็ปกป้อง เพราะท่านเห็นว่าถ้าไล่นักศึกษาออกไป
ชุมนุมสนามหลวงจะอันตรายกว่า อ.ป๋วยไม่ได้ออกมาตีโพยตีพายเอาตัวรอดว่าห้ามแล้วนักศึกษาไม่ฟัง ท่านลาออกหลัง
เกิดการเข่นฆ่า เพราะเสียใจว่าไม่สามารถปกป้องนักศึกษาได้ 
อ.ป๋วยจึงเป็น อ.ป๋วย เป็นปูชนียบุคคลของธรรมศาสตร์ ของประชาชน (ไม่ใช่ป๋วยเดอะสลิ่ม ที่ยกย่องท่านเป็นคนดีคน
เก่งช่วยสร้างประเทศยุคเผด็จการ) 
ฟังไปฟังมา อดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์อย่างไตรรงค์ กลับโทษเหยื่อ 6 ตุลา ว่ารู้ทั้งรู้เขาจะปราบ ยังมาชุมนุมให้เขาฆ่า ถ้า
เชื่อฟังเสีย ไม่ก่อม็อบไล่ถนอม คงไม่ถูกฆ่า 
แบบเดียวกับแก้วสรร อดีตประธานค่ายอาสายุค 14 ตุลา อ้างว่าถ้าม็อบเดินขบวนไปท าเนียบจะเกิดวีรชน ช่างน่าเห็นใจ
ถนอม-ประภาส สุจินดา ต้องโทษม็อบแส่เอง อย่าโทษทหารยิง 
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แน่ละ ในที่สุด มธ.ห้ามม็อบไม่ได้ เพราะยังยืนยันจะจัด ปิดประตูก็ห้ามคนหลายหมื่นไม่ได้ แต่ผู้บริหาร มธ.น่าจะรู้แก่ใจ 
ว่าเมื่อสั่งห้าม ม็อบก็มี 2 ทางเลือกคือ ยึดมหาวิทยาลัยหรือยึดสนามหลวง 

✖ 
ซึ่งก็คือการผลักม็อบ ผลักนักศึกษา ให้โดนข้อหาชุมนุมไม่สงบตั้งแต่ต้น จากพวกที่ปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้ง ท าลาย
ประเทศเป็นอัมพาต แต่อ้างได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครอง 
เข้าทางรัฐบาล ที่ต้องการกดดัน สร้างความกลัว ปลุกความเกลียดชัง สร้างภาพม็อบจะก่อความรุนแรง จะมีปะทะกัน 
ฯลฯ เพื่อให้คนไปร่วมน้อยที่สุด เช้าวันที่ 20 ก.ย.จะได้เปิดไวน์ฉลอง ไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ า แล้วหวนมากวาด
จับแกนน า ข่มขู่คุกคามม็อบตามพื้นที่ต่างๆ แล้วอยู่ยาวไปทั้งตู่ป้อม 250 ส.ว. 
แล้วก็เข้าทางขบวนการดาวสยามให้ร้ายป้ายสี ปลุกปั่นท าลาย บิดเบือนข้อมูลหน้าด้านๆ โทษอเมริกาอยู่เบื้องหลัง โทษ
จอร์จ โซรอส อ้างว่าทวิตเตอร์ฝ่ายประชาธิปไตยมาจากฝรั่ง แล้วก็ส่งไลน์ต่อๆ กันในพวกสมองกลวง 
แก้วสรรก็ดิสเครดิตแกนน านักศึกษา ว่าไม่มีความสามารถในการน า ไว้วางใจไม่ได้ เป็นมวลชนจากทวิตเตอร์ที่จงเกลียด
จงชัง ถูกปลุกปั่นมายาวนาน มีเบื้องหลัง ไม่มีความชัดเจนเรื่องค่าใช้จ่าย 
ไม่เหมือนม็อบก านัน มีความสามารถสูงส่ง เชื่อมือได้ ในการชัตดาวน์ บุกสถานที่ราชการ  ท าลายป้ายต ารวจ มีความ
ชัดเจนในการรับบริจาค มวลชนคุมได้ เป่าปี๊ดๆ ก็ซ้ายหันขวาหัน 
ถามว่าตั้งแต่ม็อบ 18 ก.ค. มีครั้งไหนที่นักศึกษาประชาชนสร้างความรุนแรง 10 สิงหามีคนเป็นหมื่น 16 สิงหามีคนร่วมสี่
หมื่น ก็ชุมนุมโดยสงบแล้วเลิก ยังถูกยัดข้อหา ซึ่งท าให้โกรธแค้น จนยื้อยุดกับต ารวจเมื่อไปให้ก าลังใจคนถูกจับ มีศิลปิน
สาดสีใส่ต ารวจ แต่ก็มีคนเรี่ยไรบริจาคเงินซื้อชุดให้ทันควัน แล้วหลังจากนั้นเขาก็สาดสีใส่ตัวเอง 
มวลชนจากทวิตเตอร์ที่นัดกันออกมา ก็คือม็อบตุ้งต้ิง ม็อบแฮมทาโร่ นี่จงเกลียดจงชัง? 
มีแต่การยกระดับเนื้อหาเท่าน้ัน ที่ท าให้ฝ่ายอนุรักษนิยมแตกตื่น “แผ่นดินไหว” จนยอมให้ม็อบเดินต่อไม่ได ้
19 ก.ย.ประกาศว่า “อาจยึดสนามหลวง” แต่ยังไม่ได้ท า เพราะถ้าจะยกระดับต้องดูปัจจัยหลายอย่าง ขึ้นกับสถานการณ์ 
ท่าทีของรัฐบาลต่อการแก้รัฐธรรมนูญ ฯลฯ ซึ่งถ้าผู้บริหาร มธ.ไม่ลอยแพนักศึกษาตั้งแต่ต้น จนเป็นปรปักษ์กัน ก็ยัง
พูดคุยกับเขาได้ 
มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ผู้บริหารธรรมศาสตร์ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ กับการมีส่วนร่วมท าลายขบวน
ประชาธิปไตย ท าลายสปิริตธรรมศาสตร์ในตัวเอง 
แม้สปิริตนั้นยังอยู่กับนักศึกษาประชาชน เช่นที่ด ารงอยู่มา 86 ปี 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4896212 
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ทีมข่าวการเมือง13 ก.ย. 2563 05:15 น. 

จับชีพจร “ประยุทธ์” เผชิญศึกใหญ่ “ไล่ต้อนอ านาจ” : ในระบบติดล็อก นอกระบบจุดไฟ 

 
ฝนกลางฤดูถล่มหนักเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในห้วงสถานการณ์ตีคู่ไปกับพายุการเมืองที่ก าลังแรงขึ้นทุก
ขณะ มรสุมถาโถมเข้าใส่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
ทั้งปมรัฐธรรมนูญ ติดหล่มเศรษฐกิจ วิกฤติม็อบคนรุ่นใหม่ 
รัฐบาล “ทหารเฒ่า 3 ป.” ตกเป็นฝ่ายตั้งรับเกมเขย่าอ านาจอย่างเต็มรูปแบบ 
กับสภาพผู้น าที่ฟอร์มถดถอยตามกระแสขาลง 
ประเมินจากคิวล่าสุดในศึกปะทะกับฝ่ายค้าน ในการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือ
เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตร ีโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ 
แค่เวที “ซ้อมล่อเป้า” อุ่นเครื่องคั่นเวลา 
แต่กลายเป็นหนักหนาสาหัสไม่ต่างจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในสภาพที่  “บิ๊กตู่” โดนฝ่ายค้านล่อเป้าอ่วม โต้ไม่ออก
เคลียร์ไม่ได้ คนดูทางบ้านให้คะแนนฝ่ายค้านมากกว่า 
ทุกดอก ทุกประเด็น เข้าตากรรมการ 
โดยเฉพาะคิวของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ช้ีเปรี้ยงเลยว่า “วิกฤติผู้น า” ของ “รัฐนาวาที่ไม่รู้ร้อนรู้
หนาว” คือปัจจัยส าคัญที่ถ่วงรั้งไม่ให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่มีครั้งไหนที่หนักหนาเท่าครั้งนี้ที่อยู่ท่ามกลาง
วิกฤติรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ย้ าประจานระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาอ านาจ ท าให้เกิดภาวะที่ไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้ ต้องคอยป้อนกล้วย
เลี้ยงงู เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสืบทอดอ านาจให้  พล.อ.ประยุทธ์เป็น
นายกรัฐมนตรีและเพ่ือรักษาอ านาจของเครือข่ายให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ 
ถูกเขียนขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาสังคมไทยและรับมือกับโลกอนาคต 
เช่นเดียวกับช็อตที่เรียกเสียงฮือฮาก็คือคิวของนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ทีมอภิปรายตัวจี๊ดของพรรคเพื่อ
ไทย ที่แฉการเอ้ือประโยชน์ให้กับเจ้าสัว 
สนับสนุนให้เข้ามาปล้นขุมทรัพย์มูลค่า 10 ล้านล้านบาท 
เปิดโปง “แก๊งผูกขาดพลังงานชาติ” เจ้าสัวชื่อย่อ ส. นายพลชื่อย่อ น.เป็นผู้ประสานงาน นาย พ. เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
รัฐมนตรีสายเศรษฐกิจ และนาย ศ. ลูกพี่เก่าของนาย พ. ร่วมกันผูกขาดพลังงาน ด้วยการล้มบรรษัทพลังงานแห่งชาต ิ
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ต่อจิ๊กซอว์ เชื่อมโยงตัวละครเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลังรัฐบาล 
ประชาชนคนดูทางบ้านพยักหน้าตาม หนังสือพิมพ์ สื่อกระแสหลักหยิบเอามาเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ 
“ตอบรับ” ข้อมูลเดิมๆที่เคยเป็นข่าวระแคะระคายก่อนหน้า 
ตอกย้ าภาวะธรรมชาติทางการเมืองยามรัฐบาลขาลง จังหวะผู้น าอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ต้นทุนหน้าตักความนิยมส่วนตัว
หดหาย ทีมอ านาจ 3 ป. ติดเชื้อ ไวรัสวิกฤติศรัทธา 
ภูมิต้านทานลดน้อยถอยลง สวนทางกับ “ตอ” เริ่มผุด 
โดนล็อกเป้า “จุดตาย” ปมทุจริต เอื้อประโยชน์ตัวเองและพวกพ้อง 
อีกจุดที่เห็นช่องโหว่เบ้อเริ่มเทิ่มก็คือการขาดนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ มือเศรษฐกิจ ที่เป็นตัวช่วยหลัก
ของ พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงตอบโต้ รับมือกับฝ่ายค้านในสภา 
นายกฯเลยโดนล่อเป้าเดี่ยว ช้ าหนักสะบักสะบอม 
นั่นยังหมายรวมถึงเชิงบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พอไร้ “สมคิด” คุมขบวน พาลให้การปล่อย นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจสะดุด ยึกๆยักๆ แบบที่ชักเข้าชักออกการจ่ายเงิน 3,000 บาท ประคองภาวะปากท้องชาวบ้าน 
“ความมั่นใจ-ความเชื่อมั่น” หดหายไปหมดทั้ง ครม. ทั้งนักลงทุน 
ตามโจทย์สถานการณ์กดทับวิกฤติเศรษฐกิจโควิด–19 ภายใต้การบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ที่ไร้ “ขุนคลัง” จาก
การลาออกของมือบริหารอาชีพติดๆกัน 
จากที่สาหัสอยู่แล้ว แนวโน้มยิ่งฟื้นยากไปกันใหญ่ 
ในภาวะการเมืองยังเป็นปัจจัยหลัก ตัวถ่วงสถานการณ์ประเทศไทย ตามเค้าลางความปั่นป่วนวุ่นวายในกระบวนการรื้อ
รัฐธรรมนูญฉบับซือแป๋มีชัย 
“นักเลือกตั้งอาชีพ” และ “นักลากตั้งอาชีพ” ก าลังเล่นเกม 
ทั้ง ส.ส. ทั้ง ส.ว. ดิ้นชิงเหลี่ยมอ านาจบนกองไฟ ก าลังคุโชน 
แม้ล่าสุดจะชัดเจนในมุมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน น าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
พร้อมด้วย ส.ส.พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ร่วมกันยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อนายชวน หลีก
ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
รวบยอดรวดเดียว 4 ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 
ประกอบด้วย 1.ญัตติขอแก้ไขมาตรา 272 เรื่องอ านาจของ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยขมวดมาตรา 159 รวม
ไปด้วย 2.ญัตติขอแก้ไขมาตรา 270 และมาตรา 271 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 3.ญัตติขอแก้ไขมาตรา 279 ยกเลิก
ค าสั่ง คสช. ที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ 4.ญัตติขอแก้ไขระบบการเลือกตั้ง โดยเอาระบบการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมาใช ้คือเลือกต้ังโดยใช้บัตร 2 ใบ แบ่งเป็นเลือกพรรคและเลือกคน 
โดยที่พรรคก้าวไกลยอมร่วมลงช่ือในนาทีสุดท้าย 
หลังจากเหยียบตาปลา เพราะทีม “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ระแวงทีมดูไบ กั๊กเหลี่ยมไม่ยอม “ปิดสวิสต์ ส.ว.” ส่อแนว 
“ฮั้ว” รอสลับขั้วรัฐบาล 2 พรรคใหญ่ พลังประชารัฐกับเพื่อไทย 
อารมณ์เดียวกับฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล ที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางคน พากันถอนช่ือจากญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 
272 ที่ร่วมกับพรรคก้าวไกลสกัดเส้นทาง “บิ๊กตู”่ ลากยาว 
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“กบฏ ป.ช.ป.” ก็หักมุม ท าให้ญัตติของพรรคก้าวไกลฟาวล์ 
ไม่เว้นแม้แต่ “ส.ว.ลากตั้ง” บางส่วน ที่เคลื่อนไหวเปิดตัวกลุ่ม “60 ส.ว.อิสระ” แสดงอาการเฮี้ยว ร่วมด้วยช่วยแห่เกม 
“ปิดสวิสช์ ส.ว.” ตัดอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี 
แต่เอาเข้าจริงก็โผล่มาแค่ 2 คน นอกนั้นหายเข้ากลีบเมฆ 
ล่อกันฝุ่นฟุ้งกระจาย แต่สุดท้ายก็มีญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ส่งเข้าประชัน ประกอบด้วย 4 ญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
กับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
แนวโน้มหนีไม่พ้นการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
และที่ยังต้องต่อรองกันอีกหลายยกนั่นคือเงื่อนไขเวลา แต่ตามวิสัยของนักเลือกตั้งอาชีพ ไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาล หรือ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่างลุ้นให้ลากยาวสภาไปก่อน 
ไม่มีใครอยากลงสนามเลือกต้ังเร็วแน่นอน 
ที่ออกลีลายึกยักมันก็แค่การต่อรองผลประโยชน์ โดยเฉพาะ ส.ส.ที่มีคิวพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี 2564 
จ่อรออยู่ในวันที่ 16–18 กันยายนนี ้
ถ้าเกลี่ยผลประโยชน์กันลงตัวก็น่าจะซูเอี๋ยกันตามฟอร์ม 
ว่ากันตามเกมในสภา เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังขึ้นอยู่กับการต่อรองของนักการเมืองอาชีพ มากกว่าจะอิงกับความ
ต้องการของกระแสสังคม 
ที่ส าคัญว่ากันตามกระบวนการตามกฎหมาย อย่างที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ฟันธงชัด การรื้อ
รัฐธรรมนูญต้องใช้เวลานานแน่นอน 
เพราะต้องโยงกับขั้นตอนการท าประชามติ 
จุดนี้ยิ่งเห็นภาพขัดกันอย่างสิ้นเชิง ในระบบแทบติดล็อก สวนทางกับวิถีนอกสภา 
สถานการณ์ไฟก าลังลามทุ่ง แรงกดดันของนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มประชาชนปลดแอก ที่ปักธงยื่นค าขาดให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ไล่บี้ยุบสภา 
ระดมพลใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน ดีเดย์ปิดบัญชีขุมอ านาจ 3 ป. 
ส่อยกระดับม็อบปักหลักค้างคืน ยึดถนนไล่รัฐบาล ตามอาการของแกนน าที่ประกาศยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่
ชุมนุมทวงคืนประชาธิปไตย ไม่สนผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่อนุญาต 
เด็กตีธงสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ไม่สนประวัติศาสตร์เก่า 
ล้อข่าวลือปฏิวัติ กระแสรัฐประหารที่โผล่มาอย่างมีนัยส าคัญ 
นั่นไม่เท่ากับการโผล่มาของนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา “มือสับรางประชาธิปไตย” เรียกร้องให้ พล.อ.
ประยุทธ์ลาออก เปิดทางตั้งรัฐบาลกู้วิกฤติประเทศ หลีกเลี่ยงเหตุบานปลาย 
ตามฉากสถานการณ์ที่จับสัญญาณได้ แรงกดดันสารกัดกดทับไปที่บ่า “บิ๊กตู่” 
โดนไล่ต้อนอ านาจเข้ามุมอับไปทุกขณะ. 
“ทีมการเมือง” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1928545  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1928545
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วันที่ 13 กันยายน 2563 - 09:13 น.  

09.00 INDEX ข้อเสนอต่อ ประยทุธ ์จันทร์โอชา ขอ้เสนอ รัฐมนตรีกระทรวง “คลัง” 

 
พลันที่มีการเสนอต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ดังก้องกังวานออกมาจาก
ภายในพรรคพลังประชารัฐ เป้าหมายอันแท้จริงของปฏิบัติการ “อาฟเตอร์ช็อก” ณ กระทรวงการคลังก็เริ่มเผยแสดง 
เนื่องจากข้อต่อรองต่อการหยิบยื่นต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบกับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กับ 
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ นั่นก็คือ การสละต าแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” 
เห็นหรือยังว่า ปฏิบัติการ “อาฟเตอร์ช็อก” อันมีจุดเริ่มต้นมาจาก กระทรวงการคลัง ด าเนินไปอย่างมีบูรณาการ ทุก
อย่างเป็นไปตามข้อคาดหมายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ครบถ้วน เห็นหรือยังว่า ปฏิบัติการก าจัด “กลุ่ม 4 กุมาร” 
ออกจากพรรคพลังประชารัฐด าเนินไปอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ 
น่ีเป็นเร่ืองท่ีนักการเมืองมือใหม่ หัดขับ ย่อมอ่านไม่ทะลุ 
หากสรุปตามส านวนของทหาร ทุกอย่างยัง “ด ารงจุดมุ่งหมาย” อยู่ที่กระทรวงพลังงานไม่เคยแปรเปลี่ยน ไม่ว่าในเดือน
มิถุนายน 2562 ไม่ว่าในเดือนสิงหาคม 2563 
ทุกอย่างยังเคลื่อนไหวแวดล้อมอยู่โดยรอบ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เหมือนเดิม 
เพียงแต่คนเล่นจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จะเป็น นายอนุชา นาคาศัย และคราวนี้ที่เทคแอ็คชั่นมากเป็นพิเศษย่อม
เป็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
เป้าหมายของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ มิได้อยู่ที่กระทรวงการคลัง หากแต่อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม บนเงื่อนไขที่ว่า 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จะลุกออกเมื่อได้กระทรวงพลังงาน 
กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว กระทรวงพลังงานต่างหากคือเป้า มิใช่กระทรวงการคลัง 
ปมเงื่อนอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยินยอมเพียงใด 
หลังจาก นายปรีดี ดาวฉาย ใช้เวลาเพียง 20 วันในการตัดสินใจยื่นใบลาออกจากต าแหน่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็
เหลือหนทางน้อยลงเป็นล าดับ 
เป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์แล้วที่ไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 
ข้อเสนออันมาจากภายในพรรคพลังประชารัฐจึงด ารงอยู่ในฐานะข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธได้ 
เพราะมี “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ค้ าคอหอยอยู ่
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2345875   
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2345875
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อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.                      

จับชีพจรเกมแก้รัฐธรรมนูญ ไฟร้อนการเมืองสุ่มเสี่ยงลุกลาม 

 
          แม้รัฐบาลจะสามารถคุมเสียงในสภาฯได้ในเกมแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ แต่สิ่งที่จะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาล และ
สุ่มเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายแบบควบคุมไม่ได้ ก็คือเสียงนอกสภาฯ                     

ได้เห็นทางวิบากอยู่เรื่อยๆ กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ครม.จะเห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... ไปแล้ว แต่กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆ ยังมีหนทางอีกยาวไกล 
 โดยกระบวนการหลังจากนี้จะเริ่มด้วยการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ จากนั้นเมื่อเปิด
สมัยประชุมสภาฯจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กับร่าง พ.ร.บ.ประชามติ เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.
ประชามติฯ และท าประชามติแล้ว จึงจะเริ่มกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญกันจริงๆ โดยจะมีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา ส่วน
ระยะเวลาก็จะขึ้นอยู่กับร่างแก้รัฐธรรมนูญแต่ละร่าง ตั้งแต่ 4 – 8 เดือน นอกจากนั้นยังต้องมาลุ้นว่าจะต้องท าประชามติ
อีกรอบหรือไม่ 
 หากนับระยะเวลาตามทฤษฎีในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและกระบวานการที่เกี่ยวข้องคร่าวๆ อย่างน้อยจะ
ใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน แต่หากนับเวลาแบบเต็มลิมิต ก็ปาเข้าไป 2 ปี เลยทีเดียว 

หลังจากเห็นภาคทฤษฎีกันไปคร่าวๆ ก็ต้องจับตาดูภาคปฏิบัติในสภาฯ กันต่อไป หลังจากสภาฯพิจารณา
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยปี 2560 โดยมีสาระส าคัญ อาทิ การเสนอการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติให้เร็วขึ้นเป็นทุก 1-2 ปี 
การเสนอการเลือกตั้งกลับไปเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 ควรยกเลิกเงื่อนไขการ
แก้รัฐธรรมนูญที่ต้องใช้เสียง ส.ว.เห็นชอบ 84 เสียง หรือ 1 ใน 3 ส่วนมาตรา 272 เรื่องการให้ส.ว.มีอ านาจลงมติเลือก
นายกฯเห็นสมควรให้ยกเลิก เป็นต้น 

ซึ่งรายงานดังกล่าวจะก็กลายเป็นร่างตุ๊กตาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะต้องประกบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่ก่อนหน้านี้มีการยื่นญัตติกันไว้แล้ว และอยู่ในวาระการประชุมสภาฯที่จ่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 23-24 
ก.ย.น้ี 

ไล่มาตั้งแต่ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่น
ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนญัตติที่ 2 ของพรรคร่วม
รัฐบาล ที่มีการเสนอแก้ไขมาตรา 256 น าไปสู่การตั้ง สสร. เหมือนกันแต่แตกต่างกันในรายละเอียด 
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จากนั้นตามด้วยญัตติเพิ่มเติมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอแก้ 4 ญัตติ โดยญัตติที่ 1 แก้ไข มาตรา 272 และ 
159 เพื่อยกเลิกอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ และเพิ่มเติมปิดทางการเลือกนายกฯคนนอกอย่างเด็ดขาด 
 ญัตติที่ 2 แก้มาตรา 270, 271 เกี่ยวกับอ านาจของวุฒิสภาในเรื่องการปฏิรูปประเทศ และอ านาจยับยั้ง
กฎหมาย 

ญัตติที่ 3 แก้ไข มาตรา279 ในส่วนของบทเฉพาะกาลที่ท าให้ประกาศค าสั่ง และการกระท าของ คสช. อยู่
เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

และญัตติที่ 4 แก้ไขระบบเลือกตั้งด้วยการยกเลิก มาตรา 83, 85, 88, 90, 92 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ 40 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกคน และเลือกพรรค 
 ดังนั้นถึงแม้ว่าญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตามยุทธการ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ของพรรคก้าวไกล จะไปไม่ถึง
ฝั่งฝัน เพราะ ส.ส.พรรครัฐบาลพากันถอนชื่อออก แต่ก็ต้องจับตาดูเกม ของฝ่ายค้านว่าจะแก้มาตรา 272 ได้ส าเร็จ
หรือไม่ 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของฟากฝั่ง ส.ว.เอง ก็ฝุ่นตลบไม่น้อย ส.ว.เสียงแตกว่าจะสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา256 ที่ถูกเสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล และฝ่ายค้านหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ยังสงวนท่าที รอดู
สถานการณ์  กลุ่มที่พร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อลดความขัดแย้งในประเทศ   และ กลุ่มส.ว.อิสระ พร้อม
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา272 ให้ลดอ านาจส.ว. แต่มีเงื่อนไขต้องแก้รายมาตรา 
 แต่ท้ายที่สุดแล้ว ท่าทีของ ส.ว. คงจะต้องดูจากท่าทีของ “เพลย์เมกเกอร์ลายพราง” พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 
ที่ออกมาบอกชัดว่า ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร. ในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
แต่เห็นด้วยที่ให้มีการแก้ไขรายมาตรา ส่วนจะแก้ไขมาตราใดนั้นก็ต้องมาพูดคุยกันว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่เห็นไป
ในทิศทางใด 
 เมื่อ “เพลย์เมกเกอร์ลายพราง” ตั้งโจทย์มาแบบนี้ ก็คงจะต้องรอดูกันว่าในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ จะมี ส.ว.
เห็นชอบการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดทางต้ัง ส.ส.ร. เกิน 84 เสียง หรือ 1 ใน 3 ตามที่ก าหนดไว้ได้หรือไม ่

ทั้งนี้ที่เกมแก้รัฐธรรมนูญออกแนววุ่นๆอย่างที่เห็น ก็เพราะการ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” คือการทลาย “เสาค้ ายัน
นั่งร้านอ านาจ” ของ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ไปโดยสิ้นเชิง ซึ่ งงานนี้เชื่อว่า 
“รัฐบาลบิ๊กตู”่ คงจะไม่ยอมง่ายๆ 
 ถึงแม้รัฐบาลจะคุมเกมแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้ แต่ด้วยความวุ่นวายจากเหตุ “กบฏแก้รัฐธรรมนูญ” ที่กว่าจะล็
อบบี้ให้อยู่ในแถวได้ก็เกือบนาทีสุดท้าย แม้จะคุมเสียงกบฏกลุ่มดังกล่าวได้แล้ว แต่ก็จะเห็นรอยร้าวภายในพรรค
การเมืองต่างๆ ที่ร่วมรัฐบาลปรากฎชัดขึ้น 

ขณะที่ เกมการเมืองนอกสภาฯ ก็ เ รียกได้ว่ าร้อนระอุขึ้ น เรื่ อยๆ ด้วยหลายเหตุปัจจัย  ทั้ งการที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้ามกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดการชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัย จนกลายเป็น
การกระตุ้นจุดเดือดให้กับแกนน าและผู้สนับสนุน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสริม ที่เป็นผลมาจากการ “เปิดหน้า” ของ ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วย ปิยบุตร แสงกนกกุล สองแกนน ากลุ่มก้าวหน้า ที่ร่วมออกมา “ปลุกม็อบ” ชวนประชาชนให้
มาร่วมชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.น้ี พร้อมปักธงให้ม็อบสร้างแรงกกดันในการแก้รัฐธรรมนูญ 
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 นอกจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวนอกสภาฯอีกฝ่ายในฐานะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ น าโดย แก้วสรร อติโพธิ อดีต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต้ังโจทย์ "ปิด มธ. พอกันที วีรชน" กับ 5 เหตุผลไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของ
เยาวชน และจะมีการล่ารายชื่อก่อนน าไปยื่นต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องดูว่าการออกมาของศิษย์เก่ากลุ่ม
ดังกล่าวจะยับยั้งความรุนแรงของม็อบนักศึกษาได้หรือไม่ หรือจะเป็นการโหมกระพือความร้อนระอุมากยิ่งขึ้น 

งานนี้ท าให้หลายฝ่ายวิตกว่าจะพาประเทศถึงทางตันหรือไม่ เพราะการชุมนุมทุกครั้งล้วนแต่จะมีการอัพเลเวลห
นักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ หากเกิดเหตุการณ์ที่ลุกลามบานปลาย หรือมีมือที่สามคอยสร้างสถานการณ์ความรุนแรง จะเป็นการ
ผลักประเทศเข้าสู่ทางตันที่ไม่มีทางออก 
 ดังนั้นแม้รัฐบาลจะสามารถคุมเสียงในสภาฯได้ในเกมแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ แต่สิ่งที่จะสร้างแรงกดดันให้กับ
รัฐบาล และสุ่มเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายแบบควบคุมไม่ได้ ก็คือเสียงนอกสภาฯ 
 สุดท้ายท่ามกลางสภาวะปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ หากถูกซ้ าเติมด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงมากขึ้น 
แล้วจะอยู่กันอย่างไร ดังนั้น “รัฐบาลบิ๊กตู่” ควรจะต้องเปลี่ยน “เสาค้ ายันนั่งร้านอ านาจ” เพื่อสร้าง “เสาค้ ายัน
ประเทศ” ให้เดินหน้าต่อไปได้ ดีกว่าปล่อยให้หายนะกันทั้งประเทศ.                     
                                             
      
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/795061 
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