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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 กันยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ คาดงบ’ 64 ช้าประมาณ 1 เดือน มั่นใจไม่เป็นปัญหามาก ใช้งบ’ 63 

 ไปพลางก่อน  
10 

2 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณ'ุคาดงบฯปี64ช้าประมาณ1เดือน เชื่อไม่กระทบโครงการต่อเนื่อง-
เลือกตั้งท้องถิ่น 

11 

3 ไทยรัฐออนไลน์ วิษณุ มั่นใจ เบิกจ่ายงบเบี้ยยังชพี ไม่มีปัญหา ใช้งบฯ 63 ไปพลางก่อนได้ 12 
4 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
‘วิษณ’ุ คาดงบ’ 64 ช้าประมาณ 1 เดือน มั่นใจไม่เป็นปัญหามาก ใช้งบ’ 63  
ไปพลางก่อน 

13 

5 INNออนไลน์ “วิษณ”ุ โยน” ชวน” วินิจฉัย 4 ญัตติพรรคฝ่ายค้าน 14 
6 มติชนออนไลน์ ‘วิษณ’ุ โยน ปธ. รฐัสภาชี้ขาด ส.ส. ฝ่ายค้านลงชื่อญัตติแก้ไข รธน. ซ้้าซ้อน 15 
7 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณ'ุ โบ้ย ปธ. รัฐสภาชี้ขาด ลงชือ่ญัตติแก้ไข รธน.ซ้้าซ้อนได้หรือไม่ 16 
8 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
‘วิษณุ’ โยน ปธ.รัฐสภาชี้ขาด ส.ส. ฝ่ายค้านลงชื่อญัตติแก้ไข รธน.ซ้้าซ้อน 17 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'วิษณุ' โยน 'ปธ.สภา' วินิจฉัย 4 ญัตติพรรคฝ่ายค้าน ซ้้าซ้อนกับญัตติหรือไม่ 18 
10 มติชนออนไลน์ ไพบูลย์จ่อยื่น ปธ. รฐัสภา ค้านบรรจุ 4 ญัตติแก้ รธน. ฝา่ยค้าน 20 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" จ่อยื่นค้านบรรจุร่างแก้ รธน.4 ฉบับ พรรครว่มฝ่ายค้าน 21 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไพบูลย์' จ่อยื่น 'ชวน' ค้านบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 22 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' ยื่น 'ชวน' ค้านบรรจุแก้ รธน.4 ฉบับ บี้ส่งศาลตีความเหตุ ส.ส. ลงชื่อซ้้า

ไม่ได้ 
23 

14 สยามรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์"ยืน่ค้านบรรจุ 4 ญัตติฝ่ายค้าน ชีล้งชื่อซ้้าไม่ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ 25 
15 มติชนออนไลน์ ปชป. ส่ง ชนิวรณ์ รว่มถก 3 วิป ดันร่างพรรคร่วม-แก้ปัญหาได ้ 27 
16 INN ออนไลน์ ฝ่ายค้านจัด 60 ขุนพลช้าแหละงบฯ 64 29 
17 สยามรัฐออนไลน์ สุทิน"เผย ฝ่ายค้านเตรียม 60 ขุนพล ถกงบ ฯ 64 วาระ 2 -3 30 
18 MGR ออนไลน์ “สมเจตน์” ดักปิดสวิตช ์ส.ว. อย่าเกลียดตัวกินไข่ 31 
19 มติชนออนไลน์ สมเจตน ์ถาม-ลืม สภาทาส แลว้หรอื พีระศักดิ์ เชื่อ ส.ว.ไม่กล้าคุยทางการ 32 
20 ไทยรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ New Normal "แคนดเิดต"กับ"นายกฯคนนอก" 33 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย' เบรกโซเชียลเคลม รธน.60 ก้าหนดโทษประหารพวกโกงกิน 36 
22 โพสตทู์เดย์ออนไลน์ สมชัยชี้ "โกงกินโทษประหาร" มีตั้งแต่ปี 2502 ไม่ได้เพ่ิงมีใน รธน.60 37 
23 เนชั่นออนไลน์ 'ไอลอว์เชียงใหม่' ตั้งโต๊ะล่า 50,000 ชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 38 
24 คมชัดลึกออนไลน์ "ไอลอว์" ตั้งโต๊ะล่า 5 หมื่นชื่อแก้รัฐธรรมนูญปี 60 39 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ "สิระ" จัดหนัก"อัศวิน"ไล่พ้นผู้ว่าฯ กทม. 40 
26 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ “สิระ” จี้ปลด พล.ต.อ.อัศวิน 41 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ บทน้าวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 : รีบเลือกท้องถิ่น 42 
2 คมชัดลึกออนไลน์ มองข้ามช็อต หลังม็อบปลดแอก อวสาน 'เพ่ือไทย' 43 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง! 45 
4 สยามรัฐออนไลน์ ธนาธร-ปิยบุตร กอดคอกันเรียกแขก ! 48 
5 แนวหน้าออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ จะปลดชนวนม็อบได้จริงหรือ? 50 
6 ประชาชาติธุรกิจ เปิดสมการชิง “นายกฯคนนอก” รัฐธรรมนูญเปิดช่อง 6 แคนดิเดต 

ในสภา 
54 

7 เนชั่นออนไลน์ โผ ครม.ฉบับ พปชร. ปล่อยข่าวล่อเหยื่อ 56 
8 มติชนออนไลน์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ โดมรวมใจ ประสานเสียง ไปยัง ธรรมศาสตร์ 57 
9 ข่าวสดออนไลน์ ลึกลับ ซับซ้อน 19 กันยา ทวง“อ้านาจ” คืนให้ แก่ราษฎร 58 
 ข่าวสดออนไลน์ คนเสื้อแดง ประสาน คนรุ่นใหม่ 19 กันยา ทวงอ้านาจ คืนราษฎร 59 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โผ ครม. ฉบับ พปชร. ปล่อยข่าวล่อเหยื่อ 60 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
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วันที่ 14 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 604 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 
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วันที่ 14 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา
สมรรถนะการสืบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายภานุ แม้นศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุศักดิ์ 
ปรักกมะกุล ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิด โดยมี ผู้ตรวจการเลือกตั้ง นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช 
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารและพนักงานของส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ้ าจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุ งศรี ริ เวอร์   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานพธิเีปดิโครงการพฒันาสมรรถนะการสบืสวนและวนิจิฉยั 
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วันที่ 14 กันยายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการท้างานของ
พนักงานส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 
แกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมราการเ์ด้นส์ กรุงเทพมหานคร                           
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานเปดิโครงการพฒันาสมรรถนะและทกัษะบคุลากร 

เพือ่การเปลีย่นผา่นสู ่Digital OECT 
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วันที่ 14 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา 
สื่อสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง โดยมี นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ้านวยการส้านักประชาสัมพันธ์ ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อ้านวยส้านักส่งเสริม
กา ร เป็ นพล เมื อ ง  น าย พัฒนพงศ์  อิ นทรว ารี  ผู้ อ้ า นวยการส้ านั ก พัฒนา เครื อข่ า ยการ เ ลื อกตั้ ง  และ  
นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาสือ่สารสนเทศ  

เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู้ความเปน็พลเมอืง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 10:33 น. 

 ‘วิษณ’ุ คาดงบ’64 ช้าประมาณ 1 เดือน มั่นใจไม่เป็นปัญหามาก ใช้งบ’63 ไปพลางก่อน 

 
‘วิษณุ’ คาดงบ’64 ช้าประมาณ 1 เดือน เชื่อ ไม่กระทบโครงการต่อเนื่อง-เลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 14 กันยายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีที่ส้านักงบประมาณแจ้งว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะประกาศใช้
บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า ไม่มีปัญหา เพราะว่า การพิจารณา
ร่างงบปี 2564 วาระ 2 และวาระ 3 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 16 ถึง 18 กันยายน และ
เข้าสู่การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่ 21 กันยายน จากนั้นใช้เวลาทิ้งไว้ 7 วันก่อนน้าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งเวลา
อาจจะช้าไปประมาณ 1 เดือน คือเลยปีงบประมาณออกไป แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณปี 2563 ซึ่งเลยวันเริ่ม
ปีงบประมาณไปตั้ง 6 เดือน แต่ในช่วงนั้นมีความล้าบากพอสมควร ครั้งนี้ช้าไปประมาณ 1 เดือนคงไม่เป็นปัญหามาก 
เพราะสามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนได ้

ส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับส้านักงบประมาณ จากก้าหนดว่าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหา
อะไรเลย ส่วนประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ คณะกรรมาธิการงบประมาณ ได้ชี้แจงต่อ
กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางแล้ว ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาก 

เมื่อถามว่า กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความกังวลว่า งบประมาณที่ออกไม่ทันจะส่งผลต่อ
ประชาชน นายวิษณุกล่าวว่า บางเรื่องที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ก็สามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปก่อนได้ เมื่อถามว่า 
จะกระทบต่องบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า การเลือกตั้งเกิดในเดือนตุลาคม 2563 
ก็อาจจะกระทบ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหา งบเลือกตั้งมีสองส่วนคือ งบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งไว้ประมาณ 
800 ล้านบาท ไม่กระทบอะไร ไม่ว่าจะออกช้าหรือเร็ว เพราะเป็นงบที่ตั้งไว้อยู่แล้ว แต่อีกส่วนที่เป็นงบจ้านวนมากนับ
หมื่นล้านบาท ที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดจะใช้ประมาณ 2,400 ล้านบาท ตรง
นี้ที่อาจจะไม่มี แต่ถ้าไม่ได้เลือกในเดือนตุลาคมก็ไม่มีปัญหา หากขยับไปเป็นเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม 
งบประมาณก็ออกแล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2347044 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2347044
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/4-%E0%B8%AB%E0%B8%9E.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.48 น. 

'วิษณ'ุคาดงบฯป6ี4ช้าประมาณ1เดือน เชื่อไม่กระทบโครงการต่อเนื่อง-เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีที่ส้านักงบประมาณแจ้งว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะประกาศใช้
บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า ไม่มีปัญหา เพราะว่า การพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 วาระ 2 และวาระ 3 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่  16 - 18 กันยายน และเข้าสู่การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  ในวันที่  21 
กันยายน จากนั้นใช้เวลาทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนน้าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งเวลาอาจจะช้าไปประมาณ 1 เดือน คือเลยปีงบประมาณ
ออกไป แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณปี 2563 ซึ่งเลยวันเริ่มปีงบประมาณไปตั้ง 6 เดือน แต่ในช่วงนั้นมีความล้าบาก
พอสมควร ครั้งนี้ช้าไปประมาณ 1 เดือน คงไม่เป็นปัญหามาก เพราะสามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนได ้

นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณฯนั้น ขึ้นอยู่กับส้านักงบประมาณจะก้าหนดว่าใช้ได้กี่
เปอร์เซ็นต์ ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเลย ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการนั้น คณะกรรมาธิการ
งบประมาณฯ ได้ชี้แจงต่อกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางแล้ว ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาก 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความกังวลว่า งบประมาณที่ออกมาไม่ทัน จะส่งผล
ต่อประชาชน นายวิษณุ กล่าวว่า บางเรื่องที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ก็สามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปก่อนได้ เมื่อถาม
ว่า จะกระทบต่องบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือน
ตุลาคม 2563 ก็อาจจะกระทบ แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่มีปัญหาอะไร 

"งบเลือกตั้งมี 2 ส่วน คือ งบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งไว้ประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนนี้ไม่กระทบ
อะไร ไม่ว่าจะออกช้าหรือเร็ว เพราะเป็นงบที่ตั้งไว้อยู่แล้ว แต่อีกส่วนที่เป็นงบจ้านวนมากนับหมื่นล้านบาท ที่กระจายอยู่
ตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดจะใช้ประมาณ 2,400 ล้านบาท ตรงนี้ที่อาจจะไม่มี แต่ทั้งนี้ ถ้า
ไม่ได้มีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ก็ไม่มีปัญหา หากขยับไปเป็นเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม งบประมาณก็ออกแล้ว" 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518182 
 

https://www.naewna.com/politic/518182
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14 ก.ย. 2563 11:26 น. 

วิษณุ มั่นใจ เบิกจ่ายงบเบี้ยยังชีพ ไม่มีปัญหา ใช้งบฯ 63 ไปพลางก่อนได ้
 

 
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ม่ันใจ เบิกจ่ายงบเบี้ยยังชีพ ไม่มีปัญหา ล่าช้าแค่ 1 เดือนใช้งบฯ ปี 63 ไปพลาง
ก่อนได้ ไม่กระทบส่วนเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ขอถ้าไม่เลือกในเดือน ต.ค.ก็ฉลุย 

วันที่ 14 ก.ย. เมื่อเวลา 09.15 น. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯให้สัมภาษณ์กรณีการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพที่ล่าช้า ว่า ให้ไปถามทางกระทรวงการคลัง แต่เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี 2564 ก้าลังเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 วันที่ 16-18 ก.ย. และจะเข้าวุฒิสภา พิจารณาวันที่ 21 ก.ย. 
จากนั้นใช้เวลาอีก 7 วันในการพิมพ์ก่อนขึ้นทูลเกล้าฯ อาจจะช้าไปหนึ่งเดือน จากปีงบประมาณใหม่ หากเทียบกับงบปี 
63 ที่ช้าไปถึง 6 เดือน การล่าช้าหนึ่งเดือนไม่น่ามีปัญหา สามารถใช้งบปี 63 ไปพลางก่อน ส่วนจะใช้ได้ก่ีเดือนนั้น ส้านัก
งบประมาณจะก้าหนดว่า ใช้งบได้กี่เดือน ที่ผ่านมาเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง 
ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่า ทางท้องถิ่นมีความกังวลเช่นเดียวกันว่างบประมาณปี 64 จะไม่สามารถเบิกใช้ได้ทัน นายวิษณุ 
กล่าวว่า อะไรที่เป็นโครงการต่อเนื่องและอะไรที่ซ้้ากับปี 63 ก็ใช้งบปี 63 ไปพลางก่อน ส่วนงบปี 64 อาจจะล่าช้าไป
หนึ่งเดือนเพียงเท่านั้น เมื่อถามว่า จะกระทบการเลือกตั้งท้องถิ่นในปลายปีหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หากเลือกตั้งเดือน 
ต.ค.อาจกระทบแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงดังกล่าวไม่มีปัญหา ทั้งนี้ ส้าหรรับงบเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นได้แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก
ตั้งไว้ที่ กกต.ไว้ 800 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งจ้านวนหลายหมื่นล้าน กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้ง
เฉพาะ อบจ. ก็ใช้งบประมาณจ้านวน 2,400 ล้านบาท ซึ่ง อบจ.ต้องใช้งบของตัวเองที่รัฐบาลจัดสรรให้ ซึ่งส่วนนี้อาจจะ
ไม่มี แต่สุดท้ายถ้าไม่เลือกตั้งในเดือน ต.ค.ก็ไม่ก็มีปัญหา 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1929496 
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วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 

‘วิษณุ’ คาดงบ’64 ช้าประมาณ 1 เดือน มั่นใจไม่เป็นปัญหามาก ใช้งบ’63 ไปพลางก่อน 
 

 
‘วิษณุ’ คาดงบ’64 ช้าประมาณ 1 เดือน เชื่อ ไม่กระทบโครงการต่อเนื่อง-เลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส้านัก
งบประมาณแจ้งว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ.2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า ไม่มีปัญหา เพราะว่า การพิจารณาร่างงบปี 2564 
วาระ 2 และวาระ 3 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 16 ถึง 18 กันยายน และเข้าสู่การ
ประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่ 21 กันยายน จากนั้นใช้เวลาทิ้งไว้ 7 วันก่อนน้าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งเวลาอาจจะ
ช้าไปประมาณ 1 เดือน คือเลยปีงบประมาณออกไป แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณปี 2563 ซึ่งเลยวันเริ่มปีงบประมาณไป
ตั้ง 6 เดือน แต่ในช่วงนั้นมีความล้าบากพอสมควร ครั้งนี้ช้าไปประมาณ 1 เดือนคงไม่เป็นปัญหามาก เพราะสามารถใช้
งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนได ้

ส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับส้านักงบประมาณ จากก้าหนดว่าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหา
อะไรเลย ส่วนประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ คณะกรรมาธิการงบประมาณ ได้ชี้แจงต่อ
กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางแล้ว ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาก 

เมื่อถามว่า กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความกังวลว่า งบประมาณที่ออกไม่ทันจะส่งผลต่อ
ประชาชน นายวิษณุกล่าวว่า บางเรื่องที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ก็สามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปก่อนได้ เมื่อถามว่า 
จะกระทบต่องบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า การเลือกตั้งเกิดในเดือนตุลาคม 2563 
ก็อาจจะกระทบ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหา งบเลือกตั้งมีสองส่วนคือ งบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งไว้ประมาณ 
800 ล้านบาท ไม่กระทบอะไร ไม่ว่าจะออกช้าหรือเร็ว เพราะเป็นงบที่ตั้งไว้อยู่แล้ว แต่อีกส่วนที่เป็นงบจ้านวนมากนับ
หมื่นล้านบาท ที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดจะใช้ประมาณ 2,400 ล้านบาท ตรง
นี้ที่อาจจะไม่มี แต่ถ้าไม่ได้เลือกในเดือนตุลาคมก็ไม่มีปัญหา หากขยับไปเป็นเดือนพฤศจิกายน หรือเ ดือนธันวาคม 
งบประมาณก็ออกแล้ว 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346234 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346234
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-7.jpg
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14 กันยายน 2020 - 10:16 

 “วิษณ”ุ โยน” ชวน” วินิจฉัย 4 ญัตติพรรคฝ่ายค้าน 
 

 
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชา
รัฐ เตรียมแถลงกรณีพรรคเพ่ือไทยยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติ ของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะซ้้าซ้อนกับญัตติเดิมที่เสนอให้
ตั้ง สสร. หรือไม่นั้น ว่า ต้องให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัย 

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่า หากเป็นการยื่นคนละหลักการสามารถยื่นแก้ไขได้เพราะไม่ถือว่าซ้้า และเป็นคนละร่างกัน 
แต่ถ้าเป็นหลักการเดียวกันถือว่าเป็นการลงชื่อซ้้า 

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพที่ล่าช้า ว่า ให้ไปถามทางกระทรวงการคลัง แต่เชื่ อว่าไม่มี
ปัญหาเพราะร่างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี2564 ก้าลังเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่16-18 ก.ย.นี้ 
และจะเข้าวุฒิสภาพิจารณาในวันที่21 ก.ย. นี้ หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีก 7 วันในการพิมพ์ก่อนขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งอาจจะช้า
ไปหนึ่งเดือนจากปีงบประมาณใหม่ หากเทียบกับงบปี63 งบดังกล่าวล่าช้าไปถึง 6 เดือน ดังนั้นการล่าช้าไปหนึ่งเดือนไม่
น่ามีปัญหามาก สามารถใช้งบปี 63 ไปพลางก่อน 

ส่วนการใช้งบปี63 ไปพลางก่อนจะสามารถรองรับเบี้ยผู้สูงอายุได้กี่ เดือนนั้น นายวิษณุ ระบุว่า ส้านัก
งบประมาณจะก้าหนดว่าใช้งบได้กี่เดือนและที่ผ่านมาเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้
ชี้แจงไปแล้ว ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไร เมื่อถามว่าทางท้องถิ่นมีความกังวลเช่นเดียวกันว่างบประมาณปี 64 จะไม่สามารถ
เบิกใช้ได้ทัน นายวิษณุ กล่าวว่า อะไรที่เป็นโครงการต่อเนื่องและอะไรที่ซ้้ากับปี 63 ก็ใช้งบปี 63 ไปพลางก่อนส่วนงบ
ปี64 อาจจะล่าช้าไปหนึ่งเดือนเพียงเท่านั้น 

เมื่อถามว่าจะกระทบกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในปลายปีด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่าหากเลือกตั้งในเดือน
ตุลาคม อาจจะกระทบแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่มีปัญหา ทั้งนี้ ส้าหรรับงบเลือกตั้งท้องถิ่ นนั้นได้แบ่งเป็น 2 ส่วน 
โดยส่วนแรกตั้งไว้ที่กกต. ตั้งงบไว้ 800 ล้านบาทซึ่งส่วนนี้มีอยู่แล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งจ้านวนหลายหมื่นล้านก็กระจายอยู่
ตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้งเฉพาะอบจ. ก็ใช้งบประมาณจ้านวน 2,400 ล้านบาทซึ่ง อบจ.ต้องใช้งบของตัวเองที่รัฐบาล
จัดสรรให้ ซึ่งส่วนนี้อาจจะไม่มี แต่สุดท้ายหากไม่เลือกตั้งในเดือนตุลามคมก็ไม่ก็มีปัญหาแต่หากเลือกตั้งเดือน
พฤศจิกายนเป็นต้นไปงบก็ออกแล้วในตอนนั้น 
อ้างอิง  : https://www.innnews.co.th/politics/news_771051/ 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_771051/
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วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 10:36 น. 

 ‘วิษณ’ุ โยน ปธ.รัฐสภาชี้ขาด ส.ส.ฝ่ายค้านลงชื่อญัตติแก้ไข รธน. ซ้ าซ้อน 
 

 
 
‘วิษณุ’ โยน ปธ.รัฐสภาชี้ขาด ลงช่ือญัตติแก้ไขรธน. ซ้ าซ้อน 

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 14 กันยายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิม 4 ฉบับ แต่เคยมีการลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาไว้
ก่อนจะสามารถลงชื่อซ้้าได้สองครั้งหรือไม่ ว่า ก็ให้ทางประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัย เมื่อถามย้้าว่า ปกติสามารถลงชื่อซ้้า
ในญัตติได้หรือไม ่รองนายกฯ กล่าวย้้าว่า ขอให้ทางสภาเป็นผู้วินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2347069 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2347069
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/5%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B7%E0%B8%B3.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.49 น. 

'วิษณ'ุ โบ้ย ปธ. รัฐสภาชี้ขาด ลงชื่อญัตติแก้ไข รธน.ซ้ าซ้อนได้หรือไม่ 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิม 4 ฉบับ แต่เคยมีการลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาไว้
ก่อนแล้ว จะสามารถลงชื่อซ้้าได้ 2 ครั้งหรือไม่ ว่า ขอให้ทางประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัยดีกว่า เมื่อถามย้้าว่า ปกติ
สามารถลงชื่อซ้้าในญัตติได้หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวย้้าว่า ขอให้ทางสภาเป็นผู้วินิจฉัย 
  

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518184 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/518184
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วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 

‘วิษณ’ุ โยน ปธ.รัฐสภาชี้ขาด ส.ส.ฝ่ายค้านลงชื่อญัตติแก้ไข รธน.ซ้ าซ้อน 
 

 
 

‘วิษณุ’ โยน ปธ.รัฐสภาชี้ขาด ลงช่ือญัตติแก้ไข รธน.ซ้ าซ้อน 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรค

เพ่ือไทย (พท.) เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิม 4 ฉบับ แต่เคยมีการลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาไว้ก่อนจะสามารถ
ลงชื่อซ้้าได้สองครั้งหรือไม่ ว่า ก็ให้ทางประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัย เมื่อถามย้้าว่า ปกติสามารถลงชื่อ ซ้้าในญัตติได้
หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวย้้าว่า ขอให้ทางสภาเป็นผู้วินิจฉัย 

 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346245 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346245
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A11.jpg
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14 กันยายน 2563 

'วิษณ'ุ โยน 'ปธ.สภา' วินิจฉัย 4 ญัตติพรรคฝ่ายค้าน ซ้ าซ้อนกับญัตติหรือไม่ 
 

 

  
"วิษณุ" โยน "ชวน" วินิจฉัย 4 ญัตติพรรคฝ่ายค้านแก้ รธน.ซ้ าซ้อนกับญัตติเดิมที่เสนอให้ตั้ง ส.ส.ร. หรือไม่ โยน
คลัง จัดการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพที่ล่าช้า 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เตรียมแถลงกรณีพรรคเพ่ือไทยยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติ ของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะ
ซ้้าซ้อนกับญัตติเดิมที่เสนอให้ตั้ง ส.ส.ร. หรือไม่นั้น ว่า ต้องให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นผู้วินิจฉัย ส่วนตั ว
เห็นว่า หากเป็นการยื่นคนละหลักการสามารถยื่นแก้ไขได้เพราะไม่ถือว่าซ้้า และเป็นคนละร่างกัน แต่ถ้าเป็นหลักการ
เดียวกันถือว่าเป็นการลงชื่อซ้้า 

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพที่ล่าช้า ว่า ให้ไปถามทางกระทรวงการคลัง แต่เชื่อว่าไม่มี
ปัญหาเพราะร่างงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2564 ก้าลังเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 16-18 ก.ย.นี้ 
และจะเข้าวุฒิสภาพิจารณาในวันที่ 21 ก.ย. นี้ หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีก 7 วันในการพิมพ์ก่อนขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งอาจจะ
ช้าไปหนึ่งเดือนจากปีงบประมาณใหม่ หากเทียบกับงบปี63 งบดังกล่าวล่าช้าไปถึง 6 เดือน ดังนั้นการล่าช้าไปหนึ่งเดือน
ไม่น่ามีปัญหามาก สามารถใช้งบปี 63 ไปพลางก่อน 

ส่วนการใช้งบปี 63 ไปพลางก่อนจะสามารถรองรับเบี้ยผู้สูงอายุได้กี่เดือนนั้น นายวิษณุ ระบุว่า ส้านัก
งบประมาณจะก้าหนดว่าใช้งบได้กี่เดือนและที่ผ่านมาเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้
ชี้แจงไปแล้ว ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่าทางท้องถิ่นมีความกังวลเช่นเดียวกันว่างบประมาณปี 64 จะไม่สามารถเบิกใช้ได้ทัน นายวิษณุ กล่าว
ว่า อะไรที่เป็นโครงการต่อเนื่องและอะไรที่ซ้้ากับปี 63 ก็ใช้งบปี 63 ไปพลางก่อนส่วนงบปี 64 อาจจะล่าช้าไปหนึ่งเดือน
เพียงเท่านั้น 

เมื่อถามว่าจะกระทบกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในปลายปีด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หากเลือกตั้งในเดือน ต.ค. 
อาจจะกระทบแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่มีปัญหา ทั้งนี้ ส้าหรับงบเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นได้แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วน
แรกตั้งไว้ที่ กกต. ตั้งงบไว้ 800 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้มีอยู่แล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งจ้านวนหลายหมื่นล้านก็กระจายอยู่ตาม
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ท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้งเฉพาะ อบจ. ก็ใช้งบประมาณจ้านวน 2,400 ล้านบาท ซึ่ง อบจ.ต้องใช้งบของตัวเองที่รัฐบาล
จัดสรรให้ ซึ่งส่วนนี้อาจจะไม่มี แต่สุดท้ายหากไม่เลือกตั้งในเดือน ต.ค. ก็ไม่ก็มีปัญหา แต่หากเลือกตั้งเดือน พ.ย. เป็นต้น
ไปงบก็ออกแล้วในตอนนั้น 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897685?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/182146 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-537378 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_771051/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897685?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897685?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://siamrath.co.th/n/182146
https://tna.mcot.net/politics-537378
https://www.innnews.co.th/politics/news_771051/
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วันนที่ 13 กันยายน 2563 - 21:50 น. 

ไพบูลย์จ่อยื่น ปธ. รัฐสภา ค้านบรรจุ 4 ญัตติแก ้รธน. ฝ่ายค้าน อ้างไม่เข้าเกณฑ์ พบลงชื่อซ้ ากัน 
 

 
 
ไพบูลย์ เตรียมยื่นปธ.รัฐสภา ค้านบรรจุ 4 ญัตติร่างแก้ไขรธน. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ชี้มีปัญหาไม่เป็นไปตาม รธน.ม 
256(1) 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบร่างญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 4 ญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นเมื่อวันที่ 10 
กันยายน พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมี ส.ส.ลงลายมือชื่อซ้้ากัน ซึ่งกรณีนี้ศาล
รัฐธรรมนูญเคยมีค้าวินิจฉัยไม่รับค้าร้องของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ปมเสียบบัตรแทนกัน สาเหตุเพราะพบว่า ส.ส.
ที่ลงชื่อท้ายค้าร้องไปซ้้ากับค้าร้องของพรรคเพ่ือไทย ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.30 น. ตนจะยื่นเรื่อง
ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อคัดค้านการบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุเน่ืองจากมีปัญหา
การลงลายมือชื่อซ้้า จึงท้าให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) ส่วนประเด็นและรายละเอียดต่างๆตนก็
จะแถลงในวันดังกล่าวด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2346521 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2346521
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/20-%E0%B8%B7%E0%B8%81%E0%B8%94.jpg
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14 ก.ย. 2563 00:12 น. 

"ไพบูลย์" จ่อยื่นค้านบรรจุร่างแก้ รธน.4 ฉบับ พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 

 
 

"ไพบูลย์" จ่อยื่น "ชวน" 14 ก.ย.นี้ ค้านบรรจุวาระร่างแก้ รธน.พรรคร่วมฝ่ายค้าน เหตุพบลงชื่อซ้ าซ้อน อ้างหว่ัน
เกิดปัญหาทางกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว
ว่า เวลา 10.30 น.วันที่ 14 ก.ย.นี้ ตนจะยื่นเรื่องคัดค้านการบรรจุญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 4 ฉบับ ของ
พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 
เนื่องจากตรวจสอบพบว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมดังกล่าว มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เหตุเพราะมี
การลงลายมือชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 4 ฉบับซ้้ากันกับฉบับเมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่น
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 1 ฉบับ ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับดังกล่าว เข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแล้ว จึงมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค้าสั่งที่ 5/2563 
เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อซ้้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เสนอค้าร้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ก้าหนดไว้ และเห็น
ว่าหากมีการบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 4 ฉบับเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ทั้งที่มีปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น จะเกิดปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง โดยรายละเอียดต่างๆ จะแถลงในวันที่ยื่นเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1929329 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1929329
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13 กันยายน 2563 

'ไพบูลย'์ จ่อยื่น 'ชวน' ค้านบรรจุรา่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 

 

 
"ไพบูลย์" จ่อย่ืนคัดค้านบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ พรรคร่วมฝ่ายค้าน 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63  นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า 
วันที่ 14 ก.ย.เวลา 10.30 น ตนจะยื่นเรื่องคัดค้านการบรรจุญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 4 ฉบับของพรรคร่วม
ฝ่ายค้านที่ยื่นเมื่อวันที่ 10 ก.ย. เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเนื่องจากตรวจสอบ
พบว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมดังกล่าว มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เหตุเพราะมีการลงลายมื อชื่อ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 4 ฉบับซ้้ากันกับฉบับเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม 1ฉบับ  

ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
แล้ว  จึงมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค้าสั่งที่ 5/2563 เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อซ้้า
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอค้าร้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ก้าหนดไว้ และเห็นว่าหากมีการบรรจุ ร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 4 ฉบับเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ทั้งท่ีมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ข้างต้น จะเกิดปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง โดยรายละเอียดต่างๆจะแถลงในวันที่ยื่นเรื่อง 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897654?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/518106 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://siamrath.co.th/n/182076 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897654?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897654?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.naewna.com/politic/518106
https://siamrath.co.th/n/182076
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14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:02 น.    

   'ไพบูลย'์ ยื่น 'ชวน' ค้านบรรจุแก้ รธน.4 ฉบับ บี้ส่งศาลตีความเหตุ ส.ส. ลงชื่อซ้ าไม่ได้ 
 

 
 

14 ก.ย. 63 - ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และส.ส. บัญชีรายชื่อ ยื่น
หนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ โดยนายไพบูลย์ 
ระบุว่า ขอคัดค้านร่างบรรจุแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ฉบับของฝ่ายค้าน เพราะเห็นมีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากในร่างดังกล่าวมีรายมือชื่อส.ส.ซ้้าซ้อนกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งให้
บรรจุในระเบียบวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

"ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 4 ฉบับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นไปตามค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 
5/2563 ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอความเห็นของส.ส. จ้านวน 77 คน ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแก่รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค้าสั่ง
หน้าที่ 4 ว่า เมื่อตรวจสอบค้าร้องและเอกสารประกอบค้าร้องแล้วเห็นว่าประเด็นที่ขอให้ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยเป็น
ประเด็นเดียวกันกับเรื่องพิจารณาที่ 3/2563 ซึ่งมีรายชื่อ ส.ส.ผู้เสนอ ความเห็นซ้้ากับเรื่องดังกล่าว จ้านวน 30 คน จึง
ท้าให้จ้านวนส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอความเห็น ตามค้าร้องนี้มีจ้านวนไม่ถึง 1 ใน 10 ของจ้านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา หรือ 75 คน กรณีนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง" นาย
ไพบูลย์ ระบุ 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า จากข้างต้นย่อมหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการลงรายชื่อของ ส.ส.จะลงรายชื่อ
ได้ครั้งเดียวเท่านั้น จะมีรายชื่อซ้้าในท้านองเดียวกันไม่ได้ จึงขอคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไข 4 ฉบับที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน
เสนอเข้าสู่วาระการประชุม ด้วยเหตุมาตรา 256 (1) เพราะมีการลงชื่อซ้้ากันในเรื่องเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคย
มีค้าวินิจฉัยไว้ในค้าสั่งที่ 5/2563 โดยส่วนตัวเห็นว่าถ้ามีการบรรจุ 4 ฉบับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาทั้งที่ไม่มีความชอบด้วย



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

รัฐธรรมนูญก็จะเกิดปัญหาตามกฎหมายในภายหลัง ดังนั้น จึงมีหนังสือกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาได้โปรดพิจารณา
ยับยั้งการบรรจุทั้ง 4 ฉบับไว้ก่อน เพ่ือตรวจสอบกฎหมายให้ยุติ โดยด้าเนินการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเหตุมี
ปัญหาเกี่ยวกับอ้านาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา 256 (1) 

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะน้าหนังสือดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ร่างแก้ไขขณะนี้ สภาฯเสนอมาท้ังหมด 7 ร่าง 
ทั้งของฝ่ายค้าน ที่น้าโดยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น้าฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย   ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล และมี
อีก 5 ร่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบของประธาน โดยนายชวนจะตรวจสอบแก้ไขเพ่ิมเติมว่าต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 
255 ห้ามเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือรูปแบบของรัฐ อีกทั้งต้องตรวจสอบจ้านวนส.ส.ตามมาตรา 255 อนุหนึ่ง ต้อง
มาจากคณะรัฐมนตรี หรือส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 เท่าท่ีมีอยู่ของ ส.ส. โดยจ้านวนส.ส.ปัจจุบันมี 488 คน หรืออย่างน้อย 
98 คน รวมทั้งตรวจสอบรูปแบบว่ามีหลักการเหตุผลของร่างหรือไม่ด้วย 

เมื่อถามว่า ส.ส.ลงรายมือชื่อซ้้ากันได้หรือไม่ นายสมบูรณ์ ชี้แจงว่า ต้องพิจารณาว่าตรงตามมาตรา 256 หรือไม่ 
และเบื้องต้นสมาชิกลงรายมือชื่อซ้้ากันคงไม่เป็นไร เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้จ้ากัดสิทธิ์ไว้ 

เมื่อถามย้้าว่า การยื่นแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ เป็นการแก้ไขคนละมาตรา ดูแล้วเนื้อหาน่าจะเป็น
คนละแบบ ท้าให้สามารถลงชื่อซ้้าซ้อนกันได้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ก็ถือเป็นการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน 
ทุกญัตติคือการยื่นรายมาตรา อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวทราบว่าฝ่ายค้านสงสัยเช่นกัน จึงได้ท้าหนังสือไปสอบถาม
ส้านักเลขาธิการสภาฯว่าสามารถลงชื่อหลายญัตติได้หรือไม่. 
  
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77368 
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14 กันยายน 2563 11:35 น.     

"ไพบูลย์"ยื่นค้านบรรจุ 4 ญัตติฝ่ายค้าน ชี้ลงชื่อซ้ าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ยกค าสั่งศาลร
ธน. ตัดสิน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.เวลา 10.35 น. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และส.ส. 
บัญชีรายชื่อ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ 
เพ่ือคัดค้านร่างบรรจุแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ฉบับของฝ่ายค้าน เพราะเห็นมีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากในร่างดังกล่าวมีรายมือชื่อส.ส.ซ้้าซ้อนกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา256 เพ่ือเปิดทางตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งให้
บรรจุในระเบียบวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 4 ฉบับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอ
ความเห็นของส.ส. จ้านวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ง.บประมาณ พ.ศ.2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแก่
รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค้าสั่งหน้าที่ 4 ว่า เมื่อตรวจสอบค้าร้องและเอกสารประกอบค้าร้องแล้ว
เห็นว่าประเด็นที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่ องพิจารณาที่ 3/2563 ซึ่งมีรายชื่อส.ส.ผู้เสนอ 
ความเห็นซ้้ากับเรื่องดังกล่าว จ้านวน 30 คน จึงท้าให้จ้านวนส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอความเห็น 

ตามค้าร้องนี้มีจ้านวนไม่ถึง1ใน10 ของจ้านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ75 คน กรณีนี้จึงไม่
ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148วรรคหนึ่ง" นายไพบูลย์ กล่าว 
นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า จากข้างต้นย่อมหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการลงรายมือชื่อของส.ส.จะลงรายชื่อได้
ครั้งเดียวเท่านั้น จะมีรายมือชื่อซ้้าในท้านองเดียวกันไม่ได้ ดังนั้น ตนจึงขอคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไข 4 ฉบับที่พรรคร่วม
ฝ่ายค้านเสนอเข้าสู่วาระการประชุม ด้วยเหตุมาตรา 256 (1) เพราะมีการลงชื่อซ้้ากันในเรื่องเดียวกันกับที่ศาล
รัฐธรรมนูญได้เคยมีค้าวินิจฉัยไว้ในค้าสั่งที่ 5/2563 โดยส่วนตัวเห็นว่าถ้ามีการบรรจุ 4 ฉบับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาทั้งที่ไม่
มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะเกิดปัญหาตามกฎหมายในภายหลัง ดังนั้น ตนจึงมีหนังสือกราบเรียนท่านประธาน

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200914/1334e6ffbe901d2925220fa844e8fc67048e999e5ec5884a6b29b90532249842.jpg?itok=Z29mmmrB


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

รัฐสภาได้โปรดพิจารณายับยั้งการบรรจุทั้ง 4 ฉบับไว้ก่อน เพ่ือตรวจสอบกฎหมายให้ยุติ โดยด้าเนินการให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเหตุมีปัญหาเกี่ยวกับอ้านาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิก
รัฐสภาตามมาตรา 256 (1) 

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะน้าหนังสือดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ร่างแก้ไขขณะนี้ สภาฯเสนอมาทั้งหมด7ร่าง 
ทั้งของฝ่ายค้าน ที่น้าโดยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น้าฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย   ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล และมี
อีก5ร่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอองประธาน โดยนายชวนจะตรวจสอบแก้ไขเพ่ิมเติมว่าต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 
255 ห้ามเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือรูปแบบของรัฐ อีกทั้งต้องตรวจสอบจ้านวนส.ส.ตามมาตรา 255 อนุหนึ่ง ต้อง
มาจากครม.หรือส.ส.ไม่น้อยกว่า 1ใน5 เท่าที่มีอยู่ของส.ส. โดยจ้านวนส.ส.ปัจจุบันมี 488 คน หรืออย่างน้อย98คน 
รวมทั้งตรวจสอบรูปแบบว่ามีหลักการเหตุผลของร่างหรือไม่ ด้วย 

เมื่อถามว่าส.ส.ลงรายมือชื่อซ้้ากันได้หรือไม่ นายสมบูรณ์ ชี้แจงว่า ต้องพิจารณาว่าตรงตามมาตรา 256 หรือไม่ 
และเบื้องต้นสมาชิกลงรายมือชื่อซ้้ากันคงไม่เป็นไร เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้จ้ากัดสิทธิ์ไว้ 

เมื่อถามว่าการยื่นแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ เป็นการแก้ไขคนละมาตราเนื้อหาน่าจะเป็นคนละแบบ 
ท้าให้สามารถลงชื่อซ้้าซ้อนกันได้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า  ก็ถือเป็นการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ทุกญัตติคือ
การยื่นรายมาตรา อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวทราบว่าฝ่ายค้านสงสัยเช่นกัน จึงได้ท้าหนังสือไปสอบถามส้านักเลขาธิการ
สภาฯว่าสามารถลงชื่อหลายญัตติได้หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182144 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_771237/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15768?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2347286 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/182144
https://www.innnews.co.th/politics/news_771237/
https://www.nationweekend.com/content/politics/15768?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15768?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.matichon.co.th/politics/news_2347286
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วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 09:02 น. 

ปชป. ส่ง ชินวรณ์ ร่วมถก 3 วิป ดันร่างพรรคร่วม-แก้ปัญหาได้ 
 

 
 
ปชป.ส่ง ชินวรณ์ ร่วมถก 3 วิป ดันร่างพรรคร่วม-แก้ปัญหาได้ 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน กรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เรียกร้องให้วิปรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา ร่วมกันหารือเพ่ือ
หาทางออกการแก้รัฐธรรมนูญ นายจุรินทร์ กล่าวปราศัยในระหว่างเป็นประธานพร้อมเปิดการฝึกอบรมแกนน้าเครือข่าย
ประจ้าเขตเลือกตั้งกับสมาชิกพรรคที่ท้าการสาขาพรรคปชป. เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายนว่า 
หลายฝ่ายมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญควรได้รับการแก้ไขไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น แม้จะมีความเห็นต่างในเรื่อง
ของเนื้อหาและรูปแบบการแก้ไขว่าจะตั้ง ส.ส.ร. หรือแก้รายประเด็นก็ตาม เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส้าเร็จได้ต้อง
มี 3 เงื่อนไข คือ 1.ต้องใช้เวทีสภาฯแสวงหาความเห็นร่วมกันให้ได้เพราะถ้าขาดเสียงฝ่ายค้าน 20 % หรือขาดเสียงส.ว. 
1 ใน 3 การแก้รัฐธรรมนูญ ก็ส้าเร็จตามมาตรา 256 ไม่ได ้

“เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา จึงเสนอว่าให้วิปของพรรคปชป. โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.
นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรค เร่งไปหารือกับวิปรัฐบาล ประสานงานกับวิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา เพ่ือ
หาความสอดคล้องต้องกันว่ามีประเด็นใดที่เห็นตรงกันบ้าง อะไรเห็นต่าง อะไรจะปรับหันหน้าเข้าหากันได้ เพ่ือหาทาง
ให้แก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อไปได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์จริง เพราะความเห็นพ้องในรัฐสภาเป็นเรื่องจ้าเป็น ไม่เช่นนั้นก็แก้
ไม่ได้ 2.การแก้รัฐธรรมนูญจะส้าเร็จได้ประชาชนต้องเห็นพ้องด้วย เพราะเขาเป็นเจ้าของประเทศและเมื่อผ่านรัฐสภา
แล้วต้องเอาไปท้าประชามติถามประชาชน ถ้าประชามติไม่ผ่านก็แก้ไม่ได้ และ 3.ทุกฝ่ายต้องจริงใจ ต้องตั้งเป้าหมาย
ร่วมกันว่าประเด็นการแก้ไขธรรมนูญ ต้องไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง แต่เป็นประเด็นที่ต้องจับมือร่วมใจกัน หวังให้เกิด
การแก้ไขได้จริงเท่านั้น ถ้าไม่ครบ 3 เงื่อนไขนี้ก็ยากที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส้าเร็จได้ พรรคประชาธิปัตย์ต้องการเห็น
การแก้รัฐธรรมนูญบังเกิดผลส้าเร็จได้จริง โดยจะใช้กลไกวิปของพรรคและวิปรัฐบาลในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
เป็นตัวขับเคลื่อน” นายจุรินทร์ กล่าว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/S__155557929.jpg
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นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคปชป. กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ต้องการให้ทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะส.ว. และ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ร่วมกันสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของพรรคร่วมรัฐบาล 
เพราะเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ในขั้นแรกจ้าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขมาตรา 256 
ให้ได้ก่อน เพราะเมื่อแก้ไขมาตรา 256 ได้แล้ว สิ่งที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 272 ในเรื่องของการปิดสวิตช์ 
ส.ว.ในการเลือกนายกฯ ก็สามารถผลักดันให้มีการแก้ไขใน ส.ส.ร.ได้ ที่มาของ ส.ส.ร.ในร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ก็มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ และยังมีโควตาที่เป็นสัดส่วนของนักศึกษาและนักวิชาการเข้ามาร่วมด้วย 
และมีนักวิชาการ รวมถึงยังมีตัวแทนของประชาชนที่จากสมาชิกรัฐสภา จึงท้าให้ ส.ส.ร.ที่ตั้งขึ้นมีความชอบธรรม ที่
สามารถรับข้อเสนอของทุกฝ่ายเพ่ือไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และยังจะท้าให้ประเทศชาติเดินหน้าได้ 

“ตอนนี้พ่ีน้องประชาชนอยากจะได้ความสงบเพ่ือให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัญหาส้าคัญ และ
ตอนนี้พ่ีน้องประชาชนก็รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ รัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการตั้งส.ส.ร.
ขึ้นมา เพ่ือท้าให้บ้านเมืองเกิดความสงบ และเดินหน้าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามที่ทุกฝ่ายต้องการ ขณะเดียวกัน
รัฐบาลจะได้มีเวลาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน” นายอัครเดช กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2346869 
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14 กันยายน 2020 - 07:35 

ฝ่ายค้านจัด 60 ขุนพลช าแหละงบฯ 64 
ฝ่ายค้านเตรียม 60 ส.ส. อภิปรายงบฯ 64 วาระ 2 และ 3 "สุทิน" มั่นใจจัดสรรเนื้อหาให้เป็นประโยชน์ที่สุด 

 
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคามพรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับส้านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการอภิปรายพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ้าปี 2564 ใน
วาระท่ี 2 และ 3 ว่า ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีผู้แสดงความจ้านงที่จะอภิปรายในการพิจารณางบประมาณ ในวาระท่ี 2 
และ 3 เป็นจ้านวนมาก เนื่องจากได้มีการแปรญัตติไว้จ้านวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมีจ้านวนผู้อภิปรายประมาณ 60-70 คน 

ทั้งนี้นายสุทิน กล่าวต่อว่า เนื่องจากผู้อภิปรายมีจ้านวนมากจึงได้มีการเฉลี่ยเวลาการอภิปรายของแต่ละคนไม่
เกินคนละ 7 นาที ซึ่งเชื่อว่าผู้อภิปรายทุกคนจะจัดสรรเนื้อหาการอภิปรายอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด 
 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_770892/ 
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14 กันยายน 2563 09:43 น.   

สุทิน"เผย ฝ่ายค้านเตรียม 60 ขุนพล ถกงบ ฯ 64 วาระ 2 -3  
 

 
 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า การอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจ้าปี 
งบประมาณปี 64 ในวาระที่ 2 - 3 วทางพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้มีผู้แสดงความจ้านงที่จะอภิปรายเป็นจ้านวนมาก 
เนื่องจากได้มีการแปรญัตติไว้จ้านวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมีจ้านวนผู้อภิปรายประมาณ 60-70 คน จึงได้มีการเฉลี่ยเวลาการ
อภิปรายของแต่ละคนไม่เกินคนละ 7 นาที ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะจัดสรรเนื้อหาการอภิปรายอย่างเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182110 

  

https://siamrath.co.th/n/182110
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200914/9592d6e826a0d3fbb5514733b2f9921bc4f077550b1a7f8941084deb6ae81834.jpg?itok=NcHkNXdF
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13 ก.ย. 2563 14:58    

 “สมเจตน”์ ดักปิดสวิตช์ ส.ว. อย่าเกลียดตัวกินไข่ ย้อนลืมเผด็จการรัฐสภา-สภาทาสแล้วหรือ 

 
 
“ส.ว.สมเจตน์” ย้อน ปิดสวิตช์ ส.ว. อย่าเกลียดตัวกินไข่ ไม่อยากได้ใครก็อย่าเข้าร่วม ย้อนลืมเผด็จการรัฐสภา-
สภาทาสแล้วหรือ 

วันนี้ (13 ก.ย.) พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญปิด
สวิตช์ ส.ว. ว่าวันนี้ตนคิดว่าไม่ต้องปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นเรื่องของ
พรรคการเมือง ส.ว.เสนอชื่อไม่ได้ ถ้าพรรคการเมืองไหนไม่ต้องการให้ใครเป็นนายกฯ ก็อย่าเสนอชื่อเขาเข้าไป พรรค
ไหนไม่อยากได้ใครเป็นนายกฯ ก็อย่าไปร่วมกับเขาจัดตั้งรัฐบาล แค่นี้ก็จบแล้วครับ ส.ว.ไม่มีน้้ายาหรอก อย่าเกลียดตัว
กินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้้าแกง อย่างไรก็ตาม กรณีเผด็จการรัฐสภา หรือสภาทาส ในปี 2556 พรรคร่วมรัฐบาลสมัย 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ในมาตรา 111 เรื่องท่ีมาของ ส.ว. ซึ่งการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐสภาในครั้งนั้น พรรคร่วมรัฐบาล และ ส.ว.บางส่วน ใช้มติเสียงข้างมากปิดปากไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปราย 
รัฐสภาถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา และฝ่ายค้าน คือ ส.ส.ประชาธิปัตย์ วางพวงหรีดประณามรัฐสภาว่าเป็นสภา
ทาส 

“ดังนั้น รัฐธรรมนูญ 2560 จึงบัญญัติให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงเห็นชอบกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ในจ้านวน
เสียงเห็นชอบนี้ต้องมีเสียง 1 ใน 3 ของ ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายค้านร้อยละ 20 เพ่ือให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน เป็นการ
แก้ปัญหาเผด็จการรัฐสภา และสภาทาส วันนี้ลืมกันแล้วหรือ จึงจะแก้ไขตัดเสียงเห็นชอบของ ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายค้าน
ออกกลับไปให้เป็นสภาทาสเหมือนเดิม” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000093675 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000093675


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 

วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 09:11 น. 

สมเจตน์ ถาม-ลืม สภาทาส แล้วหรือ พีระศักดิ์ เชื่อ ส.ว.ไม่กล้าคุยทางการ 
 

 
 
สมเจตน์ ถาม-ลืมสภาทาสแล้วหรือ พีระศักดิ์ เชื่อ ส.ว.ไม่กล้าคุยทางการ 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้ไข
รัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่ 13 กันยายนว่า วันนี้คิดว่า ไม่ต้องปิดสวิตช์ ส.ว.เพราะการเสนอชื่อ
นายกฯ ในรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นเรื่องของพรรคการเมือง ส.ว.เสนอชื่อไม่ได้ 

 “ถ้าพรรคการเมืองไหนไม่ต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าเสนอชื่อเขาเข้าไป พรรคไหนไม่อยากได้ใ คร
เป็นนายกฯ ก็อย่าไปร่วมกับเขาจัดตั้งรัฐบาล แค่นี้ก็จบแล้ว ส.ว.ไม่มีน้้ายาหรอก อย่าเกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกิน
น้้าแกง” พล.อ.สมเจตน์ กล่าวและว่า อยากไรก็ตาม กรณีเผด็จการรัฐสภาหรือสภาทาสในปี 2556 พรรคร่วมรัฐบาล
สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ในมาตรา 111 เรื่องที่มาของ 
ส.ว. การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาในครั้งนั้น พรรคร่วมรัฐบาล และ ส.ว.บางส่วน ใช้มติเสียงข้างมากปิดปากไม่ให้
ฝ่ายค้านอภิปราย รัฐสภาถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา และฝ่ายค้าน คือ ส.ส.พรรค ปชป. วางพวงหรี ดประณาม
รัฐสภาว่าเป็น สภาทาส ดังนั้น รัฐธรรมนูญ 2560 จึงบัญญัติให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงเห็นชอบกึ่งหนึ่งของ
รัฐสภา ในจ้านวนเสียงเห็นชอบนี้ ต้องมีเสียง 1 ใน 3 ของ ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายค้านร้อยละ 20 เพ่ือให้ทุกฝ่ายเห็นพ้อง
ต้องกัน เป็นการแก้ปัญหาเผด็จการรัฐสภา และสภาทาส วันนี้ลืมกันแล้วหรือ จึงจะแก้ไขตัดเสียงเห็นชอบของ ส.ว. และ
ส.ส.ฝ่ายค้านออกกลับไปให้เป็นสภาทาสเหมือนเดิม 

นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. ในฐานะที่ปรึกษาคณะ กมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) กล่าวว่า ขณะนี้ทาง
วิปวุฒิ ยังไม่ได้มีการหารือถึงแนวทางญัตติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทิศทางจะเป็นไปอย่างไรหรือไปในทิศทางใด 
เท่าที่ทราบก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกัน ส่วนแนวทางที่เป็นแบบทางการยังไม่มี และตนเชื่อว่าคงไม่กล้า
พูดคุยกันแบบทางการว่าจะให้เป็นไปอย่างไร ทั้งนี้ ส้าหรับประเด็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นต้องรอดูก่อนว่าทาง
สภาฯจะบรรจุญัตติอย่างไร ดังนั้นส่วนตัว จึงไม่ขอแสดงความเห็น แต่โดยหลักต้องดูตามความเหมาะสมในบริบทของ
สถานการณ์ปัจจุบัน และยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและบ้านเมือง ส่วนตัวไม่ได้ต้องการรักษาอ้านาจตัวเอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2346872 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2346872
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7-1.jpg
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14 ก.ย. 2563 07:00 น. 

แก้รัฐธรรมนูญ New Normal "แคนดิเดต"กับ"นายกฯคนนอก" เป้าไหนหลอก-เป้าไหนจริง 
 

 
 

สถานการณ์การเมืองไทยเห็นได้ชัด ยิ่งใกล้ วันดีเดย์ นศ."กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม" นัดชุมนุม
ใหญ่ 19 ก.ย.อุณหภูมิก็ยิ่งดูร้อนแรงขึ้นตามล้าดับ ต้องยอมรับ มีแรงกดดันไปที่นายกฯ และรัฐนาวาบิ๊กตู่ ทั้ง  "แก้รธน.-
ลาออก-ยุบสภา" อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น หากรัฐบาลถึงทางตัน ไม่สามารถไปต่อได้ หรือเกิดมีอุบัติ เหตุ-เงื่อนไข ที่ไม่คาด
ฝัน นายกฯจ้าเป็นต้องตัดสินใจ "ยุบสภา" หรือ "ลาออก" จริงๆ ทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร  ส่วนการแก้รธน. ถึงนาทีนี้จะ
อย่างไรก็ต้องแก้อยู่แล้ว  

ขอออกตัวก่อนว่า อันนี้แค่สมมติ หาก นายกฯ ทนกดดันไม่ไหว ตัดสินใจยุบสภา ตามรธน.ปี60 ก็ต้องไป
เลือกตั้งกันใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า ส.ว.ยังมีอ้านาจเลือกนายกฯอยู่ เพราะยังไม่ได้แก้รธน.มาตรา 272 ซึ่งช่องทางนี้ เชื่อขนม
กินได้ ฝ่ายค้านคงไม่มีทางเลือกทางนี้แน่  
ส่วนอีกช่องคือ "บิ๊กตู่" ตัดสินใจ "ลาออก" หากมาทางนี้ หนทางที่จะได้นายกฯคนใหม่ ตาม รธน.60 ก้าหนดไว้ว่า 1.มา
จาก "รายชื่อแคนดิเดต" ที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้เสนอชื่อบุคคลเอาไว้แต่เดิม กับอีกทาง  "นายกฯที่มาจากคน
นอก"   
2 แนวทางนี้เป็นอย่างไร? เราลองไปดูกัน...   

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (อดีตกกต.)  กล่าวถึงช่องทางได้นายกฯคนใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญปี 60 หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ทนแรงเสียดทานการเมืองจากกลุ่ม
ผู้ชุมนุมไม่ได้ จนต้องตัดสินใจลาออก หากเป็นการลาออก ตอนนี้ยอมรับว่าเหลือเพียง 2 ช่องทาง คือ 1.นายกฯมาจาก
รายชื่อแคนดิเดตที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคเสนอชื่อไว้ ตั้งแต่การเลือกตั้ งใหญ่เมื่อ 24 มี.ค.2562 และ 2.ได้
จาก "นายกฯคนนอก" ***ทั้งนี้ รธน.ไม่ได้ก้าหนดกรอบเวลาเอาไว้***  เหตุเพราะถือว่าเป็นเรื่องต้องท้าโดยเร็วที่สุด จัดตั้ง
รัฐบาลเพ่ือไม่ให้ประเทศเกิดความเสียหาย  
ช่องนายกฯคนใน (แคนดิเดตนายกฯ) จะเดินไปอย่างไร? 
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นายสมชัย กล่าวต่อว่า แต่ละพรรคก็ต้องเสนอชื่อคนฝั่งของตัวเอง อย่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ถ้าเขายังคิด
จะจับมือกันก็ต้องดูว่ามีพรรคการเมืองพรรคไหน "ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์" ก็ต้องไปดูว่ายังเหลือใครบ้าง แต่ฝั่ง "พลัง
ประชารัฐ" ไม่เหลือใครแล้ว เพราะเสนอชื่อเพียงคนเดียวคือ พล.อ.ประยุทธ์ ส่วนทางด้านฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์เสนอชื่อข้ึนมา 
กติกาโหวตในสภามันเป็นแบบรัฐสภา คือ 2 สภา โหวตครั้งเดียว และก็ขานชื่อ ซึ่งก็เป็นเรื่องการส้าแดงพลังให้เห็นว่า 
เราสามารถจะดึง ส.ส.มาร่วมฝ่ายเรามากแค่ไหน  
แล้ว "นายกฯคนนอก" ล่ะ เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน? 

อดีต กกต.กล่าวว่า ส่วนหาก ส.ส.ในสภา เกิดไม่อาจเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ จะเดินไปถึงช่องสุดท้าย 
คือ "นายกฯคนนอก" หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมการเมืองในสภาเป็นอย่างไร อันนั้นยังตอบไม่ได้หรอก ผมคิดว่าถ้าหาคน
ในสภาได้แล้ว ก็ควรจะจบในนั้น แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต่อยไปจบช่องนายกฯคนนอกนั้น 
ส ารวจแคนดิเดต "นายกฯคนใด" ใครยังได้ไปต่อ? 

อาจารย์สมชัย กล่าวว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นั้นไม่ได้ เพราะพรรคอนาคตใหม่ถูก
ยุบ และนายธนาธรเองถูกตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี ฉะนั้นก็เสนอชื่อไม่ได้ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ถูกเสนอชื่อได้ ขณะ พรรคเพ่ือไทย มีแคนดิเดตเดิม 3 คน คือ 1.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
และ 3.นายชัยเกษม นิติสิริ อันนี้ก็ถูกเสนอชื่อมาได้เช่นกัน 
แก้รธน.เป้าไหนน่าจะหลอก-เป้าไหนน่าจะจริง? 

นายสมชัย เห็นว่า การแก้รธน.ในครั้งนี้ส้าหรับพรรคการเมืองแค่ส้าเร็จ 2 เป้าหมาย คือแก้มาตรา 256 กับ 
มาตรา 272 ตัดอ้านาจ ส.ว.เลือกนายกฯ ก็ถือว่าส้าเร็จมหาศาลแล้ว ส่วนเป้าหมายอ่ืน ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว
มาก หมายถึงโอกาสเป็นไปได้ยากมาก ขณะอีกเรื่องที่มีความเป็นไปได้คือ กรณีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งตรงนี้ก็มีร่างท่ี นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน เสนอขึ้นไป ฉะนั้นจะเป็นจุดร่วมกัน ผมเข้าใจว่าแก้มาตรา 256 กับแก้ปมบัตรเลือกตั้งจากใบเดียวเป็น
บัตรเลือกตั้ง 2ใบ 

"ส่วนเรื่องต่อรองกันไปถึงได้หรือไม่ คือ แก้รธน. มาตรา 272 ส.ว.ไม่เลือกนายกฯ จุดนั้นยังไม่ยอมแบไต๋ออกมา 
แต่ในความคิดส่วนตัวผมเห็นว่า รัฐบาล-ส.ว.น่าจะยอมแล้ว แต่แกล้งท้าเป็นไม่ยอม แล้วพอสังคมภายนอกเรียกร้องก็ท้า
เป็นยอมให้แก้ ซึ่งความจริงยอมนานแล้ว ก็แค่ขอโก่งราคาไว้ก่อน จุดลงตัวคือ แก้มาตรา 256 กับแก้ระบบการเลือกตั้ง 
ส่วนแก้มาตรา 272 ก็แค่เอาไว้ต่อรองกัน แต่ความจริงยอมตั้งนานแล้ว" นายสมชัย กล่าว 
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กระบวนการแก้รธน.ตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เวลานานไหม? 
นายสมชัย กล่าวยืนยันว่า ไม่จ้าเป็นใช้เวลาแก้รธน.เท่ากับที่ นายวิษณุ เครืองาม ให้สัมภาษณ์ อย่างร่างฯแก้ร

ธน.ของพรรคร่วมรัฐบาล เสนอใช้เวลา 240 วัน ผมคิดว่าความจริงก็ไม่ต้องนานขนาดนั้น แค่ 6 เดือน 180 วัน ก็พอก็ท้า
ไหวแล้วล่ะ ส่วนที่พรรคเพ่ือไทย เสนอแก้รธน. 4 เดือน อันนี้ก็ไม่น่าจะไหว แต่ส้าหรับผมกางปฏิทินดู คิดว่า หากนับ
จุดเริ่มต้นการแก้รธน. วันที่ 23-24 ก.ย. กระบวนการกว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ 14 เดือน (1 ปี 2 เดือน) ถ้านับ
กระบวนการทางธุรการด้วยแล้ว บวก-ลบอีก 1 เดือน ก็จะรวมทั้งสิ้น 15 เดือน  
แก้รธน.-ท้าประชามติ ใช้งบประมาณถึง 1.5 หมื่นล้าน จริงหรือ? 

นายสมชัย กล่าวว่า ส่วนประชามติไปท้าอีก 2 เดือน ต้องมีเวลาไปเผยแพร่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น แก้ร
ธน.ที่ต้องท้าประชามติ คือ แก้มาตรา 256 ส่วนแก้มาตรา 272 ตัดอ้านาจ ส.ว.เลือกนายกฯ ไม่ต้องท้าประชามติ ฉะนั้น
ท้าประชามติจะมีเพียง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 แก้ มาตรา256 แล้วครั้งที่ 2 แก้รธน.เสร็จแล้ว  
"2 ครั้ง ก็ไม่ถึง 1.5 หมื่นล้านหรอกครับ ไม่รู้ค้านวณกันยังไง หมื่นล้านก็ไม่ถึง แล้วคุณสามารถออกแบบการท้าประชามติ
ได้ในวันเลือกตั้งท้องถิ่น คือ ถ้าก้าหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวันเดียวกับการท้าประชามติครั้งแรก ก็จะประหยัด
ค่าใช้จ่ายไป เท่ากับเป็น 0 ก็เหลือท้าประชามติเพียงครั้งเดียว ก็ใช้งบฯประชามติประมาณ 3-4 พันล้านบาท"นายสมชัย 
กล่าว... 
ชุมนุม 19 ก.ย.นี้ "รัฐบาลบิ๊กตู่" จะไปรอด หรือไม่รอด?  

"ผมว่า 19 ก.ย.นี้ ชุมนุมอาจไม่ใช่ของจริง เพราะกลุ่มที่จัดเป็นนักศึกษา "กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม" แต่ของจริงต้องดูที่กลุ่ม"ประชาชนปลดแอก" เพราะผมคิดว่าแนวร่วมของเขามีมากกว่า แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่น
ละครอะไรกันอยู่หรือเปล่า" นายสมชัย กล่าว 
ขออย่ากะพริบตา อะไรจะเกิดขึ้นกับการเมืองไทย นับต่อไปจากนี้... 

เดชจิวยี่  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1928445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1928445
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14 กันยายน 2563 08:42 น.   

'สมชัย' เบรกโซเชียลเคลม รธน.60 ก าหนดโทษประหารพวกโกงกิน แฉมีมาตั้งแต่ปี2502 
 

 
 

นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Somchai Srisutthiyakorn โดยข้อความ
ระบุว่า...โกงกินโทษประหาร มีมาตั้งแต่ 2502 อีกประเด็นหนึ่งซึ่งแชร์กันในโลกโซเซียล คือ รัฐธรรมนูญ 2560 ก้าหนด
โทษต่อพวกโกงกินบ้านเมืองถึงขั้นประหารชีวิต ผมไปค้นดูแล้ว หลักการดังกล่าวบัญญัติไว้ใน มาตรา 148 และ 149 
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2502 

โดยระบุว่า เจ้าพนักงานของรัฐ ใช้ต้าแหน่งหน้าที่กรรโชกทรัพย์ หรือ เจ้ าพนักงานของรัฐ สมาชิกสภานิติ
บัญญัติ นักการเมืองระดับต่างๆ เรียกรับทรัพย์อันมิชอบ โทษสูงสุดคือประหารชีวิต เรื่องนี้มีมาตั้งแต่ 2502 หกสิบกว่าปี
แล้ว มิใช่เพิ่งมีในรัฐธรรมนูญ 2560 ครับ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182099 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/182099
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200914/5a25af812c0f29b8824be872a090a1daca3a1aeaff6a4acd2aaa766386e5a960.jpg?itok=kp3TQvQJ
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วันท่ี 14 ก.ย. 2563 เวลา 09:01 น. 

สมชัยชี้ "โกงกินโทษประหาร" มีตั้งแต่ปี 2502 ไม่ได้เพิ่งมีใน รธน.60 
 

 
 

สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุ การก าหนดโทษพวกโกงกินบ้านเมืองถึงขั้นประหารชีวิต มีมาตั้งแต่ปี 2502 ไม่ได้เพิ่งมามี
ในรัฐธรรมนูญ 2560 

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่าน
เฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงกรณีที่มีการแชร์ในสังคมออนไลน์ว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ก้าหนดโทษคนทุจริตโกงกินบ้านเมือง
ถึงขั้นประหารชีวิต โดยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ถูกก้าหนดไว้ตั้งแต่ปี 2502 ไม่ใช่เพ่ิงมามีในรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเนื้อหาที่
นายสมชัยโพสต์ไว้มีดังนี้ 
โกงกินโทษประหาร มีมาตั้งแต่ 2502 
อีกประเด็นหนึ่งซึ่งแชร์กันในโลกโซเซียล คือ รัฐธรรมนูญ 2560 ก้าหนดโทษต่อพวกโกงกินบ้านเมืองถึงขั้นประหารชีวิต 

ผมไปค้นดูแล้ว หลักการดังกล่าวบัญญัติไว้ใน มาตรา 148 และ 149 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 2502 โดยระบุว่า เจ้าพนักงานของรัฐ ใช้ต้าแหน่งหน้าที่กรรโชกทรัพย์ หรือ เจ้าพนักงานของรัฐ สมาชิก
สภานิติบัญญัติ นักการเมืองระดับต่างๆ เรียกรับทรัพย์อันมิชอบ โทษสูงสุดคือประหารชีวิต  เรื่องนี้มีมาตั้งแต่ 2502 หก
สิบกว่าปีแล้ว มิใช่เพิ่งมีในรัฐธรรมนูญ 2560 ครับ 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/632906 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15757?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/632906
https://www.nationweekend.com/content/politics/15757?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15757?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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 13 กันยายน 2020 เวลา 18:35 

'ไอลอว์เชียงใหม่' ตั้งโต๊ะล่า 50,000 ชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 

 

 
 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีชาวเชียงใหม่ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่ม 
I-Law เครือข่ายภาคประชาชน ที่มีการเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ตั้งโต๊ะลงรายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ให้กับประชาชนที่สนใจและมีแนวคิดอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

นายสามารถ ขวัญชัย ผู้ประสานกับกลุ่ม i-Law และ ประชาชนชาวเชียงใหม่ผู้รักประชาธิปไตย กล่าวว่า ที่มาตั้ง
โต๊ะในวันนี้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อย่างที่ทราบกันดีที่มาที่ไปไม่ถูกต้อง จึงอยากจะให้มีการแก้ไข ทั้งเรื่องที่มีการ
เอ้ือเผด็จการ และความไม่เป็นธรรมหลายๆอย่าง 

ส้าหรับเป้าหมายของกลุ่ม I-Law อยู่ที่ 50,000 รายชื่อ ในการลงชื่อทั่วประเทศ แต่ปัญหาขณะนี้คือประชาชนส่วน
ใหญ่ยังกลัวที่จะออกมาลงชื่อเพราะการลงชื่อตามระเบียบในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องใช้ส้าเนาบัตรประชาชน ตรงนี้
ท้าให้ประชาชนหลายๆคน ไม่กล้าที่จะมาลงรายชื่อ 

"ส้าหรับการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย. ที่จะถึงนี้ เชื่อว่าจะเป็นการชุมนุมที่จะท้าให้ประเทศไทยมีอนาคตที่ดีขึ้น 
เพราะขณะนี้การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่กลายเป็นก้าลังหลักส้าคัญ เมื่อก่อนเคยห่วงว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะหลงแสงสี
เสียงจนไม่สนใจบ้านเมือง แต่จากการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาถือว่าเด็กรุ่นใหม่ เขามีความสนใจในอนาคตของพวกเขามาก" นาย
สามารถ กล่าว 

 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15749?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15749?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15749?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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13 กันยายน 2563 - 22:00 น. 

"ไอลอว์" ตั้งโต๊ะล่า 5 หมื่นชื่อแก้รัฐธรรมนูญปี 60 

 
 
เชียงใหม่ - คนเชียงใหม่เครือข่ายกลุ่ม ไอลอว์ ตั้งโต๊ะล่า 5หม่ืนรายช่ือร่วมแก้รัฐธรรมนูญปี60ชี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่
ถูกต้องตั้งแต่ที่มา เชื่อหลังชุมนุมใหญ่ 19 ก.ย. 2563 ประเทศไทยจะดีขึ้น 
        เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 13 กันยายน2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ ได้มีชาวเชียงใหม่ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่ม I-Law เครือข่ายภาคประชาชน ที่มีการเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ตั้งโต๊ะลงรายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้กับประชาชนที่สนใจและมีแนวคิดอยากให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยบรรยากาศมีประชาชนทยอยมาลงชื่อแต่ยังไม่มากนัก 

นายสามารถ ขวัญชัย ผู้ประสานกับกลุ่ม i-Law และ ประชาชนชาวเชียงใหม่ผู้รักประชาธิปไตย กล่าวว่า ทีม่า
ตั้งโต๊ะในวันนี้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อย่างที่ทราบกันดีที่มาที่ไปไม่ถูกต้อง จึงอยากจะให้มีการแก้ไข ทั้งเรื่อง
ที่มีการเอื้อเผด็จการ และความไม่เป็นธรรมหลายๆอย่าง 

ส้าหรับเป้าหมายของกลุ่ม I-Law อยู่ที่ 50,000 รายชื่อ ในการลงชื่อทั่วประเทศ แต่ปัญหาขณะนี้คือประชาชน
ส่วนใหญ่ยังกลัวที่จะออกมาลงชื่อเพราะการลงชื่อตามระเบียบในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องใช้ส้าเนาบัตร
ประชาชน ตรงนี้ท้าให้ประชาชนหลายๆคน ไม่กล้าที่จะมาลงรายชื่อ     

 “ส้าหรับการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ เชื่อว่าจะเป็นการชุมนุมที่จะท้าให้ประเทศไทยมี
อนาคตที่ดีขึ้น เพราะขณะนี้การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่กลายเป็นก้าลังหลักส้าคัญ เมื่อก่อนเคยห่วงว่าเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ จะหลงแสงสีเสียงจนไม่สนใจบ้านเมือง แต่จากการเคลื่อนไหวทีผ่่านมาถือว่าเด็กรุ่นใหม่ เขามีความสนใจในอนาคต
ของพวกเขามาก” นายสามารถ กล่าว 
อ้างอิง  :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443223?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/443223?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443223?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.36 น. 

"สิระ" จัดหนัก"อัศวิน"ไล่พ้นผู้ว่าฯ กทม. 
“สิระ”ตะเพิด“อัศวิน”พ้นผู้ว่าฯ กทม.หลังไม่ใส่ใจม็อบปลดแอกสองล้อไม่มีห้องน้ าให้ใช้ เชื่อเพราะได้ต าแหน่ง
จาก ม.44 เลยไม่แคร์ ปชช. วอน“บิ๊กตู”่เร่งเลือกตั้งหาผู้ว่าฯคนใหม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การกฎหมาย  การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไป
ศาลาว่าการ กทม. เพ่ือรับหนังสือจากชาวปลดแอกสองล้อให้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522 ที่ล้าสมัยให้ใช้ได้
ทันยุคปัจจุบัน โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมกว่า 500 คน ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมต่อพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุง เทพมหานคร  โดยสิ่ งที่ตนพบระหว่างที่ประชาชนจ้านวนมากไปใช้ พ้ืนที่ลาน  กทม.อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เนื่องจากได้มีการขอพ้ืนที่ในการชุมนุมมาก่อนหน้ากว่า 1 สัปดาห์แล้ว เจ้าหน้าที่ต้ารวจเขาก็มาดูแลความ
เรียบร้อย แต่ กทม.กลับไม่มีห้องน้้าหรือรถสุขา อ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแม้แต่ห้องเดียว ตนจึงไม่เข้าใจ
ว่า พล.ต.อ อัศวิน ยังมีต้าแหน่งเป็นผู้ว่าฯ กทม.อยู่หรือไม่  

นายสิระ กล่าวต่อว่า ประชาชนเขาออกมาเรียกร้องตามสิทธิของเขา พล.ต.อ.อัศวิน ถือเป็นเจ้าบ้านในพ้ืนที่
ดังกล่าว แต่เพราะเหตุใดจึงไม่มีความใส่ใจประชาชน หรือเพราะไม่ได้มาจากประชาชน แต่มาจากมาตรา 44 จึงไม่
จ้าเป็นต้องสนใจความเดือดร้อนของประชาชน 

“ผมขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ให้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่
โดยเร็ว เพราะผมเชื่อว่า คนที่เข้ามาท้าหน้าที่ได้เพราะเสียงของประชาชน จะตั้งใจท้างานและรับใช้ประชาชนมากกว่า
คนที่มาจากการแต่งตั้งอย่างแน่นอน” นายสิระ กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/795211 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/795211
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14 กันยายน 2563 10:44 am 

“สิระ” จี้ปลด พล.ต.อ.อัศวิน 

 
 

กรุงเทพฯ 14 ก.ย.- “สิระ” จี้ปลด “พล.ต.อ.อัศวิน” พ้นผู้ว่าฯ กทม. หลังไม่ใส่ใจม็อบปลดแอกสองล้อ ไม่จัดรถ
สุขา ไม่ให้ใช้ห้องน้ า ระบุได้ต าแหน่งจาก ม.44 เลยไม่แคร์ ประชาชน วอนนายกฯ เร่งเลือกตั้งผู้ว่าฯ คนใหม่ 
 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า วานนี้  (13 ก.ย.) ตนในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯได้เดินทางไปศาลาว่าการ กทม.เพื่อรับหนังสือจากชาวปลดแอกสองล้อให้แก้ไขปรับปรุง
พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522 ที่ล้าสมัยให้ใช้ได้ทันยุคปัจจุบัน โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมกว่า 500 คนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม
ต่อ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสิ่งที่ตนพบระหว่างที่ประชาชนจ้านวนมากไปใช้พ้ืนที่
ลาน กทม.อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการขอพ้ืนที่ในการชุมนุมมาก่อนหน้ากว่า 1 สัปดาห์แล้ว เจ้าหน้าที่
ต้ารวจเขาก็มาดูแลความเรียบร้อย แต่ กทม.กลับไม่มีห้องน้้าหรือรถสุขา อ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแม้แต่ห้อง
เดียว ตนจึงไม่เข้าใจว่า พล.ต.อ อัศวิน ยังมีต้าแหน่งเป็นผู้ว่า กทม.อยู่หรือไม่ 
นายสิระ กล่าวว่า ประชาชนออกมาเรียกร้องตามสิทธิของเขา พล.ต.อ อัศวิน ถือเป็นเจ้าบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่เพราะ
เหตุใดจึงไม่มีความใส่ใจประชาชน หรือเพราะท่านไม่ได้มาจากประชาชน แต่มาจาก มาตรา 44 จึงไม่จ้าเป็นต้องสนใจ
ความเดือดร้อนของประชาชน 

“ผมขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ให้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ คนใหม่โดยเร็ว 
เพราะผมเชื่อว่า คนที่เข้ามาท้าหน้าที่ได้เพราะเสียงของประชาชน จะตั้งใจท้างานและรับใช้ประชาชนมากกว่าคนที่มา
จากการแต่งตั้งอย่างแน่นอน” นายสิระ กล่าว.-ส้านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-537227 
 

 
 

 

https://tna.mcot.net/latest-news-537227
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วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 12:02 น. 

บทน าวนัจันทร์ที ่14 กันยายน 2563 : รีบเลือกท้องถ่ิน 

 
 

การระงับเลือกตั้งท้องถิ่นเอาไว้อย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาของรัฐบาล คสช. มาจนปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ ภาษี รัฐมนตรีมหาดไทยในรัฐบาลประกาศว่า กกต.ไม่พร้อมเลือกตั้ง เพราะมี
ปัญหางบประมาณ ร้อนถึง กกต. ออกมาตอบโต้ว่า พร้อมทั้งระบบงานและงบประมาณ มานานแล้ว รัฐบาลนั่นเองที่ไม่
พร้อม เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะจัดเลือกตั้งบางสนามให้ได้ภายในปีนี้ แต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะเป็นจริง 
และเล่าลือกันว่ารัฐบาลเกรงว่าจะเป็นโอกาสของบางพรรค ที่มีคะแนนนิยมเหนือกว่ารัฐบาล 

นายช้านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ชี้ว่า การที่ กกต.ระบุว่าพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุก
ประเภท ถือเป็นการบีบ ครม.กลายๆ เพราะคนที่ไม่เข้าใจจะโทษ ครม.กับ กกต. ตอนนี้ กกต.ออกมาบอกว่าพร้อมจัด
เลือกตั้งแล้ว จึงมาโทษ กกต.ไม่ได้ ที่ผ่านมา รมว.มหาดไทยก็โทษ กกต.ประจ้า ตนมองว่าเป็นการออกมากดดันรัฐบาล
อย่างชัดเจน และได้ทราบข้อมูลมาว่า อาจจะมีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ประเภท อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 
ดังนั้น เมื่อนับถอยหลังไป 60 วัน ที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองยุติการปฏิบัติหน้าที่ ครม.จะต้องมีมติให้มีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่ง อย่างช้าที่สุดในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 หากไม่มีการยุบสภา หรือการรัฐประหารเกิดขึ้น
เสียก่อน หากช้าไปกว่านี้ หรือหลัง 31 ธันวาคม 2563 ก็จะยุ่ง ต้องมาแบ่งเขตจ้านวนประชากรใหม่ ซึ่งอาจจะต้องใช้
เวลาเพิ่มอีกประมาณครึ่งป ี

นายช้านาญชี้ว่า เมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก่อนหน้านั้น รัฐบาลตั้งใจจะจัดเลือกตั้ง
ท้องถิ่นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ในครั้งนี้ หากรัฐบาลยื้อเลือกตั้งไปอีก แทนที่จะเป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาล ก็อาจจะแย่
ลงก็ได้ ขณะนี้คณะก้าวหน้าก็มีความพร้อมในสนามท้องถิ่น รอแค่สัญญาณจากรัฐบาลเท่านั้น นั่นคือส่วนหนึ่งของ
ความเห็นจากพรรคหรือกลุ่มที่พร้อมจะลงแข่งขัน แต่ปัญหาคือรัฐบาลยังไม่พร้อม สิ่งส้าคัญคือ การเลือกตั้งท้องถิ่น จะ
ท้าให้เกิดการปกครองตนเอง แก้ัปัญหาตนเอง ซึ่งรัฐบาลส่วนกลางอาจเข้า ไม่ถึงปัญหา การพัฒนาการขับเคลื่อน
แก้ปัญหาต่างๆ จึงขาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการท้างานตามกฎกติกาไม่ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2345536 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2345536
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97.jpg
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13 กันยายน 2563 - 15:15 น. 

มองข้ามช็อต หลังม็อบปลดแอก อวสาน 'เพื่อไทย' 

 
 
"เพื่อไทย-ก้าวไกล" มีทั้งรักทั้งชัง เพราะชิงฐานเสียงกลุ่มเดียวกัน จึงเปิดเกมหักเหลี่ยมเฉือนคม 

เกมแก้รัฐธรรมนูญในสภาฯ ท าไปท ามา กลายเป็นเกมชิงไหวชิงพริบ ของพรรคเพื่อไทย กับพรรคก้าวไกล 

ยกแรก พรรคก้าวไกล ชิงเสนอปิดสวิตช์ ส.ว. แต่พรรคเพื่อไทยไม่หนุน โดนแฟนคลับยุวชนส้ม โจมตีเพื่อแม้วปั่นป่วน 

ยกสอง มี ส.ส.รัฐบาลมาหนุนพรรคก้าวไกล ปิดสวิตช์ ส.ว. แต่ไม่ทันข้ามคืน เสียง ส.ส.รัฐบาลหาย แผนก้าวไกลจบเห่ 

 ยกสาม พรรคเพ่ือไทยขยับใหม่ ขอปิดสวิตช์ ส.ว.ด้วย พรรคก้าวไกลกระโดดมาหนุน 
นักวิเคราะห์ข่าวมองว่า พรรคเพื่อไทย กับพรรคก้าวไกล อยู่ในปีกประชาธิปไตยก็จริง แต่ด้านหนึ่งก็คือ คู่ต่อสู้ที่

ส้าคัญในสนามเลือกตั้ง ดังนั้น ทุกเกมทุกจังหวะก้าว ต้องได้แต้ม 
เด็กไม่เอาเพื่อไทย 

 “ใบตองแห้ง” คอลัมนิสต์และนักจัดรายการวิเคราะห์ข่าวช่องวอยซ์ ทีวี ได้ประเมินพรรคเพ่ือไทย กับพรรค
ก้าวไกล ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวอย่างน่าสนใจ 
   “ท้าไม ไม่จบเรื่องเพ่ือไทยกับก้าวไกล ควรจะไปประเด็นอ่ืนได้แล้ว เพราะมันจะมีเรื่องระหว่าง 2 พรรค 2 ติ่ง
อยู่ตลอด ไม่จบจริงหรอก ต่อให้บอกว่ายอมรับเสียเถอะ 2 พรรคเป็นคู่แข่งกันให้ท้าใจ 
  ก็จะต้องมีการช่วงชิงทางการเมือง แย่งฐานเสียง ที่ไม่ใช่แค่แข่งกันน้าเสนอประเด็น วาระ นโยบาย แต่จะมีเกม
การเมืองข้างหลังด้วย”       

สถานการณ์วันนี้ พรรคเพ่ือไทย กับทักษิณ ชินวัตร คล้ายจะห่างจากกันบ้างแล้ว “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์” ประธานยุทธศาสตร์พรรค ได้แสดงออกถึงการเป็น “เพื่อไทย” ที่ไม่มีทักษิณ 
        “ใบตองแห้ง” ส่องลึกเข้าไปในพรรคเพื่อไทย และวิจารณ์แบบไม่เกรงใจกัน “พูดก็พูดเถอะว่า เพ่ือไทยไม่มีขุนพล
อีกแล้ว จาตุรนต์ ชัชชาติ ไม่กลับเข้าพรรค ภูมิธรรมก็ถอยห่าง เหลือรุ่นอาจารย์โภคิน อาจารย์ชูศักดิ์ ความเข้มแข็งของ
เพ่ือไทยไม่ได้อยู่ที่พรรคหรือ ส.ส. 
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       แต่อยู่ที่มวลชนเสื้อแดง ซึ่งวันนี้แม้เสื้อแดงแก่นแท้ยังเหนียวแน่น  แต่มวลชนที่กว้างออกไป ก็ถูกพลังประชารัฐ
งาบไปทุกวัน” 
  จะว่าไปแล้ว “คุณหญิงสุดารัตน์” และทีมงาน ส.ส.สายตรงบ้านวังทองหลาง พยายามเข้าไปคลุกคลีกับกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก และให้การสนับสนุนอยู่ในบางเรื่อง 

แต่ในมุมมองของ “ใบตองแห้ง” เชื่อว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือพลังอนาคตใหม่ เลือกพรรคก้าวไกล และไม่เอา
พรรคเพื่อไทย 

 “ว่าที่จริง โดยฐานที่มีอยู่ เพ่ือไทยพอจะปรับตัวเป็นทัพใหญ่ทัพหนุนได้ แต่ยอมรับเถอะว่าไม่สามารถรับบทน้า
อีกแล้ว มันหมดยุคเพ่ือไทยน้า เป็นได้แค่ทัพหลัง โดยไม่ใช่เรื่องของก้าวหน้าก้าวไกลอะไรทั้งสิ้น แต่โลกมันเปลียนไปแล้ว 
คนรุ่นใหม่ไปไกลแล้ว” 

 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/scoop/443205?utm_source=homepage&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%
E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/443205?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/scoop/443205?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://www.komchadluek.net/news/scoop/443205?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
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14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

   'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง! 
  

 
 

        "ชีสเค้ก" เป็นพิษซะแล้วม้ัยล่ะ...เพนกวิน! 
ผสส้ารวจเปียกๆ "ซูเปอร์โพล" "ร้อยละ ๘๕.๑ เชื่อม็อบต่างๆ มีขบวนการนักการเมืองและต่างชาติหนุนอยู่

เบื้องหลัง ร้อยละ ๑๔.๙  เชื่อว่าไม่มี ที่น่าห่วงคือ ภาพลักษณ์เพนกวิน ที่เคยนั่งทาน ชีสเค้ก กับเจ้าหน้าที่รัฐของต่างชาติ 
๘๕.๒ ระบุสร้างความเสื่อมเสียต่อตัวเองและประเทศชาติ ร้อยละ ๑๔.๘ ว่าไม่เสื่อมเสีย  นอกจากนี้ ร้อยละ ๖๓.๑ ระบุ 
ภาพลักษณ์เพนกวิน ไมค์ ระยอง ท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 

ท างานให้ใครบางคนฝ่ายการเมืองเบื้องหลัง หรือท างานให้ต่างชาติผู้หนุนเบื้องหลัง ร้อยละ ๓๖.๙  ระบุท าเพ่ือ
ผลประโยชน์ชาติ  ที่น่าพิจารณาคือ ร้อยละ ๗๕.๑ เชื่อว่ามีขบวนการต่างชาติจริง จ้องท าลายเสาหลักประเทศไทยให้
อ่อนแอ สั่นคลอน ไร้ระเบียบ จลาจล ควบคุมไม่ได้ 

เพ่ืออ้าง เข้ามาจัดระเบียบใหม่....... หวังกอบโกยผลประโยชน์จากไทย โดยมีนักการเมืองไทยและแกนน าม็อบ
ร่วมมือกับต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ ๒๔.๙ ไม่เชื่อว่าม”ี 
 บอกแล้วมั้ยล่ะ...... ขนมครกของเราพร่องมันเนย ดีต่อใจและสุขภาพ ก็ท้าเป็นหมูลืมร้า ดัดจริตไปกินชีสเค้กต่างชาติ -
ต่างภาษา เมื่อเป็นหมูลืมร้าขม้้านม-เนย หลงใหลถึงขั้นติดแฮชแท็ก #ชีสเค้กอร่อยมาก แบบนี้ ชาวบ้านเขาเลยบอก 
"เสียชาติหมู-ชาติหมา" หมดราคาหน้าเขียงสามสัสไปเลย! 

พูดถึงโพล นึกถึงการเสวนาเรื่อง "รักษ์ปฐพี คืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน" ที่กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตร
ฯ จัดเมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๓ "รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์" ประธาน กมธ.แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้้า
วุฒิสภา ร่วมวงด้วย 

ประเด็นน้้า..มี แต่ปล่อยให้แล้งซ้้าซาก.......ดร.สังศิต ใช้ข้อมูล "ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน" และผล "นิด้าโพล" 
ประกอบความเห็นเป็นทางแก้ไว้ ตรงหน้าแงดีมาก 

"มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.๖๓ ของ 'ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน' พบว่า มีมูลค่าความ
เสียหาย ประมาณ ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท ค าถามคือ เราจะเก็บ (น้ า) อย่างไร?  หลักคิดใหม่ของเรา ไม่ต้องเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่ใช้เงินน้อย สร้างได้เร็ว เบ็ดเสร็จ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน, สิ่งแวดล้อม, สภาพธรรมชาติดั้งเดิม 
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ไทยมีลุ่มน้ าทั้งประเทศ ๒๒ ลุ่มน้ า จะเก็บได้ด้วย 'ฝายแกนซอยซีเมนต์ ' หรือเรียกว่า 'ฝายดิน' ก็ได้ เพ่ือให้
แผ่นดินชุ่มน้ าทุกภาค เราต้องสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ ทุกลุ่มน้ าครอบคลุมใน ๒๒ ลุ่มน้ า  (จาก ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก) ความ
ยาวล าน้ าหลัก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กม.เศษ 

การแก้รัฐธรรมนูญที่ก าลังถกเถียงกันขณะนี้...... ต้องใช้งบประมาณถึง ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมองว่าไม่ช่วย
ชาวบ้านเลย 'นิด้าโพล' ส ารวจความเห็นชาวบ้าน เชื่อว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วไม่ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น การเมืองเหมือนเดิม 
แก้รัฐธรรมนูญจะสูญเสียเงินโดยชาวบ้านไม่ได้อะไร นอกจากสนองความต้องการนักการเมืองบางกลุ่มเท่านั้น  แต่ถ้าน า
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ที่จะใช้แก้รัฐธรรมนูญ สามารถสร้างแหล่งน้ าในล าน้ าหลักได้ ๗๕,๐๐๐ แห่ง ได้ ๒๒ 
ลุ่มน้ าทั่วประเทศ ประชาชนไม่ต่ ากว่า ๖ ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์ตลอดชีวิต” 

ครับ....เนี่ย เรื่องน้้า คือ "เรื่องอนาคตชาติ" เป็นเรื่องเร่งด่วนและจ้าเป็นมาก และมากๆๆๆๆๆๆ!  ในความที่ไทย
เป็นชาติเกษตร น้้าคือ "ชีวิต" ทุกคนรู้อยู่ ประสบอยู่กับตัวเอง ทั้งโคตรเหง้า วงศ์วานว่านเครือแต่ละคน ซึ้งว่าขาดน้้า
เท่ากับขาดใจ แต่รัฐสภา ในซีก ส.ส.ที่พูดติดปากว่า "ผม...ตัวแทนประชาชน ประชาชนเลือกผมมา"  มีหน้าไหน, พรรค
ไหน เป็นตัวตั้ง-ตัวตี เสนอให้เรื่องน้้าเป็น "เรื่องเร่งด่วน" ของชาติ ที่ต้องผลักดันให้ "มีแผน-มีงบ" เป็นโครงการเร่งด่วน 
เห็นผลทันทีภายใน ๒-๓ ปี 

โดยบริหารน้้าและจัดท้าแหล่งน้้า ให้ชาวบ้าน, เกษตรกร มีกิน-มีใช้-มีเพ่ือการเกษตร โดยไม่ขาดแคลนบ้าง?  ไม่
มีเลย! วันๆ มีแต่ สุมหัวแก้รัฐธรรมนูญ ร้องหาประชาธิปไตยส้นมือ-ส้นตีนอะไรของมันก็ไม่รู้ แก้เพ่ือใคร แก้แล้วใครได้? 
ชาวบ้านได้ ชาวบ้านมีน้้าท้าไร่-ท้านาถาวร หรือพวกอาชีพเลือกตั้งได้เข้าไปกินเมืองถนัดๆ?  ก็ดูประเด็นที่เขาตั้งญัตติจะ
ใช้เวทีสภาเบิกบายศรีแก้กันซี ไม่มีเรื่องเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านเลยซักมาตรา แม้เรื่องการศึกษา-วิจัย ที่หลอกเด็ก
ออกมาเย้วๆ ก็ไม่มี  มีแต่เรื่องเลือกตั้งให้พวกกูโกงง่ายๆ เข้าสู่อ้านาจง่ายๆ หนีโทษคุกง่ายๆ ได้สิทธิและอ้านาจ
มากๆ  คดีโกงไม่มีอายุความโละทิ้งไปง่ายๆ 

แก้มาตรา ๒๕๖ เปิดประตูชั้นแรกให้ตั้ง ส.ส.ร.ก่อน ตั้งได้แล้ว ไม่มีหรอก ที่มันจะไม่แตะหมวด ๑ หมวด ๒ 
เหมือนแทรกเข้าไปได้ทั้งตัวแล้ว ที่จะไม่ตะบันแหลกทุกหมวด-ทุกมาตรา "เขียนใหม่" ทั้งฉบับ นั่น..มีหรือหมาไม่กินขี้? 
นิรโทษกรรม "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" และพวกหนีคดีที่ไปอยู่นอกประเทศ เชื่อน้้าหน้าพวกนี้ได้หรือว่า จะไม่ใช้ลีลาหมกเม็ด
ไว้ในรัฐธรรมนูญที่เขียนกันใหม่? เอาเข้าจริง ถ้าตั้ง ส.ส.ร.เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างที่ขมีขมันกันตอนนี้ ที่ว่าต้องใช้
เงิน ๑๕,๐๐๐  ล้านบาท นั้น 

ได้แค่เสากับหลังคา.... ยังฝาบ้าน การตบแต่งภายนอก-ภายใน กว่าจะเสร็จ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ยังไม่พอด้วย
ซ้้า! แค่ท้าประชามติ อย่างน้อย ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔,๐๐๐ ล้าน ก็ปาเข้าไปร่วมหมื่นล้านแล้ว ที่ฝ่ายค้านเสนอแก้เข้าไปใหม่
อีก ๔ ญัตติ และเห็นเพ่ือไทยจะยื่นอีก เมื่อญัตติที่ยื่นแก้ เข้าเงื่อนไขต้องท้า ก็ต้องแยกท้าประชามติอีกแล้วจะฉิบหาย
งบประมาณเพ่ือลากสากกะเบือให้พวกนี้อีกเท่าไหร่?           

ตั้ง ส.ส.ร. ๒๐๐ คนหรือกว่า ๒๐๐ กว่าจะร่างเสร็จ ตีซะ ๒ ปี เฉพาะเงินเดือน วางไว้เลย ๒,๐๐๐  ล้านบาท
ขั้นต้น อย่างนี้ ชาวบ้านต้องช่วยกันคิด ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้รัฐธรรมนูญ ๑ ฉบับ เพื่อ ส.ส.  ๕๐๐ คน ปี-สอง
ปี เลือกตั้งแล้วไม่สมเจตนา มันก็จะหาเรื่องแก้-ฉีกอีก ก็ต้องใช้งบอีก หมื่น-สองหมื่นล้าน สนองตณัหา ส.ส. 

ในทางกลับกัน...... มองในมุม ดร.สังศิตบอก เอา ๑๕,๐๐๐ ล้าน ไปสร้างแหล่งน้้า ได้แหล่งน้้าในล้าน้้าหลัก 
๗๕,๐๐๐  แห่ง ได้ ๒๒ ลุ่มน้้าทั่วประเทศ ประชาชนไม่ต่้ากว่า ๖ ล้านครัวเรือน ได้ประโยชน์ตลอดชีวิต  
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เนี่ย แบบนี้ ชาวบ้านจะเอาแบบไหน ก็ตรองกันดู เป็นเรื่องไม่ซับซ้อนอะไร ในเมื่อพวกนักการเมือง เอะอะอ้าง
เพ่ือประชาชน เรื่องน้้านี่แหละที่ประชาชนต้องการ โดยเฉพาะอีสาน เร่งด่วนทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว  และอย่านึก
นะว่า ฉีกเก่า-เขียนใหม่เสร็จปุ๊บ จะได้ใช้เลือกตั้งปั๊บ ยังหรอก ยังต้องใช้เวลาและเงินอีกก้อนใหญ่ เพ่ือเขียนกฎหมายลูก 
๑๐ ฉบับ และต้อง ๔ ฉบับเพ่ือเลือกตั้งเสร็จก่อน จึงจะเลือกตั้งกันได้ 

สรุปแล้ว แก้รัฐธรรมนูญ โดยตั้ง ส.ส.ร. "ผลาญงบ-ผลาญชาติ" โดยประเทศชาติ-ประชาชนไม่ได้อะไรเลยแต่
ต้องจ่ายทุกบาท-ทุกสลึงให้พวก ส.ส.! จะแก้ ก็ ส.ส.-ส.ว.นั่นแหละ แก้กันเองเป็นรายมาตราที่เห็นจ้าเป็นต้องแก้ในระบบ
รัฐสภา ต้องให้เปลือง หมื่น-สองหมื่นล้าน ตั้ง ส.ส.ร.เขียนทั้งฉบับท้าไม? เขียนแล้ว ท้าประชามติวันไหน ประชาชนคว่้า
วันนั้น ก็จะเสียเปล่า ทั้งเป็นเหตุให้ทะเลาะระดับชาติกันอีก 

ดูนี่ซี... ส.ส-ส.ว.วันนี้ รวม ๗๕๐ คน ส.ส.และ ส.ว.แต่ละคน มีบริวารกินเงินเดือนอีกคนละ ๘ คน แยกเป็น
ผู้เชี่ยวชาญประจ้าตัวคนละ ๑  คน ๒๔,๐๐๐ บาท/เดือน ผู้ช้านาญการอีกคนละ ๒ คน เงินเดือน ๑๕,๐๐๐/คน แล้วยัง
มี "ผู้ช่วยด้าเนินการ" อีกคนละ ๕ คน  เงินเดือน ๑๕,๐๐๐/คน รวมเงินเดือนในส่วน ส.ส. ส.ว. แต่ละคน ตกเดือนละ 
๒๔๒,๕๖๐ บาท/คน ๗๕๐ คน หนึ่งเดือนเท่ากับ ๑๘๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท เท่ากับ ๑ ปี ต้องเอาภาษีประชาชนไปจ่าย
เงินเดือนให้เฉพาะ ส.ส.-ส.ว. ๒,๑๘๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

ยังไม่นับสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้กัน เช่น ประชุม กมธ., อนุ กมธ.สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ ๑,๕๐๐ 
บาท แต่ละคนเป็นได้คนละ ๒ คณะ เบิกค่ารถไฟ, รถยนต์, เครื่องบินได้ มีสวัสดิการรักษาพยาบาล, มีกองทุนสงเคราะห์
อดีต ส.ส.-ส.ว., มีเครื่องคอมพ์แบบพกพาให้ และ ฯลฯ 

เนี่ย..กินภาษีชาวบ้านปีละร่วม ๓ พันล้าน ท้างานกันหน่อยเป็นไง จะแก้ตรงไหน ส.ส.-ส.ว.ก็แก้ในรัฐสภานี่
แหละ ต้องไปตั้ง ส.ส.ร.ผลาญเงินท้าไม? เห็นแหกปากชาวบ้านก้าลังยากจน ไม่ให้ซื้อเรือด้าน้้า แล้วนี่จะตั้ง ส.ส.ร.เขียน
รัฐธรรมนูญโดยไม่จ้าเป็น ใช้เงินไม่หนี ๒ หมื่นล้าน ในกระบาลมีหัวคิดกันบ้างมั้ย คิดกันบ้างสิ...คิด! 

ไอ้พวกนักการเมือง....... วันๆ ไม่ยุเด็กล่มบ้าน-ล่มสถาบัน ก็คิดแต่จะแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือตัวเอง เอะอะ อ้างเพ่ือ
ประชาชน ก็พวกกูนี่แหละประชาชน อย่ามาสะแอ๋งอ้าง 
            มึงเขียน พวกกูจะล้ม แล้วคอยดู! 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77340 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/77340
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14 กันยายน 2563 00:10 น.    

ธนาธร-ปิยบุตร กอดคอกันเรียกแขก ! 

 
 

การชุมนุมใหญ่ หรือม็อบเบิ้มๆ ตามท่ีแกนน้ากลุ่มประชาชนปลดแอก ประกาศเชิญชวนระดมมวลชนให้ไปร่วม
แสดงพลังต่อต้านรัฐประหาร ต่อต้านรัฐบาลของ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม โดยกลุ่มเยาวชน นักศึกษา ยังยืนยันใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 19 กันยายน 
นี้ โดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

แม้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะสั่งห้ามไม่ใช้สถานที่ก็ตาม แต่งานนี้ แกนน้าม็อบลั่นวาจาเอาไว้
แล้วว่า ถ้าล็อกประตู ก็จะตัดโซ่ เพ่ือบุกฝ่าเข้าไป ! 

นอกจากนี้ แกนน้าม็อบอย่าง "ทนายอานนท์" อานนท์ น้าภา ยังได้ให้ความเชื่อมั่นว่าการชุมนุมใหญ่ 19 กันยา 
นี้ ทุกพ้ืนที่ จะมีแต่ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือท้องสนามหลวง  หากรัฐ
ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกสถานที่ก็ปลอดภัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบนถนนราชด้าเนินหรือท้องสนามหลวง 
หากจะมีความไม่ปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราใช้ถ้อยค้ารุนแรงหรือตั้งใจยั่วยุ หรือมีการส่งคนมาก่อกวน ซึ่งมั่นใจว่าต้ารวจก็ไม่
อยากให้เกิดความวุ่นวาย 

เมื่อเป้าหมายการชุมนุมแสดงพลังครั้งนี้ไม่ธรรมดา จึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบว่า ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จึง
เต็มไปด้วยการ เรียกแขก เชิญชวน ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาร่วมเคลื่อนไหวจากทั้งแกนน้าเยาวชนปลดแอก 
นอกสภาฯไปจนถึง แกนน้าคณะก้าวหน้า และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้ความช่วยเหลือใช้ต้าแหน่ง ส.ส.
ประกันตัวให้กับแกนน้าม็อบไปแล้วด้วยกันหลายราย 

แต่ที่น่าสนใจและก้าลังกลายเป็น จุดโฟกัส ส้าคัญอยู่ที่การจับจ้องไปยัง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ปิยบุตร แสง
กนกกุล แกนน้าคณะก้าวหน้า ที่ประกาศล่าสุดว่า หากในวันชุมนุม19กันยานี้ กองทัพท้าการรัฐประหารจะออกไป
ต่อต้านให้ถึงท่ีสุด ! 

"หากมีการท้ารัฐประหารเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ ผมยืนยันกับประชาชนว่า ผมและนายธนาธร จะออกไปต่อต้านการ
รัฐประหารครั้งนี้อย่างถึงท่ีสุดแน่นอน" 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200913/840704eee5b36d5a972126f98c23783b316f98dfe081c07dfdf7993fae6dcbc9.jpg?itok=DzOD705v
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การออกมาสู่ ที่แจ้ง ของทั้งธนาธรและปิยบุตร หากเกิดรัฐประหารขึ้นจริง ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นเรื่อง
ของวันข้างหน้า แต่การออกมาปลุกเร้าระดมมวลชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ ย่อมคาดหวังว่าการชุมนุมในวันที่ 19กันยา
นี้ จะท้าให้ม็อบ จุดติด แต่ขณะเดียวกัน ปิยบุตร กลับขมวดท้ายเอาไว้ว่า จะไม่มีการขึ้นเวที ไม่มีการปราศรัย แต่จะยก
ให้เป็นภารกิจของ เยาวชน 

ในการชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.นี้ ผมไม่ได้จะออกไปประกาศเป็นแกนน้าม็อบแต่อย่างใด แต่ยืนยันว่าจะไปร่วม
ชุมนุม แต่ไม่ข้ึนปราศรัยเพราะให้เป็นภารกิจของน้องๆ 

หมายความว่า ลึกๆแล้วเขาเองก็รู้ว่าโอกาสที่จะเกิดรัฐประหาร เหมือนกับการชุมนุมขับไล่รัฐบาลในอดีตที่ ผ่าน
มานั้นยังเกิดขึ้นได้ยาก เพราะหนึ่ง สถานการณ์ยังไม่สุกงอม มากพอ และสอง คือการที่รัฐบาลและกองทัพเอง มี 
ทางเลือก อ่ืนๆ ที่จะงัดขึ้นมาใช้ โดยที่ไม่จ้าเป็นต้องยกระดับกระชับพื้นที่ด้วยการรัฐประหารแต่อย่างใด ! 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182031 
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วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

แก้รัฐธรรมนูญ จะปลดชนวนม็อบได้จริงหรือ? 
 

 
 

หนึ่งในเหตุผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญในขณะนี้ คือ จะช่วยปลดชนวนการเคลื่อนไหวนอก
สภา ให้ยุติลง หรือบรรเทาลง ลดเงื่อนไขความวุ่นวายในบ้านเมือง น่าคิดว่า จริงหรือไม่? แล้วมันคุ้มหรือไม่ กับต้นทุนที่
จะต้องจ่าย กับสิ่งที่จะได้มา? 

1. ถามว่า รัฐธรรมนูญแก้ไขได้หรือไม่? 
แน่นอนว่า สามารถแก้ไขได ้
ถ้าแก้ไม่ได้เลย คงจะไม่มีช่องทางไว้ในรัฐธรรมนูญว่า หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องกระท้าอย่างไร 
ดังนั้น ที่ควรต้องพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมา คือ ควรแก้หรือไม่? แก้อย่างไร? แก้ประเด็นใด? เพราะอะไร? 

สมเหตุ สมผลหรื อ ไม่ ? ถ้ าแก้ แล้ วกลั บ ไป เป็ นรั ฐ ธ รรมนูญในอดี ต  แล้ วปัญหาแบบเดี ยวกับ ในอดี ตจะ 
ไม่กลับมาอีกหรือ? 

2. การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก-กลุ่มเพนกวินที่นัด 19 ก.ย. ประกาศข้อเรียกร้องชัดเจนว่า ไปไกล และ
มากกว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมาก 

ทั้งเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ การโจมตีอย่างรุนแรงโดยปราศจากพยานหลักฐาน 
การเรียกร้องให้เผด็จการออกไป ให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภา คืนอ้านาจให้ประชาชน 
การให้หยุดคุกคามประชาชน โดยผูกโยงการหายตัวไปในต่างประเทศของนักกิจกรรมบางคน น้าไปโจมตีสถาบัน

อย่างไม่เป็นธรรม โดยปราศจากหลักฐานที่น่าเชื่อใดๆ ทั้งสิ้น ฯลฯ 
ถามจริงๆ ว่า ต่อให้แก้รัฐธรรมนูญแล้ว หากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังท้าหน้าที่บริหารประเทศต่อไป ฝ่ายผู้ชุมนุม

จะยุติการเคลื่อนไหวอย่างนั้นหรือ? 
ถ้าไม่ ก็ตัดข้อสนับสนุนการแก้ไขท่ีอ้างว่า เพ่ือ 
3. สว. ค้านูณ สิทธิสมาน ค้านวณว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบยกร่างใหม่ทั้งฉบับโดย ส.ส.ร.นั้น อย่างน้อยจะ 

ต้องผ่านการลงประชามติ 2 ครั้ง และต้องมีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรง 1 ครั้ง และถ้ารวมกับข้อเสนอว่าเมื่อมี
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รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วให้มีการยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งสส.ตามกติกาใหม่ก็จะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้นประมาณ 
15,000 ล้านบาท 

แต่ถ้านับเฉพาะกระบวนการจัดท้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้น ก็จะเหลือ 11,000 ล้านบาท 
ไม่นับค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ร. 200 คน และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับฟังความ

คิดเห็นประชาชนทุกจังหวัดและเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญอย่างทั่วถึง นั่นเป็นเงินที่จะต้องใช้ภายใน 18 เดือน ในช่วง
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

4. ล่าสุด รัฐบาลชี้แจงว่า เฉพาะการท้าประชามติ ก็ครั้งละประมาณ 5,000 ล้านบาท 
พูดง่ายๆ ว่า ถ้ายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมต่อไปพลางๆ จนกว่าจะหมดวาระตามบทเฉพาะกาลที่ผ่านประชามติกว่า 

15 ล้านเสียง แล้วเอาเงิน15,000 ล้านบาทนี้ไปจ่ายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอีกรอบ ก็จะมีคน 1 
ล้านคน ได้รับการช่วยเหลือคนละ 15,000 บาท 

หรือถ้าเอาไปจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษา คนละ 5,000 บาท ก็จะได้ถึง 3 ล้านคน 
หรือถ้าเอาไปช่วยโรงพยาบาลแบบโครงการก้าวคนละก้าวของพ่ีตูน 
ก็จะช่วยโรงพยาบาลได้มากกว่า 110 แห่ง 
5. กลุ่มไทยภักดี น้าโดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ออกโรงคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเวลานี้ โดยออก

แคมเปญว่า ถามประชาชนหรือยัง? โดยได้เปิดให้ลงชื่อร่วมแสดงการคัดค้าน มีผู้มาร่วมลงรายชื่อแสดงพลังจ้านวนนับ
แสนคน ขณะนี้ ยังไม่สามารถยืนยันจ้านวนที่แน่ชัด เพราะยังไม่ปิดลงชื่อ และปรากฏว่า มีคนเข้ามาป่วน ทางกลุ่มจึง
ต้องคัดรายชื่อป่วนทิ้งออกไปเสียก่อน 

แต่ที่แน่ๆ คือ ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคัก 
เหตุผลที่กลุ่มนี้คัดค้านการแก้รัฐธรรรมนูญ ได้แก่ 
“1. รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ 16.8 ล้านเสียง 
2.นักการเมืองอ้างว่า ประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนยังอดอยาก ขนาดเรือด้าน้้า ปีละ 3,000 ล้านบาท 7 ปี 

ยังไม่ให้ซื้อ แต่แก้รัฐธรรมนูญใช้เงิน 15,000 ล้านบาท ท่านถามประชาชนหรือยัง 
3.กรณีสว. ต้องยอมรับว่า ผ่านประชามติมา เพราะอย่างไร สว.ต้องเลือกพรรคที่รวบรวมเสียงข้างมากได้เป็นนายก 

ที่ส้าคัญอีกสามปีเศษ บทเฉพาะกาลจะหมดอายุ จะได้สว.จากกลุ่มอาชีพ ที่ปราศจากการครอบง้าจากพรรคการเมือง 
4.มีความเสี่ยงที่พรรคการเมืองบางพรรค จะอภิปรายไปถึงหมวดหนึ่ง เรื่องความเป็นรัฐเดี่ยวและหมวดสอง ที่

เกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูง และใช้เวทีสภาปลุกระดม 
5.การแก้ครั้งนี้มีแต่ประโยชน์ของนักการเมือง” 
6. อย่างไรก็ตาม ล่าสุด สว. ค้านูณ สิทธิสมาน ที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ยืนยันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ครั้งนี้ จะไม่สามารถท้าได้ หากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย เพราะจะต้องผ่านประชามติอย่างแน่นอน 
ระบุว่า การแก้รัฐธรรมนูญ ตั้งส.ส.ร. ค้าตอบอยู่ท่ีประชาชน 51.2 ล้านคน!ไม่ใช่แค่สส./สว. 750 คน 
“...เรื่องนี้ต้องไปถามประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติอยู่แล้ว และเพราะเหตุนี้แหละ ผมจึงตัดสินใจได้ไม่ยาก

นักว่าจะโหวตในวันที่ 24 กันยายนเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้มีการตั้งส.ส.ร. 
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ขออนุญาตย้้าข้อมูล ณ ที่นี้อีกครั้งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ทั้งฉบับ ไม่ได้จบลงที่ผลโหวตในรัฐสภา 

แต่มีกระบวนการบังคับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นอื่นได้ ต้องน้าไปถามให้ประชาชนตัดสินใจตอบโดยตรงผ่านการออก
เสียงประชามติก่อนว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้าค้าตอบออกมาเป็นว่าเห็นชอบด้วย การแก้รัฐธรรมนูญให้ตั้งส.ส.ร.จึง
จะมีผล ถ้าค้าตอบออกมาเป็นว่าไม่เห็นชอบด้วย ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะตกไป ไม่มีส.ส.ร. ไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ทั้งฉบับ 

โดยประชาชนที่จะตอบค้าถามนี้ก็ไม่ใช่แค่ 16.8 ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อ 4 ปีก่อนเท่านั้น 
แต่เป็นการถามประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ งทั้งหมดราว 51.2 ล้านคน (ตัวเลขโดยสังเขปจากการเลือกตั้งครั้ง
ล่าสุด 24 มีนาคม 2562) 

นี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลส้าคัญที่สุดที่ท้าให้ผมตัดสินใจว่าจะโหวตเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 ให้มีการตั้งส.ส.ร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้งที่ก็เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ไม่อาจหาเหตุผล
ใดมาตอบค้าถามได้จริงๆ ว่าเหตุใดจึงจะต้องไปโหวตคัดค้านตั้งแต่ต้นในรัฐสภาทั้งๆ ที่ค้าตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนทั้ง
ประเทศ 

ในเมื่อผมยอมรับผลการประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยเสียง 16.8 ล้านเสียง 
และน้าไปกล่าวอ้างเสมอมาว่าเป็นการตัดสินใจโดยตรงจากประชาชน เป็นความถูกต้องชอบธรรมที่จะ 
ล้มล้างกันง่ายๆ ไม่ได้ 

...ไม่เพียงแต่เท่านั้น ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการตั้งส.ส.ร.หากผ่านประชามติจากประชาชนแล้ว ยังจะต้องมี
การเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงทั่วประเทศอีก 150-200 คน และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วยังอาจจะต้องไปท้า
ประชามติอีกครั้งหนึ่ง 

สรุปรวมความได้ว่า แม้รัฐสภาจะลงมติเห็นชอบกับญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้งส.ส.ร. แต่จะได้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่หรือไม่ ต้องผ่านกระบวนการให้ประชาชน 51.2 ล้านคนมาลงคะแนนลับหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งอีกรวมแล้ว 
2-3 ครั้ง 

ไม่ได้จบที่ผลโหวตในรัฐสภาโดยสส./สว. 750 คนเท่านั้น 
ประชาชน 16.8 ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ 2560เมื่อ 4 ปีก่อนได้สิทธิตอบแน่นอน” 
7. สุดท้าย หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ด้าเนินการตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง 
และผ่านการรับฟังความเห็น และตัดสินใจร่วมกันของคนท้ังประเทศ 
มิใช่ด้าเนินการไปเพียงเพ่ือลดกระแสการชุมนุม หรือเพ่ือสนองผลประโยชน์ของนักการเมืองที่ต้องการแบ่งกันเป็น

รัฐบาล ต้องการกติกาที่คิดว่าพวกตนจะชนะ ได้เป็นรัฐบาลบ้าง 
ประชาชนในสังคม ก็พึงพิจารณากันด้วยเหตุด้วยผล โดยสันติ คิดถึงบ้านเมืองส่วนรวมเป็นส้าคัญกว่าการเอาชนะ

คะคานกัน 
ส่วนจะแก้ไขส้าเร็จหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ก็ไม่ควรจะมีใครอ้างตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ข้างเดียว แล้วกล่าวหาผู้อ่ืนว่าเป็นพวกเผด็จ
การ เป็นสลิ่ม เป็นไดโนเสาร์แล้วปั้นข่าวเท็จมาปลุกระดมใส่ร้ายสุมไฟในบ้านเมือง เร่งเร้าความเกลียดแค้นชิงชังของ
ผู้คนให้มีต่อฝ่ายตรงข้าม ต่อทหาร ต่อสถาบันส้าคัญ หรือต่อคนที่เลือกพรรคการเมืองต่างจากพวกตน 

พฤติกรรมแบบนี้ ต่อให้ไปแก้รัฐธรรมนูญมากี่ครั้ง ก็แก้สันดานไม่ได้ 
 
สารส้ม 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/45282 
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วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 07:21 น. 

เปิดสมการชิง “นายกฯคนนอก” รัฐธรรมนูญเปิดช่อง 6 แคนดิเดตในสภา 

 

 
 

การพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ของพรรคฝ่ายค้าน โดยไม่มีการลงมติผ่านพ้นไป “เรียกน้้าย่อย” ก่อนการชุมนุมใหญ่ 19 กันยายน 2563 
ข้อเสนอเดียวของพรรคฝ่ายค้าน คือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี “ต้องออกไป” คู่ขนานไปกับการ
เสนอ “นายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจ” ของคนนอกสภา-อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้เคยสร้าง 
“วีรกรรมประชาธิปไตย” หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 35 เสนอชื่อ “อานันท์ ปันยารชุน” นั่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 “เปิดช่อง”ให้มี “นายกรัฐมนตรีคนนอก” และ “นายกรัฐมนตรีคนใน” ไว้ “2 ทาง” 

ทางแรก รัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคสอง เปิดช่องให้ “ยกเว้น” การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรค
การเมือง กรณีไม่สามารถรวมเสียงได้ “เกินกว่ากึ่งหนึ่ง” ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา หรือ 367 เสียง จาก 738 
เสียง โดยใช้เสียง “2 ใน 3” หรือ 492 เสียง ของจ้านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา ให้ยกเว้นการเลือก
นายกฯ ในบัญชีพรรคการเมือง เพ่ือสถาปนานายกรัฐมนตรีคนนอกได้ทางที่สอง รัฐธรรมนูญมาตรา 159 นายกรัฐมนตรี
ที่มาจากพรรคการเมือง โดยใช้เสียง “เกินกึ่งหนึ่ง” หรือ 245 เสียงของจ้านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือ 488 เสียง 

“ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จากผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (ส.ส. 25 คนข้ึนไป)” 
ส้าหรับ “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” จากพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป มีทั้งหมด 6 คนไม่นับ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ท่ีถูกยุบพรรคไปแล้วดังนี้ 1.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2.นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ และ 3.นายชัยเกษมนิติสิริ จากพรรคเพ่ือไทย (134 เสียง) 4.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรคพลังประชารัฐ (120 
เสียง) 5.นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย (61 เสียง) 6.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ (52 เสียง) 
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ปัจจุบัน ส.ส.เท่าท่ีมีอยู่ในสภาทั้งหมด 488 คน แบ่งออกเป็น พรรครัฐบาล19 พรรค 276 เสียง คือ พลังประชา
รัฐ 120 เสียง ภูมิใจไทย 61 เสียง ประชาธิปัตย์ 52 เสียง ชาติไทยพัฒนา 12 เสียง รวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียงพลัง
ท้องถิ่นไท 5 เสียง ชาติพัฒนา 4 เสียง เศรษฐกิจใหม่ 5 เสียง (ไม่นับเสียงนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) รักษ์ผืนป่าประเทศ
ไทย 2 เสียง 

พรรคจิ๋ว 10 เสียง 10 พรรค ได้แก่ 1.พลังชาติไทย 2.ประชาภิวัฒน์ 3.พลังไทยรักไทย 4.ครูไทยเพ่ือประชาชน 
5.พลเมืองไทย 6.ประชาธิปไตยใหม่ 7.พลังธรรมใหม่ 8.ไทยศรีวิไลย์ 9.ประชาธรรมไทย และ 10.ไทรักธรรม 

พรรคฝ่ายค้าน 6 พรรค 212 เสียง คือ เพ่ือไทย 134 เสียง ก้าวไกล 54 เสียง เสรีรวมไทย 10 เสียง ประชาชาติ 
7 เสียงเพ่ือชาติ 5 เสียง พลังปวงชนไทย 1 เสียง และ 1 เสียงของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นเรื่องไม่ง่ายที่ “พล.อ.
ประยุทธ์” จะตัดสินใจลาออก ตามเกมของพรรคฝ่ายค้าน-ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่า “ประชาชนปลด
แอก” เพราะสถานการณ์ยัง “ไม่สุกงอม” 

หน้าซ้้า “พล.อ.ประยุทธ์” ยังถีบ-ถอย จับ-ปล่อยแกนน้ากลุ่มประชาชนปลดแอก และ “ชิงลงมือ” ผ่านร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2563หัวใจส้าคัญ คือ เพ่ือเป็นผนังทองแดง-ก้าแพงเหล็ก ให้กับ “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นด่านสุดท้ายที่จะ “อยู่
ต่อ” หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือ “ปลดล็อก” ส.ว. 84 เสียง ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น 

แม้กระทั่ง หากมีการยกเลิกมาตรา 272 เพ่ือ “ปิดสวิตช์” ส.ว. 250 คนตัดอ้านาจเลือกนายกฯ ที่พล.อ.
ประยุทธ์ส่ง เพ่ือนพ้อง-น้องพ่ี มานั่งอยู่ใน ส.ว.โดยพรรคฝ่ายค้าน-พรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือตัด-ลดเสียงของ ส.ว.ในการโหวตรัฐธรรมนูญ วันที่ 23-24 กันยายน 2563 เพ่ือตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เกมรุก-ไล่ “พล.อ.ประยุทธ์” ให้พ้นกระดานอ้านาจยังอีกหลายยก 
 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-520642 
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14 กันยายน 2020 เวลา 7:42 

โผ ครม.ฉบับ พปชร. ปล่อยข่าวล่อเหยื่อ 
 

 
 

จึงมีสัญญาณออกมาจาก "บิ๊กเนม" เบรกโผครม. ข่าวปล่อย "มั่วนิ่ม" เพราะเป็นโผของคนอยากเป็น ออกมาปล่อยข่าวกันเอง 
หวังล่อเหยื่อออกมาเชือด 

ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟล์บังคับของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม เพราะ
หาก "ปรีดี ดาวฉาย" ไมแ่พ้ภัยตัวเองจนต้องลาออกจากต้าแหน่งรมว.คลัง การปรับครม.คงไม่มาเร็วขนาดนี้ 
"ประยุทธ์" รู้ดีว่าเมื่อถึงฤดูปรับครม. บรรดานักการเมืองจ้องขยับตัว ปล่อยข่าวเสี้ยม-ปล่อยข่าวลวง หวังต่อรองเก้าอ้ีรัฐมนตรี 
แต่ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลติดลบ 

ล่าสุดมีกระแสข่าว "แกนน าพลังประชารัฐ" (พปชร.) เตรียมเคลื่อนไหวยื่นโพยให้ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพปชร. 

โผเหนือเมฆที่ "แกนน าพปชร." แบไต๋ออกมาคือการโยก "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกรัฐมนตรี รมว.
พลังงาน มาคุมก.คลังแทน สลับเก้าอ้ีก.พลังงานให้ "สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ" รมว.อุตสาหกรรม เข้ามาเสียบแทน สานฝันคุม 
"พลังงาน" ของ "สุริยะ" ให้เป็นจริง 

นอกจากนี้จะโยก "สันติ พร้อมพัฒน์" รมช.คลัง ที่พร้อมมากจะนั่งรมว.คลัง มาคุมก.อุตสาหกรรม แทน 
ขณะเดียวกันโยก "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" รมช.แรงงาน มาเสียบเก้าอ้ีรมช.คลัง 

โผดังกล่าวเป็นโผในฝันของ "แกนน าพปชร." เพราะทุกกลุ่มก๊วนมีแต่ได้ไม่มีเสีย "สามมิตร" ชื่นมื่นแน่นอนหาก 
"สุริยะ" มาคุมพลังงาน "สันติ" แฮปปี้เล็กๆ เพราะอย่างน้อยก็นั่งรัฐมนตรีว่าการ "นฤมล" ยิ้มหวาน เพราะอยู่ก.แรงงาน คุม
เพียงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แทบไม่มีงานให้ท้า 

แม้โผที่ปล่อยออกมาจะสมประโยชน์ ตอบโจทย์การเมือง แต่ไม่ตอบโจทย์ "นายทุนบางคน" อย่างแน่นอน จึงมี
สัญญาณออกมาจาก "บิ๊กเนม" เบรกโผครม. ข่าวปล่อย "มั่วนิ่ม" เพราะเป็นโผของคนอยากเป็น ออกมาปล่อยข่าวกันเอง หวัง
ล่อเหยื่อออกมาเชือด แถม "ประยุทธ์" ยังบลั๊ฟกลับไม่โยกเก้าอ้ีรัฐมนตรี เล็งหา "คนนอก" มานั่งเก้าอ้ีรมว.คลัง 
 
อ้างอิง  :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15754?utm_source=category&utm_medium=inte
rnal_referral&utm_campaign=special_article 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/15754?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15754?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 08:49 น. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  
โดมรวมใจ ประสานเสียง ไปยัง ธรรมศาสตร์ 
 

 
 
การท้าหนังสือของ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การท้าแถลงการณ์ของ “โดมรวม
ใจ” ถึงประชาคมธรรมศาสตร์มีความส้าคัญ 

ส้าคัญไม่เพียงเพราะ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เคยด้ารงต้าแหน่งเป็น “อธิการบดี” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่ ส้ าคัญยิ่ ง กว่ านั้ นก็ คื อ  นายชาญวิทย์  เ กษตรศิ ริ  เคยมีบทบาท เป็ นอย่ า ง สู ง ระหว่ า ง เป็ นอาจ ารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าเมื่อเดือนตุลาคม 2519 เขาคือ “นักเรียนนอก” รุ่นแรกๆ
ที่จุดประกายแห่งประชาธิปไตยขึ้นในยุค จอมพลถนอม กิตติขจร ระหว่างที่ศึกษาอยู่สหรัฐอเมริกาผ่านการเขียน
จดหมายผ่านคอลัมน์ “คิดถึงเมืองไทย”  

เป็นเชื้ออย่างดีให้เกิดความตื่นตัวในหมู่นิสิตนักศึกษา ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในทางความคิดตามมาอย่าง
คึกคัก กระทั่งน้าไปสู่สถานการณ์ในเดือนตุลาคม 2516 ในที่สุด ในฐานะนักประวัติศาสตร์ นายชาญวิทย์ เกษตร
ศิริ มองเห็นหน่ออ่อนอันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแหลมคมเสมอมา 

หาก นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ คือผู้ด้ารงอยู่ในสถานะผู้จุดประกายในทางความคิด ในทางความฝัน การปรากฏ
ขึ้นของ ”โดมรวมใจ” คือผู้เคยเคลื่อนไหวอย่างมีกัมมันตภาพในเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ใหญ ่
1 คือเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2516 และ 1 คือเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2519  
เห็นทั้งด้านอันเป็น “ชัยชนะ” เห็นทั้งด้านอันเป็น “ความพ่ายแพ้” ตระหนักถึงความเป็นจริงว่า ผู้ที่สร้างสถานการณ์
และความรุน แรงมิได้เป็นด้านของ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน หากแต่เป็นผู้กุมกลไกแห่งอ้านาจรัฐซึ่งเป็น
สมุนบริวารของ “ทรราช” 

ไม่ว่า นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ไม่ว่า “โดมรวมใจ” จึงยืนอยู่ข้าง เดียวกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชน เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเปิดประตูให้กับ “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” มิควรเลยที่จะปิดประตู ลั่น
กุญแจและผลักไสให้ “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ไปที่อ่ืนซึ่งมิใช่ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เสียงของ นาย
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เสียงของ “โดมรวมใจ” จึงเป็นเสียงแห่งมโนธรรม เป็นเสียงอันมาจากผู้ที่ตระหนักต่อการชุมนุม
อย่างเป็นคุณของนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน เห็นชอบด้วยกับการเคลื่อนไหว “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” 
เสียงนี้จะได้ยินถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือไม่ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2346853 
 

  

https://www.matichon.co.th/article/news_2346853
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C2.jpg
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14 ก.ย. 2563-09:56 น. 

ลึกลับ ซับซ้อน 19 กันยา ทวง“อ านาจ” คืนให้ แก่ราษฎร  

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 

การคาด“ปริมาณ”งาน “19 กันยา ทวงอ้านาจ คืนราษฎร”มีความส้าคัญ เป็นเรื่องแปลกที่แม้กระทั่ง 
“ผู้บริหาร” มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สั่งห้าม หรือ “ประชาคมธรรมศาสตร์” ที่ออกมาประสานขานรับกับค้าสั่ง
มหาวิทยาลัย ล้วนยอมรับว่าจะต้องมี “ปริมาณ” จ้านวนมาก ยิ่งกว่านั้น การตระเตรียมก้าลังของเจ้าหน้าที่ “ต้ารวจ” 
และการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์จากการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ “ทหาร” 
เท่ากับยอมรับว่าจ านวนคนร่วมชุมนุมต้อง บิ๊กเบิ้มแน่นอน 

เหตุใดจึงลงความเห็นว่า“ท่าที”ของกลไกอ้านาจรัฐเช่นนี้เป็นเรื่องแปลก ค้าตอบ 1 เนื่องจากท่าทีโดยพื้นฐานใน
ฝ่ายกลไกแห่งอ้านาจรัฐมักจะเป็นท่าทีที่ลดทอนจ้านวน หากเห็นว่ามากก็พยายามลดทอนให้เห็นว่าน้อย 
เหมือนที่เคยท้า “ไอโอ” ก่อนหน้านี้ว่าไม่น่า จะมาก ค้าตอบ 1 ยิ่งมาตรการสกัดขัดขวางทวีความเข้มมากเพียงใด ทั้ง
โดยตรงด้วยการเยี่ยมเยือนจนถึงบ้านและยกระดับถึงกับออกหมายจับ นั่นหมายถึงความกลัว 
กลัวในสภาพ “บิ๊กเบิ้ม” ของมวลชนที่จะเข้าร่วม 

แท้จริงแล้ว จ้านวนที่ร่้าลือว่าอาจแตะหลักแสนนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ในเบื้องต้นอาจเป็นการปล่อยข่าวเพ่ือ
สร้างความฮึกเหิม แต่รากฐานของข่าวปล่อยในลักษณะนี้ก็ใช่ว่าจะด้าเนินไปอย่างเลื่อนลอย ไม่มีเค้าแห่งความเป็นจริง 
อย่าลืมภาพเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม อย่าลืมภาพเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ปรากฏการณ์ส้าคัญก็คือ ยิ่งมีการจับกุม ยิ่งมีการ
เพ่ิมมาตรการสกัดขัดขวางเพ่ือให้เกิดความหวาดกลัว แต่แทนที่จะยอมถอย ตรงกันข้ามกลับฮึด ขึ้นสู้ 
หากเริ่มจากธรรมศาสตร์โอกาสที่จะทะลักล้น มีสูง 

ความเป็นจริงหนึ่งของปรากฏการณ์ “เยาวชนปลดแอก” คือคาดหมายไม่ได้ เพราะมิได้เป็นการเคลื่อนไหว
เหมือนที่เคยเห็นเมื่อเดือนตุลาคม 2516 เหมือนที่เคยเห็นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 หรือแม้กระทั่งเมื่อปี 2549 หรือ
เมื่อปี 2557 
ยิ่งลึกลับจึงยิ่งคาดหมายได้ด้วยความยากล าบาก 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4900716 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4900716
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg
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14 ก.ย. 2563-10:05 น. 

คนเสื้อแดง ประสาน คนรุ่นใหม่ 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 

 
FootNote : คนเสื้อแดง ประสาน คนรุ่นใหม่ 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 

เหตุปัจจัยท้าให้เกิดความเชื่อเป็นอย่างสูงว่า ปริมาณการเข้าร่วมในการเคลื่อนไหว " 19 กันยา ทวง
อ้านาจ คืนราษฎร" จะมีจ้านวนทะลุไปถึงหลักเรือนแสน  ประเมินจากการคาดหมายของ  นายอานนท์ น า
ภ า  ก ร ะ นั ้น ห ร ือ  ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร ค า ด ห ม า ย ข อ ง  น า ย ส ม บ ัต ิ บ ุญ ง า ม อ น ง ค ์ ก ร ะ นั ้น ห ร ือ 
อาจเป ็นส ่วนหนึ ่ง  แต ่ที ่ส้าค ัญยิ ่ง กว ่านั ้นกล ับ เป ็นท ่าท ีของฝ ่ายร ัฐบาล ท ่าท ีของกล ไกแห ่ง อ้านาจร ัฐ  
1 คือการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จากกองทัพภาคเข้ามายังส่วน กลางในนามของการฝึกของฝ่ายยุทธการ ไม่ว่า
จะเป็นรถถัง ไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะ 

1 คือการซ้อมสลายการชุมนุมของหน่วยปราบจลาจลอย่างมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่า 
ต้องการสื่อต่อสาธารณะและโดยเฉพาะต่อผู้ชุมนุมอย่างไร  เมื่อประสานกับการปล่อยข่าว "รัฐประหาร" อย่าง
เป็นระบบยิ่งสะท้อนความหวาดกลัวของฝ่ายกุมอ้านาจรัฐกระนั้น การเคลื่อนไหวผ่าน นายอานนท์ น้าภา และ 
นายสมบ ัต ิ บ ุญ ง ามอนงค ์ ก ็ไ ม ่ค ว รมองข ้า ม เหม ือนก ับ  2 คนนี ้จ ะ เป ็นแหล ่ง ข ่า วอ ัน ไ ร ้ค ว ามหม าย 
เพราะไม่ว่า นายอานนท์ น้าภา ไม่ว่า นายสมบัติ บุญงามอนงค์ แม้มิได้เป็นแกนน้า แต่ก็ด้ารงอยู่ ในสถานะแห่ง
สะพานเชื่อมที่ส้าคัญเป็นอย่างมาก คือเชื่อมเข้ากับ "คนเสื้อแดง"  

ปรากฏการณ์ส้าคัญก็คือ มีการยื่นไมตรีจากคนรุ่นใหม่ไปยังคนเสื้อแดง เห็นได้จากการเปล่งนามของ 
นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ อย่างยกย่องในระนาบเดียวกันกับ จิตร ภูมิศักดิ์  เห็นได้จากการเอ่ยปากขอโทษจากคนรุ่น
ใหม่ต่อความเข้าใจผิดที่เคยมีต่อคนเสื้อแดง ผลก็คือ ได้รับการขานรับจากคนเสื้อแดงด้วยความคึกคัก  รูปธรรมก็
คือ การชุมนุมระยะหลังนับแต่วันที่ 16 สิงหาคมเป็นต้นมาได้มีคนเสื้อแดงเข้าไปมีบทบาทร่วมด้วยอย่างอบอุ่น  
จึงน้าไปสู่การคาดหมายว่า การเคลื่อนไหว "19 กันยา ทวงอ้านาจ คืนราษฎร" คือการเคลื่อนไหวนัดแรกที่คน
เสือ้แดงกับคนรุ ่นใหม่จะเชื ่อมประสานเข้าเป็นหนึ ่ง เดียว  พลิกฟื ้นบรรยากาศในแบบเมื ่อเดือนเมษายน 
พฤษภาคม 2553 ให้หวนคืนมา ความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้เข้าร่วม "เรือนแสน" จึงได้บังเกิด 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4903765 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4903765
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/14-FootNote.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

 
 

 

14 กันยายน 2563 

โผ ครม. ฉบับ พปชร. ปล่อยข่าวล่อเหยื่อ 
 

  
 ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟล์บังคับของ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม 
เพราะหาก “ปรีดี ดาวฉาย” ไม่แพ้ภัยตัวเองจนต้องลาออกจากต้าแหน่ง รมว.คลัง การปรับ ครม. คงไม่มาเร็วขนาดนี้ 

 “ประยุทธ์” รู้ดีว่าเมื่อถึงฤดูปรับ ครม. บรรดานักการเมืองจ้องขยับตัว ปล่อยข่าวเสี้ยม-ปล่อยข่าวลวง หวัง
ต่อรองเก้าอ้ีรัฐมนตรี แต่ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลติดลบ ล่าสุดมีกระแสข่าว “แกนน าพลังประชารัฐ” (พปชร.) 
เตรียมเคลื่อนไหวยื่นโพยให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค พปชร.  โผเหนือ
เมฆที่ “แกนน า พปชร.” แบไต๋ออกมาคือการโยก "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกรัฐมนตรี รมว.พลังงาน มา
คุมก.คลังแทน สลับเก้าอ้ีก.พลังงานให้ “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม เข้ามาเสียบแทน สานฝัน
คุม “พลังงาน” ของ “สุริยะ” ให้เป็นจริง 

 นอกจากนี้จะโยก “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง ที่พร้อมมากจะนั่ง รมว.คลัง มาคุม ก.อุตสาหกรรม แทน 
ขณะเดียวกันโยก “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รมช.แรงงาน มาเสียบเก้าอ้ี รมช.คลัง 

 โผดังกล่าวเป็นโผในฝันของ “แกนน า พปชร.” เพราะทุกกลุ่มก๊วนมีแต่ได้ไม่มีเสีย “สามมิตร” ชื่นมื่นแน่นอน
หาก “สุริยะ” มาคุมพลังงาน “สันติ” แฮปปี้เล็กๆ เพราะอย่างน้อยก็นั่งรัฐมนตรีว่าการ “นฤมล” ยิ้มหวาน เพราะอยู่ก.
แรงงาน คุมเพียงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แทบไม่มีงานให้ท้า 

 แม้โผที่ปล่อยออกมาจะสมประโยชน์ ตอบโจทย์การเมือง แต่ไม่ตอบโจทย์ “นายทุนบางคน” อย่างแน่นอน จึง
มีสัญญาณออกมาเบรกโผข่าวปล่อย “ม่ัวนิ่ม” เพราะเป็นโผของคนอยากเป็น ออกมาปล่อยข่าวกันเอง หวังล่อเหยื่อ
ออกมาเชือด 
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