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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 ตลุาคม 2563 
 

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) 
 

ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 47/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน 

เปิดให้บริกำรสำยด่วน 1444 “ทุกค ำถำม มีค ำตอบ ทุกค ำตอบ 
เรำติดตำมด้วยควำมใส่ใจ” 

10 

 
 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "พท." หนุนปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่น 20ธ.ค. 11 
2 มติชนออนไลน์ ‘ช ำนำญ’ ชี้ กม.เลือกตั้งท้องถิ่นถอดแบบ รธน.60 ไม่เอ้ือกระจำย

อ ำนำจ-ปิดทำงคนรุ่นใหม่ 
12 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร. สรุปคนลง นำยก อบจ. 15 ต.ค.นี ้ 13 
4 มติชนออนไลน์ ‘วันชัย’ ส่งสัญญำณ ส.ว.เกิน 84 เสียง โหวตรับหลักกำร 2 ญัตติแก้ 

รธน. 
14 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ "วันชัย" มั่นใจ ส.ว.รับหลักกำรแก้ รธน. 15 
6 ผู้จัดกำรออนไลน์ “วันชัย” แย้ม ส.ว.รับสัญญำณ รบ.ได้ 84 รับหลักกำร 2 ญัตติ รบ.- 

ฝ่ำยค้ำนแก้ รธน. 
16 

7 ผู้จัดกำรออนไลน์ อนุฯ รำยงำนข้อ กม.แย้งแก้ รธน.พรุ่งนี้ รับยังหำจุดร่วมไม่ได้ ยันยึด
มติวิป รบ.รับหลักกำรแน่ 

17 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ บช.น.แจงจับม็อบรวม 21 คน เอำผิดด ำเนินคดี 8 ข้อหำ 18 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ คึกคักศึกเลือกตั้งท้องถิ่น 19 
10 ไทยรัฐออนไลน์ ม็อบสลำยตัว หวั่นไม่ปลอดภัย จ่อน ำ 21 แกนน ำ ฝำกขังศำลอำญำฯ 

14 ต.ค.นี้ 
21 

11 ไทยรัฐออนไลน์ "คณะรำษฎร" 2563 ปรับเวลำชุมนุม 14 ต.ค. เป็น 8 โมงเช้ำ 22 
12 ข่ำวสดออนไลน์ กลุ่มแคร์ชี้ชัดรัฐบำลเผด็จกำรคุกคำมประชำชน จับ 21 แกนน ำม็อบ 

จี้ประยุทธ์ต้องลำออก 
23 

13 มติชนออนไลน์ กลุ่มแคร์ โพสต์ 5 จุดยืนกำรเมือง14ต.ค. จี้บิ๊กตู่ฯลำออก เปิดทำงให้
มีรธน.ของประชำชน 

24 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
CARE หนุนม็อบคณะรำษฎร จี้ “ประยุทธ์” ยุบสภำ-เลือกตั้งใหม่ 25 

15 แนวหน้ำออนไลน์ ‘เยำวชนปลดแอก’ร่อนแถลงกำรณ์ประณำม ตร.คุมตัวแกนน ำ 
บีบ ‘ปล่อยเพื่อนเรำทันที’! 

26 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็ก พปชร.ถำมหำจิตส ำนึกควำมเป็นคนไทยของ'ธนำธร-ช่อ-พิธำ' 27 
17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พปชร.ซัด "ธนำธร-พิธำ-ช่อ" แอบยืนข้ำงเวทีม็อบเล่นเกมกำรเมือง 29 
18 INNNew ออนไลน์ อดีตรองโฆษก พปชร.ถำมหำจิตส ำนึก”ธนำธร-พิธำ” 31 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขนลุกซู่ 'ปิยบุตร' เปิดหน้ำชนแล้ว! 32 
20 แนวหน้ำออนไลน์ เปิดหน้ำชน!‘ปิยบุตร’อุ้มม็อบ หวด ตร.จับแกนน ำ โวยไม่ใช่

‘กฎหมำย’ แต่คือ‘ปืน’ 
33 

21 ไทยโพสต์ออนไลน์ ต ำรวจจัดเต็ม 10 ข้อหำม็อบชู 3 นิ้ว 21 รำย 34 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" ชี้หำก 84 สว. รับ 2ร่ำงแก้รัฐธรรมนูญจะช่วยลดกระแสม็อบ

ได้ 
36 

23 สยำมรัฐออนไลน์ “วิเชียร” ฟันธง อนุ กมธ. เสียงข้ำงมำกตั้ง ส.ส.ร. ไม่ขัด รธน. ลั่นต้อง
ท ำประชำมติก่อนทูลเกล้ำฯ ด้ำน ส.ว.ยันมีศักดิ์ศรี -อิสระ 

37 

24 มติชนออนไลน์ ‘วิเชียร’ เผยเสียงข้ำงมำกในอนุ กมธ. ยันตั้ง ส.ส.ร. ไม่ขัด รธน. และ
ต้องท ำประชำมติก่อนทูลเกล้ำฯ 

39 

25 INNNew ออนไลน์ ประธำนอนุฯย้ ำตั้ง ส.ส.ร.ไม่ขัด รธน. 41 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ว.ไม่เป็นอุปสรรคแล้ว 'วันชยั' บอกม็อบ 14 ตุลำ เลิกเรียกร้องแก้ 

รธน. 
42 

27 เดลินิวส์ออนไลน์ "วันชัย"ปูดมีสัญญำณพิเศษ สั่งแก้รธน.ตั้งส.ส.ร.   43 
28 สยำมรัฐออนไลน์ “ภูมิใจไทย” เตรียมยกโขยงสัญจรลุยอีสำน รับฟังปัญหำประชำชนถึง

หัวบันไดบ้ำน โฆษกยันไม่เกี่ยวปูพรมก่อนเลือกตั้ง อบจ. 
44 

29 มติชนออนไลน์ ‘ภูมิใจไทย’ เตรียมยกโขยงสัญจร จ.อ ำนำจเจริญ ปัดปูพรมก่อน
เลือกตั้ง อบจ. 

45 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ พิสูจน์ม็อบขำลง 46 
2 สยำมรัฐออนไลน์ ศึกชิงนำยก อบจ.นครพนมเดือด “ครูแก้ว” ส่งลูกสำววัดบำรมี “ดร.

สมชอบ” ด้ำน “ณพจน์ศกร” ได้แรงหนุนจำกคณะก้ำวหน้ำ 
48 

3 คมชัดลึกออนไลน์ "ทอน" บุกอุดร ชนแม่ทัพแดง 50 
4 มติชนออนไลน์ ส่องศึกเลือกตั้ง‘อบจ.’ กำรเมือง‘เก่ำปะทะใหม่’ 51 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ใบส้ม กกต. 54 
6 มติชนสุดสัปดำห์

ออนไลน์ 
จับตำบทบำทสองหน้ำ รัฐบำลประยุทธ์-250 ส.ว. ไทม์ไลน์แก้ รธน.
ยำว 2 ปี เงื่อนไขกำรเมืองร้อนฉ่ำ! 

56 

7 สยำมรัฐออนไลน์ กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง !? 59 
8 แนวหน้ำออนไลน์ ทบทวนกฎเกณฑ์กติกำ ว่ำด้วยกำรยุบพรรคและยุบกำรปฏิวัติ

รัฐประหำร 
61 

9 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

กลิ่นอำย รัฐประหำร โชยกรุ่น เหมือน 2549 เหมือนปี 2557 63 

10 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

มีแต่ค ำถำม เรื่อง “รัฐธรรมนูญ” (2560) 64 

 
 

ซุบซิบ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เรียงคนมำเป็นข่ำว 67 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
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วันที่ 14 ตุลำคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรน ำค่ำนิยม 
สู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) รุ่นที่ 3 - 5 (ประเภทอ ำนวยกำร) 
ณ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสตูรการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร 

เพื่อสร้างความส าเร็จ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 14 ตุลำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ผู้บริหำร 
และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง    
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชมุคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่  13 ตุลำคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย ผู้บริหำร 
และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง กรุงเทพมหำนคร 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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ข่าวอ้างอิง 
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"พท." หนุนปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่น 20ธ.ค. 
อังคำรที่ 13 ตุลำคม 2563 เวลำ 14.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พท.” หนุนปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. ยอมรับโอกาสยากกวาดนายก อบจ. ระบุ โซนอีสาน คาดส่งทุกจังหวัด 
 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวถึงกรณีคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) ประกำศวันเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.จ.) และนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (นำยก อบจ.) ทั่วประเทศในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ว่ำ  กำรเลือกตั้งช่วงเวลำดังกล่ำวถือว่ำเหมำะสม เป็นกำรเลือก
ก่อนช่วงเทศกำลปีใหม่ มีกำรประกำศให้เตรียมตัวล่วงหน้ำพอสมควร ไม่ช้ำหรือเร็วเกินไป  
 เมื่อถำมว่ำ กำรเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค. จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมำกหรือไม่ เพรำะช่วงเดือน ธ.ค.จะ
มีวันหยุดยำวช่วงวันที่ 10-13 ธ.ค. และช่วงเทศกำลปีใหม่ที่ประชำชนจะเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ อำจท ำให้ประชำชนไม่
กลับไปใช้สิทธิเลือกนำยก อบจ. เพรำะกลัวสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงมำกเกินไป นำยสมคิด กล่ำวว่ำ กังวลอยู่ แต่
คิดว่ำคงไม่ส่งผลกระทบอะไรมำก เพรำะดูแล้วสัดส่วนคนที่อยู่ในพ้ืนที่จริงๆ ยังมีจ ำนวนมำกกว่ำผู้เดินทำงไปท ำงำนนอก
ภูมิล ำเนำ ขณะนี้คนที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤติโควิดเดินทำงกลับภูมิล ำเนำจ ำนวนมำก เหลือคนที่ไปท ำงำนต่ำงถิ่นไม่
มำกเท่ำไร แต่ก็ ขอให้วำงโปรแกรมกำรกลับไปใช้สิทธิกันดีๆ เพรำะกำรเลือกตั้งอบจ.ในวันดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็น ไม่
สำมำรถเลี่ยงได้  
 นำยสมคิด กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยมีควำมพร้อม แต่ขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ว่ำ จะ
ได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำมำมำกเท่ำไร กำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องง่ำยที่จะกวำดนำยก อบจ.ได้ทั้งหมด เพรำะกำรจะ ไป
เบียดเอำชนะระบบเครือข่ำยที่มีกำรครอบครองในพ้ืนที่อยู่ก่อนแล้วเป็นเรื่องยำก ส่วนกำรส่งผู้สมัครนำยกอบจ. ของ
พรรคเพ่ือไทย ถ้ำในจังหวัดใดที่ ส.ส. ของพรรคตกลงกันได้ว่ำจะส่งผู้สมัครคนใด พรรคจะส่งผู้สมัครคนนั้นในนำมพรรค
เพ่ือไทย แต่ถ้ำจังหวัดใดที่ ส.ส.เพ่ือไทยในพ้ืนที่สนับสนุนผู้สมัครคนละคนกัน จะปล่อยให้ไปแข่งขันกันเอง ในส่วนภำค
อีสำน พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครเกือบครบทุกจังหวัด 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/800811 
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‘ช านาญ’ ชี้ กม.เลือกตั้งท้องถิ่นถอดแบบ รธน.60 ไม่เอื้อกระจายอ านาจ-ปิดทางคนรุ่นใหม่ 
วันที่ 13 ตุลำคม 2563 - 15:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘ช านาญ’ ชี้ กม.เลือกตั้งท้องถิ่นถอดแบบ รธน.60 ไม่เอื้อกระจายอ านาจ-ปิดทางคนรุ่นใหม่ 
 เมื่อวันที่  13 ตุลำคม นำยช ำนำญ จันทร์เรือง กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์ถึง
พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ให้ท้องถิ่นต่ำงๆ จัดเลือกตั้งกันเอง 
โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด (กกต.) ท ำหน้ำที่เพียงควบคุมเท่ำนั้น ส่วนนี้จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้กลุ่ม
อิทธิพลเดิมในพ้ืนที่ได้เปรียบกว่ำหรือไม่ ว่ำกฎระเบียบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ใช้จัดเลือกตั้งแบบนี้มำก่อนแล้ว ซึ่งไม่มี
ส่วนเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มอิทธิพลเดิม เพรำะในกฎหมำยได้ก ำหนดว่ำ เมื่อ กกต.ใหญ่ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้งแล้ว 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นที่ท ำหน้ำที่รักษำอยู่จะต้องหยุดงำนก่อนวันเลือกตั้งถึง 60 วัน ปกติกำรเมืองท้องถิ่นจะมี
กำรผลัดเปลี่ยนทีมเก่ำออกเสมอๆ ดังนั้น ผู้ที่ท ำหน้ำที่รักษำกำรในท้องถิ่นนั้นๆ จึงไม่ได้เปรียบกว่ำเสมอไป และบำงคน
ก็ไม่ได้อยำกลงสมัครเลือกตั้งอีก 
 นำยช ำนำญกล่ำวต่อว่ำ ในกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 5 ชนิด ซึ่งมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นที่ออกในสมัยสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) มีบำงฉบับที่ก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 
35 ปี เดิมคือก ำหนดอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 30 ปี สะท้อนกำรไม่ให้คนรุ่นใหม่ลงสมัคร และต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำ
ตรี (ยกเว้น อบต.ที่ก ำหนดวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับมัธยมปลำย) 
 “กฎหมำยที่ใช้ก ำกับกำรเลือกตั้งทั้ง 6 ฉบับ เป็นกำรออกแบบที่ยกเอำเนื้อหำของรัฐธรรมนูญ 2560 มำ
เป็นแบบ มีพ้ืนฐำนที่ไม่ไว้ใจประชำชน มีกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครที่เข้มข้นกว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) และ
ไม่บังคับให้สังกัดพรรคกำรเมือง ซึ่งสะท้อนว่ำไม่ส่งเสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งของพรรคกำรเมือง รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มี
ค ำว่ำกำรกระจำยอ ำนำจแม้แต่ค ำเดียว และที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่เคยเห็นด้วยกับกำรกระจำยอ ำนำจ 
เพรำะมักจะรวบอ ำนำจน ำงำนต่ำงๆ ไปท ำที่ส่วนกลำง” นำยช ำนำญกล่ำว 
 
อ้ำงอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2392341 
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พปชร. สรุปคนลง นายก อบจ. 15 ต.ค.นี้ 
อังคำรที่ 13 ตุลำคม 2563 เวลำ 16.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พปชร.”เตรียมเคาะครั้งสุดท้าย 15 ต.ค. ส่งผู้สมัครชิงนายก อบจ. 
 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
(พปชร.) กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำกำรพิจำรณำแนวทำงกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ว่ำ โดยหลักกำรจะให้แต่ละพ้ืนที่ไปดูควำมพร้อม หำกมีบุคคลที่ ส.ส.พรรคเสนอมำกกว่ำ 1 คน และตกลงกันไม่ได้ ก็จะ
น ำเข้ำที่ประชุมเพ่ือหำข้อสรุปว่ำจะส่งใคร แต่ถ้ำตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหำ ซึ่งอำจจะลงในนำมพรรคหรือลงสมัคร
อิสระ ภำยใต้กำรสนับสนุนของพรรคก็ได้ ดังนั้น เบื้องต้นพรรคอำจจะส่งไม่ครบทั้ง 76 จังหวัด โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้ำพรรค ฝ่ำยปฏิบัติกำร ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้จะพิจำรณำอีกชั้น จำกนั้นจะ
มีกำรประชุมระดับแกนน ำพรรคร่วมกับหัวหน้ำ 9 ภำค ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ เวลำ 15.00 น. ที่พรรค พปชร. เพ่ือหำสรุป
เป็นล ำดับสุดท้ำย เมื่อได้ข้อยุติแล้วจะเสนอให้หัวหน้ำพรรคพิจำรณำต่อไป 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับควำมคืบหน้ำกำรพิจำรณำชื่อผู้ที่จะลงสมัครนำยก อบจ.ในหลำยพ้ืนที่มีควำม
ชัดเจนเรื่องตัวบุคคลไปกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งพ้ืนที่จังหวัดภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคใต้ โดยมีทั้งลงสมัครอิสระในนำม
กลุ่มกำรเมืองอำทิ กลุ่มพลังศรีวิชัย กลุ่มอีสำนล้ำนนำ และลงในนำมพรรค โดยที่ชัดเจนแล้ว เช่น จ.ภูเก็ต สุรำษฎร์
ธำนี พังงำ และ จ.ระนอง เป็นต้น 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/800847 
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‘วันชัย’ ส่งสัญญาณ ส.ว.เกิน 84 เสียง โหวตรับหลักการ 2 ญัตติแก้ รธน. 
วันที่ 13 ตุลำคม 2563 - 17:39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ประสำนงำนวุฒิสภำ หรือวิปวุฒิสภำ กล่ำวถึงกำรพิจำรณำรับหรือไม่รับหลักกำรญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ ส.ว.ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ไปร่วมเป็น กมธ.พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักกำร ได้เข้ำรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อวิปวุฒิ
สภำแล้ว โดยได้ชี้แจงกรอบกำรศึกษำหำข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือรำยงำนต่อที่ประชุมรัฐสภำเท่ำนั้น โดยในรำยงำนจะไม่มี
กำรชี้น ำสมำชิกให้รับหรือไม่รับหลักกำรร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่มีเนื้อหำให้ประกอบกำรตัดสินใจเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม 
ส่วนตัวเท่ำที่ได้พูดคุยกับสมำชิกที่ได้มีกำรติดตำมข่ำวสำร ซึ่งปรำกฏข่ำวในท ำนองว่ำ รัฐบำลจะยอมรับ 2 ญัตติร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพ่ือตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทั้งฉบับของพรรคร่วมรัฐบำล และพรรคร่วมพรรค
ฝ่ำยค้ำนนั้น ท ำให้ ส.ว.ที่เคยมีท่ำทีกลำงๆ เฉยๆ หรือบำงคนที่มีท่ำทีต่อต้ำนที่ได้ติดตำมข่ำวสำรในช่วงที่ผ่ำนมำ เริ่มมี
ท่ำทีที่เปลี่ยนไป และมีแนวโน้มว่ำ จะรับ 2 ร่ำงนี้มำกข้ึน ด้วยเหตุผลของรัฐบำล ประกอบกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งหมด 
จ ำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ส่วนอีก 4 ญัตติแก้ไขรำยมำตรำของพรรคฝ่ำยค้ำนนั้น จำกกำรพูดคุยเชื่อว่ำจะตกไป
อย่ำงแน่นอน เพรำะไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกรัฐสภำส่วนใหญ่ ดังนั้น สถำนกำรณ์ในขณะนี้จำกกำรพูดคุยกับ
เพ่ือนสมำชิก ตนจึงมั่นใจว่ำ 2 ญัตติแก้ไขมำตรำ 256 จะได้เสียงของ ส.ว.เกิน 84 คนแน่นอน เรื่องนี้ล้วนเป็นผลดีจำก
กำรจำกกำรทอดเวลำ ตั้ง กมธ.เพ่ือให้ ส.ว.ได้เข้ำไปพูดคุยกับ ส.ส.จนมีควำมเข้ำใจกันแบบลงตัว จนมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของท่ำทีจำกซีก ส.ว.มำกขึ้น 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2392672 
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"วันชัย" ม่ันใจ ส.ว.รับหลักการแก้ รธน. 
อังคำรที่ 13 ตุลำคม 2563 เวลำ 18.28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วันชัย”ม่ันใจ ส.ว.รับสญัญาณรัฐ ได้ 84 เสียงรับหลักการ 2 ญัตติแก้ไขรธน.แน่ 
 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิก ส.ว.ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประสำนงำน
วุฒิสภำ (วิปวุฒิสภำ ) กล่ำวถึงกำรพิจำรณำรับหรือไม่รับหลักกำรญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ ส.ว.ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปร่วม
เป็น กมธ.ได้เข้ำรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อวิปวุฒิสภำแล้ว โดยได้ชี้แจงกรอบกำรศึกษำหำข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือรำยงำน
ต่อที่ประชุมรัฐสภำเท่ำนั้น โดยในรำยงำนจะไม่มีกำรชี้น ำสมำชิกให้รับหรือไม่รับหลักกำรร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่มี
เนื้อหำให้ประกอบกำรตัดสินใจเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ส่วนตัวเท่ำที่ได้พูดคุยกับสมำชิกที่ได้มีกำรติดตำมข่ำวสำร ซึ่ง
ปรำกฏข่ำวในท ำนองว่ำรัฐบำลจะยอมรับ 2 ญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.ทั้งฉบับของพรรคร่วม
รัฐบำล และพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนนั้น ท ำให้ ส.ว.ที่เคยมีท่ำทีกลำง ๆ เฉย ๆ หรือบำงคนที่มีท่ำท่ีต่อต้ำนที่ได้ติดตำมข่ำวสำร
ในช่วงที่ผ่ำนมำ เริ่มมีท่ำทีที่เปลี่ยนไปและมีแนวโน้มว่ำ จะรับ 2 ร่ำงนี้มำกขึ้น ด้วยเหตุผลของรัฐบำล ประกอบกับ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งหมดจ ำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
 นำยวันชัย กล่ำวต่อว่ำ ส่วนอีก 4 ญัตติแก้ไขรำยมำตรำของพรรคฝ่ำยค้ำนนั้น จำกกำรพูดคุยเชื่อว่ำ จะตก
ไปอย่ำงแน่นอน เพรำะไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกรัฐสภำส่วนใหญ่ ดังนั้น สถำนกำรณ์ในขณะนี้จำกกำรพูดคุยกับ
เพ่ือนสมำชิก ตนจึงมั่นใจว่ำ  2 ญัตติแก้ไขมำตรำ 256 จะได้เสียงของ ส.ว.เกิน 84 คนแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ล้วนเป็นผลดี
จำกกำรจำกกำรทอดเวลำตั้ง กมธ.เพ่ือให้ ส.ว.ได้เข้ำไปพูดคุยกับ ส.ส.จนมีควำมเข้ำใจกันแบบลงตัว  จนมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของท่ำทีจำกซีก ส.ว.มำกขึ้น 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/800870 
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“วันชัย” แย้ม ส.ว.รับสัญญาณ รบ.ได้ 84 รับหลักการ 2 ญัตติ รบ.- ฝ่ายค้านแก้ รธน. 
เผยแพร่: 13 ต.ค. 2563 18:16   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ส.ว.วันชัย” ม่ันใจ วุฒิฯรับสัญญาณ รบ. ได้ 84 เสียง รับหลักการ 2 ญัตติ รบ.- ฝ่ายค้านแก้ไข รธน.แน่ ชี้เป็น
ผลดีจากการทอดเวลาท าให้ได้คุยกัน ส่วน 4 ร่างฝ่ายค้านที่เหลือเมินเอาด้วย 
 วันนี้ (13 ต.ค.) นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิก ส.ว.ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประสำนงำนวุฒิสภำ 
หรือ วิปวุฒิสภำ กล่ำวถึงกำรพิจำรณำรับหรือไม่รับหลักกำรญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำ ส.ว.ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปร่วมเป็ น 
กมธ.ได้เข้ำรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อวิปวุฒิสภำแล้ว โดยได้ชี้แจงกรอบกำรศึกษำหำข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือรำยงำนต่อที่
ประชุมรัฐสภำเท่ำนั้น โดยในรำยงำนจะไม่มีกำรชี้น ำสมำชิกให้รับหรือไม่รับหลักกำรร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่มีเนื้อหำให้
ประกอบกำรตัดสินใจเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ส่วนตัวเท่ำที่ได้พูดคุยกับสมำชิกท่ีได้มีกำรติดตำมข่ำวสำร ซึ่งปรำกฏข่ำวใน
ท ำนองว่ำ รัฐบำลจะยอมรับ 2 ญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร. ทั้งฉบับของพรรคร่วมรัฐบำล และ
พรรคร่วมพรรคฝ่ำยค้ำนนั้น ท ำให้ ส.ว.ที่เคยมีท่ำทีกลำงๆ เฉยๆ หรือบำงคนที่มีท่ำทีต่อต้ำนที่ได้ติดตำมข่ำวสำรในช่วงที่
ผ่ำนมำ เริ่มมีท่ำทีที่เปลี่ยนไป และมีแนวโน้มว่ำ จะรับ 2 ร่ำงนี้มำกขึ้น ด้วยเหตุผลของรัฐบำล ประกอบกับสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ทั้งหมด จ ำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ส่วนอีก 4 ญัตติแก้ไขรำยมำตรำของพรรคฝ่ำยค้ำนนั้น จำกกำรพูดคุย
เชื่อว่ำ จะตกไปอย่ำงแน่นอน เพรำะไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกรัฐสภำส่วนใหญ่ 
 ดังนั้น สถำนกำรณ์ในขณะนี้จำกกำรพูดคุยกับเพ่ือนสมำชิก ตนจึงมั่นใจว่ำ 2 ญัตติแก้ไขมำตรำ 256 จะได้
เสียงของ ส.ว.เกิน 84 คน แน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ล้วนเป็นผลดีจำกกำรทอดเวลำ ตั้ง กมธ.เพ่ือให้ ส.ว.ได้เข้ำไปพูดคุยกับ ส.ส.
จนมีควำมเข้ำใจกันแบบลงตัว จนมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของท่ำทีจำกซีก ส.ว.มำกขึ้น 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000104522 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000104522


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 
 
 
อนุฯ รายงานข้อ กม.แย้งแก้ รธน.พรุ่งนี้ รับยังหาจุดร่วมไม่ได้ ยันยึดมติวิป รบ.รับหลักการแน่ 
เผยแพร่: 13 ต.ค. 2563 18:14   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษก กมธ.พิจารณาร่างแก้ รธน. เผย อนุฯ จ่อรายงานข้อ กม.แย้งแก้ รธน.พรุ่งนี้ ชี้ 2 ฝ่ายยังเสียงแข็ง หาจุดร่วม
ไม่ได้ แจงข้อเรียกร้องม็อบ เปิดสมัยวิสามัญไร้ประโยชน์เพราะจะเปิดอยู่แล้ว ยันยึดวิป รบ.ยันโหวตรับหลักการแน่ 
 วันนี้  (13 ต.ค.) นำยอัครเดช วงษ์ พิทักษ์ โรจน์  ส .ส.รำชบุรี  พรรคประชำธิปัตย์  ในฐำนะโฆษก
คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ในฐำนะโฆษกคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักกำร 
เปิดเผยว่ำ ในวันที่ 14 ตุลำคมนี้ ในช่วงบ่ำย คณะอนุ กมธ. พิจำรณำเสนอควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำย ที่มี นำย
วิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นประธำน จะน ำควำมคืบหน้ำในกำรศึกษำประเด็นข้อกฎหมำย
เบื้องต้น ประมำณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ มำรำยงำนให้ที่ประชุมใหญ่รับทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับครึ่งทำงของกำร
พิจำรณำที่ผ่ำนมำ กมธ.ยังแบ่งเป็น 2 ฝ่ำย โดย ส.ว.ส่วนใหญ่ อำทิ นำยดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นำยสมชำย แสวงกำร 
นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ เป็นต้น ยังยืนยันว่ำ กำรจะแก้ไขมำตรำ 256 จะต้องท ำประชำมติก่อน เพรำะกำรตั้งสภำร่ำง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เป็นกำรยกร่ำงใหม่ ไม่ใช่กำรแก้ไข ส่วนซีก ส.ส.ส่วนใหญ่ ยังยืนยันเช่นกันตำมที่เรำได้ยื่นญัตติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ให้ตั้ง ส.ส.ร.ว่ำ ประชำมติต้องอยู่แล้ว แต่ท ำหลังจำกจบวำระสำมจำกที่ประชุมรัฐสภำ 
ก่อนน ำร่ำงขึ้นทูลเกล้ำฯ 
 เมื่อถำมว่ำ 1 ใน 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะรำษฎร ให้เปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือรับหลักกำร
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นำยอัครเดช กล่ำวว่ำ ปิดสมัยประชุมรอบนี้สั้น เพียงแค่ 1 เดือนเท่ำนั้น ซึ่งถ้ำนับตำมกระบวน
เพ่ือขอเปิดสมัยประชุมวิสำมัญ ทั้งกำรรวบรวมรำยชื่อ ขั้นตอนยื่นเพ่ือขอตรำพระรำชกฤษฎีกำอย่ำงเร็วที่สุดต้องใช้เวลำ
ถึง 2 สัปดำห์ ซึ่งอีก 2 สัปดำห์หน้ำ ก็ถือว่ำ ใกล้เคียงกับช่วงเวลำเปิดสมัยประชุมสมัยประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกำยนนี้ 
พอดี ดังนั้น จึงไม่มีประโยชน์อะไร เพรำะเชื่อว่ำ เมื่อเปิดสมัยประชุมญัตติกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะจ่อเข้ำสู่ระเบียบวำระ
ในเรื่องแรกๆแน่นอนอยู่แล้ว 
 โดย ส.ส.ซีกรัฐบำล จะยึดมติวิปรัฐบำล โหวตรับหลักกำรแน่นอน เพรำะถือว่ำเป็นร่ำงที่พวกเรำเสนอ ส่วน
ซีก ส.ว.ยังเห็นต่ำงก็ต้องพูดคุยเพ่ือก็หำข้อสรุปกันต่อไป เชื่อว่ำ ในสัปดำห์หน้ำจะมีควำมชัด เจนยิ่งขึ้น แม้ในที่สุดจะมี
ควำมเห็นต่ำงกัน กมธ.ก็จะไม่มีกำรลงมติว่ำ ควำมเห็นทำงข้อกฏหมำยใดถูกต้อง แต่จะท ำรำยงำนเสนอทุกควำมเห็น
เพ่ือให้สมำชิกรัฐสภำได้รับทรำบเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงมติรับหรือไม่รับหลักกำรต่อไป 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000104520 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000104520


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
 
 
บช.น.แจงจับม็อบรวม 21 คน เอาผิดด าเนินคดี 8 ข้อหา 
อังคำรที่ 13 ตุลำคม 2563 เวลำ 21.13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บช.น.แจงเหตุจับผู้ชุมนุม 21 คน แจ้งเอาผิด 8 ข้อหา ส่งสน.ส าราญราษฎร์ ด าเนินคดี 
 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลขอเรียนชี้แจง กรณีกำรควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุม บริเวณ
อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 ตุลำคม 2563 ดังต่อไปนี้ ด้วยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
จัดระเบียบควำมปลอดภัยและกำรจรำจรบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ซึ่งปรำกฏว่ำ มีกำรตั้งเต็นท์กีด
ขวำงกำรจรำจรและมีกำรใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญำต เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจึงได้สั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่ำวแก้ไข 
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ซ้ ำยังก่อควำมวุ่นวำยโดยกำรสำดสีใส่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเป็นกำร
มั่วสุมที่ก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจึงควบคุมตัวผู้กระท ำ
ควำมผิดรวม 21 รำย ส่งพนักงำนสอบสวน สน.ส ำรำญรำษฎร์ ด ำเนินคดีในหลำยข้อหำ เช่น 
 1.ขัดค ำสั่งเจ้ำพนักงำนตำม ป.อำญำ ม.368  
 2.มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมืองตำม ป.อำญำ ม.215  
 3.กีดขวำงกำรจรำจรตำม พ.ร.บ.จรำจรทำงบก ม.114, 148  
 4.ตั้งวำงหรือกองวัตถุใดๆ บนถนนในที่สำธำรณะโดยไม่ได้รับอนุญำตตำม พ.ร.บ.รักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 ม.19, 39, 40, 32 
 5.สำดสีลงบนพื้นถนน พ.ร.บ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 
ม.12 
 6.กีดขวำงทำงสำธำรณะจนอำจเป็นอุปสรรคต่อควำมปลอดภัยหรือควำมสะดวกในกำรจรำจร ป.อำญำ ม.
385  
 7.สำดสีใส่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท ำให้เสียทรัพย์ ป.อำญำ ม.358  
 8.ใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญำต พ.ร.บ.ควบคุมกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง พ.ศ.2493 ม.
4 และม.9  
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลจะน ำเรียนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินคดีกับผู้ถูกควบคุมรำยดังกล่ำวต่อไป 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/800881 
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คึกคักศึกเลือกตั้งท้องถิ่น 
14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
"เพื่อไทย" ขานรับเลือกตั้งท้องถิ่น "สมคิด" ชี้ 20 ธ.ค.หย่อนบัตรเลือก อบจ.เหมาะสม เผยโซนอีสานให้สิทธิ ส.ส.
เลือกส่งผู้สมัครแต่ละจังหวัดได้ "ปชป." นัด 18 ต.ค. ประชุมคัดผู้สมัครส่ง กก.บห.เคาะ "นครพนม" เดือด "ศุภชัย" 
ให้ลูกสาวลงชิงเก้าอ้ี 
 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวถึงกรณีคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.) ประกำศวันเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (นำยก อบจ.) ทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ว่ำกำรเลือกตั้งช่วงเวลำดังกล่ำวถือว่ำเหมำะสม เป็นกำรเลือก
ก่อนช่วงเทศกำลปีใหม่ มีกำรประกำศให้เตรียมตัวล่วงหน้ำพอสมควร ไม่ช้ำหรือเร็วเกินไป ซึ่งแม้จะมีควำมกังวลอยู่บ้ำง 
เพรำะมีวันหยุดยำวหลำยวัน รวมทั้งประชำชนบำงส่วนรอกลับช่วงปีใหม่ แต่ก็คิดว่ำคงไม่ส่งผลกระทบอะไรมำก เพรำะ
ดูแล้วสัดส่วนคนที่อยู่ในพื้นท่ีจริงๆ ยังมีจ ำนวนมำกกว่ำผู้เดินทำงไปท ำงำนนอกภูมิล ำเนำ 
 นำยสมคิดกล่ำวว่ำ ขณะนี้คนที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤติโควิดเดินทำงกลับภูมิล ำเนำจ ำนวนมำก เหลือคน
ที่ไปท ำงำนต่ำงถิ่นไม่มำกเท่ำไร แต่ก็ขอให้วำงโปรแกรมกำรกลับไปใช้สิทธิ์กันดีๆ เพรำะกำรเลือกตั้ง อบจ.ในวันดังกล่ำว
มีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถเลี่ยงได้ 
 "กำรเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยมีควำมพร้อม แต่ขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ว่ำจะได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำ
มำมำกเท่ำไร กำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องง่ำยที่จะกวำดนำยก อบจ.ได้ทั้งหมด เพรำะกำรจะไปเบียดเอำชนะระบบ
เครือข่ำยที่มีกำรครอบครองในพ้ืนที่อยู่ก่อนแล้วเป็นเรื่องยำก" นำยสมคิดกล่ำว 
 ถำมว่ำพรรคเพ่ือไทยก ำหนดตัวผู้สมัครแล้วหรือไม่ ส.ส.ผู้นี้ระบุว่ำ กำรส่งผู้สมัครนำยก อบจ.ของพรรค
เพ่ือไทย ถ้ำในจังหวัดใดที่ ส.ส.ของพรรคตกลงกันได้ว่ำจะส่งผู้สมัครคนใด พรรคจะส่งผู้สมัครคนนั้นในนำมพรรคเพ่ือ
ไทย แต่ถ้ำจังหวัดใดที่ ส.ส.เพ่ือไทยในพ้ืนที่สนับสนุนผู้สมัครคนละคนกัน จะปล่อยให้ไปแข่งขันกันเอง ซึ่งในส่วนภำค
อีสำนพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครเกือบครบทุกจังหวัด 
 พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. กล่ำวว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรพรรค 
ปชป.ได้นัดประชุมในวันอำทิตย์ที่ 18 ต.ค.นี้ เวลำ 13.00 น. โดยมีวำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นคือกำร
พิจำรณำส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สงขลำในนำมพรรค ปชป. 
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 นำยรำเมศกล่ำวว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคได้มีหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งรองหัวหน้ำภำคทั้ง 4 ภำค 
กรรมกำรบริหำรพรรคที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือ ส.ส.ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด หำกไม่มี ส.ส.ก็ให้อดีต ส.ส.ใน
จังหวัดนั้น รวมถึงหัวหน้ำสำขำพรรคในแต่ละจังหวัด เป็นคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัคร เพ่ือไปคัดเลือกผู้ที่เหมำะสม
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรพรรค เพ่ืออนุมัติในพ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อไป 
 "กำรด ำเนินกำรเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแจ้งผู้ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรตำม
ข้อบังคับพรรค เพ่ือที่จะคัดเลือกตัวผู้สมัครที่มีศักยภำพ มีควำมสำมำรถ และเป็นบุคคลที่สำมำรถท ำงำนให้กับ
ประชำชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรพิจำรณำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ที่
จะได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป" โฆษกพรรค ปชป.กล่ำว 
 ส่วนพรรคก้ำวไกล นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล พร้อมด้วยนำย
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. เขต 21 พรรคก้ำวไกล เดินทำงไปพบประชำชนในเขตบำงนำและเขตพระโขนง กทม. 
เพ่ือรับฟังปัญหำควำมเดือดร้อนในพ้ืนที่และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิกำร เเละผู้สูงอำยุ 
 นำยพิธำกล่ำวว่ำ เขตบำงนำและพระโขนงถือว่ำเป็นพ้ืนที่เเรกที่ได้มำลงพ้ืนที่ หลังจำกที่ได้รับต ำเเหน่ง
หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติโควิด-19 และในวันนี้ตนมำลงพ้ืนที่ร่วมกับนำยสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.ของ
พรรคก้ำวไกลอีกครั้ง ช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พรรคก้ำวไกลจึงมีโครงกำรก้ำวไกลสัญจรขึ้น โดย
มีเป้ำหมำยเพ่ือไปปักธงประชำธิปไตยทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นกำรสืบทอดอุดมกำรณ์อดีตพรรคอนำคตใหม่ สร้ำงกำรรับรู้
ให้แก่ประชำชนในกำรท ำกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์และยึดโยงประชำชน ในฐำนะที่พรรคก้ำวไกลเป็นพรรคของ
ประชำชน โดยประชำชน เเละเพ่ือประชำชน 
 ที่ จ.นครพนม นำยศุภชัย โพธิ์สุ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 
พร้อมด้วยนำยไพจิต ศรีวรขำน ส.ส.นครพนม เขต 3 และ น.ส.ศุภพำนี โพธิ์สุ ว่ำที่ผู้สมัคร นำยก อบจ.นครพนม , นพ.
อลงกต มณีกำศ นำยชูกัน กุลวงษำ อดีต ส.ส.นครพนม และกลุ่มนักกำรเมืองท้องถิ่น เข้ำร่วมงำนพิธีทอดกฐินสำมัคคี 
หล่อพระพุทธรูป 3 องค์ ณ วัดดอนสวรรค์ ต.พระกลำงทุ่ง อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 
 นำยไพจิตกล่ำวต่อชำวบ้ำนที่มำร่วมงำนว่ำ ขอให้สนับสนุน น.ส.ศุภพำนี ซึ่งมีควำมผูกพันเหมือนลูกหลำน 
ลงสมัครสู้ศึกนำยก อบจ.นครพนม เพรำะเป็นคนเก่ง และมีคุณสมบัติครบถ้วนส ำหรับกำรเป็นนำยก อบจ.นครพนม 
 “เกือบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ชำวบ้ำนไม่ได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ดังนั้นจึงถึงเวลำที่จะสนับสนุนคนรุ่น
ใหม่ที่เข้ำใจคนรุ่นเก่ำ และเป็นคนนครพนมอย่ำงเต็มตัว เข้ำมำเป็นนำยก อบจ.นครพนม บริหำรองค์กรให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนตอบสนองควำมต้องกำรของชำวบ้ำน และทนต่อกระแสควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย ส ำหรับกำร
เลือกตั้งนำยก อบจ.ครั้งนี้ จะไม่มีกำรแบ่งพรรค แบ่งวัย ไม่ว่ำจะเป็นพรรคไหน คนรุ่นไหน ก็จะต้องร่วมใจกันสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น” นำยไพจิตกล่ำว. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/80397 
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ม็อบสลายตัว หว่ันไม่ปลอดภัย จ่อน า 21 แกนน า ฝากขังศาลอาญาฯ 14 ต.ค.นี้ 
ไทยรัฐออนไลน์  14 ต.ค. 2563 01:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"คณะราษฎร" สลายตัว หว่ันไม่ปลอดภัย แยกย้ายกลับที่พัก นัดรวมพลใหม่บ่าย 14 ต.ค.นี้ จนท.เตรียมน า 21 
แกนน า ฝากขังศาลอาญา รัชดาฯ ช่วงสายวันนี้ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนควำมเคลื่อนไหว ที่บริเวณเต็นท์ของกลุ่มคณะรำษฎร บริเวณซอยด ำเนินกลำงเหนือ ข้ำง 
McDonald's หน้ำโรงเรียนสตรีวิทยำ ปรำกฏว่ำในเวลำ 00.20 น. วันที่ 14 ต.ค.63 ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ที่
เต็นท์จ ำนวน 10 คน แต่ด้วยสภำพฝนที่ตกลงมำตลอดคืน ประกอบกับทำงกลุ่มที่ยังคงปักหลักอยู่เกรงว่ำ จะเกิดควำม
ไม่ปลอดภัย จึงได้แยกย้ำยกันกลับที่พัก ส่วนคนที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดเข้ำ พักตำมโรงแรมในย่ำนถนนรำชด ำเนิน 
พร้อมนัดรวมกลุ่มกันในเวลำ 14.00 น. วันที่ 14 ต.ค.นี้ ตำมนัดหมำย ขณะเดียวกันมีรำยงำนจำกกองบังคับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำนแดนภำค 1 สถำนที่ควบคุมตัวแกนน ำคณะรำษฎร จ ำนวน 21 คน ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้ำนี้ จะไม่มีกำรน ำ
ตัวมำกระจำยขังยังสถำนีต ำรวจในกรุงเทพฯ โดยพนักงำนสอบสวนจะน ำตัวทั้ง 21 คน คุมตัวไปฝำกขังที่ศำลอำญำ 
ถนนรัชดำภิเษก ในช่วงสำยวันที่ 14 ต.ค.นี้ 
 ส ำหรับรำยชื่อแกนน ำและผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมมีทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วย 1.นำยทรงพล สนธิรักษ์ 2.
นำยนวพล ต้นงำม 3.เพ็ญศรี เจริญเดชรักษำ 4.นำยวันชัย สุธงศำ 5.นำยจตุภัทร์ บุญภัทรรักษำ หรือ "ไผ่ ดำวดิน" แกน
น ำกลุ่มดำวดิน 6.นำยทวีชัย มีมงรำม 7.น.ส.อภิญญำ เพ่ิมพงษ์พิพัฒน์ 8.นำยฐิติสรรค์ ญำณวิกร 9.นำยมุสิก ผิวอ่อน 
10.นำยธนกฤต สุขสมวงศ์ 11.นำยนันทพงศ์ พำนมำฎ 12.นำยไผ่ พันมี 13.นำยหลอด พันมี 14.นำยปีก พันมี 15.นำย
มำส จ๋องเเจ๋ง 16.นำยเปำ พันมี 17.นำยภักดี ศรีรัศอ ำไพ 18.นำยศศลักษณ์ สุขเจริญ 19.นำยเมยำวัฒน์ บึงมุม 20.นำย
ชัยอมร เเก้ววิบูลพันธุ์ หรือ "แอมมี่ The Bottom Blues" และ 21.นำยกิตติภูมิ ทะสำ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1951990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1951990
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"คณะราษฎร" 2563 ปรับเวลาชุมนุม 14 ต.ค. เป็น 8 โมงเช้า 
ไทยรัฐออนไลน์  14 ต.ค. 2563 07:18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยฯ-ทนายอานนท์" โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งเปลี่ยนเวลาชุมนุม "คณะราษฎร" 14 ต.ค.นี้ จากเดิม 
14.00 น. เป็น 08.00 น.  
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กลุ่มฟ้ืนฟูประชำธิปไตย Democracy Restoration Group-DRG ได้
โพสต์ภำพในเฟซบุ๊ก โดยมีข้อควำมระบุว่ำ "ประกำศด่วนจำกคณะรำษฎร 14 ตุลำคม (เช้ำนี้) เลื่อนเวลำนัดรวมพลเป็น
เวลำ 08.00 น. หน้ำอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ได้เวลำช่วงชิงพื้นที่ของเรำคืน"  
 ด้ำน นำยอำนนท์ น ำภำ หรือทนำยอำนนท์ ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก เช่นกัน โดยระบุว่ำ "ผมโคตรมี
ควำมสุขเลยที่ได้ต่อสู้กับพวกคุณ เมื่อกี้น้องนักศึกษำแจ้งมำว่ำพรุ่งนี้ถ้ำจะเข้ำรำชด ำเนินให้ได้ต้องไปก่อน 08.00 น. 
เพรำะตอนนี้เขำปิดล้อมไว้หมดแล้ว พูดกันตรงๆ ผมไม่คิดว่ำเรำจะตื่นไปทัน 8 โมงเช้ำ และถ้ำแกนน ำไปถึงรำชด ำเนิน 8 
โมงเช้ำ ถ้ำไม่โดนจับก็โดนกระทืบตำยจำกพวกนั้นแน่ๆ แต่อย่ำงที่บอก ผมโคตรมีควำมสุขท่ีได้ต่อสู้กับทุกคน นอนคืนนี้
ตั้งนำฬิกำไว้และต้องไปเจอพวกนั้นกระทืบตอน 8 โมงเช้ำ ไอ้เหี้ยชีวิตแม่งโคตรดีที่จะได้ต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ำยกับเพ่ือน ยัง
นึกไม่ออกว่ำจะนัดกันยังไงให้ไปเจอกัน 8 โมงเช้ำพรุ่งนี้ที่รำชด ำเนิน มันกระชั้นเกินไป แต่ผมจะไป ไปกอปกู้ศักดิ์ศรี
ควำมเป็นคนคืน" 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1952040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1952040
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14 ต.ค. 2563-08:33 น. 
กลุ่มแคร์ชี้ชัดรัฐบาลเผด็จการคุกคามประชาชน จับ 21 แกนน าม็อบ จี้ประยุทธ์ต้องลาออก 
 

 
 
กลุ่มแคร์ ชี้ชัดรัฐบาลเผด็จการจงใจข่มขู่คุกคามประชาชนด้วยการจับกุม 21 แกนน าผู้ชุมนุมเม่ือวาน จี้ประยุทธ์
ต้องลาออก เปิดทางให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2563 กลุ่มแคร์ ได้ทวีตจุดยืนว่ำ กลุ่มแคร์ขอแสดงจุดยืนต่อกำรชุมนุมทำงกำรเมืองของ
ประชำชนในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 
 1. กำรชุมนุมของคณะรำษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 มีควำมชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย
ทุกประกำร (ต่อ) 
 2. รัฐมีหน้ำที่ดูแลควำมสะดวกและอ ำนวยควำมปลอดภัยทั้งแก่ผู้ชุมนุมและประชำชนทุกคน 
 3.กำรจับกุมผู้ชุมนุม 21 คน ในวันที่ 13 ตุลำคม 2563 เป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย และชัดเจน
ว่ำรัฐบำลเผด็จกำรจงใจข่มขู่คุกคำมประชำชน 
 4. กำรชุมนุมทำงกำรเมืองคือสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยของประชำชน 
 5. รัฐบำลภำยใต้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต้องหยุดวิกฤตของประเทศไทยด้วยกำรเปิดทำงให้มี
รัฐธรรมนูญของประชำชน และลำออก เพ่ือน ำไปสู่กำรเลือกตั้งใหม่ น ำประเทศไทยไปอยู่ในระบอบประชำธิปไตยอีกครั้ง 
โดยติดแฮชแท็ก #whatshappeninginthailand 
  
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5107932 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5107932
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/EkQIgNrU8AEXskJ.jpg
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วันที่ 14 ตุลำคม 2563 - 09:10 น. 
กลุ่มแคร์ โพสต์ 5 จุดยืนการเมือง14ต.ค. จี้บิ๊กตู่ฯลาออก เปิดทางให้มีรธน.ของประชาชน 

 
กลุ่มแคร์ โพสต์ 5 จุดยืนการเมือง14ต.ค. จี้บิ๊กตู่ฯลาออก เปิดทางให้มีรธน.ของประชาชน 
 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม กลุ่มแคร์ ได้ทวีตข้อควำมโดยแสดงจุดยืนว่ำ กลุ่มแคร์ขอแสดงจุดยืนต่อกำรชุมนุม
ทำงกำรเมืองของประชำชนในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 
 1. กำรชุมนุมของคณะรำษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 มีควำมชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย
ทุกประกำร 
 2. รัฐมีหน้ำที่ดูแลควำมสะดวกและอ ำนวยควำมปลอดภัยทั้งแก่ผู้ชุมนุมและประชำชนทุกคน 
 3.กำรจับกุมผู้ชุมนุม 21 คน ในวันที่ 13 ตุลำคม 2563 เป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย และชัดเจน
ว่ำรัฐบำลเผด็จกำรจงใจข่มขู่คุกคำมประชำชน 
 4. กำรชุมนุมทำงกำรเมืองคือสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยของประชำชน 
 5. รัฐบำลภำยใต้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต้องหยุดวิกฤตของประเทศไทยด้วยกำร เปิดทำงให้มี
รัฐธรรมนูญของประชำชน และลำออก เพ่ือน ำไปสู่กำรเลือกตั้งใหม่ น ำประเทศไทยไปอยู่ในระบอบประชำธิปไตยอีกครั้ง 
โดยติดแฮชแท็ก #whatshappeninginthailand 
“กลุ่มแคร์” ขอแสดง “จุดยืน” ต่อกำรชุมนุมทำงกำรเมืองของประชำชนในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 
– 1. กำรชุมนุมของคณะรำษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 มีควำมชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำยทุกประกำร 
(ต่อ)#whatshappeninginthailand pic.twitter.com/G5OB0mmeSu 
— CARE • แคร์ คิด เคลื่อน ไทย (@careorth) October 14, 2020 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2393247 
 
 
 
 
  

https://twitter.com/hashtag/whatshappeninginthailand?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/G5OB0mmeSu
https://twitter.com/careorth/status/1316186347565064192?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.matichon.co.th/politics/news_2393247
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8C-12.jpg
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วันที่ 14 ตุลำคม 2563 - 09:25 น. 
CARE หนุนม็อบคณะราษฎร จี้ “ประยุทธ์” ยุบสภา-เลือกตั้งใหม่ 
 

 
 

กลุ่ม CARE แสดงจุดยืนหนุนม็อบคณะราษฎร ชี้จับผู้ชุมนุม 21 คน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลเผด็จการจงใจ
ข่มขู่คุกคามประชาชน แนะ “ประยุทธ์”  ยุบสภา น าไปสู่การเลือกตั้งใหม่ 
 วันที่ 14 ตุลำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่เพจเฟซบุ๊ก กลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ได้โพสต์ข้อควำม
แสดงจุดยืนต่อกำรชุมนุมในวันนี้ ควำมว่ำ 
“กลุ่มแคร์” ขอแสดงจุดยืนต่อกำรชุมนุมทำงกำรเมืองของประชำชนในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 
– 1. กำรชุมนุมของคณะรำษฎร 2563 ในวันที่ 14 ตุลำคม 2563 มีควำมชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำยทุกประกำร 
– 2. รัฐมีหน้ำที่ดูแลควำมสะดวกและอ ำนวยควำมปลอดภัยทั้งแก่ผู้ชุมนุมและประชำชนทุกคน 
– 3. กำรจับกุมผู้ชุมนุม 21 คน ในวันที่ 13 ตุลำคม 2563 เป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย และชัดเจนว่ำรัฐบำล
เผด็จกำรจงใจข่มขู่คุกคำมประชำชน 
– 4. กำรชุมนุมทำงกำรเมืองคือสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยของประชำชน 
– 5. รัฐบำลภำยใต้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต้องหยุดวิกฤตของประเทศไทยด้วยกำร เปิดทำงให้มีรัฐธรรมนูญของ
ประชำชน และยุบสภำ เพื่อน ำไปสู่กำรเลือกตั้งใหม่ น ำประเทศไทยไปอยู่ในระบอบประชำธิปไตยอีกครั้ง 
ลงชื่อ : CARE คิด เคลื่อน ไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-536760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-536760
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วันพุธ ที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 10.28 น. 
‘เยาวชนปลดแอก’ร่อนแถลงการณ์ประณาม ตร.คุมตัวแกนน า บีบ ‘ปล่อยเพื่อนเราทันที’! 

 
‘เยาวชนปลดแอก’ร่อนแถลงการณ์ประณาม ตร.คุมตัวแกนน า บีบ‘ปล่อยเพื่อนเราทันที’!                
 14 ตุลำคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก “เยำวชนปลดแอก – Free YOUTH” โพสต์ข้อควำมว่ำ “จนถึงตอนนี้เพื่อน
ของเรำทั้ง 21 คนที่ถูกจับกุมตัวไปเมื่อวำนยังคงไม่ถูกปล่อยตัวออกมำ เยำวชนปลดแอกขอประณำมกำรกระท ำที่ไร้
มนุษยธรรม ไม่เป็นไปตำมกระบวนกำร และขอเรียกร้องให้เจ้ำที่หน้ำที่รัฐ น ำควำมเป็นมนุษย์ของตนเองกลับมำ ปล่อย
เพ่ือนของเรำในทันที!” 
นอกจำกนี้ยังออกแถลงกำรณ์ เรื่อง “ขอประณำมกำรควบคุมตัวประชำชน” มีเนื้อหำดังนี้... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/524901 
  

https://www.naewna.com/politic/524901


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 
 
 
14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08:04 น.    
  เด็ก พปชร.ถามหาจิตส านึกความเป็นคนไทยของ'ธนาธร-ช่อ-พิธา' 
 

 
 
 14 ต.ค.2563-  น.ส.ทิพำนัน  ศิริชนะ อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีที่นำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ และนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ประกำศยืนยันที่จะเข้ำ
ร่วมกำรชุมนุมของกลุ่มคณะรำษฎรในวันที่ 14 ต.ค. ว่ำ ไม่รู้สึกแปลกใจที่นำยธนำธรและนำยพิธำ จะประกำศร่วมชุมนุม
กับม็อบ แต่รู้สึกผิดหวังในท่ำทีของนำยธนำธรและหัวหน้ำพรรคก้ำวไกลเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะในช่วงนี้และที่ผ่ำนมำใน
หลำยพ้ืนที่ในจังหวัดต่ำงๆ ก ำลังประสบปัญหำอุทกภัยอย่ำงหนักและน้ ำป่ำไหลหลำก รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงประชำชนต่ำงช่วยกันท ำงำนอย่ำงหนักเร่งระดมควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและด ำเนินกำร
เยียวยำควำมทุกข์ร้อนอยู่ในขณะนี้  แต่นำยธนำธรและนำยพิธำกลับนิ่งดูดำย ให้ควำมส ำคัญและหมกมุ่นแต่กับประเด็น
ทำงกำรเมืองมำกกว่ำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน ทั้งนี้หำกเกิดเหตุกำรณ์วุ่นวำยในประเทศ ก็จะซ้ ำเติมปัญหำ
เศรษฐกิจที่ส่งผลถึงประชำชนทันที 
 "ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ทุกฝ่ำยไม่ว่ำจะมีต ำแหน่งในรัฐบำลหรือไม่  ก็ต้องพยำยำมส่งควำมช่วยเหลือไปถึง
ประชำชน ตำมหน้ำที่และจิตส ำนึกของ ส.ส. และตัวแทนประชำชน และยิ่งนำยพิธำในฐำนะหัวหน้ำพรรคก้ำวไกลกลับ
เลือกให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่จะยืนแอบข้ำงเวทีม็อบ มำกกว่ำยืนข้ำงประชำชน  ไม่ได้อยู่กับประชำชนในยำมที่มี
ควำมทุกข์  แทนที่จะช่วยเหลือหรือแสดงท่ำทีห่วงใยผู้ประสบภัยก่อน แต่นี่กลับจ้องจะเล่นเกมกำรเมืองอย่ำงเดียว ซึ่งที่
ผ่ำนมำประชำชนคงตำสว่ำงมำกขึ้นว่ำพรรคก้ำวไกลนั้นมักท ำตัวไกลห่ำงจำกกำรช่วยเหลือปำกท้อง ทุกข์ร้อนของ
ประชำชน แต่จะก้ำวไปใกล้ๆ ทันทีที่มีสัญญำณว่ำจะสำมำรถเอำประโยชน์จำกประเด็นทำงกำรเมืองมำเป็นประโยชน์
ของพรรคพวกตน” น.ส.ทิพำนัน กล่ำว 
 น.ส.ทิพำนันยังกล่ำวถึงกรณีควำมเคลื่อนไหวของแกนน ำคณะก้ำวหน้ำว่ำ ไม่แน่ใจว่ำเป็นกำรท ำเพ่ืออยู่
เคียงข้ำงประชำชน หรืออยู่ข้ำงหลังประชำชนที่มำร่วมชุมนุมกันแน่ เพรำะในขณะที่ปำกปฏิเสธว่ำไม่เกี่ยวข้อง แต่
เหมือนตำจะขยิบโดยมีกำรกระท ำเข้ำข่ำยกำรสนับสนุนกำรชุมนุมครั้งนี้  ไม่ว่ำจะเป็นกำรนำยธนำธรประกำศยืนยันที่จะ
เข้ำร่วมกำรชุมนุม  หรือที่ น.ส.พรรณิกำร์ วำณิช ทวีตข้อควำมเชิญชวนระดมทุนร่วมเป็นท่อน้ ำเลี้ยงให้กับชุมนุม
คณะรำษฎรเมื่อหลำยวันที่ผ่ำนมำ คณะก้ำวหน้ำก็ชุบมือเปิบเอำประเด็นกำรเมืองมำเดินสำยหำเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
ตำมที่ปรำกฏในข่ำวต่ำงจังหวัด  และที่ส ำคัญคือหลำยครั้งที่แกนน ำม็อบฝ่ำฝืนกฎหมำยและถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท ำตำม
หน้ำที่ในกำรจับกุมบังคับใช้กฎหมำย นำยธนำธร นำยพิธำ และ น.ส.พรรณิกำร์ ก็มักจะปรำกฏตัวตำมหน้ำสถำนีต ำรวจ 
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เช่น นำยพิธำปรำกฏตัวพร้อมถ่ำยภำพโชว์ ณ ที่กักตัวแกนน ำ 21 คน เพ่ือให้มีพ้ืนที่ข่ำวว่ำตนอยู่ข้ำงประชำชนใช่
หรือไม่   ทั้ งนี้ทั้ งสำมท่ำนจะมำในแพคเกจปั่นกระแสควำมเกลียดชังวำทะกรรมเดียวกันคือ #หยุดคุกคำม
ประชำชน    ทั้งๆ ที่กำรจับกุมเป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง และกำรปรำกฏของทั้งสำมท่ำนก็ไม่มีประโยชน์ใน
กำรช่วยเหลือประชำชนแต่อย่ำงใดเลย แต่ดูเหมือนจะเอำควำมเจ็บปวดของประชำชนไปหำประโยชน์ทำงกำรเมืองของ
ตนเอง 
 “สถำนกำรณ์ประเทศในขณะนี้ สังคมมีค ำถำมว่ำคณะก้ำวหน้ำและพรรคก้ำวไกลอยู่ข้ำงประชำชนแบบ
ไหน อยู่ข้ำงบนประชำชนที่คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จำกประชำชน หรือ อยู่ข้ำงหลังประชำชนคอยผลักประชำชนออก
หน้ำเป็นโล่มนุษย์  หรืออยู่ข้ำงประชำชนแบบเคียงข้ำงคอยช่วยเหลือยำมเขำทุกข์ร้อนกันแน่  และท่ีส ำคัญคณะก้ำวหน้ำ
และพรรคก้ำวไกล ยังมีจิตส ำนึกควำมเป็นคนไทยอยู่หรือไม่  เพรำะไม่ควรมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยสนับสนุนแกนน ำม็อบที่
เข้ำข่ำยจำบจ้วงก้ำวล่วงสถำบันและใช้สิทธิจนเกินส่วนตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ จนอำจน ำพำประเทศไปสู่วิกฤต
กำรเมืองอีกครั้ง” น.ส. ทิพำนันกล่ำวทิ้งท้ำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80413 
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วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลำ 08:29 น. 
พปชร.ซัด "ธนาธร-พิธา-ช่อ" แอบยืนข้างเวทีม็อบเล่นเกมการเมือง 
 

 
 
"ทิพานัน" ตอก "ธนาธร-พิธา-ช่อ" ยังมีจิตส านึกคนไทยอยู่หรือไม่ ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งน้ าท่วมและปัญหาปากท้อง
กลับนิ่งดูดาย แต่เลือกมาแอบยืนข้างเวทีม็อบเล่นเกมการเมือง ปั่นกระแสความเกลียดชัง ซ้ าเติมเศรษฐกิจพัง 
 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวถึงกรณีที่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ และนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล 
ประกำศยืนยันที่จะเข้ำร่วมกำรชุมนุมของกลุ่มคณะรำษฎรในวันที่ 14 ต.ค. ว่ำ ไม่รู้สึกแปลกใจที่นำยธนำธรและนำย
พิธำ จะประกำศร่วมชุมนุมกับม็อบ แต่รู้สึกผิดหวังในท่ำทีของนำยธนำธรและหัวหน้ำพรรคก้ำวไกลเป็นอย่ำงยิ่ง  เพรำะ
ในช่วงนี้และที่ผ่ำนมำในหลำยพ้ืนที่ในจังหวัดต่ำงๆ ก ำลังประสบปัญหำอุทกภัยอย่ำงหนักและน้ ำป่ำไหลหลำก รัฐบำล
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชำชนต่ำงช่วยกันท ำงำนอย่ำงหนักเร่งระดมควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำม
เดือดร้อนและด ำเนินกำรเยียวยำควำมทุกข์ร้อนอยู่ในขณะนี้ แต่นำยธนำธรและนำยพิธำกลับนิ่งดูดำย ให้ควำมส ำคัญ
และหมกมุ่นแต่กับประเด็นทำงกำรเมือง มำกกว่ำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน ทั้งนี้หำกเกิดเหตุกำรณ์วุ่นวำยใน
ประเทศ ก็จะซ้ ำเติมปัญหำเศรษฐกิจที่ส่งผลถึงประชำชนทันที 
 "ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ทุกฝ่ำยไม่ว่ำจะมีต ำแหน่งในรัฐบำลหรือไม่ ก็ต้องพยำยำมส่งควำมช่วยเหลือไปถึง
ประชำชน ตำมหน้ำที่และจิตส ำนึกของส.ส. และตัวแทนประชำชน และยิ่งนำยพิธำในฐำนะหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล กลับ
เลือกให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่จะยืนแอบข้ำงเวทีม็อบ มำกกว่ำยืนข้ำงประชำชน ไม่ได้อยู่กับประชำชนในยำมที่มี
ควำมทุกข์  แทนที่จะช่วยเหลือหรือแสดงท่ำทีห่วงใยผู้ประสบภัยก่อน แต่นี่กลับจ้องจะเล่นเกมกำรเมืองอย่ำงเดียว ซึ่งที่
ผ่ำนมำประชำชนคงตำสว่ำงมำกขึ้นว่ำพรรคก้ำวไกลนั้นมักท ำตัวไกลห่ำงจำกกำรช่วยเหลือปำกท้อง ทุกข์ร้อนของ
ประชำชน แต่จะก้ำวไปใกล้ๆ ทันทีที่มีสัญญำณว่ำจะสำมำรถเอำประโยชน์จำกประเด็นทำงกำรเมืองมำเป็นประโยชน์
ของพรรคพวกตน” น.ส.ทิพำนัน กล่ำว 
 น.ส.ทิพำนัน ยังกล่ำวถึงกรณีควำมเคลื่อนไหวของแกนน ำคณะก้ำวหน้ำว่ำ ไม่แน่ใจว่ำเป็นกำรท ำเพ่ืออยู่
เคียงข้ำงประชำชน หรืออยู่ข้ำงหลังประชำชนที่มำร่วมชุมนุมกันแน่ เพรำะในขณะที่ปำกปฏิเสธว่ำไม่เกี่ยวข้อง แต่
เหมือนตำจะขยิบโดยมีกำรกระท ำเข้ำข่ำยกำรสนับสนุนกำรชุมนุมครั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรนำยธนำธรประกำศยืนยันที่จะ
เข้ำร่วมกำรชุมนุม หรือที่ น.ส.พรรณิกำร์ ทวิตข้อควำมเชิญชวนระดมทุนร่วมเป็นท่อน้ ำเลี้ยงให้กับชุมนุมคณะรำษฎร
เมื่อหลำยวันที่ผ่ำนมำ คณะก้ำวหน้ำก็ชุบมือเปิบเอำประเด็นกำรเมืองมำเดินสำยหำเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นตำมที่ปรำกฎใน
ข่ำวต่ำงจังหวัด 
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 และที่ส ำคัญคือหลำยครั้งที่แกนน ำม็อบฝ่ำฝืนกฎหมำยและถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท ำตำมหน้ำที่ในกำรจับกุม
บังคับใช้กฎหมำย นำยธนำธร นำยพิธำ และ น.ส.พรรณิกำร์ ก็มักจะปรำกฎตัวตำมหน้ำสถำนีต ำรวจ หรืออย่ำงเช่น 
นำยพิธำก็ปรำกฏตัวพร้อมถ่ำยภำพโชว์ ณ ที่กักตัวแกนน ำ 21 คน เพ่ือให้มีพ้ืนที่ข่ำวว่ำตนอยู่ข้ำงประชำชนใช่หรือไม่  
 ทั้งนี้ทั้งสำมท่ำนจะมำในแพคเกจปั่นกระแสควำมเกลียดชังวำทะกรรมเดียวกันคือ #หยุดคุกคำมประชำชน 
ทั้งๆ ที่กำรจับกุมเป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง และกำรปรำกฏของทั้งสำมท่ำนก็ไม่มีประโยชน์ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนแต่อย่ำงใดเลย แต่ดูเหมือนจะเอำควำมเจ็บปวดของประชำชนไปหำประโยชน์ทำงกำรเมืองของตนเอง 
 “สถำนกำรณ์ประเทศในขณะนี้ สังคมมีค ำถำมว่ำคณะก้ำวหน้ำและพรรคก้ำวไกลอยู่ข้ำงประชำชนแบบ
ไหน อยู่ข้ำงบนประชำชนที่คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จำกประชำชน หรือ อยู่ข้ำงหลังประชำชนคอยผลักประชำชนออก
หน้ำเป็นโล่มนุษย์ หรืออยู่ข้ำงประชำชนแบบเคียงข้ำงคอยช่วยเหลือยำมเขำทุกข์ร้อนกันแน่ และที่ส ำคัญคณะก้ำวหน้ำ
และพรรคก้ำวไกล ยังมีจิตส ำนึกควำมเป็นคนไทยอยู่หรือไม่ เพรำะไม่ควรมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยสนับสนุนแกนน ำม็อบที่
เข้ำข่ำยจำบจ้วงก้ำวล่วงสถำบันและใช้สิทธิจนเกินส่วนตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ จนอำจน ำพำประเทศไปสู่วิกฤต
กำรเมืองอีกครั้ง” น.ส. ทิพำนัน กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635404 
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 14 ตุลำคม 2020 - 09:19 
อดีตรองโฆษก พปชร.ถามหาจิตส านึก”ธนาธร-พิธา” 
อดีตรองโฆษก พปชร. ถามหาจิตส านึก "ธนาธร-พิธา" แอบยืนข้างเวทีม็อบเล่นเกมการเมือง ซ้ าเติมประชาชนพา
เศรษฐกิจพัง 

 
 
 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวถึงกรณีที่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ และนำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล 
ประกำศยืนยันที่จะเข้ำร่วมกำรชุมนุมของกลุ่มคณะรำษฎรในวันที่ 14 ต.ค. ว่ำ ไม่รู้สึกแปลกใจ แต่รู้สึกผิดหวังในท่ำที
ของนำยธนำธรและหัวหน้ำพรรคก้ำวไกลเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะในช่วงนี้และที่ผ่ำนมำในหลำยพ้ืนที่ในจังหวัดต่ำงๆ ก ำลัง
ประสบปัญหำอุทกภัยและน้ ำป่ำไหลหลำก รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชำชนต่ำงช่วยกันท ำงำนอย่ำง
หนักเร่งระดมควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและด ำเนินกำรเยียวยำ แต่นำยธนำธรและนำยพิธำ กลับนิ่งดู
ดำย หมกมุ่นแต่กับประเด็นทำงกำรเมือง มำกกว่ำควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ หำกเกิดเหตุกำรณ์วุ่นวำยใน
ประเทศ ก็จะซ้ ำเติมปัญหำเศรษฐกิจที่ส่งผลถึงประชำชนทันที ดังนั้น ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ทุกฝ่ำยไม่ว่ำจะมีต ำแหน่งใน
รัฐบำลหรือไม่ ก็ต้องพยำยำมส่งควำมช่วยเหลือไปถึงประชำชน ตำมหน้ ำที่และจิตส ำนึกของ ส.ส. และตัวแทน
ประชำชน แต่กลับเลือกให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับหนึ่งที่จะยืนแอบข้ำงเวทีม็อบ แทนที่จะช่วยเหลือหรือแสดงท่ำทีห่วงใย
ผู้ประสบภัยก่อน จ้องเล่นเกมกำรเมืองอย่ำงเดียว 
 น.ส.ทิพำนัน ยังกล่ำวถึงกรณีควำมเคลื่อนไหวของแกนน ำคณะก้ำวหน้ำว่ำ ไม่แน่ ใจว่ำเป็นกำรท ำเพ่ืออยู่
เคียงข้ำงประชำชน หรืออยู่ข้ำงหลังประชำชนที่มำร่วมชุมนุมกันแน่ เพรำะในขณะที่ปำกปฏิเสธว่ำไม่เกี่ยวข้อง แต่
เหมือนตำจะขยิบโดยมีกำรกระท ำเข้ำข่ำยกำรสนับสนุนกำรชุมนุมครั้งนี้ นำยธนำธร ประกำศยืนยันที่จะเข้ำร่วมกำร
ชุมนุม น.ส.พรรณิกำร์ วำณิช ทวิตข้อควำมเชิญชวนระดมทุนร่วมเป็นท่อน้ ำเลี้ยงให้กับชุมนุมคณะรำษฎรเมื่อหลำยวันที่
ผ่ำนมำ คณะก้ำวหน้ำก็ชุบมือเปิบเอำประเด็นกำรเมืองมำเดินสำยหำเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นตำมที่ปรำกฎในข่ำว
ต่ำงจังหวัด  และที่ส ำคัญคือหลำยครั้งที่แกนน ำม็อบฝ่ำฝืนกฎหมำยและถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท ำตำมหน้ำที่ในกำรจับกุม
บังคับใช้กฎหมำย นำยธนำธร นำยพิธำ และ น.ส.พรรณิกำร์ ก็มักจะปรำกฎตัวตำมหน้ำสถำนีต ำรวจ พร้อมถ่ำยภำพโชว์ 
ณ ที่กักตัวแกนน ำ 21 คน เพ่ือให้มีพ้ืนที่ข่ำวว่ำตนอยู่ข้ำงประชำชน 
 ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ทั้งสำมท่ำนจะมำในแพคเกจวำทะกรรมเดียวกันคือ #หยุดคุกคำมประชำชน ทั้งๆ ที่กำร
จับกุมเป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง และกำรปรำกฏของทั้งสำมท่ำนก็ไม่มีประโยชน์ในกำรช่วยเหลือประชำชน
แต่อย่ำงใดเลย แต่ดูเหมือนจะเอำควำมเจ็บปวดของประชำชนไปหำประโยชน์ทำงกำรเมืองของตนเอง 
 พร้อมถำมว่ำ ยังมีจิตส ำนึกควำมเป็นคนไทยอยู่หรือไม่ เพรำะไม่ควรมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยสนับสนุนแกนน ำ
ม็อบที่เข้ำข่ำยจำบจ้วงก้ำวล่วงสถำบันและใช้สิทธิจนเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_795500/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_795500/
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14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10:08 น.   
ขนลุกซู่ 'ปิยบุตร' เปิดหน้าชนแล้ว! 
 

 
 
 14 ต.ค.63 - นำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำโพสต์ข้อควำมในทวิตเตอร์ว่ำ "ภำพที่แสดงถึง
กำรสยบยอมจ ำนนมำกที่สุด เป็นทำสโดยใจสมัคร คือ กลุ่มคนจ ำนวนมำกที่ถืออำวุธได้โดยชอบด้ว ยกฎหมำย ยอมตัด
ผมทรงเดียวกันทั่วประเทศด้วยค ำสั่งของคนเพียงคนเดียว และเมื่อได้รับค ำสั่ง คนเหล่ำนี้ก็พร้อมจะใช้ก ำลังเข้ำ
ปรำบปรำมประชำชนผู้เสียภำษีเลี้ยงดูพวกเขำด้วย" 
 “ปืน” “ก ำลัง” “ค ำสั่งของเจ้ำนำย” กลำยเป็น “กฎหมำย” บรรดำคนหัวเกรียนสูงสำมด้ำนใส่เครื่องแบบ
กลำยเป็น “เครื่องจักรสังหำร” พร้อมกดขี่ย่ ำยีประชำชน พรุ่งนี้ออกมำชุมนุมกันให้มำกเพ่ือบอกว่ำเรำจะไม่ทนอีกต่อไป 
ไส้ติ่งไร้ประโยชน์ ถ้ำไม่แสดงอำกำรก็อยู่กับมนุษย์ได้ แต่ถ้ำอักเสบก็คงต้องตัดทิ้ง" 
"ต ำรวจใช้ “นิติสงครำม” ใช้ “กฎหมำยเป็นเครื่องมือก ำจัดเสรีภำพ” อีกตำมเคย ตั้งข้อหำไผ่ ดำวดิน 8 ข้อหำ จ ำพวก
 กีดขวำงกำรจรำจร พรบ ควำมสะอำด ก่อควำมวุ่นวำย ขัดค ำสั่ง พนง โดยไม่มี พรบ ชุมนุม เพรำะ คง
ทรำบดีว่ำกำรสลำยกำรชุมนุมต้องท ำเป็นขั้นตอน บุกเข้ำอุ้ม เข้ำรื้อ แบบที่ท ำกันไม่ได้" 
 "เมื่อรับค ำสั่งเจ้ำนำยมำว่ำ อย่ำงไรก็ต้องสลำยคนออกไปจำกถนน แต่ไม่รู้จะใช้กฎหมำยอะไร ก็ใช้สูตรเดิม 
ใช้ก ำลังคนมำกกว่ำ บุกเข้ำจับ อุ้ม รื้อ ลำก พำไปกักขัง เสร็จแล้วก็มำนั่งเปิดหำควำมผิดจำก กม หลำยฉบับ ตั้งได้ 8 
ข้อหำ ทั้งหมดเพ่ือสนองเจ้ำนำยที่สั่งมำ นี่ไม่ใช่ “กฎหมำย” แต่คือ “ปืน" 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80433 
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วันพุธ ที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 10.43 น. 
เปิดหน้าชน!‘ปิยบุตร’อุ้มม็อบ หวด ตร.จับแกนน า โวยไม่ใช่‘กฎหมาย’ แต่คือ‘ปืน’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดหน้าชน!‘ปิยบุตร’อุ้มม็อบ หวดตร.จับแกนน า โวยไม่ใช่‘กฎหมาย’ แต่คือ‘ปืน’ 
14 ตุลำคม 2563 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ทวีตข้อควำมในทวิตเตอร์ ดังนี้... 
 ภำพที่แสดงถึงกำรสยบยอมจ ำนนมำกท่ีสุด เป็นทำสโดยใจสมัคร คือ กลุ่มคนจ ำนวนมำกที่ถืออำวุธได้โดย
ชอบด้วยกฎหมำย ยอมตัดผมทรงเดียวกันทั่วประเทศด้วยค ำสั่งของคนเพียงคนเดียว และเมื่อได้รับค ำสั่ง คนเหล่ำนี้ก็
พร้อมจะใช้ก ำลังเข้ำปรำบปรำมประชำชนผู้เสียภำษีเลี้ยงดูพวกเขำด้วย" 
 “ปืน” “ก ำลัง” “ค ำสั่งของเจ้ำนำย” กลำยเป็น “กฎหมำย” บรรดำคนหัวเกรียนสูงสำมด้ำนใส่เครื่องแบบ
กลำยเป็น “เครื่องจักรสังหำร” พร้อมกดขี่ย่ ำยีประชำชน พรุ่งนี้ออกมำชุมนุมกันให้มำกเพ่ือบอกว่ำเรำจะไม่ทนอีกต่อไป 
ไส้ติ่งไร้ประโยชน์ ถ้ำไม่แสดงอำกำรก็อยู่กับมนุษย์ได้ แต่ถ้ำอักเสบก็คงต้องตัดทิ้ง" 
 "ต ำรวจใช้ “นิติสงครำม” ใช้ “กฎหมำยเป็นเครื่องมือก ำจัดเสรีภำพ” อีกตำมเคย ตั้งข้อหำไผ่ ดำวดิน 8 
ข้อหำ จ ำพวกกีดขวำงกำรจรำจร พรบ ควำมสะอำด ก่อควำมวุ่นวำย ขัดค ำสั่ง พนง โดยไม่มี พรบ ชุมนุม เพรำะ คง
ทรำบดีว่ำกำรสลำยกำรชุมนุมต้องท ำเป็นขั้นตอน บุกเข้ำอุ้ม เข้ำรื้อ แบบที่ท ำกันไม่ได้" 
 "เมื่อรับค ำสั่งเจ้ำนำยมำว่ำ อย่ำงไรก็ต้องสลำยคนออกไปจำกถนน แต่ไม่รู้จะใช้กฎหมำยอะไร ก็ใช้สูตรเดิม 
ใช้ก ำลังคนมำกกว่ำ บุกเข้ำจับ อุ้ม รื้อ ลำก พำไปกักขัง เสร็จแล้วก็มำนั่งเปิดหำควำมผิดจำก กม หลำยฉบับ ตั้งได้ 8 
ข้อหำ ทั้งหมดเพ่ือสนองเจ้ำนำยที่สั่งมำ นี่ไม่ใช่ “กฎหมำย” แต่คือ “ปืน" 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/524904 
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14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11:47 น.     
ต ารวจจัดเต็ม 10 ข้อหาม็อบช ู3 นิ้ว 21 ราย 

 
 
 14 ต.ค.63 -  พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร.กล่ำวว่ำ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 ต.ค.เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจได้ด ำเนินกำรจับกุมผู้ชุมนุมจ ำนวน 21 รำย เนื่องจำกมีกำรจัดกำรชุมนุม ตั้งเต็นท์ชุมนุมในที่สำธำรณะ จอดรถ
บริเวณบริเวณที่เกิดเหตุ มีกำรปิดเส้นทำงจรำจรโดยไม่ได้รับอนุญำต ที่ส ำคัญเจ้ำหน้ำที่มีกำรแจ้งเตือนให้กลุ่มผู้ชุมออก
จำกพ้ืนผิวจรำจรเพ่ือให้ประชำชนได้สัญจรไปมำตำมปกติ แต่ผู้ถูกจับกุมขัดขืนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของกฎหมำยที่ให้อ ำนำจไว้ อีกทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้มีกำรมั่วสุม ใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับ
อนุญำตและก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ทั้งใช้สีน้ ำสำดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ขว้ำงปำสิ่งของใส่เจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ พ้ืนถนนเลอะเทอะ
ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้พ้ืนที่สำธำรณะ ละเมิดสิทธิประชำชนในภำพรวม เจ้ำหน้ำที่ได้มีกำรแจ้งเตือนแต่ไม่เป็นผล 
เป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย เป็นควำมผิดซึ่งหน้ำ  เป็นควำมจ ำเป็นในบริบทพิเศษเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์บำนปลำย
และรุนแรงจึงต้องเข้ำควบคุมตัว โดยส่งให้พนักงำนสอบสวน สน.ส ำรำญรำษฎร์ด ำเนินคดี  
 โดยแจ้งข้อหำ 10 ข้อหำ ประกอบไปด้วย 1.กำรร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ใช้ก ำลังประทุษร้ำย ขู่
เข็ญว่ำจะใช้ก ำลังประทุษร้ำย หรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เกิดควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง 2.ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนซึ่งสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยให้อ ำนำจไว้ 3. กำรจอดรถ หรือขับขี่รถยนต์บนทำงเท้ำ ตั้งวำง
หรือกองวัตถุใดบนถนนตำม พ.ร.บ.รักษำควำมสะอำด 4.ชุมนุมท ำกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรค กระท ำ
กำรหรือด ำเนินกำรใดที่ก่อให้เกิดสภำวะไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดโรคติอดต่ออันตรำยหรือโรคแพร่ระบำด
ออกไป 5.ร่วมกันกีดขวำงทำงสำธำรณะอำจเป็นอุปสรรคต่อควำมปลอดภัย ควำมสะดวกในกำรจรำจร โดยวำงหรือ
ทอดทิ้งสิ่งของ 6.ร่วมกันตั้งวำงสิ่งของในลักษณะกีดขวำงจรำจร 7.ร่วมกันใช้ก ำลังท ำร้ำยผู้อ่ืนโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุ
อันตรำยแก่กำยและจิตใจ 8.ร่วมกันท ำให้เสียทรัพย์และข้อหำอื่นที่เก่ียวข้องอีก 2 ข้อหำ   
 “ในวันนี้จะน ำผู้ถูกจับกุมทั้ง 21 รำย ฝำกขังต่อศำล ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่หรือพนักงำนสอบสวนจะ
คัดค้ำนกำรประกันหรือไม่ เป็นดุลพินิจของพนักงำนสอบสวนเรำแทรกแซงไม่ได้ ต้องดูตำมควำมเหมำะสมจะเกิดผลต่อ
คดีหรือไม”่ 
 พ.ต.อ.กฤษณะกล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่แกนน ำจัดชุมนุมหน้ำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นหน้ำที่ของ
พนักงำนสอบสวน สน.ปทุมวันที่จะรวบรวมพยำนหลักฐำนใครท ำผิดข้อหำใดบ้ำง เจ้ำหน้ำที่มีกำรบันทึกรำยละเอียดไว้
ทั้งหมด ส ำหรับกำรชุมนุมวันนี้เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมก ำลังเพ่ือดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยในภำพรวม 99 กองร้อย 
เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนตำมปกติ ด ำเนินกำรเพ่ือควำมสงบเรียบร้อย กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ยึดถือหลักรัฐศำสตร์
ควบคู่กันไป อะไรที่ท ำแล้วจะเกิดเหตุกำรณ์บำนปลำยต้องมีกำรพิจำรณำให้รอบคอบ 
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 รองโฆษก ตร.เผยต่อว่ำที่ เจ้ำหน้ำที่น ำก ำลังเข้ำควบคุมตัวแกนน ำเมื่อวำนนั้น เป็นควำมผิดซึ่งหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่จึงใช้อ ำนำจตำมกฎหมำย ถ้ำไม่มีกำรควบคุมตัวอำจเกิดเหตุกำรณ์บำนปลำยกระทบสิทธิผู้อ่ืน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อควำมสงบเรียบร้อย ส่วนภำพที่ออกมำมีกำรวิจำรณ์ใช้ควำมรุนแรงนั้น เปรียบเทียบเหมือนดูหนังถ้ำไม่ดูตั้งแต่
ต้นจะไม่รู้ที่มำที่ไปอย่ำงไร ถ้ำไม่มีกำรกระท ำควำมผิดภำพเหล่ำนั้นจะไม่เกิด กำรบังคับใช้กฎหมำยไม่สำมำรถตอบได้
ตำยตัวว่ำจะมีกำรดึงแขนหรือปะทะตอบไม่ได้ ทุกอย่ำงด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกฎหมำย ต ำรวจอยู่ภำยใต้กฎหมำย
เดียวกันกับประชำชน ต ำรวจจะท ำอะไรเขำต้องคิดว่ำสุ่มเสี่ยงกับกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือไม่ ต้องผ่ำนกำรกลั่นกรอง
ถึงน ำมำสู่กำรควบคุมตัวตำมหลักสำกล ในกรณีที่มีทั้งกลุ่มต่อต้ำนรัฐบำลและกลุ่มผู้สนับสนุนออกมำในวันนี้ต้อง
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยคือแจ้งต่อพ้ืนที่ และเจ้ำหน้ำที่จะต้องมีมำตรกำรไม่เผชิญหน้ำกัน 
 “ในส่วนกรณีที่มีกำรเห็นแย้งว่ำท ำไมไม่ควบคุมตัวกลุ่มแกนน ำที่ สน.ส ำรำญรำษฎร์นั้น กำรควบคุมตัว
สำมำรถควบคุมตัวไว้ที่ไหนก็ได้ และได้พิจำรณำแล้วว่ำอำจไม่เหมำะสม แต่ยังเป็นอ ำนำจกำรสอบสวนของ สน.ส ำรำญ
รำษฎร์เหมือนเดิม” รองโฆษก ตร.กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80450 
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วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลำ 10:00 น. 
"เทพไท" ชี้หาก 84 สว. รับ 2ร่างแก้รัฐธรรมนูญจะช่วยลดกระแสม็อบได้ 

 
 
 
เทพไท ชี้ หากมี 84 ส.ว.รับร่างแก้ รธน.2ฉบับจริง จะเป็นข่าวดี ลดกระแสม็อบได้ คุ้มค่ากับเวลา1เดือนที่ย้ือไป 
 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กรณีท่ีนำยวันชัย สอนศิริ สมำชิก
วุฒิสภำ(ส.ว.) และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประสำนงำนวุฒิสภำ (วิปวุฒิสภำ ) ออกมำแจ้งข่ำวดี ที่มีสมำชิกวุฒิสภำ ไม่
น้อยกว่ำ84คน พร้อมจะยอมรับ 2 ญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.ทั้งฉบับของพรรคร่วมรัฐบำล 
และพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนนั้น ว่ำ นับเป็นสัญญำณที่ดีของกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ที่มีสมำชิกวุฒิสภำบำงส่วน ที่เคย
อยู่เฉยๆ หรือวำงตัวเป็นกลำง กลับให้ควำมสนใจและเห็นควำมส ำคัญของสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง ที่ก ำลังมีปัญหำกำร
ชุมนุมอยู่ในขณะนี้ จึงยอมที่จะรับหลักกำรในวำระที่หนึ่ง ตำมแนวทำงของรัฐบำลที่ต้องกำรให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ตำมนโยบำยเร่งด่วนที่ได้แถลงไว้ต่อท่ีประชุมรัฐสภำ 
 ถ้ำหำกกระแสข่ำวดังกล่ำวเป็นควำมจริง ก็นับว่ำเป็นควำมโชคดีและคุ้มค่ำกับระยะเวลำ1เดือน ในกำรตั้ง
คณะกรรมำธิกำรเพ่ือศึกษำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักกำร  
 จึงอยำกจะให้กระแสข่ำวดังกล่ำวเป็นควำมจริง และมีกำรออกมำยืนยันจำกสมำชิกวุฒิสภำในหลำยๆส่วน 
เพ่ือจะท ำให้สังคมมีควำมสบำยใจ มีควำมเชื่อมั่นในแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกำรตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ
(ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนอย่ำงแท้จริง ถ้ำกำรลงมติในวำระ1 ขั้นรับหลักกำร ของญัตติร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับประสบควำมส ำเร็จจริง จะเป็นกำรตอบสนองข้อเรียกร้อง ของกำรชุมนุมของกลุ่มประชำชนปลด
แอก และสำมำรถลดกระแสกำรชุมนุมลงได้ระดับหนึ่งอย่ำงแน่นอน 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635407 
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14 ตุลำคม 2563 11:27 น.    
 “วิเชียร” ฟันธง อนุ กมธ. เสียงข้างมากตั้ง ส.ส.ร. ไม่ขัด รธน. ลั่นต้องท าประชามติก่อนทูลเกล้าฯ ด้าน ส.ว.ยันมี
ศักดิ์ศรี -อิสระ 

 
 
 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.เวลำ 09.30 น. ที่รัฐสภำ นำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรธิกำร (กมธ.) พิจำรณำเสนอควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำย ในกมธ.พิจำรณำร่ำ ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักกำร กล่ำวก่อนกำรประชุมว่ำ ในช่วงบ่ำยวันนี้ ทำงอนุกมธ.ฯจะรำยงำนต่อ กมธ.
ชุดใหญ่ โดยเสียงข้ำงมำกในอนุกมธ.ฯเห็นว่ำประเด็นมำตรำ 256 ไม่ขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 เพรำะใน
รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติใดที่ห้ำมกำรที่จะพิจำรณำให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)มำยกร่ำง และกำรที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ256(8) ว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสำมำรถที่จะด ำเนินกำรแก้ไขได้ โดยหำกมีกำรแก้ไขใน(8) ก็
ต้องไปท ำประชำมติ ซึ่งกำรออกเสียงประชำมติใน(8)บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเดิมไม่เคยมี คือหำกจะ
มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไปถำมประชำมติ ซึ่งกำรด ำเนินกำรได้ด ำเนนกำรให้คล้องกับค ำวินิจฉัยที่ 18-22 /2555 ของ
ศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งวินิจฉัยรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ศำลวินิจฉัยว่ำกำรท ำประชำมติ
จะท ำเพียงในสภำไม่ได้ต้องไปถำมประชำชน เพรำะอ ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญเป็นของประชำชน ดังนั้นในรัฐธรรมนูญ
ปี 60 เมื่ต้องลงประชำมติก็ถือว่ำเรำกลับไปหำผู้มีอ ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญ และกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเรำด ำเนินกำร
ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 256 ที่มีกำรเสนอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม และกำรลงประชำมติในรัฐธรรมนูญบัญญัติให้
ด ำเนินกำรท ำเมื่อผ่ำนวำระที่ 1,2และ 3 แล้ว ก่อนที่นำยกฯจะน ำร่ำงรัฐธรรมนูญทูลเกล้ำฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อนที่
รัฐสภำ จะพิจำรณำก่อนรับหลักกำรได้ 
 นำยวิเชียร กล่ำวต่อว่ำ ส่วนเสียงข้ำงน้อยในอนุฯกมธ. ที่เห็นว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้ง ส.ส.ร. มำ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพรำะไม่มีบทบัญญัติรับรอง และกำรออกเสียงประชำมติ ถ้ำวินิฉัยตำม
ศำลรัฐธรรมนูญก็ควรท ำประชำมติก่อนที่รัฐสภำจะพิจำรณำรับหลักกำรด้วย โดยกำรให้รัฐบำลขอเสียงประชำมติ ด้วย
กำรจัดรับฟังควำมเห็นผ่ำนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 166 ซึ่งอนุกมธ. ก็จะเสนอให้กมธ.ชุดใหญ่รับทรำบด้วยเช่นกัน ส่วนกำร
ตัดสินใจลงมติ จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภำ อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำประชำมติจะต้องถำมค ำถำมเดียวว่ำร่ำงนี้ประชำชน
เห็นเป็นประะกำรใด ถ้ำไม่เห็นด้วยก็ตกไป อย่ำงไรก็ตำมยืนยันว่ำ กำรท ำประชำมติจะไม่ทันกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะ
เกิดข้ึน เพำะกฎหมำยประชมติยังไม่มีเลย 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201014/56c4c825d042c7b1a59fd6b55d2b81fdf131059431ba7cc645b217590ee97739.jpg?itok=QHnRi2R7
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 นำยวิเชียรกล่ำวต่อว่ำ สิ่งที่ต้งรำยงำนอีกอย่ำงคือ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยส.ส.ร.จะท ำให้กำรแก้ไขเพ่ิมเติม
นั้น มีเหตุในกรณีที่ส.ส.ร.ไปแก้หมวด1 และหมวด 2 ก็จะมีกำรรำยงำนว่ำ หำกส.ส.ร.ไปแก้ก็จะท ำให้ร่ำงนั้นตกไป โดย
สภำฯเป็นผู้วินิจฉัย และสภำพของร่ำงนั้นตกไป ยังมีผลท ำให้ส.ส.ร.สิ้นสภำพด้วย 
 ขณะที่นำยดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. ในฐำนะอนุกมธ.ฯ กล่ำวปฏิเสธกระแสข่ำวที่นำยวันชัย สอนศิริ 
ส.ว. ออกมำระบุ ส.ว.เปลี่ยนท่ำทีสนับสนุนร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติ ที่ให้ตั้ง ส.ส.ร.มำแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลัง
ได้รับสัญญำณจำกรัฐบำล โดยยืนยันว่ำ ส.ว. ยังไม่ได้รับสัญญำณใด ๆ และมีอิสระ และมีศักดิ์ศรีในกำรท ำหน้ำที่ให้เป็น
กลำง หำกใครส่งสัญญำณใด ๆ มำ ผู้นั้นก็จะเสียเอง พร้อมยืนยันไม่ได้รับสัญญำณใด ๆ จำกใครทั้งสิ้น พร้อมเปิดเผยว่ำ 
จำกกำรพูดคุยกับ ส.ว.ส่วนใหญ่ จะชั่งน้ ำหนักควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระหว่ำงกำรแก้ กับไม่แก้ แต่จะต้อง
พิจำรณำวิธีกำรอย่ำงรอบคอบ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/189410 
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วันที่ 14 ตุลำคม 2563 - 11:30 น. 
‘วิเชียร’ เผยเสียงข้างมากในอนุ กมธ. ยันตั้ง ส.ส.ร. ไม่ขัด รธน. และต้องท าประชามติก่อนทูลเกล้าฯ 

 
 
‘วิเชียร’ เผยเสียงข้างมากในอนุกมธ. ยันตั้ง ส.ส.ร. ไม่ขัด รธน. และต้องท าประชามติก่อนทูลเกล้าฯ ด้านส.ว.ปัด
รับสัญญาณไฟเขียว ยันมีศักดิ์ศรี-อิสระ 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.เวลำ 09.30 น. ที่รัฐสภำ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรธิกำร (กมธ.) พิจำรณำเสนอควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำย ในกมธ.พิจำรณำร่ำง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักกำร กล่ำวก่อนกำรประชุมว่ำ ในช่วงบ่ำยวันนี้ ทำงอนุ กมธ.จะรำยงำนต่อ กมธ.
ชุดใหญ่ โดยเสียงข้ำงมำกในอนุกมธ.เห็นว่ำประเด็นมำตรำ 256 ไม่ขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 เพรำะใน
รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติใดที่ห้ำมกำรที่จะพิจำรณำให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มำยกร่ำง และกำรที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ 256 (8) ว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรแก้ไขได้ 
 โดยหำกมีกำรแก้ไขใน (8) ก็ต้องไปท ำประชำมติ ซึ่งกำรออกเสียงประชำมติใน (8) บัญญัติไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเดิมไม่เคยมี คือหำกจะมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไปถำมประชำมติ ซึ่งกำรด ำเนินกำรได้
ด ำเนินกำรให้คล้องกับค ำวินิจฉัยที่ 18-22 /2555 ของศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งวินิจฉัยรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ให้มีกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ศำลวินิจฉัยว่ำกำรท ำประชำมติจะท ำเพียงในสภำไม่ได้ ต้องไปถำมประชำชน เพรำะอ ำนำจ
สถำปนำรัฐธรรมนูญเป็นของประชำชน ดังนั้นในรัฐธรรมนูญปี 60 เมื่อต้องลงประชำมติก็ถือว่ำเรำกลับไปหำผู้มีอ ำนำจ
สถำปนำรัฐธรรมนูญ และกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเรำด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติในมำตรำ 256 ที่มีกำรเสนอให้มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติม และกำรลงประชำมติในรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ด ำเนินกำรท ำเมื่อผ่ำนวำระที่ 1, 2 และ 3 แล้ว ก่อนที่นำยกฯจะ
น ำร่ำงรัฐธรรมนูญทูลเกล้ำฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อนที่รัฐสภำจะพิจำรณำก่อนรับหลักกำรได้ 
 นำยวิเชียรกล่ำวต่อว่ำ ส่วนเสียงข้ำงน้อยในอนุกมธ. ที่เห็นว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้ง ส.ส.ร. มำ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพรำะไม่มีบทบัญญัติรับรอง และกำรออกเสียงประชำมติ ถ้ำวินิจฉัยตำม
ศำลรัฐธรรมนูญก็ควรท ำประชำมติก่อนที่รัฐสภำจะพิจำรณำรับหลักกำรด้วย โดยกำรให้รัฐบำลขอเสียงประชำมติ ด้วย
กำรจัดรับฟังควำมเห็นผ่ำนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 166 ซึ่งอนุ กมธ. ก็จะเสนอให้กมธ.ชุดใหญ่รับทรำบด้วยเช่นกัน ส่วนกำร
ตัดสินใจลงมติ จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภำ อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำประชำมติจะต้องถำมค ำถำมเดียวว่ำร่ำงนี้ประชำชน
เห็นเป็นประะกำรใด ถ้ำไม่เห็นด้วยก็ตกไป อย่ำงไรก็ตำม ยืนยันว่ำกำรท ำประชำมติจะไม่ทันกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะ
เกิดข้ึน เพรำะกฎหมำยประชำมติยังไม่มีเลย 
 นำยวิเชียรกล่ำวต่อว่ำ สิ่งที่ต้องรำยงำนอีกอย่ำงคือ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ส.ส.ร.จะท ำให้กำรแก้ไขเพ่ิมเติม
นั้น มีเหตุในกรณีที่ ส.ส.ร.ไปแก้หมวด 1 และหมวด 2 ก็จะมีกำรรำยงำนว่ำ หำกส.ส.ร.ไปแก้ก็จะท ำให้ร่ำงนั้นตกไป โดย
สภำเป็นผู้วินิจฉัย และสภำพของร่ำงนั้นตกไป ยังมีผลท ำให้ ส.ส.ร.สิ้นสภำพด้วย 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/S__5029933211313212.jpg
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 ขณะที่ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. ในฐำนะอนุ กมธ. กล่ำวปฏิเสธกระแสข่ำวที่นำยวันชัย 
สอนศิริ ส.ว. ออกมำระบุ ส.ว.เปลี่ยนท่ำทีสนับสนุนร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติ ที่ให้ตั้ง ส.ส.ร.มำแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หลังได้รับสัญญำณจำกรัฐบำล โดยยืนยันว่ำ ส.ว. ยังไม่ได้รับสัญญำณใด ๆ และมีอิสระ และมีศักดิ์ศรีในกำร
ท ำหน้ำที่ให้เป็นกลำง หำกใครส่งสัญญำณใด ๆ มำ ผู้นั้นก็จะเสียเอง พร้อมยืนยันไม่ได้รับสัญญำณใด ๆ จำกใครทั้งสิ้น 
พร้อมเปิดเผยว่ำ จำกกำรพูดคุยกับ ส.ว.ส่วนใหญ่ จะชั่งน้ ำหนักควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระหว่ำงกำรแก้ กับ
ไม่แก้ แต่จะต้องพิจำรณำวิธีกำรอย่ำงรอบคอบ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2393525 
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 14 ตุลำคม 2020 - 12:36 
 
ประธานอนุฯย้ าตั้ง ส.ส.ร.ไม่ขัด รธน. 
ประธาน อนุฯ ย้ า แก้ รธน. ย้ าตั้ง ส.ส.ร. ไม่ขัดกฎหมาย ท าประชามติก่อนทูลเกล้าฯ 

 
 
 นำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำ
เสนอควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำย ในคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม ก่อนรับหลักกำร รัฐสภำ เปิดเผยว่ำ ในวันนี้ (14 ต.ค.) ช่วงบ่ำย อนุกรรมำธิกำร จะเสนอข้อสรุปของอนุ
กรรมำธิกำร ทั้งที่มีเสียงข้ำงมำก เห็นว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ให้มี ส.ส.ร.มำแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้น 
ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจำก รัฐธรรมนูญ ไม่มีบทบัญญัติห้ำมกำรแก้ไขโดย ส.ส.ร. และกำรแก้ไขเพ่ิมเติม สำมำรถท ำได้ 
แต่ในบำงกำรแก้ไข ต้องผ่ำนกำรออกเสียงประชำมติ โดยยึดค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2555 ประกอบ 
 ส่วนกำรลงประชำมติในกำรแก้ไขมำตรำ 256 นั้น นำยวิเชียร ยืนยันว่ำ รัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้ด ำเนินกำร 
หลังผ่ำนกระบวนกำรแก้ไขในวำระที่ 3 ก่อนที่นำยกรัฐมนตรีจะน ำร่ำงแก้ไขขึ้นทูลเกล้ำฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อนที่
รัฐสภำ จะพิจำรณำก่อนรับหลักกำรได้ 
 ขณะเดียวกัน นำยวิเชียร ยังเปิดเผยด้วยว่ำ เสียงข้ำงน้อยที่เห็นว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้ง ส.ส.ร. มำ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพรำะไม่มีบทบัญญัติรับรอง พร้อมเห็นว่ำ กำรออกเสียงประชำมติ 
จะต้องด ำเนินกำรก่อนรัฐสภำ จะพิจำรณำรับหลักกำรด้วย ด้วยกำรให้รัฐบำลขอเสียงประชำมติ กำรจัดรับฟังควำมเห็น
ผ่ำนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 166 ซึ่งอนุกรรมำธิกำร ก็จะเสนอให้กรรมำธิกำรชุดใหญ่รับทรำบด้วยเช่นกัน ส่วนกำรตัดสินใจ
ลงมติ จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_795724/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_795724/
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14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10:42 น.   
ส.ว.ไม่เป็นอุปสรรคแล้ว 'วันชัย' บอกม็อบ 14 ตุลา เลิกเรียกร้องแก้ รธน. 

 
 
14 ต.ค.63 - นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 มีคนถำมมำมำกว่ำสัญญำณแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนแล้วหรือยัง ก็ขอบอกโดยไม่ต้องอ้อมค้อมว่ำขณะนี้
สัญญำณให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจน ว่ำจะมีกำรแก้รัฐธรรมนูญโดยตั้งส.ส.ร.ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชำชนทุกภำค
ส่วนมีส่วนร่วมกันอย่ำงแท้จริงสัญญำณนี้ส่งมำชัดเจนทั้งในสภำและนอกสภำ เชื่อมั่นว่ำเมื่อเปิดสภำให้มีกำรโหวตรับร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนั้น คงเป็นไปตำมสัญญำณที่แจ้งมำ และสมำชิกรัฐสภำส่วนใหญ่ทั้งส.ส. และส.ว. คงร่วมกันโหวต
ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสัญญำณที่ว่ำ กล่ำวคือสัญญำณนี้ใหญ่มำก ใครขัดขวำงคงไม่ได้ นั่นคือควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงของสถำบันหลักของประเทศ ทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ประนอมอ ำนำจของ
ทุกฝ่ำยทั้งในสภำและนอกสภำ 
 ดังนั้น สิ่งที่คณะกรรมำธิกำรศึกษำร่ำงรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่นั้นจึงเป็นเพียง
พิธีกรรมศึกษำให้ข้อมูลเท่ำนั้น ไม่มีผลใดๆต่อสัญญำณท่ีปรำกฏอยู่ในขณะนี้ และเชื่อว่ำเมื่อเปิดสภำแล้วสัญญำณนี้จะยิ่ง
ชัดเจนแจ่มแจ้งมำกยิ่งขึ้น ใครที่จะประท้วงชุมนุมเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมว่ำประเด็นนี้คงเลิกไปได้เพรำะ
อย่ำงไรเสียมันมีสัญญำณออกมำแล้ว เรื่องนี้จึงไม่น่ำมีผลใดๆต่อกำรชุมนุมเรียกร้อง และใครที่กล่ำวหำว่ำส.ว.เป็น
อุปสรรคขัดขวำงต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ข้อกล่ำวหำนี้ เชื่อว่ำจะไม่มีอีกแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80437 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/80437
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พุธที่ 14 ตุลำคม 2563 เวลำ 12.35 น. 
"วันชัย"ปูดมีสัญญาณพิเศษ สั่งแก้รธน.ตั้งส.ส.ร.   
“วันชัย” เปิดข้อมูลใหม่ มี"สัญญาณพิเศษ"ส่งมาแล้วที่ใครก็ขวางไม่ได้ ม่ันใจส.ส. - ส.ว.โหวตรับหลักการแก้รธน.
ตั้งส.ส.ร. ปลดล็อคข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม ด้าน"ดิเรกฤทธิ์” ส.ว.ไร้สัญญาณไฟเขียว ยันมี“ศักดิ์ศรี”  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกวุฒิสภำ โพสต์ข้อควำมในเพจเฟซบุ๊คส่วนตัวตอนหนึ่งว่ำ มีคน
ถำมมำมำกว่ำสัญญำณแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนแล้วหรือยัง ก็ขอบอกโดยไม่ต้องอ้อมค้อมว่ำขณะนี้สัญญำณให้มีกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจน ว่ำจะมีกำรแก้รัฐธรรมนูญโดยตั้งส.ส.ร.ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชำชนทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมกัน
อย่ำงแท้จริงสัญญำณนี้ส่งมำชัดเจนทั้งในสภำและนอกสภำ เชื่อมั่นว่ำเมื่อเปิดสภำให้มีกำรโหวตรับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แล้วนั้น คงเป็นไปตำมสัญญำณที่แจ้งมำ และสมำชิกรัฐสภำส่วนใหญ่ทั้งส.ส. และส.ว. คงร่วมกันโหวตให้เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของสัญญำณที่ว่ำ กล่ำวคือสัญญำณนี้ใหญ่มำก ใครขัดขวำงคงไม่ได้ นั่นคือควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคงของสถำบันหลักของประเทศ ทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ประนอมอ ำนำจของทุกฝ่ำยทั้งในสภำ
และนอกสภำ 
 “สิ่งที่คณะกรรมำธิกำรศึกษำร่ำงรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่นั้นจึงเป็นเพียง
พิธีกรรมศึกษำให้ข้อมูลเท่ำนั้น ไม่มีผลใดๆต่อสัญญำณท่ีปรำกฏอยู่ในขณะนี้ และเชื่อว่ำเมื่อเปิดสภำแล้วสัญญำณนี้จะยิ่ง
ชัดเจนแจ่มแจ้งมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นใครที่จะประท้วงชุมนุมเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมว่ำประเด็นนี้คงเลิกไปได้
เพรำะอย่ำงไรเสียมันมีสัญญำณออกมำแล้ว เรื่องนี้จึงไม่น่ำมีผลใดๆต่อกำรชุมนุมเรียกร้อง และใครที่กล่ำวหำว่ำส.ว.เป็น
อุปสรรคขัดขวำงต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ข้อกล่ำวหำนี้ เชื่อว่ำจะไม่มีอีกแล้ว" นำยวันชัยกล่ำวทิ้งท้ำย 
 ด้ำนนำยดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. กล่ำวปฏิเสธกระแสข่ำวดังกล่ำวว่ำ ส.ว. ยังไม่ได้รับสัญญำณใด ๆ 
และมีอิสระ และมีศักดิ์ศรีในกำรท ำหน้ำที่ให้เป็นกลำง หำกใครส่งสัญญำณใด ๆมำ ผู้นั้นก็จะเสียเอง พร้อมยืนยันไม่ได้
รับสัญญำณใด ๆ จำกใครทั้งสิ้น ทั้งนี้จำกกำรพูดคุยกับ ส.ว.ส่วนใหญ่ จะชั่งน้ ำหนักควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ระหว่ำงกำรแก้ กับไม่แก้ แต่จะต้องพิจำรณำวิธีกำรอย่ำงรอบคอบ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/800958 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/800958
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14 ตุลำคม 2563 11:53 น.    
“ภูมิใจไทย” เตรียมยกโขยงสัญจรลุยอีสาน รับฟังปัญหาประชาชนถึงหัวบันไดบ้าน โฆษกยันไม่เกี่ยวปูพรมก่อน
เลือกตั้ง อบจ. 

 
 
 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.เวลำ 11.00 น.ที่รัฐสภำ นำยณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงจัด
กิจกรรมพรรคภูมิใจไทยสัญจร ในวันที่ 15-16 ต.ค.นี้  ที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยในวันที่ 15 ต.ค. หัวหน้ำพรรค 
กรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.) รัฐมนตรี และ ส.ส.ของพรรค จะลงพ้ืนที่รับฟังปัญหำ และควำมต้องกำรของประชำชน
ในพ้ืนที่ และในช่วงเย็น หัวหน้ำพรรค กก.บห. รัฐมนตรี และ ส.ส.ของพรรค จะกระจำย 40 ทีม ไปรับประทำนอำหำร
เย็นร่วมกับประชำชน จ.อ ำนำจเจริญ พร้อมเดินตลำด พูดคุยกับผู้น ำชุมชน และอยู่กิน พักค้ำงแรมที่บ้ำนของประชำชน
ในหมู่บ้ำน ตำมอ ำเภอต่ำง ๆ ชนิดพบประชำชนถึงหัวบันไดบ้ำน ส่วนในวันที่ 16 ต.ค. หัวหน้ำพรรค กก.บห.ส.ส.พรรค 
จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ติดตำมรัฐมนตรีของพรรค ทั้งรมว.กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ,รมช.มหำดไทย ,รมช.พำณิชย์ ,รมช. 
ศึกษำธิกำร และรมช.เกษตรฯ กระจำยลงพ้ืนที่รับฟังปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน และเกษตรกร ติดตำมปัญหำ
รำคำผลผลิตกำรเกษตรตกต่ ำ ปัญหำกำรศึกษำนอกโรงเรียน และกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ปัญหำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
“ยืนยันว่ำ กำรลงพ้ืนที่ของพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทำงกำรเมือง แต่เพ่ือไปรับฟังปัญหำประชำชน
อย่ำงใกล้ชิด ก่อนเสนอให้รัฐมนตรี พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข โดยไม่ใช่กำรปูพรมก่อนกำรเลือกตั้งองค์กกำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ มีควำมชัดเจนในกำรส่งผู้สมัครที่ จ. พัทลุง เพียงพ้ืนที่เดียว”นำย
ณัฏฐ์ชนน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/189425 
  

https://siamrath.co.th/n/189425
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201014/fec43686e43df676ebfd1d697aea739c38bbe14bbaa7f4d1fda8e8f00124286e.jpg?itok=7mGwhBD9
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วันที่ 14 ตุลำคม 2563 - 11:57 น. 
 ‘ภูมิใจไทย’ เตรียมยกโขยงสัญจร จ.อ านาจเจริญ ปัดปูพรมก่อนเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม เวลำ 11.00 น.ที่รัฐสภำ นำยณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย(ภท.ป 
แถลงจัดกิจกรรมพรรคภูมิใจไทยสัญจร ในวันที่ 15-16 ต.ค.นี้ ที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยในวันที่ 15 ต.ค. หัวหน้ำพรรค 
กรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.) รัฐมนตรี และ ส.ส.ของพรรค จะลงพ้ืนที่รับฟังปัญหำ และควำมต้องกำรของประชำชน
ในพ้ืนที่ และในช่วงเย็น หัวหน้ำพรรค กก.บห. รัฐมนตรี และ ส.ส.ของพรรค จะกระจำย 40 ทีม ไปรับประทำนอำหำร
เย็นร่วมกับประชำชน จ.อ ำนำจเจริญ พร้อมเดินตลำด พูดคุยกับผู้น ำชุมชน และอยู่กิน พักค้ำงแรมที่บ้ำนของประชำชน
ในหมู่บ้ำน ตำมอ ำเภอต่ำง ๆ ชนิดพบประชำชนถึงหัวบันไดบ้ำน ส่วนในวันที่ 16 ต.ค. หัวหน้ำพรรค กก.บห.ส.ส.พรรค 
จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ติดตำมรัฐมนตรีของพรรค ทั้งรมว.กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ,รมช.มหำดไทย ,รมช.พำณิชย์ ,รมช. 
ศึกษำธิกำร และรมช.เกษตรฯ กระจำยลงพ้ืนที่รับฟังปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน และเกษตรกร ติดตำมปัญหำ
รำคำผลผลิตกำรเกษตรตกต่ ำ ปัญหำกำรศึกษำนอกโรงเรียน และกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ปัญหำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
“ยืนยันว่ำ กำรลงพ้ืนที่ของพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทำงกำรเมือง แต่เพ่ือไปรับฟังปัญหำประชำชน
อย่ำงใกล้ชิด ก่อนเสนอให้รัฐมนตรี พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข โดยไม่ใช่กำรปูพรมก่อนกำรเลือกตั้งองค์กกำรบริหำรส่วน
จั ง ห วั ด  (อ บ จ . )  ที่ จ ะ เกิ ด ขึ้ น  ซึ่ ง พ ร ร ค ภู มิ ใ จ ไท ย ข ณ ะ นี้  มี ค ว ำ ม ชั ด เจ น ใน ก ำ ร ส่ ง ผู้ ส มั ค ร ที่ 
จ.พัทลุง เพียงพ้ืนที่เดียว”นำยณัฏฐ์ชนน กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2393595 
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พิสูจน์ม็อบขาลง 
แม่ลูกจันทร์ 
14 ต.ค. 2563 05:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
วิกฤติ 14 ตุลำมหำวิปโยค 2516 ผ่ำนมำแล้ว 47 ปี แต่วันที่ 14 ตุลำคม 2563 ปีนี้ จะมีกลุ่มนักศึกษำประชำชนปลด
แอก ที่ล่ำสุดเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะรำษฎร 2563” ประกำศนัดชุมนุมใหญ่ที่อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย 
แล้วจะเดินขบวนผ่ำหมำกไปหำ “นำยกฯลุงตู่” ที่ท ำเนียบรัฐบำล 
“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำกำรชุมนุมกลุ่มนักศึกษำประชำชนเรียกร้องประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำร ด้วยควำมสงบสันติ
ปรำศจำกอำวุธ จะไม่เกิดเหตุร้ำยแรงลุกลำมบำนปลำย 
เพรำะแกนน ำม็อบจะใช้แผน “กินข้ำวทีละค ำ” 
ค่อยๆสะสมเพ่ิมจ ำนวนผู้ชุมนุม จำกร้อยให้เพิ่มเป็นพัน จำกพันให้เพิ่มเป็นหมื่น จำกหมื่นให้เพ่ิมเป็นแสนคน ฯลฯ 
เพรำะปัจจัยชี้ขำดอยู่ที่ปริมำณคนไปร่วมชุมนุม 
ถ้ำจ ำนวนผู้มำร่วมชุมนุมเพ่ิมข้ึนๆๆ แสดงว่ำม็อบจุดติด ม็อบมีพลัง 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ฝ่ำยควำมมั่นคง ประเมินว่ำจ ำนวนผู้ชุมนุมม็อบวันนี้คงมำไม่มำกเท่ำเดิม 
พล.อ.ณัฐพล นำคพำณิชย์ เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง ประเมินว่ำจ ำนวนผู้ชุมนุมวันนี้ จะมำไม่ถึงหลักหมื่นด้วยซ้ ำไป 
ถ้ำม็อบมำ “แค่หลักพัน” “ไม่ถึงหลักหมื่น” อย่ำงที่เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงประเมิน 
แสดงว่ำม็อบนักเรียนนักศึกษำเริ่มแผ่วปลำย 
พ่ึบพับเป็นไฟไหม้ฟำงแล้วก็มอดเป็นขี้เถ้ำอย่ำงรวดเร็ว 
“แม่ลูกจันทร์” ย้ ำว่ำแม้หน่วยข่ำวกรองรำยงำนว่ำม็อบ 14 ตุลำฯ จะมำกันไม่เยอะแน่นอน 
เพรำะวันนี้เป็นวันท ำงำนกลำงสัปดำห์ 
พรุ่งนี้เช้ำเด็กนักเรียนนักศึกษำต้องไปเรียนหนังสือกัน 
ถึงกระนั้น รัฐบำลลุงตู่ ยังสั่งระดมก ำลังต ำรวจรับมือม็อบถึง 95 กองร้อย หรือใช้ต ำรวจมำกถึง 15,000 นำย 
ต ำรวจจะมำกกว่ำม็อบ? หรือม็อบจะมำกกว่ำต ำรวจ? เย็นวันนี้จะได้ค ำตอบขัดเจน 
อนึ่ง เพ่ือควำมมั่นใจว่ำม็อบจะมำไม่เยอะแน่นอน รัฐบำลยังสั่งให้ตั้งด่ำนควำมมั่นคง สกัดคนจำกต่ำงจังหวัดไม่ให้
เดินทำงไปร่วมชุมนุม 
ตั้งด่ำนควำมมั่นคงในเขตนครบำลอีก 21 จุด เพ่ือคัดกรองคนและตรวจอำวุธก่อนวันนัดชุมนุม 48 ชั่วโมง 
ตั้งด่ำน 3 ขั้น สกัดม็อบสุดลิ่มทิ่มประตู 
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“แม่ลูกจันทร์” ย้ ำว่ำยังมี “แผนเด็ด” ที่จะท ำให้ม็อบคณะรำษฎร 2563 มำไม่เยอะและอยู่ได้ไม่ยำว 
คือ กทม.ไม่อ ำนวยควำมสะดวกส่งรถสุขำไปบริกำรผู้ชุมนุม 
แถมมีเจ้ำหน้ำที่ไปกดดันบริษัทรถสุขำเอกชน ไม่ให้ไปบริกำรผู้ชุมนุมด้วยอีกแรง 
เจอแผนเด็ดสะระตี่แบบนี้ ฝ่ำยแกนน ำม็อบต้องคิดแผนแก้ล ำ 
มีผู้เสนอไอเดียแก้ปัญหำไม่มีรถสุขำบริกำร 
ให้เปิดฝำท่อ กทม. ท ำเป็นส้วมหลุมชั่วครำว??? 
หรือ ให้บ่ำยหน้ำเข้ำวัด ขอพ่ึงพระปลดทุกข์หนักทุกข์เบำ 
แถวนั้นมีหลำยวัดให้พ่ึงพำอำศัยได้ตำมศรัทธำ 
อย่ำลืมถวำยปัจจัยบ ำรุงวัดด้วยนะโยม. 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1951324 
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13 ตุลำคม 2563 17:24 น.  น 
ศึกชิงนายก อบจ.นครพนมเดือด “ครูแก้ว” ส่งลูกสาววัดบารมี “ดร.สมชอบ” ด้าน “ณพจน์ศกร” ได้แรงหนุนจาก
คณะก้าวหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรยำกำศกระแสกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มระอุขึ้นทุกวัน หลังมีกำรประกำศเตรียมพร้อมจัดกำรเลือกตั้ง
นำยก อบจ. และ ส.อบจ.ทั่วประเทศ โดยเฉพำะพ้ืนที่ จ.นครพนม ถือเป็นพ้ืนที่ส ำคัญ ที่น่ำจับตำมอง ทั้งกระแสกำรขับ
เคี่ยวของพรรคกำรเมืองใหญ่ ที่ มี ส.ส.หลำยขั้ว จำกกำรเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่ำนมำ  ท ำให้หลำยพรรคกำรเมือง 
พยำยำมส่งตัวผู้สมัครวัดบำรมี ชิงคะแนนนิยมจำกชำวบ้ำน ในพ้ืนที่ เช่นเดียวกันกับ นำยศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) หรือ
สหำยแสง รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร คนที่ 2 ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิไจไทย ได้เปิดตัวลูกสำวคนสวย ตั้งแต่
ยังไม่ก ำหนดวันเลือกตั้ง คือ น.ส.ศุภพำนี โพธิ์สุ หรือน้องขวัญ อำยุ 36 ปี ทำยำททำงกำรเมืองคนโต ที่คอยติดตำมเก็บ
เกี่ยวประสบกำรณ์ สืบทอดอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง จำก ครูแก้ว มำนำนหลำยปี จนกระทั่งถึงเวลำได้โอกำสเปิดตัว 
พร้อมสู้ศึกชิงนำยก อบจ.นครพนม ในกำรเลือกตั้ง ครั้งนี้ 
 นั่นหมำยถึง เกิดกระแสร้อนแรง ของปมแตกหักระหว่ำง ดร.สมชอบ นิติพจน์ นำยก อบจ.นครพนม คน
ปัจจุบัน ที่เคยท ำงำนร่วมกันเสมือนคนในครอบครัวมำตลอด แต่ภำยหลังกำรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่ำนมำ ดร.สมชอบ นิติพจน์ 
นำยก อบจ.นครพนม ได้ผันตัวไปสนับสนุน พรรคพลังประชำรัฐ รวมถึง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 คือ นำยธงทิพย์ชลิต แห่
สถิตย์ อดีต ส.อบจ.นครพนม และยังเคยเป็นคนสนิท ของ ครูแก้ว ท ำให้เกิดจุดร้ำวทำงกำรเมือง เพรำะเป็นกำรแข่งขัน 
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 นครพนม เป็นที่มำของ นำยศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) หรือสหำยแสง ต้องส่งลูกสำววัดบำรมี ประกำศสู้
ศึกชิงนำยก อบจ.นครพนม ในครั้งนี้ หวังล้มแชมป์เก่ำ หน ำซ้ ำยังมีกำรดึงตัว นำยชูกัน กุลวงษำ อดีต ส.ส.เขต 4 
นครพนม พรรคเพ่ือไทย ที่ผันตัวไปสมัคร ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ในกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ แต่สอบตก รวมถึง 
นำยแพทย์ อลงกต มณีกำศ อดีต ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือแผ่นดิน และอดีต ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ แต่สอบ
ตกในกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ ร่วมสนับสนุนเป็นฐำนเสียง วำงตัวนั่งรองนำยก อบจ.นครพนม หวังล้มแชมป์ 
 ส่วน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นำยก อบจ.นครพนม ในฐำนะแชมป์ ไม่เพียงเจอศึกวัดบำรมีของ นำยศุภชัย 
โพธิ์สุ (ครูแก้ว) หรือสหำยแสง ยังต้องเจอศึกรอบด้ำน ทั้ง พรรคเพ่ือไทย ที่มีกระแสควำมนิยมสูงในพ้ืนที่ ทั้ง 12 อ ำเภอ 
ก ำลังวำงแนวทำงเพ่ือสนับสนุนกำรเลือกตั้งท้องถิ่น สู้ศึก นำยก อบจ.นครพนม โดยมี นำยภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ อดีต 
ส.ส.นครพนม บัญชีรำยชื่อพรรคภูมิใจไทย และ เป็นอดีต ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคเพ่ือชำติ ซึ่งพยำยำม อิงกระแส 
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พรรคเพ่ือไทย เตรียมเปิดตัวสู้ศึกนำยก อบจ.นครพนม แต่ยังติดปัญหำควำมไม่ลงตัว ของบรรดำ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ทั้ง 
3 เขตเลือกตั้งในพ้ืนที่ จ. นครพนม ที่ก ำลังหำข้อสรุปวำงตัวผู้สมัครชิงนำยก อบจ.นครพนม ท ำให้ นำยภูมิพัฒน์ พช
รทรัพย์ ยังเป็นตัวเลือกของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เท่ำนั้น ที่ยังต้องผลมติจำกพรรคเพื่อไทย อย่ำงเป็นทำงกำร 
 อีกด้ำน ยังมีกลุ่มของ มหำนครนครพนม น ำโดย นำยณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ เป็นหัวหน้ำทีม ออกมำ
ประกำศตัวสู้ศึกเลือกตั้ง ชิงนำยก อบจ.นครพนม อดีตเคยเป็นเลขำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐบำล นำย
สมัคร สุนทรเวช อีกทั้งยังเป็นน้องชำยของ อดีต ส.ส.หลำยสมัย สมำชิก บ้ำนเลขที่ 111 คือ นำยอรรถสิทธิ์ (คันคำย) 
ทรัพยสิทธิ์ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย โดยกำรประกำศเปิดตัวครั้งนี้ นำยณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ ยังประกำศตัวภำยใต้
กำรสนับสนุนจำก คณะก้ำวหน้ำ ของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และสมำชิกพรรค หวังเรียกคะแนนนิยมจำกกลุ่ม
เยำวชนคนรุ่นใหม่ 
 ท ำให้กำรเลือกตั้งศึก อบจ.นครพนม ครั้งนี้ แชมป์เก่ำ คือ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นำยก อบจ.นครพนม ต้อง
เจอศึก 3 ด้ำน อีกทั้งยัง เป็นกำรวัดบำรมีระหว่ำง นำยศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) หรือสหำยแสง รองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร คนที่ 2 ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิไจไทย ถึงแม้จะมีกระแสข่ำวว่ำ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นำยก อบจ.
นครพนม พยำยำมเข้ำไปซบกระแสฝ่ำย ส.ส.เพ่ือไทย หวังลดแรงเสียดทำน ชิงคะแนนนิยม แต่ยังคงเป็นไปได้ยำก 
เนื่องจำกเคยมีกระแสเปิดตัวสนับสนุน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ในกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ ทำงรอดสุดท้ำย ต้องหวัง
คะแนนนิยมส่วนตัว และวัดผลงำนที่ผ่ำนมำเท่ำนั้น 
 ดร.สมชอบ นิติพจน์ นำยก อบจ.นครพนม กล่ำวว่ำ ตนท ำงำนกำรเมืองพัฒนำนครพนม มำหลำย 10 ปี 
เริ่มต้น ตั้งแต่ สมำชิก อบจ.นครพนม จนก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งนำยก ด ำรงต ำแหน่งมำเป็นสมัยที่ 2 ยอมรับว่ำ ฟันผ่ำ
อุปสรรคทำงกำรเมืองมำทุกรูปแบบ มำถึงวันนี้ ตนยังพร้อมที่จะท ำงำน สำนงำนต่อพัฒนำเพ่ือชำว จ.นครพนม ต่อเนื่อง 
ในกำรเลือกตั้ง ที่จะมำถึง ตนมีควำมพร้อมทุกด้ำน มั่นใจมีทีม ส.อบจ.จำกพ้ืนที่ 12 อ ำเภอ ยังพร้อมร่วมงำนสู้ศึก
เลือกตั้งกับทีมของตนเกินครึ่ง ถึงแม้กำรเลือกตั้งที่จะมำถึง จะมีหลำยฝ่ำยกำรเมือง คนส ำคัญที่เคยท ำงำนร่วมกัน 
รวมถึง ท่ำนศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร คนที่ 2 ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิไจไทย ซึ่งเคย
ท ำงำนร่วมกันมำตลอด จะส่งลูกสำวลงสู้ศึก ตนยืนยันไม่มีควำมขัดแย้ง และไม่เคยติดใจในเรื่องของกำรท ำงำนกำรเมือง 
แต่ตอนมองว่ำ เป็นเส้นทำงกำรเมือง ที่มีโอกำสเกิดขึ้น ทุกคนย่อมต้องกำรเกิดควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเมือง เช่นเดียวกัน 
ท่ำน ศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว) ครูแก้ว ย่อมอยำกมีทำยำททำงกำรเมือง ตนถือว่ำ เป็นเรื่องของเส้นทำงกำรเมือง สุดท้ำย
อยู่ที่ประชำชน ตนขอท ำหน้ำที่ให้เต็มควำมสำมำรถ และเชื่อมั่นว่ำผลงำนที่พัฒนำดูแลชำวนครพนม ตลอดกำรรับ
ต ำแหน่ง จะเป็นตัวชี้วัดส ำคัญ ในกำรตัดสินใจ เมื่อประชำชนเลือกตนต้องยอมรับไม่ว่ำแพ้หรือชนะต้องสู้ และเชื่อว่ำกำร
เลือกตั้งครั้งนี้กระแสพรรคใหญ่ ไม่มีผลต่อกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ส ำคัญที่ตัวบุคคล 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/189267 
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13 ตุลำคม 2563  
"ทอน" บุกอุดร ชนแม่ทัพแดง  

 
 
"ทอน" บุกอุดร ชนแม่ทัพแดง ก้าวหน้าเปิดเกมลุยอีสาน ส่อชน "เพื่อไทย" หลายสนาม เฉพาะอุดร เจองานหิน 
"เจ้าพ่อเสื้อแดง"   
 หลังเปิดตัว 32 ว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.ทั่วประเทศ “เสี่ยเอก” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนกลุ่ม
ก้ำวหน้ำ ก็เดินสำยอีสำน ไปหนองคำย และบึงกำฬ  
 เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2563 “เสี่ยเอก” ได้แนะน ำตัว “ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์” ว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ. 
อุดรธำนี ด้วยกำรไปพบกลุ่มเกษตกรปลูกผักปลอดภัย เนื่องจำก “ฐานวัฒน์” เพ่ิงเกษียณอำยุรำชกำรจำกต ำแหน่ง
เกษตรจังหวัดอุดรธำนี และเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย  
 ฐานวัฒน์ เป็นชำวจังหวัดอุดรธำนี เริ่มรับรำชกำรในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร ที่ส ำนักงำนเกษตร 
อ.กุดจับ ปี 2523 กระทั่งเป็นเกษตรอ ำเภอ และเกษตรจังหวัด  มีผลงำนโดดเด่น อำทิ เกษตรอ ำเภอดีเด่นคนแรกของ
จังหวัดอุดรธำนี เมื่อปี 2553, ชนะเลิศประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2544 กลุ่มไม้ดอกห้วยส ำรำญ 
อ.เมืองอุดรธำนี, ขับเคลื่อนตลำดเกษตรกร หรือตลำดร่มเขียว ตลำดเกษตรอำหำรปลอดภัย อดีตข้ำรำชกำรเกษตรรำย
นี้ หวังขี่กระแสม็อบปลดแอก ก็คงเหนื่อย เพรำะแชมป์เก่ำเป็นเจ้ำพ่อเสื้อแดง 
เจ้าพ่อเสื้อแดง 
 ส ำหรับแชมป์เก่ำ “วิเชียร ขาวข า” นายก อบจ.อุดรธานี คนปัจจุบัน คร่ ำหวอดในแวดวงกำรเมืองมำ 30 
กว่ำปี และเป็น ส.ส. 7 สมัย วันที่ 14 พ.ค.2555 วิเชียร ขาวข า ได้ลำออกจำก ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือไทย 
เพ่ือไปสมัครนายก อบจ.อุดรธานี ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคเพ่ือไทย และอดีตนำยกฯ ยิ่ง
ลักษณ์ สำเหตุที่วิเชียรต้องลงทุนลำออกจำก ส.ส. เนื่องจำกมีควำมขัดแย้งในกำรเสนอตัวลงสมัครนำยก อบจ.อุดร
ฯ เพรำะมีอดีต ส.ส.แย่งชิงกันลงหลำยคน 
 “ขวัญชัย ไพรพนา” ประธำนชมรมคนรักอุดร และเป็นผู้ทรงอิทธิพลในกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรฯ ประกำศ
สนับสนุนวิเชียร ให้ลงสมัครนำยก อบจ.อุดรฯ อีกด้ำนหนึ่ง ตอนนั้นวิเชียร ก็เป็นแกนน ำ นปช.สำยอีสำน มีบทบำทน ำ
มวลชนเข้ำกรุงเทพฯ ปี 2553 ผลกำรเลือกตั้ง วิเชียรกวำดมำ 3 แสนกว่ำคะแนน ทิ้งห่ำงหำญชัย ทีฑธนำนนท์ อดีต
นำยก อบจ.อุดรฯ ถึงแสนคะแนน 
นัยว่า ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรฯ เที่ยวนี้ “วิเชียร” คงลอยล าเข้าป้ายเป็นนายก อบจ.สมัยที่ 2 หากไม่มี “เบอร์
ใหญ่” มาท้าชิง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/445917 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/445917
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วันที่ 14 ตุลำคม 2563 - 12:03 น. 
ส่องศึกเลือกตั้ง‘อบจ.’ การเมือง‘เก่าปะทะใหม่’ 
 

 
ส่องศึกเลือกตั้ง‘อบจ.’ การเมือง‘เก่าปะทะใหม่’ 
หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการวิเคราะห์ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ภายหลังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศก าหนดเปิดรับสมัครวันที่ 2-
6 พฤศจิกายน และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 
 
วิโรจน์ อาลี นักวิชำกำรรัฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ 
 กำรเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ เชื่อว่ำพรรคพลังประชำรัฐน่ำจะมีโอกำสที่ดีกว่ำพรรคกำรเมืองอ่ืน หลังจำก คสช.
แช่แข็งกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำนำนมำก จำกนั้นมีรัฐบำลที่สืบทอดอ ำนำจโดยใช้นโยบำยต่ำงๆ ผ่ำนกระทรวงมหำดไทย 
เพ่ืออัดฉีดเงินงบประมำณลงไปในระดับจังหวัดและบำงส่วนท ำให้นักกำรเมืองท้องถิ่นที่มีควำมใกล้ชิดกับพรรคสำมำรถ
รับประโยชน์จำกโครงกำรต่ำงๆ มำกพอสมควร ไม่นับรวมกำรใช้พลังดูด ด้วยกำรดึง ส.ส.นำมสกุลดังจำกพรรคกำรเมือง
อ่ืนเข้ำไปร่วมงำน นอกจำกนั้น กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้พรรคพยำยำมเฟ้นหำตัวบุคคลที่เป็น ส.ส.สอบตกเข้ำไปแข่งขัน 
เพรำะฉะนั้นรอยต่อของพรรคที่เชื่อมโยงกับกำรใช้อ ำนำจรัฐ อำจจะมีกำรเกื้อกูลในทำงกำรเมืองพอสมควร เพรำะพรรค
เชื่อว่ำกลไกกำรขับเคลื่อนผ่ำนระบบหัวคะแนนจะท ำให้ผู้สมัครของพรรคมีโอกำสในกำรแข่งขัน 
 แต่ต้องดูว่ำในภำวะที่รัฐบำลประสบปัญหำหลำยด้ำนทั้งเศรษฐกิจ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำรชุมนุมใหญ่ 
อำจท ำให้ผู้ลงคะแนนบำงส่วนมองในมิตินี้ แต่เชื่อว่ำประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้มองในจุดนี้ เพรำะกำรเลือก ส.ส.เป็น
กำรเมืองระดับชำติ ขณะที่กำรเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ของบ้ำนใหญ่ หัวคะแนนและปัจจัยอ่ืน 
เพรำะกำรเมืองท้องถิ่นมีผลประโยชน์เชื่อมโยงในหลำยระดับ 
 ส ำหรับนำยก อบจ.จะต้องท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกลไกของระบบรำชกำรส่วน
ภูมิภำคของกระทรวงมหำดไทยและเป็นกลไกของรัฐบำล ดังนั้นกำรใช้อิทธิพลของนักกำรเมืองประเภทบ้ำนใหญ่หรือ
เครือข่ำยดั้งเดิมในแต่ละจังหวัด หำกเชื่อมโยงกับอ ำนำจรัฐ หรือผู้มีอ ำนำจในระบบรำชกำรส่วนภูมิภำคได้ก็อำจท ำให้ผู้ที่
เสนอตัวภำยใต้เงื่อนไขนี้ได้เปรียบค่อนข้ำงมำกจำกกำรใช้ระบบอุปถัมภ์ 
 ต้องยอมรับว่ำกลุ่มผู้ใช้สิทธิในเขตเมืองพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด หรือกระแสคนรุ่นใหม่ที่ตื่นตัวทำงกำรเมืองสูง 
อำจไม่ต้องกำรกำรเมืองระบบเก่ำแล้ว แต่ต้องดูว่ำเสียงเหล่ำนี้จะมีมำกพอหรือไม่ที่จะเอำชนะในระบบกำรเมืองแบบเก่ำ 
โดยเฉพำะคณะก้ำวหน้ำจำกพรรคอนำคตใหม่เดิมที่ประกำศตัวส่งผู้สมัครนำยก อบจ.หลำยจังหวัด ต้องติดตำมว่ำ
สำมำรถจะปลุกกระแสให้ประชำชนผู้ใช้สิทธิเห็นควำมส ำคัญของท้องถิ่นว่ำจะสำมำรถน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงได้มำก
น้อยแค่ไหน หำกดึงดูดให้ประชำชนเปลี่ยนมุมมองจำกเครือข่ำยกำรเมืองบ้ำนใหญ่หรือเครือข่ำยของผู้มีอ ำนำจรัฐ ถ้ำ
ขับเคลื่อนได้ก็มีโอกำส 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%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%9A%E0%B8%88..jpg
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 หำกชุดวิธีคิดกำรเมืองรูปแบบใหม่ประสบควำมส ำเร็จประมำณ 10 จังหวัดและชี้ให้เห็นควำมเปลี่ยนแปลง
ได้จริงก็อำจจะท ำให้ประชำชนหันไปให้ควำมสนใจเรื่องของท้องถิ่นที่ให้จังหวัดมีศักยภำพในกำรแข่งขันได้ ก็จะเป็น
จุดเริ่มต้นที่ท ำให้ระบบกำรเมืองค่อยๆ ปรับเปลี่ยนแต่ต้องใช้เวลำ ซึ่งจะต้องดูควำมตื่นตัวและกำรเชื่อมโยงของกำรเมือง
ระดับประเทศ แต่ปัญหำของผู้สมัครจำกคณะก้ำวหน้ำในบำงพ้ืนที่อำจจะต้องเจอกับกำรหลีกทำงของผู้สมัครในพรรค
ร่วมรัฐบำล แต่อีกมุมมองก็ถือว่ำเป็นโอกำสที่จะท ำให้คณะก้ำวหน้ำจะต้องท ำงำนหนักเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำกำรเสนอตัว
ผู้สมัครจะขับเคลื่อนในฐำนะที่เป็นตัวแทนของภำคประชำชนอย่ำงแท้จริงได้อย่ำงไร หรือใช้โอกำสให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในฝ่ำยประชำธิปไตย เพ่ือดึงอ ำนำจกลับไปให้ประชำชนในท้องถิ่นมำกขึ้น เพ่ือให้ประชำชนตัดสินใจ อีกประกำรต้องดู
ด้วยว่ำตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ำนจะส่งแข่งขันกันเองอีกหรือไม่เหมือนกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.หลำยสนำมแล้วแพ้ ในขณะ
ที่ฝ่ำยพรรคร่วมรัฐบำลจะมีเอกภำพในเรื่องนี้ค่อนข้ำงสูงในหลำยพ้ืนที่ 
 การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้อาจจะได้เห็นผู้สมัคร นายก อบจ.บางจังหวัดแสดงวิสัยทัศน์ที่มีความก้าวหน้า 
โดดเด่น มากกว่าการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง อาจเป็นจุดเริ่มต้นจุด
ประกายให้เห็นถึงโอกาสที่จะมีการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองในอนาคต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากเลือกตั้ง
เหมือนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ดังนั้นหากมีผู้สมัครในบางจังหวัดที่เสนอตัวในเชิงนโยบายที่โดดเด่นแล้วประสบชัย
ชนะ เชื่อว่าภายใน 4-5 ปีข้างหน้าก็จะเห็นกระแสในการกระจายอ านาจมากขึ้น ด้วยการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร
และงบประมาณลงไปในระบบเทศบาลและ อบต.จะท าได้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมาหลังจากผู้มีอ านาจพยายามออกแบบ
กลไกกระจายอ านาจกลับไปเป็นรัฐรวมศูนย์ 
 
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิกำรบดี ม.สงขลำนครินทร์ นักวิชำกำรด้ำนนิติศำสตร์ 
 กำรเลือกตั้ง อบจ.นั้น อำจจะต้องดูพลังควำมเป็นเอกภำพของพรรคร่วมรัฐบำลก่อน โดยเฉพำะพรรคพลัง
ประชำรัฐ ที่ยังคงมีกลุ่ม ก๊วน ภำยในพรรค ออกเป็นหลำยกลุ่ม เพรำะฉะนั้นกำรช่วงชิงพ้ืนที่ในกำรส่งผู้สมัคร น่ำจะเป็น
ศึกภำยในของแต่ละพรรค ซึ่งพรรคพลังประชำรัฐเองน่ำจะเป็นพรรคท่ีต้องใช้กำรพูดคุยมำกกว่ำพรรคอ่ืนๆ โดยพรรคนี้
อำจจะมีกำรเปิดศึกภำยในอยู่บ้ำง ในบำงจังหวัด จึงอำจจะมีปัญหำในเรื่องของกำรคัดสรรตัวผู้สมัคร ในขณะนี้ ในบำง
จังหวัดแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบำล แต่โมเดลกำรหลีกทำงให้กัน เพ่ือเอ้ือให้อีกพรรคนั้นได้ต ำแหน่งคงเป็นไปได้ยำก แม้
ในบำงจังหวัดพรรคร่วมรัฐบำลอำจจะหลีกทำงให้กัน แต่คิดว่ำไม่น่ำจะเป็นเหมือนกันทุกจังหวัด 
 ทั้งนี้ กลุ่มคะแนนที่เป็นตัวแปรส ำคัญในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ละจังหวัด เป็นกลุ่มตัว
แปรส ำคัญในกำรชี้ชัดว่ำพรรคใดจะได้รับกำรเลือกตั้ง แม้บำงคนที่ลงสังกัดพรรค จะมีฐำนเสียงอยู่ในบำงพ้ืนที่ก็ตำม แต่
ตัวแปรส ำคัญน่ำจะเป็นกลุ่มอำยุ 18-35 ปี ซึ่งในกำรเมืองใหญ่ มอ.ได้ท ำโพล 2 ปีที่แล้ว ก็เป็นตัวแปรส ำคัญในกำรท ำให้
คะแนนพลิกไปพลิกมำ ถ้ำนโยบำยของผู้สมัครที่อำจจะมีคะแนนน ำไม่โดนใจคนกลุ่มนี้ คะแนนก็อำจจะพลิกมำเลือก
คณะก้ำวหน้ำก็ได้ ดังนั้น ผู้สมัครไม่ควรจะประมำท คนหน้ำใหม่หรือกลุ่มพลังฮึด พลังที่แฝงมำในกลุ่มนี้ 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า คะแนนที่จะได้มาขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นว่าเป็นคนรุ่นไหน
มากกว่ากัน การเลือกตั้งที่ดีก็คงจะต้องมีผู้ออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุด อาจจะต้องดูหน่วยงานรัฐในการเชิญชวนให้
ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้มากที่สุด แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมานานจนประชาชนอาจจะ
ลือไปแล้วว่ามีการเลือกตั้งในระดับนี้อยู่จึงจ าเป็นต้องระดมสรรพก าลังให้คนไปเลือกตั้งให้มากที่สุด 
 
 
 
ยุทธพร อิสรชัย นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ ม.สุโขทัยธรรมำธิรำช 
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 กำรเลือกตั้งนำยก อบจ.ครั้งนี้มีลักษณะที่น่ำสนใจ เนื่องจำกจัดให้มีกำรเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ จึงไม่
ต่ำงจำกกำรเลือกตั้ง ส.ส. มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำกำรเลือกนำยก อบจ.และ ส.อบจ.รัฐบำลอำจต้องกำรเช็คเรทติ้งหรือฐำน
คะแนนทำงกำรเมืองหรือไม่ เพรำะกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขนำดใหญ่ใช้เขตจังหวัดเป็นเขต
เลือกตั้งจึงสะท้อนไปถึงคะแนนเสียงของนักกำรเมืองระดับชำติในพื้นที่นั้น ขณะเดียวกันในหลักกำรที่แท้จริงรัฐบำลควร
เริ่มต้นกำรเลือกตั้งใน อบต.และเทศบำล แต่เมื่อมีกำรเลือก อบจ.ก่อน จึงเป็นกำรส่งสัญญำณไปถึงกำรเลือกตั้งในระดับ
อ่ืนอีกในอนำคต 
 ส ำหรับบริบทของกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงนัยยะส ำคัญมีลักษณะที่ต่ำงจำก
กำรเมืองระดับชำติ เพรำะมีควำมสัมพันธ์ในเชิงตัวบุคคล ตระกูลกำรเมือง กำรมีสำยสัมพันธ์ต่ำงตอบแทนซึ่งกันและกัน
ในเชิงผลประโยชน์ นอกจำกนั้น ยังมีบุคคลที่อุปถัมภ์ชุมชนหรือให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลหลำยด้ำน ก็จะได้รับควำม
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจำกสิ่งที่ประชำชนสนใจกำรเมืองท้องถิ่นมำจำกผลงำนที่เป็นรูปธรรม เช่น น้ ำไหล ไฟสว่ำง ทำงดี 
ไม่ได้เป็นลักษณะนำมธรรมเหมือนกำรเมืองในระดับชำติ เช่น เรื่องประชำธิปไตย รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชนหรือควำม
เสมอภำค ดังนั้นหลักกำรของผู้ใช้สิทธิอำจมองต่ำงมุมกับกำรเมืองระดับชำติ แต่ถ้ำถำมว่ำอำจมีเห็นต่ำงจำกนี้หรือไม่ก็
อำจมีบำงพ้ืนที่ที่มีโอกำส แต่กำรพลิกเปลี่ยนกำรเมืองท้องถิ่นของประเทศคงไม่เกิดข้ึนได้ง่ำยในระยะสั้น 
 เพรำะหลักกำรของกำรเมืองท้องถิ่นไม่ได้มีแค่กำรเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่กับควำมเป็นอิสระหรือที่เรียกว่ำ 
“อิสระภำวะ” ของท้องถิ่นที่จะด ำเนินกำรเรื่องต่ำงๆ ได้จำกกำรตัดสินใจที่อิสระ หรือกำรก ำหนดอนำคตด้ วยคนใน
ท้องถิ่นตำมหลักกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงแท้จริง แต่วันนี้ท้องถิ่นไทยยังมีโครงกำรของกำรรวมศูนย์อ ำนำจ โดยอำจกล่ำว
ได้ว่ำรัฐธรรมนูญที่แท้จริงในสังคมไทยก็คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่ก ำหนดโครงสร้ำงของระบบรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำจะมีกำรปฏิรูปกำรเมือง กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 แต่โครงสร้ำงรัฐที่
ปรำกฏอยู่ใน พ.ร.บ.ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้ว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นหรือในบำงพ้ืนที่ที่มีบุคคลหน้ำใหม่ได้รับ
เลือกตั้งเข้ำมำก็คงไม่ท ำให้ท้องถิ่นมีควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 สิ่งที่น่ำสนใจส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.เพรำะว่ำไม่มีข้อห้ำมพรรคกำรเมืองเข้ำเกี่ยวข้องทั้งทำงตรง
โดยส่งผู้สมัครหรือทำงอ้อมด้วยกำรสนับสนุนทำงกำรเมือง ล่ำสุดจึงได้เห็นกำรขับเคลื่อนของพรรคกำรเมืองทั้งฝ่ำยค้ำน
และฝ่ำยรัฐบำลได้อย่ำงกว้ำงขวำง ขณะที่พรรครัฐบำลมีควำมได้เปรียบในฐำนะที่มีอ ำนำจรัฐ ส่วนฝ่ำยค้ำนก็อำจจะ
ได้เปรียบเฉพำะในพ้ืนที่ที่เป็นฐำนเสียงส ำคัญเท่ำนั้น และหำกพรรคกำรเมืองจะสนับสนุนตัวบุคคลหรือกลุ่มกำรเมืองก็
ต้องเข้ำไปช่วงชิงพ้ืนที่หรือตัวบุคคลให้ได้ และอย่ำลืมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นมำนำน 7 ปี ท ำให้ฐำนกำรเมืองใน
ท้องถิ่นมีควำมเปลี่ยนแปลงไปมำก ทุกอย่ำงจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ก็จะต้องมีกำรช่วงชิงฐำนกำรเมืองในท้องถิ่นเพ่ือชิง
ควำมได้เปรียบในกำรเลือกตั้งให้มำกที่สุด 
 ส าหรับทิศทางของคณะก้าวหน้าได้ประกาศไว้ตั้งสมัยยุคพรรคอนาคตใหม่จะเข้ามาเขย่าการเมือง
ท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของท้องถิ่นไทยถือว่าน่าสนใจ แต่ว่าในสภาพความเป็นจริงโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จทั้งประเทศคงไม่เกิดขึ้น เพราะการเมืองท้องถิ่นผูกโยงกับสังคมวิทยาหลากหลายมิติ และประเด็นที่คณะ
ก้าวหน้าน าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นการเมืองระดับชาติทั้งการเรียกร้องประชาธิปไตย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การต่อสู้
กับ คสช.แต่ในท้องถิ่นภาพเหล่านี้อาจมีอยู่บ้างแต่ไม่โดดเด่นมากนัก แต่เชื่อว่าอาจเห็นความส าเร็จของคณะ
ก้าวหน้าในหลายพ้ืนที่ แต่ไม่ถึงข้ันพลิกเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นได้ทั้งหมด 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2392822 
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กรณียื่นค าร้องให้ศาลฯ มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ 
เขตเลือกตั้งท่ี 8 เมื่อ มี.ค.62 
 จำกกำรที่ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งได้มีค ำพิพำกษำ ที่ 4209/263 ระหว่ำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้
ร้อง กับนำยสุรพล เกียรติไชยำกร ผู้คัดค้ำน กรณีที่ผู้ร้องได้ยื่นค ำร้องให้ศำลฯ มีค ำสั่งเพิกถอนสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้คัดค้ำน และให้ผู้คัดค้ำนชดใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จ.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เป็นเงิน 9,683,755.12 บำท ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 226 ประกอบ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 (ในค ำพิพำกษำฯ หน้ำที่ 4 
และ 26 พิมพ์ผิดว่ำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561) มำตรำ 
132, 138 
 โดยผู้ร้องอ้ำงว่ำเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้ร้องได้มีค ำสั่งให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ คัดค้ำนไว้เป็นกำร
ชั่วครำว (ใบส้ม) เป็นระยะเวลำหนึ่งปี ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 224 (4) มำตรำ 225 และมำตรำ 
226 ในข้อกล่ำวหำที่ว่ำผู้คัดค้ำนได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (2) กำรเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ตนเอง 
 คดีมีปัญหำข้อเท็จจริงว่ำ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำแก่ผู้คัดค้ำนของคณะกรรมกำรกำรสืบสวนและไต่สวนเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ซึ่งศำลฯ ได้วินิจฉัยว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำร
ประชุมครั้งที่ 40/2562 วันที่ 4 เม.ย.2562 มิใช่เป็นกำรแจ้งข้อกล่ำวหำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยดังที่ผู้คัดค้ำนกล่ำวอ้ำง 
ส่วนประเด็นข้อต่อสู้ของผู้คัดค้ำนที่ว่ำกำรสืบสวนและไต่สวนของคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนไม่ชอบด้วยกฎหมำย
นั้นศำลฯ วินิจฉัยว่ำทุกข้อรับฟังไม่ได้ 
 ส ำหรับปัญหำที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่ำผู้คัดค้ำนกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (2) เป็นเหตุให้กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้ำน มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตำมมำตรำ 132 และศำล
ฎีกำต้องมีค ำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้ำนตำมมำตรำ 138 หรือไม่นั้น  
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 ศำลฯ เห็นว่ำผู้คัดค้ำนมีเจตนำเพียงเพ่ือถวำยเงินค่ำบูชำเทียนสะเดำะเครำะห์สืบชะตำและนำฬิกำให้แก่
พระครู ถ. เป็นกำรส่วนตัว เพ่ือเสริมสิริมงคลเนื่องในวันคล้ำยวันเกิดที่จะมำถึงในวันรุ่งขึ้น ส่วนที่พระครู ถ.ส่งมอบเงิน
ดังกล่ำวให้แก่นำย ส. เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเครื่องแบบชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน  (ช.ร.บ.) ถือได้ว่ำเป็นเรื่องอยู่
นอกเหนือควำมรู้เห็นของผู้คัดค้ำน และที่ปรำกฏข้อเท็จจริงตำมทำงไต่สวนว่ำภำยหลังผู้คัดค้ำนถวำยเงินแก่พระครู ถ. ผู้
คัดค้ำนพูดออกไมโครโฟนโดยมีนำย ย.ยืนอยู่ข้ำงๆ นั้น พยำนผู้ร้องปำกนำย ส.และนำย ก.ให้ถ้อยค ำไว้ในชั้นตรวจมูล
กรณีเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2562 ตรงกันว่ำ ในวันดังกล่ำวผู้คัดค้ำนไม่ได้พูดหำเสียง แต่ได้กล่ำวทักทำยกับชำวบ้ำนเท่ำนั้น 
แม้นำย ส.ให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนเมื่อวันที่ 22 มี.ค.2562 ว่ำผู้คัดค้ำนพูดขอฝำกเนื้อฝำกตัว แต่
ไม่ปรำกฏว่ำผู้คัดค้ำนใช้ถ้อยค ำในกำรพูดขอฝำกเนื้อฝำกตัวอย่ำงไร จึงไม่เพียงพอรับฟังว่ำผู้คัดค้ำนไปที่หอประชุมบ้ำนกู่
ฮ้อสำมัคคี โดยมีเจตนำหำเสียงเป็นส ำคัญ 
 ข้อเท็จจริงตำมทำงกำรไต่สวนยังรับฟังไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนถวำยเงินจ ำนวน 2,000 บำทแก่พระครู ถ.เพ่ือเป็น
กำรสื่อให้ชำวบ้ำนเข้ำใจว่ำผู้คัดค้ำนได้บริจำคเงินสมทบให้แก่กองผ้ำป่ำสำมัคคีของหมู่บ้ำน เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเอง ด้วยวิธีกำรให้เงินไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน อันจะเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (2) ตำมค ำร้อง 
เมื่อฟังว่ำผู้คัดค้ำนไม่ได้กระท ำควำมผิดตำมค ำร้องแล้ว ผู้คัดค้ำนจึงไม่จ ำต้องชด ใช้ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ตำมค ำร้อง จึงพิพำกษำให้ยกค ำร้อง 
ความเห็นผู้เขียน 
 1.จำกกำรที่เลขำธิกำร กกต.ได้ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนว่ำศำลฯ เห็นด้วยกับ กกต.ในกำรให้ใบส้มนั้นไม่ตรง
กับข้อเท็จจริง (www.nationtv.tv/main/content/378798337) เพรำะศำลฯ วินิจฉัยแต่เพียงว่ำกระบวนกำรกำรแจ้ง
ข้อกล่ำวหำแก่ผู้คัดค้ำนของคณะกรรมกำรกำรสืบสวนและไต่สวนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว และกำรสืบสวนและ
ไต่สวนกรณีของผู้คัดค้ำนชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่นั้น ศำลฯ วินิจฉัยว่ำข้อต่อสู้ของผู้คัดค้ำนทุกข้อรับฟังไม่ได้เท่ำนั้น 
และท่ีส ำคัญคือได้วินิจฉัยว่ำ “...เมื่อฟังว่าผู้คัดค้านไม่ได้กระท าความผิดตามค าร้องแล้ว...” อีกเสียด้วย 
 2.กำรที่ กกต.อ้ำงว่ำรัฐธรรมนูญให้อ ำนำจตำมมำตรำ 225 ให้ถือเป็นที่สุดและคุ้มครองหำกกระท ำโดย
สุจริตนั้น ต้องเป็นกำรกระท ำที่เป็นกำรใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยเหตุของหลักกำรและเหตุผล แต่หำกเป็นกำรกระท ำโดย
กำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงจนศำลฎีกำยกค ำร้องนั้นไม่อยู่ในกำรคุ้มครองแต่อย่ำงใด 
 ฉะนั้น เม่ือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบและเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเกิด
ความเสียหายเช่นนี้ การให้ใบส้มจึงสามารถถูกเพิกถอนได้ และ กกต.จะต้องรับผิดในผลแห่งการละเมิดนี้ด้วย
เช่นกันครับ 
 อนึ่ง ขนำดค ำพิพำกษำของศำลที่ถึงที่สุดแล้วยังสำมำรถน ำมำพิจำรณำคดีใหม่ได้ หำกมีข้อเท็จจริงใหม่
เกิดขึ้น แล้วค ำสั่งใบส้มของ กกต.เป็นอะไรหรือ จึงไม่สำมำรถน ำมำพิจำรณำใหม่ได้ ทั้งๆ ที่มีข้อเท็จจริงใหม่คือค ำ
พิพำกษำฎีกำนี้ ก็ท ำงำนกันแบบนี้ จึงมีข้อเสนอในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจ ำนวนมำกที่จะให้ใบส้มจนถึงใบแดง
ใบด ำแก่ กกต.น่ะครับ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/651312 
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วันอังคำรที่ 13 ตุลำคม พ.ศ.2563 
จับตาบทบาทสองหน้า รัฐบาลประยุทธ์-250 ส.ว. ไทม์ไลน์แก้ รธน.ยาว 2 ปี เงื่อนไขการเมืองร้อนฉ่า! 

 
 
ท่าทีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 250 ส.ว. ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นประเด็นสังคมสนใจ
เกาะติด 
 เหตุผลเนื่องด้วย 1 ใน 6 ญัตติที่ เสนอต่อรัฐสภำ มีของพรรคร่วมรัฐบำลรวมอยู่ด้วย ตำมผลสรุป
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีนำยพีระพันธุ์ สำลี
รัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ตำมมำด้วยเกมซื้อเวลำด้วยกำรเสนอตั้งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญ
พิจำรณำศึกษำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนลงมติรับหลักกำรวำระแรก ซึ่งใช้เวลำ 30 วัน บวกกับอีกหลำยขั้นตอนแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งกำรท ำประชำมติ กำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และกำรลงมติในสภำ  ท ำให้
กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้รับกำรประเมินว่ำอำจใช้เวลำยำวนำนกว่ำ 2 ปี ล่วงเลยไปถึงเดือนมีนำคม 2566 
ควำมเคลื่อนไหวน่ำสนใจจำกฝั่งรัฐบำลเริ่มขึ้นก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 กันยำยนที่ผ่ำนมำ เมื่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เชิญรัฐมนตรีแกนน ำพรรคร่วมรัฐบำลเข้ำหำรือนอกรอบถึงปัญหำต่ำงๆ รวมถึงกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ รำยงำนข่ำวเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ก ำชับพรรคร่วมรัฐบำลให้สนับสนุน 2 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ ญัตติ
พรรคร่วมรัฐบำล กับญัตติพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ภำยใต้หลักกำรแก้ไขมำตรำ 256 เปิดทำงตั้ง ส.ส.ร. โดยไม่แตะต้องหมวด 
1 และ 2 อย่ำงเด็ดขำด 
 จำกท่ำทีดังกล่ำว หำกมองผิวเผินดูเหมือน พล.อ.ประยุทธ์แสดงจุดยืนสนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่
อีกแง่หนึ่ง ถูกมองว่ำเป็นกำรแสดงท่ำทีที่ไม่จ ำเป็น เนื่องจำกญัตติดังกล่ำวเสนอในนำมพรรคร่วมรัฐบำล ต่อให้ พล.อ.
ประยุทธ์ไม่สั่งกำรก ำชับ สมำชิกพรรคร่วมรัฐบำลก็ต้องโหวตสนับสนุน  หัวใจส ำคัญเรื่องนี้อยู่ที่ 250 ส.ว.มำกกว่ำ ว่ำ
พร้อมเปิดทำงให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ แค่ไหน อย่ำงไร  ตรงนี้ต่ำงหำกที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องสั่งกำรก ำชับ หำก
ต้องกำรให้รัฐธรรมนูญได้รับกำรแก้ไข ซึ่งไม่ใช่เรื่องยำก เพรำะรำกเหง้ำที่มำของ 250 ส.ว. ล้วนมำจำกกำรลำกตั้งของ 
คสช.และ พล.อ.ประยุทธ์  
 ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์สั่งกำร มีหรือ ส.ว.จะกล้ำขัดใจ ประเด็นนี้ฝ่ำยค้ำนเคยพูดดักคอไว้แล้วว่ำ กำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะเป็นจริงหรือไม่ อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์จะส่งสัญญำณอย่ำงไรไปยัง 250 ส.ว. ถ้ำส่งสัญญำณให้ผ่ำนก็ผ่ำน 
ไม่ให้ผ่ำนก็ไม่ผ่ำน ดังนั้น กำรที่ พล.อ.ประยุทธ์เลือกส่งสัญญำณถึงพรรคร่วมรัฐบำล แทนที่จะเป็น ส.ว. จึงไม่แปลกหำก
ฝ่ำยค้ำนจะตั้งค ำถำมว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ก ำลังเล่นบทตีสองหน้ำหรือไม่ หน้ำหนึ่ง ผ่ำนพรรคร่วมรัฐบำล อีกหน้ำหนึ่ง ผ่ำน 
ส.ว.ซึ่งส่วนใหญ่แสดงจุดยืนตั้งแต่แรกว่ำไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะประเด็นปิดสวิตช์ ส.ว. ไม่ให้มี
อ ำนำจโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี 
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 นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว. ในฐำนะที่ปรึกษำ กมธ.พิจำรณำศึกษำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับ
หลักกำร กล่ำวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ต้องกำรให้พรรคร่วมรัฐบำลลงมติรับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติ ว่ำ ไม่เก่ียวกับ 
ส.ว. อย่ำน ำ พล.อ.ประยุทธ์มำโยง กำรแก้รัฐธรรมนูญต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล น ำควำมเห็นต่ำงมำพูดคุยเพ่ือหำจุดร่วม
ที่ลงตัวให้เห็นพ้องต้องกัน กำรที่ ส.ว.จะตัดสินใจอะไร ไม่ใช่ยึดนำยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว แต่ต้องฟังทุกฝ่ำยทั้ง ส.ส. 
รัฐบำล ฝ่ำยค้ำนและไอลอว์ โดย ส.ว. 15 คนที่ร่วมเป็น กมธ.ชุดนี้ ถือเป็นตัวแทน ส.ว.ในกำรตัดสินใจ ทั้งหมดสะท้อน
ถึงควำมไม่แน่นอนในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ หันมำดูกำรท ำงำนของ กมธ.พิจำรณำศึกษำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำม
กรอบเวลำ 30 วัน ส.ส.ฝ่ำยค้ำนไม่ร่วมสังฆกรรม ท ำให้คณะ กมธ. มีแต่ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลและตัวแทน ส.ว. มีมติให้นำย
วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพลังประชำรัฐ และประธำนวิปรัฐบำล ท ำหน้ ำที่ประธำน กมธ. ต่อมำได้เชิญผู้เสนอ
ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติมำชี้แจง รวมถึงนำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค อดีตประธำน กมธ.พิจำรณำศึกษำปัญหำ
หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 นอกจำกนี้ ยังมีมติตั้งอนุ กมธ.พิจำรณำเสนอควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำยขึ้น 1 ชุด ก ำหนดประเด็น
พิจำรณำข้อกฎหมำย รวม 5 ประเด็น 
 1. ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขมำตรำ 256 ขัดรัฐธรรมนูญและค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 หรือไม ่
 2. กำรจัดท ำร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ต้องออกเสียงประชำมติก่อนหรือไม่ , ต้องออกเสียงประชำมติกี่
ครั้ง, ต้องมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติรัฐธรรมนูญก่อนหรือไม่ และใช้กฎหมำยปัจจุบันได้หรือไม่ 
 3. ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำของฝ่ำยค้ำน ขัดกับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยค้ำน
และรัฐบำลที่ให้ตั้ง ส.ส.ร.หรือไม่ 
 4. ส.ส.สำมำรถลงชื่อในญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมำกกว่ำ 1 ญัตติได้หรือไม ่
 5. หำกตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมำตำมร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม และรัฐสภำไม่รับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ส.ร.
สำมำรถแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่รัฐสภำไม่รับหลักกำรได้หรือไม่ 
 ทั้ง 5 ประเด็นดังกล่ำวจะเป็นตัวก ำหนดควำมยำกง่ำยในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนถึงขั้นว่ำจะเดินหน้ำไป
ต่อได้หรือไม่ หรือถูกตีตกตั้งแต่ยกแรก หนทำงแสนยำวไกลในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถูกน ำมำเป็นประเด็นอภิปรำยหัวข้อ 
“กำรยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ กำรซื้อเวลำที่ดีที่สุดของรัฐบำล” โดยสมำคมผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศแห่งประเทศไทย 
ในวงเสวนำคำดกำรณ์ถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ อำจใช้เวลำนำนถึง 2 ปี บนเงื่อนไขที่ว่ำหำกไม่เกิดอุบัติเหตทำงกำรเมือง
เสียก่อน รัฐสภำน่ำจะยอมรับญัตติแก้ไขมำตรำ 256 ของพรรคร่วมรัฐบำลและพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน หรือกระทั่งของ
ไอลอว์ 
 ส่วนไทม์ไลน์กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลัง กมธ.ศึกษำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนลงมติรับหลักกำร พิจำรณำ
แล้วเสร็จในกรอบ 30 วัน ญัตติเพ่ือพิจำรณำวำระแรกจะถูกเสนอเมื่อเปิดสมัยประชุมเดือนพฤศจิกำยน 2563 ตำมมำ
ด้วยกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรแปรญัตติและหำข้อสรุปร่วมกัน  ต่อด้วยกำรลงมติวำระ 2 รำยมำตรำ ลงมติวำระ 3 
โดยรวมใช้เวลำอีก 3 เดือน แต่หำก ส.ส. หรือ ส.ว.ยื่นให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีควำม จะต้องบวกเวลำเพ่ิมไปอีก 1 
เดือน มำถึงขั้นตอนท ำประชำมติ ในขณะนี้รัฐธรรมนูญ 2560 ยังไม่มี พ.ร.บ.ประชำมติ ท ำให้ต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย 4 
เดือนในกำรประชำสัมพันธ์ พิมพ์บัตรลงคะแนน เตรียมกำรอ่ืนๆ 
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 หำกกำรท ำประชำมติในมำตรำ 256 ผ่ำน คำดว่ำประมำณเดือนพฤษภำคม 2564 ถึงเริ่มกระบวนกำร
ได้มำซึ่งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ไม่ว่ำจะโดยเลือกตั้งทั้งหมด หรือผสมสรรหำ ตำมที่มำตรำ 256 ใหม่
ก ำหนด น่ำจะใช้เวลำอีก 3-4 เดือนจนถึงสิงหำคม 2564 จำกนั้นเข้ำสู่ขั้นตอนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำใช้เวลำ 6-8 เดือน 
หรือเดือนกันยำยน 2564 ถึงเดือนเมษำยน 2565 ก่อนน ำมำสู่รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบด้วยเสียงข้ำงมำก โดยขั้นตอนนี้
น ำมำสู่ค ำถำมว่ำ ถ้ำแก้ไขจนไม่เหลือเค้ำโครงแก่นแกนรัฐธรรมนูญเดิม จะถือเป็นกำรร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ถ้ำสภำ
เห็นชอบจะต้องท ำประชำมติอีกหรือไม่ และถ้ำสภำไม่เห็นชอบ ต้องขึ้นอยู่กับมำตรำ 256 ใหม่ว่ำจะก ำหนดอย่ำงไร 
หำกกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง พรรคกำรเมือง องค์กรอิสระ ต้องมี พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลำอีก 3-4 เดือน หรือเดือนกันยำยน ถึงตุลำคม 2565 รวมเบ็ดเสร็จขั้นตอนกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญครั้งนี้กินเวลำล่วงเลยไปถึง 2 ปี ใกล้เวลำเลือกตั้งใหม่ตำมก ำหนด 4 ปีในเดือนมีนำคม 2566 พอดี ทั้งหมด
เป็นเกมกำรเมืองน่ำจับตำ โดยเฉพำะกำรเล่นเกมสองหน้ำ แบ่งบทกันเล่นระหว่ำงรัฐบำลกับ ส.ว.  หำกยังไร้ซึ่งควำม
จริงใจในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง ก็เป็นเรื่องยำกท่ีจะน ำพำประเทศก้ำวพ้นวิกฤตต่ำงๆ ไป
ได้ รวมถึงกำรชุมนุมครั้งใหญ่ของคณะรำษฎร 2563 ที่จะมีขึ้นวันที่ 14 ตุลำคม ถ้ำรัฐบำลยังเมินเฉย ไม่ฟังเสียง
ประชำชนและคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้อง โดยหนึ่งในนั้นมีเงื่อนไขที่ต้องกำรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแล้ว อำจส่งผลสะเทือน
ต่อรัฐบำลอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_356746 
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14 ตุลำคม 2563 00:10 น.   
กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง !? 

 
 
 เมื่อ "มวลชน" ถูกปลุกออกมำให้เคลื่อนไหว เพ่ือกดดันรัฐบำลของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลำโหม ไปพร้อมๆกับกำรเรียกร้องให้ปฏิรูปสถำบัน โดยเฉพำะประเด็นหลังที่ได้
กลำยเป็น "เงื่อนไข" ซึ่งจะสร้ำงผลกระทบต่อ "คณะรำษฎร" ตลอดจนเครือข่ำยพันธมิตรแนวร่วม ว่ำผลลัพธ์ จะออกมำ
ในทำงท่ีเป็นได้ท้ัง "บวก" และ "ลบ" 
 แต่ดูเหมือนเวลำนี้กำรชุมนุมใหญ่ที่แกนน ำคณะรำษฎร ได้นัดหมำยมำรวมตัวกันที่อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย 
ถนนรำชด ำเนิน จะอยู่ในภำวะที่ต้องบอกว่ำต้องเดินหน้ำบุกเท่ำนั้น ส่วนจะท ำได้มำกน้อยแค่ไหน ต่ำงหำกคือปัจจัย
ส ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมชุมนุมใหญ่ในครั้งต่อไป  
 กำรนัดหมำย วันที่ 14 ต.ค.ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ำคณะรำษฎร เพ่ือหวังล้อไปกับเหตุกำรณ์
ทำงกำรเมืองในประวัติศำสตร์ ที่มีกำรเผชิญหน้ำกันระหว่ำง นักศึกษำ กับกองทัพ ชูเป้ำหมำยกำรล้มล้ำงเผด็จกำร แต่
เมื่อคณะรำษฎร 2563 กลับจงใจที่จะแสดงท่ำทีก้ำวล่วงไปถึงสถำบัน ย่อมจะท ำให้ เกิดผลลัพธ์ตำมมำด้วยกันในหลำย
ทำง 
 กำรถอยห่ำงของ "คนเสื้อแดง" ที่เชื่อมโยงกับ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ได้กลำยเป็นปัจจัยหลักที่ลดทอน จ ำนวน
มวลชนจะเกิดตำมมำอย่ำงไม่ต้องสงสัย เพรำะล ำพังนักเรียน นักศึกษำ และเยำวชน ผสมกับคนของพรรคก้ำวไกล และ
แกนน ำจำกคณะก้ำวหน้ำ ที่จะติดตำม "ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ" แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ย่อมมีไม่มำกพอที่จะท ำให้ม็อบไล่
รัฐบำล จำบจ้วงสถำบันแปรสภำพไปสู่ "ม็อบเบิ้มๆ" ได้แน่นอน 
 ดังนั้นเมื่อจ ำนวนมวลชนถูกลดทอนลงไป จึงเหลือเพียง กำรบริหำรกลุ่มผู้ชุมนุม ว่ำจะใช้กลยุทธ์ใดเพ่ือท ำ
ให้กำรชุมนุมครั้งนี้มีควำมหมำย จนสำมำรถประกำศ ชัยชนะได้อีกครั้ง ! 
 อย่ำงไรก็ดี กำรชุมนุมของม็อบคณะรำษฎร รอบนี้ดูเหมือนว่ำก ำลังจะติดกับดักของตัวเอง เข้ำอย่ำงจัง  
เมื่อกำรชุมนุมของม็อบคณะรำษฎร ก ำลังแสดงบทบำท และจุดยืนที่ท ำให้ผู้คนในสังคมไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยเฉพำะ
กำรส่งสัญญำณว่ำไม่ยอมถอยออกจำกเส้นทำงเสด็จ ที่ถนนรำชด ำเนิน 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบวกกับกำรชูจุดยืนเรียกร้องให้ปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ ตลอดจนมีกำรขยำยควำมคิดเห็นใน
โลกโซเชียลไปในทำงที่หมิ่นเหม่ ล่อแหลม ท้ำทำยสถำบันมำกเท่ำใด ยิ่งท ำให้ควำมชอบธรรมของม็อบถูกท ำลำยโดยตัว
ของมันเองมำกเท่ำนั้น ! 
  
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201014/9be44a34d1693f52ff1f148f3b0486ca94fd214224dcb34e0b17e5fd497765fa.jpg?itok=C8v1SLZB
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 แต่เมื่อก่อนหน้ำนี้แกนน ำอย่ำง "ทนำยอำนนท์" ได้เคยประกำศไปแล้วว่ำจะไม่ยอม "ลดเพดำน" ที่ปรำศรัย
ถึงสถำบัน ซึ่งจะกลำยเป็นกำรสวนทำงกับควำมรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ แต่ถ้ำจะให้แกนน ำม็อบคณะรำษฎร ที่สู้
อุตส่ำห์ตั้งชื่อและมีเป้ำหมำย "เรียกทหำร" ให้ออกมำเผชิญหน้ำ ยอมถอย ก็อำจจะกลำยเป็นประเด็นที่ลดน้ ำหนักของ
ทั้งแกนน ำของกลุ่มผู้ชุมนุมเอง 
 กำรขยับเดินต่อไปข้ำงหน้ำ ด้วยกำรชูประเด็นปฏิรูปสถำบันของม็อบคณะรำษฎร คือ "จุดอ่อน" ที่แกนน ำ
ม็อบคณะรำษฎร ไม่อำจลดเพดำนลงได้ จะยิ่งท ำให้สถำนกำรณ์กำรกดดัน รัฐบำล เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกมำกขึ้น
เท่ำนั้น และที่น่ำเสียดำยไปกว่ำนั้น แกนน ำทั้งที่เป็นเยำวชน นักศึกษำเอง หรือแม้แต่ "ฝ่ำยกำรเมือง" ที่กระโดดลง
มำร่วมอย่ำงเปิดเผย เปิดหน้ำเอง ก็ยังไม่มีศักยภำพมำกพอที่จะท ำให้ม็อบกลำยเป็นม็อบเบิ้มๆ ขึ้นมำได้แล้ว ยังถูกจ ำกัด
พ้ืนที่ไม่ให้โดดเด่นไปกว่ำแกนน ำอีกด้วยต่ำงหำก ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/189335 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/189335
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วันพุธ ที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
ทบทวนกฎเกณฑ์กติกา ว่าด้วยการยุบพรรคและยุบการปฏิวัติรัฐประหาร  
: เขียนเพื่อคิด กษิต ภิรมย์ 
 

 
 
 กำรเมืองไทยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกอย่ำงน้อยก็ใน 2 เรื่องใหญ่ด้วยกัน คือ เรื่องทหำรกับกำรเมือง และ
เรื่องกำรยุบพรรคกำรเมือง และท้ัง 2 อย่ำงดูเป็นเรื่องธรรมดำๆ และท ำกันได้ง่ำยๆ 
 เรื่องแก้ปัญหำทหำรเข้ำมำยุ่งเกี่ยวกับกำรเมืองก็แก้ไม่ยำก ถ้ำจะแก้กันอย่ำงจริงจังคือ ทหำรไม่มีสิทธิ์เข้ำ
มำยึดอ ำนำจและตั้งตนเป็นรัฐบำล และฉะนั้นเป็นควำมผิดที่ไม่มีกำรอภัยใดๆ ได้ และควำมผิดไม่มีวันสิ้นสุด   อีกทั้ง
ทหำรต้องละอำยด้วยว่ำ ได้กระท ำกำรเกินพระพักตร์ไปหลำยครั้งหลำยครำ เพรำะพระองค์ท่ำนเป็นเจ้ำทัพที่ไม่เคย
อนุญำต ไม่เคยให้ค ำปรึกษำ และไม่เคยให้ค ำแนะน ำ 
 ทหำรทั้งอดีตและปัจจุบัน และลูกหลำนเหลนก็ต้องร่วมกันออกมำขอพระรำชทำนอภัยโทษ และขอขมำ
ต่อปวงชนชำวไทยที่ได้เอำอ ำนำจของเขำไปครอบครอง โดยไม่มีกำรอนุญำตเห็นชอบใดๆ 
อีกทั้ง ตรำบใดที่ทหำรมำข้องแวะกับกำรเมือง ก็เท่ำกับว่ำทหำรเป็นผู้กีดขวำง บ่อนท ำลำยควำมเป็นประชำธิปไตยของ
รำชอำณำจักรไทย กำรกระท ำที่ผ่ำนมำเป็นกำรทรยศต่อประชำธิปไตย 
 สังคมไทยมีกลไกที่จะแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้โดยไม่จ ำเป็นและไม่ต้องกำรพ่ึงพำทหำร เพรำะท้ำยที่สุด
ประชำชนยื่นถวำยฎีกำขอค ำวินิจฉัยในกำรหำทำงออกจำกองค์ประมุขได้   ทหำรไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสถำนะจะมำท ำหน้ำที่
แทน 
 ส่วนเรื่องที่ 2 คือ เรื่องกำรยุบพรรคกำรเมือง มักจะมีสำเหตุมำจำกเรื่องที่จัดได้ว่ำ เป็นเรื่องควำมคิด 
ควำมผิดพลำด และควำมคดโกง แต่ถ้ำถำมว่ำเป็นคดีอำญำต่อรำชอำณำจักร ต่อรำชบัลลังก์ ต่ออธิปไตยและบูรณำกำร
เหนือดินแดน และต่อควำมเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกมิได้ของรัฐชำตินี้หรือไม่ 
 ค ำตอบคือ มิใช่เลย และถ้ำจะถำมต่อว่ำ กำรยุบพรรคบำงกรณีมีผลมำจำกกำรกระท ำที่บ่งบอกว่ำจะล้ม
ล้ำงระบอบประชำธิปตยของรัฐชำติไทยหรือไม่  ค ำตอบก็คือ ไม่มี ไม่เคยมี 
 ฉะนั้น กำรยุบพรรคจึงต้องเป็นเรื่องมหันต์ดังกล่ำว มิใช่เพรำะไปกู้เงิน ไปออกงำนรับค่ำตอบแทน ไปจ่ำย
ใต้โต๊ะเพ่ือเอำชนะเลือกตั้ง เป็นต้น  ซึ่งเป็นควำมผิดอำญำ และผิดศีลธรรมอย่ำงแน่นอน แต่กำรลงโทษก็ควรมุ่งไป และ
จ ำต้องอยู่ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น ไม่ควรเอำเรื่องกับพรรคและลูกพรรคทั้งหมดทั้งปวง ซึ่งไม่เป็นควำมยุติธรรมและ  
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ลิดรอนสิทธิเสรีภำพของกำรรวมตัวกันและกำรมีส่วนร่วม เป็นกำรลงโทษแบบครอบจักรวำล ควำมผิดกับบทลงโทษต้อง
สมน้ ำสมเนื้อ ต้องมีควำมสมดุลกัน แต่ในขณะเดียวกันพรรคกำรเมืองก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำง เป็นที่น่ำไว้วำงใจ
และน่ำเชื่อถือ และต้องรักษำกฎเกณฑ์และต้องรักษำตนเองไม่ให้มีควำมผิดพลำดทั้งน้อยทั้งใหญ่ เพรำะพรรคเป็นหัวใจ
ของระบอบประชำธิปไตยแบบตัวแทน ผู้เป็นตัวแทนของประชำชนต้องเพียบพร้อมด้วยกำรเคำรพในหลักนิติรัฐและนิติ
ธรรม และไม่ละเมิดหลักกำรและอุดมกำรณ์ว่ำด้วย ควำมเป็นชำติ ควำมเป็นศำสนำ และกษัตริย์   ซึ่งหำกมีเจตนำรมณ์
และพฤติกรรมบ่งบอกไปในทิศทำงที่ไม่บังควร กำรยุบพรรคก็สมเหตุสมผลด้วยประกำรทั้งปวง 
 
กษิต  ภิรมย์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/45601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/columnist/45601
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วันพุธที่ 14 ตุลำคม พ.ศ.2563 
กลิ่นอาย รัฐประหาร โชยกรุ่น เหมือน 2549 เหมือนปี 2557 

 
 
เมื่อเห็นการประกำศตัวของแกนน ำของพันธมิตร ประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย แกนน ำของมวลมหำประชำชนกปปส.  
ระดมมวลชนไม่ว่ำจะที่ท้องสนำมหลวง ไม่ว่ำจะที่ลำนพระบรมรูปทรงม้ำ เด่นชัดอย่ำงยิ่งว่ำต้องกำรขวำง “คณะรำษฎร 
2563” 
 กลิ่นอำยแห่งรัฐประหำรเมื่อเดือนกันยำยน 2549 กลิ่นอำยแห่ง รัฐประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 ก็
โชยกรุ่นจำกลำนพระบรมรูปทรงม้ำยันท้องสนำมหลวง เป้ำหมำยของค ำประกำศเหล่ำนี้มีควำมแจ่มแจ้งว่ำต้องกำรจัด
ก ำลังเพ่ือบดขยี้และท ำให้ภำพกำรชุมนุมของเยำวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษำ ณ อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ด ำรงอยู่อย่ำง
เป็นแซนด์วิช ถูกประกบจำกพลังอันเคยเป็นพันธมิตรประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย และมวลมหำประชำชนกปปส.  ใน
ที่สุดก็น าไปสู่” รัฐประหาร”เหมือนเมื่อปี 2549 และ 2557 
 เพราะว่าหลังรัฐประหำรเมื่อเดือนกันยำยน 2549 คมช.ก็ประกำศว่ำ ไม่ต้องกำรให้มีกำรปะทะระหว่ำง
มวลชนต่ำงควำมคิดที่ออกมำเคลื่อนไหวเผชิญหน้ำกัน เช่นเดียวกับค ำประกำศหลังรัฐประหำรเดือนพฤษภำคม 2557 
คือไม่ต้องกำรให้ควำมขัดแย้งขยำยตัวบำนปลำย ค ำถำมก็คือ แล้ว”ควำมขัดแย้ง”ได้จบตำมค ำประกำศหรือไม่ ค ำตอบ
เรื่องนี้ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้ำคมช.รู้ดีที่สุด ค ำตอบเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ หัวหน้ำคสช.และนำยก
รัฐ มนตรีในปัจจุบันรู้ดีที่สุด เพรำะคนที่ออกมำประกำศดับเครื่องชนกับ”คณะรำษฎร 2563” ในวันนี้ก็ล้วนเคยมี
บทบำทอยู่กับพันธมิตรประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย อยู่กับมวลมหำประชำชนกปปส.  ในที่สุด วงจรทำงกำรเมืองก็วน
กลับไปที่เก่ำสถำนกำรณ์เดิม ข่าวลือในเรื่อง”รัฐประหาร”จึงโชยออกมาเป็นระยะเหมือนกับก่อนเดือนกันยายน 2549 
ก่อนเดือนพฤษภาคม 2557 
 ถามว่ารัฐประหำรเมื่อเดือนกันยำยน 2549 ผลเป็นอย่ำงไร ค ำตอบเห็นได้จำกรัฐประหำรเมื่อเดือน 
พฤษภำคม 2557 อันน ำมำยังสถำนกำรณ์ในเดือนตุลำคม 2563 ค ำว่ำ”เสียของ”จึงกลำยเป็นบทสรุปอันซ้ ำซำกไม่
แปรเปลี่ยน เพียงแต่จะโยนควำมผิดให้กับใครจึงจะท ำให้เกิดควำมเหมำะสมชอบธรรมเท่ำนั้น  เป็นกลิ่นอายอันโหมฮือ
กระพือขึ้นจากวันที่ 14 ตุลาคม 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_356906 
  

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_356906
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-696x392-1.jpg
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วันพุธที่ 14 ตุลำคม พ.ศ.2563 
มีแต่ค าถาม เรื่อง “รัฐธรรมนูญ” (2560) 
 

 
 
ประชาชนยังมองรัฐสภาด้วยความไม่สบายใจเรื่องที่จะเป็น “ทางออก” ส าหรับประชาชน เรื่องการแก้ไข 
“รัฐธรรมนูญ” (2560) 
 อย่ำงน้อยยังเกิดกำรยืดเยื้อ เพรำะถูกยื้อซื้อเวลำออกไปอีก 1 เดือน ไม่มีใครสำมำรถให้ค ำตอบได้ว่ำ
บรรดำ “สมำชิกวุฒิสภำ” จะลงมติไปในทำงไหน ทั้งๆ ที่สภำแห่งนี้ต้องกำรเสียงสนับสนุนเพียง 1 ใน 3 หรือ 84 คน
เท่ำนั้น หลังจำก 1 เดือนผ่ำนไปจะมีลูกเล่นวิธีกำรอะไรจำกพวกสอพลอที่คิดว่ำตัวเองมีสมองก้อนโต เพ่ือยืดเยื้อให้ยำว
ออกไปอีก เพราะจริงๆ แล้วนายของเขาไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (2560) 
 ย้อนไปมองดูบทบำทของ ส.ส. โดยเฉพำะจำกพรรคร่วมรัฐบำล ประชำชนกลับไม่มีควำมหวัง เพรำะพวก
เขำเหล่ำนั้นย่อมต้องยืนอยู่ซีกรัฐบำลมำกกว่ำ ปฏิเสธจำกปำกผู้มีอ ำนำจว่ำไม่เก่ียวข้องกับกำรวำงแผนซื้อเวลำกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญคงไม่มีใครเชื่อ เพรำะประชำชนทุกคนที่ติดตำมกำรประชุมรัฐสภำได้รู้ได้เห็นบทบำทของ ส.ส. และ ส.ว.
ทั้งหลำย จึงมิได้เป็นเรื่องน่ำประหลำดใจแต่อย่ำงใดที่จะได้ยินเสียงด่ำทอสำปแช่งภำษำดอกไม้ (ท่ีมีคนบอกว่ำรับไม่ได้) 
จำกผู้ชุมนุมหน้ำสภำ 
 พรรคร่วมรัฐบำล 2-3 พรรคกลำยเป็นที่น่ำสงสำรเวทนำเป็นอันมำก เนื่องจำกว่ำในอนำคตจะต้องทรุด
โทรมตกต่ ำลงไปอีกจนกระทั่งบำงพรรคที่เคยยิ่งใหญ่จำกอดีตอำจกลำยเป็นพรรคต่ ำสิบ  เพียงเพรำะพวกเขำอยำกมี
อ ำนำจวำสนำ อยำกได้ต ำแหน่งรัฐมนตรีจนมองข้ำมควำมหวังของประชำชนที่ก ำลังต่อสู้กับรัฐบำลสืบทอดอ ำนำจเพื่อให้
ได้มำซึ่งควำมเป็นประชำธิปไตยมำกกว่ำนี้  ต้องกล่าวเหมือนเช่นเดิมว่าเวลาเดินทางรวดเร็วอย่างสม่ าเสมอ อีกไม่นาน
เกินรอพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในอ านาจที่ได้มาด้วยวิธีการบิดเบือน และกลเกมต่างๆ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
จากประชาชน ถึงวันนั้นอาจนึกถึงประโยคที่ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ าตา 
 กำรเดินทำงของเวลำมำถึงวันที่ 6 ตุลำคม (2519) และวันที่ 14 ตุลำคม (2516) มำครบรอบ 44 และ 47 
ปีอีกครั้ง เหตุกำรณ์อันเป็นประวัติศำสตร์แห่งเดือนตุลำคมทั้ง 2 ครั้งเก่ียวข้องกันอย่ำงแน่นอน เพรำะสืบเนื่องมำจำกคน
คนเดียวกัน เพรำะท่ำนได้เดินทำงออกจำกประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกำ ในเดือนตุลำคม ปี พ.ศ.2516 หลังจำกเกิด
กำรเดินขบวนครั้งใหญ่ เพ่ือเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ประชำชนอย่ำงล้นหลำมดังไม่เคยปรำกฏ
มำก่อน เกิดกำรปะทะกันจนกระทั่งทหำร ต ำรวจออกมำปรำบปรำมผู้เดินขบวน ซึ่งแน่นอนว่ำย่อมต้องเกิดกำรบำดเจ็บ
ล้มตำยสูญหำยเป็นปกติธรรมดำ และอำคำรสถำนที่รำชกำรส ำคัญๆ ถูกเผำท ำลำยเสียหำย 
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 ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ ของกลุ่มนักศึกษำจ ำนวนไม่มำก จำกควำมอึดอัดในกำรบริหำร
บ้ำนเมืองโดยเผด็จกำร กระทั่งสร้ำงแนวร่วมโค่นล้มอ ำนำจมำกมำยของ 2 ตระกูลใหญ่ กับพวกพ้องบริวำรทั้งหลำยที่
ครองอ ำนำจเบ็ดเสร็จมำอย่ำงยำวนำนลงได้  
 มีกำรเลือกตั้งทำงอ้อมจัดตั้งสภำนิติบัญญัติแห่งชำติขึ้นมำด ำเนินกำรร่ำงรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่กระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ประกำศใช้ในปี พ.ศ.2517 พร้อมจัดให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปขึ้นตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดทันที เรำได้
รัฐบำลประชำธิปไตย แต่อยู่บริหำรประเทศได้ในเวลำเพียงแค่กะพริบตำ จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนำยกรัฐมนตรี ซึ่ง
ออกนอกประเทศไปดังกล่ำว ต้องกำรกลับบ้ำนกระทั่งตัดสินใจบวชเณรที่ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเดินทำงกลับเข้ำประเทศ
ไทย เป็นจุดเริ่มต้นของกำรรวมตัวกันของนักเรียน นิสิต นักศึกษำเพ่ือประท้วงต่อต้ำนกำรเดินทำงกลับเข้ำประเทศ
กระทั่งเกิดกำรเข่นฆ่ำกันอย่ำงโหดร้ำยทำรุณ กลำงท้องสนำมหลวง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ บนถนนรำชด ำเนินนอก 
ฯลฯ เมื่อ “วันที่ 6 ตุลำคม 2519” 
หลังเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เพียง 3 ปี 
 กล่ำวกันว่ำ เป็นกำรทวงอ ำนำจคืนของเผด็จกำร ด้วยกำรโยนลัทธิที่เผด็จกำรทหำรเห็นว่ำเลวร้ำยใส่นิสิต-
นักศึกษำให้กลำยเป็น “คอมมิวนิสต์” รัฐบำลปี พ.ศ.2519 มีพรรคประชำธิปัตย์เป็นแกนน ำจัดตั้งจึงได้ถูกยึดอ ำนำจ โดย
รัฐมนตรีที่เป็นทหำรของรัฐบำลตัวเองเป็นหัวหน้ำ เรียกว่ำ “คณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน” เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนี้ 
โดยเฉพำะวันที่  6 ตุลำคม 2519 จึงได้น ำมำเขียนร ำลึกเสมอๆ ทุกๆ ครั้งที่ เวลำเดินทำงมำถึง เพรำะมันเป็น
ประสบกำรณ์ตรง ผมเองถึงจะอยู่ในเหตุกำรณ์ทั้ง 2 ครั้ง แต่ต้องเรียนตามตรงว่าในเวลานั้นไม่ได้เข้าใจกับการเมืองเรื่อง
ของอ านาจ และผลประโยชน์อย่างลึกซ้ึงแต่ประการใด 
 ถึงเวลำจะเดินทำงผ่ำนมำถึง 47 ปี แต่ยังมีควำมรู้สึกว่ำกำรเมือง กำรปกครองประเทศเรำ ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปถึงไหน โดยเฉพำะเรื่อง “ประชำธิปไตย” ซึ่งน่ำจะถอยหลังไปอีกเสียด้วยซ้ ำ คุณภำพของผู้แทนรำษฎรที่
เคยหวังว่ำจะค่อยๆ เปลี่ยนถ่ำยพัฒนำขึ้นแบบน้ ำดีมำขับไล่น้ ำเน่ำ มำช่วยกันพัฒนำประชำธิปไตย แต่ยังคงเห็นพวกน้ ำ
เน่ำเดินสวนกันขวักไขว่อย่ำงหิวโหยในสภำอันหรูหรำโอ่อ่ำแห่งใหม่ในปี พ.ศ.นี้  จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่กลุ่มก้อนของพวก
เรำซึ่งได้กลำยเป็นผู้ยืนดูอยู่ข้ำงสังเวียนด้วยวัยที่สูงขึ้นจนต้องไปอยู่ในอีกซีกหนึ่งของประชำกร  จะตีควำมเอำตรงๆ ว่ำ
ทั้งหมดนั้นน่ำจะต้องโยนไปที่รัฐธรรมนูญว่ำเป็นต้นเหตุ เพรำะมีจ ำนวนผู้แทนมำกกว่ำ 10 คนไม่มีโอกำสได้รับเลือกเข้ำ
สู่สภำอันทรงเกียรติ ถ้ำไม่มีกติกำที่คิดคะแนนแบบแปลกประหลำดเพ่ือช่วยเหลือกัน 
 สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ที่ท ำท่ำหมิ่นแคลนถำกถำงฝ่ำยค้ำน ยืนตรงข้ำมประชำชนที่อยำกแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
(2560) เพ่ือรักษำหม้อข้ำว และสิทธิประโยชน์ของตัวเองอย่ำงไม่อำย ทั้งๆ ที่พวกเขำไม่ได้รับกำรเลือกตั้งมำจำก
ประชำชน แต่ได้รับกำรแต่งตั้งมำจึงจะต้องเรียกพวกเขำ 250 คนว่ำมีเจ้ำของ เชื่อว่าความคิดของกลุ่มเขาตรงข้ามกับ
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ เขามีจุดร่วมกับนายที่ยังไม่เปลี่ยนการมองนักเรียน นิสิต นักศึกษา ว่า
ออกมาเรียกร้องโดยมีผู้ปลุกปั่น มีผลประโยชน์แฝง เช่น จากอดีตนักการเมือง นักการเมืองรุ่นใหม่ที่ถูกกีดกันไม่กล้าให้
เข้าไปต่อสู้ในสภา รวมทั้งต่างชาติ ต่างเป็นผู้สนับสนุนการเงิน 
 อยำกเรียนให้รับทรำบกันเอำไว้ว่ำ จุดยืน กำรกระท ำของพวกท่ำนไม่ได้ เป็นผลดีต่อบ้ำนเมือง 
ประสบกำรณ์บอกว่ำเป็นกำรเพ่ิมแรงกดดันให้เหตุกำรณ์ขยำยวงบำนปลำยไปยังจุดที่เรำไม่ปรำรถนำจะเห็นด้วยกัน
ทั้งนั้น ส ำหรับ ส.ส., ส.ว.ที่ภูมิใจในสมองตัวเองกับกำรคิดเล่นเกมยืดเยื้อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพรำะนำยของพวกเขำไม่
ต้องกำรให้แก้ พวกท่ำนเหล่ำนั้นได้รับกำรบันทึกไว้ในใจประชำชนเรียบร้อยแล้ว? รัฐบำลท ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เดินเกม 2 หน้ำ 
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ปำก (ผู้น ำ) พูดจำคล้ำยว่ำเห็นด้วย แต่ท ำลอยตัวอยู่เหนือปัญหำ บอกว่ำรัฐบำลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร แต่ ส.ส.พรรค
รัฐบำล ส.ว.จะเดินเกมอย่ำงที่ผ่ำนมำจนปลื้มอกปลื้มใจกันนักหนำ คิดว่ำไม่น่ำจะพ้นสำยตำประชำชน เพรำะทุกวันนี้ทุก
สำยตำจับจ้องไปยังกลุ่มของท่ำน และมีแต่ค ำถำมเรื่องกำรเปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญ (2560) พร้อมเท ส.ว.ทิ้งเสียที  
ตุลำคม เป็นเดือนประวัติศำสตร์ เกิดเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญๆ ในอดีตเดินทำงมำถึงซึ่งตรงกับกำรนัดหมำย
ชุมนุมกันหลำยกลุ่ม เช่น “แนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม, กลุ่มเยำวชนปลดแอก, ประชำชนปลดแอก, คนเดือน
ตุลำ, คนเสื้อแดง” เพ่ือมำทวงถำมเรื่อง “รัฐธรรมนูญ” 
เป็นอีกวันหนึ่งในเดือนแห่ง “ประวัติศาสตร์” ที่อาจเกิดแรงสั่นสะเทือน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_356986 
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วันที่ 14 ตุลำคม 2563 - 12:00 น. 
เรียงคนมาเป็นข่าว / ภาพข่าวสังคม วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
 
⦁…ปี่กลองโหมโรงแล้ว เจิมน ำร่องด้วย เลือกตั้ง “อบจ.” 76 จังหวัด ก่อนขยับตำมด้วย “อบต.-เทศบาล” ตลำด
กำรเมืองเริ่มคึกคัก มีสีสัน “ขาใหญ่” ประกำศลงชิงชัย ยึดหัวหำดสนำมเล็ก กันมำกหน้ำหลำยตำ 
⦁….กำรเมืองท้องถิ่น เงียบวังเวงเป็นป่ำช้ำเรไร มำนำน 6 ปี มีแต่ “รักษาการ” กับ “ลากตั้ง” พอฟ้ำเปิด ให้มีเลือกตั้ง 
คอกำรเมืองคำดหมำยว่ำ จะมีผลดีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกได้ประชำธิปไตย “ทางตรง” กลับคืนมำแล้ว 
⦁…ยังเอ้ือประโยชน์ให้เม็ดเงินสะพัด เนื่องจำก “ผู้สมัคร” ต้องถอนขนหน้ำแข้งมำใช้จ่ำยในช่วงหำเสียงในหลำย
รูปลักษณ์ ทั้งท ำป้ำย ใบปลิว เช่ำรถแห่ ทีมงำน สต๊ำฟปรำศรัย วำงแผน กลยุทธ์ ค่ำใช้จ่ำยอีกจิปำถะ นับไม่ถูก 
⦁…ตำมตัวเลขเดิม จังหวัดที่มีงบประมำณมำก มีกำรแข่งขันสูง ผู้สมัครกระดูกระนำบเดียวกัน “แพ้ไม่ได้” ผู้ชนะ-ผู้แพ้ 
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย หัวละพันสองพัน จังหวัดหนึ่งๆ เงินสะพัดไม่น้อยกว่ำ 400 ล้ำนบำท 
⦁…ทั่วประเทศมี 76 อบจ. รวมเสร็จสรรพ เงินจะไหลสู่ระบบ จำกกำรเลือกตั้ง “นายก” ไม่น้อยกว่ำ 3 หมื่นล้ำนบำท 
แล้วยังมี อบต.-เทศบำล เท่ำกับว่ำ เลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบำล “บิ๊กตู”่ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 
⦁…ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง คืนประชำธิปไตยสู่ประชำชนพลเมือง ตำมที่ต้องกำรแล้ว กำรเงินสะพัด โดยรัฐบำลไม่ต้องน ำเงิน
ภำษีไปแจก อัฐยำยซื้อขนมยำย เป็นกำรเกำถูกท่ีคัน 
⦁…ปัญหำมันมีอยู่ว่ำ สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้องค์กำรบริหำรท้องถิ่นจ ำนวนมำก “ถังแตก” เนื่องจำกเก็บภำษี
บ ำรุงท้องที่ และรำยได้อ่ืนๆ ไม่เข้ำเป้ำ หลำยแห่งดังที่ตกเป็นข่ำวว่ำ ต้องท ำหนังสือขอเบิกงบประมำณ จำกจังหวัดต้น
สังกัด เพื่อน ำเงินไปจ่ำยพนักงำน ลูกจ้ำง 
⦁…ศึกเลือกตั้ง อบจ.-อบต.-เทศบำล “ขาใหญ่” ระดับเงินถุงเงินถังหยั่งรู้สถำนะ รำยรับ รำยจ่ำย ภำษีเงินได้ ไม่กล้ำ
เสี่ยงลงสมัครชิง เพรำะไม่เห็นประตู “ถอนทุน” คืนได้ชำติไหน พำกันตีไพ่หมอบ 
⦁…กำรเงินระดับท้องถิ่นในคำบต่อไป อำจจะไม่คึกคักเท่ำที่ควร เพรำะ “พรรคใหญ่-เจ้าพ่อ-ผู้มีอิทธิพล” ไม่ยอมลง
สนำม ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น อำศัย “กระแส” มำกกว่ำ “กระสุน” พรรค “ก้าวไกล” อำจจะได้เปรียบมำกกว่ำ “พปชร.-
เพื่อไทย-ประชาธิปัตย-์ภูมิใจไทย” 
โดย : พลุน้ าแข็ง 
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