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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 15 กันยายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 41/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดสัมมนำวิชำกำร “กำรสร้ำงสื่อดิจิทัล

อย่ำงมีคุณภำพ” 
8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ งำนโผล!่ ‘ชวน’ ยัน 4 ญัตติแก้ รธน. ฝ่ำยค้ำนไม่ซ้ ำ 9 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' ยันแก้ รธน.ประเด็นแตกต่ำงกัน ส.ส. ลงชื่อซ้ ำได้ ผงะ! พบปัญหำ

ลำยเซ็นแทนกันหรือไม่ 
10 

3 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ เร่งสอบ ส.ส.เซ็นชื่อแทนกันหรือไม่ 11 
4 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย จี้ รัฐบำล-ส.ว.ถึงเวลำแสดงควำมจรงิใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญัตติ

แก้ รธน. 
12 

5 INN ออนไลน์ “สุดำรัตน์” ขอรฐับำล-ส.ว.จริงใจแก้ รธน. 13 
6 มติชนสุดสัปดำห์ 

ออนไลน์ 
เพ่ือไทย จี้ รัฐบำล-ส.ว.ถึงเวลำแสดงควำมจรงิใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญัตติ
แก้ รธน. 

14 

7 เนชั่นออนไลน์ 'เพ่ือไทย' หวงั1ปีแก้ รธน.ต้องจบ เตือน รัฐบำลต้องจริงใจ 15 
8 ไทยรัฐออนไลน์ "ชวน" ยัน 4 ญัตติฝ่ำยค้ำนถูกต้อง ส.ส.มีสิทธิลงชื่อซ ้ำได้ 16 
9 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ เบรก ‘ไพบูลย์’ ยัน 4 ญัตติแก้ รธน.เปน็สิทธิฝ่ำยค้ำน 22 
10 มติชนออนไลน์ ส.ส.เพ่ือไทย เตรียมเข้ำสังเกตกำรณ์ชุมนุม 19 ก.ย. หวังกำรชุมนุมเป็นไปตำม

กฎหมำย 
23 

11 มติชนออนไลน์ ‘สุทิน’ ยันไม่มีแน่ ปลอมลำยเซน็ญัตติแก้ รธน. บอกฝ่ำยค้ำนระวังมำก 24 
12 ข่ำวสดออนไลน์ ส.ส. เพ่ือไทย จัดทัพ สังเกตกำรณ ์ม็อบใหญ่ 19 ก.ย. ไม่แทรกแซงกำรชุมนุม 25 
13 แนวหน้ำออนไลน์ ชุดใหญ่! ‘ปำรีณำ’ ไล่หวด‘ปิยบุตร’เหลวไหลซ้ ำซำก มุ่งโจมตีศำล รธน. 26 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปำรีณำ'จดัชุดใหญ่'ลำกไส'้ปิยบุตร'เหลวไหลซ้ ำซำก บิดเบือน แถ ตลบตะแลง 

หนักแผ่นดินแบบนี้ ไม่เอำ 
28 
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รวมข่าว กกต. 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญผ่ำทำงตันประเทศ 30 
2 ไทยรัฐออนไลน์ สูตรพิเศษจำกพรรคพลังประชำรัฐ 32 
3 แนวหน้ำออนไลน์ เมื่อตั้งโจทย์ผิด ควำมวิกฤติก็คืนกลับ 34 
4 สยำมรัฐออนไลน์ ยิ่งแก้ ยิ่งยุ่ง !! 37 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 กันยำยน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนพิธีเปิด เป็นประธำนพิธีเปิด 
กำรประชุมสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงคู่มือกำรตรวจกำรแบบบูรณำกำร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิด 
โดยมีนำยกิตติวีร์  มุตตำหำรัช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ให้กำรต้อนรับ ณ 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ        
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานพธิเีปดิการประชมุสมัมนารบัฟงัความคิดเหน็ 

ตอ่รา่งคูม่อืการตรวจการแบบบรูณาการ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 15 กันยำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบำยในกำรปฏิบัติงำน
แก่พนักงำนประเภทอ ำนวยกำรระดับต้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่ง 
ณ ห้องปฏิบัติงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มอบนโยบายในการปฏบิตังิานแกพ่นกังานประเภทอ านวยการระดบัตน้ 

ในโอกาสเขา้รบัต าแหนง่ 
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วันที่ 15 กันยำยน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบำยในกำรปฏิบัติงำน
แก่พนักงำนประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ประกอบด้วย ส ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง ส ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ 
และส ำนักประชำสัมพันธ์  ในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่ง ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
มอบนโยบายในการปฏบิตังิานแกพ่นกังานประเภทอ านวยการระดบัตน้ 

ในโอกาสเขา้รบัต าแหนง่ 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 16 กันยายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

16 กันยำยน 
2563 

09.30 น. ห้องประชุม 502 ชั้น 5 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ                 
การเลือกตั้ ง  เป็นประธำนพิธี เปิดกำรสัมมนำ
โครงกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรดิจิตอลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ระยะเวลำ 3 ปี 
(พ.ศ.2563-2565)  

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 16 กันยายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

16 กันยำยน 
2563 

13.30 น. - 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณ 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันจันทร์ ท่ี 14 กันยำยน พ.ศ. 2563, 13.18 น. 

งานโผล่! ‘ชวน’ ยัน 4 ญัตติแก้ รธน. ฝ่ายค้านไม่ซ้ า 2 ญัตติแรก เร่งสอบ ส.ส.เซ็นชื่อแทนกัน 

 
 

งานโผล่!‘ชวน’ยัน 4 ญัตติแก้รธน.ฝ่ายค้านไม่ซ้ า 2 ญัตติแรก เร่งสอบสส.เซ็นชื่อแทนกัน 
14 กันยำยน 2563 ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ยื่นขอให้ชะลอญัตติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 4 ญัตติที่ขอให้มี
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้ำงว่ำเรื่องมีปัญหำกำรเข้ำชื่อซ้ ำกันกับ 2 ญัตติแรก (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'ไพบูลย์'ยื่น'
ชวน'ค้านร่างแก้รธน.ฝ่ายค้าน4ฉบับ ชี้มีปัญหาลงชื่อซ้ าซ้อน) ว่ำ ขณะนี้ 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำน อยู่ในกระบวนกำร
ตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ถึงควำมถูกต้องในกำรเข้ำชื่อ แต่ได้บรรจุญัตติ 2 ญัตติแรกของผู้น ำฝ่ำยค้ำนและของพรรคร่วม
รัฐบำลไปแล้ว 

ส่วน 4 ญัตติดังกล่ำวเบื้องต้น พบว่ำ มีปัญหำกำรเข้ำชื่อ 3 ญัตติ ที่ ส.ส.บำงคนมีลำยเซ็นไม่เหมือนของตัวเอง จึง
ต้องตรวจสอบว่ำเป็นกำรเข้ำชื่อแทนกันหรือไม่ ส่วนปัญหำส.ส.เข้ำชื่อซ้ ำกันนั้น เบื้องต้นญัตติที่มีกำรเสนอมำทั้ง 4 ฉบับ 
เป็นคนละเรื่องกัน แม้จะเป็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนประเด็นกับ 2 ญัตติแรก ดังนั้น ส.ส.มีสิทธิ์ลงชื่อใน
แต่ละฉบับได้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรซ้ ำกัน 

นำยชวน กล่ำวต่อว่ำ กรณีท่ีนำยไพบูลย์อ้ำงค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญว่ำเคยมีค ำสั่งไม่รับค ำร้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคพรรคเสรีรวมไทย ในกำรเข้ำชื่อเสนอค ำร้องมำยังตนเพ่ือส่งศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย พ.ร.บ.งบประมำณปี 2563 และศำลมีค ำสั่งไม่รับค ำร้องเพรำะเห็นว่ำมีกำรลงชื่อซ้ ำกันนั้น กรณีดังกล่ำวเป็น
เรื่องกำรส่งค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็นกำรเสนอร่ำงกฎหมำย 

เมื่อถำมว่ำ จะต้องชะลอท้ัง 4 ญัตติหรือไม่หำกมีกำรเข้ำชื่อส่งศำลรัฐธรรมนูญ นำยชวน กล่ำวย้ ำว่ำ เรื่องนี้ยังไม่ได้
บรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระ 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/518216 

https://www.naewna.com/politic/518211
https://www.naewna.com/politic/518211
https://www.naewna.com/politic/518216
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14 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13:45 น.      

'ชวน' ยันแก ้รธน.ประเด็นแตกต่างกัน ส.ส. ลงชื่อซ้ าได้ ผงะ! พบปัญหาลายเซ็นแทนกันหรือไม่ 
 

 
 

14 ก.ย.63 - ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ขอให้ชะลอญัตติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 4 ญัตติ ว่ำ ขณะนี้ 4 ญัตติของ
ฝ่ำยค้ำน อยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ถึงควำมถูกต้องในกำรเข้ำชื่อ แต่ได้บรรจุญัตติ 2 ญัตติแรก ของผู้น ำ
ฝ่ำยค้ำนและของพรรคร่วมรัฐบำลไปแล้ว ส่วน 4 ญัตติดังกล่ำวเบ้ืองต้นพบว่ำมีปัญหำกำรเข้ำชื่อ 3 ญัตติ ที่ ส.ส.บำงคน
มีลำยเซ็นไม่เหมือนของตัวเอง จึงต้องตรวจสอบว่ำเป็นกำรเข้ำชื่อแทนกันหรือไม่ 

ส่วนปัญหำส.ส.เข้ำชื่อซ้ ำกันนั้น นำยชวน กล่ำวว่ำ เบื้องต้นญัตติที่มีกำรเสนอมำทั้ง 4 ฉบับ เป็นคนละเรื่องกัน 
แม้จะเป็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่คนประเด็นกับ 2 ญัตติแรก ดังนั้น ส.ส.มีสิทธิ์ลงชื่อในแต่ละฉบับได้โดยไม่
ถือว่ำเป็นกำรซ้ ำกัน 

นำยชวน กล่ำวต่อว่ำ กรณีที่นำยไพบูลย์อ้ำงค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญว่ำเคยมีค ำสั่งไม่รับค ำร้องของพล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียำเวช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในกำรเข้ำชื่อเสนอค ำร้องมำยังตนเพ่ือส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
พ.ร.บ.งบประะมำณปี 63  และศำลมีค ำสั่งไม่รับค ำร้อง เพรำะเห็นว่ำมีกำรลงชื่อซ้ ำกันนั้น กรณีดังกล่ำวเป็นเรื่องกำรส่ง
ค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็นกำรเสนอร่ำงกฎหมำย 

เมื่อถำมว่ำจะต้องชะลอท้ัง 4 ญัตติหรือไม่หำกมีกำรเข้ำชื่อส่งศำลรัฐธรรมนูญ  นำยชวน กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ยังไม่ได้
บรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระ. 

 
อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77378 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/77378
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14 กันยำยน 2563 1:53 pm 

เร่งสอบ ส.ส.เซ็นชื่อแทนกันหรือไม่ 
 

รัฐสภา 14 ก.ย.-“ชวน” แฉพบลายเซ็น ส.ส ลงชื่อแก้รธน. 4 ญัตติฝ่ายค้านหลายลายเซ็นไม่เหมือนกัน เร่งสอบ
เซ็นชื่อแทนหรือไม่ ยัน 4 ญัตติคนละประเด็น ส.ส.สามารถลงชื่อซ้ ากันได้ 

นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ กล่ำวถึงกรณีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลั งประชำรัฐ 
ขอให้ชะลอญัตติพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 4 ญัตติที่ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้ำงเรื่องมีปัญหำกำรเข้ำชื่อซ้ ำกันว่ำ ขณะที่
บรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติของผู้น ำฝ่ำยค้ำนและของพรรคร่วมรัฐบำล ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 
และให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) แล้ว ส่วน 4 ญัตติที่นำยไพบูลย์ยื่นค้ำนอยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเจ้ำหน้ำที่และได้รับรำยงำน ว่ำมีลำยเซ็นส.ส.ลงชื่อไม่เหมือนกัน และอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบว่ำเซ็นชื่อแทนกัน
หรือไม ่

“ส่วนปัญหำส.ส.เข้ำชื่อซ้ ำกัน เบื้องต้นญัตติที่มีกำรเสนอมำทั้ง 4 ฉบับ เป็นคนละเรื่องกัน แม้จะเป็นกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนประเด็น ดังนั้น ส.ส.มีสิทธิลงชื่อในแต่ละฉบับได้ ไม่ถือว่ำเป็นกำรซ้ ำกัน ส ำหรับกรณีนำย
ไพบูลย์อ้ำงค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญว่ำเคยมีค ำสั่งไม่รับค ำร้องของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคสรี
รวมไทยที่เข้ำชื่อเสนอค ำร้องมำยังสภำเพ่ือส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.งบ ประมำณ รายจ่ายประจ ำปีงบประมำณ 
2563 และศำลมีค ำสั่งไม่รับค ำร้อง เพรำะเห็นว่ำมีกำรลงชื่อซ้ ำกันนั้น กรณีดังกล่ำวเป็นกำรส่งค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ 
แต่กรณีนี้เป็นกำรเสนอร่ำงกฎหมำย” ประธำนรัฐสภำ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-537500 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/182169 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15772?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346355 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897724?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443265?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  

https://tna.mcot.net/politics-537500
https://siamrath.co.th/n/182169
https://www.nationweekend.com/content/politics/15772?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15772?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346355
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897724?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897724?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.komchadluek.net/news/politic/443265?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443265?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 14 กันยำยน 2563 - 14:45 น. 

เพื่อไทย จี้ รัฐบาล-ส.ว.ถึงเวลาแสดงความจริงใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญัตติแก้ รธน. 
 

 
 
“เพื่อไทย” จี้ รบ.-ส.ว. แสดงความจริงใจ ลงชื่อเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาทั้ง 4 ญัตติแก้ รธน. ชี้ ประเทศ
เจอวิกฤต ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว 

เมื่อเวล 13.45 น. วันที่ 14 กันยำยน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์ 
พรรคพท. แถลงว่ำ กำรยื่นแก้ มำตรำ 256 คือ กุญแจไปสู่กำรแก้รัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งออกแบบมำให้แก้ไขได้ยำกมำก 
ถือเป็นโอกำสที่ดีที่ทุกฝ่ำยร่วมมือกันเอำอ ำนำจคืนสู่มือประชำชน ส่วนกำรเสนอ 4 ญัตติ คือกำรหำวิธีกำรแบบสันติวิธี
เพ่ือแก้ไขวิกฤติกำรณ์นี้ เรำไม่อยำกเห็นกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรใช้นำยกฯคนนอก กำรใช้ควำมรุนแรง หรือกำร
รัฐประหำร แต่ต้องกำรคืนอ ำนำจให้กับประชำชนในกำรเลือกตั้ง กำรแก้รัฐธรรมนูญตำมไทม์ไลน์ของพรรคพท. จะ
สำมำรถท ำให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีได้ ทั้งนี้ เรำขอให้รัฐบำล และส.ว.มีควำมจริงใจในกำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ 
เพ่ือให้พิจำรณำญัตติที่เกี่ยวกับกำรแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลำคมนี้ อย่ำงไรก็ตำม เรำรู้ว่ำ เพียงฝ่ำยค้ำนเรำ
เสียงไม่พอจึงต้องขอเสียงจำกส.ส.ฟำกรัฐบำล และส.ว.ในกำรโหวตผ่ำนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรำได้เสนอไปด้วย 

“ขณะนี้ประเทศเกิดวิกฤติทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ต้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ต้องได้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เข้ำมำบริหำรประเทศแทน แต่กำรเปลี่ยนแแปลงจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยถ้ำไม่แก้ท่ีต้นเหตุ คือ รัฐธรรมนูญ เรำขอเรียกร้องให้
เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือใช้เวลำ 1 เดือน พิจำรณำร่ำงทุกญัตติที่เสนอไปดังกล่ำว หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมือง 
เกิดจะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรเลือกตั้งใหม่ กำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะได้เกิดภำยใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีกำรตัดอ ำนำจ
ส.ว. และใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อย่ำซื้อเวลำด้วยนำยกฯคนนอก หรือกำรท ำรัฐประหำร” คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 

ด้ำนนำยเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้ำพรรคพท. กล่ำวว่ำ กำรเสนอ 4 ญัตติในครั้งนี้ ทั้งหมดพรรคพท.เรำ
เสนอเพ่ือรองรับข้อเสนอของนักกเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชน ที่ออกมำเรียกร้องเพ่ือให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แม้จะมีคนบอกว่ำ เป็นญัตติขำยฝัน แต่เรำก็หวังกับคนไทยทั้งประเทศว่ำจะเห็นเรื่องนี้ส ำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรัฐบำล และ
ส.ว. ซึ่งเรำหวังว่ำ ทั้ง 4 ญัตติจะผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐบำล 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2347590 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2347590
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/35%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AB.jpg
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 14 กันยำยน 2020 - 15:49 
“สุดารัตน์” ขอรัฐบาล-ส.ว.จริงใจแก้ รธน. 
"สุดารัตน์" ขอรัฐบาล-ส.ว.จริงใจ แก้ รธน. เปิดสมัยประชุมวิสามัญ เดือน ต.ค.พิจารณา 4 ญัตติของเพื่อไทย 
 

 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ทำงพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้มี

กำรยื่นญัตติในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือแก้มำตรำ 256 และตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นกำรไขกุญแจไปสู่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยญัตตินี้เป็นควำมเห็นด้วยกับทั้งพรรคฝ่ำยรัฐบำลและพรรคฝ่ำย
ค้ำน ซึ่งในขณะนี้ได้มีกำรบรรจุเข้ำเป็นวำระแรกในวันที่ 23-24 กันยำยนนี้ 
ส่วนอีก 4 ญัตติที่ยื่นเพ่ิมเติมเข้ำไปนั้น เป็นกำรยื่นเพ่ือหำวิธีกำรอย่ำงสันติวิธีเพ่ือแก้ไขวิกฤตทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นใน
ขณะนี้ และเป็นทำงออกที่ดีหำกเกิดวิกฤตกำรทำงกำรเมืองเกิดขึ้นอย่ำงน้อยๆกำรคืนอ ำนำจให้กับประชำชนจะเป็น
ประโยชน์มำกที่สุด 

ทั้งนี้ ไทม์ไลน์กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยจะสำมำรถท ำให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง4
ญัตติ นี้เป็นทำงออกของประเทศ พร้อมขอให้รัฐบำลและสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.)มีควำมจริงใจ สนับสนุนให้มีกำรเปิด
ประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือพิจำรณำญัตติแก้รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสใน
กำรแก้วิกฤติในครั้งนี้ได้ 

ด้ำนนำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคด้ำนกำรพัฒนำพรรค พรรคเพ่ือไทย 
ย้ ำถึงควำมส ำคัญของทั้ง4 ญัตติที่ยื่นไป ว่ำเป็นกำรตัดอ ำนำจของส.ว.ในกำรเลือกนำยกรัฐมนตรีและปิดช่องทำงกำร
ได้มำของนำยกรัฐมนตรีคนนอก รวมถึงสำมำรถตรวจสอบค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.)ได้ 
นำยวัฒนำ เมืองสุข คณะกรรมำกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำกำรยื่นญัตติครั้งนี้เป็นโอกำสดีที่พรรคกำรเมือง
จะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของประเทศ และฝำกไปยังส.ว.ว่ำ กำรที่ได้แต่งตั้งเป็นส.ว.ไม่ใช่
ควำมผิดของส.ว.และไม่มีใครไปต ำหนิควำมเป็นส.ว. แต่ถ้ำส.ว.ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม ก็จะเกิดกำรต ำหนิ
ส.ว.ได้ ซึ่งหำกร่ำง 256 ถ้ำส.ว.เห็นด้วยประชำชนจะได้อ ำนำจคืน ที่สำมำรถเขียนรัฐธรรมนูญของประชำชนเองได้ 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_771431/ 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_771431/
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วันจันทร์ที่ 14 กันยำยน พ.ศ.2563 

เพื่อไทย จี้ รัฐบาล-ส.ว.ถึงเวลาแสดงความจริงใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก 4 ญัตติแก้ รธน. 
 

 
“เพื่อไทย” จี้ รบ.-ส.ว. แสดงความจริงใจ ลงชื่อเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาทั้ง 4 ญัตติแก้ รธน. ชี้ ประเทศ
เจอวิกฤต ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว 

เมื่อวันที่ 14 กันยำยน ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์  ประธำนยุทธศำสตร์ พรรคพท. 
แถลงว่ำ กำรยื่นแก้ มำตรำ 256 คือ กุญแจไปสู่กำรแก้รัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งออกแบบมำให้แก้ไขได้ยำกมำก ถือเป็น
โอกำสที่ดีที่ทุกฝ่ำยร่วมมือกันเอำอ ำนำจคืนสู่มือประชำชน ส่วนกำรเสนอ 4 ญัตติ คือกำรหำวิธีกำรแบบสันติวิธีเพ่ือ
แก้ไขวิกฤติกำรณ์นี้ เรำไม่อยำกเห็นกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรใช้นำยกฯคนนอก กำรใช้ควำมรุนแรง หรือกำรรัฐประหำร 
แต่ต้องกำรคืนอ ำนำจให้กับประชำชนในกำรเลือกตั้ง กำรแก้รัฐธรรมนูญตำมไทม์ไลน์ของพรรคพท. จะสำมำรถท ำให้
แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีได้ ทั้งนี้ เรำขอให้รัฐบำล และส.ว.มีควำมจริงใจในกำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือให้
พิจำรณำญัตติที่เกี่ยวกับกำรแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลำคมนี้ อย่ำงไรก็ตำม เรำรู้ว่ำ เพียงฝ่ำยค้ำนเรำเสียงไม่
พอจึงต้องขอเสียงจำกส.ส.ฟำกรัฐบำล และส.ว.ในกำรโหวตผ่ำนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรำได้เสนอไปด้วย 

“ขณะนี้ประเทศเกิดวิกฤติท้ังเศรษฐกิจ และสังคม ต้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ต้องได้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เข้ำมำบริหำรประเทศแทน แต่กำรเปลี่ยนแแปลงจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยถ้ำไม่แก้ท่ีต้นเหตุ คือ รัฐธรรมนูญ เรำขอเรียกร้องให้
เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือใช้เวลำ 1 เดือน พิจำรณำร่ำงทุกญัตติที่เสนอไปดังกล่ำว หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมือง 
เกิดจะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรเลือกตั้งใหม่ กำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะได้เกิดภำยใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีกำรตัดอ ำนำจ
ส.ว. และใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อย่ำซื้อเวลำด้วยนำยกฯคนนอก หรือกำรท ำรัฐประหำร” คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 

ด้ำนนำยเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้ำพรรคพท. กล่ำวว่ำ กำรเสนอ 4 ญัตติในครั้งนี้ ทั้งหมดพรรคพท.เรำ
เสนอเพ่ือรองรับข้อเสนอของนักกเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชน ที่ออกมำเรียกร้องเพ่ือให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แม้จะมีคนบอกว่ำ เป็นญัตติขำยฝัน แต่เรำก็หวังกับคนไทยทั้งประเทศว่ำจะเห็นเรื่องนี้ส ำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรัฐบำล และ
ส.ว. ซึ่งเรำหวังว่ำ ทั้ง 4 ญัตติจะผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐบำล 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346414 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/77393 
https://www.posttoday.com/politic/news/632954 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346414
https://www.thaipost.net/main/detail/77393
https://www.posttoday.com/politic/news/632954
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14 กันยำยน 2020 เวลำ 15:19 

'เพื่อไทย' หวัง1ปีแก้ รธน.ต้องจบ เตือน รัฐบาลต้องจริงใจ 

 
'เพื่อไทย' ยันต้องแก้ รธน.ให้จบ1ปีกู้ชาติ เตือน อย่าซื้อเวลาด้วยการรัฐประหาร 

คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์ พรรคพท. แถลงถึงท่ำทีต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ กำรยื่นแก้
รัฐธรรมนูญมำตรำ 256 คือ กุญแจไปสู่กำรแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งออกแบบมำให้แก้ไขได้ยำกมำก ถือเป็นโอกำสที่ดีที่ทุก
ฝ่ำยร่วมมือกันเอำอ ำนำจคืนสู่มือประชำชน ส่วนกำรเสนอ 4 ญัตติ คือกำรหำวิธีกำรแบบสันติวิธีเพ่ือแก้ไขวิกฤติกำรณ์นี้ เรำ
ไม่อยำกเห็นกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรใช้นำยกฯคนนอก กำรใช้ควำมรุนแรง หรือกำรรัฐประหำร แต่ต้องกำรคืนอ ำนำจให้กับ
ประชำชนในกำรเลือกตั้ง กำรแก้รัฐธรรมนูญตำมไทม์ไลน์ของพรรคเพ่ือไทย จะสำมำรถท ำให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีได้ ทั้งนี้ 
เรำขอให้รัฐบำล และส.ว.มีควำมจริงใจในกำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือให้พิจำรณำญัตติที่เกี่ยวกับกำรแก้
รัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลำคมนี้ อย่ำงไรก็ตำม เรำรู้ว่ำ เพียงฝ่ำยค้ำนเรำเสียงไม่พอจึงต้องขอเสียงจำกส.ส.ฟำกรัฐบำล 
และส.ว.ในกำรโหวตผ่ำนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรำได้เสนอไปด้วย 

“ขณะนี้ประเทศเกิดวิกฤติทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ต้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ต้องได้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเข้ำ
มำบริหำรประเทศแทน แต่กำรเปลี่ยนแแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ำไม่แก้ที่ต้นเหตุ คือ รัฐธรรมนูญ เรำขอเรียกร้องให้เปิด
ประชุมสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือใช้เวลำ 1 เดือน พิจำรณำร่ำงทุกญัตติที่เสนอไปดังกล่ำว หำกเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมือง เกิดจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรเลือกตั้งใหม่ กำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะได้เกิดภำยใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีกำรตัดอ ำนำจส.ว. และใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ อย่ำซื้อเวลำด้วยนำยกฯคนนอก หรือกำรท ำรัฐประหำร” คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 

ด้ำนนำยเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ กำรเสนอ 4 ญัตติในครั้งนี้ ทั้งหมดพรรคพท.เรำเสนอ
เพ่ือรองรับข้อเสนอของนักกเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชน ที่ออกมำเรียกร้องเพ่ือให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะมีคน
บอกว่ำ เป็นญัตติขำยฝัน แต่เรำก็หวังกับคนไทยทั้งประเทศว่ำจะเห็นเรื่องนี้ส ำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรัฐบำล และส.ว. ซึ่งเรำหวัง
ว่ำ ทั้ง 4 ญัตติจะผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐบำล 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15784?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15784?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15784?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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15 ก.ย. 2563 05:01 น. 

"ชวน" ยัน 4 ญัตติฝ่ายค้านถูกต้อง ส.ส.มสีิทธิลงชื่อซ ้าได้ 

 

 

 

  

“ไพบูลย์” ขวำงล ำยื่นประธำนรัฐสภำยับยั้ง 4 ญัตติแก้ รธน.มิชอบ จ่อชงสภำส่งศำลรัฐธรรมนูญชี้ขำด ส.ส.เข้ำชื่อญัตติ

ซ้ ำซ้อน “ชวน” กำรันตีญัตติฝ่ำยค้ำนถูกต้องแล้ว แม้แก้ รธน.แต่คนละประเด็น ส.ส.มีสิทธิลงชื่อได้ “สมบูรณ์” ส ำทับ 

รธน.60 ไม่จ ำกัดสิทธิสมำชิกลงชื่อหลำยญัตติ “เจ๊หน่อย” จี้รัฐบำล-ส.ว.จริงใจหนุนเปิดรัฐสภำวิสำมัญฝ่ำวิกฤติ ลุยรื้อ 

รธน.ให้เสร็จเดือน ต.ค. “บิ๊กตู่” ลั่นไม่ได้ท ำอะไรให้รุนแรง ย้อนถำมม็อบควรไหมเคลื่อนขบวนบุกท ำเนียบฯ สื่อถำมจะ

ช่วยดูแลม็อบอย่ำงไร “บิ๊กแดง” ตอบค ำเดียว “ยำก” “อนุชำ” ยันทูตมะกันยันไม่เข้ำข้ำงฝ่ำยใด “อำนนท์” ย้ ำชุมนุม

สงบ ระวังเตะหมูเข้ำปำกหมำฝ่ำยอยำกเปลี่ยนคนถืออ ำนำจรัฐ นำยกฯดับข่ำวลือปรับ ครม.สลับเก้ำอ้ี “อนุชำ สมศักดิ์” 

โบ้ยข่ำวปล่อย พปชร.ไม่เคยคุยเรื่องนี้ รบ.แจงเบี้ยยังชีพช้ำที่ระบบ ไม่ใช่ถังแตก 

จำกกรณีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ยื่นหนังสือถึงนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ 

คัดค้ำนกำรบรรจุร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคฝ่ำยค้ำน อ้ำงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมี ส.ส.ลงชื่อ

ซ้ ำซ้อนกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 จ่อเสนอสภำฯส่งศำลรัฐธรรมนูญตีควำม ขณะที่นำยชวนยืนยันเป็นคน

ละเรื่องกัน แม้เป็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่เป็นคนละประเด็น ไม่ถือว่ำลงชื่อซ้ ำกัน 

 “วิษณุ” โยนสภาฯชี้ขาด 4 ญัตติแก้ รธน. 

เมื่อเวลำ 09.15 น. วันที่ 14 ก.ย. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ กล่ำวถึงกรณีนำยไพบูลย์ 

นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เตรียมยื่นคัดค้ำนกำรเสนอญัตติแก้รัฐ – ธรรมนูญใน 4 ประเด็นของ

พรรคเพ่ือไทย จะซ้ ำซ้อนกับญัตติเดิมที่เสนอให้ตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่ ว่ำ ต้องให้นำยชวน หลีกภัย 

ประธำนรัฐสภำเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนตัวเห็นว่ำหำกเป็นกำรยื่นคนละหลักกำร สำมำรถยื่นแก้ไขได้ เพรำะไม่ถือว่ำซ้ ำและ

เป็นคนละร่ำงกัน แต่ถ้ำเป็นหลักกำรเดียวกัน ถือว่ำเป็นกำรลงชื่อซ้ ำ 

“ไพบูลย์” ยื่น “ชวน” ยับยั้งไม่ชอบด้วย ก.ม. 
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ต่อมำเวลำ 10.35 น. ที่รัฐสภำ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ยื่นหนังสือถึงนำย

ชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ ผ่ำนนำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทน รำษฎร เพ่ือคัดค้ำนกำร

บรรจุร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคฝ่ำยค้ำน เข้ำสู่วำระกำรประชุมรัฐสภำ เนื่องจำกมีปัญหำควำมไม่

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณี ส.ส.ลงชื่อซ้ ำซ้อนกับญัตติกำรขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ที่ยื่นไปก่อนหน้ำนี้ นำย

ไพบูลย์กล่ำวว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม 4 ฉบับที่ฝ่ำยค้ำนยื่นล่ำสุดมี ส.ส.ลงชื่อซ้ ำซ้อนกับญัตติกำรแก้รัฐธรรมนูญ 

มำตรำ 256 ที่ศำลรัฐธรรมนูญเคยมีค ำสั่งที่ 5/2563 กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย เสนอ

ควำมเห็น ส.ส. 77 คน ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยควำมถูกต้อง มำตรำ 148 พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 

ตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมรัฐธรรมนูญ แต่ศำลรัฐธรรมนูญตรวจสอบค ำร้องแล้วเห็นว่ำประเด็นที่ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องพิจำรณำที่ 3/2563 และมีรำยชื่อ ส.ส.ผู้เสนอควำมเห็นลงชื่อซ้ ำกัน 30 คน ท ำให้ ส.ส.

ที่เข้ำชื่อเสนอควำมเห็นตำมค ำร้องมีไม่ถึง 1 ใน 10 ของจ ำนวนสมำชิกที่มีอยู่ทั้งหมด ค ำร้องจึงไม่ถูกต้อง 

ชงส่งศาล รธน.เคลียร์ชื่อ ส.ส.ซ้ าซ้อน 

นำยไพบูลย์กล่ำวอีกว่ำ ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวศำลรัฐธรรมนูญเห็นว่ำกำรลงรำยชื่อของ ส.ส.จะลงชื่อได้ครั้งเดียว 

จะมีรำยชื่อซ้ ำในท ำนองเดียวกันไม่ได้ จึงขอคัดค้ำนกำรบรรจุร่ำงแก้รัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของฝ่ำยค้ำนเสนอเข้ำสู่วำระกำร

ประชุม เกรงว่ำหำกน ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีควำมไม่ชอบเข้ำสู่ที่ประชุมไปแล้ว ภำยหลังมีผู้ไปยื่นเรื่องต่อศำล

รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยควำมถูกต้อง จะเกิดผลกระทบตำมมำมำกมำย อยำกให้ประธำนรัฐสภำยับยั้งญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ 4 ฉบับไว้ก่อน เพ่ือส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกำรลงรำยชื่อซ้ ำซ้อนกันในร่ำงแก้รัฐธรรมนูญท ำได้

หรือไม่ วันที่ 16 ก.ย.จะยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภำฯอีกครั้งให้พิจำรณำส่งร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับให้ศำลรัฐธรรมนูญ

พิจำรณำ 

อ้างขอรื้อ รธน.เช่นกันไม่ว่ามาตราใด 

เมื่อถำมว่ำ ญัตติขอแก้ไขมำตรำ 256 กับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ 4 ฉบับ มีเนื้อหำคนละอย่ำงกัน 

จะท ำให้เข้ำชื่อซ้ ำกันได้หรือไม่ นำยไพบูลย์ตอบว่ำ ทั้งสองกรณีเป็นกำรเข้ำชื่อยื่นขอแก้ไขร่ำงรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ไม่

เกี่ยวกับว่ำเป็นมำตรำใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรขอแก้มำตรำ 256 หรืออีก 4 ญัตติที่เหลือ เป็นกำรยื่นขอแก้รำยมำตรำ ดังนั้น 

จะเข้ำชื่อซ้ ำซ้อนกันในญัตติไม่ได้ ยืนยันไม่มีเจตนำขัดขวำงกำรแก้รัฐธรรมนูญ แค่อยำกตรวจสอบกำรยื่นให้มีควำม

ถูกต้องก่อน จะได้ไม่มีปัญหำตำมมำภำยหลัง ทรำบว่ำฝ่ำยค้ำนสงสัยประเด็นนี้เช่นกัน จึงท ำหนังสือสอบถำมส ำนัก

เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรว่ำ สำมำรถลงชื่อหลำยญัตติซ้ ำกันได้หรือไม่ 

“บิ๊กแดง” ไม่ตอบ ส.ว.จ่อโหวตคว่ า 

ที่สนำมกีฬำกรมยุทธ์ กรมยุทธศึกษำทหำรบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ในฐำนะสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) 

กล่ำวถึงกรณี ส.ว.เตรียมคว่ ำ 4 ญัตติกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยค้ำนว่ำยังไม่เห็นรำยละเอียดทั้ง 4 ญัตติ แต่ได้ให้

เจ้ำหน้ำที่เตรียมน ำร่ำงระเบียบที่จะเข้ำสู่วำระกำรประชุมมำให้ดู ต้องศึกษำก่อนว่ำมีรำยละเอียดอย่ำงไร ส่วนกรณีนำย
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เสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว. ตั้งข้อสังเกตว่ำกำรที่ฝ่ำยค้ำนยื่น 4 ญัตติมีเจตนำให้ ส.ว.คว่ ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่อง

กำรเมือง ผบ.เหล่ำทัพไม่ได้พูดคุยเรื่องดังกล่ำว ทุกคนท ำตำมรัฐธรรมนูญจะร่ำงมำอย่ำงไร แต่อย่ำลืมว่ำในส่วนของ ส.ว.

เป็นบทเฉพำะกำล เมื่อถำมว่ำเป็นไปได้หรือไม่ที่ ผบ.เหล่ำทัพยอมเสียสละไม่ใช้เสียงโหวต พล.อ.อภิรัชต์กล่ำวว่ำ ทุก

วันนี้เรำไม่ได้รับเงินเดือน คืนเงินหมดแล้ว เรำคุยกันเสมอและมองเห็นว่ำเรำเป็นข้ำรำชกำรประจ ำ แต่ต้องปฏิบัติตำม

รัฐธรรมนูญเป็น ส.ว. จึงไม่อยำกรับเงินเดือน 2 ทำง ส่วนกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือประเด็นต่ำงๆ ทำงกำรเมืองถือว่ำ

ท ำหน้ำที่ของ ส.ว. เมื่อถำมว่ำจะเสนอยกเลิกบทเฉพำะกำลเลยหรือไม่ เพรำะถ้ำไม่ให้ ส.ว.เลือกนำยกฯจะลดแรงต้ำนได้ 

พล.อ.อภิรัชต์ กล่ำวว่ำไม่ทรำบ 

“ชวน” ฟันธงถูกต้อง–แก้คนละประเด็น 

เมื่อเวลำ 12.00 น. ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ กล่ำวถึงกรณีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ยื่นเรื่องให้ชะลอญัตติพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 4 ญัตติที่ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ อ้ำงมีปัญหำ

เข้ำชื่อซ้ ำกันกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ว่ำ 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำนอยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบของ

เจ้ำหน้ำที่ถึงควำมถูกต้องกำรเข้ำชื่อ แต่ได้บรรจุญัตติ 2 ญัตติแรกของผู้น ำฝ่ำยค้ำนและพรรคร่วมรัฐบำลไปแล้ว 4 ญัตติ

ของฝ่ำยค้ำนที่เหลือเบื้องต้นพบมีปัญหำกำรเข้ำชื่อ 3 ญัตติ เนื่องจำก ส.ส.บำงคนลงลำยเซ็นไม่เหมือนของตัวเอง จึงต้อง

ตรวจสอบว่ำเป็นกำรเข้ำชื่อแทนกันหรือไม่ ส่วนกรณี ส.ส.เข้ำชื่อซ้ ำกันกับญัตติขอแก้ไขมำตรำ 256 เบื้องต้นญัตติที่

เสนอมำทั้ง 4 ฉบับเป็นคนละเรื่องกัน แม้เป็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนละประเด็นกับ 2 ญัตติแรก ดังนั้น 

ส.ส.มีสิทธิ์ลงชื่อแต่ละฉบับได้ ไม่ถือว่ำลงชื่อซ้ ำกัน 

เป็นกรณีชงร่าง ก.ม.ไม่ใช่ค าร้องศาล รธน. 

“ส่วนที่นำยไพบูลย์อ้ำงค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญว่ำเคยมีค ำสั่งไม่รับค ำร้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส .บัญชีรำยชื่อ 

พรรคเสรีรวมไทย ที่ส่งให้วินิจฉัย พ.ร.บ.งบฯปี 63 ถือเป็นคนละกรณี กรณี ดังกล่ำวเป็นเรื่องกำรส่งค ำร้องต่อศำล

รัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็นกำรเสนอร่ำงกฎหมำย เมื่อถำมว่ำต้องชะลอ 4 ญัตติหรือไม่ หำกจะมีกำรเข้ำชื่อส่งศำล

รัฐธรรมนูญ นำยชวนตอบว่ำ เรื่องนี้ยังไม่ได้บรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระ” นำยชวนกล่ำว 

ยก รธน.ไม่ห้ามลงช่ือหลายญัตติ 

นำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำนุกำรประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ จะน ำหนังสือของนำยไพบูลย์แจ้งให้ประธำน

รัฐสภำทรำบต่อไป ขณะนี้มีญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นมำแล้ว 7 ญัตติ ได้แก่ 1.ร่ำงฝ่ำยค้ำนยื่ นแก้ไขมำตรำ 256 2.

ร่ำงฝ่ำยพรรคร่วมรัฐบำลยื่นแก้ไขมำตรำ 256 3.ร่ำงพรรคก้ำวไกลขอแก้ไขมำตรำ 272 และอีก 4 ญัตติที่เหลือของพรรค

ร่วมฝ่ำยค้ำน ที่ยื่นขอแก้ไขรำยมำตรำ โดยญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 ของพรรคฝ่ำยค้ำนและพรรคร่วมรัฐบำล

ได้บรรจุเข้ำสู่วำระกำรประชุมรัฐสภำวันที่ 23-24 ก.ย.แล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่ำงตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำมีเนื้อหำขัดต่อ

รัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีรำยชื่อ ส.ส.ครบถ้วนหรือไม่ ต้องมี ส.ส.ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของ ส.ส.เท่ำท่ีมีอยู่ ปัจจุบันมี ส.ส. 
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488 คน จึงต้องมี ส.ส.เข้ำชื่ออย่ำงน้อย 98 คน ส่วนกรณี ส.ส.ลงรำยชื่อซ้ ำกันในกำรขอแก้ไขมำตรำ 256 และกำรขอ

แก้ไขรำยมำตรำ เบื้องต้นสมำชิกลงรำยชื่อซ้ ำกันหลำยญัตติไม่เป็นไร รัฐธรรมนูญไม่ได้จ ำกัดสิทธิ์ไว้ 

พท.จี้ รบ.–ส.ว.จริงใจหนุนเปิดวิสามัญ 

เมื่อเวลำ 14.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือ–ไทย แถลง

ประเด็นกำรยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ ทำงพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น 2 

กลุ่ม กลุ่มแรกคือแก้มำตรำ 256 และตั้ง ส.ส.ร.ไขกุญแจไปสู่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ญัตตินี้เป็นควำมเห็นด้วยกับ

ทั้งพรรคฝ่ำยรัฐบำลและพรรคฝ่ำยค้ำน อีก 4 ญัตติที่ยื่นเพ่ิมเติมเพ่ือหำวิธีกำรอย่ำงสันติวิธี เพ่ือแก้ไขวิกฤติ กำรเมือง

ขณะนี้ และเป็นทำงออกที่ดีหำกเกิดวิกฤต-กำรณ์ทำงกำรเมืองเกิดขึ้น อย่ำงน้อยกำรคืนอ ำนำจให้ประชำชนจะเป็น

ประโยชน์มำกที่สุด ไทม์ไลน์กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยจะท ำให้เสร็จสิ้นได้ในเวลำไม่เกิน 1 ปี 4 ญัตติเป็น

ทำงออกของประเทศ ขอให้รัฐบำลและ ส.ว.จริงใจสนับสนุนให้เปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือพิจำรณำญัตติแก้

รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภำยในเดือน ต.ค.เพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรแก้วิกฤติครั้งนี้ได้ 

เตือนเมินเสียง ปชช. ส.ว.จะถูกต าหนิ 

ด้ำนนำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ควำมส ำคัญของทั้ง 4 ญัตติ

ที่ยื่นไป เป็นกำรตัดอ ำนำจของ ส.ว.ในกำรเลือกนำยกฯ และปิดช่องทำงกำรได้มำของนำยกฯคนนอก รวมถึงสำมำรถ

ตรวจสอบค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ นำยวัฒนำ เมืองสุข คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือ

ไทย กล่ำวว่ำ กำรยื่นญัตติครั้งนี้เป็นโอกำสดีที่พรรคกำรเมืองจะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของ

ประเทศ ฝำกไปยัง ส.ว.ว่ำกำรที่ได้แต่งตั้งเป็น ส.ว.ไม่ใช่ควำมผิดของ ส.ว.ไม่มีใครไปต ำหนิควำมเป็น ส.ว. แต่ถ้ำ ส.ว.ไม่

ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม จะเกิดกำรต ำหนิ ส.ว.ได้ หำกเห็นด้วยกับญัตติแก้ไขมำตรำ 256 ประ -ชำชนจะได้

อ ำนำจคืน เพ่ือเขียนรัฐธรรมนูญของประชำชนเองได้ตอกถึงเวลำตอบแทนภำษี ปชช. 

นำยชุมสำย ศรียำภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ส.ว.ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญรวม 4 ญัตติ

ของฝ่ำยค้ำน กำรแก้รัฐธรรมนูญเป็นควำมประสงค์ของประชำชน แต่ต้องผ่ำนสภำฯพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนและพรรคร่วม

รัฐบำล เพียงต้องกำรขอควำมร่วมมือจำก ส.ว.หำทำงออกประเทศ ไม่ได้จ้องจะโยนควำมผิดหรือเพ่ิมควำมขัดแย้งวิกฤติ

ประเทศใหญ่ที่สุดคือวิกฤติรัฐธรรมนูญที่มีปัญหำ ไม่เกี่ยวบังคับใช้นำนแค่ไหน รัฐธรรมนูญที่ถูกท ำขึ้นเพ่ือเผด็จกำรวัน

เดียวก็ไม่ควรบังคับใช้ รู้อยู่แก่ใจดีว่ำรัฐธรรมนูญนี้ท ำเพ่ือสืบทอดอ ำนำจ หำกยังคงหำเหตุสร้ำงเงื่อนไขขัดขวำงกำรแก้

รัฐธรรมนูญเช่นนี้ ประเทศชำติประชำชนจะได้อะไร ประชำชนเขำไม่ทนอีกต่อไป หำกเกิดเหตุกำรณ์เลวร้ำยใดๆ จะ

รับผิดชอบไหวหรือไม่ผู้มีอ ำนำจให้เป็น ส.ว.และได้ตอบแทนโดยโหวตให้เป็นนำยกฯ จำกนี้ไปควรตอบแทนประชำชนใน

ฐำนะรับเงินเดือนจำกภำษีประชำชนบ้ำง 

“คึก” ซัดพูดเว่อร์รื้อ รธน. 1.5 หม่ืนล้าน 
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นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง  กำรระบุกำรใช้งบฯ 15,000 ล้ำนบำทท ำ

ประชำมติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ ข้อเท็จจริงกำรใช้งบฯ กกต.จะใช้วงเงิน 3,000 ล้ำนบำทและกำรท ำประชำมติกำรแก้ไข

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ ถ้ำดูไทม์ไลน์ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำล จะท ำประชำมติ 1 ครั้งก่อนน ำทูลเกล้ำฯ ที่

ฝ่ำยไม่เห็นด้วยพยำยำมพูดถึงวงเงิน 15,000 ล้ำนบำทต่อกำรท ำประชำมติ 1 ครั้งประเมินเกินจริงต้องกำรก่อให้เกิด

ควำมรู้สึกไม่ดีในหมู่พ่ีน้องประชำชนมำกกว่ำ กำรท ำประชำมติไม่ว่ำจะใช้วงเงินมำกน้อยแค่ไหนก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ใช้

เงินหมุนเวียนในประเทศ ต่ำงกับกำรจัดซื้อเรือด ำน้ ำ ที่เม็ดเงินไหลออกนอกประเทศ ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และถือว่ำ

เป็นกำรลงทุนพัฒนำประชำธิปไตย ไม่สำมำรถประเมินค่ำเป็นตัวเลขงบ ประมำณได้ กำรใช้งบประมำณเพ่ือสร้ำง

ประชำธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่ำจะใช้วงเงินมำกน้อยแค่ไหนก็ถือว่ำคุ้มค่ำในกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยใน

ประเทศของเรำ 

“ราเมศ” สวด “ปิยบุตร” ให้ร้ายศาล รธน. 

นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กรณีนำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ เสนอยุบ

ศำลรัฐธรรมนูญอ้ำงว่ำมีส่วนก่อวิกฤติให้บ้ำนเมืองว่ำ นำยปิยบุตรคงเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ เป็นอำจำรย์สอนกฎหมำย 

แต่กลับพูดจำไม่ตรงข้อเท็จจริง ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีแต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่มำจำกกำรกระท ำของตัวบุคคลและ

พรรคกำรเมืองที่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมำยบ้ำนเมืองทั้งสิ้น ไม่ได้สร้ำงเรื่องขึ้นมำเอง เปรียบเสมือนใส่ร้ำยศำลรัฐธรรมนูญ

โดยไม่เป็นธรรม อย่ำวิจำรณ์โดยมีอคติ หำกไม่มีสถำบันตุลำกำร เชื่อว่ำบ้ำนเมืองจะวิกฤติมำกกว่ำนี้ เพรำะนักกำรเมือง

ที่ใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจเป็นอำจำรย์สอนกฎหมำย ควรมีหลักคิดวิจำรณญำณมำกกว่ำนี้ ไม่ใช่มำกล่ำวให้ร้ำย

กระบวนกำรยุติธรรมเช่นนี้ ตอนบ้ำนเมืองเกิดวิกฤติมีกำรทุจริต ใช้เสียงข้ำงมำกในสภำฯลักหลับออกกฎหมำย ข่มเหง

เสียงข้ำงน้อย กำรข่มขู่คุกคำมตุลำกำร นำยปิยบุตรเงียบกริบ กำรกระท ำในอดีตท ำให้เรำได้เห็นควำมจริงในตัวนำยปิย

บุตรมำกข้ึน 

ล าพูนร่วมใจกดดันแก้ รธน. 

ที่ จ.ล ำพูน เมื่อเวลำ 18.00 น. ที่ลำนกีฬำหน้ำ วัดมหำวัน อ.เมืองล ำพูน กลุ่มเครือข่ำยประชำชนเพ่ือ

ประชำธิปไตย จ.ล ำพูน พร้อมประชำชน นักเรียน นักศึกษำและกลุ่มคนเสื้อแดง ร่วมกันจัดกิจกรรม “คนล ำพูนร่วมใจ

แก้รัฐธรรมนูญ” กลุ่มผู้ชุมนุมร่วมกันเคำรพธงชำติพร้อมชู 3 นิ้ว จำกนั้นสลับกันขึ้นเวทีปรำศรัยโจมตีกำรท ำงำนของ

รัฐบำลที่ล้มเหลว เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ สลับกับกำรเล่นดนตรี ขณะที่นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ (เพนกวิน) แกนน ำ

กลุ่ม สหภำพนักเรียน นิสิต นักศึกษำแห่งประเทศไทย (สนท.) ยกเลิกเดินทำงมำร่วมชุมนุม 

“บิ๊กตู”่ ดับข่าวลือปรับ ครม.โยกเก้าอ้ี 

อีกเรื่อง เมื่อเวลำ 13.30 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม 

ให้สัมภำษณ์ภำยหลังเป็นประธำนพิธีมอบรำงวัลองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ถึงกระแสข่ำวกำรปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกล่ำวย้อนถำมว่ำ “ใครปรับล่ะ ไม่มี
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ข้อเท็จจริง ผมตรวจสอบไปยังพรรคพลังประชำรัฐแล้วด้วย ยืนยันไม่ได้มีกำรแพร่ข่ำวดังกล่ำวออกไป ไม่ทรำบใครน ำ

ข่ำวไปแพร่ เรื่องกำรปรับ ครม.อยู่ที่นำยกฯคนเดียว” เมื่อถำมว่ำแสดงว่ำถึงเวลำนี้รัฐบำลยังท ำงำนตำมระบบใช่หรือไม่ 

นำยกฯกล่ำวว่ำ เรำก็ท ำงำนปกติ เพรำะระบบมีอยู่แล้ว เมื่อถึงเวลำก็มำเอง ขอให้ใจเย็นๆ เมื่อถำมว่ำตั้งข้ อสันนิษฐำน

หรือไม่ว่ำกำรปล่อยข่ำวช่วงนี้สำเหตุมำจำกอะไร นำยกฯตอบว่ำ ให้สื่อสันนิษฐำนเองแล้วกัน เพรำะสื่อสันนิษฐำนเก่ง 

เมื่อถำมย้ ำว่ำ รมว.คลังควรเป็นคนนอกหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบ โดยระบุว่ำขอค ำถำมอ่ืน 

 “เสี่ยแฮงค์” โยนถามคนปล่อยข่าว 

นำยอนุชำ นำคำศัย รมต.ประจ ำส ำนักนำยกฯในฐำนะเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกระแสข่ำวปรับ 

ครม.ที่มีกำรโยกย้ำยต ำแหน่งว่ำ มันเป็นแค่ข่ำว เรื่องนี้ยังไม่มีกำรพูดคุยกันทั้งในส่วนของพรรคพลังประชำรัฐและรัฐบำล 

เป็นอ ำนำจของนำยกฯคนเดียว อย่ำงอ่ืนคงไม่มี เมื่อถำมว่ำรำยชื่อที่ปรำกฏออกมำตำมข่ำวถือว่ำโอเคหรือไม่ นำยอนุชำ

กล่ำวว่ำเป็นอ ำนำจนำยกฯ เมื่อถำมว่ำกังวลหรือไม่ว่ำเป็นกำรกดดันนำยกฯ นำยอนุชำกล่ำวว่ำไม่มีคิดว่ำข่ำวออกมำก็

เป็นแค่ข่ำว เมื่อถำมว่ำในพรรคจะคุยเรื่องนี้หรือไม่ นำยอนุชำกล่ำวว่ำ ไม่มี เมื่อถำมว่ำกระแสข่ำวหรือกำรปล่อยมำจำก

พรรคพลัง–ประชำรัฐ นำยอนุชำกล่ำวว่ำ ไม่มี ใครปล่อยต้องไปถำมคนปล่อยข่ำว 

“สมศักดิ์” ไม่รู้เรื่องยัน พปชร.ไม่เคยคุย 

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์ถึงกระแสข่ำวพรรคพลัง

ประชำรัฐจะเสนอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ไปคุยกับ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ให้ปรับ ครม.ใหม่อีกครั้ง ภำยหลังยังหำตัว รมว.คลังคนใหม่แทนนำยปรีดี ดำวฉำย ไม่ได้ 

โดยจะสลับหลำยต ำแหน่งว่ำไม่ทรำบ ไม่เคยได้ยินกระแสข่ำวนี้ ในพรรคไม่เคยมีกำรพูดคุยกันเรื่องนี้เลยเห็นแต่กำร

เสนอข่ำวของสื่อ ในพรรคไม่ได้มีควำมเคลื่อนไหวเรื่องนี้เลย เมื่อถำมว่ำสูตรปรับ ครม.ตำมที่มีข่ำวเป็นไปได้หรือไม่ นำย

สมศักดิ์กล่ำวว่ำ “ยำกเกินไปท่ีผมจะเข้ำใจได้ ถึงอย่ำงไรสุดท้ำยแล้วต้องขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตรว่ำจะพูดคุยหรือไม่ แต่

สิ่งที่ยืนยันได้ขณะนี้คือในพรรคพลังประชำรัฐไม่มีกำรพูดคุยกันเรื่องนี้เลย” 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1929904 

 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1929904
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วันท่ี 15 กันยำยน 2563 - 09:15 น. 

‘ชวน’ เบรก ‘ไพบูลย’์ ยัน 4 ญัตติแก ้รธน.เป็นสิทธิฝ่ายค้าน 

 
 
 

 

 

          กำรประชุมรัฐสภำพิจำรณำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 เพ่ือเปิดทำงตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก ำลัง
จะเริ่มข้ึนในวันที่ 23-24 กันยำยนนี้ ซึ่งยังไม่แน่ชัด ส.ว.จะพ้องด้วยหรือไม่ ขณะเดียวกันก็มีควำมเคลื่อนไหวเตะสกัด
ญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญในมำตรำอื่นๆ จ ำนวน 4 ญัตติของพรรคฝ่ำยค้ำน อำทิ กำรลดบทบำทของ ส.ว. รวมไปถึง
ยกเลิกประกำศและค ำสั่ง คสช. ในช่วงรัฐประหำรPlayvolume00:01/04:43TruvidfullScreen 

           เมื่อวันที่ 14 กันยำยน นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) 
ยื่นหนังสือถึงนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ คัดค้ำนกำรบรรจุญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำนเข้ำสู่
กำรพิจำรณำของรัฐสภำ ให้เหตุผลว่ำ ร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ฉบับ มีปัญหำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพรำะมี
ลำยมือชื่อ ส.ส.ซ้ ำซ้อนกับร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงตั้ง ส.ส.ร.ที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเสนอ
ก่อนหน้ำนี้ ซึ่งจะเกิดปัญหำทำงกฎหมำยในภำยหลัง จึงขอประธำนรัฐสภำพิจำรณำยับยั้งกำรบรรจุญัตติทั้ง 4 ฉบับไว้
ก่อน เพ่ือตรวจสอบให้ได้ยุติ และในวันที่ 16 กันยำยนจะยื่นญัตติให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องนี้ เพื่อให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของรัฐสภำในกำรเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมำชิกรัฐสภำต่อไป 

          นำยชวนวินิจฉัยเรื่องนี้ว่ำ ทั้ง 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำน แม้จะเป็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน แต่คนประเด็นกับ
ญัตติแก้ไขรัฐธรรม ม.256 ซึ่ง ส.ส.มีสิทธิลงชื่อในแต่ละฉบับได้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรซ้ ำกัน ขณะนี้อยู่ในกระบวนกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรเข้ำชื่ออ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2348582 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2348582
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%9903.jpg
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ส.ส.เพื่อไทย เตรียมเขา้สังเกตการณ์ชุมนมุ 19 ก.ย. หวังการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมาย 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 - 11:28 น. 

 

 

 

 

 

‘สุทิน’ เผย ส.ส.พท.เตรียมเข้าสังเกตการณ์การชุมนุม 19 ก.ย. ให้การชุมนุมเป็นไปตาม กม. ยันไม่ใช่เข้าไปบริหาร
สถานการณ์ 

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน เวลำ 09.20 น. ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรชุมนุมของกลุ่มเรียกร้อง
ประชำธิปไตยนักเรียน นักศึกษำและประชำชน ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ว่ำในพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนไม่ได้มีกำรหำรือ เพียงแต่
ติดตำมสถำนกำรณ์เหมือนประชำชนทั่วไปด้วยควำมเป็นห่วง เพรำะมีทั้งกระแสต่อต้ำนและไม่ต่อต้ำน ที่ส ำคัญที่สุดเชื่อ
ว่ำผู้ชุมนุมยังเดินตำมกรอบกฎหมำยอยู่ ฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยก็ควรจะมองกันด้วยควำมเมตตำและดูกันไปก่อน เพรำะ
ควำมเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ เรำก็ต้องยอมรับว่ำมีปัญหำอยู่จริง รวมทั้งปัญหำกำรเมือง ซึ่งไม่แปลกที่คนจะออกมำ
ชุมชน ตนเชื่อว่ำหำกเข้ำใจหลักนี้ก็จะไม่มีอะไรรุนแรง 

เมื่อถำมว่ำพรรคเพ่ือไทยจะมีกำรเข้ำไปสังเกตกำรณ์กำรชุมนุมหรือไม่ นำยสุทินกล่ำวว่ำ ในวันที่ 19 ก.ย.จะมี 
ส.ส.พรรคเพ่ือไทยที่ท ำงำนในอนุกรรมำธิกำร (กมธ.) กำรปกครองของสภำผู้แทนรำษฎร ไปดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและสิทธิขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่ได้เข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง โดยไปดูสถำนกำรณ์ ไม่ใช่ไปบริหำรสถำนกำรณ์ และ
ประเมินว่ำกำรชุมนุมจะมีกำรตื่นตัวกันมำก ทั้งผู้ชุมนุมและต ำรวจ ฝ่ำยผู้ชุมนุมน่ำจะมีจ ำนวนคนเยอะกว่ำเดิม เพรำะ
เขำเตรียมตัวมำนำน ซึ่งก็ต้องดูว่ำรัฐบำลจะประคับประคองให้กำรชุมนุมอยู่ในเกณฑ์ได้หรือไม่ ซึ่งดูแล้วผู้ชุมนุมเขำก็
ระมัดระวังอยู่ โดยพยำยำมบอกกันว่ำไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือใคร ให้ชุมนุมโดยให้ได้เป้ำหมำยที่แท้จริง 
นำยสุทินกล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมจะมำแสดงพลังเรียกร้องเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หน้ำรัฐสภำวันที่ 23-24 
ก.ย.นี้นั้นไม่ผิดควำมคำดหมำย แต่คำดกำรณ์ไม่ได้ว่ำจะส่งผลใดต่อกำรพิจำรณำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2348748 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2348748
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‘สุทิน’ ยันไม่มีแน่ ปลอมลายเซ็นญัตติแก้ รธน. บอกฝ่ายค้านระวังมาก 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 - 11:14 น. 

 

 

 

 

 

 

 
‘สุทิน’ ปัดฝ่ายค้านปลอมลายเซ็นญัตติแก้ รธน. แจงเคยมีบทเรียนมาแล้ว แต่ยอมรับอาจมีปัญหาบางญัตติเท่านั้น 
  เมื่อวันที่ 15 กันยำยน เวลำ 09.20 น. ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงกรณีที่ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ 
เปิดเผยญัตติของฝ่ำยค้ำนอำจมีปัญหำ เพรำะใน 3 ญัตติลำยเซ็น ส.ส.ที่เข้ำชื่อเสนอญัตติบำงคนลำยเซ็นไม่ตรงกัน ว่ำ 
ยืนยันว่ำ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนไม่มีกำรปลอมลำยเซ็นกันแน่นอน เพรำะฝ่ำยค้ำน ระมัดระวังในเรื่องนี้มำก เนื่องจำกเคยมีปัญหำ
มำแล้วในอดีต เพียงแต่ประธำนรัฐสภำอำจมีเหตุสงสัยบ้ำงตำมขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง แต่ไม่ได้ถือเป็นจุด
พิรุธ 
  “เรำยังมั่นใจว่ำ ในกำรพิจำรณำญัตติกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมรัฐสภำ 23-24 ก.ย.นี้ จะสำมำรถ
พิจำรณำทั้ง 4 ญัตติที่มีปัญหำได้ทัน แต่หำกจะมีปัญหำก็น่ำจะแค่บำงญัตติเท่ำนั้น” นำยสุทินกล่ำว 
ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตฝ่ำยค้ำนเสนอปิดสวิตช์ ส.ว.จะท ำให้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มเหลว เพรำะ ส.ว.จะไม่
เห็นชอบด้วย นำยสุทินกล่ำวว่ำ กำรเสนอปิดสวิตช์ ส.ว.นั้นก็เป็นข้อเสนอจำกคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญศึกษำ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค เป็นประธำน และยังเป็ นข้อเรียกร้องที่มีกำร
พูดคุยกันมำนำนแล้ว หำกจะกระทบก็อยู่ที่ ส.ว.จะพิจำรณำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2348750 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2348750
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/6%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%B3.jpg
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ส.ส. เพื่อไทย จัดทัพ สังเกตการณ์ ม็อบใหญ่ 19 ก.ย. ไม่แทรกแซงการชุมนุม 
15 ก.ย. 2563-11:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
   
ส.ส.เพื่อไทย เตรียมเข้าสังเกตการณ์การชุมนุม 19 ก.ย. ให้การชุมนุมเป็นไปตามกฎหมาย ยันไม่ใช่เข้าไป
บริหารสถานการณ์ ไม่แทรกแซงเวทีม็อบ 
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.เวลำ 09.20 น.ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย ในฐำนประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำน(วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรชุมนุมของกลุ ่ม
เรียกร้องประชำธิปไตยนักเรียน นักศึกษำและประชำชน ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ว่ำ 
ในพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนไม่ได้มีกำรหำรือ เพียงแต่ติดตำมสถำนกำรณ์เหมือนประชำชนทั่วไปด้วย ควำมเป็นห่วง 
เพรำะมีทั้งกะแสต่อต้ำนและไม่ต่อต้อน ที่ส ำคัญที่สุดเชื่อว่ำผู้ชุมนุมยังเดินตำมกรอบกฎหมำยอยู่  
ฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยก็ควรจะมองกันด้วยควำมเมตตำ และดูกันไปก่อน เพรำควำมเห็นไม่ตรงกัน เป็นเรื่องปกติ เรำ
ก็ต้องยอมรับว่ำมีปัญหำอยู่จริง รวมทั้งปัญหำกำรเมือง  ซึ่งไม่แปลกที่คนจะออกมำชุมชน ตนเชื่อว่ำหำกเข้ำใจ
หลักนี้ก็จะไม่มีอะไนรุนแรง 
เมื่อถำมว่ำ พรรคเพื่อไทยจะมีกำรเข้ำใจสังเกตุกำรณ์กำรชุมนุมหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ในวันที่ 19 ก.ย.จะมี
ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ท ำงำนในอนุกรรมำธิกำร(กมธ.)กำรปกครอง ของสภำผู้แทนรำษฎร ไปดู แลผู้ชุมนุมให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและสิทธิขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่ได้เข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  
  โดยไปดูสถำนกำรณ์ ไม่ใช่ไปบริหำรสถำนกำรณ์ และประเมินว่ำกำรชุมนุมจะมีกำรตื่นตัวกันมำกทั้งผู้
ชุมนุมและต ำรวจ ฝ่ำยผู้ชุมนุมน่ำจะมีจ ำนวนคนเยอะกว่ำเดิมเพรำะเขำเตรียมตัวมำนำน ซึ่งก็ ต้องดูว่ำรับฐบำล
จะประคับประคองให้กำรชุมนุมอยู่ในเกณฑ์ได้หรือไม่ ซึ่งดูแล้วผู้ชุมนุมเขำก็ระมัดระวังออยู่ โดยพยำยำมบอกกัน
ว่ำไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือใครให้ชุมนุมโดยให้ได้เป้ำหมำยที่แท้จริง  
นำยสุทิน กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมจะมำแสดงพลังเรียกร้องเรื่องกำร แก้ไขรัฐธรรมนูญที่หน้ำรัฐสภำวันที่ 
23-24 ก.ย.นี้นั้นไม่ผิดควำมคำดหมำย แต่คำดกำรณ์ไม่ได้ว่ำจะส่งผลใดต่อกำรพิจำรณำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4912020 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4912020
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ชุดใหญ่! ‘ปารีณา’ ไล่หวด‘ปิยบุตร’เหลวไหลซ้ าซาก มุ่งโจมตีศาล รธน. 
วันอังคำร ที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2563, 12.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 กันยำยน 2563 น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก
แสดงควำมคิดเห็นกรณีนำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ปำฐกถำพำดพิงศำลรัฐธรรมนูญ  (อ่านข่าวที่
เกี่ยวข้อง : ฉีดยาแรง! 'ปิยบุตร'ชี้'ศาลรัฐธรรมนูญ'ส่วนหนึ่งของปัญหา แนะยุบท้ิงแล้วตั้งต้นใหม่) มีเนื้อหำดังนี้..... 

#พล่ำม 
#หยุดโจมตีศำลรัฐธรรมนูญ 
เมื่อปิยะบุตรโจมตีศำลรัฐธรรมนูญ ในกำรปลดนำยกทักษิณและนำยกยิ่งลักษณ์จำกต ำแหน่ง วิจำรณ์กำรยุบพรรค

กำรเมือง ซึ่งค ำวินิจฉัยเป็นผลน ำมำสู่กำรรัฐประหำร ต่อว่ำศำลเป็นศำลรัฐประหำร เพรำะไม่ยอมปกป้องรัฐธรรมนูญ อีก
เสนอ ยุบศำลรัฐธรรมนูญ นั้น 

เป็นกำรวิจำรณ์ โจมตีศำล แบบพูดเองเออเอง พูดเหมือนคนไม่รู้กฎหมำย พูดแล้วดูหล่อ ดูเท่ แท้จริง เป็นกำรพูด
เหลวไหลซ้ ำซำก ซึ่งที่ผ่ำนมำ ปิยบุตร มีอำกำรพูดมำกแต่ไร้สำระ เพรำะบิดเบือน แถ ตลบตะแลง พูดมำกไม่รู้จักจบ 
และส ำคัญชอบพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เวลำพูดต้องหัดอำยหัดกระดำก เพรำะประชำชนจะเข้ำใจว่ำคุณ #พล่ำม 

นำยกทักษิณและนำยกยิ่งลักษณ์ ถูกปลดเพรำะทุจริต เป็นเรื่องที่ทุกคนทรำบ เงินภำษีหลำยแสนล้ำนที่โกงไป ชำติ
นี้ก็กินใช้ไม่หมด ข่ำวโด่งดังไปทั่วโลก แล้วจะไม่ให้ศำลปลดเหรอ 

กำรยุบพรรคกำรเมือง ก็เกิดจำกพรรคกำรเมืองท ำผิดกฎหมำย หรือว่ำจะไม่ให้บ้ำนเมืองมีกฎหมำย แต่เป็นกฏกู 
ไม่พอใจไปสอบเป็นผู้พิพำกษำดิ ยุแล้ว..แต่..อย่ำริไปสอบเลย งูๆปลำๆ หนักแผ่นดินแบบนี้ ไม่เอำ!!! 

กำรโยงศำลกับรัฐประหำรคือคนบ้ำ กำรชุมนุมเผำบ้ำนเมืองเกิดขึ้นจำกคนแพ้ไม่ยอมแพ้ เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องชัดเจน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศำล 

https://www.naewna.com/politic/518086
https://www.naewna.com/politic/518086
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ส่วนเรื่องศำลไม่ปกป้องรัฐธรรมนูญ หลังปฏิวัติ เพรำะรัฐประหำรคือกำรฉีกรัฐธรรมนูญ ถ้ำรัฐประหำรส ำเร็จคุณ
คือกฎหมำยคุณคือรัฐ คุณคืออ ำนำจเต็มที่จะเข้ำมำแก้ไขบ้ำนเมือง แต่หำกรัฐประหำรไม่ส ำเร็จคือผิดกฎหมำยต้องถูก
ประหำรชีวิต understand?? 

ส่วนฝันว่ำจะยุบศำล เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ต่ำงประเทศยังมีศำล เมืองไทยก็ต้องมี กฎหมำยดี ศำลดีปัญหำคือกำร
บังคับใช้ ท่ำนเมตตำประจ ำ อยำกวิงวอนศำล ช่วยตัดสิน โทษสูงสุดทุกคดีไปเลย ควรมิควรแล้วแต่โปรดพิจำรณำ จึงขอ
ส่งก ำลังใจให้ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทุกท่ำน และขอให้ประชำชน #ก้ำวข้ำมคนปำกพล่อยขี้แพ้กะหล่ ำปลี กันนะคะ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/518481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.naewna.com/politic/518481
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'ปารีณา'จัดชุดใหญ'่ลากไส้'ปิยบุตร'เหลวไหลซ้ าซาก บิดเบือน แถ ตลบตะแลง หนักแผ่นดิน
แบบนี้ ไม่เอา 
15 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 12:04 น.  
   
 
 
 
 
 
 
15 ก.ย.63- น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ  เมื่อปิยะบุตรโจมตี
ศำลรัฐธรรมนูญ ในกำรปลดนำยกทักษิณและนำยกยิ่งลักษณ์จำกต ำแหน่ง วิจำรณ์กำรยุบพรรคกำรเมือง ซึ่งค ำวินิจฉัย
เป็นผลน ำมำสู่กำรรัฐประหำร ต่อว่ำศำลเป็นศำลรัฐประหำร เพรำะไม่ยอมปกป้องรัฐธรรมนูญ อีกเสนอ ยุบศำล
รัฐธรรมนูญ นั้น 
เป็นกำรวิจำรณ์ โจมตีศำล แบบพูดเองเออเอง พูดเหมือนคนไม่รู้กฎหมำย พูดแล้วดูหล่อ ดูเท่ แท้จริง เป็นกำรพูด
เหลวไหลซ้ ำซำก ซึ่งที่ผ่ำนมำ ปิยบุตร มีอำกำรพูดมำกแต่ไร้สำระ เพรำะบิดเบือน แถ ตลบตะแลง พูดมำกไม่รู้จักจบ 
และส ำคัญชอบพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เวลำพูดต้องหัดอำยหัดกระดำก เพรำะประชำชนจะเข้ำใจว่ำคุณ #พล่ำม 
นำยกทักษิณและนำยกยิ่งลักษณ์ ถูกปลดเพรำะทุจริต เป็นเรื่องที่ทุกคนทรำบ เงินภำษีหลำยแสนล้ำนที่โกงไป ชำตินี้ก็
กินใช้ไม่หมด ข่ำวโด่งดังไปทั่วโลก แล้วจะไม่ให้ศำลปลดเหรอ 
You May Like 
e-POWER เทคโนโลยีใหม่ที่ให้คุณ ตื่นเต้นและเร้าใจกว่าที่เคย เป็นยังไง คลิกเลย!Nissan 
กำรยุบพรรคกำรเมือง ก็เกิดจำกพรรคกำรเมืองท ำผิดกฎหมำย หรือว่ำจะไม่ให้บ้ำน เมืองมีกฎหมำย แต่เป็นกฏกู ไม่
พอใจไปสอบเป็นผู้พิพำกษำดิ ยุแล้ว..แต่..อย่ำริไปสอบเลย งูๆปลำๆ หนักแผ่นดินแบบนี้ ไม่เอำ!!! 
กำรโยงศำลกับรัฐประหำรคือคนบ้ำ กำรชุมนุมเผำบ้ำนเมืองเกิดขึ้นจำกคนแพ้ไม่ยอมแพ้ เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องชัดเจน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศำล 
 
 
 

https://www.nissan.co.th/experience-nissan/e-power-technology/education.html?cid=taboola_p02f_display_always-on_e-power-may20&tblci=GiCBvrYvzviw7jMr_0mVKrv5_PssuBs_ExvNfQnBJgRWBSC93z8#tblciGiCBvrYvzviw7jMr_0mVKrv5_PssuBs_ExvNfQnBJgRWBSC93z8
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ส่วนเรื่องศำลไม่ปกป้องรัฐธรรมนูญ หลังปฏิวัติ เพรำะรัฐประหำรคือกำรฉีกรัฐธรรมนูญ ถ้ำรัฐประหำรส ำเร็จคุณคือ
กฎหมำยคุณคือรัฐ คุณคืออ ำนำจเต็มที่จะเข้ำมำแก้ไขบ้ำนเมือง แต่หำกรัฐประหำรไม่ส ำเร็จคือผิดกฎหมำยต้องถูก
ประหำรชีวิต understand?? 
ส่วนฝันว่ำจะยุบศำล เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ต่ำงประเทศยังมีศำล เมืองไทยก็ต้องมี กฎหมำยดี ศำลดีปัญหำคือกำรบังคับ
ใช้ ท่ำนเมตตำประจ ำ อยำกวิงวอนศำล ช่วยตัดสิน โทษสูงสุดทุกคดีไปเลย ควรมิควรแล้วแต่โปรดพิจำรณำ จึงขอส่ง
ก ำลังใจให้ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทุกท่ำน และขอให้ประชำชน #ก้ำวข้ำมคนปำกพล่อยขี้แพ้กะหล่ ำปลี กันนะคะ. 
 
อ้ำงอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77500 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaipost.net/main/detail/77500
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15 ก.ย. 2563 05:01 น. 

แก้รัฐธรรมนูญผ่าทางตันประเทศ 

 

 

 

 

 

          จะมีกำรเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหลำยญัตติ ทั้งของฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำน แต่ยังไม่มีใครมั่นใจว่ำจะแก้

ได้หรือไม่ จะต้องใช้เวลำนำนแค่ไหน นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกฎหมำย เชื่อว่ำจะต้องยำวนำน

แน่นอน ถ้ำใช้ร่ำงของพรรคเพื่อไทย ต้องใช้เวลำ 4 เดือน แต่ถ้ำใช้ร่ำงของรัฐบำลใช้ 240 วัน 

          ก่อนหน้ำนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แสดงควำมหนักใจ ถ้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องท ำ

ประชำมติถึง 2 ครั้ง ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยครั้งละ 4 พันล้ำนบำท ถึง 5 พันล้ำนบำท อำจเสียเงินนับหมื่นล้ำน ครั้งแรกต้อง

ลงประชำมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ครั้งที่สองลงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ 

          แต่ถ้ำจะท ำให้ครบถ้วนกระบวนกำร จะต้องท ำประชำมติมำกกว่ำ 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 คือกำรเลือกตั้ง ส.ส.ร. ทั่ว

ประเทศ และแจ้งยุบสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่ ก็จะมีกำรเลือกตั้ง ส.ส. เป็นครั้งที่ 4 ที่ประชำชนต้องลงมติ แต่อุปสรรคส ำคัญ

ที่สุด จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำก ส.ว. อย่ำงน้อย 84 เสียง มิฉะนั้นทุกอย่ำงจะพังทลำย 

          ขณะเดียวกัน แรงกดดันจำกนอกสภำ ต้องดุเดือดเข้มข้นกว่ำในสภำหลำยเท่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จึงไม่

ธรรมดำ แต่ต้องแลกด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประเทศชำติ นักวิชำกำรบำงคน มองว่ำขณะนี้ ประเทศไทยถึง “ทำง

ตัน” แล้วจึงเสนอผ่ำทำงตันให้นำยกรัฐมนตรีลำออก เพ่ือให้รัฐสภำเลือก “คนนอก” เป็นนำยกฯใหม่ 

          แต่เชื่อว่ำรัฐบำลคงไม่เลือกผ่ำทำงตัน ด้วยกำรลำออกของนำยกรัฐมนตรี เพรำะเป็นวิธีที่ท ำให้รัฐบำลเสียหน้ำ 

รัฐบำลยังมีทำงเลือกที่ดีกว่ำ เช่นยุบสภำเลือกตั้งใหม่ ตำมกติกำเก่ำ เพรำะยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำมำรถผ่ำทำงตัน

ได้ ซ้ ำยังจะก่อควำมไม่พอใจที่รุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งในและนอกสภำ ทำงเลือกท่ีดีที่สุดคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
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          แต่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะ ส ำเร็จ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย ทั้งฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน ส.ว. รวมทั้ง

นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชนที่ลุกขึ้นมำ เรียกร้องรัฐธรรมนูญ กับเหตุกำรณ์ 14 ตุลำ 2516 รัฐธรรมนูญที่

แก้ไขต้องให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม และยึดหลักประชำธิปไตยสำกล ไม่ใช่ประชำธิปไตยครึ่งใบ 

            ส.ว.อำจจะต้องยอมเสียสละอ ำนำจ และผลประโยชน์บำงส่วน และคืนอ ำนำจให้แก่ประชำชน เพรำะอ ำนำจ

ของ ส.ว. ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นต้นตอของควำมขัดแย้ง เป็นอ ำนำจที่ขัดต่อหลักประชำธิปไตยที่นำนำประเทศ

ยอมรับ ที่ส ำคัญที่สุดก็คือ กำรแก้ไขและได้มำซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดี จะผ่ำทำงตันที่ประเทศประสบอยู่. 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1929476 
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สูตรพิเศษจากพรรคพลังประชารัฐ 

 

 

 

 

          มำทำงข่ำว “ขุนคลัง” คนใหม่ แม้รัฐมนตรีคลังคนเก่ำ “ปรีดี ดำวฉำย” ที่ลำออกจำกต ำแหน่งไปเมื่อไม่นำนมำ
นี้ แต่ก็ยังมีค ำถำมถึงสำเหตุจริงๆ ว่ำเพรำะเหตุอะไร ด้ำนหนึ่งได้รับกำรยืนยันว่ำเนื่องมำจำกปัญหำสุขภำพ แต่ดู
เหมือนว่ำส่วนใหญ่ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 

          ยอมรับว่ำปัญหำสุขภำพเป็นประเด็นหนึ่ง แต่น่ำจะมีอะไรมำกไปกว่ำนั้นแน่ก็ปล่อยให้อึมครึมกันต่อไป อีกหัวข้อ
ก็คือแล้วใครจะเข้ำมำรับไม้ต่อคงตอบไม่ได้แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจก็คงจะ
ไม่รู้ว่ำเป็นใครกันแน่ 

          ทั้ง 2 ค ำถำมนี้ล้วนมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพำะภำคธุรกิจให้ควำมส ำคัญในเรื่องนี้มำก เนื่องจำก
รัฐมนตรีคลังมีควำมส ำคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมำพูดถึงอย่ำงแรกก็คือนำยปรีดี เพ่ิงเข้ำมำรับ
ต ำแหน่งแค่ 20 กว่ำวันก็ไปแล้วจึงเป็นค ำถำมที่ค้ำงคำใจ 

          หำกนำยกฯดึง “คนนอก” เข้ำมำท ำหน้ำที่กำรไปทำบทำมใครก็ตำมย่อมต้องกำรค ำตอบนี้ก่อนที่จะตัดสินใจรับ
หรือไม่รับเพรำะถ้ำเป็นว่ำถูกแรงกดดันจำกนักกำรเมืองแม้ต้องกำรเข้ำมำช่วยแก้ปัญหำแต่ถ้ำตกอยู่ในสภำพอย่ำงนั้น ไม่
มำ...น่ำจะท ำให้ชีวิตดีกว่ำเข้ำมำเกลือกกลั้วด้วย 

           ล่ำสุดมีข่ำวท ำนองว่ำพรรคพลังประชำรัฐได้มีควำมเคลื่อนไหวเพ่ือเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำ
พรรคด้วยกำรเสนอสูตรส ำเร็จให้นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ รองนำยกฯ และรัฐมนตรีพลังงำน  ขยับมำเป็นรัฐมนตรี
คลังควบรองนำยกฯ 

          จำกนั้นก็ให้นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีอุตสำหกรรมโยกไปเป็นรัฐมนตรีพลังงำนและให้นำยสันติ พร้อม
พัฒน์ จำก รมช.คลัง ไปเป็นรัฐมนตรีอุตสำหกรรม เสริมส่งนำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงำน ไปเป็น รมช.คลัง
แทน ท ำให้มีเก้ำอ้ีรัฐมนตรีว่ำงอีก 1 ต ำแหน่ง ก็ดัน ส.ส.ของพรรคเข้ำไปเป็นรัฐมนตรีได้อีก 1 คน ถ้ำถำมว่ำสูตรนี้เป็น
ยังไงค ำตอบก็คือง่ำยดีไม่ต้องไปยุ่งยำกทำบทำมคนนอกและได้ใจคนในพรรคอีกด้วย แต่ถ้ำถำมสังคมคงไม่แฮปปี้ด้วยแน่! 
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          กำรตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นนำยกฯ ในฐำนะผู้รับผิดชอบโดยตรง สิ่งที่ต้องมองย้อนกลับไปก็คือหำกต้องกำร
ให้นำยสุพัฒนพงษ์เป็นรัฐมนตรีคลังก็ไม่จ ำเป็นต้องดึงนำยปรีดีมำเป็นหรอก ว่ำกันตั้งแต่ครั้งนั้นก็จบเรื่องไปแล้ว... 

          ท ำไมนำยกฯ จึงต้องให้นำยสุพัฒนพงษ์ไปเป็นรัฐมนตรีพลังงำนและควบรองนำยกฯ นั่นแหละคือประเด็นที่
ส ำคัญ รู้ดีด้วยว่ำคนในพรรคพลังประชำรัฐต้องกำรสนับสนุนนำยสุริยะ ซึ่งเจ้ำตัวก็ปรำรถนำให้เป็นไปอย่ำงนั้น  หำก
นำยกฯตัดสินใจด ำเนินกำรตำมสูตรพิเศษนี้ก็เท่ำกับว่ำควำมเป็นตัวตนและหลักคิดเดิมได้แปรเปลี่ยนไป 

          อะไรก็ได้...ขอให้เป็นผู้น ำประเทศต่อไปก็เอำแล้ว! 

                 “สำยล่อฟ้ำ”  

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1929459 
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เมื่อตั้งโจทย์ผิด ความวิกฤติก็คืนกลับ 

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

 

 

 

 
ไปไหนมำไหนเวลำนี้จะได้ยินเสียงบ่นด่ำกันทั้งบ้ำนเมืองว่ำ ไม่เห็นมีอะไรที่จะดีไปกว่ำเก่ำ ทั้งๆ ที่ฝำกควำมหวังไว้

อย่ำงสูงว่ำบ้ำนเมืองคงจะดีขึ้นหลังกำรรัฐประหำรครั้งนี้ แต่สี่ปีที่ผ่ำนภำยใต้อ ำนำจปืนทุกสิ่งทุกอย่ำงก็ยังเหมือนเดิม 
มิหน ำซ้ ำบำงอย่ำงดูจะหนักยิ่งกว่ำเก่ำด้วย โดยเฉพำะปัญหำทำงเศรษฐกิจในเรื่องปำกท้องของชำวบ้ำน และปัญหำ
ควำมแตกแยกของผู้คนในบ้ำนเมืองที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้บริหำรปกครองในขณะนี้ 

สีเหลือง สีแดงต่อต้ำนสีเขียวที่มีปืนอยู่ในมือ 
ทั้งๆ ที่สมัยก่อนมีแต่สีแดงเท่ำนั้นที่ต่อต้ำนสีเขียวและสีเหลืองสมัยก่อนสนับสนุนสีเขียว และสีเหลืองสมัยก่อนยืน

คนละฝั่งกับสีแดง 
แต่สมัยนี้สีเหลืองกับสีแดงยืนฝั่งเดียวกันในกำรถล่มสีเขียวในลักษณะแยกกันเดินรวมกันตี 
มีค ำถำมว่ำ ท ำไมจึงเป็นอย่ำงนี้ 
ค ำตอบก็คือ เพรำะตั้งโจทย์ผิด 
สีเขียวถือปืนเข้ำมำยึดอ ำนำจครั้งนี้เพรำะตั้งโจทย์ว่ำ บ้ำนเมืองเกิดควำมแตกแยก ประชำชนสองฝ่ำยคือเสื้อเหลือง

กับเสื้อแดงวิวำทกัน ปล่อยทิ้งไว้จะเกิดควำมเสียหำยอย่ำงหนักกับส่วนรวม จ ำเป็นต้องเข้ำมำแก้ไขเพ่ือให้มีควำมสำมัคคี
ปรองดองเกิดขึ้น 

ควำมสำมัคคีปรองดองนั้นเป็นเรื่องที่ดี และควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้น ไม่ต้องขัดแย้งหรือทะเลำะวิวำทกัน
ต่อไปอีก แต่ก็ต้องรู้ จักแยกแยะให้ถูกต้องด้วยว่ำ ควำมขัดแย้งวุ่นวำยที่ เกิดขึ้นนั้น ฝ่ำยใดถูก  ฝ่ำยใดผิด 
จนเกิดควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมืองขณะนั้น 

สีเหลืองออกมำต่อต้ำน ขับไล่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ใช้อ ำนำจในกำรบริหำรปกครองบ้ำนเมืองในขณะนั้นไปในทิศทำง
ของควำมไม่ถูกต้องต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แต่เป็นประโยชน์กับตนและพวกพ้อง จนร่ ำรวยกันมำกมำยจำก
กำรทุจริตคดโกง และประพฤติมิชอบในรูปแบบต่ำงๆ ใช่หรือไม่ หรือควำมวุ่นวำยที่เกิดจำกกำรเผำบ้ำนเผำเมืองนั้น เสื้อ
สีไหนเป็นคนท ำ 
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ไม่ใช่เหมำรวมกันไปหมดโดยไม่แยกแยะแต่ต้น 
ใครผิดใครถูกในกำรกระท ำต้องแยกแยะให้ออก 
ไม่ใช่ถือปืนเข้ำมำแล้วบอกว่ำคนสองฝ่ำยทะเลำะกัน 
เมื่อตั้งโจทย์ผิดมำแต่ต้นอย่ำงนี้โดยไม่แยกแยะ คนดีๆที่ออกมำต่อสู้ขับไล่คนไม่ดีที่ใช้อ ำนำจเพ่ือประโยชน์ตนและ

พรรคพวกดังกล่ำว ก็ยำกที่จะเกิดควำมสำมัคคีปรองดองขึ้นในบ้ำนเมือง เพรำะคนดีๆเหล่ำนี้จะหันกลับมำยืนตรงข้ำม
กับสีเขียวที่ถือปืนเข้ำมำมีอ ำนำจอย่ำงที่ก ำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ อย่ำงที่ก ำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นั่นเอง 

สีเหลืองกับสีแดงก ำลังเป็นแนวร่วมมุมกลับต่อสีเขียว 
นั่นก็หมำยควำมว่ำ สีเหลืองกับสีแดงก ำลังอยู่ในลักษณะของกำรแยกกันเดินและรวมกันตีสีเขียว โดยไม่ต้องมีกำร

จัดตั้ง 
วงรอบแห่งกำรต่อสู้ก ำลังกลับคืนมำให้เห็นอีกขณะนี้ แต่เป็นกำรต่อสู้ของผู้คนในบ้ำนเมือง ไม่ว่ำจะใส่เสื้อสีอะไร 

กับคนใส่เสื้อสีเขียวที่มีปืนอยู่ในมือ ซึ่งก ำลังใช้อ ำนำจในกำรบริหำรปกครองประเทศอยู่ในขณะนี้ 
แต่ก็ต้องบอกไว้ด้วยว่ำ สีเขียวถือปืนที่ว่ำนี้ ไม่ใช่สีเขียวที่ถือปืนทุกคนไป แต่เป็นสีเขียวถือปืนไม่กี่คนที่อยู่ใน

ระดับบน และเป็นผู้ใช้อ ำนำจในขณะนี้ 
กำรใช้อ ำนำจที่มีอยู่ ถ้ำผู้ใช้รู้จักใช้ในทิศทำงที่ถูกต้อง วำงคนให้เป็นมิตรกับคนทั้งหลำย ท ำแต่สิ่งที่คนดีทั้งหลำย

ชอบ บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขแก่คนในชำติไม่เอำดีใส่ตัว เอำชั่วให้คนอ่ืน ไม่หูเบำใจเบำสมองทึบ ไม่ใช้อ ำนำจอย่ำงคนหลง
อ ำนำจ เมำอ ำนำจจนลืมตัว หรือเป็นคนที่มีกิริยำแทงตำ มีวำจำแยงหู มีนิสัยแสลงใจ ซึ่งถ้ำเป็นอย่ำงนี้ก็ยำกท่ีจะให้ผู้คน
ทั้งหลำยยอมรับ 

และที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ ควำมฉุนเฉียว เอะอะโกรธง่ำย โอ้อวด พูดจำใหญ่โต ดุดัน ดื้อรั้นดันทุรัง ไม่รับฟัง
เสียงผู้อ่ืนในทำงที่ถูกที่ควร ผู้มีอ ำนำจที่เป็นคนอย่ำงนี้ ในประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำทั้งในประเทศเรำและประเทศอ่ืนๆนั้น 
ชีวิตบั้นปลำยล้วนจบไม่สวยทั้งสิ้น 

สี่ปีที่ผ่ำนมำจึงเป็นสี่ปีที่มีแต่ปัญหำสะสมมำกขึ้นจำกกำรตั้งโจทย์ผิดในกำรแก้ปัญหำ มิหน ำซ้ ำยังดูจะวนเวียน
กลับมำที่เดิมของสถำนกำรณ์ก่อนรัฐประหำรครั้งนี้อีกด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรก ำจัดกวำดล้ำงควำมสกปรกโสโครก
ที่เกิดจำกกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง คือกำรทุจริตคดโกงในรูปแบบต่ำงๆ โดยเฉพำะในหมู่เหล่ำของคนมีอ ำนำจหน้ำที่ต่ำงๆ 
ในบ้ำนเมืองที่ยังคงมีอยู่และดูจะหนักกว่ำเก่ำด้วยซ้ ำไป 

คนที่ทุจริตหรือคดโกงนั้นเป็นคนไม่ดีหรือคนชั่ว 
คนชั่วสำมำรถท ำอะไรได้ทุกอย่ำง เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งที่ต้องกำร เช่นผลประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง บ้ำนเมืองของเรำ

ที่ผ่ำนมำแม้ในขณะนี้ก็ยังเป็นอย่ำงนี้ ซึ่งมีทุกระดับของระบบรำชกำร และระบบกำรเมืองทั้งในระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเป็นกำรทุจริตคดโกง ไม่ตรงไปตรงมำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำ หรือกำรสร้ำงโครงกำรใหญ่ๆ ที่ต้องใช้
เงินงบประมำณจ ำนวนมำก 

กำรโกง คือกำรใช้อุบำยหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง 
กำรทุจริต คือกำรประพฤติชั่ว ไม่ซื่อตรง 
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โรดแมปสี่ปีที่สร้ำงขึ้นใช้เป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรใช้อ ำนำจรัฐประหำรครั้งนี้ ได้มีกำรสะสำงกวำดล้ำงควำม
สกปรกจำกเรื่องกำรทุจริตคดโกง โดยเฉพำะในหมู่พวกของตนให้เห็นจริงๆ จังๆ ในเรื่องใดบ้ำง 

อย่ำตั้งโจทย์ผิดที่คนอ่ืนแต่อย่ำงเดียว แต่ถ้ำเป็นพวกของตัวแล้วก็ท ำเป็นไม่รู้ ไม่เห็น หรือไม่ใส่ใจที่จะจัดกำรให้
โปร่งใส อย่ำงเรื่องใกล้ตัวที่สุดขณะนี้ที่ก ำลังอ้ืออึงไปด้วยเรื่อง “นำฬิกำยืมเพ่ือน” เป็นต้น ถ้ำยังปล่อยให้อยู่ในลักษณะนี้
เรื่อยๆต่อไป ควำมวิกฤติจะน ำไปสู่ควำมวิบัติแก่ตนโดยไม่รู้ตัว 

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/45291 
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ยิ่งแก้ ยิ่งยุ่ง !! 
ทีมข่ำวคิดลึก  15 กันยำยน 2563 00:10 น.  ประเด็นลึก 

 
 
กำรเมืองที่ว่ำยุ่ง เหมือนยุงตีกัน ท ำเอำ"บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกลำโหม หลุดออกอำกำรเหนื่อยใจ อยู่หลำย แต่ถึงกระนั้นคนอย่ำง"บิ๊กตู่"ยังไม่ยอมถอดใจ เพรำะอย่ำลืมว่ำ
รัฐบำลยังมี"กลไก"รับมืออีกหลำยด่ำน! 

แต่นำทีนี้ สถำนกำรณ์ทั้งในครม.ไปจนถึง"บนท้องถนน"ดันมำประจวบเหมำะ เหมือนนัดกันมำถล่มทั้งตัวนำยกฯ
และรัฐบำล แม้ยังไม่ยอมแพ้ แต่ก็ท ำเอำ "บิ๊กตู่"มีซวนเซได้เหมือนกัน 

หลังกำรปรับครม."ประยุทธ์2/2"เป็นต้นมำ นอกจำกจะไม่มีอะไรรำบรื่นแล้ว ยังกลำยเป็นว่ำนี่คือกำร"เปิดแผล"ให้
ทั้ง"ฝ่ำยตรงข้ำม"และบรรดำ"เสือ สิงห์"ในพรรคพลังประชำรัฐฉวยจังหวะกดดัน อย่ำงหนัก 

พรรคฝ่ำยค้ำน ขย่มทุกวี่วันจี้ถำมสำเหตุกำรตัดสินใจลำออกจำก"ขุนคลัง"ของ"ปรีดี ดำวฉำย" ว่ำเกิดอะไรขึ้นจึง
ลำออกจำกต ำแหน่งทั้งท่ีนั่งรมว.คลัง ได้เพียง 20กว่ำวัน 

ขณะที่ในพรรคพลังประชำรัฐ ก็เล่นเกม"ปล่อยข่ำว"กันอุตลุต ว่ำนำยกฯจะใช้วิธี"โยกสลับเก้ำอ้ี" ไม่หำใครเข้ำ
มำร่วมครม.แล้ว โดยข่ำวว่ำจะให้"สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์" รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.พลังงำน มำนั่ง รมว.คลัง แล้ว
ให้ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" รมว.อุตสำหกรรมไปนั่งเป็น รมว.พลังงำน 

ฟังดูน่ำสนใจไม่น้อย โดยเฉพำะเก้ำอ้ีพลังงำน ที่สุริยะ เองมี"แรงหนุน"จำกกลุ่มก๊วนในพรรคพลังประชำรัฐมำตั้งแต่
ครม."ประยุทธ์2/1" แต่สุดท้ำยก็มีอันต้องอกหักซ้ ำสอง เมื่อนำยกฯดึง"คนนอก"อย่ำงสุพัฒนพงษ์ เข้ำมำเสียบ 

ที่สุดแล้วกระแสข่ำวดังกล่ำว ได้เปลี่ยนสถำนะเป็นแค่"เรื่องลือ"เพรำะมีรำยงำนว่ำถึงอย่ำงไร นำยกฯจะใช้วิธีกำร
ทำบทำม"คนนอก"เข้ำมำคุม"เก้ำอ้ีกระทรวงกำรคลัง"ไม่มีกำรโยกสลับเก้ำอ้ีแต่อย่ำงใด 

ระหว่ำงที่"ขุนคลังคนใหม่"ยังไม่ปรำกฎตัว ก็ดูเหมือนว่ำนี่คือ"จุดอ่อน"ของนำยกฯและครม.อย่ำงเด่นชัด 
เพรำะหนึ่ง คือสะท้อนว่ำ จนถึงวันนี้ครม.ยังไม่มี"คนดีมีฝีมือ"เข้ำมำท ำงำนให้พล.อ.ประยุทธ์ 
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และสอง คือกำรสะท้อนควำมเชื่อมั่น ที่ประชำชนจะสำมำรถวำงใจรัฐบำลว่ำจะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจหลังโดน
พิษโควิด ได้อย่ำงไร ยิ่งเงินผู้สูงอำยุและเงินผู้พิกำร ได้เลื่อนก ำหนดกำรจ่ำยเงินออกไปจนท ำให้เดือดร้อนกันทั่วหน้ำ ยิ่ง
ท ำให้รัฐบำลตกเป็นโจมตีมำกขึ้นเท่ำนั้น 

ปัญหำในรัฐบำลทั้งกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยไปจนถึงกำรเบรคควำมวุ่นวำยในพรรคพลังประชำรัฐด้วยกันเองที่ว่ำ
หนักหนำเอำกำร ยังมำถูกซ้ ำเติมด้วยกำรเคลื่อนไหวบนท้องถนนของ"กลุ่มประชำชนปลดแอก"ที่ผนึกก ำลังกับแนวร่วม 
เตรียมจัดชุมนุมใหญ่19กันยำนี้ เพ่ือต่อต้ำนเผด็จกำร ขับไล่รัฐบำล 

 
ไม่ว่ำม็อบเยำวชนจะ"จุดติด"หรือไม่ ในวันที่19กันยำนี้ แต่สิ่งที่ก ำลังเกิดขึ้นคือควำมขัดแย้งของผู้คนในบ้ำนเมือง 

โดยแบ่งเป็นสองฝ่ำย คือไม่เอำรัฐบำลกับหนุนรัฐบำล ซึ่งมีแนวโน้มว่ำ หลังวันที่19กันยำไปแล้ว ต่ำงฝ่ำยต่ำงจะเปิดฉำก
ห้ ำหั่นกันต่อไปอย่ำงไม่ลดละ 

เวลำนี้ปัญหำทั้งในและนอกรัฐบำล ได้เกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน ภำยใต้ควำมหวั่นไหวว่ำที่สุดแล้ว ทุกอย่ำงจะจบลงที่"
ควำมรุนแรง" และหำกออกมำในรูปกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นมำจริง ยิ่งจะท ำให้พล.อ.ประยุทธ์ ต้องทอดถอนใจ เพ่ือหำทำง
ออกท่ีดีที่สุด ให้กับบ้ำนเมือง และตัวเอง !! 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/182276 
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