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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 15 ตลุาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 

MGR ออนไลน์ 
NNT ออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มี
หนังสือด่วนที่สุด เร่ืองการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งถึงผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.กต.จว.) ทั้ง 76 จังหวัด โดยแจ้งให้ทราบว่า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้มีการเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นล าดับแรก และ กกต. ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จึงขอให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการเลือกตั้งดังกล่าว 

9 
10 
12 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจฟ้ืนเล็ก  ๆเลือกตั้งท้องถิ่นสะพัด 5-6 หมื่นล้าน 13 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
จับทนายอานนท์ ยุติการชุมนุมหน้าท าเนียบ ต ารวจคุมฝูงชน-กระชับพ้ืนที่ 15 

3 ไทยรัฐออนไลน์ รวบแกนน าคณะราษฎร เข้า ตชด. พร้อมวางร้ัวลวดหนาม เสริมก าลังป้องกัน 16 
4 แนวหน้าออนไลน์ ด่วน! ต ารวจถือหมายจับรวบ‘รุ้ง’คาห้องพักโรงแรม 17 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ปิยบุตร'ชี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เสมือนรัฐประหาร 18 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตลกแหลก 'คณะทอน' ยื่นค าขาด!รัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุม 19 
7 สยามรัฐออนไลน์ ปชป.รับไม่ได้ม็อบก้าวล่วงสถาบัน ซัดคนอยู่เบื้องหลัง 21 
8 มติชนออนไลน์ พรรคก้าวไกล ประณามการใช้อ านาจ พรก.ฉุกเฉิน 22 
9 สยามรัฐออนไลน์ “พรเพชร” สั่งคุมเข้มที่ท างานของวุฒิสภาสูงสุด 23 
10 มติชนออนไลน์  รัฐสภาเข้ม ใช้ทหารจาก พล.ร.9 ดูแลความปลอดภัย หลังมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 24 
11 MGR ออนไลน์ “พรเพชร” สั่งคุมเข้มที่ท างานของวุฒิสภาสูงสุด หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 25 
12 สยามรัฐออนไลน์ กมธ.แก้ รธน.สั่งงดประชุม 2 วัน  ลั่นไม่ขยายเวลาแน่ 26 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน! ฝ่ายความมั่นคง ขอความร่วมมือ กมธ.สภา งดประชุม 27 
14 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ด่วน! ฝ่ายความมั่นคง ขอความร่วมมือ กมธ.สภา งดประชุมเกี่ยวการเมือง 28 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ทหารเข้าประจ าการรัฐสภา! ส.ส.โรม ผวาหนักคล้ายบรรยากาศ 2557 29 
16 มติชนออนไลน์ เปิดภาพทหารใส่ชุดพรางเดินพรึบเต็มสภา ส.ส.ก้าวไกล 30 
17 สยามรัฐออนไลน์ ต้องแก้ รธน.!! "เทพไท" ตั้งข้อสังเกตม็อบ 7 ปมเขย่าให้เกิดความรุนแรง 32 
18 สยามรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์” ชี้ รธน.ปี 60 ให้อ านาจแก้รายมาตรา ลั่นไม่มีบทบัญญัติให้ 

“รัฐสภา” 
33 

19 มติชนออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ ชี้ตั้ง ส.ส.ร.ขัด รธน. เหตุสภาซ้อนสภา 35 
20 แนวหน้าออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ยัน รธน.ปี60ให้อ านาจรัฐสภาแก้ได้รายมาตราปิดช่องยกร่างใหม่

ทั้งฉบับ 
36 

21 Nation tv ออนไลน์ "หมอสุกิจ"เผยร่างแก้ รธน.ฉบับไอลอว์อยู่ในขั้นส่ง จม. ให้ผู้มีรายชื่อ 38 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ม็อบ 14 ตุลา : “คณะราษฎร” ย้ายต้นไม้-ทวงคืนอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 

39 

2 ไทยรัฐออนไลน์ จุดเสี่ยงเกมอ านาจ 40 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวใหญ่อย่าผลักใครเป็นศัตรู 42 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ สัญญาณอันตราย"สงครามสีเสื้อ" 44 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวาย  
ผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เขา้เฝา้ทลูละอองพระบาทรบัเสดจ็ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้  

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
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วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับทีมวีไอพี กกต. โดยมี อิทธิพร บุญประคอง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
แข่งขันกับทีมฟุตบอลดารา น าทีมโดย สมรักษ์ ค าสิงห์ รายการมหากุศลหารายได้สร้างโบสถ์วัดโคกหินตั้ง จ.ชัยภูมิ  
ที่สนามทีโอที แจ้งวัฒนะ 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มกบัทมีวไีอพ ีกกต. แขง่ขนักบัทมีฟตุบอลดารา หารายไดส้ร้างโบสถ ์“วดัโคกหนิตัง้” 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการน าค่านิยมสู่ วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ  
(Core value Go to Success of Organization) รุ่นที่ 3-5 (ประเภทอ านวยการ) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มการฝกึอบรมหลกัสตูรการน าค่านยิมสูว่ฒันธรรมองคก์ร 

เพือ่สรา้งความส าเรจ็ 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมกิจกรรมกับ
คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.รุ่นที่ 11) ในการศึกษาดูงาน "แนวคิดในการสร้าง 
“บุรีรัมย”์ สู่เมืองต้นแบบ (BURIRAM MODEL) ณ สนามช้าง อารีน่า สเตเดี้ยม อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มกจิกรรมกบั (พตส.รุน่ที ่11) การศกึษาดงูาน "แนวคดิในการสรา้ง 

“บรุรีมัย”์ สูเ่มอืงตน้แบบ (BURIRAM MODEL) 
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ข่าวอ้างอิง 
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พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 12.57 น. 

กกต. แจ้ง 76 จ. ด าเนินการตามแผนเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต.ร่อนหนังสือแผนจัดเลือกตั้งอบจ.สั่งผอ.เลือกตั้งท้องถิ่น 76 จ.เตรียมด าเนินการปฏิบัติ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวานนี้ ( 14 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เร่ืองการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งถึงผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.กต.จว.) ทั้ง 76 จังหวัด โดยแจ้งให้ทราบ
ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้มีการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นล าดับแรก และ กกต. ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขอให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการเลือกตั้งดังกล่าว 

ทั้งนี้ตามแผนงานการจัดการเลือกตั้งได้ก าหนดแต่ละช่วงการปฏิบัติงานที่ส าคัญไว้ อาทิ วันที่ 26 ต.ค.คาดว่า 
กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 27 ต.ค. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ผอ.กต.ท้องถิ่น) เสนอร่างวันเลือกตั้ง  วันที่28 ต.ค. ผอ.กต.จว.ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง  วันที่ 29 
ต.ค. ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง  วันที่ 2-6 พ.ย.วันสมัครรับเลือกตั้ง  วันที่ 13 พ.ย.ประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัคร  วันที่ 16 พ.ย. วันสุดท้ายยื่นค าร้องต่อกกต.กรณีไม่รับสมัคร  วันที่ 24 พ.ย. ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่
เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 9 ธ.ค. วันสุดท้ายการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  วันที่ 12 
ธ.ค. วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร  วันที่ 19 ธ.ค.วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร
และวันสุดท้ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมถึงส่งมอบวัสดุอุปกรณ์   วันที่ 20 ธ.ค. วัน
เลือกตั้ง  วันที่ 21-27 ธ.ค. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  วันที่ 19 ม.ค. 64 ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่ มี
ร้องเรียน และ วันที่ 18 ก.พ ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีเร่ืองร้องเรียนและวันสุดท้ายจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ถูกจ ากัด
สิทธิ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801178  

https://www.dailynews.co.th/politics/801178
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15 ต.ค. 2563 13:33    

กกต.ส่งแผนจัดเลือกตั้ง อบจ.สั่ง ผอ.กต.จว 76 จว.เตรียมปฏิบัติ 
 

 
 
กกต. ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งและมีมติเห็นชอบร่างจัดท าแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกอบจ.และนายก
อบจ.ก าหนดจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 
2563 

วันนี้ ( 15 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวานนี้ ( 14 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เร่ืองการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ส่งถึงผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด(ผอ.กต.จว.)ทั้ง 76 จังหวัด โดยแจ้งให้ทราบว่า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63 เห็นชอบให้มีการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นล าดับแรก และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขอให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการเลือกตั้งดังกล่าว 

ทั้งนี้ตามแผนงานการจัดการเลือกตั้งฯดังกล่าว ได้ก าหนดแต่ละช่วงการปฏิบัติงานที่ส าคัญไว้  อาทิ วันที่ 26 
ต.ค.คาดว่า กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 27 ต.ค. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ผอ.กต.ท้องถิ่น) เสนอร่างวันเลือกตั้ง วันที่28 ต.ค. ผอ.กต.จว.ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง วันที่ 29 ต.ค. ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 2-6 พ.ย.วันสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 13 พ.ย.
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ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 16 พ.ย. วันสุดท้ายยื่นค าร้องต่อกกต.กรณีไม่รับสมัคร วันที่ 24 พ.ย. ประกาศก าหนด
หน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 9 ธ.ค. วันสุดท้ายการเพ่ิมชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง วันที่ 12 ธ.ค. วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร วันที่ 19 ธ.ค.วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ ศาลอุทธรณ์ภาค
วินิจฉัยสิทธิสมัครและวันสุดท้ายของการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมถึงส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 20 
ธ.ค. วันเลือกตั้ง วันที่ 21-27 ธ.ค. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 19 ม.ค. 64 ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่
มีร้องเรียน และ วันที่ 18 ก.พ ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีเร่ืองร้องเรียนและวันสุดท้ายจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ถูกจ ากัด
สิทธิ 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000105131 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000105131
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15 ต.ค. 2563  

กกต.ก าหนดจัดการเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จงัหวัดทั่วประเทศ ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือ กกต. จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีมติเห็นชอบร่างจัดท าแผนการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ดังนี้ 
        วันที ่20-21 ตุลาคม 2563 ส านักงาน กกต. จะจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงและซักซ้อมการด าเนินการตาม
แผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต. ให้ความเห็นชอบแล้ว 
        วันที ่26 ตุลาคม 2563 กกต. ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. วันที ่2-
6 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับสมัครการเลือกตั้ง และวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง  
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201015113248031 
 

 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201015113248031
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วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจฟื้นเล็กๆ เลือกตั้งท้องถิ่นสะพัด5-6 หมื่นล้าน 

 

 
 

ดัชนีความเชื่อม่ันธุรกิจฟื้นเล็กๆ เลือกตั้งท้องถิ่นสะพัด5-6หม่ืนล. 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนกันยายน 

2563 จากผู้ประกอบการเอกชน 365 ราย ช่วงวันที่ 23-30 กันยายน นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเมื่อวันที่ 14 
ตุลาคมว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย อยู่ที่ระดับ 32.5 เพ่ิมจาก
เดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 32.3 และเป็นการปรับขึ้น 4 เดือนต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 39.8 จากระดับ 39.6 ปัจจัยสนับสนุนมาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยปี 2563 ใหม่ เหลือติดลบ 7.8% จากเดิมติดลบ 8.1% และรัฐบาลด าเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
โควิด-19 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศอยู่
ระดับทรงตัว นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเห็นว่าราคาสินค้าเกษตรเร่ิมปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่งผลการขายสินค้าท า
ได้มากขึ้นด้วย 

“แม้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้น แต่ยังสะท้อนว่าธุรกิจมองการฟ้ืนตัวเพียงเล็กน้อยและค่อนข้างช้า ค่า
ดัชนียังอยู่ระดับต่ ากว่าค่าปกติ โดยผลส ารวจพบว่าทุกภูมิภาคมองว่าเศรษฐกิจไทยยังแย่ จากปัญหาภาคการท่องเที่ยว
ยังไม่ฟ้ืนตัวขึ้น จะส่งผลต่อเศรษฐกิจมีปัญหาต่อเนื่อง และเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวต้องได้รับการเยียวยามากสุด เพราะ
เป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจนย่ าแย่ไปทั้งหมด เช่นเดียวกับภาคจ้างแรงงานค่อนข้างแย่ ยังมีการพูดถึงการปลดคนงาน
อยู่ และตกงานเพ่ิมส่งผลขาดก าลังซื้อ แต่มุมมองต่ออนาคตยังเชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น ผลจากเดือนตุลาคม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเร่ิมขึ้น อาทิ โครงการช้อปดีมีคืน และงบสะพัดจากการเลือกตั้งท้องถิ่น จะช่วยกระตุ้น

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg
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เศรษฐกิจเพ่ิมเติม ส่วนปัจจัยกังวลคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงสร้างความลังเลต่อการจับจ่ายใช้
สอย” นายธนวรรธน์กล่าว 

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ได้แก่ เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมอีก 
500 บาทต่อเดือน โครงการคนละคร่ึง และโครงการช้อปดีมีคืน ประเมินว่าจะมีเม็ดเงินลงในระบบเศรษฐกิจหลายแสน
ล้านบาท รวมทั้งการใช้งบประมาณภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งตามหลักเม็ดเงินจะถูกหมุนเวียนใช้จ่าย 2-3 รอบก็จะเกิด
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิประมาณ 2-3 แสนล้านบาท โดยไม่รวมงบประมาณจากการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก ส าหรับ
ประเด็นการเมืองไทย เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลหรือการยุบสภา ยังไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นภาคธุรกิจหาก
เกิดข้ึนช่วงระยะสั้นๆ 

“หากสถานการณ์ทางการเมืองมีปัญหา เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองตึงเครียดและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งต้องวัดจาก
สถานการณ์การชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคมและเหตุการณ์วันต่อๆไป หากเกิดรุนแรงอาจท าให้การใช้จ่ายชะลอตัวลง และ
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากมาตรการลดลงเหลือ 1-2 รอบ หรือมูลค่าจะเหลือ 1.5-2 แสนล้านบาทเท่านั้น จะ
ส่งผลกระทบต่อตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2563 ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวเป็นบวกได้ 2-3% และส่งผลให้จีดีพีทั้งปี 
2563 ติดลบน้อยลงเหลือ 4-5% จากเดิมคาดว่าจะติดลบ 7-8% อาจท าให้ไตรมาส4/2563 จีดีพีบวกแค่ 1% เท่านั้น 
และจีดีพีทั้งปีติดลบ 6-7% ขณะที่ถือว่าสถานการณ์ทางการเมืองเป็นตัวแปรส าคัญ” นายธนวรรธน์กล่าว 

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ที่ต้องติดตามคือ การชุมนุมในแต่ละกลุ่มขณะนี้ หากไม่ยืดเยื้อและชุมนุมแบบค้างคืนไม่
นาน เป็นการชุมนุมแบบแฟลชม็อบเท่านั้น รวมถึงไม่เกิดการปะทะรุนแรงหรือบานปลาย ระยะสั้นจะไม่กระทบต่อความ
เชื่อมั่นประชาชนและภาคธุรกิจ หากการชุมนุมยืดเยื้อไม่จบ เกิดการประทะรุนแรง พ้ืนที่ชุมนุมขยายไปทุกพ้ืนที่แล ะ
ยาวนานเป็นเดือนๆ จะมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในพ้ืนที่กรุงเทพฯ แต่ภาคอ่ืนๆ ให้น้ าหนักกับมาตรการดูแลของ
ภาครัฐ อาทิ สภาพคล่อง หนี้ การจ้างงาน และก าลังซื้อมากกว่าเหตุชุมนุม 

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ส าหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปลายเดือนธันวาคม 2563 
คาดว่าจะมีเม็ดเงินในการหาเสียงสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 3 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในระหว่างพรรค
การเมือง และจัดส่งตัวแทนลงเลือกตั้งจ านวนมาก เพราะ อบจ.เป็นฐานเสียงส าคัญ จะช่วยกระตุุุนเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย
ปีนี้ จากนั้นช่วงต้นปี 2564 จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คาดมีเม็ดเงินสะพัดอีก 2-3 หมื่น
ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวเป็นบวก
แน่นอน แต่ตัวเลขต้องประเมินสถานการณ์การเมืองและการใช้จ่ายจริงอีกคร้ัง 
 

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_357783 
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วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 - 06:18 น. 

จับทนายอานนท์ ยุติการชุมนุมหน้าท าเนียบ ต ารวจคุมฝูงชน-กระชับพื้นที ่
 

 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 หลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร พร้อมแต่งตั้ง พล.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ก ากับการปฏิบัติงาน ให้ ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เวลา 04.30 น. อานนท์ น าภา แกนน าผู้ชุมนุมหน้าท าเนียบรัฐบาล บอกให้ผู้ชุมนุมกลับบ้าน เนื่องจากรัฐบาล
ได้ประกาศสถานการณ์ร้ายแรง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต ารวจคุมฝูงชน ได้ให้เวลาประชาชน 15 นาที ในการเก็บของ 
ส่วนเจ้าหน้าที่ปราบจลาจลพร้อมโล่และหมวกกันน็อก ขยับเข้าใกล้ผู้ชุมนุม 

โดยต ารวจคุมฝูงชนหลายร้อยคน ได้รับค าสั่งให้กดดัน จับกุมผู้ชุมนุม ตั้งแต่ 04.45 น. ออกค้นหาผู้ชุมนุมใน
หลายจุดบริเวณรอบท าเนียบรัฐบาล 
ล่าสุด ประมาณ 06.00 น. ต ารวจได้แสดงหมายจับนายทนายอานน น าภา และน าตัวขึ้นรถ ออกจากพ้ืนที่ หน้าท าเนียบ
รัฐบาล ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนสรุปข้อมูลการจับกุมแกนน าและผู้ชุมนุมหลังนายกรัฐมนตรี ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีผู้ถูกจับกุม 3 ราย ดังนี้ 
1. นายอานนท์ น าภา ผู้จับกุมตามหมายจับจากการปราศรัยที่ จ.เชียงใหม 
2. นายภาณุพงศ์ จาดนอก ยังไม่ทราบเหตุแห่งการจับกุม 
3. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 
4. นายประสิทธ์ิ ครุธาโรจน์ นักศึกษา ม.เชียงใหม่ ถูกจับกุมตามหมายจับกรณีชุมนุมท่ี จ.เชียงใหม่ 

คาดว่าทั้งหมดถูกน าตัวไปที่กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
นอกจากนี้ศูนย์ทนายฯ ยังแจ้งว่าผู้ชุมนุมท่ีถูกจับกุม หากต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย สามารถติดต่อแจ้งเร่ืองที่
เบอร์สายด่วนของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-537541 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-537541


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 

 

15 ต.ค. 2563 09:20 น. 

รวบแกนน าคณะราษฎร เข้า ตชด. พร้อมวางรั้วลวดหนาม เสริมก าลังป้องกัน 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ คุมตัวแกนน าคณะราษฎร เข้ากองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1 พร้อมวางรั้วลวด
หนาม เสริมก าลังป้องกันไม่ให้รถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน 

จากกรณีช่วงเช้าที่ผ่านมาก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุม นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, นายอานนท์ น า
ภา แกนน าคณะราษฎร 2563 และนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง, นายประสิทธ์ิ อุธารโรจน์ แกนน าเชียงใหม่ 
โดยมีการน าตัวขึ้นรถคุมขังเพ่ือน ามาควบคุมตัวที่กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

ขณะที่บรรยากาศหน้า ตชด.ภ.1 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตชด.ภ.1 ก าลังภูธร สภ.คลอง
ห้า โดยมีการวางร้ัวลวดหนามโดยรอบหน้าทางเข้า วางอุปกรณ์กีดขวางรถยนต์เพ่ือไม่ให้รถยนต์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
ไปด้านใน โดยมี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ราม
ณรงค์ เกียรติบุญเกิด ผกก.สภ.คลองห้า เดินทางมาดูความเรียบร้อยและเดินทางเข้าไปในพื้นที่ด้านใน 

จากนั้นเมื่อเวลา 07.24 น. รถบรรทุกหกล้อ ซึ่งเป็นรถคุมขังของ กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. ได้เดินทางมาถึง 
ตชด. โดยภายในเท่าที่พบเห็นมีผู้ถูกควบคุมตัวภายในมากกว่า 10 คน ซึ่งคาดว่าในจ านวนนี้มี นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ
เพนกวิน, นายอานนท์ น าภา แกนน าคณะราษฎร 2563 และนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง รวมอยู่ด้วย 

ทางด้าน นายวีรวิทย์ รุ่งเรืองศิริผล อายุ 61 ปี กลุ่มคนเสื้อแดง เล่าถึงนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจบุกเข้าควบคุม
ตัว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ที่แยกนางเลิ้ง ขณะที่นั่งรถยนต์เก๋งส่วนของเพ่ือน เพ่ือจะเดินทางกลับบ้านเพ่ือไป
อาบน้ า ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจได้แสดงหมายจับกุม ก่อนที่จะน าตัวขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยผมจึงได้อาสานั่งรถมา
ด้วย เมื่อมาถึงที่ ตชด.ภ.1 ได้พาเข้าห้องประชุม ซึ่งตอนนี้ทุกคนสบายดี เพียงแต่เหนื่อยล้า. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1953141 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.59 น. 

ด่วน! ต ารวจถือหมายจับรวบ‘รุ้ง’คาห้องพักโรงแรม 
 

 
 

ด่วน! ต ารวจถือหมายจับรวบ‘รุ้ง’คาห้องพักโรงแรม 
15 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เผยแพร่แถลงการณ์

คณะราษฎร โดยมี “รุ้ง” น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แถลงเร่ืองจุดยืนต่อการสลายการชุมนุมวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าหมายจับเข้าจับกุม “รุ้ง” และนายชานนท์ ไพโรจน์ ที่ห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง 

พร้อมควบคุมตัวทั้งคู่ไปสอบสวน 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/525151 
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พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 07.06 น. 

ปิยบุตร'ชี้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เสมือนรัฐประหาร 
“ปิยบุตร”ชี้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรง พร้อมออกข้อก าหนดตามมาจ านวนมากเสมือนเป็น”
รัฐประหาร”เหมือนปราบผู้ชุมนุม ชี้ไม่ใช่ทางออก มีแต่พาบ้านเมืองสู่ทางตัน 
 

 
 

จากกรณีท่ีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มี
ความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 15 ต.ค.นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ทวีตข้อความลงในทวิตเตอร์ว่า 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงตอนตี 4 พร้อมกับออกข้อก าหนดตามมาจ านวนมาก เสมือนเป็น “รัฐประหาร” 
เพ่ือปราบปรามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน การตัดสินใจใช้อ านาจแบบนี้ไม่ใช่
ทางออก มีแต่พาบ้านเมืองไปสู่ทางตันและทางแยกชนิดที่ยากจะกลับมาเป็นดังเดิม 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801112 
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15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:51 น.    

 ตลกแหลก 'คณะทอน' ยื่นค าขาด!รัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุม ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน อย่า
ก้าวล่วงประชาชน 
   

 
 

15 ต.ค.63 - คณะก้าวหน้า ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นแกนน า ได้ออกแถลงการณ์เร่ือง 
"รัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุม ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที หยุดก้าวล่วงประชาชน"  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามด้วยการเข้า
สลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ที่หน้าท าเนียบรัฐบาล จับตัวแกนน าและผู้ชุมนุมจ านวนมากในช่วง 4 นาฬิกา
เศษที่ผ่านมา 

คณะก้าวหน้าขอยืนยันว่า การชุมนุมตลอดวันที่ 14 ตุลาคม เป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) แกนน าและผู้ชุมนุม
พยายามใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาแสดงออกอย่างสันติ สงบ เรียกร้อง
ในสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยพึงมี 

นอกจากนี้ แกนน ายังพยายามลดความตึงเครียด โดยยอมประกาศพักการชุมนุมไปแล้ว และจะให้มวลชนแยก
ย้ายกลับบ้านในเวลา 6 นาฬิกาของวันนี้ โดยสถานการณ์การชุมนุมได้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยตลอดคืน การชุมนุมที่
เกิดขึ้น ไม่เข้าเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่มีความชอบธรรมและ
ความจ าเป็นใดๆเลย ที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และน าก าลังเข้าสลายการชุมนุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาล 
ซึ่งส่อเจตนาปกปิด ไมสุ่จริตใจ ท าให้การใช้ก าลังเข้าจัดการกับผู้ชุมนุมตรวจสอบได้ยาก ขัดต่อหลักการสากล 

นอกจากนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวยังให้อ านาจเจ้าหน้าที่เกินขอบเขตกฎหมายปกติอย่างมาก 
เช่นการตรวจสอบและยับยั้งการใช้เคร่ืองมือสื่อสาร การควบคุมตัวประชาชนได้ 7 วันโดยไม่ต้องมีหมายศาล รวมถึงสั่ง
ห้ามชุมนุมตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ซึ่งล้วนละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

คณะก้าวหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมด โดยในระหว่างนี้
ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถูกจับกุม เปิดเผยสถานที่ที่แกนน าและผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวทั้งหมด ให้สิทธิในการ
ติดต่อกับทนายและญาติ 
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รัฐบาลต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งไม่มีความจ าเป็นใดๆ นอกจากเอ้ือให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ใช้อ านาจล้นเกินในการจัดการผู้ชุมนุม และเร่งหาวิธีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้น
สถานการณ์จะมีแต่ลุกลามบานปลาย ขยายวงการชุมนุมออกไปทั่วประเทศ  และที่ส าคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลต้องจัดการ
ระงับขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอมเพ่ือด้อยค่า แพร่มลทินให้กับผู้ชุมนุมโดยด่วน รวมถึงดูแลไม่ให้เกิดการระดมมวลชน
มาปะทะกัน ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขปูทางไปสู่การรัฐประหาร 

เราขอเตือนผู้มีอ านาจในประเทศนี้ ว่าประวัติศาสตร์เลือดเดือนตุลาคม ได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้ก าลังปราบปราม 
ปิดปากประชาชน ไม่ช่วยให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบ แต่จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและแตกแยก การกระท าของผู้มี
อ านาจในวันนี้ ก าลังผลักประเทศไทยให้เดินทางไปสู่จุดแตกหักอย่างมิอาจหวนคืนได้อีก 

คณะก้าวหน้าขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนผู้ต่อสู้เพ่ือเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ เราจะติดตามความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินคดีต่อผู้ชุมนุมทุกคนอย่างถึงที่สุด  

โปรดอย่าลืมว่าการชุมนุมคร้ังนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากประชาชน สื่อมวลชน และรัฐบาลทั่วโลก ความ
รุนแรงและการใช้กฎหมายอย่างอยุติธรรมใดๆ ที่เกิดกับผู้ชุมนุม รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้อง
รับผิดชอบ ด้วยความเคารพต่อประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดในประเทศ 
คณะก้าวหน้า 
 

    
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80578 
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15 ตุลาคม 2563 09:00 น.  

ปชป.รับไม่ได้ม็อบก้าวล่วงสถาบัน ซัดคนอยู่เบื้องหลังแสดงตัวอย่าเป็นอีแอบ 
  

 
 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ม็อบคณะราษฎร์ได้แสดงออก
ในการชุมเมื่อวานนี้ว่า เป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ กับค าพูดต่างๆที่ออกมา ในลักษณะก้าวล่วงสถาบัน กลุ่มผู้ชุมนุม
แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างชัดเจน ว่ามีจุดมุ่งหมายคืออะไร คนที่อยู่เบื้องหลังผู้ชุมนุมให้ออกมาประกาศให้ชัดว่า
พวกคุณต้องการ อย่าเป็นอีแอบโฉบไปโฉบมาข้างผู้ชุมนุม หลายฝ่ายพยายามเตือนเสมอว่า การชุมนุมต้องอยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน วันนี้เห็นชัดแล้วถึงแนวทางของผู้ชุมนุม ก็ถือว่าบัดนี้ความคิด ความเชื่อ ความรัก 
ความศรัทธา เราอยู่คนละข้างกันแล้ว พรรคมีความเชื่อในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน การกระท าของผู้ชุมนุมคนไทยทั้งประเทศไม่สามารถรับ
พฤติกรรมเช่นนั้นได้ ความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลักยึดของประชาชนในประเทศ การธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คนไทยทุกคนต้องภูมิใจที่เรามี
แผ่นดิน มีวัฒนธรรม มีภาษาท่ีเป็นของเรา เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน คนที่คิดไม่
ดีกับแผ่นดินเชื่อว่าสักวันจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่ ไม่ว่าใครที่ท าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ควรเก็บหลักฐานเพ่ือด าเนินคดี 
ไม่เช่นนั้นกฎหมายของบ้านเมืองจะไม่มีความศักดิ์สิทธ์ิอีกต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189637 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 

วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 - 09:12 น. 

พรรคก้าวไกล ประณามการใช้อ านาจ พรก.ฉุกเฉิน ควบคุมการแสดงออกทางการเมือง ปชช. 
 

 
 
พรรคก้าวไกล ประณามการใช้อ านาจพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมการแสดงออกทางการเมืองปชช. 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกล ออกแถลงการณ์ ประณามการใช้อ านาจของรัฐบาล 
ระบุว่า ขอประณามการใช้อ านาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 
พรรคก้าวไกลขอประณามการใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่ได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งตลอดการชุมนุมของนักเรียน นิ สิต นักศึกษาและ
ประชาชนที่มีข้ึนในคร้ังนี้รวมถึงหลายคร้ังที่ผ่านมา ยังเป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธ จึงไม่มีความชอบธรรมใดที่รัฐบาล
จะอ้างว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้เป็นการชุมนุมโดยไม่สงบ เป็นบ่อนท าลายการบริหารราชการแผ่นดิน 
และความสงบสุขของประชาชนได ้

การใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษคร้ังนี้คือการจงใจควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ก าลังไม่พอใจรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันเป็นการลุแก่อ านาจที่ใช้ตามอ าเภอใจโดยปราศจากหลักนิติรัฐและนิติธรรม เพียงเพราะ
อ านาจพิเศษนี้ไม่จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบใด หลังจากนี้ยังจะน ามาซึ่งการข่มขู่คุกคามและสร้างบรรยากาศแห่ง
ความหวาดกลัวให้กับประชาชน รวมไปถึงการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วย 

สิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้ไม่ใช่กฎหมายพิเศษเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐบาล แต่คือการฟังเสียงประชาชน 
การแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือหาฉันทามติร่วมกันใหม่ในสังคม  พรรคก้าวไกลย้ าอีกคร้ังหนึ่งว่า พวกเราจะขอคัดค้านการใช้
อ านาจอันไม่ชอบธรรมนี้อย่างถึงที่สุด และทันทีที่มีการใช้ความรุนแรงต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน หรือผู้ที่
ก าลังชุมนุมโดยสงบ สันติ ปราศจากอาวุธอยู่ในเวลานี้เมื่อใด พวกเราจะถือว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอย่างสิ้นเชิงแล้ว 
จงออกไปและคืนอ านาจให้ประชาชนโดยทันที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2395497 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2395497
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/18%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpg
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 “พรเพชร” สั่งคุมเข้มที่ท างานของวุฒิสภาสูงสุด 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ส่งข้อความแจ้งสมาชิกวุฒิสภาผ่าน
ไลน์กลุ่มว่า ได้สั่งการให้เลขาธิการวุฒิสภาใชัมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ชั้น
สูงสุด ดังนี้ 
1. สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามประจ าตัวต้องติดบัตรแสดงตนในการเข้ามาและระหว่างอยู่ในอาคารทุกท่าน 
2. บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในอาคารจะต้องขออนุญาตและมีผู้รับรองและต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร และ
จะตรวจสิ่งของที่ผู้นั้นน าเข้ามาในอาคารอย่างคุมเข้ม 
3. รถยนต์ที่จะน าเข้ามาจอดในบริเวณอาคารจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์ของท่านสมาชิกวุฒิสภา ที่ติดบัตรและรถยนต์
ราชการของส านักงานเท่านั้น รถยนต์ที่ฝ่าฝืนเข้ามาจอดโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ยกไปที่โรงพักหรือสถานที่ที่ก าหนด 
4. ขอให้สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ช่วยกันสังเกตและดูแลเพ่ือมิให้มีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในอาคาร 
5. อาคา ร รั ฐส ภ า เ กี ย ก ก าย  อยู่ ใ น ค ว า ม รั บผิ ด ช อบ ข อง  ส ผ . แล ะก อ ง ก า ลั ง เ จ้ า หน้ า ที่ ต า ร ว จ แ ล้ ว  
6. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) ได้มอบให้พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมกับส านักงานฯ ในการวาง
แผนการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และบุคลากร ทั้งที่อาคารสุขประพฤติและที่เกียกกาย โดยจะได้มีการ
ประชุมในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคมนี ้
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189640 

 

 

https://siamrath.co.th/n/189640
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201015/6aa0db59bcb7be5f27d696dbaf374728351f499f9af7e0f3f0e8909a4515550d.jpg?itok=gO4M6vyz
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วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 - 09:33 น. 

รัฐสภาเข้ม ใช้ทหารจาก พล.ร.9 ดูแลความปลอดภัย หลังมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 

 
 
รัฐสภา เข้มหลัง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดก าลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 100 นายสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชม.ด้าน “พรเพชร” สั่งคุมเข้มอาคารสุขประพฤติ 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตั้งแต่ช่วงเช้า ภายหลังรัฐบาลมีการ
ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ยืนรักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รัฐสภาบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาโดยจาการสอบถามให้ข้อมูลเพียงสั้นๆว่าจัดก าลัง 100 นายมารักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่อาคารรัฐสภา และจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน 

ขณะที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ส่งข้อความแจ้งสมาชิกวุฒิสภาผ่านไลน์กลุ่มว่า ได้สั่งการให้
เลขาธิการวุฒิสภาใชัมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ชั้นสูงสุด ซึ่งเป็นสถานที่ท างาน
ของสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน โดยส.ว. เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามประจ าตัวต้องติดบัตรแสดงตนในการเข้ามาและระหว่าง
อยู่ในอาคารทุกท่าน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในอาคารจะต้องขออนุญาตและมีผู้รับรองและต้องติดบัตร
ตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร และจะตรวจสิ่งของที่ผู้นั้นน าเข้ามาในอาคารอย่างคุมเข้ม นอกจากนี้ รถยนต์ที่จะน าเข้ามา
จอดในบริเวณอาคารจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์ของ ส.ว.ที่ติดบัตรและรถยนต์ราชการของส านักงานเท่านั้น รถยนต์ที่ฝ่า
ฝืนเข้ามาจอดโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจยกไปที่โรงพักหรือสถานที่ท่ีก าหนด 

พร้อมกันนี้มอบให้พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ส.ว. ร่วมกับส านักงานฯในการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่และบุคลากร ทั้งท่ีอาคารสุขประพฤติและที่รัฐสภา เกียกกาย โดยจะได้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 19 
ตุลาคมนี้ 

  

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2395511 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2395511
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/22%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%89%E0%B9%88.jpg
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 15 ต.ค. 2563 09:51    

 “พรเพชร” สั่งคุมเข้มทีท่ างานของวุฒิสภาสูงสุด หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 

 
 
วันนี้ (15 ต.ค.63) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ส่งข้อความแจ้งสมาชิกวุฒิสภาผ่านไลน์
กลุ่มว่า ได้สั่งการให้เลขาธิการวุฒิสภาใชัมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ชั้ นสูงสุด 
ดังนี้ 
1. สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามประจ าตัวต้องติดบัตรแสดงตนในการเข้ามาและระหว่างอยู่ในอาคารทุกท่าน 
2. บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในอาคารจะต้องขออนุญาตและมีผู้รับรองและต้องติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร และ
จะตรวจสิ่งของที่ผู้นั้นน าเข้ามาในอาคารอย่างคุมเข้ม 
3. รถยนต์ที่จะน าเข้ามาจอดในบริเวณอาคารจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์ของท่านสมาชิกวุฒิสภา ที่ติดบัตรและรถยนต์
ราชการของส านักงานเท่านั้น รถยนต์ที่ฝ่าฝืนเข้ามาจอดโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ยกไปที่โรงพักหรือสถานที่ที่ก าหนด 
4. ขอให้สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ช่วยกันสังเกตและดูแลเพ่ือมิให้มีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในอาคาร 
5. อาคารรัฐสภาเกียกกาย อยู่ในความรับผิดชอบของ สผ.และกองก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้ว 
6. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) ได้มอบให้พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมกับส านักงานฯ ใน
การวางแผนการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และบุคลากร ทั้งท่ีอาคารสุขประพฤติและที่เกียกกาย โดยจะได้
มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคมนี้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000105035 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000105035
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15 ตุลาคม 2563 10:41 น.    

กมธ.แก้ รธน.สั่งงดประชุม 2 วัน  ลั่นไม่ขยายเวลาแน่ ยังไร้ข้อยุติตั้ง ส.ส.ร.ขัด รธน.หรือไม่ 
โยนกลับอนุข้อกฎหมายท าให้เสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษก
กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..)พ.ศ. ก่อนรับหลักการ   เปิดเผยว่า 
กรรมาธิการฯ งดการประชุม 2 วัน คือ ในวันนี้ (15 ต.ค.)และวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) เนื่องจาก ฝ่ายความม่ันคง ได้ขอความ
ร่วมมือมาให้ฝ่ายนิติบัญญัติงดการประชุมกรรมาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก่อน โดยกรรมาธิการจะมีการประชุมกัน
ต่อในสัปดาห์หน้า  

เมื่อถามว่าในสัปดาห์หน้าจะเหลือเวลาการประชุมเพียง 3 นัดสุดท้าย กรรมาธิการฯ จะมีการขอขยาย
ระยะเวลาการท างานเพ่ิมหรือไม่นั้น นายอัครเดช มั่นใจว่า กรรมาธิการฯ ยังสามารถพิจารณาได้ทันหากบ้านเมือง มี
ความสงบ และจะไม่ขอขยายระยะเวลาเพ่ิม ซึ่งกรรมาธิการจะเพ่ิมเวลาการประชุมในแต่ละวันเพ่ือชดเชยการท างาน   

นายอัครเดช ยังชี้แจงถึงข้อเรียกร้องที่ให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพ่ือลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน เพราะมีขั้นตอน ส.ส.หรือ ส.ว. และทั้ง ส.ส.และ ส.ว. จะต้องเข้าชื่อกัน เพ่ือเสนอต่อประธาน
รัฐสภา และยังมีขั้นตอนการทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา ที่ต้องใช้เวลาด าเนินการ และตามก าหนด มีพระราชกฤษฎีกา 
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปีคร้ังที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แล้ว จึงใกล้ถึงเวลาประชุมตามปกติแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ เมื่อวานนี้ (14 ต.ค.) ที่ประชุม 
ได้พิจารณารายงานของอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายซึ่งกรรมาธิการชุดใหญ่ ยังมีข้อ
ติดใจในเร่ืองการตั้ง ส.ส.ร. มาแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะขัดต่อรัฐธรรมนูญเองหรือไม่เพราะอนุกรรมาธิการ ยังไม่มีข้อสรุป 
และเสนอเพียงความเห็นจากเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย จึงให้อนุกรรมาธิการกลับไปพิจารณาให้ชัดเจน และมา
เสนอต่อที่ประชุมใหม่ในสัปดาห์หน้าและการประชุมวานนี้ (14 ต.ค.) กรรมาธิการฯก็เลิกประชุมไวกว่าปกติจาก 3 
ชั่วโมง เหลือเพียงราวชั่วโมงคร่ึงเนื่องจากฝ่ายความม่ันคงขอความร่วมมือมา 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189656 
 

https://siamrath.co.th/n/189656
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201015/bf98ba66bf2e57fd6f6945f5988ab35e834236d6f4632613bc8c7957765933d2.jpg?itok=Hb5A9nzn
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15 ต.ค. 2563-10:43 น. 

ด่วน! ฝ่ายความมั่นคง ขอความร่วมมือ กมธ.สภา งดประชุม ที่เกี่ยวการเมือง 
 

 
 

กมธ.แก้ รธน. งดประชุม 15-16 ต.ค.หลังฝ่ายความม่ันคงขอความร่วมมือ ด้าน “อัครเดช”ม่ันใจพิจารณาจบ
สัปดาห์หน้า ไม่ต้องขยายเวลา ดับฝันเปิดวิสามัญ 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ
(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักการ เปิดเผยว่า ทางกมธ.ได้งดการ
ประชุม 2 วัน คือ ในวันนี้ (15 ต.ค.) และวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) เนื่องจาก ฝ่ายความม่ันคง ได้ขอความร่วมมือมา ให้ฝ่าย
นิติบัญญัติ งดการประชุม กมธ. ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปก่อน ดังนั้น กมธ.จะมีการประชุมกันต่อในสัปดาห์หน้า 

เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนั้นจะท าให้ กมธ.ฯเหลือเวลาการประชุมเพียง3 นัดสุดท้าย ทางกมธ.ฯจะมีการขอ
ขยายระยะเวลาการท างานเพ่ิมหรือไม่ นายอัครเดช กล่าวว่า มั่นใจว่า กมธ.ฯ ยังสามารถพิจารณาได้ทันหากบ้านเมืองมี
ความสงบ โดยจะไม่ขอขยายระยะเวลาเพ่ิม ซึ่งกมธ.จะเพ่ิมเวลาการประชุมในแต่ละวันเพ่ือชดเชยการท างานก็น่าจะ
เพียงพอ 

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเรียกร้องที่ให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพ่ือลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นั้น ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน เพราะมีขั้นตอนของทั้ง ส.ส.หรือ ส.ว. ที่จะต้องเข้าชื่อกัน เพ่ือเสนอต่อประธานรัฐสภา  
และยังมีขั้นตอนการทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาอีก ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการ และตามก าหนด มีพระราชกฤษฎีกา เปิด
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปีคร้ังที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แล้ว จึงถือว่าใกล้ถึงเวลาประชุมสภาฯตามปกติแล้ว 

ส าหรับบรรยากาศบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา มีทหารจาก พล.ร.9 กว่า 100 นายเข้าควบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดย 
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมข้อความ ระบุว่า เช้านี้ (15 ต.ค.63) มีทหาร 100 
กว่านาย ได้เข้าไปประจ าการที่รัฐสภา ทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก และเดินตรวจตราภายในลานจอดรถ โดยอ้างว่า
มาเฝ้าระวังป้องกันรัฐสภา ทั้งๆที่ผู้ชุมนุมนัดหมายกันช่วงเย็นที่แยกราชประสงค์ ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเคลื่อนย้ายมาแถว
เกียกกายเลย สถานการณ์เช่นนี้ คล้ายกับสถานการณ์ก่อนเกิดรัฐประหารปี 2557 ผมหวังว่าจะไม่มีคนคิดสั้นนะครับ 
เช้านี้ (15 ต.ค.63) มีทหาร 100 กว่านาย ได้เข้าไปประจ าการที่รัฐสภา ทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก... 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5115322 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5115322
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
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วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ด่วน! ฝ่ายความมั่นคง ขอความร่วมมอื กมธ.สภา งดประชุมเกี่ยวการเมือง 

 
กมธ.แก้ รธน. งดประชุม 15-16 ต.ค.หลังฝ่ายความม่ันคงขอความร่วมมือ ด้าน “อัครเดช”ม่ันใจพิจารณาจบ
สัปดาห์หน้า ไม่ต้องขยายเวลา ดับฝันเปิดวิสามัญ 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ
(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักการ เปิดเผยว่า ทางกมธ.ได้งดการ
ประชุม 2 วัน คือ ในวันนี้ (15 ต.ค.) และวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) เนื่องจาก ฝ่ายความม่ันคง ได้ขอความร่วมมือมา ให้ฝ่าย
นิติบัญญัติ งดการประชุม กมธ. ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปก่อน ดังนั้น กมธ.จะมีการประชุมกันต่อในสัปดาห์หน้า 

เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนั้นจะท าให้ กมธ.ฯเหลือเวลาการประชุมเพียง3 นัดสุดท้าย ทางกมธ.ฯจะมีการขอ
ขยายระยะเวลาการท างานเพ่ิมหรือไม่ นายอัครเดช กล่าวว่า มั่นใจว่า กมธ.ฯ ยังสามารถพิจารณาได้ทันหากบ้านเมืองมี
ความสงบ โดยจะไม่ขอขยายระยะเวลาเพ่ิม ซึ่งกมธ.จะเพ่ิมเวลาการประชุมในแต่ละวันเพ่ือชดเชยการท างานก็น่าจะ
เพียงพอ 

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเรียกร้องที่ให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพ่ือลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นั้น ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน เพราะมีข้ันตอนของทั้ง ส.ส.หรือ ส.ว. ที่จะต้องเข้าชื่อกัน เพ่ือเสนอต่อประธานรัฐสภา 

และยังมีขั้นตอนการทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาอีก ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการ และตามก าหนด มีพระราช
กฤษฎีกา เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปีคร้ังที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แล้ว จึงถือว่าใกล้ถึงเวลาประชุมสภาฯ
ตามปกติแล้ว 
ส าหรับบรรยากาศบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา มีทหารจาก พล.ร.9 กว่า 100 นายเข้าควบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_357800 

 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_357800
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/121554727_573714640051854_6486095744705737068_o.jpg
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15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:17 น.      

 ทหารเข้าประจ าการรัฐสภา! ส.ส.โรม ผวาหนักคล้ายบรรยากาศ 2557 
 

 
 

15 ต.ค.63 - นายรังสิมันต์ โรม  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์รูปภาพทหารและข้อความระบุว่า "เช้านี้ 
(15 ต.ค.63) มีทหาร 100 กว่านาย ได้เข้าไปประจ าการที่รัฐสภา ทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก และเดินตรวจตรา
ภายในลานจอดรถ โดยอ้างว่ามาเฝ้าระวังป้องกันรัฐสภา ทั้งๆที่ผู้ชุมนุมนัดหมายกันช่วงเย็นที่แยกราชประสงค์ ไม่ได้มีที
ท่าว่าจะเคลื่อนย้ายมาแถวเกียกกายเลย 

สถานการณ์เช่นนี้ คล้ายกับสถานการณ์ก่อนเกิดรัฐประหารปี 2557 ผมหวังว่าจะไม่มีคนคิดสั้นนะครับ" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80592 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/80592
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วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 - 10:53 น. 

เปิดภาพทหารใส่ชุดพรางเดินพรึบเต็มสภา ส.ส.ก้าวไกล ข้องใจ มาท าไม สภาไร้วี่แววผู้ชุมนุม 
 

 
 
เปิดภาพทหารใส่ชุดพรางเดินพรึบเต็มสภา ส.ส.ก้าวไกล ข้องใจ มาท าไม สภาไร้วี่แววผู้ชุมนุม 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ มีทหาร
จ านวนมากเข้าไปในสภา ระบุว่า ห้ามทั้งคนชุมนุม ห้ามทั้งการเสนอข่าว วิธีคิดแบบปิดแผ่นฟ้า ด้วยฝ่ามือ ถ้าประเทศ
ต้องลงมุนมากขนาดนี้เพียงเพ่ือให้รัฐบาลสืบทอดอ านาจ ได้อยู่ต่อ คุ้มหรือไม่ ? 

ด้าน รังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความ ระบุว่า เช้านี้มีทหาร 100 กว่านาย ได้เข้าไปประจ าการที่
รัฐสภา โดยอ้างว่ามาเฝ้าระวังป้องกันรัฐสภา ทั้งๆท่ีผู้ชุมนุมไม่ได้มีทีท่าว่าจะเคลื่อนย้ายมาแถวเกียกกายเลย สถานการณ์
เช่นนี้ คล้ายกับก่อนเกิดรัฐประหารปี 2557 ผมหวังว่าจะไม่มีคนคิดสั้นนะครับ 

ขณะที่ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล ตั้งค าถามว่า “ช่วงเช้าได้รับภาพมาว่ามีทหารชุดเต็ม
ยศพร้อมออกรบเข้ามาที่ รัฐสภา ตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่สภาแล้วว่าคือภาพจริง และทีมงานผมแวะเข้าไปดูด้วย
ตัวเอง แปลกแต่จริงประเทศไทย ทหารเดินเข้าออกสภาได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเป็นค่ายทหาร เราไม่มีทางรับรู้เลยว่าเกิด
อะไรขึ้นในนั้น” 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า บรรยากาศที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา ตั้งแต่ช่วงเช้า ภายหลังรัฐบาลมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ยืนรักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา
บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาโดยจากการสอบถามให้ข้อมูลเพียงสั้นๆ ว่าจัดก าลัง 100 นาย มารักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่อาคารรัฐสภา และจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน 

ขณะที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ส่งข้อความแจ้งสมาชิกวุฒิสภาผ่านไลน์กลุ่มว่า ได้สั่งการให้
เลขาธิการวุฒิสภาใชัมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ชั้นสูงสุด ซึ่งเป็นสถานที่ท างาน
ของสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน โดย ส.ว. เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามประจ าตัวต้องติดบัตรแสดงตนในการเข้ามาและระหว่าง
อยู่ในอาคารทุกท่าน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในอาคารจะต้องขออนุญาตและมีผู้รับรองและต้องติดบัตร
ตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร และจะตรวจสิ่งของที่ผู้นั้นน าเข้ามาในอาคารอย่างคุมเข้ม นอกจากนี้ รถยนต์ที่จะน าเข้ามา
จอดในบริเวณอาคารจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์ของ ส.ว.ที่ติดบัตรและรถยนต์ราชการของส านักงานเท่านั้น รถยนต์ที่ฝ่า
ฝืนเข้ามาจอดโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจยกไปที่โรงพักหรือสถานที่ท่ีก าหนด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/34%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%80.jpg
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พร้อมกันนี้มอบให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ส.ว. ร่วมกับส านักงานในการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่และบุคลากร ทั้งท่ีอาคารสุขประพฤติและที่รัฐสภา เกียกกาย โดยจะได้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 19 
ตุลาคมนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2395604 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_refer
ral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%
E0%B8%AD%E0%B8%87 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2395604
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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15 ตุลาคม 2563 08:45  

ต้องแก้ รธน.!! "เทพไท" ตั้งข้อสังเกตม็อบ 7 ปมเขย่าให้เกิดความรุนแรง ห่วงอ านาจนอก
ระบบหวนกลับมาอีก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประกาศ พ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ของรัฐบาล ว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายของรัฐบาล
ต่อการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งต้องเฝ้าติดตามดูว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การ
ชุมนุมได้จริงหรือไม่ ตนได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวการชุมนุมของทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะราษฎร 
2563 หรือกลุ่มคนเสื้อเหลือง ซึ่งเป็นการชุมนุมที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ย่อมมีการกระทบกระทั่งกัน และมีการปะทะ
กันอย่างประปราย หรือเกิดความวุ่นวายเป็นระยะๆ ซึ่งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน สามารถตั้งข้อสังเกตได้
ดังนี้ 1.กลุ่มมวลชนทั้งหมด ที่มาร่วมชุมนุมของทั้งสองฝ่ายเป็นการจัดตั้งมวลชนกันมา มีการโฆษณาชวนเชื่อ และปลุก
ระดมให้เกิดความเชื่อตามแนวความคิดของแต่ละฝ่าย 2.มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังการชุมนุม หรือให้การสนับสนุนทั้ง
สองฝ่าย มีทั้งที่เปิดเผยตัวและไม่ยอมเปิดเผยตัวต่อสาธารณชน 3.มีการระดมมวลชนของแต่ละฝ่ายมาให้มากที่สุด เพื่อ
แสดงพลังทางการเมือง ตามที่เกิดภาพมีรถขนคนให้เห็นทางสื่อโซเชียลมีเดีย 4.เป็นการชุมนุมที่มีข้อเรียกร้องสุดขั้ว 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมสูง จนเกิดวาทกรรมที่เรียกกันว่า กลุ่มล้มเจ้ากับกลุ่มโหนเจ้า 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า 5.มีการเคลื่อนไหวในลักษณะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หวังให้เกิดการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างกลุ่มมวลชน2กลุ่ม จนไม่สามารถควบคุมได้ 6.มีมือที่สามคอยสร้างสถานการณ์ความรุนแรง หวังผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ 7.มีแนวความคิดและเตรียมการสร้างเงื่อนไข 
เพ่ือเปิดทางให้อ านาจนอกระบบ เข้ามาแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้นจึงอยากให้คนไทยทุกคน กลุ่ม
การเมืองทุกฝ่าย ได้ตระหนักและร่วมมือกันประคับประคองระบอบประชาธิปไตยอย่าให้ถูกท าลาย ซึ่งภูมิคุ้มกันระบอบ
ประชาธิปไตย และทางออกของประเทศในขณะนี้ ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจาก
ประชาชน และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189636  

https://siamrath.co.th/n/189636
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201015/8b5eb3b354abce53f39c610d7c284caeea72232445077567ff8865189adeba04.jpg?itok=_ivkSKT0
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14 ตุลาคม 2563 14:51 น.    

"ไพบูลย”์ ชี ้รธน.ปี 60 ให้อ านาจแก้รายมาตรา ลั่นไม่มีบทบัญญัติให้ “รัฐสภา” ยกร่างใหม่
ทั้งฉบับ ระบุยังไม่ต้องส่งศาล รธน. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.เวลา 14.00 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช..ก่อนรับหลักการ รัฐสภา โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการธิ
การ (กมธ.) พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ที่มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.)เป็นประธาน อาทิ ประเด็นการจัดท าประชามติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)มาแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญปี60 หรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธาน กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักการ รัฐสภา 
ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า การประชุมกมธ.วันนี้ก็คงไม่มีการลงมติเกี่ยวกับคณะอนุกมธ.ด้านกฎหมาย แต่จะรับฟัง
ความเห็นของกมธ.แต่ละท่านว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากคณะอนุกมธ.ก็ได้ เพราะความเห็นของ
กมธ.ชุดใหญ่ อาจจะมองเห็นต่างจากอนุกมธ.ก็ได้ ซึ่งตนก็มองเห็นแตกต่าง แต่ก็คงจะไม่มีการลงมติ แต่จะท าบันทึกไว้
เพ่ือเสนอรายงานต่อที่ประชุม ซึ่งส่วนตัวมองว่ารัฐธรรมนูญปี 60 ไม่มีบทบัญญัติใดที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้ โดยในหมวดที่  15 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 มาตรา 256 ก็มี
เจตนารมณ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม แก้ไขเป็นรายมาตรา และระบุไว้ชัดเจนว่าจะยกเลิกมาตราใด และจะเปลี่ยนไปใช้ข้อความ
ใด เป็นหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ในส่วนตัวมองว่ารัฐสภาไม่มีอ านาจ ถ้าจะมีต้องมี
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เท่าที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งเมื่อไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 
ปี 57 ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นมีบัญญัติเอาไว้ในส่วนที่ให้จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งบัญญัติไว้หลายมาตรา และก็จะมีในส่วนที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งตรงนี้เมื่อพบว่ามีปัญหาก็ให้แก้ไขซึ่งจะตรงกับรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 256 แต่รัฐธรรมนูญ (ฉบับ
ชั่วคราว)ปี 57 ให้จัดท ารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ โดยมีกรรมาธิการการร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ) หรือ กรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพราะสาเหตุเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่รัฐธรรมนูญปี 60 เมื่อบัญญัติแล้ว หลังจากตนดู
รายละเอียดแล้วก็เชื่อว่าการที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรายมาตราเท่านั้น ซึ่ง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201014/dbdefc33eafaa17ca5c1c788fc59f776da36c0033460231f0e1e914f7ca1518c.jpg?itok=P4taYieD
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เมื่อแก้ไขแล้วก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญปี 60 อยู่เช่นเดิม แต่เป็นเพียงแค่ว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่เท่าไหร่ และแก้ไขมาตรา
ใด ก็จะปรากฏอยู่ถ้าหากมีผลบังคับใช้ 

เมื่อถามว่า การให้ส.ส.ร.มาแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบทั้งหมดโดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ถือว่าเป็นการขัด
รัฐธรรมนูญหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในส่วนของการตั้งส.ส.ร.นั้น ไม่ได้เป็นส่วนที่ก าหนดอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ 
ที่แท้จริงรัฐธรรมนูญก็ให้เขียนองค์กรย่อยของสภาไว้อยู่แล้ว เขียนในมาตรา 129 ว่าด้วยการตั้งกรรมาธิการของสภา 
ดังนั้นหากจะมีการให้ยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เพ่ือที่จะเสนอเป็นญัตติเข้าไปก็สามารถใช้กลไกของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 129 ได้ในการที่จะตั้งสภาขึ้นมาซ้อนสภา ส่วนตัวมองว่าตรงนี้ไม่มีช่องที่จะเปิดให้ท าได้ 

เมื่อถามย้ าว่า จ าเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่หากกมธ.ไม่ได้ข้อสรุป นายไพบูลย์ กล่าวว่า ใน
ชั้นนี้ยัง เป็นเพียงการพิจารณาข้อกฎหมายร่วมกัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189486 
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วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 - 15:04 น. 

 ‘ไพบูลย’์ ชี้ตั้ง ส.ส.ร.ขัด รธน. เหตุสภาซ้อนสภา 
 

 
 

เมื่อวันที่  14 ตุลาคม ที่ รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธร รมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช..ก่อนรับหลักการ โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน กมธ. ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณารายงานของ
คณะอนุกรรมการธิการ (กมธ.) พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ที่มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน อาทิ ประเด็นการจัดท าประชามติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) มาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 60 หรือไม่ เป็นต้น 

ทั้งนี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร. ในฐานะรองประธาน กมธ.ให้สัมภาษณ์
ก่อนการประชุมว่า การประชุม กมธ.วันนี้คงไม่มีการลงมติเกี่ยวกับสิ่งที่ อนุ กมธ.รายงาน แต่จะรับฟังความเห็นของ 
กมธ.แต่ละท่านว่าเป็นอย่างไร อาจจะมีความเห็นแตกต่างจากอนุ กมธ.ก็ได้ ส่วนกรณีท่ีอนุ กมธ.พิจารณาเสนอความเห็น
ในประเด็นข้อกฎหมาย เสนอความเห็นถึง กมธ.ชุดใหญ่ ที่อนุ กมธ.มีเสียงข้างมาก มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมตรา 
256 โดย มี ส.ส.ร. ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และท าประชามติหลังการพิจารณาวาระ 3 เสร็จสิ้น ก่อนนายกรัฐมนตรีน าร่าง
ขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดไว้ เพราะองค์กรย่อยของสภา คือ กมธ.ดังนั้นการตั้งส.ส.ร.ซ้อนรัฐสภา เห็น
ว่าอาจจะไม่สามารถท าได้ ส่วนจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายไพบูลย์กล่าวว่า ในชั้นนี้ ยังต้องพิจารณาข้อ
กฎหมายร่วมกันก่อน เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติ สามารถจัดท าฉบับใหม่ได้ เพราะ
รัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2394134 
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วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.40 น. 

 ‘ไพบูลย’์ยัน รธน.ป6ี0ให้อ านาจรัฐสภาแก้ได้รายมาตราปิดช่องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ 
 

 
 
“ไพบูลย์” เผยไม่ถึงขั้นส่งศาลชี้ส.ส.ร.มีอ านาจแก้ รธน.หรือไม่  ชี้ รธน.ปี 60 ให้แค่อ านาจแก้ รายมาตราเท่านั้น 
ไม่ให้อ านาจ “รัฐสภา” ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ที่รัฐสภา เวลา 14.00 น. มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช..ก่อนรับหลักการ รัฐสภา โดยมีนายวิรัช รัตน
เศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณารายงานของ
คณะอนุกรรมการธิการ (กมธ.) พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ที่มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เป็นประธาน  อาทิ ประเด็นการจัดท าประชามติ   การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญปี60 หรือไม่ เป็นต้น 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธาน 
กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักการ  รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า การประชุมกมธ.
วันนี้ก็คงไม่มีการลงมติเกี่ยวกับคณะอนุกมธ.ด้านกฎหมาย แต่จะรับฟังความเห็นของกมธ.แต่ละท่านว่า เป็นอย่างไร ซึ่ง
อาจจะมีความเห็นแตกต่างจากคณะอนุกมธ.ก็ได้ เพราะความเห็นของกมธ.ชุดใหญ่ อาจจะมองเห็นต่างจากอนุกมธ.ก็ได้ 
ซึ่งตนก็มองเห็นแตกต่าง แต่ก็คงจะไม่มีการลงมติ แต่จะท าบันทึกไว้เพ่ือเสนอรายงานต่อที่ประชุม ซึ่งส่วนตัวมองว่า 
รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่มีบทบัญญัติใดที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้ โดยในหมวดที่ 15 ว่าด้วยการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 มาตรา 256 ก็มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม แก้ไขเป็นรายมาตรา และระบุไว้
ชัดเจนว่า จะยกเลิกมาตราใด และจะเปลี่ยนไปใช้ข้อความใด เป็น 
หลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ในส่วนตัวมองว่า รัฐสภาไม่มีอ านาจ ถ้าจะ
มีต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เท่าที่ตรวจสอบพบว่า ไม่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งเมื่อไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
ชั่วคราว) ปี 57 ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นมีบัญญัติเอาไว้ในส่วนที่ให้จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งบัญญัติไว้หลายมาตรา และก็จะมี
ในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งตรงนี้เมื่อพบว่ามีปัญหาก็ให้แก้ไขซึ่งจะตรงกับรัฐธรรมนูญปี 60  มาตรา 256 แต่รัฐธรรมนูญ 
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(ฉบับชั่วคราว)ปี 57 ให้จัดท ารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ โดยมีกรรมาธิการการร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ) หรือ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  (กรธ.) เพราะสาเหตุเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่รัฐธรรมนูญปี 60 เมื่อบัญญัติแล้ว 
หลังจากตนดูรายละเอียดแล้วก็เชื่อว่าการที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมราย
มาตราเท่านั้น ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญปี 60 อยู่เช่นเดิม แต่เป็นเพียงแค่ว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่เท่าไหร่ 
และแก้ไขมาตราใด ก็จะปรากฏอยู่ถ้าหากมีผลบังคับใช้ 

เมื่อถามว่า การให้ส.ส.ร.มาแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบทั้งหมดโดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ถือว่าเป็นการขัด
รัฐธรรมนูญหรือไม่     นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในส่วนของการตั้งส.ส.ร.นั้น ไม่ได้เป็นส่วนที่ก าหนดอยู่ในกรอบของ
รัฐธรรมนูญ ที่แท้จริงรัฐธรรมนูญก็ให้เขียนองค์กรย่อยของสภาไว้อยู่แล้ว เขียนในมาตรา 129 ว่าด้วยการตั้งกรรมาธิการ
ของสภา ดังนั้นหากจะมีการให้ยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เพ่ือที่จะเสนอเป็นญัตติเข้าไปก็สามารถใช้กลไกของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 129 ได้ในการที่จะตั้งสภาขึ้นมาซ้อนสภา ส่วนตัวมองว่าตรงนี้ไม่มีช่องที่จะเปิดให้ท าได้  

เมื่อถามย้ าว่า จ าเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่หากกมธ.ไม่ได้ข้อสรุป นายไพบูลย์ กล่าวว่า ใน
ชั้นนี้ยัง เป็นเพียงการพิจารณาข้อกฎหมายร่วมกัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/525015 
ข่าวที่เกี่ยวขอ้ง : https://www.innnews.co.th/politics/news_795938/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อ : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_357347 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/525015
https://www.innnews.co.th/politics/news_795938/
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_357347
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15 ต.ค. 2563 

"หมอสุกิจ"เผยร่างแก้ รธน.ฉบับไอลอว์อยู่ในข้ันส่ง จม. ให้ผู้มีรายชือ่ 
 

 
 
"สุกิจ อัถโถปกรณ์" เผยร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ อยู่ขั้นตอนส่งจดหมายให้ผู้มีรายชื่อกว่า 9 หม่ืนคน ย้ าได้
หนังสือแล้วหากคัดค้านให้ท าภายใน 30 วัน ยันสภาฯด าเนินการอย่างรวดเร็วทุกอย่าง แต่บางเรื่องช้าเพราะติดอยู่
กับความยากง่าย 

15 ตุลาคม 2563 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร แถลงเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่ผ่านมา 
ถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ว่า นายชวน หลีก ภัย ประธาน
สภาฯ ลงนามในประกาศรัฐสภาเร่ืองบัญชีรายชื่อ ผู้เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม และการคัดค้านรายชื่อ
ดังกล่าว โดยจะมีการประกาศบนเว็บไซด์ของรัฐสภา เพ่ือที่จะให้มีการตรวจสอบรายชื่อและคัดค้านได้ 

ขณะเดียวกัน ทางสภาฯได้ส่งจดหมายไปยังผู้ที่ร่วมลงชื่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจ านวน 98,824 ฉบับ ไปยังผู้
ที่มีรายชื่อทุกคน โดยเป็นการส่งไปรษณีย์ที่สภาฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ฉบับละ 3 บาท รวมเป็นเงิน 296,472 
บาท โดยผู้เข้าชื่อ เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว หากคัดค้านให้ตอบกลับมายังสภาฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 14 
ต.ค.-2 พ.ย. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็จะน าเสนอต่อนายชวน เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระต่อไป 

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ทางสภาฯได้ด าเนินการอย่างรวดเร็วตามที่ผู้ยื่นประสงค์ แต่กฎหมายของภาคประชาชนทุกฉบับ 
ใช้มาตรฐานเดียวกันในการด าเนินการ โดยทุกฉบับรีบเร่งท าให้ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับความยากง่าย เพราะบางฉบับยังติด
ขั้นตอนการระดมรายชื่อ บางฉบับเกี่ยวกับพ.ร.บ.การเงิน ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบก่อน 
อ้างอิง :  

https://www.nationtv.tv/main/content/378800809?utm_source=category&utm_medium=internal_ref

erral&utm_campaign=politics 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378800809?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378800809?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 - 14:41 น. 

ม็อบ 14 ตุลา : “คณะราษฎร” ย้ายต้นไม-้ทวงคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
 

 
 

ผู้ชุมนุม “14 ตุลา” ร่วมกันขนย้ายต้นไม้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประกาศทวงคืนเป็นของประชาชน เตรียม
เดินหน้าสู่ท าเนียบรัฐบาล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา เวลา 13.50 น. แกนน าคณะราษฎร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมชุมนุมทาง
การเมือง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้ประกาศให้ประชาชนทวงคืนอนุสาวรีย์ โดยร่วมกันขนย้ายต้นไม้ออกจาก
บริเวณฐานอนุสาวรีย์ 

มวลชนได้เข้าไปล าเลียงน าต้นไม้ที่ปลูกอยู่แถวบริเวณนั้นออกมาเพ่ือจะขึ้นไปในพ้ืนที่นั้น โดยแกนน าได้กล่าวให้
ประชาชนใช้ความระมัดระวังไม่ท าให้ต้นไม้เสียหาย โดยให้เหตุผลว่าต้นไม้ทุกต้นมาจากภาษีของประชาชน ซึ่งต้นไม้
ดังกล่าว กทม. ได้น ามาปลูกไว้จากเดิมที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ 

ก่อนหน้านั้น เมื่อเวลา 13.00 เกิดความวุ่นวายบริเวณถนนราชด าเนินกลาง เมื่อมวลชนฝั่งคณะราษฎร และฝั่ง
กลุ่มบุคคลสวมใส่เสื้อเหลืองปะทะกัน จนท าให้แกนน าต้องปราศรัยห้ามปราม จนเหตุสงบลง 

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกว้ิน” นักศึกษาธรรมศาสตร์ได้เดินทางมาถึงบริเวณชุมนุมและขึ้นรถปราศรัย 
โดยระบุว่า เป็นเวลา 6 ปีที่ประเทศไทยต้องเป็นเงามืดอยู่ใต้เผด็จการ และย้ าว่าความรุนแรงไม่ได้มาจากฝ่ายของผู้
ชุมนุมแต่เกิดจากฝ่ายรัฐเผด็จการ และพวกตนมาม็อบด้วยตนเองไม่ได้มีใครจ้างมา พร้อมยืนยันว่าจะเอาประชาธิปไตย
กลับคืนมาให้ได้ 

ขณะที่ ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” นักศึกษาจากกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้กล่าวว่าจะมวลชน
จะเคลื่อนขบวนต่อไปยังท าเนียบรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้  เจ้าหน้าที่ต ารวจได้น ารถเมล์มาจอดขวางในหลาย
เส้นทางเพ่ือป้องกันการเดินทางของผู้ชุมนุม รวมถึงตรึงก าลังเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศด้วย 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-537074 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-537074


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 

 

15 ต.ค. 2563 05:15 น. 

จุดเสี่ยงเกมอ านาจ 

 
 

กระทบกระทั่งกันตามคาด ม็อบเชียร์-ม็อบต้าน ย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นัดหมายกันมาแสดงสัญลักษณ์ทั้ง 2 
ฝ่าย “คณะราษฎร 63” มวลชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถูกดักหน้าดักหลังจากม็อบฝั่งตรงข้าม 

ตบเท้ากันมาทั้ง “ลุงก านัน” นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขาใหญ่ กปปส. “พุทธะอิสระ” นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ 
อดีตแกนน า กปปส. “กลุ่มไทยภักดี” น าโดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รวมทั้ง “หมอเหรียญทอง” นพ.เหรียญทอง แน่น
หนา ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ออกมา ปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดิน เจ้าเก่าหน้าเดิมคุ้นหน้าคุ้นตา เหมือนไฟต์บังคับ 
ละครเดินเร่ืองมาถึงบทที่ต้องเล่น  

ประจันหน้าใกล้กันขนาดนั้น ยั่วยุยกนิ้วใส่กันขนาดนี้ ย่อมหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งไม่พ้น  ภายใต้ภาพม็อบ
ชนม็อบยังติดตา ประวัติศาสตร์สีเลือดยังตามหลอกหลอน สุดท้ายประชาชนเป็นตัวประกันอีกเช่นเคย ถามว่าท าเพ่ือ
ประเทศชาติกันจริงหรือ ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเคลือบแฝงใช่หรือเปล่า 

ตั้งแต่อดีตการปะทะของมวลชนคนละกลุ่มกัน ล้วนแล้วแต่มีแผนการชักใยอยู่เบื้องหลังแทบทั้งสิ้นเพ่ือให้
สถานการณ์เบี่ยงเบน บานปลาย น าไปสู่ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  ใครคิดแผนร้ายก็ควรนึกถึงบ้านเมืองและ
ประชาชนบ้าง เวรกรรมมีจริงม็อบนักศึกษาที่ชูธง ไม่เอา “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม 
ไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับ 2560 แต่พ่วงมาด้วยข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน หมิ่นเหม่สุ่มเสี่ยง สุดโต่งหัวก้าวหน้า ก้าวร้าว รุนแรง 
“ให้มันจบที่รุ่นเรา” 

ชัดเจนว่าเร่ืองนี้ยังมีความคิดแตกต่างเป็น 2 ขั้ว ภาพที่ปรากฏออกมานั้นชัดเจน แม้รู้กันดีมีการจัดตั้งมา
บางส่วน ถึงขั้นนั่งรถเก็บขยะมา ฮากันสนั่นโซเชียล แต่ของแท้ ของจริงก็มีไม่น้อย มีการตั้งแง่สงสัยขบวนการนักศึกษา
อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ตามที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เคยออกมาเผยข้อมูล มี
มูลนิธิต่างประเทศเป็นท่อน้ าเลี้ยงให้เด็กๆหลายร้อยล้านบาท จังหวะเคลื่อนที่ผ่านมาก็เห็นร่องรอยชาวต่างชาติเข้ามามี
เอ่ียวเกี่ยวข้อง วันนี้นักข่าวต่างชาติก็มากันเยอะผิดสังเกต เจตนาต้องการกระพือข่าว “โลกล้อมประเทศไทย” 

ม็อบเบิ้มๆ ถูกสาดสีโยงใยกับชาติมหาอ านาจเบิ้มๆ ที่ยื้อยุดแย่งชิงความเป็นใหญ่ ขณะที่อีกฝ่ายก็เห็นภาพชัดถึง
การเดินเกมยื้ออ านาจ แบ่งบทกันเล่นภายในเครือข่าย เพราะหากล้มไปทั้งระบบก็จบเห่กันทั้งคณะ ต้องแยกกันเดิน
รวมกันตี แล้วค่อยมาประนอมอ านาจหรือฟาดฟันกันทีหลัง สัญญาณพร้อมบวก พร้อมปะทะ หัวโล้น หัวเกรียนมา
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กันตรึม แรงมาก็แรงไปไม่มีทางยอม ยืนหยัดปักหลักปกป้องสถาบัน ยึดแนวทางอนุรักษนิยมสุดโต่ง จนถูกครหา “แอบ
อ้าง” ไปเร่ือยสุดโต่งกันทั้ง 2 ฝั่ง ไม่มีใครยอมใคร ตามท่ีนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุ
สิ่งที่สร้างความอ่อนแอให้กับประเทศเราตอนนี้คือความสุดโต่งของฝ่ายอนุรักษนิยม กับฝ่ายก้าวหน้า ทั้งสองฝั่งไม่เปิดรับ
ความเห็นต่างจากท้ังคู่ เป็นไปไม่ได้ที่คนในสังคมจะคิดเหมือนกันหมด 

รอยัลลิสต์ไม่ได้แปลว่าต้องจงรักภักดีอย่าง “ไม่ลืมหูลืมตาจนไม่เปิดรับ” ผมเห็นด้วยและยืนเคียงข้างกับ
นักเรียน นักศึกษาในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีบางข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผมไม่เห็นด้วยเช่นกัน 
สถานการณ์เดินมาถึงจุดสุ่มเสี่ยงห้ าห่ัน ประหัตประหาร โดยเฉพาะเกมพาวเวอร์เพลย์ล้อประวัติศาสตร์เดือนตุลาในอดีต 
ประชาชนเจ็บ ตาย เพ่ือสับเปลี่ยนเวียนอ านาจ ฉวยจังหวะสถานการณ์มั่วๆ ชุลมุน ถ้าเกิดความรุนแรงเมื่อไหร่คนที่นั่ง
ไม่ติดก็คือเบอร์หนึ่งท าเนียบรัฐบาล “บิ๊กตู”่ อยู่ไม่เป็นสุขแน่ ท่ามกลางกระแสข่าวจ้องโละทีมอ านาจ 3 ป. ที่อยู่มานาน
พร้อมกับความรู้สึกเฉื่อยชาในภาวะขาลง เปลี่ยนหมากตัวใหม่บนกระดานเก่า แต่นั่นก็ยังไม่ตอบโจทย์ ไม่ปลดแอก
ความรู้สึกมวลมหาชนอยู่ดี. 

ทีมข่าวการเมือง  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1952900 
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พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

ก้าวใหญ่อย่าผลักใครเป็นศัตรู 
แค่นางงามตอบไม่ถูกใจ “คนรุ่นใหม่”ว่า ความเป็นไทยคือการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็โดนทัวร์ลงเอาไป
โจมตีกันใหญ่โต จนกระทั่งว่าคนที่เขาเฉยๆ ไม่ใช่ขวาจัดก็งงว่า เดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องสามอย่างนี้ไม่ได้แล้วหรือ 

 
 

วันที่ 14 ตุลาคมนี้ น่าจะเป็นวันที่มีสีสันในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ส าคัญอีกคร้ังหนึ่ง กับการเดินขบวนล้อ
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ที่กลุ่มนิสิตนักศึกษา ประชาชนหัวก้าวหน้าในขณะนั้นออกมาเดินขบวนขับไล่รัฐบาล  แต่
เงื่อนไขของม็อบเที่ยวนี้ที่ยื่นไปเรียกว่า “แรง” กว่าที่ผ่านมาเพราะมีการพาดพิงไปถึงสถาบัน 

ขณะที่เงื่อนไขหลักที่พอพูดถึงได้คือเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น  กมธ.วิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ก็
ต้องให้ค าตอบที่เป็นที่พอใจต่อกระแสสังคมขณะนี้ ซึ่งมันก็เป็นเร่ืองที่ยาก เพราะต้องหาค าตอบว่า “จะโหวตรับหลักการ
มาตรา 256 ได้หลังท าประชามติ หรือท าประชามติหลังโหวตผ่านวาระสาม” 

นึกถึงค าพูดของนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ อดีตประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ว่า “มีหน้าที่เขียนไม่ได้มีหน้าที่
ตีความ”แล้วน่าหมั่นไส้พิลึก เพราะพอจะขยับท าอะไรเช่นแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ต้องระวังกันตัวลีบ เกิดกระบวนการมัน
ผิดมีใครไปยื่นต่อ ป.ป.ช.ให้เอาผิดกราวรูดทั้งฝูงที่โหวตผ่านขึ้นมา ก็ได้เดือดร้อนกันบ้างแหละ  จึงน่าเห็นด้วยกับการ
เคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมมากว่า “ยกร่างใหม่ทั้งฉบับเถอะ” จะได้ไม่ต้องมีปัญหาคนเขียนไม่เห็นจะใช้ คน ( ถูกบังคับ ) ใช้ 
ไม่ใช่คนได้เขียน ถ้าใครชอบประเด็นอะไรในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ก็เก็บไว้ ..เพียงแต่ระวังศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า 
ให้ตั้ง ส.ส.ร.ไม่ได้เพราะคือการฉีกรัฐธรรมนูญไม่ใช่การแก้ 

การชุมนุมคร้ังนี้ ถูกน าเสนออย่างมีสีสันมาก เนื่องจากโดยภาพรวม ยังไม่เห็นว่า  “มีพรรคการเมืองไหน
สนับสนุนอยู่เบื้องหลังชัดๆ” ( แม้จะมีคนพยายามพูดถึงอยู่บางพรรค และบางกลุ่ม ) ให้รู้สึกเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่
อยากเปลี่ยนแปลง เพราะเห็นรัฐบาลนี้อยู่มาหลายปีไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น ( ตามที่เขาพูดกัน )  แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือ
การแตะต้องพาดพิงไปถึงสถาบัน เพราะมันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ถ้าก้าวพลาด กลายเป็น  “ข้อเรียกร้องที่เกิน
ควร” และปลุกกระแสฝั่งขวาขึ้นชน หรือกระทั่งฝั่งที่ยังไม่ตัดสินใจว่าตัวเองจะอยู่ขั้วไหน ก็รู้สึกว่า ข้อเสนอมันสุดโต่ง
เกินไปและไม่อยากออกมามีส่วนร่วมด้วย แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นมันจะกลายเป็นม็อบที่ขับเคลื่อนด้วยความ
ก้าวร้าว ซึ่งจะลามไปถึงการที่ไม่สามารถโน้มน้าวใจใครมาเป็นแนวร่วมได้เพ่ิมเติม และอีกฝั่งหนึ่งใช้ลูกนิ่งหรือลูกท างาน
สยบความเคลื่อนไหวไป กลยุทธ์ใช้นโยบายหวือหวาดึงความสนใจ คิดว่า ถ้าฝั่งรัฐบาลจะเล่น กลยุทธ์ทางการเมืองของ
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ภาครัฐก็ท าได้ และข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันก็เป็นที่ถูกโจมตีว่า ถูกชักใยหรือล้างสมองโดยคนไทยไม่กี่คนที่ไปอยู่
ต่างแดน ความหมายของค าว่าปฏิรูปสถาบันคืออะไร ? ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในรูปแบบไหน มันเป็นเร่ืองที่
ฟังดูแล้ว “ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ” มากว่า ถ้าการเรียกร้อง 14 ตุลาไม่ส าเร็จ ม็อบจะยกระดับเร่ืองนี้อย่างไร และ
การขับเคลื่อนเร่ืองนี้ในโลกโซเชี่ยลฯ ดูจะน่ากลัวมาก แค่นางงามตอบไม่ถูกใจ “คนรุ่นใหม่”ว่า ความเป็นไทยคือการรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็โดนทัวร์ลงเอาไปโจมตีกันใหญ่โต จนกระทั่งว่าคนที่เขาเฉยๆ ไม่ใช่ขวาจัดก็งงว่า เดี๋ยวนี้
เราพูดถึงเร่ืองสามอย่างนี้ไม่ได้แล้วหรือ มันบาดใจอะไรนักหนาที่ตอบแล้วต้องไปโจมตีนางงาม 

ประชาธิปไตยมันคือการยอมรับและเข้าใจความเห็นต่าง การแสดงอาการก้าวร้าว ตอบโต้คนเห็นต่าง บางที
กลุ่ม “คนปลดแอก”( ไม่รู้ใครไปเทียมไว้เมื่อไร ) ก็ต้องหันมาทบทวนท่าทีสุดโต่งของตัวเองบ้าง อย่าผลักคนเห็นต่างหรือ
คนอยู่กลางเป็นศัตรูหรือไม่ยอมรับ  หรือไม่รู้ว่าม็อบคาดหวังจะให้เกิดการปราบปรามรุนแรงเพ่ือให้ต่างชาติแทรกแซง
หรือไม ่ถ้าเป็นเช่นนั้น มวลชนตาย แกนน ารอดทั้งนั้นแหละ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/800762 
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พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

สัญญาณอันตราย"สงครามสีเสื้อ" 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกฝ่ายต้องยึดหลัก 3 ข้อ 1.ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย 2.เน้นเจรจาพูดคุยและ 3. ไม่ใช้
ความรุนแรง 

 
 

หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเดินมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญสะท้อนจากวันที่ 14 ต.ค. หลายกลุ่มระดม
มวลชนชุมนุม ส่งสัญญาณให้เห็น "สงครามสีเสื้อ”มีแนมโน้มกลับมาอีกคร้ัง 

ย้อนกลับไปช่วง  15 ปี ที่ผ่านมา สังคมไทยเกิดสงครามสีเสื้อระหว่าง "เหลือง-แดง " ความขัดแย้งเชิง
อุดมการณ์ แปรเปลี่ยนเป็น ความโกรธแค้นเกลียดชัง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือคนไทย ท าร้ายคนไทยด้วยกันเพียงเพราะ ใส่
เสื้อคนละสี ตลอดห้วง 1 ทศวรรษ รัฐบาลหลายชุดทุ่มงบประมาณศึกษาหนทางสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ทว่าผลงานทรงคุณค่าหลายชิ้น กลับถูกเก็บไว้ในลิ้นชัก  ผู้มีอ านาจไม่น าพาไปขับเคลื่อนปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผลการศึกษาของ ”คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ” (คอป.) ที่มี 
ศาสตราจารย์พิเศษ คณิต ณ นคร เป็นประธาน พบว่าเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดความปรองดองในสังคมไทย หัวใจส าคัญอยู่ที่
กระบวนการยุติธรรมต้องปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม 
(1) รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาว่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระโดย
ไม่ถูกแทรกแซง 
(2)ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ต้องวางตนเป็นกลางโดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยยึดหลักความเสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้คอป. ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชุมนุมเพ่ือถอดชนวนความขัดแย้งซึ่งสามารถน ามาใช้ได้กับ
ทุกการชุมนุม 

“ประเด็นแรก” เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็น
สิทธิทางการเมืองที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐแต่การใช้เสรีภาพชุมนุม ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่  ก าหนดเงื่อนไขของการชุมนุมว่าต้องกระท าโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
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“ประเด็นที่สอง” ผู้น าการชุมนุมต้องมีความรับผิดชอบและไม่ใช้ความรุนแรงงดเว้นพฤติกรรมหรือการใช้
ถ้อยค าที่กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังปลุกเร้าให้ใช้ความรุนแรงรวมถึงงดเว้น พฤติกรรมที่ท้าทาย ดูหมิ่นเหยียดหยาม 
หรือยั่วยุให้  เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชุมนุมใช้ความรุนแรง 

“ประเด็นที่สาม”  รัฐต้องรับรองและประกันเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและ ต้อง
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ชุมนุมจากการก่อกวน แทรกแซง หรือประทุษร้ายโดยบุคคลที่สามท่ีเป็นปฏิปักษ์หรือ
ต่อต้านการชุมนุมท่ีด าเนินไปโดยสงบ 

“ประเด็นที่สี่” การจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ ต้องกระท าโดยเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนหรือพอสมควรแก่เหตุ(Proportionality) และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมโดยค านึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างเสรีภาพการชุมนุมกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้ร่วม
ชุมนุม 

"ประเด็นที่ห้า”รัฐบาลต้องไม่สั่งการให้ทหารซึ่งถูกฝึกฝนให้ต่อสู้กับอริราชศัตรูของประเทศเข้ามามีบทบาทใน
การควบคุมฝูงชน หรือยุติการชุมนุมของประชาชนซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพของพลเมืองในการสะท้อนความต้องการไปยัง
รัฐบาลหรือสังคม เพราะการให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาจท าให้ สถานการณ์บานปลายน าไปสู่การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

ความขัดแย้งในสังคมไทยเกิดจากความขัดแย้งทางความคิดมวลชนสองกลุ่มมีอุดมการณ์ แตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกฝ่ายต้องยึดหลัก 3 ข้อ (1)ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย(2)เน้นเจรจาพูดคุยและ(3) ไม่
ใช้ความรุนแรง. 
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