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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 ตลุาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 INN ออนไลน์ “ศักดิ์สยาม” รับวางตัวผู้สมัครนายกฯ อบจ.แล้ว 9 
2 เดลินิวส์ ออนไลน์ "อนุทิน" อ้อนชาวอ านาจเจริญขอคะแนนเลือกตั้งรอบหน้า 10 
3 Nation tv ออนไลน์ "อนุทิน"ขอชาวอ านาจเจริญเลือก ภท. ยกจังหวัดเลือกตั้งรอบหน้า 11 
4 มติชน ออนไลน์ กมธ.แก้ รธน.ขอขยายเวลาออกไป 15 วัน เหตุถูกให้งดประชุม 2 วนั 13 
5 มตินสุดสัปดาห์ 

ออนไลน์ 
กมธ. แก้ รธน.ขอขยายเวลาออกไป 15 วนั เหตุถูกให้งดประชมุ 2 วนั 14 

6 INN ออนไลน์ “จุรินทร์” ทุกฝ่ายต้องคุยกันเปิดสภาสมัยวสิามัญ 15 
7 กรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน์ 
'จุรินทร์' แนะ 'โควิดโมเดล' แก้ม็อบ ดีกว่า 'ฮ่องกงโมเดล' 'หูอื้อ'ไม่ได้
ยิน 'รัฐบาลแห่งชาติ' 

17 

8 แนวหน้าออนไลน์ ยี้‘รัฐบาลแห่งชาต’ิ! อนุทินยันไม่ใช่ประชาธิปไตย ลัน่ทุกคนคือทางออกประเทศ 19 
9 มติชนออนไลน์ อนุทิน ยันไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ เพราะไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย ย้ า 

‘ภูมิใจไทย’ ปกป้องสถาบัน 
20 

10 กรุงเทพธุรกิจ 
ออนไลน์ 

อนุทิน' ปัด 'บิ๊กป้อม' เรยีกถก 'ตั้งรฐับาลแห่งชาติ' ยนั เจตนารมย ์'ภูมใิจไทย' 
เทิดทูน 'สถาบัน' 

21 

11 INN ออนไลน์ สธ.เตรยีมหารือลดเวลากักตัวโควดิ 22 
12 สยามรัฐ ออนไลน์ 'ไพศาล' ปลอบ สส. วางก าลังทหารรัฐสภา เป็นเงื่อนง าทางการทหาร ยันไม่มี

รัฐประหาร 
23 

13 แนวหน้า ออนไลน์ ‘ไพศาล’ฟันฉับไม่มี ‘รัฐประหาร’ ปลอบท่าน ส.ส.สบายใจได้ 24 
14 โพสตทู์เดย์ออนไลน์ ไม่มีรัฐประหาร!"ไพศาล" บอก วางก าลังทหารรัฐสภา เป็นเงื่อนง าทางการทหาร 25 
15 สยามรัฐ ออนไลน์ 'หมอเลี้ยบ' จี้ 246 ส.ส.เข้าชื่อเปิดสภาวิสามัญหาทางออกวิกฤติ 26 
16 กรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน์ 
"หมอเลี้ยบ" จี ้ส.ส.ร่วมทางออกวิกฤตม็อบ-ควรถาม "รัฐบาล" อายุใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

27 

17 มติชน ออนไลน์ ‘ชินวรณ์’ พร้อมขอมติพรรค หากฝ่ายค้านขอให้หนุนเปิดวิสามัญ 28 
18 กรุงเทพธุรกิจ 

ออนไลน์ 
"ชินวรณ์" พร้อมขอมติ "ปชป." หากฝ่ายค้านท าเรื่องขอชื่อร่วมเปิด สภาฯ 
สมัยวิสามัญ 

29 
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รู้
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ภูมิธรรม" แนะ เปิดสภาสมัยวสิามัญ ใช้อ านาจนิติบัญญัติยุติประกาศใช้

สถานการณ์ฉุนเฉินฯ 
30 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ "ภูมิธรรม"จี้พรรคร่วมรัฐบาลจับมือฝ่ายค้านเปิดสภาฯ สมัยวสิามัญ 
แก้ปัญหาวิกฤติใหญ่ 

31 

21 INN ออนไลน์ “ภูมิธรรม” จีส้ภาเร่งท าหน้าที่ก่อนจะสายเกินไป 33 
22 INN ออนไลน์ นักวิชาการแนะสภาเร่งเดินหนา้ข้อเรียกร้องม็อบ 34 
23 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท"แนะทุกฝ่ายถอยคนละก้าว ตั้งโต๊ะพูดคุยปัญหาร่วมกนั เตือน

รัฐบาลใช้หลักรัฐศาสตร์กับม็อบ 
35 

24 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" แนะ รฐับาลใชห้ลักรัฐศาสตร์ ตั้งโต๊ะพูดคุยกับม็อบ 36 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฟันอย่างเป็นทางการ! ปปช. ชี้มูล ผู้บริหาร-เอกชน เอ่ียวจัดซื้อแคร์เซ็ตล าพูนแพง

เกินจริง 
37 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ถอดรหัส ‘ม.34’ ปมร้อนพรรคการเมืองผวา 39 
2 ไทยรัฐออนไลน์ เร่งเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า 4.7 ล้าน 43 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ โมเดล "ประตูบานแรก" 45 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ เบื่อม็อบ 48 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ต้องแก้รัฐธรรมนูญ 49 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกนี้ยืดเยื้อ ม็อบทะลุเพดาน 50 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘ทุกฝ่าย’ ต้องหาทางออกในวิกฤติร่วมกัน 51 
8 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ระหว่างในสภากับนอกสภา 53 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  
พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมกิจกรรม "กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ" กับคณะนักศึกษาหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.รุ่นที่ 11) ในการศึกษาดูงาน "แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
ครั้งที่ 1" ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มกจิกรรม "กฬีา กฬีา เปน็ยาวเิศษ" กบัคณะนกัศกึษา (พตส.รุน่ที ่11) 

ในการศกึษาดงูาน "แนวคดิในการสร้างชมุชนเขม้แขง็ ครัง้ที ่1" 
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษา
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดสุโขทัย โดยมี พ.ท. สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุโขทัย 
ผู้ บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัดสุ โขทัย  ให้การต้อนรับ  
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุโขทัย 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสโุขทยั 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "การบริหารจัดการหมู่บ้านสู่ชุมชนเข้มแข็ง" กับคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง (พตส.รุ่นที่ 11) ในการศึกษาดูงาน "แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 1"  โดยมี  
นายอุดร สายรัตน์ ผู้ ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และให้การต้อนรับ ณ ต าบลหนองตาด  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มกจิกรรมกบัคณะนกัศกึษา (พตส.11) 

รบัฟงัการบรรยายหวัขอ้ "การบรหิารจดัการหมูบ่า้นสูช่มุชนเขม้แขง็" 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) กับคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 
(พตส.รุ่นที่ 11) ในการศึกษาดูงาน "แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 1"  ณ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
บ าเพญ็สาธารณประโยชน ์(CSR) 

รว่มกบัคณะนกัศกึษา (พตส.11) โรงเรยีนบา้นมว่งโนนสงู 
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ พร้อมพนักงานและ
ลูกจ้างของส านักประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมการจัดท าประเด็นแนวค าถาม-แนวค าตอบ เพ่ือบริการตอบข้อซักถามให้แก่
ประชาชนทางโทรศัพท์  สายด่วน เลือกตั้ ง  1444 โดยจัดรายงานสรุปผลการให้บริการประจ าสัปดาห์   
ณ ศูนย์ปฏิบัติการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ชั้น 2 ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุการจดัท าประเดน็แนวค าถาม-แนวค าตอบ สายดว่นเลอืกตัง้ 1444 
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ข่าวอ้างอิง 
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 16 ตุลาคม 2020 - 09:37 

 “ศักดิ์สยาม” รับวางตัวผู้สมัครนายกฯ อบจ.แล้ว 

"ศักดิ์สยาม" รับวางตัวผู้สมัครนายกฯอบจ. ไว้แล้วหลายจังหวัด มั่นใจคนที่พรรคส่งจะคว้าชัยชนะ 

 

 
 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนั้น ทางพรรคภูมิใจไทยจะมอบหมายให้แต่ละพ้ืนที่เป็นผู้ประเมิน ซึ่งในส่วนของ
ตัวผู้สมัครนั้นได้มีการดูเอาไว้บ้างแล้ว เบื้องต้นจะมี จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ อ่างทอง ปทุมธานี บึงกาฬ อ านาจเจริญ 
นครพนม รวมถึงจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ 

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าผู้สมัครทุกคนที่พรรคส่งไปจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แม้ว่าพรรคจะห่างการ
เลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า 7 ปีแล้วก็ตาม 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_797508/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_797508/
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พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.54 น. 

"อนุทิน" อ้อนชาวอ านาจเจริญขอคะแนนเลือกตั้งรอบหน้า 
“อนุทิน” อ้อนชาวอ านาจเจริญขอคะแนนเลือกตั้งรอบหน้า เลือก ภท. ยกจังหวัด พร้อมยกระดับอ านาจเจริญให้อยู่
ดีกินดี ยันไม่ขายฝัน 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่หอประชุม จ.อ านาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข 
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดการประชุมพรรคภูมิใจไทยสัญจร ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรัฐมนตรี ส.ส. 
ผู้บริหารพรรคภูมิใจไทย และประชาชนตัวแทนชาว จ.อ านาจเจริญ เข้าร่วม  

ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคของชาวอ านาจเจริญ วันนี้น ารัฐมนตรีและ ส.ส.ทั้ง 
61 คนของพรรคเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนเลือกเป็นผู้แทนปฏิบัติหน้าที่ในสภา เราพูดไม่เก่ง แต่ท างานรับรองเจ๋งไม่แพ้ใคร เกือบอีกนิดเดียวพรรคภูมิใจ
ไทยก็จะมี ส.ส.อ านาจเจริญ แพ้ไป 2-3 พันคะแนน เราไม่ขี้งอน แต่เป็นพรรคจอมตื้อ ครั้งหน้าขอให้คะแนนเพ่ิมมาอีก 2 
หมื่นคะแนน 

“วันนี้ผมมาอ้อนชาวอ านาจเจริญ และมาตื้อ ครั้งที่แล้วเลือกผู้สมัคร ส.ส.อ านาจเจริญ 4 หมื่นคะแนน ถือว่าไม่
น้อย เพราะทุกคะแนนคือเสียงสวรรค์ที่พรรคภูมิใจไทยต้องตอบแทน วันที่พรรคภูมิใจไทยได้เข้าร่วมรัฐบาล มีกระทรวง
ใหญ่ 3 กระทรวงดูแล ตลอดจน รมช.อีก 4 กระทรวง โดยเรื่องที่กระทรวงคมนาคมจะท าให้พ่ีน้องอ านาจเจริญ และ
จังหวัดใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายนอกจากการสัญจรที่สะดวกปลอดภัยก็ยังมีเรื่องการท างานต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ 
การจ้างแรงงานในจังหวัด กาใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร นี่คือสิ่งที่พยายามจัดสรรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพัฒนาโรงพยาบาล จ.อ านาจเจริญ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีเตียงสามารถรับ
ผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมถึงไม่เกินกลางปีหน้าจะได้อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 100 ห้อง นอกจากนี้จะมีศูนย์ฟอกไตที่มีเครื่อง
ฟอกไต 32 เครื่อง โดยไม่จ าเป็นต้องข้ามไปที่ จ.อุบลราชธานี แล้ว โครงการเหล่านี้อยู่ในงบประมาณแล้ว ไม่ได้ขายฝัน 
ถ้าไม่เกิดขึ้น ผมก็จะไม่พูด การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมาตื้อชาวอ านาจเจริญอีกครั้ง ถึงแม้พ่ีน้องอ านาจเจริญยังใจแข็ง แต่
เชื่อว่าวันหนึ่งจะใจอ่อนเลือกพรรคภูมิใจไทยยกจังหวัด ยืนยันว่าเราเป็นรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศไทย ท างานหามรุ่งหามค่ า ไม่ได้ท าเพ่ือคะแนนเสียง แต่ท าเพ่ือคนไทยทุกคน” นายอนุทิน กล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801243  

https://www.dailynews.co.th/politics/801243
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16 ต.ค. 2563 

"อนุทิน"ขอชาวอ านาจเจริญเลือก ภท. ยกจังหวัดเลือกตั้งรอบหน้า 

 

 
 

"อนุทิน ชาญวีรกูล" อ้อนขอคะแนนชาวอ านาจเจริญเลือกภูมิใจไทยยกจังหวัดเลือกตั้งรอบหน้า ลั่นพร้อมยกระดับ

ประชาชนให้อยู่ดีกินดี ไม่ขายฝัน . 

16 ตุลาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เปิดโครงการจัดประชุม
พรรคภูมิใจไทยสัญจร ประจ าปี 2563 ที่ จ.อ านาจเจริญ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมี รัฐมนตรี ส.ส. และสมาชิก
พรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

โดย นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อมเป็นพรรคของชาวอ านาจเจริญทุกคน ซึ่งการพา ส.ส.ภูมิใจไทย 
ทั้ง 61 คนมาอยู่ในชายคาบ้านของชาวอ านาจเจริญ ขอนอน และสัมผัส 1 คืนให้ชื่นใจ นี่คือวิธีการท างานของพรรค
ภูมิใจไทย ที่ได้รับความไว้วางใจเลือกมาเป็นผู้แทนของประชาชน 

"เราไม่พูดมาก ท าแต่งาน พูดไม่ค่อยเก่ง แต่รับรอง ท างานเจ๋งไม่แพ้ใคร แต่ชาวอ านาจเจริญยังรักพรรคภูมิใจ
ไทยไม่เพียงพอ เพราะเหลืออีกเพียงนิดเดียว ก็จะมี ส.ส. 2 คนในอ านาจเจริญ แต่ภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคขี้งอน เพราะเป็น
พรรคจอมตื้อ เลือกตั้งรอบหน้า ขอคะแนนเกินสัก 20,000 คะแนน วันนี้ผมและทีมงานกลับมาอ้อนชาวอ านาจเจริญ" 
นายอนุทิน กล่าว 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยได้ 40,000 กว่าคะแนน ถือว่าไม่น้อย แต่ก็ยังขาดไปนิด
หน่อย จึงต้องกลับมาตอบแทน วันที่พรรคได้เข้าร่วมรัฐบาล มี 3 กระทรวงใหญ่ดูแล ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนรัฐมนตรีช่วยอีก 4 กระทรวง 
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นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เรื่องที่กระทรวงคมนาคมจะท าให้ชาวอ านาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบาย 
นอกจากการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย ก็ยังมีเรื่องการท างานต่างๆร่วมกัน การจ้างแรงงานในจ.อ านาจเจรญิ ใชว้ัสด ุ
เครื่องมือ เครื่องจักร กินอาหารของจ.อ านาจเจริญ คือสิ่งที่พยายามจัดสรรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพัฒนาโรงพยาบาลจ.อ านาจเจริญ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีเตียงเพ่ิม
มากขึ้น รับผู้ป่วยได้มากขึ้น ไม่เกินกลางปีหน้า จะได้อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 100 ห้อง อีกท้ัง จ.อ านาจเจริญจะมีศูนย์
ฟอกไต ที่มีเครื่องฟอกไต 32 เครื่อง โดยไม่จ าเป็นต้องข้ามไปจ.อุบลราชธานี 

"ผมย้ าว่าโครงการเหล่านี้ อยู่ในงบประมาณแล้ว ไม่ได้ขายฝัน ถ้าไม่เกิดข้ึน ก็จะไม่พูด แลผมขอย้ าอีกว่า การ
เลือกตั้งครั้งต่อไป จะมาตื้อชาวอ านาจเจริญอีกครั้ง ถึงแม้พ่ีน้องอ านาจเจริญยังใจแข็ง แต่เชื่อว่าวันหนึ่งจะใจอ่อนเลือก
พรรคภูมิใจไทยยกจังหวัด ยืนยันว่าเราเป็นรัฐบาล มีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เราท างานหามรุ่ง
หามค่ า ไม่ได้ท าเพ่ือคะแนนเสียง แต่ท าเพ่ือคนไทยทุกคน" หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุ 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationtv.tv/main/content/378801002?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378801002?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378801002?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 16 ตลุาคม 2563 - 10:15 น. 

กมธ.แก ้รธน.ขอขยายเวลาออกไป 15 วัน เหตุถูกให้งดประชุม 2 วัน 

 

 
 
กมธ.แก้รธน.ขอขยายเวลาออกไป 15 วัน เหตุถูกให้งดประชุม 2 วัน อ้างเผื่อไว้เฉยๆ แต่เสร็จตามก าหนดเดิมแน่ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักการ เปิดเผยว่า นาย
วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ.ฯ เตรียมท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ เพ่ือขอขยายเวลาการท างานของ กมธ.ฯออกไปอีก 15 วัน จากที่การท างานจะครบก าหนดในวันที่ 23 
ต.ค. และทางกมธ.ฯต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ 22 ต.ค.ก่อนส่งรายงานเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา  

ทั้งนี้เหตุที่ต้องขอขยายเวลาออกไป 15 วัน เนื่องจากกมธ.ต้องงดการประชุม ไป 2 วันคือวันที่ 15-16 ตุลาคม 
ตามท่ีฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือ จึงต้องขอขยายเวลาเผื่อไว้ แต่เชื่อว่าทาง กมธ.ฯจะพิจารณาเสร็จทันตามก าหนด
เดิม 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2397269 

 

  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2397269
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A.jpg
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วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 

มธ.แก้ รธน.ขอขยายเวลาออกไป 15 วัน เหตุถูกให้งดประชุม 2 วัน 

 

 
 
กมธ.แก้รธน.ขอขยายเวลาออกไป 15 วัน เหตุถูกให้งดประชุม 2 วัน อ้างเผื่อไว้เฉยๆ แต่เสร็จตามก าหนดเดิมแน่ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักการ เปิดเผยว่า นาย
วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ.ฯ เตรียมท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ เพ่ือขอขยายเวลาการท างานของ กมธ.ฯออกไปอีก 15 วัน จากที่การท างานจะครบก าหนดในวันที่ 23 
ต.ค. และทางกมธ.ฯต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ 22 ต.ค.ก่อนส่งรายงานเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา  

ทั้งนี้เหตุที่ต้องขอขยายเวลาออกไป 15 วัน เนื่องจากกมธ.ต้องงดการประชุม ไป 2 วันคือวันที่ 15-16 ตุลาคม 
ตามท่ีฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือ จึงต้องขอขยายเวลาเผื่อไว้ แต่เชื่อว่าทาง กมธ.ฯจะพิจารณาเสร็จทันตามก าหนด
เดิม 
 

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_358563 
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16 ตุลาคม 2020 - 10:14  

“จุรินทร์” ทุกฝ่ายต้องคุยกันเปิดสภาสมัยวิสามัญ 

"จุรินทร์" รับทุกพรรค ทุกฝ่ายต้องคุยกันเปิดสภาสมัยวิสามัญ ย้ าจุดยืน ปชป. แก้รัฐธรรมนูญ ม.256 ชี้ไม่จ าเป็นต้อง

ประชามติก่อน แต่ต้องท าหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

 

 
 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้ ว่า พิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีเพียง
วาระเดียวตามที่ประกาศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน 3 วัน ส่วนข้อเรียกร้องของพรรคร่วมฝ่าย
ค้านมายังพรรคประชาธิปัตย์เพ่ือขอเสียงสนับสนุนในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญหารือทางออกการชุมนุม ว่า เป็น
เรื่องที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องไปดูจะอาศัยพรรคใดพรรคหนึ่งเสียงคงไม่เพียงพอ แต่ข้อเท็จจริงสภาก็จะเปิด
สมัยประชุมสามัญในอีก 2 สัปดาห์อยู่แล้ว ส่วนจุดยืนของประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องเปิดวิสามัญ แต่เรื่อง
แก้รัฐธรรมนูญเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพิจารณาเมื่อเปิดประชุมสามัญในเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้ว ซึ่งจุดยืนของพรรค
ประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าเราสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ส่วนความเห็นที่จะต้อง
ไปท าประชามติก่อนหรือไม่นั้น นายจุรินทร์ ระบุว่าชัดเจนตามรัฐธรรมนูญว่าหากต้องแก้มาตรา 256 ไม่ได้บังคับว่า
จะต้องไปท าประชามติ แต่บังคับว่าหลังผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วจะต้องท าประชามติ จึงเห็นว่าไม่จ า เป็นที่
จะต้องท าประชามติก่อน 

ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเรียกร้องให้เปิดประชุมวิสามัญเนื่องจากการชุมนุม นั้น มีกฎหมายชัดเจน
อยู่แล้ว เมื่อถามย้ าว่ากลไกสภาไม่สามารถท าได้หรือ นายจุรินทร์ ระบุว่ากลไกสภาก็เป็นทางออกหนึ่ง รัฐสภาควรเป็น
เวทีหาทางออกให้กับประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส าคัญ อย่างน้อย 3 ฝ่าย ที่ควรจะมี
ความเห็นร่วมกันทั้ง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้านและวุฒิสมาชิก 

นายจุรินทร์ ยังกล่าวว่า ยังไม่เคยได้ยินกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติในขณะนี้ เท่าที่เคยมีมาในโลก
รัฐบาลแห่งชาติจะมีในสถานการณ์สงคราม ในสภาวะไม่ปกติ หรือในสภาวะปกติท่ีบ้านเมืองไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
แต่ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่ง
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ขณะนี้ระบบรัฐสภายังสามารถเดินหน้าไปได้ ยังไม่ได้ถึงทางตัน หรือไม่มีทางไปแต่อย่างใด เวลานี้ยังไม่เห็นว่าจะเข้า
เงื่อนไขที่โลกเคยท ามา เพราะระบบยังเดินไปได้ สภาก็จะเปิดในเดือนหน้า กลไกยังเดินไปได้ เพราะยังมีรัฐบาล ยังมีฝ่าย
ค้านและยังมีวุฒิสมาชิก 

ส่วนลักษณะการชุมนุมมีความคล้ายฮ่องกงโมเดลหรือไม่นั้นไม่ขอตอบ แต่เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันคลี่คลาย
สถานการณ์ ปัญหาของประเทศทุกอย่างจะเดินไปได้ เพราะนอกจากเราประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ยังมีปัญหา
การเมืองซ้ าขึ้นไปอีก ซึ่งเราประสบความส าเร็จในการแก้ไขโควิด-19 นอกจากมาตรการที่ถูกต้องของรัฐบาลแล้วความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายก็มีส่วนส าคัญ ดังนั้นในสถานการณ์การเมือง หากเราใช้โควิดโมเดลร่วมกันทุกฝ่าย เชื่อว่าจะผ่าน
สถานการณ์ท่ีทุกคนไม่อยากเห็น เมื่อถามย้ าว่าโควิดโมเดลจะสู้ฮ่องกงโมเดลได้หรือไม่ นายจุรินทร์ระบุว่าโควิดโมเดลได้
พิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก 

 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.INNNEWS.CO.TH/POLITICS/NEWS_797531/ 
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16 ตุลาคม 2563 

'จุรินทร์' แนะ 'โควิดโมเดล' แก้ม็อบ ดีกว่า 'ฮ่องกงโมเดล' 'หูอื้อ'ไม่ได้ยิน 'รัฐบาล
แห่งชาติ' 

 

 

  
'จุรินทร์ ' เมินข้อเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญ ถกม็อบ ชี้ เหลือแค่ 2 สัปดาห์จะเปิดสมัยประชุม

แล้ว 

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษในวันเดียวกันนี้(16 ต.ค.) ว่า เป็น
การพิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีเพียงวาระเดียวตามที่ประกาศจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีภายใน 3 วัน 

นายจุรินทร์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเรียกร้องขอมาเสียงมายังพรรคประชาธิปัตย์เพ่ือให้สามารถเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญเพ่ือแก้วิกฤตประเทศว่า การจะเปิดได้จะต้องมี ส.ส.ร่วมกับ ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเสียงสองสภาถึงจะ
สามารถเปิดได้ จึงเป็นเรื่องที่พรรคการมืองแต่ละพรรคต้องไปดูกันว่าเป็นอย่างไร จะอาศัยพรรคใดพรรคหนึ่งเสียงไม่
น่าจะพอ แต่ข้อเท็จจริงคือ อีก 2 สัปดาห์ ก็จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่ 1 พ.ย.อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการประชุมสภาสมัยวิสามัญ แต่คิดว่าเรื่องแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาเมื่อมีการเปิดประชุมสภาในเดือน พ.ย. จุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าเราสนับสนุนให้
มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือความเป็นประชาธิปไตยยิ่ งขึ้น และขณะนี้ ได้ส่งผู้แทนของพรรคเข้าไปร่วมเป็น
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักการ ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ ส่วนความเห็นว่าจะต้อง
ไปท าประชามติก่อนหรือไม่นั้น มีความเห็นชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าถ้าจะแก้ไขมาตรา 256 ก็ไม่ได้บังคับว่า
ต้องเอาไปท าประชามติก่อน แต่บังคับว่าหลังผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วจะต้องไปท าประชามติเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจน เราเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องไปท าประชามติก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ฝ่ายค้านต้องการให้เปิดสมัยวิสามัญ เพ่ือหารือถึงการชุมนุม นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่
ฝ่ายความมั่นคงจะต้องด าเนินการ ซึ่งมีกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อถามว่า กลไกสภาจะไม่สามารถท า



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

อะไรได้เลยใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า กลไกสภาต้องเป็นทางออกหนึ่ง รัฐสภาควรจะเป็นเวทีในการที่จะหาทางออก
ให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนคิดว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญเงื่อนไขหนึ่งที่สามารถช่วย
หาทางออกให้กับประเทศได้ อย่างน้อย 3 ฝ่ายที่ควรจะมีความเห็นร่วมกัน ได้แก่ ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ถ้า
สามารถเห็นไปในทางเดียวกันได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้ ส่วนเรื่องการเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะไปพิจารณา แต่ล าพังพรรคใดพรรคหนึ่งคงไม่สามารถไปก าหนดได้ แต่สภาจะเปิด
อีกครึ่งเดือนอยู่แล้ว 

เมื่อถามว่า วันนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ยินค าว่ารัฐบาลแห่งชาติหรือยัง นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยังไม่ได้
ยินเลย ความจริงเคยให้ความเห็นไปแล้วว่ารัฐบาลแห่งชาตินั้นเท่าที่มีมาในโลกก็คงเป็นในสถานการณ์สงคราม ในภาวะ
ไม่ปกติ หรือระบบการเมืองปกติมันเดินหน้าไปไม่ได้ มันไม่มีทางไป แต่ปัจ จุบันประเทศเราปกครองโดยระบบ
ประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งขณะนี้ระบบรัฐสภายังเดินหน้าไปได้ ยัง
ไม่ได้ถึงทางตันหรือยังไม่มีทางไปแต่อย่างใด 

เมื่อถามว่า คิดว่าสถานการณ์ยังไม่ได้สุกงอมอะไรขนาดนั้นใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ณ เวลานี้ยังไม่เห็น
ว่ามันจะไปเข้าเงื่อนไขอะไรที่โลกเขาเคยท ากันมา เพราะระบบมันยังเดินไปได้ ขณะนี้ยังเดินไปได้ สภาก็ยังจะเปิดได้ใน
เดือน พ.ย. กลไกก็ยังเดินไปได้ เรายังมีรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว. กลไกทั้งหมดยังเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบรัฐสภา 

เมื่อถามว่า เป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมหรือไม่ ที่เริ่มมีการใช้ลักษณะฮ่องกงโมเดลจนอาจท าให้การท างาน
ของรัฐบาลสะดุด นายจุรินทร์ กล่าวว่า ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันใช้โควิดโมเดลเข้ามาเป็นแนวทางในการคลี่คลาย
สถานการณ์ คลี่ปัญหาของประเทศ ทุกฝ่ายก็จะไปได้ เพราะขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาโควิด ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งทุกประเทศในโลกก็ประสบ แล้วเรายังมาประสบกับปัญหาการเมืองซ้ าอีก เรื่องโควิดเรา
ประสบความส าเร็จเป็นตัวอย่างประเทศหนึ่งของโลกเพราะนอกจากมาตรการที่ถูกต้องของรัฐบาลแล้ว ความร่วมมือร่วม
ใจของทุกฝ่ายก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้เราผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ ฉะนั้น สถานการณ์การเมืองถ้าเราใช้โควิดโมเดลร่วมกันกับ
ทุกฝ่าย ตนคิดว่าจะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นสถานการณ์ท่ีทุกคนไม่อยากเห็นไปได้ 

เมื่อถามว่า โควิดโมเดลน่าจะสู้ฮ่องกงโมเดล น่าจะดีกว่าใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า โควิดโมเดลเป็น
แนวทางท่ีพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902854 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902854
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วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.35 น. 

ยี้‘รัฐบาลแห่งชาติ’! อนุทินยันไม่ใช่ประชาธิปไตย ลั่นทุกคนคือทางออก
ประเทศ 

 

 
 “อนุทิน” ร่วมถก ครม.นัดพิเศษ แก้ปัญหาม็อบการเมือง ลั่นทุกคนคือทางออก ต้องคุยกันด้วยเหตุผล ยัน 

“รัฐบาลแห่งชาติ” ไม่ใช่ประชาธิปไตย มีไม่ได้ พร้อมย้ าจุดยืน “ภูมิใจไทย” ปกป้องสถาบัน 
16 ตุลาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมที่หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลควรมีความจริงใจในการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจาก
ประชาชนที่เห็นต่าง ว่า การประชุม ครม.นัดพิเศษ วันนี้ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมทางการเมื อง ซึ่ง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมรองนายกฯ เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล หรือผู้บริหารพรรคร่วมรัฐบาล คงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน 

ส่วนแนวทางของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องท าทุกอย่างเพ่ือความสงบเรียบร้อย และพรรคภูมิใจไทยก็มีแนวทางชัดเจน
ในเรื่องของการปกป้องสถาบัน ตั้งขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ชัดเจนว่าเพ่ือปกป้องเทิดทูนสถาบัน 

เมื่อถามว่าตอนนี้ยังมองว่ารัฐสภายังเป็นทางออกของประเทศได้อยู่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกๆคนคือ
ทางออกของประเทศ ช่วยกันถอยคนละก้าว ลดอารมณ์ และหันหน้ามาพูดคุยกัน ด้วยเหตุด้วยผลก็น่าจะมีทางออกได้ 
อย่าคุยกันด้วยอารมณ์ต้องรอให้จังหวะดีๆก่อน 

เมื่อถามต่อว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี
รัฐบาลแห่งชาติ ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลแห่งชาติมีไม่ได้ ส่วนข่าวลือที่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ ได้มีการเรียก หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลไปพูดคุยนั้น ก็ไม่ได้เรียกตน 

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ส าหรับกรณีข้อเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญว่า ตอนนี้สมาชิกพรรคภูมิใจไทย
ยังลงพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ ในฐานะหัวหน้าพรรคก็คงมีการหารือกัน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/525399 
 

https://www.naewna.com/politic/525399
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วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 - 10:13 น. 

อนุทิน ยันไม่มีรัฐบาลแห่งชาติ เพราะไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย ย้ า ‘ภูมิใจไทย’ ปกป้อง
สถาบัน 

 

 
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านอยากให้เปิดสมัยประชุมรัฐสภา
วิสามัญ ว่า ตอนนี้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยยังอยู่อ านาจเจริญ แต่ก าลังรีบกลับมา เพ่ือเตรียมความพร้อมและรอหารือกัน 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการแก้ไขปัญหาในการชุมนุมในเวลานี้ อยากให้รัฐบาลมีความจริงใจ เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า มีการเรียกรองนายกรัฐมนตรีว่าการ ซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล 
หรือผู้บริหารพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือกัน แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลย 

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า แนวทางของพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย ที่มี ส .ส.อยู่เป็นจ านวนมาก อยากจะมี
ข้อเสนออะไรให้แก่นายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาการชุมนุมบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างท าเพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองแต่พรรคภูมิใจไทยมีภาพที่ชัดเจนที่ปกป้องสถาบัน ในการก่อตั้งพรรคมีเจตนารมณ์และความ
มุ่งม่ันที่จะเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สภาเป็นทางออกของประเทศได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนเป็นทางออกของประเทศ 
ช่วยกันถอยคนละก้าว ลดอารมณ์และมาคุยกันด้วยเหตุและผลก็สามารถมีทางออกได้ ถามต่อถึงข่าวลือเรื่องการจัดตั้ง
รัฐบาลแห่งชาติ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี รัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ที่มีการเรียก
หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมาหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องชุมนุมจริงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้เรียกตน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2397262 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2397262
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
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16 ตุลาคม 2563 

'อนุทิน' ปัด 'บิ๊กป้อม' เรียกถก 'ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ' ยัน เจตนารมย์ 'ภูมิใจไทย' 

เทิดทูน 'สถาบัน' 

  
 
 
 

 
เมื่อเวลา09.30น.วันที่16 ต.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข

ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกากรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องการให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือหารือถึง
การชุมนุมของคณะราษฎร2563 ว่า สมาชิกพรรคภูมิใจไทยยังอยู่จังหวัดอ านาจเจริญอยู่เลย แล้วในฐานะหัวหน้าพรรคก็
คงต้องหารือกันก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลควรมีความจริงใจในการแก้ปัญหาชุมนุมโดยเปิดเวทีรับฟังความเห็นต่าง
ของประชาชนด้วยความจริงใจ นายอนุทิน กล่าวว่า ในการประชุมครม.วันนี้ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ที่เป็น
หัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วย คงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน 

เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องท าเพ่ือ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พรรคภูมิใจไทยมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นพรรคที่ปกป้องสถาบันตั้งขึ้นมาด้วย
เจตนารมย์ และความมุ่งมั่นที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เมื่อถามว่ารัฐสภาจะสามารถเป็นทางออกของประเทศได้หรือไม่ รองนายกฯกล่าวว่า ทุกๆคนเป็นทางออก ให้
ช่วยกัน ถอยคนละก้าว ลดอารมณ์ และมาคุยกันด้วยเหตุผลก็น่าจะมีทางออกได้เวลาคุยกันตอนอารมณ์ก าลังแรงก็คุย
กันไม่รู้เรื่องต้องรอให้จังหวะดีดีก่อน 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวตั้งรัฐบาลแห่ง ชาติ เพ่ือมาแก้ปัญหา นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่มีหรอก รัฐบาลแห่งชาติ
ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย และจะตั้งต้องมีเหตุ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งรัฐบาลแห่งชาติมีไม่ได้ เมื่อถึงกระแส
ข่าวพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลไปคุยเรื่องรัฐบาลแห่งชาตินาย
อนุทิน กล่าวว่า “ไม่ได้เรียกผม” 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902857 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902857
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16 ตุลาคม 2020 - 09:35 

สธ.เตรียมหารือลดเวลากักตัวโควิด 

"อนุทิน" ย้ าภูมิใจไทยพร้อมศึกสู้เลือกตั้งทุกระดับ ยันไม่มีฮ้ัวพลังประชารัฐ รอเคาะจะส่งในนามกลุ่มหรือนามพรรค ชูน

โนบายปากท้อง ประชาชนต้องมีชีวิตที่ดีข้ึน รับเตรียมหารือลดระยะเวลากักตัวน้อยกว่า 14 วัน 

 

 
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ว่ายังอยู่ระหว่างการหารือถึงการลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วันเป็น 10 วัน โดย
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมชุดตรวจหาภูมิต้านทาน ที่ไม่ต้องใช้วิธีการเจาะเลือดหรือ ท า swab ที่ทางการแพทย์ยืนยัน
ว่ามีความแม่นย าสูงและใช้ระยะเวลาแสดงเชื้อเพียง 3-5 วัน ที่อาจลดระยะเวลาการกักตัวที่น้อยกว่า 10 วัน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการทดลอง กับผู้ที่อยู่ในสถานกักกันตัว เพ่ือให้เกิดความแม่นย า และจะน าเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ต่อไป 

นอกจากนี้นายอนุทิน ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ย้ าถึงความพร้อมการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และใน
ระดับชาติพร้อมหวังทุกคะแนนเสียงที่มีการส่งผู้สมัครทุกจังหวัด ส่วนจะส่งผู้สมัครกี่จังหวัดนั้น ต้องดูศักยภาพของแต่ละ
คน และจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง โดยยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะส่งผู้สมัครในระดับท้องถิ่น แต่จะต้องมีการหารือ
กันอีกครั้งว่าจะส่งในนามพรรคหรือในนามกลุ่ม 
  ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ย้ าว่ายังไม่ได้มีการหารือกับพรรคพลังประชารัฐเพ่ือแบ่งพ้ืนที่และไม่มีฮ้ัวกันอย่าง
แน่นอน ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องมีการพูดคุย เพราะเป็นการแข่งขันทางการเมือง ที่ต้องแข่งขันทางด้วยความยุติธรรม เพ่ือรับ
ใช้ประชาชน ส่วนเรื่องการท างานกับพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นคนละเรื่องกัน 
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ย้ าว่าพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเพ่ือปากท้องประชาชนเป็นหลัก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
เพราะท่ีผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ท าผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_797500/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_797500/
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16 ตุลาคม 2563 07:59 น 

'ไพศาล' ปลอบ สส. วางก าลังทหารรัฐสภา เป็นเงื่อนง าทางการทหาร ยันไม่มีรัฐประหาร 
  

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal 
Puchmongkol ระบุว่า... 
ฝ่ายค้าน-ม้อบ 
โหมเรียกร้องให้เลิกประกาศฉุกเฉินร้ายแรง!! 
การน าทหารแค3่กองร้อยจาก พล.9 พล.ร.1และพล.ร.11ไปวางที่สภา 
เป็นการเผยเงื่อนง าความละเอียดอ่อนทางการทหาร!!! 
ท่าน สส.ไม่ต้องตกใจ ไม่มีรัฐประหารครับ! 
สบายใจได้!!! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189918 
  

https://siamrath.co.th/n/189918
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201016/09da915793378a37ea4bc72b8080752bcc9c3d3b0f3a8bf0d3407b9aeb831233.jpg?itok=SK4x6gdn
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วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.17 น. 

 ‘ไพศาล’ฟันฉับไม่มี ‘รัฐประหาร’ ปลอบท่าน ส.ส.สบายใจได้ 

 

     
 
‘ไพศาล’ฟันฉับไม่มี ‘รัฐประหาร’ ปลอบท่าน ส.ส.สบายใจได้ 

16 ตุลาคม 2563 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี  (พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้... 

“ฝ่ายค้าน-ม้อบ 
โหมเรียกร้องให้เลิกประกาศฉุกเฉินร้ายแรง!! 
การน าทหารแค3่กองร้อยจาก พล.ร.9 พล.ร.1และพล.ร.11ไปวางที่สภา 
เป็นการเผยเงื่อนง าความละเอียดอ่อนทางการทหาร!!! 
ท่าน สส.ไม่ต้องตกใจ  ไม่มีรัฐประหารครับ! 
สบายใจได้!!!” 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/525380 
 
  

https://www.naewna.com/politic/525380
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วันท่ี 16 ต.ค. 2563 เวลา 08:19 น. 

ไม่มีรัฐประหาร!"ไพศาล" บอก วางก าลังทหารรัฐสภา เป็นเงื่อนง าทางการทหาร 

 

 
 

"ไพศาล พืชมงคล บอก สส. ไม่ต้องตกใจ วางก าลังทหารรัฐสภา เป็นเงื่อนง าความละเอียดอ่อนทางการทหาร ยัน
ไม่มีรัฐประหาร 

เมื่อวันที่ 16 ตค. นายไพศาล พืชมงคล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายคน โพสต์
เฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณี มีทหารวางก าลังในรัฐสภา ว่า "ฝ่ายค้าน-ม้อบโหมเรียกร้องให้เลิกประกาศฉุกเฉินร้ายแรง!!
การน าทหารแค่3กองร้อยจาก พล.9 พล.ร.1และพล.ร.11ไปวางที่สภาเป็นการเผยเงื่อนง าความละเอียดอ่อนทาง
การทหาร!!!ท่าน สส.ไม่ต้องตกใจ ไม่มีรัฐประหารครับ!สบายใจได้!!! " 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635611 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/635611
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15 ตุลาคม 2563 22:04 น.    

'หมอเลี้ยบ' จี้ 246 ส.ส.เข้าชื่อเปิดสภาวิสามัญหาทางออกวิกฤติ 
 

 
 

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี หรือ "หมอเลี้ยบ" อดีต รมช.สาธารณสุข โพสต์ขอ้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า... 
พ่ือเกียรติภูมิของฝ่ายนิติบัญญัติและจิตส านึกในหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 
ขอเรียกร้องให้ส.ส.กว่า 246 คนเข้าชื่อถึงประธานรัฐสภาเพ่ือเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันกับ
ประชาชนหาทางออกจากวิกฤตที่ก าลังหนักหน่วงขึ้นทุกที 
สส พรรคร่วมฝ่ายค้านมี 212 เสียง ต้องการอีก 35 เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย เพ่ือให้เกิน 246 
เสียงตามมาตรา 123 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 
#สสมไีว้ท าไม #พรกฉุกเฉิน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189872 
 
  

https://siamrath.co.th/n/189872
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201015/1193fbd1439b7a38a799642f073b99b4d756bce6d4415256146e1de08c6cc262.jpg?itok=Yv52FeFV
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16 ตุลาคม 2563 

"หมอเลี้ยบ" จี้ ส.ส.ร่วมทางออกวิกฤตม็อบ-ควรถาม "รัฐบาล" อายุใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 

    
       นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  แกนน ากลุ่มแคร์  ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ เพ่ือขยาย
ความต่อประเด็นที่เรียกร้องให้ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยร่วมสนับสนุนการขอเปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญอย่างเร่งด่วนที่โพสต์ไว้ในทวิตเตอร์ส่วนตัว ว่า เพ่ือเป็นทางออกและแก้ปัญหาการชุมนุมของ
กลุ่มเยาวชน ที่ปรากฎชัดเจนว่าจะมีการขยายตัว ทั้งในพ้ืนที่ต่างจังหวัด จังหวัดปริมณฑล ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกเหนือการ
ประกาศใช้พระราชก าหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่ 
กทม.  ทั้งนี้การขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเร่งด่วนนั้น จ าเป็นต้องอาศัยเสียงของส.ส.ในสภาฯ เข้าชื่อ 1 ใน 3 แต่
เสียงของส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่มี 212 เสียงไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องใช้เสียงของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล อีก 35 เสียง 
            “การชุมนุมที่เกิดขึ้น กับการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง จ าเป็นที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องร่วมหาทางออก 
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องมีความชัดเจน ขณะเดียวกันระยะเวลาใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ที่
ควรต้องถามฝ่ายบริหารให้ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด เพราะกฎหมายพิเศษดังกล่าวระบุไว้ว่าหากหมดความจ าเป็นต้อง
ยกเลิกโดยเร็ว และการควบคุมตัว 7 วันต้องหยุดลง บุคคลที่ถูกจับกุมต้องถูกปล่อยตัวโดยเร็ว” นพ.สุรพงษ์ กล่าว 

 นพ.สุรพงษ์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนรับ
หลักการ รัฐสภา ที่แจ้งยุติการประชุมวันที่ 15 - 16 ตุลาคม โดยระบุว่าเพราะความมั่นคงสั่งให้หยุดการประชุมที่
เกี่ยวกับการเมือง ตนมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติเพราะฝ่ายความมั่นคงสามารถสั่งการท างานของฝ่ายนิตบัญญัติได้ และเป็น
เรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น ทั้งนี้ในสภาฯของต่างประเทศให้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบฝ่ายความมั่นคง แต่ของ
ประเทศไทยท าไมฝ่ายนิติบัญญัติถึงยอมรับค าสั่งของฝ่ายความมั่นคง.  

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902838 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902838
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 10:40 น. 

 ‘ชินวรณ์’ พร้อมขอมติพรรค หากฝ่ายค้านขอให้หนุนเปิดวิสามัญ 

 

 
 
‘ชินวรณ์’ พร้อมขอมติพรรค หากฝ่ายค้านขอให้หนุนเปิดวิสามัญ ชี้ควรใช้เวที กมธ.สามัญประจ าสภา ถกปัญหาม๊
อบดีกว่า เพราะอีก 2 อาทิตย์ก็เปิดสมัยสามัญแล้ว 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้เปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ เพ่ือให้รัฐสภาเป็นเวทีแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง ว่า ตามหลักของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ?
ต้องมีส.ส.เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่จนถึงขณะนี้พรรคฝ่ายค้านไม่มีการท าหนังสือมายังรัฐสภา หรือมาถึงพรรค
ประชาธิปัตย์ หากจะขอให้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงชื่อให้พอต่อการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เบื้อ งต้นหากพรรค
ฝ่ายค้านท าหนังสือมาถึง ตนพร้อมจะน าเข้าที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เพ่ือให้พิจารณาและลงมติ และพร้อมจะ
น าเข้าหารือท่ีประชุมวิปรัฐบาลเช่นกัน 

“ผมเห็นด้วยที่จะให้เวทีรัฐสภาเป็นพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็น ทั้งการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามท่ีฝ่ายค้านตั้ง
ข้อสังเกตว่าออกโดยไม่ชอบ ซึ่งผมเชื่อว่าการใช้รัฐสภาให้เป็นประโยชน์เพ่ือคลี่คลายสถานการณ์นั้นภถูกต้อง แต่
ข้อเท็จจริงตอนนี้มี พระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ วันที่ 1 พฤศจิกายนแล้ว ดังนั้นเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ 
หากจะเปิดสมัยวิสามัญต้องท าเร่งด่วน เพราะมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ และหากท าได้อาจเป็นช่วงเวลาใกล้กับการเปิด
สมัยสามัญ” นายชินวรณ์ กล่าว 

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นระหว่างรอการเปิดประชุมสมัยสามัญ ตนคิดว่ามีวิธีทางอ่ืนๆ ที่สามารถท าได้เพ่ือ
คลี่คลายสถานการณ์ เช่น การใช้เวทีของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาฯ  ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหารือ 
ขณะเดียวกันส.ส. สามารถติดตามสถานการณ์เสนอความเห็นไปยังรัฐบาลให้ใช้วิธีแก้ปัญหาให้เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย และสันติวิธี คือการเปิดกว้างให้พูดคุยร่วมกัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2397337 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2397337
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg
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16 ตุลาคม 2563 

"ชินวรณ์" พร้อมขอมติ "ปชป." หากฝ่ายค้านท าเรื่องขอชื่อร่วมเปิด สภาฯ 
สมัยวิสามัญ 

 

 

 

 
  
หลังพรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้สภาฯ เปิดสมัยวิสามัญเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตม็อบ ล่าสุดมีการตอบรับจากส.ส.พรรคร่วม

รัฐบาล ต่อการขอเสียงสนับสนุนเพื่อเปิดประชุม 

            นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล)ให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นที่ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอให้รัฐสภาสมัยวิสามัญ 
เพ่ือให้รัฐสภาเป็นเวทีแก้ปัญหาของการชุมนุมทางการเมือง ว่า ตามหลักการของการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญต้อง
มีส.ส.เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่จนถึงขณะนี้พรรคฝ่ายค้านไม่มีการท าหนังสือมายังรัฐสภา หรือมาถึงพรรค
ประชาธิปัตย์ หากจะขอให้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงชื่อให้พอต่อการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เบื้องต้นหากพรรค
ฝ่ายค้านท าหนังสือมาถึงตนพร้อมจะน าเข้าที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เพ่ือให้พิจารณาและลงมติ ขณะเดียวกัน
พร้อมจะน าเข้าหารือกับที่ประชุมวิปรัฐบาลเช่นกัน 
           “ผมเห็นด้วยที่จะให้เวทีรัฐสภาเป็นพื้นที่ให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็น ทั้งการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามท่ีฝ่ายค้านตั้ง
ข้อสังเกตว่าออกโดยไม่ชอบ และผมเชื่อว่าการใช้รัฐสภาให้เป็นประโยชน์เพ่ือคลี่คลายสถานการณ์ แต่ข้อเท็จจริงนั้น
ตอนนี้มี พ.ร.ฎ.เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ 1 พฤศจิกายนแล้ว ดังนั้นเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ หากจะเปิดสมัย
วิสามัญต้องท าเร่งด่วน เพราะมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ และหากท าได้อาจเป็นช่วงเวลาใกล้กับการเปิดสมัยสามัญ” 
นายชินวรณ์ กล่าว 

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่าระหว่างรอการเปิดประชุมรัฐสภา นั้นส่วนตัวมองว่ามีวิธีทางอ่ืนๆ เพ่ือคลี่คลาย
สถานการณ์ เช่น การใช้เวทีของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหารือ ขณะเดียวกันส.ส. 
สามารถติดตามสถานการณ์เสนอความเห็นไปยังรัฐบาลให้ใช้วิธีแก้ปัญหาให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย และสันติ
วิธี คือการเปิดกว้างให้พูดคุยร่วมกัน  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902841 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902841
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วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 10:14 น. 

"ภูมิธรรม" แนะ เปิดสภาสมัยวิสามัญ ใช้อ านาจนิติบัญญัติยุติประกาศใช้สถานการณ์ฉุนเฉินฯ 

 

 
 

ภูมิธรรม โวย ฝ่ายนิติบัญญัติถูกฝ่ายบริหารคุกคาม ปล่อย "ทหาร"เข้าสภา แนะ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ แก้
วิกฤตใช้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติยุติประกาศใช้สถานการณ์ฉุนเฉินฯ 

เมื่อวันที่ 16 ตค. 63 นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนน าพรรคเพ่ือไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สภา
ผู้แทนราษฎร ต้องเร่งท าหน้าที่ ก่อนที่จะสายเกินไป สถานการณ์วิกฤตไม่เคยรอใครเมื่อฝ่ายบริหารใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็น ส.ส.ที่มาจากเสียงของประชาชนต้องท าหน้าที่ร่วมคลี่คลายปัญหาของประเทศโดยเร็ว
ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติถูกคุกคามจากฝ่ายบริหารถึงขนาดปล่อยให้” ทหาร” เข้าไปใช้สถานที่
ในสภา ส่งผลกระทบกับการปฎิบัติงานบางส่วนในสภาฯซึ่งท่านประธานรัฐสภา (พณฯชวน หลีกภัย) ควรต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสม 

ผมขอเรียกร้องให้ ส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ และ
พรรคภูมิใจไทย จับมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเสนอให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญโดยเร็ว อย่าละทิ้งโอกาสของ
สภาผู้แทนราษฎรที่จะท าหน้าที่คลี่คลายปัญหาวิกฤตใหญ่ของประเทศด้วยอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกมอบหมายมา
จากพ่ีน้องประชาชนและใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือยุติการประกาศใช้สถานการณ์ฉุนเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครทันที เพราะนี่คือชนวนส าคัญท่ีจะน าไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่อาจคาดเดาได้สถานการณ์วิกฤต และ 
ความวิบัติ ไม่เคยรอใคร ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีความหมายและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635616 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/635616
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ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.40 น. 

"ภูมิธรรม"จี้พรรคร่วมรัฐบาลจับมือฝ่ายค้านเปิดสภาฯ สมัยวิสามัญ แก้ปัญหาวิกฤติใหญ่ 
“ภูมิธรรม” จี้พรรคร่วมรัฐบาลจับมือฝ่ายค้านเปิดสภาฯ สมัยวิสามัญ แก้ปัญหาวิกฤติใหญ่ของประเทศด้วยอ านาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะที่ “อนุสรณ์” แนะ“ประยุทธ์”รับสภาพ เดินต่อล าบาก ชี้ต้องเร่งแก้รธน.แล้วยุบสภาคือ
ทางรอดของประเทศ   
 

 
 

เมื่อวันที่  16 ต.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า สภา
ผู้แทนราษฎรต้องเร่งท าหน้าที่ก่อนที่จะสายเกินไป สถานการณ์วิกฤติไม่เคยรอใคร เมื่อฝ่ายบริหารใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็น ส.ส.ที่มาจากเสียงของประชาชนต้องท าหน้าที่คลี่คลายปัญหาของประเทศ สถานการณ์
ทางการเมืองวันนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติถูกคุกคามจากฝ่ายบริหาร ถึงขนาดปล่อยให้ทหารเข้าไปใช้สถานที่ในสภาฯ ส่งผล
กระทบกับการปฎิบัติงานบางส่วนในสภาฯ ซึ่งประธานรัฐสภาควรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ขอเรียกร้องให้ ส.ส.
จากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ร่วมมือกับพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเสนอให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญโดยเร็ว อย่าละทิ้งโอกาสของผู้แทนราษฎรที่จะท าหน้าที่
คลี่คลายปัญหาวิกฤติใหญ่ของประเทศ ด้วยอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกมอบหมายมาจากพ่ีน้องประชาชน  และใช้
อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือยุติการประกาศใช้สถานการณ์ฉุนเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ทันที เพราะ
นี่คือชนวนส าคัญที่จะน าไปสู่วิกฤติครั้งใหญ่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ สถานการณ์วิกฤติ และความวิบัติไม่เคยรอใคร ฝ่ายนิติ
บัญญัติต้องมีความหมายและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ 

ด้านนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
ฯ และ รมว.กลาโหม ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ ว่า หลังการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลต้องประเมินว่า สามารถยับยั้งการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมคณะราษฎร 2563 ที่มีมวลชน
หลั่งไหลออกมาร่วมชุมนุมอย่างล้นหลามได้หรือไม่ รัฐบาลจะอยู่ต่อไปเฉย ๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ จะตัดสินใจ
อย่างไรกับสถานการณ์ปัจจุบัน คนออกมาไล่จ านวนมากขนาดนี้ถือว่าหนักมาก ที่ส าคัญ ก าลังหลักในการขับไล่รัฐบาล  
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คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน อนาคตของชาติ รัฐบาลต้องประเมินและรับสภาพอย่างตรงไปตรงมา 

ว่าไปต่อล าบาก ทางเลือกไหนที่พล.อ.ประยุทธ์ ยังพอตัดสินใจเลือกได้ แล้วสร้างความเสียหายหรือเกิดผลกระทบน้อย
ที่สุดต้องตัดสินใจ เร่งแสดงความจริงใจเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับและยึดโยงกับประชาชนให้มาก
ที่สุด แล้วยุบสภาฯ คืนอ านาจกลับไปให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริงเป็นผู้ตัดสิน ระบุไทม์ไลน์ให้ชัด
และสั้นที่สุด การทู่ซ้ีอยู่ในอ านาจที่บริหารไม่ได้ ควบคู่กับการเดินหน้าปราบปรามจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเด็ดขาด แก้ไม่
ตรงจุด ปัญหาไม่จบ 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801340 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/801340
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16 ตุลาคม 2020 - 10:49 

 “ภูมิธรรม” จี้สภาเร่งท าหน้าที่ก่อนจะสายเกินไป 

 

 
 

 
นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 

“Phumtham Wechayachai” ว่า สภาผู้แทนราษฎร ต้องเร่งท าหน้าที่ ก่อนที่จะสายเกินไป สถานการณ์วิกฤติไม่เคย
รอใครเมื่อฝ่ายบริหารใช้อ านาจเกินขอบเขตฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็น ส .ส.ที่มาจากเสียงของประชาชนต้องท าหน้าที่
คลี่คลายปัญหาของประเทศ 

ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติถูกคุกคามจากฝ่ายบริหารถึงขนาดปล่อยให้”ทหาร” เข้าไปใช้
สถานที่ในสภา ส่งผลกระทบกับการปฎิบัติงานบางส่วนในสภาซึ่ง ประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัยควรต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ดังนั้น ตนขอเรียกร้องให้ ส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ พรรค
ประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเสนอให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญโดยเร็ว อย่า
ละทิ้งโอกาสของผู้แทนราษฎรที่จะท าหน้าที่คลี่คลายปัญหาวิกฤติใหญ่ของประเทศด้วยอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูก
มอบหมายมาจากพ่ีน้องประชาชน และใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือยุติการประกาศใช้สถานการณ์ฉุนเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทันที เพราะนี่คือชนวนส าคัญที่จะน าไปสู่วิกฤติครั้งใหญ่ที่ไม่อาจคาดเดาไ ด้
สถานการณ์วิกฤติ และ ความวิบัติ ไม่เคยรอใคร ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีความหมายและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_797567/ 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_797567/
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16 ตุลาคม 2020 - 07:45 

นักวิชาการแนะสภาเร่งเดนิหน้าข้อเรยีกร้องม็อบ 

 

 
 

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตคณบดีรัฐศาสตร์ เปิดเผย
กับส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์การชุมนุมในเวลานี้ ซึ่งรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ในพ้ืนที่ 
กทม. และมีการควบคุมตัวแกนน าบางส่วนไปแล้ว แต่ยังคงมีการชุมนุมอยู่ว่า มีความน่าเป็นห่วงค่อนข้างมาก เพราะ
ม็อบที่ไม่มีผู้น า เป็นอะไรที่ยากคาดเดา อาจมีการชุมนุมที่ยืดเยื้อหรือเป็นแบบแฟลชม็อบก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนของ
แนวร่วม แต่จากท่ีดู ณ ขณะนี้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็มีความระมัดระวัง พยายามไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง ซึ่งถือเป็นภาพที่
ดีอยู่ 

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ยุทธพร มองว่าจากสถานการณ์ในตอนนี้ รัฐบาลควรที่จะต้องมีการเปิดเวทีพูดคุย ท า
ความเข้าใจกัน รวมถึงกลไกสภา ทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล ควรที่จะเร่งรัดในเรื่องของข้อเรียกร้องคือเรื่องของรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือไม่โยนหรือผลักภาระการตอบค าถามของสังคมกลับไปที่ผู้ชุมนุม เพราะหากกลไกสภาเดินหน้าแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอัน
ควรที่จะมีการชุมนุมต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_797359/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_797359/
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16 ตุลาคม 2563 08:15 น.    

"เทพไท"แนะทุกฝ่ายถอยคนละก้าว ตั้งโต๊ะพูดคุยปัญหาร่วมกัน เตือนรัฐบาลใช้หลัก
รัฐศาสตร์กับม็อบ 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่ม
คณะราษฎร 2563 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ที่มีมวลชนเข้าร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก ว่า ต้องยอมรับความจริง
ว่าเป็นการชุมนุมที่ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯของรัฐบาล แต่ก็เป็นการชุมนุมที่มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ความ
วุ่นวายใดๆเกิดขึ้น เป็นการแสดงออกทางการเมืองตามค าประกาศข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ที่เคย
ประกาศไว้ และการตัดสินใจของแกนน าคณะราษฎร 2563ในการเลือกสถานที่การชุมนุม หลังจากถูกสลายการชุมนุมที่
บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาล มาเป็นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ นับว่าเป็นการตัดสินใจเลือกท าเลได้เหมาะสมกับการชุมนุม 
มีความสะดวกในการเดินทาง อยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจ ผู้ชุมนุมมีความสะดวกสบาย และการก าหนดระยะเวลาการชุมนุม
ตั้งแต่ 17:00 น. ถึง 22:00 น. เป็นเวลาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ท าให้มวลชนที่เข้าร่วมการชุมนุม เดินทาง
กลับบ้านได้ทันเวลารถไฟฟ้า และรถเมล์ ขสมก.อีกทั้งการชุมนุมใช้เวลาไม่ดึกจนเกินไป เป็นผลดีต่อสุขภาพของทุกคน 
ไม่กระทบต่อการท างานของประชาชน และการเรียนการสอนของนักเรียน นิสิตนักศึกษาแต่อย่างใด แม้ว่ารัฐบาลจะมี
ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯแล้วก็ตาม แต่การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ก็ยังด าเนินการต่อไป ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้ง
ฝ่ายรัฐบาลที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯตามที่ประกาศไว้ และฝ่ายผู้ชุมนุมที่กระท าผิดกฏหมาย มีการฝ่าฝืน 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯแต่อย่างใด เพ่ือป้องกันไม่ให้สถานการณ์การชุมนุมบานปลายออกไป 

"อยากจะเสนอให้รัฐบาลได้ใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่าหลักนิติศาสตร์ในการแก้ปัญหากับกลุ่มผู้ชุมนุม โดยการ
เปิดโอกาสให้มีตัวแทน ตั้งโต๊ะเจรจา พูดคุยระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับตัวแทนผู้ชุมนุม เหมือนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เคยท า
มาแล้ว เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาข้อเรียกร้อง และแนวทางแก้ไขปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุม ว่ามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างที่
ฝ่ายรัฐบาลสามารถสนองตอบได้ และมีปัญหาข้อเรียกร้องใดบ้าง ที่จะต้องพูดคุยท าความเข้าใจต่อกัน เพ่ือไม่ให้ปัญหา
บานปลายกระทบไปยังสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด  จึงขอ
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายถอยกันคนละก้าว เพ่ือหันหน้าเข้าหากัน ท าความเข้าใจแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติของเราทุกคน"นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/189924 
  

https://siamrath.co.th/n/189924
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201016/fdf2713ab2b41bf1883b07490ea014a5fdeafe0b27c34a4f47919efbe834e5be.jpg?itok=PewtDyA6
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วันท่ี 16 ต.ค. 2563 เวลา 08:40 น. 

"เทพไท" แนะ รัฐบาลใช้หลักรัฐศาสตร์ ตั้งโต๊ะพูดคุยกับม็อบ 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 16 ตค. 63นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่ม
คณะราษฎร 2563 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ที่มีมวลชนเข้าร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก ว่า ต้องยอมรับความจริง
ว่าเป็นการชุมนุมที่ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯของรัฐบาล แต่ก็เป็นการชุมนุมที่มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ความ
วุ่นวายใดๆเกิดขึ้น เป็นการแสดงออกทางการเมืองตามค าประกาศข้อเรียกร้ องของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ที่เคย
ประกาศไว้ และการตัดสินใจของแกนน าคณะราษฎร 2563ในการเลือกสถานที่การชุมนุม หลังจากถูกสลายการชุมนุมที่
บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาล มาเป็นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ นับว่าเป็นการตัดสินใจเลือกท าเลได้เหมาะสมกับการชุมนุม 
มีความสะดวกในการเดินทาง อยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจ ผู้ชุมนุมมีความสะดวกสบาย และการก าหนดระยะเวลาการชุมนุม
ตั้งแต่ 17:00 น. ถึง 22:00 น. เป็นเวลาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ท าให้มวลชนที่เข้าร่วมการชุมนุม เดินทาง
กลับบ้านได้ทันเวลารถไฟฟ้า และรถเมล์ ขสมก.อีกทั้งการชุมนุมใช้เวลาไม่ดึกจนเกินไป เป็นผลดีต่อสุขภาพของทุกคน 
ไม่กระทบต่อการท างานของประชาชน และการเรียนการสอนของนักเรียน นิสิตนักศึกษาแต่อย่างใด 

แม้ว่ารัฐบาลจะมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯแล้วก็ตาม แต่การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ก็ยังด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งฝ่ายรัฐบาลที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯตามที่ประกาศไว้ และฝ่ายผู้ชุมนุมท่ีกระท าผิด
กฏหมาย มีการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯแต่อย่างใด เพ่ือป้องกันไม่ให้สถานการณ์การชุมนุมบานปลายออกไป อยากจะ
เสนอให้รัฐบาลได้ใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่าหลักนิติศาสตร์ในการแก้ปัญหากับกลุ่มผู้ชุมนุม โ ดยการเปิดโอกาสให้มี
ตัวแทน ตั้งโต๊ะเจรจา พูดคุยระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับตัวแทนผู้ชุมนุม เหมือนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เคยท ามาแล้ว เพ่ือ
พูดคุยถึงปัญหาข้อเรียกร้อง และแนวทางแก้ไขปัญหาจากกลุ่มผู้ชุมนุม ว่ามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างที่ฝ่ายรัฐบาลสามารถ
สนองตอบได้ และมีปัญหาข้อเรียกร้องใดบ้าง ที่จะต้องพูดคุยท าความเข้าใจต่อกัน เพ่ือไม่ให้ปัญหาบานปลายกระทบไปยัง
สถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด 

จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายถอยกันคนละก้าว เพ่ือหันหน้าเข้าหากัน ท าความเข้าใจแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ื อ
ประโยชน์ของประเทศชาติของเราทุกคน 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635612 

https://www.posttoday.com/politic/news/635612
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16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:10 น.     

ฟันอย่างเป็นทางการ! ปปช. ชี้มูล ผู้บริหาร-เอกชน 
เอี่ยวจัดซื้อแคร์เซ็ตล าพูนแพงเกินจริง 
 

 
 

16 ต.ค.63 - ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษม
มงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวกรณีเรื่องกล่าวหา นายนิรันดร์ 
ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน กับพวก ร่วมกันทุจริตจัดซื้อชุดของใช้ประจ าวัน หรือแคร์เซ็ต 
วงเงิน 16,343,000 บาท ในโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดย จากการไต่
สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าพูนเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ล าพูนด าเนินการจัดซื้อชุดแคร์เซ็ต เพ่ือ
สนับสนุนแก่กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโควิด จ านวน 27,700 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป โดยจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการท าความสะอาดร่างกาย จ านวน 13 รายการ โดย อบจ.ล าพูน ได้อนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 17,174,000 บาท เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยไม่มีการสืบหา
ราคา และไม่มีการพิจารณาของสภา อบจ. แต่ในการขออนุมัติโครงการดังกล่าวได้มีการผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
ประกอบด้วย นายดรุณพัฒน์  อินดี รองปลัด อบจ.ล าพูน, นางสุดสงวน  จักร์ค า รองปลัดอบจ.ล าพูน,  นายเสริมชัย  ลี้
เขียววงศ์ ปลัดอบจ.ล าพูน,  นายมนู  ศรีประสาท รองนายกอบจ.ล าพูน จนถึงนายนิรันดร์  ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ล าพูน    

โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่านายนิรันดร์ และผู้บริหารของ อบจ.ล าพูน ต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป เท
รดดิ้ง เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อในโครงการดังกล่าว   และมีการกระท าเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ทั้ง
ในขั้นตอนการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซึ่งนายเทวินทร์ วิธี ได้ส่งเอกสารใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี.พี. กรุ๊ป และร้านในกลุ่มเดียวกัน น ามาใช้ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดแคร์เซ็ต ในราคา
ชุดละ 590 บาท โดยไม่ได้มีการสืบราคาในท้องตลาดจริง ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ได้มีหนังสือเชิญไปยังห้างหุ้นส่วนและร้านค้า จ านวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นร้านในกลุ่มเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป โดยมีจ านวน 3 ราย ที่มายื่นเสนอราคาประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พี.พี. กรุ๊ป เทรดดิ้ง, ร้านรุ่งทิพ เอ็นเตอร์ไพร์ท และห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมพูนโชค ซึ่งทั้ง 3 ราย ได้เสนอราคารวม 
16,343,000 บาท หรือชุดละ 590 บาท เท่ากัน และอบจ.ล าพูนได้เลือกและเร่งรัดให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป ได้
เป็นคู่สัญญา ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย เลขที่ 53/2563 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 โดยนายก าธร เนตรผาบ รองนายก
อบจ.ล าพูน ปฏิบัติราชการแทนนายกอบจ.ล าพูน เป็นผู้ลงนามอนุมัติ   
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นายนิวัติไชย กล่าวว่า ส าหรับราคาชุดแคร์เซ็ต 13 รายการนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าราคาต้นทุนของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป เทรดดิ้ง มีต้นทุนของราคาสินค้าชุดละประมาณ 234.24 บาท และจากการสืบราคาจากห้าง/
ร้าน ที่จ าหน่ายสินค้าในจังหวัดล าพูน จ านวน 25 ร้านค้า พบว่ามีราคาเฉลี่ยเพียงชุดละ 315.45 บาท ดังนั้น การจัดซื้อ
ของ อบจ.ล าพูน จึงเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าในท้องตลาดและท าให้ อบจ.ล าพูนได้รับความเสียหาย เป็นเงิน
ประมาณ 7.6 ล้านบาท นอกจากนั้นยังพบอีกว่าในการจัดซื้อตามโครงการก าหนดให้จัดซื้อพร้อมบรรจุเป็นชุด แต่ในการ
ด าเนินการจริงๆปรากฎว่ามีการปรับปรุงแก้ไขให้จัดซื้อเป็นรายชิ้นโดยไม่รวมการบรรจุ จนเป็นเหตุให้หลังจัดซื้อแล้ว 
อบจ.ล าพูน ต้องไปจ้างบริษัทเอกชนมาบรรจุอีกครั้ง เสียงบประมาณอีก 42,000 บาท ทั้งที่การจัดซื้อครั้งนี้น่าจะเป็น
วงเงินงบประมาณเดียวกัน แต่เท่ากับว่า อบจ.ล าพูนต้องเสียเงินสองต่อ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในการเบิกจ่ายมีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากงบช่วยเหลือโควิด           

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระท าของนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ , นายก าธร  เนตร
ผาบ,  นายมนู ศรีประสาท,  นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ์, นางสุดสงวน  จักร์ค า และนายดรุณพัฒน์  อินดี มีมูลความผิด
ฐานเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, มาตรา 157 และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10, มาตรา 12 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172  นอกจากนี้การกระท าของนายนิรันดร์, 
นายก าธร และนายมนู ยังมีมูลความผิดฐานมีพฤติการณ์การกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 77  และการกระท าของนายเสริมชัย, นางสุดสงวน และนายดรุณพัฒน์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 7, 10 อีกด้วย   

ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป, น.ส.ณัฐวรรณ  รัตนค านวณ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป
, นายเทวินทร์  วิธี, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมพูนโชค, นายนิกร  ญาณโรจน์ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมพูนโชค
, และนางรุ่งทิพ  ทุนอินทร์ เจ้าของร้านรุ่งทิพ เอ็นเตอร์ไพร์ท มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในความผิดดังกล่าวข้างต้น และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2542 มาตรา 4 โดยให้ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์และค าวินิจฉัยไปยังอัยการ
สูงสุดเพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสาร
หลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าพูน ด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดต่อไป   

เมื่อถามว่า ในพ้ืนที่อ่ืนที่ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.ได้สั่งให้ ป.ป.ช.จังหวัดเข้าไปเฝ้าระวังการทุจริตงบช่วยเหลือโควิดมี
ข้อมูลการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ นายนิวัติไชย กล่าวว่า มีในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ อบจ.สมุทรปราการมีการจัดซื้อเจ
ลขวด ก็ได้ประสานงานให้จังหวัดเร่งด าเนินการ และในส่วนจังหวัดอ่ืนๆ ที่ต้องเฝ้าระวังก็ต้องเร่งด าเนินการ ยืนยันว่าทุก
เรื่องก าลังเร่งด าเนินการเพราะ เรื่องงบประมาณช่วยเหลือโควิดเป็นเรื่องส าคัญ การหากินกับผู้ป่วยหรือหากินกับคนที่
ได้รับผลกระทบกับโควิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80729 

https://www.thaipost.net/main/detail/80729
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วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 - 12:13 น. 

ถอดรหัส ‘ม.34’ ปมร้อนพรรคการเมืองผวา 
 

 
 
หมายเหตุ – ความเห็นจากฝ่ายต่างๆ กรณีมาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2562 ห้าม ขรก. ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้อ านาจให้คุณให้โทษผู้สมัคร จะท าให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครใน
นามพรรคได้หรือไม่ 
 สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา ม.รังสิต 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา 34 ที่มีผลบังคับใช้ไม่ได้แตกต่างจากกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.บัญญัติให้
บุคคลที่มีหน้าที่หรือต าแหน่งทางราชการทั้งหลาย หรือผู้มีต าแหน่งทางการเมืองจะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ื อ
ประโยชน์ให้ผู้สมัคร หากเปรียบกับการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรี หรือบุคคลของฝ่าย
การเมืองก็ไม่สามารถใช้ต าแหน่งหน้าที่ให้กับผู้สมัคร ส.ส.รายใดหรือพรรคการเมืองได้ ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือป้องกันบุคคลเหล่านี้ใช้อ านาจในทางมิชอบ โดยส่วนใหญ่การลงรับสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นมี
ลักษณะการอิงกับการเมืองระดับชาติ อาจจะเลี่ยงหรือไม่ใช้ชื่อพรรคการเมืองที่สังกัดโดยตรง แต่อาจมีการสนับสนุน 
หรือตั้งชื่อกลุ่มคล้ายกับชื่อของพรรคการเมือง ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ส่วนบุคคลที่เป็นข้อห้ามก็ต้องใช้เวลา
ว่างนอกเวลาราชการ เพ่ือช่วยหาเสียง ขณะที่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้
หมายความว่าจะถูกเพิกถอนสิทธิในการช่วยหาเสียง แต่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้ 

ส่วนกรณีระบุว่าเมื่อพบเห็นก็เป็นการใช้อ านาจของ กกต.รายบุคคล กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.บัญญัติว่า หาก 
กกต.ไปพบเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น ก็สามารถสั่งให้ยุติได้ เป็นการออกกฎหมายโดยทั่วไป ไม่น่าจะ
เกี่ยวข้องกับการที่พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครได้หรือไม่ หากพรรคการเมืองมีข้อสงสั ยก็สามารถท าหนังสือสอบถาม 
กกต.จะต้องตอบให้ทราบภายในกรอบเวลา 30 วัน แต่ กกต.จะตอบทันก่อนวันสมัครหรือไม่ ก็อยู่ที่ระยะเวลาที่พรรค
การเมืองเริ่มท าหนังสือ 

หาก กกต.ตอบเป็นเอกสารก็ควรน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ จะต้องรอดูค าตอบ แต่เท่าที่ดูเจตนาของกฎหมาย 
ข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงข้อห้ามในการใช้บุคคลที่มีต าแหน่ง หน้าที่ไปเอ้ือให้เป็นคุณเป็นโทษ เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบ หมายความถึงข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นที่ยังมีอ านาจในปัจจุบัน ขณะที่นายก อบจ.และ ส.อบจ.จะพ้น

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.-%E0%B8%AA.%E0%B8%A7.-%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%81..jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

จากต าแหน่งเมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็ไม่สามารถใช้ต าแหน่งหน้าที่ได้ ก็ไม่น่าเป็นปัญหา แต่สิ่งที่ กกต.ยัง
ไม่ได้พูดให้ชัดเจนต่อสาธารณชนเป็นประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันใด หากเปรียบกับการมีพระ
ราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ก่อน กกต.จะก าหนดวันเลือกตั้ง การท าผิดกฎหมายเลือกตั้งจ ะเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกา แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ยังไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน เพียงแต่ทราบว่า กกต.จะประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ปลายเดือนตุลาคมนี้ หากถามว่าจากวันนี้ถึงปลายเดือนจะท าผิดกฎหมาย โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ จัดเลี้ยง ซื้อเสียง ระดมหัวคะแนนได้หรือไม่ กกต.ไม่มีการเตือน ดังนั้น กกต.ควรบอกให้ชัดเจนว่าข้อ
ห้ามจะมีผลตั้งแต่เม่ือใด เนื่องจากการเลือกตั้ง อบจ.เป็นการสิ้นวาระในกรณีพิเศษ 

ขณะที่ ครม.มีมติตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา โดย ครม.ส่งหนังสือถึง กกต.วันที่ 7 ตุลาคม 2563 
กกต.จะไปนับเริ่ม 60 วันตั้งแต่วันที่ กกต.เริ่มประกาศให้มีการเลือกตั้ง น่าจะมีผิดกฎหมายหรือไม่ และ กกต.จะต้อง
รับผิดชอบในการที่ประกาศในลักษณะแบบนี้ จึงต้องดูว่าจะมีใครไปฟ้องให้การเลือกตั้ง อบจ.เป็นโมฆะได้หรือไม่ หรือ
ฟ้ อ ง ว่ า  ก ก ต . ก ร ะ ท า ก า ร ที่ ไ ม่ ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย ไ ด้ ห รื อ ไ ม่  ถื อ เ ป็ น สิ่ ง ที่ อั น ต ร า ย ส า ห รั บ  ก ก ต . 
ทั้งที่ กกต.ควรเขียนในสิ่งที่ระบุว่า กกต.สามารถประกาศขยายเวลาได้หากมีเหตุผลความจ าเป็น ถ้า กกต.ประกาศให้มี
การเลือกตั้งภายใน 80-90 วันโดยอ้างเหตุผล ก็จะท าให้ กกต.ปลอดภัยมากกว่าการนับว่า 60 วันก่อนเลือกตั้งมีอยู่จริง 
แต่การนับ 60 วันของ กกต.เป็นการนับผิด ทั้งที่ควรยอมรับว่าจัดภายใน 60 วันไม่ได้ แต่จะจัดภายใน 80 วันแทน ก็จะ
ท าให้ กกต.ท าหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายมากกว่า 

การเลือกตั้ งท้องถิ่นมีสิ่ งที่น่าห่วงมากกว่าการเลือกตั้ งทั่วไประดับชาติ เพราะการเลือกตั้ งท้องถิ่น  
กระท าโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) กกต.มีหน้าที่เพียงก ากับดูแลและสนับสนุน ไม่ได้จัดการโดยตรง กรณี อปท.
จัดการเองโอกาสจะทุจริต เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสูงมาก เพราะว่ามีการใช้กรรมการประจ าหน่วยในพ้ืนที่จาก 
อบจ. อบต.และเทศบาลในจังหวัดนั้น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบางรายอาจมีลักษณะฝักใฝ่เอนเอียง กกต.หากจะจัดการ
เลือกตั้งครั้งนี้ให้เรียบร้อย อย่ามองแค่การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส่งบัตร หรือจัดระบบแล้วพ้นตัว แต่ กกต.ต้องมีระบบใน
ก า ร รั บ แ จ้ ง เ ห ตุ ที่ ดี  มี ร ะ บ บ ใ น ก า ร เ ข้ า ไ ป สื บ ส ว น  ส อ บ ส ว น ใ น พ้ื น ที่ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง 
หรือผู้ตรวจการการเลือกตั้ง รับค่าตอบแทนเดือนละ 5 หมื่นบาท มีผู้ช่วย มีงบค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก รวมแล้วเดือนละกว่า 
2 แสนบาทต่อคน ก็ต้องใช้กลไกดังกล่าวให้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพ่ือให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมได้ ส่วนข้อ
วินิจฉัยของ กกต.จากหลักการน่าเชื่อได้ว่า ก็คงต้องตระหนักและเป็นบทเรียนของ กกต.ว่าจะท าอย่างไรให้การเลือกตั้ง
เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน หลังจากพิจารณาให้ใบส้ม ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ 
  
 เกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

กฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคการเมือง นักการเมือง สนับสนุนผู้สมัคร สามารถช่วยหาเสียงได้ ยกเว้นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติห้ามใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าที่ให้คุณให้โทษผู้สมัคร ห้ามสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ และยานพาหนะช่วยหาเสียง ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด ซึ่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ รัฐต้องวางตัวเป็น 
กลาง ไม่ล าเอียงหรือชี้น าใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ที่มีต าแหน่งทางการเมืองเข้าข่ายว่า
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การสนับสนุนหรือช่วยหาเสียงผู้สมัคร ต้องเป็นเวลานอกราชการ หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ไม่สามารถ
ช่วยหาเสียงในเวลาราชการได้ ที่ส าคัญห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยผู้สมัครเด็ดขาด เพราะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ได้
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ชี้แจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ 25 อ าเภอ ผู้บริหารและข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 211 แห่ง เรื่องการวางตัวเป็นกลางทาง การเมืองแล้ว ส่วนผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จะพ้นวาระหรือสิ้นสุดสมาชิกสภาพหลัง กกต.ได้ประกาศวันเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นว่าที่ผู้สมัครควรศึกษาระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก กกต.ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติม 11 ข้อ จากข้อห้ามคุณสมบัติ 15 ข้อ 
เป็น 26 ข้อ แต่ผู้สมัครที่เป็นนักการเมืองเดิม ส่วนใหญ่เข้าใจกฎกติกาดี ยกเว้นผู้สมัครหน้าใหม่อาจไม่รู้หรือไม่เข้าใจ แต่
มีว่าที่ผู้สมัครบางรายท าหนังสือหรือสอบถามข้อมูลเป็นระยะ ได้ชี้แจงและท าความเข้าใจนานหลายเดือนแล้ว 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ประกาศเสนอตัวชิงต าแหน่งนายก อบจ. 2 
รายแล้ว ทาง กกต.จังหวัด ได้ให้ปลัด อบจ.เชียงใหม่ ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ. แล้วส่วนผู้ที่ได้
สรรหาหรือคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น 5 ราย ได้เสนอไปให้ กกต.ส่วนกลางพิจารณาแล้ว ก่อนประกาศแต่งตั้งเป็น
ทางการอีกครั้ง เพ่ือท าหน้าที่จัดเลือกตั้งดังกล่าว มี กกต.จังหวัด เป็นผู้ก ากับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 
 บรรณ แก้วฉ่ า นักวิชาการด้านกฎหมายและการกระจายอ านาจให้ อปท. 
ตามความในมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น 2562 บัญญัติห้ามผู้ด ารงต าแหน่ง ด าเนินการใดๆ ที่เป็น

คุณ หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น มีข้อพิจารณาในประเด็น พรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ในนามพรรค และช่วยผู้สมัครหาเสียงในนามพรรค ได้หรือไม่ กรณีนี้ต้องดูระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 ประกอบ โดยข้อ 7 ของระเบียบ
ดังกล่าว ก าหนดไว้ชัดเจนว่า พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ และในข้อ 9 วรรคสอง 
ก าหนดให้ผู้สมัครน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองไปใช้หาเสียงเลือกตั้ง อ้างว่าลงสมัครในนามพรรคการก็ได้ แต่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากพรรคนั้นก่อน ดังนั้น พรรคการเมืองส่งผู้สมัครในนามพรรคและช่วยผู้สมัครหาเสียงได้  ในพรรค
การเมือง จะมีกรรมการบริหารพรรค มีสมาชิกพรรค ที่เป็น ส.ส.อยู่ด้วย แต่ในมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ 
ก าหนดไว้ว่า ห้าม ส.ส.ด าเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด หากพิจารณาตามข้อความดังกล่าว
หมายความว่า แม้พรรคการเมืองจะช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ แต่บุคคลที่เป็น ส.ส.ในพรรคนั้น กลับต้องห้ามไม่ให้กระท า
การดังกล่าว ซึ่งโดยทางปฏิบัติ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ย่อมประสงค์จะให้บุคคลที่เป็น ส.ส.ใน
พรรคช่วยผู้สมัครหาเสียง แต่โดยข้อกฎหมายดังกล่าวกลับท าไม่ได้ ประเด็นนี้ กกต.ควรรีบออกมาก าหนดแนวทางที่
ชัดเจน ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทอ่ืน จะมีขึ้นหลังเลือกตั้ง อบจ. เช่น ในการเลือกตั้งระดับเทศบาล, 
อบต. โดยทางปฏิบัติ จะมีนายก อบจ.หรือ ส.อบจ.ไปช่วยสนับสนุนหาเสียงให้ด้วย หากพิจารณาตามมาตรา 34 ของ 
พ . ร . บ . ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ฯ  ดั ง ก ล่ า ว ก็ ต้ อ ง ห้ า ม เ ช่ น กั น 
ส าหรับค าว่า “ข้าราชการการเมือง” ก าหนดว่าห้ามด าเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
หมายถึงบุคคลในต าแหน่งใดบ้างนั้น จะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง 2535ได้แก่บุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ลงมาถึงระดับที่ปรึกษารัฐมนตรี, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นต้น ปัจจุบันบุคคลที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าว เป็นกรรมการและสมาชิกพรรคการเมือง หาก
ช่วยพรรคการเมืองในการช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ก็เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งฯ เช่นเดียวกัน 
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ดังนั้น ประเด็นปัญหาในการตีความ ดังกล่าวข้างต้น กกต.ควรรีบวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาการจัด
เลือกตั้งโดยเฉพาะในการเลือกตั้ง อบจ.ที่จะมีข้ึนในเร็วๆ นี้ ส่วนกรณีรูปแบบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ก าหนดให้ปลัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการแทน กกต.นั้น โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย เนื่องจาก อปท.ถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือท าหน้าที่
จัดบริการสาธารณะ ไม่ได้มีกฎหมายฉบับใดให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดเลือกตั้ง บุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งของ อปท.ก็ไม่มี
ต าแหน่งความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความเป็นอิสระเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ร่วมท างาน
กับผู้บริหารเดิมมานาน อาจมีความชอบ หรือชัง อันเกิดจากการร่วมงาน และจะต้องมาจัดเลือกตั้งหาผู้บริหาร ส่วนใหญ่
มีผู้บริหารชุดเดิมลงสมัครด้วย และการท าหน้าที่ของ กกต. โดยเจตนาเพ่ือให้มีความเป็นอิสระ โปร่งใส ยุติธรรม จึง
ก าหนดต าแหน่งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ แต่กลับเมื่อน าภาระดังกล่าวไปให้  เจ้าหน้าที่
ท้ อ ง ถิ่ น ท า ง า น แ ท น ส า ร ะ แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ จึ ง ห ม ด ไ ป  
ประการส าคัญ กกต.ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบราชการเป็นประจ า จะมีหน้าที่เฉพาะช่วงมีการจัดเลือกตั้ง ปัจจุบันนี้มี
หน่วยงานตั้งอยู่ทุกจังหวัด แตกต่างจากข้าราชการท้องถิ่นที่มีราชการปฏิบัติทุกวันท าการ แต่พอมีงานเลือกตั้ง 
หน่วยงาน กกต.กลับให้ท้องถิ่นท างานเลือกตั้งแทน นอกจากนั้น ส าหรับ ปลัด อปท.และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่กฎหมายก าหนดให้มีแต่หน้าที่และความรับผิด ส่วนอ านาจยังคงอยู่ที่ กกต.กลาง และ กกต.จังหวัด ท าให้มีความ
เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันที่ผ่านมางบประมาณของ อปท.รัฐจัดสรรให้ไม่เพียงพอ แต่ต้องน าไปใช้จ่ายใน
ภารกิจของ กกต. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2395612 
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เร่งเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า 4.7 ล้านล้านบาท 

 

 
 
กกต.มีมติให้ วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม เป็น วันเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ  

เป็นชุดแรก โดย กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม เปิดรับสมัคร 

 2–6 พฤศจิกายน ใช้งบประมาณเลือกตั้ง 3,236 ล้านบาท ถือเป็นเงินลงทุนที่น้อยมากเม่ือเทียบกับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่ได้คืนมา เพราะ ผู้บริหารแต่งตั้ง เช่น ผู้ว่าฯ กทม. ที่แต่งตั้ง โดย หัวหน้า คสช. คนกรุงเทพฯได้เห็น
ผลงานเห่ยๆแล้ว ฝนตกทีไรถนนตรอกซอยน้ าท่วมเป็นคลองทุกที ไม่แคร์ประชาชน  ความจริงการเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่รัฐบาลสืบทอดอ านาจ คสช.ดึงเกมมาเกือบสองปี เขาลือกันว่า รัฐบาลกลัว
พรรคสีส้ม 

การเลือกตั้งท้องถิ่นอีก 2 กลุ่ม คือ เทศบาล 2,472 แห่ง อบต.5,300 แห่ง รัฐบาล และ กกต.ยังไม่ก าหนดวัน
เลือกตั้ง แต่มีข่าวว่าเมื่อมีการเลือกตั้ง อบจ.วันที่ 20 ธันวาคมแล้ว การเลือกตั้งในระดับเทศบาล และ อบต. 7,772 แห่ง
ทั่วประเทศ อาจมีขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2564 ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ รัฐบาล และ กกต. อาจเลื่อนออกไปอีกก็
ได้ ด้วยข้ออ้างง่ายๆว่า ยังไม่พร้อม ส่วนการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ นายกเมืองพัทยา ยังไม่รู้จะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่  
เพราะแต่งตั้งโดย หัวหน้า คสช. ทั้งที่วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญใช้แล้ว 

การเลือกตั้งท้องถิ่นชุดแรก สมาชิกและนายก อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ผมเชื่อว่าจะมีเงินสดจากการ
หาเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศ กระจายลงสู่ท้องถิ่นรากหญ้าในปลายปีนี้หลายหม่ืนล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ 76 จังหวัดให้คึกคักขึ้นมาอีกมากโขเลยทีเดียว 

ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ มี
ความเห็นเหมือนผมว่า การเลือกตั้ง อบจ.จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั่วประเทศ เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ เช่น คณะหา
เสียง คนท าอาหาร รถแห่ รถหาเสียง เวทีหาเสียง ท าป้าย ติดป้ายติดโปสเตอร์ หัวคะแนนตามชุมชนและหมู่บ้าน แต่ละ
จังหวัดจะมีผู้สมัครขั้นต่ า 2-3 ทีม โดยเฉลี่ยก็ 2 ทีมต่อจังหวัด และมีผู้สมัครอิสระอีก 
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ดร.สมบัติ ให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า จังหวัดเล็กมีค่าใช้จ่ายทีมละไม่ต่ ากว่า 70–100 ล้าน
บาท จังหวัดขนาดกลางต้องมีค่าใช้จ่าย 100 ล้านบาทขึ้นไป และ จังหวัดใหญ่มีค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่า 200–300 ล้าน
บาทต่อทีม การเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ ากว่า 15,000 ล้านบาท (ไม่รวมงบเลือกตั้งอีก 
3,236 ล้านบาท) และจะเกิดการหมุนเวียนของเงินถึง 6 รอบ ไม่ต่ ากว่า 90,000 ล้านบาท 

เงินเลือกตั้งก้อนนี้ เป็นเงินที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นเงินที่กระจายลงสู่ประชาชนรากหญ้าโดยตรงทุก
จังหวัด ถ้านายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจลึกซึ้งพอ รัฐบาลก็ควรฉวยโอกาสนี้เร่งจัดสรรเงินกู้ที่
เหลืออีก 5 แสนกว่าล้านบาท ลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ แทนที่จะเอาไปแจกท้ิงแจกขว้างอย่างไร้สาระ และไม่เกิด impact 
ทางเศรษฐกิจ เช่น จ่ายคนละครึ่ง และ ถ้าจะให้เศรษฐกิจรากหญ้าได้รับการกระตุ้นต่อเนื่อง รัฐบาล และ กกต.ต้องจัด
ให้มีเลือกตั้งท้องถิ่นอีก 7,774 แห่ง เทศบาล 2,472 แห่ง อบต. 5,300 แห่ง กทม. เมืองพัทยา ต่อเนื่องทุก 60 วัน หรือ 
2 เดือนตามกฎหมาย ไม่ควรยื้อหรือดึงเกมเพ่ือการเมือง 

ผมประเมิน การเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง ค่าใช้จ่ายจังหวัดใหญ่เล็กและ กทม.ด้วย เฉลี่ยแห่ง
ละ 100 ล้านบาท จะมีเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจรากหญ้าต่อเนื่องถึงกลางปีหน้าไม่ต่ ากว่า 785,000 ล้านบาท ถ้าหมุน
ไป 6 รอบ จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรากหญ้าสูงถึง 4.71 ล้านล้านบาท รากหญ้าจะฟื้นทันที ไม่ต้องไปกู้
มาด้วย. 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1953379 
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 โมเดล "ประตูบานแรก" 
 

 

 

         ม็อบป่วนเมืองเวลานี้.........บางคนว่า "ฮ่องกงโมเดล" บ้าง "ทักษิณโมเดล" บ้าง "สามสัสโมเดล" บ้าง  
จะโมเดลไหนก็ตาม เจ้าภาพใหญ่คนเดียวกัน คือสหรัฐฯ "มหามิตร" ของไทยเราเอง NGO และ NED ภายใต้การ
ขับเคลื่อน CIA "ภาคพลเรือน" ของสหรัฐฯ นั่นแหละ แทรกซึมตามกลุ่มชุมชน , กลุ่มการศึกษา, กลุ่มมวลชน, กลุ่มนัก
เคลื่อนไหว, กลุ่มนักวิชาการ-ครู-อาจารย์-มหา'ลัย-สื่อ  กระทั่งการเมือง, การศาสนา-การแพทย์-การทหาร และกิจการ
เพ่ือสังคมท่ัวไป คือ..... 
อะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม-การศึกษาในวงจร "ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์"  "ยิวไซออนิสต์" ผู้ทรง
อ านาจเหนือสหรัฐฯ-ยุโรป เพ่ือไปสู่เป้าหมายสูงสุดในศตวรรษที่ ๒๑ ของเขา "อ านาจเดียวครองโลก" ถ้ารัฐบาลตามเขา 
ก็โคเอ ถ้าขวาง อย่างรัฐบาลประยุทธ์ตอนนี้ เขาก็สั่ง CIA ให้ปลดโซ่พวกสุนัขรับใช้ NGO และพวกที่ NED ให้ยากล่อม
ประสาทไว้ ออกปฏิบัติการทุกรูปแบบ..... 

เพ่ือ "ล้มรัฐบาล" ที่ขวางทางออกไป เอาพรรคที่สั่งได้เข้ามาเป็นรัฐบาล "ประชาธิปไตยตามใบสั่ง" เขา!  
ฉะนั้น....ป่วยการวิเคราะห์ว่า ม็อบร้อยชื่อของคณะสามสัส ที่มาในแบรนด์ "คณะราษฎร ๖๓" นี้ เป็นโมเดลฮ่องกง หรือ
โมเดลทักษิณ? จะกี่โมเดล มันก็ "เบ้าสหรัฐฯ" เบ้าเดียวกันนั่นแหละ!  "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" รัฐบาลยุคนั้น เหมือนเอา
ประเทศไทยใส่พานถวายสหรัฐฯ จวนเจียนจะวิวาห์ข้ามสายพันธุ์ในระดับผู้น าซะด้วยซ้ า 

เคยเห็นนักศึกษา, นักวิชาการ, จานมหา'ลัย ปลุกระดมลงถนนต่อต้านบ้างมั้ย ตะโกนด่ารัฐบาลโกงชาติ -ขาย
แผ่นดินออกไปบ้างมั้ย? ไม่เลย.........เพราะอะไร เพราะการโกงชาติ-ขายแผ่นดิน คือประชาธิปไตยต้องตามสเปกสหรัฐฯ 
พวก NGO พวกใต้เงินทุน NED พวกนักวิชาการ จานมหา'ลัย ก็พลอยอ่ิมหมีพีมันด้วยระบบ "ขอทุน" เพ่ือกิจการสังคม
ไปด้วย บ้านเมืองจึงดูเหมือนสงบ สงบเพราะ หมาเมื่อได้กินอ่ิม ก็เลยไม่เห่า ไม่กระชากโซ่ ผิดกับตอนนี้ ในรัฐบาล
ประยุทธ์ 

แม้ไทยโอนอ่อนให้เท่าที่เป็นไปได้ มันก็ยังไม่พอใจ จะเอาแบบ "ชี้นิ้วตรงไหน-ต้องได้ตรงนั้น" เหมือนยุคทักษิณ-
ยิ่งลักษณ์ นั่น...ไม่ต่างไทยเป็นเมืองขึ้น ซึ่งนายกฯ ประยุทธ์ยอมไม่ได้ เมื่อยอมไม่ได้ เขาก็เลยปล่อยโซ่หมา ให้เห่าขรม  
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"ไม่เป็นประชาธิปไตย ต้องลาออก" อย่างที่เห็นอยู่ ตอนจลาจลเมือง ปี ๕๓ ทักษิณโฟนอินเข้ามา "เมื่อผมอยู่ไม่เป็นสุข 
ใครกอ็ย่าหวังจะได้อยู่สุข" แล้วก็เกิดปฏิบัติการ ขวดแก้วคนละใบ "เผาบ้าน-เผาเมือง" ไฟลุกพรึ่บ 
แดง นปช.มาจากไหน ทุกคนก็บอกว่า มาจากทักษิณ แล้วทักษิณล่ะ มาจากไหน? มาจาก "เด็กดี" ของสหรัฐฯ ของบุช ผู้
พ่อ ต้นก าเนิด CIA ผู้น าองค์การ CFR ที่เคยมานอนดูดาวที่ "จันทร์ส่องหล้า" นั่นไง!  ทักษิณเจ็บ สหรัฐฯ จึงเจ็บด้วย เจ็บ
เพราะเสียทักษิณ เท่ากับเสียแผน-เสียประโยชน์ในการใช้ไทยเป็นฐานยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก! 

"แดงท้ังแผ่นดิน ทักษิณสถาปนา" แผนล้มสถาบัน-ล้มชาติ มันเกิดแต่ตอนนั้นแล้ว ทักษิณน่ะ ต้องการแค่กลับมา
มีอ านาจ แต่สหรัฐฯ ต้องการมากกว่านั้น ตามสันดาน! หวังทางยาวควบคุมผ่านทักษิณแล้ว ตัวเองก็ไม่ต้องลงทุนทาง
ปกครอง สองต่อเข้าฮอสเลย ตอนหลังก็หางโผล่ ทั้งตัวทูตสหรัฐฯ-เจ้าหน้าที่ยกโขยงมา ไปซ่องสุมสนับสนุน-ชักใย
ขบวนการแดงในอีสาน ทั้งเดินสาย ทั้งสันถวะสมคบรัฐบาลระบอบทักษิณ ชนิดไม่แคร์เวิลด์! 

ไม่ต่างกับที่ฮ่องกง แก๊ง โจชัว หว่อง ลงท้าย ไพ่ที่หงาย ก็คือสหรัฐฯ-ยุโรป ตัวชักใย-หนุนหลัง "ปฏิวัติฮ่องกง" 
แล้วย้อนดูตอนนี้........ เพราะ "กูไม่ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ฉะนั้น ก็อย่าหวังว่าประยุทธ์จะได้อยู่เป็นสุขบนเก้าอ้ีนายกฯ" 
คล้ายๆ ค าครางทักษิณมั้ย...พ่ีน้อง? 

ก็ดูซี เมื่อเข้าโค้งสุดท้ายรัฐบาล คสช. เมื่อแน่ชัดว่า "ตู่จะไปต่อ" ด้วยประชาชนพอใจผลงาน  นักศึกษา, จาน
มหา'ลัย สื่อและนักวิชาการ เมื่อสิ้นระบอบทักษิณแล้วปากแห้ง กรีดร้องหาประชาธิปไตยทันที  ถามว่า ภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจการค้า ภาคสังคม ในยุค คสช.เทียบกับยุคประชาธิปไตยเลือกตั้ง ยุคไหน ท าให้ชีวิตและสังคมดีขึ้นและดีกว่า? 
๗๐-๘๐% บอกยุค คสช.ที่ลุงตู่เป็นนายกฯ 

มีแต่นักวิชาการ นักศึกษา จานมหา'ลัยกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไม่กล้ายกด้านเผด็จการแต่โปร่งใส มีผลงานจับต้องได้
ขึ้นมาพูด  เลี่ยงไปหยิบประเด็น "เผด็จการ-ประชาธิปไตย" ใช้กลไกสื่อในเครือข่ายนอกประเทศตีรุกเข้ามา 
แล้วใช้เครือข่ายสื่อสารไอทีและสื่อหลักจากภายใน ตีกระหนาบรับเป็นกระแส เผด็จการ..เผด็จการ..สืบต่ออ านาจ..สืบ
ต่ออ านาจ เป็นปฏิบัติการ จากจุดประทัด เป็นจุดพลุ จากคนกลุ่มหนึ่ง จนถึงจุดไฟเผาเมืองตอนนี้ 

ถามว่า....... นี่ฝีมือ นปช.เสื้อแดงโดยตรงงั้นหรือ? ฝีมือนักเรียน-นิสิต-นักศึกษา ที่จุดพลุเป็น "รุ่นใหม่" โดยตรง
งั้นหรือ? กระทั่งว่า...... เป็นฝีมือส้ม ขบวนการก้าวหน้า-ก้าวไกล หรือพรรคแค้นพรรคใด-พรรคหนึ่งโดยตรงอย่างนั้น
หรือ? ตอบได้เลย โดยประมวลผ่านตัวบุคคลในม็อบทั้งระดับแกนร่วมและแกนผสม ที่เห็น "ซ้ าหน้า-ซ้ าการกระท า" จาก
ปูมข้อมูลประมวล จากปี ๒๕๕๐ เรื่อยมาตั้งแต่ ๕๙-๖๐-๖๑-๖๒ ถึงวินาทีนี้ ปี ๖๓ ผู้เคลื่อนไหวและชุมนุมหลัก คือ...... 
กลุ่มเอ็นจีโอ และกลุ่มภายใต้การปลูกฝังด้วยน้ าเลี้ยงเนด ของสหรัฐฯ เป็น "มวลชนหลัก" ของม็อบแดงส้มขณะนี้! 

ที่ผมคุยมาทั้งหมด ร้อยละ ๘๐-๙๐ เป็นเรื่องที่แต่ละคนรู้อยู่แล้ว ที่ "เด็กนักเรียน" แต่งชุดนักเรียนขึ้นเวที ร่วม
ชุมนุม ทั้งที่ปกติต่อต้านเครื่องแบบนักเรียน ไม่ใช่เด็ก NERD แต่เป็นเด็ก NED!  แต่ไหนๆ มาวัยนักเรียน ไม่เคยท ากล้า-
ท าเก่ง "นอกรีต-นอกรอย" เช่นนี้มาก่อน แต่ที่ปรากฏในยุคนี้ เพราะมี NED ไอ้กันหลอกเด็ก ให้หลง-เหลิง เหมือนเด็กท่ี
ฮ่องกง ว่าไม่ต้องกลัว มีอะไรขึ้นมา จะให้ไปเป็นซิติเซนอยู่อเมริกาโน่น ก็สงสาร กลัวจะเป็น "อเมริกรง" ซะก่อน! 

ตอนนี้ รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในกรุงเทพฯ แล้ว แล้วใครล่ะ . ... ที่ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ "เห็นดี-
เห็นงาม" แถมสนับสนุนให้ใช้ ให้จับตัวแกนป่วนบ้าน-ป่วนเมืองตอนนี้? ก็ตัวพวกเธอทั้งหลายเองนั่นแหละ ทั้งอานนท์ 
เพนกวิน รุ้ง รวมแล้วกว่า ๒๐ คนตอนนี้ แต่คืน ๑๕ ตุลา.ที่ชุมนุมหน้าท าเนียบฯ สิ่งที่ม็อบคณะสามสัสกระท าต่อขบวน
เสด็จฯ ดังปรากฏนั้น ถ้ารัฐบาลไม่จัดการม็อบคณะนี้ รัฐบาลนั่นแหละ จะต้องถูกประชาชนจัดการ 
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ประกาศฉุกเฉินแล้ว จับกุมบางส่วนแล้ว ที่เหลือ แทนที่จะส านึกในความผิดเกินอภัยนั้น  ยังถือดี ปิดราช
ประสงค์ ปฏิบัติการล่มชาติ-ล้มสถาบัน ท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก จะบอกว่าสงสาร ก็ไม่อยากพูดปด วันนี้คึกแหกคอก 
วันหน้า "คุก" ก็อย่าหวังความเมตตาสงสารจากใคร! 

"พรรคฝ่ายค้าน" ก็รู้กันอยู่ว่า "พวกเดียวกัน" แต่ด้วยวุฒิภาวะ ควรแยกแยะได้ การประกาศสนับสนุนม็อบ ถ้า
ม็อบตามกรอบ-ตามเกณฑ์ ก็ไม่มีใครว่า แต่ขณะนี้ ทั้งกายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม ม็อบสามสัสนี้ ชัดเจนแล้ว 
ทั้งละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งมุ่งร้ายต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งมุ่งล้มสถาบัน  แล้วพรรคฝ่ายค้าน
เห็นดีและสนับสนุนด้วยอย่างนั้นใช่ไหม? แต่ถ้าเห็นว่าประตูบานแรกท่ีธนาธรเปิดนี้ เป็น "ประตูสู่อ านาจ 
"จะพรูกันเข้าไป ก็...เชิญ!". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80687 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/80687
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16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

เบื่อม็อบ 

 
 

คิดอะไรไม่ออกก็ยึด "ราชประสงค์" สูตรการชุมนุมที่ใช้มาแทบทุกสมัย 
ม็อบ ๓ นิ้ว ปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจ แม้จะยังไม่ค้างคืน แต่ธุรกิจต้องปิด เพราะมีความเสี่ยงเกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิน มีคนบอกว่าเพ่ือประชาธิปไตย จ าต้องเสียสละกันบ้าง เป็นไรไป แต่ผลของการปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจกลางเมืองก็
อย่างที่เห็น ถ้ายังได้นักการเมืองเลวเข้าสภาฯ ปิดประเทศก็ช่วยอะไรไม่ได้  เคยถึงขนาดลงทุนลงแรงเผาเมือง...แล้ว
เป็นไง? หรือคราวนี้จะก๊อบปี้ม็อบฮ่องกงทุกกระเบียดนิ้ว ม็อบไม่ต้องมีแกนน า แต่เจอกันทุกเย็นหลังเลิกงาน เลิกเรียน 
ผ่านไป ๑ เดือน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง...ก็เริ่มเผา เมื่อรักจะลอกม็อบฮ่องกง ก็ให้ดูจุดจบของม็อบฮ่องกงด้วย ไม่มีอะไร
ติดมือนอกจากความขัดแย้งร้าวลึกระหว่างรุ่นคน ส่วนแกนน า...ติดคุก หรือไม่ก็หนีไปต่างประเทศ 

ศึกษาจากประวัติการชุมนุมที่ผ่านมา เหลือง แดง กปปส.แล้ว คนไทยน่าจะตกผลึกร่วมกันว่า สุดท้ายม็อบไม่
เคยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง  หน าซ้ ายังเป็นเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อน 

ฉะนั้นการเลือกตั้งควรจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดส าหรับความปรารถนาในการเปลี่ยนขั้วการเมือง หรือเปลี่ยน
อ านาจ  ดูอเมริกาเป็นตัวอย่าง ทรัมป์จะเลวร้ายแค่ไหน อเมริกันตายเพราะโควิดไปแล้วกว่า ๒ แสนคน แต่อเมริกันก็
ตัดสินด้วยการเลือกตั้ง อย่าอ้างว่าระบบการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม เพราะอนาคตใหม่-ก้าวไกล คือพรรคที่ได้ประโยชน์
จากระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มากที่สุด 

หากคิดว่าการชุมนุมเท่านั้นที่เป็นทางออกเดียว ก็เตือนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ว่า เมื่อไหร่ที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาล 
มันจะย้อนกลับมาไม่รู้จบ และไม่ว่าฝ่ายไหนขึ้นมามีอ านาจก็จะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน  เคยปลุกม็อบก็ต้องเจอ
ม็อบ! 

สถานการณ์โลกปัจจุบัน เศรษฐกิจแทบจะพังพินาศ โควิดลามไปทั่ว จ่อประตูจะเข้าไทยทั้งตะวันตกและใต้ ไม่มี
อะไรรับประกันว่า การระบาดรอบ ๒ จะไม่เกิดขึ้นในไทย บนสมมติฐานเลวร้ายสุด หากระบาดรอบ ๒ รัฐบาลไม่มีเงิน
พอที่จะอุ้มใครอีกแล้ว นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจะด าดิ่งลงกว่านี้ 

ฉะนั้นความปรารถนาในประชาธิปไตยแบบเร่งด่วน ไม่อาจแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  มีแต่จะซ้ าเติมเหมือนที่หลาย
ประเทศเจอ สุดท้ายเป็นเรื่องท่ีคนไทยต้องเลือกเอา. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80673  

https://www.thaipost.net/main/detail/80673
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16 ต.ค. 2563 05:08 น. 

ต้องแก้รัฐธรรมนูญ 

 
 

เกาะจอทีวีไทยรัฐถ่ายทอดสดข่าว ม็อบคณะราษฎร 2563 ตั้งแต่เช้ายันบ่าย ตั้งแต่บ่ายยันค่ า ด้วยความ
หวาดเสียวตื่นเต้น กลัวจะล่อกันเละตุ้มเป๊ะจนหาเจ้าภาพไม่ได้?? “แม่ลูกจันทร์” เขียนต้นฉบับคอลัมน์นี้เป็นช่วงที่
ขบวนผู้ชุมนุมฝ่าด่านสกัดต ารวจเข้าไปประชิดรั้วท าเนียบรัฐบาลได้แล้ว เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น...ขอยกไปสรุป
รวบยอดในฉบับหน้าให้ครบถ้วน 

วันนี้ ขออนุญาตย้ายไปโฟกัสความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช. ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 
เงื่อนไขส าคัญที่กลุ่มคณะราษฎร 2563 เรียกร้องต้องการ ล่าสุดมีข่าวคืบหน้าในทางที่ดี จากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
พิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับที่ยังติดค้างล ากล้องอยู่ในที่ประชุมร่วม 2 สภา นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ ประธานอนุกรรมาธิการประเด็นข้อกฎหมาย เปิดเผยว่าที่ประชุมเสียงข้างมาก เห็นว่าญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ม า ต ร า  256 ใ ห้ มี  ส . ส . ร . จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  200 ค น  เ ป็ น ผู้ ย ก ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
ฉบับใหม่ เพ่ือใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ผลการพิจารณาสรุปว่า การตั้ง ส.ส.ร.ให้มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถท าได้  และไม่ขัดค าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญปี 2555 (ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์) อย่างที่ ส.ว.ลากตั้งบางคน หยิบยกมาอ้างแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้น ท่ีประชุม
อนุ กมธ. ยังชี้ว่าไม่จ าเป็นต้องท าประชามติ ถามความเห็นประชาชนก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ!! เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันไม่ได้เขียนบังคับให้ต้องท าประชามติก่อนเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับไว้ จะต้องท า
ประชามติท าไมให้เสียเวลาชาวบ้าน และเสียงบประมาณท าประชามติอีกก้อนโต?? เพราะการจัดออกเสียงประชามติ
ครั้งหนึ่ง ต้องใช้งบด าเนินการเกือบ 4,000 ล้านบาททีเดียว!! “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการท่ีมี ส.ว.ลากตั้งบางคน ตั้งแง่ให้ท า
ประชามติก่อน เป็นแค่สร้างเงื่อนไขยื้อการแก้รัฐธรรมนูญให้ยืดเยื้อมากข้ึนเท่านั้นเอง เพราะหากต้องท าประชามติถาม
ความเห็นประชาชน “ก่อน” แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องแช่เบ้ารอประชามติอีกไม่ต่ ากว่า 3 
เดือน!! 

กว่าประชามติจะเสร็จ กว่าที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเห็นชอบ กว่าจะเลือกตั้ง ส.ส.ร. กว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ กว่าจะประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับเก่า...จะต้องใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี!! ข้อส าคัญ หลังจาก 
ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อย ก็ต้องท าประชามติให้ประชาชนเห็นชอบเสียก่อนตามกติกา  อย่าเรื่อง
มาก ท าประชามติตอนจบครั้งเดียวดีแล้วโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1953199  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%2014%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/news/politic/1953199
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16 ตุลาคม 2563 - 08:21 น. 

ศึกนี้ยืดเยื้อ ม็อบทะลุเพดาน 

 
  ไม่จบง่ายๆ สลายหน้าท าเนียบ คณะราษฎร โผล่ราชประสงค์ กลายเป็นม็อบดาวกระจาย เป็นไปตามที่ทนาย

อานนท์ ประกาศไว้ที่หน้าท าเนียบรัฐบาลว่า จะยุติการชุมนุม และขอนัดหมายที่แยกราชประสงค์ ช่วงเย็นวันที่ 15 ต.ค.

2563 เมื่อมีประชาชนมารวมตัวบริเวณแยกราชประสงค์ เป็นจ านวนมาก แม้จะอยู่ระหว่างการประกาศใช้พระราช

ก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ ดูเหมือนว่า ม็อบคณะราษฎร จะไม่จบง่ายๆ และมีลักษณะ

เป็น “ม็อบดาวกระจาย” มากขึ้น  

ม็อบอุดมการณ์ 
ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นักวิชาการผู้ศึกษาเก่ียวกับขบวนการนักศึกษา 14 

ต.ค.2516 ได้ประเมินการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาประชาชนรอบนี้ จะเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ เพราะเป็นการสู้
ในเชิงอุดมการณ์ อาจารย์ประจักษ์ สรุปว่า ขบวนการนักศึกษา ปี 2516 อยู่ภายใต้เพดานทางอุดมการณ์แบบ "ราชา
ชาตินิยม" ขณะที่ขบวนการนักศึกษายุคปัจจุบัน ได้เชื่อมโยงตัวเองกับคณะราษฎรอย่างใกล้ชิด “มันท าให้คณะราษฎร
กลับมามีท่ียืนอีกครั้งในสังคมไทย” อาจารย์ประจักษ์ ให้ความเห็น พูดง่ายๆ คณะราษฎร 2563 มาสานต่ออุดมการณ์
คณะราษฎร 2475 ในข้อเท็จจริง สังคมไทยยังรับไม่ได้กับท่าทีแบบทะลุเพดาน ของแกนน า ม็อบคณะราษฎร จึงมี
ปฏิกิริยาต่อต้านคนรุ่นใหม ่การต่อสู้เชิงอุดมการณ์นี่แหละ ที่กลายเป็นจุดอ่อน ส่งผลให้แกนน ากลุ่มหนึ่ง เพลี่ยงพล้ า
ถูกจับกุม  ม็อบดิจิตอล 

การชุมนุมของคนรุ่นใหม่ พ.ศ.นี้ ต่างจากการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ นปช. และ กปปส. ในแง่ของยุทธวิธี  
ประการแรก ไม่มีองค์กรน าเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหว ไม่มีผู้น าระดับดารา (แกนน า) ทุกการชุมนุม มีแกนน าโดย
ธรรมชาติ ไม่ต้องขึ้นต่อส่วนกลาง 
ประการที่สอง แกนน าม็อบอาศัยเครือข่ายโซเชียล เป็นเครื่องมือประสานงาน  

ประการที่สาม รูปแบบการชุมนุม จะมีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ไม่เคร่งเครียด เหมือนม็อบแบบเก่า  
พวกเขามีค าขวัญเชิงยุทธศาสตร์  “ให้มันจบที่รุ่น เรา” หมายถึงการเมืองเก่า ระบอบเก่า ต้องจบในยุคนี้ 
การท าม็อบแบบไม่มี “องค์กรน า” อาจเป็นนวัตกรรมใหม่ ในการเคลื่อนไหวภาคประชาชน แต่ก็เสี่ยงต่อการเกิด
อนาธิปไตย  
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/SCOOP/446196 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/446196
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16 ตุลาคม 2563  

 ‘ทุกฝ่าย’ ต้องหาทางออกในวิกฤติร่วมกัน 

 

 

  
หลังจากรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อ 15 ต.ค.63 ท าให้ไทยต้องกลับมาตั้งหลักอีกครั้งจากวิกฤติที่เผชิญรอบด้าน 

ทั้งโควิด-19 และเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่ง สิ่งส าคัญวันนี้พวกเราที่เป็นเจ้าของประเทศ ต้อง

ร่วมกันหาทางออกในยามวิกฤติให้ได้ 

ทันทีท่ีรัฐบาลไทยประกาศใช้ พ.ร.ก.ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พร้อมประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 4.00 น.โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2563 ท าให้
ประเทศไทยที่ก าลังเผชิญกับวิกฤติรอบด้าน ทั้งโรคระบาดครั้งร้ายแรงที่สุด ทุบเศรษฐกิจจนทรุดหนัก จนต้องออก
มาตรการเยียวยาหลายต่อหลายมาตรการ รวมถึงความพยายามที่จะเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้มีรายได้
ประคับประคองเศรษฐกิจให้พอลืมตาอ้าปากได้บ้าง คงต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่อีกรอบ เพราะหากสถานการณ์
การเมืองไม่นิ่ง รัฐบาลยังต้องเลือกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณ์ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน
การท าธุรกิจ ฉุดรั้งบรรยากาศการลงทุนโดยภาพรวมให้ฟ้ืนคืนกลับได้ยาก  

เห็นตัวอย่างชัดทันทีเมื่อตลาดหุ้นไทยวานนี้ “ร่วง” ยกแผง ขณะที่นักธุรกิจนักลงทุน เริ่มส่งสัญญาณจับตา
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด บ่งชี้ถึงความไม่ม่ันใจ แม้บางส่วนยังเชื่อว่า รัฐบาลสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ แต่หากการ
ชุมนุมยังบานปลาย ยืดเยื้อ เกิดการกระทบกระทั่ง จบไม่สวย จะยิ่งส่งผลเสียอย่างมหาศาลต่อประเทศอย่างคาดไม่ถึง 
กระนั้นก็ตามความเห็นของนักธุรกิจยังคงเห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่รัฐบาลประกาศ ควรต้องมีความชัดเจนในรายละเอียด
ระดับหนึ่งว่า สิ่งใดท าได้ สิ่งใดท าไม่ได้ เพราะมีสัญญาณถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในระยะถัดไป รัฐบาลจึงต้องเร่งชี้แจงท าความเข้าใจในประเด็นนี้ให้ดี  
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าบรรยากาศทางการเมืองในประเทศที่ไม่สงบ มีผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 
และนักลงทุนต่างชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นปัจจัยเสี่ยงและตัวแปรส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากวิกฤติการแพร่
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ระบาดโควิด ยังไม่นับถึงความกังวลของการแพร่ระบาดในรอบใหม่ รวมถึงความท้าทายมากมายที่ประเทศยังต้องเผชิญ 
และรับมือ ดังนั้นรัฐบาล รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะฝ่ายไหน คณะไหน ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมให้
มาก เอาประเทศชาติเป็นตัวตั้ง  

ที่ผ่านมาเรามีบทเรียนของความเจ็บปวดมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งไม่เคยมีสักครั้งที่การเผชิญหน้าโดยไม่มี
ใครยอมใคร ไม่มีใครยอมถอย จะสร้างผลดีให้กับประเทศ กลับแต่จะสร้างความเสียหายอย่างประเมินค่ามิได้ 
ประวัติศาสตร์มีให้เห็นในทุกช่วงเวลา เราเชื่อว่าประเทศยังมีทางออก ส าคัญคือพวกเราเป็นเจ้าของประเทศ ต้องหา
ทางออกร่วมกันในยามวิกฤติให้ได้ หากปล่อยให้ยืดเยื้อ บานปลายไปตามอารมณ์ของความเกลียดชัง ความไม่ยอม
กัน จะยิ่งซ้ าเติมบาดแผลให้กับประเทศ กดภาวะเศรษฐกิจให้จมดิ่ง ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน นั่งลงเจรจาด้วยสันติ
วิธีแบบที่นานาอารยะประเทศเขาท า 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902818 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902818
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วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ระหว่างในสภากับนอกสภา 

 

 
ผู้เชี่ยวชาญการชุมนุมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า 
“…การชุมนุมหน้าสภาวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ไม่มีผลอะไรต่อการเมือง ไม่ได้กดดันการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่เห็นมีอะไร…” 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายความคิดเห็นของนักการเมืองในสภาต่อการชุมนุมทางการเมืองที่ก าลังเกิดขึ้น เช่น ส.ว.
บางท่านก็บอกว่า 
“…ถึงเวลาเอาม็อบมาล้อมสภา แล้วบอกว่าเอาเลยๆ สมาชิกวุฒิสภายังไม่เห็นด้วย อย่ามัดมือชกเราครับ…” 

แล้วมีการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ไม่เป็น
ที่ประหลาดใจสักนิดแล้วมีการรับลูกจาก ส.ว. มีการอ้างว่า มีเวลาเพียง 8 วันเพ่ิงได้รับร่างรัฐธรรมนูญ หรืออะไรก็
แล้วแต่ที่อ้างกันไป ในความเป็นจริงแล้ว ใครๆ ต่างรู้แล้วว่า นี่เป็นการดึงเรื่องซึ่งใครๆ ก็รู้ว่ายังมีอีกหลายๆ วิธีที่จะดึง
เรื่องแก้รัฐธรรมนูญด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญการเมืองในสภาและผู้ที่มีอ านาจอยู่ในมือ เช่นกัน การชุมนุมทางการเมืองคง
ดูไม่ได้แค่จ านวนของผู้ชุมนุมเท่านั้น ไม่ว่าชุมนุมจะมีจ านวนน้อยหรือมาก เราไม่ควรหลงลืมไปว่า การชุมนุมทาง
การเมืองครั้งนี้ก่อตัวและปะทุขึ้นเพียงในระยะเวลาอันสั้น จากต้นปีนี้ทว่าการชุมนุมทางการเมืองกลับพัฒนาไปมาก 
อย่างรวดเร็วและขยายตัวไปในวงกว้าง 

หากเราไม่มัวหลงประเด็นอยู่กับเรื่องทางเทคนิค เช่น มีจ านวน ส.ส.และ ส.ว.กี่ท่านเห็นชอบ ใช้เวลานานแค่
ไหน ใครเป็นตัวแทนพรรคการเมืองเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญบ้างหรือกลเกมการเมืองอ่ืนๆ พร้อมท า
ความเข้าใจการตอบโต้จากนักการเมืองฝ่ายต่างๆ แล้ว 
ผมคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้อย่างน้อยที่สุด ช่วยให้เรามองเห็นภูมิทัศน์การเมืองไทยอีกภูมิทัศน์หนึ่ง 
ที่ผมเรียกว่า ระหว่างในสภากับนอกสภา 
 ระหว่างในสภากับนอกสภา 

ระหว่างในสภากับนอกสภาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลกในขณะนี้ รวมทั้งการเมือง
ไทยด้วยในแง่การจัดแบ่งกลุ่มแนวคิดทางการเมืองอันเนื่องมาจากพลังขับเคลื่อนของฝ่ายต่างๆ แล้วก่อรูปเป็น 2 ฝ่าย
คร่าวๆ คือ 
กลุ่มดั้งเดิมกับกลุ่มใหม่ 

การชุมนุมทางการเมืองหนนี้ในบ้านเราได้แบ่งแยกพ้ืนที่ทางการเมือง (political space) อย่างชัดเจน อย่าง
น้อยที่สุดคือการเมืองในสภากับการเมืองนอกสภา 
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พร้อมทั้งได้จัดแบ่ง (classification) ความคิดและวิสัยทัศน์ของคนไทยในสองกรอบใหญ่ 
โดยเป็นความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มดั้งเดิมกับกลุ่มใหม่ 
 กลุ่มดั้งเดิม 

กลุ่มดั้งเดิมนี้ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มาจากการท ารัฐประหาร 2 ครั้งในไทยที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ.
2557 กลุ่มนี้ต้องการรักษาสถานภาพเดิม (status quo) ทั้งกติกาคือ รัฐธรรมนูญปัจจุบันและกติกาต่างๆ ที่สนับสนุน
ฝ่ายที่มีอ านาจเหนือกว่าในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้กลุ่มของตนยังคงความเหนือกว่าและเข้มแข็งได้
ต่อไป โดยให้มีการท้าทายอันเบาบางจากกลุ่มอ่ืนๆ 
 กลุ่มใหม่ 

กลุ่มใหม่นี้มุ่งเป้าหมายไปที่การเปลี่ยนแปลงกติกาสังคมให้เป็นกติกาใหม่  กติกาอันแรกและส าคัญคือ 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยได้น าเสนอประเด็นปัญหาหลักของรั ฐธรรมนูญปัจจุบันหลายประการ อาทิ ชี้ให้เห็น
โครงสร้างและความสัมพันธ์ทางอ านาจเดิมที่สร้างความเหลื่อมล้ าทางการเมืองและสังคม  ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทาง
อ านาจของสถาบันหลักสุ่มเสี่ยงภาระและความรับผิดชอบอันเกินขอบเขตอันเป็นอันตรายที่อาจย้อนกลับมาบั่นทอน
ความสามารถการตอบสนองของสถาบันได้ ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง อาจสุ่มเสี่ยงสถานะความชอบธรรมหรือ 
(authority) อันเป็นสิทธิธรรมในการปกครอง  

ระหว่างในสภากับนอกสภาได้สลายทั้งความชอบธรรมอันเป็นการผูกขาดดั้งเดิมในการด าเนินการทางการเมือง
เฉพาะของนักการเมืองเท่านั้นและบทบาทหน้าที่ (function) อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนักการเมืองเพียงผู้เดียว แทนที่เป็น
การเมืองในสภา เมื่อปิดสภาแล้วก็ไม่มีการอภิปรายประเด็นการเมือง ไม่มีการน าเสนอแนวความคิดสาธารณะ รวมทั้ง
ลดทอนความหมายของการเคลื่อนไหวทางการเมือง สิ่งใหม่ที่น่าสนใจเกิดข้ึนแล้วกลายเป็น นวัตกรรมทางการเมือง เมื่อ
กลุ่มใหม่เปิดพ้ืนที่การเมืองให้อยู่นอกสภา เป็นสภาสาธารณะที่เปิดออกตลอดเวลา เปิดทุกเวลานาที ไปปรากฏในทุกๆ 
ที่ เหมือนโลกออนไลน์ ด้วยหมุดคณะราษฎร 2563 ที่อยู่ทุกที่ ทุกเวลา หลากหลายแพลตฟอร์ม หมุดจึงเป็นอะไรที่
มากกว่าสัญลักษณ์ (Symbol) แต่แสดงและเล่น (play) ประเด็นวาระการเมืองหลักของคนกลุ่มใหม่ดังข้อความที่ปรากฏ
ในหมุด ที่น่าสนใจยิ่ง ข้อความในหมุดมีคุณค่าทางการเมืองถึงสองคุณค่าได้แก่ สองตรง  คือ ตรงหนึ่ง ไปที่โครงสร้าง
อ านาจและความสัมพันธ์ทางอ านาจในสังคมไทยปัจจุบัน ตรงสอง คือตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคนจ านวนมากใน
สังคมไทยหรือแม้แต่ผู้คนที่อยู่นอกสังคมไทย 
 มองไปข้างหน้า 
ผมไม่เคยประเมินว่า ใครฉลาดหรือโง่กว่ากัน ผมไม่อินอะไรนักต่อการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าของคนกลุ่มไหน ผมเห็นว่า 
ค าปราศรัยของเด็กๆ ที่อายุเพียง 20 ปีต้นๆ มีพลานุภาพมากนัก เพราะนี่ไม่ใช่วาทศิลป์สวยหรู หากทว่าเป็นแก่นกลาง
ของโครงสร้างการเมือง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอุดมการณ์ ในสังคมไทยที่ไม่สนองตอบความ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่ว แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะคุกคามและเป็นอันตรายได้
อย่างไร 
หนูแฮมเตอร์และเพลงแฮมทาโร่ ก าลังสร้างประวัติศาสตร์ของสังคมไทย 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_358551 
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