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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวนัที่ 17 ตุลาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
รักษาการ ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย กกต. มีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. 76 จังหวัด ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 

6 

2 ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

อบจ.ล าปาง ติวเข้ม เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 7 

3 ผู้จัดการออนไลน์ ศึกชิงนายกฯอบจ.แรง เปลี่ยนมิตรเป็นศัตรู สู้ไม่นับญาติ 8 
4 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ ยัน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่กระทบการท างานฝ่ายนิติบัญญัติ 11 
5 มติชนออนไลน์ ‘ภูมิธรรม’ ขอพรรคร่วมรบ.จบัมือฝ่ายค้าน ลงชื่อเปิดประชุมสภาฯสมัย

วิสามัญ ถกแกป้ัญหาปท. 
12 

6 สยามรัฐออนไลน์ “เลขาประธานรัฐสภา”แจงทหารมาตาดูแลสภาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 
ยันไม่กระทบการท างานฝ่ายนิติบัญญัติ ระบุไม่ได้รับประสานจากฝ่าย
ความมั่นคงให้งดประชุมเกี่ยวกับการเมือง 

13 

7 ผู้จัดการออนไลน์ “สมชาย” หนุนขยายเวลาประชุม กมธ.พิจารณาร่างแก้ รธน. หลังงดเลี่ยงม็อบ 14 
8 มติชนออนไลน์ ส.ว.หนุนกมธ.ต่อเวลา พิจารณาแก้รธน. ด้าน ส.ส.พรรครว่มรบ. งง 

จ่อถามเหตุผล 
16 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชาย"หนุน "กมธ.รธน.ก่อนรับหลักการ" ยืดเวลาท างาน  18 
10 มติชนออนไลน์ ‘ป.ป.ช.’ แถลงฟัน อบจ.ล าพูน-เอกชน ทุจริต จัดซื้อแคร์เซ็ตโควิด-19 

แพงเกินจริง 
20 

11 มติชนออนไลน์ สื่อนอกจับตา ม็อบไทย ผู้ชุมนุมนับหมื่นฮือไล่รัฐบาล 21 
12 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “ก้าวไกล”แถลงการณ์ซ้ าอีกจี้หยุดลุอ านาจ 23 
13 สยามรัฐออนไลน์ แถลงการณ์เรยีกร้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐสภาต้องหา

ทางออกให้ประเทศ 
24 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ เลขา ครป.จี้ "บ๊ิกตู่" ลาออก เปิดทางเลือกนายกฯใหม่ 26 
15 แนวหน้าออนไลน์ เลขาฯครป. เรียกร้อง‘บิ๊กตู่’ลาออก พรรคการเมืองเลือกนายกคนใหม ่ 27 
16 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ พท.ปัดร่วมรัฐบาลแห่งชาติเดินหน้าเปิดสภาวิสามัญแก้วิกฤต 29 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.เตรียมเดินสายพบหน.พรรคการเมือง ร่วมกันหาทางออกประเทศ 30 
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18 ผู้จัดการออนไลน์ “เชาว์” แนะสีท่างออกเปิดสภาสมัยวิสามัญ ปิดสวิตช์ ส.ว.ยุบสภา จี้ 
“บิ๊กตู”่ เสียสละ 

31 

19 สยามรัฐออนไลน์ "อดีตรองโฆษกปชป.”เสนอ 4 ทางออกน าชาติพ้นวิกฤตการเมือง 
เตือนสติ "บิ๊กตู่" จ าวันยึดอ านาจ วอนเสียสละเพ่ือชาติ 

33 

20 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "ปิยบุตร"ขอ"บิ๊กตู่"ลาออก-ยกเลิกพรก.ฉุกเฉนิ 34 
21 มติชนออนไลน์ ฝ่ายค้าน ล่าช่ือส.ส. ขอเปิดประชุมสภาโดยด่วน “สุทิน”ขอเสียงรบ.-

ส.ว.เพิ่ม รับสงสารเด็ก 
35 

22 ไทยรัฐออนไลน์ 6 พรรคฝ่ายค้าน ประณามรัฐที่ท าเกินกว่าเหตุ สลายชุมนุม จี้เปิดสภา
วิสามัญ 

36 

23 ผู้จัดการออนไลน์ พรรคร่วมฝ่ายค้านประณามรัฐใช้ความรุนแรง จี้เปิดประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญโดยเร็วที่สุด 

37 

24 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวหน้ารุกคืบเลือกตั้งท้องถิ่น 38 
25 เนช่ันออนไลน์ ภูมิใจไทยพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทุกระดับไม่มีฮั้วพปชร. 41 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ถึงเวลาเลือกต้ังท้องถิ่นแล้วจ้า โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร ์ 42 
2 สยามรัฐออนไลน์ กระชับพื้นที่ตัวเอง 44 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ 47 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ม็อบ+วันต ารวจ 50 
5 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น / ยกระดับค่าตอบแทน‘ชรบ.’ / ถนน

มืดมนที่บุรีรัมย์ 
52 

6 ไทยรัฐออนไลน์ แล้วยังไงต่อไป 54 
7 ไทยรัฐออนไลน์ เร่งถอนฟืนจากกองไฟ 56 
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษา

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล

เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี พ.ท. สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ     

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลเมืองเก่า ให้การต้อนรับ 

ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยีย่มศนูยส์ง่เสรมิพัฒนาประชาธปิไตยต าบลเมอืงเกา่  

อ ำเภอเมอืงสโุขทยั จงัหวัดสโุขทยั 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.รุ่นที่ 11) ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเรื่องการบริหารจัดการชุมชนมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งและการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวศาสตร์พระราชา ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เยีย่มชมกำรบรหิำรจดักำรเรื่องกำรบรหิำรจดักำรชมุชนมุ่งสูชุ่มชนเข้มแขง็และ
กำรเกษตรตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง ตำมแนวศำสตรพ์ระรำชำ 
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16 ต.ค. 2563  

รักษาการ ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย กกต. มีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและ
นายก อบจ. 76 จังหวัด ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 

 
         รักษาการ  ปชส.สุ ราษฎร์ ธานี  เผย  กกต.  มีมติ เห็นชอบร่ างแผนการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกและ
นายก อบจ. 76 จังหวัด ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที ่20 ธ.ค.63 
          นางสุภัตรา เลี่ยมรัตน์  รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวถึงกรณี กกต.จัดเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกต้ังสมาชิก อบจ.และนายก อบจ.ดังนี้  
         วันที่ 20 - 21 ต.ค.63 ส านักงาน กกต. จัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผอ.การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการด าเนินการตามแผนการ
จัดการเลือกตั้งที่กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว วันที่ 26 ต.ค.63 กกต. ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.
และนายก อบจ. วันที ่2-6 พ.ย.63 เปิดรับสมัครการเลือกต้ัง และวันอาทิตย์ที ่20 ธ.ค.63 เป็นวันเลือกต้ัง 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201016155652595 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201016155652595
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/10/16/e6c54e9ec5da0863d6a4078b111a55c5_small.jpg
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16 ต.ค. 2563  

อบจ.ล าปาง ติวเข้ม เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
        อบจ.ล าปาง จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้กับตัวแทน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าปางและผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน ณ โรงแรมล าปางเวียง
ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมีนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุ
พรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ล าปาง กล่าวรายงานการ
จัดโครงการ ฯ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจ าจังหวัดล าปาง และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
        ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง  (กกต.) ได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) โดยในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่ กกต. ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและ
นายก  อบจ.  โดยให้ รับสมัครในวันที่  2-6 พฤศจิกายน  2563 และก าหนดให้มีการ เลือกตั้ ง ในวันอาทิตย์
ที่ 20 ธันวาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201016102315357 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201016102315357
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/10/16/efd3254cf2e30ec5f1bcf512e0a8e1c8_small.jpg
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เผยแพร่: 17 ต.ค. 2563 02:54   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ศึกชิงนายกฯอบจ.แรง เปลี่ยนมิตรเป็นศัตรู สู้ไม่นับญาติ 

 
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -จันทร์หน้า 26 ตุลาคม คือวันที่ตามเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการ ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า 26 ตุลาคม คือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. 

ส่วนวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง กกต.เคาะออกมาแล้วให้เลือกใน"วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม" โดยจะมีการรับสมัคร
เลือกตั้งในระหว่าง"วันที่ 2-6 พ.ย."  

ศึกเลือกตั้ง นายกฯอบจ. และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ ส.อบจ. ที่จะเกิดขึ้น รับประกันได้ถึงการ
แข่งขันที่ดุเดือด สู้กันสนุก เพราะเห็นสัญญาณการหาเสียงแล้วว่า หลายจังหวัด พรรคการเมือง กลุ่มการเมืองจาก
ส่วนกลาง จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งอบจ.รอบนี้เต็มตัวในนามพรรค เช่น เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ หรือในนาม
กลุ่มการเมือง เช่น คณะก้าวหน้าของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

การเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกฯอบจ. จะมีลักษณะพิเศษ ที่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส. ใน
หลายบริบท เพราะการเลือกนายกฯอบจ. ปัจจัยส าคัญชี้ขาดชัยชนะ เป็นเรื่องของกระแสความนิยม การจัดตั้งในพื้นที่
ล้วนๆ ของผู้สมัครแต่ละคน  

ส าหรับ กระแสพรรคในส่วนกลางแม้มีความส าคัญบ้างแต่ก็ไม่มาก จะมียกเว้นก็แค่บางพื้นที่ บางภาค ซึ่ง
กระแสพรรคแรงจริงๆ เช่น ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ เชียงราย หรืออีสาน เช่น อุดรธานี มหาสารคาม ที่หากผู้สมัครใส่เสื้อ"
พรรคเพื่อไทย"หาเสียงได้อย่างเป็นทางการ  

หรือภาคใต้ บางจังหวัดเช่น ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ที่แบรนด์"พรรคประชาธิปัตย์" ยังขาย
ได้ พวกจังหวัดเหล่าน้ี หากคนไหนได้ลงนายกฯอบจ.ในนามพรรค ก็ท าให้หาเสียงได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษของการเลือกนายกฯอบจ. อีกอย่าง ที่มีให้เห็นมาแล้วหลายสมัย รวมถึงในการ
เลือกตั้งรอบนี้ ก็คือส.ส.ในจังหวัดของแต่ละพรรค แม้อยู่พรรคเดียวกัน แต่อาจเลือกสนับสนุนผู้สมัครนายกฯอบจ. คน
ละคนกันได้ และหลายครั้งท าให้แตกคอ กลายเป็นศัตรู มองหน้ากันไม่ติดมาแล้ว  

ที่เห็นชัดๆ เลยก็อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ นครศรีธรรมราช ที่ "เทพไท เสนพงศ์" ส.ส.นครศรีธรรมราช 
ต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่จากการเป็น ส.ส.ในเวลานี้ ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ หลังถูกศาลจังหวัด



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

นครศรีธรรมราช ตัดสินจ าคุก กรณี ถูก "พิชัย บุณยเกียรติ" อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช น้องชาย "ชินวรณ์ บุณย
เกียรติ" ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกัน ยื่นฟ้อง นายเทพไทกับ นายมาโนช เสนพงศ์ อดีตนายก อบจ.
นครศรีธรรมราช น้องชาย เทพไท ในคดีทุจริตการเลือกต้ังนายก อบจ.นครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557  

จนศาลตัดสินจ าคุกทั้ง มาโนช และเทพไท และคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ จนยิ่งท าให้ ความขัดแย้งระหว่าง 
เทพไท กับนายชินวรณ์ ในพื้นที่นครศรีธรรมราช และในพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเขม็งเกลียวกันมานานแล้ว ยิ่งรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก  

ชนิดมีข่าวว่า ขนาดผู้ใหญ่ในพรรคอย่าง "ชวน หลีกภัย" ยังขอบาย ไม่ลงมาเคลียร์ให้ เพราะศึกสองตระกูล 
บุณญเกียรติกับเสนพงศ์ ดังกล่าว เดิมพันกันถึงชีวิต 

และศึกเลือกตั้งนายกฯอบจ.รอบนี้ ในนครศรีธรรมราช ก็มีวี่แววจะท าให้ คนในประชาธิปัตย์แตกคอกันอีกรอบ 
เพราะ ส.ส.นครศรีธรรมราช ของพรรค ก็ประกาศจะส่งเครือญาติ คนใกล้ชิด ลงชิงนายกฯอบจ.ด้วยกันหลายคน  

ไม่ว่าจะเป็น "ชัยชนะ เดชเดโช" ส.ส.เมืองคอน รองโฆษกพรรค ที่ดันแม่ตัวเอง "กนกพร เดชเดโช" ลงชิง ส่วน 
"ชินวรณ์" ก็ประกาศจะต้องท าให้ "พิชัย บุณยเกียรติ" น้องชาย ตัวเองชนะเลือกตั้ง ได้กลับมาเป็น นายก อบจ.
นครศรีธรรมราช อีกสมัยให้ได้  

ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า "วิทยา แก้วภราดัย" อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่สอบตก ก็จะช่วยคนสนิท "นนทิ
วรรธน์ นนทภักด์ิ" ให้ได้เป็นนายกฯอบจ.ด้วยเช่นกัน 

โดยมีข่าวว่า ทั้งเทพไทและมาโนช เสนพงศ์ ก็เตรียมสนับสนุนบางคนให้ชนะเลือกตั้ง นายกฯอบจ.ให้ได้ เพื่อ
ล้างแค้น ชินวรณ์ และพิชัย ที่ท าให้เจอคดีความจนเป็นกรรมทางการเมืองทุกวันนี ้

แค่ เล่ามาให้เห็นจังหวัดเดียว ก็เห็นแล้วว่า ศึกเลือกตั้งนายกฯอบจ. ท าให้คนจากพรรคเดียวกันแตกคอกันได้ 
ถึงขั้นตามล้างตามเช็ด เอาเรื่องกันให้ถึงคุกถึงตะราง 

ตอนนี้ ก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่า ศึกใหญ่เลือกนายกฯอบจ. ที่จะเกิดขึ้น หากส.ส.บางพรรคการเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ที่อยู่พรรคเดียวกัน แล้วต่างคนต่างส่งคนตัวเองลงสู้ศึก หรือสนับสนุนผู้สมัครคนละคนกัน  ถ้า 
หากตกลงกันไม่ได้ก่อนว่า จะสู้หรือแข่งขันกัน ในพื้นที่แล้วจบกันในเกม ก็มีหวัง อาจได้เห็นรอยบาดหมาง ตามมาทั้งใน
ตอนหาเสียง และหลังจบศึกเลือกตั้ง เผลอๆอาจบานปลาย ไม่ใช่แค่บาดหมางกันในพรรค แต่อาจถึงขั้น มีควันหลง 
ทะเลาะกันข้ามพรรคกันให้เห็น 

เช่นการที่ ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่ง แต่ไปเปิดตัวสนับสนุนผู้สมัครนายกฯอบจ. ที่เป็นคนของอีกพรรคการเมือง
หนึ่ง แถมไม่พอ บางจังหวัด เล่นสนับสนุนข้ามขั้วไปเลยเช่น ตัวอยู่ฝ่ายค้าน แต่ประกาศสนับสนุนผู้สมัครนายกฯอบจ. ที่
อยู่ขั้วฝ่ายรัฐบาล ที่มีให้เห็นแล้วสดๆ ร้อนๆ เมื่อวันหยุดอังคารที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

เพราะปรากฏว่า ที่ จ.นครพนม ที่มีการเปิดตัวคนลงนายกฯอบจ.นครพนม คือ "น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ"ผู้สมัคร 
นายก อบจ.นครพนม ที่ก็คือ ลูกสาวของ ครูแก้ว หรือสหายแสง "ศุภชัย โพธิ์สุ" รองประธานสภาฯ และ ส.ส.นครพนม 
พรรคภูมิใจไทย โดยในงานดังกล่าว "ไพจิต ศรีวรขาน" ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย หลายสมัย ที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน ก็
ไปร่วมเปิดตัวและ ประกาศสนับสนุน ลูกสาวศุภชัย อย่างเป็นทางการ  

ท่ามกลางข่าวว่า ส.ส.นครพนม เพื่อไทยบางคน ก็ก าลังคิดจะผลักดันคนของตัวเองลงชิงนายกฯอบจ.นครพนม
ด้วยเช่นกัน โดยทั้งหมดต้องสู้กับ "สมชอบ นิติพจน์" นายก อบจ.นครพนม คนปัจจุบัน ที่เดิมก็อยู่กับ สหายแก้ว ศุภชัย 
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มาก่อน แต่ตอนหลังย้ายขั้วไปอยู่ ฝ่ายพลังประชารัฐ ท าให้ศุภชัย โกรธมาก ประกาศ ต้องยึดเก้าอี้นายกฯอบจ.คืนมาให้
ลูกสาว แต่รู้ดีว่าเป็นศึกหนัก เลยขอยืมแรง "ไพจิตร" ของเพื่อไทยในฐานะเพื่อนเก่าตั้งแต่ยุคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชาชน เพื่อมาล้มคนของพรรคพลังประชารัฐ  

ศึกนายกฯอบจ.ที่นครพนาม จึงกลายเป็น ฝ่ายพรรครัฐบาล คือภูมิใจไทย ไปขอแรงคนของฝ่ายค้านมาล้ม
ผู้สมัคร ที่เป็นคนพรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล ด้วยกันเอง เห็นหรือยัง มันส์ขนาดไหน  

หรืออย่างที่ เมืองโอ่ง ราชบุรี ก็ฮือฮาไม่ใช่น้อย หลัง "เอ๋" คนดัง "ปารีณา ไกรคุปต์" แห่งพรรคพลังประชารัฐ ที่
ฐานเสียงแน่นปึ๊ก ที่อ าเภอโพธาราม ประกาศหนุน "นภินทร ศรีสรรพางค์" ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ จากพรรค
ภูมิใจไทย อดีต ส.ว.ราชบุรี ที่จะลงชิง นายกฯ อบจ.ราชบุรี ที่ก็ชัดเจนว่าคือผู้สมัครนายกฯอบจ.ราชบุรี ของภูมิใจไทย 

จนมีข่าวว่าท าให้ "เจ๊บุญยิ่ง นิติกาญจนา" ส.ส.ราชบุรี พลังประชารัฐ ที่จริงๆ ในพื้นที่และในพรรคพลังประชา
รัฐ"เจ๊บุญยิ่ง" ก็แนบแน่นกับ หนูเอ๋ ปารีณา ในระดับหนึ่ง เลยมีเคืองหนูเอ๋ ไม่น้อย ที่ไม่ยอมมาหนุน สามีเจ๊บุญยิ่ง คือ  
"วิวัฒน์ นิติกาญจนา" อดีต ส.ส.ราชบุรี ที่ประกาศตัว ชิงนายกฯ อบจ.มาร่วมปีแล้ว 

เกาเหลา ส.ส.ราชบุรี ด้วยกันเอง จากศึกนายกฯ อบจ. มีข่าวว่า เรื่องนี้ท าเอา แกนน าพลังประชารัฐ ไม่ค่อย
สบายใจพอสมควร กับการออกตัวของ เอ๋ ปารีณา ที่ไม่ช่วยคนจากพรรคเดียวกัน ยึดสนาม อบจ.ราชบุร ี

เหล่านี้คือหนังตัวอย่างของความเข้มข้นในศึกเลือกตั้งท้องถิ่น นายกฯ อบจ. ที่ ท าให้คนจากพรรคเดียวกัน
แตกคอกันเองได้ง่ายๆ 

พลันที่ นกหวีด ศึกเลือกตั้ง ถูกเป่าดังขึ้นอย่างเป็นทางการ ความขัดแย้งจากศึกชิงอ านาจอบจ. ก็จะอุบัติขึ้น
เป็นเรื่องที่ต้องเก็น จนกว่าจะจบเกมได้ตัวคนชนะ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000105804 
  

https://mgronline.com/daily/detail/9630000105804
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16 ตุลาคม 2563 3:02 pm 

ยัน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่กระทบการท างานฝ่ายนิติบัญญัติ 

 
รัฐสภา 16 ต.ค.-เลขานุการประธานรัฐสภา แจงทหารออกจากรัฐสภาแล้วตั้งแต่ 15 ต.ค. ชี้ไม่มีเหตุวุ่นวายแค่

ต ารวจสภาฯ ก็พอ ยัน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่กระทบการท างานฝ่ายนิติบัญญัติ เผยไม่เคยได้รับประสานจากฝ่ายความมั่นคง
ให้งดประชุม กมธ.เกี่ยวกับการเมือง 
 นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา แถลงชี้แจงกรณีมี กระแสการโจมตี นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา หลังปล่อยให้มีก าลังทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 เข้ามาภายในบริเวณรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2563 หลังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ว่า กองก าลังทหารดังกล่าวได้ถอนออก
จากพื้นที่อาคารรัฐสภาไปแล้วตั้งแต่เวลา 20.00 น.ของวันเดียวกัน ซึ่งการเข้ามาของกองก าลังทหารดังกล่าว เพื่อดูแล
ความปลอดภัยในสถานที่ส าคัญ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยเรื่องนี้รัฐสภาไม่ได้มีการ
ร้องขอ แต่เป็นการด าเนินการของฝ่ายรัฐบาลเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามปกติ 

นายราเมศ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายชวน ยังได้ลงไปเยี่ยม พร้อมกับมอบ
อาหารและน้ าให้กับก าลังทหารที่อยู่ในพื้นที่รัฐสภา รวมถึงได้แจ้งไปยังรัฐบาลว่ายังไม่มีสถานการณ์ใดที่จะบ่งบอกว่าเป็นกรณี
น่ากังวล หรือเกิดความวุ่นวาย และขอให้น ากองก าลังทหารออกจากพื้นที่บริเวณรัฐสภาและโดยรอบ เพราะรัฐสภามี
มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งเรื่องการตรวจสอบบุคคลเข้าออกสถานที่ และการห้ามพกพาอาวุธ 
 นายราเมศ กล่าวด้วยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ออกมาไม่ได้มีผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่าง
ใด ซึ่งขณะนี้คณะกรรมาธิการทั้งชุดสามัญ และวิสามัญต่าง ๆ ได้มีการประชุมตามปกติ ขณะเดียวกันรัฐบาลหรือฝ่าย
ความมั่นคงไม่ได้มีการท าหนังสือขอความร่วมมือมายังฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการแต่อย่างใด 
หากจะขอความร่วมมือต้องท าหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการ 
 ส่วนที่คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการ ระบุว่า
งดการประชุม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 เนื่องจากฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือให้งดประชุมกรรมาธิ
การเกี่ยวกับการเมืองนั้น นายรามเศ กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ อาจเป็นการขอความร่วมมือเป็นการเฉพาะก็ได้ 
 ส่วนที่คณะกรรมาธิการฯ จะยื่นขอขยายระยะเวลาท างาน ออกไป 15 วันนั้น นายราเมศ กล่าวว่า เบื้องต้นเวลา
นี้ยังไม่มีหนังสือมาถึงประธานรัฐสภา.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-563414 

https://tna.mcot.net/politics-563414
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 13:10 น.  

‘ภูมิธรรม’ ขอพรรคร่วมรบ.จับมือฝ่ายค้าน ลงชื่อเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ถกแก้ปัญหาปท. 

 
‘ภูมิธรรม’ ขอพรรคร่วมรบ.จับมือฝ่ายค้าน ลงชื่อเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ถกแก้ปัญหาปท. 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนน าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎร ต้องเร่งท าหน้าที่ 
ก่อนที่จะสายเกินไป สถานการณ์วิกฤติไม่เคยรอใคร เมื่อฝ่ายบริหารใช้อ านาจเกินขอบเขตฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็น ส.ส.
ที่มาจากเสียงของประชาชนต้องท าหน้าที่คลี่คลายปัญหาของประเทศ ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติ
ถูกคุกคามจากฝ่ายบริหารถึงขนาดปล่อยให้ทหารเข้าไปใช้สถานที่ในสภา ส่งผลกระทบกับการปฎิบัติงานบางส่วนในสภา
ซึ่ง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาควรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม 

“ผมขอเรียกร้องให้ ส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อเสนอให้เปิดประชุมสภาฯสมัย
วิสามัญโดยเร็ว อย่าละทิ้งโอกาสของผู้แทนราษฎรที่จะท าหน้าที่คลี่คลายปัญหาวิกฤติใหญ่ของประเทศ ด้วยอ านาจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกมอบหมายมาจากพี่น้องประชาชน และใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อยุติการประกาศใช้
สถานการณ์ฉุนเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทันที เพราะนี่คือชนวนส าคัญที่จะน าไปสู่วิกฤติครั้ง
ใหญ่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ สถานการณ์วิกฤติ และความวิบัติ ไม่เคยรอใคร ฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีความหมายและเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนได้” นายภูมิธรรม กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2397674 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2397674
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/ภูมิธรรม-มติเตะถ่วง-696x39212313-1.jpg
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สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2563 13:30 น.  
 “เลขาประธานรัฐสภา”แจงทหารมาตาดูแลสภาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยันไม่กระทบการท างาน
ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบุไม่ได้รับประสานจากฝ่ายความมั่นคงให้งดประชุมเกี่ยวกับการเมือง 

 
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่รัฐสภา นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา แถลงชี้แจงกรณีมีกระแสการ

โจมตี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา หลังปล่อยให้มีก าลังทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 เข้ามาภายในบริเวณ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่นมาหลังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ว่า    กอง
ก าลังทหารดังกล่าวได้ถอนออกจากพื้นที่อาคารรัฐสภาไปแล้วตั้งแต่เวลา 20.00 น.ของวันเดียวกัน ซึ่งการเข้ามาของกอง
ก าลังทหารดังกล่าวก็เพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานที่ส าคัญ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
โดยเรื่องนี้รัฐสภาไม่ได้มีการร้องขอ แต่เป็นการด าเนินการของฝ่ายรัฐบาลเอง เพื่อดูแลความเรียบร้อยตามปกติ 
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 ต.ค. นายชวนก็ยังได้ลงไปเยี่ยมพร้อมกับมอบอาหารและน้ าให้กับก าลังทหารที่อยู่ใน
พื้นที่รัฐสภา รวมถึงได้แจ้งไปยังรัฐบาลว่า ยังไม่มีสถานการณ์ใดที่จะบ่งบอกว่าเป็นกรณีน่ากังวล หรือเกิดความวุ่นวาย 
และขอให้น ากองก าลังทหารออกจากพื้รที่บริเวณรัฐสภาแลโดยรอบ เพราะรัฐสภามีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งเรื่องของการตรวจสอบบุคคลเข้าออกสถานที่ และการห้ามพกพาอาวุธ 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ออกมาไม่ได้มีผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่าง
ใด ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมาธิการทั้งชุดสามัญ และวิสามัญต่างๆ ได้มีการประชุมตามปกติ ขณะเดียวกันทางรัฐบาลหรือ
ฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ได้มีการท าหนังสือขอความร่วมมือมายังฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการแต่
อย่างใด หากจะขอความร่วมมือต้องท าหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการ 

เมื่อถามว่าคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.)พ.ศ.ก่อนรับหลักการ ระบุว่างด
ตั้งแต่วันที่ 15-16 ต.ค.เนื่องจากฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือ นั้น นายรามเศ กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ ซึ่งอาจเป็น
การขอความร่วมมือเป็นการเฉพาะก็ได้ส่วนที่กรรมาธิการฯ จะยื่นขอขยายระยะเวลาท างาน ออกไป 15 วันก็ยังไม่มี
หนังสือมาถึงประธานรัฐสภา 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190028 
 

https://siamrath.co.th/n/190028
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201016/2e7acbc44b4d83cf23050a7f1e09bab8a43ed8d1ea5134a684d87f496c0fb948.jpg?itok=kwh9GXse
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เผยแพร่: 16 ต.ค. 2563 15:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“สมชาย” หนนุขยายเวลาประชุม กมธ.พจิารณาร่างแก ้รธน. หลงังดเลีย่งม็อบ 

 
“ส.ว.สมชาย” ออกตัวสนับสนุนขยายเวลาการประชุม กมธ.พิจารณาร่างแก้ รธน. เหตุต้องงดประชุมเลี่ยงม็อบ ยันฝ่าย
มั่นคงไม่แทรกแซง เผย กมธ.ไม่ลงมติชี้ขาดร่าง รธน. แค่ให้ความเห็นส่วนตัว 

วันนี้ (16 ต.ค.) นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ฐานะที่ที่ปรึกษากรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) ก่อนรับหลักการ รัฐสภา กล่าวสนับสนุนต่อการขอขยายเวลาการประชุม กมธ.
ตามที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธาน กมธ. เตรียมเสนอเรื่องต่อนายชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภา เพราะมองว่าการงดประชุม กมธ.จ านวน 2 นัด เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม หลังจากที่มีความกังวล
เรื่องการชุมนุมและการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ราชการส าคัญนั้นท าให้ช่วงเวลาพิจารณาหายไป แม้วันจันทร์ที่ 19 
ตุลาคมจะนัดประชุมเพิ่มเติมก็ตาม ทั้งนี้ การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องส าคัญดังนั้นควรท าให้รอบคอบ 
และไม่ควรเร่งรัดจนเกินไป 

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่งดประชุมเพราะมีค าสั่งจากฝ่ายความมั่นคงนั้น มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคือการแทรกแซงงาน
นิติบัญญัติ นายสมชายกล่าวว่า ไม่มีการแทรกแซง แต่ต้องรับฟัง เพราะหากมีคนเตือนว่า รัฐสภามีบุคคลขู่วางระเบิด
ต้องรับฟัง ทั้งนี้ การชุมนุวันที่ 14 ตุลาคมที่มวลชนปิดล้อมท าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ อยู่ใกล้กับรัฐสภาด้วย 
กมธ. ต้องให้ความร่วมมือ และวันที่ 14 ตุลาคมนั้น กมธ. นัดประชุมและพิจารณาไปได้เพียง 1ชั่วโมง 30 นาทีก่อนเห็น
พ้องร่วมกันว่าให้ยุติการประชุม 

เมื่อถามว่า หากประชุมที่รัฐสภาไม่ได้อีก สามารถย้ายไปที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติได้
หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า ตนไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการท างานและวาระที่ต้องพิจารณา นายสมชายกล่าวว่า ขณะนี้การท างานของกมธ.ยัง
มีวาระพิจารณาที่ส าคัญคือ การรับฟังความเห็นของ กมธ. ต่อญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา ทั้ง 4 ฉบับและ
การพิจารณาการจัดท ารายงาน กมธ. รวมถึงรายงานของอนุ กมธ.ด้านกฎหมาย ทั้งนี้ กมธ.เห็นร่วมกันว่าจะไม่ลงมติเพื่อ
ชี้ขาด ดังนั้น การท างานคือการรับฟังความเห็นของ กมธ.ทุกคนและท าบันทึกความเห็นเสนอต่อรัฐสภา โดยส่วนตัวให้
ความเห็นไปแล้ว ในหลายประเด็น อาทิ ญัตติเสนอแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 270 และมาตรา 271 ว่าด้วยอ านาจ ส.ว.ที่
ติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป ตนเห็นว่าสามารถแก้ไขได้
โดยอ านาจของรัฐสภา และไม่ต้องน าไปท าประชามติ เพราะอยู่นอกเหนือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
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อีกทั้งหากแก้ไขควรปรับเนื้อหาซึ่งตนเสนอร่างแก้ไขแล้ว คือ อ านาจการติดตามการปฏิรูปให้เป็นอ านาจร่วมกันของ ส.ว.
และ ส.ส. เพื่อให้รัฐมนตรีและข้าราชการให้ความส าคัญ 

นายสมชายกล่าวด้วยว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 และมาตรา 272 ว่าด้วยกระบวนการเลือก
นายกรัฐมนตรีในรัฐสภา ที่ให้อ านาจ ส.ว.ร่วมลงมติเลือก ตนมองว่ามาตราที่ให้อ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ นั้นมาจาก
การเสนอค าถามพ่วงตอนท าประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ดังนั้นควรท าประชามติถามประชาชน แต่
ยังมีประเด็นพิจารณาคือ จะท าประชามติก่อนแก้ไข หรือหลังแก้ไข อย่างไรก็ตาม ยังมี กมธ.หลายคนที่ยังไม่ได้ ให้
ความเห็นในเรื่องต่างๆ จึงต้องให้ความเป็นธรรมและสิทธิต่อการแสดงความเห็นด้วย ดังนั้น การขยายเวลาท างานไม่ใช่
เพื่อยื้อเวลาตามที่หลายให้ความเห็นแน่นอน 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000105605 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000105605
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 16:04 น.  

ส.ว.หนุนกมธ.ต่อเวลา พิจารณาแก้รธน. ด้าน ส.ส.พรรคร่วมรบ. งง จ่อถามเหตุผล 

 
ส.ว.หนุนยืดเวลาท างาน กมธ.พิจารณาแก้รธน.อ้างยังมีหลายประเด็นต้องแสดงความเห็น ยันไม่ได้ยื้อเวลา

แน่นอน ด้าน “นิกร”เตรียมถามที่ประชุม 19 ต.ค.นี้ เหตุขอขยายเวลา 15 วัน 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายสมชาย แสวงการ ส.ว.ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่าง

รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) ก่อนรับหลักการ กล่าวถึงการขอขยายเวลาการประชุมกมธ.ตามที่ นายวิรัช รัตน
เศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ.เตรียมเสนอเรื่องต่อนายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภา ว่า ตนสนับสนุนเพราะมองว่าการงดประชุมกมธ.ฯ จ านวน 2 นัด เมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม หลังจากที่มีความ
กังวลเรื่องการชุมนุมและการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ราชการส าคัญนั้นท าให้ช่วงเวลาพิจารณาหายไป แม้วันที่ 19 
ตุลาคม จะนัดประชุมเพิ่มเติมก็ตาม ทั้งนี้ การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องส าคัญดังนั้นควรท าให้รอบคอบ 
และไม่ควรเร่งรัดจนเกินไป 

เมื่อถามว่า กรณีที่งดประชุมเพราะมีค าสั่งจากฝ่ายความมั่นคงนั้น มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคือการแทรกแซงงานนิติ
บัญญัติ นายสมชาย กล่าวว่า ไม่มีการแทรกแซง แต่ต้องรับฟัง เพราะหากมีคนเตือนว่า รัฐสภามีบุคคลขู่วางระเบิดต้อง
รับฟัง ทั้งนี้การชุมนุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่มวลชนปิดล้อมท าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ อยู่ใกล้กับรัฐสภาด้วย 
กมธ.ฯ ต้องให้ความร่วมมือ และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมนั้น กมธ.นัดประชุมและพิจารณาไปได้เพียง 1ชั่วโมง 30 นาทีก่อน
เห็นพ้องร่วมกันว่าให้ยุติการประชุม 

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ขณะนี้การท างานของกมธ.ยังมีวาระพิจารณาที่ส าคัญคือ การรับฟังความเห็นของกมธ.
ฯ ต่อญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา ทั้ง 4 ฉบับและการพิจารณาการจัดท ารายงานกมธ. รวมถึงรายงานของ
อนุกมธ.ฯ ด้านกฎหมาย ทั้งนี้กมธ. เห็นร่วมกันว่าจะไม่ลงมติเพื่อช้ีขาด ดังนั้นการท างานคือการรับฟังความเห็นของกมธ.
ฯทุกคน และท าบันทึกความเห็นเสนอต่อรัฐสภา โดยส่วนตัวให้ความเห็นไปแล้ว ในหลายประเด็น อาทิ ญัตติเสนอแก้
รัฐธรรมนูญ มาตรา 270 และ มาตรา 271 ว่าด้วยอ านาจส.ว.ที่ติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและ
พิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยกาปฏิรูป ตนเห็นว่าสามารถแก้ไขได้โดยอ านาจของรัฐสภา และไม่ต้องน าไปท าประชามติ 
เพราะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 อีกทั้งหากแก้ไข ควรปรับเนื้อหา ซึ่งตนเสนอร่าง
แก้ไขแล้ว คือ อ านาจการติดตามการปฏิรูปให้เป็นอ านาจร่วมกันของส.ว. และ ส.ส. เพื่อให้รัฐมนตรีและข้าราชการให้
ความส าคัญ 

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า ส่วนมาตรา 159 และมาตรา 272 เกี่ยวกับกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา 
ที่ให้อ านาจ ส.ว.ร่วมลงมติเลือก ตนมองว่ามาตราที่ให้อ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ นั้นมาจากการเสนอค าถามพ่วงตอน

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/1ADC71D9-1894-4218-9988-B333BAAA6864.jpeg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

17 

 

ท าประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ดังนั้นควรท าประชามติถามประชาชน แต่ยังมีประเด็นพิจารณาคือ จะ
ท าประชามติก่อนแก้ไข หรือหลังแก้ไข อย่างไรก็ตามยังมีกมธ.หลายคนที่ยังไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ จึงต้องให้
ความเป็นธรรมและสิทธิต่อการแสดงความเห็นด้วย ดังนั้นการขยายเวลาท างานไม่ใช่เพื่อยื้อเวลาแน่นอน 

ด้าน นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการ กล่าวถึงกรณีที่กมธ.จะต่ออายุการท างานนออกไปอีก 15 วันว่า ตน
ไม่ทราบว่า กมธ.ขอขยายเวลาการท างานออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคมนี้จริงหรือไม่ โดยปกติการขอขยาย 
ประธานกมธ. ต้องแจ้งต่อที่ประชุมกมธ.เพื่อให้รับทราบหรือขอมติ แม้ตามข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาจะให้อ านาจ
ประธานกมธ.ด าเนินการได้ ทั้งนี้ ในการประชุมกมธ.วันที่ 19 ตุลาคมนั้น คงต้องสอบถามอีกครั้งว่า เป็นอย่างไร อย่างไร
ก็ตาม การท างานของกมธ. รวมถึง อนุกมธ.ทั้ง 2 ชุดยังเดินหน้าท างานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด แม้สัปดาห์
นี้ไม่สามารถนัดประชุมได้ตามก าหนดเวลาเพราะสถานการณ์ทางการเมืองก็ตาม แต่ตนเข้าใจว่า กรอบการท างาานของ
กมธ.ต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2398083 
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16 ตุลาคม 2563  

"สมชาย"หนุน "กมธ.รธน.ก่อนรับหลักการ" ยืดเวลาท างาน  

 
หลัง "กมธ.พิจารณาแก้รธน.ก่อนรับหลักการ" ขอขยายเวลาท างาน มีเสียงหนุนจากส.ว. ด้วยเหตุผลคือมีกมธ.

หลายคนยังไม่ใช้สิทธิแสดงความเห็น 
          นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ฐานะที่ที่ปรึกษากรรมาธิการ (กมธ.)  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่...) ก่อนรับหลักการ รัฐสภา กล่าวสนับสนุนต่อการขอขยายเวลาการประชุมกมธ.ตามที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานกมธ.ฯ เตรียมเสนอเรื่องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  เพราะมองว่า
การงดประชุมกมธ. จ านวน  2 นัด เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม  หลังจากที่มีความกังวลเรื่องการชุมนุมและการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ราชการส าคัญนั้นท าให้ช่วงเวลาพิจารณาหายไป แม้วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม จะนัดประชุมเพิ่มเติมก็
ตาม ทั้งนี้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องส าคัญดังนั้นควรท าให้รอบคอบ และไม่ควรเร่งรัดจนเกินไป 
         ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่งดประชุมเพราะมีค าสั่งจากฝ่ายความมั่นคงนั้น มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคือการแทรกแซงงาน
นิติบัญญัติ นายสมชาย กล่าวว่า ไม่มีการแทรกแซง แต่ต้องรับฟัง เพราะหากมีคนเตือนว่า รัฐสภามีบุคคลขู่วางระเบิด
ต้องรับฟัง ทั้งนี้การชุมนุวันที่ 14 ตุลาคมที่มวลชนปิดล้อมท าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ อยู่ใกล้กับรัฐสภาด้วย 
กมธ. ต้องให้ความร่วมมือ และวันที่ 14 ตุลาคมนั้น กมธ. นัดประชุมและพิจารณาไปได้เพียง 1ชั่วโมง 30 นาทีก่อนเห็น
พ้องร่วมกันว่าให้ยุติการประชุม 
         เมื่อถามว่า หากประชุมที่รัฐสภา เกียกกายไม่ได้ สามารถย้ายไปที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุข
ประพฤติได้หรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ตนไม่ทราบ 
         เมื่อถามถึงความคืบหน้าการท างานและวาระที่ต้องพิจารณา นายสมชาย กล่าวว่าขณะนี้การท างานของกมธ.ยังมี
วาระพิจารณาที่ส าคัญคือ การรับฟังความเห็นของกมธ.ฯ ต่อญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา ทั้ง 4 ฉบับและ
การพิจารณาการจัดท ารายงานกมธ. รวมถึงรายงานของอนุกมธ.ฯ ด้านกฎหมาย ทั้งนี้กมธ. เห็นร่วมกันว่าจะไม่ลงมติ
เพื่อชี้ขาด ดังนั้นการท างานคือการรับฟังความเห็นของกมธ.ฯทุกคนและท าบันทึกความเห็นเสนอต่อรัฐสภา โดยส่วนตัว
ให้ความเห็นไปแล้ว ในหลายประเด็น อาท ิญัตติเสนอแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 270 และ มาตรา 271 ว่าด้วยอ านาจส.ว.ที่
ติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยกาปฏิรูป ตนเห็นว่าสามารถแก้ไขได้
โดยอ านาจของรัฐสภา และไม่ต้องน าไปท าประชามติ เพราะอยู่นอกเหนือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
อีกทั้งหากแก้ไข ควรปรับเนื้อหา ซึ่งตนเสนอร่างแก้ไขแล้ว คือ อ านาจการติดตามการปฏิรูปให้เป็นอ านาจร่วมกันของ
ส.ว. และ ส.ส. เพื่อให้รัฐมนตรีและข้าราชการให้ความส าคัญ 
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           นายสมชาย กล่าวด้วยว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 และมาตรา 272 ว่าด้วยกระบวนการเลือก
นายกรัฐมนตรีในรัฐสภา ที่ให้อ านาจ ส.ว.ร่วมลงมติเลือก ตนมองว่ามาตราที่ให้อ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ นั้นมาจาก
การเสนอค าถามพ่วงตอนท าประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ดังนั้นควรท าประชามติถามประชาชน แต่ยัง
มีประเด็นพิจารณาคือ จะท าประชามติก่อนแก้ไข หรือหลังแก้ไข อย่างไรก็ตามยังมีกมธ.หลายคนที่ยังไม่ได้ให้ความเห็น
ในเรื่องต่างๆ จึงต้องให้ความเป็นธรรมและสิทธิต่อการแสดงความเห็นด้วย ดังนั้นการขอขยายเวลาท างาน คงไม่ใช่การ
ยื้อ หรือ ยืดเวลาตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตแน่นอน. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902918 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902918
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 14:46 น.  

‘ป.ป.ช.’ แถลงฟัน อบจ.ล าพูน-เอกชน ทุจริต จัดซื้อแคร์เซ็ตโควิด-19 แพงเกินจริง 

 
‘ป.ป.ช.’ แถลงฟัน อบจ.ล าพูน-เอกชน ทุจริต จัดซื้อแคร์เซ็ตโควิด-19 แพงเกินจริง สั่งเร่งคลี่ปม อบจ.ปากน้ า จัดซื้อเจลขวด 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย 
เกษมมงคล 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 จากการไต่สวนข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็น
ประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ล าพูนด าเนินการจัดซื้อชุดแคร์เซ็ต เพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มผู้มี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดโควิด จ านวน 27,700 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป โดยจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภคและการท าความสะอาดร่างกาย จ านวน 13 รายการ 

โดย อบจ.ล าพูน ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 17,174,000 บาท เพื่อด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว โดยไม่มีการสืบหาราคา และไม่มีการพิจารณาของสภา อบจ. แต่ในการขออนุมัติโครงการดังกล่าวได้มีการผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น ประกอบด้วย นายดรุณพัฒน์ อินดี รองปลัด อบจ.ล าพูน, นางสุดสงวน จักร์ค า รองปลัดอบจ.ล าพูน, นายเสริมชัย ลี้
เขียววงศ์ ปลัด อบจ.ล าพูน, นายมนู ศรีประสาท รองนายก อบจ.ล าพูน จนถึงนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ล าพูน 

โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายนิรันดร์ และผู้บริหารของ อบจ.ล าพูน ต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป เทรด
ดิ้ง เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อในโครงการดังกล่าว และมีการกระท าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ทั้งในขั้นตอน
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซึ่งนายเทวินทร์ วิธี ได้ส่งเอกสารใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป 
และร้านในกลุ่มเดียวกัน น ามาใช้ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดแคร์เซ็ต ในราคาชุดละ 590 บาท โดย
ไม่ได้มีการสืบราคาในท้องตลาดจริง ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีหนังสือเชิญไป
ยังห้างหุ้นส่วนและร้านค้า จ านวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นร้านในกลุ่มเดียวกันและมีความสัมพนัธ์กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป โดย
มีจ านวน 3 ราย ที่มายื่นเสนอราคาประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป เทรดดิ้ง, ร้านรุ่งทิพ เอ็นเตอร์ไพร์ท และห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เพิ่มพูนโชค ซึ่งทั้ง 3 ราย ได้เสนอราคารวม 16,343,000 บาท หรือชุดละ 590 บาท เท่ากัน และอบจ.ล าพูนได้
เลือกและเร่งรัดให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป ได้เป็นคู่สัญญา ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย เลขที่ 53/2563 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2563 โดยนายก าธร เนตรผาบ รองนายก อบจ.ล าพูน ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.ล าพูน เป็นผู้ลงนามอนุมัต ิ
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2397865 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2397865
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/แคร์เซ็ต.jpg
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 14:57 น.  

สื่อนอกจับตา ม็อบไทย ผูชุ้มนุมนบัหมื่นฮอืไล่รัฐบาล 

 
จากกรณีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร2563 ในวันที่14 ตุลาคม บริเวณถนนราชด าเนินและ 15 ตุลาคม 

บริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารปี2557 
ล่าสุดมีสื่อนอกหลายส านักจับตาความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง อย่างส านักข่าวบีบีซี สื่อดังจากอังกฤษ รายงาน

ว่าผู้สนับสนุนชุมนุมหลายหมื่นคนได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อต่อต้านรัฐบาล และเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมกว่า20คน
ที่ถูกจับเมื่อวันที่15 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยหากนับรวมทั้งสัปดาห์มีนักกิจกรรมถูกจับกุมแล้วประมาณ 40 คน พร้อมแสดง
สัญลักษณ์ชูสามนิ้ว ทั้งนี้ส านักข่าวบีบีซีมองว่านี่เป็นการชุมนุมที่สงบ 

ส่วนส านักข่าวซีเอ็นเอ็น สื่อใหญ่จากสหรัฐ รายงานว่าผู้ชุมนุมหลายพันคนท้าทายพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีเพื่อขัดขวาง
การประท้วงของฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย และรายงานประเด็นต ารวจจับนักกิจกรรม 22 คนซึ่งรวมถึงการจับกุม
นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลที่โรงแรมหลังจากที่รัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีเนื้อหาห้ามชุมนุมเกิน 5 คน 
นอกจากนี้ได้รายงานบรรยากาศว่ามีการร้องเพลง, โห่ต ารวจและโบกไฟจากโทรศัพท์ 

ส านักข่าวเอ็นเอชเคของญี่ปุ่นรายงานสถานการณ์การประท้วงในไทยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่สี่แยกใหญ่ใ น
กรุงเทพพร้อมรายงานจ านวนผู้ชุมนุมว่ามีประมาณ10 ,000คน โดยผู้ชุมนุมต้องการให้นายกลาออกและปฏิรูปสถาบัน 
และในช่วงดึกของวันที่ 15 ตุลาคมผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เอง นอกจากนี้ได้รายงานว่ารัฐบาลประกาศพ.ร.บ.ฉุกเฉินเพื่อ
ต่อต้านการชุมนุม 

ขณะที่ส านักข่าวชื่อดังของตะวันออกกลางอย่าง อัลจาซีรารายงานว่าผู้ประท้วงชาวไทยชุมนุมในกรุงเทพท้า
ทายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผู้ประท้วงหลายหมื่นคนชุมนุมที่เมืองหลวงของไทยและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและปล่อยนักกิจกรรม
ที่ถูกจับไปก่อนหน้า พร้อมรายงานข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมว่าให้นายกรัฐมนตรีลาออก ปฏิรูปสภา จัดการเลือกตั้งใหม่ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญ หยุดคุกคามผู้เห็นต่างและปฏิรูปสถาบัน นอกจากนี้ยังพูดถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม เวลา 04.00 น.ซึ่งมีอ านาจในการจับกุมนักกิจกรรมโดยไม่ให้ประกันตัว 

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 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/สื่อนอกเกาะติดม็อบไทย.jpg
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นอกจากนั้น ยังพบอีกว่า ในการจัดซื้อตามโครงการก าหนดให้จัดซื้อพร้อมบรรจุเป็นชุด แต่ในการด าเนินการ
จริงๆปรากฎว่ามีการปรับปรุงแก้ไขให้จัดซื้อเป็นรายชิ้นโดยไม่รวมการบรรจุ จนเป็นเหตุให้หลังจัดซื้อแล้ว อบจ.ล าพูน 
ต้องไปจ้างบริษัทเอกชนมาบรรจุอีกครั้ง เสียงบประมาณอีก 42 ,000 บาท ทั้งที่การจัดซื้อครั้งนี้น่าจะเป็นวงเงิน
งบประมาณเดียวกัน แต่เท่ากับว่า อบจ.ล าพูนต้องเสียเงินสองต่อ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในการเบิกจ่ ายมีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากงบช่วยเหลือโควิด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระท าของนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์, นายก าธร เนตรผาบ
, นายมนู ศรีประสาท, นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์, นางสุดสงวน จักร์ค า และนายดรุณพัฒน์ อินดี มีมูลความผิดฐานเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 , มาตรา 157 และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 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 

นอกจากนั้น ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. กรุ๊ป, น.ส.ณัฐวรรณ รัตนค านวณ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี.พี. กรุ๊ป, นายเทวินทร์ วิธี, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพิ่มพูนโชค, นายนิกร ญาณโรจน์ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เพิ่มพูนโชค, และนางรุ่งทิพ ทุนอินทร์ เจ้าของร้านรุ่งทิพ เอ็นเตอร์ไพร์ท มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็น
ผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวข้างต้น และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 โดยให้ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์
และค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน ส านวน
การไต่สวน เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดต่อไป 

เมื่อถามว่า ในพื้นที่อื่นที่ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.ได้สั่งให้ ป.ป.ช.จังหวัดเข้าไปเฝ้าระวังการทุจริตงบช่วยเหลือโควิดมี
ข้อมูลการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ นายนิวัติไชย กล่าวว่า มีในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ อบจ.สมุทรปราการมีการจัดซื้อเจ
ลขวด ก็ได้ประสานงานให้จังหวัดเร่งด าเนินการ และในส่วนจังหวัดอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังก็ต้องเร่งด าเนินการ ยืนยันว่าทุก
เรื่องก าลังเร่งด าเนินการเพราะ เรื่องงบประมาณช่วยเหลือโควิด-19 เป็นเรื่องส าคัญ การหากินกับผู้ป่วยหรือหากินกับ
คนที่ได้รับผลกระทบกับโควิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2397870 
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16 ตุลาคม 2020 - 15:17 

“ก้าวไกล”แถลงการณ์ซ้ าอีกจี้หยุดลุอ านาจ 

 
"ก้าวไกล" แถลงการณ์ซ้ าอีก จี้เลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หยุดลุแก่อ านาจ เปิดสภาเพื่อหาทางออก 

พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์ โดยนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึง การยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หยุดลุแก่อ านาจ ต้องเปิดรัฐสภาเพื่อหาทางออก ว่า จากการแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีวันนี้ เรื่องการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยเบื้องต้น
จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เป็นเวลา 30 วันนั้น ตนในฐานะเลขาธิการพรรคก้าวไกลยืนยันว่า การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงของนายกรัฐมนตรีไม่มีความชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มี
ข้อเท็จจริงที่เข้าเหตุให้ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น พรรคก้าวไกลขอย้ าข้อเรียกร้องให้ พล.อ. ประยุทธ์  ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงทันที เพราะการประกาศดังกล่าวถือเป็นการฉวยโอกาสท า “รัฐประหารเงียบ” รวบอ านาจมาที่ พล.อ. 
ประยุทธ์ อดีตผู้น าคณะรัฐประหารอีกครั้ง และขณะนี้เริ่มมีสัญญาณที่จะมีการใช้อ านาจเกินขอบเขต การประการ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและการลุแก่อ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ นอกจากไม่ท าให้ปัญหาทางการเมือง
คลี่คลายลงแล้ว กลับจะท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้น และยิ่งซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
ความล้มเหลวของรัฐบาลการแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ วันนี้ ได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ผู้น าของประเทศไม่เข้าใจ
ปัญหาและสถานการณ์ที่แท้จริง จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะหาทางออกให้แก่สังคมไทยได้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตระหนักถึงความ
ล้มเหลวของตนเองและคณะในการบริหารประเทศ และปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการสืบทอดอ านาจของ
คณะรัฐประหาร แต่กลับชี้นิ้วโยนความผิดไปที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศในภาวะเช่นนี้ จึงจ าเป็นต้องใช้เวทีรัฐสภา
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต พรรคก้าวไกลขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันลงชื่อขอให้เปิดการประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร และใช้ระบบรัฐสภาในการหา
ทางออกจากปัญหาการเมืองโดนสันต ิ
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_797796/ 
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สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2563 15:26 น.  
แถลงการณ์เรียกร้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐสภาต้องหาทางออกให้ประเทศ 

 
ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่

กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้อ านาจเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ที่หน้าท าเนียบรัฐบาล และมีการจับกุมแกน
น าและผู้ชุมนุมจ านวน 22 คน ทั้งที่แกนน าได้ประกาศจะยุติการชุมนุมให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับในเวลาหกนาฬิกา นั้น  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) เห็นว่า 
1. การชุมนุมและการเดินขบวนของคณะราษฎร 2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบสันติปราศจากอาวุธ ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและต่อสาธารณะ เพื่อให้มีการถกเถียงกันอย่าง
อารยะ อันเป็นการแสดงออกตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย  
2. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยอ้างว่า “มีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวน ปลุกระดม และ
ด าเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
วิธีการและช่องทางต่างๆ ก่อให้เกิดความปั่นป่วน วุ่นวาย และความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน” แต่โดยข้อเท็จจริง
การชุมนุมของคณะราษฎร2563 เป็นชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ หากมีผู้ชุมนุมมีการกระท าผิดกฎหมายใดก็ควรใช้
กฎหมายปกติเอาผิดกับผู้กระท าผิดนั้นๆ ได้อยู่แล้ว นอกจากนี้การชุมนุมซึ่งเป็นเหตุการณ์ของการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการภาวะฉุกเฉินตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) ที่ต้องเกิดภัยคุกคาม “ความอยู่รอดของชาติ” ซึ่งต้องเป็นสถานการณ์เกี่ยวข้องกับคนทั้งชาติ และการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนถูกคุกคาม และต้องเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่สามารถใช้มาตรการปกติด าเนินการควบคุม
สถานการณ์ได้ อีกทั้งไม่เป็นไปตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพราะ
การชุมมนุมของคณะราษฎร 2563 ไม่ได้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการก่อการร้าย การใช้ก าลังประทุษร้ายต่อชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าที่มีความรุนแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐ หรือบุคคลแต่ประการใดและมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันท่วงทีแต่ประการใด 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201016/5414abb823972b28e3e6fcbd218f3bb7f5d78485d2b76b3b69fa8f0767b850e0.jpg?itok=vttnukjW
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3. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ดังเช่น การ
ห้ามการชุมนุมตั้งแต่ห้าคน ห้ามเสนอข่าวของหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้ามใช้เส้นทาง 
หรือยานพาหนะ ห้ามใช้ เข้าไปหรืออยู่ในอาคาร อีกทั้งเป็นการให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจโดยปราศจากการถ่วงดุลตรวจสอบ
ของสถาบันตุลาการ เช่น การจับกุมและควบคุมตัว การสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัว การสั่งยึดหรือ อายัดอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสั่งห้ามไม่ให้บุคคลกระท าหรือให้ท าการใดๆ  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) จึงมีข้อเรียกร้อง ดังนี ้
1. นายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที เพื่อให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติมีการใช้กฎหมายปกติ 
2. สถาบันรัฐสภาต้องมีบทบาทในการหาทางออกให้ประเทศ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยสันติ โดย
ให้สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดย
เร่งด่วน 
3. สถาบันตุลาการต้องตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของจ้าหน้าที่รัฐอย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดๆ เพื่อไม่ให้
เจ้าหน้าที่รัฐใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
วิพากษ์วิจารณ์และการชุมนุมโดยชอบธรรม ดังกรณี การพิจารณาอนุญาตให้ออกหมายจับ หรือการพิจารณาการให้
ประกันตัวผู้ต้องหา ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันตุลากรเป็นสถาบันส าคัญในการหาทางออกให้ประเทศตามกรอบอ านาจหน้าที่ 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
16 ตุลาคม 2563 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190079 
  

https://siamrath.co.th/n/190079
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ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.29 น.                      

เลขา ครป.จี้ "บิ๊กตู่" ลาออก เปิดทางเลือกนายกฯใหม่ 

         
          เลขา ครป.จี้ “บิ๊กตู่” ลาออก  พรรคร่วมรัฐบาลเปิดประชุมสภาวิสามัญแก้ไขวิกฤติ อย่ายอมให้เกิดรัฐประหาร
เงียบ ทหารมาควบคุมการประชุมรัฐสภา                     

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวถึง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ว่า เป็นความผิดของนายกรัฐมนตรี ที่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ และประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง โดยไม่เคยส ารวจข้อบกพร่องและความผิดของตนเองเลย รัฐประหารเข้ามาอ้างเพื่อความสงบ 
บริหารบ้านเมืองจนกลายเป็นคู่ขัดแย้งหลัก ทั้งนี้ ความผิดของนายกฯ คือยึดอ านาจ ไม่ยอมกระจาย ไม่เร่งรัดแก้ไข
รัฐธรรมนูญ แต่งต้ัง ส.ว.มาเลือกตนเองเป็นนายกฯ ท าเศรษฐกิจพัง ผูกขาด คนยากจนมากขึ้น สร้างความเหลื่อมล้ า เอื้อ
ประโยชน์นายทุน ไม่ปฏิรูปภาษีอัตราก้าวหน้า และสร้างรัฐสวัสดิการ ปล่อยพรรคพวกทุจริตคอร์รัปชั่นมโหฬาร ใช้อ านาจ
คุกคามประชาชนที่เห็นต่าง ไล่คนจนออกจากป่าแต่นายทุนรุกป่าได้ ไม่ปฏิรูปการศึกษาแต่ใช้การศึกษารับใช้ระบอบอ านาจ
นิยมไม่ปฏิรูปต ารวจและกองทัพ บังคับให้ทหารอาชีพมายุ่งเกี่ยวการเมือง อ้างความมั่นคงละเมิดสิทธิปิดปากประชาชน  
  ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้นายกฯ แสดงสปิริตลาออก และพรรคการเมืองเลือกนายกฯคนใหม่จากที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร และตั้งกรรมาธิการพิเศษขึ้นมาแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน โดยมีผู้แทนรัฐบาลพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ 
และผู้แทนนิสิตนักศึกษา ประชาชนเพื่อหาข้อตกลงร่วมก่อนจะสายเกินแก้ ระหว่างนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องช่วย
อ านวยความสะดวกและรักษาความสงบในการชุมนุมไม่ปล่อยให้เกิดความรุนแรงจากมือที่สามและการสร้างเงื่อนไขจาก
กลไกรัฐเอง เบื้องต้นควรปล่อยตัวแกนน าทุกคน ประชาชนที่ถูกจับในเวลานี้ถือเป็นนักโทษทางการเมืองทุกคน ผู้มีอ านาจ
รัฐและเจ้าหน้าที่ที่อ้างปฏิบัติตามหน้าที่โดยมิชอบต้องระวังตกเป็นผู้ต้องหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภายหลังด้วย  
  นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อย่ายอมให้มีการรัฐประหารเงียบโดยมีการใช้กอง
ก าลังทหารมาควบคุมการท างานของรัฐสภา และขอให้พรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายยื่นเรื่อง
ให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญโดยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสถานการณ์วิกฤติและสุ่มเสี่ยงอาจ
เกิดความรุนแรงโดยเร็วเนื่องจากรัฐสภาคือทางออกของระบอบประชาธิปไตย อย่าปล่อยให้ถึงทางตันค่อยหาทางออก.. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801418 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/801418
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วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.54 น. 

เลขาฯครป. เรียกร้อง‘บิ๊กตู่’ลาออก พรรคการเมืองเลือกนายกคนใหม่ 

 
บิ๊กตู่ ครป. เมธา ลาออก พรรคการเมืองเลือกนายกคนใหม่ ลดขัดแย้ง 
เลขา ครป. เรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ ทบทวนความผิด และขอให้พรรคร่วมรัฐบาลเปิดประชุมสภาวิสามัญแก้ไข

วิกฤต อย่ายอมให้ทหารมาควบคุมการประชุมรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กล่าวว่า ความผิดของนายกรัฐมนตรีวันนี้คือ ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อรวบอ านาจไว้ในมือตนเองแต่
เพียงผู้เดียว โดยสร้างสถานการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ที่ผ่านมาท่านไม่เคยส ารวจข้อบกพร่องและ
ความผิดของตนเองเลยหรือ หลังจากท ารัฐประหาร อ้างเพื่อรักษาความสงบและสืบทอดอ านาจเพื่ออยู่ต่อ วันนี้บริหาร
บ้านเมืองจนกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งหลักโดยตรง 
 นายเมธา กล่าวต่อว่า ความผิดของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาคือ ยึดอ านาจไม่ยอมกระจายอ านาจ ไม่เร่งรัดแก้ไข
รัฐธรรมนูญ แต่งตั้ง ส.ว. มาเลือกตนเองเป็นนายก ท าเศรษฐกิจพังและผูกขาดจนคนยากจนมากขึ้น สร้างความเหลื่อม
ล้ าและเอื้อประโยชน์นายทุน ใช้ BOI-EEC เป็นเครื่องมือขายชาติ ไม่ปฏิรูปภาษีอัตราก้าวหน้าและสร้างรัฐสวัสดิการ 
ปล่อยพรรคพวกทุจริตคอร์รัปชั่นมโหฬาร ใช้อ านาจกลั่นแกล้งคุกคามประชาชนที่เห็นต่าง ไล่คนจนออกจากป่าแต่
นายทุนรุกป่าได้ ไม่ปฏิรูปการศึกษาแต่ใช้การศึกษารับใช้ระบอบอ านาจนิยม ไม่ปฏิรูปต ารวจและกองทัพ บังคับให้ทหาร
อาชีพมายุ่งเกี่ยวการเมือง อ้างความมั่นคงละเมิดสิทธิ์ปิดปากประชาชน 

“ทางออกจากความขัดแย้งผมขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงสปิริตลาออกและพรรคการเมืองเลือกนายก
คนใหม่จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้งกรรมาธิการพิเศษขึ้นมาแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน โดยมีผู้แทนรัฐบาล 
พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้แทนนิสิตนักศึกษาประชาชน เพื่อหาข้อตกลงร่วมก่อนจะสายเกินแก้ โดยระหว่าง
นี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องช่วยอ านวยความสะดวกและรักษาความสงบในการชุมนุมไม่ปล่อยให้เกิดความ
รุนแรงจากมือที่สามและการสร้างเงื่อนไขจากกลไกรัฐเอง เบื้องต้นควรปล่อยตัวแกนน าทุกคน ประชาชนที่ถูกจับในเวลา
นี้ถือเป็นนักโทษทางการเมืองทุกคน ผู้มีอ านาจรัฐและเจ้าหน้าที่ที่อ้างปฏิบัติตามหน้าที่โดยมิชอบต้องระวังตกเป็น
ผู้ต้องหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภายหลังด้วย” เลขาฯ ครป. กล่าว 
 นอกจากนี้ นายเมธา ยังได้เรียกร้องให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาอย่ายอมให้มีการรัฐประหารเงียบโดยมี
การใช้กองก าลังทหารมาควบคุมการท างานของรัฐสภา และขอให้พรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ทั้งหลายยื่นเรื่องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญโดยเร่งด่วน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสถานการณ์วิกฤต
และสุ่มเสี่ยงอาจเกิดความรุนแรงโดยเร็ว เนื่องจากรัฐสภาคือทางออกของระบอบประชาธิปไตย อย่าปล่อยให้ถึงทางตัน
ค่อยหาทางออก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/525485 
  

https://www.naewna.com/politic/525485
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วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 16:39 น. 

พท.ปัดร่วมรัฐบาลแห่งชาติเดินหน้าเปิดสภาวิสามัญแก้วิกฤต 

 
เพื่อไทยออกแถลงการณ์5ข้อเรียกร้องเปิดสภาวิสามัญยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดักคอห้ามประกาศ

เคอร์ฟิว  
เมื่อวันที่ 16 ตค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการที่รัฐบาลประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และได้มีการออกข้อก าหนดอันเป็นการจ ากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการ
ด าเนินชีวิตและการท ากิจกรรม พร้อมกับได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุม จับกุมแกนน าในหลายพื้นที่ทั่ว
ประเทศ พรรคเพ่ือไทยขอเรียกร้องหาทางออกด้วยวิธีการที่สันติ ดังนี ้
1.ขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญทันที โดยญัตติดังกล่าว นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ลงนามเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เริ่มทยอยลงนามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย
เสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านมี 211 เสียง ต้องการอีก 34 เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทย 
เพื่อให้เกิน 245 เสียงตามมาตรา 123 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 
2. พรรคเพื่อไทยจะติดต่อขอพบหัวหน้าทุกพรรคการเมือง เพื่อหารือและหาทางออกในการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤต
ทางการเมืองในขณะนี้อย่างสันติวิธีร่วมกัน โดยใช้เวทีรัฐสภา 
1ชั่วโมงผ่าน...ประมวลภาพม็อบชุมนุมแยกปทุมวัน เซ็นทรัลเวิลด์แจ้งปิด4โมงเย็น-บีทีเอสงดให้บริการ2สถานีหนีม็อบ 
3. พรรคเพื่อไทยจะด าเนินการช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวนักศึกษาและประชาชนที่ถูกควบคุมตัวทุกพื้นที่ พร้อมให้
ค าแนะน าด้านข้อกฏหมาย โดยในส่วนของ จ.เชยีงใหม่ และ จ.เชียงราย ขณะนี้ได้มีการประสานงานแล้ว 
4.พรรคเพื่อไทยขอปฎิเสธไม่ได้มีการพบปะหารือที่ ราบ 11. เพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติตามที่มีกระแสข่าว และยืนยันว่า
จะไม่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติอย่างแน่นอน 
5. พรรคเพื่อไทย ขอให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และไม่ควรที่จะมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวในขณะนี้ 
เพราะจะยิ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีกจนยากจะแก้ไขด้วยสันติวิธี 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635662 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/635668?utm_source=posttoday.com&utm_medium=article_relate_inread&utm_campaign=new%20article
https://www.posttoday.com/economy/news/635661?utm_source=posttoday.com&utm_medium=article_relate_inread&utm_campaign=new%20article
https://www.posttoday.com/politic/news/635662
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ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17.16 น.                      

พท.เตรียมเดินสายพบหน.พรรคการเมือง ร่วมกันหาทางออกประเทศ  

 
          “สมพงษ์”ลงนามญัตติขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เผยเตรียมเดินสายพบหน.พรรคการเมืองร่วมกัน
หาทางออกประเทศ ย้ าไม่ร่วมรัฐบาลแห่งชาติ จี้เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ                     

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงว่า มีการออกข้อก าหนดอันเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการด าเนิน
ชีวิตและการท ากิจกรรม พร้อมทั้งมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุม จับกุมแกนน าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 
พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องหาทางออกด้วยวิธีการที่สันติ ดังนี้ 1.ขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญทันที โดยญัตติดังกล่าว 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของ
พรรคร่วมฝ่ายค้านเริ่มทยอยลงนามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านมี 211 เสียง ต้องการอีก 34 เสียง
จากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เกิน 245 เสียง ตามมาตรา 123 ของ
รัฐธรรมนูญ 2560 ในการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 
 นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า 2.พรรคเพื่อไทยจะติดต่อขอพบหัวหน้าทุกพรรคการเมือง เพื่อหารือและหาทางออก
ในการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติทางการเมืองในขณะนี้อย่างสันติวิธีร่วมกัน โดยใช้เวทีรัฐสภา 3.พรรคเพื่อไทยจะ
ด าเนินการช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวนักศึกษาและประชาชนที่ถูกควบคุมตัวทุกพื้นที่ พร้อมให้ค าแนะน าด้านข้อ
กฏหมาย โดยในส่วนของ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ขณะนี้ได้มีการประสานงานแล้ว 4.พรรคเพื่อไทยขอปฏิเสธไม่ได้
มีการพบปะหารือที่ราบ 11 เพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติตามที่มีกระแสข่าว และยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แห่งชาติอย่างแน่นอน และ 5.พรรคเพื่อไทยขอให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และไม่ควรที่จะมีการ
ประกาศใช้เคอร์ฟิวในขณะนี้ เพราะจะยิ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีกจนยากจะแก้ไขด้วยสันติวิธี. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801443 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/801443
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เผยแพร่: 16 ต.ค. 2563 16:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“เชาว์” แนะสี่ทางออกเปิดสภาสมัยวิสามัญ ปิดสวิตช์ ส.ว.ยุบสภา จี้ “บิ๊กตู่” เสียสละ 

 
อดีตรองโฆษก ปชป.เสนอ 4 ทางออก เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ-กมธ.ศึกษาร่างแก้ รธน.ชงเข้าสภา-ให้ ส.ว.หนุนปิด
สวิตช์เลือกนายกฯ-ยุบสภา น าชาติพ้นวิกฤตการเมือง ย้อนความทรงจ าวันยึดอ านาจ ขอ “ประยุทธ์” ฉุกคิดเสียสละ
เพื่อชาติ 

วันนี้ (16 ต.ค.) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Meekhuad เรื่องใช้เวที
สภาแก้ปัญหาให้การเมืองไทย มีเนื้อหาระบุว่า “ผมไม่สบายใจกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ เพราะท่าทีของผู้มี
อ านาจยังขาดความเข้าใจต่อบริบทการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในปัจจุบัน โดยมองมิติเดียวในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปสถาบันฯ จึงปฏิเสธที่จะปลดสลักบางเรื่องที่พ่วงมาด้วย ทั้งๆ ที่จะมีส่วนส าคัญในการช่วยคลายความเดือดดาลที่
ก าลังเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะคนไทยที่ห่วงชาติบ้านเมือง ผมขอเสนอสี่ ทางออกให้ผู้มีอ านาจได้พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ ส.ส.รัฐบาลร่วมกับฝ่ายค้านเสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญทันที โดยไม่ต้องรอให้เปิดสมัยประชุมสภา
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เพราะจะไม่เท่าทันกับสถานการณ์  

2. ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาญัตติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ร่าง สรุปความเห็นน าเข้าสู่การ
พิจารณาของสภา ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

3. ขอให้สมาชิกวุฒิสภาเห็นแก่บ้านเมือง ร่วมสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ในการ
โหวตเลือกนายกฯ และให้รัฐสภาร่วมกันแก้ไขทันที เพราหากรอให้มีการตั้งส.ส.ร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะไม่ทันกับ
สถานการณ์การเมืองที่ก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  

4. เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 แล้ว ขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชน ตัดสินใจเลือก
ทางเดินให้กับประเทศอีกครั้ง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังสามารถเข้าสู่สนามการเมืองได้ และจะกลับมาได้อย่าง
สง่างามหากได้รับฉันทามติจากประชาชน และสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ได้อ านาจจากไม้ค้ ายันของ ส.ว. 

“นี่เป็นทางออกที่ผมคิดว่าดีที่สุดส าหรับประเทศไทย เพราะเมื่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมได้รับการตอบรับแล้วใน
บางเรื่อง เงื่อนไขและความชอบธรรมในการลงถนนก็จะลดลง การเมืองจะกลับเข้าสู่ระบบ โดยมีรัฐสภาเป็นทางออกให้กับ
บ้านเมือง อยากฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ ให้ท่านย้อนกลับไปเอาเหตุการณ์วันก่อนที่ท่านจะท ารัฐประหาร ท่านเคยเรียกร้อง
ให้รัฐบาลในขณะนั้นเสียสละ แต่พวกเขาไม่ท าจนน าไปสู่การยึดอ านาจ มาถามใจตัวเองในวันนี้ ว่าถึงเวลาที่ท่านต้อง
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เสียสละบ้างหรือยัง ซึ่งในสถานการณ์นี้ผมไม่เรียกร้องให้ท่านลาออก แต่ขอให้ท่านสนับสนุนกลไกรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 272 แล้วยุบสภา ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอนาคตประเทศ ดีกว่าครับ” นายเชาว์ระบุทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000105643 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000105643
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สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2563 16:18 น.  
"อดีตรองโฆษกปชป.”เสนอ 4 ทางออกน าชาติพ้นวิกฤตการเมือง เตือนสติ "บิ๊กตู่" จ าวันยึด
อ านาจ วอนเสียสละเพื่อชาติ 

 
เมื่อวันที่ 16 ต.ค.นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Meekhuad เรื่อง ใช้

เวทีสภาแก้ปัญหาให้การเมืองไทย มีเนื้อหาระบุว่า ผมไม่สบายใจกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ เพราะท่าทีของผู้มี
อ านาจยังขาดความเข้าใจต่อบริบทการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในปัจจุบัน โดยมองมิติเดียวในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปสถาบัน จึงปฏิเสธที่จะปลดสลักบางเรื่องที่พ่วงมาด้วย ทั้ง ๆ ที่จะมีส่วนส าคัญในการช่วยคลายความเดือดดาลที่
ก าลังเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะคนไทยที่ห่วงชาติบ้านเมือง ผมขอเสนอสี่ ทางออกให้ผู้มีอ านาจได้พิจารณา ดังนี้  
1. ให้ส.ส.รัฐบาลร่วมกับฝ่ายค้านเสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญทันที โดยไม่ต้องรอให้เปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 1 
พฤศจิกายน เพราะจะไม่เท่าทันกับสถานการณ ์
2. ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาญัตติร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ร่าง สรุปความเห็นน าเข้าสู่การพิจารณาของ
สภา ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
3. ขอให้สมาชิกวุฒิสภาเห็นแก่บ้านเมือง ร่วมสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดอ านาจ สว.ในการโหวต
เลือกนายกฯ และให้รัฐสภาร่วมกันแก้ไขทันที เพราหากรอให้มีการตั้งส .ส.ร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะไม่ทันกับ
สถานการณ์การเมืองที่ก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
4. เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 แล้ว ขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชน ตัดสินใจเลือกทางเดิน
ให้กับประเทศอีกครั้ง ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังสามารถเข้าสู่สนามการเมืองได้ และจะกลับมาได้อย่างสง่างาม 
หากได้รับฉันทามติจากประชาชนและสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ได้อ านาจจากไม้ค้ ายันของ สว. 

“นี่เป็นทางออกที่ผมคิดว่าดีที่สุดส าหรับประเทศไทย เพราะเมื่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมได้รับการตอบรับแล้ว
ในบางเรื่อง เงื่อนไขและความชอบธรรมในการลงถนนก็จะลดลง การเมืองจะกลับเข้าสู่ระบบ โดยมีรัฐสภาเป็นทางออก
ให้กับบ้านเมือง อยากฝากถึงพล.อ.ประยุทธ์ ให้ท่านย้อนกลับไปเอาเหตุการณ์วันก่อนที่ท่านจะท ารัฐประหาร ท่านเคย
เรียกร้องให้รัฐบาลในขณะนั้นเสียสละ แต่พวกเขาไม่ท าจนน าไปสู่การยึดอ านาจ มาถามใจตัวเองในวันนี้ ว่าถึงเวลาที่
ท่านต้องเสียสละบ้างหรือยัง ซึ่งในสถานการณ์นี้ ผมไม่เรียกร้องให้ท่านลาออก แต่ขอให้ท่านสนับสนุนกลไกรัฐสภาแก้
รัฐธรรมนูญมาตรา 272 แล้วยุบสภา ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอนาคตประเทศ ดีกว่าครับ”นายเชาว์ระบุทิ้งท้าย 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190099 

https://siamrath.co.th/n/190099
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201016/e194cd95e70430f883c969a1dd0215ac2b29851f6fc14271a0b6320d7f4e6115.jpg?itok=yUAL60UQ
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16 Oct 2020 17:30 น.  

"ปิยบุตร"ขอ"บิ๊กตู่"ลาออก-ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน 

 
“ปิยบุตร”เรียกร้อง“บิ๊กตู่”ลาออกจากนายกฯ-ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  พร้อมเรียกร้องต ารวจอยู่ข้างประชาชน 

วันนี้(16 ต.ค.63) ที่อาคารไทยซัมมิท นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เปิดแถงข่าวความเห็น
ต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการด าเนินคดีกรณีขบวนเสด็จฯ ว่า ตามมาตรา 11 ที่ใช้อ้างนั้น 
ต้องมีเหตุอันควรว่า กระทบต่อความมั่นคงของรัฐแล้ว คือให้มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นก่อนจึงจะประกาศได้ แต่การชุมนุม 3 
ครั้งที่ผ่านมาของนิสิตนักศึกษา ไม่มีเหตุว่ากระทบความมั่นคงของรัฐ มีแต่การตั้งเวทีปราศรัย ผูกโบขาว ชู 3 นิ้ว ร้องร า
ท าเพลง เดินขบวนไปยังท าเนียบรัฐบาล ผู้ที่เป็นวิญญูชนมีสติสัมปชัญญะจะเห็นได้ว่าการชุมนุมไม่มีอะไรที่รุนแรง ไม่มี
การท าร้ายทรัพย์สินของราชการหรือเอกชนรายใดรายหนึ่ง แล้วเหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จึงเลือกใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
 “ผมเองไม่สบายใจเรื่องที่นิสิตนักศึกษาเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทบเสถียรภาพต่อรัฐบาล 
กระทบเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของตนเอง ซึ่งผมคิดว่านี่คือเหตุผลของ พล.อ.ประยุทธ์ มากกว่า หากเรายังยอมให้รัฐบาลใช้
กฎหมายแบบฟุ่มเฟือย ก็เหมือนเราปล่อยให้รัฐบาลรวบอ านาจเข้าสู่ตัวเอง เหมือนการรัฐประหารโดยไม่ฉีกรัฐธรรมนูญ 
และไม่ต้องใช้ก าลังทหาร พล.อ.ประยุทธ์ ท าแบบนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า อีกทั้งระบบกฎหมายไทยไม่มีการถ่วงดุลใดๆ สภา
ผู้แทนราษฎรไม่มีอ านาจในการยับยั้งการใช้อ านาจของนายกฯ เลย เคยมีการร้องต่อศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ก็ไม่มี
การรับฟ้อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกของรัฐบาล” นายปิยบุตร ระบุ 

เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวด้วยว่า ตนอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตนทราบดีว่าท่านก าลังปฏิบัติหน้าที่ 
และอยู่ภายใต้ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่อีกสถานะหนึ่งท่านคือมนุษย์ เป็นประชาชน จึงมิใช่เครื่องจักรสังหาร อยากให้
เจ้าหน้าที่ได้คิด ว่าสิ่งที่ท่านท าอยู่ถูกหรือผิด ที่ต้องท าตามหน้าที่จับนิสิตนักศึกษาเข้าคุก อยากให้ทุกคนรวมพลังหยุด
รัฐประหารผ่านการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นี่คือประเทศของทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง การที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้อง
เพราะความล้มเหลวของรัฐบาลเอง ดังนั้นจึงอยากขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากต าแหน่งนายกฯ และยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ในทันที 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/453110 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/453110
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 21:28 น.  

ฝ่ายค้าน ล่าชื่อส.ส. ขอเปิดประชุมสภาโดยด่วน “สุทิน”ขอเสียงรบ.-ส.ว.เพิ่ม รับสงสารเด็ก 

 
วันนี้ (16 ต.ค.) นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความว่า 

กระผมเสี ย ใจและสงสาร เด็ ก  ประชาชนผู้ บริ สุ ทธิ  ที่ แสดงออกตามสิทธิ และมาตรฐานสากล  
ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร อยากลงไปร่วมต่อสู้แต่เกรงจะขยายเป็นการเมืองระหว่างพรรค ระหว่างฝ่ายค้านและ
รัฐบาล ซึ่งจะท าให้การต่อสู้ของเด็ก ประชาชนขาดความชอบธรรม ขาดน้ าหนัก 

กระผมจึงได้หารือกับคณะท างานท่านประธานสภาฯเพื่อน าเสนอท่านประธานสภาฯว่าสภาฯต้องรีบด าเนินการ
ช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ตามบทบาทที่สามารถกระท าได้โดยด่วน. ขณะนี้พรรคฝ่ายค้านก าลังล่ารายชื่อเพื่อขอเปิด
สภาสมัยวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ แต่แนวทางนี้จะต้องได้รับความร่วมมือส.ส.ฝั่งรัฐบาลและ ส.ว.
ร่วมลงช่ือด้วย ซึ่งไม่ง่ายและอาจล่าช้าไม่ทันการ 

แนวทางที่เร็ว และทันการกว่าคือ.ท่านประธานสภาฯควรเชิญหัวหน้าพรรคทุกพรรคและตัวแทน ส.ว.ประชุม
นอกรอบโดยด่วน เพื่อหาทางออก. ทั้งสถานการณ์เฉพาะหน้า สถานการณ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ.และหรือสถานการณ์อื่นๆ
อันอาจเป็นมูลเหตุที่จะท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ผมหวังว่า จะได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายครับ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2398895 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2398895
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/cats-75.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

36 

 

 
 
ไทยรัฐออนไลน์16 ต.ค. 2563 21:52 น. 

6 พรรคฝา่ยคา้น ประณามรัฐทีท่ าเกนิกว่าเหตุ สลายชมุนุม จี้เปิดสภาวสิามัญ 

 
6 พรรคฝ่ายค้าน ผนึกก าลัง ประณามรัฐบาลที่ท าเกินกว่าเหตุ สลายชุมนุม แยกปทุมวัน ซัด ขอหยุดสร้าง

เงื่อนไขน าประเทศไปสู่ความหายนะ เร่งเปิดสภาวิสามัญทันที 
วันที่16 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  6 พรรคฝ่ายค้าน ร่วมออกหนังสือ ขอประณามการกระท าที่เกินกว่าเหตุของ

รัฐบาลในการสลายการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน 
ทั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมคือลูกหลานที่เป็นอนาคตของชาติ มารวมตัวเพื่อแสดงความคิดเห็นต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาไป
ในทางที่ดี และเป็นการแสดงออกตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ 

การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลใช้อ านาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยู่เหนือรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมาย
สูงสุดแล้วเลือกใช้วิธีการสลายการชุมนุมโดยใช้ก าลังปราบปราม เป็นการโหมไฟความชิงชัง และวิกฤติศรัทธาให้เพิ่มมาก
ขึ้น วิธีการดังกล่าวเป็นการกระท าของประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการ ซึ่งจะส่งผลซ า้เติมเศรษฐกิจของประเทศ
ทุกด้าน 

ทั้งนี้หากประเทศเกิดความเสียหาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้น ารัฐบาลต้องรับผิดชอบในผลพวงที่
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
• ขอประณามการใช้ความรุนแรงของรัฐบาล 
• ขอให้หยุดสรา้งเงื่อนไขทุกประการที่จะน าประเทศไปสู่ความหายนะโดยทันที 
• เร่งเปิดประชุมรัฐสภาฯ สมยัวิสามัญ โดยเร็วที่สุด 
พรรคเพื่อไทย 
พรรคก้าวไกล 
พรรคเสรีรวมไทย 
พรรคประชาชาติ 
พรรคเพื่อชาติ 
พรรคพลังปวงชนไทย 
16 ตุลาคม 2563 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1954790 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1954790
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เผยแพร่: 16 ต.ค. 2563 23:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

พรรคร่วมฝา่ยค้านประณามรัฐใชค้วามรุนแรง จี้เปดิประชมุสภาฯ สมัยวิสามัญโดยเร็วที่สุด 

 
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาลใช้ความรุนแรงสลายม็อบ ชี้เป็นการโหมไฟความชิงชัง เพิ่ม

วิกฤติศรัทธา ส่งผลซ้ าเติมเศรษฐกิจ ลั่นหากประเทศเสียหาย "นายกฯ" ต้องรับผิดชอบ พร้อมจี้เปิดประชุมรัฐสภาฯ 
สมัยวิสามัญโดยเร็วที่สุด 

วันนี้ (16 ต.ค.63) พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ ประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม  
โดยมีรายละเอียดว่า ... พรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอประณามการกระท าที่เกินกว่าเหตุของรัฐบาลในการสลายการชุมชน

ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน ทั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมคือลูกหลานที่เป็นอนาคตของชาติ มารวมตัว
เพื่อแสดงความคิดเห็นต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดี และเป็นการแสดงออกตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ไว ้

การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลใช้อ านาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยู่เหนือรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมาย
สูงสุดแล้วเลือกใช้วีธีการสลายการชุมนุมโดยใช้ก าลังปราบปราม เป็นการโหมไฟความชิงชัง และวิกฤติศรัทธาให้เพิ่มมาก
ขึ้น วิธีการดังกล่าวเป็นการกระท าของประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการ ซึ่งจะส่งผลซ้ าเติมเศรษฐกิจของประเทศ
ทุกด้าน ทั้งนี้หากประเทศเกิดความเสียหาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้น ารัฐบาลต้องรับผิดชอบในผลพวงที่
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

ขอประณามการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลขอให้หยุดสร้างเงื่อนไขทุกประการที่จะน าประเทศไปสู่ความหายนะ
โดยทันที 

เร่งเปิดประชุมรัฐสภาฯสมัยวสิามัญ โดยเร็วที่สุด 
พรรคเพื่อไทย 
พรรคก้าวไกล 
พรรคเสรีรวมไทย 
พรรคประชาชาติ 
พรรคเพื่อชาติ 
พรรคพลังปวงชนไทย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000105783 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000105783
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เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.                      

ก้าวหนา้รกุคบืเลอืกตั้งท้องถิน่ 

 
         โปรย “ตอนนี้พอประกาศว่า จะมีการเลือกตั้ง กระแสคณะก้าวหน้าก็มาแรง อีกทั้งเราได้มีการเตรียมแผนไว้อยู่
แล้ว มีไทม์ไลน์ในการท างานชัดเจนว่าต้องท าอะไร ขั้นตอนอย่างไรบ้าง คณะก้าวหน้าได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้นานแล้ว” 

ยื้อกันมานานหลายปีส าหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  จนล่าสุดคณะรัฐมนตรี (  ครม.)ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติให้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นล าดับแรก ซึ่งจะมีขึ้น
เดือนธ.ค.63 “ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงมาสนทนากับ “ช านาญ จันทร์เรือง” กรรมหารบริหารคณะก้าวหน้า อดีต
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการกระจายอ านาจ มาวิเคราะห์ท่าทีและอ่านเกมการเลือกตั้งท้องถิ่นของรัฐบาล ว่ามี
การความจริงใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ หรือเพื่อเป็นการล่อเป้าลดกระแสเรียกร้อง 
  โดย “ช านาญ” เปิดฉากกล่าว่า  มาถึงเวลานี้รัฐบาลเลี่ยงไม่ได้แล้ว  จะประวิงเวลาหรือจะยื้ออย่างไรก็ไม่ไหว
แล้ว ก็เหมือนคราวก่อนที่ยื้อเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 และอีกอย่างเขาก็คงมีบทเรียนจากการเลือกตั้งคราวก่อน 
เพราะตอนแรกที่จะยื้อเลือกตั้งทั่วไป จากเดิมจะจัดการเลือกตั้งในเดือน ก.พ. 2562 แต่ยื้อเลือกตั้งออกไปอีก 1 เดือน 
ปรากฏ ว่า พรรคอนาคตใหม่ ได้จังหวะพอด ี
 ตอนแรกพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไร จนเกิดกระแสฟ้ารักพ่อ เกิดกระแส ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไปออกรายการโทรทัศน์ จนคนรู้จัก ทั้งที่ตามข้อเท็จจริงตอนนั้นพรรคอนาคตใหม่ก็ยังไม่ได้มี
ความพร้อมอะไร  ป้ายอะไรต่างๆ ก็ยังท าไม่เสร็จ 
  เช่นเดียวกัน เขาก็คงเกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ ารอยด้วย และอีกอย่างถ้าไปเลือกผู้ว่าฯ กทม. หรืออะไรก่อน 
มันสะเทือนการเมืองระดับชาติ เขาก็คิดว่าช่วงเลือก อบจ.นั้น นายกฯ อบจ.ส่วนใหญ่รักษาการอยู่ ตามมาตรา 44 ถือว่า
มีบุญคุณกันอยู่ เพราะอยู่โดยไม่ต้องเลือกตั้ง และคิดว่าน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อเขาหรือไม่ เขาจึงคิดว่าน่าจะได้เปรียบ  

 “คิดว่าถ้าเลือกได้เขาก็คงไม่อยากท า แต่เขายื้อไม่ได้แล้ว ตั้งแต่เขาครองต าแหน่งมาและตั้งคนของตัวเองไว้
หมด อย่าง กทม.เห็นชัดเจนว่าตั้งทั้งผู้บริหาร ตั้งทั้งฝ่ายสภา กทม. ทั้งแท่ง ไม่มีส่ วนไหนที่เกี่ยวพันกับประชาชนเลย 
อย่างอบจ.หรือท้องถิ่น ก็ยังตั้งคนที่ผ่านการเลือกตั้งมาใช่หรือไม่”   
  ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ควรเกินภายในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ หากว่าถ้าเลยจากนี้ไป จะต้องไปแบ่งเขตเลือกตั้งกัน
ใหม่ เพราะจะตัดยอดประชากรในวันที่ 31 ธ.ค. และจะนบัยอดใหม่ในวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปีเป็นหลัก ถ้าต้องไปแบ่งเขต
ใหม่ ก็ต้องเสียเวลาออกไปอีก เนื่องจากว่าการแบ่งเขตค่อนข้างเป็นเรื่องยาก  อีกทั้งการแบ่งเขต อบจ. ไม่เหมือนการ
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แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วไป ที่หารออกมาแล้วก็ได้เลย อันนี้ต้องมีการปรับจ านวนประชากรใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกครึ่งปี ถ้าท า
เช่นนั้นก็โดนด่าแน่ ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล เขาจึงต้องเลือกจัดการเลือกตั้งก่อน ซึ่งก็น่าจะเป็นวันที่ 20 ธ.ค.  
 เวลานี้รัฐบาลยกเรื่องการท าประชามติรัฐธรรมนูญขึ้นมา คิดว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะเลื่อนการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น
ออกไปก่อนแล้วจัดให้มีการลงประชามติรัฐธรรมนูญก่อนหรือไม่  
 การท าประชามติตามนัยของรัฐธรรมนูญ ประชามติจะต้องท าตอนร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ก่อนจะประกาศใช้ 
จะไปท าประชามติก่อนไม่ได้ เพราะจะเป็นการตีความเกินเหตุ และอีกอย่างตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญชุดก่อนวินิจฉัย  ได้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องการท าประชามติไว้ด้วย และครั้งนั้นก็ไม่ถือเป็นค าวินิจฉัยแต่เป็น
ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ในสมัยนั้นถ้าจะไปแก้ไขอะไรก็ควรไปท าประชามติก่อน ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2550 ก็
ไม่ได้พูดถึงไว้ แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 พูดชัดว่าต้องไปท าประชามติตอนไหนจะมาอ้างอย่างนั้นไม่ได ้
  ที่ส าคัญจะมาท าประชามติพร้อมกับการเลืองต้ังนายกฯ อบจ.ก็ไม่ได้อีก เพราะว่า กทม. ไม่มี อบจ. คุณจะไปท า
ประชามติอย่างไร สุดท้ายก็ต้องแยกกันท า และถ้าจะให้พร้อมก็ต้องเอา อบจ. กับ กทม.เลือกวันเดียวกัน  ซึ่งตอนนี้ไม่
ทันแล้ว และท าอย่างนั้นไม่ได้  
  ถ้ามีการอ้างในเรื่องงบประมาณว่าหากต้องเลือกตั้งท้องถิ่นและท าประชามติคนละรอบจะเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ   
  งบประมาณเป็นของท้องถิ่นที่เขาตั้งงบกันไว้อยู่แล้ว การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นๆ เป็นคนออกเงินเอง และผอ.
การเลือกตั้งท้องถิ่น คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ถ้ากรณี อบจ. คือ ปลัด อบจ. ส่วน กกต. เขาก็จะเป็นใน
เรื่องงบฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เบี้ยเลี้ยงอะไรต่าง ๆ นานา ยิ่งเป็นกระทรวงมหาดไทยแทบจะไม่ต้องใช่งบประมาณด้วยซ้ าไป  
  และตอนี้รัฐบาลก็มีมติ ครม. ออกมาแล้วให้มีการจัดการเลือกตั้งนายฯและสมาชิก อบจ.แล้ว ดังนั้นต่อจากน้ี จึง
เป็นหน้าที่ของ กกต.ต้องประกาศเพียงอย่างเดียว ว่า จะเอาวันไหน ถ้าไม่ท าตามมติ ครม.ก็ต้องมีความผิดตามกฎหมาย
ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งกกต.ต้องด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือน ธ.ค. ถ้าไม่ท าก็ถูกคนฟ้องเอาผิดฐาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา157 ได้  ซึ่งหากมีคนร้องก็มีผลผูกพันต่อ ครม. ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่
จะไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่น 
  การเปิดตัวผู้สมัครนายกฯ อบจ.ของคณะก้าวหน้า ยิ่งท าให้รัฐบาลไม่อยากให้มีการจัดเลือกต้ังท้องถิ่นหรือไม่   
  ผมว่าเขาอาจจะยิ่งรีบจัดการเลือกตั้งให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้คณะก้าวหน้าได้เปรียบ  ตอนนี้พอประกาศว่า จะมีการ
เลือกตั้ง กระแสคณะก้าวหน้าก็มาแรง อีกทั้งเราได้มีการเตรียมแผนไว้อยู่แล้ว มีไทม์ไลน์ในการท างานชัดเจนว่าต้องท า
อะไร ขั้นตอนอย่างไรบ้าง  ได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้นานแล้ว รวมถึงได้คัดเลือกผู้สมัครนายกฯ อบจ.ไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็น
พรรคอนาคตใหม่ 

ตอนแรกเราคัดไว้ได้ 17 จังหวัด พอมาเป็นคณะก้าวหน้าเราก็ได้คัดเพิ่มเข้ามาเป็น 32 จังหวัด และคาดว่าจะ
เพิ่มเติมเข้ามาอีก 7-8 จังหวัด เป็นจังหวัดใหญ่และส าคัญๆ ที่ยังไม่ได้ประกาศออกมา  
  ทิศทางของคณะก้าวหน้าจะเดินหน้าในเรื่องการเมืองระดับท้องถิ่นอย่างไรต่อไป   
  เรารับสมัครมาหมดทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. ยกเว้น กทม. ซึ่งในส่วนนี้พรรคก้าวไกลเป็นคน
ด าเนินการ วันนี้ผู้สมัครทุกระดับคาดว่า มีคนเข้ามาร่วมด้วยประมาณ 700-800 คนแล้ว และยังมีคนทยอยเข้ามาร่วม
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เรื่อยๆ เพราะอปท. มีถึง 7,000 กว่าแห่ง ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไร บางส่วนก็อาจจะยังไม่
อยากเปิดหน้า แต่เราก็ไม่จ ากัดและรับสมัครเรื่อยๆ   
  อยากฝากอะไรถึงรัฐบาลในเรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่นและการกระจายอ านาจหรือไม่   
  ผมรู้ว่ารัฐบาลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีความคิดเรื่องการกระจายอ านาจอยู่ในหัวสมองใน
ความคิดอยู่แล้ว ดังนั้นผมคิดว่าอย่าฝืนกระแสโลก หลักมันมีอยู่แล้วว่าการเมืองจะเข้มแข็งไม่ได้ ถ้าปราศจากการ
ปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข้ง ภาษาอังกฤษเขาใช้ค าว่า “No state without city” แปลตรงตัวว่า “ไม่มีรัฐใดที่ไม่มีเมือง” 
ความหมายคือ “ไม่มีทางที่การเมืองการปกครองในระดับชาติ (state) จะเข้มแข็งได้ หากปราศจากการปกครองท้องถิ่น 
( city)ที่เข้มแข็งนั่นเอง ดังนั้นวันนี้จึงต้องเร่งเสริมสร้างการเมืองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง.   
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/801093 
  

https://www.dailynews.co.th/article/801093
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17 ต.ค. 2563 

ภูมิใจไทยพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทุกระดับไม่มีฮั้วพปชร. 

 
"อนุทิน ชาญวีรกูล" เผย "ภูมิใจไทย" พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทุกระดับ ยันไม่ฮั้ว "พลังประชารัฐ" ลั่นรอเคาะส่งใน

นามกลุ่มหรือพรรค พร้อมชูนโนบายปากท้องประชาชนต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ "ศักดิ์สยาม" มั่นใจลต.ท้องถิ่นได้รับ
เสียงสนับสนุนจากปชช. 

17 ตุลาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย กล่าวเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า พรรคมีความพร้อมเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ และหวังทุก
คะแนนเสียงที่มีการส่งผู้สมัครทุกจังหวัด ส่วนจะส่งผู้สมัครกี่จังหวัดนั้น ต้องดูศักยภาพของแต่ละคน และจะต้องมีการ
หารือกันอีกครั้ง ซึ่งยืนยันว่าพรรคจะส่งผู้สมัครในระดับท้องถิ่น 
ทั้งนี้ แต่ต้องหารือกันว่าจะส่งในนามพรรคหรือในนามกลุ่ม แต่ย้ าว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับพรรคพลังประชารัฐ
เพื่อแบ่งพื้นที่ แต่ยืนยันไม่มีฮั้วกันอย่างแน่นอน และไม่จ าเป็นต้องมีการพูดคุย เพราะเป็นการแข่งขันทางการเมือง ที่
ต้องแข่งด้วยความยุติธรรม และเพื่อรับใช้ประชาชนส่วนเรื่องการท างานก็เป็นคนละเรื่องกันส าหรับพรรคมีนโยบายเพื่อ
ปากท้องประชาชนเป็นหลัก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาพรรคก็ท าผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

ขณะที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้น
ในช่วงปลายปีน้ัน พรรคภูมิใจไทยจะมอบหมายให้แต่ละพื้นที่เป็นผู้ประเมิน ซึ่งในส่วนของตัวผู้สมัครนั้น ได้มีการดูเอาไว้
บ้างแล้ว เบื้องต้นจะมี จ.นครราขสีมา บุรีรัมย์ อ่างทอง ปทุมธานี บึงกาฬ อ านาจเจริญ และนครพนม รวมถึงจังหวัดใน
พื้นที่ภาคใต้ 

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าผู้สมัครทุกคนที่พรรคส่งไป จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แม้ว่าพรรคจะห่างการ
เลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า 7 ปีก็ตาม 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378801080 

 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378801080
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 14:30 น.  

ถึงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วจ้า โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 

 
(วันที่น าเสนอเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นคือวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ยังไม่ทราบว่าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีเหตุการณ์

อะไรเกิดขึ้นบ้าง เพียงทราบแต่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดขึ้นแล้ว) 
นับแต่วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคมนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

จังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น โดยก าหนดวันสมัครรับเลือกต้ังระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 
6 พฤศจิกายน 2563 และวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ออกมาในวันใด ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งเดิมจะพ้นหน้าที่ทันทีในวันน้ัน ไม่ใช่พ้นหลังวันเลือกต้ังเสร็จ
สิ้น 

หวังว่าทุกพรรคการเมืองและผู้ที่ต้องการชิงเก้าอี้สมาชิกสภาจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ประกาศตัวไปล่วงหน้าแล้วจะลงสมัครกันถ้วนหน้าในวันแรก เพื่อชิงหมายเลข 1 โดยเฉพาะผู้สมัครนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ทั้งอิสระและสังกัดพรรคการเมือง รวมถึงผู้สมัครอิสระและพรรคการเมืองที่ต้องการสมัคร
เป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงง่ายขึ้น 

นับแต่มีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นออกมา วงการเมืองส่วนท้องถิ่นเริ่มคึกคักขึ้นมาทันที ทั้งหลาย
คนประกาศตัวล่วงหน้าว่าจะลงสมัครเป็นนายกองค์การไปแล้ว เช่น ปทุมธานี พลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต
ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล จัดตั้งกลุ่ม “เรารักปทุมธานี” เรียบร้อย วันนี้ยังสมัครเข้ารับการอบรม “สื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 
3 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเป็นประธานกลุ่ม “ดุสิตา” หาเสียงกับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นเดียวกันคงมีคะแนนเสียง
ล่วงหน้าผู้สมัครคนอื่นไปไม่น้อย 

ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าถิ่น ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประกาศส่งอดีตภริยา นักร้องหญิงช่ือดัง นันทิดา (อัศว
เหม) แก้วบัวสาย ลงสู้ศึกเลือกตั้งในต าแหน่งนายก อบจ. ไปก่อนหน้านี้หลายวันแล้ว 

ส่วนพรรคการเมือง “เพื่อไทย” ที่เลือกตั้งหัวหน้าคนใหม่ได้คนเดิมคือ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และประเสริฐ 
จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการ จัดแบ่งคณะท างานออกเป็น 10 ชุด 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ในนามพรรคเพื่อไทยให้มากที่สุด และจะแบ่ง
ก าลังสมาชิกพรรคไปช่วยหาเสียง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/ภป-เลือกตั้งท้องถิ่นจ้า.jpg
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ส่วนจังหวัดใดมีใครเตรียมลงสมัครบ้าง คงรู้กันทั่วไปแล้ว ทั้งสมัครนายก อบจ. ทั้ง ส.จ.  กับผู้ที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้ ที่จะพ้นหน้าที่ในวันประกาศการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ที่พ้น
ต าแหน่งไปจากประกาศของคณะ “รัฐประหาร” หลายคนอาจกลับมาลงสมัครใหม่แน่นอน หากไม่ถูกให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 5 ปี 10 ปี ตามค าพิพากษา 

เรื่องของการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องส าคัญในการกระจายอ านาจประชาธิปไตยออกไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยตามระบอบการเมืองการปกครอง ด้วยจะได้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
ท้องถิ่นน้ันอย่างแท้จริง เพราะความต้องการในเรื่องการเมืองการปกครองที่ถูกต้องนั้นต้องมาจากประชาชน ไม่ใช่มาจาก
ใครก็ไม่รู้จากส่วนกลาง ดังการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา 

มักกล่าวกันว่า เราได้รัฐบาลจากพรรคการเมืองที่ก าหนดผู้จะมาเป็นรัฐบาลไว้แล้ว แต่หลังการเลือกตั้ง รัฐบาล
จะอยู่หรือจะไปมาจากประชาชนส่วนท้องถิ่นเป็นประจ า 

ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมาจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น หรือในจังหวัดนั้น เพราะความต้องการใน
ท้องถิ่นกับความต้องการของประเทศ หลายครั้งเกิดความเหลื่อมล้ าอยู่เสมอ เช่น เรื่องการคมนาคม ประชาชนใน
ส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครต้องการรถไฟฟ้าทั้งลอยฟ้าและใต้ดิน ส่วนประชาคมในท้องถิ่นกลับต้องการแหล่งน้ า เป็น
ต้น 
นับจากนี้ไป หวังว่าประชาชนในท้องถิ่นจะเลือกคนของท้องถิ่นมาบริหารท้องถิ่นตนจริงจังเสียที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2394574 
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2394574
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สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2563 23:00 น.  
กระชบัพื้นที่ตวัเอง 

 
พลานุภาพของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนปลดแอก ที่อวตารเป็น “คณะราษฎร 2563” แม้จะเคลื่อนทัพ

ประชิดติดรั้วท าเนียบรัฐบาลศูนย์กลางการบริหารประเทศได้ส าเร็จในยามอาทิตย์อัศดงของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 แต่
นอกจากจะไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชนิด “พลิกฟ้าคว่ าดิน” !!ได้แล้ว ทัพของคณะราษฎร
2563ยังแตกพ่ายถูกสลายการชุมนุมก่อนอรุณรุ่งของวันที่ 15 ตุลาคม 2563จะมาถึงด้วยซ้ า 

ดั่ง “อุบายเมืองร้าง”แห่งสามก๊ก “มีคือไม่มี ไม่มีคือมี” ด้วยม็อบเบิ้มๆ ได้ใจคิดว่าปิดล้อมท าเนียบรัฐบาลได้
อย่างง่ายดาย กระทั่งปฏิบัติการเย้ยกฎหมาย ล้อมขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯผ่านบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างท าเนียบรัฐบาล 
เจา้หน้าที่กระท าเพียงห้ามปรามไม่ใช้ความรุนแรง ดูเหมือน “ไร้น้ ายา” แท้จริงคือ “จั๊กจั่นลอกคราบ”  

ต่อมาจึงมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สลายการชุมนุมและจับกุมแกนน าก่อน
ฟ้าสาง โดยให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่โดยไม่มีเหตุปะทะรุนแรงให้เสียเลือดเนื้อ 
ย้อนไปดูสถานการณ์ก่อนทัพแตก “กลุ่มคณะราษฎร2563” จงใจ “ปลุกผี” ไม่ว่าจะเป็นชื่อกลุ่ม และก าหนดวันนัด
ชุมนุม หวังให้ล้อไปกับประวัติศาสตร์ 14 ตุลา การต่อสู้กับเผด็จการ และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

ที่ส าคัญคือ การประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และองคาพยพ ต้อง
ลาออก 2. รัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย 

การ “ปีนบันได”ไปเล่นของสูงท าให้กระแสตีกลับ ท าลายแนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งที่ส่งสัญญาณถดถอยมา
ตั้งแต่การชุมนุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ด้วยเนื้อหาการปราศรัยของแกนน าไม่ได้บ่งบอกเจตนาว่าจะ 
“ปฏิรูป” แต่โน้มเอียงไปในทาง “ปฏิปักษ์” ต่อสถาบันเสียมากกว่า ท าให้ตื่นเช้าขึ้นมาแกนน าอยู่ในสภาวะเดียวดาย 
กลุ่มผู้ชุมนุมร่อยหรอไม่ได้เป็นผนังทองแดงก าแพงเหล็กให้ จึงท าได้เพียงปักหมุดคณะราษฎรและเลี้ยวไปท าเนียบ
องคมนตรีแทนท าเนียบรัฐบาล 

แม้จะมีเสียงจาก จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ที่ให้สติกลุ่มผู้
ชุมนุมว่าควรถอยข้อเรียกร้องเกี่ยกวับการปฏิรูปสถาบัน ไม่ควรไปก้าวล่วงเด็ดขาด 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201016/3b9819491e30d31633fe37bef4385dae13d885f4fe5ac8399606ad5fd2a52827.jpg?itok=lDDzG50w


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

45 

 

ขวัญชัย ไพรพนา อดีตประธานชมรมคนรักอุดร ชาวอุดรธานี ต้นก าเนิดคนเสื้อแดง ยังออกมาประกาศจุดยืน
ชัดเจนว่า เทิดทูนสถาบัน ปกป้องสถาบัน รวมทั้งอดีตประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งประเทศไทย อานนท์ แสนน่าน 
และเครือข่ายสมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ทุกภาค ทุกจังหวัด ก็ได้ประกาศจุดยืนในการไม่เข้าร่วม
ชุมนุม 14 ตุลาคม 

ขณะเดียวกัน กลับปลุกให้แนวต้าน “กลุ่มคณะราษฎร2563” ฟื้นคืนชีพ โดยเฉพาะวาจาท้าทายของ อานนท์ 
น าภา แกนน ากลุ่มคณะราษฎร2563 ที่ประกาศว่า จะชู3นิ้ว ต่อหน้าขบวนเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

นั่นท าให้กลุ่มต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหว มีทั้งอดีตกปปส. ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยภักดี ของนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 
กลุ่มของสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กลุ่มของสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย กลุ่มของพุทธะอิสระ กองทัพธรรมของสมณโพธิรักษ์ และกลุ่มของ สิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
เข้าร่วมรับเสด็จ  

จากปากค าของ “สุเทพ” ยืนยันมาเฝ้าฯรับเสด็จและส่งเสด็จแล้วจึงกลับบ้านตามปกติ ไม่มีเจตนาที่จะท าให้
เกิดการเผชิญหน้าหรือท้าทาย 

กระนั้น จุดเปลี่ยนส าคัญ คือในวันสุกดิบ คือวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันครบรอบ 4 ปี ที่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ภาพแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกร
ชาวไทย ที่พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองหลั่งไหลร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณกันอย่างเนืองแน่น ทั้งที่
ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง และสถานที่จัดงานตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ 

กระทั่งในโลกโซเชียลบรรดาคนดังแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะคนดังในแวดวงบันเทิง ต่างโพสต์ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุรของในหลวง รัชกาลที่ 9 แม้แต่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ นพ.เหวง โตจิราการ แกนน านปช.
ก็น้อมร าลึกถึงในหลวงร.9 

และเมื่อแยกปลาออกจากน้ า แยก “เสื้อแดง” ออกจากกลุ่มคณะราษฎร2563แล้ว ทีนี้ก็จะวิเคราะห์มวลชนที่
มาร่วมขบวนคณะราษฎร วันที่ 14 ตุลาได้อย่างเด่นชัดว่ามาจากไหน?  
โดยการข่าวระบุว่า มวลชนที่เข้าร่วมคณะราษฎร2563ในการชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคมนั้น เป็นมวลชนจัดตั้งของกลุ่ม
การเมืองท้องถิ่น ที่ต้อง “ท าผลงาน” เพื่อชิงตั๋วลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในนามของกลุ่ม
การเมืองบางกลุ่ม 

ผนวกกับหนังตัวอย่าง ฉากปะทะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่ 13 ตุลาคมก่อนดีเดย์ 14 ตุลา จบลงด้วย
การที่เจ้าหน้าที่จับกุม21แกนน า “กลุ่มคณะราษฎร63” จากขอนแก่น ทั้ง “ไผ่ ดาวดิน” และ “แอมมี่ เดอะบอทท
อมบลูส์” และน าตัวฝากขังต่อศาลในความผิด 10 ข้อหา แม้จะมีความพยายามระดมพลไปกดดันที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้ปล่อยตัว แต่ก็ไร้ผล 

นัยหนึ่ง เป็นการ “เชือดไก่ให้ลิงดู” ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ “เอาจริง” สร้างความปั่นป่วนให้กับม็อบคณะราษฎร
สายขอนแก่น ที่ขาดหัวอย่าง “ไผ่ ดาวดิน” ซึ่งถูกควบคุมตัว และยังเป็นหนังตัวอย่าง เตือนให้กลุ่มผู้ชุมนุมระมัดระวัง 
ไม่ก่อความวุ่นวายและก่อความรุนแรงขึ้น ท าให้ต้องระมัดระวังในการเคลื่อนไหว กระนั้น วันชุมนุมจริงยังเกิดการปะทะ
ขว้างปาข้าวของใส่กันระหว่างกลุ่มคณะราษฎร2563 กับประชาชน “เสื้อเหลือง” จนได้รับบาดเจ็บ 1 ราย 
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นัยหนึ่ง เป็น “ขุดบ่อล่อปลา” ของฝ่ายความมั่นคง เนื่องจากการจับกุมแกนน าผู้ชุมนุมไม่เพียงแต่ตัดก าลัง ข่ม
ขวัญเท่านั้น ในทางกลับกันย่อมเหมือนเป็นการ “แหย่รังแตน” สร้างเง่ือนไขให้กลุ่มผู้ชุมนุมโหมระดมพลกันมากขึ้น  

และแม้จะปล่อยให้กลุ่มคณะราษฎร2563 เดินไปถึงท าเนียบรัฐบาล แต่ก็เป็นการเดินไปตามเส้นทางที่เหมือน
ถูกก าหนดให้เดิน โดยมีมวลชนเสื้อเหลืองของกลุ่มต่างๆ ที่มาเฝ้าฯรับเสด็จคุมเชิงอยู่ตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลานพระ
บรมรูปทรงม้า สะพานมัฆวานรังสรรค์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และพระบรมมหาราชวัง  

การที่กลุ่มต่างๆ ปรากฎตัวออกมาในการชุมนุม คือ การ “บาลานซ์ ออฟ เพาเวอร์” ท าให้การเคลื่อนขบวนมี
ความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นผลมาจากการเล่นของสูง ที่ปลุกให้มวลชนอีกฝั่งลุกขึ้นมา กระชับพื้นที่
ม็อบคณะราษฎร2563 

แม้พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” จะประกาศชัยชนะบนเวทีปราศรัยว่า “เรายึดท าเนียบรัฐบาล เป็น
ท าเนียบประชาชนได้แล้ว”  

แต่กระนั้น ก็ต้องหนียะย่ายพ่ายจะแจ จึงประกาศเคลื่อนพลไปยึดราชประสงค์ 
หากพิเคราะห์อย่างสังเคราะห์ จุดอ่อนของกลุ่มคณะราษฎร 2563 มีทั้งปัจจัยเรื่อง เงื่อนเวลาไม่เหมาะสม 

ปเงื่อนไขไม่เพียงพอ การบริหารจัดการล้มเหลว ขาดประสบการณ์ การแบ่งงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นการ์ดอาสาไม่ใช่
การ์ดมืออาชีพ ตัวแกนน ายังไม่เข้มแข็ง และขาดบารมี 

ขณะที่รัฐบาลเองแม้จะชนะศึกชิงท าเนียบรัฐบาล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะสงคราม!! ด้วยไม่อาจใช้ดาบ
อาญาสิทธิ์จากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตลอดไป อีกทั้งต้องระวังไม่ให้ดาบนั้นสนองคืน!! เพราะสงครามยังไม่จบ
และยังไม่สงบราบคาบ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190070 
  

https://siamrath.co.th/n/190070
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17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

นีแ่หละที่ 'สามสสั' ต้องการ   

 
            คือตั้งแต่เกิด "๒๑ ตุลา ๓๙" อยู่มาจะขึ้น ๒๕ ขวบอวบอ๋ัน ในอีก ๔ วันที่จะถึง พุธที่ ๒๑ ตลุานี ้
            ไทยโพสต์ "กินเจ" เป็นอาจิณ 
            ก็ไม่มีเนื้อจะกินน่ะ ก็เลยต้องกินแต่แป้งกับผัก จนใครๆ ปลงสังเวช ถ้าไม่แห้งตาย ก็ต้องเป็นโรคขาด
สารอาหารตาย  
            แต่ที่ไหนได้ ผอมแห้ง คือ......... 
            การเข้าถึงเคล็ดลับ "วิชาตัวเบา"! 
            สื่ออ้วนพี มีบริโภคครบ ๕ หมู่ พอถึงยุคดิสรัปต์ เกิดสภาพตัวหนัก เพราะไขมันอุดเส้นเลือด 
            "หนา้มืด" หงายท้องไปตามๆ กัน! 
            พอถูกโควิด-๑๙ กระแทกซ้ า New Normal แทรกซ้อนดิสรัปต์ ที่หน้ามืด ผล็อยไปเลย ตามฐานานุรูป 
            ด้วยสถานะตัวเบา เพราะไทยโพสต์กินเจเป็นอาจิณนั่นแหละ ดิสรัปต์-นิวนอร์มอลมา จึงเปน็กาบมะพร้าวแห้ง 
เท้งเต้งตามยอดคลื่น ยวบยาบ ไม่ยุบ ไปได้ในสภาวะแปรปรวน 
            ดังนั้น ก็....... 
            พุธที่ ๒๑ ตลุา วันขึน้ปีที่ ๒๕ ของไทยโพสต์ ทุกอย่างที่โรงพิมพ์ "ไม่ร้าง" ยังคงเหมือนเดิม  
            แต่ไม่มีพิธีกรรมใดๆ มาก็ไม่ต้องมากมรรยาท ถอืเป็นญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยม ทั้งคนเยี่ยมและคนถูกเยี่ยม ไมใ่ช่
แขกแปลกหนา้ที่ไหน  
            ถึงบ้าน-ชานโรงพิมพ์ ก็คว้าช้อน-ชาม มองหาหม้อข้าว-หม้อแกง เลือกชิมกันตามอัตภาพได้เลย  พอ-ไม่พอ ก็เฉยไว ้
            อิ่มหน าแล้วก็ "บ้านใคร-บ้านมัน" หรือจะอยู่สนทนาวิสาสะกัน ก็ตามอัธยาศัย 
            ขอร้องอย่างเดียว ถ้าจะถืออะไรติดมือมา ขออย่าเป็นดอกไม้ เพราะมันแพง เสียดายตังค์ แถมกินไม่ได ้ 
            เปลี่ยนเป็นของกิน-ของใช้ ประเภทขนูกขนม ของแห้ง เก็บได้นานยิ่งดี 
            จะได้น าไปแจกจ่ายต่อ ตามกลุ่มบุคคลและองค์กร ทั้งผมกินเอง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ครบวงจรมากกว่า 
            แต่ละปีที่ผ่านมา ขนกระเช้าดอกไม้สวยๆ แพงๆ ไปมอบต่อ ผู้รบัก็ยินดีแหละ แต่ไม่ค่อยปรีดา ด้วยไม่สม
ประโยชน์ทั้งเขา-ทั้งเรา  
            ดูได้ แต่กินและใช้ไม่ได้ ๓-๔ วันกแ็ห้งเหี่ยว เป็นภาระให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเก็บอีกตะหาก 
            เข้าใจตรงกันนะครับ ข่าวสารจากผม ก็มีเท่านี ้ 
            ย้ าอีกครั้ง เมื่อมา กินข้าวฉลอง "เบญจเพส" ไทยโพสต์แล้ว ขึ้นมาถอดแมสก์ ดูหน้า-ดูตา ทักทายกันด้วย 
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            แล้ว ๒๑ ตลุาปีหน้า ปีโน้นๆ ค่อยมารวมญาติกันอีก 
            จบเรื่องส่วนเรา ไปดูเรื่องส่วนรวม ว่าด้วยม็อบขบวนการลูกผสมที่น าพิมพ์เขยีว "ฮ่องกง โมเดล" มาปั่น หวัง
ให้เกิดจลาจลเมืองบ้าง  
            เจตนาตอนนี้ ฝ่ายปลุกม็อบ ต้องการให้เกิดการปราบและปะทะถึงขั้นบาดเจ็บหรือล้มตาย ในความหมายว่า 
"นองเลือด" 
            นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ 
            เพื่อใช้เป็นเง่ือนไข กวักมือเรียก "อ านาจนอกชาติ" ให้เข้ามาสนับสนุนม็อบยึดประเทศ! 
            นับต้ังแต่ม็อบคณะสามสัสปฏิบัติการโจมตีสถาบันและมุ่งเน้นตัวนายกฯ ประยุทธ์ 
            เย็นวาน (๑๖ ต.ค.) ที่สีแ่ยกปทมุวันเป็นหนแรก ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ต ารวจจริงจังกับม็อบในนาม
คณะราษฎร ๖๓ ด้วยประชาธิปไตยที่สวยงาม 
            เตือนให้ทราบตามขั้นตอน "มาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" แล้ว แต่ม็อบไม่ยอมปฏิบัติตาม 
            จึง "ฉีดน้ าแรงดันสูง" ใหม้็อบถอยไปอยู่ในจุด! 
            แต่ม็อบต่อต้าน ตีรุก 
            "แรงต่อแรง" เข้าหากัน การเผชิญหน้า-หน้าชนหน้าจึงเกิดขึ้น "ช่องว่าง" ให้มอืที่สาม "สร้างสถานการณ์แทรก" 
เริ่มเห็นเค้าลาง 
            เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่ "ตัวการ" ในเรื่องประสงค์ มีโอกาส ไม่วันใด-ก็วนัหนึ่ง เกิดแน่! 
            แล้วเหตุการณ์นี้ จะไปลงเอยตอนไหน เมื่อไหร?่ 
            นี่คือค าถาม "ครอบจักรวาล" ทีทุ่กคนถาม แต่ทุกคนก็ตอบไม่ได ้ 
            คือเมื่อคณะราษฎร ๖๓ เกินเลยไปถึงขั้น "มุ่งร้าย-มุ่งล้ม" สถาบนั เรียกว่า ไปไกลจนหาทางลงให้ตัวเองไม่ได ้       
            และประชาชนก็ "ยอมไม่ได้" 
            ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ซึ่งมีกฎหมายอยู่ในมือ จะไม่ใช้กฎหมายนั้นก าราบปราบปราม  
            ซึ่งถ้าไม่ท าอะไร..... 
            จะเท่ากับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง "รู้เห็น-เป็นใจ" กบักลุ่มบุคคลทีป่ฏิบัติการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย ์
            ดังนั้น ต่อจากนี้ "อะไรก็เกิดขึ้นได้" ในเมื่อ อีกฝ่ายต้องการไปถงึ "จุดปะทะ" เลือด  
            ต้องการใช้ค าว่า ต ารวจ-ทหาร ปราบปรามประชาชน, ต ารวจ-ทหาร ฆ่าประชาชน, รัฐบาลทรราช เป็นคีย์
เวิร์ด "ปั่นแฮชแท็ก" 
            สร้างกระแสเป็นเงื่อนไข "เปิดประตูประเทศ" 
            ให้อ านาจนอกชาติที่หนุนหลัง-ชักใย ผ่านองค์กรสังคม-การศึกษา-สื่อ ตลอดถึงพรรคการเมือง อันเป็น
เครือข่ายจ่ายเงินเลี้ยงดูอยู่ เข้ามาใช้ค าว่า "โลก" ช่วยบีบ 
            บีบใคร....? 
            บีบนายกฯ ประยุทธ์ "ตัวขวางทางกินเมือง" ใหอ้อกไป  
            ตั้งรัฐบาลใหม ่
            จะเอาธนาธร สุดารัตน์ อภิสิทธิ์ อนุทิน ใครคนใด-คนหนึ่ง ตามบัญชีรายช่ือนายกฯ ขึ้นเป็นนายกฯ แทน  
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            ตรงนี้ อ้างตามกติกาไปก่อนเท่านั้น ถ้าไปถึงขั้นตอนนั้นจริงๆ ด้วยอ านาจที่เปลี่ยนมือ 
            จะท าอะไร-แบบไหน ก็เป็น "ประชาธิปไตย" ของมันทั้งนั้น 
            ขออย่างเดียว.......  
            เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการไปถึงคือ "ล้มสถาบัน-เปลี่ยนระบบประเทศ" จะต้องได้และไปถึง! 
            นี่คือหน้าไพ่คณะราษฎร ไม่แบก็เหมือนแบ ฝันได้ แต่ไปถึงไม่ได้ เพราะรัฐบาลประยุทธ์และประชาชน ยอมให้
ไปถึงจุดนี้ไม่ได้อยู่แล้ว 
            ถึงแม้การเมืองระบบพรรค ในซีกรัฐบาล "บางส่วน" และซีกฝ่ายค้าน "หลายๆ ส่วน" เล่นไพ่ ๒  หน้า" คือทั้ง
ไพ่พระและไพ่โจร เห็นชัดทางพฤตินัยอยู่ก็ตาม 
            ตราบใดที่ "สถาบันกองทัพ" ทหาร-ต ารวจ ยังมั่นในสัตย์ปฏิญาณ ชีวิตเลือดเนื้อ พลีเพื่อปกป้อง-พิทักษ์ "ชาต-ิ
ศาสน์-กษัตริย"์ 
            ตราบนั้น "สถาบัน" ด ารงคู่ชาติ คู่ราชอาณาจักรไทย ใครก็จะแบ่งแยก, ล้มล้าง, ท าลายไม่ได้ ล้านเปอร์เซ็นต์! 
            การณ์อย่างวันนี้..... 
            ครั้งนี้มิใช่ครั้งแรกที่มี "รุ่นใหม่ผ่าเหล่า" ไม่ว่าในไทย ในยุโรป ยุคพุทธกาล, คริสตกาล มีมาแล้วทั้งนั้น  
            ถามว่าท าไมเป็นอย่างนั้น ค าตอบเดียวที่เป็นเหตุ-เป็นผล คือ สรรพสิ่งที่เกดิ ไม่มีบังเอิญ 
            "ตถตา" มันเป็นของมันอย่างนั้นเอง  
            หากแต่เราสร้างทัศนคติ "ต้องการ-ไม่ต้องการ" ให้ตัวเองจึงรู้สึก "สมหวัง-ผิดหวัง, ชอบใจ-ไมช่อบใจ" 
            นับแต่นี้ คณะราษฎร ๖๓, คณะสามสัส และเครือข่าย เอ็นจีโอ, เนด คงต้อง "ผิดหวัง" และไม่ชอบใจสถานเดียว 
            เมื่อคณะก่อการสถุล เล่นบทที่รัฐบาลและสถาบันกองทัพยอมให้ไม่ได้อีกแล้วแม้แต่ก้าวเดียวอย่างนี้ 
            รัฐบาล, กองทัพ ไม่แตกหักกับประชาชน ในความเป็นประชาชน ลูกหลาน-พี่น้องไทยทุกคน ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องปราบ 
            แต่ขบวนการมุ่งร้าย-มุ่งล้มสถาบัน, มุ่งเปลี่ยนระบบประเทศ  
            มันไม่ใช่ไทย มันคอืศัตรูชาติ ที่ต้องปราบขั้นแตกหัก! 
            จบดอกเตอร์ เป็นนักกฎหมายก็มาก ในขบวนการล่มชาติ อ่าน พ.ร.ก.ฉุกเฉินแตกหรือเปล่า เขาก าหนดให้ 
กอร.ฉ.ต้องปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามมาตรการ  
            จากเบาไปหาหนักเริม่แล้ว เหมิเกรมิไปเถอะ ทกุอย่างที่ท า พฤตกิรรมถกูประมวลเป็น "ข้อหา" เป็นรายหัวแล้ว 
            จะบอกให้ ใครรู้ตัว หนีออกนอกประเทศได้ รีบหนีแต่เดี๋ยวนี้เลย 
            ถ้าไม่หนี ตอนนอนนุ่งผ้าให้เรียบร้อย ถ้าไม่อยากล่อนจ้อน ตอนเจ้าหน้าที่น าหมายจับไปเยี่ยมถึงตีนมุ้ง! 
            ก็คึกกันไป... 
            ทวีตบิดเบือน ปลุกปั่น ล้างสมองเด็ก "กะโหลกกลวงโบ๋" ให้มาเสียคน-เสียอนาคตกันไป 
            แลว้ไป 9,999,999 หยดน้ าตา ทีค่กุโน่น เปน็ทีห่วังได้!   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80802 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/80802
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17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

ม็อบ+วันต ารวจ 

 
17 ตุลาคม "วันต ารวจ" ปีนี้ บรรยากาศดูจะแตกต่างกว่าทุกๆ ป ีเพราะสถานการณ์บ้านเมือง  "ไม่ปกติ" 

            มีม็อบ มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคณะราษฎร ที่ก าลังเขม็งเกลียวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บริเวณ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ย้ายมาท าเนียบรัฐบาล และมาต่อที่แยกราชประสงค ์ 
            พื้นที่ใกล้ๆ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพียงไม่กี่ก้าว!!!! 
            "ต ารวจ" ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง เป็นก าลังหลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยของการชุมนุม 
            และเป็น "หนังหน้าไฟ" ปะทะโดยตรง แบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
            ...เห็นใจ "3 นายพล" นครบาล ทั้ง พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.ปราศรัย  จิตตสนธิ 
ผบก.น.1 และ พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผบก.อคฝ. ที่ถูกค าสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ ศปก.ตร.  ตั้งแต่ 14 ต.ค.63 เป็นต้น
ไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
            ...เข้าใจ "ผู้บังคับบัญชา" ถึงเหตุผลการสั่งย้าย เพราะเกิดการคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามแผน 
            ก็เหมือนกับที่ โฆษก ตร. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจ านงค์ ออกมาบอกไว ้ 
            "การท างานก็ต้องมีข้อผิดพลาด คนที่ไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ท างาน ขณะนี้ยืนยันว่าต ารวจด าเนินการไปตาม
แผนที่วางไว้ เพียงแต่ยังมีบางจุดที่ต้องกลับมาทบทวน" 
            ยิ่งได้อ่าน "สารวันต ารวจ" ที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ส่งถึงข้าราชการต ารวจทุกนาย  
            "....วันต ารวจ มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับต ารวจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทุกภาคส่วนในสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่าทัพ และสื่อมวลชน ที่ร่วมมือกันท าให้สังคมไทยปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภาคประชาชนที่งานต ารวจนั้นมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุด จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้ง ที่จะ
เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของต ารวจ ซึ่งผมได้มอบนโยบายเน้นย้ าไปแล้วว่า การสื่อสาร
ท าความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ต ารวจทุกนายต้องตระหนักและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะความส าเร็จ
ส่วนหนึ่งของงานต ารวจน้ัน เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน 
            ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนข้าราชการต ารวจทุกนาย ทุกสายงาน ที่มีความส าคัญต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละงาน ขอให้ทุกนายใช้ความรู้ความสามารถท างานอย่างเต็มก าลัง รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และท าให้ดีที่สุด ช่วยกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนโดย
พร้อมเพรียงกัน ขอให้ข้าราชการต ารวจทุกนายมีความสุขและช่วยกันท างานต่อไป..." 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

51 

 

            หาก "ต ารวจ" เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อย่างที่ ผบ.ตร.ส่งสารบอกไว้  
            "ศรทัธา" 
            "ความเช่ือมั่น" 
            ต่อองค์กรต ารวจจะกลับคืนมาทนัที. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80780 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/80780
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17 ต.ค. 2563 - 03:26 น.  

เลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น / ยกระดับค่าตอบแทน‘ชรบ.’ / ถนนมืดมนที่บุรีรัมย์  

 
คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย 
เลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น - ถึง น.ส.พ.ข่าวสด 
เลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆ แล้ว พรรคการเมืองใหญ่ๆ ทั้งหลายไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยว อยากเห็นคนในท้องถิ่นในจังหวัด 
ตั้งพรรคการเมืองเอง สู้กันเองในพื้นที่ คนในพื้นที่ย่อมรู้กันดีอยู่แล้ว ล้วนแต่คนกันเองทั้งนั้น มองหน้าก็รู้ลูกใคร
หลานใคร แต่พอมีการเมืองส่วนกลางเข้าไปมีเอี่ยว ท าให้คนในพื้นที่ แตกกันเองทะเลาะกันเอง ลืมเรื่องที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
กาเหว่า 
ตอบ กาเหว่า 
ข้อคิดของคุณก็ถือว่าดี ในด้านพัฒนาท้องถิ่น แต่ถ้ามองว่า การเมืองท้องถิ่นเป็นฐานของประชาธิปไตย ก็ไม่ผิด
หากพรรคการเมืองจะเข้ามาเกี่ยว 
ยกระดับค่าตอบแทน‘ชรบ.’ - เรียน บ.ก.ข่าวสด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของเพื่อนบ้านเริ่มประชิดชายแดนไทยเข้ามาทุกขณะ ช่องทางธรรมชาติที่
มีอยู่หลายจุดรายล้อมขวานโบราณเล่มนี้แล้ว ทางฝ่ายไทยคุมเข้มไม่เฉพาะทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง อสม. ก็
ยังมีก านัน ผู้ใหญ่ ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) ซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องท างานหนัก จัดเวรสลับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาเฝ้าจุดตรวจ 24 ชั่วโมง 
เนื่องจากช่องทางธรรมชาติแนวชายแดนไทยมีเยอะมาก หลายช่องทาง ท าให้การสอดส่องดูแลท าได้ด้วยความ
ยากล าบาก โดยเฉพาะชรบ.นั้นน่าเห็นใจที ่สุด เนื ่องจากไม่มีเงินเดือน เบี้ยเลี ้ยง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา 
เว้นเสียแต่ไปปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงจะได้รับสวัสดิการ ในเมื่อชรบ.คือชาวบ้านที่ อยู่
ในหมู่บ้านเสียสละก าลังกายและใจ อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ยามออกเวรก็ต้องมารีบ ท า
ไร่ ท านา ท าการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพให้กับตนเองและครอบครัว วอนหน่วยงานปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ลองพิจารณาเหมือนกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ค่าตอบแทนแก่ อสม. เพื่อเป็ นขวัญและก าลังใจในการท างาน แก่
มดงานเหล่านี้บ้าง 
ด้วยความเคารพ 
ปากน้ าปราณฯ 
ตอบ คุณปากน้ าปราณฯ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/ta5677.jpg
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ข้อเสนอแนะของคุณน่าสนใจ หวังว่ากระทรวงมหาดไทยจะรับไปพิจารณา  
ถนนมืดมนที่บุรีรัมย์ - เรียน บ.ก. 
ถนนสายบุรีรัมย์-คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ช่วงระหว่างบ้านส าโรง ไปจนถึงหน้าอบต.พรส าราญ ระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร ตั้งแต่ที่มีการขยายเป็นถนน 4 เลนประมาณ 4 ปีที่ผ่าน ในพื้นที่ ต.พรส าราญ เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
บ่อยมาก เฉพาะในรอบปีนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3-4 ราย บาดเจ็บอีกจ านวนมาก เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวมืด
มองไม่เห็น ไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์แจ้งเตือนว่าเป็นเขตชุมชน และส่วนใหญ่ก็จะขับเร็วเพราะเป็นถนน 4 เลน 
เป็นจุดเสี่ยงอันตรายมาก ถนน 4 เลนบริเวณจุดอื่นเกือบทุกจุดมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง แต่เส้นนี้ไม่มี ชาวบ้านใน
พื้นที่มีบ้านอยู่ 2 ฝั่งถนน เวลาจะซื้อของหรือมีกิจกรรมอะไร ก็ต้องข้ามถนนอันตรายมาก ที่ผ่านมาเคยท าเรื่อง
ถึงทางอบต.และแขวงการทางแล้ว แต่ก็ยังเงียบไม่มีการด าเนินการใดๆ เพียงรับเรื่องไว้เท่านั้น จึงอยากวอนให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาส ารวจ ติดป้ายเตือนเขตชุมชนให้ชะลอความเร็ว และอยากให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถ้า
ท าได้เชื่อว่าจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่หากยังปล่อยไว้แบบนี้ไม่มีการด าเนินการใดๆ ก็จะต้องเกิดการ
สูญเสียขึ้นอีกอย่างแน่นอน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามาส ารวจดูข้อเท็จจริง  
แก้ว 
ตอบ คุณแก้ว 
ข้อร้องเรียนของคุณ สมควรด าเนินการโดยด่วน ถนนที่ ไม่ได้ติดตั้งป้ายเตือนหรือไม่มีไฟส่องสว่าง ย่อมน ามาซึ่ง
อันตรายต่อชีวิตผู้คน จะปล่อยเฉยไว้ไม่ได้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_5123676 
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17 ต.ค. 2563 05:08 น. 

แลว้ยงัไงตอ่ไป 

 
ในสถานการณข์มึงเกลียว มเีสยีวบ้าง ไม่เสยีวบ้าง สลบัไปสลบัมานายกฯลุงตูย่ังมีไพต่ายในมืออีก 2 ใบ ไพ่ตายใบแรก 
แบออกมาแลว้ คอืบงัคบัใช้ “พรก.สถานการณฉ์กุเฉนิรา้ยแรง” 
ห้ามชุมนุมมั่วสุมเกิน 5 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ยังเหลือไพ่ตายอีกใบ นายกฯลุงตู่ ยังไม่คิดจะใช้ ถ้าไม่มีเหตุจ าเป็นอย่างสุดขีดจริงๆ 
ไพ่ตายใบสุดท้ายของลุงตู่คืออะไร “แมล่กูจนัทร์” ปล่อยทิง้ไว้เป็นปริศนาธรรม 
ย้อนกลับไปที่ปฏิบัติการณ์สลายการชุมนุมม็อบราษฎร 2563 และการบุกจับกุมแกนน าม็อบคนส าคัญ 4 คน เมื่อเช้ามืด
วานซืน 
“แมล่กูจนัทร์” สรปุความผิดพลาดทั้งฝ่ายรฐับาล และฝา่ยผู้ชมุนมุได้ 8 ประเด็น 
เริม่จากฝ่ายรัฐบาลมขีอ้บกพร่องผิดพลาดชดัๆ 4 ประเด็น 
1, การประเมินจ านวนม็อบต่ าเกินไปว่าจะมีผู้ชุมนุมไมถ่ึงหลักหมื่นแค่หลักพัน กลายเป็นการเชิญแขกให้คนแห่ไปชุมนุม
มากขึ้นเห็นทันตา 
2, การปล่อยให้ผู้ชุมนุม 2 กลุ่มต้องเผชิญหน้ากันนานหลายชั่วโมง สุ่มเสี่ยงมากที่จะเกิดเหตุปะทะกันลุกลามบานปลาย 
3, แผนการควบคุมเส้นทางรอบท าเนียบหละหลวมไม่รัดกมุ ท าให้รถขบวนเสด็จต้องผ่านจุดชุมนุมม็อบพอดี 
ทั้งๆทีม่เีสน้ทางอืน่ที่ไมต่้องเคลือ่นผา่นจุดชุมนมุ 
4, การสลายการชุมนุม และจับกุมแกนน าคนส าคัญไม่ท าให้ม็อบแตกกระเจิง 
แต่กลับสร้างเงื่อนไขให้ม็อบชุมนุมยืดเยื้อเพื่อกดดันให้ปล่อยตัวแกนน าม็อบที่ถูกจับกุม 
“แมล่กูจนัทร์” มองวา่ฝา่ยมอ็บเองก็มีข้อผดิพลาด 4 ประเด็น 
1, ม็อบคณะราษฎร 63 เป็นม็อบนักเรียนนักศึกษาและประชาชนคนท างาน ไม่ใช่ม็อบจดัตั้ง ที่สามารถปักหลักพักค้าง
หลายคืนหลายวัน 
การคิดจะปักหลกัชุมนุมยาวขา้มคนืขา้มวัน จึงเป็นการตัดสนิใจผดิพลาดอยา่งสิน้เชิง 
2,การที่ม็อบบุกฝ่าด่านสกัดต ารวจไปถึงรั้วท าเนียบได้ถือเป็นความส าเร็จที่น่าพอใจ 
แต่การได้คืบจะเอาศอกจะปักหลักล้อมท าเนียบยาวๆเท่ากับสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลสลายการชุมนุม 
3,ข้อเรียกร้องของม็อบ 3 ข้อ ยังขาดความชัดเจน 
เชน่ เรยีกร้องใหลุ้งตู่ต้องลาออกทนัที 

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
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แต่ไม่มีค าอธิบายชัดๆว่า หลังลุงตู่ลาออกแล้วจะยังไงต่อไป?? 
เพราะแม้ ลุงตู่ ยอมลาออก ต้องประชุมสภาฯเลือกนายกฯคนใหม่ภายใต้กติการัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจฉบับเดิม 
กจ็ะไดล้งุตูค่นหน้าเดิมกลบัมาเป็นนายกฯแน่นอน! 
ส่วนข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน ก็สุดโต่งทะลุเพดานจนหาบันไดลงไม่เจอ 
4,การที่มีผู้ชุมนุมบางส่วนไปขวางขบวนเสด็จพระราชด าเนินเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันสูงสุดที่คนไทยส่วนใหญ่
เคารพเทิดทูน 
ท าให้รัฐบาลมีเหตุผลเช็กบิลม็อบได้เต็มไม้เต็มมือ 
หมายเหตุ ตอน “แมล่กูจนัทร์” ไหลต้นฉบบัเข้าแท่นพิมพ์ 
ม็อบชูสามนิ้วเต็มสี่แยกราชประสงค์ ยาวเฟื้อยไปถึงประตูน้ าและล้นหลามไปถึงสวนลุมฯ 
แลว้ยงัไงต่อไป...ไมก่ลา้เดาตอนจบน่ะซโียม. 
แมล่กูจนัทร์ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1954150 
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17 ต.ค. 2563 05:15 น. 

เร่งถอนฟืนจากกองไฟ 

 
ไม่มีค าว่าถอดใจหรือยุบให้เห็นง่ายๆ ตามปรากฏการณ์คลื่นมวลชนคณะราษฎรมาตามนัดหมาย โชว์พลังเบิ้มๆ

ล้นแยกราชประสงค์ ทุกทาง ทะลักขึ้นไปบนสกายวอล์ก ไม่แยแสการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล 
ม็อบคณะราษฎรเวอร์ชันไร้แกนน าหลัก ปรับขบวนทัพใหม่ไล่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
ใช้ยุทธวิธีมาแล้วแยกย้าย ก๊อบปี้โมเดลแฟลชม็อบฮ่องกง ไม่เยิ่นเย้อปักหลักค้างคืนให้เสี่ยงต่อการถูกกระชับ

พื้นที่ขับไล่เหมือนคราวล้อมท าเนียบรัฐบาล 
การควบคุมตัวหัวโจกม็อบเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาม็อบละลานตายึดราชประสงค์ ได้วัดพลังมวลชนกันยาวๆจะยืนระยะได้
นานแค่ไหน 

ในมุมที่ “ลุงตู่” เองก็อยู่เฉยไม่ได้เช่นกัน ต้องเร่งคลี่คลายภาวการณ์ตึงเครียด ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมการ
ชุมนุม ระดมก าลังต ารวจรับมือแน่นหนา ขณะที่ทหารคอยสแตนด์บายหากสถานการณ์ท าท่าเลยเถิด 

แต่ม็อบเด็กรุ่นใหม่ไม่กลัวกระบองเหล็ก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมบวกทุกที่ ฝ่ายอ านาจรัฐเอง ก็ตั้งท่าบังคับใช้
กฎหมายเข้มข้น หลังเกิดช็อตล้ าเส้น ในการชุมนุมเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2563 
สถานการณ์พลิกไปพลิกมา ไต่ระดับความตึงเครียดเพิ่มขึ้น 

มีแนวโน้มลากไปสู่การกระทบกระทั่ง ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชุมนุม หรือม็อบที่เห็นต่าง หรือกระทั่งมีมือที่
สามสวมรอยสร้างสถานการณ์ ขยายความรุนแรง 

ฉากจบการเรียกร้องประชาธิปไตย ยังไม่รู้จะออกหน้าไหน แต่ที่แน่ๆประเทศไทยวนกลับไปติดหล่มความ
ขัดแย้งที่มีเหตุมาจากการจูนความเห็นต่างไม่ลงตัว ไม่มีใครยอมใคร 

การเมืองบนถนนเบนเป้าจากการยึดท าเนียบรัฐบาล ไปยึดพื้นที่หัวใจภาคธุรกิจอีกรอบ หวังเพิ่มแรงกดดันใส่
รัฐบาลให้ท าตามข้อเรียกร้อง 

สะเทือนไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจ กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนของต่างประเทศ เศรษฐกิจที่ร่อแร่อยู่แล้ว
อาจหมดทางเยียวยา ถ้ายังไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ 

ยิ่งการชุมนุมทอดเวลานานเท่าไร เสถียรภาพรัฐบาลยิ่งถูกบั่นทอนมากขึ้นเรื่อยๆ 
“บิ๊กตู่” ตกที่นั่งล าบาก เผชิญปัญหารุมเร้า ถอนฟืนออกจากกองไฟไม่ทัน 
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ปัญหาปากท้องยังแก้กันไม่ตก เรื่องโรคระบาดก็ยังน่าห่วง โจทย์เฉพาะหน้าเรื่องม็อบที่ส่อเค้าน่าห่วงเพิ่มขึ้นทุก
ขณะ ยังไม่รู้จะคุมเกมให้กลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันหรือไม่ 

ยิ่งเพิ่มยาแรง มวลชนก็ยิ่งเคลื่อนไหวไม่หยุด ยิ่งม็อบไม่มีแกนน า การควบคุมก็ยิ่งล าบาก มีโอกาสเกิดช็อตเสี่ยง
อารมณ์วูบเดียว น าพาให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ 

ตามรูปการณ์ที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินท าท่าเอามวลชนไม่อยู่ อาจจะต้องไปถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิว อย่างที่ “บิ๊กตู่” 
ยอมรับเตรียมไว้ในแผน แต่จะประกาศหากการชุมนุมบานปลาย 

“ลุงตู่” นั่งไม่ติด ต้องน าทีมเรียงแถวยืนกรานขอสู้ต่อ ไม่มีถอดใจลาออกแน่ 
ในภาวะที่ทิ้งไพ่ไปแทบหมดหน้าตักแล้ว แต่ม็อบ 3 นิ้วยังไม่ยอมหยุดเคลื่อนไหว 
ทางรอดที่เหลืออยู่ อาจต้องปรับท่าที รับฟังเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมมากขึ้น ตอบสนองในเรื่องที่สามารถ

รอมชอมกันได้ คลายอารมณ์เดือดเฉพาะหน้ากันไปก่อน 
อย่างน้อยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากเปิดสภาในวันที่ 1 พ.ย.นี้ น่าจะมีทิศทางดีขึ้น ตามสัญญาณ

ชัดเจน เสียง ส.ว.ในคอนโทรล “ลุงตู่” จะยกมือให้ผ่านวาระรับหลักการ 
ถึงเวลาที่ “บิ๊กตู่” ต้องโชว์ความจริงใจ ส่งสัญญาณให้ ส.ว.ที่เป็นตัวแปรส าคัญในการแก้รัฐธรรมนูญ ไฟเขียวรับ

การแก้กติกาประเทศ ลดเง่ือนไขที่เป็นจุดเสี่ยงเติมเช้ือไฟในการชุมนุม 
เป็นรูปธรรมที่สะท้อนชัดเจนถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา ขืนไม่ลดเงื่อนไขความขัดแย้งเรื่องการแก้

รัฐธรรมนูญ ก็ยิ่งเพิ่มความระอุให้การเคลื่อนไหวของม็อบคณะราษฎรขยายตัวหนักยิ่งขึ้น 
และอาจสะเทือนไปถึงการท างานกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันที่มีจุดยืนให้แก้รัฐธรรมนูญ ถ้ามัวแต่เล่นการเมือง

ก็จะมีปัญหาตามมาไม่รู้จบ 
ไฟต์บังคับการประนอมอ านาจ บนทางที่ “ลุงตู่” ต้องเลือก จะถอนฟืนออกจากกองไฟหรือเติมฟืนเร่งเชื้อไฟ!!! 

ทมีขา่วการเมือง รายงาน 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1954741 
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