
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวนัที่ 18 ตุลาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บรหิารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ เลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี เริ่มคึกคัก ผู้สมัครเริ่มเก็บป้ายหาเสียง 6 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ทีเอ็นเอ็นออนไลน์ กกต.เปิดขั้นตอนจัดการเลือกต้ังอบจ. ก่อนหย่อนบัตร 20 ธ.ค. 63 7 
2 77ข่าวเด็ดออนไลน์ เปิดตัว “อวยชัย จาตุรพันธ”์ ชิงนายก อบจ.สมุทรสาคร สังกดัคณะก้าวหน้า 8 
3 สยามรัฐออนไลน์ 2 ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.คณะก้าวหน้ารวมทีมประจวบร่วมใจ 9 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "เลือกตั้งท้องถิ่น" โพลเผยปชช.กว่า 82% พร้อมไปใช้สิทธิ-์อยากได้

นายก อบจ.อิสระ 
10 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ คนไทยตื่นตัวการเมือง 82% พร้อมไปเลือกนายกอบจ. 12 
6 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ NIDAโพลคนจะไปเลือกนายกอบจ.20ธค.เน้นมีผลงาน 13 
7 เนช่ันออนไลน์ คาดแก้ รธน.จบที่ศาล - ส่อประชามติก่อนรับหลักการ 14 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพื่อไทย' ซัด 'บิ๊กตู'่ สลายม็อบซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกิจ 15 
9 เนช่ันออนไลน์ 'ชูชาติ'เปิดโปง พรรคร่วมฝ่ายค้าน กรณีค้าน พรก.ฉุกเฉิน 16 
10 สยามรัฐออนไลน์ เด็กชวนออกโรงเอง!! "อิสระ"จี้ ส.ส.รบ.เปิดสภาฯวิสามัญถกวิกฤติ

โคม่า อย่ายอมเป็นนั่งร้าน 
18 

11 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ยืนยันรัฐบาลด าเนินการกับผู้ชุมนุมตามขอบเขตกฎหมาย 19 
12 ผู้จัดการออนไลน์ “อดีต กรธ.” แนะเปิดประชุมรัฐสภา ม.155 หารือด่วนแก้วิกฤต-

คลี่คลายปมร้อนการเมือง 
20 

13 แนวหน้าออนไลน์ 'กสม.'จวกรัฐบาลท าเกินเหตุ ชี้ม็อบยังไม่มีความรุนแรงให้ต้องสลาย-แนะ
ใช้สภาหาทางออก 

21 

14 ส านักข่าวไทยออนไลน์ บี้ ปชป. แสดงจุดยืนการเมือง 23 
15 ผู้จัดการออนไลน์ “เชาว”์ บี้ ปชป.แสดงจุดยืนการเมือง ดันสี่ทางออก เปิดสภาสมัย

วิสามัญ-ชง กมธ.ศึกษาร่าง รธน.สรุปส่งสภา 
24 

16 ข่าวสดออนไลน์ เพื่อไทย จี้ บิ๊กตู่ ลาออกก่อนประเทศพัง! จวกปมสลายม็อบ ชี้ป่าเถื่อน 26 
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17 แนวหน้าออนไลน์ 'พีมูฟ'จวกรัฐบาลหวงอ านาจปมใช้ความรุนแรงสลายม็อบ จี้ยุบสภา
คืนอ านาจประชาชน 

28 

18 มติชนออนไลน์ ‘ชินวรณ์’ หนนุรัฐสภาแก้ปญัหา รอมติพรรคร่วม 2 ฝ่ายเคาะ 30 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ วิปรัฐบาลเผยฝ่ายค้านยังไม่ขอเสียงเปิดสภาสมัยวิสามัญ 31 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ "สมชัย"ตอบ10ข้อ!! บิ๊กตู่ถาม"ผมผิดอะไร"ท าไมต้องลาออก 32 
21 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “สามัคคีไทย”อัดนายกฯหมดชอบธรรมแล้ว 33 
22 คมชัดลึกออนไลน์ ส.ส.เป้ จี้"ชวน"เปิดประชุมวิสามัญรัฐสภา หลังรัฐบาลใช้กม.ฉุกเฉิน

ร้ายเเรงคุมม็อบ 
34 

23 สปริงนิวส์ออนไลน์ อีสานโพล เผยผลส ารวจ ถ้ามกีารเลือกต้ังใหม่ คนอีสานอยากให้ใคร
เป็นนายกฯ ? 

35 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บางกอกทูเดย์ออนไลน์ ท าภูมิใจไทยให้สูญพันธ์ุ ไม่งา่ยแต่ก็น่าลอง 36 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สลาย ‘คณะราษฎร’ ม้วนเดียวไม่จบ โจทย์หินรัฐบาล จัดการม็อบมือใหม่ 37 
3 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : ปฏิบัติการ อาวุธ ความรุนแรง ศึกษาไทยรักไทย อนาคตใหม่ 39 
4 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ประยุทธ์ ออกไป ทั่วโลกออนไลน์-ออฟไลน์ จับตานายกรัฐมนตรี        
บนหลังเสือ 

41 

5 คมชัดลึกออนไลน์ ส่องทีเด็ด อบจ.สาย 'ชิดชอบ' 43 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธนกิจการเมือง (Money Politics) ที่มากกว่าเงินและอ านาจ 45 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ใหญ่จริงนะ...พ่อคุณ 48 
8 ข่าวสดออนไลน์ การเมือง - อยูเ่สมือนรัฐประหาร? 50 
9 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX หนทาง เลือกแล้ว ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา 52 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 
 
  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

6 

 

 

 
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 - 15:49 น.  

เลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี เริ่มคกึคกั ผูส้มัครเริ่มเกบ็ปา้ยหาเสยีง 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี เริ่มคึกคัก ผู้สมัครเริ่มทยอยเก็บป้ายหาเสียงกลัวผิดกฎหมาย 
ด้าน ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปทุมธานี กล่าวว่า  ตอนนี้ว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี ตื่นตัว กลัวกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง หลัง ผอ.กกต.จว.ปทุมธานีติวเข้มกฎหมายเลือกตั้ง 
เร่งเก็บป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าตัวเอง พร้อมลงสู้ศึกเลือกต้ัง อบจ.ครั้งนี้ 

ผอ.กกต. จ.ปทุมธานี กล่าวต่อว่า ช่วงนี้ยังหาเสียงตามปกติได้ จนกว่าจะประกาศการเลือกตั้ง อบจ.ด้าน นาย
ชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า เรื่องป้ายหาเสียง ช่วงฝนลมแรงเลยเก็บมาและมีสภาพเก่า และต้องรอ
ระฆังเคาะ 

ด้าน พลต ารวจโท ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบช.น. กล่าวว่า ช่วงนี้ทยอยเก็บป้ายหาเสียง อาจมีปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่าย และเตรียมเอามาใช้หลังประกาศเลือกต้ังแล้วและทุกคนต้องอยู่ในกติกา 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2399778   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2399778
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17 ตุลาคม 2563  

กกต.เปิดขั้นตอนจัดการเลอืกตั้งอบจ. กอ่นหยอ่นบตัร 20 ธ.ค. 63 

 
กกต. เปิดไทม์ไลน์ และขั้นตอนแผนการจัดเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ก่อนถึงวันหย่อนบัตร 20 ธ.ค.63 

วันนี้ (17ต.ค.63) ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติ ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศก าหนดให้มี
การเลือกต้ัง โดยจะมีการรับสมัครเลือกต้ังในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. และวันเลือกต้ังเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563  

การที่กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 26 ต.ค. เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุง
รายชื่อ กกต.ประจ า อปท.ให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการ
สรรหาเข้ามาเป็น กกต.ประจ าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต.พิจารณา
แต่งต้ังให้แล้วเสร็จก่อน 

หลังจากนั้น กกต.จึงจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับส านักงาน กกต. จะจัดให้มีการ
จัดประชุมชี้แจงแก่ปลัด อบจ.ทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อปท. เพื่อชี้แจง
และซักซ้อมการด าเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 

ส าหรับวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อปท.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อ กกต.ได้ประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.แล้ว ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อปท. โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ดังกล่าวต้องก าหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.  

ทั้งนี้ กกต.ได้ก าหนดขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. ไว้ 23 ขั้นตอน 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/58896  
  

https://www.tnnthailand.com/content/58896
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17 ต.ค. 202017 ต.ค. 2020  

เปิดตัว “อวยชัย จาตุรพันธ์” ชงินายก อบจ.สมุทรสาคร สังกดัคณะก้าวหนา้ 

 
สมุทรสาคร – คณะก้าวหน้า สมุทรสาคร เปิดตัวว่าทีผู่ส้มคัรลงสูศ้กึเลอืกตั้ง อบจ.สมทุรสาคร ดัน “อวยชัย จาตุรพันธ์” ชิงนายกฯ 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า สมุทรสาคร ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัว นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่
ผู้สมัครนายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร 
และที่ปรึกษาคณะก้าวหน้า สมุทรสาคร ณ ร้านครัวข้าวหอม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี ส.ส. จากพรรคก้าวไกล คือ 
นายทองแดง เบญจปัก ส.ส. สมุทรสาคร เขต 1 และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ เข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วย 

นายอวยชัย เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในด้านอาหาร อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ซึ่งตนมีความคิดจะดันจุดแข็งและ
แก้ไขจุดอ่อน เพื่อให้จังหวัดเดินหน้าอย่างเต็มก าลัง และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยน าภาษีของ
ประชาชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

ตนพร้อมทีมคณะก้าวหน้า สมุทรสาคร มีความจริงใจและมุ่งมั่นพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนา บริหารจัดการ และเข้าถึง
ปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อพี่น้องชาวสมุทรสาครจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกัน ดังจุดมุ่งหมายที่ว่า “เริ่มเปลี่ยน
ประเทศ เริ่มที่สมุทรสาครบ้านเรา” 

โดยยึดนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ แก้ปัญหาขยะ แก้ปัญหาน้ าเสีย พัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาคมนาคม และ
การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ หรือ Open Data ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของ อบจ.สมุทรสาคร 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน างบประมาณมาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง เพราะสมุทรสาครอยู่กับสภาพ
เดิม ๆ มานานพอสมควรแล้ว หากตนเองได้รับเลือกให้เป็นนายก อบจ.สมุทรสาคร นั้น สิ่งที่จะท าเป็นอันดับแรกคือเรื่องของ
การศึกษา โดยจะพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่ดีขึ้น และเรื่องของสนามกีฬาในแต่ละพื้นที่ทั้ง 3 อ าเภอ 

ส าหรับประวัติของ นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นชาว ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร อายุ 39 ปี จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ม.รามค าแหง และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ศิลปากร ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหาร ซึ่งก่อนหน้านี้ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ประกาศเปิดตัวนายอวยชัย พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. รวม 32 จังหวัด ลงสนาม
เลือกตั้งท้องถิ่นช่วงปลายปี 2563 
อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/kittikorn/2019030  

https://www.77kaoded.com/news/kittikorn/2019030
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สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2563 17:36 น.  

2 ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.คณะก้าวหน้ารวมทีมประจวบร่วมใจ 

 
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แพ่งนคร อายุ 49 ปี อดีตสารวัตรอ านวยการ (สว.อก.) สภ.หัวหิน จ.

ประจวบคีรีขันธ์ อดีตโฆษกรายการวิทยุชื่อดัง รายการประชาชน 1234 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดเผยว่า 
พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ในนามทีมประจวบร่วมใจ และ
ล่าสุดปัญหาจากกรณีผู้สมัคร 4 ราย ที่ต้องการสมัครนายก อบจ.ในนามคณะก้าวหน้า ไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจาก
การเสนอตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ท าให้ไม่ผ่านการประเมินตามที่คณะก้าวหน้าก าหนดโดยเฉพาะการมี ส.อบจ.ลงสมัคร
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 หรือ 30 เขต ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท าให้ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 2 ราย จากคณะก้าวหน้าจะเข้า
ร่วมกับทีมประจวบร่วมใจ โดยจะมอบต าแหน่งรองนายก อบจ.และอีกรายเป็นที่ปรึกษา ส าหรับอีก 2 รายที่ไม่ผ่าน
ประเมินก็ขอยุติบทบาททางการเมือง 

“ ยืนยันว่าลงสมัครแข่งขันแน่นนอนเพื่อให้ชาวประจวบคีรีขันธ์มีทางเลือกใหม่ โดยวางตัว ส.อบจ. ไว้เบื้องต้น 10 เขต
และพร้อมรับสมัคร ส.อบจ.เพิ่ม แต่จะไม่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 30 เขต ส าหรับผู้สมัคร ส.อบจ.ไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกของพรรคก้าว
ไกล และไม่ห้ามสมาชิกพรรคพรรคการเมืองอื่น ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐ ส่วนการเตรียมความพร้อมได้ขึ้นป้ายร่วมกับผู้สมัคร ส.
อบจ.ประกาศสโลแกนประจวบร่วมใจ สมาชิกพรรคก้าวไกล ไม่สีเทา ไม่ซื้อเสียง ไม่ถอนทุน คาดว่าจะได้รับความสนใจจากคนรุ่น
ใหม่ ฐานเสียงในระดับคนชั้นกลาง และในฐานะนักการเมืองหน้าใหม่ ลงสนามการเมืองครั้งแรก ยอมรับว่ามีอุปสรรคพอสมควร 
โดยเฉพาะเงินทุนในการหาเสียง”พ.ต.ท.ทรงศักดิ ์กล่าว 

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส าหรับการสรรหาผู้สมัคร ส.อบจ.ที่ผ่านมามีผู้สนใจบางรายขอต่อรองค่าใช้ในการ
เปิดตัวหาเสียง 5 แสนบาท เนื่องจากอ้างว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นบางพื้นที่ในอดีตมีการใช้เงินซื้อเสียงหัวละ 3,000 บาท 
ซึ่งได้ปฏิเสธเนื่องจากไม่มีงบสนับสนุนจ านวนดังกล่าว และไม่ต้องการได้รับฉายานายก อบจ.ที่มาจากการซื้อเสียงหรือ
นายก อบจ. 100 ศพ และยืนยันว่าการลงสมัครครั้งนี้ ตั้งใจเป็นทางเลือกใหม่ ไม่ได้ลงสมัครเพื่อตัดคะแนนให้ผู้สมัคร
รายใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกต” พ.ต.ท.ทรงศักด์ิ กล่าวและว่า ก่อนการรับสมัครเลือกตั้งขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครบางรายจาก
พรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง ได้ปลดป้ายบริเวณริมถนนเพชรเกษมแล้ว ขณะที่ กกต.ยังไม่มีข้อห้ามในการหาเสียง 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190358  
 

https://siamrath.co.th/n/190358
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201017/c56efd358069e6fd65781bc52e0089b83b3ea731be88c7746a12f86ada59862a.jpg?itok=_PI8gt2E
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18 Oct 2020 07:29 น 

"เลอืกตั้งทอ้งถิน่" โพลเผยปชช.กวา่ 82% พร้อมไปใชส้ิทธิ์-อยากไดน้ายก อบจ.อิสระ 
 

  
 
 
 
 
"นิด้าโพล" เผยผลส ารวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ. พบประชาชนส่วนใหญ่กว่า 82% ยันไปใช้สิทธิลงคะแนนแน่  
และกว่า 79% ระบุอยากได้นายกอบจ. อิสระ โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในการท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่น 

18 ตุลาคม 2563 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่อง “ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,329 หน่วย
ตัวอย่าง เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ สมาชิกสภา 
อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล
ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเมื่อถามประชาชนถึงการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียง ขณะที่ ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่ 

สิ่งที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.50 ระบุว่า พิจารณา
จากผลงานที่ผ่านมาในการท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่น รองลงมา ร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สมัคร 

ร้อยละ 24.91 ระบุว่า พิจารณาจากประวัติพฤติกรรมส่วนบุคคล , ร้อยละ 22.80 ระบุว่า พิจารณาจาก
คุณสมบัติประวัติส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ , ร้อยละ 8.58 ระบุว่า พิจารณาจากพรรคการเมือง/กลุ่ม
การเมืองที่ผู้สมัครสังกัด , ร้อยละ 4.97 ระบุว่า พิจารณาจากช่ือเสียงของผู้สมัคร , ร้อยละ 2.86 ระบุว่า พิจารณาว่าใคร
เป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร และร้อยละ 2.63 ระบุว่า พิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร เช่น เป็นพ่อ-แม่ ลูก-
หลาน ญาติพี่น้อง-เพื่อน 

ส าหรับที่มาของ นายก อบจ. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ 
รองลงมา ร้อยละ 28.37 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง , ร้อยละ 14.00 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดกลุ่ม
การเมือง และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

11 

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ. ในเขตจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.77 ระบุว่า อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะที่ ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และร้อยละ 
12.04 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/453266  

  

https://www.thansettakij.com/content/politics/453266
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18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:37 น. 

คนไทยตื่นตัวการเมือง 82% พร้อมไปเลือกนายกอบจ. 
18 ต.ค.63  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจ

ของประชาชน เรื่อง “ได้เวลาเลือกนายก อบจ.” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ
การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก  (Master 
Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0  

จากการส ารวจเมื่อถามประชาชนถึงการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ขณะที่ 
ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม ่   

สิ่งที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.50 ระบุว่า พิจารณา
จากผลงานที่ผ่านมาในการท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่น รองลงมา ร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สมัคร ร้อยละ 24.91  ระบุว่า พิจารณาจากประวัติพฤติกรรมส่วนบุคคล ร้อยละ 22.80 
ระบุว่า พิจารณาจากคุณสมบัติประวัติส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ  ร้อยละ 8.58 ระบุว่า พิจารณาจากพรรค
การเมือง/กลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด ร้อยละ 4.97 ระบุว่า พิจารณาจากชื่อเสียงของผู้สมัคร ร้อยละ 2.86 ระบุว่า 
พิจารณาว่าใครเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร และร้อยละ 2.63 ระบุว่า พิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร เช่น 
เป็นพ่อ-แม่      ลูก-หลาน ญาติพี่น้อง-เพื่อน 

ส าหรับที่มาของ นายก อบจ. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ 
รองลงมา ร้อยละ 28.37 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.00 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดกลุ่ม
การเมือง และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ.  ในเขตจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.77 ระบุว่า   อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะที่ ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และร้อย
ละ 12.04 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ  

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 28.59 มีภูมิล าเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อย
ละ 19.94 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 36.72 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.75 มีภูมิล าเนา
อยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.83 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.17 เป็นเพศหญิง  

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80939  

 

https://www.thaipost.net/main/detail/80939
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18 ตุลาคม 2020 - 08:48 

NIDAโพลคนจะไปเลือกนายกอบจ.20ธค.เน้นมีผลงาน 

 
"นิด้าโพล" คนอยากเปลี่ยนนายก อบจ. พร้อมใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ชี้เลือกจากผลงานในการท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่น  

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลส ารวจของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 
เมื่อถามประชาชนถึงการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) และสมาชิกสภา 
อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ขณะที่ ร้อยละ 
12.34 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่ 

ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือก นายก อบจ. พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.50 ระบุว่า 
พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในการท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่น รองลงมา ร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สมัคร ร้อยละ 24.91 ระบุว่า พิจารณาจากประวัติพฤติกรรมส่วนบุคคล ร้อยละ 
22.80 ระบุว่า พิจารณาจากคุณสมบัติประวัติส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ ร้อยละ 8.58 ระบุว่า พิจารณาจาก
พรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด ร้อยละ 4.97 ระบุว่า พิจารณาจากชื่อเสียงของผู้สมัคร ร้อยละ 2.86 ระบุ
ว่า พิจารณาว่าใครเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร และร้อยละ 2.63 ระบุว่า พิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร 
เช่น เป็นพ่อ-แม่ ลูก-หลาน ญาติพี่น้อง-เพื่อน 

ส าหรับที่มาของ นายก อบจ. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ 
รองลงมา ร้อยละ 28.37 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.00 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดกลุ่ม
การเมือง และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ.  ในเขตจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.77 ระบุว่า อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะที่ ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และร้อยละ 
12.04 ระบวุ่า ยังไม่แน่ใจ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_799004/  

  

 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_799004/
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17 ต.ค. 2563 
คาดแก้ รธน.จบที่ศาล - ส่อประชามติก่อนรับหลักการ 
 
 

 
 
 
จับตาทิศทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจไม่ใช่ทางออกเฉพาะหน้ายุติสถานการณ์การชุมนุมปิดเมือง หลังมีแนวโน้มรอศาล
รัฐธรรมนูญตีความต้องท าประชามติก่อนรับหลักการหรือไม่ เร็วที่สุดหย่อนบัตรฟังเสียงคนไทยทั้งประเทศต้นปี 2564 

อีกประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะปลดล็อกความขัดแย้งทางการเมืองได้ ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมามี
การเสนอร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาแล้ว 6 ร่าง เป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคเพื่อไทย แต่
ยังไม่มีการลงมติรับหลักการหรือตีตกไป เพราะมีการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ก่อนรับหลักการ 
เพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อน 

แหล่งข่าวซึ่งเป็นแกนน าพรรคร่วมรัฐบาล และอยู่ในคณะกรรมาธิการฯชุดนี้ บอกกับ "เนช่ันทีวี" ถึงทิศทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่า แนวโน้มล่าสุดน่าจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะ ส.ว.บางส่วนเตรียมยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยใน 2 ประเด็น คือ 

1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแบบยกร่างใหม่สามารถท าได้หรือไม่ เพราะเคยมีค าวินิจฉัยเมื่อปี 2555 ว่าท า
ไม่ได้ เข้าข่ายล้มล้างรัฐธรรมนูญ 

กับ 2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะที่เป็นหลักการส าคัญที่เกี่ยวกับ  "ประเด็นค าถามพ่วง" ที่เคยผ่าน
ประชามติช่วงยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาแล้ว โดยเฉพาะประเด็นการให้ ส.ว.ร่วมโหวตเลือกนายกฯ ในช่วง 5 ปี
แรกของการใช้รัฐธรรมนูญ หากจะแก้ไขประเด็นเหล่านี้ต้องท าประชามติก่อนหรือไม่ ซึ่งหมายถึงการท าประชามติก่อน
รับหลักการวาระ 1 

โดยหากศาลรัฐธรรมนูญชี้มาว่าต้องท าประชามติก่อน รัฐบาลและ กกต.ก็ต้องเตรียมการเพื่อจัดการลง
ประชามติต่อไป ซึ่งคงใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน เร็วที่สุดคือช่วงต้นปี 2564 และหากประชามติผ่าน คือประชาชนเห็น
ว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงจะเข้าสู่การแก้ไขในกระบวนการของรัฐสภา 

เมื่อแนวโน้มทิศทางเป็นแบบนี้ ก็ต้องรอดูว่าบรรดาพรรคการเมืองและกลุ่มมวลชนนอกสภาจะรอไหวหรือไม่ 
 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378801347   

https://www.nationtv.tv/main/content/378801347
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17 ตุลาคม 2563  

'เพือ่ไทย' ซัด 'บิก๊ตู่' สลายม็อบซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกิจ 

 
'เพื่อไทย' ซดั 'บิ๊กตู'่ สลายมอ็บซ้ าเตมิปญัหาเศรษฐกจิ หมดควาชอบธรรมในต าแหน่งต้องลาออกเทา่นั้น 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า จากการสลายม็อบที่สี่แยกปทุมวัน
เมื่อคืนนี้ที่มีนักศึกษาและประชาชนบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก และ ยังมีการจับกุมนักศึกษาไปกักขังที่ตชด. ภาค 1 พรรค
ร่วมฝ่ายค้านได้เข้าเยี่ยมยังมีนักศึกษาและประชาชนที่ถูกควบคุมตัว  สภาพสถานควบคุมตัวดูค่อนข้างเป็นระเบียบ 
เจ้าหน้าที่ท างานอย่างเรียบร้อย แต่ห้ามถ่ายรูปภายในสถานที่ควบคุม ตนและคณะจึงได้สอบถามความเป็นอยู่ พร้อมทั้ง
ให้ก าลังใจ อีกทั้งยังได้น าอาหารที่จัดซื้อไว้มอบให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งได้เตรียมการให้ สส. ของพรรคเพื่อไทย เข้า
ประกันตัวประกันนักศึกษาและประชาชนในวันรุ่งขึ้น  

นายพิชัย กล่าวว่า การสลายการชุมนุมเมื่อคืนนี้ผิดหลักการการปฏิบัติตามหลักสากล อีกทั้งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนและนักศึกษา ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ท าไมถึงมีจิตใจโหดเหี้ยมผิดมนุษย์เช่นนั้น ไม่มีใครใน
ประเทศนี้ยอมรับได้ จึงขอประณามการกระท าที่โหดเหี้ยมดังกล่าว และข่าวความโหดร้ายนี้ได้กระจายไปทั่วโลกแล้ว 
ชื่อเสียงของประเทศไทยที่ในอดีตมีแต่ความรักความโอบอ้อมอารีได้หายไปหมดสิ้น  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903110?anf=  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903110?anf
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17 ต.ค. 2563 

'ชูชาติ'เปิดโปง พรรคร่วมฝ่ายค้าน กรณีค้าน พรก.ฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 

'ชูชาติ ศรีแสง 'อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ออกโรงพูดประเด็นชุมนุมบี้  พรรคร่วมฝ่ายค้านและอาจารย์
มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง ที่ออกแถลงการณ์คัดค้านการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  หลังนายกรัฐมนตรีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 

อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา นายชูชาติ ศรีแสง ล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังเกิดเหตุการณ์ชุนนุมระดมพล
ต่อเนื่องของกลุ่มม็อบที่อ้างเรียกร้องประชาธิปไตย โดยเหตุการณ์ที่ถือว่ากระทบความรู้สึกของคนไทย อย่าง กรณีกลุ่มผู้
ชุมนุมเข้าไปประชิดรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมราชินี ชูสามนี้ว ตะโกนด่าด้วยถ้อยค าหยาบคายและขว้างสิ่งของไปที่
รถพระที่นั่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 น าไปสู่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร และการฉีดน าสลายการชุมนุนนั้น ถือเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง โดยรายละเอียดนั้น ชูชาติ ศรีแสง 
ได้ต้ังข้อสังเกตและบี้ไปถึงพรรคร่วมฝ่านค้าน มีเนื้อหาว่า 

.....กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปประชิดรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมราชินี ชูสามนี้ว ตะโกนด่าด้วยถ้อยค าหยาบ
คายและขว้างสิ่งของไปที่รถพระที่นั่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นั้น.....ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  เพิ่งเกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งแรก อันเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร.....แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านและอาจารย์มหาวิทยาลัย
กลุ่มหนึ่ง ออกแถลงการณ์คัดค้านการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไร.....นี่คือ การ
แสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีความคิดความเห็นอย่างไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

"เด็กรุ่นนี้เกิดไม่ทันซึมซับพระคุณความดีของกษัตริย์ที่เคยท ามาในอดีต  คิดว่าเกิดมาแล้วมีแผ่นดินอยู่ได้เลย 
โฉนดเขาซื้อหามาเอง ส่วนหนึ่งเป็นความล้มเหลวของรัฐด้วยนะครับ 6-7 ปีที่ผ่านมามีเวลาพอที่จะเข้าไปปรับเปลื่ยน
ระบบการศึกษาให้กลับคืนมา มีสื่ออยู่ในมือมากมาย แต่ใช้ไม่เป็น ให้อีกฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อไปหมดแล้วแม้แต่ข่าวที่ไม่
จริงก็ตาม ถึงตอนนี้เด็กก็ยังไม่รู้เลยว่าประชาธิปไตยแท้จริงมันคืออะไร  การเคารพกฎหมายที่ต้องอยู่ร่วมกัน การ
แยกแยะ ผิดถูกชั่วดี มันหายไป ดูจากอาจารย์บางคนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐแท้ๆ ก็มีความคิดเช่นนี้  เด็กถูก
ปลุกปันจนให้คิดว่าสถาบันกษัตริย์มีปัญหากับพวกเขา คิดว่าแย่งชิงทรัพยากรและภาษีของพวกเขาไป ทั้งที่ปัญหาหลัก
ของชาติที่ต้องท านั้นมาจากนักการเมืองที่ต้องการอ านาจต่างหาก เพราะถึงยังไงสถาบันกษัตริย์ก็จะปรับเปลื่ยนไปตาม
ยุคสมัยในอนาคตอยู่แล้ว แต่ที่เราต้องมีและรักษาเอาไว้ เพราะเราเป็นชนชาติที่มีรากเหง้าและมีอารยธรรม มี
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ประวัติศาสตร์ คิดว่าทุกชาติก็ต้องมีเหมือนกันกับเรา แต่กลายเป็นว่าเด็กรุ่นนี้กลับไม่ภูมิใจในชาติตัวเอง ไปนับถือฝรั่งที่
จ้องจะเอาเปรียบคิดว่าเขาดีแล้ว ผมว่าต่อไปนี้ไทยคงไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆนะครับอาจารย์" 

"ด้วยความเคารพน่ะครับอาจารย์ เรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆ แล้วต้องรีบแก้ให้ไว เพราะว่า เด็กพวกนี้มันโต
ขึ้นมาเรื่อยๆทุกวัน คิดดูเด็ก ม.ต้น ม.ปลาย รวมตัวกันโจมตีราชส านัก ตอนนี้อาจจะเหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง แต่สิบปี 
ยี่สิบปีข้างหน้า เด็กมันก็ต้องเติบโตไปมีลูกมีเมีย มันมีการสร้างความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น ถ้าเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในรุ่นนี้ ต่อไปภายหน้า ยังไงก็ต้องล้ม อยู่ไม่ได้ ต่อให้ตอนนี้พยายามจะรักษาไว้อย่างแข็งขันก็ตาม ถ้า
เราอยากให้สถาบันอยู่อย่างมั่นสถาพร ต้องมีการมาคุยกันตรงๆเรื่องเหล่านี้ครับ ผมเห็นภาพแค่นี้จริงๆ วันนี้ไม่ล้มจริง 
แต่ภาคหน้าก็ต้องล้ม แก้วันนี้ยังไม่สายครับ" 

"ประเทศไทย ไม่เหมือนเดิมแล้วคับ ตอนนี้ กลุ่มบุคคลที่ต้องการแบ่งแยกไทยเป็นสองฝ่าย ที่ได้เริ่มด าเนินการ
มา ตั้งแต่ปี 46 เริ่มตั้งแต่การแบ่งแยกสีเสื้อ ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผล จนบัดนี้ แบ่งแยกลงในระดับ ความคิด ความเช่ือ เรื่องการ
เอาสถาบันกษัตริย์ กับ กลุ่มที่ไม่เอาสถาบันกษัตริย์ และระบบความเช่ือนี่ นับวัน ยิ่งถูกถ่างออกมากยิ่งขึ้น จนไม่สามารถ
กลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วสุดทัาย มันต้องเดินไปสู่ จุด 2 จุด คือ 

1.กลุ่มอนุรักษ์นิยม ที่เอากษัตริย์ ชนะ และระบบยังคงอยู ่
2.กลุ่มปลดแอก ที่ไม่เอากษัตริย์ ชนะ ระบบกษัตริย์ ล่มสลาย 
แต่ไม่ว่า กลุ่มไหนจะชนะ สุดท้ายแล้ว ชนะบนบาดแผลลึก และกองซากศพ ซากปรักหักพังของชาติอยู่ดีผมรอ

ดูว่า จะมีจุดที่ 3 ที่เป็นทางออกให้ประเทศไทยไหม ?" 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378801307/?qline=  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378801307/?qline
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สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2563 12:53 น.  

เด็กชวนออกโรงเอง!! "อิสระ"จี้ ส.ส.รบ.เปิดสภาฯวิสามัญถกวิกฤติโคม่า อย่ายอมเป็นนั่งร้าน   

 
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวว่า ท าไม

ต้องรออีกสองอาทิตย์ งงในงง เหตุการณ์มาจนถึงวันนี้ ผมไม่เข้าใจว่า ท าไมเราต้องให้รออีกสองอาทิตย์เพื่อเปิดสมัย
ประชุมสภาปกติ ทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าสถานการณ์ไม่ปกติ ขอเรียกร้องให้ส.ส.ทุกคน โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล อย่าลังเลที่จะ
ร่วมกันลงชื่อเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพูดคุยและถกแถลงหาทางออกของปัญหานี้เลยครับ ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าวันนี้
เหตุการณ์มันไปถึงขั้นนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะไปซื้อเวลา ยึกยัก ไม่ลงมติรับหรือไม่รับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนมาถึง
ตอนนี้ งงวิปรัฐบาลที่บอกให้รอมติพรรค รออีกสองอาทิตย์ก็เปิดสมัยปกติแล้ว  ถ้าญาติเราก าลังป่วยโคม่า ต้องการ
รักษาพยาบาลโดยด่วน เราจะบอกให้คนป่วยรอไปก่อนสองอาทิตย์ค่อยตายเหรอครับ งง ส.ส. คือผู้แทนประชาชนทุก
คนไม่ว่าฝ่ายไหน อย่ายึดติดกับอ านาจหรือต าแหน่ง และยอมเป็นเครื่องมือหรือนั่งร้าน ให้ใครคนใดคนหนึ่งในการล้ม
ล้างความเช่ือมั่นศรัทธาของระบบรัฐสภาเลยครับ เป็นส.ส. ท าไมกลัวการประชุมสภา งง!?! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190292  
  

https://siamrath.co.th/n/190292
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201017/a291658f5ea3117ea346188296124238e22e01e2a393a41b87ec6376fe42ae96.jpg?itok=xZS2FwQF
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17 ตุลาคม 2563 1:13 pm 

ยืนยันรัฐบาลด าเนินการกับผู้ชุมนุมตามขอบเขตกฎหมาย 

 
กรุงเทพฯ 17 ต.ค. – นายกฯ ยืนยันรัฐบาลด าเนินการกับผู้ชุมนุมตามขอบเขตกฎหมาย ไม่ริดรอนสิทธิเสรีภาพ และเพื่อ
ป้องกันการสร้างสถานการณ์ ชี้ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความเสียหาย และพ่ายแพ้ของประเทศ 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ชุมนุมวานนี้ (16 ต.ค.) ว่า รัฐบาลได้ด าเนินการตามขอบเขตกฏหมาย เพื่อพยายามยุติการชุมนุม 
การกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชนกลุ่มใดทั้งสิ้น การพยายามยุติการชุมนุมของรัฐบาล 
เน้นการด าเนินการตามหลักสากล และได้ก าชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย ให้เน้นความปลอดภัยสูงสุดของผู้มาร่วมชุมนุมทุก
คน และการที่รัฐบาลต้องเร่งยุติการชุมนุม เพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายกว่าเดิม 

“นายกรัฐมนตรีระบุว่า การปลุกปั่น บิดเบือนข้อมูลเหตุการณ์ชุมนุม เพื่อหวังผลทางการเมือง และให้สังคมเกิด
ความแตกแยก ถือเป็นความผิดร้ายแรง ที่รัฐบาลจะต้องเร่งจับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าว เหตุการณ์ชุมนุมครั้งนี้ ไม่มีค าว่า
พ่ายแพ้ หรือชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากแต่เป็นความเสียหายและพ่ายแพ้ของคนไทยและประเทศไทย” นายอนุชา 
กล่าว 

นายอนุชา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้ าขอความร่วมมือประชาชนทุกฝ่าย หลีกเลี่ยงการร่วมชุมนุม และไม่ท า
สิ่งใดซึ่งขัดต่อกฎหมาย  และย้ าจะเร่งน าความเรียบร้อยกลับสู้บ้านเมืองโดยเร็วที่สุด .- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-564204  
  

https://tna.mcot.net/politics-564204
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เผยแพร่: 17 ต.ค. 2563 15:34   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“อดีต กรธ.” แนะเปดิประชุมรัฐสภา ม.155 หารือดว่นแกว้กิฤต-คลีค่ลายปมร้อนการเมือง 

 
วันนี ้(17 ต.ค.) นายชาติชาย ณ เชียงใหม ่อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็น

ต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ ว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลยื่นขอเปิดการประชุมรัฐสภาโดยด่วนตาม
มาตรา 155 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อหารือร่วมกันทุกฝ่าย หาทางคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี ้

“มาตรา 155 ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะรฐัมนตรีเห็นสมควรจะฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ขอให้มีการ
เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได ้ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000105918  
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://siamrath.co.th/n/190314    

https://mgronline.com/politics/detail/9630000105918
https://siamrath.co.th/n/190314
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วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.19 น. 

'กสม.'จวกรัฐบาลท าเกินเหตุ ชี้ม็อบยังไม่มีความรุนแรงให้ต้องสลาย-แนะใช้สภาหาทางออก 

 
17 ตุลาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง "เหตุการณ์สลาย

การชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563" ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้อาศัยอ านาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและข้อก าหนดตามประกาศดังกล่าว เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เมื่อช่วงค่ าของวันที่ 16 ต.ค. 2563 บริเวณสี่แยกปทุมวัน 
กรุงเทพฯ นั้น 

กสม. มีความกังวลและห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีความอ่อนไหวและอาจน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทย แม้ว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นการชุมนุมที่ต้องห้ามตามข้อก าหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อย่างไรก็ตาม 
กสม. เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจนเป็นเหตุถึงขั้นที่รัฐบาลต้อง
ตัดสินใจใช้มาตรการในการสลายการชุมนุม จึงเห็นว่าเป็นการกระท าที่เกินสมควรแก่เหตุ  

ทั้งนี ้การบงัคับใช้กฎหมายจ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบางประการที่ไม่สามารถละเมิดได้ (non-
derogable) ของผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน กสม. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณา ดังนี้ 1.
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรใช้มาตรการที่รุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบซึ่งได้รับการรับรองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งใช้แนวทางสันติวิธีในการเจรจา
แก้ไขปัญหา 

2.รัฐบาลไม่พึงใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชุมนุม และต้องคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของเด็กในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนไม่กระท าการใดที่จะมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ พัฒนาการ  และ
ความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการรับรองไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child - CRC) 

3.รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติควรใช้กระบวนการของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง  และให้
หลักประกันว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่มจะได้รับการพิจารณาเพื่อน าไปสู่การยุติข้อพิพาทโดยเร็ว 
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4.รัฐบาลควรเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากปฏิบัติการการสลายการชุมนุม  ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการถูกสั่งให้ปฏิบัติการ รวมทั้งดูแลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวจากการชุมนุมโดยสงบได้เข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม 5.การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ทุกฝ่าย
ควรเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าหรือการสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่สร้างความขัดแย้ง 
ความเกลียดชัง ปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง และดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 

ทั้งนี้ กสม. ขอให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความอดทนอดกลั้นและร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสันติเพื่อให้ประเทศไทย
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/525690  
 

  

https://www.naewna.com/politic/525690
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17 ตุลาคม 2563 3:29 pm 

บี ้ปชป. แสดงจุดยนืการเมือง 

 
กรุงเทพฯ 17 ต.ค.- “เชาว์” บี้ ปชป.แสดงจุดยืนการเมือง ระบุ หากร่วมรัฐบาลแล้ว  รั้งรัฐบาลท าสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ 
ออกมาท างานอิสระดีกว่า 

นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad ระบุว่า ถึงเวลาที่
พรรคประชาธิปัตย์จะต้องแสดงจุดยืนทางการเมือง เพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติ โดยไม่ติดกับค าว่า ฝ่ายค้านหรือ
รัฐบาล โดยเรียกประชุม ส.ส.และมีมติให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  ให้ตัวแทนของพรรคที่
เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผลักดันให้กรรมาธิการสรุปรายงานเสนอให้สภาพิจารณาใน
ระหว่างการประชุมสมัยวิสามัญทันที  ขอให้พรรคมีมติสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.ในการ
โหวตเลือกนายก และให้ผู้บริหารพรรคเจรจากับนายกรัฐมนตรี ให้มีการยุบสภา หลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
อ านาจ ส.ว.แล้ว 

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์จะมีความกล้าหาญ ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง ไม่ใช่
ท าตัวเองให้หลุดออกจากกระดานการเมือง ไร้บทบาทในการหาทางออกให้กับสังคม เพราะนั่นเท่ากับเพิ่มความอ่อนแอ
ให้พรรค จนยากที่จะกลับมาปักหลักลงฐานมั่นคงได้อีกครั้ง ถ้าการอยู่ร่วมรัฐบาลแล้ว ไม่สามารถรั้งให้รัฐบาลเดินไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องได้ ผมคิดว่าออกจากการร่วมรัฐบาล แล้วมาท างานการเมืองอย่างอิสระ  เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้
สังคมไทยจะดีกว่า” นายเชาว์ ระบุ .- ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-564292  
  

https://tna.mcot.net/politics-564292
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เผยแพร่: 17 ต.ค. 2563 15:31   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“เชาว์” บี้ ปชป.แสดงจุดยืนการเมือง ดันสี่ทางออก เปิดสภาสมัยวิสามัญ-ชง กมธ.ศึกษาร่าง 
รธน.สรุปส่งสภา 

 
“เชาว์” บี้ ปชป. แสดงจุดยืนการเมือง ดันสี่ทางออก เปิดสภาสมัยวิสามัญ-ชง กมธ.ศึกษาร่าง รธน.สรุปส่งสภา-

หนุนตัดอ านาจ ส.ว.เลือกนายก-เจรจา “ประยุทธ์” ยุบสภา ชี้ เป็นพรรคการเมือง ต้องกล้าหาญ พร้อมถอนตัว หากร่วม
รัฐบาลแล้ว น ารัฐบาลท าสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ 

วันนี้ (17 ต.ค.) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เรื่อง ถึงเวลาประชาธิปัตย์ต้องแสดง
จุดยืนทางการเมือง มีเนื้อหาระบุว่า สถานการณ์การเมืองที่แหลมคมและเปราะบางในขณะนี้ บ้านเมืองต้องการความ
กล้าหาญของนักการเมืองและพรรคการเมือง เพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติ โดยไม่ติดกับดักค าว่า ฝ่ายค้าน หรือ
รัฐบาล ผมจึงเห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์ ที่ผมสังกัดอยู่ ควรแสดงจุดยืนทางการเมืองดังนี้ 
1. ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และมีมติให้ร่วมลงช่ือสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
2. ให้ตัวแทนของพรรคที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ผลักดันให้กรรมาธิการสรุปรายงาน
เสนอให้สภาพิจารณาในระหว่างการประชุมสมัยวิสามัญทันที 
3. ขอให้พรรคมีมติสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกฯ 
4. ให้ผู้บริหารพรรคเจรจากับนายกรัฐมนตรี ให้มีการยุบสภาหลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจ ส.ว.แล้ว 

นี่คือ ทางออกตามระบบการเมืองเบื้องต้น ที่พึงกระท าโดยด่วน ซึ่งจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้บรรเทาเบา
บางลงได้ในระดับหนึ่ง และที่ส าคัญ พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมือง ต้องไม่ยึดติดอยู่แค่ค าว่าอยู่
ร่วมรัฐบาลต้องมีมารยาท เพราะขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องค านึงถึงชาติบ้านเมืองมากกว่าอ านาจในมือ  ต้องเสนอ
นายกรัฐมนตรีหยุดการใช้ก าลังปราบปรามผู้ชุมนุมที่ชุมนุมโดยสงบ เพราะแนวทางที่ก าลังท าอยู่ในขณะนี้ มีแต่จะเติม
เชื้อไฟ ให้โหมแรงมากขึ้น 

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์จะมีความกล้าหาญ ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง ไม่ใช่
ท าตัวเองให้หลุดออกจากกระดานการเมือง ไร้บทบาทในการหาทางออกให้กับสังคม เพราะนั่นเท่ากับเพิ่มความอ่อนแอ
ให้พรรค จนยากที่จะกลับมาปักหลักลงฐานมั่นคงได้อีกครั้ง ถ้าการอยู่ร่วมรัฐบาลแล้ว ไม่สามารถรั้งให้รัฐบาลเดินไปใน
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ทิศทางที่ถูกต้องได้ ผมคิดว่าออกจากการร่วมรัฐบาล แล้วมาท างานการเมืองอย่างอิสระ  เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้
สังคมไทยจะดีกว่า” นายเชาว์ ระบุทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000105915v  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000105915v
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17 ต.ค. 2563 - 15:51 น.  

เพื่อไทย จี้ บิ๊กตู่ ลาออกก่อนประเทศพัง! จวกปมสลายม็อบ ชี้ป่าเถื่อน  

 
เพื่อไทย เข้าเยี่ยมนักศึกษาที่ถูกจับกลางดึก ชี้ เป็นการ สลายม็อบ ที่ผิดหลักการสากล ภาพพจน์ไทยเสียหายหนัก แนะ 
บิ๊กตู่ ลาออกก่อนประเทศพัง 

วันที่ 17 ต.ค.2563 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า จากการ
สลายม็อบอย่างโหดร้ายที่แยกปทุมวันเมื่อคืนวันที่ 16 ต.ค.นี้ ที่มีนักศึกษาและประชาชนบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก และ
ยังมีการจับกุมนักศึกษาไปกักขังที่ บก.ตชด.ภ.1 ซึ่งตนและนายทวี สอดส่อง เลขาพรรคประชาชาติ ได้เร่งประสานกับ
พรรคร่วมฝ่ายค้านเพือ่ออกแถลงการณ ์ประณามการกระท าที่โหดร้ายดังกล่าว 

นายพิชัย กล่าวต่อว่า หลังจากนั้น ตน พร้อมด้วย นายทวี, นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค และ 
น.ส.ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ ส.ส.เพื่อไทย ได้พยายามเข้าพื้นที่เกิดเหตุ แต่การจราจรติดขัดมาก จึงตัดสินใจเดินทางไป 
บก.ตชด.ภ.1 เพื่อเข้าเยี่ยม นักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ พอเดินทางไปถึงได้พบด่านหน้า บก.ตชด. ภ.1 จึงต้องเจรจาอยู่
นานกว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยม จนคณะของพรรคก้าวไกล และ อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เดินทางมาถึงจึงเข้า
ไปด้วยกัน 

"ขณะที่เข้าเย่ียมยังมีนักศึกษาและประชาชนที่ถูกควบคุมตัวน ามาถึงไม่มากนักมีเพียง 12 คน รวมถึง นายฟอร์ด 
ทัตเทพ เลขาธิการเยาวชนปลดแอก และอีก 2 คนเดิมที่มี นายเอกชัย หงส์กังวาล จากการสอบถามจึงทราบว่านักศึกษา
ที่เหลือก าลังถูกส่งตัวเข้ามา สภาพสถานควบคุมตัวดูค่อนข้างเป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่ท างานอย่างเรียบร้อย แต่ห้าม
ถ่ายรูปภายในสถานที่ควบคุม ผมและคณะจึงได้สอบถามความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้ก าลังใจ" นายพิชัย กล่าว 

นายพิชัย กล่าวต่อว่า อีกทั้ง ยังได้น าอาหารที่จัดซื้อไว้มอบให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งได้เตรียมการให้ ส.ส.ของ
พรรคเพื่อไทย เข้าประกันตัวประกันนักศึกษาและประชาชนในวันนี้ อีกทั้ง พรรคเพื่อไทยจะเร่งให้มีการเปิดสภาเพื่อ
ตรวจสอบกระท าที่โหดร้ายนี้ โดยหลังจากเข้าตรวจสอบสภานที่และพูดคุยกับนักศึกษาและประชาชนกว่า 1 ชั่วโมงแล้ว 
เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ยุติการเยี่ยมเพราะดึกมากแล้ว ตนและคณะจึงเดินทางกลับออกมา และได้พบอาจารย์ประจักษ์ ก้อง
กีรต ิที่ก าลังขอเข้าไปเยี่ยม 

"การสลายการชุมนุมเมื่อคืนนี้ นับเป็นการกระท าที่ป่าเถื่อน ผิดหลักการการปฏิบัติตามหลักสากล  อีกทั้งผู้
ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ท าไมถึงมีจิตใจโหดเหี้ยมผิดมนุษย์
เช่นนั้น ไม่มีใครในประเทศนี้ยอมรับได้ ผมขอประณามการกระท าที่โหดเหี้ยมดังกล่าว  และข่าวความโหดร้ายนี้ได้
กระจายไปทั่วโลกแล้ว ชื่อเสียงของประเทศไทยที่ในอดีตมีแต่ความรักความโอบอ้อมอารีได้หายไปหมดสิ้น  ความ

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/17-เพื่อไทยจี้ลาออก.jpg
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น่าเชื่อถือของพล.อ.ประยุทธ์ไม่มีเหลือแล้ว ไม่มีทางที่รัฐบาลจะฟื้นเศรษฐกิจและฟื้นความมั่นใจให้กลับมาได้อีกแล้ว" 
นายพิชัย กล่าว 

นายพิชัย กล่าวอีกว่า ตนขอเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ลาออกให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะ
เพิ่มขึ้นอีก เพราะผู้ชุมนุมที่โกรธแค้นคงไม่ยุติการชุมนุมอย่างแน่นอน อีกทั้ง ยังจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกทั่วประเทศเพื่อ
แสดงความไม่พอใจอย่างมากกับการกระท าที่ป่าเถื่อนในครั้งนี้ที่ประวัติศาสตร์ต้องจดจ า 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5131119  
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วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.52 น. 

'พีมูฟ'จวกรัฐบาลหวงอ านาจปมใช้ความรุนแรงสลายม็อบ จี้ยุบสภาคืนอ านาจประชาชน 

 
17 ตุลาคม 2563 "พีมูฟ" ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  (ขปส.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ขอ

ประณามการใช้ความรุนแรงและข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน" ระบุว่า ดังปรากฏ
สถานการณ์ความรุนแรงอันเกิดจากการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มเด็กเยาวชน บริเวณแยกปทุม
วันและพื้นที่ใกล้เคียง แม้การชุมนุมจะเป็นไปอย่างสงบและสันต ิพร้อมแจ้งยุติการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลา 22.00 
น. อย่างชัดเจน  

แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ฟังเหตุผลกลุ่มผู้ชุมนุม  อ้างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร เข้ากดดัน เข้ายึดพื้นที่ พร้อมใช้น้ าผสมสารเคมีฉีดเข้าสลายผู้ชุมนุม ไล่จับกุมบุคคล โดยอ้างว่าเป็น
ผู้กระท าผิดประกาศดังกล่าวนั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง ขอแถลงท่าทีและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี ้

1.เราขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้กองก าลังเข้าสลายการชุมนุมของ
เด็กนักเรียน ลูกหลาน เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ ในช่วงที่ผ่านมา หากรัฐบาลยังใช้อ านาจอยู่เช่นนี้ ยิ่งจะท าให้
สังคมแตกร้าวยากต่อการเยียวยาแก้ไข และขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงกรณีดังกล่าวทันที 
 2.เราเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการรักษาไว้ซึ่งอ านาจรัฐของรัฐบาล  
โดยไม่ฟังเสียงของประชาชนที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วยุบสภา เลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ประชาชน ผู้เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยได้ตัดสินอนาคตของประเทศ ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่ชอบ
ธรรมหลายด้านของรัฐบาลปัจจุบัน มิได้เกิดจากการกระท าของประชาชนแต่อย่างใด 
 3.เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยทันที ยุติการจับกุมกุมผู้ชุมนุม และปล่อยแกนน าคณะราษฎร 2563 พร้อม
เปิดการเจรจาทางการเมืองเพื่อหาทางออกจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นล าดับขั้นตอนโดยเร็ว 
 4.เราเห็นว่า ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่อ านาจเป็นของประชาชน และ “ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ” 
กลไกรัฐสภาควรท าหน้าที่ในการแก้ไขความเห็นต่างทางสังคมหรือความขัดแย้งทางการเมือง รัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารเมื่อ
ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองได้ ก็ต้องยุบสภาเพื่อให้ประชาชนตัดสินอนาคตของประเทศ ผ่านการเลือกตั้ง 
ให้ประชาชนหรือพรรคการเมือง ได้น าเสนอนโยบายในการแก้ไขความขัดแย้งทางสังคมในทุกด้าน อันจะเป็นเสมือนการ
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ท าประชามติผ่านการเลือกตั้ง และจะท าให้ปัญหาความขัดแย้งผ่านการถกเถียงอย่างรอบด้านและสันติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างจริง 
 ท้ายที่สุด เราจะได้ประสานงานกับภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทุกเครือข่าย เพื่อผลักดันรัฐบาลได้ด าเนินการ
ตามข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยเร็ว หากไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เราจะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป 

ด้วยจิตสมานฉันท์และเชื่อมั่นในพลังประชาชน 
แถลงโดยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) / แถลงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/525699  
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วันที่ 17 ตุลาคม 2563 - 15:58 น.  

‘ชนิวรณ์’ หนนุรัฐสภาแกป้ญัหา รอมติพรรคร่วม 2 ฝ่ายเคาะ 

 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรอง

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
หลังเกิดการสลายชุมนุมเมื่อค่ าวันที่ 16 ตุลาคมว่า โดยหลักการในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถท าได้อยู่แล้ว และ
โดยสถานการณ์ขณะนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนในเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะการใช้พ้ืนที่รัฐสภาในการพูดจา
แลกเปลี่ยนกันจะเป็นการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องหารือร่วมกันจากทุกฝ่าย เข้าใจว่าเรื่องการ
เปิดวิสามัญ ฝ่ายค้านเป็นผู้หยิบยกขึ้นมา แต่ตอนนี้ยังไม่มีการล่ารายชื่อสนับสนุน ในวิปรัฐบาลเคยหารือกันแล้วตั้งแต่
เกิดสถานการณ์ทั้งเรื่องเปิดวิสามัญ หรือให้คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าไปดูแล ในสัปดาห์หน้า
น่าจะมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล เพราะถ้าไม่เร่งรีบด าเนินการ ก็จะอยู่ในช่วงเวลาเปิดสมัยสามัญ 
แต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายว่าจะหารือกันวันไหน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรค ปชป.เห็นเป็นอย่างไร คงต้องรอมติจาก
การหารือของพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลก่อน 

เมื่อถามว่ามีข้อเรียกร้องให้พรรค ปชป.ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล นายชินวรณ์กล่าวว่า สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ที่ต้องมาคิดว่าจะแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างไร 
ดังนั้นจึงต้องค านึงวิธีการที่ดีที่สุดในการหาออกของประเทศ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2399794  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2399794


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

31 

 

 

 

เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 17.40 น.  

วปิรัฐบาลเผยฝ่ายค้านยังไมข่อเสยีงเปิดสภาสมัยวสิามญั 
 
 

 
 
 
 
 
 
"ชินวรณ์"ระบุฝ่ายค้านยังไม่ขอส.ส.รัฐบาลหนุนเปิดสภาสมัยวิสามัญ เผยวิป 2 ฝ่ายจ่อนัดหารือสัปดาห์หน้า 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัย
วิสามัญ หลังเกิดการสลายชุมนุมเมื่อค่ าวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา  ว่า  โดยหลักการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถท าได้
อยู่แล้ว และสถานการณ์ขณะนี้ท าให้เห็นว่ามีความเร่งด่วนในเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะการใช้พื้นที่รัฐสภาในการ
พูดจาแลกเปลี่ยนกัน จะเป็นการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้  อย่างไรก็ตามต้องหารือร่วมกันจากทุกฝ่าย  ทั้งนี้ ตน
เข้าใจว่าฝ่ายค้านเป็นผู้หยิบยกเรื่องขอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ  แต่ตอนนี้ยังไม่มีการรวบรวม
รายชื่อ ส.ส.เพื่อขอการสนับสนุน ซึ่งในวิปรัฐบาลเคยหารือกันแล้วตั้งแต่เกิดสถานการณ์ ทั้งเรื่องให้เปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ หรือการให้คณะกรรมาธิการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าไปดูแล  ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการหารือกัน
ระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล โดยยังไม่ได้นัดหมายว่าจะหารือกันวันไหน  แต่ถ้าไม่เร่งรีบด าเนินการ ก็จะอยู่ใน
ช่วงเวลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  อย่างไรก็ตาม ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนั้น คงต้องรอ
มติจากการหารือของวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อน  

เมื่อถามว่ามีข้อเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล  นายชินวรณ์ กล่าวว่า 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความละเอียดอ่อนที่เราต้องมาคิดว่าจะแก้ปัญหา และหาทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างไร  เราจึง
ต้องค านึงวิธีที่ดีที่สุดในการหาออกของประเทศ.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801622  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/801622
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เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 17.19  

"สมชยั"ตอบ10ข้อ!! บิก๊ตู่ถาม"ผมผิดอะไร"ท าไมตอ้งลาออก 
 

"สมชัย ศรีสุทธิยากร" อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กตอบ "บิ๊กตู่" หลังตั้งค าถามว่า "ผมท าผิดอะไร"  กรณีกลุ่มผู้
ชุมนุมเรียกร้องให้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กกรณี พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า "ผมท าผิดอะไร"  หลังกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  โดยระบุว่า ตอบให้สั้นๆ นายกรัฐมนตรีท่านนี้ท าอะไรผิดบ้าง 

1. เป็นหัวหน้า คสช. ที่ครอบครองอ านาจยาวนานถึง 5 ปี ทั้งๆที่เคยรับปากว่า จะขอเวลาอีกไม่นานจะคืน
ความสุขให้ประชาชน 

2. ร่างรัฐธรรมนูญที่สร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองเพื่อการสืบทอดอ านาจ ทั้งแก้ระบบเลือกตั้งให้เป็นบัตรใบ
เดียวเพื่อท าลายพรรคคู่แข่ง ห้ามพรรคอื่นท ากิจกรรมทางการเมือง แต่ตั้งพรรคการเมืองที่แอบอิงชื่อโครงการประชา
นิยมที่ใช้งบประมาณของรัฐ แต่งตั้ง ส.ว.ที่เป็นพวกพ้อง และเขียนกติกาให้ ส.ว.ค้ าจุนอ านาจตน 

3. เคยรังเกียจนักการเมืองคดโกง แต่เพื่อประโยชน์ทางการเมือง กลับสามารถควบรวมทั้งนักการเมืองที่เคยมี
ประวัติทุจริต ค้ายา มีคดีใน ป.ป.ช. เข้ามาร่วมรัฐบาลอย่างไม่กระดากอาย 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801618  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/801618
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17 ตุลาคม 2020 - 17:29 

“สามัคคีไทย”อัดนายกฯหมดชอบธรรมแลว้ 

 
"สามัคคีไทย" อัดนายกฯหมดชอบธรรมแล้ว แนะยึดเอาค า"พล.อ.เปรม"แค่ค าเดียวจะพลิกสถานการณ์ของวันนี้ได้ 

ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวว่า ความชอบธรรมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง ณ วินาทีที่ตัดสินใจสลายการชุมนุมตรงแยกปทุมวัน เพราะผู้ชุมนุมทุกคนล้วนแต่เป็นพี่น้อง
ลูกหลานคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น พลเอกประยุทธ์ ซึ่งเป็นผู้น าประเทศท่านได้ค านึงถึงข้อนี้หรือไม่ และหากเป็นลูกหลาน
ท่านบ้างท่านจะยอมไหม ตอนนี้ตนคิดว่าผู้ชุมนุมไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือน าความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมา พวกเขาเพียงแต่
ต้องการเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้น แต่คนที่ก าลังน าพาประเทศไปสู่มหาวิกฤตรอบใหม่คือตัวท่าน
เอง ดังนั้น ตัวท่าน ทีมงานท่าน หรือคนรอบข้างท่าน เคยเตือนสติหรือให้ค าแนะน าท่านบ้างหรือไม่ว่า วันนี้ความคิดและ
มุมมองของยุคสมัยเปลี่ยนไปมาก ท่านจะยังคิดแบบเดิม หรือยังแก้ไขปัญหาด้วยวิธีแบบเดิมๆอีกต่อไปหรือ 

ทั้งนี้ ตนอยากขอให้พลเอกประยุทธ์ ยึดเอาค าของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  อดีตองคมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่
พล.อ.ประยุทธ์ เคารพนับถือมาใช้ แค่ค าเดียวจะพลิกสถานการณ์ของวันนี้ได้ นั่นคือ “ผมพอแล้ว” ถอยเถอะ นาทีนี้ยัง
ไม่สาย ตนอยากให้ลงอย่างสง่างาม เพื่อให้โอกาสกับประเทศ และท าให้ตัวเองได้มีที่ยืนในวันข้างหน้า เพราะอย่างน้อย
หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยท าไว้ ก็น่าเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองอยู่บ้าง ซึ่งจะมากหรือน้อยสังคมก็ย่อมตัดสิน สุดท้ายนี้
ตนอยากให้ได้อ่านต าราประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพื่อย้ าเตือนตัวเอง เพราะทุกเรื่องราว ทุกตัวอักษร และทุกบริบทที่
เคยเกิดขึ้นในอดีตจุดจบเป็นเช่นไร อยากจะเป็นผู้เล่นที่เดินซ้ ารอยเดิม หรือเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ ก็อยู่ที่ตัวเอง
จะเลือก 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_798759/  
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_798759/
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17 ตุลาคม 2563 - 19:14 น. 

ส.ส.เป้ จี้"ชวน"เปิดประชุมวิสามัญรัฐสภา หลังรัฐบาลใช้กม.ฉุกเฉินร้ายเเรงคุมม็อบ  
 
 

 
 
 
ส.ส.เป้ จี้"ชวน"เปิดประชุมวิสามัญรัฐสภา หลังรัฐบาลใช้กม.ฉุกเฉินร้ายเเรงคุมม็อบ ชี้หากยังเฉยเสมือนปล่อย

ให้ทหารยึดอ านาจ 
นส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กหลังรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ร้ายเเรงเพ่ือควบคุมการชุมนุมของคณะราษฎร2563 ว่า 
"การน ากองก าลังทหารเข้าควบคุมอาคารรัฐสภา พร้อมขอให้กมธ. ยุติการประชุมเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือ

เกี่ยวกับการเมือง ไม่ต่างอะไรจากการรัฐประหารเงียบ หากสภาอันทรงเกียรติยังนิ่ง และ ไม่ยอมรักษาพื้นที่นิติบัญญัติ
ของตัวเองเอาไว้ จากรัฐประหารเงียบ ก็อาจกลายเป็นรัฐประหารจริงได ้

อ านาจอธิปไตย มี3ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตุลาการ คือศาล ,ฝ่ายบริหาร คือคณะรัฐมนตรี , ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ
รัฐสภา  หาก “รัฐสภา” ซึ่งเป็นอ านาจนิติบัญญัติ แต่กลับถูกควบคุมโดยกองก าลังทหาร ประมุขนิติบัญญัติจะว่า
อย่างไร  สภาผู้แทนราษฎร จะยอมให้ฝ่ายความมั่นคง สั่งได้จริง ๆหรือ 

ขอเรียกร้อง ท่านชวน หลีกภัย ในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นคนที่เคยกล่าวอมตะวาจาว่า "ผมเชื่อมั่น
ในระบบรัฐสภา" รีบแสดงจุดยืนเรื่องการใช้เวทีสภาหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ก่อนที่จะมี
ความรุนแรงเกิดขึ้น 

นอกจากจะไม่ใช้เป็นเวทีหาทางออกจากสถานการณ์วิกฤตประเทศแล้ว ยังยอมให้ทหารเข้าครอบง าอีก ศักดิ์ศรี
ตัวแทนจากประชาชน หมดไปทันท ี

วันนี้พรรคเสรีรวมไทย ร่วมลงช่ือขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อหารือในเรื่องศักด์ิศรีของฝ่ายนิติบัญญัติ
และ มาตรการของรัฐกับการปราบปรามผู้ชุมนุมที่รุนแรงเกินไป และ การประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มาตรา 5, 9, 11, 
12 เพื่อการใช้เวทีสภาหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง"น.ส.นภาพรกล่าวในเฟซบุ๊d 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/446316?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/446316?adz
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17 ต.ค. 2563 เวลา 20:18 น. 

อีสานโพล เผยผลส ารวจ ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ คนอีสานอยากให้ใครเป็นนายกฯ ? 

 
เผยผลส ารวจ อีสานโพล ในหัวข้อ "ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ คนอีสานอยากให้ใครเป็นนายกฯ ?" หญิงหน่อยมา

เป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 คือพิธา และอันดับ 3 บิ๊กตู ่
อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผย

ผลส ารวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2563” 
ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่าง อายุ18 ปีขึ้นไป 1,121 รายในเขตพื้นที่ภาค

อีสาน 20 จังหวัด โดยในหัวข้อ “ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกฯ เพื่อมากอบกู้เศรษฐกิจประเทศ” 
(เป็นค าถามแบบมีตัวเลือก) 
อันดับ 1 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 33.5 
อันดับ 2 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 15.6 
อันดับ 3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 11.7 
อันดับ 4 นายอนุทิน ชาญวีรกุล ร้อยละ 8.7 
อันดับ 5 นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ร้อยละ 3.7 
อันดับ 6 นายกรณ์ จติกวนิช ร้อยละ 2.6 คุณ 
อันดับ 7 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 1.1 
อันดับ 8 วราวุธ ศิลปอาชา ร้อยละ 1.0 
อันดับ 9 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ร้อยละ 0.9 
อันดับ 10 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ร้อยละ 0.4 

และความเห็นอื่นๆ ร้อยละ 20.8 ซึ่งในจ านวนนี้มีการระบุชื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง 
ร้อยละ 6.5 
 
อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/801213  
 
  

https://www.springnews.co.th/politics/801213
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17 October 2020 

ท าภูมิใจไทยให้สูญพันธุ์ ไม่ง่ายแต่ก็น่าลอง 
 
 
 
 
 

ณ วันนี้เสียงเรียกร้องใดๆ คงไม่มีทางได้ยินไปถึงหู ได้รับรู้ไปถึงจิตใจของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย ได้อีกแล้ว 

เพราะจากการเลือกต้ังเมื่อ 24 มีนาคม 2562 พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส.มาทั้งสิ้น 51 คน 
แต่พอมาร่วมผสมพันธุ์กับพรรคพลังประชารัฐ ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ที่สนับสนุนให้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่ใส่ใจกับค าพูดตอนหาเสียง 
อยู่ร่วมรัฐบาลไปเรื่อยๆ ไม่น่าเชื่อว่า จาก ส.ส. 51 คน ชนะพรรคประชาธิปัตย์เพียงแค่ 1 เก้าอี้ กลายเป็นมี 

ส.ส.มากถึง 61 คน ทิ้งห่างประชาธิปัตย์ให้เป็นพรรคต่ าชั้นตามตูดไปทันไปเรียบร้อยแล้ว 
ไม่นับความเกรงใจต่างๆนาๆที่ได้รับจาก คนชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ก็ขนาดธุรกิจดั้งเดิมของตระกูล ที่

รับเหมาก่อสร้างรัฐสภาใหม่ ที่วันนี้แม้อนุทินจะไม่ได้ถือหุ้นอีกแล้ว แม้แต่หุ้นเดียวก็ตาม 
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าท าไมความเกรงใจยังมีสูง จนท าให้การก่อสร้างที่ล่าช้าไม่เคยเป็นปัญหา เพราะหน่วยงาน

รับผิดชอบพร้อมจะต่อสัญญาให้ตลอด 
ฉะนั้น ใครจะเรียกร้องว่า หากภูมิใจไทยถอนตัว น า 61 ส.ส.ออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แค่นี้รัฐบาลก็อยู่

ไม่ได้แล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://bangkok-today.com/web/ท าภูมิใจไทยให้สูญพันธุ/  
  

https://bangkok-today.com/web/ทำภูมิใจไทยให้สูญพันธุ/
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17 ตุลาคม 2563  

สลาย ‘คณะราษฎร’ ม้วนเดียวไม่จบ โจทย์หินรัฐบาล จัดการม็อบมือใหม่ 
 
 
 
 

 
 
ความท้าทายของรัฐบาลในการจัดการ “แฟลชม็อบใหญ่” รูปแบบของม็อบมือใหม่ ที่เป็นโจทย์หิน เพราะยิ่ง

สลาย ก็ยิ่งผุด 
 การจัดการชุมนุมมวลชนของคณะราษฎร อาจแตกต่างจากยุคม็อบพันธมิตรฯ ม็อบ นปช. ม็อบ กปปส. เพราะ

มีลักษณะยืดหยุ่น ไม่แตกหัก และไม่รวมศูนย์ 
 ลักษณะพิเศษของม็อบยุคดิจิทัล ที่รวมตัวกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโซเชียลมีเดีย แต่การบริหารจัดการม็อบ ก็ไม่

ง่ายเหมือนเรียกคนมาชุมนุม 
 ดูเหมือน “อานนท์ น าภา” และเพื่อนพ้อง จะถนัดกับการจัดการชุมนุมแบบใหม่ ไม่ยึดติดกับการท าม็อบแบบ

เก่า ที่มีองค์กรน าสูงสุด หรือผู้น าสูงสุดคนเดียว 
 ดังนั้น “คณะราษฎร 2563” จึงประกอบด้วยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ,คณะประชาชนปลดแอก, 

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย , กลุ่มดาวดิน ขอนแก่น และอีกหลายกลุ่ม 
 แม้จะไม่มี ไผ่ ดาวดิน ทนายอานนท์ เพนกวิน รุ้ง ปนัสยา ไมค์ ภาณุพงศ์  ฟอร์ด ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี 

แต่ก็ยังมีแกนน าภาคีเครือข่ายอีกจ านวนหนึ่ง พร้อมจะน ามวลชนจัดการชุมนุมต่อไป 
 ไม่ว่าจะเป็น “ลูกเกด” ชลธิชา แจ้งเร็ว และ “โตโต”้ ปิยะรัฐ จงเทพ 
 “สลายไปก็เท่านั้น! สลายได้ เราก็รวมตัวใหม่ได้ แม้รัฐประหาร เราก็จะรวมตัว รวมตัวให้มากขึ้นแบบทวีคูณ! 

นอกเหนือจากการรับข้อเรียกร้อง รัฐจะไม่มีทางหยุดการเรียกร้องในครั้งนี้ได้” 
 นี่คือค าประกาศของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 วันที่ 15 ต.ค.2563 “ลูกเกด” ได้โพสต์เฟซบุ๊คแจ้งข่าวสารถึงมวลชนว่า “ตอนนี้ เราขอพักสักนิด เพราะ

ร่างกายระบม มีรอยช้ าจากการถูกปะทะไปทั้งตัว ขอฟื้นร่างกาย แล้วเวลา 16.00 ณ ราชประสงค์ เจอกันอย่างแน่นอน” 
 ด้าน “โตโต้” ปิยะรัฐ จงเทพ  หัวหน้าการ์ดอาสา  ก็โพสต์เฟซบุ๊คว่า “ผมอยากบันทึกข้อความทาง

ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้ว่า  เพื่อนร่วมสมรภูมิครั้งนี้ของผมในนามมวลชนอาสา เขาคือ เพื่อนตาย ของผมไปโดยปริยาย 
เขาเลือกที่จะถอนตัว ตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่าจะถูกสลายการชุมนุม แต่พวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างกันเพื่อปกป้อง
ประชาชน” 

 แน่นอน “ลูกเกด” และ “โตโต้” จะไปร่วมกับแกนน าคณะราษฎรที่ไม่ถูกจับกุมคุมขัง จัดการชุมนุมต่อไป 
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 ทนายอานนท์ เคยบอกว่า การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ เน้น “เนื้อหาน าวิธีการ” อย่างเช่นม็อบ 19 กันยา ได้
น าเสนอเนื้อหาปฏิรูปสถาบันฯ หรือม็อบ 14 ตุลา ได้แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ สามารถล้อมท าเนียบรัฐบาลไว้ได้ 

 การชุมนุมของพวกเขา จึงมิอาจใช้ค าว่า “ม้วนเดียวจบ” 
และยังเป็นความท้าทายของรัฐบาลในการจัดการ “แฟลชม็อบใหญ่” รูปแบบของม็อบมือใหม่ ที่เป็นโจทย์หิน 

เพราะยิ่งสลาย ก็ยิ่งผุด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903127  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903127
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17 ต.ค. 2563 - 12:11 น.  

FootNote : ปฏบิตัิการ อาวธุ ความรนุแรง ศกึษาไทยรักไทย อนาคตใหม่  

 
FootNote : ปฏบิัตกิาร อาวุธ ความรุนแรง ศกึษาไทยรกัไทย อนาคตใหม่ 
มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมการเมืองของไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
น่ันเป็นความรุนแรงจากปฏิบัติการทาง "ทหาร" เพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาในทาง "การเมือง" 
จากนั้นจึงตามมาด้วยปฏิบัติการทาง "การเมือง" โดยก าหนดเป้าหมายว่าจะคลี่คลายและแก้ปัญหาขดัแย้งและยุ่งยากใน
ทางการ เมืองให้ผ่อนเบาลง 
จากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 เราเห็นการจัดต้ังคณะกรรมการคตส. เราเห็นการยุบพรรคไทยรักไทย เราเห็น
การไล่ล่านายทักษิณ ชินวัตร 
จากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เราเห็นการร่างรัฐธรรมนูญ เราเห็นการเลือกตั้ง และเราเห็นการยุบพรรค
อนาคตใหม่เช่นเดียวกับการยุบพรรคไทยรกัไทย พรรคพลังประชาชน 
ค าถามก็คือ การยุบพรรคสามารถบดขยี้ นายทักษิณ ชินวัตร สามารถบดขยี ้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้หรือไม ่
รูปธรรมอันตามมาก็คือ เมื่อยุบพรรคไทยรกัไทยก็เกิดพรรคพลังประ ชาชน เมื่อยุบพรรคพลังประชาชนก็เกิดพรรคเพื่อ
ไทย 
ข้ออัศจรรย์ก็คอืเป้าหมายมิได้แหลกละเอียด 
นายทักษิณ ชนิวัตร อาจไม่สามารถอยู่ในประเทศ แต่เลือกตั้ง เดือนธันวาคม 2550 พรรคพลังประชาชนก็ชนะ เลือกตั้ง
เดือนกรกฎาคม 2554 พรรคเพื่อไทยก็ชนะ 
ยิ่งกว่านั้น ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 พรรคเพื่อไทยก็ยังได้รับเลือกเป็นพรรคอันดับ 1 
จากกรณีของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน มาถึงพรรค อนาคตใหม่ เมื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ก็เกิดพรรคก้าวไกล 
แล้ว นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เคลื่อนผ่าน "คณะก้าวหน้า" 
ไม่ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคก้าวไกล ไม่ว่าคณะก้าวหน้า ยังได้รับความเชื่อมั่นและศรทัธาจากสังคมไม่แปรเปลี่ยน 
ไม่ว่าความรุนแรงในทาง "การทหาร" ไม่ว่าความรุนแรงในทาง "การเมือง" ได้พิสูจน์จากกรณีพรรคไทยรักไทย จากกรณี
พรรคอนาคตใหม่ ได้อย่างเด่นชัดว่า 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/17-footnote.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

40 

 

ปฏิบัติการและความรุนแรงมิได้ช้ีขาดในเรื่อง "ชัยชนะ" 
ชัยชนะอย่างแท้จริงอยู่ที่การเอาชนะในทาง "ความคิด" อยู่ที่การสยบในทาง "ความคิด" 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5129988   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5129988
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วันที่ 17 ตุลาคม 2563 - 16:14 น.  

ประยุทธ ์ออกไป ทั่วโลกออนไลน์-ออฟไลน์ จับตานายกรฐัมนตร ีบนหลงัเสอื 

 
เสียงตะโกน และแฮชแท็กในโลกออนไลน์ “ประยุทธ์ ออกไป” ทั่วโลกออนไลน์-ออฟไลน์ จับตาการใช้อ านาจ

นายกรัฐมนตรี บนหลังเสือในรอบ 7 ปี 
เที่ยงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โลกออนไลน์ ทุกแพล็ตฟอร์ม เปล่งเสียงเดียวกันว่า “ประยุทธ์ ออกไป” 
ก่อนหน้านี้ 72 ชั่วโมง เสียงบนท้องถนนใจกลางกรุงเทพมหานคร สะท้อนเสียงกึกก้อง “ประยุทธ์ ออกไป” 
ก่อนหน้านี้ 1 วัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศ

หนักแน่น “ผมไม่ออก…ผมผิดอะไร” 
ก่อนหน้านี้ 7 ปี ก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จะขึ้นสู่อ านาจ-

นายกรัฐมนตรี ที่มาจากรัฐประหาร เขาเคยพูดไว้ว่า “ผมไม่เคยคิด หรือคาดหวังว่าผมต้องได้เป็นนั่นเป็นนี่ แค่อยากให้
บ้านเมืองสงบ ประชาชนมีความสุข ผมก็พอใจแล้ว” 

“พล.อ.ประยุทธ์” กระโดดขึ้นหลังเสือ ตั้งแต่นาทีที่ ประกาศว่า “ผมขอยึดอ านาจ” 22 พฤษภาคม 2557 ตาม
อ านาจล้นฟ้า ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พร้อมกับมาตรา 44 

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ต่อท้ายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ มีขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ สนช. 191 เสียง โหวตให้เขา
เป็นนายกรัฐมนตรี ในรัฐสภา 21 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็น “วันทหารเสือราชินี” หรือวันสถาปนากรมทหาราบที่ 21 
รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) ต้นก าเนิดชีวิต-เส้นทางอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ ์

นับเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ใน
กองบัญชาการทหารบก หลังจากการโหวต 3 วัน 

นับตั้งแต่วันที่เก้าเดือนเก้า 9 กันยายน 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่เคยก้าวเท้า พ้นจากเก้าอี้
นายกรัฐมนตร ี

ด้วยบทเรียน ของเครือข่ายฝ่ายอ ามาตย์ หรือกลุ่มรอยัลลิสต์ ที่สรุปตรงกันว่า หลายทศวรรษที่ผ่านมา ของการ
รัฐประหารนั้น เป็นการ “เสียของ” เพราะต้องมีฉากจบ ด้วยการถูกประชาชนขับไล่ หรือถูกปฏิวัติซ้ า 

พล.อ.ประยุทธ์ จึงปักธง เป็นทั้งผู้ยึดอ านาจ และผู้บริหารอ านาจ แทนที่จะรัฐประหาร แล้วส่งต่ออ านาจให้กับ
เครือข่ายอ านาจด้วยกัน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตร ี
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หลังจากสถานการณ์เดดล็อกทางการเมืองในเวลานั้น ที่มีองค์ประกอบพร้อม-ปูทางไปสู่การยึดอ านาจ อาทิ 
การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ยาวนานกว่าครึ่งปี ประชาชนไม่มั่นใจในรัฐบาล เศรษฐกิจตกต่ า เกิดม็อบสีต่างๆ  สลับกัน
ชุมนุม ปิดถนน ขนอาวุธ ซ่องสุม 

เสียงของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงดังขึ้น “ผมไม่ได้มาแย่งอ านาจใคร ไม่ได้มาแย่งอ านาจรัฐบาล (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
เพราะรัฐบาลท างานไม่ได้ บริหารประเทศไม่ได้ งบประมาณคั่งค้าง ทุกอย่างติดขัดไปหมด ผมจึงมาช่วย ช่วยปลดล็อก 
ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวนา ไม่ใช่ว่าผมอยากได้อ านาจ” 

ปฏิบัติการคืนความสุข และจะขอเวลาอีกไม่นาน ยืดยาวมาจนถึงการเลือกตั้ง 2562 แต่ชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” 
ยังคงติดอันดับในในของฝ่ายศักดินา ที่ต้องการให้ปักหลักเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ด้วยเงื่อนไขที่ผูกปมไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ 2560 

ชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” ถูกล็อกไว้ในมือของวุฒิสมาชิก 250 คน และส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ร่วมกับพรรคอนุรักษนิยมอย่างประชาธิปัตย์ (ปชป.) กลุ่มอดีตเครือข่ายอ านาจเก่าของ นายทักษิณ ชินวัตร ทั้งพรรค
ภูมิใจไทย (ภท.) ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และพรรคของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับการรวบรวมพรรคเล็ก-พรรคจิ๋ว รวม 
20 พรรค มากที่สุดในประวัติการณ์ ดัน “พล.อ.ประยุทธ์” ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 สมัยที่ 2 

เมื่อกงล้อการเมืองย้อนเวลา-สถานการณ์สุกงอม เศรษฐกิจตกต่ า เกิดโรคระบาดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 
ประชาชนไม่พอใจนโยบาย มีผู้ถูกคุกคาม ปมปัญหารัฐธรรมนูญปะทุขึ้นในทุกโครงสร้างอ านาจ 

เดือนตุลาคม 2563 จึงเกิดการลุกขึ้นต่อต้าน ทั่วสารทิศ นักเรียน-นักศึกษา ประชาชน ร่วมกันเปิดเวทีชุมนุม 
ในนาม “คณะราษฎร 2563” ยื่นข้อเรียกร้องทางการเมือง ทั้งให้ “พล.อ.ประยุทธ์” และคณะออกไป-ต้องแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปทั่วด้าน 

เมื่อมีการนัดแฟลชม็อบในโลกออนไลน์ ให้พิมพ์ค าว่า “ประยุทธ์ออกไป” โดยพร้อมเพรียงกัน ให้เต็มทุก
ช่องทางโซเชียลมีเดีย ในช่วงเที่ยง ของวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 

โลกออนไลน์จึงระดมติด #ประยุทธ์ออกไป โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ โดยมีนักกิจกรรมหลายคน อาทิ โบว์ 
ณัฏฐา, นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด รวมทั้งแฟนเพจแฟนคลับศิลปินเกาหลี วงต่าง ๆ ก็ออกมาโพสต์
ข้อความ ติดแท็ก ท าให้ขึ้นที่ 1 ทวิตเตอร์ในเวลาไม่นาน 
 เมื่อเสียงก้องที่เกิดจากโลกเสมือนจริง-โลกออกไลน์ กระหึ่ม “ประยุทธ์ ออกไป” ดังไปถึงหู-ทุกรูขุมขน ของ 
“พล.อ.ประยุทธ์” จึงน่าระทึกอย่างยิ่งว่า อีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า จะเกิดการโต้กลับในรูปแบบใด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-539617  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-539617
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17 ตุลาคม 2563 - 16:16 น. 

ส่องทีเด็ด อบจ.สาย 'ชิดชอบ' 

 

พลพรรคสีน้ าเงิน เดินสายหาเสียง อบจ.คึกคัก วางตัวเต็งไว้ทั้งภาคอีสาน และภาคใต้ 
++ 

เหมือนคิกออฟ “ศึกนายก อบจ.” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
สาธารณสุข น า 5 รัฐมนตรี พร้อม ส.ส.พรรคภูมิใจไทยส่วนหนึ่ง ไปเยือนอ านาจเจริญ  และกินนอนกับชาวบ้านตลอด 2 
วัน 1 คืน (วันที่ 15-16 ต.ค.2563)   

ที่น่าสนใจ จ.อ านาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย ไม่มี ส.ส.แม้แต่คนเดียว แต่ทีมงาน “ภูมิใจไทอ านาจ” น าโดย สุข
สมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีคมนาคม นั้นเป็นสายตรง “บ้านใหญ่บุรีรัมย”์  

แม้วันนี้ ค่ายสีน้ าเงิน ยังไม่มี ส.ส.ในอ านาจเจริญ แต่ส าหรับศึก อบจ. ก็ยังแอบหวังลึกๆ ที่จะปักธงชัยใน
เลือกตั้งท้องถิ่น  
++ 
สายตรงบ้านใหญ่ 
++ 

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีคมนาคม ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นายก อบจ. ในช่วงปลายปีนี้ว่า ในส่วนของตัวผู้สมัครนั้นได้มีการดูเอาไว้บ้างแล้ว เบื้องต้นจะมีนครราชสีมา  ,บุรีรัมย์, 
อ่ า ง ท อ ง , ป ทุ ม ธ า นี , บึ ง ก า ฬ  อ า น า จ เ จ ริ ญ , น ค ร พ น ม  ร ว ม ถึ ง จั ง ห วั ด ใ น พื้ น ที่ ภ า ค ใ ต้   
ลองมาไล่เรียงว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ของค่ายสีน้ าเงิน ว่ามีใครกันบ้าง ที่จัดอยู่ในระดับเกรดเอ 

บุรีรัมย์ : กรุณา ชิดชอบ นายก อบจ.บุรีรัมย์ ยังหาคู่แข่งยาก 
นครราชสีมา : พรรคคงอยู่ระหว่างการตัดสินใจ นพ.ส าเริง แหยงกระโทก กับภรรยาของ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจ

โกศล รมช.พาณิชย ์
นครพนม : ศุภพานี โพธิ์สุ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ลูกสาวคนโตของ ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา

ผู้แทนฯ ซึ่งเป็นศึกใหญ่ เพราะแชมป์เก่า สมชอบ นิติพจน์ ไม่ธรรมดา 
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บึงกาฬ : แว่นฟ้า ทองศรี คู่ชีวิตของ ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย  ที่ลงสมัคร ส.ส.มาสองหน แต่ยังไม่
ประสบผลส าเร็จ หนนี้ลองเปลี่ยนสนามดูบ้าง 

อ่างทอง : สุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง ผูกขาดบริหารมานานหลายสมัย ยี่ห้อ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 
รับประกันคุณภาพ 

ปทุมธานี ชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี เที่ยวนี้เจอคู่แข่งน่ากลัว คงเหนื่อยหนัก  
++ 
สายใต้สีน้ าเงิน 
++ 

พัทลุง : ภุชงค์ วรศรี อดีตประธานสภา อบจ.พัทลุง เด็กปั้นของเจ๊เปี๊ยะ-นาที รัชกิจประการ ระดมพลเต็มอัตรา
ศึก     

สตูล : สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล คงไม่มีคู่แข่ง เพราะวันนี้ ภูมิใจไทยยึดสตูลไว้เบ็ดเสร็จ 
ระนอง : คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ อดีตนายก อบจ.ระนอง ขยับเป็น ส.ส.ระนอง  โดยวางตัวแทนจากทีมระนอง

ก้าวหน้า ยดึ อบจ. รอเปิดตัวในเร็ววันนี ้
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/446298?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/446298?adz
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18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

ธนกิจการเมือง (Money Politics) ที่มากกว่าเงินและอ านาจ 

 
       “Money Politics” หรือ “ธนกิจการเมือง” มักพูดถึงการเมืองฝั่งเอเชีย สัมพันธ์กับการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวง
การเมือง ทุจริตเลือกตั้ง เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
ธนกิจการเมืองหมายถึง : 
                ธนกิจการเมือง (Money Politics) พูดถึง 2 สิ่ง คือ เงินกับอ านาจการเมืองการปกครอง สามารถอธิบายโดยใช้ 
“เงิน”  หรือความมั่งคั่งเป็นตัวตั้งกับใช้ “อ านาจ” เป็นตัวตั้ง 
                ถ้าใช้ “เงิน” เป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือต้องการเงินมากๆ มีก าไรมากๆ สะสมความมั่งคั่ง คนที่ยึดแนวทางนี้จะทุกวิธี
เพื่อให้ได้ความมั่งคั่ง หากอ านาจการเมืองช่วยให้ร่ ารวยย่อมต้องให้ตัวเองมีอ านาจอิทธิพลมากสุด หากเป็นนักการเมืองแล้ว
สามารถควบคุมรัฐบาลหรือออกกฎหมายเอื้อกิจการของตนกับพวกพ้องย่อมเป็นวิธียอดเยี่ยม นักธุรกิจใหญ่จึงส่งลูกหลานหรือ
ตัวแทนเข้าสภาเพื่อกีดกันป้องกันคู่แข่งออกกฎหมาย หรือนโยบายที่ท าลายธุรกิจตน 
                เป็นวัฏจักร “เงินสู่อ านาจ อ านาจสู่เงิน” 
                ถ้าใช้ “อ านาจ” เป็นตัวตั้ง เป้าหมายคือต้องการอ านาจการเมืองการปกครอง มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ใช้ประโยชน์
จากกลไกรัฐ ทรัพยากรของรัฐ การเป็นรัฐบาลหรือผู้น าประเทศจึงเป็นเป้าหมายสูงสุด (หรือสามารถควบคุมชี้น า) อาจใช้เงิน
เพื่อให้ได้อ านาจ เช่น ซื้อต าแหน่ง ใช้เงินควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐ ยิ่งมีเงินมากยิ่งสามารถซื้อ ส.ส. ส.ว. ให้อยู่ในสังกัดมากที่สุด 
และ/หรือใช้อ านาจต่ออ านาจ เช่น จากผู้มีอิทธิพลประจ าต าบลขยับเป็นเจ้าพ่อจังหวัด ลงสนามเลือกตั้งได้เป็น ส.ส. แล้วใช้
อ านาจ ส.ส. (กับอ านาจเงิน) สร้างกลุ่มของตนให้มี ส.ส. ในสังกัดหลายคน สร้างพรรคการเมือง ฯลฯ หรือจากเจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้น้อยขูดรีดแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเพือ่น าเงินไปซื้อต าแหน่งสูงขึ้น 
                เป็นวัฏจักร “อ านาจสู่เงิน เงินสู่อ านาจ” 
ธนกิจการเมืองอยู่คู่กับเสรีประชาธิปไตย : 
                ในอดีตกาลอ านาจปกครองจะอยู่ที่สถาบันศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับกษัตริย์เหล่าขุนนางผู้มีกองทัพเกรียงไกร ใน
ระบบประชาธิปไตยที่อ านาจการเมืองมาจากการเลือกตั้ง ผู้มีเงินกับอ านาจ และใช้ 2 สิ่งนี้เพื่อได้เปรียบ  
                เพราะมนุษย์ไม่สมบูรณ์ มีความโลภ ชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆ คิดว่าเป็นของฟรีหรือหวังเพียงประโยชน์เฉพาะ
หน้า  ผนวกกับระบบควบคุมไม่สมบูรณ์ เปิดช่องให้สามารถใช้เงินกับอ านาจเข้าถึงอ านาจการเมืองการปกครอง เช่น ด้วยการ
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ซื้อเสียงซื้อต าแหน่ง แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันและกัน ใช้อิทธิพล
ครอบง า กลายเป็นว่าใครมีเงินมากกว่ามักจะชนะ 
                มีข้อสังเกตว่าการเมืองเช่นนี้มักเป็นการเมืองที่ต้องใช้เงินมาก ประชาชนยอมรับการซื้อสิทธิขายเสียง การซื้อ
สิทธิขายเสียงเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่ท ากัน หลายคนถึงขั้นต่อรองหวังได้เงินจากการขายเสียงมากสุด เจ้าหน้าที่รัฐใช้เงินซื้อ
แม้เป็นเพียงต าแหน่งเล็กๆ  
                จะเห็นว่าอ านาจกับเงินมักไปด้วยกันเสมอ อ านาจเงินกับอ านาจปกครองจะสัมพันธ์กันไปด้วยกัน นักการเมือง 
กลุ่มทุนและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงมักเป็นพวกเดียวกัน ร่วมมือกัน กลายเป็นชนชั้นปกครอง  
                กลุ่มชนชั้นปกครองมักเป็นผู้มั่งมีและร่ ารวยขึ้นทุกที ความเหลื่อมล้ าขยายตัว ระบอบการปกครองที่มีเพื่อคน
ส่วนน้อยไม่ใช่เพื่อประชาชนอย่างที่พูดตอนหาเสียง นับวันประชาชนไม่ศรัทธานักการเมือง ระบบการเมือง ความเป็น
ประชาธิปไตยถดถอย 
                พวกนักปกครองเข้าใจเรื่องนี้มานาน และเข้าใจอย่างด ี
มักอยู่ควบคู่กับสังคมอุปถัมภ์ : 
                ตามหลักประชาธิปไตย พรรคการเมืองกับนักการเมืองควรเสนอนโยบายพัฒนาจังหวัด พัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้
ลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดี น้ าไหลไฟสว่าง ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง สังคมปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ปลอดอ านาจ
เถื่อน เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเลือกผู้ที่เหมาะสม แต่ธนกิจการเมืองจะมุ่งซื้อเสียงหรือซื้อความนิยม  
                ในมุมมองนักวิชาการประชาธิปไตยเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะประชาชนเลือกรับเงินเล็กน้อย  ยอมเสีย
ผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่าส าคัญกว่า และไม่ควรเรียกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตย แต่เป็นสังคมภายใต้ชนชั้น “ภายใต้การ
ปกครองนอกระบบ” เกิดสังคมการเมืองที่ประชาชนเห็นว่าจ าเป็นหรือจ ายอม เพราะทุกอย่างสัมพันธ์ไปหมด เช่น หากต้อง
ไปติดต่อหน่วยงานรัฐ ลูกหลานจะเข้าโรงเรียนต้องใช้เส้นสายของนักการเมืองผู้มีอิทธิพล กรณีที่ร้ายแรงคือถ้าไม่ยอมอยู่
ภายใต้การอุปถัมภ์คุ้มครองอาจถูกรังแก การยอมอยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์หรือพูดอีกอย่างคืออยู่ใต้อิทธิพลของใครบางคนบาง
กลุ่มกลายเป็น “สิ่งจ าเป็น” เราก าลังพูดถึงประเทศที่ประกาศว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง มีสิทธิ
เสรีภาพ แต่ในทางปฏิบัติเป็นสังคมแห่งชนชั้น มีผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองนอกระบบ การปกครองประชาธิปไตยที่
ประกาศในรัฐธรรมนูญไม่ได้ท าหน้าที่จริง 
            ไม่ช้าไม่นานธนกิจการเมืองภายใต้ระบบอุปถัมภ์กลายเป็นวัฒนธรรม เป็นบรรทัดฐานอย่างที่หนึ่งพบทั่วไป เด็กเกิด
ใหม่อยู่ในระบบตั้งแต่แรกเกิดและใช้ชีวิตภายใต้ระบบกล่าว 
                เมื่อเป็นวัฒนธรรม ปฏิบัติกันทั่วไป โอกาสที่จะหลุดพ้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ค าว่าปฏิรูปมักเป็นเพียงค าสวยหรู หรือ
ปฏิรูปเพื่อกระชับอ านาจภายในหมู่ชนชั้นปกครอง ถ่ายโอนอ านาจจากสายหนึ่งไปสู่อีกสาย 
เพื่อผลประโยชน์คนส่วนน้อย เอื้อพวกพ้อง : 
                ลักษณะหนึ่งที่ปรากฏชัดคือคนส่วนน้อยไม่กี่กลุ่มที่กุมอ านาจระบบเศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจต่างๆ คนเหล่านี้
เชื่อมโยงกับนักการเมือง พรรคการเมือง จะเห็นปรากฏการณ์ที่พรรคการเมืองพยายามควบคุมระบบเศรษฐกิจ การต่อสู้ช่วงชิง
ภายในพรรค (การช่วงชงิภายในกลุ่มชนชั้นปกครอง) เห็นได้ชัดทั้งในญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ 
                ถ้ามองในเชิงการพัฒนาประเทศควรยอมรับว่าภาคเศรษฐกิจต่างๆ ที่อยู่ในมือคนส่วนน้อยมีประโยชน์เหมือนกัน 
อาจตีความว่าเป็นลักษณะปกติของทุนนิยม  หรือตีความว่าธนกิจการเมืองในสังคมอุปถัมภ์เป็นระบบกระจายความมั่งคั่ง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

47 

 

กระจายผลประโยชน์จากทรัพยากรชาติรูปแบบหนึ่ง ผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ควบคุมผลประโยชน์ กระจายให้แก่คนภายใต้ตาม
สัดส่วน ประชาชนที่อยู่ฐานล่างสุดได้รับส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน ความท้าทายส าคัญอยู่ที่ว่าระบบดังกล่าวจะยั่งยืนแค่ไหน 
ประชาชนคนส่วนใหญ่รับได้หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเผชิญวิกฤติที่กระทบชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งรนุแรง และแนน่อนวา่
ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยจริง ปราศจากความเท่าเทียม นานวันเข้าสังคมยิ่งเหลื่อมล้ า มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตระบบ
การเมืองจะเป็นอ านาจนิยมมากขึ้น 
                รวมความแล้ว ธนกิจการเมืองเป็นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยเพื่อพวกพ้อง โดยที่ประชาชนคน
ส่วนใหญ่เป็นผู้จ่ายราคาให้คนชนชั้นปกครองเสวยสุข  
ธนกิจการเมืองที่มากกว่าเงินและอ านาจ : 
                ถ้าอธิบายในกรอบแคบ ธนกิจการเมืองคือความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจเงินกับอ านาจการเมืองที่ไปด้วยกัน แต่หาก
มองในกรอบกว้างคือระบอบปกครองอีกระบอบที่แฝงตัวอยู่ ในระบบการเมืองการปกครองอื่นๆ อาจอยู่ ในระบบ
ประชาธิปไตย  ระบบเผด็จการ ฯลฯ เป็นระบบควบคุมและกระจายผลประโยชน์ เกิดสังคมวัฒนธรรมสังคมที่อ านาจเงินกับ
การเมืองอยู่เหนือสิทธิเสรีภาพ เหนือความเสมอภาค เหนืออ านาจรัฐ อยู่เหนือหลักประชาธิปไตย ประชาชนจ านวนมากคุ้นชิน
ที่จะอยู่กับระบอบดังกล่าว ไม่คิดทุ่มเทแก้ไขออกจากระบอบนี้ด้วยตัวเอง  
            เงินกับอ านาจไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในตัวมันเอง กิจกรรมการเมืองมักมีเงินเกี่ยวข้องเสมอ ที่ไหนธนกิจการเมืองรุนแรงจะมี
ทุจริตคอร์รัปชันมาก ใช้ต าแหน่งอ านาจในทางมิชอบ การทุจริตจึงเป็นดัชนีชี้วัดว่าสังคมใดมีธนกิจการเมืองรุนแรง  สามารถ
มองได้ทั้งในสังคมเล็กๆ เช่น หมู่บ้าน ต าบาล กรม กอง จนถึงระดับประเทศ เป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลหรือผู้ปกครองเอาใจใส่แก้
รากปัญหามากเพียงไร (ตรงข้ามกับการแก้ที่เปลือกนอก มุ่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้า)  
                ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะเป็นตัวชี้ว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยมากแค่ไหน ประสบ
ความส าเร็จมากเพียงไร ทางออกคือต้องเรยีนรู้จักหลักประชาธิปไตยอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นคนยึดเหตุผลฟังความรอบข้าง 
สร้างสังคมที่คนยึดมั่นอุดมการณ์ ประชาชนที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมต้องจัดตั้งกลุ่มการเมือง สร้างสถาบันการเมืองที่ไม่ยึด
โยงธนกิจการเมือง. 
----------------------- 
ภาพ : ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น 
เครดิต : https://www.flickr.com/photos/kimtaro/286649390/ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80904  
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ใหญ่จริงนะ...พ่อคุณ 

 
 เขาเป็นใคร ท าไมจึงยื่นค าขาดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ตามกฎหมายปล่อยตัวผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่เขาจับแบบมี

หมาย แจ้งข้อกล่าวหาชัดเจน ส่วนจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ต้องว่ากันตามกฎหมาย ตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ใครจะมา
ยื่นค าขาดให้ศาลปล่อย แล้วยังกล้ายื่นค าขาดบอกรัฐบาลว่าอย่าก้าวล่วงประชาชน ประชาชนที่ติดตามข่าวและได้ดูคลิปที่
ปรากฏแล้ว มองไม่เห็นว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ก้าวล่วงประชาชนตรงไหน อย่างไร เห็นแต่ผู้ชุมนุมที่คุกคามเจ้าหน้าที่ ทั้งการ
ขว้างปา การเอาสีสาด การด่าทอด้วยค าหยาบ และที่เลวร้ายที่สุดก็คือการใช้ถ้อยค าหยาบคายก้าวล่วงพระราชวงศ์ และล้อม
รถยนต์พระที่นั่ง คนที่กระท าการเหิมเกริมขนาดนี้ เขาคนนั้นเป็นใคร จึงได้กล้าที่จะเอ่ยถ้อยค าจี้ให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้
ชุมนุม ก็ไม่ใช่การกระท าผิดกฎหมายที่เกินไปหรอกหรือ ที่ท าให้คนไทยที่รักชาติทนไม่ได้ และเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย และนายกรัฐมนตรีต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็การกระท าของพวกคุณเป็นต้นเหตุ
ให้จ าเป็นต้องประกาศ แล้วคุณจะมาเรียกร้องยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินท าไม มองการกระท าของตนเองบ้างเถอะ อย่าท า
กร่าง ท ายโสอวดดี ระวังจะไม่มีที่ยืนในประเทศไทย 

เขาพูดแถมมาอย่างไม่อายปากว่าการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้อนุญาตให้คนก้าวล่วงสถาบัน ไม่ได้อนุญาตให้คุณกล่าวข้อความที่เป็นเท็จเพื่อยุยง
ปลุกปั่นให้ประชาชนชังชาติ ชังสถาบันที่เป็นเสาหลักของประเทศ เขาช่างกล้าที่พูดว่าแกนน าและผู้ชุมนุมพยายามใช้ความอดทน
อดกลั้นต่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอยู่ตลอดเวลา ดูตามข่าวแล้วฝ่ายที่อดกลั้นและใช้ขันติระดับสูง น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ออกมาท าหน้าที่ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการชุมนุม ป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ชุมนุม เพราะอาจจะมีมือที่สามที่
เข้ามาท าร้ายผู้ชุมนุม เพื่อกล่าวหาว่ารัฐบาลท าร้ายประชาชนที่คิดต่าง เขาช่างกล้าที่พูดว่าผู้ชุมนุมแสดงออกอย่างสันติ สงบ การ
ล้อมรถยนต์พระที่นั่งคือการแสดงออกอย่างสันติกระนั้นหรือ การใช้วาจาหยาบคายจาบจ้วงพระราชวงศ์เป็นการแสดงออกอย่าง
สันติกระนั้นหรือ การชูนิ้วกลางให้พระราชวงศ์เป็นการแสดงออกอย่างสันติกระนั้นหรือ เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพ่อคุณ คิดผิด ลอง
คิดใหม่ก็ได้นะ 

เขาบอกว่าผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยพึงมี ถามจริงๆ เถอะ เวลานี้เราไม่เป็น
ประชาธิปไตยตรงไหน นายกรัฐมนตรีได้รับเลือกในสภา รัฐบาลน้ีมาจากการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับ ส.ส.
พรรคฝ่ายค้าน ด้วยกติกาเดียวกัน เวลานี้ประชาชนผู้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย มีใครเดือดร้อน ถูกลิดรอนเสรีภาพ 
ท านั่นไม่ได้ ท านี่ไม่ได้ มีบ้างไหม การแสดงออกถูกปิดกั้นตรงไหน การพูดความจริง การแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่
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มีอคติหรือจงใจท าร้ายคนอื่นแบบผิดกฎหมาย ก็สามารถพูดได้ทั้งนั้น ไม่มีการกระท าใดๆ ที่คุกคามสื่อสารมวลชน คนที่ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ถ้าไม่ปล่อยข่าวเท็จข่าวลวง ไม่ใช้ข้อความที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ ก็สามารถที่จะพูดได้
อย่างเสรี ไม่มีใครห้าม ส่วนที่โดนหมายเรียกหมายจับนั้น ก็เพราะท าผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีเสรีภาพกัน
ขนาดนี้ แล้วจะมาเรียกหาประชาธิปไตยแบบไหนกันอีก 

พวกเขายุติการชุมนุมหลังเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด เกินเวลาตั้งหลายชั่วโมง พวกเขายังเอามาอ้างว่า พวกเขา
พยายามลดความตึงเครียด โดยยอมประกาศพักการชุมนุมไปแล้ว แต่การให้มวลชนแยกย้ายกลับบ้านในเวลา 6 นาฬิกานั้น 
มันเลยเวลาที่ก าหนดหลายชั่วโมงอยู่นะ เขายังพูดอย่างหน้าด้านว่าสถานการณ์การชุมนุมได้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยตลอด
คืน ลองไปเอาคลิปมาดูอีกสักครั้งนะ ดูให้ครบทุกคลิป ดูการแสดงออกที่ผู้ชุมนุมท ากับพระราชวงศ์ ดูการแสดงออกกับ
เจ้าหน้าที่ การแสดงออกกับสมบัติสาธารณะ และดูการแสดงออกที่ยั่วยุคนไทยที่รักชาติ เพื่อให้เกิดความวุ่นวาย ถ้าหากคุณ
มองว่าทั้งหมดนี้คือความสงบ สงสัยต้องมีสงครามรบกันฆ่ากันก่อนกระมัง คุณจึงจะมองว่าไม่สงบ เพราะคุณมองการกระท า
ของผู้ชุมนุมว่าสงบเรียบร้อย คุณจึงสรุปว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่เข้าเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ได้ พวกคุณไม่มีความผิดเลยสินะ รัฐบาลต่างหากที่ไม่มีความชอบธรรม ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่มีความจ าเป็นใดๆ
เลย 

เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่น าก าลังเข้าสลายการชุมนุมในยามวิกาล แล้วกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ส่อเจตนาปกปิด ไม่สุจริตใจ ก็
พวกคุณไม่ใช่เหรอที่เจ้าหน้าที่เขาบอกให้เลิกตอน 4 ทุ่ม คุณก็ไม่เลิก ให้ถึงเที่ยงคืน คุณก็ยังไม่ยอมเลิก เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องอยู่
ท าหน้าที่ดูแลพวกคุณต่อจนกว่าพวกคุณประกาศยุติการชุมนุม พวกคุณคงยังไม่ได้นอน เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่คงไม่ได้เข้าไปจับแกนน าบางคนของคุณตอนที่ก าลังหลับอยู่หรอกนะ อย่าพยายามสร้างวาทกรรมให้เจ้าหน้าที่เลยนะ 

เขาบอกว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว จะท าให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเกินขอบเขตมากกว่าการใช้กฎหมาย
ปกติ โถพ่อคุณ จะกลัวไปท าไม ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่เขาใช้ไม้นวมกับพวกคุณด้วยความอดทนขนาดไหน ประชาชนจ านวนหนึ่ง
เขาบ่นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจหย่อนยานไปด้วยซ้ า คนไทยที่รักชาติและเทิดทูนสถาบันจ านวนมากเขาทนพวกคุณไม่ได้ แล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่จัดการคุณให้เด็ดขาดตามกบิลเมือง ให้เด็ดขาดกว่านี้ เพราะการท าอะไรที่รุนแรงกับพวกคุณไม่ใช่นโยบาย
ของรัฐบาลนี้ที่มุ่งเน้นการปรองดอง 

เขาเรียกร้องให้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมด เขาไม่รู้หรือเขาแกล้งไม่รู้ว่าการ
ปล่อยตัวผู้ต้องหานั้นไม่ใช่อ านาจของฝ่ายบริหาร แต่เป็นอ านาจของฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหารก็แทรกแซงฝ่ายตุลาการ
ไม่ได้ คุณเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถูกจับกุม คุณคงไม่ต้องเรียกร้องหรอกนะ เพราะเท่าที่ดูในข่าว 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมด้วยความสุภาพอย่างที่สุดแล้ว คุณเรียกร้องให้มีการเปิดเผยสถานที่ที่แกนน าและผู้ชุมนุมถูก
ควบคุมตัว ก็ไม่เห็นจ าเป็นจะต้องเรียกร้อง สื่อมวลชนท าหน้าที่ตามข่าวให้พวกคุณอยู่แล้ว คงไม่มีใครคิดที่จะปิดบังสถานที่
กักกันผู้ที่ถูกควบคุมตัวหรอกนะ คุณเรียกร้องว่าต้องให้สิทธิในการติดต่อกับทนายและญาติ เรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วง เพราะพวก
คุณ และ ส.ส.ในสังกัดของพวกคุณก็แสดงเจตจ านง. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/80905   

https://www.thaipost.net/main/detail/80905
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18 ต.ค. 2563 - 00:02 น.  

การเมือง - อยู่เสมือนรัฐประหาร?  

 
ใบตองแห้ง 

ครม.เห็นชอบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง เป็นเวลา 1 เดือน นี่คือนักการเมืองจากเลือกตั้ง? แม้รู้กัน
ประยุทธ์เป็นใหญ่ แต่ไม่มีปากเสียงเลย ทั้งที่รู้ว่า จะกระทบทั้งการเมืองเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของประเทศ แค่ 2 วันหุ้น
ตก 30 จุด 

101 คณาจารย์นิติศาสตร์ชี้ชัด ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ  การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ต้องเป็นกรณีที่มีการก่อการร้าย การใช้ก าลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย  หรือ
ทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท ารุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน
ของรัฐหรือบุคคล รัฐบาลจึงไม่อาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ร้ายแรงเพื่อใช้กับสถานการณ์ที่ยังอยู่ในวิสัยที่ใช้
กฎหมายปกติแก้ไขได้ 

พอใช้แล้วเป็นไง ก็บานปลาย เพราะประชาชนไม่พอใจ กับการใช้บังคับกวาดจับแกนน า ไม่ได้ประกัน ทั้งที่บาง
คนไม่ใช่แกนน า และเป็นคดีก่อนมีประกาศฉุกเฉินร้ายแรง 

ม็อบคืนพฤหัสฯ จึงมาเกินคาดหมาย คราวนี้เกินแสนจริงๆ เบิ้มยิ่งกว่าครั้งไหน ต ารวจโดนล้อมไว้หมด ท าได้แค่
จับลูกจ้างบริษัทเครื่องเสียง กับขู่ออกอากาศ จะจับย้อนหลัง พ่อแม ่ผู้ปกครองปล่อยเด็กมาม็อบมีความผิดเหมือนพ่อแม่
เด็กแว้น วิษณุ เครืองาม ว่ามาเป็นแสนก็ผิดทั้งแสน ฯลฯ 

ถามจริง จะท าได้ไง นี่คนชั้นกลางในเมืองแทบทั้งนั้น ไม่เหมือนสังหารเสื้อแดงไพร่ คนหนุ่มสาววัยท างาน เด็ก
มหาวิทยาลัย เด็กนักเรียน ร.ร.ระดับท็อป ที่อยู่ใกล้ๆ ย่านนั้นมากันเกือบหมด รัฐบาลจะกวาดล้างอนาคตของชาติ? 

เอาแค่รับมือม็อบเฉพาะหน้า ก็ยังไม่รู้จะเอาอยู่ไหม ต ารวจปิดถนนรอบราชประสงค์ กั้นรั้วลวดหนาม 
ประชาชน เดือดร้อนไปด้วยเป็นล้าน ม็อบกลับย้ายที่ บอกกันทางออนไลน์  ย้ายไปสยาม แล้วต้องตามไปปิดสยาม? 
กลายเป็นเล่นเจ้าล่อเอาเถิด ชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่ว แล้วอย่าคิดว่า เขาจะด่าม็อบ เพราะรัฐบาลก็ไม่ได้อยู่ในความนิยม 

หรือสมมติปิดกั้นหมด ม็อบย้ายไปปทุม นนท์ ปากน้ า จะท าอย่างไร ต้องประกาศฉุกเฉินร้ายแรงเพิ่มไหม  ที่
เชียงใหม่ ก็มีม็อบหลายพันคน ที่ขอนแก่น ที่โคราช ฯลฯ ชูสามนิ้ว “ปล่อยเพื่อนเรา” หรือจะประกาศให้ครบทุกจังหวัด 
พร้อมเคอร์ฟิว เพื่อรักษาสถานภาพรัฐบาล 

พอครบ 30 วันท าไง ก็ต่ออายุอีก เพราะฉุกเฉินแล้วลงไม่ได้ สถานการณ์บานปลายแล้วไม่มีทางหวนกลับ มีแต่
ต้องกดไว้ด้วยอ านาจ คลายไม่ได้ สุดท้ายก็อยู่เสมือนรัฐประหาร แค่ยังมี นักการเมืองลอยหน้าลอยตาร่วมรัฐบาล 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/khaosod-online.jpg
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รัฐบาลเองนั่นแหละจะทนแรงกดดันไม่ได้ จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ ต้องหาทางลง 
ม็อบคนรุ่นใหม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนม็อบฮ่องกง แต่รัฐไทยไม่ใช่รัฐจีน ซึ่งใช้แสนยานุภาพแผ่นดินใหญ่

มาควบคุม เกาะเล็กๆ หรือจะปิดกั้นโลกออนไลน์ ปิดทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ไลน์ แล้วเศรษฐกิจจะพินาศเพียงไร 
รัฐประหารใหม่ก็ช่วยไม่ได้ เว้นแต่จะใช้อ านาจแบบเกาหลีเหนือ ซึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร 
นี่คือทางตันของระบอบประยุทธ์ 5 ปีรัฐประหาร มุ่งหวังสลายเสื้อแดง พลังประชาธิปไตยในชนบท  ทั้งใช้

อ านาจกดบีบ ทั้งใช้ประชานิยม เครือข่ายรัฐราชการ แล้วกวาดต้อนนักการเมืองมาเป็นฐานสืบทอดอ านาจ แปลงร่าง
เป็นประชาธิปไตยปลอม แต่กลับถูกลุกฮือต่อต้าน โดยครั้งนี้ผิดคาดที่เป็นคน รุ่นใหม่ล้นหลาม ตั้งแต่อายุเลข 3 ถึงเลข 1 
น าหน้า ซึ่งเติบโตมาในโลกใหม่ ทนไม่ได้กับระบอบอ านาจที่ปิดกั้น ทั้งทางการเมือง ความคิด วัฒนธรรม การศึกษา 

กลายเป็น Lost Generation ที่อ านาจอนุรักษนิยมสูญเสีย โดยยังไม่เห็นทางเรียกกลับ 
เปรียบเทียบยุค 6 ตุลา ตอนนั้นยังแค่คนรุ่น 17-18 ถึง 20 เศษ แล้วหลังรัฐบาลหอยหนึ่งปี ชนชั้นน าปรับตัวทัน 
รัฐประหารตัวเอง เปิดประชาธิปไตยครึ่งใบ ซ้ าพอดี พรรคคอมมิวนิสต์แตก โลกสังคมนิยมล่มสลาย สิ้นสุดสงครามเย็น 
สู่ยุคการค้าเสรี ญี่ปุ่นย้ายฐานลงทุนมาเมืองไทย 

แต่วันนี้ อ านาจอนุรักษนิยมปรับตัวไม่ได้ ได้แต่ใช้อ านาจกดทับไว้ และก าลังจะกดไม่ไหว  เพียงแต่ยังได้แรง
หนุนจากมวลชนอนุรักษนิยม คนสูงวัย กับคนชั้นกลางเก่าเลข 4 ขึ้นไปที่โตมาในยุค propaganda 

ซึ่งยิ่งท าให้ประเทศแตกร้าว มีแต่สูญเสีย ทั้งที่เราต้องอยู่ด้วยกัน แต่หาจุดสมานฉันท์ไม่เจอ ภายใต้การเป่าหู
เรื่องความ เป็นไทย ไล่คนออกนอกประเทศ ต่างชาติอยู่เบื้องหลัง ฯลฯ 

แน่ละ ภายใต้อ านาจอย่างนี้ ม็อบไม่มีทางเอาชนะรัฐ แต่สิ่ง ที่จะเกิดขึ้นคือ Chaos ระดับย่อมๆ ไปถึงใหญ่ขึ้นๆ 
ถ้าอ านาจอนุรักษนิยมไม่ถอย ไม่ปรับตัวเอง ก็จะวิบัติทั้งประเทศ 

ท าไมถอยไม่ได้ มัวแต่ย้อนว่าผิดอะไร ทั้งที่หากมองในแง่ภารกิจ ก็ถือว่าไม่ส าเร็จ เสียของอยู่ดี 
เลิกประกาศฉุกเฉินร้ายแรง ปล่อยคนถูกจับ นับหนึ่งใหม่ ยุติสืบทอดอ านาจ เลิกใช้ 250 ส.ว. ยอมแก้
รัฐธรรมนูญ เลือกตั้งใหม่ ไม่ต้องไปถึงรัฐบาลแห่งชาติหรอก แค่กลับสู่ประชาธิปไตยปกติ 
เท่านี้แรงกดดันก็จะลดลง สังคมยังมีเวลาสนทนากัน 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5129727  
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วันที่ 18 ตุลาคม 2563 - 07:38 น.  

09.00 INDEX หนทาง เลอืกแลว้ ภูมิใจไทย ประชาธปิตัย์ ชาติไทยพัฒนา 
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