
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 19 ตลุาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กกต.ประชุมเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 11 
2 กรมประชำสัมพันธ์

ออนไลน์ 
กกต. ก ำหนดจัดเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั 76 จังหวัด ทั่ว
ประเทศ วนัอำทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 

12 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิสรำออนไลน์ ‘ช่อง 7-กรุงศรีวิไล’รอด! กกต.ตีตกปมรีรันละคร‘เพลงรักผำปืนแตก’

ช่วงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 
13 

2 ประชำชำตธิุรกิจออนไลน์ ประชำธิปัตย์ เคำะ ว่ำที่ ร.ต.ไพเจน ลง อบจ.สงขลำ-เกตุชำติ อบจ.สตูล 15 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "ชวน" เรียกตัวแทนฝ่ำยค้ำน-รฐับำล หำรือหำทำงออกประเทศ 16 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ชวน'เรียก'รฐับำล-ฝ่ำยค้ำน' หำรือหำทำงออกให้ประเทศ 17 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวน ไม่ฟันธงเรื่องเปิดสภำวสิำมัญ 18 
6 INN ออนไลน์ “สุทิน” รับเปิดสภำฯยำก สส.รัฐ สว.ไม่รว่มมือ 19 
7 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ วิปฝ่ำยค้ำนเชื่อเปิดสภำวิสำมัญคลำยสถำนกำรณ์ได้ 20 
8 สยำมรัฐออนไลน์ “สุทิน” เสี้ยมพรรคร่วมถอนตัวจำก “บิ๊กตู่” ถอดสลักกำรเมือง เปิด 2 ทำง

ที่มำนำยกฯ คนใหม่ 
21 

9 ประชำชำติธรุกิจออนไลน ์ บิ๊กป้อม-พลังประชำรัฐ ชูจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญ ไม่แตะหมวด 1-2 
 

23 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พปชร. แถลงจุดยนื 3 ข้อ "เทิดทูนสถำบัน-หนุนแก้ รธน." แต่ต้องไม่กระทบ 
หมวด 1-2 

24 

11 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ประชำธิปัตย์ มีจุดยืน! ขอเปิดประชุมสภำ ถกทำงออกม็อบรำษฎร 25 

12 ไทยรัฐออนไลน์ ปชป. ย้ ำ 3 จุดยืน ใช ้สภำแก้ปมมอ็บ ปัด ถอนตวั รบ. อ้ำง สำนต่อแก้ รธน. 27 
13 ข่ำวสดออนไลน์ กัญจนำ แจงจุดยืน พรรคชำติไทยพัฒนำ สืบทอดตั้งแต่ บรรหำร ยึดมั่น 3 สถำบัน 29 
14 แนวหน้ำออนไลน์ ยึดแนวทำงบรรหำร! ‘กัญจนำ’แจงจุดยืนพรรคชำติไทยพัฒนำ 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ เร่งเปิดสภำสมัยวิสำมัญทำงแก้ปัญหำอย่ำงสันติวิธี 31 
16 มติชนออนไลน์ ‘วิษณ’ุ รับ สถำนกำรณ์ ‘หนักกว่ำเดิม’ แย้ม ก ำลังหำรือจ่อเปิดประชุม

สภำฯวสิำมัญ 
32 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ครม. จ่อถก เสนอเปิดประชุมวิสำมัญ แก้ปัญหำม็อบ พรุ่งนี้ 34 
18 Nation tv ออนไลน์ "วิษณุ"ย้ ำเปิดประชุม "วิสำมัญ" ถกม็อบ 35 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่หนุนใช้กลไกสภำหำทำงออกปัดท ำตำมแรงกดดัน 36 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ รำยงำน : พันธมิตร แนวร่วม ของ คณะรำษฎร 2563 กับ 

พรรคเพ่ือไทย 
37 

2 สยำมรัฐออนไลน์ ถอย ไม่จริง !! "เพ่ือไทย" ชูธงรบ 39 
3 ไทยรัฐออนไลน์ จุดไม้ขีดไฟแห่งควำมคิดผ่ำทำงตันประเทศ : สลำยชนวนขัดแย้ง 41 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ชอบของแพง 44 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ฟันธง “สุรพล” ฟ้องเอำผิด 7 กกต.ได้หรือไม่ ชี้ทำงรอด กุญแจ อยู่ที่ 

รธน.ม. 225 
45 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ควำมขัดแย้งฉุดชำติให้จมปลัก 48 
7 มติชนออนไลน์ หำกไม่เข้ำใจทุกข์ หรือปัญหำ ก็ไม่อำจค้นหำ “ทำงออก” ได้ 50 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ตุลำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 604 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพือ่การพัฒนาพรรคการเมือง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ตุลำคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตกำรณ์กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม พร้อมด้วย ตัวแทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ร่วมประชุม อำทิ 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ศำลปกครอง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน กรมสรรพำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
กรมบังคับคดี ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 ตุลำคม 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
ผู้บริหำรกลุ่มภำรกิจสืบสวน ไต่สวน และด ำเนินคดี ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมผูบ้ริหารกลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และด าเนินคดี คร้ังที่ 1/2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 ตุลำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบหมำยให้ นำยสัญญำ  
แก้วอนันต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดระนอง เป็นผู้แทนวำงหรีดเคำรพศพ  
คุณพ่อเลิศ  คล้ำยศิริ บิดำของ น.ส.ลำวัลย์ คล้ำยศิริ พนักงำนกำรเลือกตั้งช ำนำญกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดระนอง ณ บ้ำนคล้ำยศิริ อ ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบผู้แทนวางหรีดเคารพศพบิดาของพนักงานการเลือกตั้งช านาญการ 
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ข่าวอ้างอิง 
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19 ตุลำคม 2563 12:30 pm 

กกต.ประชุมเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

ส านักงาน กกต.19 ต.ค.-กกต.ประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกและ
นายกฯ อบจ. เตรียมรับสมัครเดือนหน้า 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรเลือกตั้ง กำรเลือกตั้ง หรือกำรออกเสียงประชำมติ 
โดยมีนำยปกรณ์ มหรรณพ กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. และตัวแทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ร่วมประชุม อำทิ 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ศำลปกครอง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน กรมสรรพำกร ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และ
วุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบังคับคดี 
กองทะเบียนประวัติอำชญำกร สตช. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน(ก.พ.) ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 
ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง(ตม.) ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ป.ป.ช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน(ปปง.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด(ป.ป.ส.) และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมแจ้งให้ทรำบถึงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ให้จัดกำรเลือกตั้ง และมติกกต.ที่เห็นชอบหลักกำรตำม
ร่ำงแผนจัดกำรกำรเลือกตั้งสมำชิกและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่จะประกำศให้รับสมัครวันที่ 2-4 
พฤศจิกำยน และเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 โดยเน้นย้ ำถึงกำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562.-ส ำนักข่ำวไทย 

 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-565189 
 

https://tna.mcot.net/politics-565189
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19 ต.ค. 2563  

กกต. ก าหนดจัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ วัน
อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 

 
            (19 ต.ค. 63) ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดตรำด  รำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบร่ำงแผนกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิก อบจ.และนำยก อบจ.ดังนี้  
            วันที่ 20-21 ตุลำคม 2563 ส ำนักงำน กกต.จัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซ่ึง
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น ผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงและซักซ้อมกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรจัดกำรเลือกตั้งที่ กกต. ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 
            วันที่ 26 ตุลำคม 2563 กกต. ออกประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิก อบจ. และนำยก อบจ. 
            วันที่ 2 - 6 พฤศจิกำยน 2563 เปิดรับสมัครกำรเลือกตั้ง 
            วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง  
#กำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกอบจและนำยกอบจ #ส ำนักข่ำวกรมประชำสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 
 
อ้ำงอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201019115724208 
 

 
 
 
 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201019115724208
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/10/19/0396bef945bec52ac8679f1222a085e4_small.jpg
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วันอำทิตย์ ท่ี 18 ตุลำคม 2563 เวลำ 14:17 น. 

‘ช่อง 7-กรุงศรีวิไล’รอด! กกต.ตีตกปมรีรันละคร‘เพลงรักผาปืนแตก’ช่วงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 
 

 
 

กกต.ยกค าร้องกล่าวหา ‘ช่อง 7-กรุงศรีวิไล’ ปมน าละคร ‘เพลงรักผาปืนแตก’ มารีรันฉายซ้ าช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.สมุทปราการ ชี้มีการระงับออกอากาศทันทีเม่ือถูกเตือน-การเลือกเรื่องท าก่อนศาลมีค าพิพากษา เชื่อ
ด าเนินการตามธุรกิจปกติ 

จำกกรณีนำยอ ำนำจ สถำวรฤทธิ์ ผอ.กำรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปรำกำรเขต 5 พรรคก้ำวไกล ตัวแทนนำยอิศรำวุธ 
ณ น่ำน ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้ำวไกล ยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบกรณีสถำนีโทรทัศน์
ช่อง7 น ำละครเรื่อง ‘เพลงรักผำปืนแตก’ ที่มีนำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ (ปัจจุบันเป็น 
ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ) มำแสดงออกอำกำศซ้ ำ ในช่วงเวลำที่มี พ.ร.ฎ.ให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรำกำรเขต 5 อำจ
กระท ำผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ต่อมำ กกต. มีค ำสั่ง
ให้ระงับกำรออกอำกำศไปแล้วนั้น (อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.thansettakij.com/content/politics/443796) 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้ กกต.มีค ำวินิจฉัย กรณีที่มีผู้ร้องว่ำ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ำกัด 
(เจ้ำของสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7) และนำยกรุงศรีวิไล เป็นผู้ถูกร้องที่ 1-2 กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดตำม พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ 
มำตรำ 69 และมำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (3) กรณีท ำกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตั้งทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ 
โดยมิได้ด ำเนินกำรให้กำรสนับสนุนตำมกฎหมำย และท ำกำรโฆษณำหำเสียงด้วยกำรจัดให้มีมหรสพหรือกำรรื่นเริงต่ำง 
ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง 

กกต. ได้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวน ตลอดจนพยำนหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่ำ แม้ช่อง 
7 จะน ำละครเรื่อง ‘เพลงรักผำปืนแตก’ ที่มีนำยกรุงศรีวิไลร่วมแสดงในบทบำทสมทบ ออกอำกำศซ้ ำทำงช่อง 7 และ
เว็บไซต์บักกำบูทีวี ออกอำกำศระหว่ำงวันที่ 15-30 ก.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลำประกำศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.
สมุทรปรำกำรฯ แต่กำรเริ่มพิจำรณำคัดเลือกละครเพ่ือออกอำกำศซ้ ำมีมำตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2563 ก่อนศำลฎีกำมีค ำ
พิพำกษำเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปรำกำร เขต 5 แทนนำยกรุงศรีวิไล จึงเชื่อได้ว่ำกำร

https://www.thansettakij.com/content/politics/443796
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พิจำรณำคัดเลือกละคร ‘เพลงรักผำปืนแตก’ ออกอำกำศเป็นกำรด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรโทรทัศน์ตำมปกติของช่อง 
7 และเมื่อ กกต. มีหนังสือเมื่อ 30 ก.ค. 2563 แจ้งให้ช่อง 7 ระงับกำรออกอำกำศละครดังกล่ำว ช่อง 7 ได้แก้ไขกำร
กระท ำของตนเองในโอกำสแรกที่ท ำได้ โดยมีหนังสือถึง กกต. แจ้งระงับกำรออกอำกำศละครดังกล่ำวตั้งแต่ 31 ก.ค. 
2563 

พฤติกำรณ์ของช่อง 7 จึงยังไม่พอรับฟังได้ว่ำกระท ำโดยเจตนำเพ่ือให้นำยกรุงศรีวิไล ได้รับประโยชน์จำกกำร
ออกอำกำศละครเรื่องดังกล่ำว และไม่ปรำกฏพยำนหลักฐำนว่ำ นำยกรุงศรีวิไล เป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้
ช่อง 7 กระท ำกำรตำมข้อกล่ำวหำ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่ำช่อง 7 และนำยกรุงศรีวิไล กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน 
พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ มำตรำ 96 และ 73 วรรคหนึ่ง (3) ตำมค ำร้องแต่อย่ำงใด 
 
 อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/92830-isranews-504.html 
 
  

https://www.isranews.org/article/isranews/92830-isranews-504.html
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วันท่ี 18 ตุลำคม 2563 - 19:02 น. 

ประชาธิปัตย์ เคาะ ว่าที่ ร.ต.ไพเจน ลง อบจ.สงขลา-เกตุชาติ อบจ.สตูล 
 

 
 

พรรคประชาธิปัตย์ เคาะ ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ลง อบจ.สงขลา – เกตุชาติ เกษา อบจ.สตูล 
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคประชำธิปัตย์ (กก.บห.ปชป.) มีมติเห็นชอบส่ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกจังหวัดใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลำ โดย
พรรคมีมติส่งว่ำที่ ร.ต.ไพเจน มำกสุวรรณ์ ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดสตูล พรรคมีมติส่งนำยเกตุชำติ เกษำ ลงรับ
สมัครรับเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-540091 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-540091
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19 ตุลำคม 2563 - 09:12 น. 

"ชวน" เรียกตัวแทนฝ่ายค้าน-รัฐบาล หารือหาทางออกประเทศ  
 

 
 
"ชวน" เรียกตัวแทนฝ่ายค้าน-รัฐบาล หารือภายในหาทางออกประเทศ ไม่ฟันธงต้องเปิดประชุมวิสามัญหรือไม่ ระบุ
ทุกคนมีสิทธิ์แสดงคิดเห็น หลังม็อบเมินกลไกรัฐสภา 

19 ต.ค.2563 นำยชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่ำวถึงกำรหำรือกับตัวแทนพรรคกำรเมือง เพ่ือ
วำงแนวทำงให้สภำผู้แทนรำษฎรหำทำงออกวิกฤตกำรเมือง ว่ำ เป็นกำรหำรือภำยในกับตัวแทนพรรคกำรเมืองเท่ำนั้น 
ซึ่งฝ่ำยสภำผู้แทนรำษฎรก็ไม่สำมำรถแทรกแซงกำรท ำงำนของรัฐบำลได้ แต่หำกกำรหำรือวันนี้ได้ข้อสรุปอย่ำงไร ก็อำจ
ส่งเป็นข้อแนะน ำไปยังฝ่ำยที่เกี่ยวข้องหรือส่งให้รัฐบำล  

 ทั้งนี้ นำยชวน กล่ำวว่ำ แม้กำรเปิดประชุมวิสำมัญจะไม่ท ำให้หำทำงออกได้ทันที แต่ก็ถือเป็นหนทำงหนึ่งที่ให้
ทุกฝ่ำยมีเวทีหำทำงออกร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เหลือเวลำอีก 10 วัน ก็จะเปิดประชุมเปิดประชุมสภำรัฐสภำสมัยสำมัญ 
ครั้งที่ 2 แล้ว ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมหันหลังและไม่เชื่อม่ันในระบบรัฐสภำนั้น ทุกคนมีสิทธิ์แสดงควำมเห็นส่วนตัว ซึ่งภำรกิจ
แต่ละฝ่ำยก็ต่ำงท ำหน้ำที่กันไป ขณะที่เรียกร้องให้นำยกรัฐมนตรีลำออก ส่วนตัวไม่ขอก้ำวล่วง เพรำะแต่ละคนก็มี
ควำมเห็นที่แตกต่ำงกันไป  

ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมและหลำยพรรคกำรเมืองที่เห็นว่ำต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีนั้น นำยชวน กล่ำวว่ำ 
เบื้องต้นคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักกำร ได้ท ำเรื่องขอขยำยเวลำไปอีก 15 วัน 
ซึ่งกำรจะพิจำรณำญัตติเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมำธิกำรฯ จะส่งเรื่องเข้ำมำ  
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/446413 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/446413
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จันทร์ที่ 19 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.10 น. 

'ชวน'เรียก'รัฐบาล-ฝ่ายค้าน' หารือหาทางออกให้ประเทศ 
ชวน” เรียกตัวแทนพรรค “รัฐบาล - ค้าน" หารือภายใน หาทางออกประเทศ ไม่ฟันธงเปิดประชุมวิสามัญ เหลือ
เวลาอีก 10 วัน ก็เปิดประชุมสมัยสามัญ ชี้ ม็อบไม่เชื่อม่ันระบบรัฐสภา เป็นสิทธิ์ส่วนตัว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรหำรือกับตัวแทนพรรค
กำรเมือง เพ่ือวำงแนวทำง ให้สภำผู้แทนรำษฎรหำทำงออกวิกฤตกำรเมือง ว่ำ เป็นกำรหำรือภำยในกับตัวแทนพรรค
กำรเมืองเท่ำนั้น ซึ่งทำงสภำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรท ำงำนของรัฐบำลได้ แต่หำกกำรหำรือวันนี้ได้ข้อสรุปอย่ำงไรอำจ
ส่งเป็นข้อแนะน ำไปยังฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง หรือส่งให้รัฐบำลได้  เมื่อถำมว่ำ ถือเป็นแนวทำงจะเปิดสภำผู้แทนรำษฎร สมัย
วิสำมัญ เพ่ือหำรือและหำทำงออกร่วมกันหรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำ แม้กำรเปิดประชุมจะไม่ท ำให้หำทำงออกได้ทันที แต่
ก็ถือเป็นหนทำงหนึ่งที่ให้ทุกฝ่ำยมีเวทีหำทำงออกร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เหลือเวลำอีก10 วัน ก็จะเปิดประชุมสภำสมัย
สำมัญ ครั้งที่ 2 อยู่แล้ว  

 นำยชวน กล่ำวอีกว่ำ กรณี กลุ่มผู้ชุมนุมหันหลัง ไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภำ นั้นทุกคนมีสิทธิ์แสดงควำมเห็น
ส่วนตัว ซึ่งภำรกิจแต่ละฝ่ำยก็ต่ำงท ำหน้ำที่กันไป  ส่วนที่เรียกร้องให้นำยกรัฐมนตรีลำออก ส่วนตัวไม่ขอก้ำวล่วง เพรำะ
แต่ละคนก็มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันไป และที่มีข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม และหลำยพรรคกำรเมือง ที่เห็นว่ำต้องแก้ไข
รัฐธรรมนูญทันทีนั้น ตนคิดว่ำ ในเบื้องต้นคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับ
หลักกำร  รัฐสภำ ท ำเรื่องขอขยำยเวลำอีก 15 วัน  ซึ่งกำรจะพิจำรณำญัตติเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่
กับคณะกมธ.จะส่งเรื่องเข้ำมำ 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/POLITICS/801872 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/801872
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ชวน ไม่ฟันธงเรื่องเปิดสภาวิสามัญ 
 

 

  
ชวน ไม่ฟันธงเรื่องเปิดสภาวิสามัญ โยน ต้องหารือทุกฝ่ายภายในก่อน เมินก้าวล่วงให้นายกฯลาออก 

นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรหำรือกับตัวแทนพรรคกำรเมือง เพ่ือวำงแนวทำงให้
สภำผู้แทนรำษฎรหำทำงออกวิกฤตกำรเมือง ว่ำ เป็นกำรหำรือภำยในกับตัวแทนพรรคกำรเมืองเท่ำนั้น ซึ่งฝ่ำยสภำ
ผู้แทนรำษฎรก็ไม่สำมำรถแทรกแซงกำรท ำงำนของรัฐบำลได้ แต่หำกกำรหำรือวันนี้ได้ข้อสรุปอย่ำงไร ก็อำจส่งเป็น
ข้อแนะน ำไปยังฝ่ำยที่เกี่ยวข้องหรือส่งให้รัฐบำล 

ทั้งนี้ นำยชวน กล่ำวว่ำ แม้กำรเปิดประชุมวิสำมัญจะไม่ท ำให้หำทำงออกได้ทันที แต่ก็ถือเป็นหนทำงหนึ่งที่ให้
ทุกฝ่ำยมีเวทีหำทำงออกร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เหลือเวลำอีก 10 วัน ก็จะเปิดประชุมเปิดประชุมสภำรัฐสภำสมัยสำมัญ 
ครั้งที่ 2 แล้ว ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมหันหลังและไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภำนั้น ทุกคนมีสิทธิ์แสดงควำมเห็นส่วนตัว ซึ่งภำรกิจ
แต่ละฝ่ำยก็ต่ำงท ำหน้ำที่กันไป ขณะที่เรียกร้องให้นำยกรัฐมนตรีลำออก ส่วนตัวไม่ขอก้ำวล่วง เพรำะแต่ละคนก็มี
ควำมเห็นที่แตกต่ำงกันไป 

ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมและหลำยพรรคกำรเมืองที่เห็นว่ำต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีนั้น นำยชวน กล่ำวว่ำ 
เบื้องต้นคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับหลักกำร ได้ท ำเรื่องขอขยำยเวลำ ไปอีก 15 วัน 
ซึ่งกำรจะพิจำรณำญัตติเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมำธิกำรฯ จะส่งเรื่องเข้ำมำ 
 

อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903306 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/190679 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_359510 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903306
https://siamrath.co.th/n/190679
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_359510
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“สุทิน” รับเปิดสภาฯยาก สส.รัฐ สว.ไม่ร่วมมอื 
ปธ.วิปค้าน รับโอกาสน้อยเปิดสภาสมัยวิสามัญแก้ปัญหาม็อบ รัฐบาล-ส.ว.ไม่เอาด้วย เตือนถึงเวลาต้องร่วมมือท า
อะไรสักอย่าง นายกฯ รู้ดีสุด 
 

 
 

นำยสุทิน คลังแสง รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
(วิปฝ่ำยค้ำน) เปิดเผยกับส ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงควำมเป็นไปได้กำรขอเปิดสภำสมัยวิสำมัญ ว่ำ ในตอนนี้คงเป็นเรื่อง
ยำกที่จะขอเปิดสภำสมัยวิสำมัญเนื่องจำกรัฐบำล และส.ว.ไม่ให้ควำมร่วมมือ อีกทั้งเวลำก็เหลือไม่มำก ซึ่งเป็นสิ่งที่
ล ำบำกใจ แต่ในวันนี้ทำงฝ่ำยค้ำนจะเริ่มรณรงค์ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ส่วนตัวคิดว่ำเมื่อส.ส.   ฝ่ำยรัฐบำลได้เห็น
สถำนกำรณ์ในขณะนี้อำจจะเปลี่ยนใจสนับสนุนให้มีกำรเปิดสภำสมัยวิสำมัญก็เป็นได้ 

ทั้งนี้ นำยสุทิน กล่ำวต่อว่ำ ส่วนตัวอยำกฝำกไปยังรัฐบำลว่ำ ในวันนี้ทุกคนไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยรัฐบำลหรือฝ่ำยค้ำน
ควรจะคิดถึงจุดที่จะต้องร่วมกันหำทำงออกให้กับประเทศเพรำะว่ำได้เห็นควำมต้องกำรของประชำชนชัดเจนแล้ว และ
ถ้ำไม่ท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งสถำนกำรณ์จะไม่จบ ซึ่งที่บอกว่ำ ท ำอะไรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คืออะไรนั้น เชื่อว่ำทุกคนรู้กันดี 
แต่จะยอมรับหรือไม่ โดยเฉพำะทำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลำโหม ซึ่ง ณ 
วันนี้มีเพียงนำยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่ำนั้นที่จะท ำให้บ้ำนเมืองสงบได้ ไม่ว่ำจะตัดสินใจอะไรมีผลต่อสถำนกำรณ์ของ
ประเทศทันที 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_799532/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_799532/
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วิปฝ่ายค้านเชื่อเปิดสภาวิสามัญคลายสถานการณ์ได้ 
 

 
 

รัฐสภา 19 ต .ค.-วิปฝ่ายค้านหนุนเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ คลายกดดันชุมนุม แนะนายกฯถอดสลักด้วยการ
ลาออก ไม่ต้องยุบสภา 

นำยสุทิน คลังแสง ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงกรอบกำร
หำรือภำยในเพ่ือพิจำรณำแนวทำงหำทำงออกต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองว่ำ วันนี้ต้องท ำให้สังคมมั่นใจว่ำรัฐสภำ
สำมำรถช่วยแก้ปัญหำ หำทำงออก เป็นที่พ่ึงให้กับประชำชนได้ โดยพิจำรณำจำกสำเหตุของปัญหำ ควรต้องเร่งเปิด
ประชุมสภำสมัยวิสำมัญ หำกรอตำมก ำหนด 1 พฤศจิกำยนอำจช้ำเกินไปต่อกำรแก้ปัญหำให้ทันท่วงที 

“หนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเห็นว่ำควรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญรับหลักกำร
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือคลำยกดดันสถำนกำรณ์ก่อน หำกไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบ สำมำรถเสนอญัตติอีกครั้งในสมัย
ประชุมหน้ำได้ นอกจำกนี้ เชื่อว่ำกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญจะช่วยพิจำรณำปัญหำควำมไม่เหมำะสมของกำร
บังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่ง อำจช่วยลดท่ำทีของผู้ชุมนุมและ
รัฐบำลจำกสถำนกำรณ์เวลำนี้ลงได้” ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำว 

ส ำหรับสถำนกำรณ์เวลำนี้ควรยุบสภำหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ยังไม่สมควรยุบสภำ เพรำะหำกยุบสภำไปแล้ว 
รัฐธรรมนูญยังคงกติกำเดิม จะท ำให้ได้นำยกรัฐมนตรีแบบเดิม อำจท ำให้ประชำชนไม่ยอมรับรัฐบำลใหม่อีก ทำงออกดี
ที่สุดเวลำนี้คือนำยกรัฐมนตรีต้องถอดสลักโดยกำรลำออก ไม่ต้องยุบสภำ 

ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมให้ปฏิรูปสถำบัน นำยสุทิน กล่ำวว่ำ บทบำทรัฐสภำอำจท ำได้ไม่เต็มที่ ต้องตั้งโต๊ะ
เจรจำเพ่ือรับฟังเหตุผลแต่ละฝ่ำย และขออย่ำเพ่ิงคิดไปว่ำข้อเสนอดังกล่ำวเลยเถิดไปไกลจนน่ำวิตก อำจจะไม่มีอะไรก็
ได้ เพรำะวันนี้ข้อเสนอของผู้ชุมนุมยังไม่มีใครรู้ว่ำเป็นอย่ำงไร 

ส่วนควำมเป็นไปได้ต้องตั้งรัฐบำลแห่งชำติหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ต้องเป็นรัฐบำลที่ถ่วงดุลหรือตรวจสอบได้ 
ส่วนนำยกรัฐมนตรีจะต้องมำจำกแคนดิเดตหรือ คนนอกข้ึนอยู่กับเสียงของสังคม ตนไม่สำมำรถตอบได้.-ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-565018 
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 “สุทิน” เสี้ยมพรรคร่วมถอนตัวจาก “บิ๊กตู่” ถอดสลักการเมือง เปิด 2 ทางที่มานายกฯ คนใหม่ 
 

 

 
“สุทิน” เสี้ยมพรรคร่วมถอนตัวจาก “บิ๊กตู่” ถอดสลักการเมือง เปิด 2 ทางที่มานายกฯ คนใหม่ “บัญชีเดิม- คน
นอก ม.272” แนะเปิดวิสามัญหารือ “แก้ รธน. “ และการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชอบหรือไม่ จี้รัฐลดท่าที “ข่มขู”่ลง 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรครำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนวิปฝ่ำยค้ำน 
กล่ำวถึงกำรหำรือร่วมกับประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือแก้สถำนกำรณ์วิกฤติกำรเมืองในขณะนี้ ว่ำ วันนี้จะต้องท ำสังคม
ได้มั่นใจว่ำสำมำรถแก้ปัญหำและหำทำงออกเป็นที่พ่ึงให้กับประชำชนในเวลำนี้ได้ ซึ่งจะต้องดูมูลเหตุของวิกฤตที่เกิดขึ้น
ในครั้งนี้ และหำทำงแก้ไข ซึ่งกำรถกนี้จะต้องจบโดยเร็ว แม้จะไม่ได้รำยละเอียดมำกนักแต่ก็ต้องมีแนวทำงที่แน่นอน 
และเชื่อว่ำมำตรกำรส ำคัญในวันนี้คือกำรเปิดประชุมแบบวิสำมัญ แบบเร่งด่วน แม้จะมีเวลำแค่ 10 วันนี้ แต่สถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นก็รวดเร็ว และอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้แต่ 1-2 วันก็ไม่ควรปล่อยเวลำทิ้งไป และส่วนตัวก็เห็นว่ำช่วงเวลำ 10 วันก่อน
เปิดสมัยประชุมแบบสำมัญก็ยังช้ำไปด้วย ซึ่งเมื่อเปิดประชุมแล้วสำระที่จะมีกำรหำรือกันก็คือกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ถือ
ว่ำเป็นข้อเรียกร้องชัดเจน ว่ำจะรับหรือไม่รับหรือต้องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำใด ดังนั้นก็เห็นควรที่จะต้องเปิด
ประชุมแบบวิสำมัญเพื่อลงมติโหวต และเชื่อว่ำหำกโหวตผ่ำนสถำนกำรณ์ก็จะดีขึ้น แต่ถ้ำไม่ผ่ำนก็จะสำมำรถยื่นต่อได้ใน
สมัยประชุมแบบสำมัญ 

นำยสุทิน กล่ำวว่ำ นอกจำกนี้จะต้องหำรือเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ด้วย ว่ำออกโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ หรือ
เหมำะสมหรือไม่ หำกไม่เหมำะก็จะท ำให้สถำนกำรณ์ไม่ดีขึ้น และควรจะยกเลิกหรือไม่ รวมถึงกำรให้ค ำแนะน ำท่ำที
รัฐบำลต่อผู้ชุมนุม และควรที่จะให้มีกำรเปิดเจรจำกัน รวมถึงท่ำทีของรัฐบำลที่มีกำรข่มขู่ ต้องลดท่ำทีนี้ด้วยหรือไม่ 

“ทุกวันนี้ต้องตระหนักว่ำ นำยกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้แก้ปัญหำ หำกสภำจะมีมติ หรือแนะน ำอะไรบำงอย่ำงกับ
นำยกรัฐมนตรีก็เชื่อว่ำจะมีน้ ำหนัก ไม่น้อยกว่ำผู้ชุมนุม “นำยสุทิน กล่ำว 

นำยสุทิน ยังกล่ำวถึงกำรยุบสภำหำกเกิดขึ้นในขณะนี้ส่วนตัวเห็นว่ำ จะไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้และจะต้องน ำ
ปัญหำนี้ไปแก้ในปีหน้ำอีก ทั้งเรื่องของกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเอง นอกจำกนี้ยังเห็นว่ำกำร
ยุบสภำขณะนี้ ยังต้องใช้ระบบเลือกตั้งแบบเดิมอยู่ ซึ่งจะท ำให้ปัญหำนั้นวนกลับมำอีก และค ำว่ำ”สืบทอดอ ำนำจ” ก็ยัง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201019/d4a99836349b3ccbb27357d1439c843d7cad18bfb430a4c8c672f64f7f346e40.jpg?itok=OP75KzaM
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ถูกหยิบยกขึ้นมำอีก ดังนั้นทำงออกที่ดีที่สุดขณะนี้คือกำรท ำให้กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นและจะเอำใครเป็น
รัฐบำลในช่วงนี้ก็ต้องมำช่วยกันคิด และต้องเป็นรัฐบำลที่ทุกฝ่ำยยอมรับ และต้องถ่วงดุลและตรวจสอบได้ 

เมื่อถำมถึง ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในเรื่องของกำรปฏิรูปสถำบันพระมหำกษัตริย์นั้น นำยสุทิน กล่ำวว่ำ โดย
ส่วนตัวคิดว่ำทำงรัฐสภำไม่สำมำรถพูดได้โดยตรง แต่หำกมีกำรตั้งเวทีขึ้นมำและเปิดโอกำสให้พูดว่ำกำรปฏิรูปนี้คืออะไร 
ต่ำงจำกกำรล้มล้ำงหรือไม่และต้องกำรปฏิรูปอะไร ก็เชื่อว่ำต้องมีกำรรับฟังอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลก่อน ซึ่งอะไรท ำได้หรือ
ไม่ได้สังคมจะมีค ำตอบเอง จึงไม่ควรไปวิตกกับข้อเสนอดังกล่ำวหำกมีกำรพูดคุยกันอำจเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ แต่ขณะนี้ก็ยัง
ไม่มีใครเปิดเวทีดังกล่ำวเลย ซึ่งรัฐสภำควรที่จะเป็นผู้หำรูปแบบว่ำกำรเปิดเวทีลักษณะนี้ควรเป็นเวทีแบบไหน 

เมื่อถำมถึง เริ่มมีกำรเสนอประเด็นมำตรำ 272 ที่ให้รัฐสภำมีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีจำกผู้
มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อที่พรรคกำรเมืองแจ้งไว้ตำม มำตรำ 88 เปิดช่องเสนอนำยกฯ นอกบัญชี นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เชื่อว่ำ
สมำชิกรัฐสภำทั้ง 700 คนมี วิจำรณญำณ ว่ำอะไรสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมำตรำดังกล่ำวสำมำรถบังคับ
ใช้ได้แต่ต้องมำคิดกันว่ำสถำนกำรณ์ปัจจุบันนี้เหมำะสมหรือไม่ที่จะใช้ ส่วนที่ว่ำหำกนำยกรัฐมนตรีลำออกและใครจะมำ
เป็นนำยกรัฐมนตรีต่อนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสภำและประชำชน โดยส่วนตัวเห็นว่ำมี 2 กลไกตำมรัฐธรรมนูญคือเลือกตำม
แคนดิเดตเดิม หรือกำรใช้มำตรำ 272 ก็ได้หรือใครที่นอกเหนือจำกนี้ก็เชื่อว่ำสมำชิกรัฐสภำทั้งหมดมีวิจำรณญำณในกำร
ตัดสินใจ ด้วยกำรฟังเสียงของสังคม 

ส่วนที่ว่ำนำยกฯ จะเป็นคนนอก และเหมำะสมหรือไม่นั้น นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ทำงฝ่ำยค้ำนต้องมีกำรหำรือกัน
อีกครั้ง แต่ตนคิดว่ำ นำยกฯ จะต้องเป็นคนถอดสลักต่อปัญหำนี้ หรือหำกพรรคร่วมรัฐบำล ถอนตัวจำกกำรเป็นพรรค
ร่วมก็ถือว่ำเป็นทำงออกอย่ำงหนึ่งอย่ำงไรก็ตำม ถ้ำทุกคนตระหนักดีว่ำตัวเองสำมำรถคลี่คลำยสถำนกำรณ์ได้ พรรคร่วม
รัฐบำลก็ควรคิดได้ว่ำต้องถอนตัว และเชื่อว่ำระบบรัฐสภำมีทำงเลือกจ ำนวนมำกอยู่ที่ว่ำจะท ำหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/190687 
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วันท่ี 18 ตุลำคม 2563 - 18:30 น. 

บิ๊กป้อม-พลังประชารัฐ ชูจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญ ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 
 

 
 

“บิ๊กป้อม-พลังประชารัฐ” ชูจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญ ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 

(พปชร.) ระบุถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองในขณะนี้ว่ำ พรรคพลังประชำรัฐได้ติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองอย่ำงใกล้ชิด
มำโดยตลอด ซึ่งพรรคมีควำมเป็นห่วงต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองเช่นเดียวกับประชำชนคนไทยทุก ๆ คน โดยเฉพำะกรณีที่
มีผลกระทบต่อสถำบัน จึงขอแถลงจุดยืนของพรรคพลังประชำรัฐ ดังนี้ 
1.พรรคพลังประชำรัฐยึดมั่นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเทิดทูนสถำบัน ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
2.พรรคพลังประชำรัฐมีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำให้พี่น้องประชำชนอยู่ดีกินดี มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.พรรคพลังประชำรัฐ สนับสนุนกำรแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนกำรทำงรัฐสภำ และเห็นว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่
กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะส ำคัญของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขของไทย ซึ่งทุกฝ่ำยมีควำมเห็นตรงกันว่ำ จะธ ำรงรักษำกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-540085 
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วันท่ี 18 ต.ค. 2563 เวลำ 19:36 น. 

พปชร. แถลงจุดยืน 3 ข้อ "เทดิทูนสถาบัน-หนุนแก ้รธน." แตต่้องไม่กระทบหมวด 1-2 
 

 
 

"พล.อ.ประวิตร"เผยพรรคพลังประชารัฐยึดจุดยืน 3 ข้อ คือ ยึดม่ัน-เทิดทูนสถาบันฯ มุ่งให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญแต่ต้องไม่กระทบหมวด 1 และ 2 ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองในขณะนี้ว่ำ พรรคพลังประชำรัฐได้ติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองอย่ำงใกล้ชิดมำโดย
ตลอด ซึ่งพรรคมีควำมเป็นห่วงต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองเช่นเดียวกับประชำชนคนไทยทุก ๆ คน โดยเฉพำะกรณีที่มี
ผลกระทบต่อสถำบัน จึงขอแถลงจุดยืนของพรรคพลังประชำรัฐ ดังนี้ 
1.พรรคพลังประชำรัฐ ยึดมั่นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เทิดทูนสถำบัน ชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2.พรรคพลังประชำรัฐ มีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำให้พี่น้องประชำชนอยู่ดีกินดี มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.พรรคพลังประชำรัฐ สนับสนุนกำรแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนกำรทำงรัฐสภำ และเห็นว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่
กระทบหมวด 1 และหมวด 2 อันเป็นลักษณะส ำคัญของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของไทย 

ซึ่งทุกฝ่ำยมีควำมเห็นตรงกันว่ำจะธ ำรงรักษำกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635830 
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วันท่ี 18 ตุลำคม 2563 - 18:18 น. 

ประชาธิปัตย์ มีจุดยืน! ขอเปิดประชุมสภา ถกทางออกม็อบราษฎร 
 

 
 

พรรคประชาธิปัตย์ ชงเปิดสมัยวิสามัญฯ เพื่ออภิปรายหาทางออกม็อบ ราษฎร 2563 
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2563 ที่ท ำกำรพรรคประชำธิปัตย์ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ 

(ปชป.) แถลงภำยหลังกำรประชุมกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคประชำธิปัตย์ว่ำ ที่ประชุมมีมติเรื่องสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองพรรคประชำธิปัตย์ ได้ติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองอย่ำงใกล้ชิดมำโดยล ำดับ 
พรรคมีควำมเป็นห่วงต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองในปัจจุบันเช่นเดียวกับประชำชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพำะกรณีท่ี
มีผลกระทบต่อสถำบัน พรรคประชำธิปัตย์จึงขอประกำศจุดยืนของพรรคให้ทรำบดังต่อไปนี้ 
1. พรรคประชำธิปัตย์ยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข พรรคประชำธิปัตย์
เทิดทูนสถำบัน ชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ ซึ่งถือเป็นอุดมกำรณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคประชำธิปัตย์มำเมื่อปี 2489 จนถึง
ปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นไม่มีเปลี่ยนแปลง 
2. พรรคเห็นว่ำกำรแก้ปัญหำทำงกำรเมืองในปัจจุบันควรใช้แนวทำงสันติ ไม่ใช้ควำมรุนแรง ไม่ว่ำจะโดยฝ่ำยใดก็ตำม 
3. พรรคเห็นว่ำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองควรจะได้มีกำรใช้รัฐสภำเป็นเวทีหำทำงออกให้กับประเทศ ภำยใต้กำรรับฟัง
และกำรแสวงหำควำมร่วมมือ ร่วมใจ และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ โดยมีควำมเห็นเพ่ิมเติม
ที่เป็นรูปธรรมว่ำ 

“ต่อสถำนกำรณ์ในขณะนี้รัฐบำลควรจะได้เป็นเจ้ำภำพในกำรเปิดสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินสิ่งที่
รัฐสภำจะได้เป็นที่หำทำงออกให้กับประเทศได้อย่ำงชัดเจน” 
ประการที่หนึ่ง เห็นว่ำควรจะใช้เวทีรัฐสภำในกำรเร่งรัดให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นควรให้มีกำรเร่งด ำเนินกำรเข้ำ
สู่กำรพิจำรณำในวำระที่หนึ่งขั้นรับหลักกำรในทันทีที่สำมำรถท ำได้และไม่ควรมีเงื่อนไขใดๆ ที่จะน ำไปสู่กำรท ำให้สังคม
เกิดควำมเข้ำใจว่ำมีกำรยื้อเวลำไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของกำรที่จะน ำไปสู่กำรท ำประชำมติก่อนรับหลักกำรในวำระที่หนึ่ง 
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“เพรำะรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 ได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญสำมำรถด ำเนินกำรได้และ
จะต้องท ำประชำมติก็ต่อเมื่อได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำในวำระที่สำมไปแล้วก่อนน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ เท่ำนั้นที่จ ำเป็น
จะต้องน ำไปสู่กำรท ำประชำมติ” 
ประการที่สอง พรรคประชำธิปัตย์เห็นว่ำควรจะได้มีกำรใช้มำตรำ 165 ของรัฐธรรมนูญเป็นกำรแสวงหำทำงออกให้กับ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญมำตรำ 165 ระบุว่ำให้คณะรัฐมนตรีสำมำรถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำย
ทั่วไปเพ่ือรับฟังควำมเห็นจำกสมำชิกรัฐสภำโดยไม่มีกำรลงมติเพ่ือหำทำงออกให้กับประเทศและหำทำงออกให้กับ
สถำนกำรณ์ท่ีจ ำเป็นได ้
ประการที่สาม พรรคประชำธิปัตย์เห็นว่ำภำยหลังจำกกำรรับฟังควำมเห็นของของทุกฝ่ำยควรจะได้มีกำรตั้งคณะท ำงำน
หรือตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นมำรับฟังควำมเห็นและแสวงหำทำงออกร่วมกันกับภำคส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำกพรรคร่วมรัฐบำล ฝ่ำยค้ำนสมำชิกวุฒิสภำ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมที่ต้องกำรให้
ควำมร่วมมือในกำรแสวงหำทำงออกของประเทศร่วมกัน 

“เพ่ือท ำให้สิ่งเหล่ำนี้ปรำกฏเป็นจริงได้ นอกจำกผู้ที่เกี่ยวข้องของพรรคในคณะรัฐบำลจะได้น ำเรื่องนี้ไปหำรือ
กับคณะรัฐมนตรีแล้ว ในส่วนของสภำก็จะได้มอบหมำยให้วิปของพรรคไปหำรือกับวิปของพรรคร่วมรัฐบำลเพ่ือให้มี
ควำมเห็นร่วมกันในกำรที่จะด ำเนินกำรตำมแนวควำมคิดนี้ต่อไปเพ่ือหำทำงออกร่วมกันให้กับสถำนกำรณ์ของบ้ำนเมือง
และสถำนกำรณ์ของประเทศในปัจจุบันให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย” 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-540072 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-540072
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18 ต.ค. 2563 22:16 น. 

ปชป. ย้ า 3 จุดยืน ใช้ สภาแก้ปมม็อบ ปัด ถอนตัว รบ. อ้าง สานต่อแก้ รธน. 
 

 
 

ปชป.ย้ า 3 จุดยืน ใช้รัฐสภาแก้ปมม็อบ ยึดม่ันปัองสถาบันฯ แนะ รัฐบาล เป็นเจ้าภาพ ชงใช้ ม.165 ใช้เวทีรัฐสภา 
เปิดอภิปรายทั่วไป ฟังเสียงสมาชิกรัฐสภา ปัด ถอนตัวรัฐบาล อ้าง สานต่อแก้ รธน.ก่อน 

วันที่ 18 ต.ค. นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกฯ รมว.พำณิชย์ และหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ แถลง
ภำยหลังกำรประชุมว่ำ พรรคได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรเมืองโดยใกล้ชิดและมีควำมเป็นห่วงต่อสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง
เช่นเดียวกับประชำชนทั้งประเทศ โดยเฉพำะกรณีท่ีมีผลกระทบต่อสถำบันกษัตริย์ ซึ่งพรรคมีจุดยืนว่ำ 1.พรรคยึดมั่นต่อ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ซึ่งถือเป็นอุดมกำรณ์ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมำ 2. พรรคเห็นว่ำกำรแก้ปัญหำทำงกำรเมืองในปัจจุบันควรใช้แนวทำงสันติไม่ใช้
ควำมรุนแรง ไม่ว่ำจะโดยฝ่ำยใด 3. พรรคเห็นว่ำ ทำงออกของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองควรจะมีกำรใช้รัฐสภำเป็นเวที
หำทำงออกให้กับประเทศภำยใต้กำรรับฟังและกำรแสวงหำควำมร่วมมือร่วมใจ และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ทั้งสส.รัฐบำล 
ฝ่ำยค้ำน และตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมรวทถึงที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ 

นำยจุรินทร์ กล่ำวต่อว่ำ พรรคมีควำมเห็นว่ำ รัฐบำลควรเป็นเจ้ำภำพในกำรเปิดสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือให้รัฐสภำ
เป็นเวทีหำทำงออกของปัญหำให้กับประเทศได้ อย่ำงชัดเจน และควรจะใช้เวทีรัฐสภำเร่งรัดให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยควรเร่งด ำเนินกำรเข้ำสู่กำรพิจำรณำในวำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำรทันที ที่สำมำรถท ำได้ และ ไม่ควรมีเงื่อนไขใดๆที่จะ
น ำไปสู่กำรท ำให้สังคมเกิดควำมเข้ำใจว่ำ มีกำรยื้อเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรจะท ำประชำมติ ก่อนรับหลักกำร 
เพรำะรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญสำมำรถด ำเนินกำรได้ และจะต้องท ำประชำมติ
ก็ต่อเมื่อได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำในวำระที่ 3 ไปแล้ว ก่อนน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ เท่ำนั้น ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นจะต้อง
จัดท ำประชำมติก่อนรับหลักกำร 

นำยจุรินทร์ กล่ำวอีกว่ำ พรรคเห็นว่ำ ควรจะได้มีกำรใช้ มำตรำ165 ของรัฐธรรมนูญเพื่อแสวงหำทำงออกให้กับ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบัน โดยมำตรำดังกล่ำวได้ระบุว่ำให้คณะรัฐมนตรี สำมำรถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำย
ทั่วไป เพ่ือรับฟังควำมเห็นจำกสมำชิกรัฐสภำโดยไม่ลงมติเพ่ือหำทำงออกให้กับประเทศ และพรรคเห็นว่ำ เมื่อได้รับฟัง
ควำมเห็นแล้วควรจะมีกำรตั้งคณะท ำงำน หรือคณะกรรมำธิกำรขึ้นมำรับฟังควำมเห็นและแสวงหำทำงออกร่วมกันกับ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

ภำคส่วนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องไม่ว่ำ จะเป็นส.ส. ฝ่ำยค้ำน ฝ่ำยรัฐบำล ส.ว. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุม ดังนั้นเพื่อให้สิ่ง
เหล่ำนี้เกิดขึ้นได้ พรรคจะน ำเรื่องนี้ไปหำรือในครม. ส่วนสภำได้มอบหมำยให้วิปของพรรคไปหำรือกับวิปพรรคร่วม
รัฐบำลเพื่อให้มีควำมเห็นร่วมกันในกำรที่จะด ำเนินกำรตำมแนวควำมคิดนี้ต่อไป 

เมื่อถำมว่ำ หำกกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญผิดไปจำกที่พรรคประชำธิปัตย์แถลงไว้ จะมีกำรตัดสินใจอย่ำงไร นำยจุริ
นทร์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้รัฐบำลยังไม่มีท่ำทีเป็นอย่ำงอ่ืน เพรำะยังเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อไป ถึงขนำดเห็นด้วยกับกำร
แก้ไข ม.256 ตำมจุดยืนที่พรรคประชำธิปัตย์ ประกำศไว้ และให้มีกำรจัดตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมำ เมื่อ ยกร่ำงรัฐธรรมนู ญ 
เพียงแต่หัวใจส ำคัญกับสถำนกำรณ์ขณะนี้ คือ ต้องเร่งรัดกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ปรำกฏให้เห็นเป็นรูปธรรม เพรำะกำร
แก้รัฐธรรมนูญถือเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรหำทำงออกให้กับประเทศ ซึ่งคิดว่ำ สัญญำณจำกสิ่งที่พรรคประชำธิปัตย์ได้
แถลงไป รวมทั้งสัญญำณจำกสังคมที่เกิดขึ้น รัฐบำลน่ำจะได้รับทรำบชัดเจนอยู่แล้ว ขณะนี้ยังไม่มีท่ำทีจำกรัฐบำลว่ำ จะ
ไม่มีกำรสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ 

ต่อข้อถำมว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ จะส่งสัญญำณอะไรไปถึงพล.อ.ประยุทธ์ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญน ำไปสู่กำรตั้ งส.ส.ร.ที่ระบุไว้ชัดว่ำ ส.ส.ร.มำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชน ดังนั้น นำยกฯคนเดียวไม่อยู่ในฐำนะท่ีจะสั่งกำรให้ ส.ส.ร.ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง เขียนรัฐธรรมนูญว่ำอย่ำงไรได้ 

เมื่อถำมว่ำ กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้พรรคประชำธิปัตย์ถอนตัวออกจำกพรรคร่วมรัฐบำลเพ่ือบีบให้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ลำออก นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ ในที่ประชุมได้มีกำรพูดคุยถึงเรื่องนี้เช่นกัน จึงขอ
เรียนว่ำ พรรคไม่ได้ยึดติดกับกำรเป็นรัฐบำลเพรำะเคยเป็นทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลมำแล้วหลำยสมัย และต่อสถำนกำรณ์
ปัจจุบันพรรคคิดว่ำ ยังมีภำระกิจที่จะต้องร่วมกันกับทุกภำคส่วนในกำรแสวงหำทำงออกท่ีดีที่สุดให้กับประเทศต่อไป 

“ในเรื่องของกำรถอนตัวพรรคก็ต้องไตร่ตรองด้วยควมรอบคอบ รวมทั้งกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปด้วยว่ำ ถ้ำมีกำรถอนตัวอำจจะน ำไปสู่กำรยุบสภำได้ ซึ่งไม่ได้แปลว่ำ พรรคจะกลัวกำรยุบสภำ เพียงแต่ถ้ำมีกำรยุบ
สภำขึ้นมำในเวลำนี้ ก็จะต้องมีกำรเลือกตั้ง ซึ่งยังอยู่ภำยใต้กติกำเดิม ถ้ำเป็นเช่นนั้น สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันก็จะ
เวียนกลับมำอีกครั้ง หลังเลือกตั้ง ตรงนี้จึงเป็นที่มำที่พรรคประชำธิปัตย์เร่งรัดให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกติกำต่ำงๆ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว”นำยจุรินทร์ กล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1956054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1956054
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19 ต.ค. 2563-08:52 น. 

กัญจนา แจงจุดยืน พรรคชาติไทยพัฒนา สืบทอดตั้งแต่ บรรหาร ยึดมั่น 3 สถาบัน 
 

 
 
กัญจนา แจงจุดยืน พรรคชาติไทยพัฒนา สืบทอดตั้งแต่ บรรหาร ยึดม่ัน 3 สถาบัน 

วันที ่ 19 ต.ค.2563 น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา  หัวหน้ำพรรคชาติไทยพัฒนา  กล่ำวถึงจ ุดยืนของ
พรรคชำติไทยพัฒนำ ต่อสถำนกำรณ์กำรเมืองในปัจจุบัน ว่ำ อุดมกำรณ์ของพรรคชำติไทยพัฒนำ สืบทอดมำ
ตั้งแต่สมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา คือยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ สมัยนำยบรรหำร
ยังอยู่ ไม่ว่ำจะด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด และโดยเฉพำะเมื่อเป็นนำยกรัฐมนตรี จะท ำงำนสนองงำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯอย่ำงสุดตัวในทุกเรื่อง 

แนวทำงนี้พวกเรำชำวพรรคชำติไทยพัฒนำรับสืบทอดมำอย่ำงมั่นคง เพรำะพระมหำกษัตริย์ไทยทุก
พระองค์ร ักและอยำกเห็นควำมผำสุกอยู ่ด ีก ินด ีของประชำชนชำวไทย นี ่ค ือจุดยืนของพรรคต่อสถำบ ัน
พระมหำกษัตริย์ 

ส ำหรับประเด็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พรรคชำติไทยพัฒนำ สนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบของกำรจัดตั้ง สสร. ซึ่งกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนเป็นสิ ่งที ่พรรคเคยท ำจนส ำเร็จลุล่วงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนปี 2540 มำแล้ว แต่ทั ้งนี ้จะต้องไม่
กระทบหมวดหนึ่งและหมวดสอง 

ในฐำนะเป็นพรรคกำรเมือง เราไม่นิยมเล่นการเมือง แต่พรรคมุ่งมั่นท างานแก้ไขปัญหาให้พี ่น้อง
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องผลลัพธ์ได้ อย่ำงที่เคยท ำเสมอมำรวมทั้งกำรดูแลรักษำทรัพยำกรของ
แผ่นดินให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลำน 

เรำเห็นว่ำสิ่งที่ส ำคัญในขณะนี้คือการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก นอกจำกนี้ยังมีปัญหำน้ ำท่วมซึ่งเป็นเรื ่อง
เร่งด่วนที่ต้องระดมสรรพก ำลังเพื่อแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชน  สิ่งที่เรำอยำกเห็นคือควำม
สมัครสมำนสำมัคคีของคนไทยทั้งชำติ ซึ่งจะช่วยน ำพำประเทศผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5140153 
  

https://www.chartthaipattana.or.th/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5140153
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 19 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 09.58 น. 

ยึดแนวทางบรรหาร! ‘กัญจนา’แจงจดุยืนพรรคชาติไทยพัฒนา 
 

 
19 ตุลำคม 2563 น.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ หัวหน้ำพรรคชำติไทยพัฒนำ กล่ำวถึงจุดยืนของพรรคชำติไทยพัฒนำ

ต่อสถำนกำรณ์กำรเมืองในปัจจุบัน ว่ำ อุดมกำรณ์ของพรรคชำติไทยพัฒนำสืบทอดมำตั้งแต่สมัยนำยบรรหำร ศิลปอำชำ 
คือ ยึดมั่นในชำติ ศำสนำและสถำบันพระมหำกษัตริย์ สมัยนำยบรรหำรยังอยู่ ไม่ว่ำท่ำนจะด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี
กระทรวงใด และโดยเฉพำะเมื่อเป็นนำยกรัฐมนตรี ท่ำนจะท ำงำนสนองงำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯอย่ำงสุดตัว
ในทุกเรื่อง แนวทำงนี้พวกเรำชำวพรรคชำติไทยพัฒนำรับสืบทอดมำอย่ำงมั่นคง เพรำะพระมหำกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
รักและอยำกเห็นควำมผำสุกอยู่ดีกินดีของประชำชนชำวไทย นี่คือจุดยืนของพรรคต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ส ำหรับประเด็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พรรคชำติไทยพัฒนำ สนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบของกำรจัดตั้ง ส.ส.ร. ซึ่งกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นสิ่งที่
พรรคเคยท ำจนส ำเร็จลุล่วงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนปี 2540 มำแล้ว แต่จะต้องไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 
ในฐำนะเป็นพรรคกำรเมือง เรำไม่นิยมเล่นกำรเมือง แต่พรรคมุ่งมั่นท ำงำนแก้ไขปัญหำให้พ่ีน้องประชำชนอย่ำงเป็น
รูปธรรมจับต้องผลลัพธ์ได้ อย่ำงที่เคยท ำเสมอมำ รวมทั้งกำรดูแลรักษำทรัพยำกรของแผ่นดินให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลำน 

ทั้งนี้ ทำงพรรคฯเห็นว่ำสิ่งที่ส ำคัญในขณะนี้คือกำรแก้ไขปัญหำปำกท้องให้กับพ่ีน้องประชำชน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆทั่วโลก นอกจำกนี้ยังมีปัญหำน้ ำท่วมซึ่งเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องระดมสรรพก ำลังเพ่ือแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน สิ่งที่เรำอยำกเห็นคือควำมสมัครสมำน
สำมัคคีของคนไทยทั้งชำติ ซึ่งจะช่วยน ำพำประเทศผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/526002 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : HTTPS://TNA.MCOT.NET/POLITICS-565021 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/526002
https://tna.mcot.net/politics-565021
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19 ตุลำคม 2563 10:40 am 

เร่งเปิดสภาสมัยวิสามัญทางแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
 

 
 

กรุงเทพฯ 19 ต.ค.-พรรคไทรักธรรม ประกาศจุดยืนเทิดทูนสถาบัน เร่งเปิดสภาวิสามัญหาทางแก้ปัญหาสันติวิธี 
ผลักดันเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ขอม็อบอย่าก้าวล่วงสถาบัน 

นำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคไทรักธรรม ประกำศจุดยืนต่อสถำนกำรณ์
กำรเมืองปัจจุบัน ว่ำ พรรคไทรักธรรมจะเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ จะท ำหน้ำที่เพ่ือประชำชนอย่ำง
เต็มที่ และขอให้มีกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือใช้ระบบสภำในกำรแก้ปัญหำเร่งด่วนอย่ำงสันติวิธี เพ่ือให้เกิด
สังคมท่ีสันติสุข และขอสนับสนุนผลักดันกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ ไม่แตะต้องหมวด 1 และหมวด 2 

“สถำนกำรณ์ในปัจจุบันนี้ อยำกให้ทุกฝ่ำยหันหน้ำเข้ำหำรือกันในระบบรัฐสภำ ด้วยกำรเร่งเปิดประชุมวิสำมัญ 
เพ่ือหำทำงออกร่วมกันด้วยสันติวิธี แม้จะมีม็อบ ก็อยำกให้ผู้ชุมนุมไม่ก้ำวล่วงสถำบัน ไม่ท ำลำยสิ่งของ หันหน้ำเจรจำกัน 
หำทำงออกร่วมกัน บำงอย่ำงถอยกันได้ก็ต้องถอยบ้ำง แล้วเข้ำสู่กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
หมวด 1 และหมวด 2 เพรำะเรำคือประเทศไทย ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข และขอให้พระสยำมเทวำธิรำชคุ้มครองคนไทยทุกคน” นำยพีระวิทย์ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-564966 
  

https://tna.mcot.net/politics-564966
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วันท่ี 19 ตุลำคม 2563 - 10:30 น. 

 ‘วิษณ’ุ รับ สถานการณ์ ‘หนักกว่าเดิม’ แย้ม ก าลังหารือจ่อเปิดประชุมสภาฯวิสามัญ 
 

 
 
‘วิษณุ’ รับ สถานการณ์ ‘หนักกว่าเดิม’ แย้ม ก าลังหารือจ่อเปิดประชุมสภาฯวิสามัญ 

เมื่อเวลำ 09.35 น. วันที่ 19 กันยำยน ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์
ถึงกรณีที่หลำยฝ่ำยเรียกร้องให้มีกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ือหำรือแก้ปัญหำวิกฤตของประเทศ ว่ำ ทรำบว่ำ
หลำยฝ่ำยที่เกี่ยวข้องก ำลังหำรือ เพรำะว่ำไม่สำมำรถท ำได้โดยง่ำยและเร็ว ขณะนี้ก ำลังหำช่องทำงกันอยู่ เนื่องจำกมี
พระรำชกฤษฎีกำเปิดประชุมสภำสมัยสำมัญลงมำแล้ว ดังนั้น จึงเหลือเวลำประมำณ 10 วันก่อนจะเปิดประชุมสำมัญฯ
ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน ซึ่งกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญสำมำรถแทรกได้ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 122 และมำตรำ 
123 ซึ่งก็ไม่มีปัญหำ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ รัฐบำลจะเป็นฝ่ำยขอเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญเองหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ก็เป็นไปได้ 
เพรำะมำตรำ 122 รัฐบำลเป็นคนขอเปิดเอง ส่วนมำตรำ 123 นั้นสมำชิกสภำเป็นผู้ลงชื่อขอเปิดจ ำนวนเกิน 1 ใน 3 ของ
สมำชิกเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้ หำกจะเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญต้องก ำหนดทั้งวันเปิดและวันปิดก่อนที่จะเปิดประชุมสมัย
สำมัญในวันที่ 1 พฤศจิกำยน โดยสมำชิกขอเปิด แล้วรัฐบำลเป็นผู้ขอปิด ดังนั้นจะต้องประสำนและหำรือกันให้ดี แต่ถ้ำ
รัฐบำลเป็นผู้ขอเปิดเสียเองก็จะได้สำมำรถก ำหนดวันปิดได้ 

เมื่อถำมว่ำ คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะหำรือกันในที่ประชุม ครม.ในวันพรุ่งนี้ (20 ตุลำคม) เลยหรือไม่ นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ไม่แน่ว่ำ อำจจะคุยกันวันนี้ก็ได้ แต่ถึงอย่ำงไรก็ต้องออกเป็นมติ ครม. เมื่อถำมย้ ำว่ำ จะเรียกประชุม ครม.นัด
พิเศษในวันนี้เลยหรือ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ พรุ่งนี้ก็จะประชุมกันอยู่แล้ว วันนี้คงตำมตัวกันไม่ทัน 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ระยะเวลำที่เหลืออยู่นี้ยังสำมำรถเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญได้ทันหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ 
ได้ แต่อยู่ท่ีว่ำจะขอเปิดกี่วัน และเปิดเพ่ือท ำอะไร ส่วนระยะเวลำที่จะใช้นั้นตนไม่ทรำบ 

เมื่อถำมว่ำ ต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นเห็นว่ำควรใช้สภำเป็นช่องทำงหำทำงออกหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ  ต้อง
ยอมรับว่าสถานการณ์ได้พัฒนาไป โดยจะใช้ค าว่ารุนแรงก็ไม่เชิง แต่ก็มากขึ้นและหนักขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการจะน า
เรื่องนี้เข้าไปหารือในสภาน่าจะมีประโยชน์ ซึ่งประโยชน์มีหลายอย่างมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย 

เมื่อถำมว่ำ มีเสียงวิจำรณ์ว่ำรัฐบำลมีแนวโน้มจะใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ขณะนี้ก ำลัง
พูดถึงเรื่องเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญกันอยู่ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8.jpg
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เมื่อถำมว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ว่ำรัฐบำลจะเปิดเวทีพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยตรง เพ่ือแก้ปัญหำ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ 
นั่นก็เป็นทำงออกทำงหนึ่ง แต่ตนไม่ทรำบว่ำใครก ำลังด ำเนินกำรอยู่ ส่วนจะมีโอกำสใช้แนวทำงนี้หรือไม่ตนก็ตอบไม่ถูก 

เมื่อถำมว่ำ ควำมกดดันจำกข้อเสนอแนะขณะนี้มำอยู่ที่รัฐบำลและนำยกรัฐมนตรี รองนำยกฯกล่ำวว่ำ ก็
รับทรำบ เป็นข้อเสนอแนะ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2402224 
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19 ตุลำคม 2563 

ครม. จ่อถก เสนอเปิดประชุมวิสามัญ แก้ปัญหาม็อบ พรุ่งน้ี 
 

 

  
'วิษณุ' ยอมรับ รัฐบาล เปิดเวทีเจรจาม็อบ เป็นหนึ่งในทางออก หลังพัฒนาหนักขึ้น เผยหารือในสภาจะมีประโยชน์ 
และทุกฝ่ายก าลังหาช่องเปิดประชุมก่อน  

เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563 นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีมีกำรเสนอเปิดประชุม
วิสำมัญว่ำ ได้ทรำบว่ำทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องก ำลังหำรือกันอยู่ เพรำะไม่สำมำรถที่จะท ำได้ง่ำยและเร็ว แต่ก็ก ำลังพยำยำมหำ
ช่องทำง เนื่องจำกพระรำชกฤษฎีกำเปิดสมัยประชุมสำมัญ ประกำศไปแล้ว โดยเหลือช่วงเวลำสภำเปิดประมำณ 10 วัน 
ซึ่งถ้ำหำกเปิดวิสำมัญแทรกข้ึนมำ สำมำรถท ำได้ตำมกฎหมำย แต่ก็ต้องหำช่องทำงดูว่ำจะท ำอย่ำงไร 

เมื่อถำมว่ำ รัฐบำลจะขอเปิดประชุมเองหรือไม่ นำยวิษณุ บอกว่ำ เป็นไปได้ทุกทำง พร้อมยอมรับว่ำ วันพรุ่งนี้
(20 ต.ค.) ครม.อำจมีกำรหำรือกัน เพรำะต้องเป็นมติ ครม.  

เมื่อถำมว่ำ จำกสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำมองว่ำควรหำทำงออกในที่ประชุมสภำหรือไม่ นำยวิษณุ บอกว่ำ ต้อง
ยอมรับว่ำ สถำนกำรณ์มีกำรพัฒนำไปหนักข้ึน ดังนั้น กำรน ำเรื่องนี้ไปพูดในสภำ น่ำจะมีประโยชน์ ที่มีข้อดีมำกกว่ำ
ข้อเสีย ส่วนข้อเสนอให้รัฐบำลเปิดเวทีเจรจำกับผู้ชุมนุม นำยวิษณุ มองว่ำ เป็นทำงออกทำงหนึ่ง แต่ส่วนตัวไม่ทรำบว่ำ
ใครก ำลังด ำเนินกำรอยู่ พร้อมตอบไม่ถูกว่ำจะเป็นไปได้หรือไม่  
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903316 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903316
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19 ต.ค. 2563 

"วิษณุ"ย้ าเปิดประชุม "วิสามัญ" ถกม็อบ 
 

 
 

"วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี" ยืนยัน รัฐบาลเปิดเวทีเจรจา ชี้ม็อบพัฒนาหนักขึ้น และเตรียมน าเรื่องนี้ถกใน
สภา เชื่อน่าจะมีประโยชน์มากกว่า เผยทุกฝ่ายก าลังหาช่องเปิดประชุมก่อน 

นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรเปิดประชุมวิสำมัญว่ำ ได้ทรำบว่ำทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องก ำลังหำรือกันอยู่ เพรำะไม่สำมำรถที่จะท ำได้ง่ำยและรวดเร็ว แต่ก็ก ำลังพยำยำมหำช่องทำง เนื่องจำกพระรำช
กฤษฎีกำเปิดสมัยประชุมสำมัญ ประกำศไปแล้ว โดยเหลือช่วงเวลำสภำเปิดประมำณ 10 วัน ซึ่งถ้ำหำกเปิดวิสำมัญ
แทรกขึ้นมำ สำมำรถท ำได้ตำมกฎหมำย แต่ก็ต้องหำช่องทำงดูว่ำจะท ำอย่ำงไร                            

เมื่อถำมว่ำ รัฐบำลจะขอเปิดประชุมเองหรือไม่ นำยวิษณุ บอกว่ำ เป็นไปได้ทุกทำง พร้อมยอมรับว่ำ วันพรุ่งนี้ 
ครม.อำจมีกำรหำรือกัน เพรำะต้องเป็นมติ ครม.   
   เมื่อถำมว่ำ จำกสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำมองว่ำ ควรหำทำงออกในที่ประชุมสภำ หรือไม่   นำยวิษณุ บอกว่ำ ต้อง
ยอมรับว่ำ สถำนกำรณ์มีกำรพัฒนำไปหนักขึ้น ดังนั้น กำรน ำเรื่องนี้ไปพูดในสภำ น่ำจะมีประโยชน์ ที่มีข้อดีมำกกว่ำ
ข้อเสีย   

  ส่วนข้อเสนอ ให้รัฐบำลเปิดเวทีเจรจำกับผู้ชุมนุม นำยวิษณุ มองว่ำ เป็นทำงออกทำงหนึ่ง แต่ส่วนตัวไม่ทรำบ
ว่ำใครก ำลังด ำเนินกำรอยู่ และตอบไม่ถูกว่ำ จะเป็นไปได้หรือไม่  
อ้ำงอิง : 
https://www.nationtv.tv/main/content/378801606?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อ : https://tna.mcot.net/politics-565015 
ข่ำวที่เกีย่วข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_359502 
ข่ำวที่เกี่วข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/801889  

https://www.nationtv.tv/main/content/378801606?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378801606?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://tna.mcot.net/politics-565015
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_359502
https://www.dailynews.co.th/politics/801889


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 
 
จันทร์ที่ 19 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.59 น. 

'บิ๊กตู่'หนุนใช้กลไกสภาหาทางออกปัดท าตามแรงกดดัน 
นายกฯ ยันยังไม่ขยายพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน-ไม่มีเคอร์ฟิว ยันจนท.ประนีประนอมมากที่สุด ขออย่าสร้าง
สถานการณ์ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหม กล่ำวภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ครั้งที่ 4/2563 ถึงสถำนกำรณ์
กำรเมืองที่มีกำรชุมนุมในหลำยพ้ืนที่ในขณะนี้ ว่ำ รู้ว่ำทุกคนเป็นห่วงบ้ำนเมือง ซึ่งรัฐบำลไม่ได้นิ่งนอนใจ และทรำบว่ำ
สภำฯ เปิดประชุมวิสำมัญ ซึ่งรัฐบำลมีควำมคิดนี้อยู่แล้วเพ่ือให้เปิดท ำควำมเข้ำใจกันในสภำ ยืนยันไม่ได้ท ำตำมแรงกด
กันของใคร แต่เพ่ือเป็นกำรน ำข้อเท็จจริงพูดกันในสภำโดยใช้กลไกสภำ ขณะที่ในส่วนรัฐบำลก็อีกส่วน หนึ่ง ซึ่งย้ ำว่ำ
รัฐบำลยืนยันสนับบสนุนเปิดสภำฯพิจำรณำร่วมกัน ดีกว่ำฟังฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เพ่ือลดควำมขัดแย้ง เพรำะวันนี้ประเทศมี
ปัญหำหลำยอย่ำง อย่ำงไรก็ตำมในวันพรุ่งนี้ในประชุมครม. ก็ต้องตรียมกำรเหล่ำนี้ให้พร้อม 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวยืนยันว่ำ ขณะนี้ยังไม่มีกำรเพ่ิมมำตรกำรต่ำงๆและไม่มีกำรขยำยพ้ืนที่ประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินร้ำยแรง ซึ่งจะเห็นว่ำรัฐบำลประนีประนอมให้มำกที่สุด แต่ขออย่ำท ำลำย ทรัพย์สินรำชกำรหรือ
ทรัพย์สินของประชำชนและอยำกกระทบกระทั่งกันระหว่ำงประชำชนด้วยกันซึ่งเมื่อวำนก็จะเห็นว่ำมีเหตุกระทบกระทั่ง
กันเอง อย่ำงไรก็ตำมย้ ำว่ำรัฐบำลมีหน้ำที่ปกป้องสถำบัน ถือเป็นหน้ำที่ของคนไทย ขอร้องชุมนุมด้วยควำมสงบ ขณะที่
รัฐบำลผ่อนคลำยและหลีกเลี่ยงกำรใช้ก ำลัง จึงขออย่ำสร้ำงสถำนกำรณ์ไปถึงจุดนั้น  

เมื่อถำมถึงกรณีมีบำงฝ่ำยเปรียบเทียบมำตรกำรค ำสั่งสลำยกำรชุมนุมและกำรประกำศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน ของกลุ่ม
พันธมิตรและกลุ่มกปปส.  นำยกฯ กล่ำวย้อนว่ำ คนละเรื่อง คนละสถำนกำรณ์ และคนละรัฐบำล อย่ำมำถำมรัฐบำลตน  

เมื่อถำมถึงแนวโน้มกำรประกำศเคอร์ฟิว นำยกฯ ยืนยันว่ำ ยังไม่พูดถึงอะไรสักอย่ำง ไม่มีๆ ถำมให้มีอยู่ได้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/801886 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/801886
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วันท่ี 18 ตุลำคม 2563 - 13:00 น. 

รายงาน : พันธมิตร แนวร่วม ของ คณะราษฎร 2563 กับ พรรคเพ่ือไทย 
 

 
 
ไม่ว่ำกำรเคลื่อนไหวในวันพุธที่ 14 ตุลำคม ไม่ว่ำกำรเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลำคม เหมือนกับเป็นกำรพิสูจน์
บทบำทและควำมหมำยของ “คณะราษฎร” เป็นควำมจริง แต่มีมำกกว่ำนั้น 

ภำพที่ปรำกฏตลอด 2 รำยทำงในกำรเคลื่อนขบวนจำกอนุสำวรีย์ประชำธิปไตยไปยังบริเวณหน้ำท ำเนียบ
รัฐบำลได้พิสูจน์อะไรมำกกว่ำนั้น 1 พิสูจน์สถำนะแห่ง “พรรคเพื่อไทย” คงจ ำกันได้จำกกำรตั้งโจทย์ภำยหลังจำกภำพ
ของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ปรำกฏ ณ ศิริรำชพยำบำล เมื่อวันที่ 24 กันยำยน ก่อให้เกิด “จินตนำกำร” ทำง
กำรเมือง กว้ำงไกล ไม่เพียงจะจินตนำกำรถึงโอกำสและกำรร่วมกับพรรคพลังประชำรัฐ หำกแต่ยังจินตนำกำรไปถึงกำร
แยกตัวออกจำกกำรเคลื่อนไหวของ “คณะราษฎร 2563” 1 พิสูจน์สถานะแห่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควำมเป็น
จริงที่ปรำกฏนับแต่ภำยหลังสถำนกำรณ์เมื่อวันที่ 24 กันยำยน แม้จะมีสภำวะปั่นป่วนเล็กน้อยภำยในพรรคเพ่ือไทย 
เนื่องจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ “คุณหญิง” ท่ำนหนึ่ง แต่เมื่อที่ปรำกฏก็คือ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ยังเป็นหัวหน้ำ
พรรค โดยมี นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง เข้ำมำเป็นเลขำธิกำร กำรขยับขับเคลื่อน “ภายใน” ก็คึกคัก เป็นควำมคึกคัก
ในกำรด ำรงสถำนะแห่งควำมเป็น “ผู้น า” ฝ่ำยค้ำน เป็นควำมคึกคักที่ควำมสัมพันธ์กับกำรเคลื่อนไหวของน้องๆ หลำนๆ 
เพ่ิมควำมกระชับ แนบแน่น อย่ำได้แปลกใจหำกบทบำทของ “คนเสื้อแดง” ยังเสมอต้น เสมอปลำย สัมผัสได้จำกศูนย์
บัญชำกำร UDD นิวส์ อันมี นำงธิดำ ถำวรเศรษฐ ประสำนมือกับ นพ.เหวง โตจิราการ ด้วยควำมคึกคัก ยืนยันทั้ง
บทบาทของ “เพื่อไทย” ยืนยันทั้งบทบาทของ “เสื้อแดง” 

ยิ่งผ่ำนกำรเคลื่อนไหวตลอดคืนวันที่ 14 ตุลำคม ซึ่งมำพร้อมกับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน “ร้ายแรง” ใน
พ้ืนที่เขต กทม. ยิ่งทดสอบกำรด ำรงอยู่ของ “คณะราษฎร 2563” ไม่เพียงแต่พรรคก้ำวไกลจะประสำนและชูบทบำท
ของพรรคเพื่อไทยให้สูงเด่นผ่ำน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หำกแต ่“เยาวชนปลดแอก” ยังเป็น “ธงน า” อันแข็งแกร่ง 

กำรเดินหน้ำชุมนุมในเวลำ 16.00 น.ณ แยกรำชประสงค์ของ “คณะราษฎร 2563” ยังเป็นกำรประสำนเข้ำกับ
ประวัติศำสตร์ของ “คนเสื้อแดง” อย่ำงเด่นชัด เน้นย้ ำ ค ำประกำศ “ที่นี่มีคนตาย” สะท้อนให้เห็นนวัตกรรมใหม่ของ
กำรเคลื่อนไหวที่แม้ “แกนน า” จะถูกรวบตัวคนแล้วคนเล่ำ แต่คนอ่ืนๆ ก็พร้อมเข้ำมำเป็น “เจ้าภาพ” รับไม้ต่อ บน
พื้นฐานแห่ง “ทุกคน” ล้วนเป็น “แกนน า” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/p-3-17-1063.jpg
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ไม่ว่ำจะมองผ่ำน “คณะราษฎร 2563” ไม่ว่ำจะมองผ่ำน “พรรคฝ่ายค้านร่วม” อันมีพรรคเพ่ือไทยเป็นหัว
ขบวน ล้ วนมี เป้ ำหมำยตรงกัน  นั่นก็คือ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นั่นก็คือ เรียกร้องให้มีกำรเร่ งรัด
จัดท ำ “รัฐธรรมนูญ” ใหม่ สะท้อนควำมเรียกร้องต้องกำร “ประชาธิปไตย” ของประชำชนจำกทุกหมู่เหล่ำ  
จากนั้นยุบสภาเพื่อมอบโอนอ านาจให้กับ “ประชาชน” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2400608 
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19 ตุลำคม 2563 00:10 น.    

ถอย ไม่จริง !! "เพื่อไทย" ชูธงรบ 
 

 
 

หลังจากที่อดทน เล่นเป็น "มวยรอง"มาเนิ่นนาน วันนี้ "พรรคเพื่อไทย"ก าลังปรับโหมด เปลี่ยนทิศทางการเล่นใหม่ 
ด้วยการกลับมาเป็นฝ่าย "ชิงการน า" เล่นเกมทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎร 

ท ำเอำผู้คนในสังคมต้องหันมำมองเป็นตำเดียวกันว่ำ จำกวันที่ "คุณหญิงอ้อ"คุณหญิงพจมำน ดำมำพงศ์ ออกมำ
ส่งสัญญำณ แสดงควำมจงรักภักดี จนท ำให้กองเชียร์ หงุดหงิดหัวใจว่ำ "นำยหญิง" จะเลิกสู้กับ รัฐบำลของ "บิ๊กตู่" พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม แล้วใช่หรือไม่ ? 

กระแสข่ำวที่ว่ำมีค ำสั่งจำกเจ้ำของพรรคให้ส.ส.เลิกยุ่งเกี่ยวกับม็อบเยำวชน นักศึกษำ ที่จัดกิจกรรมชุมนุม
เคลื่อนไหวกดดันรัฐบำล แต่ชูธง "ปฏิรูปสถำบัน" อำจกลำยเป็น "อันตรำย"ส ำหรับพรรคเพ่ือไทย จนน ำมำสู่กำรปรับ
โครงสร้ำงใหม่ของพรรคเพ่ือไทย เปลี่ยน "กรรมกำรบริหำรพรรค" ชนิดยกแผง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องลวง เพ่ือล่อให้ฝั่ง
ตรงข้ำม "ตำยใจ" ก่อนที่จะสั่งลุย ทั้งเกมในสภำฯ และบนท้องถนน 

พรรคเพ่ือไทย ภำยหลังเมื่อปรับโหมดกำรเล่นใหม่มำสู่ "แกนน ำ" ในห้วงเวลำที่ "รัฐบำล"และฝ่ำยควำมมั่นคง 
จับตำและกดดันไปยัง "3 แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ" ทั้ง ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ,ปิยบุตร แสงกนกกุล และ พรรณิกำร์ วำ
นิช รวมทั้ง ส.ส.และแกนน ำพรรคก้ำวไกลที่มี "พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้ำพรรค เคลื่อนไหวเป็นตัวหลัก 
เมื่อกลำงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย 5 พรรคฝ่ำยค้ำนออกแถลงกำรณ์ประณำมรัฐบำลที่กระท ำเกินกว่ำ
เหตุในกำรสลำยกลุ่มผู้ชุมนุม สลับไปกับกำรออกแถลงกำรณ์สนับสนุนกำรชุมนุม และที่น่ำสนใจไปมำกกว่ำนั้นคือ
กำร "เปิดหน้ำเล่น" ของพรรคเพื่อไทย 

เมื่อ "เลขำธิกำรพรรค" คือ ประเสริฐ จันทรรวงทอง พร้อมด้วยแกนน ำของพรรค ไม่ว่ำจะเป็น นพ.เชิดชัย 
ตันติศิรินทร์ ,สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี ,กำรุณ โหสกุล และ ดร.อรุณี กำยำนนท์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย เดินทำงไป
ยัง ตชด.ภ.1 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ขอเข้ำเยี่ยมผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ด้ำนใน กองบังคับกำรต ำรวจตระเวน
ชำยแดน ภำค 1 (ตชด.ภ.1 ) 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201018/662fa9377de0ae34ea073d12faddda2c01ad7f718616102ac0e774879e65e5c0.jpg?itok=d22aWy0P
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รวมถึง แกนน ำคนส ำคัญ อย่ำง "ไมค์ ระยอง" ภำณุพงษ์ จำดนอก ที่ถูกจับกุมบริเวณซอยรำมค ำแหง 53 หน้ำ
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ พร้อมกันนี้คณะแกนน ำของพรรคเพ่ือไทยยังเตรียมเอกสำรเพ่ือ
เตรียมยื่นประกันตัวโดย ดร.อรุณี โฆษกพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภำษณ์สื่อว่ำ เบื้องต้นทำงศูนย์ทนำยควำมเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน เข้ำไปดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆ แล้ว หำกขำดเหลือหลักทรัพย์หรือทุนประกัน ทำงพรรคเพ่ือไทยพร้อมระดม
เงินช่วยเหลือจำกทำงประชำชน และ ส.ส.ของพรรคอีกช่องทำงหนึ่ง 

แสงสปอร์ตไลต์ก ำลังฉำยไปที่พรรคเพ่ือไทยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมกับเกิดค ำถำมตำมมำว่ำ กำรแสร้งแกล้ง
ตำย ก่อนหน้ำนี้ เพรำะรู้ว่ำกระแสของพรรคอนำคตใหม่มำแรง และรัฐบำลยังแข็งแกร่ง รวมถึงที่ส ำคัญเมื่อ "พำนทอง
แท้ ชินวัตร" บุตรชำยอดีตนำยกฯทักษิณ ยังติดบ่วงคดีฟอกเงินแบงค์กรุงไทย แต่เมื่อวันนี้ เวลำนี้ สถำนกำรณ์พลิกกลับ 
เมื่อกระแสของรัฐบำลก ำลังเพลี่ยงพล้ ำ ตั้งตัวไม่ติดเม่ือเจอกับกำรชุมนุมที่ยึดเอำ "ฮ่องกงโมเดล" เป็นรูปแบบหลัก ขณะ
เดียวมองต่อไปอีก ว่ำในห้วงเวลำนี้หำกจี้ให้รัฐบำล ตอบให้ได้ว่ำจะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเมื่อใด หรือหำกดีที่สุดคือกำร
แก้รัฐธรรมนูญในจุดที่ท ำให้พรรคเพ่ือไทยได้เปรียบ ย่อมเป็นกำรดีต่อกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำส ำหรับพรรคเพ่ือไทยให้
กลับมำยิ่งใหญ่มำกกว่ำใคร! 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/190584 
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19 ต.ค. 2563 05:04 น. 

จุดไม้ขีดไฟแห่งความคิดผ่าทางตันประเทศ : สลายชนวนขัดแย้ง 
 

 
 

นับเป็นนักกำรเมืองอีกคนที่มีบทบำทโดดเด่นระดับแถวหน้ำของเมืองไทย เป็นนำยกรัฐมนตรีในยุควิกฤติ
บ้ำนเมือง เคยยืนหยัดต่อสู้ “ระบอบทักษิณ” วันนี้ยืนหยัดต่อสู้แบบเบิ้มๆกับสิ่งที่เรียกว่ำ “ระบอบประยุทธ์” โดยรักษำ
สัญญำประชำคม ลำออกจำกกำรเป็น ส.ส.ที่ท ำหน้ำที่ติดต่อยำวนำน 27 ปี หลังพรรคประชำธิปัตย์มีมติสนับสนุนกำร
จัดตั้ง “รัฐบำลลุงตู่” 

ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรเมืองเพ่ิมดีกรีติดหล่มควำมขัดแย้ง ไม่เห็นแสงสำดส่องทำงออกปลำยอุโมงค์  นำย
อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ จุดไม้ขีดไฟแห่งควำมคิดเสนอผ่ำทำงตันประเทศไทย โดยช่วงที่เป็น
นำยกฯเกิดวิกฤติบ้ำนเมือง เป็นควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มกำรเมือง ฝ่ำยที่เคลื่อนไหวต้องกำรให้พ้นจำกอ ำนำจอย่ำงเดียว 
ไม่มีประเด็นรัฐธรรมนูญ (รธน. ) และสถำบันเข้ำมำเกี่ยวข้อง เหตุกำรณ์รุนแรงมำกขึ้นเมื่ อมีกองก ำลั ง  
ติดอำวุธเข้ำมำ เกิดเหตุ มีควำมสูญเสีย คดีควำมตำมมำเยอะแยะไปหมด 

ขณะที่เหตุกำรณ์วันนี้มีควำมแตกต่ำง บำงพรรคกำรเมืองถูกจับตำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมหรือไม่ ผู้ชุมนุม
มำจำกหลำยสถำบันกำรศึกษำ คนเหล่ำนั้นไม่ได้มีควำมรู้สึกว่ำอยู่กับพรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมือง ใด เขำอำจ
สนับสนุน แต่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับเหตุกำรณ์ก่อนหน้ำนี้ 

ประเด็นข้อเรียกร้องขยำยวงออกไป มีเรื่องสถำบันเข้ำมำเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมำก่อน ปัญหำนับจำกนี้
ไม่ว่ำเกิดอะไรต่อไป ถึงกำรชุมนุมหำยไปในช่วงนี้ ประเด็นพวกนี้ยังคงอยู่ ต้องมีกำรหำค ำตอบมันเป็นตัวบ่งชี้ต่อไปใน
อนำคต จะมีเงื่อนไขให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้นมำกน้อยแค่ไหน 

พอมีเหตุกำรณ์ท ำให้คนจ ำนวนมำกรับไม่ได้ ก็เป็นแรงกดดันรัฐบำลต้องควบคุมบริหำรสถำนกำรณ์ให้อยู่ใน
ควำมสงบเรียบร้อย ขณะเดียวกันรัฐบำลต้องเร่งหำและให้ค ำตอบเกี่ยวกับประเด็นที่เรียกร้อง ขอให้ทุกฝ่ำยพยำยำมเอำ
เรื่องสถำบันออกไปจำกควำมขัดแย้ง อย่ำให้เงื่อนไขกำรเมืองกับเงื่อนไขสถำบันมัดรวมแบบนี้ รัฐบำลและฝ่ำยกำรเมือง
ควรเร่งขจัดเงื่อนไขกำรเมืองออกไป เงื่อนไขสถำบันต้องคิดถึงวิธีกำรท ำควำมเข้ำใจกับคนทุกกลุ่ม 
ตอนนี้คนในสังคมสัมผัสถึงช่องว่ำงกรอบควำมคิดระหว่ำงคนรุ่นใหม่หัวก้ำวหน้ำกับคนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกรอบควำมคิด
เดิม มันกว้ำงมำกขึ้นเรื่อยๆ จะท ำให้เกิดกำรปะทะขึ้น 
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สถำบันเป็นจุดรวมจิตใจ ไม่ใช่จุดท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง ฝ่ำยที่เป็นคนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำ แต่สัมผัสได้ว่ำคนรุ่น
ใหม่มีควำมเห็นในทำงที่คล้อยตำม รัฐบำลต้องเร่งหำค ำตอบและท ำควำมเข้ำใจ ไม่ให้ถูกหยิบขึ้นมำเป็นปมน ำไปสู่ควำม
ขัดแย้ง ที่ส ำคัญใครมีควำมเห็นทำงวิชำกำร กำรแสดงออกเกี่ยวกับสถำบันหรือเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนจ ำนวนมำกเทิดทูน 
เคำรพนับถือ ศรัทธำ พึงระมัดระวังในรูปแบบวิธีกำรแสดงออกนอกจำกประเด็นข้อกฎหมำยแล้ว กำรใช้รูปแบบ
แสดงออกถึงกำรลบหลู่ ดูหมิ่น ล้อเลียน ย่อมท ำให้เกิดปฏิกิริยำกับคนในสังคม 

ขอเปรียบให้เห็นกรณีในต่ำงประเทศที่มีเสรีภำพกำรแสงออกไม่มีขีดจ ำกัด ในที่สุดสมมติไปลบหลู่ศำสนำอ่ืน 
สุดท้ำยถูกตอบโต้ด้วยควำมรุนแรง ไม่มีใครอยำกให้เกิดขึ้น แต่ธรรมชำติของมนุษย์มีแนวโน้มจะท ำสิ่งนั้น รัฐบำลยังไม่
พยำยำมท ำควำมเข้ำใจกับผู้ชุมนุม นำยอภิสิทธิ์ บอกว่ำ ที่ผ่ำนมำทั้ง 2 ฝ่ำยยังไม่มีควำมพยำยำมปรับเข้ำหำกันเท่ำไหร่  

ขอยกตัวอย่ำงรัฐบำลตอบสนองกำรแก้ รธน.ค่อนข้ำงช้ำมำก ไม่มีอะไรบ่งบอกว่ำผู้มีอ ำนำจเข้ำใจประเด็นของผู้
เรียกร้อง ไม่ต้องเห็นด้วย แค่เข้ำใจ ผู้มีอ ำนำจท ำเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือประคองสถำนกำรณ์  ช่องว่ำงระหว่ำงควำมคิด 
ควำมรู้สึกตรงนี้ไม่ได้ลดลง ยิ่งประเด็นสถำบันไม่มีกำรพูดคุยกันเลย เพรำะอีกฝ่ำยเลือกรูปแบบกำรแสดงออก แต่คน
จ ำนวนมำกรับไม่ได้ ก็ไม่มีใครกล้ำเข้ำมำหำพ้ืนที่คลำยปัญหำนี้ โดยกำรพูดคุย จะกลำยเป็นปัญหำใหญ่ ถึงแม้บริหำร
สถำนกำรณ์ให้เกิดควำมสงบได ้

มีข้อเรียกร้องให้นำยกฯลำออก หำกยุบสภำฯหรือลำออกจะเป็นทำงออกของประเทศได้อย่ำงไร นำยอภิสิทธิ์
บอกว่ำ พอมีกำรชุมนุมต่อต้ำน ส่วนใหญ่จบลงด้วยกำรเปลี่ยนแปลง แต่เวลำนี้ปัญหำทับซ้อนหลำยชั้น  หำกนำยกฯ 
ลำออกแล้วจบ ทุกคนก็รู้ว่ำมันไม่ใช่ เช่นสมมติลำออกหรือยุบสภำฯ โดยรธน.ยังไม่ได้แก้ ก็ต้องใช้กติกำที่คนไม่ยอมรับ
อีก นำยกฯลำออกวันนี้ วุฒิสภำยังมีสิทธิเลือกนำยกฯ ยุบสภำฯวันนี้เลือกตั้งตำมกติกำเดิม ก็มีข้อขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง
เหมือนเดิม 

ฉะนั้นกำรลำออกหรือยุบสภำฯมำว่ำกันหลัง รธน.มีควำมชัดเจน แต่ท่ำนเป็นนำยกฯบัญชีรำยชื่อของพรรค
ประชำธิปัตย์ นำยอภิสิทธิ์บอกว่ำ จะเดินไปถึงตรงนั้นได้อย่ำงไร วันนี้นำยกฯลำออกหรือยุบสภำฯ ภำยใต้กติกำเดิม คง
ไม่สำมำรถคลี่คลำยสถำนกำรณ์ได้สักเท่ำไหร่ แม้แก้กติกำตั้ง ส.ส.ร.ก็ไม่ตอบโจทย์ เพรำะระหว่ำง รธน.ใหม่ยังไม่ออกมำ 
จะอยู่กันอย่ำงไร จุดเริ่มต้นกำรเป็นนักกำรเมืองสนใจกำรเมืองตั้งแต่เด็ก เหตุกำรณ์ 14 ตุลำ 16 ท ำให้ซึมซับว่ำทุกคน
เป็นเจ้ำของประเทศ วันนั้นกับวันนี้ท ำไมคล้ำยๆกัน นำยอภิสิทธิ์ บอกว่ำ เป็นเรื่องเหลือเชื่อเวลำผ่ำนไปเกือบ 50 ปี 

กำรเมืองและประชำธิปไตยย้อนกลับเทียบเคียงตุลำ 16 และตุลำ 19 ได้ เหลือเชื่อได้ รธน.ก้ำวหน้ำที่สุดในโลก
ในปี 40 กลับสู่วงจรรัฐประหำรอีกรอบ พอได้ รธน.ปี 60 พยำยำมเอำ รธน.ปี 21 เป็นต้นแบบ ซึ่งถอยไปเกือบ 40 ปี 
วันนี้ รธน.แบบปี 21 กลับถอยไปสู่ตุลำ 16 และตุลำ 19 ในยุคนั้นยังมีวิกฤติเศรษฐกิจด้วย นำยอภิสิทธิ์ บอกว่ำ ไม่ได้
มองแค่ผลกระทบเศรษฐกิจจำกโควิด อยำกให้คิดกันให้หนักจำกสภำพปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ เป็นสัญญำณอันตรำยมำก
ที่สุด เพรำะช่วงปี 58 และปี 60 เศรษฐกิจยังเติบโตเป็นบวก แต่คนจนเพ่ิมขึ้น สะท้อนช่องว่ำงตรงนี้มันอันตรำย คน
มองเห็นในเชิงโครงสร้ำงมำกขึ้น แรงต่อต้ำนที่เกิดขึ้นจำกสภำพแบบนี้ เลยท ำให้เกิดกำรต่อต้ำนกลุ่มคนผู้มีอ ำนำจ 

 เกิดกำรมัดรวม “นำยทุน ขุนศึก ศักดินำ” เหมือนปี 16 ปี 19 รัฐบำลควรคลำยสิ่งเหล่ำนี้ออกให้ได้ ก่อน
กลำยเป็นกำรต่อต้ำน ในที่สุดคนถูกผลักให้แบ่งขั้วแรงขึ้น ขณะนี้ทั้ง 2 ฝ่ำยชี้หน้ำฝ่ำยหนึ่งเอำประชำธิปไตย ไม่เอำ
สถำบัน อีกฝ่ำยถูกชี้หน้ำว่ำเอำสถำบัน ไม่เอำประชำธิปไตย ทั้งสองฝ่ำยเวลำพูดต่ำงก็ต้องกำรทั้งประชำธิปไตยและ
สถำบัน ซึ่งเชื่อว่ำเป็นควำมต้องกำรของคนเกือบทั้งประเทศ จังหวะนี้เป็นโอกำสปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้ำง
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ประเทศ นำยอภิสิทธิ์ บอกว่ำต้องปรับ หำกไม่ท ำจะมีปัญหำมำกขึ้นเรื่อยๆ ผ่ำนมำ 6 ปี ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม ผม
วิพำกษ์มำตลอดยำกที่จะเห็นกำรปฏิรูป เพรำะไม่เคยเห็นวิสัยทัศน์ต้องกำรปฏิรูปเปลี่ยนทิศทำงหรือปรับโครงสร้ำงไป
ทิศทำงไหน อย่ำงไร ถ้ำมีกรอบวิสัยทัศน์อยู่ก็เป็นลักษณะอนุรักษนิยมสูงมำก ค้ำนกับควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง 
ควำมรู้สึกของคนรุ่นใหม่ กำรปฏิรูปของผู้มี อ ำนำจกับกำรปฏิรูป กำรปรับโครงสร้ำงของคนที่เห็นว่ำต้องท ำ เข้ำใจคนละ
เรื่องเลย ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนให้เห็นกำรปฏิรูปในทิศทำงเดียวกัน เวทีรูปแบบนี้มีน้อยมำก สภำฯก็ควรท ำหน้ำที่นี้ ที่
ยำกพอถึงเดือน พ.ย.63 ร่ำงแก้ไข รธน.ของประชำชนจะเข้ำสู่สภำฯ ตอนนี้จับสัญญำณได้ว่ำสนับสนุนเฉพำะร่ำงรัฐบำล
หรือร่ำงที่มีแนวทำงเดียวกับรัฐบำล  

ประเทศก ำลังเดินสู่ทำงตัน นำยอภิสิทธิ์ บอกว่ำ ไม่มีทำงตัน แต่พร้อมหรือยังที่จะสร้ำงพ้ืนที่ให้คนพูดด้วยเหตุ
ด้วยผล ฝ่ำยผู้มีอ ำนำจต้องเอ้ือมมือเข้ำไปมำกหน่อย แสดงให้เห็นควำมเข้ำอกเข้ำใจที่มำของข้อเรียกร้อง ฝ่ำยที่
เคลื่อนไหวอยู่ต้องเรียนรู้กำรกระท ำหลำยอย่ำง พอสังคมจ ำนวนมำกยอมรับไม่ได้ ท ำให้เกิดปฏิกิริยำต่ำงๆตำมมำ 
หำกปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ ย่อมสมหวังเฉพำะคนอยำกแตกหักเท่ำนั้น ฝ่ำยหนึ่งต้องกำรล้มล้ำงเปลี่ยนทุกอย่ำง อีกฝ่ำย
หนึ่งต้องกำรก ำจัดคนอีกข้ำงหนึ่งออกไป ไม่เป็นผลดีส ำหรับคนส่วนใหญ่ของประเทศ กลำยเป็นทุกอย่ำงเดินไปตำมที่คน
ต้องกำรแตกหัก ข้อย้ ำอีกครั้งว่ำกำรแตกหักทำงควำมคิดเกิดปะทะกันอย่ำงชัดเจนในเกือบทุกเรื่ อง ประเทศออกได้ 3 
ทำง เอำกันจนแตกหัก แก้เปลำะนั้นเปลำะนี้ ประคับประคองกันไป ท ำให้ประเทศไม่สำมำรถขับเคลื่อนได้เต็มที่ หำทำง
ออกโดยหำพ้ืนที่พูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยเหตุและผล. 

ทีมการเมือง 
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19 ต.ค. 2563 05:04 น. 

ชอบของแพง 
 
 

เหลืออีก 7 วัน ประธำน กกต.จะประกำศจัดกำรเลือกตั้งอบจ. 76 จังหวัดอย่ำงเป็นทำงกำรหลังจำกชักตะพำน
แหงนเถ่อมำ 6 ปีเต็ม วันจันทร์หน้ำ (26 ตุลำคม) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. จะได้ฤกษ์ประกำศกำร
เลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันในวันอำทิตย์ท่ี 20 ธันวำคม 

ก ำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งนำยก อบจ. ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกำยน คำดว่ำจะใช้งบ
จัดเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นลอตแรก 3,200 ล้ำนบำท โดยประมำณ “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำประเด็นส ำคัญคือ เมื่อ 
กกต.ประกำศวันเลือกตั้ง อบจ.อย่ำงเป็นทำงกำร จะส่งผลให้นำยก อบจ.รุ่นรำกงอก ต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ทันที!! เท่ำกับ
เหลืออีกเพียง 7 วัน นำยกอบจ.ทุกคนจะต้องพ้นต ำแหน่งตำมกติกำ ใครที่รู้ตัวว่ำนั่งทับขี้ไว้? ต้องรีบช ำระสะสำงล้ำงเช็ด
ไม่ให้ทิ้งร่องรอย หรือหลักฐำนกำรทุจริตให้เสร็จภำยใน 7 วัน!! เพรำะผู้บริหำรท้องถิ่นหำกผูกขำดอ ำนำจยำวนำน 
ปัญหำทุจริตกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เอ้ือประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งกินตำมน ้ำและกินทวนน ้ำ ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ก็งอก
เพ่ิมข้ึนๆๆตำมจ ำนวนปี โดยเฉพำะช่วง 5 ปี ยุครัฐบำล คสช.มีกำรทุ่มงบอัดฉีดโครงกำรพิเศษ โครงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โครงกำรแจกฟรีออกมำมำกมำย กลำยเป็นช่องทำงให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่นกันสะบึมส์!!  “แม่ลูก
จันทร์” 

 สรุปอีกครั้งว่ำเหลือเวลำอีก 7 วันเท่ำนั้นให้ อบจ. ชุดเดิมเร่งส ำรวจตัวเองให้เคลียร์ ถ้ำเคลียร์ไม่เรียบร้อย 
เผลอทิ้งใบเสร็จเรี่ยรำดไว้ มีสิทธิ์โดน ป.ป.ช.เช็กบิลย้อนหลังอ่วมอรไท ล่ำสุด ป.ป.ช. มีมติเช็กบิลนำยก อบจ.จังหวัด
ล ำพูน โครงกำรจัดซื้อชุดของใช้ประจ ำวัน 27,700 ชุดแจกผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด 27,700 คน ชุดของใช้แจกฟรี
ป้องกันโควิดหนึ่งชุด ประกอบด้วย เจลล้ำงมือ สบู่ ยำสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู จำนและถ้วยพลำสติก ฯลฯ อบจ.ล ำพูน 
อนุมัติจัดซื้อรำคำชุดละ 590 บำท  แต่จำกกำรตรวจสอบรำคำท้องตลำด พบว่ำต้นทุนเฉลี่ยชุดละ 315 บำท ถูกกว่ำ
รำคำที่จัดซื้อเกือบเท่ำตัว!! “แม่ลูกจันทร์” ย ้ำว่ำยังมีคดีส่อทุจริต อบจ.อีกหลำยจังหวัดที่ ป.ป.ช.ก ำลังตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เช่น โครงกำรจัดซื้อถุงยังชีพแจกประชำชนแพงเว่อร์เกินควร โครงกำรจัดซื้อเครื่องพ่นละอองป้องกันโควิด
แบบสะพำยหลัง อบจ.หลำยจังหวัดจัดซื้อกันเครื่องละ 70,000 บำทถึงเครื่องละ 80,000 บำท 
แต่รำคำขำยออนไลน์เครื่องละแปดพันบำทเท่ำนั้นเอง โอ้แม่เจ้ำ...ซื้อแพงกว่ำรำคำตลำด 10 เท่ำตัว!! 
เตรียมโดน ป.ป.ช.เช็กบิลย้อนหลังด้วยนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1955589 
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ฟันธง “สุรพล” ฟ้องเอาผิด 7 กกต.ได้หรือไม่ ชี้ทางรอด กุญแจ อยู่ที่ รธน.ม. 225 
 

 
 

 ชี้ ทำงออกของ 7 กกต. น่ำจะอยู่ที่ รธน.ม.225 "ค ำสั่งกกต.เป็นที่สุด" 
 ระบุ ทำงเดียวที่กกต.จะโดนคดีกรณีนี้คือต้องพบว่ำ กกต.มีกำรทุจริตให้ใบส้มโดยมิชอบเท่ำนั้น 
  ย้อนควำมหลัง 5 อดีตตกกต.ต้องสู้ 3 ศำล ถูกห้องเรียกค่ำเสียหำย 13 ล้ำน ลงท้ำยรอดเพรำะ...? 

ตอนนี้ข่ำวใหญ่ ที่ไม่ว่ำใครก็ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ ก็คือ สถำนกำรณ์กำรเมืองก ำลังร้อนฉ่ำ จำก 
ม็อบนศ.ที่ออกมำชุมนุมดำวกระจำย โดยปฏิเสธไม่ได้ว่ำใช้ ม็อบ  "ฮองกงเป็นโมเดล" เป็นต้นแบบ ที่ไม่มีแกนน ำในที่
ชุมนุม แต่นัดหมำยกันทุกวันโดยผ่ำนทำงโซเชียลฯ  โดยใช้เหตุผล "ไม่พอใจที่รัฐมีกำรสลำยกำรชุมนุม" ที่แยกปทุมวัน 
เมื่อศุกร์ที่ 16 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ จนมีกำรลุกลำมไปในหลำยจังหวัด มีกำรนัดหมำยท ำกิจกรรมเพ่ือกดดันให้นำยกฯลำออก 
และเร่งแก้รธน. และอีกข้อเรียกร้องอีกข้อ ที่ล่อแหลมยิ่งนั่นคือ ปฏิรูปสถำบัน  

มำถึงวันนี้ (19ต.ค.) อุณหภูมิทำงกำรเมืองเพ่ิมควำมร้อนแรงขึ้นเป็นล ำดับ จนสังคมไทยต้องจับตำมองด้วยใจ
ระทึก ยิ่งเมื่อวำนที่ผ่ำนมำ (18ต.ค.) ม็อบเยำวชน-นร.-นศ. นัดชุมนุมสำมำรถยึด อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถำนที่อ่ืน
ทั่วกทม.และหลำยแห่งในประเทศ ด้วยกำรนัดหมำยกันในโซเชียลฯ ไร้แกนน ำ โดยใช้ "ฮ่องกงโมเดล"เป็นแบบ   ก็ยิ่ง
น่ำสนใจ ว่ำ สุดท้ำยแล้วสถำนกำรณ์นี้จะจบลงเช่นใด เกมนี้ก็ว่ำกันไป แต่จะอย่ำงไรเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจำกโค
วิด-19 ที่ก ำลังระบำดไปทั่วโลก ก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนจำกกำรชุมนุมของม็อบอย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยง  

ส ำหรับวันนี้ ทีมข่ำวไทยรัฐออนไลน์ ขอน ำมำดูเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับม็อบ เพ่ือเป็นกำรคลำยเครียดกับบ้ำง  ทั้งนี้คง
ยังจ ำกันได้ ย้อนกลับไปเมื่อ 29 ก.ย.2563 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จู่ๆ ก็มี "งำนเข้ำ” เมื่อนำยสุรพล เกียรติ
ไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงภำยหลังศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง มีค ำพิพำกษำ ยก
ค ำร้อง กรณี กกต.ให้ใบส้ม เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ชั่วครำว 1 ปี ตั้งแต่ 23 เม.ย.2562 หลัง กกต. กล่ำวหำ ปม
ใส่ซองท ำบุญให้กับพระสงฆ์ 2,000 บำท โดยศำลเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวเป็นค่ำเทียนสะเดำะเครำะห์ รวมทั้ง วันที่ไปท ำบุญ
นั้น นำยสุรพล ไม่ได้พูดหำเสียง เพียงแต่ทักทำย ปชช.เท่ำนั้น ไม่ได้ฝำกเนื้อฝำกตัวกับชำวบ้ำน จึงไม่เพียงพอรับฟังได้ว่ำ 
เป็นกำรบริจำคเงินให้กับวัดเพื่อเป็นกำรจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง 

งำนนี้ ท ำเอำคอกำรเมือง ที่ติดตำมข่ำวชิ้นนี้ ถึงกับ “ซู้ดปำก” ทันที เพรำะมีค ำถำมขึ้นมำ คำใจ ว่ำ ตกลงงำน
นี้ใครผิด เพรำะ กกต.ได้สั่งให้มีกำรเลือกตั้งซ่อมใหม่ จนได้ น.ส.ศรีนวล บุญลือ มำเป็น ส.ส.นำนแล้ว เมื่อค ำตัดสินเพ่ิง
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ออกมำ ก็ท ำเอำ กกต.เกิดอำกำร "กระอักกระอ่วน" ไม่น้อย เหตุไม่รู้ว่ำ เรื่องจะจบลงอย่ำงไร เพรำะจะสั่งคืนต ำแหน่ง 
ส.ส.ให้ นำยสุรพล เพ่ือเป็นกำรเยียวยำ หรือ หำกจะฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยกับ กกต. ก็ไม่รู้จะท ำได้หรือไม่ 

ทีมข่ำวไทยรัฐออนไลน์ มีโอกำสไปสัมภำษณ์ อดีต กกต.ผู้มีประสบกำรณ์สูง ทั้งยังเคยผ่ำนงำนกำรท ำหน้ำที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมำแล้วอย่ำงโชกโชน ทั้งเคยตกที่นั่งเดียวกันมำก่อน มำไขทุกค ำถำม สุดท้ำย  "ใครผิด-ใคร
ถูก" ผู้ชนะคดีจะได้รับเยียวยำ หรือไม่-ฟ้องกลับได้หรือเปล่ำ ขณะ 7 กกต.จะมีชะตำกรรมเป็นเช่นไรต่อจำกนี้ไป ลองไป
ดูผลลัพธ์ที่คำดกำรณ์ ว่ำอำจจะเกิดขึ้นจำกนี้ดูกัน  
ชี้ชัด ทางรอด 7 กกต. กุญแจ อยู่ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 225  

นำงสดศรี สัตยธรรม อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้สัมภำษณ์กับทีมข่ำวไทยรัฐ กรณี ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง 
ตัดสินคดี กกต.ให้ "ใบส้ม" นำยสุรพล อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 พรรคเพ่ือไทย กรณีเงินใส่ซอง 2 พันบำท ไม่มีควำมผิด 
ว่ำ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 225 ของรัฐธรรมนูญ ปี  60 เขียนไว้ ในวรรคท้ำย บอกว่ำ กรณี  กกต.ให้  "ใบ
ส้ม" หรือ "ใบเหลือง" ก็ดี ก่อนประกำศผลเลือกตั้ง ให้ถือ "ค ำสั่งกกต.เป็นที่สุด" ก็หมำยควำมว่ำ ถึงแม้ภำยหลัง ศำลจะ
บอกเขำ (สุรพล) ไม่ผิดก็ตำม แต่กำรที่ กกต.มีควำมเห็นไปแล้วว่ำ "เขำผิด" เมื่อเข้ำกรณีนี้ เป็นรธน.มำตรำ 225 วรรค
ท้ำย เมื่อ กกต.มีค ำสั่งว่ำ "ผิด มันก็จบแล้วที่ กกต." หำกจะไปด ำเนินกำรฟ้องร้องอะไรได้ ก็เฉพำะที่มีหลักฐำนว่ำ "กกต.
มีกำรทุจริต ให้ "ใบส้ม" โดยมิชอบ" เท่ำนั้น 
ย้อนความหลัง 5 อดีต กกต.สู้ 3 ศาล ถูกฟ้อง 13 ล้านบาท  

นำงสดศรี ยกตัวอย่ำง เรื่องนี้สมัยที่ ตนเองยังเป็น กกต. ก็เคยโดนคดีลักษณะเดียวกันมำแล้ว แล้วเรื่องยำวไป
ถึงท่ีตนเองพ้นวำระไปแล้วด้วยซ้ ำไป โดนทั้ง 5 กกต. คือ มีอดีต ส.ส.พรรคใหญ่พรรคหนึ่ง ก่อนที่ประกำศผลกำรเลือกตั้ง 
เรำก็เห็นว่ำ มีกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง ก็ให้ใบแดงเลย เขำก็ไม่พอใจ เขำก็ยื่นฟ้อง กกต.ทั้ง 5 คน เพรำะให้ใบแดงเป็นเอก
ฉันท์ ฟ้องว่ำ กกต.มีค ำสั่งโดยไม่ชอบ สู้กัน 3 ศำล ศำลยกหมดถึงศำลฎีกำ ต่อมำ เขำต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ใหม่ กกต.ก็ยื่นศำลให้เขำจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งใหม่ เขำก็ไม่ยอม เขำยื่นศำลสู้ บอกเขำไม่ผิด สู้กันถึง
ชั้นศำลฎีกำ ศำลเกิดกลับค ำตัดสินว่ำ ไม่เห็นด้วย กกต.ว่ำเขำไม่ผิด แล้วเขำก็มำฟ้องกลับ กกต. เรียกค่ำเสียหำย 13 
ล้ำนบำท 

"ดิฉันจ ำได้ดี เสร็จแล้วเรำ กกต.ทั้ง 5 คน ก็สู้คดีว่ำ ในกำรกระท ำของ กกต.หำกกระท ำโดยชอบแล้ว คือ ให้
ใบเหลือง-ใบแดงไปแล้ว ก่อนประกำศผลเลือกตั้ง ว่ำ เขำผิดหรือไม่ผิด ศำลก็ไม่สำมำรถที่จะท ำอะไรได้ เขำเรียก
ค่ำเสียหำย 13 ล้ำน ศำลก็ยกฟ้องบอกว่ำ ค ำสั่ง กกต.ถึงท่ีสุดแล้ว" นำงสดศรี กล่ำว 
 
"ดาบสองคม" สาเหตุ ท าไม รธน.ปี 60 ถึงลดอ านาจ กกต.ลง ไม่มีใบแดง?  

ทั้งนี้ มันก็เป็นกำรให้อ ำนำจ กกต.อำจจะมำกเกินไป แต่เขำก็มองในแง่ที่ว่ำ หำกไม่ให้อ ำนำจ กกต.เลย กกต.ก็
จะท ำงำนไม่ได้ คือ ก่อนไปถึงศำลก็ต้องใช้เวลำ บำงคนพ้นวำระเป็น ส.ส.ไปแล้ว เพิ่งมำประกำศว่ำ เขำผิดหรือไม่ผิด คือ 
กกต.จะไม่มีเครื่องมือในกำรท ำงำนเลย เขำก็เห็นว่ำ ไม่ถูกต้อง ในรธน.ปี 60 ยังอุตส่ำห์ลดอ ำนำจ กกต.ลงไปอีก คือให้ 
"ใบแดง" ก่อนประกำศผลไม่ได้ ให้ได้แต่ "ใบส้ม" 
เห็นควร แก้ รธน.ปมอ านาจ กกต.ตามที่นักการเมือง ออกมาจุดพลุ หรือไม่? 
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"ควำมเห็นของอำจำรย์เห็นว่ำ ควรแก้ รธน.แก้เป็นว่ำ ขึ้นศำลให้หมดเลย แก้เป็นว่ำถึงจะได้ "ใบส้ม" ก็ยังไม่ยุติ 
คือ เอำมำตรำ 225 วรรคท้ำยออกไป ที่ว่ำ "ค ำสั่งของ กกต.เป็นที่สุด" ต้องเอำออกไป แล้วเขียนเพ่ิมว่ำ "หลังจำกนั้น
ก่อนครบ 1 ปี กกต.ต้องส่งเรื่องไปให้ศำลวินิจฉัย ค ำสั่งของศำลถือเป็นที่สุด"  
เสนอแนะ ควรแก้ให้อ านาจการให้ "ใบเหลือง-ใบส้ม" ของกกต.เป็นหน้าที่ของศาล 

อดีต กกต.กล่ำวว่ำ ควำมจริงเขำก็ไม่ค่อยเชื่อในดุลพินิจ กกต.อยู่แล้ว ถ้ำวัดกับศำลเขำจะเชื่อถือศำลมำกกว่ำ 
แต่ก็ต้องมีระยะเวลำศำลต้องสั่งโดยเร็ว เหมือนกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หำกขำดคุณสมบัติ ศำลต้องสั่งใน 
7 วันเลย ก่อนที่จะประกำศว่ำ เขำมีสิทธิ์ลงสมัครหรือไม่ ถ้ำสั่งไม่ทันก็ให้ถือว่ำ สำมำรถสมัครได้ 
หนุน ให้แก้รธน.ในส่วนกกต. จะได้เอาเผือกร้อนออกจากมือ 

"ถึงตอนนี้เอง ก็ต้องยอมรับว่ำ ที่ผ่ำนมำ บทบำทของ กกต.ชุดปัจจุบันเอง ท ำให้คนเขำ เสื่อมศรัทธำ ลงเยอะ
มำก ถ้ำสำมำรถแก้ได้ ก็ควรแก้ไขซะ หมำยถึงเอำบทบัญญัติให้ศำลหมดทุกอย่ำง ก็ท ำไปซะ กกต.เอง ก็คงไม่ อยำก
รับผิดชอบกำรเล่นคดี กลับไป กลับมำ 2-3 ศำล มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องท ำให้ กกต.สบำยใจอะไร" นำงสดศรี กล่ำว... 

งำนนี้ อดีต กกต. ที่เคย "อำบน้ ำร้อนมำก่อน" เผยควำมจริง ไว้เพ่ือเป็น "อุทำหรณ์" ให้ 7 กกต.รุ่นน้อง ได้เอำ
ประสบกำรณ์อันโชกโชนของตัวเอง ไปปรับใช้ ในกำรท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้ประเทศและพ่ีน้อง
ประชำชนคนไทย ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ผู้มีอ ำนำจ  
 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1947459 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1947459


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 

 

 

จันทร์ที่ 19 ตุลำคม 2563 เวลำ 07.00 น. 

ความขัดแย้งฉุดชาติใหจ้มปลัก 
ฝ่ายม็อบและฝ่ายรัฐล้วนมีส่วนร่วมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบ้านเมืองเราให้ยิ่งบอบช้ า โดยฝ่ายม็อบใช้การมีแกนน า
ที่ไม่ชัดเจน ไม่มีแผนควบคุมดูแลมวลชน เสี่ยงต่อการจะมีมือที่สามสวมรอยสร้างสถานการณ์ ส่วนข้อเรียกร้องใน
เรื่องทางการเมืองก็ไม่ชัดเจน และข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันถือว่าสุดโต่งมาก  
 

 
 

หนักหนำสำหัสขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งนับวันส่อบำนปลำย ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรชุมนุมที่น ำโดย “คณะรำษฎร 2563” 
ในกำรออกมำต่อสู้ทำงกำรเมืองขับไล่รัฐบำลของ“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหม  พร้อมผลักดันข้อเรียกร้องต่ำงๆ ทั้งให้ยุบสภำ หยุดคุกคำมประชำชน เร่งยกร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
และให้มีกำรมีปฏิรูปสถำบัน 

ขณะที่ฝ่ำยรัฐบำลพยำยำมหำทำงต่ำงๆ เพ่ือแก้เกม เร่งคลี่คลำยสถำนกำรณ์ดังกล่ำว แต่ดูเหมือนยิ่งแก้ ยิ่งยุ่ง 
เพรำะผู้ชุมนุมสำมำรถใช้กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงๆในโลกออนไลน์ที่ผู้คนยุคนี้เข้ำถึงได้ง่ำย ขณะเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคน
วัยเรียน วัยท ำงำน ประชำชนทั่วไปที่ไม่แสดงตัวชัดเจนก่อนเข้ำสู่พ้ืนที่ชุมนุม และมีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรชุมนุม
หลำกหลำย ทั้งใช้วิธีแฟลชม็อบ กำรกระจำยจุดชุมนุม และมำใช้กำรปักหลักค้ำงคืนในวันชุมนุมใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.
ที่ผ่ำนมำ   

ด้วยควำมอ่อนล้ำของมวลชนในคืนวันนั้น จึงท ำให้เจ้ำหน้ำที่ตัดสินใจเข้ำควบคุมตัวแกนน ำม็อบ ซึ่งนั่น
กลำยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำม็อบ แถมเกิดยุทธกำร“ผึ้งแตกรัง” เพ่ิมควำมฮึกเหิม เห็นได้จำกกำรที่นำยกรัฐมนตรีใช้อ ำนำจ
ตำมพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ออกประกำศ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มี
ควำมร้ำยแรงในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  แต่ผู้ชุมนุมระดมพลยึดพ้ืนที่แยกรำชประสงค์ได้ส ำเร็จ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่ำน
มำ  และใช้วิธีมีแกนน ำไม่ชัดเจน ให้มวลชนยึดหลักกำร “ทุกคนคือแกนน ำ” และไม่ปักหลักค้ำงคืน พร้อมออกประกำศ
หลอกตำเจ้ำหน้ำที่  

ภำระหนักจึงตกอยู่ที่ฝ่ำยรัฐต้องเร่งหำทำงเข้ำจัดกำร มิฉะนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯคงเป็นกระบองป๋องแป๋ง ซึ่งนี่คง
เป็นประเด็นหลักที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเลือกใช้ยุทธวิธีหวงัปิดเกมม็อบ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่ำนมำ ด้วยกำรใช้รถฉีดน้ ำ
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แรงดันสูงเคลื่อนตัวพร้อมก ำลังต ำรวจที่ใช้โล่ตั้งแถวบีบกระชับพื้นท่ีชุมนุม และในที่สุดก็เกิดกำรปะทะกันระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่รัฐกับมวลชน แต่หำใช่จะท ำให้ม็อบฝ่อลง เพรำะม็อบได้แนวร่วมเพ่ิมข้ึน จำกคนที่ไม่เห็นด้วยกับกำรใช้ควำม
รุนแรง ขณะที่ทีมงำนแกนน ำม็อบยังประกำศนัดชุมนุมต่อไป ในภำพรวมถือว่ำสถำนกำรณ์เพ่ิมระดับควำมตึงเครียดขึ้น
เรื่่อยๆ  

ฝ่ำยม็อบและฝ่ำยรัฐล้วนมีส่วนร่วมส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อบ้ำนเมืองเรำให้ยิ่งบอบช้ ำ โดยฝ่ำยม็อบใช้กำรมีแกน
น ำที่ไม่ชัดเจน ไม่มีแผนควบคุมดูแลมวลชน เสี่ยงต่อกำรจะมีมือที่สำมสวมรอยสร้ำงสถำนกำรณ์ ส่วนข้อเรียกร้องใน
เรื่องทำงกำรเมืองก็ไม่ชัดเจน และข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถำบันถือว่ำสุดโต่งมำก 

ด้ำนฝ่ำยรัฐ แม้ใช้วิธีจัดกำรม็อบตำมขั้นตอนปฏิบัติของกฎหมำย แต่ไม่ได้ผล กำรชุมนุมยังเกิดในพ้ืนที่ ส ำคัญๆ 
กระทบภำพรวมเศรษฐกิจและภำพลักษณ์ไทยในสำยตำต่ำงชำติ ขณะเดียวกัน กำรชุมนุมยิ่งทอดเวลำนำน ยิ่งบั่นทอน
เสถียรภำพรัฐบำล จำกนี้ต้องติดตำมกันว่ำ “บิ๊กตู”่ และทุกหน่วยภำครัฐที่เกี่ยวข้องจะหำทำงถอนฟืนออกจำกกองไฟ
พร้อมเยียวยำควำมรู้สึกของประชำชนอย่ำงไร ตอนนี้หมดเวลำที่ประเทศเรำกลับมำวนจมในหล่มควำมขัดแย้งยืดเยื้อ 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/801597 
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วันท่ี 19 ตุลำคม 2563 - 08:18 น. 

หากไม่เข้าใจทุกข์ หรือปัญหา ก็ไม่อาจค้นหา “ทางออก” ได้ 
 

 
 
จังหวะก้าวของ นำยชวน หลีกภัย ในความพยายามที่จะใช้เวทีของรัฐสภาเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตของประเทศ
ในขณะนี้ประสบกับค าถามเก่าอันวนเวียนเหมือนกับอยู่ในเขาวงกต ช้าหรือเปล่า ทันกับความร้อนของสถานการณ์
หรือเปล่า 

ปัญหำนี้ท ำให้ต้องย้อนกลับไปทบทวนท่ำทีของที่ประชุมรัฐสภำเมื่อตอนค่ ำของวันที่ 24 กันยำยนอีกค ำรบ หนึ่ง
ว่ำเป็นท่ำทีท่ีเหมำะสมและสอดรับกับสภำพควำมเป็นจริงของสถำนกำรณ์หรือไม่ ค ำถำมท่ีสมำชิกแห่งรัฐสภำจ ำเป็นต้อง
ตอบก็คือ ปัจจัยอะไรที่ ผลักรุนให้เกิดกำรยื่นญัตติร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ำจะมำ จำกพรรคร่วมรัฐบำล ไม่ว่ำ
จะมำจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน  

เกิดจำกควำมส ำนึกตระหนักในควำมจ ำเป็นอันรีบด่วน หรือเกิดจำกปรำกฏกำรณ์ของ”เยำวชนปลดแอก”อัน
ส ำแดงออกในเดือน กรกฎำคมและขยำยวงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น นั่นแหละจะเป็นค ำตอบว่ำท่ำทีของพรรคพลังประชำรัฐ
ประสำนเข้ำกับ 250 ส.ว.เป็นท่ำทีอะไรในทำงกำรเมือง ยิ่งเมื่อน ำเอำกำรชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่หลำยจุดในกทม.
หำกแต่หลำยจังหวัดในขอบเขตทั่วประเทศมำพิจำรณำตรวจสอบกับจังหวะ แต่ละจังหวะในทำงกำรเมือง ยิ่งท ำให้เห็นว่ำ
กำรตัดสินใจในแต่ละจังหวะก้ำวก ำลังจะสร้ำงและกลำยเป็นปัญหำใหม่แทนที่จะยุติปัญหำลงได้  

เมื่อผ่ำนสถำนกำรณ์สลำยกำรชุมนุมอันมำพร้อมกับประกำศ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินร้ำยแรงนับแต่วันที่ 15 ตุลำคม
และยกระดับไปสู่กำรฉีดน้ ำผสมสำรเคมีเข้ำใส่ในวันที่ 16 ตุลำคม แทนที่ปฏิบัติกำรสำดน้ ำผสมสำรเคมีจะยุติปัญหำ ยุติ
กำรเคลื่อนไหว ตรงกันข้ำม กลับเหมือนกับสำดน้ ำมันเข้ำใส่กองเพลิงก่อให้เกิดกำรประท้วงตำมมำอย่ำงรุนแรง 
กว้ำงขวำงและลึกซึ้ง 

ปมอยู่ตรงที่เป้ำหมำยคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค ำถำมก็คือ ไม่ว่ำกำรเคลื่อนไหวของรัฐสภำ ไม่ว่ำกำร
เคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบำลเป้ำหมำยอยู่ที่อะไร แม้เป้ำหมำยคือกำรคลี่คลำยและหำทำงออกให้กับปัญหำอันกลำย 
เป็นวิกฤตในทำงกำรเมืองอยู่ขณะนี้ แต่ค ำถำมก็คือวิกฤตหรือตัวของปัญหำอยู่ตรงไหน  มีควำมจ ำเป็นต้องใช้หลักแห่ง
อริยสัจในกำรค้นหำตัวทุกข์ หำกไม่เข้ำใจว่ำอะไรคือปัญหำ อะไรคือตัวทุกข์ก็จะวนเวียนอยู่ในเขำวงกตมิอำจหำทำงออก
ที่ถูกต้องได้อย่ำงเป็นจริง นี่ย่อมเป็นค าถามถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2402102 
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