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ข่าวประจ าวันที่ 20 ตลุาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว สนง.กกต. เลขท่ี ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 48/2563 การประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
8 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต.ประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ผู้สมัครสมาชิกและนายก อบจ. 
9 

2 มติชนออนไลน์ กกต. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบจ. ลุยเปดิรับสมัคร ต้น พ.ย. นดัชี้แจง 
แนวทางการจัดพรุ่งนี ้

10 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ จี้ กกต.ด าเนินคดีอาญา “ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่ 11 
2 MGR ออนไลน์ “สนธิญา” จี้ กกต.ฟันอาญา “ธนาธร-กก.บห.” ปมยุบพรรค เชื่อพลิก

สถานการณ์การเมือง 
12 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ หวด 'กกต.' เร่งคดีอาญา 'ธนาธร-ปิยบุตร' หลังยุบพรรค อนค. 8 เดือน 
ไม่คืบหน้า! 

13 

4 มติชนออนไลน์ สนธิญา จี ้กกต. เอาผิด ธนาธร-กก.บห. ปมยุบอนาคตใหม ่ 14 
5 สยามรัฐออนไลน์ “สุรพล” ขู ่กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ จ่อยื่นศาลเรียกร้องค่าเสียหาย 

ทางแพ่ง 
15 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุรพล"จี ้กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชยีงใหม่ 16 
7 แนวหน้าออนไลน์ ‘สุรพล’ตามทวงตื๊อ ‘กกต.’รีบคืนสิทธิ ‘ส.ส.เชียงใหม่’ขู่อืดฟ้อง

คดีอาญา 
17 

8 มติชนออนไลน์ “สุรพล” ตื้อ กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ ขู่หากยังเพิกเฉยเจอด าเนินคดี 18 
9 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ สุรพล จี้ กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชยีงใหม่ 19 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 INN ออนไลน์ นายกฯ ถก ครม.จับตาเปิดสภาสมัยวิสามัญแก้ม็อบ 20 
11 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'บิ๊กป้อม'ไม่รู้เปิดสภาฯวิสามัญแล้วจะท าให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ ก็แล้วแต่

รัฐสภา 
21 

12 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’พลิ้วไม่รู้! เปิดสภาถก ช่วยสถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น 22 
13 INN ออนไลน์ “จุรินทร์” หนนุเปิดวสิามัญตั้ง กมธ. รว่มหาทางออก ปท. 23 
14 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ เสนอตั้งคณะท างานรบัฟังม็อบ เชื่อนายกฯ ใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เท่าที่จ าเป็น 
24 

15 แนวหน้าออนไลน์ ครม.ถกขอเห็นชอบ เปิดสภาถกผ่าทางตัน สนองข้อเรียกร้องการเมือง 26 
16 มติชนออนไลน์ ‘อนุชา’ คาดใช้สภาหารือ 3 วันสะเด็ดน้ า วอนเข้าใจ บังคับให้เห็น

ตรงกันหมดเป็นไปไม่ได้ 
28 

17 INN ออนไลน์ “อนุชา” เชื่อสภาเป็นทางออกหลังเปิดวิสามัญ 30 
18 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน! ครม.เคาะขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค. 31 
19 สยามรัฐออนไลน์ กมธ.ศึกษาแก้ รธน. ถอยไม่ขยายเวลา จ่อส่ง ปธ.สภาบรรจวุาระประชุม 32 
20 แนวหน้าออนไลน์ ไปต่อไม่ไหว!‘กมธ.ยืดแก้รธน.’ลม้ขยายเวลา คาดส่ง‘ปธ.สภาฯ’สปัดาห์หน้า 34 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กมธ.ศึกษา 6 ญัตติแก้ รธน. กลบัล าไม่ขยายเวลาถก จ่อชง ปธ.สภา 36 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ค าถาม แหลมคม ต่อ 3 พรรค ร่วม‘รัฐบาล’ เบื้องหน้า วิกฤต 38 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ก้าวที่พลาดของ 'ประยุทธ์' 40 
3 สยามรัฐออนไลน์ วัดใจยามวิกฤติ ! 41 
4 MGR ออนไลน์ “ประยุทธ์” ผ่อนแรง เปิดสภา-เร่งแก้ รธน.วินวิน!! 43 
5 คมชัดลึกออนไลน์ จับตา ปชป.-ภท. จะ"เท" พปชร.เอาตัวรอด 45 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แก้ 'วิกฤติชาติ' ต้องถอยคนละก้าว 47 
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วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง   
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปดิการประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
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วันที่ 20 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  
“การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด และ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
บรรยายพิเศษ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น 
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วันที่  20 ตุลาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นางสาวพัชรินทร์  รัตนวิภา ผู้อ านวยการ 
ส านักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวอาภรณ์ ศุภเดโชชัย รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติ  
ในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี โดยมี นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้ อ านวยการ 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมเป็นเกียรต ิ

ในงานวนัคล้ายวันกอ่ตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ป ี
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ข่าวอ้างอิง 
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19 ต.ค. 2563 13:30 น. 

กกต.ประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกและ
นายก อบจ. 
    

 
 
กกต.ประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกและนายก อบจ. เตรียมพร้อม
รับสมัครเดือนหน้า 

วันนี้ (19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ 
โดยมีนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ร่วมประชุม ซึ่งมีตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส านักงานศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสรรพากร 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบังคับคดี กองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช. ส านักงาน กพ. ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงาน ป.ป.ช.,  ป.ป.ท., ปปง. ป.ป.ส. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

ในการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงมติ ครม.ที่ให้มีการเลือกตั้ง และมติ กกต.ที่เห็นชอบในหลักการตามร่างแผน
จัดการการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ที่จะมีการออกประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ รับสมัครในวันที่ 
2-4 พฤศจิกายน และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ าถึงการสนับสนุนข้อมูลในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000106417 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000106417
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วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 - 16:45 น. 

กกต. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบจ. ลุยเปิดรับสมัคร ต้น พ.ย. นัดชี้แจงแนวทางการจัดพรุ่งนี้ 
 

 
 
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกและนายกฯ อบจ.ฯถกร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเปิดรับ
สมัครเดือนพ.ย. ด้านกกต.นัดถกชี้แจงแนวทางจัดเลือกตั้งปลัดอบจ.-ผอ.กต.จว.ทั่วประเทศ พรุ่งนี้ 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ โดยมีนายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการกกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม อาทิ ส านักงานศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสรรพากร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบังคับคดี กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร สตช. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
(ตม.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ให้จัดการเลือกตั้ง และมติกกต.ที่เห็นชอบหลักการตาม
ร่างแผนจัดการการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่จะประกาศให้รับสมัครวันที่ 2-4 
พฤศจิกายน และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยเน้นย้ าถึงการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 

อย่างไรก็ตาม วันที่ 20 ตุลาคม เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. จะเป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้
ที่เก่ียวข้อง ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2403075 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2403075
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
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19 ตุลาคม 2563 2:21 pm 

จี้ กกต.ด าเนินคดีอาญา “ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่ 
 

 
 

ส านักงานกกต. 19 ต.ค.-“สนธิญา” เร่งกกต.ด าเนินคดีอาญา “ธนาธร-กก.บห.” อดีตพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลสั่ง
ยุบพรรค 8 เดือนคดีไม่คืบ เชื่อช่วยพลิกสถานการณ์การเมืองดีขึ้น 

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุ ติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือต่อกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือทวงถามความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญากับ 15 
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค จากกรณีการกู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยเห็นว่าขณะนี้ผ่านมาเกือบ 8 เดือนแล้ว ยังไม่พบว่ากกต.สั่งด าเนินคดีอาญากับกรรมการบริหารพรรคท่ีกระท า
ความผิดมาตรา 66 และ 72 ของพระราชบัญญัตจิประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง มีโทษตามมาตรา 
124 และ 125 ก าหนดว่าหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค ต้องรับผิดทางอาญามีโทษจ าคุก 1-3 ปี จึงต้องการมา
ทวงถามว่าการด าเนินการเรื่องดังกล่าวไปถึงไหนแล้ว แม้ก าหมายจะไม่ได้ก าหนดระยะเวลาว่ากกต.จะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จเมื่อใด แต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค ย่อมมีผลผูกพันให้ทุกองค์กรต้องปฎิบัติ ถ้ากกต.ไม่ด าเนินการ
จะเข้าข่ายละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ 

เมื่อถามว่ากกต.อาจะเห็นว่าศาลมีค าสั่งยุบพรรคไปแล้ว จึงต้องการเอาผิดเรื่องอ่ืน นายสนธิญา กล่าวว่าเมื่อยุบ
พรรค การกระท าหลายอย่างของพรรคเข้าข่ายกรท าผิดอาญา เพราะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ต้องเซ็นต์หนังสือ
รับรองผู้สมัคร จึงเข้าข่ายยื่นเอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว กรณีนี้ กกต.ไม่จ าเป็นต้องหา
พยานหลักฐานเพ่ิมอีก เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยชัดเจนแล้ว ซึ่งกกต.สามารถฟ้องตรงต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เลย ไม่เข้าใจว่าท าไมยังล่าช้า คิดว่าถ้ากกต.สั่งด าเนินคดีอาจจ ะท าให้
สถานการณ์ทางการเมืองพลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งได้.-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-565327 

 

https://tna.mcot.net/politics-565327
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19 ต.ค. 2563 14:32    

 “สนธิญา” จี้ กกต.ฟันอาญา “ธนาธร-กก.บห.” ปมยุบพรรค เชื่อพลิกสถานการณ์การเมือง 
 

 
 
สมาชิก พปชร.ดอดยื่นหนังสือ กกต.เร่งด าเนินคดีอาญา “ธนาธร- กก.บห.” ปมยุบพรรค หลัง 8 เดือนไม่คืบ เชื่อ
ช่วยพลิกสถานการณ์การเมืองให้ดีขึ้น 

วันนี้ (19 ต.ค.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.ทวงถาม
ความคบืหน้าการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ 15 คน หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเมื่อวันที่ 21 ก.พ.สั่งยุบพรรคจากกรณีการกู้ยืมเงิน โดยเห็นว่าขณะนี้
ผ่านมาเกือบ 8 เดือนแล้วยังไม่พบว่า กกต.สั่งด าเนินคดีอาญาหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคท่ีกระท าความผิด
มาตรา 66 และ 72 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซึ่งมีโทษตามมาตรา 124 และมาตรา 125 จ าคุก 1-3 ปี จึงต้องมาทวง
ถามว่าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวไปถึงไหนแล้ว แม้กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดระยะเวลาว่า กกต.จะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จเมื่อใด แต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค ย่อมมีผลผูกพันให้ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ถ้า กกต.ไม่ด าเนินการก็จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

เมื่อถามว่า กกต.อาจจะเห็นว่าศาลมีค าสั่งยุบพรรคไปแล้วก็อยากเอาผิดในเรื่องอ่ืน นายสนธิญากล่ าวว่า เมื่อมี
การยุบพรรค การกระท าหลายอย่างของพรรคเข้าข่ายผิดอาญาเพราะเป็นการท าช่วงเลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้งหัวหน้า
พรรคต้องเซ็นหนังสือรับรองผู้สมัครที่น ามายื่นสมัคร ก็เข้าข่ายเป็นการยื่นเอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเหล่านี้
เกิดข้ึนแล้ว กรณีนี้ กกต.ไม่จ าเป็นต้องหาพยานหลักฐานใดๆ เพ่ิมอีก เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยจึงชัดเจนอยู่แล้ว 
โดย กกต.สามารถฟ้องตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เลย จึงไม่เข้าใจว่าท าไมยังช้า คิด
ว่าถ้า กกต.มีการสั่งด าเนินคดีก็อาจจะท าสถานการณ์ทางการเมืองพลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000106454 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000106454
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19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:11 น.    

หวด 'กกต.' เร่งคดีอาญา 'ธนาธร-ปิยบุตร' หลังยุบพรรค อนค. 8 เดือนไม่คืบหน้า! 
   

 
 

19 ต.ค.63 - นายสนธิญา สวัสดี  อดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ กกต. 
เพ่ือทวงถามความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญากับ 15 กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบ
พรรค จากกรณีการกู้ยืมเงิน เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563  โดยเห็นว่าขณะนี้ผ่านมาเกือบ 8 เดือนแล้ว  ยังไม่พบว่า กกต.สั่ง
ด าเนินคดีอาญากับกรรมการบริหารพรรคที่กระท าความผิดมาตรา 66  และ  72 ของ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง  มีโทษตามมาตรา 124 และ 125  ก าหนดว่าหัวหน้าพรรค  กรรมการบริหาร
พรรค  ต้องรับผิดทางอาญามีโทษจ าคุก 1-3 ปี  จึงต้องการมาทวงถามว่าการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวไปถึงไหนแล้ว 
แม้กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดระยะเวลาว่า กกต.จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด แต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบ
พรรค ย่อมมีผลผูกพันให้ทุกองค์กรต้องปฎิบัติ   ถ้า กกต.ไม่ด าเนินการก็จะเข้าข่ายละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ 

เมื่อถามว่า  กกต.อาจจะเห็นว่าศาลมีค าสั่งยุบพรรคไปแล้ว ก็อยากเอาผิดในเรื่องอ่ืน นายสนธิญา กล่าวว่าเมื่อมี
การยุบพรรค การกระท าหลายอย่างอของพรรคเข้าจ่ายกระผิดอาญา เพราะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ต้องเซ็น ต์
หนังสือรับรองผู้สมัคร  ก็เข้าข่ายเป็นการยื่นเอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว  กรณีนี้ กกต.ไม่
จ าเป็นต้องหาพยานหลักฐานใดๆ เพ่ิมอีก เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยจึงชัดเจนอยู่แล้ว   ซึ่ง กกต.สามารถฟ้อง
ตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เลย ก็ไม่เข้าใจว่าท าไมยังช้า   คิดว่าถ้า กกต.มีการสั่ง
ด าเนินคดีก็อาจจะท าสถานการณ์ทางการเมืองพลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81114 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/81114
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วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 - 15:19 น. 

สนธิญา จี้ กกต. เอาผิด ธนาธร-กก.บห. ปมยุบอนาคตใหม่ 
 

 
 
สนธิญา จี้ กกต. เอาผิด ธนาธร-กก.บห. ปมยุบอนาคตใหม่ เชื่อหากด าเนินคดีอาญาช่วยการเมืองดีขึ้น 

“สนธิญา” ทวงถามกกต. เร่งเอาผิด “ธนาธร- กก.บห.” ปมยุบพรรคอนาคตใหม่ หลัง 8 เดือนไร้ความคืบหน้า 
เชื่อ หากสั่งด าเนินคดีอาญาช่วยพลิกสถานกาณ์การเมืองให้ดีขึ้นได้ 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี   อดีต
ผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมายื่นหนังสือต่อ กกต. เพ่ือทวงถามความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญากับ 15 
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค จากกรณีการกู้ยืมเงิน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563  โดยเห็นว่าขณะนี้ผ่านมาเกือบ 8 เดือนแล้ว  ยังไม่พบว่า กกต.สั่งด าเนินคดีอาญากับกรรมการบริหารพรรคที่
กระท าความผิดมาตรา 66  และ  72 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง  มีโทษตามมาตรา 124 และ 125  ก าหนดว่าหัวหน้า
พรรค  กรรมการบริหารพรรค  ต้องรับผิดทางอาญามีโทษจ าคุก 1-3 ปี  จึงต้องการมาทวงถามว่าการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวไปถึงไหนแล้ว แม้กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดระยะเวลาว่า กกต.จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด แต่การที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรค ย่อมมีผลผูกพันให้ทุกองค์กรต้องปฎิบัติ   ถ้า กกต.ไม่ด าเนินการก็จะเข้าข่ายละเว้นการ
ปฎิบัติหน้าที่ 

เมื่อถามว่า  กกต.อาจะเห็นว่าศาลมีค าสั่งยุบพรรคไปแล้ว ก็อยากเอาผิดในเรื่องอ่ืน นายสนธิญา กล่าวว่า เมื่อมี
การยุบพรรค การกระท าหลายอย่างของพรรคเข้าข่ายกระผิดอาญา เพราะในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ต้องเซ็นต์
หนังสือรับรองผู้สมัคร  ก็เข้าข่ายเป็นการยื่นเอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว  กรณีนี้ กกต.ไม่
จ าเป็นต้องหาพยานหลักฐานใดๆ เพ่ิมอีก เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยจึงชัดเจนอยู่แล้ว   ซึ่ง กกต.สามารถฟ้อง
ตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เลย ก็ไม่เข้าใจว่าท าไมยังช้า คิดว่าถ้า กกต.มีการสั่ง
ด าเนินคดีก็อาจจะท าสถานการณ์ทางการเมืองพลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2402876 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2402876
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84.jpg
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20 ตุลาคม 2563 11:53  

“สุรพล” ขู ่กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ จ่อยื่นศาลเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่รัฐสภา นายสุรพล เกียรติไชยกร อดีตผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงว่า ขอทวง
ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้รีบคืนสิทธิส.ส.ให้ตน หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยก
ค าร้องกรณีกกต.ตัดสิทธิการด ารงต าแหน่งส.ส. เพราะใส่ซองถวายปัจจัยท าบุญพระสงฆ์ 2,000 บาท ขณะนี้ล่วงเลย
เวลามานนานแล้ว แต่กกต.ยังเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจากกกต. และขอ
ประณามกกต.ที่ไร้ความรับผิดชอบ ขอตั้งข้อสังเกตคดีนี้ว่า ส านวนคดีนี้ถูกส่งให้กกต.วันที่ 23 เม.ย.2562 เรื่องของตน
เข้าสู่วาระการประชุมกกต.เวลา 16.00 น. จากนั้นเวลา 16.40 น. กกต.ลงมติตัดสิทธิตน โดยฟังความจากเจ้าหน้าที่
กกต.เชียงใหม่ฝ่ายเดียว  

ส่วนที่กกต.ระบุว่า ค าวินิจฉัยกกต.ถือเป็นที่สุดตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ ตั้งนั้น ค าว่าถึงที่สุดคือ ต้อง
เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม สุจริต แต่การพิจารณาคดีของตนไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงไม่มีความเที่ยงธรรม ดังนั้นถือว่า 
คดียังไม่ถึงที่สุด หากกกต.ยังเพิกเฉยไม่คืนสิทธิส.ส.ให้ตน จะไปยื่นต่อศาลเพ่ือด าเนินคดีอาญาและเรียกร้องค่าเสียหาย
ทางแพ่งต่อไป 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190989 

  

https://siamrath.co.th/n/190989
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201020/1b4f683770ff83961bf76d2f7909496ca3251e286ace1b729f865646732e1bf2.jpg?itok=3pf3L_Wy
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อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 12.04 น.                 

"สุรพล"จี้ กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ 
  "สุรพล"จี้ "กกต."คืนสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ ระบุหากเพิกเฉยจ่อย่ืนศาลร้อง "คดีอาญา – คดีแพ่ง"เรียกค่าเสียหาย  
 

 
  

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่รัฐสภา นายสุรพล เกียรติไชยกร อดีตผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงว่า ตนขอ
ทวงความรับผิดชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้รีบคืนสิทธิส.ส.ให้ตน หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
ยกค าร้องกรณี กกต.ตัดสิทธิการด ารงต าแหน่ง ส.ส.เพราะใส่ซองถวายปัจจัยท าบุญพระสงฆ์ 2,000 บาท ขณะนี้ล่วงเลย
เวลามานนานแล้ว แต่ กกต.ยังเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจาก กกต.และขอ
ประณาม กกต.ที่ไร้ความรับผิดชอบ ขอตั้งข้อสังเกตคดีนี้ว่า ส านวนคดีนี้ถูกส่งให้กกต.วันที่ 23 เม.ย.2562 เรื่องของตน
เข้าสู่วาระการประชุม กกต.เวลา 16.00 น.จากนั้นเวลา 16.40 น.กกต.ลงมติตัดสิทธิตน โดยฟังความจากเจ้าหน้าที่ 
กกต.เชียงใหม่ฝ่ายเดียว 

 ส่วนที่ กกต.ระบุว่า ค าวินิจฉัย กกต.ถือเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 225 นั้น ซึ่งค าว่าถึงที่สุดคือต้อง
เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม สุจริต แต่การพิจารณาคดีของตนไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงไม่มีความเที่ยงธรรม ดังนั้นถือว่า 
คดียังไม่ถึงที่สุด หาก กกต.ยังเพิกเฉยไม่คืนสิทธิ ส.ส.ให้ตน จะไปยื่นต่อศาลเพื่อด าเนินคดีอาญาและเรียกร้องค่าเสียหาย
ทางแพ่งต่อไป. 
 
  อ้างอิง  https://www.dailynews.co.th/politics/802123 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/802123
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วันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 12.25 น. 

‘สุรพล’ตามทวงตื๊อ ‘กกต.’รีบคืนสิทธิ ‘ส.ส.เชียงใหม่’ขู่อืดฟ้องคดีอาญา 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลง
ว่า ขอทวงความรับผิดชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้รีบคืนสิทธิส.ส.ให้ตน หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้งยกค าร้องกรณีกกต.ตัดสิทธิการด ารงต าแหน่งส.ส. เพราะใส่ซองถวายปัจจัยท าบุญพระสงฆ์ 2,000 บาท ขณะนี้
ล่วงเลยเวลามานนานแล้ว แต่กกต.ยังเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจากกกต. และ
ขอประณาม กกต.ที่ไร้ความรับผิดชอบ ขอตั้งข้อสังเกตคดีนี้ว่า ส านวนคดีนี้ถูกส่งให้กกต.วันที่ 23 เม.ย.2562 เรื่องของ
ตนเข้าสู่วาระการประชุมกกต.เวลา 16.00 น.  จากนั้นเวลา 16.40น.กกต.ลงมติตัดสิทธิตน โดยฟังความจากเจ้าหน้าที่
กกต.เชียงใหม่ฝ่ายเดียว ส่วนที่กกต.ระบุว่า ค าวินิจฉัยกกต.ถือเป็นที่สุดตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ 

“ค าว่าถึงที่สุดคือ ต้องเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม สุจริต แต่การพิจารณาคดีของผมไม่เป็นไปตามระเบียบ จึง
ไม่มีความเที่ยงธรรม ดังนั้นถือว่า คดียังไม่ถึงที่สุด หากกกต.ยังเพิกเฉยไม่คืนสิทธิส.ส.ให้ผมจะไปยื่นต่อศาลเพ่ือด าเนิน
คดีอาญาและเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งต่อไป” นายสุรพล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/526270 

  

https://www.naewna.com/politic/526270
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วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 - 12:51 น.  

“สุรพล” ตื้อ กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ ขู่หากยังเพิกเฉยเจอด าเนินคดี 
 

 
 

 
“สุรพล” ตื้อ กกต.คืนสิทธิส.ส.เชียงใหม่ ขู่หากยังเพิกเฉยเจอด าเนินคดีแน่ 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.เวลา 10.30 น.ที่รัฐสภา นายสุรพล เกียรติไชยกร อดีตผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย 
แถลงว่า ขอทวงความรับผิดชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้รีบคืนสิทธิส.ส.ให้ตน หลังจากท่ีศาลฎีกาแผนก
คดีเลือกตั้งยกค าร้องกรณีกกต.ตัดสิทธิการด ารงต าแหน่งส.ส. เพราะใส่ซองถวายปัจจัยท าบุญพระสงฆ์ 2,000 บาท 
ขณะนี้ล่วงเลยเวลามานานแล้ว แต่กกต.ยังเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจากกกต. 
และขอประณามกกต.ที่ไร้ความรับผิดชอบ ขอตั้งข้อสังเกตคดีนี้ว่า ส านวนคดีนี้ถูกส่งให้กกต.วันที่ 23 เม.ย.2562 เรื่อง
ของตนเข้าสู่วาระการประชุมกกต.เวลา 16.00 น. จากนั้นเวลา 16.40 น.กกต.ลงมติตัดสิทธิตน โดยฟังความจาก
เจ้าหน้าที่กกต.เชียงใหม่ฝ่ายเดียว ส่วนที่กกต.ระบุว่า ค าวินิจฉัยกกต.ถือเป็นที่สุดตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญ ค าว่า
ถึงที่สุดคือ ต้องเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม สุจริต แต่การพิจารณาคดีของตนไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงไม่มีความเที่ยง
ธรรม 

“ดังนั้นถือว่า คดียังไม่ถึงที่สุด หากกกต.ยังเพิกเฉยไม่คืนสิทธิส.ส.ให้ ผมจะไปยื่นต่อศาลเพ่ือด าเนินคดีอาญา
และเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งต่อไป” นายสุรพล กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2404242 
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20 ตุลาคม 2563 1:11 pm 

สุรพล จี้ กกต.คืนสิทธิ ส.ส.เชียงใหม่ 
รัฐสภา 20 ต.ค. -สุรพล จี้ กกต.คืนสิทธิส.ส.เชียงใหม่ ขู่หากไม่คืนสิทธิจะยื่นฟ้องคดีอาญา และเรียกร้องค่าเสียหาย
ทางแพ่ง 

 

 
 

นายสุรพล เกียรติไชยกร อดีตผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย แถลงว่า ขอทวงความรับผิ ดชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้รีบคืนสิทธิส.ส.ให้ตน หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกค าร้องกรณีกกต.ตัด
สิทธิการด ารงต าแหน่ง ส.ส. เพราะใส่ซองถวายปัจจัยท าบุญพระสงฆ์ 2,000 บาท ขณะนี้ล่วงเลยเวลามานนานแล้ว แต่
กกต.ยังเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจาก กกต. และขอประณามกกต.ที่ไร้ความ
รับผิดชอบ ขอตั้งข้อสังเกตคดีนี้ว่า ส านวนคดีนี้ถูกส่งให้กกต.วันที่ 23 เม.ย.2562 เรื่องของตนเข้าสู่วาระการประชุม 
กกต.เวลา 16.00 น. จากนั้นเวลา 16.40 น.กกต.ลงมติตัดสิทธิตน โดยฟังความจากเจ้าหน้าที่กกต.เชียงใหม่ฝ่ายเดียว 

ส่วนที่กกต.ระบุว่า ค าวินิจฉัยกกต.ถือเป็นที่สุดตามมาตรา 225 พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ค าว่าถึง
ที่สุดคือ ต้องเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม สุจริต แต่การพิจารณาคดีของตนไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงไม่มีความเท่ียงธรรม 
ดังนั้นถือว่า คดียังไม่ถึงที่สุด หาก กกต.ยังเพิกเฉยไม่คืนสิทธิส.ส.ให้ตน จะไปยื่นต่อศาลเพ่ือด าเนินคดีอาญาและ
เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งต่อไป.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-565964 
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20 ตุลาคม 2020 - 09:19 

นายกฯ ถก ครม.จับตาเปิดสภาสมัยวิสามัญแก้ม็อบ 
นายกรัฐมนตรี เตรียมประชุม ครม. จับตาเห็นชอบเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกปัญหาการชุมนุม 
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือน้ าท่วม 
 

 
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธ านการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนที่
เกี่ยวข้องทยอยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ
ผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสีสันแห่งสายน้ า มหกรรมลอยกระทง ปี 2563 
อย่างไรก็ตาม วันนี้ต้องติดตามการประชุม ครม. ที่จะมีการเห็นชอบร่วมกันในประเด็นการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือ
หาทางออกปัญหาการชุมนุม และการเตรียมรับมือกับกลุ่มชุมนุมที่จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตาม 3 ข้อ
เรียกร้อง นอกจากนี้ต้องติดตามถึงมาตราการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ และมาตราการ
เยียวยาหลังน้ าท่วม 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_800470/ 
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20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:34 น.     

'บิ๊กป้อม'ไม่รู้เปิดสภาฯวิสามัญแล้วจะท าให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ ก็แล้วแต่รัฐสภา 
 

 
 

20 ต.ค.63- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเสนอให้เปิดประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือหาทางออกให้กับประเทศจะมีการหาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ ว่า ถามซ้ าก็รู้อยู่
แล้วว่าจะต้องพิจารณา 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะท าให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ รองนายกฯตอบว่า ก็จะไป
รู้ได้อย่างไร 

ถามย้ าว่า จะต้องก าหนดประเด็นที่จะหารือในที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหรือไม่  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
แล้วแต่รัฐสภาจะพูดคุยกัน 

เมื่อถามว่า กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าหากไม่มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพ้ืนที่กทม.ภายใน 
24 ชั่วโมงจะมีบิ๊กเซอร์ไพร์ส รองนายกฯบอกว่า ก็จะไปรู้หรือ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81198 
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วันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.39 น. 

 ‘บิ๊กป้อม’พลิ้วไม่รู้! เปิดสภาถก ชว่ยสถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 07.55 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือหาทางออกให้กับประเทศว่า ในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.) จะมีการพิจารณากันเรื่องนี้ 

เมื่อถามว่า การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะท าให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จะไปรู้
ได้อย่างไร 

เมื่อถามย้ าว่า จะต้องก าหนดประเด็นที่จะหารือในที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
ก็แล้วแต่รัฐสภาจะพูดคุยกัน 

เมื่อถามอีกว่า กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่า หากไม่มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพ้ืนที่กทม.
ภายใน 24 ชั่วโมงจะมีบิ๊กเซอร์ไพร์ส พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็จะไปรู้หรือ 

  

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/526228 
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 20 ตุลาคม 2020 - 09:56 

 “จุรินทร”์ หนุนเปิดวิสามัญตั้ง กมธ. ร่วมหาทางออก ปท. 
"จุรินทร์" หนุนเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ตั้ง กมธ. มีตัวแทนทั้งคนในคนนอก เพื่อหาทางออกประเทศ ย้ าจุดยืน 
ปชป. ร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม 
 

 
 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การประชุม ครม. ในวันนี้คาดว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญ โดยที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 165 เพ่ือรับฟัง
ความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกของประเทศ ซึ่งแนวโน้มน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะนายกรัฐมนตรีก็
เห็นด้วย 

ทั้งนี้ หากมีการเปิดประชุมรัฐสภาได้จริง ก็อยากเห็นข้อสรุปให้มีการคณะท างานหรือกรรมาธิการ โดยมีตัวแทน
ทั้งจากสมาชิกรัฐสภา และคนนอก เพ่ือหารือถึงทางออกของประเทศและการมีตัวแทนจากทุกฝ่ายน่าจะท าให้
คณะท างานชุดที่แต่งตั้งขึ้นเป็นที่ยอมรับ และตามระบอบประชาธิปไตยต้องใช้กลไกของสภา ซึ่งมีตัวแทนของประชาชน
ทั้งประเทศหาทางออกของปัญหา ส่วนกรอบเวลาน่าจะต้องเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด และส่วนตัวเห็นว่าในการเปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ หากน าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหารือด้วยได้ก็ยิ่งดี หรือ หรือให้เป็นวาระแรกในการเปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ 

ส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านและผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฝ่ายความมั่นคงจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งที่
ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายฉบับนี้จะด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ขณะที่จุดยืนของ
พรรคประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิม ทั้งการผลักดันรายได้เกษตรกรและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_800506/ 
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วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 - 10:07 น. 

 ‘จุรินทร’์ เสนอตั้งคณะท างานรับฟังม็อบ เชื่อนายกฯ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่าที่จ าเป็น 
 

 
 

‘จุรินทร์’ เสนอตั้งคณะท างานรับฟังม็อบ ชงเรื่องแก้ รธน. หารือในสภา เชื่อนายกฯ ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่าที่จ าเป็น 
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม. จะมีการหารือถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ โดยพรรค ปชป. มี
ความเห็นให้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญและรัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเสนอขอเปิดด้วยตนเอง รวมทั้งการขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 เพ่ือฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งดูเหมือนจะได้รับ
การขานรับจากทุกฝ่าย ทั้งการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รวมถึงการหารือกันของประธานรัฐสภา วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน เห็นพ้องต้องกันให้เปิดประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญเพื่อหาทางออก 

ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า หากมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญได้จริง อย่างน้อยที่สุดการรับฟังความเห็นของ
สมาชิก เพ่ือหาทางออกประเทศตามมาตรา 165 คงจะได้ถูกด าเนินการ และหากเป็นไปได้อยากเห็นผลข้อสรุปของการ
รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย คงจะมีคณะท างานหรือคณะกรรมาธิการ ที่ประกอบด้วย ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล พรรค
ร่วมฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการให้เป็นเวทีต่อเนื่องในการรับฟังความ
คิดเห็นและแสวงหาทางออกร่วมกัน คิดว่าจะเป็นทางออกของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐสภาควรท าหน้าที่หาทาง
ออกให้กับประเทศ เพราะในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ถ้าเป็นเจ้าภาพจะเป็นที่ยอมรับได้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรอบเวลาที่ชัดเจนควรจะใช้เวลาเท่าไรเพ่ือให้แก้ปัญหาให้ทัน  นายจุรินทร์ กล่าวว่า ต้องเร่ง
ด าเนินการ สิ่งไหนต้องเร็วที่สุด สิ่งไหนต้องปานกลาง หรือสิ่งไหนต้องด าเนินการไปตามขั้นตอน เป็นเรื่องที่คณะท างาน
ชุดดังกล่าวจะเป็นผู้พิจารณาเพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่รวดเร็ว เพราะการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
อยู่แล้วว่า ต้องการการเห็นพ้องในประเด็นท่ีจะน าไปสู่ทางออกของประเทศโดยเร่งด่วน 

เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายค้านเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินก่อน นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าฝ่ายความม่ันคงจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะใช้เท่าที่จ าเป็น และในเงื่อนเวลาที่
จ าเป็น ฝ่ายความมั่นคงจะร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการใช้ดุลยพินิจ โดยนายกรัฐมนตรีปรารภแล้วว่า จะใช้ในช่วงเงื่อนไข
ที่จ าเป็น ฝ่ายความมั่นคงจะประเมินว่าช่วงเวลาที่จ าเป็นจริงๆ และสั้นที่สุดว่าคือเมื่อไร 
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นายจุรินทร์ กล่าวว่า ส าหรับเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องนโยบายประกันรายได้
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ตนมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ หากเป็นไปได้จะน าเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ต้องท าโดยเร็วที่สุด และเป็น
เรื่องแรกในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2403887 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2403887
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วันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 09.15 น. 

ครม.ถกขอเห็นชอบ เปิดสภาถกผ่าทางตัน สนองข้อเรียกร้องการเมือง 
 

 
 

20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ให้สัมภาษณ์กรณีมีการเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ จะมีการหารือในที่ประชุม
ครม.หรือไม่ จากที่ตนเข้าร่วมประชุมกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ที่
ประชุมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มีความคิดเห็นตรงกันสมควรที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะมีการล่ารายชื่อเพ่ือให้เปิดประชุมหรือไม่ แต่ก็มีทางออกอีกครั้งหนึ่ง และให้นายชวนท าหนังสือ
เสนอมายังครม. เพ่ือขอความเห็นชอบ เปิดประชุมวิสมัญ เพ่ืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 165 โดย เมื่อ
วานนี้ นายชวนหลีกภัยได้รีบท าหนังสือ ส่งมายังนายกฯเพ่ือให้ทันในการประชุมครม.วันนี้ 

เมื่อถามว่าในที่ประชุมมีการก าหนดหรือไม่ว่าจะเปิดประชุมกี่วัน  นายอนุชา กล่าวว่า มติที่ประชุมเพียงยื่นมา
แค่ขอเปิดประชุมรัฐสภาเท่านั้น ไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหนเพราะต้องมีขั้นตอน ในการออกพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ ซึ่งยังไม่ทราบข้ันตอนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งครม.จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้เวลากี่วัน 

ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่ารัฐบาลต้องการให้ที่ประชุมรัฐสภาคลื่คลายสถานการณ์ในประเด็นไหนบ้าง นายอนุชา 
กล่าวต่อไปว่า ก็ต้องไปพูดคุยกันเรายังไม่ได้สรุปประเด็น ว่าเปิดประชุมแล้วจะพูดไปไหนบ้างจะคุยประเด็นใดบ้าง แต่
ทุกปัญหาจะน าเข้าสู่ที่ประชุม 

ต่อมาผู้สื่อข่าวถามถึงกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะยังไม่รอการประชุมของรัฐสภา เพราะมีการยื่นเงื่อนไข   ให้ท าตามข้อ
เรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ภายใน 24 ชั่วโมงนี้ นายอนุชา กล่าวว่า เป็นความเห็นที่แตกต่าง  ยืนยันว่าความเห็นที่แตกต่าง 
จะต้องน าไปพิจารณาในสภา เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องอ่ืนๆเป็นเพียงข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ  ตนพูดในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ ในสังคมประชาธิปไตยการเรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าการ
บังคับหรือขู่เข็ญไม่น่าจะใช่เรื่องที่ถูกต้อง และบางเรื่องจุดยืนของแต่ละพรรคมีอยู่แล้ว เช่นต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
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สถาบัน ฉะนั้นจุดยืนแต่ละฝ่ายก็มี จึงอยากฝากถึงผู้ชุมนุมและนักศึกษาว่าสิ่งที่เราพยายามท านั้นท าเพ่ือประเทศชาติ 
ไม่ใช่ทุกความเห็นจะต้องไปในทิศทางเดียวกันคงต้องมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน  

อย่างไรก็ตามทุกคนอยากเห็นว่าเวทีรัฐสภา สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้หรือไม่ในฐานะนักการเมืองเรา
อยากท าตรงนั้นให้เกิดขึ้น ส่วนตัวคิดว่าอาจใช้เวลาพูดคุยในสภาประมาณ 1-3 วัน เชื่อว่าคงจะสะเด็ดน้ าแล้ว ว่าจะไปใน
ทิศทางไหน 

"แม้เวลาแค่ 1-2 ชั่วโมงเราก็เห็นตรงกันว่ามีค่าส าหรับการพูดคุยกันเพ่ือหาทางออกร่วมกัน เราจะมีมติออกมา
ร่วมกัน ซึ่งนักการเมืองทุกคนก็อยากเห็นความสงบสุข"นายอนุชา กล่าว และว่า ส่วนหากการประชุมผ่านไปแล้วแต่ม็อบ
ยังคงอยู่ก็ค่อยว่ากัน หาวิธีที่จะมีบทสรุปร่วมกันอย่างสันติวิธี"นายอนุชา กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/526230 
  

https://www.naewna.com/politic/526230
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วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 - 09:22 น. 

 ‘อนุชา’ คาดใชส้ภาหารือ 3 วันสะเด็ดน้ า วอนเข้าใจ บังคับให้เห็นตรงกันหมดเป็นไปไม่ได้ 
 

 
 
‘อนุชา’ คาดใช้สภาหารือ 3 วันสะเด็ดน้ า วอนเข้าใจ บังคับให้เห็นตรงกันหมดเป็นไปไม่ได้ 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
กรณีมีการเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ จะมีการหารือในที่ประชุม ครม. 
หรือไม่ ว่า จากที่เข้าร่วมประชุมกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน เกือบ 100% 
มีความคิดเห็นตรงกัน เห็นควรที่จะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญฯ เพ่ือพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตอนแรกคิดว่า
จะมีการล่ารายชื่อ เพ่ือให้เปิดประชุมหรือไม่ แต่ก็มีทางออกคือ ให้นายชวนท าหนังสือเสนอมายัง ครม. เพ่ือขอความ
เห็นชอบ เปิดประชุมวิสามัญฯ เพ่ืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 โดยเมื่อวานนี้ นายชวนได้
รีบท าหนังสือ ส่งมายังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทันในการประชุม ครม. วันนี้ 
เมื่อถามว่า ในที่ประชุมได้ก าหนดหรือไม่ว่าจะเปิดประชุมกี่วัน นายอนุชา กล่าวว่า มติที่ประชุมเพียงยื่นมาแค่ขอเปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญฯ เท่านั้น ไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหนเพราะต้องมีขั้นตอน ในการออกพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ ซึ่งยังไม่ทราบข้ันตอนน าขึ้นทูลเกล้าฯ โดยครม.จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้เวลากี่วัน 

เมื่อถามว่า รัฐบาลต้องการให้ที่ประชุมรัฐสภาคลี่คลายสถานการณ์ในประเด็นใดบ้าง นายอนุชา กล่าวว่า ก็
ต้องไปพูดคุยกัน เรายังไม่ได้สรุปประเด็น ว่าเปิดประชุมแล้วจะพูดไปไหนบ้างจะคุยประเด็นใดบ้าง แต่ทุกปัญหาจะ
น าเข้าสู่ที่ประชุม 

เมื่อถามว่า กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะยังไม่รอการประชุมของรัฐสภา เพราะมีการยื่นเงื่อนไขให้ท าตามข้อเรียกร้องทั้ง 
3 ข้อ ภายใน 24 ชั่วโมงนี้ นายอนุชา กล่าวว่า เป็นความเห็นที่แตกต่าง ยืนยันว่าความเห็นที่แตกต่าง จะต้องน าไป
พิจารณาในสภา เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่ องของรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ เป็นเพียงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ พูดในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ ในสังคมประชาธิปไตยการเรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าการบังคับหรือขู่
เข็ญไม่น่าจะใช่เรื่องที่ถูกต้อง และบางเรื่องจุดยืนของแต่ละพรรคมีอยู่แล้ว เช่น ต้องมายุ่งเก่ียวกับเรื่องสถาบัน จุดยืนแต่
ละฝ่ายก็ม ี

จึงอยากฝากถึงผู้ชุมนุมและนักศึกษาว่า สิ่งที่เราพยายามท านั้นท าเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่ทุกความเห็น
จะต้องไปในทิศทางเดียวกัน คงต้องมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน  อย่างไรก็ตาม ทุกคนอยากเห็นว่าเวทีรัฐสภา 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.jpg
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สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้หรือไม่ในฐานะนักการเมืองเราอยากท าตรงนั้นให้เกิดขึ้น ส่วนตัวคิดว่าอาจใช้
เวลาพูดคุยในสภาประมาณ 1-3 วัน ก็คงจะสะเด็ดน้ าแล้ว ว่าจะไปในทิศทางไหน 

นายอนุชา กล่าวว่า แม้เวลาแค่ 1-2 ชั่วโมงเราก็เห็นตรงกันว่ามีค่าส าหรับการพูดคุยกันเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 
เราจะมีมติออกมาร่วมกัน ซึ่งนักการเมืองทุกคนก็อยากเห็นความสงบสุข ส่วนหากการประชุมผ่านไปแล้วแต่ม็อบยังคง
อยู่ก็ค่อยว่ากัน ต้องหาวิธีที่จะมีบทสรุปร่วมกันอย่างสันติวิธี 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2403840 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2403840
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20 ตุลาคม 2020 - 09:25  

“อนุชา” เชื่อสภาเป็นทางออกหลังเปิดวิสามัญ 
"อนุชา" วอนนักศึกษาใช้กระบวนการคิดรับฟังข้อเรียกร้องทุกฝ่าย ไม่ใช่บังคับขู่เข็ญ เชื่อกลไกสภาเป็นทางออก หลังเปิด
วิสามัญ 
 

 
 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เผยภายหลัง
เป็นตัวแทนพรรคการเมืองร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ว่า มี
ความเห็นตรงกันว่าควรมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ตามมาตรา 165 เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึง สมาชิก
วุฒิสภา ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว แต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีการสรุปประเด็น
ว่าจะมีการหารือเรื่องใดบ้าง ยังไม่ได้มีการก าหนดวัน แต่ส่วนตัวมองว่าประมาณ 2-3 วัน ก็จะครบทุกประเด็น ซึ่งในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ อาจจะมีการหาข้อสรุปร่วมกัน 

ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมประกาศให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง นั้น ส่วนตัวมองว่า เป็น
ความเห็น ซึ่งความเห็นที่แตกต่างก็ต้องน ามาพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนข้อเรียกร้องต่างๆ นั้น นายอนุชา ระบุ
ว่า การเรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ เป็นการบังคับขู่เข็ญกัน เพราะบางเรื่องแต่ละพรรคมีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
เช่น พรรคพลังประชารัฐที่มีจุดยืนชัดเจนว่า ต้องไม่ยุ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ไม่แตะต้องหมวด 1 หมวด 2 จึง
ฝากไปยังกลุ่มนักศึกษาโดยเข้าใจว่าสิ่งที่ท าอยู่ท าเพ่ือประเทศชาติแต่จุดยืนและความคิดเห็นต่างก็ยังมีอยู่ การจะท าให้
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันต้องหาทางออกด้วยการพูดคุยกันและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมย้ าว่า 
การเห็นต่างไม่ได้ผิดและอยากให้เชื่อมั่นว่าเวทีสภา จะสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 

ส่วนหากเปิดสมัยประชุมสภาไปแล้วแต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีการเคลื่อนไหวนั้น นายอนุชา ระบุว่า คงต้องมีการ
พูดคุยกันเพราะเมื่อสังคมมีความแตกแยกก็ต้องหาวิธีที่มีข้อสรุปที่ดีโดยสันติวิธี หากมีข้อเรียกร้องและอีกฝ่ายก็มีข้อ
เรียกร้องเช่นกัน ต่างฝ่ายต่างคิดว่ามีสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องรับฟังกัน ถึงจะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตย 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_800493/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_360049 

https://www.innnews.co.th/politics/news_800493/
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_360049
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20 ต.ค. 2563 - 12:44 น.  

ด่วน! ครม.เคาะขอเปดิประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค. หวังช่วยแก้วิกฤตรัฐบาล  
 

 
 

ด่วน! ครม.เคาะขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค. หวังช่วยแก้วิกฤตรัฐบาล โดยให้เลื่อนการ
ประชุมครม.ไปเป็นวันพุธที่ 28 ต.ค. 

วันที่ 20 ต.ค.63 รายงานข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า นายอนุชา นาคาศัย รมต.
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบ
ถึงการไปร่วมประชุมกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ตัวแทนฝ่ ายค้าย ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนจากพรรค
การเมือง เรื่องการพิจารณาสมควรเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา  

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มารายงานครม.ในกรณีที่เห็นชอบให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
แห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน และลดปัญหาข้อขัดแย้ง 

รวมถึงประเด็นที่ครม.ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
โดยขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมร่วมรัฐสภาตามมาตรา 165 ซึ่งครม.ได้หารือก าหนดวัน และมีมติให้
ก าหนดข้อเปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ โดยให้เลื่อนการประชุมครม.ไปเป็นวันพุธที่ 
28 ต.ค. 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5149273 
 
 

 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5149273
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/สภา-2.jpg
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20 ตุลาคม 2563 12:25 น.  

กมธ.ศึกษาแก้ รธน. ถอยไม่ขยายเวลา จ่อส่ง ปธ.สภาบรรจุวาระประชุมสัปดาห์หน้า 
 

 
 

กมธ.ศึกษาแก้รธน. ถอยไม่ขยายเวลา จ่อส่งปธ.สภาบรรจุวาระประชุมสัปดาห์หน้า "ชัยวุฒิ" ยัน สมาชิกรัฐสภา
ยินดีแก้ไขบางประเด็น ขอให้อดทนรอเหตุต้องรอบคอบ 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับก่อนรับหลักการ รัฐสภา แถลงว่า คณะกมธ.ฯ จะพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ ให้เสร็จภายในวันที่ 22 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาตามก าหนดเวลา 30 วัน คาดว่าจะส่งให้สภา
ได้ในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ เพ่ือให้ประธานรัฐสภา บรรจุระเบียบวาระการประชุม และคาดว่าจะพิจารณาได้สัปดาห์หน้า
หรือต้นเดือนพ.ย. ดังนั้น การท างานของคณะกมธ.ฯ จึงเป็นไปตามก าหนด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความเห็นเรื่องการ
ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ความเห็นยังเป็น 2 แนวทาง คือ 1.สามารถท าได้
โดยการตั้งส.ส.ร. และมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ2.ยังท าไม่ได้ เพราะขัดต่อค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในอดีตเมื่อ
ปี 2555 ว่าการจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องท าประชามติก่อนจะมีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงต้องให้
สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจในวันที่พิจารณารับหลักการอีกครั้ง ส่วนญัตติอ่ืนๆกมธ.ได้พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และหาข้อสรุป
เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจต่อไป  

นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส าคัญต้องท าด้วยความรอบคอบ เพราะมีข้อจ ากัดหลาย
เรื่องไม่ใช่ว่าเราอยากจะแก้ได้ทุกเรื่อง นอกจากจะพูดถึงมาตรา 256 ยังมีมาตรา 255 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่า การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจะกระท ามิได้ ซึ่งการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องพิจารณามาตรา 255 ประกอบด้วย เรา
จึงเขียนในญัตติของฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ว่าเราจะไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 แต่ก็มีกระแสของบุคคล
บางกลุ่มท่ีอยากให้แก้ทั้งฉบับ ซึ่งอาจจะขัดกับมาตรา 255 ดังนั้น การด าเนินการต่างๆจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ และ
สามารถท าได้ในทางกฎหมายด้วย 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201020/4bdc4f1ea2202c0a3554385a950c60cf657010f24464e8145bcb3137add6f687.jpg?itok=sKGZiFXo
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เมื่อถามว่า สามารถพิจารณาได้ทันในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะเปิดในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายชัย
วุฒิ กล่าวว่า ตนยังไม่แน่ใจว่าวันไหน แต่ตามปกติก่อนจะนัดประชุมรัฐสภาต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ซึ่ง
หากเป็นช่วงต้นสัปดาห์ตนคิดว่าไม่ทัน แต่อาจจะเป็นปลายสัปดาห์หรือต้นสัปดาห์ถัดไปอาจจะทัน ซึ่งตนคิดว่าการจะรอ
ไปอีกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ ไม่น่าจะท าให้บ้านเมืองเสียหาย เพราะกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาอยู่แล้ว 
ไม่ใช่วันสองวันแล้วจะเสร็จ เพราะเป็นกฎหมายส าคัญของประเทศ จึงอยากให้ประชาชนอดทน และยอมรับ
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการท าประชามติ และใช้กันมาตั้งแต่ปี 2560  
"สมาชิกรัฐสภาทุกคนเห็นพ้องกันว่ารัฐธรรมนูญอาจมีบางประเด็น บางมาตรา ที่ต้องแก้ไข และยินดีที่จะแก้ไข แต่
ประเด็นที่มีความเป็นห่วงตอนนี้ คือเรื่องการตั้งส.ส.ร.เพ่ือยกร่างใหม่ทั้งฉบับท าได้หรือไม่ และขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ นี่
คือเรื่องใหญ่ที่ท าให้ถกเถียงกันนานเป็นพิเศษ"นายชันวุฒิ กล่าว 
 
อ้างอิง : HTTPS://SIAMRATH.CO.TH/N/191000 
  

https://siamrath.co.th/n/191000
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วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.02 น. 

ไปต่อไม่ไหว!‘กมธ.ยืดแก้รธน.’ล้มขยายเวลา คาดส่ง‘ปธ.สภาฯ’สัปดาห์หน้า 
 

 
 
‘กมธ.ยืดแก้รธน.’ ล้มขยายเวลา คาดส่ง ‘ปธ.สภาฯ’ สัปดาห์หน้า ยันสมาชิกยินดีแก้ไขบางประเด็น ขออดทนรอ-
ต้องรอบคอบ 

20 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับก่อนรับหลักการ รัฐสภา แถลงว่า คณะกมธ.ฯ จะพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ ให้เสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาตามก าหนดเวลา 30 วัน คาดว่าจะส่งให้
สภาได้ในวันที่ 26-27 ตุลาคม นี้ เพ่ือให้ประธานรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระการประชุม และคาดว่าจะพิจารณาได้สัปดาห์
หน้า หรือต้นเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นการท างานของคณะกมธ.ฯ จึงเป็นไปตามก าหนด 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความเห็นเรื่องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ ความเห็นยังเป็น 2 แนวทาง คือ 1.สามารถท าได้โดยการตั้งส.ส.ร. และมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ 2.
ยังท าไม่ได้ เพราะขัดต่อค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในอดีตเมื่อปี 2555 ว่าการจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องท า
ประชามติก่อนจะมีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงต้องให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจในวันที่พิจารณารับหลักการอีกครั้ง 
ส่วนญัตติอื่นๆกมธ.ได้พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และหาข้อสรุปเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจต่อไป 

นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส าคัญต้องท าด้วยความรอบคอบ เพราะมีข้อจ ากัดหลาย
เรื่องไม่ใช่ว่าเราอยากจะแก้ได้ทุกเรื่อง นอกจากจะพูดถึงมาตรา 256 ยังมีมาตรา 255 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่า การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจะกระท ามิได้ ซึ่งการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องพิจารณามาตรา 255 ประกอบด้วย เรา
จึงเขียนในญัตติของฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ว่าเราจะไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 แต่ก็มีกระแสของบุคคล
บางกลุ่มท่ีอยากให้แก้ทั้งฉบับ ซึ่งอาจจะขัดกับมาตรา 255 ดังนั้น การด าเนินการต่างๆจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ และ
สามารถท าได้ในทางกฎหมายด้วย 
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เมื่อถามว่า สามารถพิจารณาได้ทันในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะเปิดในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายชัย
วุฒิ กล่าวว่า ตนยังไม่แน่ใจว่าวันไหน แต่ตามปกติก่อนจะนัดประชุมรัฐสภาต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ซึ่ง
หากเป็นช่วงต้นสัปดาห์ตนคิดว่าไม่ทัน  แต่อาจจะเป็นปลายสัปดาห์หรือต้นสัปดาห์ถัดไปอาจจะทัน ซึ่งตนคิดว่าการจะ
รอไปอีกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ ไม่น่าจะท าให้บ้านเมืองเสียหาย เพราะกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาอยู่
แล้ว ไม่ใช่วันสองวันแล้วจะเสร็จ เพราะเป็นกฎหมายส าคัญของประเทศ จึ งอยากให้ประชาชนอดทน และยอมรับ
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการท าประชามติ และใช้กันมาตั้งแต่ปี 2560 

“สมาชิกรัฐสภาทุกคนเห็นพ้องกันว่ารัฐธรรมนูญอาจมีบางประเด็น บางมาตรา ที่ต้องแก้ไข และยินดีที่จะแก้ไข 
แต่ประเด็นท่ีมีความเป็นห่วงตอนนี้ คือเรื่องการตั้ง ส.ส.ร.เพ่ือยกร่างใหม่ทั้งฉบับท าได้หรือไม่ และขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
นี่คือเรื่องใหญ่ที่ท าให้ถกเถียงกันนานเป็นพิเศษ” นายชัยวุฒิ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/526279 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/526279
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20 ตุลาคม 2563  

กมธ.ศึกษา 6 ญัตติแก้ รธน. กลับล าไม่ขยายเวลาถก จ่อชง ปธ.สภาสัปดาห์หน้า 
 

 

 
กมธ.ศึกษาแก้รธน. ไปต่อไม่ไหวไม่ขยายเวลา คาดส่งประธานรัฐสภาได้สัปดาห์หน้า "ชัยวุฒิ" ยัน สมาชิกรัฐสภา
ยินดีแก้ไขบางประเด็น ขอให้อดทนรอเหตุต้องรอบคอบ 
      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ต.ค. ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับก่อนรับหลักการ รัฐสภา แถลงว่า คณะกมธ.ฯ
จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ ให้เสร็จภายในวันที่ 22 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาตามก าหนดเวลา 30 วัน คาด
ว่าจะส่งให้สภาได้ในวันที่ 26 - 27 ต.ค.นี้ เพ่ือให้ประธานรัฐสภา บรรจุระเบียบวาระการประชุม และคาดว่าจะพิจารณา
ได้สัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนพ.ย. ดังนั้น การท างานของคณะกมธ.ฯ จึงเป็นไปตามก าหนด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
ความเห็นเรื่องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ความเห็นยังเป็น 2 แนวทาง คือ 
1.สามารถท าได้โดยการตั้งส.ส.ร. และมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ2.ยังท าไม่ได้ เพราะขัดต่อค าสั่งศาล
รัฐธรรมนูญในอดีตเมื่อปี 2555 ว่าการจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องท าประชามติก่อนจะมีการพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จึงต้องให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจในวันที่พิจารณารับหลักการอีกครั้ง ส่วนญัตติอ่ืนๆกมธ.ได้พิจารณาข้อดี 
ข้อเสีย และหาข้อสรุปเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาตัดสินใจต่อไป 
       นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส าคัญต้องท าด้วยความรอบคอบ เพราะมีข้อจ ากัดหลาย
เรื่องไม่ใช่ว่าเราอยากจะแก้ได้ทุกเรื่อง นอกจากจะพูดถึงมาตรา 256 ยังมีมาตรา 255 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่า การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจะกระท ามิได้ ซึ่งการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องพิจารณามาตรา 255 ประกอบด้วย 
       เราจึงเขียนในญัตติของฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ว่าเราจะไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 แต่ก็มี
กระแสของบุคคลบางกลุ่มที่อยากให้แก้ท้ังฉบับ ซึ่งอาจจะขัดกับมาตรา 255 ดังนั้น การด าเนินการต่างๆจึงต้องพิจารณา
ให้รอบคอบ และสามารถท าได้ในทางกฎหมายด้วย 

เมื่อถามว่า สามารถพิจารณาได้ทันในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะเปิดในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายชัย
วุฒิ กล่าวว่า ตนยังไม่แน่ใจว่าวันไหน แต่ตามปกติก่อนจะนัดประชุมรัฐสภาต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ซึ่ง
หากเป็นช่วงต้นสัปดาห์ตนคิดว่าไม่ทัน แต่อาจจะเป็นปลายสัปดาห์หรือต้นสัปดาห์ถัดไปอาจจะทัน ซึ่งตนคิดว่าการจะรอ
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ไปอีกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ ไม่น่าจะท าให้บ้านเมืองเสียหาย เพราะกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาอยู่แล้ว 
ไม่ใช่วันสองวันแล้วจะเสร็จ เพราะเป็นกฎหมายส าคัญของประเทศ จึงอยากให้ประชาชนอดทน และยอมรับ
กระบวนการตามรั ฐธรรมนูญ ซึ่ ง เป็นรั ฐธรรมนูญที่ ผ่ านการท าประชามติ  และใช้กันมาตั้ งแต่ปี  2560  
        "สมาชิกรัฐสภาทุกคนเห็นพ้องกันว่ารัฐธรรมนูญอาจมีบางประเด็น บางมาตรา ที่ต้องแก้ไข และยินดีที่จะแก้ไข 
แต่ประเด็นที่มีความเป็นห่วงตอนนี้ คือเรื่องการตั้งส.ส.ร.เพ่ือยกร่างใหม่ทั้งฉบับท าได้หรือไม่ และขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
นี่คือเรื่องใหญ่ที่ท าให้ถกเถียงกันนานเป็นพิเศษ" นายชันวุฒิ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903556 
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วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 - 13:00 น. 

รายงาน : ค าถาม แหลมคม ต่อ 3 พรรค ร่วม‘รัฐบาล’ เบื้องหน้า วิกฤต 
 

 
 
สถานการณ์ที่  พล.อ .ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  ประสบในขณะนี้ ใกล้ เคี ยง เป็นอย่ า งยิ่ ง กับสถานการณ์ที่ 
พล.อ.สุจินดา คราประยูร ประสบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 จึงเกิดค าถามตามมามากมาย 

ค าถามหนึ่งพุ่งตรงไปยังพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1 พรรคภูมิใจไทย 1 พรรคประชาธิปัตย์ 
1 พรรคชาติไทยพัฒนา ถามด้วยความห่วงหาอาทรอย่างเป็นพิเศษ เกรงว่าจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับ พรรค
สามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทยที่มีส่วนหนุน  พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็น
นายกรัฐมนตรี กระทั่งเกิดเหตุการณ์อย่างที่เรียกว่า  “พฤษภาทมิฬ” จากนั้น ไม่ว่าพรรคสามัคคีธรรมไม่ว่า
พรรคชาติไทย ไม่ว่าพรรคกิจสังคม ไม่ว่าพรรคประชากรไทย ล้วนถูกเรียกขานว่าเป็น “พรรคมาร” เพราะว่ามีส่วน
ร่วมในการปราบปรามและสังหารประชาชน 

หากน าเอาเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อันทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเป็น
ล าดับในเดือนตุลาคม 2563 มีทั้ง “ความเหมือน” และ “ความต่าง” เหมือนตรงที่มีการต่อต้าน “นายกรัฐมนตรี” ที่มี
ฐานมาจากการรัฐประหารและต้องการสืบทอดอ านาจในทางการเมือง ต่างตรงที่ในปี 2535 เป็นการต่อต้านโดย “พรรค
การเมือง” อาจจุดประกายโดย ร.ต.ฉลาด วรฉัตร แต่ในที่สุด พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง จากพรรคพลังธรรมก็กระโจนเข้า
เป็นผู้น า ต่างตรงที่ในปี 2563 เป็นการต่อต้านโดย “เยาวชน” 

พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย ต่อสู้ใน
กระบวนการทางรัฐสภา ตามเงื่อนไขที่มีอยู่ แต่กองหน้ากลับเป็น เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

เมื่อเริ่มกระบวนการต่อสู้ รัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร ตัดสินใจใช้ก าลังและความรุนแรงเข้าปราบปราม
เพ่ือสลายการชุมนุม 
ตรงนี้อาจต่างจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่บ้าง กระนั้น ข้อเรียกร้อง 1 ของเยาวชนก็คือ “หยุดคุกคาม
ประชาชน” และผล 1 อันตามมาก็คือไม่เคยมีการหยุดยั้งการคุกคามประชาชนในหลากหลายรูปแบบ และลงเอยด้วย
การประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ขั้นร้ายแรง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/p-3-19-1063.jpg
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จากนั้นก็น าไปสู่การสลายการชุมนุมด้วยการจัดหน่วยคอมมานโดปราบจลาจลเดินหน้าเข้าสลายการชุมนุมด้วย
การฉีดน้ าผสมสีและสารเคมีเข้าใส่ และออกหมายจับ “เป้าหมาย” ที่ประเมินว่าเป็น “แกนน า” การเข้าจับกุมทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับถึงขั้นขับรถขวางและบุกเข้าทุบกระจก ดังในกรณีการจับกุม  นายภาณุพงศ์ จาดนอก เป็น
ต้น  
เป็นไปได้ว่าจะยิ่งใช้มาตรการ “รุนแรง” มากขึ้น มากขึ้น ค าถามนี้อาจไม่มีความหมายอะไรเลยต่อ พรรคภูมิใจไทย 
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา เพราะมีความเด่นชัดว่าเห็นด้วยกับมาตรการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เท่ากับเป็นการเลือกข้างอย่างแน่นอน นั่นก็คือ เลือกที่อยู่ฝ่ายเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่นก็คือ เลือกที่จะ
ปฏิเสธบทบาทและความหมายไม่ว่าของ “คณะราษฎร 2563” ไม่ว่าของ “ราษฎร” 
ภายใต้ความเชื่อที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นฝ่ายถูกและจะต้องก าชัย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2402085 
 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2402085
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19 ตุลาคม 2563 

ก้าวที่พลาดของ 'ประยุทธ์' 
 

 

 

จุดเปลี่ยนท าให้ 'กลุ่มราษฎร' เติบโตอย่างรวดเร็ว คือการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง เข้าควบคุมการชุมนุม 
โดยเฉพาะการสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวัน 

การชุมนุมของ “กลุ่มราษฎร” ไม่มีหัวขบวน ไม่ต้องมีแกนน า ชูสโลแกน “ทุกคนคือแกนน า” เพียงแค่โพสต์นัด
หมายสถานที่การชุมนุม “มวลชน” ก็พรึ่บเต็มพ้ืนที่ สร้างแรงกดดันให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ต้องคิดเยอะ-คิดลึก ว่าจะแก้เกมอย่างไร เพราะยากที่ “พล.อ.ประยุทธ์” จะลงจากหลังเสือ
ตามข้อเรียกร้องของ “กลุ่มราษฎร 63” เมื่อไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องแรกได้ ข้อเรียกร้องที่เหลือแทบจะต้อง
ตัดทิ้งไปเลย แน่นอนว่าทุกองคาพยพของอ านาจรัฐ ยังคอยแบ็คอัพให้ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะหาก พล.อ.ประยุทธ์ อยู่
ไม่ได้ อาจจะสะเทือนขุมอ านาจเบื้องหลัง  

จุดเปลี่ยนที่ท าให้ “กลุ่มราษฎร” จุดติดมากยิ่งขึ้น หนีไม่พ้นการบังคับใช้กฏหมายแบบยาแรง ประกาศใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง เข้าควบคุมการชุมนุมในคืนวันที่ 14 ต.ค. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 15 ต.ค. กลับเป็นยาเร่งให้ม็อบโตอย่าง
รวดเร็ว และจุดเปลี่ยนที่ส าคัญมากที่สุดคือปฏิบัติการสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวัน ภาพการใช้ก าลังเข้า
ปราบปรามถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง จนสร้างความโกรธแค้นให้ยิ่งทวีคูณ 

ภาพกลุ่มผู้ชุมนุมที่รวมตัวกันบริเวณ 5 แยกลาดพร้าว วงเวียนใหญ่ แยกอุดมสุข เพ่ิมขึ้นอย่างมาก จนก าลัง
ต ารวจไม่สามารถรับมือได้ มีเพียงทางเดียวคือปล่อยให้การชุมนุมด าเนินต่อไป ชั่วโมงนี้ยากที่ “พล.อ.ประยุทธ์” จะขวาง
ไม่ให้เกิดการชุมนุมขึ้นได้ และยากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะกล้าใช่ก าลังสลายการชุมนุมอีก ยุทธวิธีที่ใช้การไล่จับ “แกนน า” 
ในจุดต่างๆ มาด าเนินคดี จากนี้ไป ต้องวัดใจกันว่า “พล.อ.ประยุทธ์-องคาพยพ” กับ “กลุ่มราษฎร” ใครจะอึด ใครจะ
ทน ได้มากกว่ากัน เพราะการชุมนุมนัดเย็น ค่ ากลับ ยากท่ีจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903324 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903324
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20 ตุลาคม 2563 00:10 น.   

วัดใจยามวิกฤติ ! 

 
 

หลังจากที่ "พรรคฝ่ายค้าน" และ "ฝ่ายรัฐบาล" ใช้ความพยายามและเรียกร้องให้ใช้เวทีนิติบัญญัติเพ่ือหาทาง
ออกให้กับบ้านเมือง ในยามวิกฤติได้ส าเร็จเมื่อ มีท่าที "ขานรับ" จากฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในท่วงท านองสนับสนุน 

"รัฐบาลยืนยันในวันนี้ให้การสนับสนุนการเปิดประชุมสภาวิสามัญ เพ่ือให้มีการพิจารณาร่วมกัน น าข้อเท็จจริง
มาพูดจากัน ดีกว่าให้เป็นเรื่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้เพ่ือลดความขัดแย้งลงไปให้ได้มากที่สุด และยิ่งวันนี้
ปัญหาประเทศไทยมีอยู่หลายประการด้วยกัน รัฐบาลจ าเป็นต้องมีบทบาทน าในเรื่องเหล่านี้ และยินดีที่จะใช้กลไก
รัฐสภา ผมขอยืนยันตรงนี้ โดยวันที่ 20 ต.ค.จะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือเตรียมการให้
พร้อม" 

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุกับสื่อ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.วันเดียวกับท่ี "ชวน หลีกภัย" ประธานรัฐสภา ได้เรียกตัวแทนพรรค
การเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และตัวแทนของคณะรัฐมนตรี เพ่ือหารือถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเป็นการ
เร่งด่วน ที่รัฐสภา ก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่า ประธานรัฐสภาจะท าหนังสือถึง นายกฯเพ่ือขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ 
ให้ทันการประชุมครม.วันนี้ (20ต.ค.63) 

การเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุมในนามกลุ่มราษฎร ตลอดหลายวันที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ 13 
ต.ค. จนน ามาสู่วันที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ากระชับพ้ืนที่ ใช้รถฉีดน้ าแรงดันสูง เข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ แยกปทุมวัน เมื่อ
วันที่ 16ต.ค.ที่ผ่านมา ได้กลายเป็นชนวนที่เร่งให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมท้าทายอ านาจพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มากขึ้นด้วยการนัดรวมตัว
ท ากิจกรรม ในช่วงเย็นของทุกวัน รวมทั้งยังกระจายไปยังต่างจังหวัด ท าให้บรรยากาศการเผชิญหน้าระหว่าง รัฐบาลกับ
ผู้ชุมนุมยิ่งตึงเครียดมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี เมื่อความร้อนแรงทางการเมือง บนถนนก าลังถูกดึงเข้าสู่รัฐสภาในวาระการเปิดประชุมสภา สมัย
วิสามัญ อาจไม่ใช่ความหวังได้ว่านี่คือทางออก ที่แท้จริง เพราะต้องไม่ลืมว่า "ข้อเรียกร้อง" จากผู้ชุมนุมนั้น ใช่ว่า รัฐบาล
ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ ยืนน าหน้าอยู่จะตอบสนอง ให้ได้เช่นกัน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201019/02c9daa2eecde3d96b24ac613bcb7872e3e05cfc47d7130db3c89357b60fe12e.jpg?itok=Ekpaj2rl
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ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก หรือยุบสภาฯ และโดยเฉพาะให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ล้วน
แล้วแต่เป็นเรื่องที่แทบเกิดขึ้นไม่ได้ !! แต่ในขณะที่รัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์ ก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤติใหญ่ เมื่อมีผู้
ชุมนุมผุดขึ้นในหลายจังหวัด แทบทุกภาค ตะโกนขับไล่ให้ลาออก ก็กลับปรากฎว่า ฝ่ายตรงข้าม ทั้งจากพรรคฝ่ายค้าน
และผู้ชุมนุม บางส่วน ยังเลือกไปกดดัน "3พรรคร่วมรัฐบาล"ให้ตัดสินใจ เลิกสนับสนุนรัฐบาล ทันที 
ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งการกดดันซึ่งหน้า ไปจนการจี้ผ่านโลกโซเชียล จน
ท าให้ หัวหน้าพรรค ทั้ง3พรรค ต้องตอบค าถาม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน ซึ่งต่างยึดหลักใหญ่คือการท าประโยชน์เพ่ือชาติ
บ้านเมือง และเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ 

แรงกดดันที่ก าลังเกิดขึ้นกับพล.อ.ประยุทธ์ ทั้งจากการเมืองในและนอกสภาฯ ในห้วงเวลาที่ก าลังรับมือกับ
วิกฤติที่ตะโกนขับไล่อยู่บนถนนนั้นจะว่าไปแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ม็อบเสื้อสีต่างๆล้วนแล้วแต่เคยใช้มาก่อน ในอดีต เพียงแต่
วันนี้สถานการณ์ที่พล.อ.ประยุทธ์ ก าลังแบกรับยังพ่วงด้วยประเด็นที่มีความเปราะบาง และล่อแหลม เมื่อผู้ชุมนุมมี
พฤติกรรมจาบจ้วงสถาบัน ซึ่งจุดนี้นี่เองที่จะกลายเป็น "น้ าผึ้งหยดเดียว" จุดชนวนให้เกิดม็อบชนม็อบได้ในที่สุดหาก
สถานการณ์ยังยืดเยื้อ 

การประกาศท่าทีด้วยความแข็งกร้าวจากพล.อ.ประยุทธ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ชัดถ้อยชัดค าว่า "ผมไม่ลาออก" 
โดยมีรัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลยืนขนาบอยู่ด้านหลัง อาจไม่ใช่เพียงแค่การส่งสัญญาณไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้น 
แต่ยังต้องการส่งสารไปถึง "พรรคร่วมรัฐบาล" ว่า วันนี้นายกฯ ยังไม่ถอดใจและยังไม่ยอมแพ้ หากพรรคร่วมรัฐบาลพรรค
ไหนที่คิดจะฉวยโอกาส "เล่นเกม" โปรดคิดอีกครั้ง ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/190913 
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“ประยุทธ์” ผ่อนแรง เปิดสภา-เร่งแก้ รธน.วินวิน!! 
 

 
 
ในที่สุดก็เป็นไปตามสัญญาณที่ส่งกันมาก่อนหน้านี้ นั่นคือ การเดินเครื่องเพื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัย 

วิสามัญ ซึ่งแม้ว่าผลการประชุมตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ที่มี นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ผลออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้มี
การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับวิกฤตของประเทศในเวลานี้ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเกือบทุกพรรคจะเห็นด้วยกับการเปิดสภาดังกล่าว แต่กลไกส าคัญก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้ยืนยันว่า 
สนับสนุนแนวทางดังกล่าว โดยจะน าเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 20 ตุลาคมนี้ 
โดยขั้นตอนทางการจากนี้ ก็คือ นายชวน หลีกภัย จะท าหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงผลการหารือของพรรคการเมืองที่ประสงค์ให้เปิดสภาสมัยวิสามัญดังกล่าว จากนั้ นก็เป็นขั้นตอนใน
เรื่องของการทูลเกล้าฯ เพ่ือขอเปิดสภาฯ แม้ว่าตามไทม์ไลน์แล้ว ยังเหลือระยะเวลาอีกเพียง 11 วันเท่านั้น ที่จะถึงวัน
เปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2  

ส าหรับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เป็นการใช้รัฐธรรมนูญตาม มาตรา 165 ที่เป็นการอภิปรายโดยไม่มี
การลงมติ ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุน
ให้มีการเปิดสภาดังกล่าว ท าให้หลายคนมองว่าเป็นการลดแรงกดดันจากการชุมนุม โดยใช้กลไกของสภาเป็นเครื่องมือ
ในการหาทางออก ขณะเดียวกัน ยังมีท่าทีที่สอดรับกันจากประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป) 
นายวิรัช รัตนเศรษฐ ที่เปิดเผยจะเร่งรัดให้มีการพิจารณาสรุปของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เร็วขึ้น รวมไปถึงการพิจารณาร่างแก้ไขทั้ง 6 ฉบับ และอาจพ่วงร่างของประชาชนในนามไอลอว์ 
เขา้มาพิจารณาร่วมกันด้วย  
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ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังยืนยันว่า รัฐบาลได้ประนีประนอมอย่างมากมายแล้ว เพียงแต่ขอร้องให้ผู้
ชุมนุมอย่าท าผิดกฎหมาย และท่ีส าคัญ อย่าละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งระบุว่า ยังไม่ได้ประกาศขยายพ้ืนที่
ควบคุมหรือสถานการฉุกเฉินเพิ่มเติม รวมทั้งยังไม่คิดในเรื่องประกาศเคอร์ฟิวแต่อย่างใด 

แน่นอนว่า ในทางการเมืองย่อมมองออกได้ไม่ยากว่าเป็นการ “แก้เกม” เพื่อลดแรงกดดันจากภายนอก ซึ่ง 
“ภายนอก” ที่ว่านั้น ย่อมต้องมี “บางพรรค” นักการเมือง “บางกลุ่ม” ที่ชักใยอยู่ข้างหลังม็อบเด็กๆ พวกนี้ โดย
พวกนี้หวังประโยชน์จากสถานการณ์ความปั่นป่วน บางคนก็ยังฝันไปไกลให้เกิดบานปลายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแบบ “พลิกฟ้า” กันก็มี  

หากพิจารณาจากสถานการณ์แล้ว ที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าฝ่ายรัฐบาล “เกือบพลาดแบบถล าลึก” ไปเหมือนกัน 
จากกรณีสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน เมื่อวันก่อน แม้ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวิต แต่เมื่อภาพ
ออกไปตามสื่อโซเชียลฯ มันก็ย่อมออกมาไม่สวยนัก กลายเป็นเงื่อนไขให้ปลุกระดมมวลชนชั้นดี ทั้งที่จะว่าไปแล้ว
เหตุการณ์ในครั้งนั้น จะเทียบกันไม่ได้กับการสลายชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย สลาย นปช. 
กปปส. รวมทั้งกลุ่ม คปค.ก็ตาม เพราะอย่างมากก็เพียงแค่ใช้การฉีดน้ าผสมสี ที่มีใช้กันตามขั้นตอนสากล แต่เมื่อเคลมว่า
เป็น “ม็อบเยาวชน” เป็นม็อบเด็กๆ ที่มือเปล่า ภาพมันก็ย่อมออกมาเป็นลบวันยังค่ า  

สิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลหันมาเน้นย้ า ก็คือ การด าเนินคดีกับแกนน า และคัดค้านการประกันตัว เพ่ือไม่ให้เดินสาย
ออกมาปลุกระดมขึ้นมาอีก ท าให้เวลานี้แม้ว่าจ านวนมวลชนยังถือว่าหนาตา สามารถระดมกันได้รวดเร็วทางสื่อโซเชียล
ฯ แต่เมื่อนานวันเข้าเมื่อม็อบไร้แกนน าแบบนี้มันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง “ที่เหนือการควบคุม” มันก็ย่อมตกเป็น
ผลลบ กลายเป็นว่าใครที่ก่อความรุนแรง ฝ่ายนั้นจะเสียเปรียบทันที ขาดความชอบธรรมทันที ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือ 
“มือที่สาม” ที่อาจเข้ามาปะปนสร้างสถานการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น  

ดังนั้น เมื่อประเมินสถานการณ์ พิจารณาจากอารมณ์แล้วเหมือนกับว่าเริ่ม “แผ่ว” ลงมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะ
ประเด็นสถาบันฯ ที่เหมือนกับว่าฝ่ายม็อบไม่อาจขยายวงได้มากไปกว่านี้ ท าให้เหลือแค่สองประเด็น คือ “ประยุทธ์
ลาออก” กับแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีไฟเขียวให้เปิดสภาวิสามัญเพื่อหาทางออก มันก็เป็นการลดอารมณ์ ผ่อนเกม  

ขณะเดียวกัน เม่ือส ารวจอาการแล้วจะเห็นว่าพรรคการเมือง “กลัวยุบสภา” ที่สุด แต่ต้องการให้รีบแก้
รัฐธรรมนูญโดยเร็ว แบบนี้มันก็เหมือนกับเปิดช่องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาคุมเกมให้อยู่ในกรอบได้อีก
ครั้ง แต่ก็ถือว่าวินวินทุกฝ่าย !!  
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000106670 
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จับตา ปชป.-ภท. จะ"เท" พปชร.เอาตัวรอด 

 
จับตา ปชป.-ภท. จะ"เท" พปชร.เอาตัวรอด 

ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ ในการประชุมครม.วันนี้ มีคนเสนอให้ นายกฯและครม.ผ่าทางตันด้วย
การเสนอเปิดประชุมเพ่ืออภิปรายโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา165 
 เนื้อหาของมาตรานี้บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธาน
รัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่
อภิปรายมิได้” 
 ความจริงต้นเหตุของปัญหาไม่ได้มาจาก ครม.เพียงฝ่ายเดียวแต่มาจากสภานิติบัญญัติด้วย นับแต่การซื้อเวลา
การแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุม 

ในเบื้องต้นทั้งรัฐบาลและ ส.ว.ต่างประเมินผิดคิดว่าม็อบไม่น่าจะมีการขยายตัว พูดง่ายๆ คือม็อบไม่มีทางจุดติด
ด้วยเงื่อนไขเพียงเท่านี้ แต่การที่รัฐบาลและ ส.ว.พยายามทุกวิถีทางในการซื้อเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปด้วยการ
ตั้ง กมธ.ขึ้นมาศึกษาชุดแล้วชุดเล่า 

นี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ท าให้ความไม่พอใจขยายวงออกไปยิ่งขึ้น ยิ่ง กมธ.ที่ศึกษา 30 วันขอขยายเวลาออกไปอีก 
15 วัน  ยิ่งเป็นการเติมเชื้อฟืนใส่ไฟกว่าเดิมด้วยเหตุนี้การที่รัฐบาลเพิ่งจะมาเสนอให้เปิดสภาเพ่ือหาทางออกตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา165  เห็นว่าไม่น่าจะยุติการชุมนุมลงได้ เนื่องจากฝ่ายค้านทราบดีว่าการใช้สภาไม่สามารถเอาชนะ
รัฐบาลได้ มีทางเดียวคือเล่นเกมนอกสภานั้นคือลงถนน 

ขณะเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลเอง ต่างมองเกมออกว่า การชุมนุมครั้งนี้ไม่ใช่การชุมนุมธรรมดา มีหลายอย่างที่
ไปเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ ฉะนั้นจึงเกิดการชิงการน าทางการเมือง เรียกง่ายๆ คือเอาตัวรอดทางการเมือง 

ก่อนหน้านี้ ช่วงที่มีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็มีพรรคภูมิใจไทย ที่ออกอาการชิงธงน าเรียกคะแนนก่อนเพื่อน 
ตามด้วยพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพลังประชารัฐ พรรคแกนน านั้นไม่ต้องพูดถึง ยังเอ่ือยเฉื่อยอยู่เหมือนเดิม 

ล่าสุดพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศจุดยืนน าไปก่อนทั้งการจงรักภักดีต่อสถาบัน การแก้รัฐธรรมนูญและการ
แก้ปัญหาปากท้องประชาชน ตามด้วยการแถลงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ และพลังประชารัฐก็ยังช้าอีก  
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ประกอบกับมีการเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย แสดงจุดยืนไม่เอาด้วยกับพรรคพลังประชารัฐ 
สถานการณ์เช่นนี้จึงน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่า พรรคไหนจะชิ่งดีดตัวเองออกจากพรรคร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ 

หากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย ถอนตัว หนทางเดียวที่นายกฯจะต้องเลือกคือยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่ แต่กา ร
ชุมนุสมน่าจะไม่ยุติเนื่องจากไม่ยอมรับกติกาเก่า  
ดังนั้นการเมืองในห้วงสัปดาห์นี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง  
  

อ้างอิง : HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/SCOOP/446505 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/446505
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20 ตุลาคม 2563  

แก้ 'วิกฤติชาติ' ต้องถอยคนละก้าว 
 

 

  

การน าปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางความคิดขึ้นสู่โต๊ะเจรจา นับเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายท่ียอมถอย
คนละก้าว ขณะที่พรรคการเมืองร่วมหารือเพื่อเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สอดรับแถลงการณ์คณะราษฎร 63 
สะท้อนถึงการเริ่มต้นแก้ไขวิกฤติชาติอย่างสันติวิธี 

การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 63 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 นับจากวันที่ 14 ต.ค.2563 การชุมนุมยังเป็นใน
ลักษณะดาวกระจาย ไปในหลายพ้ืนที่ ภายใต้ 3 ข้อเรียกร้องเดิม คือ ให ้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ลาออก การเปิดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ผสมโรงกับข้อเรียกร้องจากผู้ชุมนุมให้
ปล่อยตัวแกนน า ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ โดยการชุมนุมท าท่าจะไม่จบลงโดยง่าย เหล่านี้ล้วนสั่นคลอน ซ้ าเติมความ
เชื่อมั่นในการ “เปิดประเทศ” พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤติโควิด-19 จนรัฐบาลต้องเชิญทูต
ประเทศต่างๆ ที่ประจ าอยู่ในไทย มาชี้แจงสถานการณ์ในวันนี้ (20 ต.ค.) 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดวานนี้ (19 ต.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้หารือร่วมกับตัวแทนพรรค
การเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และตัวแทนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนใหญ่ยืนยันว่า ต้องการให้เปิดการ
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพื่อร่วมกัน “ผ่าทางตัน” ต่อสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าว สอดรับกับแถลงการณ์ของ
กลุ่มคณะราษฎร 63 ที่เห็นด้วยกับการเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ  นับเป็น “นิมิตหมาย” ที่ดี สะท้อนถึงการ
เริ่มต้น แก้ไขวิกฤติชาติบ้านเมืองอย่างสันติวิธี 

แตกต่างจากการจะใช้ “ความรุนแรง” ในการสลายการชุมนุม ที่สุดแล้วเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ตราบ
ที่ความขัดแย้งทางความคิดยังคงอยู่ และรอการปะทุ การใช้ความรุนแรงยังอาจสร้างความเสียหายให้กับประเทศ ชนิด
“กู่ไม่กลับ” ทั้งๆที่ทิศทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท าท่าจะตั้งไข่ได้ โดยรัฐได้เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ หรือ 
Special Tourist VISA (STV) เดินทางเข้าไทย แบบจ ากัดจ านวน โดยกลุ่มแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน บินลงที่
สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันนี้ ขณะที่ผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.ย. 2563 อยู่ที่ระดับ 85.2 
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ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนส.ค. 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากปัจจัยบวก
จากอุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า 

เราเห็นว่า การน าปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางความคิด “ขึ้นสู่โต๊ะเจรจา” ถือเป็นทางออกของปัญหาที่ดี
ที่สุดของทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม และรัฐบาล ถือเป็นการ “ยอมถอยคนละก้าว” เพ่ือหาทางออกร่วมกัน ลดดีกรี
ความขัดแย้งที่ไม่มีใครชนะ ประเทศชาติคือผู้พ่ายแพ้ เศรษฐกิจเสียหาย สังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้ง สวนทางกับภาวะ
ที่สังคมไทย ต้องการความสมัครสมานสามัคคี เพ่ือต่อกรกับปัญหานานาประการ จากผลกระทบโควิด การร่วมแรงร่วม
ใจของคนในชาติเพ่ือฝ่าวิกฤติจึงเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึง ขณะที่“ความเห็นต่าง”ถือเป็นเรื่องปกติในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ทว่ากระบวนการที่จะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของไทย มักจะจบไม่สวย วังวนของปัญหาจึ งไม่จบสิ้น 
“บทเรียน”จากการชุมนุมนับครั้งไม่ถ้วนของไทย จึงน่าจะน าไปสู่การ “เรียนรู้” ส าหรับการชุมนุมคราวนี้ก็เช่นกัน ต้อง
ไม่จบด้วยความรุนแรง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903466 
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