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รวมข่าว กกต. 
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          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 21 กันยายน 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 42/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งร่วมกับ
กรมกำรพัฒนำชุมชนลง
นำม MOU ควำมร่วมมือ
พร้อมขับเคลื่อนศูนย์
ส่งเสริมพัฒนำระชำธิปไตย 
มุ่งสร้ำงศูนย์กลำงกำร
พัฒนำประชำธิปไตยที่
ยั่งยืน 

แนวหน้ำออนไลน์ 
 
ส ำนักข่ำวไทย
ออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
INNNews ออนไลน์ 

‘กกต.-พช.’ร่วมมือผลักดันสร้ำงควำมรู้
ระบอบประชำธิปไตยสู่ชำวบ้ำน 
กตต.สร้ำงควำมเข้ำใจระบอบ ปชต.ฯ 
 
กกต.-กรมพัฒนำชุมชนร่วมสร้ำง 
ควำมเข้ำใจ ปชต. 
กกต.MOU กรมพัฒนำชุมนุมส่งเสริม 
ปชต. 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ หมอชลน่ำน เชื่อพลังมวลชนกดดัน ส.ว.แก้กติกำ เผยประชุมวิป 
3 ฝ่ำยวำงถก 6 ญัตติ 

17 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พท.' ลุยแก้ รธน. ต่อเชื่อมวลชนกดดัน สว. เปลี่ยนใจร่วมโหวตหนุน 18 
3 แนวหน้ำออนไลน์ พท. แจงลุยแก้ รธน. โหนม็อบเชื่อมวลชนกดดัน 84 ส.ว. เปลี่ยนใจ

ร่วมโหวตหนุน 
19 

4 มติชนออนไลน์ “สุทิน” มั่นใจ 6 ญัตติแก้รธน.ฝ่ำยค้ำนโหวตผ่ำน โดยเฉพำะ ม.256 20 

5 สยำมรัฐออนไลน์ คณะกรรมำธิกำรกิจกำรศำลฯ จัดสัมมนำ กกต. กับกำรเลือกตั้ง
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

21 

6 ไทยรัฐออนไลน์ "ชะวรลัทธิ์" ขอโทษ "อัครเดช" ฐำนหมิ่นฯ ท ำผิดเลือกตั้ง 22 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

7 ไทยรัฐออนไลน์ ไพบูลย์ ข้องใจ ชวน ไม่บรรจุญัตติ ส่งศำล รธน.ตีควำม ร่ำงแก้ รธน.
ฝ่ำยค้ำน 

23 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชวน 'เสียดำยแก้ รธน. ฉบับ ปชช. ไม่ทัน 23 ก.ย.ชี้ม็อบบุกสภำ 
เรื่องปกติ 

24 

9 สยำมรัฐออนไลน์ “ชวน “เผยเสียดำยญัตติแก้ รธน.ฉบับ ปชช. ไม่ทัน 23-24 ยันม็อบ
บุกสภำเป็นเรื่องปกติ ก ำชับจนท.ดูแลควำมปลอดภัย-ป้องกันโควิด-19 

26 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ "ชวน" ชี้ม็อบบุกสภำเรื่องปกติ ก ำชับ จนท. ดูแลควำมปลอดภัย 28 

11 สยำมรัฐออนไลน์ "สุทิน" ชวน ส.ว. ให้คิดถึงประเทศชำติ เห็นชอบร่ำงแก้ไข รธน. 30 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุทิน"เชื่อม็อบ 19 ก.ย. มีผลต่อกำรลงมติแก้ รธน. 32 
13 เนชั่นสุดสัปดำห์

ออนไลน์ 
ฝ่ำยค้ำน เตือน ส.ว. ต้องเห็นแก่ชำติร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญ 34 

14 มติชนออนไลน์ วิษณุ ปัดวิจำรณ์ค ำปรำศรัยม็อบ แนะข้อเรียกร้องแก้ รธน. มีขั้นตอน
ตำม กม.ต้องใจเย็นๆ 

36 

15 ไทยรัฐออนไลน์ “วิษณุ” ยัน กำรใช้กฎหมำยไม่ใช่คุกคำม บอก พิศวงเนื้อหำที่ม็อบ
ปรำศรัย 

38 

16 เนชั่นออนไลน์ "วิษณุ"ย้ ำรัฐมีกรอบแก้ รธน.ชัดแต่บำงข้อเรียกร้องท ำไม่ได ้ 40 
17 เนชั่นสุดสัปดำห์

ออนไลน์ 
"ส.ส.เพ่ือไทย" รับร่ำงแก้ รธน.ไอลอว์ ไม่ทันบรรจุให้รัฐสภำพิจำรณำ 42 

18 ข่ำวสดออนไลน์ ด่วน! ส.ส.เพ่ือไทย แห่บอยคอต กรรมกำรบริหำรพรรค โวย จะสู้ก็ไม่สู้ 44 

19 มติชนออนไลน์ ส.ส. อีสำน พท. มีเรื่องอึดอัดใจพรรค จ่อบอยคอต ขอไม่เข้ำประชุม 
1 สัปดำห์ 

45 

20 INNNews ออนไลน์ “สมเจตน์” ยันม็อบกดดันก็ไม่กระทบกำรตัดสินใจพิจำรณำแก้ รธน. 46 

21 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

ส.ว.รอผลถกวิปฯ 3 ฝ่ำยแก้ รธน.ม็อบบุกสภำ 24 กันยำ ไม่กดดัน 47 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 ไทยรัฐออนไลน์ “iLaw” ชวนเดินเท้ำไปรัฐสภำพรุ่งนี้  ยื่นร่ำงแก้รัฐธรรมนูญฉบับ

ประชำชน 
49 

23 ไทยรัฐออนไลน์ ด่วน "หมุดคณะรำษฎร" หมุดที่ 2 กลำงสนำมหลวง โดนรื้อแล้ว 50 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 แนวหน้ำออนไลน์ ขอคิดด้วยฅน 51 
2 ไทยรัฐออนไลน์ นับถอยหลังระบบรัฐประหำร : แก้รัฐธรรมนูญหมดเวลำต่อท่ออ ำนำจ 55 

3 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ปัจจัยเสี่ยงเกมแก้ รธน. ‘แท้งก่อนคลอด’ ฝ่ำยค้ำนเสียขบวน-พรรคลุง
ก ำนันแตกแถว 

58 

4 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX เป้ำหมำยคือปิดสวิตช์ 250ส.ว. 19กันยำ ทวงอ ำนำจ
คืนรำษฎร 

60 

5 สยำมรัฐออนไลน์ ถอย... ไม่เป็นขบวน ! 61 

6 ไทยรัฐออนไลน์ นำยกฯต้องเปิดใจรับฟัง เพ่ือส่งผ่ำนสู่คนรุ่นใหม่ 63 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ม็อบนักศึกษำ' ติดหล่ม สลับขำหลอก สะดุดขำตัวเอง 65 
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วันที่ 21 กันยำยน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและ
กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ 
จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงนำมในบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชำชน พร้อมด้วย 
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และผู้บริหำรของกรมกำรพัฒนำชุมชน เข้ำร่วมงำนด้วย ณ ห้องประชุม 201 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง         

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับกรมพัฒนาชุมชน 
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กิ จ ก ร ร ม ร อ บ รั้ ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 กันยำยน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนเปิดโครงกำร
พัฒนำสมรรถนะและทักษะบุคลำกรเพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ Digital OECT กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของ
พนักงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หลักสูตรกำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ รุ่นที่ 2 โดยมีพนักงำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ส่วนกลำง) เข้ำร่วมด้วย 
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร 

เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันจันทร์ ที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2563, 11.20 น. 
‘กกต.-พช.’ร่วมมือผลักดันสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยสู่ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
“กกต.” ลงนามความร่วมมือกับ “กรมการพัฒนาชุมชน” ผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯให้กับชาวบ้าน หวังเกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ด้านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ระบุจะ
น าจุดแข็งท างานใกล้ชิดและพูดภาษาเดียวกับชาวบ้านเร่งสร้างความเข้าใจ 
 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2563  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้จัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง
ส ำนักงำน กกต. และกรมกำรพัฒนำชุมชน  โดยมีนำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย  นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนำยฐิติ
เชฏฐ์  นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรลงนำม  โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และนำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน   เป็นผู้แทนในกำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชำชน 
 อย่ำงไรก็ดีกำรลงนำมในครั้งนี้จะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครในระดับหมู่บ้ำน   ท ำงำนร่วมกับ
คณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย  จะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครในระดับหมู่บ้ำน  เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมระดับต ำบล    สร้ำงกำรตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ กระบวนกำรมีส่วนร่วมด้วยกำรมีวิถี
ประชำธิปไตย มีวัฒนธรรมกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยที่เหมำะสมกับตนเองและบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งปลุก
จิตส ำนึกของชุมชนให้เป็นหมู่บ้ำนรณรงค์ไม่ขำยเสียง และสร้ำงเครือข่ำยให้ควำมรู้ภำยใต้แนวทำงสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้อง  ส่งผลให้เกิดกำรเลือกตั้งคุณภำพโดยพลเมืองคุณภำพ 
 โดยนำยสุทธิพงษ์  กล่ำวว่ำ กรมกำรพัฒนำชุมชนมีภำรกิจท ำงำนร่วมกับประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงแนบแน่น
ใกล้ชิดสำมำรถพูดคุยกับชำวบ้ำนได้รู้เรื่อง จึงจะใช้ข้อดีในส่วนนี้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชน   โดยที่ผ่ำนมำเรำ
มีหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับประชำชน  เช่น กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  อำสำพัฒนำชุมชน  เรำจึงจะใช้จุดแข็งที่สำมำรถคุย
ภำษำเดียวกับชำวบ้ำน สื่อสำรตรงไปยังประชำชน น ำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อประเทศชำติ 
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 ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่ำวว่ำ กำรลงนำมจะน ำไปสู่กำรร่วมมือกันในกำรเผยแพร่หลักสูตรพลเมือง
คุณภำพไปยังต ำบลหมู่บ้ำน   ซึ่งกรมพัฒนำชุมชนจะมีพัฒนำกรอยู่ในพื้นที่ก็จะส่งบุคลำกรมำอบรม  เพ่ือไปเป็นวิทยำกร
ที่จะเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย น ำสู่กำรสร้ำงหมู่บ้ำนพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย  เผยแพร่วิถีชีวิตของ
คนไทยให้สอดรับกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย   คือ  มีจิตสำธำรณะ  มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม  มีกำรคิดวิเครำะห์ด้วยตัวเองมำใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ  ในกำรเลือกคนดีเข้ำสู่สภำ  เคำรพ
กฎระเบียบ   เคำรพสิทธิ์ผู้อื่นส ำคัญกว่ำกำรรู้จักแต่สิทธิ์ของตัวเอง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น  
 “ผมเชื่อว่ำ จะได้รับผลดีกลับมำหลังจำกที่ก่อนหน้ำนี้ กกต.ได้ร่วมสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน เช่น 
กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ และ กศน.  ที่แต่
หละหน่วยงำนมีบุคคลำกรอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่ออกไปให้มำกที่สุด  ขณะที่ กกต.เองได้มีกำรสร้ำงวิทยำกร
หลักโดยเจ้ำหน้ำที่ กกต.  พร้อมคู่มือสำมำรถที่จะอบรมวิทยำของหน่วยอ่ืนๆได้อย่ำงมีคุณภำพ ล่ำสุดเรำยังได้เข้ำให้
ควำมรู้ผู้ต้องขังในเรือนจ ำด้วย  เพรำะต้องกำรให้ค่ำนิยม ทัศนคติของคนในสังคมเปลี่ยนไปในรูปแบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เลขำธิกำรกกต. กล่ำว  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/519828 
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21 กันยำยน 2563 10:40 am 
กตต.สร้างความเข้าใจระบอบ ปชต.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน กกต. 21 ก.ย.- กกต.ลงนามความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กับชาวบ้าน หวังเกิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย ด้านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ระบุจะน าจุดแข็งในการท างานใกล้ชิดและพูดภาษาเดียวกับ
ชาวบ้านเร่งสร้างความเข้าใจ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำน กกต. และ
กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมีนำยธวัชชัย เทิดเผ่ำไทย นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำร
เลือกตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยำน กำรลงนำม โดย พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. และ นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นผู้แทนในกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชำชน 
 กำรลงนำมในครั้งนี้จะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครในระดับหมู่บ้ำน ท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำร
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย จะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครในระดับหมู่บ้ำน เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมระดับ
ต ำบล สร้ำงกำรตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรมีส่วนร่วมด้วยกำรมีวิถีประชำธิปไตย มีวัฒนธรรม
กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยที่เหมำะสมกับตนเองและบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งปลุกจิตส ำนึกของชุมชนให้เป็น
หมู่บ้ำนรณรงค์ไม่ขำยเสียง และสร้ำงเครือข่ำยให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรไม่ซื้อสิทธิขำยเสียง ภำยใต้แนวทำง
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปรกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผล
ให้เกิดกำรเลือกตั้งคุณภำพโดยพลเมืองคุณภำพ 
 นำยสุทธิพงษ์ กล่ำวว่ำกรมกำรพัฒนำชุมชนมีภำรกิจท ำงำนร่วมกับประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงแนบแน่น
ใกล้ชิด สำมำรถพูดคุยกับชำวบ้ำนได้รู้เรื่องจึงจะใช้ข้อดีในส่วนนี้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชน ที่ผ่ำนมำเรำมี
หน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับประชำชน เช่น กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี อำสำพัฒนำชุมชน เรำจึงจะใช้จุดแข็งที่สำมำรถคุย
ภำษำเดียวกับชำวบ้ำน สื่อสำรตรงไปยังประชำชน น ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือประเทศชำติ 
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 ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ กำรลงนำมจะน ำไปสู่กำรร่วมมือกันในกำรเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองคุณภำพ 
ไปยังต ำบลหมู่บ้ำน ซึ่งกรมพัฒนำชุมชนจะมีพัฒนำกร อยู่ในพ้ืนที่ ก็จะส่งบุคลำกรมำอบรม เพ่ือไปเป็นวิทยำกรที่จะ
เผยแพร่หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย น ำสู่กำรสร้ำงหมู่บ้ำนพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย เผยแพร่วิถีชีวิตของคน
ไทยให้สอดรับกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย คือ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มี
กำรคิดวิเครำะห์ด้วยตัวเองมำใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ในกำรเลือกคนดีเข้ำสู่สภำ เคำรพกฎระเบียบ 
เคำรพสิทธิ์ผู้อื่นส ำคัญกว่ำกำรรู้จักแต่สิทธิ์ของตัวเอง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวว่ำ เชื่อว่ำจะได้รับผลดีกลับมำ หลังจำกทีก่อนหน้ำที่ กกต.ได้ร่วมสร้ำงเครือข่ำย
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน เช่น กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุ และ กศน. ที่แต่ละหน่วยงำนมีบุคคลำกรอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่ออกไปให้มำกที่สุด ขณะที่ กกต.ได้
สร้ำงวิทยำกรหลักโดยเจ้ำหน้ำที่ กกต. พร้อมคู่มือ สำมำรถที่จะอบรมหน่วยอ่ืน ๆ ได้อย่ำงมีคุณภำพ ล่ำสุดเรำยังได้เข้ำ
ให้ควำมรู้ผู้ต้องขังในเรือนจ ำด้วย เพรำะต้องกำรให้ค่ำนิยม ทัศนคติของคนในสังคมเปลี่ยนไปในรูปแบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข .-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-543218 
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จันทร์ที่ 21 กันยำยน 2563 เวลำ 11.45 น. 
กกต.-กรมพัฒนาชุมชนร่วมสร้างความเข้าใจ ปชต. 
กกต.จับมือกับกรมการพัฒนาชุมชน สร้างความเข้าใจการปกครองระบอบ ปชต. ปูทางเลือกตั้งคุณภาพ-ปลุกจิต
สาธารณะ-รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้จัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง
ส ำนักงำน กกต. และกรมกำรพัฒนำชุมชน  โดยมีนำยธวัชชัย เทิดเผ่ำไทย  นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนำยฐิติ
เชฏฐ์  นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ร่วมเป็นสักขีพยำน กำรลงนำม  โดย พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. 
และ นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน  เป็นผู้แทนในกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือ
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่
ประชำชน  ซึ่งกำรลงนำมในครั้งนี้จะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครในระดับหมู่บ้ำนท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำร
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครในระดับหมู่บ้ำน   เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม
ระดับต ำบล   สร้ำงกำรตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรมีส่วนร่วมด้วยกำรมีวิถีประชำธิปไตย มี
วัฒนธรรมกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยที่เหมำะสมกับตนเองและบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งปลุกจิตส ำนึกของชุมชนให้
เป็นหมู่บ้ำนรณรงค์ไม่ขำยเสียง และสร้ำงเครือข่ำยให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรไม่ซื้อสิทธิขำยเสียง ภำยใต้
แนวทำงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส่งผลให้เกิดกำรเลือกตั้งคุณภำพโดยพลเมืองคุณภำพ 
 โดยนำยสุทธิพงษ์  กล่ำวว่ำ กรมกำรพัฒนำชุมชนมีภำรกิจท ำงำนร่วมกับประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงแนบแน่น
ใกล้ชิด  สำมำรถพูดคุยกับชำวบ้ำนได้รู้เรื่องจึงจะใช้ข้อดีในส่วนนี้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชน   โดยที่ผ่ำนมำ
เรำมีหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับประชำชน  เช่น กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  อำสำพัฒนำชุมชน  เรำจึงจะใช้จุดแข็งที่สำมำรถ
คุยภำษำเดียวกับชำวบ้ำน สื่อสำรตรงไปยังประชำชน น ำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อประเทศชำติ 
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 ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่ำวว่ำ กำรลงนำมจะน ำไปสู่กำรร่วมมือกันในกำรเผยแพร่หลักสูตรพลเมือง
คุณภำพ  ไปยังต ำบลหมู่บ้ำน   ซึ่งกรมพัฒนำชุมชนจะมีพัฒนำกร อยู่ในพ้ืนที่ ก็จะส่งบุคลำกรมำอบรม   เพ่ือไปเป็น
วิทยำกรที่จะเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย น ำสู่กำรสร้ำงหมู่บ้ำนพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย  เผยแพร่วิถี
ชีวิตของคนไทยให้สอดรับกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย    คือ  มีจิตสำธำรณะ  มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม  มีกำรคิดวิเครำะห์ด้วยตัวเองมำใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ   ในกำรเลือกคนดีเข้ำสู่
สภำ  เคำรพกฎระเบียบ   เคำรพสิทธิ์ผู้อื่นส ำคัญกว่ำกำรรู้จักแต่สิทธิ์ของตัวเอง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวอีกว่ำ เชื่อว่ำจะได้รับผลดีกลับมำ  หลังจำกทีก่อนหน้ำที่ กกต.ได้ร่วมสร้ำงเครือข่ำย
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน  เช่น กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  กรม
กิจกำรผู้สูงอำยุ และ กศน.  ที่แต่หละหน่วยงำนมีบุคคลำกรอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่ออกไปให้มำกท่ีสุด  ขณะที่ 
กกต.เองกได้มีกำรสร้ำงวิทยำกรหลักโดยเจ้ำหน้ำที่ กกต.  พร้อมคู่มือ สำมำรถท่ีจะอบรมวิทยำของหน่วยอ่ืนๆได้อย่ำงมี
คุณภำพ ล่ำสุดเรำยังได้เข้ำให้ควำมรู้ผู้ต้องขังในเรือนจ ำด้วย   เพรำะต้องกำรให้ค่ำนิยม ทัศนคติของคนในสังคม
เปลี่ยนไปในรูปแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/796591 
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 21 กันยำยน 2020 - 12:06 
กกต.MOU กรมพัฒนาชุมนุมส่งเสริม ปชต. 
กกต.MOU กรมพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หวังร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยให้มี
ความย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกรกำรเลือกตั้ง จัดให้มีพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับกรมกำรพัฒนำชุมใน
กำรขับเคลื่อนกิจกรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย ซึ่งควำมร่วมมือครั้งนี้นับเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครใน
ระดับหมู่บ้ำน ท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย ซึ่งจะเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกิจกรรม
ระดับต ำบล เพ่ือร่วมกันพัฒนำประชำธิปไตยให้มีควำมยั่งยืน 
 ในกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมครั้งนี้ จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อน กิจกรรม
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้ ำงควำมเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตย ผ่ำนกำรมี “ต้นแบบที่ดี” ที่สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ของประชำชนในระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และ
ระดับต ำบล รวมทั้งสร้ำควำมตระหนักรู้ และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรมีส่วนร่วมด้วยกำรมีวิถีชีวิต
ประชำธิปไตยมีวัฒนธรรมกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยที่เหมำะสมกับตนเองและบริบทของพื้นที่ ตลอดทั้งกำรปลุก
จิตส ำนึกของชุมชนให้เป็นหมู่บ้ำนรณรงค์ไม่ขำยเสียง และสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรไม่ซื้อ
สิทธิ์ขำยเสียง ภำยใต้แนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผล ให้เกิดกำรเลือกตั้งคุณภำพ โดยพลเมืองคุณภำพส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย
ให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำประชำธิปไตยท่ียั่งยืน 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_776860/ 
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หมอชลน่าน เชื่อพลังมวลชนกดดัน ส.ว.แก้กติกา เผยประชุมวิป 3 ฝ่ายวางถก 6 ญัตติ 
วันที่ 20 กันยำยน 2563 - 14:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
หมอชลน่าน เชื่อพลังมวลชนกดดัน ส.ว.แก้กติกา เผยประชุมวิป 3 ฝ่ายวางถก 6 ญัตติ 
 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2563 นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงรูปแบบกำรประชุม
รัฐสภำในวันที่ 23-24 กันยำยน เพ่ือพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 6 ญัตติว่ำ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภำจะมีมติ
อย่ำงไรในกำรก ำหนดวิธีกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐ ธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ซึ่งในวันที่ 22 กันยำยน จะมีกำรหำรือวิป 3 ฝ่ำย
คือ ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และ ส.ว.เพ่ือก ำหนดรูปแบบกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นทำงกำร เบื้องต้นจะเสนอให้พิจำรณำ
อภิปรำยแสดงควำมเห็นรวมกันได้ทุกญัตติ แต่ในกำรลงมติจะให้แยกลงมติเป็นรำยมำตรำ โดยในวันที่ 23 กันยำยน จะ
ให้อภิปรำยญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติของพรรคร่วมรัฐบำล และพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 256 ตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
 เมื่ออภิปรำยครบแล้ว ก็ให้ลงมติจะรับหลักกำรวำระแรกหรือไม่ โดยใช้วิธีกำรขำนชื่อรำยบุคคล จะให้
สมำชิกรัฐสภำแต่ละคนตอบในครั้งเดียวเลยว่ำ จะรับญัตติของพรรคร่วมรัฐบำล และรับญัตติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน
หรือไม่ เพ่ือประหยัดเวลำ ไม่ต้องขำนชื่อลงมติ 2 ครั้ง เพรำะกำรขำนชื่อรำยคนแต่ละครั้ง ใช้เวลำ 3 ชั่วโมง เนื่องจำกมี
สมำชิกรัฐสภำถึง 750 คน ส่วนกำรพิจำรณำวันที่ 24 กันยำยน จะพิจำรณำญัตติแก้รัฐธรรมนูญรำยมำตรำที่เหลืออีก 4 
ญัตติ รูปแบบเหมือนกับกำรอภิปรำยวันที่ 23 กันยำยน 
 นพ.ชลน่ำนกล่ำวว่ำ ส่วนกรณีเสียง ส.ว.ที่ยังไม่ชัดเจนจะช่วยลงมติแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น เรำคงไม่
สำมำรถบังคับให้ ส.ว. 84 เสียง มำร่วมลงมติได้ แต่เชื่อว่ำ จ ำนวนมวลชนที่มำร่วมชุมนุม เมื่อวันที่ 19 กันยำยน จะเป็น
ตัวกดดันให้ ส.ว.ลงมติเห็นด้วยกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญตำมควำมต้องกำรของประชำชน ดูแล้วน่ำจะได้เสียง ส.ว.พอ 84 
เสียง ในกำรลงมติรับหลักกำรวำระแรกได้ เพรำะถือว่ำเป็นกำรปลดทุกข์ช่วย ส.ว. เพรำะ ส.ว.เองก็คงไม่สบำยใจใน
อ ำนำจมำตรำ 272 ที่ต้องลงมติโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี แต่จ ำเป็นต้องท ำตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด ถือเป็นกำรยก
ภูเขำออกจำกอก ส.ว. 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2357364 
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'พท.' ลุยแก้ รธน. ต่อเชื่อมวลชนกดดัน สว. เปลี่ยนใจร่วมโหวตหนุน 
20 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 16:13 น.  
 
 
 
 
 
 
 20 ก.ย.63-นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงรูปแบบกำรประชุมรัฐสภำวันที่ 23-24 
ก.ย.เพ่ือพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 6ญัตติว่ำ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภำจะมีมติอย่ำงไรในกำรก ำหนดวิธีกำร
พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐ ธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ซึ่งในวันที่ 22ก.ย.จะมีกำรหำรือวิปสำมฝ่ำยคือ ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และส.ว.
ก ำหนดรูปแบบกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นทำงกำร เบื้องต้นจะเสนอให้ พิจำรณำอภิปรำยแสดงควำมเห็นรวมกันได้ทุกญัตติ 
แต่ในกำรลงมติจะให้แยกพิจำรณำลงมติเป็นรำยมำตรำ  โดยในวันที่ 23ก.ย.จะให้อภิปรำยญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2
ญัตติของพรรคร่วมรัฐบำล และพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญ มำตรำ256 ตั้งส.ส.ร.มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่
ทั้งฉบับ เมื่ออภิปรำยครบแล้ว ก็ให้ลงมติจะรับหลักกำรวำระแรกหรือไม่  ใช้วิธีกำรขำนชื่อรำยบุคคล จะให้สมำชิก
รัฐสภำแต่ละคนตอบในครั้งเดียวเลยว่ำ จะรับญัตติของพรรคร่วมรัฐบำล และรับญัตติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนหรือไม่ เพื่อ
ประหยัดเวลำ ไม่ต้องขำนชื่อลงมติ 2ครั้ง เพรำะกำรขำนชื่อรำยคนแต่ละครั้ง ใช้เวลำ 3ชั่วโมง เพรำะมีสมำชิกรัฐสภำถึง 
750 คน  ส่วนกำรพิจำรณำวันที่ 24 ก.ย.จะพิจำรณำญัตติแก้รัฐธรรมนูญรำยมำตรำที่เหลืออีก 4ญัตติ รูปแบบเหมือนกับ
กำรอภิปรำยวันที่ 23ก.ย. 
 "ส่วนกรณีเสียงส.ว.ที่ยังไม่ชัดเจนจะช่วยลงมติแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น เรำคงไม่สำมำรถบังคับให้ส.ว. 84
เสียง มำร่วมลงมติได้ แต่เชื่อว่ำ จ ำนวนมวลชนที่มำร่วมชุมนุมในวันที่ 19ก.ย.จะเป็นตัวกดดันให้ส.ว.ลงมติเห็นด้วยกับ
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญตำมควำมต้องกำรของประชำชน ดูแล้วน่ำจะได้เสียงส.ว.พอ 84 เสียง ในกำรลงมติรับหลักกำร
วำระแรกได้ เพรำะถือว่ำ เป็นกำรปลดทุกข์ช่วยส.ว. เพรำะส.ว.เองก็คงไม่สบำยใจในอ ำนำจมำตรำ 272ที่ต้องลงมติ
โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี แต่จ ำเป็นต้องท ำตำมท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนด เป็นกำรยกภูเขำออกจำกอกส.ว." 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/78041 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378796652/ 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/78041
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พท. แจงลุยแก้ รธน. โหนม็อบเชื่อมวลชนกดดัน 84 ส.ว. เปลี่ยนใจร่วมโหวตหนุน 
วันอำทิตย์ ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2563, 16.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
พท.แจงลุยแก้รธน.23-24ก.ย.นี้ โหนม็อบเชื่อมวลชนกดดันส.ว.84 เสียง เปลี่ยนใจร่วมโหวตหนุน 
 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2563 นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงรูปแบบกำรประชุม
รัฐสภำ ในวันที่ 23 - 24 ก.ย.นี้ เพ่ือพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 6 ญัตติ ว่ำ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภำจะมีมติ
อย่ำงไรในกำรก ำหนดวิธีกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ซึ่งในวันที่ 22 ก.ย.นี้ จะมีกำรหำรือวิปสำมฝ่ำย 
คือ ฝ่ำยรัฐบำล , ฝ่ำยค้ำน และ ส.ว.ก ำหนดรูปแบบกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นทำงกำร 
 เบื้องต้นจะเสนอให้พิจำรณำอภิปรำยแสดงควำมเห็นรวมกันได้ทุกญัตติ แต่ในกำรลงมติจะให้แยกพิจำรณำ
ลงมติเป็นรำยมำตรำ โดยในวันที่ 23ก.ย.จะให้อภิปรำยญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ญัตติ ของพรรคร่วมรัฐบำล และ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ตั้ง ส.ส.ร.มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เมื่ออภิปรำยครบแล้ว 
ก็ให้ลงมติจะรับหลักกำรวำระแรกหรือไม่ ใช้วิธีกำรขำนชื่อรำยบุคคล จะให้สมำชิกรัฐสภำแต่ละคนตอบในครั้งเดียวเลย
ว่ำ จะรับญัตติของพรรคร่วมรัฐบำล และรับญัตติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน หรือไม่ เพ่ือประหยัดเวลำ ไม่ต้องขำนชื่อลงมติ 
2ครั้ง เพรำะกำรขำนชื่อรำยคนแต่ละครั้ง ใช้เวลำ 3 ชั่วโมง เพรำะมีสมำชิกรัฐสภำถึง 750 คน ส่วนกำรพิจำรณำวันที่ 
24 ก.ย.จะพิจำรณำญัตติแก้รัฐธรรมนูญรำยมำตรำที่เหลืออีก 4 ญัตติ รูปแบบเหมือนกับกำรอภิปรำยวันที่ 23 ก.ย. 
 "เรำคงไม่สำมำรถบังคับให้ ส.ว.84 เสียง มำร่วมลงมติได้ แต่เชื่อว่ำจ ำนวนมวลชนที่มำร่วมชุมนุมในวันที่ 
24 ก.ย.นี้ จะเป็นตัวกดดันให้ ส.ว.ลงมติเห็นด้วยกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญตำมควำมต้องกำรของประชำชน ดูแล้วน่ำจะ
ได้เสียง ส.ว.พอ 84 เสียง ในกำรลงมติรับหลักกำรวำระแรกได้ เพรำะถือว่ำเป็นกำรปลดทุกข์ช่วย ส.ว.เพรำะ ส.ว.เองก็
คงไม่สบำยใจในอ ำนำจมำตรำ 272 ที่ต้องลงมติโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี แต่จ ำเป็นต้องท ำตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด 
เป็นกำรยกภูเขำออกจำกอก ส.ว." นพ.ชลน่ำน กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  : https://www.naewna.com/politic/519711 
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“สุทิน” ม่ันใจ 6 ญัตติแก้รธน.ฝ่ายค้านโหวตผ่าน โดยเฉพาะ ม.256 
วันที่ 20 กันยำยน 2563 - 15:40 น. 
 
 
 
 
 
 
“สุทิน” ม่ันใจ 6 ญัตติแก้รธน.ฝ่ายค้านโหวตผ่าน โดยเฉพาะ ม.256 
 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) ให้สัมภำษณ์ถึงควำมมั่นใจในกำรโหวตผ่ำนญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ว่ำ ณ วันนี้ เรำประเมินยำก แต่เรำเชื่อว่ำ มำตรำ 256 ให้มีกำรตั้ง ส.ส.ร.
นั้น มีควำมเป็นไปได้สูงที่จะผ่ำน เพรำะมีควำมเห็นตรงกันระหว่ำงซีกรัฐบำล และฝ่ำยค้ำน ดังนั้น ก็ไม่มีเหตุผลที่จะ
ปฏิเสธ ส่วนอีก 4 ญัตติ ก็ยังคิดว่ำมีโอกำสสูงที่จะผ่ำน แต่โอกำสอำจจะน้อยกว่ำประเด็นกำรตั้งส.ส.ร. แต่เรำเชื่อว่ำ เมื่อ
ส.ว.ได้ฟังเสียงประชำชนแล้ว โอกำสที่จะผ่ำนก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 เมื่อถำมว่ำ หำกญัตติที่เสนอไปไม่ผ่ำน ฝ่ำยค้ำนมีแผนส ำรองใดบ้ำงหรือไม่ในกำรเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
นำยสุทิน กล่ำวว่ำ 1.เรำคงต้องร่วมเรียกร้อง รณรงค์ใหญ่อีกต่อไป และ 2.เปิดสมัยประชุมหน้ำมำเรำก็ยื่นอีก เรำจะ
พยำยำมท ำต่อไปจนกว่ำจะส ำเร็จ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2357471 
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คณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ จัดสัมมนา กกต. กับการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม 
สยำมรัฐออนไลน์  20 กันยำยน 2563 17:37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 20 กันยำยน 2563 ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พำเลซ เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี นำยเรวัติ วิศรุตเวช รอง
หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมำธิกำรกิจกำรศำล องค์กรอิสระ องค์กรอัยกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน และกองทุนสภำผู้แทนรำษฎร เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ เรื่อง กกต.กับกำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 
(ครั้งที่2) โดยมีนำยพงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง ผู้ช่วย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ให้กำร
ต้อนรับ 
 คณะกรรมำธิกำรกิจกำรศำล องค์กรอิสระ องค์กรอัยกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และกองทุนสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้จัดสัมมนำดังกล่ำวขึ้น เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ระบบกำรเลือกตั้ง และกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือตั้ง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองตำม
วิถีทำงประชำธิปไตย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง และร่วมตรวจสอบกำรเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม ทำงนี้ยังเป็นกำรรับฟังปัญหำเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุง เพ่ือ
ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จะได้น ำไปแก้ไขปรับใช้ในครั้งต่อไป 
 โดยมีพระมหำวีระ ธมเตโช เจ้ำอำวำสวัดเขำคันทรง บรรยำยในหัวข้อ ควำมส ำคัญของภำคประชำชนกับ
กำรส่งเสริมกำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และในช่วงบ่ำย นำยส ำรำญ ตันพำณิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ อภิปรำยในหัวข้อบทบำทของ กกต. ในกำรจัดกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งในวันนี้มีตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนประชำชนทั่วไปกว่ำ 200 คนร่วมสัมมนำ 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/183776 
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21 ก.ย. 2563 00:48 น. 
"ชะวรลัทธิ์" อดีต ส.ส.ราชบุรี ขอโทษ "อัครเดช" ฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณา ด้าน ส.ส.ปชป. ให้อภัยพร้อม
ถอนฟ้องแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตำมที่ นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.รำชบุรี พรรค
ประชำธิปัตย์ (ปชป.) ฝ่ำยโจทก์ได้ยื่นฟ้อง น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร อดีต ส.ส.รำชบุรี เป็นจ ำเลยต่อ ศำลอำญำใน
ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทโดยกำรโฆษณำ ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ อ.1653/2563 โดยกำรให้ข่ำวต่อสื่อมวลชนว่ำ นำย
อัครเดช กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง โดย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้
สืบสวนกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำว ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวนั้น ศำลอำญำได้มีค ำสั่งประทับรับฟ้องตำมควำมผิดฐำนหมิ่น
ประมำทโดยกำรโฆษณำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 28 แล้วนั้น บัดนี้ น.ส.ชะวรลัทธิ์ เห็นด้วยกับค ำสั่งศำล
ดังกล่ำวว่ำ ข้อควำมตำมที่โฆษณำไปนั้น ไม่เป็นควำมจริง ไม่ถูกต้อง และได้ส ำนึกแล้ว จึงขอโทษและขออภั ยต่อ นำย
อัครเดช ซึ่ง นำยอัครเดช ได้ให้อภัยและขอถอนฟ้อง จึงขอขอบคุณและแจ้งข่ำวให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933829 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1933829


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 23 

 

 
 
21 ก.ย. 2563 10:47 น. 
ไพบลูย์ ข้องใจ ชวน ไม่บรรจุญัตติ ส่งศาล รธน.ตีความ ร่างแก้ รธน.ฝ่ายค้าน 
 
 
 
 
 
 
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พปชร.สุดข้องใจ "ประธานชวน" เลือกปฏิบัติหรือไม่ หลังไม่บรรจุญัตติขอให้รัฐสภา ส่ง 
"ศาล รธน." ตีความ "ร่างแก้ รธน." ของฝ่ายค้าน  
 วันที่ 21 ก.ย. นำยไพบูลย์ นิติตะวัน สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบบัญชีรำยชื่อ รองหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ ในฐำนะสมำชิกรัฐสภำ เปิดเผยว่ำ ตำมที่ได้ยื่นญัตติขอให้รัฐสภำมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญ พิจำรณำวินิจฉัยกรณี 
ร่ำงรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคฝ่ำยค้ำน มีปัญหำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต่อประธำนรัฐสภำ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 
เป็นญัตติด่วน ซึ่งคำดว่ำจะบรรจุญัตติดังกล่ำวในระเบียบวำระกำรประชุม แต่พบว่ำ ประธำนรัฐสภำ ไม่บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระกำรประชุมครั้งนี้ แต่ญัตติร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ซึ่ง
เพ่ิงถอนเรื่องไปแก้ไขลงลำยมือชื่อกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหำก่อนหน้ำอำจมีกำรลงลำยมือชื่อเสนอญัตติแทนกัน เมื่อพรรค
ฝ่ำยค้ำนเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ ต่อประธำนรัฐสภำ ในวันที่ 16 กันยำยน ประธำนรัฐสภำกลับบรรจุระเบียบ
วำระเฉพำะญัตติของพรรคฝ่ำยค้ำนเป็นเรื่องด่วนที่ 6 ซึ่งตนเห็นว่ำ กำรบรรจุญัตติเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม มีกำร
เลือกปฏิบัติหรือไม่ 
 โดยในที่ประชุมรัฐสภำ วันที่ 23 กันยำยน ตนจะขอทรำบเหตุผลที่มีกำรไม่บรรจุญัตติให้รัฐสภำพิจำรณำ
ส่งศำลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ยื่นประธำนรัฐสภำในวันเดียวกับเรื่องด่วนที่ 6 และจะเสนอในที่ประชุมรัฐสภำ ตำมข้อบังคับ
กำรประชุม ข้อ 32 (1) และ (2)ให้น ำร่ำงรัฐธรรมนูญเรื่องด่วนที่ 1 และเรื่องด่วนที่ 2 มำพิจำรณำด้วยกัน เพรำะมี
หลักกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 และให้จัดตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ไม่มีกำรโต้แย้งเรื่องควำมชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในกำรเสนอญัตติทั้งสอง 
 แต่เรื่องด่วนที่  3 ถึง 6 เป็นญัตติร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมที่มีข้อโต้แย้งว่ำมีปัญหำควำมชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ มีกำรยื่นญัตติต่อประธำนรัฐสภำเป็นญัตติด่วน เพ่ือขอให้รัฐสภำส่งปัญหำของญัตติตำมเรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 
ให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย ตำมข้อบังคับท่ี 31 จึงควรรอไปพิจำรณำพร้อมกันในสมัยประชุมหน้ำ 
เพรำะหำกที่ประชุมรัฐสภำมีมติให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่ำงรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับตำมเรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 ก็ต้องรอ
ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยก่อนว่ำ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงค่อยด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไปได้ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933944 
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21 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 11:11 น.   
ชวน'เสียดายแก้ รธน.ฉบับปชช.ไม่ทัน 23 ก.ย.ชี้ม็อบบุกสภาเรื่องปกติ 
   
 
 
 
 
 
 
 21 ก.ย. 63 - ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฏร กล่ำวถึงกรณีที่กลุ่มไอลอว์ จะยื่นร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2564 ฉบับประชำชนในวันที่ 22 ก.ย.จะสำมำรถน ำมำบรรจุวำระเพ่ือพิจำรณำร่วมกับอีก 6 
ญัตติทันหรือไม่ว่ำ หำกทันก็ดี เพรำะอยำกให้พิจำรณำไปพร้อมกัน แต่ญัตติที่ยื่นจะต้องมีกำรตรวจสอบรำยละเอีย ด
เพรำะหำกเกิดควำมผิดพลำดสภำต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ได้นั่งดูรำยละเอียดฉบับที่นำยจอน อ๊ึงภำกรณ์ ยื่นมำก่อนหน้ำนี้ 
อ่ำนแล้วก็อยำกให้น ำเข้ำพิจำรณำได้ทัน แต่เจ้ำหน้ำที่รำยงำนมำว่ำไม่สำมำรถท ำได้ทันก ำหนดเวลำได้ เนื่องจำกนำย
จอนเพ่ิงเสนอเข้ำมำจึงต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบ 
 เมื่อถำมว่ำหำกน ำเข้ ำสู่ วำระกำรพิจำรณำของสภำไม่ทัน จะสำมำรถน ำเข้ำพิจำรณำในชั้น
คณะกรรมำธิกำรได้หรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ  กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องท ำตำมกฎหมำย เพียงแต่ประชำชน 5 หมื่น
รำยชื่อมีสิทธิ์เสนอได้ แต่เมื่อเข้ำสมัยประชุมนี้ไม่ทัน และเม่ือตรวจสอบเสร็จแล้วสำมำรถบรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระต่อไป 
  “เสียดำยที่ส่งมำช้ำไปหน่อย เพรำะอยำกให้พิจำรณำไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้ทุกฝ่ำยได้มีโอกำสอภิปรำย
ร่วมกัน ซึ่งผมก็พยำยำมที่จะช่วยเต็มที่เพ่ือให้ญัตติของนำยจอนได้บรรจุ แต่เจ้ำหน้ำที่เขำแจ้งมำแล้วว่ำท ำไม่ทัน” นำย
ชวน ระบุ 
 ส่วนกรณีที่นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ขอให้ประธำนสภำฯ 
ยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำมว่ำ4ญัตติของฝ่ำยค้ำนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จะมีปัญหำกับกำรอภิปรำยในวันที่ 23-24 ก.ย.
นี้หรือไม่นั้น นำยชวน กล่ำวว่ำ ไม่มีญัตติไหนมีปัญหำ 
 เมื่อถำมถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะมำปักหลักหน้ำรัฐสภำในวันที่ 24 ก.ย. นำยชวน กล่ำวว่ำ เขำก็มำปกติ
ไม่ได้มีปัญหำอะไร เพรำะรัฐสภำมีคนมำอยู่ทุกวัน ยิ่งในวันประชุมก็มีมำหลำยกลุ่ม ทำงรัฐสภำก็ต้องดูแลอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำให้มีปัญหำ ทั้งกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรระมัดระวังไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 
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 เมื่อถำมย้ ำว่ำ จะมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติรับหลักกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 24 ก.ย.
หรือไม่ ประธำนสภำฯ กล่ำวว่ำ ไม่คิดว่ำเขำมำคุกคำมอะไร ตนว่ำเขำมำตำมปกติ มำแสดงควำมเห็น และควำมประสงค์ 
เป็นเรื่องปกติเหมือนแต่ละกลุ่มที่มำแต่ละครั้ง คงไม่มีผลอะไร ส่วนในเรื่องแนวทำงกำรลงมติในญัตติทั้ง6 ฉบับก็ต้องมี
กำรประชุมร่วมวิป 3 ฝ่ำยในวันที่ 22 ก.ย. นี้. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78099 
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21 กันยำยน 2563 11:12 น.    
 “ชวน “เผยเสียดายญัตติแก้ รธน.ฉบับ ปชช. ไม่ทัน 23-24 ยันม็อบบุกสภาเป็นเรื่องปกติ ก าชับจนท.ดูแลความ
ปลอดภัย-ป้องกันโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฏร กล่ำวถึงกรณีท่ีกลุ่มไอลอว์ จะยื่น
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 64 ฉบับประชำชนในวันที่ 24 ก.ย.จะสำมำรถน ำมำบรรจุวำระเพ่ือพิจำรณำร่วมกับอีก 6 ญัตติทัน
หรือไม่ว่ำ หำกทันก็ดี เพรำะอยำกให้พิจำรณำไปพร้อมกัน แต่ญัตติที่ยื่นจะต้องมีกำรตรวจสอบรำยละเอียดเพรำะหำก
เกิดควำมผิดพลำดสภำต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ตนได้นั่งดูรำยละเอียดฉบับที่นำยจอน อ้ึงภำกรณ์ ยื่นมำก่อนหน้ำนี้ อ่ำนแล้ว
ก็อยำกให้น ำเข้ำพิจำรณำได้ทัน แต่เจ้ำหน้ำที่รำยงำนมำว่ำไม่สำมำรถท ำได้ทันก ำหนดเวลำได้ เนื่องจำกนำยจอนเพ่ิง
เสนอเข้ำมำจึงต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบ 
 เมื่อถำมว่ำหำกน ำเข้ ำสู่ วำระกำรพิจำรณำของสภำไม่ ทัน จะสำมำรถน ำเข้ำพิจำรณำในชั้น
คณะกรรมำธิกำรได้หรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องท ำตำมกฎหมำย เพียงแต่ประชำชน 5 หมื่น
รำยชื่อมีสิทธิ์เสนอได้ แต่เมื่อเข้ำสมัยประชุมนี้ไม่ทัน และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็สำมำรถบรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระ
ต่อไปเสียดำยที่ส่งมำช้ำไปหน่อย เพรำะอยำกให้พิจำรณำไปพร้อมๆกันเพื่อให้ทุกฝ่ำยได้มีโอกำสอภิปรำยร่วมกัน ซึ่งผมก็
พยำยำมที่จะช่วยเต็มที่เพ่ือให้ญัตติของนำยจอนได้บรรจุ แต่เจ้ำหน้ำที่เขำแจ้งมำแล้วว่ำท ำไม่ทัน 
 เมื่อถำมว่ำกรณีที่นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รองหัวหน้ำพรรคพลั งประชำรัฐ ขอให้
ประธำนสภำฯยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำมว่ำ 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จะมีปัญหำกับกำรอภิปรำยใน
วันที่ 23-24 ก.ย.นี้หรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำไม่มีญัตติไหนมีปัญหำ 
 เมื่อถำมถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะมำปักหลักหน้ำรัฐสภำในวันที่ 24 ก.ย. นำยชวนกล่ำวว่ำ เขำก็มำปกติ
ไม่ได้มีปัญหำอะไร เพรำะสภำมีคนมำอยู่ทุกวัน ยิ่งในวันประชุมก็มีมำหลำยกลุ่ม ทำงสภำก็ต้องดูแลอ ำนวยควำมสะดวก
อย่ำให้มีปัญหำ ทั้งกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรระมัดระวังไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 
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 เมื่อถำมว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติรับหลักกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 24 ก.ย.หรือไม่ 
นำยชวนกล่ำวว่ำ ไม่คิดว่ำเขำมำคุกคำมอะไร ตนว่ำเขำมำตำมปกติ มำแสดงควำมเห็น และควำมประสงค์ เป็นเรื่องปกติ
เหมือนแต่ละกลุ่มที่มำแต่ละครั้ง คงไม่มีผลอะไร ส่วนในเรื่องแนวทำงกำรลงมติในญัตติทั้ง6 ฉบับก็ต้องมีกำรประชุมร่วม
วิป 3 ฝ่ำยในวันที่ 22 ก.ย. นี้ 
 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/183852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/183852
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จันทร์ที่ 21 กันยำยน 2563 เวลำ 11.24 น. 
"ชวน"ชี้ม็อบบุกสภาเรื่องปกติ ก าชับ จนท. ดูแลความปลอดภัย 
“ประธาน” เสียดาย ร่าง รธน.ของ“ไอลอว์”บรรจุไม่ทัน 23-24 ก.ย. แจงต้องตรวจสอบรายละเอียด ชี้ม็อบบุกสภา
เรื่องปกติ ก าชับจนท.ดูแลความปลอดภัย-ป้องกันโควิด-19  
  
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฏร กล่ำวถึงกรณีที่กลุ่มไอลอว์จะยื่น
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2564 ฉบับประชำชน ในวันที่ 22 ก.ย. ซึ่งจะสำมำรถน ำมำบรรจุวำระเพ่ือพิจำรณำร่วมกับ
อีก 6 ญัตติทันหรือไม่ว่ำ หำกทันก็ดี เพรำะอยำกให้พิจำรณำไปพร้อมกัน แต่ญัตติที่ยื่นจะต้องมีกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดเพรำะหำกเกิดควำมผิดพลำด สภำต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ตนได้นั่งดูรำยละเอียดฉบับที่นำยจอน อ้ึงภำกรณ์ 
ยื่นมำก่อนหน้ำนี้  อ่ำนแล้วก็อยำกให้น ำเข้ำพิจำรณำได้ทัน แต่ เจ้ำหน้ำที่รำยงำนมำว่ำไม่สำมำรถท ำได้ทัน
ก ำหนดเวลำ เนื่องจำกนำยจอนเพ่ิงเสนอเข้ำมำ จึงต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบ 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ หำกน ำเข้ำสู่วำระกำรพิจำรณำของสภำไม่ทันจะสำมำรถน ำเข้ำพิจำรณำในชั้น
คณะกรรมำธิกำรฯ ได้หรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องท ำตำมกฎหมำย เพียงแต่ประชำชน 5 หมื่น
รำยชื่อมีสิทธิเสนอได้ แต่เมื่อเข้ำสมัยประชุมนี้ไม่ทัน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็สำมำรถบรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระต่อไป 
อย่ำงไรก็ตำม เสียดำยที่ส่งมำช้ำไปหน่อย เพรำะอยำกให้พิจำรณำไปพร้อมๆ  กันเพ่ือให้ทุกฝ่ำยได้มีโอกำสอภิปรำย
ร่วมกัน ซึ่งตนก็พยำยำมที่จะช่วยเต็มที่เพ่ือให้ญัตติของนำยจอนได้บรรจุ แต่เจ้ำหน้ำที่เขำแจ้งมำแล้วว่ำท ำไม่ทัน 
 ส่วนกรณีที่นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ขอให้ประธำนสภำ ยื่นศำล
รัฐธรรมนูญตีควำมว่ำ 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำนชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะมีปัญหำกับกำรอภิปรำยในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้
หรือไม่นั้น นำยชวนกล่ำวว่ำ ไม่มีญัตติไหนมีปัญหำ 
 ส ำหรับกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะมำปักหลักหน้ำรัฐสภำในวันที่ 24 ก.ย.นั้น นำยชวนกล่ำวว่ำ เขำก็มำ
ปกติ ไม่ได้มีปัญหำอะไร เพรำะสภำมีคนมำอยู่ทุกวัน ยิ่งในวันประชุมก็มีมำหลำยกลุ่ม สภำก็ต้องดูแลอ ำนวยควำม
สะดวก อย่ำให้มีปัญหำ ทั้งกำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรระมัดระวังไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 
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 ส่วนจะมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติรับหลักกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 24 ก.ย.หรือไม่
นั้น นำยชวนกล่ำวว่ำ ตนไม่คิดว่ำเขำมำคุกคำมอะไร เขำมำตำมปกติ มำแสดงควำมเห็นและควำมประสงค์ เป็นเรื่อง
ปกติ เหมือนแต่ละกลุ่มที่มำแต่ละครั้ง คงไม่มีผลอะไร ส่วนในเรื่องแนวทำงกำรลงมติในญัตติทั้ง  6 ฉบับนั้น ต้องมีกำร
ประชุมร่วมวิป 3 ฝ่ำยในวันที่ 22 ก.ย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/796579 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/519838 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/16073?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2358514 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-543386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/796579
https://www.naewna.com/politic/519838
https://www.nationweekend.com/content/politics/16073?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16073?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.matichon.co.th/politics/news_2358514
https://tna.mcot.net/politics-543386
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21 กันยำยน 2563 11:26 น.    
"สุทิน" ชวน ส.ว. ให้คิดถึงประเทศชาติ เห็นชอบร่างแก้ไข รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
"สุทิน" เตรียมชักชวน ส.ว.ให้คิดถึงประเทศชาติ เห็นชอบร่างแก้ไข รธน. ในที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย พรุ่งนี้ เชื่อม๊อบ 
19 ก.ย. มีผลต่อการลงมติ จับตาการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุร่างกลุ่ม ILaw คงเข้าไม่ทันระเบียบวาระ 
เตรียมเสนอเป็นกมธ. คนนอก 
 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงแนวทำงกำรหำรือในที่ประชุม 3 ฝ่ำย ระหว่ำงส.ส.
ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และวุฒิสภำ วันพรุ่งนี้ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรพิจำรณำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ มีญัตติเยอะ 
แต่เวลำที่ให้น้อย จึงกังวลถึงวิธีกำรบริหำรกำรประชุมและกำรลงมติในเวลำที่จ ำกัด ส่วนเรื่องท่ำทีก็คงจะมีกำรพูดคุยกัน
บ้ำง สิ่งใดที่พอจะเป็นไปได้ หรือมีกำรติดใจในประเด็นใด หรือเคลือบแคลงในเจตนำอะไร ก็จะพูดคุยกัน โดยชักชวนให้
คิดถึงเสียงเรียกร้องของประชำชนทั้งส่วนที่มำชุมนุมและไม่มำชุมนุม พิจำรณำถึงทำงออกของบ้ำนเมือง เชื่อว่ำทุกคนที่
คิดได้เป็นผู้ใหญ่กันแล้วว่ำ ถึงเวลำหรือไม่ที่จะต้องเอำประเทศออกจำกควำมขัดแย้ง เดินหน้ำสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย 
หรือจะจมอยู่อย่ำงนี้ และถึงเวลำที่ทุกฝ่ำยจะต้องเสียสละแล้วหรือไม่ ก็ต้องร่วมกันคิดว่ำหำกเสียสละแล้ว แต่อำจจะไม่
ถึงกับต้องเสียเกียรติ หำกมีควำมพร้อม มีเป้ำหมำยคิดท่ีจะท ำให้ทุกคนไปกันได้ ก็น่ำจะมีกำรพูดคุยกัน 
 ส่วนกำรชุมนุมวันที่ 19 กันยำยนที่ผ่ำนมำ จะมีผลต่อกำรตัดสินใจของวุฒิสภำในกำรลงมติแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ กำรชุมนุมที่เกิดขึ้น แม้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะดูไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่มีกำร
ปรำศรัย แต่หำกแยกแยะออกก็คงเห็นว่ำรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องหลัก เพรำะข้อเรียกร้องใดๆ ก็ตำมรัฐธรรมนูญคือกุญแจ 
หำกไม่จัดกำรที่รัฐธรรมนูญ เสียงเรียกร้องต่ำงๆ เดินไม่ได้ ไปไม่ได้ จึงเชื่อว่ำมีผลต่อกำรตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ
อยำกให้ตระหนักว่ำ หำกไม่รับข้อเสนอหรือไม่ท ำอะไรเลย อำจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจำกนั้นบ้ำง และกำรชุมนุมหน้ำ
รัฐสภำวันที่ 24 กันยำยนนี้ ยิ่งเป็นโอกำสดีของสมำชิกรัฐสภำ ที่ประชำชนมำแสดงควำมต้องกำรแบบทำงตรงให้เห็น 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200921/980b33dbf683bb2e9f5105b77b16f7e802f7e086ff65307b675cd1e5f1cb75fd.jpg?itok=1m41WKpp
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 ส่วนกำรลงมติของสมำชิกวุฒิสภำ ที่อำจมีกำรควบคุมเสียงโดย ส.ว.ที่เป็นผู้น ำเหล่ำทัพ นำยสุทินกล่ำวว่ำ 
เมื่อได้โอกำสที่ดีเข้ำมำท ำงำนก ำหนดทำงเลือกให้กับประเทศ ก็ควรมีควำมเป็นอิสระ แต่ก็มองว่ำจุดที่น่ำสนใจอยู่ที่กำร
ตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐบำล โดยวุฒิสภำจะต้องเลือกเอำระหว่ำงชำติบ้ำนเมือง
กับกลุ่มคนที่อยำกจะให้ ส.ว.ท ำอะไรให้ 
 ส่วนร่ำงฉบับประชำชนที่กลุ่ม ILaw จะมำยื่นวันพรุ่งนี้ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ คงไม่สำมำรถเข้ำสู่ระเบียบวำระ
ได้ทันวันที่ 23 ถึง 24 กันยำยนนี้ แต่เบื้องต้นก็มีควำมคิดกันว่ำ จะเอำภำพประชำชนมำร่งมเป็นคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญ และยังมีโอกำสอีกครั้งในกระบวนกำรสภำร่ำงรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้ำงอยู่แล้ว หรือหำกมีเหตุพลำดพลั้งก็ยังมี
โอกำสยื่นญัตติซ้ ำได้ หรืออำจน ำเอำประเด็นควำมคิดต่ำงๆ ที่อยู่ในร่ำงของภำคประชำชนกลุ่ม ILaw เข้ำไปเติมในชั้น
คณะกรรมำธิกำรได้หำกสอดคล้องในหลักกำร 
 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/183856 
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จันทร์ที่ 21 กันยำยน 2563 เวลำ 11.43 น. 
"สุทิน"เชื่อม็อบ 19 ก.ย. มีผลต่อการลงมติแก้ รธน. 
ประธานวิปฝ่ายค้านกระตุ้น ส.ว. ต้องเลือกระหว่างชาติบ้านเมือง กับกลุ่มคนที่อยากให้ ส.ว.ท าอะไรให้ เชื่อม็อบ 19 
ก.ย.มีผลต่อการลงมติ แนะจับตาการตัดสินใจของ “บิ๊กตู”่  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิป
ฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงแนวทำงกำรหำรือในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ำย ระหว่ำงส.ส.รัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และวุฒิสภำในวันพรุ่งนี้ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมกำรพิจำรณำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ มีญัตติเยอะ แต่เวลำที่ให้น้อย จึงกังวลถึงวิธีกำรบริหำรกำร
ประชุมและกำรลงมติในเวลำที่จ ำกัด ส่วนเรื่องท่ำทีนั้นคงจะมีกำรพูดคุยกันบ้ำง สิ่งใดที่พอจะเป็นไปได้ หรือมีกำรติดใจ
ในประเด็นใด หรือเคลือบแคลงในเจตนำอะไรก็จะพูดคุยกัน โดยชักชวนให้คิดถึงเสียงเรียกร้องของประชำชน ทั้งส่วน
ที่มำชุมนุมและไม่มำชุมนุม พิจำรณำถึงทำงออกของบ้ำนเมือง เชื่อว่ำทุกคนคิดได้  เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว ถึงเวลำหรือยังที่
จะต้องเอำประเทศออกจำกควำมขัดแย้ง เดินหน้ำสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย หรือจะจมอยู่อย่ำงนี้ และถึงเวลำที่ทุกฝ่ำย
จะต้องเสียสละแล้วหรือไม่ ต้องร่วมกันคิดว่ำ หำกเสียสละแล้ว แต่อำจจะไม่ถึงกับต้องเสียเกียรติ หำกมีควำมพร้อม มี
เป้ำหมำยคิดที่จะท ำให้ทุกคนไปกันได้ ก็น่ำจะมีกำรพูดคุยกัน 
 ส่วนกำรชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่ำนมำ จะมีผลต่อกำรตัดสินใจของวุฒิสภำในกำรลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือไม่นั้น นำยสุทินกล่ำวว่ำ กำรชุมนุมที่เกิดข้ึน แม้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะดูไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่มีกำรปรำศรัย แต่
หำกแยกแยะออกก็คงเห็นว่ำรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องหลัก เพรำะข้อเรียกร้องใดๆ ก็ตำม  รัฐธรรมนูญคือกุญแจ หำกไม่
จัดกำรที่รัฐธรรมนูญ เสียงเรียกร้องต่ำงๆ เดินไม่ได้ ไปไม่ได้ เชื่อว่ำมีผลต่อกำรตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอยำกให้
ตระหนักว่ำ หำกไม่รับข้อเสนอหรือไม่ท ำอะไรเลยอำจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจำกนั้นบ้ำง และกำรชุมนุมหน้ำรัฐสภำในวันที่ 
24 ก.ย.นั้น ยิ่งเป็นโอกำสดีของสมำชิกรัฐสภำที่ประชำชนมำแสดงควำมต้องกำรแบบทำงตรงให้เห็น 
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 ส ำหรับกำรลงมติของสมำชิกวุฒิสภำนั้น นำยสุทินกล่ำวว่ำ เมื่อได้โอกำสที่ดีเข้ำมำท ำงำน ก ำหนดทำงเลือก
ให้กับประเทศ ก็ควรมีควำมเป็นอิสระ แต่จุดที่น่ำสนใจอยู่ที่กำรตัดสินใจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ
รมว.กลำโหม รวมถึงรัฐบำล โดยวุฒิสภำจะต้องเลือกเอำระหว่ำงชำติบ้ำนเมือง กับกลุ่มคนที่อยำกจะให้ ส.ว.ท ำอะไรให้ 
ขณะที่ร่ำงฉบับประชำชนที่กลุ่มไอลอว์จะมำยื่นในวันพรุ่งนี้นั้น คงไม่สำมำรถเข้ำสู่ระเบียบวำระได้ทันในวันที่ 23-24 
ก.ย. แต่เบื้องต้นมีควำมคิดกันว่ำ จะเอำภำคประชำชนมำร่วมเป็นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ และยังมีโอกำสอีกครั้งใน
กระบวนกำรสภำร่ำงรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้ำงอยู่แล้ว หรือหำกมีเหตุพลำดพลั้งก็ยังมีโอกำสยื่นญัตติซ้ ำได้ หรืออำจน ำเอำ
ประเด็นควำมคิดต่ำงๆ ที่อยู่ในร่ำงของกลุ่มไอลอว์เข้ำไปเติมในชั้นคณะกรรมำธิกำรฯ ได ้หำกสอดคล้องในหลักกำร. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/796589 
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21 กันยำยน 2020 เวลำ 11:45 
ฝ่ายค้าน เตือนส.ว.ต้องเห็นแก่ชาติร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
'สุทิน' หวังวุฒิสภาคิดถึงประเทศชาติ ร่วมผลักดันแก้ไขรธน. รับม็อบมีผลต่อการโหวต 
 นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวถึงแนวทำงกำรหำรือในที่ประชุม 3 ฝ่ำย ระหว่ำงส.ส.
ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และวุฒิสภำ วันพรุ่งนี้ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรพิจำรณำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ มีญัตติเยอะ 
แต่เวลำที่ให้น้อย จึงกังวลถึงวิธีกำรบริหำรกำรประชุมและกำรลงมติในเวลำที่จ ำกัด ส่วนเรื่องท่ำทีก็คงจะมีกำรพูดคุยกัน
บ้ำง สิ่งใดที่พอจะเป็นไปได้ หรือมีกำรติดใจในประเด็นใด หรือเคลือบแคลงในเจตนำอะไร ก็จะพูดคุยกัน โดยชักชวนให้
คิดถึงเสียงเรียกร้องของประชำชนทั้งส่วนที่มำชุมนุมและไม่มำชุมนุม พิจำรณำถึงทำงออกของบ้ำนเมือง เชื่อว่ำทุกคนที่
คิดได้เป็นผู้ใหญ่กันแล้วว่ำ ถึงเวลำหรือไม่ที่จะต้องเอำประเทศออกจำกควำมขัดแย้ง เดินหน้ำสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย 
หรือจะจมอยู่อย่ำงนี้ และถึงเวลำที่ทุกฝ่ำยจะต้องเสียสละแล้วหรือไม่ ก็ต้องร่วมกันคิดว่ำหำกเสียสละแล้ว แต่อำจจะไม่
ถึงกับต้องเสียเกียรติ หำกมีควำมพร้อม มีเป้ำหมำยคิดท่ีจะท ำให้ทุกคนไปกันได้ ก็น่ำจะมีกำรพูดคุยกัน 
 ส่วนกำรชุมนุมวันที่ 19 กันยำยนที่ผ่ำนมำ จะมีผลต่อกำรตัดสินใจของวุฒิสภำในกำรลงมติแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ กำรชุมนุมที่เกิดขึ้น แม้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะดูไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่มีกำร
ปรำศรัย แต่หำกแยกแยะออกก็คงเห็นว่ำรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องหลัก เพรำะข้อเรียกร้องใดๆ ก็ตำมรัฐธรรมนูญคือกุญแจ 
หำกไม่จัดกำรที่รัฐธรรมนูญ เสียงเรียกร้องต่ำงๆ เดินไม่ได้ ไปไม่ได้ จึงเชื่อว่ำมีผลต่อกำรตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ
อยำกให้ตระหนักว่ำ หำกไม่รับข้อเสนอหรือไม่ท ำอะไรเลย อำจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจำกนั้นบ้ำง และกำรชุมนุมหน้ำ
รัฐสภำวันที่ 24 กันยำยนนี้ ยิ่งเป็นโอกำสดีของสมำชิกรัฐสภำ ที่ประชำชนมำแสดงควำมต้องกำรแบบทำงตรงให้เห็น 
 ส่วนกำรลงมติของสมำชิกวุฒิสภำ ที่อำจมีกำรควบคุมเสียงโดย ส.ว.ที่เป็นผู้น ำเหล่ำทัพ นำยสุทินกล่ำวว่ำ 
เมื่อได้โอกำสที่ดีเข้ำมำท ำงำนก ำหนดทำงเลือกให้กับประเทศ ก็ควรมีควำมเป็นอิสระ แต่ก็มองว่ำจุดที่น่ำสนใจอยู่ที่กำร
ตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐบำล โดยวุฒิสภำจะต้องเลือกเอำระหว่ำงชำติบ้ำนเมือง
กับกลุ่มคนที่อยำกจะให้ ส.ว.ท ำอะไรให้ 
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 ส่วนร่ำงฉบับประชำชนที่กลุ่ม ILaw จะมำยื่นวันพรุ่งนี้ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ คงไม่สำมำรถเข้ำสู่ระเบียบวำระ
ได้ทันวันที่ 23 ถึง 24 กันยำยนนี้ แต่เบื้องต้นก็มีควำมคิดกันว่ำ จะเอำภำพประชำชนมำร่งมเป็นคณะกรรมำธิกำ ร
วิสำมัญ และยังมีโอกำสอีกครั้งในกระบวนกำรสภำร่ำงรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้ำงอยู่แล้ว หรือหำกมีเหตุพลำดพลั้งก็ยังมี
โอกำสยื่นญัตติซ้ ำได้ หรืออำจน ำเอำประเด็นควำมคิดต่ำงๆ ที่อยู่ในร่ำงของภำคประชำชนกลุ่ม ILaw เข้ำไปเติมในชั้น
คณะกรรมำธิกำรได้หำกสอดคล้องในหลักกำร 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/16072?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-543455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16072?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16072?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://tna.mcot.net/politics-543455
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วันที่ 21 กันยำยน 2563 - 11:58 น. 
วิษณุ ปัดวิจารณ์ค าปราศรัยม็อบ แนะข้อเรียกร้องแก้ รธน. มีข้ันตอนตาม กม.ต้องใจเย็นๆ 
 
 

 

 
 
 
‘วิษณุ’ ปัดวิจารณ์ม็อบแนวร่วมฯ ปราศรัย ขอบคุณทุกฝ่ายไม่เกิดวุ่นวาย แนะข้อเรียกร้องแก้ ‘รธน.’ ต้องใจเย็น 
เพราะมีกระบวนการขั้นตอน 
 เมื่อเวลำ 10.25 น. วันที่ 21 กันยำยน ที่ท ำเนียบรัฐบำล นายวิษณุ เครืองาม รองนำยกรัฐมนตรี ให้
สัมภำษณ์ถึงกำรชุมนุมของแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม ถึงควำมเป็นไปได้ต่อข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ว่ำ ไม่เห็น แต่
ได้ยินจำกสื่อ ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่ำวยังแยกไม่ออก ทรำบว่ำจะมีไปถึงท ำเนียบองคมนตรี ซึ่งจะท ำอย่ำงไรนั้นไม่ทรำบ 
และจะมำถึงรัฐบำลหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทรำบ หำกส่วนใดที่ท ำมำถึงรัฐบำลเช่นมี 2-3 ข้อ ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือ 1.เรื่อง
กำรคุกคำมโดยรัฐบำลยืนยันว่ำ ไม่เคยคุกคำม กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยถือเป็นกำรคุกคำมไม่ได้ มิเช่นนั้นคงไม่สำมำรถ
ชุมนุมแล้วพูดกันอย่ำงนี้ได้ 2.กำรเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เป็นเรื่องที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรรัฐสภำในวันที่ 23-24 
กันยำยนนี้แล้ว เป็นเรื่องของรัฐสภำพิจำรณำช้ำหรือเร็ว ก็ขอให้ใจเย็น คงจะเร็วไปกว่ำนี้ไม่ได้ เพรำะจะต้องไปสู่กำรออก
เสียงประชำมติ ที่จะต้องมีกฎหมำยรองรับ โดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่ำงกำรท ำงำน เพ่ือตรวจร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติให้เสร็จเพ่ือให้ทันในกำรเปิดสมัยประชุมสภำหน้ำ ในวันที่ 1 
พฤศจิกำยน 
 นำยวิษณุกล่ำวต่อว่ำ ดังนั้น ต่อให้ร่ำงรัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม ที่จะให้ตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) ก็จะยังไม่สำมำรถน ำไปท ำประชำมติได้จนกว่ำจะมีกฎหมำยมำรองรับ ขอให้เข้ำใจกระบวนกำร คือกระบวนกำร
แก้ไขที่ท ำในสภำ และกำรออกกฎหมำยประชำมติ ซึ่งขณะนี้พอจะคำดคะเน วันเดือนปีไว้บ้ำงแล้ว แต่ยังไม่ขอเปิดเผย 
และ 3.กำรเรียกร้องให้ยุบสภำ และให้รัฐบำลลำออก ต้องถำมว่ำ จะให้อะไรเกิดก่อน ถ้ำลำออก กระบวนกำรในสภำ
อำจเดินได้ แต่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ส ำเร็จ ก็ต้องกลับไปใช้กระบวนกำรเหมือนเดิมที่พวกคุณไม่พอใจ ส่วนถ้ำเป็น
กำรยุบสภำ กระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องล้มไป และเลือกตั้งใหม่ภำยใน 45 ถึง 60 วัน ถ้ำเลือกเข้ำมำแล้ว
รัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ ก็ต้องใช้กรรมวิธีเดิม 
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 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ มีกำรเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหลำยร่ำง สุดท้ำยจะต้องเคำะให้เหลือข้ำงเดียวหรือไม่ นำย
วิษณุกล่ำวว่ำ ไม่จ ำเป็น เพรำะหลักกำรต่ำงกัน คือร่ำงของพรรคเพ่ือไทย ร่ำงพรรคร่วมรัฐบำลที่เป็นกำรแก้ใหญ่ ร่ำงที่
แก้ไขรำยมำตรำ และร่ำงของประชำชนที่เข้ำชื่อ 5 หมื่นคน ที่ต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบ ขณะนี้ถือว่ำมี 6 ร่ำง ซึ่ง
สำมำรถพิจำรณำร่วมกันได้ แต่เวลำลงมติจะต้องแยกกันที่ละฉบับ โดยลงคะแนนแบบขำนชื่อเปิดเผย ดังนั้น กำรลงมติ 
1 ฉบับจะใช้เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง ถ้ำมี 6 ฉบับก็คูณเข้ำไป ซึ่งเป็นกำรใช้เวลำพิจำรณำที่ยำว แต่สภำมีระยะเวลำ
ประชุมแคอี่ก 2 วันก็ปิดสมัยประชุม อำจจะไปเบียดเวลำกำรอภิปรำย จึงต้องควบคุมให้ดี 
 เมื่อถำมว่ำ สำมำรถตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ด ำเนินกำรเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ นำยวิษณุ 
กล่ำวว่ำ ท ำได้เพรำะมีร่ำงหลำยฉบับ และประเด็นพัวพันกันอยู่  ถ้ำสภำเห็นว่ำยังไม่ต้องเร่งรีบ เพรำะต้องรอ พ.ร.บ.
ประชำมติ ก็อำจจะขอศึกษำก่อนซึ่งนี่เป็นเทคนิคของสภำธรรมดำ ไม่ใช่วิชำมำรอะไร แต่จะใช้ข้อบังคับกำรประชุมร่วม
หรือไม่ก็ได้ 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ รัฐบำลจะเข้ำไปดูร่วมกับฝ่ำยควำมม่ันคงเกี่ยวกับเนื้อหำกำรปรำศรัยของกลุ่ มผู้ชุมนุมที่มี
ควำมหมิ่นเหม่ด้วยหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ตนไม่ดู และกำรด ำเนินกำรใดที่น ำไปสู่คดี เป็นเรื่องของเจ้ำหน้ำที่ เมื่อถำม
ย้ ำว่ำ พรรคกำรเมืองที่เข้ำไปสังเกตกำรณ์ในลักษณะสนับสนุนกำรชุมนุม หรือมีกำรชูสำมนิ้ว จะถือว่ำมีปัญหำหรือไม่ 
รองนำยกฯกล่ำวว่ำ ไม่รู้ จะมีข้อหำอะไรหรือมีข้อหำยกมือโดยไม่สมควร เพรำะตนก็เห็นว่ำยกกันทั้งนั้น เมื่อถำมย้ ำว่ำ
จะต้องมีกำรด ำเนินกำรอะไรกับกำรที่พูดหมิ่นเหม่ต่อสถำบัน นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ไม่ทรำบ 
เมื่อถำมย้ ำว่ำ มีควำมกังวลใจหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำ “พิศวง ก็เท่ำนั้นไม่มีอะไร” 
 เมื่อถำมกรณีที่กลุ่มแนวร่วมฯ นัดชุมนุมกันอีกครั้งในวันที่ 24 กันยำยน ที่รัฐสภำ นำยวิษณุกล่ำวย้อนว่ำ 
“สื่อก็ห่วงไปเสียหมด ก่อน 19 กันยำยนก็เป็นห่วง กินไม่ได้นอนไม่หลับ คุณอย่ำห่วงผมเลย ปล่อยห่วงไปเถอะ และต้อง
ขอบคุณท่ีทำงเจ้ำหน้ำที่และผู้ชุมนุม ประสำนกันและท ำงำนได้ดี และท ำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย ไม่จ ำเป็นต้องสงบให้
สุด แค่นี้ก็เกินกว่ำที่หลำยคนคำดแล้ว เพรำะคุณก็คำดแล้วว่ำจะตะลุมบอลกัน” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2358506 
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21 ก.ย. 2563 12:32 น. 
“วิษณุ” ยัน การใช้กฎหมายไม่ใช่คุกคาม บอก พิศวงเนื้อหาที่ม็อบปราศรัย 
 
 
 
 
 
 
รองนายกฯ “วิษณุ” ยัน รัฐบาลไม่เคยคุกคาม ชี้ หากคุกคามคงชุมนุมไม่ได้ บอก พิศวงเนื้อหาที่ม็อบปราศรัย ขอใจ
เย็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เหตุต้องรอ พ.ร.บ.ประชามติ 
 เมื่อเวลำ 10.30 น. วันที่ 21 ก.ย. 2563 นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์กรณีกำรชุม
นมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม ที่มีกำรตั้งข้อสังเกตถึงเนื้อหำหมิ่นเหม่ ว่ำ ไม่ได้ตำมเรื่องจึงไม่ทรำบว่ำมี
เรื่องอะไรบ้ำง แต่ได้ยินข้อเรียกร้องมำบ้ำง เขำเรียกร้องไปยังส ำนักงำนองคมนตรีผ่ำนผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล ส่วน
จะมำถึงรัฐบำลหรือไม่นั้น ไม่ทรำบ แต่ข้อเรียกร้อง 2-3 เรื่องถือว่ำเป็นไปได้ เช่น กำรห้ำมกำรห้ำมคุกคำม ยืนยันว่ำ
รัฐบำลไม่เคยคุกคำม กำรที่รัฐบำลปฏิบัติตำมกฎหมำยถือว่ำคุกคำมไม่ได้ หำกคุกคำมคงไม่สำมำรถชุมนุมกันได้ 
 ส่วนกำรแก้รัฐธรรมนูญจะเข้ำสภำในอีก 2-3 วันข้ำงหน้ำก็ขอให้ใจเย็นๆ จะเร็วกว่ำนี้ไม่ได้ เพรำะสุดท้ำย
ต้องออกเสียงประชำมติ ขณะนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เร่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติอยู่ 
เพ่ือให้ทันเปิดสมัยประชุมรัฐสภำวันที่ 1 พ.ย. 2563 ต่อให้ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญผ่ำนสภำฯ แล้ว
ก็ต้องรอกฎหมำยประชำมติ เมื่อ 2 ส่วนเสร็จสิ้นก็จะไปออกเสียงประชำมติตอนนี้พอค ำนวณวันได้ แต่ไม่ขอพูดเป็น
ปฏิทินที่รัฐบำลคิดไว้ 
 ทั้งนี้ กำรร่ำงรัฐธรรมนูญแม้จะพิจำรณำร่วมกันได้ แต่กำรลงมติต้องท ำทีละร่ำง ซึ่งต้องใช้เวลำและมีเวลำ
พิจำรณำเพียง 2 วันก่อนปิดสมัยประชุม จึงต้องควบคุมกันให้ดี ส่วนเรื่องให้ยุบสภำ รัฐบำลลำออก ตนไม่ทรำบว่ำมีข้อ
เรียกร้องนี้หรือไม่ แต่ต้องถำมว่ำจะให้อะไรเกิดก่อนเกิดหลัง เพรำะถ้ำให้มีบำงอย่ำง บำงอย่ำงจะตำมมำไม่ได้ เมื่อถำม
ว่ำหำกรัฐบำลลำออก กระบวนกำรต่ำงๆ ในสภำจะเดินต่อไปไม่ได้ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ ตอบว่ำ เดินต่อไปได้ แต่เมื่อ
รัฐธรรมนูญไม่เสร็จก็ต้องกลับไปใช้กระบวนกำรเดิมที่เขำไม่พอใจ 
 ผู้สื่อข่ำวถำมต่อถึงเรื่องเนื้อหำกำรปรำศรัยของผู้ชุมนุมที่หมิ่นเหม่ ผู้ตรวจสอบคือฝ่ำยควำมมั่นคงหรื อ
รัฐบำลจะให้แนวทำงอะไรหรือไม่ นำยวิษณุ เผยว่ำ รัฐบำลคงไม่ดู กำรด ำเนินกำรใดที่จะไปสู่คดีเป็นเรื่องของเจ้ำหน้ำที่  
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ส่วนที่ ส.ส. เข้ำไปสังเกตกำรณ์และ ส.ส. ที่ไปชูสำมนิ้วที่หน้ำเวทีถือว่ำมีควำมผิดหรือไม่ ตนไม่ทรำบ พร้อมย้อนถำม
สื่อมวลชนกลับว่ำจะให้ด ำเนินกำรข้อหำอะไร ข้อหำไม่สมควรหรือ เมื่อถำมต่อไปว่ำ ได้ฟังเนื้อหำกำรปรำศรัยรู้สึกตกใจ
หรือไม่ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ “พิศวง” จำกนั้นผู้สื่อข่ำวถำมว่ำพิศวงในแง่ไหน นำยวิษณุ ย้อนถำมว่ำพิศวง
หมำยควำมว่ำอะไร สื่อมวลชนจึงตอบว่ำ “งง” นำยวิษณุ ตอบว่ำ ก็เท่ำนั้น ไม่มีอะไร ขณะที่กรณีจะมีกำรชุมนุมอีกครั้ง
วันที่ 24 ก.ย. มีควำมเป็นห่วงหรือไม่ นำยวิษณุ ระบุว่ำ สื่อก็ห่วงไปเสียหมด ก่อน 19 ก.ย. สื่อก็ห่วง ตนเลยห่วงไปด้วย 
แต่ต้องขอบคุณเจ้ำหน้ำที่และผู้ชุมนุมที่ประสำนกันได้ดีจนสถำนกำรณ์สงบเรียบร้อย ได้แค่นี้ก็เกินกว่ำที่หลำยคน
คำดกำรณ์ไว้แล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1934057 
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21 ก.ย. 2563 
"วิษณุ"ย้ ารัฐมีกรอบแก้ รธน.ชัดแต่บางข้อเรียกร้องท าไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
"วิษณุ เครืองาม" ยันรัฐบาลท าตามกฎหมาย ไร้คุกคามประชาชน หากท าคงไม่มีการชุมนุม เผยแก้รัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามกระบวนการ ย้ ารบ.คาดคะเนวันลงประชามติตามปฎิทินรัฐบาลอยู่แล้ว ถามกลับข้อเรียกร้องยุบสภาฯ -
รัฐลาออก กระบวนการแก้รธน.เดินต่อได้จริงหรือ 
 (21 กันยำยน 2563) นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ปฎิเสธตอบข้อกฎหมำยกรณีกำรชุมนุมใหญ่ 
19-20 ก.ย. ของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม ที่ผ่ำนมำ เพรำะเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่
จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม เช่นเดียวกับ ท่ำทีของพรรคฝ่ำยค้ำนที่แสดงออกร่วมกับกำรชุมนุมด้วย รวมทั้งไม่แสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำกำรปรำศรัยบนเวทีในทุกกรณี และส่วนตัวทรำบข้อเรียกร้องทั้งหมดผ่ำนสื่อ ที่ได้มีกำรยื่น
ไปยังองคมนตรี ผ่ำน พล.ต.ท. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรำ ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล (ผบช.น.) แล้ว  และไม่ทรำบว่ำมีข้อ
เรียกร้องมำยังรัฐบำลหรือไม่  
 นำยวิษณุ กล่ำวต่อว่ำ แต่ในบำงเรื่องในข้อเรียกร้องก็มีควำมเป็นไปได้ อำทิ  กำรหยุดคุกคำมประชำชน 
เพรำะรัฐบำลปฏิบัติตำมกฎหมำยมำโดยตลอด จึงถือว่ำไม่เป็นกำรคุกคำมประชำชน ไม่เช่นนั้นประชำชนจะไม่สำมำรถ
ชุมนุมและปรำศรัยได้ ช่นเดียวกับประเด็นข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจ ะมีกำรเข้ำสู่กระบวนกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรในสัปดำห์นี้ ตำมกระบวนกำรและจะเร็วไปกว่ำนี้ไม่ได้ เนื่องจำกต้องมีกำรออกเสียงประชำมติ ซึ่งจะต้องมี
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รองรับ โดยขณะนี้กฤษฎีกำก็เร่งท ำงำนเพ่ือตรวจร่ำงพ.ร.บ.ให้แล้วเสร็จ เพ่ือที่จะส่งไปยัง
รัฐสภำให้ทันในสมัยกำรประชุมหน้ำในวันที่ 1 พ.ย.นี้  
 รองนำยกฯ กล่ำวด้วยว่ำ ดังนั้นร่ำงรัฐธรรมนูญที่จะมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งกำรมีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ 
สสร. ผ่ำนสภำฯ แล้วก็จะต้องหยุดนิ่งเอำไว้ก่อน และยังไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรท ำประชำมติได้ เพรำะจะต้องรอกฎหมำย
ประชำมติก่อน ขอให้เข้ำใจกระบวนกำร 2 กระบวนกำรคู่กัน คือ กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ท ำคู่กับสภำ และ
กระบวนกำรออกกฎหมำยประชำมติ ซึ่งจะต้องท ำในรัฐสภำเช่นกัน และยืนยันว่ำ มีกำรประเมินวันเวลำลงประชำมติ
ตำมปฏิทิน หลังกระบวนกำรเสร็จสิ้น 
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 นำยวิษณุ ยังกล่ำวอีกว่ำ ไม่จ ำเป็นที่จะต้องเคำะให้เหลือร่ำงเดียว เพรำะหลักกำรมีต่ำงกัน 1.คือร่ำงของ
พรรคเพ่ือไทย 2.ร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล ซึ่งเป็นกำรแก้ไขชุดใหญ่นั้นคือกำรให้มี สสร. และมีอีก 4 ฉบับ ที่เป็นกำรแก้
รำยมำตรำ และอีกหนึ่งฉบับซึ่งเข้ำใจว่ำ สภำฯ ต้องใช้เวลำตรวจสอบรำยชื่อร่ำงของประชำชนอีก โดยตอนนี้มีทั้งหมด 6 
ร่ำง ซึ่งทั้งหมดสำมำรถพิจำรณำรวมกันได้ แต่เมื่อถึงเวลำลงมติ ต้องลงมติแยกกัน ฉบับไหนผ่ำนก็คือผ่ำน ซึ่งจะต้องเป็น
กำรลงคะแนนแบบเปิดเผยเรียกชื่อ ใช้เวลำฉบับละ 2 ชั่วโมงกำรพิจำรณำจะใช้เวลำที่ยำวนำนมำก 
 "จะต้องควบคุมเวลำให้ดี ขณะที่กำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสำมำรถ
ท ำได้ เพรำะมีร่ำงอยู่หลำยฉบับ ถ้ำสภำฯเห็นพ้องยังไม่ต้องรีบ ก็อำจจะต้องน ำบำงประเด็นไปศึกษำ เพรำะเป็นสิ่งที่
ใครๆก็ท ำกัน" นำยวิษณุ กล่ำว 
 ส ำหรับข้อเรียกร้องกำรยุบสภำฯและให้รัฐบำลลำออกนั้น ส่วนตัวอยำกถำมว่ำกลับว่ำ จะให้อะไรเกิดก่อน
กัน เพรำะหำกท ำบำงข้อเรียกร้องไปก่อน ข้อเรียกร้องบำงข้อก็ไม่สำมำรถท ำได้ เช่น รัฐบำลลำออก รัฐสภำเดินต่อได้ 
แต่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่ยังไม่เห็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จะต้องกลับไปใช้กระบวนกำรอย่ำงเดิมที่ทุกคนไม่
พอใจ ส่วนข้อเรียกร้องยุบสภำฯ กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ล้มไป ซึ่งจะต้องมีกำรเลือกตั้งใน 45-60 วัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378796726/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378796726/
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21 กันยำยน 2020 เวลำ 12:24 
"ส.ส.เพื่อไทย" รับร่างแก้รธน.ไอลอว์ ไม่ทันบรรจุให้รัฐสภาพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
ฝ่ายค้านรับ ร่างรธน.ฉบับไอลอว์ ไม่ทันบรรจุพิจารณา เหตุต้องตรวจสอบชื่อที่สนับสนุน แต่เนื้อหาประกอบ
พิจารณาชั้นกมธ.ได้ 
             นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย ให้สัมภำษณ์ผ่ำนรำยกำรมองรัฐสภำ เมื่อเวลำ 09.00 น. ต่อ
กรณีที่รัฐสภำ เตรียมพิจำรณำญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในวันที่ 23 -24 กันยำยน ในวำระรับ
หลักกำร  ว่ำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำได้ บรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งส.ส.เสนอรวม 6 ญัตติเข้ำสู่วำระ
ประชุม แล้วว่ำ โดยขณะนี้ยังไม่ทรำบท่ำทีของส.ว. ว่ำจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ส ำหรับรำยละเอียดของร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ฝ่ำยค้ำนยื่นเสนอนั้น มี 5 ฉบับ คือ 1.ฉบับแก้ไขมำตรำ 256 ว่ำด้วยกำรปลดล็อคเกณฑ์กำรพิจำรณำ
เห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญง่ำยขึ้น และเพ่ิมหมวดว่ำด้วยตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ, 2.
ฉบับยกเลิกมำตรำ 279 ว่ำด้วยกำรนิรโทษกรรมกำรกระท ำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) , 3.ฉบับแก้ไข
มำตรำ 159 และยกเลิกมำตรำ 272 ว่ำด้วยกระบวนกำรเลือกนำยกรัฐมนตรีในรัฐสภำ, 4. ฉบับยกเลิกมำตรำ 270 และ
มำตรำ 271 ว่ำด้วยอ ำนำจส.ว.ต่อกำรติดตำม เร่งรัด และเสนอแนะกำรปฏิรูปประเทศและพิจำรณำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
กำปฏิรูป และ 5.ฉบับว่ำด้วยกำรแก้ไขระบบเลือกตั้ง  ทั้งนี้เหตุผลที่ต้องแยกเนื้อหำเป็น 5 ญัตตินั้น เพรำะไม่มั่นใจว่ำ
หำกเขียนรวมกันฉบับเดียว แต่ส.ว.ไม่เห็นด้วยจะท ำให้ตกไปทั้งหมด และให้โอกำสส.ว. 84 เสียง พิจำรณำรำยะเอียดว่ำ
พอรับได้ฉบับใด เบื้องต้นเชื่อว่ำมำตรำ 272 ว่ำด้วยกำรเลือกนำยกฯ จะได้รับควำมเห็นชอบ เพรำะผิดหลักกำร
ประชำธิปไตย ซึ่งเหมือนกับน ำภูเขำไปทับอก ส.ว. 
 “เมื่อประเมินเสียงตอนนี้ ฝ่ำยต้ำนมีน้อยมำก จะมีแค่ ส.ว.บำงกลุ่มที่ต่อต้ำน แต่กำรผ่ำนร่ ำงแก้ไขนั้น สิ่ง
ส ำคัญอยู่ที่เสียง ส.ว. เพียง 84 เสียงเท่ำนั้น  อย่ำงไรก็ตำมผมเชื่อลึกๆ ว่ำ ส.ว.จะผ่ำนกำรพิจำรณำ หำกแก้ไขเรื่อง
อ ำนำจของส.ว.ส่วนดังกล่ำว ที่ถูกมองว่ำเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ให้เลือกนำยกฯ ขณะเดียวกันมำจำกกำรเลือก
ของคสช. หำกแก้ไขเรื่องดังกล่ำว ผมเชื่อว่ำจะเป็นกำรปลดทุกข์ให้ ส.ว. ได้ และใจผมเชื่อว่ำจะผ่ำนวำระรับหลักกำรไป
ได้ หำกไม่ผ่ำนจริงๆ แต่สมัยประชุมหน้ำเรำยังด ำเนินกำรใหม่ได้” นพ.ชลน่ำน กล่ำว 
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  นพ.ชลน่ำน กล่ำวถึงร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของภำคประชำชนที่ร่วมกันเสนอ ซึ่งมีกลุ่มโครงกำร
อินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำยประชำชน (ไอลอว์) ว่ำ ไม่ได้รับกำรบรรจุในระเบียบวำระเพรำะเมื่อภำคประชำชนยื่นให้
รัฐสภำแล้วต้องใช้เวลำตรวจสอบ อย่ำงไรก็ดีในรำยละเอียดขอเนื้อหำที่ภำคประชำชนเสนอซึ่งตนทรำบและเห็น
รำยละเอียดคือ แก้ไขเป็นรำยมำตรำ  เช่น ยกเลิกมำตรำว่ำด้วยกำรปฏิรูปประเทศ, ยุทธศำสตร์ชำติ , อ ำนำจ
ส.ว.  สำมำรถน ำเนื้อหำประกอบกำรพิจำรณำได้   ในชั้นพิจำรณำของกรรมำธิกำรวิสำมัญร่วมกันของรัฐสภำได้ 
 "วันที่ 23 -24 กันยำยน เป็นเพียงกำรรับหลักกำร และเชื่อว่ำจะรับหลักกำรสูง เพรำะมีเสียงกดดันจำก
นอกสภำฯ และถือว่ำเป็นรัฐสภำของประชำชน ดังนั้นต้องฟังเสียงของภำคประชำชน ส่วนที่หลำยฝ่ำยให้ควำมเห็นว่ำ
สนับสนุนแก้รำยมำตรำไม่ใช่ทั้งฉบับนั้น ขอยืนยันว่ำตอนนี้คือ กำรแก้ไขรำยมำตรำเช่นกัน ขณะที่หลำยฝ่ำยไม่ม่ันใจกำร
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญผ่ำนส.ส.ร.นั้น ผมมองว่ำไม่มีทำงเลือกอ่ืนที่ต้องมีตัวแทนจำกประชำชน และเป็น เพียงกระบวนกำร
หนึ่งเท่ำนั้น เนื่องจำกกำรเขียนรัฐธรรมนูญต้องมีฝ่ำยเทคนิคด ำเนินกำรเขียนกฎหมำย ส่วนรำยละเอียดเนื้อหำนั้น
ประชำชนสำมำรถเสนอควำมเห็นได้" นพ.ชลน่ำน กล่ำว. 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/16079?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16079?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16079?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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21 ก.ย. 2563-09:29 น. 
ด่วน! ส.ส.เพื่อไทย แห่บอยคอต กรรมการบริหารพรรค โวย จะสู้ก็ไม่สู้ 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน! ส.ส.เพื่อไทย จ่อบอยคอต กรรมการบริหารพรรค ไม่เข้าประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โวย จะสู้ก็ไม่สู้ อึดอัดใจ
ต่อการบริหาร คณะผู้บริหารของพรรค 
 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. รำยงำนข่ำวจำกแกนน ำภำคอีสำนพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่ำ ในกำรประชุมพรรคพท. 
ในวันที่ 22 ก.ย.นี้ ทำง ส.ส.ภำคอีสำน คุยกันว่ำเรำจะไม่ขอแสดงท่ำที โดยกำรไม่เข้ำร่วมประชุมพรรค 1 สัปดำห์ เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงควำมอึดอัดใจต่อกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรของพรรคชุดปัจจุบันในหลำยเรื่อง  อำทิ เรื่อง
งบประมำณที่ไม่ได้เนื่องจำกกำรบริหำรงำนที่ผิดพลำด กำรขับเคลื่อนในสภำฯ ที่เรำค่อนข้ำงอึดอัด เพรำะจะสู้ก็ไม่สู้ จะ
ถอยก็ไม่ถอย ท ำให้เรำเสียทั้งในและนอกสภำฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรนัดหมำยบอยคอร์ดไม่เข้ำประชุมพรรคในสัปดำห์นี้ 
ของ ส.ส.อีสำน เรำได้กระซิบบอกทั้งหมดทุกคน  แต่มีกำรมอบหมำยให้นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหสำรคำม ฐำนะ
ประธำนวิปพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน และนำยชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ในฐำนะประธำนภำคอีสำน พรรค พท. เข้ำร่วมประชุม 
ซึ่งใครที่จะเข้ำร่วมประชุมก็แล้วแต่เขำ แต่จะมีคนจ ำนวนหนึ่งไม่เข้ำอย่ำงแน่นอน 
 
 อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4952357 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4952357
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg
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วันที่ 21 กันยำยน 2563 - 13:02 น. 
ส.ส.อีสาน พท. มีเรื่องอึดอัดใจพรรค จ่อบอยคอต ขอไม่เข้าประชุม 1 สัปดาห ์
 
 

 

 
 
 
 
“ส.ส.ภาคอีสาน เพื่อไทย” ขอบอยคอตการประชุมพรรค 1 สัปดาห์ เหตุ อึดอัดใจการบริหารของคณะผู้บริหาร
พรรค และอีกหลายเรื่อง 
 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน รำยงำนข่ำวจำกภำคอีสำนพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่ำ ในกำรประชุมพรรคพท. ใน
วันอังคำรที่ 22 กันยำยนนี้ ทำงส.ส.ภำคอีสำนคุยกันว่ำ เรำจะไม่ขอแสดงท่ำทีโดยกำรไม่เข้ำร่วมประชุมพรรค 1 สัปดำห์ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงควำมอึดอัดใจต่อกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรของพรรคชุดปัจจุบันในหลำยเรื่อง อำทิ เรื่อง
งบประมำณที่ไม่ได้เนื่องจำกกำรบริหำรงำนที่ผิดพลำด และกำรขับเคลื่อนในสภำที่เรำค่อนข้ำงอึดอัด เพรำะจะสู้ก็ไม่สู้ 
จะถอยก็ไม่ถอย ท ำให้เรำเสียทั้งใน และนอกสภำ อย่ำงไรก็ตำม กำรนัดหมำยบอยคอร์ดไม่เข้ำประชุมพรรคในสัปดำห์นี้
ของส.ส.อีสำน เรำได้กระซิบบอกท้ังหมดทุกคน แต่มีกำรมอบหมำยให้นำยสุทิน คลังแสง ในฐำนะประธำนวิปพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำน และนำยชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ในฐำนะประธำนภำคอีสำนพรรคพท. เข้ำร่วมประชุม ซึ่งใครที่จะเข้ำร่ วม
ประชุมก็แล้วแต่เขำ แต่จะมีคนจ ำนวนหนึ่งไม่เข้ำอย่ำงแน่นอน 
 
อ้ำงอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2358229 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2358229
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนักประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 46 

 

 
 
 

 21 กันยำยน 2020 - 07:40 
 “สมเจตน์” ยันม็อบกดดันก็ไม่กระทบการตัดสินใจพิจารณาแก้ รธน. 
"พล.อ.สมเจตน์" ยันมีค าตอบแล้วในการตัดสินใจพิจารณาญัตติแก้ รธน. แต่ยอมรับต้องฟังเหตุและผลของการ
แก้ไขในแต่ละญัตติ ย้ าม็อบกดดันก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) เปิดเผยกับส ำนักข่ำวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุม
ประชำชนปลดแอก ประกำศจะติดตำมกำรประชุมกำรพิจำรณำแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 24 กันยำยน 2563  
ว่ำ แม้กลุ่มผู้ชุมนุมจะเข้ำติดตำมกำรประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ก็ไม่สำมำรถท ำให้ตนเปลี่ยนควำมคิด หรือสร้ำง
ควำมกดดันต่อกำรตัดสินใจว่ำจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ได้ ทุกฝ่ำยจะต้องคุยกันด้วยเหตุและผล เพรำะกำรใช้พลัง
มวลชนเพ่ือเข้ำมำกดดันอย่ำงไร ก็ไม่เป็นผล หำกไม่มีเหตุผลที่ดีที่สำมำรถยอมรับได้ ส่วน ส.ว.คนอื่นจะเป็นอย่ำงไรนั้นก็
ขึ้นอยู่กับควำมคิดของแต่ละคน เพรำะ ส.ว.ต่ำงก็มีดุลพินิจของตนเอง 
 ทั้งนี้ เมื่อถำมว่ำ จะมีกำรสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญในญัติใดบ้ำง พล.อ.สมเจตน์ กล่ำวว่ำ ในส่วนนี้จะต้อง
รอฟังเหตุผลของแต่ละญัตติก่อน เพรำะกำรที่เรำจะสนับสนุนว่ำจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอะไรจะต้องอยู่บนพ้ืนฐำน
ของเหตุผล แม้ว่ำส่วนตัวจะมีควำมคิดในใจแล้ว แต่ก็จะต้องฟังเหตุผลก่อนว่ำญัตติใดนั้นดีกว่ำกัน จึงจะตัดสินใจลงมติได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_776484/ 
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วันจันทร์ที่ 21 กันยำยน พ.ศ.2563 
ส.ว.รอผลถกวิปฯ 3ฝ่ายแก้ รธน.ม็อบบุกสภา 24 กันยา ไม่กดดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ว.รอผลถกวิปฯ 3ฝ่ายแก้รธน. ม็อบบุกสภา 24กันยา ไม่กดดัน 
 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมมธ. เตรียมจะเดินทำงไปหน้ำอำคำรรัฐสภำ เพ่ือกดดัน
กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภำ ในวันที่ 24 กันยำยนนี้ เป็นวันโหวตลงมติ นำยค ำนูณ สิทธิสมำน สมำชิก
วุฒิสภำ (ส.ว.) ในฐำนะโฆษกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ (วิปวุฒิสภำ) เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 กันยำยนที่ผ่ำน
มำว่ำ ทรำบว่ำช่วงเช้ำของวันอังคำรที่ 22 กันยำยนจะมีกำรประชุมวิป 3 ฝ่ำย หลังจำกนั้นช่วงบ่ำยวันเดียวกันทำงวิปวุฒิ
ฯ จะมีกำรประชุมจึงคิดว่ำน่ำจะมีควำมชัดเจนขึ้น เมื่อถำมว่ำทำงส.ว.ได้มีกำรหำรือถึงแนวทำงกำรพิจำรณำกันไว้หรือไม่ 
นำยค ำนูณ กล่ำวว่ำ ทำงส.ว.ก็มีกำรหำรือกันเป็นกลุ่มๆตำมปกติ แต่โดยสรุปก็จะเป็นวิจำรณญำณของแต่ละบุคคลที่จะ
ตัดสินใจกันอย่ำงไร แต่ช่วงนี้สิ่งที่ต้องเร่งท ำควำมเข้ำใจคือในวันที่ 23-24 กันยำยน เรำจะใช้วิธีกำรอภิปรำยและลงมติ
กันอย่ำงไร เพรำะว่ำจะมีกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 6 ญัตติ และกำรลงมติแต่ละร่ำงก็จะต้องใช้เวลำร่ำง
ละประมำณ 3 ชั่วโมง 
 นำยค ำนูณ กล่ำวว่ำ ดังนั้นวิปฯ 3 ฝ่ำยคงมีกำรพูดคุยและหำรือกันและทำงประธำนรัฐสภำก็คงจะได้
ตัดสินใจ หรือว่ำเมื่อถึงวันที่ 23 กันยำยน ก่อนจะอภิปรำยเข้ำเนื้อหำคงจะมีสมำชิกอำศัยข้อบังคับยกเรื่องนี้ขึ้นมำหำรือ
ก่อนว่ำจะอภิปรำยกันอย่ำงไร เท่ำที่ทรำบทำงกลุ่มนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เห็นว่ำ 
ร่ำงที่ 3-6 ของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ไม่ถูกต้อง จึงยื่นญัตติขอให้รัฐสภำมีมติเพ่ือส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกำรเซ็นชื่อ
ซ้ ำกัน ถูกต้องหรือไม่อย่ำงไร แต่ว่ำญัตติดังกล่ำวไม่ได้บรรจุในระเบียบวำระ เพรำะฉะนั้นจึงมีควำมเป็นไปได้นำยไพบูลย์ 
หรือส.ส.ท่ำนอ่ืนๆ อำจหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมำหำรือก่อน อำจจะเป็นข้อตกลงกันว่ำจะอภิปรำยอย่ำงไร จะเป็นไปได้หรือไม่
จะอภิปรำยรวมร่ำงที่ 1 และร่ำงท่ี 2 มีหลักกำรคล้ำยกัน 
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 นำยค ำนูณ กล่ำวว่ำ ส่วนอีก 4 ร่ำงจะไว้อภิปรำยภำยหลัง เนื่องจำกมีหลักกำรแตกต่ำงกัน ยังไม่ทรำบว่ำ
จะใช้วิธีกำรอย่ำงไร แต่ปกติตำมข้อบังคับจะต้องพิจำรณำเรียงกันไปตำมเรื่องที่บรรจุ ดังนั้นถ้ำอภิปรำยเรียงไปทีละฉบับ
จะใช้เวลำค่อนข้ำงมำก กำรลงมติแต่ละครั้งใช้เวลำครั้งละ 3 ชั่วโมง เนื่องจำกต้องขำนชื่อ ประเด็นกำรพิจำรณำจึง
จะต้องตกลงกันก่อน ส่วนจะตกลงกันอย่ำงไร หลังจำกวิปฯ 3 ฝ่ำยหำรือกันแล้วน่ำจะมีควำมชัดเจน 
 เมื่อถำมว่ำกังวลหรือไม่ วันที่ 24 กันยำยน กลุ่มผู้ชุมนุมประกำศไปติดตำมกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภำด้วย นำยค ำนูณ กล่ำวว่ำ ไม่กดดัน เป็นเรื่องปกติ เพรำะสภำฯตอนอยู่ที่เก่ำก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมำ
แสดงจุดยืน มำเรียกร้อง และมำให้ก ำลังใจ เพียงแต่ว่ำที่สภำฯใหม่ตรงเกียกกำยอำจจะยังไม่มี เชื่อว่ำสมำชิกแต่ละคนจะ
พิจำรณำด้วยเหตุผลตำมที่ศึกษำและตัดสินใจมำและลงมติตำมวิจำรณญำณของแต่ละบุคคล 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_349075 
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21 ก.ย. 2563 11:59 น. 
“iLaw” ชวนเดินเท้าไปรัฐสภาพรุ่งนี้ ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
“iLaw” ประกาศเชิญชวนคนร่วมลงช่ือร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เดินเท้า 2.2 กิโลเมตร จากสถานีเตาปูน
ไปรัฐสภาพรุ่งนี้ ลั่น ข้อเสนอส าคัญต้องได้รับการพิจารณา 
 วันที่ 21 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ iLaw (ไอลอว์) มีกำรเปิดเผยผ่ำนแฟนเพจเฟซบุ๊กว่ำภำยหลังมี
กำรเข้ำชื่อร่ำงแก้รัฐธรรมนูญเกิน 50,000 รำยชื่อ โดยไอลอว์นัดประชำชนที่ร่วมลงชื่อร่ำงดังกล่ำวที่ MRT สถำนีเตำปูน 
ทำงออก 4 ในเวลำ 13.00 น. พร้อมสวมใส่เสื้อขำวและผูกโบขำว เดินเท้ำระยะทำง 2.2 กิโลเมตร ไปยังรัฐสภำ 
เกียกกำย น ำรำยชื่อทั้งหมดไปส่งให้รัฐสภำ เพ่ือยืนยันเจตจ ำนงประชำชน และจะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรมหน้ำรัฐสภำ
ประมำณ 30 นำท ี
 นอกจำกนี้ ไอลอว์ ยังระบุด้วยว่ำ “เป็นกำรส่งเสียงว่ำรัฐบำลต้องไม่ลักไก่รีบพิจำรณำข้อเสนอของรัฐบำล
ไปก่อน แกล้งท ำเป็นจะแก้แต่ในเนื้อหำก็ยังคงสร้ำงกลไกยึดกุมอ ำนำจอยู่เช่นเดิม ข้อเสนอส ำคัญที่มำจำกประชำชนต้อง
ได้รับกำรพิจำรณำโดยรัฐสภำด้วย” 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนเพิ่มเติมว่ำ ที่รัฐสภำจะมีกำรประชุมร่วมของ ส.ส. และ ส.ว. โดยมีญัตติร่ำงแก้รัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 256 ในวันที่ 23-24 ก.ย. 2563 โดยในวันที่ 24 ก.ย. กลุ่มแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม จะเดินทำงมำยัง
รัฐสภำเช่นกัน เพื่อติดตำมว่ำจะมีกำรตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญเพ่ือท ำร่ำงรัฐธรรมนูญของประชำชนหรือไม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1934025 
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21 ก.ย. 2563 07:59 น. 
ด่วน "หมุดคณะราษฎร" หมุดที่ 2 กลางสนามหลวง โดนรื้อแล้ว 
 
 
 
 
 
 
รื้อแล้ว "หมุดคณะราษฎร" หมุดที่ 2 กลางสนามหลวง หลังกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ท าการปัก
หมุด เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา 
 จำกกรณี แกนน ำกลุ่มแนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม ได้ร่วมกันปัก หมุดคณะรำษฎร ที่ 2 บริเวณ
กลำงพ้ืนที่สนำมหลวง ในเวลำ 06.39 น. ของวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่ำนมำ ก่อนเดินทำงไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลำ
นนท์ ประธำนองคมนตรี ที่ท ำเนียบองคมนตรี ตำมท่ีเสนอข่ำวไปแล้ว 
 ล่ำสุด เมื่อเวลำ 05.00 น. ของวันที่ 21 ก.ย. 2563 มีรำยงำนว่ำ บริเวณท่ีปักหมุดไว้บริเวณท้องสนำมหลวง 
ถนนรำชด ำเนินกลำง แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กทม. ได้ถูกรื้อถอนออกไป โดยมีปูนซีเมนต์เทปิดทับไว้ 
ร่องรอยของปูนที่เททับยังเปียกชื้นอยู่ เหมือนเพิ่งเทไว้ไม่นำน 
 อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำ หมุดถูกถอดออกไปช่วงเวลำใด เนื่องจำกช่วงเวลำประมำณ 22.30 
น. ของคืนวันที่ 20 ก.ย. เจ้ำหน้ำที่ดูแลบริเวณสนำมหลวงได้ปิดประตูรั้ว ห้ำมเข้ำใช้พื้นที่ และเปิดให้ใช้ได้อีกครั้งในเวลำ 
05.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933893 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/796543 
ช่ำวที่เก่ียวข้อ :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898715?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
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ขอคิดด้วยฅน 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
วันอำทิตย์ ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2563, 18.55 น. 
 
 
 
 
 
 
รัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับประชาชน 
 ขณะนี้ มวลมหำประชำชนจ ำนวนมำกเห็นข้อบกพร่อง ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ที่ไม่เป็นประชำธิปไตย 
โดย “เพ่ิมอ ำนำจรัฐ ลดอ ำนำจประชำชน” เพรำะนอกจำกจะลดทอนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนแล้ว ยังเป็น
รัฐธรรมนูญเฉพำะกิจที่ก ำหนดหมำกกลให้คณะรัฐประหำรยังคงมีอ ำนำจสืบต่อไป 
 พรรคกำรเมืองทั้งหลำย รวมถึงรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ได้ออกมำประสำนเสียง ยอมรั บค ำเรียกร้องของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษำและประชำชน ที่จะให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำ “รัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับ
ประชำชน” 
 ติดขัดอยู่เพียงสมำชิกวุฒิสภำ ๒๕๐ คน ที่ คสช.ได้สร้ำงขึ้นยังแสดงควำมขัดข้อง ส่วนหนึ่งเห็นชอบกับกำร
มี ส.ส.ร.เพ่ือร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ อีกส่วนขัดขืนและต้องกำรให้แก้รัฐธรรมนูญเฉพำะบำงมำตรำ 
 ผู้สันทัดกรณีเห็นว่ำจ ำเป็นต้องมี ส.ส.ร.เพ่ือร่ำง “รัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับประชำชน” แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ๖๐ ในบำงมำตรำ เช่น มำตรำ ๒๗๒ ที่ให้อ ำนำจกับวุฒิสภำที่ คสช.เป็นผู้แต่งตั้ง กลับเลือก
นำยกรัฐมนตรี และอีกบำงมำตรำที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน 
 กำรมีสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) อันมีที่มำจำกประชำชนในแต่ละอำชีพ มำร่วมร่ำงกติกำ
ควำมสัมพันธ์ของอ ำนำจในสังคม ดูจะเป็นของจ ำเป็นที่หลีกเลี่ยงได้ยำก 
 ปมปัญหำจึงมีอยู่ว่ำ ส.ส.ร.ควรมีวิธีคัดสรรอย่ำงไรเพ่ือให้เป็นตัวแทนของประชำชนในสำขำอำชีพต่ำงๆ 
จะต้องขจัดประเด็นใดในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ออกไป เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนำสู่ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่ำงแท้จริง 
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ที่มา สภาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน 
 ๑. ส.ส.ร.ควรมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนทุกอำชีพ แต่มิใช่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ ทั้งนี้เพรำะ
จะท ำให้ได้ตัวแทนไม่แตกต่ำงจำกกำรที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเลือกเป็นตัวแทนรำยพ้ืนที่ ย่อมจะได้คนประเภท
เดียวกัน เครือข่ำยเดียวกัน อิทธิพลในพื้นท่ีเหมือนกัน 
 ๒. ส.ส.ร.ควรมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนในแต่ละกลุ่มอำชีพ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ ำนวน
ประมำณ ๔๐ ล้ำนคน ระบุอำชีพของตนว่ำอยู่ในกลุ่มอำชีพใดกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือจะได้มีสิทธิ์
เลือกส.ส.ร.ไปเป็นตัวแทนในอำชีพนั้น 
 ๓. ให้น ำอำชีพที่ใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มอำชีพ ทั้งสิ้นจ ำนวนประมำณ ๒๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่มอำชีพมี
จ ำนวน ส.ส.ร.มำกน้อยตำมจ ำนวนประชำชนที่ลงทะเบียน 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็น ส.ส.ร. ในแต่ละกลุ่มอำชีพสำมำรถสมัครรับเลือกตั้ง โดยให้ประชำชนในกลุ่ม
อำชีพนั้นทั้งประเทศ เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้นับคะแนนรวมกันทั้งประเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกจะเป็นผู้ได้คะแนน
ตำมล ำดับจำกคะแนนมำกไปหำคะแนนน้อย 
 กำรเลือกตั้งโดยใช้กลุ่มอำชีพ อำทิ กลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่งมีควำมหมำยรวมทั้งแพทย์ เภสัชกร 
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยำบำล เทคนิคกำรแพทย์ กำยภำพบ ำบัด และอ่ืนๆ เมื่อเป็นกำรเลือกจำกคนในอำชีพนี้ทั้ง
ประเทศย่อมจะได้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือในระดับประเทศ ยิ่งกว่ำนั้นกำรซื้อเสียงจะเกิดได้ยำกมำก 
หำกจะให้นิสิตนักศึกษำมีส่วนร่วมเป็น ส.ส.ร.ก็สำมำรถก ำหนดไว้เป็นกลุ่มอำชีพหนึ่งได้ 
 ๔. สภำร่ำงรัฐธรรมนูญควรมีสมำชิกระหว่ำง ๑๐๐ ถึง ๑๕๐ คน เทียบเคียงกับสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 
มี ส.ส.ร.จ ำนวน ๙๙ คน และสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มีจ ำนวน ส.ส.ร. ๑๐๐ คน คนจ ำนวนมำกขนำดนี้สำมำรถ
ท ำงำนได้รวดเร็ว รอบคอบ และมีที่มำได้หลำกหลำยพอสมควร 
 ๕. ประเด็นส ำคัญอยู่ที่กำรตั้งกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นกรรมำธิกำรของสภำร่ำง
รัฐธรรมนูญที่มำจำกสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนที่มำกกว่ำจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญรัฐธรรมนูญ
จำกภำยนอก ในอดีตกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญเคยมีประมำณ ๓๕ คน สภำร่ำงรัฐธรรมนูญเลือกจำก สมำชิกสภำ
ร่ำงรัฐธรรมนูญ ๒๕ คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกท่ีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญให้ควำมเห็นชอบไม่เกิน ๑๐ คน 
 ๖. กรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญและสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ จะต้องออกแบบให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมใน
กำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะประเด็นส ำคัญ เช่น อ ำนำจหน้ำที่และที่มำ และกำรตรวจสอบถ่วงดุลของ สส. และ 
สว. องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ และศำลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 ๗. กรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ จะต้องเสนอร่ำงรัฐธรรมนูญที่ตนยกร่ำงต่อสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ เพ่ือ
สำมำรถพิจำรณำแปรญัตติและลงมติเห็นชอบได้เป็นรำยมำตรำ 
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 ๘. ก่อนที่จะน ำร่ำง “รัฐธรรมนูญ ฉบับประชำชน” ไปลงประชำมติอำจส่งให้รัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ โดย
ไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกรัฐสภำมีมติมำกกว่ำสองในสำมของสมำชิกทั้งสองสภำรวมกันไม่เห็นชอบ จึงให้รัฐธรรมนูญที่
เสนอตกไปและน ำไปจัดท ำร่ำงใหม่ 
 ๙. ก่อนที่จะน ำร่ำงรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำฯ ประกำศใช้ให้มีกำรท ำประชำมติจำกประชำชนทั้งประเทศ 
ในกำรท ำประชำมติจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้แสดงเหตุผลของตนอย่ำงเปิดเผยและกว้ำงขวำง 
โดยรัฐจะต้องเป็นผู้เอ้ืออ ำนวยให้ เกิดขึ้นค ำถำมในกำรท ำประชำมติที่ถำมประชำชนจะต้องเป็นกลำง ไม่ชี้น ำชักชวน
ดังเช่นที่เกิดขึ้นในค ำถำมพ่วงของกำรท ำประชำมติรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
เนื้อหา “รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน” 
“รัฐธรรมนูญ ฉบับประชำชน” จะต้องมีเนื้อหำแก้ไขจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 ๑. หำกรัฐสภำจะประกอบด้วย ๒ สภำ คือสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ วุฒิสภำจะต้องถูกออกแบบโดย
ค ำนึงถึงหลักกำรว่ำ หำกวุฒิสภำมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในแต่ละสำขำอำชีพ ก็ให้มีอ ำนำจได้มำกกว่ ำวุฒิสภำ
ที่มำจำกกำรสรรหำหรือแต่งตั้ง 
 ในหลักกำรแล้ววุฒิสภำไม่ควรมีอ ำนำจและที่มำซ้ ำซ้อนกับสภำผู้แทนรำษฎร มิเช่นนั้นรัฐสภำก็ควรมีสภำ
เดียว คือ สภำผู้แทนรำษฎร 
 วุฒิสภำจะมีประโยชน์ก็คือเป็นสภำของผู้มีวุฒิภำวะที่ท ำหน้ำที่เพียงกลั่นกรองกฎหมำย ตรวจสอบแนะน ำ
รัฐบำล และอำจมีส่วนร่วมในกำรคัดสรรสมำชิกองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
 สมำชิกวุฒิสภำเฉกเช่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ๒๕๐ คน ทั้งที่มำและอ ำนำจหน้ำที่ที่ไม่สอดคล้องกันจะต้องไม่
ปรำกฏใน “รัฐธรรมนูญ ฉบับประชำชน” 
 ๒. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรระบบจัดสรรปันส่วนผสมตำมรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ จะต้องมีกำร
แก้ไข ไม่ให้สับสนในกำรค ำนวณคะแนนผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง ข้อดีของระบบจัดสรรปันส่วนผสม คือกำรไม่ทิ้งคะแนนของ
ประชำชนที่เลือกผู้สมัครทุกคนแม้จะเป็นผู้แพ้ก็ยังควรคงอยู่ แต่อำจปรับเป็นกำรเลือกตั้งด้วยบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ 
 ๓. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นนำยกรัฐมนตรี ไม่ควรรังเกียจระบบกำรเลือกตั้งและพร้อมจะลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ดังนั้น “รัฐธรรมนูญ ฉบับประชำชน” ไม่ควรเปิดโอกำสให้บุคคลที่ไม่พร้อมจะผ่ำนกำร
เลือกตั้งเป็น “นำยกรัฐมนตรี” 
 ๔. ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศ ไม่ควรก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพรำะสังคมยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ไม่มีผู้ใดสำมำรถก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
ยำวนำนถึง ๒๐ ปี โดยเฉพำะผู้ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ ก็ไม่สมควรที่จะเป็นคณะของคนที่
แต่งตั้งพิเศษโดย คสช. 
 ๕. รัฐธรรมนูญที่ดีควรยึดหลัก “ลดอ ำนำจรัฐ เพ่ิมอ ำนำจประชำชน” และให้มีกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง มิใช่กำรมอบอ ำนำจจำกส่วนกลำงทีละเรื่อง แต่ต้องให้ท้องถิ่นสำมำรถแก้ปัญหำ 
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ของตนได้ทุกเรื่อง เว้นแต่จะระบุสิ่งที่ท้องถิ่นไม่สำมำรถจะด ำเนินกำรได้ เช่น พิมพ์ธนบัตร มีกองก ำลังทหำร หรือมีศำล
ยุติธรรมของตนเอง 
 ๖. ยกเลิกมำตรำ ๒๕๒ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
(เช่น กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ ฯลฯ) สำมำรถได้ผู้บริหำรในวิธีอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเลือกตั้งหรือควำมเห็นชอบของ
สภำท้องถิ่น ซึ่งในอนำคตหำกปล่อยไว้เช่นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อำจถูกแต่งตั้ งจำก
กระทรวงมหำดไทยและรัฐบำลส่วนกลำง จึงควรกลับไปใช้วิธีกำรเลือกตั้งโดยประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น 
 ๗. ระบบกำรสรรหำองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ และศำลรัฐธรรมนูญที่ใช้ระบบผลัดกันเลือกสรร จะต้อง
ได้รับกำรแก้ไขและกำรสรรหำจะต้องไม่ถูกอิทธิพลของฝ่ำยบริหำรและกำรแทรกแซงจำกนักกำรเมือง 
 ๘. จะต้องมีระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญที่เข้มข้นมำกข้ึน 
โดยเฉพำะกรณีกำรร้องขอให้ไต่สวนกรรมกำร ป.ป.ช.ร่ ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้ำที่ ใช้อ ำนำจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมำย ฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๒๓๖ รัฐธรรมนูญจะต้องไม่ให้อ ำนำจประธำนรัฐสภำ
เป็นผู้วินิจฉัยว่ำจะส่งเรื่องไปยังประธำนศำลฎีกำเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือมิให้ประธำนรัฐสภำและ
กรรมกำร ป.ป.ช. ที่ถูกกล่ำวหำสำมำรถเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงควรกลับไปใช้ 
หลักกำรและวิธีกำรตำมรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ 
ต้นทุน “รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน” 
 แม้ผู้ร่ำงรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ จะได้วำงกับดักให้มีควำมยุ่งยำกในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องให้ สว. ๒๕๐ 
คนผู้ได้ประโยชน์จำกรัฐธรรมนูญจ ำนวนหนึ่งเห็นชอบ จะต้องไปท ำประชำมติก่อนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงท ำให้มีผู้
ออกมำอ้ำงว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญท ำให้เสียงบประมำณไปจ ำนวนมำก 
 ในควำมเป็นจริง กำรได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชำธิปไตยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน และเกิด
ระบบตรวจสอบโดยประชำชน จะสร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศชำติในอนำคตอย่ำงมำก และกำรใช้จ่ำยเงินในกำรจัดท ำ
รัฐธรรมนูญใหม่ก็เป็นกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณในประเทศไทย ต่ำงกับกำรซื้ออำวุธที่เงินงบประมำณที่น ำออกไปใช้ใน
ต่ำงประเทศ 
 หำกน ำงบประมำณที่เป็นเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งของ สว. ค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ ผู้ช ำนำญกำร 
และผู้ช่วยสว.รวม ๘ คนต่อสว. ๑ คน และค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมและกำรเดินทำง ที่ให้แก่ สว.จ ำนวน ๒๕๐ คน ใน
เวลำ ๕ ปี มำเปรียบเทียบกับกำรร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ กำรร่ำงและจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ จะมีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำอย่ำง
มำก 
 
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
ศำสตรำภิชำน มหำวิทยำลัยรังสิต 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/45358 
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 เป็นไปตำมกำรยุทธ์ทิ้งระเบิดระลอกแรกอย่ำงหนักให้รัฐบำลป้อแป้ ส่งสัญญำณถึงทุกฝ่ำยและส่งถึงนำยก
ฯว่ำมีปัญหำในกำรน ำ ก่อนเตรียมพร้อมทิ้งระเบิดตำมมำระลอกสอง ระลอกสำม 
 พล.ท.ภรำดร พัฒนถำบุตร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษพรรคเพ่ือไทย เปิดมุมคิดในฐำนะเคย
เป็นเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ถึงมิติควำมมั่นคงและสถำนกำรณ์กำรเมืองหลังชุมนุมปลดแอกชุมนุม
ใหญ่ “19 กันยำ” 
 แม้ผ่ำนกำรชุมนุมไปแล้ว ฝ่ำยควำมมั่นคงควรเน้นหนัก งำนปฏิบัติกำรข่ำวสำรเชิงบวก มุ่งมั่นท ำควำม
เข้ำใจกับประชำชนและร่วมมือกับมวลชน เน้นย้ ำรัฐไม่เป็นตัวก่อให้เกิดควำมรุนแรงแน่ ขอให้มวลชนร่วมมือ มีสิ่งบอก
เหตุไม่ดีควรแจ้ง 
 ปกติหน่วยรับผิดชอบข่ำวกรองมีทุกมิติ มีส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติเป็นเจ้ำภำพ มีทั้งหน่วยของทหำร 
ต ำรวจ มหำดไทยที่เก่ียวข้องทั้งหมดประสำนกัน ฉะนั้นสิ่งบอกเหตุค่อนข้ำงรู้ก่อน 
 งำนกำรข่ำวตอนนี้ยืนยันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกครั้งที่มีกำรชุมนุมมือที่สำมก่อควำมไม่สงบแทบไม่มี 
เพรำะขบวนกำรนักศึกษำเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ยำวนำน มวลชนหลักคือนักศึกษำ 
 มีกำรสื่อสำรถึงเพ่ือนในโลกประชำธิปไตย เข้ำใจประวัติศำสตร์ รู้กำรเกิดรัฐประหำรแต่ละครั้งจะสร้ำง
เงื่อนไขขึ้นมำ รู้ทันกลเม็ดเด็ดพรำยกำรท ำรัฐประหำร เด็กรุ่นใหม่คิดไปไกลกว่ำเรำมำก เมื่อมองไม่เห็นอนำคตของ
ตัวเอง ย่อมต้องออกมำเคลื่อนไหว ไม่ใช่ขบวนกำรแบบชุมนุมเสื้อสี มีมวลชนหลำกหลำยประเภทเข้ำร่วม ค่อนข้ำง
ควบคุมยำก 
 พร้อมขยำยรำยละเอียดให้เห็นว่ำตั้งแต่ก่อนเกิดกำรชุมนุม โดยเฉพำะมีสัญญำณชัดเจนทหำรไม่เข้ำมำยุ่ง
เกี่ยว ทั้งจำกค ำสัมภำษณ์ของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.และสัญญำณพิเศษ แทบจะปิดประตูกำรท ำรัฐประหำร 
 ขอให้ย้อนกลับไปถึงต้นเหตุที่รัฐบำลอยู่ได้ยำว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักมีกองทัพเป็นเงำทะมึนอยู่ข้ำงหลัง ท ำ
ให้กลไกของรัฐ และภำคเอกชนแห่ตำมมำสนับสนุน 
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 เมื่อกองทัพพูดชัดไม่เข้ำมำเกี่ยวกำรระงับยับยั้งมวลชน ต ำรวจรู้กฎหมำย เมื่อหันหลังมำไม่มีกองทัพ 
ต ำรวจจึงเข้ำมำดูแลเฉพำะควำมเรียบร้อย งำนกำรข่ำว ไม่เผชิญหน้ำอยู่แล้ว  ทันทีที่ทหำรไม่เข้ำมำ บทบำทต ำรวจ 
บทบำทพลเรือนย่อมจำงลง ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน ภำคประชำชนก็เริ่มส่งสัญญำณถึงรัฐบำลว่ำไปต่อยำก 
 ขณะเดียวกันในสัปดำห์นี้มีประชุมร่วมสองสภำ เพ่ือแก้รัฐธรรมนูญ หำกวุฒิสภำไม่ยอมถอย ไม่ยอมโอน
อ่อนผ่อนตำมข้อเสนอของกำรชุมนุม อย่ำงน้อย “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ตัดอ ำนำจโหวตนำยกฯ ไม่เช่นนั้นเกิดกำรชุมนุมใหญ่
และชุมนุมย่อยทั่วประเทศตำมมำแน่ 
 แม้ตำมขั้นตอนกระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญใช้เวลำนำน แต่วุฒิสภำต้องห้ำมยุ่งเกี่ยวกับกำรโหวตนำยกฯ
ทันที เพรำะระหว่ำงกำรแก้รัฐธรรมนูญ อำจเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมือง เช่น นำยกฯลำออกหลังถูกมวลชนกดดันหนัก 
 เปิดช่องเลือกนำยกฯคนใหม่ตำมรัฐธรรมนูญปี 60 โหวตตำมบัญชีรำยชื่อนำยกฯของแต่ละพรรค หรือคน
นอก ส.ส.ต้องผนึกก ำลังกันทั้งหมด เพ่ือให้จบที่สภำ รัฐบำลแห่งชำติ กำรรัฐประหำร มวลชนไม่ขำนรับ 
 แค่นี้บรรยำกำศก็ไม่เอ้ือต่อกำรค้ำ กำรลงทุน ยุคโควิดที่เศรษฐกิจย่ ำแย่อยู่แล้ว หำกเกิดรัฐบำลชำติ หรือ
รัฐประหำรอีกยิ่งไปกันใหญ่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม ไปต่อไม่ได้แล้ว หลำยกระทรวงเริ่มมี
กระแสข่ำวเข้ำไปถอนทุนคืน 
 นัยทำงกำรเมืองที่ส่งมำจึงต้องกำรให้ท่ำนพ้นจำกต ำแหน่งสถำนเดียว เพรำะหำกยุบสภำฯโดยใช้กติกำเก่ำ
อยู่ เลือกตั้งใหม่เท่ำกับไม่เสรีและไม่เป็นธรรมเหมือนเดิม เปิดให้ พล.อ.ประยุทธ์กลับมำอีก ปัญหำกำรเมืองไม่จบ 
 ในจังหวะนับถอยหลังของรัฐบำลลุงตู่ นำยกฯควรลำออกจำกต ำแหน่ง เปิดทำงให้คนที่เหมำะสมเข้ำมำ
เป็นนำยกฯเปลี่ยนผ่ำน บริหำรประเทศและบริหำรจัดกำรเลือกตั้งให้เสรีและเป็นธรรม อย่ำงน้อยแก้รัฐธรรมนูญก่อนตั้ง
สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือก ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
กกต.หำสูตรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อที่เป็นมำตรฐำนสำกล เงื่อนไขสมำชิกสังกัดพรรคกำรเมืองแค่ 45 วันก็พอ ระบบ
ไพรมำรีโหวตยุ่งยำก ควรผ่อนปรน และตั้ง ส.ส.ร. เพ่ือแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตย ภำยใต้เงื่อนไข พล.อ.
ประยุทธ์ต้องลำออกไป 
 หำกยังไม่ลำออกเปิดสมัยประชุมสภำฯครั้งต่อไป ฝ่ำยค้ำนอำจรีบยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
รัฐบำล หำกนำยกฯไม่ชิงยุบสภำ ในจังหวะนี้ มีโอกำสสูงจะถูกพรรคร่วมหักในวินำทีสุดท้ำยจนตั้งตัวไม่ทัน ซึ่งในอดีต
เคยเกิดขึ้นมำแล้ว 
 ฉะนั้น วิกฤตกำรณ์กำรเมืองควรแก้ด้วยกำรเมือง อย่ำใช้วิธีกำรรัฐประหำรฉีกรัฐธรรมนูญ ยิ่งวันนี้ภำค
ประชำชน ขบวนกำรนักศึกษำเข้มแข็ง เป็นโอกำสแก้รัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร. เพ่ือให้ได้กติกำฉบับประชำชน เป็น
ทำงออกท่ีดีที่สุดของประเทศ 
 ต่อไปทุกพรรคกำรเมืองถึงเวลำปรับตัวครั้งใหญ่ ดึงคนรุ่นใหม่เข้ำเสริมทัพ ออกแบบโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ นักกำรเมืองรุ่นเดิมคงผ่ำนกำรเลือกตั้งอีกสมัยก็เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้ว ระบบกำร
เลือกตั้งผ่ำนหัวคะแนนจะค่อยๆลดบทบำทลงไป ในที่สุดก็ไปไม่รอด 
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 วันนี้มีโอกำสนำยกฯไม่ยอมลำออก และ ส.ว.ไม่ยอมผ่อนเปิดสวิตช์ตัวเอง กำรเมืองเดินต่อไปอย่ำงไร 
พล.ท.ภรำดร บอกว่ำ ดูปัจจัยรอบด้ำนแล้วสุ่มเสี่ยงเกิดควำมโกลำหล คงไม่ถึงขั้นท ำรัฐประหำร แต่ไปห้ำมท ำรัฐประหำร
ไม่ได้ ใครกล้ำท ำย่อมเจอจุดจบไม่สวยทั้งคนท ำและรัฐบำล 
 ฉะนั้น กำรส่งสัญญำณจำกฝ่ำยต่ำงๆที่บอกไว้ข้ำงต้น รวมถึง “กลุ่ม 3 ป.” สั่งทหำรไม่ได้ สะท้อนให้เห็นว่ำ 
มีกำรส่งสัญญำณแบบสุภำพบุรุษว่ำนำยกฯควรไปได้แล้ว รัฐบำลชุดใหม่หลัง พล.อ.ประยุทธ์ลำออก ขึ้นอยู่กับพรรคฝ่ำย
ค้ำน และพรรคร่วมรัฐบำลที่มีบัญชีรำยชื่อผู้ที่เป็นนำยกฯอยู่ ทั้งพรรคประชำธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพ่ือไทย ควร
หำรือและตกลงกันให้ได้ 
 ยกเว้นพรรคพลังประชำรัฐ ไม่มีคนอยู่ในบัญชีนำยกฯ แต่เมื่อไม่มี พล.อ.ประยุทธ์ พรรคนี้ก็เปิดเจรจำได้
สะดวกขึ้น เพรำะล้วนเป็นกลุ่มก๊วนเดิมๆที่สำมำรถพูดคุยกันได้ 
 ฉะนั้นวันนี้ขออย่ำให้เกิดรัฐประหำรหรือมีอ ำนำจเผด็จกำรเข้ำมำแทรก ปล่อยให้เป็นไปตำมกลไกของสภำ 
กำรเมืองถึงจะพัฒนำและประเทศไทยเดินหน้ำต่อไปได้ 
 นอกจำกเสียงเรียกร้องของชุมนุมปลดแอก ยังมีสัญญำณพิเศษอะไรท ำให้ พล.อ.ประยุทธ์ควรลำออกจำก
นำยกฯ พล.ท.ภรำดร บอกว่ำ นำยกฯอยู่ได้ เพรำะมีกองทัพเป็นเงำอยู่ข้ำงหลัง 
 แต่วันนี้มีสัญญำณบำงอย่ำง เห็นได้จำกกองทพัไม่ยุ่ง ไม่หนุนหลัง ส่งสัญญำณให้ “บิ๊กตู”่ ลำออก. 
ทีมการเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933549 
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วันที่ 21 กันยำยน 2563 - 07:44 น. 
ปัจจัยเสี่ยงเกมแก้ รธน. ‘แท้งก่อนคลอด’ ฝ่ายค้านเสียขบวน-พรรคลุงก านันแตกแถว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อนแรงไม่แพ้ม็อบปลดแอกนอกสภำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้ำไปสุมในรัฐสภำ
แล้วขณะนี้ มีทั้งของฝ่ำยค้ำน-รัฐบำล คือร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 ให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มำยกร่ำง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ประกอบด้วย ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ฉบับ
ร่ำงฝ่ำยรัฐบำลและร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ฉบับร่ำงของฝ่ำยค้ำน ทั้ง 2 
ร่ำงพุ่งเป้ำไปที่แก้ไขมำตรำ 256ของรัฐธรรมนูญ 2560 แต่ต่ำงกันตรงที่รูปแบบของ ส.ส.ร. 
 ขณะที่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังกองอยู่หน้ำประตูสภำ ยังไม่บรรจุเป็น “ระเบียบวำระ” มีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรกของพรรคฝ่ำยค้ำน ที่ยื่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ โดยแยกยื่นเป็น 4 ญัตติ ประกอบด้วย 1.ปิดสวิตช์ ส.ว. หัก
อ ำนำจกำรโหวตนำยกฯ 5 ปี 2.ยกเลิกมำตรำ 279 ที่รับรองค ำสั่ง คสช. 3.แก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้แบบเดียวกับ
รัฐธรรมนูญ 2560 4. มำตรำ 270-271 มำตรำที่เก่ียวกับกำรปฏิรูป 
 อีกกลุ่มเป็นของเครือข่ำยภำคประชำชน น ำโดยไอลอว์ ที่หอบ 7 หมื่นรำยชื่อ ยื่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ำ
สภำ เมื่อ 16 กันยำยน ตัดทิ้งมำตรำที่เป็นปัญหำ อำทิ ยกเลิกกำรให้มีแผนยุทธศำสตร์ชำติ ยกเลิกระบบบัญชีว่ำที่นำยก
ฯ ยกเลิกช่องทำงนำยกฯคนนอก ที่ไม่ผ่ำนกำรเลือกตั้งยกเลิกกำรนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหำรไม่ต้องรับผิด โดยที่
รัฐสภำนัดถกร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-24 กันยำยนนี้ 
 แม้เกมกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกโหมไฟมำจำกนอกสภำ เพรำะเป็นเงื่อนไข กำรเคลื่อนขบวนของม็อบ
ประชำชนปลดแอกแต่บรรยำกำศในรัฐสภำ ทั้งฝ่ำยสภำผู้แทนรำษฎร และฝ่ำยวุฒิสภำ ต่ำงชิงเหลี่ยม ชิงจังหวะกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่ำงดุเดือด มีหลำยปัจจัยที่จะกลำยเป็นชนวนอุบัติเหตุ “แท้งก่อนคลอด” 
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 หนึ่ง ปัจจัยฝ่ำย ส.ว. ที่ค้ำนหัวชนฝำ แม้ว่ำมี ส.ว.บำงส่วนขำนรับกับกระแสปิดสวิตช์ ส.ว. “ยอมหั่น” 
อ ำนำจกำรโหวตนำยกรัฐมนตรีใน 5 ปีแรกผ่ำนกำรเปิดหน้ำของ ส.ว.ระดับตัวขับเคลื่อนเกมหลำยคน ทั้ง ค ำนูณ สิทธิสมำน 
พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวำนิช วันชัย สอนศิริ ขณะที่ ส.ว.กลุ่มใหญ่ยังคอยดูจังหวะกำรคอนโทรลเกมของผู้มีอ ำนำจในรัฐบำล 
 แต่จู่ ๆ ฝ่ำยค้ำนเพ่ือไทยก็ดันยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติ นอกจำกพุ่งเป้ำปิดสวิตช์ ส.ว.แล้ว ยัง
ก้ำวหน้ำไปถึงกับกำรปิดสวิตช์มรดก คสช. ยกเลิกกำรนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหำร 
 ดังนั้น เมื่อ ส.ว. 250 คนตำมบทเฉพำะกำล ถูกตั้งโดย คสช. เพ่ือรักษำมรดกกำรรัฐประหำร 22 
พฤษภำคม 2557 เสียงที่เคยหนุน กลับกลำยเป็นเสียงต้ำน จึงปรำกฏข่ำวว่ำ ส.ว.จะคว่ ำทั้ง 4 ญัตติ ของฝ่ำยค้ำน ไม่
ยอมให้ผุดให้เกิดทั้งที่ เกมแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่ำแก้ไขรำยมำตรำ หรือแก้ไขรำยมำตรำเพ่ือน ำไปสู่กำรมี ส.ส.ร. จะต้องใช้
เสียง ส.ว. 84 เสียง หำกส.ว.รวมหัวบอยคอต เกมโอเวอร์ทันที 
 2 ปัจจัย พรรคฝ่ำยรัฐบำล เมื่อ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐตัวเคลื่อนเกม
รัฐธรรมนูญฝ่ำยรัฐบำล ประกำศเสนอญัตติด่วนให้รัฐสภำมีมติส่งศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยตำม มำตรำ 210 (2) 
ของรัฐธรรมนูญ กรณีกำรเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ำยค้ำนที่เป็นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมำตรำ 256 
น ำไปสู่กำรมี ส.ส.ร. กับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แยกญัตติ 4 ญัตติ ว่ำมีชื่อ “ซ้ ำ-ซ้อน” กันถึง 30 ชื่อ 
 เป็นปัญหำเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรเสนอร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 256 (1) จะให้อ ำนำจ ส.ส. และ ส.ว. ลงลำยมือชื่อเสนอร่ำงได้ “ครำวละฉบับ” หรือ “ลงลำยมือชื่อเสนอได้
หลำยฉบับก็ได้ในครำวเดียวกัน” 
 ควำมตั้งใจคือกำร “สอย” 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำนให้แท้งไป ตั้งแต่ยังไม่บรรจุวำระ โดยในวันที่ 23 กันยำยน 
“ไพบูลย์”จะเสนอให้เลื่อนญัตติให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญตีควำมขึ้นมำพิจำรณำ หำกเสียงข้ำงมำกของสภำเห็นชอบให้ส่ง
ศำลรัฐธรรมนูญตีควำม 4 ญัตติของฝ่ำยค้ำนจะถูกเตะออกจำกวำระ 
 ขณะเดียวกัน ควำมเคลื่อนไหวของพรรคลุงก ำนัน คือ พรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) ที่ประกำศ 
“แตกแถว” ไม่สนับสนุนให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยจะไม่ร่วมลงชื่อเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกญัตติ และไม่
ยกมือรับหลักกำรในวำระที่ 1 
 แต่ในกำรโหวต เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบในวำระ 3 มำตรำ 256 (6) ก ำหนดว่ำ จ ำนวนนี้ต้องมี ส.ส.จำกพรรค
กำรเมืองที่ไม่ได้มีรัฐมนตรี ประธำนสภำ หรือรองประธำนสภำ เห็นชอบด้วย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุกพรรค
กำรเมืองรวมกันและ ส.ว.ต้องเห็นชอบด้วย ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 (84 เสียง) ของ ส.ว.ทั้งหมดแปลว่ำ ทุกพรรคกำรเมือง
จะต้องเห็นชอบกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ หำกมีกำรแตกแถว เกมแก้รัฐธรรมนูญก็จะแท้งทันที 
 3 ปัจจัย ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ที่ไม่เป็นขบวนมำตั้งแต่ต้น แม้พรรคเพ่ือไทย-ก้ำวไกล จะสมยอม จับมือกันยื่นญัตติ 
4 ญัตติ ปิดสวิตช์ ส.ว. พ่วงร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 256 ไปแล้ว แต่กลับปรำกฏว่ำมีกำรให้ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนร่วมกันถอนชื่อ 
สะท้อนภำพไม่เป็นขบวน เล่นเกมใหญ่ แต่ใจไม่นิ่ง มีปัญหำขัดข้องเชิงเทคนิค เกมแก้รัฐธรรมนูญในสภำยังคงเปรำะบำง 
ท่ำมกลำงแรงกดดันจำกมวลชนปลดแอกท่ีก ำลังรุกไล่-ล้มรัฐบำล โดยมีเกมรัฐธรรมนูญเป็นตัวประกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-524690 

https://www.prachachat.net/politics/news-524690
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วันที่ 21 กันยำยน 2563 - 08:21 น. 
09.00 INDEX เป้าหมายคือปิดสวิตช์ 250ส.ว. 19กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 แท้จริงแล้ว “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” เสมอเป็นเพียงบทที่ 1 เหมือนกับกำรลงสู่ถนนรำช
ด ำเนิน บริเวณอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 
 เป้ำหมำยก็คือ กำรปักหมุด “คณะราษฎร” อันแจ้งเกิดในวันที่ 20 กันยำยน 2563 เป้ำหมำยก็คือ กำร
ทวงคืนอ ำนำจ คืนให้กับ “ราษฎร” อย่ำได้แปลกใจหำกก ำหนดนัดหมำยครั้งต่อไปคือวันที่ 23 และวันที่ 24 กันยำยน 
อันเป็นวันที่รัฐสภำก ำหนดญัตติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเข้ำสู่วำระ เป้ำหมำยเบื้องต้นอำจอยู่ที่ ส.ส.พรรคพลัง
ประชำรัฐ ส.ส.พรรครวมพลังประชำชำติไทย รวมถึง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์ พรรคชำติไทยพัฒนำ  แต่
เป้ำหมำยสูงสุดอยู่ที่ 250 ส.ว.ว่ำจะลงมติไปในทำงใด ต่อต้ำนหรือว่ำเห็นด้วย 

เป้าหมายสูงสุดยังเป็นค าถามมี 250 ส.ว.ไว้ท าไม  
 ต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ต่อบทนิยำมที่ว่ำเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งเพ่ือ เป็นหลักประกันในกำรสืบทอด
อ ำนำจคสช.โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนำยกรัฐมนตรี ไม่มีอะไรแจ่มชัดยิ่งไปกว่ำบทบำทของ 250 ส.ว.ใน
กำรขำนชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนำยกรัฐมนตรี นั่นคือ เด็ดล็อกในทำงกำรเมือง เป็นประตูที่ปิดตำยส ำหรับ
กลุ่มและ พรรคกำรเมืองอ่ืนอย่ำงสิ้นเชิง เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เพียงจะดีไซน์เพ่ือคสช.เพ่ือ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เท่ำนั้น หำกแต่ยังด ำเนินไปในลักษณะของกำร “กินรวบ” ตัดโอกำสตัดหนทำงของกลุ่มกำรเมืองอ่ืนโดยสิ้นเชิง 
ประตูแรกที่จะต้องพังเข้ำไปผ่ำนมำตรำ 256 และมำตรำ 272 ก็คือ กำรเข้ำไปยุติบทบำทตำมยุทธศำสตร์ “ปิดสวิตช์ 
250 ส.ว.” โดยกดดันตรงไปยัง 250 ส.ว. เท่ำกับเป็นกำรยืนยันในเจตจ ำนงของ “19 ก.ย. ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ใน
กำรประชุมวันที่ 23 และ 24 กันยำยน 
 ควำมร้อนแรงจำกกำรเคลื่อนไหวจึงมิได้อยู่ที่กำรเปล่งเสียงจำกท้อง สนำมหลวง “19 กันยา ทวงอ านาจ 
คืนราษฎร” ดังก้องไปบนท้องถนน เข้ำสู่ที่ประชุมรัฐสภำ เป้ำหมำยสุดท้ำยอยู่ที่กำรตัดสินใจของ 250 ส.ว. แต่นั่นก็
ขึ้นอยู่กับ ส.ส.จำกพรรคพลังประชำรัฐ พรรครวมพลังประชำชำติไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชำธิปัตย์ ว่ำจะว่ำ
อย่ำงไร 
ค าตอบจึงอยู่ท่ีการลงมติในวันที่ 24 กันยายนเป็นส าคัญ 
อ้ำงอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2358164 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2358164
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/p-3-23-863.jpg
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ถอย... ไม่เป็นขบวน ! 
 
 
 
 
 
 
 
ฉากจบของ "กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมือง" ในการชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ขับไล่รัฐบาลเมื่อช่วงสายของ
วันที่ 20 ก.ย.63ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า ไม่สมกับราคาที่ประกาศกร้าวกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ อย่างสิ้นเชิง ! 
 เมื่อที่สุดแล้ว แกนน ำและผู้ชุมนุมไม่อำจท ำตำมที่ประกำศเอำไว้ว่ำจะบุกไป "ท ำเนียบรัฐบำล" เพ่ือขับไล่ 
"บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม หรือฝ่ำแนวของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
ตั้งแต่เชิงสะพำนมัฆวำนรังสรรค์ เพ่ือไปปักหมุดคณะรำษฎรที่บริเวณหน้ำพระรำชวังดุสิต เพรำะที่สุดแล้ว แกนน ำได้
ตัดสินใจเปลี่ยนแผนกระทันหัน น ำมวลชนเปลี่ยนเส้นทำงไปยัง "ท ำเนียบองคมนตรี" ใกล้กับวัดพระแก้วแทน เพ่ือยื่น 3 
ข้อเรียกร้องและ 10ข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปสถำบัน โดยมี " พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรำ" ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
(ผบช.น.)ท่ีเป็นผู้รับหนังสือจำกกลุ่มผู้ชุมนุมไปในฐำนะ ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ไม่ได้เป็นตัวแทนของส่วนส ำนักองคมนตรี 
แม้แกนน ำผู้ชุมนุมจะประกำศ "ชัยชนะ"ว่ำกำรเคลื่อนไหวชุมนุม 19กันยำ ครั้งนี้ประสบควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะกำรต่อสู้
ในเชิงสัญลักษณ์ อีกทั้งไม่มีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงเกิดขึ้น ก็ตำม แต่ในอีกมุมหนึ่งของควำมเป็นจริง ซึ่งแกนน ำม็อบที่
เป็น "เยำวชน" ต่ำงต้องเรียนรู้กันเอำเอง ว่ำกำรชุมนุมครั้งนี้ เป้ำหมำยมวลชนที่ตั้งเป้ำกันเอำไว้ เป็น "เรือนแสน" นั้น
ย่อมไม่อำจพึ่งพำจำก "กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ" ได้ทั้งหมด 
 แต่ตอ้งใช้บริกำรจำก "นักกำรเมือง" ที่ช่วยจัดหำ "พี่น้องคนเสื้อแดง" ทั้งจำกต่ำงจังหวัดและปริมณฑล เพ่ือ
มำท ำหน้ำที่เป็น "แกนหลัก" เช่นเดียวกันกับกำรบริหำรจัดกำรทั้งเสบียง อำหำร อุปกรณ์และเวทีต่ำงๆ อย่ำลืมว่ำ กำร
จัดม็อบย่อมต้องอำศัย "มืออำชีพ" 
 กำรถอยร่นของม็อบแนวร่วมประชำชนปลดแอก และพันธมิตร ร่วมรบครั้งนี้ จนท ำให้ม็อบไม่ "เบิ้มๆ" 
เกิดบิ๊กเซอร์ไพรซ์ อย่ำงน่ำเสียดำยนั้น ส่วนหนึ่งเพรำะกำรชุมนุมรอบนี้ มีหลำยเงื่อนไขที่กลำยเป็น "อุปสรรค" เกิดเป็น 
"กับดัก" ให้กับตัวเอง 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200920/8ea1850ec14ce272fff7999d66a96634ba551eb33ef56f22df33e7e39b989c64.jpg?itok=HejWiX7b
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 ทั้งกำรปรำศรัยโจมตีไปถึง "สถำบัน" อย่ำงจงใจของ แกนน ำม็อบประชำชนปลดแอก จนท ำให้แม้แต่ 
"พรรคเพ่ือไทย" ที่ไปตั้งเต้นท์ สังเกตกำรณ์กำรชุมนุม ยังต้อง "ถอย" ออกมำ สั่งถอนเต้นท์ ออกจำกที่ตั้งในคืนวันที่ 19 
ก.ย. เพรำะนี่คือควำมสุ่มเสี่ยง หมิ่นเหม่ ที่อำจดึงให้ "ฝ่ำยกำรเมือง" ตรงข้ำมรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ ถูกโยงว่ำเป็น "กลุ่ม
ล้มเจ้ำ"ไปด้วย 
 นอกจำกนี้ ยังน่ำสนใจว่ำ ในกำรชุมนุมครั้งนี้ แม้จะใช้ "นักศึกษำ" ถือธงเป็นแกนน ำอยู่เบื้องหน้ำ แต่ก็ยัง
จ ำเป็นต้องใช้รูปแบบกำรชุมนุม ที่เรียกว่ำ "เสื้อแดงโมเดล" ทั้งกำรขนมวลชนพ่ีน้องคนเสื้อแดงเข้ำมำสมทบ จำก
ต่ำงจังหวัด ที่ล้วนแล้วต้องมี "ค่ำใช้จ่ำย" และหำกจะ "อยู่ยำว" ใครจะเป็นคนบริหำรจัดกำร และน ำมวลชน เพรำะ 
"นักศึกษำ" ทั้ง "เพนกวิน" และ "รุ้ง ปนัสยำ" หรือแม้แต่ "ทนำยอำนนท์" ยังไม่มีใครที่เข้ำขั้น "มือถึง" ผ่ำนประสบกำรณ์
กำรชุมนุมใหญ่ๆ มำก่อนทั้งสิ้น 
 ดังนั้นแม้จะใช้บริกำรพ่ีน้องคนเสื้อแดง และรูปแบบกำรชุมนุมแบบคนเสื้อแดง แต่แกนน ำนักศึกษำ ย่อม
ไม่อำจน ำมวลชนบุกฝ่ำแนวเจ้ำหน้ำที่หรือรั้วลวดหนำม ได้เหมือนกับม็อบเสื้อแดง เสื้อเหลือง และม็อบกปปส.ที่เคยท ำ
มำแล้วในอดีตได้ และที่น่ำสนใจไปกว่ำนั้น มวลชนคนเสื้อแดงที่มำร่วมชุมนุมครั้งนี้ เป้ำหมำยคือกำรขับไล่รัฐบำล แต่ไม่
ต้องกำรพำดพิงสถำบัน ขณะที่พรรคเพ่ือไทยเองที่มีศักยภำพในทำงกำรเมืองเหนือกว่ำพรรคก้ำวไกลก็จ ำเป็นต้อง "รักษำ
พรรค" แทนกำรเทหมดหน้ำตักเพ่ือให้ "คณะก้ำวหน้ำ" ได้ประโยชน์ไปฝ่ำยเดียว ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/183763 
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นายกฯต้องเปิดใจรับฟัง เพื่อส่งผ่านสู่คนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 กำรจัดชุมนุมใหญ่ครั้งแรกของ แนวร่วมธรรมศำสตร์และกำรชุมนุม ในชื่อ “19 กันยำ ทวงอ ำนำจคืน
รำษฎร” ที่ธรรมศำสตร์และสนำมหลวง เมื่อวันเสำร์อำทิตย์ เรียกแขกได้เยอะทีเดียว ผมเขียนคอลัมน์นี้ช่วงบ่ำยวันเสำร์ 
กำรชุมนุมเพ่ิงเริ่มไม่นำนนัก นักศึกษำ ประชำชนทยอยเดินทำงเข้ำสู่ธรรมศำสตร์และสนำมหลวงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจะถึง 
50,000 คน ตำมที่ฝ่ำยควำมม่ันคงรัฐบำลประเมินหรือไม่ยังไม่ทรำบ ทีเด็ดของกำรชุมนุมครั้งนี้ว่ำกันว่ำอยู่ที่กำรปรำศรัย
ในช่วง 3 ทุ่ม และจะค้ำงคืนที่สนำมหลวง รุ่งเช้ำจะเดินขบวนไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ยังไม่บอกล่วงหน้ำ แต่เป็นที่รู้กัน
ว่ำไม่ใช่ท ำเนียบรัฐบำล 
 น.ส.ปนัสยำ สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนน ำกำรจัดชุมนุมจำกธรรมศำสตร์ ยืนยันว่ำ กำรชุมนุมต้องจบลง
ในวันที่ 20 กันยำยน โดยประเมินว่ำมีประชำชนกลุ่มต่ำงๆ เข้ำร่วมชุมนุมไม่ต่ ำกว่ำ 100 กลุ่ม ไม่ต่ ำกว่ำ 5 หมื่นคน โดย
มีคนเสื้อแดงไปร่วมชุมนุมด้วย 
 กำรจัดชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ “รุ้ง” พูดชัดเจนว่ำ ต้องกำรให้ พล.อ.ประยุทธ์ออกไป แต่ก่อนกำรชุมนุมหนึ่ง
วัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ออกโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจทุกช่อง บอกกับทุกคนที่อยำกออกมำ
ชุมนุมว่ำ “ผมได้ยินสิ่งที่ท่ำนพูด ผมรับทรำบควำมคับข้องใจของพวกท่ำนในเรื่องกำรเมือง และควำมไม่พอใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ ผมเคำรพควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกของท่ำน แต่วันนี้ประเทศไทยก ำลังเผชิญหน้ำกับควำมเจ็บปวดเร่งด่วน
ที่เรำจ ำเป็นต้องจัดกำรก่อน นั่นคือ บรรเทำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจที่โควิดได้ก่อให้เกิดข้ึนไปทั่วโลก” 
 ตอนแรกก็ฟังดูดี แต่ตอนท้ำยกลับเป็นคนละเรื่อง ควำมไม่พอใจทำงกำรเมือง ควำมไม่พอใจรัฐธรรมนูญ
ฉบับ คสช.ไม่เกี่ยวกับโควิดเลย ดูอย่ำง สหรัฐฯ ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมำกที่สุดในโลก มีผู้เสียชีวิตมำกที่สุดในโลก 
เศรษฐกิจก็ย่ ำแย่ คนตกงำนหลำยสิบล้ำนคน แต่วันที่ 3 พฤศจิกำยนนี้ เขำก็ยังเดินหน้ำเลือกตั้งประธำนำธิบดีตำม
ก ำหนด เพรำะเป็นคนละเรื่องกัน กำรแก้รัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกัน สำมำรถท ำไปพร้อมกันได้ ถ้ำนำยกฯมีควำมจริงใจ 
นำยกฯต้องปรับมำยด์เซตตัวเองใหม่ เพ่ือให้เข้ำใจตรรกะที่ถูกต้องมำกข้ึน 
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 ผมก็ไม่อยำกเห็นกำรชุมนุมให้เกิดควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง แต่ก็เห็นด้วยกับทุกฝ่ำยว่ำ รัฐธรรมนูญฉบับ 
คสช.ที่ร่ำงขึ้นมำสืบทอดอ ำนำจของคณะปฏิวัติไม่กี่คน ได้สร้ำงปัญหำให้ชำติมำกมำย กำรทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ลดลง 
ท ำท่ำเพ่ิมขึ้นด้วยซ้ ำ กำรเมืองก็น้ ำเน่ำจนเหม็นเบื่อกันทั้งประเทศ รัฐบำลผสมที่อ่อนแอ ก็แก้ปัญหำของประเทศไม่ได้ 
นำยกรัฐมนตรีก็เท้ำลอยไม่กล้ำใช้อ ำนำจบริหำรบ้ำนเมืองให้ถูกต้อง บ้ำนเมืองก็เสียหำย 
 กำรชุมนุมของนักเรียน นักศึกษำ ประชำชน เพ่ือเรียกร้องประชำธิปไตย และบอกให้นำยกฯรับรู้ถึงปัญหำ
ของประเทศในเวลำนี้ เมื่อนำยกฯบอกว่ำ “ผมได้ยินสิ่งที่ท่ำนพูด” ก็ควรจะ “รับฟังอย่ำงเข้ำใจด้วย” เพ่ือน ำไปสู่ “กำร
แก้ไขให้ถูกต้อง” นำยกฯไม่ควรอ้ำงเหตุผลข้ำงๆ คูๆ ว่ำ ขอแก้ปัญหำโควิดก่อน มันคนละเรื่องเดียวกัน 
รัฐธรรมนูญฉบับ คสช. ได้ชื่อว่ำ แก้ไขยำกที่สุดในโลก หรือ อำจแก้ไขไม่ได้เลย นอกจำก “ฉีกทิ้ง” เท่ำนั้น มีกำร
วิเครำะห์กันว่ำ ใครจะเป็นคนฉีกรัฐธรรมนูญ 2560 ระหว่ำง นักเรียน นิสิต นักศึกษำ หรือ ทหำร จนเกิดข่ำวลือกำร
ปฏิวัติตำมมำ 
 ผมเชื่อว่ำ ทำงออกในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ยังมีอีกหลำยทำง นอกเหนือจำก กำรแก้ไขรำยมำตรำ 
และ กำรยกร่ำงใหม่โดยตั้ง ส.ส.ร. แต่สิ่งส ำคัญที่สุด นำยกฯต้องเปิดใจรับฟังอย่ำงเข้ำใจ และ ร่วมกับคนรุ่นใหม่หำทำง
ออกร่วมกัน เพ่ืออนำคตของคนรุ่นใหม่ เหมือนกำรส่งผ่ำนธุรกิจในครอบครัว โลกอนำคตเป็นโลกที่คนรุ่นเก่ำไม่มีวัน
เข้ำใจ ถึงดึงดันต่อไปก็คือ “แตกหัก” ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่มีใครอยำกเห็น. 
“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933556 
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21 กันยำยน 2563  
'ม็อบนักศึกษา' ติดหล่ม สลับขาหลอก สะดุดขาตัวเอง 
 
 
 
 
 
ปิดฉากยกแรก การชุมนุมค้างคืนของ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” เพื่อทดลอง-ทดสอบว่าจะสามารถ
ตรึง “มวลชน” ได้หรือไม่ ผลออกมาเป็นอย่างไร แล้วแต่ใครจะยลตามช่อง 
 แต่โจทย์ใหญ่ของ “แกนน ำม็อบ” ที่ต้องเผชิญคือ กำรตอบค ำถำมเรื่อง “มวลชน” แนวร่วม เพรำะกำร
ชุมนุม 19 กันยำ ถูก “ฝั่งตรงข้ำม” ปั่นกระแส “คนเสื้อแดง” ออกมำร่วมกำรชุมนุม นับโยงไปถึง “ทักษิณ ชินวัตร” 
อดีตนำยกรัฐมนตรี ท ำให้ “ม็อบนักศึกษำ” ถูกมองว่ำ กลำยร่ำงจำกม็อบคนเสื้อแดง 
 มิหน ำซ้ ำ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ ยังออกมำแถลงข่ำวขอโทษ “คนเสื้อแดง” ที่ไม่ได้ไปร่วมปรำศรัย
เวทีย่อย แม้เจตนำของ “เพนกวิน” จะพยำยำมทอดไมตรีไปถึงบรรดำแม่ยกเสื้อแดง มวลชนแนวร่วม แต่อำจส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์ในด้ำนลบมำกกว่ำ อย่ำลืมควำม “คนเสื้อแดง” คือคู่ขัดแย้งเก่ำ ที่มีบำดแผลทำงประวัติศำสตร์กำรเมือง 
เมื่อเคลื่อนพลมำร่วมกับ “ม็อบนักศึกษำ” ย่อมท ำให้ควำมน่ำเชื่อถือลดน้อยลง 
 แม้ “เพนกวิน" และแกนน ำนักศึกษำ อำจต้องกำรก ำลังจำก “คนเสื้อแดง” เพ่ือตรึงมวลชนให้อยู่ติดเวที
กำรชุมนุม แต่หำกคิดจะชุมนุมระยะยำวเพ่ือยกระดับขับไล่รัฐบำล ก็อำจกระทบแรงสนับสนุนจำก “นักศึกษำ” ให้ลด
น้อยถอยลง 
 ที่ส าคัญ “บิ๊กเซอร์ไพรส์” ที่แกนน าม็อบพยายามบอกกับผู้ร่วมชุมนุมว่า จะเคลื่อนขบวนไปยัง
ท าเนียบรัฐบาล ในช่วงเช้าวันที่  20 ก.ย. แต่เอาเข้าจริง มวลชนที่อยู่หน้างานมีน้อยเกินไป จึงท าได้แค่จัด 
อีเวนท์ยื่นข้อเรียกร้องเพียงเท่านั้น 
 ส่งผลให้มวลชนที่อยู่ค้ำงคืนบริเวณท้องสนำมหลวงออกอำกำรผิดหวัง เพรำะตั้งใจอยู่ร่วมกำรชุมนุม เพ่ือ
รอจังหวะเคลื่อนขบวนโชว์พลัง แม้ “ม็อบโซเชียล” จะออกมำแก้ต่ำงให้ว่ำ "หลอกรัฐบำล” ให้ตั้งรับเก้อเป็น “บิ๊กเซอร์
ไพรส์” แต่ในทำงยุทธศำสตร์ เท่ำกับสับขำหลอกมวลชนจนสะดุดขำตัวเอง 
 ต่อจากนี้ “แกนน าม็อบ” อาจจะต้องกลับไปทบทวนบทเรียนก้าวที่พลาด ก้าวที่ส าเร็จ เพื่อจัดรูป
ขบวนกันใหม่ ไม่เช่นนั้นก็ยากที่จะไล่ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้จนมุม 
อ้ำงอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898695?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
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