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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 ตลุาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เลขที ่49/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง จัดท ำข้อควำมสั้น (Keyword)   

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่ำงสุจริตโปร่งใส” รณรงค์กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

9 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 4 ฝ่ำยหำรือวันนี้วำงกรอบอภิปรำยหำทำงออกวิกฤตในกำรประชุมรัฐสภำสมัย

วิสำมัญ 26-27 ต.ค. 
10 

2 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

4 ฝ่ำยหำรือวันนี้วำงกรอบอภิปรำยหำทำงออกวิกฤตในกำรประชุมรัฐสภำ
สมัยวิสำมัญ 26-27 ต.ค. 

12 

3 สยำมรัฐออนไลน์ “ชวน” ยังไม่รับปำกแก้ รธน.ประชุมรัฐสภำ เตือนสมำชิกต้องอภิปรำยตำมญัตต ิ 14 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' ดักคอสมำชิกต้องพูดตำมญัตติท่ีเสนอ รอถก 'พรเพชร' แก้ รธน.

เข้ำประชุมสมัยวิสำมัญ 
15 

5 มติชนออนไลน์ “ชวน” ย้ ำ ถกวิสำมัญต้องพูดตำมญัตติที่เสนอ จ่อแบ่งเวลำอภิปรำย 2 วัน 16 
6 สยำมรัฐออนไลน์ “พรเพชร” ชี้หำก "บิ๊กตู่" ลำออกอำจเปิดช่องปฏิวัติได้ เมินตอบทิศทำงแก้ รธน.

ของ ส.ว. 
17 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประธำนวุฒิสภำ หว่ันหำกท ำตำมข้อเรียกร้องม็อบให้ นำยกฯ ลำออก 
อำจเปิดช่องปฏิวัติได้ 

18 

8 มติชนออนไลน์ ‘พรเพชร’ ห่วงท ำตำมข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม ขีดเส้นนำยกฯลำออก อำจเปิดช่อง 
เกิดปฏิวัติ 

19 

9 สยำมรัฐออนไลน์ กมธ.แก้ รธน.เสร็จแล้ว.!! "วิรัช" โยนสมำชิกรัฐสภำชี้ขำดโหวตรับ-ไม่
รับแก้ รธน. 

20 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ “วิรัช” ชี้รำยงำน กมธ. แก ้รธน. ใช้เป็นแนวทำงสมำชิกรัฐสภำโหวตรับ-ไม่รับ 21 
11 INN ออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนหวังดัน 6 ญัตติแก้ รธน.โหวตในสมัยวิสำมัญ 22 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" หนุนถอยคนละก้ำว ขอ "บิ๊กตู่" สั่ง ส.ว.โหวตหนุนแก้ รธน. ด้วย 23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 สยำมรัฐออนไลน์ "เทพไท" ฝำก "บิ๊กตู่"สั่ง ส.ว.ถอยคนละก้ำว โหวตหนุนแก้ รธน.ด้วย 25 
14 โพสตทู์เดย์ออนไลน์ ปชป. ย้ ำตั้ง กมธ. ให้ทุกภำคส่วนร่วมแก้ปัญหำบ้ำนเมือง 26 
15 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ส.ว.’ ชวนฟังอภิปรำยผ่ำทำงตัน 26-27 ต.ค. ห่วงพวกน ำสำระไปบิดเบือน 27 
16 ไทยรัฐออนไลน์ ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินร้ำยแรงท้องที่ กทม. แล้ว มีผลเที่ยงวันนี้ 28 
17 สยำมรัฐออนไลน์ ด่วน! รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศ ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มี

ควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพฯ 
30 

18 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์  

ด่วน! รัฐบำลประกำศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯร้ำยแรง แล้ว 31 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ แต้มต่ออยู่ที่ลุง 32 
2 ไทยรัฐออนไลน์ อย่ำเล่นปำห่ีรัฐธรรมนูญ 33 
3 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
19 พรรครัฐบำลยกธงขำว ถอนไฟออกจำกม็อบ ยอมแก้รัฐธรรมนูญ 34 

4 คมชัดลึกออนไลน์ ลำออกให้โง่ 36 
5 ข่ำวสดออนไลน์ 2 แนว กำรต่อสู้ ระหว่ำง อดีต กับ ปัจจุบัน ต่อสู้ ทำงกำรเมือง 38 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดสภำสมัยวิสำมัญ 'ฝ่ำยค้ำน' ได้ใจ...'รัฐบำล' ได้หน้ำ 39 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
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น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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วันที่ 22 ตุลำคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบลูย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด โดยมี นำยบัณฑิต วงษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด ให้กำร
ต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดตรำด 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด 
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วันที่ 21 ตุลำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยวันชัย สุทิน อนุกรรมกำรฯ 
นำยสมดี คชำยั่งยืน อนุกรรมกำรฯ นำยสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยวีระ ยี่แพร
ผู้ตรวจกำร และคณะ ประชุมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และพบปะหำรือหัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 114 แห่ง) โดยมี นำยประเสริฐ ธรรมเพชร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปัตตำนี และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปัตตำนี   
ให้กำรต้อนรับ ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตำนี อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี  
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตัง้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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วันที่  21 ตุลำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  นำยวันชัย สุทิน อนุกรรมกำรฯ  
นำยสมดี คชำยั่งยืน อนุกรรมกำรฯ นำยสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขำนุกำรประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยวีระ ยี่แพร
ผู้ตรวจกำร และคณะ ร่วมประชุมกับนำยรำชิด สุดพุ่ม ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี เกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค 
ในกำรปฏิบัติงำน และหำรือเกี่ยวกับกำรสนับสนุนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ในกำรควบคุม และด ำเนินกำร
จัดกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนที่ก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำนแห่งใหม่ โดยมี นำยประเสริฐ ธรรมเพชร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจัง 
หวัดปัตตำนี ร่วมประชุมด้วย ณ ศำลำว่ำกำรจังหวัดปัตตำนี  
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี
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วันที่ 22 ตุลำคม 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
ชี้แจงเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด ำเนินคดี กำรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พร้อมบรรยำยพิเศษ 
ในหัวข้อเร่ือง “ภำรกิจสืบสวน ไต่สวน และด ำเนินคดีเลือกตั้งกำรท ำส ำนวนคดีเลือกตั้งท้องถิ่นและกำรวินิจฉัย 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนยร์ำชกำรและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมชี้แจงเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือ

ด าเนินคดี การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
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วันที่ 22 ตุลำคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คร้ังที่ 7/2563 พร้อมด้วยผู้บริหำร และพนักงำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คร้ังที่ 7/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 22 ตุลำคม 2563 - 09:31 น. 

4 ฝ่ายหารือวันนี้วางกรอบอภิปรายหาทางออกวิกฤตในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 
26-27 ต.ค. 
 

 
 
4 ฝ่ายหารือวันนี้วางกรอบอภิปรายหาทางออกวิกฤตในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27ต.ค. 

วันที่ 22 ตุลำคม จะมีกำรหำรือร่วมกันกับ 4 ฝ่ำย ทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) พรรคร่วมรัฐบำล พรรคร่วมฝ่ำย
ค้ำน และวุฒิสภำ เพ่ือจัดสรรเวลำและก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำยในกำรประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญในวันที่ 26-27 
ตุลำคมเพ่ือหำทำงออกร่วมกันถึงกำรชุมนุมของกลุ่มคณะรำษฎร 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมสมัย
วิสำมัญแห่งรัฐสภำ พ.ศ.2563 ควำมว่ำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะ
เรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 122 และมำตรำ 175 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมสมัยวิสำมัญแห่งรัฐสภำ 
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 

ขณะที่นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวหลังกำรประชุมวิปรัฐบำลเพ่ือหำรือก ำหนดประเด็นในกำรประชุมร่วม
รัฐสภำสมัยวิสำมัญเพ่ืออภิปรำยทั่วไป โดยไม่มีกำรลงมติ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 165 ในวันที่ 26-27 ตุลำคมนี้ รวมทั้ง
ก ำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรำยด้วย “ในวันที่ 22 ตุลำคมจะมีกำรหำรือร่วมกันกับ 4 ฝ่ำย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และวุฒิสภำ เพ่ือจัดสรรเวลำและก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำยซึ่ งจะเป็นเร่ืองกำรชุมนุม
และหำทำงออกร่วมกันว่ำจะแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงไร”นำยวิรัชกล่ำว 

ด้ำน นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรประชุมรัฐสภำวิสำมัญเพ่ืออภิปรำยทั่วไป ในกำร
หำทำงออกปัญหำกำรชุมนุมกำรเมืองว่ำ จะให้แต่ละฝ่ำยอภิปรำยอย่ำงเต็มที่ แต่ต้องอยู่ในประเด็นที่รัฐบำลก ำหนดไว้ 
ส่วนกรอบเวลำกำรอภิปรำยจะใช้เวลำเท่ำท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์มำกที่สุด 

“เคยแจ้งสมำชิกรัฐสภำไปแล้วขอให้ช่วยกันให้ควำมคิดเห็นต่อกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้
ปัญหำทุเลำลง อย่ำไปสร้ำงอะไรที่ซ้ ำเติมสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง ไม่ใช่เปิดสภำเพ่ือไม่ไว้วำงใจหรือด่ำกัน” นำยชวนกล่ำว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A14%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.jpg
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ขณะที่น.ส.อรุณี กำสยำนนท์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่ำำวว่ำ แนวทำงในกำรอภิปรำย มี 3 ประเด็นหลักๆ 
คือ 1.กำรใช้ควำมรุนแรงในกำรปรำบปรำมผู้ชุมนุม 2.กำรใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีควำมจ ำเป็นอยู่หรือไม่ และ 3.กำรใช้
อ ำนำจของรัฐในกำรคุกคำมสื่อ ปิดสื่อเสรี ทำงพรรค พท.จะประชุม ส.ส.วันที่ 25 ตุลำคม เพ่ือหำรือ และวำงแผนกำร
อภิปรำย โดยจะมีส.ส.ของพรรคประมำณ 20 คนอภิปรำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2407398 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2407398
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วันพฤหัสที่ 22 ตุลำคม พ.ศ.2563 

4 ฝ่ายหารือวันนี้วางกรอบอภิปรายหาทางออกวิกฤตในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ26-
27 ต.ค. 
 

 
 

4 ฝ่ายหารือวันนี้วางกรอบอภิปรายหาทางออกวิกฤตในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27ต.ค. 
วันที่ 22 ตุลำคม จะมีกำรหำรือร่วมกันกับ 4 ฝ่ำย ทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) พรรคร่วมรัฐบำล พรรคร่วมฝ่ำย

ค้ำน และวุฒิสภำ เพ่ือจัดสรรเวลำและก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำยในกำรประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญในวันที่ 26-27 
ตุลำคมเพ่ือหำทำงออกร่วมกันถึงกำรชุมนุมของกลุ่มคณะรำษฎร 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมสมัย
วิสำมัญแห่งรัฐสภำ พ.ศ.2563 ควำมว่ำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะ
เรียกประชุมรัฐสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 122 และมำตรำ 175 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมสมัยวิสำมัญแห่งรัฐสภำ 
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 

ขณะที่นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวหลังกำรประชุมวิปรัฐบำลเพ่ือหำรือก ำหนดประเด็นในกำรประชุมร่วม
รัฐสภำสมัยวิสำมัญเพ่ืออภิปรำยทั่วไป โดยไม่มีกำรลงมติ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 165 ในวันที่ 26-27 ตุลำคมนี้ รวมทั้ง
ก ำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรำยด้วย 

“ในวันที่ 22 ตุลำคมจะมีกำรหำรือร่วมกันกับ 4 ฝ่ำย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน 
และวุฒิสภำ เพ่ือจัดสรรเวลำและก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำยซึ่งจะเป็นเร่ืองกำรชุมนุมและหำทำงออกร่วมกันว่ำจะ
แก้ไขปัญหำนี้อย่ำงไร” นำยวิรัชกล่ำว 

ด้ำน นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรประชุมรัฐสภำวิสำมัญเพ่ืออภิปรำยทั่วไป ในกำร
หำทำงออกปัญหำกำรชุมนุมกำรเมืองว่ำ จะให้แต่ละฝ่ำยอภิปรำยอย่ำงเต็มที่ แต่ต้องอยู่ในประเด็นที่รัฐบำลก ำหนดไว้ 
ส่วนกรอบเวลำกำรอภิปรำยจะใช้เวลำเท่ำท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์มำกที่สุด 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B29.jpg
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“เคยแจ้งสมำชิกรัฐสภำไปแล้วขอให้ช่วยกันให้ควำมคิดเห็นต่อกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้
ปัญหำทุเลำลง อย่ำไปสร้ำงอะไรที่ซ้ ำเติมสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง ไม่ใช่เปิดสภำเพ่ือไม่ไว้วำงใจหรือด่ำกัน”นำยชวนกล่ำว 

ขณะที่น.ส.อรุณี กำสยำนนท์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่ำำวว่ำ แนวทำงในกำรอภิปรำย มี 3 ประเด็นหลักๆ 
คือ 1.กำรใช้ควำมรุนแรงในกำรปรำบปรำมผู้ชุมนุม 2.กำรใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีควำมจ ำเป็นอยู่หรือไม่ และ 3.กำรใช้
อ ำนำจของรัฐในกำรคุกคำมสื่อ ปิดสื่อเสรี ทำงพรรค พท.จะประชุม ส.ส.วันที่ 25 ตุลำคม เพ่ือหำรือ และวำงแผนกำร
อภิปรำย โดยจะมีส.ส.ของพรรคประมำณ 20 คนอภิปรำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_361130 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_361130
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22 ตุลำคม 2563 11:04 น.    

 “ชวน” ยังไม่รับปากแก ้รธน.ประชมุรัฐสภา เตือนสมาชิกตอ้งอภิปรายตามญัตติที่เสนอ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ กล่ำวถึงกำรนัดประชุมร่วมรัฐสภำเพ่ือเปิดให้มี
กำรอภิปรำยทั่วไปว่ำ แม้จะมีพระรำชกฤษฎีกำเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญแล้ว แต่ก็ยังออกหนังสือนัดประชุมไม่ได้
เพรำะจะต้องรอหนังสือ จำกทำงรัฐบำลเพ่ือขอให้เปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ 165 ก่อน คำดว่ำน่ำจะ มำภำยในเย็น
วันนี้(22ต.ค.)โดยให้ทำงสภำฯ เตรียมทุกอย่ำงไว้พร้อมแล้ว เพ่ือออกหนังสือนัดประชุมได้ แต่ก็ชัดเจนว่ำมีพระรำช
กฤษฎีกำเปิดสมัยประชุมวิสำมัญแล้ววันที่ 26 - 27 ต.ค. ดังนั้นวันนี้มีกำรหำรือร่วม 4 ฝ่ำยก็น่ำจะได้ข้อยุติว่ำจะแบ่ง
เวลำกันอย่ำงไรในกำรประชุมคร้ังนี้ โดยจะเร่ิมประชุมตั้งแต่ชัวงเช้ำ ซึ่งกำรอภิปรำยจะต้องเป็นไปตำมญัตติที่เสนอ 

เมื่อถำมว่ำฝ่ำยค้ำนเสนอให้น ำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับมำพิจำรณำในวำระรับหลักกำรช่วงเปิดสมัย
ประชุมวิสำมัญคร้ังนี้นั้น นำยชวนกล่ำวว่ำ ขณะนี้ทำงคณะกรรมำธิกำรฯ ยังไม่ได้ส่งผลกำรศึกษำมำ หำกส่งมำเมื่อไหร่ก็
จะพิจำรณำอีกที และต้องหำรือประธำนวุฒิสภำอีกคร้ังว่ำสมควรจะบรรจุหรือไม่ เพรำะยังมีญัตติที่เป็นร่ำงของไอลอว์ 
อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งจะครบก ำหนด 30 วันในวันที่ 12 พ.ย.ที่จะต้องแจ้งว่ำผู้ใดที่ลงชื่อและปฏิเสธว่ำไม่ใช่ก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/191588 
 
 

  

https://siamrath.co.th/n/191588
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201022/f21f3ede9b769a5ff0acb86489a645a0b79335736250502368a30c7817e2ffb0.jpg?itok=1sle1eT5
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22 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11:13 น.      

 'ชวน' ดักคอสมาชิกต้องพูดตามญัตติที่เสนอ รอถก 'พรเพชร' แก้ รธน.เข้าประชุมสมัย
วิสามัญ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ กล่ำวถึงกำรนัดประชุมร่วมรัฐสภำ เพ่ือเปิดให้มี
กำรอภิปรำยทั่วไปว่ำ แม้จะมีพระรำชกฤษฎีกำเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญแล้ว แต่ก็ยังออกหนังสือนัดประชุมไม่ได้
เพรำะจะต้องรอหนังสือ จำกทำงรัฐบำลเพ่ือขอให้เปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ 165 ก่อน คำดว่ำน่ำจะมำภำยในเย็น
วันนี้ (22ต.ค.) โดยให้ทำงสภำฯเตรียมทุกอย่ำงไว้พร้อมแล้ว เพ่ือออกหนังสือนัดประชุมได้ แต่ก็ชัดเจนว่ำมีพระรำช
กฤษฎีกำเปิดสมัยประชุมวิสำมัญแล้ววันที่ 26-27 ต.ค. ดังนั้น วันนี้กำรประชุมร่วม 4 ฝ่ำยก็น่ำจะได้ข้อยุติว่ำจะแบ่งเวลำ
กันอภิปรำยอย่ำงไรในกำรประชุมวิสำมัญที่ก ำลังจะถึงโดยจะเร่ิมประชุมตั้งแต่ช่วงเช้ำ ซึ่งกำรอภิปรำยจะต้องเป็นไปตำม
ญัตติที่เสนอ 

ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนเสนอให้น ำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับมำพิจำรณำในวำระรับหลักกำรช่วงเปิดสมัย
ประชุมวิสำมัญนั้น นำยชวน กล่ำวว่ำ ขณะนี้ทำงคณะกรรมำธิกำรฯ ยังไม่ได้ส่งผลกำรศึกษำมำ หำกส่งมำเมื่อไหร่ก็จะ
พิจำรณำอีกทีและต้องหำรือนำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำอีกคร้ังว่ำสมควรจะบรรจุหรือไม่ เพรำะยังมีญัตติที่
เป็นร่ำงของไอลอว์อีกฉบับหนึ่งที่จะครบก ำหนด 30 วัน ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยชื่อประชำชนในวันที่ 12 
พ.ย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81429 
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วันท่ี 22 ตุลำคม 2563 - 11:33 น. 

 “ชวน” ย้ า ถกวิสามัญต้องพูดตามญัตติที่เสนอ จ่อแบ่งเวลาอภิปราย 2 วัน 

 

 
 
“ชวน” ย้ า ถกวิสามัญต้องพูดตามญัตติที่เสนอ จ่อแบ่งเวลาอภิปราย 2 วัน 

เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ กล่ำวถึงกำรนัดประชุมร่วมรัฐสภำเพ่ือเปิดให้
มีกำรอภิปรำยทั่วไปว่ำ แม้จะมีพระรำชกฤษฎีกำเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญแล้ว แต่ก็ยังออกหนังสือนัดประชุมไม่ได้ 
เพรำะจะต้องรอหนังสือ จำกทำงรัฐบำลเพ่ือขอให้เปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำ 165 ก่อน คำดว่ำน่ำจะ มำภำยในเย็น
วันนี้(22ต.ค.)โดยให้ทำงสภำฯ เตรียมทุกอย่ำงไว้พร้อมแล้ว เพ่ือออกหนังสือนัดประชุมได้ แต่ก็ชัดเจนว่ำมีพระรำช
กฤษฎีกำเปิดสมัยประชุมวิสำมัญแล้ววันที่ 26 – 27 ตุลำคม ดังนั้น ประชุม 4 ฝ่ำยก็น่ำจะได้ข้อยุติว่ำจะแบ่งเวลำกัน
อย่ำงไรในกำรประชุมคร้ังนี้ โดยจะเร่ิมประชุมตั้งแต่ช่วงเช้ำ ซึ่งกำรอภิปรำยจะต้องเป็นไปตำมญัตติที่เสนอ 

ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนเสนอให้น ำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับมำพิจำรณำในวำระรับหลักกำรช่วงเปิดสมัย
ประชุมวิสำมัญคร้ังนี้นั้น นำยชวนกล่ำวว่ำ ขณะนี้ทำงคณะกรรมำธิกำรฯ ยังไม่ได้ส่งผลกำรศึกษำมำ หำกส่งมำเมื่อไหร่ก็
จะพิจำรณำอีกที และต้องหำรือประธำนวุฒิสภำอีกคร้ังว่ำ สมควรจะบรรจุหรือไม่ เพรำะยังมีญัตติที่เป็นร่ำงของไอลอว์  
อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งจะครบก ำหนด 30 วันในวันที่ 12 พฤศจิกำยนนี้ ที่จะต้องแจ้งว่ำ ผู้ใดที่ลงชื่อและปฏิเสธว่ำไม่ใช่ก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2407610 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.icmarkets.com/th/?camp=29990&utm_source=Taboola&utm_medium=Tab08&utm_campaign=Taboola&utm_term=Taboola&utm_content=Taboola&tblci=GiA7vawT-7FMRWo96M4qYHd767tlu4BHVf62mfFOv7XgOSDPp0s#tblciGiA7vawT-7FMRWo96M4qYHd767tlu4BHVf62mfFOv7XgOSDPp0s
https://www.icmarkets.com/th/?camp=29990&utm_source=Taboola&utm_medium=Tab08&utm_campaign=Taboola&utm_term=Taboola&utm_content=Taboola&tblci=GiA7vawT-7FMRWo96M4qYHd767tlu4BHVf62mfFOv7XgOSDPp0s#tblciGiA7vawT-7FMRWo96M4qYHd767tlu4BHVf62mfFOv7XgOSDPp0s
https://www.matichon.co.th/politics/news_2407610
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/48%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
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22 ตุลำคม 2563 11:12 น.    

“พรเพชร” ชี้หาก "บิ๊กตู่"ลาออกอาจเปิดช่องปฏิวัติได้ เมินตอบทิศทางแก้ รธน.ของ ส.ว. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่อำคำรสุขประพฤติ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ให้สัมภำษณ์เพ่ิมเติมถึงข้อ
เรียกร้องของกลุ่มคณะรำษฎร ที่ยื่นค ำขำดให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ลำออกจำก
ต ำแหน่งภำยใน 3 วัน ว่ำ กำรออกจำกต ำแหน่งใดๆ มีขั้นตอนปฏิบัติตำมกฎหมำย หำกน ำข้อเรียกร้องของกลุ่มคนมำ
ด ำเนินกำร อำจเปิดช่องให้ใช้อ ำนำจนอกกฎหมำย และน ำไปสู่กำรปฏิวัติได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรรวมตัวของเยำวชน และ
กำรยื่นข้อเรียกร้องนั้น ตนเข้ำใจว่ำเป็นเร่ืองปกติของกำรชุมนุม 

นำยพรเพชร ยังกล่ำวถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ล่ำสุดคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ก่อนรับหลักกำร รัฐสภำ ที่มีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นประธำนกมธ. พิจำรณำแล้ว
เสร็จว่ำ กรณีดังกล่ำวท ำให้ส.ว.เกิดควำมเข้ำใจในสิ่งที่ยื่นเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพรำะยอมรับว่ำกำรเสนอให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้น เสนอโดยส.ส. และส.ว.ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง ดังนั้น กำรศึกษำจึงเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจ และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจในกำรลงมติของญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตนไม่ขอตอบถึงทิศทำงกำรลงมติของส.ว.ว่ำจะรับ
หลักกำรหรือไม่ ตำมที่มีกระแสข่ำวว่ำ ส.ว.จะลงมติรับร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขมำตรำ 256 และตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/191591 

  

https://siamrath.co.th/n/191591
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201022/913f648e82e55ea22b8f750b67f7de593de086c672e4a1dc4d7926e3999221ae.jpg?itok=Q65LNPNQ
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22 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:11 น.       

ประธานวุฒิสภา หวั่นหากท าตามข้อเรียกร้องม็อบให้ นายกฯ ลาออก อาจเปิดช่องปฏิวัติได้ 
   

 
 

22 ต.ค.63 - ที่อำคำรสุขประพฤติ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ให้สัมภำษณ์ถึงข้อเรียกร้องของ
กลุ่มคณะรำษฎร ที่ยื่นค ำขำดให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว. กลำโหม ลำออกจำกต ำแหน่ง
ภำยใน 3 วัน ว่ำ กำรออกจำกต ำแหน่งใดๆ มีข้ันตอนปฏิบัติตำมกฎหมำย หำกน ำข้อเรียกร้องของกลุ่มคนมำด ำเนินกำร 
อำจเปิดช่องให้ใช้อ ำนำจนอกกฎหมำย และน ำไปสู่กำรปฏิวัติได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรรวมตัวของเยำวชน และกำรยื่นข้อ
เรียกร้องนั้น ตนเข้ำใจว่ำเป็นเร่ืองปกติของกำรชุมนุม 

นำยพรเพชร ยังกล่ำวถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ล่ำสุดคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ก่อนรับหลักกำร รัฐสภำ ที่มีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นประธำนกมธ. พิจำรณำแล้ว
เสร็จว่ำ กรณีดังกล่ำวท ำให้ส.ว.เกิดควำมเข้ำใจในสิ่งที่ยื่นเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพรำะยอมรับว่ำกำรเสนอให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้น เสนอโดยส.ส. และส.ว.ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง ดังนั้น กำรศึกษำจึงเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจ และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจในกำรลงมติของญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตนไม่ขอตอบถึงทิศทำงกำรลงมติของส.ว.ว่ำจะรับ
หลักกำรหรือไม่ ตำมที่มีกระแสข่ำวว่ำ ส.ว.จะลงมติรับร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขมำตรำ 256 และตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81436 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/81436
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วันท่ี 22 ตุลำคม 2563 - 11:24 น. 

 ‘พรเพชร’ ห่วงท าตามข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม ขีดเส้นนายกฯลาออก อาจเปิดช่องเกิดปฏิวัติ 
 

 
 
‘พรเพชร’ ห่วงท าตามข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม ขีดเส้นนายกฯลาออก อาจเปิดช่องเกิดปฏิวัติ ชี้การลาออกต าแหน่งใดมี
ขั้นตอนตามกม. ปัดตอบปมลงมติรับหลักการร่างรธน.หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม ที่อำคำรสุขประพฤติ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภำษณ์
เพ่ิมเติมถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะรำษฎร ที่ยื่นค ำขำดให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ลำออกจำกต ำแหน่งภำยใน 3 วัน ว่ำ กำรออกจำกต ำแหน่งใดๆ มีขั้นตอนปฏิบัติตำม
กฎหมำย หำกน ำข้อเรียกร้องของกลุ่มคนมำด ำเนินกำร อำจเปิดช่องให้ใช้อ ำนำจนอกกฎหมำย และน ำไปสู่กำรปฏิวัติได้ 
ซึ่งกำรรวมตัวของเยำวชน และกำรยื่นข้อเรียกร้องนั้น ตนเข้ำใจว่ำเป็นเร่ืองปกติของกำรชุมนุม 
นำยพรเพชร กล่ำวถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ล่ำสุดคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับ
หลักกำร รัฐสภำ ที่มีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นประธำนกมธ. พิจำรณำแล้วเสร็จ 
ว่ำ กรณีดังกล่ำวท ำให้ ส.ว.เกิดควำมเข้ำใจในสิ่งที่ยื่นเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพรำะยอมรับว่ำกำรเสนอใ ห้แก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้น เสนอโดย ส.ส. และ ส.ว.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ดังนั้น กำรศึกษำจึงเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจ และใช้ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจในกำรลงมติของญัตติร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตนไม่ขอตอบถึงทิศทำงกำรลงมติของส.ว.ว่ำจะรับหลักกำรหรือไม่ ตำมท่ีมีกระแสข่ำวว่ำ ส.ว.จะ
ลงมติรับร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขมำตรำ 256 และตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2407575 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2407575
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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22 ตุลำคม 2563 10:45  

กมธ.แก้ รธน.เสร็จแล้ว.!! "วิรัช" โยนสมาชิกรัฐสภาชี้ขาดโหวตรับ-ไม่รับแก ้รธน. 
 

 
 

เมื่อเวลำ 09.45 น. ที่รัฐสภำ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณ
กรรมำธิกำร(กมธ.)พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..)พ.ศ. ก่อนรับหลักกำร  แถลงว่ำ กำรท ำงำนของคณะ
กมธ.ถือเป็นวันสุดท้ำยและได้พิจำรณำเสร็จสิ้นเรียบร้อย เหลือเพียงตรวจทำนควำมเรียบร้อยเท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำจะยื่น
รำยงำนของคณะมกธ. ต่อสภำ ในวันที่ 26 ต.ค. นี้ และยืนยันว่ำรัฐบำลไม่ได้ยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเร่ืองของรัฐสภำ 
และร่ำงแก้รัฐธรรมนูญที่เสนอมีทั้งฝ่ำยค้ำนและร่ำงรัฐบำล  แต่เสียดำยคือฝ่ำยค้ำนไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย แต่ก็ได้
พิจำรณำร่ำงของผู้น ำฝ่ำยค้ำนครบทุกร่ำง รวมถึงร่ำงของรัฐบำลด้วย 

"รำยงำนของคณะกมธ. จะเป็นแนวทำงให้สมำชิกรัฐสภำใช้พิจำรณำตัดสินใจว่ำจะโหวตรับหรือไม่รับร่ำ ง ซึ่ง
รำยงำนเป็นเพียงแค่แนวทำงไม่ใช่มติ และกำรพิจำรณำ ของกรรมำธิกำรก็ไม่มีกำรลงประชำมติ ไม่มีเสียงส่วนใหญ่ ไม่มี
เสียงส่วนน้อย มีแต่เพียงแนวทำงเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของสมำชิกรัฐสภำ" นำยวิรัช กล่ำว 
เมื่อถำมว่ำกำรตั้งส.ส.ร.จะต้องไปจบที่ศำลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นำยวิรัช กล่ำวว่ำ เป็นเร่ืองในอนำคต 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/191581 
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22 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11:38 น.    

“วิรัช” ชี้รายงาน กมธ.แก้รธน ใช้เป็นแนวทางสมาชิกรัฐสภาโหวตรับ-ไม่รับ 
 

 
 

22 ต.ค.63 - ที่ รัฐสภำ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมำธิกำร(กมธ.)พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักกำร จ ำนวน 6 ฉบับ แถลงว่ำ กำรท ำงำนของ
คณะกมธ.ถือเป็นวันสุดท้ำยและได้พิจำรณำเสร็จสิ้นเรียบร้อย เหลือเพียงตรวจทำนควำมเรียบร้อยเท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำจะ
ยื่นรำยงำนของคณะมกธ. ต่อสภำ ในวันที่ 26 ต.ค. นี้ 

นำยวิรัช กล่ำวต่อว่ำ ส่วนที่มีกำรกล่ำวว่ำรัฐบำลยื้อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ขอชี้แจงว่ำเป็นเร่ืองของรัฐสภำที่
ประกอบด้วยส.ส.และสว. ซึ่งร่ำงแก้รัฐธรรมนูญที่เสนอมีทั้งฝ่ำยค้ำนและร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล ซึ่งเรำก็ผ่ำนกำร
พิจำรณำในเบื้องต้น แต่สิ่งที่เสียดำยคือฝ่ำยค้ำนไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย แต่เรำได้พิจำรณำร่ำงของผู้น ำฝ่ำยค้ำนครบทุก
ร่ำงรวมถึงร่ำงของรัฐบำลด้วย ทั้งนี้ รำยงำนของคณะกมธ.จะเป็นแนวทำงให้สมำชิกรัฐสภำใช้พิจำรณำตัดสินใจในกำรที่
จะโหวตรับหรือไม่รับร่ำง 

"ขอเรียนให้ทรำบว่ำรำยงำนนี้เป็นเพียงแค่แนวทำงไม่ใช่มติ และกำรพิจำรณำ ของกรรมำธิกำรก็ไม่มีกำรลงมติ 
ไม่มีเสียงส่วนใหญ่ ไม่มีเสียงส่วนน้อย มีแต่เพียงแนวทำงเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของสมำชิกรัฐสภำ" นำยวิรัช กล่ำว 
ถำมว่ำกำรตั้งส.ส.ร.จะต้องไปจบที่ศำลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นำยวิรัช กล่ำวว่ำ เป็นเร่ืองในอนำคต 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81432 
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22 ตุลำคม 2020 - 07:34 

ฝ่ายค้านหวังดัน 6 ญัตติแก้ รธน.โหวตในสมัยวิสามัญ 
"สุทิน" รับฝ่ายรัฐบาล-ส.ว. อาจไม่น า 6 ญัตติแก้ รธน. มาโหวตในสมัยวิสามัญ ยันฝ่ายค้านจะผลักดันเต็มที่ เชื่อ
เป็นทางออก 

 
 

นำยสุทิน คลังแสง รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
(วิปฝ่ำยค้ำน) เปิดเผยกับส ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกำรหำรือ 4 ฝ่ำย เกี่ยวกับกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ว่ำ 
เบื้องต้นเท่ำท่ีทรำบคือกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญคร้ังนี้เป็นกำรเปิดประชุมโดยที่รัฐบำลขอค ำแนะน ำ ปรึกษำหำรือ
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในประเทศ ที่ขณะนี้มีกำรชุมนุมขับไล่นำยกฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นกำรให้ค ำแนะน ำทั่วไปในกำร
หำทำงออกให้กับประเทศ 

ทั้งนี้ เมื่อถำมว่ำกำรเปิดประชุมในคร้ังนี้จะมีโอกำสน ำเร่ืองกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6ญัตติ ที่จะต้องลงมติเข้ำ
หำรือกันหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ในส่วนของฝ่ำยค้ำนอยำกจะให้น ำเข้ำมำพูดคุยกัน แต่เท่ำท่ีฟังมำนั้นทำงฝ่ำยรัฐบำล 
และ ส.ว. คงจะไม่มีกำรน ำเข้ำหำรือในกำรประชุมคร้ังนี้ ซึ่งฝ่ำยค้ำนเองก็พยำยำมจะผลักดันให้น ำเร่ืองกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้เข้ำมำหำรือในกำรประชุมคร้ังนี้อย่ำงเต็มที่ เพรำะเชื่อเป็นทำงออกท่ีดี 
 
อ้ำงอิง  https://www.innnews.co.th/politics/news_802138/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_802138/
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วันท่ี 22 ต.ค. 2563 เวลำ 08:00 น. 

"เทพไท" หนุนถอยคนละก้าว ขอ "บิ๊กตู่" สั่ง ส.ว.โหวตหนุนแก้ รธน.ด้วย 
 

 
 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เห็นด้วยกับการถอยคนละก้าว ระบุ ถ้า"บิ๊กตู่"ต้องการให้ถอยคนละก้าว
จริง ต้องสั่งให้ ส.ว.ถอย โหวตหนุนแก้ รธน.ด้วย 

เมื่อวันที่ 22 ตค. 63 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กรณีที่พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชำนำยกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงกำรณ์ทำงสถำนีโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย เรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ำยถอยกันคนละก้ำวนั้นว่ำ ตนขอสนับสนุนแนวควำมคิดถอยกันคนละก้ำวของพลเอกประยุทธ์ เพรำะสอดคล้อง
กับข้อเรียกร้องที่ตนเคยเสนอมำก่อนหน้ำนี้แล้ว และหวังว่ำทุกฝ่ำยคงกลับไปทบทวนบทบำทของตัวเองว่ำ จะถอยกัน
คนละก้ำวอย่ำงไร ทั้งฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยผู้ชุมนุม และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำกปัญหำข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะรำษฎร
2563 ในส่วนของข้อเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน
โดยตรง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรศึกษำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักกำร ของ
รัฐสภำ จนบัดนี้ก็ยังไม่มีสัญญำณใดๆจำกในส่วนของสมำชิกวุฒิสภำเลย โดยเฉพำะสมำชิกวุฒิสภำกลุ่มฮำร์ดคอร์ ยังคง
ยืนยันที่จะให้มีกำรท ำประชำมติก่อนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่สนับสนุนญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 และ
กำรจัดตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ของพรรคร่วมรัฐบำล ถ้ำหำกญัตติดังกล่ำวไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสมำชิก
วุฒิสภำจ ำนวนหนึ่งในสำม คือ 84 คน ก็จะท ำให้ญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำลเป็นอันตกไป ซึ่งจะมี
ผลกระทบทำงกำรเมืองที่พรรคร่วมรัฐบำล และรัฐบำลเองต้องแสดงควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง เพรำะญัตติดังกล่ำว
เป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล และเป็นญัตติส ำคัญของพรรคร่วมรัฐบำลอีกด้วย 

จำกปัญหำข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนในขณะนี้ ประเด็นรัฐธรรมนูญ ฉบับปี2560 ก็เป็นข้อขัดแย้งหลักที่เกิดขึ้นในสังคม 
ถ้ำหำกยังไม่ได้รับกำรแก้ไขตำมข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะรำษฎร2563 ก็จะเป็นปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองใน
สังคมต่อไป 
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ถ้ำมีกำรเรียกร้องให้ถอยกันคนละก้ำวจริง ส่วนตัวก็อยำกจะเรียกร้องมำยังสมำชิกวุฒิสภำให้ลดรำวำศอกใน
เร่ืองแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยกำรสนับสนุนญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับ จะเป็นกำรลดปัญหำข้อเรียกร้องหนึ่งใน
สำมข้อ ของคณะรำษฎร 2563 ได้อีกด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636173 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/636173
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22 ตุลำคม 2563 08:39  

"เทพไท" ฝาก "บิ๊กตู"่สั่ง ส.ว.ถอยคนละก้าว โหวตหนุนแก้ รธน.ด้วย 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กรณีที่พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชำนำยกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงกำรณ์ทำงสถำนีโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย เรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ำยถอยกันคนละก้ำวนั้นว่ำ ตนขอสนับสนุนแนวควำมคิดถอยกันคนละก้ำวของพลเอกประยุทธ์ เพรำะสอดคล้อง
กับข้อเรียกร้องที่ตนเคยเสนอมำก่อนหน้ำนี้แล้ว และหวังว่ำทุกฝ่ำยคงกลับไปทบทวนบทบำทของตัวเองว่ ำ จะถอยกัน
คนละก้ำวอย่ำงไร ทั้งฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยผู้ชุมนุม และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำกปัญหำข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะรำษฎร
2563 ในส่วนของข้อเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน
โดยตรง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรศึกษำญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักกำร ของ
รัฐสภำ จนบัดนี้ก็ยังไม่มีสัญญำณใดๆจำกในส่วนของสมำชิกวุฒิสภำเลย โดยเฉพำะสมำชิกวุฒิสภำกลุ่มฮำร์ดคอร์ ยังคง
ยืนยันที่จะให้มีกำรท ำประชำมติก่อนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่สนับสนุนญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 และ
กำรจัดตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ของพรรคร่วมรัฐบำล ถ้ำหำกญัตติดังกล่ำวไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสมำชิก
วุฒิสภำจ ำนวนหนึ่งในสำม คือ 84 คน ก็จะท ำให้ญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบำลเป็นอันตกไป ซึ่งจะมี
ผลกระทบทำงกำรเมืองที่พรรคร่วมรัฐบำล และรัฐบำลเองต้องแสดงควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง เพรำะญัตติดังกล่ำว
เป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล และเป็นญัตติส ำคัญของพรรคร่วมรัฐบำลอีกด้วย 

"ถ้ำมีกำรเรียกร้องให้ถอยกันคนละก้ำวจริง ส่วนตัวก็อยำกจะเรียกร้องมำยังสมำชิกวุฒิสภำให้ลดรำวำศอกใน
เร่ืองแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยกำรสนับสนุนญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับ จะเป็นกำรลดปัญหำข้อเรียกร้องหนึ่งใน
สำมข้อ ของคณะรำษฎร 2563 ได้อีกด้วย"นำยเทพไท กล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/191551 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/191551
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201022/db1516be75119bad55ebe6992dd5715f266ab68800d11491f45d0110d43bc4ed.jpg?itok=RQq_ZbN4


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

วันท่ี 22 ต.ค. 2563 เวลำ 09:26 น. 

ปชป. ย้ าตั้ง กมธ. ให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาบ้านเมือง 

 
 

โฆษกปชป. เผย จุรินทร์ ย้ า ตั้ง กมธ. หลังอภิปรายในสภา ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แก้ปัญหาบ้านเมือง 
เมื่อวันที่ 22 ตค. 63 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงกรณีกำรเปิดประชุมสมัย

วิสำมัญว่ำ ทุกคนคำดหวังอยำกให้กำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญในวันที่ 26-27 ตค. 63 ที่จะถึงนี้ เป็นกำรประชุม
เพ่ือสะท้อนปัญหำและแนวทำงแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผล เชื่อว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฏรซึ่งเป็นตัวแทนของประชำชน 
รวมถึงวุฒิสมำชิก จะมีข้อมูลในปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นอย่ำงดี รัฐบำลก็ต้องเปิดใจรับฟังเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ โดยยึด
หลักประโยชน์ของประเทศชำติเป็นที่ตั้ง 

กำรยื่นญัตติเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของรัฐบำล ตำมมำตรำ 165 ถือได้ว่ำเป็นเร่ืองที่ดีเพรำะขณะนี้กำรชุมนุม
ของกลุ่มประชำชน เป็นเร่ืองที่ส ำคัญ หำกไม่ช่วยกันคิดก็น่ำเป็นห่วงในสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน 

โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ แม้ว่ำกำรอภิปรำยจะไม่ได้มีกำรลงมติ แต่สำระส ำคัญคือกำรตั้ง
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคได้เสนอมำตั้งแต่ต้น เพ่ือมำรับ
ข้อเท็จจริงจำกกำรอภิปรำยในสภำ ไปช่วยกันคิดและศึกษำต่อในรำยละเอียด โดยให้ทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยรัฐบำล 
ฝ่ำยค้ำน ฝ่ำยวุฒิสมำชิก และท่ีส ำคัญต้องให้ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย รวมไปถึงคณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญ 
เพ่ือมำหำทำงออกในกำรแก้ปัญหำให้กับประเทศต่อไป เชื่อว่ำสมำชิกรัฐสภำจะเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่ำวของนำยจุริ
นทร์ เชื่อมั่นในระบบรัฐสภำ 

นำยรำเมศ กล่ำวต่อว่ำ สิ่งหนึ่งที่ส ำคัญไม่แพ้กันคือกำรเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดผลส ำเร็จ อย่ำให้
ประชำชนคิดว่ำไม่มีควำมจริงใจ หรือยื้อเวลำ พรรคจะเดินหน้ำเร่ืองแก้รัฐธรรมนูญอย่ำงเต็มที่เพรำะต้องถือว่ำกำรแก้
รัฐธรรมนูญก็เป็นอีกหนึ่งแนวทำงส ำคัญในกำรแก้ปัญหำให้กับประเทศ 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636177 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/636177
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วันพฤหัสบดี ท่ี 22 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 13.00 น. 

 ‘ส.ว.’ ชวนฟังอภิปรายผ่าทางตัน 26-27 ต.ค. ห่วงพวกน าสาระไปบิดเบือน 
 

 
 

‘ส.ว.’ชวนฟังอภิปรายผ่าทางตัน26-27ต.ค. ห่วงพวกน าสาระไปบิดเบือน 
22 ตุลำคม 2563 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่ 1 ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเปิดประชุมรัฐสภำ 

สมัยวิสำมัญ วันที่ 26-27 ตุลำคม 2563 ที่รัฐบำลขอปรึกษำหำรือเร่ืองกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ว่ำ ตนไม่ทรำบว่ำจะน ำ
ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง 3 ข้อ คือ นำยกฯ ลำออก แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีส.ส.ร.มำจำกประชำชน และปฏิรูป
สถำบัน หำรือได้หรือไม่ แต่โดยหลักกำร คือ หำรือเร่ืองที่รัฐบำลน ำเสนอ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรพูดคุยในประเด็นที่อ่อนไหว เช่น สถำบันพระมหำกษัตริย์นั้น ตนไม่กังวลหรือเป็นห่วงว่ำจะมี
กำรอภิปรำยเกินเลย เนื่องจำกตำมข้อบังคับกำรประชุมร่วมรัฐสภำนั้นมีข้อก ำหนดรำยละเอียดไว้ และเชื่อว่ำประธำนใน
ที่ประชุมจะควบคุมให้กำรประชุมเรียบร้อย โดยไม่ถึงข้ันขอให้กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรประชุมแบบลับ 

“ผมขอให้ประชำชนติดตำมฟังกำรอภิปรำยวันที่ 26-27 ตุลำคม นี้ แล้วพิจำรณำในเนื้อหำสำระ และน ำไป
ตัดสินใจ กำรอภิปรำยในที่ประชุมนั้นผมไม่กังวล แต่จะห่วงเร่ืองเดียว คือ กำรน ำสำระที่อภิปรำยนั้นไปบิดเบือน” พล.อ.
สิงห์ศึก กล่ำว 

เมื่อถำมถึงกำรปฏิรูปสถำบันที่ประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ มีโอกำสจะยกหำรือหรือไม่ พล.อ.สิงห์ศึก กล่ำวว่ำ 
ประเทศไทยมีสถำบันพระมหำกษัตริย์มำนำนกว่ำ 800 ปี ดังนั้นจะใช้เวลำ เพียง  1-2 วันเพ่ือพูดคุยคงไม่ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/526797 
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22 ต.ค. 2563 11:48 น. 

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงท้องที่ กทม. แล้ว มีผลเที่ยงวันน้ี 
 

 
 

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงนาม ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร รวมถึง
ประกาศ ค าสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่เที่ยงนี้ 

วันที่ 22 ต.ค. 2563 เว็บไซต์ รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ ประกำศ เร่ือง ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มี
ควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ประกำศ ข้อก ำหนด และค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงนำมโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีเนื้อหำระบุดังนี้ 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 
และประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค. 2563 เพ่ือ
ใช้มำตรกำรเร่งด่วน ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้ำระงับยับยั้งกำร
กระท ำอันกระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ควบคุมและแก้ไขควำมปั่นป่วนวุ่นวำยซึ่งน ำไปสู่ควำมไม่สงบเรียบร้อยใน
เขตพ้ืนที่ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 2563 นั้น 

โดยที่ปรำกฏว่ำ ปัจจุบันเหตุกำรณ์ร้ำยแรงอันเป็นเหตุให้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงได้
คลี่คลำยควำมรุนแรงและยุติลง อยู่ในภำวะที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและหน่วยงำนของรัฐสำมำรถด ำเนินกำรบังคับใช้
มำตรกำรตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำได้ตำมปกติแล้ว อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 
วรรคสำม และมำตรำ 11 วรรคสำม แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
นำยกรัฐมนตรีจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 
2563 และประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค. 2563 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/248/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/248/T_0001.PDF
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ข้อ 2 บรรดำข้อก ำหนด ประกำศ และค ำสั่ง ที่ออกตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 อันเนื่องจำกได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ตำมประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงดังกล่ำวเป็นอันสิ้นสุดลง 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1959239 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1959239
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22 ตุลำคม 2563 11:48 น.    

ด่วน! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน
เขตท้องที่กรุงเทพฯ 

 
 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ได้ประกำศเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม ให้ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพฯแล้ว 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/248/T_0001.PDF 
 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/191601 
 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/248/T_0001.PDF
https://siamrath.co.th/n/191601
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201022/50b632ffab72c531b4e3efece037fd78784466a10c1d75218139c6cd1aa67bdb.jpg?itok=WLJy9I8_


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

 

วันท่ี 22 ตุลำคม 2563 - 11:49 น. 

ด่วน! รัฐบาลประกาศยกเลิก  
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯร้ายแรง แล้ว 
 
 
รัฐบาลยอมถอย 1 ก้าว นายกฯออกประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีมีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ กทม.แล้ว มีผล
ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันนี้ (22 ต.ค.) เป็นต้นไป หลังเหตุการณ์ความรุนแรงคลี่คลายลง 

วันนี้(22 ตุลำคม 2563) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ  เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ได้ออกประกำศยกเลิกประกำศถำน
กำรณ์ร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร และประกำศข้อก ำหนดและค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

ประกำศฉบับดังกล่ำวระบุ ว่ำ ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่
กรุงเทพมหำนคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 และประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค. 2563 เพ่ือใช้มำตรกำรเร่งด่วน ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้ำระงับยับยั้งกำรกระท ำอันกระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ควบคุมและแก้ไขควำมปั่นป่วน
วุ่นวำยซึ่งน ำไปสู่ควำมไม่สงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 
2563 นั้น 

โดยที่ปรำกฏว่ำ ปัจจุบันเหตุกำรณ์ร้ำยแรงอันเป็นเหตุให้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงได้
คลี่คลำยควำมรุนแรงและยุติลง อยู่ในภำวะที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและหน่วยงำนของรัฐสำมำรถด ำเนินกำรบังคับใช้
มำตรกำรตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำได้ตำมปกติแล้ว อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 
วรรคสำม และมำตรำ 11 วรรคสำม แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
นำยกรัฐมนตรีจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 และ
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ต.ค. 2563 
ข้อ 2 บรรดำข้อก ำหนด ประกำศ และค ำสั่ง ที่ออกตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 อันเนื่องจำกได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ตำมประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงดังกล่ำวเป็นอันสิ้นสุดลง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
ประกำศ ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2563 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-542466 

https://www.prachachat.net/politics/news-542466
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22 ต.ค. 2563 05:03 น. 

 
แต้มต่ออยู่ที่ลุง 

 
 
 
 

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้เปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เพ่ืออภิปรำยทั่วไปตำม มำตรำ 165 ของ
รัฐธรรมนูญ พูดง่ำยๆรัฐบำลเป็นผู้เสนอให้เปิดประชุมร่วม 2 สภำฯ ให้ ส.ส. และ ส.ว. ได้ถกแถลงแสดงควำมเห็น
เกี่ยวกับวิกฤติม็อบชูสำมนิ้วที่ก ำลังลุกฮือเรียกร้อง ประชำธิปไตย  และเรียกร้องให้ลุงตู่ เสียสละลำออกจำก
นำยกรัฐมนตรี!! ก ำหนดเปิดประชุมสภำฯนัดพิเศษ (เร่งด่วนฉุกเฉิน) วันที่ 26-27 ตุลำคม เป็นเวลำ 2 วัน 

โดยรัฐบำลจะรับฟังควำมเห็น และน ำข้อเสนอจำกที่ประชุมรัฐสภำฯ ไปพิจำรณำผ่ำทำงตันต่อไป  “แม่ลูก
จันทร์” กรำบเรียนว่ำเหตุที่รัฐบำลลุงตู่เคำะวันเปิดประชุมรัฐสภำนัดพิเศษในวันจันทร์สัปดำห์หน้ำ เนื่องจำกวันศุกร์ 
เสำร์ อำทิตย์เป็นวันหยุดยำว ท ำให้คิวกำรประชุมสภำฯต้องขยับออกไปอีก 5 วัน!! มองในแง่รัฐบำล กำรยื้อเวลำเปิด
ประชุมสภำฯออกไป อำจท ำให้จ ำนวนผู้ร่วมชุมนุมไม่ปังพร่ึบๆๆเท่ำเดิม?? 

กำรหน่วงเวลำเปิดประชุมสภำฯออกไปอีก 5 วัน อำจส่งผลให้ม็อบอ่อนพลังลง??    หรืออำจมีตัวแปรท ำให้
ม็อบยอมลดข้อเรียกร้องไปเอง?? 
“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำ “นำยกฯลุงตู่” ซึ่งมีอ ำนำจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในมือ ยังมีแต้มต่อฝ่ำยม็อบชูสำมนิ้วอยู่หลำยช่วงตัว 
ข้อส ำคัญ กำรเปิดประชุมสภำฯนัดพิเศษ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ ส.ส.อภิปรำยให้หำยคันปำกอย่ำงเดียว แต่จะไม่มีกำรลง
มติชี้ถูกชี้ผิดแต่อย่ำงใด 

ใครที่หวังว่ำกำรประชุมสภำฯคร้ังนี้ จะมีกำรลงมติให้รัฐบำลยกเลิกประกำศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ำยแรง ตำมข้อ
เรียกร้องของผู้ชุมนุมจึงเป็นไปไม่ได้อย่ำงสิ้นเชิง!! หรือ ใครที่หวังว่ำกำรประชุมรัฐสภำ (นัดพิเศษ) จะมีกำรน ำญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ และร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนเสนอโดยตรง มำโหวตเห็นชอบไปพร้อมกัน 
“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำจะไม่มีกำรน ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญมำลงมติเห็นชอบ ในกำรประชุมรัฐสภำคร้ังนี้แน่นอน!! 
เพรำะวำระกำรพิจำรณำญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเกิดข้ึนในวันที่ 12 พฤศจิกำยน ยังต้องลุ้นกันเมื่อยตับอีก 3 สัปดำห์  

สมมติว่ำ ส.ส.ฝ่ำยค้ำน และ ส.ส.รัฐบำล เห็นพ้องต้องกันให้น ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ มำลงมติให้รู้แล้วรู้
แร่ดในกำรประชุมนัดพิเศษคร้ังนี้เลย ส.ว.ลำกตั้ง 250 คน ก็คงไม่ยอม ให้ลัดคิว อย่ำงไรก็ตำม “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำจะ
มีข้อเสนอจำกที่ประชุมรัฐสภำ ให้รัฐบำลรับไปพิจำรณำผ่ำทำงตันอย่ำงแน่นอน แต่...แต่ข้อเสนอจำกสภำฯไม่มีอ ำนำจ
บังคับให้รัฐบำลต้องปฏิบัติตำม สภำฯมีหน้ำที่เพียงเสนอควำมเห็นให้รัฐบำลพิจำรณำ แต่อ ำนำจตัดสินใจ...อยู่ที่รัฐบำล 
พูดแค่นี้...เข้ำใจนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1958265  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1958265


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 

 

 

22 ต.ค. 2563 05:03 น. 

อย่าเล่นปาห่ีรัฐธรรมนูญ 
 

 
 

กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น “ทำงออก” ที่ส ำคัญทำงหนึ่ง ที่อำจน ำประเทศออกจำกควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง 
และเป็นทำงออกที่เปิดกว้ำงให้ทุกฝ่ำยสำมำรถท ำได้ทันที ไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำล ส.ส.หรือ ส.ว. แม้แต่ประชำชนทั่วไปก็มี
ส่วนร่วมได้ ดังที่กลุ่มไอลอว์รวบรวมรำยชื่อประชำชน ได้กว่ำแสนชื่อ เพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษำและประชำชนหลำยกลุ่ม ออกมำชุมนุมเรียกร้องหลำยคร้ัง แม้จะมี
กำรเปลี่ยนชื่อกลุ่มหลำยคร้ัง รวมทั้งเปลี่ยนข้อเรียกร้องด้วย แต่ข้อเรียกร้องหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือกำรแก้ไขหรือจัดท ำ
รัฐธรรมนูญใหม่ ที่เป็นประชำธิปไตย และประชำชนมีส่วนร่วม เช่น ส.ส.ร. 

กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงดังขึ้น ทั้งในสภำและนอกสภำ ทั้งองค์กรกำรเมืองภำคประชำชน พรรคกำรเมือง พรรค
ฝ่ำย ค้ำน แม้แต่พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเป็นแกนน ำรัฐบำล ก็ยังเป็นตัวตั้งตัวตี ชักชวนพรรคร่วมรัฐบำลเสนอญัตติแก้ไข 
ทั้งๆท่ีสมำชิกพรรคส่วนใหญ่น่ำจะเป็นด้วย กับค ำกล่ำวที่ว่ำรัฐธรรมนูญนี้ “ดีไซน์มำเพ่ือพวกเรำ” 

นักวิเครำะห์กำรเมืองส่วนใหญ่ เห็นสอดคล้องกันว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นมำตรกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่ง ในกำร
ผ่ำทำงตันให้ประเทศ และสำมำรถท ำได้ทันที โดยไม่ให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเสียหำยหรือเสียหน้ำ ต่ำงจำกข้อเรียกร้องให้
ลำออกจำกนำยกรัฐมนตรี กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็น “ทำงเปิด” เว้นแต่จะมีบำงฝ่ำยท ำให้เป็น “ทำงตัน”  

มีเหตุผลมำกมำยที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ 2560 เช่น กำรเลือกตั้ง ส.ส.แบบพิสดำร ใช้บัตรใบเดียวเลือกทั้ง ส.ส.
เขต และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และมั่ววิธีค ำนวณ ส.ส.พึงมี เป็นรัฐธรรมนูญที่ขัดหลักประชำธิปไตยโจ๋งคร่ึม มีกติกำเลือก
นำยกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นธรรม ให้หัวหน้ำ คสช.แต่งตั้ง 250 ส.ว. เลือกเป็นนำยกฯ 

แม้แต่ ส.ส.พรรค พปชร.ส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้คัดค้ำนกำรแก้ไขแบบหัวชนฝำ ยังร่วมลงชื่อในญัตติชงแก้ไขมำตรำ 
256 เพ่ือเลือกตั้ง ส.ส.ร.ให้มำแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ทรำบว่ำจริงใจและจริงจังแค่ไหน เพรำะมีกำรเตะถ่วงเวลำเป็น
ระยะๆ ตั้งคณะกรรมำธิกำรไม่รู้กี่คณะ ล่ำสุด กมธ.พิจำรณำร่ำงแก้ไขก่อนรับหลักกำร ขอขยำยเวลำศึกษำ 
จึงขอวิงวอนทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยรัฐบำลหรือฝ่ำยค้ำน หรือ ส.ว. ได้ร่วมใจกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เป็นประชำธิปไตย 
ให้ประชำชนมีส่วนร่วม ให้เป็นทำงออกโดยสันติวิธีทำงหนึ่งของประเทศขออย่ำให้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นแค่วำทกรรม 
เป็นปำห่ีกำรเมือง ซ ้ำเติมปัญหำของชำติ ประชำชนเสื่อมศรัทธำสภำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1958270 
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วันท่ี 22 ตุลำคม 2563 - 07:15 น. 

19 พรรครัฐบาลยกธงขาว ถอนไฟออกจากม็อบ ยอมแก้รัฐธรรมนูญ 
 

 
 

รัฐบาลประยุทธ์ ถีบ-ถอย ขาข้าง1 ไล่จับ-ไล่ปิด (ปาก) แกนน าและผู้ชุมนุม ถึงเนื้อถึงตัว-ถึงชั้นข้อมูลข่าวสาร ขา
อีกข้าง 1 กลับหลังหัน-ไต่บันไดหนีไฟ เปิดสภาประชุมสมัยวิสามัญหาทางลง 

จุดยืน-ข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ำ “รำษฎร” แหลมคม 1.ประยุทธ์และพวกออกไป 2.เปิดประชุมสมัย
วิสำมัญเพ่ือรับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน และ 3.ปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ให้อยู่ภำยใต้รัฐธรรมนูญตำมระบอบ
ประชำธิปไตย ผลที่จะเกิดขึ้นที่เป็น “รูปธรรม” จำกกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ-เวทีหำทำงออก คือ กำรรับร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญในวำระแรก กำรยกเลิกพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และกำร
ปล่อยแกนน ำนักเรียน นิสิต-นักศึกษำ 

“การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเ พ่ือรับฟังปัญหาส าคัญตามมาตรา 165 อาจจะมีการพูดถึงเรื่อง
สถานการณ์การชุมนุมและเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่เป็นการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือลงมติรับหลักการ พูดได้
เพียงแต่ว่า รัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกอย่างไร ท าไมถึงช้า และอาจจะมีการเสนอให้ตั้งคณะท างานพัฒนาประชาธิปไตย
ขึ้นมา” แหล่งข่ำวจำกวิปรัฐบำลกล่ำว 
“จุดยืน” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ-คู่ขัดแย้งโดยตรง ยืนยันว่ำ วินำทีนี้ ไม่ลาออก คือ “การปกป้องสถาบัน
กษัตริย”์ 

“ประเด็นที่รัฐบำลจ ำเป็นต้องท ำ คือ กำรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็นหน้ำที่ของคนไทยทุกคนต้อง
ด ำเนินกำรในเร่ืองเหล่ำนี้ ขอไม่ก่ีเร่ืองเท่ำนั้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่ำว 

ขณะที่บรรดำพรรคกำรเมือง พรรคร่วมรัฐบำล-พรรคฝ่ำยค้ำน ต่ำงแสดงจุดยืนทั้งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วยกับ 3 ข้อ
เรียกร้องของผู้ชุมนุม  19 พรรคร่วมรัฐบำล อำทิ พรรคพลังประชำรัฐ -พรรคแกนน ำรัฐบำล 1.ยึดมั่นระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 2.มีควำมมุ่งมั่นที่
จะท ำให้พ่ีน้องประชำชนอยู่ดีกินดี  
3.สนับสนุนกำรแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนกำรทำงรัฐสภำ แต่ต้องไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 อันเป็นลักษณะ
ส ำคัญของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย และธ ำรงรักษำกำรปกครอง
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ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคภูมิใจไทย-พรรคร่วมรัฐบำลที่มีเสียงในสภำสูงเป็น
อันดับ 2 มีหัวหน้ำพรรค-อนุทิน ชำญวีรกูล แคนดิเดตนำยกรัฐมนตรีคนต่อไป 1.ปกป้องและเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 2.สนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 เพ่ือตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เปิดโอกำสประชำชน
มีส่วนร่วมร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ยกเว้นหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 และ 3.แก้ปัญหำปำกท้องประชำชน 

ขณะที่พรรคประชำธิปัตย์-พรรคกำรเมืองที่เคยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ำมกับ “รัฐบาล คสช.” กับ 1 เงื่อนไขในกำรเข้ำ
ร่วม “รัฐบาลประยุทธ์สมัยสอง” คือ กำรแก้รัฐธรรมนูญ 1.ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.กำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือเป็นเวทีหำทำงออก รับหลักกำรร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญทันที และเปิดอภิปรำยทั่วไปโดยไม่มีกำรลงมติ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 165 ตั้งคณะท ำงำนหรือ
คณะกรรมำธิกำรรับฟังควำมเห็นและแสวงหำทำงออกร่วมกัน 3 ฝ่ำย 1.ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำล ส.ส.ฝ่ำยค้ำน 2.สมำชิก
วุฒิสภำ (ส.ว.) และ 3.ผู้ชุมนุม และ 3.กำรแก้ปัญหำทำงกำรเมืองในปัจจุบันควรใช้แนวทำงสันติ ไม่ใช้ควำมรุนแรง ไม่ว่ำ
จะโดยฝ่ำยใดก็ตำม 

ด้ำนพรรคชำติไทยพัฒนำ 1.ยึดมั่นในชำติ ศำสนำ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2.สนับสนุนกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบของกำรจัดตั้ง ส.ส.ร. แต่ไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 
และ 3.แก้ไขปัญหำปำกท้องให้กับพ่ีน้องประชำชน ฟำกฝั่ง 6 พรรคฝ่ำยค้ำน ได้แก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคก้ำวไกล พรรค
เสรีรวมไทย พรรคประชำชำติ พรรคเพ่ือชำติ พรรคพลังปวงชนไทย ยังมีจุดร่วม-สงวนจุดต่ำง 
1.ประณามการใช้ความรุนแรงของรัฐบาล 2. ขอให้หยุดสร้างเงื่อนไขทุกประการที่จะน าประเทศไปสู่ความหายนะ
โดยทันที และ 3.เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็วที่สุด 
“ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” รองประธำนวิปรัฐบำลเปิดเผยว่ำ รูปธรรมที่จะเกิดขึ้น เมื่อ ครม.ให้ควำมเห็นชอบร่ำง พ.ร.ฎ.
เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 122 แล้ว ครม.จะมีอ ำนำจตำมมำตรำ 165 โดยนำยกรัฐมนตรี
เสนอต่อประธำนสภำเพ่ือเปิดอภิปรำยทั่วไปโดยไม่ลงมติเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นปัญหำของประเทศชำติบ้ำนเมืองเพ่ือ
คลี่คลำยสถำนกำรณ์ และเปิดพื้นท่ีให้ทุกฝ่ำยมำร่วมกันหำทำงออก 

“ข้อเสนอของสมาชิกสภาต่อรัฐบาลให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐบาลสามารถน าข้อสังเกตไปด าเนินการต่อไปได้ 
จะท าหรือไม่ท าขึ้นอยู่กับรัฐบาล” 

ส่วนกำรพิจำรณำรับร่ำงรัฐธรรมนูญขั้นรับหลักกำรต้องรอให้คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำในชั้นก่อนรับ
หลักกำรส่งกลับไปยังรัฐสภำก่อนถึงจะลงมติได้ ซึ่งจะครบก ำหนดส่งกลับในวันที่ 23 ตุลำคม 2563 

“ยังไม่สำมำรถพูดได้ว่ำญัตติรับร่ำงรัฐธรรมนูญวำระแรกจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำทันกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ
หรือไม่ เพรำะยังไม่มี พ.ร.ฎ.ก ำหนดวันเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ขึ้นอยู่กับ ครม.ว่ำจะก ำหนดให้เปิดสมัยวิสำมัญวัน
ไหนถึงวันไหน เพรำะเป็นอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร คือ ครม.ในกำรออก พ.ร.ฎ.” 

พ้ืนที่ตรงกลำง-ทำงออก 3 ฝ่ำย ทั้งรัฐบำล-ฝ่ำยค้ำน และผู้ชุมนุม ที่มีจุดยืนเหมือน-ต่ำง สุ่มเสี่ยงเจรจำล่ม 
จึงเป็นเพียง “พักยก” การเผชิญหน้า รัฐบาลประยุทธ์ใช้เวทีสภาหนีไฟการเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-542205 
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22 ตุลำคม 2563 - 09:45 น. 

ลาออกให้โง่ 

 
 

 “ในเวลำนี้ เรำต้องถอยกันคนละก้ำว เพ่ือออกห่ำงจำกทำงที่จะน ำไปสู่ปำกเหว เส้นทำงที่จะพำประเทศไทย
ของเรำค่อยๆ ตกลงไปสู่หำยนะ และสิ่งที่อยู่เหนือกำรควบคุมจะเร่ิมเกิดขึ้นมำกขึ้นๆ กำรใช้อำรมณ์ควำมรู้สึกน ำ ก็จะยิ่ง
สร้ำงอำรมณ์ควำมรู้สึกที่ร้อนมำกยิ่งขึ้น และกำรใช้ควำมรุนแรง จะยิ่งน ำมำซึ่งควำมรุนแรงที่มำกกว่ำเดิม สิ่งเหล่ำนี้
ประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำ ได้สอนเรำมำแล้วหลำยคร้ัง ซึ่งตอนจบของทุกคร้ังก็คือควำมเสียหำยที่ทิ้งไว้กับประเทศ” 
บำงส่วนจำกถ้อยแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรีเมื่อคืนที่ผ่ำนมำ และอีกหลำยประเด็นที่
น่ำสนใจ  

“วิธีเดียวที่เรำจะได้ทำงออกของปัญหำ ที่จะยุติธรรมส ำหรับทุกฝ่ำย ทั้งส ำหรับประชำชนที่ออกมำอยู่บนท้อง
ถนน และส ำหรับประชำชนอีกหลำยสิบล้ำนคนที่ไม่ได้ออกมำ คือกำรพูดคุยกัน ท ำงำนด้วยกัน ผ่ำนระบบ และ
กระบวนกำรของรัฐสภำ ผมรู้ว่ำเส้นทำงนี้อำจจะต้องใช้เวลำและอำจจะไม่รวดเร็วทันใจ แต่เส้นทำงนี้เป็นเส้นทำงท่ีจะไม่
สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประเทศ ซึ่งเรำต้องแสดงควำมใจเย็น และควำมเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเรำทุกคนออกมำ กล้ำที่จะ
เดินในเส้นทำงสำยกลำง” 

กำรตั้งหัวข้อถอยคนละก้ำวของนำยกฯ ส่งสัญญำณว่ำ กำรแก้ปัญหำทำงกำรเมือง ยังมีทำงออก นั่นหมำยถึงข้อ
เรียกร้องทั้งหมดของกลุ่มผู้ชุมนุม ไม่ว่ำให้นำยกฯลำออก กำรแก้รัฐธรรมนูญ หรือกระทั่งกำรปฏิรูปสถำบัน จะต้องถูก
หยิบเข้ำไปถกกันในที่ประชุมรัฐสภำ อันเป็นตัวแทนประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย 

หำกสังเกตให้ดี จะเห็นว่ำท่ำทีของนำยกฯมีกำรรับฟังมำกขึ้น มำกกว่ำเดิม ถึงขนำดระบุว่ำหำกกำรชุมนุม
เรียบร้อย ก็จะพิจำรณำยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

นี่คือกำรยื่นไมตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ คร้ังแรกต่อกำรชุมนุมที่มีขึ้นต่อเนื่องนับจำกวันที่ 14 ตุลำคมเร่ือยมำ
จนถึงเมื่อวำนนี้คือ 21 ตุลำคม นับเป็นเวลำ 1 สัปดำห์พอดี 

แต่สิ่งที่นำยกฯ ใช้เวลำแถลงนั้น ม็อบเขำไม่ฟัง เขำยังคงปลุกระดมคนให้ออกมำชุมนุมกัน จนเมื่อวำนนี้ถือว่ำ
กำรชุมนุมพีคท่ีสุดทั้งในด้ำนจ ำนวนคนและเนื้อหำ 
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ในด้ำนจ ำนวนคนจะเห็นว่ำมีคนที่เห็นด้วยกับคณะรำษฎร เพ่ิมจ ำนวนสูงขึ้น โดยเฉพำะเด็กนักเรียนและ
นักศึกษำรวมถึงคนวัยท ำงำน จะออกมำร่วมมำกขึ้น และที่ชัดเจนที่สุดคือกำรยื่นหนังสือลำออกให้ พล.อ.ประยุทธ์ โดย
กำรจัดพิมพ์หนังสือลำออกให้เรียบร้อย แถมหนังสือลำออกนั้นแผ่นใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่ำได้ 

กำรชุมนุมในห้วงหนึ่งสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ แทบจะเรียกได้ว่ำยังหำเนื้อหำสำระข้อเรียกร้องที่ชัดเจนของ
คณะรำษฎรไม่พบ  มีเพียงกำรยืนยันให้ นำยกฯลำออก แต่ไม่ได้ให้เหตุผล  ที่ผ่ำนมำกำรชุมนุมก็เป็นไปด้วยควำม
อะลุ้มอล่วยกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับผู้ชุมนุม แต่เมื่อวำนนี้ เมื่อม็อบขีดเส้นตำยให้นำยกฯลำออกภำยใน 3 วัน จุดนี้จะท ำ
ให้กำรเมืองตีบตันมำกยิ่งขึ้น 

ถำมว่ำมีเหตุผลอะไรมำรองรับและเพียงพอแล้วหรือไม่ที่ นำยกฯจะลำออก ค ำตอบคือยังไม่เพียงพอ นำยกฯ
และรัฐบำลยังไม่ได้ท ำอะไรให้เสียหำย  แตกต่ำงจำกกำรชุมนุมไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกฯของกลุ่มพันธมิตร
ประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย (พธม.) และกำรขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ของกลุ่มแนวร่วม กปปส. รัฐบำลทักษิณ ท ำ
ควำมเสียหำยทั้งกำรบริหำรและเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับรัฐบำลยิ่งลักษณ์ ทั้งกำรออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมสุดซอย และ
โครงกำรรับจ ำน ำข้ำว 

แต่กับ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้น จึงเทียบกันไม่ได้ ขนำดรัฐบำลทักษิณ พันธมิตรฯใช้
เวลำถึง 193 วันในกำรชุมนุม มีคนเสียชีวิตและบำดเจ็บจ ำนวนมำก รัฐบำลยิ่งลักษณ์ เอง กลุ่ม กปปส.ก็ใช้เวลำร่วมร้อย
วัน มีคนเสียชีวิตและบำดเจ็บเช่นเดียวกัน หรือจะย้อนไปถึงกำรชุมนุมของเสื้อแดง นปช.ขับไล่รัฐบำลอภิสิทธ์ิ เวชชำ
ชีวะ ก็ใช้เวลำนำน มีคนเสียชีวิตและบำดเจ็บจ ำนวนมำก แต่ก็ไม่มีใครลำออก 

มำถึงรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ กับกำรชุมนุม 1 สัปดำห์แล้วยื่นค ำขำด ขีดเส้นตำยว่ำต้องลำออกภำยใน 3 วัน 
เพียงเพรำะพรรคกำรเมืองอย่ำงอนำคตใหม่ และแกนน ำอย่ำง  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  , ปิยบุตร แสงกนกกุล และ
พรรณิการ์ วาณิช ถูกตัดสิทธ์ิทำงกำรเมือง เท่ำนั้น ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่นำยกฯจะลำออก 

ส ำคัญข้อเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปสถำบัน และกำรชุมนุมที่มีกำรเสื่อมเกียรติพระรำชีนี ที่ท ำให้รัฐบำลและทหำร
จะยอมไม่ได้เป็นอันขำด ข้อเสนอให้น ำร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนไปแก้ไข อันรวมถึงกำรบกร่ำงใหม่ตั้งแต่หมวด1
และหมวด2 เป็นสิ่งที่รัฐบำลยอมรับไม่ได้ หำกยอมวันนี้ สถำบันอันเป็นที่รักจะถูกก้ำวล่วงและจะรักษำสถำบันเอำไว้
ไม่ได้ 

พิเครำะห์จำกสถำนกำรณ์และเหตุผลดังกล่ำว จึงเชื่อว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีทำงลำออก และจำกนี้ไปให้จับตำ
ว่ำ จะมีมำตรกำรด้ำนหนักออกมำจำกภำครัฐเพ่ือรับมือกับกำรชุมนุมที่จะสร้ำงควำมรุนแรงและควำมเสียหำยให้ชำติ
มำกขึ้น 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/SCOOP/446775 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/446775
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22 ต.ค. 2563-10:47 น. 

2 แนว การต่อสู้ ระหว่าง อดตี กับ ปัจจุบัน ตอ่สู้ ทางการเมือง 
 

 
 
2 แนว กำรต่อสู้ - จุดเด่นของ “เยาวชนปลดแอก”และ “คณะราษฎร 2563” คืออะไร 

คือกำรปรำกฏขึ้นของ “คนรุ่นใหม่” ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนศึกษำ ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนประกอบกำรต่ำงๆทั้งใน
กรุงเทพมหำนครและในส่วนภูมิภำค คนที่ออกน ำหน้ำในกำรเคลื่อนไหวเป็นคนกลุ่มนี้ แรกที่ปรำกฏผ่ำน  เยำวชนปลด
แอก” เมื่อ เดือนกรกฎำคมอำจยังไม่เด่นชัด แต่เมื่อผ่ำนเข้ำสู่ เดือนตุลำคม ผ่ำนกำรล้อมปรำบสลำยกำรชุมนุมยิ่งเด่นชัด
เสียงตะโกน “ออกไป ออกไป” จึงใสและกังวาน 

มีควำมพยำยำมจะสร้ำงกลุ่มและองค์กรขึ้นมำเพ่ือเปรียบเทียบและต่อสู้ ไม่ว่ำจะปรำกฏในนำมของ อำชีวะเพ่ือ
ชำติ” ไม่ว่ำจะปรำกฏในนำมของ “ไทยภักดี” ที่หน้ำไทยซัมมิท หรือในพ้ืนที่ที่ “เยำวชนปลดแอก” ชุมนุมเคลื่อนไหว 
พลันที่เกิดกำรเปรียบเทียบก็เห็นในควำมแตกต่ำง เพรำะว่ำมวลชนที่มำกับกลุ่มเหล่ำนั้นแม้จะมีเด็กและเยำวชนแซมปน
อยู่บ้ำง แต่ก็เป็นส่วนน้อยด้ำนหลักย่อมเป็นผู้สูงอำยุประเภทตะบันหมำก การเพิ่มในเชิงปริมาณก็เล็กน้อยเม่ือเทียบ
กับ “ราษฎร 2563” 

ถำมว่ำข้อเปรียบเทียบที่ส ำคัญและแหลมคมอย่ำงยิ่งคือเปรียบเทียบเชิง “ควำมคิด” เนื่องจำกกำรคลื่อนไหว
ของ “เยำวชน” เป็นกำรเคลื่อนไหวเพ่ืออนำคต ไม่ว่ำจะเป็นอนำคตของตัว เขำเอง ไม่ว่ำจะเป็นอนำคตของประเทศชำติ 
จึงสะท้อนกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำพร้อมกับควำมหวัง ตรงกันข้ำม กับกำรเคลื่อนไหวของอีกฝ่ำยมีควำมเด่นชัดว่ำเป็นกำร
เคลื่อนไหวเพ่ือร้ังดึงพัฒนำกำร ของประเทศชำติ จึงจมนิ่งอยู่กับอดีต มองไม่เห็นอนำคต 
คนหนึ่งเดินหน้า ขณะที่อีกคนเดินถอยหลัง 

ภำยในกำรเคลื่อนไหวมีควำมขัดแย้ง ภำยในกำรเคลื่อนไหวมีกำรต่อสู้ นี่ย่อมเป็นธรรมชำติด ำรงอยู่ภำยใต้กฎ
แห่งอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอน หำกไม่เข้ำใจต่อควำมเป็นจริงอันถือได้ว่ำเป็น “อริยสัจ” นี้ก็ย่อมตกอยู่ในควำมหลง 
หลงกระท่ังมองไม่เห็นความหวัง มองไม่เห็นอนาคต 

 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5164097 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5164097
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/tala22.jpg
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22 ตุลำคม 2563 

เปิดสภาสมัยวิสามัญ 'ฝ่ายค้าน' ได้ใจ...'รัฐบาล' ได้หน้า 

 
 

  
การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ด้านหนึ่งในแง่ของหลักการอาจเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้ามองอีกมุมแล้วน่าจะเป็นประโยชน์
ของฝ่ายการเมืองเท่านั้น 

แม้รัฐบำล ของ 'พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา' นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม จะแก้เกม “ม็อบคณะราษฎร” 
ที่รวมตัวกันไม่เว้นแต่ละวัน ในรูปแบบของ “ดำวกระจำย” และไม่รู้เป้ำหมำยชัดเจน ด้วยกำรใช้กลไกของรัฐสภำ ตำมที่
มีอ ำนำจ ในรัฐธรรมนูญ มำตรำ 165 ขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภำ เพ่ืออภิปรำยทั่วไป โดยไม่ลงมติ กรณีมีปัญหำส ำคัญ
เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แต่ก็ยังมีค ำถำมว่ำจะช่วยแก้ไขปัญหำได้จริงหรือไม่ 
ถ้ำว่ำกันตำมหลักกำรแล้วกำรใช้กลไกนี้หลำยฝ่ำยมีควำมหวังว่ำ “เวทีรัฐสภา” คือ ตัวช่วย บรรเทำควำมระอุของ 
“วิกฤตกำรเมือง” ทว่ำเมื่อเมื่อพิจำรณำให้ดี กำรชิงเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญก่อนกำรเปิดประชุมสภำสำมัญตำม
วงรอบปกติที่จะมีขึ้นไม่กี่วันนั้น หวังผลเพ่ือให้ “กำรชุมนุม เรียกร้อง” หำยไป ได้ยำกยิ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือกำรเรียกร้องให้นำยกฯลำออก 

ไปดูท่ำทีของพล.อ.ประยุทธ์ ต่อข้อเรียกร้องให้ลำออกนั้นพบว่ำได้รับกำรปฏิเสธอย่ำงสิ้นเชิง แถมยังตั้งค ำถำม
กลับมำว่ำ "ผมผิดอะไร" ยิ่งเป็นกำรตอกย้ ำถึงท่ำทีอันแข็งกร้ำวจำกฝ่ำยผู้มีอ ำนำจ และยังมั่นใจว่ำสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
รัฐบำลควบคุมได้อย่ำงแน่นอน แม้จะมีกำรจัดชุมนุมตำมสถำนที่ส ำคัญเป็นระยะก็ตำม 

ส่วนเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้ำมองจำกท่ำทีหลำยฝ่ำยแล้วจะเห็นได้ว่ำเริ่มได้รับกำรตอบสนองมำก
ขึ้น ทั้งจำกพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชำธิปัตย์ เหลือแต่ส.ว.ที่ยังแสดงอำกำรเอำมือรำน้ ำอยู่ แต่เชื่อว่ำเมื่อถึงที่สุด
แล้วภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนคงไม่กล้ำ 'ยื้อ' เหมือนที่เคยท ำก่อนหน้ำนี้ 

เพียงแต่วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นอาจไม่ได้เดินหน้ารวดเร็วและตอบสนองความต้องการของม็อบคน
รุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาที่จะเดินหน้าได้ในช่วงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ทันที  แต่จะไปลง
มือกันอย่างจริงจังในช่วงของการเปิดสมัยประชุมสามัญตามปกติ 

ทั้งนี้ เป็นเพรำะทุกครั้งของกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญจะเป็นลักษณะของกำรประชุมที่จะมีวัตถุประสงค์
อย่ำงชัดเจน และเมื่อรัฐบำลในฐำนะผู้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเปิดสมัยประชุมวิสำมัญ ก ำหนดไว้เฉพำะกำรอภิปรำยตำม
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รัฐธรรมนูญมาตรา 165 เท่ำนั้น เรื่องอ่ืนๆจึงไม่อำจสอดแทรกเข้ำมำได้ ซึ่งแนวทำงปฏิบัติที่สภำเคยถือปฏิบัติกันมำ ดัง
จะเห็นได้จำกกำรประชุมสมัยวิสำมัญเพ่ือพิจำรณำร่ำงกฎหมำยงบประมำณ โดยเมื่อสภำพิจำรณำกฎหมำยงบประมำณ
เสร็จสิ้น จะด ำเนินกำรปิดสมัยประชุมทันที 

ที่ส ำคัญ เมื่อมองไปยังขั้นตอนของกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชำชนน ำโดย กลุ่มไอลอว์ เป็นผู้เสนอ
เข้ำมำนั้น ยิ่งตอกย้ ำว่ำไม่มีทำงเลยที่สภำจะลงมติรับหลักกำรได้ทัน กล่ำวคือ อยู่ในระหว่ำงขั้นตอนกำรตรวจสอบ
รำยชื่อผู้เสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญและคัดค้ำน ซึ่งจะครอบและต้องรอครบก ำหนด 30 วัน ในวันที่ 12 พ.ย. จำกนั้นถึง
จะบรรจุระเบียบวำระเข้ำสภำได้ 

ในประเด็นนี้ 'สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล' เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ระบุว่ำ เมื่อครบก ำหนดวันที่ 12 
พฤศจิกำยน คำดว่ำนำยชวนจะเร่งบรรจุวำระ ภำยใน 2-3 วัน คือ ช่วงกลำงเดือนพฤศจิกำยน และคำดว่ำจะน ำเข้ำ
พิจำรณำทันวำระแก้รัฐธรรมนูญที่ยังค้ำงอยู่อีก 6 ฉบับ 

จำกภำพรวมที่เกิดขึ้น กำรเปิดอภิปรำยในวันที่ 26-27 ต.ค. จึงไม่มีทำงเป็นไปได้ที่ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
จะได้รับกำรตอบสนองทันที เช่นนี้จึงมีค ำถำมว่ำจะเปิดอภิปรำยตำมมำตรำ 165 เพ่ืออะไร 
ค ำตอบที่น่ำจะเป็นรูปธรรมมำกที่สุด คือ กำรเป็นรูระบำยอุณหภูมิให้กับฝ่ำยกำรเมืองทั้งสองฝั่ง โดยฝ่ำยกำรเมืองที่อยู่
ข้ำงกลุ่มผู้ชุมนุมจะได้แสดงบทบำทประหนึ่งกำรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล รวมไปถึงกำรน ำเรื่องละเอียดอ่อนที่
ก ำลังเป็นที่ถกเถียงนอกสภำเข้ำมำภำยในสภำ ขณะที่ รัฐบำลจะได้ชี้แจงถึงสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือเรียกคะแนน
ทำงกำรเมือง 

เท่ากับว่าฝ่ายค้านได้ใจมวลชนสามนิ้ว ส่วนรัฐบาลได้เปิดหน้าโต้กลับท่ามกลางแรงเชียร์จากมวลชนเสื้อ
เหลืองเลือดสีน้ าเงิน เหลือแต่เพียงกลุ่มสามนิ้วบนถนนที่อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการเปิดประชุมสมัย
วิสามัญครั้งนี้ และต้องก้มหน้าสู้กับฝ่ายความม่ันคงต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903894 
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