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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 23  ตุลาคม 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 49/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำ ร เลื อ ก ตั้ ง  จั ด ท ำ
ข้อควำมสั้น (Keyword) 
“เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
ร่วมกัน ใช้ สิ ท ธิ  อย่ ำง
สุจริตโปร่งใส” รณรงค์
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้ องถิ่ นหรือผู้ บ ริห ำร
ท้องถิ่น 

ผู้จัดกำรออนไลน ์
 
 
ฐำนเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 
มติชนออนไลน ์
 

กกต.เคำะข้อควำม “เลือกตั้งท้องถิ่น 
ร่วมกันใช้สิทธิอย่ำงสุจริต” รณรงค์
เลือกตั้ง อบจ. 
"ร่วมกันใช้สิทธิ อย่ำงสุจริตโปร่งใส"
ม็อตโตเลือกต้ัง อบจ. 
กกต.ใช้ข้อควำม “เลือกตั้งท้องถิ่น 
ร่วมกันใช้สิทธิ อย่ำงสุจริตโปร่งใส” 
ปลุกเลือกตั้ง อบจ. 
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7 
 
8 
 

 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต.แต่งตั้ง กกต.ประจ ำอบจ. 76 จว.แล้ว พร้อมตั้งปลัด  อบจ. 

ท ำหน้ำที ่ผอ.กกต.อบจ. 
9 

2 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต.แต่งต้ัง กกต.ประจ ำอบจ. ครบ 76 จ.แล้ว 10 
3 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน ์ แต่งต้ัง กกต.ประจ ำ อบจ.เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 11 
4 แนวหน้ำออนไลน ์ กกต.แต่งต้ัง'กกต.ประจ ำ อบจ.'76จังหวัด รวม 380 คน 12 
5 Thejournalistclub 

ออนไลน์ 
แต่งต้ังแล้ว! กกต.ประจ ำอบจ. 76 จังหวัดเตรียมพร้อมเลอืกตั้งท้องถิ่น 13 

6 ข่ำวสดออนไลน์ แจ้งค ำสั่งต้ัง กกต.ประจ ำอบจ.รับเลือกต้ังท้องถิ่น 14 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ มธ.จัดเวทีเสวนำ "ประชำธิปไตยกับกำรเลือกตั้ง" 15 
2 คมชดัลึกออนไลน ์ "พรรคพลัง" ยื่น กกต.จดตั้งพรรคอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว 17 
3 ข่ำวสดออนไลน์ 'สุรศักดิ'์ ยื่นจัดต้ัง พรรคพลัง 'ดำมส์ ดัสกร-ไกรลำศ' ร่วมด้วย 19 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ "สุรศักดิ ์ศิริบญุ" หัวหน้ำพรรคพลัง ยื่นหนงัสือจดตั้งพรรคเป็นทำงกำร

กับ กกต. 
20 

5 คมชัดลึกออนไลน์ นำยก ทต.สำกเหล็กโอด กำรเมืองพ่นพิษถูกกลั่นแกล้ง หลงั ป.ป.ช. 
ชี้มูล ผู้ว่ำสั่งสอบ 

22 

6 ผู้จัดกำรออนไลน ์ “ธนำธร” ย้ ำ “ปฏิรูปสถำบันกษัตริย”์ จวกยับ “ลุงตู่” ไม่กล้ำ 
“หมอวรงค์” ค้ำนนำยกฯลำออก “กูรู” ชี้สมรภูมิรบ “สหรัฐฯ” 

23 

7 ไทยรัฐออนไลน ์ โฆษก พปชร.ปัด ไม่มีมติพรรค หนุนม็อบเสื้อเหลือง แจง สื่อสำร
คลำดเคลื่อน 

27 

8 ข่ำวสดออนไลน์ พปชร. หนุน ส.ส. จัดงำนป้องสถำบันโชว์เด็ก โวม็อบเหลืองไม่มีปะทะ
ใคร 

28 

9 แนวหน้ำออนไลน ์ เล่นเป็นทีม! 'ปิยบุตร'รับลูกมอ็บ โผล่จี'้บิ๊กตู'่ลำออก ดัน 3 ข้อ
เรียกร้องเข้ำสภำฯ 

29 

10 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ปิยบุตร" อัดซ้ ำ จี้ "ประยุทธ"์ ลำออก 30 
11 มติชนออนไลน ์ ไทยภักดีลั่น นำยกฯตู่ต้องอยู่ต่อ มำตำม รธน.ที่ 16 ล้ำนเสียงรับรอง 32 
12 เดลินิวส์ออนไลน ์ "รัฐสภำ"เรียก ส.ส.- ส.ว.ประชุม26-27 ต.ค.นี ้ 33 
13 ข่ำวสดออนไลน์ ถก 4 ฝ่ำย หำทำงออกประเทศ อภิปรำย 23 ชั่วโมง ส่อวุ่น ฝ่ำยค้ำน

จ่อ บอยคอต! 
34 

14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "เทพไท" วอนพรรคกำรเมือง อย่ำจัดม็อบเสียเอง 36 
15 INNNews ออนไลน์ “เทพไท” วอนพรรคกำรเมืองอย่ำจัดม็อบเสียเอง 37 
16 มติชนออนไลน ์ นนทบุรีคึก! เปดิตัว 3 ทีมใหญ่ลงชิง อบจ.-ส.อบจ. แต่งตั้ง กกต.

ประจ ำ 76 จว.แล้ว 
38 

17 เดลินิวส์ออนไลน ์ "จุรินทร์" จ่อประชุม ส.ส.ปชป. 25 ต.ค. ถกทำงออกประเทศ   40 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "จุรินทร์" ชี้ต้องยึดรัฐธรรมนูญ-ข้อบังคับ หำก "รัฐสภำ" อภิปรำยถึง

สถำบันเบ้ืองสูง 
42 

19 เดลินิวส์ออนไลน ์ "พท." ชี้รำยงำนกำรศึกษำ รธน. แค่เตะถ่วงเวลำ   

 

43 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ ทำงออกประเทศ ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ถำมนำยกฯ อยำกลงสวยๆ หรือ

หนีไปต่ำงประเทศ 
44 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ เดิมพันของชำติครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก 46 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ เสื้อเหลืองมำเพรำะ 3 นิ้วปลกุ 49 
4 มติชนออนไลน ์ บทน ำ : เกมแก้ รธน. 53 

 
 

ซุบซิบ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ ศรพระรำม    54 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 

 
 
 
  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 ตุลำคม 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมพิธีวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันคล้ำย
วันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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กกต.เคาะข้อความ “เลือกตั้งท้องถ่ิน ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริต” รณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 
เผยแพร่: 22 ต.ค. 2563 14:52   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ระบุจัดท าข้อความสั้นประชาสัมพันธ์ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” รณรงค์เลือกตั้ง 
อบจ. 
  วันนี้ (22 ต.ค.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่ำ ได้จัดท ำข้อควำมสั้น (Keyword) 
เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ที่ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ภำยใต้ข้อควำมว่ำ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่ำงสุจริต
โปร่งใส” โดยส ำนักงำน กกต.ได้จัดท ำสื่อต้นแบบเพื่อประชำสัมพันธ์และประสำนควำมร่วมมือไปยังส ำนักงำน กกต.
จังหวัดทั่วประเทศในกำรใช้ข้อควำมสั้นดังกล่ำวให้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000108189 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000108189
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"ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"ม็อตโตเลือกตั้ง อบจ. 
22 Oct 2020 14:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ใช้ข้อความ”เลือกตั้งท้องถ่ิน ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” รณรงค์เลือกตั้งอบจ. 
 วันที ่22 ต.ค. 2563 ส ำนักงำนกกต.ชี้แจงว่ำ ได้จัดท ำข้อควำมสั้น(Keyword) เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
รณรงค์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่ก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ภำยใต้ข้อควำมว่ำ “ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่ำงสุจริตโปร่งใส”  
 โดยส ำนักงำนกกต.ได้จัดท ำสื่อต้นแบบเพื่อประชำสัมพันธ์ และประสำนควำมร่วมมือไปยังส ำนักงำนกกต.
จังหวัดทั่วประเทศ ในกำรใช้ข้อควำมสั้นดังกล่ำวให้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำ ใจแก่
ประชำชน  
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/453906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/453906
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กกต.ใช้ข้อความ “เลือกตั้งท้องถ่ิน ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ปลุกเลือกตั้งอบจ. 
วันที่ 23 ตุลำคม 2563 - 11:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.จัดท าข้อความสั้น ” เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” หวังช่วยรณรงค์สร้างความเข้าใจ
เลือกตั้ง อบจ. 
 เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดท ำข้อควำม
สั้น เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ซึ่งก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันอำทิตย์ที่  20 ธันวำคม 2563 รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภำยใต้ข้อควำม
ว่ำ&#8221;เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่ำงสุจริตโปร่งใส&#8221; ทั้งนี้  ได้เตรียมจัดท ำสื่อต้นแบบเพื่อ
ประชำสัมพันธ์รวมทั้งได้ประสำนควำมร่วมมือไปยังส ำนักงำนกกต. ประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ ให้ใช้ข้อควำมดังกล่ำวใน
กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และกำรรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชนด้วยอย่ำงไรก็ตำม ในวันที่ 26 
ตุลำคมนี้ ทำงกกต.จะมีกำรออกประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ก่อนที่จะเปิดรับสมัครในวันที่ 2-6 พฤศจิกำยนนี ้
 
อ้ำงอิง  :   https://www.matichon.co.th/politics/news_2409170 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2409170


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

9 

 

 
 
 
 
กกต.แต่งตั้ง กกต.ประจ าอบจ. 76 จว.แล้ว พร้อมตั้งปลัดอบจ.ท าหน้าที่ผอ.กกต.อบจ. 
วันที่ 22 ตุลำคม 2563 - 19:13 น. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำนำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและ
กำรออกเสียงประชำมติ 1 รักษำกำรรองเลขำธิกำรกกต.ปฎิบัติหน้ำที่แทนเลขำธิกำรกกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึง
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งถึงค ำสั่งกกต. ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) โดยระบุว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้พิจำรณำเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว โดยมีมติให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอบจ. ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะ
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง และได้มีค ำสั่งแต่งตั้งกกต.ประจ ำอบจ. 76 แห่ง ๆละ 5 คนรวม 380 คน จำกบุคคลที่ได้รับ
คัดเลือกจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แจ้งผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำอบจ. จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.ประจ ำอบจ.เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำน และแจ้งผล
ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทรำบเพื่อประกำศรำยชื่อกกต.ประจ ำอบจ.โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอบจ.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้หนังสือดังกล่ำวของนำยกิตติพงษ์ได้มีกำร
แนบบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.ประจ ำอบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2408716 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-24-%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.1231.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-24-%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.1231.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2408716
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กกต.แต่งตั้ง กกต.ประจ าอบจ. ครบ 76 จ.แล้ว 
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 17.46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.แต่งตั้ง กกต.ประจ าอบจ. 76 จว.แล้ว พร้อมตั้งปลัดอบจ.ท าหน้าที่ผอ.กกต.อบจ. 
 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำนำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและ
กำรออกเสียงประชำมติ 1 รักษำกำรรองเลขำธิกำร กกต.ปฏิบัติหน้ำที่แทนเลขำธิกำร กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึง
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งถึงค ำสั่ง กกต. ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)  โดยระบุว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้พิจำรณำเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้วโดยมีมติให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ. ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่ กกต.จะ
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง  และได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง กกต.ประจ ำ อบจ. 76 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม 380 คน จำกบุคคลที่
ได้รับคัดเลือกจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด   และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด   แจ้ง
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ. จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจ ำ อบจ.เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธำนและแจ้งผลให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทรำบเพื่อประกำศรำยชื่อ กกต.ประจ ำ อบจ.โดยให้
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง  ทั้งนี้หนังสือดังกล่ำว
ของนำยกิตติพงษ์ได้มีกำรแนบบัญชีรำยช่ือผู้ได้รับแต่งต้ังเป็น กกต.ประจ ำ อบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/802687 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/802687
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แต่งตัง้ กกต.ประจ าอบจ.เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 
22 ตุลำคม 2563 5:18 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานกกต. 22 ต.ค.-กกต.ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัด แจ้งค าสั่งตั้งกรรมการเลือกตั้ง
ประจ าอบจ. พร้อมให้จัดประชุมเลือกประธาน เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียง
ประชำมติ 1 รักษำกำรรองเลขำธิกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง(กกต.)ปฎิบัติหน้ำที่แทนเลขำธิกำรกกต.มีหนังสือด่วนที่สุดส่ง
ถึงผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งค ำสั่งกกต.เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) โดยระบุว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว มีมติให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอบจ.ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะ
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง 
 กกต.ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งกกต.ประจ ำอบจ. 76 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม 380 คน จำกบุคคลที่ได้รับคัดเลือก
จำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแจ้งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำอบจ. จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.ประจ ำอบจ.เพื่อเลือกกันเอง โดยให้คนหนึ่งเป็นประธำนและแจ้งผลให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทรำบ เพื่อประกำศรำยชื่อกกต.ประจ ำอบจ. โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอบจ.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้ หนังสือดังกล่ำวของนำยกิตติพงษ์ ได้แนบ
บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกกต.ประจ ำอบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-568307 

https://tna.mcot.net/politics-568307
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กกต.แต่งตั้ง'กกต.ประจ า อบจ.'76จังหวัด รวม 380 คน 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 17.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำร
เลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 1 รักษำกำรรองเลขำธิกำร กกต.ปฎิบัติหน้ำที่แทนเลขำธิกำร กกต.ได้มีหนังสือด่วน
ที่สุด ส่งถึงผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งถึงค ำสั่ง กกต.ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 โดยระบุว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้พิจำรณำเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว โดยมีมติให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ.ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.ซึ่งเป็นวันที่ กกต.จะประกำศให้มีกำร
เลือกตั้ง และได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง กกต.ประจ ำ อบจ.76 แห่งๆ ละ 5 คน รวม 380 คน จำกบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจำก
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแจ้งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำ อบจ.จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจ ำ อบจ.เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำน และแจ้งผลให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทรำบ เพื่อประกำศรำยชื่อ กกต.ประจ ำ อบจ.โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้ หนังสือดังกล่ำวของนำยกิตติพงษ์ ได้มีกำร
แนบบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจ ำ อบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/526915 

https://www.naewna.com/politic/526915
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แต่งตั้งแล้ว! กกต.ประจ าอบจ. 76 จังหวัดเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 
22 October 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียง
ประชำมติ 1 รักษำกำรรองเลขำธิกำรกรรมกำรกำรเลือกต้ัง(กกต.)ปฎิบัติหน้ำที่แทนเลขำธิกำรกกต.มีหนังสือด่วนที่สุดส่ง
ถึงผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งค ำสั่งกกต.เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) 
 โดยระบุว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดแล้ว มีมติให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้ำที่
เป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ ำอบจ.ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้กกต.ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งกกต.ประจ ำอบจ. 76 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม 380 คน จำกบุคคลที่ได้รับ
คัดเลือกจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแจ้งผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำอบจ. จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.ประจ ำอบจ.เพื่อเลือกกันเอง โดยให้คนหนึ่งเป็นประธำนและแจ้ง
ผลให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทรำบ เพื่อประกำศรำยชื่อกกต.ประจ ำอบจ. โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอบจ.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ หนังสือดังกล่ำวของนำยกิตติพงษ์ ได้แนบบัญชีรำยช่ือผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกกต.ประจ ำอบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย 
 
 
อ้ำงอิง :  
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0
%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-
%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthejournalistclub.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ad%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthejournalistclub.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ad%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%21+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.+76+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&url=https%3A%2F%2Fthejournalistclub.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ad%2F&via=The+Journalist+Club
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%21+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.+76+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&url=https%3A%2F%2Fthejournalistclub.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ad%2F&via=The+Journalist+Club
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD/
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD/
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD/
https://thejournalistclub.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD/
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แจ้งค าสั่งตั้ง กกต.ประจ าอบจ.รับเลือกตั้งท้องถิ่น 
23 ต.ค. 2563  11:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 แจ้งค ำสั่งตั้งกกต.ประจ ำอบจ.รับเลือกตั้งท้องถิ่น - เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผอ.ส ำนัก
บริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 1 รักษำกำรรองเลขำธิกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ปฏิบัติหน้ำที่
แทนเลขำธิกำรกกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งถึงค ำสั่งกกต. ในกำร
แต่งต้ังกกต.ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) 
 โดยระบุว่ำกกต.มีมติให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น คือ ปลัด อบจ. 
ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำอบจ. ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง และได้มี
ค ำสั่งแต่งตั้งกกต.ประจ ำอบจ. 76 แห่งๆละ 5 คนรวม 380 คน จำกบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจำกผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัด และให้ผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แจ้งผอ.กำรเลือกตั้ง 
 ประจ ำอบจ. จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.ประจ ำอบจ.เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนและ
แจ้งผลให้ผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดทรำบ เพื่อประกำศรำยชื่อกกต.ประจ ำอบจ. โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ผอ.กำรเลือกตั้งประจ ำอบจ.จะประกำศให้มีกำรเลือกต้ัง 
 ทั้งนี้ หนังสือดังกล่ำวได้แนบบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกกต.ประจ ำอบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย เป็นกำร
เตรียมพร้อมเลือกต้ังอบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.นี ้
 
อ้ำงอิง  :  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5171627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5171627
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มธ.จัดเวทีเสวนา "ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง" 
 พฤหัสบดีที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 15.43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เวทีเสวนำ “ประชำธิปไตยกับกำรเลือกตั้ง” ชี้ไทยมีส.ว.เป็นเสี้ยนหนำม เปรียบประเทศพิกำรหัวใจฝ่อ 
หลังไม่มีเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ปี ขณะที่ “ปิยบุตร” สับรธน.สร้ำงเสียงข้ำงน้อย ย่ ำยีเสียงข้ำงมำก เชื่อส.ส.ร.วนเวียนหน้ำ
เดิม ด้ำน “อจ.จุฬำฯ” ค้ำนน ำรธน. 40 กลับมำวนลูปเดิม ชี้ม็อบเรียกร้อง “บิ๊กตู”่ ลำออกมำถูกทำงกว่ำจี้ยุบสภำเหตุยัง
ใช้รธน. 60 เลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ โครงกำรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ร่วมกับมูลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ จัด
เสวนำ “ประชำธิปไตยกับกำรเลือกตั้งในสหรัฐฯ และในฝรั่งเศสกับในไทย” โดยนำงสิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้ำ
ภำควิชำกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กล่ำวว่ำ ระบบกำรเลือกตั้งของสหรัฐ มีกำรจัด
วำงอ ำนำจและกำรกระจำยอ ำนำจ พยำยำมใช้กลไกต่ำงๆ ที่ไม่เลียนแบบประเทศอื่นๆ ขณะที่ไทยเองก็ต้องเรียนรู้ว่ำเรำ
ไม่ควรเลียนแบบหรือไปเอำลักษณะกำรออกแบบสถำบันทำงกำรเมืองของประเทศอื่น โดยไม่ประเมินบริบทกำรเมือง
ของตัวเอง รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ที่คนชื่นชมมำกว่ำเป็นประชำธิปไตยมำกที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำมีปัญหำ เมื่อเกิดวิกฤติ
รัฐธรรมนูญปี 2560 คนจ ำนวนมำกก็ถำมว่ำท ำไมไม่เอำรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กลับมำใช้ ตนมองว่ำถ้ำเป็นเช่นนั้นทุก
อย่ำงก็จะวนลูปเดิม 
 นำงสิริพรรณ กล่ำวต่อว่ำ ทั้งนี้ เรื่องระบบกำรเลือกตั้งของสหรัฐออกแบบมำจำกรำกฐำนควำมไม่ไว้วำงใจ
และเป็นประเทศที่กว้ำงใหญ่  จึงใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรเลือกประธำนำธิบดี ส่วนระบบกำรเลือกตั้งของไทย เป็นจุดเริ่มต้น
เสำเข็มรำกฐำนว่ำผู้น ำจะมำอย่ำงไร ถ้ำผู้น ำไม่ได้มำด้วยวิถีประชำธิปไตย เสรีภำพก็จะถูกบิดเบือน ระบบเลือกตั้งใน
รัฐธรรมนูญปี 2560 ออกแบบมำเพื่อรักษำอ ำนำจของระบอบเดิม ควำมไม่ไว้วำงใจประชำชนปรำกฏชัดเมื่อมี ส.ว 250 
คน ส่วนที่เชื่อมโยงกับข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมนั้น ถ้ำข้อ 1 เกิดส ำเร็จขึ้นมำนำยกฯ ลำออก แต่ตนเชื่อว่ำถึงอย่ำงไรนำยกฯ 
ก็ไม่ลำออก ก็จะดีกว่ำเป็นกำรเรียกร้องให้ยุบสภำ เพรำะเมื่อยุบสภำมีกำรเลือกตั้ง เรำก็ยังเลือกตั้งภำยในรัฐธรรมนูญ
เดิม และทุกอย่ำงก็จะเหมือนเดิม 
 ด้ำน นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ ประเทศไทยออกแบบรัฐธรรมนูญจน
สร้ำงเสียงข้ำงน้อยขึ้นมำจนเป็นรัฐบำลและย่ ำยีฝ่ำยเสียงข้ำงมำก กำรที่มีองค์กรอิสระขึ้นมำก็เพื่อหวังให้มำตรวจสอบ
รัฐบำล แต่องค์กรเหล่ำนี้กลับตรวจสอบฝ่ำยค้ำน แต่ไม่ตรวจสอบฝ่ำยที่มีอ ำนำจ ดั งนั้นจะหวังให้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
รัฐบำลได้หรือ อีกทั้ง หำกมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตนก็สำมำรถเดำหน้ำตำได้
ว่ำจะเป็นอย่ำงไร เพรำะวนเวียนกันอยู่หน้ำเดิม 
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 ขณะที่ นำยธเนศ อำภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่ำวว่ำ กำร
เลือกตั้งในสหรัฐไม่ง่ำยที่จะท ำกำรคดโกง ประชำธิปไตยของสหรัฐนั้นจะเน้นเรื่องกำรปฏิบัติมำก่อนทฤษฎี แต่
ประชำธิปไตยของไทย ทฤษฎีจะมำก่อนมำปฏิบัติ ใครมีอ ำนำจมำกก็ท ำได้มำก ใครมีอ ำนำจน้อยก็ท ำได้น้อย จึงหำทำง
ไปไม่ค่อยได้ ไม่เหมือนกับสหรัฐ โดยเฉพำะกำรเลือกนำยกรัฐมนตรีที่ของเรำตอนนี้มีเสี้ยนหนำมคือ ส.ว. ประชำธิปไตย
จะโตได้ต้องผ่ำนกำรเลือกตั้ง สหรัฐมีกำรเลือกตั้งทุกระดับ แต่ตั้งระดับเล็กในโรงเรียน ต ำรวจ ท้องถิ่น จนถึงกำรเลือกตั้ง
ระดับใหญ่ จนไม่สำมำรถซื้อเสียงได้ แต่ของเรำ 6 ปีที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เหมือนหัวใจเรำฝ่อไปสองห้องจำก
สี่ห้องจนเป็นคนพิกำรไปแล้ว อย่ำงไรก็ตำม รัฐธรรมนูญไทยมีวิกฤติทุกระยะ กำรรักษำดุลยภำพของผู้มีอ ำนำจและ
ประชำชนหำกคุมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนกติกำ แต่จะเปลี่ยนอย่ำงไรก็เป็นอีกปัญหำหนึ่ง 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/802633 
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"พรรคพลัง" ยื่น กกต.จดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว 
 
22 ตุลำคม 2563 - 13:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สุรศักดิ์ ศิริบุญ" หัวหน้า "พรรคพลัง" น าคณะ ยื่น กกต.จดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว 
  22 ต.ค.63  เมื่อเวลำ 10.39 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  (กกต.) ชั้น 2 อำคำรบี ศูนย์
รำชกำรแจ้งวัฒนะ  นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้าพรรคพลัง  นำงสำวอัญชิสำ เทพทับทิมทอง เลขำธิกำรพรรค นำยชัย
พัชญ์ โชติชัยธนเสฐ โฆษกพรรค นำงสมพร ไชยมำตย์ รองโฆษกพรรค นำงผุสดี กลิ่นทอง  นำยทะเบียนพรรค  พล.ต.
ชอบ  ตระกูลสม ประธำนที่ปรึกษำพรรค  นำยสมชำติ นำคบรรจง รองหัวหน้ำพรรค นำยชัยวัฒน์ ตรีดำรำ รองหัวหน้ำ
พรรค นำยวรพงษ์ คล่องดี รองหัวหน้ำพรรค นำยวิชิต ค ำฟู รองหัวหน้ำพรรค  นำยชัยพงษ์ โฉมเฉลำ อดีตประธำน
สหภำพแรงงำนเด็นโซ่ประเทศไทย  รองหัวหน้ำพรรค  
  ส่วนคณะกรรมกำรปีกแรงงำนและยุทธศำสตร์พรรค ประกอบด้วย  นำยไพศำล อัญญธนำ  นำยนิรัญ 
เพ็ชรครุฑ นำงสำวพัชรี อภิญญำเกียรติคุณ นำยสุเทพ เสงี่ยมศักดิ์ ประธำนสภำกัญชำแห่งประเทศไทย(จังหวัด
ปรำจีนบุรี)โดยมี นำยดำมส์ เผด็จดัสกร หรือ “ดำมส์ ดัสกร “ อดีตนักแสดงชื่อดัง พ.ท.ไกรลำศน์ ยวงใยหรือ "ไกรลำศ 
เกรียงไกร"  นักแสดงและคณะผู้ร่วมจัดตั้งพรรคพลังได้ยื่นขอจดทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 มำตรำ 9(3),18 ประกอบระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำร
จัดตั้งพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นขั้นตอนในกำรแจ้งเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองต่อนำยทะเบียนไว้ก่อน โดยมี
ส ำนักงำนใหญ่ชั่วครำว เลขที่ 89/40 ถนนพุทธมณฑลสำย 2 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร  
  นำยสุรศักดิ์ ศิริบุญ กล่ำวว่ำ พรรคพลังมีควำมพร้อมทุกด้ำน โดยเฉพำะในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และ
นโยบำยพรรค ชูนโยบำยควำมมั่นคงแรงงำน ส่งเสริมเพิ่มงำนทุกสำขำเพื่อยกระดับให้แรงงำนทุกสำขำอำชีพไม่ตกงำน 
นักศึกษำที่เรียนจบใหม่ต้องมีงำนท ำทุกคน เลี้ยงดูครอบครัวได้ สร้ำงสหกรณ์ออมทรัพย์แรงงำน  สร้ำงควำมมั่นคง
ภำยหลังเกษียณ แก้ปัญหำเศรษฐกิจที่ GDP มวลรวมของประเทศตกต่ ำ ท ำให้ภำคอุตสำหกรรมโรงงำนขนำดใหญ่ 
ขนำดกลำง ขนำดเล็ก ลดพนักงำนและปิดตัวจ ำนวนมำก ทำงพรรคพลังจะส่งเสริมกำรลงทุนขยำยฐำนผลิตในประเทศ 
โดยนักลงทุนจะได้ไม่ต้องย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศอื่น ส่วนภำคเกษตร จะยกระดับรำคำผลผลิ ตของเกษตร 
ประกันรำคำยำงพำรำ ประกันรำคำข้ำวและผลผลิตเกษตรอื่นๆให้ประชำชนลืมตำอ้ำปำกได้เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน
โดยเฉพำะกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปลี่ยนแปลงในยุคนกำรเปลี่ยนแปลงยุคดิสรัปช่ันและ New Normal  
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  นำยสุรศักดิ์ ศิริบุญ กล่ำวว่ำ ตำมที่ พลเอกประยุทธ์ จันโอชำ นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลำคม 2563 เวลำ 04.00 นำฬิกำ
เป็นต้นไป และประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ฉบับที่ 2 จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 หำกพิจำรณำ
สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองในปัจจุบัน ตัวแปรส ำคัญเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งในกำร
พิจำรณำวำระที่ 1 สมำชิกรัฐสภำยังประวิงเวลำในกำรโหวตรับรอง ท ำให้กลุ่มผู้ชุมนุมมองว่ำ เป็นกำรถ่วงเวลำมำกกว่ำ
จะใช้ควำมรอบคอบในกำรโหวต ท ำให้เกิดกระแสต่อต้ำนนอกสภำรุนแรง จนน ำไปสู่ชุมนุมขับไล่นำยกรัฐมนตรี แถมเดิน
เกมพลำด ใช้ พรก.ฉุกเฉินร้ำยแรงปรำบปรำมผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยำวชน จับกุมแกนน ำ ท ำให้เกิดกระแสควำมไม่
พอใจขยำยเป็นวงกว้ำง   หำกยังใช้ พรก.ฉุกเฉินร้ำยแรงควบคุมกำรชุมนุมและใช้ควำมรุนแรงย่อมไม่สำมำรถแก้ปัญหำ
ได้  ขอเรียกร้องให้ยกเลิกประกำศใช้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินร้ำยแรงซึ่งก่อนหน้ำนี้เคยเรียกร้องให้นำยชวน หลีกภัย ประธำน
รัฐสภำเปิดประชุมวิสำมัญกรณีพิเศษเพื่อใช้กลไกลในสภำเพื่อแก้ไขปัญหำให้ยุติโดยเร็ว  ต่อมำนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนรัฐสภำได้ท ำหนังสือถึงนำยกรัฐมนตรีแจ้งผลกำรหำรือร่ วมกับตัวแทน ครม., หัวหน้ำพรรคกำรเมือง, 
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎร (วิปรัฐบำล) และวิปฝ่ำยค้ำน ให้เปิดอภิปรำยทั่วไป คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มีมติเห็นชอบร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมสมัยวิสำมัญแห่งรัฐสภำ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26-27 ต.ค. 2563 
เพื่อเปิดให้มีกำรอภิปรำยทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตำมมำตรำ 165 ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุอัน
น ำไปสู่กำรชุมนุมประท้วงรัฐบำลอำจจะขยำยวงกว้ำง จนน ำมำซึ่งควำมขัดแย้งในระดับชำติที่ส่งผลกระทบต่อควำม
มั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศตำมมำ กระบวนกำรของรัฐสภำจะเป็นควำมหวังเพื่อคลี่คลำยวิกฤตทำงกำรเมืองและ
เป็นเวทีที่ชอบธรรมที่สุดท ำให้ทุกฝ่ำยได้หันมำพูดคุยกันอย่ำงจริงจังเพื่อหำทำงออกให้กับประเทศ  ขณะเดียวกันสมำชิก
รัฐสภำ ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐบำลต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้เกิดควำมจริงใจ โดยกำรยกเลิกประกำศใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และให้ทุกอย่ำงเดินอย่ำงปกติ ตำมกระบวนกำรยุติธรรมดีกว่ำเพรำะเท่ำที่ติดตำมกำรชุมนุมก็ยัง
ไม่ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงที่กังวลกัน แม้ชุมนุมกันเยอะกว้ำงขวำงแต่ยังเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และยุติกำร
ชุมนุมอย่ำงรวดเร็ว จะเห็นได้ชัดว่ำสถำนกำรณ์ยังสำมำรถใช้กฎหมำยควำมมั่นคงตำมปกติจัดกำรได้ ไม่จ ำเป็นต้องใช้
กฎหมำยพิเศษในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด ำเนินกำรแต่อย่ำงใด 
 
 
อ้ำงอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/446814 
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'สุรศักดิ์' ยื่นจัดตั้ง พรรคพลัง 'ดามส์ ดัสกร-ไกรลาศ' ร่วมด้วย 
22 ต.ค. 2563-16:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 22 ต.ค.2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยสุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้ำพรรคพลัง 
และนำยสมชำติ นำคบรรจง นำยชัยวัฒน์ ตรีดำรำ นำยวรพงษ์ คล่องดี นำยวิชิต ค ำฟู รองหัวหน้ำพรรค พล.ต.ชอบ 
ตระกูลสม ประธำนที่ปรึกษำพรรค 
 นำยดำมส์ เผด็จดัสกร หรือ ดำมส์ ดัสกร พ.ท.ไกรลำศน์ ยวงใย หรือ ไกรลำศ เกรียงไกร นักแสดงพร้อม
คณะผู้ร่วมจัดตั้งพรรคพลัง ได้ยื่นขอจดทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 มำตรำ 9(3) 18 
ประกอบระเบียบกกต.ว่ำด้วยกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 2560 
 นำยสุรศักดิ์ กล่ำวว่ำ พรรคพลังมีควำมพร้อมทุกด้ำน โดยเฉพำะในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำย
พรรค ชูนโยบำยควำมมั่นคงแรงงำน ส่งเสริมเพิ่มงำนทุกสำขำเพื่อยกระดับให้แรงงำนทุกสำขำอำชีพไม่ตกงำน นักศึกษำ
ที่เรียนจบใหม่ต้องมีงำนท ำทุกคน สร้ำงสหกรณ์ออมทรัพย์แรงงำน สร้ำงควำมมั่นคงภำยหลังเกษียณ แก้ปัญหำ
เศรษฐกิจที่ GDP ส่วนภำคเกษตรจะยกระดับรำคำผลผลิตของเกษตร ประกันรำคำยำงพำรำ 
 ทั้งนี้ ทำงพรรคพลังให้ควำมส ำคัญแก่คนรุ่นใหม่ เยำวชน นักศึกษำและทุกระดับของวัย เน้นควำมรู้
ควำมสำมำรถ ที่ส ำคัญต้องมีจิตอำสำท ำงำนให้แก่พี่น้องของประชำชนและเป็นตัวแทนรำษฎรอย่ำงแท้จริง พรรคจะเร่ง
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งและเปิดรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคเต็มรูปแบบ ตั้งสำขำทุกภำค สำขำทุกจังหวัด 
รวมทั้งเตรียมตัวสรรหำสมำชิกพรรคพลังมำเป็นตัวแทนของพรรคพลังแต่ละเขต วำงตัวในกำรส่งสู้ศึกแข่งขันชนทุกเขต
กำรเลือกต้ังในสมัยหน้ำ แต่จะไม่วำงตัวลงแข่งขันในระดับท้องถิ่น 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5166785 
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"สุรศักดิ์ ศิริบุญ" หัวหน้าพรรคพลัง ยื่นหนังสือจดตั้งพรรคเป็นทางการกับ กกต. 
ไทยรัฐออนไลน์  23 ต.ค. 2563 09:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"สุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้าพรรคพลัง" พร้อมคณะยื่นหนังสือจดตั้งพรรคเป็นทางการกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชู
นโยบายความมั่นคงแรงงาน 
 วันที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.39 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 2 อำคำรบี ศูนย์รำชกำร
แจ้งวัฒนะ นำยสุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้ำพรรค นำงสำวอัญชิสำ เทพทับทิมทอง เลขำธิกำรพรรค นำยชัยพัชญ์ โชติชัยธน
เสฐ โฆษกพรรค นำงสมพร ไชยมำตย์ รองโฆษกพรรค นำงผุสดี กลิ่นทอง นำยทะเบียนพรรค พล.ต.ชอบ ตระกูลสม 
ประธำนที่ปรึกษำพรรค 
 นำยสมชำติ นำคบรรจง รองหัวหน้ำพรรค นำยชัยวัฒน์ ตรีดำรำ รองหัวหน้ำพรรค นำยวรพงษ์ คล่องดี รอง
หัวหน้ำพรรค นำยวิชิต ค ำฟู รองหัวหน้ำพรรค นำยชัยพงษ์ โฉมเฉลำ อดีตประธำนสหภำพแรงงำนเด็นโซ่ประเทศไทย 
รองหัวหน้ำพรรค 
 คณะกรรมกำรปีกแรงงำนและยุทธศำสตร์พรรค อำทิ นำยไพศำล อัญญธนำ นำยนิรัญ เพ็ชรครุฑ นำงสำวพัชรี 
อภิญญำเกียรติคุณ นำยสุเทพ เสงี่ยมศักดิ์ ประธำนสภำกัญชำแห่งประเทศไทย (จังหวัดปรำจีนบุรี) โดยมี นำยดำมส์ 
เผด็จดัสกร หรือ "ดำมส์ ดัสกร" พ.ท.ไกรลำศน์ ยวงใย หรือ "ไกรลำศ เกรียงไกร" นักแสดงและคณะผู้ร่วมจัดตั้ง "พรรค
พลัง" ได้ยื่นขอจดทะเบียนพรรคกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 
มำตรำ 9(3),18 ประกอบระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นขั้นตอน
ในกำรแจ้งเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองต่อนำยทะเบียนไว้ก่อน โดยมีส ำนักงำนใหญ่ชั่วครำว เลขที่ 89/40 ถนนพุทธ
มณฑลสำย 2 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 
 นำยสุรศักดิ์ ศิริบุญ กล่ำวว่ำ พรรคพลังมีควำมพร้อมทุกด้ำน โดยเฉพำะในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และ
นโยบำยพรรค ชูนโยบำยควำมมั่นคงแรงงำน ส่งเสริมเพิ่มงำนทุกสำขำเพื่อยกระดับให้แรงงำนทุกสำขำอำชีพไม่ตกงำน 
นักศึกษำที่เรียนจบใหม่ต้องมีงำนท ำทุกคน เลี้ยงดูครอบครัวได้ สร้ำงสหกรณ์ออมทรัพย์แรงงำน สร้ำงควำมมั่นคง
ภำยหลังเกษียณ แก้ปัญหำเศรษฐกิจที่ GDP มวลรวมของประเทศตกต่ ำ ท ำให้ภำคอุตสำหกรรมโรงงำนขนำดใหญ่ 
ขนำดกลำง ขนำดเล็ก ลดพนักงำนและปิดตัวจ ำนวนมำก ทำงพรรคพลังจะส่งเสริมกำรลงทุนขยำยฐำนผลิตในประเทศ 
โดยนักลงทุนจะได้ไม่ต้องย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศอื่น ส่วนภำคเกษตร จะยกระดับรำคำผลผลิตของเกษตร 
ประกันรำคำยำงพำรำ ประกันรำคำข้ำวและผลผลิตเกษตรอื่นๆ ให้ประชำชนลืมตำอ้ำปำกได้เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน 
โดยเฉพำะกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปลี่ยนแปลงในยุคกำรเปลี่ยนแปลงยุคดิสรัปช่ันและ New Normal 
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 นำยสุรศักดิ์ ศิริบุญ กล่ำวว่ำ ทำงพรรคพลังให้ควำมส ำคัญแก่คนรุ่นใหม่ เยำวชน นักศึกษำและทุกระดับของวัย 
เน้นควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่ส ำคัญต้องมีจิตอำสำท ำงำนให้แก่พี่น้องของประชำชนและเป็นตัวแทนรำษฏรอย่ำงแท้จริง 
ซึ่งทำงพรรคจะเร่งประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งและเปิดรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรพรรคเต็มรูปแบบ ตั้งสำขำทุกภำค 
สำขำทุกจังหวัดรวมทั้งเตรียมตัวสรรหำสมำชิกพรรคพลังมำเป็นตัวแทนของพรรคพลังแต่ละเขต วำงตัวในกำรส่งสู้ศึก
แข่งขันชนทุกเขตกำรเลือกตั้งในสมัยหน้ำ ซึ่งจะไม่มีกำรวำงตัวลงแข่งขันในระดับท้องถิ่น. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1959899 
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นายก ทต.สากเหล็กโอด การเมืองพ่นพิษถูกกลั่นแกล้ง หลังป.ป.ช.ชี้มูล ผู้ว่าสั่งสอบ 
22 ตุลำคม 2563 - 16:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นำยกเทศบำลต ำบลสำกเหล็กโอดกำรเมืองพ่นพิษถูกอดีตคู่แข่ง ร้องเรียนชี้เบำะแสกล่ำวหำปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบและทุจริต 8 เรื่อง ป.ป.ช.ตั้งเรื่องสอบชี้มูลส่งเรื่องไปยังผู้ว่ำฯพิจิตร ส่งต่อมำยังนำยอ ำเภอในฐำนะผู้ก ำกับ
ดูแลวินิจฉัยกำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำ 
  วันที่  22  ต.ค. 2563 นำงสำวปิยะฉัตร ไพชนม์ นำยอ ำเภอสำกเหล็ก ได้อนุญำตให้ นำยจรูญ  พุ่ม
พฤกษ์ อำยุ 59 ปี อยู่หมู่ที่ 1 ต.สำกเหล็ก อ.สำกเหล็ก จ.พิจิตร เข้ำพบและยื่นหนังสือตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร โดย
แสดงตัวว่ำตนเองคือผู้ที่ท ำเรื่องร้องเรียน นำยสมควร ภู่ประเสริฐ นำยก ทต.สำกเหล็ก โดยมีข้อกล่ำวหำว่ำ ปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบและมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต รวม 8 โครงกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในหลำยสัญญำที่ผู้
รับจ้ำงเป็นเครือญำติและอีกหลำยเรื่อง โดยส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2558 ซึ่งขณะนี้
เวลำล่วงเลยมำถึง 5 ปีเศษแล้ว 
  ซึ่งหลังจำกยื่นหนังสือแล้ว นำยอ ำเภอสำกเหล็กได้เรียก นำยสุเมธ เมธีพิพัฒน์ ปลัดอ ำเภออำวุโส มำ
สอบถำมและให้ช่วยชี้แจง ซึ่งได้ข้อมูลว่ำเรื่องดังกล่ำว ขณะนี้ส ำนักงำน ป.ป.ช. พิจิตร ได้สืบสวนสอบสวนและชี้มูล
ควำมผิดส่งไปยัง นำยรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร และขณะนี้ ผู้ว่ำฯ พิจิตร ได้สั่งกำรและส่งเรื่อง
ดังกล่ำว มำให้ นำงสำวปิยะฉัตร ไพชนม์ นำยอ ำเภอสำกเหล็ก ในฐำนะผู้ก ำกับดูแลท้องถิ่น อบต. และเทศบำล รวมถึง
ได้แต่งตั้ง นำยสุเมธ เมธีพิพัฒน์ ปลัดอ ำเภออำวุโส เป็นประธำนกำรสอบสวนในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งนำยสุเมธ ปลัดอ ำเภอ
อำวุโส  กล่ำวว่ำ เรื่องดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรตั้งกรรมกำรสอบสวนระดับอ ำเภอที่ผู้ว่ำฯ พิจิตรสั่งกำรมำ ให้ด ำเนินกำร
สอบสวนให้แล้วเสร็จตำมประเด็นควำมผิดที่ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลมำแล้ว เพื่อให้วินิจฉัยว่ำกำรกระท ำของ นำยสมควร  ภู่
ประเสริฐ  นำยก ทต.สำกเหล็ก ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่ำวหำขำดคุณสมบัติหรือไม่ และเป็นเหตุให้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 
ส่วนรำยละเอียดของกำรกระท ำทุจริตหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ที่ ป.ป.ช. ไม่ได้อยู่ที่อ ำเภอสำกเหล็ก ดังนั้นประเด็นของอ ำเภอ
สำกเหล็กเพิ่งจะได้รับหนังสือมำเมื่อต้นเดือนกันยำยน 63 ที่ผ่ำนมำนี้เอง และจะมีระยะเวลำในกำรสอบสวน 60 วัน ซึ่ง
เรำจะพยำยำมเร่งกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอยืนยันได้ว่ำเรำจะสอบสวนไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  ในส่วนของ นำยสมควร ภู่ประเสริฐ  นำยก ทต.สำกเหล็ก ได้ให้สัมภำษณ์เปิดใจกับผู้สื่อข่ำวว่ำ ประเด็น
ของกำรถูกร้องเรียนก็เพรำะถูกคู่แข่งทำงกำรเมืองที่ร้องเรียนกำรมีส่วนได้เสีย ซึ่งตนเองขอปฏิเสธและก็ได้เข้ำชี้แจงข้อ
กล่ำวหำในทุกประเด็นกับ ป.ป.ช. แล้ว ซึ่งทุกอย่ำงยังอยู่ในขั้นตอนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่ำวหำไม่ใช่ผู้กระท ำผิดแต่อย่ำงใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/446845 
 

https://www.komchadluek.net/news/local/446845
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“ธนาธร” ย้ า “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย”์ จวกยับ “ลุงตู่” ไม่กล้า “หมอวรงค์” ค้านนายกฯลาออก “กูร”ู ชี้สมรภูมิรบ 
“สหรัฐฯ” 
เผยแพร่: 22 ต.ค. 2563 19:25   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดหน้ำสู้! “ธนำธร” ซัด “ลุงตู่” ชุดใหญ่ เปิดสภำให้ “รัฐบำล-ส.ว.” กล่ำวหำ นักเรียน นศ. “ล้มเจ้ำ” ย้ ำต้อง “ปฏิรูป
สถำบันกษัตริย์” “หมอวรงค์” แจงชัด ค้ำน “นำยกฯลำออก” “กูรู” ชี้ ม็อบไทยก ำลังถูกใช้เป็นสมรภูมิ “สหรัฐฯ” ปิด
ล้อม “จีน” 
  น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง วันนี้  (22 ต.ค. 63) เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ โพสต์ข้อควำมระบุว่ำ 
[ กำรแถลงของ ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในวันนี้ไม่มีควำมจริงใจ ปัดควำมรับผิดชอบในฐำนะนำยกฯ และไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อันใด ] 
 1. ข้อเสนอของ ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ให้แก้ไขปัญหำในสภำ เป็นข้อเสนอเพื่อปัดควำมรับผิดชอบ และจะ
ไม่เกิดขึ้นจริงประยุทธ์เรียกร้องให้แก้ไขปัญหำโดยผ่ำนกลไกรัฐสภำ แต่นำยกรัฐมนตรีไม่ได้บอกเลยว่ำ รัฐบำลมีท่ำที
อย่ำงไรกับข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ของนักเรียน นักศึกษำ ประชำชนผมกล้ำยืนยันว่ำ กำรประชุมสภำวิสำมัญที่จะเกิดขึ้นนั้น 
คื อ  ก ำรซื้ อ เวล ำ จะ ไม่ มี ดอกผล  ห รือข้ อสรุป อะไรที่ เป็ น แนวท ำงกำรหำท ำงออกร่ วมกั น ของสั งค ม 
  ในทำงกลับกัน กำรประชุมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเวทีที่ฝ่ำยรัฐบำลและสมำชิกวุฒิสภำใช้ในกำรกล่ำวหำ
นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนว่ำ “ล้มเจ้ำ” ต่ำงหำก 
 ประยุทธ์อ้ำงสภำเพื่อลอยตัวออกจำกปัญหำ ปัดควำมรับผิดชอบในฐำนะนำยกรัฐมนตรีมำหลำยครั้งแล้ว 
ทั้งที่ประยุทธ์มีโอกำสใช้สภำในกำรแก้ไขปัญหำมำหลำยครั้งจริงๆ แต่ไม่เคยใช้โอกำสเหล่ำนั้นในกำรแก้ไขเลย 
กำรตั้งกรรมำธิกำรศึกษำแนวทำงกำรแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเดือนธันวำคม 2562 ไม่ก่อให้เกิดอะไร กำรตั้งกรรมำธิกำรรับ
ฟั งควำมคิด เห็นของนักศึกษำ กรกฎำคม 2563 เมื่ ออภิปรำยในสภำแล้ว ก็ ไม่ก่อให้ เกิ ดอะไรขึ้น เช่นกัน 
  เมื่อวำระในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ำสู่รัฐสภำ แทนที่ทั้ง ส.ส. รัฐบำล และ ส.ว. จะโหวตรับหลักกำรใน
วำระหนึ่ง ก็กลับตั้งกรรมำธิกำรศึกษำกำรแก้รัฐธรรมนูญร่วมก่อนรับหลักกำรในเดือนกันยำยน ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ ำมันที่
รำดกองไฟ ก่อให้เกิดกำรชุมนุมใหญ่โตของประชำชนในรอบนี้ 
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 2. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ได้ก ำลังถอย แต่ก ำลังเปลี่ยนแนวทำงในกำรจัดกำรกับคณะรำษฎร 2563 
ประยุทธ์แถลงว่ำ ให้ถอยคนละก้ำว รัฐบำลจะถอยโดยกำรยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ ฉุก เฉินร้ำยแรง  
ส ำหรับผม นี่ไม่ใช่กำรถอย แต่เป็นกำรเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรกับประชำชน 
  จำกแนวทำงกำรจับกุมคุมขัง ด ำเนินคดีกรณีขบวนเสด็จกับผู้ชุมนุม และใช้ควำมรุนแรงเข้ำสลำยกำร
ชุมนุม จนถึงกำรใช้กลไกในกำรสร้ำงควำมเกลียดชังระหว่ำงประชำชน เข้ำมำทดแทนกำรให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจปะทะ  
พวกเขำก ำลังปลุกให้ประชำชนเกลียดชังกันเอง ให้ควำมขัดแย้งร้ำวลึกยิ่งขึ้น จนประชำชนปะทะกันเองแทนเจ้ำหน้ำที่
รัฐ 
 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ในหลำยจังหวัด เรำเห็นกำรเกณฑ์มวลชนผ่ำนเครือข่ำยข้ำรำชกำร , ส.ส. 
ฝ่ำยรัฐบำล, นักกำรเมืองท้องถิ่น, นำยอ ำเภอ, ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, ครู และ อสม. เพื่อแสดงควำมจงรักภักดี ปกป้อง
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และเรำเห็นกำรระดมรณรงค์สื่อสำรข้อควำมดังกล่ำวอย่ำงแพร่หลำยในโลกออนไลน์ 
หน้ำที่ของรัฐคือ กำรปกป้องสิทธิเสรีภำพของประชำชน ให้คนที่มีควำมแตกต่ำงอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติในสังคม  
  วันนี้ รัฐไทยก ำลังท ำในสิ่งตรงกันข้ำม พวกเขำก ำลังโหมกระพือไฟแห่งควำมเกลียดชังให้ลุกลำมในสังคม
ด้วยข้อหำล้มล้ำงสถำบันกษัตริย์ ปลุกระดมประชำชนเกินจริง ท ำให้ประชำชนทั่วไปเชื่อว่ำ นักเรียน นักศึกษำ และ
ประชำชนที่ เรียกร้องประชำธิป ไตย และกำรปฏิ รูปสถำบั นพระมหำกษั ตริย์  ต้ อ งกำรล้มล้ ำงสถำบั น  
เพื่อรักษำอ ำนำจของตนเอง รัฐบำลและชนชั้นน ำจึงยัดเยียดข้อกล่ำวหำเกินจริงเช่นนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เดียว คือ กำร
ท ำให้ประชำชนใช้ควำมรุนแรงต่อกันจนบำนปลำย เพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรใช้ควำมรุนแรงเข้ำปรำบปรำม หรือ
อำจรุนแรงถึงขั้นเข่นฆ่ำประชำชน 
 3. ประยุทธ์ไม่กล้ำยอมรับควำมจริงเรื่องข้อเรียกร้องให้ เกิดกำรปฏิรูปสถำบันพระมหำกษั ตริย์ 
ในกำรแถลงมีค ำพูดที่มีนัยยะแฝงแสดงถึงกำรไม่ยอมรับ และละเลยข้อเสนอเรื่องกำรปฏิรูปสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้
สอดคล้องกับหลักกำรประชำธิปไตย ซึ่งผมยืนยันในที่นี้อีกครั้งว่ำ กำรเรียกร้องให้เกิดกำรปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ไม่เท่ำกับ
กำรล้มล้ำงแน่นอน 
 แต่ในเมื่อประยุทธ์ไม่มีแม้แต่ท่ำทีที่จะยอมรับ “กำรด ำรงอยู่ของข้อเรียกร้อง” ของผู้ชุมนุม แล้วจะเริ่ม
ถอยกันได้อย่ำงไร 
 เมื่อไม่มีแม้แต่เจตจ ำนงในกำรหำทำงออกร่วมกัน ดังนั้นกำรถอยคนละก้ำวที่ประยุทธ์พูดถึง จึงไม่ใช่กำร
ถอยแน่ๆ 
ถ้ำอยำกพิสูจน์ควำมจริงใจเรี่องกำรถอย พรุ่งนี้ออกจำกต ำแหน่งเลยครับ” 
 ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค์” นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนกลุ่ม
ไทยภักดี โพสต์ “แถลงกำรณ์ของกลุ่มไทยภักด”ี 
 
โดยระบุว่ำ เรื่อง #นำยกต้องอยู่ต่อ 
กลุ่มไทยภักดี ขอยืนยันว่ำ ท่ำน พลเอก ประยุทธ์ ยังมีควำมชอบธรรมที่จะด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีต่อไป โดยมี
เหตุผลดังนี้ 
 1. ท่ำนเป็นนำยกฯ ที่มำตำมระบอบประชำธิปไตย ผ่ำนกำรเลือกตั้ง และรวบรวมเสียงข้ำงมำกได้ ตำม
หลักของรัฐธรรมนูญ ที่ประชำชนลงประชำมติมำ 16.8 ล้ำนเสียง 
 2. ฝ่ำยต่อต้ำน ยังไม่สำมำรถหำเหตุผลใดๆ รวมทั้งกำรทุจริตคอร์รัปชัน ที่แสดงว่ำ ท่ำนท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อประเทศอย่ำงร้ำยแรง มำน ำเสนอต่อประชำชน มีเพียงข้อกล่ำวว่ำเผด็จกำร 
 3. ยืนยันว่ำ ท่ำนไม่ใช่เผด็จกำร ตำมที่ฝ่ำยต่อต้ำนกล่ำวหำ 
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 4. กำรเรียกร้องให้ท่ำนนำยกฯลำออก ก็เพียงเพื่อเป็นเงื่อนไขให้ ฝ่ำยผู้ชุมนุมรุกต่อ เพื่อท ำลำยสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์
 5. กำรเรียกร้องของผู้ชุมนุม ไม่ได้เป็นไปตำมเหตุตำมผลที่เกิดขึ้น เพียงแต่ใช้โซเชียลสร้ำงวำทกรรม
กล่ำวหำ 
 ดังนั้น กลุ่มไทยภักดี จึงขอเรียกร้องให้ท่ำนนำยกรัฐมนตรี ด ำรงต ำแหน่งนำยกฯต่อไป ไม่เพียงแต่ในเรื่อง
ควำมชอบธรรมของท่ำน แต่หมำยถึงกำรด ำรงไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ด้วย 
นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นที่น่ำสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก กรณี “กูรู” ชี้ว่ำ “ม็อบไทย” คือ สมรภูมิใหม่วัดใจอิทธิพล “อินทรี 
สหรัฐ-มังกร จีน”! 
 ทั้งนี้ ส ำนักข่ำวต่ำงประเทศรำยงำนว่ำ บรรดำนักวิเครำะห์แสดงทรรศนะต่อกรณีกำรชุมนุมประท้วงใน
ประเทศไทย ณ เวลำนี้ว่ำ เสมือนหนึ่งเป็นสมรภูมิใหม่ของเกมกำรชิงอิทธิพลระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีนแผ่นดินใหญ่ ใน
ภูมิภำคเอเชีย 
 โดยเหล่ำนักวิเครำะห์แสดงทรรศนะว่ำ กำรชุมนุมประท้วงในไทย เช่น ที่กรุงเทพมหำนคร แม้เป็นกำร
ชุมนุมโดยไม่มีกำรจัดตั้ง ไม่มีแกนน ำ ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อท ำให้เกิดระบอบประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง และท ำให้เกิดกำร
เคำรพสิทธิมนุษยชน คล้ำยกับกำรชุมนุมประท้วงในฮ่องกง ที่ผ่ำนมำนั้น ปรำกฏว่ำ กลุ่มคนและองค์กรต่ำงๆ ที่มำเข้ำ
ร่วมชุมนุมประท้วงนั้น เช่น นักวิชำกำร นักกฎหมำย ที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนจำก
สหรัฐฯ รวมถึงผู้น ำกลุ่มผู้ชุมนุมหลำยคนก็มีควำมสัมพันธ์อย่ำงแนบแน่นกับสถำนทูตสหรัฐฯ ในไทย และพวก
นักกำรเมืองสหรัฐฯ ที่มีชื่อเสียง ขณะเดียวกัน ก็ต่อต้ำนจีนแผ่นดินใหญ่ 
   พร้อมกันนี้ นักวิเครำะห์ได้หยิบยกกรณีของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักกำรเมืองหัวก้ำวหน้ำของไทย 
เคยกล่ำวเมื่อปี 2561 ว่ำ ถึงกำรไม่เห็นด้วยที่ไทยไปร่วมโครงกำรเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงไทย-จีน ที่พำดผ่ำนลำว ไปยัง
สิงคโปร์ ซึ่ งจะช่วยเสริมอภิมหำโครงกำรหนึ่ งแถบหนึ่ งเส้นทำง หรือวันเบลท์วันโรดของจีนแผ่นดินใหญ่  
  นอกจำกนี้ นำยธนำธร ยังได้เคยกล่ำวโจมตีกองทัพไทยที่จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้ออำวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ผลิตจำกจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย 
  นักวิเครำะห์แสดงทรรศนะว่ำ ไทยจะเป็นสมรภูมิใหม่ในกำรช่วงชิงอิทธิพลระหว่ำงจีนกับสหรัฐฯ ใน
ภูมิภำคเอเชีย หลังจำกที่สหรัฐฯ ได้พยำยำมปิดล้อมจีน ด้วยกำรจับมือเป็นเป็นพันธมิตรจตุภำคี หรือ คว็อด อัน
ประกอบด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ อินเดีย โดยนักวิเครำะห์บำงคนเผยว่ำ จะเหมือน “นำโตแห่งเอเชีย” ที่
ปิดล้อมจีน เช่นเดียวกับ นำโตยุโรป ที่ปิดล้อมรัสเซีย 
  อย่ำงไรก็ตำม เหล่ำนักวิเครำะห์แสดงทรรศนะว่ำ ด้วยประวัติศำสตร์ไทยภำยใต้กำรปกครองของรัฐบำล
ทหำร ซึ่งห่ำงไกลจำกกำรเมืองในอุดมคติ และในทำงเศรษฐกิจของไทย ก็มีจีนเป็นหุ้นส่วนกำรค้ำรำยใหญ่ที่สุด ตลอดจน
เป็นแหล่งลงทุนและตลำดท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดของจีน จนส่งผลให้ไทยอยู่ในระบบนิเวศทำงเศรษฐกิจของจีนไปแล้วนั้น ก็
จะท ำให้สหรัฐฯ ยำกที่จะฝ่ำก ำแพงอุปสรรคข้ำงต้นได้ส ำหรับสมรภูมิใหม่ชิงอิทธิพลกับจีนในไทย (ต่ำงประเทศ/สยำมรัฐ
ออนไลน์) 
แน่นอน, ทั้งหมด เท่ำกับตอกย้ ำยืนยันใน 3 เรื่องส ำคัญ คือ 
 1. นำยธนำธร กับ กลุ่มผู้ชุมนุม “ปลดแอก” หรือ “รำษฎร 63” มีแนวคิด “ปฏิรูปสถำบันกษัตริย์” 
เหมือนกัน 
 2. วันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ำ ควำมขัดแย้งในประเทศไทยที่มีอยู่สูงที่สุด ก็คือ ควำมต้องกำรปฏิรูป
สถำบันพระมหำกษัตริย์ กับควำมต้องกำรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย ์
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3. กำรชุมนุมทำงกำรเมืองในประเทศไทยที่เป็นอยู่ มีหลำยฝ่ำยเปิดเผยข้อมูลและวิเครำะห์ไปในท ำงเดียวกันว่ำ มี
ต่ำงประเทศแทรกแซง โดยคนไทยเป็นตัวเชื่อมประสำน หรือ ที่ถูกกล่ำวหำว่ำ “ชักศึกเข้ำบ้ำน” 
ส่วนถำมว่ำ เป็นไปได้อย่ำงไรนั้น สิ่งที่ “กูรู” วิเครำะห์ก็มีเหตุผลไม่น้อยเหมือนกัน 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็อยู่ที่คนไทยทุกคน จะใช้วิจำรณญำณอย่ำงไร ในกำรมองปัญหำที่เป็นอยู่ และช่วยกันแก้ไขปัญหำ 
เพรำะดูเหมือนปัญหำใหญ่จะมิใช่แค่กำรเมืองเสียแล้ว หำกแต่ยังเป็นปัญหำสังคม วัฒนธรรม ตลอดจน อ ำนำจอธิปไตย 
และสถำบันหลักของประเทศด้วย ที่จะถูกท ำลำยล้ำง ยึดครอง เพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง ทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ 
หำไม่ อำจสำยเกินไป และมำโอดครวญในภำยหลัง ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว!!! 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000108337 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000108337
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โฆษก พปชร.ปัด ไม่มีมติพรรค หนุนม็อบเสื้อเหลือง แจง สื่อสารคลาดเคลื่อน 
ไทยรัฐออนไลน2์2 ต.ค. 2563 20:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษก พปชร.ปัด ไม่มีมติพรรค หนุนม็อบเสื้อเหลืองตามที่ตกเป็นข่าว แจง สื่อสารคลาดเคลื่อน เป็นเพียงความ
คิดเห็นส่วนบุคคล ชี้ เราเปิดกว้างในการแสดงออกของ ปชช. พร้อมย้ าพรรคเรามีอุดมการณ์เดียวกัน  
 วันที่ 22 ต.ค. นำงสำวพัชรินทร์ ซ ำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 ในฐำนะโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ชี้แจงถึง
กรณีที่ นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รองโฆษกพรรค ได้แถลงข่ำวในวันนี้ว่ำ พรรคเน้นย้ ำถึงเรื่องกำรสนับสนุนผู้ชุมนุมเสื้อ
เหลืองในแต่ละจังหวัด ออกมำเคลื่อนไหว ซึ่งปรำกฏในหลำยสื่อ ที่ได้เผยแพร่ว่ำเป็นมติของพรรค ว่ำ ในข้อเท็จจริง เป็น
ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน และเป็นเพียงควำมคิดเห็นส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตนได้ สอบถำมไปยังเลขำธิกำรพรรค และ
ประธำนวิปรัฐบำล ยืนยันว่ำ ในที่ประชุมวันนี้ ไม่ได้มีมติ หรือเน้นย้ ำใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำว 
  โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ระบุ ที่ผ่ำนมำ กำรรวมกลุ่มของประชำชน หรือ กลุ่มกำรเมือง เป็นกำรออกมำ
เพื่ออุดมกำรณ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับพรรคพลังประชำรัฐ พร้อมย้ ำสมำชิกพรรค เรำมีอุดมกำรณ์เดียวกัน คือ เคำรพใน
สถำบัน และเรำเปิดกว้ำงในกำรแสดงออกของประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1959696 
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2408787 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1959696
https://www.matichon.co.th/politics/news_2408787
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พปชร. หนุน ส.ส. จัดงานป้องสถาบันโชว์เด็ก โวม็อบเหลืองไม่มีปะทะใคร 
22 ต.ค. 2563-15:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เวลำ 14.45 น. วันที่ 22 ต.ค. ที่พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปรำกำร 
และ นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช รองโฆษกพรรค เผยเตรียมให้ ส.ส.จัดกิจกรรมปกป้องสถำบัน 
น.ส.ไพลิน กล่ำวว่ำ ที่ประชุม พปชร.มีมติยึดมั่นจุดยืน 3 ข้อ 1.ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 2.มีควำมมุ่งมั่นให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3.สนับสนุนกำรแก้รัฐธรรมนูญผ่ำนกระบวนกำรรัฐสภำ 
และจะต้องไม่กระทบหมวด 1 และ 2 ส.ส. และสมำชิกพรรคจะยืนหยัดเคียงข้ำงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ให้
ท ำงำนรับใช้ประชำชนคนไทยทุกคน 
ด้ำน นำยสัณหพจน์ กล่ำวว่ำ ที่ประชุมมีมติให้สมำชิกพรรคและส.ส.ทุกคนปกป้องสถำบัน และสำมำรถจัดกิจกรรมใน
พื้นที่เพื่อแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี อำทิ กำรใส่เสื้อเหลือง ออกมำเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนเช่นในหลำยพื้นที่ที่จัดก่อน
หน้ำนี้ เช่น จังหวัดชลบุรี นรำธิวำส เป็นต้น 
  เพื่อให้ผู้มีควำมเห็นต่ำงอีกฝ่ำยได้เห็นว่ำ ยังมีคนอีกจ ำนวนมำกที่รักและพร้อมจะปกป้องสถำบัน อย่ำงไรก็
ตำมยืนยันว่ำจะไม่มีกลุ่มมวลชนมำปะทะกันอย่ำงแน่นอน เพรำะส่วนใหญ่ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองเป็นคนวัยท ำงำน และผ่ำน
กำรชุมนุมมำหลำยครั้ง เว้นแต่จะมีคนที่ต้องกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5166461 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5166461
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เล่นเป็นทีม! 'ปิยบุตร'รับลูกม็อบ โผล่จี้'บิ๊กตู'่ลาออก ดัน 3 ข้อเรียกร้องเข้าสภาฯ 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 17.26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร"วอน"บิ๊กตู่"ลาออก จี้สภาต้องน า 3 ข้อเรียกร้องไปถกเถียงอย่างมีวุฒิภาวะ อย่าเทน้ ามันบนกองไฟ ชี้การ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคนี้ต้องเปิดพื้นที่พูดคุย ไม่ใช่จัดม็อบชนม็อบ 
 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2563 ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ ก่อนเริ่มเวทีเสวนำ "ประชำธิปไตย
กับกำรเลือกตั้งในสหรัฐฯ และในฝรั่งเศสกับในไทย" นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์
สื่อมวลชนถึงกรณีกำรชุมนุมของประชำชน และแถลงกำรณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ว่ำ 
ปฏิกิริยำของนำยกรัฐมนตรีน้อยเกินไปและสำยเกินไปทุกครั้ง ตั้งแต่ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีมำมีเสียงเรียกร้องให้
แก้รัฐธรรมนูญ แต่ท่ำนก็ไม่สนใจ เอำไปเขียนในนโยบำยรัฐบำลหนึ่งบรรทัด พอมีเสียงเรียกร้องขึ้นอีก ก็ไปตั้ง กมธ.
ศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เวลำเป็นปีแทน ต่อมำเมื่อกระแสเรียกร้องมำกขึ้นอีกก็ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญในแบบที่ท่ำน
ได้ประโยชน์ เพื่อซื้อเวลำต่อไป จนมำถึงในวำระหนึ่งก็ยังไม่ยอมโหวต ดึงดันให้ตั้ง กมธ.ศึกษำต่ออีกรอบ ถ้ำหำกมีควำม
จริงใจในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจริง ก็ต้องท ำทันที ไม่ใช่ยื่อเวลำแบบนี้ เวลำนำยกฯบอกว่ำท ำตำมข้อเสนอแล้ว นั่นเป็น
เพียงกำรท ำเพียง 1/4 ท ำน้อยไป และท ำช้ำไป 
 นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ หำกรัฐสภำ รัฐบำล สถำบันกำรเมืองในระบบมีควำมจริงใจในกำรตอบสนองต่อเสียง
เรียกร้องของประชำชน ประชำชนก็ไม่จ ำเป็นต้องไปอยู่บนท้องถนน ทุกวันนี้ที่ประท้วงกัน ก็เพรำะประชำชนเรียกร้อง
กันมำเป็นปี แต่กำรเมืองในระบบไม่เคยตอบสนองข้อเรียกร้องของเขำเลย จึงเป็นธรรมดำที่ต้องหันไปใช้เสรีภำพในกำร
แสดงออกผ่ำนกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/526922 

https://www.naewna.com/politic/526922
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"ปิยบุตร" อัดซ้ า จี้ "ประยุทธ์" ลาออก 
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 17.18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร” เรียกร้อง “ประยุทธ์” ลาออก จี้สภาจริงใจถก 3 ข้อเรียกร้อง วอนอย่าเทน้ ามันบนกองไฟ 
  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรชุมนุมของประชำชนและแถลงกำรณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหมว่ำ ปฏิกิริยำของนำยกฯ สำยเกินไปทุกครั้ง ตั้งแต่ด ำรงต ำแหน่งมีเสียงเรียกร้องให้แก้
รัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่สนใจกลับน ำไปเขียนในนโยบำยรัฐบำลหนึ่งบรรทัด พอมีเสียงเรียกร้องขึ้นอีกก็ไปตั้ง กมธ.ศึกษำกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เวลำเป็นปีแทน ต่อมำเมื่อกระแสเรียกร้องมำกขึ้นอีกก็ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญในแบบที่ตัวเองได้
ประโยชน์ เพื่อซื้อเวลำต่อไป จนมำถึงในวำระหนึ่งก็ยังไม่ยอมโหวต ดึงดันให้ตั้ง กมธ.ศึกษำต่ออีกรอบ หำกมีควำม
จริงใจต้องท ำทันที ไม่ใช่ยื้อเวลำแบบนี้ กำรที่นำยกฯ บอกว่ำท ำตำมข้อเสนอแล้วนั่นเป็นเพียงกำรท ำเพียง 1 ใน 4 ที่ท ำ
น้อยไป และท ำช้ำไป หำกรัฐสภำ รัฐบำล สถำบันกำรเมืองในระบบมีควำมจริงใจตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องประชำชนก็
ไม่จ ำเป็นต้องไปอยู่บนท้องถนน ทุกวันนี้ที่ประท้วงกันก็เพรำะประชำชนเรียกร้องกันมำเป็นปี แต่กำรเมืองในระบบไม่
เคยตอบสนองข้อเรียกร้อง จึงเป็นธรรมดำที่ต้องหันไปใช้เสรีภำพในกำรแสดงออกผ่ำนกำรชุมนุมสำธำรณะ 
 “ข้อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลำออก ข้อนี้สำมำรถท ำได้เลย บรรยำกำศจะดีขึ้นมำก และแคนดิเดต
นำยกฯ ยังมีอีกหลำยคน ในสภำกำรแก้รัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ในวำระหนึ่ง รีบน ำมำโหวตให้ผ่ำนได้ กำรปฏิรูปสถำบันก็
น ำมำอภิปรำยกันอย่ำงมีวุฒิภำวะ ถ้อยทีถ้อยอำศัย เข้ำอกเข้ำใจ ทั้งฝ่ำยเห็นด้วยและเห็นต่ำงในสภำ สถำบันกำรเมือง
ในระบบยังท ำงำนได้อยู่หำกมีควำมจริงใจในกำรแก้ปัญหำ” นำยปิยบุตร กล่ำว   
 เมื่อถำมว่ำ หำกนำยกฯ ลำออกจะท ำให้รัฐบำลพ้นไปทั้งคณะอำจกระทบต่อกระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญที่
ก ำลังท ำอยู่ได้ นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ กำรลำออกของนำยกฯ ต้องเอำควำมตั้งใจมำน ำ อย่ำเอำเทคนิคกระบวนกำรมำน ำ 
ไม่อย่ำงนั้นจะเอำเทคนิคกระบวนกำรมำเป็นข้ออ้ำงท ำลำยควำมตั้งใจเสมอ สมมุติหำกกระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญใน
สภำจะพังหมดเพรำะนำยกฯ ลำออกก็ไม่เห็นเป็นอะไร หำกมีควำมตั้งใจที่จะแก้จริง รัฐบำลใหม่ก็รีบผลักดันเข้ำไปได้อีก 
มันอยู่ที่เจตจ ำนง ถ้ำจะท ำจริงๆ เทคนิคกระบวนกำรทุกอย่ำงท ำได้หมด กำรที่ พล.อ.ประยุทธ์บอกว่ำยกเลิกประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ เป็นกำรถอย ปัญหำคือไม่ควรจะมีกำรประกำศตั้งแต่แรกด้วยซ้ ำ ต้องยอมรับว่ำแกนน ำกำรชุมนุมมี
ทักษะบริหำรจัดกำรชุมนุมได้ดี ไม่มีกำรปะทะ หำกไม่อยำกให้มีกำรชุมนุมบนท้องถนน กำรเมืองในระบบต้องแก้ปัญหำ
ให้ประชำชน เขำตะโกน พูดแสดงออกอะไร หำกเห็นแล้วขัดเคือง ระคำยหู ไม่สบำยใจ ก็ต้องสร้ำงเวทีปลอดภัยให้พูดใน
สภำ แต่นี่กลับไปจับแกนน ำด ำเนินคดีหมด ก็ยิ่งไม่พอใจ ยิ่งเดือดกันใหญ่ ตนอยำกให้ฝ่ำยที่มีอ ำนำจลองกลับไปทบทวน
ดูว่ำในที่สุดจะเอำอย่ำงไร อยำกให้รัฐบำลแสดงออกซึ่งควำมจริงใจ ในสัปดำห์หน้ำ ยังพอมีโอกำสอยู่ 
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 “ผมไม่รู้ว่ำท่ำนจะอยู่อีกนำนไปเพื่ออะไร อยู่มำแล้ว 6 ปี ต้องยอมรับว่ำเป็นตลอดชีวิตไม่ได้ ท่ำนเป็น
นำยกฯ ยำว 20 ปีตำมภำพฝันไม่ได้ แคนดิเดตนำยกฯ ของพรรคร่วมรัฐบำลก็มีเยอะ แคนดิเดตของพรรคฝ่ำยค้ำนก็มีอยู่ 
พล.อ.ประยุทธ์ต้องออกไปก่อน สร้ำงรัฐบำลใหม่ว่ำกันตำมกระบวนกำรที่มีอยู่ เพื่อมำเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ระบบปกติ มำแก้
รัฐธรรมนูญให้จบ แล้วออกไป กลับไปสู่กำรเลือกตั้ง แต่หำกมีนำยกฯ คนใหม่หลัง พล.อ.ประยุทธ์ลำออก คนที่เข้ำมำต่อ
ต้องตระหนักตั้งแต่วันแรกว่ำไม่ได้เข้ำมำเพื่อสืบทอดอ ำนำจของ คสช. แต่เข้ำมำเพื่อเปลี่ยนผ่ำนจำกระบอบ พล.อ.
ประยุทธ์ไปสู่ระบอบปกติเท่ำน้ัน จำกนั้นต้องกลับไปสู่สนำมกำรเลือกตั้งเพื่อแข่งขันกันใหม่” นำยปิยบุตร กล่ำว   
 เมื่อถำมถึง กำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญเพื่อหำทำงออกสถำนกำรณ์กำรเมืองในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ 
นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ อยู่ที่ส.ส.และ ส.ว.มีควำมจริงใจกับข้อเรียกร้องของประชำชนแค่ไหน คือเปิดสภำมำเพื่อแก้ไข
ปัญหำจริงๆ หรือเปิดมำเพื่อช่วยนำยกฯ ลดกระแสกำรชุมนุมทั้ง ส.ส และ ส.ว.ต้องตอบประเด็นนี้ให้ชัด หำกต้องกำร
แก้ไขปัญหำ ต้องเอำข้อเรียกร้องของกำรชุมนุมทั้ง 3 ข้อไปพูดในสภำทั้งหมด แต่ถ้ำเปิดสภำแล้วปล่อยให้ถล่มนิสิต 
นักศึกษำ ประชำชนแบบนี้จะไม่ใช่กำรแก้ปัญหำ แต่จะเป็นกำรเทน้ ำมันบนกองไฟอีก ต้องไม่ลืมว่ำเดือนที่แล้วตอนโหวต
แก้รัฐธรรมนูญวำระหนึ่ง ก็ท ำแบบนี้กันไปแล้วครั้งหนึ่ง อย่ำท ำให้ประชำชนเสื่อมศรัทธำกับรัฐสภำไทยไปมำกกว่ำนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/802676 

https://www.dailynews.co.th/politics/802676
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ไทยภักดีลั่น นายกฯตู่ต้องอยู่ต่อ มาตาม รธน.ที่ 16 ล้านเสียงรับรอง 
วันที่ 22 ตุลำคม 2563 - 14:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘กลุ่มไทยภักดี’ ออกแถลงการณ์หนุน ‘ประยุทธ์’ นั่งนายกฯต่อ เหตุมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
ย้ าไม่ใช่เผด็จการตามที่ถูกกล่าวหา 
  เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ำกลุ่มไทยภักดี ออกแถลงกำรณ์เรื่อง นำยกฯต้องอยู่
ต่อ โดยระบุว่ำ กลุ่มไทยภักดี ขอยืนยันว่ำท่ำน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยังมีควำมชอบธรรมที่จะด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรีต่อไป โดยมีเหตุผลดังนี้ 
 1.ท่ำนเป็นนำยกฯ ที่มำตำมระบอบประชำธิปไตย ผ่ำนกำรเลือกตั้ง และรวบรวมเสียงข้ำงมำกได้ ตำมหลัก
ของรัฐธรรมนูญ ที่ประชำชนลงประชำมติมำ 16.8 ล้ำนเสียง 
 2.ฝ่ำยต่อต้ำน ยังไม่สำมำรถหำเหตุผลใดๆ รวมทั้งกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ที่แสดงว่ำ ท่ำนท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อประเทศอย่ำงร้ำยแรง มำน ำเสนอต่อประชำชน มีเพียงข้อกล่ำวว่ำเผด็จกำร 
 3.ยืนยันว่ำท่ำนไม่ใช่เผด็จกำร ตำมที่ฝ่ำยต่อต้ำนกล่ำวหำ 
 4.กำรเรียกร้องให้ท่ำนนำยกฯลำออก ก็เพียงเพื่อเป็นเงื่อนไขให้ ฝ่ำยผู้ชุมนุมรุกต่อ เพื่อท ำลำยสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์
 5.กำรเรียกร้องของผู้ชุมนุม ไม่ได้เป็นไปตำมเหตุตำมผลที่เกิดขึ้น เพียงแต่ใช้โซเชียลสร้ำงวำทกรรม
กล่ำวหำ 
ดังนั้น กลุ่มไทยภักดีจึงขอเรียกร้องให้ท่ำนนำยกรัฐมนตรี ด ำรงต ำแหน่งนำยกต่อไป ไม่เพียงแต่ในเรื่องควำมชอบธรรม
ของท่ำน แต่หมำยถึงกำรด ำรงไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2407851 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2407851
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2407851
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/65%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/65%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2407851
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"รัฐสภา"เรียก ส.ส.- ส.ว.ประชุม26-27 ต.ค.นี้ 
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 16.48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นำงพรพิศ เพชรเจริญ เลขำธิกำรรัฐสภำ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ สผ 0014/ร 10 ถึง 
ส.ส.และ ส.ว. เรื่องกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ด้วยได้มีพระรำชกฤษฎีกำประชุมสมัยวิสำมัญแห่งรัฐสภำ  พ.ศ. 
2563 ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.63 ประธำนรัฐสภำจึงได้มีค ำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ครั้งที่ 1 (สมัยวิสำมัญ) ในวัน
จันทร์ที่ 26 ต.ค. 63 และครั้งที่ 2 (สมัยวิสำมัญ) ในวันอังคำรที่ 27 ต.ค.63  เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม สภำ
ผู้แทนรำษฎร ชั้น 2 อำคำรรัฐสภำ เพื่อขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ตำมมำตรำ 165 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
 
อ้ำงองิ : https://www.dailynews.co.th/politics/802671 

https://www.dailynews.co.th/politics/802671
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ถก 4 ฝ่าย หาทางออกประเทศ อภิปราย 23 ชั่วโมง ส่อวุ่น ฝ่ายค้านจ่อ บอยคอต! 
22 ต.ค. 2563-13:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อเวลำ 10.30 น. วันที่ 22 ต.ค.2563 ที่รัฐสภำ นายชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ เป็นประธำนประชุม 
4 ฝ่ำย ได้แก่ ครม. ส.ส.รัฐบำล ส.ส.ฝ่ำยค้ำน และส.ว. เพื่อก ำหนดประเด็นและกรอบเวลำเปิดประชุมรัฐสภำสมัย
วิสำมัญ วันที่ 26-27 ต.ค. เพื่อหำทำงออกให้ประเทศจำกสถำนกำรณ์ชุมนุมขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ
และรมว.กลำโหม ใช้เวลำประชุมกว่ำ 1 ชั่วโมง 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนคณะกรรมกำรสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล(วิปรัฐบำล) แถลงว่ำ ได้แบ่งกรอบ
เวลำอภิปรำยเป็น 4 กลุ่ม รวม 23 ชั่วโมง ได้แก่ ฝ่ำยค้ำน 8 ชั่วโมง ฝ่ำยรัฐบำล ส.ว. และครม.ได้ฝ่ำยละ 5 ชั่วโมง และ
แบ่งเวลำให้ประธำนรัฐสภำอีก 1-2 ชั่วโมง 
โดยกำรประชุมวันที่ 26 ต.ค. เริ่มเวลำ 09.30-22.00 น ส่วนกำรอภิปรำยวันที่ 27 ต.ค. จะอภิปรำยต่อจนครบเวลำที่
เหลืออยู่ ทั้งนี้ หวังว่ำในญัตติของรัฐบำลที่เสนอให้เปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญครั้งนี้  จะเป็นทำงออกท ำให้
สถำนกำรณ์คลี่คลำยลงบ้ำง 
 ด้ำน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพื่อไทย ในฐำนะประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำ ฝ่ำยค้ำน
เห็นเนื้อหำในญัตติที่ฝ่ำยรัฐบำลขอเปิดประชุมแล้ว กังวลว่ำจะขัดข้อบังคับกำรประชุมหรือไม่ หำกจะมีกำรพูดถึงเรื่อง
สถำบัน และกำรประชุมครั้งนี้จะตอบสนองควำมคำดหวังของสังคมในกำรหำทำงออกให้ประเทศได้จริงหรือไม่ 
 ถ้ำพิจำรณำแล้วไม่ใช่ทำงออก ฝ่ายค้านอาจพิจารณาทบทวนไม่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญ หรือถ้ำจะเข้ำร่วมประชุม จะเป็นในลักษณะใด เพรำะประเทศไทยไม่เคยมีญัตติในลักษณะนี้มำก่อน โดยพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนจะหำรือกันในบ่ำยวันนี้ เพื่อหำข้อสรุป แต่ฝ่ำยค้ำนจะพยำยำมท ำงำนร่วมกับรัฐบำลและส.ว. เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสังคมให้มำกที่สุด 
 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ ในญัตติขอเปิดประชุมของรัฐบำล มีกำรอ้ำงอิงถึง
เรื่องขบวนเสด็จในวันที่ 14 ต.ค. รวมถึงข้อเรียกร้องต่ำงๆ ของนักศึกษำ 3 ข้อ เมื่อมีกำรกล่ำวถึงข้อเท็จจริงเหล่ำนี ้
ดังนั้น ถ้ำเป็นไปได้อยำกให้ใช้รัฐสภำเป็นตัวอย่ำงในกำรอภิปรำยเรื่องเหล่ำนี้อย่ำงมีวุฒิภำวะ ผู้อภิปรำยต้องอภิปรำย
ภำยใต้กรอบกฎหมำยอย่ำงเหมำะสม 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

35 

 

 
 
 นายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่ำวว่ำ กำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญครั้งนี้แม้จะไม่ใช่ทำงออกทั้งหมด 
แต่เป็นจุดเริ่มต้นกำรน ำปัญหำกลับเข้ำมำในสภำเพื่อแก้ไข เช่น กำรแก้รัฐธรรมนูญ ส่วนกำรอภิปรำยเรื่องสถำบันนั้น 
หำกจะอภิปรำยต้องพูดอย่ำงมีวุฒิภำวะ ใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบค ำพูดของตัวเอง หำกสิ่งที่พูดไปท ำให้เกิดควำม
วุ่นวำยในประเทศ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5165513 
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"เทพไท" วอนพรรคการเมือง อย่าจัดม็อบเสียเอง 
วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลำ 08:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทพไท ประกาศชัด เอาเจ้า ไม่ล้มเจ้า ไม่โหนเจ้า วอน พรรคการเมือง อย่าจัดม็อบเสียเอง 
 เมื่อวันที่ 23 ตค. 63 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กรณีที่ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ลงนำมในประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มี
ควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร ประกำศ ข้อก ำหนด และค ำสั่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ว่ำ เป็นกำรคืนสิทธิเสรีภำพใน
กำรชุมนุมให้กับประชำชน ที่ต้องกำรแสดงออกทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อจำกนี้ไปก็จะมีกำร
ชุมนุมทำงกำรเมืองหรือกำรแสดงพลังของกลุ่มต่ำงๆให้เห็นมำกขึ้น แต่ขอให้ทุกฝ่ำยจัดกิจกรรมกำรชุมนุมภำยใต้กรอบ
ของกฎหมำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรชุมนุม จนเกิดเป็นม็อบชนม็อบขึ้นมำ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบ้ำนเมือง
เพรำะกำรชุมนุมของแต่ละกลุ่มก็จะมีมวลชนที่หลำกหลำย เหมือนกับกลุ่มคณะรำษฎร 2563 ที่มีข้อเรียกร้องหลัก3ข้อ
คือให้พลเอกประยุทธ์ลำออก,ให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ, ให้มีกำรปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ ซึ่งใน3ข้อนี้ ก็อำจะจะมีมวลชน
เห็นด้วยกับข้อเสนอเพียงบำงข้อ เช่น ต้องกำรให้พลเอกประยุทธ์ลำออก และต้องกำรให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น 
ส่วนกำรชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถำบัน ก็เช่นเดียวกันอำจจะมีเป้ำหมำยในกำรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ แต่ไม่
ต้องกำรรัฐบำลเผด็จกำร หรือรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชำธิปไตย ได้ปรำกฎให้เห็นในกำรชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถำบัน 
ที่ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะมำแล้ว ซึ่งเป็นสิทธิ์ของมวลชนในกำรชุมนุมของแต่ละฝ่ำย 
 ส่วนตัวเห็นว่ำกำรชุมนุมเป็นสิทธิทำงกำรเมืองของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเห็นชอบกับข้อเสนอทั้งหมด หรือ
เพียงบำงข้อของกำรชุมนุมก็ได้ ส ำหรับตนได้แสดงเจตนำรมณ์ไว้อย่ำงชัดเจน ว่ำสนับสนุนกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ไม่ต้องกำรรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชำธิปไตย ไม่เอำกำรสืบทอดอ ำนำจ
ของฝ่ำยเผด็จกำร จึงสำมำรถประกำศได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ตนเป็นพวกเอำเจ้ำ ไม่ล้มเจ้ำ และไม่โหนเจ้ำ แบบสุดขั้ว
เหมือนกับกลุ่มบุคคลบำงกลุ่มที่ก ำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ 
 จึงขอเรียกร้องมำยังกลุ่มกำรเมือง นักกำรเมือง และพรรคกำรเมือง ไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังกำร
ชุมนุมของกลุ่มใดๆ ควรปล่อยให้กำรชุมนุม หรือกำรแสดงออกของประชำชนเป็นไปโดยธรรมชำติ ต้องไม่มีกำรจัดตั้ง ไม่
มีกำรระดมคน ไม่มีกำรว่ำจ้ำง ขอให้เป็นควำมสมัครใจ และควำมเช่ือในอุดมกำรณ์ของแต่ละบุคคลจะเหมำะสมกว่ำ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/636265 
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“เทพไท” วอนพรรคการเมืองอย่าจัดม็อบเสียเอง 
23 ตุลำคม 2020 - 10:14 
 
 
 
 
 
 
 
"เทพไท" วอนพรรคการเมือง อย่าจัดม็อบเสียเอง ไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มใดๆ 
 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ลงนำมในประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขต
ท้องที่กรุงเทพมหำนคร ประกำศ ข้อก ำหนด และค ำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ว่ำเป็นกำรคืนสิทธิเสรีภำพในกำร ชุมนุมให้กับ
ประชำชน ที่ต้องกำรแสดงออกทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อจำกนี้ไปก็จะมีกำรชุมนุมทำง
กำรเมืองหรือกำรแสดงพลังของกลุ่มต่ำงๆให้เห็นมำกขึ้น แต่ขอให้ทุกฝ่ำยจัดกิจกรรมกำรชุมนุมภำย ใต้กรอบของ
กฎหมำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรชุมนุม จนเกิดเป็นม็อบชนม็อบขึ้นมำ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบ้ำนเมืองเพรำะ
กำรชุมนุมของแต่ละกลุ่มก็จะมีมวลชนที่หลำกหลำย เหมือนกับกลุ่มคณะรำษฎร 2563 ที่มีข้อเรียกร้องหลัก 3ข้อ ซึ่งใน 
3 ข้อนี้ ก็อำจะจะมีมวลชนเห็นด้วยกับข้อเสนอเพียงบำงข้อ เช่น ต้องกำรให้พลเอกประยุทธ์ลำออก และต้องกำรให้มี
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น ส่วนกำรชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถำบัน ก็เช่นเดียวกันอำจจะมีเป้ำหมำยในกำรปกป้อง
สถำบัน แต่ไม่ต้องกำรรัฐบำลเผด็จกำร หรือรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชำธิปไตย ได้ปรำกฏให้เห็นในกำรชุมนุมของกลุ่ม
ปกป้องสถำบัน ที่ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะมำแล้ว ซึ่งเป็นสิทธิ์ของมวลชนในกำรชุมนุมของแต่ละฝ่ำย 
 ส่วนตัวเห็นว่ำกำรชุมนุมเป็นสิทธิทำงกำรเมืองของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเห็นชอบกับข้อเสนอทั้งหมด หรือ
เพียงบำงข้อของกำรชุมนุมก็ได้ ส ำหรับตนได้แสดงเจตนำรมณ์ไว้อย่ำงชัดเจน ว่ำสนับสนุนกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ไม่ต้องกำรรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชำธิปไตย ไม่เอำกำรสืบทอดอ ำนำจ
ของฝ่ำยเผด็จกำร 
 จึงขอเรียกร้องมำยังกลุ่มกลุ่มกำรเมือง นักกำรเมือง และพรรคกำรเมือง ไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลัง
กำรชุมนุมของกลุ่มใดๆ ควรปล่อยให้กำรชุมนุม หรือกำรแสดงออกของประชำชนเป็นไปโดยธรรมชำติ ต้องไม่มีกำร
จัดตั้ง ไม่มีกำรระดมคน ไม่มีกำรว่ำจ้ำง ขอให้เป็นควำมสมัครใจ และควำมเชื่อในอุดมกำรณ์ของแต่ละบุคคลจะ
เหมำะสมกว่ำ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_803083/ 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_803083/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

38 

 

 
 
 
นนทบุรีคึก! เปิดตัว 3 ทีมใหญ่ลงชิง อบจ.-ส.อบจ. แต่งตั้ง กกต.ประจ า 76 จว.แล้ว 
วันที่ 23 ตุลำคม 2563 - 09:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นนทบุรีคึก! เปิดตัว 3 ทีมใหญ่ลงชิง อบจ.-ส.อบจ. แตง่ตั้ง กกต.ประจ า 76 จว.แล้ว 
 ศึกเลือกตั้งชิงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเริ่มมีควำมเคลื่อนไหวคึกคัก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 
นำยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 1 รักษำกำรรองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้ำที่แทนเลขำธิกำร กกต. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งถึงค ำสั่ง กกต.ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) โดยระบุว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้พิจำรณำเรื่องกำรแต่ งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว 
 โดยมีมติให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้ำที่เป็น
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ.ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม ซึ่งเป็นวันที่ กกต.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง และได้มี
ค ำสั่งแต่งตั้ง กกต.ประจ ำ อบจ. 76 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม 380 คน จำกบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจำกผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัด และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แจ้งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ.จัด
ประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจ ำ อบจ.เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนและแจ้งผลให้ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดทรำบเพื่อประกำศรำยชื่อ กกต.ประจ ำ อบจ. โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำ อบจ.จะประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้ หนังสือดังกล่ำวของนำยกิตติพงษ์ได้มีกำรแนบบัญชีรำยชื่อผู้
ได้รับแต่งต้ังเป็น กกต.ประจ ำ อบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย 
 ส่วนที่ จ.นนทบุรี ร.ต.อ.หญิง วฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนนทบุรี กล่ำว
ว่ำ จะเปิดรับสมัครในวันที่ 2-6 พฤศจิกำยน โดยจังหวัดนนทบุรีจะมีกำรเลือกตั้งนำยก อบจ. 1 ต ำแหน่ง และสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 36 เขต 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ขณะนี้มีผู้ที่ประกำศจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นนทบุรีแล้ว 3 คน ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ เจ้ำของเก้ำอี้เดิม นำยก อบจ.นนทบุรี 2 สมัย จะลงใน
นำมกลุ่มผึ้งหลวง พร้อมทั้งส่ง ส.อบจ.ลงครบทั้ง 36 เขต 2.นำยฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.
นนทบุรี พรรคพลังประชำรัฐ สำมีนำงเจริญ เรี่ยวแรง ส.ส.นนทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชำรัฐ จะลงในนำมกลุ่มพลัง
นนท์ พร้อมทั้งส่ง ส.อบจ.ลงเช่นกัน และ 3.นำยไพบูลย์ กิจวรวุฒิ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคอนำคตใหม่ จะลงใน
นำมของคณะก้ำวหน้ำ พร้อมทั้งส่ง ส.อบจ.ลงด้วย 
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 ด้ำน น.ส.ณำกัญ กัณห์อุไร ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้ได้
ประกำศก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสียงเลือกตั้ ง ส.อบจ. 30 เขต รำยละไม่เกิน 270,000 บำท ขณะที่
ผู้สมัครนำยก อบจ.ใช้งบหำเสียงรำยละไม่เกิน 2.7 ล้ำนบำท โดยเริ่มค ำนวณค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่วันที่ กกต.กลำงประกำศให้
มีกำรเลือกต้ัง 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2409029 
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"จุรินทร์" จ่อประชุม ส.ส.ปชป. 25 ต.ค. ถกทางออกประเทศ   
ศุกร์ที่ 23 ตุลำคม 2563 เวลำ 11.27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“จุรินทร์”น าทีมปชป.ร่วมวางพวงมาลาร าลึก"ในหลวง ร.5"  เตรียมประชุมส.ส.ปชป. 25 ต.ค. จัดทีมอภิปรายเวที
ประชุมรัฐสภาหาทางออกประเทศ ฝันอยากเห็นพ่วงอภิปรายญัตติแก้รธน.ด้วย 
 เมื่อวันที่ 23 ต.ต. นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ น ำตัวแทน ส.ส.และสมำชิกพรรค ร่วมวำงพวงมำลำ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ณ พระบรมรำชำนุสรณ์ พระลำนพระรำชวังดุสิต 
 จำกนั้น หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของพรรคประชำธิปัตย์ในกำร
ประชุมรัฐสภำ สมัยวิสำมัญ ที่จะมีขึ้นวันที่ 26 ต.ค.นี้  ว่ำ พรรคประชำธิปัตย์จะประชุมส.ส.ในวันที่ 25 ต.ค.นี้ เวลำ 
16.00 น. ที่พรรคประชำธิปัตย์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุมรัฐสภำ สมัยวิสำมัญ ในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ ซึ่งจะมี
กำรหำรือเรื่องกรอบเวลำที่ส.ส.ของพรรคประชำธิปัตย์ได้รับ เพื่อพิจำรณำว่ำจะจัดผู้อภิปรำยจ ำนวนเท่ำใด ซึ่งโดยหลัก
จะต้องอภิปรำยตำมจุดยืนของพรรค คือกำรยึดมั่นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึด
มั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งนับหนึ่งที่ต้องกำรเห็นประชุมร่วมรัฐสภำสมัยวิสำมัญเกิดขึ้น เพื่อให้
ทุกฝ่ำยได้ร่วมกันแสวงหำทำงออกของประเทศ ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ำยที่เห็นพ้องและน ำมำกันสู่กำรเปิดประชุมร่วม
รัฐสภำ รวมทั้งจุดยืนให้ทุกฝ่ำยหำทำงออกของประเทศร่วมกันอย่ำงสันติวิธี ไม่ใช้ควำมรุนแรง ซึ่งพรรคประชำธิปัตย์จะ
เน้นกำรอภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ และเสนอทำงออกว่ำ หลังกำรอภิปรำยเสร็จสิ้นแล้วควรจะท ำอย่ำงไร 
 อย่ำงน้อยที่สุดคืออยำกเห็นกำรตั้งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ประกอบด้วยส.ส. ทั้งฝ่ำยค้ำนฝ่ำยรัฐบำลและ
สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ทั้งหมดนี้เพื่อต้องกำรให้มำช่วยกันท ำหน้ำที่ก ำหนดสถำนกำรณ์กำรเมืองในปัจจุบัน ว่ำควรมี
ทำงออกอย่ำงไรที่เป็นรูปธรรม ส่วนอะไรที่ยังเห็นต่ำงก็ขอให้แขวนไว้ก่อน  อะไรที่เห็นตรงกันทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ก็จะรับ
ไปปฏิบัติ เพื่อช่วยกันให้ทำงออกของประเทศภำยใต้ควำมเห็นร่วมกันของรัฐสภำสำมำรถเป็นควำมหวังให้กับประชำชน
ได้ และพิสูจน์ให้เห็นว่ำระบบรัฐสภำของประเทศอย่ำงเป็นที่พึ่งของประชำชนได้ และกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย
ยังเดินไปได ้
 เมื่อถำมว่ำญัตติที่จะอภิปรำยในกำรประชุมร่วมรัฐสภำมีบำงประเด็นที่มีควำมสุ่มเสี่ยง  นำยจุรินทร์ กล่ำว
ว่ำ  ถ้ำมีค ำถำม รัฐบำลก็คงท ำหน้ำที่ชี้แจงเหตุผลต่ำงๆ ว่ำเหตุใดจึงมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินร้ำยแรง เพรำะเวที
รัฐสภำเป็นเวทีที่ทุกฝ่ำยแสดงควำมคิดเห็น และชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ  ต่อข้อถำมที่ว่ำประเด็นที่สุ่มเสี่ยงต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์รัฐบำลจะชี้แจงอย่ำงไร นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ  ต้องเป็นไปตำมกฏหมำย กำรอภิปรำยตำมรัฐธรรมนูญ 
และข้อบังคับกำรประชุม ซึ่งประธำนรัฐสภำจะท ำหน้ำที่ควบคุมกำรประชุม ไม่มีใครมีสิทธิ์ ท ำนอกข้อบังคับ และนอก
รัฐธรรมนูญได้ 
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 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ กำรประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญครั้งนี้ ไม่ได้มีกำรบรรจุญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ำสู่กำร
พิจำรณำด้วย จะสำมำรถแก้ปัญหำได้หรือไม่ นำนจุรินทร์ กล่ำวว่ำ กำรแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นทำงออกหนึ่ง ซึ่งพรรค
ประชำธิปัตย์ยืนหยัดชัดเจนมำตั้งแต่ต้น และเป็นเงื่อนไขหนึ่งในกำรเข้ำร่วมรัฐบำล และขณะนี้ก็มีกำรยื่นร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญในนำมพรรคร่วมรัฐบำลซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ พรรคประชำธิปัตย์มีควำมชัดเจนที่จะให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 และให้มีกำรตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งพรรคมีจุดยืนมำตั้งแต่ต้น เพื่อยกร่ำง
รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ส่วนในหมวดอื่นๆถ้ำจะมีกำรยกร่ำง ก็จะต้องสอดคล้องกับหมวด 1 และ
หมวด 2 
 “ใจผมอยำกให้มีกำรพิจำรณำญัตติเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย แต่ก็ต้องดูว่ำญัตติดังกล่ำวสำมำรถ
น ำเข้ำบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมได้หรือไม่ แต่มีประเด็นเพิ่มเติมว่ำ ขณะนี้มี 6 ญัตติ แต่ยังมีอีกหนึ่งญัตติ คือญัตติ
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบรำยชื่อ เข้ำใจว่ำจะบรรจุเข้ำสู่ระเบียบวำระได้
ประมำณวันที่ 12 พ.ย. หรือช่วงกลำงเดือนพ.ย. ซึ่งผมให้วิปพรรคประชำธิปัตย์ไปคุยกับวิปรัฐบำล หรืออำจต้องคุยกับ
วิป 3 ฝ่ำย ว่ำจะพิจำรณำ 6 ญัตติไปก่อนหรือรอพิจำรณำรวมกัน แต่หำกพิจำรณำ 6 ญัตติไปก่อนก็อำจจะเกิดข้อกังขำ 
ว่ำทิ้งร่ำงหรือไม่ให้ควำมสนใจไอลอว์หรือไม่ หรือถ้ำรอก็อำจจะถูกข้อครหำว่ำ รัฐบำลหรือสภำถ่วงเวลำ จึงเป็นสิ่งที่วิป 
3 ฝ่ำยควรต้องไปหำหรือร่วมกัน แต่พรรคประชำธิปัตย์มีควำมชัดเจนที่จะสนับสนุน กำรแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นทำงออก
ของประเทศ และน ำไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย” นำยจุรินทร์ กล่ำว. 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/802764 
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"จุรินทร์" ชี้ต้องยึดรัฐธรรมนูญ-ข้อบังคับ หาก "รัฐสภา" อภิปรายถึงสถาบันเบื้องสูง 
23 ตุลำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคประชาธิปัตย์ นัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ ในที่ประชุมร่วมกั นของ
รัฐสภา วันที่ 26 - 27 ตุลาคมนี้ 
         นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกฯ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ฐำนะหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ ให้สัมภำษณ์ว่ำ พรรคนัดประชุมส.ส. วันที่ 25 ตุลำคม เวลำ 16.00 น. เพื่อหำรือและเตรียมอภิปรำยในที่
ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ สมัยวิสำมัญ เพื่อให้ควำมเห็นตำมปัญหำที่คณะรัฐมนตรีขอหำรือ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 
165 วันที่  26 - 27 ตุลำคมนี้ ทั้งนี้กำรอภิปรำยต้องเป็นไปตำมจุดยืนของพรรรค ที่ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ อย่ำงไรก็
ตำมตนมองว่ำสิ่งที่เป็นปัญหำรัฐบำลต้องตอบค ำถำมในรัฐสภำ และทุกฝ่ำยสำมำรถแสดงควำมเห็นได้ ขณะที่ประเด็นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ หำกในสมำชิกรัฐสภำจะอภิปรำยต้องยึดกรอบรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้ำที่ของ
ประธำนรัฐสภำ ต้องควบคุมกำรประชุม ไม่ให้ใครใช้สิทธิ์กระท ำนอกกฎหมำยหรือข้อบังคับ 
 "ต้องหำทำงออกร่วมกันอย่ำงสันติ โดยไร้ควำมรุนแรง กำรอภิปรำยจะต้องอภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์และ
หำทำงออก ในประเด็นที่เห็นตรงกันให้น ำไปช่วยแก้ปัญหำ สว่นส่วนสิ่งที่ไม่ต้องกำรควรชะลอไว้ก่อน ทั้งนี้ต้องพิสูจน์ว่ำ
ระบบรัฐสภำเป็นที่พึ่งของประชำชน และท ำให้กำรเมืองในระบบประชำธิปไตยไปได้" นำยจุรินทร์ กล่ำว 
 นำยจุรินทร์ กล่ำวด้วยว่ำส ำหรับกำรประชุมรัฐสภำ สมัยวิสำมัญ หำกเป็นไปได้อยำกให้บรรจุญัตติแก้ไข
ร่ำงรัฐธรรมนูญด้วย ส่วนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนที่มีกลุ่มไอลอว์เป็นผู้น ำเสนอนั้น อำจบรรจุเข้ำสู่วำระ
ประชุม ช่วงกลำงเดือนพฤศจิกำยน. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904132 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904132


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

43 

 

 
 
"พท." ชี้รายงานการศึกษา รธน. แค่เตะถ่วงเวลา   
ศุกร์ที่ 23 ตุลำคม 2563 เวลำ 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เพื่อไทย”ชี้รายงานการศึกษารธน.ก่อนรับหลักการ แค่เตะถ่วงเวลา อัดสิ้นเปลืองงบประมาณ  
 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกำรพิจำรณำศึกษำของ
คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักกำรว่ำ 
เป็นกำรศึกษำที่เสียเวลำโดยเปล่ำประโยชน์ และสิ้นเปลืองงบประมำณ เพรำะผลของกำรพิจำรณำไม่มีสำระส ำคัญ  ไม่มี
ควำมเห็นในรำยงำน เสมือนไม่ผ่ำนกำรศึกษำในรำยละเอียดมำก่อน ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่เป็ นประโยชน์ใน
รำยงำนแต่อย่ำงใด 
 ทั้งนี้ รำยงำนที่คณะกรรมำธิกำรชุดนี้ศึกษำไม่มีมติไปในทิศทำงใด เพรำะเป็นกำรรวบรวมเอำควำมคิดเห็น
ของกรรมำธิกำรแต่ละท่ำนไปรวมไว้ในรำยงำน ซึ่งควำมเห็นดังกล่ำวได้อภิปรำยในกำรประชุมรัฐสภำไปหมดแล้ว และ
เจตนำรมณ์ของกำรแต่งตั้งกรรมำธิกำรชุดนี้เพื่อให้ไปศึกษำก่อนลงมติ เหลือเพียงกำรลงคะแนนว่ำจะรับหลักกำรหรือไม่ 
ไม่ต้องมีกำรอภิปรำยเพรำะได้มีกำรอภิปรำยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม กำรที่รัฐบำลเตะถ่วงเวลำเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เป็นกำรสุมฟืนเข้ำกองไฟ  พิสูจน์ว่ำรัฐบำลนี้ไม่ได้มีควำมจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มำเพื่อพวกเรำ. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/802794 
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ทางออกประเทศ ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ถามนายกฯ อยากลงสวยๆ หรือหนีไปต่างประเทศ 
ไทยรัฐออนไลน2์2 ต.ค. 2563 20:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองขณะนี้ แม้ว่ำพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แสดงท่ำทีถอยคนละก้ำว ยกเลิกพ.ร.ก.
ฉุกเฉินควำมร้ำยแรงไปแล้ว อำจไม่เพียงพอที่จะยุติควำมขัดแย้งลงได้ ขณะที่ผู้ชุมนุมอีกฝ่ำยสวมเสื้อเหลือง เริ่ม
เคลื่อนไหวไปยังจุดต่ำงๆ แสดงจุดยืนต้ำนผู้ชุมนุมในนำมกลุ่ม "รำษฎร" จนเกรงว่ำจะเกิดเหตุม็อบชนม็อบ แบบ
เผ ชิ ญ ห น้ ำอ ย่ ำ งจ ริ งจั งม ำก ขึ้ น  แ ล ะจ ะ เกิ ด อ ะ ไรขึ้ น ต่ อ จ ำก นี้  จ ะ ซ้ ำ รอ ย เห มื อ น ใน อ ดี ต ห รื อ ไม่ ? 
  อีกหนึ่งทำงออกประเทศในมุมมองของ "รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์" คณบดีโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กล่ำวกับ "ทีมข่ำวเจำะประเด็นไทยรัฐออนไลน์" ว่ำ มีอย่ำงเดียวเท่ำนั้นรัฐบำลต้องช่วงชิงจังหวะ
นี้ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะเรื่องระบบกำรเลือกต้ังต้องให้ชัด และกำรจะแก้หมวดใดในรัฐธรรมนูญ ต้องบอกให้
ชัดว่ำตรงไหนท ำได้ หรือท ำไม่ได้ พร้อมก ำหนดโรดแมปให้ชัดเจน ไม่ใช่ยื้อเวลำลำกยำว 1-2 ปี แต่ต้องแสดงสปิริตให้
เห็นว่ำภำยใน 6 เดือน จะท ำอย่ำงไร ซึ่งรัฐบำลควรจัดกำรปัญหำในกำรใช้ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรบังคับใช้กฎหมำย 

ส่วนควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มองว่ำมีหลำยระยะ โดยประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมแตกกระจำย
เป็นจ ำนวนมำก มีกำรเรียกร้องปฏิรูปสถำบัน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเรียกร้องให้นำยกรัฐมนตรีลำออก ทั้งๆ ที่
นำยกรัฐมนตรี สำมำรถกลับมำได้จำกเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญปี 60 คิดว่ำประเด็นข้อเรียกร้องไม่ชัดเจน ท ำให้กลุ่มผู้
ชุมนุมต้องถอยไปเหมือนกัน ไม่เหมือนกำรชุมนุมในอดีตของกลุ่ม กปปส. หรือนปช. 
  ขณะเดียวกันรัฐบำลก็ต้องถนอมตัว ไม่มีควำมชัดเจนเช่นกัน และที่ผ่ำนมำเกิดข้อผิดพลำดในกำรสลำย
กำรชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ต.ค. รวมถึงแหกตำประชำชนว่ำจะแก้รัฐธรรมนูญ ท ำให้คิดว่ำทั้งฝ่ำยผู้ชุมนุมและฝ่ำยรัฐบำล 
ต่ำงคนต่ำงถอยในช่วงนี้เพื่อตั้งหลัก โดยผู้ชุมนุมรอจังหวะ จะยังไม่ยุติกำรชุมนุม ส่วนกลุ่มเสื้อเหลืองที่ออกมำ
เคลื่อนไหว ก็เพื่อแสดงจุดยืนในกำรสนับสนุนรัฐบำลเท่ำนั้น จึงไม่กังวลว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ม็อบชนม็อบ เพรำะรูปแบบ
กำรชุมนุมในปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำก ระหว่ำงเด็กกับผู้ใหญ่ 
  “หากผู้ใหญ่ลงมาชนกับเด็ก จะเกิดการเสียเปรียบ ถูกกล่าวหาว่าแกล้งเด็ก ขณะเดียวกันเด็กก็เริ่มรู้ ต้อง
ชุมนุมแบบดาวกระจาย เพราะเราผ่านวิกฤติเกิดความกังวลเป็นบทเรียนมาแล้ว และปัญหาวันนี้มาจากรัฐธรรมนูญ แม้
นายกฯ มีความช านาญด้านความมั่นคง แต่การเมืองต้องการความมั่นคงมากกว่า เพราะฉะนั้นนายกฯ อย่าติดกับดัก
ตัวเอง เป็นมายาคติ คิดว่าคนอื่นท าเพื่อบ้านเมืองไม่ได้ อย่าไปคิดเช่นนั้น มองแล้วตอนนี้นายกฯ เหนื่อยมาก อยากให้ลง
สวยๆ ให้คนศรัทธา ดีกว่าต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ” 
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  รศ.ดร.ธนภัทร ย้ ำไปยังรัฐบำล อย่ำซื้อเวลำ และแสดงควำมจริงใจ ควรใช้โอกำสในกำรเปิดประชุมรัฐสภำ
วิสำมัญ เร่งแก้รัฐธรรมนูญ โดยท ำเป็นสัญญำประชำคม เพื่อคืนอ ำนำจให้กับประชำชนโดยเร็ว เนื่องจำกกลไก
รัฐธรรมนูญ เป็นกลไกตำมระบอบประชำธิปไตย ซึ่งรัฐบำลต้องแสดงให้เห็นชัดเจน เพรำะอย่ำลืมว่ำยังมีคนไม่เห็ นด้วย
กับรัฐบำลอีกเป็นจ ำนวนมำกที่ยังไม่ออกมำชุมนุม หำกเชื่องช้ำไปกว่ำนี้ จะมีผู้ชุมนุมออกมำมำกกว่ำนี้ จำกหลำย
ประเด็นปัญหำที่คำใจประชำชน 
 สุดท้ำยแล้วยังหวังลึกๆ ว่ำ จะท ำอย่ำงไรไม่ให้บ้ำนเมืองเกิดควำมแตกแยกทำงควำมคิด แม้จะเป็นไปได้
ยำก และหวังว่ำรัฐธรรมนูญที่ได้รับกำรแก้ไข จะเป็นประชำธิปไตย เป็นกฎหมำยที่ไม่เข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง จะต้องเป็น
กฎหมำยของประชำชน และเพื่อประโยชน์ของประชำชน ถึงแม้ควำมเป็นจริง อำจเป็นไปได้ยำกก็ตำม แต่ก็ยังคง
คำดหวังให้เป็นเช่นนั้น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1959704 
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เดิมพันของชาติครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก 
วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลำ 15:18 น. 
โดย...ภุมรัตน ทักษำดิพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" 
"รัฐบาลปล่อยไว้นานเกินไปหรือเปล่า" 
"ถ้ารัฐบาลประยุทธ์ออก แล้วทุกอย่างจะจบจริงหรือ" 
"ประเทศจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร" 
  นี่เป็นค ำถำมที่ได้ยินได้ฟังในช่วงสองสำมเดือนที่ผ่ำนมำ เป็นค ำถำมที่ผู้ถำมมีทั้งต้องกำรค ำตอบ และถำม
ขึ้นมำลอย ๆ ในเชิงปรำรภ สองค ำถำมแรกและค ำถำมที่สี่ ผู้ถำมคงต้องกำรฝำกไปถึงรัฐบำลมำกกว่ำที่จะให้ผู้เขียนตอบ
เอง ส่วนค ำถำมที่สำมต้องกำรถำมพวกเรำมำกกว่ำ 
 สิ่งที่คนไทยต้องกำรคือควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองเพื่อกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังกำรแพร่ระบำดโควิด 
19 แต่ปรำกฏว่ำ บ้ำนเมืองกลับไม่สงบเรียบร้อยเท่ำที่ควร มีกำรชุมนุมทำงกำรเมืองที่ละเมิดกฎหมำยบ่อยครั้งและถี่ขึ้น 
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่ล่ำช้ำ จนท ำให้คนไทยที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยของบ้ำนเมืองเริ่มรู้สึกว่ำ คนที่เคำรพกฎหมำย
กลำยเป็นผู้เสียเปรียบในสังคม 
 คนไทยหวังว่ำ เมื่อมีรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง บ้ำนเมืองจะสงบเรียบร้อยเพื่อพัฒนำ
ประเทศให้คนไทยกินดีอยู่ดี อยู่ ๆ ก็เจอไข้หวัดโควิดซึ่งเจอกันทั่วโลก เมื่อรัฐบำลสำมำรถคุมกำรแพร่ระบำดไข้หวัดโควิด
ได้ และหำทำงป้องกันไม่ให้เกิดกำรระบำดรอบ 2 เพื่อมุ่งหน้ำฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่ำงหนักจำกไข้หวัดโค
วิด 19 ให้ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น แต่ก็เกิดควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองดังที่ทรำบกันดีอยู่แล้ว 
 ค ำถำมคือ ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ลำออกจำกนำยกรัฐมนตรีตำมค ำเรียกร้อง กดดันจำกพรรคฝ่ำย
ค้ำน ควำมวุ่นวำยต่ำงๆ จะยุติลงหรือไม่ ค ำตอบคือ ไม่ ถำมต่อไปว่ำเพรำะอะไร ค ำตอบคือ กำรเรียกร้องให้ พล.อ.
ประยุทธ์ ลำออก เป็นเพียงข้อแรกในสำมข้อของ “คณะราษฎร”ข้อที่สองคือกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก ำลังอยู่ใน
กระบวนกำรในรัฐสภำ ส่วนข้อสุดท้ำยซึ่งเป็นเป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรปฏิรูปสถำบันกษัตริย์ 
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 เป็นที่รู้กันว่ำ "ปฏิรูป" เป็นเพียงค ำที่น ำมำอ้ำงเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมำยเท่ำนั้น โดยจะกระท ำเป็นขั้นตอน
ตำมสถำนกำรณ์ อำทิ พระมหำกษัตริย์ต้องอยู่ภำยใต้รัฐธรรมนูญ ตำมที่แกนน ำพูดว่ำ ต้องหำที่ยืนให้พระมหำกษัตริย์ใน
รัฐธรรมนูญ หรือเป็นประมุขของประเทศเพียงในนำมเท่ำนั้น (ทั้งที่ปัจจุบัน พระมหำกษัตริย์มีที่ยืนในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว 
แต่เขำต้องกำรให้ยืนในจุดที่เขำก ำหนดให้) อย่ำงไรก็ดี เป็นที่รู้กันทั่วไปว่ำ เป้ำหมำยสุดท้ำยของกลุ่มผู้เรียกร้อง หำกท ำ
ได้ก็คือ กำรยกเลิกสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
เรื่องนี้ไม่ใช่พูดเล่น ๆ เพราะแกนน าที่เคลื่อนไหวได้ประกาศเรื่องนี้มาโดยตลอด 
 แม้แต่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังได้เรียกร้องให้สำมำรถแก้ไข หมวด 1 มำตรำ 1 ซึ่งเป็นหมวดที่ว่ำ
ด้วย “รูปแบบของรัฐ “ (ประเทศไทยเป็นรำชอำณำจักรหนึ่งเดียว จะแบ่งแยกมิได้) และ มำตรำ 2 ว่ำด้วย “รูปแบบ
ของการปกครอง” (ประเทศไทยมีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข) และรวมทั้ง
แก้ไขมำตรำ 6 หมวด 3 (องค์พระมหำกษัตริย์ทรงด ำรงอยู่ในฐำนะอันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะ
กล่ำวหำหรือฟ้องร้องพระมหำกษัตริย์ในทำงใด ๆ มิได้) นัยหนึ่ง พระมหำกษัตริย์ถูกฟ้องร้องได้ 
 กำรด้อยค่ำสถำบันกษัตริย์ถูกเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนสื่อสังคมโดยคนกลุ่มเดียวกัน ส่วนคนที่ยกย่อง
เชิดชูสถำบัน แม้แต่ผู้ประกวดนำงงำมที่กล่ำวยกย่องในหลวงรัชกำลที่ 9 และนักกีฬำที่ชูรูปในหลวงรัชกำลที่ 9 ก็ยังโดน 
"ทัวร์ลง" จนท ำให้หลำยคนขยำดไม่กล้ำที่จะแสดงตัวว่ำจงรักภักดีต่อสถำบันสูงสุด 
 กำรจำบจ้วง ดูถูกดูหมิ่น กำรด้อยค่ำสถำบันกษัตริย์มีเพิ่มขึ้นจำกกำรปลุกระดมของกลุ่มกำรเมืองกลุ่มหนึ่ง 
เหตุกำรณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของประชำชนที่รักชำติรักสถำบันกษัตริย์ มำกที่สุด คือ กำรที่ม็อบคุกคำมเสรีภำพ
ของพระรำชินีที่ข้ำงท ำเนียบรัฐบำลเมื่อบ่ำยวันที่ 14 ตุลำคม 2563 ทั้งด้วยค ำพูดและกำรกระท ำ ทั้งกำรชูสำมนิ้ว ชู
นิ้วกลำง ใช้รองเท้ำขว้ำง และเขย่ำรถพระที่นั่ง ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งมีภำพนิ่งและวิดิโอเป็นหลักฐำน
ชัดเจน 
 ก่อนหน้ำนั้น ในกำรชุมนุมของม็อบที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อ 10 สิงหำคม 2563 มีกำร
ประกำศข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ซึ่งมุ่งกระท ำต่อสถำบันกษัตริย์โดยตรง ในขณะที่ในคณะกรรมำธิกำรงบประมำณของสภำ
ผู้แทนรำษฎร กรรมกำรบำงคนตรวจสอบและเสนอเลิกบำงหน่วยงำนและตัดงบประมำณของสถำบัน 
 ล่ำสุด นักกำรเมืองคนหนึ่งเสนอให้ตั้ง “คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญปฏิรูปสถำบันกษัตริย์” เพื่อ “เปิดพื้นที่
ปลอดภัย” ให้กับพวกเขำที่จะพูดได้เต็มที่โดยไม่ผิดกฎหมำย ในขณะที่นอกสภำก็มีกำรค ำประกำศ "ศักดินำจงพินำศ" 
เป็นกำรท ำงำนประสำนกันระหว่ำงนอกสภำกับในสภำ และเปิดหน้ำชนกันตรง ๆ 
คนไทยทั่วไปตระหนักหรือไม่ว่ำ สถำบันกษัตริย์ก ำลังถูกคุกคำม 
“เดิมพันของชาติ” ครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก หนักกว่ำทุกครั้งที่ผ่ำนมำ อยำ่ท ำเป็นเล่นไป 
 "เดิมพัน"เป็นเรื่องของกำรได้เสีย หรือแพ้ชนะ “เดิมพันของชาติ” เป็นเรื่องกำรได้เสียของชำติ หรือกำร
แพ้ชนะของชำติ ถึงเวลำที่ประชำชนจะต้องเลือกแล้วว่ำจะเอำอย่ำงไหน คนมีเดิมพัน ชำติก็มีเดิมพันเช่นกัน 
 ไม่ใช่เรื่องกำรกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลำออกจำกนำยกรัฐมนตรี หรือ แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะจบ สอง
เรื่องเป็นเพียงเรื่อง "ยุทธวีธี" แต่ยุทธศำสตร์คือ ล้มสถำบันกษัตริย์ คนไทยต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้ดี ๆ 
 ควำมเคลื่อนไหวของฝ่ำยต่อต้ำนทั้งหมดมุ่งไปสู่เป้ำหมำยสูงสุดอันนี้ แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น ก็ค่อย ๆ ท ำ
เป็นขั้นตอน เช่น อยู่ในฐำนะที่จะ "ต่อรอง" กับกษัตริย์ได้โดยเฉพำะหำกได้เป็นนำยกรัฐมนตรี ลิดรอนอ ำนำจและพระ
รำชทรัพย์ไปทีละน้อย 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

48 

 

ไม่ใช่ต้องการให้พระองค์ใดขึ้นมาแทน 
 เรื่องนี้ไม่ใช่พูดเล่น แต่เป็นเรื่องจริงหลังจำกติดตำมพฤติกรรมและค ำพูด ข้อเขียนของแกนน ำเหล่ำนี้ซึ่ง
แสดงออกอย่ำงไม่ปิดบังต่อสำธำรณะชน หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงได้ติดตำมเรื่องนี้มำเป็นเวลำนับสิบปี ตั้งแต่แกนน ำ
ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ยังไม่ได้เข้ำสู่วงกำรเมือง แต่เขำได้แสดงควำมคิด อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ผ่ำนค ำพูด
และข้อเขียนมำนำนแล้ว จนสรุปได้ว่ำ คนพวกนี้มีแนวคิดล้มล้ำงสถำบันกษัตริย์และเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 
 ย้ ำว่ำ คนไทยทุกคน โดยเฉพำะรัฐบำลและหน่วยงำนของรัฐต้องตระหนักว่ำ  "เดิมพันของชาติ" ครั้งนี้
ใหญ่หลวงนัก ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เกี่ยวพันกันอย่ำงแยกไม่ออก หำกเสำใดเสำหนึ่งคลอนแคลนหรือล้มไป อีก
สองเสำก็จะถูกดงึให้ล้มไปด้วย 
 ที่ผ่ำนมำ รำษฎรผู้จงรักภักดีอยู่ในสภำพที่อึดอัดใจอย่ำงยิ่ง ที่เห็นคนกลุ่มหนึ่งดูหมิ่น จำบจ้วง คุกคำมต่อ
สถำบันกษัตริย์อย่ำงเปิดเผย รำษฎรผู้จงรักภักดีเริ่มรู้สึกวำ ตนเอง “ไม่มีที่ยืนในสังคม” หรือยืนอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว แม้
อยำกจะใส่เสื้อสีเหลืองก็กลัว เมื่อแสดงออกก็ถูกรุมถล่ม ถูกบุลลี่ หรือถูกทัวร์ลง 
 รำษฎรผู้จงรักภักดีจ ำนวนไม่น้อยมีควำมรู้สึกว่ำ หวังพึ่งรัฐบำลในเรื่องนี้ไม่ได้เลย เพรำะดูเหมือน
กว่ำ รัฐบาลกลัวไปหมด นายกรัฐมนตรีถูกมองว่า มัวแต่ปกป้องตัวเอง โหนสถาบัน ท่องแต่ค าว่า “อยู่อย่างจงรัก 
ตายอย่างภักดี “ ค าถามที่ตามมา คือ แล้วงัย? 
 ขณะที่ “สมาคมครูและผู้ปกครอง” ควรมีบทบำทที่ไม่ยอมให้ “นักเรียนเลว” บำงกลุ่ม มำท ำลำยควำม
เป็นระเบียบวินัยและคุณค่ำของโรงเรียน 
 อย่ำงไรก็ดี หลังจำกที่รอมำนำน เรำเริ่มเห็นกำร “ขยับตัว” ของฝ่ำยรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่รำษฎรผู้จงรักภักดี
ก ำลังรออยู่ เมื่อรำษฎรทั่วประเทศได้มีโอกำสแสดงออกในควำมจงรักภักดีและต่อต้ำนกลุ่มคนที่ดูถูก ดูหมิ่น จำบจ้วง 
สถำบันพระมหำกษัตริย์ เมื่อรำษฎรทั่วประเทศได้มีโอกำสแสดงออกในควำมจงรักภักดีและพร้อมจะปกป้องสถำบัน
กษัตริย์ อย่ำงที่เขำต้องกำร 
 ทุกอย่ำงต้องมี "คนน า" แม้แต่กลุ่มล้มเจ้ำก็เป็นผู้น ำมวลชนเด็กและเยำวชนในกำรต่อต้ำนสถำบันกษัตริย์ 
ที่บอกว่ำเป็นม็อบไร้แกนน ำ พวกเขำท ำกันเองนั้น ไม่จริงหรอก เด็กและเยำวชนที่มำชุมนุมซึ่งดูเหมือนเป็นอิสระ แต่
แท้จริงแล้ว มี “ศูนย์กลาง” ที่วำงแผน สั่งกำร ควบคุม บริหำรจัดกำรให้ดูเหมือนว่ำมีกำรคัดค้ำนสถำบันสูงสุด รัฐบำล 
อย่ำงกว้ำงขวำงทั่วประเทศ ส่งข่ำวไปทั่วโลกให้เห็นว่ำ สถำนกำรณ์ในไทยเข้ำขั้นวิกฤติ 
 หำกรัฐบำลจะท ำบ้ำงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหำยอะไร เพรำะรำษฎรผู้จงรักภักดีรออยู่แล้ว เมื่อมีสัญญำนเปิดที่ยืน
และผ่อนคลำยควำมอึดอัดใจของรำษฎรผู้จงรักภักดี หรือเปิดทำงออกให้ไอน้ ำพุ่งออกมำเสียบ้ำง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหำย
อะไร 
เป็นเรื่องที่สู้กันทำงสงครำมข่ำวสำร สงครำมจิตวิทยำ สงครำมกำรเมือง 
เป็นกำรปลุกขวัญก ำลังใจของรำษฎรผู้จงรักภักดีที่อยำกแสดงออกถึงจุดยืนแห่งควำมจงรักภักดีของตน 
 สุดท้ำย ต้องท ำให้ผู้บริหำรประเทศ และคนไทยทุกคนตระหนักว่ำ “เดิมพันของชาติ” ครำวนี้ใหญ่หลวง
นัก หำกรัฐบำลและรำษฎรไทยทุกคนตระหนักถึงภัยคุกคำมที่แท้จริงของชำติ บ้ำนเมืองก็จะอยู่รอดปลอดภัย เพื่อรักษำ
บ้ำนนี้เมืองนี้ให้กับไทยในรุ่นต่อๆไป ส่วนคนที่คิดไม่ดี คิดคดทรยศกับชำติบ้ำนเมืองต้อ งถูกก ำจัดออกไปใหพ้นจำก
แผ่นดินนี้ 
 นักศึกษำ วปอ.และสถำบันระดับสูงของชำติทั้งพลเรือนและทหำร มักได้ยินค ำว่ำ  “ผลประโยชน์ของ
ชาติ” “ นโยบายของชาติ “ และ ยุทธศาสตร์ชาติ “ บ้าง “ รัฐบาลแห่งชาติ “ และ ฯลฯ แต่วันนี้ ได้ทราบอีกค า
เพิ่มเติมคือ “ เดิมพันของชาติ “ เพราะฉะนั้น เวลาจะพิจารณาความมั่นคงหรือความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ 
อย่าลืมพิจารณา "เดิมพันของชาติ" ด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/636223 

https://www.posttoday.com/politic/columnist/636223
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เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก 
22 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            อยู่เพ่ือเรียนรู้กันไป... 
            ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้ำเบญจเพสพอดิบพอดี 
            เทียบแล้วก็รุ่นรำวครำวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลำน้ี 
            คน GEN Z ลมืตำมำดูโลกหลังปี ๒๕๔๐ 
            ยุคที่เกิดมำพร้อมกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกรอบตัว 
            อยู่ในสังคมดิจิทัล สื่อสำรไร้สำย 
            อยำกได้ค ำตอบมำกขึ้น 
            ต้องกำรเหตุผลมำกขึ้น 
            ยอมรับวัฒนธรรมหลำกหลำยขึ้น 
            แต่มีควำมอดทนต่ ำ ไฟดับเน็ตหลุดคือหำยนะของชีวิต 
            ปุถุชน ล้วนมี ๒ มุม กันทุกคน อยู่ที่ "เลว-ดี" ด้ำนไหนแสดงออกมำกกว่ำกัน 
            ๒๕ ปี ไทยโพสต์ผ่ำนมำแล้วหลำยม็อบ 
            เหลือง แดง กปปส. ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว 
            ที่ว่ำ...ม็อบสร้ำงควำมขัดแย้ง ประชำชนแตกเป็น ๒ ฝ่ำย แบ่งขั้วเอำ-ไม่เอำ ทักษิณ วันนี้ดูจะเจือจำงไป 
            แดงมำรวมกับเหลืองปนกับ กปปส. เป็นปรำกฏกำรณ์ ที่พบเห็นบ่อยขึ้น 
            พร้อมๆ กับปรำกฏกำรณ์ใหม่ เอำ-ไม่เอำสถำบัน 
            และเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่ำ เกิดควำมแตกแยก แตกต่ำง มำกกว่ำเอำ-ไม่เอำทักษิณ 
            ในอัตรำเร่งที่เร็วและรุนแรงกว่ำหลำยเท่ำตัว! 
            เมื่อชนวนถูกจุดแล้ว และยังมองไม่เห็นว่ำไฟจะมอดลงได้อย่ำงไร ได้เกิดค ำถำมว่ำ แล้วจะเป็นไงต่อ จะจบ
แบบไหน 
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            ยังตอบยำก! 
            เพรำะเมื่อคนรุ่นใหม่ แสดงออกอย่ำงรุนแรง ท้ำทำยควำมเชื่อควำมศรัทธำคนรุ่นเก่ำ  
            โจมตีสถำบันพระมหำกษัตริย์ เลยค ำว่ำปฏิรูป 
            คือ "ล้มล้ำง"  
            วันนี้...จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนรุ่นใหม่ต้องเจอกับปรำกฏกำรณ์ตอบโต้กลับ จำกสิ่งที่พวกเขำสร้ำงขึ้นมำเอง 
            เสื้อเหลืองถูกปลุกให้ตื่น!    
            กำรล้ ำเส้นโจมตีในหลวงรัชกำลที่ ๙ อย่ำงรุนแรง และหยำบคำยอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก คือฟำง
เส้นสุดท้ำย 
            ฉะนั้นกำรที่เด็กๆ ตั้งค ำถำม ม็อบเสื้อเหลืองออกมำท ำไม ใครจ้ำงมำ นำยบังคับใช่หรือไม่ 
            ก็อย่ำไปต้ังค ำถำมกับคนอ่ืน 
            ให้ส่องกระจกดูพฤติกรรมของตนเอง ว่ำท ำอะไรลงไปบ้ำง 
            ได้ใช้สมองคิดก่อนท ำ ก่อนแสดงออกหรือไม่ 
            หรือถูกฝังหัวมำแบบนั้น 
            คนรุ่นก่อนไม่ได้ล้ำหลัง และใช่ว่ำคนรุ่นใหม่จะมีควำมคิดน ำสมัยเสมอไป 
            ถ้ำม็อบเยำวชนคนรุ่นใหม่ เรียกร้องให้รัฐบำลประยุทธ์ออกไป ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ตั้งธงล้มล้ำงสถำบัน 
            ก็ไม่มีเหตุผลที่ม็อบเสื้อเหลืองจะตื่นขึ้นมำ 
            กำรเมืองเก่ำไปใหม่มำเป็นเรื่องสุดแสนจะธรรมดำ                     
            ประยุทธ์ ไปใครจะมำ ก็ด ำเนินไปตำมครรลอง 
            จบแค่นั้น! 
            แต่ที่ไม่จบเพรำะพฤติกรรมท ำลำยล้ำง นับวันยิ่งเลยเถิด 
            วันที่ม็อบ ๓ นิ้วชุมนุมหน้ำเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพฯ เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนน ำ พร้อมกับสร้ำงสตอรีมำ
รองรับว่ำ... 
            เปรียบดั่งไป "ทลำยคุกบัสตีย์" 
            เป็นเรื่องน่ำประหลำดใจ คนรุ่นใหม่ของไทย ควำมจ ำสั้น จ ำไม่ได้ว่ำประเทศไทยเพิ่งจะผ่ำนวิกฤติกำรเมือง
เพรำะมีรัฐบำลโคตรโกง เมื่อไม่กี่ปีมำนี้เอง  
            แต่กลับจดจ ำประวัติศำสตร์ต่ำงชำติ เมื่อกว่ำ ๒๐๐ ปีก่อนได้ขึน้ใจ 
            และน ำมำเป็นกิมมิกในกำรเคลื่อนไหว            
            แล้วพบกับควำมย้อนแย้งในตัวเอง ปำกบอกเปล่ำล้มล้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์ แค่ต้องกำรปฏิรูปสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ให้พระมหำกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่ำงแท้จริง 
            แต่ลืมไปว่ำกำรทลำยคุกบัสตีย์  คือหนึ่ งในจุดเริ่มต้นกำรปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่ งก็คือกำรล้มล้ำงสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์
            ฉะนั้นขอให้เข้ำใจว่ำ...ใครก็ตำมที่ยกเอำปฏิวัติฝรั่งเศสมำเป็นต้นแบบในกำรเคลื่อนไหว โดยเฉพำะด้วยกำร
ปลูกฝังทำงควำมคิดจำก "ปิยบุตร แสงกนกกุล" คนพวกนี้รู้ดีว่ำสิ่งที่ตำมมำคือกำรล้มล้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
            มิใช่กำรปฏิรูป! 
            ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วยกมำอีกสักตัวอย่ำง  
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            กระหน่ ำแชร์กันว่ำ จะท ำกำรเคลื่อนไหวให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแบบ อำหรับสปริง 
            ก็ไม่รู้เปลี่ยนจำกไหนไปไหน 
            เพรำะม็อบฮ่องกงถูกรัฐบำลจีนแผ่นดินใหญ่ใช้ควำมสงบสยบควำมเคลื่อนไหวจนอยู่หมัด 
            อยำกเป็นแบบอำหรับสปริง แล้วเรียนรู้หรือเปล่ำว่ำ อำหรับสปริง จบแบบไหน 
            รัฐบำลเก่ำถูกโค่น จำก ตูนิเซีย ไป อียิปต์ ลิเบีย เยเมน บำห์เรน ซีเรีย อิรัก ฯลฯ 
            ลองนับดูกี่ประเทศตกอยู่ในภำวะ สงครำมกลำงเมือง อยู่ในขณะนี้ 
            เศรษฐกิจพังพินำศ 
            ตำยกันเกลื่อน 
            ประชำชนต้องอพยพทิ้งประเทศบ้ำนเกิด ไปทนทุกข์ในศูนย์อพยพประเทศที่สำม 
            แต่คนที่ได้ประโยชน์คืออเมริกำ ที่เข้ำไปเสี้ยมให้คนในชำติเหล่ำนี้ฆ่ำกันเอง 
            ฉะนั้นกำรท ำควำมเข้ำใจกับโลกและเรื่องรำวในบ้ำนเกิดของตัวเอง ในฐำนะคนรุ่นใหม่ รุ่นที่ต้องกำรค ำตอบ
มำกขึ้น ต้องแสวงหำค ำตอบให้ได้ชัดเจนก่อนจะแสดงท่ำทีอะไรออกมำ 
            ไม่ควรด่วนสรุปว่ำทุกเรื่องต้องจบในรุ่นตัวเอง 
            เพรำะจะน ำมำซึ่งควำมผิดพลำด 
            กลุ่มนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ฮึกเหิม เชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมำกรรมแสง จ ำลองพระบรมฉำยำ
ลักษณ์ รัชกำลที่ ๙ ที่คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
            "...ขอเรียกร้องให้คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปลดประติมำกรรมแสง รัชกำลที่ ๙ ลง 
โดยเร็วที่สุด 
            เพื่อแสดงจุดยืนว่ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ของเรำมีควำมเป็นกลำง และ เป็นพื้นที่ที่
ทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
            มิใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเท่ำนั้น..." 
            เดือดร้อนอะไรกัน? 
            ดร.บุรินทร์ ธรำวิจิตรกุล และ อำจำรย์กำนต์ ค ำแก้ว อำจำรย์ประจ ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.  ร่วมกัน
ออกแบบประติมำกรรมแสงแดด เคยอธิบำยถึงกลไกกำรออกแบบว่ำ แนวคิดมำจำกกำรใช้หลักกำรของแสงที่กระทบ
วัตถุและปรำกฏเป็นภำพพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในเวลำ ๑๕.๕๒ 
น. 
            "ซึ่งเป็นช่วงเวลำเดียวกับที่พระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๙" 
            นั่นคือที่มำของประติมำกรรม 
            ไม่มีอะไรเกี่ยวกับกำรเมือง 
            และไม่มีอะไรต้องแสดงจุดยืนว่ำเป็นกลำง หรือเข้ำข้ำงไหน 
            ครับ...หำกไม่มีควำมคิดล้มล้ำง ก็จะไม่คิดแบบน้ี 
            แม้จะไม่มีกำรลงชื่อจริง 
            แต่ควำมจริงมีควำมคิดล้มล้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์อยู่ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
            วำนนี้ (๒๑ ตุลำคม) ท่ำนทูตนริศโรจน์ เฟื่องระบิล โพสต์เฟซบุ๊ก Fuangrabil Narisroj 
            ....เขียนตอบเด็กในทวิตเตอร์ที่บอกให้ผมไปหำหนังสือ The King Never Smiles กับ กงจักรปีศำจ มำอ่ำน
เพื่อผมจะได้ตำสว่ำงขึ้น 
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            หน็อย...ท ำเป็นมำสอน เลยตอบไปว่ำหนังสือ The King Never Smiles กับ กงจักรปีศำจ ได้อ่ำนมำก่อนเด็ก
บำงคนเกิดเสียอีก!!! 
            แต่อ่ำนแล้วเรำต้องค้นคว้ำ ดูข้อมูลอื่นประกอบ หนังสือ The King Never Smiles ฝรั่งคนเขียนเอำเรื่อง
ซุบซิบนินทำมำเขียนแบบมี bias ใส่สีตีไข่เพ่ือหวังผลให้หนังสือหวือหวำล่อคนซื้อ 
            ส่วนกงจกัรปีศำจก็เป็นมุมมองมิติเดียวที่ฝรั่งมอง ซึ่งมันก็มีมุมอื่นที่แย้งได้อีกเยอะ 
            แต่ไม่ว่ำหนังสือไหนจะเขียนถึงท่ำนว่ำอย่ำงไร ในฐำนะปัญญำชน จักต้องไม่เชื่อทันที ต้องค้นคว้ำหำข้อมูลอื่น
ประกอบด้วย 
            ที่ส ำคัญที่สุดต้องดูผลงำนของท่ำนที่เป็นเชิงปฏิบัตินิยม (pragmatism) ให้ตกผลึกด้วย 
            ถ้ำมองเห็นว่ำ ร.๙ ทรงงำนหนักแค่ไหน ปชช.ได้ประโยชน์อย่ำงไร นั่นแหละคือค ำตอบที่ว่ำท ำไมคนส่วนใหญ่
ของประเทศถึงรักและพร้อมปกป้องพระองค์ท่ำน!.... 
            ก็อย่ำงที่บอกครับ คนรุ่นใหม่คือรุ่นคนที่อยำกได้ค ำตอบในเรื่องรำวต่ำงๆ มำกขึ้น แต่น่ำเสียดำย โครงกำร
พระรำชด ำริ พระรำชกรณียกิจ สำมำรถหำอ่ำนได้เป็นกำรทั่วไปในอินเทอร์เน็ต กลับละเลยที่จะอ่ำน ไปฝังหัวกับเรื่อง
เท็จของฝรั่งแทน 
            ก็เพรำะสำเหตุเดียว ไม่ชอบสถำบันพระมหำกษัตริย์ และต้องกำรล้มล้ำง 
            หลังจำกวันนี้เป็นต้นไป เมื่อฟำงเส้นสุดท้ำยขำดไปแล้ว และม็อบ ๓ นิ้วเป็นผู้ปลุกคนเสื้อเหลืองออกมำ ก็อย่ำ
โทษใคร 
            และเมื่อนำยกฯ ประยุทธ์ เป็นผู้เริ่มถอยก้ำวแรก เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทำงพูดคุยกัน ตอนนี้มีทำงเลือกเพิ่ม 
แต่จะเลือกเดินหรือไม่ 
            นั่นคือค ำถำมส่งไปยังม็อบ ๓ น้ิว 
            ถ้ำไม่คุยเพรำะเป้ำหมำยอยู่เหนือนำยกฯ ประยุทธ์...ก็เอำเป็นว่ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเลิกไปทุกฝ่ำยสำมำรถออกมำ
รวมตัวกันแสดงควำมเห็นได้ เป็นกำรใช้สิทธิเสรีภำพ ตำมระบอบประชำธิปไตย   
            เท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำยเดียวกนั. 
                 ผักกาดหอม         
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81392 
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บทน า : เกมแก้ รธน. 
วันที่ 23 ตุลำคม 2563 - 12:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักกำร ได้ประชุมเพื่อสรุป
ประเด็นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นประธำนเผยว่ำ ที่
ประชุมได้สรุปควำมเห็นต่อกำรแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นต่ำงๆ ของ กมธ.เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 ตุลำคม กมธ.จะ
ประชุมนัดสุดท้ำย เพื่อสรุปควำมเห็น และส่งข้อสรุปจัดท ำเป็นรูปเล่ม เสนอต่อสมำชิกรัฐสภำ เพื่อน ำไปพิจำรณำจะลง
มติรับหลักกำรหรือไม่ เมื่อมีกำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยสำมัญในเดือนพฤศจิกำยนนี้ 
 ส ำหรับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 นั้น กมธ.เสียงแตกเป็น 2 ฝ่ำย กมธ.ที่เป็น ส.ส.เห็นว่ำ กำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพื่อจัดตั้ง ส.ส.ร.มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ท ำได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ กมธ.ที่เป็น 
ส.ว.และนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เห็นว่ำกำรแก้ไขมำตรำ 256 เพื่อจัดตั้ง ส.ส.ร.มำย
กร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่สำมำรถท ำได้ นำยไพบูลย์ระบุว่ำ หำก กมธ.น ำรำยงำนกำรแก้รัฐธรรมนูญเสนอเข้ำสู่ที่
ประชุมรัฐสภำเมื่อใด จะยื่นเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กำรแก้รัฐธรรมนูญมำตรำ 256 กระท ำได้หรือไม่ และจะต้อง
ท ำประชำมติสอบถำมประชำชนก่อนรับหลักกำรหรือไม่ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในประเด็นดังกล่ำว ส่วนกำรแก้ไข
มำตรำ 272 ตัดอ ำนำจ ส.ว.ในกำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี ส.ว.มีท่ำทีอ่อนลง ไม่ขัดข้องหำกจะมีกำรแก้ไข ถ้ำมีควำม
จ ำเป็น รวมถึงมำตรำ 270 เรื่องอ ำนำจ ส.ว.ในกำรปฏิรูปประเทศนั้น ซึ่งทำง ส.ว.ต้องกำรให้ ส.ส.เข้ำมำร่ วมเป็น
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศประสบผลส ำเร็จ 
 กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญได้กลำยเป็นเกมกำรเมือง และเป็นเงื่อนไขของกำรชุมนุมขับไล่รัฐบำลที่ก ำลังลุกลำม
ไปทั่วประเทศ เริ่มมีประชำชนอีกกลุ่ม รวมตัวออกมำต่อต้ำน ในลักษณะของม็อบชนม็อบ รัฐสภำที่ประกอบด้วย ส.ว.
ที่มำจำกกำรแต่งตั้ง และ ส.ส.ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง จะต้องค ำนึงถึงหลักกำรประชำธิปไตย และใช้อ ำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองในทิศทำงที่เป็นประชำธิปไตย เพื่อสร้ำงควำมสงบสุขในบ้ำนเมือง มิใช่หวงอ ำนำจ หวงประโยชน์พิเศษที่ฝ่ำยของ
ตนได้รับจำกรัฐธรรมนูญ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมสงบสุขและควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2406852 
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ศรพระราม    
23 ตุลำคม 2563 00:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอแสดงควำมเสียใจกับ อิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือกกต.และครอบครัว ที่
สูญเสียบิดำ ประชุม บุญประคอง อดีตรองอธิบดีกรมกำรปกครอง และอดีตผู้ว่ำฯรำชบุรี เพชรบุรี และชุมพร ศพตั้ง
บ ำเพ็ญกุศลที่ศำลำ 10วัดมกุฏกษัตริยำรำมรำชวรวิหำร สวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 23 -26 ต.ค. เวลำ 19.00 น. 
พระรำชทำนเพลิงศพ วันที่ 27 ตุลำคม เวลำ 17.00น. 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/191670 

https://siamrath.co.th/n/191670

