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ข่าวประจ าวันที่ 24  ตุลาคม 2563 
 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ธนาธร”ลุยเมืองน ้ากว๊านพะเยา เปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ. 4 
2 แนวหน้าออนไลน ์ 'ธนาธร'เปิดตัวผู้สมัครชิงนายก อบจ. ห้าวชู'พะเยาโมเดล'จดุเปลี่ยน

ประเทศ 
5 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ ธนาธร ลุยเมืองน ้ากว๊านโชว์ทีมงานผู้สมัคร อบจ.ชูนโยบาย 3 จริง 
ใช้งบให้คุ้ม 

6 

4 ผู้จัดการออนไลน ์ “ธนาธร”ส่งคนชิงเก้าอี นายก-ส.อบจ.พะเยา ถิ่น “ผู้กองธรรมนัส” 7 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ ก้านันตุ้ย"ชูสโลแกน"เชื่อมั่น มั่นใจ" ชิงนายก อบจ.ราชบุร ี 9 
6 คมชัดลึกออนไลน ์ "ก้านันตุ้ย"เปิดใจลงสมัครนายก อบจ.ราชบุรี หวังใช้ประสบการณ์

พัฒนาบ้านเกิดชูสโลแกน "เช่ือมั่น มั่นใจ" 
10 

7 ข่าวสดออนไลน์ อดีต กตต. จวกประธาน สว. ไร้วุฒิภาวะ ขู่ข้อเสนอ บิ๊กตู่ ลาออก เปิด
ช่องปฏิวัติ 

11 

8 เดลินิวส์ออนไลน ์ ชี ช่องปฏิวัติ'สมชัย'จัดหนัก'พรเพชร'ไร้วุฒิภาวะ 12 
9 แนวหน้าออนไลน ์ 'ไพบูลย'์ชี ประชุมร่วมรัฐสภาฝ่าวิกฤตประเทศ ทุกฝ่ายต้องพูดความ

จริง 
13 

10 เดลินิวส์ออนไลน ์ "หมอวรงค์" ฟนัธง เปิดประชุมสภา26-27ต.ค. ม็อบล้อมแน่   14 
11 มติชนออนไลน ์ เสรี เชื่อ เป็นเรื่องดี เป็นสภาถกหาทางออกประเทศ มั่นใจได้มุมมอง

หลากหลาย 
15 

12 ผู้จัดการออนไลน ์ 16 พ.ย. ร่างแก้ รธน.ฉบับไอลอว์ ได้เข้าสภา 16 
13 มติชนออนไลน ์ กลุ่มไทเลยผนกึ มธ.พิทักษ์ธรรม ร่วมปกปอ้งสถาบัน แกนน้าเตรียมไป

กกต. ด้าเนินคดี ธนาธร 
17 

14 INNNews ออนไลน์ “ธนาธร” ลุยแพร่ช่วยว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียง 18 
15 สยามรัฐออนไลน์ “ธนาธร” เยือนแพร่ช่วยผู้สมัคร อบจ.หาเสยีง ยันเจตจ้านง “อนาคต

ใหม”่ อยู่ “ก้าวไกล-ก้าวหน้า” เหนียวแน่น 
19 

16 เนช่ันออนไลน์ "ธนาธร" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์ 21 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ธนาธร' หาเสียง 'นายกอบจ.อุตรดิตถ์' มั่นใจชนะเกิน 20 จังหวัด 23 
18 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดวิวาทะ 'หมอวรงค์-ปิยบุตร' ว่าด้วย 'ปฏิรูป-ปฏิวัติ'  25 
19 ThaiPBS ออนไลน์ "พท.- ปชป." ประชุมแสดงจุดยืนพรุ่งนี  27 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชดัลึกออนไลน ์ เปิดแผนลับ 3 ป. พลิกต้ารารับมือคณะราษฎร 28 
2 INNNews ออนไลน์ โหวต รธน.ดึงเช็งเดดไลน์ “ลุง” 30 
3 คมชดัลึกออนไลน ์ ไม่แกง'ทอน' ส่งทักษิณ ชิง อบจ.พะเยา 32 
4 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
จังหวะ การเมือง พลังประชารัฐ จากสมอง ประวิตร วงษ์สุวรรณ 34 

5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX การประชุม รัฐสภา สมัยวิสามัญ ในสถานการณ์ ที่ 
สับสน อึมครึม 

35 

6 มติชนออนไลน์ รายงานหน้า2 : เปิดสภาถก‘แก้วิกฤต’ ทางออกสันติวิธ-ีความหวัง? 36 
7 มติชนออนไลน์ ไม่ควรซื อเวลา 40 
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วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.20 น 
“ธนาธร”ลุยเมืองน  ากว๊านพะเยา เปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ. 
 

 
 
 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้รายงานว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยคณะ ก้าวหน้า ลงพื นที่ จังหวัด
พะเยา เพื่อเปิดตัว ผู้สมัครนาย ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัคร นายก อบจ.เพื่อให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้เลือก โดยเป็น
จุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่พะเยา บริเวณลานพญานาคหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมืองริมกว๊านพะเยาต้าบล
เวียงอ้าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
 จากการเปิดตัวครั งนี ได้มีการชูนโยบาย ของผู้สมัคร ด้วยหลัก 3 จริง พื นที่จริง พี่น้องประชาชนจริง 
สถานการณ์จริงโดยชู งบประมาณท้องถิ่นปี 2564 ท้องถิ่นทั่วประเทศรวมกัน 8 แสนล้านบาท เป็นงบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราว 8 หมื่นล้านบาท 
 นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าได้มีการเลือก นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ.จังหวัด
พะเยา ที่จะมีขึ นในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นี  เพื่อให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ได้เลือก เป็นตัวแทนของประชาชน ส้าหรับ
จังหวัดพะเยา จะมีผู้สมัครนายก อบจ. 2 คน เพื่อให้ประชาชน ได้เลือก มาบริหาร จังหวัดพะเยา 
 ส้าหรับในจังหวัดพะเยาได้ส่งผู้สมัคร นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย (หรือแน้ว) เพราะในจังหวัดพะเยาน่าจะมี
ผู้สมัครลงเลือกตั ง นายก อบจ .2 คน ดังนั น การเลือกตั งครั งนี  เป็นการเลือกตั งระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ 
  
  
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/210236 
 
 
 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/210236
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วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.38 น. 
'ธนาธร'เปิดตัวผู้สมัครชิงนายก อบจ. ห้าวชู'พะเยาโมเดล'จุดเปลี่ยนประเทศ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ลานพญานาคหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง ริมกว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมือง 
จ.พะเยา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยคณะก้าวหน้า ลงพื นที่ จ.พะเยา เพื่อเปิดตัว นายชัยประพันธ์  สิงห์ชัย 
ผู้สมัครนายก อบจ.เพื่อให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้เลือก โดยเป็นจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่พะเยา 
 จากการเปิดตัวครั งนี ได้มีการชูนโยบายของผู้สมัคร ด้วยหลัก 3 จริง คือ "พื นที่จริง พี่น้องประชาชนจริง 
สถานการณ์จริง" โดยชูงบประมาณท้องถิ่นปี 2564 ท้องถิ่นทั่วประเทศรวมกัน 8 แสนล้านบาท เป็นงบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ราว 8 หมื่นล้านบาท 
 นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าได้มีการเลือก นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ. จ.
พะเยา ที่จะมีขึ นในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นี  เพื่อให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ได้เลือก เป็นตัวแทนของประชาชน ส้าหรับ 
จ.พะเยา จะมีผู้สมัครนายก อบจ.2 คน เพื่อให้ประชาชนได้เลือกมาบริหาร จ.พะเยา 
 ส้าหรับ จ.พะเยา ได้ส่งผู้สมัคร นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย (หรือแน้ว) เพราะใน จ.พะเยา น่าจะมีผู้สมัคร
ลงเลือกตั งนายก อบจ.2 คน ดังนั น การเลือกตั งครั งนี เป็นการเลือกตั งระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/527085 
  

https://www.naewna.com/politic/527085
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23 ตุลาคม 2563 - 13:50 น. 
ธนาธร ลุยเมืองน  ากว๊านโชว์ทีมงานผู้สมัคร อบจ.ชูนโยบาย 3 จริง ใช้งบให้คุ้ม 
 

 
 
ธนาธร ลุยเมือง จ.พะเยา เปิดตัวทีมงานผู้สมัคร อบจ. พร้อมไลฟ์สดริมกว๊านพะเยา ชูนโยบาย 3 จริง ใช้งบ 
80,000ล้าน ให้คุ้มค่า 
 วันนี  (23 ตุลาคม 2563) ที่ลานพญานาค ตรงข้ามอนุสาวรีย์พญาง้าเมือง ชายกว๊านพะเยา นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคระท้างาน จัดกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นในพื นที่ จ.พะเยา เพื่อ
เปิดตัว นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมชูนโนยาย “ 3 จริง “ คือ พื นที่จริง พี่น้องประชาชนจริง และ สถานการณ์
จริง 
 โดยนายธนาธร ได้ท้าการไลฟ์สดบริเวณที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หอดูดาว จ.พะเยา ซึ่งอยู่บริเวณ
สวนสมเด็จย่าฯ 90 โดยได้น้าเสนอว่า ถ้านายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ว่าที่ผู้สมัครนายก อ.บจ.พะเยา พร้อมทีมงานคณะ
ก้าวหน้า ได้รับเลือกจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และหอดูดาว ให้ทันสมัย สวยงาม พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์
และสื่อต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มาใช้บริการ จากนั นเดินทางไปตามถนนเลียบชายกว๊านมุ่งพร้อม
กับไลฟ์สด ว่าจะพัฒนากว๊านพะเยาให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้มากกว่านี  เพราะปัจจุบันงบ อบจ.มีกว่า 80,000 
ล้านบาท แต่ไม่ถูกน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 ในขณะเดียวกันก็ได้กล่าวถึงสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ซึ่งช้ารุดทรุดโทรม ไม่สมเป็นสนามกีฬาประจ้า
จังหวัด เมื่อคณะก้าวหน้าได้เป็นฝ่ายบริหารก็จะพัฒนาให้มันสวยงามและยิ่งใหญ่เหมือนจังหวัดอื่นๆ ในขณะเดียวกัน
นายธนาธรก็ได้ฝากนายชัยประพันธ์พร้อมคณะก้าวหน้าให้ชาวพะเยาได้เลือกเพื่อมารับใช้ พร้อมกับขอบคุณชาว
พะเยาที่ได้ความช่วยเหลือคณะก้าวหน้า ซึ่งหลังจากพูดคุยบริเวณหน้าลานพญานาคเสร็จนายธนาธรก็ได้เดินทางเพื่อ
ไปเปิดตัวผู้สมัครนายกฯ และ ส.อบจ.แพร่ต่อไป 
 ส้าหรับจังหวัดพะเยา มี 9 อ้าเภอ  24 เขตเลือกตั ง และจะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 คน 
โดยอ้าเภอเมือง มีจ้านวน ส.อบจ.มากที่สุดคือ 6 คน รองลงมาคือ อ้าเภอเชียงค้ามีสมาชิก ส.อบจ. 4 คน น้อยที่สุดคือ
อ้าเภอเชียงม่วนและอ้าเภอปง มีสมาชิก ส.อบจ. 1 คน  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/446925 

https://www.komchadluek.net/news/local/446925
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23 ต.ค. 2563 14:33    
 “ธนาธร”ส่งคนชิงเก้าอี นายก-ส.อบจ.พะเยา ถิ่น “ผู้กองธรรมนัส” 
 

 
 
พะเยา - “ธนาธร” หัวหน้าคณะก้าวหน้า ลุยถิ่น “ผู้กองธรรมนัส” เปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี นายก-ส.อบจ.พะเยา ทั ง 
24 เขตเลือกตั ง หวังเปลี่ยนประเทศจากการเมืองท้องถิ่น 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ไลฟ์สดผ่าน Face book บริเวณริมกว๊านพะเยา เปิดตัว
นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย อดีต ส.จ. เป็นผู้สมัครชิงเก้าอี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมผู้สมัครสมาชิก
สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด จ้านวน 24 คน 24 เขต ตามมติคณะก้าวหน้า 
 นายธนาธรย ้าว่า อบจ.พะเยา ได้รับงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนชาวพะเยาปีละ 400 ล้านบาท 
ผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั งอยู่ในวาระครั งละ 4 ปี หมายถึงมีงบส้าหรับบริหาร-พัฒนา รวม 2,000 ล้านบาท แต่ดูจาก
ที่ผ่านมาจนถึงวันนี  พะเยายังต้องการพัฒนาอีกมาก คนพะเยามีรายได้ต่อหัวค่อนข้างต่้าอยู่ในล้าดับที่ 50 กว่า จาก 
77 จังหวัด 
 “เราอยากเห็นชาวพะเยามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น อย่างกว๊านพะเยา ที่จริงแล้วสามารถพัฒนาให้เป็นที่
ท่องเที่ยวได้ เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ปั่นจักรยานได้ เดินเล่นได้ คณะก้าวหน้าจึงส่งตัวแทนลงสมัคร
รับเลือกตั งที่จะมีขึ นในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี  เพื่อขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาเข้าไปท้างานงานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพะเยาให้ดีขึ นกว่าที่เป็นอยู่” 
 นายธนาธรบอกต่อว่า ที่ผ่านมาคนทั่วประเทศยังไม่ค่อยตระหนักถึงความส้าคัญในการเลือกตั งท้องถิ่น 
ทั งที่มีงบประมาณในการท้างานพัฒนามากถึง 8 แสนล้านบาทต่อปี จึงอยากให้ประชาชนหันมาให้ความส้าคัญต่อการ
เลือกตั งท้องถิ่นเพราะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ โดยเริ่มจากท้องถิ่นของเรา จังหวัดของเราก่อน 
 ส้าหรับสนามเลือกตั งพะเยา ทั งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ขณะนี กล่าวได้ว่าอยู่ในเครือข่ายของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และแกนน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) “เราอยากเห็นชาวพะเยามีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ น อย่างกว๊านพะเยา ที่จริงแล้วสามารถพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน ปั่นจักรยานได้ เดินเล่นได้ คณะก้าวหน้าจึงส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั งที่จะมีขึ นในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะ
ถึงนี  เพื่อขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาเข้าไปท้างานงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพะเยาให้ดีขึ นกว่าที่เป็นอยู่” 
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 นายธนาธรบอกต่อว่า ที่ผ่านมาคนทั่วประเทศยังไม่ค่อยตระหนักถึงความส้าคัญในการเลือกตั งท้องถิ่น 
ทั งที่มีงบประมาณในการท้างานพัฒนามากถึง 8 แสนล้านบาทต่อปี จึงอยากให้ประชาชนหันมาให้ความส้าคัญต่อการ
เลือกตั งท้องถิ่นเพราะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ โดยเริ่มจากท้องถิ่นของเรา จังหวัดของเราก่อน 
 ส้าหรับสนามเลือกตั งพะเยา ทั งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ขณะนี กล่าวได้ว่าอยู่ในเครือข่ายของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และแกนน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000108535 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378802443/ 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://siamrath.co.th/n/191870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://mgronline.com/local/detail/9630000108535
https://www.nationtv.tv/main/content/378802443/
https://siamrath.co.th/n/191870
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ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 12.46 น. 
ก านันตุ้ย"ชูสโลแกน"เชื่อมั่น มั่นใจ" ชิงนายก อบจ.ราชบุรี  
 

 
 
"ก านันตุ้ย"ชิงนายก อบจ.ราชบุรี หวังใช้ประสบการณ์พัฒนาบ้านเกิด ชูสโลแกน "เชื่อมั่น มั่นใจ" เผยก าลังลง
พื นที่รับฟังปัญหาน ามาปรับเป็นนโยบาย 
 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา อดีต ส.ส.ราชบุรี ในฐานะว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.
ราชบุรี กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการลงสมัครเลือกตั งนายก อบจ.ราชบุรี  ว่า ขณะนี ได้ลงพื นที่เพื่อพบกับผู้น้า
ท้องถิ่นและประชาชนในพื นที่ต่างๆทั่วทั งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั งความเห็นเพื่อน้ามา
เป็นนโยบาย ตอนนี ก้าลังเตรียมพร้อม ลงพื นที่รับฟังจากพี่น้องทั่วทุกพื นที่ เพื่อน้ามาท้าเป็นนโยบายในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนจ.ราชบุรี เพราะในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกันทั ง สังคมภูมิประเทศ อาชีพและเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจาก
จะต้องมีนโยบายในภาพรวมที่เป็นหลักของจังหวัดแล้ว จะต้องมีนโยบายของแต่ละอ้าเภอด้วย เพื่อให้แต่ละที่แข็งแรง
เป็นรากฐานในภาพรวมของจังหวัดต่อไป 
 นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ตนมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาจังหวัดได้ตามเป้าหมาย  เพราะนอกจาก
ประสบการณ์ของตนแล้ว ตนยังได้คัดสรรทีมงานที่มีฝีมือ เน้นคนที่ท้างานและรู้ปัญหาในพื นที่เป็นอย่างดี ส่วนจะมีใคร
ลงสมัครบ้างนั นตนไม่ได้กังวล เพราะตนมั่นใจในทีมงานและการท้านโยบายต่างๆที่น่าจะถูกใจชาวราชบุรี ซึ่งนโยบาย
ต่างๆจะไม่ใช่แค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือการขายฝัน  แต่เป็นเรื่องที่สามารถท้าได้จริง  ตามสโลแกนของ
ตน คือ "เชื่อมั่น มั่นใจ" เราจะขับเคลื่อนราชบุรีไปดว้ยกัน. 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/802792 
 
  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/802792
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23 ตุลาคม 2563 - 13:13 น. 
"ก านันตุ้ย"เปิดใจลงสมัครนายก อบจ.ราชบุรี หวังใช้ประสบการณ์พัฒนาบ้านเกิด ชูสโลแกน "เชื่อมั่น มั่นใจ" 
 

 
 
"ก านันตุ้ย"เปิดใจลงสมัครนายก อบจ.ราชบุรี หวังใช้ประสบการณ์พัฒนาบ้านเกิด ชูสโลแกน "เชื่อมั่น มั่นใจ" 
เผยก าลังลงพื นที่รับฟังปัญหาน ามาปรับเป็นนโยบาย 
 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา อดีต ส.ส.ราชบุรี ในฐานะว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ราชบุรี กล่าวถึงการเตรียม
ความพร้อมในการลงสมัครว่า เวลานี ได้ลาออกจากต้าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเตรียมไป
สมัครลงเลือกตั งนายก อบจ.ราชบุรี 
 โดยสาเหตุที่ตนมาลงสมัครสนามการเมืองท้องถิ่นนั น เพราะตนเป็นชาวราชบุรี และหวังที่จะใช้
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มี มาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง และหวังที่จะท้าให้ชาวราชบุรีอยู่ดีกินดี ท้าให้
จังหวัดก้าวขึ นมาเป็นเมืองหลักของประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งตนคิดว่าจังหวัดราชบุรี มีทรัพยากรทั งทางธรรมชาติและ
ตัวบุคคลากรที่จะไปถึงจุดนั นได้ เพียงแค่ต้องมีผู้บริหารที่ดีและมีประสบการณ์เท่านั น 
 โดยในขณะนี ตนได้ลงพื นที่เพื่อพบกับผู้น้าท้องถิ่นและประชาชนในพื นที่ต่างๆทั่วทั งจังหวัด เพื่อรับฟัง
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั งความเห็นเพื่อน้ามาเป็นนโยบาย โดยเมื่อสมัครรับเลือกตั งเสร็จตนจะแถลง
นโยบายอย่างเป็นทางการให้ทุกท่านได้รับทราบ                    
 "ตอนนี ผมก้าลังเตรียมพร้อม ลงพื นที่รับฟังจากพี่น้องทั่วทุกพื นที่ เพื่อน้ามาท้าเป็นนโยบายในการพัฒนา
และขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี เพราะในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกันทั ง สังคม ภูมิประเทศ อาชีพและเศรษฐกิจ ซึ่ง
นอกจากจะต้องมีนโยบายในภาพรวมที่เป็นหลักของจังหวัดแล้ว จะต้องมีนโยบายของแต่ละอ้าเภอด้วย เพื่อให้แต่ละที่
แข็งแรงเป็นรากฐานในภาพรวมของจังหวัดต่อไป" นายวิวัฒน์ กล่าว 
 นายวิวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า ตนมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาจังหวัดได้ตามเป้าหมาย เพราะนอกจาก
ประสบการณ์ของตนแล้ว ตนยังได้คัดสรรทีมงานที่มีฝีมือ เน้นคนที่ท้างานและรู้ปัญหาในพื นที่เป็นอย่างดี ส่วนจะมีใคร
ลงสมัครบ้างนั นตนไม่ได้กังวล เพราะตนมั่นใจในทีมงานและการท้านโยบายต่างๆที่น่าจะถูกใจชาวราชบุรี ซึ่งนโยบาย
ต่างๆจะไม่ใช่แค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือการขายฝัน แต่เป็นเรื่องที่สามารถท้าได้จริง ตามสโลแกนของตน คือ 
"เชื่อมั่น ม่ันใจ" เราจะขับเคลื่อนราชบุรีไปด้วยกัน  
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/446915 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/446915
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23 ต.ค. 2563-14:22 น. 
อดีต กตต. จวกประธาน สว. ไร้วุฒิภาวะ ขู่ข้อเสนอ บิ๊กตู่ ลาออก เปิดช่องปฏิวัติ 
 

 
 
อดีต กตต. จวกประธาน สว. ไร้วุฒิภาวะ ขู่ข้อเสนอ บิ๊กตู่ ลาออก เปิดช่องปฏิวัติ 
 วันที่ 23 ต.ค.63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั ง (อดีต กกต.) แสดงความคิดเห็น
หลัง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า การยื่นข้อเสนอของกลุ่มคณะราษฎร ให้ บิ๊ก
ตู ่พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ลาออก อาจเป็นช่องให้มีการปฏิวัติ ว่า ขนาดประธานวุฒิสภา ยังไร้วุฒิ
ภาวะ พรเพชร ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ กล่าวถึงข้อเรียกร้อง ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ลาออกภายใน 3 วัน ของกลุ่มคณะราษฎร ว่า หากนายกฯท้าตามที่กลุ่มดังกล่าวต้องการ คือ ลาออกภายใน 3 วัน อาจ
เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากว่าการออกจากต้าแหน่งใดๆ มีขั นตอนปฏิบัติตามกฎหมาย 
 รวมถึงหากว่าน าข้อเรียกร้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาด าเนินการ อาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้
อ านาจนอกกฎหมาย และท้ายที่สุดจะน าไปสู่การปฏิวัติได้ (ข่าว 22 ตุลาคม 2563) 
 1) การลาออกไม่มีขั นตอนอะไรตามกฎหมาย หากลา ก็กราบบังคมทูล ลาออกจากต้าแหน่งได้ทันที รอง
นายกคนที่ 1 หรือ รองนายกที่ ครม.มอบหมายก็รักษาการไปจนมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 2) รัฐสภาก็จัดประชุมกัน เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา 
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 272 
 3) ไม่เห็นประเด็นใดว่าจะเป็นการเปิดช่องให้รัฐประหาร 
 4) การชี ช่องให้เกิดรัฐประหารดังกล่าว แสดงให้เห็นจิตใจที่ใฝ่รัฐประหารของผู้เป็นประธานวุฒิสภา และ
การกล่าวถึงขั นตอนอันสับสนต่อประชาชน ชี ให้เห็นการขาดวุฒิภาวะอย่างแรงของผู้เป็นประธานวุฒิสภา 
 
 อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5172286 
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ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.34 น. 
ชี ช่องปฏิวัติ'สมชัย'จัดหนัก'พรเพชร'ไร้วุฒิภาวะ 
 

 
 
"สมชัย ศรีสุทธิยากร" อดีต กกต. จัดหนัก "พรเพชร" ประธานวุฒิสภา ไร้วุฒิภาวะบอกนายกฯ ลาออกใน 3 วัน
ไม่ได้ หวั่นท้ายที่สุดจะน าไปสู่การปฏิวัติได้ 
 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงแสดงความเห็นกรณีม็อบ
คณะราษฎร ขีดเส้นตายให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใน 3 วัน โดยระบุว่า 
ขนาดประธานวุฒิสภา ยังไร้วุฒิภาวะ 
 พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ กล่าวถึงข้อเรียกร้อง ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ลาออกภายใน 3 วัน ของกลุ่มคณะราษฎร ว่า หากนายกฯ ท้าตามที่กลุ่มดังกล่าวต้องการ คือ ลาออก
ภายใน 3 วัน อาจเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากว่าการออกจากต้าแหน่งใดๆ มีขั นตอนปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงหากว่าน้า
ข้อเรียกร้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาด้าเนินการ อาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้อ้านาจนอกกฎหมาย และท้ายที่สุด
จะน้าไปสู่การปฏิวัติได้ (ข่าว 22 ตุลาคม 2563)...  
 1) การลาออกไม่มีขั นตอนอะไรตามกฎหมาย หากลา ก็กราบบังคมทูล ลาออกจากต้าแหน่งได้ทันที รอง
นายกคนที่ 1 หรือ รองนายกที่ ครม.มอบหมายก็รักษาการไปจนมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 2) รัฐสภาก็จัดประชุมกัน เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา 
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 272 
 3) ไม่เห็นประเด็นใดว่าจะเป็นการเปิดช่องให้รัฐประหาร 
 4) การชี ช่องให้เกิดรัฐประหารดังกล่าว แสดงให้เห็นจิตใจที่ใฝ่รัฐประหารของผู้เป็นประธานวุฒิสภา และ
การกล่าวถึงขั นตอนอันสับสนต่อประชาชน ชี ให้เห็นการขาดวุฒิภาวะอย่างแรงของผู้เป็นประธานวุฒิสภา 
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/802852 
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วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.10 น. 
'ไพบูลย์'ชี ประชุมร่วมรัฐสภาฝ่าวิกฤตประเทศ ทุกฝ่ายต้องพูดความจริง 
 

 
 
จะเป็นที่จับตามองทั งประเทศ! "ไพบูลย์"โยนความกดดันประชุมร่วมรัฐสภาฝ่าวิกฤตประเทศ26-27ต.ค.นี  ชี เป็น
โอกาสดีทุกฝ่ายต้องพูดความจริง 
 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) กล่าวถึงประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ที่จะมีขึ นวันที่  26 - 27 ต.ค.นี  ว่า ทางพรรคได้มีการพูดคุยในกรอบ
ของญัตติที่รัฐบาลส่งมา โดยผู้อภิปรายก็คงต้องเอาญัตติดังกล่าวมาพิจารณาโดยอภิปรายให้อยู่ในกรอบของญัตติ โดย
พรรคร่วมรัฐบาลได้เวลา 5 ชั่วโมง เมื่อแบ่งกรอบเวลาพรรคพปชร.ได้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ ดังนั น ก็ต้อง
อภิปรายในกรอบของญัตติและข้อบังคับ 
 "การพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาครั งนี เป็นที่จับตามองของประชาชนทั งประเทศ เป็นโอกาสที่ดีที่จะ
ได้น้าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของทุกฝ่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ"” นายไพบูลย์ กล่าว 
 เมื่อถามถึงข้อเสนอของ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เสนอให้ท้าประชามติขอ
เสียงประชาชนตัดสินกรณีการออกจากต้าแหน่งของนายกฯ นายไพบูลย์ กล่าวว่า เป็นความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา 
เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ว่ากันไป ทั งนี  ส่วนตัวก็มีแนวทางที่จะเสนอเช่นกัน โดยจะพูดในการประชุมร่วมรัฐสภา 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/527089 
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ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 16.44 น. 
"หมอวรงค์" ฟันธง เปิดประชุมสภา26-27ต.ค. ม็อบล้อมแน่   
 

 
 
“หมอวรงค์” ฟันธง เปิดประชุมวิสามัญรัฐสภา ม็อบล้อมแน่ แนะท า 3 ข้อดักทาง ขอ “ปธ.สภา”ยึดข้อบังคับ
ห้ามพูดเรื่องสถาบัน 
 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน้ากลุ่มไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom 
ในหัวข้อ “ข้อห่วงใยในการเปิดประชุมรัฐสภา” ใจความว่า ตามที่จะมีการเปิดประชุมสภา วันที่ 26-27 ต.ค.นี   เพื่อ
พิจารณาปัญหาการชุมนุม ข้อห่วงใยที่ทั งฝ่ายรัฐบาลและสภาต้องระวัง คือ 1. มีโอกาสสูง ที่ม็อบจะมาปิดล้อมสภา ถ้า
เกิดขึ นจริง รัฐบาลไม่ต้องท้าอะไร ห้ามใช้ความรุนแรง แค่กันพื นที่เท่านั น ถ้าใช้ความรุนแรง จะเข้าทางฝ่ายม็อบ ส่วน
ต้ารวจในเครื่องแบบ แค่อ้านวยความสะดวก ไม่ควรมีมากเกินไป ถ้าม็อบใช้ความรุนแรงเขาจะแพ้ทันที ควรเตรียมคน
นอกเครื่องแบบ เก็บหลักฐานเพื่อด้าเนินคด ี
 นพ.วรงค์ ระบุอีกว่า 2.ประเด็นเรียกร้องอื่นๆ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องชี แจง เพราะข้อเรียกร้องต่างๆ 
มีเหตุผลไม่เพียงพอ 3.สิ่งที่ประชาชนกังวลคือ การใช้เวทีสภาอภิปราย เพื่อท้าลายสถาบัน ขอให้ผู้ท้าหน้าที่ประธาน
การประชุม และส.ส. ยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด ที่ห้ามพูดเรื่องสถาบันโดยไม่จ้าเป็น เนื่องจากสถาบันไม่
สามารถแต่งตั งคนมาชี แจงได้ จึงไม่ควรให้มีการพาดพิง จึงขอฝากความห่วงใยของกลุ่มไทยภักดี มายังผู้ เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เสื อทุกสีคือประชาชนของพระราชา 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/802843 
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วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 16:19 น. 
เสรี เชื่อ เป็นเรื่องดี เป็นสภาถกหาทางออกประเทศ มั่นใจได้มุมมองหลากหลาย 
 

 
 
 “เสรี” ชี  เป็นแนวทางที่ดีเปิดประชุมร่วมรัฐสภาหาทางออกประเทศ เชื่อได้มุมมองหลายด้าน 
 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่
จะมีขึ นวันที่ 26 -27 ตุลาคมนี  ว่า เบื องต้นทางส.ว.มีการพูดคุยแบบคร่าวๆถึงการวางหลักและแนวทางโดยดูจากญัตติ
ที่รัฐบาลเสนอ ซึ่งในกรอบเวลาก็คงจะมาพิจารณาว่ามีสมาชิกสนใจอภิปรายกันจ้านวนกี่คน ส่วนตนนั นก็คงจะมีการ
อภิปราย โดยพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่รัฐบาลต้องการสอบถามความคิดเห็น ส่วนการประชุมครั งนี จะช่วย
คลี่คลายปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนั นยังไม่ทราบ แต่เชื่อว่าเป็นแนวทางที่ดีที่เปิดให้สมาชิกรัฐสภามาเสนอความเห็น 
เพราะจะเป็นมุมมองในหลายๆด้านทั งฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ว. และมาดูว่าข้อเสนอใดที่เป็น
ประโยชน์ เสนอทางออกแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่ทั งนี ทั งนั นต้องให้ฝ่ายผู้ชุมนุมพิจารณาด้วยว่าข้อเสนอเหล่านี  ยอมรับ
ได้มากน้อยแค่ไหน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2409705 
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16 พ.ย. ร่างแก้ รธน.ฉบับไอลอว์ ได้เข้าสภา 
เผยแพร่: 23 ต.ค. 2563 14:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เลขาฯ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่กลุ่มโครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เปิดให้ผู้ที่ร่วมเข้าชื่อสนับสนุน ส่งจดหมายคัดค้านการเข้าชื่อดังกล่าว จนถึงวันที่ 
12 พฤศจิกายน คาดหลังครบก้าหนด ประธานสภาจะใช้เวลาตรวจสอบอีกเล็กน้อยถึงความสมบูรณ์ก่อนจะบรรจุเข้าสู่
วาระการประชุมตามที่ข้อบังคับก้าหนดให้บรรจุร่างแก้ไข ภายใน 15 วัน 
 วันนี  (23 ต.ค.) นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการพิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เป็นผู้ยื่นว่า สภา
ผู้แทนราษฎรเปิดให้ผู้ที่ร่วมเข้าชื่อสนับสนุน ส่งจดหมายคัดค้านการเข้าชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน ทั งนี  
หลังจากครบก้าหนดเชื่อว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะใช้เวลาตรวจสอบอีกเล็กน้อยถึงความ
สมบูรณ์ของการเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) จากนั นจะบรรจุเข้าสู่วาระการ
ประชุม ตามที่ข้อบังคับก้าหนดให้บรรจุร่างแก้ไข ภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม จากการให้ฝ่ายกฎหมายของส้านักงาน
เลขาธิการสภาฯ ตรวจสอบการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่าสามารถน้าเข้าสู่ วาระได้พร้อมกับญัตติของแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ทั ง 6 ญัตติที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน และ ส.ส.พรรครัฐบาลเสนอก่อนหน้านี  แม้รัฐสภาจะพิจารณาไปแล้วแต่
ยังไม่ลงมติ จึงถือว่าน้าไปพิจารณารวมกันได ้
 นายสมบูรณ์กล่าวด้วยว่า มีความเป็นไปได้ว่าภายในกลางเดือนพฤศจิกายน รัฐสภาจะพิจารณาเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ หากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน้าเข้าสู่ที่ประชุม ตัวแทนของภาคประชาชนต้องน้าเสนอเนื อหาให้รัฐสภา
พิจารณา ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนหลังจากนั น คือ การได้สิทธิแสดงความเห็นในชั นกรรมาธิการ แต่ไม่มีสิทธิ
เป็นกรรมาธิการ เนื่องจากข้อบังคับก้าหนดว่ากรรมาธิการที่พิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั น 
เมื่อถามว่ากรณีที่กรรมาธิการต้องลงมติในเรื่องใด หากไม่มีตัวแทนประชาชนร่วมจะท้าให้เสียสิทธิหรือไม่ นายสมบูรณ์
กล่าวความเห็นส่วนตัวว่า ในกรรมาธิการประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว.ที่เป็นตัวแทนของประชาชน ดังนั น เชื่อว่าการ
พิจารณาเนื อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะค้านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชน 
 
อ้างอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000108538 
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กลุ่มไทเลยผนึก มธ.พิทักษ์ธรรม ร่วมปกป้องสถาบัน แกนน าเตรียมไปกกต. ด าเนินคดี ธนาธร 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 19:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มไทเลยผนึก มธ.พิทักษ์ธรรม แสดงพลังปกป้องสถาบัน แกนน าเตรียมไปกกต. ด าเนินคดี ธนาธร 
 เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ประชาชนเรียกตัวเองว่ากลุ่มคนไท
เลย และกลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม และชมรมก้านันผู้ใหญ่บ้าน อ้าเภอเมืองเลย ได้รวมตัวประมาณ 500 คน ได้
รวมพลังแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบัน พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ขึ น
เหนือหัว และมีป้ายข้อความ “ร่วมปกป้อง เทิดทูน ซึ่งไว้สถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายอาณัติ ช้างอินทร์ อาชีพทนายความ เป็นแกนน้า 
 และแกนน้าได้น้ากล่าวประกาศแสดงเจตนารมณ์ โดยมีข้อความบางข้อระบุว่า ข้อ 1. พวกเราจะรักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก ข้อ 2. พวก
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ข้อ 3. พวกเราสนับสนุนรัฐบาลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือระงับเหตุวุ่นวายในบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย ควรใช้ก้าลังให้เหมาะสมไม่เกินกว่าเหตุ ข้อ 4.พวก
เราสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองต่างๆ ที่ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความ
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 ข้อ 5. พวกเราไม่สนับสนุน และคัดค้านต่อต้านการชุมนุมการเมืองใดๆ ที่ใช้วาจา และมีพฤติกรรมก้าว
ล่วง ขมขู่ หยาบคาย จาบจวง และคุกคามสถานบันพระมหากษัตริย์ ข้อ 6. พวกเราสนับสนุนรัฐบาลในการรักษ์ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามกฎหมาย ตามประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของประชาชนโดยรวม ข้อ 7. ประเทศ
ไทยป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแย่งไม่ได้ ผู้ใดคิดจะแบ่งแยกพวกเราจะต่อสู้อย่างสุดชีวิตจะหาไม่ 
 หลังจากการกล่าวจบได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่จะแยกย้ายกัน
กลับบ้าน จากนั นนายอาณัติ ช้างอินทร์ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในวันจันทร์นี ตนจะไปที่ กกต. ไปเร่ งให้ กกต.ได้
ด้าเนินคดีกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมกับพวกในคดียุบพรรค ซึ่งตนได้แจ้งให้ด้าเนินคดีไปแล้วกับ กกต. ซึ่งกกต.
ได้แจงการด้าเนินคดีได้ต้องให้ศาลสั่งยุบพรรคก่อน ขณะนี พรรคได้ยุบแล้ว ตนจึงไปที่ กกต.เร่งด้าเนินคดีฟ้องในศาลอีก
ครั ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2409938 
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“ธนาธร” ลุยแพร่ช่วยว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียง 
24 ตุลาคม 2020 - 10:27 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ลุยแพร่ ช่วยว่าที่ผู้สมัครนายกฯอบจ.หาเสียง แลกเปลี่ยนถึงวิสัยทัศน์นโยบายในการพัฒนาจังหวัด 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ลงพื นที่พบปะประชาชนในพื นที่ อ.เมือง จ.แพร่ ใน
โอกาสที่คณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) ที่จะมาถึงในวันที่ 20 ธันวาคมนี  ซึ่งจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในพื นที่ๆคณะก้าวหน้าส่ง
ผู้สมัครชิงต้าแหน่ง ซึ่งก็คือนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ปัจจุบันเป็นทั งประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชลประธาน 
(JMC), สจ.อ้าเภอเมืองเขต 3, และผู้ร่วมก่อตั งอะคาเดมี่ฟุตบอล แพร่ยูไนเต็ด 
 โดยนายธนาธร ได้ร่วมประชุมกับทีมงานผู้สมัครนายก อบจ.และ สจ.แพร่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนถึง
วิสัยทัศน์และแนวทางนโยบายในการพัฒนาจังหวัด ก่อนที่จะเดินทางไปพบปะประชาชนในพื นที่ ที่ตลาดส้าเภาทอง 
ตลาดพระหลวง และประตูชัยแพร่ และได้ขึ นปราศรัย รวมทั งเดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในทั งสามที่ๆมาต้อนรับ ซึ่ง
ในเบื องต้นนายธนาธรได้กล่าวขอโทษประชาชนที่ ส.ส.จังหวัดแพร่อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ทรยศประชาชนกลายเป็น
งูเห่า ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวทางการยืนหยัดต่อสู้หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ว่าทั งพรรคก้าวไกลและคณะก้าว
หน้าที่ก่อร่างขึ นมาหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ จะยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่อย่างเหนียวแน่นไม่
เปลี่ยนแปลง 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_803719/ 
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“ธนาธร” เยือนแพร่ช่วยผู้สมัคร อบจ.หาเสียง ยันเจตจ านง “อนาคตใหม่” อยู่ “ก้าวไกล-ก้าวหน้า” เหนียวแน่น 
สยามรัฐออนไลน์  24 ตุลาคม 2563 08:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” เยือนแพร่ช่วยผู้สมัคร อบจ.หาเสียง - ขอโทษกรณีงูเห่าแพร่-ยืนยันเจตจ านง “อนาคตใหม่” อยู่ “ก้าว
ไกล-ก้าวหน้า” เหนียวแน่น - ชาวบ้านแห่ต้อนรับ-ชูสามนิ วล้นตลาด 
 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่จังหวัดแพร่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เข้าพื นที่
พบปะประชาชนในพื นที่ อ.เมือง จ.แพร่ ในโอกาสที่คณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) ที่จะมาถึงในวันที่ 20 ธันวาคม ที่จะถึงนี  ซึ่ง
จังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในพื นที่ๆคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครชิงต้าแหน่ง ซึ่งก็คือนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ปัจจุบันเป็นทั งประธาน
คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชลประธาน (JMC), สจ.อ้าเภอเมืองเขต 3, และผู้ร่วมก่อตั งอะคาเดมี่ฟุตบอล แพร่
ยูไนเต็ด 
 โดยนายธนาธรได้ร่วมประชุมกับทีมงานผู้สมัครนายก อบจ.และ สจ.แพร่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนถึง
วิสัยทัศน์และแนวทางนโยบายในการพัฒนาจังหวัด ก่อนที่จะเดินทางไปพบปะประชาชนในพื นที่ ที่ตลาดส้าเภาทอง 
ตลาดพระหลวง และประตูชัยแพร ่
 นายธนาธรได้ขึ นปราศรัย รวมทั งเดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในทั งสามที่ๆมาต้อนรับ ซึ่งในเบื องต้นนาย
ธนาธรได้กล่าวขอโทษประชาชนที่ ส.ส.จังหวัดแพร่อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ทรยศประชาชนกลายเป็นงูเห่า ก่อนที่จะ
กล่าวถึงแนวทางการยืนหยัดต่อสู้หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ว่าทั งพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่ก่อร่างขึ นมา
หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ จะยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่อย่างเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลง 
ซึ่งคณะก้าวหน้าที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ก้าลังจะลงแข่งขันในการเลือกตั งระดับท้องถิ่นที่จะมาถึงในวันที่ 20 ธันวาคมนี  ซึ่ง
เบื องต้นคณะก้าวหน้าจะส่งทีมผู้สมัครลงรับเลือกตั งใน 35 จังหวัด และมีจังหวัดที่ก้าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก
จ้านวนหนึ่ง ซึ่งจังหวัดแพร่ก็เป็นหน่ึงในพื นที่ๆคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงชิงต้าแหน่งในครั งนี ด้วย 
 ด้านนายสุภวัฒน์ ได้ขึ นกล่าวถึงแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ของตนในฐานะผู้สมัครชิงนายก อบจ.แพร่ ไม่
ว่าจะเป็นนโยบายด้านสาธารณสุข ที่ในปีหน้าที่จะมาถึงนี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) ในจังหวัดแพร่ 
84 แห่งก้าลังจะถูกโอนย้ายเข้ามาสู่การบริหารของ อบจ. ซึ่งตนมีแนวนโยบายที่จะท้าข้อตกลงกับส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้มีการจัดบริการด้านสาธารณสุขถึงบ้านประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความยากล้าบากในการเดินทางไปรับบริการด้านสาธารณสุข 
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 รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงสร้างความสะดวกสบายในการ
เดินทางให้ชาวจังหวัดแพร่ เชื่อมโยง 10 โรงเรียน 10 สถานที่ราชการ และ 5 สถานที่ทางเศรษฐกิจและแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆที่มีอยู่เดิมและก้าลังจะมีการก่อสร้างขึ นใหม่ เช่นรถสองแถว รถ
บัส และรถไฟ 
 และยังมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการน ้า ที่มีปัญหากรณีน ้าแล้งเกิดขึ นทุกปี ที่ตนเห็นว่าเป็นปัญหาส้าคัญ
ส้าหรับเกษตรกรในจังหวัดแพร่ที่ต้องพึ่งพาแหล่งน ้าธรรมชาติในการท้าการเกษตร รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาพื นที่
และโครงการต่างๆของ อบจ.แพร่ที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในวันนี ด้วย 
 ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า ชาวบ้านที่ทราบข่าวนายธนาธรเดินทางมาจังหวัดแพร่ ต่างได้พากันมาต้อนรับ
นายธนาธรและผู้สมัครชิงนายก อบจ.จังหวัดแพร่อย่างท่วมท้นในหลายพื นที่ พร้อมกับตะโกนให้ก้าลังใจนายธนาธร 
รวมถึงการชูสามนิ วต้อนรับ ยืนยันในเจตจ้านงการอยู่เคียงข้างขบวนการประชาธิปไตยที่ก้าลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี 
ด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/192063 
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"ธนาธร" เปิดตัวว่าทีผู่้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ ์
24 ต.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
นายธนาธร ลงพื นที่พบปะพี่น้องจังหวัดอุตรดิตถ์และแนะน าตัว เป็นว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.อุตรดิตถ์ โดยมี
มวลชนจ านวนมากมาขอถ่ายภาพ พร้อมตะโกนให้ก าลังใจนายธนาธรอยู่เป็นระยะๆ 
  เมื่อเวลา07.28 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ตลาดสดคลองโพ ถนนบรมอาสน์เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ซึ่งเป็นตลาดเช้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีประขาชนจ้านวนมากออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นประจ้าทุก
วันนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมคณะลงพื นที่แจกเอกสารแนะน้าตัวนายปัณณวัฒน์ นาคมูล 
หัวหน้าคณะท้างานคณะก้าวหน้า จ.อุตรดิตถ์ ในฐานะว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์
กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเลือกซื อจับจ่ายอาหารในช่วงเช้าท่ามกลางการส่งเหตุการณ์และดูแลความ
เรียบร้อยของ จนท.ตร.ทั งในและนอกเครื่องแบบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดเวลาของการเดินแจกเอกสารแนะน้าตัวนายปัณณัฒน์มีมวลชนจ้านวนมากมา
ขอถ่ายภาพร่วมกับนายธนาธร เพื่อเป็นไว้เป็นที่ละลึก พร้อมตะโกนให้ก้าลังใจนายธนาธรอยู่เป็นระยะๆโดยหญิงวัย
กลางคน เข้าสวมกอดพร้อมตะโกนว่า "10 ปีก็จะรอ การกลับมาลงสู่ถนนการเมืองของนายธนาธรในต้าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของไทย" ทั งนี ส่วนใหญ่ให้สู้และเดินหน้าต่อไป ขณะเดียวกันนายธนาธรเองก็เป็นกันเองกับประชาชน
และผู้ที่มาขอถ่ายภาพ  โดยใช้เวลาที่ตลาดสดคลองโพนานกว่า 2 ชั่วโมงจากนั นคณะก็เดินทางไปพบปะกับแกนน้า
และสมาชิก ที่ท้าการกลุ่มก้าวหน้าเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อจัดทัพว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.และ ส.อบจ.อุตรดิตถ์
ก้าหนดนโยบาย ในการเลือกตั งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงที่นายธนาธรลงพื นที่พบปะและแนะน้าตัว ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.
อุตรดิตถ์ได้ใช้เวลาในการอธิบายและเชิญชวนชาวอุตรดิตถ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั ง นายกอบจ.ทั่วประเทศวันที่ 20 
ธันวาคม นี  ซึ่งเป็นการเลือกตั งระดับท้องถิ่นครั งแรกในรอบ 8 ปี  โดยระบุว่า อบจ.อุตรดิตถ์มีงบประมาณพัฒนา
จังหวัดมาจากภาษีของประชาชนมากกว่าปีละ 500 ล้านบาท 4 ปี 2000ล้านบาท อนาคต 2000 ล้านบาทอยาในมือ
ของประชาชนชาว จ.อุตรดิตถ์ว่าจะเลือกใครมาบริหารงบประมาณดังกล่าว คณะก้าวหน้าตั งใจในการท้างานจึงมาขอ
โอกาสชาว จ.อุตรดิตถ์ ให้การสนับสนุน คุณปัณณวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อุตรดิตถ์ 
นายธนาธรกล่าวว่า การเลือกตั งนายก อบจ.ทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคมนี คณะก้าวหน้าที่การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
นายก อบจ.ไปแล้ว 32 จังหวัดและต้นเดือนพฤศจิกายนนี จะท้าการเปิดตัวอีก 5-6 จังหวัด หรือคณะก้าวหน้าจะส่ง
ผู้สมัครราว 40 จังหวัด และตั งเป้าไว้ว่าจะได้นายกอบจ.เข้ามาบริหารงานท้องถิ่นมากกว่าครึ่งและเชื่อว่ายังจะได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนคนไทย เลือกว่าที่ผู้สมัคร นายกอบจ.และ ส.อบจ.ของ คณะก้าวหน้า เหมือนการเลือกตั ง 
ส.ส.ที่ผ่านมาอย่างถล่มทลายซึ่งนายปัณณวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่น่าจะได้เข้ามา
ท้างานให้กับชาวอุตรดิตถ์    
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 "ผมเชื่อประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าประชานเห็นแล้วว่าการเมืองใหม่ การเมืองที่ดีการเมือง
ที่ตั งใจท้าประโยชน์ให้กับประชาชนมันเป็นไปได้พี่น้องประชาชนต้องการให้ประเทศไทยอ้านาจสูงสุดเป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริงเลือกนายก อบจ.ครั งนี  มีปัญหานิดหน่อยคือ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ยังขาดภาครัฐไม่
ต้องการให้ประชาชนรู้เยอะไม่ต้องการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะ อย่างการก้าหนดวันเลือกตั งเป็นวันที่
20 ธันวาคมก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นการก้าหนดเลือกตั งที่ไม่ได้ค้านึงถึงต้นทุนการเดินทางของประชาชนในการ
เดินทางกลับมาเลือกตั งแม้จะมีอุปสรรคและเอเปรียบมากขนาดนี  แต่พวกเราก็ยังสู้อยากให้ประชาชนได้รับทราบว่า 
การเมืองท้องถิ่นนั นมีความส้าคัญกับประชาชนแค่ไหน" นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378802601 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2410379 
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'ธนาธร' หาเสียง 'นายกอบจ.อุตรดิตถ'์ มั่นใจชนะเกิน 20 จังหวัด 
 24 ตุลาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" เดินตลาด แนะน าตัวว่าที่ผู้สมัคร "นายกอบจ.อุตรดิตถ์" ชาวบ้านขอถ่ายรูป สวมกอดให้ก าลังใจ ระบุ 
10 ปี ก็จะรอ หวนคืนถนนการเมือง เผย "คณะก้าวหน้า" ส่ง 40 จังหวัด ม่ันใจ มั่นใจชนะเกินครึ่ง 
 ที่ตลาดสดคลองโพ ถนนบรมอาสน์ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายธนาธรจึงรุ่งเรือง
กิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมคณะลงพื นที่แจกเอกสารแนะน้าตัว นายปัณณวัฒน์นาคมูล หัวหน้าคณะท้างานคณะ
ก้าวหน้า จ.อุตรดิตถ์ ในฐานะ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และ
ประชาชนที่มาเลือกซื อจับจ่ายอาหารในช่วงเช้า ท่ามกลางการส่งเหตุการณ์และดูแลความเรียบร้อยของ เจ้าหน้าที่
ต้ารวจทั งในและนอกเครื่องแบบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดเวลาของการเดินแจกเอกสารแนะน้าตัวนายปัณณัฒน์ มีมวลชนจ้านวนมากมา
ขอถ่ายภาพร่วมกับนายธนาธร เพื่อเป็นไว้เป็นที่ละลึก พร้อมตะโกนให้ก้าลังใจนายธนาธรอยู่เป็นระยะๆ โดยหญิงวัย
กลางคน เข้าสวมกอดพร้อมตะโกนว่า “10 ปีก็จะรอ การกลับมาลงสู่ถนนการเมืองของนายธนาธร ในต้าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของไทย” ทั งนี ส่วนใหญ่ให้สู้และเดินหน้าต่อไป 
 ขณะเดียวกัน นายธนาธร ก็แสดงความเป็นกันเองกับประชาชนและผู้ที่มาขอถ่ายภาพ  โดยใช้เวลาที่
ตลาดสดคลองโพนานกว่า 2 ชั่วโมง จากนั นคณะก็เดินทางไปพบปะกับแกนน้าและสมาชิก ที่ท้าการกลุ่มก้าวหน้า เขต
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อจัดทัพว่าที่ผู้สมัคร นายกอบจ.และ ส.อบจ.อุตรดิตถ์ ก้าหนดนโยบาย ในการเลือกตั งวันที่ 
20 ธันวาคม 2563 นี  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงที่นายธนาธร ลงพื นที่พบปะและแนะน้าตัว ว่าที่ผู้สมัคร นายกอบจ.
อุตรดิตถ์ ได้ใช้เวลาในการอธิบายและเชิญชวนชาวอุตรดิตถ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั งนายก อบจ.ทั่วประเทศวันที่ 20 
ธันวาคม นี  ซึ่งเป็นการเลือกตั งระดับท้องถิ่นครั งแรก ในรอบ 8 ปีโดยระบุว่า อบจ.อุตรดิตถ์ มีงบประมาณพัฒนา
จังหวัดมาจากภาษีของประชาชนมากกว่าปีละ500 ล้านบาท 4 ปี 2,000 ล้านบาท อนาคต 2,000 ล้านบาทอยู่ในมือ
ของประชาชนชาวจ.อุตรดิตถ์ ว่าจะเลือกใครมาบริหารงบประมาณดังกล่าว คณะก้าวหน้าตั งใจในการท้างาน จึงมาขอ
โอกาสชาว จ.อุตรดิตถ์ ให้การสนับสนุน นายปัณณวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อุตรดิตถ์ 
 นายธนาธร กล่าวว่า การเลือกตั งนายก อบจ.ทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคมนี  คณะก้าวหน้าที่การ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ไปแล้ว 32 จังหวัด และต้นเดือนพฤศจิกายนนี จะท้าการเปิดตัวอีก 5-6 จังหวัด หรือ 
คณะก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครราว 40 จังหวัด และตั งเป้าไว้ว่าจะได้นายกอบจ.เข้ามาบริหารงานท้องถิ่นมากกว่าครึ่ง และ
เชื่อว่ายังจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคนไทย เลือกว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.และ ส.อบจ.ของ คณะก้าวหน้า 
เหมือนการเลือกตั ง ส.ส.ที่ผ่านมาอย่างถล่มทลาย ซึ่งนายปัณณวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ก็เป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่น่าจะได้เข้ามาท้างานให้กับชาวอุตรดิตถ์ 
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 “ผมเชื่อประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง ผมเชื่อว่าประชานเห็นแล้วว่าการเมืองใหม่ การเมืองที่ดี 
การเมืองที่ตั งใจท้าประโยชน์ให้กับประชาชนมันเป็นไปได้ พี่น้องประชาชนต้องการให้ประเทศไทยอ้านาจสูงสุดเป็น
ของประชาชนอย่างแท้จริง เลือกนายก อบจ.ครั งนี  มีปัญหานิดหน่อยคือ เรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ยังขาด ภาครัฐ
ไม่ต้องการให้ประชาชนรู้เยอะ ไม่ต้องการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะ อย่างการก้าหนดวันเลือกตั งเป็น
วันที่ 20 ธันวาคมก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า เป็นการก้าหนดเลือกตั งที่ไม่ได้ค้านึงถึงต้นทุนการเดินทางของประชาชนใน
การเดินทางกลับมาเลือกตั ง แม้จะมีอุปสรรคและเอเปรียบมากขนาดนี  แต่พวกเราก็ยังสู้ อยากให้ประชาชนได้รับทราบ
ว่า การเมืองท้องถิ่นนั นมีความส้าคัญกับประชาชนแค่ไหน” นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904266 
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เปิดวิวาทะ 'หมอวรงค-์ปิยบุตร' ว่าด้วย 'ปฏิรูป-ปฏิวัต'ิ  
เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 12.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร" เปรียบเทียบความหมาย "ปฏิรูป-ปฏิวัติ" ขณะที่ "หมอวรงค์" สวนกลับ ขู่แบบนี แสดงว่าใกล้จบ คง
อยากหาทางลง 
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul มี
เนื อหาดังนี  
ปฏิรูป VS ปฏิวัต ิ
ปฏิรูปกับปฏิวัติ ต่างก็คือการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปก็ต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ 
ปฏิรูป คือ คงรูปแต่เปลี่ยนปรับปรุงเนื อหาสาระใหม่ 
ปฏิวัติ คือ ท้าลายสิ่งที่มีอยู่ทั งหมดแล้วสร้างสิ่งใหม่ 
ปฏิรูป ต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจจากฝ่ายที่ครองอ้านาจที่ต้องถูกปฏิรูป และร่วมมือกับฝ่ายเรียกร้องให้ปฏิรูป 
ปฏิวัติ ต้องอาศัยพลังและการต่อสู้ของคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าท้าลายสิ่งที่เป็นอยู่ ในขณะที่ฝ่ายที่ครองอ้านาจไม่
ยินยอมเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้านทานไม่อยู่ 
ปฏิรูป คนที่ครองอ้านาจอยู่อาจควบคุมและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ้าง 
ปฏิวัติ คนที่ครองอ้านาจอยู่เดิมสูญเสียอ้านาจไปหมดสิ น 
ปฏิรูป ไม่มีวันเกิด หากคนที่ครองอ้านาจไม่ให้ความร่วมมือ เช่นกัน ปฏิวัติเกิดขึ นได้ เมื่อคนที่ครองอ้านาจไม่ให้ความ
ร่วมมือ แต่ก็พ่ายแพ้ไป 
ดังนั น ปฏิรูปหรือปฏิวัติ จะออกทางไหน มีเส้นบางๆ กั นอยู่ 
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกิดขึ นได้ ก็ต่อเมื่อสถาบันกษัตริย์ยินยอมด้วย 
แล้วอะไรถึงจะดลใจให้สถาบันกษัตริย์ยินยอมปฏิรูปด้วยกัน 
แล้วอะไรจะเกิดขึ น หากสถาบันกษัตริย์ไม่ยินยอมปฏิรูป 
#ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 
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ต่อมา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานกลุ่มไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก  Warong Dechgitvigrom  ตอบโต้นายปิยบุตร 
โดยระบุว่า นายปิยบุตร ออกมาขู่อีกแล้วครับ เปรียบเทียบปฏิรูปกับปฏวัติ แสดงว่าถ้าไม่ยอมปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ก็
จะปฏิวัติ ทั งๆ ที่ยังนึกไม่ออกว่า สถาบันฯ สร้างปัญหาอะไรให้ประเทศ ที่คุณคิดแต่จะล้มล้าง 
สิ่งที่ปิยบุตรขู่ออกมา แสดงว่าเก็บอาการไม่อยู่ คงอยากหาทางลง เราต้องอดทนที่ จะต้องท้าการเมืองสะอาด ขจัด
นักการเมืองชั่ว พวกที่จ้องท้าร้ายประเทศ หลอกลูกหลานประชาชนมาบังหน้า แต่ตัวเองนอนอยู่บ้าน ปั่นคีย์บอร์ด 
และไม่เคยท้าประโยชน์ใดๆ เก็บอาการไม่อยู่ ขู่ออกมาแบบนี  แสดงว่าใกล้จบละครับ พวกเราต้องตั งหลักกันให้ดีๆ 
พร้อมติด #ขู่แบบนี แสดงว่าใกล้จบ   #การเมืองสะอาดขจัดนักการเมืองชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/802944 
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"พท.- ปชป." ประชุมแสดงจุดยืนพรุ่งนี  
 12:06 |  24 ตุลาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 พรรคเพื่อไทย และประชาธิปัตย์ เรียกประชุม ส.ส.ในวันพรุ่งนี  (25 ต.ค.) เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง
และก้าหนดประเด็นพร้อมผู้อภิปรายในวันที่ 26-27 ต.ค.นี  ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ประชุมและลงมติยืนยัน
สนับสนุนให้ "พล.อ.ประยุทธ์" เดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไปแล้ว 
 วันนี  (24 ต.ค.2563) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดเผยถึงกรณีพรรคเรียก
ประชุมกรรมการบริหารและ ส.ส.ในวันพรุ่งนี  (25 ต.ค.) ว่า เตรียมพร้อมส้าหรับการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญใน
วันที่ 26 และ 27 ตุลาคมนี  ซึ่งนอกจากผู้อภิปรายและกรอบเวลาที่ต้องจัดสรรแล้ว ยังต้องวางกรอบการอภิปราย และ
ย ้าเนื อหาที่ชี ให้เห็นถึงการร่วมหาทางออก และสะท้อนจุดยืนของพรรค การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ด้าน น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมพรรคในวันพรุ่งนี  เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการอภิปราย คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั งหมด ทั งปัญหา
เศรษฐกิจ การใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุม การจับกุมด้าเนินคดี รวมถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 2560 โดย
พรรคการเมืองฝ่ายค้านพร้อมจะหาทางออกให้ประเทศผ่านกระบวนการของสภาฯ แต่ถ้านายกรัฐมนตรียังไม่มี ท่าที
แสดงความรับผิดชอบจะท้าให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ในทุกๆ ด้าน 
 ก่อนหน้านี  พรรคพลังประชารัฐ เรียกประชุมและลงมติสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ ท้างานรับใช้
ประชาชน โดยพรรคพร้อมเป็นก้าลังใจและฟันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน และย ้าในการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมุ่งมั่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น และสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญผ่าน
กระบวนการรัฐสภา โดยไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 
 ทั งนี  มติของพรรคพลังประชารัฐ สอดคล้องกับมติของกลุ่มพรรคเล็ก ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่แถลงไป
ก่อนหน้านี  ขณะที่พรรคภูมิใจไทย เรียกประชุมเตรียมพร้อมอภิปรายและก้าหนดจุดยืนทางการเมืองอีกครั ง ช่วงเช้า
ของวันประชุมรัฐสภา ในวันที่ 26 ต.ค.นี  
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/297703 
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เปิดแผนลับ 3 ป. พลิกต ารารับมือคณะราษฎร 
 

 
 
เปิดแผนลับ 3 ป. พลิกต ารารับมือคณะราษฎร 
 ทันทีที่มีการประกาศยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เมื่อเที่ยงของเมื่อวาน (22 ต.ค.63 ) 
เกมการเมืองก็พลิกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
 ก่อนหน้านี  พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถูกใช้เป็น  ”เงื่อนไข”  ของฝ่ายม็อบคณะราษฎร ที่ให้เหตุผลมากมายว่า
การใช้กฎหมายดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล กับการชุมนุมอย่างสันติ  ท้าให้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กลายเป็นหนึ่งในข้อ
เรียกร้องใหม่ของกลุ่มผู้ชุมนุม ขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวอยู่ใน  บก.ตชด.ภาค1 
ด้วย ฉะนั นเมื่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขข้อเรียกร้อง การที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศ
ยกเลิก เท่ากับเป็นการตัดเงื่อนไขของกลุ่มผู้ชุมนุมทิ งไป ประการต่อมา รัฐบาลอยากจะปล่อยผู้ชุมนุมทั งหมด แต่ด้วย
ข้อกฎหมายการละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งโทษไม่หนัก ต้องส่งศาล และพอไปถึงศาล ศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 
หมายความว่าเงื่อนไขอีกข้อถูกตัดทิ งไปอีก 
 ยุทธวิธีของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พี่น้อง 3 
ป.แห่งบูรพาพยัคฆ์ ด้าเนินการอยู่ในขณะนี  เรียกว่าเป็นยุทธวิธีแบบ ลับ ลวง พราง ที่เคยใช้ในการศึกมาแล้วหลาย
ครั ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนยึดอ้านาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แน่นอนว่ายี่ห้อ บูรพาพยัคฆ์ ไม่น่าจะท้าให้
กองทัพ และ ครม.ผิดหวัง เพราะมีการใช้ยุทธวิธีทางทหาร ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ทางการเมือง ที่ไฟเขียวให้เปิดสภาสมัย
วิสามัญฯของรัฐบาล เป็นการพลิกเกมกลับมาเป็นต่อ ด้วยการดึงเอาปัญหา ดึงเอาเงื่อนไขของม็อบที่ลงถนน เข้าไปว่า
กันในที่ประชุมรัฐสภา โดยในที่ประชุมจะต้องมีพรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทย และก้าวไกล รวมอยู่ด้วย และด้วยจ้านวน
เสียงในสภาฝ่ายรัฐบาลมากกว่า การใช้สภาเพื่อแก้เกมการเมือง จึงเป็นความได้เปรียบของพรรครัฐบาล โดยเฉพาะ
พรรคพลังประชารัฐ ที่ทั งประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย ก็ต้องเล่นตามเกมนี  
 ไม่ว่าข้อเสนอของกลุ่มคณะราษฎร ทั งแก้รัฐธรรมนูญ นายกฯลาออก ยุบสภาเลือกตั งใหม่ และการ
ปฏิรูปสถาบัน เนื อหาเหล่านี จะถูกหยิบไปพูดในสภา และทางฝ่าย 3ป.จะเฝ้ามอนิเตอร์ว่า ส.ส.คนไหนพรรคไหน มี
ความเห็นต่อเรื่องเหล่านี อย่างไร จะได้ใช้ยุทธวิธีทางทหาร บล็อกและประกบเป็นรายตัวไป ซึ่งก็น่าเสียดายที่ ธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล และพรรณิการ์ วาณิช ไม่ได้เป็นส.ส.อยู่ในที่ประชุมด้วย 
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 3ป. ต่างทราบดีว่า ก้าลังสู้กับนักรบไซเบอร์ ที่มี 1 หญิง 2 ชาย เป็นผู้น้าทางจิตวิญญาณ ในห้วงสัปดาห์
ที่ผ่านมา การมอนิเตอร์ของรัฐบาลและกองทัพ พอจะจับต้นชนปลายถูกแล้วว่า เกมจะเดินอย่างไร และต้องสกัด
อย่างไร  ขณะที่ฝ่ายม็อบเล่นเกม “มวลชนดังผนังทองแดงก ำแพงเหล็ก”  ใช้เด็กนักเรียน นักศึกษา ออกหน้า รัฐบาล
โดยพรรคพลังประชารัฐ ก็เล่นเกมนี เหมือนกัน เพราะเมื่อมีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯแล้ว ทุกกลุ่มก็มีสิทธิเสรีภาพใน
การชุมนุมได้  เช่นนี จึงมีค้าสั่งจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คือ ป.ประวิตร ให้ส.ส.ของพรรคทุกเขตทุกจังหวัดจัด
กิจกรรมเทิดทูนและปกป้องสถาบัน เอาให้เสื อเหลืองพรึบทั งแผ่นดิน โดยมี ป.ป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ ในฐานะ มท.1 
อ้านวยความสะดวกให้สส.ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
 ขณะที่ ป.ประยุทธ์ ที่ก้ากับดูแลส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหม คอยเป็นก้าลังส้ารอง 
คล้ายๆเป็นกองหนุนเติมคนเสื อเหลืองให้เต็มพื นที่ทุกจังหวัด แสดงพลังให้เห็นว่า คนที่ปกป้องสถาบัน มีมากกว่าผู้ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปสถาบันเสียอีก 
 ดังนั้นกำรที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยอมตำมข้อเรียกร้องของม็อบนั้น ไม่ใช่พล.อ.ประยุทธ์ ถอย แต่พล.อ.
ประยุทธ์ และพี่น้อง 3ป. ก ำลังเล่นเกมลับลวงพรำง ใช้ยุทธวิธีทำงทหำรและยุทธศำสตร์ทำงกำรเมือง พลิกเกมกลับมำ
เป็นต่อกับกลุ่มผู้ชุมนุม  
ต าราเล่มนี จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดสภาสมัยสามัญ และข้อเรียกร้องทั งหมดจะถูกน าเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา 
รวมถึงเรื่องใหญ่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากทุกอย่างถูกวางไว้ในสภาแล้ว แต่ม็อบคณะราษฎร ยังไม่ยอมหยุด
ลงถนน สิ่งที่เกิดขึ นจะเป็นการด้อยค่า ท าให้ม็อบเสื่อมราคาลงเอง 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการปะทะหรือเสียเลือดเนื อแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/446919 
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 23 ตุลาคม 2020 - 16:48 น. 
โหวต รธน.ดึงเช็งเดดไลน์ “ลุง” 
 

 
 
 จับอาการ”ไม่วางใจจาก”ม็อบเด็ก””คณะราษฎร”กับ”ท่าที”ถอยคนละก้าว”ของ”ลุง”ที่ประเมินกัน
ว่าการแสดงออกผ่านการยกเลิก พรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อวาน (22ต.ค.) และการเสนอประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา ของ
รัฐบาลเพื่อหารือปัญหาตามม.165 ในวันจันทร์ที่ 26-27 ต.ค. ที่ดูทิศทาง จากที่ประชุมร่วม 4 ฝ่าย ทั งผู้แทน
คณะรัฐมนตรี วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา เมื่อวาน ที่สรุปท้านองจะมีเพียงการชี แจงของรัฐบาลโดย  ”
ลุง” และการอภิปราย ประเด็น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง การสลายการชุมนุมแยกปทุมวัน การใช้
กฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 เท่านั น 
 ท้าให้มีการประเมินว่า เป็นการ ”ถอยเชิงกลยุทธ” ประมาณถอยแบบพร้อม ”รุกกลับ” ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ ”เสื อเหลือง” อาชีวะปกป้องสถาบัน ไล่ปะทะ ”ม็อบเด็ก” ที่ รามฯวันที่ 21 ต.ค.ที่ ”แกนน า” อ้างถูก ”
นักเรียนเนตรนารี” มายั่วยุก่อน ที่หลายฝ่ายจับตาด้วยความเป็นห่วง เช่น”ตู่”จตุพร พรหมพันธ์” ที่ประเมิน(22ต.ค.)
ว่า สถานการณ์ที่รามฯ ผวนกกับ”ข้อเรียกร้อง”ให้”นายกฯลาออกใน3วัน”ของ”ม็อบเด็ก”ที่บุกจากอนุสาวรีย์ชัยไป
ถึงท้าเนียบฯ ยืนหนังสือก่อนสลายวันเดียวกัน เป็น”สัญญาณ”น้าไปสู่”สงครามประชาชน”หากถัดจากนี จะมีการ
ใช้”โมเดล”แบบในรามฯกับพื นที่ต่างๆ ที่มีการชุมนุมของ”ม็อบเด็ก”และ”มวลชนเสื อเหลือง”ซึ่งไม่เป็นผลดีกับทุก
ฝ่ายรวมถึงอาจกระทบต่อสถาบันโดยหนทางแก้ปัญหาจึงอยู่ที่ ”พล.อ.ประยุทธ” ที่ต้องเสียสละ 
 ที่พูดไม่ทันขาดค้า เมื่อวาน(22ต.ค.) ”หมอเหรียญทอง” น้าม็อบ”เสื อเหลือง”ที่ศูนย์ราชการจ้านวน
หนึ่ง เช่นเดียวกับ”พุทธะ อิสระ” ที่น้าม็อบเสื อเหลืองออกมาชุมนุมที่โคราช พร้อมๆ กับภาพการระดม”มวลชน”
สวมเสื อเหลือง”ออกมาหลายจังหวัด ยิ่งมีการออกมาของ สัณหพจน์ สุขศรีเมือง รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ แถลง
ข่าว ว่าพรรคเน้นย ้าถึงเรื่องการสนับสนุนผู้ชุมนุมเสื อเหลืองในแต่ละจังหวัดออกมาเคลื่อนไหว แม้จะมีการออกมา
ปฏิเสธภายหลังของโฆษกว่าไม่ได้เป็นมติพรรค แต่ภาพก่อนหน้า ที่”เสี่ยเฮ้ง”รมว.แรงงาน น้าร่องไปที่ จ.ชลบุรี และ
ยังมี”เอ๋”ปารีณา และ ”ลูกหมี” ประกาศให้”มวลชน”สวมเสื อเหลืองออกมาก็ไปตอกย ้ากับภาพในรามฯ ทีมีคนของ 
2 รัฐมนตรีอยู่ในกลุ่มไล่”ม็อบเด็ก” 
 ที่ไม่แปลกว่าภาพ”ย้อนแย้ง”การถอยของ”ลุง”แต่ยังมีการด้าเนินคดีเด็กเช่นเคส ”น้องมายด์” และ
การจัดมวลชนเสื อเหลืองออกมาจนถึงวันนี  ท้าให้”ฝ่ายเด็ก”ไม่ไว้ใจ ขณะที่มีหลายฝ่ายเริ่มไม่สบายใจกับทิศทาง
สถานการณ์ที่จะน้าไปสู่ ”เงื่อนไข” ม็อบชนม็อบ และพลอยระแวงในเจตนาการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อวาน
(22ต.ค.) ที่นอกจากจะบังเอิญไปตรงกับนัดพิจารณาคดีนักศึกษาฟ้อง”ลุง”ฐานะละเมิดกรณีประกาศพรก.ฉุกเฉิน
ร้ายแรง ขอให้ศาลแพ่งไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อเพิกถอนการประกาศ โดยศาลได้ยกค้าร้องเพราะมีการประกาศยกเลิกตอน
เที่ยงแล้ว ยังมีการมองว่าเป็นสัญญานให้”ม็อบฝ่ายตรงข้ามเด็ก”ออกมาเคลื่อนไหวโดยไม่ผิดพรก.ฉุกเฉินร้ายแรง 
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 แน่นอนปรากฏการณ์ดังกล่าวยิ่งท้าให้ ”ม็อบเด็ก” เดินหน้าชุมนุมใหญ่ต่อ หาก”ลุง”ไม่เซ็นใบลาออก
วันพรุ่งนี (24ต.ค.) ที่ครบก้าหนด 3 วัน ซึ่งการชุมนุมหนนี อาจแตกต่างจากที่ผ่านมากับ”ปัจจัยแทรกซ้อน”ที่เปลี่ยนไป
จากก้าลังต้ารวจหรือทหารหรือการด้าเนินคดี หากแต่เป็น ”มวลชนสวมเสื อเหลือง” หรือ ”มือที่ 3 เท้า ที่4” ที่อาจ
เกิดการกระทบกระทั่ง ”ม็อบเด็ก” ในหลายรูปแบบ ดังภาพตัวอย่างเช่นเคส”ทนายนกเขา”หรือเคส”รามฯ” ซึ่งสุ่ม
เสี่ยงที่จะลากสถานการณ์ไปสู่ความรุนแรง 
 ที่ว่ากันว่า ท้าให้หลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาล ”เจาะรูระบาย” ป้องกันความบานปลาย โดยแสดงท่าทีให้ชัด
ขึ นกับการประชุมร่วมวันจันทร์ว่าจะมีการน้าเรื่อง 6 ญัตติแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาพิจารณาและโหวต ที่นอกจากจะ
คลี่คลายสถานการณ์แล้วยังอาจเป็นการดึงจังหวะ ”เดดไลน์3วัน” ของ ”ลุง” ออกไปอีกได้ด้วยดัง”สัญญาณ”ที่ถูก
ส่งผ่านมาจาก ”จุรินทร์” หน.ปชป. ที่ออกมาวันนี ว่าอยากให้น้าเข้าพิจารณา 
 ทั งหมดทั งมวลต้องติดตามต่อว่า ”ลุง” ที่โดยสถานะผู้น้า ใม่ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ นก็ต้อง”รับหน้า
เสื่อ”รับผิดชอบ จะคลี่คลายสถานการณ์เฉพาะหน้าใน 1-2 วันข้างหน้านี แบบไหนระหว่าง”เจ็บแต่จบ”หรือ”เจ็บ
ยังไงก็ไม่จบ”หรือ”เจ็บนี อีกนาน”ก็เท่านั น 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/special-report/features-special-report/news_803452/ 
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23 ตุลาคม 2563 - 17:05 น. 
ไม่แกง'ทอน' ส่งทักษิณ ชิง อบจ.พะเยา 
 

 
 
มาเงียบๆ "ธนาธร" บกุเมืองกว๊าน เปดิตัว "ทักษิณ" ชิงเก้าอี นายก อบจ.พะเยา 
 วันหยุดยาว คนออกต่างจังหวัด แต่การเมืองไทยไม่มีวันหยุด เมื่อ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะ
ก้าวหน้า เดินทางไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา บริเวณลานพญานาค อนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง ริมกว๊าน
พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา  
 คนพะเยาทราบมาล่วงหน้ากันบ้างแล้วว่า ศึกนายก อบจ.พะเยา เที่ยวนี  จะมีผู้สมัครจาก 2 ขั วคือ อัครา 
พรหมเผ่า น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กับ   “ส.จ.แน้ว” ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.พรรคเพื่อชาติ  
  นัยว่า คนเสื อแดงเมืองพะเยา จะเทเสียงช่วย “ส.จ.แน้ว” บวกกับเสียงจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือม็อบ
ปลดแอกเมืองกว๊าน ผนวกกับผลการเลือกตั ง ส.ส.พะเยา ปี 2562 ปรากฏว่า ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน
รวมกันทั ง 3 เขต ประมาณ 4.5 หมื่นคะแนน  
เขาคือทักษิณ 
 ช่วงการเลือกตั ง ส.ส.ปี 2562 พรรคเพื่อชาติ ในเขตภาคเหนือ อยู่ในการดูแลของ ยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่ง
พื นที่พะเยา ก็มีแกนน้าคนเสื อแดงเสนอตัวลงสนามหลายคน  
 ก่อนจะถึงวันรับสมัครเลือกตั ง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อชาติ จ.พะเยา 2 คน ได้แก่ จิรโรจน์ กิรติศักดิ์วรกุล 
และ ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย  ได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเป็น "นายทักษิณ" แต่ยังคงใช้นามสกุลเดิม ชัยประพันธ์ จึง
กลายเป็น “ทักษิณ สิงห์ชัย” ผู้สมัคร ส.ส.พะเยา เขต 3 ซึ่งเป็นกลยุทธ์การหาเสียง เพื่อหวังคะแนนจากผู้ที่จงรักภักดี
ต่อทักษิณ ชินวัตร  
 เอาเข้าจริงแล้ว ชัยประพันธ์ ก็ได้คะแนนเสียงไม่กี่พันคะแนน แต่การที่ ธนาธร เลือก ส.จ.แน้ว คง
หวังใช้ความเก๋าของเขา ลุยเก็บแต้มแทนที่จะสรรหาคนรุ่นใหม่ลงสนาม อนึ่ง ส.จ.แน้ว เคยลงสมัครนายก อบจ.
พะเยา มาแล้ว เมื่อปี 2550 แต่พ่ายไพรัตน์ ตันบรรจง  
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“ตันบรรจง” ไม่ลงสนาม 
 ต้นเดือน ต.ค.2563 ไพรัตน์ ตันบรรจง อดีตนายก อบจ.พะเยา 2 สมัย แถลงข่าวว่า ด้วยสัจจะลูกผู้ชาย 
ตนจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั งนายก อบจ.พะเยา แน่นอน  “ขอให้ทุกฝ่ายได้รับทราบตรงกันว่าไม่ลงสนามการเมืองใด 
ๆ แล้ว เพราะต้องดูแลธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวและมีความสุขกับปัจจุบันแล้ว"   เมื่อการเลือกตั ง ส.ส.หนที่แล้ว 
“ไพรัตน์” ได้แสดงตัวเป็นกองเชียร์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ท้าเอาคอการเมืองพะเยาตกตะลึงพรึงเพริด  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/446942 
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วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 
จังหวะ การเมือง พลังประชารัฐ จากสมอง ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 

 
 
 ท่าทีของพรรคพลังประชารัฐต่อการเคลื่อนไหวของ”ม็อบมุ้งมิ ง”ตั งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม กระทั่งล่าสุด
เมื่อ เคลื่อนจากอนุสาวรีย์ชัย สมรภูมิมายังท้าเนียบรัฐบาลสมควรให้ความสนใจ ไม่เพียงเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐ
มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคเท่านั น หากแต่ยังอยู่ในสถานะแห่ง”ประธานยุทธศาสตร”์ 
 การได้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานยุทธศาสตร์และเป็นหัวหน้าพรรค ย่อมเชื่อได้ว่าจังหวะ
ก้าวของพรรคพลังประชา รัฐจะต้องเข้มด้วยยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในทางการเมือง ไม่ว่าจะแสดงออกผ่าน นายสิระ เจน
จาคะ ไม่ว่าจะแสดงออกผ่าน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และรวมถึงการแสดงออกผ่าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
 เด่นชัดว่า ทาง 1 ปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาง 1 ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอ
ของ”ราษฎร” 
นี่ย่อมเป็นกำรปะทะโดยตรงกับข้อเสนอเมื่อ 21 ตุลำคม 
 ท่าทีของพรรคพลังประชารัฐก็อีหรอบเดียวกันกับท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ใน
แถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม จะมีค้าเรียกร้องให้แต่ละฝ่าย”ยอมถอย”กันคนละก้าว แต่ในตอนค่้าวัน
เดียวกันนั นก็มีการบุกเข้ารวบตัว “น้องมายด์”ในยามวิกาลและนอกเครื่องแบบและในเช้าวันต่อมารองหัวหน้าพรรค
คนหนึ่งซึ่งเป็น ส.ส.และเป็นรัฐมนตรีก็จัดชุมนุมมวลชนในจังหวัดอันเป็นพื นที่ของตนด้วยการสวมเสื อเหลืองอย่าง
คึกคักจากนั นก็มีแถลงจากบรรดาโฆษกพรรคพลังประชารัฐให้ ส.ส.ของตนด้าเนินการเคลื่อนไหวในจังหวัดของตนเพื่อ
แสดงความจงรักภักดีและสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่ย่อมมีรากฐานมาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของ
พรรค พลังประชารัฐอย่างไม่ต้องสงสัย ด ำเนินกำร”ถอย”อย่ำงมีลักษณำกำร”รุก”อย่ำงเข้มข้น 
  จากนี จึงพอจะคาดหมายบรรยากาศการเผชิญหน้าในทางการเมือง อย่างเด่นชัด ภายใต้ร่มธงของ
รัฐบาล ภายใต้อิทธิพลของพรรคพลัง ประชารัฐ ค้าถามก็คือ เป็นปฏิบัติการเพื่อความปรองดองสมานฉันท์หรือว่าเป็น
ปฏิบัติเพ่ือสร้างและขยายรอยร้าวในทางการเมืองให้ใหญ่กว้างออกไปเป็นทวิทวีคุณยิ่งขึ น 
นี่คือกำรเมืองในยุคแห่งกำรประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_361571 
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09.00 INDEX การประชุม รัฐสภา สมัยวิสามัญ ในสถานการณ์ ที่ สับสน อึมครึม 
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 - 09:37 น. 
 
 
 
 
 
 
09.00 INDEX การประชุม รัฐสภา สมัยวิสามัญ ในสถานการณ์ ที่ สับสน อึมครึม 
 ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อครบก้าหนด 3 วันตาม “ค้าขาด” ที่ม็อบ “ราษฎร” ยื่นใบลาออกจากต้าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนาม เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคมแล้วจะเกิดอะไรขึ น 
แม้ 21.00 น.ของคืนวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม คือวันสิ นสุดค้าขาด 
ความสนใจมิได้อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั น 
 หากแต่ที่ส้าคัญเป็นอย่างมากคือท่าทีจาก “ราษฎร” ซึ่งตามปกติ แล้วจะแสดงออกผ่าน 2 เว็บไซต์ส้าคัญ 
กล่าวคือ 1 เยาวชนปลดแอก และ 1 แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 
 กระนั น อีกความสนใจหนึ่งยังพุ่งไปยังการประชุมรัฐสภาสมัยวิ สามัญซึ่งก้าหนดจะมีขึ นในวันจันทร์ที่ 26 
ตุลาคม ต่อเนื่องไปยังวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 
 ถึงอย่างไรประเด็นอันเป็นความต่อเนื่องจาก “ค้าขาด” จักต้องโยงยาวมาสู่ที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
อย่างไม่ต้องสงสัย 
เป็นไปได้ว่าจะเป็นการจุดประเด็นโดยฝ่ายของ “รัฐบาล” 
 หากติดตามท่าทีของรัฐบาลอันไม่เพียงปรากฏผ่านแต่ละถ้อยค้าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากแต่
ยังต้องติดตามท่าทีของพรรคพลัง ประชารัฐประสานเข้ากับท่าทีของ 250 ส.ว. 
แถลงการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา เรียกร้องให้มีการถอยกันคนละก้าว 
ต้องการสื่อโดยตรงไปยัง “ราษฎร” ที่เคลื่อนไหว 
 ขณะเดียวกัน ภายในแถลงการณ์นั นกลับสาดน ้าเย็น น ้าร้อนเข้าใส่การชุมนุมของ “ราษฎร” จากเดือน
กรกฎาคมมายังเดือนตุลาคมอย่างเข้มข้น 
พร้อมกับระบุไปยังต้องเฝ้าระวัง “พลังมืด” 
 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐมีบทบาทในการเคลื่อนไหวผ่านกระ บวนการ “เสื อเหลือง” โดยทางด้าน
วุฒิสภาถึงกับสวมใส่ “เสื อเหลือง” ออกโรงน้าโดยประธานวุฒิสภาเอง 
 ทั งหมดนี ย่อมฉายสะท้อนบรรยากาศที่จะตามมาจากการประ ชุมรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคมได้
อย่างเด่นชัด 
 ไม่มีใครคาดหมายได้ว่าจังหวะก้าวต่อไปของ “ราษฎร” ต่อการไม่ยอม รับใน “ค้าขาด” ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เช่นเดียวกับสภาพการณ์ของการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 
เพียงแต่ด้านหลักล้วนรู้สึกว่าไม่น่าจะสามารถเป็นพื นที่ยุติปัญหาและความขัดแย้งได้ในทางเป็นจริง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2410270 
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รายงานหน้า2 : เปิดสภาถก‘แก้วิกฤต’ ทางออกสันติวิธี-ความหวัง? 
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 - 12:02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุความเห็นของนักวิชาการถึงวาระการเปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาในวันที่ 26-27 ตุลาคม เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของ ส.ส.และ ส.ว.โดยขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
และลดปัญหาข้อขัดแย้งของประเทศ 
 
 
วิโรจน์ อาลี   
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 การใช้เวทีสภาแก้ปัญหาความขัดแย้ง จากการดูท่าทีจากฝ่ายต่างๆ ประเมินว่าเป็นไปได้ยากมาก แม้ว่า
รัฐบาลจะใจกว้างเปิดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญ แต่ประเด็นในการพูดคุยไม่ได้มาจากภาคประชาชนหรือพรรคฝ่าย
ค้าน เพียงแต่มีการวางกรอบเพื่อถามแนวทางการท้างานของรัฐบาล ดังนั น จึงเป็นแทคติคเหมือนการยื อเวลา และใช้
กลไกรัฐสภาในขณะที่รัฐบาลมีเสียงข้างมาก โดยท้าให้เห็นว่ารัฐบาลถอยแล้ว แต่อาจจะไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหา
และเชื่อว่าจะมีการใช้ยุทธวิธีเพื่อให้มวลชนในกลุ่มที่ออกมายื่นข้อเรียกร้องล้าไปเอง เหมือนที่เคยท้าส้าเร็จในยุค คสช.
ท้าให้การเคลื่อนไหวภาคประชาชนอ่อนก้าลังลงในที่สุด 
 ขณะที่ความขัดแย้งครั งนี ถือเป็นวิกฤตใหญ่ การใช้กลไกของรัฐสภาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ต้องน้าประชาชน
มาพูดคุยด้วย ไม่ใช่พูดคุยกันเองตามที่รัฐบาลก้าหนดกรอบ แต่การประชุมจะต้องดูว่านายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภา จะปล่อยให้มีการพูดถึงเบื องหน้าเบื องหลังของการชุมนุม เรื่องละเอียดอ่อนบางเรื่องระหว่างการชุมนุม ดังนั น 
เรื่องเหล่านี ควรมีการพูดคุยพร้อมกันทั งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและตัวแทนภาคประชาชน เพ่ือน้าไปสู่ทางออก 
 การประชุมสภาอาจจะสอดคล้องกับไทม์ไลน์หลังจากไปยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ซึ่งหาก
มีแรงกดดันจากภาคประชาชนหนักขึ น ขณะที่รัฐบาลและ ส.ว.ไม่ได้สนใจและมองดูว่าพยายามยื อเวลาไปเรื่อยๆ ก็
อาจจะเห็นทางออก 2 ทาง คือการยุบสภาเลือกตั งใหม่ภายใต้กติกาเดิม ไม่แน่ใจว่าจะน้าไปสู่อะไรเพิ่มอีกหรือไม่ หรือ
อีกทางคือการท้ารัฐประหาร แต่ว่าทางเลือกอื่นในการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมหรือมีการปั่นสถานการณ์
ให้ม็อบชนม็อบเป็นสิ่งที่คนในสังคมไม่อยากเห็น และหากเกิดขึ นจริงจะไม่สามารถแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองใน
ระยะยาวได ้
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 จากการพูดคุยกับนักศึกษาพบว่าสิ่งที่เป็นทางออกที่รัฐบาลเสนอนักศึกษาจะไม่รับเงื่อนไขทั งหมด แต่
ต้องได้ในสิ่งที่เรียกร้องในหลักการที่น้าเสนอ และต้องดูต่อว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่วันนี องคาพยพ
ของตัวรัฐเอง ยังเป็นเนื อเดียวกันกับพรรคร่วมรัฐบาล ส.ว. ไม่ได้มีความแตกแยก ขณะที่ฝ่ายค้านอ่อนแอ แต่นักศึกษา
ยังยืนยันข้อเรียกร้องเดิม เพราะฉะนั นการชุมนุมอาจจะต้องมีต่อเนื่อง 
 ความหวังจากการประชุมสภาหากมีการตั งกรรมาธิการ คณะกรรมการกลางเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง 
ส่วนตัวยังไม่ เห็นประโยชน์ เพราะเดิมหากรัฐบาลสนใจหรือให้ความส้า คัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริง 
คณะกรรมาธิการชุดเดิมที่ศึกษาแนวทางไว้ก็วิเคราะห์สรุปปัญหาไว้ดีแล้ว แต่ยังไปตั งกรรมาธิการชุดใหม่หลังจากมีร่าง
ที่น้าเสนอเข้าสภา ท้าให้เห็นว่าไม่ได้มีความจริงใจ ภาคประชาชนคงไม่ต้องการเสียเวลาไปนั่งพูดคุยอีกต่อไป เพราะ
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และเห็นว่าจะท้าได้เมื่อมีการยุบสภาแล้วเลือกตั งใหม่ 
 การประชุมสภาครั งนี คงผิดหวัง หากไปตั งความหวังว่าจะมีการถอยคนละก้าว เพราะวันนี ยังไม่เห็นท่าที
ของนายกรัฐมนตรีจะถอยจริง ทั งที่มีข้อเรียกร้องถึงนักศึกษาหลายอย่าง ถ้ามองหนทางอื่นเพื่อหาทางออกก็ต้องดูว่า
รัฐบาลสนใจข้อเสนอมากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยต้องเปิดใจคุยกับผู้ชุมนุม อย่าท้าให้การเปิดสภาเป็นเพียงการรับฟัง
เสียงสะท้อน แต่ไม่มีบทสรุปเพื่อหาแนวทางที่จะท้าให้บ้านเมืองสงบทั งระยะสั นและระยะยาว 
 
 
สุขุม นวลสกุล   
นักวิชาการรัฐศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 ขอให้ทุกฝ่ายยุติการเล่นเกมการเมือง อย่าคิดว่าการเสนอทางออกเป็นเรื่องของการแพ้หรือชนะทาง
การเมือง เช่น อาจมีความเห็นว่าการนัดชุมนุมอาจคลี่คลายถ้าเผื่อรัฐบาลแน่ใจว่าจะผลักดันให้การประชุมสภาสมัย
สามัญต้นเดือนพฤศจิกายนนี  โดยรับหลักการวาระแรกเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วอย่าพยายามไปตอกย ้ากรณีที่
นายกรัฐมนตรีประกาศแล้วจะไม่ลาออก และควรเสนอทางออกเพื่อให้อีกฝ่ายยอมรับได้ เชื่อว่าวันนี หลายฝ่ายยอมรับ
ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจ้าเป็นเพียงแต่จะเลือกแก้ไขอย่างไร เลือกแนวทางไหนเท่านั นเอง โดยเฉพาะการตั ง 
ส.ส.ร.อยู่ที่ประชาชนจะเลือกใครเข้ามา แต่ถ้าเลือกแบบก้าหนดบางแนวทางไว้อาจจะถูกรัฐบาลแทรกแซงได้ 
 ส้าหรับข้อตกลงที่จะเกิดขึ นต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการยอมรับว่ามีเงื่อนไขที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่
ถ้าตัดสินแนวทางหรือทางออกในสภา ก็จะถูกมองว่ารัฐบาลอาจจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ หลังจากมี ส.ว.บางรายออกมา
แสดงตัวเข้าข้างอีกฝ่ายชัดเจน แล้วจะให้รัฐบาลเป็นผู้เสนอทางออกได้อย่างไร ดังนั น การประชุมรัฐสภาควรเปิดช่อง
ให้มีการเสนอทางออกเพื่อคลายความขัดแย้งทุกทาง อย่าปล่อยให้มีการกีดกัน หรือการโต้แย้ง แล้วมีข้อสรุปให้
นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบว่าจะเลือกแนวทางไหนหรือรัฐบาลมีทางออกอะไรบ้าง 
 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐลงมติแล้วไม่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก ขณะที่ม็อบยื่นข้อเสนอให้ลาออก แต่ถ้า
นายกรัฐมนตรีบอกเองว่ายอมถอยเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ คราวนี สังคมอาจจะมองว่านักศึกษาดื อหรือเรียกร้องเกินไป
หรือไม่ ถ้านายกฯตัดสินใจรีบเสนอก็อาจจะชนะใจมวลชนในแง่ของการยอมถอย ทุกอย่างควรให้สังคมตัดสิน ไม่ใช่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตัดสินเอง 
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 ปัญหาที่เกิดขึ นต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนรู้เท่าทันเกมการเมืองของแต่ละฝ่ายหมดแล้ว ดังนั น 2 
วันที่มีการเปิดสภา ฝ่ายค้านควรตั งเป้าหมายเพื่อเสนอทางออก หรือ ส.ว.จะเสนออะไร เพื่อให้นายกรัฐมนตรีน้า
เงื่อนไขไปพิจารณาว่าจะเชื่อความเห็นจากฝ่ายไหน ส่วนข้อเสนอของม็อบบอกให้นายกฯลาออก ก็ยังเป็นปัญหา
ต่อเนื่องอีกนาน เพราะคณะราษฎร 2563 ได้เสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองย้อนหลังในปี 
2475 
 
โคทม อารียา 
ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 การแก้ปัญหาระยะสั นในการเปิดประชุมสภา ควรมีวิธีที่จะพูดคุยเพื่อหาทางออก ด้วยการงดการ
กล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะถ้าเริ่มกล่าวโทษปัญหาจะไม่จบ และเสียเวลาอันมีค่า สิ่งแรกในการเปิ ด
ประชุมขอให้มีความเห็นในเชิงบวก ถ้าเป็นไปได้พยายามพูดในสิ่งที่ท้าได้จริง แล้วถ้าจะเสนอแนะในเชิงบวกก็ขอให้
บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือผู้ชุมนุมจะท้าอะไรได้บ้าง ในการประชุมสภาเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับฟังความเห็นที่
หลากหลาย 
 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคู่ขนานกับสิ่งที่รัฐบาลยื่นเงื่อนไข 
จากนั นช่วยกันประเมินเพื่อให้ข้อเรียกร้องทั ง 2 ฝ่ายมีจุดร่วมหรือจุดที่ยังเห็นต่าง จากนั นให้ผู้เห็นต่างมีโอกาสมา
พูดคุยโดยตรงมากขึ น ส้าหรับการคลี่คลายความขัดแย้งหากจะมีการเจรจาของผู้เกี่ยวข้องเกิดขึ น เป็นกระบวนการที่มี
การรักษาประเด็นการพูดคุยให้รัดกุม แต่บางประเด็นยอมรับว่าอาจไม่ได้น้าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนั น รัฐสภา
ต้องระดมความคิดว่าควรท้าอย่างไร เพื่อมีการเจรจาเกิดขึ น 
 แต่ถ้าจะตอบโจทย์ของรัฐสภาเอง ก็ควรเปิดช่องให้มีการอภิปรายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตั ง 
ส.ส.ร.หรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ภาคประชาชนลงชื่อเพื่อน้าเสนอ แม้ว่าเรื่องนี ได้ก้าหนดไว้ญัตติ แต่อาจ
อภิปรายได้ว่าหากรัฐสภาจะพิจารณารับหลักการ หรือรับข้อเสนอของผู้ชุมนุมจะมีการก้าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร มี
ปัญหาข้อติดขัดจากข้อกฎหมายอย่างไร สภาควรท้าเรื่องนี ให้กระจ่างชัดเพื่ออธิบายให้ผู้ชุมนุมและสาธารณชนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง 
 ส้าหรับการพูดถึงเบื องหน้าเบื องหลัง ท่อน ้าเลี ยงของม็อบ หรือมีการตั งมวลชนอีกกลุ่มไปท้ากิจกรรมเพื่อ
เติมเชื อของความขัดแย้ง ตัวแทนรัฐสภาสามารถพูดได้ แต่ขอให้ใช้หลักฐาน อย่าใช้การคาดคะเน โดยเฉพาะการใช้
โวหารเพื่อชี ให้เห็นถึงทฤษฎีสมคบคิด มองว่าม็อบมีท่อน ้าเลี ยง มีประเทศมหาอ้านาจอยู่เบื องหลัง เหมือนกับเป็นผู้
หยั่งรู้ ถ้าจะพูดแบบนี ก็ท้าได้ แต่ขอให้มีการแสดงหลักฐาน แต่อาจมีข้อโต้แย้งว่าเรื่องแบบนี ใครจะมีใบเสร็จ ถ้าไม่มีก็
คงจะพูดลอยๆ ใช่หรือไม่ หรือถ้าจะอ้างหลักฐานแวดล้อมก็ต้องมีน ้าหนักหรือใช้เหตุผล ตรรกะ ให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและหลักฐาน แต่ไม่ควรปล่อยให้การประชุมเป็นเวทีเพื่อกล่าวโทษซึ่งกันและกัน ทั งที่ความจริงควร
กล่าวโทษตัวเองจะดีที่สุด ดีกว่ากล่าวโทษคนอื่น 
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สมชัย ศรีสุทธิยากร 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั ง มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 อาจจะมีการอภิปรายถกเถียงหาผู้รับผิดชอบจากการชุมนุม แต่จากสถานการณ์ล่าสุด เชื่อว่าการประชุม
สภาน่าจะไม่ทันกับข้อเรียกร้องที่ประชาชนต้องการ และเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความหวังกับการเปิด
ประชุมในปัจจุบันแล้ว เพราะล่วงเลยจุดที่สภาจะคิดว่าผู้เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการหาทางออกได้อย่างไร ทั งที่การ
แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและรวดเร็วเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลาย ควรมาจากผู้มีอ้านาจในรัฐบาล อย่างน้อยควรมีค้าสั่งปล่อย
ตัวผู้ถูกจับกุมคุมขังได้ทันที ไม่ต้องรอเสียงเรียกร้องจากรัฐสภา 
 จากนั นให้รัฐบาลสื่อสารไปยังกลไกการท้างานของภาครัฐให้ยุติการบิดเบือนข้อมูลบางอย่าง เปิดพื นที่
สาธารณะให้ประชาชนแสดงออกตามสิทธิขั นพื นฐาน ไม่มีท่าทีในการคุกคามประชาชน ซึ่งรัฐบาลควรท้าทันที และ
ต้องหาทางเจรจาพูดคุยกับกลุ่มที่เป็นแกนน้า ส่วนตัวไม่มั่นใจว่าถึงปัจจุบันจะพูดคุยกันได้อีกหรือไม่ ถ้าท้าได้ทุกฝ่าย
จะมีทางออกที่สันติที่สุด เพราะว่าเป็นการเจรจาเพ่ือยอมถอยในบางจุด แต่ถ้าเจรจาแล้วไม่มีใครถอยก็ไม่เกิดประโยชน์ 
และถ้าต้องการบรรลุผลก็อยู่ที่รัฐบาลมีความตั งใจจริงเพ่ือจะคลี่คลายสถานการณ์นี หรือไม่ 
 ที่น่ากังวลคือประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันนี ยังไม่เห็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีไป
ถึง 84 ส.ว.ให้ร่วมโหวต และหากมีการเจรจาฝ่ายผู้ชุมนุมก็อาจจะต้องขอให้นายกรัฐมนตรีมีท่าทีในเรื่องนี  แต่วันนี สิ่งที่
มวลชนเรยีกร้องคือ ขอให้นายกรัฐมนตรีออกจากต้าแหน่ง ส่วนที่มองว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีอาจดูอ่อนลงโดยไม่เข้า
สลายการชุมนุม น่าจะสวนทางกับกรณีที่มีค้าสั่งให้ผู้ดูแลสถานการณ์เป็นผู้ตัดสินใจ และท่าทีของฝ่ายรักษากฎหมาย
ยังแข็งกร้าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2409870 
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ไม่ควรซื อเวลา 
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 - 12:17 น. 
ผู้เขียน กลิ่นบงกช 
 
 
 
 
 
 
 
 บทความนี  เขียนในช่วงที่คณะราษฎรนัดชุมนุมกันในวันที่ 14 ตุลาคม 63 ตอนแรกเดาว่า ผู้มีอ้านาจจะ
ยินยอมลาออก เพราะประชาชนมากเป็นเรือนแสน แต่เมื่อไม่ยอมลาออก แถมประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรง เหมือน
เติมเชื อเพลิงเข้าไปอีกคราวนี เลยหนัก เพราะม็อบกระจายไปทั่วประเทศ เท่านั นยังไม่พอ ยังสวนค้าเรียกร้องของ
คณะราษฎรที่ให้ลาออกอย่างท้าทายว่า ไม่ลาออก ผมผิดอะไร ! สังคมจึงถึงบางอ้อว่า ที่เขาไม่ลาออก เพราะเขาถือว่า
เขาไม่ผิด สังคมจึงควรชี ความผิดของเขาให้เขาเห็น ว่าเขาผิดอะไรบ้าง 
 หนึ่ง ใช้อาวุธยึดอ้านาจจากรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมา สอง ยึดอ้านาจจากผู้บังคับบัญชาและผู้ให้
ต้าแหน่ง ผบ.ทบ.แก่ตน คือ นายกฯยิ่งลักษณ์ สาม เมื่อได้อ้านาจปกครองแล้ว ไม่มีคุณสมบัติส่วนตนที่พระพุทธเจ้า
ประทานไว้ส้าหรับผู้ปกครองบ้านเมือง เมื่อไม่พอใจใคร ก็แสดงความโกรธ จนท้าให้คนเอือมระอาทั่วประเทศ 
 ความเอือมระอาที่ประชาชนมีต่อเขา ยังมีอีก เช่น เมื่อใครต่อว่าเขาว่าตั ง ส.ว.เพื่อมาตั งเขาเป็นนายกฯ 
เขาจะอ้างว่า เขาท้าตามรัฐธรรมนูญ ท้าตามกฎหมาย เขาไม่รู้เลยหรือว่า ชาวบ้านเขาก็รู้ว่ากฎหมายที่เขาอ้างมานั น 
เขาวางแผนเอาเปรียบคนอื่น จึงร่างมา เขายิ่งอ้างคนฟังยิ่งเอือมระอา แถมเมื่อทั่วโลกโวยว่าไปสลายการชุมนุมท้าไม 
เพราะฝูงชนมิได้ ท้าอะไรรุนแรง นั่งฟังอยู่เฉยๆ เขาก็อ้างอีกว่า ท้าตามขั นตอนสากล ความเป็นจริงมิใช่สากลเลย ถ้า
เป็นสากลเขาจะฉีดน ้า เมื่อฝูงชนท้าลายสิ่งของเท่านั น 
 ดังนั น การที่เขาไม่ลาออก ทางรัฐสภาต้องรีบแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้บ้านเมืองดีขึ น และการแก้ก็ต้องผ่าน 
ส.ส.ร. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ที่ต้องระวังก็คือ อย่าได้มีการซื อเวลา เพื่อประโยชน์ของตน เราควรรู้ว่า การซื อ
เวลาในการแก้รัฐธรรมนูญ และการเร่งแก้รัฐธรรมนูญมีผลเสียผลดีต่างกันอย่างไร จาระไนข้อแรกก่อน การซื อเวลาแก้
รัฐธรรมนูญตามที่ ส.ว.ก้าลังท้าอยู่นี  เป็นผลเสียแก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็นผลดีแก่คนส่วนน้อยนิดเท่านั น คือ
อย่างไร ? คนไทยทุกคนคงทราบว่า ความวุ่นวายทางการเมืองของประเทศไทยทุกวันนี  เริ่มมาตั งแต่ ปี พ.ศ.2549 อัน
เป็นช่วงที่ไทยใช้รัฐธรรมนูญที่ประชาชนร่างขึ นมาเอง รัฐบาลที่มาจากกติกานั น อยู่ได้นานจนครบเทอม และท้าท่าจะ
ได้คะแนนกลับมาเป็นรัฐบาลอีก 
 ทั งนี  น่าจะเป็นเพราะพรรคนี ท้าประโยชน์ให้ประชาชนเยอะ ประชาชนจึงนิยม แต่ผู้มีอาวุธในมือและ
พวกพ้องมองออกว่า ถ้าปล่อยไปอย่างนี  กลุ่มของตนหมดอ้านาจแน่ จึงท้าการขับไล่ หัวหน้าพรรคคือ ทักษิณ ออก
นอกประเทศ และยุบพรรคการเมืองนี เสีย แล้วแต่งตั งคนที่เกลียดชังทักษิณมาเป็นกลุ่มปกครองบ้านเมืองมาจนถึงทุก
วันนี   
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 ขณะเดียวกัน คนกลุ่มนี ดูเหมือนถูกบงการให้ท้าลาย กลุ่มที่เป็นประชาธิปไตย แต่กลุ่มที่สนับสนุนผู้มี
อ้านาจจะได้รับความคุ้มครองอย่างดี แม้จะท้าขนาดนี  แต่พรรคนี ยังมีคะแนนน้าอยู่นั่นเอง ครั งสุดท้ายคนกลุ่มนี จึงยึด
อ้านาจใหม่เมื่อปี พ.ศ.2557 แล้วตั งกลุ่มที่เกลียดทักษิณนั่นแหละ มาเป็น ส.ว.ให้มีอ้านาจเลือกนายกฯได้ มันเป็นภาพ
ที่น่าเกลียดมาก ในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ประยุทธเลือก ส.ว. แล้ว ส.ว.มาเลือกประยุทธ์เป็น
นายกฯได้ แต่ประชาชน ทั งประเทศเลือก ส.ส.มา 500 คน แต่ ส.ว.250 คน รวมกับ ส.ส.เลือก ประยุทธ์ ชนะทุกที่ 
นี่คือ จุดหมายของคนกลุ่มนี  ที่ต้องการยึดอ้านาจเพ่ือตัวเองถึง 20 ปี 
นี่คือจุดที่ชาวบ้านไม่อยากทนต่อไป 
 ทั งนี  มิได้กล่าวลอยๆ ที่ว่าเขาจะอยู่ถึง 20 ปี เพราะมีหลักฐานจาก ทวิตเตอร์ สั่งปิดรายการจากประเทศ
ไทย ถึง 900 กว่า แล้วระบุว่า เป็นทวิตเตอร์ที่ออกจากกองทัพที่อวยรัฐบาล และด่า พรรคอนาคตใหม่ และในทวิต
เตอร์ดังกล่าว มีข้อความว่า ประยุทธ์ เป็นคนดี นี่คือหลักฐานที่ว่า ใช้ทวิตเตอร์อวยตัวเองให้อยู่นานๆ และในขณะที่มี
อ้านาจอยู่ ก็ประพฤติไม่เหมาะกับการที่ตนเป็นคนของประชาชน ด่าชาวบ้าน คงล้าพองว่า ตัวไม่มีใครมาแซะออกจาก
ต้าแหน่งได ้
ต่อไปนี มาดูผลดีของการรีบเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญบ้างว่าจะเป็นอย่างไร ? 
 การเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผลดีประการแรก จะท้าให้ชาวโลกดีใจว่า ผู้ยึดอ้านาจจากประชาชนไป ส้านึก
ผิดแล้ว โดยการยอมรับการแก้รัฐธรรมนูญตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ ภาพพจน์ของเขาจะดีขึ น ผลดีต่อมาก็
คือ ลายลักษณ์อักษร ที่เป็นกติกาอันน่าเกลียดเอาเปรียบประชาชนเหมือนมองพวกเขาไม่ใช่คน มีหัวใจจะหายไป ผลดี
ข้อต่อมาคือ ประเทศไทยหมดภาพอัปยศที่ชาวโลกเขาเห็นเป็นประจ้าที่ฝ่ายผู้กุมอ้านาจ รังแกชนชั นรากหญ้า 
ผลดีต่อมาคือ ประเทศทางยุโรปจะได้หันมาคบค้าและค้าขายด้วย ผลดีต่อมาคือ ประชาชนจะผลิตสินค้าขายกับ
ต่างประเทศได้ นั่นคือประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชน ผลดีสุดท้ายคือบ้านเมืองจะคืบคลานเข้าสู่ความสงบร่มเย็น
ต่อไป 
 ถามต่อไปว่า ใครเป็นคนมีอ้านาจในการเร่ง หรือถ่วงในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ตอบว่า จะมี
ใครเสียอีกเล่า ถ้าไม่ใช่บิ๊กตู่ เพราะดูท่าทางเขาแล้วเขาไม่อยากลงจากอ้านาจเลย เขาเดินทางไปเยี่ยมส้านักพิมพ์ต่างๆ 
เพื่อจะแสดงตัวว่า จะท้างานให้ประชาชนจริงๆ ขอให้ผู้มีความรู้จากสื่อส้านักต่างๆให้ค้าแนะน้าด้วย ดูเหมือนเขาสร้าง
พฤติกรรมชิ นนี ขึ นมา เพื่อให้ประชาชนมองเขาว่า ตั งใจอาสาประชาชนจริงๆ แต่ขอโทษเถอะ ! การอาสาแบบนี  ไม่ใช่
การแบกหามเหน็ดเหนื่อยแทนชาวบ้าน แต่เป็นการอาสาที่มีเกียรติ มีเงิน มีคนคอยเอาใจ มีอ้านาจ จะสั่งอะไรคนก็
ต้องท้าตาม งานชิ นนี ประชาชนเขาจะให้เฉพาะคนดีและประชาชนรักเท่านั น 
 ในเมื่อบิ๊กตู่ยึดอ้านาจจากคนที่ประชาชนเลือกมา แล้วร่างกติกาเอาเปรียบชาวบ้านในการเลือกตั ง แม้จะ
มีอาวุธท้าให้คนกลัวก็จริง แต่ความกลัวนั น มันจะผันเป็นความเกลียดได้ เมื่อประชาชนเกลียดแล้ว มีแต่ผลเสีย 
 ผลเสียอย่างไร ? ขอยกตัวอย่างประธานาธิบดี โงดินเดียม แห่งเวียดนามใต้ในอดีต ที่ประชาชนเกลียด 
เพราะคนผู้นี เป็นชาวคริสต์ แต่ได้เป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้ เพราะอเมริกาหนุน ขณะอยู่ในต้าแหน่ง ห้ามชาวพุทธ
ท้ากิจกรรมทางพุทธศาสนา เขาลืมไปว่า คนส่วนใหญ่ในเวียดนามใต้เป็นชาวพุทธ การเอาเปรียบทางศาสนา ท้าให้พระ
ในลัทธิมหายาน ชื่อท่านตีกวางเผาตัวเองประท้วง แต่เดิมชาวบ้านไม่สนใจ แม้จะเป็นชาวพุทธ แต่เป็นชาวพุทธที่ไม่ได้
เข้าวัด พอทราบความคับแค้นขนาดพระเผาตัวประท้วงเท่านั น จึงพากันสนใจ แล้วขับไล่ให้ลงจากต้าแหน่ง แต่เขาก็
เฉย เพราะทะนงว่า อเมริกาหนุน ประชาชนจึงลุกฮือขึ นขับไล่ทั งประเทศ แล้วเขาก็เสียชีวิตบนถนนที่เขาลนลานหนี
ประชาชน เขาตายอย่างไร ขอผู้อ่านคิดเอาเอง 
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 ส้าหรับเมืองไทยคงไม่ถึงขนาดนั น แต่ก็ต้องระวัง เพราะดูเหมือนทั่วประเทศไทยประชาชนลุกฮือขึ นมา
เหมือนชาวเวียดนามในอดีตแล้ว ขอให้ดู ขนาด ประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรง ฝูงคนยังไม่กลัวยังไปชุมนุมกันต่อที่สี่
แยกราชประสงค์ ต่างจังหวัดก็ชุมนุมขับไล่กันที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งแล้ว ถ้าจะผ่อนหนักเป็นเบา ก็น่าจะมีเฉพาะ
พรรคร่วมรัฐบาลช่วยบีบให้เร่งแก้รัฐธรรมนูญเท่านั น 
 ประเทศไทยเดินเข้าสู่สภาวะซบเซาระทมทุกข์ ตั งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน อันเนื่องมาจากผู้มีอ้านาจ
ปัจจุบัน เปลี่ยนรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยประชาชน ปี 2540 แล้วเขียนรัฐธรรมนูญเอาเปรียบเพื่อให้ตัวอยู่นานๆ 
ประชาชนตั งแต่เด็กชั นประถม มัธยม นักศึกษาและประชาชนหมดความไว้วางใจ จึงรวมตัวกันขับไล่ และให้ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นฉบับของประชาชน 
 งานอันยากเย็นนี  พรรคร่วมรัฐบาลเท่านั น ที่จะบีบบิ๊กตู่ให้แก้รัฐธรรมนูญใหม่ ประชาชนออกแรงให้
เต็มที่แล้ว ส.ส.ช่วยผลักช่วยดัน อย่านิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่เลย สาธุ !!!  
 
กลิ่นบงกช 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2409864 
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