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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันท่ี 26 กันยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน ์ กมธ.พิจารณาร่างแก้ รธน.31 ชีวิต เตรียมประชุมนัดแรก 30 ก.ย. 4 
2 สำนักข่าว INN “จุรินทร”์ย้ำจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์หนุนแก้ รธน. 5 
3 สำนักข่าวไทย จุรินทร์ย้ำ ปชป.หนุนแกร้ัฐธรรมนูญ 6 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ “จุรินทร”์ รับค้านตั้ง กมธ.แต่ยอมรบัเสียงส่วนใหญ่ จี้แก้ รธน.พิสูจน์

ความตั้งใจให้ ปชช. 
7 

5 เนช่ันสุดสปัดาห ์ ประกาศแบ่งเขตเลือกสมาชิกสภา อบจ.อีก 9 จังหวัด 8 
6 สำนักข่าว INN เผยมติต้ัง กมธ.ศึกษาร่างแก้รธน. 3 ส.ว.เห็นต่างสมาชิก 9 
7 ผู้จัดการออนไลน ์ “พี่ศรี” ช้ีชัดม็อบหน้าสภาผิดกฎหมาย 10 ข้อ แกนนำเตรียมรับคดีเพิ่ม              

- จบที่เรือนจำ 
11 

8 สำนักข่าว INN “อัครเดช”แจงเหตุเห็นด้วยให้ตั้งกมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรธน. 13 
9 บ้านเมืองออนไลน ์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา 14 
10 บ้านเมืองออนไลน ์ "หญิงหน่อย"ลาออก! ปธ.ยุทธศาสตร์เพื่อไทย 15 
11 เดลินิวส์ออนไลน ์ "คณะกรรมการยุทธศาสตร์"พท.ทยอยทิ้งเก้าอี้ตาม "หญิงหน่อย" 16 
12 สำนักข่าว INN ปชป.ยังไม่ทบทวนท่าทีหลังเลื่อนโหวตแก้รธน. 18 
13 สำนักข่าว INN นายกฯประชุมทางไกลUNเข้มคุมโควิดย้ำไทยมีปชต.เร่งฟื้นศก. 19 
14 สำนักข่าว INN “ธนกร”ยันไม่มีใครเตะถ่วงแก้รธน. 21 
15 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ธนกร"ยันไม่มีใครเตะถ่วงแก้รธน.หว่ันรัฐบาลเป็นแพะรับบาป 22 
16 มติชนออนไลน ์ นักวิชาการ คปท.จี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พร้อมหย่อนบัตรเลือก    

นายก อบจ. 76 จังหวัดก่อนสิ้นปี 63 
23 

17 มติชนออนไลน ์ ‘ไพบูลย์’ ต้อนรับคณะนักศึกษาพตส.รุ่น 11 ในโอกาสเยี่ยมเยียนพรรค  
พลังประชารัฐ 

24 

18 มติชนออนไลน ์ ‘เทพไท’ จี้ กมธ.ศึกษา รธน.เร่งหาข้อสรุป เรียกร้องทุกฝ่ายรับร่างแก้ ม.
256 ตั้ง ส.ส.ร. 

25 
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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
19 ไทยรัฐออนไลน ์ "จิรายุ" ยัน ไม่รู้ เหตุผลแท้จริง "คุณหญิงหน่อย" ไขก๊อก ยังไม่มี    

โอกาสคุย 
26 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 เนช่ันสุดสัปดาห์ ตั้ง กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ โหมไฟม็อบรอบใหม่ 27 
2 เนช่ันสุดสปัดาห ์ วัดใจ 'ประชาธิปัตย์' จุดแตกหักแก้ รธน. 29 
3 มติชนออนไลน ์ สกู๊ป น.1 : มท.ปลดแอก ‘ท้องถ่ิน’ ดีเดย์ธ.ค.เลือกอบจ. 32 
4 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX จุดเริม่ ต่อต้าน ระบอบประยุทธ์ เยาวชนปลดแอก 

กรกฎาคม 63 
35 

5 กรุงเทพธุรกิจ วัดใจ 'ประชาธิปัตย์' จุดแตกหักแก้รัฐธรรมนญู 37 
6 มติชนออนไลน ์ เหยี่ยวถลาลม 26ก.ย.2563 : ไม่ใช่‘รัฐทำนวย’นะ 39 
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25 ก.ย. 2563 17:52 

กมธ.พิจารณาร่างแก้ รธน.31 ชีวิต เตรียมประชุมนัดแรก 30 ก.ย. 

 
วันน้ี (25 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับรายช่ือคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ก่อนรับหลักการ จำนวน 6 ฉบับ จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ส.ว. จำนวน 15 คน 
ได้แก่ นายกล้านรงค์ จักทิก, นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายจเด็จ อินสว่าง นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ พล.ต.อ.ชัชวาลย์   
สุขสมจิตร์ นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม นายตวง อันทะไชย นายถวิล เปลี่ ยนศรี นายมหณรรพ เดชวิทักษ์           
นางวรารัตน์ อติแพทย์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม นายสมชาย แสวงการ นางสุวรรณี           
สิริเวชชะพันธ์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ 

พรรคพลังประชารัฐ 8 คน ได้แก่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายสุรสิท ธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายรงค์ บุญสวยขวัญ             
ส.ส.นครศรีธรรมราช นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายสุชาติ อุสาหะ 
ส.ส.เพชรบุรี พรรคภูมิใจไทย 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช ส.ส.ลพบุรี นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน ได้แก่          
นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน ได้แก่ นายนิกร จำนง บัญชีรายช่ือ 

โดยกำหนดการประชุม กมธ.ครั้งแรก วันที่ 30 ก.ย. นี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 307 ช้ัน 3 
ที่รัฐสภา 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000098443 
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25 กันยายน 2020 - 16:37 

“จุรินทร์”ย้ำจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์หนุนแก้รธน. 

 
"จุรินทร์" ย้ำจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ หนุนแก้ รธน. แต่เมื่อแพ้โหวตต้ังคณะกรรมาธิการก่อนรับหลักการ จำเป็นต้องส่ง
ตัวแทน เพื่อผลักดันให้สำเร็จ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ย้ำจุดยืนพรรค ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายใน 30 วัน ก่อนลงมติรับหลักการ 
ในสมัยประชุมหน้า เพราะการแก้รัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นเงื่อนไขของพรรคในการเข้าร่วมรัฐบาล โดย
ขอให้บรรจุเป็นนโยบายของรฐับาล และรัฐบาลได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วน จนนำมาสู่การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา รวมถึง
ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชุดนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค จนได้ข้อสรุปให้แก้รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 เปิดทางให้มี สสร. อีกทั้งมีการดำเนินการจำไปสู่การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในช้ันรัฐสภา เพื่อรับ
หลักการวาระแรก จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาก่อนรับหลักการอีก เนื่องจากประเด็นต่างๆ 
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนแล้ว 

ทั้งนี้ พรรคร่วมรัฐบาลเสนอขอแก้ไขแล้ว จึงควรที่จะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการในวาระ 1 ได้เลย และหากมี
มติรับหลักการ ก็สามารถแปรญัตติในวาระ 2 ได้อยู่แล้ว จึงเป็นที่มาของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง
คณะกรรมาธิการฯ แต่เมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการแล้ว ก็ต้องยอมรับ เหมือนที่ผ่านมา เพราะแพ้เสียงโหวต ก็ต้อง
เสนอตัวแทนสัดส่วนพรรคเข้าไปดำเนินการ ไม่ได้หมายความว่า เมื่อแพ้แล้วจะไม่ส่งคนเข้าไปร่วม ซึ่งการส่งตัวแทนเข้า
ไป จะเป็นประโยชน์ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_780997/ 
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25 กันยายน 2563 5:04 pm 

จุรินทร์ย้ำ ปชป.หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 

 
กรุงเทพฯ 25 ก.ย.- หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำจุดยืนพรรค หนุนแก้ รธน. แต่เมื่อแพ้โหวตต้ังคณะกรรมาธิการฯ 
ก่อนรับหลักการ จำเป็นต้องส่งตัวแทน เพ่ือผลักดันให้สำเร็จ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรประชา ธิปัตย์ 
กล่าวว่า จุดยืนพรรค ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายใน 30 วัน ก่อนลงมติ     
รับหลักการ ในสมัยประชุมหน้า เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนแล้ว พรรคร่วมรัฐบาลถึงเสนอ
ขอแก้ไขแล้ว จึงควรที่จะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการในวาระ 1 ได้เลย และหากมีมติรับหลักการ ก็สามารถ    
แปรญัตติในวาระ 2 ได้อยู่แล้ว จึงเป็นที่มาของพรรคที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการฯ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการแล้ว ก็ต้องยอมรับ เหมือนที่ผ่านมา เพราะแพ้เสียง
โหวต ก็ต้องเสนอตัวแทนสัดส่วนพรรคเข้าไปดำเนินการ ไม่ได้หมายความว่า เมื่อแพ้แล้วจะไม่ส่งคนเข้าไปร่วม พรรค   
ส่งตวัแทนเข้าไป จะเป็นประโยชน์ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นจุดยืนของพรรค.-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง :  https://tna.mcot.net/politics-547614 
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25 ก.ย. 2563 18:09 

“จุรินทร์” รับค้านตั้ง กมธ.แต่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ จ้ีแก้ รธน.พิสูจน์ความตั้งใจให้ ปชช. 

 

หน.ปชป. ย้ำไม่เห็นด้วยตั้ง กมธ. ชี้แก้ รธน.สำคัญอย่างยิ่ง แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบก็ยอมรับ และตั้งตัวแทน
ร่วม ระบุ เป็นพื้นฐานการปฏิบัติในสภา จ้ีทำตามนโยบายเร่งด่วนพิสูจน์ความตั้งใจให้ ปชช. 

วันนี้ (25 ก.ย.) ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ประชุมร่วม
รัฐสภามีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) 
พุทธศักราช...ก่อนรับหลักการ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. เนื่องจาก
การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล ให้บรรจุเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาไปแล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลั กเกณฑ์
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร และมีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว มีการกำหนดประเด็น
ชัดเจนว่า จะมีการแก้มาตรา 256 เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยไม่แตะหมวด1-2 ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ 
เห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะตั้ง กมธ.ขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการ ซึ่งมีความชัดเจนในตัวอยู่แล้ว เมื่อพรรคร่วมรัฐบาล
เสนอร่างแก้ไขมาแล้ว ก็ควรจะดำเนินการในการรับหรือไม่รับในวาระที่ 1 ได้เลย และถ้ามีความต้องการจะปรับปรุง
แก้ไขก็สามารถทำได้ในช้ันแปรญัตติในวาระที่ 2 ได้อยู่แล้ว 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ตั้ง กมธ. พรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ และตั้ง
ตัวแทนเข้าไปร่วมเป็น กมธ. ถือเป็นพื้นฐานหลักการปฏิบัติในสภาอยู่แล้ว ไม่ว่ากฎหมายฉบับไหนแพ้หรือชนะ เราก็ต้อง
ทำหน้าที่ของเราใน กมธ.ไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับไหน หรือลงมติแพ้ก็จะไม่ไปร่วมตั้ง กมธ. 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยผลักดันให้การแก้รัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จ 

เมื่อถามว่า การตั้ง กมธ. พิจารณาออกไป 1 เดือน จะทำให้การประท้วงรุนแรงข้ึน และจะกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่ 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า เราพิจารณาไปตามหลักการ การแก้รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ก็ควร
ดำเนินการให้เป็นตามนั้น เพื่อพิสูจน์ความตั้งใจให้กับประชาชน 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000098450 

 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000098450
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25 กันยายน 2020 เวลา 19:35 

ประกาศแบ่งเขตเลือกสมาชิกสภา อบจ.อีก 9 จังหวัด 

 
เช็คราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ "กกต."แบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภา อบจ.อีก 9 จังหวัด 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การ
บ ริ ห าร ส่ วน จั งห วัด  จ ำน วน  9 จั ง ห วัด  ป ร ะก อ บ ด้ ว ย  น ค ร ส วรร ค์  ,น น ท บุ รี  ,ป ทุ ม ธ านี  , ล พ บุ รี  
สงขลา,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี, อุทัยธานี 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/16252?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16252?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/16252?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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 25 กันยายน 2020 - 17:04 

เผยมติตั้งกมธ.ศึกษาร่างแก้รธน.3ส.ว.เห็นต่างสมาชิก 

 
จากกรณีที่ประชุมรัฐสภามีมติ 432 เสียง ต่อ 255 เสียง เห็นชอบตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) อีก 1เดือน ตามที่พรรคพลังประชารัฐใช้สิทธ์ิเสนอญัตติต่อที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่าน
มา  ทำให้ต้องเลื่อนการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในสมัยประชุมหน้า ซึ่งจะเริ่ม ในวันที่ 1 พ.ย.นั้น 

เมื่อตรวจสอบรายงานการประชุม พบว่า 432 คน แบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)203 คน ส.ว. 229 คน ร่วม
เห็นชอบ โดยประเด็นที่น่าสนใจ  คือ ส.ว. มีเพียง 3 คน ที่ไม่เห็นชอบ สวนทางกับสมาชิกคนอื่นๆ ประกอบด้วย      
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ , นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป และนายพิศาล มาณวพัฒน์ 

ขณะ ส.ว. ที่ออกมาประกาศตัวชัดเจน เห็นด้วยให้แก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจตัวเองก่อนหน้านี้ อ ย่าง นายคำนูณ        
สิทธิสมาน และนายวันชัย สอนศิริ กลับงดออกเสียง 

ด้านฝั่ง ส.ส. ที่น่าสนใจ พรรคเพื่อไทย มีเพียง 1 คน ที่ลงมติเห็นด้วย สวนทางกับฝ่ายค้าน คือนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ 
ส.ส.ปทุมธานี พรรคก้าวไกล งดออกเสียง 1 คน ทั้งที่ทั้งพรรคออกเสียงไม่เห็นด้วย คือ นายคำพอง เทพาคำ พรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล กลับ มีมติสวนทางกับพรรครัฐบาล ลงมติไม่เห็นด้วย 49 คน เช่นเดียวกับฝ่ายค้าน และ
มีเพียง 2 คนที่เห็นด้วย ได้แก่ นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. ราชบุรี ส่วนพรรค
พลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย เห็นด้วยยกพรรค 

ขณะที่ พรรคเล็ก อย่าง ชาติพัฒนา พลังท้องถ่ินไทย  ไทยศรีวิไลย์  ใช้วิธีการ งดออกเสียงและไม่ลงคะแนน เพื่อสงวนท่าที 

ทั้งนี้ ภาพรวมเหตุผลของฝ่ายเห็นด้วยให้มีการเลื่อนการลงมติอออกไปสมัยประชุมหน้า เช่น เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสำคัญควรพิจารณาอย่างรอบคอบ , หากดึงดันลงมติ อาจทำให้ร่างทั้งหมดถูกคว่ำเพราะเสียง ส.ว. รวมกับ
พรรคพลังประชารัฐและภูมิใจไทย เกินครึ่งรัฐสภา ,เหน็ว่า ส.ว. ไม่ได้มีส่วนร่วมศึกษามาต้ังแต่ต้น , ป้องกันการกระทำที่
อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
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ส่วนเหตุผลของฝ่ายที่ต้องการให้ลงมติทันที เห็นว่า หากรับหลักการไปก็ต้องตั้งกรรมาธิการมาพิจารณาร่วมกันทุกฝ่าย
อยู่แล้ว , มองว่าการเลื่อนออกไปเป็นความพยายามยื้อเวลา , การเลื่อนไปสมัยหน้ามีความเป็นไปได้ที่ เสียงข้างมาก     
จะลงมติคว่ำร่าง พร้อมกับร่างฉบับประชาชนของไอลอว์ ที่ยื่นเข้ามาเช่นกัน ทำให้ตลอดสมัยประชุมหน้าจะไม่สามารถ
พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีก 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_781036/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_781036/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

11 

 

 
25 ก.ย. 2563 18:37 

“พี่ศรี” ช้ีชัดม็อบหน้าสภาผิดกฎหมาย 10 ข้อ แกนนำเตรียมรับคดีเพิ่ม-จบท่ีเรือนจำ 

 
“ศรีสุวรรณ” ชี้ กลุ่มประชาชนปลดแอกชุมนุมหน้ารัฐสภากดดันให้รับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายละเมิด
กฎหมาย 10 ข้อ แนะแกนนำเตรียมรับข้อหาเพ่ิม อย่าปากกล้าขาสั่น ขอให้มันจบท่ีเรือนจำ 

วันน้ี (25 ก.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีที่มีการจัดการ
ชุมนุม เพื่อให้สมาชิกรัฐสภายอมรบัญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ถนนหน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 นั้น ถือได้ว่าเป็นการ
ชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางอาญาและแพ่ง 10 ข้อ ดังนี้ 

1) ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น 

2) ร่วมกันกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายของ
รัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างในหมู่ประชาชน 

3) ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป โดยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 

4) ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ 
ในสถานที่แออัด อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เช้ือโรค 

5) กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคแพร่
ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

6) ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัย หรือความไม่สะดวกในการจราจร 

7) ร่วมกันวางหรือแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือกระทำด้วยประการใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร 

8) ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

9) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 
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10) ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือ รูปรอยใดๆ ที่บนถนน หรือในที่สาธารณะ 

“แม้การขุมนุมฯ จะเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.34 แต่เป็นการฝ่าฝืนข้อยกเว้น ที่กำหนดไว้ในมาตรา
ดังกล่าวด้วย การใช้สิทธิจึงใช้เป็นข้ออ้างมิได้ ข้อยกเว้นดังกล่าว คือ “เว้นแต่การฝ่าฝืนกฎหมายที่ตราข้ึนเฉพาะ เพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสทิธิหรอืเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน” 

“แกนนำผู้ชุมนุมทั้งหลาย เตรียมรับข้อหาข้างต้นเพิ่มจากตำรวจได้ เมื่อปากกล้า อย่าขาสั่ นก็แล้วกัน #ให้มันจบใน
เรือนจำ” นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000098462 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000098462
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25 กันยายน 2020 - 18:55 

“อัครเดช”แจงเหตุเห็นด้วยให้ตั้งกมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรธน. 

 
"อัครเดช"แจงเหตุเห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรธน. เพื่อให้ ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วม ช้ี เวลา 30 วันไม่นานเกินไป
สำหรับกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่ต้องใช้ความรอบคอบ 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงเหตุผลที่ ลงมติเห็นชอบให้มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับ
หลักการ ว่า เนื่องจากตนต้องการให้ ส.ว. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพราะการเสนอญัตติแก้ไขเพิ่ มเติม
รัฐธรรมนูญ ส.ว.ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงก่อนหน้านี้ที่มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ส.ว.ก็ไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วม ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ ส.ว.เข้ามาร่วมในคณะกรรมาธิการศึกษาก่อนรับหลักการ เนื่องจากเสียงของ ส.ว.มี
ส่วนสำคัญในการโหวตร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุน 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง และมองว่า
ระยะเวลา 30 วันไม่มากเกินไป รวมถึงในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 121 วรรค3 ก็ยังมีการกำหนดกลไกให้มีการ
ตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อศึกษาได้ 

ทั้งนี้ นายอัครเดช กล่าวว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่จะต้องใช้ความ
รอบครอบในการกลั่นกรอง ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่าย ดังนั้นระยะเวลา 30 วัน ที่ให้กรรมาธิการไปศึกษา ถือว่าไม่นาน
เกินไป และการให้ ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของการตั้งกรรมาธิการข้ึนพิจารณาตามข้อบังคับรัฐสภาข้อ121ถือว่าเป็น
กลไกของรัฐสภาในการหาทางออกร่วมกัน และในเมื่อต้องการให้ ส.ว.เขาเข้ามาสนับสนุนเราก็ต้องให้เขาได้เข้ามีส่วน
ร่วมด้วย เพราะหากไม่ให้มีส่วนร่วม แล้วให้เขามาโหวตว่ารับหรือไม่รับ จะเป็นการไม่แฟร์ กับเขา 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_781115/ 

 

 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_781115/
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โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา 
การเมือง        25 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.11 น. 

 

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลา
การ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นายไสลเกษ วัฒนพันธ์ุ ที่จะพ้นจาก
ตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 
2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป 

          ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน 

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207225 

 

https://www.mcot.net/categorytna/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.banmuang.co.th/news/politic/207225
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25 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.40 น. 

"หญิงหน่อย"ลาออก! ปธ.ยุทธศาสตร์เพื่อไทย 

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ลาออกจากประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า "เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ วันน้ีดิฉันได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยแล้ว 

ต่อจากนี้ถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยแล้วก็ตาม แต่ดิฉันยังเป็น
สมาชิกพรรคที่พร้อมจะยืนหยัด ต่อสู้เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และร่วมผลักดันการแก้ไข
รัฐธรรมนูญกับพี่น้องประชาชนให้สำเร็จ ตามแนวทางที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้เสนอไว้ทั้ง 5 ญัตติ 

สุดท้าย ดิฉันขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยในช่วงที่ดิฉันได้ทำหน้าที่
ให้กับพรรคมาโดยตลอด จนทำให้พรรคชนะการเลือกตั้งเป็นลำดับ 1 ของประเทศได้จำนวน ส.ส. มากที่สุด 

ขอขอบคุณกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อพรรคมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานกันมาด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชน และร่วม
ผลักดันญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ" 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/207239 

 

 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/207239
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เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.48 น. 

"คณะกรรมการยุทธศาสตร์"พท.ทยอยท้ิงเก้าอี้ตาม "หญิงหน่อย" 

 
 
 
 
 
 
 
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์”พท.ทยอยทิ้งเก้าอี้ตาม “หญิงหน่อย” ด้านส.ส.รุมถามในกลุ่มไลน์ จี้จัดประชุมเพื่อช้ีแจง
เหตุผลที่แท้จริง ขณะที่ “สมพงษ์” จ่อลาออกเปิดทางเลือกกก.บห.ชุดใหม่ 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ภายหลังคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ประกาศลาออก
จากตำแหน่งประธานยุทธ์ศาสตร์พรรค ทำให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยทยอยลาออกจากตำแหน่งตามไป
ด้วย อาทิ นายโภคิน พลกุล และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ที่เป็นมือกฎหมายสำคัญของพรรค นอกจากนี้ นายวัฒนา 
เมืองสุข อดีตรมว.พาณิชย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่า คุณหญิงสุดารัตน์ประกาศลาออกจากตำแหน่ง นายโภคินและ
นายพงศ์เทพ ประกาศลาออกตาม ตนได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ซึ่งอยู่ภายใต้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธาน จึงขอใช้โอกาสนี้ลาออกจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้วย แต่ยังเป็นสมาชิกของพรรคที่พร้อมจะต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตยเหมือนเดิม รวมถึงนายกิตติรัตน์ ณ 
ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ ก็โพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
ยุทธศาสตร์เช่นกัน และนายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ก็โพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกจากตำแหน่งโฆษกคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้วย 

ขณะที่ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคนั้น นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ก็ประกาศลาออกจาก
ตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ ส.ส. และสมาชิกพรรคเพื่อไทย ยังออกมาแสดงความคิดเห็นในกลุ่มไลน์ 
“ทางการส.ส.เพื่อไทย” เพื่อสอบถามถึงกรณีที่ เกิดข้ึนด้วย เพราะหลายคนไม่เข้าใจเหตุผลในการลาออกครั้ง
นี ้ โดยเฉพาะกลุ่มส.ส.อีสานที่ให้การยอมรับในการนำของคุณหญิงสุดารัตน์ เพราะมองว่าคุณหญิงสุดารัตน์ทุ่มเทให้กับ
พรรคอย่างเต็มที่ แต่เมื่อลาออกสมาชิกกลับไม่ทราบเหตุผล ดังนั้น จึงควรจัดประชุมเพื่อช้ีแจงสมาชิกรับทราบเหตุผลที่
แท้จริง 
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พรรคเพื่อไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในเร็วๆ นี้ โดยมีรายงานข่าวว่า นายสมพงษ์         

อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เตรียมที่จะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเช่นกัน เพื่อ
เปิดทางให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคคชุดใหม่ ทั้งนี้ การลาออกครั้งนี้จะส่งผลให้นายสมพงษ์ต้องหลุดจาก
ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีการเดินสายอำลาผู้ใหญ่ในสภาฯ แล้ว 

อย่างไรก็ตาม รายงานแจ้งอีกว่า แม้นายสมพงษ์จะลาออกจากหวัหน้าพรรค แต่การเลือกคณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่ยังมีโอกาสสูงที่นายสมพงษ์จะได้รับเลือกให้กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้นผู กกับ
ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดใหห้ัวหน้าพรรคการเมอืงทีม่ีจำนวนส.ส.มากทีสุ่ด และไม่มีสมาชิก
พรรคเป็นรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา หรือรองประธานรัฐสภา เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ดังนั้น หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึง
จำเป็นต้องเป็นส.ส. ซึ่งนายสมพงษ์ถือว่าเป็นส.ส.ที่อาวุโสที่สุดของพรรค และได้รับการยอมรับ  

ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคนั้น น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค ถือว่ามีความสนิทสนมกับคุณหญิง
สุดารัตน์ เมื่อต้องออกจากตำแหน่งไปก็คาดว่า เลขาธิการพรรคคนใหม่จะเปลี่ยนเป็นส.ส.ที่เป็นสายตรงของนายทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยขณะนี้ถือว่ายังไม่นิ่ง เนื่องจากมีหลายช่ือที่ถูกเสนอข้ึนมาพิจารณา 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797644 
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ปชป.ยังไม่ทบทวนท่าทีหลังเลื่อนโหวตแก้รธน. 

 

"ชินวรณ์" รับจำใจต้องยอมรับเสียงข้างมากตั้ง กมธ. ศึกษาก่อนโหวตแก้ รธน. หวังผลักดันญัตติผ่านได้ ยัน ปชป.

ยังไม่จำเป็นทบทวนท่าที 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานรองประธานคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมรฐับาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร มีมติต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเลื่อนการลงมติออกไปอีก 1 เดือน ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้น ไม่ได้
ทราบเรือ่งนี้มากอ่น เนื่องจากตอนประชุมนั้นมีเป้าหมายตรงกันว่าในฐานะที่เปน็ผู้เสนอร่างแก้ไขรฐัธรรมนูญในนามพรรคร่วม
รัฐบาล ก็ต้องการที่จะให้มติการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอย่างมี เอกภาพและให้สามารถแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้จริง 
เพราะฉะนั้นทางพรรคจึงคิดว่าควรลงมติรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ช่วงหลังก่อนที่จะมีการโหวตทางพรรคก็ได้มีการ
หารือกันถึงเรื่องนี้ว่าโดยหลักแล้วเมื่อเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว จะลงมติให้มีการตั้งกรรมาธิการก่อนพิจารณารับ
หลักการนั้น ไม่มีความสมเหตุสมผล แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าให้ตั้งกรรมาธิการก่อนรับหลักการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้อง
เคารพเสียงข้างมาก 

เมื่อถามว่าในการร่วมกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทางพรรคประชาธิปัตย์จะส่งสมาชิกเข้าร่วม
หรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า เมื่อมีเสียงข้างมากเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. แล้ว เป้าหมายสุดท้ายของพรรคนั้นคือต้องการให้
การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริงจึงได้มีการเสนอช่ือสมาชิกเข้าร่วม กมธ. จำนวน 3 คน คือ 1.นายอิสสระ เสรี
วัฒนวุฒิ ส.ส. บัญชีรายช่ือ 2.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และตนเอง ทั้งนี้หวังว่าเมื่อศึกษาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญแล้วจะได้ร่วมมือกันรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป 

สุดท้ายนี้เมื่อถามว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ทำให้ พรรคประชาธิปัตย์ ต้องมีการทบทวนท่าทีอะไร ต่อการร่วม
รัฐบาลหรือไม่ หาก 3 เงื่อนไข เดิมไม่สามารถทำได้ นายชิณวรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องทบทวนท่าทีใดๆ แต่
ยังคงหวังว่าจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริง ซึ่งทางพรรคก็ได้มีการแสดงจุดยืนกันอย่างชัดเจนแล้ว 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_781152/ 
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นายกฯประชุมทางไกลUNเข้มคุมโควิดย้ำไทยมีปชต.เร่งฟื้นศก. 

 

นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกลUN ชี้ยา-วัคซีนโควิด ควรเป็นสินค้าสาธารณะ ทุกประเทศสามารถเข้าถึงอย่างเท่า

เทียมกัน ย้ำไทยเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เป็นประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกล UN ช้ียา-วัคซีนโควิด ควรเป็นสินค้าสาธารณะ ทุกประเทศสามารถเข้าถึงอย่างเท่า
เทียมกัน ย้ำไทยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป ของการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ภายใต้หัวข้อหลัก “อนาคตที่เราอยากเหน็ องค์การสหประชาชาติที่เราต้องการ: ตอกย้ำ
ความมุ่งมั่นด้านพหภุาคี – เผชิญหน้ากับโรคโควิด-19 ผ่านแผนงานความรว่มมือที่มีประสทิธิภาพ” ในการประชุมทางไกล ว่า
ขอส่งกำลังใจไปยังทั่วโลกใหผู้้ปว่ยโควิด-19 หายเป็นปกติโดยเร็ว รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร ซึ่งเป็นด่าน
หน้าปลอดภัย 

ซึ่งในส่วนของรัฐบาลไทยได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา โดยมีการจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยมาตรการ
ของไทยล้วนเป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและแนวทางตามองค์การอนามัยโลก ให้ความสำคัญในการรับมือ ตั้งแต่
ต้นทาง มีการคัดกรองคนเข้า-ออก ภายในประเทศ การเว้นระยะห่างทางสังคมและการให้ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนการ
ทำงาน อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ อีกทั้งมีการรักษาผูป้่วยทุกคนโดยไม่แยกคนไทย คนต่างชาติ ขณะเดียวกัน สนับสนุน
การผลิตวัคซีน 

ป้องกันเช้ือโควิค-19 ที่หน่วยงานภาครัฐของไทยได้เริ่มพัฒนา และวิจัยวัคซีนต้นแบบ อีกทั้งยังร่วมมือกับหุ้นส่วน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ เห็นว่า วัคซีนและยา สำหรับรักษาโควิช-19 ควรเป็นสินค้าสาธารณะ ระดับโลกที่ทุกประเทศสามารถ
เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน โดยสหประชาชาติจำเป็นต้องมีบทบาทนำในเรื่องนี้ 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยังได้มีการออกมาตรการดูแลแลเยียวยาทางเศรษฐกิจ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจข้ึนมาเพื่อกลไกหลักในการกำหนดนโยบายร่วมกัน
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ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้าน ซึ่งประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย ที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติภายใต้ ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทำให้สถานการณ์
การแพร่ระบาดในประเทศอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ทำให้ทั่วโลกเกิดการยอมรับโดยได้มีการย้ำเตือน ประชาชนต้องไม่
ประมาท และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีกระลอก 2 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่าในด้านสันติภาพและความมั่นคง สหประชาชาติและประชาคมโลกประสบ
ความสำเร็จในการพยายามระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี นอกจากไทยจะให้ความสำคัญกับการลดอาวุธ ไทยยังส่งเจ้าหน้าที่
ทหาร ตำรวจ และพลเรือนทั้งชายและหญิง เข้าร่วมภารกิจเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 
2501 และยังคง 

บทบาทนี้ไว้ท่ามกลางวิกฤติในปัจจุบัน 

นายกรัฐมนตร ียืนยัน ความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนวาระต่าง ๆ  ของสหประชาชาติ ทั้งในด้านสันติภาพ ความ
มั่นคง การพัฒนา การจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพราะระบบพหุภาคีเป็นหนทางที่จะนำพาพวกเราให้หลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ไปได้
ร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตที่มีสันติสุข และเพื่อโลกที่น่าอยู่สำหรับพวกเราและชนรุ่นหลังต่อไป 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_781246/ 
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“ธนกร”ยันไม่มีใครเตะถ่วงแก้รธน. 

 

"ธนกร"ยันไม่มีใครเตะถ่วงแก้รธน. ชี้ตั้งกมธ.ศึกษาเพ่ือใช้เวลาทำความเข้าใจกับส.ว. แจงเสี่ยงโดนคว่ำตั้งแต่ยก

แรก แล้วบางฝ่ายจะโยนบาปให้รัฐบาล 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการว่า เท่าที่ทราบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ      

ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ส.ว.ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย ยิ่งส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านรุมอภิปรายโจมตี

ส.ว.ตลอดทั้งในสภาฯ และนอกสภาฯ ยิ่งทำให้ส.ว.ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะพอใจ ซึ่งหากมีการลงมติในวันนั้นเลย ส.ว.คงจะลงมติ

ไม่เห็นชอบแน่นอน ทั้งนี้ การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องได้เสียงส.ว.สนับสนุนจำนวน 84 คน ไม่เช่นนั้นไม่สามารถทำได้

เลย เมื่อเป็นเช่นนี้แกนนำพรรคพลังประชารัฐจึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาภายใน 30 วัน เพื่อใช้เวลาในการ

ทำความเข้าใจกับส.ว. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้ไม่ตกไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก 

  นายธนกร กล่าวอีกว่า หากไม่ดำเนินการเช่นนี้กค็งจะไมส่ามารถแกไ้ขรัฐธรรมนูญได้เลย ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลเป็น
แพะรับบาปอีก ทั้งทีพ่ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นการตั้งคณะกรรมาธิการฯ จะทำให้ส.ว.มีเวลาทำความเข้าใจกับทั้ง 6 ร่างด้วย ขณะเดียวกนั 
ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะได้มีเวลาในการทำความเข้าใจกับส.ว.ด้วย อย่างไรก็ตาม ตนไม่อยากให้พยายามโยงว่า
รัฐบาลอยู่เบื้องหลงั เพราะไม่มใีครไปสัง่ส.ว.ได้ เห็นได้ชัดเจนว่าส.ว.เปน็อิสระ ไม่ได้เออออตามรัฐบาล เพราะฉะนั้นแล้วขอให้
ทุกฝ่ายได้เข้าใจ เช่ือว่าหากทุกฝา่ยทำความเข้าใจกันจะสามารถหาทางออกให้กับประเทศได้ ขณะที่ม็อบนักศึกษานั้นก็ขอให้
ใจเย็นๆ มีสติ รออีกไม่นาน แต่เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปดว้ยความรอบคอบ 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_781267/ 
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เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.42 น 

"ธนกร"ยันไม่มีใครเตะถ่วงแก้รธน.หว่ันรัฐบาลเป็นแพะรับบาป 

 
"ธนกร"ยันไม่มีใครเตะถ่วงแก้รธน. ช้ีตั้งกมธ.ศึกษาเพื่อใช้เวลาทำความเข้าใจกับส.ว. แจงเสี่ยงโดนคว่ำต้ังแต่ยกแรก แล้ว
บางฝ่ายจะโยนบาปให้รัฐบาล  

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชุมร่วม
รัฐสภามีมติให้ตั้ งคณะกรรมาธิการ  (กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพิ่ม เติม   
(ฉบับที่...) พ.ศ.... ก่อนรับหลักการจำนวน 6 ฉบับว่า เท่าที่ตนทราบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ส.ว.ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย ยิ่งส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านรุมอภิปรายโจมตีส.ว.ตลอดทั้งในสภา
ฯ และนอกสภาฯ ยิ่งทำให้ส.ว.ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะพอใจ ซึ่งหากมีการลงมติในวันนั้นเลย ส.ว.คงจะลงมติไม่เห็นชอบ
แน่นอน ทั้งนี้การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องได้เสยีงส.ว.สนับสนุน จำนวน 84 คน ไม่เช่นน้ันไม่สามารถทำได้เลย เมื่อ
เป็นเช่นน้ีแกนนำพรรคพลังประชารัฐจึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาภายใน 30 วัน เพื่อใช้เวลาในการทำ
ความเข้าใจกับส.ว. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้ไม่ตกไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก 

นายธนกร กล่าวอีกว่า หากไม่ดำเนินการเช่นน้ีก็คงจะไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลย ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาล
เป็นแพะรับบาปอีก ทั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพราะฉนั้นการตั้งคณะกรรมาธิการฯ จะทำให้ส.ว.มีเวลาทำความเข้าใจกับทั้ง 6 ร่างด้วย ขณะเดียวกันส.ส.
ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะได้มีเวลาในการทำความเข้าใจกับส.ว.ด้วย อย่างไรก็ตามตนไม่อยากให้พยายามโยงว่า
รัฐบาลอยู่เบื้องหลัง เพราะไม่มีใครไปสั่งส.ว.ได้เห็นได้ชัดเจนว่าส.ว.เป็นอิสระ ไม่ได้เออออตามรัฐบาล เพราะฉนั้นแล้ว
ขอให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจ เช่ือว่าหากทุกฝ่ายทำความเข้าใจกันจะสามารถหาทางออกให้กับประเทศได้ขณะที่ม็อบนักศึกษา
นั้นก็ขอให้ใจเย็นๆ มีสต ิรออีกไม่นาน แต่เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความรอบคอบ.  

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797635 
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วันที่ 26 กันยายน 2563 - 09:35 น. 

นักวิชาการ คปท.จ้ีรัฐบาลจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พร้อมหย่อนบัตรเลือกนายก อบจ. 76 
จังหวัดก่อนสิ้นปี 63 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2366667 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2366667


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

24 

 

 
วันที่ 26 กันยายน 2563 - 11:45 น. 

‘ไพบูลย์’ ต้อนรับคณะนักศึกษาพตส.รุ่น 11 ในโอกาสเยี่ยมเยียนพรรคพลังประชารัฐ 

 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2366835 
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วันที่ 26 กันยายน 2563 - 12:22 น. 

‘เทพไท’ จี้ กมธ.ศึกษา รธน.เร่งหาข้อสรุป เรียกร้องทุกฝ่ายรับร่างแก้ ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. 

 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2366919 
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26 ก.ย. 2563 12:52 น. 

"จิรายุ" ยัน ไม่รู้เหตุผลแท้จริง "คุณหญิงหน่อย" ไขก๊อก ยังไม่มีโอกาสคุย 

 
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.เพื่อไทย ยัน ยังไม่รู้เหตุผล คุณหญิงสุดารัตน์ ไขก๊อก ประธานยุทธศาสตร์พรรค เพราะ
ยังไม่มีโอกาสพูดคุย แต่รับมีกลุ่มคนให้ข่าวไม่เป็นคุณกับคุณหญิง อาจเป็นสาเหตุหนึ่งต้องตัดสินใจ เช่ือไม่ถึงยุบ กก.
ยุทธศาสตร์ทิ้ง  

วันที่ 26 ก.ย. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ถึงกรณี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 
โพสต์เฟซบุ๊ก ขอลาออก จากประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ว่า ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์ 
ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจที่แท้จริง แต่ส่วนตัวยอมรับว่าที่ผ่านมาในพรรคเพื่อไทยมีกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน ที่มักจะไปให้
ข่าวด้านลบของคุณหญิงอยู่ตลอด เช่ือว่านี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณหญิงต้องตัดสินใจลาออกจากประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ผมเลยตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยด้วย เหลือเป็น 
ส.ส.กทม.อย่างเดียว เช่ือว่าน่าจะทำงานสบายใจกว่า 

ส่วนกรณีที่มีข่าวลือว่า อาจถึงข้ันยุบคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยทิ้ง นายจิรายุ กล่าวว่า อันนี้ เช่ือว่าไม่น่า
แรงขนาดน้ัน ก็คงมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานยุทธศาสตร์มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า พรรคเพื่อไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค เพราะมีการลาออก แต่จะปรับ
ใหญ่หรือปรับเล็กส่วนตัวไม่ทราบ แต่ถ้าถึงจะต้องปรับครั้งใหญ่จริง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย        
ก็ต้องลาออกด้วย ลาออกแล้วเลือกกรรมการชุดใหม่ ก็แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นใหม่ได้ 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1938130 

 

 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1938130


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

 
25 กันยายน 2020 เวลา 20:17 

ตั้ง กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ โหมไฟม็อบรอบใหม่ 

 
3 บก.ฟันธง ตั้งกมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ โหมไฟม็อบรอบใหม่ ปลุก “นักศึกษา-ประชาชน” ชุมนุมไล่รัฐบาล ชี้ 
ปชป.เข้าตาจนผูกปมลาออกพรรคร่วม จับตา “บิ๊กป.” ต้ังพรรคใหม่ ท้ิงสามมิตรคุมพปชร. 

รายการพูดตรงกับ 3 บก. ซึ่งดำเนินรายการโดย นายสมชาย มีเสน นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร นายบากบั่น บุญเลิศ วิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติให้ตั้ง กมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า สถานการณ์ที่ทำ
ให้เกิดการตั้งกมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกิดจาก ส.ว. ส่วนใหญ่ ไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีไม่เกิน 30 เสียงที่
จะรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จำเป็นต้องมีเสียง ส.ว. อย่างน้อย 84 เสียง ดังนั้นหากโหวตก็มีความเป็นไปได้สูงที่ร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะถูกตีตกทุกญัตติ ที่สำคัญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปลี่ยนใจ โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคพปชร. 

ฉะนั้นเกมการเมืองหลังจากนี้ต้องจับตาท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล  โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งโหวต  
สวนมติของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีแกนนำพรรคปชป.เรียก
ประชุมภายหลังการประชุมรัฐสภายอมรับกันว่า “เราถูกหลอก” โดนตลบหลังขอไปศึกษาการแก้ก่อน 

“ผู้ใหญ่ในพรรคปชป.ยืนยันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพราะนี่คือจุดยืนที่เข้าร่วมรัฐบาล แล้วหากปชป.ถอนตัวจากการ
ร่วมรัฐบาล ขณะนี้พรรคการเมืองก็ปิดสวิตช์ เข้าร่วมรัฐบาลเช่นกัน เพราะเขาไม่ร่วมสังฆกรรมกับการตั้ง กมธ.ศึกษา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว จะเอาพรรคอื่นมาเป็นอะไหล่คงไม่ได้แล้ว พรรคฝ่ายค้านจะแปลงกายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็
เป็นหมา” 

ท่ีสำคัญหากญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องตกไป มีโอกาสท่ีพรรค ปชป.จะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล เพราะจะโดน
กระแสสังคมกดดันอย่างหนัก ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แม้จะออกมาแถลงขอโทษประชาชน แต่พรรคภท.ไม่ได้มี
จุดยืนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ตอนต้น 

“สิ่งที่ทำให้รัฐบาล พรรคพปชร. ยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะมั่นใจว่าม็อบจุดไม่ติด ซึ่งอาจจะลองดูการชุมนุมใน
วันที่ 14 ตุลาคมอีกครั้งหนึ่ง บางทีคนอยู่ในอำนาจเส้นผมบังภูเขา” 
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สำหรับโอกาสที่จะเกิดการยุบสภา ต้องยอมรับว่าการยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้ม็อบ ซึ่งเดือน
ตุลาคมนี้เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำให้ม็อบจุดติด  ม็อบเห็นโครงสร้างของคะแนน เขาจะไปกดดันพรรค
ปชป. และทวงถามจุดยืนของพรรคภท.  

“การชุมนุมในวันท่ี  14 ตุลาคม  หากมีประชาชนเข้าร่วมเยอะ  พรรคร่วมรัฐบาลอาจจะต้องกลับมาแก้
รัฐธรรมนูญ พวกน้ีต้องโดนทุบก่อนถึงจะยอม” 

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวผู้มีอำนาจบางคน ได้เตรียมพรรคสำรองเอาไว้ เพราะพรรคเก่าใช้ไม่ได้แล้ว มี 1 ในบิ๊กป.สั่ง
การ โดยพรรคใหม่จะไม่เอากลุ่มสามมิตร ทำให้กลุ่มสามมิตรต้องหาที่ใหม่ หรือไม่ก็ยึดซากพรรค พปชร.  

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย (พท.) ยังไม่ตกผลึกพอ เพราะมีบางส่วนอย่างมีอำนาจรัฐ บางส่วนอยากจะ
อยู่กับม็อบ บางส่วนรอไฟเขียวจากคนแดนไกล แต่สถานการณ์ขณะนี้กลุ่มไม่อยากเข้าร่วมรัฐบาลอาจจะมีจำนวน
มากกว่า 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/16254?utm_source=homepage_hilight&utm_medi
um=internal_referral 
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26 กันยายน 2020 เวลา 7:31 

วัดใจ 'ประชาธิปัตย์' จุดแตกหักแก้ รธน. 

 
เป็นสถานการณ์ตัดสินใจต่อจุดยืนประชาธิปัตย์ จะตัดสินใจ "ถอนสมอ" หรือไม่ 

จากมติที่ประชุมรัฐสภาให้แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาก่อนลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนเส้นตานลง
มติ "รับ-ไม่รับ" หลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ฉบับออกไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงนาทีนี้
กลายเป็นชนวนลูกสำคัญที่ผลักดันให้การชุมนุมจากม็อบหลายกลุ่มกำลังก่อตัวครั้งใหญ่ในเดือน ต.ค. 

ความเคลื่อนไหวจากกลุ่มแกนนำต้ังแต่ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย และกลุ่มคณะ
ประชาชนปลดแอก และแนวร่วมเครือข่ายย่อย กำลังประกาศเตรียมนัดระดมพล ชุมนุมกดดันรัฐบาลเพื่อจุดกระแส
มวลชนไปจนถึงวันนัดพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ มาจนถึงสิ่งที่ "อานนท์ นําภา" ประกาศบนเวทีปราศรัยหน้ารัฐสภา หาก
ภายในเดือน ต.ค.นี้ ไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ขอให้มวลชนต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชุมนุมในกรุงเทพฯได้ทันที 

เมื่อข้อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในช่วง "หัวเลี้ยวหัวต่อ" ได้ถูกซื้อเวลาออกไป ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้ง 6 ฉบับยังอยู่ในสภาฯ จะเป็นช่วงสถานการณ์ที่เริ่มสุกงอม ระหว่างฝ่ายรุกโดยกลุ่มมวลชน และฝ่ายรับที่มาจาก
เสียง ส.ส.และส.ว.ฝั่งรัฐบาล 

แต่หากย้อนไปถึงค่ำคืนช้ีเป็นช้ีตายต่อการ "ยื้อ" ลงมติแก้รัฐธรรมนูญที่มาจากเสียง ส.ส.ประชาธิปัตย์พบว่า นอกจาก"
ชวน หลีกภัย" ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะธานรัฐสภา ลงมติ "งดออกเสียง" แต่กลับพบช่ือ 2 ส.ส.ประชาธิปัตย์ตั้งแต่"ชุม
พล จุลใส" ส.ส.ชุมพร และ "อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์" ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรค กลับลงมติสนับสุนนต้ัง กมธ.
ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

แต่ 2 เสียงเห็นด้วยครั้งนี้กลับ "สวนทาง" กับ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าและเสียงส่วนใหญ่จากคนในพรรค ที่
คัดค้านการตั้งกรรมาธิการฯ เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลต้องจริงใจเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ตามที่เคย
ประกาศนโยบายไว้กับรัฐสภา 
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ไม่ใช่ครั้งแรกท่ี ส.ส.ปชป.อยู่ในภาวะเสยีงแตก แต่ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ "แตกแถว" ในฐานะท่ีประชาธิปัตย์ เพราะ
ก่อนหน้าน้ี "ลูกหมี" ยืนยันในท่ีประชุมพรรคเมื่อ 22 ก.ย.จะใช้สิทธิ์ "ไม่โหวต" สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ จากท่ี
เคยเป็นผู้รณรงค์ให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยตนเอง  

แต่เมื่อถึงนาทีที่พรรคการเมืองในสภาฯ ต้อฝเสนอ 3 รายช่ือ ส.ส.ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาธิปัตย์จึงต้องโดดเข้า
ร่วมส่งช่ือ ประกอบด้วย 1.นายอิสสระ สมชัย ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ 2.นายอัครเดช และ 3.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล เพื่อเข้าไปนั่งเก้าอี้ กรรมาธิการเกาะติดความคืบหน้าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 

จนถึงขณะนี้กลับเป็นแรงบีบทางการเมืองไปถึงประชาธิปัตย์ จะร่วมสังฆกรรมรัฐบาลต่อไปหรือไม่ ตามเงื่อนไขที่แลกกับ
พรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาล เพราะหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับถูกคว่ำจากเสียงที่ประชุมรัฐสภาจริงๆ ไม่ใช่แค่
สถานการณ์วัดใจวิกฤติรอบใหม่นอกสภาเท่านั้น แต่เป็นแรงบีบท่ี "ประชาธิปัตย์" ต้องแสดงจุดยืนทางการเมืองไป
ด้วย 

เมื่อก่อนหน้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พุ่งเป้าไปที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เคยมีเสียงกดดัน
จาก ส.ส.ประชาธิปัตย์ ให้กลับมาพิจารณาท่าทีร่วมรัฐบาล จากเงื่อนไข 3 ข้อ 1.รับนโยบายประกันรายได้ 2.แก้ไข
รัฐธรรมนูญ 3.มีการทุจริตคอร์รัปชัน มาจนถึงระเบิดลูกใหญ่ที่ "พนิต วิกิตเศรษฐ์" ส.ส.บัญชีรายช่ือ เคยออกตัว
ประกาศว่า ถึงเวลาต้องตัดสินใจไม่พายเรือให้โจรนั่ง 

แหล่งข่าวระดับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า จากการลงมติเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ประชาธิปัตย์ยืนยันโหวต
สวนกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็นจุดยืนของพรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่คิดว่าจะมีการยื้อออกไป อยากให้
พรรคพลังประชารัฐและสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญบางมาตราเป็นปัญหาจริงๆ ดังนั้นไม่ต้องรอให้มี
สถานการณ์ท่ีต้องลุกขึ้นมาแก้ไขรฐัธรรมนูญ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากการยอมรับของทุกพรรคการเมือง 

"จากนี้ต้องพูดคุย เพราะสุดท้ายก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ การยื้อเวลาต่อไปถือว่าไม่มีประโยชน์ วันนี้ถ้าจริงใจ
แก้ปัญหาของประเทศ จะไม่มีอะไรบานปลายจากท้ัง 2 ฝ่าย แต่อย่าขยายประเด็นในสิ่งท่ีไม่เกิดประโยชน์ต่อ
บ้านเมือง" 

แหล่งข่าวรายนี้ระบุว่า หากหลังจากนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับตกไปเช่ือว่าจะมีความวุ่นวายตามมา เพราะต้อง
ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา ไม่เป็นไปตามหลักการ และไม่ถูกต้อง เหมือนกับการต่อสวิตช์ไฟผิดก็ไม่ต้องรอ
เปิดไฟเพ่ือดูว่าไฟจะช็อตหรือไม่ แต่ถ้าเห็นวิธีผิดแล้วก็ต้องแก้ไข โดยไม่ต้องรอให้ความเสียหายเกิดข้ึนก่อน ดังนั้นจาก
นี้ไม่ว่าพรรคจะตัดสินใจอย่างไรก็มีคำตอบของพรรค ถ้าเป็นเง่ือนไขเข้าร่วมกับรัฐบาล  
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"ประชาธิปัตย์ผิดหวังกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น  แต่เมื่อเวลาผ่านไปหากยังไม่มีคำตอบชอบธรรมว่าเหตุถึงไม่แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ทั้งที่ผ่านการศึกษามาแล้ว ซึ่งพรรคยืนยันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางให้มี สสร. เพื่อแก้ไขประเด็นที่
เป็นปัญหาโดยผ่านกระบวนการที่สังคมยอมรับ ไม่ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เกิดปัญหาข้ึนอีก จึงไม่เห็นเหตุผลว่าทำไม
จะไม่แก้ไข" 

ท้ังหมดเป็นสถานการณ์ตัดสินใจต่อจุดยืนประชาธิปัตย์ ตามลั่นวาจาไว้ต่อการเข้าร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจ        
"ถอนสมอ" หรือไม่ หากปลายทางการแก้รัฐธรรมนูญมีอันเป็นไปจากน้ี. 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/16256?utm_source=homepage&utm_medi
um=internal_referral&utm_campaign=debate 
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วันที่ 26 กันยายน 2563 - 07:35 น. 

สกู๊ป น.1 : มท.ปลดแอก ‘ท้องถ่ิน’ ดีเดย์ธ.ค.เลือกอบจ. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2366605 
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วันที่ 26 กันยายน 2563 - 08:09 น. 

09.00 INDEX จุดเร่ิม ต่อต้าน ระบอบประยุทธ์ เยาวชนปลดแอก กรกฎาคม 63 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

36 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2366622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

37 

 

 

  
26 กันยายน 2563 

วัดใจ 'ประชาธิปัตย์' จุดแตกหักแก้รัฐธรรมนูญ 
 

วัดใจ 'ประชาธิปัตย์' จุดแตกหักแก้รัฐธรรมนูญ ในสถานการณ์ตัดสินใจต่อจุดยืนประชาธิปัตย์ที่จะตัดสินใจ  "ถอน
สมอ" หรือไม่? 
เป็นสถานการณ์ตัดสินใจต่อจุดยืนประชาธิปัตย์ จะตัดสินใจ "ถอนสมอ" หรือไม่ 

จากมติที่ประชุมรัฐสภาให้แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาก่อนลงมติรับหลกัการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนเส้น
ต้านลงมติ "รับ-ไม่รับ" หลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ฉบับออกไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ปฏิเสธไม่ได้ว่าถึง
นาทีนี้กลายเป็นชนวนลูกสำคัญที่ผลักดันให้การชุมนุมจากม็อบหลายกลุ่มกำลังก่อตัวครั้งใหญ่ในเดือน ต.ค. 

ความ เคลื่ อนไหวจากกลุ่มแกนนำตั้ งแต่  กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม  กลุ่ ม ฟ้ืน ฟู
ประชาธิปไตย และกลุ่มคณะประชาชนปลดแอก และแนวร่วมเครือข่ายย่อย กำลังประกาศเตรียมนัดระดมพล ชุมนุม
กดดันรัฐบาลเพื่อจุดกระแสมวลชนไปจนถึงวันนัดพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ มาจนถึงสิ่งที่ "อานนท์ นําภา" ประกาศบน
เวทีปราศรัยหน้ารัฐสภา หากภายในเดือน ต.ค.นี้ ไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ขอให้มวลชนต่างจังหวัดเดินทางมาร่วม
ชุมนุมในกรุงเทพฯได้ทันที 

เมื่อข้อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในช่วง "หัวเลี้ยวหัวต่อ" ได้ถูกซื้อเวลาออกไป ขณะที่ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับยังอยู่ในสภาฯ จะเป็นช่วงสถานการณ์ที่เริ่มสุกงอม ระหว่างฝ่ายรุกโดยกลุ่มมวลชน และฝ่ายรับ
ที่มาจากเสียง ส.ส.และส.ว.ฝั่งรัฐบาล 

แต่หากย้อนไปถึงค่ำคืนช้ีเป็นช้ีตายต่อการ "ยื้อ" ลงมติแก้รัฐธรรมนูญที่มาจากเสียง ส.ส.ประชาธิปัตย์พบว่า นอกจาก 
"ชวน หลีกภัย" ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะประธานรัฐสภา ลงมติ "งดออกเสียง" แต่กลับพบช่ือ 2 ส.ส.ประชาธิปัตย์
ตั้งแต่ "ชุมพล จุลใส" ส.ส.ชุมพร และ "อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์" ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรค กลับลงมติ
สนับสุนนตั้ง กมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

แต่ 2 เสียงเห็นด้วยครั้งนี้กลับ "สวนทาง" กับ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าและเสียงส่วนใหญ่จากคนใน
พรรค ที่ คัดค้านการตั้งกรรมาธิการฯ  เนื่องจากเห็น ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลต้องจริงใจเดินหน้าแก้
รัฐธรรมนูญ ตามที่เคยประกาศนโยบายไว้กับรัฐสภา 
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ไม่ใช่ครั้งแรกท่ี ส.ส.ปชป.อยู่ในภาวะเสยีงแตก แต่ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ "แตกแถว" ในฐานะท่ีประชาธิปัตย์ เพราะ
ก่อนหน้านี้ "ลูกหมี" ยืนยันในท่ีประชุมพรรคเมื่อ 22 ก.ย.จะใช้สิทธิ์ "ไม่โหวต" สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ จากท่ี
เคยเป็นผู้รณรงค์ให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยตนเอง  
แต่เมื่อถึงนาทีที่พรรคการเมืองในสภาฯ ต้องเสนอ 3 รายช่ือ ส.ส.ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาธิปัตย์จึงต้องโดดเข้ารว่ม
ส่งช่ือ ประกอบด้วย 1.นายอิสสระ สมชัย ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ 2.นายอัครเดช และ 3.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.
นครศรีธรรมราช ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล เพื่อเข้าไปนั่งเก้าอี้ กรรมาธิการเกาะติดความคืบหน้าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 

จนถึงขณะนี้กลับเป็นแรงบีบทางการเมืองไปถึงประชาธิปัตย์ จะร่วมสังฆกรรมรัฐบาลต่อไปหรือไม่ ตามเงื่อนไข
ที่แลกกับพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาล เพราะหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับถูกคว่ำจากเสียงที่ประชุมรัฐสภา
จริงๆ ไม่ใช่แค่สถานการณ์วัดใจวิกฤติรอบใหม่นอกสภาเท่านั้น แต่เป็นแรงบีบท่ี "ประชาธิปัตย์" ต้องแสดงจุดยืน
ทางการเมืองไปด้วย 

เมื่อก่อนหน้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พุ่งเป้าไปที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เคยมีเสียง
กดดันจาก ส.ส.ประชาธิปัตย์ ให้กลับมาพิจารณาท่าทีรว่มรัฐบาล จากเงื่อนไข 3 ข้อ 1.รับนโยบายประกันรายได้ 2.แก้ไข
รัฐธรรมนูญ 3.มีการทุจริตคอร์รัปชัน มาจนถึงระเบิดลูกใหญ่ที่ "พนิต วิกิตเศรษฐ์" ส.ส.บัญชีรายช่ือ เคยออกตัว
ประกาศว่า ถึงเวลาต้องตัดสินใจไม่พายเรือให้โจรนั่ง 
แหล่งข่าวระดับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า จากการลงมติเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ประชาธิปัตย์ยืนยันโหวต
สวนกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็นจุดยืนของพรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่คิดว่าจะมีการยื้อออกไป อยากให้
พรรคพลังประชารัฐและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญบางมาตราเป็นปัญหาจริงๆ ดังนั้นไม่ต้องรอให้มี
สถานการณ์ท่ีต้องลุกขึ้นมาแก้ไขรฐัธรรมนูญ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากการยอมรับของทุกพรรคการเมือง 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899645?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referralhttps://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899645?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral 
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เหยี่ยวถลาลม 26ก.ย.2563 : ไม่ใช่‘รัฐทำนวย’นะ 
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