
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 
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ข่าวประจ าวันที่ 26 ตลุาคม 2563 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 50/2563 คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศ

ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง                                             
สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและ
นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
 
INN ออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
ส านักข่าวอิสรา
ออนไลน์ 
 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 
 
MGR ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
เชียงใหม่นิวส์ 
 
 
อปท.นิวส์ออนไลน์ 

"กกต."ประกาศให้มีการเลื อกตั้ ง
ท้องถิ่นแล้ว 
ประกาศแล้ว! “กกต.”ไฟเขียวให้
จัดการเลือกตั้ง"อบจ."ทั่วประเทศ 
ภายใน 60 วัน 
กกต.เผยแพร่เอกสารก าหนดเลือกตั้ง 
อบจ. 
กกต. ประกาศแล้ว ให้จัดเลือกตั้ง  
ส.อบจ. และนายก อบจ. ใน 60 วัน 
ด่วน!!‘ กกต.’ ประกาศก าหนดให้มี
การเลือกตั้ง‘ส.อบจ.-นายกฯ อบจ.
พ้น เก้ า อ้ีทั่ วประเทศ !  กกต .ออก
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบจ.แล้ว-
ขีดเส้นภายใน 60 วัน 
กกต . ป ร ะกาศก า หนด ให้ มี ก า ร
เลือกตั้ง"นายกอบจ.-สมาชิก อบจ."
เริ่มแล้วเลือกอบจ กกต. ประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ ง "สมาชิก
อบจ.-นายกฯอบจ." 76 จังหวัด 
แจ้งเตรียมจัดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
ด่วน ! กกต.ประกาศ ก าหนดให้มีการ
เลือกตั้ง “สมาชิก อบจ.-นายกฯ อบจ.” 
ทั้ง 76 จังหวัดแล้ว 
กกต.เห็นชอบ 20 ธ.ค. เลือกตั้ง นายก อบจ. 
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รวมข่าว กกต. 
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วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "ชวน" ย้ าอภิปรายตามข้อบังคับ ไม่จ าเป็นต้องตรึงก าลังสภาฯ 21 
2 แนวหน้าออนไลน์ ‘ชวน’ปัดประชุมลับอภิปรายขวางขบวนเสด็จ เชื่อไม่มีม็อบชนม็อบ 22 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน'เชื่อไม่มีเผชิญหน้าม็อบ 2 กลุ่มในสภา อย่าถึงขั้นใช้ ตร.13 กองร้อย 23 
4 สยามรัฐออนไลน์ “สุทิน” ยันไม่หลงเดินตามเกม รบ. ชี้ตั้งคนอภิปรายหวังปว่น 24 
5 แนวหน้าออนไลน์ ไม่หลงเกม!‘สุทิน’แฉแผนซีกรฐั ส่งขุนพลอภิปรายหวังปว่น 25 
6 ข่าวสดออนไลน์ สุทิน เชื่อ ประชุมลับยังจ าเปน็! ชี ้รัฐบาลตั้งคนอภิปรายหวังปว่น 26 
7 INN ออนไลน์ ปชป.เตรียม 10 ส.ส.อภิปรายทั่วไป 27 
8 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ "ปชป." จ่อเสนอ รัฐสภา ตั้งกรรมการเคลียร์ปัญหาการเมือง 28 
9 INN ออนไลน์ “อนุทิน” ก าชับ ส.ส.อย่าอภิปรายเกี่ยวกับสถาบัน 29 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ อย่าแตะต้องสถาบัน! 'อนุทิน' วอน ส.ส.อภิปรายในกรอบญัตติ 30 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "พลภูมิ" วอน ส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายคา้น ใช้เวทีสภาเป็นทางออก 31 
12 ไทยรัฐออนไลน์ อ.ปริญญา เสนอ 7 ข้อแก้ปัญหาการเมือง แนะ "ประยุทธ์" ลาออกจาก

นายกรัฐมนตรี 
32 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สมชัย' ท้าเปลี่ยนค าถามประชามติใหม่ 33 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ส่อง 'ปิยบุตร' ปฏิวัติหรือจลาจล 34 
2 มติชนออนไลน์ ถอดรหัส‘บิ๊กตู’่ ถอย หรือ ไม่ถอย จับตาดูรัฐสภา 36 
3 สยามรัฐออนไลน์ "ม็อบคณะราษฎร" ติดกับตัวเอง!? 38 
4 MGR ออนไลน์ ม็อบ 3 นิ้วหมดพีก ธนาธรเลี้ยวโหมดหาเสียง !? 40 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ฝากความหวังรัฐสภาแก้วิกฤติ 42 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ถามเองต้องตอบเอง 44 
7 ไทยรัฐออนไลน์ "มองข้ามชอต" คดี 64 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ตัดสิน 28 ต.ค.นี้  46 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ บทพิสูจน์ความจริงใจผ่าทางตัน ปท. 49 
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วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวันชัย สุทิน อนุกรรมการฯ 
นายสมดี คชายั่งยืน อนุกรรมการฯ นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการ นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ ประชุม
การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและพบปะหารือหัวหน้าพนักงานส่วนท้อง ถิ่น (ปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน 141 แห่ง) เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางศตพร สุวรรณประดับ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา และพนักงาน ร่วมประชุมด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตัง้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม

เตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 
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วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น (หลักสูตรเร่งรัด) ณ ห้องประชุมผูกจิตร ชั้น 2 สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น (อาคาร 1)  จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีเปดิ 

การอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดบัตน้ (หลักสูตรเร่งรัด) 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

26 ตุลาคม 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

27 ตุลาคม 
2563 

10.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
28 ตุลาคม 

2563 
09.30 น. 

 
 
 
 

10.00 น. 
 

ห้องประชุม 704 – 705  
ชั้น 7 

 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลื อกตั้ ง               
เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการข่ า วการสื บสวนและ ไต่ ส วน ให้ มี
ประสิทธิภาพ                        
 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
28-29 ตุลาคม 

2563 
 จังหวัดล าปาง ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลื อกตั้ ง                      

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดล าปาง 

29 ตุลาคม 
2563 

 จังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

30 ตุลาคม 
2563 

 วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 
2563  
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

26 ตุลาคม 
2563 

09.00 น. 
 
 
 

10.00 น. 
 
 
 

10.00 น. 
 
 
 
 
13.00 น. 

ห้องประชุมผูกจิตร ชั้น 2 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถิ่น (อาคาร 1) 
 จังหวัดปทุมธานี 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
 
 
 

โรงแรม รามาดา บาย วินแคม 
แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค 

 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

น า ย ณั ฏ ฐ์  เ ล่ า สี ห์ ส ว กุ ล  ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น 
(หลักสูตรเร่งรัด) 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเตรียมการ 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563  
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม  
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของ
ศาลยุติธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น” 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลื อกตั้ ง  นายกฤช  เ อ้ื อว งศ์  รอง เลขาธิ การ
คณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

27 ตุลาคม 
2563 

09.30 - 
12.00 น. 

 
 

10.00 น. 
 
 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมเพ่ือจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่             
พรรคการ เมืองที่ มี สมาชิก ได้ รั บการ เลือกตั้ ง             
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

27 ตุลาคม 
2563 

13.00 น. 
 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะท างานสรุปสาระส าคัญและ
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

28 ตุลาคม 
2563 

10.00 น. 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

29 ตุลาคม 
2563 

09.30 น. 
 

14.00 น.   

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
 

ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการสื่ออัตลักษณ์ 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เผยแพร่สื่อระชาสัมพันธ์ตามกิจกรรม
ย่อยอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ 
พร้อมใจไปเลือกตั้ง (Kick off)  

30 ตุลาคม 
2563 

 วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

                                           
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.53 น.                     

"กกต."ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว 

“กกต.” ประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหาร อบจ. พ้นต าแหน่ง จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน      
    

 
 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กตต.)ได้ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(พ.ร.ป.)ว่าด้วยกกต. พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกอบมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามแผนงานการจัดการเลือกตั้งได้ก าหนดแต่ละช่วงการปฏิบัติงานที่ส าคัญไว้ อาทิ วันที่ 2-
6 พ.ย.วันสมัครรับเลือกตั้ง  วันที่ 13 พ.ย.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 24 พ.ย. ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่
เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 20 ธ.ค. วันเลือกตั้ง  เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803207 
   

https://www.dailynews.co.th/politics/803207
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26 ตุลาคม 2563 11:39 น.  

ประกาศแล้ว! “กกต.”ไฟเขียวให้จัดการเลือกตั้ง"อบจ."ทั่วประเทศ ภายใน 60 วัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.กต.จว.) ทั้ง 76 จังหวัด เรื่องประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) และนายกองค๋การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่า ด้วยกกต. พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 
กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ
อ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบ
มาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ ตามแผนงานการจัดการเลือกตั้งได้ก าหนดแต่ละช่วงการปฏิบัติงานที่ส าคัญไว้ อาทิ วันที่ 2-6 พ.ย.วัน
สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 13 พ.ย.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 24 พ.ย. ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง 
และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 20 ธ.ค. วันเลือกตั้ง เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192458 
 
 

  

https://siamrath.co.th/n/192458
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201026/4b18604da2cfd5d1ddd69b1d23e79d0360692c37eee5e0479eece01133525898.jpg?itok=HmHjq1E-
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26 ตุลาคม 2020 - 11:53 

กกต.เผยแพร่เอกสารก าหนดเลือกตั้ง อบจ. 
กกต.เผยแพร่เอกสาร ก าหนดวันเลือกตั้ง อบจ. ภายใน 60 วัน ตามมาตรา 11 พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เผยแพร่เอกสารประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด นั้น โดยกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก
ครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบ
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_804937/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_804937/
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26 ต.ค. 2563 11:56 น. 

กกต. ประกาศแล้ว ให้จัดเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. ใน 60 วัน 

 

 
 

กกต. ประกาศให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภายใน 60 วัน 

วันที่ 26 ต.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนามโดย 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1961770 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1961770
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วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.02 น. 

ด่วน!!‘ กกต.’ ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง‘สมาชิกอบจ.-นายกฯอบจ.’76จังหวัด 

 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือ เรื่อง 
“ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดและนายกฯองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ถึง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.กต.จว.) ทั้ง 76 จังหวัด  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/527528 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/527528
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วันจันทร์ ท่ี 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11:34 น.  

พ้นเก้าอี้ทั่วประเทศ! กกต.ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบจ.แล้ว-ขีดเส้นภายใน 60 วัน  
 

 
 

กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. แล้ว! มีผลก าหนดภายใน 60 วัน ส่งผลให้นายก-สมาชิก อบจ.เดิม
พ้นจากต าแหน่ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ กกต. 
เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. ตามมาตรา 22 แห่ง 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ภายใน 60 
วัน นับแต่วันที่ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/93017-isranews-221.html 
  

https://www.isranews.org/article/isranews/93017-isranews-221.html
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วันท่ี 26 ต.ค. 2563 เวลา 11:37 น. 

กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง"นายกอบจ.-สมาชิกอบจ."76จังหวัด 
กกต.ท าหนังสือถึงผอ.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่วประเทศแจ้งให้ทราบเรื่อง ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

 
 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือ เรื่อง 
“ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ” ถึง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.กต.จว.) ทั้ง 76 จังหวัด มีเนื้อหาประกอบด้วย 

 

 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636477 

https://www.posttoday.com/politic/news/636477
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26 ต.ค. 2563 11:41     

เริ่มแล้วเลือกอบจ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง "สมาชิกอบจ.-นายกฯอบจ." 76 
จังหวัด 
 

 
 
 
 
ส านักงาน กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ.ภายใน 60 วัน แล้ว จรุงวิทย์ ส่งหนังสือ
แจ้งผอ.กกต.จังหวัดเตรียมจัดเลือกตั้ง 

วันนี้ (26 ต.ค.) ส านักงานกกต.ชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นั้น 

กกต.ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายก
อบจ. ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายกอบจ. ภายใน 60 
วัน นับแต่วันที่กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งเพระเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562ประกอบมาตรา 26 แห่งพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้มีรายงานว่า พันต ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต ก็ได้ลงนามหนังสือแจ้ง ประกาศกกต.ดังกล่าว 
ไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว เพ่ือจัดการเลือกตั้งตามแผนงานที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ 
โดย ทุกจังหวัดจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.ในวันที่ 2-6 พ.ย. และเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000109318 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000109318
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26 ตุลาคม 2563 11:45 am 

แจ้งเตรียมจัดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 

กกต. 26 ต.ค.- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า ตามท่ีคณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด   (อบจ.)  กกต.ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายก อบจ. ตามมาตรา 22  แห่ง พ.ร.ป.
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560  และมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ กกต.
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง   อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอ่ืน
ใด นอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ประกอบมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.  ก็ได้ลงนามหนังสือแจ้งประกาศ กกต.ดังกล่าว ไป
ยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว  เพ่ือจัดการเลือกตั้งตามแผนงานที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้  โดย
ทุกจังหวัดจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน และเลือกตั้งในวันที่ 20 
ธันวาคม นี้   .- ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-570302 
 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-570302
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26 ต.ค. 63  

ด่วน ! กกต.ประกาศ ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง “สมาชิก อบจ.-นายกฯ อบจ.” ทั้ง 76 จังหวัด
แล้ว 
 

 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) 

ได้มีหนังสือ เรื่อง “ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัด และนายกฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ถึงผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.กต.จว.) ทั้ง 76 จังหวัด โดยจะมีการเปิดรับ
สมัครเลือกตั้ง 2-6 พ.ย. นี้ และใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20 ธ.ค. 2563 และเมื่อประกาศก าหนดเลือกตั้งแล้ว สมาชิก อบจ.-
นายกฯอบจ. ทุกแห่ง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
 
อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1489257/ 
 
  

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1489257/
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12 ต.ค. 2563  

ด่วน! กกต.เห็นชอบ 20 ธันวาคม เลือกตั้ง นายก อบจ.  
 

 
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีส านักงาน กกต.เสนอแล้ว มีมติ
เห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่ 
กกต.ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่าง
วันที่ 2-6 พฤศจิกายน และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

 
อ้างอิง : http://www.opt-news.com/news/13618 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/454277?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
 
 

  

http://www.opt-news.com/news/13618
https://www.thansettakij.com/content/politics/454277?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/454277?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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26 ตุลาคม 2563 - 09:11 น. 

"ชวน" ย้ าอภิปรายตามข้อบังคับ ไม่จ าเป็นต้องตรึงก าลังรักษาความปลอดภัยสภาฯ 
 

 
 

"ชวน" ย้ าอภิปรายตามข้อบังคับ ไม่จ าเป็นต้องตรึงก าลังรักษาความปลอดภัยสภาฯ หากการชุมนุมละเมิดกฎหมาย 
ก็มีมาตรการทางกฎหมายดูแลอยู่ 

26 ต.ค.2563  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่าการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ อภิปรายทั่วไป ตาม
มาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือรับฟังความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ระหว่าง 26-27 ต.ค.นี้  สามารถหยิบยกเรื่องใดมาอภิปรายก็ได้ใน 3 เรื่อง 
ทั้งสถานการณ์โควิด19 การขัดขวางขบวนเสด็จที่เป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมถึง
การชุมนุมต่อเนื่องจนน าไปสู่การขอคืนพ้ืนที่ด้วยการใช้รถฉีดน้ าแรงดันสูง ทั้งนี้มั่นใจว่าการอภิปรายจะเป็นไปตาม
ข้อบังคับการประชุม ส่วนข้อกังวลการอภิปรายของสมาชิกที่อาจจะอภิปรายขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภานั้น นาย
ชวน ย้ าว่า ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม  

ทั้งนี้ นายชวน ยังระบุว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานว่า สมาชิกวุฒิสภากังวลเรื่องความปลอดภัยใน
การประชุมและเรื่องการคุกคาม พร้อมแจ้งว่าจะน าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ 13 กองร้อยดูแลรักษาความปลอดภัยรอบ
รัฐสภา ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องน าก าลังเข้ามาในพ้ืนที่รัฐสภา แต่ก็ต้องไม่ประมาท เนื่องด้วยสถานการณ์แตกต่าง
กันในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามการประชุมของสภาฯมีประจ าทุกสัปดาห์ได้เน้นย้ าให้ปฎิบัติตามมาตรการปกติ  

ประธานรัฐสภา กล่าวอีกว่า หากการชุมนุมละเมิดกฎหมาย ก็มีมาตรการทางกฎหมายดูแลอยู่ ซึ่งก็ต้อง
รับผิดชอบหากมีละเมิด ทั้งนี้หวังว่าจะไม่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุม 2 ฝ่าย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447126 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/447126
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วันจันทร์ ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.37 น. 

‘ชวน’ปัดประชุมลับอภิปรายขวางขบวนเสด็จ เชื่อไม่มีม็อบชนม็อบ 
 

 
 

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการ
ประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ว่า การพิจารณาวันนี้เป็นไปตามญัตติที่ก าหนดไว้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่าในการอภิปรายของสมาชิกจะมีการก าหนดขอบเขตอย่างไร นายชวน กล่าวว่า เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 

เมื่อถามว่า มีข่าวว่าจะน าเรื่องของการไปปิดกั้นขบวนเสด็จด้วย จะสามารถอภิปรายได้มากน้อยแค่ไหน นาย
ชวน กล่าวว่า อยู่ในวาระอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลเสนอ 

เมื่อถามอีกว่า หากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันจ าเป็นต้องประชุมลับหรือไม่ นายชวน ตอบว่า จนถึงขณะนี้ยัง
ไม่มี 

เมื่อถามอีกว่า มีความเป็นห่วงว่าหากปล่อยให้สมาชิกพูดไปอาจเข้าข่ายขัดข้อบังคับได้ นายชวน กล่าวว่า 
ข้อบังคับมันมีอยู่แล้ว และทุกคนก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งในข้อบังคับนั้นก็มีการเขียนไว้กว้างๆในบางเรื่อง  

ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยวางไว้อย่างไรบ้าง นายชวน กล่าวว่า ทางเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรรายงานว่ามีสมาชิกรัฐสภาบางท่านเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยที่อาจจะมีการคุกคามด้วยวิธีต่างๆ โดยแจ้ง
ว่าจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจมา 13 กองร้อย ซึ่งตนบอกว่าอย่าไปถึงขนาดนั้นเลย เพราะตนเชื่อว่าผู้ชุมนุมถ้าจะมีใคร
ละเมิดอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของผู้นั้น ก็มีกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้ว 

“แต่ได้พูดกันในวันประชุมร่วมว่าจะไม่ประมาท เตรียมตัวไว้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นจะให้เจ้าหน้าที่มาอยู่ในนี้ 
ซึ่งเป็นความห่วงใยของสมาชิกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ทางเข้า -ออก โดยเฉพาะหลายคน
เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งตนก็เป็นผู้สูงอายุ ก็ได้ขอให้ทุกอย่างปฏิบัติและด าเนินไปตามปกติ” นายชวน กล่าว 

เมื่อถามว่า หากทั้ง 2 กลุ่มมาเผชิญหน้ากันจนเกิดการปะทะกัน การประชุมในสภาจะหยุดชะงักไว้ก่อนหรือไม่ 
นายชวน กล่าวว่า เชื่อว่าไม่มีการเผชิญหน้า และตอนนี้มันก็ยังไม่เกิด  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/527509 

https://www.naewna.com/politic/527509
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26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:05 น.   

'ชวน'เชื่อไม่มีเผชิญหน้าม็อบ 2 กลุ่มในสภา อย่าถึงขั้นใช้ ตร.13 กองร้อย 
 

 
 

26 ต.ค. 63 - ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 08.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุม
ร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญว่า การพิจารณาวันนี้เป็นไปตามญัตติที่ก าหนดไว้ โดยการอภิปรายของสมาชิกจะเป็นไปตาม
ข้อบังคับ ส่วนที่มีข่าวว่าจะน าเรื่องของการไปปิดกั้นขบวนเสด็จด้วย จะสามารถอภิปรายได้มากน้อยแค่ไหนนั้น อยู่ใน
วาระอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลเสนอ  

เมื่อถามว่า หากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันจ าเป็นต้องประชุมลับหรือไม่ นายชวน ตอบว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่
มี ส่วนที่มีความเป็นห่วงว่าหากปล่อยให้สมาชิกพูดไปอาจเข้าข่ายขัดข้อบังคับได้นั้น ข้อบังคับมันมีอยู่แล้ว และทุกคนก็มี
หน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งในข้อบังคับนั้นก็มีการเขียนไว้กว้างๆ ในบางเรื่อง 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการรักษาความปลอดภัยวางไว้อย่างไรบ้าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ทางเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรรายงานว่ามีสภาชิกรัฐสภาบางท่านเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยที่อาจจะมีการคุกคามด้วยวิธีต่างๆ 
โดยแจ้งว่าจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจมา 13 กองร้อย ซึ่งตนก็บอกว่าอย่าไปถึงขนาดนั้นเลย เพราะเชื่อว่าผู้ชุมนุมถ้าจะ
มีใครละเมิดอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของผู้นั้น ก็มีกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้ว 

อย่างไรก็ตามได้พูดกันในวันประชุมร่วมว่าจะไม่ประมาท เตรียมตัวไว้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นจะให้เจ้าหน้าที่
มาอยู่ในนี้ ซึ่งเป็นความห่วงใยของสมาชิกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ข้ึน ที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ทางเข้า-ออก โดยเฉพาะ
หลายคนเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งตนก็เป็นผู้สูงอายุ ก็ได้ขอให้ทุกอย่างปฏิบัติและด าเนินไปตามปกติ 
เมื่อถามว่า หากทั้งสองกลุ่มมาเผชิญหน้ากันจนเกิดการปะทะกัน การประชุมในสภาจะหยุดชะงักไว้ก่อนหรือไม่ นาย
ชวน กล่าวว่า เชื่อว่าไม่มีการเผชิญหน้า และตอนนี้มันก็ยังไม่เกิด. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81792 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000109150 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2412611 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/81792
https://mgronline.com/politics/detail/9630000109150
https://www.matichon.co.th/politics/news_2412611
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26 ตุลาคม 2563 08:43 น.    

 “สุทิน” ยันไม่หลงเดินตามเกม รบ. ชี้ตั้งคนอภิปรายหวังป่วน 

 

 
 

ไม่หลงเกม! “สุทิน” เชื่อประชุมลับยังจ าเป็นหากอภิปรายล่อแหลม ชี้รัฐบาลตั้งคนอภิปรายหวังป่วน 
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. เวลา 08.05 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะ

ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วันนี้เวลา 08.30 น. จะมีการประชุมวิปฝ่ายค้าน เพ่ือหารือประเมินสถานการณ์ทั้งนอก
และในสภา รวมทั้งหาแนวทางการอภิปราย ซึ่งฝ่ายค้านรวมผู้อภิปรายแล้วเบื้องต้นมี 35 คน และถ้าเราดูการวางตัวผู้
อภิปรายของรัฐบาลตามราชชื่อที่ปรากฏออกมาก็พอจะดูออกว่ารัฐบาลประสงค์จะให้เกิดบรรยากาศอย่างไรในการ
ประชุม และวางเกมอย่างไร แต่เราคงไม่ไปตามเกม เพราะญัตติที่รัฐบาลเขียนมา เราก็รู้ว่ารัฐบาลจะท าอะไรเราก็จะ
หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้คนในชาติทะเลาะกัน แต่จะพูดให้คนในประเทศรู้สึกดีมากกว่า ดังนั้นเราคงไม่หลงไปตามเกมรัฐบาล 

เมื่อถามว่าทราบว่าฝ่ายค้านจะขอให้มีการประชุมลับในครั้งนี้ นายสุทินกล่าวว่า เรื่องประชุมลับเรายังไม่ได้คิด
แต่หากเกิดการอภิปรายที่ล่อแหลมหรือมีคนล่วงเกินก็คิดว่าการประชุมลับจ าเป็นแต่หากประชุมไปโดยปกติทุกคนใช้วุฒิ
ภาวะในการอภิปราย การประชุมลับก็คงไม่จ าเป็น ดังนั้นต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง 

เมื่อถามถึงบรรยากาศการชุมนุมบริเวณด้านหน้ารัฐสภาจะมีผลต่อการอภิปรายครั้งนี้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่า 
เป็นธรรมดาการประชุมทุกครั้งก็มีคนมาอยู่ด้านหน้าสภาฯ แต่จะเป็นใครเท่านั้นเอง และในที่ประชุม ส.ส. คงชินกับ
สถานการณ์ คงต้องมีสมาธิกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องสีสันของประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192413 
 
 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/192413
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201026/38f20903ed0ed46be8d1ca3e28e19cddbda21209b8036e4b64fa7dc8dc085361.jpg?itok=00Ry89Xp


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 

วันจันทร์ ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.46 น. 

ไม่หลงเกม!‘สุทิน’แฉแผนซีกรัฐ ส่งขุนพลอภิปรายหวังป่วน 
 

 
 

เมื่อเวลา 08.05 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ใน
ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วันนี้เวลา 08.30 น. จะมีการประชุมวิปฝ่ายค้าน เพ่ือหารือประเมินสถานการณ์ทั้ ง
นอกและในสภา รวมทั้งหาแนวทางการอภิปราย ซึ่งฝ่ายค้านรวมผู้อภิปรายแล้วเบื้องต้นมี 35 คน ถ้าเราดูการวางตัวผู้
อภิปรายของรัฐบาลตามรายชื่อที่ปรากฏออกมา พอจะดูออกว่ารัฐบาลประสงค์จะให้เกิดบรรยากาศอย่างไรในการ
ประชุม และวางเกมอย่างไร แต่เราคงไม่ไปตามเกม เพราะญัตติที่รัฐบาลเขียนมา เราก็รู้ว่ารัฐบาลจะท าอะไร เราก็จะ
หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้คนในชาติทะเลาะกัน แต่จะพูดให้คนในประเทศรู้สึกดีมากกว่า ดังนั้นเราคงไม่หลงไปตามเกมรัฐบาล 

เมื่อถามว่าทราบว่าฝ่ายค้านจะขอให้มีการประชุมลับในครั้งนี้ นายสุทิน กล่าวว่า เรื่องประชุมลับเรายัง ไม่ได้คิด 
แต่หากเกิดการอภิปรายที่ล่อแหลมหรือมีคนล่วงเกินก็คิดว่าการประชุมลับจ าเป็น แต่หากประชุมไปโดยปกติทุกคนใช้
วุฒิภาวะในการอภิปราย การประชุมลับก็คงไม่จ าเป็น ดังนั้นต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง 

เมื่อถามถึงบรรยากาศการชุมนุมบริเวณด้านหน้ารัฐสภาจะมีผลต่อการอภิปรายครั้งนี้หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า 
เป็นธรรมดาการประชุมทุกครั้งก็มีคนมาอยู่ด้านหน้าสภาฯ แต่จะเป็นใครเท่านั้นเอง และในที่ประชุม ส.ส. คงชินกับ
สถานการณ์ คงต้องมีสมาธิกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องสีสันของประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/527510 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/527510


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

 

26 ต.ค. 2563 - 08:50 น.  

สุทิน เชื่อ ประชุมลับยังจ าเป็น! ชี้ รัฐบาลตั้งคนอภิปรายหวังป่วน  
 

 
 

สุทิน ประธานวิปฝ่ายค้าน เชื่อ ประชุมลับ ยังจ าเป็นหากอภิปรายล่อแหลม ชี้ รัฐบาลตั้งคนอภิปรายหวังป่วน ระบุ 
จะพูดให้คนในประเทศรู้สึกดี 

เมื่อเวลา 08.05 น. วันที่ 26 ต.ค.2563 ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ใน
ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วันนี้เวลา 08.30 น. จะมีการประชุมวิปฝ่ายค้าน เพ่ือหารือประเมินสถานการณ์ทั้ง
นอกและในสภา รวมทั้งหาแนวทางการอภิปราย ซึ่งฝ่ายค้านรวมผู้อภิปรายแล้วคาดว่าจะมี 35 คน และถ้าเราดูการ
วางตัวผู้อภิปรายของรัฐบาลตามชื่อที่ปรากฏออกมาก็พอจะดูออกว่ารัฐบาลประสงค์จะให้เกิดบรรยากาศอย่างไร และ
วางเกมอย่างไร 

นายสุทิน กล่าวต่อว่า แต่เราคงไม่ไปตามเกม เพราะญัตติที่รัฐบาลเขียนมา เราก็รู้ว่ารัฐบาลจะท าอะไร เราก็จะ
หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้คนในชาติทะเลาะกัน แต่จะพูดให้คนในประเทศรู้สึกดีมากกว่า ดังนั้นเราคงไม่หลงไปตามเกมรัฐบาล 

สุทิน ประธานวิปฝ่ายค้าน เชื่อ ประชุมลับ ยังจ าเป็นหากอภิปรายล่อแหลม 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ทราบว่าฝ่ายค้านจะขอให้มีการประชุมลับ นายสุทิน กล่าวว่า เรื่องประชุมลับเรายังไม่ได้คิดแต่หากเกิด
การอภิปรายที่ล่อแหลมหรือมีคนล่วงเกินก็คิดว่าการประชุมลับจ าเป็น แต่หากประชุมไปโดยปกติทุกคนใช้วุฒิภาวะใน
การอภิปราย การประชุมลับก็คงไม่จ าเป็น ดังนั้นต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง 

เมื่อถามถึงบรรยากาศการชุมนุมบริเวณด้านหน้ารัฐสภาจะมีผลต่อการอภิปรายครั้งนี้หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า 
เป็นธรรมดาการประชุมทุกครั้งก็มีคนมาอยู่ด้านหน้าสภา แต่จะเป็นใครเท่านั้นเอง และในที่ประชุม ส.ส. คงชินกับ
สถานการณ์ คงต้องมีสมาธิเพราะถือว่าเป็นเรื่องสีสันของประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง  https://www.khaosod.co.th/politics/news_5187256 
ข่าวที่เกี่ยข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904423 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000109141 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2412600 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5187256
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904423
https://mgronline.com/politics/detail/9630000109141
https://www.matichon.co.th/politics/news_2412600
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/26-สุทินสัมก่อนประชุม.jpg
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26 ตุลาคม 2020 - 09:48 

ปชป.เตรียม 10 ส.ส.อภิปรายทั่วไป 
"จุรินทร์" รับ ปชป. เตรียม 10 ส.ส.อภิปรายท่ัวไป ก าชับท าหน้าที่สร้างสรรค์ ปัดตอบไม่เตะประเด็นขัดขวางขบวน
เสด็จ 

 
 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในการอภิปรายเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ อภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 165 เพ่ือหาทางออก
ประเทศ จากสถานการณ์การชุมนุม พรรคประชาธิปัตย์ได้เวลา 1 ชั่วโมง ว่า มีการเตรียมผู้อภิปรายไว้ 10 คน โดยตนจะ
เป็นคนแรกท่ีอภิปรายของพรรค ซึ่งใช้เวลาไม่นาน และได้ก าชับ ส.ส.ที่จะอภิปรายให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้เมื่อถามย้ าว่าจะไม่แตะประเด็นการขัดขวางขบวนเสด็จในวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมาที่ถนนพิษณุโลก นั้น 
นายจุรินทร์ ยืนยันค าเดิมว่า จะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและจะเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ 
ซึ่งมีตัวแทนจากทุกฝ่าย หาทางออกร่วมกันหลังประชุมสภาสมัยวิสามัญแล้วเสร็จ รวมถึงจะอภิปรายแนวทางการแก้ไข
ร่างรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง ; HTTPS://WWW.INNNEWS.CO.TH/POLITICS/NEWS_804854/ 

  

https://www.innnews.co.th/politics/news_804854/
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26 ตุลาคม 2563  

"ปชป." จ่อเสนอ รัฐสภา ตั้งกรรมการเคลียร์ปัญหาการเมือง 
 

 

 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอก เตรียมเสนอตั้งกรรมการแก้ปัญหาการเมือง หลังประชุมรัฐสภาวิสามัญแล้วเสร็จ 
ย้้าให้ส.ส.อภิปรายอย่างสรางสรรค์ 
      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165  ว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ เตรียม ส.ส. อภิปรายไว้  10 คน โดยพรรคได้เวลารวม 1 ชั่วโมง โดยตนจะเป็นผู้อภิปรายคนแรก ทั้งนี้ตน
ก าชับให้ส.ส.ของพรรคอภิปรายอย่างสร้างสรรค์  ส่วนเรื่องที่รัฐบาลขอปรึกษาและความเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็น
ขบวนเสด็จ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นั้น จะเสนอให้ตั้งกรรมการ ที่มีตัวแทนทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน หลังจากที่ประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญแล้วเสร็จ รวมถึงแนวทางการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญด้วย.  
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904428 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904428
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26 ตุลาคม 2020 - 09:13 

“อนุทิน” ก าชับ ส.ส.อย่าอภิปรายเกี่ยวกับสถาบัน 

"อนุทิน" ก าชับ ส.ส. อย่าอภิปรายเกี่ยวกับสถาบัน ขออยู่ในกรอบ ไม่ห่วงมีผู้ชุมนุมด้านนอก แต่กังวลโควิด 
 

 
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย กล่าวว่า ได้นัดประชุมพรรคภูมิใจไทยเช้าวันนี้ก่อนประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือเตรียมการอภิปรายทั่วไปตาม
มาตรา 165 โดยพรรคภูมิใจไทยได้เวลาในการอภิปราย 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องไปบริหารจัดการเวลากัน 
ส่วนการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น เห็นว่า ต้องพยายามอย่าไปแตะตรงนั้น แต่ในส่วนของพรรค ส.ส. ทุกคนมี
เอกสิทธิ์ในการให้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ แต่ต้องอยู่ในกรอบญัตติที่เก่ียวข้อง 

ส่วนการประชุมวันนี้จะตอบสนองข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม 3 ข้อหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า เราต้องอยู่กันด้วย
เหตุผล ส่วนห่วงสถานการณ์การชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ห่วงเรื่องโควิด-19 ขอให้ผู้ชุมนุมใส่
หน้ากาก ทาเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ 

ทั้งนี้ได้สั่งการให้อธิบดีกรมการแพทย์ดูแล และเตรียมส่งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลไปให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ทุกที่ๆ มีการชุมนุม ถ้าไม่เคลื่อนที่จะจัดเต็นท์บริการ 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_804832/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_804832/
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26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:11 น.      

อย่าแตะต้องสถาบัน! 'อนุทิน' วอน ส.ส.อภิปรายในกรอบญัตติ 
 

 
 

26 ต.ค. 63 - ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้นัดประชุมพรรคภูมิใจไทยเช้าวันเดียวกัน (26ต.ค.) ก่อนประชุมรัฐสภา เพ่ือเตรียมการอภิปราย
ทั่วไปตามมาตรา165 โดยพรรคภูมิใจไทยได้เวลาอภิปราย1 ชั่วโมงซึ่งต้องไปบริหารจัดการเวลากัน ส่วนการอภิปรายที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน ต้องพยายามอย่าไปแตะตรงนั้น แต่ในส่วนของพรรค ส.ส.ทุกคนมีเอกสิทธิ์ ให้แสดงความเห็นอย่าง
เต็มที่ แต่ต้องอยู่ในกรอบญัตติที่เก่ียวข้อง 
ผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุมวันนี้จะจะตอบสนองข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม 3 ข้อหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องอยู่กัน
ด้วยเหตุผล 

เมื่อถามว่า ห่วงสถานการณ์การชุมนุมหน้ารัฐสภาหรอไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ห่วงเรื่องโควิด-19 ขอให้ผู้ชุมนุม
ใส่หน้ากาก ทาเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ทั้งนี้ได้สั่งการให้อธิบดีกรมการแพทย์ดูแล และเตรียมส่งหน้ากากและแอลกอฮอล์
เจลไปให้กลุ่มผู้ชุมนุมทุกท่ีที่มีการชุมนุม ถ้าไม่เคลื่อนที่ จะจัดเต็นท์บริการ. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81798 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/81798
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จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.35 น. 

"พลภูมิ" วอน ส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ใช้เวทีสภาเป็นทางออก 
“พลภูม”ิวอนส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ใช้เวทีสภาหาทางออกให้ประเทศ ชี้การเจรจาเป็นทางออกที่ดีที่สุด                     
                     

 
 

               เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า วันที่ 26-
27 ต.ค. รัฐสภามีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือหารือแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งของประชาชนคนในชาติที่เกิด
ขึ้นอยู่ในขณะนี้ หวังว่าสภาฯ นี้จะมีผู้แทนท้ังฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน อภิปรายข้อมูล ข้อเสนอแนะกันอย่างหลากหลาย 
เพ่ือหาทางให้ประเทศอย่างแท้จริง  

เชื่อว่าการพูดคุย การเจรจา ยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ยิ่งทุกฝ่ายถอยหลังคนละก้าว ร่วมกันช่วยกันหาทาง
ออก จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความจริงใจระหว่างกันจริงๆ เพราะการจะผลักดันให้
ประเทศเข้าสู่วิกฤติอีกครั้ง ย่อมไม่ใช่ผลดีกับคนไทยทั้งชาติอย่างแน่นอน.                     
                                             
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803190 
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26 ต.ค. 2563 09:33 น. 

อ.ปริญญา เสนอ 7 ข้อแก้ปัญหาการเมือง แนะ "ประยุทธ"์ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี 
 

 
 
อาจารย์ปริญญา เสนอ 7 ประเด็นแก้ปัญหาการเมือง แนะ "ประยุทธ์" แก้ไขรัฐธรรมนูญ - ยุบสภา – ลาออก 

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความว่า ใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรต้องท าสิ่งใด แก้ไขรัฐธรรมนูญ - ยุบสภา - ลาออก เพ่ือแก้ปัญหา
ทางการเมือง ผ่านข้อเสนอ 7 ประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
1. พลเอกประยุทธ์ ควรต้อง "ถอย" เป็นก้าวแรก คือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการถอยไปก่อนหน้าการยึดอ านาจ 22 
พฤษภาคม 2557 ที่รัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหลักการของระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภาที่ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผ่านการเลือก ส.ส. โดยประชาชนทุกคนมีเสียงเท่ากัน  
2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีปัญหา และควรท าโดยที่ไม่ต้องให้มีการนองเลือด 
3. ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยพลเอกประยุทธ์ต้องไม่รับเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใดอีก  
4. พลเอกประยุทธ์ ลาออกจากต าแหน่ง 
5. พลเอกประยุทธ์ ต้องไม่พูดหรืออ้างในท านองให้คนเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบ็กให้ตนเอง 
6. พลเอกประยุทธ์ ต้องไม่ลืมที่สัญญากับประชาชนว่า "ขอเวลาอีกไม่นานความสุขจะคืนมา" บัดนี้เวลาผ่านไป 6 ปีแล้ว 
เราก็ยังไม่เห็น "ความสุขที่กลับคืนมา" 
7. รัฐบาลต้องไม่ใช้ความรุนแรง และไม่ใช้วิธีการสลายการชุมนุมอีก. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1961666 
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26 ตุลาคม 2563  

'สมชัย' ท้าเปลี่ยนค าถามประชามติใหม่  
 

 

 
"สมชัย" สวน "ไพบูลย์" ท้าเปลี่ยนค้าถามประชามติ "นายกฯอยู่ครบวาระ-ส.ว.ท้าหน้าที่ครบ 5 ปี" หรือไม่  

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ค ระบุว่า ฟังการอภิปรายของคุณ
ไพบูลย์ที่เสนอให้มีการประชามติว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการชุมนุมหรือไม่ ก็เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีแต่ขอเปลี่ยน 
ค าถามประชามติใหม่ดังนี้ 
1.เห็นด้วยกับการให้พลเอกประยุทธ์ ยังด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนครบวาระหรือไม่ 
2.เห็นด้วยกับการให้วุฒิสภา 250 คน ที่มาจากบทเฉพาะกาล ท าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิรูปประเทศ
ต่อไปอีกจนครบ5 ปีหรือไม่ 

แค่สองค าถามครับ แล้วควรตั้งคณะกรรมการด าเนินการออกเสียงประชามติที่เป็นกลาง มิใช่ กกต.ที่มาจากการ
สรรหาในยุคคสช.ด้วย จะเป็นคุณแก่ประเทศชาติยิ่ง 
 
 อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904467 
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25 ตุลาคม 2563 - 09:40 น. 

ส่อง 'ปิยบุตร' ปฏิวัติหรือจลาจล 
 

 
 

ขุดรากความคิดซ้ายใหม่ "ปิยบุตร" ชี้เป้ามี "เหตุปะทะ" หากไม่ยอมปฏิรูปสถาบันฯ 
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของคณะราษฎร ที่ประกาศยกระดับการกดดันรัฐบาลประยุทธ์ ด้วยพลังมวลชนอัน

มหาศาล และมุ่งหมายจะสร้างปรากฏการณ์ “ไทยสปริง” ขณะเดียวกัน ก็มีทัศนะร้อนๆ ออกมาจาก “เดอะป๊อก” ปิย
บุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ซึ่งเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะบทที่ว่าด้วย “ปฏิรูป 
VS ปฏิวัติ” ทางแฟนเพจPiyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล 
 “ปฏิรูปกับปฏิวัติ ต่างก็คือการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปก็ต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบ
ปฏิวัติ.” เหมือนอาจารย์ป๊อก จะย้ าเตือนว่า การปฏิรูปสถาบันฯ เท่านั้นเป็นทางรอดของสังคมไทย 
นักปฏิวัติ? 

ในทวิ ต เตอร์  @Piyabutr_FWP ตอนเย็ นวั นที่  24 ตุ ล าคม 2563 ปิ ยบุ ตร  ทวี ตว่ า  “ก้ า เนิ ดของ 
Constitutional-Pariliamentary Monarchy ทั่วโลก Monarchy ต้องยินยอมปรับตัว อาจยินยอมเพราะมี
เจตจ้านงต้องการปฏิรูป หรือยินยอมเพราะจ้ายอม หากปราศจากการปรับตัวของ Monarchy ก็จะเดินหน้าไปสู่
การปะทะ ผลที่ได้คือไม่เป็น Absolutue Monarchy (โดยชัดแจ้ง/ซ่อนรูป) ก็กลายเป็น Republic” 

เหมือน “เดอะป๊อก” จะอ่านเกมท้องถนนออก จึงบอกว่า “หากปราศจากการปรับตัวของ Monarchy ก็จะ
เดินหน้าไปสู่การปะทะ ผลที่ได้คือไม่เป็น Absolutue Monarchy (โดยชัดแจ้ง/ซ่อนรูป) ก็กลายเป็น Republic”         
เดอะป๊อก ก าลังชี้เป้า “สงครามกลางเมือง” ใช่หรือไม?่ 
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2563 ปิยบุตร โพสต์ข้อความผ่านเฟจเฟซบุ๊ก ว่าด้วยเรื่อง “ห้วงเวลาปฏิวัติ - Revolutionary Moment” 

“การปฏิวัติจะบังเกิดได้ในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ประชาชนจ านวนมหาศาลเกิดความรู้สึกนึกคิดร่วมกัน
ในสองมิติ ได้แก่ มิติแห่งความโกรธแค้น และมิติแห่งความหวัง” 
  การลุกฮือของมวลชน ด้วยความโกรธแค้น แบบไม่มีพรรคน า ไม่มีการจัดตั้ง ปรมาจารย์การปฏิวัติชี้ว่า นี่
คือ จลาจลและอนาธิปไตย 
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ศาสดาเจ้าเก่า 
ตอนครบรอบ 1 ปี พรรคอนาคตใหม่ ปิยบุตรให้สัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับศาสดาที่พวกเขาถอดราก

ความคิดมาปรับใช้ในการสร้างพรรค ปิยบุตรตอบชัดว่า “คนแรกคือ อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci)” นักลัทธิ
มาร์กซ ชาวอิตาเลียน 

 “ความคิดของกรัมชี่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทย โดยเฉพาะช่วงยาม
หัวต่อหัวเลี้ยวเช่นนี้" 

อันโตนีโอ กรัมชี่ เป็นนักทฤษฎี “มาร์กซิสต์บริสุทธิ์” ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เผยแพร่ลัทธิมาร์กซคนส าคัญ
ในยุคศตวรรษที่ 20 ปิยบุตร ยอมรับว่า พวกเขาผู้เล่นใหม่ในสมรภูมิการช่วงชิงอ านาจน าใหม่ 

 “วิธีคิดของกรัมชีมองว่าการยึดอ านาจรัฐด้วยก าลังทางกายภาพ เช่น ก าลังทหาร มวลมหาประชาชน 
หรือที่เรียกว่า ‘สงครามขับเคลื่อนพื้นที่’ (War of Movement) แค่นั้นไม่ส าเร็จหรอก ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนความคิด
คน ดังนั้น กรัมชีจึงบอกว่าต้องท างานผ่าน ‘สงครามทางความคิด’ (War of Position) ด้วย” 
           อาจารย์ป๊อก ได้ท าสงครามความคิด จนใกล้สุกงอมแล้ว เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ลุกขึ้นมายื่นข้อเสนอเรียกร้อง
ปฏิรูปสถาบันฯ 
 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/447041 
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วันท่ี 25 ตุลาคม 2563 - 12:02 น.  

ถอดรหัส‘บิ๊กตู่’ ถอย หรือ ไม่ถอย จับตาดูรัฐสภา 
 

 
 

ถอดรหัส‘บิ๊กตู’่ ถอย หรือ ไม่ถอย จับตาดูรัฐสภา 
แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกโทรทัศน์เรียกร้องต่อม็อบ
ราษฎรให้ “ถอยคนละก้าว” พล.อ.ประยุทธ์แสดงความจริงใจด้วยการเริ่มก่อน โดยยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร้ายแรง และเปิดทางให้รัฐสภาท าหน้าที่หาทางออกวิกฤตที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ รัฐสภาจะเปิดสมัยวิสามัญในวันที่ 26 ตุลาคม 
และมีการบรรจุวาระให้สมาชิกได้อภิปรายกันเพ่ือหาทางออกจากวิกฤตกัน 2 วัน คือวันที่ 26 และวันที่ 27 ตุลาคม เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนการหาทางออกจะเกิดขึ้น ได้บังเกิดข้อข้องใจจาก “ค าพูด” และ “หนังสือ” ของ พล.อ.
ประยุทธ์ ข้องใจในค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ในวันที่เรียกร้องให้ “ถอยคนละก้าว” ข้องใจในเนื้อความในหนังสือที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ส่งถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทั้งนี้ในค าแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์บางตอนชี้น าให้ผู้คนรู้สึกไม่
ไว้วางใจ 

“เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เราได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นว่าเกิดขึ้นในประเทศไทย เราได้เห็น
การกระท าที่น่าหดหู่ใจอย่างมากที่เกิดขึ้นกับต ารวจ มีการทุบตีท าร้ายต ารวจด้วยคีมเหล็กขนาดใหญ่ และพฤติกรรม
รุนแรงอีกหลายอย่างต่อเจ้าหน้าที่ เป็นการตั้งใจท าร้ายคนไทยด้วยกัน  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้น แม้เราจะเห็นคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีเจตนาร้าย และปฏิบัติตัวไม่ดี
อย่างรุนแรง แต่เวลาเดียวกัน เราก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมายที่แม้ว่าจะก าลังท าผิดกฎหมาย แต่ก็ปฏิบัติตนด้วยความ
สงบ มีเจตนาดีที่ต้องการขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และมีความจริงใจที่อยากจะเห็นประเทศดีขึ้น เรามองเห็น
คนกลุ่มนี้ด้วย” 

ค าแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้ใช้อ านาจนายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการใช้ก าลังต ารวจตระเวนชายแดนเข้าสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
ปลุกให้มีนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงออกมาต่อต้าน 

ขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็ออกมาคัดค้าน  ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์
ได้แถลงข่าวและเปิดเพลง “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี” หลังจากนั้นได้ปรากฏกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองออกมาแสดง

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/p-3-25-1063.jpg
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พลัง กระทั่งเกิดเหตุทุบตีนักเรียนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงในวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ออกโทรทัศน์  แม้ พล.อ.
ประยุทธ์จะประกาศ “ถอยคนละก้าว” แต่การด าเนินการต่อต้านกลุ่มราษฎรยังคงด าเนินต่อไป 
นี่จึงเป็นข้อข้องใจในความจริงใจของผู้น ารัฐบาล 

ขณะเดียวกัน แม้ พล.อ.ประยุทธ์จะเห็นด้วยกับการเปิดรัฐสภาเพ่ือหาทางออก แต่หนังสือที่ พล.อ.ประยุทธ์ยื่น
ถึงนายชวนนั้น สอดใส่ข้อกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมจนกระทั่งเกิดค าถาม เนื้อความบางตอนของหนังสือที่ พล.อ.ประยุทธ์ส่ง
ถึงนายชวน ระบุว่า 

“แม้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวบุคคลบางคนในกลุ่มผู้ชุมนุม ที่มี
บทบาทส าคัญในการยุยงและก่อให้เกิดการกระท าความผิด แต่การชุมนุมยังคงมีขึ้นในเวลาต่อมาที่บริเวณสี่แยกราช
ประสงค์ สี่แยกปทุมวัน และแยกย้ายเป็นกลุ่มไปตามที่ชุมนุมต่างๆ ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและสถานีขนส่งผู้โดยสารอีก
หลายแห่งในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในต่างจังหวัด จนน่าวิตกว่าจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การคมนาคม และ
เศรษฐกิจในบริเวณใกล้เคียง 

“เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เตือน ห้ามปราม และพยายามหยุดยั้งการชุมนุมที่แม้จะมีเสรีภาพและได้รับการคุ้มครอง
ตามมาตรา 54 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐเข้าควบคุมการชุมนุมที่
ผิดกฎหมายก็เป็นข้อยกเว้นการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามที่มาตรา 44 วรรคสอง ก าหนดให้ท าได้ แต่เมื่อไม่เป็นผลส าเร็จ 
เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถฉีดน้ าแรงดันสูงเข้าสกัดและเรียกคืนพ้ืนที่อันเป็นขั้นตอนการควบคุมฝูงชน ตามมาตรการสากลที่ใช้ใน
นานาประเทศ เมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณถนนพระรามที่ 1 ใกล้สี่แยกปทุมวัน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ชุมนุมยังสามารถนัดแนะทางสื่อต่างๆ เพ่ือชุมนุมกันต่อมาอีกหลายครั้ง โดยเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออก ปล่อยตัวผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมตัว…” 

ข้อความที่ปรากฏในหนังสือ ท าให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านเป็นกังวล เกรงว่า พล.อ.ประยุทธ์จะใช้รัฐสภา “ฟอก
ขาว” ให้รัฐบาล ใช้กลไก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ช่วยแก้ต่างให้ หากเป็นไปตามที่พรรคฝ่ายค้านกังวล
ย่อมหมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ก าลังใช้ยุทธวิธี  “ลับ ลวง พราง” เปลี่ยนจากการใช้วิธีการตอบโต้ด้วยประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง มาใช้มวลชนเคลื่อนไหว ยิ่งมีกระแสข่าวว่ากลุ่มเคลื่อนไหวฝ่าย พล.อ.ประยุทธ์ คือ รัฐมนตรี 
คือ สมาชิกวุฒิสภา ยิ่งสร้างความเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์เปลี่ยนยุทธวิธี 

ขณะเดียวกัน การเปิดรัฐสภาโดยมีเป้าหมายที่จะ “ฟอกขาว” ย่อมหมายถึงการ “โต้กลับ” มากกว่าการ 
“ยอมถอย” หากเป็นเช่นนี้ เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงสู้ต่อไป เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ไม่หยุด กลุ่มราษฎรย่อมไม่หยุด
เคลื่อนไหว สถานการณ์หลังข้อเสนอ “ถอยคนละก้าว” ยังคงล่อแหลม พล.อ.ประยุทธ์ยังคงอยู่ รัฐธรรมนูญฉบับปี 
2560 ยังคงอยู่ ทุกอย่างยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เหตุการณ์ในรัฐสภาระหว่างวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์ระดมคนจากภาครัฐ ยังคงต้องติดตามกันต่อไป 

หากการเปิดรัฐสภาคือการตอบโต้ไม่ใช่การหาทางออก ทุกจังหวะก้าวนับแต่นี้เป็นต้นไป อาจสุ่มเสี่ยงต่อยิ่ง
กว่าจังหวะก้าวท่ีผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2409739 
 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2409739
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"ม็อบคณะราษฎร" ติดกับตัวเอง!? 
 

 
 

การยกระดับการกดดันรัฐบาลโดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปยัง "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จาก "ม็อบคณะราษฎร 2563" รวมทั้งเครือข่าย จากนี้ไปได้กลายเป็น "จุดโฟกัส" ที่
หลายฝ่ายต่างพากันลุ้นว่า แกนน าม็อบจะท าอย่างไรต่อไป 

เพราะเมื่อสิ่งที่ได้ "ขีดเส้นตาย" บีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศลาออกจากต าแหน่ง นั้นไม่เป็นผลส าเร็จ เมื่อ
ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับปากกับประชาชนที่มาให้ก าลังใจ แล้วว่า "ไม่ลาออกๆ" 

หมายความว่า การที่ม็อบคณะราษฎร บุกไปประชิดถึงหน้าท าเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
แสดงพลังด้วยจ านวนผู้ชุมนุมที่หนาแน่น ด้วยความฮึกเหิมก่อนที่จะจบลงเพียงแค่ยื่นเงื่อนไขให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก 
แทนที่จะพากันบุกเข้าไปภายในท าเนียบรัฐบาล กลับไม่มีผลใดๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในความเป็นจริงแล้วในการชุมนุมที่น าหน้าโดยคณะราษฎร แม้จะชูกลยุทธ์การต่อสู้ในมิติใหม่ว่า "ทุกคนคือแกนน า" ซึ่ง
ถือเป็นปรากฎการณ์ท่ีแปลกใหม่ก็ตาม แต่ขณะเดียวกันแกนน าเองก็ยังคงใช้กลยุทธ์ที่ทุกม็อบ ทุกเสื้อสี ต่างเคยน ามาใช้
ทั้งสิ้น นั่นคือการดึง ให้ "โลกล้อมไทย" 

ยิ่งการชุมนุมเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการ ขับไล่รัฐบาล ไปจนถึงการชูข้อเรียกร้องที่มีความเปราะบาง อย่างการ
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ถูกตั้งข้อสังเกตและน าไปเปรียบเทียบกับ การชุมนุมของเยาวชนต่อต้านรัฐบาลจีนที่เกาะฮ่องกง 
ว่าม็อบคณะราษฎร ในไทย ก าลังเดินตามรอย "ฮ่องกงโมเดล" หรือไม่ 

หรือผสมผสานไปกับการใช้รูปแบบ "อาหรับสปริง" มีการชุมนุมใหญ่ในกลุ่มประเทศอาหรับ เป้าหมายคือการมุ่ง
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและอ านาจรัฐ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201025/3ffeffc02cb5d46b1c4c98d86325f99c10b314dbf3f78759f8af660d20e81c48.jpg?itok=Zz5U025J
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แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนที่น าหน้าคณะราษฎร วันนี้ก าลังเดินหน้าไปสู่  "กับ
ดัก" ของตัวเองแทนที่จะเข้าใกล้ ชัยชนะ ตามท่ีหวังเอาไว้ 
เมื่อรัฐบาลเลือกใช้วิธีการดึงความขัดแย้งบนท้องถนนเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 26-
27ต.ค. นี้ 

แน่นอนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกลับมองว่านี่คือการเล่นเกม "ซื้อเวลา" ของพล.อ.ประยุทธ์ ที่เลือกใช้กลไกในรัฐสภา ยื้อ
เวลาเอาไว้ เบรคความแรงจากผู้ชุมนุม มิหน าซ้ าการประชุมสภาฯ รอบนี้ ยังกลายเป็นความจงใจของรัฐบาลที่จะ "ผลัก
ความสุ่มเสี่ยง" ไปให้ "พรรคฝ่ายค้าน" โดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกล เนื่องจากต้องไม่ลืมว่า 1ในข้อ
เรียกร้องที่ผู้ชุมนุมต้องการคือการปฏิรูปสถาบัน 

ขณะที่ในการชุมนุมแต่ละครั้งก็ยังมีการใช้ถ้อยค า และข้อความที่เป็นไปในลักษณะของการพาดพิง โจมตีและดู
หมิ่นสถาบันอย่างจงใจ ซึ่งมีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแล้วว่าจะเปิดทางให้พรรคฝ่ายค้าน อภิปรายในประเด็น
เรื่องสถาบันได้อย่างเต็มที่ และหากพาดพิงไปถึงสถาบันก็จะมีคนที่รอใช้กฎหมายเข้าจัดการกันต่อไป 
เวลานี้แรงกดดันก าลังเทกลับไปกลุ่มผู้ชุมนุม และแกนน าคณะราษฎร ที่บัดนี้ต้องผลักดันเยาวชนในแถวที่สอง แถวที่
สาม ขึ้นมารับไม้ต่อเมื่อแกนน าตัวหลักๆที่เคยดึงมวลชน ต่างถูกจับกุมกันถ้วนหน้า 

ทิศทางจากนี้ไปของม็อบคณะราษฎร จึงมีแต่จะต้องยกระดับการชุมนุม ไปพร้อมๆกับการเพ่ิมความแรง 
ไม่เช่นนั้นจะยิ่งท าให้ พันธมิตรและแนวร่วมไปจนถึงผู้เข้าร่วมชุมนุม ยิ่งถอยห่างออกไปมากขึ้น เพราะยิ่งสู้ยิ่งมองไม่เห็น
ทางชนะ ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/192343
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ม็อบ 3 นิ้วหมดพีก ธนาธรเลี้ยวโหมดหาเสียง !? 
 

 
 
หากสังเกตอาการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมที่อ้างว่าเป็น “นักประชาธิปไตย” ที่ล่าสุดเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “ประชาชน
ปลดแอก” บ้าง หรือ “คณะราษฎร” บ้างสารพัด แต่เอาเป็นว่า พวกเขา “ชูสามนิ้ว” เป็นสัญลักษณ์ที่ชุมนุมมา
นานนับเดือน แต่ที่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวกดดันได้หนักๆ ก็น่าจะเกิดขึ้นมาราวสองสัปดาห์แล้ว 

โดยข้อเรียกร้องหลักๆ มี 3 ข้อ คือ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ลาออก ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และ ให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แน่นอนว่า ในสองข้อแรก ถือว่า
เป็นเรื่องการเมืองที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ว่าอะไร เพราะถือเป็นเรื่องเห็นต่างที่ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในบ้านเมืองทุกยุค แต่เมื่อ 
“เล่นใหญ่” มีการยืนยันข้อเสนอในข้อสาม ที่กดดันให้ “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์” มันก็กลายเป็นเรื่องยาก และ
ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาทันทีเหมือนกัน และเชื่อว่า หากยังไม่เบาเรื่องดังกล่าวลง โอกาสที่จะได้รับแรง
สนับสนุนจากคนในสังคมวงกว้างก็จะหดแคบลงทันที เหมือนกับที่ก าลังเกิดปฏิกิริยาโต้กลับไปท่ัวประเทศในเวลานี้  

การรวมพลังของ “คนเสื้อเหลือง” ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจมีการ “จัดตั้ง” ขน
คน มีการอ านวยความสะดวก แต่เชื่อเถอะว่ามันก็ปะปนกันมากับคนที่รักและเทิดทูนสถาบันฯ อย่างแรงกล้า และยิ่ง 
“ม็อบสามนิ้ว” ใช้ค าพูดจาบจ้วง ให้ร้ายสถาบันฯมากเท่าใด โดยเฉพาะการก้าวล่วงไปถึงรัชกาลที่ ๙ มันก็ยิ่งท าให้สังคม
เกิดอารมณ์เดือด แบบ “ไม่ทน” อีกต่อไป จึงได้เห็นการแสดง “พลังสีเหลือง” ปรากฏออกมาให้เห็นทั่วประเทศ  

ปรากฏการณ์ดังกล่าว หากมองในมุมการเมืองก็เหมือนกับการ “รุกกลับ” ไม่ให้ฝ่าย “ม็อบสามนิ้ว” ได้สร้าง
กระแสจนฮึกเหิมได้ต่อเนื่อง เหมือนกับการ “เบรกอารมณ์” ดังกล่าวให้หยุดอยู่กับที่ชั่วคราว ประกอบกับที่ผ่านมา 
สั ง คมส่ วน ใหญ่ ได้ เ ห็ นอาการ  “ก้ า ว ร้ า ว ”  หยาบคายของม็ อบ  ท า ให้ ก า รขยายแนวร่ ว ม ไม่ เ พ่ิ มขึ้ น  
ที่ส าคัญ ฝ่ายรัฐบาลน าโดย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ถูกกล่าวหาแบบตอกย้ าให้เห็นว่าเป็น “เผด็จการ” กลับ 
“ลดเงื่อนไข” ลงอย่างรวดเร็ว เช่น การไฟเขียวให้เปิดสภาสมัยวิสามัญเพ่ือหาทางออกให้กับบ้านเมือง ซึ่งก็เหมือนกับ
การแก้เกมของฝ่ายค้าน ที่เคยกดดันให้เปิดสภาวิสามัญก่อนหน้านี้ รวมไปถึงการประกาศ “ถอยคนละก้าว” ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และน าไปสู่การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ให้มีผลมาตั้งแต่เที่ยง 
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วันที่ 22 ตุลาคม เป็นต้นไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดเงื่อนไขอย่างทันท่วงที จนอาจจะเรียกว่าท าเอาฝ่ายม็อบสามนิ้วชะงัก
ไปเหมือนกัน  

การที่ฝ่ายม็อบยังแสดงท่าทีแข็งกร้าวแบบขีดเส้นให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกสถานเดียว ภายใน 3 วัน 
และให้ปล่อยแกนน าทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งที่หลายคนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้ว รวมทั้งยังยืนยัน
ข้อเรียกร้องให้ “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” มันก็ท าให้เกิดภาพลบขึ้นมาเรื่อยๆ  

อีกทั้งที่ผ่านมา หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ฝ่ายรัฐไม่มีการขัดขวางการชุมนุม ตรงกันข้ามกลับมีการอ านวยความ
สะดวกให้เกิดการชุมนุมได้อย่างเต็มที่ เพราะหากบอกว่าผู้ชุมนุมเป็นเยาวชน เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีอารมณ์ร้อนแรง 
หากไม่ขัดขวาง ก็จะไม่เกิดการแหกกฎนั่นแหละ เช่น นักเรียนที่เรียกร้องให้ไว้ผมยาว แต่เมื่อได้รับไฟเขียว เชื่อหรือไม่ว่า
ต่อไปในอนาคตพวกเขาจะกลับมาอยากไว้ “ผมสั้น” นั่นแหละ เพราะนั่นคือแฟชั่นทวนกระแสของพวกวัยรุ่น ซึ่งมี
อารมณ์แบบนี้มาทุกสมัย  

แม้ว่านาทีนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนนักว่า “กระแส” ของพวก “ม็อบสามนิ้ว” จะลดลงขนาดไหน แต่หากจับจาก
อารมณ์ของสังคมแล้ว รับรองว่า “ไม่เพ่ิม” ไปกว่านี้แน่นอน แต่ถึงอย่างไรในช่วงวันสองวันนี้ การชุมนุมอาจจะยังมี
มวลชนหนาตา แต่ก็ถือว่าคงไม่ร้อนแรงไปกว่าเดิมแล้ว เพราะการ “ถอยร่น” จากการที่เคยประกาศว่าจะปักหลักชุมนุม 
“ตั้งแคมป์” หน้าเรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ ที่พยายามกดดันให้ปล่อยตัวแกนน ามานานเต็มที่ได้เพียงแค่สองคืนเท่านั้น ก็
ต้องสลายตัว ซึ่งสาเหตุก็คือ มวลชนมีจ านวนน้อยมากจนสร้างแรงกดดันอะไรไม่ได้  

อย่างไรก็ดี แม้จะนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยวันจันทร์นัดจะไปสถานทูตเยอรมัน ในความหมายก็เพ่ือส่ง
สัญญาณไปถึงสถาบันฯ แต่เชื่อเถอะก็คงสร้างกระแสกับในกลุ่มพวกเดียวกันเอง แต่ส าหรับสังคมในวงกว้าง กลับเริ่ม
สร้างความร าคาญมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากมีการมองว่า “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แกนน ากลุ่มก้าวหน้า เป็นหนึ่งใน
ผู้สนับสนุนหลักของม็อบสามนิ้วที่ว่านี้ ก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวที่เริ่มเลี้ยวไปทาง “หาเสียงทางการเมือง” หรือกระชับ
ฐานทางการเมือง ที่ชัดเจนขึ้น โดยใช้การชุมนุมของพวกเยาวชนพวกนี้เป็นฐาน โดยเฉพาะหวังจะใช้เป็นฐานทาง
การเมือง อย่างน้อยก็ในช่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เริ่มจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในเดือน
ธันวาคมนี้ ที่เขามีการเปิดตัวไปแล้วกว่าสามสิบจังหวัด ซึ่งในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา เขาไปเปิดตัวผู้สมัครในพ้ืนที่
ภาคเหนือ และไปปรากฏตัวตามเวทีชุมนุม ให้วัยรุ่นกรี๊ดกร๊าด เช่น ที่ จ.แพร่ และพิษณุโลก เป็นต้น  

ดังนั้น หากพิจารณาจากภาพรวมและอารมณ์ของสังคมส่วนใหญ่แล้ว มั่นใจว่า “ม็อบสามนิ้ว” น่าจะเลยจุดพีก
สุดมาแล้ว เพราะฝ่ายรัฐบาลได้ท าลายเงื่อนไขลงมาได้หมดแล้ว อีกทั้งยัง “เล่นใหญ่” เกินตัว ที่เดินหน้ากดดันให้ 
“ปฏิรูปสถาบันฯ” อย่างแข็งกร้าว มันยิ่งท าลายแนวร่วม เพราะถูกมองว่ามีคน “ชักใย” ที่ ไปไกลกว่านั้น  
ขณะเดียวกัน การได้เห็นการปรากฏตัวของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตามเวทีม็อบ และเวทีเปิดตัวนายก อบจ.ใน
สังกัด มันก็เห็นภาพชัดว่าก าลังเลี้ยวมาที่การหาเสียงทางการเมือง โดยเฉพาะหน้าก็คือเลือกตั้งท้องถิ่น !! 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000109098 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000109098
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26 ต.ค. 2563 05:05 น. 

ฝากความหวังรัฐสภาแก้วิกฤติ 
 

 
 

ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจกับประชาชนเสียทีเลิกตีสองหน้าได้แล้ว ปากบอกพร้อมรับฟังความเห็น 
แต่ปฏิบัติสวนทางตลอด แค่สัปดาห์เดียวช่วงระหว่างวันที่ 15-22 ต.ค. มวลชนราษฎรถูกด าเนินคดีไปแล้วถึง 78 ราย 
ลูกหลานของเรา อนาคตของชาติ ไม่ควรต้องได้รับผลตอบแทนแบบนี้ เลย ผมเชื่อว่าทุกคนที่ถูกด าเนินคดีคงท าใจไว้อยู่
แล้วว่าต้องเจอคุก แต่เขาก็พร้อมเสียสละ ที่ผมเป็นห่วงคือกว่าจะพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้จะต้องเสียสละอนาคตของชาติไป
อีกก่ีร้อยก่ีพันกี่หมื่นคน 

ชุมนุมราษฎร 63 เป็นชุมนุมค่อนข้างบริสุทธิ์ ไม่ใช่ชุมนุมการเมืองแบบชุมนุมเสื้อเหลือง ชุมนุมเสื้อแดง ชุมนุม
นกหวีด เด็กรุ่นนี้มีความฝันร่วมกันอยากได้ประชาธิปไตยเต็มใบ อยากได้ความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เสื้อแดงติดคุก
หัวโต แต่เสื้อเหลืองเดินลอยชาย เป่านกหวีดได้เป็นรัฐมนตรี ปฏิวัติแล้วได้ครองอ านาจยาว แถมวางฐานรากสร้าง
เครือข่ายไว้จนระบบต่างๆผิดเพี้ยนไปหมด 

นักเรียน นักศึกษาออกมาชุมนุมไม่ใช่เพราะต้องการอ านาจทางการเมือง แต่ต้องการความฝันและอนาคตของ
ตัวเอง ตอนนี้ นายกฯบิ๊กตู่ กับ เหล่าลูกหาบ คงรู้ตัวแล้วว่าประเมินพลังของมวลชนราษฎรผิดไป ถึงได้ยอมให้มีการ
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ และยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง เพราะฝืนใช้ไม้แข็งต่อไปก็ไร้ประโยชน์ ยิ่งทุบยิ่งตีแนวร่วม
ยิ่งออกมามาก เด็กอยู่ในวัยก าลัง ห้าว ไม่มีภาระชีวิตให้ต้องห่วงพะวง พ่อแม่ห้ามปรามก็ไม่ฟัง บางรายเป็นห่วงมาก
ถึงกับต้องไปรับไปส่ง นานวันเข้าก็เผลอใจร่วมอุดมการณ์ไปด้วย และแน่นอนว่าถ้าลูกถูกจับกุมเมื่อไหร่ พ่อแม่ต้อง
หาทางช่วยสุดชีวิต สุดท้ายจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลไปโดยปริยาย 

จากภาพข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ถ้าไม่หลอกตัวเองก็คงรู้ว่ามวลชนราษฎรกับมวลชนเสื้อเหลืองที่เกณฑ์กัน
ออกมาตอนหลัง แต่ละฝ่ายมีจ านวนมากน้อยแค่ไหน ใครอยากแสดงพลังอะไรก็เป็นสิทธิเสรีภาพอยู่แล้ว แต่อย่าไปยั่วยุ
หาเรื่องตีกันเลย คนไทยด้วยกันทั้งนั้น ถ้าขนม็อบมาฆ่ากัน เลือดนองแผ่นดิน บิ๊กตู่จะแบกรับได้หรือ ครั้นจะปล่อยให้มี
การปฏิวัติ ถ้ากระสุนนัดแรกดังข้ึนเมื่อไหร่ เกิดกลียุคทันที 

วันนี้จะมีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ เป็นการขอความเห็นจากสมาชิก
รัฐสภาเพ่ือหาทางออกจากวิกฤติชุมนุม 3 นิ้วพิฆาต ผมขอฝากความหวังกับ ฝ่ายนิติบัญญัติ ให้ช่วย เสนอแนะหนทาง
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แก้ไขวิกฤติม็อบครั้งนี้ให้คลี่คลายด้วยดี เพราะกลไกในระบบตอนนี้เหลือแต่ฝ่ายนิติบัญญัติที่พอจะเป็นที่ พ่ึงหวังสุดท้าย 
เป็นตรงกลางที่ม็อบและรัฐบาลยอมรับฟัง 

ส.ส.ทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้าน โปรดส านึกถึงความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย จับมือร่วมกันท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสักครั้ง เลิกเล่นเกมเอาชนะคะคานกันสักวัน แล้วนึกถึงประเทศชาติเป็นส าคัญ จงกล้าท าเรื่องดีๆจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ 

ส่วน ส.ว.ถึงแม้ไม่ใช่ผู้แทนของราษฎร ซ้ ายังเป็นคู่ปรปักษ์ที่ม็อบต้องการล้มล้าง แต่ถ้า ส.ว.คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวม ลดความโกรธลงได้ ลดความกลัวจะสูญเสียต าแหน่ง ผมเชื่อว่าด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ของ ส.ว. 250 คน 
ก็น่าจะมีข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกได้บ้าง 

แต่อย่าเสนอไอเดียแบบ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ก็แล้วกันที่จะให้ ท าประชามติว่าบิ๊กตู่ควร
จะอยู่เป็นนายกฯต่อไปหรือไม่ คิดแต่จะซื้อเวลาช่วยเพ่ือนท่าเดียว ระวังเถอะถ้ามีการท าประชามติจริงๆ เกิดบิ๊กตู่แพ้
ขึ้นมาล่ะก็จะไม่มีหน้ามาเดินถนนเอา หรือหากมวลชนราษฎรขอเอาค าถามอ่ืนพ่วงไปท าประชามติด้วย ก็ไม่รู้ว่า พล.อ.
สิงห์ศึกจะรับผิดชอบไหวหรือเปล่า 

 วิกฤติครั้งนี้รุนแรงมาก ถ้าหาทางออกไม่เจอ ประเทศไทยแตกเละแน่ วันนี้ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่รัฐสภา 
อย่าจบแค่ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาซ้ือเวลาตามสูตรเดิมก็แล้วกัน. 
 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1961135 
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26 ต.ค. 2563 05:10 น. 

ถามเองต้องตอบเอง 
 

 
 

วันนี้ (26 ต.ค.) เสือป่าแมวเซาต้องจับตาติดตามการเปิดประชุมรัฐสภาวาระนัดพิเศษ เพ่ือร่วมกันหาทางออก
ประเทศจากวิกฤติขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในสังคมไทย “แม่ลูกจันทร์” ดูจากการจัดสรรเวลาให้คณะรัฐมนตรีอภิปราย 5 
ชั่วโมง บวกพรรคร่วมรัฐบาลอีก 5 ชั่วโมง บวก ส.ว.ลากตั้งอีก 5 ชั่วโมง เท่ากับรัฐบาลและหางเครื่องได้เวลาอภิปราย
รวมกัน 15 ชั่วโมง 

ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เวลาอภิปรายเพียง 8 ชั่วโมง แต่...เวลาสั้นยาวไม่ส าคัญ...เท่าเนื้อหาการอภิปราย! ถ้า 
ส.ส.ฝ่ายค้านจี้จุดคีมึ้งได้ตรงเป้า สามารถเสนอแนะทางออกให้รัฐบาลผ่าทางตันอย่างเป็นรูปธรรม 
ถือว่าฝ่ายค้านท าหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกติกา “แม่ลูกจันทร์” หวังว่าการประชุมรัฐสภาวันนี้และพรุ่งนี้จะผ่านไปด้วยดี 
ไม่มีเหตุว้าวุ่นชุลมุนชุลเก หวังว่าจะช่วยคลี่คลายวิกฤติใหญ่มหึมาให้เกิดผลส าเร็จอย่างที่ฉายหนังโฆษณา เพราะถ้าเวที
สภาฯไม่สามารถแก้ไขวิกฤติบ้านเมืองได้ ก็ยุ่งตายชักละท่านประธาน!! 

อย่างไรก็ดี การเปิดประชุมสภาฯนัดพิเศษเกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีปัญหาส าคัญเร่งด่วนในการบริหารราชการ
แผ่นดิน นายกฯลุงตู่ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุมรัฐสภา ว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาอย่างไรให้ปัญหาเหล่านี้ยุติลง
โดยเร็ว?? “แม่ลูกจันทร”์ ชี้ว่าเมื่อรัฐบาลเป็นฝ่ายเสนอขอเปิดประชุมรัฐสภาฯ 
การอภิปรายจะต้องอยู่ในกรอบที่รัฐบาลก าหนดมาเอง 3 ประเด็น 
1, รัฐบาลวิตกว่าเหตุการณ์ชุมนุมใน กทม.และทั่วประเทศ และมีผู้ร่วมชุมนุมจ านวนมาก ประกอบกับมีฝนตกหนักน้ า
ท่วมในหลายพื้นท่ี อาจท าให้เชื้อโควิดแพร่ระบาดซ้ ารอบ 2 
หากไม่มีการระมัดระวังป้องกันอย่างเหมาะสมเพียงพอ?? 
2, กรณีมีผู้ชุมนุมบางส่วนขัดขวางขบวนเสด็จพระราชด าเนิน และมีผู้กล่าวข้อความจาบจ้วงหยาบคาย 
รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง เพ่ือระงับยับยั้งสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย 
3, กรณีเจ้าหน้าที่ใช้รถฉีดน ้าแรงดันสูงสลายการชุมนุม รัฐบาลไม่ได้กระท ารุนแรงเกินกว่าเหตุ เพราะเป็นมาตรการสากล
ที่นานาประเทศใช้เช่นกัน 

หลังจากนั้นก็ยังมีการนัดชุมนุมต่อมาอีกหลายครั้ง โดยเรียกร้องให้นายกฯลุงตู่ลาออก ให้ปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูก
จับกุม ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบัน แม้การชุมนุมส่วนใหญ่จะสงบเรียบร้อย แต่อาจมีบางฝ่ายแฝงตัวก่อความ
วุ่นวาย หรือมีม็อบต่อต้านเกิดปะทะกันจนเป็นเหตุจลาจลในบ้านเมือง ทั้งหมดนี้คือปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการรับ
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ฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมรัฐสภาฯ ว่าจะให้แก้ปัญหาอย่างไร?? “แม่ลูกจันทร์” มองว่าปัญหาเร่งด่วนทั้ง 3 ประเด็น 
ไม่จ าเป็นต้องรับฟังความเห็นจากที่ประชุมสภาฯ เพราะเป็นปัญหาที่นายกฯลุงตู่ ต้องถามตัวเอง!! นายกฯลุงตู่ ต้องถาม
ความเห็นตัวเองว่าจะยอมให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายใน 1 ปีหรือไม่?? 
แล้วล้างกระดานเลือกตั้งใหม่ตามกติกาใหม่ทันที??คนที่ต้องตัดสินใจคือ “ลุง”ไม่ต้องถามคนอืน่ให้เสียเวลา. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1961100  
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"มองข้ามชอต" คดี 64 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ตัดสิน 28 ต.ค.นี้ ลุ้น ออกได้ทั้งดีและร้าย 
 

 
 

จับตา 28 ต.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดตัดสิน คดีถือหุ้นสื่อ 64 ส.ส.ทั้งฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล จะส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การเมือง จริงหรือ ?สมมุติถ้าหวยเกิดออกทางร้ายจริง จะกระทบสถานะรัฐบาลบิ๊กตู่หรือไม่ อย่างไร 
แล้วต่อจากนั้นจะไปทิศทางไหน  หากต้องไปเลือกตั้งซ่อมกันขนานใหญ่ เพราะอะไร ถึงม่ันใจว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่
เสียเปรียบฝ่ายค้าน 

วันนี้ (26 ต.ค.) ได้ฤกษ์ สภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญแบบเร่งด่วน หารือแก้ปัญหาการชุมนุม ซึ่งทั้งฝ่ายรัฐบาล-
ฝ่ายค้าน ก็ยังโจมตีกันไม่หยุด ถามหา ความจริงใจ ที่จะ “ถอยกันคนละก้าว” ได้จริงหรือไม่ งานนี้ ต้องเฝ้าติดตาม
ชนิด "ตาไม่กะพริบ" สุดท้าย "เวทีรัฐสภา" จะช่วยระบายอุณหภูมิความร้อนแรงทางการเมืองในขณะนี้ ให้เย็นลงได้ หรือ 
จะเหมือนเป็นการ "ราดน้ ามันเข้ากองไฟ" อย่างที่หลายฝ่ายหวั่น เพราะปรากฏข่าวจากพรรค พปชร. ว่า มีกา รเตรียม
เรือ พา ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล หนี หากม็อบ "บุกล้อมสภา" เสียอีกด้วย 

ขณะสถานการณ์ชุมนุม "คณะราษฎร" เขม็งเกลียวเข้มข้น เข้ามาทุกขณะ หลังระดมพลรุกไล่ฝ่ายรัฐบาลบิ๊กตู่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งยื่นเงื่อนไข ภายใน 3 วัน ที่ม็อบให้เวลา นายกฯ ต้องท าตามข้อเรียกร้ อง คือ "ลาออก
ทันที" และ "ปล่อยเพ่ือนผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุม โดยไม่มีเงื่อนไข" ขณะที่กลุ่มม็อบสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล "เสื้อเหลือง" ก็เริ่ม
เคลื่อนไหว ไปทั่วประเทศ เพราะทนไม่ได้กับการหมิ่นสถาบัน จนมีการจับตาว่า จะเกิดกรณีตีกัน "ม็อบชนม็อบ" หรือไม่ 
สถานการณ์ขณะนี้ จึงเป็นที่น่าระทึกใจเป็นอย่างยิ่ง 

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ "มองข้ามชอต" ไปยัง วันพุธที่ 28 ต.ค. กรณีศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัย คดี “ถือหุ้น
สื่อ” ของ ส.ส. ถึง 64 คน ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่เหล่ากูรูและนักวิเคราะห์ หลายฝ่ายมองว่า กรณีดังกล่าว น่าจะ
เป็นจุดที่ท าให้สถานการณ์ทางการเมืองที่สุดร้อนแรงในขณะนี้ อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นได้ ในที่นี้เป็นไปได้ 
ทั้ง "ด้านดี" และ "ด้านร้าย" พอๆ กัน 

ปมนี้ เป็นเช่นไร ลองไปฟังทัศนคติจาก นายทศพล เพ็งส้ม ส.ส.นนทบุรีในฐานะหัวหน้าต่อสู้คดีถือหุ้นสื่อ จาก
พรรคพลังประชารัฐ รับหน้าที่ เป็นทนายความ ให้กับ ส.ส.ฟากฝั่งรัฐบาล ทั้ง 32 คน ว่า 28 ต.ค.วันดีเดย์นี้ จะเป็นเช่น
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ไร ทั้งในด้านการสู้คดีความ รวมถึง สถานการณ์การเมือง ที่ตอนนี้ “ม็อบคณะราษฎร” ทั้งกดดัน ทั้งบีบ และเร่งเร้า 
"รัฐบาลบิ๊กตู่" อย่างน่าหวาดเสียว ชนิด "หายใจไม่ทั่วท้อง" 
 
ยังเชื่อม่ันอยู่ไหม 32 ส.ส.รัฐบาล จะรอดคดีถือหุ้นสื่อ? 

นายทศพล กล่าวว่า ดูในหลักการ การท าสื่อวิทยุ หรือสื่อหนังสือพิมพ์ มันต้องมีการไปขอใบอนุญาต มันต้องมี
ใบอนุญาตนะ แต่ปรากฏว่า ส.ส.ทั้งหมด 32 คน ที่โดนคดี ไม่มีใครมีการขอใบอนุญาต ซึ่งไม่เหมือนกรณีของนายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มันก็ต่างกันตรงนี้ แล้วส่วนใหญ่ที่มีการเห็นในการ
พิพากษาที่ผ่านมา อย่างคดี "ภูเบศร์ เห็นหลอด" ก็มีการขอใบอนุญาตนะ แต่ทางเราไม่มีการขอใบอนุญาตเลย แต่ใน
ส่วนของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ไม่ทราบว่า มีการขอใบอนุญาต หรือไม่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 32 คน และฝ่ายค้าน 32 คน รวมเป็น 
64 คน ฉะนั้นส่วนตัว ก็ยังหวังว่า วันที่ 28 ต.ค.นี้ จะไม่โดน 
แล้วสมมติหากเกิดเหตุที่เกินคาดหมายล่ะ? 

ส าหรับค าถามนี้ นายทศพล กล่าวว่า ความจริง จ านวน ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาล กับฝ่ายค้าน ที่โดนคดีถือหุ้นสื่อ มี
เท่ากัน หากสมมติโดนตัดสินว่า มีความผิดจริงขึ้นมา ก็ไม่มีใคร ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ อะไรทั้งสิ้น แล้วอีกอย่าง ยังมี 
ส.ส.ของ "พรรคก้าวไกล" ในตอนนี้ ก็โดนด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งศาล รธน.ยังไม่ได้ตัดสินนะ ฉะนั้น ประเด็นนี้ ส่วนตัวจึง
เห็นว่า ไม่น่าส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เท่าไร เพราะถ้าหากถูกตัดสินว่า มีความผิดจริง ในวันที่ 28 ต.ค. ก็ต้องไป
เลือกตั้งใหม่ ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.หาย 32 คน ฝ่ายค้าน ก็หายไป 32 คน เหมือนกัน เสมอกัน แล้วอีกอย่าง ส.ส.ฝ่ายค้าน มี
บางคนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็จะไปเลือกตั้งใหม่ไม่ได้ โดยเฉพาะในเคส ของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ขณะที่
ฝ่ายรัฐบาล มี 2 ราย เหมือนกัน 
ยังมีช่องทางออก ไปทางอื่น ได้หรือไม่? 

หัวหน้าทนายความสู้คดีถือหุ้นสื่อ ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ว่า ไม่มีช่องทางอ่ืน หาก 28 ต.ค.นี้ ถูกศาล 
รธน.วินิจฉัย ว่า มีความผิด ก็ต้องไปเลือกตั้งซ่อมกันใหม่หมด ท าอย่างอ่ืนไม่ได้  

ส่วนตัว เชื่อ อาจเป็นผลดีต่อสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็เป็นได้ หาก 64 ส.ส.ต้องไปเลือกตั้งซ่อมใหม่หมด "ถ้า
ถามผมนะ ตอนนี้ มีสถานการณ์การชุมนุมของม็อบคณะราษฎร กดดันรัฐบาลอยู่ หากศาลตัดสินว่ามีความผิด ก็อาจเป็น
การลดแรงกดดันสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ก็ได้ เพราะต้องไปสู้กันในเขตเลือกตั้ง เหมือนไปสู้กันในเขตเลือกตั้งซ่อม
ใน 32 เขต อะไรแบบนี้ เป็นการช่วยต่อลมหายใจให้รัฐบาลก็เป็นได้ มีช่องระบาย เพราะมวลชนก็ต้องไปช่วยหาเสียง ก็
เหมือนมีเข็มเจาะช่วยระบาย ให้หายท้องอืด ไม่งั้นมันไม่มีทางออก" นายทศพล กล่าว... 

งานนี้ พรรคการเมืองทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล ก็ต้องรอลุ้นกันด้วยใจระทึก ไม่ว่า ผลการตัดสินของ 
ศาลรธน.จะเป็นเช่นไร จะเป็นคุณกับพรรคการเมือง หรือจะเป็นโทษ ก็คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเมือง
ที่ร้อนแรงชนิด "ปรอทแทบแตก" จากกรณีม็อบบุกล้อมรัฐบาลประยุทธ์ ในขณะนี้ ไม่มาก ก็น้อย โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง 

แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นด้านดี ยืดลมหายใจรัฐบาลออกไปได้ หรือด้านร้าย "รัฐนาวาบิ๊กตู่พังพาบ" ที่เขาชอบเรียก
กันว่า "จอดแบบไม่ต้องแจว" !!! 
32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล 
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พรรคพลังประชารัฐ 1.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 4.นายกษิดิ์
เดช ชุติมันต์ 5.นางกุลวลี นพอมรบดี 6.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 7.นายฐานิสร์ เทียนทอง 8.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9.น.ส.
ตรีนุช เทียนทอง 10.นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12.นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13.นายภิญโญ นิ
โรจน์ 14.นายวีระกร ค าประกอบ 15.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. นายสมเกียรติ วอนเพียร 17.นายสัมพันธ์ มะซู
โซ๊ะ 18.นายสิระ เจนจาคะ 19.นายสุชาติ ชมกลิ่น 20.นายอนุชา น้อยวงศ์ 21 น.ส.ภาดา วรกานนท์ 
พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน ได้แก่ 1.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2.นายอัศวิน วิภูศิริ 3.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 
4.นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6.นายสมชาติ ประดิษฐพร 7.นายสาคร เกี่ยวข้อง 8.นายสาธิต 
ปิตุเตชะ 
พรรคชาติพัฒนา 1 ราย ได้แก่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้แก่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล , และพรรคประชาภิวัฒน์ ได้แก่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้าน 32 ราย  
เป็น ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ 20 คน  
1.พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4.นายสุรชัย ศรีสารคาม 5.นาย
ช านาญ จันทร์เรือง 6.นายวินท์ สุธีรชัย 7.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8.นายคารม พลพรกลาง 9.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 
10. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 11.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12.นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 
14.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16.น.ส.กวิน
นาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 17. น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18.นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 
19. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20.น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 
พรรคเพื่อไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3.นายจักรพล 
ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ 
พรรคเพ่ือชาติ 4 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2.นางลินดา เชิดชัย 3.น.ส.ปิ
ยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 
พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 2.น.ส.ธนพร โสม
ทองแดง และ 3.น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา 
และพรรคประชาชาติ 1 รายคือ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1960095 
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จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.                 

บทพิสูจน์ความจริงใจผ่าทางตัน ปท. 
การใช้เวทีสภาแก้วิกฤติชาติผ่าทางตันประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลมีความจริงใจยอมถอยคนละก้าว
จริง ไม่ใช่แค่ใช้เวทีสภาเป็นแค่ฉากหนึ่งในการซื้อเวลาเพียงเท่านั้น                     
                     

 
 

ครบก าหนดเส้นตาย 3 วัน ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุม คณะราษฎร ยื่นค าขาดให้ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ลาออกจากต าแหน่ง"นายกรัฐมนตรี" พร้อมขอทุกกลุ่มทุกฝ่ายหันหน้ากลับมาปรองดอง หารือแก้ปัญหาร่วมกัน อีกทั้ง
ยังให้ค ามั่นรัฐบาลว่าตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา แต่ขอให้อยู่ ในกรอบของกฎหมาย พลันที่ "บิ๊กตู่" ย้ าชัดไม่ลาออก กลุ่มผู้
ชุมนุมก็ยกระดับทันที! น าโดย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ "ไผ่ดาว ดิน" ประกาศม็อบคณะราษฎรนัดชุมนุมที่สี่แยก
ราชประสงค์ วันที่ 25 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

ขณะที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกปลุกประชาชนบุกสถานทูตเยอรมนี วันที่ 26 ต.ค.นี้ หลังก่อนหน้านี้ม็อบประกาศ
พร้อมสู้ทุกวิถีทาง เพ่ิมดีกรีความร้อนสถานการณ์การเมืองนอกสภาทันที  ต้องจับตาคือการเปิดประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญ ในวันที่ 26-27 ต.ค. ที่จะเป็นเวทีส าคัญที่หวังช่วยลดอุณหภูมิทางการเมือง ตามท่ีก่อนหน้านี้ "บิ๊กตู่" ส่งสัญญาณ
ชัดมาตลอดว่าจะให้ใช้กลไกสภาในการหาทางออกในครั้งนี้ 

เปิดหนังสือที่ "บิ๊กตู่" ขอเปิดสภา ได้วางกรอบ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2.กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนขวางทางและหยุดขบวนเสด็จฯ และ 3.
สถานการณ์การชุมนุมตามจุดต่างๆ ที่มีความวิตกจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อย คมนาคมและเศรษฐกิจ 

โดยหากมอง 3 ข้อนี้ จะพบว่าไม่มีประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลย ซึ่งถือเป็นค าตอบที่ม็อบอยากฟังและเป็น
สิ่งที่เรียกร้องมาตั้งแต่ต้น ขณะเดียวกันโจทย์ที่ตั้งมา 3 ข้อก็ท าให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายประเสริฐพงษ์ ศร
นุวัตร์ ออกมาตั้งข้อสังเกตเกรงว่ารัฐบาลจะใช้เวทีนี้เพ่ือแก้ตัว เติมเชื้อไฟ พร้อมกังวลว่าเวทีสภาอาจจะเป็นแค่ตัวถ่วง
เวลาและท าให้ความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น 

ดังนั้นกุญแจดอกแรกที่ส าคัญในการหาทางออกประเทศ คือ ความจริงใจและการแสดงความตั้งใจจริงในการ
แก้ปัญหาผ่าทางตันในครั้งนี้ ซึ่ง "บิ๊กตู่" ควรส่งสัญญาณไปยังพลพรรคของตัวเองให้ใช้เวทีสภาหาทางออกด้วยความ
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จริงใจ ขณะเดียวกันทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านเอง ก็ควรใช้เวทีนี้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็น
จุดร่วมและเป็นทางออกของทุกฝ่าย ไม่ใช่การโจมตีกันไปมาจนท าให้สภากลายเป็นเวทีน้ าลาย 

การใช้เวทีสภาแก้วิกฤติชาติผ่าทางตันประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลมีความจริงใจยอมถอยคนละ
ก้าวจริง ไม่ใช่แค่ใช้เวทีสภาเป็นแค่ฉากหนึ่งในการซื้อเวลาเพียงเท่านั้น เพ่ือท าให้บทบาทการเมืองในสภาช่วยลดความ
ตึงเครียด ลดอุณหภูมิการเมืองนอกสภาที่ร้อนระอุ และเป็นเวทีของระบอบประชาธิปไตยที่แก้ปัญหาโดยทุกฝ่ายหันหน้า
เข้าหากันอย่างแท้จริง แต่ถ้าเมื่อใดที่ต่างฝ่ายต่างยึดอัตตาตัวเองเป็นที่ตั้ง เมื่อนั้นแทนที่จะเป็นทางออกก็จะพลิกไปเป็น
ทางตันของประเทศทันที ที่เราไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้อีกต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/803100 
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