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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 กันยายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ กรมกิจการผู้สูงอาย-ุกกต. ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายวิทยากรหลกัสูตร'

พลเมืองคุณภาพ' 
8 

2 ข่าวสดออนไลน์ กรมกิจการผู้สูงอาย ุผนึก กกต. จัดอบรมวิทยากร หลักสตูร “พลเมือง
คุณภาพ” ระดับภูมภิาค 

9 

3 มติชนออนไลน์ กรมกิจการผู้สูงอาย ุผนึกความร่วมมือ กกต. จัดอบรมเครือข่ายวิทยากร 
“พลเมืองคุณภาพ” 

10 

4 INN ออนไลน์ กรมกิจการผู้สูงอาย ุร่วมกับ กกต. จัดอบรมระดับภูมิภาค 11 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ มท.ปัดไลน์สะพัดเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ยันไม่ใช่ข้อมูลตัวเอง 12 
2 เนชั่นออนไลน์ โต้ข่าวแชร์เปิดไทม์ไลน์ เคาะวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แจงรอ ครม.ไฟเขียว 13 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โต้ข่าวเคาะวันจัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เผยรอ ครม.อนุมัต ิ 14 
4 บ้านเมืองออนไลน์ แม้ใช้งบฯ สงู! "บิ๊กตู"่ ยนัจ าเป็นกต็้องท า ประชามตเิลือกตั้ง ส.ส.ร. แก้ รธน. 15 
5 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชยั' ชี้ความจริง 5 ประการเกี่ยวกับร่าง รธน.60 17 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไอลอว์'บุกสภา16 ก.ย.นี ้นัด'ชวน'ยืน่5หมื่นชื่อแก้ รธน. 18 
7 สยามรัฐออนไลน์ ไอลอว์บุกรัฐสภายื่น 5 หมื่นชื่อแก้ไข รธน.10 โมงเช้าวันนี้ 19 
8 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
‘ไอลอว์’ บุกสภา ยื่น ‘ชวน’ น าร่าง รธน.ฉบับ ปชช. ร่วมพิจารณาหลังล่า
รายชื่อครบ 5 หมื่นคน 

20 

9 แนวหน้าออนไลน์ ‘เทพไท’ จี้ผู้มีอ านาจในรัฐบาล ส่งสัญญาณพรรคร่วม-ส.ว. หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 21 
10 ไทยรัฐออนไลน์ เทพไท ดักทาง ผู้มีอ านาจ จริงใจแค่ส่งซิกก็แก้รธน.ได้ อย่าท าให้สังคมสับสน 22 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' ยันกรณี 'ไพบูลย์' ค้าน 4 ญัตติคนละเรื่องส่วนกรณี 'รปช.' ต้องดูตามกฎหมาย 23 
12 แนวหน้าออนไลน์ ประธานสภาฯ ชี้‘รปช.’เสนอค้านแก้ รธน.ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 24 
13 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ชวน” ระบุ ส.ส.ลงชื่อในญัตติแก้ รธน.ไม่ถือว่าซ้ าซ้อน 25 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุทิน' รีแ่จงแก้ไขรัฐธรรมนญูสุดทา้ยต้องจบที่ประชามติอยู่ดี 26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 สยามรัฐออนไลน์ 'สุทิน' ชี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องจบที่ประชามติ 27 
16 มติชนออนไลน์ จุรินทร์ เชื่อ รัฐสภา คือทางออกหนึ่งของการเมืองปัจจุบัน  28 
17 ไทยรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" แนะ ใช้รัฐสภาเป็นทางออกแก้ รธน. ย้ ารัฐสภา ควรมี ส.ส.-ส.ว. 29 
18 ส านักข่าวไทยออนไลน์ จุรินทร์ชี้วิป 3 ฝ่ายควรหารือก่อนลงมติญัตติแก้ รธน. 30 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
“10 มกรา” ภาค 2?? 31 

2 สยามรัฐออนไลน์ โหน "ม็อบ19กันยา" ฉวยบริหารแต้มต่อ! 32 
3 เนชั่นออนไลน์ ‘ก้าวหน้า’ ร่วมขบวน 19 ก.ย. ทดสอบมวลชน—ก็บแต้มการเมือง 34 
4 เนชั่นออนไลน์ ‘ธรรมศาสตร์’ ตรงกลางระหว่าง ‘ประชาธิปไตย-เผด็จการ’ 36 
 ไทยรัฐออนไลน์ เก้าอ้ีรัฐมนตรีสะท้อนถึงการพัฒนาการเมืองไทย 38 
 มติชนออนไลน์ พลัง 3 ประสาน พลังการเมือง 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 40 
 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สหรัฐสนับสนุนรัฐประหารในไทยอย่างไร? 41 
 ข่าวสดออนไลน์ รูปธรรม เยาวชน กับ คนเสื้อแดง 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 44 
 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวหน้า' ร่วมขบวน 19 ก.ย. ทดสอบมวลชน-เก็บแต้มการเมือง 45 
 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
สงคราม การชิง ”พ้ืนที”่ การเมือง 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 47 

 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

วิเคราะห์ กระแส “รัฐประหาร” และ “นายกฯ คนนอก” สุดท้าย
ปลายทางคือ “ไม่มีบิ๊กตู”่ ? 

48 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมรับฟัง 
การน าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ.2563-2565) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กองทุนเพื่อการพัฒนา 
พรรคการเมือง ร่วมประชุมกับศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุรบัฟงัการน าเสนอแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตักิารดจิทิัล 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด เป็นประธานพิธีเปิด 
โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจ าปี 2563 รุ่นที่ 5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายไพบูลย์ 
เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิด โดยมีนายกิตติวีร์  มุตตาหารัช ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมกรุ งศรี ริ เวอร์   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานพธิเีปดิโครงการพฒันาสมรรถนะการสบืสวนและวนิจิฉยั 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 16 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ครั้ งที่  7/2563 พร้อมด้วย นายกฤช เ อ้ือวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณและแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ครัง้ที ่7/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันอังคาร ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.53 น. 

กรมกิจการผู้สูงอาย-ุกกต. ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายวิทยากรหลักสูตร'พลเมืองคุณภาพ' 
 

 
 

กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ กกต. ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายวิทยากรหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ระดับภูมิภาค 
กรมกิจการผู้สูงอายุ น าโดยเครือข่าย อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ  และเจ้าหน้าที่จาก

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 201 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากร
ขยายผลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7 -
9 ก.ย. 2563 ซ่ึงด าเนนิการจดัอบรมพร้อมกันใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  อุดรธานี กระบี่และจังหวัด
นครนายก 

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และหน่วยงานเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยากรในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นปร ะมุขแก่
ประชาชน ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลในการขับเคลื่อน 
“พลเมืองคุณภาพ” ร่วมกับ กกต. ในระดับจังหวัดต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/518443 
 
  

https://www.naewna.com/local/518443
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15 ก.ย. 2563-15:00 น. 

กรมกิจการผู้สูงอายุ ผนึก กกต. จัดอบรมวิทยากร หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ระดับภูมิภาค 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

               
           

กรมกิจการผู้สูงอายุ น าโดยเครือข่าย อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ และ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 201 คน เข้าร่วม
การฝึกอบรมวิทยากรขยายผลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” 
ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที ่ 7 -9 ก.ย. 2563 ซึ่งด าเนินการจัดอบรมพร้อมกันใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี กระบี่และจังหวัดนครนายก 

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้ สูงอายุ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.)และหน่วยงานเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายวิทยากรในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่ประชาชน ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรหลักและ
วิทยากรขยายผลในการขับเคลื่อน “พลเมืองคุณภาพ” ร่วมกับ กกต. ในระดับจังหวัดต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_4913987 
  

https://www.khaosod.co.th/pr-news
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_4913987
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_4913987
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_4913987
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_4913987
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/85140.jpg
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วันท่ี 15 กันยายน 2563 - 15:20 น. 

กรมกิจการผู้สูงอายุ ผนึกความร่วมมือ กกต. จัดอบรมเครือข่ายวิทยากร “พลเมืองคุณภาพ” 
 

 
  

กรมกิจการผู้สูงอายุ น าโดยเครือข่าย อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่
จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 201 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม
วิทยากรขยายผลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ระดับภูมิภาค ระหว่าง
วันที่ 7 – 9 ก.ย. 2563 ซึ่งด าเนินการจัดอบรมพร้อมกันใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี กระบี่
และจังหวัดนครนายก 

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และหน่วยงานเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
วิทยากรในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขแก่ประชาชน ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลในการ
ขับเคลื่อน “พลเมืองคุณภาพ” ร่วมกับ กกต. ในระดับจังหวัดต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/publicize/news_2349246 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2349246
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/010-145.jpg
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กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ กกต. จัดอบรมระดับภูมิภาค 
กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ กกต. จัดอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” สร้างเครือข่ายวิทยากร 
                 
 
 
 
 
 
 
 

กรมกิจการผู้สูงอายุ น าโดยเครือข่าย อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่
จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 201 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม
วิทยากรขยายผลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ระดับภูมิภาค ระหว่าง
วันที่ 7 -9 ก.ย. 2563 ซึ่งด าเนินการจัดอบรมพร้อมกันใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี กระบี่
และจังหวัดนครนายก 
 การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และหน่วยงานเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
วิทยากรในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขแก่ประชาชน ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลในการ
ขับเคลื่อน “พลเมืองคุณภาพ” ร่วมกับ กกต. ในระดับจังหวัดต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/market-and-public-relations/news_771777/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/market-and-public-relations/news_771777/
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วันอังคาร ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.28 น. 

มท.ปัดไลน์สะพัดเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่น ยันไม่ใช่ข้อมูลตัวเอง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" ระบุว่า ตามท่ีมีการส่งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางไลน์ กล่าวอ้างว่า กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ การ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือรูปแบบใด 
ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518542 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/518542
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15 กันยายน 2020 เวลา 16:19 

โต้ข่าวแชร์เปิดไทม์ไลน์ เคาะวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แจงรอ ครม.ไฟเขียว 
 

 
"กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" โต้ข่าวแชร์ไทม์ไลน์วันเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งประเทศ เผยรอ ครม.อนุมัติตามอ านาจ ม.142 

จากรณีการเผยแพร่ข้อความในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับวันเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับต่างๆ ตั้งแต่สิ้นปี 2563 จนถึงต้น
ปี 2564 โดยมีเนื้อหาระบุถึงคณะที่ปรึกษาด้านการเมือง ได้ยกร่างน าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่ง
ก าหนดให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง จัดขึ้นวันที่ 13 ธ.ค.2563 เทศบาล 2,443 แห่ง
และองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 5,329 แห่ง จัดเลือกตั้งวันที่ 28 ก.พ.2564 สภาฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา จัด
เลือกตั้งวันที่ 25 เม.ย.2564  

ล่าสุด "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกมาโพสต์ข้อความระบุ
ว่า ตามท่ีมีการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไลน์ กล่าวอ้างว่า กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นข้อมูลของ
กระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ การก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือรูปแบบ
ใด ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/15836?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15836?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15836?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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15 กันยายน 2563 

โต้ข่าวเคาะวันจัด 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เผยรอ ครม.อนุมัติ 
 

 

  
"กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" โต้ข่าวแชร์ไทม์ไลน์วัน "เลือกตั้งท้องถิ่น" ทั้งประเทศ เผยรอ ครม.อนุมัติตามอ านาจ ม.142 

จากรณีการเผยแพร่ข้อความในสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับวัน เลือกตั้งท้องถิ่น ในระดับต่างๆ  ตั้งแต่สิ้น
ปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 โดยมีเนื้อหาระบุถึงคณะที่ปรึกษาด้านการเมือง  ได้ยกร่างน าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) 76 แห่ง จัดขึ้น
วันที่ 13 ธ.ค.2563 เทศบาล 2,443 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 5,329 แห่ง จัดเลือกตั้งวันที่ 28 ก.พ.
2564 สภาฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา จัดเลือกตั้งวันที่ 25 เม.ย.2564 

  
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897961?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897961?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897961?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันอังคาร ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.54 น. 

แม้ใช้งบฯ สูง! "บิ๊กตู่" ยันจ าเป็นก็ต้องท า ประชามติเลือกตั้ง ส.ส.ร. แก ้รธน. 
 

 
 

เมื่อเวลา 13.20 น.วันที่  15 กันยายน ที่ตึกสันติไมตรี  ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตราที่เพ่ิมขึ้นมา ทั้งการแก้ไขระบบเลือกตั้ง การเลือกนายกรัฐมนตรี การตัดอ านาจ ส.ว. และการ
ยกเลิกมาตราที่รับรองประกาศค าสั่ง คสช. ว่าเป็นเรื่องกระบวนการในสภา ตนเองไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด แต่ขอให้
มีการหารือพร้อมมีการจัดตั้งกรรมาธิการศึกษารายละเอียดกันแล้ว โดยมีทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน ขณะที่
รัฐบาลก็ติดตามและหวังทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย           

เมื่อถามมี ส.ว.บางคนออกมาค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. โดยอ้างว่าต้องท าประชามติ
เลือกตั้ง ส.ส.ร.อาจใช้งบประมาณสูงถึง 15,000 ล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในเรื่องงบประมาณก็มีเหตุผลส าคัญ
คือต้องใช้ ถ้าจ าเป็นต้องท าประชามติก็ต้องท า และต้องหางบประมาณมาด าเนินการ ซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าเรามีปัญหา
เรื่องงบประมาณอยู่ แต่ตนก็ไม่ขัดข้อง 
ยันรัฐบาล-จนท.เลี่ยงเผชิญหน้าม็อบชุมนุม19ก.ย.  

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือลดเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความ
รุนแรง ในการชุมนุมวันที่ 19 - 20 ก.ย.ว่า รัฐบาลหลีกเลี่ยงอยู่แล้ว รวมทั้งฝ่ายความมั่นคง พลเรือน ต ารวจและทหาร
ต่างหลีกเลี่ยง ส่วนใครไม่หลีกเลี่ยงก็ต้องไปหามา รวมทั้งการป้องกันมือที่ 3 หรือมือที่ 4 ซึ่งสื่อมวลชนเองก็ทราบดีที่ถาม
มาก็มีค าตอบอยู่แล้ว โดยรัฐบาลยืนยันในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักและท าให้การบริหารราชการในช่วง
นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีเพ่ือสอดคล้องกับวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้ หลายประเทศก็ด าเนินการท าอย่างไร
ให้บ้านเมืองสงบสุขท่ีสุดและรัฐบาลมีเสถียรภาพในการท างานในช่วงนี้ 

"ขอร้องกันทุกฝ่ายทั้งแกนน าผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ช่วยกันสังเกตสอดส่องเป็นหูเป็นตา และดูแลลูกหลาน
ของเราให้ปลอดภัย อย่าให้ตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของใคร ถ้าเป็นการชุมนุมบริสุทธิ์ผมไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งสิ้น 
ส่วนบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไปสืบหากันต่อไปหลังจากนี้ ซึ่งพอจะมีข้อมูลอยู่บ้าง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 
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เมื่อถามถึงกรณีมีเอกสารปลอมทางราชการออกมาโจมตีรัฐบาลกองทัพ ถึงการเตรียมก าลังปราบม็อบ 19 ก.ย.
หรือเป็นการปลุกระดมเพ่ือเรียกมวลชนเข้าร่วมชุมนุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเอกสาร
ปลอมและมีการชี้แจงมาแล้ว ซึ่งวันนี้ปลอมกันได้ทุกอย่าง ทุกคนก็ทราบดีว่ามีการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิตอลสามารถปลอมได้หมด และปากพูดก็พูดได้หมด อีกทั้งมีการดัดแปลงเสียงดัดแปลงค าพูด จนถึงการลอกลายเซ็น
มีทุกอย่าง จึงขอให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันตรวจสอบก่อนแชร์ ไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาต้องถูกด าเนินคดีต่อไปในอนาคต ซึ่งตน
ไม่อยากวุ่นวายในเรื่องเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันตนจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและลูกหลานของเรา และทุกคนก็
ต้องดูแลตัวเองด้วย โดยเฉพาะมาตรการต่างๆ ทั้งการตรวจสอบเรื่องอาวุธ และการแพร่ระบาดต่างๆ ก็ต้องมีมาตรการที่
เหมาะสมในการดูแล เพราะลูกหลานของท่านก็เหมือนลูกหลานของเรา 

"ผมเป็นห่วงเรื่องการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ วันนี้มีหลายอย่างที่มันแพร่อยู่ตามสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งทุกคนก็ต้อง
เช็คก่อนแชร์ก่อนส่งต่อไปที่อ่ืนหรือไปขยายความ ซึ่งบางทีก็มีคนไม่หวังดีไปใช้ตรงนั้นในการปลุกระดมพล ปลุกปั่น
ขึ้นมา ผมถามว่าถ้าบ้านเมืองไม่สงบแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ตัวผมเองไม่ห่วงอยู่แล้วว่าจะอยู่หรือจะไป แต่เป็นห่วงว่ารัฐบาล
จะอยู่ตรงไหนหลายๆอย่างที่เป็นกลไก ที่จะไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่ใครจะท า ก็ไปดูตรงโน้น 
ดังนั้นอย่ากดดันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่าสังคมประชาชนส่วนใหญ่ทราบดี จึงขอแสดงความห่วงกังวล เพราะท่าน
ก็รักลูกของท่าน ผมก็รักลูกของผมและผมจ าเป็น ต้องรักลูกของท่านด้วย เพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่ต้อง
ดูแล" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันขอให้ทุกคนช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
สิ่งส าคัญท่ีสุดรัฐบาลมีโครงการจ้างงาน ที่กระทรวงแรงงานเตรียมการไว้แล้ว โดยจะจ้างงานนิสิตนักศึกษาที่ตกงานหรือ
ยังไม่มีงานท าถึง 2.6 แสนคน ซึ่งรัฐบาลต้องดูแลเป็นพิเศษและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุม แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาล
วางแผนไว้อยู่แล้วในการดูแลตรงนี้ ซึ่งตนถามว่าหากวุ่นวาย มีปัญหามากๆ บริหารราชการไม่ได้ บริหารงบประมาณ
ไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งคนอีก 60 กว่าล้านคน ที่เสียประโยชน์แล้วจะท าอย่างไร ใครจะรับผิดชอบ ตนขอฝากไว้ด้วย
แล้วกัน ขอให้ช่วยกันคิดช่วยกันท าและช่วยกันแก้ปัญหา 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/205932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/205932
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15 กันยายน 2563 18:28 น.    

'สมชัย' ชี้ความจริง 5 ประการเกี่ยวกับร่าง รธน.60 
 

 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ Somchai 
Srisutthiyakorn ระบุว่า  
เรื่องจริงเก่ียวกับ การร่างรัฐธรรมนูญ 2560 
1. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มี 21 คน มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน 
2. กรธ. ไม่มีเงินเดือน มีแต่เบี้ยประชุม กรรมการ 6,000 บาท ประธาน 9,000 บาท ต่อครั้ง 
3. เริ่มประชุมครั้งแรก 6 ตุลาคม 2558 ครั้งสุดท้าย 11 กันยายน 2561 รวม ประชุม 501 ครั้ง 
4. ปี 2558 ประชุมสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) รวม 54 ครั้ง 
ปี 2559 ประชุมสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) รวม 185 ครั้ง 
ปี 2560 ประชุมสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ยกเว้นเดือนธันวาคม ประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน (อังคาร และ พฤหัส) 
รวม 215 ครั้ง 
ปี 2561 ประชุมสัปดาห์ละ 1 วัน (อังคาร) และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน (อังคาร และ ศุกร์) รวม 
47 ครั้ง 
5. วันที่ ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ และ พร้อมส่งคณะรัฐมนตรี คือ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ใช้เวลาร่าง 5 เดือน 23 วัน แต่ 
กรธ. ต้องอยู่ต่อเพ่ือการให้ข้อมูลเพ่ือท าประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และ จัดท า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอีก 10 ฉบับ รวมถึงการประชุมเพ่ือรับรองรายงานต่างๆ ท าให้ กรธ. ต้องท าหน้าที่ต่ออีก 2 ปี 1 เดือน แม้
รัฐธรรมนูญผ่านประชามติไปแล้ว 
 
 อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182593 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/182593
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200915/e4119f8f069018649fae2a0e2db46c3fae0e03f2bec316e485010e2fdcc7b992.jpg?itok=lv7JazJm
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อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 21.05 น. 

'ไอลอว์'บุกสภา16 ก.ย.น้ี นัด'ชวน'ยื่น5หมื่นชื่อแก ้รธน. 
ไอลอว์พร้อมเครือข่ายบุกสภา 16 ก.ย. ขอนัด "ชวน หลีกภัย" น า 5 หม่ืนชื่อหนุนแก้รัฐธรรมนูญยื่นรัฐสภา
พิจารณา  

 
 

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เพจเฟซบุ๊ก "iLaw" โพสต์ข้อความ ใจความระบุว่า ในวันที่ 16 ก.ย. นี้ เวลา 10.00 น.ไอลอว์
และเครือข่ายประมาณ 30 คน ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนปลดแอก น าโดย ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี , กลุ่ม
รัฐธรรมนูญก้าวหน้า (ConLab) น าโดย ‘ไอติม’ พริษฐ์ วัชรสินธุ, เครือข่าย Constitution Advocacy Alliance (CALL) 
น าโดย จีรนุช เปรมชัยพร, กลุ่ม People Go น าโดย วัชรพล นาคเกษม และไอลอว์ น าโดยจอน อ๊ึงภากรณ์ จะเดินทาง
ไปยังรัฐสภาเพ่ือยื่นหนังสือแก่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแจ้งว่า การรวบรวมรายชื่อเพ่ือแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เปิดทางสู่การร่างใหม่ทั้งฉบับ อันเป็นช่องทางตามรัฐธรรมนูญนั้น บัดนี้จ านวนประชาชนที่เข้าชื่อครบ 
50,000 รายชื่อแล้ว 

นอกจากนี้ทางเครือข่ายยังต้องการนัดหมายกับประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือน ารายชื่อทั้งหมดมายื่นต่อสภา
ในวันที่ 22 ก.ย.เวลา 14.00 น. โดยจะเปิดให้สาธารณชนร่วมชุมนุมส่งมอบรายชื่อด้วย เพ่ือแสดงพลังประชาชนกดดัน
ให้รัฐสภาน าร่างฉบับที่ประชาชนร่วมลงชื่อ หรือเจตนารมณ์ตามร่างฉบับนี้เข้าไปสู่ การพิจารณาของรัฐสภาที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/795582 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/795582
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16 กันยายน 2563 06:43 น.    

ไอลอว์บุกรัฐสภาย่ืน 5 หมื่นชื่อแก้ไข รธน.10 โมงเช้าวันน้ี 
 

 
 

เพจเฟซบุ๊ก iLaw โพสต์ข้อความระบุว่า... นับใหม่ อัพเดทแล้ววววว! ยอดรวมผู้เข้าชื่อ #แก้รัฐธรรมนูญ เท่าที่
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ในมือ นับถึงคืนวันที่ 15 กันยายน 2563 มากกว่า 70,000 คนแล้ว 

 หลังจากก่อนหน้านี้ลุ้นกันอยู่ว่า เอกสารจะครบ 50,000 คนเมื่อไร ซึ่งก็รวบรวมได้ครบถ้วนในคืนวันที่ 13 
กันยายน 2563 แต่ในวันเดียวกันนั้นเองก็ได้เอกสารมาจากการตั้งโต๊ะให้คนลงชื่อ ทั้งที่หอศิลป์กรุงเทพมหานคร , ที่จ.
ลพบุรี, ที่จ.นครราชสีมา, ที่จ.นนทบุรี จึงเป็นวันที่มีคนเข้าชื่อร่วมกันเยอะมาก และเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 
เปิดตู้ปณ.79 พบซองจดหมายนับพัน เมื่อรวบรวมเอกสารแล้วได้มากกว่า 3,000+ รายชื่อจากตู้ไปรษณีย์ 
นอกจากนี้เครือข่ายที่ไปรวบรวมรายชื่อให้จากจุดต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี , จุดตั้งโต๊ะที่คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุดตั้งโต๊ะที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , จุดตั้งโต๊ะที่ร้าน 
Sunday Morning จุดตั้งโต๊ะที่ 185 Film ต่างก็ส่งเอกสารเข้าชื่อมาเพ่ือนับยอดรวมกันในช่วงเวลานี้ ท าให้เมื่อเข้าสู่ช่วง
สัปดาห์สุดท้าย ยอดรวมรายชื่อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมาก และเชื่อด้วยว่า ก่อนวันที่ 19 กันยายนจะมีเอกสารจาก
เครือข่ายและอาสาสมัครต่างๆ ส่งเข้ามารวมกันมากกว่านี้อีก ร่วมติดตามและลุ้นไปด้วยกันว่า ยอดสุดท้ายจะมีผู้ใช้สิทธิ
เข้าชื่อด้วยกันจ านวนเท่าไร 

ส าหรับผู้ที่ยังไม่เข้าชื่อเพ่ือร่วมกัน “รื้อ-สร้าง-ร่าง” รัฐธรรมนูญใหม่ รีบส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ดู
รายละเอียดที่ https://50000con.ilaw.or.th/ หรือมาเจอเราที่งานชุมนุมใหญ่ 19 กันยายน 2563 

นอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก iLaw ยังได้โพสต์ข้อความระบุว่า... 16 ก.ย.นี้บุกสภาเริ่มก้าวแรก แจ้งครบ 50,000 ชื่อ
แก้รธน.-เตรียมยื่นจริง 22 ก.ย. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน รายชื่อทะลุ 50,000 ชื่อไปไกลแล้ว ไอลอว์พร้อม
เครือข่ายจึงบุกสภาวันที่ 16 ก.ย.นี้ 10.00 น. เพ่ือยื่นหนังสือแจ้งประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย เรียกร้องให้น าร่าง
ประชาชนเข้าพิจารณาร่วมกับร่าง ส.ส.-รัฐบาลด้วย พร้อมนัดหมายหอบรายชื่อทั้งหมดส่งสภา 22 ก.ย.นี้ จึงขอเรียน
เชิญประชาชนร่วมแสดงพลังพร้อมกันหน้าสภาในวันดังกล่าว โปรดติดตามการนัดหมายเร็วๆ นี้ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182657 
  

https://siamrath.co.th/n/182657
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200916/525074268c9029a20af5dee6e14fabc7d4e63537d031d060d9ca8fa66efe40da.jpg?itok=8Zu8aqRm
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วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 

‘ไอลอว’์ บุกสภา ยื่น ‘ชวน’ น าร่าง รธน.ฉบับ ปชช. ร่วมพิจารณาหลังล่ารายชื่อครบ 5 หมื่นคน 

 
 

‘ไอลอว์’ บุกสภา ยื่นชวน น าร่าง รธน. ฉบับ ปชช. ร่วมพิจารณา 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องกรณีโครงการอินเทอร์เนตเพ่ือกฎหมายประชาชน หรือ 

ไอลอว์ เปิดเผยความคืบหน้าแคมเปญรวบรวม 50,000 ชื่อเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าล่าสุดได้ครบแล้ว โดยมียอดอยู่ที่ 
53,746 ชื่อ เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา โดยในการชุมนุมใหญ่ 19 กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ จะยังคงมีการตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อปิดท้ายแคมเปญ 

ล่าสุด ไอลอว์ ประกาศว่า ไอลอว์พร้อมเครือข่ายจะเดินทางไปยังรัฐสภาในวันที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น. 
เพ่ือยื่นหนังสือแจ้งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรียกร้องให้น าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าพิจารณาร่วมกับ
ร่าง ส.ส.-รัฐบาลด้วย นอกจากนี้ ยังนัดหมายน ารายชื่อทั้งหมดส่งสภาอีกครั้งในวันที่ 22 กันยายนนี้ โดยเชิญชวนร่วม
แสดงพลังพร้อมกันหน้าสภาในวันดังกล่าวอีกด้วย 

ทั้งนี้ กิจกรรม ‘เข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ’ เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพ่ือเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่ อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน โดยประเด็นการแก้ไข มีหลักส าคัญได้แก่ 1. นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. , ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชน,แก้กระบวนการสรรหาคนในองค์กรอิสระ, ปลดล็อกกลไกรัฐธรรมนูญ และมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการ
เลือกตั้ง 200 คน โดยต้องจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จใน 360 วันนับแต่มี ส.ส.ร. 
ส าหรับวันที่มีการลงชื่อมากที่สุดนับแต่เปิดตัวโครงการ คือวันที่ 16 สิงหาคมซึ่งมีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
น าโดยคณะประชาชนปลดแอก โดยรวบรวมได้ ‘10,521 ‘ ชื่อ โดยมีแม่ค้าผัดไทย ลงชื่อเป็นรายสุดท้ายก่อนปิดซุ้ม 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346910 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1930785 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2350081 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000094724 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_346910
https://www.thairath.co.th/news/politic/1930785
https://www.matichon.co.th/politics/news_2350081
https://mgronline.com/politics/detail/9630000094724
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C.jpg
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วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.03 น. 

 ‘เทพไท’ จี้ผู้มีอ านาจในรัฐบาล ส่งสัญญาณพรรคร่วม-ส.ว. หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 

 
16 กันยายน 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง ความ

เป็นไปได้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายต่างๆที่ท าให้สังคมเกิด
ความสับสนกับท่าทีของแต่ละฝ่าย ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป นับตั้งแต่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล 
เมื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ประกาศจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) ทั้งหมด ยังมีความหลากหลายทางความคิด บางกลุ่มสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราบ้าง บางกลุ่ม
สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการจัดตั้ง ส.ส.ร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับบ้าง ซึ่งยังขาดความเป็น
เอกภาพในหมู่สมาชิกวุฒิสภา ถ้าบรรยากาศทางการเมืองยังเป็นเช่นนี้ ก็ไม่มีหลักประกันใดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
ครั้งนี้ จะประสบความส าเร็จตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังไว้ 

นายเทพไท กล่าวว่า ตนจึงขอเสนอให้วิป 3 ฝ่าย คือ วิปของพรรคร่วมรัฐบาล วิปของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และวิ
ปของสมาชิกวุฒิสภา ได้จับเข่าคุยกัน ประชุมปรึกษาหารือ หาข้อสรุปร่วมกัน เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะ
ส าเร็จหรือไม่ จ าเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่าย ไม่ว่าเสียงจากสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน เสียงสนับสนุน
จากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างน้อย 20% เสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาจ านวน 1 ใน 3 คือ 84 คน ถ้าขาด
องค์ประกอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน 

“แต่เสียงสนับสนุนในส่วนสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ผู้ที่สามารถส่งสัญญาณให้ทั้ง 2 ส่วนนี้ 
มีเอกภาพในการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้ คือ ผู้มีอ านาจในรัฐบาลชุดนี้เท่านั้น ว่าจะมีความจริงใจ และ
เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้หรือไม่ ถ้าผู้มีอ านาจอยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบความส าเร็จจริง 
ไม่ปากว่าตาขยิบ ก็สามารถส่งสัญญาณไปยังพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาได้ในทันที การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้ง
นี้ก็จะประสบความส าเร็จอย่างง่ายดาย” นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518666 
 
 

https://www.naewna.com/politic/518666
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16 ก.ย. 2563 10:40 น. 

เทพไท ดักทาง ผู้มีอ านาจ จริงใจแค่ส่งซิกก็แก้รธน.ได้ อย่าท าให้สังคมสับสน 

 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ชี้ สังคมสับสน ปมแก้  รธน.ไร้เอกภาพ แนะ วิป 3 ฝ่าย 
 ถกหาข้อสรุป ดักทางผู้มีอ านาจ หากต้องการแก้รธน.ครั้งนี้จริง แค่ส่งซิกก็แก้ได้ง่ายดาย 

วันที่ 16 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายต่างๆ ที่ท าให้สังคมเกิดความสับสน
กับท่าทีของแต่ละฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป นับตั้งแต่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อพรรครวม
พลังประชาชาติไทย (รปช.) ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
ทั้งหมด ยังมีความหลากหลายทางความคิด บางกลุ่มสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราบ้าง บางกลุ่มสนับสนุน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการจัดตั้ง ส.ส.ร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับบ้าง ซึ่งยังขาดความเป็นเอกภาพ
ในหมู่ส.ว.ถ้าหากบรรยากาศทางการเมืองยังเป็นเช่นนี้ ก็ไม่มีหลักประกันใดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะประสบ
ความส าเร็จตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังไว้ 

ส่วนตัวจึงขอเสนอให้วิป 3 ฝ่าย คือ วิปของพรรคร่วมรัฐบาล วิปของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และวิปของ ส.ว. ได้จับ
เข่าคุยกัน ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะส าเร็จหรือไม่ จ าเป็นต้อง
ได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่าย ไม่ว่าเสียงจากสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน เสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน
อย่างน้อย 20% เสียงสนับสนุนจาก ส.ว.จ านวนหนึ่งในสาม คือ 84 คน ถ้าหากขาดองค์ประกอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะไม่ประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน แต่เสียงสนับสนุนในส่วนสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล และ
ส.ว.ผู้ที่สามารถส่งสัญญาณให้ทั้ง 2 ส่วนนี้ มีเอกภาพในการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้ ก็คือผู้มีอ านาจใน
รัฐบาลชุดนี้เท่านั้น ว่าจะมีความจริงใจ และเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้หรือไม่ ถ้าผู้มีอ านาจอยากให้
การแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบความส าเร็จจริง ไม่ปากว่าตาขยิบ ก็สามารถส่งสัญญาณไปยังพรรคร่วมรัฐบาล และส.ว.ได้
ในทันที การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็จะประสบความส าเร็จอย่างง่ายดาย 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1930827 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1930827
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16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:02 น.      

'ชวน' ยันกรณ ี'ไพบูลย'์ ค้าน 4 ญัตติคนละเรื่องส่วนกรณ ี'รปช.' ตอ้งดูตามกฎหมาย 
   

 
 

16 ก.ย.2563 - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกรณี
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บญัชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) คัดค้าน 4 ญัตติของฝ่ายค้าน 
และจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เห็นว่าเป็นคนละเรื่อง ซึ่งการเสนอชื่อไม่ได้ซ้ ากัน 

นายชวนยังระบุถึงกรณีท่ีพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) แถลงคัดค้านทุกญัตติที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เพราะไม่ได้รับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77 วรรค 2 ว่า ฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว แต่
กระบวนการเสนอแก้ไขต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

 

อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/77589 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/77589
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วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.09 น. 

ประธานสภาฯ ชี‘้รปช.’เสนอค้านแก้ รธน.ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
 

 
 

ประธานสภาฯชี้‘รปช.’เสนอค้านแก้ รธน.ต้องเป็นไปตาม กม. แจงคนละเรื่องปม ‘ไพบูลย์’ เตรียมส่งศาล
ตีความ4ญัตติฝ่ายค้าน 

16 กันยายน 2563 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คัดค้าน 4 ญัตติของฝ่ายค้าน และจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความ ว่า ยังไม่ทราบ รายละเอียด แต่เห็นว่าเป็นคนละเรื่อง ซึ่งการเสนอชื่อไม่ได้ซ้ ากัน ขณะที่กรณีที่พรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยแถลงคัดค้านทุกญัตติที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้รับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77 วรรค 2 
นั้น ฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว แต่กระบวนการเสนอแก้ไขต้องเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518675 
 
  

https://www.naewna.com/politic/518675
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16 กันยายน 2563 10:13 am 

“ชวน” ระบุ ส.ส.ลงชื่อในญัตติแก้ รธน.ไม่ถือว่าซ้ าซ้อน 
 

 
 

รัฐสภา 16 ก.ย.- ประธานสภาฯ ระบุ ส.ส.ฝ่ายค้านลงชื่อในญัตติแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ซ้ าซ้อน แต่ยังไม่ทราบ
รายละเอียดที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ 
คัดค้าน 4 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของฝ่ายค้าน ระบุส.ส.ลงชื่อซ้ ากัน อาจขัดกฎหมายและจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความว่า ยังไม่ทราบ รายละเอียด แต่เห็นว่าเป็นคนละเรื่องซึ่งการเสนอชื่อไม่ได้ซ้ ากัน 

ส่วนกรณีที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย คัดค้านทุกญัตติที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้รับฟังความ
คิดเห็นตามมาตรา 77 วรรค 2 นั้น นายชวน กล่าวว่า ฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว แต่กระบวนการ
เสนอแก้ไขเป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-539143 

  

https://tna.mcot.net/latest-news-539143
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16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:07 น.      

'สุทิน' รี่แจงแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายต้องจบที่ประชามติอยู่ดี 
   

 
 

16 ก.ย.2563 -  นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ได้ระบุ
ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการท าประชามติขอความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการแก้ไข ว่ารัฐธรรมนูญไม่เหมือนกับ
พระราชบัญญัติทั่วไป โดยรัฐธรรมนูญจะมีกระบวนการบัญญัติที่ต่างไปคือให้จังหวะให้โอกาส ให้รอบคอบมากกว่า
พระราชบัญญัติฉบับอ่ืนที่สามารถพิจารณา 3 วาระรวดได้ โดยรัฐธรรมนูญจะเป็นการพิจารณาทิ้งจังหวะ ทิ้งเวลา  

“รัฐธรรมนูญจะต้องไปท าประชามติอยู่ดี ซึ่งเมื่อดูจากเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ก็มีการท า
ประชามติอยู่แล้ว” 

 
อ้างอิง :  http://www.thaipost.net/main/detail/77590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/77590
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16 กันยายน 2563 13:10 น.    

'สุทิน' ชี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องจบที่ประชามติ 
 

 
 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ได้ระบุถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่
ไม่มีการท าประชามติขอความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการแก้ไข ว่ารัฐธรรมนูญไม่เหมือนกับพระราชบัญญัติทั่วไป โดย
รัฐธรรมนูญจะมีกระบวนการบัญญัติที่ต่างไปคือให้จังหวะให้โอกาส ให้รอบคอบมากกว่าพระราชบัญญัติ ฉบับอ่ืนที่
สามารถพิจารณา 3 วาระรวดได้ โดยรัฐธรรมนูญจะเป็นการพิจารณาทิ้งจังหวะ ทิ้งเวลา 
“รัฐธรรมนูญจะต้องไปท าประชามตอิยู่ดี ซึ่งเมื่อดูจากเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ก็มีการท าประชามติอยู่แล้ว” 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182740 

  

https://siamrath.co.th/n/182740
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200916/929fc420cbd7b47ad42c68b43be0fb67568f06c3642b000ed21f21b1b5602216.jpg?itok=_lE2_d-Q
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วันท่ี 16 กันยายน 2563 - 10:32 น. 

จุรินทร์ เชื่อ รัฐสภา คือทางออกหน่ึง 
ของการเมืองปัจจุบัน ย้ าไทยควรเป็นสภาคู่ 
 

 
 

 
จุรินทร์ เชื่อ รัฐสภา คือทางออกหนึ่งของการเมืองปัจจุบัน ย้ าไทยควรเป็นสภาคู่ 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  15 ก.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงจุดยืนพรรคปชป. ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ว่าพรรคมีมติ ให้ลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลในมาตรา 256 และจัดตั้ง สมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยไม่แตะหมวด 1 และ 2 จากสถาณการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน เวทีรัฐสภาจะเป็นเวทีที่
มีความส าคัญ ซึ่งพรรคปชป. มีความชัดเจนว่าต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดผลขึ้นจริง ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ จะช่วยให้
ประชาชนจ านวนมากเห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐสภา ตนจึงได้เสนอให้มีการหารือของวิป 3 ฝ่าย ทั้งวิปรัฐบาล วิปฝ่าย
ค้าน และวิปวุฒิสภา เพราะหากวุฒิสภาและฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย ก็ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ ซึ่งขณะนี้มีสัญญาณที่ดี 
เพราะได้รับเสียงตอบรับจากรัฐบาลแล้ว จะช่วยประสานงานกับวิปฝ่ายค้านและวุฒิสภาต่อไป ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย
และราบรื่น 

เมื่อถามถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 23-24 กันยายน แต่การชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นใน
วันที่ 19 กันยายน ทางพรรคปชป. มองว่าจะทันต่อสถานการณ์หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ส.ส.ประชาธิปัตย์ จะท า
หน้าที่ในสภาให้ดีที่สุด เพราะสิ่งที่ตนเสนอและพยายามผลักดันในรัฐบาลถือเป็นหน้าที่หลักของส.ส. ที่ได้พยายามท า
อย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าพรรคปชป. ตั้งใจจริง ให้เเก้ไขรัฐธรรมนูญได้ส าเร็จ ซึ่งวิป 3 ฝ่ายควรรีบหารือกันโดยเร็วที่สุด 
ถึงจุดร่วม จุดต่าง จุดเหมือน และแสวงหาทางออกร่วมกัน บนพ้ืนฐานแก้รัฐธรรมนูญได้จริงๆ ตนคิดว่ารัฐสภาจะเป็น
ทางออกทางหนึ่งส าหรับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ออกมาประกาศจุดยืนไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญและจะโหวต
สวนใน นายจุรินทร์ กล่าวว่า ก็ต้องไปถามทางพรรครปช. ขออนุญาตที่จะไม่ไปก้าวล่วง พรรคปชป. จะขอผลักดันผ่าน
วิปพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เพราะล าพังพรรคปชป. พรรคเดียวเสียงไม่พอ 

ผู้สื่อข่าวถามถึง กรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ไม่ให้อ านาจส.ว. โหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคมีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้ว ว่าควรมี ส.ว. ระบบรัฐสภาของไทยควรเป็นระบบสอง
สภา อย่างไรก็ตามหาก ส.ว. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ก็ควรจะมีบทบาทจ ากัด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2350034 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2350034
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 

16 ก.ย. 2563 12:15 น. 

"จุรินทร์" แนะ ใช้รัฐสภาเป็นทางออกแก้ รธน. ย้ ารัฐสภา ควรมี ส.ส.-ส.ว. 
 

 
 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ แนะ ใช้เวทีรัฐสภาเป็นทางออกแก้รธน.โดยวิป 3 ฝ่าย ชี้ จุดยืน 
ปชป.แก้ ม.256 ให้มี ส.ส.ร.ขึ้นมาร่าง ย้ า ส.ว.ควรมีระบบรัฐสภา เป็น 2 สภา 

วันที่ 16 ก.ย. ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิก 7 คน ที่ยังไม่ถอนชื่อออกจากการร่วมลงมติในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านว่า 
เรื่องนี้พรรคมีมติชัดเจนว่า สนับสนุนให้มีการลงชื่อและสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ที่แก้ไขมาตรา 256 และให้มี
การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา โดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2   

“จากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนี้ ผมคิดว่า เวทีรัฐสภาเป็นเวทีที่มีความส าคัญโดยเฉพาะการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ มีความเห็นชัดเจนว่า ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นจริง เพราะหากแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ส าเร็จก็จะช่วยให้ประชาชนจ านวนมากที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐสภา ด้วยเหตุ
นี้ผมจึงเสนอให้วิป 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา ได้หารือกัน และขณะนี้ได้รับสัญญาณที่ดี เพราะได้รับ
เสียงตอบรับจากวิปรัฐบาลแล้วว่า จะช่วยประสานงานในการคุยกับวิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา ซึ่งผมหวังว่า ถ้า 3 ฝ่าย 
ร่วมมือกันจริงจัง ต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดผลสัมฤทธิ์จริงทุกอย่างก็จะเรียบร้อยและราบรื่นขึ้น โดยวิป 3 
ฝ่าย ควรจะรีบหารือกันก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นายจุรินทร์ กล่าว... 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า แต่สัปดาห์นี้จะมีการชุมนุมแล้ว มัน
จะทันกับสถานการณ์หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า เราจะท าหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุด ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ มีความ
ต้องการอยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสัมฤทธิผลได้จริง โดยมีเวทีรัฐสภาเป็นทางออก 

ผู้สื่อข่าวถามถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อการแก้ไข มาตรา 272 นายจุรินทร์ กล่าวว่า เรื่องวุฒิสมาชิก 
ทางพรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วว่า วุฒิสมาชิก ควรมี ระบบรัฐสภาของไทย ควรเป็นระบบ 2 สภา คือมีทั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพียงแต่วุฒิสมาชิกไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ก็ควรจะมีบทบาทจ ากัด เช่น การกลั่นกรอง
กฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลักเท่านั้น และเม่ือ ส.ส.ร.เกิดข้ึน ความคิดนี้ก็สามารถถ่ายทอด
ไปยัง ส.ส.ร.ได้ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1930896 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1930896
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16 กันยายน 2563 10:42 am 

จุรินทร์ชี้วิป 3 ฝ่ายควรหารือก่อนลงมติญัตตแิก้ รธน. 
 

 
 
ท าเนียบฯ 16 ก.ย.- หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผยวิป 3 ฝ่าย ต้องหารือร่วมกันก่อนจะมีการลงมติในญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญเกิดได้จริง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า แนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้วิปของพรรค ประสานไปยังวิปรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพ่ือหารือ 3 ฝ่ายร่วมกัน ก่อนที่
จะมีการลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งในสัปดาห์หน้า เพราะหากมีเสียงคัดค้าน จากฝ่ายค้าน หรือ วุฒิสภา แม้จะไม่มาก แต่
หากเข้าตามเงื่อนไข ก็จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จึงอยากให้มีการพูดคุยโดยเร็ว ส่วนจะ
สามารถ ลดแรงกดดันจากการชุมนุมได้หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวเพียงว่า เวทีรัฐสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น ทุกคนควรต้องท าหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุด.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-539197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/latest-news-539197
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วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 
“10 มกรา” ภาค 2?? 

 
 

ดูเหมือนว่าศึกภายในของพรรคประชาธิปัตย์จะหนักหนาสาหัสจนเกินเยียวยา รอเพียงวันที่ “ความขัดแย้ง” จะระเบิด
ออกมาเท่านั้นเอง 

ในขณะที่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” และเหล่ารัฐมนตรีทั้งหลายยังมีความสุขกับการเป็น “รัฐมนตรี”แต่ ส.ส.
จ านวนไม่น้อยไม่มี “ความสุข”ส่วนหนึ่งเพราะ “อกหัก”กลุ่มของตัวเองไม่ได้เป็น “รัฐมนตรี”แต่อีกส่วนหนึ่งจากการ
มองไม่เห็น “อนาคต” ของพรรค“อนาคต” ที่จะกลับมายิ่งใหญอี่กครั้ง 

พรรคประชาธิปัตย์นั้นเคยเป็น 1 ใน 2 พรรคใหญ่ของการเมืองไทย จะแพ้ก็แต่เพียงพรรคเพื่อไทยเท่านั้น 
พลพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่อาจพึงพอใจเพียงแค่การเป็นพรรคขนาดกลางเหมือน “ภูมิใจไทย-ก้าวไกล” แต่นับวัน 
“โอกาส” ที่จะกลับไปเทียบเคียงกับ “เพ่ือไทย-พลังประชารัฐ” ยิ่งห่างไกล หน าซ้ า อาจจะเป็นพรรคขนาดกลางที่เล็ก
กว่า “ภูมิใจไทย” และ “ก้าวไกล” อีกด้วยเพราะไร้ “จุดขาย” ทั้งตัวหัวหน้าพรรค และผลงานที่จับต้องได้ 

การตัดสินใจของกลุ่ม “กบฏประชาธิปัตย์” 16 คนไปลงชื่อในญัตติแก้มาตรา 272 ร่วมกับพรรคก้าวไกลและ
พรรคฝ่ายค้าน คือปรากฏการณ์ “ฝีแตก” ครั้งใหญ่ แม้สุดท้ายด้วยบารมีของ “ชวน หลีกภัย-บัญญัติ บรรทัดฐาน” จะ
ท าให้ ส.ส.ถอนชื่อออกจนญัตตินี้แท้ง  แต่ร่องรอยของ “ความขัดแย้ง” ชัดเจนยิ่ง มีคนบอกว่า รัฐนาวาที่แข็งแกร่ง
เพียงใดก็พังทลายลงได้จาก “สนิม” 

“สนิม” ที่เกิดจากเนื้อในตน รัฐนาวาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เช่นกัน ล าพังแรงเขย่านอกสภาจาก
ขบวนการนักเรียน-นักศึกษาก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว มาเจอ “สนิม” จากความไม่เป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลซ้ า
อีก 

โดยเฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์อย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยมีต านานเรื่อง  “กลุ่ม 10 มกรา” ความ
แตกแยกในพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนั้นรุนแรงถึงขั้น พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ตัดสินใจยุบสภา และพรรคประชาธิปัตย์ก็
ทรุดหนักไปนานทีเดียว อย่าแปลกใจที่วันนี้จะเริ่มมีคนถามถึง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”ยิ่งซุ่มนาน ยิ่งน่าสงสัย 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_346457 
 

https://www.matichonweekly.com/column/article_346457
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
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16 กันยายน 2563 00:10 น.    

โหน "ม็อบ19กันยา" ฉวยบริหารแต้มต่อ! 
 

 
 
นับถอยหลังด้วยความระทึก ส าหรับการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก ผนึกก าลังกับ "แนวร่วมพันธมิตร" 
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร สู้เผด็จการ ในวันที่ 19ก.ย.นี้ 

ยิ่งเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวัน อีเว้นท์ใหญ่ทางการเมืองใกล้จะระเบิดศึกเต็มที ต่างฝ่ายต่าง เตรียมเข้าสู่ที่ตั้งของตัวเอง 
กันอย่างคึกคัก เข้มข้น! บ้างที่เปิดเกม "รุก" ก็เริ่มปฏิบัติการ "ระดมมวลชน"สารพัดรูปแบบ ทั้งปลุกผีปฏิวัติ เพ่ือเรียก
แขก เร้ามวลชนให้ออกจากบ้านมาร่วมกันต้านรัฐประหาร ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่การใช้กลยุทธ์ปลุกผี
ปฏิวัติ เช่นนี้ หลายม็อบหลากสีเสื้อก็เคยใช้มาแล้ว และได้ผลน่าพอใจไม่น้อย 

ขณะที่ฟากเตรียมเล่น "เกมรับ" อย่างปีก "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมใช่ว่าจะนิ่งนอนใจ เหมือนกับท่าทีที่แสดงออกมาผ่านสื่อ เพราะนอกเหนือไปจากการสั่งการไปยัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ด าเนินการตามพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ ว่าจะดูแลลูกหลานของเราแล้ว  ดูเหมือนว่ายังมีความ
เคลื่อนไหวจาก "ฝ่ายความมั่นคง" ที่จับตา สแกนในทุกพ้ืนที่ ทั้งที่ใช้ในการชุมนุมคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ ไปจนถึงการสั่งให้ "บล็อก" ทุกเส้นทางในการที่จะขนมวลชน "ม็อบภูธร"เข้ามาสมทบกับทัพใหญ่ในกรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ดี ส าหรับกลุ่มเยาวชน นักศึกษาตลอดจนประชาชนที่จะเข้าร่วมในการชุมนุมใหญ่รอบนี้ ย่อมมี
เป้าหมายทั้งหนักและเบา หวังกระแทกไปยังรัฐบาลและตัวพล.อ.ประยุทธ์ ว่าจะสามารถทานทน แรงกดดัน 19กันยา ได้
มากน้อยแค่ไหน เพราะแว่วว่า หลังจากนี้ ฝ่ายต่อต้าน จะประเมินสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ กันก่อน ว่า จะท าให้เกิดเป็นม็อบ "เบิ้มๆ"ได้จริงหรือไม่ ก่อนที่จะไปเตรียมงานใหญ่ ในเดือนตุลานี้ในช็อ
ตต่อไป 

น่าสนใจว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนปลดแอก รอบนี้แน่นอนว่า นอกเหนือจากฝ่ายตรงข้าม
รัฐบาลที่จะได้ประโยชน์จากการขย่มรัฐบาล ดิสเครดิตพล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือโค่นรัฐบาล หวังที่จะได้เขียนกติกาใหม่ ที่
ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 "ฉบับคสช." แล้ว ยังต้องไม่ลืมว่า งานนี้ "ฝ่ายการเมือง" ที่ยืนอยู่ในแนวเดียวกันกับกลุ่ม
ม็อบประชาชนปลดแอก ทั้งพรรคก้าวไกล และพรรคเพ่ือไทยที่ประกาศแล้วว่าในวันชุมนุมใหญ่ จะมีส.ส.ของ พรรค
มาร่วมสังเกตการณ์อย่างแน่นอน นัยว่ามาให้ก าลังใจและดูแลลูกๆหลานๆที่ออกมาขับไล่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทว่าการ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200915/d245c7d75158e4d9b1c264247d71062d90056e9fae467d840ae36d8d9201c20a.jpg?itok=9t2HrqyC
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ออกมาแสดงตัวร่วมขบวนกับม็อบไล่รัฐบาล ของพรรคการเมืองก าลังถูกจับตาว่านี่คือการโหนกระแสเพ่ือบริหาร
สถานการณ์ สร้างราคาให้กับตัวนักการเมืองเองหรือไม่ และหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา จะช่วยเหลือผู้ชุมนุมหรือจะ
เป็นการมาเพ่ือ "โหมกระแส" ให้เลวร้ายลงไป 

ขณะที่ฟากรัฐบาลเอง ที่พยายามเล่นบทนิ่ง ใช้ความสงบสยบเคลื่อนไหว อีกทั้งล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่มี
ท่าทีว่าจะ "ยุบสภา" แม้จะมีกระแสข่าวสะพัด ว่า บิ๊กตู่ คงลากรัฐบาลไปได้ยาวไกลกว่านี้ไม่ไหวแล้วก็ตาม แต่หากการ
ชุมนุมเคลื่อนไหว19กันยารอบนี้ ทุกอย่างผ่านพ้น ไปได้อย่างราบรื่น ยอมทนฟังนักศึกษาตะโกนขับไล่เช้า กลางวัน เย็น
ได้ตลอดรอดฝั่ง "แต้มต่อ" จะพลิกกลับเทมาอยู่ทางฝั่งรัฐบาลไปโดยปริยาย ! 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182624 
  

https://siamrath.co.th/n/182624
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 ‘ก้าวหน้า’ ร่วมขบวน 19 ก.ย. ทดสอบมวลชน-เก็บแต้มการเมือง 
 

 
 

การชุมนุม "19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ใกล้เข้ามา 'ก้าวหน้า' ก็ลุ้นไม่แพ้กัน 
การชุมนุม 19 ก.ย.ใกล้ เข้ ามาทุ กที  แม้ว่ าจะยังไม่มีความชัดเจนแกนน ากลุ่ มนักศึกษาจะได้ ใช้ พ้ืนที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ชุมนุมหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ เริ่มเห็นแนวร่วมชัดเจนมากข้ึน หนึ่งในนั้น คือ 'คณะ
ก้าวหน้า' เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะก้าวหน้าแปรสภาพมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เพ่ิงถูกยุบไป น าโดย 'ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ' 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' และ 'พรรณิการ์ วานิช' ซึ่งจริงๆแล้วคณะก้าวหน้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท ากิจกรรมทางการ
เมืองเท่านั้น เพราะคณะก้าวหน้ายังมีแกนน าคนอ่ืนๆ ที่เน้นการท าวาระสาธารณะในเรื่องอ่ืนด้วย 

ทั้ง 'ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ' ถึงจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี แต่อีกด้านแล้วทั้งสามคนยังเข้ามีต าแหน่งใน
สภาด้วย เช่น ธนาธร นั่งในเก้าอ้ีกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2564 ปิยบุตร นั่งเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน โดยพรรณิการ์เองก็นั่งในต าแหน่งเดียวกับปิยบุตร แต่งานใน
สภาของทั้งสามคนยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับงานนอกสภา เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า 'คณะก้าวหน้า' เป็นกลุ่มการเมืองหนึ่งที่มี
ความถี่ในการลงพ้ืนที่ต่างจังหวัดมากพอสมควร ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการมีเป้าหมายเพ่ือสร้างฐานเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นใน
อนาคต ซึ่งเป็นสนามการเมืองหลักของคณะก้าวหน้า 

การลงพ้ืนที่ของคณะก้าวหน้าไม่ได้เป็นแค่การโชว์ตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการเข้าไปร่วมวงเสวนาเพ่ือรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 จะเห็นได้ว่าคณะก้าวหน้าท างานมวลชนในเชิงรุกพอสมควร เช่น การระดมเปิดรับบริจาคและแจกเงินให้ประชาชนที่
เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ ไปจนถึงการระดมทีมวิศวกรเพ่ือสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ภายหลังสถานการณ์ระบาดโควิดเริ่มจางลง กลายเป็นโอกาสที่คณะก้าวหน้าเปิดเกมรุกมากขึ้นไปอีก ซึ่งประจวบเหมาะ
กับการเกิดขึ้นของการชุมนุมในนามกลุ่ม 'ธรรมศาสตร์และการชุมนุม' 

เดิมทีคณะก้าวหน้ายังคงสงวนท่าทีต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้พอสมควร เนื่องจากมีการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อ ท าให้คณะก้าวหน้าเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นในทางอ้อมๆในท านองว่าสิทธิเสรีภาพการ
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ชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป ปรากฎว่าคณะก้าวหน้า
เริ่มออกตัวสนับสนุนการชุมนุม 19 กันยายนนี้อย่างเห็นได้ชัด 

เริ่มตั้งแต่การให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาของ 'ปิยบุตร' ว่า จะไปร่วมชุมนุม 19 ก.ย.แต่ไม่ขอขึ้นเวทีปราศรัย 
พร้อมกับยืนยันว่าหากเกิดการรัฐประหารจะออกมาต่อต้านร่วมกับธนาธรอย่างแน่นอน ตามมาด้วยการประกาศเชิญชวนคน
ไปร่วมชุมนุม และประกาศขายอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการร่วมชุมนุม ไปจนถึงการท าสารคดีเกี่ยวกับสนามหลวงลงในเฟซบุ๊ก 
เท่ากับว่าขอร่วมเป็นพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการ ขาดแต่เพียงการขึ้นเวทีปราศรัยเท่านั้น 
เรียกได้ว่าคณะก้าวหน้าไม่ได้ตกขบวนรถไฟสายนี้ และนี่จะเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่ามวลชนของคณะก้าวหน้าที่สร้าง
ไว้จะออกดอกออกผลได้ชัดเจน 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/15843?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15843?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15843?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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 ‘ธรรมศาสตร์’ ตรงกลางระหว่าง ‘ประชาธิปไตย-เผด็จการ’ 
 

 
 

'ธรรมศาสตร์' มรดกของคณะราษฎรที่ยังเหลืออยู่ ก าลังเผชิญกับความท้าทายครั้งส าคัญ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบเกือบสองทศวรรษนี้เป็นอีกสถาบันที่ตกอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้ง ไม่

ว่าขยับไปทางไหนก็โดนวิจารณ์จากทุกฝ่าย หากไม่นับเหตุการณ์เดือนตุลาคมทั้งกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา มหาวิทยาลัย
ที่มีโดมเป็นสัญลักษณ์ได้กลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดในช่วงการก่อตัวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของ 'สนธิ ลิ้มทองกุล' ไปจนถึงเปิดเป็นพ้ืนที่ทาง
วิชาการให้มีการอภิปรายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองฝ่ายซ้ายและขวาอย่างตรงไปตรงมา เช่น กลุ่มนิติ
ราษฎร์ เป็นต้น 

แม้จะมีสถานะในลักษณะ “สนามเป็นกลาง” ให้กับทุกฝ่าย แต่ปรากฏว่าต่อมาธรรมศาสตร์ถูกตั้งค าถามใน
แง่มุมของรักษาประชาธิปไตย ภายหลังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในองคาพยพของ  คณะ
รัฐประหารทั้งในปี 2549 และ 2557 ไม่ว่าจะเป็นการนั่งในต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสียงวิจารณ์ถาโถมตามมาว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าลัง
ศิโรราบให้กับทหารหรือไม่ ทั้งๆท่ีประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาล้วนแต่ยืนต่อต้านเผด็จการแทบทั้งสิ้น 
แต่ด้วยความที่ธรรมศาสตร์มีวัฒนธรรมภายในว่าจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการท างานซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยไม่อาจไปตีกรอบความคิดและเสรีภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนี่เองท าให้ไม่มีใครสั่งใครให้ท า
หรือไม่ท าอะไรได ้

ในรอบสองทศวรรษมานี้ธรรมศาสตร์มีอธิการบดีมาหลายคน แต่ละคนล้วนแต่เผชิญกับศึกหนักแตกต่างกันไป 
เช่น อาจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ถูกตั้งค าถามหนักกับการไล่อาจารย์สมศักดิ์ เจรียมธีรสกุล ผู้ต้องหาในคดีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  ออกจากต าแหน่ง และการเข้ามาเป็นสมาชิกสนช.ในยุคของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 
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เวลานั้นแรงกดดันพุ่งมายังอาจารย์สมคิดและธรรมศาสตร์พอสมควร ถึงขนาดที่ต้องระบายความในใจออกเป็น
ตัวหนังสือ "เรื่องลึกใต้ตึกโดม" เมื่อครั้งอ าลาต าแหน่งอธิการบดี โดยระบุตอนหนึ่งว่า "ผมโชคร้ายที่มารับต าแหน่ง
อธิการบดีในช่วงที่อาจารย์สมศักดิ์ขาดราชการ" 

ส่วนอธิการบดีคนปัจจุบัน ‘เกศินี วิฑูรชาติ’ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตอนแรกเหมือนจะไม่เจอ
กับแรงปะทะทางการเมืองเท่าใดนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้มาจากคณะนิติศาสตร์เหมือนกับอธิการบดีสองคนก่อน
หน้านี้ ประกอบกับได้ต าแหน่งนี้ในช่วงปลายยุคคสช.ด้วย 

ด้วยเหตุนี้ท าให้ธรรมศาสตร์ช่วงหนึ่งไม่ได้พูดถึงในมุมมองทางการเมืองมากเท่าใดนัก แต่กลับถูกพูดถึงใน
ประเด็นของการช่วยเหลือในทางสาธารณะมากกว่า เช่น กรณีของการแปรสภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ให้เป็น
โรงพยาบาลสนามในช่วงโควิด 19 หรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 

แต่มาวันนี้ ‘ธรรมศาสตร์’ ก าลังจะเป็นสนามรบอีกครั้ง ภายหลังการให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่ม
นักศึกษา ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามยังคงหลักการ “เสรีภาพทุกตารางนิ้ว” ตามปรัชญาของอาจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ ด้วยการเปิดให้ ‘ธรรมศาสตร์ รังสิต’ เป็นลานชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง จนเป็นที่มาของภาพ
มวลชนเรือนหมื่นบริเวณหน้าสนามกีฬา 

ทว่าค าว่า ‘เสรีภาพทุกตารางนิ้ว’ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังถูกท้าทายว่ายังมีอยู่จริงหรือไม่ ภายหลัง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ให้ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 19 ก.ย. โดยให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้
ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

เสียงที่เกิดขึ้นที่ตามมาภายหลังการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีทั้งคัดค้านและสนับสนุน ความหนักใจ
จึงตกอยู่ที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของธรรมศาสตร์คนปัจจุบัน เพราะครั้นจะให้ใช้พ้ืนที่ชุมนุมก็เกรงจะเกิด เหตุการณ์
แบบวันที่ 10 ส.ค.หรือหากไม่ให้ใช้พ้ืนที่ แน่นอนว่าค าว่าเรื่องการมีเสรีภาพทุกตารางนิ้วย่อมจะดังขึ้นมาอีก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในมรดกของคณะราษฎรที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน ซึ่งตั้งบนพื้นฐาน
ของการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เหตุการณ์ในวันที่ 19 กันยายน นอกจากจะเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเมืองในอนาคตแล้ว ยังบ่งบอกถึงความคงอยู่ในปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วย 

 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15844?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 
 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/15844?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15844?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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16 ก.ย. 2563 05:10 น. 

เก้าอี้รัฐมนตรีสะท้อนถึงการพัฒนาการเมืองไทย 
 

 
 

ในยามที่ วิกฤติประเทศไทย ก าลังอยู่ในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวาน มีกระแสข่าวปรากฏตามหน้าสื่อถึงการปรับ ครม.
ในต าแหน่ง รมว.คลัง แทน ปรีดี ดาวฉาย ที่ลาออกไปเพราะเรื่องของสุขภาพ โดยคนใกล้ชิดยืนยันว่า ปรีดี ป่วยจริง ไป
สแกนสมองพบจุดที่คาดว่าจะท าให้เกิด อาการเส้นเลือดตีบ ก็เลยชิงลาออกก่อนที่จะมีปัญหาใหญ่กับสุขภาพ ในอดีต 
สมัยรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน รองนายกฯเศรษฐกิจสมัยนั้นก็มีปัญหาสุขภาพท านองเดียวกันนี้ 
ส่วนปัญหาสุขภาพของ ปรีดี เกิดจากอะไร จากภาวะความเครียดในการท าหน้าที่ รมว.คลัง ที่ต้องเจอกับ สารพัดปัญหา 
หรือ สารพัดนักการเมือง เป็นอีกเรื่อง โดยเฉพาะการท างานร่วมกับ รมช.คลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ที่ก่อนจะเข้ามารับหน้า
ที่นี้ ได้ยินว่ามีเงื่อนไขอยากจะขอ รมช.ที่มาจากคนนอก จะได้เข้าใจวิธีท างานที่สอดคล้องกันบังเอิญว่า ฝ่ายการเมือง
ต่อรองกันไม่ลงตัว ผลเลยออกมาอย่างที่เห็น 

วันนี้ที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เจอปัญหาที่คาดไม่ถึง ไม่มีการเตรียมรับมือเอาไว้ล่วงหน้า 2 เรื่อง 
พร้อมๆกัน คือ ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
ที่เคยมองว่าเป็นเรื่องเด็กๆแต่วันนี้ไม่เด็กเสียแล้ว 

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ที่กระทบมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่คาดมาก่อนว่าจะมีไวรัสชนิดนี้
อุบัติขึ้นมา และไม่คิดด้วยซ้ าว่า ความรุนแรงของไวรัส จะสร้างความเสียหายไปทั่วโลกได้ขนาดนี้ ยิ่งกว่าสงคราม
นิวเคลียร์ ยิ่งกว่าสงครามเวียดนามหรือคาบสมุทรเกาหลีหลายเท่า ยิ่งกว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วย
ซ้ า แค่รับมือก็ยากแล้ว การฟ้ืนฟูหลังโควิดยิ่งยากกว่า 

ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังต้องมารับมือกับ การกดดันของฝ่ายการเมือง ที่
พยายามจะช่วงชิง กระทรวงพลังงาน ให้อยู่ในโควตาของ พรรคพลังประชารัฐ ให้ได้ เป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์กลืนไม่
เข้าคายไม่ออกเพราะเป็นพรรคที่มีพ่ีใหญ่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคและเป็นพรรคที่ดันให้ พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นนายกฯ จะทวงบุญคุณกันเมื่อไหร่ไม่รู้ 
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นั่นก็อีกเรื่อง แต่การที่จะเสนอให้รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน  สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ มานั่ง รมว.คลัง 
เพ่ือให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ย้ายจาก รมว.อุตสาหกรรมไปนั่ง รมว.พลังงาน ตามที่เคยออกตัวแรงตั้งแต่ต้องปรับ  ครม.
ประยุทธ์ 2/2 มาแล้ว และดันให้ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ขึ้นแท่น รมต.อุตสาหกรรมเต็มตัว ให้ นฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ รมช.แรงงานไปเป็น รมช.คลัง สมใจนึกกันทุกฝ่าย ผลพลอยได้คือ รมช.แรงงาน ที่ว่างลง จะยกให้ ส.ส.ในพรรค
พลังประชารัฐ ที่คั่วเอาไว้หลายคน อาทิ วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.กทม.เป็นต้น 

สะท้อนให้เห็นการพัฒนาของการเมืองไทยที่ยังไปไม่ถึงไหน ระหว่างนักการเมืองเก่า กับนักการเมืองใหม่ ถ้ายัง
มีทัศนคติทางการเมืองที่ไม่ต่างกัน ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกัน มุ่งแต่อ านาจและผลประโยชน์ส่วนตัว. 

หมัดเหล็ก 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1930129 
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วันท่ี 16 กันยายน 2563 - 08:26 น. 

พลัง 3 ประสาน พลังการเมือง 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
 

 
 

เป็นอันว่า”หน่วยงานความมั่นคง”ประเมินการเคลื่อนไหวออกมาอย่างค่อนเป็นระบบ เริ่มจากระบุ 10,000 คน
เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม แล้วเพ่ิมเป็น 20,000-30,000 คน ณ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม จึงสรุปว่าน่าจะเป็น 50,000 คนในการชุมนุม ”19 กันยา ทวง อ านาจ คืนราษฎร” 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

หากถือตาม”สูตร”ที่”หน่วยงานความมั่นคง”ยึดกุมมาตลอดนับแต่สถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2516 เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2535 ก็พอจะประเมินได้ถึงความเป็นจริงของตัวเลขได้คร่าวๆ เป็นไปได้ว่าการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 
สิงหาคมจะเกิน 20,000 เป็นไปได้ที่การชุมนุมเม่ือวันที่ 16 สิงหาคมจะเหยียบถึง 50,000 โดยประมาณ 
นั่นหมายความว่า ความเป็นไปได้ของการชุมนุม”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”จะทะยานไปถึงหลัก 100,000 

ปัจจัยของการชุมนุม”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”มิได้อยู่ที่ว่าจะมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมด้วย
มากน้อยเพียงใด หากที่ส าคัญเป็นอย่างมากคือ ประชาชน เมื่อเห็นการต่อต้านของ นายแก้วสรร อติโพธิ ตามมาด้วย
การ สนับสนุนของ”โดมรวมใจ”ก็มองเห็นถึง”กลิ่นอาย” เป็นกลิ่นอายจากการเคลื่อนไหวก่อนเดือนตุลาคม 2516 
ประสานเข้ากับกลิ่นอายจากสถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2519 อันเป็น ความวิปโยคอย่างใหญ่หลวงของสังคมไทย 
ยิ่งกว่านั้นเมื่อสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ เข้ากับการเคลื่อนไหวของ นายอานนท์ น าภา ที่ต่อ
สายไปยังบทบาทของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ซึ่งถูกจ าขัง ณ คุก 

แม้กระทั่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ยอมรับว่ามีการเคลื่อนไหวในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน 
ภาคเหนือของ”คนเสื้อแดง” 

สถานการณ์การชุมนุม”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”จึงเท่ากับเป็นกฐินสามัคคีกันกว้างขวาง ไล่มาตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2516 กระทั่งเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 ผนึกตัวรวมพลังกับ”เยาวชนปลดแอก”ซึ่งจุดประกายจาก
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม กลายเป็น”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”ในที่สุด 

รากฐานการได้มาซึ่งผู้เข้าร่วมการชุมนุมหลักเกินกว่า 50,000 และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเหยียบไปถึง
หลัก 100,000 จึงมีแนวโน้มและความเป็นไปได้ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2349879 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2349879
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/1qrgwt.jpg
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วันท่ี 16 ก.ย. 2563 เวลา 09:07 น. 

สหรัฐสนับสนุนรัฐประหารในไทยอย่างไร? 

 

 
 

มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสหรัฐมีส่วนพัวพันกับการท ารัฐประหารในหลายประเทศ เฉพาะในยุคสงครามเย็นสหรัฐ
เข้าไปมีบทบาทในการเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้ง 

1. เอาเฉพาะแค่เพ่ือนบ้านของไทยก็เช่น การสนับสนุนจอมพล ลอน นอล ก่อการรัฐประหารล้มอ านาจของเจ้า
สีหนุในปี 1969 แล้วสถาปนาระบอบสาธารณรัฐ มีหลักฐานว่าลอน นอลเสนอแนวคิดเรื่องการก่อรัฐประหารกับหน่วย
ข่าวกรองทางทหารของสหรัฐเพ่ือขอความยินยอมจากรัฐบาลสหรัฐขอการสนับสนุนทางทหาร เมื่อรัฐประหารส าเร็จแล้ว
รัฐบาลลอน นอล ไฟเขียวให้สหรัฐทิ้งระเบิดในกัมพูชาเพ่ือตัดเส้นทางของพวกเวียดนามเหนือที่อ้อมเข้ามาใช้พ้ืนที่แทรก
ซึมเข้าไปยังเวียดนามใต้ 

2. ในปี 1965 CIA สนับสนุนนายทหารหนุ่มชื่อซูฮาร์โตให้ท ารัฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดีซูการ์
โน หลังจากยึดอ านาจได้แล้วซูฮาร์โตกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดนีเซียอย่างขนานใหญ่จนกลายเป็นการสังหาร
หมู่ที่มีคนตายถึง 500,000 - 1,000,000 คน ทูตสหรัฐยังกระตุ้นให้รัฐบาลทหารจัดการฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการรุนแรง 
และมีเอกสารยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐรับรู้และช่วยเหลือการสังหารหมู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับสหรัฐเองในช่วงสงครามเย็น 

3. นี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่เล็กน้อยมากๆ เท่านั้นกับการที่สหรัฐเข้าไปบงการชะตากรรมของประเทศอ่ืนเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง ค าถามก็คือสหรัฐเข้ามาก้าวก่ายไทยมากแค่ไหนในช่วงสงครามเย็น? เพราะช่วงสงครามเย็น
เป็นช่วงที่ไทยท ารัฐประหารถี่ที่สุดช่วงหนึ่ง โดยที่ไทยยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญของ "โลกเสรี" ในการต้านทานกับฝ่าย
คอมมิวนิสต์ 

4. บันทึกช่วยจ าจากเสนาธิการร่วมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โรเบิร์ท แมคนามารา  เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2507 ว่าด้วยโอกาสที่จะมีการก่อรัฐประหารในไทย ซึ่งในเวลานั้นนายกรัฐมนตรีของไทยคือจอมพล ถนอม 
กิตติขจร และสงครามเย็นก าลังคุกรุ่น โดยบันทึกบอกว่าแม้ไทยจะท ารัฐประหารจนเป็นเรื่องปกติ แต่ "ในแง่ของ
สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน อาจสร้างปัญหาทางการเมืองที่รุนแรงและเป็นอันตร ายต่อสถานะ
ทางการของสหรัฐในพ้ืนที่นั้นอย่างมากท่ีสุด" 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v27/d284
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v27/d284
https://www.posttoday.com/posttodayexclusive
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5. บันทึกชี้ว่า "ลักษณะของรัฐบาลไทยที่อาจเกิดขึ้นจากการรัฐประหารควรจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนสหรัฐ 
ไม่เช่นนั้นสถานะของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเสียหายอย่างหนัก"  และ "ไม่ว่าลักษณะของการรัฐประหาร
จะเป็นอย่างไร สหรัฐควรด าเนินการเพ่ือรับประกันความต่อเนื่องของสถานะที่เป็นอยู่ ตราบเท่าที่ก าลังทหารและ
ปฏิบัติการของสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง" 

6. ดังนั้นเสนาธิการร่วมจึงแนะน ากับแมคนามาราว่า ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีจุดยืดต่อต้านคอมมิวนิสต์และ
โปรสหรัฐ ประเทศไทยที่มีสเถียรภาพมีความส าคัญยิ่งยวดต่อสถานะทางทหารของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมี
ผู้แจ้งกับสหรัฐเรื่องการรัฐประหาร สหรัฐควรสกัดกั้นไม่ให้เกิดการท าเช่นนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

7. แต่ทว่า "หากมีการรัฐประหารที่สนับสนุนตะวันตก สหรัฐควรด าเนินการในทันทีเพ่ือรับประกันการยืนยัน
สิทธิในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในประเทศไทยและยังคงให้ความร่วมมือและการสนับสนุนทางทหารของไทย
ต่อไป" หมายความว่าแม้จะมีการท ารัฐประหารเกิดขึ้น แต่หากรัฐบาลใหม่โปรสหรัฐ สหรัฐก็จะสนับสนุน 

8. ในกรณีที่รัฐบาลใหม่มีจุดยืนต่างจากสหรัฐ เสนาธิการร่วมแนะน าว่า "หากกลุ่มสนับสนุนแนวคิดไม่ฝักฝ่ายใด
หรือฝ่ายโปรคอมมิวนิสต์ก่อรัฐประหารเกิดขึ้น สหรัฐควรพยายามคืนอ านาจให้รัฐบาลเดิมหรือตัวแทนที่ยอมรับได้โดยให้
การสนับสนุนกลุ่มนั้นๆ หรือกลุ่มต่อต้านรัฐประหารที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว" 

9. "ในกรณีที่มาตรการดังกล่าวล้มเหลวในการต่อต้านการท ารัฐประหารโดยฝ่ายโปรคอมมิวนิสต์  สหรัฐควร
เตรียมพร้อมที่จะด าเนินการทางทหารที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความม่ันคงของสหรัฐในพื้นที่และ/
หรือเพื่อฟื้นฟูรัฐบาลไทยท่ีสนับสนุนสหรัฐ ให้กลับมามีอ านาจ" 

10. นี่คือท่าทีที่สหรัฐจะใช้กับไทย หากรัฐประหารในไทยไม่สมประโยชน์กับจุดยืนของสหรัฐ เช่นมีรัฐบาลที่เอน
เอียงไปทางฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐ หรือแม้แต่รัฐบาลที่วางตัวเป็นกลางก็เอาไว้ไม่ได้ ซึ่งกรณีหลังเราจะเห็นการสนับสนุน
ของสหรัฐเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในกัมพูชาและอินโดนีเซียอย่างที่กล่าวไปข้างต้น 

11. แต่ในช่วงระยะกลางของสงครามเย็น ท่าทีของสหรัฐต่อการท ารัฐประหารของไทยเปลี่ยนไปโดยพยายาม
รักษาความเป็นกลางมากขึ้นเพราะการเมืองในไทยมีพัฒนาการไปในทางเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กอปรกับในช่วงนั้นสหรัฐพยายามลดบทบาทลงในสงครามเวียดนามจนกระทั่งถอนก าลัง
ทหารออกจากเวียดนามในปี 2518 

12. จากเอกสารวันที่ 9 เมษายน 2517 หรือหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มาได้ประมาณ 6 เดือน
บรรยากกาศในไทยก็เริ่มคุกรุ่นขึ้น แม้จะเพ่ิงมีการโค่นล้มจอมพลถนมและพลพรรค "สามทรราช" มาได้หมาดๆ แต่กลุ่ม
ผู้มีอ านาจเริ่มที่จะไม่พอใจขบวนการนักศึกษามากขึ้น จนมีข่าวว่าอาจจะมีการท ารัฐประหาร ทาง CIA ได้เตรียมพร้อม
สถานการณ์โดยหัวหน้าฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งบันทึกแนะน ามายังผู้อ านวยการ CIA 

13. ข้อแนะน าระบุว่า "เรา (รัฐบาลสหรัฐ) ควรตระหนักว่าเรามีความสนใจที่จะสานต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กับรัฐบาลไทยเกือบทุกรัฐบาลที่อาจจะตั้งขึ้นโดยการรัฐประหาร" หากดูเผินๆ เหมือนกับว่ารัฐบาลสหรัฐ "ยอมรับ" 
รัฐบาลจากการท ารัฐประหาร 

14. อย่างไรก็ตามบันทึกแนะน าว่า "หากผู้วางแผนรัฐประหารบอกเราล่วงหน้าถึงแผนการของพวกเขาและ
ขอการสนับสนุนจากเราเราควรระงับการสนับสนุนดังกล่าว [ข้อความไม่เปิดเผย]" ซึ่งจากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า
สหรัฐอาจจะยอมรับรัฐบาลจากการรัฐประหาร แต่ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยท าให้การยึดอ านาจส าเร็จ 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve12/d380
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15. และสหรัฐยังไม่กล้าเข้ามาแทรกแซงแผนการก่อรัฐประหารของไทยโดยบอกว่า "หากเราแทรกแซงในทาง
ใดทางหนึ่งเพ่ือป้องกันการรัฐประหาร แล้วการรัฐประหารท าส าเร็จ ก็รังแต่จะท าให้ความบาดหมางต่อความสัมพันธ์ใน
อนาคตของเรากับรัฐบาลไทยชุดใหม่" 

16. โดยสรุปก็คือหากเกิดรัฐประหารในไทยใดๆ ก็ตาม "สหรัฐควรรักษาความเป็นส่วนตัวและหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณ์ดังกล่าว แต่ควรด าเนินโครงการความช่วยเหลือและการติดต่อกับรัฐบาลต่อไปในระดับปัจจุบัน" และ "เมื่อ
การรัฐประหารประสบความส าเร็จและความวุ่นวายได้สงบลงแล้วสหรัฐควรยอมรับสถานการณ์นี้อย่างชัดเจน" 

17. เอกสารเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนน้อยนิดเท่านั้นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐในช่วงที่สถานการณ์
โลกหมิ่นเหม่ ยังมีข้อมูลอีกมากที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือเปิดเผยแล้วมีสถานะผิดกฎหมายเช่นเอกสารของ Wikileaks ซึ่ง
กล่าวถึงการท ารัฐประหารในไทยเมื่อปี 2549 เอาไว้ แต่โดยธรรมชาติของมันยังเป็นเอกสารลับของรัฐบาลอยู่ 

18. อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของบทความนี้ก็เพ่ือชี้ให้เห็นถึงท่าทีของสหรัฐต่อไทยในช่วงสงครามเย็น และใน
เวลานี้สงครามเย็นครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ไทยตกอยู่ท่ามกลางการแย่งชิ งผลประโยชน์ระหว่างสหรัฐและจีน เหมือน
เมื่อครั้งสงครามเย็น (ครั้งแรก) ยกเว้นแค่ว่าสงครามเย็นครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ (เสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์) แต่
เป็นการแย่งชิงอิทธิพลกัน 

19. จากเอกสารเหล่านี้ บางทีเราอาจน ามาใช้เป็นบทเรียนได้ว่าในสถานการณ์โลกที่หมิ่ นเหม่อีกครั้ง หาก
ประเทศไทยเกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงขึ้นมา จะเป็นโอกาสให้มือที่สามเข้ามาแทรกแซงเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ตัวเอง บรรดา "ตัวละครทางการเมือง" ต่างๆ ในเมืองไทย จะถูกชักใยและสนับสนุนโดยต่างชาติเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของต่างชาติ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของไทย 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.POSTTODAY.COM/WORLD/633054 
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16 ก.ย. 2563-11:48 น. 

รูปธรรม เยาวชน กับ คนเสื้อแดง 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
 

 
 

FootNote: รูปธรรม เยาวชน กับ คนเสื้อแดง 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
คล้ายกับว่าการเชื่อมประสานระหว่าง"คนรุ่นใหม่"กับ"คนเสื้อแดง"จะมีจุดเริ่มจากการชุมนุมแฟลชม็อม

จุฬาลงกรณ์ฯ เมื่อมีผู้ปราศรัยหยิบยกค าปรศรัยของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ขึ้นมา  หลังจากนั้นจึงมีผู้ชุมนุมหลาย
แห่งยกป้าย"ขอโทษ คนเสื้อแดง" เป็นการกล่าวค าขอโทษเนื่องจากความเข้าใจผิด ตามวาทกรรมอันแพร่มาจาก
ปฏิบัติการข่าวสารไอโอที่ว่า การชุมนุมของคนเสื้อแดงมีความรุนแรงในลักษณะ"เผาบ้านเผาเมือง"  ทั้งๆที่ไม่เป็น
ความจริง เพราะค าพิพากษาของศาลระบุแน่ชัดว่า เหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าคว บคุม
สถานการณ์แล้วอย่างเบ็ดเสร็จ ไม่มีทางที่คนเสื้อแดงจะก่อการได้  และความเป็นจริงที่ศาลเองก็วินิจฉัยมาแล้วว่า 
การตายของคนเสื้อแดงเป็นการยิงมาจากทหาร ความเป็นจริงนี้เองที่นิสิตนักศึกษาพากันยกป้าย"ขอโทษ"  

กระนั ้น หากติดตามข่าวนับแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ในวาระแห่งการร าลึก 10 ปีของ
เหตุการณ์เมษายน พฤษภาคม 2553 ได้มีปฏิบัติการฉายเลเซอร์ ตามหาความจริง เริ่มจากวัดสระปทุมวนาราม 
ตามด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามด้วยตึกกระทรวงกลาโหม  กระทั่ง #ตามหาความจริง ติดอันดับ 1 เทรนด์
ทวิตเตอร์ นั่นก็คือ การตามหาความจริงอันเกี่ยวกับสถานการณ์เมื่อเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 อันสร้าง
ความประทับใจให้กับคนเสื้อแดงเป็นอย่างสูง  สัมผัสได้จากเพจ ยูดีดีนิวส์ อันเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่อยู่
ภายใต้การเคลื่อนไหวของ นางธิดา ถาวรเศรษฐ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนพ.เหวง โตจิราการ ได้ขานรับ  และ
น าเอาคลิปเก่าจากเหตุการณ์มาฟื้นความทรงจ าคึกคัก  ปฏิบัติการฉายแสงเลเซอร์ #ตามหาความจริง จึงเป็นจุด
เริ่มในการเชื่อมประสานระหว่าง"คนรุ่นใหม่"กับ"คนเสื้อแดง"  

ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อการชุมนุมแฟลชม็อบได้น าเอาบทบาทของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มาเน้นและน าไปสู่
การยกป้าย"ขอโทษ"คนเสื้อแดงที่เคยเข้าใจผิด นั่นแหละช่องว่างระหว่าง"เยาวชน"กับ"คนเสื้อแดง"จึงได้จบลง  
และนั่นคือรากฐานการประสานระหว่าง"เยาวชนปลดแอก"กับ"คนเสื้อแดง"ได้เริ่มต้น  กระทั่งมาถึงการชุมนุม"19 
กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร" 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4920250 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4920250
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/FootNote-8.jpg
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16 กันยายน 2563 

'ก้าวหน้า' ร่วมขบวน 19 ก.ย. ทดสอบมวลชน-เก็บแต้มการเมือง 
 

 

  
การชุมนุม “19 กันยาฯ ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ใกล้เข้ามาทุกที แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่า แกนน ากลุ่ม
นักศึกษา ในนามกลุ่ม “ธรรมศาสตร์และการชุมนุม” จะได้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัด
กิจกรรมชุมนุมหรือไม่ 

 แต่ที่แน่ๆ เริ่มเห็นแนวร่วมชัดเจนมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ ‘คณะก้าวหน้า’ เป็นที่ทราบกันดีว่า คณะก้าวหน้า
แปรสภาพมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ เ พ่ิงถูกยุบไป น าโดย  ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ ‘ปิยบุตร แสงกนก
กุล’ และ ‘พรรณิการ์ วานิช’ ซึ่งจริงๆ แล้ว คณะก้าวหน้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท ากิจกรรมทางการเมืองเท่านั้น 
เพราะคณะก้าวหน้ายังมีแกนน าคนอื่นๆ ที่เน้นการท าวาระสาธารณะในเรื่องอ่ืนด้วย 

ทั้ง ‘ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ’ ถึงจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี แต่อีกด้านแล้ว ทั้งสามคนยังเข้ามี
ต าแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรด้วย เช่น “ธนาธร” นั่งในเก้าอ้ีกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564  “ปิยบุตร” นั่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
โดยพรรณิการ์เอง ก็นั่งในต าแหน่งเดียวกับปิยบุตร แต่งานในสภาของทั้งสามคน ยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับงานนอกสภา 
เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘คณะก้าวหน้า’ เป็นกลุ่มการเมืองหนึ่ง ที่มีความถี่ในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดมากพอสมควร 
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการมีเป้าหมายเพ่ือสร้างฐานเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งเป็นสนามการเมืองหลักของคณะ
ก้าวหน้า 

การลงพื้นที่ของคณะก้าวหน้าไม่ได้เป็นแค่การโชว์ตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการเข้าไปร่วมวงเสวนาเพื่อรับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเห็นได้ว่าคณะก้าวหน้าท างานมวลชนในเชิง
รุกพอสมควร เช่น การระดมเปิดรับบริจาคและแจกเงินให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ ไปจนถึงการระดม
ทีมวิศวกรเพื่อสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายหลังสถานการณ์ระบาดโควิดเริ่มจางลง กลายเป็นโอกาสที่คณะก้าวหน้า
เปิดเกมรุกมากขึ้นไปอีก ซึ่งประจวบเหมาะกับการเกิดข้ึนของการชุมนุมในนามกลุ่ม ‘ธรรมศาสตร์และการชุมนุม’ 
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เดิมที คณะก้าวหน้ายังคงสงวนท่าทีต่อการเคลื่อนไหวพอสมควร เนื่องจากมีการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกั บ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อ ท าให้คณะก้าวหน้าเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นในทางอ้อมๆ ท านองว่า สิทธิเสรีภาพ
การชุมนุม และการแสดงความคิดเห็น ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ  

แ ต่ เ ม่ื อ ส ถ า น ก า ร ณ์ เ ริ่ ม เ ป ลี่ ย น ไ ป  ป ร า ก ฎ ว่ า ค ณ ะ ก้ า ว ห น้ า เ ริ่ มอ อ ก ตั ว ส นั บ ส นุ น ก า ร
ชุมนุม 19 กันยายน 2563 นี้ อย่างเห็นได้ชัด 

เริ่มตั้งแต่การให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาของ ‘ปิยบุตร’ ว่า จะไปร่วมชุมนุม 19 กันยายน แต่ไม่ขอขึ้นเวที
ปราศรัย พร้อมกับยืนยันว่า หากเกิดการรัฐประหาร จะออกมาต่อต้านร่วมกับธนาธรอย่างแน่นอน  ตามมาด้วยการ
ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมชุมนุม และประกาศขายอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการร่วมชุมนุม ไปจนถึงการท าสาร
คดีเก่ียวกับ “สนามหลวง” ลงในเฟซบุ๊ก เท่ากับว่า คณะก้าวหน้าขอร่วมเป็นพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการ ขาดเพียงการ
ขึ้นเวทีปราศรัยเท่านั้น 

เรียกได้ว่า คณะก้าวหน้าไม่ได้ตกขบวนรถไฟสายนี้ และนี่จะเป็นอีกครั้ง ทีแ่สดงให้เห็นว่ามวลชนของคณะ
ก้าวหน้าที่สร้างไว้ จะออกดอกออกผลชัดเจนแค่ไหน 

 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897987?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897987?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897987?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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วันพุธท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2563 

สงคราม การชิง ”พื้นที”่ การเมือง 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
 

 

 
ไม่ว่าการต่อสู้ของ”เยาวชนปลดแอก”เมื่อตอนค่ าของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ”แนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม”ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 
 ในที่สุดแล้วล้วนเป็นการต่อสู้ในการชิง” พ้ืนที่” และสร้าง”ความ หมาย”ในทางการเมือง เพราะว่าการชุมนุม
ของ”เยาวชนปลดแอก”ในวันเสาร์ที่ 18 กรก ฎาคม เปิดฉากข้ึน ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและบนถนน
ราชด าเนิน เพียง”อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” เพียง”ถนนราชด าเนิน”ก็มีบท บาทและทรงความหมายเป็นอย่างสูง 
 ขณะที่การเคลื่อนไหวของ” แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” พุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ และหากมีจ านวนมากเพียงพอก็อาจต้องไปค้างแรม ณ ท้องสนามหลวง ทั้งยังเลือกเอาวันเสาร์ที่ 19 
กันยายนอีกด้วย ไม่ว่าวันที่ 19 กันยายน ไม่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าท้องสนามหลวงล้วนเป็นพ้ืนที่และวัน
ส าคัญในทางประวัติศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน ย่อมพ้องกับสถานการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 อันเป็นหมุดหมายซึ่ง
กลายเป็นเส้นแบ่งของทศวรรษแห่งความมืดมน ยิ่งผ่านเข้าสู่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ยิ่งมากด้วย ความ
อับเฉาสิ้นหวัง จึงไม่แปลกที่”แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”จะตัดสินใจย้ายจากที่เคยจัด ณ ลานพญานาค 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอดรับกับมนต์ขลังแห่งบทกวี”ถ้า
ขาดโดม เจ้าพระยา ท่าพระ จันทร์ ก็ขาด สัญลักษณ์ พิทักษ์ธรรม” อันก้องกังวานมาตั้งแต่ยุคมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง(มธก.) ยิ่งกว่านั้น ยังมีเป้าหมายที่จะแวะไปเยี่ยมเยียน” สนามหลวง” 
ก่อนเคลื่อนขบวนไปบนถนนราชด าเนินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังท าเนียบรัฐบาล 

อย่าได้แปลกใจหากจะมีกระแสการคัดค้านต่อต้านมาจากบางกลุ่ม บางฝ่ายซึ่งล้วนแต่เคยมีส่วนกับรัฐประหาร
เดือนกันยายน 2549 และรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” จึงเป็นการชุมนุม
ส าคัญ ส าคัญในประเด็นการเคลื่อนไหว ส าคัญในการช่วงชิง”พ้ืนที”่ในทางความคิด ในทางการเมือง 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_346926  

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_346926
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วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 

วิเคราะห์ กระแส “รัฐประหาร” และ “นายกฯ คนนอก” สุดท้ายปลายทางคือ “ไม่มีบิ๊กตู่” ? 
 

 
 

ช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กระแสข่าว “รัฐประหาร” หนาหูขึ้นเรื่อยๆ บวกกับการเคลื่อนก าลังพลไปมาถี่ๆ ของ
กองทัพ 

การเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังของ “พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์” ผู้บัญชาการทหารบก ไปจนถึงท่าทีหงุดหงิดใจ
ของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกฯ จากที่คิดว่าเป็นแต่เพียงการลือกันไปมาในช่วงแรก ก็อดจับตามองกระแส
ข่าวนี้ไม่ได้ ขณะเดียวกันจู่ๆ ก็มีข่าวเรื่อง “รัฐบาลแห่งชาติ” ผุดขึ้นมาให้ได้ติดตามต่ออีก ท าให้หลายฝ่าย โดยเฉพาะ
ฝ่ายการเมืองเริ่มตั้งวงถกเรื่องนี้กันอย่างจริงจังตามห้องประชุมภายในพรรคต่างๆ บ้าง รัฐสภาบ้าง 
แต่ก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มข้อมูล มีเพียงการ “วิเคราะห์” ความเป็นไปได้ กับปัจจัยที่อาจท าให้เกิดข้ึนเท่านั้น 

และแม้ “พล.อ.ประยุทธ์” พยายามสยบข่าวลือดังกล่าวเมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวเรื่องการรัฐประหารในช่วงนี้
ด้วยท่าทางฉุนเฉียว ว่า “เลอะเทอะ” ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เอ่ยยืนยันจนชัดเจนว่า จะไม่มีแน่ๆ “ผบ.ทบ.” ก็หนีตอบข่าวลือ
ปมรัฐประหาร บอกแค่ว่า นายกฯ ว่ายังไงก็ตามนั้น ดังนั้น คนก็ยังมีสิทธิตั้งข้อสังเกต และไม่คลายความกังขาลง 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เองก็เพ่ิงมีประเด็นที่สร้างเสียงฮือฮามากในฝั่งการเมือง ทั้งยังสอดรับกับกระแสข่าวที่
เกิดขึ้น คือกรณีที่ “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตประธานรัฐสภา จู่ๆ ก็โพสต์ข้อความ
ไม่กี่บรรทัดลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว แต่สร้างแรงสะเทือนให้กับฝ่ายรัฐบาลพอควร ว่า “ประเทศชาติถึงทางตันแล้ว รัฐบาล
ต้องตระหนักรู้ ไม่ดันทุรัง และไม่รัฐประหาร นายกรัฐมนตรีต้องเสียสละลาออก ให้สภาเลือกนายกรัฐมนตรีจาก “คน
นอก” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค 2 ตั้งรัฐบาลมืออาชีพไม่มีโควต้าพรรคเพ่ือสมานฉันท์ปฏิรูปประเทศ กอบกู้
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สู่ระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใน 2 ปี ขอ
เสนอคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ ปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ภายใน 2 ปี” 

อะไรท าให้แม้แต่คนอย่าง “อาทิตย์ อุไรรัตน์” ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นก าลังส าคัญของกองทัพคณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือ กปปส. คนที่เป็นส่วนหนึ่งในการกวักมือเรียก พล.อ.ประยุทธ์และคณะให้ออกมาท ารัฐประหารรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร คนที่คอยส่งเสียงเชียร์ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23.jpg
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วันนี้กลับส่งเสียงสะท้อนความผิดหวังกับรัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ เสมือนตั้งใจส่งเสียงสะท้อน
ดังๆ ว่า พล.อ.ประยุทธ์และทีม คสช.ไปไม่ไหวแล้ว!  

อีกประการหนึ่ง “อาทิตย์” เอง คงสัมผัสรู้แล้วว่า การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งที่วาดฝันไว้ไม่สามารถท าให้
เกิดขึ้นจริงได้โดยง่าย และที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ อาจจะไม่ท าให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อการเมืองไทยในห้วง
เวลานี้ได้เลยเสียด้วยซ้ า 

ดังนั้น เมื่อคนที่เคยหวัง ไม่สามารถขับเคลื่อนสิ่งที่ปรารถนาได้ ก็คงถึงเวลาที่ต้อง “เปลี่ยนคนเข้ามาท า” แล้ว
ฝากความหวังไว้กับคนใหม่ต่อไป ค าถามคือ ถ้าจะมีรัฐบาลแห่งชาติ หรือนายกฯ คนนอกจริง รัฐบาลแห่งชาติและนายก
ฯ คนนอกที่ว่าจะมาจากวิถีทางไหน รัฐประหารยึดอ านาจการปกครองจาก “พล.อ.ประยุทธ์” หรือ “พล.อ.ประยุทธ์” 
สละอ านาจ ประกาศยุบสภา 

ไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะออกทางไหน สิ่งที่เห็นตรงกัน และปฏิเสธไม่ได้ คือภาพสะท้อนว่า “รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์” ที่มีองค์ประกอบหลักมาจากคณะรัฐประหารและกลุ่มการเมืองฝั่งทหารไปไม่ไหวแล้ว นี่คือสิ่งที่ “ดร.อาทิตย์” 
พยายามสื่อ ถ้าใช่ ข้อเสนอที่พยายามชูนายกฯ คนนอกขึ้นมาแก้ไขวิกฤตศรัทธาที่ “ดร.อาทิตย์” เสนอ ก็ไม่ใช่ว่าจะ
เกิดขึ้นได้โดยง่ายๆ บางทีอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยด้วยซ้ า ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของพรรคการเมืองที่ชู
ตัวเองว่าเป็น “ฝั่งประชาธิปไตย” วันนี้ พรรคหลักอย่าง “เพ่ือไทย” ออกมาพูดปิดประตู ไม่เอาด้วยกับวิถีทางแห่งการมี
นายกฯ คนนอกแล้วเรียบร้อย 

ส่วน “ก้าวไกล” ไม่ต้องพูดถึง แนวทางชัดเจนมาแต่ต้น ว่า “ไม่เอา” รัฐบาลแห่งชาติ และนายกฯ ที่มาจาก
วิถีทางที่นอกเหนือการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอน  ส่วนอีก 4 พรรคฝ่ายค้าน ก็แสดงท่าทีสอดรับใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ปิดประตู หันหลังให้กับนายกฯ คนนอกอย่างสิ้นเชิง 

ขณะที่พรรคฟากรัฐบาลเองอย่าง “ประชาธิปัตย์” และ “ภูมิใจไทย” ก็มีท่าทีแหยะๆ แบ่งรับแบ่งสู้อยู่ไม่น้อย ที่
ทุกพรรคการเมืองต้องออกมาแตะเบรกทั้งเรื่องการรัฐประหาร และการดันให้มีนายกฯ คนนอกนั้น ก็เพราะวันนี้การ
ชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ก าลังแผ่ขยายไปทั่วประเทศ เหมือนไฟที่ก าลังจะลามทุ่ง บรรดา 
“พรรคการเมือง” ที่ต้องพ่ึงเสียงจากประชาชน จึงจ าเป็นต้องคิดถึงจุดนี้อย่างมาก เพราะหากเพลี่ยงพล้ าอาจเสียเสี ยง
ของพลังมวลชนคนรุ่นใหม่ที่ก าลังเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมากในสนามการเลือกตั้งก็เป็นได้ 
ทางด้าน ส.ว.จ านวนหนึ่งเองก็มีท่าที “ถอยทุกทาง” ทั้งยอมตัดอ านาจตัวเองในการเลือกนายกฯ ทั้งยอมให้มีการแก้
รัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้องของมวลชน นั่นอาจเพราะ ส.ว.เองก็อาจจะมองเห็น “กระแส” แห่งการเรียกร้องของกลุ่ม
นักศึกษาที่หนักหน่วง และเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ หรือ “รัฐบาลบิ๊กตู่ก าลังจะไปไม่ไหวแล้ว” 

แม้แต่ตัว “บิ๊กตู”่ เอง ช่วงนี้ก็มีอาการหวั่นไหว หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย เวลาที่ถูกถามในประเด็นที่เป็นกระแส
เรียกร้องอะไรหนักๆ เมื่อเกิดกระแส “ตามหาลูกประยุทธ์” ก็ส่งทนายออกหน้าแทนลูกสาว แจ้งความเอาผิดคนใน
โซเชียลที่โพสต์เลยเถิด การเคลื่อนไหวในลักษณะ “เอาเรื่อง” นี้ นัยหนึ่งคือปกป้องไม่ให้เรื่องไปถึงครอบครัวและลูกซ่ึง
เป็นกล่องดวงใจ แต่อีกนัยหนึ่งที่ฝ่ายนักเคลื่อนไหวมองเห็นคือการ “ขู่ขวัญ” ให้รู้ ให้เห็น ว่า การ “เอาจริง” เป็น
อย่างไร “พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์” เคยเขียนวิเคราะห์ไว้ในบทความหนึ่งว่า “การปล่อยข่าวลือรัฐประหารอาจถูกพิจารณาว่า
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตระเตรียมการท ารัฐประหารเพ่ือวัดกระแสสังคม และอาจเป็นกระบวนการของการต้าน
รัฐประหารด้วย” 
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ดังนั้น ถ้ามองในแง่หนึ่ง การมีข่าวลือรัฐประหารในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นการหยั่งเสียงสังคมว่า หากจะหาทาง
ออกให้กับบ้านเมืองโดยการรัฐประหาร เอา “ทีมบิ๊กตู่” ออก ให้คนที่มีความสามารถเข้ามาขับเคลื่อนประเทศออกจาก
วิกฤต ประชาชนคิดอ่านอย่างไร เอาด้วยหรือไม่ 

ขณะที่ถ้ามองอีกแง่หนึ่ง ประชาชนและฟากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร อาจเป็นคนปล่อยข่าวลือออกมา
เพ่ือต้านการรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นวันนี้เท่าที่มีการหยั่งเสียงประชาชน ไม่ว่าจะหยั่งในแง่ไหน ค าตอบที่ได้ต่างเป็นเสียง
เดียวกันว่า “ไม่เอารัฐประหาร”ทางออกจากสถานการณ์ที่คุกรุ่นนี้คือการ “แก้รัฐธรรมนูญ” โดยตัดอ านาจของคณะ
รัฐประหารชุดเดิมทิ้งเสีย แล้วจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมขึ้นให้เร็วที่สุด 
 
 อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_346299 
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