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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 กันยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ด่วน!!!ศาล รธน.รับค าร้องวินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.‘เทพไท’ สั่งหยุด

ปฎิบัติหน้าที่ 
8 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาล รธน.สั่ง 'เทพไท' หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังรับวินิจฉัยสถานภาพ ส.ส. 9 
3 Thai PBS ออนไลน์ ศาลสั่ง "เทพไท" ยุติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าศาลมีค าวินิจฉัย 10 
4 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ศาลสั่ง “เทพไท” ส.ส. ประชาธิปัตย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 

 
11 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “เทพไท” ซีด ศาล รธน. สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. 12 
6 เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์ น้อมรับค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 14 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท"น้อมรับหยุดปฎิบัติหน้าที่ตามค าสั่งศาล รธน. 15 
8 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท"น้อมรับค าสั่งศาล รธน. ยันท าหน้าที่ ส.ส.เต็มที่ พร้อมลุย

ช่วยเหลือ ปชช. ต่อ 
17 

9 แนวหน้าออนไลน์ 'เทพไท'น้อมรับค าสั่งศาลหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส. ยังเดินหน้าช่วย ปชช. 
ในพ้ืนที่ 

18 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทพไท"ยอมรับสภาพ หยุดท าหน้าที่ส.ส.ตามค าสั่งศาล 19 
11 แนวหน้าออนไลน์ 'พปชร.'โชว์มารยาทแต่ไก่โห่ ไม่ส่งคนลงแข่งเขต'เทพไท'ถ้าเลือกตั้งใหม่ 20 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์  พปชร.รักษามารยาทพรรคร่วมรัฐบาลแต่ไก่โห่ หาก 'เทพไท' พ้น ส.ส.

จะไม่ลงแข่งเลือกตั้งซ่อม 
21 

13 สยามรัฐออนไลน์ พปชร.เผยหาก'เทพไท' พ้น ส.ส.จะไม่ลงแข่งเลือกตั้งซ่อม 22 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ "ไพบูลย์"ชงญัตติด่วน ส่งศาล รธน.ตีความ ส.ส.ลงชื่อแก้ รธน.ซ้ า

4 ฉบับ   
23 

15 สยามรัฐออนไลน์ “ไพบูลย์” ยื่น ญัตติด่วนให้รัฐสภา มีมติส่งศาล รธน.ชี้ขาดปมฝ่ายค้าน
ลงชื่อแก้ไข รธน.ซ้ าซ้อน 4 ฉบับ 

25 

16 เนชั่นออนไลน์ ยื่นประธานสภาฯพิจารณาด่วนปมฝ่ายค้านลงชื่อซ้ าแก้ รธน. 26 
17 คมชัดลึกออนไลน์ "สุดารัตน์" ชง 3 ข้อแก้วิกฤตประเทศอย่างสันติ 27 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เจ๊หน่อย'ร้องหาความจริงใจจาก'บิ๊กตู่-ส.ส.รัฐบาล-ส.ว.'แก้รธน. เป็น

ทางออกจากวิกฤตประเทศอย่างสันติ 
29 

19 ไทยรัฐออนไลน์ "สุดารัตน์" ขอทุกฝ่าย หนุนแก้ รธน. 4 ญัตติ ของเพ่ือไทย หาทางออก
ประเทศ 

31 

20 INN ออนไลน์ “สุดารัตน์” เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออก 33 
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21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'หญิงหน่อย' ชง 3 ข้อเรียกร้อง แก้ 'วิกฤตของประเทศ' 34 
22 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ'ชี้สัปดาห์หน้าชัดเจน ตั้ง สสร. แก้ รธน.หรือไม่ 36 
23 มติชนออนไลน์ มธ. งดการเรียนการสอน-ปิดประตูฝั่งสนามหลวง-ท่าพระจันทร์ 19-20 ก.ย. 37 
24 เดลินิวส์ออนไลน์ มธ.งด'เรียน-สอน'ปิดประตูกันม็อบ ตามค าขอฝ่ายมั่นคง 38 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตาศึกชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 39 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ แก้ รธน. ราคาแพงหมื่นล้าน ได้อะไร... ถ้าไม่ปฏิรูปการเมือง 41 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์  'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน 44 
4 สยามรัฐออนไลน์ ชิงตัดไฟ เกมยึดเก้าอ้ี "ขุนคลัง" 47 
5 เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์ ‘ฝ่ายค้าน-นักศึกษา’ พันธมิตรนอกสภาไล่รัฐบาล 49 
6 ไทยรัฐออนไลน์ บนพื้นฐานที่เป็นจริง 51 
7 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ข่าวกรอง พุ่งเป้าเข้า “ฝ่ายค้าน” 19 กันยา ทวงอ านาจ 

คืนราษฎร 
53 

8 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - แนวโน้ม ปริมาณ 19 กันยา ทวง ‘อ านาจ’ ทะลุ
แสน มีสูงยิ่ง 

54 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ 2จุดอันตรายม็อบปลดแอก 55 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รัฐระดมสมอง ต้องน าไปปฏิบัติ 57 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 

     
 

   
 
 
วันนี้ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน 
ในพิธีปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 

     
วันนี้  17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง                        
เป็นประธานในการประชุมทางไกล Gin Conference พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์  
เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม
ประชุมด้วย เพ่ือมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 -8 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เป็นประธานการประชุมทางไกล Gin Conference 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

   
 
 
 

 
 
 
วันที่ 17 กันยายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.48 น. 

ด่วน!!!ศาล รธน.รับค าร้องวินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.‘เทพไท’ สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที ่
 

 
 

ด่วน!!!ศาลรธน.รับค าร้องวินิจฉัยสถานภาพส.ส.‘เทพไท’ สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ 
16 กันยายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค าร้อง กกต. กรณีให้วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.ของนายเทพไท 

 เสนพงศ์  ส.ส.ปชป. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนกว่าศาลจะวินิจฉัย หลัง 
นายเทพไท ถูกศาลนครศรีธรรมราช พิพากษาจ าคุก 2 ปี 

ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ส าคัญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ เทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม ่

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง มีมติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ เทพไท เสนพงศ์ ผู้ถูกร้อง มีเหตุ
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้
ถูกร้องต้องค าพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้ถูกร้องมีก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษา ผู้ร้องจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 82 วรรคสี่ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม่ 

กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ประกอบวรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยและแจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งส าเนาค าร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับส าเนาค าร้อง 

ส าหรับค าร้องขอของผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้นพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องปรากฏชัดเจนว่า ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมี ค าพิพากษา
ลงโทษจ าคุกผู้ถูกร้อง 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง มีก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีค า
พิพากษากรณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้วจึงมีค าสั่งให้ ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

  

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518814 

https://www.naewna.com/politic/518814


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 
 

 

 

16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:49 น.     

ศาล รธน.สั่ง 'เทพไท' หยุดปฏิบัติหน้าท่ี หลังรับวินิจฉัยสถานภาพ ส.ส. 
 

 
 

16 ก.ย.63 - ศาลรัฐธรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม ่

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง มีมติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ถูกร้อง มี
เหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ถูกร้อง ต้องค าพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีก าหนดสิบปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษา ผู้ร้องจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย
ตามรัฐธรมนูญ มาตร 82 วรรคสี่ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง หรือไม่ กรณีต้อง
ด้วยรัฐธรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ประกอบวรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรมนูญจึงรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
พร้อมส่งส าเนาค าร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสิบห้วันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค า
ร้อง  

ส าหรับค าร้องขอของผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้น พิจารณา
แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตมค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องปรากฏชัดเจนว่า ศาลจังหวัดนครศรีรรมราชมีค าพิพากษา
ลงโทษจ าคุกผู้ถูกร้อง 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ ผู้ถูกร้องมีก าหนดสิบปีนับแต่วันที่มีค าพิ
พกษา กรณีปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงมีค าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธร
มนูญจะมีค าวินิจฉัย 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77642 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/77642
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17:10 | 16 กันยายน 256 

ศาลสั่ง "เทพไท" ยุติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าศาลมีค าวินิจฉัย 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง "เทพไท เสนพงศ์" หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ชั่วคราว จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย หลัง
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุก 2 ปี 

วันนี้ (16 ก.ย.2563) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีที่ส าคัญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไท เสนพงศ์ 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ หลังนายเทพไท ถูกศาล
นครศรีธรรมราช พิพากษาจ าคุก 2 ปี 

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า เป็น
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง มีมติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไท   ผู้ถูกร้อง มี
เหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 ผู้
ถูกร้องต้องค าพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้ถูกร้องมีก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษา ผู้ร้องจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 82 วรรคสี่ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม ่

กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ประกอบวรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยและ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งส าเนาค าร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง 

ส าหรับค าร้องขอของผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้นพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องปรากฏชัดเจนว่า ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าพิพากษา
ลงโทษจ าคุกผู้ถูกร้อง 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง มีก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีค า
พิพากษา 

“กรณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงมีค าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย” 
  
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/296511 

 

 

https://news.thaipbs.or.th/content/296511
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วันท่ี 16 กันยายน 2563 - 17:59 น. 

ศาลสั่ง “เทพไท” ส.ส. ประชาธิปัตย์ หยุดปฏิบัติหน้าท่ีทันที 
 

 
 

ศาลสั่ง นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ หยุดปฎิบัติหน้าที่ทันที เข้าร่วมประชุมสภาวันนี้วันสุดท้าย 
วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ นายเทพไท เสน

พงศ์ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ จนกว่าศาลฯ จะมีค าวินิจฉัย 
ก่อนหน้านี้ นายเทพไท ได้ถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธิ

ทางการเมือง 10 ปี แต่ นายเทพไท ขออุทธรณ์ต่อสู้คดีต่อ พร้อมให้ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ภายใน 15 วัน 
ส่วนคดีที่นายเทพไท ได้กระท าผิดเป็นคดีการทุจริตเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ในความผิด
ฐาน “เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอื่น” 

ทั้งนี้ นายเทพไท ได้เข้ามาร่วมประชุมสภาวันนี้เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากศาลฯ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที 
จนกว่าศาลฯ จะมีมติอย่างอ่ืนต่อไป 
 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-522519 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prachachat.net/politics/news-522519
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16 Sep 2020 16:52 น. 

 “เทพไท” ซีด ศาล รธน. สั่งหยุดปฏิบัติหน้าท่ี ส.ส. 
 

 
ศาลรธน.รับวินิจฉัยสถานะ “เทพไท เสนพงศ”์ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. 

วันนี้ ( 16 ก.ย.63) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่กกต. ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิก
ภาพส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์  ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) 
ประกอบมาตรา 98(4) และมาตรา 96 (2) หรือไม ่ 

จากกรณีวันที่ 28 ส.ค. 63 นายเทพไท ต้องค าพิพากษาศาลจ.นครศรีธรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการ
ลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษา จากกรณีร่วมกระท าผิดทุจริตเลืกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 57 ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้กกต.ทราบ พร้อมส่งส าเนาค าร้อง
ให้นายเทพไท ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่ได้รับส าเนาค าร้องและเมื่อข้อเท็จจริง
ตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องปรากฏชัดเจนว่าศาลจ.นครศรีธรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษา ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าปรากฏหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณี
ตามท่ีถูกร้องแล้วจึงมีค าสั่งให้นายเทพไทหยุดปฏิบติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีที่กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้เป็นกรณีที่เกิดข้อถกเถียงว่าการที่
ศาลนครศรีธรรมราชซึ่งยังเป็นเพียงศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีก าหนด 10 ปีนั้น  ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นจะถือว่ามีผลให้ท าให้สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.หรือไม่ เพราะ
รัฐธรรมนูญมาตรา มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) และมาตรา 96 (2) ก าหนดลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และลักษณะ
ดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/449397 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/latest-news-539759 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1931121 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3159439 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443520?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/449397
https://tna.mcot.net/latest-news-539759
https://www.thairath.co.th/news/politic/1931121
https://www.ryt9.com/s/iq02/3159439
https://www.komchadluek.net/news/politic/443520?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443520?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898117 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/182807 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_773371/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4922320 
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 16 กันยายน 2020 เวลา 17:51 
น้อมรับค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี 
 

 
 

"เทพไท" ปฏิบัติค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ยันลงพ้ืนที่พบ ปชช. เหมือนเดิม 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ว่า วันนี้ได้ท าหน้าที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันสุดท้าย เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องจากคณะกรรมการ
เลือกตั้ง(กกต.) ให้วินิจฉัยคุณสมบัติว่า ยังคงมีสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง และมีค าสั่งให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดนั้น ก็พร้อมจะปฎิบัติตามค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพ
ทุกประการ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.แต่อย่างใด ตนไม่รับเงินเดือนและค่าเดินทาง หรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใด จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยค่าใช้จ่ายในการท าหน้าที่ที่เกิดขึ้น ก็มาจากเงินส่วนตัว
ทั้งสิ้น 

นายเทพไท กล่าวว่า วันนี้ได้ท าหน้าที่ ส.ส.ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงวินาที
สุดท้าย คือการยื่นหนังสือให้กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการย้ายสถานีรถไฟ
นครศรีธรรมราช มาก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ ที่สถานีรถไฟบ้านวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม ตามที่ได้เคยอภิปรายไว้
ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตอนวาระการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา 

"แม้ว่าวันนี้จะต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส.เป็นการชั่วคราว ก็เป็นการหยุดปฎิบัติการหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
เท่านั้น ผมยังคงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ยังคงลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เขต3 อ.พระพรหม อ.เฉลิม
พระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ อ.ชะอวดเหมือนเดิมต่อไป"นายเทพไท กล่าว 
อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/15877?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/15877?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/15877?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 

วันท่ี 16 ก.ย. 2563 เวลา 17:54 น. 

"เทพไท"น้อมรับหยุดปฎิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งศาล รธน. 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้"เทพไท เสนพงศ์"หยุดปฎิบัติหน้าที่ส.ส.หลังกกต.ส่งเรื่องให้วินิจฉัยขาดคุณสมบัติการ
เป็นส.ส. 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "ผมได้
ท าหน้าที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันสุดท้าย เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) 
ให้วินิจฉัยคุณสมบัติว่า ผมยังคงมีสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง และมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดนั้น ผมพร้อมจะปฎิบัติตามค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพทุก
ประการ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.แต่อย่างใด ผมไม่รับเงินเดือน และค่าเดินทาง หรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใด จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลย ค่าใช้จ่ายในการท าหน้าที่ที่เกิดขึ้น ก็มาจากเงิน
ส่วนตัวทั้งสิ้น 

วันนี้ผมได้ท าหน้าที่ ส.ส.ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงวินาทีสุดท้าย คือ
การยื่นหนังสือให้กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการย้ายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
มาก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ ที่สถานีรถไฟบ้านวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม ตามที่ได้เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ตอนวาระการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา 

แม้ว่าวันนี้จะต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส.เป็นการชั่วคราว ก็เป็นการหยุดปฎิบัติการหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
เท่านั้น ผมยังคงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ยังคงลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เขต3 อ.พระพรหม อ.
เฉลิมพระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ อ.ชะอวด เหมือนเดิมต่อไป 

ทั้งนี้ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสาร ผลการประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ คณะกรมการการเลือกตั้ง
(กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนาย
เทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ ผลการ
พิจารณา เห็นว่า เป็นกรณีที่กกต.ผู้ร้อง มีมติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ถูก
ร้อง มีเหตุสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตราดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ถูกร้อง ต้องค า
พิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมี
ก าหนดสิบปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษา ผู้ร้องจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค4 
ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง หรือไม่กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตร 83 วรรค4 
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ประกอบวรรค1 ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งส าเนาค าร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค า
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง 

ส าหรับ ค าร้องขอของผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค2 นั้น พิจารณาแล้ว
เห็นว่า กรณีปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงมีค าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/633160 

 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/633160
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16 กันยายน 2563 18:32 น.    

"เทพไท"น้อมรับค าสั่งศาล รธน. ยันท าหน้าที ่ส.ส.เต็มที่ พร้อมลุยช่วยเหลือ ปชช. ต่อ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายเทไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook : หลังศาล
รัฐธรรมนูญสั่งหยุดปโิบัติหน้าที่ส.ส.ว่า วันนี้ (16/9/63)ผมได้ท าหน้าที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันสุดท้าย เพราะ
ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ให้วินิจฉัยคุณสมบัติว่า ผมยังคงมีสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่ 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง และมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดนั้น ผมพร้อม
จะปฎิบัติตามค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพทุกประการ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็น 
ส.ส.แต่อย่างใด ผมไม่รับเงินเดือน และค่าเดินทาง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลย ค่าใช้จ่ายในการท าหน้าที่ที่เกิดขึ้น ก็มาจากเงินส่วนตัวทั้งสิ้น 

วันนี้ผมได้ท าหน้าที่ ส.ส.ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงวินาทีสุดท้าย คือ
การยื่นหนังสือให้กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการย้ายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
มาก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ ที่สถานีรถไฟบ้านวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม ตามที่ได้เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ตอนวาระการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา 

แม้ว่าวันนี้จะต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส.เป็นการชั่วคราว ก็เป็นการหยุดปฎิบัติการหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
เท่านั้น ผมยังคงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ยังคงลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เขต3 อ.พระพรหม อ.
เฉลิมพระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ อ.ชะอวด เหมือนเดิมต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182842 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/182842
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200916/54b7bc4d5c3f396d9795ca2d371b316dad9543c6698462818369efea065c43f7.jpg?itok=yaYsz9G1
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วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 18.37 น. 

'เทพไท'น้อมรับค าสั่งศาลหยุดปฎิบัติหน้าที ่ส.ส. ยังเดินหน้าช่วย ปชช. ในพื้นที่ 
 

 
 
 “เทพไท” น้อมรับค าสั่งศาลหยุดปฎิบัติหน้าที่ส.ส. ระบุยังเดินหน้าการเมืองช่วยปชช. ในพื้นที่เหมือนเดิม 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวว่า ตนพร้อมจะปฎิบัติตามค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพทุกประการ 
เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตนก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.แต่อย่างใด ตนไม่รับเงินเดือน และค่าเดินทาง หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใด จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลย ค่าใช้จ่ายในการท าหน้าที่ที่เกิดขึ้น ก็มาจากเงินส่วนตัว
ทั้งสิ้น  

 “วันนี้ผมได้ท าหน้าที่ ส.ส.ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงวินาทีสุดท้าย คือการ
ยื่นหนังสือให้กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องการย้ายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช มา
ก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ ที่สถานีรถไฟบ้านวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม ตามที่ได้เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ตอนวาระการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา” นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท กล่าวว่า แม้ว่าวันนี้จะต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส.เป็นการชั่วคราว ก็เป็นการหยุดปฎิบัติการหน้าที่ใน
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ตนยังคงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ยังคงลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่เขต 
3 อ.พระพรหม อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ อ.ชะอวด เหมือนเดิมต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518857 
  

https://www.naewna.com/politic/518857
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พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 18.53 น. 

"เทพไท"ยอมรับสภาพ หยุดท าหน้าท่ีส.ส.ตามค าสั่งศาล 
 

 
"เทพไท เสนพงศ์" ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องให้
วินิจฉัยคุณสมบัติ มีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าศาลฯจะมีค าวินิจฉัย 
 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายเทพไท และมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว 
จนกว่าศาลฯจะมีค าวินิจฉัย  ว่า  วันนี้ (16 ก.ย.) ตนได้ท าหน้าที่ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันสุดท้าย เพราะศาล
รัฐธรรมนูญได้รับค าร้องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ให้วินิจฉัยคุณสมบัติว่าตนยังมีสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่  เมื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง และมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดนั้น ตนพร้อมจะ
ปฏิบัติตามค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพทุกประการ เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตนไม่ได้ใช้สิทธิความเป็น ส.ส. 
ตนไม่รับเงินเดือน และค่าเดินทาง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลย ค่าใช้จ่ายใน
การท าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก็มาจากเงินส่วนตัวทั้งสิ้น  

นายเทพไท ระบุอีกว่า  วันนี้ตนได้ท าหน้าที่ส.ส.ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องชาว จ.นครศรีธรรมราช จนถึง
วินาทีสุดท้าย คือการยื่นหนังสือให้กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เรื่องการย้ายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
มาก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ ที่สถานีรถไฟบ้านวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม ตามที่ได้เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ตอนวาระการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

"แม้วันนี้จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราว ก็เป็นการหยุดปฏิบัติการหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
เท่านั้น ผมยังคงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ยังคงลงพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่เขต3 อ.พระพรหม อ.
เฉลิมพระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ อ.ชะอวด เหมือนเดิมต่อไป" นายเทพไท ระบุ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/795768 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.77kaoded.com/news/lakana/1978600 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://program.thaipbs.or.th/watch/HzJfiY 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/thepthai-prison-politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.blueskychannel.tv/BS/3693 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2351480 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/449446?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 

https://www.dailynews.co.th/politics/795768
https://www.77kaoded.com/news/lakana/1978600
https://program.thaipbs.or.th/watch/HzJfiY
https://www.brighttv.co.th/news/politics/thepthai-prison-politic
https://www.blueskychannel.tv/BS/3693
https://www.matichon.co.th/politics/news_2351480
https://www.thansettakij.com/content/politics/449446?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/449446?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 22.00 น. 

'พปชร.'โชว์มารยาทแต่ไก่โห่ ไมส่่งคนลงแข่งเขต'เทพไท'ถ้าเลือกตั้งใหม ่
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าสั่งให้นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค า
วินิจฉัย จากกรณีกกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค 4 ว่า 
การที่ศาลนครศรีธรรมราช มีค าพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี จากเหตุร่วม
กระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ท าให้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่นั้น 

แหล่งข่าวกล่าวว่า กรณีดังกล่าวผู้ใหญ่และแกนน าพรรคพลังประชารัฐเคยพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วว่า หากในที่สุด
ต้องพ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และต้องจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ใหม ่และแม้ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 
24 มี.ค.62 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้อันดับ 2 จะแพ้เพียง 4 พันกว่าคะแนน แต่
พรรคพลังประชารัฐ จะไม่ส่งผู้สมัครส.ส.ลงแข่งขันเลือกตั้งซ่อมในเขตดังกล่าว เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรค
ร่วมรัฐบาล จึงจะไม่ส่งไปตัดคะแนนกันเอง อีกท้ังการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งผู้สมัครแข่งกับ
พรรคพลังประชารัฐเลย การไปส่งผู้สมัครลงแข่งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอาจสร้างความขัดแย้งในพรรคร่วมได้ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518894 
  

https://www.naewna.com/politic/518894
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17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:48 น.  

 พปชร.รักษามารยาทพรรคร่วมรัฐบาลแต่ไก่โห่ หาก 'เทพไท' พ้น ส.ส.จะไม่ลงแข่งเลือกตั้ง
ซ่อม 
 

 
 

17 ก.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่า ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้นายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย จากกรณีกกต. 
ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ว่าการที่ศาล
นครศรีธรรมราช มีค าพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี จากเหตุร่วมกระท าผิด
ทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ท าให้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่นั้น 

โดยกรณีดังกล่าวผู้ใหญ่และแกนน าพรรคพลังประชารัฐเคยพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วว่า ต่อให้สุดท้ายนายเทพไท
ต้องพ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ต้องจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส. และแม้ผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 24 มี.ค.
62 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้อันดับ 2 จะแพ้เพียง 4 พันกว่าคะแนน แต่พรรค
พลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครส.ส.ลงแข่งขันเลือกตั้งซ่อมในเขตดังกล่าว เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วม
รัฐบาล จึงจะไม่ส่งไปตัดคะแนนกันเอง อีกทั้งการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งผู้สมัครแข่งกับพรรค
พลังประชารัฐเลย การไปส่งผู้สมัครลงแข่งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอาจสร้างความขัดแย้งในพรรคร่วมได้ 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77691 
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17 กันยายน 2563 08:57 น.    

พปชร.เผยหาก'เทพไท' พ้น ส.ส.จะไม่ลงแข่งเลือกตั้งซ่อม 
 

 
 

วันที่ 17 ก.ย.63 ที่พรรคพลังประชารัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้นายเทพไท 
เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย จากกรณี
กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ว่าการที่ศาล
นครศรีธรรมราช มีค าพิพากษาจ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี จากเหตุร่วมกระท าผิด
ทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ท าให้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส.หรือไม่นั้น 

โดยกรณีดังกล่าวผู้ใหญ่และแกนน าพรรคพลังประชารัฐเคยพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วว่า ต่อให้สุดท้ายนายเทพไท
ต้องพ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ต้องจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส. และแม้ผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 24 มี.ค.
62 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้อันดับ 2 จะแพ้เพียง 4 พันกว่าคะแนน แต่พรรค
พลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครส.ส.ลงแข่งขันเลือกตั้งซ่อมในเขตดังกล่าว เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วม
รัฐบาล จึงจะไม่ส่งไปตัดคะแนนกันเอง อีกทั้งการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งผู้สมัครแข่งกับพรรค
พลังประชารัฐเลย การไปส่งผู้สมัครลงแข่งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอาจสร้างความขัดแย้งในพรรคร่วมได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182914 
  

https://siamrath.co.th/n/182914
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200917/fb66b9f2509be1929a29edad4bd509d1fb5f6bcd25d4b192c7a58dd4e15c383a.jpg?itok=ccPxqNH6
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พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.51 น. 

"ไพบูลย์"ชงญัตติด่วน ส่งศาล รธน.ตีความ ส.ส.ลงชื่อแก้ รธน.ซ้ า4 ฉบับ   
 

 
ยื่น “ชวน”ชงญัตติด่วนให้รัฐสภา มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความปม ส.ส.ฝ่ายค้านลงช่ือแก้ไข รธน.ซ้ า4 ฉบับ อ้าง
ค าวินิจฉัยศาล 5/2563   
 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์  นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  ยื่นหนังสือถึงนาย
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล  เลขานุการประธานสภาฯ 
เพ่ือขอเสนอญัตติด่วนให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม มาตรา210  (2) ของรัฐธรรมนูญ กรณีมี
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของสมาชิกรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา256 (1) 

โดยนายไพบูลย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ านวน 4 
ฉบับ ที่ยื่นต่อประธานรัฐสภา  เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า รายชื่อ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านไปซ้ ากับการเสนอร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งบรรจุร่างฯเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
รัฐสภาแล้ว  จึงมีปัญหาทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจตนารมณ์ ว่าส.ส.มีอ านาจลงนามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คราว
ละ 1 ฉบับหรือลงนามเสนอได้คราวละหลายฉบับ  ดังนั้นการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 4 ฉบับไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากเคยมีค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563  ฉบับลงวันที่ 29 ม.ค.63  จากกรณีที่มี ส.ส.77 คน ส่งเรื่องต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแก่รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่อง
พิจารณาที่ 3/2563 ซึ่งมีลายมือชื่อของ ส.ส.ผู้เสนอความเห็นซ้ ากับเรื่องดังกล่าว จ านวน 30 คน 

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นกรณีการลงลายมือชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  4 ฉบับของพรรคร่วม
ฝ่ายค้านที่เสนอ มีการลงลายมือชื่อซ้ ากันทุกฉบับ จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค าสั่งศาล
รัฐธรรมนูญที่ 5/2563 และกรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมที่จะอยู่ในอ านาจวินิจฉัยของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาว่ามีญัตติมีหลักการซ้ ากันหรือไม่ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา256 (1)  จะให้อ านาจ ส.ส. และส.ว.ลง
ลายมือชื่อเสนอร่างได้คราวละฉบับหรือลงลายมือชื่อเสนอได้หลายฉบับก็ได้ในคราวเดียวกัน 

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังมีข้อโต้แย้งว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของพรรคร่วมฝ่ายค้านฉบับ
แรก เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมทั้งฉบับยกเว้นหมวด1 หมวด2  ซึ่งมีผลร่างฯฉบับแรกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตรา
ในหมวด 3ถึงบทเฉพาะกาล ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเดิมอีก 4 ฉบับ ให้แก้ไขมาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 279 
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มาตรา 159 และมาตรา272  จึงซ ้ากับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับแรก  นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งอีกประการหาก
ส.ส.มีอ านาจลงนามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คราวละหลายฉบับ จะสร้างปัญหาให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่
หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยซึ่งสมาชิกรัฐสภามีจ านวน  750 คน จะต้องใช้เวลา
เรียกชื่อและลงคะแนนญัตติละหลายชั่วโมง ซึ่งหากออกเสียงลงคะแนนหลายญัตติอาจจะใช้เวลาทั้งวัน ดังนั้นปัญหา
เหล่านี้จึงเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ 

นายไพบูลย์  กล่าวว่า ดังนั้นตนจึงขอเสนอญัตติด่วนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อ31 
ประกอบข้อ 15 วรรคสอง ขอให้ท่านประธานรัฐสภาโปรดพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นญัตติด่วน 
ให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญ กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ านาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) ดังที่
กล่าวมาข้างต้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/795711 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/795711
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16 กันยายน 2563 15:07 น.   

“ไพบูลย์” ยื่น ญัตติด่วนให้รัฐสภา มีมติส่งศาล รธน.ชี้ขาดปมฝ่ายค้านลงชื่อแก้ไข รธน.
ซ้ าซ้อน 4 ฉบับ 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. เวลา 14.00น. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์  นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่น
หนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียน
กุล  เลขานุการประธานสภาฯ เพ่ือขอเสนอญัตติด่วนให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม มาตรา210 
(2) ของรัฐธรรมนูญ กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของ
สมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา256 (1) 

โดยนายไพบูลย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ฉบับ 
พบว่า รายชื่อ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านไปซ้ ากับการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่ง
บรรจุร่างฯเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแล้ว  จึงมีปัญหาทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจตนารมณ์ ว่าส.ส.มีอ านาจลง
นามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คราวละ 1 ฉบับหรือลงนามเสนอได้คราวละหลายฉบับ   ดังนั้นการเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 4 ฉบับไม่ถูกต้อง และกรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมที่จะอยู่ใน
อ านาจวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาว่ามีญัตติมีหลักการซ้ ากันหรือไม่ แต่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับอ านาจในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1)  จะให้อ านาจ 
ส.ส. และส.ว.ลงลายมือชื่อเสนอร่างได้คราวละฉบับหรือลงลายมือชื่อเสนอได้หลายฉบับก็ได้ในคราวเดียวกัน 

"ผมจึงขอเสนอญัตติด่วนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 63 ข้อ 31 ประกอบข้อ 15 วรรคสอง ขอให้ท่าน
ประธานรัฐสภาโปรดพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นญัตติด่วน ให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญ กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภา ในการเสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) ดังที่กล่าวมาข้างต้น"นายไพบูลย์ 
กล่าว  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182777 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/182777
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200916/6a36dacd1a62d5c8a5653c30d4b706a6162b0dad6b3bf1c331a5e74cc3b1b110.jpg?itok=w4mG4427
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16 ก.ย. 2563 

ยื่นประธานสภาฯพิจารณาด่วนปมฝ่ายค้านลงชื่อซ้ าแก้ รธน. 

 
"ไพบูลย์ นิติตะวัน" ยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาเป็นญัตติด่วน ปมลงชื่อซ้ าซ้อน 4 ญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรธน. 
ของฝ่ายค้าน ก่อนส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอบเขตอ านาจ ส.ส. ส่อขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 

(16 กันยายน 2563) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือ
ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาเป็นญัตติ
ด่วนให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 210 อนุ 2 ของรัฐธรรมนูญ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
อนุ 1 

โดยนายไพบูลย์ กล่าวว่า ส่วนตัวคัดค้านร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ฉบับของฝ่ายค้าน เพราะเห็นมี
ปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากในร่างดังกล่าวมีรายชื่อ ส.ส.ซ้ าซ้อนกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
256 เพ่ือเปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอต่อประธานรัฐสภาไปแล้ว ซึ่งประธาน
รัฐสภาได้สั่งให้บรรจุในระเบียบวาระไปแล้ว 

ทั้งนี้ จึงต้องใช้ช่องทางของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีรายชื่อ ส.ส. ผู้เสนอความเห็นซ้ ากันดังกล่าว ว่าเข้า
ข่ายขัดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป เพราะกังวลเรื่องปัญหา การออก
เสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 รับหลักการ ซึ่งต้องใช้วิธีการขานชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย ขณะที่สมาชิกรัฐสภามี
จ านวนมากถึง 750 คน จะต้องใช้เวลาเรียกชื่อและลงคะแนนญัตติละหลายชั่วโมง รวมไปถึงการใช้อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญของ ส.ส. ที่อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378795878/?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=int
ernal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2350648 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/latest-news-539670. 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378795878/?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.nationtv.tv/main/content/378795878/?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.matichon.co.th/politics/news_2350648
https://tna.mcot.net/latest-news-539670
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17 กันยายน 2563 - 08:35 น. 

"สุดารัตน์" ชง 3 ข้อแก้วิกฤตประเทศอย่างสันติ 
 

 
 
"สุดารัตน์" เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกจาก "วิกฤตของประเทศ" อย่างสันติ พร้อมชงรัฐบาล -ส.ว. สนับสนุน 3 
ข้อเรียกร้องหลัก 

วันนี้ 17 ก.ย. 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน าพรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกจาก "วิกฤตของ
ประเทศ" อย่างสันติ โดยขอให้รัฐบาลและส.ว. สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องหลัก ดังนี้ 
1. เปิดประชุมสภาวิสามัญ เพื่อใช้เวลาในเดือนตุลาคม พิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
2. สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 และตั้ง สสร. ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ขาด
เพียงเสียง ส.ว.อีก 84 เสียงเท่านั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือคืนอ านาจในการเขียนรัฐธรรมนูญ และอ านาจในการออกแบบอนาคต ทิศทางของประเทศให้กับประชาชน 
และเร่งรัดกระบวนการให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน 1 ปี หรือภายในเดือนตุลาคม 2564 
3. สนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ญัตติของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเป็นทางออกแก้วิกฤต
การเมือง ตามท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ก าลังเรียกร้องอยู่ขณะนี้ คือ  
1) ยุติอ านาจ สว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และแก้ ม.159 เพื่อเปิดทางให้นายกมาจากบัญชีของพรรคแล้วยัง
สามารถเลือกจาก ส.ส. ที่มีอยู่ในสภาได้ด้วย 
2) ยุติอ านาจ สว. ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกับ ส.ส. แทนที่จะเป็นไปตาม
ขั้นตอนของแต่ละสภา 
3) ให้ตรวจสอบค าสั่งและการกระท าของ คสช. ได้ 
4) แก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ เลือกคนและเลือกพรรค เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้ง
อย่างแท้จริง 

"เมื่อรัฐสภาเห็นชอบ ทั้ง 4 ญัตติในเดือนตุลาคม หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ก็จะเป็นการเลือกตั้งใหม่ภายใต้
กติกาที่เคารพสิทธิประชาชน อ านาจ ส.ว. ในการโหวตนายกฯจะถูกยกเลิกไป ที่ส าคัญกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ
เลือกคนและเลือกพรรค" 

"ด้วยวิธีการนี้ การร่างรัฐธรรมนูญโดย สสร. จะไม่มีหนทางให้สะดุดหยุดลง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 
กระบวนการจะยังคงเดินหน้าต่อไป จนได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" 
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ดิฉันจึงขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกรัฐมนตรี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ให้การสนับสนุนเห็นชอบญัตติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่เสนอมาทุกญัตติ และสนับสนุนการเปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ 
เพ่ือเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ 
#ไม่เอารัฐประหาร 
#ไม่เอานายกคนนอก 
#ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ 
#เอารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
  
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/443551?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/443551?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443551?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:13 น.   

'เจ๊หน่อย'ร้องหาความจริงใจจาก'บิ๊กตู่-ส.ส.รัฐบาล-ส.ว.'แก้รธน. เป็นทางออกจากวิกฤต
ประเทศอย่างสันติ 
 

 
 

17 ก.ย.63-  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอเรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกจาก “วิกฤตของประเทศ” อย่างสันติ โดยขอให้รัฐบาลและส.ว. สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้อง
หลัก ดังนี้ 
1.เปิดประชุมสภาวิสามัญ เพื่อใช้เวลาในเดือนตุลาคม พิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
2.สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 และตั้ง สสร. ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ขาด
เพียงเสียง ส.ว.อีก 84 เสียงเท่านั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือคืนอ านาจในการเขียนรัฐธรรมนูญ และอ านาจในการออกแบบอนาคต ทิศทางของประเทศให้กับประชาชน 
และเร่งรัดกระบวนการให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน 1 ปี หรือภายในเดือนตุลาคม 2564 
3. สนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ญัตติของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเป็นทางออกแก้วิกฤต
การเมือง ตามท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ก าลังเรียกร้องอยู่ขณะนี้ คือ 
1) ยุติอ านาจ สว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และแก้ ม.159 เพ่ือเปิดทางให้นายกมาจากบัญชีของพรรคแล้วยังสามารถ
เลือกจาก ส.ส. ที่มีอยู่ในสภาได้ด้วย 
2) ยุติอ านาจ สว. ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกับ ส.ส. แทนที่จะเป็นไปตามขั้นตอน
ของแต่ละสภา 
3) ให้ตรวจสอบค าสั่งและการกระท าของ คสช. ได้ 
4) แก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ เลือกคนและเลือกพรรค เพ่ือสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้ง
อย่างแท้จริง 

“เมื่อรัฐสภาเห็นชอบ ทั้ง 4 ญัตติในเดือนตุลาคม หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ก็จะเป็นการเลือกตั้งใหม่ภายใต้
กติกาที่เคารพสิทธิประชาชน อ านาจ ส.ว. ในการโหวตนายกฯจะถูกยกเลิกไป ที่ส าคัญกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ
เลือกคนและเลือกพรรค” 

“ด้วยวิธีการนี้ การร่างรัฐธรรมนูญโดย สสร. จะไม่มีหนทางให้สะดุดหยุดลง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 
กระบวนการจะยังคงเดินหน้าต่อไป จนได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
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ดิฉันจึงขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกรัฐมนตรี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ให้การสนับสนุนเห็นชอบญัตติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่เสนอมาทุกญัตติ และสนับสนุนการเปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพ่ือเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77698 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/77698
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17 ก.ย. 2563 09:45 น. 

"สุดารัตน์" ขอทุกฝ่าย หนุนแก้ รธน. 4 ญัตติ ของเพื่อไทย หาทางออกประเทศ 
 

 
 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ขอความจริงใจจากทุกฝ่าย เร่งแก้ 
รธน. 4 ญัตติของพรรคเพื่อไทย เสนอเปิดประชุมสภาวิสามัญ ต.ค.นี้ ร่วมหาทางออกจาก “วิกฤติของประเทศ” 
อย่างสันติ 

วันที่ 17 ก.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊ก  คุณหญิงสุดารัตน์ 
เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกจาก “วิกฤติของประเทศ” อย่างสันติ โดย
ขอให้รัฐบาลและ ส.ว. สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องหลัก ดังนี้  
1. เปิดประชุมสภาวิสามัญ เพื่อใช้เวลาในเดือนตุลาคม พิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
2. สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 และตั้ง สสร. ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ขาด
เพียงเสียง ส.ว.อีก 84 เสียงเท่านั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือคืนอ านาจในการเขียนรัฐธรรมนูญ และอ านาจในการออกแบบอนาคต ทิศทางของประเทศให้กับประชาชน 
และเร่งรัดกระบวนการให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน 1 ปี หรือภายในเดือนตุลาคม 2564 
3. สนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ญัตติของพรรคเพ่ือไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเป็นทางออกแก้วิกฤติ
การเมือง ตามท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ก าลังเรียกร้องอยู่ขณะนี้ คือ  
1) ยุติอ านาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และแก้ ม.159 เพ่ือเปิดทางให้นายกฯ มาจากบัญชีของพรรคแล้วยัง
สามารถเลือกจาก ส.ส. ที่มีอยู่ในสภาได้ด้วย 
2) ยุติอ านาจ ส.ว. ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกับ ส.ส. แทนที่จะเป็นไปตามขั้นตอน
ของแต่ละสภา 
3) ให้ตรวจสอบค าสั่งและการกระท าของ คสช. ได้ 
4) แก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ เลือกคนและเลือกพรรค เพ่ือสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้ง
อย่างแท้จริง 

 “เมื่อรัฐสภาเห็นชอบ ทั้ง 4 ญัตติในเดือนตุลาคม หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ก็จะเป็นการเลือกตั้งใหม่ภายใต้
กติกาที่เคารพสิทธิประชาชน อ านาจ ส.ว. ในการโหวตนายกฯ จะถูกยกเลิกไป ที่ส าคัญกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ 
เลือกคนและเลือกพรรค” 

“ด้วยวิธีการนี้ การร่างรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร. จะไม่มีหนทางให้สะดุดหยุดลง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 
กระบวนการจะยังคงเดินหน้าต่อไป จนได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 

https://www.facebook.com/sudaratofficial/photos/a.484034281675370/3302992599779510/
https://www.facebook.com/sudaratofficial/photos/a.484034281675370/3302992599779510/
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ดิฉันจึงขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกรัฐมนตรี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ให้การสนับสนุนเห็นชอบญัตติ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอมาทุกญัตติ และสนับสนุนการเปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ 
เพ่ือเป็นทางออกจากวิกฤติของประเทศอย่างสันติ 
#ไม่เอารัฐประหาร 
#ไม่เอานายกคนนอก 
#ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ 
#เอารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1931499 
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 17 กันยายน 2020 - 09:56 

“สุดารัตน์” เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออก 
 

 
"สุดารัตน์” เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออก"วิกฤตของประเทศ" อย่างสันติ ขอ รัฐบาล -ส.ว.สนับสนุน3 ข้อเรียกร้อง 

คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan” โดยมีใจความว่า “ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกจาก “วิกฤต
ของประเทศ” อย่างสันติ โดยขอให้รัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องหลัก ดังนี้ 
1.เปิดประชุมสภาวิสามัญ เพ่ือใช้เวลาในเดือนตุลาคม พิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
2.สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 และตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ทั้ง
ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ขาดเพียงเสียง ส.ว.อีก 84 เสียงเท่านั้น เพ่ือเร่งรัดกระบวนการให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ภายใน 1 ปี หรือภายในเดือนตุลาคม 2564 
3.สนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ญัตติของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเป็นทางออกแก้วิกฤต
การเมือง ตามที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ก าลังเรียกร้องอยู่ขณะนี้ คือ ยุติอ านาจ ส.ว. ในการเลือก
นายกรัฐมนตรี และแก้ ม.159 เพ่ือเปิดทางให้นายกมาจากบัญชีของพรรคแล้วยังสามารถเลือกจาก ส.ส. ที่มีอยู่ในสภา
ได้ด้วย, ยุติอ านาจ ส.ว. ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกับ ส.ส. แทนที่จะเป็นไปตาม
ขั้นตอนของแต่ละสภา, ให้ตรวจสอบค าสั่งและการกระท าของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ และแก้ไขระบบ
เลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ 

ด้วยวิธีการนี้ การร่างรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร. จะไม่มีหนทางให้สะดุดหยุดลง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 
กระบวนการจะยังคงเดินหน้าต่อไป จนได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จึงขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกรัฐมนตรี ส.ส. 
ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ให้การสนับสนุนเห็นชอบญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอมาทุกญัตติ และสนับสนุนการเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพ่ือเป็น
ทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ” 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_773669/ 
 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_773669/
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17 กันยายน 2563 

'หญิงหน่อย' ชง 3 ข้อเรียกร้อง แก้ 'วิกฤตของประเทศ' 
 

 

 
"สุดารัตน์" ขอ "รัฐบาล-ส.ว." สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องหลัก หาทางออก "วิกฤตของประเทศ" 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan โดยมีเนื้อหาระบุว่า... 
ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกจาก “วิกฤตของประเทศ” อย่างสันติ โดยขอให้รัฐบาลและส.ว. สนับสนุน 3 
ข้อเรียกร้องหลัก ดังนี้ 
1.เปิดประชุมสภาวิสามัญ เพ่ือใช้เวลาในเดื อนตุลาคม พิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
2.สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 และตั้ง สสร. ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ขาด
เพียงเสียง ส.ว.อีก 84 เสียงเท่านั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือคืนอ านาจในการเขียนรัฐธรรมนูญ และอ านาจในการออกแบบอนาคต ทิศทางของประเทศให้กับประชาชน 
แ ล ะ เ ร่ ง รั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ ไ ด้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ฉ บั บ ใ ห ม่ ภ า ย ใ น  1 ปี  ห รื อ ภ า ย ใ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2564 
3. สนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ญัตติของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือเป็นทางออกแก้วิกฤต
การเมือง ตามท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ก าลังเรียกร้องอยู่ขณะนี้ คือ 
1) ยุติอ านาจ สว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และแก้ ม.159 เพ่ือเปิดทางให้นายกมาจากบัญชีของพรรคแล้วยังสามารถ
เลือกจาก ส.ส. ที่มีอยู่ในสภาได้ด้วย 
2) ยุติอ านาจ สว. ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกับ ส.ส. แทนที่จะเป็นไปตามขั้นตอน
ของแต่ละสภา 
3) ให้ตรวจสอบค าสั่งและการกระท าของ คสช. ได้ 
4) แก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ เลือกคนและเลือกพรรค เพ่ือสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้ง
อย่างแท้จริง 

"เมื่อรัฐสภาเห็นชอบ ทั้ง 4 ญัตติในเดือนตุลาคม หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ก็จะเป็นการเลือกตั้งใหม่ภายใต้
กติกาที่เคารพสิทธิประชาชน อ านาจ ส.ว. ในการโหวตนายกฯจะถูกยกเลิกไป ที่ส าคัญกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ
เลือกคนและเลือกพรรค ด้วยวิธีการนี้ การร่างรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร. จะไม่มีหนทางให้สะดุดหยุดลง ไม่ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นก็ตาม กระบวนการจะยังคงเดินหน้าต่อไป จนได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" 

ดิฉันจึงขอเรียกร้องความจริงใจจากนายกรัฐมนตรี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ให้การสนับสนุนเห็นชอบญัตติ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอมาทุกญัตติ และสนับสนุนการเปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพ่ือเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ 

https://web.facebook.com/sudaratofficial/?__cft__%5b0%5d=AZV-XosOKV1rrFDjQGoKLCZqISgD7IjPLmxayUgoJu9BMWCS8PggeIGQzocpmg7wEQlIBybMlTr7QU8z7DthqAhSmGGY_CsBBYfu04ZbA5ggtsEKh1S-juLYS8-emjF8lBYk_2leqpJ4X5utRT8dyfk_KSTagbW3imRxnoHivoTLZg&__tn__=-UC%2CP-R
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อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898170?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898170?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898170?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.posttoday.com/politic
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วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.18 น. 

'วิษณ'ุชี้สัปดาห์หน้าชัดเจน ตั้ง สสร. แก ้รธน.หรือไม ่
 

 
 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า สัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน ว่า จะต้องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา 
เพ่ือด าเนินการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหากจะต้องตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก เพราะเป็นเรื่องจ าเป็น 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/518770 
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วันท่ี 17 กันยายน 2563 - 10:19 น. 

มธ. งดการเรียนการสอน-ปิดประตูฝั่งสนามหลวง-ท่าพระจันทร์ 19-20 ก.ย. 
 

 
 
มธ. งดการเรียนการสอน-ปิดประตูฝั่งสนามหลวง-ท่าพระจันทร์ 19-20 ก.ย. ตามค าขอฝ่ายความม่ันคง 

เ มื่ อ วั นที่  17 กั นยายน  ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร าย ง านว่ า  รศ . มุ นิ นทร์  พ งศาปาน  คณบดี คณะนิ ติ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อความ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19 – 
20 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติตต่อ ระหว่างวันที่ 19 – 
20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า – ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า – 
ออกประตูพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจ าตัว พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

โดยแจ้งเหตุผลความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางของฝ่ายความมั่นคง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 และคณะนิติศาสตร์ มีความ
จ าเป็นต้องปิดประตูทางเข้า – ออก ทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/education/news_2351644 
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พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.45 น. 

มธ.งด'เรียน-สอน'ปิดประตูกันม็อบ ตามค าขอฝ่ายมั่นคง 
 

 
 
คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสือถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ แจ้งว่า “ฝ่ายความม่ันคง” 
ขอความร่วมมือให้งดการเรียนในวันที่ 19-20 ก.ย. และให้ปิดประตูทางเข้าออกด้านสนามหลวง-ท่าพระจันทร์ ให้
เข้าออกประตูพระอาทิตย์ประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ส่วนราชการ งานธุรการ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19 – 20 
กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19-20 
กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า – ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า – ออก
ประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยแจ้งเหตุผลว่าจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ 

เ พ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือให้ เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคงและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ
ที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และคณะนิติศาสตร์มีความจ าเป็นต้องปิดประตูทางเข้า-ออกทุกจุด
ภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในวันดังกล่าว หากท่านมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ขอให้ท่านแจ้งให้ หัวหน้างานธุรการ (ท่า
พระจันทร์) ทราบ เพ่ือด าเนินการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวัน
ดังกล่าวเพ่ืออ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/795814  
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พุธที่ 16 กันยายน 2563  

จับตาศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
การสร้างฐานเสียงตรงนี้ข่าวว่า จะประเมินไปยาวๆ ถึงเดือน เม.ย. ถ้าข่าวออกมาจากฝั่งรัฐบาลก็น่าจะได้เลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม.กันช่วงนั้น ซึ่ง “พิทักษ์1 กึ่งทศวรรษ”กับ “รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี” คงจะเฉือนกันมันหยด 

 
เมื่อเช้าวันที่ 14 ก.ย. เห็น นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.) ออกมาเรียกร้องสิทธิ

ให้กับ “ชาวปลดแอกสองล้อ” ที่เรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522 ที่หน้าศาลาว่าการ  กทม. เมื่อวันที่ 
13 ก.ย. โดยแสดงความไม่พอใจที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่กลับไม่ได้รับความสะดวกเรื่องห้องน้ า 

นายสิระจึงออกมาแสดงอาการปรี๊ดแตกใส่ “บิ๊กวิน” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ที่เมื่อประชาชนมา
เรียกร้องตามสิทธิหน้าศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ.อัศวินถือเป็นเจ้าบ้านในพ้ืนที่ดังกล่าว เหตุใดจึงไม่ใส่ใจสิทธิของ
ประชาชน หรือเป็นเพราะเป็นผู้ว่าฯ มาจากมาตรา 44 จึงไม่สนใจความเดือดร้อนตรงนี้ 

พร้อมทั้งนี้ นายสิระได้เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จัดให้มีการ
เลือกตั้งผู้ ว่าฯ กทม.คนใหม่โดยเร็ว เพราะจะได้ เป็น  "ตัวแทนที่มาจากเสียงส่วนมากจากการเลือกตั้ งโดย
ประชาธิปไตย" ที่จะท างานรับใช้ประชาชนมากกว่าตัวแทนที่มาจากการแต่งตั้งอย่างแน่นอน 

เพราะเห็นการเรียกร้องที่เกิดขึ้น จึงอยากพักยกเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องม็อบ มาคุยถึงเรื่องการ
เลือกตั้งท้องถิ่นสักวันหนึ่ง โดยเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ นายกฯ เร่งให้สามารถเลือกอะไรได้สักอย่างก่อนในปีนี้ ซึ่งคาด
ว่าจะเป็นเดือนตุลาคม จะต้องมีความชัดเจนแล้วว่าจะเลือก นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน 

กกต.ก็เตรียมความพร้อมเตรียมงบประมาณไว้ ซึ่งเรื่องการวางแผนการจัดเลือกตั้งนี่ กกต.ต้องคิดให้ดีว่า “ถ้ามี
อะไรท าพ่วงได้ก็พ่วง” อย่างเช่นกรณีท าประชามติว่าควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้ตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ถ้าท าพ่วงกับเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทั่วประเทศได้ก็ประหยัดงบไปได้เยอะ 

ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.นั้น คนที่ “เปิดหน้าแต่ไก่โห่” มาเลยคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตแคนดิเดต
นายกฯ ของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเที่ยวนี้ขอลงอิสระ นัยว่า เพ่ือไม่ให้มีคนของพรรคเข้ามาเป็นทีมงานมากเกินไปและจะ
สามารถดึงคนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดพัฒนามาร่วมท างานได้ 

แต่พรรคเพ่ือไทยก็คงไม่อยากปล่อยตัวนายชัชชาติไปเท่าไร เพราะถือว่าเป็นคนที่กระแสดีมากในพรรค  ซื้อใจ
คนรุ่นใหม่ได้ แม้จะมีข่าวเจรจาให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคลง แต่ท่าทาง “หญิง
หน่อย” จะปฏิเสธ ดังนั้นใกล้ๆ เวลาจึงอาจเทฐานเสียงสนับสนุนให้นายชัชชาติแทน 

คนที่เปิดหน้ามาแล้วฮือฮา คือ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ที่ตอนนี้เวลาใครถามเรื่องจะลง
ผู้ว่าฯ ไหมก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วบอกว่ายังมีเวลา แต่เสียงกระซิบแว่วมาว่า  “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐช่วยดันเต็มที่ถึงขนาดจะมีโพลส ารวจความนิยมให้ “บิ๊กแป๊ะ” ก่อน 
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และเตรียมใช้สมาชิกสภากรุงเทพ ( ส.ก.) สมาชิกสภาเขต ( ส.ข.) ของพรรคในการท าพ้ืนที่ เทคะแนนช่วยอีก
ทาง ซึ่งการสร้างฐานเสียงตรงนี้ข่าวว่า จะประเมินไปยาวๆ ถึงเดือน เม.ย. ถ้าข่าวออกมาจากฝั่งรัฐบาลก็น่าจะได้เลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม.กันช่วงนั้น ซึ่ง “พิทักษ์1 กึ่งทศวรรษ”กับ “รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี” คงจะเฉือนกันมันหยด 

ขณะเดียวกันบางพรรคก็ยังไม่เปิดตัวว่าจะเอาใคร แต่มีข่าวแว่วว่า พรรคก้าวไกลเองก็ไม่ทิ้งสนามนี้ โดยอาจขอ
แรง นายอริยะ พนมยงค์ นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรงมาลงแข่ง  ส่วนประชาธิปัตย์ยังไม่ชัด ปัญหาคนกรุงมีหลากหลายแต่
กระแสคนรุ่นใหม่มาแรง หวังว่าถึงเวลาตัวเลือกคงน่าสนใจ....  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/795555 
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16 Sep 2020  

แก ้รธน. ราคาแพงหมื่นล้าน ได้อะไร... ถ้าไม่ปฏิรูปการเมือง 
 

  
     รัฐธรรมนูญปี 2560 ก าลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ของสังคม เมื่อบรรดานักเลือกตั้ง พรรคการเมืองและประชาชนคน
รุ่นใหม่เร่งรัดให้รัฐสภาไทย มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่เพ่ือให้เป็น “ประชาธิปไตยแบบกินได้” โดยน าร่องจากการแก้
มาตรา 256 เพ่ือเป็นกุญแจน าไปสู่การแก้ไข รธน. 

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สรุปรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ไว้น่าสนใจดังนี้ 

มาตรา 25 มีลักษณะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้วยการก าหนดว่าต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงของรัฐ เนื่องจากค าว่า "ความม่ันคงของรัฐ" ถูกตีความได้หลายมิติ และรัฐอาจยกมาเป็นข้ออ้างในการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้ 

มาตรา 49 มีความมุ่งหมายในการป้องกันการรัฐประหารหรือการใช้ก าลังล้มล้างการปกครอง ซึ่งเดิม
รัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ก าหนดให้ยื่นเรื่องผ่านอัยการสูงสุด แต่มีคดีหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประชาชน
สามารถยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลได้ ท าให้ "มีการน าไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนญ" เช่น 
กรณี ส.ส. เสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ก็มีผู้ไปยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าล้มล้างการปกครอง 

มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ทบทวนทุก 5 ปี ซึ่งไม่เหมาะสมเพราะสถานการณ์โลก
เปลี่ยนแปลงตลอด ขณะที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็มีอ านาจมากเกินไป เป็นการส่งเสริมให้ฝ่ายประจ าอยู่เหนือ
ฝ่ายการเมือง อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็เป็นผู้ใกล้ชิดรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ท าให้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติมาจากความคิดในลักษณะเดียวกัน และไม่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

หมวดสภาผู้แทนราษฎร ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมเข้าใจยากและไม่สนองเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การคิดค านวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ, เกิดพรรคเล็กจ านวนมาก, เกิดรัฐบาล
ผสมอ่อนแอและขาดเสถียรภาพ 

 วุฒิสภา การที่ ส.ว. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท าให้เกิดปัญหาความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งผลต่อกลไกการตรวจสอบ อีกทั้งการก าหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพยังเป็น
วิธีการที่ไม่เหมาะ เพราะผู้เลือกต่างไม่รู้จักกัน ย่อมไม่มีฐานความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจเพียงพอ ดังนั้นควร
พิจารณาว่าระหว่างการเลือกตั้งทางอ้อมที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 กับการเลือกตั้งทางตรงแบบในรัฐธรรมนูญปี 
2540 วิธีใดจะดีกว่ากัน 
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นายกรัฐมนตรี มาตรา 88 และ 89 ก าหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกฯ ในบัญชีไม่เกิน 3 รายชื่อแล้วแจ้ง
ต่อ กกต. เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทาง กมธ. เสียงข้างมากเห็นว่า "ไม่ถือว่าเป็นนายกฯ ที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน" 

วุฒิสภาชุดปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการคัดสรรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และมีสถานะรัฐบาลปัจจุบันซึ่งได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ "การแก้ไขที่ขัดกับ
ความต้องการของคณะผู้ปกครองประเทศที่มีเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาจะท าไม่ได้เลย" ส.ว. ชุดปัจจุบันจึงเปรียบเสมือน
กลไกป้องกันไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยง่าย 

กมธ.ชุดนี้เสนอว่าเห็นควรให้ยกเลิกเงื่อนไขในมาตรา 256 ในการมี ส.ว. เห็นชอบด้วยคะแนน 1 ใน 3 เหลือ
เพียง "เสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภา" ในการแก้รัฐธรรมนูญ 

นี่คือข้อเสนอให้มีการแก้ไข แต่จะลากไปหมวด 1 คือบททั่วไป กับหมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือไม่ อันนี้ต้อง
รอลุ้น หลายคนบอกว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีราคาค่างวดอันแสนแพง และการแก้ไข ก็ไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือไม่  
เพราะคนไม่ได้มองที่การปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปนักการเมือง แต่กลับไปแก้ที่กฎกติกากันก่อน 

ผมพามาดูต้นทุนประชาธิปไตยกินไม่ได้ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกร่าง 2 รอบ รอบ
แรกมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เป็นประธาน มีกมธ.ยกร่างฯ 36 คน ประชุมไปทั้งสิ้น 158 ครั้ง รวมเป็นเงิน 
34,502,000 บาท ก่อนถูก สปช.คว่ าในเดือนกันยายน 2558 จ่ายเงินเดือน สปช. 250 คน คนละ 1.2 แสนบาท ไม่นับ
เงินเดือนผู้ช่วย และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย สูญเงินไปกว่า 300 ล้านบาท 

การร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ 2 โดยมี อ.มีชัย  ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน กมธ.มี 21 คน ประชุม 480 ครั้ง เบี้ยประชุม 
4,320,000 บาท ส่วน 19 คนที่เหลือ ได้ไปคนละ 2,880,000 บาท รวม 59,040,000 บาท มีงบให้ กกต.จัดท าประชามติ
รัฐธรรมนูญอีก 2,991 ล้านบาท ในวันที่ 7 ส.ค.2559 
นี่คือราคาที่แสนแพงของ รธน.ปี 60 อย่าฉีกทิ้งกันบ่อย...นะพี่น้องไทย 
คราวนี้ถ้ายกร่างใหม่ จะมีต้นทุนเท่าใด 
19 ส.ค. 2563 ค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. บอกว่า หากจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องใช้เงิน 11,000 ล้านบาท 
13 ก.ย. 2563 สังศิต พิริยะรังสรรค์ ส.ว. บอกว่าเสียดายเงิน 15,000 ล้านบาท กับการแก้รัฐธรรมนูญ 
ราคาที่ต้องจ่ายนี้มาจาก ค่าท าประชามติ  3,000-4,000 ล้านบาท ตามบทบัญญัติแห่ง (8) ของ มาตรา 256  ที่ก าหนด
ว่าหากแก้รัฐธรรมนูญต้องท าประชามติ 
ค่าเลือกตั้ง ส.ส.ร. จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเพ่ือมายกร่างรัฐธรรมนูญอีกประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท 
ค่าเงินเดือน เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการร่างและการรับฟังความคิดเห็น ผมว่าน่าจะเกิน 300 ล้านบาท 
หลังร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็ต้องมีการท าประชามติอีกครั้ง 3,000-4,000 ล้านบาท 
ประมาณคร่าวๆ รวมแล้วค่าใช้จ่ายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนักการเมืองกินได้ แต่ประชาชนถูกอ้างอิงสิทธิ์น่าจะไม่
น้อย 8,000-10,000 ล้านบาท 

ปัญหาที่ผมชวนขบคิดคือ คนไทยเราทุ่มทุน 8,000-10,000 ล้าน เพ่ือแก้รัฐธรรมนูญ แล้วน าไปสู่การเลือกตั้ง
ตัวแทนมาท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทย แล้วถ้าเราได้ส.ส.ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ นิสัย ใจคอ การท า
หน้าที่แบบปัจจุบันจะคุ้มค่ากันมั้ย ส.ส.นักเลือกตั้งที่จะเข้ามานั้น ท าให้สังคมมีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม ผู้คนมี
โอกาส ลดความเหลื่อมล ้า ลดแตกต่างระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองเล็กได้หรือไม่ 

นักการเมือง นักปกครอง นักเลือกตั้งที่เข้ามาตามระบอบประชาธิปไตยที่เราก าลังเรียกร้องกันนั้น จะท าให้
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ทุกชนชั้นมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองได้หรือไม่ 

พรรคการเมือง เป็นสถาบันการเมือง ของประชาชนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน หรือเป็นพรรคของ
นายทุน ที่ท าหน้าที่เพียงให้ประชาชนเลือกเท่านั้น เสร็จฤดูกาลเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของฉันใช่หรือไม่ 
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มีกลไกอะไรทางการเมือง ที่บีบให้บรรดานักเลือกตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อ
สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ ไม่ใช่มาแย่งชิงทรัพยากรหรือผลประโยชน์กันเช่นปัจจุบัน 

ค าถามสุดท้ายคือ มีกลไกอะไรที่จะเป็นเครื่องการันตีต่อผู้คนส่วนใหญ่ว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีกลไก 
กระบวนการ ในการป้องกันความขัดแย้งท่ีรุนแรง ด้วยสันติวิธี และสติปัญญาของผู้คนในสังคมได้บ้าง 

ต้นทุนประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงมีราคาอันแพงแสนแพง....ชนิดที่คนไทยไม่เคยตระหนักในการ
ปฏิรูปการเมืองแม้แต่นิดเดียว...พับผ่าสิเอ้า! 
 
อ้างอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/columnist/449313?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=columnist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/columnist/449313?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
https://www.thansettakij.com/content/columnist/449313?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist
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17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  

 'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน 
   

 
 

       ดัดจริต... ไม่ใช่ค าด่า เพราะจริตทางพุทธ หมายถึง นิสัย มี ๖ ประการ 
       ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต และ วิตกจริต  
        ก็แล้วแต่ จะดัดไปทางไหน 

วานซืน "ช่อ พรรณิการ์" ไปเสวนา ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจ าประเทศไทย หัวข้อ Parliamentarians 
at Risk: Reprisals against opposition MPs in Southeast Asia แปลไทยว่า  เมื่ อผู้ แทนกลายเป็นกลุ่ม เสี่ ยง : 
ปรากฏการณ์การคุกคามสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจ เพราะตั้งขึ้นมาเพ่ือ 
"ช่อ" เป็นการเฉพาะ และเพ่ือบอกว่ามี ส.ส.ไทยถูกคุกคาม ลองอ่านดู เนื้อหาที่คุณช่อพูดบางท่อนบางตอน แม้จะตัด
ทอนมาแต่สาระไม่เปลี่ยน ดังนี้  

...มีประชาชนกว่า ๖๓ คนแล้วที่ถูกแจ้งข้อหาละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินและถูกด าเนินคดีจากการใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองและจัดการชุมนุมทางการเมือง... 

...เราจึงได้เห็นกระบวนท าลายล้างที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ผู้มีอ านาจมีความคิดเพียงว่าจะใช้วิถีทางใดก็ได้ ขอแค่พวก
เราต้องไม่เป็นรัฐบาล 

เริ่มจากการที่พรรคอนาคตใหม่ถูกกระบวนการลดจ านวน ส.ส.เพราะการค านวณของ กกต.ที่ค้านสายตา
ประชาชน จนเหลือเพียง ๘๑ คน ซึ่งดิฉันขอเรียกว่าการรัฐประหารโดย กกต. ที่ส่งผลให้สมการการจัดตั้งรัฐบาล
เปลี่ยนไปในที่สุด..... 

...เมื่อเราเข้ามาเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้ว เราก็ได้กลายมาเป็นตัวอันตรายยิ่งขึ้นในสายตาของผู้มีอ านาจ พวกเรา
ถูกแจ้งข้อหาถึง ๒๗ ข้อหา 

รวมถึงข้อหายุยงปลุกปั่น มีความพยายามที่จะแจ้งข้อหาโดยใช้มาตรา ๑๑๒ ด้วย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการ
พยายามก าจัดเราออกจากสนามการเมืองให้ได้... 

...พวกเรายังต้องเผชิญกับการคุกคามหลายรูปแบบ 
เช่นเมื่อครั้งการแถลงนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเลือกที่จะตอบการอภิปรายนโยบายการต่างประเทศ

ของตนด้วยการเรียกดิฉันว่า “คนสวย” โดยที่ไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาหลังจากนั้น... 
.... ที่ผ่านมาดิฉันยังได้รับจดหมายข่มขู่ท่ีมีข้อความเกลียดชัง และแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศ 
ไปจนถึงขู่ที่จะข่มขืนมาถึงดิฉันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบจดหมายและในรูปของการแสดงความคิดเห็น

ออนไลน์ด้วย... 
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...มันเป็นที่ชัดเจนมากว่าพวกเขาต้องการปิดปากเรา พวกเขาต้องการด้อยค่า ท าลายล้างเรา เพ่ือให้เราไม่พูด 
แต่เราเลือกที่จะสู้กับการกระท ากักขฬะเหล่านี้ด้วยการไม่หยุดพูด ไม่หยุดท า... 

...ดิฉันต้องการเผยแพร่เรื่องนี้ให้คนได้รับรู้ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ ว่ามีการกระท าที่กักขฬะเหล่านี้เกิดขึ้นกับ
ดิฉันตลอดเวลา เพ่ือหวังผลให้ดิฉันหยุดเคลื่อนไหวทางการเมือง 

และมันก็ชัดแล้วว่าพวกเขาท าไม่ส าเร็จ เพราะจนถึงตอนนี้ดิฉันก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ พวกเขานั่นล่ะที่เป็นแรง
บันดาลใจให้ดิฉันยังคงท างานการเมืองต่อไป... 

......การยุบพรรคอนาคตใหม่โดยศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนั้น ได้ส่งผลให้เกิดการถอดถอนนักการเมือง ๑๑ คน
ออกจากสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันที 

ส่งผลให้ ส.ส. ๑๐ คนย้ายข้างทางการเมือง และสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ถูกตัด
ลงไป และที่ส าคัญเสียงของประชาชนที่เลือกเรามา ๖.๓ ล้านเสียงหายไปในทันที...... 

......การยุบพรรคอนาคตใหม่และการตัดสิทธิทางการเมืองของเราเป็นเพียงฟางเส้นสุดท้าย ประชาชนไม่เข้าใจ
ว่าท าไมเรื่องเช่นนี้ถึงเกิดขึ้นได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ประชาชนไม่เข้าใจว่าท าไมเราไม่เคยไปถึงเป้าหมายประชาธิปไตย ทั้งๆ 
ที่เราเริ่มต้นมาแล้วถึง ๘๘ ปี... 

...นั่นเป็นเหตุผลว่าท าไมตอนนี้แม้แต่นักเรียนมัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
หรือกระท่ังนักกิจกรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยไม่สนใจอีกแล้วว่ามี  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อยู่... 
...ปกป้องสิทธิเสรีภาพของสมาชิกรัฐสภาเป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับทุกประเทศทั่วโลก ยกตัวอย่างในฐานะที่

ดิฉันเป็นสื่อมวลชนมาก่อน เสรีภาพของสื่อมวลชนมีความส าคัญมาก ไม่ใช่เพราะสื่อเป็นคนส าคัญมีอภิสิทธิ์ 
แต่เป็นเพราะสื่อมวลชนมีภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ ในการเผยแพร่ความจริงออกสู่สาธารณชน... 
...ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ดิฉันไม่เคยเห็นสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ท าหน้าที่ถูกคุกคาม มีแต่เพียงสมาชิกรัฐสภาที่

ท าหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างสุดจิตสุดใจเท่านั้นที่ถูกคุกคาม หรือกระท่ังสังหารเอาชีวิต 
ดังนั้นการรับประกันสิทธิของสมาชิกรัฐสภาจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือที่สมาชิกรัฐสภาจะได้ท าหน้าที่รับใช้และ

ปกป้องประชาชนอย่างท่ีควรท าต่อไปได้... 
ครับ...เริ่มต้นที่ "ช่อ" ในฐานะสื่อมวลชน หลายคนคงรู้แล้วว่า เธอคืออดีตพิธีกรมือหนึ่งสังกัดวอยซ์ทีวี ที่มี พาน

ทองแท้ ชินวัตร เป็นกรรมการรองผู้อ านวยการ และพินทองทา คุณากรวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท 
เมื่อพูดถึงเสรีภาพสื่อ ของสื่อภายใต้เครือข่ายธุรกิจตระกูลชินวัตร ก็เป็นที่รู้กันว่า เป็นเสรีภาพที่จ ากัดด้วยความ

ยินยอมพร้อมใจของคนท าสื่อนั้น 
ขณะที่สื่อโดยทุนนักการเมืองเป็นที่รังเกียจของคนทั่วโลก เฉกเช่น "ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี" อดีตนายกรัฐมนตรี

อิตาลีผู้อ้ือฉาว เป็นเจ้าพ่อสื่อ ที่ใช้สื่อเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง และปกป้องตัวเองจากการคอร์รัปชัน 
ฉะนั้นเสรีภาพและภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของสื่อ ในความหมายของ "ช่อ" ก็แค่สิ่งที่สนตะพายโดยตระกูลชินวัตร

ไม่เกินเลยที่กล่าวหาเช่นนั้น! เพราะการท างานสื่อของ "ช่อ" ไม่เคยมีแม้ครั้งเดียว ในการท าหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ตรวจสอบ
การคอร์รัปชันในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

กลับกันต้นสังกัดที่เรียกว่า "สื่อ" ท าหน้าที่ปกป้องคนในตระกูลชินวัตรอย่างเปิดเผย การเผยแพร่ความจริงออก
สู่สาธารณชนจึงถูกตั้งค าถามว่า เป็นความจริงของใคร เป็นจริตที่ดัดให้คดหรือไม่? เมื่อน าจริต หรือความประพฤติ ที่ดัด
ให้คดนี้ไปอธิบาย ปรากฏการณ์การคุกคามสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะได้ความคด มากกว่า
ความจริง 

จริงหรือที่มีขบวนการท าลายล้างเพ่ือไม่ให้พรรคอนาคตใหม่ได้มีอ านาจ ก็น่าจะจริง! แต่..ไม่แน่ใจว่า "ช่อ" ใช้ค า
ว่า "กระบวนการ" หรือ "ขบวนการ" เพราะตามข่าวบอกว่า "กระบวนการ" ก็น่าสนใจ เพราะ กระบวนการ หรือ โพรเซส 
คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบบ ตามธรรมชาติ 
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"ช่อ" ยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกท าลายโดยล้างไปตามธรรมชาติอย่างนั้นหรือ? ก็ไม่น่าใช่ จึงน่าจะเป็น 
"ขบวนการ" เสียมากกว่า เพราะ ขบวนการ ใช้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล เช่น ขบวนการกู้ชาติ ขบวนการล้มเจ้า 
เป็นต้น 

แต่ขบวนการท าลายล้างพรรคอนาคตใหม่ ก็คือคนในพรรคอนาคตใหม่นั่นเอง การยุบพรรคอนาคตใหม่ มาจาก
ความผิดที่กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ก่อ เพียงแต่พรรคอนาคตใหม่มองตัวเองเป็นศูนย์ แล้วเชื่อว่า มีขบวนการจ้อง
ท าลาย ศาล องค์กรอิสระ รัฐบาล ล้วนถูกเหมาว่าอยู่ในขบวนการท าลายพรรคอนาคตใหม่  ๘๑ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 
เก้าอ้ี ส.ส.มากขนาดนี้ พรรคอนาคตใหม่ควรจะขอบคุณรัฐธรรมนูญ  ๒๕๖๐ ที่ใช้วิธีการค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เป็นคุณ
ต่อพรรคอนาคตใหม่ เพราะหากใช้การค านวณตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ พรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.มากสุด 
ไม่ถึง ๕๐ ที่นั่ง เช่นเดียวกับการอ้างความชอบธรรมเสียงของประชาชนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ ๖.๓ ล้านเสียง แต่
พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ไม่เคยให้ความส าคัญกับ ประชาชน ๑๖.๘ ล้านคนที่ร่วมลงประชามติรับรัฐธรรมนูญปี 
๒๕๖๐ 

หากการยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นฟางเส้นสุดท้าย แล้วจะอธิบายอย่างไรกับสิ่งที่เคยเกิด นั่นคือทุนการเมือง
อย่างทักษิณได้สร้างความฉิบหายเอาไว้มากมาย และ "ธนาธร" ก็เดินตามรอย เป็นทุนผูกขาดในพรรคอนาคตใหม่ 
แม้กระท่ังที่ท าการพรรคยังอยู่ในชายคาตึกไทยซัมมิท เหมือนที่เพ่ือไทยอยู่ใต้ถุนตึกชินวัตร 

"คนสวย" อย่าง "ช่อ" น่าจะเข้าใจอะไรง่ายกว่านี้ หากไม่ส าคัญตนผิด ดัดจริตคิดว่าตนเองคือสมาชิกรัฐสภาที่ท า
หน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างสุดจิตสุดใจ ถูกคุกคาม หรือกระทั่งสังหารเอาชีวิต ขู่จะข่มขืนสม่ าเสมอ แล้วไปเหน็บแนมว่า
ไม่เคยเห็นสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ท าหน้าที่ถูกคุกคาม 

"ศรีนวล บุญลือ" ท างานในพื้นที่ เขต ๘ เชียงใหม่อย่างหนัก แต่เมื่อพลิกข้ัวไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย วันนี้ยังถูก
ข่มขูคุ่กคาม โดยพรรคพวกของ "ช่อ" เพียงเพราะ ไม่ใช่พวก!  

ครับ...นี่คือวิธีคิดแบบยกตนข่มท่าน วันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินมิได้ใช้เพ่ือก าจัดการเมืองฝ่ายตรง
ข้าม แต่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ เท่านั้น แต่ "ช่อ" ก็ยังหยิบฉวยมาสร้างความชอบธรรม ปลุก
เร้าว่าก าลังต่อสู้กับเผด็จการ นับแต่เป็นสื่อเครือข่ายธุรกิจตระกูลชินวัตร จนมาเป็นนักการเมืองใต้ชายคาธนาธร  "ช่อ" 
ไม่เคยเปลี่ยน. 
             ผักกาดหอม 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77685 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/77685
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17 กันยายน 2563 00:10 น.    

ชิงตัดไฟ เกมยึดเก้าอี้ "ขุนคลัง" 
 

 
 

ในฐานะที่ "พ่ีใหญ่" อย่าง "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งกุมบังเหียนพรรคพลัง
ประชารัฐในฐานะ "หัวหน้าพรรค" จึงต้องเป็น บิ๊กป้อม คนนี้ที่ต้องตอบค าถามถึงความวุ่นวายภายในพรรคพลังประชารัฐ 
ที่มี "มือมืด" ใช้วิชา "ข่าวลวง" เพ่ือป่วนรัฐบาล 

"ต าแหน่งรมว. คลัง นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ตัดสินใจ และยืนยันว่าผมจะไม่เสนอใคร และจะไม่มีการ
เคลื่อนไหวเขย่าต าแหน่งภายในพรรคพลังประชารัฐ ส่วนกระแสข่าวที่มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบว่าใคร
ปล่อย" บิ๊กป้อม ตอบค าถามสื่อมวลชนหลังจากที่มีข่าวลือสะพัดว่า ต าแหน่ง "รมว.คลัง" ที่ยังไร้ "เจัากระทรวง"นั้น ผู้น า
รัฐบาลเตรียมใช้วิธีการโยกสลับเก้าอ้ีกันเองภายในคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทนการดึง "คนนอก" เข้ามาแทน "ปรีดี ดาว
ฉาย" ที่ตัดสินใจลาออก 

เสียงลือที่พูดกันไปไกลถึงขั้นที่ว่า จะใช้สูตรใหม่ ขยับกันไปมา แล้วจะลงตัวที่ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" จะย้ายจาก
รมว.อุตสาหกรรมไปอยู่ "พลังงาน" แต่แล้วเมื่อ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
ออกมาฟันธงชัดถ้อยชัดค า เสียงลือก็ซาลงไป 

"ใครปรับละ ไม่มีข้อเท็จจริง ผมตรวจสอบไปยังพรรคพลังประชารัฐแล้วด้วย ยืนยันไม่ได้มีการแพร่ข่าวดังกล่าว
ออกไป ก็ไม่ทราบใครน าข่าวไปแพร่ เรื่องการปรับครม. อยู่ที่นายกฯ คนเดียว ไม่เพียงแต่นายกฯ จะออกมา "แตะเบรค" 
บรรดา "มือมืด" ที่ปล่อยข่าวให้เพลาๆกันลงหน่อยเท่านั้น แต่ยังชัดเจนจนถึวันนี้ว่าเก้าอ้ีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนั้น 
ยังเป็นโควต้าของนายกฯ คนเดียวที่จะตัดสินใจเลือกใครหรือไม่เลือกใคร 

ล่าสุดนอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จะเล่นบทแข็งกร้าวประกาศยึดเก้าอ้ี "รมว.คลัง" เท่านั้น ยังมีรายงานว่า บุคคล
ที่นายกฯ ลงทุนไปทาบทามให้มาท าหน้าที่แทนปรีดี ดาวฉาย บอกได้ว่าบิ๊กตู่  ยังไม่สิ้นไร้ไม้ตอกเสียทีเดียว  
ซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อมีรายงานว่า นายกฯได้ติดต่อทาบทาม บุคคล 3 รายด้วยกัน เพ่ือให้มานั่งรมว.คลังคน
ใหม่ 

ทั้งชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อ านวยการธนาคารออมิสิน ที่เพ่ิงเกษียณอายุ สมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัด
กระทรวงการคลัง และกานต์ ตระกูลฮุน อดีตซีอีโอเอสซีจี 

เมื่อสัญญาณชัดว่า แม้วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่มี "รมว.คลังคนใหม่" แต่ก็จะไม่ยอมเปิดทาง คืนโควต้ากลับไป
ให้พรรคพลังประชารัฐ เพราะนั่นจะหมายถึงความวุ่นวายทั้งในและนอกรัฐบาล ชนิดไม่รู้จบ  และอีกประการหนึ่ง การ
โยนชื่อ3บุคคลที่ก าลังได้รับการทาบทามจากรัฐบาล ไม่ว่าที่สุดแล้ว จะจริงหรือไม่ หรือจะมีใครยอมมานั่งท างาน "รมว.

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200916/0950ecbabfbf465d71c7b436005d34ec475a3c213db057cd4228ada6f54bbe73.jpg?itok=SicBX1JY
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คลัง" หรือไม่ก็ตาม แต่นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าใครในพรรคพลังประชารัฐ คิดจะใช้ "ข่าวลือ" ที่ว่าด้วย "สูตรครม.
ใหม่" โยกสลับเก้าอ้ีรัฐมนตรีกันเองตามใจชอบเพื่อหวังกดดันพล.อ.ประยุทธ์ คงเข้าใจแล้วว่า แทบไม่มีผลใดๆ!! 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/182850 
  

https://siamrath.co.th/n/182850
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17 กันยายน 2020 เวลา 0:35 

‘ฝ่ายค้าน-นักศึกษา’ พันธมิตรนอกสภาไล่รัฐบาล 
 

 
 

19 กันยายน อาจไม่ใช่ฉากสุดท้ายของรัฐบาล แต่อาจเป็นการเริ่มนับถอยหลังก็เป็นไปได้ 
การชุมนุมทางการเมือง ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม วันที่ 19 กันยายน ที่ประกาศแนวทาง

ไว้ตั้งแต่เริ่ม ว่า จะจัดการชุมนุมที่ลานโพธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 19 กันยายน เวลา 
14.00 น. และหากคนมาล้นพ้ืนที่ จะขยับไปชุมนุมที่ สนามหลวง ต่อจากนั้นวันที่ 20 กันยายน จะเดินทางไปที่ 
“ท าเนียบรัฐบาล”  

กิจกรรมที่เกิดข้ึน นอกจากจะเป็นการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ทวงอ านาจคืนราษฎร” แน่นอน
ว่าการเข้าร่วมชุมนุมอาจมีคนมาจ านวนมาก ซึ่งตามการข่าวของฝ่ายความมั่นคง ระบุว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุม 50,000 คน 
และพบรายงานด้วยว่าจะมีกลุ่มการเมืองขนคนเข้าร่วมการชุมนุม โดยให้รหัสระดมพล คือ ต่อต้านรัฐประหาร และใช้
จังหวะ 19กันยายน นั้นเป็นการร าลึก เหตุการณ์ยึดอ านาจ เมื่อ 14 ปีที่ผ่านมา ที่ ”คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” 
หรือ “คมช." ยึดอ านาจของ “นายทักษิณ ชินวัตร”อดีตนายกฯ 

อย่างไรก็ตามก่อนถึงวันที่เกิดขึ้น มีความพยายามปลุกกระแส เรียกระดมคนให้ร่วมชุมนุม จนผิดปกติ ทั้ง การ
ใช้เวทีทางการเมืองของ “สภาผู้แทนราษฎร”ที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ต่อความพยายามใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคง สลายการชุมนุม บนจุดนัดหมาย คือ “สะพานมัฆวานรังสรรค์”  ภายใต้ปฏิบัติการ “ยุทธการมัฆวาน
รังสรรค์” 

ในทางวิเคราะห์ของผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเริ่มประเมินกันว่าจะเป็นการเรียกกระแส
ความสนใจ และ เพิ่มจ านวนของกลุ่มคน ให้เข้าร่วมการชุมนุม เพื่อหวังเป็นก าลังต่อกรกับฝ่ายความม่ันคงและอีก
นัยยหนึ่งคือ การบอกให้ “ต่างชาติ” โดยเฉพาะองค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชน จับตาการเคลื่อนไหวของการชุมนุม 

เหตุที่ต้องจับตา เพราะการชุมนุมบางครั้ง ที่ผ่านมาพ้ืนที่สะพานมัฆวานฯ   ถูกใช้เป็น “สมรภูมิ” และมีเหตุ
ปะทะ ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม และ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพื่อหวังผลประการเดียว คือ ไม่ให้เข้าถึงท าเนียบรัฐบาล ที่เป็นจุด
ชี้ชัยชนะของกลุ่มผู้ชุมนุม ว่าการชุมนุมแต่ละครั้งนั้นจะบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จหรือไม่ 

ทั้งนี้ หากรัฐบาลปล่อยให้กลุ่มผู้ชุมนุมยึดท าเนียบรัฐบาลไปได้ แม้รัฐบาลจะไม่ได้แพ้อย่างเด็ดขาดและยังอยู่ใน
อ านาจต่อไปได้ก็จริง แต่ก็เป็นการท าให้รัฐบาลสูญเสียอ านาจการปกครองไปโดยปริยาย เหมือนกับที่รัฐบาลสมชาย วงศ์
สวัสดิ์ เผชิญมาแล้ว ไม่เพียงเท่านี้ ยิ่งจะเป็นการสร้างให้ม็อบขยายวงกว้างได้มากขึ้นเกินกว่ารัฐบาลจะควบคุม 

ครั้นรัฐบาลจะใช้ก าลังเข้าไปหักเหมือนกับม็อบผู้ใหญ่ก็ท าได้ล าบาก เพราะคนที่อยู่ตรงหน้าล้วนเป็น
เยาวชนเกินกว่าครึ่ง รัฐบาลจึงอยู่ในสภาพตั้งรับโดยสภาพ 
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ขณะเดียวกันในส่วนของ ส.ส.ฝ่ายค้าน เริ่มทยอยประกาศตัวเป็นแนวร่วมอย่างไม่เป็นทางการให้เห็นบ้างแล้ว 
โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลพร้อมจะระดมส.ส.เข้าไปสังเกตุการณ์การชุมนุมในพ้ืนที่ เพ่ือพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือด้าน
การประกันตัวทันที หากเกิดแรงกดดันจนท าให้แกนน านักศึกษาไปต่อไม่ได้และต้องยอมมอบตัว 
ไม่เพียงเท่านี้ ฝ่ายค้านยังพยายามชิงจังหวะการเมืองในสภาเพ่ือเพ่ิมแรงกดดันนอกสภาด้วย โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้
ออกมาเปิดประเด็น ‘ยุทธการสะพานมัฆวานรังสรรค์’ เพ่ือหวังจุดประเด็นให้คนออกมาร่วมชุมนุมกดดันรัฐบาลมาก
ยิ่งขึ้น ตามมมาด้วยการพยายามให้การประชุมสภาเพ่ือพิจารณางบประมาณ 2564 ลากยาวไปถึงวันที่ 19 ก.ย.จากเดิม
ที่จะจบลงในวันที่ 18 ก.ย. เพื่อหวังให้การเมืองทั้งนอกและในสภาร้อนไปพร้อมๆกัน 

19 ก.ย.นี้อาจจะยังไม่ฉากสุดท้ายของการเมืองในยุคประยุทธ์ แต่อย่างน้อยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้รัฐบาล
อยู่ในอ านาจยากขึ้น จนอาจต้องแพ้ภัยตัวเอง 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15893?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/15893?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15893?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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17 ก.ย. 2563 05:15 น. 

บนพื้นฐานที่เป็นจริง 
 

 
 

ไม่มีอะไรในกอไผ่ “ขุนคลัง” รอไปก่อน 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยืนยันว่ายังไม่มีการปรับ ครม. แต่อย่างใด และตรวจสอบไปทางพลัง

ประชารัฐก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่อง 
ย้อนไปนิดก็คือข่าวที่พลังประชารัฐมีการพูดคุยท านองว่าจะให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ

รัฐมนตรีพลังงานโยกไปนั่งเป็นรัฐมนตรีคลัง 
ถึงตรงนี้ต้องบอกว่า “จบข่าว”... แต่ของจริงก็คือการแต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล อดีตนางสาวไทยปี 2551 
ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยโฆษณา ศบค. มาก่อน ปัจจุบันเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ข้ามฟากมาเป็นข้าราชการการเมือง
ต าแหน่งประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสร้างสีสันอีกชุดในท าเนียบรัฐบาล คงเป็นอย่างที่พูดๆกันว่า ต าแหน่งแห่ง
หน นั้ น ใ ค ร ที่ อ ย า ก ม า ก ดิ้ น ร น แ ส ด ง ตั ว มั ก จ ะ ไ ม่ ส ม ห วั ง  แ ต่ ที่ อ ยู่ นิ่ ง ๆ ก ลั บ ล อย ม า อย่ า ง ไ ม่ ค า ด ฝั น 
 มีค าสั่งอีกชุดหนึ่งจากส านักพระราชวังที่ 182/2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับ
โอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นพิเศษ 2 ราย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.และนายณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งทั้ง 2 
คน จะเกษียณอายุราชการปลายเดือนนี้ เป็นรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11 ชีวิตมันก็เป็นเยี่ยงนี้แล... 

มาว่ากันเรื่องเศรษฐกิจดีกว่าแม้ยังไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีคลัง โดยนายกฯมั่นใจว่าทุกอย่างไม่มีปัญหา เพราะ
สามารถเดินได้ตามกรอบที่ก าหนดเอาไว้แล้ว แต่ที่เป็นปัญหาก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งก าลังเดือดร้อน นอกจากธุรกิจ
เดินหน้าไม่ได้แล้ว ยังเจอลูกตามคือจะมีคนตกงานเบื้องต้นคาดว่าราว 2.5 ล้านคน “ถ้าไตรมาส 4 ปีนี้ยังไม่มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจะมีแรงงานทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทน าเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ
อ่ืนๆ จะถูกเลิกจ้างไม่ต่ ากว่า 2.5 ล้านคน จากที่มีในระบบทั้งหมด 4 ล้านคน” นายวิชิต ประกอบโกศล นายก
สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (แอตต้า) ควักความจริงขึ้นมาบอกกล่าวผ่านไปถึงนายกฯ เพราะหากธุรกิจท่องเที่ยวเดินหน้า
ไม่ได้ที่เคยแบกรับมาก่อนหน้าด้วยการดูแลพนักงานจ่ายเงินเดือนให้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สภาวะของแต่ละแห่ง 

เมื่อถึงจุดหนึ่งคงแบกรับไม่ไหว เพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับก็มีความจ าเป็นที่จะต้องให้ออก ไม่มีทางเลือก
อย่างอ่ืน? ข้อเสนอต่อรัฐบาลก็คือให้รีบตัดสินใจเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมิฉะนั้นคงล้มละลายกันไป
ทั้งหมด ซึ่งนายกฯระบุว่าให้รอ ศบค.เคาะในเร็วๆนี้ 

ที่มีความเคลื่อนไหวโดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวได้เตรียมแผนงานล่วงหน้าและรับฟังความเห็นประชาชนในพ้ืนที่ซึ่ง
ปักหมุด “ภเูก็ต” เป็นจังหวัดแรกเนื่องจากเป็นสถานที่ดีที่สุด แม้จะยังมีเสียงคัดค้านเพราะเกรงว่าโควิด-19 จะกลับมา
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ระบาด แต่เรื่องนี้หากรัฐบาลมั่นใจและเตรียมพร้อมด้วยมาตรการต่างๆเพ่ือรองรับ อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะต้องตัดสินใจบน
พื้นฐานความจริงที่เกิดขึ้น. 

"สายล่อฟ้า" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1930860 
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วันท่ี 17 กันยายน 2563 - 08:51 น. 

09.00 INDEX ข่าวกรอง พุ่งเป้าเข้า “ฝ่ายค้าน” 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
 

 

 
09.00 INDEX ข่าวกรอง พุ่งเป้าเข้า “ฝ่ายค้าน” 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 

นอกเหนือจากระดมและสนธิก าลังต ารวจทั้งนครบาล ภูธรและตชด.ร่วม 10,000 ทั้งที่สนามหลวง อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย สะพานมัฆวานรังสรรค์และบริเวณโดยรอบท าเนียบรัฐบาลแล้ว  

การเคลื่อนไหวผ่านแหล่งข่าว ‘หน่วยงานด้านความมั่นคง’ ที่จัดและปล่อยออกมาเป็นระลอกแล้วระลอกเล่า 
ระลอกแรก เปิดจ านวนมวลชน 10,000 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มวลชนจ านวน 30,000 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม และ
คาดหมายว่าน่าจะเป็น 50,000 ในวันที่ 19 กันยายน ระลอกต่อมาเปิดเครือข่ายที่มีส่วนอย่างส าคัญในการระดมคนเข้า
ร่วม ไม่ว่าจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะมาจากภาคเหนือ ไม่ว่าจะมาจากแต่ละสถานศึกษา 

ในรายงานอาจระบุชื่อพรรคออกมาตรงๆ แต่เมื่อถอดออกมาเป็นรหัสก็ได้แก่ พรรค พ. กับ พรรค ก. และคณะ 
ก. นั่นแหละคือรากฐานอันเป็นที่มาแห่งจ านวน 50,000 

ข่าวปล่อยอัน ‘หลุด‘ ออกมาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงนั่นแหละที่เป็นสัญญะในทางการเมืองว่า รัฐบาล
มองการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นใน “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร”อย่างไร มองว่ามีความพยายามจะบุกเข้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า พระจันทร์ อย่างแน่นอน มองว่าสนามหลวงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการชุมนุม  มองว่า
บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมิได้เป็นเพียงจุดพักหากแต่จะมีส่วนอย่างส าคัญในการท ากิจกรรมในแบบแฟล็ชม็อบย่อย
ขึ้นก่อนการเคลื่อนไปบนถนนราชด าเนิน มองและประเมินว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างน้อย 2 พรรค มีส่วนร่วมกับ
การเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระดมและเติมคนเข้าไป “ข่าวกรอง” แบบนี้ท้าทายต่อศักยภาพของพรรค
การเมืองยิ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นคณะก้าวหน้าประเมินและมอง”ข่าวกรอง”นี้
อย่างไร 

ยิ่งใกล้ถึง “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ยิ่งมีการเคลื่อนไหวจาก ทางด้านของรัฐบาลอย่างเป็นด้านหลัก 
ไม่ว่ากระบวนการปล่อยข่าวจาก”หน่วยงานด้านความมั่นคง”ให้หลุดออกมาระลอกแล้วระลอกเล่าราวกับลูกคลื่น 
รวมถึงปฏิบัติการไอโอผ่านเครือข่ายกองเชียร์พลังประชารัฐ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2351530 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2351530
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17 ก.ย. 2563-09:43 น. 

วิเคราะห์การเมือง - แนวโน้ม ปริมาณ 19 กันยา ทวง ‘อ านาจ’ ทะลุแสน มีสูงย่ิง 
 

 
แนวโน้ม ปริมาณ19 กันยา ทวง ‘อ านาจ’ทะลุแสน มีสูงยิ่ง - ยิ่งใกล้วันที่ 19 กันยายน การคาดหมายในเรื่อง 
“ปริมาณ” ยิ่งส าคัญ 

หากยึดถือกระบวนการค านวณและคาดหมายของ “หน่วยงานความมั่นคง” ก็ต้องเริ่มต้นจากจ านวน 50,000 
คนที่มีการปล่อยออกมา จ านวนนี้มิใช่อยู่ก็เกิดขึ้นเอง ตรงกันข้าม เป็นการค านวณจากจ านวน 10,000 คนในการชุมนุม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เป็นการค านวณจากจ านวน 30,000 คนในการชุมนุมเม่ือ วันที่ 16 สิงหาคม 
กลายมาเป็น 50,000 คนในวันที่ 19 กันยายน 

บรรทัดฐานจากตัวเลข 50,000 คนนี้น าไปสู่  “ปริมาณ” เท่าใดในทางเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเกจิระดับ 
 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ไม่ว่าจะเป็นเกจิระดับ นายอานนท์ น าภา เมื่อได้ยินตัวเลขของ”หน่วยงานความมั่นคง”ก็
จะต้องประสานเสียง “ฮ้อ” ออกมาโดยพร้อมเพรียงกัน นั่นหมายความว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมน่าจะมีประมาณ 
20,000 นั่นหมายความว่าเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม น่าจะมีประมาณ 60,000 คนโดยพื้นฐาน 
นั่นหมายความว่าวันที่ 19 กันยายน น่าจะถึง “แสน” 

การประเมินว่าวันที่ 19 กันยายนจะถึง “แสน” มิใช่ว่าด าเนินไปอย่างเลื่อนลอย ตรงกันข้าม ด าเนินไปตามวิธี
วิทยาในการค านวณของ “หน่วยงานความมั่นคง” ที่มักจะลดทอนจ านวนแท้จริงลงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นเสมอ ไม่ว่า
เมื่อเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ยิ่งกว่านั้น ในเมื่อแฟลชม็อบ “เยาวชนปลดแอก” ที่มีขอบข่าย
ทั่วประเทศ หากผนวกตัวรวมพลังกับการเข้ามาของ “คนเสื้อแดง” ก็น่าจะทะลุเป้า 
โอกาสที่จะเหยียบ “แสน” มีแนวโน้มและความเป็นไปได้ 

ต้องยอมรับว่าที่ปริมาณคนเข้าร่วมชุมนุมทะลุหมื่นถึงแสนนั้นมีรากฐาน  รากฐาน 1 มาจากกระบวนท่าของ
รัฐบาล ของฝ่ายความมั่นคง รากฐาน 1 มาจากพลังบริสุทธิ์ อันริเริ่มโดยนิสิตนักศึกษาและนักเรียน และได้รับการหนุน
เสริมจากประชาชน จริงๆ แล้วรัฐบาลนั่นแหละที่มีส่วนในการเพิ่มปริมาณให้ 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KHAOSOD.CO.TH/POLITICS/ANALYSIS-TODAY-POLITICS/NEWS_4926917 
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พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. 

2จุดอันตรายม็อบปลดแอก 
 

 
ตามธรรมชาติของการชุมนุมการเมือง“จุดอันตราย” ที่สุดคือช่วงเคลื่อนย้ายมวลชน ออกจากฐานที่ม่ัน เนื่องจาก
สุ่มเสี่ยงเกิดปัจจัยแทรกซ้อนท าให้สถานการณ์บานปลาย    
 
กดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาถอยหลังอีกไม่กี่อึดใจใกล้ถึงก าหนดวัน“ดีเดย์”  19 ก.ย. ที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม นัดระดมพลครั้งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.ฝูงชนเคลื่อนขบวนไปท าเนียบรัฐบาลเพ่ือยื่นข้อเรียกร้องหลายประเด็น ฝ่ายความ
มั่นคงประเมินมีมวลชนเข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ไม่ต่ ากว่า 50,000 คน โดยอ้างอิงจากการชุมนุมม็อบปลดแอก 2 ครั้ง  
ครั้งแรกคือการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตวันที่ 10 ส.ค.มีมวลชนเข้าร่วม 10,000 คน  
ครั้งที่สองคือการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันที่ 16 ส.ค.มีมวลชนเข้าร่วม30,000- 40,000 คน    

ส าหรับครั้งที่สามวันที่ 19-20 ก.ย.ฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบพบสัญญาณ เคลื่อนไหวของมวลชน"คนเสื้อแดง”
หลายจังหวัดในพ้ืนที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน คนเสื้อแดงเตรียมยกพลเข้ากรุงเทพฯ ท าหน้าที่"กองหนุน" 
เข้าร่วมกับม็อบนักศกึษา !! 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ยืนยัน การชุมนุมวันที่ 19-20 ก.ย.  รัฐบาลยึดหลักหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าทุกรูปแบบ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ต้องลดเงื่อนไขการน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงเน้นเรื่องความปลอดภัยประชาชน
ป้องกันมือที่ 3ฉวยโอกาสเข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายและขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วย ประคับประคอง
สถานการณ์บ้านเมือง 

“อย่ากดดันเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผมคิดว่าสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ทราบดี จึงขอแสดงความห่วงกังวลเพราะ
ท่านรักลูกของท่าน ผมรักลูกของผมและผมจ าเป็น ต้องรักลูกของท่านเพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่ต้องดูแล"
พล.อ.ประยุทธ์ ย้ า 

เอาเป็นว่ามองข้ามช็อตไปเลย "ซีเนริโอ"(SCENARIO) หรือภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย.
มีแนวโน้มสูงที่ "ม็อบปลดแอก"ตัดสินใจเคลื่อนขบวน ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปตั้งหลักที่ สนามหลวง 
จากนั้นช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.เดินเท้าไปที่ท าเนียบรัฐบาล โดยใช้เส้นทางถนนราชด าเนินผ่านอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย มุ่งหน้าผ่านแยก จปร. 

กระทั่งไปเจอจุดสกัดสุดท้ายเผชิญหน้ากับก าลังต ารวจควบคุมฝูงชนหลายกองร้อยที่เชิง "สะพานสะพาน
มัฆวานรังสรรค์"ใกล้กับประตู 5 ท าเนียบรัฐบาล กล่าวส าหรับ สะพานมัฆวานฯ นับเป็นหนึ่งในสะพานส าคัญสร้างขึ้น
สมัยรัชกาลที่  5 เพ่ือใช้สัญจรข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 
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นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สะพานมัฆวาน ฯ คือจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเป็นแนวต้านปราการ
ด่านสุดท้าย ที่ม็อบหวังเข้าตีเพ่ือยึดเป็นที่มั่น ก่อนระดมเคลื่อนพล เข้าประชิดก าแพงท าเนียบรัฐบาล! ตามธรรมชาติของ
การชุมนุมการเมือง“จุดอันตราย” ที่สุดคือช่วงเคลื่อนย้ายมวลชน ออกจากฐานที่มั่น เนื่องจากสุ่มเสี่ยงเกิดปัจจัยแทรก
ซ้อนท าให้สถานการณ์บานปลาย  

การเคลื่อนย้ายมวลชนของม็อบปลดแอก จากสนามหลวงไป ท าเนียบรัฐบาล ต้องระวัง 2 ข้อส าคัญ (1)แกนน า
ม็อบต้องวางระบบ บริหารจัดการให้รอบคอบรัดกุม หากควบคุมมวลชนไม่ได้สุ่มเสี่ยงเกิดเหตุปะทะ บานปลาย และ 
(2)ต้องระวัง มือที่ 3 แฝงตัวสร้างสถานการณ์รุนแรง 
หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยก าลังเดินถึงจุดเปลี่ยนส าคัญ นับจากนาทีนี้ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา!!. 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/ARTICLE/795669 

  

https://www.dailynews.co.th/article/795669
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17 กันยายน 2563 | โดย [บทบรรณาธิการ] 

รัฐระดมสมอง ต้องน าไปปฏิบัติ 
 

 

  
นอกจากมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนแล้ว รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศ 
เช่นเมื่อเร็วๆ นี้ได้เชิญนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรต่างๆ มาแลกเปลี่ยน แต่สิ่งส าคัญคือข้อมูลในการน าเสนอจะเป็น
ประโยชน์ก็ต่อเมื่อน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า 2019 (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบใช้วงเงิน 5.1 หม่ืน
ล้านบาท ด าเนินมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ประชาชนทั่วไปรวม 24 ล้านคน ใช้งบประมาณจากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในกรอบวงเงิน 4 แสนล้าน
บาท ก าหนดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 22 ก.ย.นี้ ก่อนเปิดให้ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เริ่มลงทะเบียนเข้าโครงการในวันที่ 16 ต.ค.2563 

การด าเนินการครั้งนี้แม้จะเป็นการแจกเงินเพ่ือไปใช้จ่าย ไม่ใช่ลงทุนหรือสร้างงาน แต่ก็ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียน
มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท เพิ่มสภาพคล่องในระบบ ปั๊มหัวใจไม่ให้เศรษฐกิจแน่นิ่ง นอกจากประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยจะได้ประโยชน์ ร้านค้ารายย่อยคือกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการดูแล ศบศ.จึงก าหนดเงื่อนไขไม่ให้ร้านค้าท่ีเป็นนิติ
บุคคล แฟรนไชส์ รวมทั้งร้านสะดวกซ้ือเข้าโครงการนี้ 

วันเดียวกันยังมีเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงการเปิดใจกว้างให้คนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ประเทศ นั่นคือการประชุมวานนี้ (16 ก.ย.) ศบศ.ได้เชิญนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรวิจัยอิสระ สถาบันการเงินและมหา
วิทยาลัย เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ทั้ง
นโยบายการเงินการคลัง ระบบภาษี การกระตุ้นการจ้างงาน และการปรับทักษะแรงงาน โดยที่ประชุมมีความเห็น
ตรงกันหลายเรื่องโดยเฉพาะนโยบายทางด้านการคลัง 

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่ากระทรวงการคลังสามารถออกมาตรการและโครงการเพ่ิมเติมได้อีก ภายใต้
โจทย์ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ตรงจุดหรือเกาให้ถูกที่คัน เราเห็นว่ารัฐบาลต้องน าความเห็นที่ตกผลึกในที่ประชุมครั้ง
นี้ ไปบรรจุไว้ในนโยบายของประเทศ เพราะเชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ได้รับเชิญท าการบ้านมาอย่างดี แต่ข้อมูลใน
การน าเสนอจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อรัฐบาลน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

เราสนับสนุนแนวคิดรัฐบาลที่โฟกัสความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม หมุนเวียนสลับกันไปให้ทั่วถึงเป็นธรรม  ยิ่งการ
ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่วันนี้ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ต้องมีความหมาย รัฐบาลต้องมุ่งไปที่การสร้างอาชีพ การลงทุน
ที่งอกเงย สนับสนุนให้ภาคธุรกิจไม่เอาเปรียบคนตัวเล็ก ไม่เพียงสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง แต่ช่วยลดความเหลื่อมล้ า
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ในระยะยาว นอกจากนี้ การด าเนินมาตรการที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์คือเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เพราะคนไทยก าลังจะอดตาย 
แต่ความล่าช้าในการเบิกจ่ายใช้เงิน เนื่องจากการท างานที่ขาดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
โดยด่วน 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898152?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
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