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ข่าวประจ าวันที่ 19 กันยายน 2563 
 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์  นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผอ.สนง.กกต.จว.นครราชสีมา เปิดเผยว่า 

กกต. มีภารกิจส าคัญ มุ่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาธิปไตย
ระดับต าบล ดดยมี “ต้นแบบที่ดี ” สามารถสร้างการเรียนรู้และ 
เข้าถึงได้ของประชาชนในทุกระดับจังหวัด มีความตระหนักรู้และ 
มีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  กระตุ้นให้หมู่บ้านไม่ขายเสียง 
พร้อมขยายเครือข่ายคนไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้ง 
มีคุณภาพ สุจริต ดปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5 

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ พปชร.ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่เคาะ ส.ส.นครฯ เขต3 6 
2 เดลินิวส์ออนไลน ์ "วันชัย"ปูด กลุ่ม84ส.ว.ชี้ขาดแก้รธน.ดตวันดตคืน   7 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ธนาธร" ชูหยดุระบอบประยุทธ์ แก้ ม.272 ปิดทางยุบสภาหนี 8 
4 บ้านเมืองออนไลน์ "ธนาธร-อภิสิทธิ์-จาตุรนต์" รว่มเสวนา "ประเทศไทยในอกีทศวรรษ" 11 
5 แนวหน้าออนไลน ์ 'ธนาธร'ประกาศ 5 ข้อกลางเวท ี'มธ.' ขายฝันอีก 10 ปีข้างหน้า 

ดหมดรงม็อบ 19 ก.ย. 
14 

6 มติชนออนไลน ์ ‘อภิสิทธิ์’ เตือน ถ้าผู้มีอ านาจไม่ยอมเปลี่ยน ความขัดแยง้จบที่ปะทะ-
แตกหักแน ่

17 

7 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป. ซัด พปชร. รบีลั่นจ่อสง่คนเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 19 
8 แนวหน้าออนไลน ์ เมืองคอนเดือด! 'ปชป.'เปิดศึก'พปชร.'เลือกตั้งซ่อมส.ส. ถึงเวลาอย่าว่ิง

หนีหางจุกตูด 
20 

9 มติชนออนไลน ์ ‘พท.’ จัด ส.ส.-อาสาสมัคร 80 คน สังเกตการณ์ชุมนุมปลดแอก 
จี้ รบ.เบรกกลุม่ป่วน 

21 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
10 ข่าวสดออนไลน์ อจ.จุฬาฯ ชี้ไพบูลย์ ยื่นสกัดญัตติแก้รธน.-ไม่ยึดดยงหลักกฎหมาย 22 
11 ดพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ เลขา ครป.จี้นายกฯลาออกห้ามใช้ทหาร-ประกาศกฎอัยการศึก 25 
12 สยามรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" ปลุก "คนรุ่นใหม"่ อยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ ดอกาสดีแห่ง 

การเปลี่ยนแปลง 
26 

13 ดพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "ธนาธร" ปลุกร่วมม็อบ 19ก.ย. รวมกันดันกงล้อประวัติศาสตร์ 29 
14 มติชนออนไลน ์ สื่อนอกจับตา ม็อบวันนี้ ครั้งใหญท่ี่สุดในรอบ 6 ป ี 30 
15 ไทยรัฐออนไลน ์ แกนน าม็อบมุ่งประเด็น ให้คนรับรู้ ท าไมบ๊ิกตู่ต้องไป 31 
16 ไทยดพสต์ออนไลน์ 'วรงค-์ไทยภักดี' จัดหนักแต่เช้า!ม็อบ 19 กันยาท าไมต้อง 2475 ลั่นน่ี

ประเทศไทยไมใ่ช่ไทยซัมมิท 
39 

17 ผู้จัดการออนไลน ์ หมอวรงค์เช้านี้ “ประเทศไทยไม่ใช่ไทยซมัมิต” ถาม “ม็อบปลดแอก
ท าไมต้อง 2475” 

41 

18 แนวหน้าออนไลน ์ ปลุกผี!!‘หมอวรงค์’แฉรื้อฟื้นภารกิจ2475 สุ่มหัวอิลิทเด็กนอกพวกดกง
ชาติอีแอบไทยซัมมิต 

43 

19 INNNews ออนไลน์ “ชวน” บรรจุ 4 ญัตติแก้ รธน. ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุม 23 ก.ย. 45 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ "ชวน" สั่งบรรจุ 4 ญัตติ แก้ รธน. ฝ่ายค้านแล้ว 46 
21 ผู้จัดการออนไลน ์ “ชวน” สั่งบรรจุ 4 ญัตติ แก้ รธน.ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา 

23-24 ก.ย.น้ี 
47 

22 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ชวน’ สั่งบรรจุ 4 ญัตติ แก้ รธน. ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา 
23-24 ก.ย.นี ้

48 

23 New18 ออนไลน์ "หญิงหน่อย" จี้ผู้มีอ านาจฟังเสียง ปชช.ทางออกวิกฤตประเทศ 49 
24 เนช่ัน22 ออนไลน์ ฝ่ายมั่นคงประเมินล่าสุด มั่นใจรับมือม็อบได้ 51 
25 มติชนออนไลน ์ ‘คณะท างานติดตามฯ’ ฝากถึงฝ่ายความมั่นคง อย่าตัดสัญญาณ

สื่อสาร-ใช้ความรุนแรง 
52 

26 มติชนออนไลน ์ ผู้ชุมนุมเฮ! เคลื่อนขบวนเข้า มธ.! ชู 3 นิ้วหลั่งไหลสู่สนามบอล 
วันที่ 19 กันยายน 2563 - 12:13 น. 

54 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ แนวดน้ม ความเป็นไปได้ 1 แสน 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 56 
2 ข่าวสดออนไลน์ ค าตอบ สุดท้าย 19 กันยา ทวง “อ านาจ” 5 หมื่น หรือแสน 57 
3 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX สถานะ บทบาท ในการเป็นผูน้ า 19กันยาทวงอ านาจ

คืนราษฎร 
58 

4 สยามรัฐออนไลน์ 6 ปียุคบอดแหง่การกระจายอ านาจ 59 
5 ไทยดพสต์ออนไลน์ ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน 63 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 4 “ข้อห้าม” การชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 67 
7 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที1่2 : ชุมนุมใหญ่-ไม่จบ 68 
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กกต.โคราช สร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 21.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.โคราช สร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ติวเข้มอาสาสมัครขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขาย
เสียง 
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ดคราช นายศิริชัย วิ
ริยพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา จัดดครงการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขาย
เสียง” ดดยมีเครือข่าย ศส.ปชต.ต าบล ทั้ง 32 อ าเภอ รวมทั้งหมด 707 คน ร่วมกิจกรรมฝึกสร้างการรับรู้ท าความ
เข้าใจการพัฒนา ศส.ปชต. (ต้นแบบ) การปรับปรุงพัฒนา ศส.ปชต. ,การขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง เพื่อขยาย
เครือข่ายคนไม่ขายเสียงรวมทั้งเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 
 นายศิริชัย ผอ.สนง.กกต.จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กกต. มีภารกิจส าคัญ มุ่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ประชาธิปไตยระดับต าบล ดดยมี “ต้นแบบที่ดี ” สามารถสร้างการเรียนรู้และเข้าถึงได้ของประชาชนในทุกระดับ
จังหวัด มีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ กระตุ้นให้หมู่บ้านไม่ขายเสียงพร้อมขยายเครือข่ายคนไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งมี
คุณภาพ สุจริต ดปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/183408 
  

https://siamrath.co.th/n/183408
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พปชร.ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่เคาะ ส.ส.นครฯ เขต3 
18 กันยายน 2563 6:14 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ก.ย.-พปชร.ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น มอบหัวหน้าภาคสรรหาผู้สมัครทั่วประเทศ ส่วนกรณี ส.ส.นครฯ เขต3 ยังไม่
เคาะ เหตุรอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญ 
 น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต2 ในฐานะดฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยหลังประชุม
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ดดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคเป็นประธาน ดดยที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ปลายปีนี้ ดดยมอบหมายหัวหน้าภาคทั้ง 10 ภาค สรรหาผู้สมัคร
สนามการเมืองท้องถิ่น และให้แต่ละภาคทยอยพิจารณาเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอกรรมการบริหารอนุมัติ
ต่อไป 
  ส่วนกรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนั้น ที่ประชุมมีมติ
รับทราบ และหากมีความชัดเจนเรื่องสถานะของนายเทพไท จากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงจะหารือตาม
ขั้นตอนต่อไป “ขณะนี้ยังถือว่านายเทพไท เสนพงศ์ ยังคงเป็น ส.ส.นครศรีธรรมราชเขต3 ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจึง
ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการส่งหรือไม่ส่งผู้สมัครในสนามดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะต้องรอค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญก่อน” น.ส.พัชรินทร์ กล่าว. 
 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-541765 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-541765
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"วันชัย"ปูด กลุ่ม84ส.ว.ชี้ขาดแก้รธน.โตวันโตคืน   
ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วันชัย สอนศิริ”หวั่น 24 ก.ย. อาจเกิดอุบัติเหตุไม่ได้โหวตญัตติแก้รธน. ปูดกลุ่ม 84 ส.ว.ชี้ขาดแก้รธน.ก าลังโต
วันโตคืน     
  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ดพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจความสรุปว่า การแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือแก้ไขในรายมาตราจะส าเร็จได้ต้องมีเสียงส.ว.ดหวต
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 84 เสียง หรือ 1 ใน 3 ของส.ว.ทั้งหมด ดังนั้นการรวบรวมเสียงส.ว.ให้ได้ 84 เสียงจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะชี้ขาดต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม 84 ส.ว.ก าลังดตวันดตคืน ตอนนี้ในบรรดากลุ่มส.ว.มีการ
ปรึกษาหารือกันหลายกลุ่ม หลายที่ หลายแห่ง อย่างเข้มข้น ทั้งกลุ่มจังหวัด กลุ่มพื้นที่ กลุ่มอดีตที่เคยท างานร่วมกัน 
อดีตข้าราชการ ทหาร ต ารวจ อดีตส.ว.สารพัดกลุ่ม ขณะที่กลุ่มที่สงวนท่าทีก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีกันมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนกลายเป็นความเติบดตของกลุ่ม 84 ส.ว. 
  สิ่งที่กลุ่มนี้น ามาพูดคุยหารือกันอย่างมากคือ การให้แก้รัฐธรรมนูญกับการไม่แก้รัฐธรรมนูญอะไรจะ
ดีกว่ากัน ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนคือ ถ้าไม่ยอมให้แก้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกฯและรมว.กลาดหม จะมี
ปัญหา ทั้งภายในรัฐบาลเอง และภายนอกรัฐบาล อาจถึงขั้นรัฐบาลอยู่ได้หรือไม่ได้ และที่ส าคัญ ความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ ถ้าไม่ยอมให้แก้ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขก่อให้เกิดความขัดแย้งบานปลายกระทบต่อประเทศและประชาชน
ดดยรวม หากแข็งขืนต่อไปมีแต่ความเสียหายมากกว่า ข้อสรุปนี้ตกผลึก ก าลังขยายในบรรดาส.ว.กลุ่มต่างๆ และเห็น
ตรงกันว่า จะต้องร่วมกันผลักดันหาแนวร่วมช่วยกันแก้ปัญหาให้กับประเทศ เอาส่วนรวมเป็นตัวตั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่ง
หนึ่งที่วิตกว่า วันที่ 24 ก.ย.จะมีการดหวตเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่า จะมีอุบัติเหตุในสภาหรือนอกสภาหรือไม่ 
จนถึงขั้นไม่ได้ดหวตกันหรือเปล่า 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/796109 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/796109
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"ธนาธร"ชูหยุดระบอบประยุทธ์ แก้ ม.272 ปิดทางยุบสภาหนี 
ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วงเสวนา มธ. ชูแก้รธน.เป็นทางออกประเทศ “อภิสิทธิ์”แนะปลดเงื่อนไขอ านาจ ส.ว. ระหว่างที่ ส.ส.ร. ร่างรธน.
ใหม่ “จาตุรนต์”ชูแก้รธน.ปชช.มีส่วนร่วม-ประชามติเปิดกว้าง “ธนาธร”ชี้หยุดระบอบประยุทธ์ แก้ ม.272 ปิด
ทางยุบสภาหนี ปลุกปชช.ต้องออกมาชุมนุมให้มากสุด   
  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เนื่องในดอกาสครบรอบ 
60 ปี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดดยมีการเสวนาหัวข้อ “ประเทศไทยในทศวรรษหน้า” ดดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
อดีตนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ร่วมเสวนา 
  นายอภิสิทธิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า 10 ปีข้างหน้าจะมีการปะทะกันทางความคิดอย่างรุนแรง เพราะมีคน
จ านวนมากเห็นว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยน ดดยการปะทะทางความคิดครั้งนี้ไปได้ 3 ทาง 1.น าไปสู่การแตกหัก น าไปสู่
ความรุนแรง ส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบไหนไม่มีใครตอบได้ 2.เรามั่วๆกันไปแล้วก็ผ่านไปได้ แต่ก็จะเป็นการมั่วๆ
ต่อไปเป็นวัฏจักร ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งใหม่ รัฐประหาร วนอยู่อย่างนี้ 3.ทุกคนในสั งคมมาหาจุดร่วมใหม่ เพื่อ
เดินหน้าไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเราจะเดินไปในทางที่ 1 หากผู้มีอ านาจไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และสังคมยังมีการ
แบ่งขั้วอย่างที่เป็นอยู่ ส่วนทางที่ 2 หากผู้มีอ านาจยอมเท่าที่ยอมได้ แล้วก็มั่วกันไปต่อ และทางที่ 3 ทุกฝ่ายต้อง
ช่วยกัน แต่ผู้มีอ านาจจะต้องเอ้ือมมือเข้ามา ต้องรับฟัง ถ้าประชาชนมีพลังมากแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้มีอ านาจ 
สุดท้ายก็ต้องปะทะกัน ดังนั้นต้องหาทางให้ผู้มีอ านาจพร้อมที่จะมาพูดคุยเรื่องเหล่านี้ แต่วันนี้ตนยังไม่เห็นเจตนาของ
ส่วนฝ่ายบริหารและเสียงส่วนใหญ่ในสภา 
  นายอภิสิทธิ ์กล่าวว่า เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 อย่างไรก็ต้องแก้ เพื่อให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญ
ได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าดครงสร้างรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่เป็นประชาธิปไตย และหากเราอยากเป็นประชาธิปไตยก็ต้องร่าง
กันใหม่ เราต้องมี ส.ส.ร. แต่มีหลายกระบวนการจนอาจจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2565 และยังต้องมีกฎหมายลูกอีก 
ท าไปท ามารัฐบาลจะครบวาระ แต่ระหว่างนั้นคนที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับ ดดยเฉพาะอ านาจของ ส.ว.
จะต้องปรับ ดังนั้นจะต้องแก้บทเฉพาะกาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จะต้องปลดเงื่อนไขนี้ให้ได้ อย่างไรก็ตามอยากฝาก 
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ถึงทุกคนที่แสดงพลังว่า ข้อเรียกร้องทั้งหลายมีเหตุมีผล หลายข้อมีความอ่อนไหว ดังนั้นควรพยายามแสวงหาแนวร่วม
แทนที่จะผลักแนวร่วมออกไป การจะหยิบเรื่องละเอียดอ่อน การพูดเรื่องสถาบันต้องระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยง
เรื่องที่อาจจะถูกตีความว่าเป็นการดูหมิ่นหรืออาฆาตมาดร้าย 
  นายจาตุรนต์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเมืองเป็นอุปสรรคมาดดยตลอดในการปรับตัวของประเทศ ท าให้
นักเรียนนักศึกษาเห็นว่าประเทศต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจึงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะเปลี่ยนแปลง หรือจะกด
เอาไว้แล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย และหากรัฐประหารก็จะยิ่งท าให้ประเทศล้าหลัง ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญตนมอง
ว่าต้องมี ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างใหม่ทั้งหมด แต่ปัญหาคือใช้เวลาอย่างน้อย 15 เดือน ซึ่งไม่มีใครรู้ว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ถึง 15 
เดือนหรือไม่ แต่การยุบสภา เป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาล ไม่ใช่การแก้ปัญหาประเทศ หากยุบสภาเลยดดยไม่แก้
รัฐธรรมนูญว่าด้วย อ านาจ ส.ว. ก็จะไม่แก้ปัญหาเลย ทั้งนี้กระบวนการ ส.ส.ร.หากให้ประชาชนมีส่วนร่วม การท า
ประชามติที่เปิดกว้างและเป็นธรรม หากท าได้จะแก้ปัญหาวิกฤติจากความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 
  เมื่อถามว่าข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันน าไปสู่ความไม่พอใจและจะเป็นข้ออ้างการท ารัฐประหารหรือไม่ 
จาตุรนต์ กล่าวว่า การก้าวล่วงที่ดูหมิ่นไม่ควรท า และจะผิดกฎหมาย แต่หากเป็นข้อเสนอในการแก้กฎหมาย ซึ่ง
อาจจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ ส่วนคนที่ไม่พอใจตนไม่เห็นคนที่ออกมาดต้แย้งด้วยเหตุด้วยผลเลย แต่
ถ้าเรื่องนี้จะน าไปสู่การรัฐประหาร ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดและแปลกใหม่มาก เพราะเป็นข้อเรียกร้องให้เกิดปฏิรูป ไม่ใช่การ
ดูหมิ่นหรือสร้างความเกลี่ยดชัง หากท ารัฐประหารจะเป็นความเสียหายต่อคณะผู้รัฐประหารเอง และเป็นความ
เสียหายต่อประเทศ ดังนั้นจึงเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลพอที่จะท ารัฐประหาร แต่หากเกิดรัฐประหารขึ้นครั้งนี้นึก
ไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าจะไม่เหมือน 2 ครั้งที่แล้ว จะไม่ใช่การรัฐประหารที่ราบรื่น เพราะการรัฐประหาร
แล้วยื้อเวลามา 5 ปีท าให้ประเทศเสียหาย 
  นายธนาธร กล่าวตอนหนึ่งว่า ความฝันตนอีก 10 ปี ตนอยากเห็นเมืองไทยที่ประชาชนมีอ านาจอย่าง
แท้จริง อยากเห็นกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับ อยากเห็นประเทศไทยที่เสมอภาค ทรัพยากรส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อดูแลคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ไม่ใช่ผูกขาดเพียงไม่กี่ตระกูล บริการสาธารณะที่ดี อยากเห็นการสร้างรัฐสวัสดิการ เป็นต้น แต่ใน
เวลานี้ตนฝันแบบนี้กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนชังชาติ ทั้งที่ตนฝันอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้น ทั้งนี้หากเราไม่แก้ดจทย์ 
ไม่แก้ปัญหาทางการเมือง เราจะไปถึงจุดนั้นไม่ได้ 14 ปีที่ผ่านมา เราเห็นการชุมนุมปิดเมือง การปิดคูหาเลือกตั้ง การ
สลายชุมนุม การยุบพรรคการเมือง การรัฐประหาร การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอ านาจ ซึ่งหากปล่อยให้การเมือง
เป็นเหมือน 14 ปีที่ผ่านมา ความฝันของตนจะไม่มีทางเป็นไปได้ 
  นายธนาธร กล่าวอีกว่า พรุ่งนี้จะครบรอบ 14 ปี การรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 เราทุกคนควรย้อนมอง
สิ่งที่ผ่านมา เพราะเราทุกคนมีส่วนท าให้ประเทศถึงทางตัน ซึ่งเชื่อว่าเรายังมีดอกาส หากจะท าเรื่องนี้ได้ขั้นแรกที่สุด
ต้องหยุดระบอบประยุทธ์ให้ได้ ระบอบที่อยู่ในรูปของรัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อ
เป็นบันไดก้าวแรก หลังจากนั้นต้องท าคือ 1.ปฏิรูประบบราชการ ยกเลิกการรวมศูนย์อ านาจ 2.ปฏิรูปกองทัพ ท าให้
กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน 3.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด 4.ยกเลิกการผูกขาดทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้
คือความจ าเป็นที่ต้องท าหลังจากแก้รัฐธรรมนูญแล้ว อย่างไรก็ตามตนไม่เหลือความศรัทธาในรัฐสภาปัจจุบันแล้ว ไม่
เห็นเจตนาของรัฐสภาในการพาสังคมไปข้างหน้าได้ ดังนั้นพลังการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่
รัฐสภา วิธีเดียวที่จะหยุดความรุนแรงได้คือการไปชุมนุมกันให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้มีอ านาจมาคุยกันเพื่อหาทางออกให้
ประเทศ 
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  นายธนาธร กล่าวอีกว่า สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ดอชา พูดเมื่อวานว่าปัญหาของประเทศตอนนี้คือการ
สู้กับการระบาดดควิดรอบสอง ดังนั้นอย่าเพิ่งมาเรียกร้องการเมืองขอแก้ปัญหาดควิดและปัญหาเศรษฐกิจก่อน ซึ่งตน
มองว่าการแก้ดควิด การแก้เศรษฐกิจ และการแก้รัฐธรรมนูญ ท าไปด้วยกันได้ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์มีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการแก้ปัญหาดควิดและเศรษฐกิจอยู่แล้ว แต่การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภา หากมีเจตจ านงจริงๆแก้
รัฐธรรมนูญปีครึ่งก็เสร็จ และอาจท าให้สั้นได้กว่านั้นหากตั้งใจจริง ทั้งนี้มองว่าการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ต้องพูดถึงมาตรา 
272 เพราะหากเราไม่แก้มาตรา 272 รัฐบาลจะสามารถยุบสภาหนีได้ทันที และ ส.ส.ร.จะหายไปเลย จะกลับมา
เลือกตัง้ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และ ส.ว.ยังมีอ านาจดหวตนายกฯ ดังนั้นเราต้องพูดเรื่องการแก้มาตรา 272 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/796106 
ข่าวอ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443724?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/796106
https://www.komchadluek.net/news/politic/443724?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443724?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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"ธนาธร-อภิสิทธิ์-จาตุรนต์" ร่วมเสวนา "ประเทศไทยในอีกทศวรรษ" 
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร-อภิสิทธิ์-จาตุรนต์" ร่วมวงเสวนา "ประเทศไทยในอีกทศวรรษ" - ชี้ครบรอบ "รัฐประหาร 49" เป็น 14 ปี 
ที่ประเทศย่ าถอยหลัง - เผย 5 เรื่องส าคัญจ าเป็นต้อง "ปฏิรูป" 
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมเสวนาเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ จัดดดยคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในหัวข้อ "ประเทศไทยในทศวรรษหน้า" พร้อมกับวิทยากรร่วมรายการอีก 2 คน คือ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี  
ช่วงแรก นายธนาธรเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงภาพฝันเกี่ยวกับประเทศไทยที่ตนเองอยากเห็นใน 10 ปีข้างหน้าด้าน
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้านการต่างประเทศ ฯลฯ   ดดยชี้ให้เห็นถึงระบบ
ดครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประดยชน์กับกลุ่มทุนแค่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตระกูล คนจนคนตัวเล็กตัวน้อยไม่เคยได้รับการ
เหลียวแล ดดยสรุปด้วยว่า แต่เพราะความฝันเห็นประเทศไทยที่ดีขึ้นแบบนี้เองที่ท าให้ตนถูกกล่าวหาว่าเป็นคนชังชาติ 
ทั้งๆ ที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความฝันของคนอีกหลายล้านคนเช่นกัน ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะไปสู่จุดนั้นได้ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า ยิ่งในรอบ 2 ปีที่ตนมีดอกาสได้ไปเป็นกรรมาธิการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณราจ่ายประจ าปี ยิ่งท าให้มั่นใจ 
แต่ก็ได้เห็นว่าเราก าลังใช้ทรัพยากรของประเทศไทยไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จะไปสู่จุดที่ฝันได้ ต้องแก้ปัญหา
และดจทย์ทางการเมืองเหล่านี ้
ชี้ 14 ปี รัฐประหาร ก.ย.49 ถึงเวลาย้อนมองความผิดพลาดแก้ไขเพื่ออนาคต - เผย 5 เรื่องส าคัญจ าเป็นต้อง 
"ปฏิรูป" 
    นายธนาธร กล่าววว่า พรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ 14 ปี การท ารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา
เราเห็นการปิดเมือง ปิดสถานที่ราชการ ปิดสนามบิน ปิดสถานีดทรทัศน์ ปิดสี่แยกเศรษฐกิจ ปิดคูหาเลือกตั้ง มีการ
ชุมนุม การล้อมปราบที่น ามาซึ่งคนบาดเจ็บล้มตาย การยุบพรรคการเมืองต่างๆ เราเห็นการรัฐประหารสองครั้ง การ
เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอ านาจสองครั้ง การเอาภาษีประชาชนและงบประมาณของประเทศมาเอื้อประดยชน์ให้
กลุ่มทุนใกล้ชิดเพื่อเป็นเสาค้ ายันการสืบบทอดอ านาจ ซึ่งถ้าเรายังปล่อยให้อนาคตของเราเป็นเหมือน 14 ปีที่ผ่านมา 
อนาคตแบบที่เราอยากเห็นไม่มีทางเป็นไปได้ ดังนั้น นี่คือดอกาสที่เราทุกคนจะหันกลับไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตน
เห็นว่าทุกฝ่ายมีส่วนท าให้สังคมเดินมาถึงทางตันตรงนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ องค์ กรตุลาการ องค์กรอิสระ 
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พรรคการเมือง สื่อมวลชน นักวิชาการ ฯลฯ  แต่ยังไม่สายเกินไปที่จะมาตั้งต้นกันใหม่ ยอมรับความผิดพลาดในอดีต 
แล้วหาทางไปข้างหน้า ให้ในอีก 10 ปีข้างหน้าไม่เป็นเหมือน 14 ปีที่ผ่านมา และดอกาสที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นมาใน
อดีตก าลังจะหมดแล้ว ดดยขั้นแรกที่สุด เราต้องหยุด "ระบอบประยุทธ์" ให้ได้ ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่านี้ หาข้อตกลง
ใหม่  หยุ ดระบอบประยุทธ์ ในรูปรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่ งต้องเริ่ มต้นด้วยการแก้ ไขรัฐธรรมนูญปี  2560   
"แต่ต่อให้แก้รัฐธรรมนูญได้ นั่นก็ยังไม่ใช่ชัยชนะของประชาชน แต่เป็นแค่บันไดก้าวแรกเท่านั้น เพื่อไม่ให้กลับไปเป็น
แบบที่ผ่านมาอีก เรายังมีอีก 4-5 ประการต้องท าคือ 1.ปฏิรูประบบราชการที่ส่วนกลาง คืนอ านาจงบประมาณให้
ต่างจังหวัดมีอ านาจตัดสินอนาคตตัวเอง 2.ปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง 3. ปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด 4.ยกเลิกการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย เปิดดอกาสให้ผู้ประกอบการขนาด
กลางเล็กแข่งขันกัน และ 5. ถึงวันนี้คงมีความจ าเป็นแล้วที่จะต้องพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบัน ซึ่งเรื่องนี้เข้าใจดีว่าเมื่อ
พูดแล้ว สร้างความกระอักกระอ่วนให้กับผู้คนหลายท่าน แต่อยากจะให้พวกเราย้อนกลับมามองดูในประวัติศาสตร์ว่า
บทบาทและสถานะของสถาบัน กับหลักการประชาธิปไตยในปัจจุบันสอดคล้องกันหรือไม่ ดังนั้น เพื่อจะท าให้สังคมไป
ข้างหน้า เรามีความจ าเป็นที่จะต้องท าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต่อไป หลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 แล้ว" นายธนา
ธร กล่าว 
หมดหวังรัฐสภา- มองไม่เห็นเจตจ านงที่แรงกล้าสู่การเปลี่ยนแปลง - ชี้ความหวังอยู่ที่ประชาชนกระทุ้งรัฐบาลรับ
ฟังเสียง 
    นายธนาธร กล่าวด้วยว่า จากการท างาน 2 ปีที่ผ่านมา ตนไม่เหลือความศรัทธาในสภาชุดปัจจุบัน ไม่เห็น
ว่ารัฐสภาวันนี้มีเจตนาที่แรงกล้าพอในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย พาสังคมไทยไปข้างหน้าแล้วหลุดจากความ
ขัดแย้งครั้งนี้ได้ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่รัฐสภา จะท าให้มีกฎกติกาแบบนั้นได้ มี
แต่การส่งเสียงของประชาชน ซึ่งกฎกติกาที่สังคมจะอยู่ได้ด้วยสันติ ไม่ต้องฆ่าฟันกัน ทุกคนเคารพในกติกานั้น จะท าให้
มีกฎกติกาแบบนั้นได้ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ พาสังคมไปข้างหน้าได้ มีแต่การส่งเสียงของประชาชน ว่าเราจะไม่ทนอีกแล้ว
กับสังคมแบบนี้ การชุมนุมแบบสันติปราศจากความรุนแรงและการใช้อาวุธ เป็นเครื่องมือเดียวที่จะท าให้เกิดอ านาจ
ต่อรองและท าให้เขาต้องฟังประชาชน พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่รัฐสภา วิธีเดียวที่จะ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ ก็คือไปชุมนมุกันให้มากที่สุด 
 "ส่วนประเด็นที่มีความห่วงใยกันว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุม ผมเห็นว่าเวลาเราจะพูดถึง
ความรุนแรงหรือการปะทะ คนที่เราต้องเรียกร้องคือต ารวจ ทหาร และรัฐบาล ว่าจะใช้ความรุนแรงในการปราบปราม
หรือไม่ การชุมนุมเพ่ือแสดงจุดยืนหรือมีข้อเรียกร้องทางการเมืองเป็นเสรีภาพที่ได้รับประกันไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้แต่ใน
ฉบับปี 2560 การชุมนุมอย่างสันติปราศจากอาวุธคือการใช้สิทธิในฐานะพลเมือง เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ที่
จะเป็นผลดีต่อประชาธิปไตยด้วยซ้ า และเมื่อย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ ความรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้ เกิดจากการ
ประชาชนเอาปืนไปยิงเจ้าหน้าที่รัฐก่อน แต่ล้วนเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนทั้งสิ้น" นายธนาธร กล่าว 
สอนมวย "ประยุทธ์" แก้โควิด เศรษฐกิจ และการเมืองท าได้พร้อมกันในคราวเดียว - ย้ า ม. 272 ต้องแก้ป้องกัน
ยุบสภาหนีและกระบวนการแก้ รธน.ยุติ 
 นายธนาธร กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันก่อนว่าถ้ามีการชุมนุม 
เรียกร้องการเมืองจะท าให้รัฐบาลเสียสมาธิในการแก้ปัญหาดควิดและปัญหาเศรษฐกิจนั้น   ตนเห็นว่าสิ่งที่ พล.อ.
ประยุทธ์พูดมามีข้อผิดเต็มไปหมด ประการแรก การแก้ปัญหาดควิด แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการแก้รัฐธรรมนูญ 
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สามารถท าไปด้วยกันพร้อมกันได้ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับเครื่องมือในการแก้ปัญหาทั้งหมดจากสภามาหมดแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็น พ.ร.บ.ดอนงบประมาณรายจ่ายปี 2563 , พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ และรวมถึง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ซึ่ง
สภาก็คงจะผ่านให้อีก มีเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจและดควิดได้ทั้งหมด ดังนั้น เรื่องจัดการปัญหาดควิดและ
ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องของรัฐบาลล้วนๆ 
    "แต่การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภา ดังนั้น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์บอกค าเดียวว่าเสียงข้างมากในสภา 
อย่างน้อยที่สุดที่อยู่ในสังกัด พล.อ.ประยุทธ์ให้มาร่วมแก้รัฐธรรมนูญกัน ก็สามารถท าได้ทันที ไทม์ไลน์ที่ว่านั้น ถ้ามี
เจตจ านงจริงๆ ปีครึ่งก็ท าได้ ถ้าเจตจ านงมีจริงๆ ว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญกันเถอะ ถ้าไม่ใช่ว่าเพียงที่จะซื้อเวลา อย่างไรก็
ตาม จ าเป็นที่ต้องแก้ มาตรา 272 เรื่อง ส.ว.มีอ านาจร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ในระหว่างที่กระบวนการแก้
รัฐธรรมนูญก าลังเดินไปท าไปพร้อมกันได้ เพราะเกิดมีการยุบสภาขึ้นมาเมื่อไหร่ กระบวนการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญจะ
หายไปเลย กรรมาธิการที่ศึกษาหรือท าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะหายไปทันที นี่คือเหตุผลว่าท าไมเราต้องผลักดัน
มาตรา 272 เพื่อไม่ให้รัฐบาลยุบสภาหนี ซึ่งยุบสภานั้นจะเป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาล แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาของ
ประเทศ" นายธนาธร กล่าว 
 
 
อ้างอิง :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/206337 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2354728 
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'ธนาธร'ประกาศ 5 ข้อกลางเวที'มธ.' ขายฝันอีก 10 ปีข้างหน้า โหมโรงม็อบ 19 ก.ย. 
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ร่วมวงเสวนา"ประเทศไทยในอีกทศวรรษ"ชี้14 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. ประเทศย่ าถอยหลัง ย้ าพูดเรื่อง
สถาบันด้วยความหวังดี หมดหวังรัฐสภา มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง สอนมวย"บิ๊กตู่" แก้โควิด -เศรษฐกิจ-
การเมือง ท าได้พร้อมกันในคราวเดียว 
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมเสวนาเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ จัดดดยคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อ "ประเทศไทยในทศวรรษหน้า" พร้อมกับวิทยากรร่วมรายการอีก 2 คน คือ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
 ดดยในช่วงแรก นายธนาธร เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงภาพฝันเกี่ยวกับประเทศไทยที่ตนเองอยากเห็นใน 10 
ปีข้างหน้าด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้านการต่างประเทศ ฯลฯ  ดดยชี้ให้เห็น
ถึงระบบดครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประดยชน์กับกลุ่มทุนแค่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตระกูล คนจนคนตัวเล็กตัวน้อยไม่เคยได้รับ
การเหลียวแล ดดยสรุปด้วยว่า แต่เพราะความฝันเห็นประเทศไทยที่ดีขึ้นแบบนี้เองที่ท าให้ตนถูกกล่าวหาว่าเป็นคนชัง
ชาติ ทั้งๆ ที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความฝันของคนอีกหลายล้านคนเช่นกัน ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะไปสู่จุดนั้นได้ในอีก 10 
ปีข้างหน้า ยิ่งในรอบ 2 ปีที่ตนมีดอกาสได้ไปเป็นกรรมาธิการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณราจ่ายประจ าปี ยิ่งท าให้
มั่นใจ แต่ก็ได้เห็นว่าเราก าลังใช้ทรัพยากรของประเทศไทยไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จะไปสู่จุดที่ฝันได้ ต้อง
แก้ปัญหาและดจทย์ทางการเมืองเหล่านี ้
 นายธนาธร กล่าววว่า พรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ 14 ปี การท ารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา
เราเห็นการปิดเมือง ปิดสถานที่ราชการ ปิดสนามบิน ปิดสถานีดทรทัศน์ ปิดสี่แยกเศรษฐกิจ ปิดคูห าเลือกตั้ง มีการ
ชุมนุม การล้อมปราบที่น ามาซึ่งคนบาดเจ็บล้มตาย การยุบพรรคการเมืองต่างๆ เราเห็นการรัฐประหารสองครั้ง การ
เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอ านาจสองครั้ง การเอาภาษีประชาชนและงบประมาณของประเทศมาเอื้อประดยชน์ให้
กลุ่มทุนใกล้ชิดเพื่อเป็นเสาค้ ายันการสืบบทอดอ านาจ ซึ่งถ้าเรายังปล่อยให้อนาคตของเราเป็นเหมือน 14 ปีที่ผ่านมา 
อนาคตแบบที่เราอยากเห็นไม่มีทางเป็นไปได ้
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 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ดังนั้น นี่คือดอกาสที่เราทุกคนจะหันกลับไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตนเห็นว่าทุก
ฝ่ายมีส่วนท าให้สังคมเดินมาถึงทางตันตรงนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ องค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ พรรคการเมือง 
สื่อมวลชน นักวิชาการ ฯลฯ  แต่ยังไม่สายเกินไปที่จะมาตั้งต้นกันใหม่ ยอมรับความผิดพลาดในอดีต แล้วหาทางไป
ข้างหน้า ให้ในอีก 10 ปีข้างหน้าไม่เป็นเหมือน 14 ปีที่ผ่านมา และดอกาสที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตก าลังจะ
หมดแล้ว ดดยขั้นแรกที่สุด เราต้องหยุด "ระบอบประยุทธ์" ให้ได้ ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่านี้ หาข้อตกลงใหม่ หยุด
ระบอบประยุทธ์ในรูปรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 
 "แต่ต่อให้แก้รัฐธรรมนูญได้ นั่นก็ยังไม่ใช่ชัยชนะของประชาชน แต่เป็นแค่บันไดก้าวแรกเท่านั้น เพื่อไม่ให้
กลับไปเป็นแบบที่ผ่านมาอีก เรายังมีอีก 4-5 ประการต้องท าคือ 1.ปฏิรูประบบราชการที่ส่วนกลาง คืนอ านาจ
งบประมาณให้ต่างจังหวัดมีอ านาจตัดสินอนาคตตัวเอง 2.ปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง 
3. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด 4.ยกเลิกการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย เปิดดอกาสให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางเล็กแข่งขันกัน และ 5. ถึงวันนี้คงมีความจ าเป็นแล้วที่จะต้องพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเรื่องนี้เข้าใจดีว่าเมื่อพูดแล้ว สร้างความกระอักกระอ่วนให้กับผู้คนหลายท่าน แต่อยากจะให้พวก
เราย้อนกลับมามองดูในประวัติศาสตร์ว่าบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์กับหลักการประชาธิปไตยใน
ปัจจุบันสอดคล้องกันหรือไม่ ดังนั้น เพื่อจะท าให้สังคมไปข้างหน้า เรามีความจ าเป็นที่จะต้องท าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต่อไป 
หลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 แล้ว" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวว่า นี่คือการพูดด้วยความหวังดี และเป็นการพูดที่อยู่ในกรอบกฎหมาย ที่มีความกังวล
ว่าหากมีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาจะน าไปสู่การรัฐประหาร ตนไม่คิดว่าจะจบลงเป็นเช่นนั้น คนรุ่นใหม่ตั้งค าถามเรื่องนี้
ออกมาแล้ว ค าถามที่อย่างน้อยที่สุดคนรุ่นเราควรจะต้องถามกันเอง ว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความจริง 
เรามีวุฒิภาวะพอหรือยังที่จะเผชิญเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา ไม่เอาปัญหาซุกไว้ใต้พรมให้คนรุ่นหลังแก้กันเองอีก เรา
จะพูดเรื่องนี้อย่างมีเหตุผลได้หรือยัง นี่คือค าถามที่นักศึกษาได้ตั้งค าถามและท้าทายเรา ตนอยากเรียกร้องให้ทุกคนพูด
กันเรื่องนี้กันด้วยความหวังดี การพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นที่จะท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับ
ประเทศอย่างเป็นประชาธิปไตยได้ ที่ผ่านมาการชุมนุมไม่มีใครเรียกร้องให้ล้มล้างระบอบเลย แต่เราต้องยอมรับความ
จริงว่าพวกเรามีส่วนท าให้สังคมไทยมาถึงทางตันนี้ เรื่องสถาบันกษัตริย์จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเราไม่ดึงสถาบันลงมายุ่ง
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะด้วยวาทกรรม "เราจะสู้เพื่อในหลวง" หรือพฤติการณ์
ของอดีตประธานองคมนตรีที่กล่าวว่าทหารคือม้า รัฐบาลเป็นแค่จ๊อกกี้ เป็นต้น 
 "และผมไม่คิดว่ารัฐประหารรอบนี้จะประสบความส าเร็จ รอบนี้มีปัจจัยไม่เหมือนเมื่อปี 2549 หรือ 2557 
ด้วยปัจจัยที่ต่างออกไปท าให้ไม่คิดว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารประเทศได้ปกติหลังรัฐประหาร และคิดว่าประชาชนจะ
ลุกขึ้นมาต่อต้าน อย่างน้อย ผมคนหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้ด้วย" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวด้วยว่า จากการท างาน 2 ปีที่ผ่านมา ตนไม่เหลือความศรัทธาในสภาชุดปัจจุบัน ไม่เห็น
ว่ารัฐสภาวันนี้มีเจตนาที่แรงกล้าพอในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย พาสังคมไทยไปข้างหน้าแล้วหลุดจากความ
ขัดแย้งครั้งนี้ได้ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่รัฐสภา จะท าให้มีกฎกติกาแบบนั้นได้ มี
แต่การส่งเสียงของประชาชน ซึ่งกฎกติกาที่สังคมจะอยู่ได้ด้วยสันติ ไม่ต้องฆ่าฟันกัน ทุกคนเคารพในกติกานั้น จะท าให้
มีกฎกติกาแบบนั้นได้ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ พาสังคมไปข้างหน้าได้ มีแต่การส่งเสียงของประชาชน ว่าเราจะไม่ทนอีกแล้ว
กับสังคมแบบนี้ การชุมนุมแบบสันติปราศจากความรุนแรงและการใช้อาวุธ เป็นเครื่องมือเดียวที่จะท าให้เกิดอ านาจ
ต่อรองและท าให้เขาต้องฟังประชาชน พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่รัฐสภา วิธีเดียวที่จะ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ ก็คือไปชุมนุมกันให้มากที่สุด 
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"ส่วนประเด็นที่มีความห่วงใยกันว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุม ผมเห็นว่าเวลาเราจะพูดถึงความรุนแรงหรือ
การปะทะ คนที่เราต้องเรียกร้องคือต ารวจ ทหาร และรัฐบาล ว่าจะใช้ความรุนแรงในการปราบปรามหรือไม่ การ
ชุมนุมเพื่อแสดงจุดยืนหรือมีข้อเรียกร้องทางการเมืองเป็นเสรีภาพที่ได้รับประกันไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้แต่ในฉบับปี 
2560 การชุมนุมอย่างสันติปราศจากอาวุธคือการใช้สิทธิในฐานะพลเมือง เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ที่จะเป็น
ผลดีต่อประชาธิปไตยด้วยซ้ า และเมื่อย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ ความรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากการประชาชนเอา
ปืนไปยิงเจ้าหน้าที่รัฐก่อน แต่ล้วนเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนทั้งสิ้น" นายธนาธร กล่าว 
นายธนาธร กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันก่อนว่าถ้ามี การชุมนุม เรียกร้อง
การเมืองจะท าให้รัฐบาลเสียสมาธิในการแก้ปัญหาดควิดและปัญหาเศรษฐกิจนั้น  ตนเห็นว่าสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์พูดมา
มีข้อผิดเต็มไปหมด ประการแรก การแก้ปัญหาดควิด แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการแก้รัฐธรรมนูญ สามารถท าไป
ด้วยกันพร้อมกันได้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับเครื่องมือในการแก้ปัญหาทั้งหมดจากสภามาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.
ดอนงบประมาณรายจ่ายปี 2563 , พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ และรวมถึง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ซึ่งสภาก็คงจะ
ผ่านให้อีก มีเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจและดควิดได้ทั้งหมด ดังนั้น เรื่องจัดการปัญหาดควิดและปัญหาเศรษฐกิจ
เป็นเรื่องของรัฐบาลล้วนๆ 
"แต่การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภา ดังนั้น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์บอกค าเดียวว่าเสียงข้างมากในสภา อย่างน้อยที่สุด
ที่อยู่ในสังกัด พล.อ.ประยุทธ์ให้มาร่วมแก้รัฐธรรมนูญกัน ก็สามารถท าได้ทันที ไทม์ไลน์ที่ว่านั้น ถ้ามีเจตจ านงจริงๆ ปี
ครึ่งก็ท าได้ ถ้าเจตจ านงมีจริงๆ ว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญกันเถอะ ถ้าไม่ใช่ว่าเพียงที่จะซื้อเวลา อย่างไรก็ตาม จ าเป็นที่ต้อง
แก้ มาตรา 272 เรื่อง ส.ว.มีอ านาจร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ในระหว่างที่กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญก าลังเดินไป
ท าไปพร้อมกันได้ เพราะเกิดมีการยุบสภาขึ้นมาเมื่อไหร่ กระบวนการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญจะหายไปเลย กรรมาธิการ
ที่ศึกษาหรือท าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะหายไปทันที นี่คือเหตุผลว่าท าไมเราต้องผลักดันมาตรา 272 เพื่อไม่ให้รัฐบาล
ยุบสภาหนี ซึ่งยุบสภานั้นจะเป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาล แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาของประเทศ" นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/519240 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1932415 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898453?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.naewna.com/politic/519240
https://www.thairath.co.th/news/politic/1932415
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898453?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898453?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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‘อภิสิทธิ์’ เตือน ถ้าผู้มีอ านาจไม่ยอมเปลี่ยน ความขัดแย้งจบที่ปะทะ-แตกหักแน่ 
วันที่ 18 กันยายน 2563 - 20:39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดเสวนา
เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ จัดดดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ 
“ประเทศไทยในทศวรรษหน้า” มีวิทยากรร่วมรายการ 3 คน คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายธนาธร จึงรุ่งเรื องกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า 
 ดดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ขับเคลื่อนประเทศไทย และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคม ท าให้ดครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบดตขึ้น เกิดความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจุกตัว ใน
ประเทศไทยเห็นชัด ทั้งเรื่องที่ดิน การถือครองทรัพย์สิน คนรวยคนขึ้นมาก คนข้างล่างล าบากลง การส ารวจรายได้
ครัวเรือนเห็นชัด ตัวเลขคนจนเพิ่ม ดดยที่ไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่เหมือนช่วงวิกฤตต้มย ากุ้ง สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคม
สูงวัย จึงเป็นปัญหาที่ไทยเราแก่ก่อนรวยเราจะมีปัญหาระบบสวัสดิการที่ไม่พร้อมรองรับตรงนี้ ทั้งหมดท้าทายสังคม 
ถ้าเราปล่อยให้สังคมเป็นแบบเดิมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดลกอย่างรวดเร็ว มันก้าวไปข้างหน้ายาก ภาครัฐต้องปรับ
บทบาท ให้คนในสังคมได้ประดยชน์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาครัฐต้องตอบสนองต่อความต้องการผู้คนอย่าง
รวดเร็วมากขึ้น 
 นี่คือค าตอบว่า ในอนาคตจะมีการปะทะเชิงความคิดอย่างมากถึงขั้นแตกหัก คนรุ่นใหม่มีความไวต่อ
ทิศทางอนาคต เขาไม่ยอมรับอนาคตไม่ดีที่จะเกิดขึ้น สังคมไทยมีการแบ่งขั้วรุนแรงมากกว่าสิบปี การเมืองไทยช่วง 6-
7 ปีที่ผ่านมา ผู้มีอ านาจคิดย้อนสังคมไทยกลับไป 30 ปี การสืบทอดอ านาจ กาารท าให้รัฐราชการน าการพัฒนาแบบ
ยุคพล.อ.เปรม ดังนั้น การปะทะของสองฝ่าย คือฝ่ายอนุรักษ์ กับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าง
มากในสิบปีข้างหน้า ทั้งนี้ การปะทะจะน าไปสู่สามสิ่ง 1. คือขั้นแตกหัก ในขั้นนี้ตอบไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 2.
ทางนี้ไทยเชี่ยวชาญ เป็นแบบมั่วๆกันไปและผ่านมันไปได้ ที่เราท ากันมาหลายสิบปี เดี๋ยวรัฐประหาร เขียน รธน.ใหม่ 
เลือกตั้งวนไปๆแบบนี้ 3.คือทางที่ทุกฝ่ายต้องหาช่องทางวิธีการในการท าให้คนทุกฝ่ายมาหาจุดร่วมกันใหม่แล้วเดินไป
ด้วยกัน 
 ถามว่าสามทางนี้จะไปทางไหน ค าตอบคือถ้าผู้มีอ านาจไม่ยอมเปลี่ยน มันจะไปสู่การแตกหัก นองเลือด 
แน่นอน ทางที่สองคือ ถ้าผู้มีอ านาจเห็นกระแสเปลี่ยนแปลง แต่ยอมถอยที่ละนิด นี่คือวิธีแบบมั่วๆกันไป ทางที่สามคือ 
ทางที่ผู้มีอ านาจยอมรับผิดชอบมากที่สุด เป็นฝ่ายริเริ่ม แต่เมื่อวานนี้น่าเสียดาย ที่นายกฯบอกว่ารับฟังสิ่งที่ คน
เรียกร้องแต่ขอให้พรรคไว้ก่อน แสดงว่า ผู้มีอ านาจไม่ตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นเลย 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/75hge.jpg
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 ส่วนการจะจบความขัดแย้งที่หีบเลือกตั้งที่หลายคนเชื่อ อย่าลืมเผด็จการทั่วดลกใช้หีบเลือกตั้งทั้งนั้น หีบ
เลือกตั้งมากับดครงสร้างการเมืองที่ไม่ยุติธรรมมากขึ้น มันต้องมีรัฐธรรมนูญ ดครงสร้าง วัฒนธรรมการเมืองที่เป็น
ประชาธิปไตยด้วย มาตรา 256 ยังไงก็ต้องแก้ นอกจากนี้ต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ มีส.ส.ร. ต้องเดินหน้าให้ได้ ปัญหา
ตอนนี้แม้พรรคร่วมรัฐบาลเสนอเรื่องนี้แล้ว แต่มันกลับไม่พอ เพราะขั้นตอนที่กว่าจะส าเร็จใช้เวลายาวนาน อาจจะปี 
2565 แถมจะต้องมีกฎหมายลูกอีก ครบวาระรัฐบาลพอดี ถามว่าระหว่างนั้น คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเขาจะยอมรับ
สภาพแบบนี้ไหม บทเฉพาะกาลมีความไม่เป็นประชาธิปไตยสูง สิ่งที่จ าเป็นตอนนี้คือต้องปลดเง่ือนไขตรงนี้ให้ได ้
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2354534 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2354534
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ปชป.ซัดพปชร.รีบลั่นจ่อส่งคนเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 
ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ชัยชนะ”จวก“สัณหพจน์”อย่าล้ าเส้นรีบลั่นพปชร.พร้อมส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนแทน “เทพไท” ยัน
ปชป.พร้อมเดิมพันศักดิ์ศรี 
  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายชัยชนะ เดชเดดช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองดฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
กรณีที่นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองดฆษกพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่าพรรคพลังประชารัฐ
พร้อมส่งนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้สมัครส.ส. ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช ถ้า
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขาดสมาชิกภาพส.ส.จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ว่า  นายสัณห
พจน์ควรใจเย็นๆ  อย่าล้ าหน้าผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ และควรรอคดีให้เสร็จสิ้นในศาลรัฐธรรมนูญก่อน  อย่างไร
ก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์พร้อมชนในสนามเลือกตั้ง ไม่มีกลัว  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในเขตเลือกตั้งที่พรรคพลังประชารัฐลง
สมัครรับเลือกตั้งซ่อม และมีคะแนนมาล าดับที่ 2  ดดยเรามีมารยาทพอที่คิดว่าจะไม่ส่งลงสมัคร เพราะถือว่าให้เกียรติ
พรรคร่วมรัฐบาล แต่ไม่ใช่ฮั้ว และตัดสินใจดดยเหตุผลของพรรคอีกหลายประการ   
  “การที่นายสัณหพจน์กล่าวว่าหวังให้ประชาชนในภาคใต้ได้มีดอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพื่อประชาชน
คนภาคใต้เป็นความหวังของพี่น้องชาวใต้กว่า 30 ปีนั้น ชาวบ้านหวังจริง และรู้ดีว่าพรรคประชาธิปัตย์คือความหวังใน
การท างานให้กับเขา ไม่ใช่ได้ส.ส.ส้มหล่น ไม่มีคุณภาพ ซึ่งคนในพื้นที่ทราบดี ครั้งนี้จะเป็นการเรียกศรัทธาจากชาว
ปักษ์ใต้เพื่อให้เห็นว่าประชาชนในภาคใต้ศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์  จึงอยากฝากบอกนายสัณห์พจน์ว่าให้ไปดูแลเขต
เลือกตั้งตัวเองให้ดีก่อนว่ามีพื้นที่กี่อ าเภอ กี่ต าบล กี่หมู่บ้าน นายสัณห์พจน์รู้ดีว่าได้ท าหน้าที่ส.ส.ในเขตดีแค่ไหน แม้แต่
คนในอ.เชียรใหญ่ยังถามผมว่าใครคือส.ส.บ้านเขา ท าไมจึงไม่เห็นหน้าเลย ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่จริง จะเป็นสนามวัดใจ
กันเดิมพันศักดิ์ศรี ไม่เคยกลัว และอยากให้นายสัณหพจน์มารับผิดชอบด้วย ไม่ใช่ถึงเวลาแล้ววิ่งหางจุกทันที”นายชัย
ชนะกล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/796104 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/796104
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เมืองคอนเดือด! 'ปชป.'เปิดศึก'พปชร.'เลือกตั้งซ่อมส.ส. ถึงเวลาอย่าวิ่งหนีหางจุกตูด 
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.15 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 กันยายน 2563 นายชัยชนะ เดชเดดช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรอง
ดฆษกพรรค ปชป.กล่าวถึงกรณีนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ออกมาระบุเตรียมส่งผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขต 3 หากนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป. ถูกศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดจากการเป็นส.ส.ว่า นายสัณหพจน์ ควรใจเย็นๆอย่าล้ าหน้าผู้ใหญ่ในพรรค พปชร.ใจเย็นๆ รอ
คดีให้เสร็จสิ้นในศาลรัฐธรรมนูญก่อน พรรค ปชป.พร้อมชนในสนามเลือกต้ังไม่มีกลัว  
 นายชัยชนะ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในเขตเลือกตั้งที่พรรค พปชร. ลงเลือกตั้งซ่อม และมีคะแนนมาล าดับสอง 
เรามีมารยาทพอที่คิดว่าจะไม่ส่งลงสมัครเพราะถือว่าให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาล แต่ไม่ใช่ฮั้ว ตัดสินใจดดยเหตุผลของ
พรรคอีกหลายประการ ที่นายสัณหพจน์ อ้างว่าหวังให้ประชาชนภาคใต้ได้มีดอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพื่อประชาชน
คนภาคใต้เป็นความหวังของพี่น้องชาวใต้กว่า 30 ปี นั้น ชาวบ้านหวังจริงและรู้ดีว่าพรรค ปชป.คือความหวังในการ
ท างานให้กับพี่น้อง ไม่ใช่ได้ ส.ส.ส้มหล่น ไม่มีคุณภาพ คนในพื้นที่ทราบดี ครั้งนี้จะเป็นการเรียกศรัทธาจากพี่น้องชาว
ปักษ์ใต้เพื่อให้เห็นว่าประชาชนในภาคใต้อยู่รักและศรัทธาพรรค ปชป. 
 "อยากฝากบอกนายสัณห์พจน์ ให้ไปดูแลเขตเลือกต้ังตัวเองให้ดีก่อน ว่ามีพื้นที่กี่อ าเภอ กี่ต าบล กี่หมู่บ้าน 
เพราะว่าที่ผ่านมานายสัณห์พจน์รู้ดีว่า ได้ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในเขตดีแค่ไหน เพราะขนาดคนอ าเภอ
เชียรใหญ่ยังถามผมมาเลยว่า ส.ส.บ้านเค้าคนไหนท าไมถึงไม่เห็นหน้าเลย หากมีการเลือกตั้งใหม่จริงเป็นสนามวัดใจกัน
เดิมพันศักดิ์ศรี ไม่เคยกลัว และอยากให้นายสัณหพจน์มารับผิดชอบด้วย ไม่ใช่ถึงเวลาแล้ววิ่งหางจุกทันที"นายชัยชนะ 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/519259 
  

https://www.naewna.com/politic/519259
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‘พท.’ จัด ส.ส.-อาสาสมัคร 80 คน สังเกตการณ์ชุมนุมปลดแอก จี้ รบ.เบรกกลุ่มป่วน 
วันที่ 18 กันยายน 2563 - 15:49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ประธาน
คณะท างานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะอนุกรรมาธิการ( กมธ.) 
ปกครอง สภาผู้แทนราษฏร แถลงว่า ที่ผ่านมาได้สังเกตทั้งในพื้นที่ และการชุมนุมบริเวณถนนราชด าเนิน เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคมที่ผ่านมา และในวันที่ 19 กันยายน จะลงพื้นที่สังเกตการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะเห็นว่าอนุ 
กมธ.ควรเป็นสื่อกลางเพื่อประสานกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ดดยจะตั้งเต็นท์บริเวณแม่พระธรณี สนามหลวง ใส่เสื้อ
ดปดลสีขาว และมีป้ายแขวนคอ ขณะนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมกว่า 80 คน ทั้งนี้ อนุ กมธ.จะแถลง
ข่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมใน 3 ช่วงเวลา คือเวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. 
 “ขอเรียกร้องรัฐบาลให้ดูแลสมาชิกเหมือนบุตรหลาน เหมือนที่นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวันที่ 17 
กันยายนที่ผ่านมาว่าจะไม่รุนแรงกับผู้ชุมนุม หากเป็นนิสิต นักศึกษา และอยู่ในม็อบ อย่างไรก็ตาม หากมีความ
จ าเป็นจะยังช่วยประกันตัวเช่นเดิม หากไม่มีผู้ปกครองหรืออาจารย์มาประกันให้ ขณะนี้ปัญหาที่พบคือมีการคุกคาม
นักเรียนที่เกิดจากครูที่อาจจะไม่เข้าใจบริบทคนรุ่นใหม่ และมีการข่าวว่าจะมีม็อบอีกกลุ่มมาก่อกวน จึงขอแจ้งข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแล และขออย่าให้มีการก่อกวนผู้ชุมนุม” นายสมคิด กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2354082 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4936602 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2354082
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4936602
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%87-1.jpg
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อจ.จุฬาฯ ชี้ไพบูลย์ ยื่นสกัดญัตติแก้รธน.-ไม่ยึดโยงหลักกฎหมาย 
18 ก.ย. 2563-14:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์จุฬาฯออกโรงชี้ไพบูลย์ นิติตะวัน สกัดญัตติแก้รธน.ของฝ่ายค้าน อ้างลงชื่อซ้ ากัน ไม่ยึดโยงหลักกฎหมาย 
ชี้เป็นเรื่องการท างานของสภา อดีตก็มียื่นแก้เช่นนี้ 
 วันที่ 18 ก.ย. นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ดพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยื่นให้ประธานสภาผู้แทนฯพิจารณาว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติ
ของพรรคฝ่ายค้านมีปัญหาเรื่องความชอบในรัฐธรรมนูญ และให้ถอดออกจากวาระการประชุม ว่า หากใครติดตามข่าว
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีคุณไพบูลย์ ส.ส. พปชร. ที่ยื่นญัตติให้คุณ
ชวนในฐานะประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยปัญหาว่าด้วยหน้าที่และอ านาจของรัฐสภา ทั้งนี้
ให้เหตุผลว่ามีการลงชื่อของสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านซ้ าซ้อนกันใน 5 ญัตติที่เสนอขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ถือว่ากระท าไม่ได้ดดยอ้างถึงค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 
 ด้วยความเคารพ ผมไม่เห็นพ้องด้วย เพราะหากถือตามแนวทางของคุณไพบลูย์นั้น จะส่งผลกระทบต่อ
หน้าที่และอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงการตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐสภา ดดยสามารถอธิบายได้ดดยสังเขปดังน้ี 
 1. ตามหลักกฎหมายรัฐสภา หลักการพื้นฐานส าคัญคือ "หลักการประชุมที่มีประสิทธิภาพ" (Efficient 
Meeting Principle) ซึ่งมีหลักการย่อยที่ส าคัญหลักการหนึ่งได้แก่ "หลักหนึ่งข้อเสนอหนึ่งการพิจารณา" ที่มุ่งหมาย
ต้องการให้รัฐสภาได้พินิจพิจารณาข้อเสนอ หรือ "หลักการ" หนึ่งๆ ที่ถูกเสนอในรูปแบบของญัตติ (Motion) ดดย
สมาชิกฯ อย่างละเอียดรอบคอบจนน าไปสู่การตัดสินใจในข้อเสนอข้างต้นผ่านการลงมติ (Resolution) ในท้ายที่สุด 
ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับ "กฎหมายและประเพณีของรัฐสภา" ( lex et consuetudo parliament) ในกระบวนการ
พิจารณาญัตติและตัวบทกฎหมายต่างๆ (แบ่งออกเป็น 3 วาระ) อันเป็นผลมาจากการใช้อ านาจนิติบัญญัติซึ่ง
รัฐธรรมนูญของไทยได้บัญญัติรับรองไว้อย่างชัดเจน 
 2. จากเหตุผลข้อ 1. การพิจารณาของรัฐสภาจึงมีลักษณะเป็น "การแยกการพิจารณา" (Separate 
consideration) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของญัตติต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยข้อเสนอ หรือหลักการที่เป็น
เอกเทศในตัวเอง เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภานั้นได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนจนสิ้นกระแสความและตัดสินใจเป็นข้อเสนอๆ ไป
อย่างชัดเจน ดังนั้น ญัตติที่ประกอบไปด้วยข้อเสนอที่มีหลักการเดียวกันบ้าง คล้ายคลึงกันบ้าง กับญัตติอื่ นจึงตกอยู่ 
"ภายใต้เงื่อนไขบางประการ" ของ "หลักข้อเสนอที่รับไว้พิจารณาได้ของรัฐสภา" (Principle of Parliamentary 
Admissibility) ด้วยการน าเอาญัตติดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญไปรวมพิจารณาพร้อม
กันก็ย่อมท าได้ ดังท่ีได้มีการก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.-3.jpg
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 3. ญัตติทั้ง 5 ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านมิได้ขัดแย้งต่อหลักการตามที่ได้อธิบายมาแล้วทั้ง 2 ข้อใน
ข้างต้นแต่อย่างใด กล่าวคือ หากพิจารณาในเนื้อหาของญัตติของพรรคฝ่ายค้านที่ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 5 
ญัตติตามข้อเท็จจริงจะพบว่า มีลักษณะของ "ข้อเสนอ หรือหลักการที่แตกต่างกันออกไป" อาทิ การยกเลิกอ านาจ
วุฒิสภาในการร่วมเห็นชอบเลือกนายกฯ (ม.272) การยกเลิกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ของประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของ ค.ส.ช. (ม.279) ฯลฯ หาได้มีข้อเสนอ หรือหลักการที่ซ้ าซ้อนกับญัตติที่มีการ
ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วย ม.256 ที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ง่าย
ขึ้น และข้อเสนอจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อประเด็น หรือ "วัตถุในการพิจารณา" แตกต่างกัน จึงต้ องแยก
พิจารณา (Separate consideration) ตามปกติ ตามหลักหนึ่งข้อเสนอหนึ่งการพิจารณา 
 4. การตรวจสอบว่าญัตติใดๆ ซึ่งรวมถึงญัตติเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอขึ้นดดยสมาชิก
รัฐสภาว่ามีข้อเสนอ หรือหลักการที่ซ้ าซ้อนหรือไม่อย่างไร ตามหลักกฎหมายรัฐสภาแล้ว ถือ เป็นเรื่องในส่วน 
"กระบวนการของรัฐสภา" (Parliamentary proceeding) หรือที่ในประเทศไทยเราเรียกกันว่า "เรื่องวงงานรัฐสภา" 
ซึ่ง ม.256 (1) ของรัฐธรรมนูญประกอบกับข้อ 117 ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก็ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ให้ 
"ประธานรัฐสภาเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจ" ในการตรวจสอบและบริหารจัดการไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม หาก
พบข้อบกพร่องก็ต้องแจ้งกลับไปยังผู้เสนอ ทั้งนี้เป็นไปตาม "หลักการบริหารจัดการภายในของฝ่ายนิติบัญญัติเอง" หา
ใช่เรื่องภายใต้หน้าที่และอ านาจขององค์กรตุลาการ (Sub judice) อย่างศาลรัฐธรรมนูญไม่ ซึ่งก็สอดคล้องกับ
ค าอธิบายและข้อดต้แย้งของคุณไพบูลย์เองเสียด้วยซ้ าไปที่กล่าวว่า การอนุญาตให้สมาชิกฯ เสนอหลายๆ ญัตติได้ใน
คราวเดียวจะต้องใช้เวลาในการเรียกชื่อและลงคะแนนหลายชั่วดมง อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องกิจการภายใน 
(Internal Affairs) ของรัฐสภาเอง หาใช่ศาลรฐัธรรมนูญ 
 5. กรณีที่จะให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า การปรากฏรายช่ือของสมาชิก
ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านซ้ าซ้อนกันในหลายญัตติ (5 ญัตติ) เป็นการไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ ม.256 
(1) ก าหนดไว้ดดยอ้างถึงค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ของคุณไพบูลย์เป็นการเทียบเคียงที่ไม่ตรงนัก ทั้งนี้เนื่องจาก
ในกรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าการลงชื่อซ้ าซ้อนไม่เข้าเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญเพราะปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
กรณีที่มีการยื่นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาใน "ประเด็นเดียวกัน" มาก่อนนี้อยู่แล้ว (เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องการลงชื่อแทนกันในค าวินิจฉัยที่ 2-3/2563 ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ) 
แต่ส าหรับกรณีการยื่นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ญัตติของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ณ ปัจจุบัน หาใช่ประเด็น
เดียวกันไม่ จึงไม่อาจอ้างองิแนวบรรทัดฐานของค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ได ้
 6. ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐสภาประกอบกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่มิให้สมาชิกฯ ร่วมลงนามเพื่อเสนอหลายญัตติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สมาชิกแต่ละ
ท่านสามารถที่จะร่วมเสนอข้อเสนอมากกว่าหนึ่งข้อเสนอได้ (Multiple proposals) เพียงแต่เป็นเรื่องของ 
"กระบวนการของรัฐสภา" ในการบริหารจัดการการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอต่างๆ เหล่านั้นตามหลักการแยก
พิจารณาและลงมติ หากเห็นว่ามีข้อเสนอที่เหมือน หรือคล้ายกันประธานรัฐสภาก็อาจสั่งให้มีการรวมพิจารณาได้ตาม 
"หลักการประชุมที่มีประสิทธิภาพ" หลายท่านอาจลืมไปว่ากรณีสมาชิกรัฐสภากลุ่มเดียวกันลงนามเพื่อเสนอญัตติแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมากกว่า 1 ญัตติเป็นเรื่องปกติที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ขณะนั้นมีการเสนอ
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 50 เรื่องระบบเลือกตั้งและเรื่องการลงนามของรัฐบาลในหนังสือสนธิสัญญา
ต่างประเทศ จนน าไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 50 ดังนั้น จึงมิใช่เรื่องผิดแผกแปลกประหลาดอะไร หรือขัดแย้ง
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
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อนึ่ง ประเด็นผู้เสนอเรื่อง หรือผู้ริเริ่มให้ด าเนินการใดๆ (Sponsor) อันน าไปสู่การใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญต่างๆ (กรณีนี้คือ ผู้เสนอญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ) นั้น ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญมี
ข้อความคิดที่คอยก ากับอธิบายอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งผมเองอาจมีความเห็นที่แตกต่างไปจากที่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วาง
บรรทัดฐานไว้ ทั้งนี้คงจะได้มาน าเสนอแลกเปลี่ยนกันในดอกาสต่อไปครับผม 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4935871 
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เลขาครป.จี้นายกฯลาออกห้ามใช้ทหาร-ประกาศกฎอัยการศึก 
วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 14:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขา ครป. ย้ าอีกครั้ง! ห้ามใช้ทหารควบคุมฝูงชนและประกาศกฎอัยการศึก จี้นายกฯลาออกรับผิดชอบแก้ปัญหา
ความขัดแย้งไม่ได้ ชี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นบ้าง 
 นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) ดพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
ต่อสถานการณ์การชุมนุมในวันที่ 19ก.ย.63 ที่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ของกลุ่มแนวธรรมศาสตร์และการชุมนุม 
ดดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 ผมขอย้ าอีกครั้ง รัฐบาลต้องไม่ประกาศใช้ก าลังทหารในการควบคุมฝูงชนหรือสลายการชุมนุม เพราะ
เป็นหน้าที่ของต ารวจตามหลักสากล ขอให้รัฐบาล ต ารวจและกทม. ร่วมอ านวยความสะดวกเพื่อให้เป็นการชุมนุมดดย
ปลอดภัย ดดยต้ังจุดคัดกรองร่วมกันกับแกนน า เหมือนก าลังท าอยู่ที่หน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาวันนี ้
และรัฐบาลต้องควบคุมกองทัพบกอย่าได้ฉวยดอกาสประกาศกฎอัยการศึกเพื่อเคลื่อนก าลังทหารรักษาความสงบ 
เพราะการประกาศกฎอัยการศึกคือการรัฐประหารอ านาจรัฐบาล รัฐบาลมีทางเลือกที่จะเปิดการเจรจาทางการเมือง 
และเสนอทางออกดดยการเมืองได้หากไม่ต้องการให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อของประชาชน เพื่อให้เกิด “ข้อตกลง
สันติภาพ” (Peaceful Solution) ทั้งสองฝ่าย 
 ทางออกจากความขัดแย้ง ผมขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกรับผิดชอบแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ 
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นบ้าง ดดยของให้พรรคการเมืองเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ตามบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ 5 คนตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ ดดยมีพันธกิจเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาให้แล้วเสร็จ
ดดยเร็ว 
  เนื่องจากความล้มเหลวของนายกฯ นับไม่ถ้วน และปัจจุบันยังหารัฐมนตรีคลังยังไม่ได้ ต้องแสดงความ
รับผิดชอบด้วยการลาออกก่อนเศรษฐกิจไทยจะพังพินาศไปกว่านี้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องมีจิตส านึกและแสดงสปิริตทาง
การเมือง อย่าคอร์รัปชันเวลาและหวงอ านาจที่ไม่ใช่ของตนเอง 
ส่วนทางเลือกในการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาเดิมที่ ส.ว.สามารถกลับมาดหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้
ไม่ใช่ทางออก แต่ต้องปิดสวิตซ์ ส.ว.ก่อน และการเลือกตั้งครั้งใหม่ควรใช้บัตร 2 ใบ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/633307 
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"ปิยบุตร"ปลุก"คนรุ่นใหม่"อยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ โอกาสดีแห่งการเปลี่ยนแปลง 
18 กันยายน 2563 18:44 น.  การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร" ชี้จะปฏิวัติหรือปฏิรูปผู้ปกครองมีส่วนส าคัญตัดสินใจ ปลุกคนรุ่นใหม่อยู่ในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ เป็น
โอกาสชั้นดีแห่งการเปลี่ยนแปลง 
  วันที่ 18 ก.ย. เวลา 13.00 น. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และที่ปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถาบันการเมืองไทย
ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง” ณ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฐานะพลเมือง 
จัดดดย คณะกรรมาธิการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
 นายปิยบุตร บรรยายตอนหนึ่งว่า เมื่อมนุษย์มารวมกันเยอะๆ เข้าแล้วเริ่มคิดว่าใครจะเป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุดในการตัดสินใจเพื่อส่วนรวม ในช่วงแรกคนที่มีอ านาจตัดสินใจทางการเมือง อาจเกิดจากคนที่มีบารมีมาก คนทื่
อ้างว่าเป็นดอรสสวรรค์ คนมีอาวุธ หรือ การดหวตเลือกกัน ดดยในสมัยดบราณอ านาจติดอยู่กับตัวคน เช่น ผู้ที่อยู่ใน
อ านาจจะเป็นคนตัดสินใจว่าต่อไปจะให้ใครมีอ านาจแทน สืบทอดกันทางสายดลหิต ต่อมาเมื่อรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้น รัฐก็
เข้ามาแยกรัฐกับตัวบุคคลออกจากกัน เพราะรัฐหน้าตาเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ แต่รัฐจะแสดงเจตนาออกมาได้ผ่านคนที่
เข้าไปใช้อ านาจรัฐ บุคคลที่เข้าไปมีต าแหน่งในรัฐ เมื่อเข้าไปด ารงต าแหน่งแล้ว หากเเกษียณอายุ ลาออก ตายไป คนๆ 
นั้นก็พ้นจากต าแหน่ง แต่รัฐยังคงอยู่ตลอด  
 รัฐเองก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆ จากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนเปลี่ยนเป็นแบบประชาธิปไตย เปลี่ยน
วิธีการเลือกผู้ปกครองจากสืบทอดทางสายดลหิตมาเป็นการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยในรุ่นแรกๆ ไม่ได้ให้ประชาชนทุ ก
คนเลือกผู้ปกครอง สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครอง ช่วงแรกเขตแดนของคนที่มีอ านาจเลือกตั้งมีเฉพาะคนที่จ่ายภาษี แถมยังให้
เฉพาะผู้ชายเลือกด้วย ต่อมามีการขยายฐานสิทธิผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกกว้างขึ้นๆ  
 ต่อมาทั้งการเลือกผู้ปกครองและระบอบผู้ปกครองทั้งหมดนี้ มนุษย์ก็เริ่มคิ ดว่าจะเขียนใส่อะไรดี 
นวัตกรรมของมนุษย์ก็คือการเขียนใส่กระดาษ ใส่สิ่งพิมพ์ และเผยแพร่ให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันว่าเป็นไปตามที่เขียนบันทึก
ไว้เท่านั้น หากไม่เขียนก็จะเป็นเพียงค าบอกเล่า เช่น คนรุ่นก่อนท ามา คนรุ่นก่อนบอกมา เหล่านี้ก็จะเป็นแค่จารีต
ประเพณีเท่านั้น จารีตประเพณีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีอ านาจก าหนด แต่ใช้การสะสมในทางประวัติศาสตร์ มนุษย์ 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200918/64aed7a3341af955268ea7fe3d382851682cc027c1322dacbfdf38614992cda4.jpg?itok=FL6vAp3V
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จะขีดเขียนชะตากรรมของตนเองได้ ต้องให้คนมีอ านาจเขียนใส่กระดาษแล้วให้คนถือปฏิบัติตาม และนับว่าเป็น
กฎหมาย   
  ดังนั้นการคิดค้นการบัญญัติกฏหมายเป็นลายลักษณ์อักษร คือ การใช้อ านาจในการก าหนดว่าอะไรเป็น
อะไร ดดยไม่สนใจประวัติศาสตร์ที่สะสมมา  
มนุษย์จะมาก าหนดว่ารัฐคืออะไร ปกครองแบบใด จะเลือกผู้ปกครองอย่างไร ทั้งหมดนี้ถูกเขียนไว้ในเอกสารที่ชื่อว่า 
“รัฐธรรมนูญ” รากศัพท์ของค านี้หมายถึง การก่อตั้งร่วมกัน รัฐธรรมนูญจึงหมายความว่าการตกลงร่วมกันของคนทุก
คนว่าจะปกครองกันอย่างไร ใครจะใช้อ านาจรัฐ ความสัมพันธ์ขององค์กรแต่ละองค์กรจะเป็นอย่างไร  
นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญมีได้ 2 แบบ แบบที่หนึ่ง ผู้มีอ านาจหรือผู้ปกครองเห็นว่าถึงเวลา
จ าเป็น จึงยอมให้ประชาชนมีอ านาจ ดดยเขียนและมอบรัฐธรรมนูญให้ประชาชนใช้ เปรียบเสมือนการดยนกระดูกให้ 
หากจะเอาคืนเมื่อไหร่ ย่อมท าได้ทันที แบบที่สอง คือประชาชนเป็นผู้ตกลงกันว่าจะปกครองกันอย่างไร เพราะ
ประชาชนไม่เชื่อในผู้ทรงอ านาจอีกต่อไป จึงรวมตัวกัน บอกว่าอ านาจอยู่ที่ประชาชนต่างหาก และทวงคืนอ านาจมา
ก าหนดเองว่าข้อตกลงร่วมกันจะเป็นอย่างไร 
  ดดยแบบที่หนึ่งเมื่อผู้ปกครองเป็นคนมอบรัฐธรรมนูญให้ ผู้ปกครองก็จะมี 2 มิติ คือมิติแรกผู้นั้นเป็น
เจ้าของรัฐธรรมนูญด้วย เมื่อมอบให้ประชาชนแล้ว ผู้ปกครองก็จะอยู่ในมิติที่สอง คือต้องมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญด้วย แต่
แบบที่สอง ผู้ปกครองจะตัวลีบ เพราะถือว่าประชาชนเป็นคนให้อ านาจแก่ผู้ปกครอง 
“ผมอยากชวนให้ทุกคนคิดถึงเรื่องนี้ เพราะนี่คือ อ านาจการก่อตั้งรัฐธรรมนูญ ภาษาดบราณคืออ านาจในการก่อตั้ง
แผ่นดิน ที่จะบอกว่ามีสถาบันการเมืองมีอะไรบ้าง จะปกครองกันอย่างไร อ านาจนี้จึงเป็นอ านาจที่ใหญ่ที่สุด” นายปิย
บุตร กล่าว 
  นายปิยบุตร กล่าวว่า ระบอบใหม่จะมาแทนระบอบเก่า สิ่งใหม่จะมาแทนสิ่งเก่า ก็เหมือนเราเปลี่ยนแฟน 
คือเราจะมีแฟนใหม่ไม่ได้ ถ้าเราไม่เลิกกับแฟนเก่า คือเราจะมีแฟนพร้อมกันสองคนไม่ได้ ประเด็นส าคัญที่จะท าเราเลิก
กับแฟนเก่าได้ เราต้อง“เลิกรัก” หรือ“หมดรัก” ดังนั้นถ้าคุณอยากจะมีแฟนใหม่ คุณต้องคุยกับตัวเองว่า คุณเลิกรัก
แฟนเก่า หมดรักแฟนเก่า ให้ได้  
 นั่นคือ หากคุณไม่ล้มระบอบเดิม ระบอบใหม่ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากคุณจะเอาระบอบใหม่เข้ามา ก็ต้อง
เอาระบอบเดิมออกก่อน กติกาของระบอบเดิมเป็นอย่างไร ผู้มีอ านาจเขียนไว้แล้ว บอกให้แต่คนอยู่แถวหน้าแก้ได้
เท่านั้น คนข้างหลังไม่มีสิทธิแก้ คนข้างหลังก็ไปสะกิดคนข้างหน้าว่าให้แก้ให้หน่อย เขาไม่ยอมแก้ เพราะบอกว่าข้าง
หลังไม่ได้ต้ังเขามา ผู้มีอ านาจต่างหากต้ังมา เขาก็ไม่ยอมท าตาม 
 ค าถามต่อมาคือแล้วเราจะล้มระบอบเดิมได้อย่างไร การเปลี่ยนระบอบไม่ใช่มิติในทางกฏหมาย แต่เป็น
มิติในทางการเมือง เมื่อความชอบธรรมของผู้มีอ านาจเร่ิมศูนย์หาย ไม่มีเหลือแล้ว แต่ยังมีก าลังทางกายภาพอยุ่ เราจะท า
อย่างไรด ี 
  นายปิยบุตร ระบุว่า รุสดซ บอกว่า สิทธิที่ส าคัญที่สุดคือสิทธิในการลุกขึ้นต่อต้านผู้ปกครอง เพราะมัน
อธิบายว่าผู้ปกครองไม่ได้มีอ านาจด้วยตัวเอง แต่มีอ านาจได้เพราะประชาชนยอมให้ แต่ถ้าเราไม่มีสิทธิในการต่อต้าน
เลย ให้ท าตามกฏหมายเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าอ านาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชน ประชาชนใช้อ านาจครั้งเดียว
ตอนกากบาทเลือกตั้ง สิทธิในการลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองที่อยุติธรรมและกดขี่เรา เป็นการย้อนกลับไปสู่สภาวะ
ธรรมชาติตั้งต้นตอนก่อร่างสร้างรัฐว่าอ านาจเป็นของประชาชน เรายอมให้มัรัฐเพราะรัฐท าอะไรบางอย่างให้เรา เรา
ยอมให้รัฐเก็บภาษี เพราะหวังว่าผู้ปกครองในรัฐจะดูแลเราอย่างดี   
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 นอกจากนี้ กรเปลี่ยนจากระบอบเดิมไปสู่ระบอบใหม่มีทั้งแบบปฏิรูป (reform) กับปฏิวัติ (revolution) 
การปฏิรูปหรือ reform คือมี form อยู่เดิมแล้ว re- ใหม่ ไม่ต้องดละทิ้ง แต่ค่อยๆ แก้ไปเรื่อยๆ หลายๆ ครั้ง จนไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งใช้เวลานาน อีกแบบคือปฏิวัติ หรือ revolution รากศัพท์แปลว่ากลับไปสู่จุดเริ่มต้น คือเอา
ออกไปเลย แล้วเปลี่ยนใหม่หมดในครั้งเดียว ทั้งสองแบบผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น จะเร็วหรือช้า ฉับพลันทันที
หรือค่อยๆ เปลี่ยน  
   การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีสิ่งเร้าอะไรบางอย่าง ถ้าเราคิดถึงสังคมการเมืองคือคนที่อยู่ภายใต้
การปกครองเรียกร้องว่าไม่ไหว ทีละนิดๆ ว่าอยากเปลี่ยน ผู้ปกครองอาจจะบอกว่าให้อดทนครั้งหน้าเลือกตั้งใหม่ พอ
ถึงเวลากลับดกงเลือกตั้งอีก แต่พอมีการเรียกร้องเยอะขึ้นๆ ทุกคนอยากได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่รัฐตอบสนอง
ความต้องการทั้งหมดนั้นไม่ได้ ประชาชนก็เริ่มรวมตัวกันเป็นหนึ่ง แล้วเห็นว่าปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาเชิงดครงสร้าง 
ไม่สามารถถูกแก้ดดดๆ แต่เป็นปัญหาร่วมกัน พอวิกฤตมากขึ้น กลับกลายเป็นประชาชนทุกคนประท้วงหมด แบบนี้จะ
ถึงเวลาของการรวมประชาชนให้เป็นหนึ่ง รวมกันจนกลายเป็นยักษ์อสุรกายไปล้มผู้ปกครองที่แก้ปัญหาไม่ได้ 
 พอเป็นอย่างนี้แล้ว หากผู้ปกครองเห็นว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลง แล้วผู้ปกครองยอมเปลี่ยน 
ก็จะเป็นการปฏิรูป แต่ถ้าผู้ปกครองไม่ยอมเลย ก็จะกลายเป็นการปฏิวัติ ดังนั้นจะปฏิวัติหรือจะปฏิรูป ไม่ได้อยู่ที่คนที่
เรียกร้อง แต่อยู่ที่ผู้ปกครองด้วยว่าเอาอย่างไร มันจะมีผู้ถูกกดขี่ ผู้กดขี่ ผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครองเสมอ เป็นกฎ
ความขัดแย้งทางชนชั้นแบบนี้มาดดยตลอด ถ้าข้างล่างเรียกร้องหนักมาก ข้างบนไม่เปลี่ย ก็นจะเป็นการปฏิวัติแน่นอน 
แต่ถ้าข้างบนยอม ก็จะเป็นการปฏิรุป ดังนั้นจะปฏิรูปหรือปฏิวัติผู้ปกครองมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจ ทุ กสิ่งเมื่อ
เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เมื่อสถานการณ์สุขงอม  
 “ผมเห็นว่าคนรุ่นนี้อยู่ในรุ่นของการเปลี่ยนแปลง อยู่ในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ เป็นรุ่นที่เติบดตมาใน
สังคมที่แย่มาก แล้วตกไปดิ่งที่สุด แต่เมื่อนั้นเองดอกาสเปลี่ยนแปลงจะมาถึง จงอย่าเศร้าใจน้อยใจว่าท าไมคนรุ่นที่แล้ว
ดชคดีอย่างนี้ แต่รุ่นเราเกิดมาล าบาก ความเหลื่อมล้ าเยอะไปหมด ตรงกันข้ามวิกฤตแบบนี้คือดอกาสชั้นดีที่เราจะสร้าง
การเปลี่ยนแปลง” นายปิยบุตร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/183380 
ข่าวที่เก่ียวข้อง 
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B
7%E0%B8%AD%E0%B8%87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/183380
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.komchadluek.net/news/politic?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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"ธนาธร"ปลุกร่วมม็อบ19ก.ย.รวมกันดันกงล้อประวัติศาสตร์ 
วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 19:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ทวีตชวนชุมนุม19ก.ย.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ปลุกเดิมพันปักหมุด
หมายใหม่ของประวัติศาสตร์ 
  เมื่อวันที่ 18ก.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้า ได้ ทวีตข้อความ เชิญชวนประชาชนให้
เข้าร่วมการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันพรุ่งนี้ (19 ก.ย.) ดดยระบุว่า 88 ปีที่ประเทศไทยเดิน
มาบนเส้นทางสู่ประชาธิปไตย 19 กันยายนนี้ จะเป็นทางแยกที่ส าคัญที่สุด เป็นการเดิมพันว่าหมุดหมายใหม่ของ
ประวัติศาสตร์จะปักลงส าเร็จหรือไม่ พรุ่งนี้เจอกัน มารวมกันดันกงล้อประวัติศาสตร์ภารกิจนี้เป็นของเราราษฎร
ทั้งหลาย 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/633335 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/633335
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สื่อนอกจับตา ม็อบวันนี้ ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 6 ป ี
วันที่ 19 กันยายน 2563 - 11:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อนอกจับตาม็อบ 19ก.ย. ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 6 ปี 
 ส านักข่าวต่างประเทศต่างจับตาการชุมนุมประท้วง 19กันยาทวงอ านาจคืนราษฎร ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 
กันยายนนี้อย่างใกล้ชิด ดดย https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-17/thai-protesters-
critical-of-monarchy-to-stage-largest-event-yet เว็บไซต์บลูมเบิร์ก รายงานเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ว่า
กรุงเทพฯมหานครก าลังจะมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กองทัพรัฐประหารเมื่อปี 2557 
ดดยกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับเสียงสนับสนุนเป็นวงกว้าง 
 บลูมเบิร์กรายงานว่า กลุ่มผู้ประท้วงคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากถึง 
100,000 คน อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลับได้ประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดการชุมนุมภายในมหาวิทายลัย ซึ่ง
กลุ่มผู้ประท้วงก็ยังคงยืนยันเดินหน้าชุมนุมตามแผน 
 รายงานระบุว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นไปในรูปแบบของแฟลชม็อบแบบเดียวกับที่
เกิดขึ้นที่ฮ่องกง ดดยกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อขจัดอิทธิพลของกองทัพออกจากการเมือง
และเพื่อให้มีการเลอืกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยใหม่ 
 บลูมเบิร์ก ระบุว่า การประท้วงที่ก่อตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นความท้าทายของประยุทธ์ จันทร์
ดอชา นายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบกที่เป็นหัวหน้าคณะก่อรัฐประหารเมื่อปี 2557 และยังคงด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีต่อหลังจากการเลือกตั้งที่ยังคงมีข้อครหาเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา การเลือกตั้งซึ่งมีขึ้นภายใต้กฎที่เขียนขึ้น
ดดยรัฐบาลทหารของประยุทธ์เอง 
 บลูมเบิร์ก อ้างทนายความกลุ่มสิทธิมนุษยชน ว่านับตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมา มีผู้ถูกจับกุมและได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว 14 ราย และมีคนจ านวน 61 คนที่ต้องถูกตั้งข้อหาในการเป็น
แกนน าหรือมีส่วนร่วมกับการชุมนุมประท้วง ในจ านวนนั้นเผชิญข้อหาปลุกปั่นก่อความไม่สงบที่อาจท าให้ต้องเผชิญ
ดทษจ าคุกถึง 7 ปี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/foreign/news_2355083 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :   
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898553?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
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แกนน าม็อบมุ่งประเด็น ให้คนรับรู้ ท าไมบิ๊กตู่ต้องไป 
ไทยรัฐฉบับพิมพ ์
19 ก.ย. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
แกนน าม็อบ 19 กันยา พบสื่อกางแผนเคลื่อนพล ยืนกรานเข้ายึดพื้นที่ มธ.ท่าพระจันทร์ก่อนเข้าที่ตั้งสนามหลวง 
ออกตัวไม่ยืดเยื้อ 20 ก.ย.ยุติการชุมนุม เปิด10 ตัวจี๊ดดาวปราศรัย ปลุกให้รอไฮไลต์บนเวที “รุ้ง” จ่อเบนเป้าไป
ท าเนียบฯ “บิ๊กตู่” ปัดอ้างโควิดกดดันม็อบ บอกเป็นนายกฯต้องห่วงทุกเรื่องจริงๆ “บิ๊กป้อม” วอนนิ่มๆขอให้
เลี่ยงเข้าลานพระรูปฯ “สมคิด” น าทีมฝ่ายค้านดูแลน้องๆ จี้ จนท.เฝ้าระวังมือที่สามก่อกวน ปชป.ติงอย่าเอาชนะ
กันบนซากหักพัง “เทพไท” กระทุ้งรัฐบาลอย่าประเมินม็อบต่ าไป “วันชัย” หวั่นเกิดอุบัติเหตุตัดหน้าสภาฯ โหวต
แก้ รธน. “สาธิต” ยังเรียกแขกแนะให้ชุมนุมห่างกัน 1-2 เมตร ขณะที่สภาฯ ถกงบฯ 64 วาระสองรุมสับพาณิชย์
ท าสินค้าราคาตก 
 สถานการณ์การเมืองดฟกัสที่การชุมนุมใหญ่ “19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร” ของกลุ่มนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ทั้งฝ่ายรัฐและกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามเตรียมความป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งรุนแรงบานปลาย ล่าสุด
แกนน ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมผู้จัดการชุมนุม เดินสายพบสื่อทั้งไทยและเทศ ยืนยันไม่ชุมนุมยืดเยื้อ
จะยุติการชุมนุมวันที่ 20 ก.ย.แน่นอน 
แกนน าม็อบพบสื่อดีเดย์ 19 กันยา 
 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ก.ย. ที่อาคารมณียา ถนนสุขุมวิท กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 
น าดดย น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) นักศึกษาคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หัวหน้าพรรคดดม
ปฏิวัติ พร้อมทีมงานจัดการชุมนุมเดินทางมาพบปะและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนไทยและสื่อต่างประเทศถึงแนว
ทางการจัดชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.ใช้ชื่อว่า “19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร” ซึ่งผู้ดูแลสถานที่แจ้งสื่อมวลชนห้าม
บันทึกภาพอ้างว่าเกรงจะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพ่งเล็ง 
ยืนกรานใช้พื้นที่ มธ.ท่าพระจันทร์ 
 น.ส.ปนัสยาเผยว่า ทีมงานจัดชุมนุมจะเดินทางมาที่หน้า มธ.ท่าพระจันทร์ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 
13.00 น. วันที่ 19 ก.ย. เพื่อรวบรวมมวลชน หากพร้อมจะเข้าไปขอใช้พื้นภายใน มธ.ทันที จากนั้นจะเริ่มตั้งเวทีแบบ
รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกดดม หันหน้าไปทางหอประชุมใหญ่ แล้วเริ่มเปิดปราศรัยเพื่อรอ
มวลชนมาสมทบ เมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมมากขึ้นจนล้นออกไปที่ถนนด้านหน้า มธ.แล้วจะใช้รถกระจายเสียงน ามวลชน
เคลื่อนออกจาก มธ.มาที่ท้องสนามหลวง เพื่อเข้าไปใช้พื้นที่สนามหลวงจัดชุมนุมแทน ดดยเดินเข้าทางประตู
สนามหลวงฝั่งหน้า มธ. 
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จั่วหัวสามทุ่มให้รอไฮไลต์บนเวที 
 น.ส.ปนัสยากล่าวว่า จะตั้งเวทีมาตรฐานขนาด 15 เมตร ที่สนามหลวง พร้อมจอดปรเจกเตอร์แบบ
แอลอีดี หันหน้าไปทางฝั่งศาลฎีกา เมื่อพร้อมแล้วจะเริ่มกิจกรรมบนเวทีปราศรัย ดดยไฮไลต์จะมีขึ้นในเวลาประมาณ 
21.00 น. เป็นต้นไป ทั้งการประกาศย้ าข้อเรียกร้อง 10 ข้อในการปฏิรูปสถาบันฯ และยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวครั้ง
ต่อไป ทั้งนี้เวทีจะด าเนินต่อไปถึง 02.00 น. ปรับเป็นการฉายหนังเปิดเพลงดดยจะมีการค้างแรมในสนามหลวง 
ยันไม่ยืดเยื้อ 20 ก.ย. ยุติการชุมนุม 
 แกนน าจัดชุมนุมกล่าวต่อว่า ในวันที่ 20 ก.ย. จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 06.00 น.จากนั้นรับประทาน
อาหารร่วมกัน และเมื่อพร้อมจะเคลื่อนมวลชนจากสนามหลวงประมาณ 08.00 น. ระหว่างเคลื่อนจะมีทีมงานที่มีการ
ซักซ้อมเตรียมแผนรับมือในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับแก๊สน้ าตาหากต้องมีการปะทะหรือฝ่าด่านของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งมีการจัดทีมเจรจาหากต้องเข้าใช้พื้นที่ต่างๆหรือฝ่าด่าน นอกจากตนแล้วจะมีนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 
(เพนกวิน) นายณัฎชนน ไพดรจน์ (นัท) ส่วนเป้าหมายที่ประกาศไว้ก่อนนี้ว่าจะไปท าเนียบฯนั้น ใครที่จะไปรอไม่ต้องรอ
ถอนได้เลย ส่วนจะไปที่ไหนจะประกาศวันเคลื่อนขบวน แต่ถ้าประเมินแล้วไม่สามารถฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ไปได้ อาจจะตั้ง
เวทีขนาดเล็กตรงจุดที่ถูกสกัด แต่จะไม่ยืดเยื้อ ยืนยันการชุมนุมต้องจบในวันที่ 20 ก.ย. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเมิน
ว่าจะมีกลุ่ม นศ.ภาคประชาชนต่างๆ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม หรือคิดเป็นมวลชนไม่ต่ ากว่า 5 หมื่นคน 
หวังคนเข้าใจท าไม “ประยุทธ์” ต้องไป 
 จากนั้น น.ส.ปนัสยาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมด
ส าหรับสถานการณ์ทุกอย่าง ตั้งเวทีผู้ปราศรัยและเนื้อหาต่างๆรับรองผู้มาร่วมไม่ผิดหวังแน่ อยากให้เตรียมอุปกรณ์ ไม่
ว่าจะเป็นถุงนอนหรือเต็นท์ ส่วนการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ด าเนินการเพราะไม่มีนดยบายที่จะคุยกับ
เจ้าหน้าที่ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนเหมือนกับการชุมนุมที่ผ่านมา ขณะนี้มีความกังวลเล็กน้อยในเรื่องความวุ่นวาย 
เพราะเป็นนักศึกษาไม่เคยจัดม็อบใหญ่ขนาดนี้ รวมทั้งเรื่องฝน แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเวทียังคงด าเนินต่อไป ครั้งนี้
คาดหวังสื่อสารให้คนเข้าใจมากขึ้นว่า ท าไมต้องปฏิรูปสถาบันฯ และท าไม “ประยุทธ์” ต้องออกไป อยากให้รัฐบาล
เห็น ม็อบเราไม่ใช่ย่อยๆ อย่าเห็นแค่ว่าเราเป็นเด็ก คุณควรฟังประชาชนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้าท าตรงนี้ไม่ได้ก็ควร
จะออกไป และถ้าแกนน าแถวหน้าถูกจับไป แถว 2 จะขึ้นมาแทน เป้าหมายและอุดมการณ์จะต้องไปถึงไม่ว่าจะมีใคร
หายไประหว่างทาง ฝากทุกคนที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมว่านี่จะเป็นม็อบที่ใหญ่ที่สุด ที่มีมาในยุคนี้แน่นอน 
เปิดตัว 10 ดาวปราศรัยมากันครบ 
 ต่อมาเวลา 17.00 น. กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้เปิดตัวผู้ปราศรัยบนเวทีชุมนุมใหญ่ ชุด
ที่ 1 ประกอบด้วย น.ส.ปนัสยา นายพริษฐ์ นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์ ระยอง) นายอานนท์ น าภา ทนายความจาก
ศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชน และนาย จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน) ชุดที่ 2 ประกอบด้วย นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ 
(จ่านิว) อดีตแกนน านักศึกษา มธ.ยุค คสช. ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี (หมู่อาร์ม) เสมียนงบประมาณ ศูนย์ซ่อมสร้าง
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ที่ออกมาแฉการทุจริตในกองทัพจนถูกด าเนินคดี นายปิยมิตร กล้าณรงค์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ กลุ่มองค์กรปลดแอกเพื่อเสรีภาพ นายสูฮัยมี (มิน) สมาชิกสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาภาคใต้ 
และนายธนาธร หรือฮ่องเต้ จากพรรควิฬาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่น่าสังเกตว่า ดาวปราศรัยในม็อบนี้กว่าครึ่ง
อยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดี 
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มธ.ย้ าไม่ให้ชุมนุมในมหาวิทยาลัย 
 วันเดียวกัน นายศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และท่าพระจันทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดูแลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยไม่ให้นักศึกษาเข้ามาชุมนุมอยู่แล้ว ซึ่งได้ประกาศออกไปอย่างชัดเจน เมื่อถามว่า ถ้าม็อบบุกเข้า
มามหาวิทยาลัยจะมีมาตรการรับมืออย่างไร นายศุภสวัสดิ์ตอบว่า ก็ว่ากันไป ตามกระบวนการไม่อนุญาตปักหลักใน
แหล่งเรียนรู้ 
 นายประทีป เพ็งตะดก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรประสาน
หน่วยงานความมั่นคง เจ้าหน้าที่ต ารวจเตรียมความพร้อมตรวจตราและดูแลสถานที่แหล่งเรียนรู้และที่ท าการในสังกัด
กรมศิลปากร บริเวณที่มีการรวมตัวชุมนุมอย่างเข้มงวด ดดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งช าติ พระนคร และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่สั่งปิดท าการ เนื่องจากยังมีกิจกรรมวันครบรอบ 146 ปี 
พิพิธภัณฑ์ไทย ดดยตนและผู้บริหารจะไปประจ าการและประเมินสถานการณ์รายวัน ทั้งนี้ให้มีการเปิดประตูเข้าและ
ออกทางเดียวให้ผู้เข้าชมสแกนคิวอาร์ดค้ด “ไทยชนะ” ลงชื่อเข้าใช้บริการสถานที่ นอกจากนี้สั่งให้ตรวจอุปกรณ์
ส าหรับใช้ป้องกันภัย ทั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ดับเพลิง ให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ท าการใดๆ ใน
ส่วนที่กรมศิลปากรดูแลในการซ่องสุม ชุมนุม ที่อาจน ามาซึ่งความไม่สงบ และก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสถานที่นั้นๆ 
ขณะที่ดรงละครแห่งชาติได้สั่งยกเลิกการแสดงทุกอย่างแล้ว 
ท าเนียบฯคุมเข้มรับมือเต็มสูบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลถึงการ เตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุมใหญ่ 19 ก.ย.ว่า ช่วงบ่าย
วันที่ 18 ก.ย.มีการน ารถไฟฟ้าส่องสว่างและรถดับเพลิงของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.อย่างละ 2 คัน 
มาประจ าการเตรียมความพร้อมในพื้นท าเนียบฯ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เก็บป้ายต าแหน่งจุดจอดรถของรองนายกฯ 
และคนส าคัญ ออกจากลานจอดรถ ข้างตึกบัญชาการ 2 นอกจากนี้มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนอกท าเนียบฯฝั่ง
สะพานอรทัย และขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เดินทางกลับบ้านเร็วกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่ม
ก าลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 ภายในท าเนียบฯ 2 กองร้อย และต ารวจนครบาล บริเวณดดยรอบ 3 
กองร้อย ได้ทยอยเข้าประจ าการตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 18 ก.ย.เป็นต้นไป 
บก.ส.3 ตั้ง ศปก.ประเมินสถานการณ์ 
 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผบก.ส.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรากร อยู่อย่างไทย รอง ผบก.ส.3 
พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผกก.4 บก.ส.3 และเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สนธิก าลังตรวจความพร้อม
บริเวณรอบท าเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.สุรชาติกล่าวว่า ได้หารือกับนายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่าย
การเมือง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ที่ท าเนียบรัฐบาล บริเวณอาคาร 20 และจะเริ่มประชุมทันทีในวันที่ 19 ก.ย. 
ศปก.จะประชุมประเมินสถานการณ์ตลอดช่วงวันที่ 19-20 ก.ย.และจะประเมินอีกครั้งว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจะชุมนุมยืดเยื้อ
ไปถึงวันที่ 21 ก.ย.หรือไม่ แต่เบื้องต้นเชื่อว่าคงไม่ เพราะน้องๆนักเรียนนักศึกษาจะต้องกลับไปเรียน ยกเว้นกลุ่ม
เครือข่ายอื่นๆที่มาร่วมชุมนุม 
ตร.ปรับแผนกรกฎ 52 ไม่เน้นก าลัง 
 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองดฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) กล่าวถึงแนวทางด า เนินการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจต่อการชุมนุม 19 ก.ย.ว่า เดิมทีใช้แผนกรกฎ 52 ควบคุมสถานการณ์ แต่ความที่ใช้มาตั้งแต่ปลายปี 
2551 เป็นระยะเวลานานแล้วมีการปรับปรุงมาเป็นแผนการชุมนุม 63 ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
ยังคงอยู่ภายใต้การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าด้วยการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดรคดควิด-19 จ าเป็นต้อง 
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ประสานงานกับหน่วยร่วมปฏิบัติต่างๆ เช่น ตั้งจุดคัดกรอง ประการส าคัญของแผนการชุมนุม 63 จะปรับให้เข้ากับ 
พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ดดยจะก าหนดขั้นตอนระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมชุมนุม และแนวทางการปฏิบัติ
ของทางเจ้าหน้าที่จะยังคงยึดแนวทางการด าเนินการจากเบาไปหาหนัก เราไม่ได้มุ่งเน้นใช้ก าลัง เบื้องต้นได้วางก าลัง
เจ้าหน้าที่ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบของกองร้อยควบคุมฝูงชนทั่วประเทศประมาณ 1 หมื่นกว่าคน 
สอบถามจราจร 1191 ได้ 24 ชม. 
 ที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. กล่าวว่า การจัด
การจราจรบริเวณที่มีการชุมนุมจะใช้หลักการไม่ปิดการจราจร ทั้งหมดแบ่งไว้ 3 ระดับ 1.บริเวณที่ไม่ส่งผลกระทบ เช่น 
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือบริเวณสนามหลวง ไม่มีการปิดการจราจร 2.หากกลุ่มผู้ชุมนุมลงมาบริเวณพื้นผิว
การจราจรบางส่วนก็เปิดการจราจรบริเวณที่เหลือ และ 3.กรณีผู้ชุมนุมเข้ามาเต็มพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้จะปิด
การจราจรชั่วคราว แนะน าให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไม่ให้ผู้ ใช้
ยานพาหนะได้รับผลกระทบ จะปิดถนนชั่วคราวก่อนที่จะถึงกลุ่มผู้ชุมนุม 1 ทางแยก เมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อนที่ผ่านไปแล้ว
ถึงเปิดการจราจรปกติ รวมทั้งก าหนดเส้นทางฉุกเฉินไว้ ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมหรือประชาชนให้ความสะดวกกรณีน า
ผู้ป่วยส่ง รพ. เส้นทางที่เป็นห่วงมากที่สุด คือ ถนนราชด าเนินใน-กลาง-นอก สมเด็จพระปิ่นเกล้า วิสุทธิกษัตริย์ 
จักรพรรดิพงษ์ หลานหลวง ถนนดินสอ ตะนาว สะพานพระราม 8 และสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า ผู้ใช้รถควร
หลีก เลี่ ยง  สอบถามข้อมูล เส้นทาง ดทร . 1197 ตลอด 24 ชม .แอปพลิ เคชัน  M-Help Me และเว็บไซต์  
WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH 
สภาฯพื้นที่ ปชช.ไม่หวั่นม็อบบุก 
 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตดถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวว่า กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมเคลื่อนขบวน
ไปท าเนียบรัฐบาล และลานพระบรมรูป ทรงม้าในวันที่ 19 ก.ย.ในส่วนของรัฐสภาเตรียมความพร้อมรักษาความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้เข้มข้นมากนักเพราะรัฐสภาเป็นพื้นที่ของประชาชน แต่ก็มีการเตรียมความพร้อมรักษา
ความปลอดภัยตลอดเวลา ส่วนเรื่องดควิด-19 ยังคงรักษามาตรการป้องกัน คนที่เข้ามาต้องสวมหน้ากากทุกคน ยอมรับ
ว่าการรักษาระยะห่างเริ่มหย่อนยาน แต่ได้ก าชับให้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นคล้องประตูธรรมศาสตร์ตกอยู่ในความมืด 
 ช่วงเย็น ที่บริเวณท้องสนามหลวง น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ ได้พาแนว
ร่วมมาท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งวงเตะตะกร้อ บริเวณถนนเส้นกลางท้องสนามหลวง ร าลึกถึงความหลังครั้งที่
สนามหลวงยังเปิดให้ประชาชนเข้าได้อย่างเสรี ดดยลูกตะกร้อแปะรูปใบหน้า อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกฯ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
 ส่วนที่หน้าประตูทางเข้า มธ.ท่าพระจันทร์ เวลา 20.07 น. เจ้าหน้าที่ รปภ.ได้ปิดประตูทางเข้าด้านหน้า
มหาวิทยาลัย น ากุญแจขนาดเล็กมาคล้อง บรรยากาศภายใน มธ.ตกอยู่ในความมืด ไม่มีการปิดไฟตามอาคารอย่างไรก็
ตาม ก่อนหน้านั้นมี น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ได้มาสังเกตการณ์ดูสถานที่ ชุมนุมด้วย 
“บิ๊กตู”่ ดู เจ้าหน้าที่ซ้อมช่วยเครื่องบินตก 
 ด้านความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาดหม เมื่อเวลา 08.20 
น. พล.อ.ประยุทธ์ น า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายอธิรัฐ รัตน
เศรษฐ รมช.คมนาคม และคณะ เดินทางดดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังค่ายนเรศวร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เดินทางต่อด้วยรถตู้
ดตดยต้าอัลพาร์ด ทะเบียน 8 กพ 6275 กรุงเทพมหานคร ไปที่ค่ายพระรามหก อ.ชะอ า เป็นประธานเปิดและปิดการ
ฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Search and Rescue Exercise) (SAREX) ประจ าปี 2563 
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มีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี กล่าวรายงานให้การต้อนรับ นายกฯ กล่าวว่า ค ากล่าว “แม้หวังตั้งสงบ จง
เตรียมรบให้พร้อมสรรพ” ใช้ได้ทุกดอกาส แม้จะไม่มีเหตุอะไร เกิดขึ้นแต่ต้องเตรียมพร้อมให้สอดคล้องกัน ทั้งพลเรือน 
ต ารวจ ทหาร รัฐบาลให้ความส าคัญยิ่งยวดว่า ท าอย่างไรให้ประชาชนปลอดภัย 
คุยเด็ก ป.3 อย่าให้ใครมาก าหนดชีวิต 
 นายกฯกล่าวด้วยว่า ขอฝากทุกคนตระหนักบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และหน่วยงานให้ชัดเจน
ประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย ความสามัคคี มีเสถียรภาพประสิทธิภาพของภาครัฐและ
ประชาชน จากนั้นนายกฯได้ทักทายถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ ก่อนพูดคุยกับเด็กนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มา
ร่วมงานตอนหนึ่งว่า “ขอยืนยันว่าสิ่งที่ลุงและรัฐบาลท าจะดีขึ้นตามล าดับ สร้างความเข้าใจกันในทุกๆเรื่อง แม้จะเป็น
เด็กก็มีความคิด วันนี้ลุงก็รับฟังทั้งหมด วันนี้หน้าที่ของพวกเราคือ การเรียนหนังสือและเรียนให้มาก อนาคตเราต้อง
เตรียมตัวให้พรอ้ม แต่อย่าให้ใครมาก าหนดชีวิตเรา” 
ห่วงจริงไม่ได้อ้างโควิดกดดันม็อบ 
 พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ได้แถลงการณ์ข้อห่วงใยการแพร่ระบาดของดควิด-19 ระลอกสอง
ต่อการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาผ่านทางดทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ก.ย.
ว่า ก็เป็นห่วงใช่หรือไม่ตนห่วงทุกเรื่อง ไม่ใช่ห่วงตรงนี้เพื่อไปกดดันตรงนู้น ขอให้มองเจตนารมณ์ของคนเป็นนายกฯที่มี
แต่ความห่วงใย ที่พูดไปเพราะห่วงใยจริงๆ ไม่ต้องการจะไปข่มขู่ใครทั้งสิ้น แต่มันเป็นเรื่องจริง ผู้ใหญ่ทุกคนจะต้อง
เข้าใจ ต้องห่วงใยลูกหลาน ถ้ามันเป็นอะไรกันขึ้นมาจะรับมือกันไหวหรือเปล่า แม้ว่าจะมีความพร้อมอยู่ก็ตาม ฉะนั้น 
อะไรก็ตามลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ตรากตร าเหน็ดเหนื่อยหลายเรื่อง นายกฯเป็นห่วงทุกอย่างรัฐบาลห่วงประชาชนทุก
คน อะไรที่จะท าให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และสามัคคีกันได้ เป็นสิ่งส าคัญ 
“บิ๊กป้อม”วอนเลี่ยงเข้าลานพระรูป 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการการดูแลสถานที่
ส าคัญเพื่อรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมว่า ไม่ต้องห่วง เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า หากผู้ชุมนุมเดินผ่านท าเนียบ
รัฐบาลไปยังลานพระบรมรูปทรงม้าจะป้องกันอย่างไร พล.อ.ประวิตรตอบว่า ก็ต้องป้องกัน ถ้าเลี่ยงไปทางอื่นก็ขอให้
เลี่ยงไป เมื่อถามว่า ล่าสุดมีการระดมคนมาจากต่างจังหวัดจ านวนมากและยังมีคลิปภาพการวางแผนออกมาเผยแพร่
ออกมาด้วย พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ผมรู้ ผมรู้หมด ก็ว่าไป” เมื่อถามว่า ดูจากสีหน้าแล้วไม่มีความกังวลอะไรใช่หรือไม่ 
พล.อ.ประวิตรส่ายหน้า ก่อนตอบว่า ไม่กังวลดูแลได้ 
“บิ๊กแดง” สั่งระดมก าลังป้อง บก.ทบ. 
 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็น
ประธานประชุมติดตามสถานการณ์การชุมนุมของฝ่ายความมั่นคง ดดยมีการประเมินเส้นทางการเคลื่อนขบวนของ
กลุ่มผู้ชุมผ่านหน้า บก.ทบ.ไปยังท าเนียบฯ ผบ.ทบ.ได้สั่งให้เตรียมแผนตั้งรับป้องกันพื้นที่ภายใน บก.ทบ.ที่ล่อแหลมต่อ
การบุกรุกของผู้ชุมนุม น ารถประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน รถบรรทุกฉีดน้ า ก าลังทหารปฏิบัติการ
จิตวิทยาเตรียมดทรดข่งชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอย่างเด็ดขาด และน าเครื่องกีดขวางแท่งแบริ
เออร์วางเป็นแนวป้องกันประตูเข้า-ออกทั้งด้านหน้าและหลังบก.ทบ. และลวดหนามวางรอบพ้ืนที่อย่างแน่นหนา 
ทีม กมธ.ปกครองพร้อมดูแลม็อบ 
 ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะท างานเพื่อติดตาม
การชุมนุมของนิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า  
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การชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.คณะท างานฯได้รวบรวมอาสาสมัคร ได้แก่ ส.ส.กทม. ส.ส.ภาคอีสาน ผู้ช่วย ส.ส.พรรคเพื่อไทย
และผู้สนใจ รวมถึง ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน เช่น นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล รวมกว่า 80 คน 
ไปตั้งเต็นท์เป็นศูนย์อ านวยการติดตามการชุมนุม ที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม ใกล้สนามหลวงเพื่อประสานกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ดดยเฉพาะการใช้สัญญาณดทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะสวมเสื้อสีขาวมีป้ายห้อยคอชัดเจน รวมถึง
จะมีแถลงข่าวรายงานเหตุการณ์ 3 ช่วงในเวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น. นอกจากนี้ยังเตรียมเอกสารการ
ประกันนักเรียน นิสิต นักศึกษา กรณีอยู่ในที่ชุมนุมถูกด าเนินคดีแล้วไม่มีผู้ปกครองหรือครูอาจารย์มาช่วยเหลือ 
เตือน จนท.เฝ้าระวังมือที่ 3 ก่อกวน 
 “ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลหรือผู้มีอ านาจ ดูแลผู้ชุมนุมทุกคนแบบญาติมิตร มองอย่างลูกหลาน ให้
เหมือนกับที่นายกฯแถลงการณ์ ขณะเดียวกันการข่าวแจ้งว่าจะมีม็อบมาก่อกวนแต่งตัวเป็นมดแดง มดเอ็กซ์ จึงกังวล
เรื่องมือที่ 3 หรือมือที่มองไม่เห็นไม่อยากให้เกิดขึ้น ฝากเจ้าหน้าที่รัฐดูด้วยใครที่ประสงค์ร้ายต่อผู้ชุมนุมขอให้หยุดหรือ
ไปชุมนุมกันคนละที่ที่ไกลออกไป”นายสมคิดกล่าว 
“ราเมศ” ติงอย่าเอาชนะบนซากหักพัง 
 นายราเมศ รัตนะเชวง ดฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การชุมนุมสามารถท าได้ตามรัฐธรรมนูญดดย
อยู่ในกรอบกฎหมาย ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องอะลุ่มอล่วยต่อผู้ชุมนุม เน้นดูแลความปลอดภัยให้มากที่สุดป้องกันการ
สร้างสถานการณ์น าไปสู่ความวุ่นวาย ใช้อ านาจในกรอบของกฎหมายและความเป็นธรรม ไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
คิดถึงผลชนะแต่ลืมนึกถึงประเทศชาติ ไม่เกิดประดยชน์ใดหากฝ่ายชนะยืนประกาศชัยชนะบนซากปรักหักพัง อยากให้
ทุกฝ่ายเปิดใจคุยกันเพื่อหาทางออกของประเทศ 
“เทพไท” กระตุกอย่าประเมินม็อบต่ า 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุม 19 ก.ย.ว่า ถ้าจะมี
ผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมากน่าจะมาจาก 1.การดหมดรงการชุมนุมมาต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากมวลชน 2.จาก
ท่าทีผู้บริหาร มธ.ห้ามใช้พื้นที่ท าให้มวลชนรู้สึกว่า มธ.ไม่เหมือนในอดีต และ 3.ท่าทีของรัฐบาลต่อข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 
ดดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึงบัดนี้ยังไม่มีท่าที หรือการส่งสัญญาณใดๆที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อ ส. ว.ที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ต้องมี ส.ว. 1 ใน 3 หรือ 84 คน ยกมือสนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เพียงแค่สร้าง
ภาพลวงตาให้สังคมเห็นว่าพยายามท าแล้วเท่านั้น และไม่อยากให้ประเมินการชุมนุมต่ าเกินไป ไม่ใช่ใช้วิธีให้ พล.อ.
ประยุทธ์ ออกแถลงการณ์ผ่านดทรทัศน์ น าประเด็นการระบาดของดควิด-19 มาปราม ถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาแต่เนิ่นๆ การ
ชุมนุมอาจลุกลามยกระดับ จนท าให้เกิดวิกฤติทางการเมืองครั้งใหญ่อีกครั้งได้ 
“วันชัย” หวั่นเกิดเหตุตัดหน้าแก้ รธน. 
 นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวว่า การรวบรวมเสียง ส.ว.ให้ได้ 84 เสียง เป็นปัจจัยส าคัญที่จะชี้ขาดต่อ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอบอกว่ากลุ่ม 84 ส.ว.ก าลังดตวันดตคืน ส.ว.หลายกลุ่มหารืออย่างเข้มข้น ระดมความคิดความ
เป็นเอกภาพที่จะลงคะแนน กลุ่มที่สงวนท่าทีเริ่มเปลี่ยนท่าทีมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กลายเป็น
ความเติบดตของกลุ่ม 84 ส.ว.สิ่งที่กลุ่มนี้น ามาหารือกันคือ การแก้กับการไม่แก้รัฐธรรมนูญอะไรจะดีกว่ากัน ชัดเจนคือ 
ไม่แก้ พล.อ.ประยุทธ์ จะมีปัญหาอาจถึงขั้นรัฐบาลอยู่ได้หรือไม่ได้ จะกลายเป็นเงื่อนไขขัดแย้งบานปลายเสียหาย
มากกว่า ส่วนตัวยืนยันสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญทั้งแบบ ส.ส.ร.หรือรายมาตรา แต่รายมาตราบางเรื่อง ส.ส.ควรตก
ผลึกให้เป็นเอกภาพก่อน ไม่เช่นนั้นจะเสียแนวร่วมการลงคะแนน ถ้า ส.ส.รวมกันไม่ได้เกรงว่าจะตกม้าตาย สิ่งที่วิตก
คือ วันที่ 24 ก.ย. จะได้ดหวตเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ จะมีอุบัติเหตุในสภาฯหรือนอกสภาหรือไม่ 
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สธ.แนะให้ชุมนุมห่างกัน 1–2 เมตร 
 นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในภารกิจ
ของ สธ.ในกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการรวมตัวจ านวนมาก ดดยร่วมกับหน่วยงาน อาทิ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รพ.เอกชน รพ.สังกัดกรุงเทพหมหานคร จัดทีมบุคลากรเชิงรุกออกคัดกรอง ให้ค าแนะน าการเว้นระยะห่าง 
แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น มาตรการจุดคัดกรอง จุดล้างมือ ส าหรับการชุมนุมอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครจะมีทีมจากกรุงเทพฯเป็นหลักในการดูแล หากมีกรณีฉุกเฉินกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมีการ
ประสานกับดรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เข้าไปช่วยด าเนินการทันที ในส่วนภูมิภาคได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัดที่มีการชุมนุม จัดทีมเข้าไปดูแลเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ จะเดินทางไปในสถานที่มีคน
จ านวนมาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ไม่น ามือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก และเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร กรณีที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ ให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือตะดกน 
สอบอาจารย์ มช.โพสต์ด่านักศึกษา 
 ด้านเพจ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ดพสต์ชี้แจงเรื่องที่อาจารย์คนหนึ่งดพสต์เฟซบุ๊กต่อว่านักศึกษาที่จะ
ออกมาชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.63 จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งค าถามถึงวุฒิภาวะของอาจารย์ว่า “ตามที่ได้มีข้อ
ซักถามเกี่ยวกับกรณีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านหนึ่ง ได้ดพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์นั้น คณะและมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพฤติกรรมและการกระท าดังกล่าว พบว่าเข้าข่ายการกระท า
ความผิดทางวินัย มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นไปแล้ว และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการ
สอนของนักศึกษา คณะได้จัดคณาจารย์สอนแทนในกระบวนวิชาที่อาจารย์ท่านนั้นรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันได้หารือ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ดังกล่าวแล้ว” 
สภาฯถกงบฯ 64 วาระ 2 วันที่สาม 
 ส าหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ผู้สื่อข่าว 
รายงานจากรัฐสภาว่า หลังจากที่ประชุมใช้เวลาอภิปรายในช่วงค่ าวันที่ 17 ก.ย. ไปจนพักการประชุมในเวลา 00.30 น. 
ดดยดหวตผ่านมาตรา 14 งบฯกระทรวงเกษตรฯ มาตรา 15 งบฯกระทรวงคมนาคม และมาตรา 16 งบฯกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ต่อมาเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ก.ย. ที่ประชุมเปิดอภิปรายต่อในมาตรา 17 
งบฯกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยงานในก ากับวงเงิน 12,019 ล้านบาท ดดย กมธ.
งบฯปรับลด 483 ล้านบาท คงเหลือ 11,535 ล้านบาท ดดย นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล 
อภิปราย ขอปรับลดงบฯให้คงเหลือ 10,817 ล้านบาท นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เสนอ
ปรับลด 1 เปอร์เซ็นต์ และนายซูการ์ดน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ เสนอ ปรับลด 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ก่อน
มีมติ 256 ต่อ 98 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง เห็นชอบงบฯของ ทส. และหน่วยงานในก ากับคงเหลือ 11,535 ล้าน
บาท 
สับพาณิชย์ท าสินค้าราคาตกต่ า 
 จากนั้นเข้าสู่มาตรา 18 งบฯกระทรวงพลังงาน ส.ส.ส่วนใหญ่อภิปรายถึงนดยบายของที่ไม่สนับสนุนให้
ประชาชนหันมาใช้ก๊าซเอ็นจีวีพลังงานสะอาดเท่าที่ควร หลังอภิปรายครบถ้วนแล้วลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 262 
เสียง ต่อ 101 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง ต่อมาในมาตรา 19 งบฯกระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงานในก ากับ ส่วน
ใหญ่ ส.ส.ได้อภิปรายถึงราคาสินค้าเกษตรตกต่ าไม่สอดคล้องต้นทุนการผลิต รัฐบาลไม่ดูแลชาวสวนปาล์มเหมือนกับที่
ได้หาเสียงไว้กับประชาชน ขณะที่ข้าวสารที่ราคาแพงมากนั้น เพราะข้าวถูกน้ าท่วมและฝนแล้งจนแทบจะไม่มีข้าวขาย
แล้ว ซึ่งไม่ได้เกิดจากฝีมือการบริหารงานของรัฐบาลเลย ซึ่งภายหลังอภิปรายกันครบถ้วนแล้วที่ประชุมสภาฯจึงลงมติ
เห็นชอบด้วยคะแนน 263 ต่อ 113 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียง 
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รุมเฉ่ง “บิ๊กตู”่ ใช้ภาษีสู้คดีเหมืองทอง 
 จากนั้นเวลา 18.15 น. เข้าสู่วาระการพิจารณามาตรา 26 กระทรวงอุตสาหกรรม ส.ส.ส่วนใหญ่อภิปราย
เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกฯ และ รมว.กลาดหม รับผิดชอบค่าต่อสู้คดีกับบริษัท คิงส์เกตฯ กรณีใช้
อ านาจหัวหน้า คสช. สั่งปิดเหมืองทองอัครา อาทิ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า 
รัฐไม่ควร รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จะอ้าง ความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้เงินรัฐไม่ได้ นายกฯเป็นคนจะ
เปลี่ยนสีตามสิ่งแวดล้อมไม่ได้ บางวันไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บางวันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ละอายใจหรือที่เป็นข้อยกเว้นหนึ่ง
เดียวของประเทศที่อยู่เหนือกฎหมาย ขณะที่นายวิดรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า 
ตั้งแต่งบประมาณปี 62-64 พล.อ.ประยุทธ์ใช้ต่อสู้คดีเหมืองทองอัคราไปแล้ว 376.9 ล้านบาท ไม่ใช่เงิน พล.อ.ประยุทธ์ 
แม้แต่สลึงเดียว ขอให้สภาฯตัดงบการต่อสู้คดี 99 ล้านบาท การลั่นวาจาจะรับผิดชอบเอง เมื่อสั่งเองต้องจ่ายเอง อย่า
ดกง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 260 ต่อ 114 งดออกเสียง 7 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1932689 
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'วรงค์-ไทยภักด'ี จัดหนักแต่เช้า!ม็อบ 19 กันยาท าไมต้อง 2475 ลั่นนี่ประเทศไทยไม่ใช่ไทยซัมมิท 
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 07.55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
19 ก.ย.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ท าไมต้อง2475 
 แปลกไหมครับ ม็อบปลดแอกท าไมต้อง 2475 คนรุ่นนั้นไม่มีใครหลงเหลือแล้ว ยังพยายามขุดขึ้นมา
บิดเบือน สิ่งนี้ท าให้ ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือไม่? 
 แม้เวลาจะผ่าน 88 ปี แต่ก็ยังออกมาสร้างจินตนการ บิดเบือนความจริง อ้างชื่อคณะราษฎร แต่ราษฎร
ทั้งประเทศ ไม่รู้เรื่องต่อเหตุการณ์ครั้งนั้น 
 ความจริงก็คือพวกอีลิทเด็กนอก ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนที่ฝรั่งเศส มักใหญ่ใฝ่สูง สมคบกับกองทัพ
ในขณะนั้น อยากให้เป็นแบบฝรั่งเศส ปล้นพระราชอ านาจ แต่อ้างว่าปฏิวัติดดยราษฎร จบด้วยการแย่งชิงอ านาจ
กันเอง แค่นี้ก็บิดเบือนความจริงของประวัติศาสตร์ 
 ถ้าไม่มีการปล้นพระราชอ านาจเสียก่อน ปล่อยให้เป็นไปตามแผน ที่ล้นเกล้ารัชการที่ 7 วางแผน เหมือน
การเลิกทาส สมัยล้นเกล้ารัชการที่ 5 ระบอบประชาธิปไตยของชาติ น่าจะได้นักการเมืองที่ดีกว่านี้ กระดุมแห่ง
ประชาธิปไตยเม็ดแรก กลัดผิดมา 88 ปี แทนที่จะแก้ไข วันนี้ยังขืนดื้อดึง 
 การรื้อฟื้นภารกิจ 2475ในวันนี้ ไม่เพียงแต่จะล้มล้างอ านาจรัฐ แต่หวังใหญ่กว่านั้นคือ ล้มล้างสถาบัน 
อยากจะมาเป็นประธานาธิบดีเสียเอง ดดยไม่ตักน้ าใส่กะลา ดูเงาหัวตนเองเสียเลย แค่เงินเมย์เดย์ 3000 บาทถ้วนหน้า 
ยังดกหกไม่ดปร่งใส มาก่อนได้ก่อนก็ยังไม่จริง ยังกล้ามาหลอกลวงประชาชนอีก 
 ในขณะที่รัฐบาล พวกดกงชาติดกงแผ่นดิน เช่นจ าน าข้าว หลายแสนล้านบาท ต้องเอาเงินประชาชนมาใช้
หนี้ปีละ 50,000 ล้านบาทนานถึง 16ปี กลับเงียบ 
 ใช้อ านาจแก้กฏหมาย ให้ต่างชาติถือหุ้นดทรคมนาคมจาก 25%มาเป็น 50% หลังกฏหมายมีผล ก็ขาย
หุ้นดดยไม่เสียภาษีสักบาท ทั้งๆที่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ กลับไม่ว่า 
 ให้รัฐบาลพม่ากู้เงินชาติ ซื้อของตนเอง แต่เอาเงินประชาชนมาจ่ายสมทบค่าดอกเบี้ย ไปเจรจาการค้า
ตนเอง แต่อาประดยชน์ชาติไปแลกเปลี่ยน ให้เมียซื้อที่หลวงราคาถูก เอาวันที่ 31ธันวาเป็นวันท างาน เผื่อดอนที่ไม่เสร็จ 
จังหวัดไหนไม่เลือกไม่ดูแล แทรกแซง กกต. จนต้องติดคุก เอาถุงเงินไปให้ศาล แต่ศาลไม่รับ รวมทั้งออกกฏหมายล้าง
ผิดเพื่อให้คนดกงกลับบ้านอย่างเท่ห์ๆ แต่ไม่พูดถึงสักค า 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติ เท่ากับว่าได้รับการสถาปนาดดยประชาชน แต่อยากจะแก้ดดยไม่เห็น
หัวประชาชนแม้แต่น้อย 
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 เท่ากับว่าคนพวกนี้ ตั้งใจไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ ก าลังสนับสนุนพวกปล้นชาติ ดกงแผ่นดิน มีเป้าหมายร่วมกัน 
เพื่อล้มล้างสถาบัน ครองอ านาจรัฐ ดดยไม่สนใจความถูกต้อง เปรียบแล้วก็เหมือนลูกเศรษฐี ที่ได้รับการตามใจ อยาก
ได้ของเล่น แต่ลืมคิดไปว่า นี่คือประเทศ ไม่ใช่บริษัทของแม่ 
 ถึงเวลาแล้ว ถ้ายังดื้อดึง ที่อยากจะได้ ต้องออกมาเล่นเอง หยุดหลอกลวงลูกหลานประชาชนได้แล้ว 
เพราะนี่คือประเทศไทย ไม่ใช่ไทยซัมมิท จะได้รับรู้ว่า ประชาชนคนไทย นั้นรักและหวงแหนประเทศชาติขนาดไหน 
#เลิกเป็นอีแอบได้แล้ว 
#คนไทยจะไม่ยอมให้คนพวกนี้อยู่ประเทศไทย 
 
 
อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/77898 
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หมอวรงค์เช้านี้ “ประเทศไทยไม่ใช่ไทยซัมมิต” ถาม “ม็อบปลดแอกท าไมต้อง 2475” 
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 8.51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“หมอวรงค์” โพสต์เฟซบุ๊กวันชุมนุม 19 ก.ย. ถาม “ม็อบปลดแอกท าไมต้อง 2475” ชี้ มีความพยายามขุดขึ้นมา
บิดเบือน ถามที่ผ่านมา โกงจ าน าข้าว ใช้อ านาจแก้กฎหมายให้ตัวเองกลับเงียบ กลับล้มล้างสถาบัน ครองอ านาจ
รัฐ โดยไม่สนใจความถูกต้อง เตือนหยุดได้แล้ว นี่คือ ประเทศไทย ไม่ใช่ไทยซัมมิต 
 วันนี้ (19 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.44 น. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี ดพสต์ข้อความในเฟ
ซบุ๊ก “Warong Dechgitvigrom” หัวข้อ “ท าไมต้อง 2475” ระบุว่า “แปลกไหมครับ ม็อบปลดแอกท าไมต้อง 2475 
คนรุ่นนั้นไม่มีใครหลงเหลือแล้ว ยังพยายามขุดขึ้นมาบิดเบือน สิ่งนี้ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือไม่? แม้เวลาจะผ่าน 
88 ปี แต่ก็ยังออกมาสร้างจินตนาการ บิดเบือนความจริง อ้างชื่อคณะราษฎร แต่ราษฎรทั้งประเทศ ไม่รู้เรื่องต่อ
เหตุการณ์ครั้งนั้น ความจริงก็คือพวกอีลิทเด็กนอก ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนที่ฝรั่งเ ศส มักใหญ่ใฝ่สูง สมคบกับ
กองทัพในขณะนั้น อยากให้เป็นแบบฝรั่งเศส ปล้นพระราชอ านาจ แต่อ้างว่าปฏิวัติดดยราษฎร จบด้วยการแย่งชิง
อ านาจกันเอง แค่นี้ก็บิดเบือนความจริงของประวัติศาสตร์ 
 ถ้าไม่มีการปล้นพระราชอ านาจเสียก่อน ปล่อยให้เป็นไปตามแผน ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 วางแผน เหมือน
การเลิกทาส สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ระบอบประชาธิปไตยของชาติ น่าจะได้นักการเมืองที่ดีกว่านี้ กระดุมแห่ง
ประชาธิปไตยเม็ดแรก กลัดผิดมา 88 ปี แทนที่จะแก้ไข วันนี้ยังขืนดื้อดึง การรื้อฟื้นภารกิจ 2475 ในวันนี้ ไม่เพียงแต่
จะล้มล้างอ านาจรัฐ แต่หวังใหญ่กว่านั้นคือ ล้มล้างสถาบัน อยากจะมาเป็นประธานาธิบดีเสียเอง ดดยไม่ตักน้ าใส่กะลา 
ดูเงาหัวตนเองเสียเลย แค่เงินเมย์เดย์ 3,000 บาทถ้วนหน้า ยังดกหกไม่ดปร่งใส มาก่อนได้ก่อนก็ยังไม่จริง ยังกล้ามา
หลอกลวงประชาชนอีก ในขณะที่รัฐบาล พวกดกงชาติดกงแผ่นดิน เช่น จ าน าข้าว หลายแสนล้านบาท ต้องเอาเงิน
ประชาชนมาใช้หนี้ปีละ 50,000 ล้านบาท นานถึง 16 ปี กลับเงียบ 
 ใช้อ านาจแก้กฎหมาย ให้ต่างชาติถือหุ้นดทรคมนาคมจาก 25% มาเป็น 50% หลังกฎหมายมีผล ก็ขาย
หุ้นดดยไม่เสียภาษีสักบาท ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ กลับไม่ว่า ให้รัฐบาลพม่ากู้เงินชาติ ซื้อของตนเอง แต่
เอาเงินประชาชนมาจ่ายสมทบค่าดอกเบี้ย ไปเจรจาการค้าตนเอง แต่เอาประดยชน์ชาติไปแลกเปลี่ยน ให้เมียซื้อที่
หลวงราคาถูก เอาวันที่ 31 ธันวาคมเป็นวันท างาน เผื่อดอนที่ไม่เสร็จ จังหวัดไหนไม่เลือกไม่ดูแล แทรกแซง กกต. จน
ต้องติดคุก เอาถุงเงินไปให้ศาล แต่ศาลไม่รับ รวมทั้งออกกฎหมายล้างผิดเพื่อให้คนดกงกลับบ้านอย่างเท่ๆ แต่ไม่พูดถึง
สักค า 
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 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติ เท่ากับว่า ได้รับการสถาปนาดดยประชาชน แต่อยากจะแก้ดดยไม่เห็น
หัวประชาชนแม้แต่น้อย เท่ากับว่า คนพวกนี้ตั้งใจไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ ก าลั งสนับสนุนพวกปล้นชาติ ดกงแผ่นดิน มี
เป้าหมายร่วมกัน เพื่อล้มล้างสถาบัน ครองอ านาจรัฐ ดดยไม่สนใจความถูกต้อง เปรียบแล้วก็เหมือนลูกเศรษฐี ที่ได้รับ
การตามใจ อยากได้ของเล่น แต่ลืมคิดไปว่า นี่คือประเทศ ไม่ใช่บริษัทของแม่ ถึงเวลาแล้ว ถ้ายังดื้อดึง ที่อยากจะได้ 
ต้องออกมาเล่นเอง หยุดหลอกลวงลูกหลานประชาชนได้แล้ว เพราะนี่คือประเทศไทย ไม่ใช่ไทยซัมมิต จะได้รับรู้ว่า 
ประชาชนคนไทยนั้นรักและหวงแหนประเทศชาติขนาดไหน #เลิกเป็นอีแอบได้แล้ว #คนไทยจะไม่ยอมให้คนพวกนี้อยู่
ประเทศไทย” 
 
 
อ้างอิง: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000095923 
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ปลุกผี!!‘หมอวรงค’์แฉรื้อฟื้นภารกิจ2475 สุ่มหัวอิลิทเด็กนอกพวกโกงชาติอีแอบไทยซัมมิต 
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 8.55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุเนื้อหา
ว่า #ท าไมต้อง2475 
 แปลกไหมครับ ม็อบปลดแอกท าไมต้อง2475 คนรุ่นนั้นไม่มีใครหลงเหลือแล้ว ยังพยายามขุดขึ้นมา
บิดเบือน สิ่งนี้ท าให้ ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือไม่? 
 แม้เวลาจะผ่าน 88 ปี แต่ก็ยังออกมาสร้างจินตนการ บิดเบือนความจริง อ้างชื่อคณะราษฎร แต่ราษฎร
ทั้งประเทศ ไม่รู้เรื่องต่อเหตุการณ์ครั้งน้ัน 
 ความจริงก็คือพวกอีลิทเด็กนอก ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนที่ฝรั่งเศส มักใหญ่ใฝ่สูง สมคบกับกองทัพ
ในขณะนั้น อยากให้เป็นแบบฝรั่งเศส ปล้นพระราชอ านาจ แต่อ้างว่า ปฏิวัติดดยราษฎร จบด้วยการแย่งชิงอ านาจ
กันเอง แค่นี้ก็บิดเบือนความจริงของประวัติศาสตร์ 
 ถ้าไม่มีการปล้นพระราชอ านาจเสียก่อน ปล่อยให้เป็นไปตามแผน ที่ล้นเกล้ารัชการที่ 7 วางแผน เหมือน
การเลิกทาส สมัยล้นเกล้ารัชการที่ 5 ระบอบประชาธิปไตยของชาติ น่าจะได้นักการเมื องที่ดีกว่านี้ กระดุมแห่ง
ประชาธิปไตยเม็ดแรก กลัดผิดมา 88 ปี แทนที่จะแก้ไข วันนี้ยังขืนด้ือดึง 
 การรื้อฟื้นภารกิจ 2475ในวันนี้ ไม่เพียงแต่จะล้มล้างอ านาจรัฐ แต่หวังใหญ่กว่านั้นคือ ล้มล้างสถาบัน 
อยากจะมาเป็นประธานาธิบดีเสียเอง ดดยไม่ตักน้ าใส่กะลา ดูเงาหัวตนเองเสียเลย แค่เงินเมย์เดย์ 3000 บาทถ้วนหน้า 
ยังดกหกไม่ดปร่งใส มาก่อนได้ก่อนก็ยังไม่จริง ยังกล้ามาหลอกลวงประชาชนอีก 
 ในขณะที่รัฐบาล พวกดกงชาติดกงแผ่นดิน เช่นจ าน าข้าว หลายแสนล้านบาท ต้องเอาเงินประชาชนมาใช้
หนี้ปีละ 50,000 ล้านบาทนานถึง 16ปีกลับเงียบ 
 ใช้อ านาจแก้กฎหมาย ให้ต่างชาติถือหุ้นดทรคมนาคมจาก 25%มาเป็น 50% หลังกฎหมายมีผล ก็ขาย
หุ้นดดยไม่เสียภาษีสักบาท ทั้งๆที่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ กลับไม่ว่า 
 ให้รัฐบาลพม่ากู้เงินชาติ ซื้อของตนเอง แต่เอาเงินประชาชนมาจ่ายสมทบค่าดอกเบี้ย ไปเจรจาการค้า
ตนเอง แต่อาประดยชน์ชาติไปแลกเปลี่ยน ให้เมียซื้อที่หลวงราคาถูก เอาวันที่ 31ธันวาเป็นวันท างาน เผื่อดอนที่ไม่เสร็จ 
จังหวัดไหนไม่เลือกไม่ดูแล แทรกแซงกกต.จนต้องติดคุก เอาถุงเงินไปให้ศาล แต่ศาลไม่รับ รวมทั้งออกกฎหมายล้างผิด
เพื่อให้คนดกงกลับบ้านอย่างเท่ห์ๆ แต่ไม่พูดถึงสักค า 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติ เท่ากับว่าได้รับการสถาปนาดดยประชาชน แต่อยากจะแก้ดดยไม่เห็น
หัวประชาชนแม้แต่น้อย 
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 เท่ากับว่าคนพวกนี้ ตั้งใจไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ ก าลังสนับสนุนพวกปล้นชาติ ดกงแผ่นดิน มีเป้าหมายร่วมกัน 
เพื่อล้มล้างสถาบัน ครองอ านาจรัฐ ดดยไม่สนใจความถูกต้อง เปรียบแล้วก็เหมือนลูกเศรษฐี ที่ได้รับการตามใจ อยาก
ได้ของเล่น แต่ลืมคิดไปว่า นี่คือประเทศ ไม่ใช่บริษัทของแม่ 
 ถึงเวลาแล้ว ถ้ายังดื้อดึง ที่อยากจะได้ ต้องออกมาเล่นเอง หยุดหลอกลวงลูกหลานประชาชนได้แล้ว 
เพราะนี่คือประเทศไทย ไม่ใช่ไทยซัมมิต จะได้รับรู้ว่า ประชาชนคนไทย นั้นรักและหวงแหนประเทศชาติขนาดไหน 
#เลิกเป็นอีแอบได้แล้ว 
#คนไทยจะไม่ยอมให้คนพวกนี้อยู่ประเทศไทย 
 
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/519415 
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“ชวน” บรรจุ 4 ญัตติแก้ รธน. ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุม 23 ก.ย. 
19 กันยายน 2020 - 12:36 
 
 
 
 
 
 
"ชวน"สั่งบรรจุ 4ญัตติ แก้ รธน. ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา 23-24 ก.ย. นี้ 
 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตรวจสอบญัตติการขอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของฝ่ายค้าน จ านวน 4 ญัตติว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยทั้ง 4 ฉบับ แล้ว พบว่า
มีความถูกต้อง และครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร จึง
บรรจุญัตติทั้ง 4 ญัตติ เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. นี้ เรียบร้อยแล้ว ท าให้ในวันดังกล่าวจะ
มีวาระการพิจารณา เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 6 ญัตติ ประกอบด้วย 
 1.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
 2.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ 
 3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 270 และมาตรา 271 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ 
 4.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 159 และยกเลิก มาตรา 272 เรื่องยกเลิกอ านาจ ส.ว.
ในการดหวตนายกรัฐมนตรี 
 5.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้ยกเลิก มาตรา279 ที่ให้ยกเลิกประกาศและค าสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 6.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้ยกเลิก มาตรา 93 และ มาตรา 101 (4) เรื่องให้กลับไปใช้
บัตรเลือกตั้งส.ส.2 ใบตามรัฐธรรมนูญปี2540 
 นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ส่วนรูปแบบการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่าจะมีมติออกมา
อย่างไร แต่ในเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีอภิปรายรวมกันทุกญัตติ ใครจะพูดเรื่องใดก็ได้ แต่เวลาลงมติจะให้ลงมติแยกทีละ
ฉบับ 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_775515/ 
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"ชวน" สั่งบรรจุ 4 ญัตติ แก้ รธน. ฝ่ายค้านแล้ว  
เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 12.07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ประธานสภา” สั่งบรรจุ 4 ญัตติ แก้รธน.ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา 23-24 ก.ย. นี้ 
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงการ
ตรวจสอบญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของฝ่ายค้าน จ านวน 4 ญัตติว่า  ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยทั้ง 4 ฉบับ แล้ว พบว่ามีความถูกต้อง และครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงบรรจุญัตติทั้ง 4  ญัตติ เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. นี้ 
เรียบร้อยแล้ว  ท าให้ในวันดังกล่าวจะมีวาระการพิจารณา เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 6 ญัตติ ประกอบด้วย 
1.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 2.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายวิรัช รัตน
เศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
 3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 270 และมาตรา 271 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ  4.
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 159 และยกเลิก มาตรา 272  เรื่องยกเลิกอ านาจ ส.ว.ในการดหวต
นายกรัฐมนตรี  5.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ให้ยกเลิก มาตรา279  ที่ให้ยกเลิกประกาศและค าสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 6.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้ยกเลิก มาตรา 93 และ 
มาตรา 101 (4) เรื่องให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.2 ใบตามรัฐธรรมนูญปี2540 
 นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ส่วนรูปแบบการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่าจะมีมติออกมา
อย่างไร แต่ในเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีอภิปรายรวมกันทุกญัตติ ใครจะพูดเรื่องใดก็ได้  แต่เวลาลงมติจะให้ลงมติแยก 
ทีละฉบับ 
 

 

อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/796279 
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“ชวน” สั่งบรรจุ 4 ญัตติ แก้ รธน.ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา 23-24 ก.ย.นี้ 
เผยแพร่: 19 ก.ย. 2563 12:57   ดดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เผย “ชวน” สั่งบรรจุ 4 ญัตติแก้ รธน.ฝ่ายค้าน รวม 6 ญัตติ เข้าสู่ที่ประชุม
ร่วมรัฐสภา 23-24 ก.ย.นี้ 
 วันนี้ (19 ก.ย.) นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตรวจสอบ
ญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของฝ่ายค้าน จ านวน 4 ญัตติว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยทั้ง 4 
ฉบับ แล้ว พบว่ามีความถูกต้อง และครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร จึงบรรจุญัตติทั้ง 4 ญัตติ เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.นี้เรียบร้อยแล้ว ท าให้ใน
วันดังกล่าวจะมีวาระการพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 6 ญัตติ ประกอบด้วย 1. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่
ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเพื่อ
ไทย 2. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
พลังประชารัฐ 3. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 270 และมาตรา 271 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ 4. 
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 159 และยกเลิก มาตรา 272 เรื่องยกเลิกอ านาจ ส.ว.ในการดหวต
นายกรัฐมนตรี 5. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้ยกเลิก มาตรา279 ที่ให้ยกเลิกประกาศและค าสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 6. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้ยกเลิกมาตรา 93 และ 
มาตรา 101 (4) เรื่องให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.2 ใบตามรัฐธรรมนูญปี 2540 
 นายสมบูรณ์กล่าวว่า ส่วนรูปแบบการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่าจะมีมติออกมา
อย่างไร แต่ในเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีอภิปรายรวมกันทุกญัตติ ใครจะพูดเรื่องใดก็ได้ แต่เวลาลงมติจะให้ลงมติแยก 
ทีละฉบับ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000096015 
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‘ชวน’ สั่งบรรจุ 4 ญัตติ แก้ รธน. ฝ่ายค้านเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา 23-24 ก.ย.นี้ 
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์  อทุัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึง
การตรวจสอบญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของฝ่ายค้าน จ านวน 4 ญัตติว่า  ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยทั้ง 4 ฉบับ แล้ว พบว่ามีความถูกต้อง และครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงบรรจุญัตติทั้ง 4  ญัตติ เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. นี้ 
เรียบร้อยแล้ว  ท าให้ในวันดังกล่าวจะมีวาระการพิจารณา เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 6 ญัตติ ประกอบด้วย 
 1.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  ผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
 2.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอดดยนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ 
 3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 270 และมาตรา 271 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ  
 4.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 159 และยกเลิก มาตรา 272  เรื่องยกเลิกอ านาจ ส.ว.
ในการดหวตนายกรัฐมนตรี  
 5.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ให้ยกเลิก มาตรา279  ที่ให้ยกเลิกประกาศและค าสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 6.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้ยกเลิก มาตรา 93 และ 
มาตรา 101 (4) เรื่องให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.2 ใบตามรัฐธรรมนูญป2ี540 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/519441 
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"หญิงหน่อย" จี้ผู้มีอ านาจฟังเสียง ปชช.ทางออกวิกฤตประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
"คุณหญิงสุดารัตน์" ชี้ 19 ก.ย. 14 ปี แห่งการสูญเสียโอกาสของคนไทย  จี้ผู้มีอ านาจรับฟังเสียงประชาชน คืน
อ านาจการเขียน รธน.ใหม่ เพื่อเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ  
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) ดพสต์ข้อความ
ผ่านเพจ  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan  ระบุว่า  19 กันยา : 14 ปี แห่งการสูญเสียดอกาส
ของคนไทย ทุกครั้งที่ปฏิทินเคลื่อนผ่านวันที่ 19 กันยา ในฐานะรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร พรรค
ไทยรักไทย ที่เผชิญกับการรัฐประหาร 19 กันยา ดิฉันรู้สึกเสียดายที่พวกเราไม่ได้ขับเคลื่อนนดยบายอีกมาก เพื่อสร้าง
ดอกาสให้คนไทย และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดี แต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งใน
ประเทศ ดิฉันรู้สึกหนักหนาไปกว่านั้น และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกอยู่เช่นกัน นั่นคือเป็น 14 ปี แห่งการสูญเสีย
ประชาธิปไตย และดอกาสของคนไทย 
 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเข้ามาบริหารประเทศ ภายใต้สภาวะความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจใน
ทศวรรษ 2540 คนไทยขาดความมั่นใจ ประเทศไทยติดหนี้ IMF แต่ให้หลัง 7 ปีของการบริหารประเทศ ผลจากการคิด
ใหม่ท าใหม่ ได้สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งดอกาส ท าให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ รวมถึงกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเราน าเงินกลับสู่กระเป๋าของ
คนไทย เราฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของคนไทย เรากลายเป็นผู้น าของภูมิภาค เรามีบทบาทอัน
เข้มแข็งในเวทีดลก เราจึงกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มค าว่า รัฐประหาร 2549 ได้ตัดตอน และพรากดอกาสจ านวนมากทิ้ง
ไปจากประเทศไทย เผด็จการที่ครองอ านาจมาอย่างยาวนานต่อเนื่องผ่านการรัฐประหาร ทั้งในปี 2549 และ ปี 2557 
ไล่มาจนถึงการสืบทอดอ านาจในปี 2562 ได้เซาะกร่อนบ่อนท าลาย และแช่แข็งประเทศไปกับความสิ้นหวัง ไม่เพียง
ปัญหาปากท้องที่วิกฤติอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทว่าความเหลื่อมล้ าในด้านสังคม และเศรษฐกิจยังปรากฏให้เห็นอยู่ในทุก
พื้นที่ พี่น้องประชาชนบอกกับผู้แทนของเราว่า นอกจากเงิน หายไปจากกระเป๋าแล้ว ที่ส าคัญเขายังบอกด้วยว่า 
ประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนได้หายไป รวมทั้งความยุติธรรมก็ได้หายไปจากประเทศด้วย คนรุ่นใหม่แทบจะ
มองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง ภายใต้การปกครองประเทศของเผด็จการที่สืบทอดอ านาจ 
 ดดยเหตุทั้งหมดนี้ จะผิดอะไร หากเยาวชนคนหนึ่ง นักศึกษาคนหนึ่ง ประชาชนคนหนึ่ง จะออกจากบ้าน
มาชุมนุม เพื่อเรียกร้องดอกาสที่ดีกว่าให้กลับคืนสู่ประเทศ หลังจากที่ถูกพรากมันไปมายาวนานกว่า 14 ปี ดิฉันขอส่ง
สารไปยังผู้มีอ านาจในดอกาส 14 ปี 19 กันยา ว่า วิธีการที่ผิด จะไม่ช่วย และไม่เคยน าพาพวกเราไปสู่เป้าหมายที่ถูก 
เหมือนที่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ยิ่งน าพาคนไทยเผชิญกั บการสูญเสียดอกาสอย่างหนักหน่วง 
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ยากเยียวยากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา นี่เป็นเวลาที่ผู้มีอ านาจต้องตระหนักถึงความต้องการของประชาชน รับฟังและเคาะ
สิทธิของประชาชน แสวงหากติกาใหม่ที่ได้การยอมรับจากทุกฝ่าย ด้วยการคืนอ านาจการเขียนรธน.ใหม่ให้ประชาชน 
เพื่อเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ เพื่อให้ดอกาสประชาชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีดอกาสสร้าง
อนาคตของประเทศด้วยตัวเขาเอง #ไม่เอารัฐประหาร #ไม่เอานายกคนนอก #ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ #เอารัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/65179 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/796265 
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ฝ่ายมั่นคงประเมินล่าสุด มั่นใจรับมือม็อบได้ 
19 ก.ย. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 ฝ่ายความมั่นคงได้ประเมินสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ หลังจากตรวจสอบความเคลื่อนไหว
จากทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ ดดยมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่จะสามารถรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้ 
 แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคง ได้ประเมินสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ และจากตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวจากทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ สรุปว่า 
 1. แนวดน้มของการชุมนุมยังไม่สามารถสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลได้มากนัก เพราะประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ได้สนับสนุน ดดยพิจารณาจากดพลล์และการตรวจสอบข่าวในพื้นที่ต่างๆ 
 2. มีแนวดน้มของการสร้างสถานการณ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการยั่วยุของผู้ชุมนุมเอง ดดยเฉพาะการ
พยายามจัดกิจกรรมใกล้ท าเนียบรัฐบาล หรือลานพระราชวังดุสิต 
 3. มีการระดมคนเสื้อแดงเข้าร่วมชุมนุม แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนม็อบครั้งนี้อย่างเต็มที่ 
และน่าจะร่วมมือกันอย่างลับๆ กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แต่เป้าหมายอาจจะต่างกัน ดดย
พรรคเพื่อไทยต้องการให้สถานการณ์บานปลาย เพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง แล้วจัดการ
เลือกตั้งดดยเร็ว ตัวเองจะได้กลับมามีอ านาจอีกครั้ง แต่ฝั่งของนายธนาธรมีเป้าหมายมากกว่านั้น ด ดยเฉพาะเรื่อง
รูปแบบการปกครองที่ใช้ค าว่า "สร้างสัญญาประชาคมใหม่" 
 4. ต้องจับตาท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีพรรคใดแตกแถวหรือไม่ เพราะอาจมีความพยายามน า
เรื่องการชุมนุมมาต่อรองทางการเมือง 
 5. มาตรการของรัฐบาล ได้เตรียมการรับมือการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม ดดยก าหนดเป็นแนวทางเอาไว้
ตามความเป็นไปได้มากไปหาน้อย ซึ่งหากมีการกระท าผิดกฎหมาย ก็จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378796452/ 
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‘คณะท างานติดตามฯ’ ฝากถึงฝ่ายความมั่นคง อย่าตัดสัญญาณสื่อสาร-ใช้ความรุนแรง 
วันที่ 19 กันยายน 2563 - 12:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘คณะท างานติดตามฯ’ เกาะติดการชุมนุม ฝากถึงฝ่ายความมั่นคง อย่าตัดสัญญาณสื่อสาร-ใช้ความรุนแรง หวั่น
สร้างความไม่พอใจ-กระทบความปลอดภัย คาด มวลชนล้นเกินบริหารจัดการ 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 กันยายน บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม ติดกับสนามหลวง ฝั่งดรงแรม
รัตนดกสินทร์ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะท างานเพื่อติดตามการ
ชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อม
ด้วยนายสงวน พวงมณี ส.ส.ล าพูน พรรคพท. ได้ตั้งดต๊ะแถลงเพื่อติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์การชุมนุม 
 ดดยนายสมคิด กล่าวว่า เมื่อคืนนี้ (18 กันยายน) ได้ทราบข่าวว่าการเดินทางของคนที่จะมาชุมนุมมี
อุปสรรคจึงอยากแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ หากตรวจค้นไม่พบอะไรที่ผิดปกติ ก็ปล่อยให้เดินทางได้ตามปกติเพราะเป็นสิทธิ
เสรีภาพของพี่น้องประชาชน ดดยเวลา 14.00 น. ในส่วนของ กมธ. การปกครอง จะแถลงข่าวรายงานสถานการณ์รอบ
นอกพื้นที่สนามหลวงว่ามีผู้เข้ามาชุมนุมจ านวนเท่าไหร่ และมีกลุ่มไหนบ้าง ดดยเราจะเป็นหน่วยหนึ่งที่จะให้ข้อมูลกับ
สื่อมวลชน 
 นายสมคิด กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ อยากฝากไปถึงฝ่ายความมั่นคง เพราะเป็นห่วงเรื่องการตัดสัญญาณการ
สื่อสาร ทั้ง ไวไฟ และอินเตอร์เน็ต ซึ่งตนเคยพบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่มีการชุมนุมกันที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ครั้งนี้จึงไม่อยากให้ฝ่ายความมั่นคง ท าแบบนั้นอีก เพราะจะเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับ
ผู้มาชุมนุม ควรปล่อยให้ใช้อินเตอร์เน็ต และพื้นที่อย่างเสรี เพื่อจะติดต่อคนทั้งดลก หรือเยาวชนจะติดต่อกับผู้ปกครอง 
เป็นการสร้างความปลอดภัยไปในตัวด้วย นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากภาคีนักศึกษาศาลายา จากคณะ
แพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมตั้งเต็นท์สถานพยาบาลด้วย 
 เมื่อถามว่า มีข้อกังวลว่าพื้นที่ไหนจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า คงเป็นช่วงเวลา 
16.00 - 17.00 น. เพราะเกรงว่าเมื่อมีผู้ชุมนุมมาจ านวนมาก คณะท างานจะมีการบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ
หรือไม่ เพราะที่ทราบข่าวว่าจะมีผู้ชุมนุมมาร่วมจ านวนมากเกินกว่าที่คาดการณ์ ไว้ จากเดิมประเมินไว้ประมาณ 
50,000 คน 
 นายสมคิด กล่าวว่า ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่า การชุมนุมเสี่ยงแพร่ระบาดดรคติดเชื้อดควิด-
19 นายสมคิด กล่าวว่า ยังไม่ทราบถึงเจตนาของนายกรัฐมนตรี แต่ตามที่มีการแถลงของ ศบค. ยังไม่พบการติดเชื้อใน
ประเทศ เชื่อว่ายังไม่เกิดการแพร่ระบาด ขณะที่ประชาชนก็ควรระมัดระวังตัว หากจะมีการติดเชื้อจริง ก็ถือเป็นการ
ติดเชื้อดดยธรรมชาติ แล้วก็เข้าสู่การรักษาตัว ส่วนเรื่องการรักษาพยาบาลในพื้นที่ เบื้องต้นภาคีนักศึกษาศาลายา 
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จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเต็นท์รักษาพยาบาลข้างสนามหลวง บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
รองรับไว้แล้ว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ตลอด 24 ชั่วดมง 
 "การใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม เบื้องต้นได้ยินเพียงข่าวมาเท่านั้น แต่ก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีว่าอย่าท า 
และควรรับฟังความเห็นของผู้ชุมนุม ขณะที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่ง ก็ได้ลงทะเบียนร่วมสังเกตการณ์แล้ว ดดยนาย
สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน จะเดินทางมาลงพื้นที่ช่วงเย็น" นายสมคิด กล่าว 
 จากนั้นนายสมคิด พร้อมคณะ ได้เดินตรวจเยี่ยมตามเต็นท์ และจุดพักบริเวณรอบสนามหลวง และหน้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อพูดคุยและตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้เข้าร่วมชุมนุม 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2355258 
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ผู้ชุมนุมเฮ! เคลื่อนขบวนเข้า มธ.! ชู 3 นิ้วหลั่งไหลสู่สนามบอล 
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 12.13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ชุมนุมเฮ! เคลื่อนขบวนเข้า มธ.! ชู 3 นิ้วหลั่งไหลสู่สนามบอล 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 12.10น. ของวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุม ‘19กันยาทวง
อ านาจคืนราษฎร’ เจรจาที่บริเวณประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝั่งตรงข้ามสนามหลวง ล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อน
ตัวเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ชุมนุมได้เดินเข้าไปภายในดดยบางส่วนได้ไปรวมตัวบริเวณลานประวัติศาสตร์ 
ขณะที่บางส่วนเดินเข้าไปยังสนามฟุตบอล 
 ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหลังจากที่ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนน าแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุม กล่าวต่อมวลชนว่า วันนี้ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ที่เราคุ้นเคย ธรรมศาสตร์ไม่ได้รักประชาชนอีก
แล้ว ฉะนั้นเรานักศึกษาธรรมศาสตร์ จะทวงคืนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์กลับมาจากอธิการบดีที่รับใช้เผด็จการ ตอนนี้
รถขนของที่มาจากธรรมศาสตร์รังสิต ถูกสกัด แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ไปเป็นเพียงเนื้อหาการปราศรัยของตนและเพนกวิน 
พริษฐ์ ชีวารักษ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นเอกสารกว่า 5 หมื่นเล่ม อีกทั้งรถเครื่องเสียงก าลังถูกสกัดที่
สะพานปิ่นเกล้า จึงขอก าลังมวลชนไปน ารถของเรากลับมา ตอนนี้หากมวลชนมาเยอะพอก่อนถึงก าหนดก็จะเข้าไปใน
มหาวิทยาลัยกันเลย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 11.50 น. มวลชนเสื้อแดงและประชาชนทั่วไปพากันยืนล้อมหน้าประ
ตูมธ.ฝั่งหอประชุมใหญ่ ตะดกนกดดันให้มีการเปิดประตู ดดยระบุว่า ประตูนี้สร้างด้วยภาษีประชาชน พร้อมกู่ร้องว่า ‘ขี้
ข้าเผด็จการๆๆ’ ในช่วงหนึ่งมีการเขย่าประตู และปีนป่ายประตู ชู 3 นิ้ว ระหว่างนี้ นางณัฐยา มิตรมูลพิทักษ์ ผอ.กอง
บริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ เข้าเจรจากับมวลชนดดยยืนอยู่ในฝั่งประตูด้านมน 
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 เวลา 12.04 น. มวลชนสามารถเคลื่อนขบวนเข้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งหอประชุมใหญ่ส าเร็จ
แล้ว เคลื่อนขบวนสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น เวลา 12.05 น. มวลชนเปิดประตูใหญ่ ฝั่งหอประชุมใหญ่
ให้มวลชนที่เหลือเดินเข้าสู่มธ. จากนั้น ทั้งหมด เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสนามฟุตบอล ดดยชู 3 นิ้ว ตะดกนกึกก้อง เผด็จ
การจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ 
 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2355260 
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18 ก.ย. 2563-14.00 น. 
แนวโน้ม ความเป็นไปได้ 1 แสน 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จินตภาพต่อปริมาณการเข้าร่วมของมวลชนกว่า 100,000 คนสร้าง ความหวาดกลัวเป็นอย่างสูงให้กับ
รัฐบาล ความหวาดกลัวสัมผัสได้จากการที่บุกเข้าไปยังบ้านของ"กลุ่มดาวดิน สามัญชน"ในจังหวัดขอนแก่น ตรวจค้น
และยึดแผ่นป้ายผ้าท่ามกลางการต่อต้านแข็งขืน 
 ความหวาดกลัวสัมผัสได้จากการจัดก าลังพล 3 กองร้อยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดก าลัง
พล 6 กองร้อยบริเวณ ดดยรอบสนามหลวง การจัดก าลังพล 3 กองร้อยเตรียมรับสถานการณ์การเคลื่อนขบวนไปยัง
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและท าเนียบรัฐบาล สรุปและประมวลแล้วเป็นการใช้ก าลังพล 20 กองร้อยจากกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาลก าลังเสริมจากต ารวจภูธรภาค 1, 2, 3, 7 และต ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งสิ้น 57 กองร้อยส าหรับ
สถานการณ์"19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร" 
 หากมองจากการวางดครงสร้างในการสนธิก าลังทั้งกองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรและต ารวจ
ตระเวนชายแดน เช่นนี้ที่มีการระบุว่าจะมีมวลชนมาชุมนุม 50,000 คนนั้น ไม่น่าจะเป็น 50,000 คนอย่างแน่นอน 
หากแต่มีความเป็นไปได้ที่จะตระเตรียมไว้เพื่อรับมือกับ 100,000 คนมากกว่า เช่นนี้เท่ากับยืนยันว่าความเชื่อมั่นไม่ว่า
จะออกมาจาก นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ไม่ว่าจะออกมาจาก นายอานนท์ น าภา ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 ที่ส าคัญเป็นอย่างมากก็คือ จ านวนคนที่ไหลกันมาจากทุกสารทิศเช่นนี้กลไกแห่งอ านาจรัฐของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ดอชา มีส่วนในการท าให้เกิดขึ้น ดดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการจับกุมและคุมขัง"แกนน า" เป้าหมายใน
การจับอาจเพื่อสกัดขัดขวางและสร้างความหวาดกลัว แต่ผลกลับกลายเป็นการเรียกแขกอย่างมีนัยส าคัญ 
 พลันที่ประชาชนเดินทางเข้าร่วมมากกว่า 50,000 และทะลักล้นไปจนแตะถึงหลัก 100,000 คน นั่น
หมายความว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิอาจรองรับได้ อาจต้องไหลทะลักออกมาอยู่ ในพื้นที่ท้อง
สนามหลวงและบนถนนราชด าเนิน นี่คือปรากฏการณ์ใหม่หลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4934664 
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18 ก.ย. 2563-14:57 น. 
ค าตอบ สุดท้าย 19 กันยา ทวง “อ านาจ” 5 หมื่น หรือแสน 
 
 
 
 
 
 
 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
 ความเชื่อที่ว่า 19 กันยายนจะมีมวลชน “เรือนแสน” นับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อ เหลือเชื่อเพราะว่า 
“หน่วยงานความมั่นคง” เห็นว่าการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต มีจ านวน 10,000 และเพิ่มเป็น 30,000 ในคืนวันที่ 16 สิงหาคม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บนฐานตัวเลขจาก
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 10,000 บนฐานตัวเลขจากเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 30,000 จึงมีความเชื่อว่าในวันที่ 19 กันยายน 
จะมี 50,000 
แล้วท าไมคนจึงคิดว่าน่าจะทะลุถึง 100,000 
 แท้จริงแล้ว ความเชื่อต่อ “หลักแสน” มีรากฐานมาอย่างไรในทางการเมือง คนแรกที่แสดงความมั่นใจ
เป็น นายอานนท์ น าภา ทนายสิทธิมนุษยชน คนต่อมาที่แสดงความมั่นใจเป็น นายสมบัติ บุญงามอนงค์ 2 คนนี้อยู่
ในการเคลื่อนไหวชุมนุมมาอย่างยาวนาน ในเมื่อ นายอานนท์ น าภา นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ยืนที่ตัวเลข 100,000 
ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงระบุที่ตัวเลข 50,000 แล้วอีก 50,000 มาได้อย่างไร 
มาจากตัวตนของ “หน่วยงานความมั่นคง” นั่นเอง 
 ความเชื่อของสังคมต่อ “หน่วยงานด้านความมั่นคง” เป็นอย่างไร ไม่ว่าในยุคการเคลื่อนไหวเมื่อเดือน
ตุลาคม 2516 ไม่ว่าในยุคการเคลื่อนไหวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 หน่วยงานด้านความมั่นคงมัก “ลดทอน” ตัวเลข
ความเป็นจริง รายงานว่า “น้อย” ทั้งๆ ที่มีประชาชน “มหาศาล” จึงไม่แปลกที่ นายอานนท์ น าภา นายสมบัติ บุญ
งามอนงค์ จะยืนยันที่ “หลักแสน” แตห่น่วยงานด้านความมั่นคงจะยันยืนที่ 50,000 
เมื่อเอา 2 คูณเข้าไปก็ย่อมได้ 100,000 
 ข้อคาดหมายเหล่านี้มิได้สลับซับซ้อน มิได้ยากต่อการพิสูจน์ พลันที่ “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” 
ที่เริ่มขึ้นเวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ก่อตัวค าตอบก็จะค่อยๆ แผ่แบให้เห็นอย่างเด่นชัด 
เสาร์ที่ 19 กันยายน ย่อมเป็นค าตอบ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4934656 
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09.00 INDEX สถานะ บทบาท ในการเป็นผู้น า 19กันยาทวงอ านาจคืนราษฎร 
วันที่ 19 กันยายน 2563 - 09:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 INDEX สถานะ บทบาท ในการเป็นผู้น า 19กันยาทวงอ านาจคืนราษฎร 
 เสียงเรียกร้องให้ขบวนการ "เยาวชน" จัดองค์กรสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงดครงสร้างและการก่อรูป
ของ "องค์กร" อันแตกต่างอย่างสิ้น เชิงจากอดีต 
 ไม่ว่าอดีตเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าอดีตเมื่อเดือนพฤษภา คม 2535 
 ยิ่งกว่านั้นยังแตกต่างไปจากอดีตในห้วงก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ยังแตกต่างไปจากอดีต
ในห้วงก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
 เพราะในเดือนตุลาคม 2516 มีศูนย์การน าอยู่ที่ศูนย์กลางนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.) เพราะ
ในเดือนพฤษภาคม 2535 มีศูนย์การน าอยู่ที่สมาพันธ์ประชาธิปไตย 
 ขณะที่ในห้วงก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 มีศูนย์การน าอยู่ที่พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ในห้วงก่อนรัฐประหาร เดือนพฤษภาคม 2557 มีศูนย์การน าอยู่ที่กปปส. 
นี่ย่อมเป็นความแตกต่างที่คนซึ่งเคยอยู่ในสถานการณ์ก่อนหน้านี้ไม่คุ้นเคยและรู้สึกแปลกแยก 
 ความจริงถึงแม้ว่าพวกเขามิได้มีการจัด "องค์กร" มิได้แต่งตั้ง "ผู้น า" ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ แต่ทุกครั้งที่
มีการเคลื่อนไหวก็มิได้เป็นการขับเคลื่อนในลักษณะนิรนาม 
 ตรงกันข้าม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ก็มี "เยาวชนปลดแอก"ตรงกันข้าม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ก็มีแนว
ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 
 ขณะเดียวกัน ภายในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะในส่วนกลางหรือในส่วนภูมิภาค เราก็สามารถเห็นได้จาก
การคุกคามที่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าต ารวจ ไม่ว่าทหาร ไม่ว่าฝ่ายปกครองกระท าต่อพวกเขา 
นั่นก็คือ การจับกุม นายอานนท์ น าภา การจับกุม นายภาณุพงศ์ จาดนอก การจับกุม นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 
นั่นก็คือ การออกหมายเรียกจ านวนมากถึง 31 คน 
 เพียงแต่พวกเขายอมรับในฐานะตัวเองเป็น "ผู้ถูกกล่าวหา"แต่มิได้ด ารงอยู่ในฐานะเป็น "ตัวการ" เท่า
นั้นเอง 
 "ไม่ว่ากลุ่มเยาวชนจะประกาศตนเป็นแกนน า ประกาศตนเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องยอมรับ
ว่าสถานะและการเคลื่อน ไหวของพวกเขาล้วนอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐ 
จึงได้มีการคุกคามไปถึงบ้าน จึงได้มีการออกหมายจับ 
สถานะการเป็น "ผู้น า"จึงอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่ที่การปฏิบัติที่เป็นจริงมากกว่า 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2355044 
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6 ปียุคบอดแห่งการกระจายอ านาจ 
สยามรัฐออนไลน์  18 กันยายน 2563 23:00 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก (ท้องถิ่น) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 2 บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มดนทัศน์ของหลักประชาธิปไตยนั้น นอกจากสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่ามิอาจแบ่งแยกจากกันได้ ก็คือ “การปกครองของประชาชน ดดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน” และ “หลักการกระจายอ านาจ” (Decentralization) ที่มิอาจปฏิเสธได้เลย 
ไม่มีการเลือกตั้งท้องถ่ินประเทศเสียหายหรือไม่ 
 (1) เป็นค าถามที่ต้องหาค าตอบ ในประเด็นเรื่องการไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น มีนักวิชาการถกเถียง
กันในหลักการแล้วหลายรอบ แม้ไม่ได้แสดงให้เห็นในเชิงรูปธรรมว่าประชาชนจะเสียดอกาสอย่างไรในสภาวการณ์ ถูก 
“แช่แข็ง” หรือ “ดองเค็ม” เช่นนี้ก็ตาม 
 (2) ค าถามประเด็นร้อนที่สุดต่อมาในสังคมไทยปัจจุบันก็คือ “ท้องถิ่นเราไม่ได้เลือกตั้งกันมานานเพียงใด
แล้ว” และ “ประเทศไทยได้สูญเสียประดยชน์ที่ไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นไปแล้วหรือไม่เพียงใด” เพราะการเลือกตั้งส าคัญ
และสัมพันธ์กับหลักการกระจายอ านาจมาก เพราะหากกล่าวถึงหลักการกระจายอ านาจแล้ว สิ่งแรกที่ทุกคนมดนภาพ 
คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (อปท.) หรือจะเรียกว่า “ท้องถิ่น” ก็ได ้
 (3) ปัจจุบันรัฐบาลจะออกมาให้ค ามั่นสัญญาอย่างจริงจังว่า ประชาชนจะได้เลือกตั้งนายก อปท.ในไม่ช้า
นี้ อย่างน้อยคือภายในปีนี้ (2563) ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ประเภทหนึ่ง แต่ก็เสมือนได้ยินเสียงปี่เสียงกลองเท่านั้น 
ค ามั่นหรือค ารับรองที่เป็นจริงเป็นจังยังไม่เห็น เพราะกรณีของ อปท. นั้น ได้มีบทบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 249 แล้ว และสิทธิของประชาชนในการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปบริหารท้องถิ่นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้เช่นกัน เป็นปัจจัยส าคัญในองค์ประกอบของ “หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ” 
 (4) การครองต าแหน่ง “นั่งอยู่บนเก้าอี้” ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมสมาชิกสภาท้องถิ่นที่นานเกินกว่า
วาระ 4 ปี ตามปกติดดยมิได้มีการเลือกตั้ง ถือเป็นก าไรของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ดดยเฉพาะฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่ไม่ต้อง
ออกแรงไปหาเสียงเลือกตั้ง แม้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหนังสือเวียนให้ อปท.จัดเตรียมงบการเลือกตั้งครั้งแล้วครั้ง
เล่ามาแต่ปี 2560 ก็ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด 
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 (5) ผลเสียที่เกิดจากการครองต าแหน่งนานๆ ประการหนึ่งก็คือ กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ผู้ก ากับดูแล อปท. คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอด าเนินการสอบสวนเพื่อให้พ้นจากต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในลักษณะต้องห้าม หรือ กรณีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง หรือกรณีอื่นใดก็ตาม นี่ยังไม่รวมถึงการให้พักหน้าที่หรือการ
หยุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ เมื่อมีการฟ้องคดีอาญาทุจริต 
 
ปัญหากฎกระทรวงสอบสวนฯผู้บริหารท้องถิ่น 
 (1) กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. ฉบับ
ที่แก้ไขใหม่ปี 2562 ยังไม่ได้ตราใช้บังคับ และไม่มีบทเฉพาะกาล มท. ให้รอกฎกระทรวง ผู้บริหารหลายคนสอบไว้ยัง
ไม่สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะต้องรอกฎกระทรวง 
 (2) การรอการสอบสวนเท่ากับ “การรอการสะสาง” ในคุณสมบัติให้เสร็จสิ้นเสียก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ 
จะลงจากอ านาจ หรือ “การเซตซีดร่” เพื่อให้มีการเลือกตั้งต่อไป เสมือนหนึ่งการรอการชี้ขาดตัดสิน ในหลายๆ เรื่อง
มักปรากฏชัดแจ้งในพฤติการณ์ว่าผู้บริหารท้องถิ่นฯ มีความผิด ซึ่งถือไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น
อย่างยิ่ง เพราะ หากมีการสอบสวนอาจมีผลท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่ง แต่กระทรวงมหาดไทยมิได้กระตือรือร้นในการ
ออก “กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน” ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม
กฎหมายจัดตั้ง อปท. แต่อย่างใด เพราะ กฎหมายจัดตั้ง อปท.ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2562 แล้ว 
 (3) ประเด็นค าถามต่อมาก็คือ เมื่อใดจึงจะมีการตราและการใช้บังคับกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมา 
สอบถามส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ก็ได้ค าตอบเพียงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้รอ
การสอบสวนผู้บริหาร อปท.ไว้ ส่วนการสั่งให้พ้นนั้นก็ให้รอกฎกระทรวงใหม่ออกมาเสียก่อน สรุปว่าให้รอก่อน 
 (4) กรณีที่กฎกระทรวงออกภายหลังการเลือกตั้งคราวนี้เสร็จสิ้น แม้กฎหมายจะบัญญัติให้สามารถสั่งให้
พ้นจากต าแหน่งภายหลังได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดการเลือกตั้งใหม่ ผู้ใดจะเป็นคนรับผิดชอบในระหว่างรอ
ความชัดเจนของการเลือกตั้งท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการออกร่างกฎกระทรวง ต้อง
จัดการสะสางเรื่องการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นเก่าให้เสร็จสิ้น และการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ช่วยลดระบบอุปถัมภ์ของราชการส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนภูมิภาคที่ขอรับการสนั บสนุนทั้ง
งบประมาณและบุคลากรอยู่เนืองๆ เพื่อหยุดเดินถอยหลังและก้าวไปข้างหน้าเสียที กล่าวคือ วิตกว่าการชะลอการสั่ง
ให้พ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นที่ถือเป็นวินัยของฝ่ายการเมือง หากเลือกตั้งครั้งนี้เสร็จ กฎกระทรวงกระทรวง
ออกมาพอดี ก็คงได้เลือกใหม่กันอีกรอบ เสียหายมาก 
 (5) ขอยกตัวอย่างกรณี อปท. ที่มีคดีละเมิดที่ใกล้หมดอายุความสิทธิเรียกร้องด้วย หากชะลอการ
สอบสวนและการสั่งให้พ้นจากต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ จะเกิดผลเสียหายในทางละเมิดและทางปกครองได้ การ
สอบสวนของผู้ก ากับดูแลฯ ถือเป็นกระบวนการภายในของฝ่ายปกครอง หรือเป็นการพิจารณาทางปกครอง ท าไมฝ่าย
ปกครองที่มีฐานอ านาจจึงกระท าไม่ได้ เป็นข้อจ ากัด เป็นจุดอ่อนในการ “ตีความกฎหมาย” (Interpretation & 
Construction) ที่คับแคบก่อให้เกิดผลเสียต่อสาธารณะได้ 
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ระบบอุปถัมภ์กับการมีส่วนได้เสียไม่แตกต่างกัน 
 (1) ผลประดยชน์ทับซ้อนมองได้ทุกมิติ เพราะสังคมไทยคือสังคมอุปถัมภ์ (Patron & Clients System) 
ระบบอุปถัมภ์เป็นต้นทางของ “การทุจริต” (Corruption) ที่เป็นส่วนส าคัญในระบบอุปถัมภ์ การขอรับการบริจาค
หรือสนับสนุนจาก ผู้ก ากับดูแล หรือ ผู้มีอ านาจในเขตพื้นที่จาก อปท.อยู่เนืองๆ เป็นปัญหามากส าหรับ อปท.ขนาด
เล็กๆ หากนายกฯ ใดไม่สนับสนุน ก็จะถูกเขม่นไม่ได้รับความร่วมมือ เพราะท้องถิ่นไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณ
ดดยตรงแล้วเอาเงินไปสนับสนุนหรือให้แก่หน่วยงานอ่ืนใดได ้
 (2) กรณีนายก และสมาชิกสภาเก่าที่หมดวาระไปแล้ว แต่กลับให้มาด ารงต าแหน่งอีกในช่วง 6 ปีที่ผ่าน
มา เป็นยาด าที่คงไม่มีใครมองเกมนี้ออก เหตุใดฝ่ายอ านาจรัฐจึงไม่ยอมเลือกตั้ง อปท.สักที ก็เพราะ นายก และ 
สมาชิกสภาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวปัจจุบันได้รับประดยชน์จากต าแหน่งที่ด ารง เป็นเสมือน “การต่างตอบแทน” อัน
เป็นระบบอุปถัมภ์ที่ชัดเจน เช่น ดครงการเงินกู้ 4 แสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดดรคดควิด-19 
ในขณะนี้คือดจทย์ค าถามและค าตอบไปในตัวที่ส าคัญ เพราะหาก มีการเซตซีดร่ในทันทีทันใด เชื่อว่าฝ่ายอ านาจนิยมคง
ไม่ยอม เพราะระบบต่างตอบแทนจะหายมลายไปเลยทันที เพราะ อ านาจในการบริหารงบประมาณดังกล่าวจะตกแก่
ปลัด อปท. ที่ปฏิบัติหน้าที่นายก (รักษาการ) ในทันที ในสายตาของฝ่ายอ านาจ การให้นายกเก่าปฏิบัติหน้าที่ไปเรื่อยๆ 
ถือว่าดีแล้ว 
 (3) ข้อสงสัยประการหนึ่ง อปท. ราชการส่วนท้องถิ่นมีไว้ท าไม เพราะราชการส่วนภูมิภาคแย่งซีนไปหมด 
งบประมาณจากส่วนกลางลงพื้นที่ฝากไว้ที่อ าเภอ จังหวัด มิได้ให้ อปท. ด าเนินการดดยตรง หรือว่าต้องยุบภูมิภาคที่ไม่
ค่อยมีงานอีกต่างหาก เพื่อไม่ให้มาแย่งซีน อปท. แล้วให้ อบจ.ซึ่งเป็น อปท.ที่ใหญ่กว่า มีขอบอ านาจที่มากกว่า
ด าเนินการ ส่วน อบต.เล็ก เทศบาลเล็ก งบประมาณจะมีจ ากัดมาก ดดยเฉพาะงบพัฒนา สถานการณ์ช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา อปท.หลายแห่งงบจึงหมดเกลี้ยง 
 
“แช่แข็งดองเค็ม” ท้องถิ่นไปท าไม 
 (1) การแช่แข็งการปกครองท้องถิ่นดดยไม่มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมานานร่วม 6 ปีเต็ม ท า
ให้ อปท.กลายเป็นหน่วยกลไกของรัฐบาล การด าเนินดครงการต่างๆ ตามค าสั่งของรัฐบาล ฝ่ายบริหารท้องถิ่นขาดการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 (2) ค าว่า “แช่แข็ง” (freeze) หมายความถึง “การแช่งแข็งทางการเมือง” อันเป็น “การยุติการเมือง
แบบการเลือกตั้ง” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2555) หรือ จะใช้ค าว่า frozen ในความหมายที่แช่แข็งแล้ว จนท้องถิ่น
เสมือนเป็นเมืองขึ้นของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบเต็มรูปแบบ เพราะอยู่ในอ านาจ “บังคับบัญชาสั่งการ” ของ
นายอ าเภอ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ก ากับดูแลในพื้นที่แล้ว สั่งการชี้น าการบริหารได้ จนลืมหลักเรื่องการกระจาย
อ านาจในรูปของ “การปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ถือเป็น “ทบวงการเมือง” ตาม ปพพ. ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็น
เอกเทศต่างหาก มิใช่หน่วยงานในภายใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด 
 (3) ปัจจุบัน ค าว่า “แช่แข็ง” จะมุ่งไปที่ “การแช่แข็งประชาธิปไตย” ซึ่งเห็นว่า ก็คือ การแช่แข็งการ
เลือกตั้งนั่นแหละ หรือ การชะลอ ไม่ให้มีการเลือกตั้ง หรือ การท าให้การเลือกตั้งเสียสมดุล ดดยฝ่ายอ านาจนิยมแสวง
อ านาจจากความได้เปรียบในการเลือกตั้ง เพื่อให้เข้ามามีอ านาจในการบริหารรัฐ ดดยการใช้กลไก “ตุลาการภิวัตน์” 
(Judicial review or Judicial activism) ที่ผิดเพี้ยน ไม่เหมือนต้นแบบที่มาจากฝ่าย common law กล่าวดดยสรุป 
“แช่แข็งการเลือกตั้ง” ก็คือ “การแช่แข็งประชาธิปไตย” นั่นเอง 
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 (4) หาก “ฝ่ายรัฐ” ซึ่งถือเป็น “ฝ่ายอ านาจนิยม” ไม่รีบถอนตัว ไม่คายอ านาจ ไม่คืนอ านาจให้ประชาชน 
ผลเสียหายแก่ระบบการกระจายอ านาจ ตามหลักปรัชญาประชาธิปไตยของการปกครองท้องถิ่นมีแน่ และ จะเป็นตัว
เชื้อไฟดหมประชาชนส่วนใหญ่ให้มากยิ่งขึ้น 
 
ฉะนั้น การดองเค็มเลือกตั้งท้องถ่ินไม่เป็นผลดีแน่ 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/183207 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/183207
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ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน 
19 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
วิบากกรรม.... 
    "หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน  
    วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาล 
    สืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์  
    ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวยีนอยู่กับคุก  
    และศาล  
    ก็...ไม่ใช่หมอเหวงคนเดียว ที่ต้องใช้ชีวิตแบบนี ้
    แกนน าม็อบเสื้อแดง นปช. พันธมิตรฯ กปปส. ต่างก็ยังต้องวนเวียน รับผิดชอบทางกฎหมาย จากการจัดชุมนุมซึ่ง
เป็นผลพวงจากระบอบทักษิณล้วนๆ  
    เกริ่นให้เห็นเป็นน้ าจิ้ม  
    เพราะการชุมนุมทางการเมืองทั่วดลกก็เป็นแบบนี้  
    ไม่ว่าจะประเทศประชาธิปไตยจ๋า หรือเผด็จการเข้มงวดในฝั่งคอมมิวนิสต์ แกนน าผู้ชุมนุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ล้วนถูกด าเนินคดีทั้งสิ้น  
    สดๆ ร้อนๆ อเมริกาต้นต ารับที่ดหยหา "วิลเลียม บาร์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยัวะที่ การชุมนุมเป็น
ต้นเหตุให้ดควิดระบาดหนัก  
    ส่งสัญญาณไปยังอัยการท้องถิ่นและรัฐ ให้ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุม เป็นข้อหากบฏล้มล้างรัฐบาลดดนัลด์ ทรัมป์ 
    นั่นคือวิธีการจัดการที่รัฐบาลอเมริกาใช้กับการชุมนุมก่อความไม่สงบในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ 
    ไม่บ่อยทีจ่ะมีการต้ังข้อหากบฏ!  
    เพราะเป็นข้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงส าหรับอเมริกัน 
    จากกรณี "จอร์จ ฟลอยด์" ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา อัยการของรัฐบาลกลางได้สั่งฟ้องคดีมากกว่า ๒๐๐ คดี  
    ย้อนไปปี ๒๕๕๓ รัฐบาลกลางเคยตั้งข้อหาแก่สมาชิกอาสาสมัครชาวคริสเตียนที่เรียกว่า "ฮุทาเรส"  เป็นผู้สมรู้ร่วม
คิดในการปลุกระดม  
    ปี ๒๔๗๓ อัยการของรัฐบาลกลางประสบความส าเร็จในการใช้กฎหมายเดียวกันนี้ต่อต้านผู้แบ่งแยกดินแดน
เปอร์ดตริดก 
    ก็เป็นตัวอย่างให้เห็น เส้นทางการชุมนุมกับการที่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายนั้นเป็นของคู่กัน 
    แต่อย่ากลัว...  
    ๑๙ กันยายนนี้ เมื่อมีความประสงค์จะไปชุมนุม ก็ต้องไปใช้สิทธิเสรีภาพ แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย   
    ตราบที่ไม่ท าผิดกฎหมาย ก็ยากที่จะตกเป็นผู้ต้องหา 
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    และดปรดเข้าใจให้ถ่องแท้  
    ไม่มีใครกลั่นแกล้งใคร  
    เพราะที่ผ่านมาดดนต้ังข้อหากันทั่วหน้า ทุกสี ทุกฝ่าย  
    วันนี้ "หมอเหวง" ในวัยชรา ถึงต้องใช้เวลาที่เหลือของชีวิตขึ้นดรงขึ้นศาลกันต่อไป  
    ดชคร้ายอาจเจอคุกซ้ า! 
    สุเทพ เทือกสุบรรณ 
    สุริยะใส กตะศิลา 
    จตุพร พรหมพันธุ ์
    ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ฯลฯ  
    ทุกคนวนเวียนเข้าออกศาล บางคน เข้าคุกซ้ าสอง ก็เป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย  
    เอาล่ะ...มาว่ากันเรื่องชุมนุมวันน้ี  
    ใครอยู่ตรงไหนบ้าง?  
    อย่าคิดว่า "ศรีสุวรรณ จรรยา" บ้าๆ บอๆ เป็นนักร้องเบอร์ ๑ ไร้น้ ายา ร้องเป็นพันเอาผิดไม่ได้สักเรื่อง ลอง
ย้อนกลับไปดู  
    ยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็ตั้งต้นมาจาก "ศรีสุวรรณ" 
    คราวน้ี....มีข้อความจาก "ศรีสุวรรณ" ไปถึง ๖ พรรคฝ่ายค้าน  
    "...๖ พรรคฝ่ายค้านประกาศหนุนม็อบ ๑๙ ก.ย. ระวังจะเข้าข่ายผิดตาม ม.๙๒ (๒) พ.ร.ป.พรรคการเมือง ๖๐ ดทษ
ถึงขั้นยุบพรรคเลยนะครับ 
    พรรคการเมืองตามมาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง... 
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา ๙๒ (๒) บัญญัติเอาไว้ว่า 
    ..เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
    (๒) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข..." 
    ๖ พรรคฝ่ายค้านสนับสนุนการชุมนุมครั้งนี้จริงหรือไม่ อย่างไร  
    พรรคก้าวไกล ไปไกลจริงๆ เพราะเป็นมากกว่าเป็นผู้สนับสนุน  
    เป็นทั้งผู้เคลื่อนไหวร่วม  
    ช่วยประกันตวั  
    อ านวยความสะดวก ส ารวจเส้นทางการเคลื่อนผู้ชุมนุมจากธรรมศาสตร์ ไปท าเนียบรัฐบาล 
    ละเอียดยิบ กว่า ๑ หมื่นก้าว ถึงท าเนียบรัฐบาลภายในเวลา ๒ ชั่วดมง 
    และที่เห็นพ้องต้องกันทั้ง ๖ พรรค แถลงดดย "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" ผู้น าฝ่ายค้าน แม้จะมีการป้องกันตัวเอง หาก
ความฉิบหายมาเยือน  
    แต่สุดท้ายอาจปัดความรับผิดชอบมิได้!  
    พรรคร่วมฝ่ายค้านพยายามเน้นว่าการแสดงออกและการเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ภายใต้กรอบกฎหมาย เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถกระท าได้  
    ก็แน่นอนถ้าถูกต้องใครจะไปท าอะไรได้  
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

65 

 

 
 
    แต่การเคลื่อนไหวที่ผ่านมา พรรคเพ่ือไทยก็รับรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น   
    มีการแสดงความเป็นห่วงในเรื่องอะไรบ้าง  
    พรรคฝ่ายค้านจึงออกแถลงการณ์หลบเลี่ยง เน้นไปที่ข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น ในขณะที่ข้อเรียกร้อง
ของม็อบปลดแอกน้ัน มี ๓ ข้อ กับ ๑ ความฝัน 
    ....๑.รัฐบาลต้อง "หยุดคุกคามประชาชน" ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย 
    ๒.รัฐบาลต้อง "ร่างรัฐธรรมนูญใหม่" ที่มาจากเจตจ านงของประชาชน เพ่ือประดยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง 
    ๓.รัฐบาลต้อง "ยุบสภา" เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง ดดยตั้งอยู่บน 
๒ หลักการที่ว่า จะต้องไม่มีการรัฐประหารและการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 
    ภายใต้ ๑ ความฝันคือ การมี "ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ"  อย่างแท้จริง... 
    ใน ๓ ข้อ มีสิ่งที่ขาดหายไปในแถลงการณ์ของฝ่ายค้าน นั่นคือ ยุบสภา ซึ่งพอเข้าใจได้ เพราะถ้ายุบสภารัฐธรรมนูญ
ก็ยังไม่ได้แก้  
    แต่ ๑ ความฝัน ที่มุ่งไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์นี่ซิ ฝ่ายค้านขอยืนดูเฉยๆ ให้เด็กเล่นแทน 
    และมันประหลาดตรงที่ ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านและรัฐบาล เข้าไปอยู่ในสภาแล้ว จะพิจารณาในอีกไม่กี่
วันข้างหน้า  
    จะตั้ง ส.ส.ร.กันอยู่แล้ว   
    ท าไมม็อบปลดแอกถึงยังน ามาเป็นเง่ือนไขในการจัดชุมนุมใหญ่ และพรรคฝ่ายค้านก็ยังสนับสนุนให้มีการชุมนุม 
    ทีนี้มาดูว่าผู้ปราศรัยหลักในการชุมนุมครั้งนี้มีใครบ้าง  
    ที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 
      ๑.น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง  
    ๒.ทนายอานนท์ น าภา  
    ๓.นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ ระยอง  
    ๔.นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน 
    ๕.นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน  
    พรรคฝ่ายค้านรับรู้มาตลอดแล้วใช่หรือไม่ว่า ทั้ง ๕ คนเน้นปราศรัยประเด็นอะไร  
    ห้ามคุกคามประชาชนหรือ 
    ใช่แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่า 
    หรือว่าให้ยุบสภา  
    ทั้ง ๓ ประเด็นเป็นแค่เครื่องเคียง 
    ขณะที่ประเด็นหลักคือ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์  
    ๖ พรรคฝ่ายค้านฟังดีๆ 
    ๑๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา เวทีปราศรัยที่ธรรมศาสตร์ รังสิต "เพนกวิน-อานนท์" พ่นเต็มเหนี่ยว! 
    ๑๖ สิงหาคม เวทีปราศรัยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แกนน าบางคนไม่ได้ขึ้นเวที เพราะศาลเพิ่งให้ประกันตัว และมี
เงื่อนไขต้องไม่ท าผิดซ้ าในข้อหาเดิม  
    แต่...แท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากเกรงจะมีการวิจารณ์สถาบันจนเลยเถิดและคุมไม่อยู่ แกนน าบางคนจึงถูกขอร้องว่า
อย่าขึ้นเวที  
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    มาวันน้ี (๑๙ กันยายน) "เพนกวิน-อานนท์" ประกาศมาหลายวันแล้ว จะปราศรัยแบบเบิ้มๆ  
    เบิ้มเรื่องอะไร ไม่ต้องเดา เพราะเผาหัวมานาน และ ๖ พรรคฝ่ายค้านก็รู้ด ี
    อีกทีนะ...พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา ๙๒ (๒) บัญญัติว่า 
    "..เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่น
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
    (๒) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข..." 
    จะเข้าข่ายหรือเปล่าไม่รู้ แต่มีคนร้องแน ่
     ถ้าอยากลองดี ก็ลองดู. 
ผักกาดหอม 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/77872 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/77872


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

67 

 

 
 
 
4 “ข้อห้าม” การชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 
19 Sep 2020 11:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เปิด “ข้อห้าม” ในการชุมนุม ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุก- ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ   
 การปักหลักของ "กลุ่มผู้ชุมนุม" ที่เรียกตัวเองว่า กล่ิมแนวร่วมธรรมศาสตร์ ในวันที่ 19-20 กันยายนนี้
เกิดขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดดยสาระส าคัญของพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฉบับนี้ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดกิจกรรม
การชุมนุมสาธารณะ คือ จะต้องเป็นไปดดยสงบและปราศจากอาวุธ การด าเนินกิจกรรมใดๆของผู้ชุมนุมจะต้องภายใต้
ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 เมื่อพลิกดูในสาระส าคัญ ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้ระบุถึง ข้อห้ามของการชุมนุม 
เอาไว้ ดังนี้   
 1.ห้ามจัดการชุมนุมภายในรัศมี 150 เมตร จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาท
หรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระต าหนักหรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินีพระรัชทายาท 
พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับอยู่หรือสถานที่พ านักของพระราช
อาคันตุกะ 
 2.ห้ามจัดการชุมนุมภายในพื้นที่ของรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหารและศาลอื่นตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งศาล เว้นแต่มีการจัดให้มีสถานที่ เพื่อใช้ส าหรับการชุมนุม
สาธารณะภายในพื้นที่นั้น 
 3.ห้ามจัดการชุมนุมภายในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบสถานที่ของรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรมศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล ตามประกาศของผู้บัญชา การ
ต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ได้รับมอบหมายเมื่อได้มีการประกาศห้ามชุมนุมรอบสถานที่ดังกล่าว 
 4.ห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะที่กีดขวางทางเข้าออกในสถานที่ ดังต่อไปนี ้
 -สถานที่ท าการหน่วยงานของรัฐ 
 -ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ 
-ดรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน 
-สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ท าการองค์การระหว่างประเทศ 
-สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
อ้างอิง  :   
https://www.thansettakij.com/content/politics/449751?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
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สถานีคิดเลขที่12 : ชุมนุมใหญ่-ไม่จบ 
วันที่ 19 กันยายน 2563 - 12:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสาร์นี้ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม นัดชุมนุมใหญ่ 
ภายใต้ชื่อ “19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร” ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
ฝ่ายความมั่นคงประเมิน มวลชนร่วมชุมนุม 5 หมื่นคน สูงพอประมาณ 
ปกติหน่วยราชการ ฝ่ายข่าว มักประเมินต่ า 
แม้แต่ตัวเลขผู้ออกมาชุมนุมทางการเมืองจริงๆ แต่ละครั้ง แต่ละฝั่ง ก็ไม่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
ฝ่ายรัฐมักกดต่ ากว่าจริง ขณะผู้จัดชุมนุม เคลมจ านวนสูง 
เนื่องจากปริมาณ คือพลัง ราคาของการชุมนุม 
กลุ่มนิสิต นักศึกษา และฝ่ายค้านประเมิน ชุมนุม 19 กันยาฯ เรือนแสน 
แต่ตัวเลขดดยประมาณ (ไม่เคยมีการนบัจ านวนจริงในแต่ละครั้ง) จะอยู่ที่เท่าใด ต้องรอหน้างานของจริงต่อไป 
นอกจากตัวเลข 
ที่ผู้คน ภาคส่วนต่างๆ ถามไถ่ สนใจเป็นพิเศษ คือการชุมนุมจะก่อผลสะเทือนต่อรัฐบาล 
น าสู่จุดเริ่มต้น จุดจบใด 
เรื่องนี้ นักวิชาการ รั้วจามจุรี บางท่านบอกว่า ตอบไม่ได้ วันเสาร์นี้จะเกิ ดอะไร แต่ได้เห็นภาพคนรุ่นใหม่เติบดต 
การเมืองลงไปถึงนักเรียน เด็กอายุ 14-15 ปี 
ท าให้เห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ชัดเจนขึ้น 
เสาร์นี้จะเกิดอะไร คงตอบไม่ได้เป๊ะๆ จริงๆ อย่างที่อาจารย์ท่านว่า 
แต่เมื่อพิจารณาจาก 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืนของนิสิต นักศึกษา อันประกอบด้วย 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ 3.ยุบสภา และไม่เอารัฐประหาร และไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ 
ก็พอท านายได้ว่า 19 กันยาฯ 
ไม่มีอะไรน่าวิตก กังวลมากนัก 
ทั้งนี้ เนื่องจากเง่ือนไขที่นิสิต นักศึกษาต้ังไว้นั้น มิได้สูงเกินไป เกินกว่าที่รัฐบาลจะรับได้ 
การแก้ไขเพิ่มเติม ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่เหลือบ่ากว่าแรง สามารถด าเนินการได้ 
ยุบสภาก็เป็นการใช้กระบวนการเลือกตั้ง เป็นทางออก แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่มีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ให้การรับรอง ถูกต้องตามกติกา 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

69 

 

 
 
ประการส าคัญก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย หัวใจของข้อเรียกร้อง ได้รับการสนองตอบเบื้องต้นแล้ว 
พรรคร่วมรัฐบาล ยื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 256 เปิดทางต้ัง ส.ส.ร.ร่างใหม่ 
ประธานบรรจุญัตติ ประชุมรัฐสภาพิจารณา วาระรับหลักการ 23-24 กันยายนนี ้
ไม่มีเงื่อนไข ให้ต้องยกระดับชุมนุม เร่งแตกหัก 
ท าเสียของ ข้อเรียกร้องสูญเปล่า 
การชุมนุม ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม ที่มีหมุดหมายชัดเจน อยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
จึงไม่น่าบานปลาย น าสู่เหตุไม่พึงปรารถนา 
คณะผู้จัดการชุมนุม น่าจะสามารถควบคุม ดูแล ให้อยู่ในกรอบขอบเขตที่เหมาะสมได้ระดับหน่ึง 
จุดยืนก็ชัด ไม่เอารัฐประหาร 
ฉะนั้น ต้องตัดอะไรก็ตาม ที่อาจเป็นเง่ือนไข จุดชนวนบานปลาย สุ่มเสี่ยงถูกใช้เป็นข้ออ้าง 
ยึดอ านาจ 
แนวร่วมธรรมศาสตร์ น่าจะท าการบ้าน ศึกษามาเป็นอย่างดี 
ที่น่าห่วงยิ่งกว่า นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน ชุมนุมเคลื่อนไหว 
คือมือที่สาม ซึ่งอาจมีหลายมือ หลายฝ่าย ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย บังคับทิศทางให้ต้องแก้ไขด้วยวิธีพิเศษ 
ในอดีตนั้น ว่ากันว่า รัฐขึ้นชื่อเรื่องจัดตั้ง 
แต่ปัจจุบัน คงไม่มี 
รัฐบาลสามารถบริหารจัดการ ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นได้ ดดยใช้เครื่องมือปกติแก้ไข 
ฉะนั้น เรื่องที่ใครต่อใครห่วงใย 
กลัวถึงขั้นเลือดตก ยางออก ซ้ ารอย ชักน าบ้านเมืองเข้าสู่ดหมดความไม่แน่นอนอีกครั้ง จึงไม่น่าเกิดขึ้นได้ 
การชุมนุมใหญ่ 19 กันยาฯ น่าจะผ่านไปได้ด้วยด ี
ม็อบกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ มิได้ยื่นเงื่อนไขกดดันสูงมาก เกินกว่าที่รัฐบาลจะรับได ้
อีกทั้งเป้าหมาย ก็ไปไกลเกินกว่า ขับไล่ ดค่นผู้น าทันที 
หากแต่ ต้องการเปลี่ยนกฎ กติกา วางดครงสร้างใหม่ แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
นั่นแปลว่า บิ๊กตู่ก็ยังสามารถอยู่ในต าแหน่ง ครองอ านาจต่อไปได้ 
ศึกนี้อีกนาน 
จ าลอง ดอกปิก 
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