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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 กันยายน 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 อินทรีสยามออนไลน ์ กกต. เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย รองรับภารกิจเลือกตั้ง 7 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ เปิดตัว “พรรคยุทธศาสตร์ชาต”ิ ชู 3 นโยบาย ช่วยประเทศฝ่าวิกฤต ิ 8 
2 คมชัดลึกออนไลน ์ อดีตผู้พิพากษา "ชูชาติ ศรีแสง" ชี้พังประตู มธ. ผิดท าให้เสียทรัพย ์ 10 
3 สยามรัฐออนไลน์ 'พี่ศร'ี แจกรัวๆ อีก 2 ข้อหามอ็บบุกสนามหลวง โทษหนักคุก 7 ปี 

ปรับ 7 แสน 
11 

4 ไทยรัฐออนไลน ์ มวลชนดันแผงรั้วเหล็กเข้ายึด "สนามหลวง" ฝั่งที่เป็นเขตหวงห้าม 12 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ แกนน าประกาศพามวลชนยึด"สนามหลวง" 13 
6 บ้านเมืองออนไลน์ ม็อบ 19 กันยา ยึดสนามหลวง ตั้งเวทีปราศรัยปักหลักค้างคืน 14 
7 ไทยรัฐออนไลน ์ รองโฆษกต ารวจ ยืนยัน ยังไมม่ีการจับกุมตัวนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร ์ 16 
8 คมชัดลึกออนไลน ์ ' ไอลอว์ ' ตั้งโต๊ะข้างสนามหลวง ล่ารายช่ือผู้ชุมนุมร่วมแกไ้ข รธน.

ฉบับ ปชช. 
17 

9 มติชนออนไลน ์ ‘ปิยบุตร’ มาต่อแถวเต็นท์ไอลอว์ ร่วมลงช่ือแก้ไข รธน. ชี้ช่วยกันให้
ทะลุแสน ส่งสญัลักษณ์ถึงผู้มอี านาจ 

18 

10 สยามรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" ร่วมลงชือ่แก้ไข รธน. เต็นท์ไอลอว์ ชี้ช่วยกันให้ทะลุแสน 
ส่งสัญลักษณ์ถงึผู้มีอ านาจ 

20 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ปิยบุตร' ร่วม 'ชุมนุม#19กันยา' พร้อมลงช่ือแก้รัฐธรรมนญู 22 
12 คมชัดลึกออนไลน ์ "ไอติม พริษฐ์" โผล่ร่วมม็อบ ล่า 5 หมื่นรายชื่อ 23 
13 แนวหน้าออนไลน ์ 'ไอติม' ขึ้นปราศรยัเวทีไอลอว์ หนุนแก ้รธน. ตั้ง ส.ส.ร.-รื้อ สว. ใหม่

ยกเซ็ต 
24 

14 ไทยรัฐออนไลน ์ "ธนาธร" มาแล้ว ร่วมชุมนุมทีส่นามหลวง ลัน่ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อสู ้

25 
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
15 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" น าคณะก้าวหน้า ให้ก าลังใจผู้ร่วมชุมนุมม็อบสนามหลวง 26 
16 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร มาแล้ว ร่วมชุมนุมสนามหลวง ลั่นภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งการต่อสู้

ไปด้วยกัน 
28 

17 แนวหน้าออนไลน ์ 'เพนกวิน' ห้าวจัด ยังล็อกเป้าบุก 'ท าเนียบ' จับตา 'บิ๊กเซอร์ไพรส์' 
พรุ่งนี ้

29 

18 ไทยรัฐออนไลน ์ “เพนกวิน” ยันพรุ่งนี้เคลื่อนไปท าเนียบฯ ขับไล่รัฐบาล จับตาไฮไลต์
ม็อบ 3 ทุ่ม 

30 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์   ชิงเอาตัวรอด! เต็นท์นักการเมืองฝ่ายค้าน อ้างร่วมม็อบแค่เก็บข้อมูล 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเวที 

31 

20 ข่าวสดออนไลน์ เพื่อไทยหวัง ส.ว.ร่วมเส้นทางประชาธิปไตย จับมือแก้ รธน. 32 
21 ไทยรัฐออนไลน ์ เริ่มแล้ว! เคลื่อนขบวน'รถตู-้รถขนผู้ต้องขัง'บรรทุกโล่เตม็คัน มุ่งหน้า'

สนามหลวง 
33 

22 ข่าวสดออนไลน์ วิป 3 ฝ่ายนัดถกก่อนประชุมแก้ รธน.-ส.ว.ค านูณ ยอมรับม็อบกดดัน
ตัดสินใจ 

34 

23 มติชนออนไลน ์ เปิดข้อเรียกร้อง ถวายฎีกา 3 ข้อ ให้นายกฯลาออก-ร่าง รธน.ใหม่ ทั้งฉบับ 35 
24 มติชนออนไลน ์ ‘ไอลอว์’ ประกาศ ปชช.ร่วมลงช่ือแก้รธน.วันเดียว 16,610 คน 

เตรียมเดินเท้ายื่นสภา 22 ก.ย. 
37 

25 ประชาไทออนไลน์ ลุ้น iLaw ล่าชื่อแก้ รธน. ทะลุแสน 'ชวน หลีกภัย' นัดรัฐสภาประชุม
ญัตติแก้ รธน. 23-24 ก.ย. 

38 

26 มติชนออนไลน ์ เพนกวินขอ เบิ้มๆกว่าเดิม 24 ก.ย. นัดสังเกตแก้ รธน. ลั่นใครรื้อหมุด
ปักใหม่ แช่งพบอัปมงคล 

40 

27 เดลนิิวส์ออนไลน ์ เจอกัน 24ก.ย.! ม็อบนัดบุกรัฐสภา หลังประกาศชัยชนะ 41 
28 มติชนออนไลน ์ ‘ราเมศ’ เผย 22 ก.ย. ประชุมวิป 3 ฝ่าย ถกญัตติแก้ รธน. ก่อน

ประชุมร่วมรัฐสภา 23 ก.ย. 
42 

29 ผู้จัดการออนไลน ์ ปชป. ขอบคุณวิป 3 ฝ่าย เหน็ด้วย "แนวคดิจุรินทร์" ร่วมถกก่อนแก้ 
รธน, เพื่อผลส าเร็จ 

43 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
30 แนวหน้าออนไลน ์ ปชป. ย้ าจุดยืนหนุนต้ัง สสร. ขอบคุณวิป 3 ฝ่ายเห็นด้วยแนวคิด 

‘จุรินทร’์ 
44 

31 ไทยโพสต์ออนไลน์ ซูเปอร์โพลชี้กลุ่มมวลชนพลังเงียบเพ่ิมขึ้นช่วงม็อบ 19 กันยายน 45 
32 Infoquest ออนไลน์ ซูเปอร์โพล เผยหากเลือกตั้งวันนี้ พลังเงียบเทคะแนนให้พรรค

การเมอืงใหม ่
47 

33 เดลินิวส์ออนไลน ์ กลุ่มพลังเงียบพุ่งช่วงม็อบ 19 ก.ย. หนุน "ธนาธร" จับมือรัฐบาล 49 
34 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ โพลช้ี "กลุ่มพลังเงียบ" เพิ่มขึน้ หวัง เลือกพรรคการเมืองใหม่ 51 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ การเมืองร้อนม็อบระทึก ทางออก-ทางตัน เกมอ านาจ 52 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ 6 ญัตติแก้ รธน. ลุ้น‘รัฐสภา’ ชี้ขาด 23-24 ก.ย.น้ี 55 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ ถอดสลักตีความญัตติแก้ รธน. ‘ฝ่ายค้าน’ ชักเข้า-ชักออก 58 
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กิจกรรมรอบรั้ว      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

 

 
 
 
  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสุเมธา คงคิด 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช  เอื้อวงศ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร ข้าราชการ จากกรมชลประทาน 
ร่วมท าบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ในโอกาสนี้ได้มอบเครื่องสาธารณูปโภค 
และบริจาคเงินสนับสนุน จ านวน 200,000 บาท ให้แก่สถานสงเคราะห์ด้วย  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ท าบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินสนับสนุน 

ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย รองรับภารกิจเลือกตั้ง 
วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน เปิดศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ต าบลทุ่งพระยา (ศส.ปชต.) ศูนย์ต้นแบบ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พร้ อมด้วย น.ส.ฉัตร
ประอร นิยม พจ.ฉะเชิงเทรา นายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตย ในการ
สร้างอาสาสมัคร เพื่อท าหน้าที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม
ประชาธิปไตย ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อยอด และขยายเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ รองรับภารกิจเลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้น โดยมี นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรา นายถวัลย์ 
สุจริต รองประธาน ศส.ปชต.ทุ่งพระยา คณะครูกศน.สนามชัยเขต ให้การต้อนรับ ณ ศส.ปชต.ต าบลทุ่งพระยา 
 ส าหรับ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กกต.ฉะเชิงเทรา มีเป้าหมายเพื่อ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผ่านการมี “ต้นแบบที่ดี” ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ของประชาชน ในระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ด้วยการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่เหมาะสมกับตนเอง และบริบทของ
พื้นที่ ตลอดทั้งการปลุกจิตส านึกของชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง และสร้างเครือข่าย เพื่อให้ ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับ การไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ภายใต้แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
ภารกิจส าคัญ โดยเฉพาะการเลือกต้ัง ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
 

อ้างอิง: https://www.siameagle.com/052620-2/ 

  

https://www.siameagle.com/052620-2/
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เปิดตัว “พรรคยุทธศาสตร์ชาติ” ชู 3 นโยบาย ช่วยประเทศฝ่าวิกฤติ 
สยามรัฐออนไลน์  20 กันยายน 2563 03:19 น.   
 
 
 
 
 
 
 
เปิดตัว “พรรคยุทธศาสตร์ชาติ” ชู 3 นโยบายหลัก หนุนเยาวชนอายุ 16 ปีให้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มเบี้ยคนชรา ตั้ง
กองทุนช่วยแรงงาน มั่นใจจุดยืนช่วยประเทศฝ่าวิกฤติ 
 ที่ท าการพรรคยุทธศาสตร์ชาติ นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ที่มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีจุดยืน
ทางการเมืองที่ชัดเจน โดยมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 
เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และให้รัฐธรรมนูญคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศชาติบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ทางพรรคยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้คัดค้านการชุมนุมที่บริสุทธิ์แต่ต้องไม่มีเหตุการณ์
รุนแรงใดใดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด อีกทั้งทางพรรคยังต่อต้านการรัฐประหารและยึดอ านาจทุกรูปแบบ เนื่องจากขัดต่อ
กฎหมาย และการกระท าดังกล่าวจะส่งผลให้การเมืองถอยหลังเข้าคลอง ประเทศชาติบ้านเมืองไม่สามารถพัฒนาไป
ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย ประชาชนมีความเป็นอยู่ยากจน 
 ทั้งนี้ พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีนโยบายที่จะผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งเราต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด โดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้เรียนรู้
การเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะส่งผลให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
สังเกตได้จากปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนจ านวนมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้นนโยบายหลักของพรรค
จึงพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ ให้มีสิทธิมีเสียงตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมที่ 600-1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 3,600 บาทต่อ
เดือน เนื่องด้วยมองว่าเบี้ยยังชีพเดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ประเทศ 
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 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า ท า
ให้ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบหรือแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยสูง จึงไม่พ้นกับดักความยากจน ฉะนั้น พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มี
นโยบายผลักดันให้เกิดการตั้งกองทุนแรงงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะ
เป็นอาชีพแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างโรงงาน เป็นต้น สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนในอัตราดอกเบี้ยที่
ถูกลง เพื่อน าไปประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น เชื่อมั่นว่าถ้าสามารถก่อต้ังกองทุนแรงงานได้ส าเร็จ
จะช่วยกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ไม่ต่ ากว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ 
 “พรรคยุทธศาสตร์ชาติยังมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ วันนี้เราต้องมองไปข้างหน้า 
และต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารประเทศ ซึ่งผมในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมที่
จะขับเคลื่อนนโยบายหลักๆ ทั้ง 3 ด้านของพรรคให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพราะเชื่อว่าทั้ง 3 เสาหลักนี้ต้องไปด้วยกัน
ประเทศชาติถึงจะไปรอด”นายขจรศักด์ิ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/183633 
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19 กันยายน 2563 - 16:38 น. 
อดีตผู้พิพากษา "ชูชาติ ศรีแสง" ชี้พังประตู มธ.ผิดท าให้เสียทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา "ชูชาติ ศรีแสง" ชี้ ม็อบพังประตู มธ.ผิดท าให้เสียทรัพย์ จี้ อธิการบดีฯแจ้ง
ความ หากเพิกเฉย เข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ 
นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา  โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า 
 .....ในเวลา 12.05 นาฬิกา กลุ่มผู้ชุมนุมน าโดยนายภาณุพงศ์ จาดนอก ได้พังประตูฝั่งสนามหลวงทั้งประตู
เล็ก ประตูใหญ่ เข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส าเร็จ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของผู้ชุมนุม. 
 .....ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ 
ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระท าความผิดท าให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 .....ท่ านอธิ การมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์  ต้ อ งแจ้ งความด า เนิ นคดี แก่ ผู้ ร่ วมกันพั งประตู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อเจ้าพนักงานต ารวจในข้อหาท าให้เสียทรัพย์ 
 .....มิฉะนั้นจะต้องถือว่าท่านอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะ
เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมืน่บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443837?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/443837?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443837?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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 19 กันยายน 2563 20:03 น.  การเมือง 
'พี่ศรี' แจกรัวๆ อีก 2 ข้อหาม็อบบุกสนามหลวง โทษหนักคุก 7 ปีปรับ 7 แสน 
   
 
 
 
 
 
 
 
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ 
ศรีสุวรรณ จรรยา ระบุว่า... 
 หน้าที่ ผอ.เขตพระนคร ; พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 มีบทก าหนดโทษ มาตรา 32 ระบุว่า “ผู้ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท า
ให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการ
กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/183606 
  

https://siamrath.co.th/n/183606


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

12 

 

 
 
 
19 ก.ย. 2563 17:12 น. 
มวลชนดันแผงรั้วเหล็กเข้ายึด "สนามหลวง" ฝั่งที่เป็นเขตหวงห้าม 
 
 
 
 
 
 
 
มวลชนบางส่วน ดันแผงรั้วเข้ายึด "สนามหลวง" ฝั่งที่เป็นเขตหวงห้าม เพื่อเข้าไปร่วมชุมนุมในท้องสนามหลวง 
 วันที่ 19 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังแกนน าการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุม ขึ้นรถติดเครื่องขยายเสียงน าพามวลชนเคลื่อนออกจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ ออกมาใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง ซึ่งห่างเพียงถนนกั้นนั้น ภายในพื้นที่สนามฟุตบอลจึงไม่มีเวทีปราศรัยอยู่อีก 
เนื่องจากจุดปราศรัยเดิมใช้รถที่ติดเครื่องขยายเสียงในการปราศรัย และภายในสนามหลวงก็ก าลังอยู่ระหว่างติดตั้งเวที
ใหญ่ก่อนที่แกนน าหลักจะขึ้นปราศรัยในกิจกรรม "19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร" ต่อไป 
 ล่าสุด เมื่อเวลา 16.20 น. กลุ่มผู้ชุมนุมดันแผงเหล็กขวางแนวเขตหวงห้าม ใกล้เขตพระราชวัง ต ารวจต้อง
ถอยร่นจากแนวเดิมประมาณ 500 เมตร ไปตั้งแนวแผงเหล็กและใช้รถน้ าเกือบ 20 คันจอดต่อแถวขวางอีกชั้น กันก่อน
ถึงก าแพงวัดพระแก้วประมาณ 150 เมตร ซึ่งเป็นเขตห้วงหาม 
 ก่อนแกนน าบนรถปราศรัยจะให้มวลชนกลับออกมารวมตัวกันบริเวณหน้าเวทีใหญ่ สว่นบริเวณสนามหญ้า 
ที่กลุ่มมวลชนพังแนวเหล็กเข้าไปมวลชนก็ยึดไว้เป็นที่เรียบร้อยเพ่ือนั่งฟังการปราศรัยโดยปริยาย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933137 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1933137
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เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15.58 น. 
แกนน าประกาศพามวลชนยึด"สนามหลวง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกนน านักศึกษาประกาศพามวลชนยึด“สนามหลวง” “ช่อ-อังคณา” สังเกตการณ์ให้ก าลังใจม็อบ 
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ในช่วงบ่าย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการ
ชุมนุมว่า ได้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ชุมนุม เช่น นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และน.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า โดย น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า วันนี้มาให้
ก าลังใจกลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชน ซึ่งตนเองมาในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่จะไม่ขึ้นเวทีปราศรัย และ
แม้ว่า ก่อนหน้านี้ จะมีการห้ามไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถขัดขวางได้ ทั้งนี้ ฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าไม่สามารถขัดขวางการแสดงออกของประชาชนได้ เชื่อว่า การชุมนุมครั้งนี้ จะส่งผลถึงการพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้า 
 จากนั้น เวลา 15.20 น.แกนน าได้ประกาศบนรถขยายเสียงในเวทีการชุมนุมในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ 
ว่าจะเคลื่อนขบวน และไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/796329 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/796329
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วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563, 18.23 น. 
ม็อบ 19 กันยา ยึดสนามหลวง ตั้งเวทีปราศรัยปักหลักค้างคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุม "ธรรมศาสตร์และการชุมนุม" ภายใต้ชื่อ "19 กันยา ทวงอ านาจคืน
ราษฎร" หลังจากเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมปักหลักปราศรัย ที่บริเวณสนามฟุตบอล 
โดยมีแกนน าสลับกันขึ้นปราศรัยปลุกเร้าผู้ชุมนุม  
 จากนั้นเวลา 15.20 น. แกนน าได้ประกาศขอให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนออกไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวง ท าให้ผู้
ชุมนุมทยอยเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับรถเครื่องเสียง เพื่อเตรียมเปิดปราศรัยกลางสนามหลวง 
โดยมีเจ้าหน้าที่พยายามขัดขวาง โดยน าแผงรั้วกันเอาไว้ไม่ให้เข้าภายใน ท่ามกลางฝนตกโปรยปรายอยู่ตลอดเวลา 
 หลังจากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยกแผงเหล็กกั้นพื้นที่สนามหญ้าออกและเข้าไปนั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจยอม
ถอยออกไป กลุ่มผู้ชุมนุมจึงปรบมือขอบคุณ และได้ผลักดันเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปบริเวณฝั่งทิศใต้ของสนามหลวงเพิ่ม และ
มีแนวโน้มจะปักหลักพักค้างคืน อย่างไรก็ตาม บรเิวณท้องสนามหลวง มีการเตรียมพร้อมตั้งเวทีหลักขนาด 15 เมตรด้วย 
ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง ระบุว่า การชุมนุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องทางแกนน า
ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าการชุมนุม จึงขอให้ยุติการชุมนุมภายใน 1 ชั่วโมง 
 โดยพ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี ผกก.3 บก.ปส.4 พร้อม พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผกก.สน.ชนะสงคราม 
อ่านประกาศว่า การชุมนุมภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นการใช้พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งผู้ชุมนุมต้องแจ้งการจัดกิจกรรมกับต ารวจ
ท้องที่ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง การชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้แจ้งไว้ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ปี 2558 มาตรา 
10 ฉะนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนทั่วไป จึงอาศัยอ านาจตาม มาตรา 21 (1) 
ของพ.ร.บ.ชุมนุมฯ ให้ยุติการชุมนุมภายในเวลา 1 ชั่วโมงนับจากนี้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังประกาศว่า ทางส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ตร.) แสดงความเป็นห่วงต่อผู้ชุมนุม เนื่องจากโควิด 19 ยังระบาดอยู่ ขอให้มีความระมัดระวัง และเว้น
ระยะห่าง 
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 ท าให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมต่างโห่ร้องแสดงความไม่พอใจ พร้อมกับตะโกนกว่า “อย่าคุกคามประชาชน” และ
ยังยืนยันว่าจะด าเนินการชุมนุมต่อไป จากนั้นได้มี รถบรรทุกน้ าประมาณ 10 คัน เข้าพื้นที่สนามหลวง ท าให้ผู้ชุมนุมต่าง
โห่ไล่ ขณะเดยีวกันมีประชาชนกลุ่มหนึ่งประกาศให้มวลชนกลับไปยังเวทีหลักในพื้นที่สนามหลวงอีกฝั่ง 
 จากนั้นเวลา 17.30 น. กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้เปิดเวทีปราศรัยกลางท้องสนามหลวง 
พร้อมชวนผู้ชุมนุมชูสามนิ้วเพื่อแสดงพลัง ต่อด้วยการตีกลองสะบัดชัยเป็นการเบิกฤกษ์ ท่ามกลางมวลชนจ านวนหลาย
หมื่นคนที่เข้าปักหลักนั่งรับฟังการปราศรัยในพื้นที่สนามหลวงทั้งฝั่งทิศเหนือและใต้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/206466 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-524392 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.naewna.com/politic/519556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/206466
https://www.prachachat.net/politics/news-524392
https://www.naewna.com/politic/519556
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19 ก.ย. 2563 17:55 น. 
รองโฆษกต ารวจ ยืนยัน ยังไม่มีการจับกุมตัวนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
รองโฆษกต ารวจ ยืนยันยังไม่มีการจับกุมตัวนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ที่มีการกล่าวอ้างเเต่อย่างใด วอนประชาชน
ตรวจสอบข้อมูลก่อนโพสต์หรือแชร์ 
 เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 19 ก.ย. 2563 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงกรณีกระแส
ข่าวการจับกุมตัวนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ในเขตพื้นที่ สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี จ านวน 4 คน ตาม ป.อาญา มาตรา 
116 ว่า ขอเรียนชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ได้รับรายงานจาก สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ว่ายังไม่ได้มีการจับกุมตัว
นักศึกษาตามที่มีการกล่าวอ้างเเต่อย่างใด เป็นเพียงข่าวลวง ที่ออกมาท าให้ประชาชนเกิดความสับสน 
 ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้ดีเสียก่อนท าการโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลต่างๆ โดยให้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1933167
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19 กันยายน 2563 - 20:00 น. 
' ไอลอว์ ' ตั้งโต๊ะข้างสนามหลวง ล่ารายชื่อผู้ชุมนุมร่วมแก้ไข รธน.ฉบับ ปชช. 
 
 
 
 
 
 
 
ไอลอว์(ILaw) ตั้งโต๊ะข้างสนามหลวง ล่ารายชื่อผู้ชุมนุม ร่วมเสนอร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน เตรียมเดินไปสภา
ฯ 22 ก.ค.นี้ 
 วันที่ 19 กันยายน 2563   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม  ริมสนามหลวง  ด้าน
โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร  ได้มีเต็นท์ของกลุ่ม ILaw ตั้งโต๊ะ (บูธ) รวบรวมรายชื่อประชาชน ให้ได้ไม่น้อย
กว่า 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับประชาชน น าโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ และนายยิ่งชีพ 
อัชฌานนท์ พร้อมคณะแกนน ากลุ่ม 
 ทั้งนี้ กลุ่มไอลอว์ มีการแจกใบปลิว ชี้แจงเหตุผลที่ต้องคว่ าข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝั่งรัฐบาล ทั้งการ
คัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่ไม่ได้ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แต่เปิดช่องให้มีการคัดเลือกเข้ามา
บางส่วน 
 ขณะที่ระยะเวลาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ใช้เวลานาน ท าให้รัฐบาลอยู่ต่อได้อีกอย่างน้อย 1 ปี โดยจะนัด
กันอีกครั้งวันที่ 22 กรกฎาคม  2563 ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน เวลา 13:00 น. เพื่อร่วมกันเดินไปยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเวลาของการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชนของกลุ่มไอลอว์ ปรากฏว่ามีคนดังจาก
ทุกวงการมาร่วมลงชื่อสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูณกันเป็นจ านวนมาก  อาทิ  ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ  อดีตผู้สมัคร ส.ส. 
พรรคประชาธิปัตย์ ,นายปิยะบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า ,นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและ
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ฯลฯ  
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443860?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.komchadluek.net/news/politic/443860?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443860?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันที่ 19 กันยายน 2563 - 18:38 น. 
 ‘ปิยบุตร’ มาต่อแถวเต็นท์ไอลอว์ ร่วมลงชื่อแก้ไข รธน. ชี้ช่วยกันให้ทะลุแสน ส่งสัญลักษณ์ถึงผู้มีอ านาจ 
 
 

 

 
 
 
 
‘ปิยบุตร’ มาต่อแถวเต็นท์ไอลอว์ ร่วมลงชื่อแก้ไข รธน. ชี้ช่วยกันให้ทะลุแสน ส่งสัญลักษณ์ถึงผู้มีอ านาจ 
 เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 19 กันยายน ที่ลานแม่พระธรณีบีบมวยผม บริเวณข้างศาลฎีกา นายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้เดินทางมาต่อแถวร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ร่วมกับโครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ โดยนายปิยบุตรให้สัมภาษณ์ว่า ส่วนตัวร่วมลงช่ือกับไอลอว์ เพราะเห็น
ด้วยกับเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของไอลอว์ การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วาระแรกที่จะ
เกิดขึ้นวันที่ 23-24 กันยายนนี้ การยกร่างใหม่ทั้งฉบับ โดยเปิดกว้างให้จัดร่างใหม่ โดยแก้ไขได้ในทุกส่วน มีการเปลี่ยน
วิธีได้มาซึ่ง ส.ว. มีการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งการรณรงค์ในครั้งถือเป็นสัญลักษณ์ ที่ส าคัญยัง
เป็นการแสดงสัญลักษณ์ เพราะแม้รัฐธรรมนูญจะก าหนดให้ลงชื่อเพียง 5 หมื่นคน แต่หากประชาชนมาร่วมลงชื่อจ านวน
มากจนถึงหลักแสนคน จะเป็นสัญลักษณ์ของประชาชนในการต้องการให้ท ารัฐธรรมนูญใหม่ และยังเป็นการส่งเสียงไป
ยังผู้มีอ านาจด้วย เพราะต้องยอมรับว่า การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วาระแรกที่จะเกิดขึ้นวันที่ 
23-24 กันยายนนี้ ก็เกิดขึ้นเพราะการกดดันจากประชาชนภายนอก 
 นายปิยบุตรกล่าวว่า ส าหรับการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วาระแรกที่จะเกิดขึ้นวันที่ 
23-24 กันยายนนี้ หากผ่านจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา ตนอาจจะไม่สามารถเข้าไปท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแก้ไขในรายละเอียดได้ เพราะข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ข้อที่ 123 ที่ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเป็น กมธ.ร่วมกันของรัฐสภาได้ ทั้งๆ ที่
ผ่านมาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาในอดีตก็ไม่เคยมีการก าหนดไว้เช่นนี้ ส่วนตัวจึงสงสัยว่า การก าหนดเช่นนี้มีนัยทาง
การเมืองหรือไม่ 
 นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า ส าหรับภาพรวมของการชุมนุมเท่าที่ตนได้ติดตามและร่วมสังเกตการณ์ยังเป็นการ
ใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการและความไม่เป็นธรรม ตลอด 14 ปีที่
ผ่านมา เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การรัฐประหารที่เกิดเป็นการสืบทอดอ านาจ และมีการน าทรัพยากรของประเทศ
ทั้งหมดไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งอยู่ ในอ านาจ จึงถึงจุดที่ประชาชนไม่สามารถทนกับระบอบ 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/S__41197629.jpg
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ประยุทธ์ได้อีกต่อไป ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับความไม่สงบและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุม
นั้น ตนเชื่อว่า ความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นจากฝ่ายประชาชนแน่นอน เพราะประชาชนไม่มีอาวุธ มีแต่ใจและอุดมการณ์ จึง
อยากให้ทหารและต ารวจมองว่าผู้ชุมนุมเป็นประชาชนเหมือนกัน และในทางกลับกันทหารและต ารวจก็มีความอึดอัดกับ
ระบอบที่เกิดขึ้น เราจึงหวังว่า พวกท่านจะหันกลับมารับใช้ประชาชนเพ่ือสู้กับความไม่ชอบธรรมด้วยกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2356207 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2356207
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 19 กันยายน 2563 19:32 น.    
"ปิยบุตร" ร่วมลงชื่อแก้ไข รธน. เต็นท์ไอลอว์ ชี้ช่วยกันให้ทะลุแสนส่งสัญลักษณ์ถึงผู้มีอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 63 ที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า 
ได้เดินทางมาต่อแถวร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ร่วมกับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ 
ไอลอว์ โดยนายปิยบุตร ให้สัมภาษณ์ว่า ส่วนตัวร่วมลงชื่อกับไอลอว์ เพราะเห็นด้วยกับเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ของไอลอว์ การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วาระแระที่จะเกิดขึ้นวันที่ 23-24 กันยายนนี้ การยกร่าง
ใหม่ทั้งฉบับ โดยเปิดกว้างให้แก้ไขได้ในทุกส่วน มีการเปลี่ยนวิธีได้มาซึ่งสว. มีการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งการรณรงค์ในครั้งถือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่ส าคัญ เพราะแม้ฐธรรมนูญจะก าหนดให้ลงชื่อเพียง 5 หมื่น
คน แต่หากประชาชนมาร่วมลงชื่อจ านวนมาก จนถึงหลักแสนคน จะเป็นสัญลักษณ์ของประชาชนที่ต้องการให้ท า
รัฐธรรมนูญใหม่ และยังเป็นการส่งเสียงไปยังผู้มีอ านาจด้วย เพราะต้องยอมรับว่า การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 วาระแรกที่จะเกิดขึ้นวันที่ 23-24 กันยายนนี้ มาจากการกดดันจากประชาชนภายนอก 
 ทั้งนี้ นายปิยบุตร กล่าวว่า ส าหรับการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 วาระแรกที่จะ
เกิดขึ้นวันที่ 23-24 กันยายนนี้ หากผ่านจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา ตนอาจจะไม่สามารถเข้าไปท า
หน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแก้ไขในรายละเอียดได้ เพราะข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ข้อที่ 123 ที่ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเป็นกมธ.ร่วมกันของรัฐสภา
ได้ ทั้งๆที่ผ่านมาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาในอดีตก็ไม่เคยมีการก าหนดไว้เช่นนี้ ส่วนตัวจึงสงสัยว่า การก าหนดเช่นนี้มี
นัยยะทางการเมืองหรือไม ่
 ซึ่ง นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า ส าหรับภาพรวมของการชุมนุมเท่าที่ได้ติดตาม และร่วมสังเกตการณ์ยังเป็น
การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการและความไม่เป็นธรรม ตลอด 14 
ปีที่ผ่านมา เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การรัฐประหารที่เกิดเป็นการสืบทอดอ านาจ และมีการน าทรัพยากรของ
ประเทศทั้งหมดไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งอยู่ในอ านาจ จึงถึงจุดที่ประชาชนไม่สามารถทนกับ 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200919/453af72d3b3dedac5ea3794b4726f0366dd49b89a6294d0fd30d1ae59601b6da.jpg?itok=cvG75_Fx
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ระบอบประยุทธ์ได้อีกต่อไป ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับความไม่สงบและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
การชุมนุมนั้น ตนเชื่อว่า ความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นจากฝ่ายประชาชนแน่นอน เพราะประชาชนไม่มีอาวุธ มีแต่ใจและ
อุดมการณ์ จึงอยากให้ทหารและต ารวจมองว่า ผู้ชุมนุมเป็นประชาชนเหมือนกัน และในทางกลับกันทหารและต ารวจก็มี
ความอึดอัดกับระบอบที่เกิดขึ้น เราจึงหวังว่า พวกท่านจะหันกลับมารับใช้ประชาชนเพ่ือสู้กับความไม่ชอบธรรมด้วยกัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/183602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/183602
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19 กันยายน 2563 
'ปิยบุตร' ร่วม 'ชุมนุม#19กันยา' พร้อมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร" เดินทางไปร่วม "ชุมนุม#19กันยา" พร้อมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญที่บูธ iLaw บริเวณข้างศาลพระแม่ธรณี
บีบมวยผม ริมสนามหลวงด้านโรงแรมรัตนโกสินทร์ 
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.63  นายปิยะบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้าเดินทางมาร่วมลงชื่อแก้ไข
รัฐธรรมนูญกับกลุ่ม iLaw ที่บริเวณข้างท้องสนามหลวง หรือพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อแสดงจุดยืนในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและมาร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก 
 นายปิยะบุตร มองว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ติดตัวประชาชนทุกคนมาตั้งแต่ก าเนิด ครั้งนี้เป็น
การแสดงออกที่ชี้ให้ว่า 14 ปีที่ผ่านมา เผด็จการทหารมีอ านาจมาอย่างต่อเนื่อง เอาทรัพยากรอ านาจของประชาชน ทุก
สิ่งทุกอย่างแลกกับคนไม่กี่คน การที่เด็กและเยาวชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะเห็นว่าจะไม่ทนอีกแล้ว และระบอบของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาควรจะจบลง เพื่อสร้างมติของมหาชนต่อไป 
 ส่วนการชุมนุมครั้งนี้จะน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร นายปิยะบุตรระบุว่า ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า 
การริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจากการกดดันของประชาชน ตนเองมองไม่ออกว่าหากไม่มีการชุมนุมรัฐบาลจะยอมแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้อย่างไร 
 นายปิยะบุตร ยังเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมชมรมในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังให้สภาผู้แทนราษฎรได้เห็น
ความตั้งใจของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตนเองได้ติดตามการปราศรัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ 10 สิงหาคม และ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เห็นว่าอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
 ตนเองคิดว่าวันที่จะมากังวลเรื่องการแสดงออกของประชาชน แต่ฝ่ายที่มีอ านาจในปัจจุบันควรกลับไปคิด
ทบทวนว่าพาประเทศชาติมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนตอบโต้ผู้มีอ านาจรัฐกระท ามาตลอด 
14 ปี นอกจากนี้ นายปิยะบุตรยังมองว่า ประชาชนที่มาต่อสู้ในวันนี้เชื่อว่าความรุนแรงจะไม่มาจากประชาชนอย่าง
แน่นอน 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898613?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-524425 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898613?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898613?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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19 กันยายน 2563 - 17:12 น. 
"ไอติม พริษฐ์" โผล่ร่วมม็อบ ล่า 5 หมื่นรายชื่อ 
 
 
 
 
 
 
"ไอติม พริษฐ์" หลานชาย "อภิสิทธิ์" โผล่ร่วมม็อบ ขึ้นเวที ล่า 5 หมื่นรายชื่อ รื้อ ร่าง รัฐธรรมนูญ 
 19 ก.ย.63  ทีมตระเวนข่าว คมชัดลึก ออนไลน์ ติดตาม การชุมนุมของกลุ่ม ธรรมศาสตร์และการชุมนุม 
รายงานจากบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ พบว่า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ  หรือ "ไอติม"อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. และอดีต
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ หลานชาย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตรย์ เดินทางเข้าร่วมการ
ชุมนุมกับกลุ่มปลดแอก 
 โดยนายพริษฐ์  ร่วมในเวที "ล่า 5 หมื่นรายช่ือ รว่มรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ"  
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา  นายพริษฐ์ เคยเข้าร่วมการชุมนุกับกับกลุ่มประชาชนปลดแอก #ขีด
เส้นตายไล่เผด็จการ โดยมีภาพขณะร่วมลงช่ือแก้รัฐธรรมนูญ  
 
 อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443841?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/443841?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443841?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563, 18.18 น. 
'ไอติม'ขึ้นปราศรัยเวทีไอลอว์ หนุนแก้ รธน.ตั้งส.ส.ร.-รื้อ สว.ใหม่ยกเซ็ต 
 
 
 
 
 
 
 
"ไอติม"ขึ้นปราศรัยเวทีไอลอว์ หนุนแก้รธน.ตั้งส.ส.ร.-รื้อสว.ใหม่ยกเซ็ต เลิกยุทธ์ศาสตร์ชาติ20ปี ชี้ครอบคลุมกว่า
ร่างฯฝ่ายค้าน 
 เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม ว่า บริเวณรอบนอกสนามหลวง ที่หน้าเวทีกลุ่มไอลอว์ ( iLaw) ซึ่งมีการตั้งจุดล่ารายชื่อเพื่อ
ยื่นร่างแก้ไขและธรรมนูญนั้น นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม ตัวแทนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า ได้ขึ้นปราศรัยเชิญชวน
ประชาชนให้มาร่วมลงช่ือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับกลุ่มไอลอว์ 
 จากนั้น นายพริษฐ์ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ตนสนับสนุนให้มีการแต่งตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 
100% มาท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 1 - 2 ปี ระหว่างนั้นก็อยากให้มีการแก้ไขรายมาตราที่ประชาชน
เรียกร้อง เช่น การตัดอ านาจ ส.ว.เพราะหากไม่ด าเนินการควบคู่กันไป ประชาชนจะรู้สึกว่าข้อเสนอไม่ได้รับการตอบรับ 
ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในสภาตอนนี้ ตนมองว่าร่างของไอลอว์จะครบถ้วน ครอบคลุมมากกว่า เพราะแนวทาง
ของไอลอว์จะขอให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้มีการเลือกตั้ง ส.ว.ใหม่ด้วย ซึ่งขณะนี้ไอลอว์รวบรวมรายชื่อได้
แล้วราว 83,000 คน คาดว่าจะย่ืนได้ภายในวันที่ 22 กันยายนนี ้
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/519538 
ข่าวทีเ่กี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/77956 
 
 
  
 
 

https://www.naewna.com/politic/519538
https://www.thaipost.net/main/detail/77956
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19 ก.ย. 2563 20:06 น. 
"ธนาธร" มาแล้ว ร่วมชุมนุมที่สนามหลวง ลั่นภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้  
 
 
 
 
 
 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาร่วมชุมนุม "ม็อบ 19 กันยา" ที่สนามหลวง พร้อมเผยภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งในการต่อสู้ไปด้วยกัน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ าของวันที่ 19 ก.ย. 2563 บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุม ภายใต้ชื่อกิจกรรม "19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร" พบว่าประชาชนยังคงทยอยเดินทางเข้าร่วมการ
ชุมนุมในพื้นที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังคงมีฝนตกโปรยปรายอยู่ ซึ่งมวลชนได้เตรียมเสื้อกันฝนรวมถึงร่ม และ
สวมหน้ากากอนามัย มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นิรนามปลอดแอกมีการเปิดเผยภาพมุมสูงบริเวณพื้นที่ชุมนุมท าให้เห็น
มวลชนในสนามหลวงแบบมุมกว้าง 
 ทางด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ช่อ พรรณิการ์ วานิช ได้เดินทาง
มาร่วมชุมนุมที่สนามหลวงด้วยเช่นกัน โดยเผยว่า "วันนี้การชุมนุมเท่าที่เห็นเป็นไปอย่างสงบ ประชาชนที่ถูกกดทับได้
ออกมาแสดงพลังร่วมกัน โดยประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นประชาธิปไตย รู้สึกว่าทุกคนที่มาเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน". 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933224 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1933224
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19 กันยายน 2563 20:44 น.  
"ธนาธร" น าคณะก้าวหน้า ให้ก าลังใจผู้ร่วมชุมนุมม็อบสนามหลวง 
   
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 19 ก.ย.63 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ได้เดินทางมาให้ก าลังใจผู้ชุมชนที่ปักหลักอยู่บริเวณท้องสนามหลวงและได้เดินทักทายผู้ชุมชน พร้อม
ทั้งนายนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ได้เดินทาง
มาถึงก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ตาม แกนน าคนต่างๆ ได้ทยอยเข้าพ้ืนที่ชุมนุม 
 ทั้งนี้ นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้มาสนามหลวง เท่าที่ดูบรรยากาศการชุมนุมเต็มไปด้วย
บรรยากาศที่ดี และขอรัฐบาลเลิกคุกคามประชาชนเพ่ือแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ตนเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาต่างๆ การมารวมตัวชุมนุมจึงเป็น
หนทางที่จะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนใครที่เชื่อว่านักศึกษาและประชาชนถูกครอบง าหรือมีใครอยู่เบื้องหลัง 
ตนถือว่าเป็นการดูถูกสติปัญญาของนักศึกษาและประชาชนว่าพวกเขาจะออกมาลุกขึ้นยืนต่อสู้โดยไม่มีใครบังคับหรือชัก
ใยอยู่เบื้องหลังเองได้ทั้งนี้ นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้มาสนามหลวง เท่าที่ดูบรรยากาศการชุมนุมเต็ม
ไปด้วยบรรยากาศที่ดี และขอรัฐบาลเลิกคุกคามประชาชนเพ่ือแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ตนเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาต่างๆ การมารวมตัวชุมนุมจึงเป็น
หนทางที่จะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนใครที่เชื่อว่านักศึกษาและประชาชนถูกครอบง าหรือมีใครอยู่เบื้องหลัง 
ตนถือว่าเป็นการดูถูกสติปัญญาของนักศึกษาและประชาชนว่าพวกเขาจะออกมาลุกขึ้นยืนต่อสู้โดยไม่มีใครบังคับหรือชัก
ใยอยู่เบื้องหลังเองได ้
 "ผมขอให้ประชาชนอย่าหวั่นไหวไปกับข่าวลวงข่าวลือต่างๆ หากหวั่นไหวหรือหยุด แกนน าการชุมนุม
อาจจะถูกจับกุม หน้าที่ของประชาชนที่รักประชาธิปไตยคือการปกป้องคนที่อาสาเป็นแนวหน้า เป็นแกนน า เป็นปาก
เป็นเสียง หากหว่ันไหวเมื่อไหร่แกนน าจะถูกคุกคามทันที" นายธนาธร กล่าว 
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 นายธนาธร กล่าวอีกว่า การชุมนุมวันนี้เป็นหนทางที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะไม่ใช่แค่การเรียกร้องเรื่อง
การยุบสภา หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การชุมนุมวันนี้เป็นการพูดที่ไม่ได้แสดงความอาฆาตมาดร้าย แต่เป็นการพูดเพื่อ
หาทางออกที่ดีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ พวกเราทุกคนล้วนเป็นคนที่ช่วยกันผูกปม และพาสังคมมาถึงจุดนี้ วันนี้จึง
เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเรามีวุฒิภาวะพอหรือยังที่จะช่วยกันแก้ปัญหา 
 นายธนาธร กล่าวต่ออีกว่า หากนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา 
แค่กดยูทูบก็ได้ยินแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาตั้งคณะกรรมาธิการ ตนเช่ือว่าถ้ารัฐบาลต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญจริง แค่สั่ง ส.ส. 
และ ส.ว.ให้ช่วยกันหาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญก็ท าได้เลยทันที เริ่มตั้งแต่วันนี้ แค่ปีกว่าๆ ก็น่าจะส าเร็จ ไม่ต้องซื้อเวลา 
ไม่ต้องรอแก้ปัญหาเศรษฐกิจและโควิด-19 ให้เสร็จก่อนก็ได้ เรือ่งนี้สามารถท าควบคู่ไปได้เลย ถ้ามีความจริงใจพอ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/183612 
 
  

https://siamrath.co.th/n/183612
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19 ก.ย. 2563 
ธนาธร มาแล้ว ร่วมชุมนุมสนามหลวง ลั่นภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งการต่อสู้ไปด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
ธนาธร หัวหน้าคณะก้าวหน้า มาแล้ว ร่วมชุมนุมสนามหลวง ลั่นภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งการต่อสู้ไปด้วยกัน เผย
ประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อช่วงค่ าของวันที่ 19 ก.ย. บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ภายใต้ช่ือ
กิจกรรม "19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร" พบว่าประชาชนยังคงทยอยเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมในพื้นที่สนามหลวง
อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังคงมีฝนตกโปรยปรายอยู่ 
 ต่อมานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าคณะก้าวหน้า และ ช่อ พรรณิการ์ 
วานิช เดินทางมาร่วมชุมนุมที่สนามหลวงด้วยเช่นกัน 
 โดยนายธนาธร เผยว่า วันนี้การชุมนุมเท่าที่เห็นเป็นไปอย่างสงบ ประชาชนที่ถูกกดทับได้ออกมาแสดงพลัง
ร่วมกัน โดยประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นประชาธิปไตย รู้สึกว่าทุกคนที่มาเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4944396 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-524435 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/519565 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/633418 
ข่าวที่เก่ียวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898622?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4944396
https://www.prachachat.net/politics/news-524435
https://www.naewna.com/politic/519565
https://www.posttoday.com/politic/news/633418
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898622?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898622?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.47 น. 
'เพนกวิน'ห้าวจัด ยังล็อกเป้าบุก'ท าเนียบ' จับตา'บิ๊กเซอร์ไพรส์'พรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
"เพนกวิน"ประกาศแล้วเป้าหมายพรุ่งนี้เยือนท าเนียบแน่ แต่ให้จับตา"บิ๊กเซอร์ไพรส์" เตรียมยื่น 3 ข้อเรียกร้อง 
ยกระดับไล่"บิ๊กตู่"คุยโวรับบาลอยู่ไม่ถึงเดือน เหตุโดนโดดเดี่ยว  
 เมื่อเวลา 19.50 น.วันที่ 19 ก.ย.63 ที่ท้องสนามหลวง นายพริษฐ ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนน ากลุ่ม
แนวร่วมธรรมศาสตร์   และการชุมนุม กล่าวถึงก าหนดการชุมนุมในวันพรุ่งนี้( 20 ก.ย.) ว่า จะนัดมวลชนให้ตื่นในเวลา 
06.00น.เพ่ือเคลือ่นขบวนในเวลา 08.00 น.ซึ่งจนถึงตอนนี้ยืนยันว่า เป้าหมายคือท าเนียบรัฐบาล โดยไม่ได้เป็นการไปยื่น
หนังสือเรียกร้อง แต่จะมี"บิ๊กเซอร์ไพรส์"แน่นอน และฝากถึงรัฐบาลว่าอย่าส่งนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีมาฟังเสียงประชาชน เพราะคนนี้ตนไม่ให้ราคา 
 "เรามาด้วยสันติอหิงสาและมาด้วยมือเปล่าจึงเช่ือว่าการปะทะจะไม่เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นคงไม่ได้มาจากผู้
ชุมนุม แตม่าจากฝ่ายรัฐบาลและการชุมนุมในวันพรุ่งนั้จะยุติเมื่อใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ส่วนยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว
การชุมนุมในวันพรุ่งนี้ มี 3  ประเด็นคือ 1.คือการไล่รัฐบาลประยุทธ์และพวกให้ออกไป รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ ไม่ว่า
จะศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องลาออกทันที 2.การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องแก้ไขทุก
มาตรา และ 3.การปฏิรูปสถาบัน"นายพริษฐ์ กล่าว 
 นายพริษฐ ์ กล่าวอีกว่า การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ท าวันเดียวเสร็จ แต่ประชาชนจะต้องร่วมมือกันมาก 
ซึ่งข้อเสนอทุกเรื่องท าได้ทันที ซึ่งต้องไล่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกไปก่อน และส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้
ไม่เกินเดือนนี ้ เพราะพล.อ.ประยุทธ์ก าลังโดดเดี่ยวทางการเมือง  ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องยุบสภา แต่สามารถลาออกได้
ทันที แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ไม่ยอมลาออก ตนคิดว่าประชาชนจะขับไล่มากกว่าเดิม 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/519580 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/519580
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19 ก.ย. 2563 20:48 น. 
“เพนกวิน” ยันพรุ่งนี้เคลื่อนไปท าเนียบฯ ขับไล่รัฐบาล จับตาไฮไลต์ม็อบ 3 ทุ่ม 
 
 
 
 
 
 
“เพนกวิน” ยืนยัน พรุ่งนี้เป้าหมายเดิมเคลื่อนขบวนไปท าเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และขับไล่
รัฐบาล “บิ๊กตู”่ จับตาไฮไลต์ม็อบช่วง 3 ทุ่ม 
 เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 19 ก.ย. 2563 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนน าส าคัญของกลุ่มแนว
ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แถลงข่าวบริเวณด้านหลังเวทีปราศรัย ว่า การเคลื่อนขบวนมวลชนในเช้าวันที่ 20 ก.ย. 
ยังคงเป็นที่ท าเนียบรัฐบาลเหมือนเดิม พร้อมเชื่อในพลังของมวลชนที่เข้าร่วมว่าจะสามารถเดินไปถึงท าเนียบรัฐบาลได้ 
เรามาด้วยมือเปล่า สันติ อหิงสา ไม่มีอาวุธ เหตุปะทะและความรุนแรงไม่เกิดขึ้นแน่นอน อย่างมากก็มีการดันกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเล็กน้อย แต่ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นจะไม่ได้มาจากพวกเรา มาจากฝ่ายรัฐ ซึ่งหากไปถึงท าเนียบรัฐบาล
ได้จะมีเซอร์ไพรส์ แต่ยังไม่สามารถบอกให้ทราบได้ในขณะนี ้
 ส าหรับยุทธศาสตร์และข้อเรียกร้องของกลุ่ม คือ ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพวกพ้องออกไป 
ไม่ว่าจะเป็น ส.ว. หรือ กกต. ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะนี้จะต้องออกไปให้หมด ซึ่งตนประเมินไว้ว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไม่
ถึง 1 เดือน แต่ถ้ายังอยู่ต่อก็จะมีประชาชนออกมาได้มากกว่านี้ เผลอๆ อาจจะต้องลาออกในวันพรุ่งนี้หรือยุบสภาหนี 
อีกทั้งยังจะขอเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยมาจากเสียงของประชาชน โดยเฉพาะหมวด 1 และ 2 
 ส่วนเรียกร้องสุดท้ายคือการปฏิรูปสถาบัน และการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่ 1-2 วันเสร็จ ประชาชนจะต้องช่วยกัน
ออกมาแสดงพลังให้มาก อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่าในเวลา 21.00 น. แกนน าแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ระบุ
ว่าช่วงไฮไลต์จะเริ่มขึ้นจากเวลานี้ คาดว่าจะมีการประกาศจุดยืนครั้งส าคัญและอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1933233 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://siamrath.co.th/n/183615 
ข่าวที่เก่ียวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443863?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1933233
https://siamrath.co.th/n/183615
https://www.komchadluek.net/news/politic/443863?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443863?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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19 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:12 น.     
  ชิงเอาตัวรอด!เต็นท์นักการเมืองฝ่ายค้าน อ้างร่วมม็อบแค่เก็บข้อมูล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเวที 
   
 
 
 
 
 
 19 ก.ย.63 -  ที่เต็นท์ของคณะท างานเพื่อติดตามการชุมนุม ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 
ในคณะกรรมาธิการการปกครองส ภาผู้แทนราษฎร บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม สนามหลวง  นายสมคิด เชื้อคง 
ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะท างานฯ แถลงว่า คณะท างานออกไปส ารวจตามจุดต่างๆของ
การชุมนุม ทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริเวณคลองหลอด เพื่อมาบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ตนเริ่มผิด
สังเกตตั้งเวลา 10.00 น. มีผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเข้าพื้นที่ต านวนมาก โดยช่วงประมาณ 13.30 น ทีมงานของเราประมาณ
การมีผู้ชุมนุมประมาณ  15,000-20,000 คน  
 นายสมคิด กล่าวว่า ได้รับการร้องทุกข์จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจเข้ม ก็ขอ
ฝากเจ้าหน้าที่ให้ท าตามหน้าที่ได้ แต่อย่ากีดกัน เพราะคนเหล่านั้นแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพ ไม่มี
พฤติกรรมส่อไปในทางที่ไม่ดี วันนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่ว่าจะเกิดอะไรที่ไม่ดีเลย 
 เมื่อถามว่าหลายฝ่ายเป็นห่วงเกี่ยวกับเนื้อหาก้าวล่วงสถาบันบนเวทีปราศรัย นายสมคิด กล่าวว่า ตนไม่
ก้าวล่วงเพราะไม่ใช่หน้าที่  ไม่ขอเข้าร่วมผู้ชุมนุม  เราท าหน้าที่เพียงเก็บข้อมูล ส่วนเวทีกับเนื้อหาชุมนุมเป็นสิทธิของผู้
ปราศรัย 
 ถามต่อว่าพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนม็อบ คณะท างานจะตามไปด้วยหรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า เราจะยังอยู่
ที่นี่ก่อน ไม่เคลื่อนไปตามม็อบ และขอประเมินสถานการณ์คืนนี้ก่อน 
 ด้านนางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล ส.ส บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงเหตุการณ์พบนายกฯหลังปิด
ประชุมสภาฯเมื่อคืนวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า ไปแจ้งให้นายกฯทราบกรณีมีการตั้งด่านสกัดประชาชนทั่วประเทศ 
เพราะนายกฯบอกว่าจะดูแลผู้ชุมนุมอย่างลูกหลาน แต่ผู้ใต้บังคับบัญชากลับท าในสิ่งที่ตรงกันข้าม เช่น การค้นรถตู้ของผู้
ที่จะเดินทางมาชุมนุม เพื่อตรวจบัตรประชาชน หากใครไม่พกก็ไม่ให้ผ่าน ซึ่งตนก็ขอบคุณที่นายกตอบกลับว่าจะไป
ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นให้. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77937 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.naewna.com/politic/519505 

https://www.thaipost.net/main/detail/77937
https://www.naewna.com/politic/519505
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19 ก.ย. 2563-19:22 น. 
เพื่อไทยหวัง ส.ว.ร่วมเส้นทางประชาธิปไตย จับมือแก้ รธน. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งหมด 5 ฉบับ ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
พรรคร่วมรัฐบาลในวันที่ 23-24 ก.ย. 
 เบื้องต้นส.ว.ยังไม่ส่งสัญญาณที่จะช่วยเรา แต่คาดว่าการชุมนุมของ“แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” 
ในวันที่ 19 ก.ย. และวันที่ 20 ก.ย.จะเป็นตัวก าหนดทิศทางด้วยเช่นกัน หวังว่า ส.ว. จะเดินมาสู่เส้นทางประชาธิปไตย
เหมือนกัน 
 ในการอภิปรายทั้งสองวันนั้น 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว. ได้แบ่งเวลากันฝ่ายละ 8 ชั่วโมง 
รวม 24 ชั่วโมง ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส.ว.จะหันมาสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะวันนี้ประเทศก าลังเดินไป
ข้างหน้า และในจ านวน ส.ส. 500 คน เรามีความพร้อมที่จะท าเรื่องนี้ รอเพียงการตัดสินใจของ ส.ว. เท่านั้น โดยวันที่ 
22 ก.ย. จะมีการประชุมกับวิปทั้ง 3 ฝ่ายเพื่อหาแนวทางการท างานร่วมกันต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4944069 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://siamrath.co.th/n/183587 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4944069
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4944069
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4944069
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4944069
https://www.khaosod.co.th/wpapp/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.jpg
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วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.51 น. 
เริ่มแล้ว! เคลื่อนขบวน'รถตู-้รถขนผู้ต้องขัง'บรรทุกโล่เต็มคัน มุ่งหน้า'สนามหลวง' 
 
 
 
 
 
 
 
สนามหลวง ม็อบ19กันยา รถขนผู้ต้องขัง ธรรมศาสตร์ มธ. 
 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ท าเนียบรัฐบาล ว่า ตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่
ต ารวจจากกองบัญชาการต ารวจสันติบาล สังกัด กก.4 บก.ส.3 และ กองบังคั บการต ารวจนครบาล 9 (บก.น.9) 
ประจ าการและเตรียมความพร้อม ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และมีการประชุมหารือเป็นระยะๆ ตามความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผู้ชุมนุม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมพร้อมให้ก าลังใจ
ภายในท าเนียบรัฐบาล โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ พล.ต.ท.สุรพล อยู่
นุช ผู้บัญชาการประจ าส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผบช.ประจ า สง.ผบ.ตร.) ประสานงานท าเนียบรัฐบาลพูดคุย 
 ทั้งนี้ พล.ต.ท.สุรพล เปิดเผยว่า สถานการณ์นโดยรวมยังเป็นปกติ ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นดี และยังไม่มี
รายงานว่าจะมีเหตุแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น.ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้
มีการซ้อมแผนของต ารวจนครบาลที่ประจ าอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นได้มีการเคลื่อนขบวนรถตู้ ประมาณ 10 คัน 
พร้อมรถขนผู้ต้องขัง ที่ภายในมีโล่ต ารวจเต็มคันรถ ซึ่งคาดว่ารถตู้ดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปที่สนามหลวง ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่
ได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่สนามหลวง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/519578 
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19 ก.ย. 2563-19:19 น. 
วิป 3 ฝ่ายนัดถกก่อนประชุมแก ้รธน.-ส.ว.ค านูณ ยอมรับม็อบกดดันตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
(วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า เชื่อว่าก่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและ
พรรคฝ่ายค้านรวม 6 ฉบับ จะมีการประชุมเพื่อพูดคุยและท าความเข้าใจถึงทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับตัวแทนของ
วิป 3 ฝ่าย คือรัฐบาล ฝ่ายค้านและวุฒิสภา 
 ขณะนี้ตามระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาวันที่ 23-24 ก.ย. ได้บรรจุญัตติที่เสนอให้มีการแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญรวม 6 ญัตติ โดย 2 ญัตติของทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอแก้ไข มาตรา 256 มี
หลักการที่คล้ายกันคือ ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
 ส่วนการพิจารณาและลงมติในแต่ละญัตติคงต้องมีการหารือกันในที่ประชุมของวิป 3 ฝ่าย และคงต้องให้
ประธานรัฐสภาเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะต้องลงมติกันแบบใด เพราะตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่าให้สมาชิกรัฐสภาขานชื่อและลง
มติ คาดว่าแต่ละญัตติจะใช้เวลาลงมติประมาณ 3 ชั่วโมง เพราะมีสมาชิกรัฐสภาเกือบ 750 คนที่จะต้องลงมติ 
 ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มีการตั้งส.ส.ร. มายกร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งการแก้ไขมาตรา 272 เพื่อตัดอ านาจของส.ว.ในการร่วมโหวตเลือกนายกฯ และเชื่อว่าส.ว.แต่ละท่าน
จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นทางออกหนึ่งให้กับประเทศไทย การพิจารณาและการ
ตัดสินใจของส.ว.คงต้องค านึงถึงสถานการณ์และปัจจัยภายนอกสภาที่มีการชุมนุม ซึ่งมีหนึ่งในข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4944050 
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เปิดข้อเรียกร้อง ถวายฎีกา 3 ข้อ ให้นายกฯลาออก-ร่างรธน.ใหม่ ทั้งฉบับ 
วันที่ 20 กันยายน 2563 - 09:23 น. 
 
 
 
 
 
 
เปิดข้อเรียกร้อง ถวายฎีกา 3 ข้อ ให้นายกฯลาออก-ร่างรธน.ใหม่ ทั้งฉบับ 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ท้องสนามหลวง ในกิจกรรม "19 กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร" ที่ท้องสนามหลวง 
สืบเนื่องจากที่ แกนน าได้ประกาศปักหมุด 6 โมงเช้าวันนี้ และจะเดินเท้าไปท าเนียบรัฐบาลนั้น 
 เมื่อเวลา 08.04 น. ภายหลังจากร้องเพลงชาติเสร็จสิ้น เพนกวิน นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ประกาศยุทธศาสตร์ 
จากเดิมเคลื่อนขบวน ขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เปลี่ยนเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่เดินไปท าเนียบรัฐบาล แต่จะส่ง
ตัวแทนไปยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ แทน โดยจะไปอย่างสันติวิธี อหิงสา อารยะขัดขืน พร้อมท าข้อตกลงกับผู้ชุมนุมยืนยัน
จะไม่มีการปะทะ พี่น้องผู้ชุมนุมต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย เมื่อขอความร่วมมือให้หยุดเดิน และนั่งลง เมื่อแกนน าส่ง
สัญญาณ ทั้งนี้หากเจอต ารวจชุดสีน้ าเงิน อย่าพุ่งเข้าไปหา ให้ยิ้มให้เขาแทน 
 จากนั้นเวลา 08.30 น. ต ารวจควบคุมฝูงชนต้องบล็อกพื้นที่บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา ถนนราชด าเนินใน มี 
พล.ต.ต.เมธี รักพันธ์ ผู้บังคับการต ารวจนครบาล6 (ผบก.น.6) ควบคุมก าลังต ารวจ และสั่งเสริมก าลังประจันหน้ากับผู้
ชุมนุม จากนั้นน.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ได้เข้าไปเจรจากับต ารวจ เพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุมเดินไปวัดพระแก้ว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล(ผบช.น.) มาเป็นตัวแทน
เจรจา กับรุ้ง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยรุ้งมอบหนังสือให้ ผบช.น. ซึ่งทาง ผบช.น. ก็รับหนังสือไว้ และจะน าส่ง
หนังสือข้อเรียกร้องไปท าตามขั้นตอน ซึ่งทางน.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สามารถมาติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลาที่
ต้องการทราบ จากนั้นน.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง อ่านข้อเรียกร้องให้ฟัง 
 ส าหรับ ข้อเรียกร้องที่ นางสาวปนัสยา ได้อ่านนั้น ระบุว่า ให้นายกรัฐมนตรี ลาออกจากต าแหน่ง และมี
การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทุกมาตรา ด้วย 
 จากนั้น เวลา 08.58 น. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจากรุ้ง ทั้งนี้  รุ้งได้ให้ขอค าสัญญากับ 
ผบช.น. ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว พร้อมอ่านข้อเรียกร้องบางส่วน โดย ผบช.น. ได้กล่าวว่า จะด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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 หลังจากยื่นหนังสือแล้ว รุ้ง ปนัสยา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เข้าใจว่าเป็นข้อจ ากัดจริงๆ เพราะเราไม่อยากให้
เกิดการปะทะ ไม่อยากให้ใครเจ็บ ต้องดูว่า ผบช.น. จะด าเนินการให้หรือไม่ หากไม่ด าเนินการ คราวหน้าก็เจอกัน 
ยอมรับว่าท าได้แค่นี้ จะติดตามว่าเป็นอย่างไรต่อไป 
ต่อจากนั้น แกนน า ได้เดินเข้าไปยังเวทีกลาง ระบุว่า จะมีการชุมนุมต่ออีกระยะ และยุติการชุมนุม 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2356963 
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‘ไอลอว’์ ประกาศ ปชช.ร่วมลงชื่อแก้รธน.วันเดียว 16,610 คน เตรียมเดินเท้ายื่นสภา 22 ก.ย. 
วันที่ 20 กันยายน 2563 - 10:12 น. 
 
 
 
 
 
 
"ไอลอว์" ประกาศ ปชช.ร่วมลงชื่อแก้รธน.วันเดียว 16,610 คน เตรียมเดินเท้ายื่นสภา 22 ก.ย. 
 สืบเนื่องจาก โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้เปิดลงชื่อ แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 60 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ชื่อ โดยมีการตั้งโต๊ะให้ร่วมลงชื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมเป็ นต้นมา ที่ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมลงช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการชุมนุม ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มไอลอว์ ได้ตั้งโต๊ะให้ลง
ชื่ออีกครั้ง ที่ลานแม่พระธรณีบีบมวยผม ด้านข้างศาลฎีกา ซึ่งมีประชาชนเดินทางไปร่วมลงช่ือเป็นจ านวนมาก โดยมีการ
ประกาศได้ยอดรวมมากกว่า 90,000 รายชื่อ 
 ทั้งนี้ ไอลอว์ ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่า ผู้ที่มาร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม 
19 กันยาทวงอ านาจคืนราษฎร จ านวน 16,610 คน ท าลายสถิติทั้งหมดที่ เคยท ามา โดย จะรอการยื่นทางไปรษณีย์ 
ก่อนน าไปยื่นต่อสภาในวันที่ 22 กันยายน โดยนัดเจอประชาชนที่เอ็มอาร์ที เตาปูน ในเวลา 13.00 น. 
ยังเหลือไปรษณีย์ที่เราต้องนับ ก่อนน าไปยื่นต่อสภา 22 ก.ย. 
ส าหรับผู้ที่ยังต้องการส่งรายชื่อมาเพิ่ม มีทางเลือก 
 1. ให้ Messenger มาส่งเอกสารโดยตรง ติดต่อหลังไมค์โดยตรง 
 2. ส่งไปรษณีย์ด่วนตอนนี้ เราจะไปเปิดตู้ปณ.ครั้งสุดท้าย เย็นวันจันทร์ ขอให้ทัน 
ดูวิธีการส่งไปรษณีย์ที่ https://50000con.ilaw.or.th 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2357011 
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ลุ้น iLaw ล่าชื่อแก้ รธน. ทะลุแสน 'ชวน หลีกภัย' นัดรัฐสภาประชุมญัตติแก้ รธน. 23-24 ก.ย. 
ประชาไท / Submitted on Sun, 2020-09-20 07:20 
 
 
 
 
 
 
 
 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเผย 'ชวน หลีกภัย' นัดประชุมร่วมรัฐสภา 23-24 ก.ย. พิจารณา 6 
ญัตติแก้รัฐธรรมนูญจากฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล รวมเรื่องตั้ง ส.ส.ร. ตัดอ านาจวุฒิสภาเลือกนายกฯ ยกเลิกค าสั่ง คสช. หัน
กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ฯลฯ 'ค านูณ สิทธิสมาน' ระบุก่อนประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการหารือกัน 3 วิป ขณะที่ 
iLaw ปิดโต๊ะล่ารายชื่อแก้รัฐธรรมนูญได้ 96,669 ชื่อ รอลุ้นเอกสารจากไปรษณีย์อาจได้เกินแสนชื่อ โดยเตรียมยื่น
รายช่ือที่รัฐสภาวันที่ 22 ก.ย. นี ้
 เวลา 22.58 น. วันที่ 19 ก.ย. ที่สนามหลวง iLaw ปิดโต๊ะล่ารายชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ยอดรวม
ทั้งสิ้น 96,669 รายช่ือ รอลุ้นเอกสารจากไปรษณียอ์าจได้เกินแสนชื่อ โดยเตรียมยื่นรายชื่อที่รัฐสภาวันที่ 22 ก.ย. นี ้
 โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 16 ก.ย. ในเพจ iLaw มีการประกาศจุดยืน "เดินไปยื่น 50,000+ รายชื่อ ร่วม “รื้อ-
ร่าง-สร้าง” รัฐธรรมนูญประชาชน" โดยประกาศนัดหมาย ผู้เข้าชื่อ และผู้ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกคนพบกันที่สถานี
รถไฟฟ้า MRT เตาปูน ทางออก 4 วันที่ 22 ก.ย. เวลา 13.00 น. เพื่อเดินขบวนไปรัฐสภา น ารายชื่อจากการเข้าชื่อแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปส่งให้รัฐสภา ยืนยันเจตจ านงประชาชน หลังรัฐสภามีก าหนดวาระพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
วันที่ 23 ถึง 24 ก.ย. ขณะที่ฝ่ายประชาชนก็ก าลังน าเสนอทางออกปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน ผ่านช่องทางการ
เข้าช่ือร่วมกัน 
 "เราไม่ต้องการเห็นภาพที่รัฐสภา “ลักไก่” รีบพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลไปก่อน แล้วแกล้งท าเป็นจะแก้ 
แต่ในเนื้อหาก็ยังคงสร้างกลไกยึดกุมอ านาจอยู่เช่นเดิม ข้อเสนอส าคัญที่ มาจากประชาชนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาโดยรัฐสภาด้วย และนอกจากการเข้าชื่อให้ครบแล้ว การประกาศเจตนารมณ์ให้ชัดโดยอยู่ที่เขาชื่อและท่าน
เจ้าของร่างด้วยกันทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเช่นกัน" ตอนหนึ่งของประกาศระบุ 
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เผย 'ชวน หลีกภัย' บรรจุ 6 ญัตติแก้รัฐธรรมนูญเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา 
 ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. เรื่องการตรวจสอบญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของฝ่ายค้าน 
จ านวน 4 ญัตติว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยทั้ง 4 ฉบับ แล้ว พบว่ามีความถูกต้อง และครบถ้วนตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงบรรจุญัตติทั้ง 4 ญัตติ เข้าสู่ที่
ประชุมร่วมรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.น้ีเรียบร้อยแล้ว 
 ในรายงานของผู้จัดการระบุว่า ท าให้ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. จะมีวาระการพิจารณาเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จ านวน 6 ญัตติ ประกอบด้วย 1. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เสนอโดยนาย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 2. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 256 ที่เสนอโดยนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 3. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 270 และมาตรา 271 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ 4. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 159 
และยกเลิก มาตรา 272 เรื่องยกเลิกอ านาจ ส.ว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรี 5. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่
ให้ยกเลิก มาตรา279 ที่ให้ยกเลิกประกาศและค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 6. ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้ยกเลิกมาตรา 93 และ มาตรา 101 (4) เรื่องให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส. 2 ใบตาม
รัฐธรรมนูญปี 2540 
ค านูณชี้ ส.ว. ตัดสินใจญัตติแก้ รธน. ต้องค านึงถึงผู้ชุมนุม 
 ในรายงานข่าวสดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ค านูณ สิทธิสมาน วุฒิสมาชิกในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า ก่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วม
รัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านรวม 6 ฉบับ จะมีการประชุมเพื่อพูดคุยและท าความเข้าใจถึงทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับ
ตัวแทนวิป 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล ฝ่ายค้านและวุฒิสภา 
 โดยขณะนี้ตามระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาวันที่ 23-24 ก.ย. ได้บรรจุญัตติที่เสนอให้มีการแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญรวม 6 ญัตติ โดย 2 ญัตติของทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอแก้ไข มาตรา 256 มี
หลักการที่คล้ายกันคือ ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนการพิจารณาและลงมติในแต่
ละญัตติคงต้องหารือกันในที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย และคงต้องให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ชี้ขาด ว่าจะต้องลงมติกันแบบใด 
เพราะตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่าให้สมาชิกรัฐสภาขานชื่อและลงมติ คาดว่าแต่ละญัตติจะใช้เวลาลงมติประมาณ 3 
ชั่วโมง เพราะมีสมาชิกรัฐสภาเกือบ 750 คนที่จะต้องลงมติ 
 ค านูณกล่าวว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มีการตั้ง ส.ส.ร. 
มายกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการแก้ไขมาตรา 272 เพื่อตัดอ านาจของ ส.ว.ในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
และเชื่อว่า ส.ว.แต่ละท่านจะใช้ดุลพินิจพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นทางออกหนึ่งให้กับประเทศไทย การ
พิจารณาและการตัดสินใจของ ส.ว.คงต้องค านึงถึงสถานการณ์และปัจจัยภายนอกสภาที่มีการชุมนุม ซึ่งมีหนึ่งในข้อ
เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://prachatai.com/journal/2020/09/89604 
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เพนกวินขอ เบิ้มๆกว่าเดิม 24 ก.ย. นัดสังเกตแก้ รธน. ลั่นใครรื้อหมุดปักใหม่ แช่งพบอัปมงคล 
วันที่ 20 กันยายน 2563 - 10:45 น. 
 
 
 
 
 
 
เพนกวิน นัดสังเกตการณ์แก้รธน.ที่สภา 24 ก.ย.นี้ ขอเบิ้มๆกว่าเดิม ลั่นใครรื้อหมุดก็ปักใหม่ แช่งผู้รื้ อเจอแต่สิ่ง
อัปมงคล 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ 
หรือเพนกวิน กล่าวว่า การชุมนุมที่ผ่านมานั้นถือว่าประสบความส าเร็จอย่างมหาศาลจากการต่อสู้อันยาวนานของเรา 
ทั้งนักศึกษาและประชาชน ได้ทวงคืนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์จากอธิการบดีที่รับใช้เผด็จการ และทวงคืนสนามหลวง 
คืนประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตดั้งเดิมกลับมา พร้อมได้ปักหมุดให้สนามหลวงเป็นสนามราษฎรอย่างสมบูรณ์ หากมีใครมา
รื้อหมุดเราก็ปักใหม่ได้อีกทั้งการรื้อหมุด ก็เหมือนการเหยียบหน้าประชาชน หากใครรื้อขอให้พบเจอแต่สิ่งอัปมงคล 
 นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า เราได้พิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จ าเป็นต้องใช้ความรุนแรง ก่อนนี้มี
ข่าวลือว่าต ารวจเตรียมใช้กระสุนจริง แต่วันจริงไม่มีอะไรสักอย่าง เพราะเราไม่มีความรุนแรงเหมือนการชุมนุมดังที่ผ่าน
มา ครั้งหน้าขอเบิ้มๆ กว่าเดิม โดยในการสังเกตการณ์ประชุมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 24 กันยายนนี้ ที่รัฐสภา 
กลุ่มประชาชนปลดแอกจะเป็นผู้จัดการชุมนุม หลังจากนี้ หากมีหมายจับมาอีก ก็ให้มันเป็นที่ประจักษ์ของความเน่าเฟะ
ในกระบวนการยุติธรรมย ตนโดนมาแล้วจะกลัวอะไรอีกที่จะโดนอีกรอบ 
 
อ้างองิ  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2357039 
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เจอกัน 24ก.ย.! ม็อบนัดบุกรัฐสภา หลังประกาศชัยชนะ 
อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มชุมนุมประกาศชัยชนะหลังยื่นหนังสือ พร้อมยุติชุมนุมและขอบคุณทุกคนขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ นัด
เจอกันอีกครั้งบุกรัฐสภา 24 ก.ย.นี้  
 ภายหลัง น.ส.ปนัสนา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แนวร่วมธรรมศาศตร์และการชุมนุม ยื่นหนังสือผ่าน พล.ต.ท.ภัค
พงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ซึ่ง พล.ต.ท.ภัคพงศ์ ระบุจะส่งหนังสือต่อให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขณะที่รุ้ง ระบุหากไม่มี
ความคืบหน้าจะมาติดตามทวงถาม หากไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย เดี๋ยวคราวหน้าเราได้เห็นดีกัน พร้อมเตรียมยุติการ
ชุมนุม จากนั้นได้เดินทางกลับมาขึ้นรถเวทีกระจายเสียง พร้อมประกาศชัยชนะ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของผู้ชุมนุม 
ก่อน เพนกวิน จะประกาศยุติการชุมนุม ขอให้ผู้ร่วมชุมนุมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยจะกลับมาติดตามข้อเรียกร้อง 
และจะไปรัฐสภาเกียกกาย ในวันที่ 24 ก.ย.อีกครั้ง  
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/796419 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1933535 
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‘ราเมศ’ เผย 22 ก.ย. ประชุมวิป 3 ฝ่าย ถกญัตติแก้ รธน. ก่อนประชุมร่วมรัฐสภา 23 ก.ย. 
วันที่ 20 กันยายน 2563 - 11:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีการประชุม
รัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในที่ 23-24 ก.ย.ว่า พรรคมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้
เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น นับแต่ครั้งที่มีการท าประชามติที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และ
ไม่รับค าถามพ่วงในเรื่องการให้อ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อผ่านการท าประชามติเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน จึงเป็นหลักการส าคัญของพรรคที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้ประกาศชัดเป็นคนแรกที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 256 ที่
จะต้องแก้ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งพรรคได้ร่วมยื่นญัตติต่อรัฐสภาไปแล้วคือ ร่างที่ แก้ มาตรา 256 
และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อให้มีสภาที่มาจากประชาชนมาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ และต้อง
ยอมรับว่ามีหลายมาตราที่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นต่างๆ จะได้มีการ
น าไปทบทวนใน ส.ส.ร.ต่อไป 
 นายราเมศกล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณวิปทั้ง 3 ฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวคิดของนายจุรินทร์ ให้มีการประชุมร่วม 
3 ฝ่าย คือวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิฯ ก่อนการพิจารณาในวาระที่ 1 ในวันอังคารที่ 22 ก.ย.นี้ เพื่อมุ่งหวังผลส าเร็จ 
ทั้งนี้ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรค จะได้น าเสนอหลักการ และแสวงหาแนว
ร่วมทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่าย ส.ว.เพื่อให้มีการแก้ไขตามร่างที่ได้ยื่นต่อรัฐสภาให้เป็นผลส าเร็จต่อไป 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2357083 
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ปชป. ขอบคุณวิป 3 ฝ่าย เห็นด้วย "แนวคิดจุรินทร์" ร่วมถกก่อนแก้ รธน, เพื่อผลส าเร็จ 
เผยแพร่: 20 ก.ย. 2563 12:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
โฆษกปชป. ขอบคุณ วิป 3 ฝ่าย ที่เห็นด้วย “แนวคิดจุรินทร์” ร่วมถกก่อนแก้ รธน. เพื่อผลส าเร็จ ย้ าต้องยอมรับมี
หลายมาตราต้องแก้ให้เป็นปชต.มากขึ้น 
 วันนี้ (20ก.ย.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการประชุมรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวันพุธที่จะถึงว่า พรรคฯ ได้มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น นับแต่ครั้งที่มีการท าประชามติที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและไม่รับ
ค าถามพ่วงในเรื่องการให้อ านาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อผ่านการท าประชามติเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน จึงเป็นหลักการส าคัญของพรรคฯ ที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ประกาศชัดเป็นคนแรกที่จะต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 256 ที่จะต้องแก้ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้ยื่นญัตติต่อ
รัฐสภาไปแล้วคือ ร่างที่แก้ มาตรา 256 และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่า สสร. เพื่อให้มีสภาที่มาจากประชาชน
มาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เพราะต้องยอมรับว่ามีหลายมาตราที่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการแก้ไขให้เป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นต่างๆ จะได้มีการน าไปทบทวนใน สสร. ต่อไป 
 พรรคฯ ยืนยันที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามร่างที่พรรคฯ ได้ร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ยื่นไปแล้ว 
คือการแก้ มาตรา 256 และให้มี สสร. 
 นายราเมศกล่าวต่อว่า ขอบคุณวิปทั้ง 3 ฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวคิดของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า
พรรค ที่ให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย คือวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิสมาชิก ก่อนการพิจารณาในวาระที่ 1 ในวันอังคาร
ที่จะถึงนี้ เพื่อมุ่งหวังผลส าเร็จ วิปของพรรคนายชินวรณ์ บุญยเกียรติจะได้น าเสนอหลักการดังกล่าวและแสวงหาแนว
ร่วมทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายวุฒิสมาชิก เพื่อให้มีการแก้ไขตามร่างที่ได้ยื่นต่อรัฐสภาให้เป็นผลส าเร็จต่อไป 
 
อ้างอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000096254 
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ปชป. ย้ าจุดยืนหนุนตั้ง สสร. ขอบคุณวิป 3 ฝ่ายเห็นด้วยแนวคิด ‘จุรินทร์’ 
วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 20 กันยายน 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีการประชุม
รัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ว่า พรรคฯ ได้มีจุดยืนชัดเจนในเรื่อง
แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น นับแต่ครั้งที่มีการท าประชามติที่พรรคประชาธิปัตย์ ไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และไม่รับค าถามพ่วงในเรื่องการให้อ านาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านการท าประชามติเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงเป็นหลักการส าคัญของพรรคฯที่
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศชัดเป็นคนแรกที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะมาตรา 256 ที่จะต้องแก้ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถแก้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้ยื่นญัตติต่อรัฐสภาไปแล้ว คือ ร่างที่
แก้มาตรา 256 และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อให้มีสภาที่มาจากประชาชนมาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
เพราะต้องยอมรับว่ามีหลายมาตราที่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยประเด็น
ต่างๆจะได้มีการน าไปทบทวนใน ส.ส.ร. ต่อไป 
 “พรรคฯ ยืนยันที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามร่างที่พรรคฯ ได้ร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ยื่ นไป
แล้ว คือการแก้ มาตรา 256 และให้มี ส.ส.ร.” นายราเมศ กล่าว 
 นายราเมศ กล่าวอีกว่า ขอบคุณวิปทั้ง 3 ฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวคิดของนายจุรินทร์ ที่ให้มีการประชุมร่วม 
3 ฝ่าย คือ วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิสมาชิก ก่อนการพิจารณาในวาระที่  1 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน นี้ เพื่อ
มุ่งหวังผลส าเร็จ วิปของพรรค คือ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ จะได้น าเสนอหลักการดังกล่าวและแสวงหาแนวร่วมทั้งจาก
ฝ่ายค้านและฝ่ายวุฒิสมาชิก เพื่อให้มีการแก้ไขตามร่างที่ได้ยื่นต่อรัฐสภาให้เป็นผลส าเร็จต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/519645 
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ซูเปอร์โพลชี้กลุ่มมวลชนพลังเงียบเพิ่มขึ้นช่วงม็อบ 19 กันยายน 
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.44 น.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 20 ก.ย. 2563 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง พลังเงียบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,651 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 10 - 19 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาล ไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ 
กระจายตัวแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 33.9 สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 29.6 ไม่สนับสนุนรัฐบาล 
และร้อยละ 36.5 ระบุว่าตัวเองเป็นพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง 
 และเมื่อท าการวิเคราะห์แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง ช่วงม็อบ 19 
กันยายน พบว่า แนวโน้มกลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.8 ในช่วงเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ร้อยละ 33.9 
ในช่วงม็อบ 19 กันยายน ในขณะที่ กลุ่มคนไม่สนับสนุนรัฐบาลลดน้อยลงจากร้อยละ 57.3 ในการส ารวจช่วงเดือน
กรกฎาคม เหลือร้อยละ 29.7 ในการส ารวจล่าสุด และที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มคนที่ระบุเป็นพลังเงียบเพิ่มสูงขึ้นจากร้อย
ละ 20.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ขึ้นมาอยู่สูงสุดที่ร้อยละ 36.5 ในช่วงม็อบ 19 กันยายน  
 ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือกพรรคการเมืองถ้า วันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มพลังเงียบ
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.5 จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลด
ความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 5.3 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 4.0 จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 
0.8 เท่านั้นจะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 7.4 จะเลือกพรรคอื่น ๆ 
 อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.5 จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ แต่
ร้อยละ 30.3 จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดควา ม
เดือดร้อนของประชาชน ที่น่าสนใจคือในกลุ่มนี้ร้อยละ 5.2 จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 2.3 จะเลือกพรรคเพื่อไทย 
และร้อยละ 8.7 จะเลือกพรรคอื่น ๆ 
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 ที่น่าพิจารณาคือ ในกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ 
ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน รองลงมาคือร้อยละ 9.2 จะ
เลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 9.0 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 1.4 จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 5.7 จะ
เลือกพรรคอ่ืน ๆ  
 นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มพลังเงียบหรือร้อยละ 65.0 เห็นด้วยถ้า นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ และพวก หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤตชาติและประชาชน กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อย
ละ 64.0 และกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.7 เห็นด้วยถ้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้า
เข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤตชาติและประชาชนร่วมกัน 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชี้ชัดว่า กลุ่มพลังเงียบก าลังเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดในเวลานี้และ
ก าลังต้องการพรรคการเมืองที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน และช่วยลดความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ และกลุ่มอื่น ๆ ก็เช่นกัน จะเหลือกลุ่มที่เป็นแฟนคลับจริง ๆ ที่เป็นตะกอนอยู่เพียงไม่เท่าไหร่
ในแต่ละพรรคการเมืองแบบเดิม ๆ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายต่อการเมืองแบบเก่า ต้องการการเมือง
ใหม่และคนรุ่นใหม่ที่น่าไว้วางใจได้เข้ามาแทน แต่ถ้าไม่มีคนแทนประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นกลุ่มการเมืองที่ก าลัง
ขัดแย้งกันในเวลานี้หันหน้าเข้าหากันมากกว่าเผชิญหน้ากันในการแก้ไขวิกฤตชาติและวิกฤติของประชาชน 
 
 
อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/78001 
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ซูเปอร์โพล เผยหากเลือกตั้งวันนี้ พลังเงียบเทคะแนนให้พรรคการเมืองใหม่ 
วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10.46 น. 
 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม 
เรื่อง พลังเงียบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 1,651 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10-19 กันยายน 
2563 พบว่าสัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาล ไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ กระจายตัวแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 33.9 สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 29.6 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 36.5 ระบุว่าตัว เองเป็น
พลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง 
 เมื่อท าการวิเคราะห์แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง ช่วงม็อบ 19 
กันยายน พบว่า แนวโน้มกลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.8 ในช่วงเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ร้อยละ 33.9 
ในช่วงม็อบ 19 กันยายน ในขณะที่ กลุ่มคนไม่สนับสนุนรัฐบาลลดน้อยลงจากร้อยละ 57.3 ในการส ารวจช่วงเดือน
กรกฎาคม เหลือร้อยละ 29.7 ในการส ารวจล่าสุด และที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มคนที่ระบุเป็นพลังเงียบเพิ่มสูงขึ้นจากร้อย
ละ 20.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ขึ้นมาอยู่สูงสุดที่ร้อยละ 36.5 ในช่วงม็อบ 19 กันยายน 
 ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือกพรรคการเมืองใด ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มพลัง
เงียบส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.5 จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มี
ผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 5.3 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 4.0 จะเลือกพรรคก้าวไกล 
ร้อยละ 0.8 เท่านั้นจะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 7.4 จะเลือกพรรคอื่น ๆ 
 อย่างไรก็ตามในกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.5 จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ แต่
ร้อยละ 30.3 จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่  ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความ
เดือดร้อนของประชาชน ที่น่าสนใจคือในกลุ่มนี้ร้อยละ 5.2 จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 2.3 จะเลือกพรรคเพื่อไทย 
และร้อยละ 8.7 จะเลือกพรรคอื่น ๆ ที่น่าพิจารณาคือ ในกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 จะเลือก
พรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน 
รองลงมาคือร้อยละ 9.2 จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 9.0 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 1.4 จะเลือกพรรคพลัง
ประชารัฐ และร้อยละ 5.7 จะเลือกพรรคอ่ืน ๆ 
 นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มพลังเงียบหรือร้อยละ 65.0 เห็นด้วยถ้า นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ และพวก หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติและประชาชน กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อย
ละ 64.0 และกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.7 เห็นด้วยถ้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้า
เข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติและประชาชนร่วมกัน 
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 ทั้งนี้ ผลโพลชี้ชัดว่า กลุ่มพลังเงียบก าลังเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดในเวลานี้และก าลังต้องการพรรค
การเมืองที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน และช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
และกลุ่มอื่น ๆ ก็เช่นกัน จะเหลือกลุ่มที่เป็นแฟนคลับจริง ๆ ที่เป็นตะกอนอยู่เพียงไม่เท่าไหร่ในแต่ละพรรคการเมือง
แบบเดิม ๆ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายต่อการเมืองแบบเก่า ต้องการการเมืองใหม่และคนรุ่นใหม่ที่น่า
ไว้วางใจได้เข้ามาแทน แต่ถ้าไม่มีคนแทนประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นกลุ่มการเมืองที่ก าลังขัดแย้งกันในเวลานี้หัน
หน้าเข้าหากันมากกว่าเผชิญหน้ากันในการแก้ไขวิกฤติชาติและวิกฤติของประชาชน 
 
 
อ้างอิง: https://www.infoquest.co.th/news/2020-6fd1df9d197bfc0be6e83f37ed7e52c8 
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กลุ่มพลังเงียบพุ่งช่วงม็อบ 19 ก.ย. หนุน "ธนาธร" จับมือรัฐบาล 
อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 11.16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ซูเปอร์โพล” เผย กลุ่มพลังเงียบเพิ่มขึ้น ช่วงม็อบ 19 ก.ย. หนุน “ธนาธร” หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติ
ชาติและประชาชน  
 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง พลังเงียบ กรณีศึกษา
ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 1,651 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10-19 ก.ย. พบว่า จุดยืนทางการเมืองของ
ประชาชน เป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ มากที่สุดร้อยละ 36.5 ระบุว่า พลัง
เงียบ รองลงมาร้อยละ 33.9 ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 29.6 ระบุว่า ไม่สนับสนุน  เมื่อท าการวิเคราะห์
แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 ถึง ช่วงม็อบ 19 ก.ย. พบว่า แนวโน้มกลุ่มคนสนับสนุน
รัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.8 ในช่วงเดือนก.ค. มาอยู่ที่ร้อยละ 33.9 ในช่วงม็อบ 19 ก.ย. ในขณะที่ กลุ่มคนไม่
สนับสนุนรัฐบาลลดน้อยลงจากร้อยละ 57.3 ในการส ารวจช่วงเดือนก.ค. เหลือร้อยละ 29.7 ในการส ารวจล่าสุด และ
กลุ่มคนที่ระบุเป็นพลังเงียบเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ  20.9 ในช่วงเดือนก.ค. ขึ้นมาอยู่สูงสุดที่ร้อยละ 36.5 ในช่วง
ม็อบ 19 ก.ย. 
 เมื่อถามว่า ความตั้งใจจะเลือกพรรคการเมือง ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มพลังเงียบส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 82.5 ระบุว่า จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความ
เดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 5.3 ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 4.0 ระบุว่า จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อย
ละ 0.8 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 7.4 ระบุว่า จะเลือกพรรคอื่นๆ 
 ส าหรับ กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ ร้อยละ 53.5 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 30.3 ระบุ
ว่า จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ร้อยละ5.2 ระบุว่า จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 2.3 ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย และร้อยละ 8.7 ระบุ 
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ว่า จะเลือกพรรคอื่น ๆ นอกจากนี้กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล  ร้อยละ 74.7 ระบุว่า จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่
สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 9.2 ระบุว่า จะเลือกพรรค
ก้าวไกล ร้อยละ 9.0 ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 1.4 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อย
ละ 5.7 ระบุว่า จะเลือกพรรคอื่น ๆ 
 เมื่อถามถึงความเห็นต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาต ิแบ่ง
ตามกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ ในส่วนกลุ่มพลังเงียบ ร้อยละ 65.0 ระบุว่า เห็น
ด้วยถ้านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติและประชาชน กลุ่มไม่สนับสนุน
รัฐบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.0 ระบุว่า เห็นด้วย ส่วนกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 61.7 เห็นด้วยถ้า นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ และพวกหันหน้าเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติและประชาชนร่วมกัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/796446 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/796446
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โพลชี้ "กลุ่มพลังเงียบ" เพิ่มขึ้น หวัง เลือกพรรคการเมืองใหม่ 
20 Sep 2020 11:19 น. 
 
 
 
 
 
 
ซูเปอร์โพล เผยผลส ารวจ พบกลุ่มมวลชนพลังเงียบเพิ่มขึ้นช่วงม็อบ 19 กันยายน ขณะส่วนใหญ่ร้อยละ 82.5 ระบุ 
จะเลือกพรรคการเมืองใหม่ ที่ไม่สร้างความแตกแยก หากมีการเลือกตั้ง 
 20 ก.ย. 2563 -นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผล
ส ารวจภาคสนาม เรื่อง พลังเงียบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,651 ตัวอย่าง ด าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ 10 - 19 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาล ไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่ม
พลังเงียบ กระจายตัวแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 33.9 สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 29.6 ไม่สนับสนุน
รัฐบาล และร้อยละ 36.5 ระบุว่าตัวเองเป็นพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง 
 และเมื่อท าการวิเคราะห์แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง ช่วงม็อบ 19 
กันยายน พบว่า แนวโน้มกลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.8 ในช่วงเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ร้อยละ 33.9 
ในช่วงม็อบ 19 กันยายน ในขณะที่ กลุ่มคนไม่สนับสนุนรัฐบาลลดน้อยลงจากร้อยละ 57.3 ในการส ารวจช่วงเดือน
กรกฎาคม เหลือร้อยละ 29.7 ในการส ารวจล่าสุด และที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มคนที่ระบุเป็นพลังเงียบเพิ่มสูงขึ้นจากร้อย
ละ 20.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ขึ้นมาอยู่สูงสุดที่ร้อยละ 36.5 ในช่วงม็อบ 19 กันยายน  
 
อ้างอิง  :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/449874?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/449874?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/449874?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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การเมืองร้อนม็อบระทึก ทางออก-ทางตัน เกมอ านาจ 
อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ต้องรอดูกันว่า “บิ๊กตู่” และรัฐบาลจะบริหารต่อไปอย่างไร ท่ามกลางวิกฤติโควิดระลอกสอง วิกฤติ
เศรษฐกิจ และวิกฤติการเมืองที่มะรุมมะตุ้มรัฐบาลอย่างไม่หยุดหย่อน 
 เรียกได้ว่าร้อนแรงตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียว ส าหรับการชุมนุมใหญ่ของ “กลุ่มธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม” เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ประเดิมด้วยการบุกยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ชุมนุม ก่อน 
“อัพเลเวลการชุมนุม” ด้วยการเคลื่อนมาปักหลักที่สนามหลวง พร้อมด้วยผู้ชุมนุมที่พากันฝ่าสายฝนมาร่วมชุมนุมกัน
อย่างคับคั่ง 
 ขณะที่การรับมือของเจ้าหน้าที่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน ทั้งการสกัดรถขนอุปกรณ์ที่จะน ามาสนับสนุนการชุมนุม 
รวมทั้งได้การยึด “สมุดเล่มแดง” ซึ่งเป็นแถลงการณ์ข้อเรียกร้องของแกนน ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. จ านวน 45,000 เล่ม ที่จะน ามาแจกให้กับผู้เข้าร่วมการชุมนุม ส่วนพื้นที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้ ทั้งท าเนียบรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชด าเนิน และลาน
พระบรมรูปทรงม้า ก็มีการเตรียมรับมือกันอย่างเข้มงวด 
 ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้าน นอกจากจะจับมือกันออกมาตั้งโต๊ะแถลงสนับสนุนการชุมนุมใน
ครั้งนี้แล้ว ยังมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การชุมนุม ทั้งในส่วนของ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล รวมทั้ง คณะ
ก้าวหน้า 
 พร้อมกันนั้นยังมีความเคลื่อนไหวของ ทักษิณ ชินวัตร ผ่านการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่าเป็นวัน
ครบรอบ 14 ปีของรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 พร้อมตั้งค าถามถึงชีวิตคนไทยในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา ตามด้วยแกนน า
และอดีตแกนน าพรรคเพื่อไทย ที่โพสต์เฟซบุ๊กร าลึกถึงการรัฐประหารดังกล่าวในท านองคล้ายกัน ทั้ง “หญิงหน่อย” 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร 
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 แม้จะเป็นการชุมนุมของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เริ่มขึ้นในวันที่  19 ก.ย.ที่ผ่านมา จะ
ถือเป็นการชุมนุมแบบเบิ้มๆอีกครั้งในประวัติศาสต์การเมืองไทย แต่ก็เป็นเพียงการปักหมุดหมายทางการเมือง และไม่ได้
หยุดที่วันนี้หรือครั้งนี้เท่านั้น แต่เป็นเพียงการประลองก าลังยกแรกเท่านั้น เพราะยังต้องสู้กันอีกหลายยก 
 ซึ่งหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์เติมน้ ามันลงบนกองไฟ เพิ่มความร้อนแรงให้การชุมนุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ปรากฏการณ์การใช้มาตรการทางนิติศาสตร์ ทั้งการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าจับกุมตัวแกนน าคนส าคัญเหมือนที่ผ่านๆมา 
หรือการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องเพื่อวินิจฉัยกรณีที่มีผู้ยื่นค าร้องขอให้ วินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดการชุมนุม
ปราศรั ยของ  อานนท์  น าภา , ภานุพงศ์  จาดนอก และ ปนัสยา  สิทธิ จิ ร วัฒนกุล  ในวันที่  10 ส .ค .  ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรมนูญ มาตรา 49 หรือไม ่
 นอกจากนั้นแล้วยังมีการสู้บนสนามโซเชียลมีเดีย ซึ่งรัฐบาลก าลัง “เดินเกมรุก” อย่างหนัก โดยตอนนี้ทีม
ฝ่ายความมั่นคงมีการตั้ง “ทีมไซเบอร์” สอดส่องคนส าคัญในโซเชียล โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้าม แต่เกมนี้
จะต้องรอดูว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความพยายาล้วงข้อมูลซึ่งกันและกัน 
แม้จะมองได้ว่ารัฐบาลได้เปรียบ เพราะมีเครื่องมือทางกฎหมายในการขออ านาจศาลปิดแอคเคาท์โซเชียลมีเดียได้ แต่อีก
ฝ่ายก็มีการวอร์รูมในสนามกอล์ฟของแม่แกนน ากลุ่มคนหนึ่ง ซึ่งถือเป็น “วอร์รูมไซเบอร์” ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโซ
เชียล ที่พยามยามโพสต์ข้อความสร้างคอนเทนต์ช้ีน าชาวโซเชียลมาโดยตลอด ดังนั้นจึงสุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกปิดในที่สุด 
 ดังนั้นจึงพูดได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ทั้งการจับกุมแกนน า การใช้มาตรการทางนิติศาสตร์ รวมถึงการตัดก าลัง
ทางโซเชียล ล้วนแล้วแต่เป็นเหมือนการเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ร้อนแรงยิ่งขึ้น เพื่อปูทางไปสู่การชุมนุมใหญ่อีกครั้งใน
เดือน ต.ค. ที่จะเป็นหมุดหมายส าคัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้น คนในสังคมส่วนใหญ่ก็มองว่าจะเป็น “วิกฤติเดือน
ตุลา” อีกครั้ง และครั้งนี้อาจท าให้รัฐบาลถึงทางตันในที่สุด 
 งานนี้ในเมื่อม็อบเพิ่มความแรงกดดันต่อรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ และอาจเกิดความรุนแรง จนท าให้รัฐบาล
เดินไปถึงทางตัน ซึ่งหากไปถึงจุดนั้นทางของรัฐบาลก็จะเหลือเพียง 3 ตัวเลือก 
 โดยทางออกแรกที่ถูกพูดถึงกันอย่างกังวล ก็คือ “การปฏิวัติรัฐประหาร” ซึ่งน่าจะท าได้ยาก เพราะด้วย
ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งตัว “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ก าลังจะเกษียณอายุ แต่ก็ถูกดึงมาเป็นคู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองแล้วหลายต่อหลายครั้ง ดังนั้นโอกาสที่จะก้าวออกมาเป็นผู้น าการปฏิวัติแล้ววางกติกาใหม่ให้กับประเทสได้
นั้น คงเป็นเรื่องยาก เพราะฝ่ายตรงข้ามคงไม่ยอมรับกติกาที่ถูกก าหนดขึ้นโดยคู่ขัดแย้ง ขณะที่ “บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงค์
พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.คนใหม่ ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้เป็นไปอย่างไร 
 ทางออกที่สองคือ “ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่” โดยกลับไปใช้กติกาเดิม การเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม
แบบเดิม ส.ว.ยังมีอ านาจโหวตเลือกนายกฯเช่นเดิมนั้น ซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่ใช่ค าตอบ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็น
วิกฤติอยู่ในทุกวันน้ียังไม่ใช่ความผิดของรัฐสภา ดังน้ันโอกาสที่จะท าให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายคงเป็นไปไม่ได้ 
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 ส่วนทางออกที่สามคือ “นายกฯลาออก” เพื่อเปิดทางไปสู่การจัดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ที่มาจากทุกพรรค
การเมืองร่วมกับเป็นรัฐบาล โดยจะท างานร่วมกันไปจนกว่า ส.ส.ร.จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ จากนั้นจึงจะมีการยุบ
สภาแล้วเลือกต้ังใหม่ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โจทย์ทางออกทั้ง 3 แนวทางนี้ ฝ่าย “ท็อปบู๊ต” ยังไม่ตอบรับแต่อย่างใด เพราะปัจจุบันคน
คุมอ านาจยังคงเป็น “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งตามทัศนคติของทหาร การจะออกรบก็จะคิดถึงค าว่า 
“ชนะ” เสมอ และวันนี้ทหารยังไม่เห็นค าว่า “แพ้” ส าหรับ “บิ๊กตู่” เลย ดังนั้นการตอบรับทางออกทั้ง 3 ข้อ ส าหรับ 
“ท็อปบู๊ต” จึงยังไม่เกิดขึ้น 
 นอกจากนั้นโจทย์ทั้ง 3 แนวทางที่ตั้งขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลถึงทางตัน แต่คนในรัฐบาลกลับยัง
ประเมินว่ายังไม่ถึงทางตันง่ายๆ โดยรัฐบาลยังคงวางแนวทางที่จะสู้ยืดเยื้อกับม็อบไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะมีทหารคอยหนุนหลัง 
และมีต ารวจคอยออกหน้าชนผู้ชุมนุมเสมือนด่านหน้า 
 แต่การที่รัฐบาลตั้งโจทย์จะสู้กับผู้ชุมนุมไปเรื่อย ๆ เงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดต้องไม่ให้เกิด “มือที่สาม” ระหว่าง
ที่มีการชุมนุม แต่ควรปล่อยให้การชุมนุมของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นไปตามสิทธิเสรีภาพ 
และรัฐบาลควรจะต้องผ่อนเงื่อนไขที่อาจจะกลายเป็นการกระตุ้นความรุนแรง กระตุ้นอารมณ์ม็อบให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการใช้มาตรการทางนิติศาสตร์เข้ามาจัดการกับกลุ่มผุ้ชุมนุม 
 ทั้งนี้ต้องรอดูกันว่า “บิ๊กตู่” และรัฐบาลจะบริหารต่อไปอย่างไร ท่ามกลางวิกฤติโควิดระลอกสอง วิกฤติ
เศรษฐกิจ และวิกฤติการเมืองที่มะรุมมะตุ้มรัฐบาลอย่างไม่หยุดหย่อน 
 แม้วันนี้จะเดินไปได้ยาก แต่หากลองถอยออกมาด้วยการปลดล็อกเงื่อนไขทางการเมืองด้วยการปิดสวิตช์ 
ส.ว. ตามที่ม็อบเรียกร้อง แก้รัฐธรรมนูญเรื่องรูปแบบการเลือกตั้ง โยนปัญหาทางการเมืองทุกอย่างเข้าสู่สภา รวมทั้งการ
ที่ “บิ๊กตู่” ออกมาพูดผ่านแถลงการณ์ว่าได้ยินสิ่งที่ผู้ชุมนุมพูด รับทราบความคับข้องใจในเรื่องการเมือง และความไม่
พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนั้น ก็ควรท าให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย 
 หลังจากนั้น “บิ๊กตู่” ควรประกาศเป็น “สัญญาประชาคม” เลยว่า เมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะให้มีการ
ยุบสภา และเลือกต้ังใหม่ ซึ่งก็น่าจะช่วยให้ลดโทนความร้อนแรงของกลุ่มผู้ชุมนุมลงได้ 
 สุดท้ายแล้วคงต้องรอดูกันว่ารัฐบาลจะเดินไปถึงทางตันหรือไม่ และ “บิ๊กตู่” จะตัดสินใจเลือกทางออกใน
วิกฤติการณ์ทางการเมืองครั้งนี้อย่างไร...อีกไม่นานคงได้รู้กัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/796424 
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6 ญัตติแก้ รธน. ลุ้น‘รัฐสภา’ ชี้ขาด 23-24 ก.ย.นี้ 
20 Sep 2020 10:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่ม “ม็อบนักศึกษา” ที่เรียกร้องและกดดันไปยังรฐับาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ให้ “ยุบสภา” 
เลือกตั้งใหม่ 
 โดยในช่วงระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมกันของ “รัฐสภา” เพื่อพิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเสนอเป็นญัตติเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ 6 ญัตติ ประกอบด้วย  
พท.รื้อระบบเลือกตั้ง 
 1. ร่างของ พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ขอแก้มาตรา 256 ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ให้มีที่มาจาก
การเลือกต้ังทั้งหมด ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ  
 หัวใจส าคัญที่พรรคเพื่อไทยเสนอก็คือ ปิดทางไม่ให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ร่วมโหวตเลือกนายกฯ และขอรื้อ
ระบบการเลือกต้ังให้ใช้บัตร 2 ใบ คือเลือกทั้งส.ส.เขต และเลือกพรรค (ส.ส.บัญชีรายชื่อ)  
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้แจงความต้องการของพรรคเพื่อไทย คือ แก้ไข
เกี่ยวกับอ านาจ ส.ว. ในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 272 หรือการยกเลิก ส.ว. ตามมาตรา 269 การยกเลิกหน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาในเรื่องการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 
พรรครัฐบาลตั้ง ส.ส.ร. 
 2. ญัตติถัดไปเป็นของ พรรคร่วมรัฐบาล ที่เสนอแก้มาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ 
 
 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า วิป รัฐบาลได้เสนอให้เพิ่มในหมวด 15/1 ว่า
ด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยก าหนดให้มี ส.ส.ร.จ านวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
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ตามสัดส่วนจังหวัด 150 คน และมาจากการเลือกทางอ้อม 50 คน แบ่งเป็น ส.ส.ร.ที่รัฐสภาคัดเลือก 20 คน ที่ประชุม
อธิการบดีฯ เลือก 10 คน จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน และด้านรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ และอีก 10 คน
จากผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จัดให้มีการเลือกนิสิต นักศึกษา จ านวน 10 คน 
 ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นส.ส.ร.นั้น จะต้องมีอายุไม่ต ่า กว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะต้องมีคุณสมบัติ
เทียบเท่าผู้สมัคร ส.ส. ยกเว้นสามารถถือครองหุ้นสื่อมวลชนได้ พ้นโทษจ าคุกไม่ถึง 10 ปี หรือพ้นต าแหน่ง ส.ว.มาไม่ถึง 
2 ปี ก็สามารถเข้ารับการเลือกตั้งได้ และไม่ห้ามผู้สมัครที่เคยลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. มาสมัครเป็น ส.ส.ร.ได้ ซึ่งการเลือก 
ส.ส.ร. กกต.จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน หลังรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมีผลใช้บังคับ 
 ขณะที่ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันที่
มีการประชุม ส.ส.ร.นัดแรก โดยการสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร ไม่ผูกพันกับสถานะ ส.ส.ร. ซึ่งการแก้ไขในหมวด 1 
และ 2 ของรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถกระท าได้ มิเช่นนั้น ร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่าง จะเป็นอันตกไป  
 เมื่อ ส.ส.ร.เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ให้ส่งรัฐสภาพิจารณาขานมติให้ความเห็นชอบโดย
เปิดเผย ซึ่งจะต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้ง 2  สภา เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้ประธานรัฐสภาน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ แต่หากรัฐสภา ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ประธานรัฐสภา ส่งร่างรัฐธรรมนูญไปยัง กกต. เพื่อจัดท าประชามติขอ
ความเห็นจากประชาชน ภายใน 45-60 วัน  
ฝ่ายค้านชงแก้ 5 มาตรา  
 ขณะที่ญัตติที่ 3-6 เป็นของ พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค ที่ เสนอร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย  1. แก้มาตรา 272 และ 159 ไม่ให้ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ 2. แก้มาตรา 270 และ 271 ว่าด้วยการปฏิรูป
ประเทศ 3. แก้มาตรา 279 ว่าด้วยการรับรองค าสั่งและประกาศ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 4. 
แก้ไขระบบการเลือกตัง้ ส.ส. ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
 นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุถึงประเด็นที่ขอแก้ไขเป็นในส่วนของกระบวนการเลือกนายก
ฯ จะก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น เป็นผู้เลือกนายกฯ จากบัญชีที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอ หากไม่สามารถเลือก
นายกฯ ตามบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอได้ จะเปิดโอกาสให้ส.ส.ในสภาฯ เสนอชื่อส.ส.ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามให้สภาฯ เลือกเป็นนายกฯ ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดโอกาสนายกฯ คนนอกไปโดยปริยาย 
 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ระบบเลือกตั้ง พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้น าระบบ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด ส.ส.จ านวน 500 คน แบ่งเป็นระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยการเลือกส.ส. ในระบบแบ่งเ ขตเลือกตั้ ง  จะใช้รูปแบบเขตเดียว 
เบอร์เดียว 
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 ส าหรับการค านวนส.ส.บัญชีรายชื่อ จะใช้ระบบการกัน 5% หมายความว่าพรรคการเมืองใดที่จะมี ส.ส. 
บัญชีรายช่ือได้นั้น จะต้องมีจ านวนคะแนนเลือกต้ัง ไม่น้อยกว่า 5% จากจ านวนคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 
 “คิดว่าการมีระบบการกัน 5% เอาไว้นั้น จะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองใหญ่ หรือท าลาย
พรรคการเมืองเล็ก แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเมืองมีเสถียรภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540”  
 23-24 ก.ย.นี้ จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” จะได้โอกาสอภิปราย “รัฐธรรมนูญ 2560” ซึ่ง
หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องอภิปรายพาดพิงไปถึง “รัฐบาลบิ๊กตู่” ในประเด็นการ “สืบทอดอ านาจ” อันเกิดจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี ้
ส่วนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ฉบับไหน ของใคร จะได้ “ไปต่อ” หรือถูก “ตีตก” เดี่ยวได้รู้กัน...  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง  :   
https://www.thansettakij.com/content/politics/449663?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
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ถอดสลักตีความญัตติแก้ รธน. ‘ฝ่ายค้าน’ ชักเข้า-ชักออก 
20 Sep 2020 07:35 น. 
 
 
 
 
 
 
ดูเร่งรีบ ลุกลี้ลุกลน ชักเข้า-ชักออก อย่างไรไม่รู้ กับการเสนอญัตติ “แก้ไขรัฐธรรมนนูญ” ของ “ฝ่ายค้าน”  
 เพราะหลังจากเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ านวน 6 พรรค น าโดย นายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าว
ไกล ได้ร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 4 ฉบับ ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไปแล้ว ประกอบด้วย 
 1. แก้ไขมาตรา 272 และ 159 ว่าด้วยการให้ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี 
 2. แก้มาตรา 270 และ 271 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 
 3. แก้มาตรา 279 ว่าด้วยการรับรองค าสั่งและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
และ 4. แก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส. 
 ถัดมาไม่ถึงสัปดาห์ คือ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา
อีกครั้ง เพ่ือขอถอนรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 
โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวระบุว่า  
 ตามที่ข้าพเจ้า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หนังสือรับที่ 62/2563 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563 โดย
มีผู้เสนอรวมทั้งสิ้นจ านวน 187 คน ตอ่ประธานรัฐสภาไปแล้วนั้น  
 ในการนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ซึ่งได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีความ
ประสงค์ขอถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้ร่วมเสนอ ปรากฎรายชื่อตามเอกสารแนบที่แนบมาด้วย  
 ทั้งนี้ ในเอกสารแนบท้ายนั้น ปรากฏลายเซ็นของส.ส.พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ และพรรคก้าวไกล 
จ านวน 136 คน  
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 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อธิบายถึงการขอถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวว่า เป็นเพียงแค่การปรับปรุง ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากร่างเดิมที่ยื่นไป
นั้นมีบางท่อนที่อาจจะเขียนไม่ชัดเจนและสับสน จึงอาจจะมีผลท าให้เกิดค าถามในเรื่องของการตีความทางกฎหมายได้ 
เราจึงปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งวิธีการนั้นก็มีหลายวิธี แต่เลือกที่จะถอนร่างเดิม และยื่นร่างใหม่ที่
ปรับปรุงแล้วเข้าไปใหม่แทน เพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด แต่หลักการและเหตุผลยังเหมือนเดิม  
 ส่วน นายสมคิด เชื้อคง ส.ส. อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ชี้แจงว่า เป็นการถอนร่างเดิมเรื่องบัตรเลือกตั้ง 
2 ใบออกมา เนื่องจากฝ่ายกฎหมายของสภาฯ ให้ค าแนะน าว่า ร่างเดิมนั้นมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายหลายอย่าง 
ดังนั้นควรที่จะร่างใหม่ทั้งหมดดีกว่าเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งเราก็ได้ร่างรายละเอียดขึ้นใหม่และยื่นไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 
16 ก.ย.แล้วเช่นกัน ดังนั้น ขณะนี้ญัตติที่ยื่นไปจึงยังมีอยู่เท่าเดิม 
 ก่อนหน้านั้น วันที่ 16 ก.ย. เช่นเดียวกัน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้
ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย และประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล 
เลขานุการประธานสภาฯ เพื่อเสนอญัตติด่วนให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม มาตรา 210 (2) 
ของรัฐธรรมนูญ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของ
สมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา256 (1) 
 นายไพบูลย์ ให้เหตุผลว่า จากการตรวจสอบการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ านวน 
4 ฉบับ ที่ยื่นต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า รายชื่อ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านซ้ ากับการเสนอร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งบรรจุร่างฯ เข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมรัฐสภาแล้ว  
 จึงมีปัญหาทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจตนารมณ์ ว่าส.ส.มีอ านาจลงนามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คราว
ละ 1 ฉบับ หรือลงนามเสนอได้คราวละหลายฉบับ ดังนั้น การเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอีก 4 ฉบับไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากเคยมีค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ฉบับลงวันที่ 29 ม.ค. 2563 จากกรณีที่มี ส.ส.77 คน ส่งเรื่องต่อ
ประธานสภาฯ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรา
ขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแก่รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องพิจารณาที่ 
3/2563 ซึ่งมีลายมือชื่อของ ส.ส.ผู้เสนอความเห็นซ้ ากับเรื่องดังกล่าว จ านวน 30 คน 
 กรณีการลงลายมือชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 4 ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอ มีการลง
ลายมือชื่อซ้ ากันทุกฉบับ จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 
และกรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุม ที่จะอยู่ในอ านาจวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือ ประธานรัฐสภา ว่ามีญัตติมีหลักการซ ้ากันหรือไม่ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) จะให้อ านาจ ส.ส. และส.ว.ลงลายมือชื่อเสนอร่างได้คราวละ
ฉบับ หรือลงลายมือชื่อเสนอได้หลายฉบับก็ได้ในคราวเดียวกัน 
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 นอกจากนี้ ยังมีข้อโต้แย้งว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคร่วมฝ่ายค้านฉบับแรก เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้งฉบับยกเว้นหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งมีผลร่างฯ ฉบับแรกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราในหมวด 3 ถึง
บทเฉพาะกาล ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเดิมอีก 4 ฉบับ ให้แก้ไขมาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 279 มาตรา 
159 และมาตรา 272 จึงซ ้ากับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับแรก  
 นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งอีกคือ หากส.ส.มีอ านาจลงนามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คราวละหลายฉบับ 
จะสร้างปัญหาให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่ง
สมาชิกรัฐสภามีจ านวน 750 คน จะต้องใช้เวลาเรียกชื่อและลงคะแนนญัตติละหลายชั่วโมง ซึ่งหากออกเสียงลงคะแนน
หลายญัตติ อาจจะใช้เวลาทั้งวัน ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะพิจารณาวินิจฉัย เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ 
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า ดังนั้น ตนจึงขอเสนอญัตติด่วนตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 31 
ประกอบข้อ 15 วรรคสอง ขอให้ประธานรัฐสภาโปรดพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นญัตติด่วน ให้
รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญ กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ านาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1)  
 ฝ่ายค้าน “ยื่น-ถอน” ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาปรับปรุงใหม่ จะมีผลให้การส่ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” 
ตีความญัตติแก้รัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ มีอันต้องยุติไปหรือไม่ ต้องติดตาม... 
 
อ้างอิง  :   
https://www.thansettakij.com/content/politics/449600?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
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