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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 ตุลาคม 2563 
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘วรวัจน’์ ขอบคุณธนาธร ส่งผู้สมัครลงแข่งนายก อบจ.แพร่ ชี้สิ่งส าคัญ

คือยุทธศาสตร์การพัฒนา 
7 

2 สยามรัฐออนไลน์ ‘วรวัจน’์โพสต์ขอบคุณ'ธนาธร' ส่งผู้สมัครลงชิงนายก อบจ.แพร่ ชี้ภารกิจ
ส าคัญคือยุทธศาสตร์การพัฒนา 

8 

3 มติชนออนไลน ์ สภาก าลังหาทางออกให้ประเทศ 9 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ "จุรินทร์"เชื่อรัฐสภาเป็นทางออกให้บ้านเมืองได้   10 
5 คมชัดลึกออนไลน ์ "จุรินทร์" เชื่อมั่นรัฐสภาจะเป็นเวทีหาทางออกให้บ้านเมือง 11 
6 สยามรัฐออนไลน์ "นิกร” ชงรัฐสภา ตั้ง คกก. 5 ฝ่ายแก้วิกฤตชาติ ชี้ระบบ กมธ.ยึดระบบ

สัดส่วน ขวางคนนอกร่วมแก ้
12 

7 กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน ์

'นิกร'แนะตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่าย คลี่คลายวิกฤติการเมือง 13 

8 มติชนออนไลน ์ ‘เด็กชวน’ โต้เปิดสภาวิสามัญไม่เกิดประโยชน์ ชี้หากสมาชิกมีวุฒิภาวะ 
ประเทศมีทางออกแน ่

14 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ หวั่นม็อบปิดล้อม! สภาเล็งประสานฝ่ายมั่นคงดูแลถกวิสามัญ 15 
10 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
“เทพไท”ชี้ วิสามัญ 26-27 ต.ค.นี้ เดือดแน่ เหตุรัฐบาลเสนอญัตติการ
ขัดขวางขบวนเสด็จ หมิ่นแหม่อภิปรายขัดข้อบังคับการประชุม 

16 

11 INN News ออนไลน ์ “ยุทธพร”มองเปิดสภาวิสามัญแก้ปัญหาไมไ่ด้ 17 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป. นัด ส.ส.ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสภาย้ าจุดยืน3ข้อ 18 
13 ไทยรัฐออนไลน ์ "สามารถ"แจงยิบ 10 ข้อ โตข้้อมูลเท็จ 10 เหตุผลในโซเชยีล ชี้ใส่ร้าย รบ.  19 
14 สยามรัฐออนไลน์ "สามารถ"เตือนระวังข้อมูลเท็จ 10 เหตุผลที่ไม่ควรเป็นขอ้อ้างว่ามาจาก

การเลือกต้ัง 
21 

15 บ้านเมืองออนไลน์ “สามารถ” ยนั “รธน.-บิ๊กตู”่ มาจากเสียงเลือกตั้งของคนไทย 23 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บุญยอด'ถามตรงๆ 'ธนาธร-ปิยบุตร' แก้ รธน.จะขอนิรโทษกรรมด้วยไหม 25 
17 ข่าวสดออนไลน์ บิ๊กตู่ ตอบแม่ยกตะโกนเชียร์ ไม่ลาออก สวดมนต์ช่วยประเทศพ้นวิกฤต 26 
18 แนวหน้าออนไลน ์ 'บิ๊กตู'่เมินเส้นตายม็อบ ประกาศชัด'ไม่ออกๆ' วอนทุกฝ่ายหันหน้า

ปรองดองกัน 
27 

19 แนวหน้าออนไลน ์ ‘รุนแรง...แตกแยก.? โพลเผยปชช.24.48% กังวลมาก‘ม็อบ’บานปลาย 
36.45% ชั่งใจเลือกข้าง 

28 

20 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ เปิดผลโพลชี้ 5 สาเหตุท าม็อบเพ่ิมขึ้น แนะรัฐเร่งแก้ไข-ไม่ใช้ความรุนแรง 29 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
21 กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ 
"ชวน" สั่งเบรก "กองก าลัง-แผนปฏิบัติการ" คุมประชุมรัฐสภา 31 

22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "เทพไท"แนะ"บิ๊กตู่"ร่าง รธน.ให้เสร็จภายใน6เดือนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 32 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ ไม่หนี 'ทอน'พ่อเลี้ยง 'วงศ์วรรณ'ฮักมั่นเมืองแป ้  33 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
จับตา เปิดสภาสมัยวิสามัญ ฝ่ายค้านล็อกประตู ถกวาระลับซักฟอก 3 
วิกฤต 

35 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ปิดทางนายกฯคนกลาง แต่ต้องเร่งแก้ รธน. ทางออกของ“บิ๊กตู”่ เมื่อ
ถูกขีดเส้น 

37 

4 แนวหน้าออนไลน ์ บุคคลแนวหนา้...มือปราบ 39 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
ธนูเทพ 
25 ต.ค. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลายทางชีวิต  -  ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายประชุม บุญประคอง บิดาของ 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และ นายบุญส่ง น้อยโสภณ 
มาร่วมในพิธีด้วย ที่วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร ค่ าวันก่อน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1960661 
  

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1960661
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วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ 
“การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น” จัดโดย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและนักศึกษา
ภาคปกติชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมเสวนาในหัวข้อ 

“การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น” 
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วันที่ 24 ตุลาคม 2563 - 18:04 น. 
 ‘วรวัจน์’ ขอบคุณธนาธร ส่งผู้สมัครลงแข่งนายก อบจ.แพร่ ชี้สิ่งส าคัญคือยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
 
‘วรวัจน์’ ขอบคุณธนาธร ส่งผู้สมัครลงแข่งนายกอบจ.แพร่ ชี้สิ่งส าคัญคือยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล แกนน าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 
ขอบคุณนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่มาเยือนจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม แม้จะเป็นเพื่อการ 
สนับสนุนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในส่วนของคณะก้าวหน้าก็ตาม ทุกคนในแต่ละจังหวัด ต่างก็
มีความฝันที่จะพัฒนาจังหวัดของตนเองทั้งสิ้น ตนก็มีความฝัน ที่จะพัฒนาจังหวัดแพร่ของตนเอง เมื่อตัดสินใจเข้าสู่
การเมืองท้องถิ่นเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศและก็พบว่าการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นนั้น มี
ปัญหาตั้งแต่ระบบการคลังท้องถิ่น ที่มีการกระจายอ านาจ การบริหารบุคลากร และการบริหารงบประมาณจะต้องมี
การประสานงานกับส่วนกลางอย่างเป็นระบบเท่านั้น เพื่อชี้แจงให้ส่วนกลางเข้าใจ ถึงปัญหาของพื้นที่เพื่อน ามาสู่การ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ตนจึงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดนั้น เราไม่สามารถท าได้ ถ้าเราไม่แก้ไข โครงสร้างของการ
บริหารราชการส่วนกลาง เพื่อให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในส่วนของจังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทยกับ
ท้องถิ่นเราท างานกันใกล้ชิดกันมากรวมถึงเรื่องการให้ค าแนะน าเรื่องการจัดท างบประมาณ ซึ่งต่อไป เป็นหน้าที่ ที่
ท้องถิ่นต้องท าแผน ท าโครงการเสนอของบประมาณจากส่วนกลางเองแล้ว ดังนั้น ต่อไปภารกิจส าคัญที่ตนต้องท าคือ 
การให้ค าแนะน าในการท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและแนวทางการจัดท า
งบประมาณเพ่ือให้ได้งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 
 นายวรวัจน์ กล่าวต่อว่า ตนเรียนเชิญนายธนาธรมาเที่ยวแพร่อีก เพื่อจะได้ทราบว่า จังหวัดแพร่เป็น
จังหวัดที่มีอากาศดี มีอะไรน่าเที่ยว น่าสนใจเยอะ เมื่อก่อนอาจจะมีปัญหา เรื่องภาพลักษณ์ของเมืองดุ อิทธิพลท้องถิ่น
รุนแรงมาก แต่ปัจจุบันภายใต้ความร่วมมือของคนแพร่และพรรคเพื่อไทย ปัญหาความรุนแรงเหล่านั้น จึงไม่มีอีกต่อไปแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2411025 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2411025
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

8 

 

 

  
24 ตุลาคม 2563 20:43 น. 
‘วรวัจน์’โพสต์ขอบคุณ'ธนาธร' ส่งผู้สมัครลงชิงนายก อบจ.แพร่ ชี้ภารกิจส าคัญคือยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
 
 วันที่ 24 ต.ค.63 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล แกนน าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เฟซข้อความผ่านบุ๊กระบุ
ว่า... ขอบคุณนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่มาเยือนจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม แม้จะเป็น
เพื่อการ สนับสนุนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในส่วนของคณะก้าวหน้าก็ตาม ทุกคนในแต่ละ
จังหวัด ต่างก็มีความฝันที่จะพัฒนาจังหวัดของตนเองทั้งสิ้น ตนก็มีความฝัน ที่จะพัฒนาจังหวัดแพร่ของตนเอง เมื่อ
ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศและก็พบว่าการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นนั้น มีปัญหาตั้งแต่ระบบการคลังท้องถิ่น ที่มีการกระจายอ านาจ การบริหารบุคลากร และการบริหาร
งบประมาณจะต้องมีการประสานงานกับส่วนกลางอย่างเป็นระบบเท่านั้น เพื่อชี้แจงให้ส่วนกลางเข้าใจ ถึงปัญหาของ
พื้นที่เพ่ือน ามาสู่การได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ตนจึงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดนั้น เราไม่สามารถท าได้ ถ้าเราไม่แก้ไข โครงสร้างของการ
บริหารราชการส่วนกลาง เพื่อให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในส่วนของจังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทยกับ
ท้องถิ่นเราท างานกันใกล้ชิดกันมากรวมถึงเรื่องการให้ค าแนะน าเรื่องการจัดท างบประมาณ ซึ่งต่อไป เป็นหน้าที่ ที่
ท้องถิ่นต้องท าแผน ท าโครงการเสนอของบประมาณจากส่วนกลางเองแล้ว ดังนั้น ต่อไปภารกิจส าคัญที่ตนต้องท าคือ 
การให้ค าแนะน าในการท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและแนวทางการจัดท า
งบประมาณเพ่ือให้ได้งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 
 นายวรวัจน์ กล่าวต่อว่า ตนเรียนเชิญนายธนาธรมาเที่ยวแพร่อีก เพื่อจะได้ทราบว่า จังหวัดแพร่เป็น
จังหวัดที่มีอากาศดี มีอะไรน่าเที่ยว น่าสนใจเยอะ เมื่อก่อนอาจจะมีปัญหา เรื่องภาพลักษณ์ของเมืองดุ อิทธิพลท้องถิ่น
รุนแรงมาก แต่ปัจจุบันภายใต้ความร่วมมือของคนแพร่และพรรคเพื่อไทย ปัญหาความรุนแรงเหล่านั้น จึงไม่มีอีกต่อไปแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192184 
  

https://siamrath.co.th/n/192184
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วันที่ 24 ตุลาคม 2563 - 17:25 น. 
สภาก าลังหาทางออกให้ประเทศ 

 
“ชวน” เชื่อ เปิดสมัยวิสามัญไม่รุนแรง มั่นใจ ปชช.เข้าใจสภาก าลังหาทางออกให้ปท. เลขานุการ ชี้ ไม่ต้องวาง
มาตรรปภ.เข้มข้นเหมือนค่ายทหาร 
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการรักษา
ความปลอดภัยของรัฐสภาในระหว่างการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาวันที่ 26-27 ตุลาคมว่า นโยบายของนายชวน 
หลีกภัย ประธานรัฐสภานั้นมองว่า รัฐสภาเป็นสถานที่ที่ตัวแทนของประชาชนเข้ามาท างาน จึงเช่ือมั่นว่า ประชาชนจะ
มองว่าตัวแทนของพวกเขาก าลังเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เมื่อมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน นายชวนได้ส่งสัญญาณให้รัฐบาลว่า ควรจะยกเลิก เพราะจะท าให้กระทบต่อความรู้สึกของ
ประชาชนลดน้อยลง โดยให้รัฐบาลท าเรื่องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญมายังสภาฯ ซึ่งรัฐบาลก็ท าเรื่องขอมา ท าให้
ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูดีกว่าการให้ส.ส.ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเสียเอง ดังนั้น เชื่อว่า ผู้ชุมนุมน่าจะเข้าใจว่า พวกเรา
ก าลังท างานให้กับประชาชน จึงไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเข้มข้นเข้มงวดเหมือนกับค่ายทหาร จนประชาชนไม่
สามารถเข้ามาได้ เพียงแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยอาจจะเข้มข้นมากกว่าปกติ โดยอาจจะยกระดับในการคัด
กรองบุคคลที่ผ่านเข้ามาให้เข้มข้นขึ้น รวมถึงการตรวจตรารถยนต์ที่เข้ามาก็ต้องเข้มข้นขึ้น ซึ่งหากเป็นไปได้ก็อยากจะ
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนว่า ถ้าสามารถเดินทางมาโดยรถขนส่งสาธารณะได้ก็อยากจะขอความร่วมมือ แต่
ไม่ใช่การบังคับถึงขั้นว่าห้ามน ารถยนต์เข้ามา 
 เมื่อถามว่า หากกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาจะด าเนินการอย่างไร นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ตรงนี้รัฐสภาก็มี
ความกังวล แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นก็จะต้องประสานกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อประสานงานกันในการเปิดทางในกรณีที่
หากเลิกประชุมแล้วสมาชิกไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่จะหาทางออกว่า
จะท าอย่างไร โดยวางมาตรการเป็นขั้นตอนไป ดังนั้น เชื่อว่า สถานการณ์คงไม่รุนแรง เพราะประชาชนจะเข้าใจว่า 
สภาก าลังหาทางออกให้กับประเทศอยู่ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการรักษาความปลอดภัยภายนอกนั้นเป็นเรื่องของ
หน่วยงานความมั่นคง ซึ่งอาจจะมีการจัดก าลังต ารวจมาที่รัฐสภาแต่ไม่เกี่ยวกับสภา เพียงแต่ได้ขอร้องว่าให้แจ้งให้สภา
ได้รับทราบด้วย ขณะที่มาตราการส าหรับกรณีที่ต้องอพยพต่างๆ นั้น ฝ่ายความมั่นคงก็มีการวางมาตรการการอยู่แล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางน้ า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2410966 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2410966
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99-1.jpg
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เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 15.41 น. 
"จุรินทร์"เชื่อรัฐสภาเป็นทางออกให้บ้านเมืองได้   
“จุรินทร์”เชื่อรัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกให้บ้านเมือง วอนทุกฝ่ายยึดหลักสันติ-ไม่ใช้ความรุนแรง 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่จ.สุราษฎร์ธานี  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร  ว่า  รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงจะ
เข้าไปดู แต่หลักใหญ่ที่เราเคยพูดกันไว้ คือรัฐบาลไม่ประสงค์จะใช้ความรุนแรงใดๆ   เพราะฉะนั้น ถ้าทุกฝ่ายมี
เป้าหมายตรงกันว่าต้องการยึดแนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ทุกอย่างน่าจะผ่านพ้นไปได้  และถ้ามีประเด็นไหนค้าง
คา ก็สามารถที่จะพูดจากันเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันซึ่งในการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ  ทั้งนี้ตนได้เสนอทางออก
แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์อยากเห็นผลของการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ได้ข้อสรุปในการตั้งคณะกรรมาธิการที่
ประกอบด้วย ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันหาทางออก อะไรที่
มีความเห็นพ้องหรือเป็นความเห็นที่ตรงกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งรีบในการน าไปปฏิบัติให้บรรลุผล  ส่วนอะไร
ที่ยังไม่ตรงกัน ก็ใช้เวลาในการคุยกันต่อไปด้วยเหตุผล ซึ่งถ้ าเป็นแนวทางนี้  บ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปได้ 
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภายังเดินหน้าได้ และจะได้เห็นชัดว่ารัฐสภาเป็นที่พึ่ง เป็นเวทีหาทางออกให้กับประเทศได้
อย่างแท้จริง 
 เมื่อถามว่ามีบางฝ่ายที่คิดว่ารัฐบาลต้องการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อที่จะมาถล่มฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง  นายจุรินทร์ กล่าวว่า  ตนไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะการเปิดประชุมดังกล่าวเกิดจากเสียงเรียกร้องของทุก
ฝ่าย อีกทั้ง คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิสมาชิก ได้ไปหารือร่วมกับ
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ก็เห็นตรงกันว่าอยากให้เปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ  รัฐบาลจึงคิดว่าถ้าจะได้
เป็นเจ้าภาพ ก็จะท าให้ทุกอย่างเกิดเร็วขึ้น จึงถือเป็นเจตนาดีของรัฐบาล และรัฐบาลได้เสนอชัดเจนว่าอยากให้ใช้
รัฐธรรมนูญ มาตรา 165 เพื่อน าญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิก โดยไม่มีการลงมติ ซึ่งจะช่วย
ให้ทุกฝ่ายสามารถแสดงความเห็นต่างๆ และแสวงหาทางออกร่วมกันได้  ทั้งหมดเป็นเจตนาดีของรัฐบาล เรื่องนี้ตน
เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันได้ เพราะเป็นผู้เสนอในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอยู่ในคณะรัฐมนตรี แล้วให้การ
สนับสนุนด้วย แต่ขอให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผลในการอภิปรายและจริงใจในการที่จะร่วมกันเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/802976 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/802976
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24 ตุลาคม 2563 - 16:25 น. 
"จุรินทร์" เชื่อมั่นรัฐสภาจะเป็นเวทีหาทางออกให้บ้านเมือง 
 

 
 
"จุรินทร์" รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ รัฐสภาจะเป็นเวทีหาทางออกให้กับบ้านเมือง เน้นทุก
ฝ่าย ใช้เหตุผล-จริงใจ ยึดแนวทางสันติ 
 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวว่า รัฐบาล ไม่ต้องใช้ความรุนแรงใดๆ กับกลุ่มคณะราษฎร 
ซึ่งทุกฝ่ายมีเป้าหมายตรงกัน ในการยึดแนวทางสันติไม่ใช้ความรุนแรง  หัวหน้าพรรคปชป.  กล่าวอีกว่า ซึ่งในการ
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไปนี้ จะเป็นเวทีในการหาทางออกร่วมกันเพื่อให้กับบ้านเมือง
จะเดินหน้าต่อไปได ้
 "ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ อยากเห็นผลของการประชุม 2 วัน จะได้ข้อสรุปในการตั้งกรรมาธิการขึ้นมา 1 
ชุด ซึ่งมีทั้ง ส.ส.รัฐบาล ,ส.ส.ฝ่ายค้าน, ส.ว.และบุคคลภายในการหาทางออกร่วมกัน โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผลในการ
อภิปรายและจริงใจร่วมกันแก้ปัญหา" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447021 
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24 ตุลาคม 2563 19:26 น.    
"นิกร” ชงรัฐสภา ตั้ง คกก. 5 ฝ่ายแก้วิกฤตชาติ ชี้ระบบ กมธ.ยึดระบบสัดส่วน ขวางคนนอกร่วมแก้ 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่างถึงการประชุมสมัยวิสามัญ
แห่งรัฐสภาวันที่ 26-27 ต.ค. ว่าส่วนตัวจะประเมินว่าการเปิดประชุมทั้ง 2 วันจะยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา
ในขณะนี้ได้ แต่เชื่อว่าจะท าให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลงแน่นอน เพราะวันนี้แต่ละฝ่ายต่างคนต่างพูดถึง
ทางออกของประเทศในมุมของตนเอง พูดกันคนละที คนละเวลา และพูดกันคนละสถานการณ์กันอยู่ บางคนเลือกพูด
ในที่ลับ บางคนพูดในที่แจ้งโดยไม่ได้สื่อสารกัน ดังนั้น การเปิดประชุมรัฐสภา จึงถือเป็นเวทีให้ทุกฝ่ายในฐานะที่เป็นคน
ไทยมาสื่อสารร่วมกัน มาพูดความคิดของตัวเองร่วมกันหน้าประชาชนเพื่อให้ความเห็นที่อยู่กันคนละทิศละทางได้ร่วม
ศูนย์ โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งตนมั่นใจว่า ในการอภิปรายทั้ง 2 วันจะมีทางออกดีๆ หรือมี
กลไกของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันแน่นอน 
 นายนิกร กล่าวว่า แม้ในการประชุมดังกล่าว จะไม่สามารถลงคะแนนเพื่อโหวตรับหลักการแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ แต่ในฐานะที่เป็นผู้จัดท ารายงานของกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ เช่ือว่า 
จะมีสมาชิกน าประเด็นที่สรุปแล้วไปอภิปราย เพื่อท าให้สังคมได้ทราบว่า จริงๆเรื่องนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว เพื่อ
เป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมเพื่อคลี่คลายแรงกดดันก่อนที่การเปิดประชุมสมัยทั่วไปจะเริ่มต้นขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ต้อง
ยอมรับว่า สถานการณ์ที่ผ่านมามันเป็นผลลบมากเกินกว่าที่ประเทศจะรับได้แล้ว จากนี้ตนขอคิดในแง่บวก โดยหวังว่า
การอภิปรายทั้ง 2 วัน จะได้อะไรมากกว่าที่ประเมินไว้ก็ได้ โดยเชื่อมั่นว่า เมื่อคนไทยมีใจอยากแก้ไจปัญหาให้ประเทศ
ร่วมกัน แต่ที่ผ่านมา การหันหน้าเข้าหากันแล้วยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ เพราะแต่ละฝ่ายยังยืนอยู่ในจุดยืน
และที่มั่นของตนเอง ก็อยากให้หันหน้าไปในทิศเดียวกันแล้วจับมือเดินไปด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศจะดีกว่า  
 "ผมอยากให้้ปรับรูปแบบจากการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่ต้องยึดระบบเสียงตามสัดส่วน เป็นการ
เปิดกว้าง โดยอาจใช้อ านาจของประธานรัฐสภา ตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาท างานร่วมกัน 
ประกอบด้วย ครม. พรรครัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน ส.ว. และ บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นวิธีที่ยืดหยุ่น ไม่
จ าเป็นต้องยึดระบบสัดส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าร่วมอีก"นายนิกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192175 
  

https://siamrath.co.th/n/192175


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

13 

 

 
24 ตุลาคม 2563 
'นิกร'แนะตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่าย คลี่คลายวิกฤติการเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
"นิกร" เชื่อ ประชุม "สภาวิสามัญ" ท าสถานการณ์การเมืองคลี่คลายได้แน่ แนะ ขออ านาจ "ปธ.สภา" ตั้งคกก. 5 
ฝ่าย แทน กมธ. เพื่อตัดปัญหาเสียงข้างมากข้างน้อย 
 นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่างถึงการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
วันที่ 26-27 ตุลาคม ว่า แม้ส่วนตัวจะประเมินว่า การเปิดประชุมทั้ง 2 วันจะยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาใน
ขณะนี้ได้ แต่เชื่อว่า จะท าให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลงแน่นอน เพราะต้องยอมรับว่า วันนี้แต่ละฝ่ายต่างคน
ต่างพูดถึงทางออกของประเทศอยู่ในมุมของตนเอง พูดกันคนละท ีคนละเวลา และพูดกันคนละสถานการณ์กันอยู่ บาง
คนเลือกพูดในที่ลับ บางคนพูดในที่แจ้งโดยไม่ได้สื่อสารกัน ดังนั้น การเปิดประชุมรัฐสภา จึงถือเป็นเวทีให้ทุกฝ่ายใน
ฐานะที่เป็นคนไทยมาสื่อสารร่วมกัน มาพูดความคิดของตัวเองร่วมกันหน้าประชาชนเพื่อให้ความเห็นที่อยู่กันคนละทิศ
ละทางได้ร่วมศูนย์ โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งตนมั่นใจว่า ในการอภิปรายทั้ง 2 วันจะมี
ทางออกดีๆ หรือมีกลไกของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันแน่นอน 
 ฐานะที่เป็นผู้จัดท ารายงานของกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ เชื่อว่า จะมี
สมาชิกน าประเด็นที่สรุปแล้วไปอภิปราย เพื่อท าให้สังคมได้ทราบว่า จริงๆ เรื่องนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว เพื่อเป็น
ทางออกที่เป็นรูปธรรมเพ่ือคลี่คลายแรงกดดันก่อนที่การเปิดประชุมสมัยทั่วไปจะเริ่มต้นขึ้นได้ 
 อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ที่ผ่านมามันเป็นผลลบมากเกินกว่าที่ประเทศจะรับได้แล้ว จาก
นี้ตนขอคิดในแง่บวก โดยหวังว่าการอภิปรายทั้ง 2 วัน จะได้อะไรมากกว่าที่ประเมินไว้ก็ได้ โดยเชื่อมั่นว่า เมื่อคนไทยมี
ใจอยากแก้ไจปัญหาให้ประเทศร่วมกัน แต่เมื่อที่ผ่านมา การหันหน้าเข้าหากันแล้วยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้ง
ได้ เพราะแต่ละฝ่ายยังยืนอยู่ในจุดยืนและที่มั่นของตนเอง ก็อยากให้หันหน้าไปในทิศเดียวกันแล้วจับมือเดินไปด้วยกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศจะดีกว่า 
 นายนิกร กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่า หากที่ประชุมรัฐสภามีความเห็นร่วมกันให้มีกลไกเพื่อทางออกร่วมกันก็
อยากให้เปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่จ าเป็นต้องยึดระบบเสียงตามสัดส่วน ฝ่ายไหนมากฝ่าย
ไหนน้อย มาเป็นรูปแบบ โดยอาจใช้อ านาจของประธานรัฐสภาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมแทนเพื่อตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา เพราะต้องยอมรับว่ารูปแบบกมธ.ปกติจ าเป็นต้องยึดระบบเสียงตามสัดส่วน ฝ่ายไหนมากฝ่าย
ไหนน้อย ซึ่งเป็นเหตุให้ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมในหลายกมธ .ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดมีความเห็นออกมาแล้วว่า จะไม่ร่วมอีก
ดังนั้น ตนไม่อยากให้รัฐสภาเดินไปในวิธีเดิมที่ใช้ไม่ได้ผลอีก จึงอยากให้ปรับรูปแบบเพื่อเปิดกว้าง เป็นการตั้ง
คณะกรรมการที่มี 5 ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาท างานร่วมกัน  ประกอบด้วยครม . พรรครัฐบาล พรรคฝ่าย
ค้าน ส.ว. และ บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นวิธีที่ยืดหยุ่น ไม่จ าเป็นต้องยึดระบบสัดส่วน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ใครเข้าร่วมอีก 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904292 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904292
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วันที่ 24 ตุลาคม 2563 - 17:44 น. 
‘เด็กชวน’ โต้เปิดสภาวิสามัญไม่เกิดประโยชน์ ชี้หากสมาชิกมีวุฒิภาวะ ประเทศมีทางออกแน่ 
 

 
 
 
‘เด็กชวน’ โต้ เปิดสภาวิสามัญไม่เกิดประโยชน์ ชี้หากสมาชิกมีวุฒิภาวะ ประเทศมีทางออกแน่ 
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีผู้แสดง
ความไม่เห็นด้วยกับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26-27 ตุลาคม โดยระบุว่า อาจมีการใช้ค าพูดที่ไม่
เหมาะสม และอาจจะไม่ได้ประโยชน์ที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ว่า เรื่องนี้มีความเป็นมาเกิดขึ้นจากปัญหาขึ้นใน
บ้านเมือง มีการชุมนุมประท้วง มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการควบคุมการชุมนุม นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา จึงได้เชิญตัวแทนฝ่ายต่างๆมาร่วมปรึกษาหารือกระทั่งมีมติเป็นเสียงส่วนใหญ่ เห็นว่า สภาฯควรเสนอ
ให้รัฐบาลให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ นายชวนจึงได้ท าหนังสือส่งมติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี ต่อมาทาง ครม.ได้
เห็นด้วยกับมติและได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26 ตุลาคม โดยได้เสนอญัตติ
ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติ ดังนั้น ตามข้อบังคับการ
ประชุมรัฐสภา เมื่อนายกฯขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป ประธานรัฐสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เป็นเรื่องด่วน จึงก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 26- 27 ตุลาคมนี้ทันที ส่วนเนื้อหาของการ
อภิปรายก็ต้องเป็นไปตามญัตติที่ทางรัฐบาลเสนอเข้ามา สมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการประชุม และรัฐธรรมนูญ โดยเชื่อว่า สมาชิกรัฐสภามีวุฒิภาวะพอที่จะทราบว่า 
อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด ส่วนประโยชน์จากการประชุมเชื่อว่าถ้ามีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุจริตใจและ
สร้างสรรค์จะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2410996 
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วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 14:56 น. 
หวั่นม็อบปิดล้อม! สภาเล็งประสานฝ่ายมั่นคงดูแลถกวิสามัญ 
 

 
 
"เลขาประธานสภาฯ" เผย เตรียมรักษาความปลอดภัยเข้มประชุมวิสามัญ 26-27ต.ค. ประสานฝ่ายความมั่นคง
หาทางออกหากม็อบปิดล้อม 
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 63นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการรักษา
ความปลอดภัยของรัฐสภาในระหว่างการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาวันที่ 26-27 ต.ค.ว่า นโยบายของประธาน
รัฐสภานั้นมองว่า รัฐสภาเป็นสถานที่ที่ตัวแทนของประชาชนเข้ามาท างาน ดังนั้นท่านจึงเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมองว่า
ตัวแทนของพวกเขาก าลังเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาที่มีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินท่านก็ยังส่งสัญญาณให้รัฐบาลว่าควรจะยกเลิก เพราะจะท าให้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนลดน้อยลง 
โดยให้รัฐบาลท าเรื่องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญมายังสภา ซึ่งรัฐบาลก็ท าเรื่องขอมา ท าให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูดีกว่า
การให้ส.ส.ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเสียเอง ดังนั้น เชื่อว่าผู้ชุมนุมน่าจะเข้าใจว่า พวกเราก าลังท างานให้กับประชาชน 
แต่คงไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเข้มข้นเข้มงวดเหมือนกับค่ายทหารจนประชาชนไม่สามารถเข้ามาได้ เพียงแต่
มาตรการรักษาความปลอดภัยอาจจะเข้มข้นมากกว่าปกติเท่านั้นเอง โดยอาจจะยกระดับในการคัดกรองบุคคลที่ผ่าน
เข้ามาให้เข้มข้นขึ้น รวมถึงการตรวจตรารถยนต์ที่เข้ามาก็ต้องเข้มข้นขึ้น ดังนั้น หากเป็นไปได้ก็อยากจะขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกทุกคนว่า ถ้าสามารถเดินทางมาโดยรถขนส่งสาธารณะได้ก็อยากจะขอความร่วมมือ แต่ไม่ใช่การ
บังคับถึงขั้นว่าห้ามน ารถยนต์เข้ามา 
 เมื่อถามว่า หากกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาจะด าเนินการอย่างไร นายสมบูรณ์กล่าวว่า ตรงนี้รัฐสภาก็มี
ความกังวล แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นก็จะต้องประสานกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อประสานงานกันในการเปิดทางในกรณีที่
หากเลิกประชุมแล้วสมาชิกไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่จะหาทางออกว่า
จะท าอย่างไร โดยวางมาตรการเป็นขั้นตอนไป ดังนั้น เชื่อว่าสถานการณ์คงไม่รุนแรง เพราะประชาชนจะเข้าใจว่าสภา
ก าลังหาทางออกให้กับประเทศอยู่ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการรักษาความปลอดภัยภายนอกนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงาน
ความมั่นคง ซึ่งอาจจะมีการจัดก าลังต ารวจมาที่รัฐสภาแต่ไม่เกี่ยวกับสภา เพียงแต่ได้ขอร้องว่าให้แจ้งให้สภาได้รับ
ทราบด้วย ขณะที่มาตรการส าหรับกรณีที่ต้องอพยพต่างๆ นั้น ฝ่ายความมั่นคงก็มีการวางมาตรการการอยู่แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นทั้งทางบกและทางน้ า 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636367 
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วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 
“เทพไท”ชี้ วิสามัญ 26-27 ต.ค.นี้ เดือดแน่ เหตุรัฐบาลเสนอญัตติการขัดขวางขบวนเสด็จ หมิ่นแหม่อภิปรายขัด
ข้อบังคับการประชุม 

 
“เทพไท”ชี้ วิสามัญ 26-27 ต.ค.นี้ เดือดแน่ เหตุรัฐบาลเสนอญัตติการขัดขวางขบวนเสด็จ หมิ่นแหม่อภิปรายขัด
ข้อบังคับการประชุม 
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ เพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 156 นั้นว่า 
จากการได้อ่านรายละเอียดของญัตติที่รัฐบาลเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้ว รู้สึกวิตกกังวลในรายละเอียดของญัตติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่2 ได้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์การขัดขวางขบวนเสด็จในวันที่ 14 ต.ค.ที่ถนนพิษณุโลก ซึ่งเป็น
เรื่องหมิ่นแหม่ต่อการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา ที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 45 ห้ามกล่าวถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยไม่จ าเป็น แต่เมื่อรัฐบาลได้เสนอญัตติที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้ามาสู่การ
อภิปรายทั่วไป เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภา ก็เป็นสิทธิ์ที่สมาชิกรัฐสภาจะอภิปรายตามเนื้อหาในญัตติที่
รัฐบาลเสนอมา ซึ่งจะต้องมีการอภิปรายกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจ าเป็น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะ
เป็นปัญหาส าหรับผู้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอย่างเคร่งครัด แต่ก็เป็น
สิทธิ์ ของสมาชิกรัฐสภาเช่นเดียวกัน ที่จะอภิปรายตามเนื้อหาของญัตติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
ความจ าเป็น ซึ่งเป็นการยกเว้นตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ45 
 นายเทพไท กล่าวต่อว่า จึงเชื่อว่าบรรยากาศการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ จะเกิดความวุ่นวาย มีการ
ประท้วง และมีการอภิปรายพาดพิงกันไปมาไม่รู้จักจบสิ้น และจะเป็นการท าหน้าที่ประธานรัฐสภาในการควบคุมการ
ประชุมที่ยากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยค าอภิปรายที่กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงทั้งภายนอกและภายในรัฐสภา จึงขออย่าให้การประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ เป็นเ วที
ความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและฝ่ายค้าน เพราะจะท าให้การประชุมรัฐสภาล้มเหลวในการแก้ปัญหา
ของประเทศชาติ และจะท าให้ประชาชนสิ้นหวังกับการเมืองในระบบรัฐสภา 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_361835 
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 25 ตุลาคม 2020 - 07:50 

 “ยุทธพร”มองเปิดสภาวิสามัญแก้ปัญหาไม่ได้ 
"ยุทธพร" มองเปิดสภาวิสามัญคงไม่ช่วยให้สถานการณ์การเมือง-การชุมนุมดีขึ้น ชี้นอกสภาก้าวหน้า แต่ในสภา
ล้าหลัง 

 
 

รศ.ดร.ยุทธพร อิสระชัย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตคณบดีรัฐศาสตร์ 
เปิดเผยกับส านักข่าว INN ถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ ว่า คงไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์
การเมือง การชุมนุมได้มากนัก เนื่องจากวันนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้า
หลัง กลไกสภา ก็อาจจะไม่สามารถแก้อะไรได้ เพราะการท างานในสภา ยังมีปัญหาด้านประสิทธิผล ต้องอยู่ภายใต้
กติกาทางกฎหมาย การเปิดประชุมตามมาตรา 165 เป็นการหารือของคณะรัฐมนตรี ในการบริหารราชการแผ่นดินกับ 
ส.ส. และ ส.ว. และจบลงด้วยการไม่ลงมติ โดยที่ไม่สามารถน าญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เป็น 1 ในประเด็นเรียกร้อง
ของผู้ชุมนุม มาหารือกันได้ ก็เท่ากับการพูดคุยกันในสภาม่ได้พูดกันถึงปัญหาที่แท้จริง 

นอกจากนี้ รศ.ดร.ยุทธพร ยังมองด้วยว่า ปัจจุบัน พรรคการเมืองท างานล้าหลัง กระบวนการพรรคการเมือง 
ไม่ได้เชื่อมต่อกับมวลชนเท่าที่ควร โอกาสที่จะน าความคิดเห็นความต้องการ หรือข้อเรียกร้องเข้าสู่สภาก็เกิดได้ยาก 
และสภาก็กลายเป็นการคุยกันของคนเพียงไม่กี่กลุ่ม คือ ส.ส. ส.ว. คณะรัฐมนตรี เท่านั้น จึงท าให้กลไกสภาไม่สามารถ
แก้ปัญหาหรือตอบสนองได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_804110/ 
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25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:28 น.      
ปชป. นัด ส.ส.ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสภาย้ าจุดยืน3ข้อ 
 

 
25 ต.ค.2563 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธานส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการ

ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ว่า ตนได้เชิญ ส.ส. ของพรรคฯ ประชุมเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่ 
25 ต.ค.เวลา 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมตามที่รัฐบาลขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ 
ม.165 โดยไม่มีการลงมติโดยจะมีการก าหนดบุคคลที่จะร่วมอภิปรายในวาระที่ส าคัญนี้ตามเวลาที่ได้มีการจัดสรรไป
ตามสัดส่วนให้ทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และส.ว.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะเน้นอภิปรายอย่างสร้างสรรค์แบบมีวุฒิภาวะ ด้วยเนื้อหาสาระที่จะช่วยกันร่วมมือ
แสวงหาทางออกจากปัญหาต่างๆ ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตามจุดยืนของพรรค 3 ประการคือ 
1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ 
2. การแก้ปัญหาควรใช้แนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม 
3. ใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกของประเทศ 

ส่วนที่หลายฝ่ายวิตกกังวลว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติจะไม่
สามารถแก้ปัญหาได้นั้น นายองอาจกล่าวว่า การแก้ไขปัญหามีได้หลายวิธี การใช้เวทีรัฐสภาที่มีผู้แทนประชาชนจาก
หลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศก็เป็นอีกทางหนึ่ง
ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ทุกภาคส่วนต้องใช้เวทีรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงใจค านึงถึง
ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก มากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อตัวเองและพวกพ้องเท่านั้น  
การเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยกันย่อมเกิดประโยชน์ในการหาทางออกให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้  จึงหวังว่าทุกฝ่ายจะ
ช่วยกันระดมสมอง กลั่นกรองวิธีการที่ เหมาะสมหาทางออกให้ประเทศมากกว่าหาทางออกให้ตัวเอง 
เชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่ายค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกันในทุกมิติ จะช่วยท าให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81684 
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24 ต.ค. 2563 18:02 น. 
"สามารถ" แจงยิบ 10 ข้อ โต้ข้อมูลเท็จ 10 เหตุผลในโซเชียล ชี้ใส่ร้าย รบ. 
 

 
 
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรม ป้องนายกฯ แจงยิบ 10 ข้อ โต้ข้อมูลเท็จ 10 เหตุผล ในโซ
เชียล ชี้ ใส่ร้าย "บิ๊กตู่" ยัน รัฐบาล มีความจริงใจ 26-27 ต.ค.ใช้กลไกสภา มาแก้ปัญหา  
 วันที่ 24 ต.ค. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  ระบุว่า ได้รับ
ข้อมูลจากประชาชน หลังแพร่หลายในโซเชียล มีการโจมตีว่าร้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 10 
เหตุผล ที่ไม่ควรเป็นข้ออ้างมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลเท็จให้ร้ายรัฐบาลและนายกฯ เพื่อสร้างความชอบ
ธรรมให้การชุมนุม เกิดความวุ่นวายในประเทศ 
ทั้งนี้ คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ พร้อมอธิบายถึง 10 ข้อ ที่เผยแพร่ในโซเชียล ดังนี ้
 1. พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยลงรับสมัครเลือกตั้งเองและไม่มีคุณสมบัติ แต่ความจริงแล้วมีชื่อเป็นนายกฯ ใน
บัญชีจากพรรค พปชร. ซึ่งพรรคได้ลงรับสมัครการเลือกตั้งเหมือนกับพรรคการเมืองอ่ืน ที่เสนอชื่อนายกฯ เช่นกัน 
 2. อ้างว่า ประยุทธ์ ถืออ านาจเต็ม คสช. ช่วงระหว่างการเลือกตั้ง โดยในอดีตรัฐบาลที่มีการประกาศยุบ
สภาและมีการเลือกตั้งใหม่ นายกฯ มีอ านาจเต็มเพื่อรักษาการไม่ได้เป็นเครื่องบ่งช้ีว่า ประชาชนจะเลือกหรือสนับสนุน 
 3. การเลือกตั้งที่ผ่านมา คสช. เขียนกติกาให้ตัวเองได้เปรียบ ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ โดยการเลือกตั้งทุกพรรค
ทราบว่า อยู่ในกติกาเดียวกันภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ผ่านประชามติ และมองว่า พปชร. ได้เปรียบนั้นเป็นเรื่อง
เท็จ เพราะพรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ 1 คือ พรรคอนาคตใหม่ ส่วนพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.มากที่สุด คือ 
พรรคเพื่อไทย แต่ทั้ง 2 พรรค มีคะแนนเสียงจากประชาชนเลือกน้อยกว่า พรรค พปชร. ที่ได้คะแนน 8.4 ล้านคน 
 ข้อ 4. การเลือกตั้งที่ผ่านมา กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ เป็นของ คสช. ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะทั้งสอง
องค์กรเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้ 
 ข้อ 5. การเลือกต้ังครั้งล่าสุด มีพรรคการเมืองไม่เอา คสช. แถมถูกปิดกั้นสารพัดวิธีก็เป็นเรื่องเท็จ เพราะ
การเลือกตั้งดังกล่าว พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. มากที่สุด แต่ได้คะแนนน้อยกว่า พปชร.ประมาณ 5 แสนคะแนน ส่วน
พรรคอนาคตใหม่ ก็ได้ ส.ส.บัญชีรายช่ือมากที่สุด ทั้งๆ ที่เสียงจากประชาชนน้อยกว่า พปชร.ล้านกว่าเสียง 
 ข้อ 6. การเลือกต้ังที่ผ่านมา พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองถูกยุบ คือ พรรคไทยรักษาชาติ ซึ่ง
จริงแล้วไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งเลย ไม่มีคะแนน ฉะนั้นจึงเป็นข้อมูลเท็จ 
 

https://www.facebook.com/jobstoploss/photos/a.299315147320565/745832709335471/
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 ข้อ 7. ผลการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. มากที่สุด แต่ได้คะแนนจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศ
น้อยกว่า พปชร. แปลว่า พรรคเพื่อไทยได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากกว่า 
 ข้อ 8. ส าหรับผลการเลือกตั้งมีการประกาศว่าพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน คสช. มีจ านวนสูงกว่าสอง
เท่า ไม่ทราบว่าบวกคะแนนกันอย่างไรถึงมากกว่า ทั้งๆ ที่ พรรค พปชร. ได้ 8.4 ล้านเสียง แต่พรรคเพื่อไทยได้ 7.8 
ล้านเสียง 
 ข้อ 9. ผลการเลือกตั้งฝั่งไม่เอา คสช. อ้างว่า มีการรวมเสียงเกินครึ่งสภา ก่อนแปลกใจมีการรวมมาจาก
ตรงไหนและการนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่ได้ประกาศจาก กกต. 
 และข้อ 10. หากไม่มี ส.ว. 250 จะจูงพรรคอื่นเข้าร่วมไม่ได้นั้น หากจ ากันได้การเลือกนายกฯ ฝั่งเลือก 
พล.อ.ประยุทธ์ มีจ านวน ส.ส.เลือกเกินกึ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้ ส.ว. โดยข้อมูลที่กระจายอยู่ในโซเชียลเป็นข้อมูลเท็จการ
พูดเช่นนี้เป็นการให้ร้ายรัฐบาล 
 นายสามารถ กล่าวต่อว่า อยากให้คนปล่อยข่าวลักษณะนี้ ควรมีจิตส านึกต่อบ้านเมืองและน้องๆ เยาวชน
ก่อนจะเชื่อข้อมูลใด ควรจะศึกษาความจริงให้รอบด้าน อย่าฟังแต่ข้อมูลบิดเบือน เพราะสุดท้ายแล้วประเทศชาติ เป็น
ของคนไทยทุกคน ยืนยันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีความชอบธรรม และมีผู้สนับสนุนรัฐบาลอีกมากมาย รัฐบาลมีความ
จริงใจในการแก้ปัญหา จะมีการเปิดสภา วันที่ 26-27 ต.ค. เป็นกลไกแก้ปัญหา เชื่อว่ากลไกรัฐสภาแก้ปัญหาทางการ
เมืองได้ และอย่าให้ข้อมูลเท็จมาสร้างความแตกแยกกัน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1960895 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1960895


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

21 

 

 

 
 
24 ตุลาคม 2563 14:51 น.   

"สามารถ"เตือนระวังข้อมูลเท็จ 10 เหตุผลที่ไม่ควรเป็นข้ออ้างว่ามาจากการเลือกตั้ง 

 
 

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.63 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” โดยระบุ
ว่า ตนได้รับข้อมูลจากประชาชนส่งมาให้หลังมีการแพร่หลายในโลกโซเชียลมีการโจมตีว่าร้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า 10 เหตุผลที่ไม่ควรเป็นข้ออ้างว่ามาจากการเลือกตั้ง ซึ่งตนได้อ่านทั้ง 10 ข้อหมดแล้วล้วนแต่
เป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น ให้ร้ายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการชุมนุม มีการปลุกม็อบเพื่อให้
เกิดความวุ่นวายในประเทศชาติ ตนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องชี้แจงให้ประชาชนได้สังคมเข้าใจ พร้อมอธิบายถึง 10 ข้อ
ที่ มีข้อความ ไอลอว์ได้ท าโปสเตอร์เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าตนจึงอยากชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริงและใช้จิตวิทยา
การเมืองจนสร้างความวุ่นวาย สร้างความขัดแย้งทางความคิดเพราะได้รับข้อมูลเท็จ ดังนี้ข้อ 1.บอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
ไม่เคยลงรับสมัครเลือกตั้งเองและไม่มีคุณสมบัติ แต่ความจริงแล้วมีชื่อเป็นนายกฯ ในบัญชีจากพรรค พปชร. ซึ่งพรรค
ได้ลงรับสมัครการเลือกตั้งเหมือนกับพรรคการเมืองอื่น เช่น พรรคอนาคตใหม่ที่เสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
เช่นกนั 

นายสามารถ กล่าวอีกว่าข้อ 2.อ้างว่า ประยุทธ์ ถืออ านาจเต็ม คสช. ช่วงระหว่างการเลือกตั้ง โดยในอดีต
รัฐบาล ปี 2557 ที่มีการประกาศยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ ขณะนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ รักษาการ
มีอ านาจบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนในปี 2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
เป็นนายกฯ ก็ประกาศยุบสภาในวันที่ 10 พ.ค.54แต่ท าหน้าที่รักษาการ แต่สุดท้ายเลือกตั้งแพ้พรรคเพื่อไทย ดังนั้น 
การเป็นนายกฯ มีอ านาจเต็มเพื่อรักษาการไม่ได้เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าประชาชนจะเลือกหรือสนับสนุน ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อมูล
เท็จในโลกออนไลน์มีมากมายเพราะแนวความคิดผิดหลักจากความเป็นจริง ข้อ3.การเลือกตั้งที่ผ่านมา คสช. เขียน
กติกาให้ตัวเองได้เปรียบ ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่น่าเชื่อว่ามาจากคนรุ่นใหม่และใช้วาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความ
เกลียดชัง ไม่ทราบว่าหวังผลอะไรหรือไม่ โดยการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวทุกพรรคการเมืองทราบว่าอยู่ในกติกาเดียวกัน
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ผ่านประชามติจากคนไทยทั้งประเทศ 16.8 ล้านคน และมองว่า พปชร. ได้เปรียบนั้น
เป็นเรื่องเท็จเพราะพรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ 1 คือ พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบไปแล้ว ส่วนพรรคการเมืองที่ได้ 
ส.ส. มากที่สุด คือ พรรคเพื่อไทย แต่ทั้ง2พรรคที่กล่าวมามีคะแนนเสียงจากประชาชนเลือกน้อยกว่าพรรค พปชร. ที่ได้
คะแนน 8.4 ล้านคน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

22 

 

ข้อ4.การเลือกตั้งที่ผ่านมา กกต. และ ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นของ คสช. ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะทั้งสององค์กรเป็น
หน่วยงานอิสระ ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้ คงจ ากันได้ว่าเมื่อครั้งการเลือกตั้งที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งทาง นายกรุง ศรี
วิไล ส.ส.พรรค พปชร. ก็ถูกใบเหลืองเช่นกัน จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมา ข้อ5.การเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุด มีพรรคการเมืองไม่เอา คสช. แถมเจอปิดกั้นสารพัดวิธีก็เป็นเรื่องเท็จเพราะการเลือกตั้งดังกล่าว พรรคเพื่อ
ไทย ได้ ส.ส. มากที่สุด แต่ได้คะแนนน้อยกว่า พปชร. ประมาณ 5 แสนคะแนน ส่วนพรรคอนาคตใหม่ ก็ได้ ส.ส.บัญชี
รายชื่อมากที่สุด ทั้งๆที่เสียงจากประชาชนน้อยกว่า พปชร. ร่วมล้านกว่าเสียง ข้อ6.การเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรค
การเมืองที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองถูกยุบ คือ พรรคไทยรักษาชาติซึ่งจริงแล้วไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งเลยไม่มีคะแนน 
ฉะนั้นจึงเป็นข้อมูลเท็จ และหน่วยงานของรัฐควรน าหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับคนปล่อยข่าว โดยพรรคไทยรักษาชาติ
ถูกยบุประชาชนคนไทยทั้งประเทศคงทราบดีว่าเกิดจากอะไรที่กระท าอันมิบังควร 

ข้อ7.ผลการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. มากที่สุด แต่ได้คะแนนจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศน้อย
กว่า พปชร. แปลว่าพรรคเพื่อไทยได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากกว่า ข้อ8.ส าหรับผลการเลือกตั้งมีการ
ประกาศว่าพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน คสช. มีจ านวนสูงกว่าสองเท่า ตนไม่ทราบว่าบวกคะแนนกันอย่างไรถึง
มากกว่าทั้งๆ ที่ พรรค พปชร. ได้ 8.4 ล้านเสียง แต่ พรรคเพื่อไทยได้ 7.8 ล้านคะแนน ดังนั้นจึงต้องบอกน้องๆ ข้อ 9.
ผลการเลือกตั้งฝั่งไม่เอา คสช. อ้างว่ามีการรวมเสียงเกินครึ่งสภาก่อน ตนแปลกใจว่ามีการวมมาจากตรงไหนและการ
นับคะนนยังถือไม่เสร็จสิ้น ยังไม่ได้ประกาศจาก กกต. ที่ชัดเจน แล้วคนที่ไปยืนถ่ายรูปกันก็ไม่มีอ านาจตัดสินใจจัดตั้ง
รัฐบาลได้เลยเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มม็อบเอง และ ข้อ10.หากไม่มี สว. 250 จะจูง
พรรคอื่นเข้าร่วมไม่ได้ ตนคิดว่าถ้าหากจ ากันครั้งใช้สถานที่ ทีโอที ซึ่งเป็นรัฐสภาชั่วคราวในการเลือกนายกรัฐมนตรี ฝั่ง
เลือก พล.อ.ประยุทธ์ มีจ านวน ส.ส. เลือกเกินกึ่งนึงโดยไม่ต้องใช้ สว. เลย และการกล่าวอ้างของข้อมูลที่กระจายอยู่ใน
โซเชี่ยลเป็นข้อมูลเท็จการพูดเช่นนี้เป็นการให้ร้ายรัฐบาล 

อยากให้คนปล่อยข่าวลักษณะนี้ควรมีจิตส านึกต่อบ้านเมืองและน้องๆเยาวชนก่อนจะเชื่อข้อมูลใดควรจะ
ศึกษาความจริงให้รอบด้าน อย่าฟังแต่ข้อมูลบิดเบือนเพราะสุดท้ายแล้วประเทศชาติเป็นของคนไทยทุกคน อย่าให้ใคร
จูงจมูกเราได้ ผมขอยืนยันว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีความชอบธรรม และมีผู้สนับสนุนรัฐบาลอีกมากมาย โดยผมเห็น
ภาพบรรยากาศ ที่จ.กาญจนบุรี จ.เพชรบุรี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมคนรักสถาบัน 
และมี ส.ส.พปชร. เข้าร่วมเทิดทูน อาทิ นายสมเกียรติ วอนเพียร , นายศาสตรา ศรีปาน , นายสุชาติ อุสาหะ , ภูดิท 
อินสุวรรณ์ เป็นต้น 

สุดท้ายนี้ รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหามีการจัดตั้งเปิดวิสามัญ ในวันที่ 26-27 ต.ค. โดยให้ ส.ส. สว. 
และรัฐบาล หารือร่วมกัน มีพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วม เชื่อว่ากลไกรัฐสภาแก้ปัญหาทางการเมืองได้ และอย่าให้ข้อมูลเท็จ
มาสร้างความแตกแยกกัน ที่ผ่านมาบ้านเมืองบอบช้ ามามากแล้ว ขอให้ทุกคนชู 3 นิ้วแบบ I LOVE YOU แบบรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะถือเป็นจารีตประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192142 
  

https://siamrath.co.th/n/192142
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วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.33 น. 

 “สามารถ” ยัน “รธน.-บิ๊กตู”่ มาจากเสียงเลือกตั้งของคนไทย 
 

 
 

สามารถ” โต้ข่าวเท็จสร้างเรื่อง 10 ข้อใส่ร้ายนายกฯ ยัน “บิ๊กตู่” มาจากเลือกตั้งเสียง 8.4 ล้านคน ชี้ รธน.60 
ผ่านประชามติคนไทย 16.8 ล้านคน ย้ าต้องใช้กลไกรัฐสภาแก้ปัญหากาารเมือง พร้อมขอคนไทยชู 3 นิ้ว I LOVE 
YOU บอกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

วันนี้ (24 ต.ค.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” โดยระบุว่า ตนได้รับ
ข้อมูลจากประชาชนส่งมาให้หลังมีการแพร่หลายในโลกโซเชียลมีการโจมตีว่าร้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ถึง10 เหตุผลที่ไม่ควรเป็นข้ออ้างว่ามาจากการเลือกตั้งว่า เรื่องนี้ตนได้อ่านทั้ง 10 ข้อหมดแล้วล้วนแต่
เป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น ให้ร้ายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการชุมนุม มีการปลุกม็อบเพื่อให้
เกิดความวุ่นวายในประเทศชาติ ตนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องชี้แจงให้ประชาชนได้สังคมเข้าใจ พร้อมอธิบายถึง 10 ข้อ
ที่ มีข้อความไอลอว์ได้ท าโปสเตอร์เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าตนจึงอยากชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริง และใช้จิตวิทยา
การเมืองจนสร้างความวุ่นวาย สร้างความขัดแย้งทางความคิดเพราะได้รับข้อมูลเท็จ ดังนี้ ข้อ 1.บอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
ไม่เคยลงรับสมัครเลือกตั้งเองและไม่มีคุณสมบัติ แต่ความจริงแล้วมีชื่อเป็นนายกฯ ในบัญชีจากพรรค พปชร. ซึ่งพรรค
ได้ลงรับสมัครการเลือกตั้งเหมือนกับพรรคการเมืองอื่น เช่น พรรคอนาคตใหม่ที่เสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เช่นกัน 

ข้อ2.อ้างว่า ประยุทธ์ ถืออ านาจเต็ม คสช. ช่วงระหว่างการเลือกตั้ง โดยในอดีตรัฐบาล ปี 2557 ที่มีการ
ประกาศยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ ขณะนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ รักษาการมีอ านาจบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนในปี 2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ ก็ประกาศยุบ
สภาในวันที่ 10 พ.ค.54 แต่ท าหน้าที่รักษาการ แต่สุดท้ายเลือกตั้งแพ้พรรคเพื่อไทย ดังนั้นการเป็นนายกฯ มีอ านาจ
เต็มเพื่อรักษาการไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนจะเลือกหรือสนับสนุน ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อมูลเท็จในโลกออนไลน์มี
มากมายเพราะแนวความคิดผิดหลักจากความเป็นจริง 

ข้อ 3.การเลือกตั้งที่ผ่านมา คสช. เขียนกติกาให้ตัวเองได้เปรียบ ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่น่าเชื่อว่ามาจากคนรุ่น
ใหม่และใช้วาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเกลียดชัง ไม่ทราบว่าหวังผลอะไรหรือไม่ โดยการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวทุก
พรรคการเมืองทราบว่าอยู่ในกติกาเดียวกันภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ผ่านประชามติจากคนไทยทั้งประเทศ 16.8 
ล้านคน และมองว่า พปชร. ได้เปรียบนั้นเป็นเรื่องเท็จเพราะพรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายช่ืออันดับ 1 คือ พรรคอนาคตใหม่ 
ที่ถูกยุบไปแล้ว ส่วนพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.มากที่สุด คือ พรรคเพื่อไทย แต่ทั้ ง 2 พรรคที่กล่าวมามีคะแนนเสียงจาก
ประชาชนเลือกน้อยกว่าพรรค พปชร. ที่ได้คะแนน 8.4 ล้านคน 
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ข้อ 4.การเลือกตั้งที่ผ่านมา กกต. และ ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นของ คสช. ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะทั้งสององค์กรเป็น
หน่วยงานอิสระ ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้ คงจ ากันได้ว่าเมื่อครั้งการเลือกตั้งที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งทาง นายกรุง ศรี
วิไล ส.ส.พรรค พปชร. ก็ถูกใบเหลืองเช่นกัน จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมา 

ข้อ 5.การเลือกตั้งครั้งล่าสุด มีพรรคการเมืองไม่เอา คสช. แถมเจอปิดกั้นสารพัดวิธีก็เป็นเรื่องเท็จเพราะการเลือกตั้ง
ดังกล่าว พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส.มากที่สุด แต่ได้คะแนนน้อยกว่า พปชร. ประมาณ 5 แสนคะแนน ส่วนพรรคอนาคต
ใหม่ ก็ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อมากที่สุด ทั้งๆที่เสียงจากประชาชนน้อยกว่า พปชร.ร่วมล้านกว่าเสียง 

ข้อ 6.การเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองถูกยุบ คือ พรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งจริงแล้ว
ไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งเลยไม่มีคะแนน ฉะนั้นจึงเป็นข้อมูลเท็จ และหน่วยงานของรัฐควรน าหลักฐานนี้ไปแจ้งความ
กับคนปล่อยข่าว โดยพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบประชาชนคนไทยทั้งประเทศคงทราบดีว่าเกิดจากอะไรที่กระท าอนัมิบังควร 

ข้อ 7.ผลการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. มากที่สุด แต่ได้คะแนนจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศน้อย
กว่า พปชร. แปลว่าพรรคเพ่ือไทยได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากกว่า 

ข้อ 8.ส าหรับผลการเลือกตั้งมีการประกาศว่าพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน คสช. มีจ านวนสูงกว่าสองเท่า ตนไม่
ทราบว่าบวกคะแนนกันอย่างไรถึงมากกว่าทั้งๆ ที่ พรรค พปชร. ได้ 8.4 ล้านเสียง แต่ พรรคเพื่อไทยได้ 7.8 ล้าน
คะแนน ดังน้ันจึงต้องบอกน้องๆ 

ข้อ 9.ผลการเลือกตั้งฝั่งไม่เอา คสช. อ้างว่ามีการรวมเสียงเกินครึ่งสภาก่อน ตนแปลกใจว่ามีการวมมาจาก
ตรงไหนและการนับคะนนยังถือไม่เสร็จสิ้น ยังไม่ได้ประกาศจาก กกต. ที่ชัดเจน แล้วคนที่ไปยืนถ่ายรูปกันก็ไม่มีอ านาจ
ตัดสินใจจัดต้ังรัฐบาลได้เลยเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มม็อบเอง และ 

ข้อ 10.หากไม่มี ส.ว. 250 จะจูงพรรคอื่นเข้าร่วมไม่ได้ ตนคิดว่าถ้าหากจ ากันครั้งใช้สถานที่ ทีโอที ซึ่งเป็นรัฐสภา
ชั่วคราวในการเลือกนายกรัฐมนตรี ฝั่งเลือก พล.อ.ประยุทธ์ มีจ านวน ส.ส. เลือกเกินกึ่งนึงโดยไม่ต้องใช้ ส.ว.เลย และ
การกล่าวอ้างของข้อมูลที่กระจายอยู่ในโซเช่ียลเป็นข้อมูลเท็จการพูดเช่นนี้เป็นการให้ร้ายรัฐบาล 

อยากให้คนปล่อยข่าวลักษณะนี้ควรมีจิตส านึกต่อบ้านเมืองและน้องๆเยาวชนก่อนจะเชื่อข้อมูลใดควรจะ
ศึกษาความจริงให้รอบด้าน อย่าฟังแต่ข้อมูลบิดเบือนเพราะสุดท้ายแล้วประเทศชาติเป็นของคนไทยทุกคน อย่าให้ใคร
จูงจมูกเราได้ ผมขอยืนยันว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีความชอบธรรม และมีผู้สนับสนุนรัฐบาลอีกมากมาย โดยผมเห็น
ภาพบรรยากาศ ที่จ.กาญจนบุรี จ.เพชรบุรี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมคนรักสถาบัน 
และมี ส.ส.พปชร. เข้าร่วมเทิดทูน อาทิ นายสมเกียรติ วอนเพียร , นายศาสตรา ศรีปาน , นายสุชาติ อุสาหะ , ภูดิท 
อินสุวรรณ์ เป็นตน้ 

สุดท้ายนี้ รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหามีการจัดตั้งเปิดวิสามัญ ในวันที่ 26-27 ต.ค. โดยให้ ส.ส. ส.ว. 
และรัฐบาล หารือร่วมกัน มีพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วม เชื่อว่ากลไกรัฐสภาแก้ปัญหาทางการเมืองได้ และอย่าให้ข้อมูลเท็จ
มาสร้างความแตกแยกกัน ที่ผ่านมาบ้านเมืองบอบช้ ามามากแล้ว ขอให้ทุกคนชู 3 นิ้วแบบ I LOVE YOU  แบบรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะถือเป็นจารีตประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ” 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/210315 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904271 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.naewna.com/politic/527233 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000108790 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/210315
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904271
https://www.naewna.com/politic/527233
https://mgronline.com/politics/detail/9630000108790
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24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:33 น. 
  'บุญยอด'ถามตรงๆ 'ธนาธร-ปิยบุตร' แก้ รธน.จะขอนิรโทษกรรมด้วยไหม 

 

 
 
24 ต.ค.63 - นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีตส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  "ถามตรงๆ ธนาธร /
ปิยบุตร แก้รัฐธรรมนูญจะขอ นิรโทษกรรมให้ตัวคุณไหม?" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/81636 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/81636
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24 ต.ค. 2563-21:44 น. 
บิ๊กตู่ ตอบแม่ยกตะโกนเชียร์ ไม่ลาออก สวดมนต์ช่วยประเทศพ้นวิกฤต 
 

 
 
'บิ๊กตู'่ รับปากแม่ยก ไม่ลาออก! วอน ทุกฝ่ายหันหน้าพูดคุย รับ สวดมนต์ช่วยประเทศพ้นวิกฤต 
 เมื่อเวลา 21.10 น. วันที่ 24 ต.ค. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพ
เคราะห์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เดินทักทายประชาชนที่มาร่วมพิธี บริเวณ
พระอุโบสถ ซึ่งประชาชนต่างส่งเสียงให้ก าลังใจและขอถ่ายรูปเซลฟี่ พร้อมกับกล่าวว่า นายกฯไม่ต้องลาออก เราเป็น
ก าลังใจให้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ตอบกลับทันทีด้วยน้ าเสียงหนักแน่น ว่า "ไม่ออกๆ" พร้อมชูนิ้วสัญลักษณ์สู้ๆ 
'บิ๊กตู'่ รับปากแม่ยก ไม่ลาออก! วอน ทุกฝ่ายหันหน้าพูดคุย รับ สวดมนต์ช่วยประเทศพ้นวิกฤต 
 เมื่อเวลา 21.10 น. วันที่ 24 ต.ค. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพ
เคราะห์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เดินทักทายประชาชนที่มาร่วมพิธี บริเวณ
พระอุโบสถ ซึ่งประชาชนต่างส่งเสียงให้ก าลังใจและขอถ่ายรูปเซลฟี่ พร้อมกับกล่าวว่า นายกฯไม่ต้องลาออก เราเป็น
ก าลังใจให้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ตอบกลับทันทีด้วยน้ าเสียงหนักแน่น ว่า "ไม่ออกๆ" พร้อมชูนิ้วสัญลักษณ์สู้ๆ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5180598 
 
 
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5180598
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วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 21.48 น. 
'บิ๊กตู'่เมินเส้นตายม็อบ ประกาศชัด'ไม่ออกๆ' วอนทุกฝ่ายหันหน้าปรองดองกัน 
 

 
 
”นายกฯ”ยันรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา ขอหันหน้ากลับมาปรองดองกัน ย้ าไม่ลาออก 
 เวลา 21.10 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ออกมาเดินทักทายและถ่ายรูปกับประชาชน
ที่มาร่วมพิธีอย่างเป็นกันเอง ขณะที่ประชาชนกล่าวให้ก าลังใจ ให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง ขออย่าออก ซึ่งพล.อ.
ประยุทธ์ กล่าวตอบว่า "ไม่ออกๆ" 
 จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นพิธีสวดมนต์แบบโบราณที่จะเป็นการสวดในช่วงที่บ้านเมือง
เจอกับภัยพิบัติ อย่างภัยพิบัติน้ าท่วม โรคโควิด-19 และสวดเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และช่วงนี้เราก็มีวิกฤตทางเศรษฐกิจ นายกฯก็ไม่สบายใจ ก็ต้องการท าให้ทุกอย่าง
ดีขึ้นด้วยความตั้งใจของ 
 นายกฯ คณะรัฐมนตรี (ครม.)และของประชาชนทั่วประเทศ คิดว่าวันนี้ต้องเอาศาสนามาช่วย ซึ่งเป็น
หลักของชาติเหมือนกัน นั่นคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 "ส าหรับรัฐบาลก็มีค าว่าประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตาม เพราะนายกฯไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร 
รัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลคนไทยทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ขอให้ทุกคนหันหน้ากลับมาปรองดองหารือร่วมกันในการแก้ปัญหา 
ทุกปัญหามันแก้ได้ถ้าตั้งใจจริง และรัฐบาลยืนยันว่าตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา ก็ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่
สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย ขอให้ทุกคนมีความสุข"  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/527326 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/527326
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วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 07.08 น. 
 ‘รุนแรง...แตกแยก.? โพลเผยปชช.24.48% กังวลมาก‘ม็อบ’บานปลาย 36.45% ชั่งใจ
เลือกข้าง 

 
 
รุนแรง...แตกแยก.? โพลเผยปชช.24.48% กังวลมาก‘ม็อบ’บานปลาย 36.45% ชั่งใจเลือกข้าง 

25 ตุลาคม 2563 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,336 หน่วยตัวอย่าง 
เกี่ยวกับการการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจ เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่
ผ่านมา ว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม พบว่า ร้อยละ 24.48 ระบุว่า กังวล
มาก เพราะ กังวลว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีมือที่ 3 เข้ามาแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุ
ว่า กลุ่มคณะราษฎรในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป หัวรุนแรง 

ร้อยละ 34.21 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ กังวลว่าจะมีการสร้างสถานการณ์เหมือนในอดีต เกรงว่าจะเกิด
ความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจจะท าให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ 

ร้อยละ 18.41 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นการแสดงสิทธิ และเสรีภาพของกลุ่มคณะราษฎรในการเรียกร้อง
ให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมเท่านั้น และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

ร้อยละ 22.23 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ทุกเพศทุกวัยมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน เป็นการชุมนุมอย่างสงบ และ เป็นการชุมนุมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และร้อยละ 0.67 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 36.45ระบุว่า ก าลังคิดอยู่ว่าควรจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายใด รองลงมา ร้อยละ 33.46 ระบุว่า ได้ตัดสินใจ
เลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว , ร้อยละ 29.94 ระบุว่า ขออยู่เฉย ๆ ไม่ตัดสินใจอะไร และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่
ตอบ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/527333 

https://www.naewna.com/politic/527333
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วันที่ 25 ต.ค. 2563 เวลา 09:13 น. 

เปิดผลโพลชี้ 5 สาเหตุท าม็อบเพิ่มขึ้น แนะรัฐเร่งแก้ไข-ไม่ใช้ความรุนแรง 
 

 
 

ดุสิตโพลเผย 5 สาเหตุที่ท าให้การชุมนุมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น "ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ"มาอันดับ1 
แนะรัฐบาลอย่าซื้อเวลา เร่งหาแนวทางแก้ไข 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ “การชุมนุมทาง
การเมือง ณ วันนี้” จ านวนทั้งสิ้น 5,738 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 เพื่อสะท้อน
ความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เป็น
ประเด็นร้อนที่ประชาชนสนใจและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯที่มีการ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. “สาเหตุ” การชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ 
อันดับ 1 ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ 62.33% 
อันดับ 2 ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่สืบทอดอ านาจเผด็จการ 49.85% 
ดุสิตโพลเผย 5 สาเหตุที่ท าให้การชุมนุมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น "ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ"มาอันดับ1 แนะ
รัฐบาลอย่าซื้อเวลา เร่งหาแนวทางแก้ไข 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ “การชุมนุมทางการเมือง ณ 
วันนี้” จ านวนทั้งสิ้น 5,738 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น
ของประชาชนต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เป็นประเด็นร้อนที่
ประชาชนสนใจและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯที่มีการประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉินร้ายแรง ในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. “สาเหตุ” การชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ 
อันดับ 1 ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ 62.33% 
อันดับ 2 ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่สืบทอดอ านาจเผด็จการ 49.85% 
อันดับ 4 เคารพกฎหมาย 60.67% 
อันดับ 5 อย่าก้าวล่วงสถาบัน 60.41% 
4. สิ่งที่อยากบอกกับ “สื่อมวลชน” คือ 
อันดับ 1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ออย่างแท้จริง 84.21% 
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อันดับ 2 เป็นกลาง 77.27% 
อันดับ 3 น าเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์/ไม่ชี้น า 73.77% 
อันดับ 4 ไม่ยุยงปลุกปั่น 61.71% 
อันดับ 5 น าเสนอความต้องการและข้อเรียกร้องของทุกกลุ่มการชุมนุม ไม่เลือกข้าง 57.70% 
5. ท าอย่างไร การชุมนุมทางการเมืองจึงจะยุติ 
อันดับ 1 ไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย 61.44% 
อันดับ 2 รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม 57.90% 
อันดับ 3 ควรมีการเจรจา/ตกลงกันแบบสันติวิธี 56.58% 
อันดับ 4 ทั้ง 2 ฝ่ายควรรับฟังความคิดเห็นด้วยเหตุผล 49.54% 
อันดับ 5 ต้องมีความยืดหยุ่นซึ่งกันและกัน/ถอยคนละก้าว 44.09% 
นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า การชุมนุมทางการเมืองที่ร้อนแรง
มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวนายกฯ และรัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีนัก ประชาชน
อยากให้รับฟังและแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ ซึ่งความจริงใจนี้ต้องแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติอย่างเป็นกลาง
ต่อผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม รวมถึงการเข้าควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ด้วย ไม่เช่นนั้นจากการชุมนุมในวันนี้ก็อาจกระทบ
ต่อการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตก็เป็นได้ ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา 
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่าการ
เปิดเวทีเจรจาที่มีความจริงใจและพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา , การแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ไม่ยื้อเวลาออกไป , ไม่มีการสร้างกฎหมายเพื่อสืบทอดอ านาจ , ไม่คุกคามประชาชน
ที่เห็นต่างในทุกรูปแบบและคืนอ านาจให้ประชาชน จึงเป็นเสมือนทางออกจากวิกฤติการทางสังคมการเมืองในขณะนี ้
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636397 
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25 ตุลาคม 2563 
"ชวน" สั่งเบรก "กองก าลัง-แผนปฏิบัติการ" คุมประชุมรัฐสภา 
 

 
  
รัฐสภาเตรียมแผนความปลอดภัย ดูแลพื้นที่ 26 - 27 ตุลาคม นี้ หลังม็อบคณะราษฎร ยกระดับไล่รัฐบาล 
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมร่วมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม เพื่ออภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ซึ่งรัฐบาล ที่น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ท าเรื่องเสนอขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภา ใน 3 ประเด็น ซึ่งการประชุมดังกล่าวคาบเกี่ยวกับการ
ยกระดับการชุมนุมของกลุ่มราษฎร63 และแนวร่วมหลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้ลาออกจาก
ต าแหน่ง ท าให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการฯ ได้ประสานไปยังฝ่ายความมั่นคงให้ช่วยดูแลพื้นที่รอบนอกของ
รัฐสภาหากเกิดกรณีที่มีการชุมนุมและปิดทางเข้าออก พื้นที่โดยรอบ 

ต่อการดูแลพื้นที่นั้น ล่าสุด นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยโดยยอมรับ
ว่ารัฐสภาคาดว่าจะมีผู้ชุมนุมในพื้นที่ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพื่อเตรียมให้มีกองก าลังดูแลพื้นที่รัฐสภาอย่าง
เข้มงวด แต่ผลล่าสุดได้ยกเลิกการปฏิบัติการ เนื่องจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ฐานะประธานรัฐสภาสั่งให้
ยกเลิก เพราะไม่ต้องการให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุม และขอให้มีเพียงการรักษาความปลอดภัยให้มากกว่าเดิมระดับ
หนึ่งเท่านั้น  

 "นายชวนหวังว่าผู้ชุมนุมคงจะเข้าใจว่าการประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้เป็นความตั้งใจของฝ่ายรัฐสภาซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชนชนจากทั่วประเทศ และรัฐบาลที่จะต้องช่วยกันหาทางออก และคลี่คลายปัญหาให้กับบ้านเมือง 
ผ่านระบบรัฐสภา และนายชวนบอกด้วยว่าการประชุมรัฐสภาครั้งน้ีจะผ่านไปด้วยดี หากผู้ชุมนุมจัดการชุมนุมโดยสงบ" 
นพ.สุกิจ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904330 
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วันที่ 25 ต.ค. 2563 เวลา 09:44 น. 
"เทพไท"แนะ"บิ๊กตู่"ร่างรธน.ใหเ้สร็จภายใน6เดือนยุบสภาเลือกตั้งใหม ่
 

 
 

"เทพไท"แนะตั้งโต๊ะเจรจากลุ่มแกนน าของผู้ชุมนุมสัญญาจะแก้ไขหรือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน6
เดือนโดยการตั้ง ส.ส.ร. แล้วยุบสภาเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่ม
คณะราษฎร 2563 ที่ประกาศยกระดับการชุมนุมหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่ลาออกจาก
ต าแหน่งภายใน 3 วันตามข้อเรียกร้องว่า จะท าให้การเมืองมีความเข้มข้นและรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน ยิ่งรัฐบาลได้
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้ว ยิ่งท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมมีความชอบธรรมใน
การนัดชุมนุม และยกระดับการชุมนุมได้อย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้ เห็นจากที่แกนน าคณะราษฎร2563 ได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในวันนี้ที่สี่แยกราชประสงค์ และมี
เป้าหมายในการเคลื่อนไหวไปยังสถานทูตเยอรมัน จะท าให้มีมวลชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก จะเป็นแรงกดดันต่อ
พล.อ.ประยุทธ์มากยิ่งขึ้น และประกอบกับวันพรุ่งนี้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามมาตรา156ของรัฐธรรมนูญ 
เพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร2563 
ด้วย ยิ่งท าให้สถานการณ์การเมืองมีความร้อนแรง ทั้งภายในสภาและภายนอกสภา รุมเร้ารัฐบาลอย่างรุนแรง ถ้าหาก
กลุ่มผู้ชุมนุมยกระดับการชุมนุมไปปิดล้อมอาคารรัฐสภา ยิ่งสร้างปัญหาและความวุ่นวายให้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะในสภามีการอภิปรายญัตติที่รัฐบาลยื่นเสนอในประเด็นการขัดขวางขบวนเสด็จ ยิ่งเปิดช่องให้มีการอภิปราย
โจมตี ถล่มกันไปมาทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล ที่เขียนญัตติเปิดทางให้มีการอภิปรายพาดพิงถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ตามเน้ือหาของญัตติที่ได้เสนอต่อประธานรัฐสภาแล้ว 
นายเทพไ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าเพื่อเป็นการดับไฟความขัดแย้งในครั้งนี้ และเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟ รัฐบาล
น่าจะมีแนวทางแก้ปัญหา ทั้งในสภาและนอกสภาให้ได้โดยเร็วที่สุด ส าหรับการเมืองนอกสภารัฐบาลควรจะตั้งโต๊ะ
เจรจากับกลุ่มแกนน าของผู้ชุมนุมโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องมีความชัดเจนว่า จะแก้ไขหรือยกร่าง
ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนโดยการตั้ง ส.ส.ร. แล้วยุบสภาเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนภายในสภา รัฐบาลควรจะ
ถอนญัตติออกไปปรับปรุงแก้ไข แล้วค่อยยื่นกลับมาใหม่ เพื่อไม่สร้างเงื่อนไขให้มีการอภิปรายพาดพิงถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ถ้ารัฐบาลตัดสินใจใช้ 2 แนวทางนี้ ก็จะเป็นการลดความรุนแรงใน
การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร2563ได้ระดับหน่ึงอย่างแน่นอน 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636402 
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24 ตุลาคม 2563 - 12:34 น. 
ไม่หนี 'ทอน'พ่อเลี้ยง 'วงศ์วรรณ'ฮักมั่นเมืองแป ้
 

 
 
เสี่ยเอน" ทายาทพ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ ปักธงจอง อบจ.แพร่ ไม่หนี "คณะธนาธร" ที่โหนม็อบปลดแอก  
คอลัมน์ .. ท่องยุทธภพ โดย .. ขุนน้ าหมึก 
 ตีเหล็กตอนร้อน “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า ฉวยจังหวะแฟลชม็อบไหม้ลามทุ่ง ออก
เดินสายเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ในภาคเหนือ 
     เย็นวันที่ 23 ต.ค.2563 “ธนาธร” เปิดตัว “โกลี่” สุภวัฒน์ ศุภศิริ ลงสนามเลือกตั้งนายก อบจ.แพร่ 
อย่างเป็นทางการ ที่อาคารราชพัสดุ ประตูชัย แหล่งสตรีทฟู้ดของเมืองแพร่   “โกลี่” นักการเมืองท้องถิ่นจาก
ตระกูล “ศุภศิริ” แต่คนละขั้วกับ “แม่เลี้ยงติ๊ก” ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู โกลี่เป็นลูกชาย “โกโรจน์” อดีต
ประธานสภา ส.อบจ.แพร่ ส าหรับแชมป์เก่า “อนุวัธ วงศ์วรรณ” นายก อบจ.แพร่ ในนาม“กลุ่มฮักเมืองแพร่” เปิดตัว
ลงสนามป้องกันแชมป์อีกสมัย 
มรดกพ่อเลี้ยง 
 เมื่อพ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ วางมือทางการเมือง ก็มีทายาทสองคน ที่เข้ามาสานต่องานการเมือง
คือ “เสี่ยโอน” อนุสรณ์ วงศ์วรรณ และ “เสี่ยเอน” อนุวัธ วงศ์วรรณ ปี 2548 "เสี่ยเอน" อนุวัธ วงศ์วรรณ ที่ไปท า
ธุรกิจธุรกิจส่งออกด้านการเกษตรอยู่ที่เชียงใหม่ และเชียงราย ตัดสินใจกลับเมืองแพร่ เพื่อทวงคืนต าแหน่ง ส.ส.แพร่ 
ให้พ่อเลี้ยงณรงค์ ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย และนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ตั้งอนุวัธ เป็นที่ปรึกษา
รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ (สมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อกรุยทางสู่สนามการเมือง การเลือกตั้งปี 2548 เสี่ยเอนเอาชนะ 
“แม่เลี้ยงติ๊ก” ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็น ส.ส.สมัยแรก และล้างแค้นให้พ่อเลี้ยงณรงค์ ได้
ส าเร็จ ปี 2550 อนุวัธ เบนเข็มมาเล่นการเมืองท้องถิ่น และได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.แพร่ และเป็นต่อเนื่องมาจาก
ถึงวันนี ้
 “เสี่ยเอน” เล่นการเมืองท้องถิ่น โดยการสานสัมพันธ์กับกลุ่มท้องถิ่นต่างๆ ทั้งที่สังกัดพรรคเพื่อไทย และ
พรรคที่เป็นคู่แข่งขันทางการเมือง อย่างการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลแพร่ ยูไนเต็ด ที่เริ่มโดยฝ่ายแม่เลี้ยงต๊ิก ก็มีกลุ่ม อบจ.
ของเสี่ยเอน ไปร่วมสนับสนุนด้วย 
ก้าวหน้าท้าชก 
 พ่อเลี้ยงศานิตย์ ศุภศิริ เป็นมือท างานของพ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ แล้ววันหนึ่ง พ่อเลี้ยงศานิตย์ก็ดันลูก
สาว “แม่เลี้ยงติ๊ก” เล่นการเมืองระดับชาติ แถมโค่นพ่อเลี้ยงณรงค์ได้ส าเร็จ ตระกูล “ศุภศิริ” จึงโดดเด่นขึ้นมา
เทียบเคียง “วงศ์วรรณ” โดยตระกูลนี้ แบ่งเป็น 2 สายคือ สายแม่เลี้ยงติ๊ก กับสายโกโรจน์-สาโรจน์ ศุภสิริ ซึ่งเป็น 
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บิดาของ “สจ.ลี่” สุภวัฒน์ ศุภศิริ  วันนี้ ลูกชายโกโรจน์ ลงสนามชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.แพร่ ในนามคณะก้าวหน้า ขณะที่
แม่เลี้ยงต๊ิก ยังอยู่ในสาย ปชป. ว่ากันว่า เครือข่าย ปชป. จะหนุน “เสี่ยน้อย” ประสงค์ ชุ่มเชย อดีต ส.จ.แพร่ เขต อ.
สู ง เม่ น  และอดี ต เลขานุ ก าร  ชาญชั ย  ศิ ลปอวยชั ย  นายก  อบจ .แพร่  ที่ ถู กยิ ง เ สี ยชี วิ ต เมื่ อปี  2550 
 ศึกชิงนายก อบจ.แพร่ จึงมีสภาพไม่ต่างจาก “สามก๊ก” การเมืองระดับชาติ “เพื่อไทย-ก้าวหน้า-ปชป.” 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/446998 
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วันที่ 24 ตุลาคม 2563 - 12:00 น. 
จับตา เปิดสภาสมัยวิสามัญ ฝ่ายค้านล็อกประตู ถกวาระลับซักฟอก 3 วิกฤต 
 

 
 
ช็กคิวเปิดสภา ‘สมัยวิสามัญ’ ฝ่ายค้านล็อกประตู ถกวาระลับซักฟอกข้อเรียกร้องม็อบราษฎร 3 วิกฤต 
 ไฟต์บังคับของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเปิดเวทีสภา เพื่อลดอุณหภูมิทางการเมือง หลัง
กลุ่มผู้ชุมนุมนักเรียน นิสิต-นักศึกษา และประชาชน ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม “ราษฎร” แฟลชม็อบ-ดาวกระจาย ท้าทาย
อ านาจฉุกเฉินร้ายแรง สมัยประชุมวิสามัญ เพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ฝ่ายค้านจอง
กฐิน-ตั้งป้อมรุมถล่ม “พล.อ.ประยุทธ์ต้องลาออกไป” เพื่อผ่าทางตันวิกฤตการเมือง พ่วงยกเลิก การประกาศใช้พระ
ราชก าหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน 
 หยิบยกรัฐธรรมนูญมาตรา 165  ในการเปิดสมัยประชุมดังกล่าว ที่ระบุว่า “ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้” ความพร้อมของ “นักการเมือง” ฟากพรรคร่วมรัฐบาล 
19 พรรค 276 เสียง ที่มีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นแกนน า จัดขุนพล-องครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ น าทีม
โดย “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เต็มที่ 
 ขณะที่พรรคฝ่ายค้าน เตรียมใช้เวทีรัฐสภาซักฟอกรัฐบาลย่อม ๆ ประเด็นแรก เตรียมยกกรณีที่ศาล
อาญายกค าร้องของ “ปิดสื่อ” ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 4 เว็บไซต์ และ 1 เพจของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก ฝ่ายค้านต้ังประเด็นว่ารัฐบาลใช้อ านาจเกินขอบเขตและขัดรัฐธรรมนูญ 
 ถัดมา คือการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงเกินกว่าสถานการณ์ เพื่อน าไปใช้สลายการ
ชุมนุมของขบวนการนักศึกษา รวมถึงใช้เวทีสภากดดันให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ทิ้งเก้าอี้นายกฯ เพื่อปลดชนวนม็อบ 
พร้อมกับเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลสละเรือเหล็ก ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนเรื่องข้อเรียกร้องที่
เกี่ยวข้องกับ “ปฏิรูปสถาบัน” ของคณะราษฎร 2563 นั้น พรรคเพื่อไทย-ก้าวไกล มีแนวโน้ม “สงวนท่าที” เพราะ
สังคมยังไม่มีวุฒิภาวะในการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล ฝ่ายค้านจึงมองว่าเป็นเรื่อง “เปราะบาง” 
ขณะที่ “หน่วยสืบวาระ” ของ “พรรคก้าวไกล” สืบทราบว่า ฝ่ายพรรคแกนน ารัฐบาล เตรียมตอบโต้ฝ่ายค้าน โดยน า
ภาพ ส.ส.ที่อยู่ในม็อบมาอ้างว่า อยู่เบื้องหลังกลุ่มผู้ชุมนุม จึงท าให้ “พรรคก้าวไกล” ต้องเตรียมแผนชี้แจงเรื่องดังกล่าว 
ไว้ล่วงหน้า ดังนั้น ประเด็นอภิปรายตลอด 2 วัน 2 คืน จึงพุ่งเป้าเน้นหนักไปที่ 2 ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม คือ 1.
พ.อ.ประยุทธ์ และองคาพยพลาออก 2.รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3.การปฏิรูปสถาบัน 
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 โดยฝ่ายบริหาร-พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคร่วมรัฐบาลต้องการให้น าร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาพิจารณาใน
สมัยวิสามัญทันที เพื่อลดแรงเสียดทาน-ตอบสนองข้อเรียกร้อง 1 ใน 3 ของผู้ชุมนุม แต่ “ตัวท าเกม” พรรคพลังประชา
รัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ยืนยันยังไม่สามารถบรรจุญัตติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในการประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ โดยจะ
ให้ไปลงมติในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรอร่างรัฐธรรมนูญฉบับของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน 
(iLaw) เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชุมนุม “คีย์แมนพรรครัฐบาล” ในฝ่ายนิติบัญญัติ “อ่านรูปเกม” ศึกอภิปราย
ทั่วไปแบบไม่ลงมติ ว่า พรรคฝ่ายค้านจะพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ให้ลาออก และการให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อ
เป็นการซักซ้อมก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ “แต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะสามารถสวน
กลับ หรืออภิปรายฝ่ายค้านน าไปก่อนได้ เพ่ือชิงพื้นที่ เพื่อให้ฝ่ายค้านหรือผู้ชุมนุม ได้พูดอยู่ฝ่ายเดียว” 
 ส่วนประเด็น “ละเอียดอ่อน” จะเปิดอภิปรายได้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ดังนั้น ประธานในที่ประชุม “ตกที่
นั่งล าบากที่สุด” เพราะต้องคุมการอภิปรายไม่ให้เลยเถิด-ไม่สามารถควบคุมได้ จนเกิดการประท้วงกันวุ่นวาย หากฝ่าย
ค้าน รุมถล่ม-แจกแจงขั้นตอน การแก้ปัญหา ทั้ง 3 ข้อ อาจต้องมีการ “ประชุมลับ” เป็นช่วง ๆ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้
ยุทธวิธี ในรุกมีถอย ในถอยมีรุก ทางหนึ่งถอนฟืนออกจากไฟ ด้วยการประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์
ร้ายแรง เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และประกาศข้อก าหนดและค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง แต่ได้ประกาศต่ออายุพระราชกา
หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 63 ไปเป็นวันที่ 30 พ.ย. 63 
อีกทางคือให้พรรคพลังประชารัฐ ส่งสัญญาณ “ไม่ต้องลาออก อยู่ครบ 4 ป”ี   
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-542616 
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วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 17:58 น. 
ปิดทางนายกฯคนกลาง แต่ต้องเร่งแก้ รธน. ทางออกของ“บิ๊กตู”่ เมื่อถูกขีดเส้น 
 

 

 ระยะเวลา 3 วันที่ม็อบคณะราษฎร เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจะตรงกับวันคืนวัน
เสาร์ที่24 ต.ค.เมื่อนายกฯ ไม่ลาออก ก็เชื่อว่า แนวทางหนึ่งของม็อบคณะราษฎร คือ การเคลื่อนพลไปปิดล้อมรัฐสภา
ที่จะเริ่มประชุมกันวันจันทร์สมัยวิสามัญหาทางออกวิกฤตความขัดแย้ง ไม่ก็กดดันไปปิดล้อมท าเนียบรัฐบาลอีกรอบ ไม่
ให้บิ๊กตู่ได้เข้าไปท างาน สถานการณ์ของม็อบผ่านไป 1 สัปดาห์ พัฒนาเร็วกว่าที่คิด จากชนวนที่ รัฐบาลรีบชิงสลาย
การชุมนุมที่แยกปทุมวัน แม้จะมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยทั้งสองฝ่าย แต่ก็ขยายวงให้ผู้คนโกรธแค้นเพราะเห็นว่า รัฐบาลท า
ร้ายเด็กนักเรียน นักศึกษา 
 การนัดชุมนุมดาวกระจายผ่านมือถือเป็นแบบใหม่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในประเทศไทย เป็นม็อบไม่มี
แกนน าเบื้องหน้า เป็นการชุมนุมยุคใหม่ สร้างความปวดหัวให้รัฐบาลเป็นอย่างมาก แต่เมื่อม็ อบติดเครื่องแล้วย่อมไม่
สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ ต้องยกระดับขึ้นทุกครั้ง ถ้าปล่อยไว้นานโดยที่ยังไม่ได้ชัยชนะก็อาจกดดันตัวเองและเสี่ยงใช้
ความรุนแรงตามมาได้ 
 สถานการณ์ขณะนี้เปราะบางมาก เพราะเริ่มมีมวลชนเสื้อเหลืองออกมาปกป้องสถาบัน แสดงพลังตาม
ต่างจังหวัด เป็นทั้งกลุ่มจัดตั้งของ สส. พรรครัฐบาล รวมถึง มวลชนที่ออกมาเองตามธรรมชาติ คัดค้านม็อบราษฎร 
ความรุนแรงเริ่มก่อตัวให้เห็นในบางพื้นที่มีการปะทะกัน 
 กลับมาในซีนล่าสุด ม็อบราษฎรกดดันให้ “บิ๊กตู่” ลาออก แต่เจ้าตัวประกาศแล้วไม่มีทางลาออก ทั้งยัง
ได้แรงหนุนชั้นดี แต่หากคิดตามสมการ “บิ๊กตู่” เกิดท าบิ๊กเซอร์ไพรส์ยอมลาออกขึ้นมา เพื่อถอดชนวนม็อบ กลไกการ
หาตัวนายกฯใหม่ จะเป็นอย่างไร? 
 ทุกอย่างจะกลับมาที่เงื่อนไขตามรธน.คนที่เข้าข่ายชิงนายกฯ จะอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทุกพรรคเสนอไว้
ในช่วงเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ จะหมดโอกาสเสนอคนใหม่ทันทีเพราะเสนอชื่อ “บิ๊กตู่” คนเดียว พรรคภูมิใจไทย
มีความเป็นไปได้สูงสุดในเกมนี้ เสนอชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ เสนอชื่อ อภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ 
 หันมาดูฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย เสนอ 3 ชื่อ คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ และ ชัยเกษม นิติสิริ พรรคอนาคตใหม่ เสนอชื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แต่พรรคถูกยุบไปแล้ว ส่วนพรรคเล็กได้ 
ส.ส.ไม่เกิน 25 เสียง ไม่มีสิทธิ์เสนอช่ือนายกรัฐมนตรี 
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 รายชื่อทั้งหมดคนที่เป็นไปได้มากที่สุด คนในขั้วพรรครัฐบาลเดิม เพราะรธน.นี้ล็อคให้กับเครือข่ายคสช. 
ว่า การเลือกนายกฯ จะต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา คือ 376 เสียง กล่าวคือต้องมีเสียง สว.ต้อง
สนับสนุนด้วย นั่นคือปิดทางพรรคเพื่อไทย เสนอชื่อชิงนายกฯ ตัวเลือกที่เป็นไปได้มากสุดคือ "อนุทิน" หัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข แต่เจ้าตัวประกาศแล้วว่า จะขอเป็นแค่รองนายกฯ ที่มีนายกฯชื่อ พล.อ.
ประยุทธ์ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะขึ้นเป็นนายกฯ กรณี “บิ๊กตู”่ เกิดยอมลาออกขึ้นมา 
 หลายคนจับตาที่"อนุทิน"ว่า จะเป็นคู่แข่งนายกฯคนใหม่หลังการเลือกตั้ง มีผลงานจับต้องได้เรื่อง
นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ประสบการณ์การดูแลกระทรวงสาธารณสุขที่คุมโควิดจนเป็นที่ยอมรับของประเทศ และ
สายสัมพันธ์ที่มีกับชนชั้นน าของเขา อีกทั้งศักยภาพของพรรคภูมิใจไทย ก็ก าลังขยายฐายเสียงในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 หาก"อนุทิน"ขึ้นเป็นนายกฯ แล้วม็อบราษฎรจะยอมหรือไม่ คาดว่า การกดดันอาจลดระดับลง แต่ก็ไม่
หายหมดเสียทีเดียว เพราะยังมีข้อเรียกร้องที่คาอยู่คือ ปล่อยแกนน า และ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ "อนุทิน"เองเป็นสายสี
น้ าเงินเต็มตัว ประกาศ เทิดทูนสถาบันเหนือหัว ไม่มีทางยอมข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันแน่ 
 ขณะเดียวกัน หากมีการปล่อยตัวแกนน านักศึกษาด้วยการให้ประกันตัว เชื่อว่า “อานนท์-รุ้ง-เพนกวิน-
ไมค์ -ไผ่” จะยังคงขึ้นเวทีปราศรัย ปลุกม็อบเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันต่อไป เหมือนอย่างที่เคยได้รับการประกันตัว
และกลับมาน าม็อบ วิจารณ์ปมปัญหาสถาบัน ดังนั้น หาก"อนุทิน"ขึ้นเป็นนายกฯ เร่งแก้รธน. จริง แต่ไม่ตอบสนอง
เรื่องการปฏิรูปสถาบัน ก็จะถูกม็อบไล่บี้อีก ไม่ต่างจาก “บิ๊กตู”่ 
 อีกสมการ หากในอนาคต รัฐบาลใช้ก าลังสลายการชุมนุมอีก เกิดความรุนแรงขึ้นมา พล.อ.ประยุทธ์ อยู่
ไม่ได้ ยอมลาออก เปิดทางตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ซึ่งภาคประชาชนบางกลุ่มได้เรียกร้องโมเดลนี้ให้มาแก้วิกฤต มี
นายกฯคนนอก มาบริหารประเทศช่วงสั้นๆ 1-2 ปี ท าภารกิจแก้ไขรธน.เดินหน้าตั้งสสร.ให้ส าเร็จ อยู่จนกว่าจะร่าง
เสร็จทั้งฉบับ จากนั้นยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 
 ตามรธน. ก าหนดในมาตรา 272 แนวทางนายกฯคนนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียง 
2 ใน 3 ซึ่งต้องมีเสียง สว. จ านวนมากลงมติสนับสนุน ก็สามารถลงมติเลือก “คนนอก” ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อพรรค
การเมืองมาเป็นนายกฯ ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติ แม้จะถูกหยิบมาพูดทุกครั้ง แต่การเผชิญหน้าสองขั้วครั้งนี้หนัก
หน่วงกว่าทุกครั้ง และหมดยุค “คนกลาง” ที่แต่ละฝ่ายให้การเชื่อถือว่า ใครเหมาะจะมาเป็นนายกฯคนกลาง ต่างจาก
วิกฤตครั้งก่อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าประกาศไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ
ให้เหตุผลว่า เป็นวิธีสมยอมให้กับฝ่ายชนชั้นน าเข้ามาครอบง า และเชื่อว่า รัฐบาลแห่งชาติจะไม่มีทางผลักดั นการ
ปฏิรูปสถาบันแน่ ถ้าพรรคก้าวไกล ไม่เอาด้วย พรรคเพื่อไทยแกนน าฝ่ายค้านก็ยากที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาติเช่นกัน 
การเปลี่ยนรัฐบาล หรือ บิ๊กตู่ลาออก จึงเป็นเรื่องยาก แต่ในกระดานการเมือง บิ๊กตู่ยังมีตัวช่วยที่พอจะคลี่คลาย
สถานการณ์ นอกจากใส่เกียร์ 5 เร่งเดินหน้าแก้ไขรธน. ทันทีที่เปิดสภา 1 พ.ย. เพื่อร่างกติกาที่เป็นธรรมและเป็นของ
ประชาชนทุกฝ่าย รวมถึง การไม่ตั้งข้อหาร้ายแรงเกินจริงกับแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับเหมาเข่ง แต่หากเลือก
เดินหน้าสู้จัดมวลชนมาสนับสนุน ก็รังแต่จะเกิดการเผชิญหน้าเป็นความรุนแรงขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศ 
 อีกข้อ ควรที่จะประกาศโรดแมปให้ชัดเจนจะด ารงต าแหน่งถึงเมื่อไร เพื่อถอดปมความขัดแย้งที่มี
รากเหง้ามาจากการรัฐประหาร การใช้กลไก คสช.มา 6 ปี “บิ๊กตู่” คือ หัวหน้าคณะรัฐประหาร และ เป็น
นายกรัฐมนตรีที่ได้เปรียบจากกติกาของที่ตัวเองสร้างขึ้น รัฐสภาที่จะมาแก้ไขรธน.หรือเปิดสภาเพื่อหาทางออก จึง
กล่าวไม่ได้เต็มปากว่า รัฐสภาเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมด เพราะเป็นตัวแทนเครือข่ายคสช.ถึง 1 ใน 3 ของที่นั่ง
ในสภา การใช้รัฐสภาหาทางออก ฟังดูอาจมีเหตุผล แต่เมื่อสภายังเป็นกลไกของต้นเหตุแห่งปัญหา ปมปัญหาจึง
ยังด ารงอยู่ ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุ “ความไม่เป็นธรรมจากกติกา” ความขัดแย้งก็จะขยายวงหนักหน่วงไม่สิ้นสุด การ
เร่งแก้ไขรธน.ด้วยความจริงใจ ไม่เตะถ่วง จึงเป็นทางออกที่ต้องรีบท าในขณะนี้ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636377 

https://www.posttoday.com/politic/news/636377


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

39 

 

 

 
 
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 
 

 
 

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com ทุกบรรทัดตรงไป ตรงมา...nn วัน
จันทร์ 26 ตุลาคม ถึงอังคาร 27 ตุลาคม รัฐสภาจะมีการประชุมร่วมกันของสมาชิกทั้งสภาผู้แทนราษฎร(สส.) และ
สมาชิกวุฒิสภา(สว.)  ตามพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563... 

ซึ่งอาศัยเหตุผลตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 165 ที่ระบุว่า ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี
จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่ วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ ได้  ในกรณี  
เช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้... 

 ในญัตติที่ทาง นายกฯบิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ส่งไปยังประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย นั้น มีอยู่ 3 
ข้อใหญ่ๆ แต่สรุปใจความออกมาได้ก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง และการ
ชุมนุมที่เลยเถิดจนประชาชนคนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้ ... 

 โดยทาง บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์เชื่อว่า รัฐบาลยืนยันที่จะสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมรัฐสภา ในการพิจารณา
ร่วมกัน เพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดจากัน ดีกว่าจะให้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อจะลดความขัดแย้งให้ได้
มากที่สุด... 

ด้าน ประธานฯ ชวน ระบุว่า แม้การเปิดประชุมวิสามัญ จะไม่ท าให้หาทางออกได้ทันที แต่ก็ถือเป็นหนทาง
หนึ่งที่ให้ทุกฝ่ายมีเวทีหาทางออกร่วมกัน... 

ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมหันหลังและไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภานั้นทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นส่วนตัว ซึ่งภารกิจแต่
ละฝ่ายก็ต่างท าหน้าที่กันไป... 

 “มือปราบ” เห็นว่า การเอาปัญหามาคุยกันในสภาตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญก าหนดนั้น เป็นสิ่งที่สมควรท า
อย่างยิ่ง เนื่องจากหากเอาปัญหามาลงถนนและสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนัก...  

อย่างไรก็ดี ก็ต้องขอวิงวอนบรรดาท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง สส. และ สว. ช่วยสร้างบรรยากาศให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในระบบรัฐสภา... 

เพราะที่ผ่านๆ มา ประชาชนเริ่มเห็นว่า ภาพจ าเดิมๆ ที่แย่ๆ ของสภาไทยก าลังจะกลับมาอีก ดังนั้น ขอให้
ท่านผู้ทรงเกียรติท าหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนคาดหวังว่า การประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้ จะเป็นทางออกให้กับ
ประเทศอย่างยั่งยืน... 
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กระนั้นก็ตาม“มือปราบ”เชื่อว่าฝ่ายค้านอาจเลยเถิดใช้ลีลาแบบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นธรรมชาติของ
การอภิปราย แต่อย่าให้หลุดโลกและซ้ าเติมสถานการณ์ให้บานปลายไปมากกว่าเดิม... 

อีกทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็คงไม่ยึดพื้นที่หน้ารัฐสภาตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ เพ่ือกดดันต่อเนื่อง... 
จากการเมืองภาพใหญ่ตัดเข้ามาสู่การเมืองระดับพื้นที่บ้าง ซึ่งต้องไม่ลืมว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้... 
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ อิทธิพรบุญประคอง ประธาน กกต. ได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีปลัด อบจ. ผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง... 
ซึ่ง ประธาน กกต. ได้กล่าวว่า ทาง กกต. พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการประกาศแบ่งเขต

เลือกตั้ง ประกาศระเบียบต่างๆ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เตรียมจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเมื่อปรากฏ
เหตุหรือมีการร้อง เรียนทุจริต เลือกตั้ งและการจัดการเลือกตั้ ง โดยเคร่ งครัดในมาตรการป้องกันการ  
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19... 

 คาดว่าในการเลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ 47 ล้านคน โดย กกต.ได้มีการเปิดสายด่วน 1444  เว็บไซต์
ส านักงาน กกต. และแอพพลิเคช่ันสมาร์ทโหวต พร้อมให้ข้อมูลกับผู้สมัครและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง... 

ส่วนประเด็นข้อกังวลว่า หากมีการยุบสภาหรือปัญหาอื่นใดทางการเมือง อาจจะมีผลกระทบกับการ เลือกตั้ง
ท้องถิ่นนั้น ประธาน กกต. ระบุว่า ไม่มีผลกระทบเพราะเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งและให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ ไม่น่าจะกระทบ... 

โดยเราเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19... 

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญซึ่งที่ผ่านมาเราจัดการเลือกตั้งซ่อมสส.ในช่วงโควิด-19 ถึง 2 ครั้ง ทั้งล าปางและ
สมุทรปราการ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด... 

ด้าน สันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันมหาดไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจ
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. โดยก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ท าการศึกษา
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ยังร่างกฎหมาย และจนถึงขณะนี้ ทุกจังหวัดได้มีการรายงานมาครบถ้วนว่าได้จัดเตรียม
งบไว้พร้อมแล้ว... 

และรองฯ สันติธร ยังกล่าวอีกด้วยว่า  เมื่อ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลให้นายก และ
สมาชิก อบจ.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พ้นจากต าแหน่งทันทีก็ได้แจ้งให้ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่าที่จ าเป็น  ตามที่
กฎหมายก าหนดเรื่องใดไม่จ าเป็นให้รอหลังการเลือกตั้ง และได้เน้นย้ า ปลัด อบจ.ในการจัดท าบัญชีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง การจัดพิมพ์และควบคุมการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง... 

รวมทั้ง ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง ผวจ. ปลัด อบจ. และนายอ าเภอให้เตรียมเป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งด้วย... 

“มือปราบ” เห็นผลโพลล์ที่ระบุว่า ประชาชน 82% พร้อมจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ก็ชื่นใจใน
ระดับหนึ่งว่า ประชาชนมีความต่ืนตัวสูงที่จะต้องการก าหนดอนาคตของท้องถิ่นตัวเอง... 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นในช่วง 2 เดือนสุดท้าย ของปีนี้ ก็อยากจะให้ทุกๆ คนมีสติและใช้
สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของผู้อื่น... 

เพราะการที่จะบอกว่าเป็นผู้รักประชาธิปไตย จะต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัย ไม่ใช่ป่าวประกาศหรือใช้เป็น
เครื่องมือในการคุกคามผู้อื่นที่คิดไม่เหมือนตนเองด้วย...nn สวัสดีครับ 
มือปราบ 
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