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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28  ตลุาคม 2563 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Chiangmainews 

ออนไลน์ 
กกต. เตือนว่าที่ผู้สมัครทั้งนายกฯและ ส.อบจ. ต้องแจ้ง! ระบุชัดใช้สื่อ
ทางโซเชี่ยลมีบัญชีค่าใช้จ่ายอย่าละเมิดกฏ 

11 

2 ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กกต.ชลบุรี เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และ 
นายก อบจ. ชลบุรี 

12 

3 Paaktai ออนไลน์ ผอ.กกต.ยะลา เผย!! ยะลาเตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 
20 ธ.ค 63 นี้ ในรูปแบบ New Normal ป้องกันโควิด -19 

13 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ไม่หวั่น กกต.ฟันอาญา “ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่” ปมเงินกู้ ลั่น

ฟ้องกลับแน่ 
14 

2 New18 ออนไลน์ "ดร.เจษฎ์" ชี้คดีเงินกู้อนาคตใหม่ "ธนาธร" เสี่ยงโทษจ าคุก 15 
3 มติชนออนไลน์ ระทึก ! ศาล รธน.นัดชี้ชะตา สถานภาพส.ส. ฝ่ายค้าน-รัฐบาล 64 คน 

พรุ่งนี้ 
16 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ รอลุ้น! ศาล รธน. นัดชีช้ะตา สถานภาพ ส.ส. 64 คนพรุ่งนี้  17 
5 สยามรัฐออนไลน์ "64สส." ลุ้นศาล รธน. ชีช้ะตาปมถือครองหุ้นสื่อพรุ่งนี้ 18 
6 แนวหน้าออนไลน์ ระทึกบ่าย3โมง!!‘ศาล รธน.’อ่านค าวินิจฉัยชี้ชะตา 64 ส.ส. ปมถือหุ้น

สื่อ28ต.ค.นี้ 
20 

7 ผู้จัดการออนไลน์ ชี้ชะตาพรุ่งนี้ ศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัย 64 ส.ส.กรณีถือหุ้นธุรกิจสื่อ 22 
8 New18 ออนไลน์ ระทึก ศาล รธน.นัดชี้ชะตา "64 ส.ส."ถือหุ้นสื่อพรุ่งนี้ 24 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วันชัย'  ชูปรองดองเสนอล้างโทษทางการเมืองในรอบ 10 ปี หวัง

ประเทศสงบเดินหน้าได้ 
26 

10 แนวหน้าออนไลน์ สร้างเมตตาธรรม! ‘วันชัย’ชง‘บิ๊กตู’่ล้างโทษคดีการเมือง หันหน้าสู่
ปรองดอง 

27 

11 ผู้จัดการออนไลน์ “วันชัย” ชู “บิ๊กตู”่ ผู้น าตัวจริง ขอคนไทยหันหน้าปรองดอง หนุนล้าง
ผิดโทษการเมือง 

28 
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ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ วิปรัฐบาลเสนอตั้ง กก.ปรองดอง แบบปี52หาทางออก ปท. 29 
13 ผู้จัดการออนไลน์ วิปรัฐบาล เสนอตั้งคณะกรรมการหาทางออกประเทศ ยันนายกฯ ไม่

ต้องลาออก 
30 

14 แนวหน้าออนไลน์ 'วิปรัฐบาล' ยกโมเดลปี52 ชงตั้งคณะกรรมการปรองดองฝ่าวิกฤต
ประเทศ 

31 

15 เนชั่นออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" เตรียมแถลงแจงกรณี กกต.เอาผิดปมเงินกู้ 32 
16 มตชินออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ ประกาศสู้ต่อ ไม่สน กกต.ลงดาบอาญา ชี้ภาพยนตร์ยุบ

พรรคจะไม่จบเหมือนเดิม 
33 

17 คมชัดลึกออนไลน์ ปิยบุตร-ธนาธร แถลงพร้อมสู้คดีอาญาอนาคตใหม่กู้เงิน 35 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปิยบุตร-ธนาธร"ยันใช้นิติสงคราม หยุด"อดีต อนค."ไม่อยู่ 37 
19 ข่าวสดออนไลน์ “ปิยบตุร-ธนาธร” ลั่นสู้ คดีเงินกู้ เตือนใช้นิติสงคราม ไม่จบแบบเดิม 

แต่เป็นไฟลามทุ่ง 
39 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร-ธนาธร' แถลงพร้อมสู้คดีอาญาอนาคตใหม่กู้เงิน 41 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ'บี ้'กกต.' ลงดาบสองไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้านจากอดีต 

กก.บห. พรรคส้มบูด 
43 

22 แนวหน้าออนไลน์ ขยี้ต่อ! ศรีสุวรรณร้องจี้กกต.ต้องยึดเงิน 191.2 ล้านจากอดีต กก.บห.
อนาคตใหม่ 

44 

23 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จี้ "กกต." ยึดเงิน 191.2 ล้านเข้ากองทุนพรรคการเมือง 46 
24 สยามรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณจ่อจี้ กกต.ต้องไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้านจากอดีต กก.บห.

พรรคอนาคตใหม่เข้ากองทุนพรรคการเมือง 
48 

25 เนชั่นออนไลน์ จ่อไล่บี้ กกต. ทวง 191.2 ล้านจากอดีต กก.บห.อนาคตใหม่ 49 
26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุทิน" หวั่น "กรรมการสมานฉันท์" เล่นบทยื้อเวลา-ผู้ชุมนุมคาใจ 51 
27 INN News ออนไลน์ “สุทิน” รอ “ชวน” นัดโหวตแก้ รธน. 52 
28 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วิรัช"การันตี รัฐสภา รับหลักการแก้ รธน.ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. 53 
29 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” เผย ครม.ถกตั้ง คกก. สมานฉันท์ฯ ย้ าท าให้ดีที่สุดเพื่อ

ความปรองดอง 
54 

30 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’เผย ครม.ถกตั้ง กก.สมานฉันท์ ถามถ้าผู้ชุมนุมเมินร่วมจะ
หาทางออกประเทศทางไหน 

55 

31 ข่าวสดออนไลน์ บิ๊กป้อม เชื่อตัวแทนม็อบร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ คือทางออก! 56 
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ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
32 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ เอาด้วย ‘ประยุทธ์’ ท้าประชามติ ชี้ เอาค าถามพ่วงแบบปี59 

แต่ถามในมุมตรงข้าม 
57 

33 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมชัย’ยกค าถามพ่วงปี59 ถามมุมตรงข้าม ท าประชามติบิ๊กตู่ ‘อยู่
ต่อ-ลาออก’ 

58 

34 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แนวหน้าออนไลน์ 59 
 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ แม้วอุ้ม "ยิ้ม" ลูกสาว "วิสาร" สู้ศึก อบจ.เชียงราย 60 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ การเลือกตั้งท้องถิ่น อย่าคิดว่าไม่ส าคัญ 62 
3 ผู้จัดการออนไลน์ งงในงง “ม็อบสามนิ้ว” เท “เจ๊หน่อย” ขวางชูนายกฯ !? 65 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ยังอีกยาว 67 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ข้อคิดเพ่ือถอดสลักระเบิด 68 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ทางออกประเทศ ต้องไม่ใช่ทางตัน 70 
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กกต.       

รู้
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วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจการ และนายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพัทลุง เพ่ือมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น โดยมี ร.ต.อ. พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพัทลุง 
นางวิจิตร์ เดชะราช รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารและพนักงาน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพัทลุง   
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพัทลุง 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการข่าวการสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) พร้อมด้วย นายนันทิวัฒน์ สามารถ 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง จ านวน 35 คณะ ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม 704 – 705 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรงุและพัฒนาการข่าว 

การสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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62 ยังแจ๋ว 
แต่ที่เป็นจุดให้ชวนสงสัย ท าไมผู้เข้าร่วมงานต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมกับข้อความ “Save Ti” 
พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องขอแสดงความยินดีกับ “กกต.ฐิติเชฏฐ์” ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่เพ่ิงเข้า
สู่วัย 62 ไปหมาดๆ และได้จัดงานแฮปปี้เบิรธ์เดย์ ซึ่งเป็นไปอย่างอุ่นหนาฝาคลั่ง มีมิตรรักแฟนคลับ ร่วมแสดงความ
ยินดีกันแบบแน่นๆ 
 ทั้งนายปกรณ์ มหรรณพ กกต., นายปรีชา เอ้ืออนันตธนกุล ที่ปรึกษาฯ, นายสมชาย อัศวเศรณี, นายทวี 
ปิยะพัฒนา, นายแสนผิน สุขี ผู้เชี่ยวชาญฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน กกต. 
 แต่ที่เป็นจุดให้ชวนสงสัย ท าไมผู้เข้าร่วมงานต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมกับข้อความ “Save Ti” 
 พอถามไปถามมาก็พบ ว่า ที่จริงแล้วในงานก าหนดธีม สีทอง สีเงิน ซึ่งสื่อความหมายที่ดี ส่วน "สีเขียว 
เหลือง"  ก็มาจากสีของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ส่วนที่ต้อง “Save Ti” ก็เพราะไม่อยากใช้ค าว่า “LOVE” เท่านั้นเองจ้า  
 ...แต่ที่ท าให้เจ้าของงานยิ้มแก้มปริ ก็เป็นเพราะคนในงานพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่า อายุ 62 ยังแจ๋ว 
เพราะด้วยใบหน้าเด้งตึงใสปิ๊ง คนวัยเดียวกันอย่าได้เดินเฉียด เพราะต้องแพ้ความเด้งแน่นนอนชัวร์...อิอิ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/803278 

https://www.dailynews.co.th/article/803278
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ร่วมอภิปรายหัวข้อ 
“พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา” และ นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕,๖ โรงแรมเซ็นทรา 
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมอภิปรายหัวข้อ  

“พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทาง การเสรมิสร้างและการพัฒนา” 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย นายสมยศ อักษร และนางสาวสุรณี ผลทวี 
ผู้ตรวจการ พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงาน  
ของส านักประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมการจัดท าแนวค าถาม- แนวค าตอบ เพ่ือบริการตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชน 
ทางโทรศัพท์สายด่วนเลือกตั้ง 1444 โดยจัดท ารายงานสรุปผลการให้บริการประจ าสัปดาห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ 
สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ชั้น 2 ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมการจัดท าแนวค าถาม- แนวค าตอบ สายด่วนเลือกตั้ง 1444 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เตือนว่าที่ผู้สมัครทั้งนายกฯและ ส.อบจ. ต้องแจ้ง! ระบุชัดใช้สื่อทางโซเชี่ยลมีบัญชีค่าใช้จ่ายอย่าละเมิดกฏ 
27 ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่26 ตุลาคม 63 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจง ข้อกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายก-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะสมัครสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มเพ่ือนัดหมายขอรับฟัง
ข้อกฎหมายระเบียบฯได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-112347-8 (ต่อ 1 งานอ านวยการ) หรือโทรสอบถามข้อกฎหมาย
กับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ส่วนกลาง)ได้ทางสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ 
 กรณีดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้เข้าสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของกกต.เกี่ยวกรณีว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.และส.
อบจ.ว่า การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางโลกออนไลน์หรือโซเชี่ยลมีเดียนั้นกฏเกณฑ์ของการแจ้งกับทางกกต.นั้นมี
รายละเอียดและข้อบังคับแบบไหนที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครจ านวนไม่น้อยหวั่นเกรงว่าการโพสในเฟซบุ๊คและไลน์
นั้น จะมีขอบเขตการโพสได้มากน้อยเพียงใดและมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งวิธีปฏิบัติมีความสับสนพอสมควรหวั่นจะ
ท าผิดกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 
 กรณีดังกล่าวมีความชัดเจนแล้วว่า ว่าที่ผู้สมัครฯลฯในเบื้องต้นจะต้องยื่นแบบฟอร์มกับทางกกต.เสียก่อน 
และสามารถยื่นได้ในเวลาราชการนับตั้งแต่มีการประกาศจากกต.ให้จัดการเลือกตั้ง(26ต.ค.2563)หลังจากยื่นแบบฟอร์ม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถโพสได้ด้วยวิธีการและรายละเอียดที่ไม่ผิดกฏหมายเลือกตั้งตามที่ทางกกต.ระบุไว้ใน
รายละเอียดของการยื่นแบบฟอร์ม เรื่องดังกล่าวจะชัดเจนยิ่งขึ้นเก่ียวกับความสับสนของว่าที่ผู้สมัครฯที่มีการโพสในหน้า
เฟซบุ๊คว่ามีการหยุดการโพสไปชั่วคราวนั้น ถือว่าว่าที่ผู้สมัครฯท าถูกต้อง และเมื่อมีการแจ้งแล้วและกกต.รับทราบแล้วก็
สามารถโพสได้แต่ต้องค านวนเป็นค่าใช้จ่าย หลังจากท่ีมีการเปิดรับสมัครกันไปแล้ว 
 คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หลังจากนั้นกกต.จะมีการ
นัดหมายวันที่จะชี้แจงกับผู้สมัครทั้งหมดอีกครั้งลงในรายละเอียดเพ่ือให้ทุกคนได้เข้าใจและไม่ท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีมาใหม่หลายข้อระเบียบกฏหมายเพ่ือให้การ
เลือกตั้งเกิดความบริสุทธิ์โปร่งใสและเที่ยงธรรม โดยกกต.จะเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่2-6
พ.ย.2563 และวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่20ธ.ค.2563ที่จะถึงนี้. 
 
อ้างอิง  :  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1490291/ 
 
 
 
 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1490291/
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27 ต.ค. 2563  

กกต.ชลบุรี เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ ชลบุรี 

 
 

กกต.ชลบุรี เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ ชลบุรี 
            วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชลบุ รี จัดการประชุม
คณะกรรมการการเลnอกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
            นายส าราญ ตันพานิช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชลบุรี  เปิดเผย
ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาลมาตร  142 โดยจัดการเลือกตั้ ง
ทั้ง 76 จังหวัด และเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่าง
วันที่ 2-6 พฤศจิกายน นี้ และใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และเมื่อประกาศก าหนดเลือกตั้ง
แล้ว สมาชิก อบจ.- นายกฯ อบจ. ทุกแห่ง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
            ส าหรับจังหวัดชลบุรี ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 42 เขต มีบัตรเลือกตั้ง จ านวน 2 ใบ ประกอบด้วย 
สมาชิก 1 ใบ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ใบ และในวันนี้ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย พันต ารวจเอก กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ นายชุมพล ชิตวิเศษ นายธานินทร์ ชลจิต ต์ 
นายนริศ นิรามัยวงศ์ และนายวันชัย หงส์สถิต โดยมีนายริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201027164547308 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201027164547308
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/10/27/ef921819d15217146c493de1185817c3_small.JPG
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ผอ.กกต.ยะลา เผย!! ยะลาเตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค 63 นี้ ในรูปแบบ New Normal ป้องกันโค
วิด -19 
 

 
 
  นายประสิทธิ์  เอียดคง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา ได้เปิด เผย
กับผู้สื่อข่าวภาคใต้ชายแดนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 
จะเป็นวันที่คาดว่า กกต.ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.ส่วนวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็น
วันที่ ผอ.กกต.ท้องถิ่น เสนอร่างวันเลือกตั้ง ในส่วนวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ ผอ.กกต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบ
ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง และในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ ผอ.กกต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ม.12)
โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 และในวันเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก 
อบจ. เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ใกล้จะถึงนี ้
   การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ในครั้งนี้ จะเป็นการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ New 
Normal (การรักษาระยะห่าง) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  จึงได้จัดสถานที่
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ซึ่งจากเดิมหน่วยเลือกตั้งมีจ านวนทั้งหมด 577 หน่วย
เลือกตั้ง ปัจจุบันต้องมีการเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งอีกจ านวน 44 หน่วยเลือกตั้ง รวมจ านวนทั้งหมด 621 หน่วยเลือกตั้ง 
เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างในการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
 ส าหรับขั้นตอนการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบNew Normal (การรักษาระยะห่าง) มี 11 ขั้นตอน  ประกอบด้วย 1.
ตรวจสอบรายชื่อ, 2.วัดอุณหภูมิ, 3.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์, 4.ยื่นหลักฐานแสดงตน, 5.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์, 6.ลง
ลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ และบนต้นขั้วบัตร, 7.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์, 8.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรก เป็นบัตร
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือเรียกว่า เลือกนายก อบจ. และใบที่สอง เป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเรียกว่า 
เลือกสมาชิกสภา อบจ., 9.เข้าคูหา ท าเครื่องหมายกากบาท x ในบัตรเลือกตั้ง, 10. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง, และ 
11. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์   
 “สุดท้ายนี้อยากฝากถึงประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ในวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 นี้ อย่าลืมน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยเพ่ือใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ เอียดคง 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา” กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.paaktai.com/news/detail/6052 
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ไม่หว่ัน กกต.ฟันอาญา “ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่” ปมเงินกู้ ลั่นฟ้องกลับแน ่
27 ต.ค. 2563  15:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่หว่ัน กกต.ฟันอาญา “ธนาธร-กก.บห.อนาคตใหม่” ปมเงินกู้ ลั่นฟ้องกลับแน่ 
 วันที่ 27 ต.ค. นายช านาญ จันทร์เรือง อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติแจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คนจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 เนื่องจากกระท าผิดมาตรา 66 ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านจาก
นายธนาธร หัวหน้าพรรคว่า เรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามคดี สู้คดีกันไป แต่ความผิดเหล่านี้ต้องดูเป็นรายบุคคล ไม่ใช่เหมาทั้ง
คณะกรรมการ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่เป็นนิติสงครามที่ใช้เล่นงานเรามาตลอด 
 คณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่อยู่ในคณะก้าวหน้า ขับเคลื่อนเรื่องท้องถิ่น ผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญ เขาก็
เอาเรื่องนี้มาท าให้เราเคลื่อนไหวล าบาก ซึ่งจริงๆแล้วตามหลักกฎหมาย การยุบพรรคตัดสิทธิ์มันก็ไม่เข้ากฎหมายมา
ตั้งแต่แรก แต่เขาก็บิดเบือนหลักกฎหมายมาใช้เล่นงานเรา 
 ทั้งท่ีจริงๆแล้วคดีพวกนี้ไม่จ าเป็นต้องรีบร้อน รีบเร่งอะไร ส่วนตัวตนยังมองว่ากกต.วางยารัฐบาลหรือเปล่า 
เพราะการมาด าเนินคดีเราตอนนี้ มันท าให้เกิดเชื้อประทุขึ้นอีกทาง เหมือนเป็นการเพ่ิมเชื้อ อยู่ดีๆก็มาเร่งเครื่องให้คนไม่
พอใจอีกแบบผิดสังเกต 
 แต่ทั้งนี้ เราก็เตรียมรับมือกับเรื่องเหล่านี้มาแล้ว พร้อมที่จะฟ้องกลับเป็นรายบุคคลในเรื่องการใช้อ านาจ
ยุติธรรมว่าเป็นไปอย่างสุจริตหรือไม่ ทั้งกกต.และศาลรัฐธรรมนูญ เพราะจะมาอ้างค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องดูองค์ประกอบเรื่องของเจตนา การกระท าด้วย 
 “วัตถุประสงค์คือต้องการหยุดเราเท่านั้นเอง พอรู้ว่ายุบพรรคแล้วหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ เรารู้อยู่แล้วว่า
ต้องมาเจออะไรแบบนี้ เพียงแต่มันจะมาเมื่อไหร่เท่านั้น เราไม่กลัว น้องๆนักศึกษาหรือคนอ่ืนๆล าบากกว่าเราเยอะ พวก
เขาต่อสู้มากกว่าเราอีก” นายช านาญ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_5197615 
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"ดร.เจษฎ์" ชี้คดีเงินกู้อนาคตใหม่ "ธนาธร" เสี่ยงโทษจ าคุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ดร.เจษฎ์" ชี้คดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ "ธนาธร" เสี่ยงได้รับโทษจ าคุก ลุ้นแจงต่อในชั้นศาล 
 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ดร.เจษฎ์ โทณวณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยกับทีม
ข่าวนิว18 ถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติ แจ้งความด าเนินคดีอาญากับ   นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ได้กู้ยืมเงิน 
191.2 ล้าน จากนายธนาธร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ว่า เมื่อศาลพิจารณาเห็นพ้องกับ กกต. ในความผิดตาม
มาตรา 66 และมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งความผิดตามมาตรา 66 ก็
จะไปเชื่อม กับความผิดตามมาตรา 125 ส่วนความผิดตามมาตรา 72 ก็จะไปเชื่อมกับมาตรา 126 ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อ
ศาลเห็นว่ามีความผิด มาตรา 125 และ 126 ก็จะต้องถูกด าเนินการ ทั้งโทษปรับ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้ง
ริบเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ส่วนมาตรา 126 หากมีความผิดจะมีอัตราโทษจ าคุก ไม่เกิน 
3 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 ดร.เจษฎ์ กล่าวต่อว่า หากมองในส่วนของความผิดทั้งมาตรา 66 และมาตรา 72 ที่เชื่อมกับมาตรา 125 
และ 126 ต้องดูว่าทาง กกต.วินิจฉัยว่า จะต้องยื่นทั้งสองส่วนหรือไม่ และศาลจะมีการพิจารณาไปในทิศทางใด โดย
หลังจากนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการศาล นายธนาธรและคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะมีโอกาสชี้แจงข้อมูลและ
รายละเอียดต่อศาลต่อไป ซึ่งหากการกระท าดังกล่าวที่ว่ามีความผิดจริง ก็อาจจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับโทษจ าคุก แต่หาก
ไม่มีความผิดในกระบวนการศาล ว่ามีเจตนาที่จะกระท าการดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีก็ถือว่าไม่มีความผิดแต่หากเข้าข่าย
การกระท าความผิดทางอาญาก็จะต้องถูกด าเนินคดีต่อไป 
 ขณะที่ ในส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลอาญาว่ามีความผิดตามมาตรา 
125 หรือไม่หากมีความผิด ในส่วนที่เกินก็จะริบเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมืองได้ ทั้งนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้พรรคอนาคต
ใหม่จะถูกยุบไปแล้วแต่กระบวนการทางกฎหมายถือว่าถึงแม้จะไม่มีหน่วยงานหรือพรรคการเมืองดังกล่าว แต่ทรัพย์สิน
นั้นยังคงมีอยู่ ซึ่งก็จะต้องรอกระบวนการพิจารณาของศาลในการด าเนินการอย่างไรต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/68022 
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ระทึก ! ศาล รธน.นัดชี้ชะตา สถานภาพส.ส. ฝ่ายค้าน-รัฐบาล 64 คน พรุ่งนี้ 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 - 16:35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 ตุลาคม องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนด
นัดแถลงด้วยวาจา  ปรึกษาหารือ  ลงมติและอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาพส.ส. จ านวน 32 คน ของฝ่ายรัฐบาล และอีก 
32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3)  หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 โดยหลังการประชุมเสร็จ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย โดยเวลา 
15.00 น.ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถูกส.ส.พรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่าน
ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ส่วนเวลา 16.00 น. จะเป็นการอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของส.ส.ฝ่ายค้านที่ถูกส.ส.
ฝ่ายรัฐบาลเข้าชื่อยื่นร้อง 
 ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ทางส านักงานฯจะไม่
อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส านักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A นั้น ก็จะมีการ
น าแผงเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของส านักงานฯด้วย ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังค าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตร
และตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยจุดนี้ผู้เข้าฟังค าวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและ
ตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
 ส าหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้ก าลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านค าวินิจฉัยคดี เจ้าหน้าที่ได้จัด
พ้ืนที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟังด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2414945 
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รอลุ้น! ศาล รธน. นัดชี้ชะตา สถานภาพ ส.ส. 64 คนพรุ่งนี้  
อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 16.31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอลุ้น! ศาลรธน.นัดชี้ชะตา สถานภาพส.ส. ฝ่ายค้าน-รัฐบาล 64 คน พรุ่งนี้ พร้อมวางมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเข้ม 
 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดนัด
แถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ  ลงมติและอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาพ ส.ส. จ านวน 32 คน ของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 
คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม ่ 
 โดยหลังการประชุมเสร็จ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย โดยเวลา 
15.00 น. ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถูก ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ส่วนเวลา 16.00 น. จะเป็นการอ่านค าวินิจฉัยในส่วนของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่ถูก 
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าชื่อยื่นร้อง  
 ทั้งนี้ ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ทางส านักงานฯ จะไม่
อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส านักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A นั้น ก็จะมีการ
น าแผงเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของส านักงานฯด้วย ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังค าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตร
และตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยจุดนี้ผู้เข้าฟังค าวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและ
ตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 ส าหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้ก าลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านค าวินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่
ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟังด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/803493 
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"64สส." ลุ้นศาล รธน. ชี้ชะตาปมถือครองหุ้นสื่อพรุ่งนี้ 
สยามรัฐออนไลน์  27 ตุลาคม 2563 18:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ ( 28 ต.ค. 63) ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.
จ านวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 
98 (3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมของคณะตุลาการเพ่ือแถลงด้วยจาจาและลงมติ 
ก่อนออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกไต่สวนเฉพาะพยานในรายของน.ส.ภาดาท์ วรกา
นนท์ ส.ส.กทม เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจาก
มีข้อสงสัยว่า บริษัทที่ส.ส.คนดังกล่าว ถือหุ้นอยู่นั้นไม่ได้ท าธุรกิจด้านสื่อและไม่ได้มีรายได้จากธุรกิจสื่อจริงหรือไม่ แต่ใน
รายของนายธัญญ์วารินไม่ติดใจที่จะเข้าชี้แจง 
 ส าหรับ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจ านวน 64 คนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ ปรากฏ
ว่า พรรคพลังประชารัฐ 21 ราย ดังนี้ 1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3. นายอรรถกร ศิ
ริลัทธยากร 4. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5. นางกุลวลี นพอมรบดี 6. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 7. นายฐานิสร์ เทียนทอง 8. นาย
ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10. นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12. นายปฐมพงศ์ 
สูญจันทร์ 13. นายภิญโญ นิโรจน์ 14. นายวีระกร ค าประกอบ 15. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. นายสมเกียรติ วอน
เพียร 17. นายสัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18. นายสิระ เจนจาคะ 19. นายสุชาติ ชมกลิ่น 20. อนุชา น้อยวงศ์ 21.ภาดาท์ วรกา
นนท์ 
 พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน คือ 1. น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2. นายอัศวิน วิภูศิริ 3. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุล
จรรยาวิวัฒน์ 4. นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5. น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6. นายสมชาติ ประดิษฐพร 7. นายสาคร 
เกี่ยวข้อง 8. นายสาธิต ปิตุเตชะ 
 พรรคชาติพัฒนา 1 ราย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ , พรรครวมพลังประชาชาติไทย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
และพรรคประชาภิวัฒน์ คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 20 คน 1. พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2. นาย
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4. นายสุรชัย ศรีสารคาม 5. นายช านาญ จันทร์เรือง 6. นายวินท์ 
สุธีรชัย 7. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8. นายคารม พลพรกลาง 9. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 
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11. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12. นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13. น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 14. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิ
กุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16. น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 17. 
น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18. นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. นายปดิพัทธ์ สันติ
ภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20. น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 
 ส่วนพรรคเพ่ือไทย 4 คน 1. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2. นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 
3. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ 
 พรรคเพื่อชาติ 4 คน เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2. นางลินดา เชิด
ชัย 3. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 
 พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 2. น.ส.ธน
พร โสมทองแดง และ 3. น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 ราย คือ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.บัญชี
รายชื่อพรรคประชาชาติ 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/192871 
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ระทึกบ่าย3โมง!!‘ศาล รธน.’อ่านค าวินิจฉัยชี้ชะตา 64 ส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ28ต.ค.นี้ 
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ ( 28 ต.ค. 63)  ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค า
วินิจฉัยในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิก
ภาพ ส.ส.จ านวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) 
ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมของคณะตุลาการเพ่ือแถลง
ด้วยจาจาและลงมติ ก่อนออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกไต่สวนเฉพาะพยานในรายของน.ส.ภาดาท์ วรกา
นนท์ ส.ส.กทม เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจาก
มีข้อสงสัยว่า บริษัทที่ส.ส.คนดังกล่าว ถือหุ้นอยู่นั้นไม่ได้ท าธุรกิจด้านสื่อและไม่ได้มีรายได้จากธุรกิจสื่อจริงหรือไม่ แต่ใน
รายของนายธัญญ์วารินไม่ติดใจที่จะเข้าชี้แจง 
 ส าหรับ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจ านวน 64 คนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ ปรากฏ
ว่า พรรคพลังประชารัฐ 21 ราย  ดังนี้  1. ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3. อรรถกร ศิริลัทธยา
กร 4. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5. นางกุลวลี นพอมรบดี 6. ชาญวิทย์ วิภูศิริ 7. ฐานิสร์ เทียนทอง 8. ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9. 
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10. ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12. ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13. ภิญโญ นิโรจน์ 
14. วีระกร ค าประกอบ 15. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. สมเกียรติ วอนเพียร 17. สัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18. สิระ เจน
จาคะ 19. สุชาติ ชมกลิ่น 20. อนุชา น้อยวงศ์ 21. น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ 
 พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน คือ  1. น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2. อัศวิน วิภูศิริ 3. นางกันตวรรณ ตัน เถียร กุล
จรรยาวิวัฒน์ 4. ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5. น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6. สมชาติ ประดิษฐพร 7. สาคร เกี่ยวข้อง 8. สาธิต 
ปิตุเตชะ 
 พรรคชาติพัฒนา 1 ราย  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ, พรรครวมพลังประชาชาติไทย  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
และพรรคประชาภิวัฒน์  คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 20 คน  1. พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2. นาย
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4. นายสุรชัย ศรีสารคาม 5. นายช านาญ จันทร์เรือง 6. นายวินท์ 
สุธีรชัย 7. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8. นายคารม พลพรกลาง 9. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 
11. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12. นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13. น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 14. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล  
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ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16. น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 17. 
น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18. นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. นายปดิพัทธ์ สันติ
ภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20. น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 
 ส่วนพรรคเพ่ือไทย 4 คน  1. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2. นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 
3. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ 
 พรรคเพื่อชาติ 4 คน เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2. นางลินดา เชิด
ชัย 3. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 
 พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด  1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 2. น.ส.ธน
พร โสมทองแดง และ 3. น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 ราย คือ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.บัญชี
รายชื่อพรรคประชาชาติ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/527896 
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ชี้ชะตาพรุ่งนี้ ศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัย 64 ส.ส.กรณีถือหุ้นธุรกิจสื่อ 
เผยแพร่: 27 ต.ค. 2563 15:33   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลุ้นพรุ่งนี้ ศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัย 64 ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ร่วงหรือรอด ปมถือหุ้นธุรกิจสื่อ หลังก่อน
หน้านี้เรียกช้ีแจงแค่ 2 คน 
 วันนี้ (27 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.
จ านวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 
98(3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมของคณะตุลาการเพ่ือแถลงด้วยวาจาและลงมติ 
ก่อนออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกไต่สวนเฉพาะพยานในรายของ น.ส.
ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ และ นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
อนาคตใหม่ เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าบริษัทที่ ส.ส.คนดังกล่าว ถือหุ้นอยู่นั้นไม่ได้ท าธุรกิจด้านสื่อและไม่ได้มีรายได้จาก
ธุรกิจสื่อจริงหรือไม่ แต่ในรายของนายธัญญ์วาริน ไม่ติดใจที่จะเข้าชี้แจง 
 ส าหรับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจ านวน 64 คน ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ 
ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 21 คือ 1. ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ 3. อรรถกร ศิริลัทธ
ยากร 4. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5. นางกุลวลี นพอมรบดี 6. ชาญวิทย์ วิภูศิริ 7. ฐานิสร์ เทียนทอง 8. ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9. 
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10. ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 12. ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13. ภิญโญ นิโรจน์ 
14. วีระกร ค าประกอบ 15. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16. สมเกียรติ วอนเพียร 17. สัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18. สิระ เจน
จาคะ 19. สุชาติ ชมกลิ่น 20. อนุชา น้อยวงศ์ 21. น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน คือ 1. น.ส.จิตภัสร์ 
กฤดากร 2. อัศวิน วิภูศิริ 3. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 4. ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5. น.ส.วชิราภรณ์ กาญจ
นะ 6. สมชาติ ประดิษฐพร 7. สาคร เกี่ยวข้อง 8. สาธิต ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา 1 ราย คือ เทวัญ ลิปตพัลลภ, พรรค
รวมพลังประชาชาติไทย คือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และพรรคประชาภิวัฒน์ คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ 
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 ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 20 คน คือ 1. พล.ท.พงศกร รอดชมภู 2. นาย
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4. นายสุรชัย ศรีสารคาม 5. นายช านาญ จันทร์เรือง 6. นายวินท์ 
สุธีรชัย 7. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8. นายคารม พลพรกลาง 9. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 10. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 
11. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12. นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13. น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 14. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิ
กุล ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16. น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 17. 
น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18. นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19. นายปดิพัทธ์ สันติ
ภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20. น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย 4 คน คือ 1. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 
ส.ส.เชียงราย 2. นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4. นายศรัณย์วุฒิ 
ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือชาติ 4 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2. 
นางลินดา เชิดชัย 3. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช และ 4.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 3 คน 
เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ได้แก่ 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 2. น.ส.ธนพร โสมทองแดง และ 3. น.ส.พัชนี 
เพ็ชรจินดา และพรรคประชาชาติ 1 ราย คือ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000111351 
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ระทึก ศาล รธน.นัดชี้ชะตา "64 ส.ส."ถือหุ้นสื่อพรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ลุ้น "ศาล รธน." อ่านค าวินิจฉัยชี้ชะตาสมาชิกภาพ "64 ส.ส." ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ปมถือหุ้นสื่อพรุ่งนี้ 
 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.รวม 64 คน แบ่งเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 32 คน 
และ ส.ส.ฝ่ายค้าน อีก 32 คนว่าจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) เนื่องจากถือครอง
หุ้นสื่อหรือไม่ โดยคาดการณ์ว่า คณะตุลาการจะออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ส าหรับ 
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ มี 21 คน ประกอบด้วย 1.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 2.นางพิชชารัตน์ เลาห
พงศ์ชนะ 3.อรรถกร ศิริลัทธยากร 4.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 5.นางกุลวลี นพอมรบดี 6.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 7.นายฐา
นิสร์ เทียนทอง 8.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ 9.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 10.นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 11.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 
12.นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 13.นายภิญโญ นิโรจน์ 14.นายวีระกร ค าประกอบ 15.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 16.นาย
สมเกียรติ วอนเพียร 17.นายสัมพันธ์ มะซูโซ๊ะ 18.นายสิระ เจนจาคะ 19.นายสุชาติ ชมกลิ่น 20.นายอนุชา น้อยวงศ์ 
และ 21.น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ 
 ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ มี 8 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร 2.นายอัศวิน วิภูศิริ 3.นางกันตว
รรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 4.นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ 6.นายสมชาติ ประดิษฐพร 7.
นายสาคร เกี่ยวข้อง และ 8.นายสาธิต ปิตุเตชะ ส่วนพรรคชาติพัฒนา มี 1 คน คือ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พรรครวม
พลังประชาชาติไทย 1 คน คือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และพรรคประชาภิวัฒน์ 1 คน คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์  ส.ส.
บัญชีรายชื่อ 
 ส่วนฝากฝั่งของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 20 คน ประกอบด้วย 1.พล.ท.พงศกร 
รอดชมภู 2.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 3.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 4.นายสุรชัย ศรีสารคาม 5.นายช านาญ จันทร์
เรือง 6.นายวินท์ สุธีรชัย 7.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 8.นายคารม พลพรกลาง 9.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 10.นางอมรัตน์ 
โชคปมิตต์กุล 11.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 12.นายวิภพ วิริยะโรจน์ 13.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ 14.นายสมเกียรติ 
ไชยวิสุทธิกุล เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 15.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 16.น.ส .กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.
ชลบุรี 17.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 18.นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 19.นายปดิพัทธ์ 
สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และ 20. น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 
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 ขณะที่พรรคเพ่ือไทย มี 4 คน ประกอบด้วย 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 2.นายนิยม ช่าง
พินิจ ส.ส.พิษณุโลก 3.นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ขระที่
พรรคเพ่ือชาติมี 4 คน ประกอบด้วย 1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 2.นางลินดา เชิดชัย 3.น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช 
และ 4.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล โดยทั้งหมดเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนพรรคเสรีรวมไทยมี 3 คน ประกอบด้วย 
1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 2.น.ส.ธนพร โสมทองแดง และ 3.น.ส.พัชนี เพ็ชรจินดา เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด 
และพรรคประชาชาติ 1 คน คือ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/68034 
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'วันชัย'  ชูปรองดองเสนอล้างโทษทางการเมืองในรอบ 10 ปี หวังประเทศสงบเดินหน้าได้ 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:31 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 27 ต.ค.63 - ที่อาคารรัฐสภา เวลา 15.30 น. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวอภิปรายว่า การ
อภิปรายตั้งแต่เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีแถลงยอมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการชี้แจงของนายวิษณุ เครืองามรอง
นายกรัฐมนตรีที่ระบุว่ารัฐบาลก าลังจะรีบเสนอกฎหมายที่เหมาะสม ท าให้บรรยากาศของสภาที่อึมครึ้มมาเป็นแรมเดือน 
ผ่อนคลายลงได้ทันที นายกรัฐมนตรีเป็นส่วนส าคัญในการคลี่คลายเรื่องนี้ แม้จะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นได้ว่า
ท่านเป็นผู้น าต่อการแก้ไขปัญหาได้จริง ตนเป็นคนหนี่งที่อภิปรายสนับสนุนแนวทางการแก้ไขรัฐธรมนูญตามแนวทางที่
นายกรัฐมนตรีเสนอ เรพาะเขื่อว่าจะเป็นแนวทางที่จะออกจากปัญหาความขัดแย้งในตอนนี้ ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี
และท่ีประชุมสถภาที่ท าให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนขึ้นมา 
 นายวันชัย กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อยู่ตอนหนึ่งว่า เราควรหันหน้ากับมา
ปรองดองกัน เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งที่นายกฯพูดนี้ หากเกิดได้จริงตามที่ท่านพูดเชื่อเหลือเกินว่าความ
สงบเรียบร้อย รวมไปถึงความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะความสามัคคีของ
คนไทยเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด แต่หากคน นประเทศแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประเทศจะเกิดหายนะแน่นอน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/81961 
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สร้างเมตตาธรรม! ‘วันชัย’ชง‘บิ๊กตู่’ล้างโทษคดีการเมือง หันหน้าสู่ปรองดอง 
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างเมตตาธรรม! ‘วันชัย’ ชง ‘บิ๊กตู่’ ล้างโทษคดีทางการเมืองกว่า10ปีที่ผ่านมา หันหน้าสู่ปรองดอง 
 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวอภิปรายว่า การ
อภิปรายตั้งแต่เมื่อวานนี้ (26ต.ค.) นายกรัฐมนตรี แถลงยอมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการชี้แจงของ นายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่ารัฐบาลก าลังจะรีบเสนอกฎหมายที่เหมาะสม ท าให้บรรยากาศของสภาที่อึมครึม
มาเป็นแรมเดือน ผ่อนคลายลงได้ทันที นายกรัฐมนตรีเป็นส่วนส าคัญในการคลี่คลายเรื่องนี้ แม้จะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติ
บัญญัติ เห็นได้ว่าท่านเป็นผู้น าต่อการแก้ไขปัญหาได้จริง ตนเป็นคนหนึ่ง ที่อภิปรายสนับสนุนแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเสนอ เพราะเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่จะออกจากปัญหาความขัดแย้งในตอนนี้ 
ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและท่ีประชุมสภาที่ท าให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนขึ้นมา 
 นายวันชัย กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อยู่ตอนหนึ่งว่า เราควรหันหน้ากลับมา
ปรองดองกัน เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งที่นายกฯพูดนี้ หากเกิดได้จริงตามที่ท่านพูดเชื่อเหลือเกินว่าคว าม
สงบเรียบร้อย รวมไปถึงความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะความสามัคคีของ
คนไทยเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด แต่หากคนในประเทศแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประเทศจะเกิดหายนะแน่นอน 
 “ผมอยากให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองที่มาจากนักการทหาร เร่งสร้างความปรองดอง ด้วยการล้าง
โทษของนักโทษทางการเมืองกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จะเป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างเมตตาธรรม ช่วยท าให้ประเทศชาติเกิดความ
สงบขึ้น และความปรองดองได้ และบ้านเมืองก็จะเริ่มเดินหน้าได้ ด้วยนายกรัฐมนตรีท่านนี้” นายวันชัย กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/527915 
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“วันชัย” ชู “บิ๊กตู”่ ผู้น าตัวจริง ขอคนไทยหันหน้าปรองดอง หนุนล้างผิดโทษการเมือง 
เผยแพร่: 27 ต.ค. 2563 16:53   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ส.ว.วันชัย” อภิปรายยกย่อง “ประยุทธ์” เป็นผู้น าตัวจริงแก้ปัญหาให้ประเทศ วอนคนไทยหันหน้าปรองดอง 
เสนอล้างโทษนักโทษทางการเมือง 
 วันนี้ (27 ต.ค.) นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวอภิปรายว่า การอภิปรายตั้งแต่เมื่อวานนี้ 
นายกรัฐมนตรีแถลงยอมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการชี้แจงของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า
รัฐบาลก าลังจะรีบเสนอกฎหมายที่เหมาะสมท าให้บรรยากาศของสภาที่อึมครึ้มมาเป็นแรมเดือนผ่อนคลายลงได้ทันที 
นายกรัฐมนตรีเป็นส่วนส าคัญในการคลี่คลายเรื่องนี้ แม้จะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นได้ว่าท่านเป็นผู้น าต่อกา ร
แก้ไขปัญหาได้จริง ตนเป็นคนหนี่งที่อภิปรายสนับสนุนแนวทางการแก้ไขรัฐธรมนูญตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
เพราะเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่จะออกจากปัญหาความขัดแย้งในตอนนี้ ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมสภาที่ท า
ให้เรื่องนี้เกิดความชัดเจนขึ้นมา 
 นายวันชัยกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อยู่ตอนหนึ่งว่า เราควรหันหน้ากับมา
ปรองดองกัน เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สิ่งที่นายกฯ พูดนี้ หากเกิดได้จริงตามที่ท่านพูดเชื่อเหลือเกินว่าความ
สงบเรียบร้อย รวมไปถึงความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะความสามัคคีของ
คนไทยเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด แต่หากคนในประเทศแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประเทศจะเกิดหายนะแน่นอน 
 “ผมอยากให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองที่มาจากนักการทหาร เร่งสร้างความปรองดองด้วยการล้าง
โทษของนักโทษทางการเมืองกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จะเป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างเมตตาธรรมช่วยท าให้ประเทศชาติเกิดความ
สงบขึ้นและความปรองดองได้ และบ้านเมืองก็จะเริ่มเดินหน้าได้ด้วยนายกรัฐมนตรีท่านนี้” นายวันชัยกล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000111394 
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วิปรัฐบาลเสนอตั้ง กก.ปรองดอง แบบปี52หาทางออก ปท. 
อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 22.55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"วิรัช รัตนเศรษฐ" ประธานวิปรัฐบาล เสนอวิธีแก้ปัญหา ตั้งคณะกรรมการปรองดอง เหมือนปี 52 หาทางออก
ประเทศ        
 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาเรื่องด่วน ขอให้มีการเปิด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เป็นวันสุดท้ายว่า นายวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า ตลอดระยะเวลา 2 วันที่สมาชิกเสนอแนวทาง โดยสรุป
คือ อยากให้นายกฯลาออก อยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญ อยากปฏิรูปสถาบันฯ ถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราจะได้
ยินค าว่า ต้องการให้นายกฯลาออกอยู่บ่อยๆ แต่ครั้งนี้มีการพัฒนาคือ ลามออกมาเป็นการปฏิรูปสถาบันฯ ซึ่งวันนี้เรายัง
ไมเ่ห็นโจทย์ที่ชัดเจนในสิ่งที่ท่านเสนอ ทราบแต่ว่า คนที่ไปเดินขบวนก็ดูแต่มือถือ ฟังค าสั่งจากมือถือ ก้มหน้าดูแต่มือถือ 
เราจึงเห็นการชุมนุมที่เป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ ถ้าพูดถึงการสลายการชุมนุม ตนก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่
ท างานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะม็อบทุกคนถือเป็นลูกหลานทั้งสิ้น ไม่กล้าท าอะไร ซึ่งการสลายการชุมนุมครั้งนี้ใช้การฉีดน้ า
แรงดันต่ าในการสลาย 
 นายวิรัช กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่ต้องลาออก เพราะถ้าลาออกแล้วสภาเลือกนายกฯกลับมาอีก ท่านจะ
ว่าอย่างไร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถ้าเราดูด้วยเหตุผลจะเห็นว่า ท่านทุ่มเทมาตลอด นายกรัฐมนตรีบอกว่า ท่าน
ออกมาแล้วก้าวหนึ่ง วันนี้สภาจะหาทางออกอย่างไร นายกฯบอกกับตนว่า ลองไปช่วยกันคิดดูทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้าน 
ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. จะท าอย่างไรที่จะหาทางออกประเทศ โดยความร่วมมือกันของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส.ว. ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ส.ฝ่ายค้าน นอกจากนี้ วันนี้อาจจะมีข่าวดีคือหลายท่านที่เป็นส.ว.เริ่มเข้าใจ ส.ส. ต้องการที่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญโดยใช้มาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งในส่วนของฝ่ายค้านเราก็จะไปด้วยกัน ดังนั้น ตนจึง
เห็นว่าควรตั้งกรรมการปรองดองเหมือนปี 2552 ในสมัยนายชัย ชิดชอบ เป็นประธานสภา และท าอย่างไรกรรมการชุด
นี้จะสร้างความรักความปรองดองให้เกิดขึ้น ตนจึงขอเสนอตั้งคณะกรรมการเพ่ือหาทางออกให้ประเทศไทยในวันที่ 28 
ต.ค.นี้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/803555 
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วิปรัฐบาล เสนอตั้งคณะกรรมการหาทางออกประเทศ ยันนายกฯ ไม่ต้องลาออก 
เผยแพร่: 27 ต.ค. 2563 22:47   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิปรัฐบาลเสนอตั้งคณะกรรมการเพื่อหาทางออกประเทศ พรุ่งนี้ (28 ต.ค.) ยันนายกฯ ไม่ต้องลาออก ด้าน “ชวน” 
ขอบคุณทุกฝ่ายยอมเปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อหาทางบรรเทาปัญหาประเทศ ส่วนข้อเสนอตั้งกรรมการอยู่
นอกเหนือ ม.165 ต้องหารือทุกพรรคการเมืองก่อน 
 วันนี้ (27 ต.ค. 2563) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
อภิปรายว่า ตลอดระยะเวลาสองวันที่สมาชิกเสนอแนวทาง โดยสรุปคือ อยากให้นายกฯลาออก อยากเห็นการแก้
รัฐธรรมนูญ อยากปฏิรูปสถาบันฯ ถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราจะได้ยินค าว่าต้องการให้นายกฯลาออกอยู่บ่อยๆ 
แต่ครั้งนี้มีการพัฒนา คือ ลามออกมาเป็นการปฏิรูปสถาบันฯ ซึ่งวันนี้เรายังไม่เห็นโจทย์ที่ชัดเจนในสิ่งที่ท่านเสนอ ทราบ
แต่ว่าคนที่ไปเดินขบวนก็ดูแต่มือถือ ฟังค าสั่งจากมือถือ ก้มหน้าดูแต่มือถือ เราจึงเห็นการชุมนุมที่เป็นรูปแบบใหม่ที่
เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ ถ้าพูดถึงการสลายการชุมนุม ตนก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะม็อบทุกคน
ถือเป็นลูกหลานทั้งสิ้น ไม่กล้าท าอะไร ซึ่งการสลายการชุมนุมครั้งนี้ใช้การฉีดน้ าแรงดันต่ าในการสลาย 
 นายวิรัช กล่าวว่า นายกฯไม่ต้องลาออก เพราะถ้าลาออกแล้วสภาเลือกนายกฯกลับมาอีก ท่านจะว่า
อย่างไร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถ้าเราดูด้วยเหตุผลจะเห็นว่าท่านทุ่มเทมาตลอด นายกฯบอกว่า ท่านออกมาแล้วก้าว
หนึ่ง วันนี้สภาจะหาทางออกอย่างไร นายกฯบอกกับตนว่า ลองไปช่วยกันคิดดูทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. 
จะท าอย่างไรที่จะหาทางออกประเทศ โดยความร่วมมือกันของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส.ว. ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส.
ฝ่ายค้าน นอกจากนี้ วันนี้อาจจะมีข่าวดี คือ หลายท่านที่เป็น ส.ว.เริ่มเข้าใจ ส.ส. ต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้
มาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งในส่วนของฝ่ายค้านเราก็จะไปด้วยกัน ตนจึงขอเสนอตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือหาทางออกให้ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค.) 
 ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่รับให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ
รัฐสภา มาตรา 165 เป็นการฟังความคิดเห็น แม้ว่าความเห็นจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง แต่ก็ไม่เกิดความรุนแรง 
อย่างไรก็ตาม คนที่เป็นห่วงอนาคตของประเทศ คือ ประชาชน สภาของเราต้องหาทางออกที่บรรเทา เพ่ือลดปัญหาลง
ระดับหนึ่ง ส่วนที่ นายวิรัช เสนอเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากมาตรา 165 แต่จะรับไปหารือกับทุกพรรคการเมือง 
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือให้มีการเปิดประชุมครั้งนี้ 
 จากนั้นเลขาธิการสภาได้อ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมวิสามัญรัฐสภา โดยนายชวนได้สั่งปิดการ
ประชุมเม่ือเวลา 22.10 น. 
 
อ้างอิง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000111505 
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'วิปรัฐบาล' ยกโมเดลป5ี2 ชงตั้งคณะกรรมการปรองดองฝ่าวิกฤตประเทศ 
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 22.07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"วิปรัฐบาล"ยกโมเดลปี52 ชงตั้งคณะกรรมการปรองดองฝ่าวิกฤตประเทศ ยัน"นายกฯ"ไม่ต้องลาออก เพราะ
ผลงานชัดเจน 
 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) อภิปรายสรุปว่า คนที่ไปชุมนุมก็ฟังแต่มือถือ ฟังค าสั่ง
จากมือถือ ดูแต่มือถือ ต้องมีคนสั่งการมา เราจึงเห็นการชุมนุมที่เป็นรูปแบบใหม่ ส่วนการสลายการชุมนุม มีการเตือนผู้
ชุมนุมว่าจะฉีดน้ า และเวลาฉีดก็ฉีดขึ้นไปข้างบน ผู้ชุมนุมก็เฮ น้ าตกลงมาโดนร่ม ร่มก็เป็นเหมือนเดิม น้ าก็เป็นความดัน
ต่ า แต่ถ้าดูภาพจะเห็นทั้งคีมและค้อนที่กระท าต่อเจ้าหน้าที่ มีการบอกว่ามีการใส่สีในน้ าที่ฉีด ตนไปถามว่าสีอะไร มีใคร
เข้าโรงพยาบาลหรือไม่ ก็มีผู้ชุมนุมมีรายเดียวที่เยื่อตาอักเสบ แต่เจ้าหน้าที่มีบาดเจ็บหลายราย โดนทั้งคีม ทั้งก้านร่ม แต่
เจ้าหน้าที่เขาถือว่าผู้ชุมนุมคือลูกหลาน พยายามอดทนอดกลั้น 
 อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่แตกแยกเกิดเป็นสงครามระหว่างวัย ความแตกแยกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว จากความรักและความเข้าใจกลายเป็นความไม่เข้าใจ พ่อแม่อาจจะเป็นห่วงลูก แต่ลูกก็อาจจะมีความคิดเป็น
ตัวของตัวเอง หลายคนบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีลาออก แต่ตนมีความเห็นว่า นายกฯ ไม่ต้องลาออก เพราะถ้าลาออก
แล้วสภาเลือกนายกฯ คนเดิมกลับมาจะท ายังไง ที่ผ่านมานายกฯ ตั้งใจท างาน เช่น เรื่องการควบคุมการระบาดของโค
วิด-19 จนมาเป็นอับดับต้นของโลก เป็นเหตุหลักที่ท่านสมควรอยู่ต่อ นายกฯ มาจากกระบวนการประชาธิปไตยที่
ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 2560 นายกฯ บอกว่าถอยมาแล้วหนึ่งก้าว ตนก็คิดว่าความจริงอาจจะถอยมาแล้วหลายก้าว 
 "ผมเห็นว่าควรตั้งคณะกรรมาธิการปรองดอง เหมือนปี 2552 ในสมัย นายชัย ชิดชอบ เป็นประธานรัฐสภา 
และท าอย่างไรว่ากรรมการชุดนี้จะสร้างความรักความปรองดองให้เกิดขึ้น ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ เป็นผู้เสนอ แต่ให้เพ่ิมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเข้ามา ผมจึงขอเสนอตั้งคณะกรรมการปรองดอง" ประธานวิป
รัฐบาล กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/527976 
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27 ต.ค. 2563 
"คณะก้าวหน้า" เตรียมแถลงแจงกรณี กกต.เอาผิดปมเงินกู้ 
 

 
 
"คณะก้าวหน้า" เตรียมชี้แจงกรณี กกต. มีมติแจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรค 15 คน ปมเงินกู้ 191.2 ล้านบาท โดยจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ 
(28 ต.ค.) 
 27 ตุลาคม 2563 หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีต
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากท าผิด
เป็นพรรคการเมืองกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร ตามที่รายงานข่าวก่อนหน้านี้ ล่าสุดมีรายงานว่า "คณะ
ก้าวหน้า" น าโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เตรียมแถลงข่าวกรณีดังกล่าว ในวันพรุ่งนี้ 
(28 ต.ค.) เวลา 11.00 น. ที่อาคารไทยซัมมิท ชั้น 5 
 ส าหรับการด าเนินคดีกับนายธนาธร เป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท ตามที่มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ก าหนด ซึ่งจะมีโทษตามมาตรา 124 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 
 ส่วนอดีตกรรมการบริหารพรรคจะด าเนินคดีฐานกระท าผิดมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 72 ประกอบ
มาตรา 137 รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลโดยมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี และรับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีโทษตามมาตรา 125 และ
มาตรา 126 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378803089 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 12:21 น. 
 ‘ปิยบุตร’ ประกาศสู้ต่อ ไม่สน กกต.ลงดาบอาญา ชี้ภาพยนตร์ยุบพรรคจะไม่จบเหมือนเดิม 
 

 
 
‘ปิยบุตร’ ประกาศสู้ต่อ ไม่สน กกต.ลงดาบคดีอาญา ชี้ภาพยนตร์ยุบพรรคจะไม่จบเหมือนเดิม 8 เดือน พิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นไฟลามทุ่ง 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้าแถลงกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน กกต. แจ้งความด าเนินคดีอาญากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน 
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรค อนค. กล่าวว่า ก่อนที่จะ
พูดถึงเรื่องคดีอาญา ก็ต้องย้อนกลับไปกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และการเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค 10 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา การยุบพรรคอนาคตใหม่ที่อาศัยเรื่องการกู้
เงิน ความจริงก็มีปัญหาในทางกฎหมายและความชอบธรรมในหลายกรณี เป็นคดีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก ทั้ง
ในทางกฎหมาย การเงิน และการบัญชี ตนคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหาตั้งแต่เรื่องของกระบวนการ เพราะกกต. ท ากรณีนี้อย่าง
เร่งรัด และเร่งรีบผิดปกติ ถ้าจ ากันได้มีการเริ่มต้นว่า จะริเริ่มในฐานความผิดการรับเงินบริจาคเกิน 10 ล้านบาท โดย
อาศัยฐานความผิดตามมาตรา 66 แต่ก็มาเพ่ิมฐานความผิดตามมาตรา 72 ด้วย เรื่องการรับเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ท าให้ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ จนน ามาซึ่งการยุบพรรคอนาคตใหม่ หลังจากนั้นเราได้รับเอกสารว่าในชั้นสืบสวนสวน
สอบสวน มีการยกค าร้องในชั้นคณะอนุกรรมการกันถึง 3 ครั้ง แต่ กกต. ตั้งชุดใหญ่ก็ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่า 
คดีนี้ด าเนินการไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีการไต่สวนพยานบุคคล เป็นที่น่าสังเกตว่า ในขณะนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลาย
ท่านหมดวาระ แต่หลังจากนั้นก็มีการสรรหาตุลาการชุดใหม่มาแทนที่หลังท าหน้าที่ตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ 
 นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พวกเราก็เดินหน้าในทาง
การเมืองและทางความคิดต่อ จึงก่อตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมา เมื่อเวลาผ่านไป 8 เดือนหลังพรรคถูกยุบ กกต. ได้มีมติ
ด าเนินคดีอาญากับพวกเราต่อ แต่ตนมีข้อสังเกตว่าเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม มีนักร้องคนหนึ่งคือ นายสนธิญา สวัสดี 
ร้องไปที่ กกต. ว่าเมื่อไหร่จะด าเนินคดีอาญาพวกเราเสียที 7 วันถัด คือวันที่ 26 ตุลาคม กกต. ก็มีมติให้ด าเนินคดีอาญา
ต่อนายธนาธร ในฐานะที่เป็นผู้ให้กู้เงิน ตามมาตรา 66 ขณะเดียวกันก็ด าเนินคดีคณะกรรมการบริหาร อีก 15 คนที่เป็น
ผู้รับเงิน 
 นายปิยบุตรกล่าวว่า แม้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันทุกองค์กร แต่ผูกพันเฉพาะในส่วนของผล
ค าวินิจฉัยเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องผูกพันศาลอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นการด าเนินคดีอาญา จึงไม่ผูกพันศาล
อาญา เพราะหากตีความว่าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลอาญา แบบนี้จะเกิดผลประหลาดทันที ศาลรัฐธรรมนูญ
จะกลายเป็นศาลอาญาโดยปริยาย เพียงแต่ไม่ได้พิพากษาจ าคุก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/46%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%9E.jpg
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 “เราพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผมเคยแถลงว่าภาพยนตร์ยุบพรรครอบนี้จะไม่จบแบบเดิม หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบพรรคอนาคต
ใหม่จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นล้ม ถือว่าเป็นการคิดผิด เพราะจะเป็นไฟลามทุ่ง 8 เดือนที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไฟลามทุ่ง
จริงๆ” นายปิยบุตรกล่าว 
 นายปิยบุตรกล่าวว่า ถ้าเราต้องการให้กระบวนการนิติสงครามหยุดสักที ก็ต้องสู้ ทั้งๆ ที่รู้กฎหมายไม่เป็น
คุณแก่เรา หากไม่สู้กฎหมายก็จะบดขยี้กันต่อไป การสู้เท่านั้นถึงจะยุตินิติสงครามได้ หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบพรรคยัง
คิดเหมือนเดิมว่าทุกอย่างจะจบนั้น ท่านคิดผิดและไฟจะลามทุ่งกว่าเดิม 
 “คดีอาญาต้องใช้เวลาไม่สามารถรวบรัดตัดความได้ทันที กระบวนเริ่มต้นที่ต ารวจ อัยการ และไปศาลตาม
ระบบปกติ ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงไม่มีอะไรต้องกังวล แต่กังวลเรื่องกระบวนการนิติสงครามมากกว่า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
ของประเทศไทย สรุปว่ากระบวนการยุติธรรมถูกออกแบบมาเพ่ืออ านวยความยุติธรรมแบบเสมอหน้าหรือเพ่ือรับใช้บาง
คนเท่านั้น” นายปิยบุตรกล่าว 
 นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า กระบวนการท างานของ กกต.มีความผิดปกติ ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แม้
ฝ่ายตนเองเป็นผู้ถูกด าเนินคดีก็ยังไม่ได้ทราบถึงการด าเนินการของ กกต.อย่างเป็นทางการ แต่กลับพบมติ กกต. จาก
ข่าวที่ปรากฏตามสื่อมวลชน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2416064 
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28 ตุลาคม 2563 - 12:38 น. 
ปิยบุตร-ธนาธร แถลงพร้อมสู้คดีอาญาอนาคตใหม่กู้เงิน 
 

 
 
ปิยบุตร-ธนาธร แถลงพร้อมสู้คดีอาญาอนาคตใหม่กู้เงิน ย้ า หลักการศาลรัฐธรรมนูญไม่ผูกพันศาลอาญา 
 28 ต.ค.63 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
แถลงข่าวกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติให้ด าเนินคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 
16 คน จากการกู้เงิน  
 โดยระบุว่าการด าเนินคดีอาญาของ กกต.เป็นผลมาจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคอนาคต
ใหม่ ซึ่งกระบวนการไต่สวนคดียุบพรรคและการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถูกตั้งค าถามในแง่มุมทางวิชาการว่าไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม แม้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร แต่ผูกพันเฉพาะในส่วนของผลค าวินิจฉัย
เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องผูกพันศาลอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นการด าเนินคดีอาญา จึ งไม่ผูกพันศาลอาญา 
เพราะหากตีความว่าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลอาญา แบบนี้จะเกิดผลประหลาดทันที ศาลรัฐธรรมนูญจะ
กลายเป็นศาลอาญาโดยปริยาย เพียงแต่ไม่ได้พิพากษาจ าคุก  
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า เราพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ ผมเคยแถลงว่าภาพยนตร์ยุบพรรครอบนี้จะไม่จบแบบเดิม หากผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ยุบพรรคอนาคตใหม่จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นล้ม ถือว่าเป็นการคิดผิด เพราะจะเป็นไฟลามทุ่ง 8 เดือนที่ผ่านมา
พิสูจน์แล้วว่าไฟลามทุ่งจริงๆ 
 ถ้าเราต้องการให้กระบวนการนิติสงครามหยุดสักที ก็ต้องสู้ ทั้งๆที่รู้กฎหมายไม่เป็นคุณแก่เรา หากไม่สู้
กฎหมายก็จะบดขยี้กันต่อไป การสู้เท่านั้นถึงจะยุตินิติสงครามได้ หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบพรรคยังคิดเหมือนเดิมว่าทุก
อย่างจะจบนั้นท่านคิดผิดและไฟจะลามทุ่งกว่าเดิม คดีอาญาต้องใช้เวลาไม่สามารถรวบรัดตัดความได้ทันที กระบวน
เริ่มต้นที่ต ารวจ อัยการและไปศาลตามระบบปกติ ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงไม่มีอะไรต้องกังวล แต่กังวลเรื่องกระบวนการ
นิติสงครามมากกว่า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย สรุปว่ากระบวนการยุติธรรมถูกแบบมาเพ่ืออ านวยความ
ยุติธรรมแบบเสมอหน้าหรือเพ่ือรับใช้บางคนเท่านั้น 
 ทั้งนี้กระบวนการท างานของกกต.มีความผิดปกติ ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แม้ฝ่ายตนเองเป็นผู้ถูก
ด าเนินคดีก็ยังไม่ได้ทราบถึงการด าเนินการของกกต.อย่างเป็นทางการ แต่กลับพบมติกกต.จากข่าวที่ปรากฎตาม
สื่อมวลชน  
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 ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พวก
เราตั้งพรรคอนาคตใหม่เพ่ือต้องการท าพรรคการเมืองแบบใหม่ที่มีคุณภาพเพ่ือดึงศรัทธาของประชาชนให้กลับมายัง
ระบอบรัฐสภาอีกครั้งและต้องการท าให้พรรคการเมืองเกิดความโปร่งใส ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งพรรคการเมืองได้
ยาก ถ้าไม่เงินแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ในการตั้งพรรคการเมือง เพราะมีการก าหนดให้ตั้งสาขาพรรคและก าหนดให้
สมาชิกพรรคเสียเงินค่าสมาชิก เราตั้งใจสู้ในระบบเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสันติที่สุด แม้ว่าจะใช้เวลาก็ตาม 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า การท าพรรคการเมืองเราไม่ได้ขอนายทุนคนไหน จึงต้องกู้ เราระดมเงินทุนแทบ
ตาย จะขายของออนไลน์ก็ไม่ให้ การหาสมาชิกพรรคสักคนเพ่ือมาเลือกตัวแทนพรรคเพ่ือส่งส.ส.ก็ไม่ง่าย แต่เราก็
พยายามท าเพ่ือให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจ ถามว่าพวกคุณไม่อยากเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคอนาคตใหม่เหรอ เ รา
ยืนยันเจตนาที่ดีในการสร้างพรรคการเมืองโปร่งใสตรวจสอบได้และสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ  ตน
ขอขอบคุณประชาชนที่ยังคอยให้ก าลังใจเราให้เดินหน้าและสู้ต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเศษหินในรองเท้าของพวกเรา
เท่านั้น หยุดเราไม่ได้ เราจะเดินหน้าต่อแม้เราจะมีอิสรภาพข้างนอกที่จ ากัด แต่ยังมีคนกล้าหาญกว่าเราอีกจ านวนมาก 
เช่น อานนท์ หรือ รุ้ง ถ้าเรายอมแพ้แล้วจะมองหน้าคนเหล่านี้ได้อย่างไร คดีความต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะหยุดเราไม่ได้ 
และจะไม่เป็นเงื่อนไขในการเจรจาเพ่ือลดทอนข้อเรียกร้องของเรา เพราะเราต้องการสร้างประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกัน
ตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่และคณะก้าวหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447341 
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พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.03 น. 
"ปิยบุตร-ธนาธร"ยันใช้นิติสงคราม หยุด"อดีต อนค."ไม่อยู่  
“ปิยบุตร-ธนาธร”ยันพร้อมสู้คดีอาญาอนาคตใหม่กู้เงิน ย้ าหลักการคดียุบพรรคไม่ผูกพันศาลอาญา ชี้ 8 เดือนยุบ
พรรคอนาคตใหม่เกิดไฟลามทุ่ง เตือนใช้นิติสงครามซ้ าหยุดไม่อยู่       
 

 
 
 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ
คณะก้าวหน้า น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการคณะก้าวหน้า พร้อมคณะในฐานะอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่  แถลงข่าวกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติให้ด าเนินคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ทั้ง 16 คน จากการกู้เงิน โดยระบุว่าการด าเนินคดีอาญาของ กกต.เป็นผลมาจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่
ยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งกระบวนการไต่สวนคดียุบพรรคและการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถูกตั้งค าถามในแง่มุมทาง
วิชาการว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร แต่ผูกพันเฉพาะในส่วน
ของผลค าวินิจฉัยเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องผูกพันศาลอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นการด าเนินคดีอาญา จึงไม่
ผูกพันศาลอาญา เพราะหากตีความว่าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลอาญา แบบนี้จะเกิดผลประหลาดทันที ศาล
รัฐธรรมนูญจะกลายเป็นศาลอาญาโดยปริยาย เพียงแต่ไม่ได้พิพากษาจ าคุก 
 "เราพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผมเคยแถลงว่าภาพยนตร์ยุบพรรครอบนี้จะไม่จบแบบเดิม หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบพรรคอนาคต
ใหม่จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นล้ม ถือว่าเป็นการคิดผิด เพราะจะเป็นไฟลามทุ่ง 8 เดือนที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไฟลามทุ่ง
จริงๆ" นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า ถ้าเราต้องการให้กระบวนการนิติสงครามหยุดสักที ก็ต้องสู้ ทั้งๆที่รู้กฎหมายไม่เป็น
คุณแก่เรา หากไม่สู้กฎหมายก็จะบดขยี้กันต่อไป การสู้เท่านั้นถึงจะยุตินิติสงครามได้ หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบพรรคยัง
คิดเหมือนเดิมว่าทุกอย่างจะจบนั้นท่านคิดผิดและไฟจะลามทุ่งกว่าเดิม คดีอาญาต้องใช้เวลาไม่สามารถรวบรัดตัดความ
ได้ทันที กระบวนเริ่มต้นที่ต ารวจ อัยการและไปศาลตามระบบปกติ ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงไม่มีอะไรต้องกังวล แต่กังวล
เรื่องกระบวนการนิติสงครามมากกว่า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย สรุปว่ากระบวนการยุติธรรมถูกแบบมาเพ่ือ
อ านวยความยุติธรรมแบบเสมอหน้าหรือเพ่ือรับใช้บางคนเท่านั้น 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า กระบวนการท างานของกกต.มีความผิดปกติ ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แม้
ฝ่ายตนเองเป็นผู้ถูกด าเนินคดีก็ยังไม่ได้ทราบถึงการด าเนินการของกกต.อย่างเป็นทางการ แต่กลับพบมติกกต.จากข่าวที่
ปรากฎตามสื่อมวลชน 
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 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า พวกเราตั้งพรรคอนาคตใหม่เพ่ือต้องการท าพรรคการเมืองแบบใหม่ที่มีคุณภาพ
เพ่ือดึงศรัทธาของประชาชนให้กลับมายังระบอบรัฐสภาอีกครั้งและต้องการท าให้พรรคการเมืองเกิดความโปร่งใส 
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งพรรคการเมืองได้ยาก ถ้าไม่มีเงินแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ในการตั้งพรรคการเมือง เพราะ
มีการก าหนดให้ตั้งสาขาพรรคและก าหนดให้สมาชิกพรรคเสียเงินค่าสมาชิก เราตั้งใจสู้ในระบบเพ่ือ ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างสันติที่สุด แม้ว่าจะใช้เวลาก็ตาม 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่า การท าพรรคการเมืองเราไม่ได้ขอนายทุนคนไหน จึงต้องกู้ เราระดมเงินทุนแทบ
ตาย จะขายของออนไลน์ก็ไม่ให้ การหาสมาชิกพรรคสักคนเพ่ือมาเลือกตัวแทนพรรคเพ่ือส่งส.ส.ก็ไม่ง่าย แต่เราก็
พยายามท าเพ่ือให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจ ถามว่าพวกคุณไม่อยากเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคอนาคตใหม่หรือ   เรา
ยืนยันเจตนาที่ดีในการสร้างพรรคการเมืองโปร่งใสตรวจสอบได้และสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ ขอบคุณ
ประชาชนที่ยังคอยให้ก าลังใจเราให้เดินหน้าและสู้ต่อไป 
 “ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเศษหินในรองเท้าของพวกเราเท่านั้น หยุดเราไม่ได้เราจะเดินหน้าต่อแม้เราจะมี
อิสรภาพข้างนอกท่ีจ ากัด แต่ยังมีคนกล้าหาญกว่าเราอีกจ านวนมาก เช่น อานนท์ หรือ รุ้ง ถ้าเรายอมแพ้แล้วจะมองหน้า
คนเหล่านี้ได้อย่างไร คดีความต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะหยุดเราไม่ได้ และจะไม่เป็นเงื่อนไขในการเจรจาเพ่ือลดทอนข้อ
เรียกร้องของเรา เพราะเราต้องการสร้างประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกันตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่และคณะ
ก้าวหน้า" นายธนาธร กล่าว.     
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803644 
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28 ต.ค. 2563-13:04 น. 
 “ปิยบุตร-ธนาธร” ลั่นสู้ คดีเงินกู้ เตือนใช้นิติสงคราม ไม่จบแบบเดิม แต่เป็นไฟลามทุ่ง 
 

 
 
 “ปิยบุตร-ธนาธร” พร้อมสู้คดีเงินกู้อนาคตใหม่ เตือนใช้นิติสงคราม จะไม่จบแบบเดิมแต่เป็นไฟลามทุ่ง ด้าน “ธนา
ธร” ย้ าเจตนาตั้ง อนค. เพื่อการเมืองโปร่งใส ยันเดินหน้าต่อ อะไรก็หยุดไม่ได้ 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่  28 ต.ค. ที่อาคารไทยซัมมิท  นายธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ  หัวหน้าคณะ
ก้าวหน้า  นายปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการคณะก้าวหน้า  น.ส.พรรณิการ์  วานิช  นายนิติพัฒน์  แต้ม
ไพโรจน์ และ นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ร่วมแถลงข่าวกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติให้ด าเนินคดีอาญากับ
อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ท้ัง 16 คน จากการกู้เงิน 
 โดย นายปิยบุตร กล่าวว่า การด าเนินคดีอาญาของกกต.เป็นผลมาจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งกระบวนการไต่สวนคดียุบพรรคและการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถูกตั้งค าถามในแง่มุมทาง
วิชาการว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม แม้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร แต่ผูกพันเฉพาะในส่วนของผลค าวินิจฉัย
เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องผูกพันศาลอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นการด าเนินคดีอาญา จึงไม่ผูกพันศาล
อาญา เพราะหากตีความว่าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลอาญา แบบนี้จะเกิดผลประหลาดทันที ศาลรัฐธรรมนูญ
จะกลายเป็นศาลอาญาโดยปริยาย เพียงแต่ไม่ได้พิพากษาจ าคุก 
 "เราพร้อมสู้คดีอย่างเต็มท่ีและเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผมเคยแถลงว่าภาพยนตร์ยุบพรรครอบนี้จะไม่จบแบบเดิม หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบพรรค
อนาคตใหม่จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นล้ม ถือว่าเป็นการคิดผิด เพราะจะเป็นไฟลามทุ่ง 8 เดือนที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า
ไฟลามทุ่งจริงๆ" 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า ถ้าเราต้องการให้กระบวนการนิติสงครามหยุดสักที ก็ต้องสู้ ทั้งๆที่รู้ว่ากฎหมายไม่
เป็นคุณแก่เรา หากไม่สู้กฎหมายก็จะบดขยี้กันต่อไป การสู้เท่านั้นถึงจะยุตินิติสงครามได้ หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบ
พรรคยังคิดเหมือนเดิมว่าทุกอย่างจะจบนั้นท่านคิดผิดและไฟจะลามทุ่งกว่าเดิม 
 "คดีอาญาต้องใช้เวลาไม่สามารถรวบรัดตัดความได้ทันที กระบวนเริ่มต้นที่ต ารวจ อัยการและไปศาลตาม
ระบบปกติ ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงไม่มีอะไรต้องกังวล แต่กังวลเรื่องกระบวนการนิติสงครามมากกว่า ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศไทย สรุปว่ากระบวนการยุติธรรมถูกแบบมาเพ่ืออ านวยความยุติธรรมแบบเสมอหน้าหรือเพ่ือรับใช้
บางคนเท่านั้น" 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า กระบวนการท างานของกกต.มีความผิดปกติ ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แม้
ฝ่ายตนเองเป็นผู้ถูกด าเนินคดีก็ยังไม่ได้ทราบถึงการด าเนินการของกกต.อย่างเป็นทางการ แต่กลับพบมติกกต.จากข่าวที่
ปรากฎตามสื่อมวลชน 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า พวกเราตั้งพรรคอนาคตใหม่เพ่ือต้องการท าพรรคการเมืองแบบใหม่ที่มีคุณภาพ
เพ่ือดึงศรัทธาของประชาชนให้กลับมายังระบอบรัฐสภาอีกครั้งและต้องการท าให้พรรคการเมืองเกิดความโปร่งใส 
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งพรรคการเมืองได้ยาก ถ้าไม่มีเงินแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ในการตั้งพรรคการเมือง เพราะ
มีการก าหนดให้ตั้งสาขาพรรคและก าหนดให้สมาชิกพรรคเสียเงินค่าสมาชิก เราตั้งใจสู้ในระบบเพ่ือให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างสันติที่สุด แม้ว่าจะใช้เวลาก็ตาม 
 "การท าพรรคการเมืองเราไม่ได้ขอนายทุนคนไหน จึงต้องกู้ เราระดมเงินทุนแทบตาย จะขายของออนไลน์
ก็ไม่ให้ การหาสมาชิกพรรคสักคนเพ่ือมาเลือกตัวแทนพรรคเพ่ือส่งส.ส.ก็ไม่ง่าย แต่เราก็พยายามท าเพ่ือให้ทุกคนเห็นถึง
ความตั้งใจ ถามว่าพวกคุณไม่อยากเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคอนาคตใหม่เหรอ 
 เรายืนยันเจตนาที่ดีในการสร้างพรรคการเมืองโปร่งใส ตรวจสอบได้และสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมและ
เป็นเจ้าของ ขอบคุณประชาชนที่ยังคอยให้ก าลังใจเราให้เดินหน้าและสู้ต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเศษหินในรองเท้า
ของพวกเราเท่านั้น สิ่งนี้หยุดเราไม่ได้ เราจะเดินหน้าต่อ 
 แม้เราจะมีอิสรภาพข้างนอกที่จ ากัด แต่ยังมีคนกล้าหาญกว่าเราอีกจ านวนมาก เช่น อานนท์ น าภาหรือ รุ้ง 
ปนัสยา แกนน าคณะราษฎร ถ้าเรายอมแพ้แล้วจะมองหน้าคนเหล่านี้ได้อย่างไร คดีความต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะหยุด
เราไม่ได้ และจะไม่เป็นเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อลดทอนข้อเรียกร้องของเรา  เพราะเราต้องการสร้างประชาธิปไตยที่
เท่าเทียมกันตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่และคณะก้าวหน้า" นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5202994 
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28 ตุลาคม 2563 
'ปิยบุตร-ธนาธร' แถลงพร้อมสู้คดีอาญาอนาคตใหม่กู้เงิน 
 

 
 
'ปิยบุตร-ธนาธร' แถลงพร้อมสู้คดีอาญาอนาคตใหม่กู้เงิน ย ้า หลักการศาล รธน.ไม่ผูกพันศาลอาญา เตือน ใช้นิติ
สงครามซ ้าระวังไฟลามทุ่ง 
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าว
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติให้ด าเนินคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 16 คน 
จากการกู้เงิน โดยระบุว่าการด าเนินคดีอาญาของกกต.เป็นผลมาจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคอนาคต
ใหม่ ซึ่งกระบวนการไต่สวนคดียุบพรรคและการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถูกตั้งค าถามในแง่มุมทางวิชาการว่าไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร แต่ผูกพันเฉพาะในส่วนของผลค า
วินิจฉัยเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องผูกพันศาลอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เป็นการด าเนินคดีอาญา จึงไม่ผูกพันศาล
อาญา เพราะหากตีความว่าค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลอาญา แบบนี้จะเกิดผลประหลาดทันที ศาลรัฐธรรมนูญ
จะกลายเป็นศาลอาญาโดยปริยาย เพียงแต่ไม่ได้พิพากษาจ าคุก  
 "เราพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่และเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ภายหลังงศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ ผมเคยแถลงว่าภาพยนตร์ยุบพรรครอบนี้จะไม่จบแบบเดิม หากผู้ก ากับภาพยนตร์
ยุบพรรคอนาคตใหม่จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นล้ม ถือว่าเป็นการคิดผิด เพราะจะเป็นไฟลามทุ่ง 8 เดือนที่ผ่านมาพิสูจน์
แล้วว่าไฟลามทุ่งจริงๆ" นายปิยบุตร กล่าว  
 นายปิยบุตร กล่าวว่า ถ้าเราต้องการให้กระบวนการนิติสงครามหยุดสักที ก็ต้องสู้  ทั้งๆที่รู้กฎหมายไม่เป็น
คุณแก่เรา หากไม่สู้กฎหมายก็จะบดขยี้กันต่อไป การสู้เท่านั้นถึงจะยุตินิติสงครามได้ หากผู้ก ากับภาพยนตร์ยุบพรรคยัง
คิดเหมือนเดิมว่าทุกอย่างจะจบนั้นท่านคิดผิดและไฟจะลามทุ่งกว่าเดิม  
 "คดีอาญาต้องใช้เวลาไม่สามารถรวบรัดตัดความได้ทันที กระบวนเริ่มต้นที่ต ารจ อัยการและไปศาล
ตามระบบปกติ ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงไม่มีอะไรต้องกังวล แต่กังวลเรื่องกระบวนการนิติสงครามมากกว่า ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ของประเทศไทย สรุปว่ากระบวนการยุติธรรมถูกแบบมาเพื่ออ านวยความยุติธรรมแบบเสมอหน้าหรือ
เพื่อรับใช้บางคนเท่านั้น" 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า กระบวนการท างานของกกต.มีความผิดปกติ ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แม้
ฝ่ายตนเองเป็นผู้ถูกด าเนินคดีก็ยังไม่ได้ทราบถึงการด าเนินการของกกต.อย่างเป็นทางการ แต่กลับพบมติกกต.จากข่าวที่
ปรากฎตามสื่อมวลชน  
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 ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า 
พวกเราตั้งพรรคอนาคตใหม่เพ่ือต้องการท าพรรคการเมืองแบบใหม่ที่มีคุณภาพเพ่ือดึงศรัทธาของประชาชนให้กลับมายัง
ระบอบรัฐสภาอีกครั้งและต้องการท าให้พรรคการเมืองเกิดความโปร่งใส ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งพรรคการเมื องได้
ยาก ถ้าไม่เงินแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ในการตั้งพรรคการเมือง เพราะมีการก าหนดให้ตั้งสาขาพรรคและก าหนดให้
สมาชิกพรรคเสียเงินค่าสมาชิก เราตั้งใจสู้ในระบบเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสันติที่สุด แม้ว่าจะใช้เวลาก็ตาม 
 "การท าพรรคการเมืองเราไม่ได้ขอนายทุนคนไหน จึงต้องกู้ เราระดมเงินทุนแทบตาย จะขายของออนไลน์
ก็ไม่ให้ การหาสมาชิกพรรคสักคนเพ่ือมาเลือกตัวแทนพรรคเพ่ือส่งส.ส.ก็ไม่ง่าย แต่เราก็พยายามท าเพ่ือให้ทุกคนเห็นถึง
ความตั้งใจ ถามว่าพวกคุณไม่อยากเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคอนาคตใหม่เหรอ เรายืนยันเจตนาที่ดีในการสร้างพรรค
การเมืองโปร่งใสตรวจสอบได้และสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ" 
 "ขอบคุณประชาชนที่ยังคอยให้ก าลังใจเราให้เดินหน้าและสู้ต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเศษหินใน
รองเท้าของพวกเราเท่านั้น หยุดเราไม่ได้ เราจะเดินหน้าต่อแม้เราจะมีอิสรภาพข้างนอกที่จ ากัด แต่ยังมีคนกล้าหาญ
กว่าเราอีกจ านวนมาก เช่น อานนท์ หรือ รุ้ง ถ้าเรายอมแพ้แล้วจะมองหน้าคนเหล่านี้ได้อย่างไร คดีความต่างๆที่
เกิดขึ้นกับเราจะหยุดเราไม่ได้ และจะไม่เป็นเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อลดทอนข้อเรียกร้องของเรา เพราะเราต้องการ
สร้างประชาธิปไตยท่ีเท่าเทียมกันตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่และคณะก้าวหน้า" นายธนาธร กล่าว    
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904873 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.isranews.org/article/isranews/93072-isrdanews-539.html 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378803201 
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28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:36 น. 
 'ศรีสุวรรณ'บี'้กกต.'ลงดาบสองไล่เบี้ยยึดเงิน191.2ล้านจากอดีต กก.บห. พรรคส้มบูด 
 

 
 28 ต.ค.2563 -  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก
ระบุว่า ตามที่ กกต. มีมติให้ส านักงาน กกต.แจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรื องกิจ อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่ เนื่องจากกระท าผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทจากนาย
ธนาธร และนายธนาธรจะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาทตามที่ ม.66 วรรคหนึ่ง พรป.พรรคการเมือง 60 
ก าหนดอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษตาม ม.124 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 
 ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ที่ตาม ม.125 พรป.พรรคการเมือง 60 นั้นก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ม.66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมืองนั้น ข่าวที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง
ส านักงาน กกต.และคณะที่ปรึกษากฎหมายของ กกต. โดยทางฝ่ายส านักงานเสนอว่าสามารถท่ีจะยึดเงินเข้ากองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมืองได้ แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของ กกต.เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ
พรรคการเมือง ที่จะให้ กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นของกองทุนได้ 
 ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่า แม้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่ตาม ม.95 
วรรคสอง ของ พรป.พรรคการเมือง 60 ก าหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะต้องช าระบัญชีของพรรค
จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากมีทรัพย์สินของพรรคส่วนใดที่คงเหลือต้องยึดมาขายทอดตลาดทั้งหมด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าวินิจฉัยโดยชัดแจ้งแล้วว่าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คนกระท า
ผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้น ทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะปฏิเสธภาระ
ความรับผิดชอบที่คณะตนได้กระท าไปในทางที่ผิดกฎหมายในขณะที่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมิได้ ซึ่งเมื่อ กกต.
ต้องไปด าเนินการส่งเรื่องฟ้องร้องในทางอาญาเอาผิด หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนแล้วก็จัก
ต้องพ่วงเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งที่คงเหลือทั้งหมดเพ่ือให้ศาลสั่งน าเงินเข้ากองทุนพรรคการเมืองต่อไปด้วย จึงจะชอบ 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ด าเนินการไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้าน
บาทจากหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนมาคืนกองทุนพรรคการเมือง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยอนุโลมต่อไป โดยจะเดินทางไปร้องเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.63 
เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B หลักสี่ กทม.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/82016 
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วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.46 น. 
ขย้ีต่อ! ศรีสุวรรณร้องจี้กกต.ต้องยึดเงิน 191.2 ล้านจากอดีต กก.บห.อนาคตใหม่ 
 

 
 
ขย้ีต่อ! ศรีสุวรรณร้องจี้กกต.ต้องยึดเงิน 191.2 ล้านจากอดีต กก.บห.อนาคตใหม่ 
 28 ตุลาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน กกต. แจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย
ยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากกระท าผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท 
จากนายธนาธร และนายธนาธรจะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท ตามที่ ม.66 วรรคหนึ่ง พรป.พรรค
การเมือง 60 ก าหนดอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษตาม ม.124 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี  
 ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ที่ตาม ม.125 พรป.พรรคการเมือง 60 นั้นก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ม.66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมืองนั้น ข่าวที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง
ส านักงานกกต. และคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต. โดยทางฝ่ายส านักงานเสนอว่าสามารถที่จะยึดเงินเข้ากองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมืองได้ แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ 
พรรคการเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นของกองทุนฯได้ 
 ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่า แม้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่ตาม ม.95 
วรรคสอง ของพรป.พรรคการเมือง 60 ก าหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะต้องช าระบัญชีของพรรค
จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากมีทรัพย์สินของพรรคส่วนใดที่คงเหลือต้องยึดมาขายทอดตลาดทั้งหมด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าวินิจฉัยโดยชัดแจ้งแล้วว่าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คนกระท า
ผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้น ทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะปฏิเสธภาระ
ความรับผิดชอบที่คณะตนได้กระท าไปในทางที่ผิดกฎหมายในขณะที่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมิได้ ซึ่งเมื่อ กกต.
ต้องไปด าเนินการส่งเรื่องฟ้องร้องในทางอาญาเอาผิด หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนแล้วก็จัก
ต้องพ่วงเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งที่คงเหลือทั้งหมดเพ่ือให้ศาลสั่งน าเงินเข้ากองทุนพรรคการเมืองต่อไปด้วย จึงจะ
ชอบ 
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 “ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ด าเนินการไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 
ล้านบาทจากหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนมาคืนกองทุนพรรคการเมือง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยอนุโลมต่อไป โดยจะเดินทางไปร้องเรียนในวันพฤหัสที่ 29 
ต.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B หลักสี่ กทม.” นายศรีสุวรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/528003 
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28 ตุลาคม 2563 - 08:56 น. 
"ศรีสุวรรณ" จี้ "กกต." ยึดเงิน191.2ล้านเข้ากองทุนพรรคการเมือง 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ" จ่อจี้ "กกต." ต้องไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้านจากอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เข้ากองทุน
พรรคการเมือง 
 28 ต.ค.2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่
กกต. มีมติให้ส านักงานกกต.แจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ
อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจาก
กระท าผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทจากนายธนาธร และนายธนาธร
จะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาทตามที่ ม.66 วรรคหนึ่ง พรป.พรรคการเมือง 60 ก าหนดอีกด้วย ซึ่งจะมี
โทษตาม ม.124 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป ี
 ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ที่ตาม ม.125 พรป.พรรคการเมือง 60 นั้นก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ม.66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมืองนั้น ข่าวที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง
ส านักงานกกต.และคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต. โดยทางฝ่ายส านักงานเสนอว่าสามารถที่จะยึดเงินเข้ากองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมืองได้ แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ 
พรรคการเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นของกองทุนฯได้ 
          ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่า แม้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่ตาม ม.95 
วรรคสอง ของพรป.พรรคการเมือง 60 ก าหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะต้องช าระบัญชีของพรรค
จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากมีทรัพย์สินของพรรคส่วนใดที่คงเหลือต้องยึดมาขายทอดตลาดทั้งหมด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าวินิจฉัยโดยชัดแจ้งแล้วว่าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คนกระท า
ผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้น ทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะปฏิเสธภาระ
ความรับผิดชอบที่คณะตนได้กระท าไปในทางที่ผิดกฎหมายในขณะที่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมิได้ ซึ่งเมื่อ กกต.
ต้องไปด าเนินการส่งเรื่องฟ้องร้องในทางอาญาเอาผิด หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนแล้วก็จัก
ต้องพ่วงเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งที่คงเหลือทั้งหมดเพ่ือให้ศาลสั่งน าเงินเข้ากองทุนพรรคการเมืองต่อไปด้วย จึงจะ
ชอบ 
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 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ด าเนินการไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้าน
บาทจากหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนมาคืนกองทุนพรรคการเมือง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยอนุโลมต่อไป โดยจะเดินทางไปร้องเรียนในวันพฤหัสที่ 29 ต.ค.63 เวลา 
10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447318 
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28 ตุลาคม 2563 10:20 น.    
ศรีสุวรรณจ่อจี้ กกต.ต้องไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้านจากอดีต กก.บห.พรรคอนาคตใหม่เข้ากองทุนพรรคการเมือง 
 

 
 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่กกต. มีมติให้
ส านักงานกกต.แจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีต
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากกระท า
ผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทจากนายธนาธร และนายธนาธรจะเป็น
ความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาทตามที่ ม.66 วรรคหนึ่ง พรป.พรรคการเมือง 60 ก าหนดอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษ
ตาม ม.124 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ป ี
 ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ที่ตาม ม.125 พรป.พรรคการเมือง 60 นั้นก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ม.66 ตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมืองนั้น ข่าวที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง
ส านักงานกกต.และคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต. โดยทางฝ่ายส านักงานเสนอว่าสามารถที่จะยึดเงินเข้ากองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมืองได้ แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ 
พรรคการเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นของกองทุนฯได้ 
 ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่า แม้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่ตาม ม.95 
วรรคสอง ของพรป.พรรคการเมือง 60 ก าหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะต้องช าระบัญชีของพรรค
จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากมีทรัพย์สินของพรรคส่วนใดที่คงเหลือต้องยึดมาขายทอดตลาดทั้งหมด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าวินิจฉัยโดยชัดแจ้งแล้วว่าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คนกระท า
ผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้น ทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะปฏิเสธภาระ
ความรับผิดชอบที่คณะตนได้กระท าไปในทางที่ผิดกฎหมายในขณะที่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมิได้ ซึ่งเมื่อ กกต.
ต้องไปด าเนินการส่งเรื่องฟ้องร้องในทางอาญาเอาผิด หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนแล้วก็จัก
ต้องพ่วงเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งที่คงเหลือทั้งหมดเพ่ือให้ศาลสั่งน าเงินเข้ากองทุนพรรคการเมืองต่อไปด้วย จึงจะชอบ 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ด าเนินการไล่เบี้ยยึดเงิน 191.2 ล้าน
บาทจากหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนมาคืนกองทุนพรรคการเมือง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยอนุโลมต่อไป โดยจะเดินทางไปร้องเรียนในวันพฤหัสที่ 29 ต.ค.63 เวลา 
10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B หลักสี่ กทม. 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192992 

https://siamrath.co.th/n/192992
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201028/1f5813b9b5f4a8083343d99cc8ba685c5967c6409cb59d8d71e83090dfd127eb.jpg?itok=954CuGia
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28 ต.ค. 2563 
จ่อไล่บี้ กกต. ทวง 191.2 ล้านจากอดีต กก.บห.อนาคตใหม่ 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ" เตรียมจี้ กกต.ต้องไล่เบี้ย ยึด 191.2 ล้านบาท จาก 15 อดีต กก.บห.พรรคอนาคตใหม่ น าเข้ากองทุน
พรรคการเมือง ชี้เป็นเงินกู้ ผิด พรป.29 ต.ค.นี้เจอกันที่ ส านักงาน กกต. 
 28 ตุลาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติให้ส านักงานกกต.แจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีค า
วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากกระท าผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 
ล้านบาทจากนายธนาธร และนายธนาธรจะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาทตามที่ ม.66 วรรคหนึ่ง พรป.
พรรคการเมือง 60 ก าหนดอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษตาม ม.124 จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 
 ส่วนเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ที่ตาม ม.125 พรป.พรรคการเมือง 60 นั้นก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้าน
บาท และให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่วนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน ม.66 ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองนั้น ข่าวที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกัน
ระหว่างส านักงานกกต.และคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต. โดยทางฝ่ายส านักงานเสนอว่าสามารถที่จะยึดเงินเข้า
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ แตท่างคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค 
ก็ไม่เหลือ พรรคการเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นของกองทุนฯได้ 
 ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่า แม้พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปแล้ว แต่ตาม ม.95 
วรรคสอง ของพรป.พรรคการเมือง 60 ก าหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะต้องช าระบัญชีของพรรค
จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากมีทรัพย์สินของพรรคส่วนใดที่คงเหลือต้องยึดมาขายทอดตลาดทั้งหมด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าวินิจฉัยโดยชัดแจ้งแล้วว่าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คนกระท า
ผิด ม.66 ประกอบ ม.72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้น ทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะปฏิเสธ
ภาระความรับผิดชอบที่คณะตนได้กระท าไปในทางที่ผิดกฎหมายในขณะที่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมิได้ ซึ่งเมื่อ 
กกต.ต้องไปด าเนินการส่งเรื่องฟ้องร้องในทางอาญาเอาผิด หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คน
แล้วก็จักต้องพ่วงเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งที่คงเหลือทั้งหมดเพ่ือให้ศาลสั่งน าเงินเข้ากองทุนพรรคการเมืองต่อไปด้วย 
จึงจะชอบ 
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 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ด าเนินการไล่เบี้ยยึด เงินกู้ 191.2 
ล้านบาทจากหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 15 คนมาคืนกองทุนพรรคการเมือง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยอนุโลมต่อไป โดยจะเดินทางไปร้องเรียนในวันพฤหัสที่ 29 
ตุลาคม นี้ เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378803154 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-572109 
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28 ตุลาคม 2563 
"สุทิน" หวั่น "กรรมการสมานฉันท์" เล่นบทยื้อเวลา-ผู้ชุมนุมคาใจ 
 

 
  
หลัง "นายกฯ-ประธานรัฐสภา" รับข้อเสนอตั งกรรมการสมานฉันท์ ประธานวิปฝ่ายค้าน ห่วงจะท้าให้ผู้ชุมนุมเข้าใจ
ว่าเป็นกันชนให้รัฐบาล พร้อมเสนอให้แก้รธน. ม.272 เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
      นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน (วิป ฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไป อินไซด์ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ต่อการ
เสนอตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ปรองดองเพ่ือแก้ปัญหาการเมือง ว่า  ตนกังวลว่าจะท าให้ผู้ชุมนุมเข้าใจว่าคือการตั้ง
กันชนให้รัฐบาลและยื้อเวลา ทั้งนี้ในยุคการเมืองหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้  ขณะที่ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุนั้น เป็นเรื่องระยะยาวที่อาจบิดพร้ิวได้ 
ดังนั้นในทางออกของปัญหาการเมืองควรท าให้สังคมเชื่อมั่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยส่วนตัวมองว่าแก้รัฐธรรมนูญ
เฉพาะหน้าต้องแก้ไขมาตรา 272 ว่าด้วยอ านาจของส.ว.ที่ร่วมลงมติเลือกนายกฯ ส่วนระยะยาวคือการตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ขณะที่ประเด็นการชุมนุมท่ีเรียกร้องนั้นเชื่อว่าจะคลี่คลายหากท าให้มีความชัดเจน 
        นายสุทิน กล่าวถึงการกรีดแขนของนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทยว่า เหนือความ
คาดหมาย ตนนั่งในสภาฯ ไม่กล้าดู หลายคนในพรรคและครอบครัวของนายวิสาร ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตน
มองว่าการกระท าขนาดนั้นได้ คือ การเสียสละ และต้องการสร้างความตระหนักขั้นสูงกับผู้ที่รับผิดชอบ ถึงปัญหาที่
เกิดข้ึน ส่วนตัวเชื่อว่านายวิสารไม่มีเจตนาแอบแฝง ตามท่ีบางฝ่ายประเมินว่าคือการเล่นละคร 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904842 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904842
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 28 ตุลาคม 2020 - 07:45 
 “สุทิน” รอ “ชวน” นัดโหวตแก้ รธน. 
ปธ.วิปฝ่ายค้านรอ "ชวน" นัดประชุม 4 ฝ่ายเคาะโหวตแก้ รธน. คาดสัปดาห์หน้า รับอยากให้รอร่างของไอลอว์ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประวานงานพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการหารือ 4 ฝ่ายเกี่ยวกับเดินหน้าพิจารณาลงมติเกี่ยวกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ เพ่ือพิจารณาไปในคราวเดียวกันกับ 6 ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม ของ 
ส.ส. ที่มีก่อนหน้านี้หรือไม่ ว่า การหารือ 4 ฝ่ายนั้น ยังไม่มีก าหนดวันเวลาที่แน่ชัด ซึ่งจะต้องรอ นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรก าหนดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส่วนตัวคาดว่าอาจจะเป็นภายในสัปดาห์หน้า 
 ทั้งนี้เมื่อถามความเห็นว่าควรจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของไอลอว์ หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่าส่วนตัว
นั้นอยากจะให้มีการน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าหารือในการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งนี้เลย แต่ในเมื่อไม่สามารถท าได้
และล่วงเลยเข้าสู่การประชุมสภาสมัยสามัญแล้ว ก็จะต้องดูว่าฉบับของไอลอว์นั้นจะเข้าเมื่อไหร่ หากไม่นานจนเกินไปก็
ควรจะรอ แต่ถ้าหากว่านานเกินไปก็ไม่ควรรอ ต้องดูตามความเหมาะสมของเวลา 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_806538/ 
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28 ตุลาคม 2563 
"วิรัช"การันตี รัฐสภา รับหลักการแก้ รธน.ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. 
 

 
 
ประธานวิปรัฐบาล ยืนยันชัดเจนว่ารัฐสภาจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมกับร่างแก้ไขของ
ฝ่ายการเมือง พร้อมลงมติรับหลักการให้แก้ม.256 และตั งส.ส.ร. 
      นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) และประธานกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ รัฐสภา กล่าวโดย
เชื่อว่ารัฐสภาจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยจะน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ประชาชนร่วมพิจารณาด้วย และรัฐสภา จะผ่านให้ทั้ง 3 ฉบับ คือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน เสนอให้แก้ไข
มาตรา 256 และตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.), ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรครัฐบาล ที่แก้ไขมาตรา 256 และตั้งส.ส.ร.
และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีก 4 ฉบับเป็นรายมาตรานั้น ตนไม่ทราบว่าจะ
ได้รับการยอมรับหรือไม่  อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าในการลงมติวาระแรกนั้น ส.ว. จะตัดสินใจรับหลักการ หลังจากที่ฟัง
รายงานของคณะกรรมการศึกษาก่อนรับหลักการแล้ว 
       “การแก้ไขรัฐธรรมนูญท าอยู่แล้ว แต่หากฝ่ายค้านบอกว่า ต้องเริ่มจาก พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก หากพล.อ.
ประยุทธ์ ท าจริงแล้วส.ส.รฐับาลและส.ว.เลือกกลับมาใหม่ ทุกอย่างจะจบหรือไม่ ยังไม่รับค าตอบ อย่างไรก็ตามผมมอง
ว่าข้อเรียกร้องให้ลาออกนั้นเพ่ือละกระแสข้อเรียกร้องคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ส่วน ส.ส.รัฐบาลและส.ว. บอกให้อยู่ต่อ และ
มี 67 ล้านคน ท าไมต้องฟังเฉพาะคนที่บีบบังคับให้ออก” นายวิรัช กล่าว 
นายวิรัช กล่าวด้วยว่าส าหรับข้อเสนอให้ ตั้งกรรมการสมานฉันท์นั้น ตนไม่ทราบว่าจะเป็นทางออก 100% หรือไม่ 
เพราะข้ึนอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายและการเปิดอกคุยถึงปัญหาและการแก้ไขร่วมกัน  
           ส่วนสถานการณ์การชุมนมุที่มีหลายฝ่ายเสนอให้เร่งแก้ไข นายวิรัช กล่าวโดยเชื่อว่ารัฐบาลเจอตัวผู้ที่อยู่
เบื้องหลัง ซึ่งสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือให้เยาวชนเคลื่อนไหว  แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างหาพยานหลักฐาน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าไม่
นานคนที่อยู่เบื้องหลังต้องถูกเปิดตัวออกมา. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904846 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904846
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28 ตุลาคม 2563 09:45 น.   
 “บิ๊กป้อม” เผย ครม.ถกตั้ง คกก. สมานฉันท์ฯ ย้ าท าให้ดีที่สุดเพื่อความปรองดอง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. เวลา 09.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีการหารือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ในการหาทางออกให้กับประเทศได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ว่า ก็มี
การตั้งกรรมการ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย 
 เมื่อถามว่า คาดหวังว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมาร่วมพูดคุยด้วยหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนไม่รู้ ก็แล้วแต่ 
ส่วนถ้าหากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เข้าร่วมจะหาทางออกประเทสได้หรือไม่นั้น ก็คิดเอา ว่าจะหาทางออกทางไหน แต่เราก็จะท า
ให้ดีที่สุด เพ่ือที่จะท าให้เกิดความปรองดอง 
 เมื่อถามว่านายกฯ ได้มาปรึกษาหรือไม่ว่าจะไม่ลาออก พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนไม่ขอตอบ เมื่อถามว่า
ภารกิจที่นายกฯ พูดว่าจะต้องท างานจนกว่าไม่มีโอกาสได้ท า คือภารกิจอะไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็เยอะไปหมด 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกเข้ามาก็ 4 ปี 1 สมัย แต่ก็เป็นความคิดของนายกฯ ต้องไปถามนายกฯ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/192979 
 
  

https://siamrath.co.th/n/192979
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201028/28bf8454ec69a5f74dd9e8617e166cbeaa0ef263bacb16da35ad2188781fbf4e.jpg?itok=w8t7m1Xy
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วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 09.55 น. 
 ‘บิ๊กป้อม’เผย ครม.ถกตั้ง กก.สมานฉันท์ ถามถ้าผู้ชุมนุมเมินร่วมจะหาทางออกประเทศทางไหน 
 

 
 
‘บิ๊กป้อม’เผยครม.ถกตั้ง กก.สมานฉันท์ ถามถ้าผู้ชุมนุมเมินร่วมจะหาทางออกประเทศทางไหน 
 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่  28 ตุลาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการหารือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพ่ือหาทางออกประเทศ ได้ข้อสรุปแล้ว
หรือไม่ ว่า จะมีการตั้งกรรมการ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย 
 เมื่อถามว่า คาดหวังว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมาร่วมพูดคุยด้วยหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนไม่รู้ ก็แล้วแต่ 
ส่วนถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่เข้าร่วมจะหาทางออกประเทศได้หรือไม่นั้น ก็คิดเอาว่าจะหาทางออกทางไหน แต่เราจะท าให้ดี
ที่สุด เพ่ือที่จะท าให้เกิดความปรองดอง 
 เมื่อถามว่านายกฯ ได้มาปรึกษาหรือไม่ว่าจะไม่ลาออก พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนไม่ขอตอบ 
 เมื่อถามว่าภารกิจที่นายกฯ พูดว่าจะต้องท างานจนกว่าไม่มีโอกาสได้ท า คือภารกิจอะไร พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า ก็เยอะไม่หมด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกเข้ามาก็ 4 ปี 1 สมัย แต่เป็นความคิดของนายกฯ ต้องไปถาม
นายกฯ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/528013 
 
  

https://www.naewna.com/politic/528013


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

 
28 ต.ค. 2563-09:57 น. 
บิ๊กป้อม เชื่อตัวแทนม็อบร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ คือทางออก! 
 

 
 
 “บิ๊กป้อม” ชี้ หากตัวแทนผู้ชุมนุมไม่ร่วม คณะกรรมการสมานฉันท์ หาทางออกประเทศ ก็ไม่รู้จะท าอย่างไร ยัน 
“บิ๊กตู่” อยู่ครบวาระ 4 ปี เผย มีเรื่องต้องท าต่อ 
 เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 28 ต.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงภาพรวมการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 โดยไม่ลงมติ ในภาพรวมได้
ข้อสรุปอย่างไร ว่า ก็มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งจะน าไปคุยในที่ประชุม ครม.วันนี้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าคาดหวังหรือไม่ว่าผู้ชุมนุมจะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย พลอ.ประวิตร  กล่าวว่า ไม่
ทราบเลย ยังไม่ทราบ ยังไม่รู้ ก็แล้วแต่เขา 
 เม่ือถามว่า จะมีทางออกอย่างไรหากผู้ชุมนุมไม่มาร่วม พล.อ.ประวิตร  ย้อนกลับว่า "ก็คิดเอาสิ ว่า
ทางออกอยู่ตรงไหน ผมก็คิดไม่ออก ถ้าเขาไม่ร่วมก็ไม่รู้จะท าอย่างไร แต่ยืนยันว่าเราจะท าให้ดีที่สุดเพ่ือให้เกิดความ
ปรองดอง" 
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีได้ปรึกษาเรื่องการไม่ลาออกก่อนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ตอบ 
 เมื่อถามย้ าว่าแสดงว่าจะท าภารกิจต่อให้จบจนครบวาระใช่หรือไม่ พล.อ.กล่าวว่า เมื่อคืนนายกฯก็ตอบ
ไปแล้ว และจะสู้จนกว่าท าไม่ได้ 
 เมื่อถามว่า ภารกิจเรื่องใดที่ยังท าไม่จบ รองนายกฯ กล่าวว่า เยอะแยะไปหมด เพราะ ส.ส.เลือกเข้ามา
ต้องท าหน้าที่ 4 ปี ต่อข้อถามว่าเมื่อมีวาระการท างาน 4 ปี จะต้องท าให้ครบใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็น
ความคิดของนายกฯ ต้องไปถามดู 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5202202 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5202202
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-01.jpg
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วันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 10:06 น. 
 ‘สมชัย’ เอาด้วย ‘ประยุทธ์’ ท้าประชามติ ชี้ เอาค าถามพ่วงแบบปี59 แต่ถามในมุมตรงข้าม 

 
 
‘สมชัย’ เอาด้วย ‘ประยุทธ์’ ท้าประชามติ เอาค าถามเดิมสมัยปี59 แต่ถามในมุมตรงข้าม 
 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต แสดง
ความเห็น กรณีนายกฯท้าท าประชามติให้ลาออกหรืออยู่ต่อ ระบุว่า 
 ประชามติเรื่องอะไรดี พลเอกประยุทธ์ท้าท าประชามติ ว่าจะให้นายกลาออกหรืออยู่ต่อ ทั้งๆที่ก็รู้เต็มอก
ว่ารัฐธรรมนูญห้ามท าประชามติเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล  ผมเลยขอเสนอประเด็นการท าประชามติ โดยเอา
ค าถามพ่วงที่เคยถามตอนประชามติ 7 สิงหาคม 2559 มาถามประชาชนใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อความบางส่วน 
ข้อความเดิม 
 “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควร
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 
ข้อความใหม่ 
 “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการก ากับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควร”ยกเลิกหลักการ”การให้ที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 
เหตุผลที่เสนอ 
1. ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องการท าประชามติเก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. เคยเป็นค าถามท่ีเคยใช้ท าประชามติมาแล้ว เพียงแต่ถามในมุมตรงข้าม 
3. สามารถใช้ผลการท าประชามติ เป็นสิ่งบ่งบอกว่า นายกรัฐมนตรีสมควรพิจารณาตัวเองอย่างไรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2415813 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2415813
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%B3.jpg
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วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.52 น. 
‘สมชัย’ยกค าถามพ่วงปี59 ถามมุมตรงข้าม ท าประชามติบิ๊กตู่ ‘อยู่ต่อ-ลาออก’ 
 

 
 
‘สมชัย’ยกค าถามพ่วงปี59 ถามมุมตรงข้าม ท าประชามติบิ๊กตู่ ‘อยู่ต่อ-ลาออก’ 
 28 ตุลาคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัย
รังสิต และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณั พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม ท้าให้ท าประชามติ “อยู่ต่อ-ลาออก” มีเนื้อหาดังนี้... 
ประชามติเรื่องอะไรดี 
 พลเอกประยุทธ์ท้าท าประชามติ ว่าจะให้นายกลาออกหรืออยู่ต่อ ทั้งๆที่ก็รู้เต็มอกว่ารัฐธรรมนูญห้ามท า
ประชามติเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล 
ผมเลยขอเสนอประเด็นการท าประชามติ  โดยเอาค าถามพ่วงที่เคยถามตอนประชามติ 7 สิงหาคม 2559 มาถาม
ประชาชนใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อความบางส่วน 
ข้อความเดิม 
 "ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควร
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี" 
ข้อความใหม่  
 "ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการก ากับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควร"ยกเลิกหลักการ"การให้ที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี" 
เหตุผลที่เสนอ 
1. ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องการท าประชามติเก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. เคยเป็นค าถามท่ีเคยใช้ท าประชามติมาแล้ว เพียงแต่ถามในมุมตรงข้าม 
3. สามารถใช้ผลการท าประชามติ เป็นสิ่งบ่งบอกว่า นายกรัฐมนตรีสมควรพิจารณาตัวเองอย่างไรต่อไป 
รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร 
ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา  มหาวิทยาลัยรังสิต 
28 ตุลาคม 2563 
หนึ่งวันหลังการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค.2563 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/528018 

https://www.naewna.com/politic/528018
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28 ตุลาคม 2563 
'สมชัย' ท้านายกฯ ท าประชามติใช้ค าถาม 7 ส.ค.59 ปรับข้อความใหม่ 
 

 
  
"สมชัย" ท้ากลับ "ประยุทธ์" ท้าประชามติ ใช้ค้าถามเดิม 7 ส.ค.59 เปลี่ยนข้อความใหม่ ยก รธน.ห้ามท้าประชามติ 
"บุคคล" 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีต
คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) แสดงความเห็นกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้ท าประชามติ
ให้ลาออกหรืออยู่ต่อ ว่า ประชามติเรื่องอะไรดี พลเอกประยุทธ์ท้าท าประชามติ ว่าจะให้นายกลาออกหรืออยู่ต่อ ทั้งๆ ที่
ก็รู้ เต็มอกว่ารัฐธรรมนูญห้ามท าประชามติเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล ผมเลยขอเสนอประเด็นการท า
ประชามติ โดยเอาค าถามพ่วงที่เคยถามตอนประชามติ 7 สิงหาคม 2559 มาถามประชาชนใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยน
ข้อความบางส่วน 
ข้อความเดิม 
 “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  สมควร
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 
ข้อความใหม่ 
 “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการก ากับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควร”ยกเลิกหลักการ” 
การให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 
เหตุผลที่เสนอ 
1. ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องการท าประชามติเก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. เคยเป็นค าถามท่ีเคยใช้ท าประชามติมาแล้ว เพียงแต่ถามในมุมตรงข้าม 
3. สามารถใช้ผลการท าประชามติ เป็นสิ่งบ่งบอกว่า นายกรัฐมนตรีสมควรพิจารณาตัวเองอย่างไรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904855 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/82041 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904855
https://www.thaipost.net/main/detail/82041
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28 ตุลาคม 2563 - 10:50 น. 
แม้วอุ้ม "ยิ้ม" ลูกสาว "วิสาร" สู้ศึก อบจ.เชียงราย 
 

 
 
'วิสาร' ปลื้มสุดๆ 'ทักษิณ' ติวเข้มลูกสาว 'วิสาระดี' ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.เชียงราย   
หลังทราบข่าวบิดา-วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ใช้มีดกรีดแขนกลางที่ประชุมรัฐสภาช่วงท้ายการอภิปราย เพื่อ
ประท้วง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   
 “ยิ้ม” วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว 
บอกเล่าเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเธอไม่ได้ดูทีวี แต่ทราบข่าวจากสามี-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ตอนหนึ่ง ยิ้มเล่า
เบื้องหลังว่า เหตุใดบิดาจึงกรีดแขนว่า “พอได้คุยถึงทราบว่าคุณพ่ออึดอัด อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้ความส าคัญกับ
สภาและฟังน้องๆ นักศึกษาอย่างจริงจัง ไม่ใช่ท าอย่างที่เป็นอยู่ และคุณพ่อผ่านเหตุการณ์ที่รัฐใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม
มาหลายครั้ง ท่านไม่อยากเห็นน้องๆ ต้องโดนท าร้ายอีกเหมือนที่ผ่านๆมา” ตอนท้าย ยิ้มบอกว่า “ในฐานะลูกสาวยิ้ม
รู้สึกภูมิใจในตัวคุณพ่อมากที่สุด ที่เลือกยืนอยู่เคียงข้างประชาชน จากใจลูกสาวถึงคุณพ่อ” 
กุนซือชื่อลุงแม้ว 
 “วิสาร เตชะธีราวัฒน์” เป็นนักการเมืองรุ่นเก๋า มีฐานเสียงอยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงราย เริ่มต้นจากเปิด
ส านักงานทนายความ รับปรึกษางานด้านกฎหมาย จนชาวบ้านเรียกขาน “หมอความชาวบ้าน” เป็น ส.ส.ปี 2529 สังกัด
หลายพรรค เลือกตั้งปี 2544 วิสารกับยงยุทธ ติยะไพรัช ทิ้ง ปชป. และตบเท้าน า ส.ส.ภาคเหนือมาหนุน  “ทักษิณ ชิน
วัตร” เป็นนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย ปลายปีนี้ “ทักษิณ ชินวัตร” หนุนยงยุทธแตะมือวิสาร 
ดัน “ยิ้ม” สะใภ้ของ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลงสนามนายก อบจ.เชียงราย ยิ้ม วิสาระดี เปิดตัวแต่ไก่โห่ ในฐานะ
ผู้อ านวยการสโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด ท าให้เธอกลายเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่เชียงราย 
 เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2563 วิสาระดีโพสต์ขอบคุณ “ทักษิณ” ที่โทรมาให้ก าลังใจ และแนะน า “ทีมเจียงฮาย
ยิ้มได้ “ขอบคุณคุณลุงมากๆ เลยนะคะ ที่อุตส่าห์ส่งก าลังใจมาให้ แม้ตัวอยู่ไกลแต่หัวใจไม่เคยทิ้งพ่ีน้องประชาชนเลย
จริงๆ ..” ทักษิณได้ให้ข้อคิดแก่สาวยิ้มว่า “1.ให้คิดถึงปัญหาปากท้องของชาวบ้านเป็นอันดับแรก 2.การเมืองท้องถิ่นกับ
การเมืองระดับประเทศต้องเชื่อมโยงกันเพ่ือประสานงาน 3.ปรับตัวให้เร็วทันยุคสมัย รับมือให้ทันกับโลกโซเชียล ถ้าไม่
อยากถูก disrupt... ยิ้มลูกสาวของวิสาร ได้กองหนุนจาก “ติยะไพรัช” บวก “ชินวัตร” จึงมีแต้มต่อคู่แข่ง 
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สจ.นกสู้ไม่ถอย 
 เพ่ือไทยอีกสายหนึ่ง ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้โลโก้พรรคคือ “ส.จ.นก” อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ส.อบจ.เชียงราย 
เขต อ.เทิง พร้อมแล้วส าหรับศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.เชียงราย  
ตระกูล “วันไชยธนวงศ์” มีฐานเสียงหลักอยู่ใน อ.เทิง และ อ.พญาเม็งราย โดยมี “สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์” เป็น ส.ส.
เชียงราย มาแต่ปี 2535/2 สังกัดพรรคชาติพัฒนา ก่อนจะย้ายมาสังกัดไทยรักไทย สมบูรณ์ มีลูกชายลูกสาวเป็น
นักการเมืองท้องถิ่นคือ “ส.จ.เล็ก” สุธีระพงศ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภา อบจ.เชียงราย และ “ส.จ.นก” อทิตาธร วัน
ไชยธนวงศ์ ส่วน “รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์” ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย มีศักดิ์เป็นหลานของสมบูรณ์ จึงต้องช่วย ส.จ.
นก ให้ไปถึงฝั่งฝัน  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/447328 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/447328
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28 ตุลาคม 2563 
การเลือกตั้งท้องถิ่น อย่าคิดว่าไม่ส าคัญ 
 

 
 
หลายคนคงนึกไม่ถึงว่า ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเรานั้นอยู่ในเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท.) แต่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความส าคัญโดยไม่ค่อยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  ทั้งๆที่ อปท.เหล่านั้นมี
 บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและชีวิตประจ าวันของเรา ซึ่งเกือบทั้งประเทศยกเว้นในเข ต
กรุงเทพมหานครนั้นมี อปท.ถึง 2 ระดับ คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลต าบล2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนต าบล และ 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเมือง
พัทยา ที่ดูเหมือนว่าพ้ืนที่จะซ้อนกันอยู่แต่ก็เป็นการแบ่งหน้าที่กันท า 
 ปัจจุบันเรามีองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไป อยู่ 3 รูปแบบ คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) 76 แห่ง 2.เทศบาล จ านวน 2,469 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร(ทน.) 30 แห่ง เทศบาลเมือง(ทม.) 191 แห่ง และ
เทศบาลต าบล(ทต.) 2,248 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 5,305 แห่ง และมีองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ อีก 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร(กทม.)และเมืองพัทยา 
การเลือกตั้งท้องถิ่นส าคัญอย่างไร 
 การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้ใน
หลากหลายมิติ เช่น การตรวจสอบความสนใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นว่ามีสูงมาก
เพียงใด โดยเปรียบเทียบได้จากระดับการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น ความ
เข้มข้นในการแข่งขันและช่วงชิงที่นั่งของผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งท้องถิ่น  
 ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถแสดงถึงการตอบสนองของประชาชนในท้องถิ่น ที่มีต่อนโยบายที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในท้องถิ่นใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางของนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
อยู่เดิม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประเด็นที่ใช้ในการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นนี้ อาจจะมีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากประเด็นนโยบายที่มีอยู่ในการเมืองระดับชาติก็ได้ 
 แม้ว่าตามกฎหมายเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของไทยจะไม่ก าหนดให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรคการเมืองก็ตาม แต่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กทม.จะมีการประกาศตัวชัดเจนว่าตนเอง
สังกัดหรือได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองใด แต่ใน อปท.อ่ืนๆที่ผ่านมายังไม่มีการประกาศตัวชัดเจน แต่ในคราวนี้
ที่จะมีการประเดิมการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เริ่มมีการประกาศตัวชัดเจนมากขึ้น และมี
ความก้าวหน้าไปถึงการประกาศเป็นนโยบายกลางในการหาเสียงไปทั่วประเทศ ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของการ
เลือกตั้งท้องถิ่นท่ีส าคัญ 
 ในกรณีการสังกัดหรือการสนับสนุนโดยพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนี้ ในต่างประเทศผลการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญถึงความพอใจหรือไม่พอใจพรรครัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล จนมีผลต่อการตัดสินใจ
ในเรื่องที่ส าคัญๆของรัฐบาลเช่นกัน 
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การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนา 
 1) การให้การศึกษาและฝึกฝนทางการเมือง (Providing Political Education and Training) 
การปกครองท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ทางการเมือง เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในแต่ละครั้งย่อม
เป็นช่วงเวลาและบรรยากาศของการเรียนรู้ทางการเมืองเป็นอย่างดียิ่ง 
 2) การส่งเสริมความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วม (Promoting Citizenship and Participation) 
การปกครองท้องถิ่นนับเป็นการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในขณะที่การเมืองระดับชาติ
ประชาชนมีความรู้สึกห่างไกลจากตนเอง ท าให้มีผลต่อการมีส่วนร่วม แต่การปกครองท้องถิ่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ประชาชนอย่างใกล้ชิดแนบแน่นมากกว่าโอกาสที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมมีความเป็นไปได้
มากกว่า เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็งในทางการเมือง ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์
และความส าคัญของตนในทางการเมือง และในท้ายที่สุดความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในทางการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นจะช่วยยกระดับ และขยายไปสู่ความเข้มแข็งในทางการเมืองระดับชาติต่อไป 
 3) ความเท่าเทียมทางการเมือง (Political Equality) 
เมื่อเทียบกับการเมืองในระดับชาติแล้ว การปกครองท้องถิ่นสร้างความเท่าเทียมทางการเมืองมากกว่าเพราะประชาชนมี
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างทั่วถึง และกว้างขวางกว่าการเมืองระดับชาติ 
 4) เสถียรภาพทางการเมือง (political Stability) 
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเหมือนการให้การศึกษาทางการเมืองด้วยการให้ประชาชนมีประสบการณ์ในการเลือกผู้น าที่
ตนไว้วางใจ ซึ่งความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลนับเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ 
 5) ความรับผิดชอบ (Accountability) 
การปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดความรับผิดชอบ สร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6) การสนองตอบ (Responsiveness) 
การปกครองท้องถิ่นจะค านึงถึงสภาพของท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามีความแตกต่างกัน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจึงต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและความผูกพันของคนในชุมชน (Building 
and Articulating Community Identity) โดยการให้ความส าคัญหรือเน้นย้ าถึงความหลากหลาย (Emphasizing 
Diversity)และส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Fostering Innovation  and Learning) ซึ่งเป็นการกระตุ้นการ
พัฒนาทาง เศรษฐกิ จ  ( Spurring of Economic Development) เ พ่ื อการ เปลี่ ย นแปลงทา งสั งคม  ( Social 
Transformation)และเป็นการกระจายผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างเป็นธรรม (Equitable Distribution of Fruit of 
Development) 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอันมาก และสามารถกล่าว
ได้ว่าอาจจะส าคัญกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.เสียด้วยซ้ าไป เพราะ ส.ส.มีหน้าที่ส าคัญคือการท าหน้าที่นิติบัญญัติหรือการ
ออกกฎหมายและตรวจสอบการท างานของรัฐบาลกรณีที่เป็นฝ่ายค้าน มิได้มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาโดยตรง
เพราะไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่การปกครองท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณเป็นของตนเองและมีหน้าที่โดยตรง
ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเราตั้งเกิดจนตายและตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน 
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 น่าเสียดายที่แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญขนาดนี้ แต่สถาบันการศึกษาต่างๆให้ความส าคัญน้อย
มาก แม้แต่คณะรัฐศาสตร์เองที่มีการเรียนการสอนก็ตาม ก็ยังเป็นแค่วิชาเลือกหรือเป็นส่วนแทรกเพียงเล็กน้อยในวิชา
หลักอ่ืนเท่านั้น การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า 
 แต่อย่างไรก็ตามการปกครองท้องถิ่นของไทยเราก็ได้พัฒนาไปมากพอสมควร แม้ว่าจะมีการพยายาม
ฉุดให้ถอยหลังไปอยู่ตลอดเวลา แต่โลกต้องวิวัฒนาการไปข้างหน้า เราจะหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังไม่ได้แล้วครับ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/651387 
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28 ต.ค. 2563 01:55    
งงในงง “ม็อบสามนิ้ว” เท “เจ๊หน่อย” ขวางชูนายกฯ !? 
 

 
 
ระหว่างรอการถกเถียงเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ระหว่างการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ในช่วงวันที่  
26-27 ตุลาคม ด้วยสายตาแบบเหม่อลอย เนื่องจากไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก เพราะเท่าที่เห็นมาสองวัน ล้วนเป็น
การกล่าวหากันไปมา ต่างฝ่ายต่างหาประโยชน์เข้าตัว แต่ก็มีแนวโน้มให้เห็นว่า ในที่สุดแล้วก็จะลงเอยกันด้วยการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ และ การลงประชามติ ส่วนเรื่องไหนจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง ก็คงใกล้จะได้ข้อสรุปแล้ว 
 อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็คงยังต้องพูดถึง และจับตา “ม็อบสามนิ้ว” กันอย่างใกล้ชิดต่อไป 
เนื่องจากยิ่งนานก็ยิ่งมองเห็น “เรื่องแปลกๆ” ออกมาให้เห็นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับข้อสงสัยที่อ้างว่า “ทุกคนเป็นแกนน า” 
โดยที่ไม่มีใครคอยชักใยนั้น มีอยู่จริงหรือไม่ หรือว่าเป็นเพียงแค่ “แท็กติก” เพ่ือไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย หลังจากมี
แกนน าหลายคนถูกจับกุมด าเนินคดี และยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมา เนื่องจากมีอัตราโทษสูง อีกทั้งยังเกรงว่าจะ
ออกมากระท าผิดซ้ า และสร้างความปั่นป่วนเพิ่มขึ้นมาอีก 
 แม้ว่าจะบอกว่า “ทุกคนคือแกนน า” แต่การเคลื่อนไหวทุกครั้งผ่านทางโซเชียลฯ ก็มองออกได้ไม่ยาก
ว่า “มีคนออกแบบ” และ “คอยชี้น า” คอยก ากับบทอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเชื่อว่า ส าหรับคอการเมืองรับรู้กันอยู่แล้วว่า 
เป็นใคร และพรรคการเมืองไหนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งเม่ือพิจารณาจากบทบาททั้งในและนอกสภาที่ออกมาใน
ลักษณะท่ีเรียกว่า “คู่ขนาน” กันไป 
 และแม้ว่า ณ เวลานี้ความร้อนแรงของการชุมนุมของกลุ่มสารพัดชื่อ แต่ก็ยังเน้นหนักในชื่อ “คณะราษฎร” 
จะเริ่มลดดีกรีลงมาเรื่อยๆ แม้ว่าจ านวนมวลชนจะยังหนาตาอยู่ แต่เมื่อถูกเบรกจากฝ่ายที่มีความเห็นตรงกันข้ามที่มี
จ านวนมาก ก็ย่อมท าให้ความฮึกเหิมต้องลดทอนลงไป และที่ส าคัญ ยังได้เห็น “พลังของคนรุ่นเก่า” ที่ยังต้องมีอยู่ใน
สังคมนี้อีกนาน เพราะหากบอกว่าคนที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เป็น “รุ่นใหญ่” หรือรุ่นเก่า ก็ตามที แต่คนพวกนี้ก็มี
ความรู้ มีประสบการณ์ แทบทั้งหมดก็จบปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ส าคัญ ที่บอกว่า “ภาษีกู” นั้น ใครกันแน่ หรือรุ่นไหน
กั น แ น่ ที่ เ สี ย ภ า ษี เ ลี้ ย ง สั ง ค ม อ ยู่ ใ น เ ว ล า นี้  ถ้ า ไ ม่ ใ ช่ ค น รุ่ น นี้  ซึ่ ง ต้ อ ง อ ยู่ ใ น สั ง ค ม อี ก ห ล า ย สิ บ ปี 
ขณะเดียวกัน อย่างที่บอกว่าพลังความร้อนแรงของ “ม็อบสามนิ้ว” ที่เริ่มลดลง ส่วนส าคัญก็เป็นเพราะ “เล่นใหญ่เกิน
ตัว” และถูกมองออกว่า “อยู่ภายใต้การชักใย” เมื่อเลี้ยวไปสู่ข้อเรียกร้องให้ “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์” ก็
เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากอีกฝ่ายทันที และมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้แรงกดดันที่เคยไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ก็ลดลงไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน 
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 ประกอบกับการแก้เกมที่ให้กลับเข้าสู่การแก้ปัญหาในสภาดังที่เป็นอยู่ในเวลานี้ ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาแบบ
ไ ห น ก็ ต า ม  แ ต่ ถื อ ว่ า ทุ ก อ ย่ า ง ก ลั บ สู่ ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง ฝ่ า ย เ สี ย ง ข้ า ง ม า ก ต า ม ก ล ไ ก อี ก ร อ บ แ ล้ ว  
อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าแปลกใจระหว่างที่เกิดขึ้นในการชุมนุมของ “กลุ่มปลดแอก” หรือ “คณะราษฎร” ที่ว่านั่น ก็คือ ข้อ
เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก แม้ว่าในความเป็นจริงยังต้องถกเถียงกันอีกว่า จะเป็นไปได้แค่ไหน แต่ที่
ต้องจับตาก็คือ มีแกนน าผู้ชุมนุมประกาศว่าใครก็ได้ที่มีรายชื่อ แต่ไม่เอา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  เป็น
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ แม้ว่าจะเอ่ยถึงคนอ่ืนที่ไม่สนับสนุน เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
ซึ่ งมันก็ เป็น ไปไม่ ได้  เพราะทั้ งคู่ ถู กตัดสิทธิ์ การ เมืองจากการถูกยุบพรรคอนาคตใหม่  เป็น เวลา 10 ป ี
ที่น่าแปลกใจก็คือ การขัดขวาง “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ทั้งที่มีรายชื่อเป็นแคนดิเดต 
ของพรรคเพื่อไทย ที่ถือว่าเป็นแนวร่วมการชุมนุมก็ไม่ผิด แต่หากบอกว่าเป็นการ “ผิดคิว” ของแกนน า ก็ไม่น่าจะใช่ 
 อย่างไรก็ดี เมื่อปะติดปะต่อเหตุการณ์แล้วย้อนกลับไปดูค าพูดเก่าๆ โดยเฉพาะค าพูดของ นายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ที่เคยตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อนหน้านี้ ระหว่างที่เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันท ร์โอชา 
ลาออก โดยคราวนั้นเขาพูดถึงเฉพาะชื่อของ “นายชัยเกษม นิติสิริ” แคนดิเดตของพรรคในล าดับที่สาม เพียงคนเดียว
เท่ านั้ น  โดยละ เลย ไม่ พูดถึ ง  คุณหญิ งสุ ด ารั ตน์  แต่ อย่ า ง ใด  จนสร้ า งคว ามแปลกใจมาครั้ งหนึ่ ง แล้ ว  
ดังนั้น หากปะติดปะต่อเรื่องราว ท าให้มองเห็นภาพว่า พรรคเพ่ือไทยก าลังเดินเกมเพ่ือกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ลาออก อย่างเดียว โดยคัดค้านการยุบสภา และหากเป็นไปตาม “ความฝัน” ก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งจะ
เป็นแก้ไขรายมาตราที่เสนอรอเข้าไปแล้ว หรือจะเป็นแบบแก้ไขให้ตั้ง ส.ส.ร.ซึ่งรวมอยู่ใน 6 ฉบับ 
แม้ว่างานนี้ในที่สุดแล้ว เป็นเกมที่พรรคเพื่อไทยน่าจะแฮปปี้ท่ีสุด เพราะถึงอย่างไรแล้วพวกเขามีแต่ 
ก าไรเนื่องจากเป้าหมายหลัก ก็คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ก าลังจะเดินหน้า ส่วนคนที่ชีช้ า ก็คือ “เจ๊หน่อย” ที่ใครๆ ก็
ไม่รัก และถูกเท นั่นเอง !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000111537 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000111537
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28 ต.ค. 2563 05:05 น. 
ยังอีกยาว 

 
 
 
 
 
 
การประชุมรัฐสภาผ่าทางตันวิกฤติม็อบเรียกร้องประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการยังเป็นอีหรอบเดิมๆ 
ต่างฝ่ายต่างด ารงเป้าหมายเดิม แสดงบทบาทแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 ฝ่ายรัฐบาลก็ปกป้องตัวเองสุดลิ่มทิ่มประตู ไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้วิกฤติลุกลามบาน
ปลายส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็ดาหน้ากดดันให้ “นายกฯลุงตู่” ต้องลาออกลูกเดียว!! ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็โก่งคอเชียร์ “ลุง
ตู่” ให้อยู่เป็นนายกฯต่อไป ส่วนฝ่าย ส.ว.ลากตั้ง อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อทุกฝ่ายยังยืนกันคน
ละมุม จึงไม่มีทางที่จะรวบรวมความเห็นในที่ประชุมรัฐสภาให้ทุกฝ่ายมองปัญหาตรงกัน มีจุดยืนร่วมกันเพ่ือจะผ่าทางตัน
วิกฤติแตกแยกครั้งใหญ่ในสังคมไทยแต่อย่างน้อย...การประชุมรัฐสภา นัดพิเศษก็ท าให้ “นายกฯลุงตู่” เปิดปากพูดถึง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช. 
 ซึ่งเป็นต้นเหตุที่เกิดม็อบชูสามนิ้วทั่วบ้านทั่วเมืองนายกฯลุงตู่ แถลงกลางสภาฯว่าได้ประชุมหารือกับ
หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเพ่ือเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะเร่งพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 วาระให้เสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมจากนั้นจะต้องท าประชามติเป็นขั้นตอนต่อไป และรัฐบาลจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ
ฉบับใหม่เข้าพิจารณาในสภาฯในเดือนพฤศจิกายน ส่วนสภาฯจะเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่?? นายกฯลุงตู่ยัง
กั๊กไว้ไม่ยืนยันให้ชัดเจน “แม่ลูกจันทร์” ฟังค าแถลงจาก “ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายเนติบริกร” สาธยาย
เพ่ิมเติมในที่ประชุมรัฐสภา ดร.วิษณุ สรุป “ไทม์ไลน”์ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น 5 ขยัก 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
 ขั้นตอนที่ 1, หลังจากเปิดสภาฯเทอมใหม่ต้นเดือนพฤศจิกายน 
หากสภาฯ จะลัดคิวพิจารณาเฉพาะญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับที่พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเสนอประ- กบ
กันสามารถลุยถั่วได้เลย แต่หากจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ที่ประชาชนกว่าหนึ่งแสนคนร่วมเสนอโดยตรง  
ต้องเลื่อนคิวลงจอไปกลางเดือนพฤศจิกายน 
 ขั้นตอนที่ 2, เมื่อที่ประชุมร่วม ส.ส. และ ส.ว. ลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรก ต้องตั้ง
คณะกรรมาธิการ 45 คน แปรญัตติอีก 30 วัน จากนั้นต้องแช่ทิ้งผึ่งแดดไว้อีก 15 วัน จึงจะได้ฤกษ์พิจารณาวาระที่ 2 
และ 3 ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 
 ขั้นตอนที่ 3, เมื่อผ่านความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบอีก 
60 วัน 
เมื่อผ่านประชามติเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการอีก 90 วัน 
สรุปว่ากว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะครบ 5 ขยัก 3 ขั้นตอน ต้องบวกเพ่ิมไปอีก 5 เดือน หรืออีก 150 วันหรือ
เดือนมิถุนายนปีหน้าโน่นเลยกว่าจะจับรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช.ลงหม้อถ่วงน้ าได้ต้องใช้เวลาลงอาคมถึง 7 
เดือน เหนื่อยรากเลือดจริงๆ พับผ่าเถอะลุง. 
“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1962516 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1962516
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พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
ข้อคิดเพื่อถอดสลักระเบิด 
ตามข้อเสนอของนายปริญญา นายกฯ เป็นคนเดียวที่ถอดสลักระเบิดความขัดแย้งในบ้านเมืองได้ การจะตั้ง
กรรมาธิการ การจัดท ารับฟังความเห็นอะไรนี่อยากบอกว่าอย่าท าอีกเลยเพราะเห็นแล้วว่าไม่ส าเร็จ สิ้นเปลือ ง
งบประมาณและซ้ือเวลา 
 

 
 
 วันที่ 26 ต.ค. เป็นวันเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาปัญหาของประเทศ โดยนายกฯ ได้ท า
หนังสือขอรับฟังความเห็นจากสภาชิกรัฐสภา 3 ข้อ คือ 1.การยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2. ปัญหาการขัดขวาง
ขบวนเสด็จเมื่อวันที่ 13 ต.ค. และ 3. ปัญหาม็อบที่มีท่ัวประเทศ ออกมาชุมนุมในรูปแบบแฟลชม็อบ 
 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การชุมนุมเริ่มมีการ “ล่อเป้า”ให้เกิดการปะทะ เพราะกลุ่มผู้เห็นต่างจากกลุ่มราษฎร
ก็เริ่มออกมาชุมนุมในหลายพ้ืนที่ แถมยังมี “รายงานข่าว”มาว่า พรรคพลังประชารัฐได้พูดคุยกันในที่ประชุม ไฟเขียวให้ 
ส.ส.แต่ละคนสามารถชุมนุมกลุ่มคนรักสถาบันได้ ท านองว่า ฝั่งโน้นอ้างสิทธิชุมนุมได้ฝั่งนี้ก็อ้างเหมือนกัน 
 ส่วนท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยค่อนข้างจะเปิดหน้าชัดว่า  “สนับสนุนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ แต่ไม่สนับสนุนให้มีการแตะหมวดสถาบัน” ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับข้อเสนอของม็อบราษฎรอีกที่ต้องการให้มีการ
ปฏิรูปสถาบัน โดยม็อบราษฎรก็ไม่ได้เสนอค าว่าปฏิรูปมาลอย ๆแต่มีแนวทางเสร็จสรรพ 
 ซึ่งดูแล้วเป็นแนวทางที่ออกจะสุดโต่งไปเสียหน่อย มันเสี่ยงต่อการเกิดม็อบชนม็อบได้เลยทีเดียว และจะมี
ใครกล้าหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาแม้จะกระทั่งจะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) ก็เถอะ เพราะอย่างไร
ประเทศไทยก็มีธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับสถาบัน มีวัฒนธรรมในเชิงที่มองว่าไม่บังควรแตะต้องสถาบัน 
 ดังนั้นทางออกที่น่าจะท าให้เกิดความพอใจได้ “ระดับหนึ่ง” อยู่ที่การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์  
จั นทร์ โ อช า  นายกฯ  และ  รมว . กลา โหม  ซึ่ ง น ายปริญญา  เทว านฤมิ ตกุ ล  อาจารย์ คณะนิ ติ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอแนวทาง “ถอยคนละก้าว”ว่า สิ่งส าคัญที่ต้องจัดการ คือ รัฐธรรมนูญ ที่มีลักษณะสืบ
ทอดอ านาจชัดเจน 
 อาจารย์ท่านนี้ระบุว่า ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดให้ ส.ว.ที่มาจากคณะรัฐประหาร มีอ านาจเลือก
นายกรัฐมนตรีมาก่อน ในปี 2534  คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ( รสช.)  เคยถอยในเรื่องนี้มาแล้ว ด้วยการ
ตัดอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปจากร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534   
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 นอกจากจะต้องจัดการกติกา และตัวผู้เล่นแล้ว กรรมการเองก็ต้องมีการล้างไพ่รื้อใหม่ คือ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ที่หากมีการแก้รัฐธรรมนูญหรือร่างใหม่ ก็อาจต้องเปลี่ยนยกชุดเพราะถูกมองว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ให้ 
ส.ว.ชุดแรกมาจาก คสช.  ให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้    
 นอกจากนี้แล้วรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศไปถึง 20 ปี โดยไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนเลย  จึงต้องมีการร่างใหม่ทั้งฉบับเช่นกัน และควรท า
โดยที่ไม่ต้องให้มีการนองเลือดก่อน ซึ่งข้ันตอนปฏิบัติคือการแก้ ม.272 ก่อน ที่ตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ 
 จากนั้น นายกฯ ประกาศลาออกหรือยุบสภาฯ ก็ได้ โดยเพ่ือป้องกันข้อครหาสืบทอดอ านาจ  พล.อ.
ประยุทธ์ จะต้องไม่รับเป็นว่าที่นายกฯ ของพรรคการเมืองใดอีก และ พล.อ.ประยุทธ์ต้องไม่พูดหรืออ้างในท านองให้คน
เข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้ตนเอง คือหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 หลักดังกล่าว คือพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แต่อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งตาม
ข้อเสนอของนายปริญญา นายกฯ เป็นคนเดียวที่ถอดสลักระเบิดความขัดแย้งในบ้านเมืองได้ การจะตั้งกรรมาธิการ การ
จัดท ารับฟังความเห็นอะไรนี่อยากบอกว่าอย่าท าอีกเลยเพราะเห็นแล้วว่าไม่ส าเร็จ สิ้นเปลืองงบประมาณและซื้อเวลา 
ก็ข้ึนอยู่กับว่า พล.อ.ประยุทธ์ คิดว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยัง” 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/803455 
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28 ตุลาคม 2563  
ทางออกประเทศ ต้องไม่ใช่ทางตัน 
 

 

 
 
 แรงกดดันจากม็อบ "คณะราษฎร" ได้น าไปสู่การเปิดประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เกิด 2 แนวทาง ทั้ง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจัดท าประชามติช่วงปลายปี และตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในการ
หาทางออกให้กับวิกฤติประเทศ หวังว่าจะไม่ใช่ทางตันเหมือนในอดีต 
 ประเทศไทยวันนี้ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลก แต่ที่มีความแตกต่างเป็น
ลักษณะเฉพาะประเทศ ก็คือปัญหาทางการเมืองภายในที่เกิดจากการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ซึ่งมีความต่อเนื่องนาน
กว่า 1 สัปดาห์ ถูกยกระดับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจ ยังไม่นับความวุ่นวายจากการ
เคลื่อนไหวที่สร้างความเดือดร้อนจนผู้ชุมนุมกลุ่มอ่ืนๆ ไม่เห็นด้วย มีทั้งออกมาแสดงพลังบริสุทธิ์และจัดตั้งขึ้นมา เพราะ
รับไม่ได้กับการก้าวล่วงสถาบันของม็อบเด็ก สุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้า หากภาครัฐไม่รีบตัดไฟแต่ต้นลม 
 แรงกดดันจากม็อบคณะราษฎรได้น าไปสู่การเปิดประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญ โดยไม่มีการลงมติ 
ระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.ที่ผ่านมา วันแรกประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับไฟเขียวจากรัฐบาล ขั้นตอนต่อไปคือการ
ท าประชามติที่คาดว่าจะด าเนินการช่วงปลายปี ส่วนวันที่สองคือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งต้องผ่านการโหวต 
เป็นข้อเสนอของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มี
แนวโน้มจะเป็นทางออกของประเทศตามเจตนารมณ์ของการเปิดประชุมร่วมรัฐสภา 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาวิกฤติของบ้านเมือง ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่าย
การเมืองน าออกมาใช้เมื่อประเทศหาทางออกไม่เจอ ในรอบ 20 ปีมานี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ได้แก่ 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เมื่อปี 2548 ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน เกิดขึ้น
ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร หรือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
เมื่อปี 2553 ที่มีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 นักสังเกตการณ์ทางการเมืองไม่ค่อยให้น้ าหนักกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ มองว่าเป็นการซื้อ
เวลา เพ่ือให้สถานการณ์ตึงเครียดค่อยๆ คลี่คลายไปเอง อย่างไรก็ดีส าหรับ ส.ส.ในสภา แนวทางดังกล่าวดีกว่าการยุบ
สภา  
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 เราเห็นว่าทั้ง 2 แนวทาง ที่เกิดจากการประชุมร่วมรัฐสภา ไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจัดท าประชามติ
ช่วงปลายปี และการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ถือเป็นความคืบหน้าของการหาทางออกให้กับวิกฤติประเทศ เราหวัง
ว่าจะไม่ใช่ทางตันเหมือนในอดีต จากนี้ไปรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจต้องสนับสนุนคณะท างานทั้ง 2 แนวทาง ต้องท า
แบบคู่ขนาน เพ่ือน าประเทศให้พ้นกับดักความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ า ที่ส าคัญต้องท าให้เกิดการปรองดอง สามัคคี 
อย่างแท้จริง เป้าหมายเดียวกันคือท าให้ไทยเป็นประเทศที่เจริญแล้ว คนไทยมีความมั่งคั่งเชิงเศรษฐกิจ มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีทันสมัย และมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904816 
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