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รวมข่าว กกต.   
    

รู้
วั
น
นี้
ร
ว 

ข่าวประจ าวันที่ 7 มกราคม 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยพีบีเอสออนไลน์ 21 ม.ค. ลุ้นค ำนวณ ส.ส. บัญชีรำยชื่อใหม่ เหตุค ำฟ้องใบด ำ 4 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ย  ำไม่ขัดแก้รัฐธรรมนูญ โยนปชช.ตัดสินไปต่อ-รื ออดีต 6 
3 ไทยพีบีเอสออนไลน์ “มงคลกิตติ์-พิเชษฐ” แถลงกลับร่วมรัฐบำลอีกครั ง ยุบฝ่ำยค้ำนอิสระ 8 
4 แนวหน้ำออนไลน์ ‘เด็กส้มหวำน’ งัดพรบ.ชุมนุมฯ อ้ำง ‘วิ่งไล่ลุง’ เป็นกีฬำ ไม่ต้องขออนุญำต 10 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ คึกคัก 'หมอเหรียญทอง' ประกำศพำครอบครัวรว่ม 'เดินเชียร์ลงุ' 12 
6 สยำมรัฐออนไลน์ "อ้น" ย  ำชัดหยุดยั่วยุก่อกวน ผู้จัดงำนหมดควำมชอบธรรมจัด “วิ่งไล่ลุง” 13 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ อุ๊ย! เขำไม่ต้อนรับ ' ไอลอว์ ' เขี่ย 'สมชัย' พ้นงำน' วิ่งไล่ลุง' 15 
8 แนวหน้ำออนไลน์ 'จตุพร' บุกคุกพัทยำ! ปลอบใจ นปช. นี่คือชะตำกรรม 17 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุดำรัตน์' ทิ งเพ่ือไทย เมินสังฆกรรม 'ทีมเฉลิม' 19 
10 MGR ออนไลน์ อนำคตจันท์เดือด!!! “เจ๊ดำ” เต้น “วิ่ง ไล่ ลุง” 21 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' พลิ วโละ 6 ผบ. เหล่ำทัพอ้ำงให้สัมภำษณ์ตำมหลักกำร 24 
12 แนวหน้ำออนไลน์ 10 โมงเช้ำ!! ศำลนัดพิพำกษำคดี ‘ทอน’ ฟ้อง ‘กกต.’  25 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ สะพัดทั งวัน ! 'หญิงหน่อย' เก็บข้ำวของทิ งพรรคเพ่ือไทยแล้ว 26 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส. รุ่นใหม่ ปชป. ดีดปำก 'เต้น' ถนัดนักวำทกรรมแบ่งฝ่ำย ! 27 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พท.' จี  ส.ว. รีบโหวต 5 กรรมกำรสิทธิฯ ลบภำพสภำทหำรเกณฑ์ 28 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ วิ่งไล่ลุงผนึกซักฟอก อนค. แบไต๋ท ำ 2 ขำ 29 
17 คมชัดลึกออนไลน์ ลือสนั่น หญิงหน่อย เก็บข้ำวของทิ งเพ่ือไทย 35 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ประยุทธ์' ร่ำยยำวปลุกคนไทยใช้ประชำธิปไตยสร้ำงชำติ 36 
19 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ทอน’ ได้ฤกษ์ 10 ม.ค. หมอบเข้ำ สน.ปทุมวัน แจงแฟลชม็อบ 38 
20 News 1 ออนไลน์ วิป รบ.แย้ม “บิ๊กตู่” เข้ำสภำชี แจงงบฯ 63 40 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 41 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไทยสู่ยุค 'ยุทธปัจจัย' กินได้ 43 
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 8 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
8 มกรำคม 2563 

10.00 น. ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร              
กำรเลือกตั ง เข้ำหำรือข้อรำชกำรกับอัยกำร
สูงสุด 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 8 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
8 มกรำคม 2563 

09.30 น. ห้องประชุม 502 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร        
กำรเลือกตั ง ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กลั่ นกรองงบประมำณและแผนกำรใช้ จ่ ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 

 - 
 
 

อำคำรรัฐสภำ 
 

นำยไพบู ลย์  เหล็ กพรหม รองเลขำธิ กำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง เข้ำประชุมชี แจง
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง พระรำชบัญญัติ
งบประมำณ ปี 2563 (สถ./ผถ.) 
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08:57 | 6 มกราคม 2563 | 2,498  

21 ม.ค. ลุ้นค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม ่เหตุค าฟ้องใบด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ยื่นฟ้องศาลฎีกาขอให้เพิกถอนสิทธิผู้สมัคร ส.ส.ปชป.เขต 2 จันทบุรี กรณีฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ลุ้นอาจเป็น
เหตุให้ค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่หรือไม่ 
  วันนี  ( 6 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั ง ประกำศแจ้งวันนัดพิจำรณำคดีหมำยเลข
ด ำที่ ลต. (สส) 584/2562 ระหว่ำง กกต. ในฐำนะผู้ร้องและนำยชำติชำย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้ำน ที่ กกต.ร้องขอให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั งหรือสิทธิเลือกตั งโดยศำลนัดฟังค ำพิพำกษำในวันที่  21 ม.ค.2563 เวลำ 14.00 น. ที่ห้องพิจำรณำ
คดีท่ี 5 ศำลฎีกำ โดยเป็นคดีที่ กกต.แจกใบด ำผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ ที่ลงสมัครรับเลือกตั งใน จ.จันทบุรี เขต 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 5 

 

 
  ตำมค ำวินิจฉัยของ กกต. ระบุว่ำได้รับค ำร้องว่ำนำยชำติชำย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครลงรับเลือกตั ง ส.ส.เขตเลือกตั ง    
ที่ 2 จ.จันทบุรี ได้ฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั ง ส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (5) โดยกำร
หำเสียงเลือกตั งด้วยกำรหลอกลวงใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จหรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรค
กำรเมือง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งลงคะแนนให้ตนเอง จำกกรณีที่ปรำศรัยหำเสียงในวันที่ 10 มี.ค.2562 บริเวณ
ตลำดวังพง ต.ขุนช่อง อ.แก่งหำงแมว 
  สืบเนื่องจำกกรณีนี  หำกศำลยกค ำร้องก็จะไม่มีกำรค ำนวณใหม่ แต่หำกศำลวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั ง ตำม
ค ำร้องของ กกต.ก็จะเป็นเหตุให้มีกำรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อใหม่ตำมกฏหมำยเลือกตั ง หรือ พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั ง ส.ส.มำตรำ 131 วรรค 2 ที่ก ำหนดว่ำ ภำยใน 1 ปีหลังจำกวันเลือกตั งอันเป็นกำรเลือกตั ง
ทั่วไป หำกปรำกฏว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรอันถือว่ำเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั ง และผู้นั นไม่ได้รับกำรเลือกตั ง หำกมี
กำรน ำคะแนนที่ผู้สมัครผู้นั นได้รับไปรวมค ำนวณเพ่ือจัดสรรสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อให้พรรคกำรเมือง
ที่ผู้นั นสังกัดไปแล้วให้ด ำเนินกำรค ำนวณเพ่ือหำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรค
กำรเมืองใหม่โดยมิให้น ำคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่ำวได้รับไปรวมค ำนวณด้วย และให้น ำควำมในมำตรำ 129วรรค 4 และ
วรรค 5 มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  หรือหมำยควำมว่ำหำกศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั ง คะแนนของนำยชำติ ที่เป็นผู้สมัครของพรรคประชำธิปัตย์ 
ที่ได้จำกกำรโหวตลงคะแนนในวันที่ 24 มี.ค.2562 จ ำนวน 19,771 คะแนน จะถูกหักออกจำกคะแนนโหวตของพรรค
ประชำธิปัตย์ได้ 3,959,358 คะแนน และด้วยวิธีกำรค ำนวนตำมกฏหมำยยังคงมีประเด็นให้ติดตำมกันต่อจำกกรณี ที่มี
กำรยุบพรรคประชำชนปฏิรูปแล้ว และกรณีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ย้ำยไปสังกัดพรรคพลังประชำรัฐ คะแนนของพรรค
ประชำชนปฏิรูปนั นจะยังถูกน ำมำค ำนวณด้วยหรือไม่ ซึ่งมีคะแนน 45,420 คะแนน 
รวมทั งยังมีกรณีที่ ส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่ถูกขับออกจำกพรรค 4 คน ว่ำ กกต.จะยังค ำนวณเป็นคะแนนของพรรค
หรือไม่ อีกทั งกกต.ยังต้องตอบค ำถำมว่ำ กรณีท่ีมี ส.ส.ย้ำยสังกัดพรรคจะท ำให้ เกินจ ำนวน ส.ส.พึงมีหรือไม่ 
  
อ้างอิง : 
https://news.thaipbs.or.th/content/287660?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content287660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/287660?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content287660
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จันทร์ที่ 6 มกรำคม 2563 เวลำ 12.53 น.                      

"บิ๊กตู่"ย้ าไม่ขดัแก้รัฐธรรมนูญ โยนปชช.ตัดสนิไปต่อ-รื้ออดตี 
 
                   "บิ๊กตู่"ย  ำไม่ขัดแก้รัฐธรรมนูญ จวกคนพูดผ่ำนสื่อทุกวันได้อะไรขึ นมำ บ่นคนห่วงสงครำมข้ำงนอกแต่ข้ำง
ในตีกันเละท ำสังคมระอุ ซัดพวกจ้องท ำลำยทุกเรื่อง โยนประชำชนตัดสินใจเองเดินไปข้ำงหน้ำหรือรื อทั งหมดกลับสู่อดีต  
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม กล่ำวถึงกรณีกำรเสนอ
แก้รัฐธรรมนูญโดยให้ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ ไม่ต้องเป็นสมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.) ว่ำ วันนี เรื่องรัฐธรรมนูญอะไรต่ำงๆ ตนไม่รู้
ว่ำจะไปทะเลำะกันท ำไม เพรำะขณะนี อยู่ในขั นตอนกำรศึกษำก็ต้องไปพูดคุยกันไม่ใช่มำพูดกันผ่ำนสื่อทุกวัน จะเปิด
ประเด็นกันมำอีกท ำไม ในเมื่อตนไม่ได้ขัดข้องอยู่แล้วก็ต้องไปพูดคุยกันในขั นตอนของคณะกรรมำธิกำร หำกพูดกันผ่ำน
สื่อก็จะตีกันทั งหมดไม่ได้ท ำอะไรเลยสักอย่ำง ควำมร่วมมือก็จะไม่เกิด 
  "บอกว่ำท่ำนห่วงเรื่องโน้นมีสู้รบ มีสงครำมอะไรต่ำงๆ ท่ำนห่วงทำงโน้นแต่ในประเทศท่ำนก็ตีกันอยู่ในประเทศ 
แล้วผมจะท ำยังไงได้ ต้องท ำสองทำงช่วยผมบ้ำง ผมฝำกคนอีก 60 กว่ำล้ำนที่เขำเดือดร้อนและต้องกำรควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล ที่ไม่ได้สนใจในเรื่องที่ จะใช้ค ำพูดยังไงดี ไม่อยำกให้สนใจเรื่องขี หมูรำขี หมำแห้ง บำงทีไม่ได้สำระอะไรเลย
ทั งสิ น แต่พูดกันได้ทุกวันแล้วก็ไม่เกิดอะไร พูดให้สังคมมันระอุทุกวัน ท ำเพ่ืออะไร ผมถำมในกำรที่ผมท ำเพ่ือประเทศ
ของผมเพ่ือพวกเรำทุกคนกับพวกที่จ้องจะท ำลำยทุกอัน ว่ำท ำผิดหมดไม่มีใครท ำถูกหรือผิดทั งหมด แต่ค ำว่ำผิด
กระบวนกำรยุติธรรมต้องตัดสิน ไม่เช่นนั นประเทศนี อยู่ไม่ได้แน่นอน เพรำะทุกประเทศในโลกอยู่ด้วยกระบวนกำร
ยุติธรรม ต้องเข้ำกระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือพิสูจน์กันต่อไปเข้ำใจค ำว่ำพิสูจน์ข้อเท็จจริงไหมนั่นคือกระบวนกำรศำล 3 
ศำล ต้องไปว่ำกันมำเมื่อตัดสินแล้วก็จบ ไม่ใช่ไปด้อยค่ำศำลท ำให้ทุกอย่ำงรวนเรไปทั งหมดแล้วจะอยู่กันด้วยอะไร"นำยก
ฯ กล่ำว 
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวต่อว่ำ ทั งนี ไม่ว่ำเรื่องรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตำมเขียนยังไงก็ไม่มีใครพอใจทั งหมดอยู่แล้ว  
ดังนั นอย่ำเอำอะไรเรื่องเดิมๆทะเลำะกันอีกเลย ตนขอร้องแค่นี  ย  ำว่ำไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั งสิ น ใครจะด่ ำจะว่ำดูในสื่อ
ด่ำตนทุกวัน กำร์ตูนเขียนด่ำมำ 5 ปีเต็มๆ ตนก็ไม่เคยไปแตะต้องเลย รู้อยู่หนังสือพิมพ์ไหน เขียนด่ำมำอย่ำงนี แต่ตนเคย
ไปแตะต้องหรือไปรังแกสื่อคนไหนหรือไม่ หำกท ำผิดกฎหมำยก็ต้องถูกลงโทษตำมกฎหมำยที่เขียนไว้อยู่แล้วเท่ำนั น ตน
ไม่จ ำเป็นต้องสั่ง ถ้ำเรำไม่เอำกฎหมำยมำเป็นตัวพื นฐำนประเทศนี มันไม่ใช่ประเทศ อำจจะเรียกว่ำอะไรสักอย่ำงที่หลำย
คนหลำยกลุ่มอยู่กันไปแล้วตีกันไป นั่นมันโบรำณกำลเป็นร้อยกว่ำปีมำแล้ว แต่วันนี เป็นประเทศมำแล้ว ท ำไมจะ
ย้อนกลับไปสู่อดีตอีก ที่ทุกคนแยกกลุ่มแยกฝ่ำยตีกันรบกันแล้วประเทศอยู่ตรงไหน ชำติอยู่ตรงไหนประชำชนอยู่
ตรงไหน ดังนั นที่บอกว่ำรักชำติ รักประชำชนรักจริงหรือไม่ รักแบบไหน รักถูกวิธีหรือไม่ ถ้ำรักต้องหำวิธีกำรที่เหมำะสม 
ซึ่งดีบ้ำงชอบบ้ำงหรือไม่ชอบบ้ำง แต่คนได้ประโยชน์ต้องมำกกว่ำคนที่ไม่ได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์ยอมหรือไม่ 
เรื่องเหล่ำนี เป็นสิ่งที่ยำกง่ำยในกำรท ำงำน  
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"ไม่ใช่ท ำงำนสั่งเหมือนสั่งขี มูก สั่งไปแล้วก็โล่งไม่เช่นนั นผมคงไม่มำนั่งเป็นบ้ำเป็นบอ นั่งเขียนหนังสือนั่งคิดทุกวันเหลือ
เวลำนอนที่คิดไม่ได้แค่นั น เช้ำก็ต้องรีบมำสั่งแล้วก็ต้องมำเสียเวลำและพูดกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องส ำคัญ พูดเมื่อไหร่จะสมอง
ผมหำยไปเยอะ แล้วท ำไมไม่ช่วยผมกันอย่ำงนี อย่ำงไรก็ตำมเคำรพทุกท่ำนเพรำะเข้ำมำด้วยกระบวนกำรประชำธิปไตย 
แต่ถำมว่ำประชำธิปไตยวันนู้นวันนี ต่ำงกันหรือไม่ แล้วต่ำงกันตรงไหนหำให้เจอก็แล้วกัน ผมขี เกียจพูดย้อนกลับไปมำทุก
คนก็ทรำบดีแต่ลืมไปหมดแล้วว่ำเกิดอะไรขึ นในประเทศไทย วันนี อะไรที่ดีๆ เกิดขึ นมำแล้วอะไรที่ไม่ดีที่ยังค้ำงอยู่นั่นคือ
สิ่งที่อยำกให้ประชำชนทุกคนได้ตัดสินใจว่ำเรำจะเดินไปข้ำงหน้ำหรือจะอยู่กับที่ หรือจะก้ำวถอยหลังหรือจะรื อทั งหมด 
กลับไปสู่อดีตทั งหมด เชิญท่ำนเถอะครับ ผมก็ท ำของผมเต็มที่ได้เท่ำนี  ขอบคุณ" นำยกฯ กล่ำว ก่อนจะเดินออกไปจำก
วงสัมภำษณ์ทันที....  
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/750451 
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“มงคลกิตต์ิ-พิเชษฐ” แถลงกลบัร่วมรัฐบาลอีกคร้ัง ยบุฝ่ายคา้นอิสระ 

16:32 | 6 มกราคม 2563 | 4,464  

 
 
 
 
 
 
 
 
  พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคประชาธรรมไทย 2 พรรคฝ่ายค้านอิสระ แถลงยุบฝ่ายค้านอิสระ ประกาศร่วม
รัฐบาลอีกครั้งในนามกลุ่มกิจสังคมใหม่ แต่ไม่ยืนยันหลังจากนี้จะถอนตัวอีกหรือไม่ 
วันนี  ( 6 ม.ค. 2563) นำยมงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ หัวหน้ำพรรคไทยศรีวิไลย์ และนำยพิเชษฐ สถิรชวำล หัวหน้ำ
พรรคประชำธรรมไทย  พร้อมด้วยกรรมกำรบริหำรพรรคทั ง 2 พรรค ร่วมกันแถลงข่ำว "ยุบฝ่ำยค้ำนอิสระ 2 พรรคเข้ำ
เสริมทัพรัฐบำลลุงตู่2 ตั งแต่ 6 มกรำคมเป็นต้นไป โดยได้ลงนำมในเอกสำรกำรเข้ำร่วมรัฐบำล  มอบให้กับ นำยอุตตม 
สำวนำยน หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ  และนำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ ที่มำร่วมเป็นสักขี
พยำน พร้อมเปิดสวิซไฟที่เป็นสัญลักษณ์กำรร่วมรัฐบำลของทั ง 2 พรรค ซึ่งกำรยุบฝ่ำยค้ำนอิสระนี ได้แจ้งไปยัง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรรับทรำบแล้ว หลังจำกนี จะไปปลดป้ำยฝ่ำยค้ำนอิสระออกในวันพุธที่ 8 มกรำคมนี  
   นำยพิเชษฐ ระบุว่ำ กำรเข้ำร่วมรัฐบำลประเทศจะได้ประโยชน์มำกกว่ำ และ 2 เสียง ส.ส.นี  ได้ร่วมกลุ่มกิจ
สังคมใหม่ และตระหนักว่ำกำรขับเคลื่อนรัฐบำลทำงกำรเมืองในภำวะเสียงปริ่มน  ำนั นอยู่ไม่ได้ โดยเฉพำะกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นต่อประเทศด้ำนเศรษฐกิจ หลังเกิดเหตุกำรณ์สภำล่มถึง 2 ครั ง และฐำนะชีวิตทำงกำรเมืองครั งสุดท้ำยนี ต้องกำร
สร้ำงควำมเจริญและมั่นคงให้ประเทศชำติและรัฐบำล พร้อมพลักดันงำนฝ่ำยนิติบัญญัติ ของรัฐบำลในสภำ เพ่ือ
เสถียรภำพรัฐบำล โดยไม่ขอพูดถึงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 
นำยมงคลกิตติ์ ไม่ได้ยืนยันว่ำหลังจำกนี จะมีกำรตัวจำกพรรคร่วมรัฐบำลอีกหรือไม่   ระบุเพียงว่ำปีนี เป็นพรรคร่วม
รัฐบำลแล้ว โดยกำรท ำงำนร่วมกับกลุ่มกิจสังคมใหม่ในปี 2563  และกำรเมืองก็คือกำรเมือง หำกรัฐบำลได้ด ำเนินกำรใน
สิ่งที่ถูกต้องส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำให้ประชำชนทุกด้ำน และรัฐมนตรีไม่มีเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เชื่อว่ำรัฐนำวำจะอยู่
ครบ 4 ปี  และยืนยันว่ำกำรตัดสินใจเข้ำร่วมรัฐบำลมีแต่เรื่องของบ้ำนเมือง ที่ได้คุยกับนำยกรัฐมนตรีตั งแต่วันที่ 3 
ธันวำคม 2562 โดยไม่มีกำรต่อรองใด พร้อมย  ำว่ำเหตุผลหลักที่ตัดสินใจมำจำกกำรไว้เนื อเชื่อใจพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่เป็นทหำรที่จงรักภักดีต่อสถำบัน  
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  ขณะที่นำยชัชวำลล์ คงอุดม หัวหน้ำพรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐำนะแกนน ำกลุ่มกิจสังคมใหม่ กล่ำวยอมรับว่ำกำร
เป็น ส.ส.แล้วไม่มีต ำแหน่งรัฐมนตรีก็ท ำงำนเพ่ือประชำชนได้ยำกล ำบำก และคำดหวังว่ำในกำรปรับ ครม.อำจได้รับกำร
พิจำรณำ ซึ่งก็ขึ นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ และแม้ไม่ได้ต ำแหน่งก็ไม่เป็นอะไร พร้อมย  ำว่ำกลุ่มไม่เคยต่อรอง
อะไร 
  ก่อนหน้ำนี ในกำรประกำศร่วมรัฐบำลของกลุ่มพรรคเล็ก 11 พรรคกำรเมือง เกิดขึ นเมื่อ 13 พฤษภำคม 2562 
และถอนตัวเป็นฝ่ำยค้ำนอิสระวันที่ 13 สิงหำคม 2562 ส่วนพรรคประชำธรรมไทยถอนตัวพรรคร่วมเมื่อวันที่ 10 
กันยำยน 2562 และกำรตัดสินใจกลับมำร่วมรัฐบำลอีกครั งเกิดขึ นหลังจำกงำนเลี ยงของพรรคร่วมรัฐบำลที่รำชพฤกษ์
คลับในวันที่ 3 ธันวำคมที่ผ่ำนมำ แต่กำรร่วมรัฐบำลครั งนี กลับมำในฐำนะกลุ่มกิจสังคมใหม่ ที่มี พรรคพลังท้องถิ่นไทย 
พรรครักษ์ผืนป่ำประเทศไทย พรรคประชำธรรมไทย และพรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่ง มี ส.ส. 8 คน 
  นอกจำกนี ระหว่ำงกำรแถลงข่ำว นำยมงคงกิตติ์ยังระบุว่ำ เร็วๆนี  จะมีพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแถลงเข้ำร่วมรัฐบำล
พลเอกประยุทธ์อีกไม่เกิน 1 สัปดำห์ แต่ไม่ระบุว่ำเป็นพรรคไหน ส่วนพรรคร่วมรัฐบำลมีพรรคที่สนใจร่วมท ำงำนกับกลุ่ม
กิจสังคมใหม่ด้วย และยังระบุถึงกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ว่ำเป็นกิจกรรมที่ฉุดรั งประเทศ และกำรไม่ฟังเหตุผลเป็นกำรท ำ
กำรเมืองที่เห็นแก่ตัว 
 
 
อ้างอิง : 
https://news.thaipbs.or.th/content/287677?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content287677 
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‘เดก็ส้มหวาน’ งัดพรบ.ชุมนุมฯ อ้าง ‘วิง่ไล่ลงุ’ เป็นกฬีา ไม่ต้องขออนุญาต 
วันอังคำร ที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2563, 07.56 น. 

‘เด็กส้มหวาน’งัดพรบ.ชุมนุมฯ อ้าง‘ว่ิงไล่ลุง’เป็นกีฬา ไม่ต้องขออนุญาต 
7 มกรำคม 2563 นำยคริส โปตระนันทน์ ส.ส.กทม. พรรคอนำคตใหม่ ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กกรณี “วิ่งไล่

ลุง” โดยโพสต์พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.2558 ประกอบ โดยเฉพำะมำตรำ 3 ที่ระบุว่ำพระรำชบัญญัตินี ไม่ใช้
บังคับแก่กำรชุมนุมสำธำรณะ ดังต่อไปนี  (๓) กำรชุมนุมเพ่ือจัดแสดงมหรสพ กีฬำ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว หรือกิจกรรม
อ่ืนเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำปกติของผู้จัดกำรชุมนุมนั น 

นำยคริส ได้โพสต์ข้อควำมประกอบ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่ำว ว่ำ “ใครบอกต้องขออนุญำตกลับไปดูกฎหมำยด้วยครับ
ผม” 
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อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/464592 
ส ำนักข่ำวไทยโพสต์ : https://www.thaipost.net/main/detail/53977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/464592
https://www.thaipost.net/main/detail/53977


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 12 

 

 

 
 

คกึคกั 'หมอเหรียญทอง' ประกาศพาครอบครัวร่วม 'เดนิเชียร์ลุง' 
 

06 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:41 น.     
  

 

 
  พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ำ " อำทิตย์ที่ 12 ม.ค.
63 ณ ลำพระบรมรูป ร.6 สวนลุมพินี เวลำ 8.30 น. ผมและครอบครัวขอเดินเชียร์ลุงด้วยคนนะครับ เตรียมเสื อให้ผม
ด้วย พี่เหรียญ 
หรียญทอง-แน่นหนา เดินเชียร์ลุง ว่ิงไล่ลุง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53941 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/หรียญทอง-แน่นหนา
https://www.thaipost.net/main/tag/เดินเชียร์ลุง
https://www.thaipost.net/main/tag/วิ่งไล่ลุง
https://www.thaipost.net/main/detail/53941
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สยามรัฐออนไลน์ 7 มกราคม 2563 10:47 

 

 
"อ้น" ย้ าชัดหยุดยั่วยุก่อกวน ผู้จัดงานหมดความชอบธรรมจดั “วิ่งไล่ลุง” 

 

  วันที่ 7 ม.ค.2563 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ หรือ “อ้น” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ และอดีตผู้สมัครส.ส.กทม. 
เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่ำวถึงกรณีที่ผู้แทนจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง อ้ำงข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ให้แก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ แก้
รัฐธรรมนูญและหยุดใช้อ ำนำจเพ่ือพวกพ้องว่ำ ข้อเรียกร้องต่ำงๆ ของผู้จัดงำนเป็นข้อเรียกร้องที่หมดควำมชอบธรรม 
เพรำะผู้จัดงำนเองต่ำงหำกที่ประพฤติตัวในแบบที่ตนเองเรียกร้องจำกผู้อ่ืน คือกำรใช้อ ำนำจพวกพ้องพรรคอนำคตใหม่
เพ่ือประโยชน์ตนเองในกำรจัดงำน หำกยังยืนยันที่จะจัดงำนต่อไป ต้องเปลี่ยนชื่องำนให้ถูกต้องเป็น “วิ่งไล่ตัวเอง” อีก
ทั งยังจัดกิจกรรมก่อกวนควำมสงบ ยั่วยุให้เกิดควำมวุ่นวำย และยังน่ำสงสัยว่ำเป็นกำรหำรำยได้อย่ำงไม่โปร่งใสจำก
อุดมกำรณ์ประชำธิปไตยของผู้อ่ืน ไม่ชัดเจนว่ำวิ่งเพิ่ือใคร ผู้ที่จะเข้ำร่วมควรทบทวนอีกครั งว่ำงำนนี ใครได้ประโยชน์ไป
มำกที่สุด 

น.ส.ทิพำนัน กล่ำวถึง เหตุผลประกำรแรกที่ผู้จัดงำนหมดควำมชอบธรรมในกำรจัดงำนคือผู้จัดงำนไม่มีควำม
ชัดเจนว่ำจัดงำนเพื่อกำรกุศล ผู้จัดกล่ำวอ้ำงว่ำรัฐขัดขวำงกำรจัดงำนนั นเป็นกำรกล่ำวอ้ำงที่บิดเบือน สำเหตุที่ไม่สำมำรถ
จัดงำนบริเวณเกำะรัตนโกสินทร์เป็นเพรำะผู้จัดขออนุญำตผิดหลักเกณฑ์ โดยเฉพำะประเด็นที่วัตถุประสงค์ในกำรจัด
กิจกรรมไม่ชัดเจน อำจเป็นไปในทำงกำรค้ำ ธุรกิจ หรือหำผลประโยชน์เพ่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
เพรำะผู้จัดไม่ระบุว่ำรำยได้จะบริจำคให้องค์กรมูลนิธิใด หน ำซ  ำผู้จัดยังระบุว่ำจะกันเงินส่วนหนึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนครั งต่อไป ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำ เช่น ใน 100 บำทจะแบ่งบริจำคมูลนิธิ 1 บำท แล้วเก็บ 99 บำทไว้โดยอ้ำงว่ำเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนครั งต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่ำเป็นงำนอะไร เพ่ือใคร จัดเมื่อใด เพรำะขณะนี ประชำชนวิจำรณ์มำว่ำผู้จัด
งำนอำจมีรำยได้ถึง 6,000,000 บำทเข้ำบัญชีตนเองจำกกำรจัดงำนครั งนี ที่เก็บเงินผู้ลงทะเบียน 10,000 คนคนละ 600 
บำทแต่ระบบกำรจัดกำรยังคลุมเครือ บำงคนโอนเงินแต่ไม่มีในรำยชื่อ กำรตรวจสอบรำยชื่อท ำได้ล ำบำกต้องสอบถำม
ทำงข้อควำมอินบ็อกและใช้เวลำหลำยวันกว่ำจะได้รับค ำตอบ แจ้งว่ำไม่จ่ำยเงินก็ไปวิ่งได้แต่ในเพจกลับบอกว่ำผู้ที่ไม่
จ่ำยเงินมีสิทธิ์แค่ยืนเชียร์ในพื นที่จ ำกัดที่เตรียมไว้ ดังนั นจึงท ำให้สังคมสงสัยควำมโปร่งใสทำงกำรเงินของกำรจัดงำนครั ง
นี อย่ำงมำก 
  “งำนวิ่งนี ไม่ใช่งำนวิ่งเพ่ือสุขภำพตำมที่ผู้จัดกล่ำวอ้ำง แม้จะมีกิจกรรมวิ่งมำเกี่ยวข้องแต่ก็ดูเป็นประเด็นรอง 
ใกล้วันงำนแล้วรำยละเอียดงำนก็ยังไม่ชัดเจน กลับเอำเวลำไปท ำกิจกรรมยั่วยุก่อกวนที่เกี่ยวกับกำรเมืองโดยไม่ค ำนึงถึง
กำลเทศะและควำมเป็นเพ่ือนมนุษย์ งำนวิ่งของคน 10,000 คนจะถึงภำยใน 5 วันนี ยังเพ่ิงประกำศรับสมัครอำสำสมัคร
ท ำงำนและจนขณะนี ยังไม่มีควำมชัดเจนเรื่องระยะทำงวิ่ง เส้นทำงวิ่ง ระบบควำมปลอดภัย จุดน  ำดื่มและอำหำร ห้องน  ำ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200107/80d092bba97d614aa48069308c80fa7ef43929f6ed1513644e610c04fcb5d9dd.jpg?itok=SZ6SDYc2
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ที่จอดรถ รำยชื่อผู้ลงทะเบียนส ำเร็จ ฯลฯ ควำมไม่ชัดเจนนี จึงท ำให้เห็นว่ำผู้จัดไม่ได้มุ่งเพ่ือกีฬำและสุขภำพของผู้เข้ำร่วม
งำนเป็นหลัก เมื่อพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ งำนนี จึงน่ำจะเข้ำข่ำยเป็นกิจกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรเมือง ซึ่งอำจต้อง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำม พรบ. กำรชุมนุมสำธำรณะ 2558 เพ่ือรับผิดชอบต่อผู้มำร่วมงำน และควรเปิดเผยรำยละเอียด
รำยรับ-รำยจ่ำยให้ชัดเจน เพรำะในขณะนี ในสังคมออนไลน์วิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำผู้จัดงำนหำรำยได้จำกอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตยของผู้อื่น น ำเงินไปใช้ในกำรท ำคลิปประชำสัมพันธ์เพ่ือเอื อประโยชน์พวกพ้อง” น.ส.ทิพำนัน กล่ำว 
“ผู้จัดงำนอ้ำงว่ำคนอ่ืนใช้อ ำนำจเพ่ือพวกพ้องและเรียกร้องให้หยุดท ำ แต่ผู้จัดกลับท ำสิ่งนั นเสียเอง ข้อเรียกร้องนั นจึง
ปรำศจำกควำมชอบธรรมโดยสิ นเชิง เพรำะประชำชนเห็นว่ำผู้จัดงำนคือตัวนำยธนวัฒน์และนำยทัตเทพที่เป็นสมำชิก
พรรคอนำคตใหม่เองได้ใช้อ ำนำจพวกพ้องเอื อประโยชน์ให้ตนเอง โดยใช้อ ำนำจกมธ. กำรกฎหมำยฯ ที่มี ส.ส. จำกพรรค
อนำคตใหม่มำด ำเนินกำรเอื อประโยชน์ เพรำะ กมธ. ชุดดังกล่ำวมีทั งนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นประธำน น.ส.พรรณิ
กำร์ วำนิช เป็นรองประธำน และนำยรังสิมันต์ โรมเป็นโฆษก และกมธ. ชุดนี อำจเข้ำข่ำยด ำเนินกำรสองมำตรฐำนใช้
อ ำนำจเอื อต่องำนนี  โดยที่น.ส.พรรณิกำร์ ในฐำนะรองประธำน กมธ. รับเรื่องร้องเรียนกำรจัดงำนวันที่ 11 ธ.ค. 62 และ
ใช้เวลำ 1 วันออกหนังสือด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนทันที และเมื่อ 5 ม.ค. 63 น.ส.พรรณิกำร์ก็ได้ลงทะเบียนร่วมงำน
พร้อมทวิตเตอร์เชิญชวนเข้ำร่วมงำนวิ่งดังกล่ำว แม้แกนน ำพรรคอนำคตใหม่หลำยคนจะออกมำปฏิเสธว่ำไม่เกี่ยวข้องแต่
ในควำมจริงกำรกระท ำที่สังคมเห็นกลับสวนทำง ท ำเหมือนปำกว่ำตำขยิบ ปำกบอกไม่เกี่ยวข้องแต่กำรกระท ำเป็น
เสมือนเจ้ำของงำนเอง”  

ส ำหรับข้อเรียกร้องที่ผู้จัดงำนต้องกำรให้รัฐแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจนั น น.ส.ทิพำนัน กล่ำวว่ำ ขณะนี ประเทศชำติ
อยู่ในภำวะที่สงบแล้วและรัฐได้เร่งด ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้ดีขึ นโดยมุ่งวำงฐำนรำกที่เข้มแข็ง กำรจัดงำนนี กลับจะ
ท ำให้เศรษฐกิจที่ก ำลังเดินหน้ำชะงักลงเพรำะหำกมีภำพควำมวุ่นวำยที่สื่อออกไปว่ำประเทศไทยไม่มีควำมสงบ ภำพลบ
นั นก็จะส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบโดยตรงของผู้จัดงำนที่ท ำให้เกิดภำพลักษณ์ด้ำนลบนี  ผู้จัด
งำนจึงเป็นผู้ที่ถ่วงควำมเจริญของประเทศอย่ำงแท้จริง 
ส่วนกรณีที่กำรจัดงำนวิ่งครั งนี เพรำะต้องกำรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั น รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวว่ำ ปัจจุบัน
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในขั นตอนที่ กมธ. ศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญก ำลังด ำเนินกำรแล้ว ดั งนั นจึงไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะ
อ้ำงเหตุผลข้อนี  และรัฐก็ได้ด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนอย่ำงเต็มที่ ดังนั นข้อ
เรียกร้องที่ให้ผู้มีอ ำนำจเคำรพสิทธิและเสรีภำพของประชำชนจึงไร้น  ำหนัก หมดควำมชอบธรรม  
รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวว่ำ นอกจำกจะเห็นได้ชัดว่ำผู้จัดงำนหมดสิ นควำมชอบธรรมในกำรจัดงำนนี แล้ว ผู้ที่
จะเข้ำร่วมควรพิจำรณำให้ถ่องแท้ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมว่ำงำนนี เป็นเรื่องกีฬำเพ่ือสุขภำพหรือผู้จัดต้องกำรก่อกวน ยั่วยุ
ให้เกิดควำมวุ่นวำยโดยเอำกำรวิ่งมำบังหน้ำ เพรำะในขณะนี ประเทศชำติก ำลังอยู่ ในภำวะที่สงบ เศรษฐกิจก ำลังพัฒนำ
ไปในทำงที่ดีขึ น หำกมีภำพควำมวุ่นวำยอำจมีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั งจะหำผู้รับผิดชอบไม่ได้
เพรำะกำรจัดงำนครั งนี ที่ไม่มีควำมโปร่งใสหลำยอย่ำงทั งตัวผู้จัดงำนที่แท้จริง วัตถุประสงค์ของงำน กำรเงินและรำยรับ-
รำยจ่ำย ดังนั นงำนนี ที่ไม่แน่ชัดว่ำวิ่งเพ่ือใคร วิ่งเพ่ือพรรคกำรเมืองใด ผู้เข้ำร่วมอำจถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตัวของคนอ่ืนได้ 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/125181 
 

https://siamrath.co.th/n/125181
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อุ๊ย! เขาไม่ต้อนรับ' ไอลอว์ 'เขีย่' สมชัย 'พ้นงาน' วิง่ไล่ลุง'  
06 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:58 น.      
 

 

 
6 ม.ค.63  - นำยยิ่งชีพ อัชฌำนนท์ ผู้จัดกำรโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำยประชำชน หรือ "ไอลอว์"   ที่สนับสนุน
แนวทำงพรรคอนำคตใหม่ และกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนทวีตเตอร์ ระบุว่ำ "ตอนเฮียเป็น กกต. นะครับ เฮีย
จัดประชำมติ แล้วเฮียก็ออกมำข่มขู่ ออกมำด่ำคนรณรงค์ Vote No แทบจะทุกวันสำมเวลำหลังอำหำร 
เฮียไม่เอำประยุทธ์แล้วเพรำะโดนไล่ออกด้วย ม.44 แต่ผมไม่ลืมที่เฮียเคยท ำไว้ครับ ถ้ำเฮียจัดประชำมติเป็นธรรม 
รัฐธรรมนูญอำจจะไม่ผ่ำน วันนี บ้ำนเมืองอำจไม่เป็นงี นะครับ" 
นำยยิ่งชีพ  โพสต์ด้วยว่ำ "ขออีกดอก  
เฮียท ำพูดว่ำ จะสู้กับเผด็จกำร แล้วก็ไปเข้ำพรรคประชำธิปัตย์ ลงสมัครรับเลือกตั งสมุทรสำคร เขต 2 เฮียได้ไป 10,652 
คะแนน ซึ่งเท่ำกับเอำคะแนนไปให้พรรคที่โหวตประยุทธ์นะครับ 
เฮียน่ะแหละ ตัวสนับสนุนลุงเลย อำยไหมครับ" 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 16 

 

 
สมชัย-ศรีสุทธิยากร ไอลอว์ ยิ่งชีพ-อัชฌานนท ์
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53945 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/สมชัย-ศรีสุทธิยากร
https://www.thaipost.net/main/tag/ไอลอว์
https://www.thaipost.net/main/tag/ยิ่งชีพ-อัชฌานนท์
https://www.thaipost.net/main/detail/53945
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'จตุพร'บุกคุกพทัยา! ปลอบใจ นปช. นี่คือชะตากรรม เตือนมือที่สามป่วน 'วิง่ไล่ลงุ' 

วนัจนัทร์ ท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.28 น. 

 
 

 “จตุพร”บุกคุกพัทยาเยี่ยมแกนน านปช. พร้อมปลอบใจนี่คือชะตากรรม ต้อง"อยู่ให้เป็น-เย็นให้พอ-รอให้ได้" 
ห่วงกิจกรรม“ว่ิงไล่ลุง”ถูกมือที่สามแทรกแซง 

เมื่อ 6 มกรำคม 2563 นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) 
พร้อมแกนน ำ นปช. เข้ำเยี่ยมหมู่มิตรถูกคุมขังท่ีเรือนจ ำพิเศษพัทยำในคดีชุมนุมและขัดขวำงกำรประชุมอำเซียนซัมมิทที่
เมืองพัทยำเมื่อปี 2552 ทั งนี  นักโทษคดีกำรเมืองที่ศำลฎีกำพิพำกษำสั่งคุมขังคุก 4 ปีนั น ประกอบด้วย นำยวรชัย เหมะ 
อดีต ส.ส. สมุทรปรำกำร พรรคเพ่ือไทย, นำยส ำเริง ประจ ำเรือ, นำยพำยัพ ปั้นเกต,ุ นำยสิงห์ทอง บัวชุม, นำยศักดำ 
นพสิทธิ์ รองเลขำธิกำรพรรคเพ่ือชำติ และนำยพงษ์พิเชษฐ์ สุขจินดำทอง โดยทั งหมดเป็นแกนน ำและแนวร่วม นปช. 

นำยจตุพร กล่ำวภำยหลังเข้ำเยี่ยมว่ำ ทุกคนมีก ำลังใจดี มีพ่ีน้องและครอบครัวเดินทำงมำเยี่ยมอยู่ตลอด อีกทั งทุก
คนก็ผ่ำนกำรติดคุกมำครั งนี เป็นครั งที่ 2 ในช่วงระหว่ำง จำกชั นอุทธรณ์ไปศำลฎีกำ จ ำนวนกว่ำ 5 เดือน ดังนั นในรอบนี 
ก็ถือว่ำ ผ่ำนบทเรียนมำแล้วทุกคนสุขภำพดี ยกเว้นนำยพงษ์พิเชษฐ์ ที่มีปัญหำเรื่องสุขภำพอยู่ก่อนแล้ว แต่ทุกคนก็มี
จิตใจดีปรับตัวได้ ตำมค ำท่ีตนเคยพูดไว้ คือ อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ 

“ทั งหมดนี เป็นเรื่องของชะตำกรรมจำกกำรต่อสู้กว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ส่วนแกนน ำคนอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เข้ำเรือนจ ำตำม
ค ำพิพำกษำของศำลนั นส่วนตัวทรำบว่ำ ขณะนี แต่ละคนก ำลังแก้ไขปัญหำครอบครัวเนื่องจำกทันทีที่เข้ำเรือนจ ำ
ครอบครัวก็จะอยู่ด้วยควำมล ำบำก เพรำะทุกคนที่เป็นจ ำเลยในคดีนี ล้วนแต่เป็นหัวหน้ำครอบครัว ดังนั นต่ำงฝ่ำยต่ำงให้
ก ำลังใจ และส่วนตัวเคยมีประสบกำรณ์เข้ำออกคุกมำกกว่ำ 4 ครั ง ก็เข้ำใจถึงชะตำกรรมดังกล่ำว” 

นำยจตุพร ย  ำว่ำ ทุกคนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงดีจำกกรมรำชทัณฑ์เหมือนกับผู้ต้องขังรำยอ่ืน ดังนั นอยำกเชิญชวน
มวลชนคนเสื อแดงหำกมีโอกำส ก็มำเยี่ยมเพ่ือเป็นกำรต่อลมหำยใจให้ก ำลังใจซึ่งกันและกัน เพรำะอย่ำงน้อยจะมี



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 18 

 

ควำมหวังและควำมรู้สึกที่ผูกพันกับชะตำกรรมดังกล่ำวเพ่ือก่อเกิดเป็นพลังในกำรรอวันเวลำที่จะได้รับอิสรภำพออกมำ
ใช้ชีวิตกันต่อไป ทั งนี เมื่อถึงเวลำที่ทุกคนพ้นโทษก็จะมีชะตำกรรมเดียวกับตนคือถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 10 ปี 

พร้อมทั งเเสดงควำมห่วงใยในกำรจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่ 12 มกรำคม 2563 ว่ำ เป็นห่วงทั ง 2 ฝ่ำย คือ
ฝ่ำยรัฐบำลเองก็ต้องมองว่ำนี่คือ สิทธิเสรีภำพของประชำชน หน้ำที่ของรัฐคือกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยรวมถึงกำร
อ ำนวยควำมสะดวก แต่หำกรัฐละเลยไม่ด ำเนินกำรดูแลดังกล่ำวตำมหลักกำรแล้วอำจจะ ถูกแทรกแซงจำกมือที่สำม 
ปัญหำก็จะเกิดขึ นกับรัฐเสียเอง ดังนั นหำกรัฐใจกว้ำงและเคำรพว่ำประเทศปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตย และ
เสรีภำพของประชำชนก็ควรเข้ำไปอ ำนวยควำมสะดวก ประชำชนก็จะไม่กดดัน 

ส่วนฝ่ำยของผู้จัดกิจกรรมนั น เนื่องจำกเวลำเริ่มต้นกิจกรรมอยู่ในช่วงเช้ำมืด ถึง 8 นำฬิกำโดยไม่มีกำรปรำศรัยทำง
กำรเมือง แต่ปริมำณของประชำชนที่ตั งต้นด้วยหลักหมื่นนั น ในทำงปฏิบัติวันจริงเมื่อออกเดิน หรือแม้เเต่กำรชุมนุมทำง
กำรเมืองใดๆจะเหมือนกันทั งหมดคือ เมื่อถึงวันจริงประชำชนจะมำเพ่ิมเกิน 2 เท่ำ 

“ทำงผู้จัดกิจกรรมแม้จะไม่มีกำรปรำศรัยแต่ควรจะมีระบบเครื่องเสียงให้สำมำรถสื่อสำรได้ครอบคลุมทุกพื นที่ใน
บริเวณสวนรถไฟ เนื่องจำกหำกเกิดเหตุกำรณ์อะไรก็สำมำรถท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนได้ทันท่วงที ดังนั นหำกทุกฝ่ำย
มีควำมรับผิดชอบทั งผู้จัดกิจกรรมและเจ้ำหน้ำที่รัฐก็ควรตั งจุดตรวจร่วมกัน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและขณะเดียวกันก็
สำมำรถป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ได้ เรื่องนี ก็จะจบภำยใน 3 ชั่วโมงตำมที่ผู้จัดกิจกรรมได้ประกำศไว้"นำยจตุกร 
กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/464535/preview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/464535/preview
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'สุดารัตน์' ท้ิงเพ่ือไทย เมินสงัฆกรรม 'ทีมเฉลิม' 
6 มกรำคม 2563  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สุดารัตน์” เก็บของ ทิ้งต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์เพ่ือไทย ไร้เงาเข้าร่วมประชุม หลัง "เฉลิม” ผงาดคุมทัพซักฟอก
รัฐบาล 
  ควำมขัดแย้งในพรรคเพ่ือไทยภำยใต้กำรน ำของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทยมีมำตลอด โดย ส.ส. ที่ไม่ขึ นตรงกับ คุณหญิงสุดำรัตน์ มักจะไม่ได้รับกำรดูแล และช่วงลงพื นที่
หำเสียง กลับเป็นผู้สมัครที่ต้องดูแล คุณหญิงสุดำรัตน์ หำกต้องกำรให้ช่วยลงพื นที่หำเสียง ส่งผลให้ ส.ส.หลำยกลุ่ม ไม่
พอใจกำรท ำงำนของ คุณหญิงสุดำรัตน์ อย่ำงมำก 
ท ำให้ช่วงต้นธ.ค. 2562 ส.ส.อีสำน พรรคเพ่ือไทย เดินทำงไปพบ นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ที่นครดูไบ 
เพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ น ท ำให้ คุณหญิงสุดำรัตน์ ที่เดินทำงตำมไปด้วย ต้องเข้ำพบ นำยทักษิณ เพ่ือตอบโต้ 
ส.ส.อีสำน อย่ำงไรก็ตำมหลัง ส.ส.อีสำน ออกมำปฏิเสธเองว่ำไม่ได้มีควำมขัดแย้งเกิดขึ น 

 

  ทั งนี ภำยหลังเหตุกำรณ์ดังกล่ำว มีกำรแต่งตั ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง มำด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร
กิจกำรพิเศษพรรคเพื่อไทย พร้อมแต่งตั งคณะกรรมกำรขึ นมำ โดยมี นายภูมิธรรม เวชชยชัย และแกนน ำพรรคเพื่อไทย 
ซึ่งหลำยคนไม่พอใจกำรท ำงำนของ คุณหญิงสุดำรัตน์ มำก่อนแล้ว 
และในช่วงหลัง ร.ต.อ.เฉลิม เข้ำมำมีบทบำทเก่ียวกับกำรยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จนท ำให้บทบำทของ คุณหญิงสุดำ
รัตน์ ลดน้อยลง 

 

 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/856688
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โดยมีกระแสข่ำวว่ำคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษพรรคเพ่ือไทย จะเลือก นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นชื่อแนบท้ำย

ญัตติกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ที่จะต้องส่งรำยชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี และต้องเป็นรำยชื่อที่เคยยื่นให้กับ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) ในช่วงก่อนกำรเลือกตั งด้วย ท ำให้ คุณหญิงสุดำรัตน์ ไม่พอใจอย่ำงมำก จึงขอลำออก
จำกต ำแหน่ง 
ล่ำสุดมีกระแสข่ำวว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ พรรคเพ่ือไทย วำนนี  (6 ม.ค.) คุณหญิงสุดำรัตน์ ไม่ได้
เข้ำร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีรำยงำนว่ำ คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้เก็บข้ำวของเครื่องใช้ส่วนตัว ออกไปจำกห้องท ำงำนที่พรรคเพ่ือ
ไทยหมดแล้ว โดยจะยื่นใบลำออกอย่ำงเป็นทำงกำรในภำยหลัง 

 

 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860935 
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อนาคตจันท์เดือด!!! “เจด๊า” เต้น “วิ่ง ไล่ ลุง” อ้างชื่อทีมงาน เชื่อ “ดิสเครดิต-ชิงมวลชน” 
เผยแพร่: 6 ม.ค. 2563 13:17   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 

 

 

 
“เจ๊ดำ อนำคตจันท์” เดือดหนัก ถูก “วิ่ง ไล่ ลุง” จันทบุรี อ้ำงชื่อทีมงำนมีส่วนร่วม ปฏิเสธไม่จริง ชี ชัดสร้ำงควำมวุ่นวำย
ให้บ้ำนเมือง ซ  ำเติมเศรษฐกิจท่ีตกต่ ำอยู่แลว้  
  น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง วันนี (6 ม.ค.63) เฟซบุ๊ก เจ๊ดำ อนำคตจันท์ ซึ่งเป็นเพจสนับสนุน นำงลัดดำ จตุอุทัยศรี 
หรือ "เจ๊ดำ" นักธุรกิจเจ้ำของโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี อดีตสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) โพสต์หัวข้อ “ประกำศ” 
โดยระบุว่ำ “ขณะนี มีกำรแอบอ้ำงชื่อบุคคลในทีมงำนเจ๊ดำ อนำคตจันท์ ว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม วิ่ง ไล่ ลุง 
ขอแจ้งให้ทรำบโดยชัดเจนว่ำ ไม่มีทีมงำนของเจ๊ดำ อนำคตจันท์ คนใดข้องเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมดังกล่ำว  
ทีมงำนของเรำมุ่งหมำยที่จะท ำงำนเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือให้พ่ีน้องประชำชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ำย ได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ น มีสังคม 
และเศรษฐกิจที่ดีขึ นเรำก ำลังท ำงำนอย่ำงมุ่งมั่นในกำรศึกษำและพัฒนำอำชีพต่ำงๆ ในจังหวัดจันทบุรีทั งปัจจัยกำรผลิต 
ทั งกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอำชีพ ทั งกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ในแต่ละสำขำอำชีพ เพ่ือเป็นกำร สร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ  
  เรำจึงไม่ให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมดังกล่ำว อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่สงบในบ้ำนเมือง ซ  ำเติมภำวะเศรษฐกิจ
ส่วนหนึ่งที่ซบเซำ และซ  ำเติมภำวะตึงเครียดของโลกที่อำจเกิดภัยสงครำมในตะวันออกกลำง ซ  ำเติมภำวะเศรษฐกิจที่
อ่อนแออยู่แล้วทั่วโลก ด้วยภำวะไม่สงบ และภำวะเศรษฐกิจดังกล่ำว เรำไม่เห็นว่ำกิจกรรมดังกล่ำว จะช่วยให้ประชำชน
ในประเทศชำติเกิดควำมสำมัคคี ที่จะร่วมฟันฝ่ำอุปสรรคที่เรำทุกคนในชำติประสบอยู่ 
  ดังนั น ไม่ว่ำกลุ่มคนกลุ่มใด กลุ่มกำรเมืองพรรคใดในจังหวัดจันทบุรี ที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมนี  เรำถือเป็น
เรื่องส่วนบุคคล ซึ่งไม่เก่ียวกับกำรพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ที่ทีมงำนเจ๊ดำ อนำคตจันท์ก ำลังมุ่งมั่นด ำเนินงำน 
 
 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 22 

 

  ดังนั นจึงขอยืนยันอีกครั งว่ำ กำรแอบอ้ำงชื่อบุคคลในทีมงำน เจ๊ดำ อนำคตจันท์ว่ำมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว 
ไม่เป็นควำมจริง เพรำะบุคคลดังกล่ำวลงพื นที่กับทีมงำนตลอด กำรแอบอ้ำงดังกล่ำวนั น เพ่ือต้องกำรช่วงชิงมวลชน   
เพ่ือหวังผลทำงกำรเมืองระดับชำติ และดิสเครดิตทำงกำรเมืองระดับท้องถิ่น  จึงประกำศให้ประชำชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ำย
ทรำบโดยทั่วกัน ประกำศโดย ธิบดี วิญญูทำนเลขำนุกำรทีมงำนเจ๊ดำ อนำคตจันท์ 
  ทั งนี กำรแอบอ้ำงชื่อจัด “วิ่ง ไล่ ลุง” ไม่ได้มีแต่ ทีมงำน “เจ๊ดำ อนำคตจันท์” ดังกล่ำว หำกแต่ก่อนหน้ำนี  ก็ยัง
มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ำ กลุ่มอนำคตใหม่ และ กลุ่มต่อต้ำนรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี อ้ำงชื่อ
โรงเรียนอนุกูลนำรี จ.กำฬสินธุ์ จะมีกำรจัดกิจกรรม วิ่ง-ไล่-ลุง ในวันที่ 12 ม.ค.63 เวลำ 13.00 น. โดยมีกำรโปรโมทใน
โลกโซเชียล พร้อมนัดแนะ ให้มำรวมตัวกันที่สนำมโรงเรียนอนุกูลนำรี เสร็จสรรพ แต่เรื่องแดงขึ นมำ หลังจำกนำยเอก
รักษ์ สำรปรัง ผอ.โรงเรียนอนุกูลนำรี ออกมำปฏิเสธว่ำ ไม่ได้อนุญำตให้จัดงำนดังกล่ำว แม้ว่ำจะมีกำรขอจัดก็ตำม 
“มีกำรขออนุญำตจริง แต่กำรออกเอกสำรที่ระบุชื่อนำยชโนทัย มำตศรี แกนน ำกลุ่มนั น ถือเป็นเอกสำรที่ไม่ผ่ำนกำร
อนุญำตตั งแต่ต้น เพรำะหัวหนังสือที่ออกนั น เป็นหนังสือที่ออกจำกโรงเรียนอนุกูลนำรี ในสังกัดส ำนัก งำนเขตพื นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 จึงเป็นหนังสือที่ออกมำไม่ถูกต้องตั งแต่แรก” 
  ขณะเดียวกัน หำกหัวหนังสือเช่นนี  คนที่ลงนำมนั น จะต้องเป็น ผอ.โรงเรียนเท่ำนั น อีกทั งหนังสือนี ผู้ที่น ำ
หนังสือเข้ำมำ ก็เหมือนน ำส่งหนังสือ โดยไม่ยอมแจ้งที่อยู่ หรือระบุตัวตนที่ชัดเจน จึงเตรียมที่จะรอพบและจะแจ้งว่ำ 
โรงเรียนไม่อนุญำต แต่กลุ่มดังกล่ำวกลับน ำเอกสำรฉบับนี ไปลงกระจำยข่ำวในโลกโซเชียล ช่วงต้นปีที่ผ่ำนมำ  จึงท ำให้
ทำงโรงเรียนเกิดควำมเสียหำย  
  เรื่องนี  ผอ.โรงเรียนอนุกูลนำรี ยืนยันว่ำ ตนได้ไปลงบันทึกประจ ำวันต่อ ร.ต.อ.ธีรภำพ ภูขันซ้ำย พนักงำน
สอบสวน สภอ.เมืองกำฬสินธุ์ กรณีเฟซบุ๊กอนำคตใหม่ -อุบลรำชธำนี เผนแพร่ว่ำจะมีกำรจัดกิจกรรม เอำไว้แล้ว  
  ส ำหรับพื นที่ท่ีจะจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่ 12 ม.ค.คู่ขนำนไปกับที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ ที่เผยแพร่ผ่ำนโซเชียล
มีเดียเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ได้แก่ 1. จ.อุบลรำชธำนี หน้ำศำลหลักเมืองเวลำ 05.00 น. 2. จ.ชลบุรี ลำนกิจกรรมสำมแยก
พัทยำกลำง เวลำ 16.00-18.00 น. 3. จ.นครรำชสีมำ บริเวณอนุสำวรีย์ย่ำโมและประตูชุมพล เวลำ 16.00-18.00 น.  
 4. จ.นครปฐม หน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์ เวลำ 07.00 น. 5. จ.อุดรธำนี ที่สวนสำธำรณะหนองบัว เวลำ 06.00 น. 6. จ.
กำฬสินธุ์ ที่โรงเรียนอนุกูลนำรีกำฬสินธุ์ เวลำ 13.00-16.30 น.(ท่ีนี่เป็นกรณีแอบอ้ำง ไม่มีกำรจัดจริง) 7. จ.ปัตตำนี สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์  8. เชียงรำย ลำนหน้ำรูปปั้น ร.5 ศำลำกลำงหลังเก่ำ (ตึกเหลือง) เวลำ 16.00 น.  
9. จ.นครศรีธรรมรำช หน้ำวัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร เวลำ 05.00 น. 10. จ.นครสวรรค์ ริมเขื่อนหลังศำลำกลำง
จังหวัด เวลำ 17.00 น. 11. จ.ร้อยเอ็ด ที่บึงพลำญชัย เวลำ 05.00 น. 12. จ.นนทบุรี อุทยำนมกุฎรมยสรำญ เวลำ 
05.30 น. 13. จ.พะเยำ อนุสำวรีย์พ่อขุนง ำเมือง เวลำ 16.30 น.  14. จ.นครนำยก เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล 15. จ.พังงำ 
อุทยำนพระนำรำยณ์ ตะกั่วป่ำ 16. จ.บุรีรัมย์ หน้ำสนำมกีฬำเทศบำล 17. จ.ขอนแก่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น 18. จ.
มหำสำรคำม อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ม.เก่ำฯ... (ข้อมูลจำกไทยรัฐฉบับ 4 ม.ค. 2563) 
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ส่วนจัดจริง จัดใหญ่มีที่ไหนบ้ำง คงต้องมำดูกันอีกครั งในวันเวลำนัดหมำย เพรำะมีบำงแห่งปฏิเสธไม่มีกำรจัด
จริงไปแล้ว  
  ขณะที่พรรคอนำคตใหม่ ก็ลับๆล่อๆ เดี๋ยวบอกไม่เกี่ยวข้อง เดี๋ยวชวนคนเข้ำร่วม เดี๋ยวบำงคนในพรรคบอกจะ
ไม่มีส.ส.ของพรรคไปร่วม แต่ “ช่อ” น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะโฆษกพรรคอนำคตใหม่ ถึงกับไป
ลงทะเบียน ให้ตัวเอง และให้ “ทอน” นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค พร้อมกับยืนยันว่ำจะไปร่วมอย่ำงแน่นอน 
ก็ถือว่ำตำมนั นแล้วกัน  
  ดังนั นโพสต์ของ “เจ๊ดำ อนำคตจันท์” จึงสะท้อนให้เห็นอีกด้ำนหนึ่งของกำรจัดอีเวนท์กำรเมือง “วิ่ง ไล่ ลุง” 
เพ่ือหำแนวร่วมกดดันรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ รวมถึงต้องกำรวัดเรตติ งฝ่ำยไม่เอำ “ลุงตู่” ว่ำทั่วประเทศมีมำก
แค่ไหน หรือ อำจพูดได้ว่ำต้องกำรประมำณ ไม่สนใจคุณภำพ หรือ ผิดถูก แต่ขอให้ช่วยกันโหมกระแสให้ใหญ่โตเป็นพอ   
หลอกตัวเองว่ำมีคนร่วมจ ำนวนมำก ก็ยอมว่ำงั นเถอะ!!!? 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000001310 
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'ชวน' พลิ้วโละ 6 ผบ. เหล่าทัพอ้างให้สมัภาษณ์ตามหลักการไม่ควรก าหนดต าแหน่ง 
06 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:35 น.      

 

 
6 ม.ค.63-ที่สถำบันพระปกเกล้ำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญโดย
ยกเลิกผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพทั ง 6 เหล่ำเป็นส.ว.ว่ำ รู้สึกแปลกใจ เพรำะเรื่องนี ไม่ได้ให้สัมภำษณ์ก็ดูอยู่ว่ำไปเอำข่ำวมำจำก
ไหน จนได้รู้ว่ำเป็นกำรไปน ำควำมเห็นจำกเดิม ซึ่งเป็นกำรให้ควำมเห็นนำนแล้ว แล้วเอำไปสอบถำมคนอ่ืนๆเพ่ือให้
ขัดแย้งกัน เข้ำใจว่ำส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เล่นด้วย 
ถำมย  ำว่ำแม้เป็นควำมเห็นเดิม แต่ขณะนี ท่ำนยังเห็นสมควรว่ำต้องยกเลิกหรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ เป็นควำมเห็นที่ตน
ให้มำไม่ต่ ำกว่ำ 2-3 ครั งแล้ว อยำกให้ไปอ่ำนค ำสัมภำษณ์ฉบับเต็ม เพรำะถ้ำไปตัดเอำเฉพำะบำงค ำมำ ซึ่งคนอำจเข้ำใจ
ผิดว่ำไปรังเกียจทหำรหรือเปล่ำ  
  "เป็นเรื่องที่ผมให้สัมภำษณ์ในหลักกำรที่ว่ำไม่ควรจะไปก ำหนดต ำแหน่งใด ส่วนผบ.เหล่ำทัพเขำก็เป็นคนดีมี
ควำมสำมำรถ แต่ในเชิงประชำธิปไตยเรำไม่ควรไปก ำหนดต ำแหน่งใด เช่น ถ้ำอยำกให้อดีตนำยกฯ อดีตประธำนสภำ
เป็นส.ว.ก็ไม่ควร และผมเห็นด้วยว่ำกำรที่รัฐธรรมนูญไม่ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรเป็นส.ว.นั นถูกต้องแล้ว ฉะนั นจึงไม่ควรมี
ข้อยกเว้นกับต ำแหน่งใด แน่นอนว่ำหลักกำรมันไม่เปลี่ยน เรำไม่รับรัฐธรรมนูญตั งแต่แรกเหตุผลเรื่องหนึ่งคือฉบับนี 
ประชำธิปไตยไม่เท่ำของอดีต และเรื่องนี ต้องได้ให้ควำมเห็นไม่ต่ ำกว่ำ 3 ครั งแล้วว่ำเรำไม่เห็นด้วย แต่ไม่ใช่มำต ำหนิติ
เตือนบรรดำเหล่ำทัพ" 
  เมื่อถำมถึงกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก ำลังจะเริ่ม
ท ำงำนมีควำมเชื่อมั่นว่ำกมธ.นี จะท ำหน้ำที่แก้ไขศึกษำได้หรือไม่ นำยชวน กล่ำวว่ำ ตั งแต่ที่มีกำรตั งกมธ.แล้ว ตนก็ไม่เคย
ให้ควำมเห็นเรื่องนี อีกเลย เพรำะต้องให้เกียรติกมธ.ว่ำเขำจะเห็นควรอย่ำงไร แต่เพียงเสนอว่ำควรจะร่วมมือกันเชิญทุก
ฝ่ำยมำให้ควำมเห็นที่เป็นประโยชน์ เชิญฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยมำด้วยจะได้รู้สึกลดควำมขัดแย้งลงได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53913 
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วันจันทร์ ที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 2563, 11.00 น. 
 
10 โมงเช้า!! ศาลนัดพพิากษาคดี ‘ทอน’ ฟ้อง ‘กกต.’ ปมเร่งรัดคดยีุบพรรค 20 ก.พ.นี ้
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/464390 
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06 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 17:15 น.      
 

สะพัดทั้งวัน! 'หญิงหน่อย' เก็บข้าวของทิ้งพรรคเพื่อไทยแล้ว 

 

 
 
6 ม.ค.63 - ที่พรรคเพ่ือไทย มีกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย มีแกนน ำพรรคเข้ำร่วม

ประชุม อำทิ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปำอินทร์ ประธำนคณะกรรมสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั งพรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นำค
รทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน โดยนำยสุทิน ชี แจงต่อที่ประชุมว่ำ วิปฝ่ำย
ค้ำนและฝ่ำยรัฐบำลได้หำรือกรอบกำรอภิปรำยร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 โดยเบื องต้นว่ำกำรอภิปรำยจะมี
ขึ นวันที่ 8 และ 9 ม.ค.นี  โดยจะประชุมถึงเวลำเที่ยงคืน แต่หำกกำรอภิปรำยไม่จบก็จะพักกำรประชุม และขยำยเวลำ
กำรประชุมไปในวันที่ 10 ม.ค. 

มีรำยงำนว่ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรควันนี  คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย ท่ำมกลำงกระแสข่ำวลือหนำหูว่ำ คุณหญิงสุดำรัตน์ เก็บข้ำวของ
เครื่องใช้ส่วนตัวออกจำกห้องท ำงำนที่พรรคหมดแล้ว ตั งแต่ช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ และได้ยื่นหนังสือลำออกต่อ นำย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทยแล้ว แต่ยังไม่มีกำรอนุมัติ หนังสือลำออกอย่ำงเป็นทำงกำร. 

 
อ้ำงอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/53938 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/53938
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06 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:34 น 

ส.ส. รุ่นใหม่ ปชป. ดีดปาก 'เต้น' ถนัดนักวาทกรรมแบ่งฝ่าย ! 
 

 
 
6 ม.ค.63 - นำยชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงกรณีที่ นำยณัฐวุฒิ 

ใสยเกื อ กล่ำวหำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กรณีเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั น ว่ำท ำไมถึงคิดว่ำเป็น
แค่เรื่องรถจักรยำน แท้จริงแล้วเป็นเรื่องรถพ่วง 24 ล้อนั น ตนขอเรียนข้อเท็จจริงให้นำยณัฐวุฒิ ทรำบว่ำ นำยชวน และ
พรรคประชำธิปัตย์ ประกำศมำตั งแต่เริ่มต้นว่ำไม่รับร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี  ที่ส ำคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี มีจุดบกพร่อง
หลำยๆ อย่ำง เช่น ที่มำของวุฒิสภำ กำรคิดคะแนนแบบระบบบัญชีรำยชื่อ กำรท ำงบประมำณ เป็นต้น เพรำะฉะนั นใน
กำรเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องเดินหน้ำแก้ไขอย่ำงจริงจัง และทุกฝ่ำยต้องร่วมกันในกำรแสดงพลัง 
ถึงแม้ว่ำมีใครบำงคนที่ไม่อยำกจะให้แก้ส ำเร็จ แต่ตนคิดว่ำคงยำกที่จะหยุดกำรแก้ เพรำะประเทศจะเดินหน้ำต่อไปได้ 
ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ และนี คือหนึ่งในเหตุผลที่พรรคประชำธิปัตย์ประกำศไว้ก่อนเข้ำร่วมรัฐบำล 

 ทั งนี  ตนขอบคุณนำยณัฐวุฒิ ที่แสดงควำมห่วงใยและกังวลถึงจุดยืนของนำยชวน ในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่
อยำกบอกว่ำ นำยณัฐวุฒิไม่ต้องกังวลในเรื่องนี  เพรำะนำยชวน เป็นนักกำรเมืองที่รักษำสัจจะ ไม่โกงกิน และไม่ทุจริต
แบบเจ้ำนำยของนำยณัฐวุฒิ เพรำะฉะนั นควรเอำเวลำไปตำมให้เจ้ำนำยเก่ำมำรับโทษทำงกระบวนกำรยุติธรรมก่อนที่จะ
มำเสนอแนะคนอ่ืน 

"ผมเข้ำใจว่ำนำยณัฐวุฒิ พยำยำมให้ตัวเองมีข่ำว เพรำะว่ำยังมีแฟนคลับที่ยังติดตำมอยู่ และเป็นกำรแสดงออก
ให้เห็นว่ำ ตัวของนำยณัฐวุฒิยังมีควำมส ำคัญในทำงกำรเมือง แต่นำยณัฐวุฒิคงเคยชินกับกำรท ำงำนกำรเมืองแบบแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่ำยอยู่ เพรำะตอนนี กำรเมืองอยู่ในบรรยำกำศของกำรร่วมมือร่วมใจกันในกำรท ำงำนแก้ปัญหำให้บ้ำนเมือง ซึ่ง
แนวควำมคิดของท่ำนชวน หลีกภัย ก็มีหลำยคนที่แสดงออกว่ำ ต้องกำรให้ 6 ส.ว.ที่มำจำกผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพยังคงอยู่ 
แต่ก็เป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่ใช่แบบใช้วำทกรรมที่นำยณัฐวุฒิถนัดแต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั น" นำยชัยชนะ กล่ำว 

 
อ้ำอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53907 
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06 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:01 น.    

'พท.' จี ้ส.ว. รีบโหวต 5 กรรมการสิทธิฯ         
ลบภาพสภาทหารเกณฑ์ 

 
  6 ม.ค.63-นำงลดำวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่ำวถึงกำรสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ(กสม.)ว่ำ ขณะนี ขั นตอนกำรสรรหำบุคคลไปเป็นกสม.คืบหน้ำไปมำกแล้ว รอกำรบรรจุระเบียบวำระ
ประชุมลับ เพ่ือพิจำรณำลงมติให้ควำมเห็นชอบ ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่ง กสม. 5 คน เพ่ิงผ่ำนกำรตรวจสอบ
ประวัติ และควำมประพฤติของคณะกรรมำธิกำรวุฒิสภำมำแล้ว ทรำบว่ำ มีกำรซักถำม ทั ง 5 คนถึงพฤติกรรมในอดีต 
ทัศนคติทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ คำดว่ำ ไม่เกินกลำงเดือนม.ค.นี วุฒิสภำน่ำจะประชุมกันได้  
นำงลดำวัลลิ์ กล่ำวว่ำ เมื่อตรวจดูรำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำ10 คนที่มีประธำนศำลฎีกำเป็นประธำน กรรมกำร 
ประกอบด้วย ประธำนศำลปกครองสูงสุด ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติซึ่งต่อมำเปลี่ยนเป็นประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร เป็นต้น  ล้วนเป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเป็นที่น่ำเชื่อถือ ได้คัดสรรผู้เหมำะสมจะเป็นกรรมกำรสิทธิฯมำอย่ำง
ถี่ถ้วนรอบคอบดีแล้ว สมควรที่วุฒิสภำจะได้ลงมติให้ควำมเห็นชอบ คำดว่ำไม่น่ำจะเกิดควำมชะงักงันเพรำะจะท ำให้ไป
เริ่มต้นเปิดรับสมัครเพ่ือสรรหำใหม่อย่ำงไม่รู้จักจบสิ น  
  "เป็นโอกำสดีที่วุฒิสภำชุดนี  จะได้สร้ำงผลงำน ลบภำพของกำรเป็นสภำทหำรเกณฑ์ที่สื่อมวลชนตั งให้ โดยลง
มติ ด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่งให้ ทั ง 5 คนไปเป็นกรรมกำรสิทธิฯ ไปรวมกับอีก 2 คน ที่ผ่ำนมติเห็นชอบของสนช.มำแล้ว 
เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561 ซึ่งจำกกำรศึกษำประวัติและสอบถำมบุคคลหลำยฝ่ำย ต่ำงยอมรับว่ำทั ง 5 คนมีควำมเป็น
กลำงทำงกำรเมือง มีเกียรติประวัติกำรท ำงำนด้ำนกำรปกป้องสิทธิเสรีภำพของประชำชนมำยำวนำน" นำงลดำวัลลิ์
กล่ำว 
  นำงลดำวัลลิ์ กล่ำวอีกว่ำ ปัญหำใหญ่ที่รอ กสม.ชุดใหม่เข้ำมำผลักดัน อย่ำงเร่งด่วน 5 เรื่องคือ 1. ตรวจสอบค ำ
ร้องผู้ถูกละเมิดสิทธิฯที่ค้ำงอยู่จ ำนวนมำก  2. ปัญหำควำมรุนแรงจังหวัดชำยแดนภำคใต้  3. ปกป้องสิทธิกำรแสดงออก
ทำงกำรเมืองในรูปแบบต่ำงๆ 4. กอบกู้ภำพลักษณ์ของไทยที่ตกต่ ำ ในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิฯประชำชนในสำยตำ
ชำวโลก 5. หำทำงลดกำรประทุษร้ำยต่อชีวิตร่ำงกำยและทรัพย์สินและลดกำรสร้ำงควำมเกลียดชังผ่ำนโซเชียล
มีเดีย  ตนเชื่อว่ำ กสม.ชุดใหม่จะสำมำรถช่วยให้สังคมไทยน่ำอยู่ยิ่งขึ น ส ำหรับรำยชื่อ 5 คน ที่วุฒิสภำจะพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบได้แก่ 1.  นำงปรีดำ คงแป้น 2.นำยสุชำติ เศรษฐมำลินี  3.นำยวิชัย ศรีรัตน์  4.น.ส.ลม้ำย มำนะกำร  5.
นำยบุญเลิศ คชำยุทธเดช 
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 “ประยุทธ์” เมินตอบเรื่องที่ดินพ่อ ส่วนบิ๊กป้อมชี เรื่องเก่ำแจงได้แน่ ฝ่ำยค้ำนจ้องเพ่ิมกฐิน  “สุริยะ จึงรุ่งเรือง

กิจ” กรณีแบน 3 สำรพิษ เตรียมโหมโรงใช้กีฬำฟุตบอลพันกำรเมืองวันที่ 19 ม.ค.  “ภรำดร” โอ่ข้อมูลในมือชั นเอบวก 
รับแล้ววิ่งไล่ลุง-อภิปรำยเป็นกำรท ำงำน 2 ขำ “นำยกฯ” ร่ำยยำวสะกิดม็อบไล่-เชียร์ให้คิดถึงคน 60 ล้ำน ชี ไม่ใช่เวลำ
สร้ำงควำมเกลียดชัง ลั่นท ำงำนไม่ใช่สั่งขี มูกสั่งปรื๊ดแล้วโล่ง “ช่อ” โวยวิ่งไล่ลุงในต่ำงจังหวัดถูกคุกคำม 
    เมื่อวันจันทร์ยังคงมีควำมต่อเนื่องในกรณีพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะหยิบยกปมซื อขำยที่ดินของ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์
โอชำ บิดำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม (กห.) มำใช้ในกำร
อภิปรำยไม่ ไว้ วำงใจ โดย พล.อ.ประยุทธ์ปฏิ เสธตอบค ำถำมดั งกล่ ำวและเดินขึ นตึก ไทยคู่ ฟ้ำ ไปทันที   
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ กล่ำวเรื่องนี ว่ำเป็นเรื่องเก่ำ นำยกฯ  ชี แจงได้อยู่แล้ว  ไม่มีอะไร 
    ด้ำนนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ระบุว่ำ ขณะนี ฝ่ำยค้ำนยังไม่มีกำรประสำนมำในเรื่องกำรอภิปรำย
ไม่ ไ ว้ ว ำ ง ใจ  ส่ วนที่ จ ะอภิปรำย เรื่ อ งต่ ำ งๆ  นั น เป็ น เ พีย งข่ ำ ว  ของจริ งยั ง ไม่ มี  ยั ง ไม่ มี ก ำรยื่ นอะไรมำ  
    เมื่อถำมว่ำฝ่ำยค้ำนเตรียมอภิปรำยย้อนไปถึงกำรท ำงำนของรัฐบำลคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   (คสช.) ท ำได้
หรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำยังไม่มีประเด็น จึงยังไม่มีควำมเห็น ไม่ขอพยำกรณ์ล่วงหน้ำ ตำมกรอบจะเป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 151 เมื่อสมำชิกเข้ำชื่อกันครบก็สำมำรถเปิดกำรไม่ไว้วำงใจได้   แต่ตอนนี ต้องพิจำรณำเรื่อง
งบประมำณให้ผ่ำนก่อน  
    ส่วนควำมเคลื่อนไหวของพรรคเพ่ือไทย (พท.) มีรำยงำนแจ้งถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรยื่นญัตติอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ นอกจำกรัฐมนตรี 5 คนที่จะถูกยื่นอภิปรำยแน่นอนแล้ว คือ พล.อ.ประยุทธ์, นำยสมคิด 
จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ, นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย และนำยดอน 
ปรมัตถ์วินัย รมว.กำรต่ำงประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ถูกอภิปรำยในสัดส่วนของพรรค พท. แต่ยังต้องรอพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแต่
ละพรรคเสนอชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรำยเข้ำมำอีก โดยเบื องต้นมีกำรเคำะกันว่ำจะมีรัฐมนตรีอีก 2-3 คนอยู่ในข่ำย ซึ่ง
หนึ่งในนั นคือนำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม ขณะนี พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก ำลังรวบรวมข้อมูล กรณีนำยสุริยะ
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อ้ำงมติที่ประชุมคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยให้เลื่อนกำรแบนพำรำควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปเป็นวันที่ 1  มิ.ย.63 
และยกเลิกกำรแบนไกลโฟเซตให้เป็นจ ำกัดกำรใช้แทน  
    พล.ท.ภรำดร พัฒนถำบุตร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษพรรค พท.กล่ำวถึงควำมพร้อมในกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจว่ำ ข้อมูลของพรรคฝ่ำยค้ำนถือว่ำมีควำมพร้อม โดยข้อมูลที่จะอภิปรำยหัวหน้ำรัฐบำลและรัฐมนตรี แบ่งเป็นชุด 
A บวก คือข้อมูลที่มีใบเสร็จ กับชุด A ที่แม้ไม่มีใบเสร็จ แต่ก็น่ำเชื่อได้ว่ำน่ำจะมีกำรกระท ำผิด ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำร
กิจกำรพิเศษได้ประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมที่จะอภิปรำย เรำดูทั งบุคคลดูทั งเรื่องช่วงเวลำที่เหมำะสมที่ควรอภิปรำย เชื่อ
ว่ำข้อมูลที่อภิปรำยไปคงท ำให้หัวหน้ำรัฐบำลและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยยืนอยู่ต่อไปล ำบำก จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
ได้อย่ำงแน่นอน  และบำงทีอำจหนักกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงปรับคณะรัฐมนตรีก็ได้ เป้ำหมำยกำรอภิปรำยอยู่ที่หัวหน้ำ
รัฐบำล ส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรก็เป็นภำพของสภำ 
เผย 'วิ่ง-อภิปรำย' สอดรับกัน 
    “กำรท ำงำนเรำจะท ำสอดคล้องกัน สอดรับกับระหว่ำงกำรวิ่งไล่ลุง 12 ม.ค.ที่คนที่ออกมำวิ่งล้วนอยำกไล่ลุง จึงชวน
กันออกมำ เป็นกำรท ำงำนนอกสภำของประชำชน ส่วนเรำรับควำมประสงค์จำกประชำชนมำท ำให้เป็นจริงในสภำผ่ำน
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่งเวลำกำรยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลอยู่ระหว่ำงวันที่ 16-20 ม.ค. และเบื องต้นขอ
เวลำอภิปรำยไว้ 3 วัน คำดว่ำจะบรรจุญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจหลังตรุษจีน และคงอภิปรำยไม่ไว้วำงใจช่วงต้นเดือน 
ก.พ.” พล.ท.ภรำดรกล่ำวและว่ำ นำยภูมิธรรม เวชยชัย รองประธำนคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษ จะไปหำรือกับหัวหน้ำ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนถึงประเด็นต่ำงๆ และกรอบเวลำอภิปรำย ก่อนจะน ำกลับมำหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรกิจกำร
พิเศษของพรรคในวันที่ 7 ม.ค.อีกครั ง   
    ขณะที่นำยนิคม บุญวิเศษ หัวหน้ำพรรคพลังปวงชนไทย กล่ำวถึงกำรประชุมคณะกรรมกำรท ำงำนร่วมกับพรรคฝ่ำย
ค้ำนว่ำ ในที่ประชุมได้หำรือถึงกำรเตรียมจัดกิจกรรมพรรคฝ่ำยค้ำนสัญจร ที่จะเดินทำงไปจัดกิจกรรมยังจังหวัดเชียงรำย
ในวันที่ 19 ม.ค. เวลำ 16.00 น. ซึ่งจะมีกำรแข่งขันฟุตบอลระหว่ำงทีมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่รวมกับสื่อมวลชน พบกับนัก
ฟุตบอลทีมเชียงรำยและประชำชนในพื นที่ จำกนั นเวลำ 18.00-20.00 น.จะปรำศรัยภำยในสนำมฟุตบอลในหัวข้อ
เกี่ยวกับกำรเมือง ผลจำกกำรบริหำรงำนของรัฐบำล ปัญหำเศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งเป็นลักษณะเปิดเวทีซักซ้อมกันก่อนวัน
อภิปรำยจริงที่จะมำถึง  คำดว่ำจะมีประชำชนเดินทำงมำร่วมรับฟังอภิปรำยประมำณ 1 หมื่นคน 
    นำยนิคมกล่ำวอีกว่ำ ในที่ประชุมได้พูดถึงกำรเตรียมควำมพร้อมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลน้อยมำก เพรำะใน
สัดส่วนของ 7 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ตอนนี มีรัฐมนตรี 5 คนที่พรรค พท.จะอภิปรำยแน่นอน  ขณะเดียวกันยังรอพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนพรรคอ่ืน หำกมีข้อมูลก็สำมำรถเสนอชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรำยเข้ำมำร่วมด้วยได้ ข้อมูลของพรรคฝ่ำยค้ำน
ตอนนี มีควำมพร้อมมำก เพียงแต่กังวลในเรื่องเวลำที่ได้อภิปรำยอำจจ ำกัด เท่ำที่พูดคุยจะยื่นญัตติไม่เกินวันที่ 20 ม.ค. 
และคำดว่ำกำรอภิปรำยน่ำจะเกิดขึ นในช่วงสัปดำห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือน ก.พ.  
     “ข้อมูลที่จะอภิปรำย พล.อ.ประยุทธ์ ที่สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ตั งข้อสังเกตว่ำเป็นข้อมูลเก่ำ คงไม่
สำมำรถล้มรัฐบำลได้นั น เรำไม่ได้หวังว่ำจะมำล้มใคร เรำเพียงท ำหน้ำที่ตรวจสอบ กำรที่ รัฐบำลจะล้มหรือไม่ล้มขึ นอยู่ที่
ตัวรัฐบำลเอง ที่วิจำรณ์ว่ำข้อมูลที่จะพูดเป็นเรื่องเก่ำนั น ผมไม่ได้มองอย่ำงนั น หำกเป็นข้อมูลเก่ำที่ต่อเนื่องมำถึงปัจจุบัน 
จะมำถือว่ำเป็นข้อมูลเก่ำก็ไม่ได้ เรำไม่ได้เอำข้อมูลเก่ำมำพูด แต่เป็นข้อมูลต่อเนื่องกัน ถ้ำคิดว่ำไม่ถู กต้องท ำไมรัฐบำล
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ประยุทธ์ไม่แก้ไข เพรำะสิ่งที่เกิดขึ นในรัฐบำลประยุทธ์ 2 ก็ล้วนมำจำกประยุทธ์ 1 เมื่อรู้ว่ำสิ่งไหนท ำผิดพลำด เมื่อเป็น
รัฐบำลใหม่แล้วท ำไมถึงไม่แก้” นำยนิคมระบุ 
  ส ำหรับควำมเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงเช้ำได้ให้โอวำทแก่คณะนักกีฬำพำรำลิมปิก ผู้ฝึกสอน และ
เจ้ำหน้ำที่ ก่อนออกเดินทำงไปแข่งขันกีฬำอำเซียนพำรำเกมส์ ครั งที่ 10  ณ เมืองซูบิก  สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ โดย
ภำยหลังให้โอวำทนำยกฯ ได้เดินมำทักทำยนักกีฬำ พร้อมกล่ำวว่ำ "พวกเรำไปแข่งขันกีฬำที่โน่น ส่วนผมอยู่ที่นี่ก็แข่ง
กีฬำเหมือนกัน เป็นก ำลังใจให้ผมหรือเปล่ำ ผมท ำควำมดี"  

ทั งนี ได้มีนักกีฬำคนหนึ่งกล่ำวติดตลกว่ำ "ขอให้ก ำลังใจลุง ขอให้วิ่งให้ทันเขำนะลุง"  น่ำสังเกตว่ำตลอดกำรให้
โอวำท พล.อ.ประยุทธ์มีอำกำรอ่อนเพลียอย่ำงเห็นได้ชัด รวมทั งมีเสียงที่ค่อนข้ำงแหบแห้งจำกอำกำรป่วยเป็นไข้หวัด 

ต่อมำ พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนว่ำ วันที่สิ่งที่ก ำลังดีๆ ก็อยำกให้เดินหน้ำไป อย่ำดึงให้ถอยหลัง 
ย้อนไปย้อนมำ คิดว่ำได้ตั งใจมั่นท ำงำนมำ 5 ปี ปีที่ 6 นี  ยังยืนยันมีแรงศรัทธำตลอดมำ  ไม่ใช่ต้องกำรอ ำนำจ ใครบอก
ว่ำกำรเมืองคืออ ำนำจผลประโยชน์ ในเมื่อไม่ต้องกำรอ ำนำจและผลประโยชน์ แล้วท ำไมไม่ไว้ใจตนเอง เมื่อไว้ใจตนเองก็
ต้องไว้ใจในกำรบริหำรของตนเอง โดยจะควบคุมเรื่องเหล่ำนี ให้มำกที่สุดไม่ให้กลับไปที่เดิม นั่นคือสิ่งที่อยำกจะพูดกับ
พวกเรำทุกคน วันนี ที่พูดเยอะเพรำะแบบนี  

พล.อ.ประยุทธ์กล่ำวว่ำ วันนี นำยกฯ ก ำลังคิดแก้ไขปัญหำหลำยเรื่อง นำยกฯ ไม่เคยหยุดคิด ใครจะต ำหนิต่อว่ำ
อะไรก็ตำม ส่วนเรื่องไหนที่ทุจริตผิดกฎหมำยก็ว่ำมำ ชี แจงได้ก็จบ ถ้ำชี แจงไม่ได้ก็ไปขึ นกระบวนกำรศำล กำรพูดกันไป
มำบำงทีไม่ใช่เรื่อง มันไม่มีอะไรที่ชัดเจน พูดกันไปบอกกันมำ จนเกลียดชังหมด ถำมว่ำเวลำนี เรำควรสร้ำงให้เกิดควำม
เกลียดชังกันเองในชำติหรือไม่ มันใช่เวลำหรือไม่ ท ำไมไม่เอำเวลำมำรวมพลังเพ่ือต่อสู้กับปัญหำภำยนอก แล้วปัญหำ
ภำยในก็แก้กันในเชิงระบบกลไก ถ้ำมัวโทษกันไปกันมำมันแก้อะไรไม่ได้สักอย่ำง แก้โน้นกระทบนี  พันกันไปหมด รัฐบำล
นี เข้ำมำแก้ปัญหำที่ซ  ำซ้อน ไม่ใช่แก้ปัญหำเชิงเดี่ยวในลักษณะเปิดแล้วปิดงำนปรบมือกัน ตนเองไม่ชอบแบบนั น ชอบ
แก้ปัญหำทั งระบบ บำงอย่ำงได้ผล บำงอย่ำงไม่ได้ผล เพรำะทั งหมดเรำบังคับไม่ได้ มันเป็นเรื่องของประชำชน 
  “วันนี ผมพยำยำมท ำดีที่สุด รับทุกปัญหำของประชำชนมำคิด กลับบ้ำนก็คิด เสำร์อำทิตย์ก็คิด เย็นกลับไปก็คิด 
ไม่เคยนิ่งนอนใจกับปัญหำ แต่ต้องใช้กลไก ครม.ขับเคลื่อนและติดตำมผลกำรปฏิบัติจำกกำรรำยงำน ไม่ได้ฟังรำยงำน
จำกข้ำรำชกำรอย่ำงเดียว แต่ฟังจำกประชำชนที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ เอำทั งสองอย่ำงมำผสมกัน คือเชิงหลักกำร
และเชิงประจักษ์ นั่นคือสิ่งที่ผมท ำงำน ผมอยำกให้ทุกคนใช้กลไกประชำธิปไตยของวันนี สร้ำงประเทศกันก่อนได้หรือไม่ 
ดีกว่ำที่จะท ำลำยซึ่งกันและกัน ถ้ำผิดถูกตรงไหนก็ไปเข้ำกระบวนกำรยุติธรรม แต่ถ้ำพูดกันไล่กันไปกันมำแบบนี  ผมไม่
เห็นประโยชน์จะเกิดขึ น ไม่ว่ำสนับสนุนผมหรือสนับสนุนใครก็ตำมหรือต่อต้ำนผม มันเกิดประโยชน์กับใครบ้ำง มันก็มี
คนจ ำนวนหนึ่งที่ออกมำท ำเรื่องแบบนี  พัน สองพัน หมื่นนึง แต่คนที่เสียประโยชน์คือคน 60 ล้ำน ผมอยำกจะบอกว่ำพอ
เถอะ มำช่วยกันท ำประเทศดีกว่ำ” 
  นำยกฯ กล่ำวอีกว่ำ ช่วยกันฟังว่ำรัฐบำลจะท ำอะไร จะได้ประโยชน์อะไร ถ้ำไม่พอใจอะไรก็บอกมำ   รัฐบำลก็
แก้ไข แก้ปัญหำต้องแบบนี  อย่ำใช้ทุกเวทีดิสเครดิตกันไปมำ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพรำะยังไม่ได้อยู่ในกระบวนกำร
ยุติธรรม ใครผิดถูกอย่ำงไรให้มำแจ้ง เอำหลักฐำนมำจะน ำเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม เมื่อตัดสินอย่ำงไรก็ว่ำไปตำมนั น 
ตอนนี มีองค์กรอิสระตรวจสอบเยอะแยะไปหมด แล้วเขำจะกล้ำมำเข้ำข้ำงตนเองหรือ ถ้ำเขำกล้ำช่วยหรือใครก็ตำม แล้ว
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เขำมีควำมผิด เป็นท่ำน ท่ำนจะกล้ำหรือไม่ที่จะช่วยคนผิด ทุกคนกลัวควำมผิด ฉะนั นตนเองก็ใช้กลไก เจตนำของตนเอง
ในกำรแสดงออก 

    หลำยอย่ำงคิดออกมำท ำไม่ได้ผล ก็ยอมรับ ทุกอย่ำงอำจต้องลองผิดลองถูก ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้จะ
ทะเลำะกันท ำไม ในเมื่อตอนนี อยู่ในขั นตอนกำรศึกษำ แก้ไขก็ไปคุยกัน จะมำคุยกันทำงสื่อท ำไมกันทุกวัน เปิดประเด็น
กันอีกท ำไมในเมื่อก็ไม่ได้ขัดข้องอยู่แล้ว ก็ไปคุยกันในกรรมำธิกำร วันนี ทุกอย่ำงออกสื่อกันหมด แล้วก็ตีกัน ยังไม่ได้ท ำ
อะไรสักอย่ำง อยำกถำมว่ำมันส ำเร็จอะไรสักอย่ำงหรือไม่ ควำมร่วมมือจะเกิดหรือไม่ แล้วมำบอกว่ำห่วงเรื่องโน้น มีสู้รบ
สงครำม แต่ในประเทศก็ตีกัน แล้วไปห่วงทำงโน้น จะไปท ำอะไรได้ ท ำสองทำง ช่วยตนเองบ้ำง 

“ผมฝำกคน 60 กว่ำล้ำนที่เขำเดือดร้อนต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล โดยที่ท่ำนไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไร
ดี จะใช้ค ำพูดอะไรดี เรื่องขี หมูรำขี หมำแห้ง บำงทีมันไม่ได้สำระอะไรทั งสิ น พูดกันได้ทุกวัน เรื่องที่ยังไม่เกิดก็พูดท ำให้
สังคมระอุทุกวัน ท ำเพ่ืออะไร ผมอยำกถำมกับกำรที่ผมท ำเพ่ือประเทศของผม เพ่ือพวกเรำทุกคน ร่วมกับพวกเรำ แต่อีก
พวกจ้องท ำลำยทุกวัน ท ำอะไรก็ผิดหมด ไม่มีใครท ำถูกทั งหมดหรือผิดทั งหมดหรอก 

ค ำว่ำผิดกระบวนกำรยุติธรรมต้องตัดสิน และต้องเชื่อไปตำมกระบวนกำรยุติธรรม ไม่เช่นนั นประเทศอยู่ไม่ไ ด้
แน่นอน ทุกประเทศอยู่ด้วยกระบวนกำรยุติธรรม ต้องมีกำรพิสูจน์สิทธิ ข้อเท็จจริงตำมกระบวนกำร 3 ศำล เข้ำใจกัน
หรือไม่ ไปว่ำกันมำเมื่อตัดสินแล้วก็จบ ไม่ใช่ไปด้อยค่ำศำลอีก ทุกอย่ำงมันรวนเรไปหมดแล้วจะอยู่กันด้วยอะไร ผมถำม
หน่อย รัฐธรรมนูญเขียนยังไงก็ไม่มีใครพอใจทั งหมด  ฉะนั นอย่ำเอำเรื่องเดิมๆ มำทะเลำะกันอีกเลย ผมขอร้องแค่นี  ผม
ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั งสิ น" นำยกฯ กล่ำว 

พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับว่ำ สื่อด่ำทุกวัน กำร์ตูนเขียนด่ำมำ 5 ปีเต็ม ไม่เคยไปแตะต้องเลย รู้อยู่หนังสือพิมพ์ไหน 
หน้ำไหน ไม่เคยแตะต้องรังแกสื่อไหน เขำท ำผิดกฎหมำยก็ต้องถูกกระบวนกำรตำมกฎหมำยที่เขียนไว้อยู่แล้ว ไม่
จ ำเป็นต้องไปสั่ง ถ้ำเรำไม่เอำกฎหมำยที่เป็นตัวพื นฐำนของประเทศ  ประเทศนี ก็ไม่ใช่ประเทศ อำจเรียกว่ำอะไรสักอย่ำง
ที่หลำยคนหลำยกลุ่มอยู่กันไปตีกันไป นั่นมันโบรำณกำลร้อยกว่ำปีมำแล้ว วันนี เป็นประเทศมำสองร้ อยกว่ำปีแล้ว กรุง
รัตนโกสินทร์ตั งสองร้อยกว่ำปีแล้ว  ท ำไมจะย้อนกลับไปสู่ยุคอดีตอีกที่ทุกคนแยกกันอยู่ แยกฝ่ำยแล้วทุกคนก็ตีกัน รบ
กัน แล้วประเทศชำติ ประชำชนจะอยู่ตรงไหน ที่บอกรักชำติรักประชำชน รักจริงหรือเปล่ำ รักแบบไหน รักถูกวิธีหรือ
เปล่ำ รักลูกถูกวิธีหรือเปล่ำ รักคนไทยถูกวิธีหรือเปล่ำ ถ้ำรักมันต้องหำวิธีกำรที่เหมำะสม ดีบ้ำง ชอบบ้ำง ไม่ชอบบ้ำง 
แต่คนได้ประโยชน์ต้องมำก ส่วนคนที่ไม่ได้ประโยชน์ คนเสียประโยชน์ก็มี นั่นคือสิ่งที่ยำกง่ำยของกำรท ำงำน ไม่ใช่
ท ำงำนสั่งเหมือนสั่งขี มูก เช้ำนี สั่งปรื๊ดไปแล้วก็โล่ง มันไม่ใช่ ไม่เช่นนั นจะนั่งเป็นบ้ำเป็นบอเขียนหนังสือ นั่งคิดทั งวัน 
เหลือเวลำนอนที่ไม่ได้คิด แล้วจะต้องมำเสียเวลำพูดกับเรื่องท่ีไม่ใช่เรื่อง  

“สมองผมหำยไปเยอะหำยไปครึ่งนึง ท ำไมไม่ช่วยผมบ้ำง ผมเคำรพทุกท่ำน เพรำะเข้ำมำในกระบวนกำร
ประชำธิปไตย แต่ผมถำมว่ำประชำธิปไตยวันโน้นกับประชำธิปไตยวันนี ต่ำงกันอย่ำงไร หำให้เจอผมขี เกียจพูดย้อนไป
ย้อนมำ ทุกคนทรำบดี แต่ลืมไปหมดแล้วว่ำเกิดอะไรขึ นในประเทศไทย วันนี สิ่งที่ดีเกิดขึ นแล้ว สิ่งที่ไม่ดียังมีค้ำงอยู่ นั่น
คือสิ่งที่ผมอยำกให้ประชำชนตัดสินใจว่ำเรำจะเดินไปข้ำงหน้ำหรืออยู่กับที่  หรือจะก้ำวถอยหลัง หรือจะรื อทั งหมดกลับ
ไปสู่อดีต เชิญท่ำนเถอะ ผมท ำของผมเต็มที่เท่ำนี ” นำยกฯ กล่ำว 
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    ส่วน พล.อ.ประวิตรกล่ำวถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่ 12 ม.ค.ว่ำ ฝ่ำยควำมมั่นคงไม่ต้องติดตำมอะไร เขำวิ่งกัน
อยู่ที่ไหน แค่รู้ว่ำวิ่งกันอยู่ที่สวนรถไฟก็พอแล้ว จะให้ท ำอย่ำงไร วิ่งแต่อย่ำให้ผิดกฎหมำยก็แล้วกัน และไม่มีสั่งปิดที่ไหน 
รัฐบำลให้ท ำกิจกรรมแล้วไม่ให้ใครสั่งปิดหรอก 

เมื่อถำมว่ำกิจกรรมดังกล่ำวมีนักกำรเมือง ทั งนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่   (อนค.) และ 
น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช โฆษกพรรค อนค.เข้ำร่วมด้วย พล.อ.ประวิตรสวนว่ำ “ผมจะท ำยังไงได้ ผมไม่ใช่ช่อนี่ เขำจะวิ่ง
แล้วจะไปท ำอย่ำงไร” เมื่อถำมย  ำว่ำ พล.อ.ประวิตรจะไปร่วมกิจกรรมตำมค ำเชิญของกลุ่มดังกล่ำวหรือไม่ พล.อ.
ประวิตรกล่ำวว่ำ “ผมจะไปยังไง ผมเดินยังไม่เดินยังอยู่แล้ว" 

ด้ำน น.ส.พรรณิกำร์กล่ำวแสดงควำมกังวลถึงกรณีกำรคุกคำมกำรใช้สิทธิเสรีภำพของประชำชนในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำ จำกกรณีกำรออกหมำยเรียกบุคคลต่ำงๆ ให้เข้ำรับทรำบข้อหำตำมพระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ และ
กรณีกำรคุกคำมประชำชนที่จะท ำกำรจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในจังหวัดต่ำงๆ ว่ำ  กำรแจ้งข้อหำบุคคลต่ำงๆ ในฐำนควำมผิด
ตำม พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ ซึ่งมีนำยธนำธร รวมทั งนำยไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร สมำชิกพรรค อนค.ถูกแจ้งข้อหำ
ด้วยนั น ขอยืนยันว่ำทั งสองคนจะเดินทำงไปรับทรำบข้อกล่ำวหำตำมหมำยเรียกของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่สถำนีต ำรวจนคร
บำลปทุมวันในวันที่ 10 ม.ค.นี แน่นอน โดยกำรรับทรำบข้อกล่ำวหำครั งนี เป็นกำรไปตำมกระบวนกำรขั นตอนของ
กฎหมำยเท่ำนั น แต่เรำยังคงยืนยันว่ำสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออกทำงกำรเมือง เป็นสิทธิ
เสรีภำพของประชำชนทุกคนที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  

น.ส.พรรณิกำร์กล่ำวต่อว่ำ ตอนนี ดูเหมือนว่ำเสรีภำพกำรแสดงออกของประชำชนก ำลังถูกคุกคำม จำกกรณีกำร
จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ซึ่งกำรจัดกิจกรรมกระจำยไปในหลำยสิบจังหวัดทั่วประเทศไทย ที่ผ่ำนมำผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงใน
กรุงเทพฯ ถูกคุกคำม ไม่ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบที่ สงบสันติ เป็นกำร
แสดงออกที่ถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร ต่อมำได้มีกำรร้องเรียนกำรถูกคุกคำมเข้ำมำที่คณะกรรมำธิกำรกฎหมำย
และสิทธิมนุษยชน สภำผู้แทนรำษฎร จึงมีกำรเรียกเจ้ำหน้ำที่มำสอบถำม ซึ่งต ำรวจเองก็ยืนยันว่ำกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จะ
จัดขึ นเป็นกิจกรรมที่สำมำรถท ำได้ตำมกฎหมำย แต่ปรำกฏว่ำที่ผ่ำนมำ กำรจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในหลำยจังหวัดกลับมี
กำรคุกคำมผู้จัดกิจกรรม ถูกติดตำมโดยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ไม่ว่ำจะเป็นที่จังหวัดพะเยำที่มีกำรเรียกผู้จัดกิจกรรมไปพบ
และไม่อนุญำตให้จัดกิจกรรม โดยบอกว่ำผู้จัดไม่ได้ขออนุญำตสถำนที่หลำยสถำนที่ รวมทั งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่
ที่ไม่ได้ติดเครื่องหมำยชั นยศแสดงตนสังกัดที่ชัดเจน เรียกผู้จัดกิจกรรมไปพบถึงสองครั ง พร้อมมีค ำพูดข่มขู่จำก
เจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำว ระบุว่ำคงพอรู้นะว่ำพื นที่นี เป็นของใคร  

“ในฐำนะผู้แทนรำษฎรขอยืนยันว่ำ พื นที่สำธำรณะทุกแห่งในประเทศไทยเป็นพื นที่ของประชำชน คนไทยทุก
คนที่เป็นเจ้ำของประเทศ และตรำบใดท่ีกิจกรรมที่ท ำไม่ได้ขัดต่อกฎหมำยและขื่อแปของบ้ำนเมือง เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจย่อม
ไม่มีสิทธิ์ไปคุกคำม และยังต้องอ ำนวยให้กิจกรรมเหล่ำนั นเกิดขึ นอย่ำงสะดวกเรียบร้อยและปลอดภัย จึงต้องขอถ ำม
กลับไปยังเจ้ำหน้ำที่ว่ำ เหตุใดในเมื่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ กมธ.สิทธิมนุษยชนเรียกมำชี แจง บอกว่ำกิจกรรมวิ่งไล่ลุงจัดได้ 
แต่ต ำรวจที่ไปเรียกผู้จัดกิจกรรมในจังหวัดอ่ืนๆ เข้ำพบ ใช้อ ำนำจใดตำมกฎหมำยในกำรเรียกตัว ท ำไปเพ่ืออะไร ท่ำน
เห็นว่ำประชำชนที่จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงท ำผิดกฎหมำยข้อใด ขอให้ตอบมำให้ชัด เพรำะถ้ำตอบไม่ได้ย่อมหมำยควำมว่ำ
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เจ้ำหน้ำที่ก ำลังใช้อ ำนำจรัฐคุกคำมประชำชน และกระท ำกำรท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภำพในกำร
แสดงออกของประชำชน ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ” น.ส.พรรณิกำร์กล่ำว 

ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊กเพจเจ๊ดำ อนำคตจันท์ ของนำงลัดดำ จตุจักรอุทัยศรี หรือเจ๊ดำเจ้ำของโรงแรมเชอรำตัน
เซนเตอร์ อดีตผู้สนับสนุนพรรค อนค.โพสต์ข้อควำมระบุว่ำ "ขณะนี มีกำรแอบอ้ำงชื่อบุคคลในทีมงำนเจ๊ดำ อนำคตจันท์ 
ว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ขอแจ้งให้ทรำบโดยชัดเจนว่ำไม่มีทีมงำนของเจ๊ดำ อนำคตจันท์คนใดข้อง
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมดังกล่ำว ทีมงำนของเรำมุ่งหมำยท ำงำนเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือให้พ่ีน้องประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกฝ่ำยได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ น  มีสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ น เรำจึงไม่ให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมดังกล่ำวอันอำจท ำให้
เกิดควำมไม่สงบในบ้ำนเมือง ซ  ำเติมภำวะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่ซบเซำและซ  ำเติมภำวะตึงเครียดของโลกที่อำจเกิดภัย
สงครำมในตะวันออกกลำง ซ  ำเติมภำวะเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วทั่วโลก ดังนั น ไม่ว่ำกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มกำรเมือง
พรรคใดในจังหวัดจันทบุรีที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมนี  เรำถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวกับกำรพัฒนำท้องถิ่น
จังหวัดจันทบุรีที่ทีมงำนเจ๊ดำ อนำคตจันท์ก ำลังมุ่งมั่นด ำเนินงำน". 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/53965
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ลือสนัน่ หญิงหน่อย เกบ็ขา้วของท้ิงเพ่ือไทย  
6 มกรำคม 2563 - 17:13 น.  

 
 

ลือสนั่น "หญิงหน่อย" เก็บข้าวของทิ้งพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือ "สมพงษ์" ขอลาออก 
         
   เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 ที่พรรคเพื่อไทย มีกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย มีแกนน ำพรรคเข้ำร่วม
อำทิ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปำอินทร์ ประธำนคณะกรรมสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั งพรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ 
เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทย นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน 
         โดยนำยสุทิน ชี แจงต่อที่ประชุมว่ำ วิปฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำลได้หำรือกรอบกำรอภิปรำยร่ำงงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563 โดยเบื องต้นว่ำกำรอภิปรำยจะมีขึ นวันที่ 8 และ 9 ม.ค.นี  โดยจะประชุมถึงเวลำเที่ยงคืน แต่หำก
กำรอภิปรำยไม่จบก็จะพักกำรประชุม และขยำยเวลำกำรประชุมไปในวันที่ 10 ม.ค. 
         ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรควันนี  คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย ท่ำมกลำงกระแสข่ำวว่ำคุณหญิงสุดำรัตน์ เก็บข้ำวของเครื่องใช้
ส่วนตัวออกไปจำกห้องท ำงำนที่พรรคหมดแล้วตั งแต่ช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ และได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายสมพงษ ์อมรวิวฒัน์ 

หวัหนา้พรรคเพ่ือไทยแลว้ แต่ยงัไม่มีการอนุมติัหนงัสือลาออกอยา่งเป็นทางการ 

 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/408739?adz= 
ส ำนักข่ำวมติชน : https://www.matichon.co.th/politics/news_1869169 
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https://www.matichon.co.th/politics/news_1869169


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 36 

 

 
'ประยุทธ์' ร่ายยาวปลุกคนไทยใช้ประชาธิปไตยสร้างชาติ วอนเลิกวาทะเกลียดชัง 
06 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14:17 น.     

  
6 ม.ค. 63 - ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ให้

สัมภำษณ์ว่ำวันที่สิ่งที่ก ำลังดีๆ ก็อยำกให้เดินหน้ำไป อย่ำดึงให้ถอยหลัง ย้อนไปย้อนมำ ตนคิดว่ำได้ตั งใจมั่นท ำงำนมำ 5 
ปี ปีที่ 6 นี  ยังยืนยันมีแรงศรัทธำตลอดมำ ไม่ใช่ต้องกำรอ ำนำจ ใครบอกว่ำกำรเมืองคืออ ำนำจผลประโยชน์ ในเมื่อตนไม่
ต้องกำรอ ำนำจและผลประโยชน์ แล้วท ำไมไม่ไว้ใจตน เมื่อไว้ใจตนก็ต้องไว้ใจในกำรบริหำรของตน จะต้องควบคุมเรื่อง

เหล่ำนี ให้มำกที่สุดไม่ให้กลับไปที่เดิม นั่นคือสิ่งที่อยำกจะพูดกับพวกเรำทุกคน วันนี ที่พูดเยอะเพรำะแบบนี  
นำยกฯ กล่ำวว่ำ วันนี นำยกฯก ำลังคิดแก้ไขปัญหำหลำยเรื่อง นำยกฯไม่เคยหยุดคิด ใครจะต ำหนิต่อว่ำอะไรก็

ตำม ก็เอำเถอะ เรื่องไหนที่ทุจริตผิดกฎหมำยก็ว่ำมำ ชี แจงได้ก็จบ ถ้ำชี แจงไม่ได้ก็ไปขึ นกระบวนกำรศำล กำร พูดกันไป
มำบำงทีไม่ใช่เรื่อง มันไม่มีอะไรที่ชัดเจน พูดกันไปบอกกันมำ จนเกลียดชังหมด ตนถำมว่ำเวลำนี เรำควรจะสร้ำงให้เกิด
ควำมเกลียดชังกันเองในชำติหรือไม่ มันใช่เวลำหรือไม่ ท ำไมไม่เอำเวลำมำรวมพลังเพ่ือต่อสู้กับปัญหำภำยนอก แล้ว
ปัญหำภำยในก็แก้กันในเชิงระบบกลไก ถ้ำมัวโทษกันไปกันมำมันแก้อะไรไม่ได้สักอย่ำง แก้โน้นกระทบนี  พันกันไปหมด 
รัฐบำลนี เข้ำมำแก้ปัญหำที่ซ  ำซ้อน ไม่ใช่แก้ปัญหำเชิงเดี่ยวในลักษณะเปิดแล้วปิดงำนปรบมือกัน ตนไม่ชอบแบบนั น ชอบ
แก้ปัญหำทั งระบบ บำงอย่ำงได้ผล บำงอย่ำงไม่ได้ผล เพรำะทั งหมดเรำบังคับไม่ได้ มันเป็นเรื่องของประชำชน  

พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวว่ำวันนี พยำยำมท ำดีที่สุด รับทุกปัญหำของประชำชนมำคิด กลับบ้ำนก็คิด เสำร์อำทิตย์ก็
คิด เย็นกลับไปก็คิด ไม่เคยนิ่งนอนใจกับปัญหำ แต่ก็ต้องใช้กลไกครม. ขับเคลื่อนและติดตำมผลกำรปฏิบัติจำกกำร
รำยงำน ไม่ได้ฟังรำยงำนจำกข้ำรำชกำรอย่ำงเดียว แต่ฟังจำกประชำชนที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ เอำทั งสองอย่ำง
มำผสมกัน คือเชิงหลักกำรและเชิงประจักษ์ นั่นคือสิ่งที่ท ำงำน 
 “ผมอยำกให้ทุกคนใช้กลไกประชำธิปไตยของวันนี สร้ำงประเทศกันก่อนได้หรือไม่ ดีกว่ำที่จะท ำลำยซึ่งกันและกัน ถ้ำผิด
ถูกตรงไหนก็ไปเข้ำกระบวนกำรยุติธรรม แต่ถ้ำพูดกันไล่กันไปกันมำแบบนี  ผมไม่เห็นประโยชน์จะเกิดขึ น ไม่ว่ำสนับสนุน
ผมหรือสนับสนุนใครก็ตำมหรือต่อต้ำนผม มันเกิดประโยชน์กับใครบ้ำง มันก็มีคนจ ำนวนหนึ่งที่ออกมำท ำเรื่องแบบนี  
พัน สองพัน หมื่นนึง แต่คนที่เสียประโยชน์คือคน 60 ล้ำน  
ผมอยำกจะบอกว่ำพอเถอะ มำช่วยกันท ำประเทศดีกว่ำ ช่วยกันฟังว่ำรัฐบำลจะท ำอะไร จะได้ประโยชน์อะไร ถ้ำไม่พอใจ
อะไรก็บอกมำ รัฐบำลก็แก้ไข แก้ปัญหำต้องแบบนี  อย่ำใช้ทุกเวทีดิสเครดิตกันไปมำ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพรำะยัง
ไม่ได้อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรมใครผิดถูกอย่ำงไรให้มำแจ้ง เอำหลักฐำนมำผมจะน ำเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม เมื่อ
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ตัดสินอย่ำงไรก็ว่ำไปตำมนั น ตอนนี มีองค์กรอิสระตรวจสอบเยอะแยะไปหมด แล้วเขำจะกล้ำมำเข้ำข้ำงผมหรือ ถ้ำเขำ
กล้ำช่วยผมหรือใครก็ตำม แล้วเขำมีควำมผิด เป็นท่ำน ท่ำนจะกล้ำหรือไม่ที่จะช่วยคนผิ ด ผมว่ำทุกคนกลัวควำมผิด 
ฉะนั น ผมก็ใช้กลไก เจตนำของผมในกำรแสดงออก” นำยกฯ กล่ำว 

นำยกฯ กล่ำวว่ำ หลำยอย่ำงคิดออกมำท ำไม่ได้ผล ตนก็ยอมรับ ทุกอย่ำงอำจจะต้องลองผิดลองถูก ส่วนเรื่อง
รัฐธรรมนูญตนก็ไม่รู้จะทะเลำะกันท ำไม ในเมื่อตอนนี อยู่ในขั นตอนกำรศึกษำแก้ไขก็ไปคุยกันจะมำคุยกันทำงสื่อท ำไม
กันทุกวัน เปิดประเด็นกันอีกท ำไมในเมื่อตนก็ไม่ได้ขัดข้องอยู่แล้ว ก็ไปคุยกันในกรรมำธิกำร วันนี ทุกอย่ำงออกสื่อกัน
หมด แล้วก็ตีกัน ยังไม่ได้ท ำอะไรสักอย่ำง อยำกถำมว่ำมันส ำเร็จอะไรสักอย่ำงหรือไม่ ควำมร่วมมือจะเกิดหรือไม่ แล้วมำ
บอกว่ำห่วงเรื่องโน้น มีสู้รบสงครำม แต่ในประเทศก็ตีกัน แล้วไปห่วงทำงโน้น ตนจะไปท ำอะไรได้ ท ำสองทำงช่วยตนบ้ำง 

“ผมฝำกคน 60 กว่ำล้ำนที่เขำเดือดร้อนต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล โดยที่ท่ำนไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไร
ดี จะใช้ค ำพูดอะไรดี เรื่องขี หมูรำขี หมำแห้ง บำงทีมันไม่ได้สำระอะไรทั งสิ น พูดกันได้ทุกวัน เรื่องที่ยังไม่เกิดก็พูดท ำให้
สังคมระอุทุกวัน ท ำเพ่ืออะไรผมอยำกถำมกับกำรที่ผมท ำเพ่ือประเทศของผม เพ่ือพวกเรำทุกคน ร่วมกับพวกเรำ แต่อีก
พวกจ้องจะท ำลำยทุกวัน ท ำอะไรก็ผิดหมด ไม่มีใครท ำถูกทั งหมดหรือผิดทั งหมดหรอกค ำว่ำผิดกระบวนกำรยุติ ธรรม
ต้องตัดสิน และต้องเชื่อไปตำมกระบวนกำรยุติธรรม ไม่เช่นนั นประเทศอยู่ไม่ได้แน่นอน ทุกประเทศอยู่ด้วยกระบวนกำร
ยุติธรรม จะต้องมีกำรพิสูจน์สิทธิ ข้อเท็จจริงตำมกระบวนกำร 3 ศำล เข้ำใจกันหรือไม่ ไปว่ำกันมำเมื่อตัดสินแล้วก็จบ 
ไม่ใช่ไปด้อยค่ำศำลอีก ทุกอย่ำงมันรวนเรไปหมดแล้วจะอยู่กันด้วยอะไร ผมถำมหน่อย รัฐธรรมนูญเขียนยังไงก็ไม่มีใคร
พอใจทั งหมด ฉะนั น อย่ำเอำเรื่องเดิมๆมำทะเลำะกันอีกเลยผมขอร้องแค่นี  ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั งสิ น" นำยกฯกล่ำว 
นำยกฯกล่ำวอีกว่ำ "ใครจะด่ำจะว่ำ ในสื่อด่ำผมทุกวัน กำร์ตูนเขียนด่ำมำ 5 ปีเต็ม ผมไม่เคยไปแตะต้องเลย รู้อยู่
หนังสือพิมพ์ไหน หน้ำไหน ผมไม่เคยแตะต้องรังแกสื่อไหน เขำท ำผิดกฎหมำยก็ต้องถูกกระบวนกำรตำมกฎหมำยที่เขียน
ไว้อยู่แล้ว ผมไม่จ ำเป็นต้องไปสั่ง ถ้ำเรำไม่เอำกฎหมำยที่เป็นตัวพื นฐำนของประเทศ ประเทศนี ก็ไม่ใช่ประเทศ อำจจะ
เรียกว่ำอะไรสักอย่ำงที่หลำยคนหลำยกลุ่มอยู่กันไปตีกันไป นั่นมันโบรำณกำลร้อยกว่ำปีมำแล้ว วันนี เป็นประเทศมำสอง
ร้อยกว่ำปีแล้ว กรุงรัตนโกสินทร์ตั งสองร้อยกว่ำปีแล้ว ท ำไมจะย้อนกลับไปสู่ยุคอดีตอีกที่ทุกคนแยกกันอยู่ แยกฝ่ำยแล้ว
ทุกคนก็ตีกัน รบกัน แล้วประเทศชำติ ประชำชนจะอยู่ตรงไหน ที่บอกรักชำติรักประชำชน รักจริงหรือเปล่ำ รักแบบไหน 
รักถูกวิธีหรือเปล่ำ รักลูกถูกวิธีหรือเปล่ำ รักคนไทยถูกวิธีหรือเปล่ำ ถ้ำรักมันต้องหำวิธีกำรที่เหมำะสม ดีบ้ำง ชอบบ้ำง 
ไม่ชอบบ้ำง แต่คนได้ประโยชน์ต้องมำก  

ส่วนคนที่ไม่ได้ประโยชน์ คนเสียประโยชน์ก็มี นั่นคือสิ่งที่ยำกง่ำยของกำรท ำงำน ไม่ใช่ท ำงำนสั่งเหมือนสั่งขี มูก 
เช้ำนี สั่งปื๊ดไปแล้วก็โล่ง มันไม่ใช่ ไม่เช่นนั นผมจะนั่งเป็นบ้ำเป็นบอเขียนหนังสือ นั่งคิดทั งวัน เหลือเวลำนอนที่ไม่ได้คิด 
แล้วจะต้องมำเสียเวลำพูดกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่อง สมองผมหำยไปเยอะหำยไปครึ่งนึง ท ำไมไม่ช่วยผมบ้ำง ผมเคำรพทุกท่ำน
เพรำะเข้ำมำในกระบวนกำรประชำธิปไตย แต่ผมถำมว่ำ ประชำธิปไตยวันโน้นกับประชำธิปไตยวันนี ต่ำงกันอย่ำงไร หำ
ให้เจอผมขี เกียจพูดย้อนไปย้อนมำ ทุกคนทรำบดี แต่ลืมไปหมดแล้วว่ำเกิดอะไรขึ นในประเทศไทย วันนี สิ่งที่ดีเกิดขึ นแล้ว 
สิ่งที่ไม่ดียังมีค้ำงอยู่ นั่นคือสิ่งที่ผมอยำกให้ประชำชนตัดสินใจว่ำเรำจะเดินไปข้ำงหน้ำหรืออยู่กับที่ หรือจะก้ำวถอยหลัง 
หรือจะรื อทั งหมดกลับไปสู่อดีต เชิญท่ำนเถอะ ผมท ำของผมเต็มที่เท่ำนี " 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53919 
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‘ทอน’ ได้ฤกษ ์10 ม.ค. หมอบเข้า สน.ปทมุวนั แจงแฟลชม็อบ ‘ช่อ’ ห่วงคุกคาม‘วิ่งไล่ลุง’ 
วนัจนัทร์ ท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.40 น. 

 
 

 “ธนำธร” ไปตำมหมำยเรียก สน.ปทุมวัน 10 ม.ค. กรณีแฟลชม็อบ “ช่อ” ห่วงกำรคุกคำมข่มขู่คนจัด “วิ่งไล่ลุง” 
ในหลำยจังหวัด - จี  ตร.ชี ให้ชัดประชำชนท ำผิดกฎหมำยข้อไหน - ใช้อ ำนำจอะไรติดตำม  

เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563 น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช โฆษกพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวแสดงควำมกังวลถึงกรณีกำร
คุกคำมกำรใช้สิทธิเสรีภำพของประชำชนในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ จำกกรณีกำรออกหมำยเรียกบุคคลต่ำงๆ ให้เข้ำรับทรำบ
ข้อหำตำม พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ และกรณีกำรคุกคำมประชำชนที่จะท ำกำรจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ในจังหวัด
ต่ำงๆว่ำ ส ำหรับกรณีกำรแจ้งข้อหำบุคคลต่ำงๆในฐำนควำมผิดตำม พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ ซึ่งมีนำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ รวมทั งนำยไพรัฐโชติก์ จันทรขจร สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ถูกแจ้งข้อหำด้วยนั น 
ขอยืนยันว่ำ ทั งสองคนจะเดินทำงไปรับทรำบข้อกล่ำวหำตำมหมำยเรียกของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ที่สถำนีต ำรวจนครบำล
ปทุมวัน ในวันที่ 10 มกรำคมที่จะถึงนี อย่ำงแน่นอน โดยกำรรับทรำบข้อกล่ำวหำครั งนี  เป็นกำรไปตำมกระบวนกำร
ขั นตอนของกฎหมำยเท่ำนั น  
  “เรำยังคงยืนยันว่ำ สิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น และกำรแสดงออกทำงกำรเมือง เป็นสิทธิเสรีภำพ
ของประชำชนทุกคน ที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  อย่ำงไรก็ดี ตอนนี ดูเหมือนว่ำ เสรีภำพกำร
แสดงออกของประชำชนก ำลังถูกคุกคำม จำกกรณีกำรจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ที่จะเกิดขึ นในวันที่ 12 มกรำคมนี  ซึ่งมีกำร
จัดกิจกรรมกระจำยไปในหลำยสิบจังหวัดทั่วประเทศไทย ที่ผ่ำนมำผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในกรุงเทพมหำนครถูกคุกคำม 
ไม่ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบที่สงบสันติ เป็นกำรแสดงออกท่ีถูกต้องตำม
กฎหมำยทุกประกำร ต่อมำ ได้มีกำรร้องเรียนกำรถูกคุกคำมเข้ำมำที่คณะกรรมำธิกำรกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน สภำ
ผู้แทนรำษฎร ท ำให้มีกำรเรียกเจ้ำหน้ำที่มำสอบถำม ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเองก็ยืนยันว่ำ กิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จะจัดขึ น 
เป็นกิจกรรมที่สำมำรถท ำได้ตำมกฎหมำย”  โฆษกพรรคอนำคตใหม่ กล่ำว  
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น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำวต่อว่ำ แต่ก็ปรำกฏว่ำที่ผ่ำนมำ กำรจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในหลำยจังหวัด กลับมีกำรคุกคำมผู้จัด
กิจกรรม ถูกติดตำมโดยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ไม่ว่ำ จะเป็นที่จังหวัดพะเยำ ที่มีกำรเรียกผู้จัดกิจกรรมไปพบ และไม่อนุญำต
ให้มีกำรจัดกิจกรรม โดยบอกว่ำ ผู้จัดไม่ได้ขออนุญำตสถำนที่หลำยสถำนที่ รวมทั งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ ที่ไม่ได้
ติดเครื่องหมำยชั นยศแสดงตนสังกัดที่ชัดเจน เรียกผู้จัดกิจกรรมพบถึงสองครั ง พร้อมมีค ำพูดข่มขู่จำกเจ้ำหน้ำที่คน
ดังกล่ำว ระบุว่ำ คงพอรู้นะว่ำพื นที่นี เป็นของใคร  

“ในฐำนะผู้แทนรำษฎร ขอยืนยันว่ำ พื นที่สำธำรณะทุกแห่งในประเทศไทยเป็นพื นที่ของประชำชนคนไทยทุกคนที่
เป็นเจ้ำของประเทศ  และตรำบใดท่ีกิจกรรมที่ท ำไม่ได้ขัดต่อกฎหมำยและขื่อแปของบ้ำนเมือง เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจย่อมไม่มี
สิทธิไปคุกคำม และยังต้องอ ำนวยให้กิจกรรมเหล่ำนั นเกิดขึ นอย่ำงสะดวกเรียบร้อยและปลอดภัย” โฆษกพรรคอนำคต
ใหม่ กล่ำว  

น.ส.พรรณิกำร์  กล่ำวอีกว่ำ ตนต้องขอถำมกลับไปยังเจ้ำหน้ำที่ เหตุใดในเมื่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่คณะกรรมำธิกำร
กฎหมำยและสิทธิมนุษยชนเรียกมำชี แจง บอกว่ำ กิจกรรมวิ่งไล่ลุงเป็นกิจกรรมที่จัดได้ถูกต้องตำมกฎหมำย เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจที่ไปเรียกผู้จัดกิจกรรมในจังหวัดอ่ืนๆ เข้ำพบ ใช้อ ำนำจใดตำมกฎหมำยในกำรเรียกตัว ท ำไปเพ่ืออะไร ท่ำนเห็น
ว่ำ ประชำชนที่จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงท ำผิดกฎหมำยข้อใด ขอให้ตอบมำให้ชัด เพรำะถ้ำตอบไม่ได้ย่อมหมำยควำมว่ำ 
เจ้ำหน้ำที่ก ำลังใช้อ ำนำจรัฐคุกคำมประชำชน และกระท ำกำรท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภำพในกำร
แสดงออกของประชำชน ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ 
 
 อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/464508 
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วิป รบ.แย้ม “บิ๊กตู”่ เข้าสภาชี้แจงงบฯ 63 เอง รับได้เพิ่มอีกเสียงจากอดีต อนค. 
เผยแพร่: 6 ม.ค. 2563 16:12   ปรับปรุง: 6 ม.ค. 2563 16:25  

 
 

ปธ.วิปรัฐบาลเผยมีผู้แปรญัตติ 146 คนร่างงบฯ 63 ฝ่ายค้าน 26 คน ก าชับ ส.ส.อยู่ประชุมตลอด ไม่ขัดอภิปรายต่อ
วันที่ 3 “ประยุทธ์” เข้าสภาแจงเอง แย้มรัฐบาลได้อดีต อนค.ซบพรรคเพิ่มอีกเสียง 
  วันนี  (6 ม.ค.) นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล กล่ำวถึงกำรเตรียมควำมพร้อมพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 วำระที่ 2 และ 3 ว่ำเบื องต้นทรำบว่ำมีผู้แปรญัตติทั งหมด 146 คน มี
ฝ่ำยค้ำนทั งหมด 26 คน โดยกรอบเวลำกำรอภิปรำยคงเป็นไปตำมที่ ส.ส.แปรญัตติไว้ โดยกรรมำธิกำรที่ใช้สิทธิ์แปรญัตติ
ไม่เห็นด้วย จะเป็นผู้อภิปรำยก่อน และก ำชับให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลทุกคนอยู่ในห้องประชุมตลอด เพรำะต้องมีกำรลง
มติทุกมำตรำที่แปรญัตติ ซึ่งกำรอภิปรำยจะเริ่มตั งแต่เช้ำวันที่ 8 ม.ค.ไปจนถึงวันที่ 9 ม.ค.และหำกพิจำรณำไม่เสร็จสิ น 
จะต่อวันที่ 10 ม.ค.ก็ไม่ขัดข้อง 
  ส่วนจะเกิดปัญหำกำรอภิปรำยตีรวนกันในสภำหรือไม่นั น นำยวิรัชกล่ำวว่ำ ฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำลคุยกันแบบ
พ่ีน้อง ซึ่งฝ่ำยรัฐบำลจะให้โอกำสฝ่ำยค้ำนอภิปรำยให้มำกที่สุด และเบื องต้นทรำบว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี จะมำชี แจงปิดต่อสภำด้วยตนเอง ซึ่งทำงวิปรัฐบำลประสำนงำนกับนำยดิสทัต โหตระกิตย์ เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ไว้เบื องต้นแล้ว 
  ส่วนกำรแปรญัติตัดงบประมำณในส่วนที่เป็นไปไม่ได้ โดยเฉพำะกำรแปรญัตติตัดงบประมำณกระทรวงกลำโหม
ทั งหมด นำยวิรัชกล่ำวว่ำ ไม่ได้มีแตะต้องงบประมำณส่วนที่จ ำเป็นต่อกองทัพ แต่หำกมีกำรลดงบประมำณ ก็ลดในส่วน
งวดค่ำกำรก่อสร้ำงเป็นหลัก 
  ประธำนวิปรัฐบำลเปิดเผยด้วยว่ำ ในกำรประชุมครั งนี ฝ่ำยรัฐบำลน่ำจะมีเสียงเพ่ิมขึ นจำกปีที่แล้ว โดยเฉพำะ
พรรคพลังประชำรัฐที่ได้เสียงเพ่ิมจำกนำยสมศักดิ์ คุณเงิน ที่เพ่ิงชนะกำรเลือกตั งจังหวัดขอนแก่น และวันพรุ่งนี ที่ท ำกำร
พรรคพลังประชำรัฐก็เตรียมเปิดตัว พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศำ ส.ส.จันทบุรี ที่เคยสังกัดพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งมำสมัคร
สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐตั งแต่ก่อนปีใหม่แล้ว โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ ก็จะมำที่พรรค เพ่ืออวยพรปีใหม่ด้วย ส่วนนำยจำรึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ที่เคยสังกัด
พรรคอนำคตใหม่ เบื องต้นทรำบว่ำจะไปสังกัดอยู่กับพรรคพลังท้องถิ่นไทของนำยชัช เตำปูน  
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000001425 

https://news1live.com/detail/9630000001425
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www.thaipost.net ไทยโพสต์ "อิสรภำพแห่งควำมคิด" Line ID:@thaipost ต้นปีมีเดือด ทั งกำรเมืองไทยกำรเมืองโลก 
เรื่องของโลกอย่ำงควำมขัดแย้ง สหรัฐอเมริกา-อิหร่าน ที่หนักถึงขั นสังหำรผู้น ำกองทัพอิหร่ำนแล้ว ท ำให้ชำวโลกพำกัน
หวั่นวิตกถึงสงครำมโลกครั งที่ 3 อย่ำงไรก็ตำม หำกควำมขัดแย้งยังจ ำกัดอยู่แค่เพียงทั งสองประเทศ ไม่มีประเทศอ่ืนเข้ำ
ไปร่วมผสมโรงควำมขัดแย้งด้วย สงครำมโลกก็ย่อมยำกที่จะเกิดขึ น ซึ่งท่ำที ณ ขณะนี ก็ไม่พบว่ำประเทศมหำอ ำนำจอื่น
ใดเห็นด้วยกับกำรกระท ำดังกล่ำว มนุษยชำติส่วนมำกต่ำงรู้กันว่ำ สงครำมมีแต่ควำมสูญเสีย ไม่ได้สร้ำงประโยชน์อันใด
ให้แก่โลกใบนี  ...0 
                ส่วนกำรเมืองไทยอยู่ในขั นรอลุ้นจุดเดือด ทั งกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล  “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา” และคดียุบพรรคอนำคตใหม่ที่ใกล้เข้ำมำ ในด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชนก็มีปัญหำภัยแล้งเริ่ม
กลับมำอีก ทั งหมดนี คงท ำให้ “พล.อ.ประยุทธ์” นำยกฯ และ รมว.กลำโหม บ่นอีกเช่นเคยตั งแต่ต้นปี บอกพยำยำมท ำดี
ที่สุด คิดแก้ปัญหำตลอดเวลำ ไม่เคยนิ่งนอนใจกับปัญหำ พร้อมเรียกร้องให้  “ช่วยกันท าประเทศดีกว่า ช่วยกันฟังว่า
รัฐบาลจะท าอะไร จะได้ประโยชน์อะไร ถ้าไม่พอใจอะไรก็บอกมา รัฐบาลก็แก้ไข” ...0 
                สิ่งที่คนไม่พอใจรัฐบำลนั น ล้วนมีกำรบอกกล่ำวอยู่เต็มไปหมด หำกได้รับกำรแก้ไขจริง เหตุใดเสียงที่ไม่
พอใจรัฐบำลยังคงมีอยู่มำก และอีกส่วนปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ปัญหำควำมชอบธรรมของรัฐบำลเป็นหลักส ำคัญที่ติดลบ จนไม่
ว่ำรัฐบำลจะท ำอะไรก็ไม่ได้รับควำมเชื่อถือ ไม่ถูกรับฟัง ยิ่งนำยกฯ วนอยู่กับกำรบ่นในเรื่องเดิมๆ ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ น มี
แต่สิ่งที่จะแย้งกลับได้เป็นระยะ อย่ำงที่ “พล.อ.ประยุทธ์” บ่นว่ำ “ตอนนี้มีองค์กรอิสระตรวจสอบเยอะแยะไปหมด 
แล้วเขาจะกล้ามาเข้าข้างผมหรือ” คนก็ไม่ลืมว่ำกรรมกำรองค์กรอิสระจ ำนวนหนึ่งถูกโละทิ ง และแต่งตั ง ใหม่ในยุค
รัฐบำล คสช. ก็ไม่เห็นว่ำจะตรวจสอบฝ่ำยรัฐบำลได้ดีเลย ...0 
                เสียบออกเสียบเข้ำมำแล้ว คู่หูต่ำงวัย 1 หนุ่มกับ 1 ลุง “มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” หัวหน้ำพรรคไทย
ศรีวิไลย์ “พิเชษฐ สถิรชวาล” หัวหน้ำพรรคประชำธรรมไทย 2 ส.ส. แถลงข่ำวยุติกำรเป็นฝ่ำยค้ำนอิสระ กลับเข้ำร่วม
รัฐบำล หลังจำกก่อนหน้ำนี เคยร่วมรัฐบำลแล้วก็ออกไปเป็นฝ่ำยค้ำนอิสระ โดยตอนหนึ่ง “มงคลกิตติ์” บอกด้วยว่ำ 

https://www.thaipost.net/main/detail/www.thaipost.net
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“หลังจากนี้อาจจะมีนักการเมือง 3-4 คน มาร่วมท างานกับรัฐบาล แต่ผมไม่ขอตอบว่ามาจากพรรคอะไร สื่อมวลชน
รู้อย่างไร ผมก็รู้อย่างนั้น และมาจากฝ่ายค้านด้วย” เอ๊ะ 3-4 คนที่ว่ำ หมำยถึง 4 งูเห่ำพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ที่รู้กัน
อยู่แล้ว หรือจะเป็นคนอื่นมำเพ่ิมกันแน่ ...0 
                กำรเมืองโลกเชื่อมโยงไทย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ทวิตเตอร์ตอบค ำถำม
กรณเีกิดสงครำมสหรัฐ-อิหร่ำน แล้วจะเกณฑ์ทหำรทันหรือไม่ โดย “ธนำธร” ยืนยันตำมข้อเสนอของพรรคท่ีใช้ก ำลังพล
อำชีพประจ ำกำร ไม่ต้องเกณฑ์คน พร้อมชี ว่ำสหรัฐ โจมตีด้วยอำวุธทันสมัย และไม่มีทหำรเกณฑ์ แถมย้อนว่ำ  “ถ้าไทย
จ าเป็นต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งครั้งนี้ คิดว่าก าลังทหารเกณฑ์ที่เรามีอยู่ปัจจุบันพร้อมปกป้อง
ประเทศหรือไม่?” ก็น่ำคิด ไทยไม่ใช่แค่บังคับเกณฑ์ทหำร แต่ยังมีปัญหำเอำทหำรเกณฑ์ไปเป็นคนรับใช้บ้ำนนำยอยู่
เสมอ มีสงครำมมำ จะให้จับไม้กวำดไปรบไม่ได้นะ ...0 
นำยชำติสังคม 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53958 
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ไทยสู่ยุค 'ยุทธปัจจัย' กินได้ 
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              ขออาลัย.... 
                ต่อกำรสิ นไปแห่งอำยุขัย ในปีที่ ๙๗ ของ 
                "พันเอกประพัฒน์ จันทร์โอชำ" 
                บิดำ "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ" นำยกรัฐมนตรี ที่โรงพยำบำลศิริรำช เมื่อวำนนี  (๖ ม.ค.๖๓) 
                ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดูตำมปฏิทินไทยของ "อำจำรย์เพ่ิมสิน เลิศรัฐกำร" เถลิงศกใหม่ เป็นปีชวด วันที่  ๑๓ 
เมษำยน พอดี 
                ปีชวด คือปีหนู...... 
                แต่สงสัยจะเป็น "หนูถีบจักร" เพรำะขยันไม่เว้นวำง  
                แค่มกรำ "ปีใหม่ฝรั่ง" ตำมระบบสุริยคติ แท้ๆ 
                ก็ถีบเอำภัยพิบัติ ทั งธรรมชำติสร้ำง ทั งมนุษย์ท ำ ขยี ขย ำมนุษย์และโลก จนขนลุก-ขนพอง สยองเกล้ำไป
ตำมๆ กัน 
                อย่ำงไฟป่ำเผำออสเตรเลียข้ำมปี นี่...ธรรมชำติสร้ำงผสมมนุษย์เสริม 
                จะเปลี่ยนระบบดิน-ฟ้ำ-อำกำศ และน  ำ สังคมโลกทั งหมด ต่อจำกนี  
                และท่ีมนษุย์สร้ำงเอง-ท ำเองล้วนๆ 
                ก็อย่ำงประธำนำธิบดีสหรัฐฯ "ทรัมป์" สั่งฆ่ำ "นำยพลกัสเซ็ม สุไลมำนี" ผู้น ำทำงกำรของทหำรอิหร่ำน 
                และ "นำยอำบู มำห์ดี อัล-มูฮันดี" ผู้น ำทำงกำรทหำรของอิรัก ที่สนำมบินแบกแดด (๔ ม.ค.๖๓) 
                นี่...จะเขย่ำชำติต่ำงๆ ที่จับขั วกันแต่เดิม ให้คลำยออก แล้วต่ำงไปเลือกคู่จับกันใหม่ 
                เป็น "ขั วเหนือ-ขั วใต้-ขั วตะวันออก-ขั วตะวันตก" ก่อนจะเขย่ำรวมและเหลือ "๒ ขั วโลก" "ซันเซต-ซันไรส์" 
                ใครจะหมู่ ใครจะจ่ำ....... 
                ระหว่ำง "ตะวันบูรพำ" กับ "ตะวันลับฟ้ำ" ไม่เกิน ๑๕ ปี ได้เห็นเห็ดนิวเคลียร์!? 
                ดูเขำ แล้วอย่ำลืมดูเรำ 
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          "ดูเรำ" ในที่นี  คือ ได้ส ำรวจตรวจสภำพบ้ำนเมืองตัวเอง ว่ำพร้อมเผชิญและรับมือภัยธรรมชำติและภัยมนุษย์
ขนำดไหน?! 
                เรำร้องกันขรมแต่ต้นปี เรื่องแล้ง "ขำดน  ำ" 
                ในสัญญำณร้ำย ผมว่ำแฝงสัญญำณดีอย่ำงหนึ่ง คือปีนี และปีต่อไป "สินค้ำเกษตร" จะมีมูลค่ำเพ่ิมใน
ตลำดโลก 
                เพรำะภัยธรรมชำติ ก ำลังเปลี่ยนระบบนิเวศน์โลก  
                ภำค "กำรเกษตรทั่วโลก" จะพบปัญหำใหญ่ 
                ที่แล้งก็แล้งจัด จนท ำกำรเกษตรไม่ได้ ที่หนำวก็หนำวจัดจนหิมะฝัง เพำะปลูกไม่ได้อีกเช่นกัน 
                ที่น  ำมำ ก็มำกจนเป็นน  ำท่วมโลก ที่น  ำไม่มำ ก็แห้งจนดินระแหงใกล้ทะเลทรำย 
                กระทั่งจีนก็เถอะ เห็นข่ำวตอนปลำยปีมั ย ส่งสัญญำณให้กลุ่มประเทศพ่ึงพิงน  ำโขงได้ยินพอเป็นพิธี ว่ำ 
                "เตรียมตัวเน้อ จะปล่อยน้ าน้อยหน่อย และเขื่อนสร้างใหม่อีก ๓-๔ แห่ง ก็จะเริ่มกักเก็บน้ าจากโขงแล้วนะ" 
                นั่นไม่ใช่แค่สัญญำณว่ำ กลุ่มอนุภำคล ำน  ำโขง "ไทย-ลำว-เขมร-เวียดนำม-พม่ำ" จะมีปัญหำเรื่องน  ำ 
                แต่จีนเอง ก็ด้วย....... 
                ที่ปีนี  กำรเกษตรจะย่ ำแย่ ถึงมีน  ำเพรำะ "ตีนใหญ่" ท ำตำมอ ำเภอใจได้ แต่สัญญำณที่ส่งมำ แสดงว่ำ เท่ำที่
มี ก็ "ไม่พอ"! 
                ส ำหรับบ้ำนเรำ...... 
                เห็นนำยกฯ บอก จะนั่งบัญชำกำรเรื่องน  ำเอง  
                เท่ำท่ีฟัง จะเป็นเรื่อง "น  ำเฉพำะหน้ำ" 
                เกือบร้อยปี แล้งที...ก็เห็นแก้เฉพำะหน้ำกันทีแบบนี เจำะบำดำล ขุดบ่อ แจกตุ่ม 
                บอกตรงๆ "ซ  ำซำก-น่ำเบื่อ" สิ นเปลืองโดยไม่มีค ำตอบเป็นอนำคตท่ียั่งยืน 
                เห็น "คน ๓ คน" "ธนำธร-ปิยบุตร-พรรณิกำร์" กับพรรคผสมเทียม แสดงฤทธิ์เดช  
                จะพลิกระบอบ-เปลี่ยนระบบ จำกรำชอำณำจักรไทย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเป็นอย่ำง
นั น-อย่ำงนี  
                เออ...ก็ดูมัน  
                นำนๆ จะมีประเภท "หมำเห่ำหำง" ให้เห็น ใครก็อย่ำไปท ำอะไรมัน 
                ดูมันหมุนๆๆๆ ไล่งับหำงที่เห็นไหวๆ แล้วคอยดูตอนมันล้มหงำยท้อง จะเป็นท่ำไหน สนุกดี! 
                ฉะนั น แล้งตอนนี  สิ่งที่ทหำรควรท ำ "เพ่ือประโยชน์สุขถำวร" ของประชำชน คือ 
                ไหนๆ รัฐบำลก็มีงบแก้ปัญหำแล้งน  ำ-แล้งอำกำศอยู่แล้ว  
                "พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์" ผบ.ทบ....... 
                น่ำน ำทหำร "หน่วยพัฒนำ" เสนอแผนต่อรัฐบำล ออกขุดบ่อ-ขุดสระ ให้ชำวบ้ำน โดยเฉพำะทำงภำคอีสำน 
                "บ่อ-สระ" ที่ว่ำนี  ไม่ใช่อย่ำงที่เข้ำใจกัน  
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        แต่จะเป็น "บ่อ-สระ" เพ่ืออนำคตที่ยั่งยืนตำมแนวทำง "เกษตรพอเพียง" ของ "พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว" 
รัชกำลที่ ๙ ทรงแนะน ำไว้ 
                ถือโอกำสดินแล้งนี่แหละ....... 
                ก ำหนดพื นที่เป้ำหมำย ประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนทรำบเลยว่ำ  
                ใครมีที่ดิน จะเป็นที่นำ ที่สวน ที่รกร้ำง เจียดซัก ๑-๒ ไร่ ก็พอ 
                "ทหำรพัฒนำ" จะไปวำงรูปแบบชีวิตแนว "เกษตรพอเพียง" ให้ 
                "ขุดสระ-ขุดบ่อ" ให้ฟรี  
                อดทนปีนี  ปีเดียว ปีต่อๆ ไป แล้ง..เรำก็ไม่แล้ง ในสระ-ในบ่อ มีทั งน  ำให้ใช้ มีทั งปลำให้กิน 
                รอบๆ สระ รอบๆ บ่อ มีผัก มีหญ้ำ มีผลหมำกรำกไม้ และมีหมู มีไก่ หมุนเวียนให้กิน ให้ขำย เป็นฐำนชีวิต 
แก้แล้ง-แก้จน ได้ตลอดปี ตลอดไป 
                หมดปัญหำ "น  ำท่วม-น  ำแล้ง" 
                ท่วม-ก็ขังน  ำไว้ แล้ง-น  ำก็ไม่แห้งจำกที่ขัง! 
                ท ำตำมแนวเกษตรพอเพียงของพ่อ จะแก้ปัญหำได้ผลถำวร ดีกว่ำ พอแล้ง ก็มำขุดบ่อ เจำะบำดำล  
                หมดแล้ง ก็ทิ งขว้ำง ผลำญเงินเป็น "งบล้ำงผลำญ" ทุกปี 
                อย่ำงที่เห็น พอท่วม ก็ร้องให้เอำน  ำออกไปที ท ำพื นที่ให้มันแห้งไวๆ น  ำไม่ใช่สิ่งพึงปรำรถนำ 
                พอแล้ง ก็ร้องหำ เอำน  ำมำช่วยหน่อย! 
                นี่...เป็นอุบำทว์วัฏฏะมำนำนช้ำ....... 
                จำกท่วม-จำกแล้ง ๔-๕ ปีมำนี  และที่เพ่ิงท่วมไปหลัดๆ รัฐบำล โดยกระทรวงเกษตรฯ มีข้อมูลน  ำ -ข้อมูล
พื นที่อยู่ในมือมิใช่หรือ? 
                หัดคิดท ำอะไรที่เป็นกำรแก้ถำวรหน่อยมิได้หรือ คิดไม่เป็น-คิดไม่ออก ก็ไม่เป็นไร 
                พ่อหลวง "คิดแนวทำงเกษตรพอเพียงไว้ให้แล้ว" รับด้วยเกล้ำฯ จนกระบำลผุ  
                ไม่เห็นน ำมำส่งเสริม หรือท ำโมเดลรูปแบบให้ชำวบ้ำนได้จินตนำกำรถึง  
                เพ่ือเขำจะได้ยึดตำมและท ำตำม ด้วยเห็นผลจริง เป็นเรื่องเป็นรำวที่ไหนซักแห่งเลย? 
                แล้งๆ นี่แหละ ป่ำวประกำศไปเลย ใครสนใจท ำเกษตรพอเพียง ทหำรพัฒนำไปท ำต้นแบบให้ ขุดให้ 
แนะน ำให้ 
                พอเสร็จ ก็พอดี หน้ำฝน ต่อด้วยหน้ำน  ำ (ท่วม) ก็ไม่ต้องไปหำน  ำที่ไหนมำใส่สระ-ใส่บ่อที่ขุดเสร็จ เพรำะน  ำ
มำเองถึงที่ 
                ทนล ำบำก แบบมีอนำคตสบำยให้กระหำยเห็นในปีต่อๆ ไปแบบนี  
                ถ้ำประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนเข้ำใจ น่ำจะมีเข้ำร่วมโครงกำร "เกษตรพอเพียง" แก้จน -แก้แล้งถำวร กัน
พอควร 
                คือแรกๆ ยังไม่เห็นผล ไม่เห็นรูปร่ำง คงมีกระตือรือร้นตำมน้อย             
                ทหำรพัฒนำ ตำมเป็นพี่เลี ยงซักปี พอผ่ำนหน้ำฝน-หน้ำน  ำ ผักหญ้ำ ปลำ ไก่ ยืนต้น-ยืนหลักได้ 
                หน้ำแล้ง คนอ่ืนแห้ง แต่คนท ำเกษตรพอเพียง เย็นกำย-สบำยใจ ไม่ต้องตะกำยรำยปี ก็จะตำมอย่ำงกันเอง! 
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                ก็อยำกเห็น อยำกให้รัฐบำล ใช้ทหำรพัฒนำ เป็นตัวน ำร่อง  
                น ำเครื่องมือไปท ำ "เกษตรพอเพียง" แก้แล้ง แก้จน มีอยู่มีกินถำวร เป็นกำรน ำร่องให้ชำวบ้ำน กระจำย
กว้ำงๆ ออกไป 
                สังคมโลกสู่วิกฤติ......... 
                นอกจำกตั งสติ "เตรียมพร้อม" เพ่ือคนในชำติเรำแล้ว ต้องมองให้ถึงว่ำ "อุตสำหกรรมพืชไร่" ไม่ใช่ใน
ควำมหมำยแค่ "สินค้ำเกษตร" 
                ต่อจำกนี  ผักหญ้ำข้ำวปลำอำหำร  
                จะเป็นสินค้ำ "ยุทธปัจจัย" อย่ำงหนึ่งของโลกด้วย! 
                ภำวะนี  เรำต้อง "คิดอย่ำงคนคิด"......... 
                ไอ้อย่ำงที่เห็นภัยจำกสงครำม "สหรัฐฯ-อิหร่ำน" แทนที่จะคิดสร้ำงสรรค์-สำมัคคี กลับ "คิดอย่ำงสัตว์คิด" 
เช่น ว่ำ 
                ถ้าไทยจ าเป็นต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งครั้งนี้ คิดว่าก าลังทหารเกณฑ์ที่เรามีอยู่ปัจจุบัน 
พร้อมปกป้องประเทศหรือไม่?  
                ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน ยิ่งตอกย้ าว่าเราต้องยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารอันล้าสมัย เปลี่ยนเป็นสมัคร
แข่งขันเพ่ือมีก าลังพลมืออาชีพ สวัสดิการดี มีกองทัพทันสมัย 
                หรือสะบัดเขำคิด ว่ำ.......... 
                สหรัฐฯ โจมตีสังหารผู้น ากองทัพคนส าคัญอิหร่าน ใช้อาวุธทันสมัย ไม่ใช่ทหารเกณฑ ์
                สหรัฐฯ เสริมก าลังหลายหมื่นคน ซึ่งทั้งหมดนั่นก็ไม่มีทหารเกณฑ์ 
                ปัจจุบันไม่ได้แข่งกันที่จ านวนก าลังพล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็นทหารเกณฑ์  
                แต่คือความได้เปรียบทางเทคโนโลยี-อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ 
                นี่..... 
                ไอ้คิดแยงยอกตอกลิ่มท่ิมกระแทกประเทศชำติแบบนี  ในภำวะอย่ำงนี  ไม่ควรมีประเภทนี อยู่ในแผ่นดินไทย 
                เห็นที่ไหน น่าเอาไอ้โอ๊บยัดปาก! 

       อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53974 
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