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วันท่ี 3 ก.ค. 2563 

กกต. เล็งเลอืกตั้งเขต 7 สมุทรปราการ 9 ส.ค. 
 

 
วันนี้ กกต.เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 หรือ พตส.11 ก็คลาคล่้า

ไปด้วยนักการเมืองทั้งรุ่นใหม่ รุ่นเก๋า มีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ไปเป็นประธาน ขณะที่นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยกให้เป็นหลักสูตรส้าคัญช่วยให้การเมืองในรอบ 10 ปีไม่ยุ่งเหยิง ขัดแย้ง พร้อมแนะน้าให้
ใช้คอนเนคชั่นที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปในทางที่ถูกที่ควร 

จะด้วยเพราะมีคอนเนคชั่นอะไรหรือไม่ ไม่มีใครรู้ แต่ส้านวนทุจริตเลือกตั้งทั้งพ้ืนที่เขต 2 พัทลุงและ เขต 7 
สงขลา ที่ลูกพรรคของนายอนุทินเป็นผู้ถูกร้อง กกต.ตีตกหมด จนเป็นเหตุให้นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตผู้สมัครเขต 2 
พัทลุง จากประชาธิปัตย์ ไปยื่นฟ้องเอาผิดอาญาต่อ กกต.ทั้ง 7 คนไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา และนายเชาว์ มีขวด 
ทนายผู้ได้รับมอบอ้านาจจากนายศิริโชค โสภา อดีตผู้สมัครเขต 7 สงขลา จะไปยื่นฟ้องเป็นคดีที่สองในสัปดาห์หน้าด้วย 
แต่การถูกฟ้องคดีดังกล่าว ก็ไม่ท้าให้ประธานกกต.เสียขวัญ โดยยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงไม่รู้สึกกังวลต่อคดี
ความที่เกิดขึ้น 

ส่วนความคืบหน้าในการจัดเลือกตั้งเขต 5 สมุทรปราการนั้น กกต.ได้ประสานรัฐบาลให้ออกพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งแล้ว โดยคาดว่าจะจัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนนกันได้ในวันที่ 9 สิงหาคม ส่วนการรับรองผลเลือกตั้ง
เขต 7 ล้าปาง ยังเป็นหนังเรื่องยาวที่ต้องรอดูไปก่อน เนื่องจากมีการร้องคัดค้านทั้งการใช้เงินซื้อเสียง และข้าราชการ
วางตัวไม่เป็นกลาง โดยส้านักงาน กกต.จะไปศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ ก่อนชงเข้าที่ประชุมกกต.เคาะอีกทีว่า
จะรับรองผลเลือกตั้งได้หรือไม่  
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/422933  
 
 

 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/422933
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2 ก.ค. 2563 

ยันคดี "ปู" โยก "ถวิล" ศาลอ่านลับหลังได้ 

 
"วิษณุ เครืองาม" ย้ ามติป.ป.ช.ด าเนินคดี "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ผิดฐานโยกย้าย "ถวิล เปลี่ยนศรี" ให้พ้นจากสภา
ความม่ันคงฯ เป็นไปตามคดีอาญา ชี้ศาลฯสามารถพิจารณาลับหลังได้ เผยเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการอยู่ที่กกต.
ก าหนดวัน  

(2 กรกฎาคม 2563) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่าการที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติวานนี้ (1ก.ค.) ชี้มูล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ให้มี
ความผิดตามมาตรา 157 กรณีใช้อ้านาจโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ 
สมช. โดยมิชอบ ถือว่าเป็นไปตามคดีอาญา ส่วนกรณีท่ีจ้าเลยไม่อยู่ ยืนยันว่าศาลฯสามารถพิจารณาลับหลังได้ 

ส่วนการจัดเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ ยืนยันยังไม่ได้ก้าหนดวัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ต้องเเจ้งมา และรัฐบาลจะออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ได้สัปดาห์หน้า และการจัดเลือกตั้งจะเหมือนกับ จ.ล้าปาง ที่อยู่ในช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่นั้น ต้องดูว่ากกต.
จะก้าหนดวันช่วงใด และถ้าก้าหนดในช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็จะต้องท้าเหมือน จ.ล้าปาง 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378783100/  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378783100/
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เผยแพร:่ 2 ก.ค. 2563 11:41   ปรับปรุง: 2 ก.ค. 2563 13:06   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“วิษณ”ุ เผยต้องรอ กกต. เคาะวันเลือกตั้งซอ่มปากน้ า หากอยู่ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็จะใช้
โมเดลล าปาง 

 
“วิษณุ” ชี้เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ หากยังอยู่ในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะใช้โมเดลเหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 
4 จ.ล าปาง 

วันนี้ (2 ก.ค.) เมื่อเวลา 09.15 น. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการ
เลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ จะใช้โมเดลเหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 4 จ.ล้าปางหรือไม่ว่า ยังไม่ได้ก้าหนด
วันเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องแจ้งมา จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็จะออกพระราชกฤษฎี 
(พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งซ่อมซึ่งคาดว่าจะเข้า ครม.วันที่ 8 กรกฎาคม ต่อจากนั้น กกต.ก็จะไปก้าหนดวันเลือกตั้ง และ
วันรับสมัคร ซึ่งต้องจัดภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ศาลฎีกามีค้าพิพากษา ที่นี้ตนและรัฐบาลไม่รู้และยังไม่มีใครรู้ว่าจะ
ก้าหนดวันเลือกตั้งซ่อมเมื่อไหร่ จะอยู่ในช่วงไหน หากอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะอยู่ในช่วงของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หาก
เลยไปก็ต้องดูว่าจะยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่หรือเปล่า ซึ่งวิธีการจะท้าแบบเลือกตั้งซ่อมล้าปางทุกอย่างหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ว่าวันเลือกตั้งเป็นช่วงใด หากการเลือกตั้งเกิดขึ้น สมมติวันเลือกตั้งพ้นช่วงของการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ความเข้มงวดก็จะลดลง รัฐไม่มีอ้านาจไปเข้มงวดอะไร แต่หากอยู่ในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็จะท้าเหมือนที่ล้าปาง ซึ่งเขาคง
มีการรายงานบทเรียนมาแล้วว่า เมื่อครั้งล้าปางที่จัดเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 มีอะไรตึงไปหรือหย่อนไป 
อย่างไรก็ตาม การเลือกซ่อมใช้งบประมาณไม่เยอะ เพราะมีเขตเดียวซึ่งมีอยู่แล้วและเตรียมอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000067895  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000067895
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สยามรัฐออนไลน์ 2 กรกฎาคม 2563 11:47 น.  

“วิษณ”ุ ชี้ เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ หากยังอยู่ในช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะใช้โมเดลล าปาง 

 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ จะใช้โมเดลเหมือนกับ

การเลือกตั้งซ่อมที่เขต 4 จ.ล้าปางหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้ก้าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้อง
แจ้งมา จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะออกพระราชกฤษฎี (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งซ่อม คาดว่าจะเข้า ครม. วันที่ 8 
ก.ค. ต่อจากนั้น กกต.จะไปก้าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัคร โดยต้องจัดภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ศาลฎีกามีค้า
พิพากษา ทีนี้ตนและรัฐบาลไม่รู้และยังไม่มีใครรู้ ว่าจะก้าหนดวันเลือกตั้งซ่อมเมื่อไหร่ จะอยู่ในช่วงไหน หากอยู่ในช่วง
เดือน ก.ค.ก็จะอยู่ในช่วงของการบังคับใช้พระราชก้าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหากเลยไปก็ต้องดูว่า จะ
ยังมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่หรือไม่ ซึ่งวิธีการจะท้าแบบเลือกตั้งซ่อมล้าปางทุกอย่างหรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าวัน
เลือกตั้งเป็นช่วงใด สมมติวันเลือกตั้งพ้นช่วงของการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ความเข้มงวดก็จะลดลง  รัฐไม่มีอ้านาจไป
เข้มงวดอะไร แต่หากอยู่ในช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็จะท้าเหมือนที่ล้าปาง ซึ่งเขาคงมีการรายงานบทเรียนมาแล้วว่า เมื่อครั้ง
ล้าปางที่จัดเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 มีอะไรตรึงไปหรือหย่อนไป อย่างไรก็ตาม การเลือกซ่อมใช้
งบประมาณไม่เยอะ เพราะมีเขตเดียว ซึ่งมีงบและเตรียมไว้อยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/166854  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/782902  

        : https://www.thaipost.net/main/detail/70307 
  

https://siamrath.co.th/n/166854
https://www.dailynews.co.th/politics/782902
https://www.thaipost.net/main/detail/70307
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200702/52d0bd9a8f6e9bf062c3c7868f8bd3feb703e692204e6732d224c35bef81d9ad.jpeg?itok=_-y0RYDH
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02 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:45 น.     

'สมพงษ์' ยันส่งผู้สมัครคนเดิมลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมปากน้ า มั่นใจชนะแน่หากเล่นตามกติกา 

 
2 ก.ค.63 - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต5 ส.ส.สมุทรปราการ 

แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีตส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีค้าพิพากษา
ให้ใบเหลืองว่า พรรคเพื่อไทย จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเขต 5 สมุทรปราการอย่างแน่นอน โดยส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ 
อดีต ส.ส.3 สมัย และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต5 พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วลงสมัครแข่งขัน จะมีการน้าชื่อเข้า
สู่การพิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย ในวันที่ 3 ก.ค.และจะน้าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า นางสลิลทิพย์ถือเป็นคนคุณภาพของพรรคเพ่ือไทย  ตั้งแต่ลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรกเมื่อ
ปี 2544 จนได้เป็น ส.ส.มาถึง 3 สมัย แม้ว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะพลาดไป นางสลิลทิพย์ยังคงลงพ้ืนที่อย่างสม่้าเสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งในแง่ให้ความช่วยเหลือ การรับฟังปัญหาของประชาชนมาสะท้อนต่อพรรคเพ่ือไทย 
ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 สมุทรปราการ ในนามพรรคเพ่ือไทยทุกประการ และเชื่อมั่น
ว่า นางสลิลทิพย์ จะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ 

“ยืนยันว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคเพ่ือไทยสู้เต็มที่ และมั่นใจในตัวคุณสลิลทิพย์ ว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพ่ือ
ไทย เป็นคนมีคุณภาพใส่ใจความทุกข์ร้อนของประชาชน จะได้โอกาสกลับมาเป็น  ส.ส.เข้าไปท้างานในสภาฯได้อีกครั้ง 
หากเล่นกันตามกติกา ขอฝากไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ควบคุมการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์โปร่งใส 
และยุติธรรม เพราะค้าพิพากษาของศาลก็สะท้อนว่า เหตุใดคุณสลิลทิพย์ถึงแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 รวมไปถึงยังมี
ความผิดปกติอีกหลายกรณี คุณสลิลทิพย์ รวมทั้งผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทย ได้น้าเรื่องร้องต่อ กกต. ไป
แล้ว อีกทั้งการเลือกตั้งซ่อมในหลายเขตที่ผ่านมา ก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท้าผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นจ้านวน
มาก” นายสมพงษ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70317  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70317
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เผยแพร:่ 2 ก.ค. 2563 15:04   ปรับปรุง: 2 ก.ค. 2563 16:21   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

พท.ส่ง “สลิลทิพย”์ แก้มือเขต 5 ปากน้ า โวชนะแน่ ดัก กกต.อย่าซ้ ารอยร้องเรียนเพียบ 

 
“สมพงษ์” เผย พท.ส่ง “สลิลทิพย์” ล้างตาเขต 5 ปากน้ า ม่ันใจชิงเก้าอ้ีได้แน่ วอน กกต.คุมเลือกตั้งยุติธรรม-
โปร่งใส อย่าซ้ ารอยเลือกซ่อมหลายพื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนเพียบ 

วันนี้ (2 ก.ค.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 
เขต 5 แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีค้าพิพากษาให้
ใบเหลืองว่า พรรคเพ่ือไทยจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ อย่างแน่นอน เบื้องต้นจะให้นางสลิลทิพย์ 
สุขวัฒน์ อดีต ส.ส.3 สมัย และอดีตผู้สมัครของพรรคเขตดังกล่าวในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดลงสมัครแข่งขัน โดยจะมีการ
น้าชื่อเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยในวันที่  3 ก.ค.และจะน้าเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป 

นายสมพงษ์กล่าวอีกว่า นางสลิลทิพย์ถือเป็นคนคุณภาพของพรรคเพ่ือไทย ตั้งแต่ลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรกเมื่อปี 
2544 จนได้เป็น ส.ส.มาถึง 3 สมัย แม้ว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะพลาดไป นางสลิลทิพย์ก็ยังคงลงพ้ืนที่อย่างสม่้าเสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ให้ความช่วยเหลือ และการรับฟังปัญหาของประชาชนมาสะท้อนต่อ
พรรคเพ่ือไทย ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคเพ่ือไทยทุก
ประการ และเชื่อม่ันว่านางสลิลทิพย์จะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ 

“ยืนยันว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคเพ่ือไทยสู้เต็มที่ และมั่นใจในตัวคุณสลิลทิพย์ ว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพ่ือ
ไทยที่เป็นคนมีคุณภาพใส่ใจความทุกข์ร้อนของประชาชน จะได้โอกาสกลับมาเป็น ส.ส.เข้าไปท้างานในสภาได้อีกครั้ง 
หากเล่นกันตามกติกา จึงต้องขอฝากไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ควบคุมการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์
โปร่งใส และยุติธรรม เพราะค้าพิพากษาของศาลก็สะท้อนว่า เหตุใดคุณสลิลทิพย์ถึงแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 รวมไป
ถึงยังมีความผิดปกติอีกหลายกรณี ซึ่งคุณสลิลทิพย์ รวมทั้งผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการของพรรคเพ่ือไทย ได้น้าเรื่องร้อง
ต่อ กกต.ไปแล้ว อีกทั้งการเลือกตั้งซ่อมในหลายเขตที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท้าผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เป็นจ้านวนมาก” นายสมพงษ์ระบุ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000068017   

https://mgronline.com/politics/detail/9630000068017
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2 กรกฎาคม 2563 - 13:31 น. 

"ส.ส. กุลวลี"แนะจัดงบหน่วยงานหลัก-หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกัน 

 
"ส.ส.กุลวลี" เสนอหาแนวทางจัดท างบประมาณที่หน่วยงานหลัก-หน่วยงานท้องถิ่นท างานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาให้
ประชาชนได้รวดเร็ว 

2 ก.ค.2563  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชา
รัฐ อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ้าปี 2564 วงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ว่า ข้อบ่งชี้ถึง
ปัญหาการจัดท างบประมาณฉบับนี้ที่หน่วยงานในหลายๆ กระทรวง หลายๆ กรม ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น
บริหารจัดการตัวเอง โดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังนี้ 
ต.คุ้งกระถิ่น อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรปลูกสวนมะพร้าว สภาพพ้ืนที่ร้อยละ 80 เป็นพ้ืนที่ที่น้้าทะเลไม่
สามารถดันน้้าในแม่น้้าแม่กลอง และคลองแควอ้อ ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้าแม่กลองเข้าสู่คลองล้าประโดงตามธรรมชาติ
เพ่ือท้าการเกษตรได้ และถึงแม้จะมีโครงการขุดลอกคลองหลายโครงการแล้ว และแม้ว่าจะขุดให้ลึกเพียงใดน้้าก็ไม่
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างพอเพียง ที่ผ่านมาชลประทานจังหวัดราชบุรี ได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้้าไว้หลายจุด แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งต้าบล ดิฉันจึงได้ประสานไปยังชลประทานจังหวัดราชบุรี 
ให้เข้ามาส้ารวจ ออกแบบ เพ่ือขยายแนวท่อส่งน้้าต่อจากแนวเดิมเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต.คุ้งกระถิน และต.คุ้งน้้าวน ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่อยู่ติดกัน ใน อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่มีการปลูกมะพร้าวค่อนข้างเยอะ จึงต้องใช้น้้าค่อนข้างเยอะ แต่ชลประทาน
จังหวัดราชบุรี บอกว่าไม่สามารถเข้ามาด้าเนินการได้ เนื่องจากโครงการเหล่านี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการจะถ่ายโอน
ใ ห้ กั บ ท้ อ ง ถิ่ น   
น.ส.กุลวล ีกล่าวว่า เพียงแค่ค้าว่าเตรียมการจะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น หน่วยงานหลักก็คือกรมชลประทาน ไม่สามารถที่
จะเข้ามาด้าเนินการอะไรให้ได้เลย ส่วน อบต. แม้ว่าจะสามารถตั้งงบประมาณขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่ก็ไม่มีศักยภาพ ไม่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และเมื่อ อบต.รับโอนแล้ว การ
ปรับปรุง การต่อเติม การบ้ารุงรักษาก็จะท้าได้ยาก เพราะขาดวิศวกรที่มีความช้านาญการ โดยปัญหาในลักษณะนี้เคยมี
การพูดคุยในคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 

จากการร่วมรับฟัง ได้รับการชี้แจงจากตัวแทนคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ว่าถ้ามีปัญหาในลักษณะนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการที่มีปัญหาคืนให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด และเม่ือหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ก็ให้โอนส่งมอบกลับคืนให้กับ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม ซึ่งลักษณะนี้จะท าให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเกิดความล่าช้า และ
เชื่อว่าทั้งประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเช่นนี้ ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถรอ
ได้ จึงอยากฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังส านักงบประมาณ, กระทรวงมหาดไทย, หน่วยงานทุก ๆ กระทรวง ทุก 
ๆ กรม และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  ได้โปรดร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะนี้ เพื่อที่ปีต่อ ๆ ไปจะได้น าเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นภาษีของพี่
น้องประชาชนมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนจริงๆ 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435837?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/435837?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/435837?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 - 14:08 น.  

‘อนุทิน’ เผยโควต้า รมต.ภูมิใจไทยขึ้นกับนายกฯ หลังได้ ส.ส. เพิ่มจาก 52 เป็น 61 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2251622  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2251622


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 
 

สยามรัฐออนไลน์ 3 กรกฎาคม 2563 05:16 น.  

อนุทินปัดขอเพิ่มโควตา รมต. 

 
 
"เสี่ยหนู"ยังไม่ได้รับสัญญาณปรับ ครม.หลังพรรคได้ส.ส.เพ่ิมขึ้น ระบุขึ้นอยู่กับนายกฯ ตราบใดที่ยังไม่มีการ

เรียกไปหารือหรือส่งสัญญาณอะไรมา ก็อย่าเพ่ิงไปยึด ด้าน"สมศักดิ์"เชื่อปรับครม.ไม่ใช่เร็วๆ นี้ ระบุไร้สัญญาณจาก"
นายกฯ" ยันศึกภายใน"พปชร."จบแล้ว ทุกคนรักกันดี หลัง"บิ๊กป้อม"คุมเอง ขณะที่"สมคิด"งดตอบปมการเมือง บอกสื่อ"
ไม่ต้องถามเลยนะจ๊ะ" ส่วนศึกอภิปรายฯงบ 64 วันที่สองจืด "ส.ส."รุมสับส้านักงบฯ ท้าตัวเป็นฝ่ายบริหาร "สุทิน" รับ
ผิดหวัง"บิ๊กตู่"แจงงบฯ 64 เลื่อนลอย-ไม่รู้เรื่อง ขณะที่กมธ.ชงปปช.ฟันนายกฯ-ครม.ปมถวายสัตย์ ขัดม.157 

เมื่อวันที่ 2ก.ค.63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับ
ครม.ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย หลังมีจ้านวนส.ส.เพ่ิมขึ้นจาก 52 เป็น 61 คน จะต้องได้โควตารัฐมนตรีเพ่ิมหรือไม่ ว่า 
ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้ และอย่าลืมว่าสิทธิ์ในการปรับครม.ขึ้นอยู่กับนายกฯ ตราบใดที่ยังไม่มีการเรียกไปหารือ หรือส่ง
สัญญาณอะไรมา ก็อย่าเพ่ิงไปยึด ด้าน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.) กล่าวว่า จนถึงวันนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ จากนายกฯเรื่องการปรับครม. อย่าพ่ึงพูดดีกว่า แต่ยืนยันว่าการปรับ
ครม.ไม่เร็ว 

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงความขัดแย้งภายในพรรค พปชร. ว่า ทุกอย่างเรียบร้อย สงบ รักกันดีทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย 
เข้าใจและไม่มีปัญหาแล้ว รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อถามว่า จะมีการพูดคุยกับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ ที่ยังคงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ  เรื่องการพูดยุบสภาหรือไม่ นาย
สมศักดิ์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบการที่นายชัยวุฒิ ออกมาพูดเนื่องจากมีค้าว่ายุบสภา และทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ออกมา
พูดในประเด็นการยุบสภา เพราะส.ส.คงไม่อยากให้มีการยุบสภาในขณะนี้ อย่างไรก็ตามภายในพรรคขณะนี้ไม่มีอะไร
แล้ว โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค ก็เป็นกันเองกับทุกคน 

ส่วน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวภายหลังหารือกับ นายไมเคิล  จอร์จ ดีซอมเบร เอกอัครราช 
ทูตสหรัฐอเมริกาประจ้าประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะว่า "เราคุยในเรื่องส้าคัญเท่านั้นนะ ไม่ต้องถามเลยนะน้องจ๋า"  

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.30น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภฯ ท้าหน้าที่ประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 64 วาระแรก วงเงิน 3.3ล้านล้านบาท วันที่สอง โดยบรรยากาศการอภิปรายในช่วง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200703/1037b16e8a6ce2726fe2548b346c8d7e5ea45e60be674164cd65b8a2d37741f0.jpeg?itok=WMbSGhAk
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เช้าเป็นไปอย่างจืดชืด ส.ส.หลายคนอภิปรายในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยพุ่งเป้าต้าหนิ  การท้างานของส้านัก
งบประมาณท่ีตัดงบไม่สมเหตุผล โดยเฉพาะงบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอมาถูกตัดท้ิงเป็นจ้านวนมาก 

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรร 
คร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ภาพรวมในการประชุมวันแรกเป็นการอภิปรายในภาพรวม โดยการชี้แจงของ
นายกฯ ส่วนตัวมองว่ายังเหมือนเดิม และรู้สึกผิดหวัง ทั้งเรื่องการน้าเสนอ และรูปแบบต่างๆ ยังคงเป็นแบบเดิม คือพูด
ไม่ค่อยรู้เรื่อง และเร็วเกินไป ใช้วิธีการอ่านเอกสาร เพ่ือให้จบ ในส่วนการแก้ข้อกล่าวหรือการอธิบายข้อกังวล ก็ท้าได้ไม่
ดี โดยเฉพาะการใช้เหตุผลว่า เศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้ เป็นตัวเลข เหมือนกับไม่มีการยอมรับสภาพ ความเป็นจริง เช่น
เรื่องการย้ายฐายการผลิต นายกฯก็ชี้แจงว่า ไปตรวจสอบแล้วยังไม่เห็นมีการย้ายฐานการผลิต เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย 
พูดเช่นนี้เหมือนไม่รู้ ถือเป็นการพูดที่เลือนลอย 

ส่วน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านขู่ว่าจะคว่้าร่าง พ.ร.บ.งบฯฉบับนี้ ว่า ตามกฎหมาย
มีอ้านาจอยู่ 3 อย่าง คือ 1.เห็นชอบ 2.ไม่เห็นชอบ แล3.งดออกเสียง เมื่อถามย้้าว่า หากถูกคว่้าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า "คุณก็รู้ว่าหากเสียงส่วนใหญ่โหวตคว่้า มันก็คว่้า รัฐบาลก็ลาออก หรือยุบสภา  ผลมันเป็นแบบนั้น 
เพราะเท่ากับสภาไม่ไว้ใจ" เมื่อถามว่า คงไม่ถึงขั้นนั้นใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่รู้ ต้องดูวันที่ 3 ก.ค. ที่จะมีการลง
มติ เมื่อถามอีกว่า มันจะเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวเรื่องการยุบสภาหรือไม่ นายวิษณุ ย้อนถามว่า  "ใครพูด ผมไม่เห็นมี
กระแสอะไรเลย" 

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทาง
อาญา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งด้ารงต้าแหน่งนายกฯ โอนย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจ้า มิชอบว่า คดีนี้แตกออกเป็นหลายอย่าง ในส่วนของการ
คืนต้าแหน่งจบไปนานแล้ว หลังศาลปกครองสูงสุดมีค้าพิพากษา ซึ่งนายถวิลไม่ได้ติดใจ ส่วนการชี้มูลของ ป.ป.ช.เป็น
เรื่องของคดีอาญา 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ในประเทศจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีหรือไม่  นายวิษณุ 
ก ล่ า ว ว่ า  มี ค ดี เ ย อ ะ แ ย ะ ที่ จ้ า เ ล ย ไ ม่ อ ยู่  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า ค ดี ไ ด้  แ ม้ เ จ้ า ตั ว ไ ม่ อ ยู่ ก็ ต า ม 
ด้าน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทาง 
กกต.ได้รับทราบความคืบหน้าของการรับเรื่องร้องเรียนว่าขณะนี้มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องจ้านวน 2 เรื่อง ในการเลือกตั้ง
ซ่อมส.ส.เขต 4 จ.ล้าปาง คือเรื่องการใช้เงินซื้อเสียง และเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง กรรมการได้รับทราบเบื้องต้น
และให้ส้านักงานไปด้าเนินการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม แล้วจึงเสนอท่ีประชุมกกต.อีกครั้งใน 2 สัปดาห์หน้า เพราะข้อมูลที่มี
ในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่กกต.จะต้องพิจารณาว่าประกาศผลได้หรือไม่ 

โดยตามกฎหมาย กกต.ต้องประกาศผลภายใน 60 วัน ตามกฎหมายเขียนว่า เมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้น และมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตก็ให้ประกาศผลได้ ทั้งนี้ให้ค้านึงถึงรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ฉะนั้นจึงต้องดูข้อมูลเบื้องต้นก่อน ถ้าเรื่องที่มีการร้องไม่กระทบให้การเลือกตั้งไม่สุจริต ก็สามารถประกาศได้ หรือถ้า
หากมีการประกาศรับรองผลไปก่อนแล้วพบว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตก็สามารถเอาผิดทีหลังได้ 

ส่วนการจัดการเลือกตั้งส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการใหม่นั้น นายอิทธิพร กล่าวว่า ขณะนี้กกต.ได้ประสานไปยัง
รัฐบาลเพื่อให้ด้าเนินการในเรื่องของการตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีพ.ร.ฎ.แล้วกกต.จะต้อง
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ก้าหนดวันเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. ทั้งนี้ก็ต้องรอว่าพ.ร.ฎ.ออกเมื่อใด ส่วนการจัดการเลือกตั้ง
สิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่คือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเราก็มีแนวทางในเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง โดยจะใช้
วิธีการจัดการเลือกตั้งเช่นเดียวการเลือกตั้งล้าปาง 

ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวระดับสูง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาฯเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช.ท้าหน้าที่ประชุม ปรากฏว่า ในระเบียบวาระที่ 4.7 กรณีนายกฯ และ
ครม.ถวายสัตย์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นที่นายกฯน้าครม.  เข้าถวายสัตย์ ได้กล่าวถ้อยค้าไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 161 โดยขาดถ้อยค้าตั้งแต่ "ให้รักษา............."และเติมค้าว่า "ตลอดไป" เข้าไป ซึ่งจากการ
รวบรวมข้อเท็จจริงกล่าวไม่ถูกครบถ้วนและ ภายหลังการพิจารณาเห็นว่าการกระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าการะเว้น 
ตามมาตรา 157 ดังนั้น กมธ. ป.ป.ช. จึงมีมติเห็นชอบส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือพิจารณา ด้าเนินการไต่สวน นายกฯ และรัฐมนตรี ตามมาตรา157 และการไม่ปฏิ บัติตาม
ประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปี 2560 เพ่ือให้ด้าเนินการตามกฎหมายตอไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/167059  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/167059
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2 กรกฎาคม 2020 - 16:18 

“เสรีพิศุทธ์” เดินหน้าแฉโกง ลต.ซอ่มล าปาง 

 
"เสรีพิศุทธ์"  เดินหน้าเปิดหลักฐานโกงเลือกตั้งซ่อมจ.ล าปาง  สัปดาห์หน้าบอกไม่ขอส่งผู้สมัคร

สมุทรปราการ เผยส่งค าร้องให้ประธานสภายื่นป.ป.ช.เอาผิดนายกฯปมถวายสัตย์ไม่ครบแล้ว 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (กม

ธ.ป.ป.ช.) กล่าวถึง กรณีที่ กมธ.ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของคณะรัฐมนตรีให้ส้านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ได้ส่งค้าร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
ขอให้ส่งเรื่องต่อไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือด้าเนินการเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ฐานละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หลังจากที่เสียงข้างมากของที่ประชุมกรรมาธิการป.ป.ช. มีมติให้ยื่นฟ้อง
ด้าเนินคดีนายกรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญก้าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการป.ป.ช. ได้เชิญนายกรัฐมนตรี เข้าชี้แจงกรณีนี้หลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้รับความ
ร่วมมือ และเมื่อเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี อย่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือ บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการถวายสัตย์
ปฏิญาณ มาให้ข้อมูล และฟังคลิปเสียงการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรี ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
การถวายสัตย์ปฏิญาณดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญก้าหนดจริง 

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังกล่าวถึง การทุจริตเลือกตั้ง จ.ล้าปาง ว่า สัปดาห์หน้าตนจะเปิดหลักฐาน
ส้าคัญที่จะสื่อว่าเกิดการทุจริตขึ้นจริงๆ ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.สมุทรปราการที่ก้าลังจะเกิดขึ้นนั้น ตนไม่ขอส่งผู้สมัคร 
เพราะไม่อยากไปแย่งคะแนนกับพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกล 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_713453/  
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_713453/
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วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 - 16:52 น.  

“เสรีพิศุทธ์”จ่อแฉหลกัฐานซื้อเสียงเพิ่มสัปดาห์หน้า มั่นใจถึงขั้นยุบพรรคบางพรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2251935  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2251935
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Jul 2, 2020 17:59 

'เสรีพิศุทธ์' เปิดทางเพื่อไทยส่ง ส.ส.ชิงเลือกตัง้ซ่อมเมืองปากน้ า 

 
 
"เสรีพิศุทธ์" เปิดทาง "เพื่อไทย" ชิงเลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ า ลุ้นผลสอบโกงเลือกตั้งล าปาง เผยคนจ่ายเงินหนี
กบดานแล้ว ขณะที่ กมธ.ปราบโกง ส่ง "ชวน" ยื่น ป.ป.ช.ตั้งแต่ 24 มิ.ย. เอาผิด ครม.ทั้งคณะปมถวายสัตย์ไม่ครบ 

วันที่ 2 ก.ค. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  ส.ส.และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ  กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎร ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่ื กมธ.ป.ป.ช.มีมติ ให้สภา ส่งเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณมิชอบของคณะรัฐมนตรี  ไปยัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพ่ือด้าเนินการเอาผิดตามกฎหมายกับ ครม.ทั้ง
คณะ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และผิดตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา 

โดยได้ส่งเรื่องให้ประธานสภาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา จากมติที่ประชุม กมธ.ป.ป.ช. 8 คน ซึ่งเกินกึ่ง
หนึ่งและครบองค์ประชุม เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียงอีก 4 เสียง รวมถึงตนในฐานะประธานและเป็นผู้เสนอเรื่อง
เข้าที่ประชุมด้วย ซึ่งการพิจารณามีประเด็นส้าคัญคือ การถวายสัตย์ฯ ของ ครม.ไม่ครบถ้วน  และนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ย้้าไว้ในการชี้แจงต่อ กมธ.ป.ป.ช. กับประเด็นที่ 2 คือ ที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีการวินิจฉัย
เรื่องนี ้เพียงแต่ไม่รับค้าร้องเท่านั้น 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้กล่าวถึงการพยายามขัดขวางการด้าเนินการเรื่องนี้ของกมธจากพรรคพลังประชารัฐ ด้วย
การส่งนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.และนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เข้ามานั่งในกรรมาธิการ รวมทั้ง พยายาม
ชงเรื่องให้มีการถอดถอนตนออกจากต้าแหน่งประธาน แต่ก็ไม่ส้าเร็จ จากนั้น จึงส่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน แกนน้าพรรค
พลังประชารัฐ เข้ามาอีก 1 คน ขณะที่เลขาธิการส้านักนายกรัฐมนตรี ก็บ่ายเบี่ยงยกข้ออ้างต่างๆ นานาไม่มาชี้แจงต่อ 
กมธ.ป.ป.ช.ถึง 6 ครั้ง แต่ในที่สุด ก็มีมติ กมธ.ป.ป.ช.ออกมาได้ 

ส่วนความคาดหวังกับ ป.ป.ช.นั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า คิดว่าคงไม่รอดหรอก ใครฟังก็ชัด รัฐธรรมบัญญัติ
ไว้ชัดเจน ซึ่งแม้แต่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรียังเคยระบุไว้ว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณ จะขาดหรือกล่าวถ้อย
ค้าผิดไปเพียงค้าเดียวก็ไม่ได้ แต่กรณีนี้ถ้อยค้าหายไปท้ังประโยค เพียงแต่นายวิษณุ ยังหน้าด้านอยู่ใน ครม.ต่อมาอีก 

ส้าหรับ กรณีที่มีการร้องเรียนพรรคพลังประชารัฐซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดล้าปางล่าสุดนั้น  ผู้มีอ้านาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการสอบสวน โดยพรรคเสรีรวมไทยมีข้อมูลว่า มีการจ่ายเงินซื้อเสียงหัวละ 500 บาท โดย
ผู้รับกับคนแจกเงินแบ่งคนละ 100 บาทผู้ลงคะแนนเสียงได้ 300 บาท ซึ่งการด้าเนินการเรื่องนี้เป็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชน เพราะจะยอมให้นักการเมืองเสียงเพ่ือเข้าสู่อ้านาจแล้วมาทุจริตไม่ได้ โดยเชื่อว่า ความผิดนี้มี
หลักฐานชัดเจนและเกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งจะน้าสู่การยุบพรรคได้ด้วย 
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ส่วนผู้แจ้งเบาะแสหรือพยานนั้น ทางพรรคเสรีรวมไทยได้น าตัวไปไว้ที่ปลอดภัยแล้ว ขณะที่ "ป้า"  ผู้
จ่ายเงินซื้อเสียงทราบว่า ได้ออกจากพื้นที่และหลบไปอาศัยบ้านญาติที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ว อีกทั้งมีพยานและผู้ชี้
เบาะแสการทุจริตอีกจ้านวนมาก อย่างน้อยมี 7-8 คน ที่เข้าแจ้งความหรือร้องเรียนว่าถูกสวมสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากเจ้า
ตัวไม่ได้ไปใช้สิทธิ แต่ปรากฏชื่อการลงคะแนนเสียงด้วย 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสมุทรปราการว่า พรรคเสรีรวมไทยจะไม่ส่งผู้สมัครลงรับ
เลือกตั้ง เพราะต้องการให้พรรคฝ่ายค้านที่ได้คะแนนอันดับ 1 ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งมากกว่า 
 

อ้างอิง : https://voicetv.co.th/read/8QjPFVEju  

  

https://voicetv.co.th/read/8QjPFVEju
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2 กรกฎาคม 2020 

“เสรีพิศุทธ์”จ่อแฉระลอก2 ทุจริตเลือกตั้ง ลั่นมีบางพรรคยุบแน่ 

 
สืบเนื่องจากกรณีทางพรรคเสรีรวมไทยยื่น เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล้าปาง เขต4 เนื่องจาก

ไม่เป็นไปสุจริตและเที่ยงธรรม โดยพบการทุจริตการเลือกตั้ง ทุกพ้ืนที่ ทุกอ้าเภอ ซึ่งมีทั้งหนังสือร้องเรียนที่ระบุตัวตนผู้
ร้องเรียนและไม่ระบุตัวตนเป็นจ้านวนมาก อีกท้ังยังมีการเผยแพร่คลิปที่อ้างว่าเป็นการทุจริตออกมาจนกลายเป็นกระแส
วิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง 

โดยหลังจากการยื่นเรื่องร้องเรียน ทางกกต.สั่ง ชะลอ ประกาศผลการเลือกตั้ง ล้าปาง เขต 4 เพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบ และเป็นธรรมกับผู้ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงด้าเนนิการตรวจสอบเพ่ิมเติม และจะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล้าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต้าแหน่งที่
ว่าง 
 ทั้งนี้ล่าสุด วันนี้ 2 ก.ค.63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ได้ออกมา กล่าวถึง
การเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล้าปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ว่า… 

ตอนนี้ยังประกาศผลไม่ได้ ซึ่งเราก็จะมีการเปิดเผยหลักฐานส้าคัญการซื้อเสียงอีกภายในสัปดาห์หน้า  เราเอง
มองว่าหลักฐานนี้อาจถึงขั้นยุบพรรคการเมืองบางพรรคได้ แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าองค์กรอิสระปัจจุบันเป็นอย่างไร แต่คง
ต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐาน ทั้งนี้ก็เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชน 

โดย พล.ต.อ.เสริพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนขั้นตอนการคัดค้านการเลือกตั้งดังกล่าวตอนนี้อยู่ในขั้นไต่สวนพยาน 
อย่างที่เราเห็นคลิปซื้อเสียงกันว่ามีผู้หญิงนั่งรถเก๋งมาจ่ายเงิน 300 บาทให้กับผู้ร้อง 2 คน ที่เป็นแม่ลูกกัน ตอนนี้เราเอา
ลูกมาเก็บแล้วไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตราย ถ้ากกต.จะเรียกสอบเมื่อใดเราก็พร้อมส่งตัวให้ ส่วนคนที่มาแจกเงินก็หนีไปอยู่
กับลูกท่ีจ.พิษณุโลกแล้ว แต่รู้ว่าลูกเป็นครูอยู่ท่ีจ.พิษณุโลก 
 
อ้างอิง : https://www.kengnews.co/77664  

 

 
 
 
  

https://www.kengnews.co/77664
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สยามรัฐออนไลน์ 2 กรกฎาคม 2563 16:24 น.  

พรรคกล้า ประกาศเป็น 'ทางเลือกใหม่' ก้าวข้ามการเมืองขัดแย้ง ท าประเทศล้าหลัง  
เน้นลงมือท า 

 
 
พรรคกล้า ประกาศเป็น 'ทางเลือกใหม่’ ก้าวข้ามการเมืองขัดแย้ง ท าประเทศล้าหลัง เน้นลงมือท าด้วยหลักปฏิบัติ
นิยม ล็อคเป้าปัญหาแล้วมุ่งแก้ไข เชิญชวนผู้สนใจทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า นับจากวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นวันเกิด
ของ “พรรคกล้า” อย่างเต็มตัว พรรคกล้าจะเริ่มเดินหน้ากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบเพ่ือเป็น ‘พรรคการเมืองหลัก
ทางเลือกใหม่' ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์และ
ความเป็นมืออาชีพ ที่เราเรียกว่า 'คนมีของ ผู้ก่อตั้งพรรค และแกนน้าบริหารพรรค รวมถึงสมาชิกในปัจจุบันส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ที่ไม่เคยข้องเกี่ยว หรือสนใจการเมืองมาก่อน กลุ่มคนเหล่านี้มีความเห็นตรงกันว่า วันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุก
ขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น ก้าวข้ามระบบการเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยผลประโยชน์และความขัดแย้ง 

“วันนี้หากคุณรู้สึกว่าประเทศไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ไม่อยากจมอยู่กับระบบการเมือง 
ระบบราชการ และระบบเศรษฐกิจที่ล้าหลัง กฎระเบียบวุ่นวายควรถูกรื้อ กฎหมายควรถูกทบทวน และท้าให้ทันสมัย 
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยต้องดีกว่านี้ มาร่วม “ลงมือท้า” ด้วยความสร้างสรรค์ภายใต้หลัก “ปฏิบัตินิยม” ด้วยกันกับ
เรา” หัวหน้าพรรคกล้า กล่าว  

นายกรณ์ กล่าวว่า โดยหลักการส้าคัญที่พรรคกล้ายึดเป็นแนวทาง คือ 'ท้าการเมืองอย่างสร้างสรรค์’ ด้วยหลัก 
“ปฏิบัตินิยม” มุ่งเน้นน้าเสนอทางออกมากกว่าสร้างวาทกรรม ไม่ซ้ายไม่ขวาและไม่กลาง  แต่เน้นการลงมือท้าโดยต้อง
ค้านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งอยู่เสมอ  ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวน 'ผู้กล้า' 
ทั้งหลายเข้ามาสมัครสมาชิกพรรค เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศ หรือติดตามข่าวสาร
ต่างๆได้ที่เว็บไซต ์www.klaparty.org  

“แคมเปญ #รวมพลคนมีของ พรรคกล้า เปิดโอกาสสมาชิกพรรคทุกคนมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมกับ 5 กล่อง
ภารกิจ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจใหม่เพ่ือทุกคน ,2. เกษตรทันสมัย เกษตรพรีเมียม, 3. การศึกษาเพ่ืออาชีพ, 4. คุณภาพชีวิต 
เป็นสิทธิ, 5.Soft Power เป็นอาวุธ รวมถึงพรรคกล้าก้าลังจะมีโครงการพัฒนาเยาวชน 'คน Gen กล้า' ส้าหรับน้องๆ 

http://www.klaparty.org/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200702/2bfae13c746c54da15ba2cc8b33d51cd610e11775f7dca6de7a402a318b89094.jpg?itok=htfGrAg8
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เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี หากมีความสนใจการเมืองและอยากเห็นประเทศดีขึ้น  สามารถดู
รายละเอียดการรับสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์พรรคที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้” นายกรณ์ กล่าว  

ส้าหรับสิทธิเบื้องต้นส้าหรับสมาชิกพรรคกล้า คือ 1.เข้าร่วมประชุมพรรค, 2.โหวตไพรมารีผู้สมัคร และ 3.ลง
สมัครเลือกตั้ง ได้อีกด้วย และที่ส้าคัญที่สุด การเป็นสมาชิกพรรคกล้านั้น จะช่วยให้พรรคกล้าส่งผู้สมัครสส.ได้ครบทุก
เขต ตามกฎหมายใหม่ที่ระบุว่าพรรคการเมืองจะต้องมีสมาชิกพรรค อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละ 100 คนจึงจะส่งผู้สมัคร
ในเขตนั้น ๆ ได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/166972  
 
  

https://siamrath.co.th/n/166972
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2 กรกฎาคม 2563 - 17:31 น. 

"ช่อ- พรรณิการ"์ เผย ผู้เกี่ยวข้องยิงเลเซอรต์ามหาความจริงโดนหมายเรียก 

 
ช่อ- "พรรณิการ์" เผย ผู้เกี่ยวข้องยิงเลเซอร์ตามหาความจริงโดนหมายเรียก ชี้รัฐคุกคามผู้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนน้าคณะก้าวหน้า ระบุถึงกรณีที่คณะก้าวหน้าจัดกิจกรรม"
พฤษภา 35I53 ความจริงต้องปรากฏ"ที่จบลงตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้กิจกรรมดังกล่าว มีการจัด
แคมเปญประชาสัมพันธ์โดยการฉายเลเซอร์ตามสถานที่ต่างๆ รอบกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงค่้าวันที่ 10 พฤษภาคม 
ทั้งนี้เวลาผ่านเกือบ 2 เดือนปรากฏว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทให้เช่าเครื่องปั่นไฟ ,บริษัทที่ให้ยืมอุปกรณ์ยิง
เลเซอร์,คนขับรถ และช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพกิจกรรม ถูกหมายเรียกจากต้ารวจ 

โดยระบุผู้ฟ้องร้องคือ“กระทรวงกลาโหม”ฟ้อง“กลุ่มบุคคลที่น้าเครื่องเลเซอร์ฉายภาพและข้อความต่างๆหลาย
จุดในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอ้านาจตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 52 ทั้งนี้
นางสาวพรรณิการ์ ได้แสดงความกังวลพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า 

1.เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม แต่หมายเรียกกลับมาในวันที่ 23 มิถุนายน ซ่ึงเป็นวันที่มีกลุ่ม
นักกิจกรรมฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ประกาศจัดกิจกรรมร้าลึกเหตุการณ์วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 
โดยจะมีการฉาย hologram ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

 2.คนขับรถบริษัทท่ีเช่าอุปกรณ์การฉาย โดนต้ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ เข้าตรวจสอบและคุกคามถึงบ้าน
โดยที่ไม่ได้ตั้งข้อหาว่าท้าผิดอะไร 

3.จากเหตุการณ์ครั้งนี้เราถึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจและกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้
ฟ้ อ ง  พ ย า ย า ม ก ร ะ ท้ า ก า ร ปิ ด ป า ก ป ร ะ ช า ช น ข่ ม ขู่ ไ ม่ ใ ห้ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ นี้ ขึ้ น อี ก 
นางสาวพรรณิการ์ ระบุว่า เรื่องนี้เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ที่มีคุณค่าทางศิลปะและ
สร้างสรรค์ แต่ทางเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายความมั่นคงกลับมีความกังวล ซึ่งการกระท้าเหล่านี้เป็นการข่มขู่ให้กลุ่มศิลปิน
หวาดกลัว แม้หมายท่ีออกจะเป็นหมายเรียกพยาน แต่บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีออกหมายเรียกพยานเพ่ือเรียกบุคคลไป
สอบสวน แล้วตั้งข้อหาในภายหลัง โดยการสอบพยาน ผู้ถูกสอบจะเสียเปรียบ เนื่องจากไม่สามารถน้าทนายเข้าไปร่วม
ฟังการสอบสวนได้ 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพรรณิการ์กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะก้าวหน้า มีความกังวลและเป็นห่วง ไม่อยากให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแสดงออกครั้งนี้ ได้รับความเดือดร้อน กลายเป็นกลุ่มบุคคลมีคดีความ พร้อมกันนี้ขอเรียกร้อง
ให้ประชาชนช่วยกันจับตามองว่าคดีจะกลายเป็นความผิดจริงหรือ  ซึ่งการฉายเลเซอร์ไม่ได้เป็นการก่อให้เกิดความ
ร้าคาญหรือสร้างความเสียหายแก่สถานที่หรือทรัพย์สินใดๆ เป็นเพียงการแสดงออกทางศิลปะเพียงเท่านั้น ไม่ฝ่าฝืน
เวลาเคอร์ฟิวแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่าคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ริเริ่มกิจกรรมพร้อมแสดงความรับผิดชอบ  และยืนหยัด
เคียงข้างผู้ที่ถูกหมายเรียกทุกคน 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435879?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/435879?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/435879?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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02 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:47 น.     

'พรรณิการ'์ โวยรัฐปิดปากกลุ่มยิงเลเซอร์ทยอยโดนหมายเรียก อุบเงียบปมเงินบริจาค 

 
2 ก.ค.63 - นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนน้าคณะก้าวหน้า ระบุถึงกรณีที่คณะก้าวหน้าจัดกิจกรรม พฤษภา 

35/53 ความจริงต้องปรากฏ ที่จบลงตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้กิจกรรมดังกล่าว มีการจัดแคมเปญ
ประชาสัมพันธ์โดยการฉายเลเซอร์ตามสถานที่ต่างๆ รอบกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงค่้าวันที่ 10 พฤษภาคม ทั้งนี้เวลา
ผ่านเกือบ 2 เดือนปรากฏว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทให้เช่าเครื่องปั่นไฟ ,บริษัทที่ให้ยืมอุปกรณ์ยิง
เลเซอร์,คนขับรถ และช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพกิจกรรม ถูกหมายเรียกจากต้ารวจ 

โดยระบุผู้ฟ้องร้องคือ “กระทรวงกลาโหม” ฟ้อง “กลุ่มบุคคลที่น้าเครื่องเลเซอร์ฉายภาพและข้อความต่างๆ หลายจุด
ในกรุงเทพมหานคร” โดยอาศัยอ้านาจตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 5 

ทั้งนี้ นางสาวพรรณิการ์ได้แสดงความกังวลพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า  1.เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม แต่หมายเรียกกลับมาในวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่มีกลุ่มนักกิจกรรมฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ประกาศจัด
กิจกรรมร้าลึกเหตุการณ์วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 โดยจะมีการฉาย hologram ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 2.คนขับรถ บริษัทที่เช่าอุปกรณ์การฉาย โดนต้ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ เข้าตรวจสอบและคุกคาม
ถึงบ้านโดยที่ไม่ได้ตั้งข้อหาว่าท้าผิดอะไร 3.จากเหตุการณ์ครั้งนี้เราถึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจ
และกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้ฟ้อง พยายามกระท้าการปิดปากประชาชนข่มขู่ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้นอีก 

นางสาวพรรณิการ์ ระบุว่า เรื่องนี้เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ที่มีคุณค่าทางศิลปะ
และสร้างสรรค์ แต่ทางเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายความมั่นคงกลับมีความกังวล ซึ่งการกระท้าเหล่านี้เป็นการข่มขู่ให้กลุ่ม
ศิลปินหวาดกลัว แม้หมายที่ออกจะเป็นหมายเรียกพยาน แต่บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีออกหมายเรียกพยานเพ่ือเรียก
บุคคลไปสอบสวน แล้วตั้งข้อหาในภายหลัง โดยการสอบพยาน ผู้ถูกสอบจะเสียเปรียบ เนื่องจากไม่สามารถน้าทนายเข้า
ไปร่วมฟังการสอบสวนได้ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70343  
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/70343
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2 ก.ค. 2563 - 21:01 น.  

'ปารีณา' ป้อง 'สิระ' ถูกกลั่นแกล้ง ยุฟ้อง ส.ส. 50 คน สวน 'เก่ง การุณ' กุ๊ย คือใครกันแน่  

 
'ปารีณา' ป้อง 'สิระ' ถูกกลั่นแกล้ง ยุฟ้อง 'เก่ง การุณ' กับ ส.ส. 50 คน ที่ร่วมลงชื่อยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ สวน 
'เก่ง การุณ' กุ๊ย คือใครกันแน่ 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณี นายกา
รุณ โหสกุล ส.ส.ดอนเมือง กทม. พรรคเพ่ือไทย บอกให้ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.หลักสี่ กทม. พรรคพลังประชารัฐ แจ้ง
ความด้าเนินคดีกับนายการุณคนเดียว หลังนายสิระถูก ส.ส.  ลงชื่อยื่นเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติ จากกรณีลงพ้ืนที่ที่ จ.
ภูเก็ต และปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ 

โดย น.ส.ปารีณา ระบุว่า "#กุ้ย คือใครกันแน่เห็นข่าวเก่ง การุณแล้วว่า ท้าใจได้น้อมรับที่สิระจะด้าเนินคดีกับ 
เก่ง การุณ และผู้ที่ร่วมลงชื่อยื่นตรวจสอบนายสิระ อ้างเป็นหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ์พ่ีน้องประชาชน ถูกข่มเหงรังแก 
ยินดีให้ฟ้อง แต่อยากให้ฟ้องเก่งคนเดียว อย่าฟ้องผู้แทนอ่ืนอีก 50 ท่านนั้น 

คือก่อนแรก สังคมรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมของนายสิระแตกต่างกับพฤติกรรมของเก่งอย่างสิ้นเชิง เพราะสิระไป
ภูเก็ต ประชาชนได้ประโยชน์ ต้องยอมรับว่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐหลายท่านพยายามช่วยเหลือนายทุน และจะมีผู้แทนก่ีคน
ที่จะออกมายืนข้างประชาชน" 

"ส่วนเรื่องสิระเสียงดัง สิระได้ออกมาขอโทษต้ารวจซึ่งมีอายุน้อยกว่าสิระเยอะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่างกับเก่ง ที่
ไปมีเรื่อง แต่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเลย พฤติกรรมของสิระไม่ได้เข้าข่ายการกระท้าผิดกฏหมายตั้งแต่ต้นแล้ว เก่ง
ก็น่าจะรู้ข้อกฏหมาย" 

"ซึ่งการรวมตัวกันไปด้าเนินคดีสิระสังคมอาจมองว่าเป็นการรวมตัวกันไปกลั่นแกล้งสิระ โดยอ้างถึงหน้าที่ในการ
พิทักษ์สิทธิ์พี่น้องประชาชน ซึ่งพฤติกรรมกับค้าพูดนั้นดูแตกต่างสิ่นเชิง เพราะวันนี้เรามีผู้แทนที่ ไปถีบ และถูกถีบ อยู่ใน
สภา เรามีผู้แทนฯที่ ด่าผู้หญิง และท้าร้ายร่างกายผู้หญิงอยู่ในสภา" 

"วันนี้สังคมเห็นสมควรแล้วว่า เก่งควรถูกด้าเนินคดีอีกซักคดี ส่วน สส อีก 50 คนก็สมควรถูกด้าเนินคดีด้วย 
เนื่องจากผู้แทนฯทุกคนน่าจะรู้ข้อกฏหมาย ว่าพฤติกรรมนายสิระว่าเข้าข่ายกระท้าผิดกฏหมายหรือไม่#ทีมสิระค่ะ" 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4430484  
  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4430484
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/ปารีณา.jpg
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วันศุกร์ ท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.43 น. 

'ปารีณา' ถามกุ๊ยคือใคร? ระหว่าง 'สิระ-การุณ' ลั่นสังคมรู้อยู่แล้วพฤติกรรมต่างกันสิ้นเชิง 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วน

ตัว กล่าวถึงกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จะด้าเนินคดีกับผู้ลงชื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
สถานภาพ ส.ส.จากกรณีวิวาทะกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจที่ภูเก็ต  

โดยระบุว่า #กุ๊ยคือ ใครกันแน่ เห็นข่าว เก่ง-การุณ โหสกุล ส.ส.ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย ที่ออกมาบอกว่าท้าใจ
ได้น้อมรับที่สิระจะด้าเนินคดีกับ เก่ง การุณ และผู้ที่ร่วมลงชื่อยื่นตรวจสอบนายสิระ อ้างเป็นหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ์พ่ี
น้องประชาชน ถูกข่มเหงรังแก ยินดีให้ฟ้อง แต่อยากให้ฟ้องเก่งคนเดียว อย่าฟ้องผู้แทนอ่ืนอีก 50 ท่านนั้น 

คือก่อนแรก สังคมรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมของนายสิระแตกต่างกับพฤติกรรมของเก่งอย่างสิ้นเชิง เพราะสิระไป
ภูเก็ต ประชาชนได้ประโยชน์ ต้องยอมรับว่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐหลายท่านพยายามช่วยเหลือนายทุน และจะมีผู้แทนก่ีคน
ที่จะออกมายืนข้างประชาชน ส่วนเรื่องสิระเสียงดัง สิระได้ออกมาขอโทษต้ารวจซึ่งมีอายุน้อยกว่าสิระเยอะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต่างกับเก่งท่ีไปมีเรื่อง แต่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเลย พฤติกรรมของสิระไม่ได้เข้าข่ายการกระท้าผิด
กฏหมายตั้งแต่ต้นแล้ว เก่งก็น่าจะรู้ข้อกฏหมาย ซึ่งการรวมตัวกันไปด้าเนินคดีสิระสังคมอาจมองว่าเป็นการรวมตัวกันไป
กลั่นแกล้งสิระ โดยอ้างถึงหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ์พ่ีน้องประชาชน ซึ่งพฤติกรรมกับค้าพูดนั้นดูแตกต่างสิ่นเชิง เพราะ
วันนี้เรามีผู้แทนที่ ไปถีบ และถูกถีบ อยู่ในสภา เรามีผู้แทนฯที่ ด่าผู้หญิง และท้าร้ายร่างกายผู้หญิงอยู่ในสภา 

"วันนี้สังคมเห็นสมควรแล้วว่า เก่งควรถูกด้าเนินคดีอีกซักคดี ส่วน ส.ส.  อีก 50 คนก็สมควรถูกด้าเนินคดีด้วย 
เนื่องจากผู้แทนฯทุกคนน่าจะรู้ข้อกฏหมาย ว่าพฤติกรรมนายสิระว่าเข้าข่ายกระท้าผิดกฏหมายหรือไม่" 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/503053  
  

https://www.naewna.com/politic/503053
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เผยแพร:่ 3 ก.ค. 2563 02:00   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

“ส.ส.ตาก” วอน “ก.สง่เสริมปกครองทอ้งถิ่น” จัดงบประมาณให้ตรงกับความต้องการ
ท้องถิ่น 

 
“ภาคภูมิ บูลย์ประมุข” ส.ส.เขต 3 จ.ตาก พปชร. วอน ก.ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้ตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อไม่ให้มีการคืนงบพร้อมขอเร่งเงินอุดหนุนงบประมาณบรรเทาสาธารณภัยให้อีก

หลายพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับน าไปแก้ไขภัยแล้ง 
วันนี้ (2 ก.ค.) นายภาคภูมิ บลูย์ประมุข ส.ส.ตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 โดยระบุว่าจากการฟังค้าแถลงของนายกรัฐมนตรีประกอบร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ได้กล่าวถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของ จ.ตาก โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เขตเศษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง
สะพานมิตภาพไทย- เมียนมาแห่งที่ 2 สร้างถนน 4 เลนเส้นทางจังหวัดตาก อ.แม่สอด ท้าให้ความปลอดภัยก็สูงขึ้นด้วย 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ซึ่งเปิดใช้แล้ว การก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง 
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งช่วงแรกอาจจะเกิดความล่าช้าเนื่องจากติดขัดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะ
เรื่องการเวนคืนที่ดิน การท้าความตกลงของชาวบ้านในบริเวณนั้น แต่ปัจจุบันนี้ทางท่าอากาศยานและท่าอากาศยาน
นานาชาติแม่สอดได้เร่งรัดการด้าเนินการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างและมีการเร่งท้างานปัจจุบัน
ท้างานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

ทั้งนี้ยังมีการขยายรันเวย์จากเติม 1.5 กิโลเมตรเป็น 2.1 กิโลเมตรโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการปีงบประมาณ 
2564 ก็จะท้าให้สามารถรองรับเครื่องบินต่างๆได้มากข้ึนเพราะปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดรองรับเครื่องบิน
ได้แค่เครื่องบินใบพัด อยู่ประมาณ 70 ที่นั่ง ซึ่งท้าให้มีค่าโดยสารแพงมากเพราะผูกขาดกับบริษัทเดียวโดยหากว่ามีการ
ท้าเสร็จจะสามารถท้าให้เครื่องบินขนาดโบอิ้ง ประมาณ 150 ที่นัน่สามารถลงได้ และยังท้าให้ต้นทุนถูก มีการแข่งขัน
สูงขึ้น ประชาชนในพื้นที่ท้าประโยชน์อีกครั้ง 
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นายภาคภูมิ ระบุว่าในอนาคตไม่เกิน 5 ปีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด คาดการณ์ว่าจะมีชาวจีนเข้ามาอยู่
อาศัยเป็นจ้านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามาเป็นท้าธุรกิจออนไลน์ในบริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างไทย-
เมียนมา เนื่องจากตอนนี้ทางฝั่งพม่ามีการสร้างเมืองใหม่เป็นจ้านวนมาก ซึ่งถ้าหากว่ามีการรองรับไม่ว่าจะเป็นสนามบิน 
จะท้าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากมีความเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด 

ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลด้าเนินการเรื่องต่างๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย เช่นการให้สิทธิพิเศษต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งเงินทุนหรือการยกเว้นภาษี หรืออ้านวยความสะดวกต่างๆให้ลงทุน ก็จะท้าให้นักลงทุนที่มาลงทุนในอ้าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ท้าให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ยังอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย 
ที่มีอบต.ทั้งหมด 7,852 แห่งได้รับงบประมาณจากท้องถิ่นในปีนี้มีการจัดสรรแบบ 2 รูปแบบรับงบประมาณจากส้านัก
งบโดยตรงมีกรุงเทพ พัทยา อบจ. และปีนี้ก็มีน้องใหม่คือเทศบาลนคร เทศบาลเมือง แต่องค์กรเหล่านี้ไม่น่าห่วง
เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีศักยภาพในการช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว และยังมีบุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ท้างานสูง 

และอีกส่วนหนึ่งคือการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมในส่วนของเทศบาลต้าบล และ กับ อบต ค่อนข้างมี
ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณท่ีจัดสรรลงไปแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือว่าเป็นการ
จัดสรรที่ไม่ตรงตามความต้องการ บางครั้งอปท. ขอมาอย่างหนึ่งกรมส่งเสริมจัดให้อีกอย่างหนึ่งโดยได้ยกตัวอย่างเช่นที่
ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณของปี 63 อาคารเรียนไปให้ท้องถิ่นในจังหวัดตาก โดยท้องถิ่นจะต้องคืนงบเพราะ
งบประมาณจากที่ขอไปส้าหรับสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นแต่กรมส่งเสริมให้มาด้าเนินการ 3 ชั้น ซึ่งไม่ตรงตามความ
ต้องการ ดังนั้นจึงต้องส่งงบประมาณคืนท้าให้ประชาชนในพ้ืนที่เสียประโยชน์ ไม่มีอาคารเรียน ดังนั้นจึงขออยากจะให้
กรมส่งเสริมพิจารณาในจุดนี้ แล้วจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามต้องการด้วย 

นายภาคภูมิ ยังได้อภิปรายเรื่องอุดหนุนงบประมาณบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ จะเห็นได้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นตัวแทนของท้องถิ่นซึ่งจะรู้
ปัญหาว่าจะแก้ไขภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งและอุทกภัยต่างๆ สามารถแก้ไขได้รวดเร็วตรงตามจุดประหยัด
งบประมาณ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายๆท้องถิ่นได้รับงบประมาณแล้ว แต่หลาย
ท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับงบประมาณจากส่วนนี้ จึงอยากจะให้กรมส่งเสริมพยายามเร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนเร่งด่วน เพราะในหลายพื้นท่ีจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณไปแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมกันนี้ยังได้สรุปภาพรวม
ของงบประมาณฉบับนี้ โดยเห็นว่าสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ
นี้อย่างเต็มที่. 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000068228  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000068228
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.ค. 2563 05:25 น. 

เปลี่ยนงบล้างสมอง เป็นสร้างภูมิคุ้มกัน 

 
เนื้อหาเหมือนเดิมเป๊ะ! ส.ส.ใต้ทวงมอเตอร์เวย์ 

“บิ๊กตู”่ ย้อนฝ่ายค้านก่อหนี้กันทุกรัฐบาลแหละ “วิษณุ” อ้างอยู่มานานกว่า 6 ปีเลยก่อหนี้มากสุดไม่แปลก 
ให้มีปัญญาชดใช้แล้วกันช าแหละงบฯ 64 วันที่สอง ปชป.โชว์เก๋า “สาทิตย”์ แฉผู้ช่วย รมต.เคาะกะลา มีงบฯลง จ.
ตรัง อยู่ในมือ 300 ล้าน “เทพไท” ลุกทวงความเป็นธรรมให้คนภาคใต้ ขาดงบฯพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมานาน 
โวยภาคอ่ืนเขาได้หมดแล้ว “บิ๊กตู่” รีบเด้งรับสั่งคมนาคมไปศึกษา ย้ าดูแลทุกภาค ทุกจังหวัด “โรม” ซัดใช้งบฯล้าง 
สมองเด็กแก้ไฟใต้ “สมคิด” อารมณ์ดีหวานใส่นักข่าว “ชัยวุฒ”ิ ปฏิเสธไม่ได้ไล่ 4 กุมาร แค่ให้ปรับแนว ท างาน รับ
นายกฯออกปากปรามจริง “สมศักดิ์” ชี้ยังไม่ปรับ ครม.เร็วๆนี้ 

หลังจากพรรคฝ่ายค้านเปิดฉากช้าแหละการจัดท้างบประมาณฯ ปี 2564 ของรัฐบาลว่า โบราณคร่้าครึ สักแต่
ว่าท้า ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ ล่าสุด ส.ส.ประชาธิปัตย์ อาทิ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช ประกาศทวงความเป็นธรรมให้คนภาคใต้ที่ไม่ได้รับงบฯพัฒนาพ้ืนที่มานานแล้ว 
“สมคิด” อารมณ์ดีหวานใส่นักข่าว 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 ก.ค. ที่ห้องรับรองตึกบัญชาการ 1 ท้าเนียบรัฐบาล นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร 
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ้าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาส
เข้ารับหน้าที่ นายไมเคิลกล่าวภายหลังเข้าพบว่า พูดคุยแนวการท้างานร่วมกันเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมนักลงทุนสหรัฐฯมาลงทุนในไทยมากขึ้น เชื่อไทยยังมีความน่าลงทุน  ขณะที่นายสมคิดกล่าวว่า แจ้งกับทาง
สหรัฐฯไปว่าให้โฟกัสไทยเป็นพิเศษ ปีหน้าโครงการอีอีซีจะเริ่มสมบูรณ์ เชื่อตลาดเงินตลาดทุนเราไม่แพ้สิงคโปร์ ผู้สื่อข่าว
ถามว่า เอกอัครราชทูตสหรัฐฯได้ให้ก้าลังใจเรื่องการเมืองหรือไม่ นายสมคิดตอบว่า “เราคุยในเรื่องส้าคัญเท่านั้น ไม่ต้อง
ถามเลยนะน้องจ๋า” เมื่อถามว่ากระแสการเมืองที่รุมเร้าเป็นห่วงหรือไม่ นายสมคิดกล่าวพร้อมหัวเราะว่า “ไม่หรอก เป็น
เรื่องปกติอยู่แล้ว” เมื่อถามย้้าว่านายกฯเข้าใจดีใช่หรือไม่ นายสมคิดกล่าวตัดบทอย่างอารมณ์ดีว่า “โอเคนะ บ๊ายบาย” 
และข้ึนรถออกไปทันที 
“ชัยวุฒ”ิ โร่ปฏิเสธไม่ได้ไล่แค่เตือน 

ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) กล่าวว่า 
ขอชี้แจงกรณีที่กล่าวในห้องประชุมพรรคเรื่องของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไม่มีเจตนาไปไล่ท่าน เพียงแต่อยากชี้แจงให้
ประชาชนเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการยุบสภา เพราะสภาไม่ได้มีปัญหายังท้างานได้ และ
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นายกฯท้างานได้ดีมาตลอด การยุบสภาจึงไม่ใช่ทางออกและอยากเตือนให้ทีมเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนการท้างานให้
สอดคล้องกับภาวะวิกฤติ และควรคิดนอกกรอบ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน 
รับนายกฯปรามอย่าพูดรุนแรง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ท้าความเข้าใจกับผู้ใหญ่ในพรรคถึงเจตนาที่ออกมาพูดหรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า ท้าความ
เข้าใจแล้วไม่มีเจตนาไปไล่ใคร เพียงแต่อยากให้ปรับปรุงการท้างาน เพราะ ส.ส.ถูกต้าหนิและซักถามมากเรื่องการ
จ่ายเงินเยียวยาช่วงแรกที่แจกแล้วโดนด่า เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายสมคิดหรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า “ยังไม่ได้พูดคุย
กัน ผมไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับท่าน ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น พูดเพราะหวังดี เพราะยังมีอีกมาก
ต้องแก้ ทั้งการส่งออกที่ชะลอตัว โรงงานทยอยปิดกิจการ  มีคนตกงานจ้านวนมาก อาจเกิดจลาจลเหมือนที่อเมริกาก็
เป็นได้” เมื่อถามย้้าว่าถูกนายกฯปรามใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า นายกฯบอกไม่อยากให้พูดจารุนแรง เพราะเราอยู่
ด้วยกันและต้องท้างานด้วยกัน ย้้าว่าตนไม่ได้เจตนาไปไล่หรือพูดจาอะไรไม่ดีกับนายสมคิด แต่หวังดีจริงๆ  ไม่ได้มี
การเมืองแอบแฝง ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง 
“สมศักดิ์” ชี้ยังไม่ปรับ ครม.เร็วๆนี้ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และกรรมการบริหาร พปชร. กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคขณะนี้ว่า ไม่มี
อะไรแล้ว โดยเฉพาะเมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ มาเป็นหัวหน้าพรรคท่านเป็นกันเองกับทุกคน เมื่อถาม
ว่ามองเห็นความระหองระแหงระหว่างสมาชิกพรรคกับทีมนายสมคิด นายสมศักดิ์ตอบว่า ไม่สามารถไปพูดคุยได้ เพราะ
นายสมคิดไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค เมื่อถามว่าจะพูดคุยกับนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หรือไม่ นายสมศักดิ์ตอบว่า นายชัย
วุฒิชี้แจงแล้วว่าเป็นประเด็นเรื่องยุบสภา ส.ส.คงไม่อยากให้ยุบสภาขณะนี้ถือว่ายังเร็วเกินไป ประชาชนยังเหน็ดเหนื่อย
และคิดว่าทุกอย่างยังไปได้ ส่วนกระแสข่าวการปรับ ครม.ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆจากนายกฯเรื่องปรับ 
ครม. อย่าเพ่ิงพูดดีกว่า เมื่อถามว่า แต่มีข่าวว่าบางคนถึงขนาดเตรียมแต่งตัวรอแล้ว นายสมศักดิ์ตอบว่า  “ส.ส.ทุกคนก็
แต่งตัวกันทุกคน เพราะมีโอกาส ถ้าพรรคเลือกเขาก็มีโอกาส และทั้งหมดต้องให้นายกฯเป็นผู้พิจารณา แต่ผมยืนยันว่า
การปรับ ครม.ไม่เร็ว” 
“บิ๊กตู”่ ย้อนฝ่ายค้านก่อหนี้ทุก รบ. 

วันเดียวกันที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2564 ต่อเป็นวันที่ 2 ว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคน 
เข้าใจว่าทุกคนหวังดี ตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนบ้างแต่เรามีการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก้าหนดแนวนโยบาย  ส่วนที่มองว่า
จัดท้างบฯกลางไว้มากนั้น เพ่ือรองรับกรณีภัยพิบัติ ตนไม่ได้ก้าหนดเพียงคนเดียว มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้งบฯ
กลาง ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งฉายาว่าเป็นผู้น้าแห่งการก่อหนี้นั้น มันก็เป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลเพียงแต่วันนี้ปัญหาเรามาก
ขึ้นก็ต้องใช้งบประมาณมากขึ้น ไม่โทษใคร เพราะโทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง เข้าใจความต้องการประชาชน ทุกคน
หวังจากรัฐบาล และรัฐบาลก็หวังจากการจัดเก็บรายได้ มันเชื่อมโยงกัน  และรัฐบาลต้องใช้งบฯเป็นขั้นเป็นตอน ต้องมี
คนได้ คนเสีย ต้องดูว่าคนไม่ได้จะได้เมื่อไหร่ เมื่อถามว่าที่ชี้แจงเรื่องงบท้องถิ่นว่าไม่ต้องการให้ใครแทรกแซง  พล.อ.
ประยุทธ์ตอบว่า พูดถึงทั่วไป ที่สื่อถามก็รู้อยู่ในหัว จะถามให้ไปชี้โน้นชี้นี่ตนไม่ชี้ ต้องช่วยกันดูแลทุกโครงการ  เพราะ
ประชาชนเป็นคนเสนอผ่านกลไก อย่าไปยุ่งกับโครงการเหล่านั้น เช่น การล็อกสเปก เพราะมันเคยเกิดมาแล้ว เพียงแต่
เตือนว่าอย่าไปท้ายังไม่ได้ว่าใคร 
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“วิษณุ” อ้างอยู่นานเลยก่อหนี้มากสุด 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านว่าการจัดงบฯปี 64 ไม่ตอบ

โจทย์ประเทศ และกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ก่อหนี้มากที่สุดนั้น ถ้าว่าจะจริงมันก็จริง เพราะว่ารัฐบาลอยู่นาน เวลาพูดถึง
รัฐบาลนี้ต้องไปนับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 เขาอยู่นานกว่าคนอ่ืน ท้างานมากกว่าคนอ่ืน 
และต้องใช้เงิน รวมถึงต้องมาเจอวิกฤติโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลอ่ืนไม่เจอ เมื่อต้องใช้เงิน ดังนั้นจะเอาเงินมาจากไหน 
สมัยก่อนมาจากภาษีอากร วันนี้ประชาชนไม่มีรายได้ ปิดบ้าน ปิดเมือง ปิดประเทศ ล็อกดาวน์ รายได้ไม่มี รัฐบาล
จ้าเป็นต้องท้า 2 อย่าง คือ 1.แก้ปัญหาโควิด-19 และ 2.แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ตรงนี้มีการชดเชยเยียวยากัน
อยู่ จะไปเอาเงินจากไหนก็ต้องเอามาจากการกู้ ดังนั้นจะกู้มากกู้น้อยไม่แปลก ขอให้มีปัญญาใช้หนี้เขาอย่าเบี้ยวก็แล้วกัน 
“สุทิน” ผิดหวัง “ลุงตู”่ ชี้แจงไม่รู้เรื่อง 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า เท่าที่รับฟังการชี้แจงของนายกฯ  มองว่ายังเหมือนเดิม รู้สึก
ผิดหวังคือพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง และเร็วเกินไป ใช้วิธีอ่านเอกสารให้จบ ยังชี้แจงข้อกังวลของฝ่ายค้านได้ไม่ดี  อย่างเรื่อง
ต่างชาติย้ายฐานการผลิต นายกฯก็ชี้แจงว่าไปตรวจสอบแล้วยังไม่เห็นมีการย้ายฐานการผลิต พูดเช่นนี้เหมือนไม่รู้ ทั้งที่
ภาคธุรกิจย้ายฐานการผลิตกันโครมๆ ยังไม่พอใจการชี้แจงของรัฐบาล แต่ที่พอใจมีอย่างเดียวคือบรรยากาศการประชุม 
ที่ไม่ท้าให้ประชาชนเบื่อหน่าย ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายและแสดงบทบาทด้วยความสุภาพ เท่าที่  สังเกต
ฝ่ายรัฐบาลเองมีไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดงบประมาณ 
ถกงบจืด-ส.ส.รุมสับส านักงบฯ 

จากนั้นเวลา 09.30 น. เริ่มการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ต่อเป็นวันที่สอง โดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างจืดชืด ส.ส.หลายคนอภิปรายต้าหนิ
การท้างานของส้านักงบประมาณที่ตัดงบไม่สมเหตุผล โดยเฉพาะงบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอมา ถูก
ตัดทิ้งจ้านวนมาก อาทิ นายพัฒนา สัพโส ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ส้านักงบประมาณวันนี้ท้าตัวเป็นฝ่าย
บริหารเข้าไปทุกวัน ตัดงบไม่สนใจท้องถิ่น ท้องถิ่นเล็กๆเสนอโครงการเล็กๆ แต่ส้านัก งบฯกลับให้แต่โครงการใหญ่  
ส้านักงบฯบริหารงานผิดพลาดมาตลอดหลายยุคนี้แย่มากๆ แม้จะมีอ้านาจท้าได้ แต่ไม่เหมาะสม ไม่ใช่อยากท้าอะไรท้า
ได้ทุกเรื่อง ต้องฟังคนอ่ืนบ้าง 
น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า อยากให้ปฏิรูปส้านักงบประมาณในการจัดสรร
งบฯ ส.ส.เหมือนตรายางมีหน้าที่ยกมือให้ผ่าน จะตัดลดก็ไม่ได้ ยกตัวอย่างการจัดสรรงบฯของกรมทางหลวง ที่ได้งบ 
20,000 กว่าล้านบาท ไปท้าถนน ราดยางถนน ดูแล้วมากเกินไป ควรน้างบเหล่านี้ไปพัฒนาแหล่งน้้าดีกว่า โดยเฉพาะ
ระบบประปาท่ีหลายพื้นท่ีมีปัญหา ไม่มีระบบประปาหรือน้้าไม่ไหล 
ขู่นับองค์ประชุม ส.ส.รบ.โหรงเหรง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมในช่วงเย็นมีสะดุดเล็กน้อย เมื่อนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม  ส.ส.สุรินทร์ 
พรรคเพ่ือไทย ลุกขึ้นหารือว่าองค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาล แต่ท้าไมการประชุมงบปี 64 ซึ่งเป็นกฎหมายส้าคัญที่
รัฐบาลเสนอ ถึงมีแต่ ส.ส.ฝ่ายค้านนั่งฟัง และรออภิปราย ส.ส.รัฐบาลหายไปหมด ท้าไมวังเวงแบบนี้  นายกฯเองก็มานั่ง
รอตั้งใจจะตอบอยู่ ตนไม่อยากใช้ข้อบังคับให้นับองค์ประชุม ฝ่ายค้านรู้สึกมันวังเวงและว้าเหว่จริงๆ ท้าให้นายสุชาติ ตัน
เจริญ ท้าหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวติดตลกว่า “อย่างน้อยครูมานิตย์ก็มีประธานนั่งเป็นเพ่ือนอยู่” ขณะที่นายวิรัช 
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รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล รีบชี้แจงว่า ส.ส.รัฐบาลยังอยู่ครบ นั่งอยู่รอบๆห้องประชุม รอและรับฟังการอภิปรายอยู่
ตลอด การประชุมจึงด้าเนินต่อไป 
“เทพไท” ทวงความเป็นธรรมคนใต้ 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ขอพูดแทนคนภาคใต้ 9.4 ล้านคน 
ทวงความเป็นธรรมที่เสียโอกาสการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาตั้งแต่ยุครัฐบาลนายทักษิณ  ชินวัตร เมื่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พูดถึงงบพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์รวม 109,023.8 ล้านบาท มีงบก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ยิ่งสร้างความเจ็บปวด
ให้กับพ่ีน้องชาวภาคใต้ ที่ต้องการถนนมอเตอร์เวย์ในภาคใต้เหมือนกับภูมิภาคอ่ืน ที่มีครบทุกภาคแล้ว ยกเว้นภาคใต้ 
รัฐบาลควรสร้างถนนทางเลือกในภาคใต้ เช่น ถนนมอเตอร์เวย์  หรือถนนโลคัลโรด เลียบทางรถไฟสายใต้ จึงอยากให้
รัฐบาลรับข้อเสนอไปพิจารณาและจัดสรรในปีต่อไป เพ่ือคืนความเป็นธรรมให้กับพ่ีน้องชาวภาคใต้ที่ถูกทอดทิ้ง และเสีย
โอกาสมานาน 
ก้าวไกลขยี้ “ธรรมนัส” ไม่เลิก 

อีกเรื่องนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลยื่นค้าร้อง
ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ 2 เรื่อง ที่รับค้าร้องแล้วคือเรื่องการถูกจ้าคุกในต่างประเทศของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้ว เรื่องท่ีสองไม่รับค้าร้อง
วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส กรณีภรรยาถือหุ้นของบริษัท ตลาดคลองเตย (251) จ้ากัด เป็นคู่สัญญากับรัฐ 
และเช่าแบบผูกขาดหรือไม่ ตอกย้้ากับภาพฉายาเป็นรัฐมนตรีเทวดา แต่ไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นอย่างไร ขอให้
ประชาชนมองอย่างเป็นกลาง พรรคก้าวไกลสัญญาว่า ส.ส.ของพรรคทั้ง 54 คน จะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ และ ครม.ต่อไป 
“เก่ง” แอ่นอกรับ “สิระ” ฟ้องกลับ 

ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อ
ไทย กล่าวถึงกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ  จะฟ้องด้าเนินคดีกับ ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อยื่นเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับต้ารวจและผู้บริหารท้องถิ่นที่ จ.ภูเกต็ ว่า ถือเป็นสิทธิของ
นายสิระ พร้อมรอรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะเป็นหน้าที่พิทักษ์สิทธิประชาชนที่ถูกข่มเหงรังแก หากฟ้องร้องจริงก็รอไปแก้
ต่างตามกระบวนการยุติธรรม ไม่กลัวอยู่แล้ว ขอให้มาฟ้องตนคนเดียว เพราะเป็นคนเริ่มต้นท้าเรื่องนี้ คนอ่ืนแค่ไปขอให้
ร่วมลงชื่อรับรองเท่านั้น ส่วนตัวไม่ได้สนใจ ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับนายสิระ แต่หลายๆพฤติกรรมเหมือนกับว่าจะพุ่งมาที่
ตน ก็ขอให้ท้าตามกฎหมาย 
กกต.เล็งเลือกซ่อมปากน้ า 9 ส.ค. 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการรับรองผลการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล้าปาง เขต 4 ว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. มีข้อร้องเรียน 2 เรื่อง คือ การใช้เงินซื้อเสียง และเจ้าหน้าที่รัฐ
วางตัวไม่เป็นกลาง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมเสนอที่ประชุม กกต.ในอีก 2 สัปดาห์ ขณะนี้ข้อมูลยังไม่เพียงพอ
ที่ กกต.จะต้องพิจารณาประกาศผลได้หรือไม่ ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 นั้น ได้ประสานไปยังรัฐบาล
เพ่ือตรา พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง เบื้องต้นคาดว่า วัน เลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่ 9 ส.ค. 
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ยื่น ป.ป.ช.เอาผิดปมถวายสัตย ์
ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  และประธานกรรมาธิการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมาก
ให้ส่งเรื่องกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดย
เสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เอาผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ทั้งนี้ เป็นมติของ กมธ.เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่มี กมธ.ประชุมพิจารณา 8 คน ฝ่ายค้าน 
5 คน ฝ่ายรัฐบาล 3 คน โดย กมธ. 4 เสียง เห็นด้วยให้ส่งเรื่องต่อ ป.ป.ช.อีก 4 คน คือ ตนและ กมธ. ฝ่ายรัฐบาล 3 เสียง 
งดออกเสียง 
อ้าง “อภิสิทธิ์” ยืนยันไม่ครบถ้วน 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า กมธ.เคยเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ มาให้ข้อมูล ซึ่งนายอภิสิทธิ์ยืนยัน
ว่า เป็นการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ยังเชิญนายกฯมาชี้แจงแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ เชิญเลขาธิการ ครม.มา ปรากฏว่าไม่
ยอมมา เลื่อนให้ข้อมูล 6 ครั้ง จึงได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลทั้งหมดส่งให้ กมธ.ลงมติดังกล่าว และได้ยื่นเรื่องต่อนายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของประธานสภาฯ 
จ่อทูลเกล้าฯ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช. 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติของนายสุชาติ ตระกูล
เกษมสุข อธิบดีศาลแพ่งมีนบุรี ที่ที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) แต่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการพ้นจากต้าแหน่ง สนช.ไม่ถึง 10 ปีว่า ได้ตรวจสอบจนได้ข้อเท็จจริง และความเห็น
ผู้เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะท้าตามขั้นตอน น้าชื่อนายสุชาติขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป ด้วยเหตุผล 1.นายสุชาติ ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. เพราะคณะกรรมการสรรหาฯยืนยันกระบวนการถูกต้อง 2.ประธานศาลฎีกา ในฐานะ
ประธานกรรมการสรรหาฯให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยืนยันคณะกรรมการสรรหาฯท้าหน้าที่ด้วยความสุจริต  และ 3.
ประธานวุฒิสภาศึกษาอย่างละเอียด และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแล้ว  ไม่พบบทบัญญัติ
กฎหมายใดให้อ้านาจประธานวุฒิสภาส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1881355  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1881355
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ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.31 น. 

พท.แขวะ 'อุตตม' เลิกโทษ รบ. 'ยิ่งลักษณ'์ ทั้งที่ท าพลาดเอง 

 
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่นายอุตตม 

สาวนายน รมว.คลัง ระบุว่า การจัดเก็บภาษีปี 2563 ไม่เข้าเป้าเกิดจากสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ 
ลดอัตราภาษีลงมาก ว่า คงหมายถึงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา 30% มาท่ี 23% และลดอีกครั้งจนมาอยู่
ที่ 20% ซึ่งเป็นการร้าไม่ดี โทษปี่โทษกลอง 

ทั้งนี้ การเข้ามาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในปี 2554 ประเทศไทยมีอัตราภาษีนิติบุคคลสูงถึง 30% ซึ่งเป็นอัตราที่สูง
ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเอเซีย ถือเป็นอุปสรรคส้าคัญที่ท้าให้บริษัทที่ประกอบการโดยสุจริตในประเทศไทยเสียเปรียบ
บริษัทในต่างประเทศ เป็นอัตราที่สูงจนจูงใจให้เกิดการหลบเลี่ยงภาษี และคุ้มค่ากับกิจกรรมการโอนก้าไรออกไปนอก
ประเทศ ซึ่งเป็นการปล้นเงินภาษีไทยไปเอ้ือเป็นรายได้ภาษีให้ชาติอ่ืนด้วยสารพัดวิธีการโดยเฉพาะ transfer pricing 
อย่างน่าเสียดาย     

รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย ลดอัตราภาษีที่สูง
ลิ่วอันเป็นภาระของผู้สุจริต แต่เปิดช่องให้กลุ่มที่คุ้มจะหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งการลดอัตราภาษีสามารถสนับสนุนการขยาย
ฐานภาษีให้กว้างขวาง ส่งเสริมให้บริษัทในประเทศสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ จึงท้าให้การลดภาษีนิติบุคคลลง
จาก 30% มาเป็น 23% ในปี2555 และลดลงเป็น 20% ในปี 2556 ดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน และสูงตามประมาณการเป้าหมายโดยไม่ต้องไปเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตของราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง 
หรือไปเอาเงินจากการประมูลคลื่นความถ่ี หรือรีดเอาเงินน้าส่งจากรัฐวิสาหกิจอย่างที่ท้าอยู่ในเวลานี้ ซึ่งเศรษฐกิจเติบโต 
ผู้คนมีงานท้า รายได้จากภาษีชนิดอ่ืนๆ ล้วนเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร โดยไม่ต้องคิดไปเพิ่มอัตราภาษีให้เป็นภาระกับภาคเอกชนและประชาชน         

ยอมรับความจริงเถอะว่า การจัดเก็บที่ไม่เป็นไปตามเป้าส่วนส้าคัญมาจากนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดซ้้าผิดซาก 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน ส่วนถ้าจะหนีไปโทษโรคระบาดโควิด-19 คงต้องปุจฉาวิสัชนากันยาวหน่อย แต่
ถ้าจะเอาสั้นๆ ขอชี้ว่า ลดเป้าเพราะโควิด-19ยอมรับได้ แต่ที่ลดเป้าตั้งมากมายแล้วยังท้าได้ไม่ถึงเป้าน่ะ ไม่มีฝีมือ
ต่างหาก 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783005  
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2 ก.ค. 2563 - 12:24 น.  

ความขัดแย้ง ภายในพลังประชารัฐกับการชู ประวิตร วงษ์สุวรรณ สูงเด่น  

 
 
ไม่ว่ากรณี นายอนุชา นาคาศัย อาศัยต้าแหน่งเลขาธิการพรรคออกมาเปิดตัว นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ ใน

ฐานะมือเศรษฐกิจคนใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าการออกโรงของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหาร
พรรคซึ่งมาจากสิงห์บุรี ล้วนมิได้เป็นเรื่องของ"อุบัติเหตุ" หรือความบังเอิญ เพราะว่าเป้าหมายในการออกโรงของ นาย
อนุชา นาคาศัย เมื่อประสานเข้ากับของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ล้วนเป็นเป้าหมายอันเดียวกัน 

นั่นก็คือ ปลายหอกพุ่งตรงเข้าใส่ "กลุ่ม 4 กุมาร" นั่นก็คือปลายหอกพุ่งตรงเข้าใส่เงาทะมื่นที่ยืนอยู่เบื้องหลังการ
ด้ารงอยู่ของ"กลุ่ม 4 กุมาร" ยิ่งเมื่อ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จากฉะเชิงเทรา ผนวกตัวรวมพลังเข้ามาอีก ยิ่งเพ่ิม
ความแจ่มชัด แจ่มชัดว่ากลุ่มผู้กมุอ้านาจ"ใหม่พลังประชารัฐต้องการอะไร 

มีการขยับจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างฉับพลันทันใด เป็นการขยับด้วยท่วงท้านองอย่างเดียวกันกับที่
เคยเกิดขึ้นก่อน 18 กรรม การบริหารพรรคยื่นใบลาออกในเดือนมิถุนายน 

เป็นการขยับในท่วงท้านองปราม และเรียกร้องในเรื่องความสามัคคีปรองดอง เป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน 
น่าสังเกตว่าวันเดียวกันกับที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรก

พร้อมกับข่าวในเรื่องปรามการเคลื่อนไหวจากภายในพรรค 
นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ก็ออกมาช้าแหละข้อเสนอเรื่องการยุบสภาของรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอย่าง

รุนแรง 
นี่เป็นท่วงท้านองเดียวกันกับที่เกิดขึ้นก่อนและภายหลังการยื่นใบลาออกของ  18 กรรมการบริหารพรรคพลัง

ประชารัฐ เพ่ือกดดันให้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค 
กระทั่งประสบความส้าเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ในการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน โดยไม่ต้องรอก้าหนด 

45 วันตามกรอบ 
เห็นหรือยังว่าการขยับขับเคลื่อนภายในพรรคพลังประชารัฐ ส้าแดงพลานุภาพทางการเมืองออกมาอย่างไร 

และผ่านกระบวนท่ากลยุทธ์ใดในทางการเมือง 
นับแต่การยื่นใบลาออกของ 18 กรรมการบริหารพรรคก็ถือเป็นการรุกมาโดยตลอด 
เป็นการรุกภายใต้การชู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นสูงเด่น 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4426440   

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4426440
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/FootNote-2.jpg
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วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 - 14:22 น.  

ฟังแต่ไม่ได้ยิน : โดย สมหมาย ปาริจฉตั 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2249462   

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2249462
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3 กรกฎาคม 2020 เวลา 0:00  

‘ฝ่ายค้าน’ ขาลง ‘เพื่อไทย-ก้าวไกล’ ตัวใครตัวมัน 

 
 
การอภิปรายงบประมาณ2564 ยิ่งเป็นการตอกย้ าขาลงของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ 'พรรคเพื่อไทย'  

สถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้ แม้หลายคนอาจจะมองว่าพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาความขัดแย้งภายใน
รุนแรง แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งแล้ว ภายใต้ความขัดแย้งนี้ก็ยังแฝงไปด้วยความมีเสถียรภาพอยู่พอสมควร เนื่องจากเป็น
เพียงแต่ความขัดแย้งภายในพรรคเท่านั้น ยังไม่ได้ลามไปถึงความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 

ปัญหาในบ้านพลังประชารัฐก้าลังได้รับการแก้ไขด้วยการเข้ามานั่งในต้าแหน่งหัวหน้าพรรคของ 'บิ๊กป้อม' พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่วนความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่น่าห่วง ตราบใดนายกฯไม่ได้แตะโควต้ารัฐมนตรี
ของพรรคร่วมรัฐบาล 

ขณะที่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์นั้น ถึงท่ีสุดแล้วหากยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งมากพอที่จะยื่นค้าขาดต่อหน้า 'พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา' 

แต่ความน่าเป็นห่วงกลับไปอยู่ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านต่างหาก ยิ่งนานวันยิ่งจะแสดงให้เห็นถึงพลังที่อ่อนลง
เข้าไปทุกที ปัญหาหลักของฝ่ายค้านอยู่ท่ีความเป็นเอกภาพทั้งการท างานในและนอกสภาผู้แทนราษฎร 

การเลือกตั้งซ่อมส.ส.ไม่ว่าจะเป็นที่ จ.นครปฐม จ.ขอนแก่น และจ.ล้าปาง  ไม่เคยได้เห็นถึงการร่วมกันลงพ้ืนที่
ของแกนน้าฝ่ายค้านเพ่ือสู้กับพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล โดยภาพที่ออกมาเป็นการด้าเนินการแบบพรรค
ใครพรรคมัน 

นครปฐม เห็นแค่ 'ธนาธร-ปิยบุตร' เดินแจกแผ่นผับและเดินสายพบประชาชน ก่อนจะแพ้ให้กับพรรคชาติไทย
พัฒนาแบบขาดลอย ซึ่งสร้างความ 'เซ็ง' ให้กับพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้นไม่น้อย 

พอถึงสนามขอนแก่น พรรคเพ่ือไทยในฐานะเจ้าของพ้ืนที่เดิม มีแต่เพียง 'คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ' น้า
แกนน้าพรรคในกลุ่มตัวเองช่วยผู้สมัครหาเสียงเท่านั้น ไม่ปรากฏเงาของแกนน้าพรรคฝ่ายค้านคนอ่ืนเช่นกัน 

ความไร้เอกภาพเกิดต่อเนื่องมาถึงจังหวัดล้าปาง เพราะพรรคเพ่ือไทยเจ้าของพ้ืนที่หลายสมัย สร้างความตะลึง
ด้วยการไม่ส่งผู้สมัครลง โดยอ้างว่าหาผู้สมัครเพราะครอบครัวจันทรสุรินทร์ ขอเบนเข็มไปลงเลือกตั้งท้องถิ่นแทน ปล่อย
ให้พรรคเสรีรวมไทยสู้เพียงล้าพังก่อนแพ้ให้กับพรรคพลังประชารัฐอย่างที่เห็น 
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ไม่เพียงเท่านี้ พรรคฝ่ายค้านสองพรรคใหญ่ ‘เพ่ือไทย-ก้าวไกล’ ก้าลังหักเหลี่ยมกันเองอีก ภายหลังต่างประกาศ
ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสมุทรปราการเขต 5 โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล ประกาศทันทีที่รู้ผลค้าพิพากษาของศาล
ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง 

อมั่นว่า ประชาชนจะไม่ยอมจ านนต่อความกลัวที่รัฐบาลพยายามกดเอาไว้อีกต่อไป และพร้อมจะส่งเสียงแห่ง
ความหวังออกมาดังๆ ด้วยคะแนนที่ท่วมท้น เพ่ือให้พรรคก้าวไกล เป็นตัวแทนในการถือดวงไฟแห่งความหวังนั้น” ท่าที
ของพรรคก้าวไกลผ่าน ‘วิโรจน์ ลักขณาอดิศร’ โฆษกพรรค 

ฟางเส้นสุดท้ายที่ท้าให้พรรคฝ่ายค้านอยู่ในสภาพอ่อนแอยังคงเป็นผลมาจากแผลเมื่อครั้งการอภิปรายไม่
ไว้วางใจเมื่อสมัยประชุมสภาที่ผ่านมา เพราะพรรคเพ่ือไทยใช้เวลาอภิปรายไปเบียดบังของพรรคก้าวไกล จนพลาดการ
อภิปรายพล.อ.ประวิตรในช่วงวันสุดท้ายของการอภิปราย นับจากนั้นมาจึงไม่ค่อยปรากฎกิจกรรมที่ทั้งสองพรรคได้ท้า
ร่วมกันเหมือนช่วงแรกของการเข้ามาเป็นฝ่ายค้าน 

ปฐมเหตุมาจากพรรคเพื่อไทยที่วางตัวจนท้าให้ถูกมองว่า “ค้านไม่จริง” เมื่อเป็นเช่นนี้ การท้างานในสภาของทั้ง
สองพรรคกลายเป็น ‘ต่างคนต่างเดิน’ แทน 

ด้วยเหตุนี้เองจึงได้เห็นว่าการอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณ2564 ตลอดสองวันทีผ่านมา มีส.ส.ลุกขึ้น
อภิปรายซ้้าประเด็นกันหลายคน ท้าให้การอภิปรายมีแต่เนื้อหาที่พายเรือวนในอ่างไม่คืบหน้าไปไหน 

โฟกัสมาท่ีการอภิปรายของพรรคเพ่ือไทยที่น้าโดย ‘สมพงษ์ อมรวิวัฒน์’ ผู้น้าฝ่ายค้านฯ อาการน่าเป็นห่วงกว่าใคร 
เพราะเนื้อหาแทบจะถอดมาจากเมื่อครั้งการอภิปรายพระราชก้าหนดกู้เงินและกฎหมายโอนงบประมาณ เปลี่ยนแค่ค้าที่
ประดิษฐ์ขึ้นมาเท่านั้น โดยครั้งนี้มีการประดิษฐ์ค้าว่า “บิดาแห่งความเหลื่อมล้้าผู้น้าการก่อหนี้” 

ขณะที่  พรรคก้าวไกล ยังรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการอภิปรายงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหมที่น้าข้อมูลมาเปิดเผยกลางสภาฯว่ากองทัพเรือยังพยายามผลักดันโครงการเรือด้าน้้าในสถานการณ์โค
วิด 19 

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าสถานะของฝ่ายค้านยิ่งสั่นคลอนหนักไปทุกที ดังจะเห็นได้ผลส้ารวจความต้องการของ
ประชาชนที่อยากให้ใครมาเป็นนายกฯ ปรากฏว่าพล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนเพ่ิมขึ้น คุณหญิงสุดารัตน์ และ ‘พิธา ลิ้ม
เจริญรัตน์’ ต่างมีคะแนนลดลง 

จากสภาพที่เกิดขึ้นประกอบกับในห้วงเวลาที่ข่าวการยุบสภาฯถูกกระพือไปทั่ว  จึงได้เห็นส.ส.พรรคเพ่ือไทย 
กล่าวกลางที่ประชุมสภาฯระหว่างพิจารณากฎหมายงบประมาณขอร้องนายกฯอย่ายุบสภาฯ ซึ่งเป็นความในใจที่สะท้อน
ออกมาว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงนี้แล้ว พรรคฝ่ายค้านจะมีสภาพเป็นอย่างไร 

ดังนั้น ด้วยสภาพที่อ่อนแรงของฝ่ายค้าน จึงกลายเป็นการผลักให้พรรคพลังประชารัฐเดินไปข้างหน้าและ
ถ่างช่องว่างทางการเมืองให้ห่างขึ้นไปทุกขณะ และเม่ือช่องว่างนี้มีความห่างมากพอ การยุบสภาฯจะเกิดขึ้นเพื่อให้
คอนกรีตเสริมใยเหล็กให้พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายกฯที่ไม่ต้องยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12964  
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12964
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3 ก.ค. 2563 - 00:21 น.  

คอลัมน์ ใบตองแห้ง : อ านาจมากสมองน้อย  

 
อ านาจมากสมองน้อย - ขึ้นหัวอย่างนี้อย่าเพ่ิงร้อนท้อง ไม่ได้ว่าตัวบุคคล แต่พูดถึงลักษณะเด่นของรัฐไทย ซึ่ง

รัฐราชการฝ่ายความมั่นคงเป็นใหญ่มา 6 ปี กระทั่งคุยได้คุยดีว่าปราบโควิดอยู่หมัด ด้วยอ้านาจฉุกเฉิน ตั้งด่านทหาร
ต้ารวจจับไวรัส 

รัฐอย่างนี้ ที่จะต้องรับมือกับมหาวิบัติเศรษฐกิจหลังโควิด? แล้วรับมือได้ไหม ลองไปอ่านวิสัยทัศน์ทักษิณ ที่บอก
ว่าโรคระบาดครั้งนี้จะเปลี่ยนโลกทั้งโลกหรือลองฟัง ศิริกัญญา ตันสกุล ที่บอกว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย จะ
แล่นเรือแป๊ะเอ่ือยอยู่แบบเดิมไม่ได้ 

“อ้านาจมากสมองน้อย” ไม่ได้อยากว่าใคร แต่ถ้าเราแยกกลไกอ้านาจรัฐออกเป็น 2 ภาค คือภาคที่ใช้อ้านาจ 
จัดระเบียบ ควบคุม จับกุม ปราบปราม ฯลฯ กับภาคที่ใช้สมอง  ใช้หัวคิด เสริมสร้าง เกื้อหนุน กระตุ้น การพัฒนา
ปรับเปลี่ยนต่างๆ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม การเกษตร เทคโนโลยี ฯลฯ 

แล้วลองเปรียบเทียบดูใน 6 ปีที่ผ่านมา ว่าด้านไหนใหญ่โตขึ้น ด้านไหนมีบทบาทมากกว่ากัน 
แม้แต่คนชอบรัฐบาล คนที่เห็นว่าประยุทธ์มีผลงาน ก็จะเห็นว่าเป็นผลงานด้านจัดระเบียบสังคม ควบคุมจับกุม

ปราบปราม ตั้งแต่การเมือง อาชญากรรม ยาเสพติด เด็กแว้น รถซิ่ง ขายหวยเกินราคา (เอาเป็นเอาตายไม่ยักปราบได้
จริง) 

หน่วยงานด้านไหนของรัฐเป็นพระเอก ก็ด้านใช้อ้านาจปราบปราม ทหาร ต้ารวจ ดีเอสไอ ผู้ว่าฯ นายอ้าเภอ ป่า
ไม้ ฯลฯ แถมด้วยอ้านาจตรวจสอบ จ้องจับข้าราชการนักการเมือง สตง. ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. ศาล องค์กรอิสระ 

5 ปี คสช. 6 ปีประยุทธ์ ฟ้ืนรัฐราชการเป็นใหญ่ พูดให้ชัดลงไป ก็คือรัฐด้านใช้อ้านาจ บังคับใช้กฎหมาย ใช้
ก้าลัง ออกค้าสั่ง ไม่ใช่รัฐด้านที่ใช้สมอง ด้านพัฒนาสร้างสรรค์ ซึ่งยังล้าหลังหรือถอยหลังด้วยซ้้า 

6 ปีประยุทธ์ เพ่ิมอ้านาจเพ่ิมคนเพ่ิมองค์กรเพ่ิมงบความมั่นคง เช่นเพ่ิมอ้านาจ กอ.รมน. เพ่ิมมณฑลทหารบก 
ซื้ออาวุธ “เพ่ือความปลอดภัยของลูกหลานที่เป็นทหาร” ต้ารวจก็เพ่ิมต้าแหน่งเพ่ิมอัตราจ้านวนมาก แถมจะยก ปอท.
ขึ้นเป็นกองบัญชาการ เพ่ิมประสิทธิภาพปราบแฮชแท็กออนไลน์ มหาดไทยก็ขยายอ้านาจคุมท้องถิ่น 

แล้วหันไปดูหน่วยงานเศรษฐกิจ มีใครโดดเด่นบ้าง ออมสินกับกรุงไทย (มีไว้แจกตังค์ ) กองสลาก (มีไว้ขายฝัน 
คนเก็บขยะถูกลอตเตอรี่ 12 ล้าน) 

รัฐบาลพยายามท้าให้สังคมพึงพอใจ “รัฐมือปราบ” เช่นเมื่อเกิดการกระท้าที่ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ เลวร้าย 
ฯลฯ จนเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ ก็จะใช้อ้านาจใช้กฎหมายจัดการรุนแรงเด็ดขาด สมใจดราม่า 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/Baitong.jpg
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แต่ก็เป็นการสร้างความพึงพอใจฉาบฉวย ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ท้าโพลทีไรคนบ่นทุกที บ่นตลอด 6 ปี 
ระบอบประยุทธ์ได้แต่หาจุดขายจากอ้านาจเฉียบขาด บังเอิญมาประสบความส้าเร็จกับฉุกเฉินโควิด สังคมไทยนิยมยา
แรง ชอบให้รัฐมีมาตรการเฉียบขาดไว้เพ่ือความอุ่นใจ โดยไม่มองว่ากระทบวิถีชีวิตการท้ามาหากิน จะพาไปตายดาบ
หน้า 

รัฐราชการใหญ่โตเทอะทะ ไร้ประสิทธิภาพ เป็นปัญหามานานแล้ว ไม่ใช่เพ่ิงเกิด แต่ระบอบประยุทธ์ยิ่งเพ่ิม
อ้านาจ เพ่ิมบุคลากรงบประมาณให้รัฐด้านความมั่นคง เพราะรัฐประหาร 2557 มุ่งควบคุมประชาชนให้ยอมรับอ้านาจ
อนุรักษนิยมถอยหลัง จ้ากัดสิทธิเสรีภาพ อ้างความสงบจะได้ท้ามาหากิน แต่ควบคุมความคิด ปิดกั้นพลังสร้างสรรค์ วาง
กฎระเบียบแบบจะท้าอะไรต้องขออนุญาตราชการก่อน ซึ่งมันไม่ใช่แค่สกัดม็อบ แต่เป็นอุปสรรคทางเศรษฐกิจด้วย 

ไม่กี่วันก่อน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพ่ิงประกาศอย่างภูมิใจ เจรจากับกลาโหม ส่งสินค้าออกไปลาวผ่านด่านนา
ตาล-ปากแซง ไม่ต้องขออนุญาตฝ่ายความมั่นคง ซึ่งกว่าจะส่งออกได้ล่าช้าไป 7-10 วัน 

ฟังแล้วน้้าตาไหล อยากปรบมือให้ แต่เพ่ิงแก้ได้นี่นะ 
ถ้าเปรียบรัฐราชการเป็นบริษัท ก็คือบริษัทที่ รปภ.บริหาร ระบบรักษาความปลอดภัยล้้ายุค ฝ่ายบุคคลระเบียบ

จัด ตอกบัตรตรวจเสื้อผ้าหน้าผม ฝ่ายศึกษาอบรมเน้นพาคนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ฝ่ายผลิต วิศวกรรม เทคโนโลยี  
การตลาด ฯลฯ สมองฝ่อ ไม่มีใครอยากมาท้างานบริษัทนี้ แถมยังมีฝ่ายบัญชี  ฝ่ายตรวจสอบ ใส่เสื้อกันกระสุนเดิน
วางก้าม จ้องจับคนข้ึนศาลทุจริต 

นี่คือรัฐราชการที่ดูเหมือนเข้มแข็งใหญ่โต หลังฉุกเฉนิโควิด โดยยังไม่พูดถึงรัฐภาคการเมือง ยิ่งเละตุ้มเป๊ะเข้าไป
ใหญ่ หลังความเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอาจท้าให้ระดับสติปัญญาทางเศรษฐกิจตกต่้าลงไปอีก 

ภายใต้โครงสร้างอย่างนี้ ไม่เจอโควิด ก็วิกฤตอยู่ดี พอมีโควิดก็ไม่ปรับตัว คิดว่ามีวัคซีนเมื่อไหร่ ส่งออกท่องเที่ยว
ค้าขายจะกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งไม่ใช่เลย 
อยากให้ประยุทธ์กลับไปอ่านวิสัยทัศน์ทักษิณ อ่านอย่างตั้งใจและใช้สมอง “โลกหลังจากนี้ต้องการผู้น าที่แตกต่าง
จากเดิม” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4431335  
  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4431335
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เลือกตั้งปากน้ ามันหยด วัดเพาเวอร์ ลุงป้อม !! 

 
เมืองไทย 360 องศา 

แย้มออกมาแล้วจากประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายอิทธิพร บุญประคอง ว่า  การเลือกตั้งซ่อม
จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 น่าจะมีขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้มีค าวินิจฉัยให้
มีการเลือกตั้งใหม่ โดยให้ใบเหลืองกับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ จากสาเหตุการ
ถูกร้องเรียนว่าคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพจ านวน 1 พันบาท 

แน่นอนว่า เมื่อมีการสั่งให้เลือกตั้งใหม่ก็ย่อมท้าให้บรรยากาศทางการเมือง และการแข่งขันในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
ความคึกคักขึ้นมาทันที เพราะหากพิจารณาจากความเป็นมา ก็ต้องยอมรับว่า การเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมี
ความน่าสนใจมานานแล้ว โดยเฉพาะหากพิจารณากันถึงบรรยากาศการแข่งขันที่ดุเดือดร้อนแรงมาแทบทุกครั้ง  

หากมองย้อนไปพ้ืนที่ในสมุทรปราการ กลุ่ม “อัศวเหม” ของนายวัฒนา อัศวเหม เคยยึดครองพ้ืนที่นี้มานาน 
จนกระท่ังเมื่อเกิดพรรคไทยรักไทย และต่อเนื่องมาจนถึงพรรคเพ่ือไทย ก็ท้าให้การแข่งขันดุเดือด แม้ว่าในระยะหลังฝ่าย
พรรคเพ่ือไทยจะสามารถครอบครองพ้ืนที่ในการเลือกตั้งได้หมดก็ตาม และหลังจากที่ นายวัฒนา ต้องหลบหนีคดี ก็ยิ่ง
ท้าให้แพ้ขาดมากขึ้น โดยสนามเลือกตั้ง ส.ส.ฝ่ายพรรคเพ่ือไทย ที่ผ่านมา มักจะกวาดเรียบ แต่ส้าหรับสนามท้องถิ่นก็ยัง
ถือว่าฝ่ายอัศวเหม หรือที่เรียกว่า “กลุ่มปากน้้า” ก็ยังพอมีอิทธิพลอยู่บ้าง  

จนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านมา ที่มีการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมา และรับรู้กันว่าตั้งขึ้นมาเพ่ือ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และกลุ่มอัศวเหม ก็เข้าร่วมกับพรรคนี้ รวมไปถึง นายกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก ที่เคยเป็นอดีต ส.ส.ในพื้นที่ ก็ย้ายมาสมทบและร่วมกลุ่มดังกล่าว และชนะเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.พร้อมกับ
ผู้สมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ รวมแล้วถึง 6 เขต จาก 7 เขต ชนิดที่เรียกว่าเหนือความคาดหมาย โดยแพ้ให้กับ
พรรคอนาคตใหม ่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 เพียงเขตเดียวเท่านั้น  

อย่างไรก็ดี หากโฟกัสกันเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 5 ที่ก้าลังจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก็ต้องบอก
ว่าน่าติดตามอย่างยิ่ง เพราะมีหลายองค์ประกอบทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มาซ้อนกันในช่วงนี้พอดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
คะแนนเสียงในอดีตของผู้สมัครของแต่ละคนใน 3 พรรคส้าคัญ ตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐ ที่ชนะเลือกตั้งได้ 41,745 
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คะแนน นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ จากพรรคเพ่ือไทย อดีต ส.ส.3 สมัย ได้ 33,007 คะแนน และ นายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ 
ผู้สมัครจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ไป 31,430 คะแนน เมื่อได้เห็นคะแนนแล้ว ถือว่าห่างกันไม่มาก  

ที่น่าจับตาก็คือ หากสองพรรคฝ่ายค้าน คือ พรรคเพื่อไทย กับ พรรคก้าวไกล (พรรคอนาคตใหม่) จับมือกัน 
โดยหลีกทางให้อีกพรรคหนึ่ง มันก็มีโอกาสโค่นพรรคพลังประชารัฐในเขตนี้ได้ เพราะรวมคะแนนจากสองพรรค
ดังกล่าว มีกว่า 6 หม่ืนคะแนนทีเดียว  

แต่กลายเป็นว่าล่าสุด ไม่เป็นแบบนั้นแล้ว เมื่อ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้ประกาศว่าจะ
ส่งผู้สมัครคนเดิมคือ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ลงสู้อีกครั้ง ขณะที่พรรคก้าวไกล ก็มีการเปิดเผยออกมาเช่นเดียวกันว่าจะ
ขอล้างตาอีกครั้ง เมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่า สนุกแน่นอน  

เพราะเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของแต่ละพรรคแล้ว ต่างก็ถือว่าต้องการพิสูจน์บารมีของตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ที่เหมือนกับเป็นไฟต์บังคับให้ต้องมาเร็วกว่าเดิม 
จากที่คาดว่าจะก้าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ ดังนั้น เมื่อมีรายการแบบนี้ก็ต้องก้าหนดให้ “แพ้
ไม่ได้”  

ขณะที่ พรรคเพ่ือไทย ส้าหรับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค หลังจากที่ผ่านมาถือว่า “เสียรังวัด” ไป
พอสมควร หลังจากพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อมให้กับพรรคพลังประชารัฐ มาถึงสองครั้ งรวด นั่นคือ ที่ขอนแก่น และล่าสุดที่
ล้าปาง แม้ว่าในที่สุดแล้วไม่ได้ส่งผู้สมัคร แต่นั่นก็ถือว่า “เสียหาย” ยิ่งกว่าแพ้เลือกตั้งเสียอีก เพราะไม่สามารถหาผู้สมัคร
ได้ทัน หลังจากที่เจ้าของพ้ืนที่เดิมถอนตัวกะทันหัน คราวนี้ก็ขอล้างตาพิสูจน์ศักดิ์ศรี และเชื่อว่า น่าจะเป็นการจับมือ
ผนึกก้าลังกับขั้วของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคอย่างเต็มที่ เพราะมองเห็นว่าหากร่วมมือ
กันจริงๆ ก็พอมีโอกาสเหมือนกัน  

ส้าหรับพรรคก้าวไกล ที่มั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ยอมถอยเด็ดขาด เพราะเมื่อพิจารณาจากคะแนนผู้สมัครแล้ว
ถือว่ามีลุ้น อีกทั้งก่อนหน้านี้ ก็มีการส่งสัญญาณมาพักใหญ่แล้ว ตั้งแต่ที่เริ่มรับรู้ว่าน่าจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมค่อนข้าง
แน่ ก็เริ่มเคลื่อนไหว เพราะหากยังจ้ากันได้เมื่อราวสองสามเดือนก่อน ที่มีการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนของ นางสม
พร จึงรุ่งเรืองกิจ แม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่แม้ว่าจะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยาก แต่หลายคนก็
อดสงสัยไม่ได้ว่าท้าไมต้องจ้ากัดวงเฉพาะในพ้ืนที่การเลือกตั้งเขต 5 สมุทรปราการเท่านั้น อีกทั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ 
คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก็คงต้องการพิสูจน์เหมือนกัน  

เอาเป็นว่าการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปรากการ เขต 5 ที่คาดว่า จะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคม รับรองว่า
ดุเดือดแน่นอน เพราะคราวนี้มีการแข่งขันกันถึง 3 พรรค และแต่ละพรรคต่างก็มีเดิมพันสูง โดยเฉพาะ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ที่ต้องพิสูจน์พลังให้เห็นก่อนก้าหนด เพราะหากแพ้ก็
เสียหาย เสียฟอร์ม แน่ !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000068227  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000068227
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กิเลน ประลองเชิง3 ก.ค. 2563 05:01 น. 

หลังเลือกตั้ง พ.ศ.2562 

 
หนังสือ When we Vote พลวัตการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน มีขายในงานเปิดโกดัง wonder ที่

มติชนอะคาเดมี วันนี้ (3 ก.ค.วันสุดท้าย) ในหัวข้อการเมืองไทย อาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ เขียนบทส่งท้าย 
อนาคตการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี พ.ศ.2562 

เราเคยสนุกกับค้าท้านายการเมืองของหมอดูชื่อดัง ที่มักอ้าง อิทธิพลของดวงดาว วันนี้ลองมาฟังค้าท้านายของ
นักวิชาการท่ีใช้ เหตุปัจจัยจริงเป็นตัวบ่งชี้ ซึ่งน่าจะสนุกเร้าใจกว่า 

อาจารย์ประจักษ์เริ่มต้นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่อาจเรียกว่าเป็น การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดย
แบบปกติ ทั้งยังล้มเหลวในการน้าพากลับสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพและสังคมที่สมานฉันท์ 

ไล่เรียงตั้งแต่การออกแบบรัฐธรรมนูญ และระบบเลือกตั้งใหม่ ที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ 
การท้าหน้าที่ของ กกต.ที่เต็มไปด้วยข้อกังขา 
การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่ ต่างข้ัวอุดมการณ์ บทบาทของโซเชียลมีเดีย และคนรุ่นใหม่ในสนามเลือกตั้ง 

การแทรกแซงเข้ามามีบทบาทของกองทัพ เครือข่ายรอยัลลิสต์ และศาลรัฐธรรมนูญ  ที่มีอิทธิพลในการสร้างความ
ได้เปรียบเสียเปรียบ 

รวมถึงพลิกผันผลลัพธ์การเลือกตั้ง 
การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 ยังอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยน (ไม่) ผ่าน และความไม่แน่นอน 
ความสงบที่วางอยู่บนฐานของความขัดแย้ง ได้มลายหายไปพ้ืนที่ทางการเมืองเปิดกว้างมากขึ้น การต่อสู้ทาง

ความคิดและการแบ่งขั้วของคนในสังคมแหลมคมมากขึ้น 
บวกกับสภาพที่เกิดความขัดแย้งภายในพรรคการเมือง และสถาบันการเมืองต่างๆอย่างสูง ที่ท้าให้ไม่มีใครครอง

อ้านาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
ก่อให้เกิดรัฐบาลที่ขาดเอกภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ 
ประเทศไทยหลังการเลือกตั้งจึงเดินอยู่บนเส้นทางที่เปราะบาง  ในทางหนึ่งเรายังไม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพและมีฉันทามติระหว่างคนในสังคมที่จะยอมรับกฎกติกาเดียวกันในการปกครอง 
ในอีกทางหนึ่ง ชนชั้นน้าก็ไม่อาจประสบผลส้าเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบเผด็จการจากการเลือกตั้งที่

เข้มแข็ง และมีความชอบธรรมเช่นเดียวกัน 
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การบริหารประเทศที่ขาดประสิทธิภาพอาจน้าไปสู่ความชอบธรรมที่เสื่อมถอยลง และการเผชิญหน้ากับการ
ประท้วงต่อต้านของประชาชนที่สูงขึ้น 

ภายใต้สภาพเช่นนี้ จุดเปราะบางของการเมืองไทยจึงอาจ พัฒนาไปสู่จุดแตกหัก 
และเผยตัวเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในรูปโฉมใหม่ที่สังคมไทยไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อน 
ค้าพยากรณ์การเมือง ท่วงท้านองของอาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ คล้ายกับค้าท้านายทั่วไป ที่อยู่ในหลักของ

ความเปลี่ยน ตามค้าสอนพระพุทธเจ้า ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป 
ข้อที่คนอยากรู้มากกว่า เมื่อไหร่อีกหนึ่งปี ห้าปี เคยถูกหลอกให้รอมาแล้ว ก็คงทนรอต่อไป 
ถ้า...สิบปีก็ดูจะยาวนานเกิน 
แต่ถ้าเป็นร้อยปีข้างหน้า เออ! แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว ชีวิตวิถีใหม่ ของคนอีกร้อยปีข้างหน้า คนกับคนคงจะเลิกท้า

สงครามชิงอ้านาจกันแล้ว แต่คงต้องหันไปท้าสงครามกับเชื้อโรคตัวใหม่ที่แปลงร่างเปลี่ยนรูปเข้ามาเรื่อยๆ 
ตอนนี้เราเริ่มคุ้นกับการเอาผ้าปิดจมูกปิดปากกันแล้ว ถึงตอนนั้นผมก้าลังคิดว่า เราจะต้องหาผ้าผืนใหญ่มาปิด

อะไรตรงไหนต่อไปอีก. 
กิเลน ประลองเชิง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1880912  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1880912
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.ค. 2563 05:01 น. 

กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี 

 
กรุงศรีอยุธยาจะสิ้นคนดีหรืออย่างไร ผลการส้ารวจความเห็นคนไทยในทุกภาค ทุกระดับการศึกษาและอาชีพ 

โดยนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อถามว่า สนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 44.06 ตอบว่า ยังหาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้ ร้อยละ 25.47 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ส่วนที่เหลือสนับสนุนผู้น้าพรรคต่างๆ  แต่คะแนนล้วนต่้าสิบ ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวว่าการปรับ
คณะรัฐมนตรี หลังจากที่พรรคพลังประชารัฐได้หัวหน้า พรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่  ต้องเลื่อนออกไป 
เนื่องจากทีมเศรษฐกิจที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทาบทามร่วมรัฐบาลหลายคนตอบปฏิเสธ 

ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่ง ที่มีคนปฏิเสธต้าแหน่งรัฐมนตรี ที่มีคนหยิบยื่นให้ เพราะปกติ
นักการเมืองไทยส่วนใหญ่มีเป้าหมายส้าคัญคือต าแหน่งรัฐมนตรี เหตุที่เกิดความขัดแย้งในพรรค พปชร.ก็เพราะแย่งชิง
อ้านาจในพรรค โดยมีเป้าหมายคอืรัฐมนตรี แต่ผู้ที่ถูกทาบทามน่าจะไม่ใช่ ส.ส.แต่เป็นนักวิชาการ 

ไม่ใช่นักวิชาการธรรมดา  แต่ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค  และมี
ประสบการณ์ นักวิชาการที่ถูกทาบทามจะต้องคิดหนัก เพราะวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ร้ายแรงสุดในเกือบร้อยปี ร้ายแรง
กว่าวิกฤติต้มย้ากุ้งหลายเท่า จีดีพีปีนี้อาจติดลบถึง 8.1% ต่้าสุดในเอเชียและในกลุ่มอาเซียน 

วิกฤติเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสแล้วยังอาจต้องเผชิญกับ “การเมือง” ที่รุนแรงยิ่งกว่า เพราะแม้แต่ ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และยกกลุ่มพรรคพวก “สี่กุมาร” เข้าร่วมรัฐบาล และได้รับมอบหมายให้
ตั้งพรรค พปชร.ประสบความส้าเร็จ ท้าให้หัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ยังโดน “เสร็จนาฆ่าโคถึก” 

การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร  นักการเมืองอาจเปลี่ยนข้าง หรือเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็ได้ ยิ่งกว่านั้น 
นักวิชาการผู้ที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอาจจะไม่เต็มใจที่จะร่วมสังฆกรรมกับคณะผู้เข้าสู่อ้านาจนอกวิถีทาง
ประชาธิปไตย บางคนที่ถือศีลประชาธิปไตยเคร่งครัด อาจถือคติ “ไม่ไหว้” ผู้เข้าสู่อ้านาจนอกวิถีประชาธิปไตย 

การหาคนนอกร่วมทีมเศรษฐกิจยาก ไม่ได้หมายความว่ากรุงศรีอยุธยาสิ้นคนดี ประเทศไทยมีนักเศรษฐศาสตร์
ชื่อดังๆ และมากด้วยประสบการณ์มากมาย การทาบทามคนนอกเข้าร่วมทีมเศรษฐกิจ อาจต้องใช้เวลา หรืออาจจะต้อง
ยอมรับเงื่อนไขบางอย่างของผู้ที่ถูกเชิญ อย่างน้อยก็ขออย่าให้การเมืองจุ้นจนไม่อาจท าหน้าที่ได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1880905  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1880905
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3 กรกฎาคม 2563 - 10:30 น. 

ปากน้ าเดือด พท.หักกา้วไกล "สลิลทิพย์" ทวงแชมป์ 

 
 
ฝ่ายประชาธิปไตยเปิดศึกในสมรภูมิเลือกตั้งซ่อมปากน้ า พรรคเพื่อไทยขอทวงแชมป์คืนและการจับมือพรรคก้าว
ไกล ย่อมส่งผลเสียในระยะยาว  คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ าหมึก  

ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ หลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีค้าพิพากษาให้ใบเหลือง “กรุงศรี
วิไล สุทินเผือก” คงไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างฝ่ายเผด็จการ กับฝ่ายประชาธิปไตย เหมือนการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม 
และเขต 7 ขอนแก่น 

เมื่อ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ยืนยันจะส่ง ”สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” อดีต ส.ส.สมุทรปราการ 3 
สมัย และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต5 พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ลงท้าศึกล้างตา 
เนื่องจากผลคะแนนเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ได้คะแนนอันดับ 2 (33,007 คะแนน) พ่ายกรุงศรีวิไล 
ไม่ก่ีพันคะแนน( 41,745 คะแนน)  
กู้ศักดิ์ศรีแชมป์เก่า 

ถ้าจ้ากันได้ ช่วงการเลือกตั้งซ่อมหลายหนที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่ จะไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.ลง
แข่งกันเอง โดยอ้างเรื่องพันธกิจฝ่ายประชาธิปไตย 

ส้าหรับการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ปากน้้า แกนน้าพรรคเพ่ือไทยได้คุยกันว่า หากไม่ส่งคนลงเลือกตั้งคงไม่เป็นผลดี
แก่พรรค และการที่พรรคจับมือกับพรรคก้าวไกลย่อมไม่เป็นผลดีในระยะยาว 

ที่ส้าคัญ ตระกูล “สุขวัฒน์” ที่ยึดพ้ืนที่การเมืองแถว อ.บางพลี อ.บางบ่อ และ อ.บางเสาธง มาแต่รุ่นพ่อ-
ประเสริฐ สุขวัฒน์ คงไม่ยอมแน่ เพราะมันเป็นศึกศักดิ์ศรี  

สลิทิพย์ สุขวัฒน์ เป็น ส.ส.สมุทรปราการ 2 สมัยซ้อน ในสีเสื้อไทยรักไทย ก่อนจะพลาดท่าปราชัยในการ
เลือกตั้งปี 2550 ที่ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทย 

ปี 2554  กรุง ศรีวิไล ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ทิ้งพรรคชาติไทย กลับมาพรรคเพ่ือไทย ได้
เป็น ส.ส.สมัยที่ 3 
ครั้งนี้ สลิลทิพย์มั่นใจว่า ต้องชนะกรุงศรีวิไลได้แน่นอน 
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ก้าวไกลเอาจริง 
ว่ากันจริง พรรคก้าวไกลออกตัวเร็วไปนิด หลังทราบข่าวศาลแจกใบเหลืองกรุงศรีวิไล ไม่ทันข้ามวัน วิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ประกาศทันทีว่า จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงเลือกตั้งใหม่ ที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ และจะ
เป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกล ที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ 

อันที่จริง ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 5  คราวที่แล้ว ได้อันดับ 3  ควรรอฟังท่าทีของ
พรรคเพื่อไทยก่อน 

ดังที่ทราบกัน พรรคก้าวไกล มีผู้น้าชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และเขาคงต้องการพิสูจน์ฝีมือ และทดสอบกระแส
พรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการครั้งแรก  

พูดง่ายๆ “พิธา” จะหลุดจากเงาของ “ธนาธร” ได้หรือไม่ การเลือกตั้งซ่อมหนนี้จะให้ค้าตอบ 
ด้านหนึ่ง พรรคก้าวไกล มี ส.ส. 1 คนจากการเลือกตั้งปี 2562 คือ วุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ เขต 4 ที่

พลิกเอาชนะแชมป์เก่า-วรชัย เหมะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ขวัญใจแดงปากน้้าไปได ้
กล่าวโดยภาพรวม พรรคอนาคตใหม่เดิมหรือพรรคก้าวไกล กับพรรคเพื่อไทย มีฐานเสียงกลุ่มเดียวกัน จึงไม่น่า

แปลกใจที่การเลือกตั้ง 24 มี.ค. พรรคพลังประชารัฐ จะเบียดเข้าป้ายเกือบทุกเขต ยกเว้นเขต 4  
สมุทรปราการวันนี้ ไม่ใช่ขอบกรุง ไม่ใช่บ้านนอกบ้านนา หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  ฉะนั้น คน

รุ่นใหม่ปากน้้าจึงเทใจให้ “ธนาธร” เต็มที ่รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรม 
เลือกตั้งซ่อมเที่ยวนี้ น่าจับตา “เจ๊สมพร” แห่งอาณาจักรไทยซัมมิท ที่มีฐานมวลชนอยู่ในย่านบางพลีมา

ยาวนานเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/435917  
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