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ข่าวประจ าวันที่ 2 มกราคม 2562 

ข่าว กกต./ผูบ้ริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิสรำ 

ออนไลน์ 
บทสัมภำษณ์พิเศษ “พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ” : ถอดบทเรียนเลือกตั้ง 
ส.ส.-ฟ้ืนศรัทธำ กกต. ต่อประชำชน ? 

4 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส.ก.-ส.ข.' เฮก่อน ! กกต. เตรียมเคำะปฏิทินเลือกตั้งแล้ว 10 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป๊อก' เผยเตรียมให้ อปท.ส ำรวจจ ำนวนประชำกร ปูทำงเลือกตั้งท้องถิ่น 11 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ ชี้ช่องโละ ผบ.เหล่ำทัพเป็น ส.ว. ท ำได้โดยเสนอผ่ำน กมธ. ศึกษำแก้ 

รธน. 
12 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสรี'ขวำง'ชวน'ชงแก้ รธน. โละผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพนั่งส.ว. 13 
4 ข่ำวสดออนไลน์ ‘พล.อ.สมเจตน์’ ส.ว. จวกยับ ‘ธนำธร’ ใช้ควำมแค้นส่วนตัว เดินสำย

โจมตีท ำลำยชำติ 
14 

5 มติชนออนไลน์ วิษณุ ชี้ปมโละ ผบ.เหล่ำทัพพ้น ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.ศึกษำแก้ไข รธน. ก่อน  15 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปลุกม็อบ!ช ำเรำ รธน. ปิยบุตรชี้ระเบิดเวลำรอปะทุ / ชวนเตือนไม่ควรร้ือสภำสูง 16 
7 สยำมรัฐออนไลน์ มท.1 เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ส ำรวจยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21 
8 มติชนออนไลน์ ‘พรเพชร’ ส่งซิกเบรกร้ือ ม.256 หว่ันแก้รธน.ล่ม ยัน ส.ว.ไม่ปิดประตูแก้ไข 22 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "วิษณุ"ชี้โละ "ผบ.เหล่ำทัพ" ออกจำก ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.ศึกษำแก้ รธน.ก่อน 23 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ มท.1 สั่งส ำรวจผู้มีสิทธิ ลต.ท้องถิ่น ก่อนประกำศรำชกิจจำฯ ม.ค.นี้ 24 
11 คมชัดลึกออนไลน์ วิษณุ ชี้ช่องโละ ผบ.เหล่ำทัพ พ้น ส.ว. เสนอ กมธ.ศึกษำแก้ รธน. 26 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ วำทะร้อนสะท้อนสถำนกำรณ์กำรเมืองเดือด ระเบิดศึก "เกมสภำ-ม็อบบนถนน" 27 
2 ไทยรัฐออนไลน์ คำบลูกคำบดอก : แลหน้ำ บ้ำนเมือง 2563 31 
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ติวเข้ม : ภิชำญ ปำนปรีชำ ประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครำม พร้อมด้วย ปิ่นทอง อินทรศรี ผอ.กต.สมุทรสงครำม 
ร่วมถ่ำยภำพกับผู้เข้ำรับกำรอบรมเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงสรรค์ท้องถิ่น ตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ห้องประชุม กกต.สมุทรสงครำม 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัสมทุรสงครำม 
จัดอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา : ถอดบทเรียนเลือกตั้ง ส.ส.-ฟื้นศรัทธา กกต. ต่อประชาชน ?  
เขียนวันท่ี วนัพุธ ท่ี 01 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. 
 

“ต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งมี 2 ฝ่าย มีฝ่ายได้ ฝ่ายเสีย ไม่ว่าจะชี้ไปทางไหน ต้องมีการไม่พอใจ เราตระหนักดี 
เพราะฉะนั้นการเดินตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส าคัญที่สุด ต้องเชื่อม่ันในระบบกฎหมาย เชื่อม่ันว่าเราท าตาม
กฎหมายหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเราเดินตามกฎหมายทุกอย่าง น่าจะเป็นความเชื่อม่ันในระดับหนึ่ง ยกเว้นไปสร้างภาพให้
มันผิดเพี้ยนไป ก็ไม่รู้จะท าอย่างไร ความเชื่อม่ันตรงนี้เราต้องรีบช้ีแจงต่อสังคม ต่อโลกโซเชียลมีเดียให้มากที่สุด” 

 
  ในรอบปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ปฏิเสธไม่ได้ว่ำหนึ่งในองค์กรอิสระที่มีบทบำทมำกที่สุดหนีไม่พ้น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพรำะเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ทั้งกำรเลือก ส.ว. ที่ต่อเนื่องมำ
ตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2561 และกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 นับเป็นกำรเลือกตั้งคร้ังแรกในรอบ 8 ปี 
นับตั้งแต่กำรเลือกตั้ง ส.ส. ช่วงเดือน ส.ค. 2554 (ไม่นับกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2557 ที่ศำลรัฐธรรมนูญสั่ง
ให้เป็นโมฆะ)  
  ทว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีประชาชนจ านวนไม่น้อยเคลือบแคลงสงสัยใน
การจัดการเลือกตั้งของส านักงาน กกต. เนื่องจากพบประเด็นปัญหาและอุปสรรคจ านวนมาก จนถึงขนาดมีกระแส
วิพากษ์วิจารณ์เผ็ดร้อนจนติดเทรนด์โลกออนไลน์อยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียว ? 
  นอกเหนือจำกบทบำทในกำรจัดกำรเลือกตั้ง อ ำนำจหน้ำที่อีกส่วนของส ำนักงำน กกต. คือกำรสืบสวนหำ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท ำควำมผิดฐำนทุจริตกำรเลือกตั้ง รวมถึงกรณีคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส. ต่ำง ๆ โดยในปี 
2562 มีกำรส่งเร่ืองต่อศำลฎีกำแผนกเลือกตั้งให้เพิกถอนสิทธิผู้สมัคร ส.ส. เป็นจ ำนวนมำก ทั้งกรณีคุณสมบัติไม่ตรงตำม
รัฐธรรมนูญ หรือกรณีทุจริตกำรเลือกตั้ง ประเด็นกำรสืบสวนตรวจสอบคุณสมบัตินี่เองท ำให้นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ถูก กกต. ส่งเร่ืองไปยังศำลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีถือครองหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด 
กระทั่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนสมำชิกภำพ ส.ส. ของนำยธนำธร แต่ยังไม่จบเพียงเท่ำนั้นเพรำะขณะนี้ส ำนักงำน 
กกต. ก ำลังไต่สวนกรณีนำยธนำธร รู้อยู่แล้วว่ำไม่มีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังสมัครับเลือกตั้ง อำจเข้ำข่ำย
กระท ำผิดตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2561 มำตรำ 151 หรือไม่อีกหนึ่งกระทง ถ้ำผิด
จริงมีโทษสูงสุดจ ำคุกถึง 10 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยำวถึง 20 ปี 
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เม่ือทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กกต. กันไปแล้ว เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงกระจ่างชัดทั้งการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการด าเนินคดีต่าง ๆ 
และเป้าหมายการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 องค์กรอิสระแห่งนี้จะท าหน้าที่อย่างไรต่อไป ท่ามกลางกระแส
ความไม่เชื่อม่ันจากประชาชน ? 
ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org มีโอกำสนั่งสนทนำกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ที่ห้องท ำงำน
บนชั้น 8 อำคำรส ำนักงำน กกต. โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ มำในชุดสูทสีด ำ พร้อมชี้แจงทุกข้อครหำเกี่ยวกับส ำนักงำน กกต. 
“เรายอมน้อมรับข้อบกพร่องทุกอย่าง”  
  คือค ำยืนยันของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เมื่อถูกพูดถึงปัญหำในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่ำน
มำ ก่อนจะอธิบำยเพ่ิมเติมว่ำ กำรเลือก ส.ว. ตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2561 จนถึงกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่
ผ่ำนมำ เป็นปีที่ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ และข้อกฎหมำยใหม่ทั้งหมด มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยเยอะมำก แต่ไม่เป็น
อุปสรรคในกำรท ำงำน เพรำะมีลักษณะคล้ำยของเดิม แต่มีกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของบัตรเลือกตั้ง และกำรค ำนวณ
คะแนนแบบบัญชีรำยชื่อ 

เขำอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ กำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นกำรเลือกตั้งคร้ังแรกในรอบหลำยปี เป็นกำร
เปลี่ยนผ่ำนจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มำสู่กำรมีสภำผู้แทนรำษฎร ไม่ใช่ครบวำระของรัฐบำลหรือ
เลือกตั้งใหม่เพรำะยุบสภำ ดังนั้นประชำชนไม่ได้เลือกตั้งมำนำน และคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งใหม่พอสมควร 
ท ำให้ต้องมีข้อบกพร่องบ้ำง ไม่รำบเรียบเหมือนทุกคร้ังที่ผ่ำนมำ  
เลขำธิกำร กกต. ระบุว่ำ จำกกำรตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกว่ำ 92,300 หน่วย 350 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ 
พบว่ำ มีประเด็นปัญหำร้องเรียนประมำณ 40-50 เร่ือง คิดเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดีบำงเร่ืองจุดเล็ก ๆ พอ
ถูกน ำไปขยำยในโซเชียลมีเดีย ท ำให้กลำยเป็นข้อบกพร่องใหญ่โต  
“เรายอมรับข้อบกพร่องครับ ดูเหมือนเยอะ ความจริงแล้วปริมาณน้อย แต่กลับมีการแพร่กระจายกันอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ประชาชนดู โอ้โห ภาพรวมดูไม่ดีเลย ทางส านักงาน กกต. ขอน้อมรับฟังทุกอย่าง” 
@จ้าง ม.ธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนเลือกตั้งปี 62 

เขำยกตัวอย่ำงว่ำ กรณีมีภำพเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่ำ มีกำรตั้งหีบบัตรใต้ต้นไม้ตอนกลำงคืนวันเลือกตั้ง ส.ส. 
ถูกแพร่ข้อควำมว่ำ มีกำรเปิดหีบเปลี่ยนบัตร ทั้งที่ควำมจริงคือกำรต่อคิวรอน ำบัตรเข้ำไปเก็บในคูหำส่วนกลำง กว่ำจะ
ชี้แจงได้ว่ำควำมจริงเป็นแบบนี้ โซเชียมีเดียก็แพร่กระจำยไปไกลแล้ว ดังนั้นกว่ำจะแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้ว่ำควำมถูกต้อง
คืออะไรจึงหนักพอสมควร ภำพของส ำนักงำน กกต. เลยดูไม่กระเตื้องเท่ำไหร่ในสังคม 

อย่ำงไรก็ดี เลขำธิกำร กกต. ยอมรับว่ำกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2562 ที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงพอใจพอสมควร เพรำะ
สำมำรถท ำให้ประเทศมีสภำผู้แทนรำษฎรเข้ำไปท ำหน้ำที่ได้ (หัวเรำะ) ขณะเดียวกันส ำนักงำน กกต. ได้ว่ำจ้ำ งให้ ม.
ธรรมศำสตร์ เข้ำไปท ำวิจัยลงส ำรวจพ้ืนที่รับฟังควำมเห็นของประชำชนหลังกำรเลือกตั้งว่ำเกิดปัญหำ และอุปสรรค
ตรงไหนบ้ำง หลังจำกนั้นจะได้น ำมำถอดบทเรียนที่เกิดข้ึนเพ่ือน ำมำปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
“ปัญหำกำรแพร่กระจำยในโซเชียลมีเดีย จำกประสบกำรณ์ที่ผมเคยไปประชุมที่ องค์กำรสหประชำชำติ (UN) พบว่ำ
ไม่ใช่มีแค่ประเทศเรำประเทศแรกที่เจอ ยกตัวอย่ำงมีบำงประเทศเกิดกรณีปัญหำคล้ำย ๆ เรำเลย ดังนั้นวิธีกำรแก้ไขคือ 
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ต้องชี้แจงต่อสังคมให้ไวที่สุด ต้องอำศัยควำมไว ส่วนสังคมจะรับรู้หรือเชื่อหรือไม่ เป็นเร่ืองของเขำ แต่กำรชี้แจงด้วย
เอกสำร ดีกว่ำกำรให้สัมภำษณ์ เพรำะถือว่ำ เอกสำรออกไปค่อนข้ำงตรงประเด็น และม่ันคงกว่ำ” 
@ลั่นท าคดีตามข้อเท็จจริง-กฎหมาย ขอสังคมเชื่อม่ัน 
  ส่วนจะท ำอย่ำงไรให้สังคมกลับมำเชื่อมั่นองค์กรอิสระที่ชื่อ กกต. อีกคร้ังนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง
ก่อนตอบว่ำ อย่ำงที่บอกแต่ต้นว่ำเรำเดินตำมกฎหมำย เรำคงไม่ท ำผิดเพ้ียนข้อกฎหมำย ทุกอย่ำงเดินภำยใต้
กระบวนกำรทำงกฎหมำยเป๊ะ ๆ หำกท ำผิด หรือมีข้อคลำงแคลงใจเกิดขึ้น เขำ (หมำยถึง ส.ส. หรือประชำชน) ก็ฟ้องเรำ
ได้เหมือนกัน  

“ต้องเข้ำใจว่ำกำรเลือกตั้งมี 2 ฝ่ำย มีฝ่ำยได้ ฝ่ำยเสีย ไม่ว่ำจะชี้ไปทำงไหน ต้องมีกำรไม่พอใจ เรำตระหนักดี 
เพรำะฉะนั้นกำรเดินตำมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยส ำคัญที่สุด ต้องเชื่อมั่นในระบบกฎหมำย เชื่อมั่นว่ำเรำท ำตำม
กฎหมำยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำเรำเดินตำมกฎหมำยทุกอย่ำง น่ำจะเป็นควำมเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง ยกเว้นไปสร้ำงภำพให้มัน
ผิดเพ้ียนไป ก็ไม่รู้จะท ำอย่ำงไร ควำมเชื่อมั่นตรงนี้เรำต้องรีบชี้แจงต่อสังคม ต่อโลกโซเชียลมีเดียให้มำกท่ีสุด” 
เขำอธิบำยเพ่ิมเติมว่ำ ขณะนี้มีหลำยเร่ืองเหมือนกันที่ส ำนักงำน กกต. รวมถึงตัวเองถูกฟ้อง ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรค ำนวณ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หรือเร่ืองอะไรก็แล้วแต่ มีกำรยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) และปัจจุบัน ป.ป.ช. ก ำลังไต่สวนกรณีพวกนี้อยู่ด้วย ดังนั้นเห็นได้ว่ำถ้ำเรำท ำอะไรที่อำจท ำให้
สังคมเคลือบแคลงสงสัย เรำถูกฟ้องได้ มีองค์กรที่ตรวจสอบเรำอีกทอดหนึ่งอยู่ 
“กว่าเราจะวิเคราะห์ หรือชี้ข้อกฎหมายบางอย่าง คือเราดูแล้วดูอีก ดูข้อกฎหมายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
ต่าง ๆ ทั้งสูตรค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรืออ่ืน ๆ เราคิดแล้วคิดอีก ท าแล้วท าอีก นั่นจึงอาจท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจกับกลุ่มผู้เสียประโยชน์” 
@กระบวนการไต่สวนคดีโต๊ะจีน พปชร.-หุ้นสื่อแตกต่างกัน 

ประเด็นส ำคัญถัดมำคือ ส ำนักงำน กกต. ได้รับเร่ืองร้องเรียนกล่ำวหำนักกำรเมืองหลำยคดี เช่น คดีโต๊ะจีน
พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หรือคดี่เกี่ยวข้องกับ ส.ส. ซีกรัฐบำล เมื่อเทียบกับคดีหุ้นสื่อของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หรือคดีท่ีเกี่ยวข้องกับพรรคอนำคตใหม่แล้ว มีกำรเร่งรัดด ำเนินกำรไม่เหมือนกัน ท ำให้ถูกสังคมครหำว่ำ ส ำนักงำน กกต. 
กลำยเป็น ‘องค์กรไม่อิสระ’ เสียแล้ว ? 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ดันตัวจำกพนักโซฟำขึ้นมำนั่งหลังตรงตอบด้วยสีหน้ำจริงจังว่ำ เร่ืองคดีควำมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ต้อง

แยกข้อเท็จจริงออกจำกกันก่อน เช่น เร่ืองกำรจัดโต๊ะจีน มิใช่แค่พรรค พปชร. พรรคเดียวที่จัด แต่พรรคอ่ืนก็จัด เพรำะ
กำรจัดโต๊ะจีนเป็นหนึ่งในวิธีกำรระดมทุนหำเงินเข้ำพรรคกำรเมืองตำม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง พ.ศ. 2560 ขณะที่เร่ืองหุ้นสื่อของนำยธนำธรนั้น เป็นเร่ืองคุณสมบัติ เป็นคนละส่วนกัน กระบวนกำรสืบสวน
ต่ำงกัน  

เลขำธิกำร กกต. อธิบำยถึงกรณีกำรจัดโต๊ะจีนระดมทุนของพรรค พปชร. ว่ำ เร่ืองวิธีกำรระดมทุนพรรค
กำรเมือง ถูกก ำหนดใน พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองฯ กระบวนกำรตรวจสอบของส ำนักงำน กกต. คือให้นำยทะเบียนพรรค 
(ตัวเขำเอง) ดูว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ่ำยเงินระดมทุนนั้น เป็นบริษัทต่ำงชำติหรือไม่ ถ้ำมีก็ยุบพรรคแน่นอน หรือเงิน
ต่ำง ๆ ที่ได้มำนั้นได้มำโดยชอบหรือไม่ ซึ่งได้มำโดยชอบในที่นี้หมำยถึง ไม่ใช่เงินที่ได้มำจำกยำเสพติด หรือเงินสกปรก
ต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย 

“กรณีโต๊ะจีนอำจ โอ้โห ดูใหญ่โต แต่ควำมจริงแล้วเงินระดมทุนที่เข้ำมำไม่ถึงกับที่ พปชร. เคยพูดไว้ ส่วน
ประเด็นบริษัทบำงแห่งขำดทุนท ำให้จ่ำยเงินระดมทุนได้ เรำตรวจสอบแค่ว่ำเงินที่ได้มำโดยชอบหรือไม่ แต่ให้ไป
ตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินคงไม่ถึง อ ำนำจหน้ำที่เรำมีจ ำกัดในแง่กฎหมำย เช่นเดียวกับกำรบริจำคเงินให้พรรคกำรเมือง
ที่ห้ำมเกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี เรำก็ตรวจสอบตำมที่เขำรำยงำนมำ เพรำะเจตนำของกฎหมำยคือไม่ให้มีนำยทุนมำ
ครอบง ำพรรคกำรเมือง ขอบเขตอยู่ตรงนั้น” 
(หมายเหตุส านักข่าวอิศรา : แกนน า พปชร. เคยบอกว่าจะระดมทุนให้ได้ 600 ล้านบาท แต่ตามเอกสารที่แจ้ง กกต. 
ระบุว่าได้มาเพียง 352 ล้านบาทเศษ ส านักข่าวอิศราเคยสอบถาม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐถึงประเด็นนี้ นายณัฏฐพล ระบุว่า เป็นเพราะกังวลว่าส านักข่าวอิศราจะเข้าไปตรวจสอบบริษัทเอกชนที่เหลือ 
จึงคงยอดระดมทุนแค่นี้ - อ่านประกอบ :‘อิศรา’ถาม‘ณัฏฐพล’ตอบ! หลังฉากงานโต๊ะจีน ปิดยอด 352 ล.-ชื่อ‘คลัง-
ททท-กทม’มาจากไหน?) 

 
@ยันชัดปมโต๊ะจีน พปชร.ไม่มี จนท.รัฐเอ่ียว 
ส ำหรับประเด็นปัญหำที่ค้ำงคำใจสำธำรณชนมำนำนว่ำ ตกลงงำนระดมทุนโต๊ะจีน พปชร. มีเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำร่วมหรือไม่
นั้น เขำยืนยันเสียงหนักแน่นว่ำ ไม่มี เรำไปตรวจสอบมำแล้ว ที่มีกำรกล่ำวอ้ำงกันนั้น เรำขอควำมร่วมมือจำกพรรค พป
ชร. เอง หรือหน่วยงำนรัฐเอง เขำก็ตอบมำว่ำไม่เกี่ยว ไม่ได้ไปบริจำคเงิน ส่วนเงินในงำนเรำก็ตรวจสอบตำมบัญชีที่พรรค 
พปชร. ให้มำตำมเอกสำร อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเรำมีเท่ำนี้ 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ อธิบำยอีกว่ำ ส่วนกรณีกำรถือหุ้นสื่อนั้น เป็นเร่ืองคุณสมบัติ เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง กระบวนกำร
สืบสวนเป็นอีกแบบหนึ่ง เป้ำหมำยของกำรสืบสวนสอบสวนคือกำรรวบรวมข้อเท็จจริง บำงคดีรวบรวมง่ำย บำงคดียำก 
แต่กรณีนี้ส ำนักข่ำว (อิศรำ) ขุดข้อเท็จจริงมำ พอเรำไปตรวจสอบดูพบข้อเท็จจริงเร็ว ท ำให้ระยะเวลำสั้น ดังนั้นเมื่อ
ข้อเท็จจริงยุติหมดแล้ว เมื่อไปตรวจสอบกับทำงสื่อ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำให้สื่อมำชี้น ำ แต่หมำยถึงเมื่อข้อเท็จจริง
ปรำกฏต่อสังคมเป็นที่ยุติแล้ว ตำมกระบวนกำรเลยไม่ต้องใช้เวลำเยอะ ก็ปรับข้อเท็จจริงเข้ำกับข้อกฎหมำยเท่ำนั้นเอง  
“แต่สังคมกลับเอา 2 คดีนี้ไปเปรียบเทียบกัน เป็นการเปรียบเทียบคนละอย่าง อันนี้ (โต๊ะจีน พปชร.) ตรวจสอบ
ช่องทางหนึ่ง อีกอัน (หุ้นสื่อ) เป็นการสืบสวนอีกช่องทางหนึ่ง ต้องดูและต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย ไม่อย่างนั้นเราก็โดน
ฟ้องร้องได้ แต่พอมีการเปรียบเทียบแบบนี้ผ่านโซเชียลมีเดีย เราก็โดนโจมตีเยอะ ทั้งที่เราท าเท่ากันทั้งหมด เราดู
ข้อเท็จจริง ดูกฎหมาย และดูอ านาจหน้าที่เป็นหลัก” 
@เหลือคดีทุจริตเลือกตั้งอีก 30-40 คดี เร่งท าให้เสร็จก่อนครบ 1 ปี 

ส่วนคดีส ำคัญที่ยังค้ำงคำอยู่ในมือส ำนักงำน กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุว่ำ คดีร้องเรียนกล่ำวหำทุจริตกำร
เลือกตั้ง ปัจจุบันคณะกรรมกำร กกต. ก ำลังเร่งรัดอยู่ จำกเดิมมีเกือบ 400 คดี ปัจจุบันเหลือประมำณ 30-40 คดี เพรำะ
กระบวนกำรรวบรวมข้อเท็จจริงอย่ำงที่บอกว่ำ หำกข้อเท็จจริงยุติให้ไปดูข้อกฎหมำย แต่หำกข้อเท็จจริงยังไม่ยุติให้
ด ำเนินกำรไต่สวนต่อ ดังนั้นคำดว่ำในช่วงต้นปีหน้ำ ไม่เกินเดือน มี.ค. 2563 น่ำจะแล้วเสร็จทั้งหมด เพรำะต้องท ำให้
เสร็จก่อนครบ 1 ปีเลือกตั้ง ไม่อย่ำงนั้นจะล ำบำกในกำรค ำนวณคะแนนแบบบัญชีรำยชื่อ ส่วนเร่ืองคุณสมบัติ ส.ส. บำง
เร่ืองทำงสภำผู้แทนรำษฎรส่งเร่ืองไปยังศำลรัฐธรรมนูญเอง เช่น กรณีถือหุ้นสื่อของ ส.ส. อีก 64 รำยเป็นต้น แต่บำง
เร่ืองเรำก็ก ำลังสืบสวนอยู่เช่นกัน 
(หมายเหตุส านักข่าวอิศรา : ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 94 วรรคสอง ระบุว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปี  นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให้มีผลกระทบกับการ
ค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี) 
@เป้าหมายปี 63 จัดเลือกตั้งท้องถิ่น-เสริมจิตส านึกประชาธิปไตยให้ประชาชน 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุถึงเป้ำหมำยกำรท ำงำนของส ำนักงำน กกต. ในปี 2563 แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 
หนึ่ง การเสริมสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยแก่พลเมือง  
เขำอธิบำยว่ำ เร่ืองนี้เป็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน กกต. โดยเสริมสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทำง
กำรเมือง เป็นหนึ่งในแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในด้ำนกำรปฏิรูปกำรเมือง ดูแล้วอำจเป็นนำมธรรม แต่เรำต้องกำรปลูก
จิตส ำนึกให้ประชำชนมีวัฒนธรรมทำงประชำธิปไตย รวมถึงกระบวนกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมด้วยจิตส ำนึกที่ดี และมี
ระเบียบวินัย 

“จุดเร่ิมต้นเร่ืองนี้มำจำกกำรซื้อเสียงที่ผ่ำนมำ เรำก็คิดว่ำตอนนี้บุคลำกรของส ำนักงำน กกต. มีรำว 2,000 คน
เศษ แต่ประเทศไทยมีคนมำกถึง 60 กว่ำล้ำนคน เรำจะท ำอย่ำงไร จะไปไล่บี้ตรวจสอบให้หมดก็ท ำไม่ทัน เรำจึงต้อง
สร้ำงจิตส ำนึก สร้ำงก ำแพงในจิตใจว่ำ ต้องไม่ท ำแบบนั้น ต้องให้เขำรู้ว่ำถ้ำมีกำรแจกเงิน ต่อไปคนพวกนี้แหละจะเข้ำไป
ทุจริต เรำพยำยำมกระตุ้นจิตส ำนึกแบบนี้แก่พลเมือง” 
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สอง การเลือกตั้งท้องถิ่น 
ตอนนี้ฝ่ำยเรำ (ส ำนักงำน กกต.) เตรียมพร้อมเสร็จหมดแล้ว เรำเตรียมกำรเร่ืองนี้มำก่อนหน้ำหลำยเดือน ผม

เป็นประธำนในที่ประชุมคณะเตรียมกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นตลอด ตั้งแต่ก่อน พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จะออกเสียอีก เรำมีกำรเตรียมงบประมำณ เตรียมระบบ มีผู้ตรวจกำรเลือกตั้ง มีกำร
น ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำเตรียมช้งำน รวมถึงระเบียบส ำนักงำน กกต.ว่ำด้วยกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นฯ เผยแพร่ในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้วเช่นกัน ตอนนี้เหลือแค่กระบวนกำรทำงกฎหมำย และรัฐบำล เพ่ือก ำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นเท่ำนั้น 
รูปแบบกำรเลือกตั้งท้องถิ่นคร้ังนี้จะเปลี่ยนไปจำกเมื่อก่อน เดิมส ำนักงำน กกต. จะลงไปจัดเอง แต่ตอนนี้หน่วยงำน
เจ้ำภำพในกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส ำนักงำน กกต. แค่ส่งคนไปช่วยก ำกับดูแล 
เบื้องต้นขณะนี้ต้องรองบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงกำรค ำนวณประชำกรไทยในปี 2562 
เพ่ือแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น คำดว่ำกระทรวงมหำดไทยจะเผยแพร่ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 จึงด ำเนินกำรจัดกำร
เลือกตั้งได้  

“ในปี 2563 น่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นค่อนข้ำงแน่นอน ส่วนจะเลือกท้องถิ่นรูปแบบใดก่อน เช่น องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) หรือเทศบำล อันนี้ต้องรอรัฐบำลก ำหนด แต่เรำพร้อม
ควบคุมและแจ้งให้ท้องถิ่นจัดกำรเลือกตั้งได้ ที่ส ำคัญเรำจะถอดบทเรียนจำกกำรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2562 มำปรับใช้
ด้วย” 
@ย้ าอีกครั้ง! ขอให้เชื่อม่ัน-ทุกพรรคเท่าเทียมกันหมด 

โดยสรุปภำรกิจส ำนักงำน กกต. ในปี 2562 สู่ปี 2563 เน้นเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งเป็นหลัก จะท ำยังไงให้
ประชำชนกลับมำเชื่อมั่นศรัทธำในองค์กรอิสระอย่ำง กกต. อีกคร้ัง ? 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยืนยันว่ำ ขอให้เชื่อมั่นว่ำเรำท ำตำมกฎหมำยจริง ๆ ถ้ำไม่ท ำตำมกฎหมำย ก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตะรำง เรำเป็น
เจ้ำหน้ำที่รัฐ สำมำรถถูกฟ้องได้ เรำถูกส ำนักงำน ป.ป.ช. ตรวจสอบทุกเร่ือง ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นว่ำเรำท ำตำมกฎหมำย
จริง ๆ กระบวนกำรต่ำง ๆ เปิดเผยหมด ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยค้ำนหรือฝ่ำยรัฐบำลมำขอค ำปรึกษำเร่ืองกฎหมำย เรำ
ให้บริกำรเท่ำเทียมกันหมด เรำพยำยำมท ำให้เท่ำเทียมกันทุกอย่ำง ทุกพรรคต้องเท่ำเทียมกัน เรำเดินตำมกฎหมำยจริง 
ๆ ขอให้มั่นใจตรงนี้ก็พอแล้ว 
ทั้งหมดคือความในใจจาก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ในฐานะ ‘นายท้ายเรือ’ ผู้ขับเคลื่อนให้ส านักงาน กกต. เดินไป
ตามทิศทางที่เชื่อว่าถูกต้อง ท่ามกลางพายุทางการเมืองท่ีก าลังโหมกระหน่ าใส่อย่างรุนแรง  
ท้ายท่ีสุดเขาจะพาเรือล านี้ฟื้น ‘วิกฤติศรัทธา’ จากประชาชนได้หรือไม่ คงต้องติดตามกันต่อไปในปี 2563 
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/ 

 
 

อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/isranews/84035-isranews-84035.html 
 
 

https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
https://www.isranews.org/isranews/84035-isranews-84035.html
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'ส.ก.-ส.ข.'เฮก่อน! กกต. เตรียมเคาะปฏทิินเลือกตั้งแล้ว 
 
01 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08:15 น.      

 

 
  มีรำยงำนจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่ำ ในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนมกรำคม กกต.จะมีกำร
ประชุมใหญ่เพ่ือพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และรำยละเอียดของกำรเลือกตั้ งท้องถิ่น หลังจำกที่นำยอิทธิพร               
บุญประคอง ประธำน กกต. ได้ออกระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562  ลงในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 136 ตอนที่ 137 ก เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 และมีผล
บังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ซึ่งเนื้อหำของระเบียบดังกล่ำวมีทั้งสิ้น 256 ข้อด้วยกัน  
 “คำดว่ำ กกต.จะมีประเมินว่ำจะให้สภำท้องถิ่นใดเลือกตั้งน ำร่องก่อน ซึ่งก็เป็นได้ที่กำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นส่วนของ
กรุงเทพมหำนคร (กทม.) โดยเฉพำะในส่วนของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) และสมำชิกสภำเขต (ส.ข.) ก่อนจะ
ให้เมืองพัทยำจัดกำรเลือกตั้ง แต่ก็เป็นได้ที่จะให้เลือกตั้ง ส.ก.-ส.ข.และพัทยำไปพร้อมเพรียงกัน ซึ่งก็ขึ้นกับที่ประชุม 
กกต.จะสรุปผล” 

รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ เดิม กกต.คำดว่ำจะเร่ิมวำงปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงคร่ึงเดือนหลังของเดือน ม.ค. แต่
เนื่องจำกนำยไสลเกษ วัฒนพันธ์ุ ประธำนศำลฎีกำ ได้ออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำว่ำด้วยกำรพิจำรณำและ
วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และกำรเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 136 ตอนที่ 140 ก เมื่อวันที่ 23ธันวำคม 
2562 ซึ่งมีทั้งสิ้น 55 ข้อ และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ท ำให้ กกต.ต้องรีบวำงปฏิทินก ำหนดกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นให้เร็วขึ้น เพรำะบรรดำนักกำรเมืองท้องถิ่นเองก็ต้องกำรกำรเลื อกตั้งหลังหยุดนิ่งมำกว่ำ 5-6 ปีแล้ว อ่าน
รายละเอียดระเบียบศาลฎีกาท่ีนี่ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53598 

 
 

http://http/www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/140/T_0007.PDF
http://http/www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/140/T_0007.PDF
https://www.thaipost.net/main/detail/53598
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'บิ๊กป๊อก' เผยเตรียมให้อปท.ส ารวจจ านวนประชากร ปูทางเลือกตั้งท้องถิ่น 
02 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10:25 น.      

 

  2 ม.ค.63 - ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  กล่ำวถึงกำร
เตรียมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ เร่ืองแรกท่ีกระทรวงมหำดไทยต้องท ำคือให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำรวจจ ำนวนของ
ประชำชนที่สิ้นสุดไปตั้งแต่ 31 ธ.ค.2562 และต้องรีบด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปให้เรียบร้อยเพ่ือจะประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำภำยในเดือนม.ค.ให้ทันเพ่ือประกำศให้ได้ตำมหลักเกณฑ์ ส่วนในพ้ืนที่ใดมีจ ำนวนประชำกรไม่ถึง 25 คนจะต้อง
ไปรวมกับหมู่บ้ำนอ่ืนเพ่ือประกำศเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้ในส่วนงำนรับผิดชอบพ้ืนฐำนของกระทรวงมหำดไทยที่ต้องท ำ
คู่ขนำนไปคือส ำรวจจ ำนวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งเพ่ือให้ทันกับประกำศเลือกตั้ง 
ส ำหรับกำรเลือกตั้งเป็นส่วนที่ กกต. ที่ต้องดูเร่ืองระเบียบหลักเกณฑ์ต่ำงๆและแบ่งเขตให้เสร็จสิ้น ซึ่งกระทรวงมหำดไทย
จะต้องไปดูในส่วนเร่ืองของงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีที่จะต้องน ำเข้ำที่ประชุมต่อไปเพ่ือพิจำรณำ และ
ก ำหนดวันเลือกตั้งต่อไป 

 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53660 
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'วษิณุ' ช้ีช่องโละผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว. ท าได้โดยเสนอผ่าน กมธ.ศึกษาแก้ รธน.  
02 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:05 น.      

 

 
 
 
 
 

2 ม.ค.63 - เมื่อเวลำ 08.30 น. นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีที่นำยชวน หลีกภัย 
ประธำนรัฐสภำ ระบุไม่ควรมีโควต้ำผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ เข้ำมำเป็นสมำชิกวุฒิสภำโดยต ำแหน่งนั้น ว่ำ ข้อเสนอดังกล่ำว
สำมำรถท ำได้โดยกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ก็สำมำรถเสนอผ่ำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม 2560 เพ่ือพิจำรณำ ซึ่งหำกคณะกรรมำธิกำรฯไม่เห็นด้วย
ควำมเห็นก็ตกไป แต่หำกเห็นด้วยก็สำมำรถเสนอต่อที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำหำแนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงไร 
เช่น เสนอเป็นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือเสนอมำยังรัฐบำล โดยในชั้นกรรมำธิกำรนี้สำมำรถเสนอข้อแก้ไขได้ทั้ง 276 
มำตรำ 

นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ส่วนกำรท ำประชำพิจำรณ์ร่ำงหลังกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ยังเป็น
ขั้นตอนอีกไกล เพรำะหำกไม่ผ่ำนวำระ 1,2และ3 ก็จะไม่ถูกไปท ำประชำพิจำรณ์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ำยได้  ส่วนจะ
สำมำรถน ำมำท ำประชำพิจำรณ์ในระหว่ำงกำรพิจำรณำในสภำได้หรือไม่นั้น ไม่สำมำรถตอบได้ว่ำท ำได้หรือไม่ได้ แต่
ปกติไม่มีใครท ำกัน  พร้อมกันนี้ยังไม่ทรำบว่ำรัฐบำลได้เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำใดเพ่ิมเติมหรือไม่เพรำะไม่เคยได้
คุยกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53655 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/53655


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 14 

 

 
'เสรี'ขวาง'ชวน'ชงแก้ รธน.โละผู้บัญชาการเหล่าทัพน่ังส.ว. 
02 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 07:25 น.      

 

2 ม.ค.63 - นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ สมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.) เปิดเผยถึงกรณีที่นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร เสนอให้โละทิ้งส.ว.ที่มำจำกผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ 6 คน ว่ำ ข้อเสนอเหล่ำนี้ สำมำรถเสนอได้ แต่ต้องดู
บริบทด้วยว่ำรัฐธรรมนูญเดิมเขียนไว้แบบนี้เพรำะต้องกำรให้ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ 6 คนซึง่เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมม่ันคงเข้ำ
มำมีส่วนในกำรดูแลควำมเรียบร้อยของประเทศ 
นำยเสรี กล่ำวต่อว่ำข้อเสนอดังกล่ำวต้องระวัง เนื่องจำกหำกส.ว.ไปรับลูกหรือเห็นด้วยอำจจะลำมไปถึงอ ำนำจหน้ำที่อ่ืน
ของส.ว.ด้วย เพรำะในกำรแก้ไขจะต้องมีกำรแปรญัตติ หำกมีกำรสงวนควำมเห็นว่ำไม่เอำ 6 คนนี้ก็อำจจะเปลี่ยนไป
ทั้งหมดได้ ส.ว.จึงต้องระวัง ทั้งนี้ กำรเสนอแบบนี้เป็นเพียงกำรเร่ิมต้น เป็นก้ำวแรก แต่จะมีหลักประกันอะไรว่ำจะไม่
ลำมไปอ ำนำจหน้ำที่ของส.ว.ในส่วนอื่น 

“ยืนยันว่ำไม่ใช่เป็นกำรหวงอ ำนำจ แต่เป็นเร่ืองควำมรับผิดชอบที่เข้ำมำท ำหน้ำตรงนี้แค่ 5 ปี ถ้ำท ำแบบนี้ถือ
เป็นกำรยึดอ ำนำจส.ว.หรือเปล่ำ เพรำะอำจจะมีคนอ่ืนแปรญัตติอย่ำงอ่ืน ยึดอ ำนำจหน้ำที่ของส.ว.ไปหมดเลย ดังนั้น สิ่ง
ที่ดีที่สุดในเวลำ 5 ปีนั้น ถ้ำจะแก้อะไร เสนอแก้อะไร อย่ำแตะหมวด ส.ว. ก็จะท ำงำนง่ำยขึ้น เพรำะทั้ง 6 คนอยู่แค่ 5 ปี 
ไม่ได้ยำวนำนและผ่ำนมำ 2 ปีแล้ว พอหมดต ำแหน่งก็เปลี่ยนคนอ่ืนมำ ควรเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ
พรรคกำรเมืองจะดีกว่ำ”นำยเสรี กล่ำว 
  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53651 
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‘พล.อ.สมเจตน์’ ส.ว. จวกยับ ‘ธนาธร’ ใช้ความแค้นส่วนตัว เดินสายโจมตีท าลายชาต ิ
วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 18:01 น. 

 
‘พล.อ.สมเจตน์’ ส.ว. จวกยับ ‘ธนาธร’ ใช้ความแค้นส่วนตัว เดินสายโจมตีท าลายชาติ 

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กล่ำวว่ำ ขณะนี้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ก ำลังน ำควำมแค้นส่วนตัว จำกกำรถูกวินิจฉัยให้พ้นสภำพ ด้วยกำรขำดคุณสมบัติของกำรเป็น ส.ส.
มำต่อสู้เพ่ือหำควำมชอบธรรมให้แก่ตน โดยเลือกประเด็นที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรท ำลำยควำมมั่นคงของชำติทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเดินสำยให้ข้อมูลบิดเบือนโจมตีประเทศชำติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในสำยตำต่ำงชำติ กำรยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร 
ซึ่งเป็นกำรท ำลำยจิตส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของลูกผู้ชำยชำวไทยที่มีต่อประเทศชำติ หรือกำรสร้ำงควำมรู้สึกถึง
ควำมแปลกแยก ให้เกิดข้ึนในกลุ่มชำติพันธ์ุต่อแผ่นดินเกิด 

“ทุกประเด็นควำมมั่นคงที่นำยธนำธรยกขึ้นมำหำเสียงนั้น กว่ำที่ผู้ที่รับผิดชอบในอดีตทั้งพลเรือน ต ำรวจและ
ทหำร จะสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่น มั่นคงให้แก่ประเทศชำติได้นั้น เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกยิ่ง ต้องเสียสละแม้กระทั่ง
ชีวิตและร่ำงกำย แต่ก ำลังจะถูกนำยธนำธรท ำลำยไป ด้วยเพียงลมปำกที่ใช้หำเสียงเพ่ือประโยชน์แห่งตน แต่ขำด
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อแผ่นดิน จึงอยำกฝำกควำมเห็นเพ่ือเตือนสติถึงนำยธนำธร ว่ำกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเมืองนั้น ต้องมุ่งสร้ำงประโยชน์สุขให้เกิดต่อประเทศชำติและประชำชน อย่ำมุ่งเอำชนะโดยใช้ควำมมั่นคงของชำติ
เป็นเคร่ืองมือต่อรอง เพ่ือประโยชน์แห่งตน อย่ำงขำดจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบเช่นนี้”พล.อ.สมเจตน์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3302602 
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วิษณุ ช้ีปมโละ ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน. ก่อน “ยังอีกยาว” 
วันที่ 2 มกรำคม 2563 - 09:13 น. 

 
วิษณุ ชี้ปมโละ ผบ.เหล่ำทัพพ้น ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.ศึกษำแก้ไข รธน. ก่อน “ยังอีกยำว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1859086 
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ปลุกม็อบ!ช าเรา รธน. ปิยบุตรช้ีระเบิดเวลารอปะทุ/ชวนเตือนไม่ควรร้ือสภาสูง 
01 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

"ชวน" ชี้หำกประชำธิปไตยไม่มีประสิทธิภำพ คนจะเอนเอียงนิยมเผด็จกำรและเป็นที่มำของหำยนะ แนะทุกฝ่ำยต้องท ำ
หน้ำที่ด้วยควำมสุจริต "เพื่อไทย" ขู่รำยวัน ศึกซักฟอกถึงขั้นล้มรัฐบำล-เปลี่ยนตัวนำยกฯ "วรำวุธ" เตือนม็อบจุดติดแล้ว
ควบคุมไม่ให้บำนปลำยได้ยำก "ปิยบุตร" เชื่อ ปชช.ทนไม่ไหวสะสมจนคุมไม่อยู่ เปรียบ รธน.60 เป็นระเบิดเวลำจบแค่ 2 
ทำง "ทหำร-ประชำชน" ฉีก "เทพไท" เสนอตั้งอนุ กมธ. 5 ภำครับฟังควำมเห็น ดีกว่ำปล่อยพรรคกำรเมืองปลุกมวลชน
กลำยเป็นควำมขัดแย้งรอบใหม่   
    เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ให้สัมภำษณ์ถึงภำพรวมกำรท ำงำนของฝ่ำยนิติ
บัญญัติตลอดปีที่ผ่ำนมำว่ำ หลังจำกไม่มีสภำมำ 5 ปี ไม่เฉพำะในประเทศเท่ำนั้นที่มีปฏิกิริยำต่อต้ำน เพรำะต่ำงประเทศ
ก็มองเช่นกัน เมื่อมีสภำแล้วจึงเป็นควำมหวังของประชำชน ดังนั้น เพ่ือให้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยสำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้ตลอดไปพร้อมกับควำมมีประสิทธิภำพ ทุกฝ่ำยต้องท ำงำนในหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต ฝ่ำยนิติบัญญัติต้ องเป็น
ตัวอย่ำงในกำรเคำรพกฎหมำย ทุกคนต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับ แม้บำงคนจะยังไม่เคยชิน แต่กว่ำ 1 ปีเร่ิมเข้ำรูปเข้ำ
รอยมำกขึ้น หลำยเร่ืองเร่ิมดีข้ึน โดยเฉพำะกำรรักษำเวลำ งำนค้ำงอำจจะยังมีอยู่บ้ำง แต่มีน้อยเมื่อเทียบกับสถำนกำรณ์
ของสภำทั่วไป เช่นกำรท ำให้ญัตติด่วนเหลือค้ำงสภำเพียง 6 เร่ือง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ทั้งหมดเป็นไปได้เพรำะกำร
ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย เมื่องำนค้ำงลดลง ภำยหลังปีใหม่ก็จะได้เร่ิมงำนใหม่ๆ ได้มำกขึ้น 
    นำยชวนกล่ำวว่ำ งำนในสภำพยำยำมท ำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย ควำมร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรก็ดี ก็พยำยำมเชิญ
ชวนให้มำสภำ แม้กระทั่งนำยกรัฐมนตรีก็อยำกให้มำประชุมสภำ หรือรัฐมนตรีก็อยำกให้ตอบกระทู้ถำมของ ส.ส.เช่นกัน 
เวลำนี้ก ำลังหำรือถึงกำรแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตั้งกระทู้ถำม เพ่ือไม่ให้ใช้เวลำของสภำมำกเกินไป หรือใน
กำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ก็พยำยำมเข้ำไปรับฟังควำมคิดเห็นในเร่ืองกำรท ำงำน เช่นกำรจัดสรรเวลำกำร
ท ำงำนของ กมธ.จะไม่ให้กระทบกับกำรประชุม เป็นต้น เวลำนี้มีกฎหมำยเข้ำสภำเพียง 2 ฉบับเท่ำนั้น ทั้งๆ ที่เป็นฝ่ำย
นิติบัญญัติ คำดว่ำหลังจำกเทศกำลปีใหม่ร่ำงกฎหมำยจะเข้ำมำสภำมำกกว่ำเดิม   
 
 
 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 18 

 

    "ครับ ผมยืนยัน ผมเรียนว่ำคร่ึงปีที่ผ่ำนมำไม่เคยสักคร้ังที่จะมำขอให้ผมท ำผิดท ำนองคลองธรรม มีแต่ผมที่ขอร้องให้
มำร่วมประชุม เรำหวังดีต่อกันเพ่ืองำนของบ้ำนเมือง ประชำธิปไตยจะอยู่ได้ก็ต้องมีประสิทธิภำพด้วย ถ้ำประชำธิปไตย
ไม่มีประสิทธิภำพ คนจะเอนเอียงนิยมในเผด็จกำร ทันใจดี แล้วก็เป็นที่มำของควำมหำยนะในที่สุด ต้องท ำให้กำร
ปกครองนี้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด และเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้ หมำยควำมว่ำปัญหำของประชำชนต้องมำสู่รัฐบำลได้
โดยผ่ำนกระบวนกำรของสภำตำมระบบนี้" นำยชวนกล่ำวตอบเมื่อถำมย้ ำว่ำ ยืนยันได้หรือไม่สภำจะเป็นที่พ่ึงประชำชน
เพ่ือไม่ให้มีกำรใช้อ ำนำจนอกระบบเข้ำมำแทรกแซง 
      นำยชวนยังกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปี 2563 ที่เกี่ยวกับกำรท ำงำนฝ่ำยนิติบัญญัติว่ำ  ส ำหรับกำรเมืองปี 
2563 น่ำจะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ โดยฝ่ำยค้ำนจะสำมำรถเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้สองคร้ัง เพรำะในปี 2563 จะมี
สมัยประชุมสภำปีที่ 1 และปีท่ี 2 โดยทั่วไปในสภำ เมื่อระบบนี้รัฐบำลเป็นเสียงข้ำงมำก ดังนั้นรัฐบำลมีหน้ำที่รับผิดชอบ
มำกกกว่ำ แต่ถึงที่สุดแล้วสภำจะอยู่ได้ต่อเมื่อทุกฝ่ำยมำร่วมประชุมเพ่ือมีมติร่วมกัน ถ้ำ ส.ส.ของรัฐบำลรู้ว่ำกติกำเป็น
อย่ำงนี้และรับผิดชอบในหน้ำที่  งำนจะเดินไปได้ 

ฟันธงนาวาลุงตู่รอดฝั่ง 
    ที่บ้ำนพักส่วนตัว ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคชำติไทยพัฒนำ (ชทพ.) กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองในปี 2563 ว่ำ แม้ที่ผ่ำน
มำจะเป็นรัฐบำลเสียงปร่ิมน้ ำ แต่สังเกตได้ว่ำแต่ละคร้ังที่มีกำรลงคะแนนในสภำผู้แทนรำษฎร หรือกำรท ำงำนส ำคัญของ
รัฐบำล แน่นอนอำจจะมีผิดพลำดบ้ำง แต่สุดท้ำยแล้วรัฐบำลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.
กลำโหมก็สำมำรถแก้ปัญหำไปได้ ซึ่งนี่คือสภำพทั่วไปของสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ต่อให้เป็นรัฐบำลที่มีเสียงปร่ิมน้ ำหรือ
เสียงมำกแค่ไหน ถึงเวลำลงคะแนนมักจะมีปัญหำอยู่ตลอดเวลำ แต่มั่นใจว่ำปี 2563 แม้จะเป็นปีที่มีภำรกิจและควำมท้ำ
ทำยของรัฐบำล แต่ด้วยกำรท ำงำนของพรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรค กำรท ำงำนของรัฐมนตรีทุกคน จะสำมำรถน ำรัฐนำวำ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ไปได้ตลอดรอดฝั่ง แก้ไขปัญหำให้พ่ีน้องประชำชนทั่วประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ในปี 2563 คำดกำรณ์กันว่ำจะมีกำรชุมนุมและอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพ
รัฐบำลหรือไม่ นำยวรำวุธกล่ำวว่ำกำรชุมนุมเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิด เพรำะที่ผ่ำนมำเห็นแล้วว่ำกำรจุดไม่ใช่เร่ืองยำก แต่พอ
จุดมำแล้วควำมสำมำรถในกำรคุมประเด็นไม่ให้มันบำนปลำยนั้นเป็นเร่ืองยำก ตลอดสิบปีที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นแล้วว่ำ
ท้ำยที่สุดมันจะไปจบลงที่ใด จึงน่ำจะเป็นบทเรียนที่ดีให้หลำยๆ ฝ่ำยว่ำกำรชุมนุมประท้วงบนถนนไม่ก่อให้เกิดผลดีขึ้น
เลย ส่วนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลนั้นถือเป็นปกติของสภำ ต้องให้ก ำลังใจฝ่ำยค้ำนด้วย เพรำะตลอด 5-6 ปีเรำไม่มี
สภำ ไม่มีกำรตรวจสอบ จึงเป็นคร้ังแรกที่ฝ่ำยค้ำนจะได้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบอย่ำงเต็มที่ น ำข้อบกพร่องที่รัฐบำลจะต้อง
ปรับปรุงมำถกกันในสภำ  
    ส่วนกระแสข่ำวอดีต ส.ส.พรรคอนำคตใหม่บำงส่วนจะย้ำยมำอยู่กับพรรค ชทพ. นำยวรำวุธกล่ำวว่ำวันนี้ยังเป็นแค่
กระแสอยู่ แต่ไม่พัดมำที่พรรคสักที ซึ่งเป็นเร่ืองปกติที่จะมีกำรย้ำยพรรคเมื่อเหตุกำรณ์เกิดขึ้น แต่ที่ผ่ำนมำทั้ง 4 คน
น่ำจะมีทิศทำงชัดเจนแล้ว และไม่ได้มำอยู่ที่พรรค ชทพ. 
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    นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน สภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงมำตรกำรจัดกำรกับงูเห่ำของพรรคเพ่ือไทย 
โดยยอมรับว่ำภำยใต้กลไกของรัฐธรรมนูญเอ้ือต่อกำรเกิดงูเห่ำได้ตลอดเวลำ แต่ในส่วนของพรรคเพ่ือไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ 
มีกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำตรวจสอบแล้ว และเบื้องต้นพรรคเพ่ือไทยได้ให้ ส.ส 3 คนที่ขัดมติพรรคเข้ำชี้แจง
ข้อเท็จจริงแล้ว จำกนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำรำยงำนสรุปส่งมำยังกรรมกำรบริหำรพรรค ทั้งนี้เมื่อได้ข้อสรุป
แล้วจะแจ้งต่อสำธำรณชนให้ทรำบต่อไป  แต่ยืนยันว่ำหำกผิดจริงจะมีมำตรกำรที่ชัดเจนและเด็ดขำดในกำรจัดกำรกับ
งูเห่ำ 
    "เหตุผลที่ยังไม่สำมำรถขับงูเห่ำออกจำกพรรคเพ่ือไทยได้ เนื่องจำกงูเห่ำของพรรคเพ่ือไทยต่ำงจำกพรรคอนำคตใหม่ 
ตรงที่พรรคอนำคตใหม่โหวตสนับสนุนรัฐบำลบ่อยคร้ังซึ่งท ำให้เห็นจุดยืนที่ชัดเจน จึงเป็นเร่ืองที่เรำต้องสอบสวนให้
ชัดเจนและฟังค ำอธิบำยก่อน" นำยภูมิธรรมกล่ำว 

โวศึกซักฟอกล้มรัฐบาล 
    นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะโฆษกและกรรมกำรกิจกำรพิเศษ พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึง
กรณีพรรค พปชร.ระบุเกรงฝ่ำยค้ำนจะไม่มีข้อมูลเด็ดมำซักฟอกรัฐบำลว่ำ ขณะนี้คณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษ พท.ได้
จัดเตรียมขุนพลอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลไว้แล้วจ ำนวน 25 คน จัดหมวดหมู่แบ่งลักษณะพฤติกรรมและกำรกระท ำที่
น ำไปสู่กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 5 รัฐมนตรี ถึงเวลำนั้น  พล.อ.ประยุทธ์ เจ้ำของฉำยำอิเหนำเมำหมัดแห่งรัฐเชียงกงจะได้
รู้ว่ำ กำรตรวจสอบโดยกลไกและเคร่ืองมือที่เข้มข้นของระบบรัฐสภำ จะโดนตรวจสอบหนักจนมีสภำพบอบช้ ำแค่ไหน 
ส่วน ส.ว.สรรหำจะยอมรับว่ำเป็นสภำทหำรเกณฑ์ก็สำรภำพไป แต่งำนนี้พ่ีเลี้ยงลงไม่มีตัวช่วย ใครไม่เกี่ยวก็ถอยไป  
    "กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจคร้ังนี้ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ส่วนรัฐมนตรีที่น้อยเนื้อต่ ำใจได้กระทรวงเ กรดซี 
เกรดดี งบน้อย อยำกขยับขยำยไปคุมกระทรวงเกรดสูงขึ้น งบมำกขึ้น รอลุ้นได้เลย   เพรำะข้อมูลซักฟอกที่อยู่ในมือ
ขณะนี้ชัดเจนมำก ทั้งในส่วนพรรคแกนหลักและพรรคร่วมรัฐบำล แม้จะมี 25 ขุนพลในกำรจับ 5 รัฐมนตรีขึ้นเขียง
ซักฟอก แต่ไม่ปิดกั้น ยังเปิดกว้ำงทั้งในส่วนของพรรคเพ่ือไทย และพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ยืนยันว่ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
คร้ังนี้น ำไปสู่กำรล้มรัฐบำลและเปลี่ยนตัวนำยกฯ ได้แน่นอน" นำยอนุสรณ์กล่ำว  . 
      ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวตอนหนึ่งขณะออกรำยกำร WAKE 
UP THAILAND ช่อง Voice TV ว่ำ "เหตุกำรณ์ที่คุณแต่ละคนออกมำโดยทนไม่ไหวแล้ว ผมคิดว่ำอยู่ที่อัตตำวินิจฉัยของ
แต่ละคน เรำบังคับกันไม่ได้ แต่เชื่อว่ำถ้ำผู้มีอ ำนำจยังใช้วิธีกำรแบบนี้ตลอดเวลำ คือไม่ถอยเลย ไม่ถอยแม้แต่นิดเดียว 
ญัตติเร่ือง ม.44 เป็นตัวอย่ำงที่ชัดเจนที่สุด นิดเดียวก็ไม่ถอย อย่ำงวันก่อนที่คุณเลี้ยงปีใหม่ ต้อนรับ ส.ส.ที่เพ่ิงย้ำยไป 
โดยไม่เขินอำยเลย ผมมองว่ำ กำรล ำพองในอ ำนำจตัวเองไปเร่ือยๆ มันจะผลักท ำให้คนมีควำมรู้สึกว่ำทนไม่ไหวแล้ว
ออกมำ แต่จะเกิดเมื่อไรผมไม่ทรำบ" 
    "อย่ำงชิลี เกิดจำกเร่ืองกำรขึ้นค่ำโดยสำรรถระบบขนส่งสำธำรณะ เลบำนอนเกิดจำกกำรเก็บภำษีออนไลน์ ฮ่องกง
เกิดจำกกฎหมำยส่งผู้รำยข้ำมแดน ถำมว่ำเร่ืองนี้มันเป็นชนวนให้เกิดขึ้นได้ไหม ผมว่ำมันไม่ได้หรอก แต่มันมีควำมไม่
พอใจสะสมมำเร่ือยๆ แต่ผมตอบไม่ได้ว่ำจุดไหน ผู้มีอ ำนำจในปัจจุบันก็ตอบไม่ได้ แต่เรำรู้กันอยู่ว่ำภำยใต้อ ำนำจที่
เข้มแข็ง ข้ำงล่ำงมันเปรำะบำงมำก แต่เรำไม่รู้ว่ำจุดไหนคือชนวนที่ออกมำ ถ้ำวันหนึ่งมำถึงควำมไม่พอใจต่อผู้ปกครอง
คณะนี้เมื่อไร เร่ืองนี้ใหญ่เกินกว่ำกำรเป็นพรรคอนำคตใหม่ ใหญ่เกินกว่ำธนำธรหรือผมแล้ว มันเป็นควำมไม่พอใจโดย
พร้อมเพรียงกันของประชำชน" 
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ทหารหรือ ปชช.ฉีก รธน. 
    นำยปิยบุตรกล่ำวว่ำ จุดจบของรัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบบกำรปกครองที่เป็นอยู่ตอนนี้ คือไม่ถูกฉีก
โดยทหำรก็ถูกฉีกโดยประชำชน ดังนั้นมันจึงมีสภำวะเหมือนระเบิดเวลำที่ตั้งเวลำรอไว้ เมื่อพิธีกรถำมว่ำแต่พรรคอนำคต
ใหม่ไม่ต้องกำรให้ถึงจุดนั้นใช่หรือไม่ นำยปิยบุตกล่ำวว่ำ "ถูกต้อง   ทั้ง 2 ถ้ำฉีกโดยทหำรก็จะเข้ำอีหรอบเดิม แต่ถ้ำฉีก
โดยประชำชน ผมไม่รู้ว่ำจะจบอย่ำงไร ผู้ก ำกับหนังเร่ืองไหนก็สร้ำงฉำกจบไม่ได้ เพรำะมันคุมไม่อยู่ แต่ไม่อยำกให้มีกำร
รัฐประหำร ไม่อยำกให้ผู้มีอ ำนำจมองผมและธนำธรเป็นภัยคุกคำม แต่ขอให้มองว่ำเป็นปรำกฏกำรณ์ เป็นตัวแทนคน
ประชำชน ตัวแทนของคนรุ่นใหม่จ ำนวนมำก" 
     ด้ำนนำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวว่ำ อยำกจะวิงวอนทุกฝ่ำยช่วยลดปัญหำควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมือง โดยเฉพำะกำรเคลื่อนไหวต่ำงๆ ที่จะท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน ขอให้ทุกพรรคกำรเมืองใช้เวที
สภำในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่ีน้องคนไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำบ้ำนเมือง
เสียหำยเพรำะวิกฤติปัญหำทำงกำรเมือง มีกำรชุมนุมลุกลำมบำนปลำยเสียเลือดเสียเนื้อจนบ้ำนเมืองเสียหำย เกิดควำม
แตกแยกในหมู่ประชำชน ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ำยค ำนึงถึงสิ่งเหล่ำนี้ไว้ด้วย หำกคิดจะท ำอะไรที่ไม่ควรก็ขอให้นึกถึงพ่ีน้อง
ประชำชนและประเทศอันเป็นที่รักของเรำ 
    นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ กำรเมืองไทยจำกนี้ไปคงจะร้อนแรงขึ้น แต่ไม่ถึงขั้น
จะไปสู่วิกฤติอะไร ขณะเดียวกันปัญหำที่มีควำมอ่อนไหวและจะส่งผลกระทบกับกำรเมือง คือปัญหำเศรษฐกิจที่จะสะสม
จนท ำให้ประชำชนเกิดควำมไม่พอใจรัฐบำล 
    นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ไลฟ์สดผ่ำนเฟชบุ๊กส่วนตัวว่ำ กำรประชุม กมธ.
วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 
ในวันที่ 14 ม.ค.63 นั้น เป็นกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือพิจำรณำเนื้องำนกันอย่ำงจริงจังนัดแรก จะเสนอให้มีกำร
พูดคุยในเร่ืองกรอบกำรท ำงำน และลงลึกในรำยละเอียดว่ำจะแก้ไขอย่ำงไร จะตั้ง ส.ส.ร.หรือไม่ หรือจะแก้ไขเป็นรำย
มำตรำ ถ้ำหำกรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2560 ซึ่งยกร่ำงโดยคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก ำลังถูกวิจำรณ์ว่ำที่มำของ
รัฐธรรมนูญไม่มีส่วนยึดโยงกับประชำชน กำรท ำงำนของ กมธ.ชุดนี้ควรจะสร้ำงเงื่อนไขกำรท ำงำนให้ยึดโยงกับประชำชน
ให้มำกที่สุด ควรจะตั้งอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญอย่ำงน้อย 5 ชุด เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนใน 5 ภูมิภำค คือ 
ภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคกลำง ภำคใต้ และกรุงเทพมหำนคร โดยท ำงำนคู่ขนำนกับกำรท ำงำนของ กมธ.ในสภำ ดีกว่ำ
ปล่อยให้พรรคกำรเมืองต่ำงๆ ออกไปเคลื่อนไหวกับมวลชน ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยและควำมขัดแย้งในสังคม
รอบใหม่ได้ 
    "อยำกเรียกร้องให้ทุกฝ่ำยมีควำมจริงใจในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ควรจะตั้งธงในกำรแก้ไขเพ่ือกำรเอำชนะคะคำน
กัน หรือชิงควำมได้เปรียบเสียเปรียบทำงกำรเมือง ไม่ควรเอำประเด็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำเป็นประเด็นทำงกำรเมือง
เพ่ือกำรเคลื่อนไหวดิสเครดิตฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งโดยเพฉำะ" นำยเทพไทกล่ำว 
     นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ กล่ำวถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่ำ พรรค ชทพ.เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
อย่ำงไรก็ตำมรัฐธรรมนูญที่ผ่ำนมำข้อดีก็มี ข้อที่ควรปรับปรุงก็มีบำงส่วน ไม่ว่ำจะเป็นกลไกกำรเลือกตั้ง หรือของพรรค
กำรเมืองและอีกหลำยๆ ส่วน แต่กำรจะแก้ไขต้องให้ประชำชนมีส่วนร่วม รับฟังเสียงของหลำยๆ ฝ่ำยเป็นประเด็นที่
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ส ำคัญ และเชื่อว่ำอะไรที่เป็นประโยชน์ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ และน ำมำถกกันในชั้นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำ
แนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตั้งกันมำแล้ว 

โหรฟันธงคนคิดไม่ดีอยู่ไม่ได้ 
    ด้ำนนำยชวน หลีกภัย กล่ำวว่ำ เป็นคนหนึ่งที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพรำะมีควำมเป็นประชำธิปไตยน้อยกว่ำใน
อดีต ปัญหำไม่ใช่มำจำกรัฐธรรมนูญแต่มำจำกตัวบุคคล จึงต้องแยกให้ออกจำกกัน ผู้ร่ำงรัฐธรรมนูญต้องเข้ำใจตรงนี้ด้วย 
ดังนั้นกำรเสนอกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเสนอว่ำควรรับฟังทุกฝ่ำยรวมทั้งวุฒิสภำ 
     "ถ้ำเรำมุ่งไปที่บทบำทวุฒิสภำ แน่นอนว่ำบำงท่ำนคงไม่เห็นด้วยและมีกำรต่อต้ำน แต่ถ้ำเชิญมำคุยว่ำเป้ำหมำย
ประเทศที่เป็นประชำธิปไตยจริงๆ นั้นหลักควรเป็นอย่ำงไร บทบำทแต่ละฝ่ำยเป็นอย่ำงไร   ต้องยอมรับว่ำวุฒิสภำก็มี
ประโยชน์ บำงบทบำทก็ท ำได้ดีกว่ำ ส.ส. เช่นกำรตรวจสอบคนเข้ำสู่องค์กรต่ำงๆ เป็นต้น แต่บทบำทอ่ืนๆ สมควรจะมี
แค่ไหนก็ต้องชวนมำคุย ถ้ำคิดจะแก้จริงๆ ก็อย่ำไปคิดล้มเลยครับ ถ้ำอยำกให้แก้ไขได้จริงๆ ก็ต้องให้ทุกฝ่ำยเห็นด้วย 
และเอำเขำมำคุยด้วยว่ำจะปรับให้เป็นประชำธิปไตยจริงๆ หรือเอำบำงส่วนออกไป เช่นกำรบรรจุให้ผู้บัญชำกำรเหล่ำ
ทัพต้องเป็น ส.ว. ผมคิดว่ำโดยหลักไม่เคยมีกำรระบุ ส.ว.โดยต ำแหน่งแบบนี้ เพรำะถ้ำจะเลือกคนเข้ำมำก็ควรเป็นระบบ
อ่ืน"  นำยชวนกล่ำว 
      ขณะที่นำยวำรินทร์ บัววิรัตน์เลิศ หรือโหรคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งชำติ (โหร คมช.) กล่ำวถึงเหตุกำรณ์บ้ำนเมือง
ในปี 2563 ว่ำ ในปีหน้ำจะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ มีกำรเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มคน แต่มีก ำลังไม่มำก ไม่หนักหนำ 
ปลุกปั่นไม่ขึ้น วูบเดียวก็หำยไป เป็นแค่นักกำรเมืองที่เข้ำมำ  เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็พยำยำมปลุกหำพรรคหำพวกมำท ำลำย
ล้ำงกัน ซึ่งมันไม่ดี บทเรียนในอดีตทุกคนก็เห็นแล้ว สุดท้ำยควำมจริงจะถูกเปิดออกมำ ขณะที่กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจไม่
มีอะไรน่ำหนักใจ 
      เมื่อถำมว่ำคดีทำงกำรเมืองที่จะมีกำรตัดสินในปี 63 จะมีผลต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองมำกน้อยแค่ไหน โหร คมช.
ตอบว่ำ "ไม่ส่งผลก่อให้เกิดเหตุกำรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงอะไรทำงกำรเมือง เพรำะเป็นกำรตัดสินตำมกฎหมำย บน
ควำมถูกต้อง กฎหมำยคือกฎหมำย เรำต้องยอมเคำรพกฎหมำย กำรเคลื่อนไหวอะไรบทเรียนในอดีตท ำให้เรำเห็นแล้ว 
ดังนั้นคนที่คิดไม่ดีต่อชำติบ้ำนเมือง ขอให้คิดให้ดี เพรำะบ้ำนเมืองปัจจุบันสงบแล้ว คนที่ต้องโทษก็ต้องได้รับโทษ และ
คอยดูบำงคนที่ก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เรำอำจไม่ได้เห็นอีกเลยในบ้ำนเมืองเรำ เหมือนในอดีตคนที่สร้ำงควำมวุ่นวำย
ให้ชำติบ้ำนเมืองจะอยู่ไม่ได้" 
     "พรรคร่วมรัฐบำลยังจับมือกันต่อไปและจะมีบำงพรรคเข้ำมำร่วมรัฐบำล และ 3 ป.ยังอยู่ท ำหน้ำที่  ส่วนรัฐบำลเสียง
ปร่ิมน้ ำก็ไม่มีปัญหำ เพรำะสุดท้ำยแล้วทุกคนนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ กลุ่มที่เคยอยู่ตรงข้ำมจะเข้ำมำสนับสนุน
มำกขึ้น ขณะที่ดวงของ พล.อ.ประยุทธ์ยังมีหน้ำที่ต้องท ำต่อไปและอยู่ครบเทอม เพียงแต่ต้นปี 1-2 เดือนอำจมีเร่ืองยุ่ง
อยู่บ้ำง ทั้งกับตัวนำยกฯ และคณะรัฐบำล ทั้งกำรท ำงำนหรือปัญหำสุขภำพ แต่ไม่ได้เป็นอะไรมำกเป็นตำมวัย และ
หลังจำกมรสุมผ่ำนพ้นไปทุกอย่ำงจะค่อยๆ ดีขึ้น" นำยวำรินทร์กล่ำว.  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53610 
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สยามรัฐออนไลน์ 2 มกราคม 2563 10:29 การเมือง  

 

มท.1 เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เผยกรมการ
ปกครองเร่งส ารวจยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อน
ประกาศราชกิจจานุฯภายใน ม.ค.นี ้ 
  เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เวลำ 08.11 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ให้สัมภำษณ์ถึงกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยจะด ำเนินกำรต้องส ำรวจยอดจ ำนวน
ประชำกรทั้งหมด โดยใช้ยอดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62 เป็นหลัก และจะต้องรีบด ำเนินกำรตำมขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อน
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำภำยในเดือนม.ค.นี้ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงรูปแบบระบุว่ำต้องใช้ยอดปี 
62 ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นปี 63 โดยเฉพำะกำรเลือกตั้งองค์กำรบริกำรส่วนต ำบล (อบต.) พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมควำม
พร้อมไว้ทุกส่วน ไม่ว่ำจะมีกำรเลือกตั้งในเดือนใด โดยตำมกฎหมำยถ้ำพ้ืนที่ใดมีประชำกรไม่ครบจ ำนวน 25 คนจะต้องมี
กำรรวมหมู่บ้ำน โดยมีนำยอ ำเภอเป็นผู้ด ำเนินกำรพร้อมทั้งท ำประชำคมว่ำจะรวมหมู่บ้ำนใด จำกนั้นต้องด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 ม.ค. เพ่ือเตรียมกำรเลือกตั้งอบต.ต่อไป 
  พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะด ำเนินกำรตำมระเบียบเพ่ือแบ่งเขต
กำรเลือกตั้ง ในส่วนภำพรวมของกระทรวงมหำดไทยต้องเตรียมกำรคู่ขนำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรส ำรวจ
ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้ก ำลังด ำเนินกำรไปเร่ือยๆว่ำใครมีอำยุที่ถึงเกณฑ์แล้วบ้ำง เมื่อทรำบวันเลือกตั้งที่แน่นอนก็
จะบอกยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่แต่ละเขตได้ โดยเจ้ำหน้ำที่ก็เตรียมกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ไปก่อนจนกว่ำจะ
ทรำบวันเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะไม่เหมือนกำรเลือกตั้งทั่วไป เนื่องจำก
จะต้องใช้งบประมำณของท้องถิ่นเป็นหลัก แต่บำงส่วนก็เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.งบประมำณประจ ำปีด้วย ถ้ำท้องถิ่นใดมี
รำยได้จัดเก็บหรือที่รัฐบำลแบ่งให้พอเพียงก็คงไม่มีปัญหำ แต่บำงพ้ืนที่ก็อำจจะต้องรอจำกงบประมำณประจ ำปี หำกได้
รำยละเอียดก็คงจะต้องมีกำรหำรือร่วมกับกกต.ต่อไป เพ่ือท ำเร่ืองเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจำรณำกำรเลือกตั้ง
ต่อไป 
  ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ จะมีกำรเลือกตั้งอปท.ได้ในช่วงเดือนมี.ค.นี้หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวว่ำ ไม่มีแว่ว ไปเอำจำก
ไหนมำ เพรำะกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นกกต.ต้องมีควำมพร้อม โดยเฉพำะเร่ืองกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะที่ท้องถิ่นเองก็
ต้องมีควำมพร้อมเร่ืองงบประมำณเป็นหลัก ส่วนกระทรวงมหำดไทยก็เตรียมควำมพร้อมเร่ืองจ ำนวนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
ภำยในเดือนม.ค.นี้ต้องรู้จ ำนวนประชำกรทั้งหมดก่อนประกำศรำชกิจำนุเบกษำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนม.ค. กำรรวม
หมู่บ้ำนต้องเสร็จสิ้นและประกำศให้เรียบร้อยภำยในวันที่ 31 ม.ค. ซึ่งกระทรวงมหำดไทยเรำมีควำมพร้อมแล้ว ขณะที่
ในส่วนของท้องถิ่นถ้ำมีงบประมำณพร้อมก็มำหำรือกันโดยครม.จะเป็นผู้ก ำหนดว่ำจะเลือกตั้งเมื่อไหร่และอย่ำงไรต่อไป 
จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดก่อนหรือหลัง เป็นหน้ำที่ของครม.ด ำเนินกำร 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/124455 
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‘พรเพชร’ ส่งซิกเบรกรื้อ ม.256 หวั่นแก้รธน.ล่ม ยันส.ว.ไม่ปิดประตูแก้ไข 
วันที่ 2 มกรำคม 2563 - 10:30 น. 

 

 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1859260 
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"วิษณุ"ชี้โละ "ผบ.เหลา่ทัพ" ออกจาก สว. ตอ้งเสนอ กมธ.ศึกษาแก้ รธน.ก่อน 

 วันที่ 02 ม.ค. 2563 เวลำ 10:29 น. 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่นำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ยกเลิก ส.ว. ที่มำจำกผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพทั้ง 6 คน ว่ำ ตนไม่ทรำบเพรำะ
รัฐธรรมนูญปี60 ระบุไว้เช่นนั้น แต่จะเลือกแก้ไขส่วนใดก็แล้วแต่ ตนไม่มีควำมเห็น 
ต่อข้อถำมว่ำมีควำมเป็นไปได้หรือไม่นั้น นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อถำมว่ำข้อเสนอต่ำงๆ ต้องเสนอใน
กรรมำธิกำรศึกษำฯได้ใช่หรือไม่นั้น นำยวิษณุกล่ำวว่ำ "ได้" 
ต่อข้อถำมว่ำผู้ที่จะต้องรวบรวมคือ นำยพีรพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ประธำน กมธ. ศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใช่หรือไม่นั้น นำย
วิษณุกล่ำวว่ำ ผู้เสนอต้องเสนอมำก่อนที่กรรมำธิกำรจะรวบรวมเสนอเข้ำที่ประชุมใหญ่ ของสภำผู้แทนรำษฎร แล้วสภำ
ผู้แทนรำษฎรจะว่ำอย่ำงไรก็ยังมีข้ันตอน ที่จะต้องเดินต่อไปอีก 
เมื่อถำมว่ำส ำหรับข้อเสนอปลีกย่อย สำมำรถเสนอในสภำได้เลยใช่หรือไม่นั้น รองนำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำ  ต้องเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการศึกษาแก้ไข เสียก่อนหากกรรมาธิการไม่เห็นด้วยก็ตกไป แต่ถ้าเห็นด้วย ก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
น าเข้าที่ประชุมสภา จากนั้น สภาผู้แทนราษฎรจะท าอย่างไรต่อก็แล้วแต่ เช่น 1. เสนอเป็นร่างแก้ไข 2. เสนอมายัง
รัฐบาล 3. อ่ืนๆ ก็ยังไม่รู้ 
  ต่อข้อถำมว่ำในชั้นนี้สำมำรถเสนอได้ทุกอย่ำงว่ำใครต้องกำรแก้ไขมำตรำใดใช่หรือไม่นั้น นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 
เสนอได้ เพรำะเขำให้ศึกษำท้ัง 270 มำตรำอยู่แล้ว 
เมื่อถำมว่ำถึงขั้นที่จะต้องท ำประชำพิจำรณ์ หรือไม่นั้น นำยวิษณุกล่ำวว่ำยังอีกยำว เพรำะจะต้องมีกำรยกร่ำงก่อนที่จะ
เสนอเข้ำสภำ รวมถึงต้องได้รับควำมเห็นชอบในวำระ 1,2,3 ถ้ำตกไป ในวำระ 1,2,3 ก็ไปไม่ถึงกำรท ำประชำพิจำรณ์ ซึ่ง
กำรท ำประชำพิจำรณ์นั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ำยก่อนน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ 
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำท ำประชำพิจำรณ์ก่อนได้หรือไม่นั้น นำยวิษณุกล่ำวว่ำ จะบอกว่ำท ำไม่ได้ก็ไม่เชิง เพรำะกฎหมำยไม่ได้
บอกให้ท ำหรือมีผลอย่ำงไร เนื่องจำกกำรท ำประชำพิจำรณ์ต้องใช้งบประมำณ 2,000-3,000 ล้ำนบำท 
เมื่อถำมว่ำรัฐบำลมีประเด็นใดที่จะเสนอ 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/610623 
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มท.1 สั่งส ารวจผู้มีสิทธิ ลต.ท้องถิ่น ก่อนประกาศราชกิจจาฯ ม.ค.นี ้
                    มท.1 เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เผยกรมการปกครองเร่งส ารวจยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อน
ประกาศราชกิจจาฯม.ค.นี้ 
พฤหัสบดีที่ 2 มกรำคม 2563 เวลำ 09.50 น.                      

                     
 เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยจะด ำเนินกำรต้องส ำรวจยอดจ ำนวนประชำกร
ทั้งหมด โดยใช้ยอดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62 เป็นหลัก และจะต้องรีบด ำเนินกำรตำมข้ันตอนให้เรียบร้อยก่อนประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำภำยในเดือนม.ค.นี้ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงรูปแบบระบุว่ำต้องใช้ยอดปี 62 
 ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นปี 63 โดยเฉพำะกำรเลือกตั้งองค์กำรบริกำรส่วนต ำบล (อบต.) พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมควำม
พร้อมไว้ทุกส่วน ไม่ว่ำจะมีกำรเลือกตั้งในเดือนใด โดยตำมกฎหมำยถ้ำพ้ืนที่ใดมีประชำกรไม่ครบจ ำนวน 25 คนจะต้องมี
กำรรวมหมู่บ้ำน โดยมีนำยอ ำเภอเป็นผู้ด ำเนินกำรพร้อมทั้งท ำประชำคมว่ำจะรวมหมู่บ้ำนใด จำกนั้นต้องด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 ม.ค. เพื่อเตรียมกำรเลือกตั้งอบต.ต่อไป 
  พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะด ำเนินกำรตำมระเบียบเพ่ือแบ่งเขต
กำรเลือกตั้ง ในส่วนภำพรวมของกระทรวงมหำดไทยต้องเตรียมกำรคู่ขนำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรส ำรวจ
ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้ก ำลังด ำเนินกำรไปเร่ือยๆว่ำใครมีอำยุที่ถึงเกณฑ์แล้วบ้ำง เมื่อทรำบวันเลือกตั้งที่แน่นอนก็
จะบอกยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่แต่ละเขตได้ 
  โดยเจ้ำหน้ำที่ก็เตรียมกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ไปก่อนจนกว่ำจะทรำบวันเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะไม่เหมือนกำรเลือกตั้งทั่วไป เนื่องจำกจะต้องใช้งบประมำณของท้องถิ่นเป็นหลัก แต่
บำงส่วนก็เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.งบประมำณประจ ำปีด้วย ถ้ำท้องถิ่นใดมีรำยได้จัดเก็บหรือที่รัฐบำลแบ่งให้พอเพียงก็คงไม่มี
ปัญหำ แต่บำงพ้ืนที่ก็อำจจะต้องรอจำกงบประมำณประจ ำปี หำกได้รำยละเอียดก็คงจะต้องมีกำรหำรือร่วมกับกกต.
ต่อไป เพื่อท ำเร่ืองเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจำรณำกำรเลือกตั้งต่อไป 
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  ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ จะมีกำรเลือกตั้งอปท.ได้ในช่วงเดือนมี.ค.นี้หรือไม่  พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวว่ำ ไม่มีแวว ไปเอำจำก
ไหนมำ เพรำะกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นกกต.ต้องมีควำมพร้อม โดยเฉพำะเร่ืองกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะที่ท้องถิ่นเองก็
ต้องมีควำมพร้อมเร่ืองงบประมำณเป็นหลัก ส่วนกระทรวงมหำดไทยก็เตรียมควำมพร้อมเร่ืองจ ำนวนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
ภำยในเดือนม.ค.นี้ต้องรู้จ ำนวนประชำกรทั้งหมดก่อนประกำศรำชกิจำนุเบกษำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนม.ค. 
  กำรรวมหมู่บ้ำนต้องเสร็จสิ้นและประกำศให้เรียบร้อยภำยในวันที่ 31 ม.ค. ซึ่งกระทรวงมหำดไทยเรำมีควำม
พร้อมแล้ว ขณะที่ในส่วนของท้องถิ่นถ้ำมีงบประมำณพร้อมก็มำหำรือกันโดยครม.จะเป็นผู้ก ำหนดว่ำจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
และอย่ำงไรต่อไป จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดก่อนหรือหลัง เป็นหน้ำที่ของครม.ด ำเนินกำร  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/749837 
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วิษณุ ช้ีช่องโละ ผบ.เหล่าทัพ พ้น ส.ว. เสนอ กมธ.ศึกษาแก ้รธน. 
วิษณุ ชี้ปมโละ ผบ.เหล่าทัพ ออกจาก ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.ศึกษาแก้ไขรธน.ก่อนน าเข้าสภา ชี้ท าประชาพิจารณ์ 
เป็นขั้นตอนสุดท้าย เผยต้องใช้งบฯ 2-3 พันล้านบาท 
 วันที่ 2 มกรำคม 2563 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีท่ีนำย
ชวน หลีกภัย ประธำนสภำ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้โละทิ้ง ส.ว.ที่มำจำกผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพทั้ง 6 คน ว่ำ ตนไม่
ทรำบเพรำะรัฐธรรมนูญปี 60 ระบุไว้เช่นนั้น แต่จะเลือกแก้ไขส่วนใดก็แล้วแต่ ตนไม่มีควำมเห็น  
               ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำมีควำมเป็นไปได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อถำมว่ำข้อเสนอต่ำงๆ 
ต้องเสนอในกรรมำธิกำรศึกษำฯ ได้ใช่หรือไม่นำยวิษณุกล่ำวว่ำได้ 
               ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ผู้ที่จะต้องรวบรวมคือนำยพีรพันธ์ุ สำลีรัฐวิภำค ประธำน กมธ. ศึกษำแก้ไขรธน. ใช่หรือไม่ 
นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ผู้เสนอต้องเสนอมำก่อนที่กรรมำธิกำรจะรวบรวมเสนอเข้ำท่ีประชุมใหญ่ ของสภำผู้แทนรำษฎร แล้ว
สภำผู้แทนรำษฎรจะว่ำอย่ำงไรก็ยังมีข้ันตอน ที่จะต้องเดินต่อไปอีก 
               เมื่อถำมว่ำ ส ำหรับข้อเสนอปลีกย่อย สำมำรถเสนอในสภำได้เลยใช่หรือไม่ รองนำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำ ต้อง
เสนอต่อคณะกรรมำธิกำรศึกษำแก้ไข เสียก่อนหำกกรรมำธิกำรไม่เห็นด้วยก็ตกไป แต่ถ้ำเห็นด้วย ก็จะรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดน ำเข้ำท่ีประชุมสภำ จำกนั้น สภำผู้แทนรำษฎรจะท ำอย่ำงไรต่อก็แล้วแต่ เช่น 1. เสนอเป็นร่ำงแก้ไข 2. เสนอ
มำยังรัฐบำล 3. อ่ืนๆ ก็ยังไม่รู้ 
               เมื่อถำมว่ำในชั้นนี้สำมำรถเสนอได้ทุกอย่ำงว่ำใครต้องกำรแก้ไขมำตรำใดใช่หรือไม่ วิษณุ กล่ำวว่ำ เสนอได้ 
เพรำะเขำให้ศึกษำทั้ง 270 มำตรำอยู่แล้ว 
               เมื่อถำมว่ำ ถึงขั้นที่จะต้องท ำประชำพิจำรณ์ หรือไม่นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ยังอีกยำว เพรำะจะต้องมีกำรยก
ร่ำงก่อนที่จะเสนอเข้ำสภำ รวมถึงต้องได้รับควำมเห็นชอบในวำระ 1,2,3 ถ้ำตกไป ในวำระ 1,2,3 ก็ไปไม่ถึงกำรท ำ
ประชำพิจำรณ์ ซึ่งกำรท ำประชำพิจำรณ์นั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ำยก่อนน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ 
               ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำท ำประชำพิจำรณ์ก่อนได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ จะบอกว่ำท ำไม่ได้ก็ไม่เชิง เพรำะ
กฎหมำยไม่ได้บอกให้ท ำหรือมีผลอย่ำงไร เนื่องจำกกำรท ำประชำพิจำรณ์ต้องใช้งบประมำณ 2,000-3,000 ล้ำนบำท 
 
               เมื่อถำมว่ำรัฐบำลมีประเด็นใดที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ยังไม่ทรำบ 
ยังไม่เคยคุยกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/408046 
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วาทะร้อนสะทอ้นสถานการณ์การเมืองเดือด ระเบิดศึก "เกมสภา-มอ็บบนถนน" 

2 โปรแกรมใหญ่ที่แกนน ำเป็นคนละเจ้ำ แต่มีจุดหมำยเดียวกันคือ ขับไล่รัฐบำล “ลุงตู่” ยังไม่รวมคิวกำรยื่น
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล รอเช็กบิลรัฐบำล “ลุงตู่” กันอีกทำง  

สุมไฟจุดบรรยำกำศกำรเมืองให้เร่ำร้อนตั้งแต่ต้นปี อันเป็นผลต่อเนื่องภำยหลังจำกปิดหีบเลือกตั้งในวันที่ 24 
มี.ค.2562 ที่เกิดควำมอลเวงในหลำยเร่ืองทั้งเร่ืองกำรนับคะแนนเลือกตั้ง กำรฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบำลที่ยืดเยื้อยำวนำน 
หรือเหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยภำยในสภำฯ อำทิ กำรตีรวนของพรรคเล็กและพรรคร่วมรัฐบำลจนเกิดแรงกระเพ่ือมใน
รัฐบำล 

กำรหักเหลี่ยมเฉือนคมในกำรพิจำรณำญัตติเร่ืองมำตรำ 44 บำนปลำยเป็นเหตุกำรณ์สภำฯล่ม น ำไปสู่
ปรำกฏกำรณ์ “งูเห่ำ” พลิกขั้วย้ำยข้ำงกันอุตลุด“ทีมข่ำวกำรเมืองไทยรัฐ” ขอย้อนไปสู่ “วำทะร้อน” จำกบุคคลส ำคัญ
ในฝ่ำยต่ำง  ๆที่แสดงออกมำ ซึ่งสะท้อนถึงสถำนกำรณ์ควำมเป็นไปของบ้ำนเมืองในช่วงปีที่ผ่ำนมำและก้ำวข้ำมมำสู่ปี 2563 

ดุตะล่อมสิบทิศ เปลี่ยนสถำนะจำกผู้น ำรัฐประหำรเป็นนำยกฯยุคประชำธิปไตย ส ำแดงโวหำรครบรสตลอดปี
2562 เปิดฉำกมำได้ 1 เดือน สบถค ำ“มึงมำไล่ดูสิ”จนทีมกองชังสะดุ้ง ระหว่ำงแถลงผลงำน คสช. 4ปี ตอบโต้กำรถูกขับ
ไล่อยู่ทุกวัน กลำยเป็นแฮชแท็กไต่ขึ้นอันดับ 1 ในทวิตเตอร์อย่ำงรวดเร็ว 

ถัดมำแค่อำทิตย์เดียว“ลุงตู่”กระโจนคลุกฝุ่นกำรเมืองเต็มตัว ตอบรับเทียบเชิญนั่งบัญชี รำยชื่อนำยกฯพรรค
พลังประชำรัฐ ท่องสคริปต์เก่ำ “มิได้มุ่งหวังสืบทอดอ ำนำจ” แต่ขอมุ่งมั่นท ำ ประโยชน์ให้ประเทศผลกำรปิดหีบนับ
คะแนนเลือกตั้ง ค่ำยพลังประชำรัฐโกยไป 116 เก้ำอ้ี 18พรรค แท็กทีม ส.ว.โหวต “ลุงตู่” เป็นนำยกฯ 500 เสียง ต่อวี
ซ่ำอยู่ยำวอีกสมัย เจ้ำตัวประกำศค ำมั่น “จะทุ่มเทท ำงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต” รับปำกพรรคร่วมฯ เป็นมั่นเป็น
เหมำะจะ “ใจเย็น” ในกำรท ำงำน แต่แค่แถลงนโยบำยรัฐบำลวันแรกก็ฉุนควันออกหู ซัดกันดุเดือดกับรุ่นพ่ี จปร.
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ประกำศตัดพ่ีตัดน้องกลำงสภำฯ “วันนี้ไม่ถือเป็นรุ่นพ่ีอีกแล้ว” 
หัวเสียเดินลุกออกจำกห้องประชุมไปดื้อๆ หลังถูกต่อว่ำต่อขำนแรงๆกลำงสภำฯ 

หมดยุคอ ำนำจพิเศษ มำตรำ 44 เลยถูกจ้องจับผิดทุกฝีก้ำว ช่วงไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพำยุโพดุล จ.ร้อยเอ็ด หลุด
ค ำพูด “พ้ืนที่ใดน้ ำท่วม ให้เลี้ยงปลำแทนท ำนำ” ถูกน ำไปขยำยผลในโลกโซเชียลกันสนุกปำกต้องกัดฟันทนเสียงเสียดสี 
ดูหมิ่นต่ำงๆนำนำ ยกค ำพูดปลอบใจ “อย่ำเพ่ิงเบื่อผมก็แล้วกัน ยังไงผมก็อยู่อีกนำนพอสมควร” ดังเปร้ียงปร้ำง
กลำยเป็นวำทะแห่งปีของสื่อท ำเนียบรัฐบำล แต่ยังเสียเซลฟ์ถูกสื่อตั้งฉำยำ “อิเหนำเมำหมัด” ค้อนตำเขียวใส่สื่อ บอก 
“ไม่ใช่เร่ืองตลก” บ่นอุบ “กลัวคนท ำงำนเสียก ำลังใจ” 

ย่ำงเข้ำปลำยปีขู่กลำงวง ครม.หำกสภำฯล่มอีกจะ “ยุบสภำฯ” สยบอำกำรเกรียนพรรคร่วมรัฐบำล คู่ไปกับบท
โอ้โลมหยอดค ำหวำน 18 พรรคร่วมคือ “พรรคร่วมสำยเลือด” ตะล่อมให้ช่วยขับเคลื่อนเรือเหล็กต่อไป ตบท้ำยด้วยอี
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เวนต์ “ว่ิงไล่ลุง” ขับไสรัฐบำล แต่ “ลุงตู่” ไม่แยแสตอกกลับ “ว่ิงให้ทันละกัน” หลำกลีลำวำทกรรมผู้น ำไทย ทั้งดุเดือด 
เหน็บแนม หวำนหู ในรอบปีที่ผ่ำนมำ. 

เดือดสยบป่วน ออกแอ็กชันดุ ไม่มีหน่อมแน้ม บทบำทเบอร์ 1 กองทัพบก ค ำรำมใส่นักกำรเมืองและฝ่ำยตรง
ข้ำมต่อเนื่องกลำยเป็นที่จับตำตลอดปีที่ผ่ำนมำเขย่ำอุณหภูมิกำรเมืองไทยเดือดระอุ นับตั้งแต่บริบทเดือดปร๊ีด “ให้ไปฟัง
เพลงหนักแผ่นดิน” ตอกหน้ำกลับ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ที ่หำเสียงให้ตัดงบกองทัพ 10% และยกเลิก            
กำรเกณฑ์ทหำร 

ต่อเนื่องด้วยน้ ำเสียงหนักแน่น เมื่อคร้ังน ำผู้ใต้บังคับบัญชำกล่ำวปฏิญำณตน ถวำยควำมจงรักภักดีต่อหน้ำพระ
บรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำลที่ 5 ที่กองบัญชำกำรกองทัพบก ประกำศจุดยืน “จะสนับสนุนรัฐบำลที่ยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

แต่ช็อตทรงพลังแห่งปีที่ถูกกล่ำวขำนมำกท่ีสุดคือ ตอนตั้งโพเดียมเดี่ยวไมโครโฟน บรรยำยพิเศษ “แผ่นดินของ
เรำในมุมมองควำมมั่นคง” ที่กองบัญชำกำรกองทัพบก ปล่อยวำทกรรมดุเดือดหลำยช่วงหลำยตอน โดยเฉพำะกำรเสียด
สีพวกจบเมืองนอก เลียนแบบต่ำงชำติที่มีแนวคิดเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเป็นพวก “ซ้ำยจัดดัดจริต” 

หรือกำรเตือนสติอย่ำไปหลงเชื่อพวกนักธุรกิจชีวิตไม่เคยล ำบำก “คำบช้อนเงินช้อนทอง” เป็นเหมือนพวก 
“ฮ่องเต้ซินโดรม” เคยชุมนุมกับพวกเผำบ้ำนเผำเมือง สมคบคิดต่ำงชำติ “ชักศึกเข้ำบ้ำน” มีพฤติกรรมล้ำงสมองคนรุ่น
ใหม่เพ่ือเป็นฐำนให้ตนเองเข้ำสู่กำรเมือง รวมถึงกำรประกำศจุดยืนไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 1 ย้ ำหนักแน่น 
“จะไม่ยอมให้แก้ เพรำะไม่มีรัฐธรรมนูญใดในโลกที่บอกให้แบ่งแยกดินแดนได้” 

เข้ำช่วงปลำยปีจ่ำฝูง ทบ.ออกโรงอีกรอบ แสดงควำมเป็นห่วงสถำนกำรณ์ชุมนุมในประเทศไทย เป็น Proxy 
crisis มีไอ้โม่งบงกำรอยู่เบื้องหลัง ชี้ชัดคือ “วิกฤตกำรณ์ที่มีคนบำงคนอยู่เบื้องหลังไม่ออกมำสู้” ร่วมจับพิรุธกิจกรรม 
“ว่ิงไล่ลุง” เป็นกิจกรรม “ว่ิงแบบมีนัยแอบแฝง” ส ำแดงอำนุภำพผ่ำนค ำพูดอันทรงพลังตลอดทั้งปี ดักคอพวกจ้องป่วน
บ้ำนเมืองไม่ให้ล้ ำเส้น. 

คมอมตะ กำรกลับมำอีกคร้ังของ “ต ำนำนแห่งควำมคม” นำยชวน หลีกภัย คัมแบ็กเก้ำอ้ีประธำนสภำฯรอบ 2 
หลังเลือกตั้ง เจ้ำของฉำยำ “ใบมีดโกนอำบน้ ำผึ้ง” ยังคงเอกลักษณ์ไม่เปลี่ยนแปลงคร่ึงปีที่นั่งบัลลังก์ นำยชวนติดเบรก
เกมป่วนทุกระดับ ตั้งแต่ตัวจ๊ีดจ๊ำด ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พปชร. ที่ลุยข้ำมรุ่นไปท่ัว บรมครูต้องสกัด “ผมไม่เลือก
ปฏิบัติ แต่ไม่ใช่เอำเร่ืองขัดแย้งในกรรมำธิกำรมำพูดในสภำฯ” 

ขณะที่ระดับผู้น ำ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก็โดนฤทธ์ิมีดโกน กับเหตุเบี้ยวชี้แจง กมธ. ไม่ไปตอบ
กระทู้ ยกรัฐธรรมนูญมำสอนนิ่มๆ เคยบอกนำยกฯไปแล้ว มีอะไรให้มำสภำฯ “เพรำะเป็นระบบที่ต้องเคำรพ”แม้แต่ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส บิ๊กพรรคเสรีรวมไทย บู๊ในสภำฯไม่หยุด มำกเข้ำรุ่นเดอะต้องตีปำกเบำๆแม้จะคุ้นเคยกัน 
“ที่นี่ไม่ใช่สนำมเด็กเล่น” เลกเชอร์ กมธ.จะเชิญใครเข้ำชี้แจง “ผู้เชิญต้องมีวุฒิภำวะ ให้เกียรติบุคคลที่ชี้แจง ไม่ใช่ข่มขู่
คุกคำมใดๆ” 
  ที่เด่นจริงคือ บทผู้รักษำกฎกติกำ อำทิ มีบทรัก “ชำยจูบชำย” ในสภำฯ ผู้อำวุโสกระตุก “ระเบียบข้อบังคับมี 
แต่นั่นไม่ส ำคัญเท่ำส ำนึก” หรือแม้แต่คิวล็อบบี้ซื้อตัว ส.ส.งูเห่ำ “ไม่ว่ำสัตว์อะไร ก็ขออย่ำเอำมำเข้ำสภำฯ” พร้อมยืนยัน 
ตัวเองมำจำกพรรคเสียงข้ำงน้อย “ถ้ำผมไม่เป็นกลำงก็อยู่ไม่ได้” สะกิดต่อมมำรยำท เมื่อมีเสียงโห่ในที่ประชุม “ที่นี่สภำ
ฯ ไม่ใช่โรงเหล้ำเถื่อน” รวมทั้งที่ติวรัฐบำล กับเหตุสภำฯล่ม “เป็นเร่ืองรัฐบำล ในฐำนะเสียงข้ำงมำก” 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 30 

 

แต่ที่นำยชวนเข้มจัด คือรอยร้ำวใน ปชป. เมื่อ พีระพันธ์ุ สำลีรัฐวิภำค โพสต์พำดพิง “ใบมีดโกน” ตวัดฉับ “ผม
ไม่เคยพิฆำตใคร ไม่มีบำรมีหรือแทรกแซงอะไร” แต่ถ้ำปล่อยสิ่งที่ไม่ถูกต้อง “วันหลังคงประมูลเก้ำอ้ีกัน”เรียกว่ำคัมแบ็ก
หนนี้ มำพร้อมคัมภีร์หลักกำรแน่นปึ้ก ระดับต ำนำน “คมอมตะ” กันเลย! 

เปร้ียวอมขมกลืน แอ็กชันในหรือนอกสภำฯชวนเขย่ำทุนใหญ่และกองทัพ ที่เป็นเสำหลักกลุ่มอนุรักษนิยมมำ
ตลอด “เสี่ยเอก” ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ท ำหน้ำที่ในสภำฯสั้นที่สุดในบรรดำ ส.ส.ด้วยกัน แค่
กล่ำวปฏิญำณตน ก่อนเดินออกจำกห้องประชุมตำมค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญให้ยุติกำรปฏิบัติหน้ำที่ในคดีถือหุ้นสื่อ 

โดยตลอดขวบปีได้ปล่อยวลีเผ็ดร้อน ขยำยผลเป็นซีรีส์สร้ำงแรงสั่นสะเทือนทำงกำรเมืองเป็นระลอกคลื่น โดย
เปิดฉำกใส่ “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่กล่ำวพำดพิง “ออเรนจ์แมชชีน” และคนรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสงครำมไฮบริดที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองว่ำ “ต้องกำรท ำลำยพรรค พร้อมสร้ำงควำมเกลียดชังและ
แตกแยกในสังคม” 

อีกช็อตตอนลำออกจำกที่ปรึกษำ กมธ.งบประมำณ “เมื่อพวกเขำไม่ต้องกำรให้ข้ำพเจ้ำเข้ำสภำฯ ข้ำพเจ้ำขอ
กลับไปอยู่กับประชำชน เชื่อกำรเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เมื่อประชำชนลุกขึ้นยืน ไม่ก้มหัวให้เผด็จกำร”เป็นกำรทิ้งทุ่นใส่ 
“เขำคนนั้น” ที่หมำยถึงตัวแทนกลุ่มอนุรักษนิยมที่กระท ำต่อพรรคอนำคตใหม่และนำยธนำธร เร่ิมตั้งแต่ก่อตั้งพรรค
จนถึงโดนคดีต่ำงๆกว่ำ 20 คดี สุ่มเสี่ยงถูกยุบพรรคและติดคุก 

เมื่อได้จังหวะเหมำะสม แม่ทัพใหญ่ออเรนจ์แมชชีนขยับปลุกแฟนคลับ ส่งสัญญำณให้กลุ่มอนุรักษนิยมได้รับรู้ 
โดยขับกล่อมว่ำ “กำรแก้รัฐธรรมนูญมีเพียงสองทำงคือ แก้ด้วยเลือด หรือแก้ด้วยกำรยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ำย” และ 
“ถึงเวลำต้องส่งเสียงของประชำชนให้ดัง ให้ผู้มีอ ำนำจได้ยิน ประชำชนต้องลุกขึ้นมำต่อสู้ เพ่ือทวงคืนควำมชอบธรรม” 
เล่นเอำ#กลัวที่ไหนแชร์กันสนั่นโลกโซเชียล แฟลชม็อบแค่ซ้อมใหญ่บนลำนสกำยวอล์กท้ำทำยอ ำนำจรัฐ ก่อนเคลื่อนไหว
ใหญ่ในปี 2563. 

ปำกกล้ำขำลงรับบทเป็นประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย บัญชำกำรเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 “เจ๊หน่อย” คุณหญิง
สุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประกำศมอตโต้ร้อนแรง “ตัดงบกลำโหม 10%” และ “เลิกเกณฑ์ทหำร” กระตุกหนวด ผบ.ทบ. 
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ สวนกลับด้วยเพลง “หนักแผ่นดิน” ถำมกลับแรงๆ ตัดงบฯ-เลิกเกณฑ์ทหำรแล้วใครจะปกป้อง
แผ่นดิน 

อีกวำทะเด็ดเผ็ดร้อนที่ใช้หำเสียงจนคุ้นหู “อยู่กับเรำเป๋ำตุง อยู่กับลุงเป๋ำแฟบ” แล้วก็โดน “ลุงตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ตอกกลับตำมคำด “ท ำได้จริงหรือ” สุดท้ำยก็ท ำไม่ได้อย่ำงที่ลุงว่ำ เพรำะไม่มี
โอกำสได้ท ำ เมื่อไม่ได้เป็นรัฐบำล พอตั้งรัฐบำลกันเสร็จเรียบร้อยบนเสียงปร่ิมน้ ำ ข่ำวครำวกำรไล่ช้อนงูเห่ำในดงฝ่ำย
ค้ำนก็ออกมำหนำหู “เจ๊หน่อย” เลยจัดหนักจัดเต็มตำมอำรมณ์ที่ค้ำงคำ “ใช้เงินซื้อทุกอย่ำง ซื้อ ส.ส. ซื้อเสียง ข่ำว
พยำยำมเพำะฟำร์มงูเห่ำดังอ้ืออึงในสภำฯ ท ำทุกวิถีทำงเพ่ือที่จะเปิดสภำฯได้ แบบนี้เป็นวิธีที่ไม่ใช่ลูกผู้ชำย” 

จำกยุทธศำสตร์แตกแบงก์พันท ำให้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือไทยไม่มีแม้แต่คนเดียว “เจ๊หน่อย” เลยต้องเป็น
ผู้น ำนอกสภำฯ ออกมำวิพำกษ์วิจำรณ์มำตรกำร “ชิมช้อปใช้” ของรัฐบำล สรุปแบบฟันธงไปเลยว่ำนโยบำยนี้ “เงินเข้ำ
กระเป๋ำเจ้ำสัว” ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็โดนสวนกลับมำตำมระเบียบ แสบคันทั้ง 2 ฝ่ำย 
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ล่ำสุดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. พรรคเพ่ือไทยพ่ำยแพ้ให้กับพรรคพลังประชำรัฐ 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เผยควำมในใจ “หน่อยสำรภำพเลยค่ะ ไม่มีวันไหนเลยที่กลับจำกกำรหำเสียงแล้วหน่อยจะไม่ร้องไห้” 
เป็นควำมพ่ำยแพ้อีกคร้ังบนครำบน้ ำตำ แม้ฝีไม้ลำยมือพอตัว แถมฝีปำกเก่งกล้ำ แต่ต้องยอมรับว่ำอยู่ในช่วงขำลง. 

ฤำษีแก้แห ผงำดขึ้นมำเป็นแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐตัวจริงเสียงจริง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ ก้ำว
ขึ้นสู่ต ำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ แบบรวดเร็ว ท่ำมกลำงกระแสต่อต้ำนรุนแรงกว่ำจะได้เป็น รมต.สุดสะบักสะบอม 

โดนไล่กระทุ้งเร่ืองวุฒิปริญญำเอกปลอม จนเจ้ำตัวออกมำสวนว่ำ “ผู้อยู่เบื้องหลังเร่ืองนี้มีเจตนำดิสเครดิต
รัฐบำล เพรำะเป็นตัวหลักในกำรรวบ ส.ส.จัดตั้งรัฐบำล” พร้อมชี้แจงปริญญำเอกไม่ได้มำจำกฟิลิปปินส์แต่มำจำก
อเมริกำ แต่เรียนที่บ้ำนคล้ำยมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชและรำมค ำแหง ตึ่งโป๊ะ!!! 

ส่วนเร่ืองคดีควำมที่ถูกขุดคุ้ยตอนอยู่ประเทศออสเตรเลีย เจ้ำตัวยืนยันไม่ได้รับสำรภำพว่ำขนยำเสพติด ไม่ได้
เข้ำสู่กระบวนกำรไต่สวน แต่ถูกล็อกอัป 8 เดือน จำกนั้นถูกส่งไปดูผู้ต้องขังเด็กที่เกเร 4 ปี คดีจบพอโดนตำมบี้ถำมเร่ือง
ถูกถอดยศก็เหวี่ยงกลับ “ผมได้ยศกลับมำแล้ว ซึ่งเป็นผลพวงจำก พ.ร.บ.ล้ำงมลทิน พูดเร่ืองนี้หลำยคร้ังแล้ว คนที่เอำมำ
ลงอีกคร้ัง ก็แก่แล้วแก่เลย” 

พอตั้งล ำได้ก็รับบทเด่นเป็นตัวเชื่อมระหว่ำงพรรคพลังประชำรัฐกับพรรคเล็กพรรคน้อยที่แห่แหนกันมำร่วม
รัฐบำล แต่หลำยคร้ังมีอำกำรอ่อนอกอ่อนใจ “ผมเป็นคนเลี้ยงลิง เลยต้องเอำกล้วยให้ลิงกินตลอดเวลำ”เปรียบเปรย
ตัวเองเป็น “ฤำษีเลี้ยงลิง” ต้องคอยป้อนอำหำรให้อ่ิมตลอด จะได้ไม่ซุกซน ปั่นป่วน 

เร่ืองที่ถูกสะเก็ดไฟกระเด็นเข้ำตัว กรณี น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคเดียวกัน ถือครองที่ดินกว่ำ 
1,700 ไร่ ใน จ.รำชบุรี พบบำงส่วนรุกที่ป่ำสงวน-ส.ป.ก. “เร่ืองคดีอำญำเรำเอำผิดเขำไม่ได้ ส่วนเร่ืองของกำรยึดคืนให้
หลวง เป็นเร่ืองที่จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักกฎหมำย” ออกหน้ำรับท่ำมกลำงข้อกังขำจำกท่ัวสำรทิศเป็นผู้จัดกำรรัฐบำล
คนส ำคัญคนหนึ่ง ทั้งๆท่ีเร่ืองตัวเองก็ยุ่งเหยิงแถมยังเพ่ิมเติมมำอีกเร่ือยๆ. 
‘‘ทีมการเมือง’’ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738118 
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สถิติอุบัติเหตุเทศกำลปีใหม่ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี เป็นดัชนีวัดควำมเสื่อมโทรมของสังคมไทย สำเหตุของอุบัติเหตุส่ วน

ใหญ่มำจำก เมำแล้วขับ และ กฎหมำยที่หย่อนยำน กำรลงโทษท่ีไม่เด็ดขำด กำรไร้ระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน กำรรณรงค์เมำไม่ขับ ไม่ต่ำงจำกกำรละลำยน้ ำพริกลงแม่น้ ำ งบประมำณในกำรรณรงค์ที่หลำยหน่วยงำน
พยำยำมทุ่มเทเพ่ือปลุกจิตส ำนึกของคนในสังคมแต่ละปีเป็นจ ำนวนมหำศำล 

โครงกำรรณรงค์กำรขับขี่ปลอดภัยในระดับท้องถิ่นโดย นิพนธ์ บุญญำมณี รมช.มหำดไทย ถือเป็นสำรตั้งต้นใน
กำรปลุกจิตส ำนึกของประชำชน ที่จะเห็นควำมส ำคัญของกำรช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ ทำงถนน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
ในถนนสำยรองในหมู่บ้ำนต ำบล มำกกว่ำถนนสำยหลัก กำรรณรงค์มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยกให้เป็นโครงกำรตัวอย่ำงที่ดี ไม่ใช่เทศกำลทีมำรณรงค์กันทีไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 

เศรษฐกิจปีหน้ำ ละไว้ในฐำนที่เข้ำใจว่ำต้องแย่แน่ๆ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทุกระดับ ไม่ว่ำจะเป็นคนจนคนรวยเดือดร้อนเหมือนกันหมด ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำไปแตะต่ ำกว่ำ 30 
บำทต่อดอลลำร์ส่งท้ำยปี 2562 เป็นค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำท่ีสุดในภูมิภำคนี้ เป็นกำรส่งออกที่ติดลบอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำร
เลิกจ้ำง เลิกกิจกำรที่ต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่ำจะทวีควำมรุนแรงขึ้น 

อำจถึงขั้นต้องลดค่ำเงินบำทกระทบไปถึงปัญหำสังคม อำชญำกรรม คนไม่มีจะกิน ก็ต้องหันไปท ำกำรทุจริตผิด
กฎหมำย ภัยแล้งส่งผลกระทบระยะยำว เป็นภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 30 ปี หนี้สินรุมเร้ำ เดือดร้อนไปทุก หย่อม
หญ้ำ กระทบไปถึงกำรเมือง ที่เกิดจำกกำรปลุกระดม กำรรักชำติ ผลักฝ่ำยหนึ่ง ให้เป็นพวกชังชำติ เลำะตะเข็บชำยแดน
สร้ำงควำมแตกแยกระหว่ำงชนเผ่ำ ทั้งเหนือสุด ใต้สุด เกิดจำกควำมคิดเก่ำๆของ ทหำรเก่ำๆ ปลุกผีคอมมิวนิสต์ให้คนใน
ชำติเกิดชังกันเอง 
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สร้ำงควำมขัดแย้งเพ่ือปกครอง อนำคตใหม่ ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นเหยื่อรำยใหม่ ที่จะมำแทนทักษิณ ชินวัตร 
ระหว่ำงชัยชนะเพ่ือสร้ำงสังคมประชำธิปไตยใหม่ กับควำมพ่ำยแพ้และวิบำกกรรมเช่นเดียวกับทักษิณ คืออนำคต ของธ
นำธรและอนำคตใหม่ เป็นค ำตอบอนำคตของประเทศไทยควำมแตกแยกคนในยุคก่อน ใช้เทคโนโลยีสื่อสำรดิจิทัล รบ
กับ ปลำยกระบอกปืน แค่ร้อยละ 60 แต่คร้ังนี้ เต็มร้อย ควำมเสียหำยที่จะตำมมำย่อมหนักหนำสำหัส ระหว่ำงธนำธร 
กับ พล.อ.ประยุทธ์ ใครจะอยู่ใครจะไป 

งบประมำณปี 63 จะผ่ำนหรือไม่ กำรอภิปรำยในสภำจะเข้มข้นแค่ไหน กำรปรับ ครม. จะกระทบพรรคร่วม
รัฐบำลกี่พรรค กำรยุบพรรคอนำคตใหม่จะเกิดอะไรขึ้น บรรยำกำศในเพ่ือไทย ในพลังประชำรัฐในประชำธิปัตย์ กำรตั้ง
พรรคกำรเมืองใหม่จะเป็นเร่ืองปกติธรรมดำ ภำยใต้รัฐธรรมนูญปี 60 แต่กำรเมืองบนท้องถนนจะเป็นตัวชี้วัด...ไม่ยุบสภำ
ก็ยึดอ ำนำจ           

 
          หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738171 
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อ้ำงอิง : https://youtu.be/1Rv1-tidGeY 
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