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ติดต่อ -  1 

 

รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ขาวประจำวันที ่4 มกราคม 2563 
 

ขาวอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคญั หนา 

1 สำนักขาวอิศรา

ออนไลน 

ทำเอกสารโอนยอนหลัง! ความเห็น 'จรัญ' คดีหุนส่ือ 'ธนาธร' หลักฐาน

ไมชัดแตพิรุธหลายจุด 

5 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน เปดคำพิพากษาสวนตน! 7 ตุลาการศาล รธน. เสียงขางมาก 'ธนาธร' 

ส้ินสภาพ ส.ส. 

11 

3 คมชัดลึกออนไลน ปดคำพิพากษาสวนตน 2 เสยีง ชี้ธนาธร ไมผิด คดหีุนวี-ลคัฯ 12 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน เปด! คำพิพากษาสวนตน 2 เสียงขางนอย 'ชัช-ทวีเกียรต'ิ ให 'ธนาธร' 

ไมผิด 

13 

5 ไทยโพสตออนไลน มติ 7 ตอ 2 ธนาธร มีพิรุธ 3 ปมสำคัญ ตอกฝาโลงฉากสองหนักอาจ

พักยาว 20 ป! 

25 

6 ไทยโพสตออนไลน คำวินิจฉัยสวนตน ‘คดีหุน’ ศาล รธน. ตอกฝาโลง ‘ทอน’ 27 

7 คมชัดลึกออนไลน วรวิทย ชี้พยานหลักฐาน ธนาธร คดีหุน ว-ีลคัฯ ไมมีน้ำหนัก 34 

8 แนวหนาออนไลน ‘เปปซี่’ ชี ้เปรี้ยง! ยุบ ‘อนค.’ 21 ม.ค. จับตา 10 กก.บห. เผนหนี

ชะตากรรม 

39 

9 ไทยโพสตออนไลน ลุงเปป ลุนยุบสมหวาน 21 ม.ค.! เตรียมน้ำมะพราวรอหนาศาล รธน. 

10 กก.บห.จอชิ่งกอน 

40 

10 คมชัดลึกออนไลน เปปซ่ี แยมอาฟเตอรช็อกหลังยุบ อนค. สุดแรงหนาวสะทาน 41 

11 ไทยโพสตออนไลน เอาละสิ 'นายพลสมหวาน' มีสะทาน! 'เปปซี่' ฟนธงอาฟเตอรช็อกหลัง

ยุบอนาคตใหม 

43 

12 เนชั่นออนไลน สว. สมชาย จี้ กกต. ลงดาบสองฟอง "ธนาธร" ยื่นเอกสารเท็จ 44 

13 คมชัดลึกออนไลน ขุนพลฝายคานพรอม เฉลมิ ปอง ลูกชายยังไมใชตัวแทนพอ 45 

14 ไทยโพสตออนไลน เจอแต ส.ส.วัน 'เด็ก พปชร.' เยยมาสภาไมเจอเฉลิม เตือนฝายคาน

ซักฟอกยอนเขาตัว! 

47 

15 มติชนออนไลน เฉลิม ล่ัน มวยยกแรกเริ่มแลว หลังตรุษจีนฝายคานลุยซกัฟอก ซดั รบ.

ปากกลาขาส่ัน มาหามพูดเร่ืองเกา 

48 
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ติดต่อ -  2 

 

รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ขาวอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคญั หนา 

16 7HD ออนไลน ร.ต.อ.เฉลิม ลั่นที่ดิน 600 ลานแคยกแรก เชื่ออภิปรายจะทำคนชัง

รฐับาลและเบื่อนายกฯ 

50 

17 ฐานเศรษฐกิจออนไลน “เฉลิม” โวขุนพลฝายคาน พรอมซักฟอก 5 รัฐมนตรี จอนัด 7 พรรค

รวมหารือสรุปประเด็น 

51 

18 ไทยโพสตออนไลน ดูจะจะหมัดเด็ดเพื่อไทยซักฟอกนายกฯลาม 'พอบิ๊กตู' พัวพันกลุมทุน

ซ้ือขายที่เอ้ือประโยชนตางตอบแทน! 

53 

19 ไทยโพสตออนไลน 'เจิมศักดิ์' ยก 7 เหตุผลหนุน 'ชวน' ชงโละ 6 ตำแหนงที่มาจาก ขรก.

ประจำออกจากสมาชิกวุฒิสภา 

54 

20 ผูจัดการออนไลน แรงจัด! “เจิมศักดิ์” หนุนโละ “6 บิ๊ก ขรก.” นั่ง ส.ว. ประเคนหมัด

ตรง 7 เหตุผล โดนทั้งนั้น 

56 

21 ไทยโพสตออนไลน อภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่น! 'เทพไท' สบชองหนุนโละบิ๊กทหารพน ส.ว. 60 

22 แนวหนาออนไลน อาการหนัก ‘เหวง โหวกเวก’ ขยะแขยง ส.ว.ลากต้ัง ด้ินรนคัดคานแก 

รธน. 

61 

23 ไทยโพสตออนไลน ที่บานมกีระจกมั้ย 'เหวง' ขยะแขยงส.ว.ลากตั้ง 62 

24 ไทยโพสตออนไลน ศรีฯ เรียกรอง 'ประยุทธ' ไขกอกพนนายกฯ รับผิดชอบแกเศรษฐกิจ

ลมเหลว 

63 

25 7HD ออนไลน นายกฯ ควรลาออก 64 

26 ไทยโพสตออนไลน 'เส่ียหน'ู ดักทางฝายคานอยาคุยขอมูลเกาซักอก รับ 'ศรีนวล' เปนบวก

กับพรรค 

65 

27 ไทยรัฐออนไลน “อนุทิน” เชื ่อรัฐบาลแจงฝายคานซักฟอกได เมินหมอดูทำนาย

เหตุรายการเมือง 

67 

28 7HD ออนไลน พล.อ.ประยุทธ บริหารประเทศดวยความโปรงใส 68 

29 คมชัดลึกออนไลน เพ่ือไทย ยัน อภิปรายฯถึงสมัย คสช. 69 

30 เดลินิวสออนไลน 'พีระศกัด์ิ'ชี้หลักการตองไมใหขรก.ประจำนั่งส.ว. 70 

31 เนชั่นออนไลน "ธันวา" สงสัญญาณลูกพรรค อนค. มองหาทางเลือกใหมหรือยัง 71 

32 ไทยรัฐออนไลน กองเชียรตูระดมพล วิ่งไลลุงคึก 18 จังหวัดนัดพรอม 72 
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ติดต่อ -  3 

 

รวมข่าววันเสาร์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หนา 

1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน 

ผูวา กทม.คนที่ 13 พลังประชารัฐ จุดขายเอ็กซตรา 1+4 สู ‘ชัชชาติ 

ฟเวอร’ 

82 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ฝาดานหินผานงบป 63 บทพิสูจน "เสียงปร่ิมน้ำ" 84 

3 แนวหนาออนไลน สว. ลากต้ัง เลวรายไมตางไปจาก สส. โกงเลือกต้ัง 86 

4 สำนักขาวอิศรา

ออนไลน 

ไขปมโตะจีน ‘พปชร’ หนุน ‘คิงเพาเวอร’ กวาดสัมปทานดิวตี ้ฟรี 

6 สนามบินจริงหรือ ? 

88 

5 ไทยโพสตออนไลน ลางรายสุดๆ 'พลังเงียบ' หนุนรัฐบาลลดฮวบพลิกเชียรฝายตาน 

เช็กกระแสโซเชียล 'วิ่งเพ่ือแผนดิน' แพยับเยิน 'วิ่งไลลุง' 

94 

6 มติชนออนไลน 09.00 INDEX เบาะแส “ศรีธนญชัย” คนใหม กรอบอภิปราย รัฐบาล 

5 เดือน 

97 

7 ไทยรัฐออนไลน บทบรรณาธิการ : การแกรัฐธรรมนูญสออาการพัง 99 
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ติดต่อ -  
4 
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ติดต่อ -  
5 

 

 
ทำเอกสารโอนยอนหลัง! ความเห็น'จรัญ'คดีหุนสื่อ'ธนาธร' หลกัฐานไมชัดแตพิรุธหลายจุด  

เขียนวันที่ วันศกุร ที่ 03 มกราคม 2563 เวลา 17:19 น. 

เปดความเห็น ‘จรัญ ภักดีธนากุล’ ตุลาการศาล รธน.ขางมาก ฟนคดีหุนสื่อ ‘ธนาธร’ คอนเฟรม บ.วี -ลัคฯ ยังทำธุรกิจ

สื่ออยู หลักฐานมัด แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา 21 มี.ค. 62 อางไมอยากทำเหมือน ‘ทักษิณ’ แตไมโอนหุนอยาง

รอบคอบ ‘สมพร’โอนหุนใหบุตร-สะใภคิดเงิน แตโอนใหหลานไมคิดค าตอบแทน ยันแมไมมีพยานหลักฐานชัดเจน แต

ขอพิรุธหลายจุดมีน้ำหนักวาถือหุนสื่อ ชี้เปนการโอนหุนยอนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูสื่อขาวสำนักขาวอิศรา www.isranews.org รายงานวา เม่ือเร็ว ๆ นี้ เว็บไซตศาลรัฐธรรมนูญเผยแพรคำ

วินิจฉัยสวนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ราย คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยขางมาก 7 ตอ 2 เสียง ใหนาย

ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ หัวหนาพรรคอนาคตใหม พนสมาชิกภาพ ส.ส. เนื่องจากถือครองหุนบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด 

ประกอบธุรกิจสื่อ ถือเปนลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 101 (6) แหงรัฐธรรมนูญป 

2560 (อานประกอบ : ฉบับเต็ม! คำพิพากษาศาล รธน.คดีหุนสื่อ‘ธนาธร’ พิรุธหลายจุด-เอกสารทำยอนหลังได ?) 

 สำนักขาวอิศรา เคยรายงานคำวินิจฉัยสวนตนของตุลาการเสียงขางนอย 2 ราย ในคดีดังกลาวไปแลว 

ไดแก นายชัช ชลวร และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (อานประกอบ : เปดความเห็นตุลาการศาล รธน.ขางนอยคดีหุนสื่อ

‘ธนาธร’เชื่อโอน 8 ม.ค.-ทำตาม ป.แพงฯ ) 
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ติดต่อ -  
6 

 

 

(นายจรัญ ภักดีธนากุล 1 ใน 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสยีงขางมากคดีหุนสื่อนายธนาธร)  

 สำหรับคำวินิจฉัยสวนตนของ 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก สวนใหญคลายคลึงกับคำวินิจฉัย

สวนกลาง โดยความเห็นในคำวินิจฉัยที่นาสนใจ เชน นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณากรณี

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ประกอบกิจการสิ่งพิมพหรือสื่อมวลชนหรือไม ขอเท็จจริงเปนที่ยุติไดวา บริษัท วี-ลัค มีเดีย 

จำกัด มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ และประกอบกิจการโฆษณาดวยสื่อโฆษณาทุกอยาง โดย

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพ ตาม พ.ร.บ.จดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 โดยผูถูกรอง (นายธนาธร) ยอมรับวา 

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ประกอบกิจการออกนิตยสารมากอน สอดคลองกับแบบนำสงงบการเงนิ (แบบ ส.บช.3) ที่ยื่น

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ระหวางป 2559-2561 ท่ีแจงวามีรายไดจากการใหบริการโฆษณา  

 สวนท่ีผูถูกรองอางวา ไดหยุดกิจการ โดยยุติการผลิตนิตยสารและเลิกจางพนักงานเม่ือวันที่ 26 พ.ย. 2561 

แตไมไดมีการจดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 30 วัน ตามมาตรา 38 แหง พ.ร.บ.จดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 

และไมไดจดทะเบียนเลิกบริษัท จึงไมมีผลเปนการยกเลิกการประกอบกิจการหนังสือพิมพ แมผูถูกรองยืนยันวาจะยุติ

การพิมพไปแลว ก็เปนเรื่องภายในบริษัท เทานั้น บริษัทจะกลับมาประกอบกิจการผลิตหนังสือพิมพหรือนิตยสารอีก

เมื่อใดก็ได โดยไมตองขออนุญาตกับหนวยงานใด  

 อีกทั ้งปรากฏหลักฐานการนำสงสำเนาบัญชีรายชื่อผู ถือหุน (แบบ บอจ.5) ของบริษัทตอนายทะเบียน

หุนสวนบริษัทวา มีการโอนหุนของบริษัทใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ (มารดาของนายธนาธร) เม่ือวันที่ 21 มี.ค. 2562 

หลังจากวันที่ผูถูกรองสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม นานถึง 47 วัน ดังน้ันบริษัท วี-ลัค มีเดีย 

จำกัด จึงยังคงเปนผูประกอบกิจการหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชนใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) อยูในวันที่ผูถูก

รองสมัครเปน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 

@หลักฐานมัด แจงโอนหุนกรมพัฒนาธุรกิจการคา 21 มี.ค. 62  

 สวนกรณีผูถูกรองยังถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. บัญชีรายชื่อ คือ

วันที่ 6 ก.พ. 2562 หรือไมนั้น นายจรัญ ระบุวา คดีนี้ขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติในเบื้องตนไดวา ผูถูกรองเปนผูถือหุนใน

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ตั้งแตป 2558 มีผูถือหุนรวม 10 คน ซึ่งเปนคนในครอบครัวของผูถูกรอง รวมถึงคูสมรสของผู

ถูกรองดวย  

 ขอพิรุธประการแรกในคดีนี้ เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 เนื่องจาก

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เมื ่อวันที ่ 21 มี.ค. 2562 ปรากฏวา ใน

เอกสารการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ไดอางถึงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

19 มี.ค. 2562 โดยระบุวา มีผูถือหุนเขารวมประชุม 10 คน จึงเปนประเด็นใหเกิดขอสงสัยวา ผูถูกรองและคูสมรสยัง

เปนผูถือหุนในบรษิัท ว-ีลัค มีเดีย จำกัด อยูในวันที่ 19 มี.ค. 2562 และไมไดเขารวมประชุมดวย จึงทำใหมีผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมจำนวน 10 คนเทาเดิม 
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 ผูถูกรองชี้แจงวา ไดโอนขายหุนทั้งหมดของตนเองและคูสมรส (นางรวิพรรณ จึงรุงเรืองกิจ) ใหกับนางสม

พร ผูเปนมารดาไปแลวตั้งแตวันที่ 8 ม.ค. 2562 แตขอเท็จจริงตามที่ไดจากเอกสารหลักฐานในสวนของสำนวนและ

พยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนของศาล มีขอพิรุธที่เปนสาระสำคัญหลายประการ เชน ผูถูกรองอางวาขายหุนใหนาง

สมพร เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 แตไมไดดำเนินการแจงตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท เพิ่งดำเนินการยื่นสำเนาบัญชีผูถือ

หุนแกนายทะเบียนหุนสวนบริษัท เมื่อวันท่ี 21 มี.ค. 2562 หลังจากวันท่ีอางวาทำสัญญาโอนหุนนานถึง 27 วัน และเปน

วันหลังจากนายภูเบศวร เห็นหลอด ผูสมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม จ.สกลนคร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งเม่ือ

วันที่ 19 มี.ค. 2562 สั่งใหถอนชื่อออกจากผูสมัครรับเลือกตั้ง เพราะขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปน

หุนสวนผูจัดการของ หจก.ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน เมื่อพิจารณาประกอบกับตราสารการโอนหุน

ของผูถูกรอง ที่มีทนายความรับรองลายมือชื่ออันเปนการกระทำมากกวาที่กฎหมายบัญญัติ แสดงใหเห็นถึงความจงใจ

ของผูถูกรอง เพ่ือทำใหนาเชื่อวา มีการโอนหุนกันในวันดังกลาวจริง  

@อางไมอยากทำเหมือน ‘ทักษิณ’ แตกลับไมโอนหุนอยางรอบคอบ 

 สวนท่ีผูถูกรองเบิกความอางวา ตั ้งใจอยางจริงจังอยากจะทำงานการเมืองโดยไมมีขอผลประโยชน 

เหมือนกับที่คุณทักษิณ (ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี) โดยมากอน ไมไดตั้งใจมาทำเพื่อผลประโยชนสวนตัวน้ัน ยอมแสดง

วา ผูถูกรองตองจัดการโอนหุนอยางรอบคอบ เนื่องจากจะเขาสูการเลือกตั้งเปนนักการเมืองที่จะเปนบุคคลสาธารณะท่ี

ถูกตรวจสอบได แตการดำเนินการเพ่ือใหการโอนหุนสมบูรณโดยไมมีขอโตแยง สามารถทำไดงายกวา และไดผลสมบูรณ

ชัดเจน จนไมอาจโตแยงได โดยเพียงนำหลักฐานการโอนหุนหรือบัญชีรายชื่อผูถือหุน ไปยื่นไวตอนายทะเบียนหุนสวน

บริษัทโดยเร็ว ตามที่เคยปฏิบัติมา ไมมีเหตุท่ีตองปลอยเวลาใหลวงเลยมานานถึง 72 วัน 

@ชี้เปนการโอนหุนยอนหลัง 

 นายจรัญ ระบุอีกวา จากเอกสารหลักฐานที่มิไดอยูในความครอบครองของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง แสดงให

เห็นวา ผูถูกรองยังเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยยังไมไดโอนหุนออกไป เนื่องจากเปนบริษัทที่ผูถูกรอง

ไมไดเปนผูบริหารและไมไดเขาไปเกี่ยวของ ตามที่ไดเบิกความไวตอศาล แตเมื่อผูถูกรองทราบวา นายภูเบศวร ถูกศาล

ฎีกาฯมีคำสั่งใหถอนชื่อออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 เนื่องจากเปนเจาของกิจการ

สื่อมวลชน ผูถูกรองกลับจัดทำเอกสารการโอนหุนยอนหลังเพ่ือไมใหขาดคุณสมบัติจึงทำใหเกิดพิรุธหลายประการ 

 สวนกรณีการสงสำเนาบัญชีผูถือหุน (บอจ.5) นับตั้งแตป 2552 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จะจัดใหมีการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน และนำสง บอจ.5 ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร โดยเร็วทุกครั้ง แตการโอนหุน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ตามที่อางนั้น ไมมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน และไมมีการสง บอจ.5 ตอนายทะเบียนหุนสวน

บริษัท ซึ่งเปนการผิดปกติวิสัยอยางที่เคยปฏิบัติมา ทั้ง ๆ ที่การโอนหุนครั้งนี้มีความสำคัญตอการเขามาดำรงตำแหนง

ทางการเมืองอยางยิ่ง เพราะถามิไดโอนไปกอนวันที่ผูถูกรองสมัครรับเลือกตั้ง ยอมจะทำใหผูถูกรอมีลักษณะตองหาม

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3)  
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@อีกจุด‘สมพร’โอนหุนใหบุตร-สะใภคิดเงิน แตโอนใหหลานไมคิดคาตอบแทน 

 สวนกรณีผูถูกรองชี้แจงวา หลักจากผูถูกรองและคูสมรสไดโอนหุนใหนางสมพรแลว นางสมพรไดโอนหุน

ใหกับนายทวี จรุงสถิตพงศ และนายปติ จรุงสถิตพงศ ซึ่งเปนหลานเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 หลังจากวันที่นางสมพร ซื้อ

หุนท้ังหมดมาจากผูถูกรองและคูสมรสเพียง 6 วันเทานั้น โดยอางวาเขามาดูแลกิจการบริษัทในการติดตามหนี้สินจาก

ลูกหนี้คางชำระและบริหารเงินสดคงเหลือในบริษัทเพื่อดำเนินกิจการตอไป ทั้งที่บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ไดหยุด

ประกอบกิจการและเลิกจางพนักงานแลวนั้น ขัดตอเหตุผล และสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณอยางชัดแจง เพราะ

การเขามาดูแลกิจการดังกลาว ในบริษัทที่เปนกิจการของครอบครัว เจาของบรษิัทจะใหใครเขามาดูแลโดยไมจำตองโอน

หุนใหก็ยอมทำได ย่ิงไปกวานั้นการเปนผูถือหุนไมไดทำใหมีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ไมมีอำนาจติดตามหนี้สิน 

และยิ่งไมมีสิทธิที่จะบริหารเงินสดของบริษัทแตอยางใด ทั้งการโอนหุนดังกลาวไมปรากฏวามีการนำสง บอจ.5 ใหกับ

นายทะเบียนหุนสวนบริษัท ดังเชนที่เคยปฏิบัติมา อีกทั้งยังเปนการโอนหุนมูลคาสูงมากใหไปโดยไมมีคาตอบแทน 

ขัดแยงกับการโอนหุนใหบุตรและลูกสะใภเม่ือป 2558 ที่กลับตองมีคาตอบแทน 

@แมไมมีพยานหลักฐานชัดเจน แตขอพิรุธหลายจุดมีน้ำหนักวาถือหุนสื่อ  

 นายจรัญ ระบุดวยวา คดีนี้แมไมมีพยานหลักฐานโดยตรงที่ชัดเจนวา ผูถูกรองโอนหุนใหนางสมพร เม่ือ

วันท่ี 8 ม.ค. 2562 จริงหรือไม และแมผูถูกรองจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 1129 และมาตรา 1141 ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาจากขอพิรุธหลายจุดหลายประการ ประกอบ

กับพยานหลักฐานพฤติเหตุแวดลอมกรณีที่สอดรับกันอยางแนนหนาแลว ยอมมีความนาเชื่อมากกวาพยานเอกสารและ

คำเบิกความของพยานผูถูกรอง ขอเท็จจริงที่ไดจากพฤติการณแวดลอมที่เปนพิรุธนาสงสัยหลายประการประกอบกัน มี

น้ำหนักหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานของผูถูกรองได 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ผูถูกรองเปนผูถือหุนในกิจการสื่อมวลชนในวันที่ผูถูกรองสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 

จึงเปนผูมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) เปนผลใหสมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) โดยตองพนจากตำแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่ คือวันที่ 23 พ.ค. 2562 และถือ

วาตำแหนงวางลงนบัแตวันที่ศาลมีคำวินิจฉัย 
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อางอิง : https://www.isranews.org/isranews/84116-isras-84155.html 
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เปดคำพิพากษาสวนตน! 7 ตุลาการศาลรธน. เสียงขางมาก 'ธนาธร' สิ้นสภาพส.ส. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 มกราคม 2563  เปดอาน 5,905  

เปดคำพิพากษาสวนตัว ของ 7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังลงมติ 7 : 2 ให "ธนาธร" สิ้นสภาพส.ส. กรณีถือหุนสื่อวี-

ลัค 

7 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงขางมาก  

1. เปดคำพิพากษาสวนตน ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "จรัญ ภักดีธนากุล" คดีหุนวี-ลัค ทำเอกสารโอนหุนยอนหลัง  

2. เปดคำพิพากษาสวนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "นครินทร  เมฆไตรรัตน"  ไมเชื่อ "ธนาธร" โอนหุนวี-ลัคจริง ชี้

พยานหลักฐานชี้แจงฟงไมข้ึน 

3. เปดคำพิพากษาสวนตัว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "นุร ักษ มาประณีต"  ไมเชื่อ "ธนาธร" โอนหุนวี-ลัคจริง ชี ้ไม

สมเหตุสมผล ขออางฟงไมขึ้น 

4. เปดคำพิพากษาสวนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "บุญสง กุลบุปผา" ไลเรียงกระบวนการโอนหุน "ธนาธร-แม" ไม

นาเชื่อถือ มีพิรุธหลายขั้นตอน 

5. เปดคำพิพากษาสวนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "ปญญา อุดชาชน" ชี้หลักนิติศาสตร-พฤติกรรมศาสตร ไมเชื่อ 

"ธนาธร" โอนหุนวี-ลัคจริง 

6. เปดคำพิพากษาสวนตัว ของ "วรวิทย กังศศิเทียม"  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อธิบายเหตุผลย้ำพยานหลักฐาน "ธนา

ธร" ไมมีน้ำหนักเพียงพอ 

7. เปดคำพิพากษาสวนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ "อุดมศักด์ิ นิติมนตรี"  เปดพิรุธเช็คโอนหุน "ธนาธร" ชี้พยาน

เอกสารท่ีจัดทำขึ้นภายหลัง 

2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงขางนอย  

เปดคำพิพากษาสวนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 เสียงขางนอย "ชัช-ทวีเกียรติ" ให "ธนาธร" ไมผิดคดีหุนวี-ลัค 

อางอิง :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860585?utm_source=komchadluek&utm_medium=re

late_solr 
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เปดคำพิพากษาสวนตน 2 เสียง ชี้ธนาธร ไมผิด คดีหุนวี -ลัคฯ 

3 มกราคม 2563 - 19:13 น.  

 
AddThis Sharing Buttons LINE 

เปดอาน 2,974 ครั้ง 

เปดคำพิพากษาสวนตน 2 เสียง ตุลาการฯเสียงขางนอย ทวีเกียรติ ยัน ธนาธร โอนหุนชอบ ก.ม. ดาน ชัช ระบุ ธนาธร 

โอนหุนกอนสมัคร ส.ส. 

 
 1. เปดคำพิพากษาสวนตน ตุลาการฯเสียงขางนอย ทวีเกียรติ ยัน ธนาธร โอนหุนชอบ ก.ม. 

 
 2. เปดคำพิพากษาสวนตน  ตุลาการเสียงขางนอย ชัช ชี้ ธนาธร ไมผิด คดีหุน วี-ลัคฯ 

 

 

อางอิง : https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/408316#.Xg9Z_10_XZI.lineme 
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เปด! คำพิพากษาสวนตน 2 เสียงขางนอย 'ชัช-ทวีเกียรติ' ให 'ธนาธร' ไมผิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 มกราคม 2563 เปดอาน 11,962  

เปดคำพิพากษาสวนตัว ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 เสยีงขางนอย "ชัช-ทวีเกียรติ" ให "ธนาธร" ไมผิดคดีหุนวี-ลัค 
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อางอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860545 
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มติ 7 ตอ 2 ธนาธร มีพิรุธ 3 ปมสำคัญ ตอกฝาโลงฉากสองหนักอาจพักยาว 20 ป! 

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.      

 
 

 ประเด็นสำคัญในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 20 พ.ย.ที่มีมติ 7 ตอ 2 ให ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ พน

จากการเปน ส.ส. ก็คือการที่ศาล รธน.เห็นวา ขอตอสูทางคดีของธนาธร ที่อางวาไดมีการโอนหุน บริษัท วี-ลัค มีเดีย 

จำกัด เมื่อ 8 ม.ค.2562 กอนย่ืนเอกสารลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อ 6 ก.พ.2562 เปนนิติกรรม ที่มี ขอพิรุธหลายประการ 

 โดยเมื่อศาล รธน.ชี้ประเด็นไววา กระบวนการไตสวนของ กกต.ที่ย่ืนเรื่องมายังศาล รธน.ใหตัดสิทธิ์การเปน 

ส.ส.ของธนาธร ทำโดยชอบดวยกฎหมาย และบริษัท วี-ลัคฯ แมจะมีการเลิกจางพนักงาน ปดกิจการไปเมื่อ พ.ย.2561 

แตบริษัท วี-ลัคฯ ที่แจงวัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อ  ซึ่งการผลิตนิตยสารของบริษัท

จึงเขาขายตาม พ.ร.บ.จดแจงการพิมพฯ ดังนั้น แมธนาธรจะอางวาบริษัทวี-ลัคฯ ไดเลิกกิจการไปแลวแตศาลเห็นวายังไม

มีการจดทะเบียนแจงยกเลิกกิจการ จึงสามารถประกอบการกิจการอีกเม่ือใดก็ได จึงยอมถือวาบริษัท วี-ลัคฯ ยังเปนนิติ

บุคคลที่ยังทำกิจการสื่ออยู 

 ไฮไลตสำคัญท่ีเปน ปมตอกฝาโลง ใหธนาธรพนจากการเปน ส.ส.ก็คือ การที่ศาล รธน.ชี้วา ขออางการโอน

หุนกอนลงเลือกตั้งของธนาธรมขีอพิรุธหลายประการ สรุปไดดังนี้ 

 1.การยื่นเอกสารสมุดบัญชีรายชื่อผูถือหุนหรือ บอจ.5 ของบริษัท วี-ลัคฯ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่มี

การโอนหุนระหวางธนาธร กับนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ มารดา รอบสุดทาย มีความลาชาผิดปกติ 

 โดยศาล รธน.ระบุวาไดตรวจสอบยอนหลัง 3 ปกอนหนานี้พบวา บริษัท วี-ลัคฯ ทุกครั ้งหลังมีการ

เปลี่ยนแปลงผูถือหุน ทางบริษัทจะมีการสงเอกสารใหกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาอยางรวดเร็ว โดยจะใชเวลาในการย่ืน

เอกสารหลังมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนแค 42-45 วัน แตการโอนหุนของธนาธรกับนางสมพรที่อางวาโอนเมื่อ 8 ม.ค. 

กลับไมมีการปฏิบัติใหรวดเร็วแบบเดียวกัน 

 ศาล รธน.จึงระบุวาเปนความลาชาที่ผิดปกติ ทั้งที่หากมีการโอนหุน 8 ม.ค. การเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือหุน

รอบนี้จะมีความสำคัญมากกวาทุกครั้ง เนื่องจากตัวธนาธรจะลงสมัครรับเลือกตั้งอยูแลว เมื่อมีการโอนหุนใหนางสมพร

แลว จึงควรตองรบีแจงโดยเร็ว เพราะหากทำลาชาจะตองขาดคุณสมบัติการลงเลือกตั้ง อีกทั้งในความเปนจริงก็สามารถ

สง บอจ.5 ดังกลาวทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบริษัท วี-ลัคฯ ก็เคยทำในการสงงบดุลชวงป พ.ศ.2559-2561 
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 2.การขึ้นเช็คที่นางสมพรจายเปนคาโอนหุ น หลังไดรับหุ นบริษัท วี-ลัคฯ จากธนาธรและนางรวิพรรณ 

ภรรยา วงเงิน 6,750,000 บาท 

 คำวินิจฉัยชี้ประเด็นไววา การขึ้นเช็คดังกลาวใชเวลานานผิดปกติ แตกตางจากที่ผานมา เพราะนางรวิ

พรรณนำเช็คไปขึ้นเงินเมื่อเดือน พ.ค.2562 หลังอางวา จายเช็คทันทีในตอนรับโอนหุนเมื่อ 8  ม.ค. ทั้งที่เปนเช็คซึ่ง

สามารถมอบอำนาจใหคนอื่นไปดำเนินการแทนไดหรือนำเช็คเขาบัญชีธนาคารของตัวเองในวันรุงขึ้น 9 ม.ค.ก็ยังทำได 

ไมจำเปนตองรอถึงสี่เดอืนกวา คือเดือน พ.ค. ถึงคอยนำเช็คไปข้ึนเงนิ ฯ  

 ศาลจึงเห็นวา ขออางของนางรวิพรรณตอนมาเบิกความตอศาล รธน.วา ที่ทำธุรกรรมเช็คดังกลาวลาชา

เพราะอยูระหวางการเลี้ยงดูลูกที่เพ่ิงคลอด จึงไมมีน้ำหนักใหเชื่อถือได 

 3.การโอนหุนบริษัท วี-ลัคฯ ของนางสมพร ที่อางวาหลังรับซื้อหุนมาจากธนาธร ตอมาโอนใหกับ ทวี จรุง

สถิตพงศ หลานชาย แตกลับพบวาการโอนหุนรอบดังกลาวกลับไมมีการจายเงินคาหุนใหแกกัน อันจะเปนหลักฐานท่ี

พิสูจนไดจริงถึงชวงเวลาการโอนหุน อีกทั้งเอกสารตางๆ ที่ตอมาฝายธนาธร นำมาสูคดีวานางสมพรโอนหุนใหหลาน ก็

เปนเอกสารของบริษัท วี-ลัคฯ ที่ทำยอนหลังได 

 ที่สำคัญ ศาล รธน.ระบุตอนหนึ่งสรุปความไดวา นางสมพรรับโอนหุนจากธนาธร ที่เปน บุตรชาย แตนาง

สมพรกลับตองจายเงินให ธนาธร-ลูกชาย หกลานกวาบาท แตนางสมพรกลับอางวาไดโอนหุนใหกับหลาน โดยหลานไม

ตองจายคาหุนให จึงยอนแยงกับการที่นางสมพรตองจายเงินหกลานกวาบาทใหกับธนาธร ที่เปนลูกแทๆ  

 ศาล รธน.จึงเห็นวาการโอนหุนดังกลาวมีขอพิรุธหลายจุด หลายประการ ทำใหธนาธรตองพนจากการเปน 

ส.ส. 

 และเมื่อผลคำวินิจฉัยออกมาเชนนี้ สิ่งที่ตองติดตามตอไปก็คือ จากผลคำวินิจฉัยดังกลาวที่มีหลายวรรค

หลายตอนระบุไววา การทำนิติกรรมโอนหุนดังกลาวของธนาธรมีพิรุธ จึงตองรอดูวาฝาย กกต.จะดำเนินการอยางไร

ตอไป เพราะทาทีของฝาย กกต.ก็พบวา คนในสำนักงาน กกต.อยาง พ.ต.อ.จรงุวิทย  ภุมมา เลขาธิการสำนกังาน กกต.  

ก็ระบุชัดวา กกต.จะดำเนินการสอบสวนกรณีของธนาธรตอไป ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.

ฯ มาตรา 151 

 ทั้งนี้ มาตรา 151 ที่บัญญัติไววา "ผูใดรูอยูแลววา ตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั ้งเปน ส.ส. ไดสมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมใหพรรค

การเมืองเสนอรายชื ่อ เพื ่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต 

20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้งเปนเวลา 20 ป"  

 หากสุดทาย กกต.เห็นวา ธนาธรมีเจตนาทำผิดตามมาตรา 151 แลวสงคำรองไปยังศาลฎีกาแผนกคดี

เลือกตั้ง ตัวธนาธรก็ตองไปสูคดีในชั้นศาลดังกลาวตอไป 

  เดิมพันรอบตอไปจงึสาหสักวาตอนสูคดีในชัน้ศาล รธน.หลายเทา เพราะของศาล รธน.กแ็คพนจากการเปน 

ส.ส. แตหากสงไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลื อกตั้งแลวเกิดแพ อาจถึงขั้นตองออกจากการเมืองยาว 20 ป หรือโดนโทษ

อาญาจำคุกกันเลยทีเดียว.  

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/50754 
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 เปดคำวินิจฉัยสวนตนศาลรัฐธรรมนูญ ให "ธนาธร" พน ส.ส. เพราะสรางเอกสารยอนหลังกันเอง พยานวง

ในคนไทยซัมมิท ลบลางพยานหลักฐานไมได พิรุธอื้อ เช็คเขาปญหามีแตเรื่องมุสา อางนั่งรถกลับจากบุรีรัมยทั้งๆ ที่มี

หลายเที่ยวบินใหข้ึนแถมมีที่วาง  

 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมตเิสียงขางมาก 7 ตอ 2 เสียง ใหนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อและ

หัวหนาพรรคอนาคตใหม สิ้นสุดตามรัฐธรรมนญูมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือครองหุนสื่อบริษัท 

วี-ลัค มีเดีย จำกัด ไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นั้น ลาสุดเม่ือวันที่ 3 มกราคม เว็บไซตศาลรัฐธรรมนูญไดเผยแพร

คำวินิจฉันสวนตนของตุลาการทั้ง 9 คนแลว  

 ประกอบดวย นายจรัญ ภักดีธนากุล วินิจฉัยวาจากเอกสารหลักฐานที่มีไดอยูในความครอบครองควบคุม

ของคูกรณฝีายใดฝายหน่ึง แสดงใหเห็นวาผูถูกรองยังเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยยังไมไดโอนหุนออกไป 

เนื่องจากเปนบริษัทท่ีผูถูกรองไมไดเปนผูบริหารและไมไดเขาเก่ียวของ ตามท่ีไดเบิกความไวตอ 

 แตเมื่อผูถูกรองทราบวา นายภูเบศร เห็นหลอด ซึ่งเปนสมาชิกพรคอนาคตใหมที่ผูถูกรองเปนหัวหนาพรรค 

ถูกศาสฎีกามีคำสั่งใหถอนชื่อออกจากการเปนผูสมัครรบัเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เน่ืองจากเปนเจาของกิจการ

สื่อมวลชน ผูถูกรองกลับจัดทำเอกสารการโอนหุนยอนหลังเพ่ือไมใหขาดคุณสมบัติ จึงทำใหเกิดพิรุธหลายประการ 

 คดีนี้แมไมมีพยานหลักฐานโดยตรงท่ีชัดเจนวา ผูถูกรองโอนหุนใหนางสมพร จึงรุงเรอืงกิจ มารดา เมื่อวันที่ 

8 มกราคม 2562 จริงหรือไม และแมผูถูกรองจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมายตาม ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 1129  วรรคสาม และมาตรา 1041 ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาจากขอพิรุธหลายจุดหลายประการ

ประกอบกับพยานหลักฐานพฤติเหตุแวดลอมกรณีที่สอดรับกันอยางแนนหนาแลว ยอมมีความนาเชื่อมากกวาพยาน

เอกสารและคำเบิกความของพยานผูถูกรอง  

 ขอเท็จจริงที่ไดจากพฤติการณแวดลอมที่เปนพิรุธนำสงสัยหลายประการประกอบกัน มีน้ำหนักหักลาง ขอ

สันนิษฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานของผูถูกรองได ดวยเหตุผลดังกลวขางตน จึงเห็นวาผูถูกรองเปนผูถือหุนใน

กิจการสื่อมวลชนในวันที่ผู ถูกรองสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภผูแทนราษฎร จึงเปนผูมีสักษณะตองหามตามรัฐธร

มนูญ มาตรา 8 (3) เปนผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

103( 2) ประกอบมาตรา 98 (3) โดยตองพนจากตำแหนงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

และถือวาตำแหนงวางลงนับตั้งแตวันที่ศาลมีคำวินิจฉัย 
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 นายนครินทร เมฆไตรรัตน วินิจฉัยวา พิจารณาแลวเห็นวาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานอันเปนเรื ่อง

ภายในที่อยูในความรู เห็นของผู ถูกรองและครอบครัว ตลอดจนผู ใกลชิดนั ้นยังไมมีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักลาง

พยานหลักฐานซึ่งเปนเอกสารราชการ หรือของบุคคลภายนอกที่ไมมสีวนไดเสียรูเห็นในคดี  

 เมื่อขอเท็จจริงที่ไดจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวของปรากฏวา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด นำสงสำเนาบัญชี

รายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่มีการระบุวันลงทะเบียนผูถือหุนวาหุนหมายเลขท่ีผูถูกรองถือ 

มีการโอนในวันดังกลาว ซึ่งเปนวันหลังจากที่พรรคอนาคตใหมยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรบัเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอผูรองในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 อันสอดคลองกับที่พยานเบิกความวา ในวันที่ 8มกราคม 

2562 นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ และผูถูกรองโอนหุนบริษัท ที่อยูในเครือหลายบริษัท เพ่ือเตรียมใหผูถูกรองยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สิน 

ไมจำเปนตองรีบรอน 

 การที่ผูถูกรองอางวาในวันดังกลาวมีการโอนหุนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด รวมอยูดวย เนื่องจากกลุม

บุคคลที่เกี่ยวของกับตราสารโอนหุนนั้นเปนบุคคลกลุมเดียวกัน การอางวามีการโอนหุนในวันดังกลาว เปนไปเพื่อให

เจือสมกับที่ผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหา ขอเท็จจริงจึงเชื่อไดวา วันท่ี 21 มีนาคม 2562 เปนวันที่ผูถูกรองไดโอนหุนของ

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด รวม 675,000 หุน ใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ดังนั้น จึงฟงไดวาผูถูกรองเปนผูถือหุนใน

บริษัท วีลคั มีเดีย จำกัด ซ่ึงประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอยูในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่พรรค

อนาคตใหมยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอผูรอง อันเปนลักษณะ

ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(3) จึงเปนเหตุใหสมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101  (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

  นายนุรักษ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวา กรณีที่ผูถูกรองอางวาไดเดินทางกลับจากการ

ปราศรัยที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ดวยรถยนตกลับมายังบานพักของผูถูกรอง เพื่อโอนหุน

ของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ เห็นวาไมมีความจำเปนใดที่ผูถูกรองจะตองรีบรอนลำบาก

เดินทางดวยรถยนต ทั้งท่ีมีเครื่องบินจากจังหวัดอุบลราชธานีในวันดังกลาวไปกรุงเทพมหานคร  

 ซึ่งจากขอเท็จจริงปรากฏวามีสายการบินหลายสายและมีที่นั่งวางท่ีจะกลับไดในวันนั้น ประกอบกับการโอน

หุนของผูถูกรองมีแตบุคคลภายในครอบครวัและผูที่ปฏิบัติงานกับผูถูกรองซึ่งจะทำเวลาใด ลาชาคำ่คืนก็ได 

 เมื่อขอเท็จจริงท่ีไดจากพยานหลักฐานของผูถูกรอง มีขอพิรุธหลายประการยังไมมีน้ำหนัก เพียงพอท่ีจะรับ

ฟงไดวา ผูถูกรองโอนหุนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เชื่อวา

เอกสารสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ไดจัดสงใหกับ

นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร ซึ่งปราฏชื่อนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ไดรับหุนบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด 

หมายเลขหุน ๓๕๐๐๐๑-๒๐๒๕๐๐๐ จำนวน 6,000 หุน ซึ่งเปนหมายเลขหุนเติมของผูถูกรองในวันที่ 21 มีนาคม 

2562  
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 ดังนั ้น ผู ถูกรองจึงเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ ่งประกอบกิจการสื ่อมวลชน ในวันที่ 6 

กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่พรรคอนาคตใหมยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัคร รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อตอผูรอง โดยมีรายชื่อของผูถูกรองในลำดับที่ 1 อันเปนลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  98 (3) ทำใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรอง

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

"รวิพรรณ"มีพิรุธ 

 นายบุญสง กุลบุปผา วินิจฉัยวา จากเหตุผลดังกลาวขางตนนี้เมื่อนำกระบวนการโอนหุนดังกลาวเชื่อมโยง

กับเช็คที่นางสมพรสั่งจายคาหุนใหกับผูถูกรองในวันท่ี 8 มกราคม 2562 วาเหตุใดจึงมีการนำเช็คฉบับดังกลาวนี้เขาบัญชี

เรียกเก็บเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนระยะเวลานานมากถึง 4 เดือน อันเปนการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่นาน

ผิดปกติ ซึ่งนำไปสูประเด็นใหเกิดความสงสัย ก็ไดความวา เมื่อกำหนดการเลือกตั้งทั่วไป ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ในเขตพื้นที่กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 24  มีนาคม 2562 นั้น ปรากฏขอเท็จจริงวา ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนัก

ขาวอิศราไดนำเสนอขาวทำนองปรากฏในขอเท็จจริงวา ผูถูกรองนั้นยังถือหุนสื่ออยูในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด และ

ปรากฏหลักฐานขอมูลทางทะเบียนท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย วาผูถูกรองเพิ่งไดโอนหุนสื่อในบริษัทใน

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ยอมแสดงวากอนหนานี้ผูถูกรองยังเปนผูถือหุนสื่อในบริษัทดังกลาวอันจะมีผลตอการสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ยื่นสมัครในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 

 ตอมา ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ผูถูกรองไดออกมาแถลงตอหนาสื่อมวลชนวาหุนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย 

จำกัด ดังกลาวนั้น ผูถูกรองไดโอนไปแลวตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2562 พรอมทั้งแสดงหลักฐานการโอนหุนตอหนาสื่อ 

เพ่ือเปนการแกขาวไมใหสังคมเขาใจผิด ดังนั้น เช็คคาหุนที่ผูถูกรองอางวาไดรับเปนคาโอนหุนจากนางสมพร จึงปรากฏ

เปนหลักฐานขึ้นมาเปนครั้งแรกในจังหวะชวงเวลานั้น ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จึงนาเชื่อวาเช็คคาหุนที่ผูถูกรองนำมาแสดง

ซึ่งไดปรากฏตอสาธารณชนเปนครั้งแรก เช็คของธนาคารดังกลาวนี้ไมมีทางที่จะเรียกเก็บเงินไดกอนวันที่ 23 มีนาคม 

2562 ทั้งที่ผูถูกรองอางวาไดรับเช็คมาตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2562 แลว แตเพราะเหตุใดจึงไมมีการเรียกเก็บเงินตาม

เช็คนั้น จึงเปนการผิดปกติของวิญูชนโดยทั่วไป ที่นางรวิพรรณ จึงรุงเรืองกิจ ภริยาผูถูกรองอางวา เก็บเช็คคาโอนหุน

ดังกลาวนี้ไวตั้งแตวันที่ 8  มกราคม 2562 และอางวาติดธุระไมสะดวกที่จะนำเช็คดังกลาวนี้ไปเขาบัญชีธนาคารเพ่ือ

เรียกเก็บเงิน แตกลับเห็นวาการนำเช็คไปเขาบัญชีที่ธนาคารเปนเรื่องที่กระทำไดโดยงายและสะดวก แมตนเองไปไมได

เพราะติดธุระก็สามารถมอบหมายใหบุคคลอื ่นไปดำเนินการแทนได ซึ ่งเปนเรื่องปกติของวิญูชนที่เปนนักธุรกิจ

โดยทั่วไปก็ดำเนินการเชนนี้อยูแลว 

 ดังนั้น ขออางของพยานจึงไมมีน้ำหนักใหนาเชื่อวาไมสามารถนำเช็คคาหุนไปเรียกเก็บเงิน เพราะเหตุ

ดังกลาวคำเบิกความจึงสอไปในทางพิรุธไมนาเชื่อวาจะมีการจายเช็คคาโอนหุนกันในวันที่ 8 มกราคม 2562 จริงการโอน

หุนดังกลาวเปนการโอนหุนของผูถูกรองและตัวผูถูกรองไดรับคาตอบแทนอันเปนประโยชนแกตัวผูถูกรองเองท้ังสิ้น  
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 ประกอบกับพยานที่เกี่ยวของในการโอนหุนครั้งนี้ ไมวาจะเปนนายณัฐนนท อภินันทน ทนายความผูจัดทำ

ตราสารการโอนหุน ซึ่งไดเบิกความยอมรับวาตนเองทำงานเปนทนายความของพรรคอนาคตใหมซึ่งมีผู ถูกรองเปน

หัวหนาพรรค และนางสาวลาวัลย จันทรเกษม กับนางสาวกานตฐิตา อวมงามขำ ซึ่งเบิกความวาเปนพยานลงลายมือชื่อ

รับรองในตราสารการโอนหุน ก็ทำงานเปนพนักงานของบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเปนบริษัทใน

กลุมบริษัทของมารดาผูถูกรอง ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา พยานที่กลาวมานั้นเปนบุคคลที่ใกลชิดกับผูถูกรองทั้งหมด  

ตอก"ทอน"ไมทราบ 

 ดังนั ้น การที ่ผู ถูกรองไดเบิกความตอบศาลวาตนเองไมทราบในรายละเอียดของการโอนหุนในวันที่ 8 

มกราคม 2562 เปนเรื่องท่ีมารดาของผูถูกรองเปนคนจัดหาและเตรียมการเองทั้งหมดนั้น จึงเปนเหตุผลท่ีมีน้ำหนักนอย 

เพราะบุคคลดังกลาวนั้นเปนกลุมคนทำงานรวมกันกับผูถูกรองและผูถูกรองยังเคยรูจักมากอนสามารถติดตอหาบุคคล

ดังกลาวไดโดยไมยาก 

 การท่ีผูถูกรองในฐานะพยานตอบศาลหลายครั้ง ทำนองวา "ไมทราบ" จึงไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุน

ใหขอเท็จจริงเก่ียวกับการโอนหุนของผูถูกรองกับนางสมพร มารดาผูถูกรองในวันที่ 8  มกราคม 2562  เปนขอเท็จจริงท่ี

รับฟงได 

 นายปญญา อุดชาชน วินิจฉัยวา จากการใหถอยคำของนางรวิพรรณ จึงรุงเรืองกิจ พยาน วาสาเหตุที่นำ

เช็คฝากเขาบัญชีลาชาไปถึงเดือนพฤษภาคม คือหลังจากเดือนมกราคม เราจะยุงเรื ่องลูก แตพอประมาณชวงเดือน

มีนาคมก็เริ่มมีกระแสขาววาเราไมไดทำการซื้อขายหุนจริง สรางเรื่องข้ึน ดังนั้นทนายความก็เลยตองมารวบรวมหลักฐาน

เพื่อจะนำไปใหปากคำกับทาง กกต. ซึ่งทาง กกต.ไดเรียกทั้งคุณธนาธรและทีมงานคนอ่ืนๆ เขาไปใหปากคำในชวงเดือน

เมษายน ซึ่งเราก็ไดมอบเช็คสองฉบับนี้ใหกับทางทนายความ เพ่ือนำไปเปนหลักฐานในการใหปากคำ และการใหปากคำ

กับทาง กกต. ก็แลวเสร็จในเดือนเมษายน ก็เลยไดเช็คกลับคืนมาแลวก็ไปขึ้นเดือนพฤษภาคม  

 กรณีจากการใหถอยคำของนางรวิพรรณ จึงรุงเรืองกิจ พยานดังกลาว มีความขัดแยงกับหนังสือที่พรรค

อนาคตใหม ลงวันที่ 30  เมษายน 2562 ลงชื่อโดยนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ เรียนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื ่องขอชี้แจงแกขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน ตามเอกสารหมาย ถ 15/9 วารายละเอียดปรากฏตามสำเนา

ภาพถายเช็ค เอกสารที่สงมาดวย (14) และมีหนังสือพรรคอนาคตใหม ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียนเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั ้ง เรื ่องขอชี ้แจงแกขอกลาวหาและแสดงหลักฐาน (พิมเดิม) โดยมีหนังสือรับรองจาก

ทนายความรับรองสำเนาเช็คดังกลาวดวย ตามเอกสารหมาย ศ 9/106 จึงเปนที่ยุติวาไดสงสำเนาเช็คให กกต. วันท่ี 

30  เมษายน 2562 เมื่อเปนการสงสำเนาเช็คให กกต.ดังกลาวแลวยอมแสดงใหเห็นวา นางรวิพรรณ จึงรุงเรืองกิจ 

สามารถนำเช็คฝากเขาบัญชีตั้งแตวันที่ 9 มกราคม  2562 เปนตนไปตลอดเวลา ขออางของนางรวิพรรณ จึงรุงเรืองกิจ 

จึงฟงไมขึ้น แตเพ่ิงนำเช็คฉบับดังกลาวเขาบัญชีเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งไดย่ืนคำรองในคดีนี้ตอศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 



 

  
คณะทํางานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ -  
31 

 

 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติ

หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และเพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมาย 

ใหถือวาตำแหนงวางลง ในวันที่ศาลรัฐธรรมนญูอานคำวินิจฉัย 

เปนบุคคลกลุมเดียวกันทั้งหมด  

 นายวรวิทย กังศศิเทียม วินิจฉัยวา เมื่อขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานยังไมมีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟงไดวา 

ในวันที่ 8 มกราคม  2562  ผูถูกรองโอนหุนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ใหแกนางสมพร แตขอเท็จจริงที ่ไดจาก

พยานหลักฐานที่เก่ียวของปรากฏวา บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5) ในวันที่ 21 

มีนาคม 2562 ที่มีการระบุวาหุนหมายเลขที่ผูถูกรองถือมีการโอนหุนในวันดังกลาว ซึ่งเปนวันที่หลังจากที่พรรคอนาคต

ใหมยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอผูรองในวันที่ 6 กุมภาพันธ 

2562  จึงสอดคลองกับที่พยานเบิกความ วาในวันท่ี 8 มกราคม นางสมพรและผูถูกรองโอนหุนบริษัทที่อยูในเครือหลาย

บริษัทเพ่ือเตรียมใหผูถูกรองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ผูถูกรองจึงตองอางวาในวันดังกลาวมีการโอนหัน

บริษัท วีลัค มีเดีย จำกัด รวมอยูดวย เนื่องจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับตราสารการโอนหุนเปนบุคคลกลุมเดียวกัน

ท้ังหมด  

 ประกอบกับการโอนหุนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่กลาวอางถึงพยานหลักฐานซึ่งไดแกสำเนาเอกสาร

หนังสือรับรองการโอนหุนของทนายความผูทำคำรับรอง ตราสาร การโอนหุน เช็คสั่งจายคาหุน สมุดทะเบียนผูถือหุน

ของบริษัท ตนขั้วเช็ค และตนข้ัวใบหุน ลวนแตเปนเอกสารที่บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จัดทำและเก็บรักษาไวที่บริษัท วี-

ลัค มีเดีย จำกัด ท้ังสิ้น  

 การอางวามีการโอนหุนในวันดังกลาวไปเพื่อเจือสมกับที่ผูถูกรองชี้แจงขอกลาวหา ดังนั้นจึงฟงไดวาผูถูก

รองยังคงเปนผูถือหุนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่

พรรคอนาคตใหมยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตอผูรอง อันเปน

ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ทำใหสมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

 นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี วินิจฉัยวา การโอนหุนใหแกกันโดยอางวามีการชำระคาตอบแทนดวยเช็คในวันท่ี 

8 มกราคมนั้นมีพิรุธใหสงสัยวามีการโอนหุนและชำระดวยเช็คในวันดังกลาวอางหรือไม เปนกรณีไมสามารถย่ืนยันไดวา

มีการโอนหุนกันจริง คงมีเพียงพยานเอกสารที่ใชอางคือตราสารการโอนหุนและสมุดทะเบียนและใบหุน ซึ่งตางก็เปน

เอกสารท่ีบริษัทสามารถจัดทำขึ้นเองไดในภายหลัง การที่มกีารนำเช็คดังกลาวไปเขาบัญชีขึ้นเงิน ในวันท่ี 16  พฤษภาคม 

2562 ที่เปนวันเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติผูถือหุนของบริษัท วี-

ลัค มีเดีย จำกัดนั้น จากขอเท็จจริงและหลักฐานดังกลาวจึงนาเชื่อไดวา เมื่อไดยินขาววาไมไดมีการซื้อขายหุนกันจริง

ตั้งแตในชวงเดือนมีนาคม 2562 แลวจึงมีการรวบรวมใหมีพยานหลักฐานขึ้น ซึ่งเปนเวลาภายหลังวันท่ี  6 กุมภาพันธ 

2562 อันเปนวันท่ีผูถูกรองลงสมัครรับเลือกตั้งยังถือหุนวี-ลัคมีเดียอยู 
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 การโอนหุนและชำระดวยเช็คในวันดังกลาวอางจึงฟงไมขึ้น ถูกรองยังคงเปนผูถือหุนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย 

จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ และเปนกรณีท่ีรับฟงไดวา ผูถูกรองโอนหุน บริษัท 

วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 21  มีนาคม 2562 ใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ตามที่ปรากฏจากหลักฐานทางทะเบียน

ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน แบบ (บอจ.5) ที่มีอยูที่นายทะเบียน หุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย ผ ู ถ ูกรองซึ ่งย ังคงเปนผู ถือหุ นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันสมัครร ับเล ือกตั้ง

สมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อ เนื ่องจากวันที ่ 21 มีนาคม 2562  เปนวันหลังว ันสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ผูถูกรองจึงเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนเหตใุหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

 สำหรับตุลาการเสียงขางนอยคือ นายชัช ชลวร วินิจฉัยวา ศาลไมปรากฏขอสงสัยวาเอกสารที่จัดทำขึ้นไม

ถูกตองตามเจตนาของผูโอนและผูรับโอน และไมมีขอเท็จจริงอื่นที่แสดงใหเห็นวาการโอนหุนเปนนิติกรรมที่ไมชอบตัว

ยกฎหมายอยางไร สวนการชำระราคาหุนไมมีขอใหสงสัย เนื่องจากการโอนหุนแมจะทำนิติกรรมใหโดยเสนหาไมมี

คาตอบแทนระหวางผูโอนกับผูรับโอนก็ถือวาเปนการโอนโดยชอบ จึงฟงไดวาการโอนหุนของผูถูกรองในบริษัท วี-ลัค 

มีเดีย จำกัด เปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทกำหนด และมีผลผูกพันผูโอนและผูรับโอน และใน

กรณีน้ี นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ มีฐานะเปนกรรมการของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ลงชื่อเปนผูรับโอน การโอนดังกลาว

จึงมผีลผูกพันบริษัทดวย 

 สวนการดำเนินการจดแจงการโอนทั้งชื่อและสำนักของผูรับโอนลงในใบทะเบียน ผูถือหุน หรือการแจง

เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทตามกฎหมายกำหนด เปนการกระทำของบุคคลอื่นนอกเหนือจากการกระทำของผูโอน 

เมื่อการโอนหุนของผูถูกรองกระทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และกระทำขึ้นกอนวันที่พรรคอนาคตใหมยื่นบัญชี

รายชื่อผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันที่ผูถูกรองสมัครเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ผูถูกรองจึงไมเปนผู มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 

(6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

เสียงขางนอยให"ทอน"ไปตอ 

 อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 8 วรรคสอง เมื่อวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2562  เมื่อผูถูกรองไมมีลักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามคำรอง จึง

ใหเพิกถอนคำสั ่งดังกลาวเสียดวย อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวาสมาชิกภาพของนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

สมาชิกสภาผูแผนราษฎร ผูถูกรองไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (2) ประกอบมาตรา 98 (2) และ ใหเพิกถอน

คำสั่งของศาลรัฐธรมนูญที่ใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนท่ีตามรัฐธรมนูญ มาตรา 8 วรรคสอง เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
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 และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ การดำเนินการแจงสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5) เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2562 นั้น เนื่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงกรรมการบริษัทเมื ่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  จึงอยูในเงื่อนไขของ

กฎหมายที่ตองแจงตอนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับในชวงระยะเวลาที่ตองแจง

ตอนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1159  อยู แลว จึงไดดำเนินการแจงไปในคราว

เดียวกัน     เมื่อกฎหมายไมไดกำหนดใหการเปลี่ยนแปลงผูถือหุ นเมื่อวันที ่ 8 มกราคม 2562 เปนกรณีที่ตองแจง

เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนในทันที ประกอบกับไมมีหลักฐานอื่นของฝายผูรองที่มีเหตุผลกวามาหักลาง จึงตองรับฟง

การแจงสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5) ของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ไดดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

แลว 

 ทำใหฟงไดวาผูถูกรองไดโอนหุนบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ใหแกนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ ในวันที่ 8 

มกราคม 2562 แลว  

 ดังนั้น ผูถูกรองจึงไมเปนผูถือหุนในบริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ ในขณะที่ใช

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเปนลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

98(3) ทำใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) แตอยาง

ใด 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายธนาธร จึง

รุงเรืองกิจ ผูถูกรอง ไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)  และใหยกเลิกคำสั่งที่ใหผูถูก

รองหยุดปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแหนราษฎร ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562. 

 

 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/53773 
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3 มกราคม 2563 - 16:30 น. 

วรวิทย ชี้พยานหลักฐาน ธนาธร คดีหุน วี -ลัคฯ ไมมีน้ำหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

เปดคำพิพากษาสวนตัวของ วรวิทย กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อธิบายเหตุผลย้ำพยานหลักฐาน ธนาธร ไมมี

น้ำหนักเพียงพอ 
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อ  า ง อ ิ ง  : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/408283?adz= 

https://www.thaipost.net/main/detail/53740, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860543, 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860545 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1862001 
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 ‘เปปซี่’ชี้เปรี้ยง!ยุบ ‘อนค.’21ม.ค.จับตา10กก.บห.เผนหนีชะตากรรม 

วันศกุร ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563, 11.46 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563  เพจขาว เสริมสุข กษิติประดิษฐ - Sermsuk Kasitipradit ของผูสื่อขาวอาวุโส 

โพสตขอความวา ลุนยุบพรรคอนาคตใหม 21 ม.ค.นี้ เสียงขางมากหรือเอกฉันท พฤติกรรมจาบจวงลมลางสถาบัน

ชัดเจน 

 ชวงสายเมื่อวาน ดร.ณฐพร โตประยูร ผูรองยื่นขอสรุปคำรองทั้งหมดใหศาล รธน. เนนย้ำการเคลื่อนไหว

แกนนำพรรคตลอดชวงเวลาที่ผานมา สานตอการปว.2475 มีเจตนาชัดเจนลมลางการปกครอง เขาขายความผิดพรป.

พรรคการเมือง ม.92 (2) มีการกระทำอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองฯ.....หาคำพิพากษาศาลรธน. ยุบพรรคไทย

รักษาชาติ อานประกอบ จะไดหายสงสัยขอหาลมลางการปกครองจะนำไปสูการยุบพรรคอนาคตใหม ในวันที่ 21ม.ค 

หรือไม 

 บายทูมอโรห บิวตี้ฟูลซัทเตอรเดย 15.00 น. ไลฟสดเพจขาวเสริมสุข กษิติประดิษฐ อนาคตใหมกับขอหา

ลมลางการปกครอง ยาวยาวกับคำรองลมลางการปกครองของ ดร.ณฐพร อดีตที่ปรึกษากฎหมายผูตรวจการแผนดิน กับ

ความในใจ “ตอบแทนบุญคุณแผนดิน” สาเหตมุาทำหนาที่ผูรอง 

 ไปไมกลับ หลับไมตื่น ไมมีฟน เตรียมน้ำมะพราว รอหนาศาลรธน.ไดเลย เรียนเชิญจองมะพราวที่รานเจ

สมปอง ปากซอยไดเลย ขาดตลาดแนนวล 

 

อางอิง : https://www.naewna.com/politic/463930 
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03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:47 น 

'ลุงเปป'ลุนยุบสมหวาน21ม.ค.!เตรียมน้ำมะพราวรอหนาศาลรธน. 10 กก.บห.จอชิ่งกอน 

 

 

 

 

 

 

 

3 ม.ค.63-  เพจขาว เสริมสุข กษิติประดิษฐ - Sermsuk Kasitipradit ของผูสื่อขาวอาวุโส โพสตขอความวา ลุนยุบ

พรรคอนาคตใหม 21 ม.ค.นี้ เสยีงขางมากหรือเอกฉันท พฤติกรรมจาบจวงลมลางสถาบันชัดเจน 

 ชวงสายเมื่อวาน ดร.ณฐพร โตประยูร ผูรองยื่นขอสรุปคำรองทั้งหมดใหศาลรธน. เนนย้ำการเคลื่อนไหว

แกนนำพรรคตลอดชวงเวลาที่ผานมา สานตอการปว.2475 มีเจตนาชัดเจนลมลางการปกครอง เขาขายความผิดพรป.

พรรคการเมือง ม.92(2) มีการกระทำอันอาจเปนปฎิปกษตอการปกครองฯ.....หาคำพิพากษาศาลรธน.ยุบพรรคไทย

รักษาชาติอานประกอบ จะไดหายสงสัยขอหาลมลางการปกครองจะนำไปสูการยุบพรรคอนาคตใหม ในวันที่21ม.ค 

หรือไม 

 บายทูมอโรห บิวตี้ฟูลซัทเตอรเดย 15.00 น. ไลฟสดเพจขาวเสริมสุข กษิติประดิษฐ อนาคตใหมกับขอหา

ลมลางการปกครอง ยาวยาวกับคำรองลมลางการปกครองของ ดร.ณฐพร อดีตที่ปรึกษากฏหมายผูตรวจการแผนดิน กับ

ความในใจ "ตอบแทนบุญคุณแผนดิน" สาเหตุมาทำหนาที่ผูรอง 

 บานเมืองนี้ศักดิ์สิทธ์ิ ใครเนรคุณแผนดินเกิด จาบจวงโจมตีใหรายสถาบันเปนนิจสิน มีแจมจันทรนวลผอง 

ไปไมกลับ หลับไมตื่น ไมมีฟน เตรียมน้ำมะพราวรอหนาศาลรธน.ไดเลย เรยีนเชิญจองมะพราวที่รานเจสมปองปากซอย

ไดเลย ขาดตลาดแนนวล 

 สายขาวทะลวงไสพยากรณลมหนาวจะมาอีกระลอกใหญเชาตรูวันที่ 21 ม.ค. 

ลุนอีกปรากฎการณที่จะเกิดขึ้นกอนหรือไม กก.บห.อนค.10 คน ที่เปนสส.บัญชีรายชื่อจะลาออกกอนศาลรธน.มีคำ

วินิจฉัยยุบพรรคหรือไม 

#ฟามีตา. 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53738 
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3 มกราคม 2563 - 14:23 น. 

เปปซี่ แยมอาฟเตอรช็อกหลังยุบ อนค. สุดแรงหนาวสะทาน 

 

 

 

 

 

 

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.)  มีคำสั่งรับคำรองทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ยื่นคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม (อนค.)  ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.วา

ดวยพรรคการเมือง 2560 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 

                กรณีพรรคอนาคตใหม ผูถูกรอง กระทำการฝาฝนมาตรา 72 พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง 2560 ที่หามมิ

ใหพรรคการเมืองและผูดำรงตำแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด โดยรูหรือควรจะรู

วาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อ กกต. มีหลักฐาน

อันควรเชื่อไดวาพรรคอนาคตใหมไดกระทำการอันเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม โดยแจงให กกต. 

ทราบ และสงสำเนาคำรองใหแกพรรคอนาคตใหมชี้แจงขอกลาวหาภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับสำเนาคำรอง 

  การกระทำของพรรคอนาคตใหม นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ นายปยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรค

อนาคตใหม ผูถูกรองที่ 1 - 4 ใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข หรือไม 

 ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได โดยไม

จำตองทำการไตสวน ตาม พ.ร.ป.วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ

ไดอภิปรายเพื่อนำไปสูการวินิจฉัย และนัดอานคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. 

หลังยุบ อนค. ขอหาลมลางการปกครอง 21 ม.ค. นาจะมีหนาวสะทานถึงอดีตทหารใหญ รองเลขา สมช. รวมขบวนการ

ลมลางการปกครองฯ สายขาวทะลวงไสแงม อาจมีอาฟเตอรช็อกหลายแมกนิจูด ถึงยศทางทหารที่ไดมา.. ปะติดขางฝา

ไวเลย.. ไมใชการขูนะจะ 

 ท้ังนี้ เปปซี่ เสริมสุข กษิติประดิษฐ  ยังระบุ ลุนยุบพรรคอนาคตใหม 21 ม.ค. นี้ เสียงขางมาก หรือ เอก

ฉันท พฤติกรรมจาบจวงลมลางสถาบันชัดเจน 
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               ชวงสายเมื่อวาน ดร.ณฐพร โตประยูร ผูรองยื่นขอสรุปคำรองทั ้งหมดใหศาลรัฐธรรมนูญ เนนย้ำการ

เคลื่อนไหวแกนนำพรรคตลอดชวงเวลาที่ผานมา สานตอการปฏิวัติ 2475 มีเจตนาชัดเจนลมลางการปกครอง เขาขาย

ความผิด พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง ม.92 (2) มีการกระทำอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองฯ ...หาคำพิพากษา

ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติอานประกอบ จะไดหายสงสัยขอหาลมลางการปกครองจะนำไปสูการยุบพรรค

อนาคตใหม ในวันท่ี 21 ม.ค. หรือไม 

 

 

 

อางอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/408259 
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เอาละสิ 'นายพลสมหวาน' มีสะทาน! 'เปปซี'่ ฟนธงอาฟเตอรช็อกหลังยุบอนาคตใหม 

04 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:21 น.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ม.ค. 63 - นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ หรือ “เปปซี่” ผูสื่อขาวอาวุโส โพสตเฟซบุกโดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 "หลังยุบอนค.ขอหาลมลางการปกครอง 21 ม.ค. นาจะมีหนาวสะทานถึงอดีตทหารใหญ รองเลขาสมช.รวม

ขบวนการลมลางการปกครองฯ สายขาวทะลวงไสแงม อาจมีอาฟเตอรชอคหลายแมกนิจูด ถึงยศทางทหารที่ไดมา..ปะ

ติดขางฝาไวเลย..ไมใชการขูนะแจะ” 

 นายเสริมสุข ไดแสดงความคิดเห็นในโพสตนี้วา “แยกแยะไมได ไปรวมโหวตพรก.กำลังพลหนาตาเฉย เปน

ถึงอดตีทหารใหญ ขนาดคุณศรีนวล ส.ส.เชียงใหมภูมิใจไทย ยังแยกแยะออก ฟงมาวามีหนาวสะทานหลังยุบพรรค” 

 

เสริมสุข-กษิติประดิษฐ เปปซี่ พล.ท.พงศกร-รอดชมภู พรรคอนาคตใหม คดียุบพรรคอนาคตใหม 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53782 
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สว.สมชาย จี้กกต.ลงดาบสองฟอง "ธนาธร" ยื่นเอกสารเท็จ  

3 มกราคม 2020 เวลา 14:05 น. 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย แสวงการ สว. ไดโพสตขอความหลังอานคำวินิจฉัยสวนตนของตุลาการเสียงขางมาก ที่ระบุวานานยธนาธร 

ทำเอกสารการโอนหุนยอนหลัง เพราะกลัววาจะถูกตัดสิทธิ์การลงสมัคร ส.ส.นั้น วา เมื่อคำวินิจฉัยเปนแบบนี้ กกต.

จะตองดำเนินคดีและสงฟองศาลฎีกาตอเพราะวา มีการสรางและนำพยานหลักฐานและเอกสารเท็จ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อางอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/image_news/4730?utm_source=komchadluek&utm_medi

um=relate_solr#.Xg9aTSENIm4.lineme 
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ขุนพลฝายคานพรอม เฉลิม ปอง ลูกชายยังไมใชตัวแทนพอ 

3 มกราคม 2563 - 14:11 น. 

 

 

 

 

 

 

"เฉลิม" ล่ัน ขุนพลฝายคาน พรอมอภิปรายไมไววางใจ โว ปชช.จะชงิชังรฐับาลเพิ่ม หลังฟงการอภิปราย ปดเดาใจ ส.ส.

ลงมติตามฝายคาน  

เพื่อไทย - 3 มกราคม 2563- "เฉลิม" ลั่น ขุนพลฝายคาน พรอมอภิปรายไมไววางใจ โว ปชช.จะชิงชังรัฐบาลเพิ่ม หลัง

ฟงการอภิปราย ปดเดาใจ ส.ส.ลงมติตามฝายคาน เชื่อหลังฟงขอมูลอภิปรายจะตัดสินใจเอง ปอง "ลูกชาย" ยังไมใช

ตัวแทนพอ เหตุพรรษายังไมถึง "ภูมิธรรม" ย้ำไมอภิปรายเลอะเทอะ จอนัด 7 พรรครวมหารือสรุปประเด็น ยัน 

"เศรษฐกิจใหม" ยังแนนปกรวมฝายคาน 

 ร.ต.อ.เฉลิม อยู บำรุง ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ พรรคเพื ่อไทย  เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือพิจารณารายละเอียดประเด็นที่จะย่ืนอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ของพล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดดังกลาว รวม 5 คน ทั้งน้ีไดใหสัมภาษณ

กอนการหารือแลวเสรจ็ โดยยืนยันความพรอมของการยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล  

 โดย ร.ต.อ.เฉลมิ กลาววา รายละเอียดของการอภิปรายไมไววางใจรวมถึงการกำหนดตัวบุคคลนั้นตนไมขอ

เปดเผยรายละเอียด ในเบื้องตนคณะกรรมการเฉพาะกิจพรรคเพื่อไทย กำหนดไววา จะอภิปรายรัฐมนนตรี จำนวน 5 

คน และมีส.ส.อภิปรายรวม 25 คน แตทั้งนี้ตองนำรายละเอียดดังกลาวหารือกับ 7 พรรครวมฝายคานอีกครั้ง ซึ่งตนไม

ขัดของหากมติของ 7 พรรครวมฝายคานจะเพิ่มชื่อรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปราย หรือเพิ่มจำนวน ส.ส.ที่จะอภิปรายไม

ไววางใจรัฐบาล รวมถึงประเด็นที่จะยื่นอภิปราย 

 สวนท่ีรัฐบาลระบุไวกอนหนาวาการอภิปรายไมไววางใจหามอภิปรายถึงเรื่องในอดีต และใหอภิปรายเฉพาะ

การทำงานของรัฐบาลชุดปจจุบันในชวงปจจุบันเทานั้น ตนมองวารัฐบาลไมมีหนาที่หรืออำนาจในการกำหนดประเด็น

ดังกลาว ซึ่งสวนตัวมองวาการบริหารราชการของรัฐบาลปจจุบันคือการตอเนื่องมาจากรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ที ่เปนรัฐบาลเกเร คุกคามและทุบตีประชาชน ดังนั้นขอใหยุติการสัมภาษณตอวาฝายคานวาเลน

การเมืองทำใหประชาชนสับสน  

  

 



 

  
คณะทํางานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ -  
46 

 

 

 "ผมยืนยันวาการอภิปรายครั้งน้ีจะไมทำใหสื่อมวลชน และประชาชนผิดหวังและหลังการอภิปรายแลวเสร็จ 

ประชาชนจะเบ่ือ จะชิงชังรัฐบาลชุดปจจุบัน แตไมใชชังชาติ สวนการลงมติในญัตติอภิปรายไมไววางใจจะไดรับเสียงขาง

มากของสภาฯ ลงมติไมไววางใจหรือไม ผมไมสามารถเดาทางไมออก แตเชื่อวาเมื่อส.ส.ไดฟงการอภิปรายของพรรคฝาย

คานที่เตรียมรายละเอียด และชี้ประเด็น เชน กรณีที่บริษัทบริษัท 69 พรอบเพอรตี้ซื้อที่ดิน ราคา 600 ลานบาท ซึ่งสูง

กวาราคาประเมินที่ 157 ลานบาท ของบิดา พล.อ.ประยุทธรวมถึงการขยายผล เชื่อวาจะโยนติ ้วแนนอน สวนจะ

ชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมเอื้อประโยชนใหเอกชนหรือไม ผมไมตอบเพราะไมอยากใหเสียรสชาติการอภิปราย" ร.ต.อ.เฉลิม 

กลาว   

  ร.ต.อ.เฉลิม กลาวดวยวา สำหรับการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจนั้น จะทำไดเร็วๆ นี้และการอภิปรายได

หลังเทศกาลตรษุจีน สวนจะใชเวลาก่ีวันตองรอพิจารณาประเด็นและรายละเอียดที่เตรียมสรุปอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ตน

ขอเตือนไปยังรัฐบาลดวยวา อยาคุกคามตน เพราะตนไมใชผูอภิปรายในสภาฯ เปนเพียงกองหนุน สวนจะสงตัวแทนซึ่ ง

เปนคนในครอบครัวของตนหรอืไมนั้น สวนตัวมองวา เขามีสิทธิ์ แตพรรษายังไมได คงตองรอเวลาประมาณ 2 ป  

 อยางไรก็ดี ตนขอฝากไปยังนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ถึงพฤติกรรมท่ี

สงจดหมายไปยังพล.อ.ประยุทธ ผานนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่ขอใหถอนฟอง บรษิัทฟลิป มอรลิสตดวย วาขอ

อยายุงเก่ียวเพราะเรื่องดังกลาวถือเปนการกระทำความผิดที่ชัดเจน    

 ดานนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองประธานกรรมการเฉพาะกิจ พรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาผูนำฝายคานใน

สภาผูแทนราษฎร กลาววา ในสัปดาหหนา จะนัดหารือรวมกับ 7 พรรครวมฝายคานเพื่อสรุปรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งน้ี

ตนเชื่อวา พรรคฝายคานจะยังยึดมั่นรวมกัน โดยเฉพาะพรรคเศรษฐกิจใหม ที่ยืนยันตอการเห็นประโยชนของประเทศ 

แมกอนหนานี้มีกระแสขาววาส.ส.ของพรรค ยกเวนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหมที่อยู

รวมพรรคฝายคาน ขณะที่พรรคอนาคตใหม ซึ่งมีคดียุบพรรคท่ีรอการตัดสินปลายเดือนมกราคม 2563 เชื่อวาจะไม

กระทบการวางตัวส.ส. ในการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล  

  "พรรคฝายคานจะไมอภิปรายเลอะเทอะ หรือตีรวน เพราะตองการมุงประเด็นที่ชัดเจน ชี้ใหเห็นความ

ลมเหลวของการบริหารราชการของรัฐบาล รัฐมนตรี รวมถึงความไมเหมาะสมในการทำหนาที่" นายภูมิธรรม กลาว. 

 

อางอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/408243?adz= 
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03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:14 น 

เจอแตส.ส.วัน'เด็กพปชร.'เยยมาสภาไมเจอเฉลิม เตือนฝายคานซักฟอกย อนเขาตัว! 

 
 

 

 

 

 

 3 ม.ค.63 - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปดเผยวา สถานการณทางการเมือง

ป2563 มีแนวโนมจะเขมขนขึ้น แตตนเชื่อวาคงไมมีการลุกลามบานปลายสรางความเสียหายใหประเทศเหมือนในอดีต 

เพราะพ่ีนองประชาชนมีบทเรียนมาแลว คงไมยอมใหประเทศเสียหาย และจะเปนการซ้ำเติมประเทศทางดานเศรษฐกิจ 

ขณะเดียวกันรัฐบาลจะไมขอเปนคูขัดแยงกับใคร พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางการเมือง มุงเนนทำงานใหพี่นอง

ประชาชน โดยเฉพาะจะมีการเรงดำเนินนโยบายตางๆ เพื่อแกปญหาปากทองของพี่นองประชาชน การดูแลสวัสดิการ 

รวมไปถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ อยางไรก็ตาม ตนมั่นใจวาพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ

รมว.กลาโหม สามารถนำพาประเทศไปสูจุดหมายที่ประชาชนคาดหวังได แมวาจะเจอปญหาอุปสรรคมากมายก็ตาม  

 นายธนกร กลาวอีกวา สวนกรณีที่พรรคฝายคานเตรียมขุนพล 25 คนอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลนั้นก็ไมมี

ปญหาอะไร เปนเรื่องท่ีดีที่ฝายคานตองตรวจสอบรัฐบาลตามกลไกรัฐสภา รัฐบาลพรอมที่จะชี้แจงทุกประเด็น ไมกลัวถูก

น็อคกลางสภาฯ ตามที่ฝายคานขู เพราะม่ันใจวาพล.อ.ประยุทธบริหารประเทศดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต  

“ทางที่ดีฝายคานเองก็ตองระวังดวย เพราะหอกอาจจะหันพุงใสตัวเองก็ได โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย สมัยที่เปนรัฐบาลก็

เกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่นใชหรือไม ดังนั้น การจะอภิปรายกลาวหารัฐบาล หากนำขอมูลหลักฐานที่ไมถูกตองก็ตอง

รับผิดชอบดวย” โฆษก พปชร. กลาว  

 นายธนกร กลาวตอวา สำหรับร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย ซึ่ง

เปนผูดูแลการอภิปรายนั้น ดวยความเคารพผูอาวุโส แตเทาที่เห็นขณะนี้ยังไมนากลัวอะไร โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก 

ร.ต.อ.เฉลิมเองก็ไมไดเปน ส.ส.ทานอยูนอกสภาฯ ไมไดมาอภิปรายเอง ทำใหเวลามาสภาฯ คงไมเจอเฉลิมแลว จะเจอก็

แตนายวัน อยูบำรุง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ลูกชายทาน วันนี้ประชาชนจึงอยากใหนายวันเปน 1 ใน25 ขุนพลดวย 

เพราะหวังวา จะไดฟงการอภิปรายที่ดีกวา ส.ส. หนาเดิมๆ ท่ีหมุนเวียนกันอภิปรายจนประชาชนเริ่มจะเบื่อ และเชื่อวา

นายวันอาจจะมีลีลาการอภิปรายที่นาสนใจมากกวาก็เปนไร 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53743 
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วันท่ี 3 มกราคม 2563 - 15:44 น. 

เฉลมิ ลั่น มวยยกแรกเริ่มแลว หลังตรุษจีนฝายคานลุยซักฟอก ซัด รบ.ปากกลาขาสั่น มาหามพูดเรื่องเกา 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลิม ลั่น มวยยกแรกเริ่มแลว หลังตรุษจีนฝายคานลุ ยซักฟอก ซัด รบ.ปากกลาขาสั่น มาหามพูดเรื่องเกา ชี้ขึ้นอยู กับ 

“ชวน” ขออุบชื่อ กลัวขุนพลโดนทุบหัว ฮึ่ม เปนปชต. ตองเลกิเกเรได  

 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 มกราคม ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) 

พรรคเพ่ือไทย ที่มีร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง เปนประธาน เพ่ือเตรียมการยื่นญัตติอภิปรายไมไวรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา โดย ร.ต.อ.เฉลิม แถลงวา เบื้องตนที่คณะกรรมการฯ ไดกำหนดตัวรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไววางใจ 5 คนนั้น 

จากการหารือจะเสนอนายสมพงษ อมรวิวัฒน หัวหนาพรรคเพื่อไทย ใหนำไปหารือกับพรรครวมฝายคานอีก 6 พรรควา 

จะเพิ่มเติมรัฐมนตรีทานอื่นอีกหรือไม หากมีตนไมขัดของถือวา เปนสิทธิอยางชอบธรรมในการทำงานรวมกัน แมแต

คณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคเพื่อไทย หากมีขอมูลและตัวบุคคลไวสวนหนึ่งแลว ตนก็ไมขัดของ โดยขณะนี้กพศ.มี

ความพรอม 100% ส.ส.ผูท่ีจะอภิปรายพรอม พยานหลักฐานพรอม ยืนยันวา จะไมทำใหพ่ีนองประชาชนผิดหวัง แตขอ

ยังไมเปดเผยชื่อผูอภิปราย เพราะรัฐบาลน้ีตอเนื่องมาจากคสช. ที่มีนิสัยเกเร ใครเห็นตางหัว ปากแตก ถูกทุบรถ และยัง

ไมสามารถจับใครไดเลย แตเบื้องตนฝายคานจะวางผูอภิปรายไว 25 คนขาดเกินไมเยอะ สวนวันเวลาในการเปด

อภิปรายนั้น ตนอยากใหพนเทศกาลตรษุจีนไปกอน อยากใหคนจีนสนใจเยอะๆ 

 ร.ต.อ.เฉลิม กลาวตอวา สวนกรณี พล.อ.ประยุทธ ออกมาระบุวา รัฐบาลเพิ่งทำงานได 5 เดือน ไมควร

อภิปรายเรื่องเกานั้น ตนไมคัดคาน แตไมเห็นดวย เพราะรัฐบาลชุดนี้ทำงานตอเนื่องมาโดยตลอด ไมเคยถูกอภิปรายไม

ไววางใจ เพราะมีผูนำปฏิวัติเปนนายกฯ นายกฯมีม.44 มีสนช.ในสภา แลวใครจะกลา ดังนั้น อยามากำหนดวา อะไรควร

ไมควรพูด เพราะเรื่องอยูที ่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร อยามาพูดวา ฝายคานเลนการเมืองจนทำให

สับสน การออกมาพูดจากแบบถือวา รัฐบาลกินยาผิดซองแลว พวกคุณไมมีหนาที่กำหนด อยางนี้เรียกวา ปากกลาขาสั่น 

ทั ้งๆที ่พวกคุณหมดเวลาแลวพอเถอะ วันนี ้ ไมมีใครกลัวใคร แลวเลิกคิดที ่จะไปตีหัวใครเถอะ วันนี ้ประเทศเปน

ประชาธิปไตยแลว อยาเขาใจผิดนะ ตนไมไดอภิปรายนะ ดังนั้น อยาไปคุกคามตน สวนกรณทีี่เปดขอมูลการซื้อขายที่ดิน

ครอบครัวของพล.อ.ประยุทธ ยานบางบอนนั้น ตนไมสามารถพูดไดวา จะโยงไปถึงทำใหพล.อ.ประยุทธมีตำหนิหรือไม 

แตตนยืนยันวา มวยยกแรกเริ่มข้ึนแลว สวนรายละเอียดมีผูที่จะอภิปรายแลว ตนมาพูดมาก เดี๋ยวรสชาติไมมี วันน้ีตนจั่ว

หัวใหแลว พรรคตองเดินตอ เพราะตนเปนแคกองหนุน 
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 เมื่อถามวา มั่นใจแคไหนวา จะอภิปรายยอนไปในสมัยรัฐบาลคสช. ร.ต.อ.เฉลิม กลาววา ถามวา หากนาย

ชวนอนุญาตรัฐบาลจะทำอยางไร นอกจากยืนขึ้นแลวขอไมตอบ ไมตอบก็เรื่องของคุณ สวนประเด็นในการอภิปรายไม

ไววางใจ ยังไมขอบอก เพราะตองรออีก 6 พรรครวมดวย แตตนมั่นใจวา หลังจากอภิปรายไมไววางใจ จะทำใหกระแส

สังคมเบื่อนายกฯและรัฐบาล จนคนชิงชังวา มีเรื่องมีราวกันถึงขนาดเชียวหรือ สวนลมรัฐบาลไดหรือไมนั้น ขอถามกลับ

วา มีสมัยไหนที่เขาโหวตลมกันเอง ไมมีหรอก แตครั้งนี้ตนทายใจส.ส.ไมออก ถาขอมูลฝายคานไหลมากๆ ส.ส.ก็อาจรัก

บานรักเมือง ไมเอาดวยกับรัฐบาลแลวก็เปนได แตฝายเรา โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนั้น อาจเปนขาวที่รัฐบาลไอโอก็ได 

เขาทำเกงวา เรามีงูเหาเยอะ แตตนไมเชื่อ เพราะส.ส.มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ แตตนอยูมานานเชื่อมั่นพวกเรา

กันมากกวา สวนจะสงนายวัน อยูบำรุง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย บุตรชายเปนตัวแทนในการอภิปรายหรือไม เปนสิทธิ 

แตในใจตนมองวา พรรษายังไมถึง ยังมีอีกอภิปรายไมไววางใจอีกหลาย ยังมีเวลา 

 ดาน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผูนำฝายคาน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกพศ. กลาววา คง

ไดมีการหารือกับอีก 6 พรรครวมฝายคานในสัปดาหหนาเพื่อสรุปขอมูล และตัวบุคคลที่จะอภิปราย เพราะพรรคฝาย

คานจะอภิปรายไมไววางใจโดยคำนึงถึงผลประโยชนประเทศเปนหลัก ไมเลอะเทอะไมกระจัดกระจาย แตตองการชี้ให

ประชาชนเห็นถึงความไมเหมาะสมถึงความไรประสิทธิภาพของตัวรัฐบาล สวนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยุบ

พรรคอนาคตใหมหรือไม จะสงผลกระทบตอการวางตัวผูที่อภิปรายหรือไมนั้น อยาเพิ่งไปพูดถึงเรื่องอนาคต เพราะเปน

เรื่องของอนาคตใหมจะพิจารณา แตมั่นใจวา พรรคฝายคานจะรวมมือกันอยางดีทั้ง 7 พรรค แมแตพรรคเศรษฐกิจใหม

ดวย 

 

 

 

อางอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1862576 
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วันที่ 3 ม.ค. 2563 

ร.ต.อ.เฉลิม ลั่นที่ดิน 600 ลานแคยกแรก เชื่ออภิปรายจะทำคนชังรั ฐบาลและเบื่อนายกฯ 

 

 

 

 

 

 

 ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย ยืนยันวา มีขอมูลการอภิปรายไม

ไววางใจเต็มรอย ที่จะทำใหประชาชนเบื่อนายกรัฐมนตรีและเบื่อรัฐบาล ชิงชังรัฐบาลไมใชชังชาติ ขอมูลการอภิปรายไม

จำเปนตองอยูเฉพาะชวง 5 เดือนแรกของการทำงานของรัฐบาล เพราะรัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลตอเนื่องมาโดยตลอด 

และไมเคยโดนตรวจสอบมาตลอดหกปที่ผานมา การกำหนดการอภิปรายเปนหนาที่ของประธานสภา ไมใชหนาที่ของ

รัฐบาล 

 ทั้งนี้ เรื ่องที่บริษัทเอกชนซื้อขายที่ดินกับบิดาของนายกรัฐมนตรีนั้น ถือเปนมวยยกแรกที่เริ ่มตนขึ้นแลว 

และจะสามารถโยงไปถึงปมทุจริตที่รัฐบาลเอื้อประโยชนใหกับพวกพองและเอกชนที่ใกลชิดได เบื้องตนกำหนดบุคคลที่

จะรวมอภิปรายไวเรียบรอยแลว แตไมสามารถเปดเผยรายชื่อได เพราะเกรงจะถูกคุกคาม ทั้ง 7 พรรคฝายคานจะมีผู

รวมอภิปรายรวมกันทั้งหมด 25 คน แตจำนวนรัฐมนตรีที่จะผูถูกอภิปราย อาจจะปรับเพิ่มได หากพรรครวมฝายคานมี

ขอมลูเพ่ิมเตมิ 

 สวนนายภูมิธรรม เวชยชัย รองประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ กลาววาในสัปดาหหนาจะนำรายชื่อ

รัฐมนตรทีั้ง 5 ราย ท่ีจะถูกอภิปราย ไปหารือกับ 7 พรรคฝายคาน เพื่อกำหนดกรอบการอภิปรายท่ีชัดเจน เนนประเด็น

หลักๆ ไมกระจัดกระจาย ไมตีรวน และจะไมขอพูดถึงประเด็นของพรรคอนาคตใหม เพราะถือเปนเรื่องในอนาคตที่ยังไม

เกิดขึ้น 

 

อางอิง : https://news.ch7.com/detail/385739 
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 “เพื่อไทย”เดินหนาซักฟอก 5 รมต.หลังตรุษจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เพ่ือไทย”เดินหนาซกัฟอก 5 รมต.หลังตรุษจีน 

“เฉลิม”โวขุนพลฝายคาน พรอมซักฟอก 5 รัฐมนตรี จอนัด 7 พรรครวมหารือสรุปประเดน็  

 วันที่ 3 ม.ค.63 ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ พรรคเพื่อไทย  เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื ่อพิจารณารายละเอียดประเด็นที ่จะยื ่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ของพล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดดังกลาว รวม 5 คน ท้ังนี้

ไดใหสัมภาษณกอนการหารือแลวเสร็จ โดยยืนยันความพรอมของการยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล  

 ร.ต.อ.เฉลิม กลาววา รายละเอียดของการอภิปรายไมไววางใจรวมถึงการกำหนดตัวบุคคลนั้นตนไมขอ

เปดเผยรายละเอียด ในเบื้องตนคณะกรรมการเฉพาะกิจพรรคเพื่อไทย กำหนดไววา จะอภิปรายรัฐมนนตรี จำนวน 5 

คน และมีส.ส.อภิปรายรวม 25 คน แตทั้งนี้ตองนำรายละเอียดดังกลาวหารือกับ 7 พรรครวมฝายคานอีกครั้ง ซึ่งตนไม

ขัดของหากมติของ 7 พรรครวมฝายคานจะเพิ่มชื่อรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปราย หรือเพิ่มจำนวน ส.ส.ที่จะอภิปรายไม

ไววางใจรัฐบาล รวมถึงประเด็นที่จะยื่นอภิปราย  

 สวนท่ีรัฐบาลระบุไวกอนหนาวาการอภิปรายไมไววางใจหามอภิปรายถึงเรื่องในอดีต และใหอภิปรายเฉพาะ

การทำงานของรัฐบาลชุดปจจุบันในชวงปจจุบันเทานั้น ตนมองวารัฐบาลไมมีหนาที่หรืออำนาจในการกำหนดประเด็น

ดังกลาว ซึ่งสวนตัวมองวาการบริหารราชการของรัฐบาลปจจุบันคือการตอเนื่องมาจากรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ที่เปนรัฐบาลเกเร คุกคามและทุบตีประชาชน ดังนั ้นขอใหยุติการสัมภาษณตอวาฝายคานวาเลน

การเมืองทำใหประชาชนสับสน  

 “ผมยืนยันวาการอภิปรายครั้งนี้จะไมทำใหสื่อมวลชน และประชาชนผิดหวังและหลังการอภิปรายแลวเสร็จ 

ประชาชนจะเบ่ือ จะชิงชังรัฐบาลชุดปจจุบัน แตไมใชชังชาติ สวนการลงมติในญัตติอภิปรายไมไววางใจจะไดรับเสียงขาง

มากของสภาฯ ลงมติไมไววางใจหรือไม ผมไมสามารถเดาทางไมออก แตเชื่อวาเมื่อส.ส.ไดฟงการอภิปรายของพรรคฝาย 
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คานที่เตรียมรายละเอียด และชี้ประเด็น เชน กรณีที่บริษัทบริษัท 69 พรอบเพอรตี้ซื้อที่ดิน ราคา 600 ลานบาท ซึ่งสูง

กวาราคาประเมินที่ 157 ลานบาท ของบิดา พล.อ.ประยุทธรวมถึงการขยายผล เชื่อวาจะโยนติ้วแนนอน สวนจะ

ชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมเอื้อประโยชนใหเอกชนหรือไม ผมไมตอบเพราะไมอยากใหเสียรสชาติการอภิปราย” ร.ต.อ.เฉลิม 

กลาว   

 ร.ต.อ.เฉลิม กลาวดวยวา สำหรับการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจนั้น จะทำไดเร็วๆ นี้และการอภิปรายได

หลังเทศกาลตรุษจีน สวนจะใชเวลากี่วันตองรอพิจารณาประเด็นและรายละเอียดที่เตรียมสรุปอีกครั้ง อยางไรก็ตามตน

ขอเตือนไปยังรัฐบาลดวยวา อยาคุกคามตนเพราะตนไมใชผูอภิปรายในสภาฯ เปนเพียงกองหนุนสวนจะสงตัวแทนซึ่ง

เปนคนในครอบครัวของตนหรือไมนั้น สวนตัวมองวาเขามีสิทธ์ิ แตพรรษายังไมได คงตองรอเวลาประมาณ 2 ป  อยางไร

ก็ดีตนขอฝากไปยังนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ถึงพฤติกรรมที่สงจดหมายไปยังพล.อ.

ประยุทธ ผานนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่ขอใหถอนฟอง บริษัทฟลิป มอรลิสตดวย วาขออยายุงเก่ียวเพราะเรื่อง

ดังกลาวถือเปนการกระทำความผิดที่ชัดเจน    

 ดานนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองประธานกรรมการเฉพาะกิจ พรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาผูนำฝายคานใน

สภาผูแทนราษฎร กลาววา ในสัปดาหหนาจะนัดหารือรวมกับ 7 พรรครวมฝายคานเพื่อสรุปรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ตน

เชื่อวา พรรคฝายคานจะยังยึดมั่นรวมกัน โดยเฉพาะพรรคเศรษฐกิจใหม ที่ยืนยันตอการเห็นประโยชนของประเทศ แม

กอนหนานี้มีกระแสขาววาส.ส.ของพรรค ยกเวนนายมิ่งขวัญ แสงสวุรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหมท่ีอยูรวม

พรรคฝายคาน ขณะที่พรรคอนาคตใหม ซึ่งมีคดียุบพรรคที่รอการตัดสินปลายเดือนมกราคม 2563 เชื่อวาจะไมกระทบ

การวางตัวส.ส. ในการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล  

  “พรรคฝายคานจะไมอภิปรายเลอะเทอะ หรือตีรวน เพราะตองการมุงประเด็นที่ชัดเจน ชี้ใหเห็นความ

ลมเหลวของการบริหารราชการของรัฐบาล รัฐมนตรี รวมถึงความไมเหมาะสมในการทำหนาที่“ นายภูมิธรรม กลาว 

 ทั้งนี้  เปนที่คาดวา 5 รัฐมนตรีที่ฝายคานเตรียมยื่นญัตติเปดอภิปรายไมไววางใจ ประกอบดวย 1.พล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี  3.นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี  และ  4.นายดอน ปรมัตถวินัย รมว.ตางประเทศ   และ5.พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย 

 

อางอิง : http://www.thansettakij.com/content/418061 
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ดูจะจะหมัดเด็ดเพื่อไทยซกัฟอกนายกฯลาม'พอบิ๊กตู'พัวพันกลุมทุนซื้อขายที่เอื้อประโยชนตางตอบแทน! 

04 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:21 น.      

 

 

 

 

 

 4 ม.ค. 2563 - รายงานขาวจากพรรคเพื่อไทย แจงวา หลังจากร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง เขามาทำหนาที่

ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ ซึ่งรับผิดชอบดูแลขอมูลอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลประยุทธ ซึ่งมีรัฐมนตรีที่ถูก

อภิปรายแนนอนอยางนอย 5 คน ประกอบดวย พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นายสมคิด 

จาตุศรีพิทักษ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย นายดอน ปรมัติวินัย 

รมว.ตางประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการประชุมเปนระยะๆกับคณะทำงานกิจการพิเศษ และส.ส.ที่จะอภิปรายโดยเปาหมาย

ของการอภิปรายจะพุงเปาไปยังพล.อ.ประยุทธ มากเปนพิเศษ ในลักษณะทำงานเอื้อประโยชนใหกลุมทุนบางราย ที่เปน

ในลักษณะตางตอบแทน ทำใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงแกภาครัฐ 

 รายงานขาวแจงวา ขอมูลที่จะอภิปรายพล.อ.ประยุทธ ประกอบดวย การซื้อขายที่ดินของ พ.อ.ประพัฒน 

จันทรโอชา ยานบางบอนซอย3 เนื ้อที่ 50-3-08 ไร ใหกับบริษัทหนึ่งที่เปนนอมินี ของเจาสัวในวงการน้ำเมาคนดัง

ระดับประเทศ ซึ่งสิ่งที่นาผิดสังเกตคอื มีการตั้งบริษัทดังกลาวข้ึนมาเพียงแค7วันและจากนั้นมีการซื้อท่ีดินมีมูลคาสูงกวา

ราคาประเมินถึง 600ลานบาท  

 ท้ังนี้ จากกรณดีังกลาวยังเก่ียวโยงไปถึงเรื่อง การแกไขสัญญารวมทุน ซึ่งเปนสัญญาการบริหารและดำเนิน

กิจการศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยในยุครัฐบาลคสช. ไดทำสัญญาใหม โดยไมมีการเปดใหมีการประมูล รวมทั้ง

ใหสิทธิในการบริหารและดำเนินกิจการแกบรษิัทสูงถึง50ป 

 ขณะเดียวกัน ในการซื้อขายที่ดินยานบางนา ตราด ซึ่งสำนักงานบังคับคดีสมุทปราการ ประกาศขาย

ทอดตลาดที่ดินของบริษัทเอคิว เอสเตท ของกลุมกฤดามหานคร จำนวน 214 แปลง เน้ือที่ประมาณ 4,114 ไร ซึ่งราคา

ประเมินเดิม ตารางวาละ 1.2หมื่นบาท แตกลับขายในราคาต่ำกวาราคาประเมินเหลือตารางวาละ 4 พันบาทเทานั้น 

โดยมีการแยกขายเปนรายแปลง ระบุใหที่ผืนหนึ่งเปนที่ตาบอด ที่อีกผืนหนึ่งเปนที่ติดถนน ทั้งที่ ที่ดินทั้งสองผืนเปน

แปลงเดียวกัน โดยบรษิัทที่ชนะการประมูลก็คือบริษัทรวมทุน ของเจาสัวคนดังในวงการน้ำเมาเชนกัน 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53779 
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03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:13 น 

.'เจิมศักดิ'์ ยก 7 เหตุผลหนุน 'ชวน' ชงโละ 6 ตำแหนงที่มาจากขรก.ประจำออกจากสมาชิกวุฒิสภา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ม.ค.63 - นายเจิมศักดิ์ ปนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสตเฟซบุกโดยมีเนื้อหาดังน้ี 

  ความเห็นของประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย ที่ไดมีขอเสนอแนะวา ควรแก

รัฐธรรมนูญโดยตัดสมาชิกวุฒิสภา ๖ ตำแหนงที่มาจากขาราชการประจำออกไปจากสมาชิกวุฒิสภา จึงเปนความเหน็ท่ี

นาสนับสนุนอยางย่ิงหากจะมีการแกรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพราะ 

 ๑) ตำแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผู บัญชาการตำรวจแหงชาติ ผู บัญชาการทหารบก ผู บัญชาการ

ทหารเรือ ผู บ ัญชาการทหารอากาศ และผู บัญชาการทหารสูงสุด ตางเปนขาราชการประจำ เฉกเชนเดียวกับ

ปลัดกระทรวงและอธิบดีอื่น ๆ ขาราชการประจำ ๖ ตำแหนงนี้ ไมควรทำหนาที่เลือกนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบฝาย

บริหาร และมีหนาที่ใหความเห็นชอบกรรมการในองคกรอิสระ ทั้งนี้เพราะเปนขาราชการประจำตองทำตามนโยบายของ

ฝายการเมือง และตองถูกตรวจสอบโดยองคกรอิสระ การที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ กำหนดใหขาราชการประจำเฉพาะ ๖ 

ตำแหนงนี้เปนสมาชิกวุฒิสภา จึงเปนผลประโยชนขัดกันระหวางตำแหนงและหนาที่ 

 ๒) การใหความสำคัญกับ ๖ ตำแหนงเปนพิเศษ ยอมกอใหเกิดความแตกตางและแปลกแยกกับขาราชการ

ในระดับเดียวกันของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ที่มีความสำคัญไมนอยกวากัน และเปนการเลือกปฏิบัติหลายมาตรฐาน 

๓) การอางวา บุคคลใน ๖ ตำแหนง มาอยูในวุฒิสภาจะเปนการปองกันการทำรัฐประหารก็ฟงไมขึ้น เพราะหาก ผบ.

เหลาทัพเหลานี้จะยึดอำนาจก็สามารถทำได 

 ขออางที่วา มาทำหนาที่ในวุฒิสภาจะไดชี้แจงกำลังพลใหเขาใจถูกตอง ก็ยิ่งฟงไมขึ้นเพราะการไมไดสวม

หมวก ๒ ตำแหนง ก็สามารถชี้แจงกำลังพลใหเขาใจไดอยูแลว กำลังพลมีสติปญญาสามารถขวนขวายหาขอมูลดวยความ

รักชาติรักแผนดิน โดยไมตองรอจากคน ๖ ตำแหนงนี้ก็ได 
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 ๔) การใหขาราชการ ๖ ตำแหนง ดังกลาวรับเงินเดือน ๒ ทาง ทั้งเงินเดือนของขาราชการประจำ และ

เงินเดือนคาตอบแทนของสมาชิกวุฒิสภาเปนการไมเหมาะสมแลวยังมีคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ ผูชำนาญการ และผูชวย 

ส.ว. รวมกัน ๘ คน ตอ ส.ว.หนึ่งคนอีกดวย 

 ๕) ประชาชนจะขาดความเลื่อมใสศรัทธาที่ คสช.อันประกอบไปดวยบุคคลทั้ง ๖ ตำแหนงสืบอำนาจไปอยู

ในตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา กลับมามีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี และใหความเห็นชอบในองคกรอิสระ จะถูกกลาวหาได

วาเปนรัฐซอนรัฐ โดยรัฐทหาร 

 ๖) รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไดยึดหลักสำคัญวาขาราชการประจำที่อยูใตการบังคับ

บัญชาของฝายบริหาร ไมสมควรไปเปนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบฝายบรหิาร 

 จึงไดกำหนดใหขาราชการที่ปรารถนาจะลงสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาตองลาออกจากราชการเสียกอน โดย

ไมมีขอยกเวน ผมเองในฐานะขาราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ยังตองลาออกกอนเขา

สมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา เมื่อป ๒๕๔๓ 

 ๗) สมาชิกวุฒิสภาในชุดปจจุบันบางคนที่ออกมาโตแยงความเห็นของประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย เพราะ

เกรงวาหากแกไขประเด็น ๖ ตำแหนงได ก็อาจจะแกไขอำนาจหนาที่ของวุฒิสภาในสวนอื่นได เปนการคิดแตประโยชน

ของตนและพวกพองเปนที่ตั้ง โดยมิไดคำนึงถึงหลักการในการบริหารประเทศและผลประโยชนของสวนรวม. 

 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53730 
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แรงจดั! “เจิมศักดิ์” หนุนโละ “6 บิ๊ก ขรก.” นั่งส.ว. ประเคนหมัดตรง 7 เหตุผล โดนทั้งนั้น 

3 ม.ค. 2563 17:12    

 

 

 

 

 

 

 

“เจมิศักด์ิ” แรงจัด ขานรับแนวคิด “ชวน” หนุนแกไข รธน. “โละ 6 บิ๊ก ขรก.” ออกจาก ส.ว. ยกเหตุผลสำคัญ ไมเปน

ธรรมกับขาราชการอื่น ผลประโยชนขัดกัน และขัดหลกัประชาธิปไตยสากล 

 นาสนใจเปนอยางยิ่ง วันนี้(3 ม.ค.63) เฟซบุก เจิมศักดิ์ ปนทอง ของ นายเจิมศักดิ์ ปนทอง อดีตสมาชิก

วุฒิสภา(ส.ว.) โพสตขอความ ระบุวา 

 “ความเห็นของประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ที่ไดมีขอเสนอแนะวา ควรแก

รัฐธรรมนูญโดยตัดสมาชิกวุฒิสภา 6 ตำแหนงที่มาจากขาราชการประจำออกไปจากสมาชิกวุฒิสภา จึงเปนความเห็นที่

นาสนับสนุนอยางยิ่ง หากจะมีการแกรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งนี้เพราะ 

 1.ตำแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ผูบญัชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการทหารสูงสุด ตางเปนขาราชการประจำ เฉกเชนเดียวกับปลัดกระทรวงและ

อธิบดีอ่ืน ๆ 

 ขาราชการประจำ 6 ตำแหนงนี้ ไมควรทำหนาที่เลือกนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบฝายบริหาร และมีหนาที่ให

ความเห็นชอบกรรมการในองคกรอิสระ ทั้งนี้เพราะเปนขาราชการประจำ ตองทำตามนโยบายของฝายการเมือง และ

ตองถูกตรวจสอบโดยองคกรอิสระ 

 การที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดใหขาราชการประจำเฉพาะ 6 ตำแหนงนี้ เปนสมาชิกวุฒิสภา จึงเปน

ผลประโยชนขัดกันระหวางตำแหนงและหนาท่ี 

 2.การใหความสำคัญกับ 6 ตำแหนงเปนพิเศษ ยอมกอใหเกิดความแตกตางและแปลกแยกกับขาราชการใน

ระดับเดียวกันของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ที่มีความสำคัญไมนอยกวากัน และเปนการเลือกปฏิบัติหลายมาตรฐาน 

 3.การอางวา บุคคลใน 6 ตำแหนง มาอยูในวุฒิสภาจะเปนการปองกันการทำรัฐประหารก็ฟงไมขึ้น เพราะ

หาก ผบ.เหลาทัพเหลานี้จะยึดอำนาจก็สามารถทำได 

 ขออางที่วา มาทำหนาที่ในวุฒิสภาจะไดชี้แจงกำลังพลใหเขาใจถูกตอง ก็ยิ่งฟงไมขึ้น เพราะการไมไดสวม

หมวก 2ตำแหนง ก็สามารถชี้แจงกำลังพลใหเขาใจไดอยูแลวกำลังพลมีสติปญญาสามารถขวนขวายหาขอมูลดวยความ

รักชาติรักแผนดิน โดยไมตองรอจากคน 6 ตำแหนงนี้ก็ได 
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 4.การใหขาราชการ 6 ตำแหนง ดังกลาวรับเงินเดือน 2 ทาง ทั้งเงินเดือนของขาราชการประจำ และ

เงินเดือนคาตอบแทนของสมาชิกวุฒิสภา เปนการไมเหมาะสม แลวยังมีคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ ผูชำนาญการ และผูชวย 

ส.ว. รวมกัน 8 คน ตอ ส.ว.หนึ่งคนอีกดวย 

 5.ประชาชนจะขาดความเลื่อมใสศรัทธา ที่ คสช.อันประกอบไปดวยบุคคลท้ัง 6 ตำแหนงสืบอำนาจไปอยู

ในตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา กลับมามีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี และใหความเห็นชอบในองคกรอิสระ จะถูกกลาวหาได

วา เปนรัฐซอนรฐั โดยรัฐทหาร 

 6.รฐัธรรมนูญ 2540 และ รัฐธรรมนูญ 2550 ไดยึดหลักสำคัญวา ขาราชการประจำที่อยูใตการบังคบับัญชา

ของฝายบริหาร ไมสมควรไปเปนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบฝายบริหาร จึงไดกำหนดใหขาราชการที่ปรารถนาจะลง

สม ัครเป นสมาชิกว ุฒิสภา ตองลาออกจากราชการเส ียก อน โดยไม ม ีข อยกเวน ผมเองในฐานะขาราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ยังตองลาออกกอนเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา เมื่อป 

2543 

 7.สมาชิกวุฒิสภาในชุดปจจุบันบางคนที่ออกมาโตแยงความเห็นของประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย เพราะ

เกรงวาหากแกไขประเด็น 6 ตำแหนงได ก็อาจจะแกไขอำนาจหนาที่ของวุฒิสภาในสวนอื่นได เปนการคิดแตประโยชน

ของตนและพวกพองเปนที่ตั้ง โดยมิไดคำนึงถึงหลักการในการบริหารประเทศและผลประโยชนของสวนรวม. อยางไรก็

ตาม กอนหนานี้(2 ม.ค.63) เฟซบุก สมชัย ศรสีุทธิยากร ของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ก็โพสต ขอความ เรื่องนี้เชนกัน โดยระบุวา 

 “การออกแบบ ส.ว. ที่ใหมีขาราชการประจำ 6 คนมาเปน ส.ว.โดยตำแหนงนั้น มีประเด็นที่นาพิจารณา

หลายประการ 

 1) 6 ส.ว. ที่มาโดยตำแหนงการเปน ผบ.ของหนวยคุมกำลังตางๆ เชน ทบ. ทร. ทอ. สส. ตร. และ ปลัด

กลาโหม ท้ังๆที่คนเหลานี้เปนขาราชการประจำ และศักดิ์ศรมีิไดแตกตาง กับ ปลัดกระทรวงอ่ืน หรือ ตำแหนงเทียบเทา

ปลัดกระทรวงอีกมากมายที่ลวนแลวแตสำคัญไมนอยเชนกัน 

 2) 6 ส.ว. ดังกลาว จึงเปนเหมือนอภิสิทธ์ิชน ที่น่ังสองเกาอี้ รับเงินเดือนสองทาง ขามเสนแบงไปมาระหวาง

ขาราชการการเมืองและขาราชการประจำ และ ดวยความสำคัญของงานประจำ จึงเชื่อวา จะไมสามารถทำงานในหนาที่ 

ส.ว.ไดอยางเต็มที่และเต็มเวลา 

 3) การอางเหตุการณดำรงตำแหนงของ 6 ส.ว. วาเปนการออกแบบมาเพื่อปองกันการรัฐประหาร จึงไร

เดียงสายิ่ง เพราะจะอยูนอกหรือในสภา หากคุมกำลังก็สามารถทำการรัฐประหารได ในอดีต ขนาดนายกรัฐมนตรีมี

อำนาจเต็มยังรัฐประหารตัวเองเพราะเบ่ือสภาได 

 4) ขอเสนอของ ประธานสภา ชวน หลีกภัย ที่ใหทบทวน 6 ส.ว. ท่ีมาจากขาราชการประจำ จึงเปนขอเสนอ

บนการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เปนสากล ที่มุงใหมีเสนแบงที่ชัดเจนระหวางขาราชการประจำและฝายการเมืองท่ี

สมควรนำมาพิจารณายิ่ง 
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การทบทวนควรตั้งอยูบนหลักเหตุและผล อยาหลับหูหลับตาเชียรฝายใดฝายหนึ่ง จนลืมสิ่งที่เปนหลักการ หรือมาบอก

ใหทนๆแค 5 ป แตละวัน แตละเดือนที่ผาน ประเทศลวนมีตนทุนที่ตองจายครับ ขณะเดียวกัน(2 ม.ค.62) มีความเห็น

ตางจาก นายเสรี สุวรรณภานนท สมาชิกวุฒิสภา กลาววา ขอเสนอเหลานี ้สามารถเสนอได แตก็ตองดูบริบทวา

รัฐธรรมนูญเดิมที่เขียนไวแบบนี้ตองการใหผูบัญชาการเหลาทัพ 6 คนดังกลาวมีบทบาทอยางไร ซึ่งเปนเจาหนาที่ความ

มั่นคง เขามามีสวนในการดูแลความเรียบรอยของประเทศ โดยขอเสนอนี้ตองระวัง เพราะหาก ส.ว.ไปรับลูกหรือเห็น

ดวย อาจลามไปอำนาจหนาที่อ่ืนของ ส.ว.ดวย 

 เนื่องจากในการแกไขตองมีการแปรญัตติ หากมีการสงวนความเห็นวาไมเอา 6 คนนี ้ ก็อาจเปลี่ยนไป

ทั้งหมดได ส.ว.จึงตองระวัง ซึ่งการที่ตนออกมาพูดอยางนี้ ก็ไมใชเปนการหวงอำนาจ แตเปนเรื่องความรับผิดชอบที่เขา

มาทำหนาที่ตรงนี้แค 5 ป ถาทำแบบนี้เปนการยึดอำนาจ ส.ว. หรือเปลา เพราะอาจจะมีคนอื่นแปรญัตติอยางอื่น ยึด

อำนาจหนาที่ของ ส.ว.ไปหมดเลย ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในเวลา 5 ป ถาจะแกอะไร เสนอแกอะไร อยาแตะหมวด ส.ว. ก็จะ

ทำงานงายขึ้น เพราะทั้ง 6 คน อยูแค 5 ป ไมไดยาวนาน และผานมา 2 ปแลว 

 นอกจากนี้ ความเห็นที่นารับฟงอยางยิ่ง ก็คือ “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 2 ม.ค.วา ก็วากันไป เปนเรื่องของนายชวนที่เสนอ ตองไป

ถามทาน ตนไมมีความคิดเห็นในเรื ่องนี้ และเปนเรื ่องของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑวิธีการแกไข

รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะแกไขอะไรไดหรือไมอยางไร ตนไมไดไปเกี่ยวของตรงนี้ เปนเรื่องของกรรมาธิการไปศึกษา วากันไป

ตามกระบวนการ 

 ดาน “บ๊ิกปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กลาวเชนกันวา แลวแตสภา เปนความคิด

ของนายชวน แตเหตุผลของ คสช.ที่ไดมีการเสนอ ผบ.เหลาทัพเปน ส.ว.ดวยนั้น เพราะจะไดติดตามงานในสภา เพ่ือที่จะ

ไดนำเรื่องราวในสภามาบอกตอลูกนองในแตละเหลาทัพใหทราบวากิจการในสภาเปนอยางไร และทำงานรวมกับส.ส.

และ ส.ว. สวนจะแกไขก็แลวแตสภา เพราะเปนเรื่องของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ไมเกี่ยวของกับฝายทหาร และไมตองมีการ

พูดคุยกับ ผบ.เหลาทัพ 

 สวนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาววา ขอเสนอดังกลาวสามารถทำได โดยการแกไข

รัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนนี้ก็สามารถเสนอผานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาหลักเกณฑและแนวทางการ

แกไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 2560 เพ่ือพิจารณา ซ่ึงหากคณะกรรมาธิการฯ ไมเห็นดวยความเห็นก็ตกไป แตหากเห็นดวยก็

สามารถเสนอตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางดำเนินการอยางไร เชน เสนอเปนรางแกไขรัฐธรรมนูญ 

หรือเสนอมายังรฐับาล โดยในชั้นกรรมาธิการนี้สามารถเสนอขอแกไขไดทั้ง 276 มาตรา 

 นับเปนกระแสกดดันที่พุงเขาหา ส.ว.อีกครั้ง หลังจากกอนหนานี้ ส.ว.เคยตกเปนเปาวาจะถูกแกไขเก่ียวกับ

อำนาจ เพราะมีอำนาจในการ “เลือกนายกรัฐมนตรี” ดวย จนถูกตั้งคำถามจากส.ส.ที่ตองการแกไขรัฐธรรมนูญ วา ส.ว.

ปจจุบัน ไมไดยึดโยงกับประชาชนอยางแทจริง หรืออาจพูดไดวา มาจากการแตงตั้งของ “คสช.” จึงไมควรมีอำนาจใน

การเลือกนายกรัฐมนตรี 
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มาครั้งนี้ เปนการเจาะเกราะ “กลองดวงใจ” ของ “คสช.” กันเลยทีเดียว คือ โละขาราชการประจำฝายความมั่นคง 6 

ตำแหนง ซึ่ง คสช.เสนอใหเขามานั่งใน ส.ว. ก็ยิ่งสงสัญญาณชัดขึ้น วา ตองการตัดแขนขา “คสช.” 

 เกมแกไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที ่ไมงายอยู แลว ยิ่งไมงายเขาไปใหญ เพราะอยาลืม แมการเสนอแกไข

รัฐธรรมนูญไมยาก แตการจะผานแตละวาระนั้น ตองใชเสียงส.ส. บวก ส.ว.ดวย หรือวา นี่เองที่ “เสรี” บอกเปนนัยวา 

“อยาแตะส.ว.” เพราะ ส.ว.ก็คือ ตัวตัดสินวาจะแกไขสำเร็จหรือไม น่ันเอง 

ไมแปลก ที่พรรคอนาคตใหม เดินแผนหนึ่งคูกับแผนสอง คือ การเมืองลงถนนเอาไวแลว อยูที่กระแสตองการแกไข

รัฐธรรมนูญ แรงแคไหน และทางตันในสภาฯเกิดข้ึนเมื่อไหร เม่ือนั้นแทบไมอยากคิดวาจะเกิดอะไรข้ึน 

 

 

 

 

อางอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000000738  
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03 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:32 น.  

อภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่น!'เทพไท'สบชองหนุนโละบิ๊กทหารพนส.ว. 

 
 

 
 

 

 

 3 ม.ค. 63 - นายเทพไท เสนพงศ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย facebook live จากสภากาแฟ 

รานโกหงา ตลาดนัดสระไคร อ.เฉลิมพระเกียรติ กรณีการแกไขรัฐธรรมนูญให ผบ.เหลาทัพออกจากตำแหนงสมาชิก

วุฒิสภาวา ในขณะนี้หลายฝายเห็นดวยกับหลักการ ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดแสดงความเห็นให

ตัดโควตาสมาชิกวุฒิสภาที ่มาจาก ผบ.เหลาทัพ 6 ตำแหนง เพราะขัดตอหลักการในระบอบประชาธิปไตย ที ่ให

ขาราชการประจำควบตำแหนงขาราชการการเมืองไดดวย 

 นายเทพไท กลาววา การที่ ผบ.เหลาทัพจะเขามานั่งเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหนง เปนเรื่องที่ไมถูกตอง 

ไมมีความเหมาะกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สวนการที่พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ีอาง

เหตุผลของการที่ ผบ.เหลาทัพเปนสมาชิกวุฒิสภา เพื่อตองการประสานงานดานขอมูลขาวสาร กับผูใตบังคับบัญชา

บัญชานั้น เปนขออางที่ฟงไมขึ้น เพราะ ผบ.เหลาทัพ มีสถานะเทียบเทาระดับอธิบดีในกระทรวงตางๆ  ถาหากตองการ 

ประสานงานดานขอมูลกับฝายขาราชการประจำจริง อธิบดีทุกกรม ก็ควรมีสิทธิ์มาเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหนงได

ดวย ซึ่งขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง  

 "การที่ ผบ.เหลาทัพเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหนง และรับเงินเดือน สิทธิประโยชนตางๆทั้ง 2 ตำแหนง

ดวยนั้น ถือวา เปนการเอาเปรียบ หรือมีอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่น ที่เขาตำแหนงทางการเมือง2ตำแหนง แตรับเงินเดือน

คาตอบแทนไดเพียงตำแหนงเดียวเทานั ้น ผบ.เหลาทัพ ก็ไมควรมีสิทธิ ์พิเศษเหนือบุคคลอื ่นเชนกัน” ส.ส.ปชป. 

นครศรีธรรมราช กลาว 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53741 
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อาการหนัก‘เหวง โหวกเวก’ขยะแขยง ส.ว.ลากต้ัง ดิ้นรนคัดคานแกรธน. 

วันเสาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563, 09.44 น. 

เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2563  นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ(นปช.) โพสต

เฟซบุก ระบุเนื้อหาวา 

ส.ว.ลากตั้งที่นาขยะแขยง 

ส.ว.ลากตั้งตองไมมีอำนาจหนาท่ีในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและ ส.ว. ตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเทานั้น 

อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยตามที่บัญญัติไวในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญเกือบจะทุกฉบับรวมทั้งฉบับ2560น้ี

ดวย 

ดังนั้นผูที่จะมีอำนาจหนาที่ในการเลือก นายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ จึงตองมาจากการคัดเลือกของตัวแทนที่

ประชาชนทั้งประเทศเลือกมาเทานั้น(ส.ส.) ไมใชมาจากการมีสวนรวมในการเลือกของกลุมพวกที่มาจากการ “ลากตั้ง” 

ของคณะรัฐประหาร 

นับตั้งแตรัฐธรรมนูญ2540เปนตนมา ส.ว. มีอำนาจหนาที่ในการกลั่นกรองคัดเลือกองคกรอิสระ ซึ่งมาทำหนาที่ควบคุม

กำกับดูแลตรวจสอบสส.ที ่ประชาชนทั้งประเทศเลือกมา รวมทั ้งยังมีอำนาจมากถึงขั ้นถอดถอนสส.ที่ประชาชนทั้ง

ประเทศเลือกมาดวย 

ดังนั้น ส.ว.จึงตองมาจากการเลือกตั ้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ ไมใชมาจากการลากตั้งของคณะยึดอำนาจ

รัฐประหาร ซึ่งใชอำนาจปนโคนลมรัฐสภาฉีกรัฐธรรมนูญลมรัฐบาล ไมไดตางอะไรกับ"โจรกบฏ"ผูปลนอำนาจไปจาก

ประชาชนไทยแตอยางไร 

กลุมพวกที่ “กบฏ” ตั้งขึ้นมาจะมาใชอำนาจสูงสุดของประชาชนทั้งประเทศไดอยางไร??? 

ปจจุบันมี ส.ว. ที่มีความสามารถสูงมาก ในการอุทิศทุกอยางเพื่อพิทักษรักษาปกปองพวกรัฐประหารยึดอำนาจอยางสุด

ชีวิตจิตใจ จนเปนที่ถูกอกถูกใจของพวกยึดอำนาจรัฐประหาร 

จึงไดรับการปูนบำเหน็จอำนาจและคาตอบแทน(จากเงินภาษีอากรของราษฎร) ไดเปนส.ว.ลากตั้งตอเนื่องกวาสิบป พวก

นี้จะออกมาดิ้นรนสุดฤทธิ์คัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญให ส.ว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อรักษาสถานภาพ

ของการเปน ส.ว. ลากตั้งของพวกตนใหยาวนานออกไปอีกนานเทานาน 

ชางนาขยะแขยงอะไรเชนนี้!! 

 

อางอิง : https://www.naewna.com/politic/464074 
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ที่บานมีกระจกมั้ย 'เหวง' ขยะแขยงส.ว.ลากตั้ง 

04 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:21 น.      

 

 

 

 

 

4 ม.ค. 63 - นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ(นปช.) โพสตเฟซบูกโดยมี

เนื้อหาดังนี้ 

สว.ลากตั้งท่ีนาขยะแขยง 

สว.ลากตั้งตองไมมีอำนาจหนาที่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและสว.ตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเทานั้น 

อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยตามที่บัญญัติไวในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญเกือบจะทุกฉบับรวมทั้งฉบับ2560น้ี

ดวย 

ดังนั้นผูที่จะมีอำนาจหนาที่ในการเลือก นายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ จึงตองมาจากการคัดเลือกของตัวแทนที่

ประชาชนทั้งประเทศเลือกมาเทานั้น(สส.) ไมใชมาจากการมีสวมรวมในการเลือกของกลุมพวกที่มาจากการ"ลากตั้ง"ของ

คณะรัฐประหาร 

นับตั้งแตรัฐธรรมนูญ2540เปนตนมา สว.มีอำนาจหนาที่ในการกลั่นกรองคัดเลือกองคกรอิสระ ซึ่งมาทำหนาที่ควบคุม

กำกับดูแลตรวจสอบสส.ที ่ประชาชนทั้งประเทศเลือกมา รวมทั ้งยังมีอำนาจมากถึงขั ้นถอดถอนสส.ที่ประชาชนทั้ง

ประเทศเลือกมาดวย 

ดังนั ้นสว.จึงตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ ไมใชมาจากการลากตั้งของคณะยึดอำนาจ

รัฐประหาร ซึ่งใชอำนาจปนโคนลมรัฐสภาฉีกรัฐธรรมนูญลมรัฐบาล ไมไดตางอะไรกับ"โจรกบฏ"ผูปลนอำนาจไปจาก

ประชาชนไทยแตอยางไร 

กลุมพวกที่"กบฏ"ตั้งขึ้นมาจะมาใชอำนาจสูงสุดของประชาชนทั้งประเทศไดอยางไร??? 

ปจจุบันมีสว.ที่มีความสามารถสูงมาก ในการอุทิศทุกอยางเพื่อพิทักษรักษาปกปองพวกรัฐประหารยึดอำนาจอยางสุด

ชีวิตจิตใจ จนเปนที่ถูกอกถูกใจของพวกยึดอำนาจรัฐประหาร 

จึงไดรับการปูนบำเหน็จอำนาจและคาตอบแทน(จากเงินภาษีอากรของราษฎร) ไดเปนสว.ลากตั้งตอเนื่องกวาสิบป พวก

นี้จะออกมาดิ้นรนสุดฤทธิ์คัดคานการแกไขรฐัธรรมนูญใหสว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อรักษาสถานภาพของ

การเปนสว.ลากตั้งของพวกตนใหยาวนานออกไปอีกนานเทานาน 

ชางนาขยะแขยงอะไรเชนนี้!! 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53785 
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ศรีฯเรียกรอง'ประยุทธ 'ไขกอกพนนายกฯ รับผดิชอบแกเศรษฐกิจลมเหลว 

 

 

 

 

 

 3 ม.ค. 63 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย โพสตเฟซบุกโดยมี

เนื้อหาระบุวานับตั้งแต พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เขามาบริหารประเทศตั้งแตกลางป 2557 จนถึงปจจุบันกิน

ระยะเวลาไปกวา 5-6 ป แมจะประสบผลสำเร็จในดานการควบคุมความขัดแยงทางการเมืองลงไดระดับหนึ่ง แตกลับ

ลมเหลวในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจอยางมาก แมจะพยายามใชนโยบายประชานิยม สารพัดแจก ที่ตนเองเคย

เกลียดนัดเกลียดหนาก็ตาม แตก็ไมไดชวยอะไรใหดีขึ้น แถมยังใชขออางวาเปนปญหาของเศรษฐกิจโลกทั้งระบบ ไมใช

เฉพาะที่ไทย แตคงลืมมองดูเวียตนามท่ีอยูในอาเซียนดวยกันท่ีเศรษฐกิจเขาโตมากกวา 7%  

 ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ ตองหันมาพิจารณาตัวเองวา ทานไมไดเกงไปเสียทุกเรื่อง การมาเปนหัวหนาทีม

เศรษฐกิจ ก็เปนเพราะสถานการณทางการเมืองบังคับเทานั้น 5 เดือนของ ครม.ใหมที่ผานมาจึงเปนบทพิสูจนไดชัดย่ิงวา

ทานลมเหลวในการแกไขปญหาเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะการปลอยใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น ทั้งๆที่รูวาเปนการ

ทำลายการสงออกโดยสิ้นเชิง แมทานพยายามจะใชมาตรการเอื้อกลุมทุนโดยการผลักดัน EEC แกไขกฎหมายภาษีที่ดิน 

ใหตางชาติมาเชาท่ีได 99 ป แกไขกฎหมายประมงเพ่ือเอาใจอเมริกา-ยุโรป ปลอยใหตางชาติมาแยงอาชีพคนไทยจนเต็ม

บานเต็มเมืองไปหมด ฯลฯ แตคงลืมไปวาปญหาปากทองของคนจน คนชั้นกลางเปนเรื่องที่ใหญกวามาตรการตางๆ

เหลานั้น ที่พิสูจนแลววาลมเหลว และกำลังนำไปสูการกอปญหาใหมๆที่ยากจะแกไขไดตามมา 

 การที่พล.อ.ประยุทธ ใหสัมภาษณกระแนะกระแนวาถาจะตำหนิปญหาเศรษฐกิจ ก็ใหบอกทางแกมาดวย

นั้น อยาพูดเอามันเฉยๆ นั้น เรื่องพรรคนี้คนไทยไมไดพูดเอามันครับ ขอเสนอในการแกไขปญหาเศรษฐกิจมีมากมาย

ครับ แตที่สำคัญมากที่สุด คอื ขอแนะนำใหพล.อ.ประยุทธ ลาออกจากนายกรัฐมนตรีไปเสียเถอะครับ อยาคิดวาทานเกง

อยูคนเดียว ใหคนที่มีความสามารถมากกวามาทำหนาที่แทนเถอะ เชื่อวาเศรษฐกิจของไทยจะกลายเปนกระทิงขึ้นมา

ทันที ไมเชื่อลองดูสิครับ. 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53745 
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 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย เปดเผยวา นับตั้งแต พล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา เขามาบริหารประเทศ ชวงกลางป 2557 จนถึงปจจุบันกินระยะเวลาไปกวา 5-6 ป แมจะประสบ

ผลสำเร็จในดานการควบคุมความขัดแยงทางการเมืองลงไดระดับหนึ่ง แตกลับลมเหลวในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางมาก แมจะพยายามใชนโยบายประชานิยม สารพัดแจก ที่ตนเองเคยเกลียดนักเกลียดหนาก็ตาม แตก็ไมไดชวย

อะไรใหดีขึ้น แถมยังใชขออางวาเปนปญหาของเศรษฐกิจโลกทั้งระบบ ไมใชเฉพาะที่ไทย แตคงลืมมองดูเวียดนามที่อยู

ในอาเซียนดวยกันที่เศรษฐกิจเขาโตมากกวา 7% 

 ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ ตองหันมาพิจารณาตัวเองวา ทานไมไดเกงไปเสียทุกเรื่อง การมาเปนหัวหนาทีม

เศรษฐกิจ ก็เปนเพราะสถานการณทางการเมืองบังคับเทานั้น 5 เดือนของ ครม.ใหมที่ผานมาจึงเปนบทพิสูจนไดชัดย่ิงวา

ทานลมเหลวในการแกไขปญหาเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะการปลอยใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น ทั้งๆที่รูวาเปนการ

ทำลายการสงออก แมทานพยายามจะใชมาตรการเอ้ือกลุมทุนโดยการผลักดัน EEC แกไขกฎหมายภาษีที่ดิน ใหตางชาติ

มาเชาที่ได 99 ป แกไขกฎหมายประมงเพื่อเอาใจอเมริกา-ยุโรป ปลอยใหตางชาติมาแยงอาชีพคนไทยจนเต็มบานเต็ม

เมืองไปหมด แตคงลืมไปวาปญหาปากทองของคนจน คนชั้นกลางเปนเรื่องท่ีใหญกวามาตรการตางๆเหลานั้น 

 การที่พล.อ.ประยุทธ ใหสัมภาษณวา ถาจะตำหนิปญหาเศรษฐกิจ ก็ใหบอกทางแกมาดวย อยาพูดเอามัน

เฉยๆ นั้น เรื่องนีค้นไทยไมไดพูดเอามัน  ที่สำคัญมากที่สุดคือขอแนะนำให พล.อ.ประยุทธ ลาออกจากนายกรัฐมนตรีไป

เสีย  อยาคิดวาทานเกงอยูคนเดียว ใหคนที่มีความสามารถมากกวามาทำหนาที่แทน เชื่อวาเศรษฐกิจของไทยจะ

กลายเปนกระทิงขึ้นมาทันที หากไมเชื่อลองดู 

 

 

อางอิง : https://news.ch7.com/detail/385688 
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'เสี่ยหน'ูดักทางฝายคานอยาคุยขอมูลเกาซักอก รับ'ศรีนวล'เปนบวกกับพรรค 

 

 

 

 

 

 

 3 ม.ค. 63 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ใหสัมภาษณ

กรณี นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รมว.พลังงาน ในฐานเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะนัดหารือเพื่อรับมือการอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาลวา พรรคภูมิใจไทยมั่นใจวาทุกทานที่ถูกอภิปรายจะมีเหตุผลในการชี้แจงได และสปริตของการรวมกัน

เปนหมูคณะ ตองมีอยูแลวในขอบขายที่ทุกอยางตองไมทำเพื่อประโยชนของตนเอง ตองกระทำดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เปนประโยชนตอบานเมืองและประชาชน มีหลักอยูแลว สปริตก็มีหลักของการยอมรับได ยอมรับไมไดก็มี ฉะนั้นไมตอง

หวงคนท่ีเปนส.ส.ทุกคนมีวิจารณญาณรบัฟงและตองตัดสินใจ 

 ผูสื่อขาวถามวาการนำทีมอภิปรายของฝายคาน โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง เปนกุนซอืดูแลวนากลัวหรือไม 

นายอนุทิน กลาววา ถาทำดวยเจตนาที่สุจริตก็ไมตองกลัว แตถามีเจตนาไมสุจริตก็ตองกลัวเปนธรรมดา เมื่อถามวามั่นใจ

ในการทำหนาที ่ของผู ถูกอภิปรายวายังไมถึงขั ้นถูกลมในสภาหรือไม นายอนุทิน กลาววา อยากใหทุกฝายรักษา

บรรยากาศ ตอนนี้ปใหมแลวบานเมืองตองกาวหนาตอไป การจะอภิปรายหรือกลาวหาอะไรตางๆ ขอใหมีขอบเขต นั่น

หมายถึงอภิปรายรัฐบาลนี้ควรพูดถึงเรื่องที่ทำในรัฐบาลนี้ ไมใชพูดถึงอนาคตหรืออดีต หรือไปคุยอะไรที่ไมเกี่ยวของกับ

การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลชุดปจจุบัน จะไดจำกัดวงได และสามารถชี้แจงประชาชนไดอยางชัดเจน แตถา

โอเพนมารอบดาน อาจไมเขาขาย และจะทำใหเกิดความเคลือบแคลงระแวงสงสัย แตไมเกี่ยวของกับการบริหารราชการ

แผนดิน ตรงนี ้ตองดู ถารัฐบาลทำตรงไหนไมดีไมงาม มีวาระซอนเรนอะไรตางๆ อันนี้ตองขุดมาเต็มที่เลย คนท่ี

รับผิดชอบตองชี้แจงใหได 

 เมื่อถามวาถาถึงขั้นนั้นพรรคภูมิใจไทยจะปกปองหรือไม นายอนุทิน กลาววา ถาผิดจริงปกปองไมได สปริต

ของการอยูรวมกัน ใครกลั่นแกลง เอาขอความอันเปนเท็จมาใสรายปายสี เราตองชวยกันปกปอง แตถาบุคคลนั้นกระทำ

การทุจริต ผิดกฎหมาย อยาวาแตรัฐบาลดวยกัน คนในพรรคยังปกปองไมไดเลย หากคนในพรรคทำแบบนั้นตนคงไมรอ

ใหไมไววางใจ เชือดกอน เมื่อถามวาดูเหมือนรัฐบาลตองทำงานหนัก หมอดูทำนายทายทักการเมืองวิกฤติหนักถึงขั้นยุบ

สภา นายอนุทินกลาววา หวังวาหมอดูคงไมแมน เราตองเอาความขยัน ความตั้งใจมุงม่ันทุมเททำงานใหกับบานเมือง คน 
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ที่จะมาบริหารราชการแผนดินได โอกาสมีไมเยอะกวาจะมาไดตองฟนฝาอุปสรรคตอสูแขงขันมา เมื่อมีโอกาสตองทำใน

สิ่งที่ดี ถาทุกคนขยันทำงานดวยกันจะเปนพลังสามารถทนทานกับแรงกดดันตางๆได วันนี้เราทำดีที่สุด ทำตามสิ่งที่ให

สัญญาไวกับประชาชนใหไดมากที่สุด ตองมั่นใจวาครบหรือไมครบวาระ เรายังอยูในใจประชาชน สิ่งที่จะตัดสินอนาคต

ของเราคอืงานและผลงาน และประชาชน เราตัดสินตัวเองไมได ดังนั้นตองทำภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสมบูรณที่สุด 

เมื่อถามวาปจจัยภายในรัฐบาลอาจไมมีปญหา แตปจจัยภายนอกเรื่องเศรษฐกิจท่ีตกต่ำจะทำใหรัฐบาลอยูรอดหรือไม 

นายอนุทินกลาววา รัฐบาลพรอมที่จะสนับสนุนทุกรูปแบบใหผูประกอบการ ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจของตัวเองได 

ขณะเดียวกันตองพัฒนาตัวเองดวย เพราะวันนี้อยูในโลกการแขงขัน ใครไมพรอมปรับตัวเองไมได ตองลมหายตายจาก 

ถือเปนกลไกธรรมดาของการประกอบธุรกิจ ตองหาจุดสมดุลใหได ไมใชโทษรัฐบาลอยางเดียว รัฐบาลแกปญหาใหทุกวัน

อยูแลว ทั้งเงินบาท เศรษฐกิจ งบประมาณ รัฐบาลทราบดีตองดูแลประชาชนอยางไร เมื่อถามถึง น.ส.ศรีนวล บุญลือ 

ส.ส.เชียงใหม สมัครเขาพรรคภูมิใจไทยแลวหรือไม นายอนุทินกลาววา คนที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนมาแลว ถา

ไมมีประวัติดางพรอย หากแสดงเจตจำนงจะมาสมัครอยูกับพรรคเราก็ตองรับ ถือเปนประโยชนกับประชาชนและการ

ทำงานกับพรรค เปนปจจัยบวกไมมีลบ แตไมใชอยูดีๆ ใครอยูพรรคโนนพรรคน้ีแลวไปดึงใหมาอยูดวยกันอยางน้ีเรียกวา

งูเหา แตถาเขาสิ้นสภาพจากพรรคเดิม เราบอกวาไมรับก็ไมมีเหตุผล  เมื่อถามวามีบางฝายจองจะยื่นคำรอง ถารับน.ส.

ศรีนวลถือวารูเห็นตอการเปนงูเหา นายอนุทินกลาววา ไมมีหรอก รัฐธรรมนูญเขียนชัดเจน ถาสังกัดยายพรรคไมได

นอกจากถูกขับ หรือพรรคถูกยุบ ตองหาสังกัดใหมภายใน 30 วัน ปจจุบันมีส.ส.ถูกขับ 4 คน ตามขาว น.ส.ศรีนวลแสดง

เจตจำนงจะมาทำงานการเมืองรวมกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งยังไมไดตามในรายละเอียดตองดูวาทานถูกขับหรือยัง กกต.

รับทราบหรือยัง ถึงเวลามากรอกใบสมัครไดหรือไม เมื่อเขามาก็ถือเปนส.ส.ของพรรค สนับสนุนใหไปดูแลประชาชนใน

พ้ืนท่ีเหมือนส.ส. 51 คนในพรรค 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53746 
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“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลแจงฝายคานซกัฟอกได เมินหมอดูทำนายเหตุรายการเมื อง 

ไทยรัฐออนไลน3 ม.ค. 2563 14:46 น. 

 

 

 

 

 

“เสี่ยหนู” มั่นใจ คนถูกฝายคานอภปิรายจะชี้แจงได ขออยูในขอบเขตการบริหารของรัฐบาลปจจุบัน มากกวาเรื่องอดีต 

ลั่น ทำงานดวยใจบริสุทธิ์ไมมีอะไรตองกลัว เมิน หมอดูทำนายการเมืองไทยจะมีเหตุราย  

 วันที่ 3 ม.ค. 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กลาวถึงการอภิปรายไมไววางใจที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงตนป 2563 วา มั่นใจวาใครก็ตามที่ถูกอภิปรายนาจะมีเหตุผล

และมีขอมูลในการชี้แจง แตขอใหคำนึงวาอยูดวยกันตองมีสปริต ใหทำเพ่ือชาติบานเมือง และประชาชนเปนสำคัญ 

 จากนั้นผูสื่อขาวถามวากังวลหรือไมท่ีพรรคเพ่ือไทยกำหนดให ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง ดำรงตำแหนงประธาน

คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย คุมการอภิปรายไมไววางใจ โดย นายอนุทิน ตอบวา ถาผูถูกอภิปรายทำงาน

ดวยใจบริสุทธิ์ก็ไมมีอะไรจะตองกลัวทั้งนั้น แตอยากใหทุกฝายรักษาบรรยากาศ ปใหมแลวบานเมืองตองเดินหนาตอไป 

การอภิปรายขอใหอยูในขอบเขตการบริหารบานเมืองของรัฐบาลปจจุบัน มากกวาการพูดเรื่องอดีตหรืออนาคต นาจะ

เปนประโยชนกับประชาชนมากท่ีสุด หากพบวามีเรื่องไมชอบมาพากลในการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ใหอภิปราย

มาไดเลย และถามีความผิดจริง รับรองวาจะไมปกปองกัน ยกเวนวาจะอภิปรายดวยขอมูลอันเปนเท็จ ตรงนั้นจะยอมกัน

ไมได ท้ังนี้ หากคนในพรรคมีเรื่องของการคอรรัปชัน รับรองวาหัวหนาพรรคจัดการเอง ไมตองรอใหใครมาจัดการ 

 นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังกลาวถึงกรณีที่หมอดูทำนายปนี้การเมืองไทยจะมีเหตุราย วา ขอใหทายผิด แต

สวนตัวเชื่อในการทำงานหนัก เปนวิธีเดียวที่จะฝาแรงกดดันไปได สวนที่มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ขออธิบายวา 

รัฐบาลชุดนี้เขามาตอนปลายปงบประมาณ การเบิกจายจึงมีความลาชาอยูบาง แตคิดวาถาราง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานสภาผู แทนราษฎรแลว การเบิกจายคลองตัว เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลขอยืนยันวา เราหาทางชวยเหลือเอกชนและประชาชนในทุกทางใหเดินตอไปได และเราอยูใน

โลกดิสรัปชั่น ผูประกอบการตองปรับตัวอยูตลอด สวนเรื่องเงนิบาทแข็งคา ทุกเรื่องมี 2 ดาน อยามองเห็นแตดานที่เปน

ลบ ตองเขาใจสถานการณและรูจักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง. 

 

อางอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1739383 
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วันท่ี 3 ม.ค. 2563 

พล.อ.ประยุทธ บรหิารประเทศดวยความโปรงใส 

 

 

 

 

 

 

 

 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปดเผยวา สถานการณทางการเมืองป2563 มีแนวโนม

จะเขมขนขึ้น แตตนเชื่อวาคงไมมีการลุกลามบานปลายสรางความเสียหายใหประเทศเหมือนในอดีต เพราะพี ่นอง

ประชาชนมีบทเรียนมาแลว คงไมยอมใหประเทศเสียหาย และจะเปนการซ้ำเติมประเทศทางดานเศรษฐกิจ 

ขณะเดียวกันรัฐบาลจะไมขอเปนคูขัดแยงกับใคร พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางการเมือง มุงเนนทำงานใหพี่นอง

ประชาชน โดยเฉพาะจะมีการเรงดำเนินนโยบายตางๆ เพื่อแกปญหาปากทองของพี่นองประชาชน การดูแลสวัสดิการ 

รวมไปถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ อยางไรก็ตาม ตนมั่นใจวาพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สามารถนำพาประเทศไปสูจุดหมายที ่ประชาชนคาดหวังได แมวาจะเจอปญหา

อุปสรรคมากมายก็ตาม 

 สวนกรณีที่พรรคฝายคานเตรียมขุนพล 25 คนอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลนั้น นายธนกร กลาววา ก็ไมมี

ปญหาอะไร เปนเรื่องท่ีดีที่ฝายคานตองตรวจสอบรัฐบาลตามกลไกรัฐสภา รัฐบาลพรอมที่จะชี้แจงทุกประเด็น ไมกลัวถูก

น็อกกลางสภาฯ ตามที่ฝายคานขู เพราะมั่นใจวา พล.อ.ประยุทธ บรหิารประเทศดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต แตทาง

ที่ดีฝายคานเองก็ตองระวังดวย เพราะหอกอาจจะหันพุงใสตัวเองก็ได โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย สมัยที่เปนรัฐบาลก็เกิด

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันใชหรือไม ดังนั้น การจะอภิปรายกลาวหารัฐบาล หากนำขอมูลหลักฐานที่ไมถูกตองก็ตอง

รับผิดชอบดวย 

 

อางอิง : https://news.ch7.com/detail/385621 
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3 มกราคม 2563 - 14:58 น. 

เพื่อไทย ยัน อภิปรายฯถึงสมัยคสช. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ม.ค.2563-น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กลาวถึงกรณีท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ระบุวารัฐบาลนี้ทำงานมาแค 5 เดอืน ดังนั้นฝายคานไมควรเหมาเขงรวมเอายุคการทำงานในชวง 5 ป มา

อภิปรายไมไววางใจดวย วา การพูดตัดตอนอายุการทำงานรัฐบาลของพลเอกประยุทธในครั้งนี้ เพียงเพื่อจะหวังวา

หลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายไมไววางใจจากฝายคาน โดยเฉพาะในชวง 5 ป ที่ไรการตรวจสอบ และถือเปนการปดความ

รับผิดชอบอยางนาละอายจากการที่ไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาได  

 “ที่ผานมา หลังจากเปนนายกฯจากการยึดอำนาจ เวลา พล.อ.ประยุทธ แกปญหาอะไรไมได ก็มักจะโทษ

รัฐบาลกอนหนาเสมอวาเปนตนเหตุ แตพอมาเปนนายกฯจากการสืบทอดอำนาจแลว เวลาแกอะไรไมได กลับไมยอม

โทษรัฐบาลตัวเองที่ทำงานมาแลวเกือบ 5 ป กลับขามไปโทษรัฐบาลยุคกอนหนานั้นเขาไปอีก จึงถือเปนเรื่องตลกปน

เศราในทางการเมือง”  น.อ.อนุดิษฐ กลาว              

 น.อ.อนุดิษฐ กลาววา ยิ่งใกลวันอภิปรายไมไววางใจ พล.อ.ประยุทธ และพวกพอง ก็ยิ่งออกอาการใหเห็น 

เนื่องจากตลอด 5 ปที่ผานมา บุคคลเหลานี้แทบจะไมเคยถูกตรวจสอบจากทั้งในสภาและองคกรอิสระ เพราะผูมีหนาที่

ตรวจสอบทั้งหลายลวนแลวแตไดรับการแตงตั้งมาจาก คสช. จึงถูกตั้งขอสังเกตวาทำหนาที่ของตัวเองแคพอเปนพิธี

เทานั้น ดังนั้นจึงไมแปลกที่ผูนำรัฐบาลจะออกอาการหวาดหวั่น เพราะคงรูดีวาไดหมกซอนเรื่องอะไรไวบาง 

 “การอภิปรายครั้งนี้ ฝายคานจะตีแผใหสังคมไดเห็นความมืดดำที่ซอนอยูภายใตระบบที่ไรการตรวจสอบมา

ตลอด 5 ป โดยเฉพาะปญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นราวดอกเห็ด รวมทั้งการขาดความสามารถในการแกปญหา

เศรษฐกิจ หากเรายังตองยอมจำนนให พล.อ.ประยุทธ และพวก อยูบริหารประเทศตอไป ก็มีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจจะ

หลับไมตื่นฟนไมมีในยุคท่ีมีผูนำมาจากรัฐธรรมนูญที่พิกลพิการเชนนี้” น.อ.อนดุิษฐกลาว 

 

อางอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/408260 
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'พีระศักดิ'์ชี้หลกัการตองไมใหขรก.ประจำนั่งส.ว. 

“พีระศักดิ์”ชี้ แกรธน.ใหดูเจตนา-สถานการณขณะนั้น รับโดยหลักการตองไมใหขาราชการประจำนั่งส.ว. 

  ศุกรที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.47 น.                      

                       

                     

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กลาวถึงขอเสนอของนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ที่เห็นวา ผบ.เหลาทัพไมควรเปน ส.ว.โดยตำแหนงวา ตองดูเจตนาของคนรางรัฐธรรมนูญวา

รางมาเพื่ออะไร ถาในสถานการณปกติแลวคงไมได เพราะโดยหลักแลวไมใหขาราชการประจำมาเปนส.ว. ดังนั้น ตองดู

วาสถานการณบานเมืองเปนอยางไร ซึ่งการมีผบ.เหลาทัพมาเปนส.ว.อาจจะตองการใหเหลาทัพทำความเขาใจการ

ทำงานของฝายนิติบัญญัติ อยางไรก็ตาม ตนไมอยากแสดงความคิดเห็นอะไรมาก เพราะเปนส.ว.อยู  ซึ่งก็หนักใจ

เหมือนกัน  

 

 

อางอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/750028 
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"ธันวา"สงสัญญาณลูกพรรคอนค.มองหาทางเลือกใหมหรือยัง 

19 ตุลาคม 2019 เวลา 17:15 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชำแหละพฤติกรรม" ธนาธร" ปญหาทวมหัว เอาตัวไมรอด  

เมื่อวันท่ี 19  ต.ค. 62  นายธันวา  ไกรฤกษ   อดีตผูสมัครส.ส. กรุงเทพ พรรคพลังประชารัฐ  ไดโพสตขอความผานเพจ

สวนตน  สงสัญญาณไปถึงสมาชิกพรรคอนาคตใหม ตอสถานการณที่จะเกิดข้ึนในภายภาคหนา  

โดยมีเนื้อหาดงันี้  ถึงเวลามองหา 'ทางเลือกใหม' แทน 'ธนาธร' แลวหรอืยัง? 

คำใหการในคดีโอนหุน รวมถึงคดีอื่นๆของพรรคอนาคตใหม คงชัดเจนแลววา แทบไมเหลือโอกาสที่จะเปนความหวังของ

ฝงที่ไมเอาลุงตูไดอีกตอไป ดวยการวางยุทธศาสตรแบบอคตินิยม เนนสรางวาทกรรม ความเกลียดชัง และแบงแยก

สังคม ทำใหมีศัตรูรอบตัวเต็มไปหมด 

ทั้งยังขาดความรอบคอบในการปฏิบัติตามกฎหมายอยูเสมอ หมดเวลา หมดกำลัง ไปกับการแกปญหาสวนตัว และ

ปญหาพรรค ซะเปนสวนใหญ 

หนักที่สุดคือทาทีของสถานทูตจีน ที่เหมือนตะปูตอกฝาโลงอนาคตทางการเมืองของธนาธร เพราะจากนี้ใครจะสนับสนุน

เขาตอ ก็ตองคิดใหหนักๆ เพราะหากคลาดแคลวจากคดีความทั้งหมด และไดเปนผูนำประเทศในวันหนา แตไทยอาจ

สูญเสียมหามิตรทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเลยทีเดียว แมอาจจะยังหางไกลจากฤดูการเลือกตั้ง แตก็นาคิดเปนอยาง

ยิ่งวา ถึงเวลาแลวหรอืยัง ที่จะมีผูนำทางการเมือง มาเปนความหวังใหมแทนที่ธนาธร 

เชื่อวาถามีคนใหม พรรคใหม เปดตัวขึ้นดวยภาพลักษณที่ดีมากพอ 'ชาวไรสม' จะกลาหันเข็มทิศ มาสนับสนุนอยาง

แนนอน 

..คงไมมีใครอยากจมปลกั และฝากความหวัง ไวกับผูที่มีปญหาทวมหัวแบบนี้ มันดูไรอนาคต 

 

อางอิง : https://www.nationweekend.com/content/detail/2018#.XhACUOXTIIs.lineme 
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กองเชียรตูระดมพล วิ่งไลลุงคึก 18 จังหวัดนัดพรอม 

ไทยรัฐฉบับพิมพ4 ม.ค. 2563 05:01 น. 

 

 

 

 

 

6เมืองใน4ปท. พท.จองขย้ำตู เอื้อทุนนำ้เมา อัดวิษณุ -ดอน ชวยบุหรี่นอก 

 “อนุทิน” รวมดวยชวยตีกันซักฟอกยอนยุครัฐบาล คสช. การันตีไมตองหวงสปริตพรรค รวมฯ จี้จำกัด

เสนอขาวฆาตัวตายเซนพิษเศรษฐกิจ หวั่นเกิดอุปาทานหมู “บิ๊กตู” หารือ “สมคิด-อุตตม” เรงชวยธุรกิจเอสเอ็มอี-

สตารตอัพ โฆษก พปชร.ขูระวังหอกพุงกลับไปหาฝายคาน พท.กาหัวลาก 5 รมต.ขึ้นเขียงซักฟอก รอหารือเพื่อนพรรค

รวมฯเพิ่มเปาหมาย เล็งถลม “ประยุทธ” กลาวหาเอื้อกลุมทุนน้ำเมา ตางตอบแทนเจาสัว ขายที่ดินแลกตอสัญญาศูนย

ประชุมฯ “วิษณุ-ดอน” เจอขอหาพลิกตำราชวย “ฟลลิปมอรริส” เสียคาปรับเบาหวิว “เฉลิม” โวลั่นพรอมเต็มรอย เยย 

รบ.ปากกลาขาสั่น “ภูมิธรรม” ยันซัดเนนๆไมมีพูดเลอะเทอะ “ธนวัฒน” ปลื้ม “วิ่งไลลุง” พรึ่บ 18 จว.คูขนาน 6 เมือง

ใหญในเยอรมนี-อังกฤษ-ฟนแลนด-นิวซีแลนด 

 แกนนำรัฐบาลยังคงตอกย้ำดักทางพรรครวมฝายคานใหจำกัดขอบเขตการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 

เฉพาะเกี่ยวกับการบริหารงานในรัฐบาลชุดปจจุบัน หามนำขอมูลเรื่องเกาในรัฐบาลกอนหนามาอภิปรายดวย ขณะที่ 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เก็บตัวติดตามงาน กำชับการดำเนินการชวยเหลือ

ประชาชน 

“บิ๊กตู” เก็บตัวหารือ “สมคิด–อุตตม” 

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ม.ค.ผูสื ่อขาวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลวา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางเขาปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 

รองนายกฯ และนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง มาเขาพบหารือที่หองทำงานบนตึกไทยคูฟาทำเนียบรัฐบาลใชเวลานาน

ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ จากนั้นนายสมคิดเปดเผยวา เขาพบหารือนายกฯเรื่องผูประกอบการรายยอย (เอสเอ็มอี) 

ติดตามชวยเหลือ ปชช.ใหตรงจุด 

 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน โฆษกประจำสำนักนายกฯ กลาววา นายอุตตมไดรายงานความคืบหนาการ

ดำเนินการของกระทรวงการคลังในการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ผูประกอบการเอสเอ็มอี สตารตอัพและ

กลุมเปาหมายตามที่รัฐบาล กำหนดไวในนโยบาย นายกฯกำชับวาการชวยเหลือตางๆ ตองใหเปนไปตามความตองการ

ของแตละกลุมเพื่อประโยชนสูงสุด 
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กระชับความสัมพันธไทย–ติมอร 

 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ตึกไทยคูฟา ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม 

ใหการตอนรบันายโจอาคิม อามารัล เอกอัครราชทูตติมอรเลสเต ประจำประเทศไทยเขาเยี่ยมคารวะเพ่ืออำลาในโอกาส

พนหนาที่ โดย พล.อ.ประยุทธกลาววา ยินดีตอความสัมพันธอันใกลชิดระหวางไทยกับติมอรฯที่มีการแลกเปลี่ยนการ

เยือนระหวางกันอยางตอเน่ือง ทั้งระดับราชวงศและรัฐบาล โดยเฉพาะการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาและความรวมมือ

ทางวิชาการ ขณะที่นายโจอาคิม กลาวยืนยันวาความสัมพันธระหวางกันแนนแฟนดั่งมิตรแท ขอบคุณรัฐบาลไทยที่

สนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตติมอรฯมาโดยตลอด รวมถึงสนับสนุนการกอตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์

ติมอรฯ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีสวนสำคัญในการสงเสริมการคาการลงทุนระหวางกันและประสงค ขยายความ

รวมมือดานเศรษฐกิจกับไทยใหมากขึ้นขอเชิญชวนภาคเอกชนไทยใหเขาไปลงทุนในติมอรฯดวย พรอมกันนี้ ติมอรฯยัง

ขอรับการสนับสนุนจากไทยในการสมัครเขาเปนสมาชิกอาเซียน ซึ่งนายกฯระบุวาการรับสมาชิกใหมตองไดรับฉันทามติ

จากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไทยสนับสนุนติมอรฯ ในการสมัครเปนสมาชิกอาเซียน และยินดีดำเนินโครงการ

ตางๆ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพรอม 

“ลุงตู” สอนเด็กอยาติอยางเดียว 

 เมื่อเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม กลาวในรายการ Government 

Weekly EP.21 ชวง PM Talk ทางเพจไทยคูฟาพรอมคลิปวิดีโอภารกิจที่ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนบานภูดิน (มิตรผล

อุปถัมภ) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงเรียนรวมพัฒนาตนแบบศูนยกลางบมเพาะการเรียนรูศตวรรษใหมดวยตนเองของชุมชน

เมื่อสัปดาหกอน โดย พล.อ.ประยุทธกลาวตอนหนึ่งวา นอกจากสอนดานวิชาการแลวสิ่งสำคัญคือการสอนใหเปนคนดี 

เปนเด็กดีเคารพผูใหญ กตัญู มารยาทในสังคม ใชคำพูดคำจาและเชื่อฟงผูใหญ สิ่งใดถูกอยาไปโตเถียง อยาไปคึก

คะนอง หากจะติจะติงกันอยางเดียวแตไมชวยกันก็ไปไมไดทุกเรื่อง ตองคิดเปนอานอยางเดียวไมไดตองวิเคราะหสิ่งที่

เขียนวา มีความมุงหมายหรือแปลวาอะไร กาวใหทันเทคโนโลยี วันเด็กที่จะถึงไดใหคำขวัญไววา “เด็กไทยยุคใหม รูรัก

สามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย” ขอทุกคนอยาลืมหนาที่ที่ทำเพ่ือตนเอง เพ่ือคนอื่นและเพ่ือครอบครวันั่นคือหนาที่เพ่ือชาติ

เพื่อแผนดิน และการรูรักสามัคคีและความดีสำคัญที่สุด 

“อนุทิน” ชี้ไมตองหวงสปริตพรรครวมฯ 

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ใหสัมภาษณถึงกรณนีายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รมว.

พลังงานและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะนัดแกนนำพรรครวมรัฐบาลหารือรับมือการอภิปรายไมไววางใจวา พรรค

ภูมิใจไทยมั่นใจวาทุกทานที่ถูกอภิปรายจะมีเหตุผลชี้แจงได สปรติของการรวมกันเปนหมูคณะตองมีอยูแลว ในขอบขาย

ที่ทุกอยางตองไมทำเพื่อประโยชนตนเอง ตองกระทำดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนประโยชนตอบานเมืองและประชาชน 

มีหลักของการยอมรับได ยอมรับไมไดก็มี ไมตองหวงคน ส.ส.ทุกคนมีวิจารณญาณรับฟงและตองตัดสินใจ เมื่อถามวา

ฝายคานมี ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง เปนกุนซือดูแลวนากลัวหรือไม นายอนุทินกลาววา ถาทำดวยเจตนาสุจริตไมตองกลัว 

แตถามีเจตนาไมสุจริตก็ตองกลัวเปนธรรมดา อยากใหทุกฝายรักษาบรรยากาศ ปใหมแลวบานเมืองตองกาวหนาตอไป 
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ตีกันซักฟอกรัฐบาลนี้ไมใชอดีต-อนาคต 

 นายอนุทินกลาวอีกวา การจะอภิปรายหรือกลาวหา ขอใหมีขอบเขตหมายถึงอภิปรายรัฐบาลนี้ ควรพูดถึง

เรื่องที่ทำในรัฐบาลนี้ ไมใชพูดถึงอนาคตหรืออดีตหรือไปคุยอะไรที่ไมเก่ียวของกับการบรหิารราชการแผนดินของรัฐบาล

ชุดปจจุบันจะไดจำกัดวงได และชี้แจงประชาชนไดชัดเจน แตถามารอบดาน อาจไมเขาขายและจะทำใหเกิดความ

เคลือบแคลงระแวงสงสัย แตไมเก่ียวของกับการบริหารราชการแผนดิน ตรงนี้ตองดู ถารัฐบาลทำตรงไหนไมดีไมงาม มี

วาระซอนเรนอะไรตางๆ ตองขุดมาเต็มท่ีเลย คนท่ีรับผิดชอบตองชี้แจงใหได เมื่อถามวา ถาถึงขั้นนั้นพรรคภูมิใจไทยจะ

ปกปองหรือไม นายอนุทินกลาววา ถาผิดจริงปกปองไมได สปริตของการอยูรวมกันใครถูกกลั่นแกลง เอาขอความอัน

เปนเท็จมาใสรายปายสี เราตองชวยกันปกปอง 

แตถาทุจรติผิด ก.ม.ก็ปกปองไมได 

 “แตถาบุคคลนั้นกระทำการทุจริตผิดกฎหมาย อยาวาแตรัฐบาลดวยกัน คนในพรรคยังปกปองไมไดเลย 

หากคนในพรรคทำแบบนั้นคงไมรอใหไมไววางใจ เชือดกอน สวนที่หมอดูทำนายการเมืองวิกฤติหนักถึงข้ันยุบสภาฯ หวัง

วาหมอดูคงไมแมน ถาทุกคนขยันทำงานดวยกันจะเปนพลังทนทานกับแรงกดดันตางๆได วันนี้เราทำดีที่สุดทำตามที่ให

สัญญาไวกับประชาชนใหไดมากที่สุด ตองมั่นใจวาครบหรือไมครบวาระ เรายังอยูในใจประชาชน สิ่งที่จะตัดสินอนาคต

คือผลงานและประชาชน เราตัดสินตัวเองไมได” รองนายกฯกลาว 

จี้จำกัดเสนอขาวฆาตัวตายเซนพิษ ศก. 

 นายอนุทินกลาวถึงปญหาพิษเศรษฐกิจสงผลกระทบตอสุขภาพจิตประชาชน ทำใหเกิดการฆาตัวตายวา 

อยาเพิ่งไปกลาวอางถึงประเด็นนั้นอยางเดียว เหตุผลการทำรายตัวเองไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยฉับพลัน ถาไมมีภาวะ

กระทบจิตใจอยางรุนแรง เราตองจำกัดการนำเสนอขาวประเภทนี้ใหมากที่สุด อาจทำใหเกิดภาวะอุปทานหมูได กรม

สุขภาพจิตไดออกหนวยดูแลเยียวยาสภาพจิตใจผูประสบปญหาใกลชิด แตตองฝากญาติๆใหชวยดูแลใกลชิดหากผูปวยมี

อาการซึมเศรา หรือประสบภาวะกระทบตอจิตใจเฉียบพลัน ตองรีบพามาพบแพทยทันที เรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลไมไดนิ่ง

นอนใจ เรงกระตุนการหมุนเวียนของเงินใหเร็วที่สุด คาดวา สิ้นเดือน ม.ค. เมื่อ พ.ร.บ.งบฯป 63 ผานการพิจารณาของ

สภาฯเรยีบรอย การใชจายหรือการลงทนุภาครัฐ จะเกิดขึ้น รฐับาลนี้เขามาชวงปลายปงบฯพอดี การจัดสรรงบฯตางๆจึง

ขลุกขลักเสียเวลาไป 2-3 เดอืนคงวากันไมได 

รอจังหวะดูขอ ก.ม.รับ “ศรีนวล” เขาภท. 

 เมื่อถามถึง น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม สมัครเขาพรรคภูมิใจไทยแลวหรือไม นายอนุทินกลาววา คน

ที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนมาแลว ถาไมมีประวัติดางพรอย หากแสดงเจตจำนงจะมาสมัครอยูกับพรรคเราก็ตอง

รับ ถือเปนประโยชนกับประชาชนและการทำงานกับพรรค เปนปจจัยบวกไมมีลบ สวนบางฝายตั้งธงจะยื่นคำรองถารับ

น.ส. ศรีนวลถือวารูเห็นตอการเปนงูเหานั้นไมมีหรอก รัฐธรรมนูญเขียนชัดเจน ถาสังกัดยายพรรคไมไดนอกจากถูกขับ 

หรือพรรคถูกยุบ ตองหาสังกัดใหมภายใน 30 วัน แตเรื่องนี้ตนยังไมไดตามในรายละเอียดตองดูวาถูกขับหรือยัง กกต.

รับทราบหรือยัง ถึงเวลามากรอกใบสมัครไดแลวหรือไม 
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“ธนกร” ขูระวังหอกพุงกลับฝายคาน 

 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กลาววา สถานการณการเมืองป 63 มีแนวโนมจะ

เขมขนขึ้น แตเชื่อวาคงไมลุกลามบานปลายสรางความเสียหายใหประเทศเหมือนในอดีต เพราะประชาชนมีบทเรียน

มาแลวคงไมยอม เพราะจะซ้ำเติมเศรษฐกิจของประเทศ สวนกรณฝีายคานเตรยีม 25 ขุนพลอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 

ไมมีปญหาอะไร ฝายคานตองตรวจสอบรัฐบาลตามกลไกรัฐสภารัฐบาลพรอมช้ีแจงทุกประเด็น ไมกลัวถูกน็อกกลางสภา

ฯ ตามที่ฝายคานขู มั่นใจวานายกฯบริหารประเทศ โปรงใส ซื่อสัตยสุจรติ ทางท่ีดีฝายคานตองระวังดวย เพราะหอกอาจ

หันพุงใสตัวเองได จะกลาวหารัฐบาลหากนำขอมูลหลักฐานไมถูกตองมาตองรับผิดชอบดวย 

หยัน “เหลิม” ฉลามตกยุคไมนากลวั 

 “สำหรับ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ผูดูแลการ อภิปราย 

เทาที่เห็นขณะนี้ยังไมนากลัวอะไร โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ร.ต.อ.เฉลิม ไมไดเปน ส.ส.อยูนอกสภาฯไมไดมา

อภิปรายเอง เวลามาสภาฯคงไมเจอเฉลิมแลว จะเจอแตนายวัน อยู บำรุง ส.ส.กทม. พรรคเพื ่อไทย ลูกชาย วันนี้

ประชาชนอยากใหนายวันเปน 1 ใน 25 ขุนพลดวย หวังวาจะไดฟงการอภิปรายที่ดีกวา ส.ส.หนาเดิมๆที่หมุนเวียนกัน

อภิปรายจนประชาชนเริ่มจะเบ่ือ นายวันอาจมีลีลาการอภิปรายที่นาสนใจมากกวา” นายธนกรกลาว 

พท.จอถลม “บิ๊กตู” เอื้อกลุมทุนน้ำเมา 

 ผูสื่อขาวรายงานจากพรรคเพื่อไทยวา หลังจาก ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง มาทำหนาที่ประธานคณะกรรมการ

กิจการพิเศษ รับผิดชอบดูแลขอมูลอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ไดสรุปกำหนดรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย แนนอนอยาง

นอย 5 คน คือ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย และนายดอน ปรมัตถวินัย รมว.ตางประเทศ เปาหมายการ

อภิปรายจะพุงเปาไปที่ พล.อ.ประยุทธ เก่ียวกับการทำงานเอื้อประโยชนกลุมทุนบางรายในลักษณะตางตอบแทน ทำให

เกิดความเสียหายใหญหลวงแกภาครัฐ ขอมูลที่จะอภิปรายประกอบดวย การซื้อขายที่ดินยานบางบอนซอย 3 ใหบริษัท

หนึ่งท่ีเปนนอมินีของเจาสัววงการน้ำเมาคนดังระดับประเทศ 

ขายที่ดินแลกตอสัญญาศูนยประชุม 

 ผูสื่อขาวรายงานวา ที่นาผิดสังเกตคือมีการตั้งบริษัทดังกลาวขึ้นมาเพียงแค 7 วัน จากนั้นมีการซื้อที่ดินมี

มูลคาสูงกวาราคาประเมินถึง 600 ลานบาท กรณีดังกลาวยังเกี่ยวโยงไปถึงการแกไขสัญญารวมทุน ซึ่งเปนสัญญาบริหาร

และดำเนินกิจการศูนยการประชุม แหงชาติสิริกิติ์ ที่ในยุครัฐบาล คสช.ไดทำสัญญาใหม โดยไมเปดใหมีการประมูล 

รวมทั้งใหสิทธิในการบริหารและดำเนินกิจการแกบริษัทสูงถึง 50 ป นอกจากนี้ยังมีการซื้อขายที่ดินยานบางนา ตราด ซึ่ง

สำนักงานบังคับคดีสมุทรปราการ ประกาศขายทอดตลาดที่ดินของบริษัทเอคิว เอสเตท ของกลุ มกฤษดามหานคร 

จำนวน 214 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4,114 ไร ราคาประเมินเดิม ตร.ว.ละ 1.2 หมื่นบาท แตกลับขายราคาต่ำกวาราคา

ประเมินเหลือ ตร.ว.ละ 4 พันบาท แยกขายเปนรายแปลงระบุใหที่ผืนหนึ่งเปนที่ตาบอด ที่อีกผืนหนึ่งติดถนน ทั้งที่ทั้ง

สองผืนเปนแปลงเดยีวกัน บริษัทที่ชนะการประมูลคือบรษิัทรวมทนุของเจาสัวคนดังในวงการน้ำเมาเชนกัน 
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“วิษณุ–ดอน” เจอพิษ “ฟลิปมอรรสิ” 

 ผูสื่อขาวรายงานวา สวนการอภิปรายนายวิษณุกับนายดอน เกี่ยวกับประเด็นบริษัทฟลิปมอรริส ตามท่ี

อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดใหฟองดำเนินคดี 2 คดี คดีแรกเปนการนำเขาบุหรี่จากประเทศฟลิปปนส รวมราคาบุหรี่และ

คาอากร 20,210,209,582.50 บาท คดีที่สองเปนการนำเขาบุหรี่จากประเทศอินโดนีเซีย รวมราคาบุหรี่และคาอากร 

4,953,456,655.93 บาท รวมเปนคาบุหรี่และคาอากรทั้งสิ้น 25,163,666,311.43 บาท แตหลังจากมีรัฐบาล คสช. มี

การเขาไปแทรกแซงการดำเนินคดี วันที่ 9 มิ.ย.2558 เรียกเจาหนาที่ที่เก่ียวของไปปรึกษาหารือที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให

บรรเทาความเสียหายแกบริษัทฟลิปมอรริสเสนอใหอัยการสูงสุดถอนฟอง แตพนักงานอัยการไมเห็นดวยเพราะไดสั่งฟอง

แลว 

แก ก.ม.เปดชองเสียคาปรบัลดฮวบ 

 ผูสื่อขาวรายงานวา ตอมา มีผูมีอำนาจมีหนังสือเสนอราง พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหมแทนฉบับเกาป 2469 

กฎหมายใหมระบุใหรับโทษคาปรับนอยกวา นอกจากนี้หลังจากประกาศใช พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ.2560 แลว นายดอนยัง

สงหนังสอืถึงนายวิษณุ 2 ฉบับ คอืลับที่สุด ดวนมากที่ กต 0804/438 ลงวันที่ 23 ก.ค.2561 เรื่องความเห็นเก่ียวกับการ

ระงับขอพิพาทระหวางไทยกับฟลิปปนส กรณีสินคาบุหรี่นำเขา (DS371) และหนังสือลับท่ีสุด ดวนที่สุด ที่ กต 0804/13 

เรื่อง การระงับขอพิพาทระหวางไทยกับฟลิปปนส กรณีสินคาบุหรี่นำเขา (DS371) ดวย 

“เฉลิม” กาหัวลาก 5 รมต.ขึ้นเขียง 

 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) พรรคเพื่อไทย ที่มี 

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง เปนประธาน โดยนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝายคาน เขารวม เพื่อพิจารณาความพรอมในการ

ยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล โดย ร.ต.อ.เฉลิมแถลงวากำหนดตัวรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไว 5 คน จากนี้

จะเสนอนายสมพงษ อมรวิวัฒน หัวหนาพรรคเพื ่อไทย นำไปหารือกับพรรครวมฝายคานอีก 6 พรรควาจะเพิ่มเติม

รัฐมนตรีทานอื่นอีกหรือไม ถามีตนไมขัดของถือวาเปนสิทธิ หรือแมแตคณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคเพื่อไทยหากมี

ขอมลูและตวับุคคลไวสวนหน่ึงแลวก็ไมขัดของ 

อยากใหพนตรุษจีน–จะไมทำใหผดิหวัง 

 “ยืนยันวาขณะนี้มีความพรอม 100 เปอรเซ็นต ส.ส.ผูจะอภิปรายก็พรอม พยานหลักฐานพรอมจะไมทำให

พ่ีนองประชาชนผิดหวัง แตขอยังไมเปดเผยชื่อผูอภิปรายเพราะรัฐบาลนี้ตอเนื่องมาจาก คสช.มีนิสัยเกเร ใครเห็นตางหัว

แตก ปากแตก ถูกทุบรถ และยังไมสามารถจับใครไดเลย เบื้องตนผูอภิปรายทั้งหมดนาจะประมาณ 25 คน วันเวลา

อภิปรายอยากใหพนเทศกาลตรษุจีนไปกอน อยากให คนจีนสนใจเยอะๆ” ร.ต.อ.เฉลิมกลาว 

เยย รบ.ด้ินพลานปากกลาขาสั่น 

 ร.ต.อ.เฉลิมกลาวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ระบุวารัฐบาล เพิ่ง

ทำงานได 5 เดือน ไมควรอภิปรายเรื่องเกานั้นวา ตนไมคัดคานแตไมเห็นดวย เพราะรัฐบาลชุดนี้ทำงานตอเนื่องมาโดย

ตลอด ไมเคยถูกอภิปรายไมไววางใจ เพราะมีผูนำปฏิวัติเปนนายกฯ มีมาตรา 44 มี สนช.ในสภาฯ ใครจะกลา ดังนั้น 

อยามากำหนดวาอะไรควรหรือไมควรพูด อยูที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ไหนวาไมกลัวอยางนี้เรยีกวาปากกลาขา

สั่น หมดเวลาแลว พอเถอะ วันนี้ไมมีใครกลัวใคร ประเทศเปนประชาธิปไตยแลว สวนกรณทีี่มีการเปดเผยขอมลูการซื้อ 
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ขายที่ดินของครอบครัวของ พล.อ.ประยุทธยานบางบอนนั้น ไมสามารถพูดไดวาจะโยงไปถึงหรือทำให พล.อ.ประยุทธมี

ตำหนิหรือไม แตยืนยันวามวยยกแรกเริ่มขึ้นแลว สวนรายละเอียดนั้นมีผูที่จะอภิปรายแลว ตนไมอยากพูดมาก เดี๋ยว

รสชาติไมม ีเพราะเปนแคกองหนุน 

ปอง “วัน” พรรษายังไมถึงเวทีเชอืด 

 เมื่อถามวามั่นใจหรือไมวาจะไดอภิปรายเหตุการณในสมัยรัฐบาล คสช. ร.ต.อ.เฉลิมกลาววา หากนายชวน

อนุญาต รัฐบาลก็ทำไดแคยืนขึ้นแลวบอกวาขอไมตอบ สวนประเด็นในการอภิปรายไมไววางใจนั้นจะยังไมขอบอก 

เพราะตองรออีก 6 พรรครวมฝายคานกอน แตตนมั่นใจวาหลังจากอภิปรายไมไววางใจจะทำใหกระแสสังคมเบื่อนายกฯ 

และรัฐบาล จนคนชิงชังวาทำกันไดขนาดนี้เชียวหรือ สวนจะลมรัฐบาลไดหรือไมนั้นขอถามกลับวา มีสมัยไหนที่เขาโหวต

ลมกันเอง ไมมีหรอก แตครั้งนี้ตนทายใจ ส.ส.ไมออก ถาขอมูลฝายคานไหลมากๆ ส.ส.ก็อาจรักบานรักเมืองไมเอาดวย

กับรัฐบาลก็เปนได สวนจะสงนายวัน อยูบำรุง ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย เปนตัวแทนในการอภิปรายดวยหรือไมนั้น ถือ

เปนสิทธิของนายวัน แตในใจตนนั้นมองวา พรรษายังไมถึง ยังมีอีกหลายครั้ง ยังมีเวลา 

“ภูมิธรรม” การันตีไมมีพูดเลอะเทอะ 

 ดานนายภูมิธรรม เวชยชัย รองประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย กลาววา จะมีการหารือ

กับอีก 6 พรรครวมฝายคานในสัปดาหหนาเพื่อสรุปขอมูล ฝายคานจะอภิปรายไมไววางใจโดยคำนึงถึงผลประโยชนของ

ประเทศเปนหลัก ไมเลอะเทอะ ไมกระจัดกระจาย แตชี ้ใหประชาชนเห็นถึงความไมเหมาะสม เห็นถึงความไร

ประสิทธิภาพของรัฐบาล สวนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม อาจจะสงผลกระทบตอการ

วางตัวผูอภิปรายหรือไมนั้น ไมอยากพูดถึงเรื่องอนาคต เปนเรื่องของพรรคอนาคตใหมที่จะพิจารณา แตมั่นใจวาพรรค

ฝายคานจะรวมมือกันอยางดีทั้ง 7 พรรค 

ไมรบัผิดชอบอางอยูมาแค 5 เดือน 

 น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กลาวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ พูด

ประสานเสียงกับรัฐมนตรีคนอ่ืนๆวา รัฐบาลนี้ทำงานมาแค 5 เดือน ฝายคานไมควรเหมาเขงรวมเอายุคการทำงานชวง 5 

ป มาอภิปรายไมไววางใจวาแคหวังหลีกเลี่ยงถูกอภิปรายไมไววางใจในชวง 5 ป ที่ไรการตรวจสอบ ถือเปนการปดความ

รับผิดชอบอยางนาละอาย พล.อ.ประยุทธและพวกพองไมยอมรับวาตัวเองเปนรัฐบาลมาแลวเกือบ 6 ป ถือเปนเรื่องตลก

ปนเศรา เปนที่รับรูกันวาบุคลากรในเครือขาย คสช. เปนรัฐบาลตั้งแตหลังรัฐประหาร แมจะมีการเลือกตั้งป 2562 เพียง

แคเลือกตั้งตามแผนการสืบทอดอำนาจ หลังจากนั้นเกือบทุกคนยังอยูในตำแหนงเดิม หรือบางคนแคสลับเกาอี้ ท่ีผานมา 

พล.อ.ประยุทธ แกปญหาอะไรไมไดมักโทษรฐับาลกอนหนาเสมอ แตพอมาเปนนายกฯ จากการสืบทอดอำนาจ เวลาแก

อะไรไมไดกลับไมยอมโทษรัฐบาลตัวเองที่ทำงานมาแลวเกือบ 5 ป ขามไปโทษรัฐบาลยุคกอนหนาเขาไปอีก เปนตลกปน

เศราทางการเมือง ยิ่งใกลวันอภิปรายไมไววางใจ พล.อ.ประยุทธยิ่งออกอาการ เพราะ 5 ปที่ผานมาไมเคยถูกตรวจสอบ 

จึงไมแปลกที่จะออกอาการหวาดหวั่น เพราะรูดีวาหมกซอนเรื่องอะไรไวบาง 
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หวั่นบริหารตอ ศก.หลับไมตื่นฟนไมมี 

 “การอภิปรายครั้งนี้ ฝายคานจะตีแผใหสังคมไดเห็นความมืดดำท่ีซอนอยูภายใตระบบที่ไรการตรวจสอบมา

ตลอด 5 ป โดยเฉพาะปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นราวดอกเห็ด รวมทั้งการขาดความสามารถในการแกปญหา

เศรษฐกิจ หากเรายังตองยอมจำนนให พล.อ.ประยุทธ และพวก อยูบริหารประเทศตอไป ก็มีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจจะ

หลับไมตื่นฟนไมมีในยุคท่ีมีผูนำมาจากรัฐธรรมนูญที่พิกลพิการเชนนี้” น.อ.อนุดิษฐกลาว 

“อนุสรณ” โวถลมเสร็จตองปรับ ครม. 

 นายอนุสรณ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กลาวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม ระบุรัฐบาลเพ่ิงทำงาน 5 เดือน อยาอภิปรายไมไววางใจดวยเรื่องเกาวา พล.อ.ประยุทธตองทำความเขาใจ

กับตัวเองวา เปนนายกฯ รัฐบาล คสช.มา 5 ป เปนรัฐบาลหลังเลือกตั้งอีกเกือบป ตอนนี้ถือวาเขาสูปที่ 6 จนทำใหแฮช

แท็ก “เบื่อนายก” ถูกติดมากเปนอันดับหนึ่ง ประชาชนเห็นการทำงานและตัดสินใจไดวา พล.อ.ประยุทธมีความสามารถ

การ บริหารระดับใด ถาเกงจริงคงสรางผลงานจนเปนที่ประจักษตั้งแตชวงปแรกๆ ในอดีตรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 

ถูกอภิปรายไมไววางใจขณะที่ทำงานได 4 เดือน เรื่องเวลาจึงไมใชสาระสำคัญ สิ่งสำคัญคือบริหารเกิดความผิดพลาด

สรางความเสียหายหรือไม 

ดิ้นหามพูดเรื่องเกากลัวอะไรนักหนา 

 “การท่ีคนในรัฐบาลออกมาหามไมใหอภิปรายไมไววางใจดวยเรื่องเกานั้น ไมเขาใจวากลัวอะไร ถาเรื่องเกา

ยังคงสงผลหรือมีผลจนถึงก็สามารถอภิปรายไมไววางใจไดหรือไม เชื่อวาถาประชาชนรับทราบขอมูลที่ฝายคานเปดเผย

รัฐมนตรีที่เกี ่ยวของจะอยูไมได อยางนอยตองมีการปรับ ครม.และจะเกิดความวุนวายเพราะ ส.ส.ปดเศษจากพรรคเล็ก

จะตอรองเกาอี้จะตองแจกกลวยรอบใหญๆกันอีกหลายรอบ เมื่อไปสูจุดน้ันเตรียมตัวนับถอยหลังอายุรัฐบาลประยุทธได

เลย” นายอนุสรณกลาว 

ผบ.ทอ.หูอื้อไมไดยินปมโละพน ส.ว. 

 อีกเรื่อง เมื่อเวลา 08.30 น. ที่สโมสรนายทหาร ชั้นประทวน พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ผบ.ทอ. นำกำลังพล

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม พรอมตอบคำถามเพียงสั้นๆตอกรณีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เสนอ

ใหโละตำแหนงผูบัญชาการเหลาทัพออกจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วา ไมอยากวิเคราะห เพราะจะทำลายบรรยากาศป

ใหม เมื่อถาม วาหากมีการแกไขรัฐธรรมนูญ แลวไมมี ผบ.เหลาทัพ รวมเปน ส.ว.โดยตำแหนงเห็นดวยหรือไม พล.อ.อ.

มานัตกลาวติดตลกวา ไมไดยินเลย หูอื้อ 

“พีระศักดิ์” หนักใจ ส.ว.โดยตำแหนง 

 นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กลาวถึงขอเสนอของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่ให

แกไขรัฐธรรมนูญ ตัด ผบ.เหลาทัพเปน ส.ว.โดยตำแหนงวา ตองดูเจตนาคนรางรัฐธรรมนูญวา รางมาเพื่ออะไร ถา

สถานการณปกติแลวคงไมได โดยหลักแลวไมใหขาราชการประจำมาเปน ส.ว. ตองดูวาสถานการณบานเมืองเปนอยางไร 

การมี ผบ.เหลาทัพมาเปน ส.ว.อาจตองการใหเหลาทัพ ทำความเขาใจการทำงานของฝายนิติบัญญัติ โดยกฎหมายและ

หลักการตองแกไขไดอยูแลว แตอยูที่สถานการณขณะนั้นเปนอยางไร รวมทั้งดูความจำเปน ดวย เมื่อถามวาเห็นควรจะ 
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ตัดประเด็นนี้ออกหรอืไม นายพีระศักดิ์กลาววา ตองดูหลักการและเจตนาของผูราง ไมอยากแสดงความคิดเห็นอะไรมาก 

เพราะเปนสมาชิกวุฒสิภาอยู หนักใจเหมือนกัน 

“พีระพันธุ” ฟงทุกคนยันไมมีธงแก รธน. 

 นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา หลักเกณฑ

และแนวทางแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ใหสัมภาษณถึงการใหความเห็นและขอเสนอตอประเด็นการหา

แนวทางเพ่ือนำไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญวา ขณะนี้ยังไมมีขอสรุปใดๆเกิดขึ้นในฐานะประธานมีแนวทางที่จะให กมธ.ทุก

คนอภิปรายแสดงความเห็นอยางเต็มที่ 2 นัดกอนนำมาสรุปรายละเอียดและประเด็นตามความเห็นตางๆของ กมธ. ไม

อยากใหมองวาเปนการตั้งธง เพราะแตละคนลวนมีเหตุผล 

อางไรสิทธิชี้นำแคกำกับการประชุม 

 นายพีระพันธุ กลาวอีกวา ยืนยันวาเปนเพียงประธาน กมธ.ไมมีสิทธิชี้นำใดๆใน กมธ. เพียงแคการรับฟง

ความเห็นและกำกับการประชุมโดยไมมีธงใดเปนตัวตั้ง จะยึดการทำงานเหมือนรูปแบบ กมธ.ของสภาฯที่จะเริ่มตนรับ

ฟงความเห็น กมธ.ทุกคน และเตรียมวางชองทางเพื่อรับฟงเสียงของประชาชนภายนอก ขณะนี้ยังไมไดขอสรุปวาดวย

ชองทางการนำเสนอความเห็นจากประชาชน เชื่อวา การประชุมวันที่ 14 ม.ค. กมธ.จะตกผลึกเรื่องชองทาง ใจผมอยาก

ใหการแลกเปลี่ยนความเห็นและการหาแนวทางฟงเสียงประชาชนทั่วไป จบใหไดในการประชุมอีก 2 นัด เพื่อเริ่มตน

ทำงานในแนวทางตอไป 

“เทพไท” ฉะทหารไมมีสทิธิเหนือคนอื่น 

 นายเทพไท เสนพงศ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย กลาวผานเฟซบุกไลฟที่ตลาดนัดสระไคร อ.

เฉลิมพระเกียรติ ถึงขอเสนอแกไขรัฐธรรมนูญให ผบ.เหลาทัพพนจากวุฒิสภาวา หลายฝายเห็นดวยกับหลักการที่นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ไดเสนอใหตัดโควตา ส.ว.จาก ผบ.เหลาทัพ 6 ตำแหนง เพราะขัดตอหลักการระบอบ

ประชาธิปไตย ที่ใหขาราชการประจำควบตำแหนงขาราชการการเมือง ดวย ผบ.เหลาทัพเขามา ส.ว.โดยตำแหนง ไม

ถูกตอง ไมเหมาะกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การที่ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ อาง เหตุผล

เพื่อตองการใหมาประสานงานขอมูลขาวสารกับผูใตบังคับบัญชาฟงไมขึ้น ผบ.เหลาทัพมีสถานะเทียบเทาระดับอธิบดีใน

กระทรวงตางๆ ถาหากตองการประสานงานขอมูลกับฝายขาราชการประจำจริง อธิบดีทุกกรมควรมีสิทธิมาเปน ส.ว.โดย

ตำแหนงไดดวย ขัดหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง ผบ.เหลาทัพเปน ส.ว.รับเงินเดือน สิทธิประโยชนทั้ง 2 

ทาง เอาเปรียบหรือมีอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่นที่เขาสูตำแหนงการเมือง 2 ตำแหนง แตรับเงินเดือนคาตอบแทนไดเพียง

ทางเดียว ผบ.เหลาทัพไมควรมีสิทธิพิเศษเหนือบุคคลอ่ืน 

3 พันลานทำประชามติคุมคา ปชต. 

 นายเทพไทกลาวตอวา สวนกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุถึงการแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้

วาตองใชงบฯ 2-3 พันลานบาทวา เปนงบประมาณทำประชามติรัฐธรรมนูญทั้งหมด ไมใชเฉพาะประเด็น ผบ.เหลาทัพ

เปน ส.ว.โดยตำแหนง การแกไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ยังมีหลายประเด็นที่ตองศึกษาแกไข ฉะนั้นการทำประชามติแกไข

รัฐธรรมนูญ ใชงบฯ 2-3 พันลานบาทแตละครั้งเปนเรื่องปกติ และคุมคากับการลงทุนในการสรางระบอบประชาธิปไตยที่

แทจริงของประเทศไทย 
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“เอกชัย” บุกถามเลื่อนยศ “ธรรมนัส” 

 เมื่อเวลา 09.43 น. ผูสื่อขาวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลวา นายเอกชัย หงสกังวาน นักเคลื่อนไหวทาง

การเมืองเดินทางมาที่ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอยื่นหนังสือใหกรมเสมียนตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(สลค.) เปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ ในการตรวจสอบการไดรับพระราชทานยศของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา รมช.

เกษตรและสหกรณ โดยนายเอกชัย กลาววา การไดรับพระราชทานยศเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่สามารถเปดเผยได 

กระทรวงกลาโหมตองเปดเผยเอกสารหลักฐานคำสั่งเลื่อนยศนายทหารวา มีการดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมาย

หรือไม กรมเสมียนตราเปดเผยขอมูลดังกลาวแกประชาชนได โดยนายเอกชัย พยายามจะขอเขามายื่นหนังสือที่ตึก 

สลค.ภายในทำเนียบรัฐบาล แตเจาหนาที่ขอใหไปยื่นที่ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝง 

ก.พ.) แทน แตนายเอกชัย ไมยอมเจาหนาที่จึงตอง พาเดินเขามายื่นหนังสือที่ตึก สลค.ภายในทำเนียบรัฐบาลเสร็จแลว

จึงรีบพาตัวออกไป 

“ธนวัฒน” ปลื้ม “วิ่งไลลุง” พรึ่บหลายที่ 

 สวนความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม “วิ่งไลลุง” ผูสื ่อขาวรายงานวา ลาสุดมีการแชรขอมูลทางโซเชียล

มีเดียจะมีการจัดวิ่งไลลุงคูขนานในวันท่ี 12 ม.ค.พรอมกันหลายจุดใน 18 จังหวัด และในอีก 6 เมืองใหญของ 4 ประเทศ 

นายธนวัฒน วงศไชย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แกนนำจัดวิ่งไลลุง ระบุวา ทราบเรื่องนี้แลว

เพราะบางกลุมแจงใหทีมผูจัดวิ่งไลลุงทราบ บางกลุมไมไดแจง แตทีมงานวิ่งไลลุงจัดงานที่สวนรถไฟที่เดียวเทานั้น สวน

ใครจะนำกิจกรรมนี้ไปจัดตอ คงไปหามไมได และไมมีศักยภาพพอที่จะไปสนับสนุน แตขอรองใหเตรียมงานดีๆ เพราะ

หลายฝายจองฉกฉวยสถานการณอยู ขอใหประสานเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยผูเขารวมงาน อยางไรก็ตาม รูสึกยินดีท่ี

ทุกคนมารวม ถือเปนการแสดงพลังของภาคประชาชนที่ใหญที่สุดหลังรัฐประหาร 57 สำหรับยอดสมัครวิ่งไลลุงทาง

ออนไลนปดยอดไวทั้งสิ้นที่ 1 หม่ืนคน คาดวาจะมาวันจริงราว 60 เปอรเซ็นต ที่เหลือจะเปนคนที่ลงทะเบียนไมทัน และ

คนที่จะมาใหกำลังใจ รวมแลวนาจะเปนจำนวนหมื่นคนแนนอน 

จอสงเทียบเชิญ “บิ๊กตู–ปอม–แดง” 

 นายธนวัฒนกลาววา เพื่อความปลอดภัยผูเขารวมไดประสานไปยัง สน.บางซื่อ เพื่อขอเจาหนาที่มาชวย

ดูแลและขอเครื่องสแกนอาวุธ นอกจากนี้จะไมมีจุดรับฝากของในงานและเปนการวิ่งแครอบใหญสวนรถไฟรอบเดียวคือ 

2.5 กม.เทานั้น สวนสัญลักษณที่จะแสดงในการวิ่งไลลุงนั้นมีแนขออุบไวเผยวันงาน ทั้งนี้วันที่ 6 ม.ค.จะไปยื่นหนังสือ

เชิญ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ ตลอดจนคณะรัฐมนตรีท่ีทำเนียบรฐับาล จากน้ันวันที่ 

7 ม.ค.จะไปเชิญ พล.อ.อภิรัชต คงสมพงษ ผบ.ทบ. สวนพรรคการเมืองตางๆนั้นอาจไมไดไปเชิญดวยตัวเอง แตจะสง

ขอความเชิญชวนผานโซเชียลมีเดีย และในวันที่ 10-11 ม.ค. จะแจกเสื้อวิ่งไลลุงใหผูที่สั่งจอง ที่อนุสรณสถาน 14 ตุลา 

ถนนราชดำเนินกลาง เหตุที่ตองเปนอนุสรณสถาน เพราะที่อื่นไมมีใครกลาใหเราใชสถานที่ 

เฉงเหลื่อมล้ำ “เดินเชียรลุง” ผานฉลยุ 

 “ไมตองกังวล กิจกรรมนี้ไมไปกอผลกระทบใดๆใหประเทศ งานวิ่งงานอื่นจัดแบบไหนเราจัดแบบนั้น ไมมี

การมาปดสวนรถไฟชุมนุมตอ หรือเปดปราศรัยทางการเมือง จริงอยูแมเปนกิจกรรมเชิงสัญลักษณ แตเปนสัญลักษณ

แนวใหม ไมใชแบบการชุมนุมในอดีต อยาเอาภาพเดิมๆมายัดเยียดเรา คนที่ทำใหประเทศถอยหลังคอืคนท่ีมีอำนาจอยู 
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ในตำแหนงมาแลว 5-6 ป ขอใหไตรตรองดีๆ วาถาไมทำอะไรปลอยใหอยูตอ กับแคออกมาแสดงพลังดวยการวิ่งออก

กำลังในสวนสาธารณะ อะไรเสียหายกวากัน หรือใหดูวากิจกรรมเดินเชียรลุง ที่สวนลุมพินีที่จงใจจัดขึ้นวันเดียวกับ

กิจกรรมวิ่งไลลุง เจาหนาที่ไมเห็นวาอะไร แตของเราแคแถลงขาวในพื้นที่ยังโดนเบรก นี่คือการสะทอนภาพการใช

กฎหมายในยุคน้ี ที่เอ้ือใหคนสนับสนุน และกลั่นแกลงฝายตรงขามอยางชัดเจนที่สุด” นายธนวัฒน กลาว 

อังกฤษ-เยอรมนี-ฟนแลนด-กีวีจัดดวย 

 ผูสื ่อขาวรายงานวา สำหรับพื ้นที ่ที ่จะจัดกิจกรรมวิ ่งไลลุงในวันที ่ 12 ม.ค.คูขนานไปกับที่สวนรถไฟ 

กรุงเทพฯ ที่เผยแพรผานโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ไดแก 1. จ.อุบลราชธานี หนาศาลหลักเมืองเวลา 05.00 น. 2. จ.

ชลบุรี ลานกิจกรรมสามแยกพัทยากลาง เวลา 16.00-18.00 น. 3. จ.นครราชสีมา บริเวณอนุสาวรียยาโมและประตูชุม

พล เวลา 16.00-18.00 น. 4. จ.นครปฐม หนาพระรวงโรจนฤทธิ์ เวลา 07.00 น. 5. จ.อุดรธานี ที่สวนสาธารณะหนอง

บัว เวลา 06.00 น. 6. จ.กาฬสินธุ ที่โรงเรียนอนุกูลนารีกาฬสินธุ เวลา 13.00-16.30 น. 7. จ.ปตตานี สวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร 8. เชียงราย ลานหนารูปปน ร.5 ศาลากลางหลังเกา (ตึกเหลือง) เวลา 16.00 น. 9. จ.นครศรีธรรมราช 

หนาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 05.00 น. 10. จ.นครสวรรค ริมเข่ือนหลังศาลากลางจังหวัด เวลา 17.00 น. 11. 

จ.รอยเอ็ด ที่บึงพลาญชัย เวลา 05.00 น. 12. จ.นนทบุรี อุทยานมกุฏรมยสราญ เวลา 05.30 น. 13. จ.พะเยา อนุสาวรีย

พอขุนงำเมือง เวลา 16.30 น. 14. จ.นครนายก เขื่อนขุนดานปราการชล 15. จ.พังงา อุทยานพระนารายณ ตะกั่วปา 

16. จ.บุรีรัมย หนาสนามกีฬาเทศบาล 17. จ.ขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน 18. จ.มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ ม.เกาฯ ขณะที่ในตางประเทศ ไดแก 1. ประเทศนิวซีแลนด 2 จุด 2.ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน 2 จุด 3. 

ประเทศเยอรมนี 1 จุด 4. ประเทศฟนแลนด 1 จุด 

กองเชียรลุงระดมพลังเงยีบสู 

 ขณะท่ีเว็บเพจ “เดินเชียรลุง” ไดมีการเผยแพรขอความเชิญชวนผูสนใจเขารวมกิจกรรมเดินเชียรลุงเชนกัน 

โดยแจงกำหนดนัดหมายวันเปดรับลงทะเบียนระบุวา “3-10 มกรา เราจะเปดรับลงทะเบียน รอบสุดทาย เอาให

ขาดๆกันไปเลย อีก 11 วัน พรอมกันมั้ย รองเทาผาใบกับใจถึงๆ พลังเงยีบออกมาเดิน กันเยอะๆ เจอกันครบัทุกคน เชา

วันอาทิตยที่ 12 มกรา # เดินเชียรลุงมาสวนลุมฯ” 

 

 

อางอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1739695 
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วันที่ 3 มกราคม 2563 - 10:35 น. 

ผูวา กทม.คนที่ 13 พลังประชารัฐ จุดขายเอ็กซตรา 1+4 สู ‘ชัชชาติฟเวอร’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังประชารัฐ (พปชร.) ภายใต 34 กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม ยุทธศาสตร-chapter ตอไป 

ตอง “บุกหนัก” ทั้งภาคใต-เหนอื-ตะวันออกเฉียงเหนอื-ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

โดยเฉพาะการ “ปกธง” ผูวาราชการ กทม.-“ผูแทนคนที่ 13” ในพื้นที่ กทม. ภายหลังจากกวาดเกาอี้ ส.ส.กทม. 12 ที่

นั่ง-มากท่ีสดุจากทุกพรรคการเมือง ลมพรรคประชาธิปตย (ปชป.)-แชมปเกาหมดรูป 

ทวา “คูตอกร” พอเมืองเสาชิงชาที่ตอง “ขับเคี่ยว” มีถึง 3 พรรคใหญ-พรรคอิสระ ไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคเพ่ือ

ไทย และพรรคอนาคตใหม และ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ในนามอิสระ เขี้ยวทุกพรรค-จัดทุกตัว 

“พุทธิพงษ ปุณณกันต” ประธานยุทธศาสตรภาค กทม.พลังประชารัฐ ประเมินการแขงขันสนามเลอืกตั้งผูวาฯ กทม.วา 

จากฐานเสียงมี 4 พรรค ประกอบดวย 2 พรรคที่เปนคูเทียบ-ขั้วเดิม ไดแก 1.ประชาธปิตย เปนแชมปเกา และ 2.เพ่ือ

ไทย 3.อนาคตใหม เพราะกระแสเลือกต้ังใหญท่ีผานมาไดคะแนนจำนวนมาก และ 4.พลังประชารัฐ 

“กทม.ตองสูแนนอน ตองดูกระแสของคน กทม.อยากไดอะไร ปญหา กทม.เปลี่ยนไปเยอะมาก เชน ปญหาฝุนPM 2.5 

การจดัการขยะ การใชพลังงาน เปนปญหาใหมที่ไมเคยเกิดขึ้น ผูวาฯ กทม.ตองเปนคนที่เขาใจปญหา” 

“วันนี้ ใครก็ไดที่พรอมจะแกปญหาใหคน กทม.จริง ๆ ไมใชปญหาใหญ แตเปนปญหาเล็ก ปญหาซ้ำซาก ทำไมสำเร็จไม

เปนไร แตขอใหต้ังใจและลงมือทำ ถูกใจคน กทม.แนนอน” 

ขณะท่ี “คูแขง” ของพลังประชารัฐ “ตลอดกาล” อยาง “ชัชชาติ” แมครั้งนี้จะ “ปลดแอก” ออกจากเสื้อคลุมเพื่อไทย 

แตยังม ี“เงาเสียง” ของเพ่ือไทย-คนแดนไกลสนับสนุน 

“อนันี้จะเปนจุดแข็งของพลังประชารัฐ เพราะสิ่งหน่ึงที่คุณชัชชาติยังไมสามารถอธิบายกับคน กทม.ได คือ ทำไมตองลง

สมัครในนามอิสระ และเพ่ือไทยจะสงคนลงสมคัรหรือไม” 
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“ถาเพ่ือไทยไมสงแลวคุณชัชชาติลงอิสระ ผมคิดวาคน กทม.ไมโงนะครับ” 

“เขารูเลยวา คุณเลนเกมอะไรหลอกคน กทม. กระแสจะตีกลับ คนจะคิดวาคุณชัชชาติกับเพื่อไทยรูกัน เพื่อเลี่ยงความ

เปนเพ่ือไทยและเอาคะแนนจากคนที่เขาใจวาไมใช (คนกลาง ๆ) คน กทม.จะใหบทเรียน” 

ประธานยุทธศาสตรภาค กทม. แงมสเปก “แคนดิเดตผูวาฯ กทม.”  ของพลังประชารัฐวา วันนี้เราเห็นคูแขงชัดเจน 2 

คน การคัดสรรใครเปนผูสมัครผูวาฯ กทม. หนึ่ง คูแขง สอง ผูสมัครของพรรคจะแกไขปญหาไดจริงหรือไม 

“ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งจะมีนโยบายดี ๆ มาหลอกคน กทม.เสมอ นโยบายขายฝน คน กทม.ที่ถูกหลอกใหฝนหวานมา

โดยตลอด เชน แกปญหารถติด” 

“คนที่จะมาเปนผูวาฯ กทม.หรือพรรคที่จะสงแลวไดใจคน กทม. ตองเสนอนโยบายที่ไมเพอฝน อาจจะไมใชเรื่องใหญ 

แตเปนปญหาซ้ำซาก ทำไดจริงและทำไดเร็ว เชน ทางมาลาย สะพานลอยคนขาม คลอง ทางเดนิเทา” 

แคนดิเดต-คนในใจของพลังประชารัฐที่“อุบไต” รอจังหวะ “หงายไพ” ในมือ หลังจากเห็นหนา-เห็นหลังคูแขง โดยมี

อยางนอย 2-3 คน ทั้งผูหญิง-ผูชายที่พรอมจะเปดตัว 

“สถานการณการเลือกตั้งของคน กทม.เปลี่ยนเร็วมาก อาจตองตัดสินใจใกล ๆ เพื่อดูกระแสขณะนั้น อาจตองแกเกม

ใกล ๆ เลอืกตั้งผูวาฯ กทม.เปดตัวเร็วก็ไมดี” 

“มี (ไพเด็ด) แนนอน พลังประชารัฐเปนพรรคการเมืองใหญ ไดทาบทามและเตรียมไวบางแลว แตครั้งนี้จะเห็นความ

เปลี่ยนแปลงของพลังประชารัฐ เพราะจะสงผูวาฯ กทม.ที่ไมไดมีแตความโดดเดนเฉพาะตัว แตจะขายความเปนทีม

เวิรก” 

“ท่ีผานมาขายผูว าฯ กทม.คนเดียว แต กทม.เปนเมืองใหญ ตองดูทั้งทีม 1+4 แตละดาน ขายความเปนทีมเวิรก มี

ตัวเลือกผูวาฯ กทม.และรองผูวาฯ ในใจจำนวนมาก มีรองผูวาฯ กทม.ที่ครบเครื่อง ความเขาใจปญหาคน กทม. เปนคน

รุนใหม” 

ทวาอาถรรพของการชิงเกาอ้ี “พอเมืองเสาชิงชา”  คือ ผูวาฯ กทม.จะอยู “ขั้วตรงขาม”  กับพรรครัฐบาลทุกยุค-ทุก

สมยั “โจทยหิน” ของพลังประชารัฐ คือ จะทำอยางไรให “ชนะเด็ดขาด” ผูวาฯ กทม.เปน “ขั้วเดียวกนั” กับรัฐบาล-ไร

รอยตอ 

“วันนี้ทุกอยางเปลี่ยนไป พลังประชารัฐมี ส.ส.กทม. 12 คน ไมถึงครึ่งของ ส.ส.กทม.ทั้งหมด 30 เขต การแกไขปญหา

ของคนกรุงเทพฯ มี ส.ส.อยางเดียวไมพอ ถาไดผูวาฯ กทม.มาผลักดันและเปนในนามพลังประชารฐั ปญหาจะแกไขงาย

ขึ้น” 

“ปญหาของคน กทม.ในอดีต ที่มีผูวาฯ กทม.สวนกับขั้วรัฐบาล เปนอีกพรรคหนึ่งมาโดยตลอด ทำใหการขับเคลื่อนการ

แกปญหายากมาก คราวนี้คนกรุงเทพฯจะไดเห็น ส.ส. ผูวาฯ กทม. ส.ข. และ ส.ก.เปนพรรคเดียวกันใหได เพื่อเรง

แกปญหา” 

ศึกชิงผูวาฯ กทม.จึงเดือดไปจนกวากรรมการจะนับถึง 10  

 

อางอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-407318 
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03 Jan 2020 

ฝาดานหินผานงบป 63 บทพิสูจน "เสยีงปริ่มน้ำ"  

 

 

 

 

 

 

 

กลางเดือนตุลาคม 2562 “เสียงปริ่มน้ำ” ประคับประคอง “รัฐบาลบิ๊กตู”  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี

และรมว.กลาโหม ฝาดานหินมาไดสำเร็จในการโหวตรับหลักการรางพ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจำป 2563 วงเงิน 

3.2 ลานลานบาท ดวยจำนวนเสียง “เห็นดวย” 251 ตอ 1 คะแนน งดออกเสียง 234 เสียง 

 หลังจากที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำป 2563 สภาผูแทนราษฎร 

ท่ีม ีอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปนประธาน เคาะตัวเลขงบประมาณรายจายป 2563 วงเงิน 3.2 ลานลานบาท จำนวน 

55 มาตรา เสร็จเรยีบรอยแลว ไดปรับลดงบลงไปทั้งสิ้น 16,231 ลานบาท ซึ่ง 3 หนวยงานแรกที่ถูกปรับลดมากที่สุด คือ 

1.กระทรวงกลาโหม ปรับลด 1,518 ลานบาท 2.กระทรวงสาธารณสุข ปรับลด 1,318 ลานบาท และ 3.กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปรับลด 1,147 ลานบาท 

 ตามปฏิทินงบประมาณป 2563 จะเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วาระ 2-3 ในวันที่ 8-9 มกราคม 2563 นี้ 

จะเปนอีกดานที่พิสูจนเสียงของรัฐบาล เพราะหากที่ประชุมลงมติดวย “เสยีงขางมาก” ไมผาน รางพ.ร.บ.งบประมาณฯ 

ฉบับนี้จะตกไป 

 รัฐบาลในฐานะผูเสนอ มี 2 ทางเลือก คือ ประกาศยุบสภา และ รัฐบาลลาออกทั้งคณะ ดังนั้น รางกฎหมาย

การเงินฉบับนี้จึงสำคัญ สามารถชี้ชะตา “รัฐนาวาบิ๊กตู” ได 

 จากการตรวจสอบเสียงส.ส.ฝงขั้วรัฐบาลเวลานี้ มีทั้งสิ้น 259 เสียงจาก 18 พรรค ประกอบดวย พลัง

ประชารัฐ 118 เสียง, ประชาธิปตย 53 เสียง, ภูมิใจไทย 53 เสียง, ชาติไทยพัฒนา 11 เสียง, รวมพลังประชาชาติไทย 5 

เสียง, ชาติพัฒนา 3  เสียง, พลังทองถิ่นไท 4 เสียง, รักษผืนปาประเทศไทย 2 เสียง และอีก 10 เสียงจากพรรคเล็กพรรค

นอย 10 พรรค โดย พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา และ จารึก ศรีออน 2 ส.ส.จันทบุรี ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหมนั้น 

แมวายังไมตกลงใจจะสังกัดพรรคไหน แตก็เชื่อได 100 % วา จะเขารวมกับพรรคขั้วรัฐบาลอยางแนนอน เทากับรัฐบาล

มีเสียงในมือแลว 263 เสียง 
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 อยางไรก็ดี เมื ่อถึงเวลายกมือโหวตเสียงรัฐบาลจะเหลือ 260 เสียง เพราะตองตัดประธาน และรอง

ประธานสภาฯ 2 คน แตก็อาจได 4 เสียงจากส.ส.เศรษฐกิจใหมมาเสริมทัพ สวมบท “งูเหา”  เทคะแนนใหกับฝ งขั้ว

รัฐบาลได   

 ขณะที่ 7 พรรคขั้วฝายคาน มีเสียงส.ส.เหลืออยูประมาณ 236 เสียง ซึ่งประกอบดวย เพื่อไทย 135 เสียง, 

อนาคตใหม 76 เสียง, เสรีรวมไทย 10 เสียง, ประชาชาติ 7 เสียง, เพื่อชาติ 5 เสียง, พลังปวงชนไทย 1 เสียง และ

เศรษฐกิจใหม 2 เสียง 

 ในการโหวตรางพ.ร.บ.งบประมาณฯ นั้น ตองใช “เสียงขางมาก” จากส.ส.ที่เขาประชุม หากดจูากเสียงของ

รัฐบาลที่อยูในมือเวลานี้ เชื่อวา “ผานฉลุย” 

 อยางไรก็ดี ทุกเสียงลวนสงผลตอคะแนนเสียงในที่ประชุมสภาทั้งสิ้น 

 

อางอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/418065 
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สว. ลากตั้ง เลวรายไมตางไปจาก สส. โกงเลือกตั้ง  

วันเสาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 การแตงตั้งบุคคลผูมีความรู มีความสามารถ มีคุณธรรม และมีคุณงามความดีใหเขารับตำแหนงใดๆ ก็ตาม 

ถือเปนเรื่องท่ีสมควรเปนอยางย่ิง เพราะคนผูมีคุณสมบัติดังกลาวจะสามารถปฏิบัติภารกิจอันทำใหองคกรและหนวยงาน 

กระทำภารกิจไดโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด แลวจะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอสาธารณะโดยแทจริง 

 แตตรงกันขาม หากการแตงตั้งบุคคลใหมีตำแหนงระดับสูงในหนวยงานและองคกรมิไดยึดหลักคุณธรรม 

และหลักความรูความสามารถอยางเครงครัด แตเปนการแตงตั้งโดยอาศัยกฎกู อาศัยเกณฑพวกมากลากไปบนหนทาง

แหงความฉอฉลเสียแลว นั่นคือการบอนทำลายศักดิ์ศรีของหนวยงานและองคกรโดยแท 

 ในขณะนี้มีประเด็นการเมืองสำคัญที่สาธารณชนกำลังถกกันอยูคือ การดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 

ควบคูไปกับการดำรงตำแหนงผูบัญชาการเหลาทัพ หรือพูดเปนภาษางายๆ คือ การแสดงความไมเห็นดวยที่จะใหผู

บัญชาการเหลาทัพนั่งควบตำแหนง สว. 

 มีคำถามวา ทำไมจึงมีเสียงคัดคานเรื่องน้ีจากสาธารณชนบางกลุม และมีคำถามตอไปวา เหตุใดผูบัญชาการ

เหลาทัพจึงไมสมควรนั่งควบตำแหนงนี้ และยังมีคำถามตอไปวา หากผูบัญชาการเหลาทัพนั่งควบตำแหนง สว. จะ

กอใหเกิดผลลบอยางไรตอสังคมไทยโดยรวม 

 กอนอื่นตองยอมรับความจริงวาตำแหนงผูบัญชาการเหลาทัพ เชน ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ

ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด และปลัดกระทรวง

กลาโหม คือผูดำรงตำแหนงขาราชการประจำ และผูครองตำแหนงเหลานี้มีสถานะของความเปนขาราชการมิไดแตกตาง

ไปจากผูดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงในกระทรวงตางๆ ดังนั้นจึงมีคำถามวา แลวเหตุใดจึงตองแตงตั้งใหคนกลุมนี้ไปรับ

ตำแหนง สว.ดวย เพราะถาหากจะทำใหทุกอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันตามหลักการโดยเครงครัดแลว เหตุใดไม

แตงตั้งใหปลัดกระทรวงทุกคนไดรับตำแหนง สว. อยางเสมอหนากัน 

 การแตงตั้งใหผูบัญชาการเหลาทัพนั่งควบตำแหนง สว. จึงเปนการเลือกปฏิบัติอยางชัดเจน และเทากับการ

จงใจประกาศใหสาธารณชนรบัรูวาผูบัญชาการเหลาทัพมีอภิสิทธิ์เหนือขาราชการระดับเดียวกัน 
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 การกระทำใดๆ ก็ตามของผูมีอำนาจรัฐ อันทำใหสาธารณชนตองตั้งคำถามถึงเรื ่องความโปรงใส และ

ความชอบธรรม ก็คือการทำใหสาธารณชนไมไววางใจ และไมเห็นชอบในเรื่องเหลานั้นไปโดยปริยาย การที่ผูมีอำนาจรัฐ

อางวาจำเปนตองกระทำในเรื่องดังกลาวเพื่อความมั่นคงของประเทศ เปนขออางที่ไมมีเหตุผลเพียงพอ เพราะเทากับ

ยอมรับโดยดุษณี และยังเทากับสงเสริมใหผูบัญชาการเหลาทัพมีอำนาจในกอรัฐประหาร ดังนั้นขออางที่วาการอนุญาต

ใหผูบัญชาการเหลาทัพสามารถนั่งควบตำแหนง สว.ไดจะชวยปองกันการกอรัฐประหารจึงเปนขออางของผูที่ไมเคารพ

หลักการเสรีประชาธิปไตย และยังสอแสดงใหเห็นถึงความเปนอภิสิทธิ์ชนอยางชัดแจง 

 วิญูชนในสังคมไทยไมเคยชื่นชมการเปนผูมีอภิสิทธิ์ และไมชื่นชมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ

ทุจริตเลือกตั้ง ดังนั้นจึงเปนธรรมดาที่วิญูชนในสังคมไทยตองคัดคานเรื่องที่ผู บัญชาการเหลาทัพนั่งควบเกาอี้ สว. 

เหตุผลสำคัญท่ีตองคัดคาน มิไดมาจากเรื่องการกินเงินเดือนซ้ำซอน แตมาจากความไมเห็นดวยกับการปลอยใหรัฐไทยมี

ทหารและตำรวจเปนใหญโดยไมชอบธรรม ขอย้ำวาหากทหารและตำรวจสามารถแสดงความชอบธรรมในการมีอำนาจ

ใหเปนที่ประจักษชัดแลววิญูชนจะไมคัดคาน แตจะชวยสนับสนุนใหสามารถทำงานเพื่อบานเพื่อเมืองใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

คำถามสุดทายคือ ทหารและตำรวจที่ควบสองตำแหนงม่ันใจหรอืวาตนเองมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถเพียงพอ 

 

อางอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/42585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
คณะทํางานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ -  
88 

 

 

 
ไขปมโตะจีน ‘พปชร’ หนุน ‘คิงเพาเวอร’ กวาดสัมปทานดิวตี้ฟรี 6 สนามบินจริงหรื อ ?  

เขียนวันที่ วันศกุร ที่ 03 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น. 

1 ใน 5 ตระกูลใหญ ที่สื่อตางชาติรายนี้กลาวถึงก็คือกลุม ‘คิงเพาเวอร’ ซึ่งผูกขาดสัมปทานสทิธิการประกอบกิจการให

สิทธิประกอบกิจการจำหนายสินคาปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) ในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอีกหลายแหง แตเพียง

รายเดียว เปนเวลาถึง 10 ป  

 

 

 

 

 

 

 

 ผานมาแลว 1 ปเศษ หลังการจัด ‘โตะจีน’ ระดมทุนหาเงินเขาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แมวาตอมา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดมีมติยกคำรองกรณีดังกลาววา ไมเขาขายแสวงหากำไรมาแบงปนกัน และไมพบวา

มีการบริจาคของตางชาติ จึงไมเขาขายความผิด ‘ยุบพรรค’   

 แตทวาประเด็นโตะจีนพปชร.ยังคงไดสนใจจากสื่อตางชาติอยาง “AsiaTime” สื่อดังของฮองกง ซึ่งลาสุด

ไดเผยแพรบทความเรื่อง ‘Thailand’s ‘five families’ prop and imperil Prayut’ ตีแผ 5 ตระกูลใหญของไทย ที่

บริจาคเงนิให พปชร.ในงานเลี้ยงโตะจีน ตางก็ไดสัมปทานใหมๆของรัฐในเวลาตอมา 

(อางอิงจาก https://www.asiatimes.com/2019/12/article/thailands-five-families-prop-and-imperil-

prayut/) 

 

1 ใน 5 ตระกูลใหญ ที่สื่อตางชาติรายนี้กลาวถึงก็คือกลุม ‘คิงเพาเวอร’ ซึ่งผูกขาดสัมปทานสิทธิการประกอบกิจการให

สิทธิประกอบกิจการจำหนายสินคาปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) ในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอีกหลายแหง แตเพียง

รายเดียว เปนเวลาถึง 10 ป 

 หากยอนกลับไปในงานเลี้ยงโตะจีนของพปชร. เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 ปรากฏขอมูลวา กลุมคิงเพาเวอร 

จายเงินซื้อโตะจีนเปนเงินทั้งสิ้น 24 ลานบาท จากเงินระดมทุนที่ไดทั้งหมด 622 ลานบาท (ตอมายอดเงินบริจาคลด

เหลือ 352 ลานบาท) ผาน 3 บริษัท ไดแก 

บริษัท คิงเพาเวอร สวุรรณภูมิ จำกัด จำนวน 9 ลานบาท 

บริษัท คิงเพาเวอร ดิวตี้ฟรี จำกัด จำนวน 9 ลานบาท 

บริษัท คิงเพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด  จำนวน 6 ลานบาท 
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เพียง 6 เดือนหลังจากนั้น บริษัท คิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี จํากัด ชนะการประมูลงานใหสิทธิประกอบกิจการจําหนายสินคา

ปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และงานใหสิทธิประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยาน

ภูเก็ต ทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยานหาดใหญ 

 สวน บริษัท คิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด  ชนะการประมูลงานใหสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการ

กิจกรรมเชิงพาณิชยภายในอาคารผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ 

ทั้งนี้ กลุมคิงเพาเวอร เสนอผลตอบแทนขั้นต่ำรายป (Minimum Guarantee) ปแรกเปนเงินรวม 23,548 ลานบาท 

ใหกับ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรอืทอท. กอนจะควาสัมปทานอายุ 10 ป 6 เดือน (ก.ย.2563- มี.ค.

2574) มาครอบครองแตเพียงรายเดียว  

 โดยเอาชนะคูแขงอยาง ‘ขาดลอย’ ไมวาจะเปนกลุมเซ็นทรัล ,กิจการรวมคาการบินกรุงเทพ ล็อตเต ดิวตี้

ฟรี ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางกลุมล็อตเต ดิวตี้ฟรี ยักษใหญดิวตี้ฟรีอันดับ 2 ของโลกจากเกาหลีใต และบริษัท การ

บินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของ ‘หมอเสริฐ’ หรือ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เปนตน 

 ขณะที่กอนหนานี้ คือ ในเดือน พ.ย.2561 บริษัท คิงเพาเวอร ดิวตี้ฟรี จำกัด  ชนะประมูลงานใหสิทธิ

ประกอบกิจการโครงการรานคาปลอดอากร (duty free) ในอาคารที่พักผูโดยสารหลังท่ี 2 ทาอากาศยานอูตะเภา ของ

กองทัพเรือ อายุสัมปทาน 10 ป (2562-2571) โดยเสนอผลตอบแทนขั้นต่ำปแรก 233 ลานบาท และจายสวนแบง

รายไดจากกาขายอีก 15% ของยอดขายทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(พล.ร.ท.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผูอำนวยการการทาอากาศยานอูตะเภา กับ บริษัท คิง เพาเวอร  ดิวตี้ฟร ีจำกัด โดยนายฟู

ศักดิ์ ธรรมสเุมธ ผูอำนวยการสวนงานรฐักจิสมัพันธและรกัษาความปลอดภยั ไดลงนามในสญัญาใหสทิธปิระกอบกจิการ

โครงการรานคาปลอดอากร (duty free) ในอาคารที่พักผูโดยสารหลังที่ 2 สนามบินอูตะเภา 2 ก.ค.2562)  

 ลาสุดในการเปดประมูลงานใหสิทธิประกอบกิจการจำหนายสินคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานดอนเมือง 

เมื่อเดือนธ.ค.2562 บริษัท คิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี จำกัด ซึ่งย่ืนซองรายเดียว โดยเสนอจายผลตอบแทนปแรก 1,500 ลาน

บาท และกลายเปนเจาของสัมปทานอายุ 10 ป 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2576) ในเวลาตอมา รอเพียงแคการลงนามใน

สัญญาเทานั้น  
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 สำนักขาวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อ

วันท่ี 3 ม.ค. 2562 พบวา บริษัท คิง เพาเวอร ดิวต้ีฟรี จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2539 ทุนปจจุบัน 200 ลาน

บาท แจงประกอบธุรกิจ จำหนายสินคาปลอดอากรใหบริการจุดสงมอบสินคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานนานาชาติ 

ปรากฏชื่อ นายสุวรรณ ปญญาภาส นางเอมอร ศรีวัฒนประภา นายสมบัตร เดชาพานิชกุล นายจุลจิตต บุณยเกตุ นาย

อัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา และนายอภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา เปนกรรมการ  

 แจงงบการเงินลาสุดเมื่อป 2561 มีรายไดรวม 37,884,157,893 บาท (ราว 3.7 หมื่นลานบาท) รายจาย

รวม 35,418,299,946 บาท เสียภาษีเงินได 462,128,584 บาท กำไรสุทธิ 1,914,873,623 บาท (ราว 1.9 พันลาน

บาท)  

 ย  อน ไปป  2560 ม ี ร า ย ได  ร ว ม  35,633,729,034 บ าท  ( ร าว  3.5 ห ม ื ่ น ล  า น บาท )  ร า ยจ  า ย

รวม 33,217,607,180 บาท เสียภาษีเงินได 511,203,237 บาท กำไรสุทธิ 1,838,120,075 บาท ป 2559 มีรายได

รวม 32,680,151,173 บาท (ราว  3.2 หม ื ่ นล  านบาท)  ม ี รายจ ายรวม 30,558,617,630 บาท เส ี ยภาษ ี เ งิน

ได 409,218,360 บาท กำไรสุทธิ 1,636,937,810 บาท  

 สวนบริษัท คิง เพาเวอร สุวรรณภมูิ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 2548 ทุนปจจุบัน 100 ลานบาท 

แจงประกอบธุรกิจ บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย ปรากฏชื่อ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา นายจุลจิตต บุณยเกตุ นาย

สุวรรณ ปญญาภาส นายสมบัตร เดชาพานิชกุล นายอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา นางสาววรมาศ ศรวีัฒนประภา และนาย

อภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา เปํนกรรมการ  

 แจงงบการเงินลาสุดเมื ่อป 2561 มีรายไดรวม 6,044,768,267 บาท (ราว 6 พันลานบาท) มีรายจาย

รวม 3,423,430,044 บาท เสียภาษีเงินได  574,174,664 บาท กำไรสุทธิ 2,035,628,792 บาท  

 ยอนไปป 2560 มีรายไดรวม 5,324,105,976 บาท มีรายจายรวม 3,065,491,832 บาท เสียภาษีเงิน

ได  482,772,836 บาท กำไรส ุทธิ  1,764,802,470 บาท ป  2559 ม ีรายไดรวม 4,554,911,244 บาท มีรายจ าย

รวม 2,640,316,185 บาท เสียภาษีเงนิได 388,257,604 บาท กำไรสุทธ ิ1,515,638,914 บาท  

 ขณะท่ีบริษัท คิงเพาเวอร อินเตอรเนชัน่แนล จำกัด จดทะเบียนเม่ือวันที่ 27 เม.ย. 2538 ทุนปจจุบัน 200 

ลานบาท แจงประกอบธุรกิจ รานคาขายปลีกและรานคาปลอดภาษีอากรบริการจัดการ ปรากฏชื่อ นายสมบัตร เดชา

พานิชกุล นายสุวรรณ ปญญาภาส นางเอมอร ศรีวัฒนประภา นายอัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา นางสาววรมาศ ศรีวัฒน

ประภา และนายอภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา เปนกรรมการ  

 แจงงบการเงินลาสุดเมื่อป 2561 มีรายไดรวม 60,480,036,322 บาท (ราว 6 หมื่นลานบาท) มีรายจาย

รวม 56,730,844,582 บาท เสยีภาษีเงินได  460,884,461 บาท กำไรสุทธิ  2,104,669,853 บาท  

ย อนไปป  2560 ม ี ร ายได  ร วม 56,151,747,352 บาท  ม ี ร ายจ  ายรวม  50,657,350,265 บาท เส ี ยภาษ ี เ งิน

ได 674,862,940 บาท กำไรสุทธิ 3,944,996,923 บาท ป  2559 มีรายไดรวม 50,884,743,624 บาท มีรายจาย

รวม 44,270,830,410 บาท เสียภาษีเงินได 601,095,347 บาท กำไรสุทธิ 5,292,542,067 บาท  

หากนับเฉพาะในป 2561 ทั้ง 3 บริษัทมีรายไดรวมกันทั้งสิ้น 104,408,962,482 บาท (ราว 1 แสนลานบาท) กำไรสุทธิ

รวม 6,055,172,268 บาท (ราว 6 พันลานบาท)  
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 นายประสงค พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ใหสัมภาษณสำนักขาวอิศรา www.isranews.org กรณีสื่อตางชาติวิจารณวากลุ มคิง

เพาเวอรไดสัมปทานดิวตี้ฟรี เพราะเปนการตางตอบแทนจากการบรจิาคเงินใหพรรคพปชร. วา “สิ่งที่สื่อตางชาติเอามา

เขียน เพราะไปรับจางใครมาหรือเปลาก็ไมรู”  

 นายประสงค กลาวตอวา ในตอนที่มีการเปดประมูลดิวตี้ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอีก 3 แหง 

ตอนนั้นยังเลือกตั้งไมเสร็จ และยังไมรูวาใครเปนรัฐบาลเลย นอกจากนี้ หากไปดูในรายละเอียดการเสนอราคาประมูลจะ

พบวาเอกชนที่ชนะเสนอคาตอบแทนใหทอท.มากกวาเอกชนรายอ่ืนเปนเทาตัว  

 “ถาคุณเปนผม ผมจะใหใคร ก็ตองใหสัมปทานกับคนที่เสนอราคาสูงกวา อยาใหเปนประเด็นเลย 

ขอเท็จจริงมันก็เต็มตาอยูแลว คนหนึ่งให 100 บาท อีกคนหนึ่งให 200 บาท จะใหคนทีเ่สนอ 100 บาท ไดหรือเปลาละ 

ทุกอยางประมูลดวยความโปรงใส และการประมูลงานนี้มีการรองเรียนมากขนาดนี้ ใครจะทำไมโปรงใส ถาใครที่มานั่ง

ตรงนี้ ถามวาใครจะกลาเอาอนาคตมาเสี่ยงหรือเปลา” นายประสงคกลาว  

 นายประสงค กลาวดวยวา บริษัทเอกชนที่เขามาประมูลดิวตี้ฟรีนั้น ลวน “มีเสน” ทั้งนั้น และบางบริษทัก็

บริจาคเงินใหพรรคพปชร.เชนกัน และถามวาวันนี้พรรคการเมืองใดดูแลกระทรวงคมนาคมและทอท.อยู คำตอบ คือ 

ไมใชพรรคพปชร. ดังนั้น เงินบริจาคใหพรรคพปชร.จึงไมเก่ียวกับการประมูลดิวตี้ฟรีเลย 

 ดานนายวรวุฒิ อุนใจ นายกสมาคมคาปลีกไทย กลาวกับสำนักขาวอิศรา www.isranews.org กรณีท่ีกลุม

คิงเพาเวอรชนะประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรี 6 สนามบิน วา “มันก็เปนเชนนั้นอยางที่เคยเปนมากอน เพียงแตเอากรอบการ

ประมูลมาครอบไววา ประมูลแลวเทานั้นเอง แตโดยเนื้อผาขางใน มันก็คืนการผูกขาด”  

 นายวรวุฒิ อธิบายวา สิ่งท่ีสมาคมฯเคยเสนอไปยังภาครัฐ คือ อยากใหการประมูลดิวตี้ฟรีเปนแบบแยกเปน

รายการสินคา เพ่ือไมใหเกิดการผูกขาด และในหลายประเทศก็เปดใหมีผูประกอบการดิวตี้ฟรีหลายราย ซึ่งจะทำใหเกิด

ความโปรงใสในการตรวจสอบและควบคุมกันเอง อีกทั้งยังทำใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการซื้อสินคาที่หลากหลาย

และครบทุกแบรนด 

 เมื่อถามวา กลุมคิงเพาเวอรเสนอราคาประมูลสูงกวาคูแขงมาก จึงทำใหเปนผูชนะการประมูล ไมใชชนะ

เพราะผูกขาด นายวรวุฒิ กลาววา หากการประมูลอยูในกรอบกติกาที่ยุติธรรม คือ มีการใหขอมูลใหกับผูประมูลราย

อ่ืนๆครบถวน เพ่ือใหเสนอราคาไดทัดเทยีมกับรายเกา ก็พูดอยางนั้นได  

แตในทางปฏิบัติ ทอท.ไมมีขอมูลใหผูเขารวมประมูลรายอื่นเลย ทำใหผูประมูลรายอื่นๆเหมือนคนตาบอด ไปงมตัวเลข

กันเอาเอง ตางจากการเปดประมูลดิวตี้ฟรีในหลายประเทศ ซึ่งจะมีการใหขอมูลกับผูประมูลทุกราย เชน ยอดขายราย

สินคา ยอดขายตอนักทองเที่ยว เปนตน 

 “ทอท.ไมมีขอมูลหรือรายละเอียดใดๆใหกับผูประมูลรายอื่นเลย ไมวาจะเปนยอดขายตามประเภทสินคา 

และยอดขายตอนักทองเที่ยว ทำใหไมมีใครกลาใสราคา แตรายเกา ซึ่งมีขอมูลทุกอยาง เขาจึงไดเปรียบคูแขง คนที่ทำ

มาแลว 10 ปกับคนที่ไมรูขอมูลอะไรเลย ถามวาใครจะกลาใหราคา” นายวรวุฒิระบุ  
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 เมื่อถามวา สื่อตางชาติตั้งขอสังเกตวาเหตุผลหนึ่งที่คิงเพาเวอรชนะประมูลดิวตี้ฟรี สวนหนึ่งเปนเงินท่ี

บริจาคใหพปชร.นั้น นายวรวุฒิ กลาวสั้นวา “โนคอมเมนต และไมทราบ” 

 นายวรวุฒิ กลาวถึงการเปดประมูลงานใหสิทธิประกอบกิจการใหบริการเคานเตอรสงมอบสินคาปลอด

อากร (Duty Free Pick-up Counter) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง วา “เดี๋ยวก็คอยดู

สิวา Pick-up Counter ใครจะได ซึ่งก็รูๆกันอยูครับ” 

 นายวรวุฒิ ยังตั้งขอสังเกตถึงการประมูลดิวตี้ฟรีดอนเมืองเมื่อเร็วๆนี้วา “เปนไปไดอยางไร ที่ไมมีใครเขา

ประมูลเลย ทั้งๆเราเปนประเทศที่มีรายไดจากนักทองเที่ยวมากเปนอันดับหนึ่งของโลก และมีนักทองเที่ยวมากเปน

อันดับ 9 ของโลก แตไมมีใครเขาประมูลดิวตี้ฟรี มีแครายเดียว มันสะทอนอะไร”  

 สวนกรณีที ่ทอท.มีนโยบายเปดเสรี Pick-up Counter และทอท.จะเขามาเปนผู ใหบริการ Pick-up 

Counter เพื่ออำนวยความสะดวกใหเอกชนรายอื่นๆที่มีรานคาดิวตี้ฟรีในเมือง (Duty Free Downtown) นั้น นายวร

วุฒิ มองวา ทอท.ไมมีความรูและประสบการณในดานนี้  

 ดังนั้น ทอท.ควรใหเอกชนที่เปนกลาง และมีบริการดานโลจีสติกสที ่มีประสิทธิภาพ มีฮารดอแวรและ

ซอฟตแวร มีคลังสินคาขนาดใหญรองรับ เขามาใหบริการตรงนี้จะเหมาะสมมากกวา และยังทำใหเกิดความยุติธรรมกับ

ผูประกอบการดิวตี้ฟรีทุกรายดวย 

 “พูดง ายๆว า Pick-up Counter ถาโปร งใสและเปนกลาง ก ็จะเก ิด Duty Free Downtown ท ี ่มี

ผูประกอบการรายอื่นเขามาเลนดวย แตถา Pick-up Counter ไมโปรงใสและไมเปนกลาง มันก็ทำใหผูประกอบการไม

มั่นใจวาขอมูลทางธุรกิจของตัวเอง จะตกอยูในมือคูแขงหรือไม ซึ่งจะทำใหแขงขันไมได” นายวรวุฒกิลาว 

เหลานีค้อืเหตแุละผลของทุกฝายที่เกี่ยวของกบักรณีการประมลูพื้นที่ดวิต้ีฟร ีสวนที่มตีั้งขอสงัเกตวางานเลีย้งโตะจนี พป

ชร. ทำให ‘คิงเพาเวอร’ ชนะสมัปทานดิวตี้ฟรีหรือไมนั้น เปนเรื่องที่สาธารณชนตองพิจารณา  

 

อางอิง : https://www.isranews.org/isranews/84102-kingpower-84102.html 
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ลางรายสุดๆ'พลังเงยีบ'หนุนรัฐบาลลดฮวบพลิกเชียรฝายตาน เช็กกระแสโซเชียล'วิ่งเพื่อแผนดิน'แพยับเยิน'วิ่งไลลงุ' 

04 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:09 น.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 ม.ค. 63 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กรรณิกา ผูอำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) 

เปดเผยผลสำพรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื ่อง ลางรายรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว

ประเทศ  จำนวน 2,827 ตัวอยาง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จำนวน 1,131 ตัวอยาง 

ดำเนินโครงการระหวางวันที่ 1 - 3 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา พบวา แนวโนมของกลุมพลังเงียบลดลงอยางมี

นัยสำคัญจากชวงหลังเลือกต้ังที่เคยอยูสูงถึงรอยละ 56.1 ในเดือนเมษายน 2562 รอยละ 55.5 ในเดือนกรกฎาคม รอย

ละ 46.0 ในเดือนกันยายน รอยละ 43.7 ในเดือนตุลาคม ขยับตัวสูงขึ้นเล็กนอยอยูที่รอยละ 49.0 ในเดือนพฤศจิกายน 

และตกฮวบลงมาอยูที่รอยละ 29.4 ในการสำรวจลาสุดตนเดือนมกราคมท่ีผานมานี้  

 ผศ.ดร.นพดล กลาววา นี่คือลางรายของเสถียรภาพทางการเมืองและของรัฐบาล เพราะกลุมพลังเงียบที่

เสมือนเปนกลุมสรางความสมดุลในการแบงฝกแบงฝายทางการเมืองของประชาชน กำลังกระจายตัวไปอยูในกลุมไม

สนับสนุนรัฐบาลรอยละ 36.6 และกลุมสนับสนุนรัฐบาลรอยละ 34.0 ซึ่งมีสัดสวนไมแตกตางกันมากนักอยางนาเปนหวง

ในเรื่องของการเผชิญหนาห่ำหั่นกัน 

 ที่นาพิจารณาคือ เหตุผลที่ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลสวนใหญเปนเพราะไมเอาฝายตรงขามรัฐบาลโดย

เด็ดขาด และไดรับประโยชนจากมาตรการของรัฐบาล เชน ชิมชอปใช บัตรสวัสดิการแหงรัฐ การชวยใหราคาพืชผล

การเกษตร เชน ราคาปาลมเพิ่มสูงขึ้นดวยนโยบายดานพลังงาน น้ำมัน B10 และโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจรากหญา 

เปนตน  
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แต เหตุผลที่ประชาชนไมสนับสนุนรัฐบาล คือ เบื่อรัฐบาล ไมรูวารัฐบาลทำอะไร ไมเห็นทำอะไรเลย รูแตขาววารัฐบาล

แย แกเศรษฐกิจลมเหลว เห็นแกพวกพอง กลั ่นแกลงฝายตรงขาม แยงตำแหนง แยงอำนาจ สืบทอดอำนาจ และ

ประชาชนจำนวนมากมองดวยวามาตรการรฐับาลไมไดรับผลประโยชนอะไรมาก ไมย่ังยืน แกปญหาเศรษฐกิจไมได วิตก

กังวลตอการเลิกกิจการ รัฐเขมงวดมาตรการภาษีตอธุรกิจขนาดกลางและยอม และการไมสนบัสนุน ธุรกิจ SME จริงจัง 

กฎระเบียบของรฐัทำใหประชาชนทำมาหากินขัดสน 

 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กลาวดวยวา ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” 

(Social Media Voice) ผานระบบ Net Super Poll พบวา การสื่อสารของฝายตรงขามรัฐบาล เชน นาย ธนาธร จึง

รุงเรืองกิจ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและกิจกรรมอื่น ๆ เชน วิ่งไลลุง เปนตน เขาถึงคนในโลกโซเชียลมาก

ถึง 7,278,575 คน และมีการพูดถึง กลุมเคลื่อนไหว วิ่งไลลุง 146,962 คน  

 ในขณะที่ การสื่อสารของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจกรรม วิ่งเพื่อแผนดิน เขาถึงคนในโลกโซเชียลเพียง 

589,224 คนและลาสุดมีคนพูดถึงเพียง 1,410 คน เทานั้น เสนกราฟการตอบรับของคนในโลกโซเชียลตอ กิจกรรมวิ่งไล

ลุง ลาสุดเริ่มเชิดหัวสูงข้ึน ขณะที่เสนกราฟกิจกรรม วิ่งเพ่ือแผนดิน เร่ีย ๆ พ้ืนเงียบยาวเสมือนเสนชีพจรที่ออนแรง อยาง

นาใจหาย 

 อ.ซูเปอรโพล กลาววา ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา ฝายการบริหารจัดการขอมูลและการสื่อสารของรัฐบาล

แพมาตลอดจนอยูในสถานะที่เรียกไดวา “ไมไหวแลว” เพราะพลังของรัฐบาลที่ทำงานดานขอมูลและการสื่อสารอยูใน

สภาพ เสนหวายแตกกันเปนเสน ๆ กระจายตัวตางคนตางทำคลาย ๆ กับแตละคนพยายามโชวผลงานของใครของมัน 

สงผลใหขอมูลในโลกโซเชียลเก่ียวกับ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีแตคำวา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา โดด ๆ มีคำ

วา นายกรัฐมนตร ีมีคำวา รมว.กลาโหม ตัวโต ๆ มีแตเรื่องตำแหนงและอำนาจ ขาดการเชื่อมโยงกับใจของประชาชน 

 “ตรงกันขามเมื ่อมาดูข อมูลในโลโซเช ียลของ นายธนาธร จึงรุ งเรืองกิจ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี กิจกรรมว่ิงไลลุง พบวา มีพลังเปนกลุมกอนไมโดดเดี่ยว พบคำ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ คูกับ        ปยบุตร 

แสงกนกกุล และพรรณิการ วานิช และยังพบคำสำคัญของธนาธร คือ กลัวที่ไหน ไมถอยไมทน และเมื่อสืบคนการ

สื่อสารของ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร พบคำ รักพอที่สุดในโลก คิดถึงแลว และเคยพบคำวา ยังแจวนะจะ 

นอกจากนี้ เมื่อสืบคนการสื่อสารกิจกรรมวิ่งไลลุง พบที่นาสนใจขึ้นไปอีกคือวลีเดน ๆ วา ปรบมือสิ รออะไร เบื่อกันทั้ง

ประเทศแลว เบ่ือนายก เอาเลยฮะ ไมถอยไมทน และกลัวที่ไหน 

 “การเมืองเปนเรื่องของการบริหารอารมณ (Emotional Management) คือ ถาคุมอารมณคนไดก็อยูได 

แตจะเห็นไดวา ขอความสื่อสารของฝายหนึ่งใชกลยุทธปลุกอารมณปนความรูสึกผลักดันใหเกิดพฤติกรรมหมู และมี

ทีมงานรับทอดขยายผลเปนหนึ่งเดียวกันสอดคลองกันในโลกโซเชียล ขณะที่ ฝายนายกรัฐมนตรีกับทีมงานเนนที่ความ

เปนเหตุผล (Rational Focus) เพราะคงคิดวาเอาหลักตรรกคุณงามความดีเปนตัวนำ เอาความมุ งมั ่นตั ้งใจของ

นายกรัฐมนตรีเปนพระเอก แตตำราเกี่ยวกับการบริหารอารมณสาธารณชนชี้ใหเห็นวา คนสวนใหญตัดสินใจดวยอารมณ

กอน สวนเหตุผลคอยตามมาสรางความชอบธรรมทีหลัง” ผศ.ดร.นพดล กลาว 
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 ผศ.ดร.นพดล กลาวสงทายวา ยิ่งไปดูที่พลังของทีมงานสื่อสารฝายรัฐบาลแลวจะพบวา ตางคนตางเลนคน

ละบทขาดความเปนหนึ่ง เหมือนเสนหวายที่แยกออกเปนเสน ๆ ไมไดรวบเปนมัด ๆ ทำใหฟาดฟนอะไรไมไดผล “ไมปง” 

เงียบเปนเปาสาก เสมือนวันเปดคือวันปด ไมมีทีมงานรองรับขยายผล ไมมีการปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย ดังนั้นตอง

ใชหลัก วิเคราะหจิต พิชิตใจ เขาถึงและปฏิสัมพันธ (Interaction) ทุกกลุมครอบคลุมเปาหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล

เอกประยุทธ จันทรโอชา อาจจะรูจักเจาของหลักการนี้ดีและนาจะใชเขาเปนตัวชวย ไมเชนนั้นลางรายรัฐบาลที่คนพบ

ครั้งนี้อาจกลายเปนจุดเริ่มตนนับเวลาถอยหลังของรัฐบาลท่ีมาเร็วเกินคาดแลวกระมัง. 

 

 

อางอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53784 
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09.00 INDEX เบาะแส “ศรีธนญชัย” คนใหม  กรอบอภิปราย รัฐบาล 5 เดือน 

วันท่ี 4 มกราคม 2563 - 08:54 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามวากรอบเวลาการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจที่กำหนดแค 5 เดือนของรฐับาล โดยไมยอนกลับไปยัง 5 ปของ

รัฐบาลนับแตหลังรฐั ประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 เปนตนมา 

มาจากสมองกอนโตของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา และของ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ เองหรือไม 

เพราะแมกระทั่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหนาพรรคภูมิใจไทยซึ่งเคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขใน

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็มีความเห็นอยางเดียวกัน 

หรือวาจะมาจากความรอบรูในแบบ “ศรีธนญชัยรอดชอง”ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบงาน

ดานกฎหมายของรัฐบาล 

ไมนาจะเปนอยางนั้น 

ไมนาจะเปนความคิดหรือความเขาใจโดย พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หรือโดย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

เพราะ 2 คนนี้เปน “ทหาร” 

เพราะ 2 คนนี้มีประสบการณและความรอบรูในทางการเมืองโดยเฉพาะตอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม

ไววางใจนอยมาก 

ขณะเดยีวกัน ก็ไมนาจะมาจาก นายวิษณุ เครืองาม 

นายวิษณุ เครืองาม แมจะไดฉายาจากนักขาวประจำทำเนียบรัฐ บาลถึงขั้นศรีธนญชัยรอดชองแตอยางนอยก็เขาสูแวด

วงการเมืองตั้งแตยุค พล.อ.อาทิตย กำลังเอก เปนผบ.ทบ. 

ผานนายกรัฐมนตรตีั้งแตยุค พล.อ.เปรม ติณสูลานนท กระทั่งถึง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จึงไมนาจะไมรูวาแมกระทั่ง 

สูติบัตรเมื่อป 2475 ของ นายบรรหาร ศิลปอาชา ก็เคยมีการฟนขึ้นมาแลว 

ลักษณะสีขางเขาถูนี้นาจะมาจากพรรคพลังประชารัฐมากกวา 

อยาลืมเปนอันขาดวาพรรคพลังประชารัฐเพิ่งไดรองหัวหนาพรรคคนหนึ่งซึ่งมีความจัดเจนในแบบ &#8220;หัวหมอ&#

8221; ซึ่งมีลักษณะพลิกแพลงตะแคงตีนเดินเปนอยางสูง 
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ไดรบัมอบหมายใหเปนหัวหมูทะลวงฟนไมวาในกรรมาธิการสามัญ ไมวาในกรรมาธิการวิสามัญหลายคณะ 

กลยุทธการประชุมแลวยุบพรรคเพ่ือยายพรรคและลอยแพคะแนนระบบบัญชีรายชื่อใหสูญหายไปอยางไรรองรอยโดยที่

กกต.ไมอาจทำอะไรไดก็เคยทำมาแลว 

กรอบอภิปรายรัฐบาลเพียง 5 เดือนจึงนาจะมาจากคนๆนี้ 

 

 

 

อางอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1863424 
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บทบรรณาธิการ : การแกรัฐธรรมนูญสออาการพัง 

ไทยรัฐฉบับพิมพ4 ม.ค. 2563 05:06 น. 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญยังไมไดเปดประชุมนัดแรกดวยซ้ำ แตเสียง

วิพากษวิจารณที่เขมขนและแหลมคมเริ่มดังขึ้นแลวนอกสภา ไมวาจะเปนขอเสนอของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ไมควรใหผูบัญชาการเหลาทัพ 6 ตำแหนง เปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหนง ถือวาไมเปนประชาธิปไตย 

 รวมทั้งการใหสัมภาษณหนังสือพิมพมติชน ของนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา คัดคานการแกไข

มาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมารางรัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับ “สวนตัวคิดวาในทางกฎหมายก็ทำไมไดแลว” หากเสนอ

เขามาคงไมได ไมผาน เพราะกระทบการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด โดยเขียนขึ้นใหมโดยใครก็ไมรู 

 สวนประเด็น ผบ.เหลาทัพ เปน ส.ว.โดยตำแหนงมีเสียงคัดคานจาก ส.ว.เสรี สุวรรณภานนท วาการทำแบบ

นี้เปนการวืดอำนาจ ส.ว.หรือเปลา เชื่อวาถาแกไขเรื่อง ผบ.เหลาทัพ อาจมีคนแปรญัตติยึดอำนาจหนาท่ีของ ส.ว.ไปหมด 

สิ่งที่ดีท่ีสุด ถาจะแกไขอะไรในเวลา 5 ปอยามาแตะ ส.ว.จะทำงานงายขึ้น 

 เห็นไดชัดวาอุปสรรคในการแก รัฐธรรมนูญปรากฏชัดเจนมากขึ้น อันที่จริง เริ่มปรากฏแลวตั้งแตมีการ

เลือกที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเปนประธาน กมธ. เพราะนายกรัฐมนตรีไมเคยเห็นดวยกับการแกไข รัฐธรรมนูญ ที่แกน

นำพรรคพลังประชารัฐระบุวา “ดีไซนมาเพ่ือพวกเรา” การตอตาน ของ ส.ว.ทำใหการแกไขสออาการพัง 

 ประธาน ส.ว.ยืนยันวาไมไดปดประตูตายที่จะแกไขรัฐธรรมนูญ เชน แกไขสูตรคำนวณ ส.ส.แบบบัญชี

รายชื่อ แตถาจะตั้ง ส.ส.มาแกไขทั้งฉบับ ในทางกฎหมายก็ทำไมได แตความเปนจริงก็คือ รัฐธรรมนูญไทยอยางนอย 2 

ฉบับ รางขึ้นโดย ส.ส.ร. ไดแก ฉบับ 2540 และ 2550 แสดงวาในทางกฎหมายทำได และในทางการเมืองก็เปนผลดี 

 รัฐธรรมนูญ 2540 ที่ไดรับยกยองเปนฉบับประชาชน หรอืฉบับปฏิรูปการ เมือง และเปนฉบับที่ดีที่สุด เปน

ผลสืบเนื ่องมาจากฉบับ 2534 ของคณะรัฐประหาร รสช. ที่ประชาชนลุกฮือตอตานการสืบทอดอำนาจกลายเปน

เหตุการณพฤษภาทมิฬและนำไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญ เมื่อป 2539 ใหประชาชนเลือก ส.ส.ร.มาเขียน ใหมทั้งฉบับ 

 การแกไขมาตรา 256 ที่วาดวยวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญ ไมใชการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับตามประเพณี

รัฐประหาร เพียงแตแกไข ม.256 เพื่อเปดทางใหประชาชนเลือก ส.ส.ร.ขึ้นมารางรัฐธรรมนูญใหม แตไมไดแกไข ม.255 

ท่ี หามเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และหามเปลี่ยนรูปแบบของรัฐ. 

 

อางอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1739215 


