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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Mcot ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ”  น ำอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคไทรักธรรม ร้อง กกต.สอบ  5 
2 คมชัดลึกออนไลน์ เก้ำอ้ี ส.ส. ไทยรักธรรม สะเทือน ลูกพรรครุมแฉ 6 
3 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ น ำอดีตเลขำ -สมำชิกพรรคไทรักธรรมร้อง กกต. 8 
4 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ น ำอดีตเลขำฯ-สมำชิกพรรคไทรักธรรม ร้อง‘กกต.’ 9 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ หัวหน้ำไทรักธรรมเก้ำอ้ี ส.ส.ร้อน! โดนร้องยื่นเอกสำรเก๊ให้ กกต. 10 
6 PPTV 36 ออนไลน์ “มิ่งขวัญ” ประกำศแยกทำง พรรคเศรษฐกิจใหม่ 11 
7 มติชนออนไลน์ “มิ่งขวัญ” ยันอยู่ร่วมฝ่ำยค้ำน ไม่ร่วมอุดมกำรณ์ ศก.ใหม่ 12 
8 มติชนออนไลน์ “มิ่งขวัญ" ประกำศแยกทำงพรรคเศรษฐกิจใหม่ 14 
9 เนชั่น 22 ออนไลน์ "มิ่งขวัญ" ประกำศไม่ร่วมอุดมกำรณ์กับ  "เศรษฐกิจใหม่" อีกต่ อไป 15 
10 ไทยรัฐออนไลน์ “มิ่งขวัญ” เตรียมแถลงจุดยืน หลังพรรคเศรษฐกิจใหม่ถอนตัวจำกฝ่ำยค้ำน 16 
11 ไทยรัฐออนไลน์ “มิ่งขวัญ” ย้ ำ แม้เหลือคนเดียวก็อยู่ฝ่ำยค้ำน  17 
12 คมชัดลึกออนไลน์ ขอยืนหนึ่ง.."มิ่งขวัญ"ลั่นไม่ร่วมอุดมกำรณ์พรรคเศรษฐกิจใหม่ 18 
13 News 1 ออนไลน์ "ไพบูลย์" เสนอเลื่อนญัตติปลด "เสรีพิศุทธ์" ขึ้นพิจำรณำ ก่อนเปิดศึกซักฟอก 19 
14 แนวหน้ำออนไลน์ ค ำต่อค ำ‘มิ่งขวัญ’แยกทำง‘เศรษฐกิจใหม่’ 21 
15 แนวหน้ำออนไลน์ 'ทอน' อ่วมโดนอีก 5 ข้อหำ! ตร.สั่งฟ้องพร้อมพวกอีก 7  23 
16 ไทยรัฐออนไลน์ กำรุณ เย้ย "บิ๊กตู่" ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ ฝ่ำยค้ำน พร้อมเปิดแผลเน่ำ  24 
17 ไทยรัฐออนไลน์ “วิษณุ” ชี้ รอประธำนสภำฯ เคำะวันอภิปรำย ก่อนน ำเข้ำ ครม. 25 
18 คมชัดลึกออนไลน์ ชงญัตติ ปลด "เสรีพิศุทธ์" คำดก่อนวันอภิปรำยฯ 26 
19 ไทยรัฐออนไลน์ ตีรวนยกแรก อ้ำง “ญัตติเป็นเท็จ” 28 
20 มติชนออนไลน์ พลังประชำรัฐ สุดปลื้ม ประชำธิปัตย์ โดดช่วย ปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ 36 
21 มติชนออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนประชุม ท ำกำรบ้ำน ศึกซักฟอก ขอประธำนตรงไปตรงมำ 37 
22 มติชนออนไลน์ “ภูมิธรรม” ท้ำรัฐบำล ถ้ำม่ันใจว่ำท ำประโยชน์ให้ชำติมำกล้น 39 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ เผด็จกำรเลอะเทอะ! 'วัฒนำ'ป้อง'เสรีพิศุทธ์' ปลดพ้น กมธ. 40 
24 News 1 ออนไลน์ ตร. สรุปสั่งฟ้อง “ธนำธร” พร้อมพวกรวม 8 คน ชุมนุมแฟลชม็อบ 41 
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25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'มิ่งขวัญ'ประกำศแยกทำงเศรษฐกิจใหม่ แต่ไม่ลำออก! 42 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ภูมิธรรม' สำรภำพลำกเรื่องเก่ำซักฟอก 'บิ๊กตู'่ 44 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตร.ส่งอัยกำรฟ้อง แล้ว! 'ธนำธร' ปำกแข็งไม่กลัวฉะวิธีเผด็จกำรข่มขู่  45 
28 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทวัญ'ชี้ซักฟอกรัฐบำล3วันพอ ปรำมฝ่ำยค้ำนอย่ำพูดนอกประเด็น 46 
29 MGR ออนไลน์ ตร. สรุปสั่งฟ้อง “ธนำธร” พร้อมพวกรวม 8 คน ชุมนุมแฟลชม็อบ 47 
30 ข่ำวสดออนไลน์ บิ๊กป้อม ยิ้มรับศึกซักฟอก ลั่น! ไม่ต้องเตรียมตัว พูดแต่เรื่องจริงก็จบ 48 
31 มติชนออนไลน์ สน.ปทุมวัน นัด “ธนำธร” ส่งอัยกำรฟ้องคดีแฟลชม็อบ สกำยวอล์ก 49 
32 ไทยโพสต์ออนไลน์ สน.ปทุมวันนัด 'ธนำธร' ส่งอัยกำรฟ้อง 4 ข้อหำคดีแฟลชม็อบ 50 
33 คมชัดลึกออนไลน์ "สิระ"ดอดฟ้องหมิ่น"เสรีพิศุทธ์"ด่ำเศษสวะ 52 
34 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปธ.วิปรัฐบำลขู่ฝ่ำยค้ำนไม่แก้ญัตติซักฟอก ป่วนตั้งแต่เริ่มอภิปรำยแน่! 53 
35 มติชนออนไลน์ ส.ว.ออกกฎคุมเข้ม สกัดเสียบบัตรแทน ชี้ ใครลืมไม่มีบัตรส ำรอง 54 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ใครจะเข้ำวิน 55 
2 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : กำรออกเสียงที่ทุจริต 57 
3 ไทยรัฐออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : ได้แค่ด่ำระบำยแค้น 58 
4 ไทยรัฐออนไลน์ กล้ำได้กล้ำเสีย : ซักฟอกหวังคว ่ำเรือแป๊ะ 60 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ซัดญัตติซักฟอกเท็จจีช้วนแก้ไข 62 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ญัตติซักฟอกเป็นเท็จ? 66 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 67 
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที ่
5 กุมภำพันธ์ 

2563 

 ห้องประชุม 
เทศบำลนครพิษณุโลก 

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำลนครพิษณุโลก  
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 “ศรีสุวรรณ”  น าอดีตกรรมการบริหารพรรคไทรักธรรม  ร้อง กกต.สอบ “พีระวิทย์” 
หัวหน้าพรรค จัดฉากการประชุมใหญ่พรรคคัดผู้สมัคร ส.ส.เท็จ  
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน กกต. 3 ก.พ.- นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  น ำนำย จตุ
รวิทย์ กำละมิตร์ อดีตเลขำธิกำรพรรค  กรรมกำรบริหำร และสมำชิกพรรคไทรักธรรม มำยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.)  หลังพบว่ำ กำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนอต่อ กกต.ของนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภำค   หัวหน้ำพรรค
ไทรักธรรม ที่อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562  ณ วัดตำปะขำวหำย ต.หัว
รอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพ่ือรับรองผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน)  ในกำรส่งสมัครรับ
เลือกตั้งในระหว่ำงวันที่ 4-8 กุมภำพันธ์ 2562  เป็นกำรจัดท ำรำยงำนอันเป็นเท็จ เพรำะไม่ได้มีกำรจัดประชุมใหญ่จริง 
แต่ได้น ำภำพถ่ำยกำรประชุมสมำชิกในกำรจัดตั้งสำขำพรรคที่จังหวัดพิษณุโลกมำแอบอ้ำง ว่ำเป็นกำรประจัดประชุม
ใหญ่ของพรรค 
เรื่องนี้ทำงหัวหน้ำพรรคได้ท ำเอกสำรรำยงำนกิจกรรมของพรรครำยงำนให้ กกต.ได้รับทรำบตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง แต่ปรำกฏว่ำกรรมกำรและสมำชิกพรรคได้มำร้อง กกต.แล้ว ว่ำกำรจัดท ำรำยงำนดังกล่ำวเป็นเท็จ และ กกต. 
โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ได้มีเอกสำรแจ้ง  เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 ให้พรรคมำด ำเนินกำรจัด
ประชุมใหม่  เพ่ือแก้ไขกำรรับรองสมำชิกและผู้จะลงสมัคร ส.ส.ของพรรค เพ่ือเข้ำสู่ โหมดเลือกตั้ง แต่ปรำกฏว่ำพรรค
ไม่ได้จัดกำรประชุมใหญ่ตำมท่ีเลขำธิกำร กกต.ได้แจ้งไป   

แต่กลับมำจัดท ำเอกสำรขึ้นใหม่ เอำภำพกำรประชุมสำขำพรรคที่พิษณุโลก และรูปที่ถ่ำยกันเองในที่ท ำกำร
พรรคที่ กทม. ไปแสดงต่อ กกต. ถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พ.ร.ป.ว่ำ ด้วยพรรคกำรเมือง ประ
กอบพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่ งหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม 
มำตรำ  137  ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  และอำจมีควำมผิดตำม มำตรำ  162  ของประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 
“เรื่องนี้เป็นเรืองใหญ่ เพรำะกำรรับรองสมำชิกและรับรองบุคคลไปสมัคร ส.ส. ต้องผ่ำนที่ประชุมใหญ่ เมื่อกำร
ด ำเนินกำรไม่เป็นจริง มีหลักฐำนจำกอดีตเลขำธิกำรพรรคและสมำชิกพรรคที่รับไม่ได้   จึงได้ลำออก ไม่ไปร่วมกิจกรรม
ของพรรค จึงมำร้องเพ่ือให้ กกต.ตรวจสอบ เพ่ือลงโทษหัวหน้ำพรรค ที่แสดงเอกสำรที่เป็นเท็จต่อ กกต. ถ้ำเรื่องนี้ เป็น
จริงก็จะท ำให้ต ำแหน่ง ส.ส.ของหัวหน้ำพรรค ที่พ่ึงเข้ำไปเป็น ส.ส.ในสภำเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ หลุดจำกต ำแหน่งนี้ไป
ด้วยโดยปริยำย” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/view/5e37a597e3f8e40af1414667 

https://www.mcot.net/view/5e37a597e3f8e40af1414667
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เก้าอี้ ส.ส. ไทยรักธรรม สะเทือน ลูกพรรครุมแฉ 
3 กุมภำพันธ์ 2563 - 12:16 น.  

 
Share to  

 

เก้ำอ้ีส.ส. "ไทรักธรรม" สะเทือน อดีตลูกพรรคฟ้อง กกต. ไม่มีกำรจัดประชุมใหญ่ จัดท ำรำยงำนเท็จ-แอบอ้ำงภำพถ่ำย
วันเปิดตัวพรรคส่งกกต. ถ้ำผิดจริงอำจส่งผลให้คะแนน ส.ส.เป็นโมฆะ 

3 กุมภำพันธ์ 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้น ำอดีตเลขาธิการพรรคไทรักธรรมนายจตุรวิทย์ กาละมิตร์ อดีตกรรมการบริหาร 
และอดีตสมาชิกพรรคไทรักธรรม เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.  
   เพ่ือให้ไต่สวน สอบสวน และเอำผิดหัวหน้ำพรรคไทรักธรรม สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหนึ่งเดียวของพรรค สืบ
เนื่องมำจำก กำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค ไม่เป็นไปตำม  พรป.พรรคการเมือง 
2560 และอำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)อันเป็นเท็จ อันอำจเป็นผลให้กำรเลือกตั้งของ
พรรคไทรักธรรมเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 และ ส.ส.ของพรรคเป็นโมฆะได้ 

นายศรีสุวรรณ ระบุว่ำ พรรคไทรักธรรมท ำรำยงำนถึง กกต. อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ณ วัดตำปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลกขึ้นมำเพ่ือรับรองสมำชิกพรรคและผู้สมัคร สส.
ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน) เพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-
8 ก.พ.62 ข้อเท็จจริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและสมำชิกพรรคไทยรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำวันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัด
ประชุมจริง แต่หัวหน้ำพรรคกลับน ำรูปถ่ำยกำรประชุมของกรรมกำรและสมำชิกพรรคในกิจกรรมกำรเปิดส ำนักงำน
สำขำพรรคมำแอบอ้ำงว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่พรรค โดยได้จัดท ำรำยงำนอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทรำบ ซึ่งถือได้ว่ำเป็น
กำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ประกอบ พรป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.2561 ซึ่ง
หัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม ม.137 แห่ง พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 
ของประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
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ส ำหรับพรรคไทรักธรรม มีคะแนน 33,754 คะแนน ท ำให้นำยพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรัก
ธรรม ผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อดับดับที่ 1 ได้เป็นส.ส. ต่อมำวันที่ 26 พฤษภำคม 2562 มีกำรเชือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงใหม่ 
เขต 8 ซึ่งผลกำรเลือกตั้ง มีกำรน ำคะแนนมำค ำนวณเพ่ือหำส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อใหม่ 
 ท ำให้นำยพีระวิทย์พ้นสภำกำรเป็น ส.ส. จนกระทั่งกกต.ค ำนวนสัดส่วนส.ส.บัญขีรายชื่อใหม่ หลังศาลฎีกาได้มีค ำ
พิพำกษำว่ำ นำยชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จันทบุรี ของพรรคประชาธิปัตย์ กระท ำกำรอันเป็นกำร
ฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (5) 
  โดยกำรใส่ร้ำยด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคกำรเมือง เพ่ือ
จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน อันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง ในส่วนของพรรค
ประชาธิปัตย์ ต้องน ำคะแนนของ นายชาติชาย จ ำนวน 19,711 คะแนน ออกจำกผลรวมคะแนนทั้งประเทศ เป็นผล
ให้นายพีระวิทย ์ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ล ำดับที่ 1 ได้รับกำรจัดสรรจำกกำร
ค ำนวณจ ำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ดังกล่ำว 
  
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414428 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/414428
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‘ศรีสุวรรณ’ น าอดตีเลขา -สมาชิกพรรคไทรักธรรมรอ้ง กกต. สอบหัวหน้าพรรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ ที่ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำรฯ นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำร
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย น ำอดีตเลขำธิกำรพรรคไทรักธรรมนำยจตุรวิทย์ กำละมิตร์ รวมทั้งอดีตกรรมกำรบริหำร และ
อดีตสมำชิกพรรคไทรักธรรม ร่วมกันยื่นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง( กกต.) เพ่ือให้ไต่สวน สอบสวน และเอำ
ผิดหัวหน้ำพรรคไทรักธรรม สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพียงรำยเดียวของพรรค เนื่องจำกกำรด ำเนินกิจกำรพรรคไทรัก
ธรรมอำจไม่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค ไม่เป็นไปตำม พรป.พรรคกำรเมือง 2560 อำจมีกำรจัดท ำรำยงำนส่ง กกต. เป็น
เท็จ อำจเป็นผลให้กำรเลือกตั้งของพรรคไทรักธรรมเม่ือวันที่ 24 มีนำคม 2562 และ สส.ของพรรคเป็นโมฆะ 

“พรรคไทรักธรรม ได้จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2561 แต่ไม่เป็นไป
ตำมมำตรำ141/1 วรรคสอง แห่ง พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 เพ่ิมเติมโดยค ำสั่ง คสช.ที่13/2561 ลงวันที่ 14 
กันยำยน 2561มีผลท ำให้กำรรับสมัครสมำชิกพรรคไทรักธรรม ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 22 มกรำคม 2562 
และกำรจัดตั้งสำขำพรรคไทรักธรรมในช่วงดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำย กรณีนี้เลขำธิกำร กกต. ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 
กุมถำพันธ์ 2562 สั่งให้พรรคไทรักธรรมด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับพรรคแล้วรำยงำนให้ กกต.
ทรำบตำมกฎหมำย แต่พรรคกลับท ำรำยงำนถึง กกต. อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 
มกรำคม 2562 ที่วัดตำปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพ่ือรับรองสมำชิกพรรคและผู้สมัคร  สส.ของพรรค
จ ำนวน 350 คน มีสมัครจริง 298 คน เพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 กุมท
ภำพันธ์ 2562“ นำยศรีสุวรรณ กล่ำว 
นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและสมำชิกพรรคไทยรักธรรม ยืนยัน
ชัดเจนว่ำวันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัดประชุมจริง แต่หัวหน้ำพรรคกลับน ำรูปถ่ำยกำรประชุมของกรรมกำรและสมำชิก
พรรคในกิจกรรมกำรเปิดส ำนักงำนสำขำพรรคมำแอบอ้ำงว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่พรรค โดยจัดท ำรำยงำนเป็นเท็จส่งให้ 
กกต.รับทรำบ ถือว่ำที่ไม่เป็นไปตำม พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ประกอบ พรป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง สส.2561 โดย
หัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม มำตรำ137 พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม มำตรำ162 
ของประมวลกฎหมำยอำญำ ด้วยเหตุนี้จึงจะน ำพยำนหลักฐำนยื่นให้ กกต.ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำร
เอำผิดกับหัวหน้ำพรรคที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_271639 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_271639
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วันจันทร์ ที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 10.52 น. 

 ‘ศรีสุวรรณ’ น าอดีตเลขาฯ-สมาชิกพรรคไทรักธรรม 
ร้อง‘กกต.’สอบสอยหัวหน้าพรรค 

 
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563  เวลำ 10.00 น. ที่ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำรฯ นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 

เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้น ำอดีตเลขำธิกำรพรรคไทรักธรรมนำยจตุรวิทย์ กำละมิตร์ รวมทั้ง
อดีตกรรมกำรบริหำร และอดีตสมำชิกพรรคไทรักธรรม เข้ำยื่นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือให้ไต่สวน 
สอบสวน และเอำผิดหัวหน้ำพรรคไทรักธรรม สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหนึ่งเดียวของพรรค  ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำก กำร
ด ำเนินกิจกำรพรรคไทรักธรรมอำจไม่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค ไม่เป็นไปตำม พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมี
กำรจัดท ำรำยงำนส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) อันเป็นเท็จ อันอำจเป็นผลให้กำรเลือกตั้งของพรรคไทรักธรรม
เมื่อวันที่ 24 มีนำ 62 และ ส.ส. ของพรรคเป็นโมฆะได้ 

ทั้งนี้ เนื่องมำจำกกำรที่พรรคไทรักธรรม ได้จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.
2561  แต่ไม่เป็นไปตำม ม.141/1 วรรคสอง แห่ง พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ซึ่งเพ่ิมเติมโดยค ำสั่ง คสช.
ที่13/2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 อันมีผลท ำให้กำรรับสมัครสมำชิกพรรคไทรักธรรม ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61 ถึงวันที่ 22 
ม.ค.62 และกำรจัดตั้งสำขำพรรคไทรักธรรมในช่วงดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งกรณีดังกล่ำว เลขำธิกำร กกต. ได้มี
หนังสือลงวันที่ 4 ก.พ.2562 สั่งให้พรรคไทรักธรรมด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับพรรคเสียแล้ว
รำยงำนให้ กกต.ทรำบตำมกฎหมำยต่อไป  

แต่ทว่ำพรรคไทรักธรรมกลับท ำรำยงำนถึง กกต. อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 
ม.ค.62 ณ วัดตำปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลกขึ้นมำเพ่ือรับรองสมำชิกพรรคและผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค
จ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน) เพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งในกำรเปิดรับสมัครของ กกต.ในระหว่ำงวันที่ 4-8 ก.พ.62 
นั้น ข้อเท็จริงจำกหลักฐำนของกรรมกำรและสมำชิกพรรคไทยรักธรรม ยืนยันชัดเจนว่ำ วันดังกล่ำวไม่ได้มีกำรจัดประชุม
จริง แต่หัวหน้ำพรรคกลับน ำรูปถ่ำยกำรประชุมของกรรมกำรและสมำชิกพรรคในกิจกรรมกำรเปิดส ำนักงำนสำขำพรรค
มำแอบอ้ำงว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่พรรค โดยได้จัดท ำรำยงำนอันเป็นเท็จส่งให้ กกต.รับทรำบ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำร
ด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พรป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 ประกอบ พรป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง สส.2561 ซึ่งหัวหน้ำ
พรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม ม.137 แห่ง พรป.พรรคกำรเมือง 2560 และอำจมีควำมผิดตำม ม.162 ของ
ประมวลกฎหมำยอำญำด้วย ด้วยเหตุดังกล่ำวสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและอดีตเลขำธิกำรพรรค 
กรรมกำรบริหำรและอดีตสมำชิกพรรคไทรักธรรม จึงจะน ำพยำนหลักฐำนมำยื่นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ได้ด ำเนินกำรไต่สวน สอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิดต่อ หน.พรรคไทรักธรรม ที่อำจกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำว
ต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470417 

https://www.naewna.com/politic/470417
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03 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:06 น. 

หัวหน้าไทรักธรรมเก้าอี้ ส.ส.รอ้น! โดนรอ้งยื่นเอกสารเก๊ให ้กกต. 

 
 
  3 ก.พ. 63 – ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ  เลขำธิกำรสมำคมองค์กำร
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  น ำนำยจตุรวิทย์  กำละมิตร์   อดีตเลขำธิกำรพรรค  กรรมกำรบริหำร และสมำชิกพรรคไทรัก
ธรรม   มำยื่นค ำร้องต่อ กกต. หลังพบว่ำ   กำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนอต่อ กกต.ของนำยพีระวิทย์ เรื่องลือดล
ภำค  หัวหน้ำพรรคไทรักธรรม ที่อ้ำงว่ำมีกำรจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2562  ณ วัดตำ
ปะขำวหำย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เพ่ือรับรองผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจ ำนวน 350 คน (สมัครจริง 298 คน)  ใน
กำรส่งสมัครรับเลือกตั้งในระหว่ำงวันที่ 4-8 ก.พ. 2562  เป็นกำรจัดท ำรำยงำนอันเป็นเท็จ   เพรำะไม่ได้มีกำรจัด
ประชุมใหญ่จริง   แต่ได้น ำภำพถ่ำยกำรประชุมสมำชิกในกำรจัดตั้งสำขำพรรคที่จังหวัดพิษณุโลกมำแอบอ้ำง    ว่ำเป็น
กำรประจัดประชุมใหญ่ของพรรค    

โดยเรื่องนี้ทำงหัวหน้ำพรรคได้ท ำเอกสำรรำยงำนกิจกรรมของพรรครำยงำนให้  กกต. ได้รับทรำบตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง   แต่ปรำกฏว่ำกรรมกำรและสมำชิกพรรคได้มำร้อง 
กกต.แล้ว  ว่ำกำรจัดท ำรำยงำนดังกล่ำวเป็นเท็จ    และ กกต. โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ก็ได้มี
เอกสำรแจ้ง  เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2562   ให้พรรคมำด ำเนินกำรจัดประชุมใหม่   เพ่ือแก้ไขกำรรับรองสมำชิกและผู้จะลง
สมัคร ส.ส.ของพรรค  เพ่ือเข้ำสู่โหมดเลือกตั้ง แต่ปรำกฏว่ำพรรคไม่ได้จัดกำรประชุมใหญ่ตำมที่เลขำธิกำร กกต.ได้แจ้ง
ไป    แต่กลับมำจัดท ำเอกสำรขึ้นใหม่ เอำภำพกำรประชุมสำขำพรรคที่พิษณุโลก  และรูปที่ถ่ำยกันเองในที่ท ำกำรพรรค
ที่ กทม. ไปแสดงต่อ กกต.   ถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  ประกอบ พ.ร.ป.
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร    ซึ่งหัวหน้ำพรรคไทรักธรรมต้องรับผิดชอบตำม มำตรำ  137  ของ 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  และอำจมีควำมผิดตำม มำตรำ  162  ของประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 
“เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่  เพรำะกำรรับรองสมำชิกและรับรองบุคคลไปสมัคร ส.ส.  ต้องผ่ำนที่ประชุมใหญ่  เมื่อกำร
ด ำเนินกำรไม่เป็นจริง มีหลักฐำนจำกอดีตเลขำธิกำรพรรคและสมำชิกพรรคที่รับไม่ได้  จึงได้ลำออก  ไม่ไปร่วมกิจกรรม
ของพรรค   จึงมำร้องเพ่ือให้ กกต.ตรวจสอบ เพ่ือลงโทษต่อหัวหน้ำพรรคที่แสดงเอกสำรที่เป็นเท็จต่อ กกต.  ถ้ำเรื่องนี้
เป็นจริงก็จะท ำให้ต ำแหน่ง ส.ส. ของหัวหน้ำพรรค ที่เพ่ิงเข้ำไปเป็น ส.ส.ในสภำเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ หลุดจำกต ำแหน่งนี้
ไปด้วยโดยปริยำย” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56137 

https://www.thaipost.net/main/detail/56137
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“มิ่งขวัญ” ประกาศแยกทาง พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
โดย PPTV Online 

 
เผยแพร่ 3 ก.พ. 2563,12:32น. 
หลังกรรมกำรบริหำรพรรคเศรษฐกิจใหม่ มีมติถอนตัวออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ท ำให้เกิดเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ในด้ำน
ลบหลำยประเด็น 
 “เศรษฐกิจใหม”่ขอถอนตัวจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
  ล่ำสุดนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ และอดีตหัวหน้ำพรรค แถลงข่ำวเปิดใจว่ำ กำรตัดสินใจ
ครั้งนี้เป็นมติของกรรมำกำรบริหำรพรรค ซึ่งตนเองไม่เก่ียวข้อง พร้อมยืนยันว่ำส่วนตัวนำยมิ่งขวัญ ยังอยู่กับฝ่ำยค้ำน 
และขอแยกทำงกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นกำรประกำศที่ชัดเจนของ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตหัวหน้ำพรรค และ 
ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ว่ำจำกนี้ขอแยกทำงกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ หลังกรรมกำรบริหำรพรรคมีมติออกจำกฝ่ำยค้ำน
ซึ่งตนเองไม่เห็นด้วย และรักษำสัจจะมำโดยตลอด แต่ยืนยันว่ำยังคงอยู่กับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
 “เศรษฐกิจใหม”่ แถลงยืนยัน ไม่ย้ำยขั้วร่วมรัฐบำล แต่รับอึดอัด 
 

นำยมิ่งขวัญ เล่ำอีกว่ำ นำยสุภดิช อำกำศฤกษ์ รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ โทรมำบอกตนเองเพียง 1 วันก่อน
ออกข่ำว และไม่เปิดโอกำสให้ตนสอบถำมรำยละเอียด  ที่ผ่ำนมำ ส.ส.ของพรรค โหวตสวนฝ่ำยค้ำนมำโดยตลอดซึ่ง
ตนเองรับไม่ได้ เพรำะถือเป็นกำรกระท ำท่ีผิดค ำพูด 
รวมปม “เศรษฐกิจใหม”่ ถอนตัวฝ่ำยค้ำน 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/118837 
 
 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/118837
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เผยแพร่: 3 ก.พ. 2563 12:49   ปรับปรุง: 3 ก.พ. 2563 15:42     

“มิ่งขวัญ” ยันอยู่ร่วมฝ่ายค้าน ไม่ร่วมอุดมการณ์ ศก.ใหม่ ท้าจะขบัออกก็เชิญ 

 
 
  วันนี้ (3 ก.พ.) เมื่อเวลำ 11.13 น. ที่รัฐสภำ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่  
แถลงว่ำ ตำมท่ีพรรคเศรษฐกิจใหม่ออกแถลงกำรณ์ถอนตัวจำกกำรเป็นพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนนั้น จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้
มีคนเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นในท ำนองต ำหนิมำที่ตนเป็นจ ำนวนมำกด้วยถ้อยค ำที่ไม่สำมำรถเผยแพร่ได้  ทั้งนี้ กำร
ด ำเนินกิจกรรมของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ผ่ำนมำได้หำเสียงเลือกตั้งด้วยเวลำเพียง  2 สัปดำห์ แต่ประชำชนครึ่งล้ำน
โดยประมำณ เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนพูดออกไป รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สร้ำงประชำธิปไตย โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. 
ประชำธิปไตยท่ีมำจำกพรรคของ คสช. คือ พรรคพลังประชำรัฐ และ 2. ประชำธิปไตยของอีกฝั่ง “เมื่อเรำประกำศว่ำจะ
ไม่อยู่กับฝั่ง คสช.ก็ต้องอยู่กับอีกฝั่งหนึ่ง ผมเชื่อว่ำคนที่เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็มำจำกปัจจัยนี้ จนกลำยเป็น 7 พรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำน” 

นำยมิ่งขวัญกล่ำวอีกว่ำ กำรแถลงข่ำวพรรคเศรษฐกิจใหม่ก่อนหน้ำนี้ได้เคยเอำไมโครโฟนจ่อปำก ส.ส.ทุกคนว่ำ
ไปเจรจำกับใครหรือไม่ ต่อหน้ำสื่อมวลชน พร้อมบอกว่ำเวลำจะเป็นเครื่องพิสูจน์ เรี่องพฤติกรรมของ ส.ส.ในพรรค
เศรษฐกิจใหม่เป็นเรื่องส ำคัญ และต้องแถลงให้ชัดเจน ในกำรโหวตเรื่องที่ส ำคัญนั้น 7 พรรคฝ่ำยค้ำนมีมติออกมำ ถ้ำคุณ
ยังเป็น 7 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็ต้องท ำตำมนั้น แต่ปรำกฏว่ำ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่โหวตสวนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนหมด 
ทั้งๆ ที่คุณก็ไปประชุมกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมำ 

“ผมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำพบว่ำในที่ประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน คุณภูมิธรรม เวชชย
ชัย ได้ถำมตรงๆ ว่ำตกลงคุณจะเอำยังไงกันแน่ ถ้ำคุณท ำแบบนี้คุณต้องกลับไปทบทวนจุดยืนให้ชัดเจน ซึ่งผมเห็นด้วย
กับวิธีกำรนี้ ลูกผู้ชำยค ำไหนค ำนั้นต้องชัดเจน แต่กลับมำออกหนังสือขอถอนตัวจำกกำรเป็นฝ่ำยค้ำน กำรออกหนังสือ
ดังกล่ำวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพรำะถำมกรรมกำรบริหำรพรรคปรำกกฏว่ำไม่มีกำรแจ้งวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ  
ซึ่งไม่มีพรรคกำรเมืองใดท ำแบบนี้ ผมหวังว่ำครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ำยที่ผมจะโดนด่ำ” นำยมิ่งขวัญกล่ำว 
นำยมิ่งขวัญกล่ำวอีกว่ำ วันนี้ประชำชนเคลือบแคลงใจ แม้พรรคเศรษฐกิจใหม่มี ส.ส.6 คน แต่วันนี้ต้องมีควำมชัดเจน
ออกมำ 1. ในเมื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่บอกว่ำมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคและมีมติไม่ร่วมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน  
รัฐธรรมนูญระบุว่ำ ส.ส.ไม่จ ำเป็นต้องท ำตำมมติพรรค ผมขอยึดมั่นเอำค ำพูดที่ผมได้หำเสียงตั้งแต่ต้นว่ำไม่เคย
เปลี่ยนแปลง โดยจะยังอยู่กับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน และ 2. ในเมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ ผมจะไม่ร่วมอุดมกำรณ์กับ
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พรรคเศรษฐกิจใหม่ต่อไป ขอประกำศแยกทำงจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่อย่ำงเด็ดขำด ส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่จะท ำอะไร
ก็เป็นเรื่องของพรรคเศรษฐกิจใหม ่

“อุดมกำรณ์ไปกันไม่ได้ก็อยู่กันไม่ได้ ผมหวังว่ำกำรแถลงครั้งนี้จะชัดเจนและเด็ดขำด และไม่ต้องถำมผมอีกว่ำ
จุดยืนผมอยู่ตรงไหน ผมจะรักษำค ำมั่นและค ำพูดของผม ส่วนคนอ่ืนผมไปบังคับไม่ได้ ให้ไปใช้วิจำรณญำณพิจำรณำ
กันเอง” นำยมิ่งขวัญกล่ำว 

เมื่อถำมว่ำในทำงกฎหมำยจะย้ำยพรรคกำรเมืองสังกัดหรือไม่  นำยมิ่งขวัญกล่ำวว่ำ บำงคนมำแสดงควำม
คิดเห็นให้ลำออก บำงคนไม่ให้ลำออก แต่รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ ส.ส.มีเอกสิทธิ์ไม่ต้องท ำตำมมติพรรค ทั้งนี้ ส่วนตัวยัง
จะด ำเนินกิจกรรมกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนต่อไป โดยเฉพำะกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่งได้ขอเวลำอภิปรำยไว้ 4 ชั่วโมง 
เพรำะเห็นว่ำประเทศไทยมีเรื่องที่ต้องอภิปรำยจ ำนวนมำก แต่ไม่แน่ใจว่ำจะได้เวลำอภิปรำยขนำดนั้นหรือไม่ 
เมื่อถำมว่ำ ได้ประกำศเด็ดขำดแต่กลับไม่ลำออก นำยมิ่งขวัญกล่ำวว่ำ “ถ้ำลำออกวันนี้ผมก็ไม่มีสิทธิอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
และคนจ ำนวนครึ่งล้ำนเลือกเข้ำมำ ถ้ำผมลำออกคนครึ่งล้ำนจะคิดอย่ำงไรกับผม  และผมไม่ได้ยึดติดกับกำรเป็นรัฐบำล 
เรื่องลำออก ถ้ำพูดตรงๆ ก็ไม่ได้ยึดติด แต่ถ้ำผมได้ท ำประโยชน์กับประชำชน จะให้ผมท ำต่อหรือไม่ หรือถ้ำอยำกให้ผม
ออกก็ให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกได้ และคงไปอยู่กับพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ ที่มีอุดมกำรณ์เหมือนกัน ผมได้ท ำอะไร
ของผมในระดับหนึ่งแล้ว ถ้ำไม่ขับออกก็อยู่กันไปอย่ำงนี้ตำมจุดยืนของผม กำรลำออกง่ำยนิดเดียว  แค่เขียนเอกสำรก็
ลำออกได้แล้ว แต่ผมจะไม่ปฏิบัติตำมมติของพรรคที่ไม่ได้รักษำค ำพูดที่ให้ไว้ สิ้นสุดอำยุสภำนี้วันไหน ผมไปอยู่ที่อ่ืน” 
นำยมิ่งขวัญกล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ คิดอย่ำงไรในเมื่อคะแนนของพรรคเศรษฐกิจใหม่มำจำกกำรหำเสียงของนำยมิ่งขวัญ  แต่กลับถูก
ลอยแพ นำยมิ่งขวัญกล่ำวว่ำ ภำษำกำยที่ออกมำนั้นมันกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออก ทั้งนี้ ถ้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่มำแถลงชี้แจง
และมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่วนตัวจะไม่ทนนิ่งอีกต่อไปแต่โต้ตอบ 
“ผมก็สงสัยว่ำอะไรที่ท ำให้คนเรำเปลี่ยนจำกหน้ำเป็นหลังมือ แต่ผมก็ไม่รู้เขำเหมือนกันครับ ถ้ำเขำมำแถลงข่ำวก็รบกวน
สื่อมวลชนถำมให้ชัดๆ ด้วย” นำยมิ่งขวัญกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000011054 
ส ำนักข่ำว : https://www.prachachat.net/politics/news-417227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000011054
https://www.prachachat.net/politics/news-417227
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“มิ่งขวัญ" ประกาศแยกทางพรรคเศรษฐกิจใหม่  
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“มิ่งขวัญ" ประกำศแยกทำงกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็น ส.ส.ฝ่ำยค้ำน แต่ไม่ลำออกจำกพรรค อ้ำงคะแนนเสียง
ประชำชน ต้องรักษำสถำนะท ำหน้ำที่ ส.ส. พร้อมอ พร้อมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล 

วันนี้ (3 ก.พ.2563) เมื่อเวลำประมำณ 11.00 น.ที่ผ่ำนมำ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
เศรษฐกิจใหม่ แถลง ถึงกรณีที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ส่งหนังสือขอถอนตัว จำกกำรเป็นพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนว่ำ หลังจำก
รักษำกำรหัวหน้ำพรรคส่งหนังสือแล้วได้โทรหำตนเอง ถำมว่ำเห็นข่ำวเรื่องถอนตัวจำกฝ่ำยค้ำนหรือยัง ซึ่งได้ตอบไปว่ำ
เพ่ิงเห็น แต่เมื่อถำมถึงเหตุผลและยังไม่ทันได้ค ำตอบ ก็บอกว่ำติดสำยผู้ใหญ่แล้ววำงสำยไป จนถึงขณะนี้ยังไม่ติดต่อ
กลับมำ 

นำยมิ่งขวัญ บอกว่ำ ขณะนี้อยู่ในสภำพ "กลืนไม่เข้ำ คำยไม่ออก" ได้หำเสียงประกำศว่ำไม่อยู่ฝั่ง คสช. และได้
หำเสียงเช่นนี้ และเม่ือผลกำรเลือกตั้งออกมำเสียงไม่พอ จึงเป็นฝ่ำยค้ำน ยืนยันว่ำ รักษำค ำพูด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกำรไม่
รักษำค ำพูดกับตนเอง ดังนั้นจึงขอประกำศ แยกทำงกับพรรคเศรษฐกิจใหม่โดยเด็ดขำด ยืนยันจะรักษำค ำพูดว่ำยัง
ท ำงำนกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน แม้จะเหลือคนเดียวก็ตำม ไม่ท ำตำมมติพรรค จึงได้ประสำนนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น ำ
ฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรไว้แล้วว่ำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้จะขอร่วมอภิปรำย 2 ช่วง ช่วงละ 2 ชั่วโมง ขอให้
รอฟังกำรอภิปรำย ซึ่งจะมีข้อมูลในเรื่องของควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนของรัฐมนตรี 
ส่วนจะลำออกจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่หรือไม่นั้น นำยมิ่งขวัญ กล่ำวว่ำ คนครึ่งล้ำนที่เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้ำมำ 
เพรำะตนเองหรือไม่ แล้วถ้ำลำออกประชำชนจะคิดอย่ำงไร แต่ก็ไม่ยึดติดกับตรงนี้ จะลำออกวันไหนก็ได้ แต่วันนี้เห็นว่ำ
ยังสำมำรถท ำหน้ำที่ที่เป็นประโยชน์กับประชำชนได้ และตำมกฎหมำยตอนนี้มีวิธีที่จะให้ออกจำกพรรคได้คือ พรรค
เศรษฐกิจใหม่ขับออกจำกพรรค หำกลงมติฝืนมติพรรค และถ้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่ขับจนออก ก็อยู่กันอย่ำงนี้ หำก
สิ้นสุดอำยุสภำฯ ก็จะขอไปอยู่ท่ีอ่ืนที่มีอุดมกำรณ์เหมือนกัน 

นำยมิ่งขวัญ ยังกล่ำวด้วยว่ำ ส่วนตัวไม่ทรำบว่ำ เหตุใดพรรคเศรษฐกิจใหม่จึงตัดสินใจขอแยกตัวจำกพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำน และไม่ทรำบว่ำมีอะไรเป็นแรงจูงใจหรือไม่ มีคนตะโกนบอกว่ำเพรำะ "กล้วยหรือไม่" ก็ไม่ทรำบ และไม่รู้ว่ำ
แรงจูงใจอะไรที่ท ำให้คนเปลี่ยนไปจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ 
อ้ำงอิง : 
https://news.thaipbs.or.th/content/288584?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent288584 

https://news.thaipbs.or.th/content/288584?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content288584
https://news.thaipbs.or.th/content/288584?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content288584
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3 ก.พ. 2563 

"มิ่งขวัญ" ประกาศไมร่่วมอุดมการณ์กับ 
 "เศรษฐกิจใหม่" อีกต ่อไป 
" มิ่งขวัญ" ประกำศตัวไม่ร่วมอุดมกำรณ์กับพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกต่อไป ย้ ำรักษำจุดยืนอยู่คนละฝ่ำยกับ คสช. 
ระบุหำกพรรคไม่ขับออกก็จะอยู่ไปแบบนี้โดยไม่ท ำตำมมติของพรรค พร้อมขอให้ติดตำมกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของตน  
นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส. แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ แถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนหลังจำกที่กรรมกำรบริหำร
พรรคมีมติถอนตัวออกจำกกำรเป็นพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน โดยก่อนจะแถลงนำยมิ่งขวัญได้กล่ำวขอโทษสื่อมวลชนกับ
ประชำชนที่ต้องออกมำแถลงข่ำวในวันนี้ และได้ขอท ำข้อตกลงกับสื่อมวลชนว่ำ ขอตนพูดให้จบก่อนแล้วสื่อมวลชนค่อย
ถำมค ำถำม เพรำะได้เตรียมประเด็นมำและได้ไตร่ตรองข้อควำมอย่ำงรอบคอบแล้ว จำกนั้น นำยมิ่งขวัญได้บอกว่ำ จำก
ที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ออกแถลงกำรถอนตัวจำกฝ่ำยค้ำน ท ำให้ตนโดนวิพำกวิจำรณ์  ด่ำทอหนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมำ 
ซึ่งหลังจำกท่ีตนได้ทรำบข่ำวว่ำพรรคเศรษฐกิจใหม่จะถอนตัว หัวหน้ำพรรคโทรถำมว่ำเห็นหรือทรำบข้อมูลนี้หรือยัง ตน
ตอบว่ำเห็นข่ำวจำกทีวี และตนพยำยำมจะสอบถำม แต่ได้รับค ำตอบจำกหัวหน้ำพรรคว่ำโทรมำแค่นี้ 

ทั้งนี้ นำยมิ่งขวัญ ได้บอกว่ำที่ผ่ำนมำตนท ำพรรคเศรษฐกิจใหม่มำนั้น  ตนใช้เวลำหำเสียงสั้นมำก เพียง 2 
สัปดำห์ ใช้เวลำในกำรออกดีเบตเพียง 1 สัปดำห์กว่ำๆ และผลกำรเลือกตั้งปรำกฎว่ำประชำชนกว่ำครึ่งล้ำนได้ให้เกียรติ
และศรัทธำในตัวตนและนโยบำยของพรรค ซึ่งสิ่งที่ต้องพูดตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญนี้ คือ ทุกฝ่ำยเป็นประชำธิปไตย
หมด แต่ควำมเป็นประชำธิปไตยมี 2 แบบ คือ ฝั่งที่มำจำกพรรคของ คสช. และอีกฝ่ำยที่กระจำยตัวกันอยู่ ดังนั้นในเมื่อ
ตนประกำศว่ำจะไม่อยู่ฝ่ำย คสช. ก็ต้องอยู่อีกฝ่ำย และเชื่อว่ำทุกคนที่เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่เพรำะเหตุผลนี้ 

นำยมิ่งขวัญ ยังบอกอีกว่ำ วันนี้ตนต้องท ำให้ต้องชัดเจน ซึ่งทุกครั้งตนพยำยำมถนอมควำมรู้สึก ไม่ต้องกำรพูด
อะไร ตนอยู่ในวงกำรเมืองมำหลำยปี ทุกคนทรำบดีว่ำตนเป็นคนอย่ำงไร  วันนี้จึงขอเรียนเรื่องส ำคัญว่ำ ในเมื่อพรรค
เศรษฐกิจใหม่ตัดสินใจแบบนี้ บอกว่ำมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค และมีมติไม่ร่วมกับฝ่ำยค้ำน  กฎหมำย
รัฐธรรมนูญระบุว่ำ ส.ส. ไม่จ ำเป็นต้องท ำตำมมติพรรค ตนจึงขอยึดมั่นเอำสิ่งที่เคยพูดไว้ตอนหำเสียง จะอยู่กับพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำน แม้จะเป็นเพียงคนเดียวก็จะยังอยู่ ในเมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ ดังนั้นตนจะไม่ร่วมอุดมกำรณ์นี้กับพรรค
เศรษฐกิจใหม่ต่อไป ตนขอประกำศแยกทำงกับพรรคเศรษฐกิจใหม่เด็ดขำด ตนจึงขอรักษำจุดยืนที่มีต่อประชำชน จำกนี้
ตนจะไม่เก่ียวข้องกับพรรคเศรษฐกิจใหม่  
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378760458/?qline 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378760458/?qline
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3 ก.พ. 2563 10:26 น. 

“มิ่งขวัญ” เตรียมแถลงจุดยืน หลังพรรคเศรษฐกิจใหม่ถอนตัวจากฝ่ายค้าน 
 
 
 
 
 
 
 

นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ โพสต์ผ่ำนแฟนเพจเฟซบุ๊ก เตรียมแถลงจุดยืน
ทำงกำรเมือง ภำยหลังมีข่ำวกำรถอนตัวจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนของ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 จนท ำ
ให้เกิดกระแสกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อตนเองอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งหลังจำกได้รับทรำบข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วตั้งใจจะแถลงข่ำวที่รัฐสภำในตอนบ่ำยของวันเดียวกัน แต่ได้รับทรำบจำกสื่อมวลชนว่ำทยอยออกไปจำกรัฐสภำแล้ว  

ทั้งนี้ นำยมิ่งขวัญ ระบุว่ำ ขอแจ้งก ำหนดกำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน ในวันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 2563 เวลำ 11.00 
น. ที่ห้องแถลงข่ำว รัฐสภำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1762705
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3 ก.พ. 2563 12:14 น. 
 
 

“มิ่งขวัญ” ย้ า แม้เหลอืคนเดียวก็อยู่ฝ่ายค้าน ลั่น แยกทางกับเศรษฐกิจใหม่ 
เมื่อเวลำ 11.11 น. วันที่ 3 ก.พ. 2563 นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ แถลงข่ำว

ที่รัฐสภำถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจใหม่ขอถอนตัวออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ว่ำ เกิดมำเป็นครั้งแรกที่โดนด่ำทอเสียหำย
มำกหลังข่ำวออกไป จึงคิดว่ำต้องออกมำแถลงข่ำว ทรำบข่ำวครั้งแรกตอนที่ นำยสุภดิช อำกำศฤกษ์ รักษำกำรหัวหน้ำ
พรรคเศรษฐกิจใหม่ โทรมำถำมว่ำทรำบหรือยัง จึงบอกว่ำเห็นจำกข่ำว แต่เมื่อจะถำมกลับก็โดนตัดบทว่ำจะโทรกลับ แต่
จนถึงวันนี้ก็ไม่โทรมำ 

นำยมิ่งขวัญ ขอบคุณคะแนนที่ประชำชนให้เกียรติ ศรัทธำ และเชื่อถือผม 485,000 กว่ำคน และขอโทษที่กับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น และตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ส.ส. ไม่จ ำเป็นต้องท ำตำมมติพรรค พร้อมย้อนไปถึงครั้งที่เคยท ำ ส.ส. 
ทุกคนในพรรคมำแถลง ถำมทีละคนในวันนั้น เวลำจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำใครจะเป็นคนรักษำค ำพูด หรือตระบัดสัตย์ ใน
พรรคจะเป็นอะไร ตนเองไม่ได้เกี่ยวข้อง อีกทั้งพฤติกรรมของ ส.ส.คนอ่ืนๆ ในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ก็มีกำรโหวตสวมมติ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ถ้ำยังเป็น 7 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็ต้องปฏิบัติตำม 

“วันนี้ประชำชนเคลือบแคลงใจ จริงอยู่พรรคเศรษฐกิจใหม่มี ส.ส. 6 คน ผมขอโทษที่เอำเรื่องเหล่ำนี้มำคุย แต่
วันนี้ต้องชัดเจน ทุกทีผมถนอมควำมรู้สึก พยำยำมที่จะไม่พูดอะไร ในเมื่อถ้ำตัดสินใจมีมติถอนตัวจำกพรรคฝ่ำยค้ำน
อย่ำงนี้ กฎหมำยรัฐธรรมนูญระบุว่ำ ส.ส. ไม่จ ำเป็นต้องท ำตำมมติพรรค ผมขอยึดค ำพูดและจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
ผมจะอยู่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน แม้จะเป็นคนเดียวก็จะอยู่ ในเมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ ขอประกำศว่ำจะไม่ร่วม
อุดมกำรณ์กับพรรคเศรษฐกิจใหม่ต่อไป ขอประกำศแยกทำงเด็ดขำด” 

อย่ำงไรก็ตำม นำยมิ่งขวัญ ยืนยันว่ำตนเองเป็นคนรักษำค ำพูด ให้เกียรติประชำชน และจะท ำเหมือนเดิมตำมที่
พูด แต่ถ้ำลำออกตอนนี้ก็จะไม่ได้อภิปรำย คนที่เขำเลือกมำเขำต้องกำรให้มำท ำหน้ำที่ แม้จะเป็นฝ่ำยค้ำนก็ตรวจสอบได้ 
ถ้ำได้ท ำประโยชน์ จำกนั้นผู้สื่อข่ำวถำมว่ำหำกพรรคเศรษฐกิจใหม่มีมติขับออกจะไปอยู่พรรคใด นำยมิ่งขวัญ ระบุว่ำ เร็ว
ไปที่จะตอบว่ำจะไปอยู่พรรคไหน ก็คงเลือกที่อุดมกำรณ์กำรทำงเมืองเหมือนกัน และหลังจำกนี้หำกมีกำรออกอะไรที่
บิดเบือนก็พร้อมจะออกมำตอบโต้เพรำะเงียบมำนำนแล้ว พร้อมกันนี้ ยืนยันว่ำจะร่วมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 2 ชั่วโมง เป็น 
2 ช่วงเวลำ ก่อนจะทิ้งท้ำยว่ำ ไม่ขอเดำทำงของพรรคเศรษฐกิจใหม่ สงสัยเช่นกันว่ำอะไรท ำให้เปลี่ย น ขอให้ไปถำม
พรรคเศรษฐกิจใหม่ และเสียใจที่เคยออกมำแถลงข่ำวให้ครั้งที่ผ่ำนมำ ไม่ขอท ำตำมสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762798 
              https://www.komchadluek.net/news/politic/414475?adz= 
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ขอยืนหน่ึง.."มิ่งขวัญ"ลั่นไม่ร่วมอุดมการณ์พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
3 กุมภำพันธ์ 2563 - 14:30 น.  

 
 
          เมื่อวันที่ 2ก.พ.2563-นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ แถลงจุดยืนทำงกำรเมือง
ครั้งแรก ภำยหลังพรรคเศรษฐกิจใหม่มีมติถอนตัวออกจำกกำรเป็นพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563  โดย
ยอมรับว่ำมีอุดมกำรณ์ที่ไม่ตรงกันกับทำงกรรมกำรพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
       นำยมิ่งขวัญ กล่ำวต่อพร้อมยกตัวอย่ำงว่ำ จำกพฤติกรรมของ ส.ส.ในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ในกำรโหวตเรื่องรำว
ส ำคัญต่ำงๆ ซึ่งหลำยครั้ง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้โหวตสวนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนทั้งหมด ซึ่งมองว่ำเป็นอุดมกำรณ์ที่ไม่
ตรงกัน 
         นำยมิ่งขวัญ ระบุว่ำ ในเมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ ตนถือว่ำเมื่อตระบัดสัตย์ประชำชน ตนก็จะไม่ร่วม
อุดมกำรณ์นี้กับพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกต่อไป 
        “ผมขอประกำศแยกทำงกับพรรคเศรฐกิจใหม่เด็ดขำด ผมจะยังคงรักษำจุดยืน และค ำมั่นสัญญำกับประชำชน” 
นำยมิ่งขวัญ ประกำศจุดยืน 
         นำยมิ่งขวัญ ระบุว่ำ จำกนี้ตนกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกัน หำกจะด ำเนินกำรอะไรก็เรื่องของพรรค
เศรษฐกิจใหม่ และยืนยันว่ำตนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและจะรักษำค ำมั่นสัญญำ 
       ส่วนเส้นทำงกำรเมืองต่อไป นำยมิ่งขวัญ กล่ำวว่ำ ตนจะยังไม่ประกำศลำออกในวันนี้และไม่ได้ยึดติด แต่ตนจะท ำ
หน้ำที่ควำมเป็น ส.ส.ต่อไป เพ่ือให้ได้ร่วมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล และมันอำจจะผิดสัญญำกับคนที่เลือกตนมำ ซึ่ง
กฎหมำยก็ระบุว่ำ ส.ส.ไม่จ ำเป็นต้องท ำตำมมติพรรค “ก็อยู่อย่ำงนี้ต่อไป” 
        “ผมไม่ท ำตำมมติเค้ำ ไม่ปฏิบัติตำมมติที่เค้ำไม่ได้รักษำค ำพูดจำกผู้คน ผมไม่ร่วมอุดมกำรณ์กับเค้ำเด็ดขำด สิ้นสุด
อำยุสภำนี้วันไหน ผมไปอยู่ท่ีอ่ืน” นำยมิ่งขวัญให้ค ำมั่น 
  
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414475?adz= 
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เผยแพร่: 3 ก.พ. 2563 12:04   ปรับปรุง: 3 ก.พ. 2563 12:24 

"ไพบูลย์" เสนอเลื่อนญัตติปลด "เสรีพิศุทธ"์ ขึ้นพิจารณา ก่อนเปิดศึกซักฟอก 

 
 
“ไพบูลย์” ร่อนหนังสือเสนอเลื่อนญัตติปลด “เสรีพิศุทธ์” ขึ้นพิจำรณำ คำดก่อนวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน 

วันนี้ (3 ก.พ.) นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ได้เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ญัตติเรื่องขอให้สภำ
ผู้แทนรำษฎรพิจำรณำมีมติให้ พ.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจำกกำรเป็นกรรมำธิกำร ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 108(5) โดยนำยไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ และมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรับรอง
จ ำนวน 51 คนนั้น ได้ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร วันพุธที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 วำระกำร
ประชุมที่ 6.9 แล้ว คำดว่ำจะมีกำรขอเลื่อนญัตตินี้ขึ้นมำพิจำรณำในที่ประชุมสภำ  ก่อนวันที่จะมีกำรพิจำรณำญัตติ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำน 

ในญัตติดงักล่ำวได้มีสำระส ำคัญว่ำ พ.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อพรรค
เสรีรวมไทย ผู้ได้รับเลือกจำกสภำผู้แทนรำษฎรให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ต่อมำได้รับเลือกให้เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรคณะดังกล่ำว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส ได้กระท ำกำรตรวจสอบกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อพระมหำกษัตริย์ ซึ่งอยู่
ในเขตพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ ที่ทรงมีพระบรมรำชวินิจฉัยไว้วำงพระรำชหฤทัยให้นำยกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรแผ่นดินไปแล้ว  

ดังที่ปรำกฏตำมค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญ ที่ 35/2562 ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำสั่งว่ำ “กำรถวำยสัตย์ปฎิ
ญำณต่อพระมหำกษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีในฐำนะที่เป็นองค์กรตำมรัฐธรรมนูญฝ่ำยบริหำรในควำมสัมพันธ์เฉพำะกับ
พระมหำกษัตริย์” และปรำกฎในส่วนท้ำยว่ำ “หลังจำกนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่ำวค ำถวำยสัตย์ปฎิญำณจบ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระรำชด ำรัสเพ่ือให้นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้น้อมน ำเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และต่อมำเมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2562 เวลำ 9.00 นำฬิกำ นำยกรัฐมนตรีพร้อม
คณะรัฐมนตรีได้เข้ำรับพระรำชด ำรัสในโอกำสเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทถวำยสัตย์ปฏิญำณก่อนเข้ำรับหน้ำที่ซึ่ง
พระรำชทำนเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทรงลงพระปรมำภิไธย โดยเข้ำรับต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ชั้น 5 ตึก
บัญชำกำรท ำเนียบรัฐบำล กำรถวำยสัตย์ปฎิญำณต่อพระมหำกษัตริย์ดังกล่ำวจึงไม่อยู่ในอ ำนำจกำรตรวจสอบของ
องค์กรตำมรัฐธรรมนูญใด”  
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แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้อำศัยสถำนะควำมเป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ  ท ำกำรตรวจสอบกำรถวำยสัตย์
ปฎิญำณของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทั้งที่เรื่องดังกล่ำวอยู่ในเขตพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ ที่ทรงมี
พระบรมรำชวินิจฉัยไว้วำงพระรำชหฤทัย ให้นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรแผ่นดินไปแล้ว 
แม้นในที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรฯเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 กรรมำธิกำรฯจ ำนวน 8 คน ซึ่งเป็นเสียงข้ำงมำกของ
คณะกรรมำธิกำรฯได้มีมติให้ยุติกำรตรวจสอบกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  แต่ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ  ยังฝ่ำฝืนที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบกำรถวำยสัตย์ปฎิญำณของ
นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป  

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จึงไม่สมควรที่จะปฎิบัติหน้ำที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรฯและกรรมำธิกำรฯ  อีก
ต่อไป โดยเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ไปโดยไม่มีอ ำนำจตรวจสอบ ดังที่ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญที่ 
35/2562 และได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2562 ข้อที่ 90 (22) และฝ่ำฝืนมติ
กรรมำธิกำรฯ เสียงข้ำงมำก 
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่ำวมำตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.  2562 ข้อ 45 และข้อ 50 
ประกอบข้อ 108 (5) เพ่ือให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำด ำเนินกำรมีมติให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจำกกำรเป็น
กรรมำธิกำร ในคณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  ส่วนเหตุผลและรำยละเอียด
ต่ำงๆ จะได้แถลงและชี้แจงในที่ประชุมสภำฯ ต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000011035 
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วันจันทร์ ที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.29 น. 

ค าต่อค า‘มิ่งขวัญ’แยกทาง‘เศรษฐกิจใหม่’ ทิ้งบอมบ์!อะไรท าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ 

 
ลุงม่ิง’ ประกาศแยกทาง ‘เศรษฐกิจใหม่’ ย้ า ‘เหลือคนเดียว’ก็อยู่ฝ่ายค้าน จองเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ 4 ชั่วโมง 
ทิ้งบอมบ์!อะไรท าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ ร้องท้า ‘ขับพ้นพรรค’ 

เมื่อเวลำ 11.00 น.วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ห้องแถลงข่ำว รัฐสภำ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคเศรษฐกิจใหม ่แถลงจุดยืนทำงกำรเมือง ภำยหลังนำยศุภดิช อำกำศฤกษ์ รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ ท ำ
หนังสือถึงผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร แจ้งถอนตัวจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เพ่ือท ำงำนอิสระตำมแนวทำงของพรรค 
เมื่อวันที่ 31 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ  ว่ำ กรณีดังกล่ำวมีประชำชนเคลือบแคลงใจในท่ำทีของพรรค เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ กำร
ด ำเนินกิจกรรมของพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้หำเสียงเลือกตั้ง โดยชี้ว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สร้ำงประชำธิปไตย โดยมี 2 
รูปแบบ ได้แก่ 1.ประชำธิปไตยท่ีมำจำกพรรคของ คสช. คือ พรรคพลังประชำรัฐ และ 2.ประชำธิปไตยของอีกฝั่ง 
ทั้งนี้ เมื่อเรำประกำศว่ำจะไม่อยู่กับฝั่ง คสช.ก็ต้องอยู่กับอีกฝั่งหนึ่ง ดังนั้นตนเชื่อว่ำคนที่เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่กว่ำ
ครึ่งล้ำนคน ก็มำจำกปัจจัยนี้ จนกลำยเป็น 7 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน แต่ปรำกฏว่ำในกำรโหวตเรื่องที่ส ำคัญนั้น 7 พรรคฝ่ำย
ค้ำนมีมติออกมำ ถ้ำคุณยังเป็น 7 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็ต้องท ำตำมนั้น แต่ปรำกฎว่ำ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่โหวตสวน
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนหมด ทั้งๆท่ีคุณก็ไปประชุมกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมำ 

นำยมิ่งขวัญ กล่ำวอีกว่ำ ตนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำพบว่ำในที่ประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ำย
ค้ำน นำยภูมิธรรม เวชชยชัย ได้ถำมตรงๆว่ำตกลงคุณจะเอำยังไงกันแน่ ถ้ำคุณท ำแบบนี้คุณต้องกลับไปทบทวนจุดยืนให้
ชัดเจน ซึ่งตนเห็นด้วยกับวิธีกำรนี้ ลูกผู้ชำยค ำไหนค ำนั้นต้องชัดเจน แต่กลับออกมำหนังสือขอถอนตัวจำกกำรเป็นฝ่ำย
ค้ำน กำรออกหนังสือดังกล่ำวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพรำะถำมกรรมกำรบริหำรพรรคปรำกฎว่ำไม่มีกำรแจ้งวำระ
กำรประชุมล่วงหน้ำ ซึ่งไม่มีพรรคกำรเมืองใดท ำแบบนี้ 

“ผมหวังว่ำครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ำยที่ผมจะโดนด่ำ ผมจึงขอแถลงให้ชัดเจนว่ำในเมื่อทำงพรรคฯ ระบุว่ำมีกำร
ประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค และประกำศท่ำทีแบบนี้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญก็ระบุว่ำ ส.ส.ไม่จ ำเป็น ต้องท ำตำมมติพรรค 
เพรำะฉะนั้นผมขอยึดมั่นเอำค ำพูดที่ได้หำเสียงในช่วงของกำรเลือกตั้งในวันที่  24 มีนำคม 2562 ว่ำจะอยู่กับพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำน แม้ผมจะเป็นคนเดียวในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ก็จะยืนอยู่ รวมทั้งในเมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ ผมขอ
ประกำศว่ำจะไม่ร่วมอุดมกำรณ์แบบนี้กับพรรคฯ ต่อไป และขอแยกทำงกับพรรคเศรษฐกิจใหม่แบบเด็ดขำด เพรำะผม
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จะขอยึดมั่นค ำสัญญำที่ให้ไว้กับประชำชนที่เลือกเข้ำมำจ ำนวนเกือบๆครึ่งล้ำนเสียง  หำกทำงพรรคฯ จะท ำอะไรก็ตำม 
ผมก็ไม่ขอไปเกี่ยวข้องด้วย” นำยมิ่งขวัญ กล่ำว 

นำยมิ่งขวัญ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนประเด็นที่มีประชำชนเรียกร้องให้ตนเองลำออกจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่นั้น  ตน
เห็นว่ำเนื่องจำกรัฐธรรมนูญคุ้มครองกำรตัดสินใจของ ส.ส. โดยไม่จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมมติพรรค แต่ถ้ำตนลำออกแล้ว 
คนที่เลือกตนมำจะคิดอย่ำงไร เพรำะตนเองก็สำมำรถที่จะท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบรัฐบำลได้  ดังนั้นตนจะขอใช้
สิทธิ์ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลในครำวนี้ โดยตนขอเวลำต่อผู้น ำฝ่ำยค้ำนว่ำจะขอใช้เวลำอภิปรำย 2 ช่วงเวลำ 
รวม 4 ชั่วโมง เพรำะประเทศไทยมีเรื่องที่จะต้องอภิปรำยมำก แต่ไม่แน่ใจว่ำจะได้เวลำอภิปรำยขนำดนั้นหรือไม่ 
เมื่อถำมว่ำ ได้ประกำศเด็ดขำดแต่กลับไม่ลำออก นำยมิ่งขวัญ กล่ำวว่ำ ถ้ำลำออกวันนี้ตนก็ไม่มีสิทธิอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
และ คนจ ำนวนครึ่งล้ำนเลือกเข้ำมำ ถ้ำตนลำออกคนครึ่งล้ำนจะคิดอย่ำงไรกับตน และตนไม่ได้ยึดติดกับกำรเป็นรัฐบำล 
เรื่องลำออก ถ้ำพูดตรงๆก็ไม่ได้ยึดติด แต่ถ้ำได้ท ำประโยชน์กับประชำชน จะให้ท ำต่อหรือไม่ หรือถ้ำอยำกให้ตนออกก็ให้
พรรคเศรษฐกิจใหม่ขับตนออกได้ และคงไปอยู่กับพรรคกำรเมืองอ่ืนๆที่มีอุดมกำรณ์เหมือนกัน 
“ผมได้ท ำอะไรของผมในระดับหนึ่งแล้ว ถ้ำไม่ขับออกก็อยู่กันไปอย่ำงนี้ตำมจุดยืนของผม กำรลำออกง่ำยนิดเดียว  แค่
เขียนเอกสำรก็ลำออกได้แล้ว แต่ผมจะไม่ปฏิบัติตำมมติของพรรคที่ไมได้รักษำค ำพูดที่ให้ไว้ สิ้นสุดอำยุสภำนี้วันไหน ผม
ไปอยู่ท่ีอ่ืน” นำยมิ่งขวัญ กล่ำว  

เมื่อถำมว่ำ คิดอย่ำงไรในเมื่อคะแนนของพรรคเศรษฐกิจใหม่มำจำกกำรหำเสียงของนำยมิ่งขวัญแต่กลับถูก
ลอยแพ นำยมิ่งขวัญ กล่ำวว่ำ ภำษำกำยที่ออกมำนั้น มันกลืนไม่เข้ำ คำยไม่ออก ถ้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่มำแถลงชี้แจง
และมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่วนตัวจะไม่ทนนิ่งอีกต่อไป แต่จะขอโต้ตอบด้วยข้อเท็จจริง  
“ผมก็สงสัยว่ำอะไรที่ท ำให้คนเรำเปลี่ยนจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ แต่ผมก็ไม่รู้เขำเหมือนกันครับ ถ้ำเขำมำแถลงข่ำวก็
รบกวนสื่อมวลชนถำมให้ชัดๆด้วย” นำยมิ่งขวัญ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470465 
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วันจันทร์ ที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.23 น. 
 
 
 

'ทอน' อ่วมโดนอีก 5 ขอ้หา! ตร.สั่งฟ้องพร้อมพวกอีก 7 คดี'แฟลชมอ็บ' 
มื่อวันที่  3 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษคดีศำลแขวง 5(ปทุมวัน )ถ.พระรำม 4 พนักงำนสอบสวน

สน.ปทุมวัน ได้น ำส ำนวนกำรสอบสวน พร้อมควำมเห็นสมควรสั่งฟ้องคดีร่วมกันชุมนุมโดยฝ่ำฝืนกฎหมำย(แฟลชม็อบ)ที่
มีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่(อนค.) พร้อมพวกรวม 4 คน ผู้ต้องหำ มำส่งให้อัยกำรคดีศำลแขวง
ปทุมวันพิจำรณำ เพ่ือมีควำมเห็นต่อไป 

นำยกกฤษฎำงค์ นุตจรัส ทนำยควำม ระบุว่ำ  พนักงำนสอบสวน สน.ปทุมวันมีควำมเห็น สมควรสั่งฟ้องนำย
ธนำธร กับพวก รวม5 ข้อหำประกอบด้วย ร่วมกันเป็นผู้จัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่แจ้งกำรชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ,
ร่วมกันจัดกำรชุมนุมสำธำรณะโดยกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือรบกวนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟ ,ร่วมกัน
จัดกำรชุมนุมสำธำรณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบกำรชุมนุมสำธำรณะไม่ให้เกิดกำรขัดขวำงเกินสมควรต่อประชำชนที่จะ
ใช้ที่สำธำรณะฯ และ ,ร่วมกันโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  และชุมนุมใน
รัศมีใกล้เขตพระรำชฐำน 150 เมตร  

โดยผู้ต้องหำทั้งหมดจะยืนยันต่อสู้ตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏว่ำ กำรชุมนุมครั้งนี้เป็นกำรพบปะประชำชนไม่ใช่
เป็นกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ส่วนกำรใช้เครื่องขยำยเสียงก็เปรียบเสมือนกรณีนำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่พบประชำชน 
โดยหลังจำกรับส ำนวนสอบสวนอัยกำรจะมีเวลำพิจำรณำส ำนวนเพ่ือมีควำมเห็นทำงคดีว่ำ  จะสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือมี
ค ำสั่งให้พนักงำนสอบสวนสอบเพ่ิมเจิมในประด็นที่ยังสงสัยภำยใน7วัน หำกอัยกำรมีควำมเห็นสั่งฟ้อง ก็จะนัดผู้ต้องมำ
ส่งฟ้องต่อศำลแขวงปทุมวันต่อไป 

ส ำหรับผู้ต้องหำในคดีนี้มีทั้งหมด 8 คน วันนี้พนักงำนสอบสวนน ำตัวส่งอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลแขวง5 (ปทุม
วัน) 4 คน คือ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หน.พรรคอนำคตใหม่ นำยไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร  อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค
อนำคตใหม่ เขต 5 นครปฐม ,นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือแพนกวิน ,และนำยธนวัฒน์ วงค์ไชย แกนน ำกลุ่มวิ่งไล่ลุง ส่วน
น.ส.ณัฏฐำ มหัธนำ หรือโบว์ พนักงำนสอบสวนนัดให้มำพบกับพนักงำนอัยกำรช่วงบ่ำย 
ส่วนอีก 3 คน ประกอบด้วย นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค อนค. น.ส.พรรณิกำร์ หรือช่อ วำนิช โฆษกพรรค 
อนค.และ นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ของพรรคอนำคตใหม่ ที่ยังคงใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองกำรเป็นส.ส. ไม่ได้
เดินทำงมำในวันนี้เนื่องจำกติดภำรกิจกำรประชุมสภำ 
นำยธนำธร กล่ำวภำยหลังว่ำ ตนยืนยันจะเดินหน้ำลงพ้ืนที่พบปะกับประชำชนในลักษณะนี้เหมือนเดิม โดยไม่เบื่อที่จะ
ขึ้นศำลหรือถูกด ำเนินคดี เพรำะสิ่งที่ท ำอยู่เป็นเสรีภำพ และเป็นด ำเนินกำรคู่ขนำนกับกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ในรัฐสภำ 
เบื้องต้นอัยกำรนัดฟังค ำสั่งคดีในวันที่ 7 ก.พ.นี้เวลำ 9.00 น. 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470463 
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การุณ เย้ย "บิ๊กตู่" ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ ฝ่ายค้าน พร้อมเปิดแผลเนา่ รบ. 
 
 
 
 
 
 
“การุณ” ส.ส.กทม. เพื่อไทย ชี้ ฝ่ายค้าน พร้อมเปิดแผลเน่ารัฐบาล อภิปรายไม่ไว้วางใจ เย้ย “บิ๊กตู่” เป็นทองแท้
ย่อมไม่แพ้ไฟ เว้นเป็นแค่เศษตะก่ัว ตั้ง “องครักษ์” ยกมือป่วนฝ่ายค้าน 

วันที่ 3 ก.พ. นำยกำรุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยถึงกรณีกำรยื่นอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ กำรบริหำรรำชกำรของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีอีก 5 คน ว่ำ เป็นไปตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตยที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนต้องตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำลว่ำมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์กับ
ประชำชนและเป็นไปด้วยควำมสุจริต เอ้ือประโยชน์พวกพ้องหรือไม่ 

ที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประยุทธ์ ออกมำร้องผ่ำนสื่อว่ำ ฝ่ำยค้ำนตั้งใจเล่นงำนรัฐบำล พร้อมอ้ำงว่ำ เพ่ิงเข้ำมำบริหำร
รำชกำรแผ่นดินได้เพียงไม่กี่เดือน ไม่ควรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ อำกำรแบบนี้เรียกว่ำอำกำร “ปำกกล้ำขำสั่น” 
พยำยำมใช้กำรโวยวำยสร้ำงกระแสโทษคนอ่ืน เช่นเดียวกับควำมล้มเหลวซ้ ำซำกที่ผ่ำนมำของรัฐบำล ที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
มักกล่ำวโทษประชำชนว่ำ ไม่ให้ควำมร่วมมือกับรัฐบำล จึงท ำให้ตนเองท ำงำนไม่เข้ำเป้ำ 

นำยกำรุณ กล่ำวด้วยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ เก่งแต่เรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำยพิเศษเล่นงำนฝ่ำยตรงข้ำม แต่ตัวเอง
ไม่เคำรพหลักกำรประชำธิปไตย และไม่มีวิสัยทัศน์ ยึดอ ำนำจมำก็อ้ำงเรื่องปฏิรูปประเทศ และใช้เงินไปเป็นหมื่นๆ ล้ำน
เพ่ือปฏิรูป แต่สุดท้ำยไม่ได้อะไรกลับมำเลย นอกจำกรัฐบำล “บ่มีไก”๊ ไร้ผลงำน ผลำญภำษีไปวันๆ โดยมีหัวหน้ำรัฐบำล 
ที่บริหำรรำชกำรแบบ ข้ำมำคนเดียว เก่งคนเดียว ส่งผลให้จนกันทั้งแผ่นดิน ยกเว้นแต่กลุ่มธุรกิจพวกพ้องที่ร่ ำรวยเท่ำนั้น 

“กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ ท ำให้ประเทศไทยถึงทำงตัน คนไทยไร้ทำงออก บริหำรห่ว
ยแตก แต่ดันกลัวกำรตรวจสอบ จนต้องเรียกลูกสมุนออกมำปกป้อง พร้อมขู่ฝ่ำยค้ำนห้ำมอภิปรำยย้อนไปถึงยุครัฐบำล 
คสช. ผมอยำกบอก พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำ อย่ำร้อนตัว ถ้ำเป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ ถ้ำมั่นใจว่ำ กำรกระท ำในอดีตขอ ง 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นสิ่งที่ดีงำมและถูกต้อง ก็ยิ่งต้องให้ฝ่ำยค้ำนอภิปรำย เพรำะตัวเองจะได้ออกมำชี้แจงแก้ไขข้อกล่ำวหำ 
ยกเว้นอย่ำงเดียว คือ พล.อ.ประยุทธ์ ส ำนึกดีว่ำตัวเองไม่ใช่ทองแท้แต่เป็นแค่เศษตะกั่วเท่ำนั้น” นำยกำรุณกล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762783 
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“วิษณ”ุ ชี้ รอประธานสภาฯ เคาะวันอภิปราย ก่อนน าเข้า ครม. หาวันตอบซักฟอก 
เมื่อเวลำ 12.00 น. วันที่ 3 ก.พ. 2563 นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงก ำหนดวันและ

กรอบเวลำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ เรื่องวันยังไม่ทรำบ ขณะนี้ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร อยู่
ระหว่ำงให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบลำยมือชื่อของญัตติอยู่ และตำมวิธีปฏิบัติสภำฯ จะมีหนังสือถำมมำยังรัฐบำลว่ำสะดวกใน
วันใด ถ้ำมำทันวันนี้คงได้หำรือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ก.พ. แต่ถ้ำไม่ทันก็น ำเข้ำที่ประชุม ครม.สัปดำห์
หน้ำ เพรำะรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรำยต้องมีส่วนในกำรบอกว่ำพร้อมเมื่อไร คนใน ครม. แม้จะไม่ถูกอภิปรำยก็มีเรื่องที่
จะต้องพิจำรณำด้วยว่ำมีวันไหนที่งำนคั่งค้ำงอยู่ แล้วรัฐบำลจะบอกไปว่ำสะดวกวันไหน แต่ไม่ใช่เรื่องตำยตัว ต้องมีกำร
หำรือกันกับวิปฝ่ำยค้ำน และประธำนสภำฯ จะดูควำมเหมำะสม 

ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนระบุอยำกอภิปรำย วันที่ 19 ก.พ. ส่วนตัวได้ยินแล้วแต่ก็อยู่ที่ประธำนสภำฯ จะเป็นวันไหนได้
ทั้งนั้นก่อนปิดสภำฯ ส่วนจ ำนวนวันอภิปรำยตอบไม่ถูก ต้องหำรือใน ครม. ก่อน และต้องดูว่ำฝ่ำยค้ำนจะอภิปรำยมำก
ขนำดไหน วิปทั้งสองฝ่ำยคงต้องหำรือกันว่ำผู้อภิปรำยมีก่ีคน จะใช้เวลำประมำณเท่ำไร 

จำกนั้นผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ฝ่ำยค้ำนเล็งจะอภิปรำยไปถึงช่วงคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช. ) ท ำได้หรือไม่ 
นำยวิษณุ ระบุว่ำ อยู่ที่ประธำนสภำฯ ถ้ำอนุญำตให้ถำมก็ต้องมีค ำตอบ ส่วนค ำถำมที่ว่ำถ้ำฝ่ำยค้ำนย้อนไปถึงช่วง คสช. 
จะเสนอปิดประชุมได้หรือไม่ นำยวิษณุ ตอบว่ำ หำกจะเสนอปิดประชุมอยู่ที่สมำชิก เพรำะกำรปิดประชุมเป็นอ ำนำจ
ของสมำชิกเป็นผู้เสนอและมีผู้รับรองญัตติแล้วจึงโหวตกัน เป็นไปตำมข้อบังคับ ส่วนตัวไม่ได้ชี้น ำ ทุกอย่ำงขอให้ว่ำกัน
ตำมข้อบังคับ และไม่ถือเป็นญัตติซ้อนญัตติเพรำะ มีข้อยกเว้น ซึ่งกำรคุมเกมเป็นเรื่องของประธำนสภำฯ แต่จะเอำ
อย่ำงไรต่อไปเป็นเรื่องของสมำชิก ที่ผ่ำนมำ เคยอภิปรำยกันมำหลำยครั้ง วิธีปฏิบัติเป็นธรรมเนียมท่ีอยู่ตัวของมันว่ำเป็น
อย่ำงไร และต้องเชื่อมั่นในตัวประธำนสภำฯ ว่ำสำมำรถคุมเกมได้ ขณะที่กำรเตรียมพร้อมในกำรชี้แจงก็ดูตำมญัตติที่เขำ
ยื่น ที่ว่ำเล่นพวก เอ้ือประโยชน์ จะเล่นที่ไหน เอ้ือประโยชน์ใคร ทุกคนต้องไปคิดดูเอง ถ้ำไม่มีแสดงว่ำอีกฝ่ำยหนึ่ งแต่ง
ขึ้นมำ แต่ถ้ำมีทำงให้แปลเช่นนั้นได้ก็เตรียมตอบ กำรอภิปรำยคือกำรกล่ำวหำ อีกฝ่ำยมีหน้ำที่แก้ข้อกล่ำวหำ มีหลักฐำน
ก็น ำมำแสดง 

“ในอดีตเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งเคยถูกอภิปรำยเรื่องควำมเคลื่อนไหวทำงเงิน ท ำเอำท่ำนงง เพรำะไม่รู้เรื่อง เมื่อ
ลงมติผ่ำนไปมีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบย้อนหลัง สุดท้ำยจบ ไม่มีอะไร เพรำะเป็นของปลอม ดังนั้นหลักคือต้อง
ชี้แจง” เมื่อถำมว่ำกลัวฝ่ำยค้ำนจะน ำเรื่องกำรเสียบบัตรมำอภิปรำยหรือไม่ “ไม่มีปัญหำหรอก รัฐบำลผิดอะไรที่ต้องไป
กลัว แต่เกรงไว้ก่อนนั้นดีทั้งนั้น ไม่อย่ำงนั้นมันจะประมำท เพรำะควำมประมำทเป็นหนทำงแห่งควำมตำย” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762903 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1762903
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3 กุมภำพันธ์ 2563 - 14:35 น.  

ชงญัตติ ปลด "เสรีพิศุทธ์" คาดก่อนวันอภิปรายฯ  
 
 
 
 
 
"ไพบูลย์" รองหัวหน้า พปชร. เสนอเลื่อนญัตติปลด"เสรีพิศุทธ์ " ขึ้นพิจารณา คาดก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล 
           วันที่ 3 ก.พ.2563 นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ได้เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ญัตติเรื่อง ขอให้
สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำมีมติให้พลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวสพ้นจำกกำรเป็นกรรมำธิกำร ตำมข้อบังคับกำร
ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 108(5) โดยนำยไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ และมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
รับรองจ ำนวน 51 คนนั้น ได้ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร วันพุธที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 วำระ
กำรประชุมที่ 6.9 แล้ว คำดว่ำจะมีกำรขอเลื่อนญัตตินี้ขึ้นมำพิจำรณำในที่ประชุมสภำ ก่อนวันที่จะมีกำรพิจำรณำญัตติ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำน 
           ในญัตติดังกล่ำวได้มีสำระส ำคัญว่ำ พลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
รำยชื่อพรรคเสรีรวมไทย ผู้ได้รับเลือกจำกสภำผู้แทนรำษฎรให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งต่อมำได้รับเลือกให้เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรคณะดังกล่ำว พล
ต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้กระท ำกำรตรวจสอบกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อ
พระมหำกษัตริย์ ซึ่งอยู่ในเขตพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ ที่ทรงมีพระบรมรำชวินิจฉัยไว้วำงพระรำชหฤทัยให้
นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรแผ่นดินไปแล้ว   
            ดังที่ปรำกฏตำมค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญที่ 35/2562 ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำสั่งว่ำ “กำรถวำยสัตย์ปฎิ
ญำณต่อพระมหำกษัตริย์ของคณะรัฐมนตรีในฐำนะที่เป็นองค์กรตำมรัฐธรรมนูญฝ่ำยบริหำรในควำมสัมพันธ์เฉพำะกับ
พระมหำกษัตริย์”  
            และปรำกฎในส่วนท้ำยว่ำ “หลังจำกนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่ำวค ำถวำยสัตย์ปฎิญำณจบ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระรำชด ำรัสเพ่ือให้นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้น้อมน ำเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และต่อมำเมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2562 เวลำ 9.00 นำฬิกำ นำยกรัฐมนตรีพร้อม
คณะรัฐมนตรีได้เข้ำรับพระรำชด ำรัสในโอกำสเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทถวำยสัตย์ปฎิญำณก่อนเข้ำรับหน้ำที่ซึ่ง
พระรำชทำนเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทรงลงพระปรมำภิไธย  
           โดยเข้ำรับต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ชั้น 5 ตึกบัญชำกำรท ำเนียบรัฐบำล กำรถวำยสัตย์ปฎิญำณต่อ
พระมหำกษัตริย์ดังกล่ำวจึงไม่อยู่ในอ ำนำจกำรตรวจสอบขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญใด”  
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         แต่พลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้อำศัยสถำนะควำมเป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ ท ำกำรตรวจสอบกำร
ถวำยสัตย์ปฎิญำณของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทั้งท่ีเรื่องดังกล่ำวอยู่ในเขตพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ 
ที่ทรงมีพระบรมรำชวินิจฉัยไว้วำงพระรำชหฤทัย ให้นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท ำหน้ำที่บริหำรรำชกำรแผ่นดินไป
แล้ว แม้นในที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรฯเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 กรรมำธิกำรฯจ ำนวน 8 คน ซึ่งเป็นเสียงข้ำงมำก
ของคณะกรรมำธิกำรฯได้มีมติให้ยุติกำรตรวจสอบกำรถวำยสัตย์ปฎิญำณของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แต่พล
ต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธำนคณะกรรมำธิกำรฯยังฝ่ำฝืนที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบกำรถวำยสัตย์ปฎิญำณของ
นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป    
   พลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  จึงไม่สมควรที่จะปฎิบัติหน้ำที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรฯและกรรมำธิกำร
ฯอีกต่อไป โดยเหตุที่ได้ปฎิบัติหน้ำที่ไปโดยไม่มีอ ำนำจตรวจสอบ ดังที่ ศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค ำสั่งศำล
รัฐธรรมนูญที่ 35/2562 และ ได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2562 ข้อที่ 90 (22) และ
ฝ่ำฝืนมติกรรมำธิกำรฯเสียงข้ำงมำก  
        ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่ำวมำตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 45 และข้อ 50 
ประกอบข้อ 108 (5) เพ่ือให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำด ำเนินกำรมีมติให้พลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจำกกำร
เป็นกรรมำธิกำร ในคณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส่วนเหตุผลและรำยละเอียด
ต่ำงๆจะได้แถลงและชี้แจงในที่ประชุมสภำฯต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414470?adz= 
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4 ก.พ. 2563 05:25 น. 

ตีรวนยกแรก อ้าง “ญตัติเป็นเท็จ” 
 
 
 
 
 
 
 
วิป รบ.ขอให้แก้ไม่งั้นจะประท้วงหาบิ๊กตู่ฉีก รธน. 

“บิ๊กตู่” เตรียมพร้อมรับศึกซักฟอก ฮ่ึมจัดกำรเด็ดขำดสู้เฟกนิวส์ บ่นเหนื่อยแต่ไม่ลำออก “บิ๊กป้อม” บอกแค่
พูดควำมจริง ไม่ต้องตั้งทีมองครักษ์ ค ำรำมเสียงโหวตฝั่งรัฐบำลต้องเป็นเอกภำพ “วิษณุ” ชี้ช่องชิงปิดอภิปรำยได้ วิป
รัฐบำลเล่นแง่ร้อง “ชวน” ญัตติซักฟอกฝ่ำยค้ำนเป็นเท็จ อ้ำงกล่ำวหำนำยกฯคนเก่ำฉีก รธน.เอำมำเชือดนำยกฯคนใหม่
หลังเลือกตั้ง ไม่แก้ไขประท้วงแหลกตั้งแต่เริ่ม ให้เปิดเวที 25-27 ลงมติ 28 ก.พ. ฝ่ำยค้ำนลั่นไม่มีฮ้ัวขย่ม “ประยุทธ์” จะ
อยู่ไม่ได้ ดักคออย่ำหนีกำรตรวจสอบ อนค.จองกฐินขย้ ำ 4 รมต. “วันนอร์” โซโล่ 2 ชม. โอ่งัดข้อมูลเด็ดมัดทุจริต 
“สงครำม” แว่วข่ำวมีคนขนกล้วยมำเป็นเครือ “มิ่งขวัญ” ยึดอุดมกำรณ์แยกทำง ศก.ใหม่ ขอร่วมถล่มปัญหำเศรษฐกิจ
ปำกท้อง “นิพิฏฐ์” ซัด ส.ส.เสียบบัตรแทนกันเป็นอนันตริยกรรมเหมือนพระปำรำชิกพรรคร่วมรัฐบำลผนึกก ำลังเต็มที่
รับมือศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ก ำชับเสียงโหวตลงมติ ของ ส.ส.
ฝ่ำยรัฐบำลต้องเป็นเอกภำพ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม เตรียมพร้อมข้อมูล
พร้อม เปรยสู้กับพวกบิดเบือนเฟกนิวส์เหนื่อยแต่ไม่ลำออก 
“บิ๊กตู่” ฮึ่มจัดการเฟกนิวส์อันตราย 

เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 3 ก.พ. ที่ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และ รมว.กลำโหม เป็นประธำนมอบโล่เกียรติบัตรให้เด็กและเยำวชนที่ผ่ำนกำรประกวดศิลปะโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เด็กและเยำวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำยใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” มีนำยจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เข้ำร่วม โดยนำยกฯ ให้โอวำทว่ำ ไทยมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม มีหลำยศำสนำ แต่ทุกคน
อยู่กันอย่ำงมีควำมสุขมำตลอด แม้จะมีสถำนกำรณ์อะไรเกิดขึ้นบ้ำง แต่ทุกคนเข้มแข็งช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ขณะที่
สถำนกำรณ์ภำคใต้อยู่ในเกณฑ์น่ำพอใจ ควำมรุนแรงลดลงมำก เรำต้องแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ให้เร็วที่สุด วันนี้ต้องช่วยกันดู
เกิดอะไรขึ้นบ้ำง ขอเตือนเฟกนิวส์อันตรำย กำรเสพสื่อและโซเชียลมีเดียต้องระวังจะเชื่อ ฟัง อ่ำน จะโพสต์ มีกฎหมำย
อยู่แล้วจะเข้มงวดมำกขึ้นไม่ว่ำใครบิดเบือน เร่งด ำเนินกำรไปแล้ว เรำมีกำรพัฒนำที่ดีขึ้น หลำยอย่ำงที่ท ำไม่เคยท ำมำ
ก่อน อำจไม่เข้ำใจกันอยู่บ้ำงก็ไม่เป็นไร 
บิดเบือนท าลายชาติไม่ใช่เรื่องสนุก 
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นำยกฯกล่ำวว่ำ อยำกเป็นอะไรขอให้ตั้งใจ เหมือนนำยกฯตั้งใจไว้แต่เด็กไม่เคยเปลี่ยน เพรำะเป็นสัญชำตญำณ
ถึงได้มำเป็นทหำร แต่ไม่ได้คิดว่ำจะมำเป็นนำยกฯ แม้เป็น ผบ.ทบ.ก็ไม่เคยคิด มันเป็นของมันเอง ทุกคนเกิดมำมีทักษะ
หำให้เจอแสดงออกมำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่ไปแสดงท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง บิดเบือน กำรท ำลำยประเทศชำติไม่ใช่
เรื่องสนุกสนำน จำกนั้นผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยกฯ ได้ถ่ำยภำพร่วมกับคณะ เยี่ยมชมนิทรรศกำรภำพวำดที่ชนะกำร
ประกวด ที่ห้องโถงกลำง ตึกสันติไมตรี 
ชี้ต้องเตรียมข้อมูลไว้สู้ศึกซักฟอก 

ภำยหลังเสร็จสิ้นงำน นำยกฯขอยังไม่ตอบค ำถำมผู้สื่อข่ำวโดยกล่ำวว่ำ ไว้รอบ่ำยทีเดียว หลังเป็นประธำน
ประชุมสรุปสถำนกำรณ์ไวรัสอู่ฮ่ันและประชุมทำงไกลผ่ำนทำงวิดีโอ (เทเลคอนฟรีแลนซ์) กำรแก้ปัญหำวิกฤติฝุ่น PM2.5 
ร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั่วประเทศ เวลำ 14.30 น. จะมีแถลงหลังกำรประชุม แต่ผู้สื่อข่ำวได้พยำยำมถำมก่อน
นำยกฯกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ำว่ำได้เตรียมข้อมูลในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจไว้อย่ำงไรบ้ำง พล.อ .ประยุทธ์ กล่ำวสั้นๆว่ำ 
“กำรอภิปรำยก็คงต้องเตรียมกำรไว้แหละนะ” 
สู้เกรียนคีย์บอร์ดเหนื่อยแต่ไม่ลาออก 

ต่อมำเวลำ 17.30 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวตอนหนึ่งระหว่ำงแถลงหลังกำรประชุมแก้ปัญหำ
ไวรัสอู่ฮ่ัน และฝุ่น PM 2.5 ว่ำ รัฐบำลพยำยำมท ำงำนอย่ำงเต็มที่กับปัญหำที่เกิดขึ้น แต่น่ำเสียใจที่บำงคนบำงกลุ่ม
พยำยำมจะขับเคลื่อนทำงกำรเมืองกับสิ่งเหล่ำนี้ ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศเลย ไม่ว่ำท ำเพรำะไม่ชอบตนก็ตำม ยืนยัน
ต่ำงประเทศ ด ำเนินกำรไม่แตกต่ำงจำกเรำ หลำยอย่ำงเรำท ำได้ดีกว่ำด้วยซ้ ำ วันนี้ขอร้องสื่อมวลชนว่ำอย่ำเสนอข่ ำวใน
ท ำนองที่ว่ำรัฐบำลไม่ยอมท ำอะไร เพรำะกำรเปลี่ยน– แปลงจะท ำให้ได้ดังใจคงไม่ได้ ทุกอย่ำงท ำตำมระยะเวลำ ควำม
เหมำะสม และควำมเป็นไปได้ เพรำะถ้ำใช้กฎหมำยบังคับใช้ทั้งหมดก็เป็นปัญหำ แต่ก็จ ำเป็นต้องใช้ โดยเฉพำะเฟกนิวส์ 
เฮทสปีช วันนี้สั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ไปแล้วให้ด ำเนินคดีโดยเด็ดขำด ต้องสืบหำต้นตอ สืบหำเพ่ือมำด ำเนินคดีให้ได้ตำม
กฎหมำย 
รับรองตรวจสอบได้หมด 

“ขอเตือนสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กจะช่องทำงใดก็ตำม เข้ำข่ำยท ำผิดกฎหมำยด ำเนินคดีทันที ขอร้องอย่ำเผำบ้ำนเมือง
ของท่ำนด้วยกำรบิดเบือน ไม่อยำกไปทะเลำะกับพวกท่ำน แต่ต้องเตือน ขอร้องบรรดำนักพูดทั้งหลำยและบรรดำนัก
เกรียน มันเท่ตรงไหนพูดเพ่ือสร้ำงควำมเกลียดชัง เดี๋ยวถูกด ำเนินคดีอย่ำมำโวยวำยแล้วกัน เพรำะเป็นกำรใช้กฎหมำย
ปกติ ไม่ได้ไปใช้อ ำนำจเผด็จกำรอะไร ซึ่งเหนื่อยแล้วนะ แต่ไม่ลำออก” นำยกฯกล่ำว 
“บิ๊กป้อม” บอกไม่เตรียมแค่พูดเรื่องจริง 

เมื่อเวลำ 10.00 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำม
พร้อมรับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน ว่ำ “ไม่ต้องเตรียมตัวจะพูดแต่เรื่องจริง จบละ” เมื่อถำมว่ำ สำมำรถ
ชี้แจงได้ทุกเรื่องหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ “ก็ชี้แจงเรื่องจริง ถ้ำไม่ใช่ก็ไม่ใช่” เมื่อถำมอีกว่ำ มีบรรดำ ส.ส.พรรค
พลังประชำรัฐ เตรียมจะมำท ำหน้ำที่องครักษ์พิทักษ์ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พล.อ.ประวิตรได้แต่ยิ้มและไม่ได้ตอบ
ค ำถำมดังกล่ำวก่อนออกจำกวงสัมภำษณ์ไป 
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ค ารามเสียงรัฐบาลต้องเป็นเอกภาพ 
ต่อมำเวลำ 11.30 น. พล.อ.ประวิตรให้สัมภำษณ์อีกครั้งว่ำไม่หนักใจอะไรเลย ตอบตำมควำมจริง ไม่ต้องจัดทีม

รับมือหรอก เพรำะท ำแต่งำน ไม่ได้ท ำอะไรอย่ำงอ่ืน ส่วนที่ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐเตรียมสมำชิกไว้ช่วยแล้วไม่รู้ ส.ส.
พรรคร่วมรัฐบำลเองต้องร่วมมือกันอยู่แล้ว ทุกพรรคต้องร่วมกันท ำงำน เมื่อถำมว่ำ เมื่อถึงเวลำลงมติคิดว่ำทั้ง 6 คนที่ถูก
อภิปรำยจะได้รับเสียงสนับสนุนเท่ำกันหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ จะไปรู้ได้อย่ำงไร เมื่อถำมว่ำ ได้ขอควำมร่วมมือ
พรรคร่วมรัฐบำลหรือไม่กำรลงมติต้องมีเอกภำพไปในทิศทำงเดียวกัน พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ แน่นอนอยู่แล้ว ทุกพรรค
ต้องร่วมมือกัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นพรรคร่วมรัฐบำลได้อย่ำงไร เมื่อถำมว่ำ หำกไม่เป็นทิศทำงเดียวกันจะท ำอย่ำงไร พล.อ.
ประวิตรกล่ำวว่ำ ก็ยังไม่เกิด ให้เกิดเสียก่อน 
“วิษณุ” ชี้ ปธ.สภาฯคนเคาะวันเปิดเวที 

นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ กล่ำวถึง ก ำหนดวันและเวลำอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ เรื่องวันยังไม่ทรำบ นำย
ชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ อยู่ระหว่ำงให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบลำยมือชื่อของญัตติอยู่ และจะมีหนังสือถำมรัฐบำลว่ำ
สะดวกวันใด รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรำยต้องมีส่วนบอกว่ำพร้อมเมื่อไหร่ คนใน ครม.แม้จะไม่ถูกอภิปรำยมีเรื่องที่ต้อง
พิจำรณำด้วยว่ำมีวันไหนที่งำนคั่งค้ำงอยู่ แล้วรัฐบำลจะบอกไปว่ำสะดวกวันไหน แต่ไม่ใช่เรื่องตำยตัว ต้องหำรือกับวิป
ฝ่ำยค้ำนและประธำนสภำฯจะดูควำมเหมำะสม ที่ฝ่ำยค้ำนอยำกอภิปรำยวันที่ 19 ก.พ. แต่อยู่ที่ประธำนสภำฯจะเป็นวัน
ไหนได้ทั้งนั้นก่อนปิดสภำฯ 
ชี้ช่องให้สมาชิกเสนอปิดอภิปรายได้ 

เมื่อถำมว่ำ ฝ่ำยค้ำนเล็งจะอภิปรำยไปถึงช่วงคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท ำได้หรือไม่ นำยวิษณุกล่ำว
ว่ำ อยู่ที่ประธำนสภำฯ ถ้ำอนุญำตให้ถำมต้องมีค ำตอบ แต่หำกสมำชิกจะเสนอปิดประชุมอยู่ที่สมำชิก เพรำะกำรปิด
ประชุมเป็นอ ำนำจของสมำชิกเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองญัตติแล้วจึงโหวตกัน เป็นไปตำมข้อบังคับตนไม่ได้ชี้น ำ ทุกอย่ำง
ขอให้ว่ำกันตำมข้อบังคับ ไม่ถือเป็นญัตติซ้อนญัตติ เพรำะมีข้อยกเว้น ส่วนกำรคุมเกมเป็นเรื่องของประธำนสภำฯ แต่จะ
เอำอย่ำงไรต่อไปเป็นเรื่องของสมำชิก ต้องเชื่อมั่นในตัวประธำนสภำฯว่ำคุมเกมได้ กำรเตรี ยมพร้อมชี้แจงดูตำมญัตติที่
เขำยื่นที่ว่ำเล่นพวก เอ้ือประโยชน์จะเล่นที่ไหน เอ้ือประโยชน์ใคร ทุกคนต้องไปคิดดูเอง กำรอภิปรำยคือกำรกล่ำวหำ 
อีกฝ่ำยมีหน้ำที่แก้ข้อกล่ำวหำ มีหลักฐำนก็น ำมำแสดง ในอดีตเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งเคยถูกอภิปรำยเรื่องควำม
เคลื่อนไหวทำงเงิน ท ำเอำท่ำนงงเพรำะไม่รู้เรื่อง เมื่อลงมติผ่ำนไปมีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบย้อนหลัง สุดท้ำยจบ
ไม่มีอะไร เพรำะเป็นของปลอม หลักคือต้องชี้แจง เมื่อถำมว่ำ กลัวฝ่ำยค้ำนจะน ำเรื่องกำรเสียบบัตรมำอภิปรำยหรือไม่ 
นำยวิษณุกล่ำวว่ำ ไม่มีปัญหำ รัฐบำลผิดอะไรที่ต้องไปกลัว แต่เกรงไว้ก่อนนั้นดีทั้งนั้น ไม่อย่ำงนั้นมันจะประมำท เพรำะ
ควำมประมำทเป็นหนทำงแห่งควำมตำย ส่วนที่วิปรัฐบำลมองว่ำญัตติของฝ่ำยค้ำนเป็นเท็จนั้นไม่ทรำบ อยู่ที่
ประธำนสภำฯวินิจฉัย ยอมรับว่ำถ้อยค ำในญัตติของฝ่ำยค้ำนเป็นถ้อยค ำรุนแรง 
ตีกรอบอภิปรายไม่ควรเกิน 3 วัน 

นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ รมว.ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะที่ปรึกษำวิปรัฐบำล กล่ำวว่ำ กรอบเวลำกำร
อภิปรำย วิปฝ่ำยค้ำนและวิปรัฐบำลจะพูดคุยหำรือควำมชัดเจนกัน ก่อนที่ประธำนสภำฯจะบรรจุวันอภิปรำย เบื้องต้น
คำดว่ำจะอยู่ช่วงวันที่ 23-24 ก.พ. แต่ต้องประชุมก ำหนดควำมชัดเจนอีกครั้ง จ ำนวนวันอภิปรำยยังถกเถียงกันที่ฝ่ำย
ค้ำนระบุอยำกได้เวลำ 5 วัน เยอะไปหรือไม่ รัฐบำลคงต้องดูเนื้อหำสำระที่ฝ่ำยค้ำนจะอภิปรำย แต่คิดว่ำไม่น่ำจะเกิน 2-
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3 วันน่ำจะพอ เมื่อหำรือเรื่องวันกันเรียบร้อยแล้วคงต้องประสำน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี อีกครั้ง
หนึ่ง เนื้อหำกำรอภิปรำยควรจะพูดถึงเนื้อหำสำระกำรท ำงำนที่รับผิดชอบอยู่ ไม่ควรไปพูดในเรื่องที่ไม่ได้รับผิดชอบ ไม่
ควรมีเรื่องส่วนตัว ถ้ำพูดนอกประเด็นกันมำก คงมีกำรประท้วงท ำให้กำรอภิปรำยล่ำช้ำ 
รมต.ทุกคนพร้อมเสิร์ฟข้อมูล “บิ๊กตู่” 

นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐำนะที่ปรึกษำและกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎร (วิปรัฐบำล) กล่ำวว่ำ รอนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ ก ำหนดวันเวลำ
อภิปรำยกี่วัน รัฐบำลเตรียมพร้อมข้อมูลทุกเรื่องที่คำดว่ำจะมีกำรอภิปรำย รวมถึงข้อมูลของรัฐบำลชุดที่แล้ว เรำท ำงำน
มำได้ 6 เดือน หวังว่ำข้อมูลที่ฝ่ำยค้ำนน ำมำอภิปรำยหลักๆ ควรมำจำกรัฐบำลชุดนี้ รัฐมนตรีทุกคนเตรียมพร้อมข้อมูล
สนับสนุน ทุกพรรคร่วมท ำงำนกันเป็นทีม ทั้งคะแนนหรือกำรสนับสนุนเรำท ำงำนกันเป็นระบบ จะไม่มีว่ำยื่นครั้งนี้มีแต่
พรรค พปชร.ถูกอภิปรำยแล้วพรรคร่วมจะไม่ช่วยเหลือกัน เพรำะเรำมีนำยกฯคนเดียวกัน นำยกฯถูกอภิปรำยข้อมูล
ทั้งหมดต้องมำจำกทุกพรรคร่วม ทุกกระทรวง นำยกฯชี้แจงเองหรือมอบหมำยให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงได้ และ ส.ส.
มีเอกสิทธิ์ประท้วงหรือปฏิบัติตำมข้อบังคับ แต่คะแนนกำรลงมติพรรคร่วมรัฐบำลจะต้องเท่ำกันหมดหรือไม่ บอกไม่ได้ 
เป็นเอกสิทธิ์ ส.ส.ทุกคน แต่เชื่อว่ำด้วยควำมสำมัคคีท ำงำนร่วมกันมำตลอดของพรรคร่วมรัฐบำล ทุกพรรคจะไปก ำกับให้
คะแนนทั้งหมดออกมำได้อย่ำงเป็นเอกภำพและพร้อมเพรียง 
“บี” โอ่จับมือเฟซบุ๊กฟันเฟกนิวส์ 

นำยพุทธิพงษ์กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกำรป้องกันเฟกนิวส์ที่มีมำกช่วงนี้ กระทรวงดีอีเอสด ำเนินกำรป้องกันเฟกนิวส์ทุก
เรื่องมำตลอด เมื่อช่วงเช้ำวันที่ 3 ก.พ. ได้พูดคุยกับผู้บริหำรเฟซบุ๊กต่ำงประเทศ เชื่อว่ำภำยใน 1-2 วันจะมีข่ำวดี จำก
กำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐบำลไทยกับเฟซบุ๊กจะมีกระบวนกำรติดตำม ท ำงำนร่วมกันป้องกันข่ำวปลอมในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสอู่ฮ่ันที่กระทบควำมอ่อนไหวของประชำชน รวมถึงเรื่องอ่ืนถือเป็นครั้งแรกที่เรำมีโอกำสได้
ร่วมมือกัน คิดว่ำคนที่ผลิตเฟกนิวส์ต่ำงๆต้องระวังแล้ว เพรำะเรำได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกเฟซบุ๊กต่ำงประเทศ เมื่อ
ถำมว่ำ ข่ำวดีที่จะออกมำใน 1-2 วัน จะเป็นลักษณะไหน นำยพุทธิพงษ์กล่ำวว่ำ ขอให้คอยดู 
รอถก 3 ฝ่ายก าหนดวันระเบิดศึก 

เมื่อเวลำ 15.00 น. ที่รัฐสภำ นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วม
รัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวถึงกำรก ำหนดวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี 6 คน ภำยหลังฝ่ำยค้ำนยื่นญัตติอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจว่ำ ในวันที่ 5 ก.พ.จะมีกำรประชุมร่วม 3 ฝ่ำย คือรัฐบำล วิปรัฐบำลและวิปฝ่ำยค้ำน เพ่ือก ำหนด วันและเวลำ
กำรอภิปรำยที่ชัดเจนจะเป็นวันใด แต่วิปรัฐบำลเห็นว่ำวันที่เหมำะสมควรเป็นวันที่ 20 ก.พ. เป็นต้นไป ใช้เวลำอภิปรำย 
3 วัน และลงมติ 1 วัน รวมเป็น 4 วัน ส่วนกำรประท้วงขององครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี หำกอภิปรำยอยู่ในกรอบ ส.ส.
ฝ่ำยรัฐบำลจะไม่ประท้วง แต่หำกมีอภิปรำยไม่เป็นควำมจริง ย้อนเรื่องในอดีตต้องประท้วง เมื่อถำมว่ำ มีกำรพูดคุยกับ 
ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือมำสนับสนุนรัฐบำลแล้วหรือไม่ นำยชัยวุฒิตอบว่ำ ยังไม่มีกำรพูดคุยกันในเรื่องนี้คงต้อง
ปล่อยให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ไปพูดคุยกันก่อน 
วิป รบ.ฟ้อง “ชวน” ญัตติเชือดเป็นเท็จ 

นำยชัยวุฒิกล่ำวอีกว่ำ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.วิปรัฐบำลได้ยื่นเรื่องให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ตรวจสอบญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน โดยเฉพำะประเด็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ 
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รมว.กลำโหม ว่ำเป็นญัตติเท็จ เพรำะวิปรัฐบำลเห็นว่ำมีข้อควำมเท็จขัดต่อข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ  หรือเป็นญัตติที่
ต้องแก้ไขปรับปรุง โดยเฉพำะประเด็นที่ระบุว่ำ พล.อ.ประยุทธ์มีพฤติกำรณ์ไม่ยึดมั่นและศรัทธำต่อกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้ำงรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครอง
ประเทศ และกระท ำกำรให้ได้มำซึ่งอ ำนำจกำรปกครองประเทศ โดยมีพฤติกำรณ์ไม่เป็นไปตำมวิถีทำงที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ ถือเป็นข้อควำมเท็จชัดเจน ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ ไม่เคยฉีก รัฐธรรมนูญเลย พล.อ.ประยุทธ์มำ
จำกกำรเลือกตั้งตำมขั้นตอนรัฐธรรมนูญทุกประกำร จึงชัดแจ้งว่ำเป็นญัตติเท็จ ขึ้นอยู่กับประธำนสภำฯ จะเป็นผู้
พิจำรณำ ส่วนฝ่ำยค้ำนต้องยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประธำนสภำฯจะวินิจฉัย 
ขู่ประท้วงแหลกหากไม่แก้ไขญัตติ 

นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล กล่ำวว่ำ ญัตติยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำนมีเนื้อเป็นเท็จ เป็น
กำรยื่นอภิปรำย พล.อ.ประยุทธ์ในฐำนะนำยกฯ คนเก่ำที่กล่ำวหำฉีกรัฐธรรมนูญ แต่ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ 
คนใหม่ที่มำตำมระบอบประชำธิปไตยแล้ว จึงต้องส่งยื่นเรื่องไปให้ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือให้ฝ่ำยค้ำนทบทวน
ญัตติดังกล่ำวให้ถูกต้อง หำกฝ่ำยค้ำนไม่ทบทวน ฝ่ำยรัฐบำลจะประท้วงต้ังแต่เริ่มต้นอภิปรำย ท ำให้กำรประชุมไม่รำบรื่น 
เชื่อว่ำหำกส่งไปให้ฝ่ำยค้ำนแก้ไขโดยทันทีก็สำมำรถแก้ไขได้ทัน 
ขีดเส้นขึ้นเขียง 25-27 ก.พ.ลงมติ 28 ก.พ. 

เมื่อเวลำ 17.30 น. ที่รัฐสภำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะวิป
รัฐบำล กล่ำวว่ำ ตนได้เสนอต่อที่ประชุมวิปรัฐบำล ให้อภิปรำยไม่ไว้วำงใจเป็นเวลำ 3 วันคือวันที่ 25-27 ก.พ. แล้วลงมติ
ในวันที่ 28 ก.พ.เนื่องจำกรัฐธรรมนูญมำตรำ 151 กำรลงมติมิให้กระท ำในวันเดียวกับวันที่กำรอภิปรำยสิ้นสุดลง กำร
อภิปรำยวันสุดท้ำย คือวันที่ 27 ก.พ. ต้องเสร็จก่อนเวลำ 24.00 น. พรรค ร่วมรัฐบำลทุกพรรคเห็นด้วย จะได้ส่งเรื่องให้
นำยกฯ และรัฐบำลรับทรำบต่อไป นอกจำกนี้วิปรัฐบำลได้ยื่นหนังสือถึงนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ เพ่ือขอให้ฝ่ำย
ค้ำนแก้ไขข้อบกพร่องในญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เพรำะมีข้อบกพร่อง มีข้อควำมเท็จและไม่เหมำะสม  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันที่ 5 ก.พ. เวลำ 09.00 น. จะมีกำรประชุมของตัวแทน 3 ฝ่ำย คือรัฐบำล วิปรัฐบำลและ
วิปฝ่ำยค้ำน เพ่ือวำงกรอบและเวลำแต่ละวัน รวมถึงขอควำมร่วมมือในเนื้อหำในกำรอภิปรำยจะต้องไม่วกวน ซ้ ำซำก 
และไม่อภิปรำยเรื่องของรัฐบำลชุดที่ผ่ำนมำด้วย 
“ม่ิงขวัญ” แยกวง ศม.ชิ่งหนีไม่ถูกต้อง 

เมื่อเวลำ 11.13 น. ที่รัฐสภำ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ แถลงจุดยืน
ทำงกำรเมืองว่ำ พรรคเศรษฐกิจใหม่ออกแถลงกำรณ์ถอนตัวจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน เป็นพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ถำม
กรรมกำรบริหำรพรรคพบว่ำไม่มีกำรแจ้งวำระประชุมล่วงหน้ำ ไม่แจ้งว่ำจะประชุมเรื่องใด ตนไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วม
ประชุมด้วย กระทั่งพรรคมีมติถอนตัวจำกกำรร่วมฝ่ำยค้ำน นำยสุภดิช อำกำศฤกษ์ รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ โทรศัพท์แจ้งว่ำเห็นมติพรรคแล้วหรือยัง เมื่อจะซักถำมรำยละเอียดก็รีบตัดสำย บอกว่ำมีผู้ใหญ่โทร.มำ แล้วจะโทร.
กลับอีกครั้ง แต่จนถึงขณะนี้นำยศุภดิชไม่เคยติดต่อกลับหำเลย ไม่มีพรรคใดท ำแบบนี้ หวังว่ำครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและ
สุดท้ำยที่ตนจะโดนด่ำ เมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่ำ ส.ส.ไม่จ ำเป็นต้องท ำตำมมติพรรค จึงขอยึดมั่นค ำพูดที่หำเสียงไว้แต่ต้นไม่
เปลี่ยนแปลงว่ำจะอยู่กับฝ่ำยค้ำน แม้จะเป็นคนเดียวก็จะอยู่ เมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ต่อกำรตระบัดสัตย์ จะไม่ร่วม
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อุดมกำรณ์กันอีกต่อไป ขอประกำศแยกทำงจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่อย่ำงเด็ดขำด ขอรักษำจุดยืนค ำมั่นสัญญำต่อ
ประชำชน ต่อไปพรรคเศรษฐกิจใหม่จะไปท ำอะไรไม่เก่ียวกับตน 
ไม่ลาออก ท้าให้พรรคมาขับออก 

เมื่อถำมว่ำ เมื่อแยกทำงแล้วจะย้ำยออกจำกพรรคหรือไม่ นำยมิ่งขวัญตอบว่ำ รัฐธรรมนูญให้ ส.ส.มีเอกสิทธิ์ ไม่
ต้องท ำตำมมติพรรค ถ้ำตนลำออกจะไม่มีสิทธิอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ คนครึ่งล้ำนที่เลือกมำจะคิดอย่ำงไร ยืนยันไม่ได้ยึดติด
กับกำรเป็นรัฐบำล ที่ผ่ำนมำมีหลำยรัฐบำลเชิญให้ไปเป็นรองนำยกฯคุมเศรษฐกิจ แต่ไม่ไป จะลำออกวันใดก็ได้ไม่ยึดติด 
ถ้ำอยำกให้ลำออกพรรคเศรษฐกิจใหม่ต้องมีมติขับออกจำกพรรค แต่ถ้ำลำออกเองสมำชิกภำพ ส.ส.จะสิ้นสุดลงทันที อยู่
กันไปอย่ำงนี้จะไม่ลำออก แต่จะไม่ท ำตำมมติพรรค สิ้นสุดอำยุสภำฯวันไหนจะไปอยู่ที่อ่ืน แต่ถ้ำถูกขับออกจะไปอยู่
พรรคใดยังเร็วเกินไปที่จะบอก แต่คงไปอยู่พรรคที่มีอุดมกำรณ์กำรเมืองเหมือนกัน 
 
 
ขอ 2 ชม.ขย้ีปมเศรษฐกิจปากท้อง 

เมื่อถำมว่ำ คิดอย่ำงไรเมื่อคะแนนพรรคเศรษฐกิจใหม่มำจำกกำรหำเสียงของนำยมิ่งขวัญ แต่กลับถูกลอยแพ 
นำยมิ่งขวัญตอบว่ำ มันกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออก ถ้ำพรรคมำแถลงพูดไม่ตรงควำมจริง จะไม่ทนนิ่งอีกต่อไปจะขอโต้ตอบ 
สงสัยเหมือนกันว่ำอะไรท ำให้คนเรำเปลี่ยนจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ ไม่รู้ว่ำอะไรเป็นแรงจูงใจ ขณะนี้ได้ติดต่อไปยังผู้น ำ
ฝ่ำยค้ำนขอจองเวลำที่ไม่เคยพูดอภิปรำยใดๆเลย รอไปพูดในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จะขอเวลำเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 2 
ชั่วโมง รวมเป็น 4 ชั่วโมง อยู่ที่ฝ่ำยค้ำนจะให้หรือไม่จะพุ่งเป้ำอภิปรำยปัญหำเศรษฐกิจปำกท้อง 
พท.ดักคอ “บิ๊กตู”่ อย่าหนีซักฟอก 

ที่พรรคเพ่ือไทย นำยชุมสำย ศรียำภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยที่ไม่มีรั ฐมนตรี 4 กุมำร
หรือรัฐมนตรีพรรคประชำธิปัตย์ ภูมิใจไทย เพรำะพิจำรณำจำกน้ ำหนักพยำนหลักฐำน ข้อหำ พฤติกำรณ์ ควำมชัดเจนที่
ไม่ควรกระท ำ กำรอภิปรำยไม่ต่ำงจำกกำรด ำเนินคดี แต่เอำข้อมูลหลักฐำนเป็นหลัก ฝำกถึงผู้ถูกอภิปรำย นำยกฯอย่ำ
หนีกำรมำ ชี้แจงเป็นหน้ำที่ในระบอบประชำธิปไตย ฝ่ำยค้ำนมีข้อมูลเด็ดพร้อมเปิดโปง 
6 พรรคร่วมฝ่ายค้านถกกรอบซักฟอก 

เมื่อเวลำ 15.15 น. ที่พรรคเพื่อไทย ตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน น ำโดยนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรค
เพ่ือไทย ในฐำนะผู้น ำฝ่ำยค้ำน นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน นำยสงครำม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้ำพรรค
เพ่ือชำติ นำยนิคม บุญวิเศษ หัวหน้ำพรรคพลังปวงชนไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขำธิกำรพรรคประชำชำติ นำยชัยธวัช 
ตุลำธน รองเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ และนำยปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย ประชุมก ำหนดแนวทำงใน
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ โดยนำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ วำระกำรประชุมได้หำรือกันถึง 1.กรอบเวลำในกำรอภิปรำย โดย
ประธำนสภำฯก ำหนดให้ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนหำรือกันมำ 2.กำรวำงยุทธศำสตร์ในกำรอภิปรำยร่วมกันของฝ่ำยค้ำน 
รวมถึงกำรก ำหนดล ำดับผู้ที่จะถูกอภิปรำย 3.ก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำยเพ่ือไม่ให้ซ้ ำกัน 4.ก ำหนดเวลำแต่ละพรรค
กำรเมือง ก่อนสรุปเวลำที่จะใช้เพื่อเสนอต่อรัฐบำล 
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อนค.จัดเต็มจองกฐิน 4 รมต. 
นำยชัยธวัชกล่ำวว่ำ พรรคอนำคตใหม่เห็นว่ำเวลำที่เหมำะสมในกำรอภิปรำยคือ 3-4 วัน ถ้ำจะก ำหนด 2 วัน

อย่ำงที่รัฐบำลให้ข่ำวคงจะไม่เหมำะสม พรรคอนำคตใหม่จะอภิปรำยรัฐมนตรีทั้งหมด 4 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย และ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ แม้จะเป็นกำรอภิปรำยครั้งแรก แต่เรำท ำกำรบ้ำนเต็มที่ 
 
“วันนอร์” โซโล่ 2 ชม.โอ่มีข้อมูลมัดโกง 

พ.ต.อ.ทวีกล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยถือเป็นอำวุธร้ำยแรงที่สุดของพรรคฝ่ำยค้ำน แม้เสียงเรำจะไม่สำมำรถโค่นล้ม
รัฐบำล แต่เรำต้องกำรให้ประชำชนทรำบข้อมูล และรัฐมนตรีทั้ง 6 คนได้ชี้แจง ฝ่ำยค้ำนมีข้อมูลโยงไปถึงกำรทุจริต กำร
ปฏิบัติที่ผิดกฎหมำย และผิดจริยธรรม กำรปล่อยไว้จะส่งผลเสียต่อประเทศ ชำติและประชำชน ทั้งนี้พรรคประชำชำติ
โดยหัวหน้ำพรรคจะขอใช้เวลำ 2 ชั่วโมงในกำรอภิปรำย จะเป็นโอกำสดีที่นำยกฯและรัฐมนตรีที่ถูกพำดพิงจะได้ชี้แจง 
เมื่อถำมว่ำ พรรคเศรษฐกิจใหม่ติดต่อขอใช้เวลำในส่วนของฝ่ำยค้ำนด้วยหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่ำวว่ำ นำยมิ่งขวัญ แสง
สุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ประสำนกับนำยภูมิธรรมและตนว่ำต้องกำรอภิปรำยเรื่องเศรษฐกิจ เชื่อ
ว่ำข้อมูลของนำยมิ่งขวัญจะมีประโยชน์ ส่วนสัดส่วนเวลำกำรอภิปรำยเรำจะดูที่ประเด็นเป็นหลัก จะให้เขำพูดจนจบ
ประเด็น 
“สงคราม” แว่วๆขนกล้วยมาเป็นเครือ 

นำยสงครำมกล่ำวว่ำ รัฐบำลต้องใจกว้ำงให้ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยได้เต็มที่ เพ่ือจะได้ทรำบว่ำฝ่ำยค้ำนและประชำชน
มองรัฐบำลอย่ำงไร มีจุดบกพร่องต้องแก้ตรงไหน หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้จะได้ลำออกไปเท่ำนั้นเอง วันนี้พรรคฝ่ำยค้ำน
ทุกพรรคท ำกำรบ้ำนอย่ำงเต็มที่เรำเอำเรื่องจริงมำพูด เพรำะมีหลักฐำนพิสูจน์ได้ ใครฟังจะได้ประโยชน์แม้แต่รัฐบำลเอง 
อย่ำงไรก็ตำม หวังว่ำองครักษ์ทั้งหลำยคงมีเหตุผล เพรำะได้ข่ำวมำว่ำช่วงนี้ขนกล้วยกันมำเป็นเครือๆก็อยำกรู้ว่ำเป็น
อย่ำงไร และอยำกให้ทุกคนเฝ้ำดูด้วย 
ลั่นไม่มีฮั้วโว “บิ๊กตู”่ จะอยู่ไม่ได้—ปรับ ครม. 

นำยปิติพงศ์กล่ำวว่ำ พรรคเสรีรวมไทยท ำ กำรเมืองอย่ำงตรงไปตรงมำ ค ำว่ำฮ้ัวทำงกำรเมืองนั้นไม่มี ซึ่งอยำก
เรียกร้องให้ประธำนสภำฯยึดมั่นข้อบังคับด ำเนินกำรประชุมอย่ำงตรงไปตรงมำ กำรอภิปรำยเป็นเรื่องของฝ่ำยค้ำน กำร
จะขอยุติกำรอภิปรำยรัฐบำลและประธำนสภำฯไม่มีอ ำนำจ วันนี้เรำเตรียมเอกสำรหลักฐำนไว้อย่ำงเต็มที่ขออย่ำให้เกม
หรือเทคนิคทำงกำรเมืองมำท ำกำรอภิปรำยสะดุด นำยนิคมกล่ำวว่ำ แม้เรำจะเป็นพรรคเล็กและเป็น ส.ส.ใหม่ แต่ข้อมูล
ที่ได้มำเชื่อว่ำจะส่งผลต่อรัฐบำล และเชื่อว่ำจะมีกำรปรับเปลี่ยน ครม. หรือ พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้ 
 
“นิพิฏฐ์” ชี้ ส.ส.เสียบบัตรอนันตริยกรรม 

เมื่อเวลำ 09.30 น. นำยนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ  รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์ เฟซบุ๊กหัวเรื่อง 
“อนันตริยกรรมของนักกำรเมือง” ว่ำ ทำงพระพุทธศำสนำ อนันตริยกรรมหมำยถึงกรรมหนักที่สุด ไม่ว่ำ ใครท ำทั้ง
บรรพชิตและฆรำวำส ต้องตกนรกขุมหนักที่สุด หำกเป็นพระถือเป็นปำรำชิก ขำดจำกควำมเป็นพระทันที ไม่สำมำรถ
กลับมำบวชใหม่ได้อีก นักกำรเมืองเช่นกัน กระท ำควำมผิดบำงอย่ำงถือเป็นควำมผิดร้ำยแรง ถูกตัดสิทธิตลอดชีวิต ไม่
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สำมำรถกลับมำเป็นนักกำรเมืองได้อีก เป็นอนันตริยกรรมในทำงกำรเมืองก็ว่ำได้ เพรำะเวลำเลือกนักกำรเมือง เป็นกำร
เลือกด้วยควำมไว้วำงใจว่ำบุคคลที่เรำเลือกใช้ “ดุลพินิจ” ตัดสินใจแทนเรำได้ เข้ำใจผิดกันอยู่เสมอว่ำนักกฎหมำยเป็น
นักกำรเมืองได้ดีกว่ำอำชีพอ่ืน มิใช่เลย นักกฎหมำยไม่มีควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขดีกว่ำหมอ นักกฎหมำยไม่ได้มีควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำดีกว่ำครู เวลำมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำเขำจะตัดสินใจได้ดีกว่ำครู หรือเวลำเรำเลือกนักกำรเมือง เรำจึง
เพียงไว้วำงใจว่ำคนคนนั้นก็สำมำรถ ไปศึกษำหำควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆเอำได้ ที่ส ำคัญเขำสำมำรถใช้ “ดุลพินิจ” แทนเรำได้
อย่ำงเหมำะสมแม้ในเรื่องท่ีเขำไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญก็ตำม 
เป็นพระก็ผ้าเหลืองห่มโคนขนุน 

“กำรสำมำรถใช้ “ดุลพินิจ” แทนผู้ที่เลือกได้อย่ำงเหมำะสม จึงเป็นเหตุผลส ำคัญในทำงปรัชญำกำรเมืองที่
ประชำชนใช้เป็นเหตุผลเลือกตัวแทนของตน (เว้นแต่ประชำชนใช้เหตุผลอย่ำงอ่ืน) เมื่อตัวแทนไม่ท ำหน้ำที่ใช้ดุลพินิจ
ตัดสินใจในสภำฯแทนประชำชน แต่กลับมอบสิทธินั้นให้บุคคลอ่ืนที่ประชำชนไม่ได้เลือกให้ตัดสินใจแทน เช่น กรณีเสียบ
บัตรแทนกัน ถือว่ำตัวแทนคนนั้นละเมิดต่อควำมไว้วำงใจของประชำชน เป็นกำรกระท ำอนันตริยกรรมทำงกำรเมือง แม้
สวมเครื่องแบบ ส.ส.อยู่ ก็เหมือนผ้ำเหลืองที่น ำไปห่มโคนต้นขนุน ไม่ท ำให้ขนุนต้นนั้นกลำยเป็นพระไปได้ ประชำชนจะ
กรำบไหว้ยังไง ก็เหมือนกรำบไหว้ต้นขนุนที่ห่มผ้ำเหลืองอยู่ดี” นำยนิพิฏฐ์ระบุ 
“พรเพชร” ย้ าผิดแน่ต้องฟันวินัย–อาญา 

ที่รัฐสภำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ กล่ำวถึงกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญเตรียมสอบพยำนหลักฐำน
หลังรับ 2 ค ำร้องกำรเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ว่ำ กำรบังคับใช้ พ.ร.บ.งบฯอำจ
กระทบต่อกำรใช้เงิน แผ่นดิน แต่ศำลรัฐธรรมนูญน่ำจะเร่งรัดเพรำะเป็นเรื่องเร่งด่วนของชำติ กำรวินิจฉัยเป็นไปได้ 2 
ทำง คือ 1.ศำลเห็นว่ำกระบวนกำรออกกฎหมำยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องตีตกไปทั้งฉบับ หรือ 2.กระบวนกำรไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย แต่อำจไม่ตีตกทั้งฉบับ ขึ้นอยู่กับศำลจะเห็นว่ำกระบวนกำรนี้กระทบต่อเนื้อหำสำระร่ำงกฎหมำยหรือไม่ 
ขออย่ำเดำผลกำรวินิจฉัย แต่ที่ผิดแน่นอนคือกำรเสียบบัตรแทนกันต้องเอำผิดทั้งโทษทำงวินัยและอำญำ ส.ว.ยังไม่พบ
พฤตกิรรมนี้มั่นใจจะไม่เกิดขึ้น ก ำชับไปแล้วว่ำบัตรลงคะแนนส ำคัญกว่ำบัตรเอทีเอ็ม 
ตร.ส่งต่ออัยการฟ้องแฟลชม็อบ 

เมื่อเวลำ 10.00 น. ที่ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษ ฝ่ำยคดีศำลแขวง 5 (ปทุมวัน) พนักงำนสอบสวน สน.ปทุมวัน น ำ
ตัวนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พร้อมนำยไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนำคตใหม่ 
นครปฐม เขต 5 นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือเพนกวิน และนำยธนวัฒน์ วงค์ไชย แกนน ำวิ่งไล่ลุง ส่งฟ้องต่ออัยกำรคดีแฟลช
ม็อบสกำยวอล์ก สี่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 ใน 5 ข้อหำ คือ 1.ร่วมกันจัดชุมนุมโดยไม่แจ้ง 2.ร่วมกันจัดชุมนุม
กีดขวำงทำงเข้ำออก หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน หรือกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟ 3.ร่วมกันจัดชุมนุมโดยไม่ดูแลและ
รับผิดชอบไม่ให้เกิดกำรขัดขวำงเกินสมควรต่อประชำชนที่จะใช้ที่สำธำรณะ และ 4.ร่วมกันโฆษณำใช้เครื่องขยำยเสียง 
โดยไม่ได้รับอนุญำต 5.ชุมนุมในรัศมีใกล้เขตพระรำชฐำน 150 เมตร นำยธนำธรกล่ำวว่ำ ยืนยัน จะลงพ้ืนที่พบประชำชน
เช่นเดิม ไม่เบื่อท่ีจะข้ึนศำล เบื้องต้นอัยกำรนัดฟังค ำสั่งคดีวันที่ 7 ก.พ. เวลำ 09.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1763295 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1763295
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พลังประชารัฐ สดุปลืม้ ประชาธิปัตย์ โดดช่วย ปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ 
วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 - 17:14 น.  

 

 
 
 
“สนธิรัตน์” ปลื้ม “ปชป.” โดดช่วยสู้ศึกซักฟอก 

เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และเลขำธิกำรพรรคพลัง
ประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีที่นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ก ำชับให้ส.ส.พรรคช่วย
รับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ รู้สึกปลำบปลื้มที่พรรคประชำธิปัตย์ มอบนโยบำยให้ส.ส.พรรคช่วยรับมือกำรอภิปรำย
ไม่ไว้วำงใจให้อยู่ในกรอบรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์สองเท่ำนั้น นี่คือสิ่งที่สะท้อนว่ำ รัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์มีเอกภำพ ถึงแม้
รัฐมนตรีจำกพรรคประชำธิปัตย์จะไม่ถูกเสนอชื่ออภิปรำยไม่ไว้วำงใจ แต่ก็พร้อมช่วยกันท ำหน้ำที่ในสภำอย่ำงเต็มที่ ซึ่ง
ตนเชื่อว่ำ ประสบกำรณ์ของ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์จะช่วยท ำให้กำรชี้แจงของรัฐบำลมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และม่ันใจว่ำ
พรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรคก็พร้อมจะท ำหน้ำที่ช่วยกันชี้แจงหำกกำรอภิปรำยของพรรคฝ่ำยค้ำนไม่วำงอยู่บนข้อมูล
ข้อเท็จจริงหรือออกนอกประเด็น 

“นี่คือควำมเป็นปึกแผ่นของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ที่พร้อมใจกันร่วมป้องกันศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ถือเป็น
หัวใจส ำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้รัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์เดินหน้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
อย่ำงแน่นอน” นำยสนธิรัตน์ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1941933 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1941933
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/49-1.jpg
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ฝ่ายค้านประชุม ท าการบ้าน ศึกซักฟอก ขอประธานตรงไปตรงมา เช่ือท ารบ.สะเทือน 
วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 - 17:19 น.  

 

 
 
“ฝ่านค้าน” ถกปมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ลิงค์ข้อมูล ขอประธานสภาท าหน้าที่ตรงไปตรงมา ดักคอรบ. อย่าใช้เทคนิค
ท าการอภิปรายสะดุด เชื่อ “ประยุทธ์-ครม.” อยู่ไม่ได้ 

เมื่อเวลำ 15.15 น. วันที่ 3 กุมภำพันธ์ ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน น ำโดย นำยสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร และหัวหน้ำพรรคพท. นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำนใน
สภำผู้แทนรำษฎร นำยสงครำม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือชำติ (พช.) นำยนิคม บุญวิเศษ หัวหน้ำพรรคพลังปวง
ชนไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขำธิกำรพรรคประชำชำติ (ปช.) นำยชัยธวัช ตุลำธน รองเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ 
(อนค.) และนำยปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆำกพรรคเสรีรวมไทย (สร.) ร่วมประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ 

โดยนำยสมพงษ์ กล่ำวว่ำ วำระในกำรประชุมวันนี้ คือ 1.กรอบเวลำในกำรอภิปรำย โดยประธำนสภำฯ 
ก ำหนดให้ฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนหำรือกันมำ 2.กำรวำงยุทธศำสตร์ในกำรอภิปรำยร่วมกันของฝ่ำยค้ำน รวมถึงกำร
ก ำหนดล ำดับผู้ที่จะถูกอภิปรำย 3.ก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำยเพ่ือไม่ให้ซ้ ำกัน 4. ก ำหนดเวลำแต่ละพรรคกำรเมือง 
ก่อนที่จะสรุปเวลำที่จะใช้เพื่อเสนอต่อรัฐบำล 

นำยชัยธวัช กล่ำวว่ำ พรรคอนค.เห็นว่ำเวลำที่เหมำะสมในกำรอภิปรำยคือ 3-4 วัน ถ้ำจะก ำหนด 2 วันอย่ำงที่
รัฐบำลให้ข่ำวคงจะไม่เหมำะสม ทั้งนี้พรรคอนำคตใหม่จะอภิปรำยรัฐมนตรีทั้งหมด 4 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกฯ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้จะ
เป็นกำรอภิปรำยครั้งแต่แต่เรำก็ท ำกำรบ้ำนอย่ำงเต็มที่ และเชื่อว่ำจะส่งผลกระเทือนต่อรัฐบำลอย่ำงแน่นอน 

ด้ำนพ.ต.อ.ทวี กล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยถือเป็นอำวุธที่ร้ำยแรงที่สุดของพรรคฝ่ำยค้ำน แม้เสียงเรำจะไม่สำมำรถโค้
นล้มรัฐบำลแต่ ซึ่งเรำก็ไม่ได้ตั้งใจใช้เสียงล้มรัฐบำลอยู่แล้ว แต่เรำต้องกำรให้ประชำชนทรำบข้อมูล และรัฐมนตรีทั้ง 6 
คนได้ชี้แจง โดยฝ่ำยค้ำนมีข้อมูลที่โยงไปถึงกำรทุจริต กำรปฎิบัติที่ผิดกฎหมำย และผิดจริยธรรม ซึ่งกำรปล่อยไว้จะ
ส่งผลเสียต่อประเทศชำติและประชำชน ทั้งนี้ พรรคปช.ดยหัวหน้ำพรรคจะขอใช้เวลำ 2 ชั่วโมงในกำรอภิปรำย ซึ่งคิดว่ำ
จะเป็นโอกำสดีที่นำยกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกพำดพิงจะได้ชี้แจง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/50-1.jpg
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ขณะที่นำยสงครำม กล่ำวว่ำ รัฐบำลต้องใจกว้ำงให้ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยได้เต็มที่เพ่ือจะได้ทรำบว่ำฝ่ำยค้ำนและประชำชน
มองรัฐบำลอย่ำงไร มีจุดบกพร่อง จะต้องแก้ตรงไหน และหำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ก็จะได้ลำออกไปเท่ำนั้นเอง วันนี้พรรค
ฝ่ำยค้ำนทุกพรรคท ำกำรบ้ำนอย่ำงเต็มที่เรำเอำเรื่องจริงมำพูด เพรำะมีหลักฐำนพิสูจน์ได้ ใครฟังก็จะได้ประโยชน์แม้แต่
รัฐบำลเอง อย่ำงไรก็ตำมหวังว่ำองค์รักทั้งหลำยคงมีเหตุผล เพรำะได้ข่ำวมำว่ำช่วงนี้ขนกล้วยกันมำเป็นเครือๆ ก็อยำกรู
ว่ำเป็นอย่ำงไร และอยำกให้ทุกคนเฝ้ำดูด้วย 

นำยนิคม กล่ำวว่ำ แม้เรำจะเป็นพรรคเล็ก และเป็นส.ส.ใหม่ แต่ข้อมูลที่ได้มำเชื่อว่ำจะส่งผลต่อรัฐบำล และเชื่อ
ว่ำจะมีกำรปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรือพล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ไม่ได้ 
นำยปิติพงศ์ กล่ำวว่ำ พรรคสร. ท ำกำรเมืองอย่ำงตรงไปตรงมำ ค ำว่ำฮ้ัวทำงกำรเมืองนั้นไม่มี ซึ่งอยำกเรียกร้องให้
ประธำนสภำฯ ยึดมั่นข้อบังคับด ำเนินกำรประชุมอย่ำงตรงไปตรงมำ กำรอภิปรำยเป็นเรื่องของฝ่ำยค้ำน กำรจะขอยุติ
กำรอภิปรำยรัฐบำลและประธำนสภำไม่มีอ ำนำจ วันนี้เรำเตรียมเอกสำรหลักฐำนไว้อย่ำงเต็ มที่ขออย่ำให้เกม หรือ
เทคนิคทำงกำรเมืองมำท ำกำรอภิปรำยสะดุด 

เมื่อถำมว่ำ พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ได้มีกำรติดต่อขอใช้เวลำในส่วนของฝ่ำยค้ำน ขอกำรอภิปรำยด้วยหรือไม่ 
พ.ต.อ. ทวี กล่ำวว่ำ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคศม. ได้ประสำนกับนำยภูมิธรรมและตน ว่ำต้องกำร
อภิปรำยเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งตนเชื่อว่ำข้อมูลของนำยมิ่งขวัญจะมีประโยชน์ ส่วนสัดส่วนเวลำในกำรอภิปรำยเรำจะดูที่
ประเด็นเป็นหลัก โดยจะให้เขำพูดจนจบประเด็น 
  
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1941932 
ส ำนักข่ำวไทยโพสต์ : https://www.thaipost.net/main/detail/56167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1941932
https://www.thaipost.net/main/detail/56167
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“ภูมิธรรม” ท้ารัฐบาล ถ้ามั่นใจว่าท าประโยชน์ให้ชาติมากล้น กม็าชี้แจงในสภา 
วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 - 15:40 น.  

 

 
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร โพสข้อควำมผ่ำนเฟ

ซบุ๊กส่วนตัว ว่ำ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เกิดขบวนกำรเพ่ือล้มกำรเลือกตั้ง 2กุมภำพันธ์ 2557 โดยใช้วำทกรรม “ปฏิรูปก่อนกำร
เลือกตั้ง” เพ่ือเปิดประตูให้มีกำรรัฐประหำรรัฐบำลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของคณะ คสช. ซึ่งได้รับ
กำรยอมรับจำกผู้คนบำงกลุ่มในสังคมไทยปล่อยให้ประเทศเดินถอยหลัง ยอมสูญเสีย หลักกำรส ำคัญหลำยอย่ำง เพียง
เพ่ือหวัง ที่จะฝ่ำวงล้อมของวิกฤติกำรณ์ควำมขัดแย้งของคนในประเทศ โดยฝำกควำมหวังว่ำ คสช.จะก่อเกิดให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น แต่นับจำกปี 2557 จนมีกำรเลือกตั้งในเดือนมีนำคม 2562 ตลอด 6 ปีเรำมีรัฐบำลที่ต่อท่อ
อ ำนำจมำจำก คสช. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอ ำนำจตัวจริงมำโดยตลอด มีกำรใช้อ ำนำจพิเศษที่เบ็ดเสร็จเด็ดขำด ต่อเนื่องมำ
จนกระทั่งรัฐบำลชุดปัจจุบัน และยังได้ก ำหนดทิศทำงของประเทศ โดยก ำหนดตัวบุคคล กฎเกณฑ์ กติกำ ภำยใต้
รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งหลำยเรื่องไม่สอดคล้องกับหลักกำรประชำธิปไตยแบบสำกล แต่เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรสืบทอดอ ำนำจ
ของกลุ่มตนและเครือข่ำยด้วยข้ออ้ำงว่ำ จะปฏิรูปให้ดีขึ้น คืนควำมสุขสู่สังคมไทย โดยมิได้ค ำนึงถึงควำมเสียหำยต่อ
บรรทัดฐำนที่ถูกต้อง ดังนั้น กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลชุดปัจจุบัน จึงมิอำจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเชื่อมโยงกับรัฐบำล
ชุดก่อน ทั้งนี้เพรำะผลจำกกำรด ำเนินนโยบำยที่ผิดพลำด กำรบริหำรงำนที่ผิดพลำด ล้วนเกิดขึ้นจำก นำยกรั ฐมนตรี 
รวมถึง รัฐมนตรีที่ด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องกันมำถึง 6 ปี โดยเฉพำะนำยกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ควบคุมดูแลทั้งด้ำนเศรษฐกิจ
และควำมม่ันคง 

นำยภูมิธรรม ระบุอีกว่ำ ควำมล้มเหลวของรัฐบำลชุดนี้ในกำรบริหำรประเทศ มีรูปธรรมชัดเจนเป็นผลงำนเชิง
ประจักษ์ที่คนทั้งสังคมสัมผัสและรับรู้ ได้อย่ำงถ่องแท้ แม้รัฐบำลพยำยำมจะบอกว่ำประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำร
เศรษฐกิจ ตัวเลขจีดีพีเติบโต ทว่ำในควำมเป็นจริงของชีวิตประชำชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกำรค้ำขำยที่ฝืดเคือง เงินใน
กระเป๋ำลดลงจนแทบไม่มีเหลือ ธุรกิจส่งออกประสบปัญหำจำกค่ำเงินบำท ฯลฯ และควำมไม่มีประสิทธิภำพ ไม่มีน้ ำยำ
ในกำรบริหำร ของรัฐบำลยิ่งปรำกฏเห็นได้อย่ำงชัดเจน เมื่อประเทศเกิดวิกฤติ ทั้งเรื่องฝุ่นละอองและกำรระบำดของ
ไวรัสโคโรน่ำ ดังนั้น อย่ำมัวหำเหตุข้อแก้ตัว ที่จะหลีกเลี่ยงกำรถูกอภิปรำยเลย ถ้ำมั่นใจว่ำ ได้ท ำคุณประโยชน์มำกล้น
ให้กับประเทศชำติและประชำชนไทยก็เข้ำมำชี้แจงให้ประชำชนเกิดควำมเข้ำใจในวันที่สภำผู้แทนรำษฎรก ำหนดวัน
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้อย่ำงเต็มที่ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1941534 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1941534
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/32.jpg
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เผด็จการเลอะเทอะ! 'วัฒนา'ป้อง'เสรีพิศุทธ์' ปลดพ้น กมธ.ปราบโกงไม่ได ้
03 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 16:31 น.      

 

 
3 ก.พ. 63 – นำยวัฒนำ เมืองสุข แกนน ำพรรคเพ่ือไทย และที่ปรึกษำประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภำผู้แทนรำษฎร โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ “กำรที่ ส.ส. 
ฝ่ำยรัฐบำลได้เข้ำชื่อกันยื่นญัตติขอปลดพลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ออกจำกกำรเป็นกรรมำธิกำรสำมัญ ป.ป.ช. 
นั้น ผมเห็นว่ำท ำไม่ได้ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

(1) กำรเป็นกรรมำธิกำรสำมัญนั้น รัฐธรรมนูญมำตรำ 129 วรรคแปดบัญญัติว่ำ “จะต้องมีจ ำนวนตำมหรือ
ใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจ ำนวน ส.ส. ของแต่ละพรรคกำรเมืองที่มีอยู่ในสภำผู้แทนรำษฎร” ดังนั้น กำรได้มำซึ่งสิทธิ
กำรเป็นกรรมำธิกำรสำมัญจึงเป็นไปตำมจ ำนวน ส.ส. ที่พรรคนั้นได้มำจำกกำรเลือกตั้งมิได้ได้มำจำกเสียงข้ำงมำกในสภำ 

 (2) ส่วนพรรคกำรเมืองใดจะได้กรรมำธิกำรคณะใดในจ ำนวนทั้งหมด 35 คณะ ก็เป็นไปตำมข้อตกลงร่วมกัน
ของทุกพรรคกำรเมืองที่ได้ ส.ส. ในสภำ จำกนั้นพรรคกำรเมืองที่ได้สิทธิจะส่ง ส.ส. ของตนมำเป็นกรรมำธิกำรในคณะ
นั้นอันถือเป็นสิทธิของพรรคกำรเมืองที่จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม สมำชิกของพรรคกำรเมืองอ่ืนจะก้ำวล่วงไม่ได้ 

(3) ส ำหรับกำรเป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญแต่ละคณะนั้น เป็นไปตำมข้อบังคับที่ 93 วรรคสำม คือ 
จะต้องมีจ ำนวนตำมหรือใกล้เคียงกับอัตรำส่วนของจ ำนวนสมำชิกของแต่ละพรรคกำรเมืองที่มีอยู่ในสภำ ต ำแหน่ง
ประธำนจึงเป็นโควต้ำของแต่ละพรรคที่จะส่งใครมำเป็นก็ได้โดยพรรคกำรเมืองอ่ืนไม่มีสิทธิก้ำวล่วง 
สรุปแล้วสิทธิของ ส.ส. ที่จะได้เป็นกรรมำธิกำรคณะใดถือเป็นสิทธิของพรรคกำรเมืองต้นสังกัดที่ได้สิทธิไปตำมข้อตกลง
ร่วมกันของทุกพรรคกำรเมือง หำกจะมีกำรเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจำกข้อตกลงก็ต้องได้รับควำมยิ นยอมจำกพรรค
กำรเมืองที่เป็นเจ้ำของสิทธิด้วย จะใช้เสียงข้ำงมำกในสภำผู้แทนรำษฎรมำเปลี่ยนแปลงตำมใจชอบไม่ได้ แบบนี้แหละที่
เรียกว่ำเผด็จกำรเสียงข้ำงมำก เลอะเทอะ”. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56166 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56166
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เผยแพร่: 3 ก.พ. 2563 13:46   ปรับปรุง: 3 ก.พ. 2563 14:58 

ตร. สรุปสั่งฟ้อง “ธนาธร” พร้อมพวกรวม 8 คน 
ชุมนุมแฟลชมอ็บ 

 
วันนี้ (3 ก .พ.) ที่ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษคดีศำลแขวง 5(ปทุมวัน )ถ.พระรำม 4 พนักงำนสอบสวนสน.ปทุมวัน 

ได้น ำส ำนวนกำรสอบสวน พร้อมควำมเห็นสมควรสั่งฟ้องคดีร่วมกันชุมนุมโดยฝ่ำฝืนกฎหมำย(แฟลชม็อบ)ท่ีมีนำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่(อนค.) พร้อมพวกรวม 4 คน ผู้ต้องหำ มำส่งให้อัยกำรคดีศำลแขวงปทุมวัน
พิจำรณำ เพ่ือมีควำมเห็นต่อไป 

นำยกกฤษฎำงค์ นุตจรัส ทนำยควำม ระบุว่ำ พนักงำนสอบสวน สน.ปทุมวันมีควำมเห็น สมควรสั่งฟ้องนำยธนำ
ธร กับพวก รวม5 ข้อหำประกอบด้วย ร่วมกันเป็นผู้จัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่แจ้งกำรชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ,ร่วมกัน
จัดกำรชุมนุมสำธำรณะโดยกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือรบกวนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟ ,ร่วมกันจัดกำร
ชุมนุมสำธำรณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบกำรชุมนุมสำธำรณะไม่ให้เกิดกำรขัดขวำงเกินสมควรต่อประชำชนที่จะใช้ที่
สำธำรณะฯ และ ,ร่วมกันโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  และชุมนุมในรัศมี
ใกล้เขตพระรำชฐำน 150 เมตร 

โดยผู้ต้องหำทั้งหมดจะยืนยันต่อสู้ตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏว่ำ กำรชุมนุมครั้งนี้เป็นกำรพบปะประชำชนไม่ใช่
เป็นกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ส่วนกำรใช้เครื่องขยำยเสียงก็เปรียบเสมือนกรณีนำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่พบประชำชน 
โดยหลังจำกรับส ำนวนสอบสวนอัยกำรจะมีเวลำพิจำรณำส ำนวนเพ่ือมีควำมเห็นทำงคดีว่ำ  จะสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือมี
ค ำสั่งให้พนักงำนสอบสวนสอบเพ่ิมเจิมในประด็นที่ยังสงสัยภำยใน7วัน หำกอัยกำรมีควำมเห็นสั่งฟ้อง ก็จะนัดผู้ต้องมำ
ส่งฟ้องต่อศำลแขวงปทุมวันต่อไป 

ส ำหรับผู้ต้องหำในคดีนี้มีทั้งหมด 8 คน วันนี้พนักงำนสอบสวนน ำตัวส่งอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลแขวง5 (ปทุม
วัน) 4 คน คือ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หน.พรรคอนำคตใหม่ นำยไพรัฎฐโชติก์  จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค
อนำคตใหม่ เขต 5 นครปฐม ,นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือแพนกวิน ,และนำยธนวัฒน์ วงค์ไชย แกนน ำกลุ่มวิ่งไล่ลุง 
ส ำหรับ น.ส.ณัฏฐำ มหัธนำ หรือโบว์  พนักงำนสอบสวนนัดให้มำพบกับพนักงำนอัยกำรช่วงบ่ำย ส่วนอีก3คน 
ประกอบด้วยนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค อนค. น.ส.พรรณิกำร์ หรือช่อ วำนิช โฆษกพรรค อนค.และ นำย
พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ของพรรคอนำคตใหม่ ที่ยังคงใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองกำรเป็นส.ส. ไม่ได้เดินทำงมำใน
วันนี้เนื่องจำกติดภำรกิจกำรประชุมสภำ 
นำยธนำธร กล่ำวภำยหลังว่ำ ตนยืนยันจะเดินหน้ำลงพ้ืนที่พบปะกับประชำชนในลักษณะนี้เหมือนเดิม โดยไม่เบื่อที่จะ
ขึ้นศำลหรือถูกด ำเนินคดี เพรำะสิ่งที่ท ำอยู่เป็นเสรีภำพ และเป็นด ำเนินกำรคู่ขนำนกับกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ในรัฐสภำ 
เบื้องต้นอัยกำรนัดฟังค ำสั่งคดีในวันที่ 7 ก.พ.นี้เวลำ 9:00 น. 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000011083 
 

https://news1live.com/detail/9630000011083
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03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:07 น. 

'มิ่งขวัญ'ประกาศแยกทางเศรษฐกิจใหม่ แต่ไม่ลาออก! ทู่ซี้เป็นส.ส.ฝ่ายค้านต่อ 

 
 
  3 ก.พ. 63 - ที่รัฐสภำ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่  แถลงภำยหลังพรรค
เศรษฐกิจใหม่มีมติถอนตัวออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่ำนมำ ว่ำ ตนใช้เวลำหำเสียงพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ 2 สัปดำห์ ประชำชนให้เกียรติเชื่อถือศรัทธำในตัวของตนและนโยบำยของพรรคโหวตให้ 489,000 กว่ำเสียง พูด
ง่ำยๆ คือประชำชนคนไทย เชื่อและศรัทธำให้เกียรติในสิ่งที่ตนพูด อย่ำงไรก็ตำม  ตำมรัฐธรรมนูญทุกฝ่ำยเป็น
ประชำธิปไตยหมด แต่มีประชำธิปไตย 2 ฝั่ง แบบประชำธิปไตยที่มำจำกพรรคของคสช. นั่นก็คือพลังประชำรัฐ  และ
ประชำธิปไตยอีกฝั่ง ในเมื่อประกำศว่ำเรำจะไม่อยู่กับฝั่งที่มำจำกคสช. ก็แปลว่ำต้องอยู่กับอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่ำหลำยคน
ที่เลือกพรรคก็มำจำกปัจจัยนี้เป็นส่วนส ำคัญด้วย 

นำยมิ่งขวัญ กล่ำวอีกว่ำ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำพบว่ำในที่ประชุม  7 
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน นำยภูมิธรรม เวชชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน ได้ถำมตรงๆ ว่ำตกลงจะเอำยังไงกันแน่ ถ้ำท ำแบบนี้
ต้องกลับไปทบทวนจุดยืนให้ชัดเจน ซึ่งตนเห็นด้วยกับวิธีกำรนี้ ลูกผู้ชำยค ำไหนค ำนั้นต้องชัดเจน แต่กลับออกหนังสือขอ
ถอนตัวจำกกำรเป็นฝ่ำยค้ำน กำรออกหนังสือดังกล่ำวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพรำะถำมกรรมกำรบริหำรพรรค
ปรำกฎว่ำไม่มีกำรแจ้งวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ ซึ่งไม่มีพรรคกำรเมืองใดท ำแบบนี้ หวังว่ำครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ำยที่จะ
โดนด่ำ 

“วันนี้ประชำชนเคลือบแคลงใจ แต่วันนี้มันต้องชัดเจน  ในเมื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่บอกว่ำมีกำรประชุม
กรรมกำรบริหำรพรรค และมีมติไม่ร่วมและขอถอนตัวออกจำกพรรคฝ่ำยค้ำน กฎหมำยรัฐธรรมนูญระบุว่ำไม่จ ำเป็นต้อง
ท ำตำมมติพรรค ผมยืนยันผมขอยึดมั่น เอำค ำพูดสิ่งที่หำเสียงไว้ตั้งแต่ต้น จุดยืนที่พยำยำมจะบอกว่ำไม่เปลี่ยนแปลง ผม
จะอยู่กับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน แม้จะเป็นคนเดียว ผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้ชัดเจน ในเมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ ผมถือว่ำ
ค ำพูดกำรตระบัดสัตย์ และผมเป็นคนหำเสียงมำโดยตลอด ผมขอประกำศว่ำผมจะไม่ขอร่วมอุดมกำรณ์นี้กับพรรค
เศรษฐกิจใหม่ต่อไป ครั้งที่แล้วบอกว่ำเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่มิ่งขวัญครั้งนั้นเป็นกำรพูดให้สุภำพ วันนี้ขอให้โค้ดค ำพูดผมขอ
ประกำศแยกทำงกับพรรคเศรษฐกิจใหม่เด็ดขำด คนครึ่งล้ำนเลือกมำเพรำะผม ถ้ำผมมีเวลำหำเสียงนำนกว่ำนี้ท่ำนจะได้
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เห็นผลของกำรเลือกตั้ง ผมไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ เขำจะท ำอะไรก็เป็นเรื่องของเขำ ผมยังจะยืนอยู่แบบนี้” 
นำยมิ่งขวัญ ระบุ    
    เมื่อถำมว่ำ ในทำงกฎหมำยจะย้ำยพรรคกำรเมืองหรือไม่ นำยมิ่งขวัญ กล่ำวว่ำ  บำงคนมำแสดงควำมคิดเห็นให้
ลำออก บำงคนไม่ให้ลำออก แต่รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ส.ส.มีเอกสิทธิ์ไม่ต้องท ำตำมมติพรรค ทั้งนี้ ส่วนตัวยังจะด ำเนิน
กิจกรรมกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนต่อไป โดยเฉพำะกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่งได้ขอเวลำอภิปรำยไว้ 4 ชั่วโมง เพรำะเห็นว่ำ
ประเทศไทยมีเรื่องที่ต้องอภิปรำยจ ำนวนมำก แต่ไม่แน่ใจว่ำจะได้เวลำอภิปรำยขนำดนั้นหรือไม ่
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56141
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03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:40 น. 

'ภูมิธรรม' สารภาพลากเรื่องเก่าซักฟอก 'บิ๊กตู่' เคืองไม่หายยึดอ านาจรัฐบาลยิ่งลักษณ ์

 
3 ก.พ. 63 – นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร โพสต์เฟซบุ๊กว่ำ “เมื่อ 6 ปีที่

แล้ว เกิดขบวนกำรเพ่ือล้มกำรเลือกตั้ง 2 กุมภำพันธ์ 2557 โดยใช้วำทกรรมปฏิรูปก่อนกำรเลือกตั้ง เพ่ือเปิดประตูให้มี
กำรรัฐประหำรรัฐบำลนำยกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของคณะคสช. ซึ่งได้รับกำรยอมรับจำกผู้คนบำง
กลุ่มในสังคมไทยปล่อยให้ประเทศเดินถอยหลัง ยอมสูญเสีย หลักกำรส ำคัญหลำยอย่ำง เพียงเพ่ือหวัง ที่จะฝ่ำวงล้อม
ของวิกฤติกำรณ์ควำมขัดแย้งของคนในประเทศ โดยฝำกควำมหวังว่ำ  คสช.จะก่อเกิดให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี
ขึ้น แต่นับจำกปี2557 จนมีกำรเลือกตั้งในเดือนมีนำคม 2562 ตลอด 6 ปีเรำมีรัฐบำลที่ต่อท่ออ ำนำจมำจำก คสช. ซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้มีอ ำนำจตัวจริงมำโดยตลอด มีกำรใช้อ ำนำจพิเศษที่เบ็ดเสร็จเด็ดขำด ต่อเนื่องมำจนกระทั่งรัฐบำลชุดปัจจุบัน 
และยังได้ก ำหนดทิศทำงของประเทศ โดยก ำหนดตัวบุคคล กฎเกณฑ์ กติกำ ภำยใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งหลำยเรื่องไม่
สอดคล้องกับหลักกำรประชำธิปไตยแบบสำกล แต่เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรสืบทอดอ ำนำจของกลุ่มตนและเครือข่ำยด้วย
ข้ออ้ำงว่ำ จะปฏิรูปให้ดีขึ้น คืนควำมสุขสู่สังคมไทย โดยมิได้ค ำนึงถึงควำมเสียหำยต่อบรรทัดฐำนที่ถูกต้อง 

ดังนั้นกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลชุดปัจจุบัน จึงมิอำจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเชื่อมโยงกับรัฐบำลชุดก่อน ทั้งนี้
เพรำะผลจำกกำรด ำเนินนโยบำยที่ผิดพลำด กำรบริหำรงำนที่ผิดพลำด ล้วนเกิดข้ึนจำกนำยกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีที่
ด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องกันมำถึง 6 ปี โดยเฉพำะนำยกรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้ควบคุมดูแลทั้งด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่นคง 
ควำมล้มเหลวของรัฐบำลชุดนี้ในกำรบริหำรประเทศ มีรูปธรรมชัดเจนเป็นผลงำนเชิงประจักษ์ที่คนทั้งสังคมสัมผัสและ
รับรู้ ได้อย่ำงถ่องแท้ แม้รัฐบำลพยำยำมจะบอกว่ำประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรเศรษฐกิจ ตัวเลขจีดีพีเติบโต ทว่ำใน
ควำมเป็นจริงของชีวิตประชำชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกำรค้ำขำยที่ฝืดเคือง เงินในกระเป๋ำลดลงจนแทบไม่มีเหลือ ธุรกิจ
ส่งออกประสบปัญหำจำกค่ำเงินบำท ฯลฯ 
และควำมไม่มีประสิทธิภำพ ไม่มีน้ ำยำ ในกำรบริหำร ของรัฐบำลยิ่งปรำกฏเห็นได้อย่ำงชัดเจน เมื่อประเทศเกิดวิกฤติ  
ทั้งเรื่องฝุ่นละอองและกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำดังนั้นอย่ำมัวหำเหตุข้อแก้ตัว  ที่จะหลีกเลี่ยงกำรถูกอภิปรำยเลยครับ 
ถ้ำม่ันใจว่ำ ได้ท ำคุณประโยชน์มำกล้นให้กับประเทศชำติและประชำชนไทยก็เข้ำมำชี้แจงให้ประชำชนเกิดควำมเข้ำใจใน
วันที่สภำผู้แทนรำษฎรก ำหนดวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้อย่ำงเต็มที่นะครับ”. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56140 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56140
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03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:29 น. 

ตร.ส่งอัยการฟ้อง แล้ว! 'ธนาธร' ปากแข็งไม่กลัวฉะวิธเีผด็จการข่มขู ่ปชช. 

 
3 ก.พ. 63 – ที่ สน.ปทุมวัน นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ พร้อม นำยไพรัฎฐโชตก์ จันทรขจร 
อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ เขต 5 จ.นครปฐม นำยธนวัฒน์ วงศ์ไชย หรือบอล แกนน ำวิ่งไล่ลุง นำยพริษฐ์ ชิวำ
รักษ์ หรือเพนกวิน สองนักกิจกรรมกำรเมืองที่ถูกออกหมำยเรียกกรณีชุมนุมแฟลชม็อบ บนสกำยวอร์ค  สี่แยกปทุมวัน 
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2562 มำพบ พ.ต.ท.เจริญสิทธิ์ จงอิทธิ รอง ผกก.หัวหน้ำฝ่ำยสอบสวน สน.ปทุมวัน พร้อมคณะ
ชุดท ำงำน บก.น.6 ที่ สน.ปทุมวัน ก่อนพนักงำนสอบสวนจะพำนำยธนำธร พร้อมส ำนวนไปส่งศำลแขวงปทุมวัน  ถ.
พระรำมสี่ กรุงเทพฯ เพ่ือให้อัยกำรจะพิจำรณำในคดีดังกล่ำว 
นำยธนำธร กล่ำวว่ำ เชื่อมั่นในสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกตำมประชำธิปไตย และเชื่อว่ำนี่เป็นวิธีกำรของฝ่ำยเผด็จ
กำรที่ใช้คดีควำมข่มขู่ประชำชน ขอให้ทุกคนอย่ำกลัวและลุกข้ึนสู้กับอ ำนำจที่ไม่เป็นธรรม 
  ด้ำนนำยกฤษฎำงค์ นุตจรัส และนำยวรวิทย์ นิติบริรักษ์ ทนำยควำมพรรคอนำคตใหม่  กล่ำวว่ำ หำกศำล
พิจำรณำสั่งฟ้อง ทีมทนำยควำมเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวนำยธนำธร และนำยไพรัฎฐโชตก์ รวมจ ำนวน 4 แสนบำท 
ส่วนนักกิจกรรมคนอ่ืนนั้น จะมีทนำยศูนย์สิทธิฯ เตรียมค่ำประกันไว้ให้ต่อไป. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56139 

https://www.thaipost.net/main/detail/56139
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03 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 11:47 น. 

'เทวัญ'ชี้ซักฟอกรัฐบาล3วันพอ ปรามฝ่ายค้านอย่าพูดนอกประเด็น 

 
 

3 ก.พ. 63 –  ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวถึงกรณีฝ่ำยค้ำนยื่นญัตติอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่
ไว้วำงใจรัฐบำล ว่ำ กรอบเวลำในกำรอภิปรำย ทั้งวิปฝ่ำยค้ำน  และวิปฝ่ำยรัฐบำลจะพูดคุยหำรือควำมชัดเจนให้
เรียบร้อย ก่อนที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจะบรรจุวันอภิปรำย เบื้องต้นคำดว่ำจะอยู่ในช่วงวันที่ 23-24 ก.พ. แต่ต้อง
ประชุมก ำหนดควำมชัดเจนอีกครั้ง  

ส ำหรับจ ำนวนวันอภิปรำยยังอยู่ในกำรถกเถียงกันอยู่ ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนออกมำระบุอยำกได้เวลำประมำณ 5 วัน
นั้น ส่วนตัวมองว่ำเยอะไปหรือไม่ ในมุมมองรัฐบำลคงต้องดูเนื้อหำสำระท่ีฝ่ำยค้ำนจะอภิปรำย แต่คิดว่ำไม่น่ำจะเกิน 2-3 
วันน่ำจะเพียงพอ เมื่อหำรือเรื่องวันกันเรียบร้อยแล้วคงต้องประสำน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี และ 
รมว.กลำโหมอีกครั้งหนึ่ง และกำรอภิปรำยควรจะพูดถึงเนื้อหำสำระกำรท ำงำนที่รับผิดชอบอยู่ ไม่ควรไปพูดในเรื่องที่
ไม่ได้รับผิดชอบ และไม่ควรมีเรื่องส่วนตัว ถ้ำพูดนอกประเด็นกันมำก คงมีกำรประท้วงท ำให้กำรอภิปรำยล่ำช้ำ ซึ่งเรื่อง
กรอบและเวลำทำงวิปทั้งสองฝ่ำยประสำนกันอยู่แล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56136 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56136
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เผยแพร่: 3 ก.พ. 2563 13:46   ปรับปรุง: 3 ก.พ. 2563 14:58     

ตร. สรุปสั่งฟ้อง “ธนาธร” พร้อมพวกรวม 8 คน ชุมนุมแฟลชมอ็บ 

 
วันนี้ (3 ก .พ.) ที่ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษคดีศำลแขวง 5(ปทุมวัน )ถ.พระรำม 4 พนักงำนสอบสวนสน.ปทุมวัน 

ได้น ำส ำนวนกำรสอบสวน พร้อมควำมเห็นสมควรสั่งฟ้องคดีร่วมกันชุมนุมโดยฝ่ำฝืนกฎหมำย(แฟลชม็อบ)ท่ีมีนำยธนำธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่(อนค.) พร้อมพวกรวม 4 คน ผู้ต้องหำ มำส่งให้อัยกำรคดีศำลแขวงปทุมวัน
พิจำรณำ เพ่ือมีควำมเห็นต่อไป 

นำยกกฤษฎำงค์ นุตจรัส ทนำยควำม ระบุว่ำ พนักงำนสอบสวน สน.ปทุมวันมีควำมเห็น สมควรสั่งฟ้องนำยธนำ
ธร กับพวก รวม5 ข้อหำประกอบด้วย ร่วมกันเป็นผู้จัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่แจ้งกำรชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ,ร่วมกัน
จัดกำรชุมนุมสำธำรณะโดยกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือรบกวนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟ ,ร่วมกันจัดกำร
ชุมนุมสำธำรณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบกำรชุมนุมสำธำรณะไม่ให้เกิดกำรขัดขวำงเกินสมควรต่อประชำชนที่จะใช้ที่
สำธำรณะฯ และ ,ร่วมกันโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  และชุมนุมในรัศมี
ใกล้เขตพระรำชฐำน 150 เมตร 

โดยผู้ต้องหำทั้งหมดจะยืนยันต่อสู้ตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏว่ำ กำรชุมนุมครั้งนี้เป็นกำรพบปะประชำชนไม่ใช่
เป็นกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ส่วนกำรใช้เครื่องขยำยเสียงก็เปรียบเสมือนกรณีนำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่พบประชำชน 
โดยหลังจำกรับส ำนวนสอบสวนอัยกำรจะมีเวลำพิจำรณำส ำนวนเพ่ือมีควำมเห็นทำงคดีว่ำ  จะสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือมี
ค ำสั่งให้พนักงำนสอบสวนสอบเพ่ิมเจิมในประด็นที่ยังสงสัยภำยใน7วัน หำกอัยกำรมีควำมเห็นสั่งฟ้อง ก็จะนัดผู้ต้องมำ
ส่งฟ้องต่อศำลแขวงปทุมวันต่อไป 

ส ำหรับผู้ต้องหำในคดีนี้มีทั้งหมด 8 คน วันนี้พนักงำนสอบสวนน ำตัวส่งอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลแขวง5 (ปทุม
วัน) 4 คน คือ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หน.พรรคอนำคตใหม่ นำยไพรัฎฐโชติก์  จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค
อนำคตใหม่ เขต 5 นครปฐม ,นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือแพนกวิน ,และนำยธนวัฒน์ วงค์ไชย แกนน ำกลุ่มวิ่งไล่ลุง 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000011083 
 

https://mgronline.com/crime/detail/9630000011083
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วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 - 11:30 น.  

บิ๊กป้อม ยิ้มรับศึกซักฟอก ลั่น! ไม่ต้องเตรียมตัว พูดแตเ่รื่องจริงก็จบแล้ว 

 
 
จำกกรณีแกนน ำ 6 พรรคฝ่ำยค้ำน ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเป็นรำยบุคคลต่อ นำยชวน หลีกภัย  

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส ำหรับ 6 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรำย ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และรมว.กลำโหม, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี, นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย, นำยดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่ำงประเทศ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและ
สหกรณ ์ตำมท่ีเสนอข่ำวไปแล้วนั้น 
ล่ำสุดวันที่ 3 ก.พ. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีมีชื่อถูกฝ่ำย
ค้ำนยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ไม่ต้องเตรียมตัวอะไร พูดแต่เรื่องจริงก็จบแล้ว ชี้แจงในข้อเท็จจริง ถ้ำเรื่องไหนไม่ใช่ก็
ไม่ใช่ 

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณีที่สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เตรียมทีมช่วย  ท ำหน้ำที่องครักษ์พิทักษ์ พล.อ.
ประวิตร ซึ่งรองนำยกฯไมได้ตอบค ำถำมดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ได้แต่เพียงหัวเรำะอยู่ในล ำคอ ว่ำ ฮึ ๆ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3516878 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaigov.go.th/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3516878
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วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 - 10:15 น.  

สน.ปทุมวัน นัด “ธนาธร” ส่งอัยการฟ้องคดแีฟลชม็อบ สกายวอลก์ 

 

 
 

 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1940347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1940347
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03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10:43 น. 

สน.ปทุมวันนัด 'ธนาธร' ส่งอัยการฟ้อง 4 ขอ้หาคดีแฟลชม็อบ 

 
 
  3 ก.พ. 63 – นำยกฤษฎำงค์ นุตจรัส ทนำยควำมของนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
เปิดเผยว่ำ ในวันนี้(3 ก.พ.) พนักงำนสอบสวน สน.ปทุมวัน ได้นัดส่งตัวพร้อมท ำควำมเห็นสมควรสั่งฟ้องนำยธนำธรต่อ
พนักงำนอัยกำรศำลแขวงปทุมวัน ในควำมผิดฐำน 1.ร่วมกันเป็นผู้จัดกำรชุมนุมสำธำรณะ โดยไม่แจ้งกำรชุมนุมต่อผู้รับ
แจ้ง 2.ร่วมกันจัดกำรชุมนุมสำธำรณะโดยกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือรบกวนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรใช้บริกำรสถำนีรถไฟ 
3.ร่วมกันจัดกำรชุมนุมสำธำรณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบกำรชุมนุมสำธำรณะไม่ให้เกิดกำรขัดขวำงเกินสมควรต่อ
ประชำชนที่จะใช้ที่สำธำรณะฯ และ 4.ร่วมกันโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
กรณีจัดแฟลชม็อบ บริเวณสกำยวอล์ก สี่แยกปทุมวัน หน้ำหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2562  
โดยขณะนี้นำยธนำธรก ำลังเดินทำงมำที่ สน.ปทุมวัน คำดว่ำถึง 10.00 เศษๆ ซึ่งคดีนี้เรำให้กำรปฏิเสธทุกข้อหำ ก็ต้องดู
ว่ำพอหลังจำกท่ีพนักงำนสอบสวนน ำตัวพร้อมส ำนวนไปส่งแล้ว ทำงอัยกำรจะพิจำรณำต่อไปอย่ำงไร. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56131
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'วิษณ'ุ ปัดตอบปมญตัติซักฟอกเป็นเท็จหรือไม่ โยน 'ชวน' ตัดสิน 
03 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 18:27 น.      

 

 
3 ก.พ.63 - ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์กรณีนำยชัยวุฒิ ธนำคมำ

นุสรณ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล(วิปรัฐบำล) ระบุว่ำจะยื่นเรื่องให้นำยชวน   ตรวจสอบ
ญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน โดยเฉพำะประเด็นของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหม ว่ำเป็นญัตติเท็จ เนื่องจำกวิปรัฐบำลเห็นว่ำมีข้อควำมอันเป็นเท็จขัดต่อข้อบังคับกำรประชุมสภำ หรือเป็นญัตติ
ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง โดยเฉพำะประเด็นที่ระบุว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ มีพฤติกำรณ์ไม่ยึดมั่นและศรัทธำต่อกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้ำงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมำยสุงสุดในกำรปกครอง
ประเทศ และกระท ำกำรให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรปกครองประเทศ โดยมีพฤติกำรณ์ซึ่งไม่ได้เป็นไปตำมวิถีทำงที่ได้มีกำร
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นข้อควำมอันเป็นเท็จชัดเจน เพรำะพล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญว่ำ ไม่ทรำบ  
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ กรณีนี้จะรุนแรงถึงขนำดที่ฝ่ำยค้ำนต้องยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลใหม่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำว
ว่ำ ไม่ทรำบ ทุกอย่ำงอยู่ที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรจะเป็นผู้วินิจฉัย ทั้งนี้ยอมรับว่ำถ้อยค ำในญัตติของฝ่ำยค้ำนถือเป็น
ถ้อยค ำที่รุนแรง. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56179 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56179
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"สิระ"ดอดฟ้องหมิ่น"เสรีพิศุทธ์"ด่าเศษสวะ 
3 กุมภำพันธ์ 2563 - 10:04 น.  

 
  

3 มกรำคม 2563 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ฟ้องหมิ่น หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเผยต้นเหตุมำจำกโดน
กล่ำวหำว่ำเป็น ส.ส. ที่มำจำกกำรซื้อเสียง และเป็นเศษสวะ ลั่น ประธานกมธ.เชิญสื่อไปท ำข่ำวในกำรประชุม กมธ.มี
เจตนำแอบแฝง 
  ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศำลฯนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์คดีที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นายสิระ เจนจาคะ 
ฟ้องหมิ่น หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  ทั้งนี้ นำยสิระ เดินทำงมำเบิกควำมด้วยตัวเอง 
พร้อมให้สัมภำษณ์ว่ำ  
  "กำรฟ้องในครั้งนี้ มำจำกกรณีพิพำทระหว่ำงตนและพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งถูกเคยปรำมำศท ำนองว่ำ เป็น ส.ส. 
ที่มำจำกกำรซื้อเสียง และเป็นเศษสวะ" 
  โดยเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกำรประชุม คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (กมธ.ปปช.) ครั้งแรก ทั้งนี้ส่วนตัวอยำกให้แยกระหว่ำงเรื่องหมิ่นประมำท กับหน้ำที่ในกมธ. ออกจำกกัน  
  นอกจำกนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่ำ เจตนำของประธาน กมธ.ที่เชิญสื่อมวลชนเข้ำไปในห้องประชุม เป็นไปเพ่ือ
ต้องกำรประณำมหรือเอำเรื่องตัวบุคคล ซึ่งนำยสิระ ได้ตั้งค ำถำมต่อพฤติกำรณ์ดังกล่ำวของ ประธานกมธ.ว่ำมีเจตนำ
แอบแฝงหรือไม่ พร้อมทั้งยืนยันว่ำ ส่วนตัวในฐำนะ กมธ.หำกมีกำรกระท ำผิดกฏข้อบังคับในที่ประชุม ก็ต้องท้วงติง 
  ส ำหรับประเด็นกำรอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสิระเปิดเผยว่ำ พรุ่งนี้ทำงพรรคพลังประชำรัฐจะเสนอชื่อองครักษ์
พิทักษ์ นำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ โดยจะมีกำรเก็บตัวเพื่อติวก่อน  
  นอกจำกนี้นายสิระ ยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำ พรรคฯเตรียมจะยื่นญัตติด่วนเพ่ืออภิปรำยไม่ไว้วำงใจฝ่ำย
ค้ำน  จุดประสงค์ในกำรฟ้องร้องวันนี้ เพียงเพรำะต้องกำรปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414390?adz= 
 
 
 

https://code.yengo.com/click/?x=fs_SiHHEIyBxtQtrdZEtsfaon_-4GVUeZp3TI84vVfAPwWGkAE3LfPYozLha7c3P2og9TSGZOCfyY1bjQzhlBU7qnOarcDiOehTudCWvB60Gdibk-SH8sLMj4PQx2vggys673-ANpymUkaqplJj7n7t1SRQUTsUaObnpn6iBwAtlSlf_uJxb6AedM3AQKwwKe71Z-wwF6-nDHOvhuN_MPaEjAzXRr55hrYVfY8Kd7T1ObI5kvJLmAlFPZ2Rrr3M-8VSQkDyD6Y16rHCwwTRSMiGOm-IjwBih0uS1En1e4CE
https://code.yengo.com/click/?x=fs_SiHHEIyBxtQtrdZEtsfaon_-4GVUeZp3TI84vVfAPwWGkAE3LfPYozLha7c3P2og9TSGZOCfyY1bjQzhlBU7qnOarcDiOehTudCWvB60Gdibk-SH8sLMj4PQx2vggys673-ANpymUkaqplJj7n7t1SRQUTsUaObnpn6iBwAtlSlf_uJxb6AedM3AQKwwKe71Z-wwF6-nDHOvhuN_MPaEjAzXRr55hrYVfY8Kd7T1ObI5kvJLmAlFPZ2Rrr3M-8VSQkDyD6Y16rHCwwTRSMiGOm-IjwBih0uS1En1e4CE
https://www.komchadluek.net/news/politic/414390?adz
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ปธ.วิปรัฐบาลขู่ฝ่ายค้านไม่แก้ญัตติซักฟอก ป่วนตั้งแต่เริม่อภิปรายแน่! 
03 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 16:47 น.      

 

 
3 ก.พ. 63 – นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร

ประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) กล่ำวถึงกรณีที่จะยื่นเรื่องให้ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
ตรวจสอบญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน โดยเฉพำะประเด็นของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ
รมว.กลำโหม ว่ำเป็นญัตติเท็จ ว่ำ กำรส่งเรื่องให้ประธำนสภำฯ วินิจฉัย เพ่ือให้ฝ่ำยค้ำนทบทวนญัตติดังกล่ำวให้ถูกต้อง 
เพรำะหำกฝ่ำยค้ำนไม่ทบทวนก็จะต้องอภิปรำยญัตตินี้ และจะมีกำรประท้วงตั้งแต่เริ่มมีกำรอภิปรำย ท ำให้กำรประชุม
ไม่รำบรื่น  

ทั้งนี้หำกส่งกลับไปวันนี้เชื่อว่ำฝ่ำยค้ำนน่ำจะแก้ไขทัน เนื่องจำกยังอยู่ในกรอบเวลำ 7 วัน จำกนั้น ในวันที่ 5 
ก.พ. เวลำ 09.00 น. จะมีกำรประชุมร่วม 3 ฝ่ำย เพ่ือก ำหนดกรอบ และวันเวลำ ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในครั้งนี้ ซึ่ง
เชื่อว่ำน่ำจะได้ข้อยุติ. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56170


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 
ส.ว.ออกกฎคุมเข้ม สกดัเสียบบัตรแทน ชี้ ใครลืมไม่มีบัตรส ารอง ใหลุ้กขานชื่อ 
วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 - 14:52 น.  

 
 
ส.ว.ออกกฎคุมเข้ม สกัดเสียบบัตรแทน ชี้ ใครลืมไม่มีบัตรส ารอง ให้ลุกขานชื่อ ด้าน “วันชัย” เผย ส.ว.มีเสียบบัตร
แทนกัน ด้วยความปรารถนาดี 

เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ ที่รัฐสภำ เกียกกำย ในมีกำรประชุมวุฒิสภำ ที่มีนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำน
วุฒิสภำ ท ำหน้ำที่ประธำนกำรประชุม ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม นำยศุภชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำได้ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก็บรักษำบัตรลงคะแนน เพ่ือวำงมำตรกำรป้องกันกำรเสียบบัตรลงคะแนนโดย
มิชอบ มีสำระส ำคัญคือ ให้ส.ว.เก็บบัตรลงคะแนนไว้กับตัว และน ำบัตรมำด้วยทุกครั้งที่มีกำรประชุมส.ว. จะไม่มีกำรท ำ
บัตรส ำรองแก่ส.ว. หำกส.ว.คนใดไม่น ำบัตรลงคะแนนมำ และต้องมีกำรแสดงตน หรือลงมติ ขอให้ส.ว.ใช้วิธียกมือเพ่ือ
แสดงตนและใช้สิทธิลงมติในที่ประชุมแทน นอกจำกนี้ขอให้ส.ว.น ำบัตรลงคะแนนออกจำกเครื่องลงคะแนนทุกครั้ง และ
น ำติดตัวไปทุกครั้งเมื่อออกจำกห้องประชุม เพ่ือป้องกันกำรเสียบบัตรแทนกันโดยมิชอบ หำกใครลืมบัตรทิ้งไว้ในเครื่อง
ลงคะแนน เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรไว้ชั่วครำว และติดต่อให้ส.ว.คนนั้นไปรับบัตรคืนภำยหลัง โดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำบันทึกเก็บ
ไว้ว่ำ ใครเสียบบัตรคำไว้ 

ด้ำน นำยวันชัย สอนศิริ ส.ว. ลุกขึ้นหำรือถึงกรณีกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันว่ำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธำนวุฒิสภำ เป็นห่วงเรื่องกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันมำก จึงได้น ำเรื่องมำหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประสำนงำนกิจกำรวุฒิสภำ(วิปวุฒิสภำ) และมีกำรออกระเบียบให้ส.ว.ทุกคนเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับตัว ไม่ให้ฝำกไว้กับ
เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือป้องกันกำรเสียบบัตรแทนกัน แม้ส.ว.ยังไม่เคยมีปัญหำเรื่องดังกล่ำว แต่หลังจำกเกิดเหตุเสียบบัตรแทน
กันในสภำผู้แทนรำษฎร และมีคลิปออกมำมำก ซึ่งไม่แน่ใจว่ำ มีใครแอบถ่ำยอะไรไว้ก่อนหน้ำนี้อีกหรือไม่ ทรำบจำก
เพ่ือนสมำชิกบำงคนที่เรำปรำรถนำดีต่อกัน เห็นพรรคพวกไปประชุมกรรมำธิกำร ก ำลังวิ่งมำ แต่ได้รับแจ้งจำกเพ่ือน
สมำชิกว่ำ “ผมกดให้แล้วครับ” ถ้ำไม่เป็นเรื่องก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ำเป็นเรื่อง ก็จะมีปัญหำ ดังนั้นระเบียบที่วุฒิสภำออกมำ
ถือว่ำ มีควำมรอบคอบ รัดกุม ในกำรป้องกันเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1941491 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1941491
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/31-1.jpg
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4 ก.พ. 2563 05:01 น. 

ใครจะเข้าวิน 
 
 
 
 
 
 

วันอำทิตย์ที่ 23 กุมภำพันธ์ หรืออีก 20 วันจำกนี้ไป พ่ีน้องชำวก ำแพงเพชร เขต 2 จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เป็นพิเศษเขตเดียว ถือเป็นศึกช้ำงชนช้ำงระหว่ำงพรรคพลังประชำรัฐแชมป์เก่ำ กับพรรคเพ่ือไทยผู้ท้ำชิงสำเหตุที่
ต้องเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก ำแพงเพชร เขต 2 เพียงเขตเดียว เนื่องจำก พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.ก ำแพงเพชร 
พรรคพลังประชำรัฐ ถูกศำล ฎีกำพิพำกษำจ ำคุก 4 ปี (คดีม็อบเสื้อแดง) 

โดยพรรคพลังประชำรัฐลงมติส่ง “นำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์” ลูกชำย “พ.ต.ท.ไวพจน์” ลงสมัคร เลือกตั้งซ่อม
แทนบิดำ ส่วนพรรคเพ่ือไทย หลังจำกออกอำกำร อิดๆออดๆอู้ๆอ้ีๆ เหมือนไม่เต็มใจจะส่งคนลงท ำศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
ที่ว่ำงลง 

แต่สุดท้ำย พรรคเพ่ือไทยก็ตัดสินใจส่ง “นำยกัมพล ปัญกุล” รองนำยก อบจ.ก ำแพงเพชร ลงท้ำชิงเก้ำอ้ี ส.ส.
เมืองกล้วยไข่ ให้เห็นด ำเห็นแดง “แม่ลูกจันทร์” มองว่ำศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก ำแพงเพชร เขต 2 แทน พ.ต.ท.ไวพจน์ ที่
ยังกบดำนหนีหมำยจับอยู่ในเมืองไทย 

นำยเพชรภูมิ พรรคพลังประชำรัฐ กุมสภำพได้เปรียบนำยกัมพล จำกพรรคเพ่ือไทยถึง 5 ประตู 1,ได้อำศัยฐำน
คะแนนเสียงของพ่อที่ผูกขำดสนำมเลือกตั้งเขตนี้มำนำนนับสิบปีกำรเลือกตั้งล่ำสุด “พ.ต.ท.ไวพจน์” อดีตแกนน ำม็อบ
เสื้อแดงย้ำยค่ำยมำสังกัดพรรคพลังประชำรัฐ น ำโด่งชนะคู่แข่งจำกพรรคเพื่อไทยไปกว่ำ 15,000 คะแนน 

2,ได้แรงหนุนจำก “นำยวรำเทพ รัตนำกร” อดีตขุนพลใหญ่พรรคเพ่ือไทย ลูกน้องคนสนิทเจ๊แดง ซึ่งยกทีม ส.ส.
ก ำแพงเพชร ย้ำยขั้วไปสังกัดพรรคลุงช่วยอุ้มเข้ำสภำฯ 3,ได้พลังแฝงจำกอ ำนำจรัฐ และเครือข่ำยรำชกำรช่วยผลักดันสุด
ลิ่มทิ่มประตู 

4,นำยกัมพล ผู้ท้ำชิงจำกพรรคเพ่ือไทย เพ่ิงเปิดตัวลงสมัครแหม็บๆมีเวลำหำเสียงเลือกตั้งไม่ถึง 20 วัน5,กำร
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตท่ี เผด็จศึกไปแล้ว 2 เขต 2 ครั้ง ปรำกฏว่ำพรรคฝ่ำยค้ำนซึ่งเป็นเจ้ำของโควตำ ต้องพ่ำยแพ้ผู้สมัคร
ฝ่ำยรัฐบำลทั้ง 2 ครั้งติดต่อกัน 
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ครั้งที่ 1 เลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐมเขต 5 นำยเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชำติไทยพัฒนำ ชนะน็อก นำยไพรัฐ
โชติก์ จันทรขจร พรรคอนำคตใหม่ ไปถึง 9,000 คะแนน ครั้งที่ 2 เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่นเขต 7 นำยสมศักดิ์ คุณ
เงิน พรรคพลังประชำรัฐ ชนะ นำยธนิก มำสีพิทักษ์ พรรคเพื่อไทยไป 2,000 คะแนน 

ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ครั้งที่ 3 ก ำแพงเพชร เขต 2 อีก 20 วันจำกนี้ไป พรรคพลังประชำรัฐ แชมป์เก่ำ น่ำจะ
แซงเข้ำป้ำยชนะพรรคเพ่ือไทยผู้ท้ำชิงได้อีกตำมฟอร์ม “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำกำรเลือกตั้ง ส.ส.เป็นส่วนส ำคัญที่สุดของ
ระบอบประชำธิปไตย เพรำะประชำชนมีส่วนร่วมโดยตรง 

พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคใหญ่ที่สุดในสภำฯ จึงต้องส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตทุกครั้ง เพ่ือตอบสนองพ่ีน้อง
ประชำชนที่ต้องกำรลงคะแนนให้พรรคเพ่ือไทยแม้รู้ว่ำพรรคฝ่ำยค้ำนเสียเปรียบพรรครัฐบำลทุกประตู พรรคเพ่ือไทยก็
ต้องส่งผู้สมัครลงท ำศึกเลือกตั้งซ่อม เพ่ือเป็นทำงเลือกของประชำชน ฝ่ำยค้ำนแพ้เลือกตั้งซ่อมก็ไม่เสียหำยอะไรแต่ถ้ำ
ฝ่ำยรัฐบำลแพ้เลือกตั้ง ...เรื่องใหญ่นะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762750 
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บทบรรณาธิการ : การออกเสียงที่ทุจรติ 
 
 
 
 
 
ข่ำวฉำวโฉ่กรณี ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน แม้ศำลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้พิจำรณำวินิจฉัยแล้ว แต่ในสภำผู้แทน 

รำษฎรยังมีเรื่องรำวบำนปลำยต่อไป เมื่อชื่อของนำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย หำยไปจำกค ำร้องที่ยื่นต่อ
ศำล มีเสียงวิจำรณ์เสียงแซวตำมมำว่ำ มีกำร “เล่นของ” เสกเป่ำคำถำล่องหนหำยตัวหรือไม่ 

ยิ่งกว่ำนั้น สอง ส.ส.จำกพรรคอนำคตใหม่ นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ และนำยธีรัจชัย พันธุมำศ ร่วมกันแถลง
ข่ำว ระบุว่ำมีหลักฐำนเป็นคลิปที่แสดงว่ำ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำล 2 คน เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน คน
หนึ่งเป็น ส.ส. กทม. พรรคพลังประชำรัฐ อีกคนหนึ่งเป็น ส.ส. พรรคพลังท้องถิ่นไท เหตุเกิดในรัฐสภำ 

กำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ซึ่งเป็นข่ำวอ้ือฉำวในขณะนี้ ประเด็นที่ทุกฝ่ำยกังวลที่สุด คือปัญหำที่ว่ำจะท ำ
ให้ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย 3.2 ล้ำนล้ำนบำท เป็นโมฆะหรือไม่ จะเสียไปเพียงบำงส่วน หรือตกไปทั้งฉบับ จะมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงแค่ไหน ถ้ำรัฐบำลไม่มีงบ 6 แสนล้ำนบำท เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซำ 

แต่ถ้ำย้อนกลับไปดูค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ในอดีต 2 ค ำวินิจฉัย จะพบว่ำกำรเสียบบัตรแทนกันไม่ใช่
เรื่องเล่นๆ แต่เป็นเรื่องส ำคัญระดับคอขำดบำดตำย ส ำหรับประเทศ และตัว ส.ส.ผู้กระท ำอย่ำงไร้ควำมรับผิดชอบ ค ำ
วินิจฉัยของศำลทั้ง 2 ฉบับ นอกจำกจะท ำให้ร่ำงกฎหมำยตกไปแล้ว ยังกระทบถึง ส.ส. 

ค ำวินิจฉัยที่ 15–18/2556 เรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนระบอบกำรได้มำซึ่ง ส.ว. ระบุว่ำกำรออกเสียง
ลงคะแนน ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของสมำชิกรัฐสภำ จะต้องมำแสดงตนในที่ประชุม มีสิทธิออกเสียงได้ครั้งละหนึ่งเสียง 
มิฉะนั้นย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ขัดต่อข้อบังคับกำรประชุมสภำ ขัดต่อหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ศำลรัฐธรรมนูญถือว่ำเป็นกำรออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริต มิอำจถือได้ว่ำเป็นมติที่ชอบของรัฐสภำ ค ำวินิจฉัยอีก
เรื่องหนึ่ง เมื่อปี 2557 ระบุว่ำกำรออกเสียงแทนกันของ ส.ส. ละเมิดหลักกำรพ้ืนฐำนของกำรเป็น ส.ส. คือควำมซื่อสัตย์
สุจริตเป็นกำรออกเสียงที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชำวไทย 
 กำรเสียบบัตรแทนกันจึงเป็นควำมผิดของ ส.ส. ด้วย และเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของสภำผู้แทนรำษฎร ที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่อไป และต้องปฏิบัติต่อ ส.ส.จำกทุกพรรค และทุกฝ่ำยโดยเสมอหน้ำ อำจร้องต่อ ป.ป.ช. 
เพ่ือให้ไต่สวนและส่งศำลฎีกำแผนกคดีอำญำนักกำรเมือง หรือส่งศำลฎีกำพิจำรณำตัดสินต่อไป. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762753 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1762753


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

 
 
 
4 ก.พ. 2563 05:01 น. 

วิเคราะห์การเมอืง : ไดแ้ค่ด่าระบายแค้น 
 
 
 
 
 
 
ทั้ง “กร่าง” ทั้ง “เถื่อน”…ถ้ำเป็นพวกนักเลงถ่อยๆ ด่ำกันซึ่งๆหน้ำแบบนี้มีต่อย ได้ฟำดปำกกันแน่  แปลอำรมณ์จำก
ถ้อยค ำรุนแรงตำมญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม 
สะท้อนอำกำรฝ่ำยค้ำน แนวร่วมทีมนำยใหญ่ดูไบ แฝงไปด้วยอำรมณ์เคียดแค้น ชิงชัง แบบ “อินเนอร์มำเต็ม” 

ประกอบกับยุทธศำสตร์ล็อกเป้ำจัดหนัก พล.อ.ประยุทธ์ ในฐำนะ “น้องเล็ก” พ่วงกับ “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และ “พ่ีรอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ไล่เบี้ยเช็กบิล “พ่ีน้อง 3 ป.” หัวขบวน
ขุมอ ำนำจ คสช. 

แถมทีมงำนดูไบยังแบไต๋เป็นนัยโยนหินปูทำงล่วงหน้ำ จ ำเป็นต้องอภิปรำยย้อนโยงกลับไปห้วง 5 ปีของอดีต
รัฐบำล คสช.ที่น ำโดย พล.อ.ประยุทธ์ ตำมสูตรตื้นๆที่คนทั่วบ้ำนทั่วเมืองยังรู้ทัน มันมองเป็นอ่ืนไม่ได้ นอกจำกรำยกำร
ย้อนอดีตคิดบัญชี เอำคืนพวกที่อยู่เบื้องหลังรัฐประหำรรัฐบำล “น้องปู” อดีตนำยกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิวัติล้ม
กระดำน “นอมินีทักษิณ” แถมยังตีตั๋วต่อ ปิดเส้นทำงขุมข่ำย “นำยใหญ่” หวนคืนอ ำนำจตำมเกมถนัดยุทธศำสตร์
เลือกตั้ง ทีมดูไบจึงต้องท ำลำยขุมพลังพี่น้อง 3 ป. “ประยุทธ์-ป้อม-ป๊อก”  

นอกนั้นก็แค่ “ตัวแถม” ตำมคิวของ “เนติบริกร” นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯฝ่ำยกฎหมำย ที่เจอข้อหำ 
“ศรีธนญชัย” แต่ลึกๆก็คือลูกหมั่นไส้อดีตคนกันเองที่แปรพักตร์ช่วยขั้วตรงข้ำม ส่วนนำยดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.
ต่ำงประเทศ ข้อหำก็ลอยๆ ที่แน่ๆคงโยงกับเกมกำรไล่บี้ทำงกำรทูตอดีตผู้น ำ 2 พ่ีน้องในต่ำงแดนแต่ท่ีผิดแผนก็คือคิวของ 
“ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เจอไฟต์จ ำยอมของทีมเพ่ือไทยที่ไม่อำจปฏิเสธ “ธง” 
ของค่ำยอนำคตใหม่ 

“กล้วย” ที่แจกๆงูเห่ำไป เคลียร์ไม่อยู่ ที่แน่ๆเกมนี้ “เป้ำเชือด” ทั้งหมดล้วนไม่ใช่นักกำรเมืองอำชีพเลือกฟัด
ทีมโควตำพิเศษของนำยกฯที่ไม่จัดเจนสังเวียนสภำ เถียงไม่เก่ง ตำมเหลี่ยมเขี้ยวไม่ทัน ตรงกันข้ำมกับกำรตัดสินใจถอด
ชื่อนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ รวมถึงนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง แบบพลิกโผนำทีท้ำยๆ 

มันคือกำรบล็อกตัวช่วยเคลียร์ปมเศรษฐกิจแทน “บิ๊กตู”่ไม่ให้ “อุตตม” ฉวยจังหวะเบิ้ลกลับ พลิกโอกำสใช้เวที
ชี้แจงข้อกล่ำวหำของฝ่ำยค้ำน โปรโมตเบิ้ลผลงำนโบแดงรัฐบำลทั้งบัตรสวัสดิกำรประชำรัฐ โครงกำรชิมช้อปใช้ ฯลฯ  ที่
ส ำคัญ ไม่เสี่ยงโดน “สมคิด” ย้อนศร เปิดเลกเชอร์ “สอนมวย” เชิงเศรษฐกิจทีม “นกแล” 
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ลูกทีม “นำยใหญ่” ดูไบยังแพ้ทำง ไม่กล้ำแลกหมัดกับมวยเก๋ำระดับ “จอมยุทธ์กวง”ซึ่งนั่นก็เป็นกำรบ้ำน ท ำ
ให้ “สมคิด” กับ “อุตตม” ต้องวำงแผนใหม่ ปรับหมำกกันใหม่ ยังไงก็ทิ้ง “นำยกฯลุงตู่” โดนล่อเป้ำเดี่ยวปมเศรษฐกิจ
ไม่ได้ 

ในเมื่อรู้กันอยู่แก่ใจ นำยกฯเป็น “กัปตันทีมเศรษฐกิจ” แค่ในนำม ตำมยุทธศำสตร์แก้ล ำพรรคร่วมรัฐบำล ทั้ง
ประชำธิปัตย์ ภูมิใจไทย แบ่งกระทรวงเกรดเอไปสร้ำงอำณำจักร และผลจำกโดนล่อเป้ำรอบนี้ เชื่อว่ำ “บิ๊กตู่” ต้อง
หำทำงผ่องสถำนะ “กัปตันทีมเศรษฐกิจ” แน่เพรำะแกะรอยจำกข้อมูลที่แพลมๆกันออกมำ “บิ๊กตู่” หนีไม่พ้นโดนถล่ม
ปมล้มเหลวในกำรบริหำร ไร้ภำวะผู้น ำ ไม่มีกึ๋น ท ำประเทศ ถอยหลัง ตำมฟอร์มต้องโดนสร้ำงภำพ ตีปี๊บแฮชแท็ก 
#“นำยกฯเฮงซวย” 

ขณะ “บิ๊กป้อม” ก็หนีไม่พ้นโดนฟื้นฝอยกำรจัดซื้อเรือด ำน้ ำ แขวะนำฬิกำยืมเพ่ือน “วิษณุ” เจอย้อนเกล็ด “ศรี
ธนญชัย” ส่วน “ดอน” ก็ต้องโดนแขวะปมปำกไม่มีหูรูดกรณีปูดสหรัฐฯส่งซิกสังหำรผู้น ำทหำรอิหร่ำนเช็กข่ ำววงในจะ
เครียดหน่อยก็คิวของ “บิ๊กป๊อก” ที่ส่อโดนเขี่ยปมโรงไฟฟ้ำชุมชน ที่เคยมีปมเกี่ยวพันกับลูกชำย เช่นเดียวกับ 
“ธรรมนัส” ที่จะโดนย้ ำปมขำดคุณสมบัติ กรณีติดคุกท่ีออสเตรเลีย 

เรื่องเก่ำ เล่ำใหม่ คงไม่มี “ทีเด็ด” ถึงขั้น “คว่ ำกระดำน” สังเกตฝ่ำยค้ำนเชิดฉิ่งโหมโรง แต่ไม่พูดถึงทีเด็ด
ประเภทจับโกงได้เจ๋งๆ แต่ที่จะท ำคนดูเซ็งก็มุกโบรำณ แบบที่นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ 
ประธำนวิปรัฐบำล ขู่เสนอปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจทันที ตีกันถ้ำฝ่ำยค้ำนขุดอดีตรัฐบำล คสช. ล้อกับ นำยสุชำติ ชมกลิ่น 
ส.ส.ชลบุรี ประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ประกำศตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์ “บิ๊กตู-่บิ๊กป้อม”พวกโอเวอร์แอ็กชัน ท ำคน
หมั่นไส้ พำนให้รัฐบำลโดนด่ำเปล่ำๆ. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1763231 
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กล้าได้กล้าเสีย : ซักฟอกหวังคว ่าเรือแป๊ะ 
 
 
 
 
 

 
ต้องดูของจริง?...เป็นอันแน่นอนแล้วว่ำ 6 พรรคฝ่ำยค้ำนได้ยื่นเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลเรียบร้อยไปแล้ว รอวัน
เวลำที่ชัดเจนว่ำจะเปิดเกมกันเมื่อใดเท่ำนั้น 6 รัฐมนตรีตัวเลขเท่ำกับ 6 ฝ่ำยค้ำนพอดิบพอดี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ นำยดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่ำงประเทศ ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่ำ รมช.เกษตรฯ ว่ำกันว่ำรำย “บิ๊กป้อม” นั้นเป็นปัญหำท ำให้ต้องชักเข้ำชักออกอยู่หลำยรอบกว่ำจะลงตัวได้เมื่อพรรค
อนำคตใหม่ขอให้ใส่ชื่อลงไปด้วย 

หำกมองกันในแง่ยุทธศำสตร์แล้วอนำคตใหม่มุ่งหวังไปที่เรื่องของกองทัพและควำมมั่นคงเพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบำยของพรรคที่ก ำลังขับเคลื่อนอยู่อย่ำงเช่นยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร พูดกันตรงๆก็คือมุ่งโจมตีกองทัพเพ่ือชี้ให้เห็นว่ำ
นี่แหละคือต้นตอของกำรปฏิวัติ ยึดอ ำนำจอันเป็นกำรท ำลำยประชำธิปไตย 

แม้ว่ำครั้งนี้ พล.อ.ประวิตรไม่ได้นั่งเก้ำอ้ี รมว.กลำโหมก็จริง แต่ยังรับผิดชอบด้ำนควำมมั่นคงอยู่จึงไม่ผิดฝำผิด
ฝั่งแต่อย่ำงใด อย่ำงเรื่อง “นำฬิกำยืมเพ่ือน” ก็แค่น้ ำจิ้มเท่ำนั้น...แต่เรื่องใหญ่ใจควำมอยู่ที่ต้องกำรให้แยกกองทัพออก
จำกกำรเมืองเป็นหลักก็คงว่ำด้วยเรื่องรำวต่ำงๆ ที่ส่องไปในกองทัพที่ผ่ำนมำได้เกิดอะไรขึ้น 

กำรซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ กำรใช้งบประมำณ งบลับเงินใต้โต๊ะ กำรบังคับบัญชำทหำรด้วยรูปแบบเก่ำๆ  กำรเข้ำ
มำมีอ ำนำจในทำงกำรเมืองหนุนน ำให้ “3 ป.” เข้ำมำมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จและยังสืบทอดอ ำนำจอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้
รัฐธรรมนูญที่เอ้ือต่อฝ่ำยอ ำนำจ 

จำกนั้นก็ทิ้ง “ไพ่” ไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐำนะนำยกฯ ที่สุดก็คือทุกกระบวนท่ำล้วนพุ่งเป้ำไป “ลุงตู่” อย่ำง
ชัดเจน แค่ฟังประเด็นที่จะซักฟอกก็คงได้เห็นแล้วสำรพัดข้อหำ ถึงข้ันระบุว่ำ...“กร่ำง เถื่อน” คิดดูก็แล้วกัน? 

อีกรำย อย่ำง พล.อ.อนุพงษ์ ซึ่งรับผิดชอบมหำดไทยมำตั้งแต่รัฐบำล คสช. 1 ใน 3 ป. แม้จะวำงบทบำท
ค่อนข้ำงดีแบบพูดน้อยต่อยหนักก็คงว่ำกันเรื่องเก่ำๆนั่นแหละคือไฟฟ้ำขยะ แต่ว่ำไปแล้วมุ่งหวังไปถึง “บูรพำพยัคฆ์” 
มำกกว่ำ อันบ่งบอกถึงกำรเข้ำมำมีอ ำนำจของ คสช. ต่อเนื่องมำถึงรัฐบำลปัจจุบันที่ปกป้องพวกเดียวกัน แต่ไปฟำดฟัน
ฝ่ำยตรงข้ำม 
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อันไม่ต่ำงไปจำก ดร.วิษณุ มือกฎหมำยชั้นน ำที่ใช้ควำมสำมำรถ ทำงกฎหมำย กำรพูดจำชัดถ้อยชัดค ำ ค้ ำยัน
รัฐบำลรอดช่องกฎหมำย หำกไม่มี “มือกฎหมำย” คนนี้ป่ำนฉะนี้เรือเหล็กคงจมไปแล้ว เพรำะกำรเมืองในยุคสมัยนี้เรื่อง
ข้อกฎหมำยเป็นประเด็นใหญ่,เป็นยุค “หัวหมอ” ล่อกันอุตลุด 

กำรน ำชื่อ ดร.วิษณุ ขึ้นเขียงช ำแหละก็คงต้องกำรดิสเครดิตนักกฎหมำยมือดี ภำพดี รับใช้กำรเมืองอย่ำงสุดจิต
สุดใจท ำนองนั้น หำกมองรูปกำรณ์ต่ำงๆแล้วศึกซักฟอกครั้งนี้ก็เพ่ือเล่นงำน พล.อ.ประยุทธ์เต็มๆด้วยองคำพยพเพ่ือให้
ภำพควำมเป็นผู้น ำประเทศขำดกำรยอมรับ แถมยังหิ้ว “ผู้กองนัส” พ่วงมำอีกคน...คือตั้งรัฐมนตรีที่มีรอยด่ำง! 

“สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1762851 
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 ซัดญัตติซักฟอกเท็จจีช้วนแก้ไข 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม (นำยก
ฯ และ รมว.กห.) ตอบค ำถำมสั้นๆ ถึงกำรเตรียมข้อมูลรับมืออภิปรำยไม่ไว้วำงใจของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนว่ำ "กำรอภิปรำย
ก็คงต้องเตรียมกำรไว้แหละนะ" 
    ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ กล่ำวเรื่องนี้ว่ำ "ไม่ต้องเตรียมตัว จะพูดแต่เรื่องจริง  จบละ ชี้แจง
เรื่องจริง ถ้ำไม่ใช่ก็ไม่ใช่" ต่อมำ พล.อ.ประวิตรกล่ำวย้ ำเรื่องนี้อีกครั้งว่ำไม่หนักใจอะไรเลย ก็ไม่มีอะไร จะไปท ำอะไร 
ตอบเรื่องจริงไป ไม่เห็นมีอะไร 
    เมื่อถำมว่ำจะต้องจัดทีมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำไม่ต้องทีมหรอก ไม่ต้องจัด ไม่มีอะไร ไม่ได้ท ำอะไรเลย ท ำแต่
งำน ถำมว่ำ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เตรียมสมำชิกไว้ช่วยสนับสนุน พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำไม่ รู้ ส่วนต้องขอ
ควำมร่วมมือพรรคร่วมรัฐบำลหรือไม่นั้ น  พรรคร่วมรัฐบำลต้องร่ วมกัน ทุกพรรคต้องร่ วมกันท ำงำน   
    เมื่อถำมว่ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี 6 คน กำรลงมติคะแนนควรเท่ำกันหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำไม่รู้ 
จะไปรู้ได้อย่ำงไรก็พรรค พปชร.ทั้งหมด 
    ผู้สื่อข่ำวถำมต่อว่ำ ได้ขอควำมร่วมมือพรรคร่วมรัฐบำลหรือไม่ว่ำกำรลงมติต้องมีเอกภำพไปในทิศทำงเดียวกัน พล.อ.
ประวิตรกล่ำวว่ำ แน่นอนอยู่แล้ว ต้องร่วมมือกัน ทุกพรรคต้องร่วมมือกัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นพรรคร่วมรัฐบำลได้อย่ำงไร 
ส่วนหำกไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวจะท ำอย่ำงไรนั้น เรื่องยังไม่เกิด ให้เกิดเสียก่อน 
    นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ กล่ำวถึงก ำหนดวันและกรอบเวลำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำยังไม่ทรำบ ซึ่ง
รัฐบำลก็จะหำรือว่ำพร้อมวันไหน แต่ไม่ใช่เรื่องตำยตัวว่ำต้องเป็นตำมที่รัฐบำลบอก เนื่องจำกต้องหำรือกันกับวิปฝ่ำย
ค้ำน และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรต้องดูควำมเหมำะสม ควำมสะดวก และควำมจ ำเป็นของสภำด้วย ส่วนที่ฝ่ำยค้ำน
ระบุอยำกอภิปรำยในวันที่ 19 ก.พ.นั้น ต้องอยู่ที่ประธำนสภำถำมมำและรัฐบำลเป็นผู้ตอบด้วย จะเป็นวันไหนได้ทั้งนั้น
ก่อนปิดสภำ 
    “จ ำนวนวันอภิปรำยนั้นผมตอบไม่ถูก ต้องหำรือในคณะรัฐมนตรีก่อน และต้องดูว่ำฝ่ำยค้ำนจะอภิปรำยมำกขนำด
ไหน วิปสองฝ่ำยคงต้องหำรือกันว่ำผู้อภิปรำยมีก่ีคน จะใช้เวลำประมำณเท่ำไร ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนจะอภิปรำยไปถึงช่วงคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) นั้น ก็อยู่ที่ประธำนสภำ ถ้ำประธำนสภำอนุญำตให้ถำมก็ต้องมีค ำตอบ” นำยวิษณุกล่ำว 
    เมื่อถำมว่ำถ้ำฝ่ำยค้ำนย้อนไปถึงช่วง คสช.จะเสนอปิดประชุมได้หรือไม่ นำยวิษณุตอบว่ำหำกจะเสนอปิดประชุมอยู่ที่
สมำชิก เพรำะเป็นอ ำนำจของสมำชิกเป็นผู้เสนอและมีผู้รับรองญัตติ แล้วจึงโหวตกัน เป็นไปตำมข้อบังคับ ซึ่งไม่ได้ชี้น ำ 
ทุกอย่ำงขอให้ว่ำกันตำมข้อบังคับ และไม่ถือเป็นญัตติซ้อนญัตติ เพรำะมีข้อยกเว้น ส่วนกำรคุมเกมเป็นเรื่องของ
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ประธำนสภำ แต่จะเอำอย่ำงไรต่อไปเป็นเรื่องของสมำชิก  ที่ผ่ำนมำเคยอภิปรำยกันมำหลำยครั้ง วิธีปฏิบัติเป็นธรรม
เนียมที่อยู่ตัวของมันว่ำเป็นอย่ำงไร และต้องเชื่อมั่นในตัวประธำนสภำว่ำคุมเกมได้ 
    เมื่อถำมถึงกำรเตรียมพร้อมในกำรชี้แจง นำยวิษณุกล่ำวว่ำดูตำมญัตติที่เขำยื่น ที่ว่ำเล่นพวก เอ้ือประโยชน์ จะเล่นที่
ไหน เอ้ือประโยชน์ใคร ทุกคนต้องไปคิดดูเอง ถ้ำไม่มีแสดงว่ำอีกฝ่ำยหนึ่งแต่งขึ้นมำ   แต่ถ้ำมีทำงให้แปลเช่นนั้นได้ก็
เตรียมตอบ กำรอภิปรำยคือกำรกล่ำวหำ อีกฝ่ำยมีหน้ำที่แก้ข้อกล่ำวหำ  มีหลักฐำนก็น ำมำแสดง ในอดีตเคยมีรัฐมนตรี
คนหนึ่งเคยถูกอภิปรำยเรื่องควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน   ท ำเอำท่ำนงงเพรำะไม่รู้เรื่อง เมื่อลงมติผ่ำนไปมีกำรตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบย้อนหลัง สุดท้ำยจบไม่มีอะไรเพรำะเป็นของปลอม ดังนั้นหลักคือต้องชี้แจง 
    เมื่อถำมว่ำกลัวฝ่ำยค้ำนจะน ำเรื่องเสียบบัตรมำอภิปรำยหรือไม่ นำยวิษณุกล่ำวว่ำไม่มีปัญหำหรอก  รัฐบำลผิดอะไรที่
ต้องไปกลัว แต่เกรงไว้ก่อนนั้นดีทั้งนั้น ไม่อย่ำงนั้นมันจะประมำท เพรำะควำมประมำทเป็นหนทำงแห่งควำมตำย 
นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐำนะที่ปรึกษำและวิปรัฐบำล กล่ำวว่ำ เชื่อว่ำ
นำยกฯ และรัฐมนตรีทุกคนมีควำมพร้อม มีกำรเตรียมทุกเรื่องที่คำดกำรณ์ว่ำฝ่ำยค้ำนจะน ำมำอภิปรำย รวมถึงข้อมูลใน
ส่วนของรัฐบำลชุดที่แล้วบ้ำง ครั้งนี้เรำท ำงำนมำได้ 6 เดือน  หวังว่ำข้อมูลที่ฝ่ำยค้ำนน ำมำอภิปรำยหลักๆ ควรมำจำก
รัฐบำลชุดนี้ รัฐมนตรีทุกคนเตรียมพร้อมน ำข้อมูลต่ำงๆ มำสนับสนุนรัฐมนตรีทุกคนอย่ำงพร้อมเพรียง ไม่ว่ำจะเป็นพรรค
แกนน ำและพรรคร่วมรัฐบำล พวกเรำท ำงำนกันอย่ำงใกล้ชิด 
    “รัฐบำลเรำท ำงำนกันเป็นระบบ จะไม่มีว่ำยื่นครั้งนี้มีแต่พรรค พปชร. ไม่มีพรรคร่วมรัฐบำล แล้วพรรคร่วมรัฐบำล
อ่ืนๆ จะไม่ช่วยเหลือกัน เนื่องจำกเรำมีนำยกฯ คนเดียวกัน เมื่อนำยกฯ ถูกอภิปรำย  ข้อมูลทั้งหมดต้องมำจำกทุกพรรค
ร่วมรัฐบำลและทุกกระทรวง โดยนำยกฯ สำมำรถชี้แจงเองหรือมอบหมำยให้รัฐมนตรีที่เก่ียวข้องชี้แจงได้ และ ส.ส.มีเอก
สิทธิ์ในกำรประท้วงหรือปฏิบัติตำมข้อบังคับ” นำยพุทธิพงษ์กล่ำว 
จี้แก้ญัตติอภิปรำย 
    เมื่อถำมว่ำคะแนนกำรลงมติของพรรคร่วมรัฐบำลต้องเท่ำกันหมดเลยหรือไม่ นำยพุทธิพงษ์กล่ำวว่ำบอกไม่ได้เพรำะ
เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.ทุกคน แต่เชื่อว่ำด้วยควำมสำมัคคีท ำงำนร่วมกันมำตลอดของพรรคร่วมรัฐบำล ทุกพรรคจะไป
ก ำกับให้คะแนนทั้งหมดออกมำได้อย่ำงเป็นเอกภำพและพร้อมเพรียง 
    ขณะเดียวกัน นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ เลขำนุกำรวิปรัฐบำล กล่ำวว่ำ ในวันพุธที่ 5 ก.พ.จะมีกำรประชุมร่วม 3 
ฝ่ำย คือ รัฐบำล วิปรัฐบำล และวิปฝ่ำยค้ำน เพ่ือก ำหนดวันและเวลำกำรอภิปรำยที่ชัดเจนว่ำจะเป็นวันใด ซึ่งวิปรัฐบำล
เห็นว่ำวันที่เหมำะสมควรเป็นวันที่ 20 ก.พ.เป็นต้นไป โดยใช้เวลำอภิปรำย 3 วัน และลงมติ 1 วัน รวมเป็น 4 วัน ส่วน
กำรประท้วงขององครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี หำกอยู่ในกรอบ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลก็จะไม่มีกำรประท้วง แต่หำกมีกำรอภิปรำย
ไม่เป็นควำมจริง และย้อนเรื่องในอดีตก็ต้องประท้วง 
     นำยชัยวุฒิกล่ำวอีกว่ำ วิปรัฐบำลจะยื่นเรื่องให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนฯ ตรวจสอบญัตติอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน โดยเฉพำะประเด็นของ พล.อ.ประยุทธ์ว่ำเป็นญัตติเท็จ เพรำะวิปรัฐบำลเห็นว่ำมีข้อควำมอันเป็น
เท็จขัดต่อข้อบังคับกำรประชุมสภำ หรือเป็นญัตติที่ต้องแก้ไขปรับปรุง โดยเฉพำะประเด็นที่ระบุว่ำ พล.อ.ประยุทธ์มี
พฤติกำรณ์ไม่ยึดมั่นและศรัทธำต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้ำง
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ และกระท ำกำรให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรปกครองประเทศ โดย
มีพฤติกำรณ์ซึ่งไม่ได้เป็นไปตำมวิถีทำงที่ได้มีกำรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพรำะตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยกฯ ยังไม่
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เคยมีกำรฉีกรัฐธรรมนูญเลย รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ก็ยังใช้อยู่ และ พล.อ.ประยุทธ์ก็มำจำกกำรเลือกตั้งตำมข้ันตอนของ
รัฐธรรมนูญทุกประกำร 
     เมื่อถำมว่ำหำกเป็นเช่นนี้ฝ่ำยค้ำนต้องยื่นญัตติใหม่หรือไม่ นำยชัยวุฒิกล่ำวว่ำตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับประธำนสภำจะ
วินิจฉัย ส่วนจะถูกมองว่ำวิปรัฐบำลยื้อกำรอภิปรำยหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่สภำต้องหำรือกัน 
    นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล กล่ำวเรื่องนี้ว่ำ กำรส่งเรื่องให้ประธำนสภำวินิจฉัยก็เพ่ือให้ฝ่ำยค้ำนทบทวน
ญัตติดังกล่ำวให้ถูกต้อง เพรำะหำกไม่ทบทวนก็ต้องอภิปรำยญัตตินี้ และจะมีกำรประท้วงตั้งแต่เริ่มอภิปรำย ท ำให้กำร
ประชุมไม่รำบรื่น โดยหำกส่งกลับไปวันที่ 3 ก.พ.เชื่อว่ำฝ่ำยค้ำนน่ำจะแก้ไขทัน เนื่องจำกยังอยู่ในกรอบเวลำ 7 วัน 
จำกนั้นในวันที่ 5 ก.พ. เวลำ 09.00 น.จะประชุมร่วม 3  ฝ่ำย เพ่ือก ำหนดกรอบและวันเวลำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
ครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่ำน่ำจะได้ข้อยุติ 
เปิดองครักษ์พิทักษ์นิติบัญญัติ 
    ในช่วงเย็นนำยวิษณุกล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลยื่นเรื่องให้นำยชวนตรวจสอบญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำนว่ำไม่
ทรำบ ส่วนจะรุนแรงถึงขนำดที่ฝ่ำยค้ำนต้องยื่นญัตติใหม่หรือไม่ก็ไม่ทรำบเช่นกัน ทุกอย่ำงอยู่ที่ประธำนสภำจะวินิจฉัย 
แต่ยอมรับว่ำถ้อยค ำในญัตติของฝ่ำยค้ำนถือเป็นถ้อยค ำท่ีรุนแรง 
    นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐำนะประธำน ส.ส.พรรค พปชร.และวิปรัฐบำล เปิดเผยว่ำได้เสนอต่อที่ประชุมวิป
รัฐบำลให้ก ำหนดวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจระหว่ำงวันที่ 25 -27 ก.พ.นี้ และลงมติในวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งวิปรัฐบำลเห็นด้วย
และจะเสนอให้นำยกฯ และรัฐบำลรับทรำบต่อไป 
    นำยสุชำติกล่ำวว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลยังได้หำรือก ำหนดตัวบุคคลคอยประท้วงกรณีฝ่ำยค้ำนอภิปรำยนอกประเด็นไว้
แล้ว โดย พปชร.จะมีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล , นำยวิเชียร ชวลิต  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ, นำยนิโรธ สุนทร
เลขำ ส.ส.นครสวรรค์, นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ,  น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี, นำยสิระ เจน
จำคะ ส.ส.กทม. รวมถึงตนเองด้วย และในวันที่ 4 ก.พ.จะมีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมเพ่ิมเติม ขณะที่พรรค
ประชำธิปัตย์ (ปชป.) ได้วำงตัวนำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช , นำยนริศ ข ำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง และนำย
ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมรำช ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีนำยชำดำ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธำนี และนำยศุภชัย 
ใจสมุทร  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 

“ส.ส.ส่วนนี้ไม่ใช่เอำไว้แก้ต่ำงให้ พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร เพรำะเชื่อว่ำนำยกฯ และรองนำยกฯ 
ชี้แจงได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เรำแค่คอยคุมเกมในสภำให้อยู่ในญัตติ เป็นองครักษ์พิทักษ์ฝ่ำยนิติบั ญญัติเพ่ือรักษำ
ภำพลักษณ์ของสภำ ซึ่งจะลุกขึ้นประท้วงทันทีที่ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยนอกประเด็น พูดตีกินรัฐบำลหรือย้อนเรื่องในอดีต ” 
นำยสุชำติกล่ำว 
      ด้ำนควำมเคลื่อนไหวของฝ่ำยค้ำน ตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน น ำโดยนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้ำพรรคเพ่ือ
ไทย (พท.) ในฐำนะผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ ได้ประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ โดยนำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ 
วำระประชุม 1.กรอบเวลำอภิปรำย 2.กำรวำงยุทธศำสตร์ในกำรอภิปรำยร่วมกันของฝ่ำยค้ำน รวมถึงกำรก ำหนดล ำดับผู้
จะถูกอภิปรำย 3.ก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำยเพ่ือไม่ให้ซ้ ำกัน และ 4.ก ำหนดเวลำแต่ละพรรคกำรเมือง ก่อนสรุป
เวลำที่จะใช้เพื่อเสนอต่อรัฐบำล 
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   นำยชัยธวัช ตุลำธน ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัว พล.ต.ต.สุพิศำล ภักดีนฤนำถ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคอนำคตใหม่ ในฐำนะ
รองเลขำธิกำรพรรค อนค.กล่ำวว่ำ อนค.เห็นว่ำเวลำที่เหมำะสมในกำรอภิปรำยคือ  3-4 วัน ถ้ำจะก ำหนด 2 วันอย่ำงที่
รัฐบำลให้ข่ำวคงไม่เหมำะสม โดยพรรคจะอภิปรำยรัฐมนตรีทั้งหมด 4  คน คือ พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร, พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย และ ร.อ.ธรรมนัส พ รหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแม้จะเป็นกำรอภิปรำยครั้ง
แรกแต่เรำก็ท ำกำรบ้ำนอย่ำงเต็มที่ และเชื่อว่ำจะส่งผลกระเทือนต่อรัฐบำลแน่นอน ปูดขนกล้วยมำเป็นเครือ 
         พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชำติ (ปช.) ในฐำนะเลขำธิกำรพรรค ปช.กล่ำวว่ำ   กำร
อภิปรำยถือเป็นอำวุธที่ร้ำยแรงที่สุดของพรรคฝ่ำยค้ำน แม้เสียงไม่สำมำรถโค่นล้มรัฐบำลเพรำะไม่ได้ ตั้งใจใช้เสียงล้ม
รัฐบำลอยู่แล้ว แต่ต้องกำรให้ประชำชนทรำบข้อมูล โดยฝ่ำยค้ำนมีข้อมูลที่โยงไปถึงกำรทุจริต กำรปฏิบัติที่ผิดกฎหมำย
และผิดจริยธรรม ซึ่งปล่อยไว้จะส่งผลเสียต่อประเทศชำติและประชำชน  โดยพรรคจะใช้เวลำ 2 ชั่วโมงในกำรอภิปรำย 
ซึ่งคิดว่ำจะเป็นโอกำสดีที่นำยกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกพำดพิงจะได้ชี้แจง  
    นำยสงครำม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเพื่อชำติ (พช.) ในฐำนะหัวหน้ำพรรค พช.กล่ำวว่ำ รัฐบำลต้องใจ
กว้ำงให้ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยได้เต็มที่ และหวังว่ำองครักษ์ทั้งหลำยคงมีเหตุผล  เพรำะได้ข่ำวมำว่ำช่วงนี้ขนกล้วยกันมำเป็น
เครือๆ ก็อยำกรู้ว่ำเป็นอย่ำงไร และอยำกให้ทุกคนเฝ้ำดูด้วย 
         นำยนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย กล่ำวว่ำ แม้เป็นพรรคเล็กและเป็น ส.ส.ใหม่ แต่
ข้อมูลที่ ได้ มำ เชื่ อว่ ำจะส่ งผลต่อรั ฐบำลและมีกำรปรับ เปลี่ ยน ครม.  หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ ไม่ ไ ด้   
นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำ นำยชวนได้นัดหมำยวิป 3 ฝ่ำย ทั้งเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประธำน
วิปฝ่ำยค้ำน และประธำนวิปรัฐบำลเข้ำหำรือในวันที่ 5 ก.พ.นี้ เวลำ 09.00 น. เพ่ือก ำหนดวำระกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
โดยฝ่ำยค้ำนอยำกเรียกร้องให้บรรจุวำระกำรพิจำรณำในช่วงกลำงเดือน ก.พ.นี้ เพรำะหำกบรรจุวำระในช่วงสัปดำห์
สุดท้ำยก่อนปิดสมัยกำรประชุมจะกดดันกำรท ำงำนของทั้งฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำล ท ำให้กำรอภิปรำยไม่มีคุณภำพและ
ประชำชนจะผิดหวัง 
    นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ โพสต์เฟซบุ๊กว่ำ กำรอภิปรำยไม่ ไว้วำงใจรัฐบำลชุดปัจจุบันไม่
อำจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องเชื่อมโยงกับรัฐบำลชุดก่อน ทั้งนี้เพรำะผลจำกกำรด ำเนินนโยบำยที่ผิดพลำด กำรบริหำรงำนที่
ผิดพลำด ล้วนเกิดข้ึนจำกนำยกฯ รวมถึงรัฐมนตรีที่ด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องกันมำถึง 6 ปี 
    นำยชุมสำย ศรียำภัย รองโฆษกพรรค พท.กล่ำวว่ำ อยำกฝำกถึงผู้ถูกอภิปรำยโดยเฉพำะ พล.อ.ประยุทธ์อย่ำหนีกำร
ชี้แจง เพรำะเป็นหน้ำที่ในระบอบประชำธิปไตย เชื่อว่ำฝ่ำยค้ำนมีข้อมูลเด็ดน ำมำเปิดโปงได้ นำยกำรุณ โหสกุล ส.ส.
กรุงเทพมหำนคร พรรค พท.กล่ำวว่ำ อำกำรของ พล.อ.ประยุทธ์ที่เกิดขึ้นคืออำกำรปำกกล้ำขำสั่น พยำยำมสร้ำงกระแส
เพรำะกลัวกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยค้ำน จนต้องเรียกลูกสมุนออกมำปกป้อง พร้อมขู่ฝ่ำยค้ำนห้ำมอภิปรำยย้อนไปถึงยุค
รัฐบำล คสช. ซึ่งอยำกบอก พล.อ.ประยุทธ์ว่ำอย่ำร้อนตัว ถ้ำเป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ ยกเว้นอย่ำงเดียวคือส ำนึกดีว่ำ
ตัวเองไม่ใช่ทองแท้ แต่เป็นแค่เศษตะกั่วเท่ำนั้น. 
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ญัตติซักฟอกเป็นเท็จ? 
 
ก็เพ่ิงจะเคยเห็น  
                วิปรัฐบำลมีเหลีย่มมุมต่อญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนน่ำสนใจทีเดียว  
และบอกเลยไม่เคยเห็นมำก่อนจริงๆ  
                 "ชัยวุฒ ิธนำคมำนุสรณ์" เลขำนุกำลคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) บอกว่ำ  
                "...วิปรัฐบำลยื่นเรื่องให้ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรตรวจสอบญัตติ อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
ของฝ่ำยค้ำน โดยเฉพำะประเด็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม ว่ำเป็นญัตติเท็จ 
เพรำะวิปรัฐบำลเห็นว่ำ มีข้อควำมอันเป็นเท็จขัดต่อข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ หรือเป็นญัตติที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  
                โดยเฉพำะประเด็นที่ระบุว่ำ พล.อ.ประยุทธ์มีพฤติกำรณ์ไม่ยึดมั่น และศรัทธำต่อกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้ำงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ 
และกระท ำกำรให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยมีพฤติกำรณ์  
               ซึ่งไม่ได้เป็นไปตำมวิถีทำงท่ีได้มีกำรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงนี้เป็นข้อควำมอันเป็นเท็จอย่ำงชัดเจน 
                ญัตติเป็นเท็จหรือไม่ ก็ว่ำกันไป 
                แต่ที่ฝ่ำยค้ำนเขียนญัตติแบบนั้นก็น่ำจะมำจำก ๒ สำเหตุหลัก 
                ๑.กำรท ำรัฐประหำร และ ๒.กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณตนไม่ครบ  
                ข้อแรก กำรท ำรัฐประหำรคือล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือไม่ ในเชิงวิชำกำรก็คงจะล้มล้ำง  
                แต่โดยพฤติกรรมตอบยำก เพรำะกำรรัฐประหำรคือกำรล้มล้ำงรัฐบำล อย่ำงที่ คสช.ล้มรัฐบำลยิ่งลักษณ์ 
แต่ล้มเสร็จ ประเทศไทยก็ยังคงใช้รูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข               
                อำจมีคนเถียงว่ำเวลำนี้เป็นระบอบเผด็จกำร  
                แต่ในแง่กฎหมำยยังคงเป็นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
รัฐบำลอื่นๆ ทั่วโลกต่ำงยอมรับว่ำเป็นเช่นนั้น 
                สว่นประเด็นถวำยสัตย์ปฏิญำณตนไม่ครบ ค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญแจกแจงไปแล้ว ว่ำเป็นกำรกระท ำระหว่ำง
รัฐบำลกับพระมหำกษัตริย์  
                ขณะเดียวกันไอ้พวกลบหลู่สถำบันพระมหำกษัตริย์ในพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมำกกว่ำที่เป็นพวกล้มล้ำง เพรำะ
มีพฤติกรรมเช่นนั้นมำตลอดมิใช่เหรือ  
                หรือว่ำไม่จริง?.  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/56189 
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บันทึกหน้า 4 
ส่วนที่ระทึกเบำๆ คือกำรเมืองไทยที่รอวัน “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” รัฐบำล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” ใน

เร็วๆ นี้ ที่มีกำรส่งชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรำยไปแล้ว เหลือเพียงก ำหนดวันอภิปรำย เดือนนี้ใครจะรักใครก็รักไป ฝ่ำยค้ำน
คงไม่รอรัก แต่คง (เปรียบเหมือน) รอลับมีด เพ่ิมควำมคมเตรียมหลักฐำนอภิปรำยไว้แล้ว อะไรที่เป็นควำมลับต้องเจอ
ล้วงให้รั่ว น ำมำซัดรัฐบำลได้ ตรงกันข้ำมสมมติถ้ำฝ่ำยค้ำนอภิปรำยไม่เป็นไปตำมนี้ มีแต่เรื่องเดิมๆ ลอกโซเชียลมีเดียมำ
พูด ก็เปรียบเหมือนมีดทื่อๆ หมดลุ้นระทึกไปได้เลย ... 
                ชะตำกรรม “ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์” ส.ส.และอดีตหัวหน้ำพรรคเศรษฐกิจใหม่ ณ วันนี้ จะนิ่งหรือขยับก็ดู
จะเป็น “ดำวดับอับแสง” ทุกวี่วัน แม้จะประกำศจุดยืนแยกทำงกับพรรค เนื่องจำก ส.ส.พรรคที่เหลือกลำยเป็นงูเห่ำโน้ม
เข้ำหำรัฐบำลไปหมดแล้ว ส่วนตัวเองจะยืนอยู่กับฝ่ำยค้ำน ชำวเน็ตเสียงแตกมีทั้งคนชื่นชมในจุดยืนมั่นคง และคนที่ยังด่ำ
เช่นเดิมด้วยควำมไม่ไว้วำงใจ กลัวเป็นยุทธกำรลับลวงพรำงต่ำงๆ นำนำ ซึ่งกำรขยับที่น้อยเกินไปของ “ลุงมิ่ง” ก่อนหน้ำ
นี้คงเป็นเหตุ แทบไม่ออกสื่อ ไม่อภิปรำยในสภำให้เห็นหน้ำบ่อยๆ หรือแสดงวิสัยทัศน์ดีๆ เหมือนก่อนเลือกตั้ง ซ้ ำให้
ลูกน้องนั่งเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรคแทน ถึงจะย้ ำจุดยืนไม่ตระบัดสัตย์กี่ครั้งก็ตำม น้ ำหนักคงไม่เท่ำ “ผลงาน” มีแค่ไหน ที่จะ
ท ำให้ประชำชนกลับมำมองเป็น “ดาวรุ่ง” เหมือนอดีต ... 
                แต่ที่ต้องช่วย “ลุงมิ่ง” นิดนึง กับค ำถำมท ำไมไม่ลำออกย้ำยพรรคเลยนั้น ต้องไม่ลืมว่ำรัฐธรรมนูญ 2560 
มำตรำ 101 ก ำหนดให้กำรลำออกจำกพรรคเองต้องพ้นต ำแหน่ง ส.ส.ด้วย เหมือน กรณี “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค-กรณ์ 
จาติกวณิช” ที่ลำออกจำกพรรคประชำธิปัตย์ก่อนหน้ำนี้ แต่ถ้ำถูกขับออกหรือถูกยุบพรรคถึงย้ำยพรรคได้ โดยไม่หลุด 
ส.ส. เหมือนกรณีงูเห่ำพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกขับออก สรุปถ้ำจะไปต้องโดนเขำไล่ถึงเป็น ส.ส.ต่อได้ ดูเป็นอะไรที่ล ำบำกแท้ ... 
                มีด้วยหรือ? “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยเตรียมน ำกลุ่มคน
ที่อ้ำงว่ำถูกใช้เป็นหนูทดลองในกำรทดสอบอำวุธทำงดำวเทียมสอดแนม  V2K MIND CONTROL เป็นกำรตรวจสอบ
ระบบประสำทจำกระยะไกล RNM มำสั่งกำรในระบบคลื่นสมองท ำให้กระท ำกำรใดๆ ไปโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว ไปร้องต่อ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในวันนี้ (4 ก.พ.) อ่ำนเนื้อหำแล้วเหมือนหลุดมำจำก
ภำพยนตร์จริงๆ ... 
                พอย้อนดูข่ำวก่อนหน้ำนี้ ปรำกฏเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 ก็เคยมีหญิงคนหนึ่งไปร้องเรียนต่อนำยกฯ ที่
ท ำเนียบรัฐบำลในเรื่องนี้ และมีรำยงำนว่ำกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ไอซีที) ในขณะนั้นตรวจสอบแล้ว ไม่
เคยมีกำรยืนยันได้ว่ำมีกำรใช้คลื่นวิทยุผ่ำนควำมคิดมนุษย์ และสั่งกำรดัดแปลงและพฤติกรรมของมนุษย์ได้ นอกจำกนี้ 
ยังพบแหล่งข่ำวระบุเคยมีกำรมำร้องเรียนเรื่องนี้ที่สภำด้วย คนกลุ่มนี้  “ไปหำทุกคนยกเว้นจิตแพทย์” อ้ำว! งำนนี้ “พี่
ศรี” ตรวจสอบอย่ำงไร แนะน ำผู้ร้องพบจิตแพทย์ประกอบด้วยหรือไม่ หำกเรื่องดังกล่ำวมิใช่เรื่องจริง จะพำคนอ่ืนตื่น
ตระหนกด้วยหรือเปล่ำ? ...  

นายชาติสังคม 
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