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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ สนธิรัตน ์มั่นใจ พปชร.ได้เสียง เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก ำแพงเพชร คืน 5 
2 MGR ออนไลน์ "สนธิญำ" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ "เสรีพิศุทธ์" 6 
3 คมชัดลึกออนไลน์ “สนธิญำ" ยื่นกกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย 7 
4 เนชั่นออนไลน์ "สนธิญำ" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ "เสรีพิศุทธ์" 8 
5 MGR ออนไลน์ "สนธิญำ" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย 9 
6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เด็ก พปชร.ร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย 10 
7 แนวหน้ำออนไลน์ ดับเครื่องชน 'เสรีพิศุทธ์'! เด็กพปชร.เล่นแรงบุก กกต.ร้องยุบพรรคเสรีรวมไทย 11 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ สนธิญำ" ร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย 12 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็ก พปชร.ร้อง กกต.ยุบ 'เสรีรวมไทย' อ้ำงเขำ้ข่ำยเป็นปฎิปักษ์ 13 
10 ไทยรัฐออนไลน์ “ตรีชฎำ” จี้ กกต.เคลียร์ให้ชัด ค ำนวณคะแนน ส.ส. 14 
11 สยำมรัฐออนไลน์ เริ่มแล้ว! ศำล รธน. ประชุมวนิิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ 16 
12 ไทยรัฐออนไลน์ ครม. เคำะวันซักฟอก 25-28 ก.พ. “บิ๊กตู”่ ขออย่ำสร้ำงวำทกรรม ใส่ร้ำย 18 
13 ช่อง 7 ออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนเสนอขอวันเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 19 กุมภำพันธ์ 19 
14 ช่อง 7 ออนไลน์ ส.ส. ส่อเสียบบัตรแทนกันยื่นค ำชี้แจงต่อศำล รธน.แล้ว 20 
15 ไทยรัฐออนไลน์ ตู่ยอมให้ด่ำได้ 3 วัน 25-27 กุมภำพันธ์แล้วลงมติ 28 21 
16 ไทยรัฐออนไลน์ “ชวน” เชื่ออภิปรำยไม่ไว้วำงใจไร้ปัญหำ ชี้เป็นกระบวนกำรตำม รธน. 29 
17 ช่อง 7 ออนไลน์ ประวิตร ยัน ไม่ได้แจกกล้วยให้ ส.ส.พรรคร่วม ปัดทำบพรรคเศรษฐกิจใหม่ 30 
18 แนวหน้ำออนไลน์ 'สิระ'สุดแสบ! ขนสื่อล่องเจ้ำพระยำ ชง'เสรีพิศุทธ์' 31 
19 N 22 ออนไลน์ แฉ"สิระ"เคยเข้ำบ้ำน"เสรีพิศุทธ์" 32 
20 ช่อง 7 ออนไลน์ เกำะติดศึกซักฟอกรัฐบำล 33 
21 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ เผยมติ รบ.เคำะวันอภิปรำย 25-27 ก.พ. ลงมติ 28 ก.พ. ฮ่ึม 34 
22 MGR ออนไลน์ ครม. เห็นชอบ เปิดซักฟอก 25-27 ก.พ. นี้ 35 
23 MGR ออนไลน์ ญัตติเปิดซักฟอก ด่ำ ‘บิ๊กตู่’ กร่ำง-เถื่อน ฉีก รธน. 36 
24 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เด็กเสรีรวมไทย ถำม “สิระ” จ้องสอบ บ้ำน "เสรีพิศุทธ์" 37 
25 เนชั่นออนไลน์ “สิระ”พำสื่อลงเรือตรวจสอบบ้ำนริมน้ ำ “นภำพร” 38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุดิษฐ์' คึก! ซักฟอกนับถอยหลังรัฐบำล เตือน 'บิ๊กตู'่ 39 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เฮียสน' หวังเสยีงโหวตพรรครว่มรัฐบำลเป็นทิศทำงเดยีวกัน 40 
28 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' เรียกเลขำสภำฯ หำรือปมญัตติซักฟอกเป็นเท็จ 41 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เอ่ียม' หยำม 'บิ๊กตู'่ ปำกกล้ำขำสั่น! ขู่ซักฟอกของจริง 42 
30 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอำแล้ว!'นำยพลส้มหวำน'ประสำนเสียง 'โบว์' จี้ฝ่ำยค้ำนเขี่ย 'มิ่งขวัญ' 43 
31 ไทยโพสต์ออนไลน์ สุทิน ถำมกลับค ำว่ำล้มล้ำงกับค ำว่ำฉีกรัฐธรรมนูญค ำไหนแรงกว่ำกัน 44 
32 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เยี่ยมแกนน ำ นปช.ที่คุกพัทยำ  45 
33 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. ตั้งวอร์รูมรับมือซักฟอก  46 
34 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เลขำฯ ชวน' เผยบรรจุญัตติซักฟอกเข้ำวำระกำรประชุมสภำแล้ว                               

ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
47 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กำฝำก 48 
2 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "กล้วย" กับอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ           49 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ส่ององครักษ์ พิทักษ์รัฐบำล 50 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : จะแก้หรือซ้ ำเติมปัญหำ 52 
5 คมชัดลึกออนไลน์ จับให้มั่นคั้นให้ตำย 53 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

 

    การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
6 กุมภำพันธ์ 

2563 

09.30 จังหวัดก ำแพงเพชร ดร.ฐิติ เชฏฐ์  นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง             
เป็นประธำนเปิดโครงกำรสร้ำงกลไกในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้งกำรเลือกตั้ ง กิจกรรมกำร
เลือกตั้งสมำนฉันท์ ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร เขตเลือกตั้ งที่  2                 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  
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ข่าวอ้างอิง 
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4 ก.พ. 2563 11:32 น. 

สนธิรัตน์ มั่นใจ พปชร.ได้เสียง เลอืกตั้งซอ่ม ส.ส.ก ำแพงเพชร คืน 
 
 
 
 

 
 
 “สนธิรัตน์” เผย รัฐบำลพร้อมตอบอภิปรำยฯ ฝ่ำยค้ำน เชื่อมั่น พรรคร่วมฯ ลงมติในทิศทำงเดียวกัน ส่วนเลือกตั้งซ่อมก ำแพงเพชร 
ต้ัง "สมศักดิ์" เป็น ผอ.เลือกต้ัง มั่นใจว่ำ พปชร. จะได้เสียงคืน 

วันท่ี 4 ก.พ. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กล่าวถึงญัติติข้อกล่าวหาท่ีฝ่ายค้านเสนอ ว่า วิปรัฐบาลได้ยื่นเรื่องถึงท่าน
ประธานสภาถึงข้อกล่าวหา ซึ่งประเด็นนี้อยู่ที่ประธานสภา จะพิจารณาอย่างไรคิดว่า เรื่องนี้เป็นกลไกของฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นญัตติ ซึ่งข้ึนอยู่
กับประธานสภาจะพิจารณา 

ในการอภิปรายก็ได้มีการเตรียมตัว เมื่อฝ่ายค้านยื่นญัตติชัดเจน มีข้อกล่าวหาชัดเจน ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเตรียมข้อมูล เพื่อตอบข้อ
ซักของฝ่ายค้าน เช่ือมั่นพรรคร่วมรัฐบาลจะไปในทิศทางเดียวกันในการลงมติ เมื่อมีการอภิปรายเกิดขึ้น ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้ว 

เลขาธิการ พปชร. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณี พรรคเศรษฐกิจใหม่ ระบุว่า เป็นเรื่องภายในของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งทางพรรคต้อง
คุยกันเอง โดยส่วนตัวและทางพรรคพลังประชารัฐ ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ ส่วน ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่อีก 4-5 คน จะมาร่วม
พรรคหรือไม่ ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน อย่างที่เคยเรียนพรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีอุดมการณ์ชัดเจน ฉะนั้นตอนน้ียังตอบไม่ได้
จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ 

"ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่ก าแพงเพชร ได้แต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ผู้อ านวยการเลือกตั้ง ขณะที่รอที่ประชุมพรรคว่าจะไปช่วย ส.ส.ลงพื้นที่หาเสียงวันไหน คาดเร็วๆ นี้จะลงไปช่วยหาเสียง มั่นใจว่าพรรค
พลังประชารัฐจะได้เสียงจากการเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรคืนมา จึงท างานอย่างหนักเพื่อขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาช นชาว
ก าแพงเพชร" นายสนธิรัตน์ กล่าว. 
 
อ้างถึง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1763521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1763521
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"สนธิญา" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ "เสรีพิศุทธ"์ ข่มขู่ด าเนินคดี ส.ส.ให้คว่ า
ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 
เผยแพร่: 4 ก.พ. 2563 15:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 

   
 
 
 
 
วันนี้ (4 ก.พ.) เมื่อเวลำ 11.30 น.นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจำรณำและ
ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำกำร เข้ำข่ำยเป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำมมำตรำ 92 (2) พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง โดยกล่ำวว่ำ
ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวช ส.ส.บัญชีรำยชื่อและ
หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ได้กล่ำวในลักษณะข่มขู่ว่ำในกำรลงมติร่ำง พ.ร.บ.งบฯ ถ้ำ ส.ส.คนใดลงมติรับร่ำงฯ จะ
ด ำเนินคดี ซึ่งหลังกำรลงมติร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ตนก็รอดูอยู่ 3-4 สัปดำห์ ว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะด ำเนินกำร
ตำมท่ีประกำศไว้หรือไม่และคิดว่ำคงจะไม่ด ำเนินกำรแล้ว แต่เมื่อวำนได้รับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อยู่ระหว่ำง
กำรรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือที่จะฟ้องด ำเนินคดี จึงเห็นว่ำกำรกระท ำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เข้ำข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 114 ที่ก ำหนดให้กำรลงมติของ ส.ส. และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์ ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของบุคคลใดๆ รวมถึงยัง
เข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครอง ผิดมำตรำ 92 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง จึงต้องมำร้องทุกข์
กล่ำวโทษต่อ กกต.ให้ด ำเนินกำร 
  “แม้ว่ำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ จะผ่ำนสภำมำแล้ว แต่กำรที่ท่ำนประกำศเช่นนั้น ก็ถือว่ำควำมผิดค่อนข้ำงสมบูรณ์และ
ส ำเร็จไปแล้ว ซึ่งผมขอฝำกไปถึงท่ำนเสรีพิศุทธ์ ว่ำควรจะฟังท่ำนชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ ที่ท่ำนบอกว่ำเรื่องกำรใช้
สิทธิ์ของ ส.ส. และ ส.ว. ฟ้องศำล ศำลก็ไม่รับฟ้อง เพรำะเป็นกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 114 ซึ่งเป็น
กฎหมำยสูงสุดของประเทศ ดังนั้นผมจึงไม่มั่นใจว่ำท่ำนเสรีพิศุทธิ์ จะใช้กฎหมำยข้อไหนไปด ำเนินกำรเอำผิด ส.ส.ที่ลง
มติรับร่ำง พ.ร.บ.งบฯ เพรำะตำมมำตรำ 5 ของรัฐธรรมนูญ ก็ก ำหนดว่ำบรรดำกฎ ข้อบังคับ กำรประท ำใดขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับไม่ได้” 

 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000011547 

 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000011547
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ยืน่กกต.ยบุพรรคเสรีรวมไทย 
4 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:11 น.  

 
Share to LINE 

 
"สนธิญำ" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ "เสรีพิศุทธ์" ข่มขู่ด ำเนินคดี ส.ส.ให้คว่ ำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 เข้ำข่ำย
ขัดรธน. เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครอง  
           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) - 4 ก.พ. 2563 นายสนธิญา สวัสดี สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจำรณำและส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำ
กำรเข้ำข่ำยเป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมมำตรำ 92 
(2) พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 

 
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414664?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/414664?adz
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4 กุมภำพันธ์ 2020 เวลำ 17:49 น. 

“สนธิญา" ยื่นกกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย 
 
 

"สนธิญำ" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ "เสรีพิศุทธ์" ข่มขู่ด ำเนินคดี ส.ส.ให้คว่ ำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 เข้ำข่ำย
ขัดรธน. เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครอง 
  เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63 นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรค พลังประชำรัฐ(พปชร.) ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจำรณำ
และส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำกำรเข้ำข่ำยเป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตำมมำตรำ 92 (2)  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง     
   โดยกล่ำวว่ำในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวช ส.ส.
บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย  ได้กล่ำวในลักษณะข่มขู่ว่ำในกำรลงมติร่ำง  พ.ร.บ.งบฯ ถ้ำ ส.ส.คนใดลงมติ
รับร่ำงฯ จะด ำเนินคดี   
ซึ่งหลังกำรลงมติร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว   ตนก็รอดูอยู่ 3-4 สัปดำห์   ว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะด ำเนินกำรตำมที่
ประกำศไว้หรือไม่และคิดว่ำคงจะไม่ด ำเนินกำรแล้ว  แต่เมื่อวำนที่ผ่ำนมำได้รับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  อยู่
ระหว่ำงกำรรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือที่จะฟ้องด ำเนินคดี  จึงเห็นว่ำกำรกระท ำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เข้ำข่ำยขัด
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 114  ที่ก ำหนดให้กำรลงมติของ ส.ส. และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์  ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของบุคคล
ใดๆ รวมถึงยังเข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครอง  ผิดมำตรำ 92 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  จึง
ต้องมำร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ กกต.ให้ด ำเนินกำร   
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6035?utm_source=komchadluek&utm_medi
um=relate_solr 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/6035?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6035?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
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เผยแพร่: 4 ก.พ. 2563 15:09   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

"สนธิญา" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ "เสรีพิศุทธ"์ 
 ข่มขู่ด าเนินคด ีส.ส.ให้คว่ าร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 

 

 
“สนธิญำ” ร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ชี้ “เสรีพิศุทธ์” ขู่ด ำเนินคดีส.ส.รับร่ำง พ.ร.บ.งบฯ 63 เข้ำข่ำยขัดรธน. – 
เป็นปฎิปักษ์กำรปกครอง 
  วันนี้ (4 ก.พ.) เมื่อเวลำ 11.30 น.นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้
พิจำรณำและส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย  เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำกำรเข้ำข่ำยเป็นปฎิปักษ์ต่อกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำมมำตรำ 92 (2) พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
โดยกล่ำวว่ำในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวช ส.ส.บัญชี
รำยชื่อและหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ได้กล่ำวในลักษณะข่มขู่ว่ำในกำรลงมติร่ำง พ.ร.บ.งบฯ ถ้ำ ส.ส.คนใดลงมติรับร่ำงฯ 
จะด ำเนินคดี ซึ่งหลังกำรลงมติร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ตนก็รอดูอยู่ 3-4 สัปดำห์ ว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะด ำเนินกำร
ตำมท่ีประกำศไว้หรือไม่และคิดว่ำคงจะไม่ด ำเนินกำรแล้ว แต่เมื่อวำนไดร้ับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อยู่ระหว่ำง
กำรรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือที่จะฟ้องด ำเนินคดี จึงเห็นว่ำกำรกระท ำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เข้ำข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 114 ที่ก ำหนดให้กำรลงมติของ ส.ส. และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์ ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของบุคคลใดๆ รวมถึงยัง
เข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครอง ผิดมำตรำ 92 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง จึงต้องมำร้องทุกข์
กล่ำวโทษต่อ กกต.ให้ด ำเนินกำร 
  “แม้ว่ำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ จะผ่ำนสภำมำแล้ว แต่กำรที่ท่ำนประกำศเช่นนั้น ก็ถือว่ำควำมผิดค่อนข้ำงสมบูรณ์และ
ส ำเร็จไปแล้ว ซึ่งผมขอฝำกไปถึงท่ำนเสรีพิศุทธ์ ว่ำควรจะฟังท่ำนชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ ที่ท่ำนบอกว่ำเรื่องกำรใช้
สิทธิ์ของ ส.ส. และ ส.ว. ฟ้องศำล ศำลก็ไม่รับฟ้อง เพรำะเป็นกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 114 ซึ่งเป็น
กฎหมำยสูงสุดของประเทศ ดังนั้นผมจึงไม่มั่นใจว่ำท่ำนเสรีพิศุทธิ์ จะใช้กฎหมำยข้อไหนไปด ำเนินกำรเอำผิด ส.ส.ที่ลง
มติรับร่ำง พ.ร.บ.งบฯ เพรำะตำมมำตรำ 5 ของรัฐธรรมนูญ ก็ก ำหนดว่ำบรรดำกฎ ข้อบังคับ กำรประท ำใดขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับไม่ได้” 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000011547 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000011547
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วันที่ 04 ก.พ. 2563 เวลำ 14:57 น. 

เด็ก พปชร.ร้อง กกต.ยบุพรรคเสรีรวมไทย 

 
 
"สนธิญำ สวัสดี" ร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ “เสรีพิศุทธ์” มีพฤติกรรมเป็นปฎิปักษ์ ปมข่มขู่ด ำเนินคดี ส.ส.
โหวตร่ำง พ.ร.บ.งบฯ63  
"สนธิญำ สวัสดี" ร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ระบุ “เสรีพิศุทธ์” มีพฤติกรรมเป็นปฎิปักษ์ ปมข่มขู่ด ำเนินคดี ส.ส.
โหวตร่ำง พ.ร.บ.งบฯ63 
  เมื่อวันที่ 4 กพ.ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ
(พปชร.) ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจำรณำและส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำ
กำรเข้ำข่ำยเป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตำมมำตรำ 92 
(2) พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
  นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ กำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ได้กล่ำวในลักษณะข่มขู่ว่ำในกำรลงมติร่ำง พ.ร.บ.งบฯ ถ้ำ ส.ส.คนใดลง
มติรับร่ำงฯ จะด ำเนินคดีซึ่งหลังกำรลงมติร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ตนก็รอดูอยู่ 3-4 สัปดำห์ ว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะ
ด ำเนินกำรตำมที่ประกำศไว้หรือไม่และคิดว่ำคงจะไม่ด ำเนินกำรแล้ว  แต่เมื่อวำนที่ผ่ำนมำได้รับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือที่จะฟ้องด ำเนินคดี จึงเห็นว่ำกำรกระท ำของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เข้ำ
ข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ มำตรำ 114 ที่ก ำหนดให้กำรลงมติของ ส.ส. และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์ ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของ
บุคคลใดๆ รวมถึงยังเข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครอง ผิดมำตรำ 92 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง จึงต้องมำร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ กกต.ให้ด ำเนินกำร 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613797 
ส ำนักข่ำว : https://prachatai.com/journal/2020/02/86209 
https://www.youtube.com/watch?v=Xs8EDYJjSds&feature=youtu.be 

https://www.posttoday.com/politic/news/613797
https://prachatai.com/journal/2020/02/86209
https://www.youtube.com/watch?v=Xs8EDYJjSds&feature=youtu.be
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วันอังคำร ที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.00 น. 

ดับเครื่องชน 'เสรีพิศุทธ์'! เด็กพปชร.เล่นแรงบุก กกต.ร้องยุบพรรคเสรีรวมไทย 

 
  วันนี้ 14 กุมภำพันธ์ 2563 เมื่อเวลำ 11.30 น.ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยสนธิญำ 
สวัสดี สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ยื่นค ำร้องต่อกกต.ขอให้พิจำรณำและส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรี
รวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำกำรเข้ำข่ำยเป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตำมมำตรำ 92 (2) พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
โดยนำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวช 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ได้กล่ำวในลักษณะข่มขู่ว่ำ ในกำรลงมติร่ำง  พ.ร.บ.งบฯ ถ้ำ ส.ส.คนใดลง
มติรับร่ำงฯ จะด ำเนินคดี ซึ่งหลังกำรลงมติร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ตนก็รอดูอยู่ 3-4 สัปดำห์ว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะ
ด ำเนินกำรตำมที่ประกำศไว้หรือไม่ และคิดว่ำคงจะไม่ด ำเนินกำรแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อวำนที่ผ่ำนมำได้รับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือที่จะฟ้อง
ด ำเนินคดี  จึงเห็นว่ำกำรกระท ำของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เข้ำข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ มำตรำ 114 ที่ก ำหนดให้กำรลงมติของ 
ส.ส.และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์ ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของบุคคลใด ๆ รวมถึงยังเข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฎิปักษ์
ต่อกำรปกครอง ผิดมำตรำ 92 ของ พ.ร.ป.พรรค 
กำรเมืองจึงต้องมำร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ กกต.ให้ด ำเนินกำร 
  "แม้ว่ำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ จะผ่ำนสภำมำแล้ว แต่กำรที่ท่ำนประกำศเช่นนั้น ก็ถือว่ำควำมผิดค่อนข้ำวสมบูรณ์และ
ส ำเร็จไปแล้ว ซึ่งผมขอฝำกไปถึงท่ำนเสรีพิศุทธ์ ว่ำควรจะฟังท่ำนชวน หลีกภัย ประธำนสภำ ที่ท่ำนบอกว่ำเรื่องกำรใช้
สิทธิ์ของส.ส.และ ส.ว.ฟ้องศำล แต่ศำลก็ไม่รับฟ้องเพรำะเป็นกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 114  ซึ่งเป็น
กฎหมำยสูงสุดของประเทศดังนั้นผมจึงไม่มั่นใจว่ำท่ำนเสรีพิศุทธิ์  จะใช้กฎหมำยข้อไหนไปด ำเนินกำรเอำผิด ส.ส.ที่ลง
มติรับร่ำง พ.ร.บ.งบฯ เพรำะตำมมำตรำ 5 ของรัฐธรรมนูญก็ก ำหนดว่ำบรรดำกฎ ข้อบังคับ กำรประท ำใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับไม่ได้"นำยสนธิญำ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470719 
 

https://www.naewna.com/politic/470719
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อังคำรที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.23 น.  

"สนธิญา" ร้อง กกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย 
 
 

 
“สนธิญำ”ร้องกกต.ยุบพรรคเสรีรวมไทย ชี้“เสรีพิศุทธ์” มีพฤติกรรมเป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครอง หลังข่มขู่ด ำเนินคดี
หำก ส.ส.รับร่ำง พ.ร.บ.งบ63   
  เมื่อวันที่ 4 ก.พ.  ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ 
ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจำรณำและส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำกำรเข้ำ
ข่ำยเป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตำมมำตรำ 92 (2)  
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เนื่องจำกในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียำเวช ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย  ได้กล่ำวใน
ลักษณะอำจเป็นกำรข่มขู่ว่ำในกำรลงมติร่ำง  พ.ร.บ.งบฯ ถ้ำ ส.ส.คนใดลงมติรับร่ำงฯ จะด ำเนินคดี ซึ่งหลังกำรลงมติร่ำง
กฎหมำยดังกล่ำวได้รับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือที่จะฟ้องด ำเนินคดี  
จึงเห็นว่ำกำรกระท ำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อำจเข้ำข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ มำตรำ 114  ที่ก ำหนดให้กำรลงมทติของ ส.ส. 
และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์  ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของบุคคลใดๆ รวมถึงยังเข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฎิปักษ์ต่อ
กำรปกครอง  ผิดมำตรำ 92 ของ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง  จึงต้องมำร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ กกต.ให้ด ำเนินกำร  
“แม้ว่ำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ จะผ่ำนสภำมำแล้ว แต่กำรที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ประกำศเช่นนั้น ก็ถือว่ำควำมผิดค่อนข้ำง
สมบูรณ์และส ำเร็จไปแล้ว  ซึ่งผมขอฝำกไปถึง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ว่ำควรจะฟังท่ำนชวน หลีกภัย ประธำนสภำ ที่บอกว่ำ
เรื่องกำรใช้สิทธิของ ส.ส. และ ส.ว. ฟ้องศำล  ศำลก็ไม่รับฟ้อง  เพรำะเป็นกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 
114  ซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ  ดังนั้นผมจึงไม่มั่นใจว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จะใช้กฎหมำยข้อไหนไปด ำเนินกำร
เอำผิด ส.ส.ที่ลงมติรับร่ำง พ.ร.บ.งบฯ เพรำะตำมมำตรำ 5 ของรัฐธรรมนูญ   ก็ก ำหนดว่ำบรรดำกฎ ข้อบังคับ กำรประ
ท ำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับไม่ได้” นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/755694 
 
 
 
 
 
 

http://asia-tribune.com/click.php?key=gtj9guke9o3b65qlviae&b=0.0700&id=109450&teaser=1184064
http://asia-tribune.com/click.php?key=gtj9guke9o3b65qlviae&b=0.0700&id=109450&teaser=1184064
https://www.dailynews.co.th/politics/755694
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04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 14:02 น 

เด็ก พปชร.ร้อง กกต.ยบุ 'เสรีรวมไทย' อ้างเขา้ข่ายเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครอง 

 
 
  4 ก.พ.63-นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรค พลังประชำรัฐ(พปชร.) ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจำรณำและส่ง
เรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำกำรเข้ำข่ำยเป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตำมมำตรำ 92 (2)  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง     โดยกล่ำวว่ำในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียำเวช ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย    ได้กล่ำวในลักษณะข่มขู่ว่ำในกำรลงมติร่ำง  พ.ร.บ.งบฯ ถ้ำ 
ส.ส.คนใดลงมติรับร่ำงฯ จะด ำเนินคดี   
  ซึ่งหลังกำรลงมติร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว   ตนก็รอดูอยู่ 3-4 สัปดำห์   ว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะด ำเนินกำร
ตำมที่ประกำศไว้หรือไม่และคิดว่ำคงจะไม่ด ำเนินกำรแล้ว   แต่เมื่อวำนที่ผ่ำนมำได้รับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์  อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือที่จะฟ้องด ำเนินคดี   จึงเห็นว่ำกำรกระท ำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เข้ำ
ข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ มำตรำ 114  ที่ก ำหนดให้กำรลงมติของ ส.ส. และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์  ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของ
บุคคลใดๆ รวมถึงยังเข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฎิปักษ์ต่อกำรปกครอง  ผิดมำตรำ 92 ของ พ.ร.ป.พรรค
กำรเมือง  จึงต้องมำร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ กกต.ให้ด ำเนินกำร   

“แม้ว่ำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ จะผ่ำนสภำมำแล้ว แต่กำรที่ท่ำนประกำศเช่นนั้น ก็ถือว่ำควำมผิดค่อนข้ำงสมบูรณ์และ
ส ำเร็จไปแล้ว  ซึ่งผมขอฝำกไปถึงท่ำนเสรีพิศุทธ์ ว่ำควรจะฟังท่ำนชวน หลีกภัย ประธำนสภำ  ที่ท่ำนบอกว่ำเรื่องกำรใช้
สิทธิ์ของ ส.ส. และ ส.ว. ฟ้องศำล  ศำลก็ไม่รับฟ้อง  เพรำะเป็นกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 114  ซึ่ง
เป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ  ดังนั้นผมจึงไม่มั่นใจว่ำท่ำนเสรีพิศุทธิ์  จะใช้กฎหมำยข้อไหนไปด ำเนินกำรเอำผิด ส.ส.
ที่ลงมติรับร่ำง พ.ร.บ.งบฯ เพรำะตำมมำตรำ 5 ของรัฐธรรมนูญ   ก็ก ำหนดว่ำบรรดำกฎ ข้อบังคับ กำรประท ำใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับไม่ได้” นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำ.  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56254 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56254
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4 ก.พ. 2563 17:14 น. 

 “ตรีชฎา” จี ้กกต.เคลยีร์ให้ชัด ค านวณคะแนน ส.ส. ก่อนกลายเปน็ "สภาโจ๊ก" 

 
   

วันที่ 3 ก.พ. นำงสำวตรีชฎำ ศรีธำดำ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษำชำติ ออกมำแสดงควำมเห็นตรงไปยัง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง สะท้อนไปถึงกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ ต้องตอบจ ำนวน ส.ส.ที่ยุ่งเหยิงในวันนี้ต่อสังคมให้ได้ 
เรื่องแรก ศรีนวล บุญลือ อดีต ส.ส.อนำคตใหม่ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ มีสภำพ ส.ส.อยู่หรือไม่ ถ้ำหมดสภำพ ส.ส.ยังคง
ไปประชุมสภำในฐำนะอะไร อีกทั้งอดีตส.ส.จำกพรรคอนำคตใหม่  ที่มีมติขับออกจำกพรรคไปสังกัดพรรคอ่ืนมีปัญหำ
หรือไม่ เขำสังกัดพรรคไหน ซ้ ำซ้อนส่งผลเป็นโมฆะหรือไม่ ถ้ำเป็นโมฆะท ำยังไงต่อ ข้อสรุปคืออะไร 
เรื่องท่ีสอง กำรค ำนวณ ส.ส.ที่แปลกท่ีสุดในโลก เมื่อหัวหน้ำพรรคเล็กอย่ำงพรรคไทรักธรรม ของนำยพีรวิทย์ เรื่องลือดล
ภำค บัญชีรำยชื่อล ำดับที่ 1 ของพรรค ได้รับคะแนนเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ 33,754 คะแนน จับพลัด
จับผลูเข้ำมำเป็นส.ส.ระบบบัญชีรำยชื่อคนสุดท้ำยของจ ำนวน ส.ส.บัญชีรำยชื่อล ำดับที่ 150 ทั้งๆ ที่คะแนนเกณฑ์กำร
ค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมืองต้องได้ 71,168 คะแนน แต่เพรำะนำงสำวศรีนวล บุญลือ ชนะกำร
เลือกตั้งซ่อมในพ้ืนที่ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 ด้วยคะแนน 75,891 คะแนน ส่งผลให้นำยพีรวิทย์
ซึ่งเข้ำมำเป็นส.ส.ได้เพียง 3 วัน ต้องพ้นจำกต ำแหน่งส.ส. แล้วกลำยเป็นนำงสำวทันยำ วงษ์โอภำสี และนำงสำวจิตภัสร์ 
กฤดำกร เข้ำมำเป็น ส.ส.แทนที่ คดีนี้มีปัญหำที่นำยพีรวิทย์ ยื่นร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเป็นคดีอยู่ 
แต่พอวันที่ 29 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ นำยชำติชำย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครส.ส.จันทบุรี พรรคประชำธิปัตย์ ถูกศำลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลำ 10 ปี เพรำะท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง คะแนน 19,711 คะแนนที่ถูกน ำมำค ำนวณ
คะแนน จนท ำให้นำยจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ที่มีฉำยำถูกเรียกจำกสื่อมวลชนว่ำ ส.ส.ไก่ชน เพรำะเป็นเจ้ำของฟำร์มไก่
ชน ที่เพ่ิงเลื่อนจำกต ำแหน่งจำกกำรลำออกของ นำยกรณ์ จำติกวณิชย์  ต้องหลุดจำกต ำแหน่ง) ทั้งที่เพ่ิงเป็น ส.ส.เมื่อ
วันที่ 21 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ ได้เป็นส.ส.ได้แค่ 9 วัน ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง ส่งผลให้นำยพีรวิทย์ ที่หลุดจำกต ำแหน่งเมื่อ
กลำงปีที่แล้ว ต้องกลับเข้ำมำเป็นส.ส.ใหม่อีกแล้ว ยังมีกำรเลือกตั้งซ่อมที่จะต้องมีขึ้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งมีผลต่อ
คะแนนกำรค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อ จะมีส.ส.เข้ำๆ ออกๆ กันอีกก่ีคน 
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  “มันจะกลายเป็นสภาโจ๊กเหมือนที่ประชาชนที่ชื่นชอบการเมืองตั้งฉายาให้ไปแล้ว และไม่มีประเทศไหนใน
โลกมี นอกจากประเทศไทย ที่มีส.ส.แวบเข้า แวบออก นั่งเป็นส.ส.ในสภาไม่กี่วันออกมานั่งนอกสภา ออกมานั่งนอก
สภาครึ่งปีกลับเข้าไปนั่งสภาใหม่ แล้วก็ต้องมานั่งลุ้นให้ผ่าน 24 มีนาคม ปีนี้ ถ้าไม่มีเลือกตั้งซ่อม ที่ต้องมีผลต่อการ
ค านวณคะแนนบัญชีรายชื่อถึงจะโล่งอก ไปท าบุญด้วยดินกี่ป่าช้า ตามความเชื่อหรือดูดวงชะตาแก้ดวงกับอาจารย์
ส านักไหน ร่ายคาถากี่ต ารา ถึงจะรอดนั่งสภาได้อย่างสะดวกโยธินไม่ลุ้นหลุดจากเก้าอ้ีอีก นี่มันต าแหน่ง ส.ส.ผู้ทรง
เกียรติ หรือส.ส.เก้าอ้ีดนตรี เคลียร์ให้ประชาชนฟังชัดๆ นะคะ" 
เรื่องที่สำม ควำมเป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อของนำยไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตหัวหน้ำพรรคประชำชนปฏิรูป ที่ใช้กำรหำเสียง 
ด้วยข้อควำมว่ำ “น้อมน ำค ำสอนพระพุทธเจ้ำมำเพ่ือแก้ปัญหำทุกข์ร้อน” ได้ล ำดับที่ 23 มีคะแนน 42,331 คะแนน คุณ
ไพบูลย์ได้เป็นส.ส. 1 ที่นั่ง จำกกำรปัดเศษของ กกต. ต่อมำยุบพรรคตัวเองแล้วยังสำมำรถหิ้วคะแนนพรรคตำมไปด้วย 
แต่พอย้ำยไปพลังประชำรัฐ กลับไปน ำไปหักลบกับคะแนนส.ส.บัญชีรำยชื่อที่มีอยู่ จนวันนี้คนยังงง คุณไพบูลย์ เป็นส.ส.
บัญชีรำยชื่อของพลังประชำรัฐล ำดับที่เท่ำไร และเป็นคนเดียวที่คะแนนไม่ถูกน ำไปค ำนวณอะไร เป็นคะแนนส่วนตัว
ล้วนๆ ที่มำแบบงงๆ และงงกันต่อไป เป็นคนเดียวที่ยุบพรรคคะแนนยังอยู่ และยังเป็นส.ส.อยู่ ต่ำงจำกกรณีคุณชำติชำย 
ที่ถูกตัดสิทธิ์คะแนนหำยมีผลต่อคะแนนปำร์ตี้ลิสต์ประชำธิปัตย์ต้องตกเก้ำอ้ี 1 ที่นั่ง อลเวงกันแท้ ส.ส. ประเทศไทย สม
กับ ไทยแลนด์ only จริงๆ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1763845 
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21 มกรำคม 2563  

เริ่มแล้ว! ศาล รธน. ประชุมวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม ่

 
 
ศำล รธน. ได้เริ่มกำรประชุมของคณะองค์ตุลำกำรในกำรวินิจฉัยของคดี ที่นำยณฐพร โตประยูร ยื่นค ำร้องให้ศำลฯ 
วินิจฉัยว่ำกำรกระท ำของอนำคตใหม่ ล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือไม ่คล้ำยกันกับสมำคมอิลลูมินำติ 
  องค์คณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่ำงกำรประชุมถึงผลกำรวินิจฉัย เพ่ือเตรียมขึ้นนั่งอ่ำนค ำวินิจฉัย
ของศำลฯ ในคดีท่ีนำยณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค ำร้องเพ่ือขอให้ ศำลฯ วินิจฉัย ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 49 ว่ำ กำร
กระท ำของพรรคอนำคตใหม่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล  และคณะกรรมกำรบริหำร พรรค
อนำคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภำพเพ่ือล้มลังกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขหรือไม่ 
คดีนี้เกิดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภำคมปีก่อน นำยณฐพร กล่ำวหำ พรรคอนำคตใหม่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หัวหน้ำ
พรรค) นำยปิยบุตร แสงกนกกุล (เลขำธิกำรพรรค) และคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ว่ำมีแนวคิดและเจตนำล้มล้ำงกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมองว่ำข้อบังคับของพรรคอนำคตใหม่ไม่มีถ้อยค ำ
ที่แสดงถึงกำรยอมรับว่ำประเทศไทยต้องมี "กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข" แต่ใช้
ค ำว่ำ "หลักประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญ" แทน แสดงให้เห็นว่ำหลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ  "อันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุข" ในข้อบังคับพรรค ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 2 ว่ำ "ประเทศไทยมีกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข" 
ผู้ถูกร้องทั้ง 4 มีพฤติกำรณ์กระท ำและมีแนวคิด ทัศนคติ คลั่งไคล้ปรัชญำตะวันตกและเป็นขบวนกำรปฏิกษัตริย์นิยมที่
มองว่ำกำรด ำรงอยู่ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ไม่สำมำรถไปด้วยกันได้กับกำรเป็นประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง 
นำยธนำธรเป็นนำยทุนของเว็บไซต์และนิตยสำร ฟ้ำเดียวกัน ที่มีเนื้อหำเผยแพร่โจมตีและลดควำมน่ำเชื่อถือของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อย่ำงรุนแรงตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ และเคยให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวคิดกำร "โค่นอ ำมำตย์" 
นอกจำกนี้ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช โฆษกพรรคฯ ยังมีพฤติกรรมกำรแสดงออกต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
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อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มำตั้งแต่ก่อนเข้ำเป็นสมำชิกพรรค เห็นได้จำกภำพและข้อควำมต่ำง ๆ  ที่โพสต์
ในเฟซบุ๊ก ที่แสดงให้เห็นเจตนำว่ำไม่เคำรพหรือยินดีในกำรมีอยู่ขององค์พระมหำกษัตริย์ 

นำยปิยบุตร เลขำธิกำรพรรคฯ มีกำรกระท ำอันเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของรัฐ  ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นเรื่องสถำนะของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในหลำยเวที  รวมทั้งใน
กำรปรำศรัยหำเสียงที่ท ำให้ประชำชนเสื่อมศรัทธำต่อระบอบกำรปกครองอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และสัญลักษณ์ของพรรคมีลักษณะสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำกลับหัว ซึ่งมีควำมเหมือนกับสมำคมอิลลูมินำติ (Illuminati) ซึ่ง
เป็นองค์กรลับที่รู้จักกันทั่วไปว่ำ มีเป้ำหมำยใหญ่ต้องกำรล้มล้ำงหรือปฏิวัติควำมเชื่อใหม่ ๆ  ทั้งในเรื่องระบอบกำร
ปกครองและศำสนำ แสดงให้เห็นว่ำ อนค. มีวัตถุประสงค์ยึดถือปรัชญำควำมคิดอิสระ ไม่เชื่อถือควำมคิดเก่ำ ๆ ที่สั่ง
สอนกันมำ อนค.จึงเป็นพรรคกำรเมืองที่เป็นอันตรำยต่อระบบกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
ล่ำสุดในเวลำ 09:55 ที่ผ่ำนมำผู้ร้องหรือนำยณฐพร โตประยูรได้เดินทำงมำถึงศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือฟังค ำวินิจฉัยของศำล
ในวันนี้แล้ว 

นำยณฐพร เปิดเผยว่ำ คดีนี้มี 4 ประเด็นใหญ่ ๆ หนึ่งในนั้นคือสัญลักษณ์ของพรรคฯ ที่คล้ำยกับ สมำคมอิลลูมิ
นำติในยุโรป ประกอบกับกำรกระท ำและแนวคิดที่เหมือนกันในอดีต แต่สุดท้ำยผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร คนที่จะเป็นผู้
พิจำรณำหรือตัดสินนั่นคือศำลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยในวันนี้ 
นำยณฐพรยังเปิดเผยอีกว่ำ ตำมกฎหมำยข้อนี้เป็นกฎหมำยกรรมเดียวผิดกฎหมำยหลำยบท และส่วนตัวไม่ได้ต้องกำรให้
สังคมเกิดกำรแตกแยก แต่มีควำมปรำรถนำดีต่อพรรคกำรเมืองว่ำกำรกระท ำแบบนี้เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย 
ค ำร้องนี้ นำยณฐพรได้ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 3 ประเด็น คือ 

1.ข้อบังคับของพรรคเป็นโมฆะหรือไม่ 
2.ผู้ถูกร้องทั้ง 4 กระท ำกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึ่งมิได้เป็นไปตำม

รัฐธรรมนูญหรือไม่ 
3.ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรค อนค. รวมทั้งเพิกถอนสิทธิกำรเลือกตั้งของนำยธนำธร หัวหน้ำพรรค 

นำยปิยบุตร เลขำธิกำรพรรค และคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862903 
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ครม. เคาะวันซักฟอก 25-28 ก.พ. “บิ๊กตู่” ขออย่าสร้างวาทกรรม ใส่ร้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กตู่” แถลงหลังประชุม ครม. เคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ 25-27 ก.พ. ก่อนลงมติ 28 ก.พ. ชี้ ไม่มีประโยชน์หลังฝ่ายค้าน
กล่าวหา ขออภิปรายสร้างสรรค์ ไม่สร้างวาทกรรม ใส่ร้าย 

เมื่อเวลำ 14.30 น. วันท่ี 4 ก.พ. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม แถลง
ภำยหลังกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ำ ช่วงเวลำอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ วันที่ 25 ก.พ. - ถึงเวลำ 24.00 น. ของวันที่ 27 ก.พ. ส่วน
วันท่ี 28 ก.พ. จะเป็นกำรลงมติ และวันท่ี 29 ก.พ. ปิดประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง 
 
ส่วนเรื่องกำรแก้ข้อกล่ำวหำฝ่ำยค้ำนที่บอกว่ำมีกำรแจกนั่นแจกนี่ หรือกำรแจกกล้วย นำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำเป็นเพียงค ำกล่ำวหำนั้น ขอ
ไม่ตอบ เพรำะไม่มีประโยชน์ และไม่อยำกใช้ค ำว่ำองครักษ์ จะตอบในหลักกำรและเหตุผลในประเด็นที่ถูกอภิปรำย ทุกคนปฏิบัติตำม
ระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร อภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่สร้ำงวำทกรรม ใส่ร้ำย ซึ่งหลังจำกนั้นก็ต้องพิจำรณำกันอีก
ครั้งว่ำเป็นกำรให้ร้ำยกันหรือไม่ ดังน้ัน ในสภำฯ ก็ต้องว่ำกันไป ส่วนนอกสภำฯ มำว่ำกันทีหลัง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1763716 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1763716


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 
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ฝ่ายค้านเสนอขอวันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 19 กุมภาพันธ์ ไมอ่ยากให้ใกล้วันปิดสมัย
ประชุม 

 
 
  นำยสุทิน คลังแสง สส.พรรคเพื่อไทยและประธำนวิปฝ่ำยค้ำนกล่ำวว่ำ กำรที่รัฐบำลเสนอควำมเห็นว่ำควรบรรจุ
วำระกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในวันที่ 25 ถึง 27 กุมภำพันธ์นั้น ก็เป็นเพียงควำมคิดเห็นของฝ่ำยรัฐบำลอย่ำงเดียว แต่  
กำรพูดคุยของ 3 ฝ่ำยที่จะเกิดข้ึนในวันพรุ่งนี้ ประธำนสภำก็จะต้องรับฟังควำมคิดเห็นของฝ่ำยค้ำนด้วย  ไม่ใช่ว่ำรัฐบำล
คิดเช่นไร ก็จะต้องเป็นไปตำมที่รัฐบำลคิดเท่ำนั้น 

 โดยฝ่ำยค้ำน จะเสนอวันเริ่มต้นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ คือวันที่ 19 กุมภำพันธ์  เพรำะประธำนสภำไม่ควรบรรจุ
วำระกำรประชุมหมิ่นเหม่ใกล้กับวันปิดสมัยกำรประชุม เพรำะเป็นกำรกดดันกำรอภิปรำย  และถ้ำกำรอภิปรำยยังไม่จบ
ครบถ้วน เสร็จสิ้นกระบวนควำม  จะไม่สำมำรถเสนอปิดประชุมได้เหมือนญัตติอ่ืนๆ  และประธำนสภำต้องรับผิดชอบ
ด้วยกำรเปิดสมัยวิสำมัญเพื่อให้มีกำรอภิปรำยต่อ    

ส่วนกรณีที่ฝ่ำยรัฐบำลระบุว่ำญัตติเท็จนั้น เรื่องดังกล่ำวนี้จะต้องให้ประธำนสภำเป็นผู้วินิจฉัย ถ้ำประธำนสภำ
บอกให้แก้ไข ฝ่ำยค้ำนก็จะท ำตำม แต่ไม่ใช่ให้ฝ่ำยรัฐบำลเป็นผู้วินิจฉัย 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/392676 
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วันที่ 4 ก.พ. 2563 

ส.ส. สอ่เสียบบัตรแทนกันยื่นค าช้ีแจงต่อศาล รธน.แล้ว 
 

 
 

ตำมข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยจำกหลำยแหล่งรวมทั้งคลิปภำพจำกช่อง 7HD ด้วย มี สส.เกี่ยวข้องกับปัญหำเสียบ
บัตรแทนกันระหว่ำงกำรออกเสียงลงคะแนนร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว  8 คน แต่หลำยคนเป็นข้อมูลใหม่ที่ยังไม่
ปรำกฏในค ำร้อง ท ำให้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งให้ชี้แจงเพียง 3 คนคือ 2 สส.จำกภูมิใจไทย นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ สส.
พัทลุง นำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ สส.บุรีรัมย์ และหนึ่ง สส.จำกพลังประชำรัฐ คือ นำงสำวภริม พูลเจริญ ซึ่งทั้งหมดรวมถึง
เลขำธิำรสภำฯ ส่งค ำชี้แจงต่อศำลรัฐธรรมนูญตำมที่มีกำรก ำหนดเส้นตำยไว้ในวันนี้แล้ว โดยไม่ได้มีกำรเพ่ิมชื่อนำงนำที 
รัชกิจประกำร สส.บัญชีรำยชื่อ ตำมค ำร้องเพ่ิมเติมของฝ่ำยค้ำนแต่มีกำรชี้แจงรำยละเอียดขั้นตอนกำรตรวจสอบเรื่อง
เสียบบัตรแทนกันและข้ันตอนทำงธุรกำรของสภำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของศำล 
ในส่วนของนำงสำวภริม ฝ่ำยกฎหมำยพรรคพลังประชำรัฐ ชี้แจงไปว่ำกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตำมข้อบังคับและ
ข้อกฎหมำย ไม่มีผลให้กระบวนกำรตรำกฎหมำยมีปัญหำ 
  ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงว่ำ นำยฉลองลืมบัตรไว้และไม่ทรำบว่ำใครเสียบบัตรแทน ส่วนนำยสมบูรณ์ บอก
ว่ำอยู่ระหว่ำงจัดท ำข้อมูลและจะส่งศำลภำยในวันนี้ 
ส่วนกรณีที่มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำนเป็นเท็จนั้ น วิปรัฐบำลได้ส่งค ำคัดค้ำนญัตติไปที่
ประธำนสภำ เพ่ือให้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยแล้ว และในวันพรุ่งนี้จะมีกำรหำรือสำมฝ่ำยเพ่ือก ำหนดกรอบกำรอภิปรำยและ
เวลำ โดยรัฐบำลเห็นว่ำควรอภิปรำยสำมวันคือ 25-27 กุมภำพันธ์ และลงมติในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ำย
ของสมัยประชุมสภำนี้ 
  ด้ำน รัฐมนตรี 2 ป.ที่อยู่ในข่ำยถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ อย่ำง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
และพลเอกอนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ไม่มีควำมกังวลใจใดๆ พ่ีใหญ่ ยืนยันไม่มีแจกกล้วย
แลกคะแนนโหวตตำมท่ีฝ่ำยค้ำนอ้ำง ส่วนพลเอกอนุพงษ ์เตรียมตั้งวอร์รูมที่สภำฯ รับมือศึกซักฟอกแบบเต็มพิกัด 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/392603 
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ตู่ยอมใหด้่าได้ 3 วัน 25-27 กุมภาพันธ์แล้วลงมติ 28 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายค้าน-ดักคอ หากยังพูดไม่จบ ต้องเปิดวิสามัญ 

รัฐบำลเคำะวันซักฟอก 25-27 ลงมติ 28 ก.พ. “บิ๊กตู”่ ฮ่ึมเสร็จศึกจะพิจำรณำคนให้ร้ำย “บิ๊กป้อม” ดักคอควร
หรือไม่คุ้ยถล่มปมส่วนตัว เมินข่ำวถูกเขี่ยพ้น ครม. ยันไม่ทะเลำะกับนำยกฯ ถ้ำเห็นมีประโยชน์ก็ท ำงำนต่อ “ธรรมนัส” 
ไม่กังวลถูกขุดอดีตมำช ำแหละ “สนธิรัตน์” มั่นใจพรรคร่วมฯไม่แตกแถว “สมศักดิ์-สุริยะ” โอ่เสียงเกินครึ่งไม่ต้องพ่ึง
งูเห่ำ “ชวน” หำรือเลขำธิกำรสภำฯค ำร้องญัตติซักฟอกเป็นเท็จหรือไม่ “สมบูรณ์” ชี้บรรจุวำระแล้วแก้ไขไม่ได้ ชี้ปกติใส่
เต็มที่ไม่มีอวยกันค่อยไปแจงหักล้ำงในสภำฯ “สุทิน” ฉะรัฐบำลตุกติกบีบเงื่อนเวลำ อภิปรำยฯไม่จบประธำนสภำฯต้อง
เปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ไม่เช่นนั้นผิดข้อบังคับ-ขัดรัฐธรรมนูญ “อนุดิษฐ์” ขู่เปิดควำมจริงด้ำนมืด นับถอยหลังผู้น ำ
พบจุดจบอนำถ “เฉลิม” ซัด “วิษณุ” ปล้นสมบัติชำติ จ่อท ำคลิปขย่มภำคต่อ โวรัฐบำลจะทรุดอยู่ไม่ได้ 

รัฐบำลยืนยันข้อสรุปให้ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้ระหว่ำงวันที่ 25-27 ก.พ.และโหวตลงมติในวันที่ 28 
ก.พ. ขณะที่พรรคฝ่ำยค้ำนระบุถ้ำฝ่ำยรัฐบำลบีบทำงอ้อมเรื่องเวลำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรต้องเสนอเปิดกำรประชุม
สภำฯสมัยวิสำมัญ เพ่ืออภิปรำยให้จบตำมที่ข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ และรัฐธรรมนูญเปิดโอกำสให้กำรอภิปรำยต้อง
ด ำเนินจนจบสิ้น 
“บิ๊กตู”่ ขอช่วยกันท าบ้านเมืองสงบ 

เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 4 ก.พ. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.
กลำโหม เป็นประธำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนกำรประชุมนำยเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ ำส ำนักนำยกฯ 
น ำคณะผู้บริหำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.) มำประชำสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องใน
เทศกำลมำฆบูชำ 2563 และนำยอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ประชำสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
เนื่องในเทศกำลมำฆบูชำ 2563 นำยกฯ กล่ำวกับเด็กๆ อย่ำงอำรมณ์ดีว่ำ ต้องช่วยกันท ำให้บ้ำนเมืองสงบเรียบร้อย อย่ำ
ไปทะเลำะเบำะแว้งกัน เกลียดชังกัน ไม่ท ำให้อะไรดีขึ้น กำรพูดอะไรไปแล้วเกิดควำมเสียหำยไม่ใช่ข้อเท็จจริง ต้อง
ระมัดระวัง โดยเฉพำะเรื่องผลประโยชน์ตัวเอง ช่วงท้ำยเด็กคนหนึ่งขอหอมแก้มนำยกฯ บอกแม่ฝำกมำให้จุ๊บแก้ม ท ำให้
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นำยกฯยิ้มอุ้มเด็กขึ้นมำยื่นแก้มให้หอม บอกว่ำเห็นเด็กแบบนี้ท ำให้นึกถึงลูกตอนเล็กๆ ขอให้เด็กทุกคนโตขึ้นมำเป็นเด็ก
ที่สดใสน่ำรัก อย่ำท ำตัวเหมือนผู้ใหญ่บำงคน ไม่น่ำรัก 
ทวงจ าเสียบ้างสิ่งดีๆเกิดในยุคนี้ 

ต่อมำกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม น ำโดย ดร.รัฐศำสตร์ กรสูต รอง ผอ.ใหญ่ส ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้ำ) พร้อมคณะผู้บริหำรดิจิทัลสตำร์ตอัพด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือสุขภำพ เข้ำพบน ำเสนอผลงำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลช่วยยกระดับบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขไทย เช่น 1.ระบบใบสั่งยำอิเล็กทรอนิกส์ โดย Arincare 
เชื่อมโยงโรงพยำบำลและร้ำนขำยยำ 2.แอปพลิเคชันเกมผสมผสำนกำรออกก ำลังกำย 3.แอปพลิเคชันอูก้ำ แบบทดสอบ
ควำมเครียด พูดคุยผ่ำนระบบวิดีโอคอลกับจิตแพทย์ 4.แอปพลิเคชัน QueQ บริกำรจองคิวโรงพยำบำล คลินิก และ
ศูนย์บริกำรทำงสำธำรณสุข จำกนั้น นำยกฯกล่ำวว่ำ สิ่ งดีๆเกิดขึ้นสมัยนี้ ทุกวันนี้คนมีปัญหำที่จิตใจ เพรำะเขำเจอ
ปัญหำแต่แก้ไขได้ เพรำะหำกจมอยู่กับตัวเองไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ สิ่งดีๆเกิดขึ้นในยุคนี้ ได้ท ำอะไรใหม่ๆ ก็จ ำเสียบ้ำง
ตนท ำอะไรไว้บ้ำง ไม่ใช่ย้อนกลับไปกลับมำอยู่นั่นแหละ 
ครม.ให้ซักฟอก 25-27 ลงมติ 28 ก.พ. 

เมื่อเวลำ 14.15 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภำษณ์หลังกำรประชุม ครม.ถึงช่วงเวลำเหมำะสมใน
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ ได้หำรือในที่ประชุม ครม.ได้ข้อสรุปคือตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 27 ก.พ. ลง
มติวันที่ 28 ก.พ.และวันที่ 29 ก.พ. ปิดสมัยประชุมสภำฯแค่นั้น เมื่อถำมว่ำ มีควำมเห็นอย่ำงไรที่ฝ่ำยค้ำนระบุมีกำร
ให้ผลประโยชน์ในกำรอภิปรำยเพื่อให้สนับสนุนรัฐบำล นำยกฯตอบว่ำ เป็นแค่ค ำกล่ำวหำ ตนไม่ตอบ ไม่มีประโยชน์ 
หลังอภิปรายพิจารณาคนให้ร้าย 

เมื่อถำมว่ำ จ ำเป็นจะต้องมีตั้งองครักษ์ช่วยชี้แจงหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่ำ ตนไม่ใช้ค ำว่ำองครักษ์ เพรำะ
พร้อมตอบในหลักกำรและเหตุผลในทุกประเด็นที่ถูกอภิปรำย ส่วนรำยละเอียดบำงอย่ำงจะมีกำรชี้แจงจำกหน่วยงำน
และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถท ำได้ ทุกคนพร้อมท ำตำมระเบียบข้อบังคับของสภำฯอยู่แล้วให้เป็นไปอย่ำง
สร้ำงสรรค์ ไม่สร้ำงวำทกรรมให้ร้ำย และหลังอภิปรำยแล้วคงจะมีพิจำรณำว่ำมีให้ร้ำยอะไรกันหรือเปล่ำในสภำฯ 
“บิ๊กป้อม” โต้ไม่รู้ใครแจกกล้วย 

ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ กล่ำวถึงกรณีที่ฝ่ำยค้ำนระบุฝ่ำยรัฐบำลเตรียมแจก
กล้วยให้ ส.ส. ช่วยโหวตลงมติและคอยประท้วงในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ไม่รู้ใครแจกใคร จะไปแจกอะไร ไม่ได้แจก
อะไรเลย ยังไม่ได้ท ำอะไรเลย จะไปเอำกล้วยมำจำกไหน เมื่อถำมว่ำญัตติฝ่ำยค้ำนต้องปรับแก้หรือไม่ เพรำะมีถ้อยค ำ
ค่อนข้ำงรุนแรง พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ เป็นเรื่องของ ส.ส.และนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ เมื่อถำมอี กว่ำ ได้
ทำบทำม ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่มำร่วมกับรัฐบำลหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ ต้องไปถำม ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
ยังไม่เคยคุยกัน ไม่เคยเจอกัน ทรำบว่ำเขำมีอยู่ 5 เสียง 
เมินถูกเขี่ย “บิ๊กแป๊ะ” นั่ง ส.ว.ต้องพัก 2 ปี 

เมื่อถำมถึงกระแสข่ำวอำจถูกปรับพ้น ครม.ว่ำเรื่องนี้ถำมกันมำหลำยครั้ง พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ ตอบไป
หมดแล้ว ที่มีกระแสข่ำวนี้ออกมำบ่อยครั้ง คงเพรำะตกเป็นเป้ำ เมื่อถำมว่ำ ยังพร้อมท ำงำนต่อหรือไม่ พล.อ.ประวิตร
กล่ำวว่ำ แล้วแต่ ถ้ำเห็นว่ำยังมีประโยชน์ก็พร้อมท ำงำนต่อ แต่ถ้ำเห็นว่ำไม่เป็นประโยชน์ก็พร้อมออก เมื่อถ ำมว่ำ เป็น
กำรปล่อยข่ำวเพ่ือต้องกำรให้ทะเลำะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหมหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
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กล่ำวว่ำ “ไม่มีทะเลำะกัน เพรำะเรำรู้กันอยู่ แล้วแต่นำยกฯ ถ้ำนำยกฯให้ท ำก็ท ำ เมื่อถำมว่ำจะผ่ำนศึกอภิปรำยฯครั้งนี้
ได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ “ก็ไม่รู้สิถ้ำเขำเห็นว่ำเรำมีประโยชน์เขำก็เอำเรำไว้ หำกไม่มีประโยชน์ก็เอำออกไป” 
ส่วนกระแสข่ำวที่ว่ำ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผบ.ตร. จะมำนั่งต ำแหน่งรองนำยกฯแทน จะเป็นไปได้อย่ำงไร 
เนื่องจำกเป็น ส.ว.หำกลำออกมำต้องเว้นวรรค 2 ปี 
ถามควรหรือไม่คุ้ยขย่มเรื่องส่วนตัว 

เมื่อถำมว่ำ ห่วงหรือไม่ว่ำจะน ำเรื่องส่วนตัวมำอภิปรำยฯ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ เขำควรจะพูดหรือไม่ ควรเป็น
เรื่องเกี่ยวกับงำน ยังไม่รู้จะเตรียมเรื่องอะไร จะกล่ำวหำเรื่องอะไรบ้ำง แต่ญัตติใช้ถ้อยค ำรุนแรง นำยกฯถูกกล่ำวหำ
รุนแรงกว่ำตนอีก เมื่อถำมว่ำ ฝ่ำยค้ำนอำจพูดเรื่องสมัยดูแลทหำรและต ำรวจ โดยเฉพำะกำรโยกย้ำยที่น ำคนใกล้ชิดและ
พวกพ้องเข้ำมำ พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ พวกพ้องที่ไหน ทั้งกรมต ำรวจเป็นพวกกันทั้งนั้น ดูแลต ำรวจตั้งแต่แรกทุกคน
เป็นพวกพ้องกันหมด ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรร้องเรียนใดๆ หรือแม้แต่กำรฟ้องร้อง ดูแลทุกคนอย่ำงท่ัวถึง ทุกอย่ำงเรำฟังจำกผู้
บัญชำกำรข้ึนมำ ไม่ได้โยกย้ำยเอง เป็นไปตำมข้ันตอน ดังนั้นจะมำว่ำอะไร 
มท.1 ตั้งวอร์รูมระดมข้อมูลชี้แจง 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกระทรวงมหำดไทยต้องตั้งวอร์รูมข้อมูลชี้แจง
หรือไม่ว่ำ ปกติเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจะด ำเนินกำรส่วนนี้ มีทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องเตรียมข้อมูลไว้ให้ ไม่รู้ว่ำฝ่ำย
ค้ำนจะถำมเรื่องอะไร ประเด็นคงไม่มีปัญหำ แต่รำยละเอียดต้องมีเจ้ำหน้ำที่เตรียมกำรให้ ถ้ำไปนั่งอ่ำนตอนนั้นคงไม่ทัน 
จึงต้องรู้ข้อมูลก่อนเพ่ือจะได้ตอบได้ ญัตติของฝ่ำยค้ำนจะเป็นเท็จ ยังไม่ได้ดู ส่วนที่เกี่ยวข้องทำงกฎหมำยเขำดู ตนไม่
ช ำนำญ แต่เตรียมชี้แจงทุกเรื่องที่ท ำไป ที่ฝ่ำยค้ำนอยำกทรำบหรือตั้งข้อสงสัยเรำก็ชี้แจงตอบไป เรื่องอะไรก็ต้องชี้แจงให้
ได้ เมื่อถำมว่ำ ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งแรก กังวลหรือไม่ว่ำฝ่ำยค้ำนจะใช้โวหำรยั่วโมโห พล.อ.อนุพงษ์กล่ำวว่ำ “ผมก็
ตอบอย่ำงที่ตอบคุณ ผมว่ำเขำคงจะไม่ยั่วมำกกว่ำคุณหรอก” 
“ธรรมนัส” ไม่กังวลขุดอดีตช าแหละ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ ไม่ได้กังวลอะไร ถ้ำเป็นเรื่องในอดีตเรำตอบมำก่อน
หน้ำนี้แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเวทีคณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำฯ 
ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธำน ได้ชี้แจงไปทุกประเด็นแล้ว ส่วนกำร
บริหำรรำชกำรปัจจุบันไม่ขอพูดถึง ผลงำน 6 เดือนเป็นที่ประจักษ์แล้ว ประชำชนต่ำงจังหวัดฐำนรำกอยำกเดินทำงมำให้
ก ำลังใจจ ำนวนมำกแต่ไม่ให้มำ จะมองว่ำเอำประชำชนมำกดดันฝ่ำยค้ำน รู้สึกเฉยๆที่ตกเป็นเป้ำมำตลอด เข้ำมำอยู่ใน
เวทีกำรเมือง รู้ว่ำอะไรจะเกิดขึ้น จะเจอขวำกหนำมอะไรบ้ำง ไม่ได้หนักใจ 
เฉไฉแจกกล้วยแค่วลีอ ากันเล่นๆ 

“เรื่องท่ีดิน น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ เรำท ำตำมข้ันตอนและกระบวนกำรทุกอย่ำง
ภำยใต้กฎหมำยของส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไม่มีเจ้ำหน้ำที่คนไหนเอำชีวิตมำเสี่ยงท ำผิด
กฎหมำย ทั้งนี้มั่นใจว่ำพรรคร่วมรัฐบำลเหนียวแน่น มีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำลและนำยสุชำติ ชมกลิ่น 
ประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐดูแลใกล้ชิด ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนพูดเรื่องกำรแจกกล้วย เป็นวลีที่หยอกกันเล่นมำกกว่ำ แต่
กลำยเป็นวลีหลักของรัฐบำลชุดนี้ ที่จริงแล้วไม่มีอะไร” ร.อ.ธรรมนัสกล่ำว 
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“สนธิรัตน์” ม่ันใจเพื่อนไม่มีแตกแถว 
นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน และเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวว่ำ กำรโหวตลงมติกำร

อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล โดยหลักกำรพรรคร่วมรัฐบำลควรมีเสียงแน่นหนำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน พลังประชำรัฐ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเสียงของพรรคร่วมจะเป็นทิศทำงเดียวกัน ส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่ภำยในเขำต้องคุยกันเอง ยังไม่
ชัดเจนว่ำจะมำโหวตให้รัฐบำล ส่วนกำรเลือกตั้งซ่อม จ.ก ำแพงเพชร พรรคตั้งนำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็น
ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้ง เตรียมผู้บริหำรและ ส.ส.ไปลงพ้ืนที่ช่วยหำเสียง มั่นใจว่ำจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกชำว
ก ำแพงเพชร ได้ ส.ส.กลับคืนมำ 
โอ่เสียงเกินครึ่งไม่ต้องพึ่งงูเห่า 

นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่ำวว่ำประธำนสภำฯคงต้องวินิจฉัยข้อถกเถียงว่ำญัตติของฝ่ำยค้ำนเป็น
เท็จหรือไม่ ทุกครั้งมักจะเกิดกรณีเช่นนี้ ญัตติอภิปรำยฯที่ผ่ำนมำก็ลักษณะนี้ จะถกเถียงและปรับค ำกันทุกครั้ง ถ้ำดู
ระยะเวลำท ำงำนรัฐบำลยังไม่ได้ท ำอะไรมำกมำย ฝ่ำยค้ำนคงพูดย้อนหลังถึงกำรท ำงำนของรัฐมนตรีบำงคนในรัฐบำล 
กำรคุยกันก่อนจะท ำให้ประท้วงน้อยลง ทั้งนี้รัฐบำลมีเสียงมำกขึ้น จำกที่ฝ่ำยค้ำนพรรคเล็กพรรคน้อยมีปัญหำกัน กำร
ท ำงำนของรัฐบำลจำกนี้จะไม่เครียด 

นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม กล่ำวว่ำ ปกติ ส.ส.จะช่วยนำยกฯอธิบำย คงไม่ใช่รูปแบบองครักษ์ 
แต่จะท ำหน้ำที่ตำมข้อบังคับเพ่ือควบคุมให้ผู้อภิปรำยอยู่ในประเด็น ส่วนที่ฝ่ำยค้ำนยื่นอภิปรำยนำยกฯด้วยข้อกล่ำวหำ
รุนแรงมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง ไม่ได้เป็นแบบนั้น นำยกฯคงชี้แจงได้ เชื่อว่ำจะผ่ำนไปได้ด้วยดี ไม่จ ำเป็นต้องพ่ึ งเสียงงูเห่ำ 
เสียงฝ่ำยรัฐบำลเกินครึ่ง และกำรลงมติของพรรคร่วมรัฐบำลจะไปทิศทำงเดียวกัน 
ดีอีเอสขึ้นบัญชีปลอม 140 แอ็กเคานต์ 

นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่ำวถึงกำรตรวจสอบด ำเนินคดีเว็บไซต์
บิดเบือนข้อมูลว่ำ ตอนนี้ขึ้นบัญชีปลอมประมำณ 140 แอ็กเคำนต์ แต่จะเจอตัวหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้พยำยำม
ตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองก่อนและต้องตำมสืบจำกคนข้ำงเคียงที่เข้ำมำคอมเมนต์ เพ่ือให้เจอตัว ต้องใช้เวลำ ขณะที่เฟ
ซบุ๊กมีมำตรกำรหำกเรำตรวจสอบได้ว่ำอันไหนเป็นอวตำร มีข้อควำมแย่ตลอด และไม่มีตัวตน เฟซบุ๊กจะยกเลิก แอ็ก
เคำนต์ให้ จำกกำรที่ได้เดินทำงไปอเมริกำพูดคุยกับเฟซบุ๊กท ำให้เขำเข้ำใจประเทศไทยมำกขึ้น เพรำะเรำโดนเรื่องนี้เยอะ 
และวันที่ 6 ก.พ.ทำงเฟซบุ๊กจะบินมำประชุมร่วมกันกับเรำที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นำยกฯสั่งในที่ประชุมให้
ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง มีสื่อหลักที่เปลี่ยนตัวเองจำกรูปแบบปกติไปเป็นออนไลน์ บิดเบือนข้อเท็จจริง หลำยเว็บ
ตรวจสอบพบว่ำหมิ่นประมำท พูดไม่จริงและกล่ำวหำ ตอนนี้มีสื่อใหญ่ที่พอจะเข้ำข่ำยอยู่บิดเบือน สร้ำงข่ำวปลอม อยู่
ระหว่ำงเก็บข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรเร็วๆนี้ 
ชทพ.พร้อมหนุนป้อนข้อมูลนายกฯ 

นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กล่ำวว่ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ ได้ให้
ข้อมูลแก่เลขำธิกำรนำยกฯ และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จะส่งเจ้ำหน้ำที่กระทรวงไปเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลในวัน
อภิปรำย พวกเรำท ำงำนมำ 6-7 เดือนแล้ว ทรำบดีว่ำนำยกฯและรัฐมนตรี แต่ละคนท ำงำนด้ำนใดบ้ำงให้ข้อมูลได้เต็มที่ 
น ำไปใช้ชี้แจงต่อสภำฯ ได้ เรื่องที่ดิน น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ทุกอย่ำงเป็นไปตำม
มำตรฐำน อยู่ในขั้นตอน ไม่ได้มีกำรละเว้นหรือละเลย 
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“เฉลิมชัย” ยัน ปชป.รู้ต้องท าตัวเหมาะสม 
ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์กล่ำวว่ำ เรำเป็น

พรรคร่วมรัฐบำล ต้องมีควำมรับผิดชอบร่วมกันระดับหนึ่ง ต้องท ำตัวให้เหมำะสมกับกำรเป็นพรรคร่วม มั่นใจว่ำไม่มี
เสียงแตก ไม่ต้องมีมำตรกำรอะไร นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช ไม่ เคยแหกโผหรือแหกมติ แต่ด้วยควำมท่ี
เป็นนักกำรเมือง อำจพูดหรือวิจำรณ์บ้ำงแต่ให้อยู่ในกรอบ ช่วงนี้ก็ให้ข่ำวติติงน้อยจนแทบไม่มีแล้ว 
ตั้ง 4 ผู้ช่วยวิป ปชป.ช่วยคุมเกม 

เมื่อเวลำ 14.00 น. ที่พรรคประชำธิปัตย์ มีกำรประชุม ส.ส.พรรคและรัฐมนตรี หำรือกำรเตรียม พร้อมกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ก ำหนดกำรมีส่วนร่วมช่วยคุมเกมกำรอภิปรำยฯให้อยู่ในกรอบกติกำข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ จึง
แต่งตั้งนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง น.ส.รังสิมำ รอดรัศมี ส.ส.
สมุทรสงครำมและนำยประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช เป็นผู้ช่วยวิปพรรคอีก 4 คน นำยประกอบ รัตนพันธุ์ 
ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์กล่ำวว่ำยืนยันไม่ใช่ตั้งองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีหรือปกป้องใครเป็นพิเศษ วิป
รัฐบำลของพรรคมีหน้ำที่คุมเสียงและประสำนงำนอ่ืนอยู่แล้ว จึงตั้งพวกตนมำช่วยดูระเบียบและข้อบังคับฯ เพ่ือให้ กำร
อภิปรำยรำบรื่น ต้องทักท้วงให้เป็นไปตำมข้อบังคับและระเบียบกำรประชุมสภำฯและเพ่ือให้อภิปรำยฯอยู่ในประเด็นข้อ
กล่ำวหำ เรำไม่เกี่ยวกับกำรเป็นองครักษ์ให้ใคร แต่ท ำเพ่ือให้กำรประชุมรำบรื่นถูกต้องเท่ำนั้น 
“ชวน” เรียกเลขาสภาฯถกญัตติซักฟอก 

ที่รัฐสภำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลยื่นเรื่องขอให้ฝ่ำยค้ำนแก้ไข
ถ้อยค ำในญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี เนื่องจำกใช้ข้อควำมเป็นเท็จว่ำ ได้เรียกเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมำ
หำรือว่ำข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร จะแก้ไขได้หรือไม่ ขอดูรำยละเอียดก่อน วันที่ 5 ก.พ.เวลำ 09.00 น. จะเชิญทั้งฝ่ำยค้ำน 
ฝ่ำยรัฐบำลมำก ำหนดวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจร่วมกัน เบื้องต้นได้จัดให้เป็นวำระด่วนแล้ว ส่วนกรณีกำรเสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกัน ได้มอบให้เลขำธิกำรสภำฯส่งเอกสำรชี้แจงไปยังศำลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วกรณีศำลรัฐธรรมนูญ
จะพิจำรณำค ำร้อง ส.ส.เสียบบัตรแทนกันระหว่ำงพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ส่วน ส.ส.คน
อ่ืนๆที่พบข้อมูลภำยหลังว่ำมีพฤติกำรณ์เข้ำข่ำยเสียบบัตรแทนกัน แต่ไม่ได้มีอยู่ในส ำนวนที่ร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ ได้สั่ง
กำรให้ตรวจสอบทุกคนโดยไม่ยกเว้น 
“สมบูรณ์” ชี้บรรจุวาระแล้วแก้ไขไม่ได้ 

นำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลยื่นเรื่องต่อ
ประธำนสภำฯ เพ่ือให้ฝ่ำยค้ำนไปพิจำรณำแก้ไขญัตติกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี เนื่องจำกมีข้อควำมอันเป็น
เท็จว่ำ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบของฝ่ำยเลขำธิกำรสภำฯ ยังไม่ได้รำยงำนให้ประธำนสภำฯรับทรำบ อย่ำงไร
ก็ตำม ขณะนี้ญัตติกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีของฝ่ำยค้ำนถูกบรรจุเข้ำไปในวำระแล้ว เหลือแค่รอตกลงเรื่องวัน
เวลำกำรอภิปรำยเท่ำนั้น โดยหลักกำรแล้วหำกญัตติใดที่บรรจุเป็นวำระแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ยกเ ว้น
แต่ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนที่เข้ำชื่อยื่นญัตติทุกคนจะยินยอม เรื่องนี้คงต้องคุยกันอีกครั้งเพ่ือหำข้อสรุป ในกำรประชุมวิป 3 ฝ่ำย 
วันที่ 5 ก.พ. มองว่ำปกติแล้วญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจคงไม่อวยกันอยู่แล้ว ต้องใส่กันเต็มที่ ดังนั้น ถ้ำเห็นว่ำข้อมูลใดไม่
ถูกต้อง ค่อยไปชี้แจงกันในสภำฯ ไม่ใช่เรื่องยำก 
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ฝ่ายค้านโต้ไม่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จ 
เมื่อเวลำ 10.00 น.ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำนกรรมกำร

ประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลยื่นเรื่องให้ฝ่ำยค้ำนแก้ไขญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
รัฐบำล เพรำะมีกำรใช้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จว่ำ เป็นกำรวินิจฉัยของฝ่ำยรัฐบำลเองว่ำเป็นเท็จ ทั้งที่เป็นอ ำนำจวินิจฉัยของ
ประธำนสภำฯ ไม่เห็นว่ำญัตติดังกล่ำวเป็นเท็จ ถ้ำคิดว่ำเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.
กลำโหม ฉีกรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเท็จ ฝ่ำยรัฐบำลต้องบอกว่ำใครเป็นคนฉีกรัฐธรรมนูญ จะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนำยกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทยหรือใคร เรำเห็นว่ำเป็นควำมจริงแต่รัฐบำลไม่ยอมรับควำม
จริง ถ้ำเป็นเรื่องภำษำคิดว่ำเป็นเรื่องหยุมหยิม ควรเอำควำมจริงมำเป็นที่ตั้ง 
ฉะเจตนาขัดจังหวะการตรวจสอบ 

“ถ้ำไม่บอกว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนล้มล้ำงรัฐธรรมนูญไม่รู้จะไปกล่ำวหำใคร หรือจะเอำนำยทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนำยกฯแทน คิดว่ำเรื่องนี้ไม่น่ำจะเป็นสำระ ต้องฟังประธำนสภำฯวินิจฉัยมำกกว่ำรัฐบำล รัฐบำลไม่ยอมรับควำม
จริง ไม่อยำกคิดว่ำตีรวน ไม่ต้องกำรให้มำเป็นประเด็น วิปรัฐบำลบอกยอมไม่ได้ให้อภิปรำยย้อนหลังไปถึงรัฐบำล คสช. 
อำจป่วนตั้งแต่เริ่มต้น รัฐบำลตั้งใจใช้ประเด็นนี้อยู่แล้ว เพ่ือขัดจังหวะกำรท ำงำนฝ่ำยค้ำน จะให้อภิปรำยแต่ข้ำงหน้ำ
เป็นไปไม่ได้เพรำะเป็นเรื่องอนำคต ต้องอภิปรำยย้อนหลังไปถึงช่วง คสช.บ้ำง หลำยเรื่องเกิดจำกรัฐธรรมนูญ ต้องโยงจุด
ตั้งต้นปัญหำ” นำยสุทินกล่ำว 
ถ้าไม่จบต้องเปิดสภาสมัยวิสามัญ 

นำยสุทินกล่ำวว่ำ ส่วนกำรก ำหนดวันอภิปรำยที่ฝ่ำยรัฐบำลเสนอให้อภิปรำยตั้งแต่วันที่ 25-27 ก.พ.และลงมติ
วันที่ 28 ก.พ.เป็นควำมพยำยำมจะบล็อกวันอภิปรำยให้ชนกับวันปิดสมัยประชุมสภำฯวันที่ 28 ก.พ. บังคับกันทำงอ้อม
จะกดดันท ำให้ผิดข้อบังคับและเจตนำรมณ์กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ตำมรัฐธรรมนูญต้องให้ฝ่ำยค้ำนอภิปรำยจนครบถ้วน 
ถ้ำอภิปรำยตำมที่รัฐบำลก ำหนดแล้ววันที่ 28 ก.พ.อภิปรำยไม่จบจะท ำอย่ำงไร ถ้ำอภิปรำยไม่จบก็ปิดไม่ได้ตำมข้อบังคับ
กำรประชุมสภำฯและรัฐธรรมนูญ เปิดโอกำสให้กำรอภิปรำยต้องด ำเนินจนจบสิ้น ประธำนสภำฯหรือรัฐบำลจะอ้ำง
เหตุผลอะไรมำปิดประชุมไม่ได้ ยกเว้นผู้อภิปรำยวกวน รัฐบำลจะบรรจุวำระอภิปรำยปลำยสมัยประชุมจนอำจอภิปรำย
ไม่จบ เท่ำกับไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกสมัยประชุมปิดลงก่อนอภิปรำยฯเสร็จสิ้น ประธำนสภำฯต้องขอเปิด
สมัยประชุมวิสำมัญ เพ่ือให้กำรอภิปรำยฯด ำเนินกำรต่อไปจนจบสิ้น ถ้ำประธำนไม่ยอมท ำตำมวิธีดังกล่ำว จะกลำยเป็น
ผู้กระท ำผิดกฎหมำยไปด้วย ซึ่งไม่น่ำต้องใช้วิธีนี้ วันอภิปรำยที่เหมำะสมควรเริ่มต้นวันที่ 19 ก.พ.เรื่อยไปจบเมื่อใดเมื่อ
นั้น ฝ่ำยค้ำนพร้อมตลอดจะเอำวันที่ 10 ก.พ.ก็ได้ ไม่มีปัญหำ 
เปิดด้านมืดนับถอยหลัง “บิ๊กตู”่ 

น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงผลส ำรวจดัชนีกำรเมืองไทยของสวนดุสิตโพลที่
คะแนนนิยม พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบำลแย่ลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 นำยกฯได้แค่ 3.6 เต็ม 10 คะแนนว่ำ
คะแนนต่ ำลงเรื่อยๆ สะท้อนกำรไม่ยอมรับของประชำชน ไม่ใช่แค่ภำวะเบื่อหน่ำย แต่น่ำจะใกล้ถึงจุดที่เริ่มทนไม่ไหว 
อำจถึงจุดเดือดวันใดวันหนึ่งได้ หำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจยังย่ ำแย่อยู่อย่ำงนี้ เรื่องง่ำยๆหน้ำกำกอนำมัยแก้ฝุ่นพิษ ยัง
ปล่อยให้ประชำชนช่วยเหลือตัวเองตำมยถำกรรม กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่จะมีข้ึนไม่ต่ำงจำกสัญญำณนับถอยหลังของ 
พล.อ.ประยุทธ์ ถ้ำประชำชนเห็นข้อมูลด้ำนมืด ไม่เคยถูกตรวจสอบมำนำนถึง 6 ปีคงยำกท ำใจยอมรับให้อยู่ต่อไปได้ ถ้ำ
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ยังบริหำรแบบผิดๆต่อไป ไม่ยอมรับควำมผิดพลำดหรือเสียงทักท้วง สุดท้ำยจุดจบของ พล.อ.ประยุทธ์คงไม่แตกต่ำงจำก
ผู้น ำกองทัพคนอ่ืนๆ ที่เริ่มต้นยึดอ ำนำจอย่ำงยิ่งใหญ่ แต่สุดท้ำยอำจจบลงด้วยกำรถูกโห่ไล่จำกประชำชนอย่ำงอนำถ 
ส่วนกำรร้องประธำนสภำฯวินิจฉัยญัตติอภิปรำยฯเป็นเท็จ เขำไม่ท ำกันอำจถูกมองว่ำชี้น ำแทรกแซงอ ำนำจหน้ำที่
ประธำนสภำฯหรือไม่ มั่นใจว่ำชอบด้วยกฎหมำยและข้อบังคับ ไม่มีข้อควำมอันเป็นเท็จถ้ำจะผิดอย่ำงเดียวคือขัดหูท่ำน
ผู้น ำ กระทั่งคนรอบข้ำงทนไม่ได้ต้องปกป้อง 
“เหลิม” จ่อท าคลิปช าแหละภาคต่อ 

เมื่อเวลำ 14.10 น. ที่พรรคเพ่ือไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ำรุง ประธำนคณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษพรรคเพ่ือไทย 
กล่ำวภำยหลังกำรประชุมว่ำ ถ้ำรัฐบำลกลัวกำรซักฟอก ควรลำออกไปอยู่บ้ำน คนที่ออกมำพูดว่ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะ
อภิปรำยย้อนหลังไม่ได้น่ำสมเพช เอำสมองส่วนไหนคิด รัฐบำลก ำลังปำกกล้ำขำสั่น ถ้ำบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัว รัฐบำลอยำก
ให้อภิปรำย 25-27 ก.พ. ลงมติ 28 ก.พ. อ ำนำจประธำนสภำฯจะก ำหนด รัฐบำลมีหน้ำที่แค่ขึ้นเขียง คณะกรรมกำร
กิจกำรพิเศษเตรียมข้อมูลไว้พร้อม จะอภิปรำยเน้นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม ยังไม่บอกว่ำ 
ส.ส.คนใดจะอภิปรำยรัฐมนตรีคนใดบ้ำง 
อัด “วิษณุ” ปล้นสมบัติชาติ–ลั่น รบ.อยู่ไม่ได้ 

“นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯที่ระบุไม่เคยท ำอะไรผิด เดี๋ยวก็รู้ตอนแรกหวังจะบรรเทำให้เสียค่ำปรับน้อยลง 
ไปๆมำๆกลำยเป็นปล้นสมบัติชำติ แก้ไขกฎหมำยสมัย สนช.จะเปิดเผยรำยชื่อให้หมด พวกคุณนั่นแหละเป็นคนขำยชำติ 
ใน สนช.ขณะนั้นยังได้เป็น ส.ว.ปัจจุบัน 72 คน แก้กฎหมำยจนบ้ำนเมืองสับสนวุ่นวำย เดี๋ยวจะรู้ใครเป็นใครไอ้
พวกจัญอัป คนที่พูดว่ำญัตติของฝ่ำยค้ำนเป็นเท็จกินยำผิดซอง จะใช้ค ำว่ำฉีกหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญก็เหมือนกัน อย่ำมำ
ท ำเป็นสนิมสร้อย หลังอภิปรำยเสร็จสิ้นจะประชุมย ำใหญ่อีกรอบ ตัดคลิปข้อมูลรัฐมนตรีที่ตอบไม่ได้จะเอำมำเปิดให้ดู 
รัฐบำลอยู่ไม่ได้แน่ คงต้องเลือกตั้งใหม่” ร.ต.อ.เฉลิมกล่ำว 
กก.พิเศษฟุ้งมีข้อมูลเชือดเพียบ 

นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ข้อมูลที่คณะกรรมกำรกิจกำรพิเศษมีเยอะมำก ทั้งกำร
บริหำรจัดกำรงบฯเอำไปใช้ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะ ป.ที่ดูเงียบๆ อย่ำหวังว่ำจะฟำดเรี ยบ เรำมีข้อมูลหมด เหตุที่กรม
ประชำสัมพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 44 แต่งตั้งอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ จึงไม่แปลกใจเทรนด์ในทวิต
เตอร์หรือแฮชแท็ก “เบื่อรัฐบำล” และ “รัฐบำลเฮงซวย” จะขึ้นอันดับหนึ่ง โลกออนไลน์ก ำลังมีกำรส่งข้อควำมช่วงใกล้
วันวำเลนไทน์อยำกได้แฟนแบบประยุทธ์ ไล่ยังไงก็ไม่ไป นำยกฯระบุเตรียมข้อมูลสู้กับกำรบิดเบือนข่ำวและเฟกนิวส์ แม้
เหนื่อยแต่ไม่ลำออก เครื่องมือเดียวที่เหลืออยู่ไว้สู้กับทุกปัญหำ คือพยำยำมผลักทุกเรื่องให้เป็นข่ำวปลอมหรือเฟกนิวส์ 
พล.อ.ประยุทธ์และเครือข่ำยต้องตั้งสติ ปรับทัศนคติตัวเอง อยู่มำ 6 ปีผลงำนไม่มี ประชำชนไล่อย่ำงไรก็ไม่ไป กำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ปำกกล้ำขำสั่น สำรพัดลูกหำบออกมำเชียร์ ถ้ำฝ่ำยค้ำนพูดเรื่องเก่ำจะชัตดำวน์อภิปรำยฯพูด
อะไรหัดเกรงใจประชำชนบ้ำง ไป แก้ปัญหำไม่ให้ชัตดำวน์งบฯดีกว่ำ 
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“สนธิญา” ร้องยุบ “เสรีรวมไทย” 
เมื่อเวลำ 11.30 น. ที่ส ำนักงำน กกต.นำยสนธิญำ สวัสดี สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ยื่นค ำร้องต่อ กกต.ขอให้

พิจำรณำและส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีรวมไทย เนื่องจำกเห็นว่ำกระท ำกำรเข้ำข่ำยเป็นปฏิปักษ์ต่อกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำมมำตรำ 92 (2) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมือง โดยระบุว่ำในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯปี 63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อและ
หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวลักษณะข่มขู่ว่ำในกำรลงมติร่ำง พ.ร.บ.งบฯถ้ำ ส.ส.คนใดลงมติรับร่ำงฯจะด ำเนินคดี รอ
ดูอยู่ 3-4 สัปดำห์ว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์จะด ำเนินกำรตำมที่ประกำศไว้หรือไม่ คิดว่ำคงจะไม่ด ำเนินกำรแล้ว แต่เมื่อวันที่ 
3 ก.พ.ได้รับทรำบข้อมูลว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อยู่ระหว่ำงรวบรวมรำยชื่อ ส.ส.เพ่ือจะฟ้องด ำเนินคดี จึงเห็นว่ำกำร
กระท ำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เข้ำ ข่ำยขัดรัฐธรรมนูญ มำตรำ 114 ที่ก ำหนดให้กำรลงมติของ ส.ส.และ ส.ว.เป็นเอกสิทธิ์ 
ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของบุคคลใดๆ และเข้ำลักษณะกำรกระท ำกำรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครอง ผิดมำตรำ 92 
ของ พ.ร.บ.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง จึงต้องมำร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อ กกต. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1764165 
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5 ก.พ. 2563 11:12 น. 

“ชวน” เชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจไร้ปัญหา ชี้เป็นกระบวนการตามประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
“ชวน” เชื่อ ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไร้ปัญหา เป็นการตรวจสอบเข้มข้นตามระบอบประชาธิปไตย ชี้ ต้องให้ฝ่าย
ค้านท าหน้าที่และให้รัฐบาลได้ชี้แจง 

นที่ 5 ก.พ. 2563 นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีที่ฝ่ำยรัฐบำลทักท้วงว่ำฝ่ำยค้ำน
ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จกล่ำวหำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เกินควำมจริง ว่ำ ยังตอบไม่ได้ว่ำข้อควำมใดเป็นเท็จหรือไม่ ต้องไปว่ำกันตอนอภิปรำย 
เช่นเดียวกับกรณีที่ฝ่ำยรัฐบำลจะไม่ยอมให้อภิปรำยย้อนไปถึงรัฐบำล คสช. ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ถึงเวลำนั้นค่อยว่ำ
กัน 

ส่วนที่ฝ่ำยรัฐบำลระบุว่ำหำกไม่แก้ไขข้อควำมจะประท้วงตั้งแต่เริ่มกำรอภิปรำยนั้น นำยชวน ระบุว่ำ ถึงตอนนั้น
ต้องดูแลกำรประชุมให้เป็นไปด้วยดี แต่เชื่อว่ำไม่มีปัญหำ เพรำะเป็นกำรตรวจสอบในระบอบประชำธิปไตย ซึ่งกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจถือเป็นมำตรกำรตรวจสอบที่เข้มข้นที่สุด ต้องให้โอกำสฝ่ำยค้ำนได้ท ำหน้ำที่และให้รัฐบำลได้ชี้แจง 

นอกจำกนี้ นำยชวน เปิดเผยด้วยว่ำ เช้ำวันนี้จะมีกำรหำรือเกี่ยวกับกรอบเวลำในกำรอภิปรำยด้วย ซึ่งต้องดู
ควำมพร้อมของทั้งสองฝ่ำย แต่หำกตกลงเรื่องเวลำกันไม่ได้สภำฯ ก็จะจัดกำรให้เพ่ือให้ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ ก ำหนดกำร
อภิปรำยไม่ควรค้ำงไปถึงสมัยประชุมหน้ำ และไม่ควรเปิดประชุมวิสำมัญเพ่ือด ำเนินกำร เพรำะถือว่ำไม่ปกติและไม่ควร
เป็นเช่นนั้น ดังนั้น กำรก ำหนดกรอบเวลำจึงต้องค ำนึงถึงประเด็นนี้ด้วย ส่วนเบื้องต้นที่อำจมีกำรเสนอเปิดอภิปรำยช่วง
วันที่ 25-27 และลงมติ 28 ก.พ. นั้น ในส่วนของวันที่ 28 ก.พ. ตั้งใจจะกันไว้เป็นวันประชุมพิเศษ เพ่ือสำงญัตติและเรื่อง
ที่ค้ำงก่อนปิดสมัยประชุม.   
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1764370 
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วันที่ 4 ก.พ. 2563 

ประวิตร ยัน ไม่ได้แจกกล้วยให้ ส.ส.พรรคร่วม ปัดทาบพรรคเศรษฐกิจใหม่ 

 
 
  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ปฏิเสธ กรณีที่ฝ่ำยค้ำนออกมำกล่ำวหำว่ำ ฝ่ำยรัฐบำลเตรียม
แจกกล้วยให้ สส.พรรคร่วมรัฐบำล ช่วยในกำรโหวตลงมติ และคอยประท้วงในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ยืนยันว่ำ ไม่รู้ 
ใครแจกใคร  จะไปแจกอะไร ไม่ ได้แจกอะไรเลย และยั ง ไม่ ได้ท ำอะไรเลย จะไปเอำกล้วยมำจำกไหน  
เมื่อสื่อมวลชนถำมว่ำ ญัตติของฝ่ำยค้ำนต้องมีกำรปรับแก้หรือไม่ เพรำะมีถ้อยค ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ 
และ รมว.กลำโหม ด้วยถ้อยค ำที่ค่อนข้ำงรุนแรง พล.อ.ประวิตร ตอบว่ำ เป็นเรื่องของ สส. และนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
  ส่วนเรื่องกำรทำบทำม สส.พรรคเศรษฐกิจใหม่มำร่วมกับรัฐบำล พล.อ.ประวิตร ตอบว่ำ ต้องไปถำม สส.พรรค
เศรษฐกิจใหม่เอง ยังไม่เคยคุยกัน และไม่เคยเจอกัน ทรำบแค่ว่ำเขำมีอยู่ 5 เสียง 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/392542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/392542


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

 
 

วันจันทร์ ท่ี 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.48 น. 

'สิระ'สดุแสบ! ขนสื่อลอ่งเจ้าพระยา ชง'เสรีพศิุทธ'์สอบบ้านหลังใหญ่สร้างรุกล้ าแม่น้ าหรอืไม่ 

 
 

  เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ท่ำเรือเกียกกำย นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะ
กรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภำผู้แทนรำษฎร น ำสื่อมวลชนลงเรือ
ล่องแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ภำยหลังได้รับ
กำรร้องเรียนจำกประชำชน 
  โดยนำยสิระ กล่ำวว่ำ ขณะนี้ตนได้รับกำรร้องเรียนจำกประชำชนว่ำ มีกำรปลูกสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงรุกล้ ำแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำเป็นจ ำนวนมำก โดยตัวอย่ำงสิ่งปลูกสร้ำงที่สื่อมวลชนเห็นในวันนี้เป็นสิ่งปลูกสร้ำงคือท่ำเรือและก ำแพงบ้ำนที่
อยู่ในบริเวณบ้ำนหลังใหญ่ ตั้งอยู่ติดกับวัดจันทร์สโมสร ถัดจำกรัฐสภำใหม่เพียงไม่เกิน 500 ม. ซึ่งตนยังไม่สำมำรถ
เปิดเผยชื่อเจ้ำของบ้ำน แต่เคยเข้ำอวยพรวันเกิดเจ้ำของบ้ำนทุกปี ซึ่งบ้ำนหลังนี้มีสัญลักษณ์ของต ำรวจ หรือไม่ก็เป็น
ต ำรวจ จึงอยำกให้มีกำรตรวจสอบว่ำเหตุใดกรมเจ้ำท่ำจึงปล่อยให้มีกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  
รวมถึงอยำกให้ตรวจสอบข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน รมช.คมนำคมที่รับผิดชอบกรมเจ้ำท่ำเหตุใดจึงปล่อยปละ
ละเลยในเรื่องนี้ 
  นำยสิระ กล่ำวต่อว่ำ ทั้งนี้หลังกำรตรวจสอบข้อ เท็จจริงในวันนี้ ตนจะน ำเสนอเรื่องต่อกมธ.ป.ป.ช.ที่มีพล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธำนในวันที่ 5 ก.พ.นี้ รวมทั้งยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.หำกเป็นกรณีท่ีมีข้ำรำชกำรและนักกำรเมือง
เข้ำมำเกี่ยวข้องในกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบต่อไป 
  ทั้งนี้ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ก่อนหน้ำนี้กรมเจ้ำท่ำ เคยแจ้งควำมด ำเนินคดีต่อสน.บำงโพ ให้ด ำเนินคดีกับ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ กรณีกำรก่อสร้ำงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงรุกล้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยไม่เป็นไปตำมแบบที่ยื่นขออนุญำตต่อกรมเจ้ำ
ท่ำ ซึ่งพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เคยชี้แจงว่ำกำรก่อสร้ำงดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงถูกต้องและกรณีดังกล่ำวอัยกำรสั่งไม่ฟ้องแต่อย่ำง
ใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/470572 
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4 ก.พ. 2563 

แฉ"สิระ"เคยเข้าบ้าน"เสรีพิศุทธ์" 
 

 
"นภำพร ส.ส.เสรีรวมไทย" สวน"สิระ" ท ำไมไม่พำสื่อสอบท่ี"ปำรีณำ" บ้ำง แฉ"สิระ" ก็เคยเข้ำบ้ำน"เสรีพิศุทธ์"ตอนขอเป็น
ส.ส.เสรีรวมไทย แจง เรื่องนี้เคยผ่ำนกำรตรวจสอบมำแล้ว ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นภำพร เพ็ชรจินดำ โพส
เฟซบุ๊กส่วนตัวว่ำ ขอถำม "สิระ" ท ำไมจึงไม่สงสัยกรณีกำรครอบครอบที่ดินของ "ปำรีณำ"บ้ำง เพรำะจนถึงขณะนี้ป่ำไม้ก็
ยังไม่จัดกำรตำมกฎหมำย ต่ำงจำกกรณีบ้ำนพักของ "พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์" ที่ผ่ำนกำรตรวจพิสูจน์มำแล้ว 
โดยเมื่อวำนพ่ีสิระ พำสื่อมวลชนลงเรือเข้ำไปตรวจสอบบ้ำนริมน้ ำ ที่ตนบอกไม่รู้บ้ำนใคร ทั้งที่จริง พ่ีสิระ เคยไปที่บ้ำน
นั้นแล้วเมื่อครั้งที่มำพูดคุย จะเป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคเสรีรวมไทยเมื่อหลำยปีก่อน โดยอ้ำงว่ำมีชำวบ้ำนร้องเรียน
เรื่องมีสิ่งก่อสร้ำงรุกล้ ำลงไปในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ซึ่งพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยินดีให้ตรวจสอบอย่ำงเต็มที่ เพรำะเรื่องนี้เคยมี
กำรตรวจสอบมำแล้ว โดยพบว่ำ กำรก่อสร้ำงดังกล่ำว เป็นไปตำมท่ีได้รับอนุญำตทุกประกำร จึงไม่เข้ำข่ำยรุกล้ ำ 
น.ส.นภำพร ยังระบุว่ำ ไม่ทรำบว่ำ เหตุใดจึงยังคงไปน ำเรื่องเก่ำที่เคยมีกำรตรวจพิสูจน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำแล้ว
ขึ้นมำตรวจสอบอีก หรือเป็นไปได้หรือไม่ว่ำ เป็นเพรำะพ่ีสิระกับทีมงำนคงจะหมดมุกในกำรป่วน กมธ.ปปช.แล้ว เพรำะ
ท ำอะไรท่ำนเสรีพิศุทธ์ไม่ได้ เลยไปหำเรื่องขุดคุ้ยเรื่องเก่ำขึ้นมำตรวจสอบอีก โดยอ้ำงว่ำประชำชนสงสัยหรือร้องเรียน
เข้ำมำ  
  "กรณี น.ส.ปำรีณำครอบครองที่ดินเขตป่ำไม้ก่อนจะประกำศเป็น สปก. ก็มีประชำชนถำมเข้ำมำเยอะ ท ำไมไม่
พำสื่อเข้ำไปตรวจสอบอย่ำงจริงจังเหมือนกรณีนี้บ้ำง เพรำะล่ำสุดกรมป่ำไม้ก็ยังอ้ำงว่ำยังด ำเนินกำรอะไรไม่ได้ เพรำะ
ต้องรอค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำอยู่ ทั้งที่มีแนวค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำไว้แล้ว ว่ำกำรกระท ำในลักษณะ
ดังกล่ำวเป็นควำมผิด" น.ส.นภำพร ระบุ 
น.ส.นภำพร ยังระบุว่ำ ไม่สงสัยบ้ำงเลยหรือว่ำ ท ำไมมำตรฐำนกำรจัดกำรกับ น.ส.ปำรีณำ จึงต่ำงจำกชำวบ้ำนทั่วไป 
เพรำะป่ำไม้จะจับกุมชำวบ้ำนทันที หำกพบควำมผิดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่ำงจำกกรณีที่พำสื่อมวลชนเข้ำตรวจสอบ
บ้ำนพักของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งผ่ำนมำตรวจพิสูจน์ตำมกฎหมำยมำแล้ว แต่ก็กลับสงสัยจนถึงขั้นยอมเสียเงินเช่ำเรือ
พำสื่อไปบุกพิสูจน์ 
  ส่วนกรณีที่ประกำศจะเอำข้อมูลดังกล่ำวไปร้องเรียน กมธ.ปรำบโกงของสมำชิกวุฒิสภำด้วยนั้น น.ส.นภำพร 
เห็นว่ำ เป็นสิทธิที่จะด ำเนินกำรได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกัน หำกมีคนเอำเรื่องที่เกี่ยวกับนำยสิระหรือ น.ส.ปำรีณำไปยื่นให้
ตรวจสอบบ้ำง สว.ก็คงปฎิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน ดังนั้นจึงอยำกให้ยอมรับกำรตรวจสอบของหน่วยงำน
รำชกำรที่เก่ียวข้อง มำกกว่ำกำรไปขุดเอำเรื่องเก่ำข้ึนมำกล่ำวหำกันอย่ำงไม่จบสิ้น 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378760708/ 
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วันท่ี 4 ก.พ. 2563 

เกาะติดศึกซักฟอกรัฐบาล 
วิปรัฐบาล พลิกเกม ยื่น ชวน วินิจฉัย ญัตติซักฟอกเป็นเท็จ 
โดยในที่ประชุมวิปรัฐบำลวันนี้มีมติยื่นเรื่องให้ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำ ตรวจสอบญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 6 
รัฐมนตรีของฝ่ำยค้ำนว่ำมีข้อควำมอันเป็นเท็จต่อข้อบังคับกำรประชุมสภำ หรือเป็นญัตติที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ 
โดยเฉพำะประเด็นที่ระบุว่ำ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีพฤติกำรณ์ไม่ยึดมั่นและศรัทธำต่อกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้ำงรัฐธรรมนูญ เพรำะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ 
เป็นนำยกรัฐมนตรีไม่เคยมีกำรฉีกรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล บอกว่ำ ถ้ำฝ่ำยค้ำนไม่แก้ไขญัตติให้ถูกต้อง ก็จะมีกำรประท้วงตั้งแต่เริ่ม
อภิปรำย ซึ่งจะท ำให้กำรประชุมไม่รำบรื่น จึงอยำกให้ฝ่ำยค้ำนน ำญัตติไปแก้ไขใหม่ ก่อนที่จะมีกำรหำรือร่วมสำมฝ่ำยใน
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ เพ่ือก ำหนดกรอบและวันเวลำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจต่อไป 
  ด้ำน นำวำอำกำศเอกอนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพื่อไทย ยืนยันญัตติฝ่ำยค้ำนไม่เป็นเท็จ และจะไม่มี
กำรดึงญัตติกลับมำทบทวนตำมข้อเรียกร้องของประธำนวิปรัฐบำล จนกว่ำจะมีค ำวินิจฉัยของประธำนสภำ พร้อมเตือน
ด้ ว ย ว่ ำ ใ น ก ำ ร ปร ะชุ ม ส ภ ำ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ข้ อ บั ง คั บ  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น ฝ่ ำ ย ใ ด ก็ ท ำ ต ำ ม อ ำ เ ภ อ ใ จ ไ ม่ ไ ด้ 
ในขณะที่ฝ่ำยค้ำนดูเหมือนจะเผชิญศึกหนักทั้งตัวญัตติที่อำจมีปัญหำ และยังขำดก ำลังเสริมจำก 5 สส.พรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ แต่ก็ยังมีแรงหนุนจำก นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ สส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ประกำศเดินคนละทำงกับ
พรรค ขอร่วมหัวจมท้ำยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจกับฝ่ำยค้ำนต่อไป  พร้อมตั้งค ำถำมกลับไปยัง 5 สส.ด้วยว่ำ อะไรท ำให้
เปลี่ยนจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ และท้ำให้ขับพ้นพรรคด้วย เพรำะต่อจำกนี้จะไม่ปฏิบัติตำมมติพรรคแล้ว 
ก่อนที่ฝ่ำยค้ำนจะได้ซักฟอกรัฐบำลดูเหมือนว่ำรัฐบำลจะซักฟอกฝ่ำยค้ำนก่อน  โดยคนที่อยู่ในภำวะร้อนๆ หนำวๆ ก็หนี
ไม่พ้นพลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
ไพบูลย์ เสนอเลื่อนญัตติปลด เสรีพิศุทธ์ 
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพรำะว่ำญัตติปลดพลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ จำกกำรเป็นประธำนกรรมำธิกำร ป.ป.ช. ถูกบรรจุในวำระกำร
ประชุมสภำวันพุธ เป็นวำระที่ 6.9 แล้ว โดยนำยไพบูลย์ นิติตะวัน สส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ หัวหอกในกำร
ยื่นญัตตินี้ บอกว่ำ จะมีกำรเสนอให้เลื่อนญัตตินี้ขึ้นมำพิจำรณำก่อนญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำนด้วย 
นอกจำกนี้พลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ ยังต้องเผชิญศึกหนักจำกกำรลุยตรวจบ้ำนพักรุกแม่น้ ำเจ้ำพระยำของ นำยสิระ เจน
จำคะ คู่ปรับตลอดกำลด้วย โดยวันนี้นำยสิระ น ำคณะสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ซึ่งมีรำยงำนว่ำบ้ำนพักดังกล่ำวเป็น
ของพลต ำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ ซึ่งนำยสิระ เตรียมน ำข้อมูลทั้งหมดเสนอให้กรรมำธิกำร ป.ป.ช.ตรวจสอบต่อไป 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/392524 
 
 

 

https://news.ch7.com/detail/392524
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‘บิ๊กตู่’ เผยมติ รบ.เคาะวันอภิปราย 25-27 ก.พ. ลงมติ 28 ก.พ. ฮึม่  
อย่าสร้างวาทกรรมใหร้้าย 
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563 - 15:11 น.  

 
 

 

 
 
‘บิ๊กตู่’ เผยรัฐบาลมีมติวันอภิปรายเรียบร้อย 25-27 ก.พ. ลงมติ 28 ก.พ. ก่อนปิดสมัยประชุม วอนอภิปราย
สร้างสรรค์ แต่ถ้ามีการให้ร้ายก็ว่ากันอีกที 

เมื่อเวลำ 13.15 น. วันที่ 4 กุมภำพันธ์ ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.
กลำโหม ให้สัมภำษณ์ภำยหลังกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ
ส ำหรับช่วงวันที่เหมำะสมจำกกำรหำรือในที่ประชุม ครม. ซึ่งได้ข้อสรุปจำกรัฐบำลว่ำช่วงเวลำที่เหมำะสมคือ ระหว่ำง
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 27 กุมภำพันธ์ และลงมติในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ และวันที่ 29 กุมภำพันธ์ปิด
สภำ ก็แค่นั้น 

เมื่อถำมว่ำมีควำมเห็นอย่ำงไรที่ฝ่ำยค้ำนระบุว่ำจะมีกำรให้ผลประโยชน์ในกำรอภิปรำยครั้งนี้เพ่ือให้สนับสนุน
รัฐบำล นำยกฯกล่ำวว่ำ เรื่องนี้เป็นแค่ค ำกล่ำวหำ ตนไม่ตอบ ไม่มีประโยชน์ เมื่อถำมว่ำจ ำเป็นจะต้องมีกำรตั้งองครักษ์
ช่วยในกำรชี้แจงระหว่ำงกำรอภิปรำยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่ำวว่ำ “ผมไม่ใช้ค ำว่ำองครักษ์ เพรำะผมเองก็พร้อมที่จะ
ตอบในหลักกำรและเหตุผลในทุกประเด็นที่ถูกอภิปรำย ส ำหรับรำยละเอียดบำงอย่ำงก็จะมีกำรชี้แจงจำกหน่วยงำนและ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถท ำได้ ทุกคนพร้อมท ำตำมระเบียบข้อบังคับของสภำอยู่แล้ว ให้เป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์
ไม่สร้ำงวำทกรรมให้ร้ำย ซึ่งหลังจำกกำรอภิปรำยแล้วก็คงจะมีกำรพิจำรณำกันอีกครั้งว่ำมีกำรให้ร้ำยอะไรกันหรือเปล่ำ 
ในสภำก็ว่ำกันไป นอกสภำก็ว่ำกันต่อไปภำยหลัง” 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1944288 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1944288
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/56-1.jpg
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ครม. เห็นชอบ เปิดซักฟอก 25-27 ก.พ. นี ้‘บิ๊กตู่’ ย้ า สมคดิ ช่วยด ูศก.รับมือฝ่ายค้าน 
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563 - 17:13 น.  

 

 
 
เมื่อเวลำ 14.30 น. วันที่ 4 กุมภำพันธ์ ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี แถลงภำยหลังกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ำ ที่ประชุมครม. รับทรำบตำมที่คณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) แจ้งญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 6 คน โดย
ก ำหนดวันอภิปรำยวันที่ 25 ถึง 27 กุมภำพันธ์ และลงมติในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ และจะขยับวันประชุมคณะรัฐมนตรี
เป็นวันจันทร์ ที่ 24 กุมภำพันธ์ และรับทรำบเรื่องที่วิปรัฐบำลยื่นต่อประธำนรัฐสภำให้มีกำรทบทวนแก้ไขข้อควำมใน
ญัตติที่ไม่ถูกต้อง และอำจมีข้อควำมที่ไม่เป็นควำมจริง ซึ่งข้ึนอยู่กับกำรพิจำรณำของประธำนรัฐสภำ ทั้งนี้นำยกรัฐมนตรี
ได้ก ำชับให้หน่วยงำนและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือใช้ในกำรตอบค ำถำมประเด็นต่ำงๆ 
ที่ฝ่ำยค้ำนมีข้อสงสัยพร้อมกับฝำกนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรีให้ช่วยดูข้อมูลหำกเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่ง
ที่ประชุมเข้ำใจว่ำเป็นกำรช่วยแบ่งงำนกัน 

 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1944817 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864912 
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ญัตติเปิดซักฟอก ด่า ‘บิ๊กตู่’ กร่าง-เถื่อน ฉีก รธน. บรรจุวาระแล้ว ส.ส.รบ.ขอแก้ไขไม่ได ้
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563 - 18:34 น.  

 

 
 

เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ นำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีวิป
รัฐบำลยื่นเรื่องต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือให้ฝ่ำยค้ำนไปพิจำรณำแก้ไขญัตติกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี 
เนื่องจำกมีข้อควำมอันเป็นเท็จว่ำ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบของฝ่ำยเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ยังไม่ได้
รำยงำนให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รับทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้ญัตติกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
รัฐมนตรีของฝ่ำยค้ำนนั้น ถูกบรรจุเข้ำไปในวำระแล้ว เหลือแค่รอตกลงเรื่องวันเวลำกำรอภิปรำยเท่ำนั้น โดยหลักกำร
แล้ว หำกญัตติใดที่บรรจุเป็นวำระแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยน แปลงแก้ไขได้ ยกเว้นแต่ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนที่เข้ำชื่อยื่นญัตติทุก
คนจะยินยอม เรื่องนี้คงต้องคุยกันอีกครั้งเพ่ือหำข้อสรุป ในกำรประชุมวิป 3 ฝ่ำยวันที่ 5 กุมภำพันธ์นี้ มองว่ำ ปกติแล้ว
ญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจคงไม่อวยกันอยู่แล้ว ต้องใส่กันเต็มที่ ดังนั้นถ้ำเห็นว่ำข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ค่อยไปชี้แจงกันใน
สภำ ไม่ใช่เรื่องยำก 
 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1945392 
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เด็กเสรีรวมไทย ถาม “สิระ” จอ้งสอบ บ้าน 
"เสรีพิศุทธ"์ รุกล้ าแม่น้ า แต่ เมินขุดคุ้ยที่ดิน"ปารีณา" 
วนัท่ี 04 ก.พ. 2563 เวลา 19:46 น. 

 

 
  เมื่อวันที่ 4 ก.พ. น.ส.นภำพร เพ็ชร์จินดำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึงกรณีนำยสิระ เจนจำคะ 
ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ พำสื่อมวลชนลงเรือเข้ำไปตรวจสอบบ้ำนริมน้ ำเจ้ำพระยำ กทม.เเละนำยสิระบอกว่ำไม่รู้
ว่ำบ้ำนใคร ทั้งที่จริง นำยสิระ เคยไปที่บ้ำนนั้นแล้วเมื่อครั้งที่มำพูดคุย จะเมำสมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย
เมื่อหลำยปีก่อน 

“นำยสิรระอ้ำงว่ำมีชำวบ้ำนร้องเรียนเรื่องมีสิ่งก่อสร้ำงรุกล้ ำลงไปในแม่น้ ำเจ้ำพระยำนั้นพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เต
มียเวส ยินดีให้ตรวจสอบอย่ำงเต็มที่ เพรำะเรื่องนี้เคยมีกำรตรวจสอบมำแล้ว ซึ่งพบว่ำกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว เป็นไปตำมที่
ได้รับอนุญำตทุกประกำร จึงไม่เข้ำข่ำยรุกล้ ำ ดังนั้น จึงไม่ทรำบว่ำ เหตุใดนำยสิระยังคงไปน ำเรื่องเก่ำที่เคยมีกำรตรวจ
พิสูจน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำแล้วขึ้นมำตรวจสอบอีก” น.ส.นภำพร กล่ำว 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทยกล่ำวว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ว่ำ เป็นเพรำะนำยสิระกับทีมงำนคงจะหมดมุกในกำรป่วน 
กมธ.ปปช.แล้ว เพรำะท ำอะไรพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ไม่ได้ เลยไปหำเรื่องขุดคุ้ยเรื่องเก่ำขึ้นมำตรวจสอบอีก โดยอ้ำงว่ำ
ประชำชนสงสังหรือร้องเรียนเข้ำมำ 

“กรณี น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ครอบครองที่ดินเขตป่ำไม้ก่อนจะประกำศเป็น 
สปก. ก็มีประชำชนถำมเข้ำมำเยอะ ท ำไมคุณสิระไม่พำสื่อเข้ำไปตรวจสอบอย่ำงจริงจังเหมือนกรณีนี้บ้ำง เพรำะล่ำสุด
กรมป่ำไม้ก็ยังอ้ำงว่ำยังด ำเนินกำรอะไรไม่ได้ เพรำะต้องรอค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำอยู่ ทั้งที่มี แนวค ำ
วินิจฉัยของศำลฎีกำไว้แล้ว ว่ำกำรกระท ำในลักษณะดังกล่ำวเป็นควำมผิด” น.ส.นภำพรกล่ำว 
น.ส.นภำพรกล่ำวต่อว่ำ นำยสิระไม่สงสัยบ้ำงเลยหรือว่ำ ท ำไมมำตรฐำนกำรจัดกำรกับ น.ส.ปำรีณำ จึงต่ำงจำกชำวบ้ำน
ทั่วไป เพรำะเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้จะจับกุมชำวบ้ำนทันที หำกพบควำมผิดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่ำงจำกรกรณีที่นำยสิระพำ
สื่อมวลชนเข้ำตรวจสอบบ้ำนพักของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งผ่ำนมำตรวจพิสูจน์ตำมกฎหมำยมำแล้ว แต่นำยสิระกลับ
สงสัยจนถึงข้ันยอมเสียเงินเช่ำเรือพำสื่อมวลชนไปบุกพิสูจน์ 

น.ส.นภำพรกล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่นำยสิระประกำศจะเอำข้อมูลดั งกล่ำวไปร้องเรียน กมธ.ปรำบโกงของ
สมำชิกวุฒิสภำด้วยนั้น ตนเห็นว่ำเป็นสิทธิของนำยสิระที่จะด ำเนินกำรได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกัน หำกมีคนเอำเรื่องที่เกี่ยวกับ
นำยสิระหรือ น.ส.ปำรีณำไปยื่นให้ตรวจสอบบ้ำง ส.ว.ก็คงปฎิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน ดังนั้นจึงอยำกให้นำย
สิระยอมรับกำรตรวจสอบของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง มำกกว่ำกำรไปขุดเอำเรื่องเก่ำขึ้นมำกล่ำวหำกันอย่ำงไม่จบ
สิ้น 
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อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613841 
 

 
“สิระ”พาสื่อลงเรอืตรวจสอบบ้านริมน้ า  
“นภาพร” ถามท าไมไม่สงสัยทีด่ินของ  
“ปารีณา” บ้าง 
4 กุมภำพันธ์ 2020 เวลำ 20:01 น. 

   
น.ส.นภำพร เพ็ชร์จินดำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรคเสรีรวมไทย  กล่ำวถึงกรณีนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลัง

ประชำรัฐ  พำสื่อมวลชนลงเรือเข้ำไปตรวจสอบบ้ำนริมน้ ำเจ้ำพระยำ กทม.เเละนำยสิระบอกว่ำไม่รู้ว่ำบ้ำนใคร ทั้งที่จริง นำย
สิระ เคยไปที่บ้ำนนั้นแล้วเมื่อครั้งที่มำพูดคุย จะมำสมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทยเมื่อหลำยปีก่อน  
“นำยสิรระอ้ำงว่ำมีชำวบ้ำนร้องเรียนเรื่องมีสิ่งก่อสร้ำงรุกล้ ำลงไปในแม่น้ ำเจ้ำพระยำนั้นพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ยินดีให้
ตรวจสอบอย่ำงเต็มที่ เพรำะเรื่องนี้เคยมีกำรตรวจสอบมำแล้ว ซึ่งพบว่ำกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำตทุก
ประกำร จึงไม่เข้ำข่ำยรุกล้ ำ 
    ดังนั้น จึงไม่ทรำบว่ำ เหตุใดนำยสิระยังคงไปน ำเรื่องเก่ำที่เคยมีกำรตรวจพิสูจน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำแล้วขึ้นมำ
ตรวจสอบอีก” 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทยกล่ำวว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ว่ำ เป็นเพรำะนำยสิระกับทีมงำนคงจะหมดมุกในกำรป่วน 
กมธ.ปปช.แล้ว เพรำะท ำอะไรพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ไม่ได้ เลยไปหำเรื่องขุดคุ้ยเรื่องเก่ำขึ้นมำตรวจสอบอีก โดยอ้ำงว่ำประชำชน
สงสังหรือร้องเรียนเข้ำมำ  
          “กรณี น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ครอบครองที่ดินเขตป่ำไม้ก่อนจะประกำศเป็น สปก. ก็
มีประชำชนถำมเข้ำมำเยอะ ท ำไมคุณสิระไม่พำสื่อเข้ำไปตรวจสอบอย่ำงจริงจังเหมือนกรณีนี้บ้ำง เพรำะล่ำสุดกรมป่ำไม้ก็ยัง
อ้ำงว่ำยังด ำเนินกำรอะไรไม่ได้ เพรำะต้องรอค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำอยู่ ทั้งที่มีแนวค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำไว้
แล้ว ว่ำกำรกระท ำในลักษณะดังกล่ำวเป็นควำมผิด”  น.ส.นภำพรกล่ำว 
            น.ส.นภำพรกล่ำวต่อว่ำ นำยสิระไม่สงสัยบ้ำงเลยหรือว่ำ ท ำไมมำตรฐำนกำรจัดกำรกับ น.ส.ปำรีณำ จึงต่ำงจำก
ชำวบ้ำนทั่วไป เพรำะเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้จะจับกุมชำวบ้ำนทันที หำกพบควำมผิดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่ำงจำกรกรณีท่ีนำยสิระ
พำสื่อมวลชนเข้ำตรวจสอบบ้ำนพักของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งผ่ำนมำตรวจพิสูจน์ตำมกฎหมำยมำแล้ว แต่นำยสิระกลับสงสัย
จนถึงขั้นยอมเสียเงินเช่ำเรือพำสื่อมวลชนไปบุกพิสูจน์ 
น.ส.นภำพรกล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีท่ีนำยสิระประกำศจะเอำข้อมูลดังกล่ำวไปร้องเรียน  กมธ.ปรำบโกงของสมำชิกวุฒิสภำด้วย
นั้น ตนเห็นว่ำเป็นสิทธิของนำยสิระที่จะด ำเนินกำรได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกัน หำกมีคนเอำเรื่องที่เกี่ยวกับนำยสิระหรือ น.ส.ปำรีณำ
ไปยื่นให้ตรวจสอบบ้ำง ส.ว.ก็คงปฎิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน ดังนั้นจึงอยำกให้นำยสิระยอมรับกำรตรวจสอบของ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง มำกกว่ำกำรไปขุดเอำเรื่องเก่ำขึ้นมำกล่ำวหำกันอย่ำงไม่จบสิ้น 

https://www.posttoday.com/politic/news/613841
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อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/6045?alq= 
 

 
'อนุดิษฐ์' คึก! ซักฟอกนับถอยหลังรัฐบาล เตอืน 'บิ๊กตู่' อาจจบลงดว้ยการถูกโห่ไล่จาก
ประชาชนอย่างอนาถ 
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 11:10 น.      

 

 
   
 
 4 ก.พ.63-  น.อ.อนุดิษฐ์  นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ผลส ำรวจดัชนีกำรเมืองไทยของสวน
ดุสิตโพล ที่พบว่ำคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ และรัฐบำลแย่ลงอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 
โดยนำยกรัฐมนตรีสอบตกได้คะแนนเพียง 3.6 จำกคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจำกผลกำรส ำรวจที่รัฐบำลได้คะแนนไม่ถึงครึ่งมำ
นำนแล้ว และลดต่ ำลงเรื่อย ๆ อย่ำงท่ีรัฐบำลในอดีตไม่เคยมีใครได้รับมำก่อน สะท้อนถึงควำมไม่ยอมรับของประชำชนที่
ไม่ใช่แค่ภำวะเบื่อหน่ำยธรรมดำ แต่น่ำจะใกล้ถึงจุดที่ประชำชนเริ่มทนไม่ไหวและอำจถึงจุดเดือดในวันใดวันหนึ่งได้ หำก
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศยังย่ ำแย่อยู่อย่ำงนี้  
ที่เป็นเช่นนั้นเพรำะประชำชนผิดหวังรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ ซ้ ำซำกในหลำย ๆ กรณี นอกจำกเรื่องปัญหำเศรษฐกิจที่ยัง
แก้ไม่ได้แล้ว แม้แต่เรื่องง่ำยๆอย่ำงหน้ำกำกอนำมัยแก้ฝุ่นพิษรัฐบำลก็ยังปล่อยให้ประชำชนช่วยเหลือตัวเองตำม
ยถำกรรม หรือกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ ที่คนบ่นกันทั้งเมืองว่ำผู้น ำรัฐบำลขำดควำมเด็ดขำดและขำดวิสัยทัศน์
ในกำรแก้ปัญหำ จนท ำให้คนไทยเริ่มได้รับผลกระทบ ทั้งท่ีควรจะป้องกันได้ 
  "กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนที่รัฐบำลได้คะแนนต่ ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ สะท้อนนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจของ
รัฐบำลที่ล้มเหลวในทุกๆด้ำน โดยเฉพำะกำรแจกเงินคนจนกับโครงกำรชิมช้อปใช้ ที่นักวิชำกำรเชื่อว่ำเอ้ือประโยชน์ให้
เจ้ำสัวเพียงไม่กี่รำย จนเกิดภำวะรวยกระจุก จนกระจำย และเพ่ิมช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมมำกยิ่งขึ้น " น.อ.อนุ
ดิษฐ์กล่ำว 
  นอ.อรุดิษฐ์กล่ำวอีกว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลที่จะมีขึ้นนั้น ไม่ต่ำงจำกสัญญำณกำรนับถอยหลังของ
พล.อ.ประยุทธ์ เพรำะหำกประชำชนได้เห็นข้อมูลอีกด้ำนหนึ่ง ซึ่งเป็นด้ำนมืดที่ไม่เคยถูกตรวจสอบมำยำวนำนถึง 6 ปี ก็
คงยำกที่จะท ำใจยอมรับให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อไปได้ หลังจำกหมดศรัทธำในฝีมือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมำนำน
แล้ว 
"ผมคงต้องวิงวอนพล.อ.ประยุทธ์ หำกยังคงเดินหน้ำบริหำรประเทศแบบผิด ๆ  ต่อไป โดยไม่ยอมรับควำมผิดพลำดหรือ
เสียงทักท้วงใดๆ ก็เชื่อว่ำ สุดท้ำยจุดจบของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็คงจะไม่แตกต่ำงจำกผู้น ำกองทัพคนอื่นๆ ที่เริ่มต้นด้วยกำร
ยึดอ ำนำจอย่ำงยิ่งใหญ่ แต่สุดท้ำยอำจจบลงด้วยกำรถูกโห่ไล่จำกประชำชนอย่ำงอนำถ"น.อ.อนุดิษฐ์ กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56236 
https://www.thaipost.net/main/detail/56238 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/6045?alq
https://www.thaipost.net/main/detail/56236
https://www.thaipost.net/main/detail/56238
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https://www.thaipost.net/main/detail/56239 
 

 

 
'เฮียสน'หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเสียงโหวตพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:08 น.      

 

 
  4 ก.พ.63-นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึง
กรณีวิปรัฐบำลยื่นให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ พิจำรณำเนื้อหำในญัตติกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน 
เนื่องจำกมีข้อควำมเป็นเท็จ ว่ำ เรื่องนี้ประธำนสภำฯ จะเป็นผู้พิจำรณำ แต่อย่ำงไรฝ่ำยค้ำนจะต้องเตรียมกำรอภิปรำย
อยู่แล้ว เพรำะพรรคฝ่ำยค้ำนได้ยื่นญัตติที่มีข้อกล่ำวหำชัดเจนแน่นอนแล้ว ดังนั้น เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยรัฐบำลที่จะต้อง
เตรียมข้อมูล เพ่ือตอบข้อซักถำมของฝ่ำยค้ำน 
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ เสียงโหวตของพรรคร่วมรัฐบำล ควรไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่ เพ่ือควำมเป็นเอกภำพ นำยสนธิรัตน์ 
กล่ำวว่ำ โดยหลักกำรพรรคร่วมรัฐบำลควรจะมีเสียงที่แน่นหนำ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน พรรค พปชร.หวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำเสียงของพรรคร่วมจะเป็นไปในทิศทำงเดียวกันในกำรลงมติเมื่อมีกำรอภิปรำยเกิดขึ้น 
เมื่อถำมว่ำ ได้มีกำรพูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ หรือไม่ นำยสนธิรัตน์ กล่ำวว่ำ เรื่องของพรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นเรื่อง
ภำยในที่เขำจะต้องคุยกันเองในพรรค ทำงพรรค พปชร.หรือตนคงไม่สำมำรถเข้ำไปยุ่งเกี่ยวได้ เมื่อถำมย้ ำว่ำ เสียงของ
ส.ส.5 คน ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ จะมำยกมือในกับทำงรัฐบำลได้ใช่หรือไม่ นำยสนธิรัตน์ กล่ำวว่ำ พรรคเศรษฐกิจใหม่
เป็นพรรคฝ่ำยค้ำนที่มีจุดยืน ที่อะไรไม่ถูกต้องก็ว่ำไป แต่ถ้ำถูกต้องจะยืนตำมนั้น ตอนนี้จึงตอบไม่ได้ว่ำจะมำเข้ำร่วม
รัฐบำลหรือไม่ หรือจะโหวตไปในทิศทำงใด ตนคงไม่สำมำรถยืนยันแทนได้ 
เมื่อถำมว่ำถึงกรณีพรรคอนำคตใหม่ ถูกแจ้งข้อกล่ำวหำเพ่ิมเติมในกรณีกำรจัดชุมนุมแฟลชม็อบ จะท ำให้บรรยำกำศ
ทำงกำรเมืองดึงเครียดหรือไม่ นำยสนธิรัตน์ กล่ำวว่ำ  เป็นไปตำมกฎหมำย กำรด ำเนินกำรอะไรที่เป็นเรื่องของกฎหมำย
ก็ด ำเนินกำรไปตำมปกติ อย่ำตีควำมทำงกำรเมืองอย่ำงเดียว 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56240 

 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56239
https://www.thaipost.net/main/detail/56240
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'ชวน' เรียกเลขาสภาฯ หารือปมญัตติซักฟอกเป็นเท็จ พรุ่งนี้เคาะวันอภิปราย 
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:18 น.      

 

 
  4 ก.พ.63- นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำว กรณีศำลรัฐธรรมนูญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท ำหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับกำรเสียบบัตรแทนกัน  ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ว่ำ ขณะนี้ได้มอบหมำยให้เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรส่งเอกสำรชี้แจงไปยังศำลรัฐธรรมนูญ
เรียบร้อยแล้ว ส่วน ส.ส.คนอ่ืนๆที่พบข้อมูลในภำยหลังว่ำมีพฤติกำรณ์เข้ำข่ำยเสียบบัตรแทนกัน แต่ไม่ได้มีอยู่ในส ำนวน
ที่ร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ นั้น ได้สั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบทุกคน ไม่ยกเว้น 
นำยชวน ยังกล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลยื่นเรื่อง ขอให้ฝ่ำยค้ำนแก้ไขถ้อยค ำในญัตติขออภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เนื่องจำกใช้
ข้อควำมเป็นเท็จ ว่ำ ขณะนี้ได้เรียกเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มำหำรือ ว่ำข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่ำงไร ส่วนกำรจะ
แก้ไขได้หรือนั้น ขอดูรำยละเอียดก่อน โดยในวันที่ 5 ก.พ. เวลำ 09.00น. จะเชิญ ทั้งฝ่ำยค้ำน  ฝ่ำยรัฐบำล มำก ำหนด
วัน อภิปรำยไม่ไว้วำงใจร่วมกัน ซึ่งเบื้องต้นได้จัดให้เป็นวำระด่วนแล้ว. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56242 
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'เอี่ยม' หยาม 'บิ๊กตู่' ปากกล้าขาสั่น! ขู่ซักฟอกของจริง ถ้าชัตดาวนอ์ภิปราย 
เจอประชาชนแน ่
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:53 น.      

 

 
  4 ก.พ.63- นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม เตรียมข้อมูลสู้กับกำรบิดเบือน เฟกนิวส์ เหนื่อยแต่ไม่ลำออกว่ำ ดูเหมือนเครื่องมือ
เดียวที่ พล.อ.ประยุทธ์ เหลืออยู่ เอำไว้สู้กับทุกปัญหำ คือ พยำยำมผลักทุกเรื่อง ให้เป็นข่ำวปลอม เฟกนิวส์ ทั้งท่ีจริงแล้ว 
ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ ปัญหำวำมเหลื่อมล้ ำ ส่งออกทรุด ท่องเที่ยวกระทบ หนี้ครัวเรือนสูง ค่ำครองชีพแพง 
ค่ำแรงถูก คนตกงำน ทุกเรื่องคือของจริง ประชำชนเดือดร้อนจริง แม้แต่ ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ เป็นไปได้อย่ำงไรว่ำ 
เมื่อคนทุกข์ร้อน ตื่นตระหนก เกรงว่ำจะติดเชื้อไวรัส หำวิธีป้องกันตัว เอง เห็นข้อมูลที่พอจะเป็นประโยชน์ น ำมำโพ
สต์มำเล่ำในพ้ืนที่ส่วนตัว แต่หำกข้อควำมใดอำจท ำให้รัฐบำลเสียหำย ก็จะสุ่มเสี่ยงต่อกำรกลำยเป็นเฟกนิวส์ได้ทันที โลก
มำไกลขนำดนี้ สิทธิเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนในกำรสื่อสำรของประชำชนต้องมี 

“อยำกให้พล.อ.ประยุทธ์ และเครือข่ำยระบอบประยุทธ์ ตั้งสติ ปรับทัศนคติตัวเอง อยู่มำ 6 ปี ผลงำนไม่มี 
ประชำชนไล่ยังไง ก็ไม่ไป ท ำได้แต่โทษเฟกนิวส์ เป็นธรรมกับประชำชนหรือไม่ มีประชำชนไม่เอำประยุทธ์จริง อย่ำโทษ
แต่เฟกนิวส์ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ ที่บอกเตรียมข้อมูลไว้สู้ ของจริง คือ ปำกกล้ำขำสั่น สำรพัดลูกหำบออกมำเช
ลียร์ ถ้ำฝ่ำยค้ำนพูดเรื่องเก่ำ จะชัตดำวน์อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ จะพูดอะไร หัดเกรงใจประชำชนบ้ำง เอำเวลำไปแก้ปัญหำ 
เพ่ือไม่ให้ภำวะชัตดำวน์งบประมำณ เกิดข้ึนดีกว่ำ รัฐบำลอำจเคยชินกับกำรครอบง ำ สั่งกำรทหำร ซ้ำยหัน ขวำหัน สภำ
ผู้แทนรำษฎรครอบง ำไม่ได้ ถ้ำคิดว่ำจะสั่งปิดกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจตอนไหนก็ได้ ก็ลองดู จะได้รู้ว่ำเวลำที่ประชำชน
หมดควำมอดทน เป็นอย่ำงไร ” นำยอนุสรณ์ กล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56247 
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เอาแล้ว!'นายพลส้มหวาน'ประสานเสียง 'โบว์' จีฝ่้ายค้านเขีย่ 'มิ่งขวญั' พ้นศึกซักฟอก โวย
ไม่แฟร์กับอีก 6 พรรค 
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:58 น.      

 

 
  4 ก.พ.63 - น.ส.ณัฏฐำ มหัทธนำ หรือ "โบว์" แกนน ำกลุ่มคนอยำกเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ำ "ถ้ำฝ่ำยค้ำนโง่ 
ก็ให้เวลำมิ่งขวัญอภิปรำยสร้ำงคะแนนนิยมไปค่ะ 
ถ้ำให้จริง นอกจำกโง่แล้วยังไม่แฟร์กับพรรคอื่นๆด้วย เทียบบัญญัติไตรยำงค์เป็นมั้ย??" 
โพสต์ของน.ส.ณัฏฐำ ได้มี พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ เข้ำไปแสดงควำม
คิดเห็นว่ำ "เห็นด้วยครับ โดนหลอกกินจำกพรรคแบบนี้มำก่ีทีแล้วไม่จ ำ" 
ขณะที่ "โบว์" ตอบกลับว่ำ "เท่ำกับทุกกำกบำทที่เลือกเศรษฐกิจใหม่ กลำยเป็นของประยุทธ์ 83% แล้ว 1 คนที่เหลือจำก
พรรคที่เพ่ิงถอนตัวจำกฝ่ำยค้ำน ซึ่งน้อยกว่ำ 1% ของหกพรรคที่เหลือก ำลังจะได้เวลำโกยควำมนิยมบนเวทีอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ (เพ่ิมเติมจำกที่ท ำมำแล้วทุกครั้งที่ยื้อพ้ืนที่ข่ำวหลำยวันก่อนออกลีลำเล่นลิ้นอวยตัวเอง) เท่ำกับยอมรับว่ำทั้ง
ฝ่ำยค้ำนไม่มีใครดีกว่ำนี้แล้วที่จะอภิปรำยเรื่องเศรษฐกิจ" 

 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56248 
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สุทิน ถามกลับค าว่าล้มล้างกบัค าว่าฉกีรฐัธรรมนูญค าไหนแรงกว่ากัน  
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 13:51 น.      

 

 
4 ก.พ.63-นำยสุทิน คลังแสง ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวถึงกรณีที่วิป

รัฐบำลยื่นเรื่องขอให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรแก้ญัตติของฝ่ำยค้ำน ที่ขออภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล โดยอ้ำงว่ำมีกำรใช้
ถ้อยค ำอันเป็นเท็จ ว่ำ เรื่องดังกล่ำวเป็นกำรวินิจฉัยของฝ่ำยรัฐบำลว่ำเป็นเท็จ ทั้งท่ีเรื่องนี้เป็นอ ำนำจกำรวินิจฉัยของ

ประธำนสภำ ส่วนตัวไม่เห็นว่ำญัตติดังกล่ำวเป็นเท็จอย่ำงไร เพรำะถ้ำคิดว่ำเรื่องที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ฉีกรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเท็จ ฝ่ำยรัฐบำลต้องเป็นคนบอกมำว่ำใครเป็นคนฉีก

รัฐธรรมนูญ จะเป็นพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี หรือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย หรือ
ใคร ซึ่งตนเห็นว่ำเป็นควำมจริง แต่รัฐบำลไม่ยอมรับควำมจริง ตนคิดว่ำเป็นเรื่องหยุมหยิม ควรเอำควำมจริงมำเป็นที่ตั้ง 
ถ้ำเรำไม่บอกว่ำพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนล้มล้ำงรัฐธรรมนูญ เรำก็ไม่รู้จะไปกล่ำวหำใคร หรือจะเอำนำยทักษิณ ชินวัตร 

อดีตนำยกฯ แทน ดังนั้น เรื่องนี้ไม่น่ำจะเป็นสำระ และเรำต้องฟังประธำนสภำฯวินิจฉัย 
มำกกว่ำรัฐบำล 
เมื่อถำมว่ำกำรใช้ค ำว่ำล้มล้ำงกับค ำว่ำฉีกรัฐธรรมนูญ ค ำไหนแรงกว่ำกัน นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ค ำว่ำล้มล้ำงกับฉีกไม่ต่ำงกัน 
เพียงแต่ค ำว่ำกำรฉีกรัฐธรรมนูญเป็นภำษำพูด แต่ล้มล้ำงเป็นภำษำเขียนซึ่งควำมรุนแรงเท่ำกัน   แต่รัฐบำลไม่ยอมรับ
ควำมจริง ทั้งนี้ ไม่อยำกคิดว่ำเป็นกำรตีรวนและไม่ต้องกำรให้เรื่องนี้มำเป็นประเด็น 
ถำมต่อว่ำวิปรัฐบำลระบุว่ำยอมไม่ได้ หำกมีกำรอภิปรำยย้อนหลังไปรัฐบำลคสช. อำจจะมีกำรป่วนตั้งแต่เริ่มต้น นำยสุ
ทิน กล่ำวว่ำ รัฐบำลตั้งใจใช้ประเด็นนี้อยู่แล้ว เพ่ือขัดจังหวะกำรท ำงำนของฝ่ำ ยค้ำน ซึ่งอยู่ที่กำรวินิจฉัยของ
ประธำนสภำฯ ที่นัดประชุมวันที่ 5 ก.พ. ว่ำจะสำมำรถเท้ำควำมไปได้แค่ไหน ยืนยันว่ำเรำจะท ำตำมข้อบังคับและ
กฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมต้องดูที่ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นว่ำเกิดขึ้นจำกจุดไหน แล้วต้องมำพิจำรณำดูว่ำอภิปรำยย้อนหลัง
หรือไปข้ำงหน้ำ แต่ถ้ำจะให้อภิปรำยแต่ข้ำงหน้ำก็เป็นไปไม่ได้ เพรำะเป็นเรื่องของอนำคต ท ำให้ต้องมีกำรอภิปรำย
ย้อนหลังไปถึงช่วง คสช. บ้ำง เพรำะหลำยเรื่องเกิดจำกรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องโยงไปถึงจุดตั้งต้นของปัญหำ  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56252 
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'จตุพร' เยี่ยมแกนน านปช.ที่คุกพัทยา บ่นอุบพวกนักการเมืองไม่เคยมาเหลียวแล 
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 14:32 น.      

 

 
  4 ก.พ.63-ที่เรือนจ ำพิเศษพัทยำ นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำร
แห่งชำติ (นปช.) พร้อมคณะ เข้ำเยี่ยมแกนน ำนปช. อำทิ นำยวรชัย เหมะ อดีตส.ส. สมุทรปรำกำรพรรคเพ่ือไทย   นำย
ส ำเริง ประจ ำเรือ  นำยพำยัพ ปั้นเกตุ นำยสิงห์ทอง บัวชุม นำยศักดำ นพสิทธิ์ รองเลขำธิกำรพรรคเพ่ือชำติ   และนำย
พงษ์พิเชฐ สุขจินดำทอง ที่ต้องโทษคดีกำรเมืองจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำกรณีร่วมกันชุมนุมและขัดขวำงกำรประชุม
อำเซียนซัมมิท ซึ่งไทยเป็นเจ้ำภำพจัดขึ้นที่เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2552  

นำยจตุพรกล่ำวภำยหลังเข้ำเยี่ยมว่ำ ทุกคนมีสุขภำพดี น้ ำหนักลดบ้ำงเล็กน้อย และปรับตัวได้เป็นอย่ำงดี ส่วน
นำยพำยัพ ปั้นเกตุ ย้ำยไปเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพเนื่องจำกมีคดีอยู่ที่กรุงเทพ ตนได้ให้ก ำลังใจในฐำนะที่เคยผ่ำนกำรติด
คุกมำถึง 4 ครั้งพร้อมสอบถำมว่ำมีใครมำเยี่ยมบ้ำง ก็ทรำบว่ำส่วนใหญ่เป็นมวลชนคนเสื้อแดงและพ่ีน้องนปช. ส่วน
นักกำรเมืองมีมำเยี่ยมน้อยมำก ทั้งที่ นำยวรชัย เหมะ และอีกหลำยคนเป็นอดีตส.ส. ก็ได้บอกว่ำ เป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่
ส ำคัญมำกกว่ำนั้นคือ ยังมีพ่ีน้องเรำอีกหลำยเรือนจ ำที่ถูกจองจ ำทั้งที่ อุบลรำชธำนี   อุดรธำนี กรุงเทพมหำนคร ที่รับ
ชะตำกรรมอยู่ขณะนี้ เพียงแต่หวังว่ำ พ่ีน้องเหล่ำนี้จะได้รับอิสรภำพโดยเร็ว เพระท้ังหมดเป็นเรื่องของชะตำกรรม ดังนั้น
บรรยำกำศทำงกำรเมืองในขณะนี้ฝ่ำยที่ต่อสู้กันมำในช่วงกว่ำ 10 ปีคดีก็อยู่ในศำลกันทุกฝ่ำย ทั้งกลุ่มพันธมิตรฯ นปช. 
และกปปส. เพียงแต่ของนปช.จะเข้ำคุกมำกกว่ำกลุ่มอ่ืน ส่วนคดีที่เหลือของกลุ่มต่ำงๆ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี 
รวมถึงคดีของนปช.ก็ยังอยู่ในศำลหลำยคดีซึ่งเป็นห่วงเวลำที่กระบวนกำรยุติธรรมด ำเนินคดีกับทุกฝ่ำย โดยทั้ง 3 กลุ่ม
คดีสูงสุดมีโทษประหำรชีวิตทั้งสิ้น 

นำยจตุพรกล่ำวด้วยว่ำ มีโอกำสได้แลกเปลี่ยนกับทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ร่วมต่อสู้กันมำก็มีควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ควำมขัดแย้งก็เป็นเรื่องของอดีต ส่วนเรื่องปัจจุบันและอนำคตนั้นเป็นเรื่องกำรท ำควำมเข้ำใจกัน ดังนั้น
สิ่งที่จะต้องเดินหน้ำกันต่อไปคือกำรอดทนรอวันที่เพ่ือนๆพ่ีน้องได้รับอิสรภำพ พร้อมเชิญชวนพ่ีน้อง ไม่ว่ำจะอยู่ใน
จังหวัดใดหรือภูมิภำคใด หำกมีโอกำสก็มำเยี่ยมได้ทั้งที่เรือนจ ำพิเศษพัทยำ เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพ เรือนจ ำอุบลรำชธำนี 
เรือนจ ำอุดรธำนี เรือนจ ำมุกดำหำร และจังหวัดอ่ืนใดก็ตำมที่ยังมีพ่ีน้องเสื้อแดงอยู่   ก็หมั่นมำรดน้ ำดูแลหัวใจกันเพรำะ
อยู่ในคุกมีก ำลังใจเป็นที่ตั้ง เพ่ือให้กินได้ นอนหลับ ท ำให้ระบบร่ำงกำยเป็นปกติ แต่หำกสูญสิ้นก ำลังใจทุกอย่ำงก็รวนไป
หมด ดังนั้นไม่อยำกให้พี่น้องเรำลืมกันว่ำยังมีพ่ีน้องเรำอยู่ในเรือนจ ำอีกจ ำนวนมำก. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56257 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/56257


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

46 

 

 
พปชร.ตั้งวอร์รูมรับมือซักฟอก ใครบิดเบือนสง่
องครักษ์พิทักษ์ความถูกต้องท างานทันที 
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 18:23 น.      

 

 
4 ก.พ.63- ที่พรรคพลังประชำรัฐ มีกำรประชุมส.ส.ของพรรค ประจ ำสัปดำห์ โดยมี นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.

บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะประธำนวิปรัฐบำล เป็นประธำนกำรประชุม โดยนำยวิรัชได้ก ำชับให้ส.ส. ของพรรคเข้ำร่วมกำร
ประชุมอย่ำงพร้อมเพรียง และแจ้งว่ำกำรประชุมเพ่ืออภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 5 คน จะมีขึ้นใน
วันที่ 25 - 27 ก.พ.นี้ และลงมติในวันที่ 28 ก.พ. และแจ้งก ำหนดกำรเลือกตั้งซ่อม จ.ก ำแพงเพชร ในวันที่ 23 ก.พ. โดย
แกนน ำของพรรคจะลงไปช่วย นำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก ำแพงเพชร เขต 2 ใน 2 ช่วงเวลำ คือ 
ช่วงแรก วันที่ 7-9 ก.พ. และช่วงที่สองคือ วันที่ 14-16 ก.พ.นี้ 
นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐำนะประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ แถลงข่ำวถึงกรณี ตนและนำยชัยวุฒิ ธนำคมำ
นุสรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะเลขำนุกำรวิปรัฐบำล ที่ยื่นเรื่องถึงนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือ
ขอให้ฝ่ำยค้ำนแก้ไขข้อบกพร่องในญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เพรำะมีข้อบกพร่อง มีข้อควำมเท็จ และไม่เหมำะสม เช่น 
ค ำว่ำกร่ำง เถื่อน ค ำเหล่ำนี้ไม่ใช่ญัตติ แต่เป็นกำรเขียนด่ำ โดยมีกำรเขียนด่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และรมว.กลำโหม 4-5 บรรทัด หำกไม่มีกำรแก้ไขญัตติให้เหมำะสม เมื่อนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย 
ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร อ่ำนค ำเปิดอภิปรำย จะมีกำรประท้วงทันที เพรำะบิดเบือนจำกควำมเป็นจริง ขณะนี้
ทรำบว่ำ นำยชวนได้เรียกทีมกฎหมำยมำประชุมแล้ว และวันที่ 5 ก.พ.จะมีกำรประชุมวิป 3 ฝ่ำย โดยจะมีกำรคุยกันถึง
เรื่องนี้ และกรอบกำรอภิปรำย ซึ่งจะต้องไม่วกวนซ้ ำซำก เรำมำท ำงำนกำรเมือง อยำกให้สร้ำงสรรค์ ไม่เหมือนในอดีต 
ทั้งนี้ส ำหรับเสถียรภำพของรัฐบำลทำงพรรคร่วมจะต้องไปหำรือกันเอง 
  ด้ำนนำยชัยวุฒิ กล่ำวว่ำ กำรอภิปรำยครั้งนี้ ไม่อยำกย้อนไปในอดีตมำก เพรำะมันจบไปแล้ว และไม่อยำกพูด
ประเด็นเหล่ำนั้น วันนี้เรำอภิปรำยนำยกรัฐมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.2562 ดังนั้นหำกย้อนไปมำกจะมี
กำรประท้วง และพรรคพลั งประชำรัฐจะมีกำรตั้ งวอร์ รูม  โดยมีนำยสุชำติและตนเป็นหัวหน้ำทีม ทั้ งนี้  
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจฝ่ำยรัฐบำลไม่มีสิทธิ์พูด แต่หำกมีกำรอภิปรำยบิดเบือน ทำงวอร์รูมของพรรคพร้อมที่จะตอบโต้
ทันที ขณะที่นำยสำยัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมรำช กล่ำวว่ำ ตนพร้อมปกป้องนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่ำน 
เพรำะมั่นใจว่ำตลอดรัฐบำลท ำงำนได้มีผลงำนปรำกฏ แต่หำกหลังรัฐบำลแถลงนโยบำยรัฐบำลแล้วพบว่ำท ำอะไรไม่
ถูกต้อง ตนก็ต้องรับฟัง แต่วันนี้ฝ่ำยค้ำนไม่ควรพูดไปถึงอดีต เพรำะนี่คือสภำผู้แทนรำษฎรไม่ใช่สนช. เรำมีนำยกรัฐมนตรี
ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ตนพร้อมที่จะเป็น “องครักษ์พิทักษ์ควำมถูกต้อง”. 

 
อ้ำงอิง : https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
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'เลขาฯ ชวน' เผยบรรจุญัตติซักฟอกเข้าวาระการประชุมสภาแล้ว                               
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
04 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 18:00 น.      

 

 
  4 ก.พ.63- นำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีวิปรัฐบำลยื่นเรื่องต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือให้ฝ่ำยค้ำนไปพิจำรณำแก้ไขญัตติกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี เนื่องจำกมี
ข้อควำมอันเป็นเท็จ ว่ำ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบของฝ่ำยเลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎร ยังไม่ได้รำยงำนให้
นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รับทรำบ  
อย่ำงไรก็ตำมขณะนี้ญัตติกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีของฝ่ำยค้ำนนั้น ถูกบรรจุเข้ำไปในวำระแล้ว เหลือแค่รอตก
ลงเรื่องวันและเวลำกำรอภิปรำยเท่ำนั้น โดยหลักกำรแล้ว หำกญัตติใดที่บรรจุเป็นวำระแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ ยกเว้นแต่ส.ส.ฝ่ำยค้ำนที่เข้ำชื่อยื่นญัตติทุกคนจะยินยอม เรื่องนี้คงต้องคุยกันอีกครั้งเพ่ือหำข้อสรุป ในกำร
ประชุมวิป3ฝ่ำยวันที่ 5 ก.พ.นี้ ทั้งนี้ ตำมปกติแล้วญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจคงไม่อวยกันอยู่แล้ว ต้องใส่กันเต็มที่ ดังนั้น 
ถ้ำเห็นว่ำข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ค่อยไปชี้แจงกันในสภำ ไม่ใช่เรื่องยำก. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56283
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กาฝาก 
 

  ถ้อยแถลง ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ประกาศ แยกตัว ไม่ใช่ ลาออก 
จากพรรคเศรษฐกิจใหม่ นับว่าไม่เหนือความคาดหมาย 
“มิ่งขวัญ” ฉลำดพอที่จะเลือกใช้ค ำว่ำ “แยกตัว” ไม่ใช่ “ลำออก” เนื่องจำกผลต่ำงกันลิบลับ เพรำะหากใช้ค าว่า 
“ลาออก” จะท าให้ “ม่ิงขวัญ” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.ทันที เนื่องจำกรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยประกอบ ก ำหนดว่ำ 
ส.ส.ต้องสังกัดพรรคกำรเมือง 

 ด้วยเหตุนั้น “มิ่งขวัญ” จึงเลี่ยงใช้ค ำพูดเป็น “...ในเมื่ออุดมกำรณ์ไปด้วยกันไม่ได้ ผมจะไม่ร่วมอุดมกำรณ์กับ
พรรคเศรษฐกิจใหม่ต่อไป ขอประกำศแยกทำงจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่อย่ำงเด็ดขำด ส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่จะท ำอะไร
ก็เป็นเรื่องของพรรคเศรษฐกิจใหม”่ 

 อีกครั้ง ในตอนนักข่ำวถำมว่ำ จะลำออกหรือไม่ “มิ่งขวัญ” บอกว่ำ “...ถ้ำลำออกวันนี้ ผมก็ไม่มีสิทธิอภิปรำย
ไม่ไว้วำงใจ และ คนจ ำนวนครึ่งล้ำนเลือกเข้ำมำ ถ้ำผมลำออก คนครึ่งล้ำนจะคิดอย่ำงไรกับผม และผมไม่ได้ยึดติดกับ
กำรเป็นรัฐบำล เรื่องลำออก ถ้ำพูดตรงๆ ก็ไม่ได้ยึดติด แต่ถ้ำผมได้ท ำประโยชน์กับประชำชน จะให้ผมท ำต่อหรือไม่ หรือ
ถ้ำอยำกให้ผมออก ก็ให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกได้ และคงไปอยู่กับพรรคกำรเมืองอ่ืน ๆ ที่มีอุดมกำรณ์
เหมือนกัน” 
 เรียกว่า ท าการบ้านมาดี ไม่ลาออก แต่จะให้พรรคมีมติขับออก ซึ่งจะท าให้ “ม่ิงขวัญ” หาพรรคใหม่สังกัดภายใน 
30 วัน สถานะจากนี้ไป จึงน่าสนใจว่า “ม่ิงขวัญ” จะยังอาศัยคราบความเป็นส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ เปรียบเป็น 
“กาฝาก” ในพรรคเศรษฐกิจใหม่ 

 โดยท่ำทีของ “มิ่งขวัญ” ไม่ได้มีผลทำงกำรเมืองต่อทั้งฝ่ำยใดทั้งสิ้น แต่เป็นเป็นผลประโยชน์ส่วนตนของ “มิ่ง
ขวัญ” ล้วน ๆ คือสนองตัณหำตนเอง โดยไม่ใส่ใจมติพรรคต้นสังกัดที่ประกำศลำออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนไปแล้ว 
 ในเชิงอุดมกำรณ์ส่วนตน “มิ่งขวัญ” อำจจะอ้ำงใครต่อใครได้ว่ำ จะยังอยู่กับฝ่ำยค้ำน แต่ส ำหรับ “มำรยำท” ทำง
กำรเมืองนั้น เป็นคนละเรื่อง ในเมื่อพรรคลำออกจำกฝ่ำยค้ำนแล้ว “มิ่งขวัญ” ก็ไม่ต่ำงอะไรกับ “ข้ำวนอกนำ” ในพรรคฝ่ำยค้ำน 

 เรื่อง “มิ่งขวัญ” เป็นเพียงสีสันกำรเมือง บทบำท “กำฝำก” พรรคเศรษฐกิจใหม่ มิอำจใช้เสียงเดียวต่อรอง
อะไรได้ ยกเว้นเป็น “เบี้ย” บนกระดำนกำรเมือง 
 ศึกซักฟอกรัฐบาล ของพรรคฝ่ายค้าน “มือใหม่” และอ่อนพรรษาในยามนี้ ประเด็นเศรษฐกิจ จึงต้องฝากผีฝากไข้
กับ “ส.ส.กาฝาก” คนนี้ไปพลางก่อน 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649384 

 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649384
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04 Feb 2020 

  
 "กล้วย" กับอภิปรายไม่ไว้วางใจ           

  “เอราวัณ” กลับมำประจ ำกำร หลังจำกหยุดพักไป 1 เดือน มำประจ ำกำรท ำหน้ำที่รำยงำนเรื่องที่เขำปิดลับ เพ่ือให้
ผู้อ่ำนได้รับรู้ว่ำเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้และมีเบื้องหน้ำเบื้องหลังอย่ำงไร เพรำะ “ที่นี่ไม่มีความลับ” เรื่องลับเรื่องแรก
ที่รำยงำนวันนี้หนีไม่พ้นศึกซักฟอก (ญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ) ที่เงื้อมำนำนกว่ำจะยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ  “รัฐบาลลุง
ตู่” ของฝ่ำยค้ำน ที่ขู่และแพลมชื่อรัฐมนตรีในรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 จนแล้ว
จนรอดสรุปยื่นซักฟอก 6 รัฐมนตรี ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม , พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี , นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.
มหำดไทย, นำยดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่ำงประเทศ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ ร่วม 3 เดือน (พ.ย. 62-
ม.ค. 63) ซึ่งมีกำร “ชักเข้าชักออก” ดึงชื่อรัฐมนตรีและใส่ชื่อรัฐมนตรี ที่หลุดไปนำทีสุดท้ำยหลำยคน 
             ห้วง 3 เดือนแห่งภวังค์ กำรขู่ยื่นหรือไม่ยื่นอภิปรำยใคร ว่ำกันว่ำมีหลำยคนอ่ิม “กล้วย” ที่ผู้กลัวถูกซักฟอก
หยิบยื่นให้ มีบำงคนถึงขนำด “ผู้มีบารมีนอกพรรค” แจก “กล้วยเซาะกราว” เพ่ือให้เสนำบดีบำงคนรอดพ้นจำกญัตติ
ครั้งนี้ พ่วงด้วยแจกโครงกำรรำว 900 ล้ำนบำท ให้ไปท ำมำหำกิน... ต้องตำมร่องรอยในสัญญำลับครั้งนี้ และหลุดนำที 
สุดท้ำย ถ้ำไม่หยิบยื่น “กล้วย” ให้ ก็ต้องแลกกับกำรให้โครงกำร เพรำะกำรเป็นฝ่ำยค้ำนมัน “อดอยากปากแห้ง” ยิ่ง
ท่อน ้ำเลี้ยงจำกต่ำงแดนเหือดแห้ง จึงต้องหำกลวิธีที่ท ำให้ “ไม่อดอยำกปำกแห้ง”  
             ต้องดูว่ำกำรซักฟอกที่จะเกิดขึ้นปลำยเดือนกุมภำพันธ์นี้ จะเอำจริงกับรัฐมนตรีทั้ง 6 คนเหมือนกันหมด หรือ
บำงคนถูกยื่นเผื่อ “เขย่าต้นกล้วยกินผล” เนื้อหำสำระจะเป็นค ำตอบ แต่บอกตรงนี้ว่ำ พรรคกำรเมืองน้องใหม่อย่ำง 
“อนาคตใหม”่ ยังไม่ทันเกมนักกำรเมืองรุ่นเก๋ำ ลำยครำม ที่มีมำตรกำรสูงสุดในกำรตรวจสอบเป็น “เครื่องมือในกำรท ำ
มำหำกิน” ส ำหรับ “อนาคตใหม่” ยังไม่รู้ว่ำจะได้มีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจหรือไม่  โดยเฉพำะ 10 
กรรมกำรบริหำรพรรคท่ีเป็นส.ส.อยู่ในขณะนี้ เพรำะยังมีคดีเงินกู้ท่ีโทษสูงสุดคือ กำร “ยุบพรรค” ตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง
กรรมกำรบริหำรพรรครออยู่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศำลรั ฐธรรมนูญ วันที่ 5กุมภำพันธ์นี้ “คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ” จะพิจำรณำเรื่องเงินกู้รอบส ำคัญ จะให้เลื่อนเวลำขอ แก้ข้อกล่ำวหำเป็นรอบที่ 2 มั้ย เพรำะแนวโน้มขอ
เลื่อนเพ่ือซื้อเวลำ หรือตุลำกำรจะก ำหนดเวลำแถลงปิดคดีและเวลำกำรเปิดศำลเพ่ือวินิจฉัยคดีเลย  เพรำะข้อเท็จจริง
เป็นที่ประจักษ์ว่ำมีกำรกู้จริง จ่ำยดอกเบี้ยจริง เหลือแค่ข้อกฎหมำยว่ำกำรกู้นั้นขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำยและ
รัฐธรรมนูญ ตำมที่กกต.ส่งค ำร้องมำหรือไม่เท่ำนั้น อนำคตของอนำคตใหม่จึงยืนอยู่บนเส้นด้ำย ที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขำธิกำรพรรค ประกำศกร้ำวมีหมัดน็อก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั้นจะได้ชกหรือไม่ ต้องดูเวลำ... ของศำล
รัฐธรรมนูญดีๆ 
อ้ำงอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/columnist/420739?utm_source=slide_topnews&utm_medium
=internal_referral 

https://www.thansettakij.com/content/columnist/420739?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/columnist/420739?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
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4 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:35 น. 

ส่ององครักษ์ พิทักษ์รัฐบาล 
 
 
 
 
           
 
  แม้จะยังไม่มีกำรวำงตัวองครักษ์พิทักษ์ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม 
รวมถึงรัฐมนตรีอีก 5 คน ซึ่งล้วนอยู่ในสัดส่วนพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กระนั้นก็ยังมองออกคร่ำวๆ ว่ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ จะให้ใครบ้ำงเป็นองครักษ์พิทักษ์นำยในศึกกำรรับมืออภิปรำยไม่ไว้วำงใจจำกฝ่ำยค้ำนที่พุ่งเป้ำไปที่ 6 
รัฐมนตรี เฉพำะในพรรคพลังประชำรัฐ 
          ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี 3.นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย 5.นำยดอน ปรมัติถ์
วินัย รมว.ต่ำงประเทศ 6.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
          ทั้ง 6 รัฐมนตรีเหล่ำนี้ ล้วนไม่เคยถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจมำก่อน แม้หลำยคนจะมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองสูง 
ไม่ว่ำจะเป็นนำยวิษณุ เครืองำม พล.อ.ประวิตร วงษ์วงสุวรรณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ แต่ก็ไม่เคยถูกซักฟอกอย่ำงจัง 
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีหน่วยคุ้มกันเพื่อป้องกันกำรรุมกระหน่ ำโจมตีของฝ่ำยค้ำนที่มีนักกำรเมืองฝีปำกกล้ำหลำยคน 
          องครักษ์ฝ่ำยรัฐบำลเริ่มตั้งแต่ “นำยสุชำติ ชมกลิ่น” ส.ส.ชลบุรี ประธำน ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ที่ออกตัวคน
แรกว่ำเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐบำล โดยนำยสุชำติ กล่ำวว่ำ ส.ส.ของพรรคจะเตรียมควำมพร้อมในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับพรรค และส่วนที่เกี่ยวข้องกับพล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร เบื้องต้นได้วำงตัว ส.ส.จ ำนวนหนึ่งคอยลุกขึ้นประท้วง 
ชี้แจงข้อเท็จจริง และตอบโต้ฝ่ำยค้ำนในกรณีอภิปรำยนอกประเด็นไว้แล้ว เพ่ือตัดบทให้กำรอภิปรำยเข้ำสู่สำระส ำคัญ
และสร้ำงสรรค์ และตนจะเป็นหนึ่งในคนที่จะลุกขึ้นประท้วงและตัดบทด้วยตัวเอง หำกฝ่ำยค้ำนพูดนอกเรื่องถึงนำยกฯ 
และรองนำยกฯ จะใช้สิทธิทันที 
          ส ำหรับองครักษ์คนอ่ืนๆ เช่น นำยศิริพงษ์ รัศมี ส.ส.กทม. อดีต ส.ข.เขตหนองจอก ซึ่งมีควำมคุ้นเคยกับพรรค
เพ่ือไทยเป็นอย่ำงดี เพรำะเคยร่วมงำนกันมำช้ำนำน โดยที่แล้วมำ นำยศิริพงษ์ ลุกขึ้นประท้วงอย่ำงสม่ ำเสมอเมื่อเห็นว่ำ
ฝ่ำยค้ำนเล่นนอกบท จึงไม่ปล่อยให้ฝ่ำยค้ำนเล่นตำมเกมของตัวเองโดยง่ำย 
          น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี และนำยสิระ เจนนำคะ ส.ส.กทม. 2 ตัวจี๊ดแห่งพรรคพลังประชำรัฐ โดยที่
ผ่ำนมำได้สร้ำงชื่อจำกกำรป่วนกำรท ำหน้ำที่ประธำนกรรมำธิกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
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พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จนไม่เป็นอันต้องประชุม ส่วนกำรท ำป่วนในสภำผู้แทนรำษฎร ทั้ง “เอ๋-ปำรีณำ” และ 
“นำยสิระ” ต่ำงมีบทบำทพอสมควร แต่ไม่ถึงกับโดดเด่นมำกนัก 
          นำยสำยัญ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมรำช คนเดียวกับที่เสนอสร้ำง “สะพำนจันทร์โอชำ” สะพำนเกำะสมุยถึง
อ ำเภอขนอมในโครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำคใต้ (The New Thailand Southern Economic) โดยที่ผ่ำนมำนำยสำยัญ 
ฉำยแววองครักษ์ได้เป็นอย่ำงดีเพรำะเป็นคนหนึ่งในพรรคพลังประชำรัฐที่ลุกขึ้นประท้วงบ่อยสุด ป้องกันไม่ให้ฝ่ำยค้ำน
อภิปรำยได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้ไม่มีลีลำภำษำ รวมถึงมุมกฎหมำยที่น่ำฟัง ทว่ำนำยสำยัญ ก็ลุกขึ้นประท้วงอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
          ส ำหรับกำรอภิปรำยครั้งนี้พรรคพลังประชำรัฐวำงเกณฑ์ว่ำฝ่ำยค้ำนจะแตะรัฐบำลยุคคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ (คสช.) ไม่ได้ หำกจะอภิปรำยต้องอภิปรำยรัฐบำลปัจจุบันเท่ำนั้น 
          นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ ให้
สัมภำษณ์ว่ำ พรรคร่วมรัฐบำลได้มีกำรหำรือพร้อมเตรียมสนับสนุนข้อมูลกันอย่ำงเต็มที่  ซึ่งจะไม่มีกรณีพรรคร่วมจะไม่
ช่วยเหลือกัน เพรำะมีนำยกรัฐมนตรีคนเดียวกัน ส่วนเรื่องคะแนนเชื่อว่ำไม่เป็นปัญหำเพรำะเรำมีควำมสำมัคคี ทุกพรรค
จะไปก ำกับให้คะแนนออกมำอย่ำงเป็นเอกภำพและพร้อมเพรียง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/414669?utm_source=  
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บทบรรณาธิการ : จะแก้หรือซ้ าเตมิปัญหา 
 
 
 

 
 
ข่ำวครำวเงียบหำยไปนำนพอสมควร ไม่ทรำบว่ำชะตำกรรมของ พ.ร.บ.ภำษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง 2562 จะ

เป็นอย่ำงไร หลังจำกที่สภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบกับคณะกรรมำธิกำร ขอให้คณะรัฐมนตรีออกพระรำชก ำหนด เพ่ือ
ชะลอกำรใช้บังคับ พ.ร.บ.และปรับปรุงเนื้อหำใหม่ เพ่ือให้เก็บภำษีที่มีประโยชน์ มีควำมพร้อม และไม่มีปัญหำ 

พ.ร.บ.ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงใหม่ ออกโดยสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ในยุค คสช.จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2562 แม้จะออกมำหลังจำกกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 แต่เชื่อว่ำไม่ผ่ำนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญ และเลื่อนกำรเก็บภำษีเป็นวันที่ 1 มกรำคม 2562 

แต่มีกำรเลื่อนกำรเก็บภำษีออกไปอีก โดยอ้ำงว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่พร้อม และเมื่อวันที่ 
20 มกรำคมที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้ประกำศพระรำชกฤษฎีกำ ลดภำษีตำม พ.ร.บ.ภำษีที่ดินฯ ฉบับใหม่ รำยงำนของ
คณะกรรมำธิกำรของสภำผู้แทนรำษฎรระบุว่ำถ้ำไม่แก้ไขจะท ำให้รำยได้ของ อปท.ลดลง 

มีกำรกล่ำวอ้ำงว่ำกฎหมำยฉบับนี้ เป็นกำรปฏิรูประบบภำษีครั้งส ำคัญ มีวัตถุประสงค์ส ำคัญคือกำรเพ่ิมรำยได้
ให้ อปท.ทั่วประเทศ ยกเว้น อบจ. และลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม เช่น เก็บภำษีเพ่ือเกษตรกรรมในอัตรำต่ ำที่สุด ล้ำน
ละ 100-1,000 บำท และเก็บภำษีท่ีดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำเก็งก ำไร ล้ำนละ 200-700 บำท 

อำจจะเนื่องจำกเป็นกฎหมำยที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง จึงมีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์กันมำก 
ส.ส.บำงคนยกตัวอย่ำงบ้ำนหลังแรกรำคำไม่เกิน 50 ล้ำนบำท ไม่ต้องเสียภำษี แต่ ส.ส.มีบ้ำนในย่ำนชำนเมืองรำคำ 1.5 
ล้ำนบำท และจ ำเป็นต้องซื้อคอนโดอยู่ในเมือง เพ่ือสะดวกในกำรเดินทำง ต้องเสียภำษี ตัวอย่ำงข้ำงต้น แสดงว่ำ
กฎหมำย แทนที่จะลดควำมเหลื่อมล้ ำกลับซ้ ำเติมให้เหลื่อมล้ ำยิ่งขึ้น นักกฎหมำยบำงคนโจมตีอย่ำงรุนแรง กล่ำวหำว่ำ
เป็นกฎหมำยที่มีช่องโหว่ ตัวอย่ำงเช่นที่ดินแปลงใหญ่ใน กทม. รำคำนับพันล้ำนบำท เมื่อกฎหมำยใหม่ออกมำ เจ้ำของ
ที่ดินเลี่ยงภำษีด้วยกำรปลูกมะนำว เพ่ือเสียภำษีท่ีดินเกษตรกรรม 

หลังจำกท่ีสภำผู้แทนรำษฎรมีมติให้รัฐบำลออกพระรำชก ำหนด เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ และรอควำมพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐมนตรีคลังยืนยันว่ำจะเดินหน้ำต่อไป ไม่ออกพระรำชก ำหนดเพ่ือชะลอกำรบังคับใช้ 
แสดงว่ำไม่สนใจเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ กฎหมำยแก้ไขควำมเหลื่อมล้ ำ กลับซ้ ำเติมควำมเหลื่อมล้ ำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1763476 

https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1763476
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ฉบับวันพุธที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563   จับให้มั่นคั้นให้ตาย 
 
 
 
 

 
 
กำรอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีที่คำดว่ำจะมีขึ้นในช่วงปลำยเดือนกุมภำพันธ์นี้ มีรัฐมนตรีที่ถูก

ยื่นญัตติด้วยกัน 6 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย นำยดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล 
หรือวิปรัฐบำลมีควำมเห็นว่ำญัตติของพรรคฝ่ำยค้ำนเป็นเท็จและยื่นเรื่องให้ประธำนรัฐสภำในฐำนะประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ 
          ที่วิปรัฐบำลอ้ำงว่ำญัตติเป็นเท็จเพรำะเห็นว่ำข้อกล่ำวหำ พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำฉีกรัฐธรรมนูญนั้น ในควำมเป็นจริง 
พล.อ.ประยุทธ์ มำตำมระบอบประชำธิปไตยถือว่ำเป็นนำยกรัฐมนตรีคนใหม่ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 หำกไม่ทบทวนญัตติ
ใหม่ก็จะเกิดกำรประท้วงในกำรประชุมตั้งแต่เริ่มอภิปรำย และเชื่อว่ำฝ่ำยค้ำนจะแก้ไขทัน ส ำหรับข้อกล่ำว พล.อ.
ประวิตร คือร่ ำรวยผิดปกติ มีพฤติกำรณ์ทุจริตต่อหน้ำที่ ส่วนนำยวิษณุ ฝ่ำยค้ำนเห็นว่ำใช้ต ำแหน่งก้ำวก่ำยและแทรกแซง
กระบวนกำรยุติธรรม ใช้กฎหมำยเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง พล.อ.อนุพงษ์ ถูกกล่ำวหำว่ำปล่อยปละละเลยจนเกิดกำร
ทุจริตในหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบดูแลอีกทั้งพวกพ้องบริวำรยังกลั่นแกล้งข้ำรำชกำรประจ ำ นำยดอนถูกกล่ำวหำว่ำ
ใช้อ ำนำจแทรกแซงข้ำรำชกำรประจ ำเพ่ือตนเองและพวกพ้อง เอ่้ือประโยชน์บริษัทข้ำมชำติ ส่วน ร.อ.ธรรมนัส ถูกระบุ
ว่ำท ำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและเข้ำสู่ต ำแหน่งโดยมิชอบตำมรัฐธรรมนูญ 
          ส่วนนำยกรัฐมนตรี นอกจำกประเด็นไม่ยึดมั่นต่อระบอบประชำธิปไตยที่วิปรัฐบำลเห็นว่ำเป็นเท็จแล้ว ยังมีข้อ
กล่ำวหำบริหำรงำนโดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจท ำให้เศรษฐกิจเสียหำย ซึ่งโดยทั่วไปของกำรยื่นญัตติอภิปรำำยไม่
ไว้วำงใจแล้วก็มีประเด็นที่ฝ่ำยค้ำนจะโน้มน้ำวด้วยหลักฐำนเพ่ือพิสูจน์ให้สภำเห็นว่ำบุคคลที่ถูกอภิปรำยนั้นไม่เหมำะสม
จะสนับสนุนให้ควำมไว้วำงใจเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้ เพรำะจะสร้ำงควำมเสียหำยให้บ้ำนเมือง อย่ำงเช่น กำรบริหำรงำนที่
ผิดพลำด กำรทุจริตคอร์รัปชั่น และอำจรวมถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นผู้น ำอีกด้วย ส ำหรับรัฐมนตรีทั้ง 6 
ที่ถูกยื่นญัตติครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลำยปี หลำยคนก็มีอดีตนับเรื่องจำกสภำผู้แทนรำษฎรถูกล้มล้ำงไปพร้อมกับ
รัฐธรรมนูญ ก็น่ำคิดว่ำจะน ำมำอภิปรำยได้หรือไม่ 
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          จะว่ำไปแล้วโดยหลักกำรกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยรัฐสภำทุกฝ่ำยต้องยอมรับว่ำเวทีกำรอภิปรำยใน
สภำเป็นทำงออกที่ดีที่สุดโดยเฉพำะกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจซึ่งถือเป็นเครื่องมือให้ฝ่ำยนิติบัญญัติได้ตรวจสอบฝ่ำย
บริหำรหรือแคบลงมำก็คือให้ฝ่ำยค้ำนตรวจสอบรัฐบำลให้บริหำรประเทศอยู่ในกรอบ ไม่ออกนอกลู่นอกทำง ใช้อ ำนำจ
โดยมิชอบ รวมไปถึงกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมญัตติของพรรคฝ่ำยค้ำนที่ยื่นมำครำวนี้ ประชำชนก็พอจะมองออ กว่ำ
รัฐมนตรีคนไหนจะโดนเล่นงำนด้วยเรื่องอะไรกันบ้ำง เพรำะเป็นข่ำวมำก่อนหน้ำนี้ค่อนข้ำงมำก ซึ่งโดยถึงที่สุดแล้วฝ่ำย
ค้ำนจึงต้องแสดงหลักฐำนชนิดจับให้มั่นคั้นให้ตำย มีใบเสร็จได้ยิ่งดี ถึงขนำดนั้นเชื่อว่ำรัฐมนตรี แม้จะได้รับเสียง
สนับสนุนข้ำงมำกก็คงอยู่ล ำบำกถ้ำดันทุรังแบบพวกมำกลำกไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/414837? 
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