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รวมข่าว กกต.   
    

รู้
วั
น
นี้
ร
ว 

ข่าวประจ าวันที่ 6 มกราคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ยันไม่สั่งปิดสวนรถไฟสกัด 'วิ่งไล่ลุง' 8 
2 MGR ออนไลน์ ดีจริง..ต้องไม่ชั่ว! แฉ “วิ่ง ไล่ ลุง” อ้างชื่อ รร.ดัง 9 
3 MGR ออนไลน์ "สนธิรัตน์" โวรา่ง พ.ร.บ.งบปี 63 ผ่านสภาฉลุย 12 
4 MGR ออนไลน์ “สวนดุสิตโพล” ชี้ดัชนีการเมืองตกต่อเนื่องเหลือ 3.89 จากเต็ม 10 13 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ นับถอยหลัง‘อนาคตใหม’่ คด‘ีเงินกู้ 191 ล้าน’ หลอน 15 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ มือปราบลัทธิชังชาติปลุก save เด็กและเยาวชน 18 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพจ 'วิ่งไล่ลุง' ปล่อยคลิปล้อเลียนปั่นกระแสงาน 19 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไพศาล' ยก 6 เหตุผลตบหน้าเพื่อไทย ยันที่ดินพ่อประยุทธ์ ล้มนายกฯ 20 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ช่อ' มั่นใจพรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบ 21 
10 แนวหน้าออนไลน์ ‘ช่อ’มั่นใจอนาคตใหม่ไม่ถูกยบุพรรค ปมล้มล้างการปกครอง 22 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ช่อ' ดักคอศาล ห้ามยุบ 'อนค.' คนชื่นชมเยอะ 23 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ กมธ. งบประมาณสับเละฝ่ายความมั่นคง 25 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย' เอาด้วยลงทะเบียน 'วิ่งไล่ลุง' ส่งเสียงถึง 'บิ๊กตู'่ เผื่อจะปรับตัวให้ดีขึ้น 27 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วิบากการเมืองปี 63 สั่นคลอน 'รัฐบาล-ฝ่ายคา้น' 28 
15 มติชนออนไลน์ “นิด้าโพล” เผย คนหนุนวิ่งไล่ลุง แต่ค้านเดินเชียร์ลุง 31 
16 ข่าวสดออนไลน์ ยอดทะลัก ! “เดินเชียร์ลุง” เผยคนสนใจเพียบ ชวนโชว์พลังเงียบสู้พวกชังชาติ 32 
17 มติชนออนไลน์ เปิดลงทะเบียนเพิ่ม ‘วิ่งไล่ลุง’ ยอดพุ่ง 33 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ เรื่องพ่อล้ม'ตู'่ไม่ได้ เกิดก่อนเป็นนายกฯ' เฮียสน'ลั่นลงเรือล าเดียวกัน 34 
19 แนวหน้าออนไลน์ ‘มือปราบชังชาต’ิ ปูดหลักฐานซัดวิ่งไล่ลุง ปลุก save เยาวชนตกเป็นเหยื่อ 38 
20 มติชนออนไลน์ อนค.เตรียมจัดหนักซักฟอก รบ. ล็อกเป้า ‘อนุพงษ’์ 39 
21 มติชนออนไลน์ ‘สนธิรัตน’์ มั่นใจงบ 63 ผ่านฉลุย ! ไม่หวั่นซักฟอก 40 
22 มติชนออนไลน ์ ทีมเดินเชียร์ลุง โชว์ลายเสื้อยืด-หมวก โว ยอดทะลุ 3 พันแล้ว 41 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ วิเคราะห์ : ปีใหม่สัญญาณลบ จับตา รบ.‘บิ๊กตู’่ บริหารความเสี่ยง 42 
2 มติชนออนไลน ์ ที่เห็นและเป็นไป : ราคา‘ประชาชน’ โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ 45 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ หักหมอดู...ฟันธง“บิ๊กตู”่ ไม่ยุบสภาปีนี ้ 47 
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วันที่ 5 มกราคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษใน
วิชา กบ 5001 กฎหมายกับการพัฒนา ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร               
ภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ อ าไพ เป็นอาจารย์ประจ าวิชา                  
ณ ห้อง 8009 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
บรรยาย... “กฎหมายกบัการพัฒนา”  

5 ม.ค. 2563 
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วันที่ 6 มกราคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563                    
แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และส านัก
ประชาสัมพันธ์ น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ นายสมพล พรผล ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง และ
นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปใีหม.่... พุทธศกัราช 2563  

6 ม.ค. 2563 
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สัปดาห์นี้มีอะไร   
   

รู้
วั
น
นี้
ร
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันท่ี 6-9 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
6 มกราคม 2563 

13.30 น. 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 
 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันอังคารที่ 
7 มกราคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันพุธที่ 
8 มกราคม 2563 

10.00 น. ส านักงานอัยการสูงสุด นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ   การ
เลือกตั้ง เข้าหารือข้อราชการกับอัยการสูงสุด 

วันพฤหัสบดีที ่
9 มกราคม 2563 

14.30 น. 
 

ศาลฎีกา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ        
การเลือกตั้ง เข้าพบประธานศาลฎีกาเนื่องใน
โอกาสปีใหม่ 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันท่ี 6-9 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
6 มกราคม 2563 

09.30 น. 
 
 
 
 
 
 

09.30 น. 

ห้องประชุม 502 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุม 501 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ        
การเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ นายไพบูลย์    
เหล็ กพรหม รองเลขาธิ การคณะกรรมการ                      
การเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 
นายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประชุมถอด
บทเรียน  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่  
1/2563 
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สัปดาห์นี้มีอะไร   
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น
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การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 6-9 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

 
 
 
 
 

13.30 น. 
 
 
 

14.00 น. 

ห้องประชุม ชั้น 8 
 
 
 

ห้องประชุม 604 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ        
การเลื อกตั้ ง  น ายดุ ษฎี  พ ร สุ ข ส วั ส ดิ์                  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
เข้าประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันอังคารที่ 
7 มกราคม 2563 

13.30 น. 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ        
การเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง เข้ าประชุ ม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันพุธที่ 
8 มกราคม 2563 

09.30 น. ห้องประชุม 502 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ        
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่ นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 - 
 
 

อาคารรัฐสภา 
 

นายไพบู ลย์  เหล็ กพรหม รองเลขาธิ การ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าประชุมชี้แจง
คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 (สถ./ผถ.) 

วันพฤหสับดีที ่
9 มกราคม 2563 

10.00 น. 
 
 
 

ห้องประชุม 301 
 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ       
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะท างาน
ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อก าหนด แนวทางการพิจารณา
ระบบติดตาม เรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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'บิ๊กป้อม' ยันไม่สั่งปิดสวนรถไฟสกัด 'วิ่งไล่ลุง' 

                    “บิ๊กป้อม” ยันไม่สั่งปิดสวนรถไฟ สกัด “วิ่งไลลุ่ง” เตือนวิ่งได้แต่อย่าผิดกฎหมาย บอกไม่ต้องห่วง
ฝ่ายมั่นคงดูแลความปลอดภัยอยู่แล้ว 

จันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.20 น.                      

                       
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษส์ุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถงึการจัดกิจกรรม 
“วิ่งไลลุ่ง” ในวันที่ 12 ม.ค.นี้ ฝ่ายความม่ันคงติดตามสถานการณ์อยา่งไร  ว่า  ไม่ต้องติดตามอะไร เขาวิ่งกนัอยู่ที่

ไหน แค่รู้ว่าวิง่กันอยู่ที่สวนรถไฟก็พอแลว้ จะให้ท าอยา่งไร วิ่งแต่อย่าให้ผิดกฏหมายก็แล้วกัน 

เมื่อถามว่ากลุ่มผู้ท ากิจกรรมกังวลว่าจะมีการระงับไม่ให้ใช้สถานที่ของสวนรถไฟ พล.อ.ประวิตร กล่าวย้อนว่า “สั่ง
ปิดที่ไหน รัฐบาลให้ท ากิจกรรมแล้วไม่ให้ใครสั่งปิด” 

เมื่อถามย้ าว่ากิจกรรมดังกล่าวมีนักการเมือง ทั้งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และน.ส.พรรณิ
การ์ วานิช โฆษกพรรคฯไปเข้าร่วมด้วยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผมจะท ายังไงได้ ผมไม่ใช่ช่อนี่ เขาจะวิ่งแล้วจะไป
ท าอย่างไร” 

เมื่อถามอีกว่าพล.อ.ประวิตร จะไปร่วมกิจกรรมตามค าเชิญของกลุ่มดังกล่าวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ผม
จะไปยังไง ผมเดินยังไม่เดินยังอยู่แล้ว” ส่วนการดูแลความปลอดภัยหากมีคนมาร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุง เป็นจ านวน
มากพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เขามีคนดูอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงหรอก. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/750432 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/750432
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เผยแพร่: 5 ม.ค. 2563 12:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

ดีจริง..ต้องไม่ชั่ว! แฉ “วิ่ง ไล่ ลุง” อ้างชื่อ รร.ดังกาฬสินธุ์เอี่ยวการเมือง  
ผอ.จวกยับ ท าลายอนาคตเด็ก !!! 

 
“หมอวรงค์” แฉพฤติกรรมสุดทรามของกลุ่มผู้จัด“วิ่ง ไล่ ลุง” แอบอ้างชื่อ รร.อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ จัดงานทั้งที่ไม่ได้

รับอนุญาต ด้าน ผอ.จวกยับ ท าลายอนาคตเด็กชัดๆ พร้อมเอาผิดทุกช่องทาง  

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้(5 ม.ค.63) เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์ หัวข้อ “พฤติกรรมว่ิงไล่ลุง” 

โดยระบุว่า “กลายเป็นว่า การใช้สถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ จัดกิจกรรมการเมืองวิ่งไล่ลุง เป็นการแอบอ้างของ

ผู้ จั ด  โ ด ย ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น ไ ม่ ไ ด้ อ นุ ญ า ต  แ ต่ น า ไ ป เ ผ ย แ พ ร่ โ ฆ ษ ณ า เ สี ย เ อ ง 

การออกหนังสือตราครุฑของทางราชการ ชื่อโรงเ รียน แต่ลงนามกันเอง ก็ เป็นการขัดระเบียบราชการ 

ที่ส าคัญวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนก็มีการจัดติวส าหรับนักเรียนชั้นม.6 เพื่อเตรียมสอบแอดมิชชั่น แต่คนเหล่านี้ก็

หวังที่จะดึงเด็กๆร่วมกิจกรรมล้างสมอง 

สะท้อนให้เห็นว่า พวกวิ่งไล่ลุง กระท าในสิ่งต่างๆโดยไม่สนใจกฎ กติกา บิดเบือนข้อเท็จจริง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันปกป้อง

เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ที่ จ ะ เ ป็ น เ ห ยื่ อ  เ สี ย เ ลื อ ด เ นื้ อ เ พื่ อ อ า น า จ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ก ลุ่ ม พ ว ก เ ข า 

#saveเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ จากกรณีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มอนาคตใหม่ และกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มต่อต้าน

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมากระจายข่าวผ่านโลกโซเชียล อ้างว่า ที่โรงเรียนอนุกูลนารี 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีการจัดกิจกรรม วิ่ง-ไล่-ลุง ในวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. และมีการนัดแนะให้มา

รวมตัวกันที่สนามโรงเรียนอนุกูลนารีนั้น 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้รับค ายืนยันจาก นาย

เอกรักษ์ สารปรัง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ว่า ไม่มีการจัดงานวิ่ง -ไล่-ลุง ในวันที่ 12 ม.ค.นี้อย่างแน่นอน  โดย

ผู้อ านวยการฯ ได้น าเอกสาร ที่ลงวันที่ 18 ธ.ค.62 ซึ่งเป็นเอกสารการขอใช้สถานที่จัดอบรม ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
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อนุกูลนารี ว่าเป็นกลุ่มต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายชโนทัย มาตศรี เป็นแกนน าฯ มาขอ

จัดกิจกรรม วิ่งไล่ลุง ซึ่งระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่า กลุ่มนี้ไม่เอารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องการชุมนุมเพื่อแสดง

สัญลักษณ์จากประชาชน 

  กรณีดังกล่าว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ระบุว่า มีการขออนุญาตจริง แต่การออกเอกสาร ที่ระบุชื่อ 

นายชโนทัย มาตศรี แกนน ากลุ่มนั้น ถือเป็นเอกสารที่ไม่ผ่านการอนุญาตตั้งแต่ต้น เพราะหัวหนังสือที่ออกนั้น เป็น

หนังสือที่ออกจากโรงเรียนอนุกูลนารี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงเป็นหนังสือที่ออกมา

ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก เพราะหากหัวหนังสือเช่นนี้ คนที่ลงนามนั้นจะต้องเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเท่านั้นฯ อีกทั้งหนังสือ

นี้ผู้ที่น าหนังสือเข้ามา ก็เหมือนน าส่งหนังสือ โดยไม่ยอมแจ้งที่อยู่หรือระบุตัวตนที่ชัดเจน จึงเตรียมที่จะรอพบและ

จะแจ้งว่า โรงเรียนไม่อนุญาต แต่กลุ่มดังกล่าว กลับน าเอกสารฉบับนี้ไปลงกระจายข่าวในโลกโซเชียลช่วงต้นปี จึงท าให้

ทางโรงเรียนเกิดความเสียหาย 

และเพื่อความชัดเจน เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุกูลนารีฯ ได้เข้าไปลงบันทึกประจ าวันต่อ ร.ต.อ.ธีร
ภาพ ภูขันซ้าย พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในกรณีมีเฟซบุ๊กอนาคตใหม่-อุบลราชธานี แจ้ง
ว่าจะมีการจัดกิจกรรม เพื่อขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง อย่างแน่นอน 
  นายเอกรักษ์ ผอ.โรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวด้วยว่า กรณีการจัดกิจกรรมไม่เป็นความจริง เพราะทางโรงเรียนไม่มี
นโยบาย แต่ทางโรงเรียนมีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียน เหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นการ
พยายามสร้างความปั่นป่วน ปลุกระดมต่อเยาวชน จึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพราะเด็ก
นักเรียนในวัยน้ี มหีน้าท่ีต้องเรียนหนังสือ เพ่ือสร้างอนาคตให้กบัตนเองเท่าน้ัน  
  การที่กลุ่มของนายชโนทัย มาตศรี อ้างตนว่า เป็นกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่เอาเผด็จการ จึงเป็นการปลุกระดมที่ไม่
ควรจะเกิดขึ้นเลย เพราะในขณะนี้ ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนอนุกูลนารี ก าลังท าการติวเข้มให้กับนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อที่จะไปสอบแอดมิชชั่น เข้ามหาวิทยาลัยฯ การกระท าดังกล่าว จึงเป็นการสร้างความไขว้เขว
ให้กับนักเรียนและคนในสังคม “ผมจึงต้องขอให้ผู้ที่คิดจะมาปลุกระดมนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหน ให้ตระหนัก
และคิดให้มาก เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น เฉลี่ยจะมีอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น การที่น าการเมือง ที่ยั่วยุปลุก
ปั่น ตามกระแสให้สังคมเกียจชัง ถือเป็นการสร้างความระบาดทางอารมณ์ ผู้ปกครองจึงควรแนะน าบุตรหลานให้มีความ
เข้าใจ เพราะต้องเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต แน่นอนว่าทางโรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
จึงไม่ควรที่จะตกเป็นเครื่องมือของใคร”  
  มีรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากการเข้าลงบันทึกประจ าวัน แล้ว ทางโรงเรียนฯโดยสภานักเรียน ยังได้ออก
เอกสารทางโลกโซเชียลของทางโรงเรียน ถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีการแอบอ้างจะเข้ามาใช้สถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี 
จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ว่าไม่เป็นความจริง และได้ลงบันทึกประจ าวันไว้แล้ว ซึ่งในอนาคตหากยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อีก ทาง
โรงเรียนอนุกูลนารี ก็เตรียมที่จะแจ้งความด าเนินคดี ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อไปด้วย(ข้อมูลจากคมชัดลึก) 
ส าหรับ กิจกรรมทางการเมือง “วิ่งไล่ลุง” ที่สวนรถไฟในวันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค.63 ถูกปั่นกระแสในโลกโซเซียลอย่าง
ร้อนแรง ล่าสุด(4 ม.ค.63) เพจเฟชบุ๊ก “วิ่งไล่ลุง - Run Against Dictatorship” ได้เผยแพร่หนังสั้น “วิ่งหรือนิ่ง 12 
มกราคม 2563” 
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สาระส าคัญ เป็นการเล่าเรื่องผ่านชายแต่งกายคล้ายทหาร ออกมาวิ่งผ่านสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี 2557 และมี
เสียงคล้ายกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในเหตุการณ์ชุมนุมของกปปส. พร้อมระบุว่า “คุณกับมวลมหาประชาชนเหนื่อย
เกินไปแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ผม ที่จะท าภารกิจนี้แทน" เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในหนังสั้นยังมีประชาชนวิ่งไล่ตามชายใส่ชุดคล้ายทหาร พร้อมกับโยนนกหวีดทิ้ง นอกจากนี้ยังมีประโยคเสียดสีทาง
การเมือง ทั้งเรื่อง เรือด าน้ า นาฬิกา เป็นต้น 
ประเด็นที่น่าสนใจจากโพสต์ของ หมอวรงค์ ก็คือ ความพยายามที่จะใช้สถานศึกษาในต่างจังหวัด เพื่อแทรกซึมเข้าไปท า
กิจกรรม มอมเมาทางความคิด ปลุกระดมทางความเชื่อ ให้ฝังหัวตั้งแต่เป็นเยาวชน หนักเข้าก็คือ การล้างสมองอย่างที่ 
“หมอวรงค์” ว่า  
  นับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติ และประชาชน ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ถ้าไม่อยากเห็นการ “สิ้นชาติ” 
อย่างที่หลายคนเริ่มส่งสัญญาณให้เห็น เพราะพฤติกรรมที่ต้องการล้างสมอง เป็นความเชื่อทางการเมืองที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงประเทศอย่างชนิดขุดรากถอนโคน 
จากที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม เป็นไม่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม จากที่มีสถาบันหลักให้ยึดเหนี่ยว เป็นข้ออ้างเสมอภาคที่
ไม่ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยว จากที่มีความเช่ือทางศาสนา เป็นไม่มีจ าเป็นต้องมีความเชื่อทางศาสนา ลองคิดดูว่า อนาคตของ
ชาติจะเป็นอย่างไร อยู่อย่างไร นี่น่าจะเป็นประเด็นส าคัญ ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า การท างานการเมืองแบบไม่รับผิดชอบ
ของเด็กพวกนี้!? 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000001031 
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"สนธิรัตน์" โวร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ผ่านสภาฉลุย 
มั่นใจ รมต.แจงศึกซักฟอกได้ 

 
"สนธิรัตน์" มั่นใจ ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ผ่าน ฉลุย ไม่หวั่น รมว.ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยันพรรคร่วมรัฐบาลเสถียรภาพ
ยังป๊ึก โยน "กมธ.ศึกษา รธน." เคาะเอง ปมโล๊ะ 6 ส.ว.โควต้า ผบ.เหล่าทัพ 

วันที่ (5 ม.ค.) เวลา 10.30 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และ
เลขาธิการพรรค แถลงว่า จากนี้ไป ที่พรรคพลังประชารัฐ จะมีแถลงข่าวทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.ในประเด็นต่างๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงชี้แจง การขับเคลื่อนโยบายการท างานของรัฐมนตรีของพรรค ตลอดจนปัญหา
ต่างๆของ ส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ มาเสนอต่อประชาชน ให้รับทราบ และน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยผู้ที่จะแถลงจะเชิญ
รัฐมนตรีและแกนน าของพรรคมาแถลงข่าว 

ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางเดือนม.ค.และ โดนจะน าเรื่องเก่าในสมัย
รัฐบาล คสช. มาอภิปรายด้วยนั้น นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า การอภิปรายถือเป็นกลไกตามรัฐธรรมนูญของระบบรัฐสภาที่
สามารถตรวจสอบการท างานของฝ่ายรัฐบาลได้ ส่วนจะมีการเตรียมการอย่างไรขอดูรายละเอียดก่อนว่าจะยื่นเมื่อใด 
ใครที่จะถูกอภิปรายบ้าง และเนื้อหาอะไร ซึ่งตนเช่ือว่าผู้ที่จะถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ ทั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลหารือกัน
ตลอด เพราะเราลงเรือล าเดียวกันแล้ว ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่พรรคพลัง
ประชารัฐ เป็นพรรคแกนน ารัฐบาลไม่หนักใจ พร้อมรับมือ เพราะถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการชี้แจงข้อเท็จ อยู่แล้ว 

นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวถึงความมั่นใจในการผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในวาระ 2และ3 ว่า ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวันที่ 8-10 ม.ค.นี้ จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งจะได้น า
เม็ดเงินลงไปบริหารประเทศ เพราะขณะนี้มีหลานโครงการที่ติดขัด เนื่องจากไม่มีเงิน ดังนั้นเมื่อได้เงินงบประมาณตรงนี้
ลงไปก็จะได้ไปแก้ปัญหาต่างๆได้ 

ส าหรับกรณีที่หลายฝ่ายเห็นด้วยกับการโล๊ะทิ้งต าแหน่ง ผบ.เหล่าทัพที่มาเป็นส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ นายสนธิ
รัตน์ เห็นว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ปี2560 และต้องให้โอกาส กมธ.ได้ศึกษา ก่อน ส่วนจะแก้ในประเด็นใดบ้าง ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตอบ ทั้งนี้รัฐบาลขอ
ยืนยันว่าเราได้ท าตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเรียบร้อยคือให้ศึกษารัฐธรรมนูญปี60 ส่วนกระแสข่าวที่บอก
ว่ารัฐบาลมีธงในการจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า พูดเช่นนั้นไม่ได้ เพราะขณะนี้ยังไม่รู้ว่า กมธ.จะ
แก้ในประเด็นใดบ้าง ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่เพียงการท าความเข้าใจ 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000001047 
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“สวนดุสิตโพล” ชี้ดัชนีการเมืองตกต่อเนื่องเหลือ 3.89 จากเต็ม 10 แก้ความยากจนแย่สุด 
การท างานฝ่ายค้านดีสุด 
“สวนดุสิตโพล” เปิดผลส ารวจดัชนีการเมืองไทยเดือน ธ.ค.62 แยล่งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 เหลอืคะแนนเพียง 
3.89 จากเต็ม 10 ด้านการแก้ปัญหาความยากจนได้คะแนนต่ าสุด การท างานของฝ่ายค้านได้คะแนนสูงสุด แนะ
รัฐบาลต้องใสใ่จประชาชน แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
วันนี้(5 ม.ค.) สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลการส ารวจดชันีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 
ประเดน็ ซึ่งตวัชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึน้ แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเตม็ 10 และหา
ค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้เป็นการส ารวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 5 “สวน
ดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิน้ 2,481 คน 
(จ าแนกเปน็ กรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 606 คน 24.43% ภาคกลาง 501 คน 20.19% ภาคเหนือ 376 คน 
15.16% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 656 คน 26.44% และภาคใต้ 342 คน 13.78%) ระหว่างวนัที่ 25 ธันวาคม 
2562 – 4 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี ้
1. ภาพรวม “ดชันีการเมืองไทย เดือน ธ.ค.62” ตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ได้เพียง 3.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
2. เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเดน็ เรยีงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
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5. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนธันวาคม”ที่ดีกว่า“เดือนพฤศจิกายน” มี 8 ประเด็น ดังนี้ 

 

 

 

4. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนธันวาคม”ทีแ่ย่กว่า“เดือนพฤศจิกายน” มี 16 ประเด็น ดังน้ี 
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นับถอยหลัง‘อนาคตใหม่’ คด‘ีเงินกู้ 191 ล้าน’ หลอน 

 
 
เริ่มต้นศักราชใหม่กับการนับถอยหลังเส้นทางการเมืองของนัก การเมืองหลายสิบชีวิต ใต้ร่มเงาของ “พรรคอนาคต
ใหม่” ที่ก าลังไต่เส้นลวดอยู่ตอนนี้กับ “คดีกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาท” ระหว่าง “พรรคอนาคตใหม่” กับ “ธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรค 

หลังจากเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ไว้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรค อนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรค 1 (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป. ว่าด้วย
พรรคการเมือง 2560 ที่ระบุ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า ได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า  มีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค  ตามมาตรา 92 (3) ของกฎหมายพรรค
การเมือง 

ทั้งนี้ หากศาลรธน.วินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ กฎหมายก าหนดให้ ส.ส.ของพรรคต้องหาสังกัดใหม่
ภายใน 60 วัน ส่วน “คณะกรรมการบริหารพรรค” ต้องสิ้นสภาพความเป็น ส.ส. และถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็น
เวลา 5 ปี ทั้งยังต้องโทษจ าคุกในคดีอาญาไม่เกิน 5 ปี 

ตามบทบัญญัติมาตรา 124 ที่ระบุว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรค 1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด  5 ปี และใน
มาตรา 125 ระบุว่า พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใดมีมูลค่าเกินที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 66 วรรค 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ หัวหน้าพรรค
การเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีก าหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกิน
มูลค่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุนพรรคการเมืองด้วยอย่างไรก็ดี ก่อนถึงเส้นตายในคดีปมเงินกู้ 
191 ล้านบาท “กรรมการบริหารพรรค” และ “พรรคอนาคตใหม่” ต้องลุ้นผลค าร้องกรณีที่ นายณฐพร โตประยูร 
อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรธน.วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหาร
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พรรค ข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่  ในวันที่ 21 
มกราคมนี้เสียก่อน 

เรื่องราวของ “คดีกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาท” ถูกขยายปมนับตั้งแต่วันที่ “ธนาธร”หัวหน้าพรรคไปบรรยายที่สมาคม
นักข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ว่า เขาได้ให้พรรคยืมเงินเพื่อใช้ใน
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ประมาณ 110 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถหาเงิน
ระดมทุนได้ทันเวลา ต่อมา “ช่อ-พรรณิการ์ วานิช” โฆษกพรรคให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้เป็นการยืมเงินแต่เป็นการ
ปล่อยกู้ให้กับ พรรคซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก “กรรมการบริหารพรรค” โดยพรรคจะจ่ายเงินคืนให้แก่นายธนา
ธรทั้งหมด 

ก่อนปรากฏหลักฐานการกู้ยืมเป็นเอกสารชัดเจน เมื่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับต าแหน่ง ส.ส. โดยนายธนาธรได้แจ้งว่า ให้พรรค
กู้ยืมเงินกว่า 191 ล้านบาท รวม 2 สัญญา 

สัญญาแรกท าขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 จ านวน 161.2 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี โดย
ในสัญญาได้ก าหนดเงื่อนไขให้พรรคต้องช าระหนี้คืนให้นายธนาธร  พร้อมดอกเบี้ยภายใน 3 ปี แบ่งเป็น ปีที่ 1 ช าระ
เงินต้น 80 ล้านบาท ปีที่ 2 ช าระเงินต้น 40 ล้านบาท และปีที่ 3 ช าระเงินต้น 41.2 ล้านบาท หากผิดช าระจะมี
ค่าปรับวันละ 100 บาท โดยสัญญานี้พรรคอนาคตใหม่ รายงานว่า ปัจจุบันได้ช าระแล้ว 26.8 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 
งวด ห่างกันครั้งละ 10 วัน โดยช าระเป็นเงินสดทั้งหมด 

สัญญาที่ 2 ท าขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 จ านวน 30 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ซึ่งสัญญาทั้ง 2 ฉบับนั้น มี
ชื่อ นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค เป็นผู้รับ สัญญาผู้กู้ 

21 พฤษภาคม 2562 “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องต่อ
กกต.ให้ตรวจสอบกรณีที่นายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้พรรคกู้ยืมเงินจ านวนดังกล่าวว่า  เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 ในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่ 

กกต.ได้มีมติพิจารณารับค าร้องไว้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จากนั้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 กกต.
ได้เรียกนายศรีสุวรรณ เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม และได้มีหนังสือเชิญบุคคลในพรรคอนาคตใหม่เข้าให้ข้อมูลแก้ข้อกล่าว  
หาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

ต่อมา ในวันที ่ 27 พฤศจิกายน 2562 กกต.ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่ง
เอกสารบางส่วนแล้ว แต่ขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งต่อกกต .ออกไปอีก 120 วัน ทั้งนี้ เป็นไป
ตามมติการประชุมกกต .เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนและมีมติให้ขยาย
เวลาการจัดส่งเอกสารที่เหลือโดยให้จัดส่งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

กระทั่งวันที่ 11 ธันวาคม 2562 กกต.ได้มีมติเสียงข้างมากให้ยื่นค าร้องต่อศาลรธน.เพื่อพิจารณายุบพรรค
อนาคตใหม่ ในคดีค าร้องเงินกู้ 191 ล้านบาทว่า เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2562 
จึงมีมติเสียงข้างมากให้ยื ่นค าร้องต่อศาลรธน .เพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) 
ประกอบมาตรา 93 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
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ก่อนสิ้นปี 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลรธน.ได้มีมติรับค าร้องของกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมี
ค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งส าเนาค าร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้องดังกล่าว คาดว่าครบก าหนดราววันที่ 9-10 มกราคมนี้ 

ในปี 2563 อาจเป็นปี “หนูทอง” ของใครหลายๆ คน แต่ส าหรับ “กรรมการบริหารพรรค” และ 
“พรรคอนาคตใหม่” ผลของ “คดีปมเงินกู ้ 191 ล้านบาท” ที ่งวดเข้ามาทุกขณะ  จะกลายเป็นปี “หนูดุ” 
หรือไม่ นับถอยหลังได้เลย 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/418015 
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05 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:30 น.      

มือปราบลัทธิชังชาติปลุก save เด็กและเยาวชน 

 
5 ม.ค.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กโดยมี
เนื้อหาดังนี้ 
  พฤติกรรมว่ิงไล่ลุง กลายเป็นว่าการใช้สถานที่โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมการเมืองวิ่งไล่ลุง เป็นการ
แอบอ้างของผู้จัด โดยผู้อ านวยการโรงเรียนไม่ได้อนุญาต แต่น าไปเผยแพร่โฆษณาเสียเอง 
การออกหนังสือตราครุฑของทางราชการ ชื่อโรงเรียน แต่ลงนามกันเอง ก็เป็นการขัดระเบียบราชการ 
ที่ส าคัญวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนก็มีการจัดติวส าหรับนักเรียนช้ันม.6 เพื่อเตรียมสอบแอดมชิช่ัน แต่คนเหล่านี้ก็
หวังที่จะดงึเด็กๆร่วมกิจกรรมล้างสมอง 
สะท้อนให้เห็นว่าพวกวิ่งไล่ลุง กระท าในสิ่งตา่งๆโดยไม่สนใจกฏ กติกา บิดเบือนข้อเท็จจริง ทุกฝ่ายตอ้งช่วยกันปกป้อง
เด็กและเยาวชนที่จะเป็นเหยื่อ เสียเลือดเนื้อเพื่ออ านาจทางการเมืองของกลุ่มพวกเขา 
#saveเด็กและเยาวชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53832 

https://www.thaipost.net/main/detail/53832
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05 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:10 น.      

เพจ 'วิ่งไล่ลุง' ปล่อยคลิปล้อเลียนปั่นกระแสงาน  

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก วิ่งไล่ลุง - Run Against Dictatorship ปล่อยคลิปหนังสั้น ตั้งชื่อ
ว่า "วิ่งหรือนิ่ง 12 มกราคม 2563"   
คลิปดังกล่าวมีความยาวกว่า 3 นาที  เป็นการเล่าถึงทหารนายหนึ่งที่ลุกขึ้นมาวิ่ง ผ่านปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้น
ภายในประเทศตั้งแต่ปี 2559 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตเงินสร้างอุทยานราชภักดิ์ และยังมีการกล่าวถึงปมการอนุมัติ
ซื้อเรือด าน้ าหรือแม้กระทั้งกระแสนาฬิกายืมเพื่อนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี   โดยคลิปนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการโปรโมทกิจกรรม  "วิ่งไล่ลุง" ที่สวนรถไฟในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 
ล่าสุดมีการแชร์โพสต์ดังกลา่วไปแล้วกว่า 5,100 ครั้ง และมียอดผู้เข้าชมคลิปวิดีโอนี้อีกกว่า 150,000 ครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53833 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/53833


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 20 

 

 
 

 
05 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 น.    

'ไพศาล' ยก 6 เหตุผลตบหน้าเพื่อไทย ยันที่ดินพ่อประยุทธ์ ล้มนายกฯ บิ๊กตู่ไม่ได้ 

 
 
  5 ม.ค. 63 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี ้
เรื่องขายที่ดินของบิดาพลอ.ประยุทธ์ให้บริษัทคุณเจริญ600ล้านบาทนั้น ล้มลุงตู่ไม่ได ้
  1.เป็นที่ดินของบิดา ไม่ใช่ของลุงๆไม่ใช่ผู้ขาย 
  2. เป็นการซื้อขายในป2ี556ก่อนลุงยึดอ านาจ ยังไม่เป็นนายก ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
  3.ราคาที่ดินที่ขายย่อมสูงกว่าราคาประเมินเป็นปกติอยู่แล้ว ถ้าคิดโกง สามารถจดทะเบียนขายเท่าราคา
ประเมินก็ได้ การแสดงราคาขายมากกว่าราคาประเมินจึงถูกต้องแล้ว 
  4.ราคาซื้อขายเท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับการตกลงโดยเฉพาะการคิดค านวณการลงทุนของผู้ซื้อ มากรายราคาซื้อขาย
สูงกว่าราคาประเมินนับพันเท่า เพราะราคาประเมินเป็นมูลค่าต่ าสุดเพื่อเก็บภาษี หากต้ังสูงประชาชนย่อมเดือดร้อน 
  5.บริษัทคุณเจริญซื้อที่ดินแล้วจะพัฒนาเมื่อใด จะมีรายได้อย่างไรเป็นวิธีการลงทุนของคุณเจริญ ไม่เกี่ยวกับลุง
แก 
  6.ตอนซื้อขายไม่มีใครรู้ว่าลุงแกจะเป็นนายก เพราะตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์มีอ านาจมาก 
ผมไม่ชอบใจเรื่องกัญชา แต่เรื่องนี้ก็ด่าลุงแกไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53837 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/53837
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05 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:27 น. 

'ช่อ' มั่นใจพรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบ 

 

 
 
5 ม.ค.63 - น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญ

นัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ในข้อกล่าวหากระท าการล้มล้างการปกครอง ที่จะมีขึ้นวันที่ 21 ม.ค.นี้ว่า
ส่วนตัวไม่รู้สึกหนักใจอะไร เพราะพรรคอนาคตใหม่ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของพรรคในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 
ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่พรรคการเมืองซึ่งตั้งขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นผู้อนุญาต 
ผ่านการเลือกตั้ง และมี ส.ส. เข้ามาท างานในสภาจนได้รับการชื่นชมจ านวนมาก จะกลายเป็นคนล้มล้างการปกครองได้
อย่างไร มองไม่เห็นทาง ส่วนตัวเช่ือว่าหากศาลสถิตย์ยุติธรรมพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบ  

ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้มีการไต่สวนในคดีนี้ เห็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับศาล เพราะหากศาลเห็นว่า
เป็นเพียงข้อกฎหมายที่จะต้องตีความ ก็อาจจะไม่ต้องเรียกใครมาให้การเพิ่มหรือน าพยานหลักฐานมาเพิ่มได้ ใช้เพียง
การตีความของตุลาการก็เพียงพอ จึงไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่มีการไต่สวนแล้วจะเป็นการเร่งรัดคดี แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าคดีนี้จะไม่มีการเร่งรัด เพราะยังเป็นที่น่าสงสัยว่าการด าเนินการจะมีการตั้งธงทางการเมือง พยายามจะให้
คดีนี้จบ ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่  ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนวิจารณ์กัน. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53843 
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วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563, 14.30 น. 

 ‘ช่อ’มั่นใจอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบพรรค ปมล้มล้างการปกครอง 
 

 
 

 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/464257 
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'ช่อ' ดักคอศาล ห้ามยุบ 'อนค.' คนชื่นชมเยอะ 

 
 
 
 
 

  
   "ช่อ" ตีมึน พรรคชนะการเลือกตั้ง ได้รับค าชื่นชมจ านวนมาก จะล้มล้างการปกครองได้อย่างไร เชื่อหากศาลสถิต
ยุ ติ ธ ร ร ม อ น า ค ต ใ ห ม่ จ ะ ไ ม่ ถู ก ยุ บ  ส ะ พั ด  " ฐ น ภั ท ร "  จ่ อ ซ บ พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ  เ ปิ ด ตั ว วั น ที่  7 ม . ค . นี้ 
    น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ ในข้อกล่าวหากระท าการล้มล้างการปกครอง ที่จะมีขึ้นวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยยืนยันว่าส่วนตัวไม่รู้สึกหนักใจ
อะไร เพราะพรรคอนาคตใหม่ ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ ของพรรคในการชี้ แจงต่อศาลรั ฐธรรมนูญแล้ ว   
    "ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่พรรคการเมืองซึ่งตั้งขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้
อนุญาต ผ่านการเลือกตั้ง และมี ส.ส.เข้ามาท างานในสภาจนได้รับการชื่นชมจ านวนมาก จะกลายเป็นคนล้มล้างการ
ปกครองได้อย่างไร มองไม่ เห็นทาง ส่วนตัวเชื่อว่าหากศาลสถิตยุติธรรม พรรคอนาคตใหม่ จะไม่ถูกยุบ" 
    ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้มีการไต่สวนในคดีนี้ เห็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับศาล เพราะหากศาลเห็นว่าเป็น
เพียงข้อกฎหมายที่จะต้องตีความ ก็อาจจะไม่ต้องเรียกใครมาให้การเพิ่มหรือน าพยานหลักฐานมาเพิ่มได้ ใช้เพียงการ
ตีความของตุลาการก็เพียงพอ จึงไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่มีการไต่สวนแล้วจะเป็นการเร่งรัดคดี แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าคดีนี้จะไม่มีการเร่งรัด เพราะยังเป็นที่น่าสงสัยว่าการด าเนินการจะมีการตั้งธงทางการเมือง พยายามจะให้คดีนี้จบ 
ก่ อ น ก า ร อ ภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น สิ่ ง ที่ ห ล า ย ค น วิ จ า ร ณ์ กั น 
    รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 ส.ส. ได้แก่ นายจารึก 
ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี, น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และ น.ส.กวินนาถ ตา
คีย์ ส.ส.ชลบุรี พ้นจากพรรค ด้วยสาเหตุโหวตสวนมติพรรคกรณี พ.ร.ก.โอนอัตราก าลังพลและงบประมาณบางส่วนของ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วน
ราชการในพระองค์ พ.ศ.2562 นั้น โดย น.ส.ศรีนวลได้ตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ส่วน น.ส.กวินนาถไป
ร่วมงานกับพรรคพลังท้องถิ่นไท เรียบร้อยแล้ว ขณะที่นายจารึกยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใด 
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 ล่าสุด ส าหรับ พ.ต.ท.ฐนภัทรได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคพปชร.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามการชักชวนของ

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธาน ส.ส.ของพรรค ที่ถือว่ามีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จนเกิดความเชื่อมั่น 
และคิดว่าพรรค พปชร.สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้  
    รวมถึงยังต้องการท างานเพื่อสถาบันหลักของชาติ และตั้งใจจะท างานการเมืองต่อในระยะยาว ไม่ใช่เข้ามาแบบชั่ว
ครั้งชั่วคราว โดย พ.ต.ท.ฐนภัทรได้กรอกใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ และจะเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 7 ม.ค.นี้ ที่ท าการพรรค ซึ่งตรงกับวันประชุม ส.ส.ของพรรค พปชร. 
 
    อย่างไรก็ตาม การที่ พ.ต.ท.ฐนภัทรโหวตหนุน พ.ร.ก.โอนอัตราก าลังพลฯ ซึ่งสวนมติพรรคอนาคตใหม่นั้น เป็นการใช้
เอกสิทธิ์ความเป็น ส.ส. เพราะไม่เห็นด้วยกับมติพรรค จนเกิดการถกเถียงกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อย่างหนัก จนถูกเรียกว่าเป็นงูเห่า แต่ในส่วนของแกนน า พปชร. ไม่ได้มองเช่นนั้น ด้วยความที่ พ.ต.ท.ฐนภัทรเป็น
ข้าราชการต ารวจมาก่อน เคยได้รางวัลข้าราชการดีเด่นครุฑทองค า จึงถือว่าเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจน 
    ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ม.ค.นี้ ถือเป็นการประชุม ส.ส.ของพรรคพปชร.ครั้งแรกของปี 63 ทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคจะเข้าร่วมประชุมด้วย และจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารพรรคและ 
ส.ส.อวยพร 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/53875 
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กมธ. งบประมาณสับเละฝ่ายความมั่นคง ตั้งงบจัดกิจกรรมครอบง าความคิดทางการเมือง 

 
 

  เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ได้มีการจัดท าความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การจัดท างบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ดังนี ้

  1.ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ ควรมีการวางกรอบแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนถึงการ

พัฒนาประเทศในระยะยาว โดยเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนให้มีจ านวนที่เพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ โดยให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจมากขึ้น อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ า

และเพิ่มการจ้างงาน ส าหรับงบลงทุน รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ 

ให้มากกว่าการใช้งบลงทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ความส าคัญกับการลงทุน ในเรื่องของ

การศึกษาการสาธารณสุข และระบบขนส่งสาธารณะในระดับท้องถิ่นที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ให้

มากขึ้น การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สัดส่วนของงบลงทุนมีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่

สัดส่วนของงบด าเนินการและงบบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ ภาครัฐควรค านึงถึงแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของ

งบบุคลากรและงบด าเนินการที่ไม่จ าเป็น และเพิ่มน้ าหนักให้กับงบลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบลงทุนที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาประเทศ 

  2.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 9 วรรคสามได้บัญญัติความไว้ว่า 

“คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว”ดังนั้น การตั้งชื่อโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ควรตั้งชื่อ ในเชิงมุ่ง

สร้างความนิยมทางการเมือง หรือตั้งชื่อที่สอดคล้องกับชื่อของพรรคหรือกลุ่มทางการเมืองซึ่ งอาจขัดต่อกฎหมาย และ

เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
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  3.กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรเสนอยกเลิกค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 

และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับต่าง ๆ ให้กลับมาใช้รูปแบบตามสถานการณ์ปกติ เช่น ค าสั่งคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติที่ 14/2559 เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงกับ

ประชาชน โดยควรด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 เพราะเป็น

รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าค าสั่งดังกล่าว 

4.การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรมีความรอบคอบ

และระมัดระวัง โดยควรหลีกเลี่ยงการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการครอบง าความคิดทางการเมืองกับเด็กและ

เยาวชน ซึ่งเป็นหลักสากลที่จะต้องได้รับความคุ้มครอง 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53846 https://www.naewna.com/politic/464299 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/53873 
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05 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:37 น.      

'สมชัย' เอาด้วยลงทะเบียน 'วิ่งไล่ลุง' ส่งเสียงถึง 'บิ๊กตู่' เผื่อจะปรับตัวให้ดีขึ้น  

 

 
 
  5 ม.ค.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ท าไมต้องวิ่งไล่ลุง ผมลงทะเบียนออนไลน์ไว้ในช่วงที่เขาเปิดให้ลงทะเบียน เนื่องจากหากมีโอกาสก็จะไปออกก าลังกาย 
ความจริงลังเลอยู่ เพราะไม่ค่อยชอบเสื้อยืดพื้นขาว และเหรียญที่ให้ดู"ตาใส"เกินไป แต่เหตุที่จูงใจให้ต้องสมัครร่วมวิ่งไล่
ลุงกับเขาด้วย เพื่อต้องการร่วมแสดงออกให้ลุงเห็นว่า บ้านเมืองนี้เริ่มมีคนอยากไล่ลุงมากขึ้น ด้วยหลายสาเหตุ 
  1) ลุงอยู่บริหารบ้านเมืองมานาน แต่ไม่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการเท่าที่ควรจะเป็น ความฝัน
และค าสัญญาที่ลุงสร้างว่าจะขอปฏิรูปก่อนเลือกต้ัง ก็ไม่เห็นเป็นจริง 
  2) ลุงไม่ได้แสดงความแตกต่างในทางที่ดีกว่านักการเมืองรุ่นก่อนๆที่ลุงเคยว่าเขา แถมการตั้งรัฐบาลของลุง ยัง
มาจากการรวบรวมสารพันนักการเมืองสายยี้ที่ประชาชนส่ายหน้า 
  3) ลุงสร้างกลไกกติกาต่างๆที่ท าให้บ้านเมืองบิดเบ้ียว บทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญที่ให้มี ส.ว.มาจากการแต่งต้ัง
ของลุงเกือบทั้งหมด ไม่ใช่ความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองแต่เป็นเพ่ือความมั่นคงในต าแหน่งของลุงเท่านั้น 
  4) ลุงยังคงนึกว่าตัวเองมีคะแนนนิยมดี คิดว่าตัวเองทุ่มเทท างานเหน็ดเหนื่อย ไปไหนก็มีแต่คนแวดล้อมยกย่อง
ชมเชย ไม่รู้ถึงความรู้สึกที่แท้ของประชาชน 
ดังนั้น การแสดงออกด้วยการร่วมวิ่งไล่ลุง จึงเป็นการส่งเสียงของประชาชนให้ถึงหูลุงว่า เขาเบื่อแล้ว เผื่อลุงจะปรับปรุง
การท างานตัวให้ดีขึน้ วันนี้ยังไม่ถึงไล่กันจริงจังหรอกครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53851 
https://www.naewna.com/politic/464357 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/53851
https://www.naewna.com/politic/464357
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5 มกราคม 2563  

วิบากการเมืองปี 63 สั่นคลอน  

'รัฐบาล-ฝ่ายค้าน' 

 
การเมืองปี 2563 คาดการณ์กันว่า จะร้อนแรง เข้มข้น ทั้ง “ขั้วรัฐบาล” และ “ขั้วฝ่ายค้าน” ต่างจะงัดสารพัดวิธีมาตอบ

โต้กัน อยู่ที่จังหวะไหนใครรบั จังหวะไหนใครรุก แล้วใครจะเพลี่ยงพล้ าก่อนกัน 
 ศึกในสภา 
  เปิดฉากแค่ต้นปีวันที่ 8-9 ม.ค. ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกประชุมสภา เพื่อพิจารณา พ.ร.บ.
งบประมาณ วาระ 2 และวาระ 3 กระทรวงกลาโหม ถูกล็อกเป้าถล่มแบบจัดหนัก หลังกมธ.หั่นงบทิ้ง 1.5 พันล้านบาท 
พร้อมส่ง 9 ข้อเสนอ ให้เป็นแนวทางจัดท างบ 
ส่วนกระทรวงอื่น “ขั้วฝ่ายค้าน” อาจจะปล่อยผ่าน เพราะหากเล่นเกมถ่วงมากนัก กระแสอาจตีกลับได้ เนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ล่าช้ามามากแล้ว จึงต้องรีบปิดจ็อบให้เร็วที่สุด เพื่อเตรียมหมากวางเกมขย่มรัฐบาลต่อ 
ต่อด้วยการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยหัวหอกคนใหม่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการ
พิเศษพรรคเพื่อไทย กางไทม์มิ่งเอาไว้ว่า จะยื่นญัตติในวันที่ 10 ม.ค. ส่วนตัวบุคคลที่จะถูกซักฟอกขอปิดไว้ก่อน แต่แย้ม
ว่าให้รอหลังตรุษจีน (25 ม.ค.) 
  เป้าหลักที่ถูกซักฟอกหนีไม่พ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม โดยเฉพาะกรณี
ที่ “บิดา พล.อ.ประยุทธ์” ขายที่ดิน 600 ล้านบาท ให้กับ เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัทไทยเบฟเวอ
เรจ ทั้งที่มีราคาประเมินเพียงแค่ 197 ล้านบาท จนถูกน ามาเชื่อมโยงกับการต่อสัญญาให้ “กลุ่มเสี่ยเจริญ” เช่าที่ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิรกิิติ์ ออกไปอีก 50 ปี 
ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มคิกออฟด้วยการตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี  “พีระพันธุ์ สาลีรัฐ
วิภาค” นั่งเก้าอี้ประธาน จากนี้ติดตามว่าจะก าหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในรูปแบบใด จะแก้ไขเปิดทางให้แก้ไขทั้ง
ฉบับ โดยการตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นมา ตามที่ขั้วฝ่ายค้านเรียกร้อง หรือจะแก้รายมาตรา ตามที่ขั้วรัฐบาลตั้ง
ธงเอาไว ้
 ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
อย่างไรก็ตาม ก่อนศึกซักฟอก ต้องมารอลุ้นคดียุบพรรคอนาคตใหม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 
ม.ค.กรณีค าร้องของ “ณฐพร โตประยูร” ขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ “คดีอะลูมินาติ” กรณีหัวหน้าพรรค เลขาพรรค 
และกรรมการบริหารพรรคใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขหรือไม ่ 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 29 

 

นอกจากนี้ ยังมีคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีค าสั่งยุบ
พรรคอนาคตใหม่ กรณีเงินกู้ 191 ล้านบาท ที่ “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ” หัวหน้าพรรค ปล่อยกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ด้วย 
ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญให้ส่งค าชี้แจงภาย 15 วัน โดยจะครบก าหนดวันที่ 9 ม.ค.นี ้
และ “ธนาธร” ยังต้องลุ้นคดีอาญาอีกช็อต หลัง กกต.ฟันซ้ าดาบสองคดีถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จนศาลรัฐธรรมนูญชี้
ขาดให้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสุดลง เพราะการถือหุ้นสื่อ ขัดกับรัฐธรรมนูญ หากถูกพิจารณาให้มี
ความผิดทางอาญา กรณีรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ แต่ยังลงรับสมัคร ส.ส.และลงนามให้ผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่ลงสมัคร 
อาจจะมีโทษจ าคุก 1-10 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
อนาคตของพรรคอนาคตใหม่จึงต้องลุ้นกันหลายช็อต เพราะอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงเหลือเกินที่จะถูก “ยุบพรรค” 
 คดีส.ส.ถือหุ้นสื่อ 
ผลจากคดีถือหุ้นสื่อของ “ธนาธร” ท าให้ “ขั้วรัฐบาล” และ “ขั้วฝ่ายค้าน” ต่างยื่นให้ประธานสภาพิจารณา ส.ส.ถือหุ้น
สื่อ ก่อนส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด โดยศาลรัฐธรรมนูญรับคดีไว้วินิจฉัย 64 คน แบ่งเป็นรัฐบาล 32 คน ฝ่ายค้าน 32 
คน 
มีความเป็นไปได้สูงที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยในล็อตเดียวกัน ต้องรอลุ้นว่า ส.ส.“ขั้วรัฐบาล” หรือ “ขั้วฝ่าย
ค้าน” จะหายไปมากน้อยแค่ไหน หาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถูกตัดสิทธิ์ก็ไร้ปัญหา แค่ขยับล าดับถนัดไปขึ้นมา แต่หาก ส.ส.
เขต ถูกตัดสิทธิ์ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งต้องวัดก าลังกันอีกหลายยก 
 เสียงส.ส.ในสภา 
จากเสียงจ านวนเสียง ส.ส. “ขั้วรัฐบาล” 255 เสียง “ขั้วฝ่ายค้าน” 245 เสียง ท าให้รัฐบาลอยู่ในสภาวะ “เสียงปริ่มน้ า” 
ประสบปัญหาสภาล่มบ่อยครั้ง มาวันนี้จ านวนเสียง “ขั้วรัฐบาล” เริ่มทิ้งห่าง 
เริ่มจาก “ไชยา สะสมทรัพย์” พรรคชาติไทยพัฒนา ชนะเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.นครปฐม ต่อด้วย “สมศักดิ์  
คุณเงิน” พรรคพลังประชารัฐ ชนะเลือกตั้งซ่อม เขต 7 จ.ขอนแก่น เติมเสียงให้ “ขั้วรัฐบาล” 
และที่ส าคัญพรรคอนาคตใหม่ มีมติขับ 4 ส.ส. พ้นพรรค ประกอบด้วย “ศรีนวล บุญลือ” ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย 
“กวินนาถ ตาคีย์” ย้ายไปสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท ส่วน “จารึก ศรีอ่อน” และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี 
แม้จะยังไร้สังกัด แต่อยู่ร่วมกับ “ขั้วรัฐบาล” อย่างแน่นอน 
ท าให้จ านวนเสียง ส.ส. ในสภาตอนนี้อยู่ที่ “ขั้วรัฐบาล” 264 เสียง “ขั้วฝ่ายค้าน” 235 เสียง จากที่เคยโดนหยันว่า เป็น
รัฐบาลเสียงปริ่มน้ า ตอนนี้พลิกสถานการณ์กลายเป็น “รัฐบาลเสียงเหนือน้ า” ขึ้นมาทันที 
 ศึกนอกสภา 
แม้ “บิ๊กรัฐบาล” จะไม่ปรารถนาให้มี “ม็อบบนถนน” แต่ในปี 2563 คงยากที่จะต้านทานได้ เปิดหัวเดือนแรกของปี ก็
เริ่มด้วยกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” น าโดย “ธนวัฒน์ วงค์ไชย” อดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้จะปฏิเสธ
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับ พรรคอนาคตใหม่ แต่ถูกเช่ือมโยงจากการจัดกิจกรรมหลายครั้งที่ “ธนวัฒน”์ มักจะเข้าร่วมด้วย 
ADVERTISEMENT 
กิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ผ่านกระบวนการคิดแคมเปญมาอย่างดี สื่อนัยขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มักเรียกตัวเองว่า “ลุงตู่” 
และที่ส าคัญแปลงกายมาจากการจัด “แฟลชม็อบ” ของ “ธนาธร” ที่สุ่มเสี่ยงจะถูกฟ้องร้อง ข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.บ.ชุมนุมที่
สาธารณะ หากปรับจากการชุมนุมมาเป็นการว่ิงคงยากที่จะเอาผิด แถมยังสะสม “มวลชน-แฟนคลับ” ได้อีกไม่น้อย 
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หากกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ในวันที่ 12 ม.ค.นี้ มีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก จะมีการต่อยอดจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” อีก
หลายครั้งอย่างแน่นอน 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังต้องพบกับสารพัดม็อบ ที่เตรียมเข้ามาชุมนุม โดยเฉพาะ “ม็อบปากท้อง” หากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจได้ บรรดา“เอ็นจีโอ-ผู้ประกอบการ” เตรียมขนม็อบเข้ามาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
หรือพืชผลทางการเกษตรให้ได้ตามที่ต้องการ 
 ศึกเลือกตั้งท้องถ่ิน 
ในปี 2563 คงได้เห็นการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นกันทุกระดับทั้งประเทศ โดยจะเริ่มที่การเลือกตั้ง  “ผู้ว่าฯกทม.”  
ที่พรรคพลังประชารัฐ ต้องวัดก าลังกับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้สมัครอิสระ แต่มีพรรคเพื่อไทยแบ็คอัพ ซึ่งสนาม กทม.จะ
ชี้วัดความนิยมของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน 
ขณะที่สนามเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ นายก อบจ. บรรดาพรรคการเมืองก าลังอยู่ในช่วงคัดเลือกตัว
ผู้สมัคร ขณะที่หลายจังหวัดก็เริ่มเดินสายหาเสียงกันแล้ว เพื่อตระเตรียมคะแนนเสียงเอาไว้สู้ศึก ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการ
จัดการเลือกตั้ง นายกอบจ. ไม่เกินกลางปีนี ้
 เปลี่ยน ผบ.เหล่าทัพ 
ช่วงเดือน ก.ย. จะมีการจัดทัพ “ผู้บัญชาการเหล่าทัพ” ใหม่ยกชุด ก าลังรบที่ร่วมเคียงบ่า-เคียงไหล่ พล.อ.ประยุทธ์ จะ
เกษียณอายุราชการครบทุกต าแหน่ง ฉะนั้นการวางก าลังครั้งนี ้อ านาจยังอยู่ในมือ“พี่น้อง 3 ป.” 
1. “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เกษียณอายุราชการ มี  “บิ๊กบี้”  
พล.อ.ณรงค์พันธ ์จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นแคนดิเดต 
2. “บิ๊กลือ” พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร..) เกษียณอายุราชการ มี  พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระ
เทศ รอง ผบ.ทร.เป็นแคนดิเดต 
3. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เกษียณอายุราชการ มี  พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์   
ต่ายทอง เสนาธิการ ทอ. เป็นแคนดิเดต 
4. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เกษียณอายุราชการ มี  พล.อ.เฉลิมพล ศรี
สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทหารบก เป็นแคนดิเดต 
5. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เกษียณอายุราชการ มี  พล.ต.อ.สุวัฒน์ 
 แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เปน็แคนดิเดต 
เมื่อเก้าอี้ “ผู้บัญชาการเหล่าทัพ” 5 ต าแหน่งจะต้องปรับเปลี่ยน จึงต้องจับตาว่า “ใคร” จะเข้ามาช่วยค้ ายันรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ และจะมีประสิทธิภาพเหมือน “ผู้บัญชาการเหล่าทัพ” ที่จะเกษียณอายุราชการหรือไม่ 
ทั้งหมดคือวิบากการเมืองไทยที่ต้องเผชิญในห้วงปี 2563 ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน และกระทบไปถึง “โรด
แมพประเทศไทย”... ต้องลุ้นกันว่ารัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จะไปต่อได้ยาวนานแค่ไหน! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860733 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860733
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วันที่ 5 มกราคม 2563 - 13:58 น. 
“นิด้าโพล” เผย คนหนุนวิ่งไล่ลุง แต่ค้านเดินเชียร์ลุง ชี้จัดพร้อมกันหวั่นวุ่นวาย  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1866028 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/53872 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1866028
https://www.thaipost.net/main/pdetail/53872
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/cats-16.jpg
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วันที่ 5 มกราคม 2563 - 16:51 น. 

 
 
ยอดทะลัก ! “เดินเชียร์ลุง” เผยคนสนใจเพียบ ชวนโชว์พลังเงียบสู้พวกชังชาติ 

 
ยอดทะลัก! “เดินเชียร์ลุง” เผยคนสนใจเพียบ ชวนโชว์พลังเงียบสู้พวกชังชาต ิ 
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ เชียร์ลุง ได้เผยแพร่ข้อความกิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” โดยประกาศจัดกิจกรรม
ในวันที่ 12 ม.ค. ที่สวนลุมพินี ซึ่งเป็นวันเดียวกับกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ทั้งนี้มีการเปิดเผยลายเสื้อยืดที่ใช้ร่วมกิจกรรม 
พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมให้ลงทะเบียนผ่านข้อความเพจเฟซบุ๊ก 
โดยระบุว่า อีก 7 วันครับ! วันอาทิตย์ที่ 12 มกรา..มาสวนลุมฯ..พวกเราจะมาแสดงพลังกัน #เดินเชียร์ลุง ให้พวกชังชาติ 

มันรู้ว่า…”พลังเงียบ” คนรักลุง ที่รักชาติ รักสถาบัน..นั้นมีจริง และมีมากๆ ด้วย 
นี่รายละเอียดคร่าวๆ ในวันนั้นครับ… 
06.30 น. นัดท่านที่ลงทะเบียน-ทยอยรับของ 
08.00 น. ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาต ิ
09.00 น. เริ่มเดิน-กิจกรรมในสวนลุม 
11.00 น. จบกิจกรรม-แยกย้ายครับ 
และก าหนดการรายละเอียดต่างๆ จะทยอยแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันพุธ นี้ไปครับ…. 
และแอดก าลังทยอยอ่าน ที่เพื่อนๆลงทะเบียนในช่องแชทเพจนี้ (ช่องส่งข้อความ) อยู่นะครับ อาจช้า ไปนิด เนื่องจากมี
ข้อความเข้า + 3,000 ณ ตอนนี ้
มากันเยอะๆนะครับ เพื่อนๆที่ไม่ลงทะเบียน ก็มาร่วมกิจกรรมได้หมดทุกท่าน ขอเรียนเชิญ “สวมเสื้อยืดสีขาว + รองเท้า
ผ้าใบกับใจถึงๆ” แล้วพบกัน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3326872 

 

 

 

https://www.facebook.com/CheerLung/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3326872
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/222led-3.jpg
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วันที่ 5 มกราคม 2563 - 13:37 น. 

เปิดลงทะเบียนเพิ่ม ‘วิ่งไล่ลุง’ ยอดพุ่ง  
‘ช่อ-ธนาธร’ ร่วมวิ่งแน่ เหน็บ 
คนมองก่อม็อบ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1865956 

https://news.ch7.com/detail/386034 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1865956
https://news.ch7.com/detail/386034
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/วิ่งไล่ลุ่ง.jpg
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06 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.   

เรื่องพ่อล้ม'ตู'่ไม่ได้ เกิดก่อนเป็นนายกฯ' เฮียสน'ลั่นลงเรือล าเดียวกัน 

 
 "สนธิรัตน์" ลั่น พรรคร่วมรัฐบาลหารือกันตลอด เพราะเราลงเรือล าเดียวกันแล้ว ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยันไม่หนักใจ พร้อมรับมือ เพื่อไทยขย่มรายวัน เย้ยรัฐบาลลุงตู่ขาลงเต็มสูบ "จตุพร" เตือนจะ
ลามนอกสภา  " ไพศาล "  ฟั น ธ ง  เ รื่ อ งที่ ดิ นพ่ อ เ อ ามาล้ ม  " ลุ ง ตู่ "  ไ ม่ ไ ด้  เ พ ร าะ เ กิ ดก่ อน เป็ นนายกฯ  
    เมื่อวันที่ 5 ม.ค. เวลา 10.30 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) แถลงว่า จากนี้ไปที่พรรคพลังประชารัฐทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. พรรคจะ
มีการแถลงข่าวในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายการท างานของ
รัฐมนตรีของพรรค ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของ ส.ส.ของพรรคที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ มาเสนอต่อประชาชนให้รับทราบ และ
น าไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป อาทิ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาภาคเกษตร เป็นต้น โดยผู้ที่จะแถลงจะเชิญรัฐมนตรีและแกนน า
ของพรรคมาแถลงข่าว 
    เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางเดือน ม.ค.นี้ โดนจะขุดเรื่องเก่าในสมัย
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น และจะมีการตั้งองครักษ์ขึ้นมาพิทักษ์รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่ 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐตอบว่า การอภิปรายถือเป็นกลไกตามรัฐธรรมนูญของระบบรัฐสภาที่สามารถตรวจสอบ
การท างานของฝ่ายรัฐบาลได ้ ส่วนจะมีการเตรียมการอย่างไร ขอดูรายละเอียดก่อนว่าจะย่ืนเมื่อใด ใครที่จะถูกอภิปราย
บ้ า ง  แ ล ะ เ นื้ อ ห า อ ะ ไ ร  ซึ่ ง ต น เ ชื่ อ ว่ า ผู้ ที่ จ ะ ถู ก อ ภิ ป ร า ย ส า ม า ร ถ ชี้ แ จ ง ไ ด้ 
    ถามถึงข้อกังวลในเรื่องเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบว่า 
พรรคร่วมรัฐบาลหารือกันตลอด เพราะเราลงเรือล าเดียวกันแล้ว ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนน ารัฐบาลไม่หนักใจ พร้อมรับมือ เพราะถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ในการชี้แจงข้อเท็จอยู่แล้ว 
    นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องรอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีคน
ใดบ้าง ส่วนรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 7 คน เรามั่นใจในการท าหน้าที่ เพราะมีผลงานที่ชัดเจน และที่ส าคัญ ทุก
คนบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนใดๆ ส าหรับนโยบายประกันรายได้นั้น 
ฝา่ยค้านก็ยอมรับว่าเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ และท าได้ไว ท าได้จริง แล้วประสบความส าเร็จ 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 35 

 

    ส่วนเรื่องการแบน 3 สารพิษ ก็ชัดเจนว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ รมว.เกษตร
และสหกรณ์ ย้ าชัดตั้งแต่แรกว่ายึดประโยชน์และความปลอดภัยของเกษตรกรเป็นหลัก ไม่มีเรื่องผลประโยชน์อื่นใด
ทั้งสิ้น ดังนั้นในทุกเรื่อง ทุกกระทรวง ตนจึงอยากให้ฝ่ายค้านน าเสนอเรื่องด้วยข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมา และรัฐมนตรี
ทั้ง 7 กระทรวงของพรรค ไม่มีความกังวลใดหากรัฐมนตรีของพรรคถูกอภิปราย ก็พร้อมน าความจริงชี้แจง และเชื่อใน
ก า ร ท า ง า น ที่ ยึ ด ห ลั ก ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต เ ป็ น ที่ ตั้ ง 
ประยุทธ์ขาลงเต็มสูบ 
    ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง สารพัดปัญหารุมเร้ารัฐบาลในขณะนี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อาจถึงเวลาต้องยอมรับความจริงว่า เป็นช่วงขาลงเต็มสูบ กู่ไม่กลับ ของ
รัฐบาล เวลา 5-6 ปี เพียงพอที่จะให้ประชาชนตัดสินใจได้ว่าจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อ หรือพอแค่นี้ เพียงแค่ยกที่ 1 
เ ดื อ น แ ร ก ข อ ง ปี  รั ฐ บ า ล  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์ ก็ เ ผ ชิ ญ ส า ร พั ด ปั ญ ห า รุ ม เ ร้ า   
    "สนิมเกิดจากเนื้อใน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากรัฐบาลท าตัวเองทั้งนั้น ถึงวันนี้ที่อ้างว่าจะมีประชาชนออกมาเป็นเกราะ
ป้องกัน เอาเข้าจริงประชาชนที่จะพากันออกมาขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ น่าจะมากกว่า โพลยังสะท้อนพลังเงียบหันหลังให้
รัฐบาล วิ่งไล่ลุง เรตติ้งกระฉูด ทิ้งเดินเชียร์ลุงไม่เห็นฝุ่น นี่คือสัญญาณและสิ่งบ่งชี้ว่า เวลาของรัฐบาล พล.อ .ประยุทธ์
เหลือน้อยลงทุกที แถมต้องไปเจอด่านหินการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่จะน็อกรัฐบาลกลางสภา งานน้ีรอดยาก" 
     เขากล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะทู่ซี้อยู่ไปเรื่อยๆ เป็นทองไม่รู้ร้อน แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ ในขณะที่คนเบื่อนายกฯ มาก
ขึ้นทุกวัน โดยไม่สนใจและไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ได้ 
    นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเป็นหนึ่งในผู้อภิปรายครั้งนี้ ที่ 
พล.อ.ประยุทธ์  ไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายย้อนเรื่องรัฐบาลที่แล้วนั้น เราต้องกลับมาดูว่า 1.รัฐบาลที่แล้วและรัฐบาลนี้เป็น
รัฐมนตรีคนเดิม และ 2.นโยบายของรัฐบาลนี้เป็นนโยบายสืบเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้ว และการออกมาดักคอฝ่ายค้าน
เช่นนี้ คาดว่าคงมีการวางตัว ส.ส.ให้มาประท้วงการอภิปรายด้วย 
    ส าหรับเรื่องที่จะเป็นการเปิดแผลและสั่นคลอนรัฐบาลมากที่สุด นายวิโรจน์แสดงความเห็นว่า ส่วนนี้คาดว่าจะเป็น 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในประเด็นเรื่องการน าเข้าขยะจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ทั้งที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการกงสุลออกมาบอกว่าจะยุติการน าเข้าขยะแล้ว และมี
ผู้ประกอบการเพียง 2 ราย ซึ่งเป็นนักลงทุนจีน ที่ได้รับอนุญาตในการน าเข้าขยะ 
 
    "ผมต้องตั้งค าถามว่า หากการน าเข้าขยะมีกฎหมายห้าม แต่ท าไมจึงยังสามารถน าเข้าและเพิ่มจ านวนมากยิ่งขึ้น 
หมายความว่าต้องมีไอ้โม่งหรือขาใหญ่ที่เปิดทางไว้ให้ โดยในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 44 
ที่อนุญาตให้เปิดโรงงานโดยที่ไม่ต้องค านึงถึงแผนที่ผังเมือง จากนั้นจึงมีการเปิดขออนุญาตเต็มไปหมด จนเกิดธุรกิจการ
ขายใบอนุญาตขึ้น ต่อมาก็มีการน าเข้าขยะเพื่อน าไปผลิตพลังงาน "RDF" (อาร์ดีเอฟ) หรือ "เชื้อเพลิงขยะ" ซึ่งผมก็
ค่อนข้างเห็นด้วย แต่หากเกิดการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เกิดพลังงานอย่าง
เพียงพอ ซึ่งในประเด็นเรื่องขยะจะเป็น ส.ส.อีกคนที่จะอภิปราย" นายวิโรจน์กล่าว 
เหมือนโจรหนีไปบวช 
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     ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) วิเคราะห์การเมือง 
ว่าปี 2563 เป็นปีเผาจริงทางเศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลยอมรับ เมื่อผสมเข้ากับปัญหาภัยแล้ง แม่น้ าหลายสายแห้งขอด
สามารถเดินข้ามได้สบาย จึงกระทบถึงข้าวไม่พอบริโภค ดังนั้น ทั้งหมดนี้ รัฐบาลไม่มีปัญญาจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้
อย่างไร อีกทั้งตนเคยเรียกร้องว่า ถ้าแก้ไขไม่ได้อย่าอยู่เป็นภาระของประเทศ ควรลาออกไป ส่วนฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่
ไว้วางใจนั้น ฝ่ายค้านสรุปจะอภิปรายหลังตรุษจีน ในทางการเมืองอธิบายว่าจะมีหลังรู้ผลการยุบพรรคอนาคตใหม่ใน
วันที่ 21 ม.ค.นี ้
    รวมทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทราบดีว่าแนวทางการเมืองที่ยึด
ปฏิบัติมาไม่ใช่การอภิปราย ในขณะที่นายกฯ และรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งเท่านั้น แต่ได้สร้างบรรทัดฐานว่า คนด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองสามารถถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจย้อนหลังไปได้ตั้งแต่เกิดมา เพราะพรรคประชาธิปัตย์เคยอภิปราย
นายบรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่เกิดมาแล้ว 
    "อุปมาอุปไมย เหมือนโจรหนีไปบวช เวลาบวชปฏิบัติธรรมเคร่งครัด ไม่มีช่องให้ถูกต าหนิได้เลย แต่ก่อนบวชเป็นโจร
ไปปล้นเขามา จึงต้องถูกจับสึกได้ ดังนั้น การจะบอกว่าบวชแล้วปฏิธรรมถือศีลครบจับสึกไม่ได้ แต่ความจริงคือคนที่หนี
คดีไปบวชย่อมถูกจับสึกได้ ทางการเมืองก็เช่นเดียวกัน" 
    นายจตุพรกล่าวว่า สิ่งที่จะเกิดความวุ่นวายคือ เมื่อพรรคร่วมรัฐบาลต้องขัดขวางให้อภิปรายเฉพาะช่วง พล.อ.
ประยุทธ์เป็นนายกฯ สมัยหลังเท่านั้น แต่ทางการเมืองแล้ว ไม่ว่าในยุคใดสามารถยกมาอภิปรายได้ทั้งสิ้น เพราะคนที่เข้า
สู่ ต า แ ห น่ ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง นั้ น  ต้ อ ง ถู ก ต ร ว จ ส อ บ กั น ไ ด้ ตั้ ง แ ต่ วั น เ ริ่ ม ต้ น ก า ร มี ชี วิ ต อ ยู่ 
    ดังนั้น การอภิปรายในสภา จึงเป็นการพูดกับประชาชน ถ้าฝ่ายค้านท าการบ้านกันดี ไม่พูดกันหลายคน เน้นๆ เฉพาะ
เรื่องทุจริตฉ้อฉล จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ได้อยู่กับจ านวนเสียงในสภา แต่อยู่ข้างนอกสภา เมื่อประชาชนฟังแล้วว่า
รั ฐ บ า ล ข า ด ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม ที่ จ ะ บ ริ ห า ร  สิ่ ง นี้ ก็ เ ค ย มี อั น เ ป็ น ไ ป กั น แ ล้ ว 
    "การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของ พล.อ.ประยุทธ์ ส่วนรัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นนายกฯ ต้องสามารถ
ตอบได้ทุกเรื่องราว เพราะถูกสร้างมาตรฐานว่าสามารถอภิปรายได้ตั้งแต่เกิด แต่ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลลุกประท้วง 
ขัดขวางแล้วมันจะไม่จบในสภา แต่จะลามออกมานอกสภา" 
    ส าหรับการแก้ รธน.นั้น นายจตุพรกล่าวว่า วันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางส าเร็จ เพราะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไข 
รธน.เข้าไปยุ่งกับเนื้อหาสาระมากเกินไป และตนเคยย้ ามาหลายครั้งให้แก้เฉพาะ ม.256 เพื่อเปิดทางให้ประชาชนเลือก
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาแก้ไข รธน. หมายถึงมอบให้ประชาชนท าหน้าที่แทน ส.ส.-ส.ว.น่ันเอง 
    อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้แก้ ม.256 และฝ่ายค้านเห็นด้วย ดังนั้น ควรมอบภาระให้พรรคประชาธิปัตย์ไป
พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลให้สนับสนุนการแก้ ม.256 จะเกิดประโยชน์กว่า แต่การโยนประเด็นแก้ไขต่างๆ ในขณะนี้นั้น 
ยิ่ ง จ ะ ท า ใ ห้  ส . ว . ตั้ ง ห ลั ก ทั น  แ ล้ ว จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ไ ด้ เ สี ย ง  1 ใ น  3 ม า ร่ ว ม แ ก้  ร ธ น . เ ล ย 
    นายจตุพรเปรียบเปรยว่า ส.ส.ได้เข้าไปเล่นในเกมขนหินสร้างก าแพงของฝ่ายรัฐบาล เพราะจะตั้ง กมธ.ศึกษาอะไรก็
ให้หมด แต่ท าให้เป็นจริงเป็นจังอะไรไม่ได้สักเรื่อง แล้วล้มเหลวทุกเรื่องกรณีชาวไทยภูเขากลุ่มไทยม้งนั้น ส่วนตัวเคยขึ้น
ไปเป็นครูบนภูเขาก็เห็นความเป็นจริง ซึ่งตามสิทธิที่เกิดในราชอาณาจักรใดก็จะต้องได้รับสัญชาติของประเทศนั้นๆ ชาว
ไทยภูเขาไม่ว่าจะเผ่าใด หากเกิดในประเทศไทย ก็ควรจะได้รับสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องชาวเขาชาว
เรา ดังนั้นรัฐบาลควรมองในเเง่บวกและใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบเพื่อท าให้ถูกต้อง 
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     นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ระบุว่า เรื่องขายที่ดินของบิดา พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้บริษัทคุณเจริญ 600 ล้านบาทนั้น ล้มลุงตู่ไม่ได้ ด้วย
เหตุผล 1.เป็นที่ดินของบิดา ไม่ใช่ของลุง ลุงไม่ใช่ผู้ขาย 2.เป็นการซื้อขายในปี 2556 ก่อนลุงยึดอ านาจ ยังไม่เป็นนายกฯ 
ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
    3.ราคาที่ดินที่ขายย่อมสูงกว่าราคาประเมินเป็นปกติอยู่แล้ว ถ้าคิดโกง สามารถจดทะเบียนขายเท่าราคาประเมินก็ได้ 
การแสดงราคาขายมากกว่าราคาประเมินจึงถูกต้องแล้ว 4.ราคาซื้อขายเท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับการตกลงโดยเฉพาะการคิด
ค านวณการลงทุนของผู้ซื้อ มากรายราคาซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินนับพันเท่า เพราะราคาประเมินเป็นมูลค่าต่ าสุดเพื่อ
เก็บภาษี หากต้ังสูงประชาชนย่อมเดือดร้อน 
    5.บริษัทคุณเจริญซื้อที่ดินแล้วจะพัฒนาเมื่อใด จะมีรายได้อย่างไรเป็นวิธีการลงทุนของคุณเจริญ ไม่เกี่ยวกับลุงแก 6.
ตอนซื้อขายไม่มีใครรู้ว่าลุงแกจะเป็นนายกฯ เพราะตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์มีอ านาจมาก ผมไม่ชอบใจเรื่องกัญชา แต่เรื่องนี้
ก็ด่าลุงแกไม่ได้. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/53871 
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วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.58 น. 

‘มือปราบชังชาติ’ ปูดหลักฐานซัดวิ่งไล่ลุง ปลุก save เยาวชนตกเป็นเหยื่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/464293 
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วันที่ 5 มกราคม 2563 - 16:06 น. 

อนค.เตรียมจัดหนักซักฟอก รบ. ล็อกเป้า ‘อนุพงษ์’ ปมน าเข้าขยะ ไม่สนค าเตือน ‘บิ๊กตู่’ 
อภิปรายย้อนอดีตยุค คสช. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1866448 
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วันที่ 5 มกราคม 2563 - 13:20 น. 

 ‘สนธิรัตน์’ มั่นใจงบ 63 ผ่านฉลุย ! ไม่หวั่นซักฟอก ยันเสถียรภาพรัฐบาลปึ้ก 

 

 
 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1865928 
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วันที่ 5 มกราคม 2563 - 15:07 น. 

ทีมเดินเชียร์ลุง โชว์ลายเสื้อยืด-หมวก โว ยอดทะลุ 3 พันแล้ว พรึ่บสวนลุม แบบไร้ค่า
สมัคร  

 
 

 
 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1866211 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1866211
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/cats-17.jpg


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 42 

 

 

 

วันที่ 5 มกราคม 2563 - 13:50 น. 

วิเคราะห์ : ปีใหม่สัญญาณลบ จับตา รบ.‘บิ๊กตู่’ 
บริหารความเสี่ยง 
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05 Jan 2020 

หักหมอดู...ฟันธง“บิ๊กตู่” ไม่ยุบสภาปีนี้  

 
คอลัมน์ฐานโซไซตี ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3537 ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.63 โดย... ว.เชิงดอย  
หักหมอดู...ฟันธง“บิ๊กตู่” ไม่ยุบสภาปีนี้ 
          เปิดศักราชใหม่ 2563 ปีชวด  “ว.เชิงดอย” ขอสวัสดีปีใหม่แฟน ๆ “ฐานเศรษฐกิจ” และขออวยพรให้ทุก
ท่านท างานด้วยความสุข ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้จงได้ ขอให้เป็นปี  “หนู
ทอง” ส าหรับทุกคน 
          อ่าว... “หมอดูท านายดวงเมือง” บอกว่าปีนี้ สถานการณ์ทางการเมืองจะรุนแรงถึงขั้นเกิดความขัดแย้งมี
การยุบสภาเกิดขึ้น แต่ส าหรับ “บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มองว่า หมอ
ดูก็คือหมอดู เป็นการท านายจากสถิติ ไม่ดูถูกการท านาย และเคารพการแสดงความเห็นตามหลักโหราศาสตร์ แต่
สิ่งส าคัญอยู่ที่ใจ ถ้าท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะไม่ท าให้บ้านเมืองขัดแย้ง ก็ช่วยได้ แต่
การท านายอาจจะแรงไป ที่ว่าจะขัดแย้งถึงขั้นยุบสภา ขอให้ไปดูค าท านายของหมอดูแต่ละคนที่ผ่านมา ว่ามีความ
แม่นย ามากน้อยเพียงใด อย่าน ามาเป็นบรรทัดฐาน และให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่  
          ไม่แน่ใจว่า “หมอดูท านายดวงเมือง” ที่ออกมาท านายว่าจะมีการ “ยุบสภา” เกิดขึ้นเป็นใคร แต่ส าหรับ 
“ว.เชิงดอย” ไม่เชื่อว่าจะมีการ “ยุบสภา” เกิดขึ้นในปีนี้ แต่กลับเชื่อว่า “รัฐบาลบิ๊กตู่” จะอยู่ยาวผ่านพ้นปีนี้ไป
ได้ เพราะปัจจัยภายนอกสภา โดยเฉพาะ “ม็อบพรรคอนาคตใหม่” คงจุดไม่ติด และไม่มีแรงท าอะไรสั่นสะเทือน
รัฐบาลได้ ส่วนปัจจัยในสภามี 2 เหตุการณ์ที่จะเป็นตัวล้มรัฐบาลได้ ก็คือ การโหวตลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2-3 ระหว่างวันที่ 8-9 
มกราคมนี้ และอีกเหตุการณ์คือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เตรียมยื่นซักฟ อกภายใน
ว ัน ที ่ 13-14 ม ก ร า ค ม  แ ล ะ จ ะ เ ป ิด อ ภ ิป ร า ย ไ ม ่ไ ว ้ว า ง ใ จ ไ ด ้ห ล ัง ว ัน ที ่ 25 ม ก ร า ค ม   
           ไม่ว่าจะเป็นการโหวตทั้งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และการโหวต
อภิปรายไม่ไว้วางใจ “ว.เชิงดอย” ขอฟันธงไว้ ณ ที่นี้ว่า รัฐบาลจะผ่านการโหวตทั้ง 2 เรื่องไปได้อย่างสบาย เพราะ
อะไรน่ะหรือ? ก็เพราะสภาวการณ์ของรัฐบาลที่เคยอยู่ในสภาพ “เสียงปริ่มน้ า” ขณะนี้อาจจะเรียกได้ว่า “รัฐบาล 
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บิ๊กตู่” รอดพ้นวิกฤตการณ์เสียงปริ่มน้ าแล้ว เพราะความห่างระหว่างส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนับวันมีแต่จะมาก
ขึ้น จากเดิมจ านวนเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมี 252 เสียงจาก 18 พรรคการเมือง ขยับเพิ่มขึ้น เพราะได้ 4 เสียงจาก 
ส.ส.อนาคตใหม่ ที่ถูกขับออกจากพรรค ต่างก็จะเข้าร่วมกับพรรค  “ขั้วรัฐบาล” นอกจากนี้ยังมีอีก 4 ส.ส.บัญชี
รายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ มนูญ สิวภิรย์รัตน์ , ภาสกร เงินเจริญกุล, มารศรี ขจรเรืองโรจน์ และ สุภดิช อากาศ
ฤกษ์ ก็ได้เข้ามาเติมจ านวนตัวเลขส.ส.ขั้วรัฐบาล ซึ่งเห็นได้จากการโหวตเรื่องส าคัญ ๆ ทั้ง 4 คน ก็มัก “ปันใจ” 
ช่วยรัฐบาลเสมอ 
          ดังนั้น หากยึดตัวเลขเสียงรัฐบาลจากเดิม 254 เสียง ลดเหลือ 252 เสียง จากกรณี กรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
หยุดปฏิบัติหน้าที่ และ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ถูกออกหมายจับ แต่ได้ 8 เสียงจาก 4 ส.ส.อนาคตใหม่ และ 
4 ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เข้ามาเติมรวมเป็น  261 เสียง ขณะที่ฝ่ายค้านมี 236 เสียง มีความต่างกันถึง 25 เสียง ขณะที่
ในอนาคตหากพรรคพลังประชารัฐสามารถได้ 2 เสียงของ กรุงศรีวิไล และ พ.ต.ท.ไวพจน์ กลับมา ก็จะท าให้ความ
ห่างมีถึง 27 เสียง แถมในอนาคตหาก “อนาคตใหม่” ถูก “ยุบพรรค” ก็อาจมีเสียงส.ส.ที่ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ 
ย้ายขั้วมาอยู่กับฝ่ายรัฐบาลอีกก็ได้ นี่แหละคือ  “เหตุผล” ที่ท าไม “ว.เชิงดอย” ถึงกล้าฟันธงว่า ปีนี้จะไม่มีการ 
“ยุบสภา” เกิดขึ้น และฝ่ายค้านจะไม่สามารถท าอะไรรัฐบาลในสภาได้  
           หันไปดูเรื ่องการ “เลือกตั้งท้องถิ่น”  มีค ายืนยันออกมาจากปากของ “บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา” รมว.มหาดไทย แล้วว่า การเลือกตั้งจะมีขึ้นแน่ ๆ ภายในปีนี้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส ารวจจ านวนประชาชนที่สิ้นสุดไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และต้องรีบด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้
เรียบร้อยเพื่อจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในเดือนมกราคมนี้ เพื่อประกาศให้ได้ตามหลักเกณฑ์ ส่วนใน
พื้นที่ใดมีจ านวนประชากรไม่ถึง 25 คน จะต้องไปรวมกับหมู่บ้านอื่นเพื่อประกาศเลือกตั้งต่อไป และในส่วนงาน
รับผิดชอบพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องท าคู ่ขนานไป คือส ารวจจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ทันกับ
ประกาศเลือกตั้ง ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ต้องดูเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และแบ่ งเขตให้
เสร็จสิ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดูในส่วนเรื่องของงบประมาณที่จะต้องน าเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณา และ
ก าหนดวันเลือกตั้งต่อไป “ว.เชิงดอย”คาดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นราวเดือน  “กรกฎาคม” โดยเป็นการ
เลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.” ก่อน แล้วค่อยไปเลือกตั้งในระดับจังหวัดต่างๆ 
          เริ่มนับถอยหลังได้แล้วกับชะตาชีวิตของ “สรยุทธ  สุทัศนะจินดา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่ส้ม จ ากัด 
อดีตพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดัง และพวก ว่าจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ใน  “คุก” หรือไม่ จากคดีเบี้ยวค่าโฆษณา บริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน)  จ านวนกว่า  138 ล้านบาท ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้นัดอ่านค า
พิพากษาศาลฎีกา ในวันที่ 21 มกราคมนี้ เวลา 10.00 น. คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้ยืนจ าคุกจริงสรยุทธ โดยไม่รอลง
อาญาเป็นเวลา 13 ปี 4 เดือน สรยุทธ จะได้ไปนอนในมุ้งสายบัวหรือไม่ เดี๋ยวได้รู้กัน...   
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