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รวมข่าว กกต.   
    

รู้
วั
น
นี้
ร
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ข่าวประจ าวันที่ 9 มกราคม 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ อนค. ยื่นเลือกตั้งท้องถิ่นทันทีใน 3 เดือน 5 
2 มติชนออนไลน์ เห็นด้วยหรือไม่ อนาคตใหม่ชง กม.เลือกตั้งท้องถิ่น ให้จัดเลือกต้ัง             

ทันทีไม่ต้องรอ ครม. 
6 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ วงเสนายกบทเรียนฆ่าไม่ตาย ! พรรคถูกยุบผุดขึ้นใหม่ 7 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ฝ่ายค้านกังวลงบฯ 63 ส่อผิดก.ม. เล็งยื่นองค์กรอิสระตีความ 10 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยโวย 'บิ๊กตู'่ ไฟเขียว' เดินเชียร์ลุง' ปะทะ 'ว่ิงไล่ลุง' 12 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จารึก' เลื้อยซบพลังท้องถิ่นไท 'เสี่ยชัช'เปิดตัวไม่ใช่งูเห่า 13 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร.หว่ัน 'ว่ิงไล่ลุง' ปลุกขัดแย้งรอบใหม่  14 
8 สยามรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ'ขู่นักการเมืองหนุน'ว่ิงไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง'ระวังโทษหนัก 15 
9 สยามรัฐออนไลน์ ชุมสายฯ ชี้ ดอนฯ อาจขาดคุณสมบัติ รมต.ตาม รธน. 16 
10 มติชนออนไลน์ ศรีสุวรรณ’ ชี้ ว่ิงไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง เป็นกิจกรรมทางการเมือง 18 
11 มติชนออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ย้้าไม่ร่วมสังฆกรรม พ.ร.บ.งบฯ 19 
12 ไทยรัฐออนไลน์ "สิระ" อัด "พงศกร" ยัน "ว่ิงไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง" ต้องขออนุญาต 20 
13 ไทยรัฐออนไลน์ ฉะงบฟุ้งซ่านมุ่งแต่จัดอีเวนต์ เสรีพิศุทธ์ขู่แจ้งจับ ส.ส.โหวตผ่าน 21 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : ว่ิงไล่สามลุง 23 
2 คมชัดลึกออนไลน์ 'สมพงษ'์ พ่วง 'เหลิม' ยุค 'แม้วหมอบ' 24 
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วันที่ 9 มกราคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารของส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 ของหนังสือพิมพ์มติชน โดยมอบเงิน
บริจาคแก่มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เพ่ือน้าไปร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมของอุบาสก อุบาสิกา และสถานที่พ้านัก
ของภิกษุซึ่งชราภาพและอาพาธ ณ บริษัท มติชน จ้ากัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มแสดงความยนิดีเนือ่งในโอกาสกา้วสูป่ทีี ่43 ของหนงัสอืพมิพม์ตชิน  

9 ม.ค. 2563 
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วันที่ 9 มกราคม  2563  นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะที่ปรึกษาคณะท้างาน
กีฬาแบดมินตัน ได้มอบเสื้อให้แก่นักกีฬาแบดมินตันของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการแข่งขันกีฬา            
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในการนี้นายเจริญ แก้วยอดหล้า ผู้เชี่ยวชาญประจ้ากองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วย ณ ห้องปฏิบัติงานรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
มอบเสือ้ใหก้บันกักฬีาแบดมนิตนั...ในการแขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธอ์งคก์รอสิระ  

9 ม.ค. 2563 
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อนค. ยื่นเลือกตั้งท้องถิ่นทันทีใน 3 เดือน 
พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.46 น.                      

 
                     

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

“ส.ส.อนค.” ยื่นเลือกตั้งท้องถิ่นทันทีภายใน120วัน                     
          
 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่รัฐสภา นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า  ตนเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไข
เพ่ิมเติม กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยเพราะเห็นว่ามีกฎหมายประกาศใช้แล้วมา 1 
ปี แต่ยังไม่มีทีท่าว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และรัฐบาลนิ่งเฉย ซึ่งอาจขัดต่อ
เจตนารมณ์การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้สาระส้าคัญคือ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้และให้คณะกรรมกา รการ
เลือกตั้ง (กกต.)จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทันทีภายใน 120 วันหรือ 3 เดือน โดยไม่ต้องรอฟังสัญญาณการเลือกตั้งจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ ไม่ให้มีการเลื่อนจัดการเลือกตั้ง                    
                                             
    
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/750803 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/750803
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เห็นดว้ยหรือไม่ อนาคตใหม่ชง กม.เลือกตั้งทอ้งถ่ิน ใหจ้ดัเลือกต้งั             
ทนัทีไม่ตอ้งรอ ครม. 
วนัท่ี 9 มกราคม 2563 - 09:46 น.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  จากกรณีนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าชื่อ เพ่ือ
เสนอร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่…) พ.ศ…ซึ่งมีสาระส้าคัญคือ ร่าง พ.ร.บ.
เลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีผลบังคับใช้และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทันทีภายใน 120 วัน 
หรือ 3 เดือน โดยไม่ต้องรอฟังสัญญาณการเลือกตั้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างปัจจุบันที่ยึดเป็นข้อปฏิบัติ 
  มติชนออนไลน์ขอสอบถามว่า เห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ 
กรณีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้เสนอร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสาระส้าคัญคือ 
ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้และให้กกต.จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทันที ภายใน 120 วัน โดยไม่ต้องรอฟัง
คณะรัฐมนตรี ขอสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด 
 
Line 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_1874759 

 
 
 
 
 

https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fmatichon-poll%2Fnews_1874759
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fmatichon-poll%2Fnews_1874759
https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_1874759
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/เาา.jpg
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วงเสนายกบทเรียนฆ่าไม่ตาย ! พรรคถูกยุบผุดขึ้นใหม่ 
พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 17.45 น.  
                     

 
 

  เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน 
ร่วมกับศนูย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายนักวิชาการเพ่ือสิทธิพลเมือง และ
เครือข่ายภาคประชาชน People GO จัดเสวนาในหัวข้อ "พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย" โดยมี ผศ.ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจ้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,รศ.โคทม อารียา อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , นางสุภาภรณ์ มาลัยลอย 
ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน People Go ร่วมเสวนา ซึ่งมีประชาชน นิสิต นักศึกษาร่วมรับฟังจ้านวนมาก 
  ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า พรรคการเมืองเป็นเคร่ืองมือที่ท้าให้ประชาชนมีอ้านาจในการก้าหนดนโยบาย ดังนั้น
รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยต้องประกันเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง ส่วนกลไกการยุบพรรคการเมืองก็ เป็น
เร่ืองปกติ เพ่ือไม่ให้เสรีภาพนั้นย้อนกลับมาท้าร้ายรัฐธรรมนูญเอง อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญปี 2550 บัญญัติว่าเหตุจาก
การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ศาลรัฐธรรมนูญมีอ้านาจในการสั่งให้เลิกการกระท้า
ดังกล่าว หรืออาจจะสั่งให้ยุบพรรค หรืออาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยได้ แต่ในรัฐธรรมนูญปี 2560 น้าค้านี้ออก
จากรัฐธรรมนูญ และน้าไปอยู่ใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 แทน  
  ที่น่ากังวล คือระบุว่าถ้ามีการกระท้าที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง ก็อาจน้าไปสู่การยุบพรรคได้ 
ซึ่งอาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้ และการให้ใช้ดุลยพินิจในการตีความกว้างเกินไป และผิดหลักการอย่างมาก ด้วย 
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เหตุที่นิติบุคคลก็คือบุคคลที่มีชีวิตตามกฎหมาย การตัดสินยุบพรรคการเมืองที่เป็นนิติบุคคลก็ไม่ต่างจากการตัดสิน
ประหารชีวิตบุคคลธรรมดา ตนมองว่าหากการกระท้าใดที่ศาลเห็นว่ามีปัญหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ก็น่าจะขอให้
เขาเลิกการกระท้านั้นตามที่รัฐธรรมนูญได้ก้าหนดไว้ก็เพียงพอแล้ว ให้ต่อสู้กันในสภา น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  
  ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีของพรรคอนาคตใหม่ที่ก้าลังเป็นกรณีศึกษาขณะนี้ มีสองเร่ืองคือปฏิปักษ์
ต่อระบอบการปกครองก็เป็นตามที่ตนได้พูดไปแล้ว และเร่ืองเงินกู้ ซึ่งยังกังขาว่าเป็นเหตุให้น้าไปสู่การยุบพรรคได้ด้วย
หรือ เพราะใน พ.ร.ป.พรรคการเมืองไม่มีการระบุว่าเงินกู้เป็นรายได้ของพรรคการเมืองได้ การบอกว่าเงินกู้ไม่ชอบด้วย
กฎหมายตนว่าเป็นการไปไกลเกินไปเพราะหลักกฎหมายมหาชนมีอยู่ชัด ว่าถ้าเป็นองค์กรของรัฐ สิ่งใดที่กฎหมายไม่ให้
อ้านาจไว้จะท้าไม่ได้ แต่ระหว่างประชาชนด้วยกันต้องใช้กฎหมายแพ่ง ถ้าสิ่งไหนกฎหมายไม่ห้ามเอาไว้ย่อมท้าได้ พรรค
การเมืองเป็นนิติบุคคล เป็นการรวมตัวกันของพลเมือง ตามหลักกฎหมายแพ่งการไม่ห้ามแปลว่าท้าได้ หลักมีอยู่แล้ว 
  อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าการยุบพรรคการเมืองไม่ใช่ทางที่จะแก้ปัญหาได้ เพราะในอดีตที่มีการยุบพรรค
การเมืองหนึ่งก็เกิดอีกพรรคขึ้นมา เร่ืองนี้เป็นเร่ืองใหญ่ ที่อยากให้ว่ากันไปตามเนื้อผ้า อย่างไรก็ตาม เร่ืองนี้ไม่จบ และถ้า
สมมติยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็ยังมีส.ส.อีกกว่า 60 คนที่ยังท้างานการเมือง ซึ่งคาดว่าคงเข้าร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
และท่ีใหญ่กว่านั้นคือประชาชน 6 ล้านกว่าคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้ามา ซึ่งไม่ใช่เร่ืองดี ถ้าคนรู้สึกว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ถูกรังแกจะยิ่งเป็นแรงผลักท่ีมีพลังมากกว่าเงินในการที่จะท้าอะไร 
  ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า ส้าหรับกรณีที่พรรคอนาคตใหม่มติขับไล่คนที่โหวตสวนมติพรรคนั้น ถ้าว่ากันทาง
การเมืองไม่ควรท้าเพราะจะเป็นการเติมเสียงให้ฝ่ายตรงข้าม แต่ที่พรรคอนาคตใหม่ท้าคงเป็นเหตุผลของเขา ที่เปิดตัว
เป็นพรรคการเมืองใหม่ที่จะไม่ท้าแบบเดิม แต่ถ้าท่านดีใจที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่ยกมือตามรัฐบาลในเร่ืองส้าคัญ ก็ต้องเปิด
กว้างกับส.ส.ของตัวเองที่ไม่ยกมือตาม ถ้าไม่ยกมือตามแล้วขับออกหมดจะท้าให้ถูกวิจารณ์ได้ว่ามีสองมาตรฐาน ทั้งนี้การ
ที่ ส.ส.ไปรับผลประโยชน์เพ่ือตอบแทนการตัดสินใจ ในสภาเป็นเร่ืองที่ผิดประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว และอย่าลืมว่า
มีเร่ืองวินัยพรรคการเมืองและเสรีภาพของผู้แทนปวงชนอยู่ด้วยเช่นกัน  
  “สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ เหมือนเราอยู่ในยุคที่ยังมีมาตรา 44 วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้ว ซึ่ง
ประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธ เร่ืองนี้ต้องเปิดกว้างให้คนแสดงออกและ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ต้องใจกว้างเมื่อท่านลงสนามตรงนี้แล้ว ดังนั้นให้เราขัดแย้งกันโดยใช้
กระบวนการในสภาดีกว่า เป็นวิถีทางที่ดีที่สุด ใครจะเลือกพรรคไหน จะเลือกใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ไปว่ากันใน
กระบวนการ ส่วนศาลรัฐธรรมนูญคือกรรมการก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้า ว่าไปตามกติกาอย่างเสมอหน้ากัน” ผศ.
ปริญญา กล่าว 
  ข้อที่ตนเป็นห่วงคือสุดท้าย คือฝ่ายตุลาการต้องเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ตนไม่ได้ก้าลังจะกล่าวว่าศาล
รัฐธรรมนูญไม่เป็นกลาง แต่สิ่งนี้ก้าลังท้าให้สังคมเกิดความคลางแคลงใจต่อความเป็นกลางส่วนการแก้รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 เป็นเร่ืองไม่ง่ายที่ส.ว.จะมาเฉือนอ้านาจตัวเอง นับเป็นช่วงเวลาแห่งความอึดอัดแต่เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าถ้า
ที่ผ่านมาเราปกครองกันเองว่ากันไปตาม กติกา ไม่ว่าจะไปไหนเราคงไม่มาไกลถึงขั้นนี้ จากนี้ขอให้เป็นบทเรียนของทุก
ฝ่ายซึ่งหมายรวมไปถึงทหารด้วย ท่านนายกฯ ด้วย   
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ด้าน รศ.สมชาย กล่าวว่า สิ่งที่ก้าลังเป็นปัญหาใจกลางส้าคัญของระบอบการเมืองไทยในปัจจุบัน คือจะจัดวาง
ความสัมพันธ์ทางอ้านาจระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ เมื่อชนชั้นน้าที่เคยถืออ้านาจก้าลังถูกท้าทายจากกลุ่มคน
ใหม่ๆ ซึ่งในมุมของชนชั้นน้า ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และเคร่ืองมือหนึ่งที่ถูกน้ามาใช้ก็คือสถาบันตุลาการ 
ซึ่งเร่ิมเห็นชัดช่วงหลังปี 2549 เป็นต้นมา ศาลรัฐธรรมนูญเร่ิมเข้ามามีบทบาทในคดีการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะการยุบ
พรรคการเมือง ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน คดีนายสมัคร สุนทรเวช คดีแก้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
  รศ.สมชาย กล่าวต่อว่า ข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่กระทบถึงประโยชน์และอ้านาจของชนชั้นน้าดั้งเดิมอย่าง
เป็นประจ้า เช่นการเลิกเกณฑ์ทหาร การเข้าไปแตะงบประมาณกองทัพ ชนชั้นน้าจึงเลือกที่จะใช้อ้านาจตุลาการมาท้า
หน้าที่อีกคร้ัง แต่พรรคอนาคตใหม่จะยุบหรือไม่ตนไม่รู้ แต่คิดว่าเงื่อนไขของปี 2562-2563 ถ้าเทียบกับตอนยุบพรรค
ไทยรักไทยและพลังประชาชนต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ เงื่อนไขที่จะน้าไปสู่การยุบหรือไม่ยุบ ตอนนั้นเกิดขึ้นได้เพราะมี
อ้านาจน้าที่มีบารมีชี้น้าไปในทางเดียวกัน แต่ตอนนี้อ้านาจน้าที่ชี้น้าในสังคมไทยแตกต่างกันไป ที่น่าสังเกตคือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่หมดอายุไป 5 คนและต้องพ้นจากต้าแหน่ง แต่กลับถูกยืดเวลาออกไปแทนที่จะตั้งใหม่ ตนคิดว่าสิ่งนี้
เป็นเพราะอ้านาจน้าที่มีบารมีแตกต่างออกไป การตั้งคนใหม่จึงไม่น่าไว้วางใจเท่า 
  ขณะที่ รศ.โคทม กล่าวว่า แต่เดิมเรากลัวว่าพรรคการเมืองจะถูกครอบง้าโดยอ้านาจคณาธิปไตย ตกอยู่ภายใต้
อ้านาจของใครคนหนึ่ง ต่อมามีการขยายความมาถึงอะไรก็ตามที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ให้ใครคิดเป็นอย่างอ่ืนในทางการเมือง โดยเฉพาะในเร่ืองของความจงรักภักดี ทั้งนี้ พรรค
การเมืองคือเคร่ืองมือที่ท้าให้ประชาชนสามารถเลือกตามยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และทิศทางการปกครองของ
ประเทศ พรรคการเมืองจึงเป็นหัวใจของประชาธิปไตย แต่ขณะนี้ก้าลังมีความพยายามยุบพรรคการเมือง ซึ่งการยุบ
พรรคการเมืองที่ผ่านมาผลเป็นอย่างไร เราก็ทราบมาแล้วว่ามันน้าไปสู่ความยืดเยื้อ แต่พวกเขาก็ยังจะใช้วิธีการเหล่านี้
ต่อไป เป็นความพยายามในการพิฆาตพรรคการเมือง 
  อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่รายได้ เพราะถึงอย่างไรก็ต้องใช้คืน และถ้า
พิจารณาดูพรรคการเมืองอ่ืนๆ ก็มีการกู้หรือไม่ แม้จะนวนเงินจะมากน้อยไม่เท่ากัน ถ้าผิดก็ต้องผิดด้วยกัน....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/750903 
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ฝ่ายค้านกังวลงบฯ 63 ส่อผิดก.ม. เล็งย่ืนองค์กรอิสระตีความ 
พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.41 น.       

                
                    "ชวน" วางกรอบ 3 วัน พิจารณางบปี 63 ไม่กังวลเกมการเมืองขวางเห็นชอบงบฯ  ด้าน “สุทิน” 
เผย ฝ่ายค้าน กังวล งบ63 ผิดก.ม. ขอฟังค าชี้แจงกมธ. ก่อนยื่นองค์กรอิสระตีความ ด้าน ส.ส. หว่ันโดนหางเลขยก
สภาฯ                     

                     
                     
  เมือ่วันที่ 8 ม.ค.ที่รัฐสภา  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวก่อนการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และ 3 ว่า ได้มอบหมายให้นพ.สุกิจ อัถโถ
ปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร หารือกับผู้ควบคุมเสียงของวิปทั้งสองฝ่ายแล้ว โดยตกลงกันว่าจะให้ผู้แปร
ญัตติอภิปรายคร้ังละ 5 นาที แต่เมื่อดูแล้วมีการแปรญัตติถึง 4,000 กว่านาที ค้านวณเวลาแล้วจะใช้เวลาถึง 16 วัน ซึ่ง
ได้ก้าชับให้ทุกฝ่ายรักษาเวลา โดยสภาผู้แทนราษฎรก็จะพยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้สิทธิอภิปราย ซึ่งเมื่ออภิปราย
จริงแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณอย่างน้อย 3 วัน เพราะผู้แปรญัตติหลายคนคงจะไม่อภิปรายหรืออภิปรายไม่เต็มเวลา 
  เมื่อถามว่า  จะมีเกมการเมืองส่งผลท้าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2563 ไม่ผ่าน
การพิจารณาหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวงว่า  “อย่าเพ่ิงสมมติ ต้องดูในการพิจารณา แต่คิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหา” 
  ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการอภิปรายว่า เบื้องต้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร อยากให้การ
อภิปรายกระชับ เนื่องจากมีผู้แปรญัตติจ้านวนมาก จึงให้อภิปรายคนละ 5 นาที แต่ตนจะขอหารือกับนายชวน อีกคร้ัง 
ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้สมาชิกอภิปรายคนละ 10 นาที เพราะวิปทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วว่าจะอภิปรายคนละ 10 นาที  
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  ทั้งนี้การอภิปรายของสมาชิกที่แปรญัตติไว้ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของงบกระทรวงกลาโหม งบกลาง กระทรวง
เกษตร การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นงบที่น้ามาใช้ในโครงการประกันรายได้ 
เมื่อถามว่า มีการแสดงความเป็นห่วงว่าร่าง พ.ร.บ.งบ 2563 ส่อผิดรัฐธรรมนูญ ทางพรรคฝ่ายค้านได้มีการหารือกัน
หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า เร่ืองนี้ในที่ประชุมจะมีการถามความชัดเจนว่า ที่สุ่มเสี่ยงจะผิดข้อกฎหมายเป็นอย่างไรบ้างซึ่ง
ก็ต้องฟังค้าตอบจาก คณะกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณฯ และฝ่ายกฎหมายของฝ่ายค้านจะสรุปในเร่ืองนี้ว่า ถ้าฟัง
การชี้แจงของสภาแล้วไม่ชัดเจน ก็จะขอยื่นให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ตีความเพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานไว้ เพราะส.ส. ก็กังวล
หากจะต้องยกมือโหวต และมีปัญหาตามมาว่าผิดกฎหมายเขาก็จะโดนไปด้วย ดังนั้นเร่ืองนี้น่าจะมีการยื่นให้ตีความ 
  นายสุทินกล่าวอีกว่า  ส่วนกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า หากส.ส. คน
ใดโหวตเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบปี63  จะแจ้งความด้าเนินคดีนั้น ถือเป็นมุมมองของท่าน เพราะพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เห็นว่า
รัฐบาลมิชอบเพราะถวายสัตย์ไม่ครบ ดังนั้นการกระท้าใดๆ ของรัฐบาลจึงไม่ชอบ จึงได้โยงมาถึงร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ซึ่ง
เป็นเร่ืองที่น่าคิดเหมือนกัน ส.ส. ทุกคนคงจะตระหนักในเร่ืองนี้ด้วย 
  เมื่อถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการหารือกันหรือยังว่าจะโหวตแบบไหน นายสุทิน กล่าวว่า 
เบื้องต้นจะของฟังการอภิปรายของสมาชิกไปจนถึงสุดท้าย โดยในช่วงเย็นวันที่  9 ม.ค.นี้  จะสรุปได้ ว่า  
ฝ่ายค้านจะลงมติในแนวทางใด แต่มีตอนนี้มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันคือ มีความกังวลอยู่ ดังนั้นก็อยากให้แก้ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/750800 
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เพ่ือไทยโวย 'บิก๊ตู่' ไฟเขยีว' เดนิเชียร์ลุง' ปะทะ 'วิง่ไล่ลุง' 
08 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:05 น.     
    

 
 
  8 ม.ค. 63 - นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุง ในวันอาทิตย์
ที่ 12 ม.ค.ว่า ยิ่งใกล้วัน เครือข่าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ยิ่งอยู่ไม่ติด เป็นเร่ือง
แปลกที่รัฐบาลกลัวความวุ่นวาย แต่กลับไฟเขียวให้กลุ่มเดินเชียร์ลุง มาจัดในวันเดียวกัน คนไทยทั้งประเทศเห็นว่าใคร
ริเร่ิม ใครด้าเนินการก่อน ใครมาทีหลัง เจตนาจะเป็นคู่เทียบ แต่ยังไม่ตกผลึกทั้งชื่อ รูปแบบ สถานที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ตลอด อย่างนี้ใครเจตนาดี ใครเจตนาป่วนกันแน่  
  “กิจกรรมว่ิงไล่ลุง ไม่ใช่การชุมนุม ไม่ใช่การยึดสนามบินจับประเทศเป็นตัวประกัน คนที่มาเพียงต้องการ
สะท้อนเสียงของประชาชนที่เดือดร้อนจากการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคนหน้า
เดิมแทบทั้งนั้น แทนที่จะไปขัดขวางหรือปล่อยข่าวไอโอ ท้าลายความชอบธรรม ของพลังคนรุ่นใหม่ที่จัดกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ตามกรอบกฎหมาย รัฐบาลควรเตรียมการดูแลความปลอดภัย อ้านวยความสะดวก และไม่ปล่อยให้มีการ
สร้างสถานการณ์ใดๆ อย่างเด็ดขาด คะแนนนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ ตกต่้าท้าจุดต่้าสุดใหม่ไปเร่ือยๆ จนประชาชนเรียก 
#ประยุทธ์นิวโลว์ เปิดใจให้กว้าง ฟังประชาชนให้มาก เพ่ือไปปรับปรุงการท้างานในช่วงเวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีจะ
ดีกว่า” โฆษกพรรคเพ่ือไทย ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54095 
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08 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:54 น.        
 

 
'จารึก' เลือ้ยซบพลงัท้องถิน่ไท 'เส่ียชัช'เปิดตวัไม่ใช่งูเห่า 

 

  8 ม.ค. 63 - ที่รัฐสภา นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท แถลงข่าวเปิดตัวนายจารึก ศรีอ่อน 
ส.ส.จันทบุรี เป็นสมาชิกพรรค ภายหลังพรรคอนาคตใหม่มีมติขับออกจากพรรค โดยนายจารึก กล่าวว่า ตอนนี้พรรค
อนาคตใหม่ขับตนออกจากพรรคแล้ว แต่ในฐานะที่ยังท้าหน้าที่ผู้แทนราษฎรจึงต้องเข้าสังกัดพรรค และจริงๆ แล้วได้
ยืนยันกับนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ไปแล้วว่าจะไม่ดื้อไม่ซน และจะท้าตามมติของพรรค แต่
นายปิยบุตรบอกว่าตนก็โดนกดดันมาเหมือนกัน เพ่ือแสดงถึงความบริสุทธ์ิใจ จึงยินดียอมรับมติพรรคท่ีขับตนออก 
“ผมเคยเรียนว่าจะไปอยู่กับพรรคเล็กที่ไม่มี ส.ส. เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิใจต่อประชาชน ว่าผมไม่ได้มีการมั่นหมายกับ
พรรคต่างๆ แต่ว่าไม่ลงตัว ด้วยเหตุว่าถ้าอยู่กับพรรคที่มี ส.ส.น้อยจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้าเนินการเกี่ยวกับพรรค ซึ่งจะท้า
ให้เราไม่มีเงินเดือนดูแลประชาชน ดังนั้นจึงตัดสินใจประสานกับนายชัชวาลล์ ซึ่งเมื่อได้พูดคุยกันเพียงไม่กี่ค้าก็มั่นใจว่า
จะท้างานการเมืองด้วยกันได้ เพราะเป็นคนใจถึงพ่ึงได้เหมือนกัน ส่วนการย้ายมาอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทนั้น ประชาชน
ในพ้ืนที่เขต 2 จันทบุรี ไม่มีปัญหา และเขาเข้าใจว่าเรามาร่วมรัฐบาลก็จะมีงบประมาณไปพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ประชาชนกินดีอยู่ดี เพราะในพื้นที่ตนมีปัญหาเร่ืองช้าง เร่ืองราคาผลิตผลจากการเกษตร” นายจารึก ระบุ 
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีส.ส.รวมแล้ว 5 เสียงจะสามารถพุดคุยกับรัฐบาลในเร่ืองต้าแหน่งหรือช่วยงานรัฐบาลได้มากขึ้น
หรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า เราไม่ได้คิดอย่างนั้น เราคิดแค่ว่ามาท้างานร่วมรัฐบาล ส่วนรัฐบาลจะเห็นว่าพรรคเรา
สามารถช่วยงานรัฐบาลได้หรือไม่ก็อยู่ที่รัฐบาล ถ้าให้เราท้างานเราก็สามารถได้   ทั้งนี้ กลุ่มกิจสังคมใหม่ถือว่ามีเสียง 
ส.ส.ทั้งหมด 9 เสียง เป็นของพรรคพลังท้องถิ่นไท  5 เสียง พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 
เสียง และพรรคประชาธรรมไทย 1 เสียง แต่ในอนาคตยังไม่รู้ว่าใครจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราที่อยากท้าเพ่ือ
ประเทศชาติ อาจจะเข้าร่วมเพ่ิมข้ึน 
ถามย้้าว่าจะมีส.ส.มาเข้าร่วมอีกหรือไม่ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ยังไม่รู้อนาคตข้างหน้า แต่เวลานี้มีข่าวออกมามากมาย ว่า
จะมีการยุบพรรค ถ้าใครเห็นว่าเรามีประโยชน์ มาแล้วไม่เดือดร้อน ไม่ถูกมองว่าเป็นงูเห่า เราก็ยินดีต้อนรับ 
“อย่างกรณีนายจารึก ผมไม่เห็นด้วยที่ไปว่าเขาว่าเป็นงูเห่า และผมก็ไม่สบายใจ เรายกมือให้กับสิ่งที่เรารัก แต่ไปหาว่า
เขาเป็นงูเห่า ผมว่าไม่ถูกต้อง แต่เรียกว่าเป็นคนจงรักภักดีได้หรือไม่  ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อาจจะพูดไม่เข้าหูใคร 
ต้องขอโทษด้วย” นายชัชวาลล์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54087 
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พปชร.หวัน่ 'วิง่ไล่ลุง' ปลุกขดัแย้งรอบใหม่ วอน 'อนค.' ใช้เวทีสภาล้มรัฐบาล 
   
8 ม.ค. 62 - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศมีการพัฒนาไปทุกๆ 
ด้าน บ้านเมืองสงบ ทุกอย่างก้าลังไปได้ดี แม้จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจบ้าง แต่รัฐบาลก็ด้าเนินการแก้ไข
ประคับประคองไปได้ อยากวิงวอนไปยังพรรคการเมืองบางพรรคให้หยุดพฤติกรรมปลุกปั่นประชาชนเข้าไปสู่วังวนแห่ง
ความขัดแย้งเหมือนในอดีตอีก เพราะบ้านเมืองเสียหายมามากแล้ว สุดท้ายประเทศจะถอยหลัง ทุกคนสามารถแสดง
ความเห็นที่แตกต่างได้แต่ไม่สมควรแตกแยก วันนี้เรามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย หากฝ่าย
ค้านมีปัญหาอะไรก็น้าเข้าสู่เวทีรัฐสภา เพราะการเคลื่อนไหวนอกสภาฯ หรือบนท้องถนน จุดจบมักจะอยู่ที่การสูญเสีย
และความเสียหายของประเทศ 
  ส้าหรับการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุงหรือเดินเชียร์ลุงนั้น แม้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่ท้าได้ แต่อยากจะให้คิดถึงความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ซึ่งทุกอย่างอาจจะบานปลายได้ โดยเฉพาะกิจกรรมว่ิงไล่ลุง มีเป้าหมายชัดเจนว่า
ไม่ใช่การว่ิงออกก้าลังกาย อยากให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ คิดท้าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ คนรุ่นใหม่น่าจะคิดได้  
“วันนี้ในสังคมมีทั้งคนรัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และคนที่ไม่รัก พล.อ.ประยุทธ์ 
แต่นายกฯ ก็ยังรักคนไทยทุกคน และพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งมาตลอด อย่าคิดว่าท่านท้าเพ่ืออ้านาจและ
ผลประโยชน์ แต่ท่านท้าเพ่ือคนไทยทุกคน เชื่อว่าคนไทยสัมผัสได้ถึงความรักชาติ รักประชาชนของท่าน หากพรรค
อนาคตใหม่จะล้มรัฐบาลก็มีกลไกรัฐสภา หรือรอให้ประชาชนตัดสินในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป นี่คือประชาธิปไตยที่พรรค
อนาคตใหม่ควรเรียกร้อง การคิดจะน้ามวลชนชุมนุมล้มรัฐบาลมีแต่จะซ้้าเติมประเทศ” นายธนกร ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54064 
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'ศรีสุวรรณ'ขู่นักการเมืองหนุน'วิง่
ไล่ลุง-เดินเชียรล์ุง'ระวังโทษหนัก 

 

วันที่ 9 ม.ค.2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า มีข้อ
ถกเถียงกันอย่างมากกรณีการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุง และเดินเชียร์ลุง จ้าเป็นที่จะต้องแจ้งหรือขออนุญาตในการจัดงานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้น เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมทางการเมือง(Political activities) ไม่ใช่กิจกรรม
ทางการกีฬาเฉย ๆ การกล่าวอ้างว่าเป็นเพียงแค่กีฬา ไม่จ้าเป็นต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น การพูด
ดังกล่าวเป็นพวกศรีธนัญชัย ที่พยายามหาเหตุผลมากล่าวอ้างเพ่ือเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ปุถุชนทั่วไป หรือเด็กอมมือก็รู้ว่าเป็นเร่ืองการเมือง 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวสามารถกระท้าได้ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.44 บัญญัติไว้ แต่ต้อง
กระท้าโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมดันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนที่อาจไม่ชอบกิจกรรมดังกล่าวด้วยนั่นเอง 
ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 โดยผู้จัดหรือแกนน้าจะต้องแจ้งหัวหน้าสถานีต้ารวจในท้องที่ที่
จะจัดเสียก่อน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกมาอ้านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม หากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตก็
สามารถร้องหรืออุทธรณ์ไปยังผู้บังคับบัญชาได้ภายใน 24 ชม. และอาจน้าไปสู่การฟ้องศาลปกครองเพ่ือคุ้มครองสิทธิได้ 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่กีดขวางการจราจร ตาม พรบ.การจราจรทางบก 2522 และจะต้องมีการขออนุญาตใช้
เคร่ืองขยายเสียง ตาม พรบ.ควบคุมการใช้เสียง และเคร่ืองขยายเสียง 2493 และต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 เสียก่อนเพราะอาจมีเหตุร้าคาญเกิดขึ้นด้วย และต้องปฏิบัติตาม พรบ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 อีกด้วยเพราะหากฝ่าฝืนก็อาจมีโทษ 

การจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าว หากไม่แจ้งมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทและอาจมีโทษจ้าคุกหากไปจัด
ในที่ห้ามจัด ส่วนนักการเมืองและหรือพรรคการเมืองที่หนุนหลังไม่ควรท้าตัวเป็นอีแอบคอยชักใยอยู่เบื้องหลัง ถ้าเป็น
พรรคการเมืองของประชาชนต้องกล้าเปิดเผยให้ประชาชนทราบ เพราะการจัดกิจกรรมทางการเมืองไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย
อะไร เพียงแต่ต้องด้าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก้าหนดให้จงได้เสียก่อนเท่านั้น ไม่ใช่ว่าอ้างสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้แล้วจะกระท้าการอย่างใดก็ได้นั้น เป็นความคิดที่ผิด หากนักการเมืองผู้ใดพูดและส่งเสริม
ให้กระท้าเช่นนั้น อาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษหนัก จึงขอเตือนไว้ก่อน นายศรี
สุวรรณกล่าวในที่สุด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/125535 

https://siamrath.co.th/n/125535
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200109/c3a4456e27f7c6377fcb3cf8df4300c99ab5e60fafd7ff23c317f8f157974eb4.jpg?itok=Z0U5JW-_
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ชุมสายฯ ชี ้ดอนฯ อาจขาดคุณสมบัต ิรมต.ตาม รธน. 
 

 

 
ชุมสายฯ ชี้ ดอนฯ อาจขาดคุณสมบัติ รมต.ตาม รธน. ค าพูดเสี่ยงพาประเทศตกสถานะอันตราย ต้องรับผิดชอบ
ทางการเมือง  
  จากกรณีที่นายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อฯ ว่าอเมริกาได้
ประสานมายังไทย 1 วันก่อนเกิดเหตุการณ์โจมตีผู้น้าสูงสุดทางการทหารของอิหร่านนั้น ตนไม่เข้าใจว่านายดอนพูดเพ่ือ
อะไร มีความมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ใด ของใคร ซึ่งหากพิจารณา ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กรณีดังกล่าวอาจท้าให้
นายดอนขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี ตาม รธน.มาตรา 160 (5) ที่บัญญัติว่า "รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง" ประกอบกับ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรมพ. ศ. 2562 
มาตรา 5 ที่บัญญัติว่า "มาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งจะต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยต้องค้านึงว่า การปฏิบัติหน้าที่ใดๆ เป็นเร่ืองที่ควร
กระท้าหรือไม่ควรกระท้า  
  นายชุมสายกล่าวต่อว่า อีกประเด็นหนึ่ง คือ รัฐธรรมนูญมาตรา 164 ที่บัญญัติว่า "ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐมนตรีต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและ
ประชาชนส่วนรวม ดังนั้น การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นนั้น น่ากังวลว่า เป็นการก่อหรือน้าประเทศเข้าสู่สนามความ
ขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศของมหาอ้านาจหรือไม่ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการกระท้าในฐานะรัฐมนตรี
ต่างประเทศ นายดอนฯ จึง ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ ความรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเร่ืองการทูตและการ
ต่างประเทศเป็นเร่ือง ส้าคัญและละเอียดอ่อน มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักการทูตรุ่นใหญ่อย่าง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200109/ec2d17bd81c5579c2bd4b70859408e2ef9653a2082065cd7d0800090684e05f1.jpg?itok=wvoWTvuR
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นายดอนฯ ไม่ควรแสดงทรรศนะและพูดออกไปเช่นนั้น จึงต้องมีความรับผิด ชอบทางการเมือง ซึ่งกรรมาธิการความ
มั่นคงมีอ้านาจเชิญ นายดอนฯ มาชี้แจง ในเร่ืองดังกล่าว  
  "ในทางการทูต ต้องถือว่าเป็นความไม่ฉลาดและผิดพลาดคร้ังส้าคัญ และเป็นการเสียมารยาททางการทูตอย่าง
รุนแรงหรือไม่ ซึ่งประเด็นที่พูดออกไป แม้เป็นความจริงก็ไม่ควรพูด เพราะเป็นการเปิดเผยความลับระหว่างประเทศ แต่
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นความจริง ซึ่งถ้าไม่จริงแต่ไปพูด จะเสียหายยิ่งกว่า จึงควรต้องแสดงความรับผิดชอบในการกระท้าคร้ังนี้ 
และการที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ด้านความมั่นคง บอกว่าเป็นเร่ืองของกระทรวงการต่างประเทศไม่
กระทบความมั่นคง ยิ่งเป็นการซ้้าเติม สถานการณ์ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ หัวหน้ารัฐบาล 
ต้องรับผิดชอบต่อเร่ืองนี้  
  นายชุมสายฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทั่วโลกทราบและกังวลถึงปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างอเมริกา กับอิหร่าน 
ประเทศอิหร่าน เป็นประเทศมหาอ้านาจในโลกอาหรับซึ่งไทยมีความสัมพันธ์อันดีในหลายมิติมาช้านาน การกระท้า
ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะท้าให้สถานะของประเทศและประชาชนสุ่มเสี่ยงตกอยู่ในอันตราย หากแต่ยังท้าให้นานาชาติและ
มิตรประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่สบายใจกับท่าทีของประเทศไทยด้วย เพราะเป็นการท้าในฐานะ รมว.ต่างประเทศ 
ส่วนตัวเชื่อว่า ค้าพูดดังกล่าวท้าให้คนไทยจ้านวนไม่น้อย เบื่อ รัฐบาลมากขึ้น และอาจส่งผลให้คนไทยออกมาว่ิงไล่ลุง
มากขึ้น นายชุมสายฯ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/125530 
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‘ศรีสุวรรณ’ ช้ี วิง่ไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง 
เป็นกิจกรรมทางการเมือง 
ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมาย 
วนัท่ี 9 มกราคม 2563 - 11:07 น.  
 

 

 

  วันที่ 9 มกราคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีมีข้อ
ถกเถียงอย่างมากกรณีการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุง และเดินเชียร์ลุง จ้าเป็นที่จะต้องแจ้งหรือขออนุญาตในการจัดงานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้น สมาคมฯกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางการเมือง ไม่ใช่กิจกรรมทางการกีฬา การกล่าว
อ้างว่าเป็นเพียงแค่กีฬา ไม่จ้าเป็นต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น การพูดดังกล่าวเป็นพวกศรีธนัญชัย ที่
พยายามหาเหตุผลมากล่าวอ้างเพ่ือเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งท่ีปุถุชนทั่วไปหรือเด็กอมมือก็รู้ว่าเป็นเร่ืองการเมือง 
  การจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวสามารถกระท้าได้ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 44 บัญญัติไว้ แต่ต้อง
กระท้าโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมดันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนที่อาจไม่ชอบกิจกรรมดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึง
ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ โดยผู้จัดหรือแกนน้าจะต้องแจ้งหัวหน้าสถานีต้ารวจในท้องที่ที่จะจัด เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ออกมาอ้านวยความสะดวก หากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตก็สามารถร้องหรืออุทธรณ์ไปยังผู้บังคับบัญชาได้ภายใน 
24 ชั่วโมง และอาจน้าไปสู่การฟ้องศาลปกครองเพ่ือคุ้มครองสิทธิได้ และกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่กีดขวางการจราจร
ตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก 2522 และจะต้องมีการขออนุญาตใช้เคร่ืองขยายเสียง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้เสียง 
และเคร่ืองขยายเสียง 2493 ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 เพราะอาจมีเหตุ
ร้าคาญเกิดขึ้นด้วย และต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 
หากฝ่าฝืนก็อาจมีโทษ”นายศรีสุวรรณกล่าว 
  นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าว หากไม่แจ้งมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทและ
อาจมีโทษจ้าคุกหากไปจัดในที่ห้ามจัด ส่วนนักการเมืองและหรือพรรคการเมืองที่หนุนหลังไม่ควรท้าตัวเป็นอีแอบคอย
ชักใยอยู่เบื้องหลัง ถ้าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนต้องกล้าเปิดเผยให้ประชาชนทราบ เพราะการจัดกิจกรรม
ทางการเมืองไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย เพียงแต่ต้องด้าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก้าหนด ไม่ใช่อ้างสิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้แล้วจะกระท้าการอย่างใดก็ได้ เป็นความคิดที่ผิด หากนักการเมืองผู้ใดพูดและส่งเสริมให้
กระท้าอาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษหนัก จึงขอเตือนไว้ก่อน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1875471 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1875471
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/ศรีสุวรรณ.jpg
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“เสรีพศุิทธ์” ย า้ไม่ร่วมสังฆกรรม พ.ร.บ.งบฯ ช้ี หลงัลงคะแนน  
พร้อมเดนิหน้าเอาผดิ 
วนัท่ี 9 มกราคม 2563 - 11:00 น.  
 
Facebook 

 

  เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 9 มกราคม ที่รัฐสภา พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ว่า พรรคเสรีรวมไทย เราไม่ร่วมสังฆกรรม เราจึงไม่ส่งกรรมาธิการไปแปรญัตติและไม่อภิปรายในประเด็นต่างๆ
เลย ส่วนการลงคะแนนก็จะงดออกเสียง ส่วนพรรคอ่ืนๆก็เป็นเร่ืองของแต่ละพรรค เขามายุ่งกับเราไม่ได้ และเราก็ไปยุ่ง
กับเขาไม่ได้ ส่วนที่ทางกรรมาธิการฯยืนยันว่าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯน่าจะถูกกฎหมายนั้น พล.ต.อ. เสรี
พิศุทธ์ กล่าวว่า ก็ต้องว่าไปตามระบบ เราก็ว่าไปตามระบบที่ยืนยันตามเจตนารมณ์เดิมว่าสิ่งที่ท้าอยู่นี้ผิดกฎหมาย 
เพราะฉะนั้นเราต้องด้าเนินการตามกฎหมาย เหมือนสมัยก่อนที่พ.ร.บ.สุดซอย ที่ท้าผิดกฎหมาย ตอนนี้เร่ืองยังอยู่ป.ป.ช. 
คดีมีอายุความเยอะ เพราะฉะนั้นจะเนินการเมื่อไรก็ได้ ขอให้ผลคะแนนลงมาเสียก่อน จึงจะมีการตรวจสอบและ
ด้าเนินการตามท่ีพูดไว้ ไม่มีเปลี่ยนแปลง 
  ส่วนกรณีท่ีหน่วยงานก้าลังรอใช้งบประมาณอยู่นั้น เมื่อหน่วยงานรอต้องบอกท้าไมรัฐบาลไม่ท้าให้ถูกต้องให้แต่
แรก เหมือนกับพ่อแม่อยากให้ลูกเข้ามหาวิทยาลัย แต่ดันไปโกงข้อสอบและถูกไล่ออก อันนี้ก็เหมือนกันท้าไมรัฐบาลไม่
ท้าให้ถูกต้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็บอกว่าต้องท้าให้ถูก
กฎหมาย รักษากฎหมาย แต่กฎหมายสูงสุดของประเทศก็ไม่รักษา แม้กระทั่งตอนนี้ยังมีการซื้องูเห่า เดี๋ยวต้องขอปรับ
คณะรัฐมนตรีกันแล้วแล้วรัฐมนตรีใหม่ต้องไปถวายสัตย์จะถวายสัตย์แบบขาดๆเกินๆเหมือนพล.อ.ประยุทธ์หรือไม่หรือ
จะถวายตามรัฐธรรมนูญ นี่เป็นปัญหา มันเร่ิมจากการกลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก ดังนั้นต่อๆไปมันก็ผิด เราต้องยึด
หลัก เพราะบ้านเมืองไม่มีหลักไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1875484 
 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1875484
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_1875484
https://www.matichon.co.th/politics/news_1875484
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/8-5.jpg
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"สิระ" อัด "พงศกร" ยนั "วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์ลงุ" ตอ้งขออนุญาต 
"สิระ" ซัด พล.ท.พงศกร จงใจบิดเบือนก.ม. หลังประกาศ"วิ่งไล่ลุง" ไม่ต้องขออนุญาต ชี้ ท้ัง "วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์
ลุง" เหตุ เป็นกีฬาการเมือง ขอให้เลิกเป็นศรีธนญชัย เคลื่อนไหวได้แต่ต้องรับผิดชอบ 

 
วันที่ 8 ม.ค. นายสิระ เจนจาคะ รองประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 

กล่าวถึงกรณีที่มีการออกมาโจมตีเจ้าหน้าที่ต้ารวจ ว่า เตะถ่วงไม่ให้มีการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุงในหลายสถานที่ว่า ในที่
ประชุมกรรมาธิการฯ วันนี้ได้รับค้าชี้แจงจากทางต้ารวจว่า ไม่มีการแทรกแซงการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด โดยทุกอย่างท้า
ตามกฎหมาย ซึ่งผู้จัดงานต้องเข้าใจและเคารพกฎหมายด้วย อย่าเอาความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ ซึ่งในขณะนี้มีความ
พยายามบิดเบือนข้อกฎหมายว่า กิจกรรมว่ิงไล่ลุง ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ โดยอ้างมาตรา 3 (3) 
ที่ระบุว่า การชุมนุมเพ่ือจัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นเพ่ือประโยชน์ทางการค้าปกติของ
ผู้จัดการชุมนุมนั้น มาเป็นข้ออ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ โดยรายล่าสุดที่อ้างเร่ืองนี้ คือ พล.ท.พงศกร รอดชมภู 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ชวนให้คิดว่าขลาดเขลาทางความรู้หรือจงใจบิดเบือนกฎหมาย 

"ผมคิดว่าอย่าพยายามท้าตัวเป็นศรีธนญชัยจะดีกว่า เพราะกิจกรรมว่ิงไล่ลุงเป็นการน้ากีฬามาอ้างเพ่ือ
เคลื่อนไหวทางการเมือง มีเป้าประสงค์ชัดเจนในการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในค้าแถลง
ของแกนน้าจัดกิจกรรมด้วย จึงไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นการชุมนุมเพ่ือกีฬาตามมาตรา 3 ดังนั้นผู้จัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย" นายสิระ กล่าว 

รองประธานกรรมาธิการการกฎหมาย ระบุด้วยว่า แม้แต่กิจกรรมเดินเชียร์ลุง ที่จะจัดในวันที่ 12 มกราคม 
เช่นเดียวกับว่ิงไล่ลุง ก็ต้องด้าเนินการตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน นี่เป็นหลักการที่จะท้าให้สังคมเดินต่อได้ คือ การ
เคารพกฎหมาย อย่าบิดเบือนกฎหมายตามความพอใจของตัวเอง และผู้จัดกิจกรรมต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
เคลื่อนไหวของตัวเองด้วย โดยต้องพึงระลึกเสมอว่า เสรีภาพต้องคู่ขนานไปกับความรับผิดชอบด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1742673 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1742673
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ฉะงบฟุ้งซ่านมุ่งแต่จดัอีเวนต์ เสรีพิศุทธ์ขู่แจง้จับ ส.ส.โหวตผ่าน 
“เสรีพิศุทธ์” ขู่แจ้งความ ส.ส.ผ่านงบฯ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้สัมภาษณ์ ว่า จะด้าเนินคดีกับ ส.ส. ที่เห็นชอบร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.
กลาโหม รวมถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในฐานะผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ไม่มีหน้าที่และอ้านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
เนื่องจากถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ เป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดกฎหมาย ฝากเตือนไปถึง ส.ส.ให้เลิก
ท้าผิดกฎหมายแปรญัตติงบประมาณเพ่ือผลประโยชน์ตัวเอง ทราบว่ารัฐบาลพยายามรวบรวมสมาชิกลงมติเห็นชอบให้
มากที่สุด และหากเห็น พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.ก้าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ท่ีถูกศาลออกหมายจับ
เมื่อไหร่จะน้าต้ารวจ สน.บางโพ เข้าจับกุมทันที 
“สุทิน” หว่ัน ส.ส.โหวตงบฯ ผิด ก.ม. 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ว่า การแปรญัตติร่าง พ.ร.บ.งบฯ ส่วนใหญ่เป็นงบฯ กระทรวงกลาโหม งบฯกลาง 
กระทรวงเกษตรฯ งบฯ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตรที่น้ามาใช้ในโครงการประกันรายได้ เป็นต้น เมื่อ
ถามว่า มีการแสดงความเป็นห่วงว่าร่าง พ.ร.บ.งบฯส่อผิดรัฐธรรมนูญ นายสุทินตอบว่า เร่ืองนี้ต้องฟังค้าตอบจาก กมธ.
งบฯ ถ้าฟังการชี้แจงแล้วไม่ชัดเจนฝ่ายกฎหมายของฝ่ายค้านจะขอยื่นให้องค์กรที่เกี่ยวข้องตีความเพ่ือเป็นบรรทัดฐาน
เพราะ ส.ส.กังวลหากจะต้องยกมือโหวต และมีปัญหาตามมาว่าผิดกฎหมายจะโดนไปด้วย ส่วนกรณีท่ี พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์จะแจ้งความด้าเนินคดีนั้นถือเป็นมุมมองที่เห็นว่ารัฐบาลถวายสัตย์ฯไม่ครบ การกระท้าใดๆของรัฐบาลจึงไม่ชอบ 
และโยงถึงร่าง พ.ร.บ.งบฯเป็นเร่ืองที่น่าคิด ส.ส.ทุกคนคงจะตระหนักด้วย 
“สุดารัตน์” ฉะคนปล่อยข่าวลอบกัด 

อีกเร่ือง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกระแสข่าวว่าลาออกจาก
ต้าแหน่งว่า ไม่รู้ใครปล่อยข่าว ท้าเช่นนี้หลายคร้ังแล้ว ตั้งแต่ตนเข้ามาท้างานมีต้าแหน่งไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไร คงต้องการ
ท้าให้ตนเสียหาย แต่มันท้าให้พรรคเพ่ือไทยเสียหายด้วย ที่ผ่านมาคิดว่าพรรคต้องรบรากับคู่แข่งรอบทิศ ควรท้าให้พรรค 
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แข็งแรงจึงเก็บความขมขื่นในใจไม่เคยตอบโต้ อยากให้คนที่ท้านึกถึงพรรคด้วย ถ้าใครคิดว่าตนท้าอะไรไม่ถูกควรพูดกับ
ตนตรงๆ กล้าๆบอกมาได้จะได้ปรับตัว หรือออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเปิดชื่อออกมา ไม่ใช่ใช้วิธีลอบกัดเป็นแหล่งข่าว
แบบนี้ถือว่าไม่ได้ท้าตัวเป็นสุภาพบุรุษไม่มีศักดิ์ศรี วันนี้คนไม่กี่คนที่อาจไม่ชอบตนควรพูดตรงๆ ที่ผ่านมาตนเต็มที่กับ
พรรคเพราะรักพรรค การปล่อยข่าวเช่นนี้ท้าให้พรรคเสียหาย อยากให้คิดถึงพรรคด้วย วันนี้คิดว่าพรรคแข็งแรงแล้วหรือ
ถึงมาตีกัน ตนอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าให้ไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเป็นเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้ 
ยันจับมือ “สมพงษ์-เฉลิม” ไร้ปัญหา 

เมื่อถามถึงความชัดเจนเร่ืองการยื่นใบลาออกจากต้าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ฯ คุณหญิงสุดารัตน์ ตอบว่า ยัง
ไม่มีการยื่นใบลาออกอะไร ข่าวที่บอกว่าจะลดบทบาทก็ไม่จริง ยืนยันไม่ได้มีปัญหากับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรค หรือแม้แต่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ้ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย ก็ไม่มีปัญหากันแต่อย่างใด 
อยากบอกว่า ร.ต.อ.เฉลิมท่านเป็นดาวสภาฯเข้ามาช่วยงานอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นเร่ืองดี เพราะเป็นงานถนัดเราแบ่ง
งานกันท้าในพรรคยืนยันไม่มีปัญหาอะไร และตนเองก็เป็นคนที่พร้อมรับฟัง 
บี้ กกต.จัด ลต.ท้องถิ่นใน 3 เดือน 

นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แถลงกรณี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ร่วมกันเข้าชื่อเพ่ือ
เสนอร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า การยื่นร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับของเรานั้นไม่กังวลต่อประเด็นที่
ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ จนอาจท้าให้ ส.ส.ต้องย้ายสังกัดแล้วท้าให้ร่างกฎหมายตกไป 
เนื่องจากสถานะความเป็น ส.ส.ท่ียื่นร่างกฎหมายยังเป็นสถานะท่ีติดตัว และเป็นคนละเร่ืองกับการสังกัดพรรค ส้าหรับ
สาระส้าคัญของร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น คือต้องมีผลบังคับใช้และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นทันทีภายใน 120 วัน หรือ 3 เดือน โดยไม่ต้องรอฟังสัญญาณการเลือกตั้งจากคณะรัฐมนตรี ขณะที่ร่าง
แก้ไข พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน คือการทบทวนเนื้อหาร่างกฎหมาย อาทิ ก้าหนดเพดานการเสียภาษีของประชาชน รวมถึงออก
ระเบียบที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1743141 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1743141


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 23 

 

 
 

 
9 ม.ค. 2563 05:01 น.   

 
 

คาบลูกคาบดอก : วิ่งไล่สามลุง 
โรดแม็ป วิ่งไล่ลุง ที่นัดพร้อมกันวันที่ 12 ม.ค.ที่จะถึงนี้ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด รวมทั้งต่างประเทศด้วย 

เป็นปรากฏการณ์คล้ายๆกับ อาหรับสปริงค์ ประชาชนที่ไม่พอใจการบริหารงานรัฐบาล ไม่พอใจการแก้ปัญหาของรัฐ 
การใช้อ านาจรัฐ ไม่ชอบเป็นรายบุคคลรายพรรค หรือจะเป็นความเดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง ก็จะ
นัดรวมตัวในการแสดงออกส่งสัญญาณไปถึง ผู้มีอ านาจ ให้ออกมายอมรับผิดชอบ 

ก่อนที่จะมีการประท้วงขับไล่ใหญ่เหมือนในต่างประเทศ “บิ๊กป้อม” ประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐ เข้า
ประชุมใหญ่ บรรยากาศคึกคักคนไม่ปลื้มพลังประชารัฐ แก่งแย่งอ านาจ ชี้ "บิ๊กป้อม" ผู้ทรงอิทธิพลไม่ท้อ “วิ่งไล่ลุง” 
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มการเมือง ประชาชน นิสิต นักศึกษาและนักวิชาการที่เห็นต่างกันทางการเมือง มี
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นวิกฤติการเมืองซ้ าซาก หลังจากมีการนัดรวมตัวของชาวอนาคตใหม่ที่มี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และแกนน าดาวรุ่ง ที่บริเวณหน้าหอศิลป์ กรุงเทพฯ สกายวอล์ก สยามสแควร์ เรียกน้ าย่อย มี
คนออกมารวมตัวกันหนาตาสมควร 

ท าให้ฝ่ายความมั่นคงต้องหาข่าวกันวุ่นวาย ล่าสุด กิจกรรมวิ่งไล่ลุง มีคนมาลงทะเบียนเฉพาะใน กทม.มากกว่า
หมื่นคนไปแล้ว ในต่างจังหวัด อีกไม่น้อยกว่า 22 จังหวัด จะมีการจัดกิจกรรมไล่ลุงไปพร้อมๆกับกิจกรรมที่สวนรถไฟใน 
กทม.ในต่างประเทศจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ และ จ.อิบารากิ ที่ประเทศญี่ ปุ่น ตามด้วย
นิวซีแลนด์ อังกฤษ เยอรมนี และฟินแลนด์ มองดูภาพการไล่ลุงแล้ว ดูจะคึกคักพอหอมปากหอมคอ 

กิจกรรมวิ่งไล่ลุงจะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์การเมืองจะสุกงอม ถึงจะมีการวิ่งไล่ รัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างจริงจัง นั่นหมายถึง ลุงป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ลุงป๊อก พล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไปพร้อมกันทีเดียว  

มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน ก่อนที่จะถึงวันนั้น ก็จะมีการนวดบรรดาลุงๆด้วย การอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ละ
เรื่องที่ฝ่ายค้านขุดเอามาอภิปรายล้วน แต่เป็นกล่องดวงใจ ถึงจะล้มรัฐบาลในสภาไม่ได้ ก็ไปรอล้มนอกสภา จะหนักจะ
เบาขึ้นอยู่กับฝ่ายค้าน จะเห็นไปในทางเดียวกัน หรือจะเห็นกับผลประโยชน์ตอบแทน แต่ส าหรับพรรคอนาคตใหม่และ
พรรคเสรีรวมไทย น าโดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส คงเดินหน้าเต็มสูบ 

ยิ่งถ้ายุบอนาคตใหม่ก่อนอภิปรายยิ่งถึงจุดเดือดเร็วขึ้นมีกระแสข่าวออกมาท านองว่าในที่สุดรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จะหลังชนฝา ทั้งเศรษฐกิจการเมืองโหมกระหน่ า บรรดาม็อบเสื้อแดง เสื้อเหลืองจะสามัคคีชุมนุม ไล่สามลุงอีก
ระลอกหนีไม่พ้นจะต้องยึดกันให้สะเด็ดน้ า. 

หมัดเหล็ก  mudlek@thairath.co.th 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1742665 
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'สมพงษ์' พ่วง 'เหลมิ' ยุค 'แม้วหมอบ' 
เป็นไปตามความคาดหมาย หลังความปราชัยในศึกเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น พร้อมกับการปรากฏตัวของ “ร.ต.อ.

เฉลิม อยู่บ้ารุง” ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) พรรคเพ่ือไทย “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ” 
ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย ก็ต้อง “ถอย”  

สื่อทุกส้านักรายงานตรงกัน “ทักษิณ-พจมาน” ไม่ขวางการถอยของ “คุณหญิงสุดารัตน์” ซึ่งว่ากันตามจริง 
คุณหญิงสุดารัตน์พอจะรู้ตัวว่า “นายใหญ่-นายหญิง” ไม่แฮปปี้ มาแต่คราว “หัวเขียง” ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ น้าทีม ส.ส.
อีสานไปฟ้อง “นายใหญ่” ถึงนครดูไบปลอบใจ“คนลาดปลาเค้า” 

ค่้าวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่บ้านพักของ “คุณหญิงสุดารัตน์” ที่ซอยลาดปลาเค้า 60 มีงานเลี้ยงปีใหม่ของกลุ่ม 
ส.ส.กทม. และงานเลี้ยงขอบคุณ ส.ส.อีสาน ที่ช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่นภายในงานมี ส.ส.ภาคอีสาน 
ภาคเหนือ และ ส.ส.กทม.ประมาณ 50 คน ไปร่วมสังสรรค์กันคร้ืนเครง เจ้าของบ้านก็ออกมาร้าฟ้อนกับ ส.ส.หญิง
สนุกสนาน คุณหญิงสุดารัตน์ ทุ่มเทกับเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น ต้นเดือนธ.ค. ปีที่แล้ว  

สรุปว่า คุณหญิงสุดารัตน์ยังเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย แต่ก็ขอลาออกประธานยุทธศาสตร์พรรคแล้ว  “ไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานะไหนก็พร้อมช่วยทุกคน อาจมีบางคน ซึ่งอาจจะเพราะเร่ืองอ้านาจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท้าให้ไม่ชอบดิฉัน ก็
ถือเป็นความผิดดิฉันก็ได้ที่มีคนไม่ชอบ แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรค จะใช้ไปท้าอะไรตรงไหนก็ได้”  

ที่น่าสนใจ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” ส.ส.เชียงใหม่ พาภรรยา “วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์”  ไปร่วมปลอบใจคุณหญิง
หน่อย พร้อมกับ “พงศกร อรรณนพพร” คนสนิทหัวหน้าสมพงษ์ ในฐานะผู้อ้านวยการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น 
แถมมีบางคนในงานเลี้ยงตะโกนว่า “แม่หน่อยไปไหน พวกเราไปด้วย”...พรรคนี้เป็น “นักแสดงละคร” ระดับรางวัล
เมขลาทุกคน  

“ของแท้ “ริมคลอง” ถ้ายังจ้ากันได้ ระหว่างที่ “คุณหญิงหน่อย” ไปร้่าไห้หาเสียงเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น น้้าตา
แทบจะท่วมมัญจาคีรี-หนองเรือ “เหลิม บางบอน” ก็พาลูกชายไปพบ “นายใหญ”่ ที่ฮ่องกง  
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คล้อยหลังที่ “เหลิม บางบอน” กลับจากฮ่องกง ไม่ถึงสัปดาห์ ก็มีรายงานข่าวจากเพ่ือไทยว่า จะมีการตั้งกรรมการพิเศษ
ชุดหนึ่ง มอบให้ “เหลิม” เป็นหัวหน้า  

เฉลิมไปฮ่องกง พบทักษิณและยิ่งลักษณ์ ต้นเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว นั่นคือ คณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) 
พรรคเพ่ือไทย ประกอบด้วย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ้ารุง ประธานกรรมการ , ภูมิธรรม เวชยชัย รองประธานกรรมการ, ยุทธ
พงศ์ จรัสเสถียร รองประธานกรรมการ, อดิศร เพียงเกษ, เผ่าภูมิ โรจนสกุล, อนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด, ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุ
รนาทยุทธ์, วัฒนา เตียงกูล กรรมการ, พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการ และไพรัช ชัยชาญ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามกรรมการกิจการพิเศษนี้ ส่วนหนึ่งเป็นทีมงานของ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ผู้น้าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็น ภูมิธรรม เวชยชัย, อดิศร เพียงเกษ และเผ่าภูมิ โรจนสกุล วันเปิดตัว “กพศ.” ก็ยังเห็นหน้า 
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เลขานุการผู้น้าฝ่ายค้าน นั่งหน้าบานอยู่ข้างๆคนโตบางบอน  

“สมพงษ์”เพ่ือนเยอะ ว่ากันจริง “คุณหญิงหน่อย” ประเมินนักการเมืองพูดน้อยอย่าง “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” 
ต่้าไป จึงพยายามโชว์บทบาทประธานยุทธศาสตร์พรรค ราวกับเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริง  สมพงษ์ มือประสารสิบทิศ 
คุณหญิงสุดารัตน์ ถนัดเล่นบทนางเอก โดยมีนักข่าวกลุ่มหนึ่งช่วยท้างานสร้างภาพลักษณ์ให้ จึงประเมินว่า ตัวเอง
เหนือกว่าสมพงษ์  

"สมพงษ์” เล่นการเมืองมายาวนาน และเป็น “มิสเตอร์คอนเนกชั่น” จึงสามารถรวบรวม ส.ส.จาก
พรรคชาติพัฒนา และพรรคชาติไทย จ้านวน 21 คน มาก่อตั้ง “กลุ่ม16” เมื่อปลายปี 2535 พ.ศ.นี้ นักการเมืองกลุ่ม 16 
ยังกระจายอยู่ในพรรคการเมืองใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย, พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย 

สุชาติ ตันเจริญ อดีตกลุ่ม 16 ไปดูงานศพก้านันเป๊าะ จะรู้ว่า “สมพงษ์” แนบแน่นกับสนธยา คุณปลื้ม และ
วิทยา คุณปลื้ม แถม “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น มากน้อยแค่ไหน สมพงษ์ กับ เสี่ยเฮ้ง ในงานบ้านก้านันเป๊าะ 
   หรือไปส่องงานศพมารดาของสุชาติ ตันเจริญ ก็จะเห็นความกลมเกลียวเหนียวแน่น ระหว่าง สมพงษ์ อมร
วิวัฒน์, สุชาติ ตันเจริญ และสรอรรถ กลิ่นประทุม ราวกับกลุ่ม 16 ยังด้ารงอยู่ สมพงษ์จึงเหมาะกับการเป็นหัวหน้าพรรค 
เพ่ือไทย ยุค “นายใหญ”่ ถอยทางยุทธศาสตร์.  
 
อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/scoop/409315?  
 

 

 

 


