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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘กัมพล’ เพื่อไทย เคาะประตูบ้าน ขอคะแนนชาวก าแพงเพชร ชิงเลือกตั้ง

ซ่อมเขต 2 
4 

2 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ท่านผู้ทรงเกียรตสิะดุง้กันเป็นแถบ!ประกาศแล้วข้อบังคับจรยิธรรม'
ส.ส.-กมธ.' แสดงกริิยา ใช้วาจาอันไม่สุภาพ หมิ่นประมาท เจอยาแรง 

6 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ จับตาตั้ง กก.จริยธรรมสภาฯ สอบปม ส.ส. เสียบบัตรแทน 8 
4 สยามรฐัออนไลน ์ เลขาสภาเผยคดีเสียบบัตรแทน “นาที” รอข้อมูล ตม. โยน กก.

จริยธรรมสภาช้ีขาด 
10 

5 แนวหน้าออนไลน ์ 'นิพฏิฐ์' เผื่อใจหาคนผิดปมเสียบบัตร ยกค ากล่าว 'เงนิจ้างผีใหโ้ม่แปง้ได'้ 11 
6 ไทยโพสต์ออนไลน ์ คอยฟัง! 'นิพิฏฐ์' มือเปิดประเด็นเสียบบัตรแทนกัน จ่อจับผีโม่แป้ง

หลายตัวประจาน 
12 

7 แนวหน้าออนไลน ์ 'สมชัย' ช้ีมติศาลวินิจฉัยตัดสิน 5 ต่อ 4 ถูกต้องแล้ว เพราะประเทศ
ต้องเดินไปข้างหน้า 

13 

8 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'สมชัย' มีค าตอบท าไมศาล รธน. ไม่ขึ้นบัลลังกอ์่านค าวินิจฉัยร่าง 
พรบ.งบฯปี 2563 

14 

9 มติชนออนไลน ์ ‘สมชัย’ โพสตม์ติศาลรฐัธรรมนูญตัดสิน 5 ต่อ 4 พาประเทศเดินไป
ข้างหน้า 

15 

10 แนวหน้าออนไลน ์ ‘วัฒนา’ ฟันฉับ! ยกค าวินิจฉัยศาล รธน. 6ประการ ไม่ชอบด้วย รธน. 16 
11 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ต้องแก้ รธน. 'วัฒนา' ช้ีเปรี้ยงค าวินิจฉัยร่าง พรบ.งบฯปี 63 ไม่ชอบ

ด้วย รธน. 6 ประการ 
18 

12 ไทยโพสต์ออนไลน ์ โฆษก พปชร. วอนฝ่ายค้านร่วมแรงร่วมใจเร่งผ่านวาระ 2-3 ดันเม็ด
เงินลงพื้นทีพ่ัฒนาประเทศ 

20 

13 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ปชป. เรียกประชุม ส.ส. 11 ก.พ.นี้ เตรียมงดอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ
วาระ 2-3 

21 

14 แนวหน้าออนไลน ์ ‘สามัคคีไทย’รมุสกรัม! จี้เชือด ส.ส. ข้ีฉ้อเสียบบัตรแทนกัน ทรยศท า
ชาติเสียหาย 

22 

15 สยามรฐัออนไลน ์ ค าถามคาใจของ 'ทวี สอดส่อง' รัฐธรรมนูญจะพาย้อนอดีตหรือ
อนาคตอันรุ่งเรือง 

23 

16 มติชนออนไลน ์ ‘ช่อ’ ลั่น เจ้าของพรรคตัวจริงคือประชาชน ‘ธนาธร’ แค่ให้อนาคต
ใหม่กู้เงิน 

25 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 เนช่ันออนไลน ์ "ไพศาล" แนะ ควรรอฟังศาลฯ คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 27 
18 ไทยโพสต์ออนไลน ์ อุ๊ต๊ะ 'ช่อ' ข้ึนเหนือการันตีสมาชิกคือเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่ 

'ธนาธร' 
28 

19 ผู้จัดการออนไลน ์ นรกมจีรงิ! “ค าเตือน”..จากค าขู่ “ปิยบุตร” ถ้ายังไม่ซึง้ในวลี “สู้แล้ว
รวย” หมอบตั้งแต่ออกโรง-ยึด 2475 น่าสงสาร 

29 

20 ไทยโพสต์ออนไลน ์ อดีตบิ๊กข่าวกรอง อบรม 'ดอกเตอร์ปิยบุตร' ว่าด้วยการรัฐประหาร 31 
21 ไทยรัฐออนไลน ์ "พรรณิการ์" บุกเชียงใหม่ ย้ า เจ้าของพรรคอนาคตใหม่แทจ้ริง 

คือ ประชาชน 
33 

 
 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรฐัออนไลน ์ เลือกตั้งท้องถ่ิน ส่ออาการโรคเลื่อนเพราะการแบ่งเขต 35 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ งบประมาณปี 63 'มาช้า' ดีกว่า 'ไม่มา' 39 
3 ข่าวสดออนไลน ์ ถ้ายุบพรรคตูก่ระอกั 40 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ ฟาวล์เกมสภา ฟัดบนถนน : ลุ้นชะตาอนาคตใหม่ “ระทึก” ก่อนศึก

ซักฟอก 
42 

5 ไทยรัฐออนไลน ์ สับรางวันอาทิตย์ : ลเิกหลงโรง 45 
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 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว การลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปิดการ
รับสมัครลงในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่สนใจลงสมัครรบัการเลือกตั้งจ านวน 3 ราย จาก 3 พรรคการเมือง
ประกอบด้วยผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครหมายเลข 2 นายอิทธิพล แตง
เล็ก พรรคภาคีเครือข่ายไทย และผู้สมัครหมายเลข 3 นายกัมพล ปัญกุล พรรคเพื่อไทย 
 ผู้สื่อข่าวรายงาน เพิ่มเติมว่า ในการลงพื้นที่หาเสียงวันน้ี ผู้สมัครหมายเลข 3 นายกัมพล ปัญกุล พรรคเพื่อ
ไทย ลงพื้นที่เดินเคาะประตู พบปะแนะน าตัวกับประชาชนตามหมู่บา้น ในเขตพื้นที่อ าเภออ าเภอเมืองก าแพงเพชร พื้นที่
ต าบลทุ่งโพธ์ิทะเล จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีชาวบ้านมาทักทายให้ก าลังใจและขอถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก 
 นายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย กล่าวปราศรัยผ่านเสียงไร้สายช่วงหนึ่งว่า ขอพี่น้อง
ประชาชนให้โอกาสในฐานะลูกหลานของชาวจังหวัดก าแพงเพชร ขอเข้าไปท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้พรรคเพื่อ
ไทยมีนโยบายที่ตอบโจทย์ ประชาชนในหลายด้าน ประเทศไทยของเราในวันน้ี ก าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างที่ไม่เคย
ประสบมาก่อน ดังที่ปรากฏอยู่นั้น ไม่ว่า จะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม ท าให้ ประเทศไม่พัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเป็น ดังนั้นในวันนี้ประเทศไทยของเราต้องได้รับ การ
ฟื้นฟูดูแลอย่าง ทุ่มเทเอาใจใส่ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน โดยการเร่งปฏิรูปในทุกด้าน ด้วย
แนวคิด และนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแห่งความเป็นจริง ด้วยความรอบรู้ และด้วยสติปัญญา ที่มีความ 
เข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงรับอาสาพี่น้อง ประชาชนทุกคน เข้าไปแก้ ไขวิกฤต การณ์ และฟื้นฟู จึงขอ
ความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ให้โอกาสตนเอง พร้อมให้ค ามั่นว่าจะทุ่มเทท าหน้าที่ น าความรู้ ความสามารถ 
ท างานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/เพื่อไทย3.jpg
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 นายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผมขออาสาเข้าไปดูแล รับใช้พี่น้อง
ประชาชนเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวก าแพงเพชร เขต 2 โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพชีวิต การเกษตร พืชผลผลิต ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างยั่งยืนพร้อมสานต่อนโยบาย และส่งต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขอย่าง
จริงจังยืนยันประกาศจุดยืนชัดเจน ได้รับความไว้วางใจ จะติดตามทวงสัญญาทวงความสุขให้พี่น้องชาวก าแพงเพชร ไม่
ว่าเป็นในเรื่องของสินค้าการเกษตร ผลผลิตการเกษตร คุณภาพชีวิต เรื่องยาเสพติด หนึ่งเสียงของผมจะขอเข้าไปทุ่มเท
ท างานตรวจสอบรัฐบาลในการบริหารประเทศอย่างหนัก ผมขอโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่จะทุ่มเทท าให้ 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1955842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1955842


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

6 

 

 
 
 
 
08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:56 น.   
ท่านผู้ทรงเกียรติสะดุ้งกันเป็นแถบ!ประกาศแล้วข้อบังคับจริยธรรม 'ส.ส.-กมธ.' แสดงกิริยา ใช้วาจาอันไม่สุภาพ 
หมิ่นประมาท เจอยาแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ก.พ.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและกรรมาธิการพ.ศ. ๒๕๖๓ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๘ ประกอบมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อ ๑๙๐ ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ สภา
ผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการข้ึนไว้  
ที่น่าสนใจใน หมวด 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
 ข้อ 9 สมาชิกและกรรมาธิการต้องรกัษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 10 สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงของสภาผู้แทนราษฎร และไม่กระท าการใด ๆ อัน
อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎร 
 ข้อ 11 สมาชิกและกรรมาธิการต้องกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ 
 ข้อ 12 สมาชิกและกรรมาธิการต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอัน
ไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือน าเอาเรื่องที่เป็นเทจ็มาอภิปราย
แสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อื่นใด 
 ข้อ 13 สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้ก าลังประทุษร้ายต่อบุคคล
อื่นในที่ประชุม บริเวณสภา หรือที่อื่นใด 
 ข้อ 14 สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยค านึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่
ขาดการประชุมโดยไม่จ าเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย 
และในหมวด 3 การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม 
 ข้อ 28....ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้ และที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจที่จะ
ลงโทษโดยการตักเตือน ต าหนิ ให้ขอโทษต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามที่คณะกรรมการก าหนด หรือประณามให้
เป็นที่ประจักษ์ 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝนื
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือไม่มีพยานหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการยกค าร้องโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองถือเป็นที่สุด และให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ 
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
พิจารณา 
 ในกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคห้าให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56620
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8 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:36 น.  
จับตาตั้ง กก.จริยธรรมสภาฯ สอบปม ส.ส.เสียบบัตรแทน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ.2563 เมื่อค่ าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และมีผลใช้
บังคับในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งในรายละเอียดจะเป็นข้อบังคับต่อการท าหน้าที่ของ ส.ส. และกรรมาธิการ (กมธ.) อาทิ 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสูงสุด รวมถึง
ก าหนดจริยธรรมต่อการท าหน้าที่ ทั้งการท าหน้าที่ที่ถูกต้อง เป็นธรรม ท างานโดยปราศจากอคติ รวมถึงต้องเคารพสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือแสดงอาการข่มขู่ ใช้ก าลังประทุษร้ายบุคคลในที่
ประชุม บริเวณสภาหรือที่อื่นใด ซึ่ง ส.ส. และ กมธ. ต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานของผู้ที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ท างานของสมาชิก ให้
ปฏิบัติงาน หรือหน้าที่ไม่เสื่อมเสียแก่สภาฯส.ส. หรือกมธ.ด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในประมวลฯดังกล่าวก าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ
ส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม จ านวน 15 คน มี ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการ และมี
กรรมการที่มาจากฝ่ายค้าน, ฝ่ายรัฐบาล รวมถึงอดีตประธานสภาฯ และอดีตผู้น าฝ่ายค้านร่วมด้วย  โดยหน้าที่ส าคัญที่
ต้องจับตา คือ รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก บุคคลหรือหน่วยงนใด กรณีที่มีการกล่าวหา
ว่าสมาชิกหรือกมธ. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมถึงสอบหาข้อเท็จจริง ขณะที่ผลการตรวจสอบนั้น มี
ทั้งระดับต าหนิ ตักเตือน ปรณาม รวมถึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
หากพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมอย่างรายแรง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม มีผลบังคับใช้ สภาฯ ต้องแต่งตั้งกรรมการ
จริยธรรมสภาฯ เพื่อตรวจสอบค าร้องที่ถูกเสนอเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ อาทิ กรณีของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี 
พรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นค าร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้ตรวจสอบจริยธรรมของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เต
มียเวส ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคเสรีรวมไทย ที่ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพและมีพฤติกรรมไม่ เหมาะสมระหว่างการท าหน้าที่
ประธานกมธ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาฯ รวมถึงกรณีที่ตรวจสอบพบการเสยีบบตัรแทนกนั
ของส.ส.ระหว่างการประชุมสภาฯ ซึ่งมีกรณีของ นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท , 
น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ, น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลัง 
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ประชารัฐ ที่พบพฤติกรรมซึ่งสอ่ว่าใช้สิทธิลงคะแนนเกินกว่าสิทธิที่ตนเองมี และกรณีของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.
พัทลุง พรรคภูมิใจไทย และนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  ที่ถูกผู้ตรวจสอบพบว่าได้
ลงคะแนน แต่เจ้าตัวไม่อยู่ภายในห้องประชุม ซึ่งกรณีที่เกิดข้ึนถูกตั้งข้อกังขาต่อการละเมิดและฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และการละเมิดจริยธรรม ทั้งนี้หากมีผู้ยื่นเรื่องให้กรรมการจริยธรรมสภาฯ ตรวจสอบต้องตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่าวให้เร็วที่สุด ภายใน 60 วัน 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/415600?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/415600?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/415600?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
 

 
สยามรัฐออนไลน์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 16:25  
เลขาสภาเผยคดีเสียบบัตรแทน”นาที”รอข้อมูลตม. โยนกก.จริยธรรมสภาชี้ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63 นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันที่เกิดข้ึนในหลายกรณีว่า  
 ขณะนี้กรณีที่ส านักเลขาธิกาสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีเพียง 2กรณีคือ กรณีนายฉลอง 
เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ที่ได้ส่งผลการสอบสวนให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ
แล้ว อีกเรื่องคือ กรณีนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง 
ยังด าเนินการไม่เสร็จ โดยอยู่ระหว่างการขอข้อมูลไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)เพื่อทราบวันเวลาอย่างเป็น
ทางการที่นางนาทีเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีการพิจารณาลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 ซึ่ง
ตม.ยังไม่ตอบกลับมา ต้องรอข้อมูลในส่วนน้ีก่อน แบะท่าโยนคดีเสียบบัตรให้กมธ.สอบแทน 
 นายสรศักดิ์กล่าวว่า ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียบบัตรลงคะแนนในกรณีอื่นๆยังไม่มีการตั้ง
กรรมการข้ึนมาสอบ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีสามารถตรวจสอบหลกัฐานที่ชัดเจนได้ อีกทั้งขณะนี้ฝ่ายค้านที่ยื่นญัตติให้ตั้ง
คณะ กรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบเรื่องการเสียบบัตรแทนกันมาที่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ข้ึนอยู่กับที่ประชุมสภาจะ
อนุมัติให้ตั้งกมธ.ดังกล่าวหรือไม่ หรืออาจจะมอบให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ หรืออาจมอบ
ให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ล่าสุดข้อบังคับเรื่องประมวลจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้
แล้ว ดังนั้นควรให้สภาตัดสินว่า จะให้กมธ.ชุดใด หรือคณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบเรื่องการเสียบบัตรลงคะแนน
แทนกัน เพราะส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่าน้ัน แต่เรื่องการลงโทษต้อง
ให้เป็นหน้าที่ของกมธ.ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณา 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131614 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/131614
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200208/9e16d4c9ad0aaa6f5def498b92b156c252659cd08629e6f8f8ee5e3d5b1d82d8.jpeg?itok=WwOd0pQU
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วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.49 น.  
'นิพิฏฐ์'เผ่ือใจหาคนผิดปมเสียบบัตร ยกค ากล่าว'เงินจ้างผีให้โม่แป้งได้'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณปี 2563 ไม่ต้องเป็นโมฆะ โดยมีระบุว่า มีคนถามเยอะว่า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการ
เสียบบัตรแทนกันแล้ว จบแค่นี้หรือ? ส.ส.เจ้าของบัตรหรือคนที่เอาบัตรคนอื่นมากด จะมีความผิดหรือไม่ ขอตอบ
เสียเลยนะครับว่า ต่อไปก็เป็นเรื่องความผิดทางอาญาซึ่งมีการด าเนินได้ 2 ทาง คือ 
 1.เริ่มกระบวนการสอบสวนผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร และทราบว่าตอนนี้ก็สอบอยู่แล้วหากผลการสอบ
เห็นว่า เจ้าของบัตรยอมให้คนอื่นกดแทนก็ถือว่าเป็นความผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ส่งให้ ปปช.และศาลฎีกาของผู้ด า รง
ต าแหน่งทางการเมืองพิจารณาลงโทษทางอาญาต่อไป 
 2.เริ่มสอบสวนผ่านทาง ปปช.ซึ่งก็ทราบว่า ตอนนี้ มีผู้ยื่นเรื่องให้ปปช.สอบแล้วเช่นเดียวกัน 
ส่วนจะหาตัวผู้กระท าผิดได้หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ เพราะมีค ากล่าวว่า"เงินสามารถจ้างผีให้โม่แป้งได้" ในหลายหน่วยงาน
ผีก็ก าลังท างานอยู่อย่างขมักเขม้น ผมก็ก าลังจะจับผีอยู่หลายตัวเหมือนกัน คอยฟัง 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471657 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/471657
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:24 น. 
คอยฟัง!'นิพิฏฐ์'มือเปิดประเด็นเสียบบัตรแทนกัน จ่อจับผีโม่แป้งหลายตัวประจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ก.พ.63 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นส.ส.เสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกัน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 
เสียบบัตรแทนกันแล้วไงต่อ?? 
 มีคนถามเยอะว่า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการเสียบบัตรแทนกันแล้ว จบแค่นี้หรือ? ส.ส.
เจ้าของบัตรหรือคนที่เอาบัตรคนอื่นมากด จะมีความผิดหรือไม่ ขอตอบเสียเลยนะครับว่า ต่อไปก็เป็นเรื่องความผิดทาง
อาญาซึ่งมีการด าเนินได้ 2 ทาง คือ 
 1.เริ่มกระบวนการสอบสวนผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร และทราบว่าตอนน้ีก็สอบอยู่แล้วหากผลการสอบ
เห็นว่า เจ้าของบัตรยอมให้คนอื่นกดแทนก็ถือว่าเป็นความผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ส่งให้ปปช.และศาลฎีกาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองพิจารณาลงโทษทางอาญา ต่อไป 
 2.เริ่มสอบสวนผ่านทาง ปปช.ซึ่งก็ทราบว่า ตอนนี้ มีผู้ยื่นเรื่องให้ปปช.สอบแล้วเช่นเดียวกัน 
ส่วนจะหาตัวผู้กระท าผิดได้หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ เพราะมีค ากล่าวว่า"เงินสามารถจ้างผีให้โม่แป้งได้" ในหลายหน่วยงาน
ผีก็ก าลังท างานอยู่อย่างขมักเขม้น ผมก็ก าลังจะจับผีอยู่หลายตัวเหมือนกัน คอยฟัง. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56611 
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วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.45 น. 
'สมชัย'ชี้มติศาลวินิจฉัยตัดสิน 5 ต่อ 4 ถูกต้องแล้ว เพราะประเทศต้องเดินไปข้างหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีมติ 5 ต่อ 4 กรณี สส.เสียบบัตรแทนกันในการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ระบุว่า 
ความเห็นโดยสุจริต กรณีค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.งบประมาณ 
 1. หากค านึงถึงหลักการทางรัฐศาสตร์ และ ผลที่เกิดข้ึนต่อบ้านเมือง โดยไม่ค านึงถึงค าวินิจฉัยในอดีต ค า
วินิจฉัยเอกฉันท์ 9 : 0 ให้ พ.ร.บ.งบประมาณไม่โมฆะทั้งฉบับ เป็นค าตัดสินที่ถูกต้องแล้ว เพราะบ้านเมืองต้องเดินไป
ข้างหน้า จะสะดุดทั้งประเทศด้วยเหตุความมักง่ายและไม่รับผิดชอบของ ส.ส.บางคนไม่ได้ 
 2. มติเสียงข้างมาก 5 :4 ที่ให้กลับไป ลงมติ วาระ 2-3 และส่ง ส.ว.ใหม่ แม้จะฉิวเฉียด แต่ก็เป็นทางออกที่
ดีที่สุด เพราะต้องยอมเสียเวลาบ้าง เพื่อกลับไปแก้ไขในกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถตอบสังคมได้ว่า 
เสียบบัตรแทนกัน จบลงง่ายๆด้วยแค่ตัดคะแนนออกหรือ และหากวันหลังพบเพิ่ม ก็ร้องใหม่ ให้ตัดคะแนนใหม่ ไม่รู้จบ
สิ้น 
 3. มติ 5 : 4 เป็นการยืนยันว่า การเสียบบัตรแทนกันเป็นความผิดที่ต้องมีการด าเนินการต่อ โดย สภาต้อง
ตั้งกรรมการสอบ และด าเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม หากสรุปเป็นเรื่องร้ายแรงต้องส่ง ป.ป.ช. เพื่อส่งศาลฎี กา
แผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษทางอาญา หากศาลประทับรับฟ้อง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
หากศาลตัดสินว่าผิด ต้องโทษจ าคุก ต้องหลุดจาก ส.ส. 
 4. หลายคนสงสัยว่า ท าไมศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ข้ึนบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย เฉลยว่า คราวนี้เป็นการประชุม
เพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมาย ไม่มีผู้ถูกร้อง จึงไม่ต้องอ่านค าวินิจฉัยต่อหน้าผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ออกเพียงแค่ press release 
แต่คราวหน้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์บ่ายสาม ข้ึนบัลลังก์แน่ครับ แต่เดาว่า กว่าจะข้ึนอ่านหรือกว่าจะอ่านจบ คงใกล้หรือ
เลยเวลาตลาดหุ้นปิดครับ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471654 
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:13 น. 
'สมชัย' มีค าตอบท าไมศาลรธน.ไม่ขึ้นบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยร่างพรบ.งบฯปี 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ก.พ.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้
ความเห็นโดยสุจริต กรณีค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณี พรบ.งบประมาณ 
 1. หากค านึงถึงหลักการทางรัฐศาสตร์ และ ผลที่เกิดข้ึนต่อบ้านเมือง โดยไม่ค านึงถึงค าวินิจฉัยในอดีต ค า
วินิจฉัยเอกฉันท์ 9 : 0 ให้ พรบ.งบประมาณไม่โมฆะทั้งฉบับ เป็นค าตัดสินที่ถูกต้องแล้ว เพราะบ้านเมืองต้องเดินไป
ข้างหน้า จะสะดุดทั้งประเทศด้วยเหตุความมักง่ายและไม่รับผิดชอบของ ส.ส.บางคนไม่ได้ 
 2. มติเสียงข้างมาก 5 :4 ที่ให้กลับไป ลงมติ วาระ 2-3 และส่ง ส.ว.ใหม่ แม้จะฉิวเฉียด แต่ก็เป็นทางออกที่
ดีที่สุด เพราะต้องยอมเสียเวลาบ้าง เพื่อกลับไปแก้ไขในกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถตอบสังคมได้ว่า 
เสียบบัตรแทนกัน จบลงง่ายๆด้วยแค่ตัดคะแนนออกหรือ และหากวันหลังพบเพิ่ม ก็ร้องใหม่ ให้ตัดคะแนนใหม่ ไม่รู้จบ
สิ้น 
 3. มติ 5 : 4 เป็นการยืนยันว่า การเสียบบัตรแทนกันเป็นความผิดที่ต้องมีการด าเนินการต่อ โดย สภาต้อง
ตั้งกรรมการสอบ และด าเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม หากสรุปเป็นเรื่องร้ายแรงต้องส่ง ปปช. เพื่อส่งศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษทางอาญา หากศาลประทับรับฟ้อง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หาก
ศาลตดัสินว่าผิด ต้องโทษจ าคุก ต้องหลุดจาก ส.ส. 
 4. หลายคนสงสัยว่า ท าไมศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ข้ึนบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย เฉลยว่า คราวนี้เป็นการประชุม
เพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมาย ไม่มีผู้ถูกร้อง จึงไม่ต้องอ่านค าวินิจฉัยต่อหน้าผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ออกเพียงแค่ press release 
แต่คราวหน้า 21 ก.พ. บ่ายสาม ข้ึนบัลลังก์แน่ครับ แต่เดาว่า กว่าจะข้ึนอ่านหรือกว่าจะอ่านจบ คงใกล้หรือเลยเวลา
ตลาดหุ้นปิดครับ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56616 
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  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:26 น. 
 ‘สมชัย’ โพสต์มติศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน 5 ต่อ 4 พาประเทศเดินไปข้างหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว 4ายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีมติ 5 ต่อ 4 กรณี ส .ส.เสียบบัตรแทนกันในการโหวตร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ระบุว่า ความเห็นโดยสุจริต กรณีค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
งบประมาณ 
ความเห็นโดยสุจริต กรณีค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณี พรบ.งบประมาณ 
 1. หากค านึงถึงหลักการทางรัฐศาสตร์ และ ผลที่เกิดข้ึนต่อบ้านเมือง โดยไม่ค านึงถึงค าวินิจฉัยในอดีต ค า
วินิจฉัยเอกฉันท์ 9 : 0 ให้ พรบ.งบประมาณไม่โมฆะทั้งฉบับ เป็นค าตัดสินที่ถูกต้องแล้ว เพราะบ้านเมืองต้องเดินไป
ข้างหน้า จะสะดุดทั้งประเทศด้วยเหตุความมักง่ายและไม่รับผิดชอบของ ส.ส.บางคนไม่ได้ 
 2. มติเสียงข้างมาก 5 :4 ที่ให้กลับไป ลงมติ วาระ 2-3 และส่ง ส.ว.ใหม่ แม้จะฉิวเฉียด แต่ก็เป็นทางออกที่
ดีที่สุด เพราะต้องยอมเสียเวลาบ้าง เพื่อกลับไปแก้ไขในกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถตอบสังคมได้ว่า 
เสียบบัตรแทนกัน จบลงง่ายๆด้วยแค่ตัดคะแนนออกหรือ และหากวันหลังพบเพิ่ม ก็ร้องใหม่ ให้ตัดคะแนนใหม่ ไม่รู้จบ
สิ้น 
 3. มติ 5 : 4 เป็นการยืนยันว่า การเสียบบัตรแทนกันเป็นความผิดที่ต้องมีการด าเนินการต่อ โดย สภาต้อง
ตั้งกรรมการสอบ และด าเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม หากสรุปเป็นเรื่องร้ายแรงต้องส่ง ปปช. เพื่อส่งศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษทางอาญา หากศาลประทับรับฟ้อง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หาก
ศาลตัดสินว่าผิด ต้องโทษจ าคุก ต้องหลุดจาก ส.ส. 
 4. หลายคนสงสัยว่า ท าไมศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ข้ึนบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัย เฉลยว่า คราวนี้เป็นการประชุม
เพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมาย ไม่มีผู้ถูกร้อง จึงไม่ต้องอ่านค าวินิจฉัยต่อหน้าผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ออกเพียงแค่ press release 
แต่คราวหน้า 21 ก.พ. บ่ายสาม ข้ึนบัลลังก์แน่ครับ แต่เดาว่า กว่าจะข้ึนอ่านหรือกว่าจะอ่านจบ คงใกล้หรือเลยเวลา
ตลาดหุ้นปิดครับ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1955643 
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  วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.48 น. 
 ‘วัฒนา’ฟันฉับ!ยกค าวินิจฉัยศาลรธน.6ประการ ไม่ชอบด้วย รธน. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัฒนา เมืองสุข  สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาระบุ
ว่า  ค าว่า “ชอบด้วยกฎหมาย” ในทางนิติศาสตร์จะต้องชอบด้วยเนื้อหาสาระ (substance) และชอบด้วยกระบวนการ
หรือวิธีการ (procedure) จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาก ากับกระบวนการต่างๆ ว่าจะต้องกระท าอย่างถูกต้องที่
เรียกว่า “ศุภนิติกระบวน” (due process of law) เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ก ากับการท างานของ
พนักงานสอบสวน อัยการ และศาล เป็นต้น 
 ส าหรับความชอบด้วยกฎหมายของการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ก็เช่นกัน จะต้องชอบด้วยเนื้อหา
สาระและชอบด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ โดยในส่วนของเนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคสามและสี่ ให้
อ านาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเนื้อหาสาระของกฎหมายน้ันว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญในสาระส าคัญหรือไม่ หากขัดใน
สาระส าคัญกฎหมายน้ันจะตกไปทั้งฉบับ แต่หากไม่ใช่สาระส าคัญจะตกไปเฉพาะส่วนที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
 ส่วนกระบวนการตรากฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียบบัตรแทนกันที่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญเพราะ ส.ส. มีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งคนหนึ่งเสียง นั้น รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญ มีอ านาจ
ไปวินิจฉัยว่า กระบวนการใดเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ดังนั้น หากกระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็จะ
ท าให้กฎหมายน้ันเสียไปทั้งฉบับ ดังเช่นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลออกเสียงแทนกันที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้สภาผู้แทนราษฎรน าร่างกฎหมายงบประมาณฯ ไปด าเนินการใหม่
เฉพาะในวาระที่สองและสาม นั้น ผมเห็นว่า ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลายประการ กล่าวคือ 
 (1) รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อ านาจศาลมีอ านาจวินิจฉัยในส่วนที่เป็นกระบวนการว่าเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
ดังนั้น หากกระบวนการตรากฎหมายซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนรวมสามวาระ หากข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งท าไม่ถูกต้องก็
จะต้องเสียไปทั้งหมด 
 (2) สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเสร็จสิ้นแล้วจึงล่วงเลยเวลาที่จะให้ย้อนกลับไปท าใหม่ 
เปรียบเทียบได้กับการน าคดีที่สอบสวนโดยไม่ชอบมายื่นฟ้องต่อศาล ศาลมีอ านาจวินิจฉัยว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น แต่
ไ ม่ มี อ า น าจ สั่ ง ใ ห้พนั ก ง านส อบสวนกลั บ ไปส อบสวน ใหม่ เพ ราะล่ ว ง เ ล ย เ วลาขอ ง ข้ั นตอนนั้ น แล้ ว 
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 (3) นอกจากนี้ ร่างกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญให้น ากลับมาลงมติใหม่ในวาระที่สองและสามคือร่างที่ถูก
แปรญัตติแล้วซึ่งล่วงเลยเวลา 105 วัน ตามมาตรา 143 วรรคแรก เป็นผลให้ร่างที่จะน ามาลงมติใหม่นั้นใช้บังคับไม่ได้
ตามวรรคสอง ผลคือแม้ลงมติแล้วแต่จะต้องน าเอาร่างแรกที่ ครม. เสนอต่อสภาในช้ันรับหลักการส่งให้ ส.ว. พิจารณา
แทน 
 (4) หาก ส.ว. ยอมรับร่างกฎหมายทีส่ภาผูแ้ทนน ากลบัมาลงมติลงมติใหม่ไว้พิจารณาก็จะขัดต่อรัฐธรรมนญู
มาตรา 143 วรรคสอง เพราะร่าง พรบ. งบประมาณฯ นั้นถูกเสนอมาเลยเวลา 105 วัน 
 (5) อ านาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้มีตามมาตรา 210 (1) คือ พิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรา่งกฎหมายเท่านั้น ผมจึงเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจไปสัง่ใหส้ภาผู้แทนราษฎร
น าเอาร่างกฎหมายไปพิจารณาใหม่ ส่วนที่อ้างมาตรา 74 ของกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็เกินจากอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญ 
 (6) ในส่วนของผู้แทนราษฎรไม่มีหน้าที่จะต้องไปท าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง เพราะ ส.ส. ไม่ใช่จ าเลยหรือ
คู่ความในคดี ส.ส. มีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
 นี่เป็นอีกสาเหตุที่ผมและพรรคเพื่อไทยเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมี สสร. ที่มาจากประชาชนยก
ร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ เพราะรัฐธรรมนูญเปน็กติกาการอยู่ร่วมกันของผูค้นในสังคมจะต้องให้คนในสังคมนั้นเปน็ผู้ก าหนด
ไม่ใช่ปล่อยให้พวกที่เผด็จการแต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ก าหนดอันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งอย่างไม่รู้จบ ความปรองดองจะเกิดข้ึน
ได้ภายใต้ความยุติธรรมที่มีบรรทัดฐานเดียวกันเท่านั้น 
วัฒนา เมืองสุข 
8 กุมภาพันธ์ 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471647 
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:11 น. 
ต้องแก้รธน. 'วัฒนา' ชี้เปรี้ยงค าวินิจฉัยร่างพรบ.งบฯปี63 ไม่ชอบด้วยรธน. 6 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ก.พ.63 - นายวัฒนา เมืองสุข  สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ค าว่า “ชอบด้วยกฎหมาย” 
ในทางนิติศาสตร์จะต้องชอบด้วยเนื้อหาสาระ (substance) และชอบด้วยกระบวนการหรือวิธีการ (procedure) จึงต้อง
มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาก ากับกระบวนการต่างๆ ว่าจะต้องกระท าอย่างถูกต้องที่เรียกว่า “ศุภนิติกระบวน” (due 
process of law) เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ก ากับการท างานของพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล เป็น
ต้น 
 ส าหรับความชอบด้วยกฎหมายของการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็เช่นกัน จะต้องชอบด้วยเนื้อหา
สาระและชอบด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ โดยในส่วนของเนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคสามและสี่ให้
อ านาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเนื้อหาสาระของกฎหมายน้ันว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญในสาระส าคัญหรือไม่ หากขัดใน
สาระส าคัญกฎหมายนั้นจะตกไปทั้งฉบับแต่หากไม่ใช่สาระส าคัญจะตกไปเฉพาะส่วนที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
 ส่วนกระบวนการตรากฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น การเสียบบัตรแทนกันที่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญเพราะ ส.ส. มีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งคนหนึ่งเสียง นั้น รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจ
ไปวินิจฉัยว่ากระบวนการใดเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ดังนั้น หากกระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะท า
ให้กฎหมายน้ันเสียไปทั้งฉบับ ดังเช่นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลออกเสียงแทนกันที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้สภาผู้แทนราษฏรน าร่างกฎหมายงบประมาณฯ ไปด าเนินการใหม่
เฉพาะในวาระที่สองและสาม นั้น ผมเห็นว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลายประการ กล่าวคือ 
 (1) รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อ านาจศาลมีอ านาจวินิจฉัยในส่วนที่เป็นกระบวนการว่าเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
ดังนั้น หากกระบวนการตรากฎหมายซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนรวมสามวาระ หากข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งท าไม่ถูกต้องก็
จะต้องเสียไปทั้งหมด 
 (2) สภาผู้แทนราษฏรได้ลงมติในวาระที่สามเสร็จสิ้นแล้วจึงล่วงเลยเวลาที่จะให้ย้อนกลับไปท าใหม่ 
เปรียบเทียบได้กับการน าคดีที่สอบสวนโดยไม่ชอบมายื่นฟ้องต่อศาล ศาลมีอ านาจวินิจฉัยว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น แต่
ไม่มีอ านาจสั่งให้พนักงานสอบสวนกลับไปสอบสวนใหม่เพราะล่วงเลยเวลาของข้ันตอนน้ันแล้ว 
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 (3) นอกจากนี้ ร่างกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญให้น ากลับมาลงมติใหม่ในวาระที่สองและสามคือร่างที่ถูก
แปรญัตติแล้วซึ่งล่วงเลยเวลา 105 วัน ตามมาตรา 143 วรรคแรก เป็นผลให้ร่างที่จะน ามาลงมติใหม่นั้นใช้บังคับไม่ได้
ตามวรรคสอง ผลคือแม้ลงมติแล้วแต่จะต้องน าเอาร่างแรกที่ ครม. เสนอต่อสภาในช้ันรับหลักการส่งให้ ส.ว. พิจารณา
แทน 
 (4) หาก ส.ว. ยอมรับร่างกฎหมายทีส่ภาผูแ้ทนน ากลบัมาลงมติลงมติใหม่ไว้พิจารณาก็จะขัดต่อรัฐธรรมนญู
มาตรา 143 วรรคสอง เพราะร่าง พรบ. งบประมาณฯ นั้นถูกเสนอมาเลยเวลา 105 วัน 
 (5) อ านาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้มีตามมาตรา 210 (1) คือ พิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายเท่านั้น ผมจึงเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจไปสัง่ใหส้ภาผู้แทนราษฎร
น าเอาร่างกฎหมายไปพิจารณาใหม่ ส่วนที่อ้างมาตรา 74 ของกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็เกินจากอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญ 
 (6) ในส่วนของผู้แทนราษฏรไม่มีหน้าที่จะต้องไปท าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง เพราะ ส.ส. ไม่ใช่จ าเลยหรือ
คู่ความในคดี ส.ส. มีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
 นี่เป็นอีกสาเหตุที่ผมและพรรคเพื่อไทยเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมี สสร. ที่มาจากประชาชนยก
ร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ เพราะรัฐธรรมนูญเปน็กติกาการอยู่ร่วมกันของผูค้นในสังคมจะต้องให้คนในสังคมนั้นเปน็ผู้ก าหนด
ไม่ใช่ปล่อยให้พวกที่เผด็จการแต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ก าหนดอันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งอย่างไม่รู้จบ ความปรองดองจะเกิดข้ึน
ได้ภายใต้ความยุติธรรมที่มีบรรทัดฐานเดียวกันเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56610 
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:57 น. 
โฆษกพปชร.วอนฝ่ายค้านร่วมแรงร่วมใจเร่งผ่านวาระ2-3 ดันเม็ดเงินลงพ้ืนท่ีพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ก.พ.63 - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย
ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2563ในวาระ2-3 ใหม่ว่า ต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่หาทางออก
ให้กับประเทศ รัฐบาลและทุกฝ่ายรู้สึกโล่งใจที่งบประมาณปี63ไม่โมฆะ โดยจะมีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ 
13 กุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ ตนอยากขอความกรุณาพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ช่วยกันพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อผา่นงบประมาณใน
วาระ2-3 เพื่อน าเม็ดเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพราะหากล่าช้าไปกว่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน
หลายๆ ด้าน และฝากไปยังส.ส.ทุกคน ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเสียบบัตรลงคะแนน เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาอีก 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า เมื่องบประมาณปี63ผ่านสภาฯ รัฐบาลจะเร่งเดินหน้าทุกโครงการ โดยเฉพาะ
โครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาล เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศษฐกิจฐานรากของประเทศผ่าน
มาตรการต่างๆ และจะด าเนินการทันที โดยเฉพาะชิม ช้อป ใช้ เฟส4 ทั้งนี้ เมื่อเม็ดเงินเข้าไปหมุนในฐานรากของ
ประเทศ จะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง ยิ่งขณะนี้เจอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ยิ่งท าให้ต้องเร่ง
ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ไม่เช่นน้ันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56615 
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:18 น 
ปชป.เรียกประชุมส.ส. 11 ก.พ.น้ี เตรียมงดอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบฯวาระ 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ก.พ.63 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ ประธาน ส.ส.พรรคฯ กล่าวถึงกรณี
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สภาด าเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 รวมทั้งข้อสังเกตของกรรมาธิการ 
ของร่าง พ. รบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ 2563 ว่านับเป็นเรื่องดี ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยอย่าง
รวดเร็วและมีค าบังคับให้สภาฯ รายงานผลการด าเนินการภายใน 30 วันท าให้มีความชัดเจนสามารถด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยไม่มีการกระท าใด ๆ ที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญอันมีส่วนอย่างส าคัญที่ช่วยท าให้การ
น างบประมาณ ไปใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย 
 นายองอาจ กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้เชิญ ส.ส.ของพรรคฯ ประชุมในวันอังคารที่ 11 ก.พ.นี้ เวลา 
13.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาฯ ในวันที่ 13 ก.พ. โดยตนจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ส.ส. ที่
เคยอภิปรายในครั้งที่แล้ว ควรงดอภิปรายในครั้งนี้ถึงแม้ ส.ส. จะมีสิทธ์ิอภิปรายได้ก็ตาม เพื่อประหยัดเวลาและท าให้
การโหวตลงมติวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถน างบประมาณไปใช้ให้เร็วที่สุด ซึ่งเช่ือ
ว่า ส.ส.จะให้ความร่วมมือ เพราะทุกคนต่างทราบดีว่าการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าออกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมมากข้ึนเท่านั้น ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันท าให้ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56608 
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วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 12.19 น. 
 ‘สามัคคีไทย’รุมสกรัม! จี้เชือด ส.ส. ขี้ฉ้อเสียบบัตรแทนกัน ทรยศท าชาติเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายรยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวขอบคุณศาล
รัฐธรรมนูญที่ช้ีทางออกให้ร่างกฎหมายงบประมาณ พ.ศ.2563 เเละสภาผู้เเทนราษฎรก าหนดวันประชุมเพื่อลงมติวาระ
ที่2เเละ3ในวันที่13ก.พ.นั้น ถือว่าทางออกจากปัญหาได้เกิดข้ึนเเล้ว เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความเสียหาย
เเละถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์  ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ตนอยากวิงวอนขอให้มีการด าเนินการโดยเร็วคือ ส.ส. ที่มีรายข่ือว่า
เกี่ยวข้องกับการเสียบบัตรเเทนกันนั้นจะมกีารด าเนินการเช่นใดต่อไป เพราะสังคมจับตาเรื่องนี้ รวมทั้งท าให้ภาพลักษณ์
นักการเมืองเสียหายในองค์รวม 
 นายรยุศด์ กล่าวต่อว่า ร่างกฎหมายงบประมาณที่ล่าช้ามาจากการลงคะเเนนที่ไม่สุจริต ขอถามว่าพรรค
ต้นสังกัด เเละสภาผู้เเทนราษฎรจะจัดการอย่างไร ตนขอฝากไว้ว่า ควรที่จะมีค าตอบนี้ออกมาโดยเร็วที่สุด เเละขอถาม
ถึงความรับผิดชอบจาก ส.ส. เเละพรรคต้นสังกัดว่า จะเเสดงความรับผิดชอบเช่นใด เพราะสังคมเสียหายจากการกระท า
เช่นน้ี ควรมีค าตอบออกมาในทุกกรณีที่อ้างว่า ส.ส. เสียบบัตรเเทนกัน และอย่าลืมว่า สภาผู้เเทนราษฎรชุดน้ีมาจากการ
เลือกตั้งที่ว่างเว้นไปนาน เมื่อประชาชนไปเลือกพรรคเเละคนๆนั้นให้มาท าหน้าที่เเทนปวงชนชาวไทย ใ ช้ภาษีเพิ่อจ่าย
เป็นเงินเดือนรวมทั้งค่าตอบเเทนให้ส.ส.เเต่ละคนไม่ใช่น้อยๆ เเต่เมื่อส.ส.บางคนทรยศค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 
บทลงโทษที่มีอยู่นั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรีบด าเนินการเเละวางมาตรการในอนาคตไม่ให้เกิดเหตุเช่นน้ีอีก 
  “คนที่อาสามาท าหน้าที่เเทนประชาชนหากได้รับความไว้วางใจจากปวงชนชาวไทยเเล้วต้องเคารพกติกา
เเละเป็นตัวอย่างที่ดี ตนในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ขออาสาสังคมเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าวในวันข้างหน้าจึงขอให้นักการเมืองรุ่นพี่
ที่มีบทบาทในวันน้ีอย่าทรยศประชาชนอีกไม่เช่นน้ันความเสื่อมศรัทธาจะเกิดข้ึนเเละอาจเปน็ชนวนที่น าไปสู่วงจรอุบาทว์
อีกครั้ง”นายรยุศด์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471639 
          https://www.thaipost.net/main/detail/56604 
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สยามรัฐออนไลน์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 18:03 
ค าถามคาใจของ'ทวี สอดส่อง'รัฐธรรมนูญจะพาย้อนอดีตหรืออนาคตอันรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 ก.พ.63 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กช่ือ พันต ารวจ
เอก ทวี สอดส่อง" ระบุว่า ...ค าถามคาใจ “จะน าพาประเทศไปหาอดีต หรือน าพาประเทศไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรือง?”
เฟสบุคของ Pakorn Puengnetr (ปกรณ์ พึ่งเนตร) หัวข้อเรื่อง “2 ประเด็นคาใจค าวินิจฉัยศาล รธน. (ใหญ่กว่าทุก
องค์กร?)” 
 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ที่มีปัญหา "เสียบบั ตรแทนกัน" 
(ความจริงคือการใช้สิทธิแทนกัน) ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คุณปกรณ์ ได้สรุปเป็นประเด็นไว้ 4 ประเด็น ตั้งข้อ
สังเกตุจากค าวินิจฉัยไว้ 2 ข้อ และตั้งค าถามส าคัญจากค าวินิจฉัยอีก 2 ข้อ ที่มีความแหลมคมและท้าทายในการ
แลกเปลี่ยนทางทางวิชาการมาก แม้จะมีขีดจ ากัดในการแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเกรงต่อการละเมิดอ านาจศาลก็
ตามแต่เนื่องจาก “ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น
ของรัฐ” หมายถึง ศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะพิเศษ แต่เพียงผู้เดียวมีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความชอบด้ว ย
รัฐธรรมนูญของบรรดากฎหมาย และร่างกฎหมาย ดังนั้น ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็เป็นประเด็นประเด็น 
“คาใจ” ไปอีกนาน 
 ส่วนตัวจะยังไม่แสดงความเห็นถึงค าวินิจฉัยศาล รธน. แต่จะขอน าความไม่สมดุลของ รธน 2560 ที่มีความ 
“ไม่พอดี” และ “ไม่สมดุล” ทั้งในด้านโครงสร้างอ านาจ กลไก และมาตราการในการจัดสรรแบ่งปัน อ านาจ 
ผลประโยชน์ ทรัพยากร และความยุติธรรม หลายประการ ทั้งมีที่มาของ รธน. ที่เกิดจากผู้ท าการปฏิวัติรัฐประหาร 
กระบวนการยกร่างจัดท าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและถูกครอบง า แม้จะอ้างว่ามีการลงประชามติรัฐธรรมนูญก็
ตาม แต่เป็นการประชามติที่ประชาชนไม่เหน็ด้วยขาดเสรภีาพ เกิดความขัดแย้งและไม่เป็นไปตามหลกัการประชาธิปไตย 
 ในด้าน “เนื้อหารัฐธรรมนูญ” หลายส่วนขัดกับหลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม มีความไม่พอดี และ
ความไม่สมดุล เพราะคณะรัฐประหารและผู้ร่างไม่ไว้ใจประชาชน จึงมีอคติที่มีต่อนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน เป็น รธน. ที่สร้างโครงสรา้งอ านาจของศาลรฐัธรรมนูญ องค์กรอิสระ วุฒิสภา และโครงสร้างอ านาจรัฐ มีพลัง
อ านาจสูงสุด ผู้ด ารงต าแหน่งล้วนมีที่มาจากระบบการแต่งตั้งจากระบบราชการ กองทัพ และฝ่ายตุลาการ ที่มีอ านาจ
มากและปราศจากการตรวจสอบจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200208/0cb5c2d310042811a7e14d54906c0e6435c5744baae96cba9cc37e8ab59360c4.jpg?itok=LdUdbvj6
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 เมื่อพิจารณาอายุของผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพบว่าเป็น “วัยชรา หรือคนแก่” 
ทั้งสิ้น แม้การมีอายุมากจะแสดงถึงเป็นผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากที่นับว่ามีประโยชน์ก็ตาม แต่ก็มีส่วนด้อยด้าน
ศักยภาพในหลายประการ และกรณีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญนั้นสามารถมีได้ในคนทุก
เพศทุกวัยไม่จ ากัด ยิ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้มีส่วนร่วมยิ่งแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ ไม่ควรละเว้นแม้แต่สตรีหรือผู้พิการหรือเยาวชนหากเรื่องที่ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น ในกรณีอายุ 
ตัวอย่าง เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ได้ถึงอายุ 75 ปี กกต. ป.ป.ช. คตง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ อยู่ได้ถึงอายุ 70 ปี ส.ว. หลายคนอาจมีอายุกว่า 70 ปี นี่ยังไม่รวมถึงที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวน
กว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาที่มีอายุใกล้ 70 ปี อีกเป็นจ านวนมาก 
 “ผู้ชราภาพ หรือคนแก่” มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เป็นปัญหาสังคม กรณีประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูง จาก
ข้อมูลพบว่ามีผู้อายุ 60 ปีข้ึนไปในสังคมไทยประมาณ 10 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมี
ปัญหามากในขณะนี้ แต่ รธน. ยังจะเอา “คนชราภาพหรือคนแก่” อย่างเดียวให้มีอ านาจเหนือประชาชนมาแบกอุ้ม
ประเทศไทยอีกจึงมีความห่วงกังวลที่เป็นค าถามคาใจว่า รธน. 60 ก าลัง “จะน าพาประเทศไปหาอดีต หรือน าพา
ประเทศไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรือง” กันแน ่
 กรณี “ศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดตั้งข้ึนเป็นครั้งแรกตาม รธน. 2540 ใช้สืบเนื่องใน รธน. 2550 และ รธน. 
2560 ฉบับปัจจุบันนั้น ควรท าการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง อย่างกว้างขวางและปราศจากอคติ หากผลการศึกษาวิจัย
พบว่าจะต้องปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปล ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นองค์กรในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บรรดาร่างกฎหมาย กฎหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ และการกระท าทั้งหลายทั้งปวงที่ค าวินิจฉัยต้องมี
ชัดเจน เป็นบรรทัดฐานได้ ไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยหรือตีความกันไปต่าง ๆ นานา ถ้าผลการศึกษาว่าต้องท าการ
ปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงแล้วดีข้ึนก็ต้องท าเช่นกัน 
 ในอดีต ก่อน รธน. 2540 ประเทศไทยมี “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” ที่ผู้เป็นตุลาการมีส่วนยึดโยงกับ
ประชาชน เช่น รธน. 2489 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เกิดได้ข้ึนครั้งแรก มีจ านวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่
รัฐสภาแต่งตั้ง เป็นประธานคณะตุลาการคนหนึ่ง และตุลาการอื่นอีก 14 คน หรือ รธน. 2534 คณะตุลาการรัฐธรรมนญู 
มีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ อีกหกคน ซึ่งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแต่ งตั้งสภาละสามคน 
ประธานรัฐสภาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ซึ่ง “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” ในอดีตมีส่วนที่ยึดโยงกับ
ประชาชนสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและได้สร้างผลงานที่ดีเป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน ดังนั้น จึงควรที่
จะท าการศึกษาวิจัยด้วยเพื่อให้มีองค์กรสูงสุดการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเกิดข้ึน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131622 
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 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมแทนเจอรีนด์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.
บัญชีรายช่ือและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกิจกรรมพบปะสมาชิก และบรรยายถึงความส าคัญของการสนับสนุนของ
ประชาชนต่อพรรคอนาคตใหม่ และบทบาทหน้าที่ของพรรคอนาคตใหม่ในสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เขต 6-7 จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ต่อไป โดยมีสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีนายช านาญ 
จันทร์เรือง และนายมานพ ศิริภูวดล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ มาร่วมกิจกรรม และรับฟังปัญหาของพี่น้อง
ประชาชนอย่างใกล้ชิด 
 น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า หากพูดถึงแนวทางการท างานของพรรคอนาคตใหม่ หรือพูดถึงการสร้างพรรค สิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดก็คือความผูกพันของประชาชนกับพรรค ที่ผ่านมาประชาชนมีความคิดที่ ไม่ไว้ใจนักการเมืองเท่าใดนัก แต่
เนื่องจากเราเพิ่งลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก จึงอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ พรรคอนาคตใหม่ก็เหมือนทุกพรรคการเมือง 
ที่จะพูดยังไงก็ได้เมื่อตอนหาเสียง แต่การกระท าต่างหากที่จะพิสูจน์ว่าพรรคอนาคตใหม่จะแตกต่างจากพรรคอื่นๆ ที่
หลังจากเลือกตั้งเสรจ็แล้วจะหายหน้าไปหรอืไม่ เราอยากได้พรรคการเมืองที่เป็นของประชาชน ไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่ง
เป็นเจ้าของ เพราะการที่ประชาชนเป็นเจ้าของพรรค ประชาชนจะบอกปัญหาและน าข้อเท็จจริงมาให้เรา เพื่อสร้าง
นโยบายให้เกิดข้ึนผ่านสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ถูกออกแบบมาให้เป็นพระของมวลชน 
 น.ส.พรรณิการ์กล่าวต่อว่า ประเทศนี้จะฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้  เราต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
เปลี่ยนแปลงสังคม ต่อให้พรรคอนาคตใหม่หรือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หรือนายปิยบุตร แสงกนกกุล จะเก่งแค่ไหนก็
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได้ แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นั้น เราต้องการผู้สนับสนุนที่อยู่นอกสภา ที่จะมา 
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ร่วมกันเป็นเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้คนที่จ่ายค่าสมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2,000 บาทตลอดชีพ เป็นการไม่ท าให้
พรรคอนาคตใหม่เป็นของใครคนหนึ่ง เมื่อเงินทุนในการขับเคลื่อนพรรคการเมืองมาจากประชาชน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะตระหนักถึงว่า การที่เขาได้รับเลือกมาจากเงินสนับสนุนของประชาชน ซึ่งจะท าให้ ส.ส.
รู้สึกว่าต้องฟังเสียงของประชาชน และประชาชนย่ิงใหญ่กว่า ส.ส. 
 "เรายืนยันว่าประชาชนหรือสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง สมาชิกเกือบ 7 หมื่นคน และผู้บริจาค
ทั้งประสงค์และไม่ประสงค์ออกนามอีกจ านวนมาก คนเหล่าน้ีคือเจ้าของพรรคอนาคตใหม่อย่างแท้จริง จากคดีที่คุณธนา
ธร หัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้เงิน 100 กว่าล้าน เป็นเพียงในนามเจ้าหนี้-ลูกหนี้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการบริจาคแต่อย่างใด 
คุณธนาธรไม่ได้เป็นเจ้าของพรรค ซึ่งการเป็นเจ้าหนี้ไม่มีการตัดสินในพรรคการเมอืง ทั้งนี้ การบริหารงานในนามหัวหน้า
พรรคนั้น ก็จะมีกรรมการบริหารพรรคที่จะโหวต หรือมีการลงมติในเรื่องนั้น หัวหน้าพรรคไม่มีสิทธ์ิตัดสินใจแต่เพียงผู้
เดียว การกู้เงินน้ันมีดอกเบี้ยตามกฎหมายทุกประการ คุณธนาธรไม่ได้ให้เงินพรรคมาใช้ฟรีๆ" น.ส.พรรณิการ์กล่าว 
 น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า พรรคการเมืองอื่นอาจใช้ ส.ส.เป็นฐานในการท าพรรคการเมือง แต่พรรคอนาคต
ใหม่มีการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานจังหวัดกับ ส.ส. ซึ่งในพื้นที่หรือเขตที่พรรคอนาคตใหมไ่ม่ได้รับเลอืกเข้าไปในสภา 
ทีมงานจังหวัดจะเป็นผู้ที่ท างานในพื้นที่ คอยรับเรื่องร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน รับฟังปัญหา ซึ่งทีมจังหวัดน้ันเป็นผู้ที่อยู่
ในพื้นที่จริง ท าให้รู้ดีว่าจะต้องท าอย่างไรในพื้นที่ จะท างานกับประชาชนในพื้นที่อย่างไร ทีมจังหวัดย่อมรู้ดีกว่าคนจาก
ส่วนกลาง ทีมจังหวัดจะรู้ดีว่าจะท ากิจกรรมอะไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นได้มากที่สุด พรรคอนาคตใหม่มี
กลไกที่เช่ือมโยงระหว่างทีมงานจังหวัดกับ ส.ส. เมื่อทีมงานจังหวัดจัดกิจกรรมก็เชิญ ส.ส.ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชน 
 "เราต้องอาศัยพลเมืองไทยที่ไม่ใช่มีหน้าที่แค่เดินเข้าคูหา แล้วฝากความหวังไว้กับพรรคการเมือง แต่
ประเทศไทยต้องการพลเมืองที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคม และพร้อมลงมือท าไปด้วยกัน พรรคอนาคตใหม่ไม่รับฝาก
ความหวังของใคร แต่พรรคอนาคตใหม่ต้องการเดินทางไปพร้อมๆ กับมวลชน เพราะพรรคอนาคตใหม่คือการเดินทาง 
วันน้ีแค่เริ่มต้น หากเราทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้หลุดพ้นจากความอยุติธรรมและวงจรที่รั้งให้ประเทศไม่ก้าวไป
ข้างหน้า ความฝันที่เรามีร่วมกันเป็นไปได้อย่างแน่นอน" น.ส.พรรณิการ์กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1956661 
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8 ก.พ. 2563 
"ไพศาล" แนะ ควรรอฟังศาลฯ คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ช่วย "บิ๊กป้อม" เผย ทุกฝ่ายควรรอฟังศาลคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ทั้ง3คดี มีที่ตกไปแล้ว คือคดี อิลลูมินา
ติ เหลือเพียงคดีเงินกู้191ล้าน ย้ า อย่าเช่ือข่าวลือ จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง  
 นายไพศาล พืชมงคล ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
นัดทีมพรรคอนาคตใหม่ ไปรับฟังผลการวินิจฉัย พร้อมทั้งแนะน าให้ตรวจสอบข้อมูล อย่าเช่ือข่าวลือ โดยระบุว่า 
"ทุกฝ่ายควรรอฟังศาลในคดียุบพรรคโดยเคารพและด้วยความเข้าใจ 
ซึ่งผมขอสรุปเรื่องตามที่รับฟังข่าวสารใน Social Media มา ทั้งหมดดังนี้ 
 1 คดียุบพรรคอนาคตใหม่ มี3คดี คือคดีที่คุณศรีสุวรรณเป็นผู้ร้อง และตกไปแล้วคดี อิลลูมินาติ ซึ่งศาล
วินิจฉัยยกค าร้องไปแล้ว 
คงเหลือคดีที่ 3 ที่จะตัดสิน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ 
 2 ส าหรับคดีที่  3 นั้น เดิม อนุกรรมการไต่สวน ของกกตชุดที่  1 มีความเห็นว่าไม่ผิด ต่อมาได้ตั้ง
อนุกรรมการไต่สวนชุดที่ 2 ท าการไต่สวนแล้วก็ว่าไม่ผิด จากนั้นนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ได้ต้ัง อนุกรรมการชุดที่ 3 
ข้ึน และเห็นว่ามีการกระท าความผิด จึงเสนอกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น คดีที่ 3 จึงเป็นคดีที่มาจาก อนุกรรมการชุดที่ 3(สรุปตามข่าวที่ไม่มีการโต้แย้งว่าไม่จริง) 
 3 คดีที่ 3 ดังกล่าวนี้ มีข้อหา 2 ข้อตามมาตรา66คือ รับบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท และตามมาตรา72คือ 
รับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทุจริต 
 4 ทั้ง 2 ข้อหานี้ตามข่าวระบุว่ากกต.มิได้แจ้งข้อกล่าวหาให้แก้ข้อกล่าวหา ก็คล้ายกับคดีอิลลูมินาติ คือ 
มิได้แจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาที่ส าคัญ ถ้าเป็นคดีอาญาทั่วไปก็ถือได้ว่าการสอบสวนไม่ชอบ ส่งฟ้องศาล
ไม่ได้ ดังที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้เมื่อครั้งคดีอิลลูมินาติแล้ว 
 5 ข้อหาตามมาตรา 66 นั้น ต้องเป็นเงินบริจาคเกิน10ล้านบาท 
ส่วนข้อหาตามมาตรา 72 นั้น เงินที่รับมานั้นต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการทุจริต ซึ่งในการไต่สวน และการตั้งข้อกล่าวหา 
ไม่ได้ระบุองค์ประกอบข้อนี้ ดังนั้นอย่าเช่ือข่าวลือ และควรจะต้องรอฟังผลที่ศาลวินิจฉัยจะดีที่สุด จะได้ไม่เกิดความ
ปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมือง และจะได้ไม่หน้าแตกถ้าหาก สิ่งที่คาดหมายนั้น ผิดพลาด 
 บ้านเมืองบอบช้ ามากแลว้ จาก ภัยต่างๆ ควรที่คนทั้งหลายจะได้ปรองดองสามัคคีกัน เพื่อรับมือกับสารพดั
ภัยสารพัดโรค จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่า" 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378761238/ 
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17:08 น 
อุ๊ต๊ะ 'ช่อ' ขึ้นเหนือการันตีสมาชิกคือเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่ 'ธนาธร' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ก.พ. 63 - ที่โรงแรมแทนเจอรีนด์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายช่ือ
และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกิจกรรมพบปะสมาชิกพรรค โดยน.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า หากพูดถึงแนวทางการ
ท างานของพรรคอนาคตใหม่ หรือพูดถึงการสร้างพรรค สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือความผูกพันของประชาชนกับพรรค ที่ผ่าน
มาประชาชนมีความคิดที่ไม่ไว้ใจนักการเมืองเท่าใดนัก แต่เนื่องจากเราเพิ่งลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก จึงอยากให้เวลาเป็น
เครื่องพิสูจน์ พรรคอนาคตใหม่ก็เหมือนทุกพรรคการเมอืง ที่จะพูดยังไงก็ได้เมื่อตอนหาเสียง แต่การกระท าต่างหากที่จะ
พิสูจน์ว่า พรรคอนาคตใหม่จะแตกต่างจากพรรคอื่นๆ ที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วจะหายหน้าไปหรือไม่ แน่นอนว่า
นักการเมืองนั้นต้องท าเพื่อคะแนนเสียง แต่เราไม่ได้ท าเพื่อหวังคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียว ซึ่งการหวังคะแนนเสียงจาก
พี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องผิด แต่การอยู่กับพี่น้องประชาชนคือหัวใจของพรรคอนาคตใหม่ ที่ไม่ใช่แ ค่ 2 เดือนก่อน
เลือกตั้ง เราอยากได้พรรคการเมืองที่เป็นของประชาชน ไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ เพราะการที่ประชาชนเป็น
เจ้าพรรค ประชาชนจะบอกปัญหาและน าข้อเท็จจริงมาให้เรา เพื่อสร้างนโยบายให้เกิดข้ึนผ่านสภาผู้แทนราษฎร พรรค
อนาคตใหม่ถูกออกแบบมาให้เป็นพรรคของมวลชน 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่อไปว่า ประเทศนี้จะฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เราต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
เปลี่ยนแปลงสังคม ต่อให้พรรคอนาคตใหม่หรือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค หรือนายปิยบุตร แสงกนกกุล 
ส.ส.บัญชีรายช่ือและเลขาธิการพรรค จะเก่งแค่ไหนก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได้ แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้
นั้น เราต้องการผู้สนับสนุนที่อยู่นอกสภา ที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้คนที่จ่ายค่าสมาชิก 200 บาท
ต่อปี หรือ 2,000 บาทตลอดชีพ เป็นการไม่ท าให้พรรคอนาคตใหม่เป็นของใครคนหนึ่ง เมื่อเงินทุนในการขับเคลื่ อน
พรรคการเมืองมาจากประชาชน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. ก็จะตระหนักถึงว่า การที่เขาได้รับเลือกมาจากเงินสนับสนุน
ของประชาชน ซึ่งจะท าให้ ส.ส.รู้สึกว่าต้องฟังเสียงของประชาชน และประชาชนย่ิงใหญ่กว่า ส.ส.   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56622 
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เผยแพร่: 8 ก.พ. 2563 18:21   
นรกมีจริง! “ค าเตือน”..จากค าขู่ “ปิยบุตร” ถ้ายังไม่ซึ้งในวลี “สู้แล้วรวย” หมอบตั้งแต่ออกโรง-ยึด 2475 น่า
สงสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สองผู้มากประสบการณ์ “สุทิน - พล.ท.นันทเดช” ใจตรงกัน เตือน “ปิยบุตร-แกนน าส้มหวาน” ไม่เแกร่
งพอ “นรกมีจริง” เย้ยสุดสงสาร อ่อนข้อมูลประวัติศาสตร์ ช้ี2475 แพร่เช้ือ “เผด็จการ”  
 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันน้ี(8 ก.พ.63) เฟซบุ๊ก Sutin Wannabovorn นายสุทิน วรรณบวร อดีตผู้สื่อข่าว
ประจ าส านักข่าวต่างประเทศ โพสต์หัวข้อ “จัดม็อบ ถ้าไม่เแกร่ง พอก็หมอบตั้งแต่ออกโรง” หลังจากนายปิยบุตร ขู่ว่า
หากยุบพรรค “ส้มหวาน” จะออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้นอกสภาฯร่วมกับนายธนาธร ควบคู่กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจใน
สภาฯ รวมทั้งขู่ว่าประชาชนอาจไม่พอใจจนเกิดม็อบ  
 โดย “สุทิน” ระบุว่า “เห็นนักการเมืองส้มอมแดง ออกมาขู่ศาลรัฐธรรมนูญว่า ถ้าตัดสินยุบพรรคอนาคต
ใหม่ ต้องเจอกับการเคลื่อนไหวต่อต้านทั่วประเทศ 
 ในฐานะที่ผ่านการชุมนุมประท้วงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2516 จนถึงการประท้วงครั้งประวัติศาสตร์ปลายปี 
2556 ถึงกลางปี 2557 อยากบอกนักการเมืองส้มอมแดงว่า การท าม็อบถ้าไม่แข็งแกร่งจริงรับรองว่าหมอบตั้งแต่โหมโรง 
การประท้วงของมวลมหาประชาชนในอดีตที่ผ่านมา ล้วนมีสาเหตุมาจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจการบริหารงาน
ของรั ฐบาล  อั น เนื่ อ งมาจากการ โกงกิ นอย่ า งม โหฬาร  หรื อมาจากที่ พร รครั ฐบาล โกงการ เลื อกตั้ ง  
มีน้อยครั้งที่ประชาชนถูกจัดตั้งให้ลุกข้ึนมาประท้วงเพื่อปกป้องฟอกความผิดส่วนตัวให้กับนักการเมือง เหมือนการ
ประท้วงของมวลชนเสื้อแดง ที่เริ่มตั้งแต่ 2552 ต่อเนืีีองยาวนานมาตลอดเวลา 10 ป ี
 การประท้วงของคนเสื้อแดง มีสาเหตุมาจากการที่นายทักษิณ ถูกด าเนินคดี ศาลตัดสินให้มีความผิดติดคุก
และยึดทรัพย์กว่า 47,000 ล้าน ก่อนแล้วถึงมีการจัดต้ังมวลชนข้ึนมาประท้วงสร้างความวุ่นวาย ใส่ร้ายโจมตีผู้ที่คิดว่าอยู่
ตรงข้ามกับนายทักษิณ ตั้งแต่รัฐบุรุษคนส าคัญที่สุด ลงมาถึงทหาร ถึงพรรคการเมืองคู่แค้นและมวลมหาประชาชน ที่
ประท้วงต่อต้านนายทักษิณตลอดถึงสมุนบริวารของเขา 
 ต้องเข้าใจด้วยว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ฝ่ายสนับสนุนนายทักษิณ จัดการประท้วงอย่างรุนแรงและยาวนาน
ได้น้ันเป็นเพราะ อิทธิพลทางการเมือง การเงินและบารมีส่วนตัวของนายทักษิณ ครอบง าอยู่ทุกภาคส่วน ตร.มะเขือเทศ
ทั้งกรม ทหารแตงโมจ านวนมากอยู่ภายใต้อิทธิพลและเป็นมือไม้ของนายทักษิณ 
 นอกจากนั้น ยังมีนักธุรกิจการเมืองจ านวนมากเป็นท่อน้ าเลี้ยงให้มวลชนเสื้อแดงและรฐับาลเพื่อนบ้านบาง
ประเทศที่สนิทสนมกับนายทักษิณให้การสนับสนุนก าลังคนบางส่วน ในทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอ านาจ
ตะวันตกให้การสนับสนุนมวลชนเสื้อแดงออกหน้า หลายครั้งหลายครา นักการทูตมาสุมหัวกับคนเสื้อแดงหลังเวทีอย่าง
ไร้มารยาท 
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 จากเหตุที่ทั้งนักธุรกิจการเมือง ตร.มะเขือเทศ ทหารแตงโม ผู้น าประเทศเพื่อนบ้าน และมหาอ านาจที่
สนับสนุนนายทักษิณ เป็นผู้ช่วยเหลือจัดต้ังมวลชนน้ีเอง ท าให้การประท้วงรุนแรงของฝ่ายเสื้อจึงแข็งแกร่งและยาวนาน 
ดังนั้นเมื่อนักการเมืองส้มอมแดง ขู่ว่าจะน ามวลชนลงถนนประท้วง ต้องตักน้ าใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองว่า มีแนวร่วม
และผู้สนับสนุนแค่ไหน สิ่งแรกคือมีประชนชนจ านวนมากสนับสนุนไหม มีนักธุรกิจการเมืองสนับสนุนไหม (ไม่นับรวม
ไอ้ตี๋) 
 มีข้าราชการ ทหาร ต ารวจ และ ข้าราชการพลเรือนสนับสนุนไหม ประเทศเพื่อนบ้านพร้อมส่งกองก าลั ง
เถ่ือนและมวลชนมาช่วยเหลืีอไหม 
 มหาอ านาจตะวันตกสนับสนุนทางยุทธวิธีและการเงินไหม ถ้าไม่มีสักอย่างทีก่ล่าว และแม้แต่มวลชนที่มีอยู่
ทุกวันน้ียังต้องยืมมาจากคนเสื้อแดง 
 การขู่จัดม็อบก็จะหมอบตั้งแต่ออกโรง สิ่งส าคัญที่สุดถ้ายังไม่ลึกซึ้งในวลีที่ว่า #สู้แล้วรวย# การจัดม็อบ
ออกมาปกป้องช่วยเหลือตัวเองให้ผิด "แค่คิดก็จะรู้ว่านรกมีจริง" 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000013110 
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08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:27 น.   
อดีตบ๊ิกข่าวกรอง อบรม 'ดอกเตอร์ปิยบุตร' ว่าด้วยการรัฐประหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค รปช.-อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) และอดีตรองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
กรณีคุณปิยบุตร กับพวก เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ ศึกษาการต้านรัฐประหาร 
 ผมฟังแล้วรู้สึกสงสาร คุณปิยบุตร ท่ีอายุยังน้อยแต่ได้หน้าลืมหลัง หรืออาจะเป็นเพราะไม่ได้เป็นนัก
ประวัติศาสตร์ จึงลืมไปว่าพรรคอนาคตใหม่ใหม่ ยึดแนวของคณะราษฏรเป็นหลักการด าเนินงานของพรรค 
 คณะราษฏรนั้น เริ่มต้นด้วยการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ด้วยก าลังทหารโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนอะไรเลย หลังจากนั้น แกนน าคณะราษฏร ก็แย่งชิงอ านาจกันไปมา ด้วยการท ารัฐประหารเข่นฆ่ากันเอง ถึง 
14 ครั้งจนหมดอ านาจของคณะราษฏรคนสุดท้าย คือจอมพล ป. ซึ่งก็กินเวลานานถึง 25 ปี 
 การท ารัฐประหารของคณะราษฎร จึงเป็นแม่แบบของการรัฐประหารที่ท ากันติดต่อมาตั้งแต่ยุคก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนมาถึงยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เต็มไปด้วบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนการท ารัฐประหาร 2 ครั้งหลัง ที่คุณปิยบุตร มักจะโจมตีอยู่เสมอหรือรู้สึกอิจฉานิดๆ นั้น ได้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป 
โดยมีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ 
(1) รัฐบาลทุจริตชัดเจน 
(2) ประชาชนออกมาต่อต้านการทุจริต ถูกฆ่าด้วยอาวุธสงคราม 
(3) ประชาชนเป็นฝ่ายเรียกร้องให้ทหารออกมาช่วย 
 การปฏิวัติ ปี 2549 ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลทจุรติ ถูกเข่นฆ่าด้วยอาวุธสงคราม แม้แต่กรมทหารราบ
ยังถูกยิงเลย ทหารก็ต้องออกมาท ารัฐประหาร รัฐบาลทหารก็อยู่มาได้เกือบ 3 ปี ซึ่งถ้าอยู่ต่อไปอีกก็ได้ เพราะไม่มี
ประชาชนออกมาต่อต้านการบริหารบ้านเมืองโดยรัฐบาลทหารเลย 
 การท ารัฐประหารครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 นั้น ก็มาจากเรื่องทุจริตอีกเช่นเดิม และคราวนี้เป็นการทุจริตนับ
แสนล้าน นับว่ามากที่สุดในบรรดาการทุจริตทั้งหมดที่เคยมีมา ประชาชนก็ออกมาขับไล่มีจ านวนมากที่สุดในโลก และ
ถูกลอบท าร้ายเข่นฆ่าอีก ทหารต้องออกท ารัฐประหารตามค าเรียกร้องของประชาชน เพื่อยุติความรุนแรง ซึ่งเป็นการท า
รัฐประหารที่ไม่ต้องใช้ก าลังอ านาจทางทหารเลยด้วยซ้ า 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
 
 ขอฝากไปให้ คุณปิยบุตร เข้าใจด้วยว่า เมื่อตอนเป็นอาจารย์จะพูดแบบไหน นักศึกษาก็ต้องเช่ือ แต่ตอนนี้
เป็น ส.ส. พูดให้ประชาชนฟัง ควรต้องค้นคว้าหาความจริงให้ดีก่อนพูด เพราะที่พรรคอนาคตใหม่มีคดีมากมายเช่นน้ี ก็มี
สาเหตุมาจากการขยันพูดน้ันเอง แต่ถ้าคิดว่าพูดแบบนี้แล้ว คดีกู้เงินพรรค จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ตามสบายเถอะครับ 
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว คุณปิยบุตรช่วยศึกษาการเรียกร้องประชาธิปไตย ที่บริสุทธ์ิของประชาชน เช่นในปี 2516 สักนิด อย่า
ยึดติดอยู่แค่จ านวนตัวเลข การปฏิวัติ หรือแค่ปี 2475 เพราะขนาดคุณปิยบุตร เกิดทันเหตุการณ์ในปี 2549 และปี 
2557 คุณปิยบุตรยังพลาดข้อเท็จจริงไปมากมายเลยแล้วประสาอะไรจะรู้เรื่องที่เกิดข้ึนก่อนปี 2522. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56606 
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ไทยรัฐออนไลน์ 8 ก.พ. 2563 17:24 น.  
"พรรณิการ์" บุกเชียงใหม่ ย้ า เจ้าของพรรคอนาคตใหม่แท้จริง คือประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่อ "พรรณิการ์" เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ บุก "เชียงใหม่" พบปะสมาชิก “อนาคตใหม่” ย้ า เจ้าของพรรคท่ี
แท้จริงคือ “ประชาชน” ด้านสมาชิกอนาคตใหม่ ลั่น เชื่อมั่นในอุดมการณ์ พร้อมปลุกประชาชน เดินไปด้วยกัน 
 วันที่  8 ก.พ. ที่โรงแรมแทนเจอรีนด์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  นางสาวพรรณิการ์ วานิช 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกิจกรรมพบปะสมาชิก และบรรยายถึง
ความส าคัญของการสนับสนุนของประชาชนต่อพรรคอนาคตใหม่ และบทบาทหน้าที่ของพรรคอนาคตใหม่ในสภา
ผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เขต 6-7 จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนจริง
ในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขต่อไป โดยมีสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานเป็นจ านวน
มาก นอกจากนี้ ยังมีนายช านาญ จันทร์เรือง และนายมานพ ศิริภูวดล ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือพรรคอนาคตใหม่ มาร่วม
กิจกรรม และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า หากพูดถึงแนวทางการท างานของพรรคอนาคตใหม่ หรือพูดถึงการสร้างพรรค 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ ความผูกพันของประชาชนกับพรรค ที่ผ่านมาประชาชนมีความคิดที่ไม่ไว้ใจนักการเมืองเท่าใดนัก 
แต่เนื่องจากเราเพิ่งลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก จึงอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ พรรคอนาคตใหม่ก็เหมือนทุกพรรค
การเมือง ที่จะพูดยังไงก็ได้เมื่อตอนหาเสียง แต่การกระท าต่างหากที่จะพิสูจน์ว่า พรรคอนาคตใหม่จะแตกต่างจากพรรค
อื่นๆ ที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วจะหายหน้าไปหรือไม่ แน่นอนว่านักการเมืองนั้นต้องท าเพื่อคะแนนเสียง แต่เราไม่ได้
ท าเพื่อหวังคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียว ซึ่งการหวังคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องผิด แต่การอยู่กับพี่น้อง
ประชาชนคือหัวใจของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ใช่แค่ 2 เดือนก่อนเลือกตั้ง เราอยากได้พรรคการเมืองที่เป็นของประชาชน 
ไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ เพราะการที่ประชาชนเป็นเจ้าของพรรค ประชาชนจะบอกปัญหาและน าข้อเท็จจรงิ
มาให้เรา เพื่อสร้างนโยบายให้เกิดข้ึนผ่านสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ถูกออกแบบมาให้เป็นพระของมวลชน 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวต่อว่า ประเทศนี้จะฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เราต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
เปลี่ยนแปลงสังคม ต่อให้พรรคอนาคตใหม่หรือคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หรืออาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล จะเก่งแค่ไหน
ก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได้ แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้น้ัน เราต้องการผู้สนับสนุนที่อยู่นอกสภา ที่จะมา
ร่วมกันเป็นเจ้าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้คนที่จ่ายค่าสมาชิก 200 บาทต่อปีหรือ 2 ,000 บาทตลอดชีพ เป็นการไม่ท าให้
พรรคอนาคตใหม่เป็นของใครคนหนึ่ง เมื่อเงินทุนในการขับเคลื่อนพรรคการเมืองมาจากประชาชน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะตระหนักถึงว่า การที่เขาได้รับเลือกมาจากเงินสนับสนุนของประขาชน ซึ่งจะท าให้ ส.ส.
รู้สึกว่าต้องฟังเสียงของประชาชน และประชาชนย่ิงใหญ่กว่า ส.ส. 
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 "เรายืนยันว่าประชาชนหรือสมาชิก เป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง สมาชิกเกือบเกือบ 7 หมื่นคน และผู้
บริจาคทั้งประสงค์และไม่ประสงค์ออกนามอีกจ านวนมาก คนเหล่าน้ีคือเจ้าของพรรคอนาคตใหม่อย่างแท้จริง จากคดีที่
คุณธนาธร หัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้ 100 กว่าล้าน เป็นเพียงในนามเจ้าหนี้-ลูกหนี้เท่าน้ัน ไม่ได้เป็นการบริจาคแต่อย่าง
ใด คุณธนาธรไม่ได้เป็นเจ้าของพรรค ซึ่งการเป็นเจ้าหนี้ไม่มีการตัดสินในพรรคการเมือง ทั้งนี้ การบริหารงานในนาม
หัวหน้าพรรคนั้น ก็จะมีกรรมการบริหารพรรคที่จะโหวต หรือมีการลงมติในเรื่องนั้น หัวหน้าพรรคไม่มีสิทธ์ิตัดสินใจแต่
เพียงผู้เดียว การกู้เงินน้ันมีดอกเบี้ยตามกฎหมายทุกประการ คุณธนาธรไม่ได้ให้เงินพรรคมาใช้ฟรีๆ" พรรณิการ์ กล่าว 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า พรรคการเมืองอื่นอาจใช้ ส.ส.เป็นฐานในการท าพรรคการเมือง แต่พรรค
อนาคตใหม่มีการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานจังหวัดกับ ส.ส. ซึ่งในพื้นที่หรือเขตที่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้รับเลือกเข้า
ไปในสภา ทีมงานจังหวัดจะเป็นผู้ทีท่ างานในพื้นที่ คอยรับเรื่องร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรยีน รับฟังปัญหา ซึ่งทีมจังหวัดน้ัน
เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริง ท าให้รู้ดีว่าจะต้องท าอย่างไรในพื้นที่ จะท างานกับประชาชนในพื้นที่อย่างไร ทีมจังหวัดย่อมรู้
ดีกว่าคนจากส่วนกลาง ทีมจังหวัดจะรู้ดีว่า จะท ากิจกรรมอะไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นได้ มากที่สุด พรรค
อนาคตใหม่ มีกลไกที่เช่ือมโยงระหว่างทีมงานจังหวัดกับ ส.ส. เมื่อทีมงานจังหวัดจัดกิจกรรมก็เชิญ ส.ส. ลงพื้นที่ไป
พูดคุยกับประชาชน "เราต้องอาศัยพลเมืองไทยที่ไม่ใช่มีหน้าที่แค่เดินเข้าคูหา แล้วฝากความหวังไว้กับพรรคการเมอืง แต่
ประเทศไทยต้องการพลเมืองที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคม และพร้อมลงมือท าไปด้วยกัน พรรคอนาคตใหม่ไม่รับฝาก
ความหวังของใคร แต่พรรคอนาคตใหม่ต้องการเดินทางไปพร้อมๆ กับมวลชน เพราะพรรคอนาคตใหม่คือการเดินทาง 
วันน้ีแค่เริ่มต้น หากเราทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้หลุดพ้นจากความอยุติธรรมและวงจรที่รั้งให้ประเทศไม่ก้าวไป
ข้างหน้า ความฝันที่เรามีร่วมกันเป็นไปได้อย่างแน่นอน" พรรณิการ์ กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตอนหนึ่ง นางสาวพรรณิการ์ ถามสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมว่า สาเหตุที่มาสมัครสมาชิก
พรรคอนาคตใหม่ โดยมีสมาชิกชายสูงอายุรายหนึ่งลุกขึ้นตอบว่า สาเหตุที่ตนสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เพราะว่า 
พรรคอนาคตใหม่ กล้าพูดถึงเรื่องโครงสร้างทางสังคม เพราะปัญหาที่เราได้เจอกันอยู่ทุกวันน้ี เป็นเรื่องปัญหาโครงสร้าง
ของสังคมทั้งสิ้น แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ตรงกันกับตนเอง ผมจึงตัดสินใจได้อย่างง่ายดายที่จะไปสมัครสมาชิก วันนี้ตน
พร้อมท างานร่วมกับพรรค และผมเช่ือมั่นในอุดมการณ์และคิดว่าพลังของคนรุ่นใหม่ จะน าทางให้ประเทศไทยเดินไป
ข้างหน้าได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766946 
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เลือกต้ังท้องถิ่น ส่ออาการโรคเลื่อนเพราะการแบ่งเขต 
สยามรัฐออนไลน์  8 กุมภาพันธ์ 2563 00:10  การเมืองท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความพิเศษ/ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 เมื่อหลายปีก่อนแกนน าปลัด อปท. มีแนวคิดไม่เห็นด้วยในบทบาทการจัดการเลือกตั้งที่ให้ปลัด อปท. เป็น 
“คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถ่ินโดยต าแหน่ง” (กกต.ท้องถ่ิน) ในจ านวนเดิม 5 คน ด้วยหว่ันผลกระทบต่าง ๆ ที่
ตามมาโดยเฉพาะมักเกิดเหตุเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายหลังการเลือกตั้ง ด้ วยความหวาดระแวงว่าไม่เป็นกลาง 
เป็นต้น พร้อมวอนกระทรวงมหาดไทยให้แก้กฎหมาย 
 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 
2562 (สถ.หรือ ผถ.) มีสาระคือ ข้อ 27 ก าหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผอ.กต.ท้องถ่ิน) ยกเว้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้สมัคร หรือ
มีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด ให้แต่งตั้ง
ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ข้อ 7 ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เมื่อได้รับเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ 12 ก าหนดหลักเกณฑ์เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน โดยยึดจ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีทีม่ีการเลอืกตั้ง ในกรณีของ (1) กทม. (2) อบจ. ตามเขตอ าเภอแบ่งเขตละ 1 คน (3) 
เทศบาลและเมืองพัทยา มี 2-4 เขต ๆ ละ 6 คน (4) อบต. ตามเขตหมู่บ้านปกติหมู่บ้านละ 1 คน (5) อปท.อื่น 
 ข้อ 31 ก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (กกต.ท้องถ่ิน) (1) กทม.และ 
อบจ.จ านวน 5 คน (2) เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. จ านวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของ
รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอที่ อปท. หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดหรือ
อ าเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จ านวนไม่เกิน 2 คน โดยนอกจากจะมีคุณสมบัติ ตามข้อ 31 
แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 32 (เช่นมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์) และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 33 ที่ส าคัญ เช่น ข้อ 33 
(9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ว่าด้วยการคุณสมบัติ กกต.ท้องถิ่น 
 ข้าราชการ ของ อปท.ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าข้าราชการประเภทอื่นในการจัดเลือกตั้งท้องถ่ิน กกต.
ห้ามสมัครเป็น กกต.ท้องถ่ิน เปิดโอกาสเฉพาะข้าราชการอื่นเท่าน้ัน อย่างกรณีจัดเลือกตั้งของเทศบาล เป็นข้าราชการ 
อบจ.ก็ไปสมัครไม่ได้ เพราะมีลักษณะต้องห้าม นัยว่าระเบียบเขาห้ามเพื่อความเป็นกลาง แต่มีเหตุผลใดว่าข้าราชการอื่น
จะเป็นกลางด้วย เพราะข้าราชการท้องถ่ินไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง ต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองอยู่แล้ว หรือ 
เกรงว่าหากจัดการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้มาท าหน้าที่ กกต.ท้องถ่ินถือว่ามีส่วนได้เสียในกระบวนการ
ยุติธรรมในการเลือกตั้ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง น่าคิดว่าคนท างานเป็นมีประสบการณ์ แต่
กลับเป็นบุคคลต้องหา้ม อ้างเพื่อความเป็นกลาง แต่ความจ าเป็นต้องการคนที่มีความรู้มาช่วยงานยังจ าเปน็ หรือต้องการ
ถ่วงดุลส่วนร่วมจากคนนอกในการตรวจสอบ 
 
สารพันระเบียบกฎหมายเลือกต้ังท้องถิ่น 
 (1) สาระส าคัญที่ควรทราบ สรุปเหตุผล พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2562 คือเพื่อ (1) ค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (คะแนนมากกว่า โหวตโน) (2) ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครใหม่ 
นับอายุถึงวันเลือกตั้งทั้งผู้ใช้สิทธิและผู้สมัคร (3) ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง 
 (2) กรณีเทศบาล ผู้สมัครไม่มีข้อยกเว้นให้ส าหรับการเสียภาษีในเขต เคยศึกษา เคยรับราชการในเขต เช่น
หลักเกณฑ์เดิม ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ไม่ยกเว้นในเรื่องโอนสัญชาติ 
 (3) ข้อสังเกตที่น่าสนใจในวาระอายุ ผอ.กกต.ท้องถ่ิน กกต.ท้องถ่ิน เริ่มตั้งแต่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
จนถึงประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อายุ กกต.อปท.จะเหมือนกับ อายุ ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนรายเดือน 
กกต.ท้องถ่ิน เช่น มีหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 10 หน่วย ได้เดือนละ 4,500 บาท ถ้าเกินคิดเพิ่มเป็นหน่วย มีข้อสงสัยว่า 
ค่าตอบแทนจะลากยาวเหมือนกรณี ผตล.หรือไม่ เพราะการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมาลากเวลาประกาศออกไปท าให้ ผตล.
ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม หรือการยืดเวลาประกาศรับรองผลเลือกตั้งออกไป ย่อมท าให้ต้องจ่ายเงินตอบแทน และอื่น ๆ 
เพิ่มข้ึน 
 (4) ผอ.กกต.อปท.ไม่ได้เป็น กกต.อปท. เป็นเพียง ผอ.และเลขาในที่ประชุม กกต.อปท. ตามที่ กกต.
ท้องถ่ินสั่งการ อ านาจจัดการ ออกค าสั่ง จะไปรวมศูนย์ที่ ผอ.กกต.จังหวัด แต่การตัดสินใจ จะไปอยู่ กกต.กลาง 
 (5) การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมาพบว่า การส่งข้อมูลรายงานเบื้องต้นทางเน็ตมือถือล้มเหลวบางจุด 
เครือข่ายหนาแน่นรองรับไม่เพียงพอ หรือบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณในวันเลือกตั้ง แต่ระบบความไม่นิ่งไม่แน่นอนเด็ดขาด
ของผลคะแนน ประกอบกับความล่าช้าในข้ันตอนและการรายงานผล ควรปรับแก้ไข แต่อย่างไรก็ตามข้ันตอนการ
เลือกตั้งท้องถ่ินจะแตกต่างจากการเลือกตั้ง ส.ส. ที่สามารถน าปัญหาอุปสรรคมาปรับใช้ได้บ้าง 
 (6) การเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้หลงัจากที่ว่างเว้นมา 5-8 ปีเต็ม ๆ จึงเกิด “New Voter” เป็นจ านวนมากถือ
เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะท าให้เกิดมุมมองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ยึดติดในระบบอุปถัมภ์ 
 
บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับงบเลือกต้ังท้องถิ่น 
 มีข้อสังเกตน่าสนใจคือ (1) ผอ.กกต.จว.สามารถประกาศค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้เลย ก่อนที่ กกต.
ส่วนกลางจะประกาศให้มกีารเลอืกตั้ง (2) ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นับจากวันที่ กกต.ส่วนกลางประกาศให้ถึงวัน
เลือกตั้ง (3) ช่วงนี้ก าลังมีการสรรหา กกต.ท้องถ่ินทั่วประเทศ สบายใจได้ กกต.ส่วนกลางเป็นคนเลือก และคงประกาศ
เมื่อมีมติ ครม.ว่าเลือกตั้งวันใดแล้ว 
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การลากยาวเลือกต้ังท้องถิ่นไม่ดีแน่ 
 มีการตั้งข้อสังเกตการเลือกตั้งท้องถ่ินว่าจะเป็นเลื่อนไปอีกหรือไม่ ด้วยสาเหตุทางการเมือง เช่น การวาง
ฐานขุมอ านาจทางการเมืองของฝ่ายรัฐ หรือช่วงนี้ก็อาจอ้างงบประมาณของรัฐผ่านล่าช้า เป็นต้น เพราะแม้งบจัดการ
เลือกตั้งในส่วนใหญ่ อปท.จะมีพร้อม แต่งบ กกต.ย่อมต้องมาจากส่วนกลาง ยิ่งมีข่าวว่า กกต.พยายามของบประมาณ
จัดซื้อเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส ์หรือ เครื่องลงคะแนนที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง ด้วยเม็ดเงินที่สูงย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่
รัฐจะมีงบส่วนนี้ เพราะ กกต.ไม่มีเงินส าหรับค่าใช้จ่าย ที่จริงใช้เงินท้องถ่ินถึงร้อยละ 95 แต่ กกต. ต้องมีงบบริหาร
จัดการส่วนหนึ่งในภารกิจเลือกตั้งท้องถ่ินต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง เบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่
ในการเดินทางช่วงเลือกตั้งและอื่นๆ 
 การชะลอการเลือกตั้งออกไปอีกอาจเปน็ผลเสยีต่อคะแนนเสียงและภาพลักษณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะจาก
คน อปท. ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม (ฝ่ายค้าน) นายก อปท. จะถามหาสาเหตุที่ไม่มีการเลือกตั้งว่าเพราะเหตุใด ท าไมไม่
เลือกตั้ง เพราะเขารอการเลือกตั้งมานานมากถึง 5-8 ปีแล้ว เป็นกระแสกดดันที่รัฐบาลต้องหาทางคลี่คลาย ท่ามกลาง
สังคมโซเชียลปัจจุบันที่มีมือถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างข่าวสารถึงกันหมดเรียกว่าเป็นกล้อง CCTV เคลื่อนที่ที่ทรงพลังมาก 
เพราะสังคมแต่ก่อนเป็นสังคมปิดตอนน้ีเปิดแล้ว 
 
ส่ออาการโรคเลื่อนเพราะการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
 ล่าสุด กกต.แจ้งเรื่องแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถ่ินแก้ไขระเบียบ กกต.ใน 2 ประการ คือ ประการ
แรก จ านวนราษฎรในแต่ละเขตที่ใกล้เคียงกัน คือไม่เกินร้อยละสิบของอตัราค่าเฉลีย่จ านวนราษฎรหนึ่งเขต เช่นเทศบาล
ต าบล มีประชากร (ใช้ค าว่าราษฎร) 5,000 คน หาร 2 ก็เขตละ 2,500 คน เกินได้ 5% ลดน้อยได้ 5% (รวมช่วงห่าง 
10%) ดังนั้นราษฎรในเขตจะต้องอยู่ที่ 2,250 -2,750 คน ซึ่งคลาดเคลื่อนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ตามระเบียบข้อ 13 
วรรคสอง (ค) ตามที่แก้ไขใหม่ ประการที่สอง การสรรหาผู้แทนในคณะกรรมการแบ่งเขตระดับจังหวัด ตามบทเฉพาะ
กาล (ระเบียบฯ ข้อ 232) สรุปคือ ผู้แทน อบจ. 1 คน ผู้แทน ทน. ทม.และผู้แทน ทต.ให้เลือกกันเองเหลือ ทน. 1 คน 
ทม. 1 คน ทต. 1 คน 
 ล่าสุดมีข่าวไม่ดีในการแส “ข่าวเลื่อนการแบ่งเขต” ออกไปน่าจะมีผลว่า ผู้ได้ประโยชน์คือใคร เพราะการ
แบ่งเขตเลือกตั้งสามารถด าเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด และส่วนใหญ่เขตเลือกตั้งคงเดิม ยกเว้นกรณี อบต.
ยุบรวมควบรวม หรือ เทศบาลที่มีบ้านจัดสรรเพิ่มจ านวนมาก ท าให้มียอดประชากรเพิ่มในบางหมู่บางชุมชนต้อง
เปลี่ยนแปลงเขตใหม่ เทคนิคของเจ้าหน้าที่ท าให้ยุ่งเข้าไว้ท าให้ดูว่ามีงานมากเข้าไว้ เพื่อจะได้ผลงานได้งบมากขึ้นน่าจะ
ใช้ไม่ได้ส าหรับภารกิจการเลือกตั้ง อปท.ครั้งนี้ อย่างไรก็ตามขั้นแรกให้เอา “กกต.อปท.” (ท้องถ่ิน) ออกมาโชว์ก่อนก็ยัง
ดี เผื่อจะลดกระแสกดดันต่างๆลงบ้าง 
 มันสวนกระแสเช่ือมั่นของคน อปท. ว่าการเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้น่าจะไร้ปัญหาไม่น่าจะลากยาว เพียงรอ 
ครม. เป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้งท้องถ่ินเท่านั้น เพราะ กกต. เตรียมแบ่งเขตการเลือกตั้งแล้วเสร็จต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 การสรรหา กกต.อปท. ภายใน 11 มีนาคม 2563 ต้องเสร็จ ด้วยงบประมาณ 7,800 ล้านพร้อม 
 
ผู้ตรวจการเลือกต้ังต้องมาปฏิบัติหน้าท่ีท้องถิ่นด้วย 
 ปรัชญาเบื้องหลังที่มาของ “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” (ผตล.) วาระ 5 ปี มีข้อสงสัยว่าแนวคิดน้ีมีที่มาอย่างไร 
พอจับความได้ว่า ในเบื้องต้นเพื่อแก้ไขการใช้อิทธิพลของ กกต. ประจ าพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับผู้สมัครหรือผู้มีอิทธิพล  
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ในพื้นที่ มักมีการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกัน (ฟอกตัว) โดยก าหนดให้ให้มีการแต่งตั้ง ผตล. แบ่งกลุ่ม จังหวัดๆ ละ 7-8 
จังหวัด โดยมีผู้เห็นต่างท้วงติงบ้างจนกระทั่งตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและการแต่งตั้ง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้ เป็นข้อสังเกตว่า ผลการ
ศึกษาวิจัยเมื่อคราวการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ผู้ศึกษาวิจัยเสนอ ให้แก้ไขให้เปลี่ยนผู้ตรวจการ
เลือกตั้งกลับไปเป็นระบบ “กกต.จังหวัด” เช่นเดิม โดยให้มี ผตล. แค่ช่วงการเลือกตั้ง และ ให้ยกเลิกระเบียบยิบย่อย
ของ กกต.ต่าง ๆ  ที่เป็นอุปสรรค สาเหตุส าคัญน่าจะมีที่มาจากการขาดประโยชน์ และขาดศักยภาพ ผตล. จะใช้คนผิว
เผินช่วงสั้น คงยุ่งยาก เข้าไม่ถึงข้อมูลจริง การสืบค้นข้อมูลท าได้ยาก การยกเลิก ผตล.ที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายจึงยาก
กว่า 
 
การจัดการอบรมเพ่ือเตรียมการเลือกต้ังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ที่ผ่านมา สถ. เป็นเพียงการประชุมประชาสัมพันธ์ช้ีแจงเตรียมการล่วงหน้า มิได้ด าเนินการเชิงปฏิบัติการ
แต่อย่างใด ท าให้การอบรมมักไม่ได้ผล สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะจัดการประชุมอบรมโดยที่การเลือกตั้งยังไม่มีความ
แน่นอน โดยเฉพาะระเบียบกฎหมาย หรือความพร้อมด้านต่าง ๆ เพราะ อ านาจจัดการการเลือกตั้งเป็นของ กกต. ส่วน 
สถ. มิได้มีอ านาจแต่อย่างใด การตั้งกองการเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นส่วนราชการภายในของ สถ. หามีอ านาจหน้าที่ไม่ 
สถานะไปรษณีย์ผู้แจ้งข่าวก็ไม่ใช่ เพราะ กกต. สามารถแจ้งตรงต่อ ผวจ. ได้ เป็นไปได้ว่าต้ังกองการเลือกตั้งท้องถ่ินมา
เพื่อหวังใน “การประชุมอบรมช้ีแจงการเลือกตั้งท้องถ่ิน” เพราะสามารถใช้งบประมาณของ อปท. ได้เต็ม ๆ 
 
หัวข้อน้ีลงไว้เผ่ือว่า สถ. จะได้ช่วยกันคิดวางแผนแก้ไข Timeline การเลือกต้ังท้องถิ่นได้บ้าง 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/131240 
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8 กุมภาพันธ์ 2563  
งบประมาณปี 63 'มาช้า' ดีกว่า 'ไม่มา' 
 
 
 
 
แม้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ฉบับนี้จะมาช้าเกินไป  
 แต่ก็ยังดีกว่าไม่มา ถ้าไม่มีอะไรติดขัดกลางทาง ทันทีที่การเบิกจ่ายเริ่มด าเนินไป อาจช่วยให้เศรษฐกิจไทย
พอหายใจได้บ้าง จากที่ติดหล่มจากปัจจัยลบรุมเร้ารอบด้าน 
 ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ 9 ต่อ 0 วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หรือ ‘ไม่โมฆะ’ โดยกระบวนการจากนี้ นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะนัดประชุมสภาฯ เป็นนัดพิเศษในวันที่ 13 ก.พ. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในวาระ
สองและวาระสาม เพื่อให้ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ผ่านสภาฯ ได้เร็วที่สุด  
 ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆ ที่พอจะท าให้เศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะถดถอย เห็นแสงสว่างได้นิด
หน่อย ท่ามกลางปัจจัยลบอีกมากมายรอบด้าน ที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปทีละเรื่อง 
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ปัจจัยนี้ควบคุมยาก และยากที่จะควบคุม  ส่งผลกระทบอย่างสาหัสต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย การมาของ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 จึงกลายเป็นอีกหนึ่งความหวัง แม้จะไม่ทันอก
ทันใจนัก ซึ่งถ้าไม่มีอะไรติดขัดกลางทาง ทันทีเกิดการเบิกจ่ายเริ่มด าเนินไป อาจช่วยให้เศรษฐกิจพอหายใจได้บ้าง  
ขณะที่ก่อนหน้านี้ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มต่ ากว่าประมาณการ
เดิมและต่ ากว่าศักยภาพมากข้ึนมาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และความล่าช้าของงบประมาณปี 2563 ผสม
กับปัญหาภัยแล้ง ที่กระทบกับธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องจ านวนมาก การท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงจากที่
ประมาณการไว้เดิมมาก การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และผลกระทบที่อาจจะเกิด
ข้ึนกับกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคด้วย รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชน ยังได้รับผลกระทบจากรายได้
ครัวเรือนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากขึ้น ทั้งจากครัวเรือนภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่อยู่
ในระดับสูง  
 เราเห็นว่าการประชุมสภาฯ ที่จะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในวาระที่ 2 และ 3 นี้ ควรเป็น
ช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายในสภาฯ ต้องร่วมแรงร่วมใจ ร่วมอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ คิดถึงประโยชน์ประเทศให้มากที่สุด 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ที่ต้องอาศัย “งบประมาณ” กระตุ้นให้เกิดการใช้
จ่ายในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ด าเนินต่อไปได้ และพร้อมเผชิญความท้าทายที่อาจ
เพิ่มข้ึนมาอีกโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือผนึกก าลังรัฐและเอกชน ร่วมพลิกฟื้นและรับมอืการแข่งขัน รวมถึง
การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเอาจริงๆ แล้ว ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ฉบับนี้มาช้าเกินไป... แต่ก็ยัง
ดีกว่าไม่มา 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865502 
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ถ้ายุบพรรคตู่กระอัก 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 
 
 
 
 
 
 ถ้ายุบพรรคตู่กระอัก - ประชาชนที่รอฟัง ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายไม่ไว้วางใจ "ศรีธนญชัยรอดช่อง" 
นัดดวลเดือดของ 2 มือกฎหมาย ซึ่งน่าจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย กลับกลายเป็นต้องลุ้นยกแรก
เสียก่อนว่า 3 วันก่อนหน้า ศาลรัฐธรรมนูญจะยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ 
พูดภาษาปิยบุตรคือ นิติราษฎร์ VS เนติบริกร ต้องรอ "นิติสงคราม" ตีระฆังก่อนว่าจะได้ซดกันหรือไม่ 
 พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชน 6.3 ล้านคน ได้ ส.ส. 81 คน จะถูกตัดโอกาสไม่ได้ร่วม
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกในรอบ 6 ปี? แม้ ส.ส.ยังอยู่ ยังท าหน้าที่ได้ แต่ก็ไม่สามารถประกาศช่ือ "อนาคตใหม่" 
 พูดอย่างนี้ไม่ใช่กดดันศาล เพราะไม่ได้ฟันธงว่ายุบพรรคแหง แต่สามารถสมมติ Scenario ทั้งสองทาง ว่า
จะเกิดอะไรข้ึน ถ้ายุบพรรค หรือไม่ยุบ เมื่อก าหนดวันวินิจฉัยก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจพอดี 
 ด้วยอ านาจศาล ท่านก าหนดวันวินิจฉัยตามกระบวนการ "ความล่าช้าคือความอยุติธรรมอย่างหนึ่ง" ใครก็
ต่อว่าท่านไม่ได้ ที่ให้ลุ้นก่อนอภิปราย 3 วัน แต่ขณะเดียวกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่ายุบหรือไม่ยุบ ย่อมส่งผลต่อการอภิปราย 
ต่อสถานการณ์การเมือง เสถียรภาพรัฐบาล 
 Scenario ด้านร้าย ก็มีคนมองว่า ยุบแหง เพราะครั้งที่แล้วปล่อยคดีอิลลูมินาติ ให้มองว่าศาลไม่ได้มีอคติ 
ไม่ได้ตั้งธง คราวนี้แหละ ของจริง ยุบพรรค ตัดสิทธิ 10 กรรมการบริหาร ปิยบุตร-ช่อ ตกเก้าอี้ ส.ส.กระเจิงไปอยู่พรรค
กรณ์ อภิปรายไม่ไว้วางใจกร่อย ตู่ลอยล า จะอีกกี่ #รัฐบาลเฮงซวย ก็อยู่นานแปดปี 
แหม่ มองอย่างนั้น นอกจากหมิ่นศาล แล้วยังหมิ่นพลังประชาธิปไตย พลังทางสังคม สถานการณ์ควบคุมง่ายปานน้ัน
เชียว 
 ยุบพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้แปลว่าในทางการเมืองเอาอยู่ ตรงกันข้ามอาจยิ่งร้อนแรง ยิ่งถูกต่อต้าน ปะทุ
ความไม่พอใจที่จะไปสู่จุดไหนก็ยังเดาไม่ได้ 
 ในทางกฎหมาย ศาลก็ต้องมีเหตุผล ถ้าจะยุบพรรคโดยไม่เปิดไต่สวน ทั้งที่ค าร้องของ กกต.มีข้อกังขา ถูก
สังคมวิจารณ์อื้ออึงว่า ยื่นยุบพรรคได้อย่างไร ในเมื่อการยื่นตรวจสอบพรรคอนาคตใหม่ เริ่มต้นจากประเด็นว่า หัวหน้า
พรรคให้กู้เงินได้หรือไม่ นักกฎหมายถกเถียงกันในมาตรา 62 พรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่ การยื่นเอาผิดก็เป็นไปตาม
มาตรา 66 
แต่จู่ๆ กกต.ไพล่ไปยื่นยุบพรรคโดยใช้มาตรา 72 "รับบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" ซึ่งหมายถึงเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
หวยบ่อนซ่อง อะไรเหล่าน้ัน 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/02/Baitong.jpg
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 โดยข้ันตอนของ กกต.ก็เป็นปัญหา เพราะพรรคอนาคตใหม่แฉว่า กรรมการสืบสวนสอบสวนของ กกต.2 
ชุดให้ยกค าร้อง อีกชุดแม้เสียงข้างมาก 3-2 ให้เอาผิด ก็ไม่ได้เสนอให้ยุบพรรค แต่ กกต.กลับมีมติ 5-2 ให้ยุบ 
หากเปิดไต่สวน สาธารณชนก็จะได้เห็นส านวน ข้อกล่าวหา ค าให้การพยาน 17 ปาก ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่  กกต.ที่ให้ยก
ค าร้อง ทั้งยังอาจได้รู้ว่า กกต.เสียงข้างน้อย 2 คนเป็นใคร ให้เหตุผลอย่างไร (หรือถ้าเรียกธนาธรมาให้การ แล้วตอบไม่ดี 
อนาคตใหม่ก็อาการหนัก) 
 แต่ศาลจะวินิจฉัยโดยไม่เปิดไต่สวน ซึ่งถ้ายุบพรรค ตุลาการก็จะต้องมีค าอธิบายที่กระจ่าง ต่อข้อกังขา
เหล่านี้ ทั้งทางกฎหมายและกระบวนการ ของ กกต. ในการกระโดดข้ามมาตรา เปลี่ยนข้อกล่าวหาโดยไม่ให้โอกาสแก้
ต่าง 
 บางคนเลยมองอีกด้าน ว่าอาจเป็นอย่างคดีอิลลูมินาติ คือเมื่อไม่เปิดไต่สวน ศาลก็อาจยกค าร้อง เพียงแต่ 
Lawfare ที่ผ่านมาท าให้หวาดผวา จึงมิกล้าโลกสวย 
 ศาลจะวินิจฉัยอย่างไร ก็รอดูเหตุผล ซึ่งแม้ห้ามหมิ่นห้ามละเมิด แต่ห้ามสังคมถกเถียงไม่ได้ ผลทาง
การเมืองก็จะมี 2 Scenario คือการเมืองที่ยังมีอนาคตใหม่กับไม่มีอนาคตใหม่ ส่งผลฉับพลันทันด่วน ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจที่จะเกิดข้ึนถัดไป 3 วัน 
 ถ้ายุบพรรค รัฐบาลลอยล า? จริงหรือ ยังไงก็ยกมือชนะอยู่แล้ว แค่ศึกซักฟอกจะกร่อยเพราะฝ่ายค้านขาด
ขุนพลอนาคตใหม่ แต่ในทางตรงข้าม ความไม่พอใจจะระเบิดรุนแรง ไม่ใช่เพียงความไม่พอใจต่อรัฐบาล แต่เป็นความไม่
พอใจต่อระบอบรัฐธรรมนูญ 2560 เครือข่ายอ านาจอนุรักษนิยม รัฐราชการ ทหาร วุฒิสภา องค์กรอิสระ 
 ความไม่พอใจนี้จะพุ่งเป้าไปที่ประยุทธ์ ตัวแทนของระบอบ อารมณ์ทางการเมืองจะมุง่เอาประยุทธ์ลงใหไ้ด้ 
ทลายระบอบนี้ให้ได้ แม้ไม่ง่ายที่จะเกิดแบบ 14 ตุลา พฤษภาทมิฬ แต่ก็จะยิ่งเร่งสถานการณ์ให้ใกล้จุดเดือด ในภาวะที่
ประชาชนก าลังเสื่อมศรัทธา 
 ในทางตรงข้าม ถ้าไม่ยุบอนาคตใหม่ ก็ไม่ได้บอกว่าจะสถานการณ์ดีข้ึน แต่ยังพอลากถูปะทะปะทัง ยังดึง
พลังต้านไว้ในระบอบรัฐสภา แล้วแก้สถานการณ์ไปทีละเปลาะ 
น่ันคือ 2 Scenario ซึ่งยังไม่สามารถไว้วางใจได้ว่า จะประคองกันไปอย่างมีสติ 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3538767 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3538767


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

42 

 

 

 
9 ก.พ. 2563 05:05 น. 
ฟาวล์เกมสภา ฟัดบนถนน : ลุ้นชะตาอนาคตใหม่ “ระทึก” ก่อนศึกซักฟอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความสวยงามผุดข้ึนท่ามกลางวิกฤติ .....สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ าประเทศไทย ออกแถลงการณ์ 
รู้สึกอบอุ่นใจอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์น แสดงความห่วงใยไปยังประธานาธิบดี สี 
จิ้นผิง พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เสื้อกาวน์กันน้ า ยารักษาโรคให้กับจีน 
ซึ้งน้ าใจไทยที่ช่วยเหลือ ส่งก าลังใจให้จีนพ้นวิกฤติพญามังกรไม่มีวันลืมมิตรภาพของไทยยามยาก 
 ในขณะที่เส้นกราฟสถิติผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาอู่ฮั่นยังเชิดหัวสูงข้ึนต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ส่วนของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เมือง อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย จุดเริ่มต้นของการระบาดที่จ านวนผู้ติดเช้ือทะลุหลัก 30,000 
กว่าคน ตายแล้วเกิน 600 ราย ลุกลามไปหมดแล้วเกือบทุกมณฑล 
 ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยยังมีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่อยู่ในหลัก 20–30 ราย และยังไม่
มีคนตายจากไวรัสมรณะอู่ฮั่นที่ส าคัญมีผู้ติดเช้ือที่แพทย์ท าการรักษาหายแล้ว 7–8 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้ 
 นั่นท าให้กระแสความตื่นกลัวในประเทศไทยลดดีกรีลงไป ล้อกับการไล่บล็อกไล่จับกุมด าเนินคดีขบวนการ
จิตป่วนปล่อย Fake news สร้างข่าวลวง ข่าวเท็จ เขย่าขวัญผู้คนในสังคม 
อารมณ์ที่ประชาชนเริ่มตั้งหลักได้ มั่นใจมาตรฐานการรับมือของระบบสาธารณสุขไทย 
 ในจังหวะที่รัฐบาลได้ส่งเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ไปรับ 138 คนไทยจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน กลับมากัก
ตัว ดูอาการ 14 วัน ที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี  มีการควบคุมตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อความ
ปลอดภัย 
 ณ จุดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้ความมั่นใจกับประชาชน 
ประเทศไทยยังควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่  2019 ได้สถานการณ์ของไข้อู่ฮั่นไม่เกินขีด
ความสามารถของแพทย์ไทย แต่อีกทางที่ต้องประคองอาการกันมือเป็นระวิง ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ลามไปติดเช้ือ
เศรษฐกิจเป็นแรงกระแทกซ้ า วิกฤติซ้อนวิกฤติ 
 ทีม “หมอประจ าบา้น” ของรัฐบาลอย่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ นายอุตตม สาวนายน รมว.
คลัง ต้องเร่งชงที่ประชุม ครม. ผุดสารพัดมาตรการกระตุ้นการทอ่งเที่ยวรองรบัผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนา อู่
ฮั่น ทั้งการยืดเวลาช าระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ลดภาษีผู้ประกอบการ ฯลฯ 
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จ่อปล่อยโปรโมชัน “ชิมช้อปใช้ เฟส 4” ช่วงสงกรานต์ กระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทย  
 ชดเชยทัวร์จีนที่หายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดแทรกมาเพิ่มโจทย์โคตรหินให้
รัฐบาล “บิ๊กตู่” แต่ที่คาดคิดได้ล่วงหน้า ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีค าวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 จากการที่ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันว่า การพิจารณาวาระที่ 1 และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
เป็นไปโดยชอบและมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ โดยให้สภาฯโหวตใหม่ในวาระ 2–3 
 โดยกระบวนการต้องใช้เวลาอีกระยะ การเบิกจ่ายงบฯถึงจะท าได้เต็มรูปแบบ ผู้แทนฯตัวแสบ ท าคน
เดือดร้อนทั้งประเทศและปฏิเสธความรับผดิชอบไม่ได้ ตามวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ประชุม ครม.ต้องมีมติอนุมัติให้
ส านักงบประมาณ ขยายยอดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 
ไม่ให้เกิดภาวะงบประมาณ “ชัตดาวน”์มือบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลต้องท างานกันหัวหมุน 
 ในจังหวะที่ทีม “นายกฯลุงตู่” ยังต้องวุ่นกับการรับมือเกมการเมือง ตามห้วงสถานการณ์ที่พรรคร่วมฝ่าย
ค้าน น าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย น าคณะยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 6 คน 
 ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 4.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ 5.พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 6.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แนบร่างญัตติถ้อยค าร้อนๆแรงๆ
ประเภท “กร่าง เถ่ือน” 
 ดีเดย์เปิดศึกเชือดกัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
และลงมติกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่หากไม่จบภายใน 3 วัน จะขยายเวลาให้อภิปรายถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 และไปลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 ตามเหลี่ยมฝ่ายค้านทีมดูไบเชิดฉ่ิงโหมโรง รัวเกราะเคาะไม้ขู่กันรายวันล้อไปกับการเคลือ่นไหวของ ส.ส.ฝัง่
รัฐบาลที่โชว์แอ็กชัน อารมณ์แบบที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิป
รัฐบาล ประกาศชัดถ้อยชัดค า เข็นทีมงาน “อ.ส.ว.” รอปะทะเกมเดือดกับฝ่ายค้าน 
 แบ่งงาน ทีม “อ” มีนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นหัวหน้า
รับผิดชอบในการประสานพรรคพลังประชารัฐ และ ครม. ทีม “ส” มีนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธาน ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ เป็นหัวหน้ารับผดิชอบประสานพรรคเลก็ และทีมดาวยั่วทั้งหมด และทีม “ว” มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็น
หัวหน้ารับหน้าที่ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 
  โดยทีม “ว” ยังมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลให้ พล.อ.ประวิตรไว้ในการอภิปรายโดยเฉพาะด้วย ทีม “หนุ
มานอาสา” ว่าด้วยเรื่องของงาน “กล้วยกล้วย” แถมยังลุ้นข้ามช็อตไปถึงการเขย่าเกมปรบั ครม.หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แต่ที่เป็นทางการจริงๆ ก็คือจังหวะขยับของมวย 
 รุ่นใหญ่อย่างนายสมคิดที่รับสัญญาณ “นายกฯลุงตู่” ในที่ประชุม ครม. ขอให้เป็นหลักในการประคองเกม
รับมืออภิปรายด้านเศรษฐกิจ เป็นที่มาของฉากที่ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นัดนาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แกนน ากลุ่มสามมิตร พร้อม ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐกว่า 40 คน 
 ระดมพลโชว์ความแน่นปึ้ก ส่งสัญญาณไปถึงพรรคร่วมรัฐบาล งานนี้ต้องร่วมกันประคองผู้น าอย่าง พล.อ.
ประยุทธ์ ไม่เช่นนั้นก็พังไปด้วยกันตามสถานการณ์สะท้อนเดิมพัน เพราะมันเป็นครั้งแรกของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ
ผู้น ารัฐบาลจากการเลือกตั้งที่จะโดนล่อเป้าในสภาฯ ตามเหลี่ยมยุทธศาสตร์มุ่งถล่มพี่น้อง “3 ป.” 
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 สางแค้นเอาคืนทีมรัฐประหารโค่นอ านาจนอมินี “ทักษิณ”แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กระแสอภิปรายไม่ไว้วางใจที่
ก าลังไต่ดีกรีระอุเดือด ก็มีจังหวะกระตุกพรรคร่วมฝ่ายค้านให้สะดุด ตามคิวที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ 
จากคดกีู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191 ล้านบาท 
 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.นั่นหมายถึงตัดหน้าคิวอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเริ่มใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์เล่นเอาตั้งหลักแทบไม่ทันและแทบจะทันทีทันควัน นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ  
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ รีบน าทีมแถลง กระตุกสังคม ปลุกแนวร่วมกองเชียร์ให้จับตา “หนังเก่าฉายซ้ า” 
 ประกาศ พรรคอนาคตใหม่ไม่ยอมจ านนต่อความอยุติธรรมดักคอดักทาง อ้างตามรูปการณ์ที่ประชาชนคิด
ได้ มีโอกาสที่อนาคตใหม่จะถูกยุบพรรคก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และจะท าให้กรรมการบริหารพรรคถูกตัด
สิทธิ และไม่มีโอกาสอภิปรายไม่ไว้วางใจไปจนถึงว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ส.ส.ของพรรคจะย้ายไปสนับสนุน
รัฐบาล ท าให้สภาวะเสียงปริ่มน้ าของรัฐบาลหมดไปได้ 
ฉายภาพ กดดันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นนัย 
 ซึ่งนั่นก็สอดคล้องกับข่าววงใน คาดการณ์แนวทางค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีพรรคอนาคตใหม่กู้
เงินนายธนาธร191 ล้านบาท ส่อขัดรัฐธรรมนูญปมที่มาของรายได้มุมแรก ยุบพรรคอนาคตใหม่ 15 กรรมการบริหาร
พรรคโดนตัดสิทธิทางการเมืองหรือมุมที่สอง ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่ริบเงินกู้191 ล้านบาท พร้อมตัดสิทธิทางการ
เมืองกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 15 คน 
 เรื่องของเรื่อง ตามรูปการณ์ไม่ว่าออกมุมไหน ทั้ง 2 แนวทาง กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่หนีไม่พ้น
ถูกตัดสิทธิทางการเมือง โดย 11 ใน 15 คน เป็นผู้แทนราษฎร ต้องหลุดจากต าแหน่ง ส.ส.โดยอัตโนมัติ และในจ านวน
นั้นก็มีมวยหลักทั้งนายปิยบุตร พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค “ช่อ” น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ตัว
ท าเกม ฝีปากจัดจ้าน 
 เท่ากับโดนจับฟาวล์ ไม่ได้ร่วมเวทีเชือดรัฐบาลในอารมณ์ที่นายปิยบุตรขู่ล่วงหน้า ถ้าค่ายสีส้มโดนยุบ ไม่ได้
อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา“ธนาธร–ปิยบุตร”จะน าทีมเดินสายอภิปรายนอกสภาไม่กั๊ก งัดเกมม็อบ ลากไปฟัดกันบน
ถนน. 
 
“ทีมการเมือง” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766755 
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9 ก.พ. 2563 05:01 น. 
สับรางวันอาทิตย์ : ลิเกหลงโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบประมาณปี 63 ไม่โมฆะ แต่จะต้องไปลงมติกันใหม่ในวาระ 2-3 แล้วให้ผ่าน ส.ว. อีกครั้ง ด้วย ส.ส.เสียบ
บัตรแทนกันไม่รอดแน่ เพราะถือว่ามีความผิดร้ายแรงแต่จะต้องย ารวมทั้งหมด 
 ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้โล่งอกโล่งใจได้ระดับหนึ่ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5–4 เสียงข้างมาก
วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนฯและวุฒิสภาไปแล้ว 
เทพไท เรียกร้องฝ่ายค้าน-รบ. ศึกซักฟอกสร้างสรรค์ อย่าย้อนยุคปี 2521 
 ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนน้ัน เนื่องจากการลงมติมีปัญหา เพราะมี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันถือว่าไม่ได้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ท าให้เกิดความเสียหายแต่เนื่องจากกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ได้มีการพิจารณาในเนื้อหาสาระเรียบร้อย
ไปแล้ว เพียงแต่มีปัญหาในการลงมติเท่านั้น 
จึงให้น าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปลงมติกันใหม่ในวาระที่ 2–3 จากนั้นก็ให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติอีกครั้ง 
 ข้ันตอนน้ีก็จะท าให้ พ.ร.บ.งบประมาณเสร็จสมบูรณ์แต่บรรดา ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกันนั้นก็จะต้องมีการ
ด าเนินการลงโทษ โดยเฉพาะการที่ ส.ส.ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 แต่ปรากฏว่ามีการเสียบบัตรแทนกันเป็นการแยกส่วนกันระหว่างตัว พ.ร.บ.กับตัวบุคคล คืองบประมาณ 
ไม่โมฆะ แต่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาก็ต้องเป็นหน้าที่ของสภาฯที่จะต้องมีการ
ด าเนินการลงโทษ แม้ในค าร้องจะระบุช่ือเพียง 3 ส.ส. 
แต่จะต้องสอบสวนทวนความให้ครบถ้วนว่ายังมี ส.ส.คนไหนอีกที่มีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันด้วย 
 การลงมติในวาระ 2–3 ใหม่นั้นจึงเป็นเรื่องที่สภาฯและรัฐบาลจะต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้กฎหมาย
งบประมาณ ปี 63 ผ่านความเห็นชอบโดยเร็ว เมื่อมีช่องทางชัดเจนแล้วจึงต้องเร่งเครื่องทันที 
ว่าไปแล้วงบประมาณปี 63 นั้น ช้ามานานแล้วเนื่องจากไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าในสมัยรัฐบาล คสช. 
 พอมาถึงรัฐบาลใหม่ก็เลยเกิดปัญหาและเจอปัญหาซ้ าซ้อนข้ึนมาอีกปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็รู้กันดีว่า
ต้องเร่งรีบแก้ไขยิ่งหากไม่มีเงินงบประมาณมาใช้ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ ด าเนินการตามนโยบายและโครงการต่างๆ 
วันน้ีเจอไวรัสโคโรนาเข้ามาสมทบอีก ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศ 
จมหายไปอย่างที่เห็นๆกันอยู่ไม่ใช่ทุกข์ของรัฐบาล นายกฯ หรือรัฐมนตรีเท่านั้น 
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 แต่ประชาชนคนไทยนั่นแหละ... เจ็บหนักเข้าไปอีก การเร่งเครื่องเรื่องเศรษฐกิจจึงเป็นประเด็นส าคัญ 
เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของคนส่วนใหญ่ ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือให้ปรากฏ!นายกฯและรัฐบาลชุดนี้ว่าไปแล้ว 
“จุดอ่อน” ส าคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเสียงปริ่มน้ า หากท าให้เศรษฐกิจ ดีข้ึนประชาชนพอใจ 
 นั่นแหละคือยาวิเศษที่จะท าให้รัฐบาลอยู่รอดได้ไม่ใช่ไปคลุกฝุ่นกับการเมืองจนละเลยเรื่องที่ส าคัญกว่า 
การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นมันก็แค่เวทีให้นักการเมืองเปิดหน้าม่าน “ลิเก” โรงใหญ่ แสดงตนว่าใครเปน็ 
“พระเอก”– “ผู้ร้าย” อันไม่ต่างไปจาก “ลิเกหลงโรง” เท่าใดนัก หวังเอาชนะคะคานทางการเมืองกันเท่านั้น!!! 
 
“ลิขิต จงสกุล” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1766750 
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