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รวมขา่ว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ ส่งป.ป.ช.ฟัน เสยีบบัตรแทน เจตนาทุจริต 6 
2 MGR ออนไลน์ ดุสิตโพล ส่วนมากติดตามศึกซักฟอก สนใจผลงาน รบ.  9 

3 มติชนออนไลน์ ป.ป.ช.เร่งสอบข้อมูล ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 11 

4 ข่าวสดออนไลน์ ป.ป.ช.เร่งสอบข้อมูล ส.ส.เสยีบบัตรแทนกัน 12 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ป.ป.ช.เร่งสอบข้อมูลส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 13 

6 แนวหน้าออนไลน์ ป.ป.ช. เล็งขยายผลสอบสส.เสียบบัตรแทน นอกเหนือจาก‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง 14 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ป.ป.ช.ยงัเดินหนา้สอบปมส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 15 
8 มติชนออนไลน์ ส.ว.พร้อมพิจารณา พรบ.งบฯ จบในวันเดียว 16 

9 แนวหน้าออนไลน์ ‘องอาจ’เห็นควรเร่งท างบฯ 63 ให้จบโดยเร็ว ไม่ควรเริ่มท าใหม่หมด 17 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ "องอาจ"หนุนเร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ 63 ให้จบเร็ว 18 
11 MGRออนไลน์ ปชป.ค้านพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ใหม่ตั้งแต่วาระแรก 19 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ "หมอระวี" วอน สภาฯ รวมพลังโหวตร่างพ.ร.บ.งบฯ เพื่อชาติ 20 
13 คมชัดลึกออนไลน์ "หมอระวี" วอน ส.ส. ร่วมผ่าน ร่าง พ.ร.บ. งบฯ วาระ 2-3 21 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิรัช'เปิดโอกาสฝ่ายค้านอภิปรายงบฯ 63 คาด 3 วันพอ 22 

15 แนวหน้าออนไลน์ โพลเปิด 5 เรื่อง ปชช.อยากให้อภิปรายมากที่สุด ซักฟอกจบก็ ‘เหมือนเดิม’ 23 
16 สยามรัฐออนไลน์ "ดุสิตโพล" เผย 5 เรื่องท่ี ปชช. อยากเห็นในการอภิปราย มากท่ีสุด 26 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต. ออกตัว ‘คดียุบอนาคตใหม่’ ไม่ปะทะโซเชียล เลี่ยงครหา ‘ล้วงลูก’ 28 

2 เนชั่นออนไลน์ ต้นเหตุงบ 63 ล่าช้าคือ สส.ภูมิใจไทย 30 

3 มตชินออนไลน์ รบ. ฝืนกฎการเมือง เหมือนว่า ‘เป็นต่อ’ แต่ยัง ‘เป็นรอง’ 32 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ การเมืองร้อนต้นป ี63 33 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 ฐานเศรษฐกจิออนไลน์ พิษเงินกู้ ยุบอนาคตใหม?่ 37 

6 ไทยรัฐออนไลน์ รออีกหลายปี 39 

7 ไทยรัฐออนไลน์ เหะหะพาที : ยืนยันต้อง "ลงโทษ" ส.ส.ต้นเหตุงบ’63 สะดุด 41 
8 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : จิตส านึกผู้แทนปวงชน 43 

9 เนชั่น TV 22 ออนไลน์ เปิดแนวทางคดีเงินกู้ 44 
10 คมชัดลึกออนไลน์ การเลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญนาน 10 ปี 45 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
11 กุมภาพันธ์ 

2563 

13.30 น. หอ้งประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันพุธที ่
12 กุมภาพันธ์ 

2563 

13.30 น.   ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันพฤหัสบดี-
ศุกร์ที ่13-14 
กุมภาพันธ์ 

2563 

- จังหวัดสุราษฎรธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดสุราษฎรธานี ส านักงานคณะกรรมการ              
การเลือกตั้ งป ร ะจ า จั ง ห วั ด นครศรี ธ ร ร ม ร าช                 
และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองที่ 3 

วันศุกร์ที่  
14 กุมภาพันธ์ 

2563 

9.00 น.  ห้องประชุมใหญ่ ทีโอที 
อาคาร 9 ชั้น 2  

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

นายปกรณ์  มหรรณพ ดร .ฐิ ติ เชฏฐ์  นุ ชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ
ผลงานการจัดท ายุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10  

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
11 กุมภาพันธ์ 

2563 

09.30 ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 
 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
11 กุมภาพันธ์ 

2563 

 
 
 
 
 
 
 

13.00 น.
14.30 น.
15.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 

สนง.กศน. 
สนง.สช. 
สนง.สพฐ. 

นายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง เข้าพบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ        
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประขาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้ 
 

- เข้าพบ เลขาฯ กศน.   
- เข้าพบเลขาฯ สช.   
- เข้าพบเลขาฯ สพฐ.  

วันพุธที ่
12 กุมภาพันธ์ 

2563 

- 
 

13.00 น. 

- 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อบรมหลักสูตร วบส. 
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง เข้าพบอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  

วันพฤหัสบดีที่ 
13 กุมภาพันธ์ 

2563 

10.00 น. 
 

13.30 น. 
 

 
13.00 น. 

 

ห้อง 301  
 
 

ห้องท างานรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
กรมกิจการผู้สูงอายุ 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมผู้ให้ข้อมูลวารสารตามกฎหมาย  
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมศูนย์การเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัด
ก าแพงเพชร  
นายไพบูลย์  เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ                 
การเลือกตั้ง เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
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ข่าวอ้างอิง 
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10 ก.พ. 2563 05:22 น. 

ส่งป.ป.ช.ฟัน เสียบบัตรแทน เจตนาทุจรติ 
พท.ไม่รับปากเร่งโหวตงบฯ 63 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐขอความร่วมมือ
ฝ่ายค้าน ให้ช่วยเร่งผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 โดยเร็ว ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ไปลงมติใน
วาระ 2-3 ใหม่ เนื่องจากมีปัญหาเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ว่า ฝ่ายค้านยังก าหนดไม่ได้ว่าจะใช้เวลาอภิปรายนานแค่
ไหน แม้จะเข้าใจดีถึงความเร่งด่วนในร่างกฎหมายดังกล่าว แต่ต้องดูเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบด้วย เพราะ
หลายคนเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี 2563 ไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้
ชี้ขาดเรื่องกรอบเวลา ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ2563 พิจารณาเสร็จภายใน 105 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 
ทั้งที่มีการยื่นประเด็นดังกล่าวไปให้ตีความ บอกเพียงให้ไปโหวตลงมติวาระ 2-3 ใหม่เท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงต้องมา
ก าหนดท่าทีแนวทางการอภิปรายกันก่อนในการประชุมวิปฝ่ายค้าน วันที่ 11 ก.พ. จึงจะสรุปได้ว่าจะตัดทอนเนื้อหาการ
อภิปรายลดลงจากเดิมหรือไม่ ขณะนี้จึงสรุปไม่ได้ว่าจะใช้เวลาอภิปรายกี่วัน 
จ่อย่ืน ป.ป.ช.เอาผิดมือเสียบ 

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ส่วนการด าเนินการเอาผิดกับ ส.ส.ที่เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันนั้น ในค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความผิด กรณีนี้ฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานการกระท า
ความผิด โดยน าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใช้กล่าวอ้าง เพ่ือน าไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เอาผิด ส.ส.ที่มีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันทุกคน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในข้อหา
ทุจริตต่อหน้าที่ จะระบุรายชื่อบุคคลชัดเจน คาดว่าจะยื่นต่อ ป.ป.ช.ได้เร็วๆนี้ 
ยุบ อนค.ซักฟอกขาดอรรถรส 

นพ.ชลน่านยังกล่าวถึงการแบ่งหน้าที่ของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี ว่า มีการวางตัวผู้
อภิปรายแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไว้บ้างแล้ว โดยให้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน 
เป็นผู้เปิดการอภิปราย และนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นผู้กล่าวปิดการอภิปราย โดยใช้เวลาตามความ
เหมาะสม ส่วนกรณีหากพรรคอนาคตใหม่ถูกวินิจฉัยให้ยุบพรรคในวันที่ 21 ก.พ. คงไม่มีผลกระทบอะไรมาก เชื่อว่าเขา
คงจัดเตรียมบุคคลมาอภิปรายแทน ส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค และต้องพ้นจากต าแหน่งไป คงมาทดแทนกันได้ 
เพราะเนื้อหาสาระได้เตรียมไว้หมดแล้ว เพียงแต่เทคนิคลีลาการอภิปรายอาจขาดอรรถรสไปบ้าง แต่ไม่กระทบอะไรมาก 
เพราะเราเน้นเนื้อหาเป็นหลัก 
หนักใจตัดรายชื่อคนอภิปราย 

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจใน
ครั้งนี้ คงชี้ให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นตัวปัญหาทางเศรษฐกิจไทยหรือไม่ และบริหารราชการผิดพลาด
อย่างไร ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้สนใจแต่เรื่องการตลาด มากกว่าการปฏิบัติจริงในนโยบายที่รัฐบาลน ามาใช้ 
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เห็นได้จากหลายโครงการไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ หากเป็นรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยคงใส่ใจประชาชน
มากกว่าคนรวย การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เวลาที่ฝ่ายรัฐบาลจัดให้มีค่อนข้างจ ากัด ฝ่ายค้านต้องปรับรายชื่อผู้
อภิปราย ขณะนี้รายชื่อยังไม่นิ่ง เนื่องจาก ส.ส.ที่แสดงความประสงค์จะอภิปรายกว่า 30-40 คน เตรียมข้อมูลมาดี ข้อมูล
บางคนใกล้เคียงกัน สุดท้ายต้องมาตัดอีกรอบ อย่างไรก็ตามหวังว่าฝ่ายรัฐบาลคงไม่ประท้วงจนท าให้ทุกฝ่ายต้องเสียเวลา 
เพราะประชาชนสนใจรอฟังอยู่ หากฝ่ายรัฐบาลพยายามปิดบังไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านอภิปราย ยิ่งท าให้ประชาชน
กังขา เป็นผลเสียต่อรัฐบาลเอง 
“องอาจ” ค้านมานั่งนับหนึ่งใหม่ 

ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่มีอดีต
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เสนอให้ไปเริ่มต้นพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวใหม่ตั้งแต่วาระแรกนั้น ไม่เห็นด้วยที่ต้องย้อนกลับไปพิจารณาตั้งแต่วาระแรก เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ชัดเจนแล้วว่า ร่าง พ.ร.บ.งบฯ63 ไม่เป็นโมฆะ แต่ให้สภาฯน าร่างกฎหมายมาพิจารณาลงมติใหม่ในวาระ 2-3 ดังนั้น 
สภาฯควรปฏิบัติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทุกคนทราบดีว่าร่าง พ.ร.บ.งบฯ63 ล่าช้ามากแล้ว ไม่ควรท าอะไรให้
ล่าช้าออกไปอีกโดยไม่จ าเป็น เพราะทุกภาคส่วนก าลังรองบประมาณแผ่นดินมาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ยิ่งขณะนี้
สถานการณ์เศรษฐกิจมีภาวะแทรกซ้อนจากหลายปัจจัย ทั้งจากภายในและผลกระทบจากต่างประเทศ การท าให้เงิน
งบประมาณมาใช้จ่ายหมุนเวียนมากเท่าไหร่ จะยิ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นเท่านั้น 
แนะยึดตามค าสั่งศาล รธน. 
นายองอาจกล่าวต่อว่า ส่วนที่อดีตกรรมาธิการฯบางคนระบุว่า อาจมีการกดบัตรแทนกันในวาระที่ 1 และอาจถูกร้อง
ภายหลังจึงควรท าให้รอบคอบด้วยการย้อนกลับไปเริ่มตั้งแต่วาระที่ 1 ใหม่นั้น คิดว่าในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ออกมาชัดเจนแล้ว เราควรปฏิบัติไปตามที่ศาลวินิจฉัย ไม่ควรไปคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ ทั้งที่ยังไม่
มีใครรู้ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามที่วิตกกังวลหรือไม่ การที่สภาฯนัดประชุมวันที่ 13 ก.พ.ด้วยความรอบคอบ
รวดเร็ว เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง น่าจะเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนคนไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
“ระว”ี เร่งถกให้จบในวันเดียว 

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรรวมใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ไม่แบ่งฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ผลักดันร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ให้เสร็จภายในวันที่ 13 ก.พ. เพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณา
ต่อในวันที่ 14 ก.พ. โดยไม่ต้องอภิปรายอีกแล้ว เนื่องจากมีการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างเต็มที่มาแล้ว ถือว่าทุก
ฝ่ายท าหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มก าลังแล้ว ต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ต้องท าเพ่ือประเทศ คือเร่งให้กฎหมายงบประมาณ
ออกมามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด การเบิกจ่ายของภาครัฐจะได้ไม่สะดุดไปฉุดเศรษฐกิจดิ่งเหว อยากเห็นความร่วมมือ
ร่วมใจของฝ่ายค้านและรัฐบาล พิสูจน์ให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่ผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะท า
ให้ประชาชนมีความหวังว่าสภาฯเป็นที่พ่ึงพิงได้ ไม่ใช่แค่สถานที่เล่นเกมการเมืองฟาดฟันกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็น
บทเรียนที่ ส.ส.ทุกคนตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง ต้องรับผิดชอบหน้าที่
ของตัวเอง อย่าท าผิดซ้ า จนสร้างปัญหาต่อกระบวนการตรากฎหมาย 
ส.ว.คาดลุยกันม้วนเดียวจบ ด้านนายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ในฐานะเลขานุการวิปวุฒิสภา กล่าวว่า การประชุมวิปวุฒิ
สภาสัปดาห์ที่จะถึงนี้ จะหารือถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตามค าวินิจฉัยของศาล
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รัฐธรรมนูญ คาดว่าคงเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาได้ในวันที่ 17 ก.พ. ส่วนตัวเห็นว่าเป็นไปได้สูงที่ ส.ว.จะอภิปราย
เพียงเล็กน้อยแล้วลงมติเลย เนื่องจากที่ผ่านมา ส.ว.ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่แล้ว ประกอบกับเรื่องนี้เป็น
เรื่องเร่งด่วน ส.ว.อาจเห็นตรงกันว่าควรด าเนินการให้เร็วที่สุด ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาพิจารณานานถึง 20 วันตามกรอบ
รัฐธรรมนูญ ส่วนสภาผู้แทนราษฎรจะด าเนินการอย่างไร จะอภิปรายกันกี่วันขอให้เป็นเรื่องของสภาฯเอง มองว่าการ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มองหลักนิติศาสตร์อย่างเดียว แต่มองรัฐศาสตร์ภายใต้ความจ าเป็นเร่งด่วน เพราะ
องค์ประกอบมาจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ต้องพิจารณาให้รอบด้าน การวินิจฉัยที่ออกมาเมื่อศาล
เห็นว่ากระบวนการไม่ชอบ ก็ให้ไปแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็ว หากปล่อยให้ล่าช้าจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศ เป็นการ
มองถึงความจ าเป็นของประเทศ ไม่ได้มองแค่นิติศาสตร์ว่าเสียบบัตรแทนกันแล้วต้องเป็นโมฆะสถานเดียว 
ป.ป.ช.เดินเครื่องสอบจอมเสียบ 

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความ
คืบหน้ากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้  ป.ป.ช.ไต่สวนพฤติกรรมการ
เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส. ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ว่า อยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก าลังให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอยู่ ส่วน ป.ป.ช.จะหยิบยกกรณีการเสียบบัตรลงคะแนน
แทนกันของ ส.ส.รายอื่นที่นอกเหนือจากที่นายศรีสุวรรณร้อง ขึ้นมาพิจารณาเองหรือไม่นั้น ปกติ ป.ป.ช.เก็บข้อมูลกรณี
ต่างๆตามที่ปรากฏเป็นข่าวไว้อยู่แล้ว ถ้าพบประเด็นใดที่เกี่ยวข้องก็มีอ านาจหยิบยกมาพิจารณาเองได้ หากเห็นว่ามีเหตุ
อันควรสงสัย กรณีการหยิบยกการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.รายอ่ืนที่อยู่นอกเหนื อจากที่นายศรีสุวรรณยื่นเรื่องต่อ 
ป.ป.ช.ขึ้นมาพิจารณาเองนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่สรุปประมวลผลข้อมูลหลักฐานต่างๆก่อน ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะหยิบ
เรื่องมาพิจารณาเองหรือไม ่
โพลชี้คนเฝ้าจับตาดูศึกอภิปราย 

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี จากประชาชน 
1,088 คน ระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.59 ระบุจะติดตาม เพราะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้ง
แรก และประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายน่าสนใจ อยากฟังการชี้แจงของทั้ง 6 รัฐมนตรี ต้องการรู้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงให้มากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 29.32 ระบุไม่แน่ใจ และร้อยละ 25.09 ระบุไม่ติดตามเพราะไม่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ไม่น่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน ส่วนเรื่องที่ประชาชนสนใจหรืออยากให้มีการอภิปรายมากที่สุด ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 44.52 เป็นเรื่องผลงานของนายกฯ รองลงมาคือเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การทุจริต ความไม่โปร่งใส 
และส่วนใหญ่อยากเห็นการอภิปรายที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เคารพกฎกติกาในที่ประชุม เมื่อถามว่าคิดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.07 ระบุไม่แน่ใจ ต้องรอดูการอภิปราย ร้อยละ 33.92 
มองว่าได้ประโยชน์ มีร้อยละ 26.01 ที่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์ ส่วนมุมมองหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 
55.88 มองว่ายังเป็นเหมือนเดิม เพราะคณะท างานชุดเดิม รัฐบาลยังคงมีอ านาจและมีเสียงข้างมาก ร้อยละ 24.08 ระบุ
น่าจะแย่ลง และร้อยละ 20.04 ระบุน่าจะดีขึ้น 
อา้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1767791 

https://www.komchadluek.net/news/politic/415854?adz= 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1767791
https://www.komchadluek.net/news/politic/415854?adz


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 

ดุสิตโพล ส่วนมากตดิตามศึกซกัฟอก สนใจผลงานรบ. มองการเมืองคงเหมือนเดิม 

เผยแพร่: 9 ก.พ. 2563 09:19   ปรบัปรุง: 9 ก.พ. 2563 11:24   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน์  

 

 

 

 

สวนดุสิตโพล ส ารวจการอภิปรายไม่ไวว้างใจ ส่วนใหญ่ติดตาม สนใจผลงานรบ.มากที่สุด ไม่ท าตาม

นโยบาย อยากใหเ้คารพกติกาในการประชุม ไม่อยากเห็นทะเลาะประทว้ง ส่วนมากไม่แน่ใจว่าจะได้

ประโยชนห์รือไม่ มองการเมืองก็คงเหมือนเดิม 

  วันน้ี (9 ก.พ.) จากท่ีประธานสภาผู ้แทนราษฎร ก าหนดวันอภิปรายไม่ไวว้างใจ คือวันท่ี 24-26 

กุมภาพนัธ ์เป็นเวลา 3 วนั ก่อนลงมติในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์และปิดประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปี

ครั้งท่ีสอง ในวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ ท าใหเ้ป็นท่ีจับตามองจากหลายฝ่ายและคาดว่าการอภิปรายครั้งน้ีน่าจะ

เขม้ขน้ ทั้งฝ่ายคา้นและฝ่ายรฐับาลมีการเตรียมพรอ้มมาอย่างดี เพ่ือสะทอ้นความคิดเห็นของประชาชนก่อนการ

อภิปรายท่ีก าลงัจะมีขึ้ น “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ไดส้ ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศ 

จ านวนทั้งส้ิน 1,088 คน ระหว่างวนัท่ี 5-8 กุมภาพนัธ ์2563 เร่ืองประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การอภิปราย

ไมไ่วว้างใจ 6 รฐัมนตรี สรุปผลได ้ดงัน้ี 

  1. ประชาชนจะติดตามการอภิปรายท่ีก าลงัจะมีข้ึนในวนัท่ี 24-26 กุมภาพนัธ ์หรือไม่? 

อนัดบั 1ติดตาม 45.59% เพราะ เป็นการอภิปรายไมไ่วว้างใจครั้งแรก ประเด็นท่ีฝ่ายคา้นยื่นขอเปิดอภิปราย

น่าสนใจ อยากฟังการช้ีแจงของทั้ง 6 รฐัมนตรี ตอ้งการรูข้อ้มลูขอ้เท็จจริงใหม้ากขึ้ น ชอบติดตามขา่วการเมือง 

ฯลฯ อนัดบั 2ไมแ่น่ใจ29.32%เพราะ ตอ้งท างาน อาจไมม่ีเวลาติดตาม ท าใหเ้ครียด การอภิปรายครั้งน้ีคงไม่

แตกต่างจากทุกครั้งท่ีผ่านมา ฯลฯ อนัดบั 3ไมติ่ดตาม 25.09% เพราะ ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ไม่น่าจะ

เกิดประโยชน์กบัประชาชน ไมอ่ยากรู ้ไมเ่ช่ือถือนักการเมือง ฯลฯ  
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 2. เร่ืองท่ีประชาชนสนใจหรืออยากใหม้ีการอภิปรายมากท่ีสุด 

อนัดบั 1ผลงานของนายกรฐัมนตรีและฝ่ายรฐับาล การไมป่ฏิบติัตามนโยบายท่ีใหไ้ว4้4.52% 

อนัดบั 2การแกปั้ญหาเศรษฐกิจและปากทอ้งของประชาชน33.56% 

อนัดบั 3การปล่อยปละละเลยใหม้ีการทุจริต ความไมโ่ปร่งใส เอ้ือประโยชน์แก่พวกพอ้ง23.27% 

อนัดบั 4การแกไ้ขรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย13.13% 

อนัดบั 5การใชง้บประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง อนุมติัโครงการต่างๆ10.55% 

  3. ส่ิงท่ีประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไมไ่วว้างใจ คือ 

อนัดบั 1ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย เคารพกฎกติกาในท่ีประชุม43.33% 

อนัดบั 2ขอ้มลูเป็นประโยชน์ สรา้งสรรค ์ชดัเจน ตรงประเด็นตามขอ้เท็จจริง 37.12% 

อนัดบั 3รฐับาลปรบัปรุงการท างานใหดี้ขึ้ น น าขอ้เสนอแนะไปใช3้3.48% 

  4. ส่ิงท่ีประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไมไ่วว้างใจ คือ 

อนัดบั 1พฤติกรรมไมเ่หมาะสม ทะเลาะกนั ประทว้งบ่อย ท าสภาล่ม 51.21% 

อนัดบั 2ตอบค าถามไมช่ดัเจน ไมต่รงประเด็น พดูนอกเร่ือง พดูเร่ืองเดิม 33.15% 

อนัดบั 3ไมเ่คารพท่ีประชุม นัง่หลบั เล่นมือถือ ไมเ่ขา้ประชุม ไมร่กัษาเวลา28.68% 

  5. ประชาชนคิดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากการอภิปรายไมไ่วว้างใจ หรือไม่? 

อนัดบั 1ไมแ่น่ใจ40.07% 

เพราะ ตอ้งรอดจูากการอภิปราย ขึ้ นอยูก่บัผลท่ีจะเกิดข้ึน ยงัไมรู่ว้า่จะเป็นอยา่งไร ฯลฯ  

อนัดบั 2ไดป้ระโยชน์33.92% 

เพราะ ไดร้บัรูข้อ้มลูท่ีชดัเจนมากขึ้ นจากทั้งฝ่ายคา้นและฝ่ายรฐับาล ไดฟั้งการช้ีแจงจาก 6 รฐัมนตรี อาจมีขอ้มลู

ใหม ่ๆ ท่ีน่าสนใจ ช่วยใหเ้ขา้ใจการเมืองมากขึ้ น ฯลฯ 

อนัดบั 3ไมไ่ดป้ระโยชน์26.01% 

เพราะ เป็นเร่ืองไกลตวั เป็นเร่ืองของสภา นักการเมืองมวัแต่ทะเลาะโตเ้ถียงกนัไปมา เป็นเพียงแค่เกมการเมือง  

รฐับาลยงัคงบริหารประเทศต่อไป ฯลฯ 

  6. หลงัการอภิปรายเสร็จส้ินลง ประชาชนคิดวา่การเมืองไทยจะเป็นอยา่งไร? 

อนัดบั 1เหมือนเดิม55.88% เพราะ คณะท างานชุดเดิม รฐับาลยงัคงมีอ านาจและมีเสียงขา้งมาก เหมือนกบั

การอภิปรายทุกครั้งท่ีผ่านมา ฯลฯ อนัดบั 2น่าจะแยล่ง24.08% เพราะ รฐับาลแกปั้ญหาล่าชา้ ไมเ่ป็นรปูธรรม 

มีปัญหารุมเรา้หลายเร่ือง สถานการณอ์าจบานปลายหรือแยล่งกวา่เดิม ฯลฯ อนัดบั 3น่าจะดีขึ้ น20.04% 

เพราะ เป็นการกระตุน้ใหร้ฐับาลเร่งท างาน กระตือรือรน้มากขึ้ น รูข้อ้บกพร่องหรือปัญหาท่ีผ่านมา น าไปพฒันา

ปรบัปรุง ฯลฯ 

อา้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000013206 
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ป.ป.ช.เรง่สอบขอ้มูล ส.ส.เสียบบตัรแทนกนั 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2563 - 13:39 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์นายวรวิทย ์สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนูญไทย 

ยื่นเร่ืองให ้ป.ป.ช. ไต่สวนพฤติกรรมการเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนัของ ส.ส.ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ว่า อยูร่ะหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ก าลงัใหเ้จา้หน้าท่ีพิจารณาอยู่ ส่วน 

ป.ป.ช. จะหยิบยกกรณีการเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนัของ ส.ส.รายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีนายศรีสุวรรณรอ้งมา

ขึ้ นมาพิจารณาเองหรือไม่น้ัน ปกติแลว้ ป.ป.ช.เก็บขอ้มูลกรณีต่างๆ ตามท่ีปรากฏเป็นข่าวไว ้อยู่แลว้ ถา้พบ

ประเด็นใดท่ีเก่ียวขอ้งก็มีอ านาจหยิบยกมาพิจารณาเองได ้หากเห็นว่ามีเหตุอนัควรสงสยั กรณีการหยิบยกการ

เสียบบตัรแทนกนัของ ส.ส.รายอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีนายศรีสุวรรณยื่นเร่ืองต่อ ป.ป.ช.ขึ้ นมาพิจารณาเองน้ัน 

ขอใหเ้จา้หน้าท่ีสรุปประมวลผลขอ้มูลหลกัฐานต่างๆ ก่อน ยงัไม่สามารถระบุไดว้่าจะหยิบเร่ืองมาพิจารณาเอง

หรือไม ่

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1958317 
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9 ก.พ. 2563 - 14:24 น.  

ป.ป.ช.เร่งสอบขอ้มูล ส.ส.เสียบบตัรแทนกนั  

กำรเมือง  

 

เมื่อวนัที่ 9 ก.พ. นายวรวิทย ์สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.)กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย ยื่นเร่ืองใหป้.ป.ช.ไต่สวนพฤติกรรมการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของส.ส.ระหว่างการพิจารณาร่าง

พ.ร.บงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ว่า อยู ่ระหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ก าลังใหเ้จา้หน้าท่ี

พิจารณาอยู่ 

ส่วนป.ป.ช.จะหยิบยกกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของส.ส.รายอื่นท่ีนอกเหนือจากท่ีนาย

ศรีสุวรรณรอ้งขึ้ นมาพิจารณาเองหรือไม่น้ัน ปกติแลว้ป.ป.ช.เก็บขอ้มูลกรณีต่างๆตามที่ปรากฎเป็นข่าวไว ้

อยู่แลว้ ถา้พบประเด็นใดที่เกี่ยวขอ้งก็มีอ านาจหยิบยกมาพิจารณาเองได ้หากเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัย 

แต่กรณีการหยิบยกการเสียบบัตรแทนกันของส.ส.รายอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือจากที่นายศรีสุวรรณยื่นเรื่องต่อ

ป.ป.ช.ขึ้ นมาพิจารณาเองน้ัน ขอใหเ้จา้หน้าท่ีสรุปประมวลผลขอ้มูลหลักฐานต่างๆก่อน ยงัไม่สามารถระบุ

ไดว้่าจะหยิบเร่ืองมาพิจารณาเองหรือไม่ 

 

 

อา้งอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3547341 
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ป.ป.ช.เรง่สอบขอ้มูลส.ส.เสียบบตัรแทนกนั 

                    "ป.ป.ช." เร่งสอบขอ้มลูส.ส.เสียบบตัรแทนกนั ประมวลผลขอ้มลู ไมช่ดัหยิบเร่ืองมาพิจารณาเอง

หรือไมอ่าทิตยท่ี์ 9 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.34 น.                      

                       

                   

 

               

       เมื่อวนัท่ี 9 ก.พ.นายวรวิทย ์สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรม การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.)กล่าวถึงความคืบหนา้กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรม นูญไทย ยื่นเร่ือง

ใหป้.ป.ช.ไต่สวนพฤติกรรมการเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนัของส.ส.ระหวา่งการพิจารณาร่างพ.ร.บงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2563 วา่ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ก าลงัใหเ้จา้หน้าท่ึพิจารณาอยู ่ส่วนป.ป.ช.จะ

หยิบยกกรณีการเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนัของส.ส.รายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีนายศรีสุวรรณรอ้งมาขึ้ นมา

พิจารณาเองหรือไม่น้ัน ปกติแลว้ป.ป.ช.เก็บขอ้มลูกรณีต่างๆตามท่ีปรากฎเป็นขา่วไวอ้ยูแ่ลว้ ถา้พบประเด็นใดท่ี

เก่ียวขอ้งก็มีอ านาจหยิบยกมาพิจารณาเองได ้หากเห็นวา่มีเหตุอนัควรสงสยั กรณีการหยิบยกการเสียบบตัรแทน

กนัของส.ส.รายอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีนายศรีสุวรรณยื่นเร่ืองต่อป.ป.ช.ขึ้ นมาพิจารณาเองน้ัน ขอใหเ้จา้หนา้ท่ี

สรุปประมวลผลขอ้มลูหลกัฐานต่างๆก่อน ยงัไม่สามารถระบุไดว้า่จะหยิบเร่ืองมาพิจารณาเองหรือไม.่                     

                                             

อา้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756610 
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ป.ป.ช. เลง็ขยายผลสอบสส.เสียบบตัรแทน นอกเหนือจาก‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง 
วนัอาทิตย ์ท่ี 9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563, 14.12 น. 

 

 

 
 

9 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนูญไทย 

ยื่นเร่ืองให ้ป.ป.ช.ไต่สวนพฤติกรรมการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกนัของ ส.ส.ระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วา่ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ก าลงัใหเ้จา้หนา้ท่ีพิจารณาอยู่ 

นายวรวิทย ์กล่าวอีกว่า ส่วน ป.ป.ช.จะหยิบยกกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส.รายอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากท่ีนายศรีสุวรรณรอ้งมาขึ้ นมาพิจารณาเองหรือไม่น้ัน ปกติแลว้ป.ป.ช.เก็บขอ้มูลกรณีต่างๆตามท่ี

ปรากฎเป็นข่าวไวอ้ยู่แลว้ ถา้พบประเด็นใดท่ีเก่ียวขอ้งก็มีอ านาจหยิบยกมาพิจารณาเองได ้หากเห็นว่ามีเหตุอนั

ควรสงสยั 

“กรณีการหยิบยกการเสียบบัตรแทนกันของส.ส.รายอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีนายศรีสุวรรณยื่นเร่ืองต่อ 

ป.ป.ช.ขึ้ นมาพิจารณาเองน้ัน ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีสรุปประมวลผลขอ้มลูหลกัฐานต่างๆก่อน ยงัไมส่ามารถระบุไดว้า่จะ

หยิบเร่ืองมาพิจารณาเองหรือไม”่ นายวรวิทย ์กล่าว 

 

 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/471814 

 

 

https://www.naewna.com/politic/471814
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ป.ป.ช.ยงัเดินหนา้สอบปมส.ส.เสียบบตัรแทนกนั 

09 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 เวลา 14:04 น.      

 

 

  9 ก.พ.63-นายวรวิทย ์สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนูญไทย ยื่นเร่ือง

ใหป้.ป.ช.ไต่สวนพฤติกรรมการเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนัของส.ส.ระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2563วา่ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ก าลงัใหเ้จา้หนา้ท่ึพิจารณาอยู่  

ถามวา่ ป.ป.ช.จะหยิบยกกรณีการเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนัของส.ส.รายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีนายศรีสุ 

วรรณรอ้งมาขึ้ นมาพิจารณาเองหรือไม่ เลขาฯป.ป.ช.กล่าวว่า ปกติแลว้ป.ป.ช.เก็บขอ้มลูกรณีต่างๆตามท่ีปรากฎ

เป็นขา่วไวอ้ยูแ่ลว้ ถา้พบประเด็นใดท่ีเก่ียวขอ้งก็มีอ านาจหยิบยกมาพิจารณาเองได ้หากเห็นวา่มีเหตุอนัควรสงสยั 

กรณีการหยิบยกการเสียบบตัรแทนกนัของส.ส.รายอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีนายศรีสุวรรณยื่นเร่ืองต่อป.ป.ช.

ขึ้ นมาพิจารณาเองน้ัน ขอใหเ้จา้หน้าท่ีสรุปประมวลผลขอ้มลูหลกัฐานต่างๆก่อน ยงัไม่สามารถระบุไดว้่าจะหยิบ

เร่ืองมาพิจารณาเองหรือไม ่

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56702 
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ส.ว.พรอ้มพิจารณา พรบ.งบฯ จบในวนัเดียว ช้ี ค าวินิจฉยั ศาล รธน. 

ยึดหลกัรฐัศาสตรด์ว้ย 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2563 - 20:08 น.  

 
 

วิปวุฒิฯ เตรียม รบัพิจารณาร่างกม.งบ’63 จากสภาล่าง คาด 17 กพ.วนัเดียวจบ 

 

  เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ นายวนัชัย สอนศิริ ส.ว.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการ

วุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยว่า ในการประชุมวิปวุฒิสภาในสปัดาหน้ี์ จะมีการหารือถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ใหม่ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงคาดว่าร่าง

พระราชบญัญัติงบประมาณฯจะเขา้สู่วุฒิสภาไดใ้นวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ต่อไป ซ่ึงตามขั้นตอนของการพิจารณา

อาจเป็นไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึงระหวา่งสองแนวทางน้ี คือ แนวทางท่ี 1 เปิดโอกาสใหส้.ว.ไดอ้ภิปรายตาม

ขัน้ตอนปกติ หรือ แนวทางท่ี 2 ส.ว.อภิปรายเพียงเล็กนอ้ย จากน้ันลงมติว่าจะใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ต่อไป แต่

ส่วนตวัมีความเป็นไปไดส้งูท่ีส.ว.จะมีการอภิปรายเพียงเล็กนอ้ยและด าเนินการลงมติ เน่ืองจากท่ีผ่านมาวุฒิสภา

ไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นกนัอย่างเต็มท่ีแลว้ ประกอบกบ้ เร่ืองน้ีเป็นเร่งด่วน ส.ว.จึงอาจเล็งเห็นตรงกนัว่า

ควรด าเนินการใหร้วดเร็วท่ีสุด โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพิจารณานานถึง 20 วนัตามกรอบของรฐัธรรมนูญ ส่วน

สภาผูแ้ทนราษฎรจะด าเนินการอยา่งไรจะมีอภิปรายก่ีวนัก็ขอใหเ้ป็นเร่ืองของสภาฯเอง 

“ส่วนตวัผมเองเห็นว่าการวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ ไม่ไดม้องในหลกันิติศาสตรอ์ย่างเดียว แต่มองรฐัศาสตร์

ภายใตค้วามจ าเป็นเร่งด่วน เพราะองคป์ระกอบของศาล มาจากทั้งผูท้รงคุณวุฒิดา้นนิติศาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์จึง

ตอ้งพิจารณาใหร้อบดา้น การวินิจฉัยท่ีออกมาเมื่อศาลเห็นว่ากระบวนการไม่ชอบก็ใหไ้ปแกไ้ขข้อบกพร่องโดย

รวดเร็ว เพราะหากปล่อยใหล้่าชา้จะเกิดใหค้วามเสียหายแก่ประเทศ จึงเป็นการพิจารณาท่ีมองถึงความจ าเป็น

ของประเทศชาติและไปท าใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ไมไ่ดม้องแค่นิติศาสตรว์า่เสียบบตัรแทนกนัแลวัตอ้งเป็นโมฆะ

สถานเดียว” นายวนัชยั กล่าว 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/43-4.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1959612 

 

‘องอาจ’เห็นควรเร่งท างบฯ 63 ใหจ้บโดยเร็ว ไม่ควรเร่ิมท าใหม่หมด 
วนัอาทิตย ์ท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563, 13.54 น. 
 

 

 

9 กุมภาพนัธ์ 2563 นายองอาจ คลา้มไพบูลย ์รองหวัหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์

กล่าวถึงกรณีท่ีมีอดีตกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จะขอหารือ

ในท่ีประชุมสภาวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2563 วา่ ควรไปเร่ิมตน้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ใหม ่ตั้งแต่วาระแรกวา่ ตนไม่

เห็นดว้ยท่ีตอ้งยอ้นกลบัไปพิจารณาตั้งแต่วาระแรกเพราะศาลรฐัธรรมนูญไดม้ีค าวินิจฉยัชดัเจนแลว้วา่ร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไม่เป็นโมฆะ แต่ใหส้ภาฯ น าร่างกฎหมายมาพิจารณาลงมติใหม่ใน

วาระ 2 และวาระ 3 ดงัน้ันสภาฯ ควรปฏิบติัตามท่ีศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยั 

นายองอาจ ระบุวา่ ทุกคนก็ทราบดีวา่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีน้ีล่าชา้มากแลว้ ไมค่วรไปท า

อะไรใหล้่าชา้ออกไปอีกโดยไม่จ าเป็นเพราะทุกภาคส่วนของสงัคมก าลงัรองบประมาณแผ่นดินมาขบัเคล่ือนใน

การพฒันาประเทศใหเ้ดินหน้าต่อไปได ้ยิ่งขณะน้ี สถานการณ์เศรษฐกิจ มีภาวะแทรกซอ้นจากหลายปัจจยั ทั้ง

จากภายในประเทศและผลกระทบจากต่างประเทศการท าใหเ้งินงบประมาณมาใชจ้่ายหมุนเวียนมากเท่าไหร่ ก็

จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดม้ากขึ้ นเท่าน้ัน 

ส่วนท่ีอดีตกรรมาธิการฯ ท่านน้ีกล่าวว่าอาจมีการกดบตัรแทนกนัในวาระท่ี 1 และอาจถูกรอ้งภายหลงัจึง

ควรท าใหร้อบคอบดว้ยการยอ้นกลับ ไปเร่ิมตั้งแต่วาระท่ี 1 ใหม่น้ัน ตนคิดว่าในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ออกมาชดัเจนแลว้เราก็ควรปฏิบติัไปตามท่ีศาลวินิจฉยัไม่ควรไปคาดการณอ์าจจะเกิดเหตุการณน้ั์นเหตุการณน้ี์ 

ทั้ง ๆ ท่ียงัไมม่ีใครรูไ้ดว้า่จะมีเหตุการณอ์ะไรเกิดข้ึนตามท่ีวิตกกงัวลหรือไม่  การท่ีสภานัดประชุมวนัท่ี 13 ก.พ.น้ี

ดว้ยความรอบคอบ รวดเร็ว เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายท่ีถูกต้องน่าจะเกิดประโยชน์กับพ่ีน้อง

ประชาชนคนไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/471809 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1959612
https://www.naewna.com/politic/471809


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

ส านักข่าวขา่วสดออนไลน์ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3547495 

 

 

 

"องอาจ"หนุนเร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ 63 ใหจ้บเร็ว 

                    “องอาจ”หนุนเร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯปี 63 ใหจ้บเร็ว คา้นเร่ิมท าใหมว่าระแรก 

อาทิตยท่ี์ 9 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 16.47 น.                      

                                                         

 

                     

  เมื่อวนัท่ี 9 ก.พ. นายองอาจ คลา้มไพบลูย ์รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์กล่าวถึงกรณีท่ีมีอดีต

กรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จะขอหารือในท่ีประชุมสภาวนัท่ี 

13 ก.พ.น้ีวา่ควรไปเร่ิมตน้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ใหม ่ตั้งแต่วาระแรก  วา่  ตนไมเ่ห็นดว้ยท่ีตอ้งยอ้นกลับไป

พิจารณาตั้งแต่วาระแรก เพราะศาลรฐัธรรมนูญไดม้ีค าวินิจฉยัชดัเจนแลว้วา่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไมเ่ป็นโมฆะ แต่ใหส้ภาฯ น าร่างกฎหมายมาพิจารณาลงมติใหมใ่นวาระ 2 และวาระ 3 

ดงัน้ันสภาฯ ควรปฏิบติัตามท่ีศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยั  ทุกคนทราบดีวา่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

น้ีล่าชา้มากแลว้ ไมค่วรไปท าอะไรใหล้่าชา้ออกไปอีกโดยไมจ่ าเป็นเพราะทุกภาคส่วนของสงัคมก าลงัรอ

งบประมาณแผ่นดินมาขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศใหเ้ดินหนา้ต่อไปได ้ยิ่งขณะน้ี สถานการณเ์ศรษฐกิจ มี

ภาวะแทรกซอ้นจากหลายปัจจยั ทั้งจากภายในประเทศและผลกระทบจากต่างประเทศการท าใหเ้งินงบประมาณ

มาใชจ้่ายหมุนเวียนมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดม้ากขึ้ นเท่าน้ัน 

  รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์กล่าวอีกวา่  ส่วนท่ีอดีตกรรมาธิการฯ คนน้ีระบุวา่อาจมีการกดบตัรแทน

กนัในวาระท่ี 1 และอาจถูกรอ้งภายหลงั จึงควรท าใหร้อบคอบดว้ยการยอ้นกลบั ไปเร่ิมตั้งแต่วาระท่ี 1 ใหมน้ั่น 

ตนคิดวา่ในเมื่อศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัชดัเจนแลว้ เราควรปฏิบติัไปตามท่ีศาลฯวินิจฉยั ไมค่วรไปคาดการณว์่า

อาจเกิดเหตุการณน้ั์นเหตุการณน้ี์ ทั้งท่ียงัไมม่ีใครรูไ้ดว้่าจะมีเหตุการณอ์ะไรเกิดข้ึนตามท่ีวิตกกงัวลหรือไม ่ การ

ท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรนัดประชุมในวนัท่ี 13 ก.พ.น้ีดว้ยความรอบคอบ รวดเร็ว เป็นไปตามกระบวนการทาง

กฎหมายท่ีถูกตอ้งน่าจะเกิดประโยชน์กบัประชาชนคนไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมแลว้.                     

                                          

อา้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756653 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3547495
https://www.dailynews.co.th/politics/756653
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ปชป.คา้นพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ใหม่ตั้งแตว่าระแรก 

เผยแพร่: 9 ก.พ. 2563 17:36   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน์  

 

  นายองอาจ คลา้มไพบูลย ์รองหวัหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์กล่าวว่า ไม่เห็นดว้ย

กรณีท่ีมีอดีตกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผูแ้ทนราษฎร จะขอหารือในท่ีประชุมสภาฯ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์น้ี ใหเ้ร่ิมตน้

พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ใหม ่ตั้งแต่วาระแรก เพราะศาลรฐัธรรมนูญไดม้ีค าวินิจฉยัชดัเจนแลว้วา่ ร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่เป็นโมฆะ แต่ใหส้ภาฯ น าร่างกฎหมายมาพิจารณาลงมติใหม่ในวาระ 2 และ 3 จึงควร

ปฏิบติัตามท่ีศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยั และไมค่วรท าอะไรใหล้่าชา้ออกไปอีกโดยไมจ่ าเป็น 

 

อา้งอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000013354 

เฟสบุก๊พรรคประชาธิปัตย ์: https://www.facebook.com/296508406790/posts/10156636305626791?d=n&sfns=mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000013354
https://www.facebook.com/296508406790/posts/10156636305626791?d=n&sfns=mo
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"หมอระวี" วอน สภาฯ รวมพลงัโหวตร่างพ.ร.บ.งบฯ เพ่ือชาต ิ

09 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 เวลา 10:57 น.    

 

 

 

  9 ก.พ. 2563 นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้สภา

ผู ้แทนราษฎรรวมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน ไม่แบ่งฝ่ายคา้นหรือรัฐบาล ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ใหผ่้านความเห็นชอบของสภา ภายในวนัท่ี 13 ก.พ. ดว้ยการลงมติ วาระ 2 

และ 3 และจากน้ันวันท่ี 14 ก.พ.ก็จะสามารถส่งไปยังวุฒิสภาใหพิ้จารณาต่อได ้ตามค าพิพากษาของศาล

รฐัธรรมนูญ ไล่ตั้งแต่มาตรา 1 แต่ไมต่อ้งอภิปรายอีกแลว้ เน่ืองจากมีการอภิปรายร่างพ.ร.บ.น้ีอยา่งเต็มท่ีมาแลว้

ตั้งแต่วนัท่ี 8-11ม.ค.ท่ีผ่านมา จึงถือว่าทุกฝ่ายไดท้ าหน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็มก าลงัแลว้ ต่อจากน้ีเป็นเร่ืองท่ี

ตอ้งท าเพ่ือประเทศชาติ คือ เร่งใหก้ฎหมายงบประมาณออกมามีผลบงัคบัใชโ้ดยเร็วท่ีสุด การเบิกจ่ายของภาครฐั

จะไดไ้มส่ะดุดจนกระทัง่ไปฉุดเศรษฐกิจด่ิงเหว 

"ผมอยากเห็นความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายคา้นและรัฐบาลพิสูจน์ใหป้ระชาชนเห็นว่าการเมืองเป็นเร่ืองของ

บา้นเมืองไมใ่ช่เร่ืองของผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึงจะช่วยท าให ้ประชาชนมีความหวงั ว่าสภาเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้

ไมใ่ช่แค่สถานท่ีเล่นเกมการเมือง ฟาดฟันกนัเท่าน้ัน" หวัหนา้พรรคพลงัธรรมใหม ่กล่าว 

 
 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56684 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56684
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"หมอระวี" วอน ส.ส. ร่วมผ่าน 

 ร่างพ.ร.บ.งบฯ วาระ 2-3  

9 กุมภาพนัธ ์2563 - 11:45 น.  

 
Share  

to LIN E 

 

"หมอระวี" วอน สภา รวมใจเป็นหน่ึง ผ่าน "ร่างพ.ร.บ.งบฯ63" วาระ 2-3 ช้ี ไม่ตอ้งอภิปรายอีกแลว้ หวงั

มีผลบงัคบัใชเ้ร็วที่สุด "วิรชั" คาดอภิปรายงบ 13-15 ก.พ.  

          เมื่อวนัท่ี 9 ก.พ. 2563 - นายแพทยร์ะวี มาศฉมาดล ส.ส.บญัชีรายช่ือ และหวัหนา้พรรคพลงัธรรม

ใหม่ กล่าวว่า ขอเรียกรอ้งใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรรวมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน ไม่แบ่งฝ่ายคา้นหรือรฐับาล ผลกัดัน

ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจ  าปี 2563 ใหผ่้านความเห็นชอบของสภา ภายในวนัท่ี 13 ก.พ.น้ี ดว้ยการ

ลงมติ วาระ 2 และ 3 

            และจากน้ันวนัท่ี 14 ก.พ.ก็จะสามารถส่งไปยังวุฒิสภาใหพิ้จารณาต่อได ้ตามค าพิพากษาของศาล

รฐัธรรมนูญ ไล่ตั้งแต่มาตรา 1 แต่ไม่ตอ้งอภิปรายอีกแลว้ เน่ืองจากมีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติฉบบัน้ี

อย่างเต็มท่ีมาแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 8 ม.ค. จนถึงวนัท่ี 11 ม.ค.ท่ีผ่านมา จึงถือว่าทุกฝ่าย ไดท้ าหน้าท่ีของตวัเองอย่าง

เต็มก าลงัแลว้ ต่อจากน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าเพ่ือประเทศชาติ คือ เร่งใหก้ฎหมายงบประมาณ ออกมามีผลบงัคบัใช้

โดยเร็วท่ีสุด การเบิกจ่ายของภาครฐัจะไดไ้มส่ะดุดจนกระทัง่ไปฉุดเศรษฐกิจด่ิงเหว 

           "ผมอยากเห็นความร่วมมือร่วมใจ ของฝ่ายคา้นและรฐับาลพิสูจน์ใหป้ระชาชนเห็นว่าการเมืองเป็นเร่ือง

ของบา้นเมืองไม่ใช่เร่ืองของผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึงจะช่วยท าให ้ประชาชนมีความหวงั ว่าสภาเป็นท่ี

พ่ึงพิงได ้ไมใ่ช่แค่สถานท่ีเล่นเกมการเมือง ฟาดฟันกนัเท่าน้ัน" นายแพทยร์ะวี กล่าว 

           หวัหน้าพรรคพลงัธรรมใหม่ กล่าวดว้ยว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้ นถือเป็นบทเรียนท่ี ส.ส.ทุกคนตอ้งตระหนักถึง

ภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบ และจริยธรรมของผูด้ ารงต าแหน่ง ตวัแทนปวงชนชาวไทย ตอ้งรบัผิดชอบหนา้ท่ีของ

ตวัเอง อยา่ ท าผิดซ ้า จนสรา้งปัญหา ต่อกระบวนการตรากฎหมายของสภาผูแ้ทนราษฎร 

           ดา้น นายวิรชั รตันเศรษฐ ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) ในฐานะประธานกรรมการ

ในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร (วิปรัฐบาล)ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 วงเงิน 3.2 ลา้นลา้นบาท ท่ีเพ่ิงผ่านการวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญเมื่อ

สปัดาหท่ี์ผ่านมาดว้ยว่า เราก าลงัเร่ิมพิจารณากนัในวนัท่ี 13,14 ก.พ.น้ี หากไม่เสร็จส้ินก็จะต่อเน่ืองไปในวนัท่ี 

15 ก.พ. ซ่ึงหากพิจารณาไดเ้สร็จส้ินแลว้ก็จะน าเสนอต่อท่ีประชุมวุฒิสภาในวนัจนัทรท่ี์ 17 ก.พ. หลงัจากน้ันอีก 

5 วนัก็จะถึงรฐับาลและไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ก็คาดวา่ภายในส้ินเดือน ก.พ.น้ีก็น่าจะเสร็จส้ิน 
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อ้ำงองิ : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/415771?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
&utm_campaign=politic 
 
 
 

 

 

'วิรชั'เปิดโอกาสฝ่ายคา้นอภิปรายงบฯ 63 คาด 3 วนัพอ 

                   อำทิตย์ที่ 9 กมุภำพนัธ์ 2563 เวลำ 11.26 น.                      
 

                                       
                                 

เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. ท่ีบา้นพักเลขท่ี 333 ซอยราชวิถี 20 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ใหส้ัมภาษณ์ถึงการ เตรียมความพรอ้ม

อภิปรายไมไ่วว้างใจจะตอ้งมีการตั้งทีมองครกัษ์มาเพ่ิมหรือไม ่วา่  มีกลุ่มท่ีตั้งและตนเคยใหส้มัภาษณไ์ปแลว้ เช่ือ

ว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนวนัน้ีขอท างานเก่ียวกบัเร่ืองร่างพระราชบญัญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2563 ตามค าวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญก่อน ซ่ึงจะมีการพิจารณาในวนัท่ี13-14 ก.พ. น้ี ถา้ไม่

เสร็จก็จะต่อในวนัท่ี 15 ก.พ.แลว้ส่งต่อใหวุ้ฒิสภา(ส.ว.)พิจารณาในวนัท่ี 17 ก.พ. จากน้ัน4-5 วนัก็จะส่งต่อไป

ยงัรฐับาล เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป คาดวา่ส้ินเดือนก.พ.ทุกอยา่งจะเรียบรอ้ย 

  เมื่อถามว่าจะมีการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณในวาระ 2-3 ใหม่หรือแค่โหวตลงคะแนน นายวิรชั 

กล่าวว่า ถา้เป็นไปตามค าวินิจฉยัของศาล เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการสุ่มเส่ียงก็ควรอภิปรายใหม่ แต่ทั้งน้ีในรายละเอียด

จะขอใหใ้นส่วนของส.ส.ฝ่ายคา้นท่ีอภิปรายแลว้ขอใหล้ะเวน้หรือถา้ประเด็นไหนยงัติดใจอยู่ก็คงตอ้งเปิดโอกาส 

เพราะถา้ใหม้ีการอภิปรายในวาระ 2-3 เป็นไปเหมือนเดิมก็คงจะตอ้งใชเ้วลา 4 วนั แต่เช่ือวา่ใชเ้วลา 2-3 วนัก็

น่าจะเพียงพอแลว้ 

  เมื่อถามต่อว่าได้มีการประสานขอความร่วมมือกับฝ่ายคา้นแลว้หรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ก็มีการ

ประสานกนัตลอด แต่ในส่วนรายละเอียดยงัไมอ่ยากใหเ้ป็นขา่ว ...  

อา้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756590 

https://www.komchadluek.net/news/politic/415771?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/415771?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.dailynews.co.th/politics/756590
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โพลเปิด 5 เร่ือง ปชช.อยากใหอ้ภิปรายมากที่สุด ซกัฟอกจบก็ ‘เหมือนเดิม’ 

วนัอาทิตย ์ท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563, 09.15 น. 
 
 
 

 
 

 

9 กุมภาพนัธ ์2563 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

หวัขอ้ “ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี การอภิปรายไม่ไวว้างใจ 6 รฐัมนตรี” โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนทัว่ประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 1,088 คน ระหว่างวนัท่ี 5-8 กุมภาพนัธ ์2563 เพ่ือสะทอ้นความคิดเห็น

ภายหลงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ก าหนดวนัอภิปรายไมไ่วว้างใจ คือ วนัท่ี 24-26 กุมภาพนัธ ์เป็นเวลา 3 วนั 

ก่อนลงมติในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ และปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 29 

กุมภาพนัธ์ 2563 ท าใหเ้ป็นท่ีจบัตามองจากหลายฝ่ายและคาดว่าการอภิปรายครั้งน้ีน่าจะเขม้ขน้ ทั้งฝ่ายคา้น

และฝ่ายรฐับาลมีการเตรียมพรอ้มมาอยา่งดี สรุปผลได ้ดงัน้ี 

1.ประชาชนจะตดิตามการอภิปรายที่ก  าลงัจะมีข้ึนในวนัที่ 24-26 กุมภาพนัธ ์หรือไม่? 

อันดับ 1 ติดตาม 45.59% เพราะเป็นการอภิปรายไม่ไวว้างใจครั้งแรก ประเด็นท่ีฝ่ายคา้นยื่นขอเปิด

อภิปรายน่าสนใจ อยากฟังการช้ีแจงของทั้ง 6 รฐัมนตรี ตอ้งการรูข้อ้มูลขอ้เท็จจริงใหม้ากขึ้ น ชอบติดตามข่าว

การเมือง ฯลฯ 

อนัดบั 2 ไม่แน่ใจ 29.32% เพราะตอ้งท างาน อาจไม่มีเวลาติดตาม ท าใหเ้ครียด การอภิปรายครั้งน้ีคงไม่

แตกต่างจากทุกครั้งท่ีผ่านมา ฯลฯ 
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อนัดบั 3 ไม่ติดตาม 25.09% เพราะไม่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ไม่น่าจะเกิดประโยชน์กบัประชาชน ไม่

อยากรู ้ไมเ่ช่ือถือนักการเมือง ฯลฯ 

2.เรื่องที่ประชาชนสนใจหรืออยากใหมี้การอภิปรายมากที่สุด 

อนัดบั 1 ผลงานของนายกรฐัมนตรีและฝ่ายรฐับาล การไมป่ฏิบติัตามนโยบายท่ีใหไ้ว ้44.52% 

อนัดบั 2 การแกปั้ญหาเศรษฐกิจและปากทอ้งของประชาชน 33.56% 

อนัดบั 3 การปล่อยปละละเลยใหม้ีการทุจริต ความไมโ่ปร่งใส เอ้ือประโยชน์แก่พวกพอ้ง 23.27% 

อนัดบั 4 การแกไ้ขรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 13.13% 

อนัดบั 5 การใชง้บประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง อนุมติัโครงการต่างๆ 10.55% 

3.สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไวว้างใจ คือ 

อนัดบั 1 ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย เคารพกฎกติกาในท่ีประชุม 43.33% 

อนัดบั 2 ขอ้มลูเป็นประโยชน์ สรา้งสรรค ์ชดัเจน ตรงประเด็นตามขอ้เท็จจริง 37.12% 

อนัดบั 3 รฐับาลปรบัปรุงการท างานใหดี้ขึ้ น น าขอ้เสนอแนะไปใช ้33.48% 

4.สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไวว้างใจ คือ 

อนัดบั 1 พฤติกรรมไมเ่หมาะสม ทะเลาะกนั ประทว้งบ่อย ท าสภาล่ม 51.21% 

อนัดบั 2 ตอบค าถามไมช่ดัเจน ไมต่รงประเด็น พดูนอกเร่ือง พดูเร่ืองเดิม 33.15% 

อนัดบั 3 ไมเ่คารพท่ีประชุม นัง่หลบั เล่นมือถือ ไมเ่ขา้ประชุม ไมร่กัษาเวลา 28.68% 

5.ประชาชนคิดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการอภิปรายไม่ไวว้างใจ หรือไม่? 

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 40.07% เพราะตอ้งรอดูจากการอภิปราย ขึ้ นอยู่กับผลท่ีจะเกิดขึ้ น ยังไม่รูว้่าจะเป็น

อยา่งไร ฯลฯ 

อนัดบั 2 ไดป้ระโยชน์ 33.92% เพราะไดร้บัรูข้อ้มลูท่ีชดัเจนมากขึ้ นจากทั้งฝ่ายคา้นและฝ่ายรฐับาล ไดฟั้ง

การช้ีแจงจาก 6 รฐัมนตรี อาจมีขอ้มลูใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ช่วยใหเ้ขา้ใจการเมืองมากขึ้ น  ฯลฯ 

อนัดับ 3 ไม่ไดป้ระโยชน์ 26.01% เพราะเป็นเร่ืองไกลตัว เป็นเร่ืองของสภา นักการเมืองมวัแต่ทะเลาะ

โตเ้ถียงกนัไปมา เป็นเพียงแค่เกมการเมือง รฐับาลยงัคงบริหารประเทศต่อไป ฯลฯ 

6.หลงัการอภิปรายเสร็จสิ้ นลง ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอยา่งไร? 

อันดับ 1 เหมือนเดิม 55.88% เพราะคณะท างานชุดเดิม รัฐบาลยังคงมีอ านาจและมีเสียงขา้งมาก 

เหมือนกบัการอภิปรายทุกครั้งท่ีผ่านมา ฯลฯ 

อนัดับ 2 น่าจะแย่ลง 24.08% เพราะรัฐบาลแกปั้ญหาล่าชา้ ไม่เป็นรูปธรรม มีปัญหารุมเรา้หลายเร่ือง 

สถานการณอ์าจบานปลายหรือแยล่งกวา่เดิม ฯลฯ 

อนัดบั 3 น่าจะดีขึ้ น 20.04% เพราะเป็นการกระตุน้ใหร้ฐับาลเร่งท างาน กระตือรือรน้มากขึ้ น รูข้อ้บกพร่อง

หรือปัญหาท่ีผ่านมา น าไปพฒันาปรบัปรุง ฯลฯ 
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อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/471781 

ส านักข่าวโพสตท์เูดย ์: https://www.posttoday.com/politic/news/614277 

ส านักข่าวสยามรฐั ; https://siamrath.co.th/n/131712 
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"ดุสิตโพล" เผย 5 เร่ืองที่ ปชช. อยากเห็นในการอภิปราย มากที่สุด 

สยามรัฐออนไลน์ 9 กุมภาพนัธ์ 2563 14:36 กำรเมือง  

 

 

  เมื่อวนัท่ี 9 ก.พ. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

หวัขอ้ “ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี การอภิปรายไม่ไวว้างใจ 6 รฐัมนตรี” โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนทัว่ประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 1,088 คน ระหว่างวันท่ี 5-8 ก.พ. เพ่ือสะทอ้นความคิดเห็นภายหลัง

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ก าหนดวนัอภิปรายไมไ่วว้างใจ คือ วนัท่ี 24-26 กุมภาพนัธ ์เป็นเวลา 3 วนั ก่อนลง

มติในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์และปิดประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปีครั้งท่ี 2 ในวนัท่ี 29 ก.พ. ท าใหเ้ป็น

ท่ีจับตามองจากหลายฝ่ายและคาดว่าการอภิปรายครั้งน้ีน่าจะเขม้ขน้ ทั้งฝ่ายคา้นและฝ่ายรัฐบาลมีการ

เตรียมพรอ้มมาอยา่งดี สรุปผลได ้ดงัน้ี 

1.ประชาชนจะตดิตามการอภิปรายที่ก  าลงัจะมีข้ึนในวนัที่ 24-26 ก.พ.หรือไม่? 

อนัดับ 1 ติดตาม 45.59% เพราะเป็นการอภิปรายไม่ไวว้างใจครั้งแรก ประเด็นท่ีฝ่ายคา้นยื่นขอเปิดอภิปราย

น่าสนใจ อยากฟังการช้ีแจงของทั้ง 6 รฐัมนตรี ตอ้งการรูข้อ้มลูขอ้เท็จจริงใหม้ากขึ้ น ชอบติดตามข่าวการเมือง 

ฯลฯ 

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 29.32% เพราะต้องท างาน อาจไม่มีเวลาติดตาม ท าใหเ้ครียด การอภิปรายครั้งน้ีคงไม่

แตกต่างจากทุกครั้งท่ีผ่านมา ฯลฯ 

อนัดบั 3 ไมติ่ดตาม 25.09% เพราะไมเ่ก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ไมน่่าจะเกิดประโยชน์กบัประชาชน ไมอ่ยากรู ้

ไมเ่ช่ือถือนักการเมือง ฯลฯ 

2.เรื่องที่ประชาชนสนใจหรืออยากใหมี้การอภิปรายมากที่สุด 

อนัดบั 1 ผลงานของนายกรฐัมนตรีและฝ่ายรฐับาล การไมป่ฏิบติัตามนโยบายท่ีใหไ้ว ้44.52% 

อนัดบั 2 การแกปั้ญหาเศรษฐกิจและปากทอ้งของประชาชน 33.56% 

อนัดบั 3 การปล่อยปละละเลยใหม้ีการทุจริต ความไมโ่ปร่งใส เอ้ือประโยชน์แก่พวกพอ้ง 23.27% 

อนัดบั 4 การแกไ้ขรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 13.13% 

อนัดบั 5 การใชง้บประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง อนุมติัโครงการต่างๆ 10.55% 

3.สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไวว้างใจ คือ 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200209/408273b65f421b92e4b7a4b39f40a4290e2b8265540182bf27f205a7897cdc46.jpg?itok=kgEqsf5R
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อนัดบั 1 ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย เคารพกฎกติกาในท่ีประชุม 43.33% 

อนัดบั 2 ขอ้มลูเป็นประโยชน์ สรา้งสรรค ์ชดัเจน ตรงประเด็นตามขอ้เท็จจริง 37.12% 

อนัดบั 3 รฐับาลปรบัปรุงการท างานใหดี้ขึ้ น น าขอ้เสนอแนะไปใช ้33.48% 

4.สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไวว้างใจ คือ 

อนัดบั 1 พฤติกรรมไมเ่หมาะสม ทะเลาะกนั ประทว้งบ่อย ท าสภาล่ม 51.21% 

อนัดบั 2 ตอบค าถามไมช่ดัเจน ไมต่รงประเด็น พดูนอกเร่ือง พดูเร่ืองเดิม 33.15% 

อนัดบั 3 ไมเ่คารพท่ีประชุม นัง่หลบั เล่นมือถือ ไม่เขา้ประชุม ไมร่กัษาเวลา 28.68% 

5.ประชาชนคิดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการอภิปรายไม่ไวว้างใจ หรือไม่? 

อนัดับ 1 ไม่แน่ใจ 40.07% เพราะตอ้งรอดูจากการอภิปราย ขึ้ นอยู่กบัผลท่ีจะเกิดขึ้ น ยงัไม่รูว้่าจะเป็นอย่างไร 

ฯลฯ 

อนัดบั 2 ไดป้ระโยชน์ 33.92% เพราะไดร้บัรูข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากขึ้ นจากทั้งฝ่ายคา้นและฝ่ายรฐับาล ไดฟั้งการ

ช้ีแจงจาก 6 รฐัมนตรี อาจมีขอ้มลูใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ช่วยใหเ้ขา้ใจการเมืองมากขึ้ น ฯลฯ 

อนัดบั 3 ไม่ไดป้ระโยชน์ 26.01% เพราะเป็นเร่ืองไกลตวั เป็นเร่ืองของสภา นักการเมืองมวัแต่ทะเลาะโตเ้ถียง

กนัไปมา เป็นเพียงแค่เกมการเมือง รฐับาลยงัคงบริหารประเทศต่อไป ฯลฯ 

6.หลงัการอภิปรายเสร็จสิ้ นลง ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอยา่งไร? 

อนัดับ 1 เหมือนเดิม 55.88% เพราะคณะท างานชุดเดิม รฐับาลยงัคงมีอ านาจและมีเสียงขา้งมาก เหมือนกบั

การอภิปรายทุกครั้งท่ีผ่านมา ฯลฯ 

อันดับ 2 น่าจะแย่ลง 24.08% เพราะรัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า ไม่เป็นรูปธรรม มีปัญหารุมเร้าหลายเร่ือง 

สถานการณอ์าจบานปลายหรือแยล่งกวา่เดิม ฯลฯ 

อนัดบั 3 น่าจะดีขึ้ น 20.04% เพราะเป็นการกระตุน้ใหร้ฐับาลเร่งท างาน กระตือรือรน้มากขึ้ น รูข้อ้บกพร่องหรือ

ปัญหาท่ีผ่านมา น าไปพฒันาปรบัปรุง ฯลฯ 

 
อา้งอิง : https://siamrath.co.th/n/131737 
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กกต. ออกตวั ‘คดียุบอนาคตใหม่’ ไม่ปะทะโซเชียล เล่ียงครหา ‘ลว้งลกู’ 
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2563 - 22:34 น.  

 
 

  การตดัสินส่งใหศ้าลรฐัธรรมนูญลงดาบ “ยุบ” พรรคอนาคตใหม่ จากกรณีกูเ้งินของ “ธนาธร จึงรุ่งเรือง

กิจ” หวัหนา้พรรค จ านวน 191 ลา้นบาท เขา้ข่ายนิติกรรมอ าพรางอนัขดัต่อมาตรา 72 ของรฐัธรรมนูญหรือไม่ 

ก าลงัเขา้สู่จุดส้ินสุด 

ศาลรฐัธรรมนูญใหพ้ยานบุคคลฝัง่อนาคตใหม ่17 ปาก ไดย้ื่นค าช้ีแจงภายในวนัท่ี 12 ก.พ. และศาลจะ

มีค าวินิจฉยัในอีก 9 วนัถดัมา ตรงกบั 21 ก.พ. 2563  

เป็นอีกคดีของพรรคอนาคตใหม่ท่ีต้องเขา้สู่หลักประหารยุบพรรค ต่อจากคดีลม้ลา้งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีศาลยกค ารอ้ง  และเป็นอีกคดีท่ีมาจากการเขี่ยลูกของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อจากยื่นใหศ้าลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ของ “ธนาธร”  

  จากเหตุถือหุน้ในบริษัท วี-ลคั มีเดีย ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการส่ือ ทา้ยท่ีสุดหวัหน้าพรรค

ไพร่หมื่นลา้นไมไ่ดไ้ปต่อในสภา 

ทั้งกรณีเงินกู ้191 ลา้นบาท ทั้งกรณีหุน้ส่ือ ท าให ้“อนาคตใหม่” ฟ้อง กกต.ต่อศาลอาญาทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกลาง 2 คดีซอ้น และขอ้หาความผิดถึงการท าหนา้ท่ีวินิจฉยัคดีของ กกต.ท่ีไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

หนทางของ 7 เสือ กกต.ไม่ต่างจากหนทางของอนาคตใหม่ท่ีตอ้งเดินขึ้ นสู่ศาล “แผนเกลือจ้ิมเกลือ” ถูกน ามาใช ้

! หน าซ ้ายงัถูกสงัคมโซเชียลมีเดียจบัผิด จบัพิรุธหลายกระทงตั้งแต่มารบัต าแหน่ง ประเดิมหนา้ท่ีเป็น “กรรมการ

เลือกตั้ง” นัดแรก แทนท่ีจะเป็น “ผูต้ัดสิน” เกมเลือกตั้ง แต่กลบั “ถูกตัดสิน” จากสาธารณชน-คนการเมือง 

ต าหนิการท าหนา้ท่ีของ กกต.มากมาย 
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กระทัง่จัดตั้งรัฐบาลใหม่ การคิดค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือยังถูกครหาว่าค านวณเอ้ือประโยชน์ทาง

การเมืองใหก้บัพรรคใดพรรคหน่ึง มีการตั้ง #กกต.โป๊ะแตก ฯลฯ 

หากลว้งลึกหวัอกของ “อิทธิพร บุญประคอง” กุมบงัเหียนเป็นประธาน กกต.ในวนัท่ีถูกรุมกระหน า่แต่ไมย่อมปริ

ปากตอบโต ้เพราะเหตุใดเขาบอกวา่ กกต.ปัจจุบนัมีอ านาจเปรียบเหมือนต ารวจ อยัการ และศาล เพราะมีอ านาจ

สืบหาการกระท าความผิดเก่ียวกบัการเลือกตั้ง พิจารณาส านวนและใหใ้บเหลือง-ใบแดง 

“ดงัน้ัน หากต ารวจท่ีมีหน้าท่ีสืบหาคนรา้ย หากพดูไปคนรา้ยจะไหวตวั ส่วนอยัการหากพดูมากไปก็จะ

กระทบต่อส านวนคดี เช่นเดียวกบัศาลซ่ึงไมม่ีหนา้ท่ีออกมาพดู” 

“กกต.จึงเลือกท่ีจะไม่ตอบโต-้พูดมาก โดยเฉพาะประเด็นขอ้กฎหมาย แม ้‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ เลขาธิการ

พรรคอนาคตใหม ่ตั้งค าถามบ่อยครั้งวา่ ท าไม กกต.ถึงอธิบายมติต่าง ๆ สั้น ๆ แค่ 5 บรรทดั” 

“พูดมากก็ไม่ได้ ทั้งท่ีปกติเป็นคนพูดมาก ตอนท่ีเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ท่ีกระทรวงการ  

ต่างประเทศ เร่ืองใด ๆ ก็ตาม พูดไดง้่าย เพราะมีประสบการณ์ตั้งแต่ยงัเป็นขา้ราชการระดับเด็ก ๆ จนกระทัง่

เป็นอธิบดี สามารถตัดสินไดว้่าควรจะพูดแค่ไหน แต่ถา้มาพูดท่ี กกต.ถา้ผิด แลว้ไม่ใช่ จะเกิดความเสียหาย

ตามมา”   

“ในโลกโซเชียลมนัเหมือนกบัวา่ใครเอาหมุดมาวางก่อน คนท่ีเก่ียวขอ้งแกข้า่วได ้แต่ไมไ่ดอ้ะไรเลย ไดแ้ค่ 

0-2 เป็นเร่ืองปกติในโลกโซเชียล คนตอ้งการมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวน้ันโดยเร็ว บางครั้งก็ลืมไปว่าตอ้งมี

การกรองก่อนหรือเปล่า ดงัน้ัน ถา้เขาจะวา่เรา อยา่ไปคิดอะไรเลย เรามาท างานอยา่งน้ี ก็เฉย ๆ” 

“เวลาไปพูดหรือบรรยายท่ีไหนมักพูดเสมอว่า การเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในโลกโซ

เชียล การเลือกตั้งปี’54 มือถือยงัไมถึ่งคร่ึง แต่เด๋ียวน้ีมีใครไม่มีมือถือบา้ง พอ กกต.พดูปุ๊บ ไปท าใหส้งัคมวบูวาบ

หรือเปล่า ตอ้งตระหนักวา่โลกมนัเป็นอยา่งน้ี ตอ้งตระหนักว่าอย่าไปโกรธ อยา่ไปเกลียด เราตอ้งปรบัตวั ปรบัใจ” 

ดา้น “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” กกต.อีกหน่ึงรายท่ีมาสมัครเป็น กกต.เกือบทันควันหลังพน้ต าแหน่ง

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขาบอกท านองเดียวกบั “อิทธิพร” ว่า รฐัธรรมนูญ ปี 2560 ใหอ้ านาจกับ 

กกต.มาก เป็นทั้งศาล ต ารวจ และอยัการ การท างานของ กกต. ท าหนา้ท่ีเป็นบอรด์ และ กกต.คนหน่ึงสามารถ

ระงบัการเลือกตั้งไดห้ากเกิดทุจริตในเขตเลือกตั้ง ดงัน้ัน การจะไปพูดถึงงานในดา้นต่าง ๆ เหมือนในอดีตจึงไม่

เหมาะสม 

อีกทั้งรฐัธรรมนูญ 2560 ยงัก าหนดบทบาทเลขาธิการ กกต.ใหคุ้มการท างานของส านักงาน กกต. หาก

จะไปกา้วก่ายงานของเลขาธิการจะถูกกล่าวหาว่า “ลว้งลกู” 

ดา้นเลขาธิการ กกต. “พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา” ผูร้บับทในฐานะ “นายทะเบียนพรรคการเมือง” หน่ึงในอ านาจ

ของนายทะเบียน คือ ชงเร่ือง “ยุบพรรค” ใหบ้อรด์ กกต.ตดัสินเป็นคนส าคญัคนหน่ึงท่ี “ปิยบุตร” ต่อสายโทร.

หา แต่หลงัจากโดน กกต.ฟาดไปหลายคดีเขาก็ไมโ่ทร.หา “พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ อีกเลย 

“พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ อธิบายสภาพความรูสึ้กจากการท างานอยา่ง 

เขา้ใจง่าย วา่ “ทุกวนัน้ีพยายามท างาน เวลาท างานท าในแต่ละวนัจบก็คือจบ แลว้ไมเ่ก็บไปคิด อยา่ไปเครียดกบัมนั” 

 

อา้งอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-419543 
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ต้นเหตุงบ 63 ล่าช้าคอื สส.ภูมิใจไทย 
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ก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจตรงกนัเสียก่อนว่า ท าไมงบประมาณปี 63 จงึไดล่้าชา้ 

เพราะมีคนกลุ่มหน่ึงพยายามจะใส่รา้ยว่า งบ 63 ล่าชา้เพราะศาลรฐัธรรมนูญ และโจมตีวา่ศาลรฐัธรรมนูญ

ตัดสินแบบไม่มีมาตรฐาน แมน้ว่าในค าแถลงของศาลรัฐธรรมนูญจะยกค าวินิจฉัยมาเทียบเคียงใหเ้ห็นว่า กรณี

งบประมาณ แตกต่างกบัการวินิจฉยัในอดีต ตรงท่ีว่า การกระท าทุจริตของ งบประมาณ63คือการเสียบบตัรแทนกนั 

เป็นการกระท าท่ีเป็นแค่กระบวนการ ไมใ่ช่สาระส าคญัของร่างพรบ.งบประมาณ  

ดงัน้ันร่างบประมาณ จึงไม่ตกไปทั้งฉบบั เห็นชอบใหส้่งไปลงมติใหม่ในวาระ2และ3เพ่ือใหเ้กิดความสมบรูณ ์แมน้ว่า 

ความส าคญัของงบประมาณคือวาระ1 วาระรบัหลกัการก็ตาม 

การท่ีศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัเช่นน้ี จึงชอบแลว้ 

  มีความเขา้ใจผิดว่า ศาลรฐัธรรมนูญมีมติ 5ต่อ4 วา่ ร่างพรบ.งบประมาณ ไม่โมฆะ 5เสียง ส่วนอีก4เสียงเป็น

โมฆะน้ันไม่ใช่ เน่ืองจาก เสียงของตุลาการทั้ง 9 เห็นเป็นเอกฉนัทว์่า ร่างพรบ.งบประมาณ ท่ีมีการเสียบบตัรแทนกนั

น้ัน ไมเ่ป็นโมฆะ เมื่อไมโ่มฆะแลว้จะท าอย่างไร 

มีตุลาการ 4 เสียงเห็นว่า ใหส้่งกลบัไปสภา เพ่ือสภาจะไดน้ าร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้ นทูลเกลา้ฯ แต่อีก 5 

เสียงเห็นวา่ ไมโ่มฆะ แต่อยากใหก้ลบัไปโหวตในวาระ2-3 ใหม ่

มตจิงึออกมา5ต่อ4อย่างที่เห็น 

อยา่เอาไปบิดเบือนว่า มีตุลาการถึง4ท่านท่ีเห็นว่า ร่างกฎหมายโมฆะ น้ันไมเ่ขา้ใจขอ้เท็จจริง 

ประการต่อมา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญช้ีทางออกใหแ้ลว้ เป็นหน้าท่ีของสภาท่ีจะด าเนินการ ซ่ึง นายชวน หลีกภัย 

ประธานสภานัดประชุมแลว้วนัท่ี 13 ก.พ.เพ่ือลงมติ และจะมีสส.เสนอใหล้งมติรายมาตราโดยไม่มีการอภิปราย 
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เร่ืองยงัไม่จบ เน่ืองจาก ในเอกสารข่าวของ ศาลรฐัธรรมนูญ ไดร้ะบุช่ือ นายฉลอง เทิดวีระวงศ ์สส.พัทลุง พรรคภูมิใจ

ไทย เพียงคนเดียวท่ียอมรบัว่ามีการกดบตัรแทนกนั ไม่ไดร้ะบุคนท่ีเหลือ น้ันแสดงว่า ความผิดปกติของร่าง พรบ.

งบประมาณ เกิดจากคนของพรรคภูมิใจไทย พรรคร่วมรัฐบาลจะด าเนินการอย่างไรต่อไป เพราะคนของ                        

พรรคภมูิใจไทย เป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศเสียเอง 

นายอนุทิน ชาญวีระกุล หวัหน้าพรรค จะท าไดแ้ค่ตกัเตือนสส.คงไม่พอ เพราะว่าการกระท าดงักล่าวถือเป็น

การทุจริตต่อหน้าท่ี แมน้วา่จะมีบทบญัญติัใหช้งเร่ืองเอาผิดสส.เป็นรายตวัไดก็้ตาม 

แต่ในฐานะพรรคการเมือง องคก์รท่ีประชาชนฝากความหวงัเอาไว ้จะตอ้งท าใหเ้ป็นตัวอย่างและเป็นบรรทัดฐานว่า 

สส.ท่ีประชาชนเลือกมา จะตอ้งรูจ้กัหน้าท่ีว่าตอ้งประชุมสภาและใหค้วามส าคญักบักฎหมายท่ีรฐับาลเสนอมากกว่า

คะแนนเสียงจากการแจกของวนัเด็ก 

หากสามญัส านึกของสส.ผูแ้ทนปวงชนมีแค่น้ี ประชาชนก็อย่าไดห้วงัว่าในอนาคตเราจะมีพรรคการเมืองท่ีมี

ความรบัผิดชอบและท าเพ่ือประชาชนจริงๆ 

อย่างดีก็ร่างนโยบายขึ้ นมาหลอกลวงเพ่ือหวงัคะแนนเสียงพอไดค้ะแนนเสียงแลว้ สส.กลบัมาปฏิบติัหน้าท่ี 

หรือพรรคการเมืองกลบัเพิกเฉยต่อนโยบายท่ีหาเสียงเอาไว ้

เร่ืองน้ีนายกฯ ในฐานะผูน้ ารฐับาลจะตอ้บมีบทลงโทษพรรคร่วมรฐับาลเพ่ือไม่ใหใ้ครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

สส.พรรคไหนก็ตาม ไมม่ีขอ้ยกเวน้แมแ้ต่พรรคพลงัประชารฐั 

หากปล่อยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้ น ต่อไปจะตอ้งกรณีดงักล่าวเกิดขึ้ นอีก เมื่อน้ัน รฐับาลอาจจะไม่โชคดีตลอดไป 

อา้งอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/6275?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics 
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รบ. ฝืนกฎการเมือง เหมือนว่า ‘เป็นตอ่’ แตย่งั ‘เป็นรอง’ 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2563 - 12:35 น.  

 

 

 
 

 

ผลค าวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญกรณีสภาผูแ้ทนราษฎรส่งเรื่องใหต้ีความ หลงัจาก ส.ส.บางคน “เสียบ

บตัรแทนกนั” และ “โหวตแทนกนั” ในวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2563 

เป็นเหตุใหส้งสยัวา่ กระบวนการผ่านร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าว ขดัรฐัธรรมนูญ จนมีผลใหเ้ป็นโมฆะหรือไม่ 

เมื่อวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่โมฆะ แต่ใหล้งคะแนนใน

วาระ 2 และ 3 ใหม่ เท่ากบัว่า งบประมาณปี 2563 ซ่ึงเป็นความหวงัของรัฐบาลท่ีจะน าไปใชก้ระตุน้เศรษฐกิจ

ของประเทศ มีโอกาสไดใ้ชจ้่ายในเร็ววนั 

จากเดิมคาดการณก์นัว่าจะสามารถใชง้บประมาณกอ้นน้ีไดภ้ายในเดือนกุมภาพนัธ์ อาจจะสามารถใช้

จ่ายไดใ้นเดือนมีนาคม แต่ทุกอยา่งตอ้งกลบัมาท่ีการโหวตอีกครั้ง 

การลงมตน่ีิแหละที่เป็นปัญหาของรฐับาล 

  ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัค ารอ้งท่ีศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัและมีผลผูกโยงกบัการเมืองยงัมีอีก 

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ก่อนวนัอภิปรายไม่ไวว้างใจวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ ศาลรฐัธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยกรณี

พรรคอนาคตใหม่กูย้ืมเงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จ านวน 191 ลา้นบาท ค ารอ้งดังกล่าว 

กกต. มีมติวา่ นายธนาธรและพรรคอนาคตใหมม่ีความผิด และเสนอใหศ้าลรฐัธรรมนูญสัง่ยุบพรรค 

ดังน้ัน ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยออกมาทางใด ผลท่ีปรากฏจะกระทบต่อการเมืองอย่าง

แน่นอน หากมองในมุมลบส าหรับพรรคอนาคตใหม่ คือตอ้งพบกับการยุบพรรค ผลท่ีเกิดขึ้ นย่อมส่งต่อไปถึง

ความแข็งแกร่งของพรรคร่วมฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัมีกระแสข่าวออกมาว่า อาจเป็นช่วงเวลาท่ี 

ส.ส.หลายคนจากพรรคฝ่ายคา้น จะโยกไปอยูก่บัฝ่ายรฐับาล ดเูหมือนว่า ถา้รปูการณอ์อกมาเช่นน้ี ฝ่ายรฐับาลจะ

แกปั้ญหา “เสียงปริ่มน ้า” ได ้แต่ในทางปฏิบติั คาดการณว์า่ รฐับาลยงัตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาเดิม 

นัน่คือปัญหาเสียงที่จะโหวตสนบัสนุนรฐับาล 

ทั้งน้ีเพราะ แมพ้รรคร่วมรฐับาลจะมี ส.ส. ในสงักดัมาก แต่การประกอบร่างของฝ่ายรฐับาลก็มีฝักฝ่าย 

พรรคพลงัประชารฐัท่ีเป็นแกนน าพรรคร่วมรฐับาล ประกอบดว้ย ฝ่าย คสช. และฝ่ายสามมิตร ซ่ึงหากมี ส.ส.จาก

พรรคอ่ืนมาอยูด่ว้ย ก็จะเพิ่มฝักฝ่ายเขา้ไปในพรรค 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/p-3-9-263.jpg
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เช่นเดียวกบัรฐับาลท่ีประกอบดว้ย พรรคพลงัประชารฐั พรรคประชาธิปัตย ์พรรคภูมิใจไทย พรรคชาตไิทย

พฒันา พรรคชาตพิฒันา และพรรคอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ถา้พรรคร่วมรฐับาลเหล่าน้ี มี ส.ส.มากข้ึน ยอ่มน าไปสู่การต่อรองกบัพรรคพลงัประชารฐั 

ต่อรองของสดัส่วนเกา้อ้ีรฐัมนตรี ขอต าแหน่งทางการเมือง และขออ่ืนๆ 

ส่ิงท่ีเกิดขึ้ นยงัคงอยู่ในข่ายปัญหามีคะแนนเสียงไม่พอสนับสนุน เน่ืองดว้ยพรรคแกนน ารัฐบาลเกิดจากการ

ผสมผสาน เช่นเดียวกบัรฐับาลท่ีเป็นรฐับาลผสม 

ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรี

อีกหลายคนไมไ่ดเ้ป็น ส.ส. 

ดังน้ัน ทุกครั้งท่ีมีญัตติหรือวาระในสภา รัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงเสียง ส.ส.  รัฐบาลจึงตก “เป็นรอง” 

ตลอดเวลา คสช. ท่ีคิดว่าสืบทอดอ านาจได ้และดูเหมือนจะ เป็นต่อ แทท่ี้จริงแลว้ ตก “เป็นรอง มาโดยตลอด 

ตกเป็นรองกลุ่ม ส.ส.เก่าท่ีมาช่วยงาน ตกเป็นรองพรรคร่วมรฐับาลท่ีเขา้มาผสมดว้ย กระทัง่ขาดความเป็นตวัของ

ตวัเองในการจดัทีมงานรฐัมนตรีมาจากหลากหลายพรรค ไมม่ีใครฟังใคร จนสุดทา้ยกระทบต่องาน 

และกระทบมาถึงรฐับาลในที่สุด 

ยิ่งสถานการณ์ประเทศในปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจตกต า่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งฝุ่นและแลง้ ปัญหาสุขภาพ

โดยเฉพาะเร่ืองไวรสัโคโรนา ท่ียอ้นกลบัมากระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจอีกครั้ง รวมถึงปัญหางบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 ท่ีล่าชา้กวา่ก าหนดการเดิม เดือนตุลาคม 2562 ทุกปัญหาเร่งเรา้ใหป้ระชาชนเรียกรอ้งใหร้ฐับาลแกไ้ข 

หากรฐับาลแกไ้ขได ้ย่อมส่งเสริมความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อรฐับาล แต่ถา้รฐับาลแกไ้ขไมไ่ด ้ความเช่ือมัน่ของประชาชน

ท่ีมีต่อรฐับาลย่อมถดถอย เมื่อการแกปั้ญหาใหป้ระชาชนไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์

อยา่งรุนแรง พล.อ.ประยุทธ ์เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณอ์ยา่งรุนแรง 

แรงข้ึนเรื่อยๆ 

ยอ้นกลบัไปดตูน้ตอของปัญหา ตอ้งยอมรบัวา่มาจากรฐัธรรมนูญท่ี “ดีไซนม์าเพื่อเรา เพราะรฐัธรรมนูญควรจะ 

ดีไซน”์ มาเพ่ือประชาชน ท าใหป้ระชาชนไดต้ัวแทนของตัวเอง ท าใหป้ระชาชนไดร้ฐับาลท่ีตวัเองตอ้งการ และ

เมื่อใดท่ีประชาชนไม่ตอ้งการรฐับาล รฐับาลก็อยู่ไม่ได ้แต่ส่ิงท่ีรฐัธรรมนูญฉบบั “ดีไซนม์าเพื่อเรา” ออกแบบ 

กลบั “ล็อกสเปก” นายกรฐัมนตรี และรฐับาล เอาไวเ้รียบรอ้ยแลว้  

นอกจากน้ี รฐัธรรมนูญยงัตั้งกลไกพิทกัษ์นายกรฐัมนตรีและรฐับาลอย่างแน่นหนาถา้ประชาชนเห็นพอ้ง

กบัพรรคและบุคคลท่ีรฐัธรรมนูญล็อกสเปกไวก็้ไม่น่ามีปัญหา แต่หากประชาชนเห็นต่างจากส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญ 

“ดีไซน ์มารฐับาลท่ีไดม้าจะกลายเป็นรฐับาลท่ีไดม้าแบบฝืนๆ ฝืนต่อความตอ้งการของประชาชน 

ฝืนตอ่กฎการเมือง 

ผลจากการฝืนกฎการเมือง หรือฝืนความตอ้งการของประชาชน ท าใหไ้ด ้ส.ส.จากการเลือกตั้งนอ้ยเกินกวา่ท่ีคาด

ไว ้เมื่อได้ ส.ส.น้อยก็ต้องหา ส.ส.เพ่ิม การท่ีจะได้ ส.ส. เพ่ิมก็ต้องมีการต่อรอง  ผลจากการต่อรองท าให้

นายกรฐัมนตรีขาดความเป็นตวัของตวัเอง รฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ก าลงัเผชิญหนา้กบัส่ิงเหล่าน้ี 

เผชิญหน้ากบัผลกระทบจากการฝืนกฎการเมือง การฝืนกฎดงักล่าวท าใหร้ฐับาลตก “เป็นรอง” อยู่เสมอ แม้

จะคิดว่าไดเ้ปรียบในเชิงกตกิาเหมือนว่าตวัเอง “เป็นตอ่” อยูก็่ตาม 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_1953655 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_1953655
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9 กมุภาพนัธ์ 2563  

 

เปิดไทมไ์ลน ์การเมืองรอ้นตน้ปี 63  

 
 

 

การเมืองร้อนแรงไม่จ าเป็นต้องลงไปสู้กันบนถนน หากแต่ปรับยุทธวิธีมาสู้กันด้วยข้อกฎหมาย หลายครั้งที่ “ขั้ว
รัฐบาล” เปิดต ารารับมือ “ขั้วฝ่ายค้าน” แต่บางครั้ง “พรรคร่วมรัฐบาล” ก็งัดกลยุทธ์มารบกันเอง เพื่อก าจัดศัตรู 
เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งซ่อม เพื่อแย่งเก้าอี ้ส.ส. กันอีกรอบ 

เหตุการณ์เสียบบัตรแทนกัน โดนแฉโดย “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
กล่าวหา “ฉลอง เทิดวีระพงศ์” ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ฝากเพ่ือน ส.ส. โหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 2 รายมาตรา และวาระที่ 3 แทน 

จากความแค้นศึกแย่งชิงเก้าอ้ี ส.ส. สู่จุดล่อแหลมที่จะท าให้ พ.ร.บ.งบประมาณ เสี่ยงโมฆะ น ามาสู่การยื่น
ให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย เม่ือวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 เห็นว่า พ.ร.บ.งบประมาณ 
ไม่โมฆะ แต่ให้ด าเนินการโหวตวาระ 2 และวาระ 3 เสียใหม่ 
โดย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาฯ เป็นนัดพิเศษ วันที่ 13 ก.พ. เพ่ือพิจารณา ร่าง
งบประมาณ ในวาระ2 และวาระ3 อีกครั้ง ตามที่ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยการก าหนดวันทาง ชวน อยากให้
ด าเนินการโหวตในวันที่ 12 ก.พ. 

แต่ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ผู้น าฝ่ายค้าน ระบุว่าต้องพิจารณาญัตติด่วน ซึ่งนายปิย
บุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และคณะเสนอให้ สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพ่ือ
ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตที่ค้างอยู่ จึงก าหนดวันโหวต พ.ร.บ.งบประมาณ ในวันที่ 13 
ก.พ. ดังนั้นนายชวน จึงขอนัดวันที่ 13 ก.พ. เวลา 09.30 น. 
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โดยขั้นตอนต้องเริ่มพิจารณาวาระ2 ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ชื่อร่างไปจนถึงมาตราสุดท้าย โดย ส.ส. ที่เสนอค าแปรญัตติ และ
กรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นสามารถอภิปรายได้ตามกรอบเดิม และลงมติเป็นรายมาตรา ก่อนจะลงมติวาระ3 ต่อไป 
ทั้งนี้หากการพิจารณาไม่สามารถท าเสร็จได้ภายในวันที่ 13 ก.พ. ก็จะขยายเวลาออกไปได้อีก จนกว่าการพิจารณาจะ
แล้วเสร็จ และเมื่อสภาฯลงมติวาระ3 แล้วเสร็จ ต้องส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาต่อทันที โดยคาดว่า พรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานวุฒิสภา จะพิจารณาในชั้นของวุฒิสภาก่อนปลายเดือนก.พ. 
โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยว่า ร่างพ.ร.บ.ประงบประมาณ จะสามารถน าขึ้นทู ลเกล้าได้
ภายในเดือนก.พ. ท าให้มีความเป็นได้สูงที่ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ จะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดก่อนกลางเดือนมี.ค. และช้า
ที่สุดในช่วงปลายเดือนมี.ค. 
  ส่วนเรื่องร้อนที่อยู่ในมือ ศาลรัฐธรรมนูญ อีกเรื่องคือคดี ยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จากกรณีกู้เงิน ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค วงเงิน 191 ล้านบาท ปมที่ต้องชี้ขาดคือการกู้เงินของพรรคอนค.สามารถท าได้
หรือไม่ 

โดยฝั่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เจ้าของส านวนฟ้อง เห็นว่า การที่พรรคการเมืองกู้เงินมาใช้ด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระท ามิได้ 
เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62 ระบุว่า พรรคการเมืองมีรายได้จาก 7 ช่องทาง
เท่านั้น คือ จากทุนประเดิม, จากค่าบ ารุงพรรคการเมือง, จากการขายสินค้า, จากการระดมทุน, จากการรับบริจาค, เงิน
อุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง และดอกผลจากรายได้ในทุกช่องทาง 
ADVERTISEMENT 

ขณะที่ฝั่งพรรคอนค. พยายามชี้แจงว่า “เงินกู้” ไม่ใช่รายได้ โดยยกหลักการว่าด้วยการท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของบริษัทเอกชนมาอ้างว่า “เงินกู้” อยู่ในส่วนที่เป็น “รายจ่าย” ไม่ใช่รายได้ ฉะนั้นจึงไม่เข้าข่ายตาม
กฎหมาย เพราะเงินกู้ที่กู้มา ไม่ใช่รายได้ของพรรคอนค. 
เมื่อ กกต.-พรรคอนค. ต่างมีค าชี้แจงปม “เงินกู้” โดยการตีความกฎหมายคนละด้าน จึงต้องรอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ตัดสิน โดยจะมีค าวินิจฉัยออกมาในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 
ทว่าค าวินิจฉันของ ศาลรัฐธรรมนูญ หากมีมติให้ยุบพรรคอนค. จะส่งผลกระทบต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ “ขั้วฝ่าย
ค้าน” ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีนัดหมายเปิดศึกซักฟอกในวันที่ 24-27 ก.พ. หากพรรคอนค.ถูกยุบ 
อาจจะไม่สามารถลุกข้ึนซักฟอกรัฐบาลได้ 

เนื่องจากญัตติที่ยื่นไปท าในนามพรรคอนค. โดยวิปฯฝ่ายค้านได้เตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้แล้ว จัด “ขุนพล” ของ
พรรคร่วมฝ่ายค้านสลับหน้ากันขึ้นซักฟอก โฟกัสไปที่ “ขุนพลพรรคเพ่ือไทย” ที่จะต้องมีบทบาทมากขึ้น แม้ ส.ส.เพ่ือ
ไทย หลายคน อยู่ในลิสต์เด็กฝากเลี้ยงของ “ขั้วรัฐบาล” ไม่เต็มใจจะอภิปราย แต่คงถึงคิวต้องออกแอคชั่น 
ขณะเดียวกัน “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม เก็งค าถามของ “ขั้วฝ่ายค้าน” ก่อนลิสต์
ให้ “บิ๊กข้าราชการ” จัดท าข้อมูลส่งภายในสัปดาห์หน้า เพ่ือจะได้มีเวลาเตรียมตัวตอบทุกข้อซักถาม และเคลียร์ทุก
ประเด็นที่ “ขั้วฝ่ายค้าน” ตั้งป้อมซักฟอก เพ่ือไม่ให้เกิดข้อครหา 
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ขณะที่ “5รัฐมนตรี” ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งทีมงานจัดเตรียมข้อมูลไว้คอยซับพอร์ตเต็มพิกัด เพ่ือไม่ให้เพลี้ยงพล้ า 
แม้เสียงของ “ขั้วฝ่ายค้าน” จะยากที่จะชนะโหวต เพื่อปลด “1นายกฯ-5รัฐมนตรี” พ้นจากต าแหน่ง แต่ให้จับตา
เสียงโหวตของ “ขั้วรัฐบาล” ที่เช็คเสียงแล้วมีไม่น้อยท่ีจะแตกแถว 

โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส ที่นอกจาก “พรรคร่วมรัฐบาล” ไม่ค่อยปลื้ม คนในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เองก็
ไม่ค่อยแฮปปี้กับบทบาทของ “ผู้กองมนัส” ที่มักเล่นหลายหน้า ตีไพ่หลายใบ จนถูกกล่าวหาว่า “ไม่จริงใจ” 
เมื่อเสร็จศึกซักฟอก จึงต้องจับตาว่าจะมีผลสะเทือนให้ “บิ๊กตู่” ต้องปรับครม.หรือไม่ หากจ าเป็นต้องปรับนอกจาก “5 
รัฐมนตรี” ที่บางคนอยู่ในข่ายอยู่แล้ว บรรดา “รัฐมนตรี” ที่ไม่ถูกยื่นซักฟอกอาจจะโดนหางเลขไปด้วย 
จับตาไปที่ “รัฐมนตรี” ในโควตาของพรรคพปชร. โดยเฉพาะ “กลุ่มสามมิตร” ที่อยู่ในปี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี ที่ไม่มี ส.ส. คอยแบ็คอัพให้ ชื่อ สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา แม้จะมีต าแหน่งเป็นรองหัวหน้า
พรรคพปชร. แต่บทบาทในพรรคแทบไม่ปรากฏ 

แม้กระทั่งตัวของ สมคิด เองพักหลัง “บิ๊กตู่” ไม่ค่อยแฮปปี้กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่นับวันจะเป็นปัญหา
กวนใจ “บิ๊กตู”่ หากทอดเวลาออกไปยิ่งนานยิ่งแก้ยาก หากแก้ไม่ได้คะแนนนิยมมีหวังลดฟุ่บอย่างแน่นอน 
ระยะหลังจึงเห็น สมคิด ออกมาจากถ้ ามาบัญชาการเกมเอง ดึง “แกนน าสามมิตร” ระดม 40 ส.ส. รับประทานอาหาร
โชว์พาวเวอร์คอนโทรล ส.ส. 

เมื่อเสร็จสิ้นศึกซักฟอกในวันที่ 27 ก.พ. จับตา “บิ๊กตู่” ส่งสัญญาณจะปรับครม.หรือไม่ หากปรับต้องเดินเกม
เร็ว เพ่ือลดแรงต่อรองให้ได้มากที่สุด และอาจจะไม่ยื้ดเยื้อแรมเดือน ด าเนินการเสร็จสิ้นหลังศึกซักฟอก 2 สัปดาห์ เพ่ือ
ลดแรงกระเพ่ือม 
ไทม์ไลน์การเมืองไทย หลากเรื่องร้อนรับต้นปี 2563 หลายเรื่องฮอตรอวันให้ “บิ๊กตู่” แก้ปมปัญหา ที่ไม่สะดวก
เหมือนกับกดปุ่ม ม.44 อีกต่อไป! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865576 
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หน้ำแรก / Columnist / คนัฉ่องสอ่งกำรเมือง / พิษเงินกู ้ยบุอนาคตใหม่?  

 

พษิเงนิกู้ ยุบอนาคตใหม่? 

09 Feb 2020  อ่าน 1220 คร้ัง 
 

 

 

 
คอลมันค์นัฉ่องส่องการเมือง ฐานเศรษฐกิจ ฉบบั 3547 หนา้ 12 ระหว่างวนัที่ 9-12 ก.พ.63 โดย... นาย 

NO VOTE  

              เร่ิมนับถอยหลังส าหรับพรรคอนาคตใหม่ เมื่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดตัดสินในวันศุกร์ท่ี 21 

กุมภาพนัธน้ี์ เวลา 15.00 น. ในคดีท่ี พรรคอนาคตใหมกู่เ้งินจาก ธนาธร จงึรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคตวัเอง ซ่ึง

มีเอกสารหลกัฐานยืนยนัชดัเจนว่า มีการกูเ้งินจริงจ านวนกว่า 191 ลา้นบาท จน “กกต.” มีมติส่งเร่ืองใหศ้าล

วินิจฉยั “ยุบพรรค” 

             ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ตามค ารอ้งของกกต.และค าช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ จึงไม่

จ าเป็นตอ้งท าการไต่สวนพยานบุคคล เปิดโอกาสใหพ้ยานบุคคล 17 ปาก ตามท่ีพรรคอนาคตใหม่ยื่น จดัท า

บนัทึกถอ้ยค ายืนยนัขอ้เท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อศาลรฐัธรรมนูญภายในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธน้ี์ และ

ใหเ้ลขาธิการ กกต.ส่งเอกสารต่อศาลรฐัธรรมนูญภายในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ ์เช่นกนั 

            ส าหรบัปฏิกิริยาของแกนน าพรรคอนาคตใหม ่นอกจาก ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาฯพรรค จะออกมา

โวยวายและขม่ขูศ่าลท านองวา่ หากพรรคถูกยุบจะไปเคล่ือนไหวนอกสภาแลว้ 

             ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหน้าพรรคก็เป็นอีกคนท่ีออกมาโวยศาลว่า ไม่เปิดโอกาสใหม้ีการไต่สวน

พยานเพ่ิมเติม พรอ้มเรียกรอ้งใหส้งัคมช่วยกนัตั้งขอ้สงัสยัว่า คดีน้ีมีเอกสารหลุดจากกกต.มาแลว้ ทางพรรคเอง 

ขอใหศ้าลยื่นสอบพยานทั้ง 17 คน ท่ีเป็นคณะกรรมการสอบสวน ท่ีวินิจฉยัวา่ใหย้กฟ้องในกรณีน้ี จึงอยากทราบ

วา่ท าไมศาลจึงไมเ่ปิดใหม้ีโอกาสไต่สวนพยานท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของ กกต. 

https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/columnist
https://www.thansettakij.com/columnist/mirror_politics
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            ธนาธร ยงัช้ีวา่คดีน้ีควรจะยกฟ้อง เพราะ 1. ไมม่ีกฎหมายขอ้ไหนท่ีหา้มพรรคการ เมืองกูเ้งิน 2. พรรค

การเมืองอ่ืนก็กูเ้งิน 3. เงินกูไ้มใ่ช่รายไดแ้ละไมใ่ช่เงินบริจาค 

             แมพ้รรคอนาคตใหม่จะโวยวายอะไรก็ตาม มาถึงนาทีน้ีแลว้ คงหนีไม่พน้ท่ีจะต้องนับวันรอการ 

“พิพากษา” จาก “ศาลรัฐธรรมนูญ” ซ่ึงหากศาลวินิจฉัยใหยุ้บพรรค ส.ส.ก็ตอ้งหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน                 

60 วนั 

            ส่วน “คณะกรรมการบริหารพรรค” ตอ้งส้ินสภาพความเป็น ส.ส. และถูกตดัสิทธิทางการเมืองเป็น

เวลา 5 ปี ทั้งยงัตอ้งไปลุน้ว่าจะเจอโทษจ าคุกในคดีอาญาไม่เกิน 5 ปีอีกหรือไม่... 21 กุมภาพนัธ์น้ี ถือเป็นอีก

ประวติัศาสตรท์างการเมืองท่ีตอ้งติดตาม... 

 

อา้งอิง “: https://www.thansettakij.com/content/columnist/421128 
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10 ก.พ. 2563 05:01 น. 

 
รออีกหลายปี 

 

 
 

 

ควนัหลงศาลรฐัธรรมนูญลงมติ 5 ต่อ 4 ใหร้่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายรฐับาลท่ีปัญหาอ้ือฉาว เพราะ 

ส.ส.เสียบบตัรแทนกนั “ไม่เป็นโมฆะทั้งฉบบั”เป็นโมฆะแค่ 50 เปอรเ์ซ็นต ์ใหส้ภาผูแ้ทนฯน าร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ี 

กลบัไปลงมติวาระ 2 และวาระ 3 ซ ้าอีกครั้ง ก่อนส่งใหท่ี้ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบเบ้ิล 2 รอบ เป็นอนัเสร็จ

พิธี 

และเพ่ือใหร้่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินมูลค่า 3.2 ลา้นลา้นบาทท่ีเกิดปัญหาขดัล ากลอ้งมาแลว้ 5 เดือน 

สามารถเบิกจ่ายไดโ้ดยเร็ว 

ศาลรฐัธรรมนูญจึงขีดเสน้ตายใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งเร่งแกไ้ขใหเ้สร็จเรียบรอ้ยภายใน 30 วนั 

หา้มเกิน 30 วันเป็นอันขาดเชียว!! ส่วนกรณี “ส.ส.พรรครัฐบาลแอบเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน” ศาล

รัฐธรรมนูญโยนใหเ้ป็นเร่ืองของสภาฯตอ้งด าเนินการเอง โดยศาลรัฐธรรมนูญช้ีว่ากรณีท่ีมี ส.ส.เสียบบัตร

ลงคะแนนแทนกนั เป็นการปฏิบติัหน้าท่ีไม่สุจริต ละเมิดหลกันิติธรรมและจริยธรรม ฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญหลาย

มาตรา การท่ี ส.ส.ฝ่ายรฐับาลเสียบบตัรลงคะแนนแทนกนัส่งผลใหร้่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เกิด

มลพิษปนเป้ือนดว้ยประการฉะน้ีแล 

“แม่ลกูจนัทร”์ เช่ือว่าค าสัง่ศาลรฐัธรรมนูญ ไม่ใหร้่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินตอ้งเป็นโมฆะทั้งฉบบั 

ช่วยรัฐบาลแกปั้ญหาท่อตันใหจ้บเร็วขึ้ นอีก 2 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ 4 เดือน ดังน้ัน เพ่ือใหก้ารแกไ้ขร่าง 

พ.ร.บ.อ้ือฉาวฉบับน้ีใหร้วดเร็วกระชับฉับไวตามใจศาลรัฐธรรมนูญ อดีตนายกฯชวน หลีกภัย ในฐานะ

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร จึงกดปุ่มเรียกประชุมสภาฯนัดพิเศษในวนัท่ี 13 ก.พ. (วนัพฤหสัฯน้ี) เพ่ือเร่ิมตน้

พิจารณาลงมติเห็นชอบเรียงตามมาตรา 
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เร่ิมตั้งแต่หวัยนัหางรวมทั้งส้ิน 55 มาตราการตอ้งกลบัมาลงมติวาระ 2 ซ ้าใหม่ เปิดโอกาสให ้ส.ส.ท่ี

เสนอแปรญัตติไวส้ามารถใชสิ้ทธ์ิอภิปรายซ ้าไดอี้กตามกติกา แต่ถา้ไม่มี ส.ส.ฝ่ายคา้น หรือ ส.ส.รฐับาล เกิด

อาการคนัปากขอใชสิ้ทธ์ิ อภิปรายใหเ้ร่ืองสั้นกลายเป็นเร่ืองยาว คาดว่าท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรจะใชเ้วลาลง

มติผ่านความเห็นชอบวาระ 2 และวาระ 3 เสร็จเรียบรอ้ยภายในวนัเดียวไฟเขียวผ่านตลอดวา่งั้นเถอะโยม 

“แม่ลกูจนัทร”์ ช้ีว่าปัญหาใหญ่ท่ียงัคาราคาซงั ยงัไม่รูว้่าจะจบเมื่อไหร่? และจบอย่างไร? คือ ส.ส.พรรค

รฐับาล 2 คน ท่ีเป็นตน้เหตุใหร้่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประเทศขดัล ากลอ้ง ตอ้งเสียเวลาแกไ้ขกนัทุลกัทุเล ตวัไมอ่ยูใ่น

หอ้งประชุมสภาฯ แต่มีเพ่ือน ส.ส.แอบเสียบบตัรลงคะแนนแทน โดยหลกัการตอ้งเป็นอ านาจหน้าท่ี ป.ป.ช.เช็ก

บิล ตอ้งรอให ้ป.ป.ช.สอบสวนอีกนานเป็นปี จากน้ัน ป.ป.ช.ตอ้งส่งใหอ้ัยการสูงสุดพิจารณา ส่งฟ้องศาลฎีกา

แผนกคดีอาญานักการเมืองอีกนานหลายปี 

ในการประชุมสภาฯนัดพิเศษ วนัพฤหสัฯน้ี 2 ส.ส.พรรคภูมิใจไทยตัวตน้เหตุน่าจะโผล่หน้าร่วมประชุม

สภาฯอย่างแน่นอน“แม่ลกูจนัทร”์ ขอกระชุ่นให ้ส.ส.ทั้ง 2 คน ผูท้ าใหส้ถาบนันิติบญัญติัหมองมวั ท าใหปั้ญหา

บานปลายใหญ่โต ท าให ้ส.ส.ทั้งสภาฯตอ้งประชุมลงมติซ ้าใหม่กนัชุลมุนวุ่นวาย   ขอเรียกรอ้งให ้ส.ส.โดดร่มหนี

ประชุมทั้ง 2 คน ลุกขึ้ นกล่าวค าขออภัยต่อท่ีประชุมสภาฯอย่างเป็นทางการ ตอ้งกล่าวขอโทษก่อน...ส่วนเร่ือง 

ป.ป.ช.ค่อยวา่กนัอีกที. 

 

"แม่ลกูจนัทร"์ 

 

อา้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1767338 
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เหะหะพาที : ยืนยันต้อง "ลงโทษ" ส.ส.ต้นเหตุงบ’63 สะดุด 
 

 
 

 
เป็นอันว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ไม่เป็นโมฆะนะครับ แค่ต้องกลับไปลงมติกันใหม่ วาระ 2–3 ให้ถูกต้อง 

จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 5-4 เสียง เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณ 
ชวน หลีกภัย ก็เร่งรีบด าเนินการทันที นัดประชุมเพ่ือลงมติวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ โดยจะเริ่มพิจารณา
วาระ 2 กันใหม่ ตั้งแต่ชื่อร่าง พ.ร.บ.ไปจนถึงมาตราสุดท้าย 

ทั้งนี้ จะด าเนินการไปตามขั้นตอนทุกอย่าง เช่น ส.ส.ที่เสนอค าแปรญัตติ และกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็น 
สามารถอภิปรายได้ตามกรอบเดิม และลงมติเป็นรายมาตราก่อนจะลงมติวาระ 3 ต่อไป ถ้าไม่จบในวันที่ 13 ก.พ. ก็ต่อ
วันที่ 14 ก.พ. หรือ 15 ก.พ. จนแล้วเสร็จ และเมื่อเสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการแล้วก็ให้ส่งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
2563 ไปยังวุฒิสภาเพ่ือประชุมพิจารณาต่อไปตามข้ันตอน 

ซึ่ง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่อมาว่า เมื่อวุฒิสภาพิจารณาเสร็จ ส่งกลับมา
ที่รัฐบาล ก็จะน าขึ้นกราบบังคมทูล และคาดว่าจะทูลเกล้าฯได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผมก็ได้แต่หวังว่าท่าน ส.ส.ผู้ทรง
เกียรติทั้งหลายคงจะไม่อภิปรายยืดเยื้อจนเกินเหตุจนการพิจารณาไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถน าขึ้นทูลเกล้าฯ ได้
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ดังที่ ดร.วิษณุประมาณการไว้ 

เพราะเท่าที่ ส.ส.ขาดจิตส านึก ขาดความรับผิดชอบบางท่าน ใช้วิธีเสียบบัตรแทนกัน จนเป็นเหตุให้ต้องน าร่าง 
พ.ร.บ.ฉบับนี้มาลงมติกันใหม่ในวาระ 2-3 ทั้งๆที่เรื่องควรจบตั้งแต่เดือนก่อน กลับต้องยืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้ นับว่า
เสียเวลาไปโดยใช่เหตุอยู่แล้ว ยังโชคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความว่า ไม่โมฆะและให้มีการโหวตใหม่...ท าให้ไม่เสียเวลา
จนเกินไปนัก 

ฉะนั้นก็ขอให้ท่าน ส.ส.รีบประชุม รีบพิจารณา รีบมีมติ (โดยลงมติให้ถูกต้อง) อย่าท าให้เสียเวลามากไปกว่านี้
เลย ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ แต่ละวันแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปล้วนมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะต้องการการเยียวยาในทุกๆรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐ ในฐานะตัวยาส าคัญตัวหนึ่ง 
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นอกจากจะขอร้องให้ท่าน ส.ส.พิจารณาโดยรีบด่วนแล้ว ผมก็ขอฝากไปถึงส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะที่มี
โครงการจะต้องด าเนินการจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้รีบเตรียมการล่วงหน้าควบคู่ไปด้วย ขั้นตอนใดที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจที่มีอยู่ก็ขอให้เตรียมการเอาไว้เลยให้พรั่งพร้อม พอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 กลายเป็น 
พ.ร.บ.ที่สมบูรณ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะได้ส่งเรื่องไปขอใช้เงินได้ทันที  โดยไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งกันใหม่ เมื่อ
ขอร้องทุกฝ่ายให้เร่งมือกันผลักดันให้งบประมาณรายจ่ายปี 2563 คลอดออกมาเร็วที่สุด ลงมือใช้จ่ายและเกิดการ
หมุนเวียนโดยเร็วที่สุด เรียบร้อยแล้ว ก็คงต้องย้อนกลับไปที่ท่าน ส.ส.เจ้าปัญหา 2-3 ท่าน  

แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้พิจารณาชี้โทษอะไรมาด้วย เพราะคงไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัย
ในประเด็นนี้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมากว่าการใช้สิทธิออกเสียงลงมติแทนกันนั้นเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต 
เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็น ส.ส. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมายของผู้ใดและ ฯลฯ 

เมื่อการมาลงคะแนนหรือใช้สิทธิแทนกันเกิดข้ึนในวาระ 2 วาระ 3 ท าให้การลงมติใน 2 วาระนี้ไม่สมบูรณ์ ท่าน
จึงวินิจฉัยให้ด าเนินการใหม่เฉพาะ 2 วาระนี้ส่วนบุคคลใดจะต้องรับโทษอย่างไรหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องไปด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป...ท่านสรุปไว้ในเอกสารแจกสื่อมวลชน 

ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องกฎหมายและไม่มีเวลาถามไถ่ท่านผู้รู้ เพราะต้องรีบเขียนต้นฉบับวันนี้ แต่ด้วยสามัญส านึก
และเพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอีก จึงขอเสนอให้ผู้ที่มีอ านาจมีหน้าที่ที่จะด าเนินการเพ่ือให้เกิดการลงโทษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้โปรดด าเนินการโดยเร่งด่วนเช่นกัน 

เพราะถ้าไม่เอาผิดเอาโทษอะไรกันเลย ท่าน ส.ส. ผู้ไร้เกียรติ (บางคน) ก็อาจจะมีการส่งบัตรให้ ส.ส.อ่ืนๆเสียบ
แทนกันอีกในวันหนึ่งวันใดข้างหน้า ส าหรับท่าน ส.ส.ผู้ก่อเหตุในกรณีนี้อย่าหาว่าผมใจร้ายจองเวรจองกรรมเลยครับ 
ความผิดของคุณคราวนี้มีผลทางเศรษฐกิจมากจริงๆ สมควรต้องรับโทษสถานใดสถานหนึ่งจึงจะสาสมครับ! 

“ซูม” 

 

อ้ำงองิ : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1767458 
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บทบรรณาธิการ : จติส านึกผู้แทนปวงชน 

 
 

 

 
โล่งอกไปทั้งประเทศ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ไม่เป็นโมฆะ แม้

จะมี ส.ส. ลงคะแนนแทนกัน เพียงแต่ท าให้ผลการลงคะแนนไม่สอดคล้องหลักนิติธรรม และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
และเนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน ศาลจึงให้สภาผู้แทน ราษฎรพิจารณาวาระท่ี 2 และท่ี 3 ใหม ่

พูดง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือ ศาลวินิจฉัยว่าการตรากฎหมายฉบับนี้ขัดหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญ เพราะมี 
ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ขัดหลักการที่ว่าการลงคะแนน ส.ส.จะต้องท าด้วยตนเอง และขัดต่อหลักพ้ืนฐานของ
การเป็น ส.ส. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของชาติและประชาชน 

แม้กระบวนการตรากฎหมายจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายตกไปทั้ง
ฉบับ เนื่องจากไม่มีประเด็นว่าข้อความอันเป็นสาระส าคัญขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และในการพิจารณาในวาระ
ที่ 1 และในขั้นคณะกรรมาธิการ เป็นไปโดยชอบรัฐธรรมนูญทุกประการ ผิดแค่วาระที่ 2 และ 3 

หลังจากรับทราบค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งให้บรรจุเข้าเป็นวาระ ในการ
ประชุมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ทันที อาจจะเป็นการพิจารณา 2 วาระรวด เพราะเคยผ่านวาระ 2 และ 3 มาแล้ว จากนั้น
ต้องส่งต่อวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท าให้ประเทศไทยหายใจโล่งอกได้เรื่องหนึ่ง เพราะมีความหวังว่างบประมาณ
ประจ าปี 2563 ที่ล่าช้ามาหลายเดือนแล้ว จะล่าช้าต่อไปอีกไม่นาน รัฐบาลก็จะสามารถเบิกจ่ายเงิน 3.2 ล้านล้านบาท 
มาใช้จ่ายในการบริหารประเทศตามปกติและท่ีส าคัญคืองบลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ทรุดหนัก 

แต่เรื่องราวคงจะไม่จบลงเพียงแค่นั้น ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนหนึ่ง ระบุว่า “ส่วนบุคคลใดต้องรับ
โทษอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปด าเนินการตามกฎหมายต่อไป” ส.ส.อย่างน้อย 3 คน ที่มีชื่อปรากฏในค าวินิจฉัย 
หรือบางคนที่ชื่อหายไปเหมือนปาฏิหาริย์ ต้องถูกตรวจสอบ และด าเนินการทั้งทางอาญาและจริยธรรม 

เนื่องจาก ส.ส.ที่มีชื่อเกี่ยวข้อง กับการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ทั้ งหมดสังกัดพรรคร่วมรัฐบาล อาจมีบาง
ฝ่ายเป็นห่วงว่าอาจหลุด เพราะผู้มีอ านาจมักท าอะไรไม่ผิด แต่อย่างน้อยก็ต้องขอให้เกรงใจประชาชน เพราะมีถึงร้อยละ 
80.14 ที่แสดงความเห็นผ่านนิด้าโพล ฟันธงว่าการลงคะแนนแทนกันเป็นการกระท าท่ีไร้จิตส านึก. 

 
อ้ำงองิ : https://www.thairath.co.th/news/politic/1767435 
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อ้ำงองิ : https://www.facebook.com/359255107449/posts/10158397801192450/ 
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10 กุมภาพนัธ ์2563 - 02:00 น. 

 

การเลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญนาน 10 ปี 
 

 

 

วันนี้เมื่อ 51 ปีก่อน ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 คือวันที่มีการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ี 9 ของประเทศ
ไทย ความส าคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้มีมากมาย ที่จะขอน าเสนอมา ณ ที่นี้  

 
รัฐประหารท าพิษ 

 
ความส าคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ ถูกบันทึกว่า เป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นห่างจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 8 

เกือบ 12 ปี ทั้งนี้ เพราะมีการรัฐประหารยึดอ านาจโดยคณะทหารและทหารได้จัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญนานมากเกือบ 10 ปี จนกระทั้งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 
เมืองไทยยุคหลังรัฐประหาร 2557 ว่านานแล้วถึงจะมีเลือกตั้งในปี 2562 แต่เหตุการณ์ของวันนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ดุ
เด็ดไม่แพ้กัน  

ส าหรับเรื่องราวการรัฐประหารครั้งนั้น สืบเนื่องมาจากการที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้กระท าการรัฐประหาร
ขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2501  จากนั้นได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญ, รัฐสภาและพรรคการเมืองต่างๆ เป็นอันสิ้นสุดลง และ
ได้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2502 โดยมี ทวี บุณยเกตุเป็นประธาน 
สภาร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการร่างรัฐธรรมนูญจนแล้วเสร็จ และน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงลงพระ
ปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2511 ในยุคที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี  
 

เวลานั้นได้มีรัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันที่ 20 มิถุนายน 2511 นอกจากนั้น ยังได้มีการประกาศใช้
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. 2511 
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  จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศก าหนดวันจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 ซึ่งเป็นไปตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 180 ซึ่งก าหนดให้ต้องมีการเลือกตั้งขึ้นภายใน 
240 วัน แน่นอนช่วงนั้นได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งพรรคการเมืองต่างๆ ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก โดยมีพรรคการเมืองใหญ่ 
2 พรรค คือพรรคสหประชาไทย และพรรคประชาธิปัตย์ และท่ีต้องจดจารึกไว้เป็นพิเศษคือการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการ
เลือกตั้งที่มีผู้คนตื่นตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้งมาอย่างยาวนานถึง 
11 ปีเต็มด้วยกันนั่นเอง 
 
เข้าคูหา กายังไง 
 
  ส าหรับการเลือกตั้งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 หรือวันนี้เมื่อ 51 ปีก่อน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่
คนไทยอ้ันและรอคอยมานาน หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่และเป็นการเลือกตั้งที่อาศัยกฎหมายเลือกตั้ง พ.ศ. 
2511 การเลือกตั้งหนนี้มีความแตกต่างจากปัจจุบัน คือ เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขตเรียงเบอร์ โดยถือเอาหนึ่งจังหวัด
เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง และเป็นการเลือกตั้งโดยตรง จ านวนผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตค านวณโดยถือเอาจ านวนประชาชน 
150,000 คน ต่อผู้แทน 1 คน  การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ทั้งหมด 1,522 
คน จากทั้งหมด 12 พรรคการเมือง และไม่สังกัดพรรคการเมืองใด โดยที่มีจ านวน ส.ส.ได้ทั้งหมด 219 คน 
 
พรรคสหประชาไทย  
 

ที่สุด มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 14,820,180 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 7,285,832 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.10 จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ จังหวัดระนอง คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด และจังหวัดพระนครมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.66 
อย่างที่บอกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้นับว่าเป็นที่สนใจของประชาชนมาก เพราะเหมือนกับว่าจะได้ไปสู่บรรยากาศที่เป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น จึงมีผู้คนสนใจลงเล่นการเมือง และตั้งพรรคการเมืองมากมาย แม้แต่ทางคณะทหาร ก็ได้จับมือกับ
นักการเมืองจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ "พรรคสหประชาไทย" ส่วนพรรคฝ่ายค้านส าคัญ คือ "พรรคประชาธิปัตย์" ก็ได้ฟ้ืน
พรรคขึ้นมา แต่ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เพราะหัวหน้าพรรคคนเดิมนายควง อภัยวงศ์ได้ถึงแก่
กรรมไปก่อนแล้ว 
 
ผลคือที่สุด 

ที่สุด หลังจากการเลือกตั้ง “พรรคสหประชาไทย” รวบรวมเสียงสมาชิกสภาสนับสนุนได้มากกว่าจึงได้จัดตั้ง
รัฐบาล มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีโดยสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ต่อมาจนสภา
ถูกล้มโดยการยึดอ านาจของจอมพลถนอม กิตติขจร ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะทหาร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2514 ทั้งนี้ พรรคนี้ได้ ส.ส.ทั้งหมด 74 คน ได้เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล โดย นอกจากมี จอมพลถนอม กิตติขจร 
เป็นหัวหน้าพรรค และพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค 
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จอมพลถนอม กิตติขจร 

ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเป็นหัวหน้าพรรค ได้ ส.ส.ทั้งหมด 55 คน 
แต่การเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครคือจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีพรรคประชาธิปัตย์สามารถได้ ส.ส.ทั้งหมด 
เป็นจ านวน 21 คน ท าให้เป็นแกนหลักในการเป็นพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่ผู้สมัครจากพรรคอ่ืนและผู้สมัครอิสระรวมกัน
เป็น ส.ส.ทั้งหมด 90 คน ความส าคัญอีกอย่างของการเลือกตั้งครั้งนี้คิื ได้มีนักการเมืองหน้าใหม่ลงเลือกตั้งหลายคน และ
ในจ านวนนี้ก็เป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมืองต่อมา นายชวน หลีกภัย ขณะปราศรัยหา
เสียงที่จังหวัดตรัง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งนายชวนลงสมัครเป็นครั้งแรก โดยมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (ชุดขาว) หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ นั่งไขว่ห้างฟังอยู่ข้างล่าง เช่น อุทัย พิมพ์ใจชน ต่อมาได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร , ชวน หลีก
ภัย ส.ส.จากจังหวัดตรัง ลงเลือกตั้งครั้งแรกและฮอตมากในขณะนั้น แถมต่อมาได้ เป็นนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็น
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังมี พิชัย รัตตกุล ต่อมาเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 4 และ ประธาน
รัฐสภาไทยและ ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย ด ารงต าแหน่ง 30 มิถุนายน– 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/today-in-history/415859?utm_source= 
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