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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 14 มกราคม 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ยุ่งล่ะสิ ! อดีต กกต. สมชยั เปิดข้อมูลลับพรรคการเมืองกู้เงิน 6 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ชี้ "วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง" เข้าข่ายชุมนุมขัดต่อกฎหมาย 8 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เพื่อไทย" จ่อน าเจตนารมณ์" วิ่งไล่ลุง" ไปขยายผลไล่ลุงต่อในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
9 

4 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" เปิดตัว นั่งกุนซือติวส.ส.ลงสนามศึกซักฟอก ไม่ห่วงปม 3 ส.ส. 10 
5 สยามรัฐออนไลน์ “ภูมิธรรม” เผย ดีเดย์ยื่นซักฟอก20 ม.ค. ซัด ใครไม่อยากอยู่พท.เชิญออกไป 12 
6 ข่าวสดออนไลน์ นักร้องท างาน! ศรีสุวรรณ ชี้ชัด “วิ่งไล่-เชียร์ลุง” ผิดกฎหมาย ต้องท า

อะไรสักอย่าง 
14 

7 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร ช าแหละ งบฯ 63 นอกสภา ลั่น อยากแก้ปัญหานี้ อนาคตใหม่ 
ต้องเป็นรัฐบาล 

15 

8 ข่าวสดออนไลน์ หมอวรงค์ ปิ๊งไอเดีย “วิ่งไล่ทอน-พวกชังชาติ” ฝ่ายค้านที่ “คนเบื่อ” 
ที่สุดในโลก 

18 

9 ไทยรัฐออนไลน์ เพจหนุน "บิ๊กตู่" งัด 8 ผลงาน รบ.ประยุทธ์ โต้กลุ่มต้านจัด "วิ่งไล่ลุง" 19 
10 ไทยรัฐออนไลน์ "สมชัย" บอก เตรียมเปิดข้อมูลเด็ด เฉลย มีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง 20 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธนาธร" นั่งกุนซือติว ส.ส. สู้ศึกซักฟอก 22 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ' ชี้ทางรอด 'ศรีนวล' หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ 24 
13 ช่อง 7 ออนไลน์ ศรีสุวรรณ งัดหลักฐาน ชี้วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง ผิด ก.ม. 25 
14 ช่อง 7 ออนไลน์ “วรงค”์ ชี้คนมาเดินเชียร์ลุง เพราะเบื่อ “ธนาธร” 26 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ'คาดพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 มีผลบังคับใช้เดือน ก.พ. 27 
16 News 1 ออนไลน์ วิปรัฐบาลเผยสภาเตรียมลงมติไม่อนุญาตด าเนินคดี 3 ส.ส.อนค. 28 
17 มตชินออนไลน์ วิป รบ. ยึดหลักปฏิบัติสภา ไม่ส่งตัว 3 ส.ส.อนาคตใหม่  29 
18 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณ’ุ ชี้ ‘ศรีนวล’ พ้นพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่หน.ทอนเซ็นมติไล่ออก 30 
19 แนวหน้าออนไลน์ 'งูเห่า' รัดคอเพ่ือไทย !! ไม่กล้าเฉดหัว '3 ส.ส.' หวั่นเข้าทางเลื้อยลงรูรัฐบาล 31 
20 แนวหน้าออนไลน์ ใครจะไปรู้ ในอนาคต 'วิ่งไล่ลุง' กับ 'วิ่งไล่ทอน' สิ่งไหนจะคึกคักมากกว่ากัน? 32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เพจ FC ลงุตู่ งัด 8 ผลงานเด่น ดึงสติ “คนวิ่งไล่ลุง” 33 
22 มตชินออนไลน์ “วิษณุ” ชี้ ฝ่ายความมั่นคงจับตา “วิ่งไล่ลุง” บานปลาย  34 
23 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พรุ่งนี้รู้กันพรรคไหนกู้เงินบ้าง 35 
24 คมชัดลึกออนไลน์ รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบหลังงบ 63 ผ่าน 37 
25 คมชัดลึกออนไลน์ 'เชียร์ลุง' คึกคัก เมื่อคนเริ่มเบื่อ "ธนาธร" 38 
26 มติชนออนไลน์ “สมชัย” จ่อเปิดชื่อพรรคการเมืองอ่ืนที่กู้เงินพรุ่งนี้ ชี้ชัด 4 พรรค 39 
27 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย มีมติฟัน ‘ส.ส.งูเห่า’ ไม่ขับออกจากพรรคแต่ใช้วิธีอ่ืน 40 
28 มติชนออนไลน์ “ณัฐวุฒิ” ย้อน “สนธิรัตน์”ความขัดแย้ง กว่า 10 ปี ต่างหากที่ท าให้เกิด 41 
29 มติชนออนไลน์ แกนน าคะแนนเสียงเขต 5 ปทุมธานี เตรียมเคลื่อนไหวไล่ ‘พรพิมล’ ส.ส.งูเห่า 42 
30 ไทยรัฐออนไลน์ สิระ ซัด "เสรีพิศุทธ์" ถ้างบฯปี 63 ผิดก.ม. ส.ส.ตัวเอง ต้องไม่รับเงินเดือน 43 
31 ไทยรัฐออนไลน์ "สมชัย" บอก เตรียมเปิดข้อมูลเด็ด เฉลย มีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง 44 
32 คมชัดลึกออนไลน์ พร้อมอยู่แล้ว สุริยะ ไม่กังวลอยู่ในลิสต์ถูกซักฟอก 45 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ  เสริมแกร่งบัลลงัก์ บิ๊กตู่ 46 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ "สมใจสมชัย" 48 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 50 
4 ส านักข่าวอิสรา ไม่ใช่แค่อนาคตใหม่! เปิดอีก 7 พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน 52 
5 ไทยรัฐออนไลน์ จัดบ่อยๆ ก็ดี 54 
6 เรื่องเล่าข่าวเด็ด ระส่ าระสาย สัญญาณ ปฏิเสธ บทบาท “7 กกต.” ส่งมาจากภายใน 

“คนใน” เริ่มทนไม่ได้ 
55 

 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
. 
  

  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
วันที่ 13 มกราคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายดุษฎี พรสุุขสวัสดิ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธี เปิดการแข่งขันบาสเกตบอล                          
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2563 โดยมี พลเอกวัชรพล ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน                     
ณ สนามบาสเกตบอลส านักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ า จังหวัดนนทบุรี 

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มพธิีเปดิการแขง่ขนับาสเกตบอล กฬีาเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รอสิระ 

13 ม.ค. 2563 
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ยุ่งล่ะสิ! อดตี กกต.สมชัย เปิดข้อมูลลบัพรรคการเมือง 
กู้เงนิเหมือนอนาคตใหม่-เลือกปฏบิัตหิรือไม่ 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:20 น.      

 

 
  13 ม.ค.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือไม่ 
คดีเงินกู้ ธนาธร-อนาคตใหม่ ก าลังงวดเข้ามาทุกที หลายคนบอกอาจจะเร็วกว่าปกติอีก หากศาลรัฐธรรมนูญเลือกแนว
ทางการวินิจฉัยโดยไม่มีการไต่สวนเพ่ิมเติมแบบเดียวกับคดีอิลลูมินาติที่จะมีการอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 มกราคม 
2563 นี้ 
1. ผมพยายามเปรียบเทียบ พรป.พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบัน 2560 และ ฉบับปี 2550 ในหมวดที่ว่าด้วยรายได้ของ
พรรคการเมือง ปรากฎว่า แม้จะมีหัวข้อและลักษณะการเขียนต่างกัน แต่ที่เหมือนกัน คือ ไม่มีรายการ "เงินกู้" ในหมวด
รายได้ 
2. เมื่อเงินกู้ไม่ใช่รายได้ เงินกู้จึงมี สถานะเป็น "หนี้สิน" ที่พรรคการเมืองต้องช าระคืน และสามารถกู้จากใครก็ได้ 
3. ในอดีต มีพรรคการเมืองที่ กู้เงินมาใช้ในกิจการทางการเมืองหรือไม่ ผลการค้นข้อมูลย้อนหลังพบว่า จากงบการเงิน
ของพรรคการเมืองที่ส่งให้ กกต. ประจ าปี 2556 มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืนมาใช้ในกิจกรรม
ทางการเมือง อาทิ 
- พรรคพลังชล ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
- พรรคมาตุภูมิ ระบุว่า มีเงินกู้ยืมกรรมการ 
- พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้น 
- พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรอง 
ซึ่งรายการส่วนใหญ่ จะกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการบริหารกิจการของพรรค เช่น ค่า
เช่าส านักงาน เป็นต้น 
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4. หากอดีต มีพรรคที่เคยกู้เงินไม่ผิด และ กกต.ไม่เคยด าเนินการใดๆ หากเลือกที่ด าเนินการเฉพาะบางพรรคการเมือง 
จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 
5. อาจมีคนโต้แย้งว่า นั่น กฎหมายเก่า นี่ กฎหมายใหม่ มีเจตนาการบังคับใช้ต่างกัน อยากดูไหมครับ ข้อมูลเด็ดๆว่าใน
ปัจจุบันมีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง พรุ่งนี้ เฉลยครับ. 

 
 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54424 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/54424
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"ศรีสุวรรณ" ชี้ "วิ่งไลลุ่ง-เดินเชียร์ลุง" เข้าข่ายชุมนุมขัดต่อกฎหมาย 

 วันท่ี 13 ม.ค. 2563 เวลา 11:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ศรีสุวรรณ" ชี้กิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" และ "เดินเชียร์ลุง" เข้าข่ายเป็นการชุมนุมท่ีไม่เป้นไปด้วยความสงบขัดต่อกฎหมาย 
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แสดงความเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรม วิ่งไล่ลุง และ เดินเชียร์ลุง ผ่านเฟซบุ๊ก โดย มองว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีเนื้อหาดังนี้ 
กิจกรรมทางการเมือง “วิ่งไล่ลุง” และ “เดินเชียร์ลุง” เป็นการชุมนุมฯท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

1)หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามคลิปที่เผยแพร่เป็นการทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ณ สวนรถไฟ 
เขตจตุจักร เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้น าบนเวทีกล่าวน าให้ผู้ร่วมชุมนุมตะโกนด้วยเสียงดัง อาทิ 
“ประยุทธ์ ออกไป”ๆๆๆ พร้อมชูนิ้ว 3 นิ้ว ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม ม.6 และไม่ทราบว่าผู้จัดการ
ชุมนุมได้แจ้ง หน.สถานีต ารวจพหลโยธินหรือไม่ ถ้าไม่แจ้งก็ขัดต่อ ม.10 ประกอบ ม.14 ซึ่งมีโทษตาม ม.31 ประกอบ ม.
15(5) ม.16(5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
เป็นหน้าที่ของ ผกก.สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธินที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตาม ม.13 แล้วครับ 

2)หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามรูปภาพชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เป็น
การชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในความสงบ แต่กลับปล่อยให้ ผู้
ชุมนุมน าโปสเตอร์รูปภาพนักการเมืองดัง มาเหยียบย่ า และการน าไม้มาตีผลไม้จ าลอง 3 อย่าง คือ ส้ม แตงโม และสต
อเบอรี่ พร้อมเสียงโห่ร้อง ปรบมือกันเสียงดังถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม ม.6 แม้ผู้จัดการชุมนุม
จะแจ้งการชุมนุมตาม ม.10 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ ย่อมขัด ม.14 และมี
โทษตาม ม.31 ประกอบ ม.15(5) ม.16(5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับเป็นหน้าที่ของ ผกก.สถานีต ารวจนครบาลลุมพินีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตาม ม.13 โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ หรือ 2 มาตรฐานครับ ไม่เช่นนั้นกลุ่มคนพวกนี้ก็จะย่ามใจ กระท าผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/611533 

https://www.posttoday.com/politic/news/611533
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"เพือ่ไทย" จอ่น าเจตนารมณ์" วิง่ไล่ลุง"ไปขยายผลไล่ลุงต่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

 วันที ่13 ม.ค. 2563 เวลา 16:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเป็นจ านวนมาก
เกินกว่าที่ผู้จัดได้คาดการณ์เอาไว้ว่า สะท้อนให้เห็นว่ากระแสไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จุดติดแล้ว นอกจากจะมีคนรุ่นใหม่
และชนชั้นกลางเข้าร่วมจากหลากหลายสาขาอาชีพแล้ว การทีสื่อต่างประเทศมาเกาะติดรายงานข่าวหลายส านักแสดง
ให้เห็นว่า เขามองกิจกรรมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย 
ทั้งนี้ สาเหตุที่มีคนจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุง เกิดจากการไม่ยอมทนกับ "ระบอบประยุทธ์" ที่อยู่มา
กว่า 5 ปี แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ โดยเห็นว่า ค ามั่นสัญญาต่างๆที่พล.อ.ประยุทธ์เคยให้ไว้ไม่สามารถท าได้
จริง เป็นเพียงวาทกรรมในการสืบทอดอ านาจ โดยเฉพาะนโยบายในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นเพียงลมปาก จนถึงขณะนี้
หลายเรื่องก็ยังไม่ได้ท า 
  น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ตอนนี้คนเห็นหมดแล้วว่าพล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ดีไปกว่านักการเมืองที่ตัวเองเคยกล่าวหา 
แถมการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังรวบรวมมาจากสารพัดนักการเมืองที่ตัวเองเคยประนาม คนส่วนใหญ่เห็นแล้วว่ากลไกกติกา
ต่างๆที่ พล.อ.ประยุทธ์สร้างขึ้นล้วนบิดเบี้ยว ไม่ใช่ความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง แต่เป็นไปเพ่ือการสืบทอดอ านาจ
เท่านั้น ยังไม่นับรวมเรื่องสองมาตรฐานที่สังคมคงเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว 
"เวลานี้คนเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ ท ามาหากินด้วยความยากล าบาก ค้าขายขาดทุน การค้าตกต่ า คนเริ่มสัมผัสได้
แล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ยิ่งอยู่ยาว เศรษฐกิจยิ่งแย่ลง ปัญหาสังคม การปล้นจี้หรือฆ่าตัวตายจากพิษเศรษฐกิจเกิดขึ้นเป็น
รายวัน ไม่นับรวมปัญหาคอรัปชั่นที่มีมากข้ึนตามอายุของรัฐบาล พวกเขาจึงมาวิ่งเพื่อส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาล "  
 น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนต้องการคนที่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ มีความรู้ความสามารถ เท่า
ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่แปลกที่จะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก เพ่ือส่งเสียงไปถึงพล.อ.ประยุทธ์ว่าพวก
เขาจะไม่ทนกับรัฐบาลนี้อีกต่อไป และเชื่อว่าจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/611568 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/611568
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"ธนาธร" เปดิตัว นั่งกุนซือติวส.ส.ลงสนามศึกซักฟอก ไม่ห่วงปม 3 ส.ส. โดนคดีแฟลชม็อบ 
เชื่อ ทุกคนพร้อมรับทุกสถานการณ์ 
สยามรัฐออนไลน์ 13 มกราคม 2563 17:11 การเมือง  

 

 
  เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง
การอภิปรายในงานเสวนาว่า ข้อมูลในครั้งนี้จะถูกน าไปพูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างไรบ้างว่า ข้อมูลในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะเป็นความลับ คาดว่าจะมีข้อมูลบางส่วนถูกหยิบไปอภิปรายเป็นบ้าง แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก 
ส่วนการตั้งทีมติดตามการท างบประมาณปี 2564 ของรัฐบาลซึ่งน าโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อ านวยการฝ่าย
นโยบายนั้น เราตั้งขึ้นมาเพ่ือติดตามโดยการท างบประมาณแบบภาพรวม ไม่เน้นกระทรวงใดเป็นพิเศษ เดือนนี้คือเดือน
มกราคมอีกไม่นานก็จะถึงเวลาท างบประมาณปี 2564 ดังนั้นเพ่ือให้การพิจารณาและข้อเสนอแนะกับรัฐบาลเป็นไป
อย่างราบรื่น และจัดสรรงบอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเริ่มท างานได้ตั้งแต่ตอนนี้ 
  เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะร่วมมือท างานนอกสภาอย่างไรบ้าง นายธนาธร 
กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมกราคม หรือ ต้นเดือนกุมภาพันธุ์ ตนคงจะสนับสนุน 
และเอาใจช่วยส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทุกคน โดยจะสนับสนุนด้านทรัพยากร ข้อมูลและก าลังใจ 
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีรายชื่อรัฐมนตรีเพ่ิมเติมหรือแตกต่างจากรายชื่อจากรายชื่อของพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ นายธนาธร 
กล่าวว่า ตอนนี้คงไม่สามารถบอกได้ขอเก็บไว้อีกสักพักก่อน 
  ส่วนกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อของ
พรรค ซึ่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ส่งรายชื่อของทั้ง 3 คน ไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้ไป
รายงานตัวในคดีแฟลชม็อบ ทางพรรคจะมีแนวทางอย่างไร นายธนาธร กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่มีแนวทางอะไรให้ ให้สภา
พิจารณาว่าจะท าอย่างไร ซึ่งตนมั่นใจว่าส.ส.ทั้ง 3 คน พร้อมส าหรับทุกสถานการณ์ ตนเชื่อมั่นว่าทั้ง 3 ท่านไม่มีความ
หนักใจในเรื่องนี้เลย 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200113/078f6dbb976f3719680442f555fee1eec5e58c2e24779b17ae85b5f833914336.jpeg?itok=AOQzLjoQ
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  เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเมื่อวันที่ 12 มกราคม ทั้งในกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดเป็น
อย่างไรบ้าง นายธนาธร ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องความตื่นตัวของพ่ีน้องประชาชนทางการเมือง ทุกคนเห็นถึงความ
ล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้ ท าให้เกิดการตื่นตัวอยากจะมีส่วนร่วมทางการเมือง และต้องการระบาย
ความอัดอันตันใจ และส่งเสียงของเขาให้ผู้มีอ านาจรับฟัง เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก ทั้งเป็นการชุมนุมทาง
การเมืองที่ใหญ่ที่สุดหลังการรัฐประหาร 2557  
  “ผมขอให้ก าลังใจพ่ีน้องประชาชนให้ต่อสู้เพ่ือความถูกต้องและยุติธรรม เพ่ือการมีประชาธิปไตยร่วมกัน ถ้าเรา
ต่อสู้ไปด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงที่เราฝันถึงที่จะท าให้ประเทศไทยไปข้างหน้าได้ หากเราไม่ตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เราก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง จงอย่ารอคอยการเปลี่ยนแปลง แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมัน” 
ส่วนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อยากให้มาร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศมากกว่าออกไปชุมนุม นายธนาธร กล่าวว่า ส่วนนี้เราก็ขับเคลื่อนประเทศของเราอยู่ พ่ีน้องประชาชนก็ได้ส่ง
เสียงออกมาแล้วผ่านกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศว่า พวกเขาไม่พอใจในการขับเคลื่อนประเทศของพล.อ.
ประยุทธ์ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/126362 
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“ภูมิธรรม” เผย ดีเดย์ย่ืนซักฟอก20 ม.ค. ซดั ใครไม่อยากอยู่พท.เชญิออกไป  
สยามรัฐออนไลน์ 13 มกราคม 2563 13:23 การเมือง  

 

 

“ภูมิธรรม” เผย ดีเดย์ย่ืนซักฟอก20 ม.ค. วอนปธ.สภาฯขอเปิดศึกหลัง 25 ม.ค. ยันฝ่ายค้านไม่ตีรวน ซัดใครไม่
อยากอยู่พท.เชิญออกไป 

วันที่ 13 ม.ค. 2563 ที่พรรคเพ่ือไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน กล่าวถึงการเตรียมความ
พร้อมในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ขณะนี้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพของรัฐบาล รวมถึงการใช้อ านาจหน้าที่ที่สังคมมองว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์กับกลุ่มพวกพ้องตั้งแต่เข้าสู่
อ านาจในการบริหารประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวท าให้การแก้ปัญหาที่มีการน าเอา
งบประมาณจ านวนมหาศาลไปใช้โดยไม่ก่อให้เกิดผล หรืออ านวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง แกนน าพรรคเพ่ือไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรค ได้มีการ
รวบรวม ประเด็นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วที่ผ่านมาในส่วนของพรรคเพ่ือไทยก็มีการเปิดเผยถึงตัวผู้ถูก
อภิปรายแล้วจ านวน 4-5 คน โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ที่จะถูกอภิปราย
ค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นทั้งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ หัวหน้าดูแลฝ่ายความมั่นคง และเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบ
ทั้งหมด 

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ได้หารือกับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค สรุปว่าแนวโน้มในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นั้นอยากให้เกิดข้ึนหลังวันที่ 25 ม.ค. ดังนั้นการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าจะยื่นในวันที่ 20 ม.ค.นี้ ส่วนการ
ก าหนดตัวผู้อภิปรายนั้นขึ้นอยู่กับประเด็น ของแต่ละพรรคที่จะต้องมาหารือกันอีกครั้ง ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะไม่ชักน้ า
ท่วมทุ่งหรือตีรวน แต่จะพูดเข้าประเด็นพร้อมหลักฐานที่น ามาพูดด้วยเหตุผล เพ่ือให้สังคมได้เห็นว่าฝ่ายค้านมีเหตุผล
อย่างไรถึงได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ส่วนผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะต้องตัดสินใจเอง  
อย่างไรก็ตามในเรื่องการคุมสมาชิกให้โหวตไปในทิศทางเดียวกัน หรือเพ่ือไม่ให้เกิดงูเห่านั้น ส่วนตัวมองว่า ด้วย
กระบวนการที่เป็นอยู่และความเป็นพรรคการเมืองที่มีความเข้มเเข็ง และท าให้เป็นที่คาดหวังของสาธารณชนนั้น เรา
ต้องยืนหยัด อยู่ในผลประโยชน์ของประชาชนให้ชัดเจน อะไรก็ตามที่ท าฝืนความรู้สึกของประชาชนหรือฝืนปรัชญา
อุดมการณ์ของพรรคการเมือง หากใครท าคนนั้น ต้องรับผิดชอบและรับผลนั้นไป  

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200113/55afaa8934f8a131a58d47b5afc8000f26d2bdcf04cdfe42b0b45d6f23c27e83.jpg?itok=rKYWOFTq
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“การมีส านึกโดยรวมกลุ่มคนหรือนักการเมืองคนใดก็ตามหากเกิดความไม่สบายใจหรือไม่สะดวกใจกับพรรคการเมืองที่
ตนเองสังกัดอยู่และเห็นว่าไม่ชอบ ก็ควรจะพิจารณาตัวเองลาออกไป หรือไปเลือกหนทางทางการเมืองของตนใหม่และ
ประกาศตัวชัดเจน เช่น หากไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคเพ่ือไทยมีมติในเรื่องใดๆ แล้วเกิดความไม่พอใจ ก็ประกาศตัวให้
ชัดเจนแล้วเดินออกไปอย่างสง่างาม ด้วยเหตุผลที่ว่าไปเพราะอุดมการณ์แตกต่างกันแต่การที่ยังอาศัย ร่มไม้ชายคาของ
แต่ละพรรคการเมืองแล้วยังไปด าเนินการที่สวนมติของพรรคการเมืองนั้นในทางการเมืองถือว่าผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง ดังนั้นหากมีเหตุผลในทางการเมืองเพียงพอที่รับฟังได้ก็จะสามารถคลี่คลายได้ แต่ต้องไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวที่น่า
เห็นใจ เพราะไม่สามารถน ามาตอบแทนทางการเมืองได้”นายภูมิธรรมกล่าว 
ปิคอัพอัฉริยะ มองเห็นรอบคัน มั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง คลิก! 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/126303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://code.nytive.com/click/?x=y0w8UD7bl2rRVyes88ug1JWA8IWc76Gf2gAt6AiCVouiYcN3oCwksRs8un-FpDrIzuaciTsV5RY3OkiGAnqBcOBbMtNrP-gCqrnYid_X0XmhSMWj_JKbmKq_nBGugb4XSqH61u2n194T-3esQHWR28IVO--517uHBhM0zIc2mBgBJLWCoiZA93vWCZI_uJJEpPvse0XFZB4cKwYvOefI21jrOyehqSyQdh36_pJW3mvM0RkDKpAhdgQNUvfW1NV06IVcfphDEcHWxFRGAKBBmp440ua1Zy5SfTpmjbbiLsxCPePFwQJ5ERSIW2Q0SG8srfU39mHv_HAMwphzGk6kBskdNzwTXjw-2zCDFtay6QWuj_6EEbcLYHp3uZwTchj8ETpkTuTX8mMUrcZIwwznKT57d2nrEFwRiwfR6ZWWD0Fg0O7ykO4XDVfFwuRFcpErqUSLS0pfxLSv_ef48X6ZzSlZHRKmEVGhupYqsyRmkyyRQvs7LqAVQPWKPYUP9vNO7GnWti6kyihYxEbpWId7rK2A6O75mf_s
https://siamrath.co.th/n/126303
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นักร้องท างาน! ศรีสุวรรณ ช้ีชัด “วิง่ไล่-เชียร์ลุง” ผดิกฎหมาย ต้องท าอะไรสักอย่าง 
วนัท่ี 13 มกราคม 2563 - 11:51 น.  

 
 

นกัร้องท างานแลว้! “ศรีสุวรรณ” ช้ีชดั “วิง่ไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง” ผดิกฎหมาย จ้ีต ารวจด าเนินการ 
เม่ือวนัท่ี 13 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพทิกัษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสตแ์สดงความเห็น
ผา่นเฟซบุก๊ส่วนตวั ระบุวา่ กิจกรรมทางการเมือง “วิง่ไล่ลุง” และ “เดินเชียร์ลุง” เป็นการชุมนุมฯ ท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

1.หลกัฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามคลปิทีเ่ผยแพร่เป็นการทัว่ไป ช้ีให้เห็นว่า กจิกรรม “วิง่ไล่ลุง” ณ สวน
รถไฟ เขตจตุจกัร เป็นการชุมนุมฯท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยมีผูน้ าบนเวทีกล่าวน าให้ผูร่้วมชุมนุม
ตะโกนดว้ยเสียงดงั อาทิ “ประยทุธ์ ออกไป”ๆๆๆ พร้อมชูน้ิว 3 น้ิว 

ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม มาตรา 6 และไม่ทราบว่าผู้จัดการชุมนุมได้แจ้ง หน.สถานีต ารวจ
พหลโยธินหรือไม่ ถ้าไม่แจ้งก็ขัดต่อมาตรา 10 ประกอบมาตรา 14 มีโทษตามมาตรา31 ประกอบมาตรา 15(5) มาตรา.
16(5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นหน้าที่ของ ผกก.สถานี
ต ารวจนครบาลพหลโยธินที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามมาตรา 13 แล้วครับ 

2.หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามรูปภาพชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” ณ สวนลุมพินี เขตปทุม 
วัน เป็นการชุมนุมฯท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในความสงบ แต่กลับ
ปล่อยให้ผู้ชุมนุมน าโปสเตอร์รูปภาพนักการเมืองดัง มาเหยียบย่ า และการน าไม้มาตีผลไม้จ าลอง 3 อย่าง คือ ส้ม แตงโม 
และสตอเบอรี่ พร้อมเสียงโห่ร้อง ปรบมือกันเสียงดัง ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตามมาตรา 6 แม้
ผู้จัดการชุมนุมจะแจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ 
ย่อมขัดมาตรา 14 และมีโทษตามมาตรา 31 ประกอบมาตรา 15(5) มาตรา 16(5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นหน้าที่ของ ผกก.สถานีต ารวจนครบาลลุมพินีที่จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตามมาตรา 13 แล้วครับ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3379891 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3379891
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/ผิด-กม.jpg
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ธนาธร ช าแหละ งบฯ 63 นอกสภา ลัน่ อยากแก้ปัญหานี ้อนาคตใหม่ ต้องเป็นรัฐบาล 
วันที่ 13 มกราคม 2563 - 15:30 น.  

 
“ธนาธร” ช าแหละงบ 63 นอกสภายิบ ซัด ไม่ตอบโจทย์ปัญหาประเทศ ชี้ ต้องให้อนาคตใหม่เป็นรัฐบาล 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ม.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่ มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “อนาคตงบประมาณไทย 
อนาคตใหม่ประชาชน” โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวตอนหนึ่งว่า งบประมาณต้องเป็น
กลไกหลักในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 
โดยประเทศไทยมีปัญหาหลักด้วยกัน 5 ข้อ 1.ความเหลื่อมล้ า 2.สภาวะเศรษฐกิจย่ าแย่ 3.การใช้งบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ 4.ระบบรัฐราชการรวมศูนย์ และ 5.ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลง ดังนั้น 
งบประมาณท่ีดีควรจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ 
นายธนาธร กล่าวอีกว่า วิสัยทัศน์ของพรรคอนาคตใหม่ คือ คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยต้องเท่าทันโลก การแก้ไข
ปัญหานี้ต้องเริ่มจากการจัดสรรงบประมาณ โดยต้องมีความมุ่งมั่น อ านาจ และฐานคิดใหม่ในการจัดสรรงบประมาณ 
หากพรรคอนาคตใหม่ ได้เป็นฝ่ายบริหาร จะจัดสรรงบประมาณบนฐานคิดใหม่ 4 ประการ 

 1. เน้นการใช้งบลงทุน 
 2. ให้ท้องถิ่นตัดสินการใช้งบประมาณ 
 3. เปลี่ยนโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นโครงการขนาดเล็กเพ่ือตอบสนองประชาชนคนจนในพ้ืนที่และลดความ

เหลื่อมล้ า 
 4. เปลี่ยนสวัสดิการอนาถา เป็นสวัสดิการถ้วนหน้า 

“เรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างสังคมที่ดีได้ โดยเงิน 3.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.6 แสนล้านบาทต่อเดือน เป็น 8.7 
พันล้านบาทต่อวัน และคิดเป็น 6 ล้านบาทต่อนาที ดังนั้นด้วยทรัพยากรที่เรามีตรงนี้ จะพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้ 
และสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ได้ภายใต้ฐานคิดการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ 4 ประการที่กล่าวมา 3 เดือนที่ผ่านมา เรา
ท างานกันอย่างทุ่มเท เพ่ือปกป้องภาษีของประชาชน โดยหลังจากนี้ต่อไปสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่จะท าคือ 

 1. น าข้อมูลที่ได้รับมา ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจใน ต้นเดือน ก.พ. 
 2. ตั้งทีมตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/รัฐบาล.jpg
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เราจะท างานอย่างมุ่งมั่นให้สมกับความไว้วางใจของทุกคน จึงขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
เราจะเดินหน้าต่อไปไม่ท าให้ทุกคนผิดหวัง” นายธนาธร กล่าว 

ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อ านวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า เป็น
ครั้งแรกในรอบหลายปีที่งบประมาณประจ าปีถูกพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้  ยังเป็นการพิจารณาภายใต้
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายวินัยการเงินการคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณ เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล 
เช่น การควบคุมการก่อหนี้ผูกพันในอนาคต และการก าหนดให้มีงบประมาณแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า ส าหรับพรรคอนาคตใหม่ ได้ตั้งทีมงานที่พิจารณางบประมาณหลายทีมและกลุ่มอาสาเข้ามา
ร่วมกันศึกษาเอกสารงบประมาณที่มีจ านวนประมาณหลายหมื่นหน้า ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ได้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหน่วยงานที่มาชี้แจงกับกรรมาธิการวิสามัญที่เป็น ส.ส. 
บางครั้ง ส.ส. ก็ตัวใหญ่มาก บางครั้งผู้มาชี้แจงก็ตัวใหญ่มาก อ านาจในการตัดงบประมาณจะอยู่ที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ แต่หน่วยงานที่ถูกตัดงบประมาณสามารถอุทธรณ์มาได้ โดยการตัดงบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น
เป็นการตัดเป็นสัดส่วนไม่ได้เป็นการตัดเป็นรายรายการ ท าให้โครงการที่ไม่มีความจ าเป็นยังคงอยู่ต่อไป 
ส าหรับการอภิปรายในวาระที่ 2 ที่เป็นรายมาตรา แม้ว่าเราจะอภิปรายได้ดีแค่ไหน แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้
เพราะเป็นพวกมากลากไป อย่างไรก็ตาม พรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้มีความท้อใจ เพราะการน าสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้กับ
ประชาชนก็อาจท าให้เกิดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าได้ต่อไป 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า ในการพิจารณางบประมาณ คาดว่าจะมีเงินนอกงบประมาณมากถึง 
8-8.5 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ต้องแจ้งและฝากและไม่ได้แจ้งและฝากไว้กับกระทรวงการคลัง เช่น เงินนอก
งบประมาณของกองทัพอยู่ที่ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท เงินนอกงบประมาณเป็นเงินแผ่นดิน แต่พบว่ามีการใช้เงินนอก
งบประมาณไปในหลายโครงการที่ไม่จ าเป็น และสภาฯตรวสอบไม่ได้ ดังนั้น คิดว่าถึงเวลาแล้วควรมีการใช้กฎหมาย
ตรวจสอบวิธีการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรา 10 (6) คือ รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอก
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ” นายวิโรจน์ กล่าว 
นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การท างบประมาณยังมีการใช้เงินงบกลางตามอ าเภอใจ โดยเฉพาะเงินในส่วน
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ซึ่งสภาอนุมัติได้เพียงแต่กรอบวงเงิน โดยพบว่ามีการตั้งวงเงินไว้สูง 
แต่กลับมีการเบิกจ่ายในอัตราน้อยมาก 

ที่ผ่านมาในเรื่องของงบกลาง เราพูดปากเปียกปากแฉะแต่กลับแตะต้องไม่ได้เลย เหตุที่ไม่ยอมให้มีการตัดงบ
กลาง เพราะต้องการเอาเติมงบประมาณท่ีถูกสภาปรับบลด เอาไปใช้ในโครงการประชานิยมและจัดซื้อตามอ าเภอใตโดย
ไม่จ ากัดวงเงิน ไม่มีการเปิดเผยถึงความจ าเป็น 
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า งบประมาณปี 2563 รัฐบาลได้กู้เงินประมาณ 
4 แสนล้านบาท ท าให้ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะจะเป็นปัจจัยที่จะพิจารณาถึงการตัด
งบประมาณในกองทัพบกมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อปีงบประมาณ 2562 น้อยเกินไป แต่กรรมาธิการ
วิสามัญบางคนพยายามแจ้งว่ากองทัพมีการเบิกจ่ายถึง 99.1% โดยระบุว่ากองทัพมีการใช้เงินในรูปแบบจีทูจีด้วย แต่
กลับไม่ได้มีการแสดงหลักฐานดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ไม่เพียงแต่จะเบิกจ่ายไม่มีประสิทธิภาพแล้ว กลับมีการ
โอนรายการใช้จ่ายงบประมาณด้วย 
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“การซื้ออาวุธ โดยหลักเม่ือซื้อแล้วไม่มีใครอยากใช้ แต่ต้องมีไว้เพ่ือความพร้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อซื้อมาเวลาหนึ่งอาจจะ
เป็นอาวุธที่ล้าสมัย ดังนั้น การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ควรต้องใช้นโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย คือ การที่ผู้ขายจะต้อง
น าเสนอกิจกรรมบางอย่างที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ซื้อด้วย 
รัฐบาลชุดนี้มีการตั้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาทเพ่ือซื้อเรือด าน้ าอีก 2 ล าจากจีน ซึ่งใกล้เคียงกับอินโดนีเซีย แต่
อินโดนีเซียใช้นโยบายดังกล่าวในการจัดซื้อ จนมีการส่งวิศวกรไปศึกษาเทคโนโลยีที่เกาหลีใต้ในฐานะประเทศผู้ขาย จน
ท าให้ในอนาคตอินโดนีเซียอาจจะเป็นประเทศที่ผลิตเรือด าน้ าได้เอง จึงคิดว่าประเทศไทยควรใช้วิธีการจัดซื้อแบบนี้ 
พรรคอนาคตใหม่อาจจะอยู่ไม่เป็น แต่ถ้าเราเป็นรัฐบาล ยืนยันได้ว่าเราซื้อเป็นแน่นอน” 
นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า เม็ดเงินงบประมาณเป็นรวมอ านาจไว้ที่
ส่วนกลางเป็นหลัก โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจ า ซึ่งโดยหลักแล้วควรจะลด เพ่ือไปเพ่ิมงบลงทุนแทน 
งบประมาณหลายรายการไม่มีความจ าเป็นและไม่เกิดการพัฒนาประเทศ เช่น การซื้ออาวุธ หรือ การก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการ เป็นต้น 

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า ประเทศของเรามีเงิน แต่ใช้เงินไม่ฉลาดเท่าไหร่ นโยบายรัฐบาลเหมือนดาวล้านดวง มีแต่
ค าพูดสวยหรู แต่คนจับดาวคนละดวง โดยไม่ได้จับดาวเหนือร่วมกัน ท าให้ไม่มีการท างานไปในทิศทางเดียวกัน โครงการ
ประชารัฐอาจจะมีดีหรือไม่ดีบ้าง แต่ถึงที่สุดแล้วไม่ควรมีการใช้เงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับทุนใหญ่ เป็นการจัดงบประมาณแบบไม่อยากพัฒนา 
“ถ้าเราเป็นรัฐบาลจะเข้าไปปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาชัดเจน และให้เงินและอ านาจกับ
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือทุกคน เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราเข้าไปจัดท างบประมาณ 
เราจะท าได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอน” นายสุรเชษฐ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3381511 
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หมอวรงค์ ป๊ิงไอเดยี “วิง่ไล่ทอน-พวกชังชาต”ิ ฝ่ายค้านที่ “คนเบ่ือ” ทีสุ่ดในโลก 
วันที่ 13 มกราคม 2563 - 15:57 น.  

 
หมอวรงค์ ปิ๊งไอเดีย “วิ่งไล่ทอน-พวกชังชาติ” ฝ่ายค้านที่คนเบื่อท่ีสุดในโลก แต่เขาไม่พูดตรงๆ 

13 ม.ค. นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ปัจจุบันสังกัด 
พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสเฟซบุ๊ก ระบุว่า “วิ่งไล่ลุง”กับ”วิ่งไล่ทอน” การที่ประชาชนออกมาเดินเชียร์
ลุง ที่สวนลุมกันคึกคัก น่าจะมาจากหลายปัจจัย การมาให้ก าลังใจลุงตู่ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ที่อยู่ในใจ ไม่ได้พูดกันตรงๆ 
และ ต้องการแสดงออก นั่นคือเบื่อคุณธนาธร 

คุณธนาธรต้องยอมรับว่า การกระท าของคุณนั้นเข้าข่ายชังชาติ มีส่วนที่ท าให้ประชาชนเขาอึดอัด  เบื่อ และ
อยากแสดงออก ตั้งแต่การปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง ล้างสมองเด็ก แบ่งแยกคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่า จาบจ้วงเบื้องสูง 
กระตุ้นความรุนแรง ชักศึกเข้าบ้าน ท าความผิดโดยไม่ส านึกว่าตนเองท า โกหกบิดเบือนและแถ แถมไม่ยอมรับค าตัดสิน
ของศาล รวมทั้งท่องบทประชาธิปไตยกับเผด็จการ ทั้งๆที่ทุกฝ่ายมาจากการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน จนประชาชนกล่าวว่า 
คุณท าตัวเป็นเด็กเกเรจะเอาให้ได้ดังใจ ผิดไม่ยอมรับผิด แพ้ไม่ยอมว่าแพ้ 
คุณธนาธรจึงเป็นฝ่ายค้านอันดับต้นๆของโลก ที่ประชาชนเบื่อมากกว่าเบื่อรัฐบาล ถึงขนาดรวมตัวแสดงออกกันคึกคัก 
และถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การสะสมความน่าเบื่อก็จะมากขึ้น รัฐบาลก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งท่ีคุณท า 
ใครจะไปรู้ว่า ในอนาคต ระหว่าง “ว่ิงไล่ลงุ” กับ “ว่ิงไล่ทอน” สิ่งไหนจะคึกคักมากกว่ากัน 
#รู้ทันพวกชังชาติ 
#ปราบลัทธิชังชาติด้วยความจริง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3381817 
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ไทยรัฐออนไลน์13 ม.ค. 2563 16:54 น. 
เพจหนุน "บ๊ิกตู่" งดั 8 ผลงาน รบ.ประยทุธ์ โตก้ลุ่มตา้นจดั "ว่ิงไล่ลุง" 

 
  เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "ลุงตู่ตูน" ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้โพสต์ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ประกอบข้อความ ชุด "วิ่งไล่...เพ่ือประเทศไทย" ซึ่งมีการ
หยิบยกผลงานของรัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ หลายเรื่อง พร้อมตั้งค าถามว่า "ก่อนวิ่งไล่ลุง รู้มั๊ย...ลุงวิ่งไล่
ทุกปัญหาเพ่ือพัฒนาประเทศ" เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ที่จัดขึ้นที่สวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ของ
กลุ่มต่อต้านรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา 
  โดยมีการระบุข้อความท้ังหมดดังนี้ "ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ, 
ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่การทุจริตจ าน าข้าว ปกป้องผลประโยชน์ชาวนา, กอ่นเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่ง
วิ่งไล่ความอ่อนแอของศักยภาพการแข่งขันของประเทศ, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่การหยุดชะงักของการ
พัฒนาโครงสร้างคมนาคมพ้ืนฐาน, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความเมินเฉยของปัญหาริมคลองในกรุงเทพฯ, 
ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย เสริมต้นทุนชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส, ก่อนเกิดการวิ่งไล่
ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความสุ่มเสี่ยงในการท าประมงของประเทศไทย, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ปัญหา
เศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก" 
  นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องถึงความสงบสุขของคนในชาติ โดยระบุว่า "ถ้าไม่ชอบลุงคนนี้ ก็ไม่เป็นไร แต่จงอย่า
วิ่งไล่ความสุขสงบของคนในประเทศไทยเหมือนที่ผ่านมา" 

 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746355 
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"สมชัย" บอก เตรียมเปิดข้อมูลเดด็ เฉลย มีพรรคการเมืองไหนกู้เงนิบ้าง  
ไทยรัฐออนไลน์13 ม.ค. 2563 12:54 น. 

 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ พรุ่งนี้ เตรียมเปิดข้อมูลเด็ด ปัจจุบันมีพรรคการเมือง

ไหนกู้เงินบ้าง ชี้ กกต.หากเลือกปฏิบัติเฉพาะบางพรรค เลือกปฏิบัติหรือไม่ 
วันที่ 13 ม.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุ พรุ่งนี้
เตรียมเปิดข้อมูลเด็ด ปัจจุบันมีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง ชี้ กกต.หากเลือกปฏิบัติเฉพาะบางพรรค เลือกปฏิบัติ
หรือไม ่
พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือไม่ 
  คดีเงินกู้ ธนาธร-อนาคตใหม่ ก าลังงวดเข้ามาทุกที หลายคนบอกอาจจะเร็วกว่าปกติอีก หากศาลรัฐธรรมนูญ
เลือกแนวทางการวินิจฉัยโดยไม่มีการไต่สวนเพ่ิมเติมแบบเดียวกับคดีอิลลูมินาติ ที่จะมีการอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 
มกราคม 2563 นี้ 
  1. ผมพยายามเปรียบเทียบ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบัน 2560 และฉบับปี 2550 ในหมวดที่ว่าด้วย
รายได้ของพรรคการเมือง ปรากฏว่า แม้จะมีหัวข้อและลักษณะการเขียนต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือ ไม่มีรายการ "เงินกู้" 
ในหมวดรายได้ 
  2. เมื่อเงินกู้ไม่ใช่รายได้ เงินกู้จึงมีสถานะเป็น "หนี้สิน" ที่พรรคการเมืองต้องช าระคืน และสามารถกู้จากใครก็ได้ 
  3. ในอดีต มีพรรคการเมืองที่กู้เงินมาใช้ในกิจการทางการเมืองหรือไม่ ผลการค้นข้อมูลย้อนหลัง พบว่าจากงบ
การเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้ กกต. ประจ าปี 2556 มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืนมาใช้ใน
กิจกรรมทางการเมือง อาท ิ
- พรรคพลังชล ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
- พรรคมาตุภูมิ ระบุว่า มีเงินกู้ยืมกรรมการ 
 
 

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/
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- พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้น 
- พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
ซึ่งรายการส่วนใหญ่ จะกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการบริหารกิจการของพรรค เช่น ค่า
เช่าส านักงาน เป็นต้น 
4. หากอดีต มีพรรคที่เคยกู้เงินไม่ผิด และ กกต.ไม่เคยด าเนินการใดๆ หากเลือกที่ด าเนินการเฉพาะบางพรรคการเมือง 
จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 
5. อาจมีคนโต้แย้งว่า นั่น กฎหมายเก่า นี่ กฎหมายใหม่ มีเจตนาการบังคับใช้ต่างกัน อยากดูไหมครับ ข้อมูลเด็ดๆ ว่า ใน
ปัจจุบันมีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง พรุ่งนี้ เฉลยครับ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1746236
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จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.57 น.                      

 
"ธนาธร" นั่งกุนซือติว ส.ส. สู้ศึกซักฟอก 
                    “ธนาธร”นั่งกุนซือติวส.ส.สู้ศึกซักฟอก ไม่ห่วง 3 ส.ส. โดนคดีแฟลชม็อบ เชื่อทุกคนพร้อมรับทุก
สถานการณ์ ด้าน “ช่อ”ปัด“อนค”ปลุกม็อบติดซัดรบ. ท าตัวเองจนคนฆ่าตัวตายรายวัน ชี้หมดยุคม็อบชนม็อบ                     

 
     เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ภายหลังงาน
เสวนา"อนาคตงบประมาณไทย อนาคตใหม่ประชาชน"ว่า ข้อมูลในครั้งนี้จะถูกน าไป พูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลอย่างไรบ้างว่า ข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงจะเป็นความลับ คาดว่าจะมีข้อมูลบางส่วนถูกหยิบไป
อภิปรายเป็นบ้าง แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก ส่วนการตั้งทีมติดตามการท างบประมาณปี 2564 ของรัฐบาลซึ่งน าโดย น.ส.ศิริ
กัญญา ตันสกุล ผอ.ฝ่ายนโยบายนั้น เราตั้งขึ้นมาเพ่ือติดตามโดยการท างบประมาณแบบภาพรวม ไม่เน้นกระทรวงใด
เป็นพิเศษ เดือนนี้คือเดือนม.ค.อีกไม่นานก็จะถึงเวลาท างบประมาณปี 2564 ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาและข้อเสนอแนะ
กับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น และจัดสรรงบอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเริ่มท างานได้ตั้งแต่ตอนนี้ 
      เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะร่วมมือท างานนอกสภาอย่างไรบ้าง นายธนาธร กล่าวว่า 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนม.ค หรือ ต้นเดือนก.พ. ตนคงจะสนับสนุน และเอาใจช่วยส.ส.
พรรคอนาคตใหม่ทุกคน โดยจะสนับสนุนด้านทรัพยากร ข้อมูลและก าลังใจ 
     เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีรายชื่อรัฐมนตรีเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากรายชื่อจากรายชื่อของพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ นายธนา
ธร กล่าวว่า ตอนนี้คงไม่สามารถบอกได้ขอเก็บไว้อีกสักพักก่อน 
     ส่วนกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค 
ซึ่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ส่งรายชื่อของทั้ง 3 คน ไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้ไปรายงานตัว
ในคดีแฟลชม็อบ ทางพรรคจะมีแนวทางอย่างไร นายธนาธร กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่มีแนวทางอะไรให้ ให้สภาพิจารณาว่า
จะท าอย่างไร ซึ่งตนมั่นใจว่าส.ส.ทั้ง 3 คน พร้อมส าหรับทุกสถานการณ์ ตนเชื่อมั่นว่าทั้ง 3 ท่านไม่มีความหนักใจในเรื่อง
นี้เลย 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

     เมื่อถามว่า การเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ทั้งในกทม.และอีกหลายจังหวัดเป็นอย่างไรบ้าง นายธนา
ธร ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องความตื่นตัวของพ่ีน้องประชาชนทางการเมือง ทุกคนเห็นถึงความล้มเหลวในการบริหาร
จัดการของรัฐบาลชุดนี้ ท าให้เกิดการตื่นตัวอยากจะมีส่วนร่วมทางการเมือง และต้องการระบายความอัดอันตันใจ และ
ส่งเสียงของเขาให้ผู้มีอ านาจรับฟัง เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก ทั้งเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดหลังการ
รัฐประหาร 2557 
     ส่วนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อยากให้มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศมากกว่า
ออกไปชุมนุม นายธนาธร กล่าวว่า ส่วนนี้เราก็ขับเคลื่อนประเทศของเราอยู่ พ่ีน้องประชาชนก็ได้ส่งเสียงออกมาแล้วผ่าน
กิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศว่า พวกเขาไม่พอใจในการขับเคลื่อนประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ 
     ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า เวลาที่มีการพูดว่า งานเดินเชียร์ลุงมีแต่คนที่มีอายุไป 
งานวิ่งไล่ลุงมีแต่คนรุ่นใหม่ นั้นเป็นการท าให้เกิดการแตกแยกทางช่วงวัย เราเห็นอยู่แล้ว อย่างในงานวิ่งไล่ลุง คนที่ไปก็รู้
ว่าตอนที่วิ่งเป็นคนหนุ่มสาวเยอะ เพราะจะให้คนอายุ 50-60 ปีไปวิ่งก็คงมีไม่เยอะที่วิ่งไหว แต่ถ้าดูคนที่ไปร่วมงาน ทีม่า
พบปะคุยกันจะเห็นว่า มีทุกช่วงวัย  ตนก็คิดว่าคล้ายกับตอนสกายวอล์ค เพราะมีคนทุกช่วงอายุ  
     เมื่อถามว่า การเกิดขึ้นมาของฝ่ายที่เห็นต่างกันทั้ง 2 ขั้ว มีกิจกรรมพร้อมๆกัน ในอนาคตอาจน าไปสู่การปะทะกัน
ของมวลชน น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า อย่างน้อย เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา เราก็ได้เห็นเรื่องที่ดีอย่างนึง คือไม่ได้มีฝ่าย
ใดพยายามจัดงานให้ชนในสถานที่เดียวกัน แม้จะชนวัน เวลาก็จริง แต่คนทั้งสองกลุ่มไม่มีทางมาปะทะกันแน่นอน ภาพ
ที่เกิดขึ้นอาจจะดูเป็นการวัดจ านวนมวลชนกันก็จริง อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีว่า มันคงจะหมดสมัยแล้วที่จะน า
มวลชนต่อมวลชนมาปะทะกัน เพราะทุกคนคงไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้น 
    “ความเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่ควรจะเป็น แต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือ อย่าเอาคนมาปะทะกันให้
เกิดความรุนแรง และ อย่าไปใช้วาจาดูถูก ดูหมิ่น ยุยง กันไปมา ท าให้ทั้ง 2 ฝ่ายเกลียดกันมากข้ึน เพราะคนที่ความเห็น
ต่างกันมีแนวโน้มที่จะเกลียดกันง่ายอยู่แล้ว อีกอย่างคือรัฐบาลเอง ควรจะอ านวจความสะดวกการแสดงออกของ
ประชาชนให้เท่าเทียมกันทั้ง 2 ฝ่าย พูดตรงๆคือ เราเห็นว่า ลุ้นอยุ่ทุกวันว่างานวิ่งไล่ลุงจะได้จัดไหม แต่งานเดินเชียร์ลุง
ราบรื่นมาก  เราแค่มีปัญหาว่า ท าไมต้องพยามยามห้ามจัดงานวิ่งไล่ลุง ทั้งที่มีการจัดงานกันอย่างเรียบร้อย ขยะก็ไม่มี
ด้วยซ้ า รถอาจจะติดขัดบ้างเพราะคนเยอะ แต่เช้าวันอาทิตย์คงไม่มีใครเดือดร้อนกับการจราจรมากนัก เราหวังว่ารัฐเอง
จะปล่อยให้การแสดงออกแบบนี้เป็นไปอย่างเสรี”น.ส.พรรณิการ์ กล่าว 
     เมื่อถามว่า หลายคนต้องข้อสังเกตว่า ในปี 2563 พรรคอนาคตใหม่พยายามจะเร่งปฏิกริยาให้เกิดการชุมนุม น.ส.
พรรณิการ์ กล่าวว่า “คนที่เร่งปฏิกริยาน่าจะเป็นรัฐบาลมากกว่า เพราะต่อให้ใครจะกระตุ้นประชาชนขนาดไหน มัน
กระตุ้นไม่ขึ้นหรอก หากไม่มีปัจจัยที่ท าให้เขารู้สึกว่าตนเองเดือดร้อนจริงๆ คุณดูสิ น้ าประปาก็เค็ม ฝุ่น pm 2.5ก็เยอะ 
คนตกงานเป็นว่าเล่น มีคนฆ่าตัวตายรายวัน ซึ่งเราไม่เห็นข่าวแบบนี้มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งตอนนี้กลับมาอีก ปัญหาเหล่านี้
รุมล้อมและท าให้คนรู้สึกว่าเราต้องการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพกว่านี้ เพราะฉะนั้นคนที่จะเร่งปฏิกริยากระแสของ
ประชาชนคือรัฐบาลเอง “... อ่านต่อท่ี : https://www.dailynews.co.th/politics/751659 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/751659 
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จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 12.45 น.                      

 
 'วิษณ'ุ ชี้ทางรอด 'ศรนีวล' หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ 
                    “วิษณุ”ย้ ากกต.ต้องแจงค านวณปาร์ตี้ลิสต์ใหม่หรือไม่ ถ้า“อนาคตใหม่”ถูกยุบ ชี้“ศรีนวล”พ้นอนค.
แล้วตั้งแต่โดนมติไล่ออก 

 
     เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่าน
ค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ซึ่งมีข้อสังเกตเรื่องการค านวณ ส.ส.ใหม่ หากมีการยุบพรรค  ว่า  
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องสร้างความชัดเจน เพราะพรรคการเมืองจะต้องเป็นปฏิบัติตาม หากพรรคสงสัยก็ไป
ขอให้ กกต.เตรียมค าตอบไว้   
     เมือ่ถามว่ากกต.ควรเตรียมความชัดเจนไว้ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เขาคงท าอยู่
แล้ว แต่ไม่จ าเป็นต้องกระโตกกระตาก เพราะจะกลายเป็นการหาความชัดเจนไว้ก่อนเหมือนรู้ผลล่วงหน้า แต่วิสัยของ
การเตรียมตัวล่วงหน้ามันมีได้ทั้ง 2 แบบ 
     นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการที่น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งค าร้องให้
ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรณีที่ถูกพรรคอนาคตใหม่มีมติให้ขับออกจากพรรค แต่
ไม่ได้มีการท าหนังสือพ้นสมาชิกภาพเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า  ตนนึกไม่ออกว่าท าไมพรรคอนาคตใหม่จึงไม่เซ็นให้เขา 
เว้นแต่มติยังไม่สมบูรณ์   
     อย่างไรก็ตาม เมื่อพรรคดังกล่าวมีมติไล่ออกมีผล เขาต้องไปหาพรรคใหม่ภายในเวลา 30 วันตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งตนมองว่าน่าจะมีผลตั้งแต่วันมีมติ  โดยหลักการ น.ส.ศรีนวลสามารถหาพรรคใหม่ได้แล้ว แต่ปัญหาคือ น.ส.ศรีนวลรู้
ได้อย่างไรว่าพรรคไล่ออก จะบอกว่าอ่านข่าวทางสื่อไม่ได้ ต้องมีการแจ้งให้เจ้าตัวรับทราบ ตอนนี้ถ้าน.ส.ศรีนวลจะไปหา
พรรคใหม่เป็นการภายในนั้น ไม่เป็นไร แต่ไปสมัครก่อนไม่ได้ เพราะอาจกลายเป็นสมาชิก 2 พรรค....   
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/751613 
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     นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์คลิปวิดิโอ พร้อมระบุข้อความว่า 
1)หลักฐานปรากฎโดยชัดแจ้งตามคลิปที่เผยแพร่เป็นการทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ณ สวนรถไฟ เขต
จตุจักร เป็นการชุมนุมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้น าบนเวทีกล่าวน าให้ผู้ร่วมชุมนุมตะโกนด้วยเสียงดัง อาทิ 
“ประยุทธ์ ออกไป”ๆๆๆ พร้อมชูนิ้ว 3 นิ้ว ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม ม.6 และไม่ทราบว่าผู้จัดการ
ชุมนุมได้แจ้ง หน.สถานีต ารวจพหลโยธินหรือไม่ ถ้าไม่แจ้งก็ขัดต่อ ม.10 ประกอบ ม.14 ซึ่งมีโทษตาม ม.31 ประกอบ ม.
15(5) ม.16(5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ เป็นหน้าที่ของ ผกก.
สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตาม ม.13 แล้วครับ 
     2) หลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งตามรูปภาพชี้ให้เห็นว่า กิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เป็นการ
ชุมนุมฯท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในความสงบ แต่กลับปล่อยให้ผู้ชุมนุม
น าโปสเตอร์รูปภาพนักการเมืองดัง มาเหยียบย่ า และการน าไม้มาตีผลไม้จ าลอง 3 อย่าง คือ ส้ม แตงโม และสตอเบอรี่ 
พร้อมเสียงโห่ร้อง ปรบมือกันเสียงดังถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยสงบตาม ม.6 แม้ผู้จัดการชุมนุมจะแจ้งการ
ชุมนุมตาม ม.10 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ ย่อมขัด ม.14 และมีโทษตาม ม.
31 ประกอบ ม.15(5) ม.16(5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ เป็น
หน้าที่ของ ผกก.สถานีต ารวจนครบาลลุมพินีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตาม ม.13 โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือ 
2 มาตรฐานครับ ไม่เช่นนั้นกลุ่มคนพวกนี้ก็จะย่ามใจ กระท าผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/387679 
ส านักข่าวนิวส์วัน : https://news1live.com/detail/9630000003604 

https://news.ch7.com/detail/387679
https://news1live.com/detail/9630000003604
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     นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Warong 
Dechgitvigrom ระบุว่า "วิ่งไล่ลุง"กับ"วิ่งไล่ทอน" การที่ประชาชนออกมาเดินเชียร์ลุง ที่สวนลุมกันคึกคัก น่าจะมาจาก
หลายปัจจัย การมาให้ก าลังใจลุงตู่ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ที่อยู่ในใจ ไม่ได้พูดกันตรงๆและต้องการแสดงออก นั่นคือเบื่อคุณ
ธนาธร คุณธนาธรต้องยอมรับว่า การกระท าของคุณนั้นเข้าข่ายชังชาติ มีส่วนที่ท าให้ประชาชนเขาอึดอัด เบื่อ และอยาก
แสดงออก ตั้งแต่การปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง ล้างสมองเด็ก แบ่งแยกคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่า จาบจ้วงเบื้องสูง 
กระตุ้นความรุนแรง ชักศึกเข้าบ้าน ท าความผิดโดยไม่ส านึกว่าตนเองท า โกหกบิดเบือนและแถ แถมไม่ยอมรับค าตัดสิน
ของศาล รวมทั้งท่องบทประชาธิปไตยกับเผด็จการ ทั้งๆที่ทุกฝ่ายมาจากการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน จนประชาชนกล่าวว่า 
คุณท าตัวเป็นเด็กเกเรจะเอาให้ได้ดังใจ ผิดไม่ยอมรับผิด แพ้ไม่ยอมว่าแพ้ 
      คุณธนาธรจึงเป็นฝ่ายค้านอันดับต้นๆของโลก ที่ประชาชนเบื่อมากกว่าเบื่อรัฐบาล ถึงขนาดรวมตัวแสดงออกกัน
คึกคัก และถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การสะสมความน่าเบื่อก็จะมากขึ้น รัฐบาลก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งที่คุณท า ใครจะ
ไปรู้ว่า ในอนาคต ระหว่าง"วิ่งไล่ลุง"กับ"วิ่งไล่ทอน" สิ่งไหนจะคึกคักมากกว่ากัน #รู้ทันพวกชังชาติ #ปราบลัทธิชังชาติ
ด้วยความจริง 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/387702 
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'วษิณุ'คาดพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 มผีลบังคบัใช้เดือน ก.พ. 
13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:25 น.      

 

      
      13 ม.ค.63-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มี
เวลา 20 วัน โดย ส.ว.นัดกันแล้วว่า จะประชุมในวันที่ 20 ม.ค.และคงใช้เวลาพิจารณาเพียงวันเดียว เพราะ ส.ว.ได้ตั้ง
คณะกรรมาธิการศึกษาคู่ขนานมากับสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้ง ส.ว.ไม่สามารถแก้ร่ าง พ.ร.บ.ได้ ท าได้เพียงมีข้อสังเกต
มายังรัฐบาล เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งมายังรัฐบาล และน าขึ้นทูลเกล้าฯได้ภายใน 7 วัน คือ ภายในเดือน ม.ค. คาด
ว่าจะทรงกรุณาโปรดเกล้าฯภายในเดือน ก.พ.  
อย่างไรก็ตาม ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ต่างมีข้อสังเกตมายังรัฐบาลได้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะน ามาปรับใช้อย่างไร ซึ่งข้อสังเกต
ต่างๆ จะดูส าหรับการปรับใช้ในงบประมาณปี 2563 และเตรียมท าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ที่เข้า
สภาฯใน 2 เดือนข้างหน้า 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54425 
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วิปรัฐบาลเผยสภาเตรียมลงมติไม่อนุญาตด าเนินคดี 3 ส.ส.อนค.ในช่วงสมัยประชุม 
เผยแพร่: 13 ม.ค. 2563 14:50   ปรบัปรุง: 13 ม.ค. 2563 16:50  
 

 
 

“วิรัช” เผยนายกฯ ย้ าจะน างบไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เผยสภาฯ รับหนังสือ สตช.ด าเนินคดี 3 ส.ส.อนค.คดี
ร่วมชุมนุม แต่สภาเตรียมลงมติไม่อนุญาต เพื่อเป็นบรรทัดฐานไม่ให้ด าเนินคดีระหว่างสมัยประชุม ระบุยังไม่ทราบ
การยื่นซักฟอก 

วันนี้ (13 ม.ค.) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล 
แถลงหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน
มา ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรพัฒนางบประมาณนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  
ประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยด้วยว่า สภาผู้แทนราษฎรได้รับหนังสือจากส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินคดีต่อ ส.ส.3 คน 
จากพรรคอนาคตใหม่ ประกอบด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ , น.ส.พรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล คดี
ร่วมชุมนุมที่สกายวอล์ก สถานีบีเอสสยาม ซึ่งมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ให้ด าเนินคดีระหว่างสมัยประชุม 
เว้นแต่บางกรณีก็มีการร้องขอให้ด าเนินคดีได้ แต่สภาก็ไม่เคยอนุญาต จึงแจ้งหลักการเบื้องต้นว่าคงไม่สามารถให้
ด าเนินคดีในกรณีนี้ได้ ซึ่งจะต้องให้ที่ประชุมสภามีมติ ซึ่ง ส.ส.รัฐบาลก็คงจะลงมติตามหลักการนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการของรัฐธรรมนูญและเป็นบรรทัดฐานในอนาคต แต่ถ้าทั้ง 3 คนต้องการจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ขึ้นอยู่กับ
การร้องขอต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จะด าเนินการต่อไปอย่างไร ก็เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 3 จะเริ่มข้ึนเมื่อใด ก็อยู่ที่ประธานสภาฯ เป็นผู้ก าหนด 

ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ ประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่า จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่
คณะรัฐมนตรีเสนอมา คือ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟู กับร่าง พ.ร.บ.การยกเลิกบริษัทตลาดหลักทรัพย์รอง ซึ่งจะมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ส าหรับวันเวลาที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าจะมีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจบุคคลใด ประเด็นใดบ้าง และยังไม่มีการยื่นขอเปิดอภิปราย หากมีการยื่นเข้ามาแล้วก็คงจะมีการ
เตรียมการ 

อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000003758 
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วิป รบ. ยึดหลักปฏิบัตสิภา ไมส่่งตัว 3 ส.ส.อนาคตใหม่ ไปด าเนินคดีในสมัยประชมุ 
วันท่ี 13 มกราคม 2563 - 14:48 น.  

 
 
วิปรบ. ยึดหลักปฏิบัติสภา ไม่ส่งตัว 3 ส.ส.อนาคตใหม่ ไปด าเนินคดีจัดแฟลชม็อบในสมัยประชุม 

เมื่อเวลา 13.15 น.วันที่ 13 มกราคม ที่รัฐสภา เกียกกาย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล แถลงถึงกรณีท่ีส านักงานต ารว
ตแห่งชาติ (สตช.) มีหนังสือของตัว 3 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ น าโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
น.ส.พรรณิการ์ วานิช ไปท าการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.
2560 ว่า ตามมาตรา 125 ระบุไม่ให้ด าเนินคดีกับ ส.ส.ในระหว่างสมัยประชุม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา สภาก็ไม่เคยส่งตัวส.ส.
ไปด าเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมเช่นเดียวกัน แม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น ในเบื้องต้น คงไม่สามารถส่งตัว 3 ส.ส.พรรค
อนาคตใหม่ไปด าเนินคดีได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาจะเป็นผู้ลงมติอีกครั้งหนึ่งว่า จะอนุญาติหรือไม่ด้วย 
แต่เบื้องต้น วิปรัฐบาลมีมติไม่อนุญาตแล้ว เพราะในทางกฏหมายไม่ให้น าตัวไปน าคดีในระหว่างเปิดสมัยประชุม แต่เมื่อ
ปิดสมัยประชุมนี้แล้ว หรือหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะสามารถเรียกตัว 3 ส.ส.ไป
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป แต่เมื่อเข้าสู่สมัยเปิดประชุมเมื่อไหร่ แล้วคดียังไม่ยุติ สภาก็ต้องปฏิบัติแบบ
เดียวกับโดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรา 125 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นหลัก 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1885886 
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วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.36 น. 

 ‘วษิณุ’ ช้ี ‘ศรีนวล’ พ้นพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่หน.ทอนเซ็นมตไิล่ออก 

 
 
 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณี น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือขอให้ส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวน
ฉุกเฉินและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติให้ขับพ้นจากการเป็น ส.ส. แต่ไม่ได้ท าหนังสือพ้น
สมาชิกภาพเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า ตนนึกไม่ออกว่าท าไมพรรคอนาคตใหม่จึงไม่เซ็นให้เขา เว้นแต่มติยังไม่สมบูรณ์ แต่
เอาเป็นว่าเมื่อมีมติไล่ออกมีผล กรุณาไปหาพรรคใหม่ภายในเวลาที่ก าหนด ส่วนจะมีผลเมื่อไรตนตอบไม่ถูก  
 ผู้สื่อข่าวถามว่า กรอบเวลา 30 วันที่ต้องหาสังกัดใหม่ นับตั้งแต่พรรคมีมติ หรือหัวหน้าพรรคเซ็นหนังสือไล่ออก 
นายวิษณุ กล่าวว่า นับตั้งแต่มีผล ส่วนตัวมองว่าน่าจะมีผลตั้งแต่วันมีมติ หากมีการเซ็นให้ออกในภายหลังก็ต้องย้อนไป
ให้มีผลในวันมีมติ และโดยหลักการ น.ส.ศรีนวลสามารถหาพรรคใหม่ได้แล้ว แต่ปัญหาคือ น.ส.ศรีนวลรู้ได้อย่างไรว่า
พรรคไล่ออก จะบอกว่าอ่านทางสื่อไม่ได้ ต้องมีการแจ้งให้เจ้าตัวรับทราบ ตอนนี้หาก น.ส.ศรีนวลจะไปหาพรรคใหม่เป็น
การภายในนั้นไม่เป็นไร แต่ไปสมัครก่อนไม่ได้ เพราะอาจจะกลายเป็นสมาชิกสองพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/465884/preview 
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วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.46 น. 

'งูเห่า'รัดคอเพื่อไทย!! ไม่กล้าเฉดหัว'3 ส.ส.' หวั่นเข้าทางเลื้อยลงรูรฐับาล 

 
 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทยแจ้งว่า ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีส.ส.โหวตสวนมติพรรค ที่มีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ แกนน าพรรคเป็นประธาน พิจารณาบทลงโทษ 3 ส.ส.ที่โหวต
สวนมติพรรค เป็นเรื่องที่แกนน าพรรคต้องคิดหนักว่าจะใช้มาตรการอย่างไร เพ่ือเป็นการปรามไม่ให้ส.ส.คนอ่ืนกล้าโหวต
สวนมติพรรคอีก รวมถึงไม่ให้เข้าทางฝ่ายตรงข้าม เพราะถ้าใช้มาตรการขับออกจากพรรคก็จะเข้าทางรัฐบาล
ทันท ีเพราะส.ส.กลุ่มนี้สามารถย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลได้ทันที เหมือนที่พรรคอนาคตใหม่เคยท ามาแล้วและพรรค
ร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย เพราะท าให้โมเมนตั้มเสียงส.ส.พลิกเปลี่ยนทันที ตอนนี้รัฐบาลรอดพ้นจากภาวะเสียง
ปริ่มน้ าไปแล้วยิ่งถ้าพรรคเพ่ือไทยขับออกอีก เสียงของรัฐบาลจะยิ่งเพ่ิมพูนไปกันใหญ่ เกมต่อรองทางการเมืองจะ
เสียเปรียบมาก 

ส าหรับมาตรการตัดสิทธิไม่ให้ลงสมัครส.ส.ครั้งหน้า ก็ค่อนข้างเสี่ยงที่จะเสียส.ส.ในเขตนั้น ๆ ไป เพราะส.ส.ที่
ถูกตรวจสอบทั้ง 3 คนคือ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายขจิตร ชัยนิยม ส.ส.อุดรธานี และ นายพลภูมิ วิภัติ
ภูมิประเทศ ส.ส.กทม. ต่างก็เป็นส.ส.ที่มีความนิยมในพ้ืนที่ชัดเจน ไม่ใช่ส.ส.ที่พ่ึงกระแสนิยมจากพรรคเพียงอย่างเดียว
หากไม่ให้ลงสมัครในนามพรรคเพ่ือไทยก็เท่ากับบังคับให้ไปลงสมัครในนามพรรคอ่ืน  อาจท าให้ผู้สมัครคนใหม่ที่พรรค
เพ่ือไทยส่งลงแพ้ได้ เห็นได้จากผลคะแนนเลือกตั้งปี 54 ที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือคะแนน ส.ส. และคะแนนพรรค
ทั้ง 3 คนมีคะแนนใกล้เคียงกับพรรค บางคนคะแนนส่วนตัวสูงกว่าคะแนนพรรคด้วย ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่แกนน า
พรรคต้องคิดหนักเช่นกัน 
ทั้งนี้ ผลการสอบสวนได้ข้อสรุปเบื้องต้นพบว่า ในรายของนายพลภูมิแกนน าพรรคเข้าใจได้ถึงแนวทางด าเนินการที่มี
บุญคุณต่อกันในบางเรื่อง ที่ผ่านมาได้รับอานิสงส์จากคดีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จที่
หลุดจากป.ป.ช.เพราะคดีขาดอายุความ  ส่วนน.ส.พรพิมลเป็นเหตุผลเชิงคดีความเช่นกันแต่เป็นของในส่วนของสามี
ส าหรับนายขจิตค่อนข้างชัดเจนกว่าใคร แกนน าพรรคจึงคาดโทษข้ันเด็ดขาดเอาไว้ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466033 
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วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563, 21.00 น. 

ใครจะไปรู้ ในอนาคต 'วิ่งไล่ลุง' กับ 'วิ่งไล่ทอน' สิ่งไหนจะคึกคักมากกว่ากัน? 

 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์

ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Warong Dechgitvigrom ในหัวข้อ"วิ่งไล่ลุง"กับ"วิ่งไล่ทอน" โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
"การที่ประชาชนออกมาเดินเชียร์ลุง ที่สวนลุมกันคึกคัก น่าจะมาจากหลายปัจจัย การมาให้ก าลังใจลุงตู่ก็เป็นส่วนหนึ่ง 
แต่ที่อยู่ในใจ ไม่ได้พูดกันตรงๆและต้องการแสดงออก นั่นคือเบื่อคุณธนาธร 

คุณธนาธรต้องยอมรับว่า การกระท าของคุณนั้น เข้าข่ายชังชาติ  มีส่วนที่ท าให้ประชาชนเขาอึดอัด เบื่อ และ
อยากแสดงออก ตั้งแต่การปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง ล้างสมองเด็ก แบ่งแยกคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่า จาบจ้วงเบื้องสูง 
กระตุ้นความรุนแรง ชักศึกเข้าบ้าน ท าความผิดโดยไม่ส านึกว่าตนเองท า โกหกบิดเบือนและแถ แถมไม่ยอมรับค าตัดสิน
ของศาล รวมทั้งท่องบทประชาธิปไตยกับเผด็จการ ทั้ง ๆ ที่ทุกฝ่ายมาจากการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน จนประชาชนกล่าว
ว่า คุณท าตัวเป็นเด็กเกเรจะเอาให้ได้ดังใจ ผิดไม่ยอมรับผิด แพ้ไม่ยอมว่าแพ้ 
คุณธนาธรจึงเป็นฝ่ายค้านอันดับต้น ๆ ของโลก ที่ประชาชนเบื่อมากกว่าเบื่อรัฐบาล ถึงขนาดรวมตัวแสดงออกกันคึกคัก 
และถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การสะสมความน่าเบื่อก็จะมากขึ้น รัฐบาลก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งที่คุณท า ใครจะไปรู้ว่า 
ในอนาคต ระหว่าง"วิ่งไล่ลุง"กับ"วิ่งไล่ทอน" สิ่งไหนจะคึกคักมากกว่ากัน #รู้ทันพวกชังชาติ #ปราบลัทธิชังชาติด้วยความ
จริง " 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/466047 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/466047
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13 Jan 2020 

เพจ FC ลุงตู่ งดั 8 ผลงานเด่น ดึงสต ิ“คนวิ่งไล่ลุง”  

 
“แฟนเพจตู่ตูน” ตอกกลับ "วิ ่งไล่ลุง" อย่าไล่ความสงบประเทศ ระบุ “บิ๊กตู่”วิ ่งไล่ 8 ปัญหา “ขัดแย้ง-

จ าน าข้าว- กระตุ้น ศก.ฐานราก”  
วันที่ 13 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีแฟนเพจเฟซบุก “ลุงตู่ตูน” ที่น่าจะเป็นแฟนเพจสนับสนุน พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยแฟนเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ประกอบข้อความ ชุด “วิ่ง
ไล่...เพ่ือประเทศไทย” 

ซึ่งมีการหยิบยกผลงานของรัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ หลายเรื่อง พร้อมตั้งค าถามว่า “ก่อน
วิ่งไล่ลุง รู้มั๊ย...ลุงวิ่งไล่ทุกปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศ” เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ที่จัดขึ้นที่สวนรถไฟ 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา 
โดยมีการระบุข้อความทั้งหมด ดังนี้ ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่ งวิ่งไล่ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ , 
ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่การทุจริตจ าน าข้าว ปกป้องผลประโยชน์ชาวนา , ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุง
คนหนึ่งวิ ่งไล่ความอ่อนแอของศักยภาพการแข่งขันของประเทศ , ก่อนเกิดการวิ ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ ่งไล่การ
หยุดชะงักของการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมพ้ืนฐาน,  

ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความเมินเฉยของปัญหาริมคลองในกรุงเทพฯ , ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง 
มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความเหลื่อมล้ าของสังคมไทย เสริมต้นทุนชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส , ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่ง
วิ่งไล่ความสุ่มเสี่ยงในการท าประมงของประเทศไทย , ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ปัญหาเศรษฐกิจผ่าน
การกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก 
นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องถึงความสงบสุขของคนในชาติ โดยระบุว่า “ถ้าไม่ชอบลุงคนนี้ ก็ไม่เป็นไร แต่จงอย่าวิ่ง
ไล่ความสุขสงบของคนประเทศไทยเหมือนที่ผ่านมา” 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/418748 
 

https://www.thansettakij.com/content/418748
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วันที่ 13 มกราคม 2563 - 13:25 น. 
“วิษณ”ุ ชี้ ฝ่ายความมัน่คงจับตา “วิ่งไล่ลุง” บานปลาย โยน จนท. ตีความเข้าข่ายชุมนุม 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1885525 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1885525
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/19-5.jpg
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13 Jan 2020 

พรุ่งนี้รู้กันพรรคไหนกู้เงินบ้าง 

 
 
"สมชัย"อดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ย้อนอดีตพรรคการเมืองเคยกู้เงิน เตรียมเฉลยชื่อพรรคที่กู้เงินพรุ่งนี้  
  13 มกราคม 2563 -นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้  
พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือไม่ 
คดีเงินกู้ ธนาธร-อนาคตใหม่ ก าลังงวดเข้ามาทุกที หลายคนบอกอาจจะเร็วกว่าปกติอีก หากศาลรัฐธรรมนูญเลือก
แนวทางการวินิจฉัยโดยไม่มีการไต่สวนเพ่ิมเติมแบบเดียวกับคดีอิลลูมินาติที่จะมีการอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 
มกราคม 2563 นี้ 

1. ผมพยายามเปรียบเทียบ พรป.พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบัน 2560 และ ฉบับปี 2550 ในหมวดที่ว่าด้วย
รายได้ของพรรคการเมือง ปรากฎว่า แม้จะมีหัวข้อและลักษณะการเขียนต่างกัน แต่ที่เหมือนกัน คือ ไม่มีรายการ 
"เงินกู้" ในหมวดรายได้ 

2. เมื่อเงินกู้ไม่ใช่รายได้ เงินกู้จึงมี สถานะเป็น "หนี้สิน" ที่พรรคการเมืองต้องช าระคืน และสามารถกู้จาก
ใครก็ได้ 

3. ในอดีต มีพรรคการเมืองที่ กู้เงินมาใช้ในกิจการทางการเมืองหรือไม่ ผลการค้นข้อมูลย้อนหลังพบว่า 
จากงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้ กกต. ประจ าปี 2556 มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่กู้ยืมเงินจากบุคคล
อ่ืนมาใช้ในกิจกรรมทางการเมือง อาทิ 
- พรรคพลังชล ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
- พรรคมาตุภูมิ ระบุว่า มีเงินกู้ยืมกรรมการ 
- พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้น 
- พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรอง 
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ซึ่งรายการส่วนใหญ่ จะกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ
พรรค เช่น ค่าเช่าส านักงาน เป็นต้น 

4. หากอดีต มีพรรคที่เคยกู้เงินไม่ผิด และ กกต.ไม่เคยด าเนินการใดๆ หากเลือกที่ด าเนินการเฉพาะบาง
พรรคการเมือง จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

5. อาจมีคนโต้แย้งว่า นั่น กฎหมายเก่า นี่ กฎหมายใหม่ มีเจตนาการบังคับใช้ต่างกัน อยากดูไหมครับ 
ข้อมูลเด็ดๆว่า ในปัจจุบันมีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง พรุ่งนี้ เฉลยครับ 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/418760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/418760
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13 มกราคม 2563 - 07:32 น.  

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลือ่นนโยบายเต็มสูบหลังงบ 63 ผ่าน 

 
ธนกร แจง รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบ หลังงบ 63 ผ่านสภาฯ เผยบิ๊กตู่เน้นท างานเชิงรุก 
ก าชับรมต.ลงพ้ืนที่แก้ปัญหาร่วมกับประชาชน 

13 มกราคม 2563 "ธนกร"แจง รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเต็มสูบ หลังงบ 63 ผ่านสภาฯ เผย"บิ๊ก
ตู่"เน้นท างานเชิงรุก ก าชับรมต.ลงพ้ืนที่แก้ปัญหาร่วมกับประชาชน วอนอย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกัน 
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ  กล่าวว่า ภายหลังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ผ่านสภาฯ รัฐบาลภายใต้การน าของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม จะเร่งด าเนินโครงการต่างๆ ให้กับพ่ีน้องประชาชนทันที 

ทั้งนี้ทราบว่าจะเน้นการท างานในเชิงรุกมากขึ้น และจะให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงพื้นที่พบปะพี่น้อง
ประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหา จากนั้นจะร่วมกันคิดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ให้กับ
พ่ีน้องประชาชนทันที เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
  นายธนกร กล่าวอีกว่า ส าหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมวิ่งไล่ลุง หรือ
กิจกรรมเดินเชียร์ลุงนั้น รัฐบาลจะไม่กระโดดเข้าไปชี้น าหรือแสดงความเห็นใดๆ เอาเวลาไปท างานให้กับพ่ี น้อง
ประชาชนดีกว่า อย่างไรก็ตาม หากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบของกฏหมายนั้นก็สามารถท าได้ แต่ต้อง
ระวังการกระทบกระทั่งกันของทั้งสองฝ่ายด้วย ไม่อยากเห็นความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ไม่อยากเห็นการแบ่งข้าง
ประชาชนคนไทย เพราะจะน าไปสู่ปัญหาเหมือนในอดีตที่เรามีบทเรียนมาแล้วได้  

 ทั้งนี้ แม้ประเทศจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าประเทศเกิดความขัดแย้งรอบใหม่
ขึ้นมาอีก เพราะอย่างน้อยบ้านเมืองสงบ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปาก
ท้องก็จะสามารถแก้ไขได้ ขอฝากพรรคการเมืองบางพรรคด้วยว่า อย่าน าประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตัวเอง 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410090?adz= 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410090?adz
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13 มกราคม 2563 - 15:55 น.  

'เชียร์ลุง' คึกคัก เมื่อคนเริ่มเบื่อ "ธนาธร" 

 
หมอวรงค์ โพสต์ 'เชียร์ลุง' ที่สวนลุมกันคึกคัก มาจากหลายปัจจัย แต่ที่อยู่ในใจ ไม่ได้พูดกันตรงๆและต้องการ

แสดงออก นั่นคือ "เบื่อธนาธร" 
วันที่ 13 มกราคม 2563 - นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม  สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย  อดีตส.ส.

พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์  ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Warong Dechgitvigrom ในหัวข้อว่า “วิ่งไล่ลุง”กับ“วิ่งไล่
ทอน” ใจความว่า ... 

  “วิ่งไล่ลุง”กับ“วิ่งไล่ทอน” 
       การที่ประชาชนออกมาเดินเชียร์ลุง ที่สวนลุมกันคึกคัก น่าจะมาจากหลายปัจจัย การมาให้ก าลังใจลุงตู่ก็เป็น
ส่วนหนึ่ง แต่ที่อยู่ในใจ ไม่ได้พูดกันตรงๆและต้องการแสดงออก นั่นคือเบื่อคุณธนาธร  
         คุณธนาธรต้องยอมรับว่า การกระท าของคุณนั้นเข้าข่ายชังชาติ มีส่วนที่ท าให้ประชาชนเขาอึดอัด เบื่อ และ
อยากแสดงออก ตั้งแต่การปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง ล้างสมองเด็ก แบ่งแยกคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่า จาบจ้ วง
เบื้องสูง กระตุ้นความรุนแรง ชักศึกเข้าบ้าน ท าความผิดโดยไม่ส านึกว่าตนเองท า โกหกบิดเบือนและแถ แถมไม่
ยอมรับค าตัดสินของศาล รวมทั้งท่องบทประชาธิปไตยกับเผด็จการ ทั้งๆที่ทุกฝ่ายมาจากการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน 
จนประชาชนกล่าวว่า คุณท าตัวเป็นเด็กเกเรจะเอาให้ได้ดังใจ ผิดไม่ยอมรับผิด แพ้ไม่ยอมว่าแพ้ 
             คุณธนาธรจึงเป็นฝ่ายค้านอันดับต้นๆของโลก ที่ประชาชนเบื่อมากกว่าเบื่อรัฐบาล ถึงขนาดรวมตัว
แสดงออกกันคึกคัก และถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การสะสมความน่าเบื่อก็จะมากขึ้น รัฐบาลก็จะได้ประโยชน์ใน
สิ่งที่คุณท า ใครจะไปรู้ว่า ในอนาคต ระหว่าง“วิ่งไล่ลุง”กับ“วิ่งไล่ทอน” สิ่งไหนจะคึกคักมากกว่ากัน 
           #รู้ทันพวกชังชาติ 
           #ปราบลัทธิชังชาติด้วยความจริง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410209?adz= 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410209?adz
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วันที่ 13 มกราคม 2563 - 11:16 น. 

“สมชัย” จ่อเปดิชื่อพรรคการเมืองอื่นที่กู้เงินพรุ่งนี้ ชี้ชัด 4 พรรคในอดีตก็เคยกู้เงิน 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1885099 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1885099
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/1-45.jpg
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วันที่ 13 มกราคม 2563 - 12:47 น. 

เพื่อไทย มีมติฟัน ‘ส.ส.งูเห่า’ ไม่ขับออกจากพรรคแต่ใช้วิธีอื่น 
 

 

 
 
อ้างอิง : 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1885382 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1885382
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/ฟันงูเห่า.jpg
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วันที่ 13 มกราคม 2563 - 16:50 น. 

 “ณัฐวุฒิ” ย้อน “สนธริัตน์”ความขัดแย้ง กว่า 10 ปี ต่างหากท่ีท าให้เกิด “วิ่งไลลุ่ง-เดิน
เชียร์ลุง” 

 
 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1886472 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1886472
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/0040.jpg
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วันที่ 13 มกราคม 2563 - 15:09 น. 
แกนน าคะแนนเสียงเขต 5 ปทุมธานี เตรียมเคลื่อนไหวไล่ ‘พรพิมล’ ส.ส.งูเห่า 

 
 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1885953 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1885953
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/ไล่งห.jpg
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13 ม.ค. 2563 14:33 น. 
 
 
 
 

สิระ ซดั "เสรีพิศุทธ์" ถ้างบฯปี 63 ผิดก.ม. ส.ส.ตัวเอง ต้องไม่รับเงนิเดือน 
"สิระ" บี้ "เสรีพิศุทธ์" ด าเนินคดี ส.ส.ผ่านงบ 63 ตามค าขู่ จ่อฟ้องกลับฐานแจ้งความเท็จ ท้า ถ้างบผิดกฎหมาย 
ส.ส.เสรีรวมไทย ต้องไม่รับเงินเดือน จวก อย่าท าตัวเป็นพวก"เกลียดตัวกินไข่" 

วันที่ 13 ม.ค. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า ไม่ยอมรับกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 เนื่องจากเห็นว่า คณะรัฐมนตรี ยังถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีอ านาจในการเสนอกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว และขู่ว่า จะด าเนินคดีกับ ส.ส.ทุกคน ที่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณปี 63 ว่า ตนขอท้าให้พล
ต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เร่งด าเนินคดี ส.ส.ทุกคนตามท่ีออกมาพูดโดยเร็ว ตนจะได้ฟ้องกลับฐานแจ้งความเท็จ เนื่องจากมี
ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดแจ้งแล้วว่า คณะรัฐมนตรีมีอ านาจเต็มที่ในการบริหารบ้านเมืองและเสนอกฎหมายต่อสภา 
ปัญหาการถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ชี้แนวทางไว้แล้วว่า เป็นเรื่องระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์
กับฝ่ายบริหาร ไม่มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญใดมีอ านาจที่จะตรวจสอบได้ เรื่องก็ควรจบแค่นี้ แต่พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ 
เล่นไม่เลิก จึงควรที่จะต้องรับผิดชอบกับพฤติกรรมสร้างความปั่นป่วน เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองด้วย 

"ผมขอฝากถึงพลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ และส.ส.พรรคเสรีรวมไทยทั้งหมดด้วยว่า หากพวกท่านเห็นว่า ร่าง
กฎหมายงบประมาณปี 2563 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับใดก็ตาม ขอให้พวกท่านประกาศให้ชัดเจนเลย
ว่าจะไม่รับเงินเดือนที่มาจากงบประมาณปี 2563 แบบนี้อย่าท าตัวเป็นพวก เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง" 
นายสิระ กล่าว... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746310 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1746310
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13 ม.ค. 2563 12:54 น.  
 

"สมชัย" บอก เตรียมเปิดข้อมูลเดด็ เฉลย มพีรรคการเมืองไหนกู้เงนิบ้าง 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ พรุ่งนี้ เตรียมเปิดข้อมูลเด็ด ปัจจุบันมีพรรค

การเมืองไหนกู้เงินบ้าง ชี้ กกต.หากเลือกปฏิบัติเฉพาะบางพรรค เลือกปฏิบัติหรือไม่ 
วันที่ 13 ม.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร 

ระบุ พรุ่งนี้เตรียมเปิดข้อมูลเด็ด ปัจจุบันมีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง ชี้ กกต.หากเลือกปฏิบัติเฉพาะบางพรรค เลือก
ปฏิบัติหรือไม่  

พรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้จริงหรือไม่ คดีเงินกู้ ธนาธร-อนาคตใหม่ ก าลังงวดเข้ามาทุกที หลายคนบอกอาจจะ
เร็วกว่าปกติอีก หากศาลรัฐธรรมนูญเลือกแนวทางการวินิจฉัยโดยไม่มีการไต่สวนเพ่ิมเติมแบบเดียวกับคดีอิลลูมินาติ ที่
จะมีการอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 มกราคม 2563 นี้ 

1. ผมพยายามเปรียบเทียบ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบัน 2560 และฉบับปี 2550 ในหมวดที่ว่าด้วย
รายได้ของพรรคการเมือง ปรากฏว่า แม้จะมีหัวข้อและลักษณะการเขียนต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือ ไม่มีรายการ "เงินกู้" 
ในหมวดรายได้ 

2. เมื่อเงินกู้ไม่ใช่รายได้ เงินกู้จึงมีสถานะเป็น "หนี้สิน" ที่พรรคการเมืองต้องช าระคืน และสามารถกู้จากใครก็ได้ 
3. ในอดีต มีพรรคการเมืองที่กู้เงินมาใช้ในกิจการทางการเมืองหรือไม่ ผลการค้นข้อมูลย้อนหลัง พบว่าจากงบ

การเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้ กกต. ประจ าปี 2556 มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นมาใช้ใน
กิจกรรมทางการเมือง อาทิ  

- พรรคพลังชล ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
- พรรคมาตุภูมิ ระบุว่า มีเงินกู้ยืมกรรมการ 
- พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้น 
- พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 

ซึ่งรายการส่วนใหญ่ จะกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อน าไปใช้จ่ายในการบริหารกิจการของพรรค เช่น ค่า
เช่าส านักงาน เป็นต้น 

4. หากอดีต มีพรรคที่เคยกู้เงินไม่ผิด และ กกต.ไม่เคยด าเนินการใดๆ หากเลือกที่ด าเนินการเฉพาะบางพรรค
การเมือง จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

5. อาจมีคนโต้แย้งว่า นั่น กฎหมายเก่า นี่ กฎหมายใหม่ มีเจตนาการบังคับใช้ต่างกัน อยากดูไหมครับ ข้อมูล
เด็ดๆ ว่า ในปัจจุบันมีพรรคการเมืองไหนกู้เงินบ้าง พรุ่งนี้ เฉลยครับ. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1746236 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1746236
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14 มกราคม 2563 - 09:16 น.  
 

 
 
 
 
 

พร้อมอยู่แล้ว สุริยะ ไม่กังวลอยู่ในลสิต์ถูกซกัฟอก 
"สุริยะ" ไม่กังวลอยู่ในลิสต์ถูกซักฟอก เผย "ไม่เป็นไร พร้อมอยู่แล้ว" 
               14 ม.ค.2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) กล่าวถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นการแบนสารเคมีว่า "เดี๋ยว
ดูก่อนครับ ไม่เป็นไร ผมพร้อมอยู่แล้ว" 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/410310?utm_source 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/410310?utm_source
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14 มกราคม 2563 - 09:24 น. 

 
 

แก้รัฐธรรมนูญ  เสริมแกร่งบัลลังก์ บิ๊กตู่ 
          สัปดาห์นี้แน่นอนการเมืองจะกลับมาโฟกัสกันที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้ง ที่ก่อน
หน้านี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
          การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีข้ึนในวันที่ 14 และ 
17 มกราคม 
          วาระการประชุมทั้งสองวันนี้จะยังคงอยู่ที่การเปิดเวทีให้กรรมาธิการวิสามัญแต่ละคนแสดงความคิดเห็น หรือที่
เรียกว่าสนทนาธรรม ตามที่ ‘สมชัย ศรีสุทธิยากร’ กรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย เปิดเผยไว้ก่อนหน้า
นี้ 
          การสนทนาธรรมตรงนี้เองเป็นหัวใจส าคัญของการประชุมเพราะจะเป็นโอกาสที่แต่ละฝ่ายเปิดไพ่ของตัวเองให้ที่
ประชุมได้เห็น 
          แน่นอนว่าธงของฝ่ายค้านน าโดยพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพ่ือไทย มีอยู่ธงเดียว คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและน าไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ หรือหากธงนี้ไป
ไม่ถึงเป้าหมายก็อาจจะเสนอแค่มาตรา 256 ก็พอ  
          แต่ธงของพรรคฝ่ายค้านนั้นสวนทางกับกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชารัฐอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ 
กรรมาธิการวิสามัญในซีกนี้น าโดย ‘ไพบูลย์ นิติตะวัน’ เตรียมข้อมูลและประเด็นมาหักล้างธงของฝ่ายค้าน 
          พรรคพลังประชารัฐ ยอมถอยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะเป็นรายมาตราเท่านั้น โดยไม่เห็นด้วยกับการ
แก้ไขมาตรา 256 เพ่ือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขมาตรา 256 ยังไม่มีความจ าเป็นอีกทั้งมีขั้นตอน
ที่ต้องผ่านการท าประชามติด้วยตามมาตรา 256 (8)   
 
 
 
          โดยประเด็นหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมจะน าเสนอเพ่ือให้ร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไข 
คือ มาตรา 144 ว่าด้วยการห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปมีส่วนได้เสียในการใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นมาตราที่เป็นปัญหาและ
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อุปสรรคชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณไม่เข้ามาเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ จนท าให้
ส.ส. 13 คน ต้องมาร่วมกันท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  
          มาตรา 144 เป็นมาตราหนึ่งที่หลายพรรคการเมืองเห็นตรงกันว่าควรจะให้แก้ไข รวมถึงพรรคฝ่ายค้าน รวมไป
ถึง มาตรา 185 ที่ก าหนดให้ส.ส.ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งท าการก้าวก่าย หรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่
ประจ าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่พรรคการเมืองขนาดเล็กเตรียมรวมตัวเสนอกันต่อที่ประชุม 
          อย่างไรก็ตามแม้ธงของแต่ละฝ่ายจะมีความแตกต่างกันสิ้นเชิง แต่มีมุมหนึ่งที่เห็นถึงปัญหาเหมือนกัน คือระบบ
การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งเป็นระบบการเลือกตั้งที่มีผลกระทบทุกพรรค 

พรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ได้รับผลกระทบเพราะหากในระยะยาวยังใช้ระบบการเลือกตั้ง
นี้ต่อไปแทบไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยที่พรรคพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแบบเด็ดขนาดในอนาคต
เหมือนกับพรรคเพ่ือไทยในอดีต 
          หน าซ้ าในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่มีหลักประกันแน่นอนว่ากระแสนิยมในตัวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ
พรรคพลังประชารัฐ จะยังแรงต่อไปหรือไม่ ดังนั้น ถ้ากลับมาแก้ไขท่ีตัวระบบเลือกตั้งน่าจะท าให้พรรคพลังประชารัฐถือ
ไพ่เหนือกว่าคู่แข่งไปอีกพอสมควร 
          ตรงนี้เองจึงเป็นสาเหตุที่หนึ่งที่ท าให้ระยะหลัง ‘บิ๊กตู่’ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้านการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเท่าใดนัก หรือแม้แต่ท่าทีที่เคยแข็งกร้าวของ ‘พีระพันธุ์’ ซึ่งเคยย้ าการจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมี
เหตุผลชัดเจน กลายมาเป็นพร้อมเปิดให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
          คนในรัฐบาลต่างรู้ดีว่าท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ไม่มีความแน่นอน บวกกับคลื่นใต้น้ าที่ก าลังก่อตัวขณะนี้ 
ไม่มีใครรู้ว่ารัฐบาลจะยืนปักหลักแลกหมัดไปได้อีกนานเท่าใด บางทีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่อาจเป็นทางออกท่ีดี
ที่สุดประการหนึ่งที่น าไปสู่การจัดระเบียบเชิงอ านาจกันใหม่ 
          เพียงแต่การยุบสภานั้น ‘บิ๊กตู’่ จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งมากท่ีสุด หนึ่งในนั้นคือการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง 
          การแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะยังไม่เกิดข้ึนในเร็วๆ นี้ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
อีกหลายรอบ แต่ถึงเวลานี้แล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก าลังจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยประคอง พล.อ.
ประยุทธ์ ให้อยู่ในอ านาจได้อย่างมั่นคง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/410311?utm_source 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/410311?utm_source
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"สมใจสมชัย" 
14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

                เกรียนเรียกพ่ีจริงๆ  
                "สมชัย ศรีสุทธิยากร" สติสตางค์หายไปตั้งแต่โยนหีบบัตรเลือกตั้งพลาสติกแตกคาที่แถลงข่าว มาวันนี้ยัง
เสียศูนย์ไม่เลิก  
                ก็ไม่รูเ้ป็นคนประเภทไหนกัน  
                เพราะซอกแซกไปทุกที่  
                ล่าสุดก็ไป "วิ่งไล่ลุง" ทั้งท่ีพวกวิ่งไล่ลุงไม่คบหาเป็นพวก  
                และล่าสุดของล่าสุด ไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก บิดเบือนเจตนารมณ์กฎหมายเลือกตั้ง ประหนึ่งว่า 
อยากจะช่วยให้พรรคอนาคตใหม่พ้นผิดจากคดีกู้เงิน 
                "สมชัย" บอกว่า 
                ในอดีตมีพรรคการเมืองที่กู้เงินมาใช้ในกิจการทางการเมืองหรือไม่ ผลการค้นข้อมูลย้อนหลังพบว่า จากงบ
การเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้ กกต.ประจ าปี 2556 มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นมาใช้ใน
กิจกรรมทางการเมือง อาทิ 
                พรรคพลังชล ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
                พรรคมาตุภูมิ ระบุว่า มีเงินกู้ยืมกรรมการ 
                พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้น 
                พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรอง 
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                แม้เจ้าตัวจะอ้างว่า พยายามเปรียบเทียบ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ฉบับปัจจุบัน ๒๕๖๐  และฉบับปี ๒๕๕๐ 
ในหมวดที่ว่าด้วยรายได้ของพรรคการเมือง ปรากฏว่า แม้จะมีหัวข้อและลักษณะการเขียนต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือ ไม่
มีรายการ "เงินกู้" ในหมวดรายได้ 
                แต่ "สมชัย" ไม่ยอมอธิบายว่า ฉบับปี ๒๕๖๐ ตัดข้อความว่า "รายได้อ่ืน" ซึ่งปรากฏในฉบับปี ๒๕๕๐ ทิ้ง  
                ข้ออ้างที่ว่าเงินกู้ ไม่ใช่รายได้ ก็เถียงกันไป แล้วแต่จะอ้างกฎหมายอะไรขึ้นมาประกอบเหตุผล  
                เสร็จแลว้สื่อสมุนแม้วเอาไปพาดหัวว่า "อดีต กกต.เปิด 4 รายชื่อ พรรคการเมืองที่เคยกู้เงินในอดีต แต่ 
กกต.ไม่ด าเนินการเอาผิด" 
                มันกฎหมายคนละฉบับกันพ่ี!!! 
                "สมชัย" เสียชาติเกิดจริงๆ  
                ไม่น่าจะเกิดมาแล้วเป็น กกต.เลย! 
                กฎหมายเลือกตั้ง มาตรา ๖๒ มีเจตนารมณ์อยู่ชัดเจน  
                ให้พรรคการเมืองเป็นของสมาชิกพรรค ของประชาชน  
                ไม่ใช่นายทุน  
                คนที่มีหน้าที่คุมการเลือกตั้งน่าจะเข้าใจเจตนารมณ์นี้ดี เพราะถ้าบอกว่าพรรคอนาคตใหม่กู้เงินหัวหน้า
พรรคได้ พรรคมันก็ตกอยู่ในก ามือของหัวหน้าพรรคที่เป็นนายทุน  เหมือนที่ "ทักษิณ ชินวัตร" ท าให้เห็นมาแล้ว  
                แล้วกฎหมายจะเขียนหาหอกอะไรว่า รายได้พรรคการเมืองต้องมาจาก ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงพรรค เงิน
จากการขายสินค้าของพรรค  
                เพราะมันเป็นรายได้ท่ีมาจากสมาชิกพรรคทั้งหมด 
                ฉะนั้นถ้าเอาตามที่ "สมชัย" ว่า ต่อไปพรรคการเมืองกู้กันโลด  
                เลือกตั้งทีก็กู้กันที  
                พรรคไหนนายทุนเงินหนา หัวหน้าพรรครวย ก็ได้เปรียบพรรคจนๆ  
                "สมชัย" บอกว่าวันนี้จะแฉอีกว่ามีพรรคไหนกู้เงินอีกบ้าง ก็ควรจะแฉมาตั้งนานแล้ว ถ้ามีหลักฐานชัดเจน
เหมือนอนาคตใหม่ ก็ควรส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคให้หมด  
                แต่สงสัยจริงๆ ท าไม "สมชัย" ถึงเพ่ิงจะมาพูดตอนที่อนาคตใหม่ก าลังเข้าตาจน  
                เพ่ิงถอดเสื้อสีฟ้าไปหยกๆ อยากจะใส่สีส้มแทนงั้นรึ!.       
คันปากอยากเล่า ผักกาดหอม สมใจสมชัย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54467 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/คันปากอยากเล่า
https://www.thaipost.net/main/tag/ผักกาดหอม
https://www.thaipost.net/main/tag/สมใจสมชัย
https://www.thaipost.net/main/detail/54467
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บันทึกหน้า 4 
14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

 
 ผ่านไปได้ด้วยดีกับงานใหญ่ทางการเมือง ทั้งกิจกรรม “ว่ิงไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง” และร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 

2563 ที่ผ่านในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ส่วนงานใหญ่ต่อไปเจอกันวันอังคารหน้า 21 ม.ค.2563 ศาลรัฐธรรมนูญ
นัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ข้อหาล้มล้างการปกครอง สัปดาห์นี้คงรักษาอุณหภูมิการเมืองเบาๆ กันไป
ก่อน ในการเก็บตกงานใหญ่ที่ผ่านมา ...0 
                ที่เห็นจะฟิตที่สุดในการเก็บตก คงเป็นในส่วนของ “พรรคอนาคตใหม่” ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหน หลัง
เสร็จสิ้นการประชุมสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ อย่างต่อเนื่องไปเมื่อวันที่ 11 ม.ค. พอถึง 12 ม.ค. ก็มา
ร่วมงานวิ่งไล่ลุง เมื่อวาน 13 ม.ค. ก็ยังอุตส่าห์จัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตงบประมาณไทย อนาคตใหม่
ประชาชน” ที่น าโดย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกับ ส.ส.และคณะท างานของพรรค 
อภิปรายงบประมาณนอกสภาเพ่ิมกันอีกยก เรียกว่าถึงไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็ขยันท างานจนอาจจะได้เป็น  “ฝ่ายค้านมือ
อาชีพ” ไปแทนบางพรรคก็ได้เลย ...0 
                ส่วนคนนี้ร้องเก็บตกทั้งคนวิ่งคนเดิน “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้ต ารวจด าเนินคดีผิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ กับผู้จัดกิจกรรมทั้งวิ่งไล่ลุงและเดินเชียร์ลุง โดยอ้างทั้ง
สองกลุ่มชุมนุมไม่เป็นไปโดยสงบตามมาตรา 6 ซึ่งยกตัวอย่างการตะโกนไล่ “ประยุทธ์ออกไป” ในการไล่ลุง และการ
เหยียบรูปนักการเมืองกับน าผลไม้จ าลองมาตีในการเชียร์ลุง พร้อมเสียงโห่ร้องปรบมือเสียงดัง เอ๋!  “พี่ศรี” บอกแบบนี้
ไม่สงบ ผิดมาตรา 6 อย่างนี้ก็ได้หรือ? ทั้งที่ลักษณะการชุมนุมโดยสงบน่าจะเป็นไปตามมาตรา 16 ที่ระบุหน้าที่ของผู้
ชุมนุม ตาม พ.ร.บ.นี้ไว้แล้ว ถ้าตะโกนเสียงดังแล้วถือว่าไม่สงบ ผิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ สงสัยต่อไปคงต้องนั่งสมาธิหรือเดิน
จงกรม “ไล่ลุง-เชียร์ลุง” แล้วกระมัง ...0 
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                น่าจะเปิดเร็วกว่านี้ แต่ก็ดีที่เปิดมา “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟ
ซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ โดยเขาอธิบายให้เห็นว่า มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่กู้ยืมเงินจากบุคคล
อ่ืนมาใช้ในกิจกรรมทางการเมือง และหากมีพรรคที่เคยกู้เงินไม่ผิด และ กกต.ไม่เคยด าเนินการใดๆ หากเลือกที่
ด าเนินการเฉพาะบางพรรคการเมือง จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ พร้อมทิ้งท้ายมีข้อมูลเด็ดๆ ว่าในปัจจุบันมีพรรค
การเมืองไหนกู้เงินบ้าง แต่เขากั๊กไว้ก่อน นัดเฉลยในวันนี้ 14 ม.ค. ...0 
                แต่ที่ไม่กั๊กคือ “ส านักข่าวอิศรา” ขุดมาบอกแล้ว พบมีอีก 7 พรรค ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย, พรรค
ภูมิใจไทย, พรรครวมพลังประชาชาติไทย, พรรคชาติพัฒนา, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคพลังชล และพรรคไทยรักษา
ชาติ ที่แจ้งว่ามีเงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมทดรองจ่าย! ...0 
                จบศึก “วัฒนา เมืองสุข” แกนน าพรรคเพ่ือไทย ถอนค าร้อง “ปารีณา ไกรคุปต์” ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง
ประชารัฐ กรณีกล่าวหา “ปารีณา” โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงคดีบ้านเอ้ืออาทร ขัดข้อก าหนดศาล ในช่วงเดือน ส.ค.2562 จน
ล่าสุดศาลนัดไต่สวนเมื่อวาน 13 ม.ค. “ปารีณา” บอกเป็นเฟซบุ๊กปลอม “วัฒนา” จึงถอนค าร้อง ก็แปลกดี ถ้าเป็นแค่เฟ
ซบุ๊กปลอม ท าไมฝ่ายผู้ร้องถึงดูไม่ออก และฝ่ายผู้ถูกร้องก็ไม่รีบบอก ปล่อยให้เรื่องค้างคามาข้ามปี สิ้นเปลืองเวลาและ
พลังงานทุกฝ่ายเปล่าๆ ...0 
นายชาติสังคม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54466
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ไม่ใช่แค่อนาคตใหม่! เปิดอีก 7 พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน กก.บริหารพรรค-บุคคลอ่ืน ‘เพื่อไทย-ภูมิใจไทย-รปช.-ชาติ
ไทยฯ-ชาติพัฒนา-พลังชล’ ก็มา ‘ไทยรักษาชาติ’ ด้วย ส่วนใหญ่แค่หลักสิบล้าน-เงินทดรองจ่าย 

 

  ประเด็นการกู้เงินของพรรคการเมืองก าลังกลายเป็นที่สนใจจากสาธารณชน ซึ่งเป็นผลมาจากคดี ‘อนาคตใหม่
เอฟเฟกต’์ กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 2 ครั้ง รวมวงเงิน 191.2 
ล้านบาท จนถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) น าไปขยายผลก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ข้อหาฝ่า
ฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เวลาชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาภายใน 15 วัน (อ่านประกอบ : ศาล รธน.นัดวินิจฉัยคดี อนค.ล้มล้างการปกครอง 21 ม.ค. 63-สั่งแจงปมกู้
เงินใน 15 วัน) 
  ส าหรับมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
รับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า การกระท าของ กกต. ดังกล่าวมีใบสั่งจากใครหรือไม่ และการ ‘กู้ยืม
เงิน’ ของพรรค ท าได้หรือไม่ อย่างไร ? 

ความคืบหน้ากรณีนี้ ภายหลังการจัดงาน #วิ่งไล่ลุง โดยมีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ภายหลังไปร่วมกิจกรรมด้วยนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 นายสมชัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 
เตรียมเปิดข้อมูลเด็ดกรณีพรรคการเมืองที่นอกเหนือจากพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน เช่น พรรคพลังชล พรรคมาตุภูมิ 
พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นต้น โดยรายการส่วนใหญ่จะกู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือ
น าไปใช้จ่ายในการบริหารกิจการของพรรค เช่น ค่าเช่าส านักงาน เป็นต้น (อ้างอิงข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์) 
เพ่ือให้สาธารณชนทราบข้อมูลมากขึ้น ส านักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินของพรรค
การเมือง รวม 82 พรรค ประจ าปี 2561 ที่ต้องแจ้งต่อส านักงาน กกต. พบว่า มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 8 พรรค ที่แจ้ง
ว่ามีเงินกู้ยืม หรือเงินกู้ยืมทดรองจ่าย ได้แก่ 

หนึ่ง พรรคอนาคตใหม่ แจ้งในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 10.2 สัญญาที่มีสาระส าคัญ ระบุว่า เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 
2562 พรรคท าสัญญากู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมีรายละเอียดส าคัญว่า 1.จ านวนเงินต้นของเงินกู้เป็น
จ านวน 161.2 ล้านบาท 2.ก าหนดคิดดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 3.พรรคจะช าระเงินกู้ตามสัญญานี้
ภายใน 3 ปี โดยการช าระหนี้เงินกู้จ านวน 80 ล้านบาทภายในปีที่ 1 จ านวน 40 ล้านบาทภายในปีที่ 2 และจ านวน 

https://www.isranews.org/isranews-news/83843-isranews_83843.html
https://www.isranews.org/isranews-news/83843-isranews_83843.html
https://www.thairath.co.th/news/politic/1746236
http://www.isranews.org/
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41.2 ล้านบาทภายในปีที่ 3 และ 4.หากพรรคช าระเงินกู้บางส่วนในระหว่างสัญญา คู่สัญญาตกลงให้ค านวณดอกเบี้ย
จากยอดเงินกู้ท่ีพรรคยังคงค้างช าระ ซึ่งพรรคได้ช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวบางส่วนแล้ว เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยดังกล่าว  
(หมายเหตุส านักข่าวอิศรา : ในหมายเหตุงบการเงินพรรคอนาคตใหม่ มิได้ระบุถึงการกู้ยืมเงินสัญญาที่สอง ท าขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 เม.ย. 2562 วงเงิน 30 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี – อ่านประกอบ :  โชว์ละเอียดสัญญาปล่อย
กู้‘ธนาธร-อนค.’ 2 ครั้ง 191 ล.-คิดดอกเบี้ยไม่เท่ากัน?) 
นอกจากนี้แจ้งว่า มีเงินทดรองจ่ายจากผู้จัดตั้งพรรค 7,425,903 บาท  

สอง พรรคเพื่อไทย ระบุในหมายเหตุงบการเงินในส่วนหนี้สินหมุนเวียนว่า มีเจ้าหนี้เงินส ารองจ่ายจาก
กรรมการ วงเงิน 13 ล้านบาท โดยระบุว่าเงินดังกล่าว เป็นเงินที่กรรมการน ามาส ารองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารส านักงานพรรค และสาขาพรรค โดยเงินส ารองจ่ายดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ย 

สาม พรรคภูมิใจไทย ระบุในหมายเหตุงบการเงินในส่วนหนี้สินหมุนเวียนว่า มีเงินทดรองจ่ายจากกรรมการ 
วงเงิน 30,164,287 บาท โดยระบุว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินทดรองจ่ายจากกรรมการบริหารพรรคมาใช้หมุนเวียนกิจการ
งานในพรรค ในการบริหารงานของพรรค ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคลากร 

สี่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ระบุในหมายเหตุงบการเงินในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนว่า มีเงินกู้ยืมจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน วงเงิน 5 ล้านบาท โดยระบุว่า เงินกู้ยืมทั้งจ านวนเป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการ โดยไม่มีการคิด
ดอกเบี้ย และไม่มีการท าสัญญา 

ห้า พรรคชาติพัฒนา ระบุในหมายเหตุงบการเงินในส่วนหนี้สินหมุนเวียนว่า มีเจ้าหนี้เงินกู้ยืม จ านวน 2 ล้าน
บาท โดยแจ้งในส่วนหนี้สินประกอบว่าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจาก นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ จ านวนหนี้ 2 ล้านบาท ท า
สัญญาเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 

หก พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุในหมายเหตุงบการเงินในส่วนหนี้สินหมุนเวียนว่า มีเจ้าหนี้ -เงินยืมทดรอง 
จ านวน 5,050,457 บาท รวม 15 ราย เช่น นายวราวุธ ศิลปอาชา (ปัจจุบันเป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 547,330 บาท นายธีระ วงศ์สมุทร 266,000 บาท เป็นต้น 

เจ็ด พรรคพลังชล ระบุในหมายเหตุงบการเงินในส่วนหนี้สินหมุนเวียนว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย (สาขา) 
วงเงิน 2,816,000 บาท รวม 8 ราย  

แปด พรรคไทยรักษาชาติ (ปัจจุบันถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไปแล้ว) ระบุในหมายเหตุงบการเงินใน
ส่วนหนี้สินหมุนเวียนว่า มีเจ้าหนี้เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค 1,738,868 บาท โดยระบุว่า 
เจ้าหนี้เงินยืมจากหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรค จ านวน 1,738,868 บาท เป็นเงินที่
กรรมการน ามาส ารองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารส านักงานพรรค และสาขาพรรค โดยเงินส ารองดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ย 

ประเด็นที่น่าสนใจกรณีนี้ หากพิจารณาจากหมายเหตุงบการเงินของ 8 พรรคข้างต้น เห็นได้ว่า หนี้เงินกู้
ของพรรคอนาคตใหม่ มีสาระส าคัญแตกต่างจากหนี้เงินกู้ของพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ที่ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นเงินทด
รองจ่ายไปก่อนจากกรรมการบริหารพรรค นอกจากนี้ยังมีจ านวนเงินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญด้วย  
ส่วนการกู้เงินของพรรคการเมืองอ่ืน จะเข้าข่ายมาตรา 72 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ หรือไม่ คงต้องรอดูการ
พิจารณาจาก กกต. อีกครั้ง 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews/84444-isranews-84444.html 

https://www.isranews.org/isranews-scoop/80663-isranews-80663.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/80663-isranews-80663.html
https://www.isranews.org/isranews/84444-isranews-84444.html
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จัดบ่อยๆ ก็ด ี

มหกรรมวิ่งไล่ลุง และมหกรรมเดินเชียร์ลุงรอบปฐมฤกษ์เปิดซิงก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยสดชื่นรื่นเริง ถือ
เป็นการแสดงออกทางการเมืองในแนวทางสันติวิธีคึกคัก "วิ่งไล่ลุง" ทั่วไทย ย้ าสิทธิแสดงออก จนท.เข้มความเรียบร้อย 

เสรีพิศุทธ์ ไม่ร่วมวิ่งไล่ลุง ไม่ขอยุ่ง 4 ส.ส.ถูกขับ หนุนซักฟอกประวิตร“อุตตม” มั่นใจพลังประชารัฐคว้าชัย
เลือกตั้งซ่อม เมินเพ่ือไทย #กาไล่ลุง ใครเบื่อลุง ใครอยากไล่ลุง ก็ไปแสดงพลังกันที่สวนรถไฟใครรักลุง อยากให้ลุงสืบ
ทอดอ านาจไปยาวๆก็ไปเปิดตัวที่สวนลุมฯ 

“แม่ลูกจันทร์” มองว่ากิจกรรมการเมืองแนวใหม่โดยใช้การออกก าลังกายเป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงกลุ่มคนที่มี
แนวคิดตรงกันมาท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่มีจุดประสงค์ให้เกิดความรุนแรงบานปลาย  เพราะจัดในสวนสาธารณะมีรั้วรอบ
ขอบชิด มีการขออนุญาตล่วงหน้าตามกติกา ไม่ได้ปิดกั้นถนนหนทางหรือรุกล้ าพื้นที่หวงห้ามใดๆ 

ถือเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เคลื่อนไหวกันบ้างหลังถูกปิดกั้นห้ามเคลื่ อนไหวมานานกว่า 5 ปีข้อส าคัญ 
การแสดงออกในแนวทางสันติวิธีแบบนี้ไม่มีอันตราย การวิ่งไล่ลุงไม่สามารถเขย่าลุงให้ตกเก้าอ้ีอย่างแน่นอนเพราะเมื่อมี
การจัดงานวิ่งไล่ลุง ฝ่ายเดินเชียร์ลุงต้องจัดกิจกรรมแบบเดียวกัน จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะหมดแรงข้าวต้มไปด้วยกัน 

“แม่ลูกจันทร์” ไม่มีตัวเลขชัดเจนว่างานวิ่งไล่ลุง กับงานเดินเชียร์ลุง งานไหนเรียกแขกได้มากกว่ากัน ??ถ้า
อ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ระบุว่างานวิ่งไล่ลุง ที่สวนรถไฟ มีมวลชนไปร่วมแสดงพลังกว่า 13,000 คน 
(เฉพาะหน้าเวทีมีประมาณ 6,000 คน) ส่วนงานเดินเชียร์ลุงที่สวนลุมฯ มีมวลชนไปร่วมกิจกรรม 8,000 คน (เฉพาะหน้า
เวที มีประมาณ 3,200 คน)  

งานวิ่งไล่ลุงในจังหวัดอ่ืนๆมีมวลชนไปร่วมกิจกรรมบางตา จังหวัดอุบลราชธานี มีราว 400 คน เชียงใหม่ 300 
คน ฉะเชิงเทรา 300 คน พิษณุโลก 200 คน นครปฐม 120 คน ฯลฯ บุรีรัมย์ มีคนไปวิ่งไล่ลุงแค่ 20 คน นครพนมมี 10 
คน และภูเก็ตโผล่ไปวิ่งไล่ลุงแค่ 9 คน 

“แม่ลูกจันทร”์ มองแง่ดีว่าการเกิดกระแสเบื่อลุง ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของการจัดวิ่งไล่ลุง ช่วยส่งเสริมให้คนไทยหัน
มาวิ่งและเดินออกก าลังกายเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การวิ่งออกก าลังกายจะเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ช่วยควบคุม
น้ าหนักไม่ให้อ้วนลงพุง สร้างเสริมระบบคุ้มกันในร่างกาย ช่วยการไหลเวียนของเลือด ท าให้ปอดแข็งแรง ลดความเสี่ยง
การเป็นโรคหัวใจและโรคความดัน ช่วยลดสารเซโรโทนินที่เป็น ต้นเหตุโรคเครียด และโรคซึมเศร้าได้ชะงัดนักแล 

อ้อ...การวิ่งจ๊อกกิ้ง ยังช่วยหลั่งสารเอ็นโดรฟิน กระตุ้นให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า สดชื่นสบายใจสบายตัว ถ้า
มีการจัดวิ่งไล่ลุง และเดินเชียร์ลุง เป็นประจ าทุกสัปดาห์ คนไทยจะมีสุขภาพดี ไม่ป่วยไปหาหมอแน่นโรงพยาบาลอีกต่อไป 

ว่าแต่ตัวลุงเองเถอะ ก่อนนี้เคยออกเอกเซอร์ไซส์ทุกบ่ายวันพุธหน้าท าเนียบรัฐบาล  โชว์ความแข็งปั๋งเป็น
ตัวอย่างให้ประชาชนท าตาม เดี๋ยวนี้เลิกแล้ว...ไม่ออกก าลังกายโชว์ซิกซ์แพ็กเหมือนเดิม โทรมไปเยอะนะลุง. 

“แม่ลูกจันทร์” 
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อ้างอิง : https://youtu.be/tdVGoVWijOA 
 
 
 

 

https://youtu.be/tdVGoVWijOA

