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ข่าวประจ าวันที่ 24 กันยายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 44/2563 การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
รายละเอียดรายการ

บัญชีที่เก่ียวข้อง                           
กับการกู้ยืมเงินของ

พรรคการเมือง 
 

ส านักข่าวอิสรา 
ออนไลน์ 
 
เนชั่นออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
 
NEW 18 ออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 

กกต.ยกค าวินิจฉัยศาล รธน.แจง 31 
พรรคกู้ เงินไม่ผิดเพราะไม่เกิน 10 
ล้าน/คน/ปี 
กกต. ยกค าวินิจฉัยศาล รธน. 31 
พรรคกู้เงินไม่ผิด 
ด่วน!‘กกต.’เคาะยุติ!สอบเงินกู้ยืม 32 
พรรคการเมือง‘ภท.-พท.- ปชท.’รอด
หนี้เก่าปี 55 
กกต.แจงยิบปม 32 พรรคกู้ยืมไม่เงิน
ผิดกฎหมาย 
กกต.แจงยึดค าวินิจฉัยศาล รธน.ยุติ
สอบการเงิน 32 พรรค เอกสารในเว็บ
หาย จนท.สะเพร่า 

16 
 
 

18 
 

20 
 
 

22 
 

23 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ปารีณา-ศรีนวล’ เฮ ศาล รธน.มติเอกฉันท์ไม่ต้องพ้น ส.ส. คดีใช้ต าแหน่งแทรกแซง 25 
2 แนวหน้าออนไลน์ ด่วน! มติเอกฉันท์ศาล รธน.วินิจฉัย 'ปารีณา-ศรีนวล' ยังไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 27 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ปารีณา-ศรีนวล'เฮ ศาล รธน.มติเอกฉันท์ยังไม่สิ้นสุด ส.ส. 28 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ เฮลั่นทุ่ง! ศาล รธน.วินจิฉัย 'ปารีณา-ศรีนวล' ยังไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 29 
5 สยามรัฐออนไลน์ รอดคู่!! ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ "ศรีนวล-ปารีณา" ไม่ต้องพ้นส.ส. 30 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ครบ 15 ปี ถึงเวลา นัดตัดสินคดีทุจริตบ้านเอ้ืออาทร "วัฒนา" จะรอดหรือร่วง 32 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ลุ้นวันนี้! 'วัฒนา-พวก' ศาลฎีกาฯ อ่านค าตัดสิน 'คดีทุจริตบ้านเอ้ืออาทร' 33 

8 คมชัดลึกออนไลน์ "วัฒนา"แปลกใจสื่อรุมถามมาฟังค าพิพากษาหรือไม่"คดีบ้านเอ้ืออาทร" 35 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 มติชนออนไลน์ ‘ค านูณ’ เอาด้วย หนุนแก้ รธน.ตั้ง ส.ส.ร. ชี้รัฐสภาเป็นเพียงด่านแรก 37 
10 ข่าวสดออนไลน์ 'วันชัย' หนุนเลือกตั้ง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปิดสวิตช์โกงกิน-ยึดอ านาจ 38 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สว. วันชัย' หนุน สสร.จากการเลือกตั้ง ร่าง รธน.ใหม่ หวังแก้การเมือง 40 
12 สยามรัฐออนไลน์ 'หญิงหน่อย' ขยี้ ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชน คือใจกลางของปัญหา 41 

13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "หญิงหน่อย" ลั่น ยุติอ านาจ สว. เชื่อ นายกฯจะไม่ใช่คนเดิม 42 
14 เนชั่นออนไลน์ 'ไอลอว์' ปลุก 4 เหตุผลคว่ าข้อเสนอแก้ รธน.ฝั่งรัฐบาล 43 
15 มติชนออนไลน์ ถาม-ตอบ 6 ข้อ “สมชัย” โต้กลับ วาทกรรมปกป้องรัฐธรรมนูญ ที่ ส.ว.ชอบอ้าง 45 
16 แนวหน้าออนไลน์ ‘สิงห์ศึก’ชี้โหวต6ญัตติ! ยังไม่ชัดถูกตีตกเสนอใหม่ได้ เมินม็อบบุกกดดัน 46 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ รอง ปธ.วุฒิสภา ชี้ 6 ญัตติยังไม่ชัด หากถูกตีตกก็เสนอใหม่ได้ 47 
18 คมชัดลึกออนไลน์ "สุทิน"รับกังวล 6 ญัตติแก้ รธน.ไม่ผ่านสภาฯ หวังเปลี่ยนใจ ส.ว. เห็นชอบ 48 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุทิน' หวั่น 6 ญัตติแก้ รธน.ส่อคว่ า ประเมินท่าที ส.ว.ไม่เอาด้วย ชี้จุดเปลี่ยน
อยู่ที่รัฐบาล 

50 

20 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เชื่อ ไม่ใช่ ส.ว.ทุกคน ไม่เอา ส.ส.ร. 52 
21 ไทยรัฐออนไลน์ วิษณุ ชี้ ไม่ใช่ ส.ว.ทุกคน ไม่เอา ส.ส.ร.-รับค่าใช้จ่ายสูงเกือบเท่า ส.ส. 53 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ"เชื่อ สว. ไม่ทุกคนเอา"สสร."ย้ า 750 เสียงส าคัญหมด 55 
23 มติชนออนไลน์ “เพ่ือไทย” เรียก ส.ส.ประชุมปิดหอ้งประชุม เคลียร์ใจทีส่ภา 57 

บทความ  
ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ รัฐบาล เปิดเกมบุก ! 59 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ส.ส.อีสาน-ลูกมุ้งสุดารัตน์ เขย่าเพ่ือไทย เล่นละครพรรคแตกรอบท่ี 3 61 

3 ไทยรัฐออนไลน์ วิกฤติการเมืองจะไปถึงไหน 64 

4 ไทยรัฐออนไลน์ ใจสั่งมา 66 
5 มติชนออนไลน์ หัวรถจักร “รัฐธรรมนูญ” ขึ้นสู่ราง ตามยุทธศาสตร์ เยาวชนปลดแอก 67 
6 ข่าวสดออนไลน์ อนิจจัง การเมือง รัฐสภา 24 กันยายน อนาคต การเมือง 68 
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วันที่ 24 กันยายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย น.ส.นฐินันต์ ศรีลาศักดิ์ 

เลขานุการประจ าประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐกร คงเดชา ผู้อ านวยการฝ่ายประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปัญญาค าเลิศ 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

สุพรรณบุรี 
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วันที่ 24 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานพิธีเปิด 
การฝึกอบรมวิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท ผู้บริหารและพนักงานของ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ชัยนาท ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

 

 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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วันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานพิธีเปิด 
การฝึกอบรมวิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายดัมพ์ สุริโย 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บ ริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัดนครสวรรค์  ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์  แอน สปา  
(ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ 2) อ าเภอเมิอง จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากร

อ าเภอส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่

ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง   

และคณะ โดยมีนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง ผู้บริหาร

และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 

จังหวัดระยอง  

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด โดยมีนายบัณฑิต วงษา ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดตราด ให้การตอ้นรับ  ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด 

 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ  

ประชุมร่วมกับว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพ่ือรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการ

เลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายบัณฑิต 

วงษา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตราด ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง 

 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง เพ่ือติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง แห่งใหม่ โดยมีนางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการ นายปิติ

ฉัตร ธนนวนนท์ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง ผู้บริหารและพนักงานของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัดระยอง 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ระยอง 
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วันที่ 24 กันยายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง  4  

และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกระบี่ โดยมีนายเดชา วงษ์มาก ผู้ตรวจการ 

นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกระบี่ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดกระบี่ 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกระบี ่
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วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย  
อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง โดยมี  
นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง ผู้บริหารและพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดระนอง 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 8/2563   
พร้อมด้วย นายกฤช เ อ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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วันที่ 24 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองสื่ออัตลักษณ์
ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง โดยมีนายสมยศ อักษร นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ ผู้บริหาร
และพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมพิจารณากลั่นกรองสื่ออัตลักษณ์ท้องถิน่ไทย  

สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 24 กันยายน 2563 เวลา 13:26 น. 

กกต.ยกค าวินิจฉัยศาล รธน.แจง 31 พรรคกู้เงินไม่ผิดเพราะไม่เกิน 10 ล้าน/คน/ป ี
 

 
 

กกต.ยกค าวินิจฉัยศาล รธน.คดียุบ อนค. ออกแถลงการณ์ชี้แจงปมตีตก 31 พรรคกู้เงินไม่ผิดกฎหมาย เผย ‘เพื่อ
ไทย-ภูมิใจไทย-ประชากรไทย’ ทีย่อดเกิน 10 ล้านเพราะคงค้างตั้งแต่ปี 55 แต่ไม่มีใครบริจาคเกิน 10 ล้าน/คน/ปี 

จากกรณีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติตีตกข้อกล่าวหา 31 พรรคการเมือง (นอกเหนือจาก
พรรคอนาคตใหม่) กู้ยืมเงิน-มีเงินทดรองจ่ายกับหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค โดยไม่
คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า อย่างไรก็ดีทั้ง 31 พรรคการเมืองดังกล่าว ไม่พบว่ามีการ
กู้ยืมเงินเกิน 10 ล้านบาท/คน/พรรค/ปี ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ จึงถือว่าการกู้ยืมเงิน
ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น (อ่านประกอบ) 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ส านักงาน กกต. เผยแพร่เอกสารข่าว (Press Release) ชี้แจง
ข้อเท็จจริงข้างต้น ระบุว่า ภายหลังนายทะเบียนพรรคการเมือง ส านักงาน กกต. (พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ 
กกต.) ได้ตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมือง ที่กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคแล้ว ไม่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.พรรค
การเมืองฯ มาตรา 62 ประกอบมาตรา 72 ได้มีการแสดงความคิดเห็นทางสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในเรื่องดังกล่าวนั้น 

ส านักงาน กกต. ขอเรียนว่า การแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมือง และส านักงาน กกต. ในการนี้จึงขอให้ข้อมูลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง โดยการกู้ยืมเงินของพรรค
การเมือง ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของพรรคตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ. 2563 (กรณียุบพรรคอนาคตใหม่) มีสาระส าคัญ ได้แก่ 

สถานะการกู้ยืมเงิน เงินกู้ยืมมิใช่รายได้ของพรรคการเมือง แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง กระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
ส่วนรายรับถือเป็นประโยชน์อ่ืนใดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ โดยการให้กู้ยืมเงินไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยไม่
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เป็นไปตามปกติทางการค้า ย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อ่ืนใดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ มาตรา 4 และต้องอยู่ภายใต้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 วรรคสอง และอยู่ภายใต้เกณฑ์และเงื่อนไขการบริจาคและการรับบริจาค ตาม 
พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ มาตรา 66 ก าหนดห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 10 
ล้านบาท/คน/ปี และมาตรา 72 ก าหนดให้การรับบริจาคดังกล่าว โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่
ว่าจ านวนเท่าใดก็ตาม ย่อมเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น 

ส่วนการตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองทุกพรรค นับแต่ พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้ พบว่ามีพรรคการเมือง 3 พรรค ที่มีงบการเงินประจ าปี 2561 ปรากฏรายการเงินกู้ยืมเกินกว่า 10 ล้านบาท 
ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย มียอดเงินกู้ยืม 30 ล้านบาท พรรคประชากรไทย ยอดเงินกู้ยืม 12 ล้านบาท และพรรคเพื่อไทย มี
ยอดเงินกู้ยืม 13 ล้านบาท กรณีที่พรรคการเมืองดังกล่าวกู้ยืมเงินมาตั้งแต่ปี 2555 และยังไม่มีการใช้คืนซึ่งเป็นยอดหนี้
คงค้างไว้ในงบการเงินปี 2561 และในแต่ละปีเป็นยอดเงินกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาท/คน/ปี จึงไม่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.
พรรคการเมืองฯ 
 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/92228-isranews-437.html 
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24 กันยายน 2020 เวลา 14:15 

กกต. ยกค าวินิจฉัยศาล รธน. 31 พรรคกู้เงินไม่ผิด 
 

 
 
กกต.ยกค าวินิจฉัยศาลรธน. 31 พรรคกู้เงินไม่ผิด เหตุกู้ไม่เกิน 10 ล. แจง ภท.- ปชท.-พท. รอด เพราะเป็นยอดหนี้
คงค้างท่ีกู้ยืมตั้งแต่ปี 55 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงกรณียุติเรื่องการตรวจสอบงบการเงินของ 32 พรรค
การเมือง (รวมพรรคอนาคตใหม่) ที่มีการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมือง ว่า การแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมือง
และส านักงานกกต. ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของ 32 พรรคการเมือง เป็นไปตามแนวทาง
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ. 63 ว่าสถานะของเงิน
กู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้ของพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทาง
การเมือง 

โดยการด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระท าได้ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  ซึ่งการให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทาง
การค้า หรือการท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลง หรือเป็นการได้เงิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ต้องออก
ค่าใช้จ่าย ที่โดยปกติต้องจ่าย ถือเป็นประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรคสอง และภายใต้หลักเกณฑ์  เงื่อนไข ในการบริจาค และการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 66 และ 72  

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นมาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรค
การเมืองก าหนดไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคฯมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปีและมาตรา 72 ก าหนดให้การ
รับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 66 ไม่ว่าจะจ านวนเท่าใดก็
ตามถือเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น 

ซึ่งในการตรวจสอบงบการเงินของทุกพรรคการเมืองนับแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 60 มีผลบังคับใช้แล้ว 
พบว่ามี 3 พรรคการเมืองที่มีงบการเงินประจ าปี 61 กู้ยืมเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท คือพรรคภูมิใจไทย 30 ล้านบาท 
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พรรคประชากรไทย 12 ล้านบาทและพรรคเพ่ือไทย 13 ล้านบาท แต่เป็นกรณีที่พรรคทั้งหมดกู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2555และ
ยังไม่มีการใช้เงินคืน จึงเป็นยอดหนี้คงค้างไว้ในงบการเงินปี 61 และในแต่ละปีเป็นยอดเงินกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อ
คนต่อปี จึงไม่เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 62 และมาตรา 72 ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง 
ส่วนกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ที่ได้ลงประกาศในเว็บ
ไซด์ของส านักงานกกต.ไปแล้วจ านวน 79 พรรครวม 609 หน้า ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึกข้อความ
เกี่ยวกับรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลงประกาศไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงบ
การเงินของพรรคการเมืองแต่อย่างใด จึงได้น าเอกสารดังกล่าวออกจากเว็บไซด์ของส านักงานกกต. ท าให้เอกสารงบ
การเงินของพรรคการเมืองเหลือจ านวน 608 หน้า ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซด์กกต. 

ส าหรับที่เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองสลับหน้ากันเนื่องจากในขั้นตอนจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
พรรคการเมืองดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซด์กกต. มีเอกสารจ านวนมาก จึงต้องแยกเอกสารเป็น 13 ชุดเพ่ือสแกน 
โดยในขั้นตอนน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามล าดับของชุดเอกสารดังกล่าวท าให้ไฟล์
เอกสารสลับหน้ากัน 

โดยเป็นเหตุให้เอกสารงบการเงินของ 9 พรรคการเมือง คือ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปไตย
ใหม่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ( พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย) พรรคพลังประชาธิปไตย พรรคพลเมืองไทย( 
พรรคพลังพลเมืองไทย) พรรคไทยธรรม พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคพลังสังคม เรียงล าดับไม่ต่อเนื่องกัน แต่
เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองทั้ง 79 พรรคที่กกต.เผยแพร่ยังมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่แต่พรรคได้จัดส่งมา 
ซึ่งงบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง และต้องน าเข้าที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติและหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้อง ร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมืองก่อนจัดส่งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งต้องสอดคล้องกับรายงานการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและระบบบัญชีของพรรค
การเมืองจึงไม่มีผู้ใดจะไปแก้ไขงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองให้ผิดไปจากงบการเงินที่
ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคได้  ซึ่งเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่มีการสลับหน้ากันทางกกต.จะ
ด าเนินการแก้ไขล าดับเอกสารให้ถูกต้องต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/16210 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16210


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.57 น. 

ด่วน!‘กกต.’เคาะยุติ!สอบเงินกู้ยืม 32 พรรคการเมือง‘ภท.-พท.- ปชท.’รอดหนี้เก่าปี 55 
 

 
 

 “กกต.”แจงยิบยุติสอบงบการเงิน 32 พรรคการเมือง ชี้เหตุพรรค “ภท.- ปชท.-พท.” รอด เพราะเป็นยอดหนี้
คงค้างที่กู้ยืมตั้งแต่ปี ‘55 และไม่เกิน10ล้านต่อคนต่อปี อ้างเอกสารในเว็บหาย เพราะจนท.สะเพร่าใส่เอกสารเกิน–
เรียงล าดับเอกสารสลับหน้า  

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงกรณียุติเรื่องการตรวจสอบงบ
การเงินของ 32 พรรคการเมือง (รวมพรรคอนาคตใหม่) ที่มีการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมืองว่า การแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินการของนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองและส านักงาน กกต. ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของ 32 พรรค
การเมืองเป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ลงวันที่ 
21 ก.พ. 63 ว่า สถานะของเงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้ของพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 มาตรา 62 แต่เป็น
รายรับและเป็นเงินทางการเมือง 

การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระท าได้ภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  ซึ่งการให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า หรือ
การท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลง หรือเป็นการได้เงิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายที่โดยปกติ
ต้องจ่าย ถือเป็นประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 45 วรรคสอง และภายใต้หลักเกณฑ์  เงื่อนไข ในการบริจาค และการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 66 และ 72  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น มาตรา 66 ของพ.ร.ป.พรรค
การเมืองก าหนดไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคฯมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปีและมาตรา 72 ก าหนดให้การ
รับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 66 ไม่ว่าจะจ านวนเท่าใดก็
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ตามถือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งในการตรวจสอบงบการเงินของทุกพรรคการเมืองนับแต่พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรค  

การเมือง 60 มีผลบังคับใช้แล้ว พบว่ามี 3 พรรคการเมืองที่มีงบการเงินประจ าปี 61 กู้ยืมเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท 
คือพรรคภูมิใจไทย 30 ล้านบาท พรรคประชากรไทย 12 ล้านบาทและพรรคเพ่ือไทย 13 ล้านบาท แต่เป็นกรณีที่พรรค
ทั้งหมดกู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2555และยังไม่มีการใช้เงินคืน จึงเป็นยอดหนี้คงค้างไว้ในงบการเงินปี 61 และในแต่ละปีเป็น
ยอดเงินกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี  จึงไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 62 และมาตรา 72 ของพ.ร.ป.พรรค
การเมือง           

ส่วนกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ที่ได้ลงประกาศใน
เว็บไซด์ของส านักงานกกต.ไปแล้วจ านวน 79 พรรครวม 609 หน้า ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึกข้อความ
เกี่ยวกับรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลงประกาศไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงบ
การเงินของพรรคการเมืองแต่อย่างใด จึงได้น าเอกสารดังกล่าวออกจากเว็บไซด์ของส านักงานกกต. ท าให้เอกสารงบการเงิน
ของพรรคการเมืองเหลือจ านวน 608 หน้า ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซด์กกต.           

ส าหรับเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่สลับหน้ากัน เนื่องจากในข้ันตอนจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของพรรค
การเมืองดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซด์กกต. มีเอกสารจ านวนมาก จึงต้องแยกเอกสารเป็น 13 ชุดเพ่ือสแกน โดยใน
ขั้นตอนน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามล าดับของชุดเอกสารดังกล่าวท าให้ไฟล์เอกสาร
สลับหน้ากัน เป็นเหตุให้เอกสารงบการเงินของ 9 พรรคการเมือง คือ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปไตย
ใหม่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ( พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย) พรรคพลังประชาธิปไตย พรรคพลเมืองไทย( 
พรรคพลังพลเมืองไทย) พรรคไทยธรรม พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคพลังสังคม เรียงล าดับไม่ต่อเนื่องกัน 

แต่ยืนยันว่าเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองทั้ง 79 พรรคที่กกต.เผยแพร่ยังมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่แต่
พรรคได้จัดส่งมา ซึ่งงบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองและต้องน าเข้า
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติและหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง
ก่อนจัดส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งต้องสอดคล้องกับรายงานการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและระบบบัญชี
ของพรรคการเมือง  จึงไม่มีผู้ใดจะไปแก้ไขงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองให้ผิดไปจาก
งบการเงินที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคได้  ซึ่งเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่มีการสลับหน้ากัน
ทางกกต.จะด าเนินการแก้ไขล าดับเอกสารให้ถูกต้องต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/520667 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/520667


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 

 
กกต.แจงยิบปม 32 พรรคกู้ยืมไม่เงินผิดกฎหมาย 
 

 
 
ส านักงาน กกต.แจงยิบปม 32 พรรคกู้ยืมเงินไม่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 เหตุกู้เงินไม่
เกิน 10 ล้าน ส่วน 3 พรรคกู้เกินเกิดตั้งแต่ปี 2555 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ได้ออกเอกสารข่าว "การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับรายละเอียดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง" ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าว กรณี นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมือง จ านวน 32  พรรคการเมือง ที่กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการ
ของพรรคการเมืองแล้ว ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560มาตรา 62 ประกอบมาตรา 72 ซึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นทางสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในเรื่องดังกล่าว 
นั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า การแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวข้างต้นยังมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินงานของนายทะเบียนพรรคการเมือง และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้จึงขอให้ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง จ านวน 32 พรรคการเมือง ดังนี้ 
1.การกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน ของพรรคการเมืองตามค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 ดังนี้ 
1.1 สถานะของเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมมิใช่เป็นรายได้ของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและ
การใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จึงกระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/65575 
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24 ก.ย. 2563 14:57    

กกต.แจงยึดค าวินิจฉัยศาล รธน.ยตุิสอบการเงิน 32 พรรค เอกสารในเว็บหาย จนท.สะเพร่า 

 
กกต.แจงยิบยุติสอบงบการเงิน 32 พรรค ยึดค าวินิจฉัยศาล รธน.เป็นหลัก ชี้เหตุ ภท.-ปชท.-พท.ไม่ผิด เพราะเป็น
หนี้คงค้างที่กู้ยืมตั้งแต่ปี 55 และไม่เกิน 10 ล้านต่อคนต่อปี อ้างเอกสารในเว็บหายเพราะ จนท.สะเพร่าใส่เกิน-
เรียงล าดับเอกสารสลับหน้า 

วันนี้ (24 ก.ย.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงกรณียุติเรื่องการตรวจสอบงบการเงินของ 
32 พรรคการเมือง (รวมพรรคอนาคตใหม่) ที่มีการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมือง ว่าการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินการของนายทะเบียนพรรค
การเมือง และส านักงาน กกต. ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของ 32 พรรคการเมือง เป็นไปตาม
แนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ. 63 ว่า
สถานะของเงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้ของพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็น
เงินทางการเมือง การด าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระท าได้
ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งการให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติ
ทางการค้า หรือการท าให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลง หรือเป็นการได้เงิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ต้องออก
ค่าใช้จ่าย ที่โดยปกติต้องจ่าย ถือเป็นประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 4 ของกฎหมายเดียวกัน และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 วรรคสอง และภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการบริจาค และการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 66 และ 72 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นมาตรา 66 ของ พ.ร.ป.
พรรคการเมืองก าหนดไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคฯ มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปีและมาตรา 72 
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ก าหนดให้การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 66 ไม่ว่าจะ
จ านวนเท่าใดก็ตามถือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งในการตรวจสอบงบการเงินของทุกพรรคการเมือง
นับแต่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 60 มีผลบังคับใช้แล้ว พบว่ามี 3 พรรคการเมืองที่มีงบการเงินประจ าปี 61 กู้ยืมเงิน
เกินกว่า 10 ล้านบาท คือพรรคภูมิใจไทย 30 ล้านบาท พรรคประชากรไทย 12 ล้านบาทและพรรคเพ่ือไทย 13 ล้าน
บาท แต่เป็นกรณีที่พรรคทั้งหมดกู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2555 และยังไม่มีการใช้เงินคืน จึงเป็นยอดหนี้คงค้างไว้ในงบการเงินปี 
61 และในแต่ละปีเป็นยอดเงินกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี จึงไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา 62 และมาตรา 
72 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 

ส่วนกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปี 2561 ที่ได้ลง
ประกาศในเว็บไซต์ของส านักงาน กกต.ไปแล้วจ านวน 79 พรรครวม 609 หน้า ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึก
ข้อความเกี่ยวกับรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลงประกาศไปด้ วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่
เกี่ยวข้องกับงบการเงินของพรรคการเมืองแต่อย่างใด จึงได้น าเอกสารดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของส านักงาน กกต. ท า
ให้เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองเหลือจ านวน 608 หน้า ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ กกต. 

ส าหรับที่เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองสลับหน้ากันเนื่องจากในขั้นตอนจัดท าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
พรรคการเมืองดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กกต. มีเอกสารจ านวนมาก จึงต้องแยกเอกสารเป็น 13 ชุดเพ่ือสแกน 
โดยในขั้นตอนน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามล าดับของชุดเอกสารดังกล่าวท าให้ไฟล์
เอกสารสลับหน้ากัน เป็นเหตุให้เอกสารงบการเงินของ 9 พรรคการเมือง คือ พรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย พรรค
ประชาธิปไตยใหม่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย) พรรคพลังประชาธิปไตย พรรค
พลเมืองไทย (พรรคพลังพลเมืองไทย) พรรคไทยธรรม พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคพลังสังคม เรียงล าดับไม่
ต่อเนื่องกัน แต่เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองทั้ง 79 พรรคที่ กกต.เผยแพร่ยังมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่แต่
พรรคได้จัดส่งมา ซึ่งงบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองและต้องน าเข้า
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติและหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้อง ร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง
ก่อนจัดส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งต้องสอดคล้องกับรายงานการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและระบบบัญชี
ของพรรคการเมืองจึงไม่มีผู้ใดจะไปแก้ไขงบการเงินของพรรคการเมืองที่ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองให้ผิดไปจาก
งบการเงินที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่พรรคได้ ซึ่งเอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่มีการสลับหน้ากันทาง 
กกต.จะด าเนินการแก้ไขล าดับเอกสารให้ถูกต้องต่อไป 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000097949 
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วันท่ี 23 กันยายน 2563 - 15:18 น. 

 ‘ปารีณา-ศรีนวล’ เฮ ศาล รธน.มติเอกฉันท์ไม่ต้องพ้น ส.ส. คดีใช้ต าแหน่งแทรกแซง 
 
 

 
 
ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ วินิจฉัย ‘ปารีณา-ศรีนวล’ ไม่พ้น ส.ส. ปมใช้ต าแหน่ง แทรกแซงเพื่อประโยชน์ตนเอง 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่ส านักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านค า
วินิจฉัย กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิก
ภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 
(7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ และสมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 
สิ้ น สุ ด ล ง  ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ม า ต ร า  101 (7) ป ร ะ ก อ บ ม า ต ร า  185 (2) ห รื อ ไ ม่ 
โดยก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย แล้วเห็นว่า ตามค าร้องและค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ของ น.ส.ปารีณา และค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ น.ส.ศรีนวล มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดย
ไม่จ าต้องท าการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 1.สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด 
2.สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่
เมื่อใด 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติการณ์ไม่เข้าข่ายความผิดตามที่ถูกร้อง มีมติเอกเอก
ฉันท์ทั้งสองกรณ ี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีของ น.ส.ปารีณา ถูกร้องเรียนว่าใช้สถานะหรือต าแหน่งในการแทรกแซง หรือก้าวก่าย
การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรณีรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และแกนน าคณะก้าวหน้า 

โดย น.ส.ปารีณาเคยให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้กังวลอะไร เพราะเรื่องนี้เป็นการกลั่นแกล้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
หนึ่ง ทั้งนี้จ าเรื่องราวไม่ค่อยได้ แต่เท่าท่ีเห็นการสัมภาษณ์ของ นายทศพล เพ็งส้ม สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นเรื่อง

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/102gw.jpg
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ที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินของมารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และแกนน า
คณะก้าวหน้า ซึ่งหากย้อนอดีตไปก็พอจะจ าได้ว่าเรื่องนี้เกิดจากการบุกรุกที่ดิน 500 ไร่ แล้วชาวบ้านขอคืนเป็นป่าชุมชน 
ซึ่งมารดาของนายธนาธร คืนแล้วและจบแล้ว แต่ตอนนี้ยังเหลืออีก 3 พันไร่ ซึ่งเป็นที่ดินประเภท ส.ป.ก. กับป่าสงวน
แห่งชาติ 

ส่วนกรณีของนางศรีนวลนั้น เคยให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนั้นโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ มีเหตุไฟไหม้อาคาร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง เห็นว่า จะต้องเดินทางไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กรุงเทพฯ อยู่ แล้ว จึงฝาก
จดหมายให้ตนช่วยน าไปให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เพ่ือขอความช่วยเหลือ ซึ่งคิดว่าก็จะมาประชุมที่สภาอยู่แล้วจึงรับมา แต่เมื่อจะน า
จดหมายไปให้ ปรากฏว่าโทรศัพท์ไปสอบถามพบว่าอยู่ท าเนียบ และตนก็จะรีบกลับไป จ.เชียงใหม่ จึงเดินทางน า
จดหมายดังกล่าวไปให้ที่ท าเนียบ ยืนยันท าหน้าที่เป็นเพียงไปรษณีย์เท่านั้น ไม่ได้ไปคุยเรื่องของบประมาณอะไรทั้งสิ้น 
เพราะด าเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2362195 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2362195


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

 

วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.20 น. 

ด่วน! มติเอกฉันท์ศาล รธน.วินิจฉัย 'ปารีณา-ศรีนวล' ยังไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 
 

 
 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 23 ก.ย.63 ศาลรัฐธรนมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา 
ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ 
และสมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลง ตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) 
ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม ่

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ว่า น.ส.ปารีณา ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และ น.ส.ศรีนวล ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) เหตุไม่ได้ใช้ต าแหน่ง ส.ส.แทรกแซงเพ่ือผลประโยชน์ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/520430 
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พุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 15.29 น. 

'ปารีณา-ศรีนวล'เฮ ศาล รธน.มติเอกฉันท์ยังไม่สิ้นสุด ส.ส. 
ศาลรธน.มติเอกฉันท์ “ปารีณา-ศรีนวล” สมาชิกภาพ ส.ส.ยังไม่สิ้นสุด เหตุไม่ได้ใช้อ านาจหน้าที่แทรกแซงราชการ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านค าวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง
ประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ และสมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรี
นวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม ่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์เห็น ว่า สมาชิกของ น.ส.ปารีณา และ น.ส.ศรีนวล ไม่สิ้นสุดลง เหตุยังฟังไม่ได้ 
ว่า น.ส.ปารีณา ใช้อ านาจหน้าที่ หรือต าแหน่ง ส.ส.ลักษณะก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง ผู้อ่ืน หรือประโยชน์ของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนน.ส.ศรีนวล ยังฟังไม่ได้ว่าใช้อ านาจหน้าที่ 
หรือต าแหน่ง ส.ส.ลักษณะก้าวก่ายแทรกแซงในลักษณะท าให้ตนมีส่วนร่วมใช้จ่ายงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797072 
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23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:30 น.      

 เฮลั่นทุ่ง! ศาล รธน.วินิจฉัย 'ปารีณา-ศรีนวล' ยังไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. 
 

 
 

23 ก.ย.63 - เวลา 15.00 น.  ศาลรัฐธรนมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร
ส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.
ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ และสมาชิกภาพ 
ส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลง ตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 
185 (2) หรือไม ่

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ว่า น.ส.ปารีณา ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และ น.ส.ศรีนวล ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) เหตุไม่ได้ใช้ต าแหน่ง ส.ส.แทรกแซงเพ่ือผลประโยชน์ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78369 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/78369
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23 กันยายน 2563 15:37 น.   

รอดคู่!! ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ "ศรีนวล-ปารีณา" ไม่ต้องพ้นส.ส. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. เวลา 15.00 น. ที่ส านักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านค า
วินิจฉัย กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิก
ภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ  มาตรา 101 (7) 
ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ และสมาชิกภาพส.ส.ของ น.ส. ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย(ภท.) 
สิ้นสุดลง ตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม ่

โดยก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย แล้วเห็นว่า ตามค าร้องและค าชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาของ น.ส.ปารีณา และค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ น.ส.ศรีนวล มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย
ได้ โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 1.สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด 2.สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรี
นวล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีค า
วินิจฉัย ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติการณ์ไม่เข้าข่ายความผิดตามที่ถูกร้อง 

ส่วนกรณีของ น.ส.ปารีณา ถูกร้องเรียนว่า ใช้สถานะหรือต าแหน่งในการแทรกแซง หรือก้าวก่ายการท าหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรณีรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.) และแกนน าคณะก้าวหน้า โดยน.ส.ปารีณา เคยให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้กังวลอะไร 
เพราะเรื่องนี้เป็นการกลั่นแกล้งของหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี้จ าเรื่องราวไม่ค่อยได้ แต่เท่าท่ีเห็นการสัมภาษณ์ของ 
นายทศพล เพ็งส้ม สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นเรื่องที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินของมารดา นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และแกนน าคณะก้าวหน้า ซึ่งหากย้อนอดีตไปก็พอจะจ าได้ว่าเรื่องนี้เกิดจาก
การบุกรุกที่ดิน 500 ไร่ แล้วชาวบ้านขอคืนเป็นป่าชุมชน ซึ่งมารดาของนายธนาธร คืนแล้วและจบแล้ว แต่ตอนนี้ยัง
เหลืออีก 3 พันไร่ ซึ่งเป็นที่ดินประเภท ส.ป.ก. กับป่าสงวนแห่งชาติ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200923/be50df435f05489c5e07b4868a43c3c7f7cded54133d4a6e5eef03d937a94a80.jpg?itok=TCO7u6lH
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ขณะที่กรณีของนางศรีนวลนั้น เคยให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนั้นโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ มีเหตุไฟไหม้
อาคาร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง เห็นว่า จะต้องเดินทางไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กรุงเทพฯ อยู่แล้ว จึง
ฝากจดหมายให้ตนช่วยน าไปให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) เพ่ือขอความช่วยเหลือ ซึ่งตนคิดว่าก็จะมาประชุมที่สภาฯ อยู่แล้วจึงรับมา แต่เมื่อ
จะน าจดหมายไปให้ ปรากฏว่า โทรศัพท์ไปสอบถามพบว่าอยู่ท าเนียบฯ และตนก็จะรีบกลับไป จ.เชียงใหม่ จึงเดินทาง
น าจดหมายดังกล่าวไปให้ที่ท าเนียบฯ ยืนยันท าหน้าที่เป็นเพียงไปรษณีย์เท่านั้น ไม่ได้ไปคุยเรื่องของบประมาณอะไร
ทั้งสิ้น เพราะด าเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 
อ้างอิง : HTTPS://SIAMRATH.CO.TH/N/184495 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899192?utm_source=slide_recentnews&utm_mediu
m=internal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/444176?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4971115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/184495
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899192?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899192?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/politic/444176?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444176?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4971115
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24 ก.ย. 2563 06:30 น. 

ครบ 15 ปี ถึงเวลา นัดตัดสินคดีทุจริต 
บ้านเอื้ออาทร "วัฒนา" จะรอดหรือร่วง 
 

 
ลุ้นระทึก ครบ 15 ปี ศาลฎีกาฯนักการเมือง นัดตัดสิน เสี่ยไก่ "วัฒนา เมืองสุข" อดีตรมว.พม.การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมพวก รวม 14 คน วันนี้ คดีมหากาพย์ ทุจริตบ้านเอื้ออาทร ปี 48 

วันที่ 24 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ มีลุ้น ในเวลา 11.00 น. เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง โดยมีองค์คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดอ่านค าพิพากษา คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะ
แห่งชาติ เมื่อปี 48 หมายเลขด า อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อายุ 62 ปี อดีต 
รมว.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) กับพวกรวม 14 คน 

ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์ตามป.อาญาม.148 กับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที้โดยมิชอบ ม.157 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

ส าหรับรายชื่อจ าเลยทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย 1.นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พม., 2.นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ 
อดีตบอร์ด กคช. และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2548-19 ก.ย. 2549, 
3.นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีต ผอ.ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, 4.
นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่, 5.น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง, 6.น.ส.
กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก.เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง  จ ากัด, 7.น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงาน บจก.เพรซิ
เดนท์ฯ, 8.บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จ ากัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน, 9.
บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น ดีเว ลลอปเม้นท์ 
จ ากัด) โดยนางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน, 10.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หรือก้ีร์ อดีต 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย, 11.บริษัท พาสทิญ่าไทย จ ากัด, 12.บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย, 13.บริษัท พรินซิพเทค ไทย จ ากัด ประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้าง และ 14.น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ โดยมีการรักษาความ
ปลอดภัยบริษัทศาลอย่างเคร่งครัด. 
งานนี้มีลุ้น จะรอดหรือไม่รอดคดี ประมาณไม่เกินเที่ยงวันนี้รู้แน่....  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1935675 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1935675


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 
 

 

24 กันยายน 2563 

ลุ้นวันนี้! 'วัฒนา-พวก' ศาลฎีกาฯ อ่านค าตัดสิน 'คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร' 
 

 

 
ลุ้นวันนี้! "วัฒนา-พวก" ศาลฎีกาฯ อ่านค าตัดสิน "คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร" เจ้าตัวลั่นเจอกันที่ศาล 

วันนี้ (24 ก.ย.63 เวลา 11.00 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง องค์คณะผู้พิพากษา 
9 คน นัดอ่านค าพิพากษา คดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขด า อม.42/2561  ที่
อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรว 'พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ สมัยรัฐบาลทักษิณ 2 สมาชิกพรรคเพื่อไทย  นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ
อดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการปี 2548–2549  นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย 

นายอภิชาติ หรือเสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่  นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงษ์เรืองรอง  อดีต 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย  และกลุ่มเอกชน รวม 14 ราย เป็นจ าเลย ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อ านาจ
ในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง
หรือผู้ อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  มาตรา 157, ฐานเป็น
พนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  เพ่ือให้กระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 
และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และเป็น
ผู้สนับสนุนการกระท าผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91 

คดีนี้เริ่มมีการพิจารณาไต่สวนพยานในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ตั้งแต่
ปี 2562 เรื่อยมา  จนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ขณะที่จ าเลยที่ 6-7, 10-12 หลบหนีคดี  ศาลได้ออก
หมายจับไว้แล้ว 
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อย่างไรก็ตาม แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว คดียัง
ไม่ถึงที่สุด คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ให้สิทธิคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน 

ด้านนายวัฒนา โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัวระบุว่า  “ผมแปลกใจที่ผู้สื่อข่าวหลายส านักโทรมาถามว่าผมจะไปฟังค า
พิพากษาหรือไม่ ผมยอมรับผลค าพิพากษาที่จะออกมาในทางร้ายได้หรือไม่ เสมือนคาดเดาค าพิพากษาได้ล่วงหน้า คดีนี้
ผมถูกกล่าวหาว่า 
(1) ผมใช้อ านาจในต าแหน่งรัฐมนตรีเข้าแทรกแซงการท างานของคณะกรรมการและผู้ว่าการการเคหะเพ่ือออกประกาศ
ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้เป็นไปตามความต้องการของผม แต่ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุไว้อย่างขัดเจนว่า
การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการ และด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตาม
รายงานของ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 46 
(2) ผลการออกประกาศดังกล่าวท าให้การเคหะเสียหายต้องรับซื้อโครงการในราคาที่แพงขึ้น  แต่ผลการไต่สวน
ของ ป.ป.ช. ระบุว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นประโยชน์และไม่ท าให้การเคหะเสียประโยชน์  รวมทั้งไม่ท าให้
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ตามรายงานของ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 47 และ 
(3) ผมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือตอบแทนการอนุมัติหน่วย
ก่อสร้างและการรับซื้อโครงการจากผู้ประกอบการ แต่ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุว่าผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ทุน
จดทะเบียน และหลักประกันถูกต้องได้รับอนุมัติจ านวนหน่วยตามค าขอทุกราย นอกจากนี้อัยการสูงสุดยังมีความเห็น
ว่า พฤติกรรมของคดีคือผมใช้อ านาจครอบง าในลักษณะเป็นการใช้อ านาจก าหนดนโยบายต่างๆ แต่ไม่ปรากฏพฤติการณ์
ที่เชื่อมโยงว่าผมใช้อ านาจไปเรียกรับเงิน ตามรายงาน ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 46 และตามบันทึกการ
ประชุมระหว่างอัยการกับ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 354 หน้า 940 

ผลการไต่สวนยังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่การเคหะทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ การอนุมัติหน่วยก่อสร้าง การรับซื้อ
โครงการเป็นไปอย่างถูกต้องทุกโครงการ ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ประกอบการ และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิด
ขึ้นกับการเคหะ ปรากฏตามเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับที่ผมโพสต์มาให้ดูเป็นหลักฐาน 

ในคดีอาญาภาระการพิสูจน์เป็นของโจทก์ โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นจนปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลยได้
กระท าความผิดศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจ าเลย หลักฐานที่ผมโพสต์มาให้ดูคงเป็นค าตอบว่าเพราะอะไรผมจึงมีความ
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง ผมสู้คดีตามครรลองและไปศาลทุกนัดโดยไม่เคยขอเลื่อนคดี ผมเชื่อว่าการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาจะต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน ไม่ใช่เป็นไปตามความเชื่อหรือเป็นไปตามกระแสทางการเมือง 
พรุ่งนี้เวลา 11.00 นาฬิกา เจอผมได้ที่ศาลฎีกาฯ ครับ 
วัฒนา เมืองสุข 
23 กันยายน 2563” 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899271?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899271?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899271?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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23 กันยายน 2563 - 21:43 น. 

"วัฒนา"แปลกใจสื่อรุมถามมาฟังค าพิพากษาหรือไม่"คดีบ้านเอื้ออาทร"  
 

 
 

นัดฟังค าพากษาพรุ่งนี้คดีบ้านเอื้ออาทร " วัฒนา เมืองสุข " แปลกใจสื่อรุมถามมาฟังค าพิพากษาหรือไม่ ยันพรุ่งนี้
ไปศาลฯแน่ 
นายวัฒนา เมืองสุข ซึ่งเป็นจ าเลยใน"คดีบ้านเอื้ออาทร"  โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

ผมแปลกใจที่ผู้สื่อข่าวหลายส านักโทรมาถามว่าผมจะไปฟังค าพิพากษาหรือไม่ ผมยอมรับผลค าพิพากษาที่จะ
ออกมาในทางร้ายได้หรือไม่ เสมือนคาดเดาค าพิพากษาได้ล่วงหน้า คดีนี้ผมถูกกล่าวหาว่า  

(1) ผมใช้อ านาจในต าแหน่งรัฐมนตรีเข้าแทรกแซงการท างานของคณะกรรมการและผู้ว่าการการเคหะเพ่ือออก
ประกาศฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้เป็นไปตามความต้องการของผม แต่ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการ และด าเนินการตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้อง ตามรายงานของ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 46 
(2) ผลการออกประกาศดังกล่าวท าให้การเคหะเสียหายต้องรับซื้อโครงการในราคาที่แพงขึ้น แต่ผลการไต่สวนของ 
ป.ป.ช. ระบุว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นประโยชน์และไม่ท าให้การเคหะเสียประโยชน์ รวมทั้งไม่ท าให้ผู้ประกอบการ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พ่ิ ม ขึ้ น  ต า ม ร า ย ง า น ข อ ง  ป . ป . ช .  เ อ ก ส า ร ห ม า ย  จ .  251 ห น้ า  47 แ ล ะ 
(3) ผมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือตอบแทนการอนุมัติห น่วย
ก่อสร้างและการรับซื้อโครงการจากผู้ประกอบการ แต่ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุว่าผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ทุน
จดทะเบียน และหลักประกันถูกต้องได้รับอนุมัติจ านวนหน่วยตามค าขอทุกราย 
นอกจากนี้อัยการสูงสุดยังมีความเห็นว่า พฤติกรรมของคดีคือผมใช้อ านาจครอบง าในลักษณะเป็นการใช้อ านาจก าหนด
นโยบายต่างๆแต่ ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่ เชื่ อมโยงว่ าผมใช้อ านาจไปเรียกรับ เงิน  ตามรายงาน ป.ป.ช .  
เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 46 และตามบันทึกการประชุมระหว่างอัยการกับ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 354 หน้า 940  
ผลการไต่สวนยังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่การเคหะทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ การอนุมัติหน่วยก่อสร้าง การรับซื้อโครงการ
เป็นไปอย่างถูกต้องทุกโครงการ ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ใดๆแก่ผู้ประกอบการ และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับการ
เ ค ห ะ  ป ร า ก ฏ ต า ม เ อ ก ส า ร ที่ ถ่ า ย ม า จ า ก ต้ น ฉ บั บ ที่ ผ ม โ พ ส ต์ ม า ใ ห้ ดู เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น   
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ในคดีอาญาภาระการพิสูจน์เป็นของโจทก์ โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นจนปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลยได้กระท า
ความผิดศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจ าเลย หลักฐานที่ผมโพสต์มาให้ดูคงเป็นค าตอบว่าเพราะอะไรผมจึงมีความมั่นใจใน
ความบริสุทธิ์ของตนเอง ผมสู้คดีตามครรลองและไปศาลทุกนัดโดยไม่เคยขอเลื่อนคดี ผมเชื่อว่าการพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาจะต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน ไม่ใช่เป็นไปตามความเชื่อหรือเป็นไปตามกระแสทางการเมือง 
พรุ่งนี้เวลา 11.00 นาฬิกา เจอผมได้ที่ศาลฎีกาฯ ครับ 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/444208?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/450330?utm_source=homepage_hilight&utm_medium
=internal_referral 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/633775 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/444208?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444208?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.thansettakij.com/content/politics/450330?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/450330?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.posttoday.com/politic/news/633775
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วันท่ี 24 กันยายน 2563 - 00:08 น. 

 ‘ค านูณ’ เอาด้วย หนุนแก้ รธน.ตั้ง ส.ส.ร. ชี้รัฐสภาเป็นเพียงด่านแรก ประตูสุดท้ายขึ้นอยู่
กับมติประชาชน 
 

 
 
‘ค านูณ’ เอาด้วย หนุนแก้ รธน.ตั้ง ส.ส.ร. ชี้รัฐสภาเป็นเพียงด่านแรก ประตูสุดท้ายขึ้นอยู่กับมติประชาชน 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 
2560 จ านวน 6 ฉบับ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานสภา  
เวลา 22.45 น. นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. อภิปรายว่า หากมีการลงมติญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ ตนจะจัด
สินใจลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือให้มีการตั้ง ส.ส.ร. และญัตติเสนอแก้ไขร่างรัฐธรมนูญฉบับที่ 4 ตัด
มาตรา 272 อ านาจร่วมเลือกนายกฯของ ส.ว. เพราะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏการณ์ขอแก้รัฐธรรมนูญมาจากทั้ง ส.ส.ฝ่าย
ค้าน และพรรคร่วมรัฐบาลเกือบทุกพรรค ไม่ใช่จากการกดดันจากใคร ตนเห็นว่านวัตกรรมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ต่าง
จากมาตราอ่ืนๆ เพราะแม้ว่าจะผ่านมติจากรัฐสภา แต่ต้องท าประชามติด้วย หากประชาชนไม่เห็นด้วยก็ตกไป แต่หาก
เห็นด้วย จึงจะเดินหน้าต่อไป 

นายค านูณกล่าวว่า ดังนั้น ผู้ที่ตัดสินจริงๆ คือประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง ซึ่ง ส.ว.ชุดแรกนี้เป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของมาตรา 256 ที่ต้องโหวตเห็นชอบด้วย เสียง 1 ใน 3 หากตนโหวตไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ตนตอบ
ค าถามตัวเองไม่ได้ว่าท าไมจะต้องโหวตขวางการตัดสินใจของประชาชน เพราะเรื่องนี้ไม่ได้จบที่รัฐสภา เรายืนอยู่ระหว่าง
กลางในการท าให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปตั้งแต่ชั้นแรกกับการให้ประชาชนตัดสินโดยตรง ตนไม่อาจหักใจที่จะโหวต
ให้ตกไปตั้งแต่ครั้งแรก การโหวตเห็นชอบคือการให้กุญแจกับเจ้าของบ้าน ให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเปิดให้เข้ามาใน
บ้านหรือจะเห็นว่าไม่ต้องหารือให้เป็นแบบนี้ไปก่อน นี่เป็นสาเหตุที่ตนจะโหวตรับร่างมาตรา 256 ให้มีการตั้ง ส.ส.ร. 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2363065 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2363065
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%93-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3.jpg
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23 ก.ย. 2563-22:42 น. 

'วันชัย' หนุนเลือกตั้ง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปิดสวิตช์โกงกิน-ยึดอ านาจ 
 

 
 

'วันชัย' หนุนเลือกตั้ง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม หวังปิดสวิตช์โกงกิน ปฏวัติ ยึดอ านาจ 
พาการเมืองสู่วงจรที่ดีและม่ันคง 

เมื่อเวลา 21.25 น. ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. อภิปรายว่า ฝ่ายค้านเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญตอน
แรกตนรู้สึกเฉยๆ ต่อมาพรรคร่วมรัฐบาลเสนอญัตติขอแก้ไขมาตรา 256 เช่นเดียวกับฝ่ายค้าน ท าให้ตนตระหนักว่า
สมาชิกรัฐสภาในส่วนของส.ส. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เขาเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับหลังจากนั้น
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาฯ ของสภาฯ ท าการศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญ 60 ที่ชี้ถึงปัญหาของแต่ละมาตรา 
รวมถึงฝ่ายบริหารที่รองนายกฯ บางท่านก็เห็นปัญหาบางประเด็น 

นายวันชัย กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดตนจึงตัดสินใจว่า ตนเห็นด้วยต่อร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน มาตรา 159 และมาตรา 272 ส่วนอีกสามร่างจะ
ไม่ขอกล่าวถึง เพราะตนทราบว่าเป็นเพียงความต้องการของพรรคการเมืองบางส่วนซึ่งยังมีความเห็นไม่ตรงกัน 

นายวันชัย กล่าวอีกว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกฝ่ายใช้มาแล้ว 2-3 ปี ทุกฝ่ายทั้งในและนอกสภาเห็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่ตนเป็นส.ว.ก็เห็นปัญหารัฐธรรมนูญบางมาตราที่น ามาใช้ ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จะเป็นการลดความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหากแก้ไขแล้วไม่มีฝ่ายใดเสียหาย มีแต่จะท าให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

อย่างไรก็ตาม หากวันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.) มีการโหวตให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปแล้ว รัฐธรรมนูญก็ยังแก้
ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้เป็นประตูสุดท้าย ว่าจะแก้ไขได้ต้องเป็นมติของมหาชนที่เราเรียกว่าประชามติ ตนจึง
สนับสนุนต่อการแก้ปัญหา และการฟังเสียงของประชาชน 

✖ 
“การร่างรัฐธรรมนูญนั้น สิ่งเป็นที่ยอมรับกันคือการมีตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กระบวนการที่ดี
ที่สุดคือการมีส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง ผมจึงสนับสนุนเพราะอย่างน้อยที่สุดส.ส.ร.มีส่วนผสมผสานของทุกภาคส่วน ผม

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4.jpg
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สนับสนุนด้วยความจริงใจ เหมือนเราอยู่ในบ้านหลังนี้ที่เห็นว่าตรงไหนรั่วผุพังก็ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ทุกคนอยู่อย่าง
อบอุ่น” 

นายวันชัย กล่าวต่อว่า การยกเลิกมาตรา 159 และ 272 เรื่องส.ว.โหวตนายกฯ เป็นเรื่องเฉพาะกิจที่ผ่านไป
แล้ว ที่ส าคัญการด ารงอยู่ของนายกฯ ในปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ได้อยู่เพราะส.ว. แต่อยู่ได้เพราะส.ส.ส่วนใหญ่ จะอยู่หรือ
จะไปขึ้นอยู่กับเสียงของส.ส.ทั้งสิ้น และการเลือกนายกฯ ครั้งที่ผ่านมาก็ดูจากเสียงส.ส.ที่สนับสนุน ตนจึงเห็นว่าการ
กระท าเฉพาะกาล และบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป มาตรานี้จึงไม่มีความจ าเป็นใดๆ 

นายวันชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 257 เพราะก่อให้
ประเทศมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และเมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ท าอย่างไร
เราจะปิดสวิตช์ประชาธิปไตยที่โกงกินทุจริตธุรกิจการเมือง ท าอย่างไรเราจะปิดสวิตช์การปฏิวัติ การยึ ดอ านาจ และ
วงจรอุบาทว์ทางการเมือง ตนหวังว่าเมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ได้แล้ว เชื่อเหลือเกินว่าการเมืองจะเข้าสู่วงจร
ที่ดีและมั่นคง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4973529 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4973529


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 

 

 

24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:38 น.    

 'สว. วันชยั' หนุน สสร.จากการเลือกตั้ง ร่าง รธน.ใหม่ หวังแก้การเมืองพ้นวงจรอุบาทว์ 
   

 
 

24 ก.ย.63 - เมื่อเวลา 21.25 น. วันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายว่า 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกฝ่ายใช้มาแล้ว 2-3 ปี ทุกฝ่ายเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่ตนเป็น ส.ว.ก็เห็น
ปัญหารัฐธรรมนูญบางมาตราที่น ามาใช้ หากวันที่ 24 ก.ย. มีการโหวตให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปแล้ว ก็ยังแก้
ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้เป็นประตูสุดท้ายว่า จะแก้ไขได้ต้องเป็นมติของมหาชนที่เราเรียกว่าประชามติ จึง
สนับสนุนต่อการแก้ปัญหา และการฟังเสียงของประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญนั้น สิ่งเป็นที่ยอมรับกันคือการมีตัวแทน
ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กระบวนการที่ดีที่สุดคือการมี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง สนับสุนนเพราะอย่างน้อย
ที่สุดส.ส.ร.มีส่วนผสมผสานของทุกภาคส่วน 

นายวันชัย กล่าวอีกว่า การยกเลิกมาตรา 159 และ 272 โหวตนายกฯ เป็นการเขียนมาเฉพาะกิจ กระท าเฉพาะ
กาล และได้ผ่านไปแล้ว การด ารงอยู่ของนายกฯในปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ได้อยู่เพราะ ส.ว. แต่อยู่ได้เพราะ ส.ส.เป็นส่วน
ใหญ่ จะล้ม จะอยู่ จะไป ด้วยเสียงส.ส.ทั้งสิ้น การเลือกนายกฯคราวที่แล้ว ดูจากเสียงส.ส.ที่สนับสนุน จึงเห็นว่า เหตุแห่ง
เฉพาะกิจ การกระท าเฉพาะกาล บริบทการเมืองที่เปลี่ยนไป มาตรานี้ในสถานการณ์นี้ ไม่มีความจ าเป็นใดๆ การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เป็นการปฏิรูปประเทศมาตรา 257 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

การแก้ไขที่ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
การเมืองบ้านเรา หมุนเวียนเปลี่ยนไปในระบอบประชาธิปไตย บางครั้งเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ จากนั้น เป็น
ประชาธิปไตยเต็มใบ จากนั้นก็เกิดปฏิวัติรัฐประหารกันอีก อยากฝากเรียน เมื่อแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ท าอย่างไร 
เราจะปิดสวิตช์ประชาธิปไตยที่โกงกิน ทุจริต ธุรกิจการเมือง ท าอย่างไรจะปิดสวิตช์การปฏิวัติ ยึดอ านาจ วงจรอุบาทว์
ทางการเมือง หวังว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญ เชื่อว่าการเมืองจะเข้าไปสู่วงจรที่ดีและม่ันคง  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78437 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/78437
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24 กันยายน 2563 07:09 น.   

'หญิงหน่อย' ขย้ี ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชน คือใจกลางของปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Sudarat Keyuraphan 
ระบุข้อความว่า... ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากประชาชน คือ ใจกลางของปัญหา เขียน ร.ธ.น.ฉบับใหม่ ยุติอ านาจ ส.ว. คือ
ทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ  

สองวันนี้ ดิฉันขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนร่วมจับตาการประชุมรัฐสภาว่าด้วยการพิจารณาญัตติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญถึงนาทีนี้ มีข้อเสนอในการแก้ไข ร.ธ.น. เกิดขึ้นในหลายประเด็น แต่ดิฉันอยากเรียนย้ าว่า ข้อเสนอหลักที่
จ าเป็นต้องได้รับการสนองตอบ และหยิบยกมาอภิปรายเป็นการเร่งด่วน คือใจกลางของปัญหาใน ร.ธ.น. ฉบับปี 60 นั่น
คือ การมีสมาชิกวุฒิสภาที่ ไม่ ได้ มาจากการเลื อกตั้ ง  และถืออ านาจบิดเบี้ ยวในการเลื อกผู้ น าประเทศ  
ดิฉันจึงเสนอว่า ต้องยุติอ านาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และแก้ ม.159 เพ่ือเปิดทางให้นายกฯ มาจากบัญชีของ
พรรค แล้วยังสามารถเลือกจาก ส.ส. ที่มีอยู่ในสภาได้ด้วย จากนั้นถ้าต้องยุบสภา การเลือกตั้งใหม่ ส.ว.จะไม่มีอ านาจ
โหวตนายกฯหากยุติอ านาจ ส.ว. ได้ ย่อมปิดทางการสืบทอดอ านาจได้ส าเร็จ 

ในวิกฤตการเมืองของประเทศเวลานี้ ส.ว. ต้องฟังเสียงประชาชน ตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 
และเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชนด้วยความจริงใจ  ส.ว.ที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ทั้งที่มาและอ านาจ ควร
ตระหนักได้แล้วว่า พวกท่านคือ อุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตย 

ถ้า ส.ว. ทั้งหลายยังกอดอ านาจ กอดเก้าอ้ี ไม่ยอมฟังเสียงประชาชน และไม่ยอมรับว่า ตัวเองคือส่วนส าคัญของ
วิกฤตที่สร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตย ก็มีแต่จะท าให้เงื่อนปมความขัดแย้งของประเทศผูกรัดมัดแน่น และ
ยากจะคลี่คลายในที่สุด 

ดิฉันขอเรียกร้องให้ ส.ว. แสดงจุดยืนอย่างจริงใจต่อการแก้ไข ร.ธ.น. ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หยุดสืบ
ทอดอ านาจและหยุดเป็นเครื่องมือรับใช้ให้คณะรัฐประหารรับฟังเสียงของพ่ีน้องประชาชน ร่วมเดินไปกับพ่ีน้อง
ประชาชน เพ่ือหาทางออกจากวิกฤตของประเทศอย่างสันติ 
#ยุติอ านาจ_สว    #เอารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184623 
  

https://siamrath.co.th/n/184623
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200924/86ddc00fd2a56a26962ca84fca1ac35328c2946d04fc3feb03f3415342a86888.jpg?itok=iUkc4J2V


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 

วันท่ี 24 ก.ย. 2563 เวลา 09:17 น. 

"หญิงหน่อย" ลั่น ยุติอ านาจ สว. เชื่อ นายกฯจะไม่ใช่คนเดิม 
 

 
 

สุดารัตน์ อัด ส.ว. ยังไม่รู้ตัวเองคือใจกลางปัญหา ดึงดัน ร่วมกันต่อเวลา สืบทอดอ านาจ? เชื่อ ยุติอ านาจ สว. ใน
วันนี้ นายกฯจะไม่ใช่คนเดิม 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จาก
การอภิปราย ชัดเจนว่า ส.ว. ที่ไม่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน ยังไม่ตระหนักว่าตัวเองคือ #ใจกลางปัญหา ? ยังคงดึงดัน
มั่นใจ ร่วมกันต่อเวลา #สืบทอดอ านาจ? 
#ยุติอ านาจ_สว ในวันนี้ = ยุติสมการสืบทอดอ านาจที่คณะรัฐประหารวางไว้ ??เมื่อมีเลือกตั้ง สมการเปลี่ยน 
ดิฉันมั่นใจ นายกไม่ใช่คนเดิม 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/633809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/633809
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 24 กันยายน 2020 เวลา 9:32 

'ไอลอว์' ปลุก 4 เหตุผลคว่ าข้อเสนอแก้ รธน.ฝั่งรัฐบาล 
 

 
 

 
 
 
 
 
เปิด 4 เหตุผล "ไอลอว์" คว่ าเนื้อหาแก้ รธน.พรรครัฐบาล สกัดอ านาจ คสช.ลักไก่จ้องอยู่ยาว 

เฟซบุ๊คไอลอว์ โพสต์ข้อความหัวข้อ "สี่เหตุผลที่ต้องคว่ าข้อเสนอ "แก้รัฐธรรมนูญ" ของฝั่งรัฐบาล" มีเนื้อหาระบุ
ว่า แม้ว่า ถนนทุกสายทางการเมืองจะมุ่งหน้าสู่การแก้รัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่ว่า ทุกคนจะมีเป้าหมายเพื่อการสร้างระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลที่พยายาม "เล่นแร่แปรธาตุ" ให้กระบวนการแก้
รัฐธรรมนูญกลายเป็นเพียง "ข้ออ้างอยู่ยาว" เพ่ือรักษาอ านาจของ "ระบอบ คสช." 

ร่างที่เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล มีเนื้อหาสาระเพียงแค่การให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) แต่ไม่แก้ไขระบอบการเมืองที่
ผิดปกติ ที่ทั้งพรรคฝ่ายค้านและประชาชนต่างชูธงเป็นประเด็นหลักที่ต้องรีบแก้ไขก่อน เช่น การปิดสวิตช์ ส.ว. การยกเลิก
ช่องทางนายกคนนอกฯการแก้ปัญหาองค์กรตรวจสอบที่ไม่ท างาน ฯลฯ 
ไอลอว์ขอน าเสนอเหตุผลที่ต้องช่วยกันหยุดยั้งร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับ "ลักไก่อยู่ยาว" ของรัฐบาล ดังนี้ 
(1) ที่มา สสร. เปิดช่องให ้'รัฐบาล คสช.' เข้าไปกุมอ านาจแก้รัฐธรรมนูญ 
ในร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาล ให้ สสร. มาจากการเลือกตั้ง 150 คน แต่ให้มี สสร. ที่มาจากการสรรหาอีก 50 คน เปิดช่อง
ให้รัฐบาลเข้าไปยึดกุมได้ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดให้มี สสร. ที่มาจากการสรรหาคัดเลือกโดยรัฐสภา ตามสัดส่วนหรือ
โควต้าของส.ส. และ ส.ว. ซึ่งก็จะได้ตัวแทนจาก ส.ส.พรรครัฐบาล และ ส.ว. ไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญใหม ่
(2) ที่มา สสร. ไม่ตอบโจทย์ความเป็นตัวแทนของกลุ่มทางสังคม  
รัฐธรรมนูญที่ดีควรโอบอุ้มความฝันของคนทุกกลุ่มทุกประเภท ดังนั้น ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นตัวแทนกลุ่มทางสังคมหรือ
ตัวแทนทางอุดมการณ์ แต่ สสร.ตามร่างของรัฐบาล กลับผูกไว้กับพ้ืนที่ อันจะเห็นได้จากการใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่ง
สะท้อนเสียงของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมากกว่าสะท้อนเสียงของกลุ่มต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
(3) กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญมีข้อห้ามและต้องฟังเสียงรัฐบาลคสช. เป็นพิเศษ 
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ข้อห้ามส าคัญ คือ ห้ามแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ หากรัฐสภาวินิจฉัยว่า
ร่างรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในหมวดดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นอันตกไป นอกจากนี้ ในกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของพรรครัฐบาล ก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของคณะรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานรัฐ เป็นพิเศษ อีกด้วย 
(4) กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญถูกท าให้เป็นการ "ซื้อเวลา" ให้รัฐบาลคสช.  
ในร่างฉบับรัฐบาล วางเส้นทางในการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้อย่างยาวนาน 12-15 เดือน โดยความช้าเร็วของ
กระบวนการขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ  
1. รัฐสภา - เนื่องจากร่างของรัฐบาลก าหนดให้รัฐสภาเป็นผู้ตัดสินด่านแรกว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่จัดท าขึ้น
โดยสสร. หรือไม ่หากเสียงเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา ให้ กกต. ไปจัดท าประชามติ  
2. ประชามติ - หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้ง 
จากสองปัจจัยข้างต้น จะพบว่า รัฐบาลจะมีหลักประกันอยู่ในอ านาจได้อีกอย่างน้อย 1 ปี โดยที่ไม่มีข้อเสนอยกเลิกกลไกสืบ
ทอดอ านาจของ คสช. ไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนั้น ถ้ารัฐบาลยังต้องการอยู่ในอ านาจต่อไปก็สามารถสั่งให้ ส.ว.250 คน และ
พรรคร่วมรัฐบาลคว่ าร่างรัฐธรรมนูญเพื่อซื้อให้เวลาให้ตัวเองต่อไปได้ และระหว่างที่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญทอดยาว
ออกไป รัฐบาลคสช. ก็ยังมี ส.ว.ชุดพิเศษของตัวเองเป็นหลักประกันทางอ านาจ 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/16199?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/16199?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16199?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 24 กันยายน 2563 - 10:31 น. 

ถาม-ตอบ 6 ข้อ “สมชัย” โต้กลับ วาทกรรมปกป้องรัฐธรรมนูญ ที่ ส.ว.ชอบอ้าง 
 

 
 
ถาม-ตอบ 6 ข้อ “สมชัย” โต้กลับ วาทกรรมปกป้องรัฐธรรมนูญ ที่ ส.ว.ชอบอ้าง 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง และรองประธานกมธ.ศึกษาแก้ไขร
ธน. โพสต์แสดงความเห็น ระบุว่า ประเด็นอภิปราย ของ เหล่า ส.ว. และค าตอบ ของเด็กๆ ที่ผมได้ยินมา 
1. รัฐธรรมนูญเพิ่งใช้ได้ 2 ปี ไม่เห็นจ าเป็นต้องรีบแก้ 
ค าตอบ : โธ่ พี่ ของเน่า ของเสียซื้อมาก็ต้องโยนทิ้งซื้อใหม่นะ ยังจะเก็บไว้ท า…อะไร 
2. สภาแก้ทั้งฉบับ ไม่ได้ เคยมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาแล้ว 
ค าตอบ : ลุงอ่านญัตติของทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่านค้านหรือยัง ทั้งสองญัตติ เค้าไม่ได้แก้ทั้งฉบับ เค้ายกเว้นหมวด
หนึ่งและหมวดสอง ถ่างตาดูบ้าง 
3. ส.ว. ชุดนี้ มาตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้เรามีหน้าที่ต้องร่วมให้ความเห็นชอบเวลาแก้รัฐธรรมนูญ 
จะลงมติให้ตัวเองไม่ท างานนี้ได้อย่างไร เดี๋ยวโดน 157 
ค าตอบ : หิริ โอตัปปะ และการเคารพกฎหมาย นั้นมาพร้อมกับเหตุการณ์ได้ดีจริงๆ 
4. แก้รัฐธรรมนูญ เรื่อง แก้วิธีการแก้ต้องท าประชามติ ยิ่งร่างใหม่ เสียเงินเป็นหมื่นล้าน เสียดายเงิน เอาไปแก้โควิดดีกว่า 
ค าตอบ : ตัวไหนมันเขียนกติกา ว่าแก้วิธีการแก้ ต้องลงประชามติ และ ตัวไหนมันเขียนรัฐธรรมนูญห่วยๆ ไม่เป็นกลาง 
เข้าข้างพวกมัน ให้ต้องเสียเงินร่างใหม่นะ 
5. ให้ ส.ส.ร. ที่เลือกตั้งจากประชาชนร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้หรอก เหมือนตีเช็คเปล่า ให้ได้อย่างไร 
ค าตอบ : เงินกู 
6. ส.ว. ชุดนี้ อยู่เลือกนายก “แค่” 5 ปีเอง เดี๋ยวก็หมดหน้าที่แล้ว 
ค าตอบ : ผมดูพ่ีอภิปรายเมื่อวานวันเดียว ผมว่า ให้ท างานต่ออีกวัน ก็จะอ๊วกแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2363218 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2363218
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/32%E0%B8%B0%E0%B8%B3%E0%B9%88%E0%B8%B3.jpg
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วันพฤหัสบดี ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.16 น. 

 ‘สิงห์ศึก’ชี้โหวต6ญัตติ! ยังไม่ชัดถูกตีตกเสนอใหม่ได้ เมินม็อบบุกกดดัน 
 

 
 

 “สิงห์ศึก” ชี6้ญัตติ ยังไม่ชัด หากถูกตีตกเสนอใหม่ได้ เมินม็อบบุกกดดัน เหตุไม่ได้อยู่ใต้อ านาจมืด 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่รัฐสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะสมาชิก

รัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ญัตติ ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา หากไม่ผ่าน จะท า
อย่างไรได้บ้าง ว่า หากญัตติไม่ผ่านมีโอกาส ยื่นได้ใหม่โดยจะต้องชี้แจงถึงเหตุผลในการแก้ไขให้ชัดเจน ซึ่งการชี้แจงในที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน ส่วนกรณีที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมากดดันหน้ารัฐสภา ก็เป็นสิทธิและหน้าที่ 
ถ้าไม่น าความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน หรือกระท าผิดกฎหมายก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว ส่วนรัฐสภาก็ท าหน้าที่
พิจารณาไป 

 เมื่อถามว่า ส.ว.อาจถูกกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุม พ.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า หากมีการน ามวลชนมากดดันเพื่อเรียกร้องใน
สิ่งที่ต้องการเท่ากับว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลอ านาจมืด ทั้งที่ไทยมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีมากว่า 800 ปีที่ส าคัญรัฐธรรมนูญ
เป็นจิตวิญญาณของประเทศไม่สามารถพูดกันโดยไม่มีเหตุและผลได้ 

เมื่อถามว่า สังคมจะผิดหวังหรือไม่ หากรัฐสภาตีตกทั้ง 6 ญัตติ พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า ไม่รู้ แต่เห็นว่าความเห็น
จากการอภิปรายมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายยื่นเสนอ และอีกฝ่ายคัดค้าน ก็ดูว่าจะเอาอย่างไร แต่พอมาพูดเหตุผลฟังในเหตุผล
แล้วส.ส.ก็ต้องให้เหตุผลที่ดีแต่ส.ส.ยังไม่ชัดเจนต้องชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/520594 
  

https://www.naewna.com/politic/520594
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24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:37 น.    

 รอง ปธ.วุฒิสภา ชี้ 6 ญัตติยังไม่ชัด หากถูกตีตกก็เสนอใหม่ได้ เมินม็อบบุกกดดันเพราะ
ไม่ได้อยู่ใต้อ านาจมืด 
   

 
 

24 ก.ย.63 - เวลา 08.55 น.ที่รัฐสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ญัตติ ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา หากไม่ผ่าน จะท า
อย่างไรได้บ้างว่า หากญัตติไม่ผ่านมีโอกาสยื่นได้ใหม่โดยจะต้องชี้แจงถึงเหตุผลในการแก้ไขให้ชัดเจน ซึ่งการชี้แจงในที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน ส่วนกรณีที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมากดดันหน้ารัฐสภา ก็เป็นสิทธิและหน้าที่ 
ถ้าไม่น าความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน หรือกระท าผิดกฎหมายก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว ส่วนรัฐสภาก็ท าหน้ าที่
พิจารณาไป 

เมื่อถามว่า ส.ว.อาจถูกกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุม พ.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า หากมีการน ามวลชนมากดดันเพ่ือเรียกร้อง
ในสิ่งที่ต้องการเท่ากับว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลอ านาจมืด ทั้งที่ไทยมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีมากว่า 800 ปีที่ส าคัญ
รัฐธรรมนูญเป็นจิตวิญญาณของประเทศไม่สามารถพูดกันโดยไม่มีเหตุและผลได้ 

เมื่อถามว่า สังคมจะผิดหวังหรือไม่ หากรัฐสภาตีตกท้ัง 6 ญัตติ พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า ไม่รู้ แต่เห็นว่าความเห็น
จากการอภิปรายมี 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายยื่นเสนอ และอีกฝ่ายคัดค้าน ยังไงดูว่าจะเอาอย่างไรแต่พอมาพูดเหตุผลฟังในเหตุผล
แล้วส.ส.ก็ต้องให้เหตุผลที่ดี แต่ส.ส.ยังไม่ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78453 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/78453
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24 กันยายน 2563 - 10:39 น. 

"สุทิน"รับกังวล 6 ญัตติแก้ รธน.ไม่ผ่านสภาฯ หวังเปลี่ยนใจ ส.ว. เห็นชอบ 
 

 
 
"สุทิน" รับกังวล 6 ญัตติแก้ รธน. อาจไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา หวังเปลี่ยนใจ ส.ว.เห็นชอบ ขอนายกฯอย่า
ตีสองหน้า จริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้าน ประธานสภาฯ"ชวน หลีกภัย " เผยเตรียมโหวตร่างแก้ไข รธน.17.00 น. 
หว่ันไม่ทันปิดสมัยประชุมภายในเที่ยงคืนวันนี้ 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน  กล่าวถึงท่าทีของ ส.ว.
หลังจากการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ ว่า จากการประเมิน ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นพ้องตรงกัน 
แต่ ส.ว.ส่วนใหญ่มีความเห็นต่าง ซึ่งเป้าที่น่าวิตกกังวลว่าทั้ง 6 ญัตติจะไม่ผ่านความเห็นชอบ เว้นแต่วันนี้ ส.ว.จะเปลี่ยน
ท่าทีและความคิดก็อาจจะพอมีหวังซึ่งตนเองก็ได้ย้ าเตือนกับสมาชิกว่าขอให้พยายามตั้งสติใช้อารมณ์ที่นิ่ง รวบรวม
ประเด็นค าถามที่ ส.ว.ติดใจแล้วน ามาชี้แจงให้กระจ่างและส่วนตัวก็จะขี้แจงสุดความสามารถ มั่นใจว่าสามารถตอบข้อ
สงสัยของ ส.ว.ได้ทุกข้อ และอาจจะท าให้ ส.ว.เปลี่ยนใจได้ 

 นอกจากนี้ยังเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลเท่านั้นที่จะเปลี่ยนใจได้ว่าจะให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน หาก พล.อ.ประยุทธ์ จะให้แก้ก็สามารถแก้ได้ ซึ่งความหวังที่จะให้รัฐสภาเห็นชอบทั้ ง 6 ญัตตินั้นลดลง
มาแล้ว ขณะที่รัฐบาลเองก็ไม่ม่ันใจว่าญัตติของพรรคร่วมรัฐบาลจะผ่านความเห็นชอบของ ส.ว.หรือไม่  
นายสุทิน ยังประเมินนายกรัฐมนตรีว่าจะเล่นสองหน้าหรือไม่ คือ การไฟเขียวให้กับพรรคร่วมรัฐบาล แต่สุดท้ายแล้วการ
ตัดสินใจของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. มีศูนย์กลางอยู่ท่ีนากยรัฐมนตรีคนเดียว  

อย่างไรก็ตามหากในวันนี้ที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบทั้ง6 ญัตติ นายสุทินยอมรับว่าน่าเป็นห่วง เพราะหากไม่
ผ่านก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธความต้องการของหลายภาคส่วนเนื่องจากการเรียกร้องของภาคประชาชนมีความชัดเจนที่
ต้องการให้มี สสร. มาร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นย่อมเกิดความไม่พอใจ แต่ขอไม่ประเมินว่าจะรุนแรงเท่าใด เพราะไม่
ต้องการให้เกิดขึ้น และในส่วนของวิปฝ่ายค้านก็จะมีการพูดคุยกับประชาชน หากประชาชนอยากให้แก้รัฐธรรมนูญฝ่าย
ค้านก็จะยื่นใหม่ในสมัยหน้า  
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ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ iLaw ที่ยื่นเข้ามาหากสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างเดียวกันและหลักการเดียวกันเมื่อ
ถูกตีตกไปแล้วก็ไม่สามารถยื่นซ้ าได้ แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าหากเป็นคนละสมัยก็น่าจะยื่นใหม่ได้ ซึ่งก็ตั้งความหวังไว้กับร่าง
ของ iLaw และฝ่ายค้านก็อาจจะยื่นประกบไปด้วย 
 "ชวน" เผยเตรียมโหวตร่างแก้ไข รธน.17.00 น. หว่ันไม่ทันปิดสมัยประชุม 

 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเตรียมรับมือกลุ่ม
ผู้ชุมนุมกลุ่มประชาชนปลดแอกที่จะมาติดตามการโหวตลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยส่วนตัวยังเชื่อว่า ผู้ชุมนุมมาดี 
ทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหา เพราะข้อมูลที่ได้รับรายงานเข้ามายังไม่มีอะไร แต่เพ่ือความไม่
ประมาท  ก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจมาช่วยดูแลตามปกติ ไม่ได้ขอก าลังเสริมเป็นพิเศษ พร้อมขอพูดคุยและปฏิบัติ
กับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างดี 

เพราะเข้าใจว่าผู้ชุมนุมไม่มีเจตนามาสร้างความวุ่นวายหรือก่อเหตุ ส่วนจะมีใครมาก่อความวุ่นวายก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าไม่น่าจะท าอะไรที่เกินขอบเขตของกฎหมาย ถึงแม้จะมีข่าวว่าจะมากดดัน ส.ว.ให้ลงมติเห็นชอบ
การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ อาจจะเป็นเพียงความรู้สึกและค าพูดเท่านั้น  

 

อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/444235?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/444235?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444235?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:49 น.  

'สุทิน' หวั่น 6 ญัตติแก้ รธน.ส่อคว่ า ประเมินท่าที ส.ว.ไม่เอาด้วย ชี้จุดเปลี่ยนอยู่ท่ีรัฐบาล 
   

 
 

24 ก.ย.63 - เวลา 09.45 น. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณี ท่าทีของส.ว ว่าไม่เห็นด้วยกับ 6 ญัตติแก้ไข
ร่างรัฐธรรมนูญว่า เท่าที่ฟังเมื่อวาน (23 ก.ย.)ก็เป็นเช่นนั้น ประเมินดูแล้วในส่วนของส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
เห็นสอดคล้องต้องการเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงซีก ส.ว.ที่มีความเห็นต่าง จากการประเมินการอภิปรายเมื่อวาน เป็นที่น่า
วิตก 6 ญัตติอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ผ่าน เว้นแต่ว่าวันนี้ ส.ว.จะมีการเปลี่ยนท่าที และวิธีคิดอาจจะพอมีหวังขึ้นมาบ้าง 

เมื่อถามว่าภายในคืนเดียวท าให้เปลี่ยนวิธีคิดได้เลยหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า เรามองในแง่บวก การเปลี่ยนวิธี
คิด มีหลายวิธี คือเหตุผลที่จะพูดในวันนี้ ซึ่งตนได้ให้แนวทางกับเพ่ือนส.ส. พยายามตั้งสติด้วยอารมณ์ที่นิ่ง และรวบรวม
ประเด็นหลักฐานข้อที่ทางส.ว.ติดใจ ให้ชี้แจงให้กระจ่าง ตนก็จะชี้แจงจนสุดความสามารถ เพราะเชื่อว่าถ้าคิดด้วยเหตุผล 
ข้อค าถามท่ีส.ว.ติดใจเราตอบได้ทุกข้อ ก็น่าจะท าให้เขาเปลี่ยนใจได้ อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เท่านั้นที่จะเปลี่ยนได้ วันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านคิดว่าเหตุผลก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ใจรัฐบาลจะเอาอย่างไรเท่านั้น อยู่ที่
พล.อ.ประยุทธ์จะบอกให้ผ่านหรือจะให้แก้ เชื่อว่าเปลี่ยนได้ ถ้าบอกไม่แก้รัฐบาลไม่เอาก็ไม่มีทางจะผ่าน 

เมื่อถามอีกว่าประเมินหรือไม่ว่าร่างของพรรคร่วมรัฐบาลจะผ่านเพียงร่างเดียว นายสุทิน กล่าวว่า จาก
ความหวังที่เริ่มต้นเรามีโอกาสที่ผ่านญัตติ แต่เมื่อวานท าให้ลดลงมาเหลือที่ญัตติเดียวคือร่างของพรรคร่วมรัฐบาล แต่
เมื่อคุยกับส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ก็มีความไม่มั่นใจเหมือนกัน ฉะนั้นวันนี้แม้แต่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ร่างเดียวเราก็ไม่มั่นใจ
ว่าผ่านหรือไม่ ทั้งนี้จากการประเมินนายกรัฐมนตรีในวันนี้ต้องดูว่าท่านจะเล่นสองหน้าหรือไม่ คือไฟเขียวให้พรรคร่วมได้
ยื่น แต่ที่ดูท่าทีของส.ว.เมื่อวานเชื่อว่าทุกคนพูดอย่างตรงๆไม่อ้อมค้อม ทั้งส.ว.และส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่
คนๆเดียวคือนายกรัฐมนตรี เกิดไฟเขียวให้รัฐบาลยื่นเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล แล้วส.ว.ไม่รับ คิดอย่างไรก็คิดได้ว่า 
นายคนเดียวกัน แต่สั่งซีกหนึ่งท าอีกอย่าง สั่งอีกซีกหนึ่งท าอีกอย่างแต่ถ้าวันนี้ร่างผ่าน เราก็จะประเมินนายกฯได้อีกแบบ
หนึ่ง ถ้าไม่ผ่านก็ประเมินได้อีกอย่างหนึ่ง วันนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวหา ตนยังให้เกียรติกันอยู่ 

เมื่อถามเพ่ิมเติมว่า  ประเมินสถานการณ์การเมืองอย่างไรหาก 6 ญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญไม่ผ่าน นายสุทิน 
กล่าวว่า น่าเป็นห่วงเพราะเรารู้กันว่า การเรียกร้องของภาคประชาชนก็ชัดเจน คือ การแก้มาตรา 256 และการจัดตั้ง
ส.ส.ร. ซึ่งทั้งกลุ่มของ I Law ประชาชน และรัฐบาล โดยแต่ละกลุ่มก็ต้องการแก้ไขมาตราดังกล่าว แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะเป็น
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การปฏิเสธความต้องการที่มาจากหลายภาคส่วน ความไม่พอใจมันก็ต้องมี แต่จะถึงขั้นไหนยังไม่อยากประเมิน แต่เราก็
ไม่อยากให้เกิด เพราะความผิดหวังท าให้คนเกิดอารมณ์ ซึ่งเราก็จะพยายามอธิบาย ส่วนรัฐบาลบริหารสถานการณ์ให้ได้
ก็แล้วกัน 

เมื่อถามว่าท้ายที่สุดถ้า 6 ญัตติไม่ผ่าน ฝ่ายค้านจะด าเนินการอย่างไร จะยื่นเสนอใหม่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า 
หากไม่ผ่านเราก็จะถามประชาชน ฟังประชาชนดู ภาคส่วนต่างๆและเครือข่าย ถ้ายังอยากให้แก้และยังสู้เราก็ต้องยื่น
ใหม่ในสมัยประชุมหน้า อาจจะมองในแง่ดีว่า เวลาการศึกษาเรียนรู้จะน้อยไปหรือไม่ ถ้าน้อยไปก็มาเรียนรู้กันอีกสัก 2-3 
เดือน แล้วมายื่นใหม่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประชาชน ถ้าประชาชนบอกว่าพอแล้ว ยอมแพ้แล้วเราเป็นฝ่ายการเมืองก็ต้องยอม
ไปกับประชาชน ส่วนร่างของ I Law ที่มีการยื่นมาก่อนหน้านี้ ตนก็มีความหนักใจ ถ้าทางสภาวินิจฉัยว่า เป็นร่างเดียวกัน 
หลักการเดียวกัน เมื่อพิจารณาตกไปแล้วก็อาจจะยื่นซ้ าต่อไปอีกไม่ได้ ถ้าวินิจฉัยแบบนัันก็น่าเสียดาย แต่ตนเชื่อว่าเป็น
คนละสมัยการประชุม แม้ร่างของ I Law ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมีหลักการเดียวกัน ก็น่าจะยื่นได้ที่นี้เราก็ต้องไปมี
ความหวังกับร่างของ I Law และคงจะมีการพูดคุยเพ่ือจะช่วยดันร่างของ I Law แล้วเราอาจจะยื่นประกบอีกครั้งก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/78454 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-546252 
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24 กันยายน 2563 11:26 am 

เชื่อ ไม่ใช่ ส.ว.ทุกคน ไม่เอา ส.ส.ร. 
 

 
 

ท าเนียบฯ 24 ก.ย.- “วิษณุ” เชื่อ ไม่ใช่ ส.ว.ทุกคน ไม่เอา ส.ส.ร. รับค่าใช้จ่ายสูง แต่ไม่เท่าเลือกตั้ง ส.ส. ย้ า 750 
เสียงในรัฐสภาส าคัญเท่ากันหมด   

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ติดตามการประชุมร่วมของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติแก้ไข
ร่างรัฐธรรมนูญ วานนี้ (23 ก.ย.) และเห็นว่า ไม่ใช่ ส.ว.ทุกคนจะไม่เห็นด้วยกับการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน 
ที่มีการยกเรื่องค่าใช้จ่าย หากต้องมีการตั้งสมาชิกสภาร่งรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เห็นว่า ในการอภิปรายมีการพูดถึงทุก
ประเด็น ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ต่างก็ยกเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าเป็นเหตุและผลขึ้นมาอภิปราย ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย 
เวลา สถานการณ์โควิด-19 หรือแม้แต่ข้อบกพร่องของกฎหมาย 
“แล้วแต่ว่าใครจะยกเหตุผลขึ้นมา แต่การใช้เวลาอภิปรายคนละไม่เกิน 5 นาท คงไม่สามารถยกเหตุผลและรายละเอียด
ขึ้นมาได้มากนัก ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้าน และผู้ที่อยู่ในสภา ที่มีหน้าที่ต้องโหวตในญัตตินี้ ก็ต้องรับฟังและชั่ง
น้ าหนัก และเป็นเรื่องธรรมดาที่การพิจารณาจะไปเข้มข้นมากข้ึนในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา 
ซ่ึงการพิจารณากฎหมายทุกฉบับก็เป็นลักษณะนี้” นายวิษณุ กล่าว 

ต่อข้อถามว่า หากต้องมีการเลือก ส.ส.ร.จริง  ค่าใช้จ่ายจะสูงเทียบเท่าการเลือกตั้ง ส.ส.เลยหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ก็คงเกือบเท่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เคยมาชี้แจงแล้ว ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมาก เพราะมี ความ
เหมือนกับการเลือก ส.ส.และส.ว. แต่อาจไม่สูงเท่า ส.ส. เนื่องจากการเลือกส.ส.ร.จะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  แต่อาจมี
ส่วนที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมา คือเรื่องการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เพราะการเลือกตั้ง ส.ส. รัฐไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
เนื่องจากทางพรรคด าเนินการเอง แต่เมื่อมีการลงประชามติ หรือเลือก ส.ส.ร.  รัฐต้องเป็นผู้จัดท าเอกสารเผยแพร่ ต่อ
ข้อถามว่า ในการพิจารณาชั้นนี้ ถือว่าเสียงของ ส.ว. จะเป็นเสียงที่ส าคัญใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ทุกเสียงทั้ง 750 
เสียงล้วนส าคัญทั้งหมด เมื่อถามย้ าว่า ถ้า ส.ว.ไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะสามารถคว่ าร่างได้เลยใช่
หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวคงรู้อยู่แล้ว เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่ก าลังจะแก้ไขอยู่นี้ คงท าให้สามารถ
เข้าใจได้ว่าคืออะไร  .- ส านักข่าวไทย   
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-546289 
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24 ก.ย. 2563 11:45 น. 

วิษณุ ช้ี ไม่ใช่ ส.ว.ทุกคน ไม่เอา ส.ส.ร.-รับค่าใช้จ่ายสูงเกือบเท่า ส.ส. 
 

 
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เชื่อ ไม่ใช่ ส.ว.ทุกคน ไม่เอา ส.ส.ร. รับค่าใช้จ่ายสูง แต่เกือบเท่า เลือก ส.ส. ย้ า 
750 เสียงในสภา ส าคัญเท่ากันหมด 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือพิจารณาญัตติการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวานที่ผ่านมา (23 ก.ย.) ว่า ได้ติดตามเหมือนกัน ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง 

เมื่อถามว่า ดูแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เพราะท่าทีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยืนยันไม่ให้ตั้ง สมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นายวิษณุ กล่าวว่า คงไม่ใช่ทุกคน ที่จะไม่เห็นด้วยที่จะตั้ง ส.ส.ร. ส่วนที่เริ่มมีการอ้างเรื่องค่าใช้จ่าย
หากต้องเลือก ส.ส.ร. นั้น ตนเห็นว่า มีการพูดถึงกันในทุกประเด็น ซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนญัตติก็ยกเหตุผลขึ้นมาเป็นข้อๆ 
ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย กับญัตติหรือแม้แต่ฝ่ายที่เห็นด้วยแต่มีเงื่อนไข ก็ได้ยกเอาสิ่งที่ ตนเองเห็นว่า เป็นเหตุและผล
ขึ้นมา ซึ่งมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องเวลา เรื่องสถานการณ์โควิด เรื่องความจ าเป็น หรือแม้แต่เรื่องข้อบกพร่องของข้อ
กฎหมาย 

"เป็นเรื่องที่สุดแล้วแต่ใครจะยกเหตุผลขึ้นมาหักล้างกัน แต่ก็เห็นว่า 1 คนใช้เวลาอภิปรายไม่เกิน 5 นาที ก็คงไม่
สามารถยกเหตุผลและรายละเอียดขึ้นมาได้ไม่มากนัก ดังนั้นคงเป็นลักษณะของแต่ละคนที่จะยกเหตุผลในแต่ละข้อ
ขึ้นมา ซึ่งในส่วนของประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้าน และผู้ที่อยู่ในสภาที่มีหน้าที่ต้องโหวตในญัตตินี้ก็ต้องฟังและชั่งน้ าหนัก 
นอกจากนี้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่การพิจารณาจะไปเข้มข้นมากขึ้นในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ โดยเฉพาะในส่วนของ
เนื้อหา ซึ่งการพิจารณากฎหมายทุกฉบับก็เป็นลักษณะนี้" นายวิษณุ กล่าว 

เมื่อถามว่า หากต้องมีการเลือก ส.ส.ร.จริง ค่าใช้จ่ายจะสูงเทียบเท่าการเลือกตั้ง ส.ส.เลยหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า คงเกือบเท่า ซึ่งกกต. เคยมาชี้แจงแล้วว่า จะมีค่าใช้จ่ายมาก เพราะมีความเหมือนการเลือกส.ส.และส.ว. แต่
อาจไม่สูงเท่า ส.ส. เนื่องจากการเลือก ส.ส.ร.จะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ก็ต้องเลือกและต้องมีการอ านวยความ
สะดวกประชาชน แต่อาจมีส่วนที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมา คือ เรื่องการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เพราะการเลือกตั้ง ส.ส. รัฐไม่
ต้องจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เนื่องจากทางพรรคด าเนินการเอง แต่เมื่อมีการลงประชามติหรือเลือกส.ส.ร.นั้น รัฐต้องเป็น
ผู้จัดท าเอกสารเผยแพร่ 
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เมื่อถามว่า ในชั้นนี้ถือว่า เสียงของส.ว. น่าจะเป็นเสียงที่ส าคัญใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ทุกเสียงทั้ง 750 
เสียงส าคัญทั้งหมด 

เมื่อถามย้ าว่า ถ้าส.ว.ไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็จะสามารถคว่ าร่างได้เลยใช่หรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวคงรู้อยู่แล้ว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่ก าลังจะแก้ไขอยู่นี้ก็คงรู้กันอยู่แล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1936111 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1936111
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พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.48 น. 

"วิษณุ"เชื่อ สว. ไม่ทุกคนเอา"สสร."ย้ า 750 เสียงส าคัญหมด  
"วิษณุ" เชื่อ ไม่ใช่ สว. ทุกคน ไม่เอา สสร.ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเอง รับ ค่าใช้จ่ายจัดเลือกตั้งสูง แต่ไม่เท่า
เลือก ส.ส. ย้ า 750 เสียงในสภาส าคัญเท่ากันหมด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ญัตติการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวานที่ผ่านมา(23 ก.ย.) ได้ติดตามหรือไม่ ว่า ได้ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ส่วนที่หลายฝ่ายมอง
ว่าท่าทีของสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ยืนยันไม่ให้ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)นั้น มองว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่เห็น
ด้วย 

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการอ้างเรื่องค่าใช้จ่ายหากต้องเลือกสสร. นายวิษณุ กล่าวว่า มีการพูดถึงกันในทุกประเด็น 
ซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนญัตติก็ยกเหตุผลขึ้นมาเป็นข้อๆ ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับญัตติหรือแม้แต่ฝ่ายที่เห็นด้วยแต่มีเงื่อนไข 
ก็ยกเอาสิ่งที่ตนเองเห็นว่าเป็นเหตุและผลขึ้นมา ซึ่งมีท้ังเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องเวลา เรื่องสถานการณ์โควิด เรื่องความ
จ าเป็น หรือแม้แต่เรื่องข้อบกพร่องของข้อกฎหมาย  

"เป็นเรื่องที่สุดแล้วแต่ใครจะยกเหตุผลขึ้นมาหักล้างกัน แต่ก็เห็นว่า 1 คนใช้เวลาอภิปรายไม่เกิน 5 นาที ก็คงไม่
สามารถยกเหตุผลและรายละเอียดขึ้นมาได้ไม่มากนัก ดังนั้นคงเป็นลักษณะของแต่ละคนที่จะยกเหตุผลในแต่ละข้อ
ขึ้นมา ซึ่งในส่วนของประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้าน และผู้ที่อยู่ในสภาที่มีหน้าที่ต้องโหวตในญัตตินี้ก็ต้องฟังและชั่งน้ าหนัก 
นอกจากนี้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่ีการพิจารณาจะไปเข้มข้นมากขึ้นในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ โดยเฉพาะในส่วนของ
เนื้อหา ซึ่งการพิจารณากฎหมายทุกฉบับก็เป็นลักษณะนี้"นายวิษณุ กล่าว 

เมื่อถามว่าหากต้องมีการเลือก สสร.จริง ค่าใช้จ่ายจะสูงเทียบเท่าการเลือกตั้งส.ส.เลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า คงเกือบเท่า ซึ่งกกต. เคยมาชี้แจงแล้วว่าจะมีค่าใช้จ่ายมาก เพราะมีความเหมือนการเลือกส.ส.และสว. แต่อาจไม่สูง
เท่าส.ส. เนื่องจากการเลือกสสร.จะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ก็ต้องเลือกและต้องมีการอ านวยความสะดวก
ประชาชน แต่อาจมีส่วนที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาคือเรื่องการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เพราะการเลือกตั้งส.ส. รัฐไม่ต้องจัดพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ เนื่องจากทางพรรคด าเนินการเอง แต่เมื่อมีการลงประชามติหรือเลือกสสร.นั้น รัฐต้องเป็นผู้จัดท า
เอกสารเผยแพร่ 
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เมื่อถามว่า ในชั้นนี้ถือว่าเสียงของสว. น่าจะเป็นเสียงที่ส าคัญใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ทุกเสียงทั้ง 750 
เสียงส าคัญทั้งหมด  

เมื่อถามย้ าว่า ถ้าสว.ไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็จะสามารถคว่ าร่างได้เลยใช่หรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวคงรู้อยู่แล้ว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่ก าลังจะแก้ไขอยู่นี้ก็คงรู้กันอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/797208 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/444238?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/184685 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_779490/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/16201?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/797208
https://www.komchadluek.net/news/politic/444238?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/444238?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://siamrath.co.th/n/184685
https://www.innnews.co.th/politics/news_779490/
https://www.nationweekend.com/content/politics/16201?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/16201?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 24 กันยายน 2563 - 07:44 น. 

 “เพื่อไทย” เรียก ส.ส.ประชุมปิดห้องประชุม เคลียร์ใจท่ีสภา 
 

 
 
“เพื่อไทย” เรียกส.ส.ประชุมปิดห้องประชุม 604 เคลียร์ใจที่สภา 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่า เลขาธิการพรรคพท.ได้แจ้งส.ส.ของพรรค
ว่า หัวหน้าพรรคพท.ขอเชิญส.ส.ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันในวาระพิเศษ ที่ห้อง 604 อาคารรัฐสภา โดยในการประชุม 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคพท. กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนได้สอบถามที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวาน (23 กันยายน) ว่า
เราจะคุยกันหรือไม่ ถ้าคุย จะคุยกันวันนี้ หรือที่สภาในวันนี้ (23 กันยายน) หลายท่านก็แสดงความเห็นว่า ควรประชุม
กันในวันที่มีส.ส.ของพรรคหลายๆท่าน ซึ่งเมื่อวานในการประชุมพรรคมีคนเข้าร่วมไม่เกิน 50 คนเท่านั้น ทั้งนี้ ตนอยาก
เรียนว่า สิ่งที่ตนห่วงคือเรื่องที่ทุกท่านอยากทราบ เมื่อพูดไปแล้วจะเป็นผลพวงที่ท าลายพรรค จึงอยากให้ท่านทบทวนดู 
ว่าจะพูดกันเลยให้หมด หรือไปจัดที่พรรคเป็นกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็นภาคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาคที่มี
ความรู้สึกตามที่หนังสือพิมพ์ลงไปนั้น ตนยอมรับ เพราะสภาพแห่งการเป็นพรรคการเมืองอย่างพรรคพท. เป็นพรรค
พิเศษ ไม่ธรรมดา เพราะมีบทบาทที่สามารถแสดงกันได้หลายคน ซึ่งหลายบทบาทเป็นประโยชน์ต่อพรรค แต่บางทีท า
ให้การด าเนินการของพรรคบกพร่องไปบ้าง เช่น ที่คนบ่นว่า การประชุมในแต่ละครั้งของพรรคหัวข้อการประชุมไม่เคยมี
ให้ส.ส.รู้ และไม่มีการคุยเรื่องการเมืองกันว่า แต่ละอาทิตย์จะคุยกันเรื่องอะไร ตนก็จะจ าไว้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของความ
บกพร่องในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารของพรรค และต้องปรับปรุงแก้ไข 

นายสมพงษ์ กล่าวในที่ประชุมอีกว่า ต่อมาคือเรื่องของการดูแลสมาชิก ซึ่งอาจจะยังไม่ เป็นไปตามที่สมาชิก
ต้องการ เราในฐานะพรรคฝ่ายค้านเราจะพยายามด าเนินการกิจกรรมของเราทุกอย่างในขอบเขต และเพ่ือสนับสนุน
สมาชิก แต่ลูกบอลไม่ได้อยู่ในสนามฝั่งเรา ทั้งนี้ วันนี้ทุกคนท างาน ไม่ได้มีความขัดดแย้ง ไม่มีการพูดจาใส่ร้ายกัน ไม่มี
การมีนอกมีใน ถ้ามีตนจะขอรับผิดชอบเอง เพราะทุกอย่างที่ด าเนินการตนได้รับรายงานทุกครั้ง ถ้าถ้าคิดว่าบุคคลใด
หรือใครที่มีนอกมีในให้บอกมาเลย แต่วันนี้ตนเองไม่ค่อยสบายใจที่จะพูดในสถานที่นี้มากนัก เพราะเป็นเรื่องที่อันตราย 

ด้านน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคพท. กล่าวในที่ประชุมต่อจากหัวหน้าพรรคตอนหนึ่ง ว่า ส.ส. เรา
ต้องดูแลพ่ีน้องประชาชน เมื่อก่อนเราไม่เคยมีปัญหาในเรื่องนี้ แต่พอมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อจ ากัดในหลายเรื่อง 
ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท าหน้าที่ของ ส.ส. ซึ่งพรรคพท.ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และ
พยายามหาวิธีทุกอย่างที่จะตอบสนองพวกเรา อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารเองก็ต้อง
ตรวจสอบได้ ดังนั้น หัวหน้า และตนยินดี ถ้าสมาชิกจะรวมตัวกันมา 5-10 คน หรือมากกว่านั้น มาล้อมวงคุยกัน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/3%E0%B8%B0%E0%B8%B1%E0%B8%B2.jpg
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รายงานแจ้งด้วยว่า ช่วงท้ายของการประชุมนายสมพงษ์ในฐานะหัวหน้าพรรคพท. ได้สอบถามสมาชิกท่ีเข้าร่วม
ประชุมว่า เมื่อเราเปิดใจกันแล้ว เมื่อวาน (22 กันยายน) มันเกิดอะไรขึ้น นอกเหนือจากเรื่องที่พวกเราคุยกันนี้หรือไม่ 
เมื่อวานตนเองนอนไม่หลับเลย ตนยืนยันว่าตนได้ทุ่มเทท างานเพ่ือพรรค แต่ถ้าไม่ไหวตนเองก็คงจะต้องขอโบกมือลา 

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการตั้งโต๊ะขอเก็บมือถือส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมทุก
คนก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2363092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2363092
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24 กันยายน 2563 00:10 น.   

รัฐบาล เปิดเกมบุก ! 

 
 

หลังจากที่ตั้งตาเฝ้ารอคอยกันมาพักใหญ่ว่า การเลือกตั้ง "ระดับท้องถิ่น" จะเกิดขึ้นเมื่อใด ล่าสุดมีความชัดเจน
ออกมาจาก รัฐบาลแล้วว่า ในช่วงวันหยุดยาวเดือนธันวาคมนี้ น่าจะเหมาะสมที่สุด 
" วิษณุ เครืองาม"รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าต้องพิจารณาความพร้อม 4 ประการ คือ 1. เรื่องงบประมาณ  
2.เจ้าหน้าที่กกต. 3.กฎระเบียบและประกาศต่างๆ ขณะนี้ก าลังทยอยประกาศแล้ว และ4.สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งไม่ใช่
เรื่องใหญ่ แต่ต้องน ามาประกอบการจัดหน่วยเลือกตั้ง 

"ฉะนั้น ความพร้อมจะเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค. และโดยปกติการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าประเภทใดก็ตามจะเกิดขึ้นใน
วันอาทิตย์ โดยในเดือน ธ.ค.จะมีวันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20 และ 27 ธ.ค.เราคิดว่าวันที่ 6 ธ.ค.ใกล้กับวันคล้ายวันพระราช
สมภพของรัชกาลที่ 9 ที่มีกิจกรรมหลายอย่าง ส่วนวันที่ 27 ธ.ค.ใกล้ปลายปีมากเกินไป ไม่อยู่ในบรรยากาศที่จะหาเสียง 
ดังนั้น วันที่เหมาะสมคือ วันที่ 13 ธ.ค. หรือ วันที่ 20 ธ.ค." รองนายกฯวิษณุ เปิดเผยกับสื่อเม่ือวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่าน
มา 

ในวันเดียวกันยังมีความชัดเจนจาก "บิ๊กป๊อก"พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่าได้มอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทย ไปหารือกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคาดว่าต้นเดือนตุลาคมนี้จะได้ข้ อสรุป และ
จะน าข้อสรุปให้ครม.พิจารณาทันที 

เมื่อการเมือง "สนามเล็ก" ระดับท้องถิ่น แต่มีความส าคัญ ต่อทุกพรรคการเมืองก าลังจะเปิดฉากขึ้น พร้อมกันนี้ 
ยังต้องไม่ลืมว่า "สนามกทม." เองก็เริ่มขยับแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะ "พรรคพลังประชารัฐ" เองในฐานะพรรคแกนน า
รัฐบาล จะต้องอาศัยการเมืองทั้งสนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ทั่วประเทศ และ สนามกทม. ในการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร คนใหม่ เพ่ือ "หยั่งกระแส" เช็คความนิยม ของรัฐบาลว่าผลออกมาเป็นบวก หรือลบ อย่างไร 

โดยเฉพาะหลังจากที่ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
สวมบท "ซานต้าคลอส" เปิดมหกรรมแจกครั้งใหญ่ เทเม็ดเงินลงไปในโครงการต่างๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ นั้นจะได้ผล
ตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนอย่างไร 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200923/89598ca3ba7aed133311780dc5cf256903c421d8e1e1a4583b2691431e966704.jpg?itok=YUz5H72e
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แน่นอนว่าเมื่อสนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ก าลังจะเปิดขึ้น ทุกสายตาจึงต้องโฟกัสไปยัง "บิ๊กป้อม" พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เองนั้นจะเปิดเกมบุกอย่างไร เพราะดู
เหมือนว่ารัฐบาลมีความพร้อม และม่ันใจมากพอ ไม่เช่นนั้นคงไม่ยอมให้ไฟเขียวเปิดสนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขึ้นมา
อย่างแน่นอน 

"ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ผมและพรรคก็พร้อม ส่วนจะเป็นการเลือกตั้งประเภทใดก่อนนั้น ผมไม่
ทราบ รมว.มหาดไทยว่าอย่างไร ก็ว่าอย่างนั้นในส่วนของพรรคพลังประชารัฐพร้อมไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประเภทใด
ก่อน เราพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร" พล.อ.ประวิตร บอกกับผู้สื่อข่าว อย่างมั่นใจ แต่ไม่ตอบค าถามว่าเป็นคนทาบทาม "บิ๊ก
แป๊ะ"พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ที่ก าลังจะเกษียณ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ด้วย
หรือไม่ 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ และการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการ ขับไล่รัฐบาล จาก "ม็อบประชาชนปลดแอก" หรือ
แม้แต่พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาฯ อาจไม่ใช่ "ปัจจัย" ที่รัฐบาล จะยกมาเป็น "เงื่อนไข" หลักๆในการเดินหน้า เพ่ือ
อยู่ต่อจนครบวาระ เพราะในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ เองได้เล่นทั้งบทอ่อน บทแข็ง สลับกันไปมา
ตามสถานการณ์ เพื่อประคับประคองรัฐบาล ให้อยู่ครบวาระ ให้ได้ตลอดรอดฝั่ง ภายใต้กลยุทธ์ "กินทีละค า" รุกทีละ
เปลาะ ต่างหาก ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/184571 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/184571
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วันท่ี 23 กันยายน 2563 - 12:11 น. 

ส.ส.อีสาน-ลูกมุ้งสุดารัตน์ เขย่าเพื่อไทย เล่นละครพรรคแตกรอบที่ 3 
 
 

 
ส.ส.พรรคเพื่อไทย สายอีสาน-สายคุณหญิงสุดารัตน์ เล่นละครเขย่าพรรคแตก วนฉายหนังม้วนเดิม ครั้งที่ 3 ในรอบ
ปี 

ปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวพรรคเพ่ือไทย งัดข้อในพรรค แตกแล้ว – แตกอีก ตั้งแต่ก่อน-หลังเลือกตั้ง 
ก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์ ปรากฏข่าวว่า ส.ส. อีสานเพ่ือไทย “บอยคอต” จะไม่เข้าประชุมพรรค เป้าหมายประท้วงหยุด
งานคือการบริหารงานของคณะผู้บริหารพรรค ที่มี  “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” เป็นหัวหน้าพรรค และ  “คุณหญิงสุดารัตน์ 
เกยุราพันธุ์” เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค มี “น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เป็นเลขาธิการพรรค 

ปฐมบทการแตกรอบล่าสุด แหล่งข่าว อีสานที่ไม่เข้าร่วมประชุมพรรค รายงานว่า มีการนัดหมายผ่านไลน์เมื่อ
วันศุกร์ 18 กันยายน ที่ผ่านมา เพราะความน้อยใจของ ส.ส.อีสาน ซึ่งมีบ้างเป็นปกติในการท างาน โดยมี ส.ส.ประมาณ 
10 กว่าคน ที่เลือกจะอยู่ท างานที่สภา และมีส่วนก็ลงพ้ืนที่เตรียมงานของคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ ที่จะจัดสัมมนา
ช่วงปลายปีงบประมาณ แต่ไม่ขอบอกว่าใครเป็น “ตัวตั้ง ตัวตี” 

ขณะที่กระแสข่าวอีกด้านหนึ่งระบุว่า ส.ส.ที่ร่วมบอยคอต ไม่พอใจที่พรรคกลายเป็นพรรค “อีเวนต์” ท าตาม
กระแสการเมือง ทั้งท่ีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่ มีประสบการณ์ แต่ไม่มีการท างานเชิงรุกทางการเมือง ปล่อยให้คู่แข่ง 
“ก้าวไกล” ปาดหน้า ชิงธงน าประชาธิปไตย โดยเฉพาะเกมแก้รัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ตาม ในจังหวะที่มีกระแสข่าว “พรรคแตก”  ที่บ้านย่านลาดปลาเค้า ของ “คุณหญิงสุดารัตน์” ก็จัด
งานท าบุญ เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ นายสมพล นางเรณู เกยุราพันธุ์ โดยนิมนต์ 
พระภิกษุ จ านวน 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ 

ในทางหนึ่งเปิดประตูต้อนรับ ส.ส.ที่อยู่ในเครือข่าย กว่า 80 คน ส าแดงพลัง มีทั้งสายใกล้ชิดแนบแน่นแบบไป
ไหนไปด้วย และสายห่างที่ท าทีเป็นใกล้ชิด ส่องบุคคลที่ร่วมงาน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายโภคิน พลกุล นาย
วัฒนา เมืองสุข พ่วง ส.ส. – ส.ก. – ส.ข.กทม. 
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นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ านวยการพรรค นายวัน อยู่บ ารุง นางบุญ
รื่น ศรีธเรศ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม นายไพจิตร ศรีวรขาน นายประเสริฐ บุญเรือง นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ นาย
นิยม เวชกามา 
นายนิยม ช่างพินิจ นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ นายพัทนา สัพโส นางสาว
สกุณา สาระนันท์ 
นายคมเดช ไชยศิวามงคล นายจตุพร เจริญเชื้อ นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร นายบัลลังก์ อรรนพพร นายนิรมิต สุ
จารี นายสุชาติ ชาญประดิษฐ์ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ นายบุญถิน ประทุมลี นายสยาม หัตถสงเคราะห์ นายมานะศักดิ์ 
จันทร์ประสงค์ นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายโกศล ปัทมะ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นายณัฐ
วุฒิ กองจันทร์ดี 
คุณหญิงสุดารัตน์ ยังประกาศความ “มุ่งม่ัน – เป็นเอกภาพ” รับใช้ประชาชนทั้งใน – นอกสภา  

ภาพ “พรรคแตก” ควบคู่กับการ “แสดงพลัง” การเมืองของ คุณหญิงสุดารัตน์ และทีมงานในเวลาใกล้ ๆ กัน
มิใช่เกิดข้ึนเป็นครั้งแรก แต่เกิดขึ้นตั้งแต่ข้ามเส้นปี 2562 มาเป็น 2563 หลังปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์ ประกาศลาออก
ทุกต าแหน่ง ลดบทบาทในพรรคเมื่อ 6 มกราคม 2563 วันรุ่งขึ้น “คุณหญิงสุดารัตน์” เปิดบ้านจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
ทีมงาน ส.ส ที่ช่วย สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่นวันที่ 22 ธันวาคม 2562 แสดงพลังกันครั้งแรก 

“ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวดังกล่าวออกมา แต่มีการท าเช่นนี้หลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ เข้ามาท างานและมี
ต าแหน่ง ก็ไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไรดิฉัน คงต้องการจะท าให้ดิฉันเสียหาย แต่มันกลับท าให้พรรคเพ่ือไทยเสียหายด้วย ” 
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวในวันนั้น 

หลังจากโควิด -19 เล่นงาน ข่าวพรรคแตกในเพ่ือไทยก็ซาลงไป ทว่ากลับปะทุขึ้นมาใหม่หลังจาก อดีตขุนพล
ทักษิณ ชินวัตร ประกาศตั้ง “กลุ่มแคร์” ขึ้นมา หนึ่งในนั้นมีชื่อ “ภูมิธรรม เวชยชัย” ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
และท่ีปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ปลีกตัวจากพรรคไปก่อตั้งกลุ่มแคร์ด้วย 

กระทั้ง 9 มิถุนายน 2563 มีการเขี่ยลูกในที่ประชุมพรรค เปิดช่องให้ ส.ส.เพ่ือไทย ถล่มกลุ่มแคร์ยับเยิน 
“ไพจิตร ศรีวรชาน” ส.ส.นครพนม เพ่ือไทย กล่าววันนั้นว่า “สิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุด มีพวกเราที่จะออกไปบอกว่า ส.ส.
อีสานหมดน้ ายา ความจริงจะไปที่ไหนก็เชิญมาคุยกันในที่ประชุมให้ถ่องแท้ว่า ถ้าเพ่ือไทยอยู่ไม่ได้ ต้องไปสร้างพรรคใหม่
ก็ขอให้ไปดีอย่ามาสร้างความเสียหายให้กับพวกตน เพราะเรายังมีความหวังว่าเพ่ือไทยจะกลับมาได้ คนอ่ืนจะมาอย่างไร
ก็ไม่มีใครออกจากพรรค อย่าได้สร้างความสับสนให้ประชาชน” 

“ถ้าอยู่ไม่ได้ ก็ให้แจ้งกัน ก็ไม่ติดใจ แต่มันเสียความรู้สึก เจรจากันเสีย วันนี้อยากเชิญเข้ามาฟังด้วยว่าจะเอา
อย่างไรกันแน่ จะได้ท าใจกัน ถ้าจะอยู่ควรอยู่อย่างไร” 

ด้าน “วัฒนา เมืองสุข” กล่าวว่า “ไม่แปลกที่เพ่ือนไปตั้งกลุ่มใหม่ เพราะเหตุของรัฐธรรมนูญ แต่ความแปลก
คือไปแล้วท าลายที่นี่ ค าพูดของคนท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่นี่ บอกว่าเพ่ือไทยไม่ได้เป็นความหวังของประชาชน ใช้
ไม่ได้ เห็นแก่ตัว เพราะยังอาศัยอยู่พรรคนี้” 

“ถ้าไม่มีความศรัทธาความเชื่อมั่น ก็ควรจะไป ต าแหน่งทางการเมืองก็ควรจะสงวนไว้กับคนในพรรค พรรคเพ่ือ
ไทยอาจไม่หวือหวา ไม่เป็นมาเซราติ แต่เป็นรถเบนซ์แน่นอน อะไรที่กระทบกับพรรคต้องก าจัดออก และคนที่จะไปก็
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ไม่ได้หวังว่าเพ่ือไทยจะโต เพราะถ้าที่นี่โต ที่จะไปก็ไม่โต เป็นเรื่องปกติที่ต้องการไม่ให้เพ่ือไทยโต เพราะน้ าบ่อเดียว 
ผลประโยชน์ขัดกัน” 

รุ่งขึ้น 10 มิถุนายน 2563  “สมพงษ์ – คุณหญิงสุดารัตน์” จึงแท็กทีม นัด ส.ส.อีสาน แถลงข่าวสยบข่าวลือ
พรรคแตก 

“เราสองคนท างานกันอย่างกลมเกลียวและจริงจัง แต่แน่นอนว่าการท างานย่อมติดขัดกันบ้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่
และแก้ไขได้ ผมท างานประสานกับคุณหญิงสุดารัตน์โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น” นายสมพงษ์ กล่าวระหว่างการแถลง
ข่าว 

ขณะที่ “คุณหญิงสุดารัตน์” กล่าวในวันนั้นว่า ข่าวที่ออกมาท าให้พวกเราไม่สบายใจ เป็นแหล่งข่าวที่ออกมา
และท าลายความเชื่อมั่นต่อประชาชนและพรรคเพ่ือไทย ส.ส.ทุกคนท างานหนักในช่วงโควิดแม้สภาจะปิดก็ตาม ท างาน
ภายใต้หัวหน้าสมพงษ์อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น เราไม่สบายใจกับข่าวที่เกิดขึ้น อยากท าความเข้าใจกับทุกคน ต่อมาไม่นานมี
การประชุมสามัญประจ าปี พรรคเพื่อไทย ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการ “ปรับโครงสร้างพรรค” ใหม่ เอาคนรุ่นใหม่
มาประจ าการใน “คณะกรรมการบริหารพรรค” ให้มากขึ้น ลดสัดส่วนพวก “ขิงแก่” ออกไป แต่ปรากฏว่า ติดปัญหาที่
ต าแหน่ง “ผู้น าฝ่ายค้าน” ของ “สมพงษ์” ที่ผูกโยงกับหัวหน้าพรรค หาก “ลาออก” เพ่ือปรับโครงสร้างใหม่ จะท าให้
กระทบต าแหน่งผู้น าฝ่ายค้าน 

หาก “สมพงษ์” ไม่ลาออก สัดส่วนกรรมการบริหารพรรคจะมีอยู่เท่าเดิม ไม่สามารถปรับสัดส่วนได้ ที่สุดแล้ว
กรรมการบริหารพรรคจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะมีการประชุมปรับโครงสร้างกันใหม่อีกครั้งไม่ไกลจากนี้ 
แล้วก็มาถึงคิว “พรรคแตก” รอบที่ 3 ของปี เมื่อ ส.ส. สายอีสาน บอยคอต ไม่เข้าร่วมประชุมพรรค ขณะที่อีกด้าน 
“คุณหญิงสุดารัตน์” เปิดบ้านให้ 80 ส.ส.ไปรวมตัวกันในงานบุญ 
ข่าวพรรคแตก-รอยแยกระหว่าง 2-3 ขั้วในพรรคเพื่อไทย เขย่าดังไกลไปถึงใจกลางนครดูไบ 
  
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-526084 
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วิกฤติการเมืองจะไปถึงไหน 

 
 

เป็นค าถามจาก ประชาชนทั่วไป ชนวนการเมือง ที่มีการเคลื่อนไหว ของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยยึดแนวทาง
ของ คณะราษฎร เป็นหลักในการเคลื่อนไหว ข้อเสนอและการปักหมุดคณะราษฎร บริเวณท้องสนามหลวง แม้จะแค่
เพียงข้ามคืนและถูกเจ้าหน้าที่เข้ามารื้อถอนทันที แต่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของผู้ชุมนุมก็ได้ประกาศเป้าหมายของ
การชุมนุมที่ชัดเจน โดยเฉพาะข้อเรียกร้องทั้ง 10 ข้อ ปฏิรูปสถาบัน โดยตรง กลายเป็นความหวั่นไหวของสังคมไทยที่ยึด
มั่นในจารีตประเพณีมานานแสนนาน 

การอบรมสั่งสอนปลูกฝังของสังคมไทยที่มีต่อ สถาบันชั้นสูง ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยเฉพาะสถาบันหลักท่ีมี
หน้าที่ปกป้อง สถาบันสูงสุด กองทัพทหาร ต ารวจ ผ่านพิธีดื่มน้ าพระพิพัฒน์สัตยา หรือ พิธีกระท าสัตย์สาบานของขุน
นางว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยพิธีนี้เป็นคติพราหมณ์ที่ราชส านักอยุธยารับแบบอย่างมาจากราชส านักเขมร
สมัยนครหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.1445-1975 ที่เรียกว่า ถือน้ าพระพัท เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่าค าสาบานผูกมัด เป็น
ประเพณีปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ปฐมกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา 

ถามว่าในมุมมองของข้าราชการ ทหาร ต ารวจ คนเฒ่าคนแก่ ผู้อาวุโส คิดอย่างไร คงตอบค าถามเดียวกันคือไม่
บังควรที่จะละเมิด สถาบัน ในที่นี้ไม่ใช่แค่ที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
สูงสุดที่จะล่วงละเมิดมิได้เด็ดขาด 

ถึงขนาดมีค าพูดที่ท่องกันจนติดปาก อย่าดึงฟ้าต่ า อย่าท าหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน ประเทศไทยร่มเย็นด้วย
พระบารมี ไพร่ฟ้าหน้าใส อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข และในอดีตก็น่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ 

การรัฐประหารในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 13 ครั้ง แต่ละครั้ง ด้วยพระบารมี วิกฤติ
สิ้นสุดลงด้วย การไม่เกิดสงครามกลางเมือง ในขณะที่บางยุคบางสมัย มีเรื่องของ ขบวนการ ลัทธิล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ก าลังแพร่ขยายอิทธิพลด้วยซ้ า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามบ้านเมืองก็ยังเป็นปึกแผ่น 

เหตุการณ์เดือนตุลาคมก็ดี พฤษภาทมิฬก็ดี ท าให้เกิดเส้นกั้นบางๆระหว่างกองทัพกับประชาชน เนื่องจากเกิด
การสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตของคนไทย ที่เกิดจากการยุยงสุมไฟ ให้คนไทยเกลียดกันเอง ยัดเยียดข้อหาชังชาติ ผลักดัน
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ให้คนอีกฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นคนขายชาติไม่รักชาติ ต้องการล้มล้างการปกครองของแผ่นดิน  เนื่องจาก 
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางจารีตประเพณี เลยท าให้อีกฝ่ายที่เรียกว่า ขวาจัด ไม่ยอมรับฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่นั้นมา
ใครที่มีความคิดเห็นต่าง ก็จะถูกเรียกว่า พวกซ้ายจัด ใช้เป็นเงื่อนไข ในการห้ าหั่น ฝ่ายที่คิดต่างด้วยปลายกระบอกปืน 
ทั้งๆท่ีไม่รู้เจตนารมณ์ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ด้วยซ้ าว่า ถูกหรือผิดประการใด 

เอะอะก็ยึดอ านาจปฏิวัติรัฐประหารเพราะคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่หารู้ไม่ว่าก าลังสร้างลัทธิใหม่ขึ้นมา
ให้กับผู้ที่ต้องการจะแสวงอ านาจ การยึดอ านาจตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมามีความชัดเจน ในการดึงฟ้าต่ า เพ่ือเป็นเงื่อนไข
ในการยึดอ านาจและเข้ามาแสวงหาอ านาจ แต่เมื่อเป็นอ านาจที่ไม่สอดคล้องกับระบอบการปกครองประชาธิปไตย ก่อ
เกิดเป็นความขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุด. 

หมัดเหล็ก 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1935471 
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ใจสั่งมา 
 
 

ช่วงนี้ข่าวการเมืองก าลังขึ้นหม้อ มีประเด็นร้อนๆ ไฟแลบแปล๊บๆ ให้สภากาแฟวิจารณ์กันน้ าลายแตกฟอง  
แต่ชั่วโมงนี้ นาทีนี้ ไม่มีเรื่องไหนส าคัญเท่าการประชุมร่วม 2 สภาฯพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ!! 

วันนี้ (24 ก.ย.) ที่ประชุม ส.ส. และ ส.ว. จะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชงเองกินเอง?? 
“แม่ลูกจันทร์” คาดว่าหวยล็อกวันนี้ มีโอกาสออกได้ 3 ประต ู
1, “แก้ไม่ได”้ เพราะ ส.ว.ลากตั้งต่อต้านสุดลิ่มทิ่มประตู (มีความเป็นไปได้ 45 เปอร์เซ็นต์) 
2, “แก้ได”้ เพราะ ส.ว.ลากตั้งเกิดดวงตาเห็นธรรม (มีความเป็นไปได้ 50 เปอร์เซน็ต์) 
3, เลื่อนการลงมติไปช่วงสภาฯเปิดเทอมสมัยหน้า (มีความเป็นไปได้ 5 เปอร์เซ็นต)์ 

แต่หวยล็อกของจริงจะออกประตูไหน? คืนนี้พ่ีน้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะได้ทราบค าตอบชัดเจน 
“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าเนื่องจากมีเวลาพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง 2 วัน ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายได้จัดสรรปันส่วนการ
อภิปรายเป็นโควตา ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 7 ชั่วโมง, โควตา ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 ชั่วโมง, และโควตา ส.ว.ลากตั้งอีก 
7 ชั่วโมง ก าหนดเส้นตายอภิปรายได้จนถึง 6 โมงเย็นวันนี้ จากนั้นจะเริ่มต้นการลงมติ โดยวิธีขานชื่อเป็นรายบุคคล เมือ่
ขานชื่อ ส.ส. หรือ ส.ว.คนใด ผู้นั้นต้องลุกขึ้นประกาศว่าเห็นชอบ? หรือไม่เห็นชอบ? ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเห็นชอบ
บางญัตติ? หรือจะเห็นชอบทั้ง 6 ญัตติ? หรือจะไม่เห็นชอบทั้ง 6 ญัตติ? ก็เชิญตามสบาย เป็นการลงมติอย่างเปิดเผยที
ละคนๆจนครบทั้ง 2 สภาฯ คาดว่าการลงมติด้วยวิธีขานชื่อเป็นแพ็กเกจจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ตีซะว่าไม่เกิน 5 
ทุ่ม ผลการลงมติจะปรากฏชัดว่า ส.ส.หรือ ส.ว.คนใดเห็นชอบ? หรือไม่เห็นชอบ? แก้ไขรัฐธรรมนูญ “แม่ลูกจันทร”์ กลั้น
ใจฟันธงล่วงหน้าว่าที่ประชุมร่วม ส.ส.-ส.ว.จะมีมติ “เห็นชอบ” ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล 

ส่วนญัตติของพรรคเพื่อไทยและอีก 4 ญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา 
คาดว่าเสียงข้างมากของที่ประชุมร่วม 2 สภาฯ จะไม่รับประเคน หมายความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินตามลายแทง
พรรคร่วมรัฐบาล เริ่มจากแก้ไขมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร. 200 คน ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้เสร็จภายใน 
240 วัน ขอย้ าว่าการเมืองเดินต่อไปไม่ได้ ถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ!! 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ ทางออกจากวิกฤติการเมืองไทย ไม่พูดเยอะ เอาแค่นี้แหละโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1935336 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1935336
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วันท่ี 24 กันยายน 2563 - 09:26 น. 

หัวรถจักร “รัฐธรรมนญู” ขึ้นสู่ราง ตามยุทธศาสตร์ เยาวชนปลดแอก 
 

 
 
พลันที่ร่างพรบ.แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ทั้ง 6 ฉบับที่เสนอทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายค้านได้รับการบรรจุเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภา 
“รัฐธรรมนูญ” ได้เป็นประ เด็นในทางสังคมข้ึนมาโดยอัตโนมัติ ค าถามที่ต้องตีให้แตกก็คือ นี่เป็น”วาระ”ของผู้ใด 
เหมือนกับเมื่อเสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นวาระของรัฐบาล จะเป็นไปตามนโยบาย”เร่งด่วน”อันรัฐบาลเคยแถลง
เอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 เหมือนกับเมื่อเสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเป็นวาระของฝ่าย ค้าน เป็นไปตาม
นโยบายและความต้องการ”ร่วม”ของพรรคฝ่ายค้านตั้งแต่ก่อนและภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 แต่
ค าถามที่ไม่อาจมองข้ามได้อย่างเด็ดขาดก็คือ ปัจจัยใดเล่าที่กลายเป็น”ตัวเร่ง”อย่างทรงพลานุภาพสูงสุดในทางการเมือง 
ค าตอบท่ีต้องยอมรับร่วมกัน นั่นก็คือ “เยาวชนปลดแอก” 

จะเข้าใจต่อค าตอบนี้ได้จ าเป็นต้องยอมรับต่อความเป็นจริงส าคัญ ประการหนึ่งก่อน นั่นก็คือ ก่อนเดือน
กรกฎาคม 2563 เคยมีความ กระตือรือร้นในเรื่องของ”รัฐธรรมนูญ”หรือไม ่มีความเรียกร้องอย่างแน่นอนจากฝ่ายค้าน 
ไม่ว่าจะมาจากพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะมาจากพรรคเพ่ือไทย แต่ปมเงื่อนอยู่ตรงที่ไม่มีการสนองตอบ
จาก”รัฐบาล” แม้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาหาหลัก เกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้น 
แต่ก็ด าเนินไปในท่วง ท านองเรื่อยๆมาเรียงๆ นกบินเฉียงไปทั้งหมู่ ต่อเมื่อได้บัง กิดปรากฎการณ์”เยาวชนปลดแอก”ขี้น
ในวันที่ 18 กรกฎาคม ประสานเข้ากับการขับเคลื่อนของไอลอว์ในการหารายชื่อ เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารัฐธรรมนูญนั้น
หรอก จึงได้เกิดการขยับและขับเคลื่อนในลักษณะอัตราเร่งเป็นพิเศษ 
แต่ก็เป็นไปในท่วงท านองที่จะรักษาอ านาจและเตะถ่วงหน่วงเวลาตามกระบวนการแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
อย่างเด่นชัด 

ความเป็นจริงก็คือ พลันที่มีการตั้งประเด็นของ”รัฐธรรมนูญ”ขึ้นเท่า กับว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ”เยาวชน
ปลดแอก”ขึ้น หัวรถจักร”รัฐธรรมนูญ”ได้ประทับ ณ รางรถไฟครบถ้วนแล้ว 
ผลอาจไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการ ผลอาจไม่เป็นไปตามท่ีฝ่ายค้านต้องการ เพราะท่ีก ากับบงการอย่างแท้จริง
คือ”สังคม” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2363143 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2363143
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24 ก.ย. 2563-10:11 น. 

อนิจจัง การเมือง รัฐสภา 24 กันยายน อนาคต การเมือง 

วิเคราะห์การเมือง  
มติในที่ประชุมรัฐสภา ณ วันที่ 24 กันยายน มีความส าคัญเป็นอย่างสูง 

ไม่ว่าจะเป็นมติให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นมติให้การปฏิเสธกับ
ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของพรรค ฝ่ายค้านมตินี้จะส่งผลสะเทือนเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะมองว่าเป็นชัยชนะของรัฐบาล
ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมองว่าเป็นความพ่ายแพ้ของพรรคฝ่ายค้าน 
มตินี้ก็จะส่งผลสะเทือนอย่างกว้างไกลในทางการเมือง 

หากมติในที่ประชุมรัฐสภายอมรับร่างของรัฐบาล ปฏิเสธร่างของฝ่ายค้าน  มตินี้ย่อมชี้ให้เห็นความต้องการของ
รัฐบาล ชี้ให้เห็นความต้องการของพรรคพลังประชารัฐ ชี้ให้เห็นความต้องการของพรรคร่วมรัฐบาลออกมาอย่างเป็น
เอกภาพ ท าให้สังคมเห็นถึงธาตุแท้และความเป็นจริง ไม่เพียงธาตุแท้และความเป็นจริงของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วเป็นอย่างดี หากแต่ยังได้ตระหนักถึงธาตุแท้และความเป็นจริงของพรรคร่วมรัฐบาล 
ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา 

ภายในความพ่ายแพ้ของพรรคฝ่ายค้านเหมือนกับสะท้อนถึงความอ่อนแอ กระนั้น ในความอ่อนแอและตกเป็น
เบี้ยล่างของพรรคฝ่ายค้านร่วมก็จะกลายเป็นครูด้านกลับในการให้บทเรียนแก่พรรคฝ่ายค้านอย่างลึกซึ้ง กว้างไกล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพรรคเพ่ือไทย อย่างน้อยก็จะได้ตระหนักในความเป็นจริงที่หนักแน่นและมั่นคงยิ่งขึ้น ไม่ว่าต่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าต่อพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ และโดยเฉพาะต่อ 250 ส.ว. 
ครูด้านกลับนี้เองจะน าไปสู่ความตื่นรู้ในทางการเมือง 

ผลสะเทือนจากที่ประชุมรัฐสภามีส่วนในการชี้ทิศทางทางการเมืองเหมือนกับว่า “อ านาจ” อยู่ในมือของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างชนิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น แต่ภายในความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นผลดี 
ตรงกันข้าม จะเป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นอนิจจังได้แจ่มชัดขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis -today-politics/news_4975566 
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