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ข่าวประจ าวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) 
 

ที ่
ข่าว สนง.กกต 

เลขท่ี 
เรื่อง หน้า 

1 107/2562 การเลือกตั้งสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

8 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีสุวรรณ จี้เอาผิด ธนาธร เพ่ิมวิจารณ์ไม่รับค าวินิจฉัยศาล 9 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'พปชร.'ฉีกโผ! พลิกเกมดัน'ไพบูลย์' นั่งปธ.กมธ.แก้รธน.เสียบแทน'พ่อมดด า' 10 
3 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา‘จัตุรงค์ เสริมสุข’แทน‘ชยุต’จ าคุก 12 
4 แนวหน้าออนไลน์ ศรีสุวรรณ จะไม่ทน! จี้สภาเอาผิด ธนาธร-อนาคตใหม่ เขียนกระจกรัฐสภา 13 
5 ข่าวสดออนไลน์ 'หมอวรงค์'มาแล้ว! เปิดตัวซบ'รปช.' ประกาศภารกิจสายบู๊ อาสาปราบพวก'ชังชาติ' 14 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'สว.วันชัย'  ฟันธงเปรี้ยง! วิเคราะห์5ปมใหญ่'ธนาธร'เสี่ยงติดคุก-ถึงขั้นยุบพรรค 15 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ เคาะแล้ว 6 กมธ.แก้รธน.สัดส่วนรัฐบาล 16 
8 แนวหน้าออนไลน์ 'ช่อ'ชิงวินิจฉัยคุณสมบัติ'ธนาธร'ไม่ผิดม.151รอดดาบสอง'กกต.' 17 
9 แนวหน้าออนไลน์ ‘ส้มหวาน’เงิบ!โพลชี้ปชช.สรปุจุดยืน‘อนาคตใหม่’ เมินปั่นอีเว้นท์‘อยู่ไม่เป็น 18 
10 แนวหน้าออนไลน์ โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่นเขต 7 20 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ อนค.เอาคืนชงฟันมาดามเดียร์ 21 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อิศรา' เผย 8 ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ช านาญการ-ผู้ช่วยด าเนินงานพ้นต าแหน่งพร้อม 'ธนาธร' 23 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝังกลบ “ธนาธร-อนาคตใหม”่ ฝ่ายค้านกระอัก-สภาสั่นคลอนศรัทธา 26 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ เหตุผลยื่นยุบ พรรคอนาคตใหม่ 29 
15 กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ 
อนาคต...หมด 40 

16 MGR ออนไลน์ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งเขต 7 ขอนแก่น คาดใช้สิทธิ 22 ธ.ค. รับสมัครปลายเดือน 42 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง นางสาวณิชานาฎ บรรจงจิต  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาบุคลากร น าคณะผู้บริหารและพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชา
นุสรณ ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2562 ณ พระบรม
ราชานุสรณ์สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ร่วมพธีิวางพวงมาลา 

ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ ์รัชกาลที ่6 

25 พ.ย. 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายเมธา 
ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ร่วม

กิจกรรม Road Show รณรงค์เชิญชวนผู้บริหารและ พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือใช้งาน
ในระบบแอพพลิเคชั่น G-Chat ซึ่งเป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
แบบเคลื่อนที่ภายในของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ ส านักประชาสัมพันธ์ น าทีมจัดกิจกรรม Road Show 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยากาศในการเดินรณรงค์เป็นไปด้วยความคึกคัก และได้รับความสนใจ 
ความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเข้าใช้งานในระบบ G-Chat เป็นอย่างดี

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รณรงค์ใช้ G-Chat 
25 พ.ย. 2562 
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สัปดาห์นี้มีอะไร 
 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
25 พฤศจิกายน  

2562 

09.30 น. 
 
 
 
 

13.30 น. 

ห้องประชุม 604 
 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ 
มหรรณพ ประชุมคณะกรรมการการกองทุนเพ่ือการ 
พัฒนาพรรคการเมือง  
 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

วันอังคารที่ 
26 พฤศจิกายน  

2562 

10.00 น. 
 
 
 
 

 
 

13.30 น. 

ห้องประชุม 502 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุม 604 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้งศ.สันทัด ศิริ
อนันต์ไพบูลย์  นายปกรณ์ มหรรณพ และนายเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
ครั้งที่ 1/2562  
 

 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
การประชุม / กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
25 พฤศจิกายน 

2562 
 

09.30 น. 
 

 
 

ห้องประชุม 604 
 

 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การ เลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การกองทุน เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
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สัปดาห์นี้มีอะไร 
 

การประชุม / กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

 10.00 น. 
 
 

13.30 น. 

อาคารรัฐสภา 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมาธิการฯ  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ          
การเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันอังคารที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 

10.00 น. 
 
 
 
 

 
 
 
 

13.30 น. 

ห้องประชุม 502 
 
 
 
 
 

 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ         
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมประชุมที่
ปรึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อน  ยุทธศาสตร์
การ จัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 
1/2562  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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สัปดาห์นี้มีอะไร 
 

การประชุม / กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 
วันพฤหัสบดีที่ 27 

พฤศจิกายน 
2562 

09.30 น. ห้อง รอง ลธ. กกต. นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมการ
วินัยฯ   

วันพฤหัสบดีที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 

09.30 น. 
 
 
 
 
 
 

13.00น. 
 

ห้องประชุม 502 
 
 
 
 
 
 
อาคารสุขประพฤติ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายกฤช เอ้ือวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

วันศุกร์ที่ 29 
พฤศจิกายน 

2562 

10.00 น. ห้องประชุมรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ชั้น 7 

นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ 
จ่ายเงินชดเชย 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะสื่อสำรองคก์รฯ และส ำนกัประชำสมัพนัธ ์ 
ติดต่อ 17920 - 17924 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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ศรีสุวรรณ จี้เอาผิด ธนาธร เพ่ิมวิจารณ์ไม่รับค าวินิจฉัยศาล 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - 13:30 น. 

Shares : เปิดอ่าน 204 ครั้ง 

"ศรีสุวรรณ" จี้กกต.เร่งด ำเนนิคดีอำญำ " ธนำธร" พยำน 10 ปำก ฐำนเบิกควำมเท็จ พร้อมยื่นศำลรธน. เอำผิด
เพิ่มอีกดอก เหตุวิจำรณ์ไม่รับค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ 

                     

                22 พ.ย.2562- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้อง
ต่อกกต.ขอให้เร่งด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลง เนื่องจากถือหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ากัด ขณะลง
สมัครรับเลือกตั้ง 

อ่านข่าว -  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ธนาธร พ้น ส.ส.คดีถือหุ้นวี-ลัค มีเดีย   
                  เนื่องจากเห็นว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนและตามกฎหมายถือเป็นเด็ดขาดผูกพันทุก
องค์กร  จึงอยากให้กกต.ด าเนินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 151  ที่ก าหนดว่าบุคคลที่รู้อยู่แล้วว่าตน
ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วยังมาลงสมัตร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี 
ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี โดยยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้งโดยเร็ว        
นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ตนยังขอให้กกต.ด าเนินการตรวจสอบพยาน 10 ปากที่ศาลเรียกไต่สวนในคดีนี้เนื่องจาก
ทั้งหมดเป็นพยานฝ่ายนายธนาธร เนื่องจากค าวินิจฉัยของศาลในคดีนี้ชี้ให้เห็นว่าการให้ถ้อยค าของพยานทั้งหมดต่อ
ศาลในชั้นไต่สวนไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงอาจจะเป็นการเบิกความเท็จต่อศาลได้  ซึ่งก็จะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 177 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5ปี  เดือนหรือปรับไม่เกิน 1หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ ดังนั้น
หากกกต.เห็นว่าละเมิดจริงก็ขอให้เร่งด าเนินการส่งฟ้องตามกฎหมาย 

                      อย่างไรก็ตามนายศรีสุวรรณ ยังเห็นว่ากรณีของนายธนาธร ยังไม่ข้ันท าให้ต้องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
แม้จะมีผู้มองว่ากกต.สามารถเอาผิดได้ตามมาตรา 132 ของพ.รป.ว่าด้วยเลือกตั้งส.ส. แต่ตนก็มองว่ากฎหมายมาตรา
ดังกล่าวก าหนดลักษณะการกระท าที่กกต.พบก่อนการเลือกตั้ง แต่กรณีของนายธนาธร กกต.พบหลังเลือกตั้งไปแล้ว 
อย่างไรก็ตามยังมีหลายค าร้องที่มีน้ าหนัก ซึ่งตนยื่นขอให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ เช่นกรณีนายธนาธรให้พรรค
อนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 

https://www.komchadluek.net/news/politic/400055?utm_source=tiein&utm_medium=internal_referral
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                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายศรีสุวรรณ ก็ได้เดินทางไปยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้
ด าเนินการกับนายธนาธร ฐานละเมิดศาลจากกรณีหลังศาลมีค าวินิจฉัยในคดีนี้แล้วนายธนาธรให้สัมภาษณ์ใน
ลักษณะไม่ยอมรับค าวินิจฉัย โดยมีการะบุว่า ศาลยึดข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการ
วินิจฉัย  รวมทั้งที่มีการระบุว่า ศาลไม่เคยท าธุรกิจจึงไม่เข้าใจรสนิยมในการลงทุน  ซึ่งนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ถ้อยค า
ลักษณะดังกล่าว น่าจะเข้าข่ายเป็นการเสียดสี  ตามมาตรา 38 วรรคท้าย และมาตรา 39 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยวธิี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อ10 ของข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ จึง
ขอให้ศาลด าเนินการตรวจสอบ พร้อมระบุว่า นายธนาธรอ้างว่าไม่ได้ใช้ค าหยาบคาย แสดงความเห็นโดยสุจริตนั้น ไม่
สามารถน ามากล่าวอ้างได้ว่า ค าพูดของตัวเองเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นศาลหรือไม่ ต้องให้ศาลในฐานะผู้ถูกกระท า
เป็นผู้วินิจฉัย 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/400467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/400467
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'พปชร.'ฉีกโผ! พลิกเกมดัน'ไพบูลย์' นั่งปธ.กมธ.แก้รธน.เสียบแทน'พ่อมดด า' 

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 18.46 น. 

พปชร. ไพบูลย์ นิติตะวัน แก้รธน. 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงสัปดาห์หน้าว่า ในส่วนของตัวแทน 

กมธ.โควตาพรรคการเมืองต่างๆเริ่มลงตัว โดยมีการเปิดเผยรายชื่อผ่านหน้าสื่อเป็นระยะ  เหลือเพียงโควตาของ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ยังคงต้องทาบทามเพ่ิมบางส่วน แทนผู้ที่ขอถอนตัวไปก่อนหน้านี้ 

ขณะที่ต าแหน่งประธานกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่าง 2 พรรคร่วมรัฐบาล โดยพรรค
ประชาธิปัตย์เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่พรรคพลังประขา
รัฐ มีแนวโน้มที่จะเสนอนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 แต่นายสุขาติเองก็ได้แสดงท่าที
ปฏิเสธไม่ขอรับต าแหน่งมาตลอด โดยให้เหตุผลว่า มีภารกิจในสภาฯค่อนข้างมาก อีกด้านพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็เสนอ
คนนอกมีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานมากกว่า  

 
ล่าสุดมีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)เตรียมเสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในโควตาของ ครม. เป็นประธานกมธ.แก้รัฐธรรมนูญทแนนายสุชาติ โดยนายไพบูลย์ ถือเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยเป็นอดีตกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
เป็นประธาน มาแล้ว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/455738 

 

 

 

https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.
https://www.naewna.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.naewna.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.
https://www.naewna.com/politic/455738
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ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา‘จัตุรงค์ เสริมสุข’แทน‘ชยุต’จ าคุก 

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 09.00 น. 

สมาชิกวุฒิสภา จัตุรงค์ เสริมสุข ราชกิจจาฯ ชยุต สืบตระกูล จ าคกุ 

วานนี้ (22 พ.ย. 62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ แต่งตั้งสมาชิก

วุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๕๐ คน  

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วยสมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภาของ นายชยุต สืบตระกูล สิ้นสุดลง เนื่องจาก
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เป็นเหตุให้ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้ง นายจัตุรงค์ เสริมสุข เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81
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ศรีสุวรรณ จะไม่ทน! จี้สภาเอาผิด ธนาธร-อนาคตใหม่ เขียนกระจกรัฐสภาเลอะเทอะ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
- 10:21 น. 

ศรีสุวรรณ จี้ เลขาสภาฯ เอาผิด ธนาธร-ลูกพรรคอนาคตใหม่ มือบอน! ขีดเขียน ประตูกระจกรัฐสภา ฐานท าลาย

ทรัพย์สินราชการ 

วันที่  24 พ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกแถลงการณ์ในนาม

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง ขอเรียกร้องให้เลขาธิการสภาผู้แทนฯเอาผิดพลพรรคอนาคตใหม่ที่  “มือ

บอน” ขีดเขียนประตูกระจกรัฐสภาท านายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏภาพข่าวในสื่อโซเชียลเป็นการทั่วไป 

กรณีที่พลพรรคอนาคตใหม่ ต่างไปช่วยกันขีดเขียนข้อความหลากหลายความคิดเห็นในเชิงการให้ก าลังใจ นายธนาธร 

จึงรุ่งเรืองกิจ หหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ต่อการที่ศาลถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพความเป็น ส.ส. เนื่องจาก

ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ม.98(3) ประกอบ ม.101(6) กรณีมีการถือครองหุ้นสื่อมวลชนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ในขณะ

ที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2562 ด้วยคะแนนเสียง 7:2 ณ บริเวณประตู

กระจกทางเข้าห้องพักของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ในอาคารรัฐสภานั้น 

ข้อความที่ ศรีสุวรรณ จี้เลขาสภาเอาผิด ธนาธร และลูกพรรคอนาคตใหม่เขียน 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การกระท าดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นการเจตนาที่จะท าให้ทรัพย์สินของทางราชการ

เสียหาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์  ซึ่งต้องห้ามตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ม.360 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ นอกจากนี ้ยังอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.12 ของ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาทอีกด้วย 
“ประตูกระจกดังกล่าว ถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภา ซึ่งเป็นอาคารสถานที่ราชการมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้ควบคุม ดูแล ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้นเมื่อมีสมาชิกพรรคหรือ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้กระท าการฝ่าฝืน
กฎหมายเยี่ยงนั้น จะท าเพิกเฉยไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ เพราะกรณีที่เกิดขึ้นปรากฏเผยแพร่กันมากมายในสื่อโซเชียลมีเดีย
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากของสาธารณะชนถึงความไม่เหมาะสมของพฤติการณ์ดังกล่าว และถือว่าเป็น
ความผิดที่ส าเร็จแล้ว” นายศรีสุวรรณ กล่าว 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องให้เลขาธิการสภาผู้แทนฯปฏิบัติหน้าที่ในการเอาผิดผู้ที่กระท า

การฝ่าฝืนดังกล่าวเสียโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมอ้างอิง : 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3083500 

https://www.facebook.com/pages/category/Public-Figure/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2-285420741582745/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3083500
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/11/24-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A32.jpg
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/11/24-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะสื่อสำรองคก์รฯ และส ำนกัประชำสมัพนัธ ์ 
ติดต่อ 17920 - 17924 

14 

 

 

หน้าแรก / การเมือง 
'หมอวรงค์'มาแล้ว! เปิดตัวซบ'รปช.' ประกาศภารกิจสายบู๊ อาสาปราบพวก'ชังชาติ' 
วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 12.22 น.  
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคาร ทู แปซิฟิคเพลสเพลส พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) 
จัดงานต้อนรับนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังจากท่ีได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
พรรคประชาธิปัตย์ และมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครปช. โดยมีนายสุเทพ เทือกสบุรรณ ผู้ร่วมจัดตั้งพรรครปช. พร้อม
คณะผู้บริหารพรรครปช. ให้การต้อนรับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คึกคัก 
ทั้งนี้ นพ.วรงค์ กล่าวว่า ตนรู้สึกอบอุ่นคิดไม่ถึงว่าพรรคจะจัดต้อนรับอบอุ่นมาก ถ้ารู้ว่าอบอุ่นมากขนาดนี้อาจจะมาเร็ว
กว่านี้ หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น เราได้เห็นพัฒนาการปัญหาของประเทศและเวลานี้ภาระกิจเรื่องโครงการรับจ าน าข้าว
ของตนก็จบบริบรูณ์ แต่ยังเห็นว่าการเมืองเวลานี้เปลี่ยนไปเยอะมากที่ผ่านมาเป็นการต่อสู้กับระบบทักษิณ แต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนไปว่า เราต้องต่อสู้กับการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งตนรู้สึกว่ามันอันตรายมาก จะให้นั่งอยู่เฉยๆ ตนท าไม่ได้ 
"ดังนั้นผมจึงตัดสินใจไปพบกับนายชวน เล่าให้ฟังว่าวันนี้การเมืองเปลี่ยนไปโดยเกิดจากปัญหาในสภา เกิดลัทธิชังชาติ
ที่ก าลังปลูกฝังเยาวชนของเราให้เดินผิดทาง และเวลานี้การเมืองไม่ได้เกิดจาก 2 พรรคใหญ่แต่มีการเปลี่ยนไปเป็นกลุ่ม
การเมืองฝั่งเขาฝั่งเรา ซึ่งผมยังบอกกับนายชวนตรงๆว่า ยังรักและผูกพันกับพรรคปชป.วันนี้พรรคท าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนได้ดีมาก แต่สไตล์ของผมไม่เหมาะกับงานแบบนี้แต่เหมาะกับพวกชังชาติ พอดีได้กับการทาบทามจากนายสุ
เทพ จึงรู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่น่าจะช่วยประเทศชาติได้เยอะกว่า ผมจึงตอบรับและมาอยู่กับพรรครปช."นพ.วรงค์ กล่าว 
ส่วนที่สื่อหลายส านักระบุว่าการมาอยู่พรรครปช.มีการต่อรองต าแหน่ง นพ.วรงค์ กล่าวว่า ไม่มีการต่อรองต าแหน่งสัก
ต าแหน่งแต่ไม่มีการขัดแย่งกับพรรคปชป.ซึ่งตนยังบอกกับพรรคปชป.ด้วยว่าวันนี้พวกเราต้องไม่ทะเลาะกัน อาจขัดใจ
กันบางก็ต้องอดทนไว้ และทุกอย่างก็จะก้าวไปได้ด้วยดี 
“พรรครปช.เหมาะสมกับตัวตนของผมในการท างานการเมือง แต่ยืนยันว่าล าพังผม หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค คง
ไม่พอเราต้องการประชาชน ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยดี ทุกคนก็ต้องมาร่วมกับผม”นพ.วรงค์ 
กล่าว  เมื่อถามว่าจะมีเพ่ือนส.ส.ประชาธิปัตย์ย้ายมาด้วยหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า เชื่อว่าเพ่ือนส.ส.จับตาดูอยู่ว่า
มาแล้วท าประโยชน์ให้ส่วนร่วมได้หรือไม่ ถ้าได้ก็อาจจะตามมา ในทางกลับกันหากท าอะไรไม่ได้ก็ไม่มา 
ถามย้ าว่าตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แสดงว่าจะมีเพ่ือนส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์มาแน่นอน ใช่หรือไม่  สมาชิกรปช.
กล่าวว่า ไม่ๆๆ ตอบตามหลักการ ถ้าท าได้ดี เชื่อว่าเพ่ือนของตนจะมาร่วม 
เมื่อถามถึงโอกาสที่จะเข้าไปท างานสภาในฐานะคนนอก เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า ไม่
เคยคิดท างานในสภา การท าสาขาพรรคต้องไปเยี่ยมภาคประชาชน ยืนยันตอนนี้ยังไม่มีความคิดจะไปท างานในสภา 
ถามถึงวิธีการต่อสู้กับกลุ่มชังชาติ นพ.วรงค์ ชี้แจงว่า  เราจะไม่ใช้ก าลังสู้กับพวกเขา แต่เราใช้สมอง ใช้ความรู้ และ
ความจริงในการต่อสู้         อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/455835 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/455835
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'สว.วันชัย'ฟันธงเปรี้ยง! วิเคราะห์5ปมใหญ่'ธนาธร'เสี่ยงติดคุก-ถึงข้ันยุบพรรค 

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 12.40 น. 

ส.ว."วันชัย สอนศิริ" วิเคราะห์5ปมส าคัญ ฟันธงเปรี้ยง!"ธนาธร"ไม่รอด เสี่ยงติดคุก ปิดฉากอนาคตใหม่ถึงข้ันยุบ
พรรค กลายเป็น"อนาคตไหม้"เข้าข่ายยุบพรรค ระบุตายน้ าตื้นกรณีปล่อยเงินกู้ให้พรรค 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เขียนในเฟซบุ๊คส่วนตัววันที่ 23 พฤศจิกายนเรื่อง"
เส้นทางอนาคตไหม้"ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่พ้นสภาพการเป็นส.ส. ตามค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญกรณีถือหุ้นสื่อว่า ช่างเหมือนกันเสียเหลือเกิน เส้นทางเดินของธนาธรอนาคตใหม่กับทักษิณไทยรัก
ไทย ต่างกันที่ธนาธรมาเร็วเคลมเร็วแล้วก็ไปเร็ว แต่จุดหมายปลายทางคงไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น
เหมือนๆกัน แต่ขอพูดถึงธนาธรอนาคตใหม่ที่จะกลายเป็นอนาคตไหม้ ดังนี้ 
1. ตัวธนาธรไม่ได้เป็นส.ส.แน่นอนตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะเป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเป็นนักการเมือง
อย่างไรก็แล้วแต่ ก็วนๆอยู่นอกสภาและก็จะวนไปวนมาอย่างนี้เป็นสัมภเวสีทางการเมือง 
2. จากค าวินิจฉัยแทบจะเห็นคดีอาญาอยู่ร าไรและมีคุกเป็นที่หมาย แถมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกเกือบ 20 ปี แล้ว
จะไปผุดไปเกิดกันเมื่อไหร่ หรือว่าจะไปอยู่ต่างประเทศเหมือนคนอ่ืนเขา 
3. อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องตายยกรัง แทบจะไม่ต้องค้นคว้าหาพยานที่ไหนเพราะตัวเองรับสารภาพทั้งด้วย
วาจาและเอกสารว่าปล่อยเงินกู้ให้พรรคของตนเป็นร้อยๆล้าน แล้วมันจะดิ้นไปได้อย่างไร เรื่องนี้เขียนค าวินิจฉัยง่าย
กว่าคดีหุ้นสื่อเสียอีก ถึงขั้นยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคโดนกันเป็นตับๆ บรรดาหัวหอกก็คงจะหอกหักกันล่ะคราว
นี้ 
4. เมื่อพรรคแตก ผึ้งก็แตกรัง จะอยู่ถึง 80 คนเหมือนเดิมหรือเปล่า แม้จะมีพรรคใหม่ส ารองไว้ก็อาจจะเหลือสักครึ่งๆ 
นอกนั้นทางใครทางมันใส่คอนเวิร์สไปคนละทิศคนละทางแน่นอน ตอนนี้มันก็กรุ่นๆอยู่แล้ว 
5. กระแสวัยรุ่น กระแสของพรรคตอนเลือกตั้งกับตอนนี้มันต่างกันลิบลับ เรตติ้งลดลงมาโดยล าดับ ก็ดูสิ..จัดกิจกรรม
แต่ละครั้งก็คนหน้าเดิมๆ พวกป้าพวกลุงก็เสื้อแดงหน้าเก่าๆ หนุ่มสาวที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ไม่ได้มาวี้ดว้ายกระตู้วู้
เหมือนตอนนั้น 
"สรุปแล้ว อนาคตใหม่ไม่น่าจะไหม้เร็วเกินไป ทั้งหมดท าตัวเองแท้ๆ อยู่ไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ดันท าไม่เป็นนี่สิ..ผลมันจึง
อยู่ไม่ได้"นายวันชัยกล่าวทิ้งท้าย      อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/455838 

 

https://www.naewna.com/politic/455838
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เคาะแล้ว 6 กมธ.แก้รธน.สัดส่วนรัฐบาล 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:10 น.     

 

 

 

23 พ.ย 62 - นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาบุคคลมาท าหน้าที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือศึกษาแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี(ครม.) จ านวน 6 คน ว่า ขณะนี้ได้ครบหมดแล้วทั้ง 6 คน คือ 
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา , นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , 
นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. , นายอุดม รัฐอมฤต  อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อดีตกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ สมัยนายมีชัย ฤชุพันธุ์  เป็นประธาน , นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) และบุคคลที่มาจากภาคธุรกิจ ซึ่งได้รายชื่อแล้ว แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อ เพราะอยากจะน าเข้า
รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทราบก่อน เดี๋ยวจะถูกมองว่าไม่ให้เกียรติครม. 
 
“เอาเป็นว่าเป็นสุภาพสตรีที่เป็นนักธุรกิจด้วย มาจากสภาสตรีแห่งชาติ ซึ่งคนในวงการธุรกิจจะรู้จักเป็นอย่างดี เรา
อยากได้เขามาช่วยเรื่องการให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะมันมีผลกระทบกับภาคธุรกิจด้วย 
ถ้าเราเอาเฉพาะนักการเมืองหรือกฎหมายอย่างเดียว หรือเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็อาจจะท าให้มุมมอง
ทางด้านธุรกิจไม่มี เพราะการด าเนินการครั้งนี้เราอยากให้ครอบคลุมและหลากหลาย โดยมีตัวแทนในแต่ละภาคส่วน
มาร่วมด้วย” 
 
นายเทวัญ กล่าวต่อว่า ส าหรับรายชื่อกรรมาธิการฯในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆ ทราบว่าวันจันทร์ จะมีการส่ง
รายชื่อมาให้ตน ซึ่งตนจะน าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ก่อนที่จะน า
รายชื่อทั้งหมดรายงานให้ที่ประชุมครม.รับทราบในวันอังคารที่ 26 พ.ย. และหลังจากนั้น ก็จะเสนอญัตติต่อสภา
ผู้แทนราษฎรในวันพุธที่  27 พ.ย. เพ่ือขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์
และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เลย. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/50945 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/50945
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'ช่อ'ชิงวินิจฉัยคุณสมบัติ'ธนาธร'ไม่ผิดม.151รอดดาบสอง'กกต.' 

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 16.45 น. 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2562 น.ส.พรรณิการ์ วานิช  โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จะด าเนินคดีอาญาต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในความผิดตาม
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 151 ว่า 
ตนทราบว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการลงมติในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงปล่อยให้ด าเนินกระบวนการไปตามปกติ ซึ่งพรรค
มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของนายธนาธร เรื่องการโอนหุ้นที่มีหลักฐานชัดเจน แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาแบบนี้
พรรคก็ไม่สามารถท าอะไรได้ 
 
น.ส.พรรณิการ์ กล่าวเพ่ิมว่า ขั้นตอนการด าเนินคดีทางอาญา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ชี้ชัดว่านายธนาธรน าเสนอ
หลักฐานการโอนหุ้นในวันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นข้อมูลเท็จ จึงหมายความว่านายธนาธรมีความตั้งใจที่จะโอนหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมแล้ว จึงลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่ขาดคุณสมบัติ 

 
"หัวใจของมาตรา 151 คือค าว่าตั้งใจที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่รู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติ เมื่อนายธนาธรโอนหุ้นไปแล้ว
ตั้งแต่เม่ือวันที่ 8 มกราคม ก็ย่อมเข้าใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติ จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมาตัดสินนายธนาธรจึงได้ทราบ
ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติ" น.ส.พรรณิการ์ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/455902 
 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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‘ส้มหวาน’เงิบ!โพลชี้ปชช.สรปุจุดยืน‘อนาคตใหม่’ เมินปั่นอีเว้นท์‘อยู่ไม่เป็น’ 

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 08.27 น. 

24 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่อง “อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 
จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
1,262 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเข้าใจและการติดตามข่าว “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนต่อค าว่า “อยู่เป็น” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.57 ระบุว่า คนที่
สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่ด ารงอยู่ รองลงมา ร้อยละ 38.11 ระบุว่า คนที่ใช้วิธีการใดๆก็
ได้ที่ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดปลอดภัย 
ร้อยละ 15.53 ระบุว่า คนที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และเข้าใจสังคม , ร้อยละ 12.60 ระบุว่า คนที่มีวิธีการให้
ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีความเจริญรุ่งเรือง , ร้อยละ 7.45 ระบุว่า คนที่เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม , 
ร้อยละ 3.49 ระบุว่า คนที่พอใจกับสิ่งดีๆในปัจจุบัน ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง , ร้อยละ 2.22 ระบุว่า การยอมจ านน
ต่อสภาพแวดล้อมหรืออ านาจ , ร้อยละ 1.58 ระบุว่า คนไม่มีจุดยืน ไม่ยึดมั่นในหลักการ และไม่มีอุดมการณ์ และร้อย
ละ 5.78 ระบุว่า ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนความเข้าใจของประชาชนต่อค าว่า “อยู่ไม่เป็น” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.18 ระบุว่า คนที่ไม่สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่ด ารงอยู่ รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า คนที่กระท าสิ่งใดแล้วเกิดผลลบกับ
ตนเอง 
ร้อยละ 15.77 ระบุว่า คนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ ดื้อรั้น หัวชนฝา เอาแต่ใจตนเองเป็นหลัก , ร้อยละ 14.03 ระบุว่า คนที่
ชอบท าตัวแบบ จระเข้ขวางคลองหรือแกว่งเท้าหาเสี้ยน , ร้อยละ 13.39 ระบุว่า คนที่ท าอะไรก็ไม่ได้รับการยอมรับ
จากสังคม และไม่เจริญรุ่งเรือง , ร้อยละ 10.78 ระบุว่า คนที่ขาดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และไม่
เข้าใจสังคม , ร้อยละ 4.83 ระบุว่า คนที่ไม่ยอมจ านนต่อสภาพแวดล้อมหรืออ านาจ , ร้อยละ 3.41 ระบุว่า คนที่
ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และร้อยละ 7.29 ระบุว่า ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้านการติดตามข่าว “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.21 ระบุว่า ไม่ติดตาม
เลย , ร้อยละ 27.73 ระบุว่า ติดตามบ้าง , ร้อยละ 6.66 ระบุว่า ติดตามตลอด และร้อยละ 0.40 ระบุว่า ไม่รู้/ไม่ตอบ/
ไม่สนใจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศและกิจกรรม “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ จากผู้ที่ตอบติดตาม

https://www.naewna.com/index.php
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ตลอดและติดตามบ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.25 ระบุว่า เป็นการแสดงจุดยืนของพรรค รองลงมา ร้อยละ 26.27 
ระบุว่า เป็นการพูดความจริงเกี่ยวกับสังคม 

ร้อยละ 21.20 ระบุว่า เป็นการสร้างกระแส ในการเรียกคะแนนเสียง/ความสนใจจากประชาชน , ร้อยละ 11.29 ระบุ
ว่า เป็นค าพูด/วิธีการ ในการโจมตีฝ่ายตรงข้าม , ร้อยละ 8.99 ระบุว่า เป็นการแสดงผลงานของพรรค , ร้อยละ 7.60 
ระบุว่า เป็นแค่ค าประกาศ และ/หรือ กิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งเท่านั้น , ร้อยละ 4.61 ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่
อยู่ไม่เป็นสุขจากคดีความต่างๆ , ร้อยละ 2.53 ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่เข้าใจ สังคม/การเมืองไทย และร้อยละ 
7.14 ระบุว่า ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส าหรับความคิดเห็นต่อพรรคอนาคตใหม่ว่า “อยู่ไม่เป็น” หรือ “อยู่เป็น” จากผู้ที่ตอบติดตามตลอดและติดตามบ้าง 
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.70 ระบุว่า “อยู่เป็น” , ร้อยละ 29.03 ระบุว่า “อยู่ไม่เป็น” , ร้อยละ 20.05 ระบุว่า 
บางครั้งก็ “อยู่เป็น” บางครั้งก็ “อยู่ไม่เป็น” , ร้อยละ 5.30 ระบุว่า ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 3.92 ระบุว่า 
ไม่แน่ใจ   

 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/455971 
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โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่นเขต7 
วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 14.43 น. 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.๒๕๖๒ ความว่า พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่
ว่าง 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 
เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ ว่างลง ซึ่งมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า ใน
กรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึง
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่าง เว้น
แต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/456010 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/456010
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อนค.เอาคืนชงฟันมาดามเดียร์ 

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.     

 "ช่อ" เอาคืน ร้อง กกต.ตรวจคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ของ "มาดามเดียร์" ขอให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ พ่วงคุก 10 ปี เพิกถอน

สิทธิ 20 ปีด้วย อ้างเหมือนกรณี "ธนาธร" เป๊ะ! ขณะที่ "ศรีสุวรรณ" จัดให้ ร้อง กกต.เร่งฟันอาญา "ทอน" เร็วๆ ก่อน

ฟ้องศาล รธน.เล่นงานคดีหมิ่นศาล 

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ได้มอบหมายให้ทนายความไปยื่น

ค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็น ส.ส.ตาม

รัฐธรรมนูญของ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ภายหลังได้ตรวจสอบว่าแม้ น.ส.วทัน

ยาจะเคยถือหุ้นบริษัทเครือเนชั่นและได้มีการโอนหุ้นดังกล่าวออกไปแล้ว แต่พบว่ามีการยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

หรือแบบ บมจ.6 ซึ่งเป็นแบบ บมจ.6 ที่ใช้กับการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดมหาชน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในช่วงเดือน ก.ย.2562 ภายหลังรับสมัครเลือกตั้งเป็นเวลา 6 เดือน       

    น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า กรณีของ น.ส.วทันยา เทียบเคียงได้กับกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

อนาคตใหม่ เพราะได้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือแบบบอจ.5 หลังจากการรับสมัครเลือกตั้ง อัน

เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายธนาธรยังคงมีหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง  

    ดังนั้น เมื่อน าทั้งสองกรณีมาเทียบเคียงกัน จึงเป็นที่มาของการยื่นให้ กกต.ตรวจสอบและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยสมาชิกภาพของ น.ส.วทันยา พร้อมกันนี้ขอให้มีค าสั่งให้ น.ส.วทันยายุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนกว่าศาล

รัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยเช่นเดียวกับกรณีของนายธนาธร รวมไปถึงการด าเนินคดีในทางอาญาตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 มาตรา 151 ด้วย โดยต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-20 ปี 

 "ถึงคุณวทันยาจะเข้ามาด ารงต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อภายหลัง แต่การวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจะต้อง

พิจารณา ณ วันที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ใช่วันที่ได้รับต าแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อ" โฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าว   

    ที่ส านักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องต่อ กกต.

ขอให้เร่งด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร เนื่องจากเห็นว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนและตามกฎหมายถือเป็น

เด็ดขาดผูกพันทุกองค์กร จึงอยากให้ กกต.ด าเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 151  ที่ก าหนดว่า

บุคคลที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วยังมาลงสมัคร ต้องระวาง
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โทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี โดยยื่น

ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยเร็ว 

     นอกจากนี้ ขอให้ กกต.ด าเนินการตรวจสอบพยาน 10 ปากท่ีศาลเรียกไต่สวนในคดีนี้ เนื่องจากทั้งหมดเป็นพยาน

ฝ่ายนายธนาธร เนื่องจากค าวินิจฉัยของศาลในคดีนี้ชี้ให้เห็นว่าการให้ถ้อยค าของพยานทั้งหมดต่อศาลในชั้นไต่สวน

ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงอาจจะเป็นการเบิกความเท็จต่อศาลได้ ซึ่งก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 177 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ดังนั้นหาก กกต.เห็นว่า

ละเมิดจริงก็ขอให้เร่งด าเนินการส่งฟ้องตามกฎหมาย 

    จากนั้นนายศรีสุวรรณเดินทางไปยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ด าเนินการกับนายธนาธรฐานละเมิดศาล จาก

กรณีหลังศาลมีค าวินิจฉัยในคดีนี้แล้วนายธนาธรให้สัมภาษณ์ในลักษณะไม่ยอมรับค าวินิจฉัย โดยมีการระบุว่า ศาลยึด

ข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัย รวมทั้งที่มีการระบุว่า ศาลไม่เคยท าธุรกิจ จึงไม่

เข้าใจรสนิยมในการลงทุน   

    "ที่นายธนาธรอ้างว่าไม่ได้ใช้ค าหยาบคาย แสดงความเห็นโดยสุจริต เรื่องนี้นายธนาธรไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่า

ค าพูดของตัวเองเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นศาลหรือไม่ ต้องให้ศาลในฐานะผู้ถูกกระท าเป็นผู้วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ข้อ 

10ของข้อก าหนดศาลฯหรือไม่" นายศรีสุวรรณกล่าว 

    วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายธนาธรชูสามนิ้วภายหลังฟังค า

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และมีการระบุในเวทีเสวนาเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ว่าจะไม่ยอมทหารว่า ทหารไปท าอะไรให้ ทหาร

ไม่ได้ท าอะไรเลย ต้องดูว่า มันมีเหตุการณ์เกิดข้ึนก่อนปฏิวัติรัฐประหาร บ้านเมืองมันไปไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา จึงต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเดินไปได้เท่านั้น ความจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย อีกท้ังวันนี้ไม่มี คสช.แล้ว และ

เราเข้ามาตามรัฐธรรมนูญ 

    ผู้สื่อข่าวถามว่า นายธนาธรพยายามเรียกร้องให้ประชาชนมาปรับโครงสร้างกองทัพ รองนายกฯ ถามกลับว่า จะ

ปรับอะไรล่ะ กองทัพมีไว้ส าหรับป้องกันประเทศ รักษาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมถึงความปลอดภัย

ของประชาชน 

    เมื่อถามว่า เป็นห่วงความเคลื่อนไหวของนายธนาธรที่อาจปลุกม็อบต่อจากนี้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ห่วง

อะไร คิดว่าประชาชนเข้าใจ มันมีกฎหมายอยู่ คงไม่มีอะไร 

    ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ราช

กิจจานุเบกษาประกาศห้ามวิพากษ์วิจารณ์ค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ เราอยู่ตรงนี้ก็ต้องท าตามกฎหมาย เมื่อมี

ค าพิพากษาออกมา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลสูง และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ก็ตามนั้น และตน

เชื่อว่าคนที่อาสามารับใช้บ้านเมือง เป็นผู้แทนราษฎร ตั้งพรรคการเมืองมาท าเพ่ือให้กับบ้านเมือง ต้องรักชาติ
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บ้านเมือง คงไม่มาท าอะไรให้บ้านเมืองเสียหาย เชื่อในสปิริต และเชื่อว่าบ้านเมืองยังไม่มีเงื่อนไขอะไรเอาผู้คนออกมา

เดินขบวนตามถนนซึ่งผิดกฎหมายด้วย 

    “จะท าอะไรต้องค านึงถึงบ้านเมืองเป็นหลัก จะได้ไม่มีปัญหาอะไร ผิดตรงไหนก็ไปต่อสู้ อยู่ตรงไหนก็รับใช้บ้านเมือง

ได้ ผมก็โดนตัดสิทธิ์มา 5 ปี ไม่เห็นบ่นสักค า และบวกโดนปฏิวัติอีก 5 ปี เป็น 10 ปี” นายอนุทินกล่าว 

    น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ แนะน าว่านายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคต

ใหม่ ควรอธิบายกฎหมายมหาชนให้นายธนาธรเข้าใจ แล้วนายธนาธรควรพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบ หากท าผิดจริงก็

ควรรับผิด อย่าดื้อแพ่ง อย่าสร้างวาทกรรมต่างๆ โดยเอาหลักกูท่ีไม่เป็นหลักกฎหมายมาปรับใช้ หยุดเบี่ยงเบนประเด็น

กฎหมาย หยุดชี้น าสังคมด้วยข้อมูลตรรกะความคิดผิดๆ และจากผลคดีหุ้นวีลัคนั้น นายธนาธรควรพิจารณาทั้งเจตนา

และคุณสมบัติของนักกฎหมายที่ช่วยให้ความเห็นว่ามีเจตนาที่ดีกับนายธนาธร และมีความรู้กฎหมายเพียงพอหรือไม่. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/50907 
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'อิศรา' เผย 8 ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ช านาญการ-ผู้ช่วยด าเนินงานพ้นต าแหน่ง
พร้อม 'ธนาธร' 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:31 น.  

ส านักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อ20 พ.ย.2562 ศาลรัฐธรรนูญ มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง วินิจฉัยให้สมาชิกภาพ
ความเป็น ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ สิ้นสุดลง โดยนับตั้งแต่ศาลมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 เนื่องจากในการสมัคร ส.ส. แบบ
บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ยังถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ประกอบธุรกิจสื่อ ซึ่งเข้าข่ายลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)  
การพ้นต าแหน่งดังกล่าวของนายธนาธรเป็นผลท าให้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ และผู้ช่วยด าเนินงาน (ผู้ช่วย 
ส.ส.) ประจ าตัวนายธนาธรต้องสิ้นลงด้วย? 
ใครบ้าง? 
1.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ ประจ าตัว ส.ส. นายธนาธร 
2.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช านาญการ ประจ าตัว ฯ 
3.น.ส.วนาพร ปัญญาชาติรักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช านาญการ ประจ าตัว ฯ 
ผู้ช่วยด าเนินงาน (ผู้ช่วย ส.ส.) 5 คนได้แก่ 1.นายพชร ปองเงิน 2.น.ส.นพมาศ การุญ 3.นายวชิรวิทย์ คงคาลัย 4.
นายศุภชัย เสียงจันทร์ 5.นายวรยุทธ มูลเสริฐ 
ส านักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร มีต าแหน่ง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีรายชื่อเป็นผู้
บริจาคเงิน 2 ล้านบาท นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค บริจาค 3.5 ล้านบาท (อ่านประกอบ: ‘ธนาธร-
เมีย-แม่ยาย’บริจาคเงินให้ อนค. 22.2 ล.จากยอดรวม 39.5 ล.ก่อนเลือกตั้ง) ขณะที่ผู้ช่วย ส.ส. 5 คนนั้น ส านัก
ข่าวขอิศราน าข้อมูลมารายงานไปแล้วบางคนเป็น นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง (อ่านประกอบ:เปิดรายชื่อ 13 
ผู้ช่วย ส.ส. ‘ธนาธร-ช่อ-ปิยบุตร’ ใครบ้าง?) 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ 
วันที่  9 ธ.ค.2554 ข้อ 14 ระบุว่า “ผู้ เชี่ยวชาญประจ าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช านาญการประจ าตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการด ารงต าแหน่งถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ ... (6) สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”ส าหรับค่าตอบแทนนั้น ตามระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

https://www.isranews.org/index.php
https://www.isranews.org/isranews-news/81845-isranews_81845.html
https://www.isranews.org/isranews-news/81845-isranews_81845.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/82018-report-82018.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/82018-report-82018.html
https://www.isranews.org/index.php
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และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554 นายสมศักดิ์ 
เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ข้อ 3 ก าหนด ค่าตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 1 
อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 24,000 บาท ผ้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 
อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 5 
อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 12,000 บาท 

ต่อมาวันที่ 19 ต.ค. 2555 มีการออกระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ก าหนด ค่าตอบแทนผู้ช่วยด าเนินงานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท 

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจากส านักข่าวอิศรา 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/50937 
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ฝังกลบ “ธนาธร-อนาคตใหม่” ฝ่ายค้านกระอัก-สภาสั่นคลอนศรัทธา 
 

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น. 

 แม้คะแนนเสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกมา 7 : 2 แทนที่จะเป็นเอกฉันท์ให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรณีถือหุ้น บริษัท วี-ลัค 
มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อและไม่เชื่อว่ามีการโอนหุ้นจริง ขณะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ถึงค าวินิจฉัยจะไม่เป็นเอก
ฉันท์ แต่ก็ไม่ได้มีนัยทางการเมืองใดๆ ที่จะท าให้ภาพของนายธนาธรดีขึ้น นอกเหนือไปจากการให้สัมภาษณ์ และการ
แถลงของนายธนาธรโต้แย้ง 
                รวมไปถึงการตั้งประเด็นของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ถึงความผิดปกติใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และศาลรัฐธรรมนูญในแง่ของระยะเวลา และในแง่หลักเกณฑ์
ของข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงเมื่อเทียบกับอีกหลายกรณีที่คนในซีกฝ่ายรัฐบาลหลุดรอดพ้นบ่วงกรรมมาได้ราวปาฏิหาริย์ 
                ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานะของนายธนาธรกลับฟ้ืนคืนชีพความเป็น ส.ส.ขึ้นมาได้ มิหน าซ้ าผลจากค าวินิจฉัย
ดังกล่าวยังจะกระทบไปถึงนายธนาธรที่ “อาจ” จะน าความเดือดร้อนมาสู่ตนเองก็เป็นได้ 
                นั่นคือคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวน กกต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองไต่สวนนายธนาธรว่ากระท าความผิดมาตรา 151 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ แต่ยังลงสมัคร ส.ส. ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-
200,000 บาท อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี 
                ข้อต่อสู้ของนายธนาธรมีเพียงว่า ตนไม่ได้กระท าผิด ไม่รู้ว่าขาดคุณสมบัติ โดยเชื่อว่าไม่ได้ถือหุ้นสื่อ 
เพราะโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
ถึงตอนนั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ต้องดูรายละเอียดการไต่สวน การแจ้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายธนา
ธรและค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกอบว่าตอนสมัคร ส.ส.รู้หรือไม่ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ 
                ถ้ารู้แล้วเจตนาหรือจงใจสมัครก็เข้าข่ายความผิด แต่ถ้าไม่รู้และไม่ได้เจตนาก็ไม่ผิดในขั้นสุดท้าย ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาฯ จะพิจารณาและพิพากษาเอง ซึ่งถือว่าหนักหนาสาหัสเอาการ ส าหรับขวากหนามที่รอนายธนาธรอยู่
เบื้องหน้า ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัว 
นายธนาธรนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการท าใจดีสู้เสือประกาศขึงขังดังวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ว่า “..ถ้าผมพูดความจริง ยืนหยัด
ต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะต้องจบชีวิตในคุกในตะรางก็ภูมิใจ...” (นายธนาธรกล่าวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ) 
ในโลกความเป็นจริงมีใครสักกี่คนไม่กลัวติดคุก ไม่กลัวตาย ถึงจะไม่ห่วงตัวเอง แต่ลูกเมียที่อยู่เคียงข้างจะยอมรับได้
หรือไม ่
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                สิ่งที่จะกระทบไปถึงพรรคอนาคตใหม่ จนอาจถูกยุบพรรคได้ เป็นอีกประเด็นที่ ส.ส.ของพรรคและบรรดา
แฟนคลับ กองเชียร์ทั้งหลายคงจะอยู่ในภาวะระทึกขวัญไม่น้อย 
                เพราะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 บัญญัติว่า หากหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคมีส่วนรู้เห็น 
ปล่อยปละละเลย หรือทราบการกระท า แต่ไม่ระงับยับยั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ให้ กกต.ยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญขอยุบพรรคได้  
เป็นใครก็ต้องเสียวสันหลัง ยังมีกรณีที่นายธนาธรน าเงินส่วนตัวมาให้พรรคอนาคตใหม่กู้ ไม่รู้จะผิดหรือจะถูกกฎหมาย 
                หลายเรื่องหลายราวประดังเข้าใส่ อนาคตฝากไว้ที่องค์กรอิสระต่างๆ ศาลรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ศาล
ยุติธรรมพอจะพยากรณ์กันได้ว่า ฉากสุดท้ายไม่น่าจะสะสวยรื่นรมย์นัก 
                เมื่อพรรคอนาคตใหม่ขาดแม่ทัพมาน าทีม ย่อมเกิดผลกระทบกับบทบาทของพรรค ได้แก่ในการเดินหน้า
ปฏิบัติงานในสภาฯ ซึ่งจะต้องอภิปราย ประสานงานกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ เพ่ือเร่งรัดระเบียบวาระ การลงมติ การ
ผลักดันเรื่องส าคัญ ฯลฯ 
                การขับเคลื่อนนโยบายหลักของพรรคให้ผ่านสภาผู้แทนฯ ไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
, การออกกฎหมายเลิกการเกณฑ์ทหาร, การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563, การอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ฯลฯ           
ปัญหาหนักอกที่ผู้บริหารพรรคอนาคตใหม่ก าลังเผชิญคือ ความไม่เป็นเอกภาพในหมู่ ส.ส.ของพรรค จากกรณีมี ส.ส.
บางส่วนกล้าขัดมติพรรค 
                การรณรงค์เพ่ือชัยชนะในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกผลอย่างไร 
ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะเริ่มทยอยเปิดฉากสู่การจัดเลือกตั้ง ตั้งแต่
ต้นปีหน้าเป็นต้นไป 
                พร้อมๆ กันนั้นแรงเหวี่ยงที่กระทบนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ ก็กระเทือนไปถึงพรรคร่วมฝ่ายค้าน
อีก 6 พรรคในการท าหน้าที่ในสภาฯ 
                ล าพังแค่เหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภา
ผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน จากกรณีนายสิระ เจนจาคะ 
และนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ มาเดินหน้าชนแบบไม่เกรงใจใคร เพ่ือหวังสกัดขัดขวางทุกรูปแบบ
ไม่ยอมให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีมาชี้แจง ก็ท าเอา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ปวดหัวนั่งกุมขมับ 
                เหตุการณ์การทะเลาะเบาะแว้งในที่ห้องประชุมกรรมาธิการ, การตอบโต้โจมตีกันผ่านสื่อนอกสภาฯ, การ
ยื่นค าร้องต่อองค์กรต่างๆ ฯลฯ จากเรื่องที่เป็นส่วนตัว บานปลายไปถึงความไร้ประสิทธิภาพในการท างานของ
คณะกรรมาธิการฯ ที่มีหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
                 ความอาฆาตแค้น การเล่นเกมการเมืองเพ่ือหักโค่นเอาชนะ ไม่มีใครยอมใครระหว่างฝ่ายค้านกับ
ฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนเคยเบื่อหน่ายมาแล้วในอดีต ก าลังหวนคืนกลับมาหลอกหลอนในปัจจุบัน 
                ใคร ฝ่ายไหน พรรคใดผิด-ถูกในประเด็นไหน อย่างไร ก็คงเถียงกันกันต่อไป รวมทั้งการเกิดวิวาทะกันไม่
เว้นแต่ละวันของ ส.ส.ก็หาข้อยุติไม่ได้ ภาพนักการเมืองและพรรคการเมืองยังวนเวียนอยู่กับกลเกมน้ าเน่าไม่จบไม่สิ้น 
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                มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประกาศใช้และกลไกการตรวจสอบพฤติการณ์ 
ตลอดทัง้บทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนที่วางไว้ก็มิได้มีความหมายแต่อย่างใด 
                แทนที่ ส.ส.จะแก้ปัญหาข้อพิพาทความขัดแย้งของชาวบ้านด้วยกัน หรือชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ แล้ว
หาทางปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในการเร่งรัดเร็วขึ้น หาทางเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิฯ การหาทางเจรจาไกล่เกลี่ย
เพ่ือลดคดีในโรงพัก ในอัยการและในศาล ส.ส.กลับมาฟ้องร้องกันเองในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ 
                ความเสื่อมศรัทธาของชาวบ้านต่อนักการเมือง พรรคการเมืองค่อยๆ ก่อตัวขึ้น พร้อมๆ กับค าถามว่า ผู้
แทนฯ ท าอะไรที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน คนยากคนจนบ้าง 
 เพราะวันๆ เห็นมีแต่ทะเลาะกัน และแย่งชิงอ านาจเพื่อตัวเอง. 
              ทีมข่าวการเมือง 
 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/50954 
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เหตุผลยื่นยุบ พรรคอนาคตใหม่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.  

กลุ่มนี้มีแนวคิดล้มล้าง เหตุผลรุกฆาต-ยื่นยุบอนค.  

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเมื่อ 20 พ.ย.ด้วยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียงให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ พ้นจากการเป็น ส.ส. และมีรายงานว่า กกต.เตรียมพิจารณาด าเนินคดีต่อเนื่องกับธนาธรในเรื่องความผิด
ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีโทษอาญาและตัดสิทธิ์ทางการเมืองในสัปดาห์หน้านี้ ขณะเดียวกันค าร้องเรื่องเงินกู้ 
191 ล้านบาท ที่ธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมไปในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ใกล้งวดมากขึ้น ล่าสุด กกต.ให้พรรค
อนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

อีกหนึ่งค าร้องที่เก่ียวกับพรรคอนาคตใหม่ในชั้นศาล รธน.ที่หลายคนก าลังรอติดตามผลอยู่ก็คือ ค าร้องเรื่องการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ที่ร้องโดย ณฐพร  
โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ซึ่งเวลานี้ฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้ถูกร้องคือพรรคอนาคตใหม่ได้ยื่น
เอกสารแถลงปิดคดีต่อศาล รธน.แล้ว และระหว่างนี้ก าลังรอศาล รธน.นัดลงมติและท าค าวินิจฉัยกลางอยู่ 

ทั้งนี้ ค าร้องคดียุบพรรคดังกล่าวมีผู้ถูกร้องประกอบด้วย 1.พรรคอนาคตใหม่ 2.ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  3.ปิยบุตร แสง
กนกกุล 4.กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 

ณฐพร โตประยูร ผู้ย่ืนค าร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ศรีราชา วงศารยางกูร) เป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยท างานที่ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินในต าแหน่งดังกล่าวประมาณหกปี และก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

เมื่อเราถามถึงพฤติการณ์ของผู้ถูกร้องทั้งสี่ที่น ามาสู่การยื่นค าร้องครั้งนี้คืออะไร ณฐพร ระบุว่า  พฤติกรรมก็คือคน
กลุ่มนี้มีแนวคิดที่จะล้มล้าง และต้องการสร้างรัฐธรรมนูญโดยเหมือนกับประชาชนสร้างเอง โดยไม่ให้สถาบันมา
เกี่ยวข้อง พฤติกรรมของเขาคือเปลี่ยนรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เป็นลักษณะแบบในยุโรปเช่น
ฝรั่งเศส ต้องการแบบนั้น นี่คือสิ่งที่เขาต้องการ ซึ่งสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเราคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจึงเห็นว่า
เมื่อคุณไปยุ่งแบบนี้ เราก็ต้องมาคัดค้าน มาด าเนินการ 

ณฐพร กล่าวต่อไปว่า ผมติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้มานานตั้งแต่สมัยเป็นนักวิชาการอยู่กลุ่มนิติราษฎร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งตอนนั้น ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อยู่ในกลุ่มนิติราษฎร์ ร่วมกับ ดร.วรเจตน์ 
ภาคีรัตน์ ที่จะล้มเจ้าล้มอะไรต่างๆ ผมก็ติดตามดูพวกเขาตลอดเวลา จนเมื่อเขามาตั้งพรรคการเมือง-พรรคอนาคตใหม่ 
ผมก็พยายามดูว่าเขาจะท าอย่างไร ซึ่งจริงๆ ผมเห็นด้วยกับการที่คนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาตั้งพรรคการเมือง 
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                ผมก็ไปดูประวัติเก่าๆ ของพวกเขาโดยเฉพาะ ดร.ปิยบุตร พบว่าเป็นคนเขียนหนังสือเยอะมากท่ีเกี่ยวกับ
สถาบัน และมีอยู่บางส่วนมีการพาดพิงกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 มีการพาดพิงสถาบันและใช้
ค าพูดรุนแรง โดยน าแนวของนักปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสมาใช้ ผมก็เห็นว่าเรื่องแบบนี้มันอันตราย แล้วตอนหาเสียง
เลือกตั้งก็มีการพาดพิงถึงเรื่องปี 2475 มาใช้ในการหาเสียง ท าให้ผมก็เห็นว่าคนพวกนี้มีพฤติกรรมไม่ดี แล้วผมเองก็รู้
เรื่องสมาคมอิลลูมิเนติพอสมควร ผมก็เห็นว่ามันโยงกัน เพราะตัวธนาธรเขาก็พยายามพูดว่าตัวเขาต่อไป พระไม่ต้องมี 
ไม่ต้องนับถือศาสนาพุทธ ไม่ต้องตีระฆัง ไม่ต้องกราบไหว้ ซึ่งสมาคมพวกนี้พวก New World Order มันมีการท ากันมา
นานแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมนีแล้วไปโตที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งสมาคมอิลลูมิเนติอยู่เบื้องหลัง มีคนอยู่
เบื้องหลัง กลุ่มสมาคมอิลลูมิเนติเยอะ พวกแบงก์ นักการเมืองระดับใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยมีสัญลักษณ์ของกลุ่ม
คือรูปสามเหลี่ยม 

....เราก็ดูว่ามันมีความเกี่ยวพัน แล้วเวลาหาเสียงคนพวกนี้เขาก็มีต่อต้านสถาบัน อย่างมีการอ้างเรื่องเหตุการณ์ปี 2475 
ที่อ้างว่าปีดังกล่าวมีการปฏิวัติ ท าให้สถาบันขาดไปแล้ว พอมายุคนี้ก็ต้องการให้สถาบันเป็นเพียงสัญลักษณ์ เหมือน
แบบที่กัมพูชาเวลาจะเลือกกษัตริย์ต้องมีการตั้งกรรมการอะไรต่างๆ  ทั้งท่ีรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้หลายมาตราว่าอ านาจ
ประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย คืออย่างท่ีผ่านมาพอรัฐธรรมนูญผ่านประชามติก็น าร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
แล้วก็มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่เขาไม่ต้องการสิ่งนั้น เขาต้องการว่าพอลงประชามติเสร็จประกาศใช้
รัฐธรรมนูญเลย สถาบันอยู่อีกส่วนหนึ่ง 

...เรื่องพวกนี้ผมก็มองว่าจริงๆ หลักประชาธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเลยว่า ประเทศไทยมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่ได้ เมื่อเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้แล้วคุณจะไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เมื่อผมเห็นว่าไม่ได้มีการพิจารณากัน ผมก็ต้องด าเนินการตามกฎหมาย ใน
ฐานะที่เคยอยู่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาก่อน ก็เพ่ือให้ค ากล่าวหาต่างๆ มีน้ าหนัก ผมก็ต้องหาหลักฐาน ก็น าค าให้
สัมภาษณ์ทั้งหมด หนังสือที่พวกเขาคือปิยบุตรเขียนไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงนายธนาธรตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะค าให้สัมภาษณ์ ก็รวบรวมมาทั้งหมด เอกสารเรามีหมด ก็น าส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงพรรณิการ์ 
วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบัน มันก็มีพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ พรรคการเมือง
พรรคนี้มีเจตจ านงที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง ซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าหากเราไม่ท า มันก็จะเป็น
ความไม่ถูกต้อง 

เพราะพรรคการเมืองตามหลักประชาธิปไตยก็ต้องว่ากันไปในเรื่องการเมือง ส่วนระบอบการปกครอง รูปแบบการ
ปกครองเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่เรามีมานานแล้ว และสถาบันก็เป็นที่เคารพสักการะ และพุทธศาสนาคนก็เคารพ
สักการะ ก็ไม่ควรไปแตะตรงนี้ 

“ผมก็มองตรงนี้เท่ำนั้นเอง ส่วนอ่ืนๆ ก็ไม่มีอะไร อย่ำงเรื่องแนวคิดควำมคิดผมก็โอเค แล้วพอมำดูทุกวันนี้
พฤติกรรมอะไรต่ำงๆ ของเขำ เขำก็ท ำเองทั้งนั้น เรำก็อยำกให้สังคมรับรู้ว่ำ กำรท ำแบบนี้มันไม่ถูก สังคมไทยจะ
เกิดควำมแตกแยก" 
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                ณฐพร กล่าวถึงกระบวนการยื่นค าร้องยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า เป็นการยื่นตามช่องทางรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 49 ที่บัญญัติว่า 

“บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มิได้ ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
สั่งการให้เลิกการกระท าดังกล่าวได้   

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายในสบิห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค า
ร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้” 

เมื่อผมไปยื่นต่ออัยการแล้วและอัยการยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ตามข้ันตอนของมาตราดังกล่าว  ผมก็มีสิทธิ์ไปยื่นตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณา ทางศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค าร้องผมแล้ว ก็เห็นว่าเข้าองค์ประกอบกฎหมาย คดีมีมูล 
ศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งรับค าร้องด้วยมติ 5 ต่อ 4 จากนั้นตามข้ันตอน ศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้ฝ่ายผู้ถูกร้องทั้งสี่ชี้แจงข้อ
กล่าวหา 

จากนั้นพอผู้ถูกร้องชี้แจงข้อกล่าวหาไปยังศาล รธน. ผมในฐานะผู้ร้องก็ได้โต้แย้งค าชี้แจงข้อกล่าวหาส่งไปศาล รธน.อีก
ครั้ง จนมีการสรุปส านวนส่งศาลรัฐธรรมนูญไป ซึ่งค าร้องลักษณะแบบนี้ก็มีการเขียนไว้ว่า ถ้ากรณีที่ไม่มีข้อยุ่งยากอะไร 
ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถวินิจฉัยค าร้องตัดสินคดีได้เลย โดยไม่ต้องเปิดห้องพิจารณาไต่สวนค าร้อง 

ส าหรับสาระส าคัญในค าร้องที่เห็นว่าเข้าข่ายสามารถยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ ณฐพร สรุปว่า อย่างเรื่องข้อบังคับพรรค
อนาคตใหม่ ที่ร้องไปว่าขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นหัวใจของค าร้องเรื่องนี้ เพราะประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เขียนไว้หลายมาตรา แม้แต่ค าวินิจฉัยของศาลก็เคยบอก
ว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ที่เขามอบให้ เช่นประชาชนรวมตัวกันแล้ว
ตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองที่ตั้งข้ึน ก็ต้องมีรูปแบบการปกครองรูปแบบเดียว คือรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อเป็นแบบนี้ข้อบังคับพรรคการเมืองก็ต้องก าหนดไว้ 

...แต่ข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่กลับพบว่าไม่มีการเขียนเรื่องแบบนี้เอาไว้ ก็พบว่าในรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 บัญญัติ
ไว้ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ หรือกำรกระท ำ
ใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือกำรกระท ำนั้นเป็นอันใช้บังคับ มิได้ 

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท ำกำรนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น ไปตำมประเพณีกำร
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
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 เมื่อข้อบังคับพรรคใช้ไม่ได้ มันก็ไปโยงกับมาตรา 92 ใน พ.ร.บ.พรรคการเมืองที่บัญญัติว่า “เมื่อคณะกรรมกำรมี
หลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำพรรคกำรเมืองใดกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศำลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่ง
ยุบพรรคกำรเมืองนั้น 

(1) กระท ำกำรล้มล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มำซึ่ง
อ ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึ่งมิได้เป็นไปตำมวิถีทำงที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

(2) กระท ำกำรอันอำจเป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

และเม่ือศำลรัฐธรรมนูญด ำเนินกำรไต่สวนแล้ว มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำพรรคกำรเมืองกระท ำกำรดังกล่ำว ให้
ศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคกำรเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
นั้น” 

ซึ่งแม้ในมาตรา 92 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมืองจะให้ กกต.เป็นผู้ร้อง แต่ความผิดในเรื่องการยื่นยุบพรรคมันไม่ได้เป็น
โทษ แต่เป็นมาตรการ เป็นการเยียวยาไม่ให้มีการกระท าแบบนี้เกิดขึ้น เช่นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็น
เรื่องของมาตรการ ไม่ได้ถือว่าเป็นโทษ จึงย้อนหลังได้ และพฤติการณ์แบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการพิจารณา
เรื่องเหล่านี้ ศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาได้เลย เมื่อมีคนยื่นค าร้อง 

นอกจากนี้ ในค าร้องก็ร้องเรื่องผู้ถูกร้องทั้งสี่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพที่ได้มาตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้  แต่เห็นว่าเสรีภาพ
นั้นไม่ได้ใช้ตามระบบประชาธิปไตย แต่ได้ใช้เสรีภาพนั้นเพื่อจะไปล้มล้างการปกครอง  เช่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เขาจะเปลี่ยนมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ ตัวอย่างของเขมรก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น 

-ในค าร้องนอกจากให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว ยังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของ
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่? 

พอผิดมาตรา 49 ที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกว่า "บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้" ก็จะไปเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 92 ของ พ.ร.บ.
พรรคการเมืองที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ พอเข้ามาตรานี้ก็มีความผิดถึงขั้นยุบพรรคการเมือง 

“ในคดีนี้หลักฐานที่เรายื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ คือหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงเช่นหนังสือที่พวกเขาเขียน การให้
สัมภาษณ์ บทความต่างๆ ซ่ึงหลักฐานที่เรามี มันไม่ได้มีแค่ในอดีตอย่างเดียว แต่มีตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน" 

...ยกตัวอย่างเช่นเราต้องท าภารกิจ พ.ศ.2475 ให้ส าเร็จ ซึ่งคนก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร แต่ในค าร้องที่ได้ยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้มีการบรรยายว่า 2475 มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร อย่างข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ก็เช่นกัน คือทุกพรรค
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การเมือง ข้อบังคับพรรคทุกพรรคในประเทศไทย เขาจะเขียนเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่เขียนว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ ประเด็นพวกนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่พวกคุณท า มันมีพฤติกรรมอะไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และถึงนาที
สุดท้ายมันมีพฤติกรรมอย่างไร เราก็ได้บรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็น ที่ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะ
พิจารณาว่าการกระท าตามที่ผมได้ยื่นค าร้องไปมันเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม่ แต่ผมในฐานะที่เป็น
อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและท าส านวนมาเยอะมาก เพราะเคยเป็นทั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ที่
ปรึกษาดีเอสไอ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อยู่ในองค์กรใหญ่ๆ และมีประสบการณ์ในการท าส านวน  ผมก็
มองว่าเรื่องนี้เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายแล้ว แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะมองอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของศาล 

-อนาคตใหม่แย้งบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับนายธนาธร เช่นหนังสือฟ้าเดียวกัน ธนาธรท ามาก่อนจะตั้งพรรคอนาคต
ใหม่และลงเลือกตั้ง แล้วจะน าประเด็นนี้มาย้อนหลังย่ืนค าร้องเอาผิดได้อย่างไร? 

ก็นี่ไง ผมถึงบอกว่าพฤติกรรมมันต่อเนื่อง อย่าลืมว่าคนเมื่ออดีตเคยคิดแบบนี้แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังมีแนวคิดแบบนี้อยู่ 
หากมีการตัดตอนไป เช่นในอดีตเคยมีส่วนร่วมในการท าหนังสือฟ้าเดียวกัน แต่ตอนนี้เลิกไปแล้ว เปลี่ยนไปแล้ว มัน
ไม่ใช่ ต้องเอาอดีตมาเชื่อมโยงกัน หนังสือของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ที่ให้สัมภาษณ์ในพ็อกเกตบุ๊กชื่อ Portrait ธนา
ธร ถ้าใครอ่านจะรู้ได้เลย มันจะแปลความหมายออกมา เช่น จะขอไปคุย ไปต่อรองกับ.... แต่ตอนหลังมีบรรยายมา 
เราก็เขียนไว้ให้ชัดในค าร้อง หลักฐานพวกนี้มันชัด ผมยืนยันว่าหลักฐานชัดเจนมาก แล้วหากเราลองมานั่งคิดดู หาก
หลักฐานไม่ชัดเจน ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากคงไม่รับค าร้องไว้พิจารณา 

แถลงปิดคดีหวังตอกฝาโลง 

Ads by AdAsia 

You can close Ad in 5 s 

ทั้งนี้ หลังศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องและให้ฝ่ายพรรคอนาคตใหม่ชี้แจงข้อกล่าวหาตามค าร้องแล้ว  จากนั้นศาล
รัฐธรรมนูญก็ให้ฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้ถูกร้องยื่นค าแถลงปิดคดีด้วยเอกสาร ซึ่ง ณฐพร สรุปประเด็นการยื่นค าแถลงปิด
คดีท่ียื่นไปว่า หัวใจส าคัญจะมีความแตกต่างจากค าร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องไว้ตอนแรก โดยหัวใจส าคัญของค า
แถลงปิดคดีที่ผมในฐานะผู้ร้องยื่นไปท่ีศาลรัฐธรรมนูญคือการสรุปว่า แต่ละข้อกล่าวหาในค าร้องมีเหตุผลประกอบคือ
อะไร โดยมีการยืนยันและอ้างอิงข้อเท็จจริงและหลักฐาน ยกตัวอย่างเช่นค าว่า ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งใน
ความหมายของเขา (อนาคตใหม่) มีความหมายว่าอย่างไร เราก็อธิบายให้ศาลเห็น และที่มาที่ไปตามค าร้องในเรื่อง
ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรื่องราวในอดีตมันโยงมาถึงปัจจุบัน เราก็เขียนอธิบายให้เห็นว่าในอดีตเขามี
พฤติการณ์แบบนี้และในปัจจุบันเขาก็ยังมีการกระท าแบบนั้นอยู่ 
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...ตอนนี้กระบวนการทั้งหมดจบหมดแล้ว ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องยื่นเอกสารครบถ้วนหมดแล้ว ทั้งการที่อนาคตใหม่เขา
ยื่นค าร้องแก้ข้อกล่าวหาและผมก็ยื่นเอกสารโต้ค าชี้แจงข้อกล่าวหาและผมก็ได้สรุปส านวนส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็ได้พิจารณาว่าค าร้องดังกล่าวเป็นเรื่องข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย เมื่อเห็นว่า
พยานหลักฐานครบถ้วนและทุกข้ันตอนท าเสร็จแล้ว  ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้ดุลยพินิจไม่ต้องเรียกท้ังสองฝ่ายมาไต่สวนได้ 
แบบกรณีการพิจารณาค าร้องยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ คือดูข้อกฎหมายอย่างเดียว
แล้วก็ดูว่าเป็นปรปักษ์หรือไม่เท่านั้นเอง และการที่จะบอกว่าเป็นปรปักษ์ ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยให้ค านิยามไว้เรียบร้อย
แล้วว่าปรปักษ์หมายความอย่างไร ท าอย่างไร ซึ่งสิ่งพวกนี้ทุกคนก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไร เพราะการกระท าจะบอกถึง
เจตนา ถ้าคุณท าโดยมีเจตนาแบบนี้ ผลของการกระท าเม่ือรัฐธรรมนูญเขียนผลไว้แบบนี้ก็เลี่ยงไม่ได้ 

เมื่อถามว่าฝ่ายผู้ถูกร้องคือพรรคอนาคตใหม่และแกนน าพรรค มีการเขียนค าโต้แย้งข้อกล่าวหาอย่างไรบ้าง ณฐ
พร ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล โดยบอกแค่เพียงที่บอกได้ว่า เอาตรงๆ ผมว่าเขาโต้แย้ง ชี้แจงข้อกล่าวหาไม่ตรงประเด็น 

...ยกตัวอย่างการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้น การเขียนค าอุทธรณ์ก็ต้องบอกว่าค าพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่
ถูกต้องอย่างไร ต้องโต้แย้งแบบนี้ไม่ใช่โต้แย้งนอกประเด็น ยกตัวอย่างเรื่องการสอบสวนคดี เมื่อมีการด าเนินคดีใดๆ 
แล้วบอกว่า "ขอให้การปฏิเสธ" ก็ต้องสู้คดี เช่นบอกว่าในวันเกิดเหตุ ไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ แต่ไปอยู่อีกสถานที่แห่ง
หนึ่ง โดยมีพยานหลักฐานอ้างอิงได้ แต่หากปฏิเสธเฉยๆ ไม่ได้ยกเหตุผลอะไร แบบนี้ต ารวจ-อัยการก็ต้องส่งส านวนฟ้อง
ด าเนินคดีอยู่ดี 

...เช่นผมร้องว่าการกระท าของคุณเป็นการล้มล้าง แล้วผมยกเหตุผลมาอธิบายในค าร้องสี่ข้อ พอถึงตอนที่ผู้ถูกร้องต้อง
แก้ข้อกล่าวหาก็ต้องอธิบายว่า คุณไม่ได้ล้มล้างเพราะอะไร ก็แย้งมาหักล้างสี่ข้อตามค าร้องที่ยื่นไป ไม่ใช่ไปเอาเรื่อง
นอกประเด็น นักกฎหมายต้องละเอียดและจับประเด็นให้ได้ เช่น เขาร้องมาแบบนี้แล้วจะแก้ค าร้องอย่างไร หรืออย่าง
กรณีผมร้องเรื่องข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ เขาก็ต้องอธิบายแก้ข้อกล่าวหาว่าท าไมเขียนแบบนั้นเพราะอะไร มันต้องมี
เหตุผล คนเราเวลาคุยกันเรื่องกฎหมาย ต้องคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ใช่ไปแก้คนละประเด็นกับค าร้อง 

บ้านเราทุกวันนี้ งานกฎหมายของเรา เนื่องจากเราเรียนกฎหมายแบบท่องจ า ไม่ได้เรียนกฎหมายแบบ active การที่
เราเรียนแบบนี้เราก็จะท ากฎหมายกันไปเรื่อยๆ 

อย่างเรื่องการประกันตัวในศาล ผมเป็นคนแรกที่ท าเรื่องขอถอนหมายจับ ตอนนั้นต ารวจพระนครศรีอยุธยาออก
หมายจับนายสุนัย มโนมัยอุดม อดีตอธิบดีดีเอสไอ (ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ในการปกปิดโครงสร้างบริษัท เอสซีแอสเสท) ผมก็เข้าไปท าเรื่องถอนหมายจับ ผมก็ยื่นเรื่องไป ศาล
ชั้นต้นสั่งยกค าร้องเลย บอกว่าหมายจับเป็นเรื่องต ารวจกับศาล แต่ผมโต้แย้งว่าไม่ใช่ เพราะต้องไปดูประกาศของ
ประธานศาลฎีกาในเรื่องก่อนออกหมายจับ ต้องมีการพิจารณาใน 14 ข้อ เช่น เพราะเกรงผู้ต้องหาหลบหนี โดยหาก
ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปถือว่าออกหมายจับโดยไม่ชอบ 
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ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็ยกเลยเพิกถอนหมายจับดังกล่าว แบบนี้เป็นต้น หรือหากเราจะประกันตัวผู้ต้องหา เราไม่ต้องไป
พรรณนาว่าผู้ต้องหามีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรและภรรยา แต่ต้องต่อสู้ว่าจะไม่หลบหนีอย่างไร หรือพฤติการณ์แห่งคดีของ
เราไม่เข้าองค์ประกอบการออกหมายจับอย่างไร คือเราไม่ท าแบบนี้กัน ไปเขียนอะไรก็ไม่รู้ ก็เลยกลายเป็นถามแบบนี้
แล้วตอบอีกอย่าง คือแก้คนละเรื่อง 

                ผิดแบบไหนถึงขั้นยุบพรรค? 

-แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ก็บัญญัติว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท าดังกล่าวได้ 
ซึ่งหากสุดท้ายถ้าศาลเห็นว่าผู้ถูกร้อง พรรคอนาคตใหม่มีพฤติการณ์ดังกล่าวจริง ก็แค่สั่งให้หยุดการกระท าก็ได้ ไม่
เห็นต้องไปถึงการยุบพรรค? 

ก็ใช่ มาตรา 49 ศาลรัฐธรรมนูญสามารถสั่งให้เลิกกระท าการได้ แต่อย่าลืมว่าความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 มัน
ไปโยงกับความผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 92 ยกตัวอย่างเช่น ผมมีความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ในเวลาเดียวกัน
ผมดันไปทุบรั้ว ไปบุกรุกด้วย ก็เท่ากับท าให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์ด้วย เท่ากับความผิดมันโยงกัน แล้วศาลที่มีอ านาจ
ตัดสินกรณีนี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญ ค าร้องหลัก ร้องว่าผิดตามมาตรา 49 แต่มันจะไปโยงกับมาตรา 92 ตาม พ.ร.บ.พรรค
การเมือง 

-แกนน าพรรคอนาคตใหม่บอกว่ามีความพยายามใช้ Lawfare เพื่อท าลายพรรค? 

ผมอยู่ในวงการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมมานานพอสมควร ผมยืนยันว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่
กระบวนการยุติธรรมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ และคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจผิด ผมบอกตลอดเวลาว่า ศาลเป็นคนหูหนวก ตาบอด 
คนที่จะไปพูดให้ศาลฟังก็ต้องให้เข้าประเด็น ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของเรา จะไม่ค่อยมีการหาข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ศาล 
ให้ศาลเห็น อย่างเรื่องคดี บางคนพูดอย่าง แต่การกระท า เขาท าอีกอย่าง ศาลก็ต้องตัดสินตามพยานหลักฐาน เพราะ
ศาลไม่มีทางรู้ได้เลย เราท าคดีอย่างผมยื่นค าร้องว่าข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ท าไม่ถูกต้อง คุณก็ต้องโต้แย้งมาว่าข้อ
กล่าวหาตรงไหนไม่ถูก แล้วข้อเท็จจริงคืออะไร แล้วอีกหลายเรื่อง เช่นที่เขาพยายามเน้นว่า ประชาธิปไตยประชาชน
ต้องเป็นใหญ่ ประชาชนต้องสถาปนาประชาธิปไตย อะไรหลายอย่างๆ มันจะรัดตัวมันเอง 

-คนมองว่าเป็นความพยายามกลั่นแกล้งหาเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่? 

ไม่มีเลย ผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ แล้วผมก็ไม่ได้มีความโกรธเคืองใดๆ กับนายธนาธร, ปิยบุตร และ น.ส.
พรรณิการ์ ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยคุยกันมาก่อน ไม่เคยโกรธเคืองใดๆ ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน อยู่กันคนละทาง แล้วเรื่อง
ที่ผมยื่นค าร้องไป ที่ กกต. อัยการ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคนมาติดต่อขอให้ผมออกสื่อมวลชน ออกทีวี มาให้สัมภาษณ์กับ
สื่อ ทั้งสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศ แต่ผมปฏิเสธมาตลอด เรื่องนี้ผมต้องการท าให้เงียบที่สุด แต่ว่าทางศาล
รัฐธรรมนูญเขามีการออกข่าวผลการพิจารณาค าร้องออกมา ซึ่งผมไม่เคยคิดจะเปิดเผยใดๆ มีคนมาขอสัมภาษณ์ผม
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เยอะแยะ ผมก็ไม่ให้ เพราะไม่รู้จะพูดอะไร เพียงแต่ท่ีให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ เพราะเห็นว่าเรื่องมันใกล้จะจบแล้ว ก็คาดว่า
เร็วๆ นี้จะมีการวินิจฉัยคดีออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญ 

 ณฐพร ยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพรรคอนาคตใหม่ เช่น กิจกรรมอยู่ไม่เป็น โดยไม่ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องนี้
มากนัก แต่ได้กล่าวย้ าว่า กระบวนการทั้งหมดอยู่ที่พยานหลักฐาน เชื่อผมเถอะ ศาลในโลก พยานหลักฐานส าคัญสุด 
หากพยานหลักฐานครบ กระบวนการครบ จะมีทางเลี่ยงยังไงได้ จะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญยังไง ผมมั่นใจ 
กระบวนการยุติธรรมทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียว ผมม่ันใจว่าไม่มีทางเป็นไปได้ 

ผมยกตัวอย่างผมท าคดี คุณวีระ สมความคิด ที่ถูกควบคุมตัวที่กัมพูชา ผมพลาดตอนไหนรู้ไหม ผมไปปรินต์เอกสารจาก
อินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีหน่วยราชการรับรอง พอขึ้นศาลผมส่งเอกสารให้ศาล ผมร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ ศาลบอกว่า
เอกสารที่ทนายความปรินต์มาให้ศาลไม่มีหน่วยงานไหนรับรอง ศาลจึงไม่รับฟังเป็นพยานเอกสาร ดังนั้นที่ทนายความ
ร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ ศาลจึงไม่สามารถท าได้-จบเลย เช่นเดียวกันกับค าร้องคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ผมจึงต้อง
เอาเอกสารพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารตัวจริงไปส่งศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นหลักฐานที่เราไม่ได้สร้าง
ขึ้นมา อย่างเทปเสียงอะไรต่างๆ ผมก็อัดมาจากตัวต้นฉบับที่มีรูปอะไรของพวกเขาเลย มีทั้งภาพถ่ายอะไรทั้งหมด แบบ
นี้เขาก็หนีไม่ได้ อย่างเรื่องที่พูดเรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีพยานต่างๆ ค าให้สัมภาษณ์ ผมก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

"ค าร้องคดียุบพรรคอนาคตใหม่ พยานหลักฐานเราค่อนข้างสมบูรณ์ พอพยานหลักฐานสมบูรณ์เราถึงไม่ค่อยห่วง 
ค าร้องคดีนี้ผมม่ันใจว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นหลัก คือจะเขียนค าร้องให้พิเศษ
อย่างไรก็ไม่ส าคัญ แต่สิ่งส าคัญคือพยานหลักฐานเราแน่นหนาไหม ศาลรัฐธรรมนูญจะน ามาพิจารณาได้หรือไม่" 

เบื้องหลังเริ่มเกาะติด  ธนาธร-ปิยบุตร 

ณฐพร เล่าให้ฟังถึงการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวของธนาธรและปิยบุตร ก่อนที่จะยื่นค าร้องให้ยุบพรรค
อนาคตใหม่และเอาผิดธนาธรกับปิยบุตรว่า ตัวเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือและเป็นคนมีลูกน้องเยอะ เวลาเราจะ
กล่าวหาใคร ต้องไม่พูดลอยๆ ต้องมีพยานหลักฐาน พยานเอกสาร อย่างฝ่ายผู้ถูกร้อง เขาแย้งว่าท าไมเอาเรื่องสมาคม
อิลลูมิเนติมาเขียนในค าร้องยุบพรรค ก็เพราะผมต้องการโยงให้เห็นว่า ลักษณะความคิดของพวกเขามันเหมือนและ
อธิบายในค าร้อง โดยยกเรื่องสัญลักษณ์ของสมาคมอิลลูมิเนติคล้ายกับตราสัญลักษณ์พรรคอนาคตใหม่ และพฤติกรรม
ต่างๆ ของผู้ถูกร้องใช้ New World Order เพราะสมาคมอิลลูมิเนติมีตัวตน เกิดในเมืองอินกอลสตาดต์ ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งเป็นสมาคมที่ต่อต้านและล้มล้างสถาบันกษัตริย์ในยุโรป 

...ระบบกษัตริย์ในยุโรปกับของไทยแตกต่างกัน คนละเรื่องกันเลย เขาก็น าตรงนี้มาใช้ เช่น คนไม่ต้องเคารพกันแล้ว ไม่
ต้องมีศาสนาใด ซึ่งที่ฝรั่งเศสสมาคมอิลลูมิเนติเขาต้องการล้มทั้งสถาบันศาสนาและสถาบันกษัตริย์ เลยตั้ง New 
World Order ขึ้นมา เป็นแบบลัทธิใหม่ ก็มีการระบาดมา แล้วตัวคุณธนาธรที่มีแนวคิดหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องกราบ
ไหว้พระ พระไม่ต้องตีระฆัง เรื่องการยิ้มของคนไทย ซึ่งลักษณะเขาก็เหมือนพวกสมาคมนี้ แล้วพฤติกรรมการกระท าก็
ออกไปในแนวทางนี้ ผมก็เพียงแต่เขียนอธิบาย 
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-เริ่มติดตามพรรคอนาคตใหม่ ธนาธร ปิยบุตร อย่างจริงจังตั้งแต่เม่ือใด? 

คือก่อนหน้านี้ผมก็เคยไปสอนอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์ แต่สาขาบริหารงานกระบวนการยุติธรรม คนพวกนี้ก็จะอยู่แวดวง
เดียวกัน เราก็ศึกษามาตลอดว่าคนกลุ่มนี้เป็นมาอย่างไร โดยเฉพาะอย่าง ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, 
ปิยบุตร และธนาธร พวกนี้มันก็รู้จักกันมาพอสมควร แต่ไม่ได้รู้จักในฐานะการคุยอะไรกัน แต่รู้จักในฐานะคนอ่าน ที่ท า
ให้เห็นว่าคนพวกนี้คิดอะไร ท าอะไร เราก็คอยตามเขา เช่นหนังสือของพวกเขา เราก็มีเก็บไว้ จนเมื่อพวกเขามาตั้งพรรค
การเมือง ซึ่งจริงๆ หลายคนในพรรคอนาคตใหม่ก็มาจากคนกลุ่มเดียวกัน แล้วก็ใช้ทฤษฎีเดิมอะไรต่างๆ ผมถึงกล้าพูด
ว่า ความผิดมันเกิดจากอดีต จนถึงปัจจุบันเราก็โยงให้เห็น 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสิบวันที่แล้ว มีคนบอกว่าผมจะไปปล้นร้านทอง แต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้ไปปล้น แต่อีกไม่ก่ีเดือนกว่า มี
การปล้นร้านทอง มันก็เชื่อมโยง มีการตรวจเช็กต่างๆ การเชื่อมโยงของผมไม่ใช่เป็นการจินตนาการ เพราะมีเอกสาร
ต่างๆ เช่น หนังสือ หลักฐานต่างๆ ให้เห็นภาพชัดหมด บางคนก็อาจเห็นว่า ท าไมเอาเรื่องในอดีตมา เช่น กรณีโฆษก
พรรค น.ส.พรรณิการ์ ที่มีการโพสต์ภาพอะไรต่างๆ สมัยเรียนจบ หรือค าท่ีเขาพูดว่า รัฐธรรมนูญเฮงซวย ก็ผิดมาตรา 
112 ซึ่งในส านวนที่ยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ผมก็เขียนไว้ด้วย 

“ผมบอกได้เลยว่าเราไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้ง และไม่มีใครสั่งให้เราท า ผมท างานอยู่กระทรวงกลาโหม ผมยอม
ลาออกเพื่อไม่ให้ใครมาบอกว่าผมท าภายใต้ของกลาโหม ผมลาออกเลย ตัดออกทุกที ผมท าเรื่องนี้ ผมใช้อาชีพการ
เป็นทนายความในการท าส านวน” 

ต่อข้อถามที่ว่า ตอนศาล รธน.รับค าร้องที่ยื่นไปด้วยมติ 5 ต่อ 4 แปลกใจหรือไม่ หรือมั่นใจอยู่แล้วว่าศาลรับ
แน่นอน ณฐพร กล่าวตอบว่า ผมมั่นใจ อย่าลืมว่าผมก็เคยเป็นคนเขียนค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินมาก่อนที่ก็
เหมือนกับศาล ท ามาห้าหกปี คดีใหญ่ๆ ตอนผมอยู่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผมเป็นคนเขียน ผมเป็นคนท า ผมก็พอ
รู้ช่องทางว่าวิธีการเขียนเป็นอย่างไร รู้หลักการที่เขียนค าร้อง ยกตัวอย่าง คดีปล่อยเงินกู้ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ค าร้องเรื่องดังกล่าวผมก็เป็นคนเขียนส านวน 
การท างานของผมจึงมีองค์ประกอบ มีพยานหลักฐานเพียงพอ เพราะอย่างการท าค าวินิจฉัย ต้องมีหลักฐานเพียงพอว่า
เราจะชี้มูลใคร เหตุผลเป็นอย่างไร 

-หากสุดท้ายผลค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ออกมาแล้ว มีบางฝ่ายไม่ยอมรับ จนมีการปลุกกระแสให้ไม่ยอม
รับค าวินิจฉัย? 

บ้านเรายังไงกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเป็นกระบวนการยุติธรรม ศาลก็คือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ไม่ว่า
ศาลจะตัดสินออกมาอย่างไร อย่างตัวผมเอง ผมก็ยอมรับ ไม่ว่าจะตัดสินออกมาในรูปแบบไหน ผมก็ต้องยอมรับค า
พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ เราต้องเคารพในค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะหากไม่เคารพ ประเทศชาติอยู่ไม่ได้ 
และผมมั่นใจว่า ตรงนี้ประชาชนส่วนใหญ่เท่าที่ผมสัมผัส เขาก็มองในเชิงเห็นด้วยกับผม 
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“พรรคอนำคตใหม่ผมเชียร์เขำ ไม่ใช่ไม่เชียร์ ผมยอมรับที่ได้คนรุ่นใหม่เข้ำมำท ำงำน แต่เรำก็ต้องดูว่ำ จะท ำ
อย่ำงไรให้ประชำชนอยู่ดีมีสุขและคนในพรรคปรองดองกัน สำมำรถท ำงำนช่วยสังคมได้จริงๆ แบบนี้ควรท ำ
มำกกว่ำ ปำกท้องประชำชนเป็นอย่ำงไร ไม่ใช่เอำคนสองคนแยกออกจำกกัน แล้วเอำเยำวชนมำเป็นพวก แล้วก็
ปั่นกำรสื่อสำรเทคโนโลยีมำปั่นเด็ก แบบนี้ผมไม่เห็นด้วย” 

-หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาในทางท่ีไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวัง? 

ผมพร้อมรับอยู่แล้ว ผมไม่มีอะไร เพียงแต่ต้องการให้สังคมรับรู้ว่ามันมีการกระท าแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วน
กระบวนการต่างๆ ผมไม่ได้สนใจหรอกว่า จะต้องถูกยุบพรรคหรือไม่ถูกยุบพรรค เพราะเป็นเรื่องของอ านาจศาล เรา
ต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรม หากไม่เคารพในกระบวนการยุติธรรม ก็หมดท่าแล้ว ถึงศาลจะตัดสินอย่างไร พร้อม
เคารพเสมอ เพียงแต่อยากให้ประชาชนรับรู้ว่ามีการกระท าแบบนี้เกิดข้ึนแล้ว 

-หากมีการสร้างกระแสไม่ให้ยอมรับค าตัดสินหากผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งในคดียุบพรรคดังกล่าว? 

เรื่องความมั่นคงภายในประเทศ ทหารก็สามารถด าเนินการได้ เรื่องนี้ไม่น่าห่วง เพราะจริงๆ แล้ว ในสังคมตอนนี้ข่าว
อะไรต่างๆ ก็แพร่กันเร็ว ต่างชาติเขาก็สนใจ อย่างมีสื่อของประเทศอังกฤษ ก็ติดต่อมาขอสัมภาษณ์ผม เขาบอกว่าท าไม
ถึงไปร้องยุบพรรคการเมือง ผมก็บอกว่าขอให้คดีจบก่อนแล้วค่อยคุยกัน 

เงินกู้ 191 ล้านบาท  เชื่อผลพวงสาหัส 

-เงินที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมจากธนาธร 191 ล้านบาทก่อนการเลือกตั้ง ถึงข้ันเอาผิดพรรคอนาคตใหม่ได้ไหม? 

พรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.พรรคการเมือง จะมีการบัญญัติเรื่องที่มา รายได้ของพรรคการเมืองเอาไว้ชัดเจนว่า
มาจากทางใดบ้าง แต่เงินกู้ในระบบพรรคการเมืองไม่ได้มีการเขียนเอาไว้ เมื่อไม่ได้เขียนไว้ ก็ต้องดูที่พฤติกรรม การ
กระท าใดๆ ต้องดูที่เจตนา เช่น คุณน าเงินจากการกู้ไปใช้ท าอะไร ผมว่าเรื่องเงินกู้ 191 ล้านบาท ก็ท าให้ยุบได้
เหมือนกัน เรื่องเงินกู้นี้ก็ท าให้ยุบ 

-แต่ อนค.เขาพยายามแจงว่าในหลักทางบัญชี เงินกู้ไม่ใช่รายได้? 

เรื่องเงินกู้ไม่ใช่รายได้หรือไม่ อยู่ที่ว่าแล้วกฎหมายให้ท าได้หรือไม่ เพราะกฎหมายพรรคการเมืองเขาบัญญัติไว้ชัด เงินที่
พรรคการเมืองจะได้จะมีแหล่งที่มาจากไหนบ้าง ค าว่า ”แหล่งที่มาไม่ชอบ” ไม่ได้หมายถึง เป็นเงินผิดกฎหมาย แต่
หมายถึงแหล่งที่มาไม่ชอบ เช่น มีคนบริจาคเงินให้สิบล้านบาท แล้วผมก็ไปเอาเงินนั้นมาทั้งท่ีเป็นเงินบริจาค ลักษณะ
เป็นแบบนี้มากกว่า 

ค าว่าแหล่งที่มาไม่ชอบ ไม่ได้หมายถึงอย่างเป็นเงินจากการค้ายาเสพติด ไม่ใช่ การที่กฎหมายพรรคการเมืองเขาเขียน
แบบนั้น เพราะไม่ต้องการให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบง าพรรคการเมือง เช่น คุณมีเงิน แล้วคุณก็ตั้งพรรคการเมือง
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แล้วคุณก็คนมาเป็นสมาชิกพรรค ใครท าอะไรไม่ได้ เขาเรียกเผด็จการครอบง า เขาถึงต้องมีการเขียนมาตรานี้ไว้ ในเรื่อง
เงินที่มาของพรรคการเมือง 

พรรคอนาคตใหม่ ผมบอกได้เลยว่า ถ้าเอากันจริงๆ หลายประเด็นโดนยุบ หัวใจอยู่ที่คนเขียนค าร้อง ต้องเขียนให้เข้า
องค์ประกอบกฎหมาย โดยต้องบอกว่าผู้ถูกร้องมีความผิดอะไร เพราะการเขียนไป แล้วผู้พิจารณาจะรับค าร้องหรือไม่
รับค าร้อง อย่าง กกต. การพิจารณาเขาก็ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง เพราะระบบของเราเป็นทั้งระบบกล่าวหาและไต่สวน 
อย่างการใช้ช่องทางยื่นตามมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ ก็มีคนร้องแบบผมเยอะ แต่ศาลยกค าร้องหมด เพราะเขียนแล้ว
ไม่เข้าองค์ประกอบ หัวใจส าคัญจึงอยู่ที่การเขียนค าร้อง และเขียนแล้วเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม่ 

อย่างเรื่องเงินกู้ 191 ล้านบาท ผมบอกได้เลยว่ายุบล้านเปอร์เซ็นต์ เราต้องเรียงให้เห็นว่า เงินมาจากไหน และเมื่อ
กฎหมายพรรคการเมืองก าหนดไว้ พรรคการเมืองก็ไม่สามารถท านอกกฎหมายได้ เช่น ก าหนดไว้ว่า การไปท าบัตร
ประชาชน ต้องเตรียมเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประชาชนเดิม ไม่ใช่พอไปถึงแล้วบอกว่าไม่มี เขาก็ไม่ท าให้ อย่างพรรค
การเมือง เมื่อกฎหมายก าหนดไว้ก็ต้องปฏิบัติตาม ค าว่า ”เป็นรายได้หรือไม่ใช่รายได”้ ไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือ
กฎหมายเขาบัญญัติไว้ให้ท าเฉพาะแบบนี้แล้วเขาไม่ท า 

ค าถามปิดท้าย เราถามถึงหากมีคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ที่มีคนเลือกหกล้านกว่าคนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เขา
สงสัยว่า ท าไมต้องร้อง ยุบพรรค ที่เพ่ิงตั้งมาแล้วได้คะแนนจากประชาชนหกล้านกว่าเสียง ณฐพร-ผู้ร้องคดียุบพรรค
อนาคตใหม่ แจงเรื่องนี้ว่า ต้องแยกให้ออก การเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้ง แต่การกระท าท่ีเขาท าต่อสถาบัน 
ซึ่งผมถือว่าคนไทย ชั่วชีวิตผม เมื่อเราอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สิ่งที่เราท า เราต้องการตอบแทนคุณแผ่นดิน
เท่านั้นเอง ไม่อยากให้เกิดความแตกแยกสามัคคี แบ่งเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ท าการเมืองแบบพรรค
อ่ืนๆ ผมก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว เรื่องการเมืองผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเก่ียว เพียงแต่ว่าเมื่อท าพรรคการเมืองแล้ว มันก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ท าลายสถาบันที่เราเคารพบูชา ผมว่าเราก็ต้องท า. 

 ********************************************************** 

  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/50952 
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อนาคต...หมด 
23 พฤศจิกายน 2562 
 4,643 
เมื่อศำลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ "ธนำธร" สิ้นสภำพควำมเป็น ส.ส. แล้ว "อนำคต" ของ "อนำคตใหม่" จะเป็น
อย่ำงไร !? 
ในที่สุดความจริงก็ปรากฏเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า ธนาธร ยังถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีเดีย อยู่ในวันที่สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. จึงสิ้นสภาพความเป็นส.ส.นับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
กกต.รับรองให้ธนาธร เป็นส.ส.วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แสดงว่า ธนาธร ได้เป็นส.ส.15วนั 
ความเป็นส.ส.ของธนาธรสิ้นสุดลง แต่ธนาธรยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เหมือนเดิม โดยธนาธร ประกาศว่า 
อนาคตใหม่ คือ ผู้คน อนาคตใหม่ คือ การเดินทาง จะเดินหน้าท าการเมืองต่อไป จะกลับมาสมัครส.ส.อีก เพราะมีชื่อ
เป็นแคนดิเดตนายกฯ และจะรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญนอกสภา 
นั่นคือค าสุดท้ายหลังสิ้นเสียงศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไปจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธนาธร ใน 2 มิต ิ
ในมิติแรก ธนาธร จะสวมบทบาทนักการเมืองนอกสภา กิจกรรมนอกสภาที่ธนาธรจะด าเนินการต่อไป คือ เรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการรณรงค์การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 
 
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคอนาคตใหม่ได้คิกออฟเปิดเกมมาก่อนใครเขา ไม่ใช่แค่แก้ แต่ธนาธร ต้องการยกร่าง
ใหม่ทั้งฉบับ โดยมี ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค เป็นคนท าข้อมูลเพราะเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย 
เป้าหมาย คือ ล้างมรดก คสช. ทั้งหมดที่เอามาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพราะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาเพื่อ "สืบทอดอ านาจ”  
จัดการกับค าสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 จัดการกับองค์กรทหาร กองทัพ จะต้องมีการปฏิรูปกองทัพใหม่ 
แต่ยกเว้นการแก้ไขหมวด 1 และหมวด2 เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาว่าจะจ้องล้มล้างการปกครองและล้มล้างสถาบัน
กษัตริย์ 
แต่มีคดี ม.116 ติดตัวเมื่อครั้งไปขึ้นเวทีแก้รัฐธรรมนูญแล้วมีคนเสนอแก้มาตรา 1 
นี่คือความฮึกเฮิมของธนาธร และอนาคตใหม่ นับแต่ได้ส.ส.80 คนเข้าสภา ได้คะแนน 6 ล้านคะแนนทั่วประเทศ และ
มีสมาชิกทั่วประเทศ 6 หมื่นคน 
มิติที่ 2 คือ กกต.จะด าเนินการอย่างไรต่อไปเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินออกมาแล้ว 
ต่อมาคือต้องพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 151 ที่บัญญัติว่าการที่ธนาธร รู้อยู่
ว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ยังสมัคร และธนาธร เป็นหัวหน้าพรรค จึงต้องให้การรับรองตัวเองด้วย 
นี่คือกฎหมายที่เขียนไว้ว่ามีความผิดทางอาญา ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่น
บาท ถึง 2 แสนบาท 
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ยังไม่หมดในทางการเมืองจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
นั้นหมายความว่า กกต.จะต้องน าเรื่องนี้ไปด าเนินการต่อ แน่นอนว่าการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งป 20 ปี จะท าให้ธนา
ธร กลับมาเล่นการเมืองได้อีกในวัย 60 ปี 
แล้วพรรคการเมือง หรือพรรคอนาคตใหม่ จะรอธนาธร อยู่ไหม 
เพราะว่า กกต.ยังมีส านวนการสอบสวนกรณีธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาทรวมอยู่ด้วย เพราะว่า
กฎหมายไม่ให้ระบุเอาไว้ว่าพรรคการเมืองกู้เงินได้ 
ในมาตรา 62 ของกฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้ว่า พรรคการเมืองมีรายได้ 7 ทาง แต่ไม่มีระบุว่า "เงินกู้" คือ 
รายได้ของพรรคการเมือง 

ไม่อย่างนั้นพรรคการเมืองก็กู้เงินธนาคารมาสมัครรับเลือกตั้ง 
 
คดีนี้ล่าสุด กกต.ได้ส่งเอกสารไปยังพรรคอนาคตใหม่ ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานมาชี้แจงแก้ต่าง หลังจากนี้กกต.จะสรุป 
หากพบว่า มีความผิดก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อไป 
คดีนี้ไม่ซับซ้อนเหมือนคดี "หุ้นวี-ลัค มีเดีย" เพราะว่า ข็อเท็จจริงปรากฏจากค าให้สัมภาษณ์ของธนาธร และ
เอกสารที่แจ้งไว้กับป.ป.ช.ในบัญชีทรัพย์และหนี้สินอยู่แล้ว 

จึงไม่จ าเป็นต้องไต่สวนให้มากความ และคาดหมายไว้ว่าคดีนี้อาจจะปิดส านวนและตัดสินได้ภายในปีนี้ 
..หากอนาคตใหม่ผิดก็จะถูกยุบทันที 
แต่ไม่ท าให้ธนาธรหวาดวิตกเพราะมีรายงานว่า มีการตั้งพรรคส ารองเอาไว้แล้ว แต่การยุบพรรคจะท าให้ ส.ส.80 ที่
นั่ง สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ และเป้าหมายน่าจะอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคแกนน ารัฐบาลที่ 
ส.ส. หลายคนมองว่า ด้วยกลไกท่ีเป็นอยู่ พลังประชารัฐ จะเป็นรัฐบาลอีกนาน 
เมื่อถึงวันนั้นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยจะข่มขู่นายกฯ ไม่ได้อีกแล้ว 
นี่คือบริบทที่จะเกิดข้ึนกับธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ ทั้งตัวธนาธร และตัวพรรค เกิดเร็วจบเร็ว แต่หากธนาธรจะไป
เล่นการเมืองนอกสภาด้วยการปลุกคนลงท้องถนน เมื่อนั้นจุดจบของธนาธร จะไม่ต่างจากทักษิณ ชินวัตร ที่เป็น
สัมภเวสีร่อนเร่อยู่ในต่างประเทศ 
อนาคตใหม่ก็จะกลายเป็นอนาคตหมด. 
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โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.เลือกตั้งเขต 7 ขอนแก่น คาดใช้สิทธิ 22 ธ.ค. รับสมัครปลายเดือน 
เผยแพร่: 24 พ.ย. 2562 15:33   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น มีผลใช้บังคับแล้ว คาดกกต. ก าหนด 22 ธ.ค.
เป็นวันเลือกตั้ง รับสมัคร 28พ.ย.-2ธ.ค. 
 
วันนี้(24พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสจังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
พ.ศ. 2562 ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็น
การสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ 
 
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา 1 พระราชฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง พศ. 2562" 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง มาตรา 4 ให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 
ทั้งนี้การเลือกตั้งดังกล่าว เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหลัง ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย ให้สมาชิกภาพส.ส ของ
นายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีตส.ส.เขต7 จ.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย สิ้นสุดลง เนื่องจากต้องค าพิพากษาศาลจังหวัด
ขอนแกน่ให้ประหารชีวิต ในคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดจังหวัดขอนแก่น และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลระหว่างอุทธรณ์คดี 
ซึ่งการประชุมกกต.ในพรุ่งนี้คาดว่าจะมีก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 22ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง และก าหนดรับสมัครวันที่28
พ.ย.-2ธ.ค.นี ้
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000112683 
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