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ข่าวประจ าวันที่ 26 ธนัวาคม 2562 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
 
 
 

ไทยโพสต์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 

นายอิทธิพร กล่าวว่า กกต. ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ภารกิจตามหน้าที่ และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท     
ที่เกี่ยวข้องซึ่งส านักงานกกต.ได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 2561-
2580 แผนยุทธศาสตร์  5 ปี  และแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี                     
โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จ ท า งก า ร เ มื อ ง  ใ น ร ะบอบประช า ธิ ป ไ ตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการสร้างวัฒนธรรมการเมืองให้กับ
ภาคพลเมือง ซึ่งกกต.ชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับเรื่องนี้จึงมีแผน           
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

13 
15 
16 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ เอกสารลับเยอะ ! เด็กส้มหวานบุก กกต. ทวงส านวนยุบพรรค  17 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ อนค. บุกวางพวงหรีด-อ่านแถลงการณ์เขย่า กกต. ภูเก็ต 18 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "จารุวรรณ" บุกทวงถามส านวนคดียุบพรรค กรณี "ธนาธร" 20 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้อง กกต. ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน “ธนาธร” 21 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ธนาธร พร้อมสู้ หากถูกยุบ "อนาคตใหม่" หลังศาลนัดวินจิฉัย คดีล้มล้างปกครอง 23 
6 มติชนออนไลน์ ด่วน ! ศาล รธน. รับค าร้องยุบอนาคตใหม่ปมเงินกู้ 25 
7 ช่อง 7 ออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยค าร้องของ กกต. ขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 27 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ศาล รธน.' นัดวันนี้ รับ-ไม่รับคดียุบ 'อนค.' 28 
9 News 1 ออนไลน์ อนค.งานเข้าต่อเนื่อง ศาลรธน.มีค าสั่งรับค าร้อง กกต. 29 
10 ไทยรัฐออนไลน์ ธนาธร พร้อมสู้ หากถูกยุบ "อนาคตใหม่" หลังศาลนัดวินิจฉัยคดีล้มล้างปกครอง 30 
11 ข่าวสดออนไลน์ “ธนาธร” ไม่หวั่น อนาคตใหม่ โดนศาลสั่งยุบพรรค ลั่นยุบได้ก็สร้างใหม่ได้ 32 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 ประชาชาติธุรกิจ ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ ‘ธนาธร’ 33 
13 ข่าวสดออนไลน์ ช่อ ยักไหล่ ยุบอนาคตใหม่ไร้ผล เย้ยยิ่งท าให้คนตาสว่าง ว่ามีใบสั่ง 

การเมืองหรือไม่ 
34 

14 คมชัดลึกออนไลน์ ลูกพรรค อนค. ขู่น าเรื่องเข้าสู่กระบวนการของสภาฯ 35 
15 ไทยรัฐออนไลน์ กรุงศรีวิไล ร้องศาลขอขยายเวลา โดนใบเหลือง นัดตรวจหลักฐานใหม่ 

17 ม.ค.63 
36 

16 ไทยรัฐออนไลน์ "กวินนาถ" ซบ "พลังท้องถิ่นไท" ยันไม่ใช่อนาคตใหม่ไม่ดี 37 
17 คมชัดลึกออนไลน์ ธนาธร ระทึกรับปีใหม่ ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยล้มล้างการปกครอง 38 
18 แนวหน้าออนไลน์ 21 ม.ค. 63 ‘ศาลรธน.’ รบัค าร้อง ‘กกต.’ ยุบ ‘อนค.’ ตดัสินคดีล้มล้างการปกครอง 40 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ อ านาจ จึงกุล กุนซือพรรคอนาคตใหม่ 41 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ธนาธร ระทึกรับปีใหม่ ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยล้มล้างการปกครอง 44 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ รวมฮิตฉายานายกฯ 3 ยุค ‘ตู่-ปู-มาร์ค’ 45 
4 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดใจ รยุศด์ บุญทัน ลาออกพรรคเพ่ือชาติ 47 
5 แนวหน้าออนไลน์ ลงตัว ! ‘วัฒนา-สมชัย’ผงาดนั่ง รอง ปธ.กมธ. ศึกษาแก้ รธน. ถกรว่มทกุวันศุกร์ 49 
6 แนวหน้าออนไลน์ ตั้งฉายารัฐบาลว่า “รัฐเชียงกง” 51 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ นี่ไง "นักวิชาการ" หลอกเด็ก 54 
8 ไทยรัฐออนไลน์ หมัดเหล็ก 58 
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26 ธันวาคม 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
น าโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ                  
เข้ารบัพร ณ ห้องปฏิบัติงานประธานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

26 ธ.ค. 2562 
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วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาส        
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักกิจการพรรคการเมือง            
ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และส านักประชาสัมพันธ์ น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ          
การเลือกตั้ง นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ นายสมพล พรผล ผู้อ านวยการ
ส านักกิจการพรรคการเมือง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ณ ห้องปฏิบัติง าน
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

26 ธ.ค. 2562 
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วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์          
ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ น าทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระหว่างทีมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับทีม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน         
ณ สนามกีฬา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
น าทมีนกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล...นดักระชบัมติร  

“ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ – บรษิทั ไปรษณยี์ไทย จ ากดั (มหาชน)” 
25 ธ.ค. 2562 
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26 ธันวาคม 2562 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า  
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย     
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้ารับพร             
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

26 ธ.ค. 2562 
 
 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 7 

 

กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี้
ร
ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26 ธันวาคม 2562 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า    
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย     
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้ารับพร              
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

26 ธ.ค. 2562 
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26 ธันวาคม 2562 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย     
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้ารับพร             
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

26 ธ.ค. 2562 
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26 ธันวาคม 2562 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า          
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย     
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้ารับพร                    
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

26 ธ.ค. 2562 
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26 ธันวาคม 2562 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า          
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย     
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้ารับพร            
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปีใหม ่พทุธศกัราช 2563 

26 ธ.ค. 2562 
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26 ธันวาคม 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า          
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย     
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้ารับพร             
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9

กรรมการการเลอืกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 
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   25 ธันวาคม 2562 

กกต.เปิดส ำนกังำนฯ รับ กมธ.วฒิุสภำ 

 

 

 

 

 

 

 

กมธ.พัฒนาการเมือง ส.ว.เข้าเยี่ยมชมงาน กกต. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการให้คงามรู้ต่อยอดประชาธิปไตย 
  

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา น าโดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม
ส านักงานกกต.เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.พร้อมด้วยกกต. เลขาธิการกกต. 
และผู้บริหารให้การต้อนรับ 
  นายอิทธิพร กล่าวว่า กกต. ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการภารกิจตามหน้าที่ และอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง                    
ซึ่งส านักงานกกต.ได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 2561-2580 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี 
โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการสร้างวัฒนธรรมการเมืองให้กับภาคพลเมือง ซึ่งกกต.ชุดปัจจุบันให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้จึงมีแผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นงานที่  กกต.ให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาธิปไตยเป็นเสาหลักของประเทศ ตั้งแต่มีกกต.มาหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการ
ให้การศึกษาในเรื่องประชาธิปไตยกับประชาชน และได้เพ่ิมการมีส่วนร่วม ดังนั้นนอกจากงานหลักคือการเลือกตั้ง งาน
เรื่องพรรคการเมือง แต่งานให้การศึกษาแก่ประชาชนและการให้มีส่วนร่วมถือว่าเป็นงานส าคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859673 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1841197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1841197


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 16 

 

 

 

 

25 ธันวาคม 2562 - 14:22 น.  

กกต.เปิดส ำนกังำนรับ 

กมธ.วฒิุสภำเยีย่มชม 
 

กมธ.พัฒนาการเมือง ส.ว.เข้าเยี่ยมชมงานกกต. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการให้คงามรู้ต่อยอดประชาธิปไตย 

            ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 25 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา น าโดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม
ส านักงานกกต.เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.พร้อมด้วยกกต. เลขาธิการกกต. 
และผู้บริหารให้การต้อนรับ  

    นายอิทธิพร กล่าวว่า กกต.ได้ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการภารกิจตามหน้าที่ และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส านักงานกกต.ได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 2561-2580 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 

   ส าหรับการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ในระบอบประช าธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการสร้างวัฒนธรรมการเมืองให้กับภาคพลเมือง ซึ่งกกต.ชุดปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับเรื่องนี้จึงมีแผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นงานที่กกต.ให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาธิปไตยเป็นเสาหลักของประเทศ ตั้งแต่มีกกต.มาหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการให้การศึกษาใน
เรื่องประชาธิปไตยกับประชาชน และได้เพ่ิมการมีส่วนร่วม ดังนั้นนอกจากงานหลักคือการเลือกตั้ง งานเรื่องพรรค
การเมือง แต่งานให้การศึกษาแก่ประชาชนและการให้มีส่วนร่วมถือว่าเป็นงานส าคัญ 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/406692 
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วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 12.17 น. 

 

เอกสารลบัเยอะ! เดก็ส้มหวานบุก กกต. ทวงส านวนยุบพรรค ขู่ชงกมธ.สภาสอบ 

25 ธันวาคม 2562 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธานี , นายมานพ คีรีภูวดล 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และทนายความ เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการยื่นค าขอคัดส า นวนการ
สอบสวนของ กกต. กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ   หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191.4 
ล้านบาท ซึ่ง กกต.มีมติส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ หลังครบก าหนด 7  วันของการยื่นค า
ขอ โดยทาง กกต.ได้มอบหมายให้นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง ส านักกิจการพรรค
การเมือง ส านักงาน กกต. มารับหนังสือ 
          นายโชคดี ชี้แจงต่อ น.ส.จารุวรรณ ว่า ทางส านักงานได้รับทราบหนังสือค าขอดังกล่าวแล้ว   อยู่ระหว่างส านัก
กฎหมายของส านักงานพิจารณา เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก และเป็นเอกสารลับ  จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ  โดย
จะพยายามเร่งรัดให้ทางส านักกฎหมายพิจารณาโดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบ    อย่างไรก็ตาม กกต.ได้ส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องก็น่าจะมีส าเนาส่งให้กับทางพรรค   ซึ่งก็น่าจะเป็นส าเนา
หรือเอกสารที่คล้ายกันกับที่ กกต.จะให้กับผู้ร้อง 

ขณะที่ น.ส.จารุวรรณ  พยายามจะขอทราบเวลาว่าจะได้รับเอกสารจาก กกต. เมื่อใด แต่นายโชคดีไม่สามารถให้
ค าตอบได้ น.ส.จารุวรรณ จึงบอกว่าอีก 7 วันจะกลับมาทวงถามอีก พร้อมระบุว่าจะไม่ย่อท้อ แม้ได้รับค าชี้แจงแล้ว  ซึ่ง
อีก 7 วันก็จะกลับมาทวงถาม เพราะยังติดใจว่าเมื่อ กกต.มีมติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ท าไมยังสามารถที่จะ
ให้ส าเนากับผู้มีส่วนได้เสียอย่างตนได้  ซึ่งในวันนี้นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็น
กรรมาธิการ ศาล อัยการ องค์กรอิสระองค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางมาติดตามด้วย เพราะ
ต้องการที่จะทราบว่าเหตุใดที่ กกต.ยังไม่สามารถให้ส าเนาคดีดังกล่าวได้ เราถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน การมา
เรียกร้องในครั้งนี้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิแทนประชาชน  เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น จึงต้องมาเรียกร้องตามสิทธิ    

ขณะที่นายมานพ กล่าวว่าจะน าเรื่องสู่กระบวนการของสภา ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประชาชนต้องสมารถ
ตรวจสอบองค์กรอิสระได้ 

ในระหว่างการยื่นหนังสือในครั้งนี้ ที่หน้าห้องรับค าร้องของส านักงาน กกต. ไฟไม่สว่างท าให้ ส.ต.ศักดิ์ปรินทร์ 
เกษมธนพัฒน์   ผู้ช านาญการประจ าตัวของนายอนาวิล รัตนสถาพร  ส.ส.เขต 3 ปทุมธานี  ได้ กล่าวว่า ท าไมหน้าห้อง
รอ้งเรียนจึงมืดอย่างนี้ คราวที่แล้วมาก็มืด ครั้งนี้ที่จะกลับมาทวงถามจะเอาหลอดไฟมาบริจาค เพ่ือให้ กกต.สว่าง ไม่มืดมน     
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/462426 

https://www.naewna.com/politic/462426
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อนค. บุกวางพวงหรีด-อ่านแถลงการณ์เขย่า กกต. ภูเกต็ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:43 น.      

 

  25 ธ.ค. 62 – ที่หน้าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภูเก็ต  เมื่อเวลา 11.00 น. นายธีรพงศ์ 
ทวีทรัพย์ หัวหน้าคณะท างานจังหวัดภูเก็ต  ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกพรรค รวมตัว
กันประมาณ 20 คน จัดกิจกรรมรวมพลคนรักความยุติธรรม  ยืนถือป้ายผ้าข้อความต่างๆ เช่น อาลัย กกต. ไม่รับใช้
ประชาชนจริงๆ  ,เสียง 6.2 ล้าน ไม่มีความหมายกับ กกต.ใช่หรือไม่, เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ, ยุติธรรม 
ที่ไม่เป็นธรรม ,กกต. ทาสรับใช้ใคร?   พร้อมน าพวงหรีดวางที่หน้าป้ายส านักงาน กกต. จังหวัดภูเก็ต แสดงความอาลัย
กกต. และอ่านแถลงการณ์ "ประชาชนคนเห็นต่าง" 
  นายธีรพงศ์ กล่าวว่า  กิจกรรมการวางหรีดวางวัตถุเป็นสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่  กกต. กระท าหน้าที่โดย
บกพร่องหรือข้อมูลกระท าไปภายใต้กรอบของกฎหมาย จึงมาแสดงสัญลักษณ์วันนี้ ส่วนมาตรการต่อไปที่จะกระท า
ขึ้นกับสถานการณ์ ยังไม่อาจระบุได้ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรต่อไป แต่หมายถึงความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับพรรคอนาคต
ใหม่ ความไม่เป็นธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน พรรคอนาคตใหม่อาสาท าเพ่ือประชาชนจึงกล้าออกมาแสดง
สัญลักษณ์ พรรคอนาคตใหม่ อยู่เคียงข้างประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่สมควรต้องถูกยุบ 
  “วันนี้นโยบายของพรรคอนาคตใหม่เคลื่อนไหวพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ แล้วแต่จังหวัดใดเลือกกิจกรรม
แบบไหน  และมีการประกาศรับสมัครสมาชิกพรรคฯเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า นี่คือความต้องการของประชาชนยังเห็น
ความส าคัญและไม่มีความผิดใดต่อกรณีที่มีการเสนอให้ยุบพรรค การแสดงสัญลักษณ์วันนี้จึงเป็นการแสดงภายใต้พรรค
เจตนารมณ์ของประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทั้งสิ้น"นายธีรพงศ์ ระบุ 
ทั้งนี้  ข้อความใน แถลงการณ์ประชาชนคนเห็นต่าง ระบุว่า  สืบเนื่องจากการส านึกการรู้สึกและการสัมผัสได้ของ
ประชาชนที่เข้าใจได้ว่าความแห้งแล้งแห่งความเป็นธรรม ที่ก าลังแผ่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินผ่านกระบวนการและผลที่
ได้รับจากรัฐและองค์กรอิสระ เบียดบังแย่งยื้อผลักไส และขับไล่ ให้ประชาชน นักการเมือง พรรคการเมือง ไม่มีที่ยืนใน
สังคมแห่งการใช้สิทธิและแสดงออกทางการเมืองในระบบรัฐสภา พรรคอนาคตใหม่คือหนึ่งในจ านวนนั้นที่ถูกกระท า 
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วันนี้จึงถือเป็นการแสดงตนเพ่ือการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมว่า หากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับยังไม่ เปลี่ยนความคิด
ในการปิดช่องทางการต่อสู้เรียกร้องของประชาชนผ่านพรรคการเมืองที่ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ความล่มสลายแห่ง
สังคม 
  จะยิ่งบังเกิดขึ้นในทุกมิติ การที่องค์กรอิสระอย่าง กกต. ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งมีที่มาจากกระบวนการที่มิได้เป็นไป
ตามหลักการแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นั่นคือ การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  และสนช.แต่งตั้ง กกต จึงเป็นผลให้เกิดความไม่ชื่อมั่นศรัทราต่อผลการปฏิบัติที่ต้องผูกโยงทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมต่อฐานที่มาแห่งอ านาจเช่นว่านี้หรือไม่เพียงใด น ามาสู่ผลการปฏิบัติงานของ กกต. อันท าให้เกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยในมาตรฐานการใช้หลักวิชาหลักกฎหมายในทุกเรื่องราว 
จากผลแห่งการแสดงตัวเลขผลการนับคะแนนการเลือกตั้งใหญ่ ส.ส.เมื่อครั้งที่ผ่านมาที่มีจ านวนผู้ใช้สิทธิไม่ตรงตาม
จ านวนคะแนนที่นับได้ในหลากหลายพ้ืนที่ การใช้หลักการหรือกฎระเบียบหรือกภูหมายในการค านวณจ านวน ส.ส. 
แบบบัญชีรายชื่อที่ผิดแผกไปจากหลักการเดิมที่ได้ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนไว้ก่อนการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะการรับ
เรื่องราวการเสนอให้พิจารณากรณีการที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้เงินเพ่ือน าไปท ากิจกรรมของ
พรรค ที่ไม่ครบถ้วนกระบวนความขั้นตอนตามสิทธิที่พึงมีน ามาสู่การออกมติส่งเสนอยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อศาล
รัฐธรรมนูญในวันนี้ ยิ่งตอกย้ าความศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระอย่าง กกต. ในหมู่ประชาชนให้ตกต่ าลงไป
เรื่อยๆ 
ประชาชนไม่มีทางออกไม่มีพ้ืนที่แสดงความไม่เห็นด้วยและพ้ืนที่ในการยับยั้งการกระท าเช่นว่านี้ได้ จึงได้แต่ร่วมกันท า
กิจกรรมในวันนี้ด้วยการวางหรีดวางวัตถุเป็นสัญลักษณ์การไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ กกต.กระท าอันถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิขั้น
พ้ืนฐานตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจไว้ และจะในจุดเริ่มต้นแห่งการร่วมประสานการเสดงตนเพ่ือการต่อต้านความไม่
ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไปภายใต้กรอบแห่งการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมโดยส่วนรวมในพ้ืนที่    และขอยืนยันว่า
นับแต่นี้ต่อไปความเข้มเข็งแห่งการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของประชาชนจะยิ่งเพ่ิมพูนแผ่ขยายไปไพศาลยิ่งขึ้น 
จึงขอแสดงกิจกรรมนี้เพ่ือย้ าเตือนสติและความคิดของ กกต. และองคาพยพทุกกาดส่วนที่มีส่วนทั้งที่สนับสนุนส่งเสริม
ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยให้ได้ส านึกความรับผิดชอบแห่งความผาสุกของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน และหยุดคิดว่าอ านาจ
ของประชาชนไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป 
กล่าวโดยสรุป คือ พรรคอนาคตใหม่รวมทั้งประชาชนไม่น้อยกว่า 6.2 ล้านคนไม่เห็นด้วยกับการกระท าของ กกต.ที่เสนอ
ส่งเรื่องราวยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ และเรียกร้องให้กกต.รับผิดชอบหรือทบทวนการกระท าของ
ตนเองในวันนี้เสียใหม่โดยเร็วที่สุด ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในอ านาจของประชาชนอย่างท่ีสุด. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53238 
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25 ธันวาคม 2562 - 12:14 น 

"จารุวรรณ" บุกทวงถามส านวนคดียุบพรรค กรณี "ธนาธร" บริจาคเงินเข้าพรรค 191 ลา้น 

ขณะที่กกต.อ้างส านวนมีเอกสารลับจ านวนมาก ขอเวลาพิจารณาแยกแยะ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -25 ธ.ค.62- "จารุวรรณ" บุกทวงถามส านวนคดียุบพรรค กรณี”
ธนาธร” บริจาคเงินเข้าพรรค 191 ล้าน ขณะที่กกต.อ้างส านวนมีเอกสารลับจ านวนมาก ขอเวลาพิจารณาแยกแยะ ลูก
พรรค อนค.ขู่น าเรื่องเข้าสู่กระบวนการของสภาฯ  
                น.ส.จารวุรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย นาย
อนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธานี นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เดินมาติดตามความคืบหน้าการยื่นค า
ขอคัดส านวนการสอบสวนของ กกต. กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
จ านวน 191.4 ล้านบาท ซึ่ง กกต.ได้มีมติส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่  

ด้านส านักงาน กกต.ได้มอบหมายให้นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง ส านักกิจการ
พรรคการเมือง มารับหนังสือ พร้อมชี้แจงต่อ น.ส.จารุวรรณว่า ส านักงาน กกต.ได้รับทราบหนังสือค าขอดังกล่าวแล้ว 
อยู่ระหว่างส านักกฎหมายของส านักงานพิจารณา เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก และเป็นเอกสารลับ จึงต้องพิจารณา
ให้รอบคอบ โดยจะพยายามเร่งรัดให้ทางส านักกฎหมายพิจารณาโดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบ อย่างไรก็ตาม กรณี
ดังกล่าวกกต.ได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง ก็น่าจะมีส าเนาส่งให้กับทางพรรค ซึ่งก็น่าจะ
เป็นส าเนาหรือเอกสารที่คล้ายกัน กับที่ กกต.จะให้กับผู้ร้อง 
                  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.จารวุรรณพยายามจะขอทราบเวลา ว่าจะได้รับเอกสารจาก กกต. ในช่วงเวลาใด 
แต่นายโชคดีก็ไม่สามารถให้ค าตอบได้ น.ส.จารุวรรณ จึงบอกว่าอีก 7 วัน จะกลับมาทวงถามอีก พร้อมระบุว่า จะไม่ย่อ
ท้อ แม้ได้รับค าชี้แจงแล้ว อีก 7 วันก็จะกลับมาทวงถาม เพราะยังติดใจว่าเมื่อ กกต.มีมติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แล้ว ท าไมจึงยังสามารถท่ีจะให้ส าเนากับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวันนี้ นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคต
ใหม่ ซึ่งเป็นกรรมาธิการ ศาล อัยการ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางมาติดตาม
ด้วย เพราะต้องการที่จะทราบถึงสาเหตุที่ กกต.ยังไม่สามารถให้ส าเนาคดีดังกล่าวให้ได้ หากยังติดขัดก็จ าเป็นต้องน า
เรื่องเข้าสู่การตรวจสอบตามกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในระหว่างการยื่นหนังสือในครั้งนี้ ที่หน้าห้องรับค าร้องของส านักงาน กกต. แสงไฟไม่
สว่างท าให้ ส.ต.ศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ ผู้ช านาญการประจ าตัวของนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธานี ได้
กล่าวว่าท าไมหน้าห้องร้องเรียนจึงมืดอย่างนี้ คราวที่แล้วมาก็มืด ครั้งนี้ที่จะกลับมาทวงถามจะเอาหลอดไฟมาบริจาค 
เพ่ือให้ กกต.สว่าง ไม่มืดมน 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/406640?utm_source= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/406640?utm_source
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ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้อง กกต. ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน “ธนาธร” สั่งแจงใน15วัน 

พร้อมนัดตดัสินคดีลม้ลา้งการปกครอง 21 ม.ค. 63 

วันนี้ ( 25 ธ.ค. 62)  ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้

หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อกกต. มี

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยแจ้งให้

กกต.ทราบและส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง                  

นอกจากนี้กรณีที่ศาลได้รับพิจารณา ค าร้องที่นายณฐพร โตประยูร  ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร 

แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4  ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้ม

ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ พิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน ทั้งนี้ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561  มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย และนัด

อ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63.เวลา 11.30 น 

  

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/417540 

 

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/417540
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ธนาธร พร้อมสู้ หากถูกยุบ "อนาคตใหม"่ หลังศาลนัดวินิจฉัย คดีลม้ล้างปกครอง 

วันที่ 25 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุง่เรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมคณะเดินทางมายังร้านอาหารแห่งหนึ่ง 

เพ่ือตั้งเวทีปราศรัย ครบรอบ 1 ปี อนาคตใหม่ นครนายก โดยมีประชาชนที่สนับสนุนพรรคมาร่วมฟังการปราศรัยของ

นายธนาธรจ านวนหนึ่ง จากนั้นนายธนาธร ได้กล่าวปราศรัย ก่อนที่จะร่วมถ่ายภาพและให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็น

ต่างๆ 

หลังจากมีค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย เรื่องการยุบพรรค คดีล้มล้างการปกครอง 21 ม.ค. 2563 นาย

ธนาธร ได้บอกว่า ตนเองไม่มีความคิดเห็นอะไร และไม่สามารถท าอะไรได้มากกว่านี้ เนื่องจากหลักการและอ านาจอยู่ที่

ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ คือ จิตวิญญาณท่ีแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยใบประเทศไทยให้

เกิดข้ึนให้ได้ ต้องการให้สังคมไทยเกิดความเสมอภาคประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ ฉะนั้นพรรคยุบได้แต่ไม่

สามารถยุบอุดมการณ์ความแน่วแน่ตั้งใจที่มีได้ จึงไม่มีความกังวลใดๆ หากมีการยุบพรรคก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ และสู้ต่อ 

ในตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของเดือนธันวาคม และเดือนสุดท้ายของ ปี 2562 ทีมอนาคตใหม่ก าลังท าแผนการท างานในปี 

2563 อยู่ โดยในแผนจะมีการสร้างพรรคที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับชุมชนให้มากข้ึน ซึ่งจะมีการท างานกับกรรมาธิการต่างๆ 

ทั้งนี้ หากมีการยุบพรรค ก็ไม่ได้หมายถึงว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภา ฉะนั้นการยุบพรรคไม่ได้

หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะหายไป และเมื่อถามว่าได้เตรียมพรรคส ารองไว้หรือไม่นั้น นายธนาธรบอกว่า 

ต้องรอดูต่อไป  

ส่วนเรื่องการแท็กศิลปินดาราในทวิตเตอร์นั้น นายธนาธรได้บอกว่า เรื่องเริ่มจากคุณจอห์น วิญญูได้แท็กตน 

และได้เชิญตนไปร่วมกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" ในลักษณะจดหมายลูกโซ่ ตนจึงได้แท็กคนอ่ืนต่อพร้อมรับค าเชิญของคุณจอห์น 

เพ่ือที่จะไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมย้ าให้ทุกคนเข้าใจว่า ตนและพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้จัดกิจกรรมแต่เป็นผู้ได้รับ

เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมย้ าว่า ตนและพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกรรมครั้งนี้แต่อย่างใด ส่วนคดีอิลลูมินา

ติ ธนาธรบอกว่า ถ้าพ่ีน้องประชาชนได้ติดตามการท างานของพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่ก่อตั้ง จะได้เห็นไว้ว่า พรรค

ต้องการต่อสู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่ดีกว่านี้ สร้างสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย หยุดยั้งการสืบทอดอ านาจของ 
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คสช. ในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกลไกรัฐสภา ถ้าตั้งพรรคขึ้นมาท างานผ่านกลไกรัฐสภาเป็นการล้มล้างแล้วจะ

อะไรที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมยืนยันว่าพรรคได้ท าทุกอย่างถูกต้อง เข้าสู่การเลือกตั้งตามกฎเกณฑ์ตาม

คณะกรรมการการเลือกตั้งวางไว้ถึงแม้ว่าทางพรรคจะเห็นด้วยบ้างและไม่เห็นด้วยบ้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นโทษมากกว่าเป็น

คุณ แต่พรรคก็เข้าสู่กติกานั้น ผลการเลือกตั้งออกมา แม้จะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมในการค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ ท าให้พรรคอนาคตใหม่ถูกตัด ส.ส. ไป 7-8 คน ทางพรรคก็ยอมรับผล ทั้งนี้พรรคพยายาม

ตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่สามารถตั้งได้ ก็เป็นฝ่ายค้านซึ่งก็ยอมรับผล และต่อสู้ในสภา และพยายามผลักดันให้มีการตั้ง

คณะกรรมาธิการขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ได้มีการผลักดันและรณรงค์กับพ่ีน้องประชาชนอย่างสันติ 

และเสนอญัตติในสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ตนนึกไม่ออกว่าการท างานภายใต้กลไกแบบนี้เป็นการล้มล้างการปกครอง

ตรงไหน ซึ่งในทางกลับกันนี่คือการเคารพกฎกติกาแม้ว่ากฎกติกาจะไม่เป็นคุณต่อพรรคสักเท่าไรนัก แต่ก็ยังยืนยันใน

การท างานแบบนี้  

จากนั้นนายธนาธร ได้เดินทางออกจากร้านอาหารที่มาปราศรัย มาพบปะประชาชนที่ถนนคนเดิน สวนหลวง

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายกที่อยู่ฝั่งตรงข้าม โดยมีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของมาขอถ่ายรูปและให้

ก าลังใจ ทั้งนี้ทีมงานของนายธนาธรได้น าป้ายเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร สร้างกองทัพทันสมัย ก้าวแรกปฏิรูปกองทัพไทย ใน

การเดินพบปะประชาชนในพื้นที่ 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1734366 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1841326 
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ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยค าร้องของ กกต. ขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงิน 191 ล้านบาทจากนายธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และนัดอ่านค าวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง ในวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยให้เหตุผลว่ามี

พยานหลักฐานเพียงพอ ไม่ต้องไต่สวนเพิ่มเติม 

ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมี

ค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณี

พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมือง

และผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อ กกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ 

โดยแจ้งให้ กกต.ทราบและส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจ้งข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนา

ค าร้อง 

นอกจากนี้กรณีที่ศาลได้รับพิจารณา ค าร้องที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล 

และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ พิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่

สวน ทั้งนี้ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปราย

เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 11.30 น. 

โดยคดีที ่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น แกนน าพรรคอนาคตใหม่ มักจะ

เรียกว่า คดี “อิลลูมินาติ” เนื่องจากในค าร้องของนายณฐพร นอกจากระบุถึงพฤติกรรมของแกนน าแล้ว ยังระบุว่า 

สัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ ที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว มีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติ ในช่วงปี 1776 

ที่ ผู้ ก่ อตั้ ง ไม่ ยึ ดติดกับความ เชื่ อ เดิมทั้ งการปกครองและศาสนา เ พ่ือก้ าว เข้ าสู่ ก ารปกครองแบบใหม่   

 

และสมาคมนี้อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ของหลายประเทศในยุโรป การที่พรรคใช้สัญลักษณ์

แบบนี้แสดงให้เห็นเจตนาที่ซ่อนเร้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพรรค คือเป็นพรรคการเมือง ที่เป็นอันตรายต่อระบบการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/383827 
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'ศำลรธน.' นดัวนัน้ี รับ-ไม่รับคดียบุ 'อนค.' 

 

25 ธนัวำคม 2562  

3,087  

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญ ถกวันนี้ รับ-ไม่รับ คดียุบพรรคอนาคตใหม ่กรณีกู้เงิน "ธนาธร" 191 ล้าน 
  

รายงานข่าวจากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า หลังจากคณะกรรมการการรเลือกตั้ง (กกต.) ส่งค าร้องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีกู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 
191 ล้านบาท โดยส่งส านวนมายังศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น 

รายงานข่าวเผยว่า ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ (25 ธ.ค.) จะน าค าร้องของ กกต. ดังกล่าวเข้ามา
พิจารณาว่ารับหรือไม่รับค าร้อง ไว้พิจารณา 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา ร.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.ส านักสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน นายสมพล พรผล 
ผอ.ส านักกิจการพรรคการเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้น าส านวนค าร้องของ
คณะกรรมการ กกต. ที่มีมติ 5:2 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191,200,000 บาท เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม ่และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา
ยุบพรรคอนาคตใหม ่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859609 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859609


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 29 

 

 

 

ศาลรธน.รับค ารอ้งยบุอนค.ปมกูเ้งนิ ให ้15 วันแจง 21 ม.ค.นัด
ตดัสนิคดลีม้การปกครอง 
เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2562 14:56  

 
 

 

อนค.งานเข้าต่อเนื่อง ศาลรธน.มีค าสั่งรับค าร้อง กกต. ยุบพรรคปมกู้เงิน "พ่อฟ้า" สั่งแจงใน 15 วัน พร้อมนัด

ตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง 21 ม.ค. 63 

 

วันนี้ (25ธ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

2560 กรณีพรรคอนาคใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรค

การเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มา

โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อกกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อ

ได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยแจ้งให้กกต.ทราบและส่ง

ส าเนาค าร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง  

 

นอกจากนี้กรณีที่ศาลได้รับพิจารณา ค าร้องที่นายณฐพร โตประยูร  ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสง

กนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มลังการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ 

มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ พิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน ทั้งนี้ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของ

ศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัย

ในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63.เวลา 11.30 น. 

อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9620000122890 
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ธนาธร พร้อมสู้ หากถูกยุบ "อนาคตใหม่" หลงัศาลนัดวินิจฉัย  
คดล้ีมล้างปกครอง  

 
ไทยรัฐออนไลน์25 ธ.ค. 2562 20:05 น. 

"ธนาธร" ลุย รณรงค์ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ที่ จ.นครนายก ยัน พร้อมต่อสู้หากถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ ลั่น ถูกยุบได้แต่ไม่
สามารถยุบอุดมการณ์ได้ หลังศาลรธน.นัดวินิจฉัย คดีล้มล้างการปกครอง 21 ม.ค. 2563  

วันที่ 25 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมคณะเดินทางมายังร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพ่ือตั้ง
เวทีปราศรัย ครบรอบ 1 ปี อนาคตใหม่ นครนายก โดยมีประชาชนที่สนับสนุนพรรคมาร่วมฟังการปราศรัยของนายธนา
ธรจ านวนหนึ่ง จากนั้นนายธนาธร ได้กล่าวปราศรัย ก่อนที่จะร่วมถ่ายภาพและให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็นต่างๆ 

หลังจากมีค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย เรื่องการยุบพรรค คดีล้มล้างการปกครอง 21 ม.ค. 2563 นายธนาธร ได้
บอกว่า ตนเองไม่มีความคิดเห็นอะไร และไม่สามารถท าอะไรได้มากกว่านี้ เนื่องจากหลักการและอ านาจอยู่ที่ศาล
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ คือ จิตวิญญาณที่แน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยใบประเทศไทยให้
เกิดขึ้นให้ได้ ต้องการให้สังคมไทยเกิดความเสมอภาคประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ ฉะนั้นพรรคยุบได้แต่ไม่
สามารถยุบอุดมการณ์ความแน่วแน่ตั้งใจที่มีได้ จึงไม่มีความกังวลใดๆ หากมีการยุบพรรคก็จะสร้างข้ึนมาใหม่ และสู้ต่อ 

ในตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของเดือนธันวาคม และเดือนสุดท้ายของ ปี 2562 ทีมอนาคตใหม่ก าลังท าแผนการท างานในปี 
2563 อยู่ โดยในแผนจะมีการสร้างพรรคที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งจะมีการท างานกับกรรมาธิการต่างๆ 

ทั้งนี้ หากมีการยุบพรรค ก็ไม่ได้หมายถึงว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภา ฉะนั้นการยุบพรรคไม่ได้หมายความว่า 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะหายไป และเม่ือถามว่าได้เตรียมพรรคส ารองไว้หรือไม่นั้น นายธนาธรบอกว่า ต้องรอดูต่อไป 
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ส่วนเรื่องการแท็กศิลปินดาราในทวิตเตอร์นั้น นายธนาธรได้บอกว่า เรื่องเริ่มจากคุณจอห์น วิญญูได้แท็กตน และได้เชิญ
ตนไปร่วมกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" ในลักษณะจดหมายลูกโซ่ ตนจึงได้แท็กคนอ่ืนต่อพร้อมรับค าเชิญของคุณจอห์น เพ่ือที่จะ
ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมย้ าให้ทุกคนเข้าใจว่า ตนและพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้จัดกิจกรรมแต่เป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมกิจกรรม พร้อมย้ าว่า ตนและพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกรรมครั้งนี้แต่อย่างใด ส่วนคดีอิลลูมินาติ ธนาธร
บอกว่า ถ้าพ่ีน้องประชาชนได้ติดตามการท างานของพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่ก่อตั้ง จะได้เห็นไว้ว่า พรรคต้องการต่อสู้
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมท่ีดีกว่านี้ สร้างสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย หยุดยั้งการสืบทอดอ านาจของ คสช. ในระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกลไกรัฐสภา ถ้าตั้งพรรคขึ้นมาท างานผ่านกลไกรัฐสภาเป็นการล้มล้างแล้วจะอะไรที่จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมยืนยันว่าพรรคได้ท าทุกอย่างถูกต้อง เข้าสู่การเลือกตั้งตามกฎเกณฑ์ตามคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวางไว้ถึงแม้ว่าทางพรรคจะเห็นด้วยบ้างและไม่เห็นด้วยบ้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ แต่พรรคก็เข้าสู่
กติกานั้น ผลการเลือกตั้งออกมา แม้จะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมในการค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ 
ท าให้พรรคอนาคตใหม่ถูกตัด ส.ส. ไป 7-8 คน ทางพรรคก็ยอมรับผล ทั้งนี้พรรคพยายามตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่สามารถตั้งได้ 
ก็เป็นฝ่ายค้านซึ่งก็ยอมรับผล และต่อสู้ในสภา และพยายามผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ.2560 ได้มีการผลักดันและรณรงค์กับพ่ีน้องประชาชนอย่างสันติ และเสนอญัตติในสภาผู้แทนราษฎร ท าให้
ตนนึกไม่ออกว่าการท างานภายใต้กลไกแบบนี้เป็นการล้มล้างการปกครองตรงไหน ซึ่งในทางกลับกันนี่คือการเคารพกฎ
กติกาแม้ว่ากฎกติกาจะไม่เป็นคณุต่อพรรคสักเท่าไรนัก แต่ก็ยังยืนยันในการท างานแบบนี้ 

จากนั้นนายธนาธร ได้เดินทางออกจากร้านอาหารที่มาปราศรัย มาพบปะประชาชนที่ถนนคนเดิน สวนหลวงเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายกท่ีอยู่ฝั่งตรงข้าม โดยมีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของมาขอถ่ายรูปและให้ก าลังใจ ทั้งนี้
ทีมงานของนายธนาธรได้น าป้ายเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร สร้างกองทัพทันสมัย ก้าวแรกปฏิรูปกองทัพไทย ในการเดิน
พบปะประชาชนในพื้นท่ี 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1734366 
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 “ธนาธร” ไม่หวัน่ อนาคตใหม่ โดนศาลส่ังยุบพรรค ลัน่ยุบได้กส็ร้างใหม่ได้ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 18:58 น.  

 

“ธนำธร” ไม่หวัน่ อนำคตใหม่ โดนศำลส่ังยบุพรรค 

“ธนาธร” ไม่หวั่น อนาคตใหม่ โดนศาลส่ังยุบพรรค ลัน่ยุบได้กส็ร้างใหม่ได้ 
  วันที่ 25 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้อง

กกต.ยุบพรรคอนาคตใหม่ คดีกู้เงิน ว่า ตนคงไม่มีความคิดเห็นอะไร เพราะท าอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ ปากกาและอ านาจ

อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

  เมื่อถามว่าวิตกจะน าไปสู่การยุบพรรคหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ไม่วิตก เพราะพรรคอนาคตใหม่คือการ

เดินทางและผู้คน คือจิตวิญญาณที่แน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในประเทศไทย และท าให้สังคมไทยมีความ

เสมอภาค ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ 

  ดังนั้นยุบพรรคยุบได้ แต่จะยุบอุดมการณ์ หรือยุบความตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่ได้ ยุบก็สร้างใหม่ ยุบก็สู้ต่ อ 

ซึ่งหากโดนยุบพรรคเราก็ยังมีส.ส.ในสภาอยู่ ยุบพรรคไม่ได้หมายความว่า ส.ส.ของเราจะหายไป 

เมื่อถามว่าได้เตรียมแผนพรรคส ารองไว้แล้วหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ให้รอดูดีกว่า 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3259172 
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ศาลรัฐธรรมนูญรับค ารอ้งยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมเงินกู้ ‘ธนาธร’ 
วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2562 - 15:21 น.  

 

 

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้องกกต. ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน “ธนาธร” พร้อมนัดตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง 
21 ม.ค. 63 
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ กระท าการฝ่า
ฝืน มาตรา 72  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อกกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระท าการอันเป็นเหตุให้
ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยแจ้งให้กกต.ทราบและส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ แจ้งข้อกล่าวหา
ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง 
  นอกจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ชี้แจงกรณีที่ศาลได้รับพิจารณา ค าร้องที่นายณฐพร โตประยูร ผู้ยื่นค าร้อง
เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ , นายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4  ใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเพ่ือล้มลังการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่
สวน ทั้งนี้ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปราย
เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-405254 
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วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 11:43 น.  

ช่อ ยกัไหล่ ยุบอนาคตใหม่ไร้ผล เย้ย
ยิง่ท าให้คนตาสว่าง ว่ามใีบส่ัง 
การเมืองหรือไม่ 
 

ช่อ ยกัไหล่ ยบุอนำคตใหม่ไร้ผล เยย้ยิง่ท ำใหค้นตำสวำ่ง วำ่มีใบสั่งกำรเมืองหรือไม่  

ช่อ – เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ธ.ค. ที่รัฐสภา น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่รับค าร้องกรณียื่นฟ้องกกต. เร่งรัดคดีเงินกู้ 

  น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า เรื่องของการยุบพรรคไปไหนประชาชนก็ถาม และสมาชิกพรรคเราก็

ถาม ซึ่งเราต้องท าความเข้าใจกับทุกคนว่า เรื่องการยุบพรรคไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะตอบได้ เป็นอ านาจวินิจฉัยของศาล 

วันนี้สิ่งที่เราท าได้คือท าความเข้าใจกับประชาชน และต้องท าความเข้าใจกับสมาชิกว่า ไม่สามารถโอนย้ายสมาชิกพรรค

ไปพรรคใดได้อย่างเเน่นอน 

  หากถูกยุบพรรค คงต้องไปสมัครสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ นอกจากนี้ เรายังตอบประชาชนว่า จะต้องท า

ทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดย ส.ส.ไปอยู่พรรคใหม่ และสมาชิกไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่ ท าให้เหมือนว่า 

พรรคอนาคตใหม่ยังคงอยู่ 

  “เราจะท าให้ผู้มีอ านาจได้เห็นว่า การยุบพรรคไม่มีความหมาย เพราะอนาคตใหม่ไม่ใช่แค่พรรคที่ มีผลทาง

กฎหมาย แต่เราคือคนทุกคนที่รวมตัวกันด้วยอุดมการณ์ และเม่ือมีการยกฟ้องไป วันนี้ประชาชนรู้สึกเหมือนว่า มี

ใบสั่งทางการเมืองอย่างไรหรือไม่ วันนี้ประชาชนก็ได้รับทราบ” 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3256826 
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ลูกพรรค อนค.ขู่น ำเร่ืองเขำ้สู่
กระบวนกำรของสภำฯ  
25 ธนัวาคม 2562 - 12:14 น.  

                 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -25 ธ.ค.62- "จารุวรรณ" บกุทวงถามส านวนคดียุบพรรค 
กรณี”ธนาธร” บริจาคเงินเขา้พรรค 191 ล้าน ขณะที่กกต.อ้างส านวนมีเอกสารลับจ านวนมาก ขอเวลาพิจารณา
แยกแยะ ลูกพรรค อนค.ขู่น าเรื่องเข้าสู่กระบวนการของสภาฯ  
                 น.ส.จารวุรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย นาย
อนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.เขต 3 ปทุมธานี นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เดินมาติดตามความคืบหน้าการยื่นค า
ขอคัดส านวนการสอบสวนของ กกต. กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
จ านวน 191.4 ล้านบาท ซึ่ง กกต.ได้มีมติส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่  
ด้านส านักงาน กกต.ได้มอบหมายให้นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง ส านักกิจการ
พรรคการเมือง มารับหนังสือ พร้อมชี้แจงต่อ น.ส.จารุวรรณว่า ส านักงาน กกต.ได้รับทราบหนังสือค าขอดังกล่าว
แล้ว อยู่ระหว่างส านักกฎหมายของส านักงานพิจารณา เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก และเป็นเอกสารลับ จึงต้อง
พิจารณาให้รอบคอบ โดยจะพยายามเร่งรัดให้ทางส านักกฎหมายพิจารณาโดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู ้ร้องทราบ 
อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวกกต.ได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง ก็น่าจะมีส าเนาส่ง
ให้กับทางพรรค ซึ่งก็น่าจะเป็นส าเนาหรือเอกสารที่คล้ายกัน กับที่ กกต.จะให้กับผู้ร้อง 
                    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.จารุวรรณพยายามจะขอทราบเวลา ว่าจะได้รับเอกสารจาก กกต. ในช่วง
เวลาใด แต่นายโชคดีก็ไม่สามารถให้ค าตอบได้ น.ส.จารุวรรณ จึงบอกว่าอีก 7 วัน จะกลับมาทวงถามอีก พร้อม
ระบุว่า จะไม่ย่อท้อ แม้ได้รับค าชี้แจงแล้ว อีก 7 วันก็จะกลับมาทวงถาม เพราะยังติดใจว่าเมื่อ กกต.มีมติและส่ง
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ท าไมจึงยังสามารถที่จะให้ส าเนากับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวันนี้ นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.
บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นกรรมาธิการ ศาล อัยการ  องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน และกองทุน สภา
ผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางมาติดตามด้วย เพราะต้องการที่จะทราบถึงสาเหตุที่ กกต.ยังไม่สามารถให้ส าเนาคดี
ดังกล่าวให้ได้ หากยังติดขัดก็จ าเป็นต้องน าเรื่องเข้าสู่การตรวจสอบตามกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎร  
                ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในระหว่างการยื่นหนังสือในครั้งนี้ ที่หน้าห้องรับค าร้องของส านักงาน กกต. 
แสงไฟไม่สว่างท าให้ ส.ต.ศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ ผู้ช านาญการประจ าตัวของนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.เขต 
3 ปทุมธานี ได้กล่าวว่าท าไมหน้าห้องร้องเรียนจึงมืดอย่างนี้ คราวที่แล้วมาก็ มืด ครั้งนี้ที่จะกลับมาทวงถามจะเอา
หลอดไฟมาบริจาค เพ่ือให้ กกต.สว่าง ไม่มืดมน 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/406640 
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25 ธ.ค. 2562 13:00 น 
 
 
 
 

 
กรุงศรีวิไล ร้องศาลขอขยายเวลา โดนใบเหลอืง นัดตรวจหลักฐานใหม่ 17 ม.ค.63 

กรุงศรีวิไล ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ยื่นค าร้องต่อศาล ขอขยายเวลาคดี กกต.ให้ใบเหลือง ปมคนสนิท
มอบเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1 พันบาท ศาลนัดตรวจหลักฐานใหม่ 17 ม.ค. 63   

ที่ศาลฎีกาแผนกคดเีลือกตั้ง วันท่ี 25 ธ.ค. ศาลนัดตรวจหลักฐานคดทีี่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาล
วินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้าน ถูก
กล่าวหาให้ทรัพยส์ินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ 
นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี อันเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย กกต.ขอให้ศาลมีค าสั่งให้มีการเลือกตัง้ใโดยนัดนี้ทนายความของ นายกรุง
ศรีวิไล ผู้คัดค้าน ยื่นค าร้องต่อศาลขอขยายเวลาในการยื่นค าให้การคัดค้านและบัญชีพยานคดีนี้ศาลพจิารณาแล้วอนุญาตก าหนดนดัตรวจ
หลักฐานคดีนี้อีกครั้ง ในวันที่ 17 ม.ค.2563 เวลา 09.30 น.หม่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1733915 
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25 ธ.ค. 2562 14:20 น 

 
"กวินนาถ" ซบ "พลังท้องถิ่นไท" ยันไม่ใช่อนาคตใหม่ไมด่ี แต่ตนตอ้งมีสังกดั 

 
"กวินนาถ" ซบ "พลังท้องถิ่นไท" เป็นทางการแล้ว บอก ไม่ใช่"อนาคตใหม่"ไม่ดี แต่ต้องหาสังกัดใหม่เพ่ือท า

หน้าที่ ขณะที่ ชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรค น าคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  
 โดย น.ส.กวินนาถ ระบุว่า ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ย้ายมาสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท โดยยึดประโยชน์

ของประชาชนเป็นส าคัญ มองข้ามความขัดแย้ง เพ่ือให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป ยืนยันว่า ไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐ 
และรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง คิดว่าการท างานร่วมกันข้างหน้าไม่น่าจะมีปัญหา 

นางสาวกวินนาถ กล่าวว่า ส่วนความต่างกันระหว่างพรรคอนาคตใหม่กับพรรคพลังท้องถิ่นไทนั้น คิดว่าทุก
พรรคการเมืองมีอุดมการณ์เหมือนกัน เข้ามาท าหน้าที่เพ่ือพ่ีน้องประชาชน แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ อนาคตใหม่มีมติขับออก 
จึงอยู่พรรคอนาคตใหม่เหมือนเดิมไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ดี แต่ต้องหาสังกัดใหม่เพ่ือท าหน้าที่ 

ทั้งนี้ หลังจากถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ นายชัชวาลย์ได้มาพูดให้ก าลังใจ และชักชวนมาสังกัดพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท จนสุดท้ายคุยกันกับทีมงานและผู้สนับสนุนในพื้นที่ ก็สนับสนุนว่าให้ร่วมรัฐบาลอาจจะท าให้การท างานง่าย
ขึ้น จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท เพราะการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศต้องเริ่มจากการ
สร้างรากฐานท้องถิ่นให้แข็งแรง พร้อมย้ าถึงการท าหน้าที่ ส.ส.ว่า จากบทเรียนที่ผ่านมา ต่อไปนี้ก็ต้องท างานทุกอย่างใน
นามมติพรรค เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

"ส่วนที่ยังมีปัญหาคลางแคลงใจกับประชาชน ก็ไม่อาจท าหน้าที่สนับสนุนได้ การเข้ามาร่วมรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ ทุกอย่าง แต่บางอย่างถ้าเป็นประโยชน์ก็ยกให้ 
ส่วนนายจารึก ศรีอ่อน และ พ.ต.ท.ธนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ และยังไม่ได้
สังกัดพรรคการเมืองใดนั้น เบื้องต้นยังไม่มีการพูดคุยกัน แต่หากทราบว่ายังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด ก็อาจจะชวนมา
ให้สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไทด้วยกัน" น.ส.กวินนาถ กล่าว 

 
ด้าน นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า กลุ่มกิจสังคมใหม่ ประกอบด้วย พรรคพลัง

ท้องถิ่นไท, พรรคไทยศรีวิไลย์ , พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, และพรรคประชาธรรมไทย ยินดีต้อนรับนางสาวกวินนาถ 
ที่มีอุดมการณ์ตรงกันท างานเพ่ือประเทศชาติร่วมกัน 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1734043 
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ธนำธร ระทึกรับปีใหม่ ศำลนดัอ่ำนค ำ
วนิิจฉยัลม้ลำ้งกำรปกครอง 
25 ธนัวาคม 2562 - 16:17 น.  

 

เปิดอ่ำน 968 คร้ัง 
ศาลรธน.ชีห้ลกัฐานคดี อนค.ใช้เสรีภาพ ล้มล้างการปกครองเพียงพอแล้ว นัดอ่านค าวินิจฉัย 21ม.ค.นี ้"ธนาธร-ปิยบตุร" 
ระทึกลุ้นค าพิพากษา พร้อมรับค าร้อง คดีให้พรรคกู้เงิน 
  

           เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยศาลได้พิจารณาค าร้องและเอกสารประกอบ
ค าร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีท่ีคณะกรรมการ กกต.กล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" 
          เมื่อ กกต. (ผู้ร้อง) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผู้ถูก
ร้องตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
ค าสั่งรับค าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมแจ้งให้ กกต.(ผู้ร้อง) ทราบ และส่งส าเนาค าร้องให้พรรคอนาคตใหม่ (ผู้ถูก
ร้อง) ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง 
          นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร้องกรณีนายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 99 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้อง
ที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
          โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่
สวน ทั้งนี้ ตาม พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้
อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องพิจารณา
คดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ 
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วนัพธุ ท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2562, 14.57 น. 

 

 

 

21 ม.ค. 63‘ศาลรธน.’รับค าร้อง‘กกต.’ ยุบ ‘อนค.’ ตดัสินคดล้ีมล้างการปกครอง 
 
เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2562   ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้
หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อกกต. มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยแจ้งให้ 
กกต. ทราบและส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ แจ้งข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง   

นอกจากนี้กรณีที่ศาลได้รับพิจารณา ค าร้องที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ นายปิยบุตร แสง
กนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4  ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มลังการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ พิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่จ าต้องท า
การไต่สวน ทั้งนี้ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ 2561  มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้
อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63.เวลา 11.30 น. 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/462464 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/462464
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อ านาจ จึงกุล กุนซือพรรคอนาคตใหม ่
25 Dec 2019ng  
to TwitterShare to LINE 
ข้าพระบาททาสประชาชน ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3534 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 26-28 ธ.ค.2562 โดย... ประพันธุ์ 
คูณมี  
          เพราะมีการชุมนุมที่จัดโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่เรียกว่า flash mob 
เมื่อเย็นวันที่ 14 ธันวาคม 2562 บริเวณสกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน จึงท าให้ผู้เขียนได้มีโอกาสพบเห็นหน้าเพื่อน
เก่าๆ อดีตคนยุค 14 ตุลาคม 2516 ที่เคยเป็นมิตรสหายร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน สมัยเมื่อครั้งยังเป็น
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่หนีการล้อมปราบของรัฐบาลทหารยุคนั้น ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เข้าป่าไป
ร ่ว ม ม ือ ก ับ พ ร ร ค ค อ ม ม ิว น ิส ต ์แ ห ่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย อ ีก ค รั ้ง ห นึ ่ง  
          โดยเมื่อมีนโยบายและค าสั่งที่ 66/2523 ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้น พวกเรา
จึงได้ออกจากป่ากลับจากวนาสู่นาคร คืนสู่ เมืองกลับมาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง มาประกอบสัมมาชีพ
บ้าง รับราชการบ้าง หรือบางคนก็ลงเล่นการเมือง จนมีต าแหน่งทางการเมือง เป็น ส.ส. , ส.ว. หรือรัฐมนตรี 
มากมายหลายคน ดังที่เห็นและทราบโดยทั่วไป 
          ในการชุมนุมย่อยวันนั้น ท าให้ได้มีโอกาสเห็นหน้าตาเพื่อนๆ อีกครั้ง ซึ่งมีอดีตคนเดือนตุลาและอดีตคนที่
เคยเข้าป่าจับปืน ที่เปลี่ยนบทบาทกลับมายืนเคียงข้างและห้อมล้อม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใ ห ม ่ ห ล า ย ค น  ซึ ่ง ล ้ว น เ ป ็น ค น ที ่ผู ้เ ข ีย น คุ ้น เ ค ย รู ้จ ัก ม า ก ่อ น  
          คนที่ผมรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุดคนหนึ่งคือ คุณอ านาจ จึงกุล ชื่อเดิมเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ 
แต่บัดนี้ได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น คุณอ านาจ สถาวรฤทธิ์ คือภาพชายสูงวัยที่สวมชุดสีเข้ม ยืนอยู่ล าดับที่ 4 ต่อ
จากป๋วย ชื่อเล่นของ นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร น้องชายของ วัชรพันธ์ จันทรขจร ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าการ์ด 
นายทักษิณ ชินวัตร บุคคลทั้ง 2 ที่อยู่ห้อมล้อมข้างกายนายธนาธร ตามภาพ ขณะยืนปราศรัยกับผู้ชุมนุมนั้น ต่าง
เคยเข้าป่าจับปืนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ฯ มาแล้ว รวมถึง วัชรพันธ์ จันทรขจร พ่ีชายของป๋วยก็เช่นกัน  
          ผมได้ทราบจากข่าวและรายงานของหนังสือพิมพ์มติชนว่า อ านาจ สถาวรฤทธิ์ หรือ อ านาจ จึงกุล ที่ผม
รู้จักและเป็นเพื่อนร่วมงานทางการเมืองนั้น ได้รับแต่งตั้งจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้เป็น  “ที่ปรึกษาหัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ฝ่ายการเมือง” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผมจึงไม่แปลกใจ เพราะว่า “อ านาจ” เป็นเพื่อน
คนหนึ ่งที ่คร ่าหวอดอยู ่ในแวดวงงานการเมืองมายาวนาน แวะเวียนเข้าออกมาหลายพรรคการเมือง ไม่ว ่า 
ประชาธิปัตย์, ความหวังใหม่ และ ไทยรักไทย หรือ เพื ่อไทย ทั ้งในฐานะผู ้สมัครรับเลือกตั ้ง หรือในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ส าคัญๆ ของพรรคการเมืองเหล่านั้น ต าแหน่ งที่อ านาจได้รับแต่งตั้งจากพรรคอนาคตใหม่
ดังกล่าว จึงเปรียบเหมือนเป็น “กุนซือทางการเมือง” แก่หัวหน้าพรรคนั่นเอง 
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          ย้อนอดีตไปเมื่อปี 2517 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ค่อนข้างกว้างขวางคึกคักในทุกมหา วิทยาลัย ภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตยเบ่งบานของยุคนั้น นอกจากมี
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มี อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี และต่อมาเป็น ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ เป็น
เลขาธิการแล้ว นักศึกษากลุ่มใหญ่อีกกลุ่มที่น าโดย  ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ก็ได้ร่วมกันจัดตั้งสหพันธ์นักศึกษา
เสรีแห่งประเทศไทย ขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่ง ผมและคุณอ านาจจึงได้มาพบและรู้จักเป็นเพ่ือนสนิทที่สหพันธ์นักศึกษา
เสรี 
 
          อ านาจ เป็นคนเอาการเอางานมากคนหนึ่ง และมีบทบาทเป็นแกนน าส าคัญของสหพันธ์ และเป็นผู้ชักชวน
ผมให้ลงไปท างานกับพี่น้องชาวนาชาวไร่ ที่จังหวัดพิษณุโลกและภาคกลาง แต่ต่อมาในช่วงหลังๆอ านาจถอยห่าง
ออกไปท างานอื่น งานชาวนาทั้งหมดผมจึงรับผิดชอบกับเพื่อนๆ คนอื่นแต่ผู้เดียว จนถึงการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนา
ชาวไร่แห่งประเทศไทยที่มีบทบาทเรียกร้องน าปัญหาชาวนาชาวไร่ มาเสนอ ให้รัฐบาลอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 
ช่วยแก้ไข จนเป็นที่มาของ พ.ร.บ.ควบคุมค่าเช่านาฯ และ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินฯ ปี 2518 ที่ใช้บังคับถึงปัจจุบัน 
          ช่วงเวลาระหว่างปี 2518-2519 อ านาจได้ท างานเป็นสมาชิกขององค์กรสันนิบาตเยาวชน (สยช.) ซึ่งเป็น
องค์กรจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่คัดเลือกเอาเยาวชนที่ดีเด่นและเอาการเอางาน ตามแนวทาง
ของพรรคให้เข้ามาเป็นสมาชิก เพ่ือบ่มเพาะและทดสอบให้ท างาน ปฏิบัติภารกิจทางการเมือง ก่อนที่จะรับเข้าเป็น
สมาชิกพรรค ซึ่งต่อมาอ านาจก็ได้มาเชิญชวน เรียกว่ามาจัดตั้งให้พวกเราอีกหลายคนเข้าเป็นสมาชิก สยช. ด้วย 
และก็เป็น อ านาจ จึงกุล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชื่อและนามสกุลขณะนั้น คนนี้นี่เองที่ชวนพวกเรา
เ ข ้า ป ่า ไ ป ร ่ว ม ก ับ พ ร ร ค ค อ ม ม ิว น ิส ต ์แ ห ่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
          การเข้ามาเป็นที ่ปร ึกษาหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ฝ ่ายการเมือง ของคุณอ านาจ จึงมีบทบาทและ
ความส าคัญอย่างยิ่งในทางการเมือง ต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ พรรคอนาคตใหม่ ดังจะเห็นคุณอ านาจ 
ได้ปรากฏกายเคียงข้างนายธนาธร ในแทบทุกๆ เวทีทางการเมือง ไม่ว่าการประชุมพรรคเพื่อพิจารณาในเรื ่อง
ส าคัญๆ จนกระทั่งถึงเวทีการชุมนุมที่พรรคจัดขึ้นในแทบทุกๆ ครั้ง คุณอ านาจ เล่าให้มติชนฟังว่า “การที่ย้ายมา
พรรคอนาคตใหม่ ตกลงใจมาเองเพราะเห็นแนวนโยบายและอุดมการณ์ตรงกัน จึงมาร่วมงานกับน้องๆ ในพรรคนี้ 
เพื่อส่งไม้ต่อทางด้านความรู้และประสบการณ์ทางการเมือง เพื่อร่วมกันต่อสู้บนยุทธศาสตร์ใหม่ คือ “อ่อนสู้แข็ง 
น้อยสู้มากเล็กสู้ใหญ่ และใหม่สู้เก่า” 
          เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของคุณอ านาจ กุนซือทางการเมืองของนายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่แล้ว จึง
เป็นการน าแนวคิดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ของประธาน เหมา เจ๋อ ตุง เมื่อครั้งท าสงครามปลดปล่อยประเทศจีน ใน
การต่อสู ้กับกองทัพญี่ปุ ่นที ่รุกรานจีนและกองทัพก๊กมินตั ๋ง ที ่เข้มแข็งของเจียงไค เช็ค มา ใช้เป็นแนวทางทาง
การเมือง 
          และที ่บอกว่าอุดมการณ์ตรงกัน คงเป็นเพราะ  ธนาธร-ปิยบุตร 2 คู ่ห ู ย ังย ึดมั ่นในอุดมการณ์ของ
คณะราษฎร ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่ทั้ง 2 อยากสานต่อภารกิจให้ส าเร็จกระมัง จึงท าให้แนวคิด
อดีตซ้ายคอมมิวนิสต์เก่า กับคนรุ่นใหม่ที่ฝักใฝ่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 กลายมาเป็นพันธมิตร และมิตร
ร่วมรบกันอย่างเหนียวแน่นในสนามการเมืองปัจจุบัน 
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          ดังจะเห็นว่า พรรคอนาคตใหม่ คือที่รวมของฝ่ายซ้ายเก่า ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ จะสอดคล้องกับบริบททาง
การเมือง และสภาพของสังคมไทยหรือไม่ กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ เพราะคนที่มีแนวคิดเช่นนี้ ผู้เขียนยังไม่เคย
เ ห ็น ใ ค ร ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร ็จ  ส ่ว น ใ ห ญ ่ล ้ว น แ ต ่ม ีช ะ ต า ก ร ร ม  ที ่ไ ร ้แ ผ ่น ด ิน อ ยู ่ทั ้ง สิ ้น  
          ผมและคุณอ านาจไม่ได้พบปะกันเป็นเวลายาวนานมาก นับแต่เขาได้เข้าร่วมกับขบวนการของพรรคไทยรัก
ไทย และพรรคเพ่ือไทย เป็นต้นมา สาเหตุเพราะเราต่างมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน แม้ว่าผมจะเคยเป็น
อดีตคนที่เคยเข้าป่า และเคยร่วมขบวนการกับพรรคคอมมิวนิสต์ฯ เช่นเดียวกับคุณอ านาจมาก่อน แต่ก็เป็นซ้าย
รอยัลลิสต์ ที่ได้เปลี่ยนความคิดและอุดมการณ์ไปแล้ว เพราะเห็นว่าแนวทางของคุณอ านาจ กับนายธนาธร น่าจะไม่
ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ส ัง ค ม ไ ท ย  เ พ ร า ะ เ ม ือ ง ไ ท ย ม ีล ัก ษ ณ ะ พ ิเ ศ ษ เ ฉ พ า ะ  
          การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประเทศนี้ จ าต้องสอดคล้องกับลักษณะประวัติศาสตร์ และบริบททางสังคมของ
ไทย จะลอกเลียนจีน หรือประเทศอ่ืนมาทั้งดุ้นคงไม่ได้ ดังจะเห็นว่าแม้จีนเป็นสังคมนิยม แต่ เศรษฐกิจก็เปลี่ยนเป็น
ทุนนิยม ที่เรียกว่า “เป็นเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม” จึงกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก อัน
เป็นลักษณะเฉพาะของจีน 
 
          เพราะความคิดและความเห็นต่าง ผมจึงได้ประกาศตนเองว่า “ชีวิตนี้ขอเป็นข้าพระบาท ทาสประชาชน” 
เพราะการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือสังคมไทยอย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องด ารงไว้ซึ ่ง  “สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์” และคงลักษณะพิเศษของความเป็นไทย ซึ่งก็สามารถท าให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่
เจริญรุ่งเรืองได้ ขอเพียงให้ผู้บริหารประเทศซื่อสัตย์ ไม่คดโกงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เราก็ จะสามารถเดินหน้า
ประเทศไทย ให้ก้าวไกลไปได้ร่วมกัน 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/417506 
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ธนาธร ระทึกรับปีใหม่ ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยล้มล้างการปกครอง 
25 ธันวาคม 2562 - 16:17 น.  

 
ศาลรธน.ชี้หลักฐานคดี อนค.ใช้เสรีภาพ ล้มล้างการปกครองเพียงพอแล้ว นัดอ่านค าวินิจฉัย 21ม.ค.นี้ "ธนาธร-ปิย
บุตร" ระทึกลุ้นค าพิพากษา พร้อมรับค าร้อง คดีให้พรรคกู้เงิน  
          เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค า
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยศาลได้พิจารณาค าร้องและเอกสาร
ประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่คณะกรรมการ กกต.กล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย"  
          เมื่อ กกต. (ผู้ร้อง) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค
ผู้ถูกร้องตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีค าสั่งรับค าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมแจ้งให้ กกต.(ผู้ร้อง) ทราบ และส่งส าเนาค าร้องให้พรรคอนาคตใหม่ 
(ผู้ถูกร้อง) ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง 
          นอกจากนี ้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร ้องกรณีนายณฐพร โตประยูร ยื ่นค าร ้องเพื ่อขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 99 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูก
ร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือไม่  
         โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการ
ไต่สวน ทั้งนี้ ตาม พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง
พิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ 
  
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/406726?adz= 
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อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/417424 
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เปิดใจ รยศุด ์บุญทนั ลำออกพรรคเพื่อชำติ 
25 ธนัวาคม 2562 - 08:21 น.  

 
AddThis Sharing Butare to  

เปิดอ่ำน 1,402 คร้ัง 
ดร. รยุศด์ บุญทัน ขอบคุณผู้ใหญ่พรรคเพ่ือชาติให้โอกาสท างานการเมืองครั้งแรก แง้มก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงหลัง
ลาออก  
              ดร. รยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ เผย ตัดสินใจลาออกจากทุกต าแหน่ง รวมถึงสมาชิกและ
กรรมการบริหารพรรคเพ่ือชาติแล้ว โดยได้ขอบคุณ พรรคเพ่ือชาติ ผู้ใหญ่ในพรรคทุกคนที่ได้ให้โอกาสตนเข้ามาท างาน
การเมืองเป็นครั้งแรก 
                ทั้งนี้ ตนได้ช่วยงานพรรคเพ่ือชาติอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ได้ผ่านประสบการณ์การเมืองของจริงที่ไม่
เหมือนในต าราตอนเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ได้เห็นการเมืองในสภาที่ไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานาน แม้จะ
รู้สึกผิดหวังบ้างกับระบบและกติกาที่เป็นอยู่ แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ประเทศผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะเป็นเพียงเครื่องมือ
สร้างความชอบธรรมให้กับคนบางกลุ่มก็ตาม จากประสบการณ์การเมืองครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีท่ีท าให้ตนได้เห็นการเมืองใน
หลายด้าน หลายมิติ ได้เห็นว่า บางอย่าง บางเรื่องทางการเมืองไม่มีถูกหรือผิด แต่อยู่ที่จังหวะและช่วงเวลา และอยู่ที่ว่า
เป็นพวกใคร อ านาจที่แท้อยู่ที่ใคร และกฎหมาย นอกจากว่าใครเขียนแล้ว ต้องดูด้วยว่าเขียนเพ่ืออะไร และเขียนเพ่ือ
ใครด้วย อีกทั้งเข้าใจสัจธรรมที่ว่า การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร และผลประโยชน์ก็ไม่เข้าใครออกใคร 
                 ดร. รยุศด์ กล่าวอีกว่า โครงสร้างอ านาจในบ้านเมืองเราปัจจุบันเกิดขึ้นและสั่งสมมายาวนาน การจะมา
เปลี่ยนให้ได้ภายในวันสองวันอาจจะเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ยาก รวมถึงเรามีบทเรียนแล้วว่า การต่อสู้นอกระบบ 
ท าลายประเทศ สร้างความขัดแย้งมากเพียงใด ดังนั้น ตนเชื่อว่าการต่อสู้ตามกระบวนการทางการเมืองแบบค่อยเป็น
ค่อยไปจะเป็นทางออกและไม่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า การเมืองที่มีแต่
ผลประโยชน์ และการเมืองที่การเขียนกติกาที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือใครบางกลุ่ม และการเมืองที่เป็นเครื่องมือรักษาโครงสร้าง
อ านาจไว้นั้น ถือเป็นธรรมดาที่ผู้มีอ านาจจะท า เพ่ือต้องการรักษาด ารงอ านาจและปกครองประเทศต่อไป ดังนั้น จึงเป็น
ความท้าทายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดข้ึน 
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               ทั้งนี้ ความหวังของบ้านเมือง ตอนนี้อยู่ที่คนรุ่นใหม่ ที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการเข้ามาท า ความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกับประเทศโดยไม่ละทิ้งแนวคิดของกลุ่มคนรุ่นเดิม ภายใต้ระบบ ภายใต้หลักการ และกระบวนการ 
โดยค านึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรก ไม่ว่ากติกาจะเอ้ือใคร ตราบใดที่เรามีความตั้งใจ ยึดมั่นในแนวทาง และสนใจใน
ปัญหาของประชาชนมากพอ ประชาชนจะเปิดทาง น าพาเราเข้าสู่ระบบเพ่ือแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างแน่นอน แม้
จะต้องใช้เวลา แต่ก็คุ้มค่าต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่เพียงท าเพ่ือพวกเราทุกคน แต่ยังท าเพ่ือ
ลูกหลานเราที่ก าลังจะเติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้าด้วย 
              ดร.รยุศด์ ยังได้เปิดเผยอีกว่า  มีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มทาบทามเข้าร่วมตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
ซึ่งตนเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจน แต่ยอมรับว่าก็มีความสนใจอยู่บางพรรค ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงหารือ ศึกษาเป้าหมาย 
อุดมการณ์ของพรรคใหม่ดังกล่าวว่าจะสามารถน าบ้านเมืองไปสู่ก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่ ซึ่ง
หลายกลุ่มที่ตนได้ไปร่วมพูดคุยหารือด้วยนั้นต่างเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีชื่อเสียงจากหลากหลายแวดวง ที่มีความตั้งใจดีต่อ
บ้านเมือง และอยากจะท าพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้สังคมอย่าง
แท้จริง ส่วนตนเองนั้นจะไปร่วมงานกลับกลุ่มใด หรือร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองกับใครนั้น เชื่อว่าหลังปีใหม่น่าจะมีความ
ชัดเจน และมีการเปิดเผยอีกครั้งหนึ่ง ส่วนช่วงนี้คงจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยไปก่อน มีที่ไหนเชิญมาตน
ก็ยินดี เพราะจะอยู่จุดไหนที่ท าประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ตนก็พร้อมและยินดีเสมอ เพราะนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจและมุ่งหวัง
ไว้แต่ต้นก่อนเข้าท างานการเมืองอยู่แล้ว 
               “สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนง ที่ให้ความร่วมมือ 
สนับสนุน น าเสนอข่าวของผม และพรรคเพื่อชาติมาโดยตลอด หากมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดผมต้องขอน้อมรับ และ
ขออภัยทุกท่านด้วยความเคารพครับ ทั้งนี้ หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในโอกาสต่อไป และผมถือโอกาสนี้ขอสวัสดีปี
ใหม่ 2563 ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เป็น
ก้าวใหม่ ก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งทีดีขึ้นส าหรับทุกท่านนับจากปีใหม่ 2563 นี้ และตลอดไปครับ” 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/406556?adz= 
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วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.33 น. 

 

 

 

 

 

 

ลงตวั! ‘วฒันา-สมชัย’ผงาดนั่งรองปธ.กมธ.ศึกษาแก้ รธน. ถกร่วมทุกวนัศุกร์ 
 
 “วัฒนา – สมชัย”  ผงาดนั่ง รอง ปธ.กมธ. ศึกษาแก้ไข รธน. ก าหนดประชุมทุกวันศุกร์ช่วงเช้า เริ่ม 10 

มกราคม 2563  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่หลังจากที่ประชุมฯ ได้เลือก นายพีระ

พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กมธ. วิสามัญนั้น  
เมื่อเข้าสู่วาระเลือกต าแหน่งรองประธาน กมธ. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ในฐานะประธาน กมธ. ชั่วคราว ได้สั่งพัก

ประชุมเป็นเวลา 15 นาท ีเพ่ือให้ทั้ง 2 ฝ่ายไปตกลงกันในต าแหน่งส าคัญๆ เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้ข้อยุติในต าแหน่งรอง
ประธาน กมธ. คนที่ 1 ซ่ึงต่างฝา่ยต่างเสนอคนของตัวเองเป็นในต าแหนง่น้ี  

ทั้งนี้ ภายหลังจากปิดประชุมลับเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมงกว่า กระทั่งเวลาประมาณ 15.30 น. นายบัญญัติ ได้เรียก
ให้สื่อมวลชน เข้าร่วมการเสนอชื่อในต าแหน่งต่างๆของกมธ. โดยนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ กมธ. สัดส่วน ครม. ได้เสนอ
สัดส่วนรองประธานกมธ.จ านวน 7 คน ประกอบด้วย นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นรอง ปธ. กมธ. คนที่ 1 นายวัฒนา เมือง
สุข รอง ปธ.กมธ. คนที่ 2 นายช านาญ จันทร์เรือง รอง ปธ.กมธ. คนที่ 3 นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รอง ปธ.กมธ. คนที่ 
4 นายวิเชียร ชวลิต รอง ปธ.กมธ. คนที่ 5 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รอง ปธ. กมธ. คนที่ 6 และ นายศุภชัย ใจสมุทร 
เป็นรอง ปธ.กมธ. คนที่ 7  

ส่วนต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น นายทศพล เพ็งส้ม เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ส่วนผู้ช่วยเลขานุการฯ มีจ านวน 4 
คน ได้แก่ นายจตุพร เจริญเชื้อ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 1 นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 2 นาย
ภราดร ปริศนานันทกุล ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 3 นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ 4  
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ส่วนต าแหน่งโฆษกคณะกรรมาธิการ ฯ มีทั้งหมด 5 คน ได้แก ่ 
1) นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย  
2) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ  
3) นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  
4) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  
5) น.ส.ธณิกานต์ พรพงศาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  
ส าหรับที่ปรึกษากรรมาธิการ มีจ านวน 6 คน ได้แก่ นายโภคิน พลกุล  นายสัมพันธ์  เลิศนุวัฒน์ พ.ต.อ. ทวี 

สอดส่องนายสุทัศน์ เงินหมื่น นายมนูญ ศิวาภิรมย์รัตน์ และนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกมธ.ได้พิจารณาในต าแหน่งส าคัญครบทุกต าแหน่งแล้ว นายบัญญัติได้เชิญ นายพีระพันธุ์ 

นั่งหัวโต๊ะเพ่ือท าหน้าประธานกมธ. โดยนายพีระพันธ์ กล่าวขอบคุณตอนหนึ่งว่า “ต้องขอบคุณเพ่ือนกมธ.ทุกคนที่
มอบหมายให้ท าให้หน้าที่นี้ ผมอยากให้กมธ.มองว่า เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพ่ือท าประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนและ
ประเทศชาติเพ่ือประโยชน์สุขของบ้านเมืองทุกอย่างก็จะไปได้ดี ขณะนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะในท้ายที่สุดสามารถ
เดินหน้าการประชุมได้จนหาข้อยุติได้หมด ดังนั้น ผมเชื่อมั่นว่า กมธ.ชุดนี้จะท างานออกมาได้เป็นอย่างดี เพราะแค่
เริ่มต้นก็ผ่านได้ดีแล้ว” อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการหารือถึงก าหนดการประชุมกมธ.ในแต่ละสัปดาห์ โดยเห็นชอบให้
ประชุมทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ก่อนที่จะนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 10 มกราคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/462322 
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ตั้งฉายารัฐบาลว่า “รัฐเชียงกง” 
 

ผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาล ตั้งฉายารัฐบาลว่า “รัฐเชียงกง” พร้อมค าอธิบายว่า สะท้อนภาพรัฐบาลคล้าย
แหล่งค้าขายอะไหล่มือสอง ประกอบกันขึ้นจากข้าราชการยุคก่อน และนักการเมืองหน้าเก่า แม้ใช้ประโยชน์ได้ แต่ยัง
ขาดความน่าเชื่อถือ สะท้อนความไม่มีเสถียรภาพ 

ส่วนฉายาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม คือ “อิเหนาเมาหมัด”โดยอธิบายว่า 
ยกค าสุภาษิตไทย ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง เปรียบแนวทางปฏิบัติ และ นโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่เห็นได้ชัดหลาย
เรื่อง มักจะต าหนิหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และสุดท้ายก็กลับมาท าเอง เช่น โครงการลักษณะประชานิยม 
บอกไม่เป็นนายกฯ สุดท้ายก็กลับมา,ไม่อยากเล่นการเมือง ก็หนีไม่พ้น, หนีการตอบกระทู้ในสภา, มองข้ามข้อครหาเรื่อง
งูเห่าการเมือง การซื้อตัวสส., ตั้งคนมีคดีความที่เก่ียวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองเป็นรัฐมนตรี, แต่งตั้งญาติพ่ีน้องเข้า
สภา, ยอมให้พรรคที่สนับสนุนใช้นโยบายค่าแรงหาเสียง ทั้งที่เคยต าหนิว่า การขึ้นค่าแรงเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน อีก
ทั้งไม่สามารถควบคุมให้รัฐบาลมีความเป็นเอกภาพ เกิดปัญหาติดขัดการท างานกับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงงบประมาณ
ที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ และฝ่ายตรงข้ามรุมเร้าคล้ายโดนระดมหมัดเข้าถาโถม แม้พยายามสวนหมัดสู้ แต่หลายครั้ง
ถึงกับมึนชกโดนตนเองก็มี 

หลังประกาศฉายาออกมา ก็เพียรตามไปขอทราบความรู้สึกของท่าน ซึ่งท่านไม่ตอบ แต่ไปพูดในอีกงานหนึ่งว่า 
“สื่อมาถามว่า ตั้งฉายารัฐบาลแล้วเป็นยังไงบ้างนายกฯ ผมไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น จะรู้สึกอะไร จะให้ผมดีใจจะให้ผม

เสียใจ ให้ผมโกรธเหรอ อยากตั้งอะไรก็ตั้งไปเถอะครับ การท างานไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ไม่งั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีก าลังใจท างาน 
เจ้าหน้าที่ก็เลิก คนดีก็ไม่อยากท าแล้ว จะท าไปท าไม เพราะท าไปแล้วก็ตั้งชื่อเช่นอย่างนี้ ถ้าผมไม่ทุ่มเท ถ้าผมไม่ตั้งใจด่า
ผมมาเลย ด่าตรงๆ เลย ไม่ใช่เรื่องตลก 

ขอให้รู้ว่าผมไม่ได้สนุกสนานมากนักหรอก แม้หลายคนจะเห็นว่าผมสนุกสนานเวลาไปงานโน้นงานนี่ แต่ก็เป็น
งานๆไป เพราะผมอยู่ท่ามกลางคนสนุก จะให้ผมไปท าหน้าไม่สนุกได้อย่างไร ผมก็ต้องสร้างบรรยากาศไปกับเขา ส่วน
ตรงไหนที่เขาเครียดผมก็ต้องเครียดไปกับเขา” 

ในเรื่องนี้นั้น นายนิติพงษ์ ห่อนาค หรือ ดี้ นักแต่งเพลงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Nitipong Honark 
ถึงเรื่อง ที่บอกว่าไม่แน่ใจว่า มันดีไม่ดี เหมาะไม่เหมาะ ประเทศอ่ืนเขามีไหม ฯลฯ พร้อมกับถามกลับ มาตั้งฉายาให้กับ
สื่อมั่งดีมั้ย! โดยได้ระบุข้อความว่า ดูจากข่าวแล้ว...ก็อือม์... 

การตั้งฉายารัฐบาล รัฐมนตรี...ประจ าปีของสื่อมวลชน...ฉันก็ไม่แน่ใจดอกว่า มันดีไม่ดี เหมาะไม่เหมาะประเทศอ่ืน
เขามีไหม ฯลฯ 

แตมุ่มหนึ่งที่เห็นก็คือ... ถ้าเป็นรัฐบาลที่ถูกแต่งตั้งเฉพาะกาล ไม่ได้มาจากวิถีที่ผ่านการเลือกตั้ง...จะไม่มีการตั้ง
ฉายาประจ าปี... สื่อไม่เอ็นดูพอที่จะเล่นด้วย... 
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ปีนี้ รัฐบาลมาจากวิถีประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ...จึงถือว่า สื่อมวลชนทั้งปวงยอมรับ.. มิได้กลัวเกรงอ านาจอัน
ใด จึงด าเนินประเพณีการตั้งฉายารัฐบาล... 

ฉันถือเป็นเรื่องน่ารักนะ... ถ้าเขาหยอกล้อเล่นได้...แปลว่าเขาไม่ได้กลัว เขาเอ็นดูเสียอีก แม่ประไพว่าไหม... 
ถ้าฉันเป็นรัฐมนตรี...ฉันจะดีใจนะ ที่สื่อนึกถึง.. 
มีอีกหลายรัฐมนตรีเลย...ที่คนไทยจ าชื่อไม่ได้... 
พ่ีลุงตู่...วันนี้พี่เสียรังวัดมากนะจ๊ะ... เข้าใจแหละ...ว่าท างานหนัก เจออะไรมาบ้าง เหนื่อยแค่ไหน ฯลฯ... 
พ่ีลุงตู่กระฟัดกระเฟียดเกินไปละ ตอนนี้พ่ีลุงตู่ไม่ใช่หัวหน้าคณะอะไรนั่นแล้วนะ... ตอนนี้พี่เป็นนักการเมืองแล้ว... 

พ่ีต้องปรับตัวละ... 
ดูน้องๆ น้องหนู น้องอู๊ดด้า น้องท็อป ฯลฯ เขารับมือกับแรงเสียดสีอย่างไร... พี่ลุงตู่ ต้องดูคนรอบข้างบ้างล่ะนะ... 
พ่ีอาจจะเชื่อมั่นว่าตัวเองเจตนาดี ซื่อสัตย์สุดโคตร... แต่ถ้าวันนี้ อยู่ท่ามกลางคนที่ “ได้ครับพี่ดีครับผม เหมาะสม

ครับท่าน”... มันจะไม่ไหวนะ...คนพวกเนี้ย จะพาพ่ีออกทะเลจ้ะ... 
หาคนที่ขัดคอพี่บ้างนะ... เป็นผู้น าต้องข ากับเสียงขัดคอได้... #มาตั้งฉายาให้กับสื่อมั่งดีมั้ยฮ่า 
ด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบ

รัฐบาล ได้ตั้งฉายารัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า รัฐเชียงกง นั้น นับว่าเป็นฉายาที่ตั้งแล้วท าให้เห็นภาพ 
ศูนย์ขายอะไหล่เชียงกงจริงๆ เพราะรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐมนตรีบางคนเคย
ร่วมกับรัฐบาลของ นายทักษิณชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาก่อนหลายคน 

“ส่วนฉายารัฐมนตรีคนอ่ืนๆ นั้น ต้องขอชื่นชมว่าตั้งฉายาได้เฉียบคม สอดคล้องกับบุคลิกและการท างานของ
รัฐมนตรีแต่ละคนจริงๆ การตั้งฉายาให้รัฐบาล หรือตั้งฉายาให้กับรัฐมนตรีนั้นเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวปฏิบัติกันมา
เป็นประจ าทุกปี ในสถานการณ์บ้านเมืองปกติ หรือเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ส าหรับพล.อ.ประยุทธ์อาจจะไม่
คุ้นเคยกับกับการตั้งฉายาแบบนี้ เพราะ 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร และ
เพ่ิงมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อมาเจอกับการตั้งฉายาของผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาลใน
ลักษณะเสียดสี แบบแสบๆ คันๆ เช่นนี้ ก็อาจจะไม่สบอารมณ์ มีความรู้สึกหงุดหงิดบ้าง” นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท กล่าวว่า “ก็ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้าใจและท าใจ เพราะต าแหน่งนายกฯ เป็นบุคคลสาธารณะ ที่
สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ เสียดสี เหน็บแนม หยอกล้อได้ เพราะตอนนี้พล.อ.ประยุทธ์ ก็คือนักการเมืองคนหนึ่ง มีวิถี
ชีวิตเหมือนกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปทุกคน” 

ขณะที ่ป้ามล-ทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก และเยาวชน อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า “อยากเป็น อยากอยู่ อยากท า แต่อ่อนไหวไปกับรส กลิ่น เสียง วาทกรรม กลับ
บ้านเถอะค่ะ ชีวิตจะได้รื่นรมย์ ควบคุมทุกอย่างได้ดั่งใจ 

ทุ่มเทแต่ไม่ได้ผล ทุ่มเทแต่ผิดพลาด ทุ่มเทแต่ช่องของความเหลื่อมล้ ากว้างขึ้น จะให้ใครปลื้มเหรอ เกรี้ยวกราดใคร 
ประชาชนไม่ใช่คนในค่ายทหาร” 

ส าหรับผม… 
1) พล.อ.ประยุทธ์ เสียรังวัดจริงๆ ครับ ไม่ควรหงุดหงิด ขณะที่บอกให้สื่อมาด่ากันต่อหน้า ท่านเองกลับไม่อยู่ตรง

นั้น แต่ไปพูดลับหลังสื่อ (ฮา...) 
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2) อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่างานท่านหนัก เหนื่อย ทั้งต้องแก้ปัญหาทางการเมือง และแก้ปัญหาประชาชน แก้ปัญหา
ทั้ง “บน” และ “ล่าง” ไปพร้อมๆ กัน มีคนรักและคาดหวังมากมาย พร้อมๆ กับมีคนชังและ “ไล่” หรือต่อว่า ด่าทออยู่
ทุกวัน ในสภาพนี้ คงหาความสุขได้อยาก ขอให้ท่านมีก าลังใจที่จะต่อสู้เถอะครับ เพราะท่าน “เลือก” และ “ออกแบบ” 
อะไรหลายต่อหลายอย่างเพ่ือจะมาถึง “จุดนี้” 

3) อะไรไม่จ าเป็นต้องถือ ก็อย่าเอาไปถือ ถือแล้วท่านก็เครียด (ใช่ว่าจะเป็นนักจัดการอารมณ์เสียที่ไหน) มอง
บวก และอธิบายกลับไป ว่าบางถนนหนทาง “รถมือสอง” มันก็ดีกว่า เหมาะกว่า ส าคัญอยู่ที่ “คนขับโว้ย” ดูซะก่อน 
ตอนนี้ใครขับ อะไรท านองนี้ 

4) แต่มันก็พูดยากแหละ เพราะก็ใช่ว่าจะขับดี การเมืองก็ยุ่ง เศรษฐกิจก็แย่ ดังนั้นพูดแค่ “ถนนมันไม่เรียบอย่าเอา
รถมือหนึ่งมาเสี่ยงให้พังเลย ใช้รถมือสอง ใช้อะไหล่เชียงกงนี่แหละดี เหมาะกับงาน ที่ส าคัญ ผมจะพยายามขับให้ดีที่สุด 
ไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง คือ พาพ่ีน้องประชาชนพ้นความล าบากยากจน เท่าที่ผมและคณะเชียงกงจะท าได้ คนบนรถ
ก็ต้องช่วยกันชี้ทาง บอกทางสร้างความปลอดภัยให้แก่รถคันนี้ไปด้วยกัน ไม่ใช่คอยรบกวนสมาธิคนขับ คอยโยก คอย
เจาะยางอยู่เรื่อย รถคว่ าแล้วใครรอด? ใครเจ็บ?” ประมาณนี้ก าลังสวย 

5) ส่วน “อิเหนาเมาหมัด” มันอธิบายยากเนอะเพราะเคยบ่นนักการเมืองเก่า เคยถามประชาชนว่าจะเอายังไงกับ
นักการเมืองพวกนี้ เคยถามประชาชนว่า ควรมีพรรคการเมืองใหม่ๆ ดีไหม ถ้ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งไม่มีธรรมาภิบาล
จะเอายังไง สุดท้าย ไอ้ที่ถามๆ ไปกองอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเพียบเลย แล้วก็เป็นพรรคนี้พวกนี้ไม่ใช่หรือครับ ที่ชูท่าน
ขึ้นเป็นนายกฯ นโยบายลดแลกแจกแถมตามมาเป็นพรวน นักการเมืองอย่าง นายวิรัชรัตนเศรษฐ ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลว่า 
ทุจริตสนามฟุตซอล จากที่ท่านเคยเอานักการเมืองท้องถิ่นมา “เทาๆ” รอการพิสูจน์ว่า “ขาว” หรือ “ด า” มาใส่บัญชี 
“ปลดจากหน้าที่และต าแหน่งเดิม” ไว้ก่อน ท่านกลับไม่ท ากับ “ประธานวิปรัฐบาล” คนนี้ 

ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง มันจึงพูดยากสู้ไม่พูดเลยดีกว่า ยิ้มรับไป อีกไม่กี่วันก็มีข่าวใหม่ๆ มากลบเรื่องนี้แล้ว!! 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/42501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/columnist/42501
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น่ีไง"นักวชิาการ"หลอกเดก็ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.       

 
 "นายกฯ ประยุทธ์"......... 
                เป็นคนประเภทฮิตาชิ "เปิดปุ๊บ-ติดป๊ับ"  
                จึงพูดกันว่า ท่านเป็นคนใจร้อน 
                ความจริงไม่ใช่ 
                การสนองตอบฉับพลัน สะท้อนถึงความเป็นคนจริงใจต่อการ "คิด-พูด-ท า" อันเป็นบุคลิก "คนตรง" 
                ความจริงใจของคนตรง จะปรากฏในรูปความเชื่อมั่นต่อความตั้งใจท าของตัวเอง 
                ฉะนั้น........ 
                ถ้าสิ่งตั้งใจท าได้รับการตอบสนองจากผู้อ่ืนด้วยทัศนคติลบ สัญชาตญาณแห่งความเสียใจจะถะถั่งมาก่อน
สติแรงมาก อันนี้เป็นธรรมดา  
                อย่างที่ว่า รักมาก ก็ช้ ามาก, รักน้อย ก็ช้ าน้อย! 
                แต่พักเดียวแหละ พอตัวปรี๊ดหายไป ตัวสติก็มา ทุกอย่างจะเข้าท่ี ชนิดไม่มีกากอารมณ์ตกค้างคาใจ 
                อารมณ์มาก่อนสตินี่..... 
                ในหมู่คนนิยมฝึกจิตด้วยวิปัสสนาฝรั่งเรียก meditation จะเข้าใจ เพราะมันเป็นพื้นอารมณ์ของจิตก่อนฝึก 
                ดังนั้น ทุกคนจึงพยายามฝึก เพ่ือผ่านด่านนี้ไปสู่จุด "สติรู้ทัน" คือให้สติก ากับ-ควบคุมอารมณ์ขณะ "คิด-
พูด-ท า" ให้ได้ 
                นายกฯ ประยุทธ์เป็นพุทธมามกะ ........ 
                คือผู้ประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนา มีโอกาสตอนไหน ก็เห็นท่านกับภริยาไปวัดประจ า 
                ก็อยากให้ท่านแวะไปขอกรรมฐานกับ "พระศากยวงศ์วิสุทธิ์" (อนิลมาน ธัมมสากิโย) ที่วัดบวรนิเวศฯ  
                วัดอยู่ไม่ไกลท าเนียบฯ หรอก!  
 
                ยิ่งยกกันไปทั้ง ครม.เพ่ือขอกรรมฐานฝึกจิต ยิ่งดีใหญ่ จะได้เป็นตัวอย่างประเสิรฐ มีผลานิสงส์ต่อบ้านเมืองมหาศาล 
                ที่ยกมาคุย ก็ไม่ใช่อะไร ........ 
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                ดูข่าวเมื่อวาน (๒๔ ธ.ค.) เห็นท่านกลับเป็น "นายกฯ ลุงตู่" คนเดิมแล้ว หลังปรี๊ดแตกวานซืน  
                ท่านเป็นพระยาน้อยชมตลาดหน่วยงานต่างๆ ที่มาจัดกิจกรรมหน้าท าเนียบฯ วนัประชุม ครม.ดว้ยอารมณ์แจ่มใส 
                เห็นสาวมุสลิม สสส. ที่ "ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์" ผู้จัดการ ยกทีมไปจัดซุ้มรณรงค์ "เมาไม่ขับ" ตะโกนเสียง
แจ๋วๆ ว่า 
                "ขอเป็นก าลังใจให้ท่านนายกฯ นะคะ" 
                เท่านั้นแหละ ....... 
                นายกฯ ยิ้มแก้มปริ เรียกทั้งทีมไปถ่ายรูปคู่  
                นี่บ่งบอกชัดถึงความเป็นคนซื่อตรงของตัวเอง รู้สึกอย่างไร ก็แสดงออกด้วยความจริงใจอย่างนั้่น ไม่มีจริตเสแสร้ง 
                พูดถึง ดร.สุปรีดา.........  
                จ าได้ว่าคณะกรรมการสรรหาเสนอให้เป็นผู้จัดการ สสส. บอร์ดให้ความเห็นชอบ ช่วงเดียวกับพลเอก
ประยุทธ์เป็นนายกฯ คสช.ปี ๕๗-๕๘ 
                แต่ ๔-๕ วันก่อน เห็นมีประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์ เปิดรับสมัครผู้จัดการ สสส. แสดงว่าครบวาระแล้ว 
                ครบวาระ ก็น่าจะสมัครต่อนะ  
                เพราะ ๔ -๕ ปทีี่ผ่านมา งานตามกรอบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เรียกกันว่า สสส. 
                ภายใต้การบริหาร-จัดการของผู้จัดการคนนี้ พูดกันตรงๆ บริหารความต่างทัศนะและรักษาสมดุลหลักการ 
สสส.ได้ดีทีเดียว 
                สสส.ในเนื้องาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ด้วยเงินสนับสนุนจากภาษีเหล้า-เบียร์-บุหรี่  
                ว่าไปแล้ว เหมือนรังผึ้งที่อุดมด้วยหัวน้ าหวานและเกสร  
                ใครเข้ามาบริหาร ก็ยากและเหนื่อยจากแรงเสียดทานแห่งความต้องการทุกรูปแบบจากสังคม ทั้งสังคม
การเมือง การบ้าน นักวิชาการ นักกิจกรรมสังคม  
                รวมศูนย์อ้างอิงที่ "ประชาชน" 
                จะพูดว่า สสส.เป็นศูนย์กลางแห่งแรงโน้มถ่วงเพ่ือการยึดเหนี่ยวจักรวาล ของทุกยูนิต ที่มีค าว่า "นัก..." 
น าหน้า ก็ไม่ผิด 
                ฉะนั้น ใครมาเป็นผู้จัดการ สสส. 
                ต้องทนต่อการ เกลียด, รัก, ชัง, แช่ง, ด่า ให้ได้เหมือนนายกฯ ในความที่ ทุกคน "มุ่งหวังจะได้" และ 
"มุ่งหวังแย่งชิง" หัวน้ าหวานจากรังผึ้งนี้ 
                เอ้า...มาเข้าเรื่องมึนสมองประจ าวันกันดีกว่า 
                เรื่องไหนจะมึนเท่าเรื่องของอนาคตใหม่ "ทอน-บูด-ช่อ" เห็นจะไม่มี 
                เรียกว่าหนังท้ายม้วน ยิ่งใกล้จบ ยิ่งม่วนหลาย! 
                เมือ่ ๑๙ ธ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ "ยกค าร้อง" ที่ขอให้ไต่สวนพยานในคดี “คดีอิลลูมินาติ” ไปทีแล้ว 
                เมื่อวาน (๒๔ ธ.ค.๖๒) 
                "ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีค าสั่ง "ยกฟ้อง" ชั้นตรวจค าฟ้อง  
                ที่ธนาธรฟ้อง กกต.หาว่าเร่งรัดลงมติในคดีหุ้นสื่อวี-ลัค มีเดีย ไปอีกคดี 
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                ทอนและคณะพรรคอนาคตใหม่ ใกล้เป้าหมายที่ไม่ได้ต้องการเข้าไปทุกขณะแล้ว 
                คดีต่างๆ ที่ทอนไปฟ้อง-ไปแย้ง เป็นการหน่วงเวลาทางเชิงกลต่างๆ ไว้ ค่อยๆ พับไปทีละคดี-สองคดี 
                ตามรูปการณ ์ต้นปี ๖๓ ก็จะถึงคดีที่ทอนเป็นฝ่ายถูกฟ้องบ้างละ 
                ทั้งคดี "อิลลูมินาติ” 
                คดีสืบเนื่องจากคดีถือหุ้น "วี-ลัค มีเดีย" 
                และคดีปล่อยเงินกู้พรรค 
                แต่ละคดี ถึงขั้นยุบพรรค ขั้นหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง และขั้นอาญา...ถึงคุกท้ังนั้น! 
                "ทอน-บูด-ช่อ" คิดการอย่างไร จะลงถนน หรือจะขึ้นเรือบิน หรือจะช่องทางธรรมชาติ ก็คิดกันไว้แต่เสียเนิ่นๆ 
                เรื่่อง "ลงถนน" นั้นน่ะ มีข่าวจะบอกทอน 
                เมื่อวาน ที่ สภ.เมืองเชียงใหม่........ 
                "นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์" นักศึกษา ม.เชียงใหม่ ไปรับทราบข้อหาในความผิด พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ  
                จากที่ประกาศผ่านเพจชวนให้ประชาชนไปร่วมแฟลชม็อบ สนับสนุนธนาธร ทีข่่วงท่าแพ เมื่อ ๑๔ ธ.ค. 
                ประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงนี้ จะเล่าให้ฟังตามข่าว 
                คือตอนออกฉากเป็นพระเอกก็ดูเป็นฮีโร่ แต่พอตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ก็ซีด ขึ้่นโรงพัก โดดเดี่ยวละซี..ทีนี้ 
                ในข่าวบรรยายไว้ตอนหนึ่งว่า.. 
                "บรรยากาศในวันนี้ได้มีนักศึกษาและอาจารย์ มาให้ก าลังใจนายประสิทธิ์จ านวนหลายสิบคน 
                นอกจากนี้ ยังมี ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักเขียนและนักวิชาการชื่อดังมาสังเกตการณ์และให้ก าลังใจด้วย" 
                ก็ชัด...... 
                ว่าพวกอีแอบที่คอยดุนหลังนักศึกษาให้ไปติดคุก-ติดตะราง เผลอๆ ถึงตายนั้น 
                ก็คือพวกอาจารย์ พวกนักวิชาการเจ้าเล่ห์ นั่นเอง 
                พอดี อ่านที่เขาไลน์กันมา มันเป็นอย่างนั้่นจริงๆ เขาระบุชื่อคนพูดเรื่องนี้ไว้ด้วย แต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ 
                แต่เนื้อหา มันใช่...ที่เป็นจริงทุกวันนี้  
                ฉะนั้น ขอเอาแต่เนื้อหามาเตือนสติกัน ส่วนชื่อผู้พูด ขอละไว้ก่อน เนื้อหาตามไลน์ ว่าอย่างนี้ 
                #Save  ประชาชน หยุดหลอก ปชช. 
                รอบนี้คุณ #......พูดดี 
                เหมือนกระโดดถีบหน้า #...... 
                เเละ #พรรคอนาคตใหม่ ยังไงไม่รู้น้า 55 
                เรื่องราวบางส่วนที่ควรอ่านของ อาจารย์.....        
                เรื่องท่ีหนึ่ง 
                เมื่อผมสอนหนังสือในชั้นเรียน ผมบอกนิสิตเป็นประจ าว่า หากอาจารย์คนใด สอน ยุยง ให้ใช้ความรุนแรง 
ก่อม็อบ ก่อจลาจล  
                ให้ถามอาจารย์ว่า ท าไมอาจารย์ไม่ลงมือท าเสียเอง และชวนคนในครอบครัวไปเป็นแนวหน้าปฏิบัติการ 
                อาจารย์ในห้องเรียนพูดไปงั้นเอง ไม่เคยเห็นเอาครอบครัวไปร่วมลงถนนด้วย  
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                ไม่มีอาจารย์หรือครอบครัวของอาจารย์ตายในม็อบเลย         เมื่อเกิดเรื่อง อาจารย์พวกนี้จะแอบ  
                รอจนชัดเจน จึงออกมาให้สัมภาษณ์ เห็นท่าไม่ดีก็เผ่นแล้วเก็บตัวเงียบ 
                สอนลูกหลานไว้ครับ มีอาจารย์พรรค์นี้ลูกศิษย์ตาย เคยได้ยินว่า อาจารย์จุฬา มธ. มหิดล เกษตร ฯลฯ 
ตายในเหตุต่อสู้ทางการเมืองบ้างไหม 
                เรื่องท่ีสอง 
                นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ที่หนีมาไทย จากเหตุการณ์การเมืองในพม่า 
                 เวลานี้อายุร่วม 40 กว่ากันแล้ว ยังอยู่ในค่ายอพยพหลายหมื่น ไม่มีประเทศไหนรับไป นักศึกษาหญิง
จ านวนมาก ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขาย 
                อย่าหนีไปมาเลเซีย ดงเลย 
                เรื่องท่ีสาม 
                ผู้อพยพในยุโรป เขาให้ตังค์ใช้เดือนละสองหมื่น จะกินให้พอ ต้องสองแสนครับ 
                ขอเป็นผู้ลี้ภัยยากมาก รัฐบาลเขาก็ไม่มีเงิน ประชาชนก็ด่า เดินขบวนต่อต้านผู้อพยพกันทุกประเทศ 
                ร าคาญพวกอาจารย์ที่ยุเด็ก 
                เรื่องท่ีสี่ 
                นักการเมืองที่ยุเด็ก ลองทดสอบดูว่า หากนักศึกษาขอไปนอนบ้านด้วย สักยี่สิบคนจะรับไหม 
                ทดสอบก่อน เวลามีเรื่องจะได้พ่ึงพาได้ 
                ที่หนีไปประเทศเพ่ือนบ้านก็อดอยาก เดือนละสามพัน ไม่พอหรอก 
                หว่งเด็กนะครับ 
                ตอนผมเรียน อาจารย์ก็ยุให้เด็กเป็นแนวหน้ากัน เข้าป่าไปก็มาก 
                อาจารย์สบายดี 
                เตือนลูกหลานนะครับ มีผู้ใหญ่ชั่วเยอะ 
                คนรุ่นผมประสบการณ์เยอะ ตายไปก็มาก 
                เป็นไงครับ เรื่องจริงของเบื้องหลังพวกอาจารย์หลอกใช้เด็กเป็นเครื่องมือ 
                ยุคก่อนๆ อย่าง ๑๔ ตุลา ๖ ตุลา นิสิต-นักศึกษา น าหน้าอาจารย์  
                ไม่มีอาจารย์ยุ มีแต่ใช้หน้าที่อาจารย์ คอยดูแลด้วยเป็นห่วง-เป็นใยนักศึกษาและคอยช่วยเหลือด้านความปลอดภัย 
                ผิดกับยุคนี้ ยุคประชาธิปไตยระบอบทักษิณ 
                บางอาจารย์กับบางนักศึกษา ตั้งชื่อสารพัดกลุ่ม รับจ้างจัดกิจกรรมกวนเมือง 
                ชนิดว่า ไม่ต้องอายกันแล้ว เอากันเต็มจอ-เตม็ถนนจะจะไปเลย! 
                กราบหมา-กราบลูกศิษย์ได้....  
                นี่ละ สไตล์ "ไอ้แก่" หลอกแดกเด็กละ!  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53206 
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หมัดเหล็ก 
26 ธ.ค. 2562 05:02 น. 

การตั้งฉายารัฐบาล ฉายานายกฯ และ ครม. ของผู้สื่อข่าวท าเนียบรัฐบาล และการตั้งฉายาสภา ส.ส. ส.ว. โดย
นักข่าวประจ ารัฐสภา ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกันมาช้านานและส่วนใหญ่จะมีการตั้งฉายากันเฉพาะรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 

เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเต็มใบปรากฏว่าฝ่ายบริหารที่เป็นนักการเมืองมือ
อาชีพหลายคนเข้าใจ จะพอใจไม่พอใจกับเสียงสะท้อนของกระจอกข่าวที่เฝ้าติดตามท าข่าวกันมาทั้งปี ก็ไม่แสดงออก
หรือโต้กลับให้เสียสปิริตแต่อย่างใด แต่ส าหรับคนที่เพ่ิงจะเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตย อาจรับ
ไม่ได้กับการวิพากษ์วิจารณ์ อารมณ์บูดหัวเสีย ไปหลายวัน แสดงอากัปกิริยาออกมาท านองแตะต้องไม่ได้ในวิถีของ
ระบอบประชาธิปไตยภาพออกมาไม่ค่อยดีนัก 

เพราะเป็นนักการเมือง จะผ่านการเลือกตั้งหรือเป็นแขกรับเชิญ ก็ต้องยอมรับกติกาในระบอบประชาธิปไตย
บรรทัดนี้ อยากจะโฟกัสไปที่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในส่วนตัวของพล.อ.ประยุทธ์ ฉายา อิเหนาเมาหมัด อาจจะ
รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ทั้งท่ีตัวเองก็ตั้งใจท างานเพ่ือบ้านเมืองเต็มที่แล้ว 

แต่ถ้าย้อนไปในอดีตนักการเมืองที่เข้ามารับต าแหน่งผู้น าประเทศ โดนตั้งฉายากันทั้งนั้น สมัย พล.อ.ชาติชาย 
ชุณหะวัณ ได้รับฉายาว่า ปลาไหลใส่สะเก็ด สมัยนายกฯ ชวน หลีกภัย ได้รับฉายา ชวนเชื่องช้า สมัยนายกฯ อภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ได้รับฉายา หล่อหลักลอย สมัยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับฉายา ปูกรรเชียง เป็นต้น 

สะท้อนจากการท างานและบุคลิกของผู้น า ส่วนฉายารัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เช่นกัน วัดจากการท างาน 
ของ ครม.และผลงานของรัฐบาลแต่ละชุด รวมถึงพฤติกรรมเฉพาะตัวบางอย่าง ฉายารัฐบาล เชียงกง ตามค าอธิบาย 
เห็นภาพชัดเจน ชอบเซ็งลี้สะสมของเก่า 

การท างานระหว่างสื่อมวลชนกับนักการเมืองในสภา หรือนายกฯ และ ครม.ในท าเนียบก็เหมือนลิ้นกับฟัน จะดี
กันจะโกรธกัน ไม่ถึงขั้น ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ ต่างก็ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนเคยเห็นหน้ากันทุกวัน โกรธกันงอน
กันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา 

สมัย พล.อ.ชาติชาย มีเรื่องกระทบกระทั่งกัน ถึงขนาดนักข่าวท าเนียบนัดไม่สัมภาษณ์นายกฯ เป็นเวลา 7 วัน 
หลังจากครบก าหนด ก็กลับมาสัมภาษณ์กันเหมือนเดิม และรู้สึกว่าบรรยากาศจะดีขึ้นด้วยซ้ า เพราะต่างฝ่ายได้มีเวลา
กลับไปพิจารณาตัวเองว่าอะไรควรไม่ควร ท้ายที่สุด นักข่าวท าเนียบก็ยังรักน้าชาติ เหมือนเดิมขึ้นอยู่กับจุดที่เชื่อมต่อ
การท าหน้าที่ระหว่างนายกฯกับสื่อมวลชนหรือ ส.ส.-ส.ว.กบัสื่อมวลชนว่ามีความส านึกในหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยแค่ไหน อยากได้สิทธิและเสรีภาพก็ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนด้วย. 

หมัดเหล็ก  mudlek@thairath.co.th 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic 
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