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รวมข่าววันเสาร์
เสาร ์      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 มกราคม 2563 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชรถึงมือ รบ. แลว้ 5 
2 ไทยพีบีเอสออนไลน์ คาด กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร 23 ก.พ.นี้ 6 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ศาลฎีกานัดไต่สวนพยาน กรุงศรีวิไล-กกต. คดีแจกใบเหลืองใส่ซอง

ช่วยงานศพ 
7 

4 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ศาลฎีกาเลือกตั้ง นัดไต่สวนพยานคดีใบเหลืองเลือกตั้ง "กรุงศรีวิไล" 8 
5 ผู้จัดการออนไลน์ ศาลฎีกาเลือกตั้ง นัดไต่สวนพยาน คดีแจกใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" 

28 ก.พ. และ 10 มี.ค. 
9 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลฎีกาก าหนดนัดไต่สวนพยาน กกต.- กรุงศรีวิไล คดีใบเหลือง-ใส่
ซองงานศพ 1 พันบาท 

10 

7 แนวหน้าออนไลน์ ศาลฎีกานัดไต่สวนพยาน กกต.-กรุงศรีวิไล คด ี‘ใบเหลือง’ ใส่ซองงาน
ศพ 1 พันบาท 

11 

8 คมชัดลึกออนไลน์ กรุง ศรีวิไล จัดพยาน 5 ปากสู้คดี กกต.แจกใบเหลือง 12 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กรุงศรีวิไล' จัดพยาน 5 ปากสู้คดี กกต. แจกใบเหลือง เลือกตั้ง ส.ส.

สมุทรปราการ 
13 

10 มติชนออนไลน์ ลือ สนั่น พปชร. เสียงแตกปมส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่องเขต 2 
ก าแพงเพชร 

14 

11 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 2 พรรค สิ้นสภาพพรรคการเมือง 15 
12 คมชัดลึกออนไลน์ วิษณุ ชี้ หากอนาคตใหม่มีมติไม่ถูก 4 ส.ส. ก็ยังเป็นสมาชิก 17 
13 7HD ออนไลน์ วิษณุ ยัน 4 สส. โหวตสวนมต ิที่ถูกขับจากอนาคตใหม่ ไม่หลุด 

สส. แน่นอน 
19 

14 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ จี้ กกต. ชี้ชัดสถานะ 4 ส.ส.งูเห่าพรรคอนาคตใหม่ 20 
15 Facebook “Somchai 

Srisutthiyakorn” 
เกินกว่าสติปัญญาจะหาค าตอบ 21 

16 แนวหน้าออนไลน์ ‘4 งูเห่าสีส้ม’ ลุ้นหนัก! ‘อนค.’ แจ้ง กกต. พบยังไม่ตัดพ้นพรรค  
ส่อชื่อซ้ าซ้อน สิ้นสภาพ ส.ส. 

22 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ เผย 4 ส.ส. "งูเห่า" อนค. ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ 24 
18 ผู้จัดการออนไลน์ 4 ส.ส. ถูกขับยังมีชื่อเป็นสมาชิก อนค. ซ้ ากับท้องถิ่นไทย กกต. รอ

รายงานองค์ประชุม 
26 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 มติชนออนไลน์ ส่อสิ้นสภาพ? พบ ‘กวินนาถ-จารึก’ 2 ใน 4 ส.ส.งูเห่า เป็นสมาชิก

ซ้ าซ้อน 2 พรรคการเมือง 
27 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประกาศในราชกิจจาฯเลื่อน 'จักพันธ์' เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน 
'กรณ์' 

28 

21 Voice ออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ 'จักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์' 
ขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. แทน 'กรณ'์ ที่ขอลาออกจาก
สมาชิก 

29 

22 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน “สจ.เซ้ม” เป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ปชป. แทน 
“กรณ”์ 

30 

23 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนาธร" ชวนร่วมงาน "อย่ากลัวอนาคต" แถลงปิดคดี "อิลลูมินาติ" 
นอกศาล 

31 

24 ไทยโพสต์ออนไลน์ เศร้า! 'ธนาธร' บอกสาวก 'วันพรุ่งนี้ อาจเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้
ปราศรัยต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง' 

33 

25 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ได้คุยกับประชาชนในฐานะ หน.อนค.!  
"ธนาธร" ชวนมางาน #อย่ากลัวอนาคต” 18 มค. 

35 

26 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปิยบุตร" ชี้ยุบ อนค. ก่อผลร้าย 3 ประการ 37 
27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ปิยบุตร" ชี้ ยุบ อนค. ก่อผลร้าย 3 ประการ ยันถึงถูกยุบพรรค 

แต่ยังคงเดินหน้าท างานการเมือง 
38 

28 บ้านเมืองออนไลน์ “ปิยบุตร”ยันร่วม “ธนาธร” เดินสายต่อไม่หยุดยั้ง 39 
29 นิวส์วันออนไลน์ ขู่ชัดๆ! “ปิยบุตร” ชี้ “ยุบส้มหวาน” สังคมโดนแน่ 3 ผลร้าย ท าลาย

ความหวัง, แตกแยก, ผลักคนอยู่ตรงข้ามสถาบัน 
42 

30 แนวหน้าออนไลน์ ฟันเปรี้ยง! ‘จตุพร’ ท านาย 21 ม.ค. ‘อนค.’ ตายดาบแรก มีโอกาส
ถูกยุบสูง 

44 

31 มติชนออนไลน์ เต้นโพสต์ ‘อนาคตเก่า’ ตั้งท่ายุบ ‘อนาคตใหม่’ ท า ‘อนาคตประเทศ
ไทย’ มืดมน 

46 

32 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กรณ์' โพสต์ ชวนตั้งชื่อพรรค 49 
33 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เอ่ียม' สะดุ้ง! 'วิษณุ'ชี้ข่าวยุบสภาเป็นเฟคนิวส์ยุเอาผิดคนปูดหาก

ส่งผลกระทบต่อ ศก.สังคม 
51 

34 7HD ออนไลน์ วิษณุ ชี้เอาผิดคนปล่อยข่าวยุบสภาได้ หากเข้าข่ายเป็นเฟคนิวส์ 
กระทบเศรษฐกิจและสังคม 

53 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดใจ ‘กรณ์ จาติกวณิช’ ตั้งพรรคใหม่ ระดมคนมีของ 55 
2 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดใจ.. 'กรณ์' ตั้งพรรคใหม่ ระดมคนมีของ 58 
3 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX วาระ อ าลา ธนาธร อนาคตใหม่ กับ การมาของ กรณ์ 

จาติกวณิช 
61 
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ร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชรถึงมือรบ.แล้ว  
“วิษณุ” เผยกกต.ส่งร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชรถึงรัฐบาลแล้ว รอส่งเข้าครม. ชี้ยังไม่ได้ประกาศแบ่งเขต
เลือกตั้งท้องถิ่น                     
ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 2 จ.ก าแพงเพชร แทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ถูกศาลพัทยาพิพากษาจ าคุกคดีล้มการประชุมอาเซียนเมื่อ
ปี 2552 ว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมมายังคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
แล้ว โดยจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค าสั่งพระราชกฤษฎีกาให้ และกกต.เป็นผู้ก าหนดวัน
เลือกตั้งซ่อม 
 นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวมีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ว่า  เข้าใจว่ายังไม่ยุติ เป็นการ
ก าหนดไว้บางส่วน เตรียมไว้คร่าวๆ เท่านั้นเอง เพราะหลายพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งเดิม เนื่องจากจ านวน
ประชากรและภูมิศาสตร์เปลี่ยนไป ที่ส าคัญคือ จ านวนสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบจ. อบต. 
มันจะเปลี่ยนไปจากโครงสร้างเดิม เขาจึงเริ่มลงมือส ารวจและเตรียมการ ยังไม่ได้ประกาศอะไร 
 ส่วนกกต.ต้องเตรียมของเขา จึงออกระเบียบเกี่ยวกับผู้อ านวยการการเลือกตั้ง เพ่ือจะรับสมัคร ประชุม 
หรือซักซ้อมเลย ถือเป็นความรอบคอบ และตนได้รับรายงานอยู่ตลอดว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมตัว
แล้ว กรมการปกครองเตรียมส ารวจรายชื่อ ส านักงบประมาณเตรียมงบประมาณไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
เมื่อถามว่า มีการเตรียมการถึงขั้นว่าอาจมีการจัดเลือกตั้งในเขตปกครองพิเศษก่อน นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีการพูดและ
คิดว่าคงไม่ใช่ ทุกที่เตรียมเหมือนกันหมดทั้ง 7,000 กว่าแห่ง ส่วนต้องใช้งบประมาณเท่าใดในการเลือกตั้งท้องถิ่น นาย
วิษณุ กล่าวว่า บอกไม่ถูก โดยงบประมาณส่วนกลางของรัฐนั้นไม่เท่าไร แต่ะมีงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งเขาให้อยู่แล้ว. 
 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/752397 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/752397
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คาด กกต.ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร 23 ก.พ.นี้ 
14:22 | 17 มกราคม 2563 | 59  
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตรียมเสนอ ครม.ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามกฎหมายภายใน 45 วัน 
นับแต่วันทีต าแหน่งว่างลง คาด กกต.ก าหนดวันเลือกตั้ง 23 ก.พ.63  
 วันนี้ (17 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ( 16 ม.ค.2563) นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบกรณีนายกรณ์ จาติกวณิช พ้นจากการเป็น ส.ส.เหตุลาออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.แล้ว หลังศาลพิพากษาโทษจ าคุกคดี
ล้มการประชุมอาเซียน ซัมมิท  
 กรณีของนายกรณ์ นั้นตามกฎหมายก าหนดให้เลื่อนผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อล าดับถัดไปขึ้นมาแต่
กรณีของ พ.ต.ท.ไวพจน์นั้น กกต.ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลงเมื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ที่ต้องให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน  
 หลังจากที่ศาลฎีกาพิพากษาโทษจ าคุก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร 
พรรคพลังประชารัฐ ในคดีล้มการประชุมอาเซียน ท าให้พ้นจากสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
มาตรา 101(6) เนื่องด้วยมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (6) ถูกศาลสั่งจ าคกุ 
 ตามกระบวนการนั้น กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งที่วางภายใน 45 วัน มีรายงานว่าการ
ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้าที่ จ.นราธิวาส นั้นอาจมีวาระที่ กกต.เสนอเรื่องการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
ซ่อม เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร 
 หากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อม ตามที่ กกต.เสนอ ก็จะมีประกาศก าหนดวันรับ
สมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.2563 และใน
ฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ระบุแล้วว่าจะส่ง นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์ 
บุตรชายของ พ.ต.ท.ไวพจน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ 
 ส าหรับผลการเลือกตั้งเขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 คะแนนอันดับ 1 คือ พ.ต.ท.
ไวพจน์ ได้ 34,271 คะแนน รองลงมาเป็นผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย คือ นายอดุลรัตน์ แสงประชุม ได้ 18,626 คะแนน 
ส่วนอันดับ 3  คือผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทยและพลังท้องถิ่นไท 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/288065 
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ศาลฎีกานัดไต่สวนพยาน กรุงศรีวิไล-กกต. คดีแจกใบเหลืองใส่ซองช่วยงานศพ 
ไทยรัฐออนไลน์17 ม.ค. 2563 19:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดไต่สวนพยานทั้งฝ่าย กกต. และ “กรุงศรีวิไล” กรณีแจกใบเหลืองจากเรื่องซอง
ช่วยงานศพ 
 วันที่ 17 ม.ค. 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดตรวจหลักฐานคดีเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ 
พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน กรณีถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่งคะแนนให้แก่ นายกรุงศรีวิไล โดยเป็นกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงิน
ใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทต่อประชาชน เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 ที่วัดมงคลนิมิต ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ เขียนหน้าซองว่า “กรุง ศรีวิไล” อันเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
 นอกจากนี้ กกต.ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ ใหม่ ซึ่งวันนี้
ทนายความของ นายกรุงศรีวิไล แถลงว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พ.ย. 2561 นายกรุงศรีวิไลยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับ
บุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วน าซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นายกรุงศรีวิไลไม่ทราบ 
แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็เกิดก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะ
ใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค. 2562 
 ขณะที่ศาลพิจารณาค าร้อง กกต. และค าคัดค้านของคู่ความแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรี
วิไล กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.หรือไม่ โดย กกต.ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่
สวนพยานบุคคล 7 ปาก ส่วนนายกรุงศรีวิไลส่งเอกสาร 2 ฉบับ เกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่
สวนพยานบุคคลคือ นายกรุงศรีวิไล กับพวกรวม 5 ปาก ซึ่งน าสืบประเด็นการช่วยหาเสียง 
 ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านน าพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และก าหนดวันนัดไต่
สวนพยานฝ่าย กกต. ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 และไต่สวนพยานฝ่ายนายกรุงศรีวิไล วันที่ 10 มี.ค. 2563. 
 
 
(ภาพจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา) 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1750016 
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ศาลฎีกาเลือกตั้ง นัดไต่สวนพยานคดีใบเหลืองเลือกตั้ง "กรุงศรีวิไล"  
17:24 | 17 มกราคม 2563 | 320  
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกาเลือกตั้ง ก าหนดนัดไต่สวนพยานคดี กกต.แจกใบเหลือง “กรุงศรีวิไล” เลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ วันที่ 
28 ก.พ. และ 10 มี.ค.นี้ หลัง กกต.ส่งเอกสาร 12 ฉบับ พร้อมบัญชีพยาน 7 ปาก ส่วนกรุงศรีวิไล มีพยาน 5 ปาก 
เอกสาร 2 ฉบับสู้คดี 
 วันนี้ ( 17 ม.ค.2563) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง นัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขด า ลต.(ส.ส.) 
585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลือง  นายกรุงศรีวิไล สุ
ทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ  ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62  ซึ่งถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสงคะแนนให้แก่นายก
รุงศรีวิไล  โดยเป็นกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นท่ีในวันที่ 
19 พ.ย.61 ที่วัดมงคลนิมิต ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เขียนหน้าซองว่า กรุง ศรีวิไล อันเป็นความผิด
ตาม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) 
 ซึ่ง กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 
ใหม่ โดยวันนี้ทนายความของนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน แถลงว่าขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พ.ย.61 นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน
ยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วน าซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต   ดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง
หรือไม่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านไม่ทราบ  แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็เกิดก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการ
เลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562  จะใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค.62 
 ขณะที่ศาลพิจารณาค าร้อง กกต. และค าคัดค้านของคู่ความแล้ว  คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรี
วิไล ผู้คัดค้าน กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ
มาตรา 80 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ข้อ 
18(4)  และมีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 หรือไม ่ 
 โดย กกต.ผู้ร้อง ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่สวนพยานบุคคล 7 ปาก  ส่วนนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน ส่งเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่สวนพยานบุคคล คือ นายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน และบุคคลที่เก่ียวข้องรวม 5 ปาก ซึ่งน าสืบประเด็นการช่วยหาเสียง 
 ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน  น าพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และก าหนดวันนัด
ไต่สวนพยานฝ่าย กกต. ผู้ร้อง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้  ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. และไต่สวนพยานฝ่ายนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน ในวันที่ 10 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/288078 
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ศาลฎีกาเลือกตั้ง นัดไต่สวนพยาน คดีแจกใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" 28 ก.พ.และ10 มี.ค. 
เผยแพร่: 17 ม.ค. 2563 18:33   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกาเลือกตั้ง ก าหนดนัดไต่สวนพยาน คดี กกต.แจกใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" 28 ก.พ.และ 10 มี.ค. หลัง กกต.ส่ง
เอกสาร 12 ฉบับ พร้อมบัญชีพยาน 7 ปาก ส่วนกรุงศรีวิไล มีพยาน 5 ปาก เอกสาร 2 ฉบับสู้คดี 
 วันนี้ (17ม.ค.) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขด า ลต.(ส.ส.) 585/2562 ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.
เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ซึ่งถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล โดยเป็น
กรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทต่อประชาชนในพ้ืนที่ในวันที่ 19 พ.ย.61 ที่วัด
มงคลนิมิต ต าบลและอ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เขียนหน้าซองว่า กรุง ศรีวิไล อันเป็นความผิดตาม ตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) 
 ซึ่ง กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 
ใหม่ โดยวันนี้ทนายความของนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน แถลงว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พ.ย.61 นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน
ยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วน าซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง
หรือไม่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านไม่ทราบ แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็เกิดก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการ
เลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค.62 
 ขณะที่ศาลพิจารณาค าร้อง กกต. และค าคัดค้านของคู่ความแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรี
วิไล ผู้คัดค้าน กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ
มาตรา 80 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ข้อ 
18(4) และมีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 หรือไม่ โดย กกต.ผู้ร้อง ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่สวนพยาน
บุคคล 7 ปาก ส่วนนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน ส่งเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่
สวนพยานบุคคล คือ นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน และบุคคลที่เก่ียวข้องรวม 5 ปาก ซึ่งน าสืบประเด็นการช่วยหาเสียง 
 ทั้งนี้ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน น าพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และก าหนดวันนัดไต่
สวนพยานฝ่าย กกต. ผู้ร้อง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. และไต่สวนพยานฝ่ายนายกรุงศรีวิไล  
ผู้คัดค้าน ในวันที่ 10 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. เช่นกัน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000005497 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000005497
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ศาลฎีกาก าหนดนัดไต่สวนพยาน กกต.- กรุงศรีวิไล คดีใบเหลือง-ใส่ซองงานศพ 1 พันบาท 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:58 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 17 ม.ค.63 - ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขด า ลต.(ส. ส.) 
585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุ
ทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 ซึ่งถูกกล่าวหาให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสงคะแนน
ให้แก่นายกรุงศรีวิไล โดยเป็นกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ในวันที่ 19 พ.ย. 2561 ที่วัดมงคลนิมิต ต าบลและอ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เขียนหน้าซองว่า “กรุง ศรี
วิไล” อันเป็นความผิดตาม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย กกต. ผู้ร้อง 
ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม ่
 ซึ่งวันนี้ทนายความของนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน แถลงว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พ.ย. 2561 นายกรุงศรี
วิไล ผู้คัดค้านยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วน าซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นจริงหรือไม่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านไม่ทราบ แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ก็เกิดก่อนที่ 
พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค. 2562 
 ขณะที่ศาลพิจารณาค าร้อง กกต. และค าคัดค้านของคู่ความแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรี
วิไล ผู้คัดค้าน กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ
มาตรา 80 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ข้อ 
18(4) และมีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 หรือไม ่
 โดย กกต.ผู้ร้อง ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่สวนพยานบุคคล 7 ปาก ส่วนนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน ส่งเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่สวนพยานบุคคล คือนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน และบุคคลที่เก่ียวข้องรวม 5 ปากซึ่งน าสืบประเด็นการช่วยหาเสียง 
 ศาลพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน น าพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และก าหนดวันนัดไต่สวน
พยานฝ่าย กกต. ผู้ร้อง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. และไต่สวนพยานฝ่ายนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน 
ในวันที่ 10 มี.ค.ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. เช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54818 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54818
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ศาลฎีกานัดไต่สวนพยาน กกต.-กรุงศรีวิไล คดี‘ใบเหลือง’ใส่ซองงานศพ 1 พันบาท 
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.59 น. 
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกานัดไต่สวนพยาน กกต.-กรุงศรีวิไล คดี‘ใบเหลือง’ใส่ซองงานศพ 1 พันบาท 
 17 มกราคม 2563 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง เวลา 09.30 น. ศาลนัดตรวจหลักฐานคดี
หมายเลขด า ลต.(ส.ส.) 585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจก
ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2562 ซึ่งถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูง
ใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล 
 โดยเป็นกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทต่อประชาชนในพ้ืนที่ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดมงคลนิมิต ต าบลและอ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เขียนหน้าซองว่า “กรุง ศรี
วิไล” อันเป็นความผิดตาม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย กกต. ผู้ร้อง 
ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม ่
  วันนี้ทนายความของนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน แถลงว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายก
รุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน ยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพ แล้วน าซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้น
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านไม่ทราบ แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็
เกิดก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะใช้บังคับในวันที่ 23 มกราคม 2562 
 ขณะที่ศาลพิจารณาค าร้อง กกต. และค าคัดค้านของคู่ความแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรี
วิไล ผู้คัดค้าน กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ
มาตรา 80 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ข้อ 
18(4)  และมีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 หรือไม ่
 โดย กกต.ผู้ร้อง ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่สวนพยานบุคคล 7 ปาก ส่วนนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน ส่งเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่สวนพยานบุคคล คือ นายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน และบุคคลที่เก่ียวข้องรวม 5 ปากซึ่งน าสืบประเด็นการช่วยหาเสียง 
 ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน น าพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และก าหนดวันนัดไต่
สวนพยานฝ่าย กกต. ผู้ร้อง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. และไต่สวนพยานฝ่ายนายกรุง
ศรีวิไล ผู้คัดค้าน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. เช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467001 

https://www.naewna.com/politic/467001
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กรุง ศรีวิไล จัดพยาน 5 ปากสู้คดี กกต.แจกใบเหลือง 
17 มกราคม 2563 - 18:19 น.  
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกาเลือกตั้ง ก าหนดนัดไต่สวนพยาน กกต. - กรุง ศรีวิไล คดี กกต.แจกใบเหลือง เลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการ 2 
นัด 28 ก.พ. และ 10 มี.ค. 
 วันที่ 17 ม.ค. 2563 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง เวลา 09.30 น. ศาลนัดตรวจหลักฐานคดี
หมายเลขด า ลต.(ส.ส.) 585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจก
ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 
ก.ย.62 ซึ่งถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล โดยเป็นกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 
บาทต่อประชาชนในพ้ืนที่ในวันที่ 19 พ.ย.61 ที่วัดมงคลนิมิต ต าบลและอ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เขียนหน้า
ซองว่า กรุง ศรีวิไล อันเป็นความผิดตาม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย 
กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม ่
 ซึ่งวันนี้ทนายความของนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน แถลงว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พ.ย.61 นายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้านยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วน าซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
จริงหรือไม่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านไม่ทราบ แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็เกิดก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มี
การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค.62 
 ขณะที่ศาลพิจารณาค าร้อง กกต. และค าคัดค้านของคู่ความแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรี
วิไล ผู้คัดค้าน กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ
มาตรา 80 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ข้อ 
18(4)  และมีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 หรือไม ่
 โดย กกต.ผู้ร้อง ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่สวนพยานบุคคล 7 ปาก ส่วนนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน ส่งเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่สวนพยานบุคคล คือนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน และบุคคลที่เก่ียวข้องรวม 5 ปาก ซึ่งน าสืบประเด็นการช่วยหาเสียง 
 ทั้งนี้ศาลพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน น าพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และก าหนดวันนัดไต่
สวนพยานฝ่าย กกต. ผู้ร้อง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. และไต่สวนพยานฝ่ายนายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน ในวันที่ 10 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. เช่นกัน 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/411195 

https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/411195
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'กรุงศรีวิไล' จัดพยาน 5 ปากสู้คดี กกต.แจกใบเหลือง เลือกตั้งส.ส.สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลฎีกาเลือกตั้ง ก าหนดนัดไต่สวนพยาน กกต.-กรุง 2 นัด 28 ก.พ.10 มี.ค. หลัง กกต.ส่งเอกสาร 12 ฉบับพร้อม
บัญชีพยาน 7 ปก ส่วนกรุง มีพยาน 5 ปาก เอกสาร 2 ฉบับสู้คดี บอกไม่รู้จักคนที่ร่วมงานศพแจกซอง 
 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขด า ลต.
(ส. ส.) 5852562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลือง นายกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62 ซึ่งถูกกล่าวหา
ให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้แก่ นายกรุงศรีวิไล โดยเป็นกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ ในวันที่ 19 พ.ย. 61 ที่วัดมงคลนิมิต ต าบลและอ าเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เขียนหน้าซองว่า กรุง ศรีวิไล 
อันเป็นความผิดตาม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1)โดย กกต. ผู้ร้อง ขอให้
ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม ่
 ซึ่งวันนี้ทนายความของ นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน แถลงว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พ.ย. 61 นายกรุงศรีวิไล 
ผู้คัดค้านยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วน าซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
จริงหรือไม่ นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านไม่ทราบ แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็เกิดก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มี
การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค. 62 
 ขณะที่ศาลพิจารณาค าร้อง กกต. และค าคัดค้านของคู่ความแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรี
วิไล ผู้คัดค้าน กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ
มาตรา 80 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 ข้อ 
18(4) และมีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 หรือไม่ โดย กกต.ผู้ร้อง ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่สวนพยาน
บุคคล 7 ปาก ส่วน นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน ส่งเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่
สวนพยานบุคคล คือ นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน และบุคคลที่เก่ียวข้องรวม 5 ปาก ซึ่งน าสืบประเด็นการช่วยหาเสียง 
 ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน น าพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และก าหนดวันนัด
ไต่สวนพยานฝ่าย กกต. ผู้ร้อง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. และไต่สวนพยานฝ่าย นายกรุงศรีวิไล ผู้
คัดค้าน ในวันที่ 10 มี.ค.ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. เช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862528 
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ลือสนั่นพปชร.เสียงแตกปมส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่องเขต 2 ก าแพงเพชร 
 วันที่ 18 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลังจากที่ศาลตัดสินจ าคุกและออกหมายจับ พ.ต.ท.
ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.จังหวัดก าแพงเพชร ในเขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคพลังประชารัฐ ในข้อหาคดีล้มประชุมอาเซียน 
ตามคดีหมายเลขด าที่ อ.3537/2552 ที่กลุ่มแกนน า 13 นปช. ร่วมกันชุมนุม บุกรุกไปยังโรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา 
ก่อความวุ่นวายขัดขวางการประชุมอาเซียน ซัมมิต ปี 2552 ที่ผ่านมา ท าให้ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.จังหวัด
ก าแพงเพชร ในเขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคพลังประชารัฐ จนเป็นเหตุท าให้ต้องพ้นสมาชิ กภาพ ส.ส.การเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จนท าให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต
เลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดการก าหนดเอาวันที่ 29 
มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันเปิดรับสมัคร และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันหย่อนบัตร
ลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาคอการเมือง สภากาแฟต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเปิดตัวผู้สมัครที่จะลงสมัครรับ
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ 
โดย พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรรัตน์ กวาดคะแนนเสียงชนะการลงสมัครรับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 34,271 คะแนน นายอดุล
รัตน์ แสงประชุม พรรคเพื่อไทย ได้ 18,626 คะแนน และนายสุขวิชชาญ มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 13,261 คะแนน 
ขณะที่ผู้ลงสมัครของพรรคพลังประชารัฐ มีกระแสของการส่งตัวผู้สมัครไม่ลงตัว ไม่ว่าจะเป็น นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีต
นายก อบจ.ก าแพงเพชร 2 สมัย หรือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรรัตน์ 
ซึ่งหากทางพรรคพลังประชารัฐส่งนายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.ก าแพงเพชร 2 สมัย ลงสมัครรับการเลือกตั้งซ่อม 
ประชาชนส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุน นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.ก าแพงเพชร 2 สมัย เนื่องจากแต่เดิม ฐาน
คะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร ส่วนใหญ่จะเป็นฐานคะแนนเสียงของ นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.
ก าแพงเพชร 2 ที่ไปช่วย พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรรัตน์ ในการลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ผ่านมา 
ส่วนทางด้าย นาย อดุลรัตน์ แสงประชุม ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย และ นายสุขวิชชาญ มุสิกุล  
ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ยังมิได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด 
 
ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1898930 
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ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 2 พรรค สิ้นสภาพพรรคการเมือง 
13:31 | 17 มกราคม 2563 | 9,662  
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า และพรรคเพื่อ
ธรรม สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 วันที่ 16 ม.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  พรรค
ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรค
การเมือง ลงวันที่ 28 มิ.ย.2556 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 นั้น 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติขยายระยะเวลาให้พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าด าเนินการ ตามมาตรา 
141 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 ออกไปอีกจ านวน 180 วัน ตั้งแต่
วันที่ 13 มี.ค.-8 ก.ย.2562 และพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าต้องด าเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
13/2561เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 
มีผลใช้บังคับและต้องด าเนินการตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา 
 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาที่คณะกรรมการ การ
เลือกตั้งมีมติให้ขยายตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ครบระยะเวลาตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 
141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 
141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/003/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/003/T_0007.PDF
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 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าสิ้นสภาพความเป็นพรรค
การเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.2561 ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 ในวันเดียวกัน ยังมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพ่ือธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรค
การเมือง ตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ 23 ส.ค.2553 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพ่ือธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 นั้น นายธานินทร์ สุภาแสน รักษาการหัวหน้าพรรคเพ่ือธรรม ได้มีหนังสือ
แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพ่ือธรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2562 
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเพ่ือธรรม ตามข้อบังคับพรรคเพ่ือธรรม พ.ศ.2561 ข้อ 121 กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุ
ให้พรรคเพ่ือธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพ่ือธรรมสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
อ้างอิง :  
https://news.thaipbs.or.th/content/288063?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent288063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/004/T_0011.PDF
https://news.thaipbs.or.th/content/288063?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content288063
https://news.thaipbs.or.th/content/288063?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content288063
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วิษณุ ชี้ หากอนาคตใหม่มีมติไม่ถูก 4 ส.ส.ก็ยังเป็นสมาชิก 
17 มกราคม 2563 - 13:19 น.  
 
 
 
 
 
 
 
"วิษณุ" ชี้ สมาชิกภาพ "4 ส.ส." หากอนาคตใหม่มีมติขับจริง มีความสุจริต หาพรรคใหม่รักษาสิทธิ์ แต่ถ้ามติไม่ถูก 
ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเดิม ไม่ได้กลายเป็นสมาชิก 2 พรรค 
 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 09.15 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณีครบ 30 วัน ที่ 4 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ถูกพรรคมีมติขับออก แต่ยังมีปัญหาความเป็นสมาชิกพรรค ว่า โดยหลัก
หากพรรคขับออกจะต้องไปหาพรรคใหม่ภายใน 30 วัน ซึ่งการที่พรรคเก่าขับออกจะต้องมีมติ ต้องมาดูว่ามตินั้นถูกต้อง
หรือไม่ องค์ประชุมครบถ้วนหรือไม่ มีมติจริงหรือไม่ ความจริงหากเป็นมติและถ้าจบได้ เจ้าตัวรับรู้แล้วถือว่าเป็นการนับ
หนึ่งที่จะต้องหาพรรคใหม่ กระบวนการธุรการด้านอ่ืนจะไม่เกี่ยวแล้ว หรือถ้าจะเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องที่สามารถ
ด าเนินการในภายหลังได้ ข้อส าคัญคือ ใครจะเป็นคนยืนยันว่าพรรคมีมติหรือไม่ และถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แต่ถ้าเป็น
กรณีท่ีมติไม่ถูกต้อง แต่พรรคออกข่าวไปแล้วท าให้ ส.ส.เสียหายแล้วถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การออกข่าวว่าพรรคมีมติขับออกแล้ว จะเป็นหลักฐานได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หาก
มตินั้นเป็นมติจริงและถูกต้อง การออกผ่านสื่อถือว่าชัดเจน นับหนึ่งได้ และการออกข่าวมาแบบนี้ ผู้สมัครก็ถือว่ามีความ
สุจริตที่จะไปหาที่อยู่ใหม่เพ่ือรักษาสิทธิ์ของตัวเอง แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมติของพรรคไม่ถูกต้อง ท าให้การไปสมัครสมาชิก
พรรคใหม่ไม่ถูกต้อง โมฆะไป มันก็ไม่มีปัญหา ไม่ได้กลายเป็นสมาชิกสองพรรค 
 เมื่อถามว่า มีการอ้างว่า ไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของพรรคและไม่มีชื่อเป็นสมาชิกแล้ว จะเป็นหลักฐานที่
จะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  (กกต. ) ได้หรือไม่  นายวิษณุ  กล่าวว่า สามารถน ามาอ้างได้   
เมื่อถามว่า หากพรรคยังไม่ออกหนังสือให้กับ ส.ส.ที่ถูกขับออก จะสามารถไปสมัครพรรคอ่ืนได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า โดยหลักเบื้องต้นไม่เป็นไร เพราะพรรคอาจจะออกหนังสือให้ภายหลังก็ได้ แต่ขณะที่ ส.ส.เองต้องรักษาสิทธิ์ของเขา 
แล้วจะมาบอกว่าสมาชิกคนนี้ขาดสมาชิกภาพนั้นไม่ใช่ ตนเข้าใจว่าที่สุดแล้ว ส.ส.เหล่านี้ยังไม่เกิดปรากฎการณ์เป็น
สมาชิกสองพรรค มันต้องเป็นพรรคใดพรรคหนึ่ง จะพรรคเดิมหรือพรรคใหม่เท่านั้น หากมติพรรคเดิมถูกต้องเขาก็ไป
สมัครสมาชิกพรรคใหม่ แต่ถ้าไม่ถูกต้องเขาก็ยังคงเป็นสมาชิกพรรคเดิมอยู่ 
 เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะถึงขั้นให้ศาลต้องตีความหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แน่นอน จะตีความโดยใครก็ตาม 
กกต.หรือ ส.ส.เองก็ได้ที่จะไปยื่น แต่ กกต.คงไม่ยื่น จะยื่นเมื่อมีการกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกสองพรรค ถึงได้บอกว่าผู้สมัคร
ต้องไปปรึกษากับนายทะเบียนพรรคการเมือง ไปถามเขาว่าจะต้องท าอย่างไร ให้เขารับรู้เอาไว้ เบื้องต้นถือว่า กกต.เป็น
ผู้ที่ชี้ได้ อย่างน้อยก็มีพยานอย่างหนึ่งว่าเราไม่ต้องการเป็นสมาชิกสองพรรค  
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 เมื่อถามว่า 4 ส.ส.สามารถยื่นฟ้องพรรคอนาคตใหม่ได้หรือไม่ กรณีถูกกลั่นแกล้ง นายวิษณุ กล่าวว่า อย่า
เพ่ิงไปพูดอย่างนั้นเลย ตนไม่แนะน าอะไรอย่างนั้น ไม่ทราบ ไม่ตอบ เมื่อถามว่า การที่พรรคยังไม่เซ็นให้ 4 ส.ส. อาจเป็น
การแสดงเจตนาที่ชัดว่าดึงเรื่องกลั่นแกล้ง นายวิษณุ กล่าวว่า เขาให้เหตุผลอยู่แล้วว่าก าลังยุ่งหลายเรื่อง ฝ่ายกฎหมาย
เป็นทีมเล็ก ต้องท าเรื่องอ่ืนเรื่องใหญ่ก่อน เมื่อถามย้ าว่า เรื่องนี้ดูท่ีเจตนาได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า สื่อก็รู้ ดูเอาสิ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411081#.XiGkhAtvYYk.lineme 
ส านักข่าวนิวส์วัน : https://news1live.com/detail/9630000005279 
ส านักข่าวมติชน : https://www.matichon.co.th/politics/news_1896602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411081#.XiGkhAtvYYk.lineme
https://news1live.com/detail/9630000005279
https://www.matichon.co.th/politics/news_1896602
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วิษณุ ยัน 4 สส.โหวตสวนมติ ที่ถูกขับจากอนาคตใหม่ ไม่หลุด สส. แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ 4 สส.พรรคอนาคตใหม่ ถูกพรรคลงมติขับออกจาก
พรรค แต่ยังมีปัญหาความเป็นสมาชิกพรรคว่า โดยหลักหากพรรคขับออก จะต้องไปหาพรรคใหม่ภายใน 30 วัน การที่
พรรคเก่าขับออกจะต้องมีมติ ต้องมาดูว่ามตินั้นถูกต้องหรือไม่ องค์ประชุมครบถ้วนหรือไม่ มีมติจริงหรือไม่ ความจริง
หากเป็นมติและถ้าจบได้ เจ้าตัวรับรู้แล้วถือว่าเป็นการนับหนึ่งที่จะต้องหาพรรคใหม่ กระบวนการธุรการด้านอ่ืนจะไม่
เกี่ยวแล้ว หรือถ้าจะเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการในภายหลังได้ ข้อส าคัญคือ ใครจะเป็นคนยืนยันว่าพรรคมี
มติหรือไม่ และถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แต่ถ้าเป็นกรณีที่มติไม่ถูกต้อง แต่พรรคออกข่าวไปแล้วท าให้ สส. เสียหายแล้ว 
ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
 เมื่อสื่อมวลชนถามว่าการออกข่าวว่าพรรคมีมติขับออกแล้ว จะเป็นหลักฐานได้หรือไม่นั้น  นายวิษณุกล่าว
ว่าหากมตินั้นเป็นมติจริงและถูกต้อง การออกผ่านสื่อถือว่าชัดเจน นับหนึ่งได้ และการออกข่าวมาแบบนี้ ผู้สมัครถือว่ามี
ความสุจริตที่จะไปหาที่อยู่ใหม่เพ่ือรักษาสิทธิ์ของตัวเอง แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมติของพรรคไม่ถูกต้อง ท าให้การไปสมัคร
สมาชิกพรรคใหม่ไม่ถูกต้อง โมฆะไป มันก็ไม่มีปัญหา ไม่ได้กลายเป็นสมาชิกสองพรรค ส่วนการอ้างว่ามีการตรวจสอบใน
เว็บไซต์ของพรรคและไม่มีชื่อเป็นสมาชิกแล้ว สามารถน ามาอ้างเป็นหลักฐานที่จะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้ 
 ส่วนค าถามว่า หากพรรคยังไม่ออกหนังสือให้กับ สส. ที่ถูกขับออก จะสามารถไปสมัครพรรคอ่ืนได้หรือไม่
นั้น  นายวิษณุตอบว่าโดยหลักเบื้องต้นไม่เป็นไร เพราะพรรคอาจจะออกหนังสือให้ภายหลังก็ได้ แต่ขณะที่ สส.เองต้อง
รักษาสิทธิ์ของเขา แล้วจะมาบอกว่าสมาชิกคนนี้ขาดสมาชิกภาพนั้นไม่ใช่ ตนเข้าใจว่าที่สุดแล้ว สส.เหล่านี้ยังไม่
เกิดปรากฎการณ์เป็นสมาชิกสองพรรค มันต้องเป็นพรรคใดพรรคหนึ่ง  จะพรรคเดิมหรือพรรคใหม่เท่านั้น หากมติพรรค
เดิมถูกต้อง เขาก็ไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่ แต่ถ้าไม่ถูกต้องเขาก็ยังคงเป็นสมาชิกพรรคเดิมอยู่ 
 ส่วนเรื่องจะถึงขั้นให้ศาลต้องตีความหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า แน่นอน จะตีความโดยใครก็ตาม กกต.หรือ 
สส.เองก็ได้ที่จะไปยื่น แต่ กกต. คงไม่ยื่น จะยื่นเมื่อมีการกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกสองพรรค ถึงได้บอกว่าผู้สมัครต้องไป
ปรึกษากับนายทะเบียนพรรคการเมือง ไปถามเขาว่าจะต้องท าอย่างไร ให้เขารับรู้เอาไว้ เบื้องต้นถือว่า กกต.เป็นผู้ที่ชี้ได้ 
อย่างน้อยก็มีพยานอย่างหนึ่งว่าเราไม่ต้องการเป็นสมาชิกสองพรรค 
 เมื่อสื่อมวลชนถามว่า 4 สส. สามารถยื่นฟ้องพรรคอนาคตใหม่ว่าถูกกลั่นแกล้งได้หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า 
อย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นเลย ตนไม่แนะน าอะไรอย่างนั้น ไม่ทราบ ไม่ตอบ เขาให้เหตุผลอยู่แล้วว่าก าลังยุ่งหลายเรื่อง ไม่ได้
เจตนากลั่นแกล้ง ไม่เซ็นให้ 4 สส. ฝ่ายกฎหมายเป็นทีมเล็ก ต้องท าเรื่องอ่ืนเรื่องใหญ่ก่อน เมื่อสื่อมวลชนถามย้ าว่า เรื่อง
นี้ดูที่เจตนาได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า สื่อก็รู้ ดูเอาสิ 
อ้างอิง  :  https://news.ch7.com/detail/388790 

https://news.ch7.com/detail/388790
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 วันที่ 18 มกราคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว กรณีสถานะของ 4 ส.ส.งูเห่าพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า เกินกว่าสติปัญญาจะหาค าตอบ กรณีขับ 4 ส.ส.อนาคต
ใหม่ ที่ 2 คน หาพรรคลงได้ ในกรอบ 30 วัน แต่อีก 2 คนไม่กล้าสมัครพรรคใหม่ เพราะเกรงจะพ้นสภาพ เนื่องจากเป็น
สมาชิก 2 พรรค 
 วันนี้จึงมีคนบอกว่า ไม่มี happy ending ทั้ง 4 คนเป็นแน่ หากสองคนแรกได้เพราะหาพรรคทัน สองคน
หลังก็หลุดเพราะหาพรรคใหม่ไม่ทัน และหากสองคนแรกหลุดเพราะสมาชิกซ้ าซ้อนสองพรรค สองคนหลังจะได้
เนื่องจากยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคเดิมอยู่ นาทีนี้คง ไม่มีใครร้อนใจเท่า 4 ส.ส.ที่ยังไม่ชัดเจนกับชะตาชีวิตตนเอง 
หลักการที่ อ.วิษณุบอกไม่มีใครหลุดสักคนเริ่มไม่มั่นใจว่าจะเป็นตามนั้น เมื่อพรรคอนาคตใหม่รายงานจ านวนสมาชิกต่อ 
กกต. และยังยืนยันว่า 4 คนยังเป็นสมาชิก และยังไม่สามารถรับรองได้ว่าการประชุมลงมติมีผลสมบูรณ์หรือไม่ 
ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองวันนี้ จึงแยกความเห็นเป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า สองคนแรกต้องพ้นสภาพ เพราะเขา
ยังไม่ให้ออกแต่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอ่ืน ถือว่าสมาชิกซ้ าซ้อนสองพรรค ซึ่งในระบบการท างานของ กกต. คือ ต้อง
ดีดออกท้ังคู ่
 อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ก็ในเมื่อเขาประกาศให้ออกแล้ว ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องไปหาพรรคใหม่อยู่ใน 30 วัน เมื่อ
สองคนหลังหาไม่ได้ สองคนหลังก็ควรสิ้นสภาพ 
 สมัยผมเป็น กกต. จ าได้ว่า ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง เป็น online และ real time โดย
คอมพิวเตอร์ของพรรคการเมืองจะสามารถเชื่อมต่อกับ server ที่มีฐานข้อมูลสมาชิกรวมของ กกต.ได้ โดย กกต.มอบ
กุญแจเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Token หน้าตาคล้าย thumb drive เมื่อมีอุปกรณ์ตัวนี้ เวลาพรรคจะ key ชื่อผู้
มาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ หากเขาเป็นสมาชิกพรรคอื่นยังไม่ได้ลาออก จะ key ข้อมูลสมัครไม่ได้ 
 หรือว่าระบบนี้ วันนี้ เลิกใช้กันแล้ว ให้หันกลับมาใช้ระบบส่งเอกสารทางช้างทางม้าแบบเดิม อันนี้ต้องไป
ถาม กกต. หรือ รองเลขาฯที่ดูแลด้านกิจการพรรคการเมือง ช่างมันเถอะ ไม่ว่าท่านจะใช้ระบบอะไร แต่วันนี้เมื่อมีปัญหา 
กกต.ควรเป็นคนแรกที่ออกมาชี้แจงว่าจะด าเนินการอย่างไร สองคนไหนอยู่ สองคนไหนไป ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างไปหา
ค าตอบจาก อ.วิษณุ เพราะท่านไม่ใช่ กกต.คนที่ 8 ยิ่งมาบอกว่า รอดทั้ง 4 คน ผมเปิดหลักข้อกฎหมายตามไม่ทันแล้ว 
เกินกว่าสติปัญญญาจะหาค าตอบให้จริงๆ 
 
ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1898903 
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เกินกว่าสติปัญญาจะหาค าตอบ 
 กรณีขับ 4 ส.ส.อนาคตใหม่ ที่ 2 คน หาพรรคลงได้ ในกรอบ 30 วัน แต่อีก 2 คนไม่กล้าสมัครพรรคใหม่ 
เพราะเกรงจะพ้นสภาพ เนื่องจากเป็นสมาชิก 2 พรรค 
 วันนี้จึงมีคนบอกว่า ไม่มี happy ending ทั้ง 4 คนเป็นแน่ หากสองคนแรกได้เพราะหาพรรคทัน สองคน
หลังก็หลุดเพราะหาพรรคใหม่ไม่ทัน และหากสองคนแรกหลุดเพราะสมาชิกซ้ าซ้อนสองพรรค สองคนหลังจะได้
เนื่องจากยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคเดิมอยู่ 
นาทีนี้คง ไม่มีใครร้อนใจเท่า 4 ส.ส.ที่ยังไม่ชัดเจนกับชะตาชีวิตตนเอง 
 หลักการที่ อ.วิษณุบอกไม่มีใครหลุดสักคนเริ่มไม่มั่นใจว่าจะเป็นตามนั้น เมื่อพรรคอนาคตใหม่รายงาน
จ านวนสมาชิกต่อ กกต. และยังยืนยันว่า 4 คนยังเป็นสมาชิก และยังไม่สามารถรับรองได้ว่าการประชุมลงมติ มีผล
สมบูรณ์หรือไม่ 
 ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองวันนี้ จึงแยกความเห็นเป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า สองคนแรกต้องพ้น
สภาพ เพราะเขายังไม่ให้ออกแต่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอ่ืน ถือว่าสมาชิกซ้ าซ้อนสองพรรค ซึ่งในระบบการท างานของ 
กกต. คือ ต้องดีดออกท้ังคู่ 
 อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ก็ในเมื่อเขาประกาศให้ออกแล้ว ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องไปหาพรรคใหม่อยู่ใน 30 วัน เมื่อ
สองคนหลังหาไม่ได้ สองคนหลังก็ควรสิ้นสภาพ 
 สมัยผมเป็น กกต. จ าได้ว่า ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง เป็น online และ real time โดย
คอมพิวเตอร์ของพรรคการเมืองจะสามารถเชื่อมต่อกับ server ที่มีฐานข้อมูลสมาชิกรวมของ กกต.ได้ โดย กกต.มอบ
กุญแจเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Token หน้าตาคล้าย thumb drive เมื่อมีอุปกรณ์ตัวนี้ เวลาพรรคจะ key ชื่อผู้
มาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ หากเขาเป็นสมาชิกพรรคอื่นยังไม่ได้ลาออก จะ key ข้อมูลสมัครไม่ได้ 
 หรือว่าระบบนี้ วันนี้ เลิกใช้กันแล้ว ให้หันกลับมาใช้ระบบส่งเอกสารทางช้างทางม้าแบบเดิม อันนี้ต้องไป
ถาม กกต. หรือ รองเลขาฯที่ดูแลด้านกิจการพรรคการเมือง 
 ช่างมันเถอะ ไม่ว่าท่านจะใช้ระบบอะไร แต่วันนี้เมื่อมีปัญหา กกต.ควรเป็นคนแรกที่ออกมาชี้แจงว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร สองคนไหนอยู่ สองคนไหนไป ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างไปหาค าตอบจาก อ.วิษณุ เพราะท่านไม่ใช่ 
กกต.คนที่ 8 
 ยิ่งมาบอกว่า รอดทั้ง 4 คน ผมเปิดหลักข้อกฎหมายตามไม่ทันแล้วเกินกว่าสติปัญญญาจะหาค าตอบให้
จริงๆ 
 
อ้างอิง : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221371542302744&id=1374514777 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221371542302744&id=1374514777
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‘4 งูเห่าสีส้ม’ลุ้นหนัก! ‘อนค.’แจ้งกกต.พบยังไม่ตัดพ้นพรรค ส่อชื่อซ้ าซ้อน สิ้นสภาพส.ส. 
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘4 งูเห่าสีส้ม’ลุ้นหนัก! ‘อนค.’แจ้งกกต.พบยังไม่ตัดพ้นพรรค ส่อชื่อซ้ าซ้อน สิ้นสภาพส.ส. 
 17 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต.ได้รับเอกสารรายงานการเพ่ิม-ลด จ านวนสมาชิก
ของพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดส่งมาทาง
ไปรษณีย์ ประทับตราวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่เป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดส่งแล้ว พบว่าไม่มีการแจ้ง
การลดลงของจ านวนสมาชิก โดย ส.ส. ทั้ง 4 คน คือ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ , น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 
, นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่พรรคอนาคตใหม่ ร ะบุว่ามีมติขับพ้น
สมาชิกพรรค ยังมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคอยู่ 
 ขณะที่พรรคท้องถิ่นไทย มีการแจ้งเอกสารรายงานการเพ่ิมลดสมาชิกของพรรคในไตรมาสสุดท้ายของปี 
2562 มาแล้วโดยมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีชื่อของ น.ส.กวินนาถและนายจารึก เป็นสมาชิกพรรค 
ทั้งนี้ ทางส านักงาน กกต.จะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆและรอการรายงาน เรื่องมติขับ 4 ส.ส.ที่ทางพรรค
อนาคตใหม่ ระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบองค์ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรค และประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีมติขับในวันที่ 16 ธันวาคม และ 17 ธันวาคม 2562 ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 
และจะมีการแจ้ง กกต.ในสัปดาห์หน้า 
 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 101( 9 ) ได้ก าหนดให้ส.ส.ที่พรรคมีมติขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
ต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติขับ
ด้วยคะแนน 3 ใน 4 ซึ่งกรณีของ4 ส.ส.ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร และส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีมติขับวันที่ 
17 ธันวาคม ระยะเวลาที่ต้องหาพรรคการเมืองสังกัด 30 วัน ได้ครบไปแล้ว คือ วันที่ 16 มกราคม 2563 จึงต้องรอดูว่า
ในสัปดาห์หน้าหากพรรคอนาคตใหม่ แจ้งกกต.ว่าองค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส. ของ
พรรค รวมทั้งมติขับ 4 ส.ส.ถูกต้อง ก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ว่าการท่ีนางศรีนวลและ 
พ.ต.ท.ฐนภัทร ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เนื่องจากยังไม่ได้รับ
หลักฐานการถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จะถือว่าทั้ง 2 คนสิ้นสภาพการเป็น ส.ส.แล้วหรือไม่  
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 ทั้งนี้ หากพรรคอนาคตใหม่รายงานว่าองค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และส.ส.ของ
พรรคไม่ครบถ้วนท าให้มติขับ 4 ส.ส.ไม่ถูกต้อง จะท าให้ น.ส.กวินนาถและนายจารึก ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท แล้วกลายเป็นสมาชิก พรรคการเมืองซ้ าซ้อน 2 พรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อออก
จากทั้ง 2 พรรค และมีผลท าให้ต้องสิ้นสภาพการเป็น ส.ส.หรือไม่ 
 ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 น..ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษก
พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประชุมที่ใช้ขับ ส.ส.ออกจากพรรค 
จ านวน 4 คน ว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนและด าเนินการส่งเอกสารให้กับสภาผู้แทนราษฎร และ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความล่าช้าที่เกิดขึ้น ขอยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่อย่างใด แต่
เป็นเพราะพรรคอนาคตใหม่มีคดีที่ต้องด าเนินการเตรียมข้อต่อสู้จ านวนมากถึง 30 คดี ประกอบกับทีมกฎหมายของ
พรรคมีขนาดเล็ก ท าให้ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : อนค.อ้างคดีเยอะ-ทีมกม.เล็ก ปัดกลั่น
แกล้งย้ือขับ'4งูเห่า'พ้นพรรค) 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/466594
https://www.naewna.com/politic/466594
https://www.naewna.com/politic/467000
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เผย 4 ส.ส."งูเห่า"อนค.ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
"อนาคตใหม่"รายงานยอดสมาชิกพรรคไตรมาสสุดท้ายปี 62 แล้ว พบ 4 ส.ส.ถูกขับยังมีชื่อเป็นสมาชิกพรรค 
ขณะที่พลังท้องถิ่นไทยแจ้งมีสมาชิกเพิ่ม"กวินนาถ-จารึก" ด้านกกต.รออนค.รายงานองค์ประชุม-มติ สัปดาหห์น้า                     
ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.33 น.                      
 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้รับเอกสารรายงานการเพ่ิมลด จ านวน
สมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปี 62 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.62 ซึ่งจัดส่งมาทางไปรษณีย์ 
ประทับตราวันที่ 15 ม.ค. ที่เป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดส่งแล้ว ซึ่งพบว่าไม่มีการแจ้งการลดลงของ
จ านวนสมาชิก โดยส.ส. ทั้ง 4 คน คือนางศรีนวล บุญลือส.ส.เชียงใหม่ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.สชลบุรี นายจารึก ศรีอ่อน 
ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่ พรรคอนาคตใหม่ระบุว่า มีมติขับพ้นสมาชิกพรรคยังมีชื่อเป็น
สมาชิกพรรคอยู่ ขณะที่พรรคท้องถิ่นไทยได้มีการแจ้งเอกสารรายงานการเพ่ิมลดสมาชิกของพรรคในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 62 มาแล้วโดยมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีชื่อของน.ส.กวินนาถและนายจารึก เป็นสมาชิกพรรค 
 ทั้งนี้ทางส านักงานกกตก็จะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆและรอการรายงาน เรื่องมติขับ 4 
ส.ส.ที่ทางพรรคอนาคตใหม่ระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบองค์ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรค และประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคทั้งหมด ที่มีมติขับในวันที่ 16 ธ.ค.และ 17 ธ.ค.ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 
และจะมีการแจ้งกกต.ในสัปดาห์หน้า 
 อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 9 )ได้ก าหนดให้ส.ส. ที่พรรคมีมติขับพ้น จากการเป็นสมาชิกพรรค
ต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติขับ
ด้วยคะแนน 3 ใน 4 ซึ่งกรณีของ4 ส.ส. ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร และส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีมติขับวันที่
17ธ.ค. ระยะเวลาที่ต้องหาพรรคการเมืองสังกัด 30 วัน ได้ครบไปแล้วคือวันที่ 16 ม.ค จึงต้องรอดูว่า ในสัปดาห์หน้า
หากพรรคอนาคตใหม่ แจ้งกกต.ว่าองค์ประชุม ของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส. ของพรรคและมติขับ
4ส.ส.ถูกต้อง ก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ให้วินิจฉัย ว่าการที่นางศรีนวลและพ.ต.ท. ฐนภัทร ยัง
ไม่ได้สมัคร เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ภายในวันที่ 16 ม.ค. 
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 เนื่องจากยังไมไ่ด้รับหลักฐานการถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จะถือว่าทั้ง2คนสิ้นสภาพ
การเป็นส.ส.แล้วหรือไม่ หรือหากพรรคอนาคตใหม่รายงานว่า องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 
และส.ส. ของพรรค ไม่ครบถ้วนท าให้มติขับ 4 ส.ส. ไม่ถูกต้อง จะท าให้น.ส.กวินนาถและนายจารึก ที่สมัครเข้าเป็น
สมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วกลายเป็นสมาชิก พรรคการเมืองซ้ าซ้อน 2 พรรคการเมือง นายทะเบียนพรรค
การเมืองต้องลบชื่อออกจากทั้ง 2 พรรค และมีผลท าให้ต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.หรือไม่.        
 
              
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/752485 
ส านักข่าวเนชั่นทีวี : https://www.nationtv.tv/main/content/378758429/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/752485
https://www.nationtv.tv/main/content/378758429/
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4 ส.ส.ถูกขับยังมีชือ่เป็นสมาชิกอนค. ซ้ ากับท้องถิ่นไทย กกต.รอรายงานองค์ประชุม 
เผยแพร่: 17 ม.ค. 2563 18:32   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
กกต. เผย อนค.ไม่มีการแจ้งการลดสมาชิกไตรมาสสุดท้าย 62 ยังมีชื่อ 4 ส.ส.ที่ถูกขับ ซ้ ากับท้องถิ่นไทยที่ใส่ชื่อ 
"กวินนาถ-จารึก" สังกัดพรรค กกต.รอรายงานมติขับพ้นพรรคองค์ประชุมครบหรือไม่ 
 วันนี้ (17ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส านักงานกกต.ได้รับเอกสารรายงานการเพ่ิมลด จ านวนสมาชิกของ
พรรคอนาคตใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปี 62 คือตั้งแต่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.62 ซึ่งจัดส่งมาทางไปรษณีย์ ประทับตราวันที่ 15 
ม.ค. ที่เป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดส่งแล้ว ซึ่งพบว่าไม่มีการแจ้งการลดลงของจ านวนสมาชิก โดยส.ส. ทั้ง 
4 คน คือนางศรีนวล บุญลือส.สเชียงใหม่ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.สชลบุรี นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร 
กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่ พรรคอนาคตใหม่ระบุว่า มีมติขับพ้นสมาชิกพรรคยังมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคอยู่ 
 ขณะที่พรรคท้องถิ่นไทยได้มีการแจ้งเอกสารรายงานการเพ่ิมลดสมาชิกของพรรคในไตรมาสสุดท้ายของปี 
62 มาแล้วโดยมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีชื่อของน.ส.กวินนาถและนายจารึก เป็นสมาชิกพรรค 
 ทั้งนี้ทางส านักงานกกตก็จะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆและรอการรายงาน เรื่องมติขับ 4 
ส.ส.ที่ทางพรรคอนาคตใหม่ระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบองค์ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรค และประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคทั้งหมด ที่มีมติขับในวันที่ 16 ธ.ค.และ 17 ธ.ค.ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 
และจะมีการแจ้งกกต.ในสัปดาห์หน้า 
 ยังไงก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 9 )ได้ก าหนดให้ส.ส. ที่พพรรคมีมติขับพ้น จากการเป็นสมาชิกต้องหา
พรรคสังกัดภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติขับด้วยคะแนนด้วย
คะแนน 3 ใน 4 ซึ่งกรณีของ4ส.ส. ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร และส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีมติวันที่17ธ.ค. 
ระยะเวลาที่ต้องหาพรรคการเมืองสังกัด 30 วัน ได้ครบไปแล้วคือวันที่ 16 ม.ค ซึ่งก็ต้องรอดูว่า ในสัปดาห์หน้าหากพรรค
อนาคตใหม่ แจ้งกกต.ว่าองค์ประชุม ของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส. ของพรรคและมติ ขับ4ส.ส.
ถูกต้อง ก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ให้วินิจฉัย ว่า การที่นางศรีนวลและพ.ต.ท. ฐนภัทร ยังไม่ได้
สมัคร เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ภายในวันที่ 16 มค เนื่องจากยังไม่ได้รับหลักฐาน การถูกขับออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จะท าให้สิ้นสภาพการเป็นส.สหรือไม่ หรือหากพรรคอนาคตใหม่รายงานว่า องค์ประชุมของที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และส.ส. ของพรรค ไม่ครบถ้วนท าให้มติขับ 4 ส.ส. ไม่ถูกต้อง จะท าให้น.ส.กวินนาถ
และนายจารึก ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วกลายเป็นสมาชิก พรรคการเมืองซ้ าซ้อน 2 พรรค
การเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อออกจากท้ัง 2 พรรค และมีผลท าให้ต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000005496 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000005496
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ส่อสิ้นสภาพ? พบ ‘กวินนาถ-จารึก’ 2 ใน 4ส.ส.งูเห่า เป็นสมาชิกซ้ าซ้อน 2 พรรคการเมือง 
วันที่ 17 มกราคม 2563 - 21:24 น.  
 
 
 
 
 
“อนาคตใหม่”ส่งรายงานเพิ่ม- ลดสมาชิกพรรคไตรมาสสุดท้ายปี62 ต่อกกต.แล้ว พบชื่อ  4ส.ส.ที่ถูกขับยังเป็น
สมาชิกพรรคอยู่ ขณะที่พลังท้องถิ่นไทยแจ้งมีสมาชิกเพิ่ม”กวินนาถ-จารึก” รวมอยู่ด้วย 
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานกกต.ได้รับเอกสารรายงานการเพ่ิมลด จ านวนสมาชิก
ของพรรคอนาคตใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปี 62 คือตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดส่งมาทางไปรษณีย์ 
ประทับตราวันที่ 15 มกราคม ที่เป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดส่งแล้ว ซึ่งพบว่าไม่มีการแจ้งการลดลงของ
จ านวนสมาชิก โดยส.ส. ทั้ง 4 คน คือนางศรีนวล บุญลือส.ส.เชียงใหม่ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.สชลบุรี นายจารึก ศรีอ่อน 
ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่ พรรคอนาคตใหม่ระบุว่า มีมติขับพ้นสมาชิกพรรคยังมีชื่อเป็น
สมาชิกพรรคอยู่ 
 ขณะที่พรรคท้องถิ่นไทยได้มีการแจ้งเอกสารรายงานการเพ่ิมลดสมาชิกของพรรคในไตรมาสสุดท้ายของปี 
62 มาแล้วโดยมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีชื่อของน.ส.กวินนาถ และนายจารึก เป็นสมาชิกพรรค 
ทั้งนี้ ทางส านักงานกกต.ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆและรอการรายงาน เรื่องมติขับ 4 ส.ส.ที่ทางพรรค
อนาคตใหม่ระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบองค์ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรค และประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกพรรคทั้งหมด ที่มีมติขับในวันที่ 16 ธันวาคม และ 17 ธันวาคม ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และ
จะมีการแจ้งกกต.ในสัปดาห์หน้า 
 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 9 )ได้ก าหนดให้ส.ส. ที่พรรคมีมติขับพ้น จากการเป็นสมาชิก
พรรคต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคมีมติ
ขับด้วยคะแนน 3 ใน 4 ซึ่งกรณีของ4 ส.ส. ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร และส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ
วันที่17 ธันวาคม ระยะเวลาที่ต้องหาพรรคการเมืองสังกัด 30 วัน ได้ครบไปแล้วคือวันที่ 16 มกราคม จึงต้องรอดูว่า ใน
สัปดาห์หน้าหากพรรคอนาคตใหม่ แจ้งกกต.ว่าองค์ประชุม ของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส. ของ
พรรคและมติขับ4ส.ส.ถูกต้อง ก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ให้วินิจฉัย ว่าการที่นางศรีนวลและ
พ.ต.ท. ฐนภัทร ยังไม่ได้สมัคร เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ภายในวันที่ 16 มกราคม เนื่องจากยังไม่ได้รับหลักฐาน
การถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จะถือว่าทั้ง2คนสิ้นสภาพการเป็นส.ส.แล้วหรือไม่ 
 หรือ หากพรรคอนาคตใหม่รายงานว่า องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และส.ส. ของ
พรรค ไม่ครบถ้วนท าให้มติขับ 4 ส.ส. ไม่ถูกต้อง จะท าให้น.ส.กวินนาถและนายจารึก ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลัง
ท้องถิ่นไทยแล้วกลายเป็นสมาชิก พรรคการเมืองซ้ าซ้อน 2 พรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลบชื่อออก
จากทั้ง 2 พรรค และมีผลท าให้ต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1898642 
ส านักข่าวไทยโพสต์ : https://www.thaipost.net/main/detail/54830 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1898642
https://www.thaipost.net/main/detail/54830
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/จารึก-ศรีอ่อน-กวินนาถ-ตาคีย์.jpg
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ประกาศในราชกิจจาฯเลื่อน 'จักพันธ'์ เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน 'กรณ์' 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 22:25 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 ม.ค. 63 -  เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับ
ถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ล าดับที่ 7 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
บัดนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นเหตุ
ให้สมาชิกภาพของ นายกรณ์ จาติกวณิช สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบกับ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับที่ 25 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ แล้ว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแทน 
 ส าหรับนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ หรือ สจ.เซ้ม อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)เขต 
อ.ปราณบุรี เจ้าของโควเซ้มฟาร์ม ฟาร์มไก่ชน ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และเป็นบุตรชายนายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจ. ประจวบคีรีขันธ์  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54848 

https://www.thaipost.net/main/detail/54848
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ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ 'จักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์' ขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. แทน 'กรณ์' ที่
ขอลาออกจากสมาชิก 
 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส. แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พ.ค. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้มีชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ล าดับที่ 7 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. บัดนี้ 
นายกรณ์ จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563 เป็นเหตุให้สมาชิก
ภาพของ นายกรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบ
กับ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับที่ 25 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แล้ว 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน 1 คน คือ 
นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ 
 
อ้างอิง : https://voicetv.co.th/read/5-GS7Fb1c 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/014/T_0028.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/014/T_0028.PDF
https://voicetv.co.th/read/5-GS7Fb1c
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ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน “สจ.เซ้ม” เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ปชป. แทน”กรณ์” 
วันที่ 17 มกราคม 2563 - 20:27 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณี นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
(ปชป.) ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีผลวันที่ 15 มกราคม 2563 ท าให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.สิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปใน
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็น
ส.ส.ปชป.แทนคือ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส าหรับนายจักรพันธ์ หรือ สจ.เซ้ม อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) เขต อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าของโกวเซ้มฟาร์ม ฟาร์มไก่ชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1898538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1898538
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/00000000000000000000000000000.jpg
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"ธนาธร" ชวนร่วมงาน "อย่ากลัวอนาคต" แถลงปิดคดี "อิลลูมินาติ" นอกศาล  
ไทยรัฐออนไลน์17 ม.ค. 2563 16:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” ชวนแฟนคลับร่วมงาน “Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต” ฟังวิสัยทัศน์สร้างสังคมไทย ขณะ “ปิย
บุตร” แถลงปิดคดี “อิลลูมินาติ”พร้อมร่วมตอบตรง-ค าถามแรง จาก “สุทธิชัย หยุ่น” 
 วันที่ 17 ม.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความในหัวข้อ “วันพรุ่งนี้ อาจ
เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ปราศรัยต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง” โดยระบุถึงคดี “อิลลูมินาติ” ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่ 21 ม.ค.นี้ และเชิญชวนร่วมงาน “Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต” ซึ่งพรรคอนาคต
ใหม่ จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 นายธนาธร ระบุว่า ผมไม่อาจทราบได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ออกมาเป็นอย่างไร 
จากกรณีที่มีผู้ร้องว่าผม, อาจารย์ปิยบุตร และพรรคอนาคตใหม่มีทัศนคติ ล้มล้างการปกครองฯ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า
คดี “อิลลูมินาต”ิ หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเป็นโทษต่อเรา ผมอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพรรคอนาคตใหม่
อาจถูกยุบ 
 “ถึงแม้ผมยังเชื่อในความถูกต้องของเรา และยังเชื่อว่าทั้งหลักฐานและกระบวนการของคดีนี้ มาจาก
แรงจูงใจในการก าจัดศัตรูทางการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องของความผิดชอบชั่วดี แต่หากเป็นเช่นนั้นจริง นั่นหมายความว่า
งาน “Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต” จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้พูดคุยกับประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ดังนั้น ผมอยากใช้โอกาสนี้เล่าให้ทุกท่านฟังอีกครั้งว่า ท าไมเราถึงตั้งพรรคนี้ขึ้นมา ผมอยากเล่าให้ทุกท่า น
ฟังว่าสังคมไทยที่ผมอยากร่วมสร้างกับทุกท่านมีหน้าตาแบบไหน เราจะจัดการกับเศรษฐกิจของเราเช่นใด และเราจะไป
ถึงจุดนั้นได้อย่างไร” นายธนาธร ระบุ  
 นายธนาธร เผยอีกว่า ในงานเดียวกัน อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค จะกล่าวแถลงปิดคดี
นอกศาล ท่านจะได้รับฟังข้อเท็จจริงจากปากของเราแบบสดๆ นอกจากนี้ เรายังต้องการตอบค าถาม ค าถามที่ยังมีผู้
คลางแคลงสงสัยในเจตนาของเราต้องการรู้ เช่น เราชังชาติหรือไม่? เราต้องการล้มล้างการปกครองฯ หรือเปล่า? เรา
ต้องการเห็นสังคมวุ่นวายหรือไม่? เป็นต้น 
 ในการนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้จะมาท าหน้าที่ตัวแทนประชาชน ถามค าถามกันแบบ
ตรงๆ“ไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไร ผมขอสัญญาว่าผมจะต่อสู้ต่อไป ท างานการเมืองต่อไป จะไม่ถอยไม่ทน - และ
ไม่ยอมแพ้ - ต่ออ านาจอยุติธรรมอ ามหิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งสังคมที่เราใฝ่ฝันร่วมกัน กลุ่มผู้มีอ านาจที่สืบทอดอ านาจ มาจาก 
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การท ารัฐประหารปี 2557 พร้อมท าทุกวิถีทางเพ่ือรักษาอ านาจของตนเอง พวกเขาไม่สนว่า ราคาที่ต้องจ่ายคือความ
ล้มเหลวของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลานของเรา ดั้งนั้น สิ่งที่ประชาชนต้องกลัวจึงไม่ใช่อนาคต แต่เป็นปัจจุบัน
และอนาคตแบบปัจจุบัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเรา ประชาชนทุกคนต้องร่วมก้าวไปต่อด้วยกัน #อย่ากลัวอนาคต” 
นายธนาธร ระบุ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1749873 
ส านักข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ :  https://www.dailynews.co.th/politics/752423 
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เศร้า! 'ธนาธร' บอกสาวก 'วันพรุ่งนี้ อาจเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ปราศรัยต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรค
การเมือง' 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:23 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
17 ม.ค. 63 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้พารรคอนาคตใหม่  โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วันพรุ่งนี้ อาจเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ปราศรัยต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง  
ผมไม่อาจทราบได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่ 21 มกราคมนี้ออกมาเป็นอย่างไร จากกรณีที่มีผู้ร้องว่าผม, 
อาจารย์ปิยบุตร และพรรคอนาคตใหม่มีทัศนคติ “ปฏิกษัตริย์นิยม”, “ล้มล้างการปกครองฯ” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าคดี 
“อิลลูมินาติ” หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเป็นโทษต่อเรา ผมอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และพรรคอนาคตใหม่อาจ
ถูกยุบ 
ถึงแม้ผมยังเชื่อในความถูกต้องของเรา และยังเชื่อว่าทั้งหลักฐานและกระบวนการของคดีนี้ มาจากแรงจูงใจในการก าจัด
ศัตรูทางการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องของความผิดชอบชั่วดี แต่หากเป็นเช่นนั้นจริง นั่นหมายความว่างาน “ Future Is 
Now #อย่ากลัวอนาคต ” จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้พูดคุยกับประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
ดังนั้นผมอยากใช้โอกาสนี้เล่าให้ทุกท่านฟังอีกครั้งว่าท าไมเราถึงตั้งพรรคนี้ขึ้นมา ผมอยากเล่าให้ทุกท่านฟังว่าสังคมไทย
ที่ผมอยากร่วมสร้างกับทุกท่านมีหน้าตาแบบไหน เราจะจัดการกับเศรษฐกิจของเราเช่นใด และเราจะไปถึงจุดนั้นได้
อย่างไร 
ในงานเดียวกัน อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค จะกล่าวแถลงปิดคดีนอกศาล ท่านจะได้รับฟังข้อเท็จจริง
จากปากของเราแบบสดๆ รวมถึงการชวนคิดว่าทัศนคติ “ปฏิกษัตริย์นิยม” คืออะไร และเรามีทัศนคติเช่นนั้นจริงหรือไม่ 
นอกจากนี้ เรายังต้องการตอบค าถาม ค าถามท่ียังมีผู้คลางแคลงสงสัยในเจตนาของเราต้องการรู้ เช่น เราชังชาติหรือไม่? 
เราต้องการล้มล้างการปกครองฯ หรือเปล่า? เราต้องการเห็นสังคมวุ่นวายหรือไม่? เป็นต้น ในการนี้เราได้รับเกียรติจาก
คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้จะมาท าหน้าที่ตัวแทนประชาชน ถามค าถามกันแบบตรงๆ 
ขอเชิญร่วมงาน “Future Is Now อย่ากลัวอนาคต” ที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันเสาร์ที่ 
18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
มาร่วมแสดงพลังกันในงานที่อาจจะเป็นงานสาธารณะครั้งสุดท้ายของพรรคอนาคตใหม่ 
ไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไร ผมขอสัญญาว่าผมจะต่อสู้ต่อไป ท างานการเมืองต่อไป จะไม่ถอยไม่ทน - และไม่ยอม
แพ้ - ต่ออ านาจอยุติธรรมอ ามหิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งสังคมท่ีเราใฝ่ฝันร่วมกัน 
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กลุ่มผู้มีอ านาจที่สืบทอดอ านาจมาจากการท ารัฐประหารปี 2557 พร้อมท าทุกวิถีทางเพ่ือรักษาอ านาจของตนเอง พวก
เขาไม่สนว่าราคาที่ต้องจ่ายคือความล้มเหลวของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลานของเรา ดั้งนั้น สิ่งที่ประชาชนต้อง
กลัวจึงไม่ใช่อนาคต แต่เป็นปัจจุบันและอนาคตแบบปัจจุบัน 
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเรา ประชาชนทุกคนต้องร่วมก้าวไปต่อด้วยกัน 
#อย่ากลัวอนาคต. 
ธนาธร-จึงรุ่งเรืองกิจ  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54814 
ส านักข่าวสนามข่าวบ้านเมืองเรื่องของเรา : https://snamkhao.com/archives/6126 
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อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ได้คุยกับประชาชนในฐานะหน.อนค.! "ธนาธร" ชวนมางาน #อย่ากลัวอนาคต” 18 มค. 
วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 15:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาธร โพสต์เฟซบุ๊ก เชิญชวนมางาน “ Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต” 18 มค.  ที่ ธรรมศาสตร์ ระบุอาจ
เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้พูดคุยกับประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่   โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า " วันพรุ่งนี้ อาจเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ปราศรัย
ต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง 
 ผมไม่อาจทราบได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่ 21 มกราคมนี้ออกมาเป็นอย่างไร จากกรณีที่มีผู้
ร้องว่าผม, อาจารย์ปิยบุตร และพรรคอนาคตใหม่มีทัศนคติ “ปฏิกษัตริย์นิยม”, “ล้มล้างการปกครองฯ” หรือที่เรียกกัน
สั้นๆ ว่าคดี “อิลลูมินาติ” หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเป็นโทษต่อเรา ผมอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และพรรค
อนาคตใหม่อาจถูกยุบ 
 ถึงแม้ผมยังเชื่อในความถูกต้องของเรา และยังเชื่อว่าทั้งหลักฐานและกระบวนการของคดีนี้ มาจาก
แรงจูงใจในการก าจัดศัตรูทางการเมืองมากกว่าเป็นเรื่องของความผิดชอบชั่วดี แต่หากเป็นเช่นนั้นจริง นั่นหมายความว่า
งาน “ Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต ” จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้พูดคุยกับประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม ่
 ดังนั้นผมอยากใช้โอกาสนี้เล่าให้ทุกท่านฟังอีกครั้งว่าท าไมเราถึงตั้งพรรคนี้ข้ึนมา ผมอยากเล่าให้ทุกท่านฟัง
ว่าสังคมไทยที่ผมอยากร่วมสร้างกับทุกท่านมีหน้าตาแบบไหน เราจะจัดการกับเศรษฐกิจของเราเช่นใด และเราจะไปถึง
จุดนั้นได้อย่างไร 
 ในงานเดียวกัน อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค จะกล่าวแถลงปิดคดีนอกศาล ท่านจะได้รับ
ฟังข้อเท็จจริงจากปากของเราแบบสดๆ รวมถึงการชวนคิดว่าทัศนคติ “ปฏิกษัตริย์นิยม” คืออะไร และเรามีทัศนคติ
เช่นนั้นจริงหรือไม่ 
นอกจากนี้ เรายังต้องการตอบค าถาม ค าถามท่ียังมีผู้คลางแคลงสงสัยในเจตนาของเราต้องการรู้ เช่น เราชังชาติหรือไม่? 
เราต้องการล้มล้างการปกครองฯ หรือเปล่า? เราต้องการเห็นสังคมวุ่นวายหรือไม่? เป็นต้น ในการนี้เราได้รับเกียรติจาก
คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้จะมาท าหน้าที่ตัวแทนประชาชน ถามค าถามกันแบบตรงๆ 
ขอเชิญร่วมงาน “Future Is Now อย่ากลัวอนาคต” ที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันเสาร์ที่ 
18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
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มาร่วมแสดงพลังกันในงานที่อาจจะเป็นงานสาธารณะครั้งสุดท้ายของพรรคอนาคตใหม่   ไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็น
อย่างไร ผมขอสัญญาว่าผมจะต่อสู้ต่อไป ท างานการเมืองต่อไป จะไม่ถอยไม่ทน - และไม่ยอมแพ้ - ต่ออ านาจอยุติธรรม
อ ามหิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งสังคมท่ีเราใฝ่ฝันร่วมกัน 
 กลุ่มผู้มีอ านาจที่สืบทอดอ านาจมาจากการท ารัฐประหารปี 2557 พร้อมท าทุกวิถีทางเพ่ือรักษาอ านาจของ
ตนเอง พวกเขาไม่สนว่าราคาที่ต้องจ่ายคือความล้มเหลวของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลานของเรา ดั้งนั้น สิ่งที่
ประชาชนต้องกลัวจึงไม่ใช่อนาคต แต่เป็นปัจจุบันและอนาคตแบบปัจจุบัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเรา ประชาชน
ทุกคนต้องร่วมก้าวไปต่อด้วยกัน 
#อย่ากลัวอนาคต 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/612015 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/612015
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"ปิยบุตร"ชี้ยุบอนค.ก่อผลร้าย 3 ประการ 
“ปิยบุตร”ชี้ยุบอนาคตใหม่ก่อผลร้าย 3 ประการ ยันถึงถูกยุบพรรคแต่ก็ท าการเมืองต่อ                     
ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 15.59 น.                      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 17 มค. นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์
ข้อความพร้อมกับคลิปวีดีโอลงเฟซบุ๊ก โดยระบุถึงท่าทีของพรรคอนาคตใหม่ต่อกรณีคดีการยุบพรรคการเมืองที่ศาล
รัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ม.ค.ว่า "คดีอิลลูมินาติ คือข้อกล่าวหาว่าธนาธร ผม และพรรคอนาคตใหม่ล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุณณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ก็ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และหากศาลสั่งยุบพรรคจริง ผมก็ไม่คิดว่าผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคต
ใหม่จะได้รับผลร้ายอะไร เพราะพวกเราก็ยังคงเดินหน้าท างานการเมืองต่อไป" 
 "แต่ผลร้ายจะเกิดขึ้นกับสังคมใน 3 ด้านใหญ่ๆ ก็คือ 1. การยุบพรรคอนาคตใหม่คือการท าลายความหวัง
และความฝันของคนไทยทั้งประเทศ ที่อยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 2. เกิดการแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วงอายุ
ของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า “Clash of Generations” ที่จะแตกแยกขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นไปอีก 3. และที่ส าคัญ
ที่สุด นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการท าลายล้างศัตรูทางการเมือง คุณก าลัง
จะผลักไสกลุ่มคนจ านวนมากในสังคม ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อบย่างนั้นหรือ??? นี่คืออันตรายที่
คุณไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่ทราบ 
 "ฟังคลิปนี้จบแล้ว ก็ขอเชิญทุกท่านไปฟังการแถลงปิดคดีกันแบบเต็มๆ สดๆ จากปากผมได้ที่งาน Future 
is Now #อย่ากลัวอนาคต ในวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รังสิตแล้วเจอกันครับ".          
 
                                     
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/752428 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/752428
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ชี้ ยุบอนค.ก่อผลร้าย 3 ประการ 
17 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร" ชี้ ยุบอนค.ก่อผลร้าย 3 ประการ ยันถึงถูกยุบพรรค แต่ยังคงเดินหน้าท างานการเมือง 
 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์
ข้อความพร้อมกับคลิปวีดีโอลงเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล โดยระบุถึงท่าทีของพรรค
อนาคตใหม่ต่อกรณีคดีการยุบพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยในวันที่ 21 ม.ค. โดยเนื้อหาระบุว่า...  
คดีอิลลูมินาติ คือข้อกล่าวหาว่า ธนาธร ผม และพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 คุณณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และหากศาลสั่งยุบพรรคจริง 
ผมก็ไม่คิดว่าผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลร้ายอะไร  เพราะพวกเราก็ยังคงเดินหน้าท างาน
การเมืองต่อไป 
แต่ผลร้ายจะเกิดข้ึนกับสังคมใน 3 ด้านใหญ่ๆ ก็คือ: 
 1. การยุบพรรคอนาคตใหม่คือการท าลายความหวังและความฝันของคนไทยทั้งประเทศ ที่อยากเห็น
การเมืองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 
 2. เกิดการแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วงอายุของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า “Clash of Generations” ที่
จะแตกแยกขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นไปอีก 
 3. และที่ส าคัญที่สุด นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการท าลาย
ล้างศัตรูทางการเมือง คุณก าลังจะผลักไสกลุ่มคนจ านวนมากในสังคม ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อบ
ย่างนั้นหรือ??? นี่คืออันตรายที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่ทราบ 
 ฟังคลิปนี้จบแล้ว ก็ขอเชิญทุกท่านไปฟังการแถลงปิดคดีกันแบบเต็มๆ สดๆ จากปากผมได้ที่งาน Future 
is Now #อย่ า กลั ว อนาคต  ในวั น เ ส า ร์ ที่  18 มกราคม  2563 เ ว ล า  14.00 น .  เป็ นต้ น ไป  ที่ อ าคาร  SC3 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิแล้วเจอกันครับ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862441 
ส านักข่าวไทยโพสต์ : https://www.thaipost.net/main/detail/54776 
ส านักข่าวสนามข่าวบ้านเมืองเรื่องของเรา : https://snamkhao.com/archives/6121 
ส านักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/127100 
ส านักข่าว RYT9 : https://www.ryt9.com/news-latest/2020-01-17-14:52:12/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/PiyabutrOfficial/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPVwBOsoeoo96PoHaW7oqVhU_FlUU29VjArcAhDtDX18JhdSBsQt0jabjzo9ZU5vowp1okV6ytmWtd_R2WsfD2TMXjgGEgxoLOrdz2EiHw4qmeXcATxWfmXTnWNjXDLQGiJKUC-2kpFf_wxiSpLCZGqc6Tl0Uevs6z6dET_ZtOrc2P86pjuTTWoDxv5sEoaIz9BdmNyShMnAlKPla-elvRdNtHBEUBv3t6iPMAGsOZfefvSuOiSSGr-TmZOqKJLun76alLHSse8GVVi7ygLMAbJIJZdm7iw6polzXq4w4CqaFmOlUJASAGtYL2RZGB1QHpEvq_G6FxMQASB3wNMeTo-T0eVhGGlJw7fVX1&__tn__=%2ANK-R
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862441
https://www.thaipost.net/main/detail/54776
https://snamkhao.com/archives/6121
https://siamrath.co.th/n/127100
https://www.ryt9.com/news-latest/2020-01-17-14:52:12/
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“ปิยบุตร”ยันร่วม “ธนาธร” เดินสายต่อไม่หยุดย้ัง 
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร” ดับฝันคนเชียร์ยุบ “อนาคตใหม”่ ยันร่วม “ธนาธร” เดินสายต่อไม่หยุดย้ัง ส.ส.-สมาชิกจ่อเข้าพรรคใหม่ 
ชี้ผลมุมกลับจะย้อนเข้าหาตัวสร้างทางตันสังคมไทย-รอยร้าวรุนแรงขึ้น  
 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความลงในเพจ
เฟซบุค Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ในหัวข้อ “ผลกระทบร้ายแรงของคดีล้มล้างการปกครอง 
หรือ คดี ‘อิลลูมินาติ’ ที่คุณอาจคาดไม่ถึง” พร้อมอธิบายความเป็นมาของคดี ที่นายณฐพร โตประยูร ได้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวหาว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ , นายปิยบุตร, และ
พรรคอนาคตใหม่ มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรรมนูญเพ่ือขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยศาล
รัฐธรรมนูญจะมีการอ่านค าวินิจฉัยวันที่ 21 มกราคม นั้น  
 นายปิยบุตร กล่าวว่า ถ้าเราลองอ่านดูมาตรา 49 จะพบว่า มาตรานี้ไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรค แต่เป็น
เรื่องของคนที่ใช้เสรีภาพเป็นการล้มล้างการปกครอง ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีบุคคลที่ใช้เสรีภาพในการล้มล้างจริง ก็
จะมีค าสั่งให้เลิกการกระท านั้น ยกตัวอย่างเช่น มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการชุมนุมหนึ่งเป็นการล้มล้างการ
ปกครอง ถ้าเห็นแบบนั้น ก็จะสั่งให้เลิกการชุมนุม" 
ชี้ผู้ร้องผูกเรื่องโยงม่ัว-มีวาระซ่อนเร้น 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า มาตรา 49 ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการยุบพรรค และเมื่อไปอ่านค าร้องและค าแถลงปิด
คดีของนายณฐพรแล้ว จะพบว่าหตุหนึ่งที่นายณฐพรใช้ คือการที่พรรคอนาคตใหม่มีสัญลักษณ์ของพรรคเป็นสามเหลี่ยม
รูปคว่ า เหมือนสัญลักษณ์ขององค์กรอิลลูมินาติ แต่ถ้าอ่านลงไปดีๆ จะพบวัตถุประสงค์แอบแฝงเร้นซ่อนเอาไว้อยู่ เช่น 
การเอาการรณรงค์เรื่องการแก้ไข ป.อาญามาตรา 112 ที่ตนท ากับเพื่อนนักวิชาการคณะนิติราษฎร์และเพ่ือนนักวิชาการ
จากหลากหลายมหาวิทยาลัย เอาการแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการของตนหลายที่เอามาผูกโยงเต็มไปหมด เอาการ
ให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรในหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ก่อนตั้งพรรคการเมือง ความเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนหุ้นประเดิม
เพ่ือก่อตั้งวารสารวิชาการท่ีชื่อว่า “ฟ้าเดียวกัน” ขึ้นมา เอาเข้ามาผูกเรื่องกัน  
 “นายณฐพรยังตามมาดูนโยบายของพรรคอนาคตใหม่อีก เช่น การจัดการมรดกบาปของคณะรัฐประหาร 
คสช., การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือน าไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนเหมือนที่เราท ามาแล้วตอนปี 2540, 
การให้สัตยาบันในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยการก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ ตนต้องถามว่า นโยบายเหล่านี้เป็นการ 
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ล้มล้างการปกครองตรงไหน ก็ในเมื่อประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลายประเทศก็อยู่ในธรรมนูญนี้ 
ยอมรับอ านาจศาลอาญาระหว่างประเทศนี้ ไม่มีตรงไหนเลยบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีแต่จะท าให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นพัฒนา
ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยซ้ าไป” นายปิยบุตร กล่าว 
กลัวการเมืองแบบใหม่ซึ่งไม่มีที่ยืนให้ “เผด็จการ” 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า การที่นายณฐพรเอาเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ผูกเข้ามา แล้วก็พยายามตีขลุมไปให้ได้ว่า
นายธนาธรและตนนั้นมีพฤติกรรมเป็นการล้มล้างการปกครอง ก็ต้องถามว่า ถ้าหากพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการ
ปกครองจริง ท าไมคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงยอมให้ตั้งพรรค ท าไมพรรคอนาคตใหม่ถึงได้ลงเลือกตั้ง ได้เสียงจ านวน 
6.3 ล้านเสียงกลับมา และยังปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างดี ท าไมวันนี้ตนยังได้เป็นผู้แทนราษฎร ถ้าหากเรา
เป็นพรรคที่ล้มล้างการปกครองจริงจนถึงวันนี้คงอยู่ไม่ได้  สิ่งที่นายณฐพร โตประยูร ด าเนินการมาท้ังหมดนั้น  
จึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้น 
 “ถามว่าเขาท าแบบนี้ท าไม ตนคิดว่า การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ การเกิดขึ้นของการเมืองแบบ
ใหม่ๆ  สร้างความหวาดกลัวให้กับคนบางคน คนบางกลุ่ม นี่คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ดังนั้น ระบอบแบบนี้ ไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้คณะรัฐประหาร ไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับอ านาจเผด็จการ แต่มีท่ีอยู่ที่ยืนให้กับ
รัฐสภา ให้กับรัฐบาล มีที่อยู่ที่ยืนให้กับประชาชน ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิมีเสียงในการ
รณรงค์ทางการเมือง นี่คือเนื้อหาใจความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เขากลัว
ความคิดแบบอนาคตใหม่ เมื่อกลัวก็ต้องไปหาวิธีการว่าจะจ ากัดอย่างไร วิธีการก าจัดที่ใช้กันมาโดยตลอดก็คือตัดมัน
ออกไปจากการเมืองไทยเสีย นั่นก็คือยุบพรรคการเมือง” นายปิยบุตร กล่าว 
ชี้ผลร้าย 3 ประการหากเกิดกรณียุบพรรค 
 นายปิยบุตร กล่าวด้วยว่า ถ้าหากว่ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นจริง ผลร้ายไม่ได้เกิดกับนายธนาธร 
ไม่ได้เกิดกับตน นายธนาธรก็ยังคงรณรงค์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ได้กลับไปประกอบธุรกิจ ตัดสิทธิตนให้
ไม่ได้เป็น ส.ส. ตนก็จะเดินสายอภิปรายแบบในสภา แต่อภิปรายให้พี่น้องประชาชนฟังทั่วประเทศ ส.ส.เราก็จะย้ายไปอยู่
ในพรรคใหม่ สมาชิกพรรคเรา 6 หมื่นกว่าคน ก็จะไปต่อแถวสมัครสมาชิกพรรคใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น ถามว่า
ยุบไปแล้วสร้างผลร้ายให้กับธนาธร ให้กับตน ให้กับพรรคอนาคตใหม่ไหม ตนคิดว่าไม่ใช่ แต่ถ้ายุบพรรคด้วยเหตุนี้ จะ
สร้างผลร้ายในเรื่องอ่ืนๆต่อเนื่องไป ได้แก่ 
 “ผลร้ายประการที่ 1 เรารณรงค์เรียกร้องกันมาโดยตลอดว่าเราต้องการการอภิปราย การท างานในสภา
อย่างสร้างสรรค์ เราต้องการพรรคการเมืองที่ไม่ใช้อิทธิพล ไม่ใช้หัวคะแนน ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเป็นตัวน า เราต้องการ
แบบนี้ไม่ใช่หรือ ว่าเราอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจการเมือง? แล้ววันนี้พรรคอนาคตใหม่เริ่มต้นท า น่าจะสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆให้กับการเมืองไทยได้ แล้วคุณมาจะท าลายมันลงไปท าไม” นายปิยบุตร กล่าว  
ห่วงน าสถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ผลร้ายประการที่ 2 ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกัน ว่าผู้สนับสนุน คนที่เลือกพรรค
อนาคตใหม่มีคนรุ่นใหม่อยู่ในนั้นจ านวนมาก การฆ่าตัดตอนพรรคอนาคตใหม่ด้วยวิธีการยุบพรรค นั่นหมายความว่าคุณ
ก าลังขีดเส้นแบ่งระหว่างรุ่นโดยที่คุณไม่รู้ตัว เป็นการปะทะขัดแย้งกันระหว่างรุ่นกับรุ่น เหมือน Clash of Generations 
แล้วรุ่นต่อรุ่นนี่ไม่ได้เป็นเรื่องการแบ่งแบบภูมิภาค มันคือการแบ่งทั้งประเทศ รอยปะทะกัน ความขัดแย้งกันระหว่าง
ระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าหากมันจะเกิดขึ้นแบบนั้น 
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 “ผลร้ายข้อที่ 3 นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น าประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการท าลาย
ล้างทางการเมืองกัน แล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคจริง สังคมจะคิดเลยว่าธนาธร ตน และพรรคอนาคตใหม่มี
พฤติกรรมอย่างนั้นจริง จะผลักดันให้กลุ่มก้อนพลังทางการเมืองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มกลายเป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างนั้นหรือ ทั้งๆท่ีไม่ใช่” นายปิยบุตร กล่าว  
อาจน าบ้านเมืองไปสู่ทางตัน-ชี้ต้องยอมรับความจริง 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า นี่คืออันตรายที่นายณฐพร ไม่รู้ตัว หรือรู้แล้วไม่สนใจก็ไม่ทราบ กองเชียร์อาจจะโห่
ร้องดีใจก าจัดพรรคอนาคตใหม่ได้แล้ว แต่หารู้ไม่ว่าคุณก าลังสร้างผลร้ายอ่ืนๆตามมา แล้วตัวคุณจะรับผิดชอบไม่ไหว นี่
ไม่ใช่แค่พรรคอนาคตใหม่ ไม่ใช่แค่ธนาธรหรือตนเอง นี่คือความหวังของคนรุ่นหนึ่ง คนรุ่นใหม่ที่ก าลังเติบโตขึ้นมา แล้ว
ถ้าท าลายด้วยวิธีแบบนี้ เกรงว่าจะน าบ้านเมืองไปสู่ทางตันมากกว่าเดิม ทั้งนี้ มีแต่เพียงอย่างเดียวคือการยอมรับความ
เป็นจริงว่า พลังทางการเมืองกลุ่มใหม่ พลังทางสังคมกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย แต่ถ้ายังยืนยันว่าที่ผ่านมาเป็น
เรื่องจัดตั้ง ที่ผ่านมาเป็นเรื่องยุยงปลุกปั่น เป็นเรื่องถูกหลอกให้หลงผิด ถ้าคิดแบบนี้ให้ตายก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้ เช่นกัน 
ถ้าคิดแต่เพียงว่าจัดการอยู่ เอาอยู่ อย่างไรก็ตามพวกเราต้องครองอ านาจอยู่แบบเดิมโดยไม่คิดจะลดถอย ไม่เคยคิดที่จะ
ประนีประนอมกันเลย ตนคิดว่าว่าวิธีการนี้ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ 
 “เราผ่านวิกฤติการณ์มา 13 ปี ครั้งนี้เราพยายามจะเริ่มต้นเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่ หาทางออก
ร่วมกัน อย่าท าลายความหวังของคนไทย อย่าท าลายความหวังของคนรุ่นใหม่ เพียงเพราะต้องการก าจัดผม ก าจัดคุณ
ธนาธรออกไปจากการเมืองไทย” นายปิยบุตร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/177161 
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ขู่ชัดๆ! “ปิยบุตร” ชี้ “ยุบส้มหวาน” สังคมโดนแน่ 3 ผลร้าย ท าลายความหวัง, แตกแยก, ผลักคนอยู่ตรงข้าม
สถาบัน 
เผยแพร่: 17 ม.ค. 2563 17:25  
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร” ดิ้นเฮือกสุดท้าย ขู่สังคมอย่างแรง ชี้ “ยุบส้มหวาน” โดนแน่ ท าลายความหวังประชาชน, สร้างความ
แตกแยก, ที่ร้ายแรงคือ ผลักไสคนไปอยู่ฝ่ังตรงข้ามสถาบัน 
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(17ม.ค.63) เฟซบุ๊ก Piyabutr Sanghkanokkul ของนาย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ
พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า  
“คดีอิลลูมินาติ คือข้อกล่าวหาว่า ธนาธร ผม และพรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
คุณณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และหากศาลสั่งยุบพรรคจริง ผมก็ไม่คิดว่า 
ผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลร้ายอะไร เพราะพวกเราก็ยังคงเดินหน้าท างานการเมืองต่อไป 
แต่ผลร้ายจะเกิดขึ้นกับสังคมใน 3 ด้านใหญ่ๆ ก็คือ: 
1. การยุบพรรคอนาคตใหม่ คือการท าลายความหวังและความฝันของคนไทยทั้งประเทศ ที่อยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าที่
เป็นอยู่ 
2. เกิดการแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วงอายุของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า “Clash of Generations” ที่จะแตกแยก
ขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นไปอีก 
3. และท่ีส าคัญที่สุด นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการท าลายล้างศัตรูทางการ
เมือง คุณก าลังจะผลักไสกลุ่มคนจ านวนมากในสังคม ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรือ??? นี่
คืออันตรายที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่ทราบ 
ฟังคลิปนี้จบแล้ว ก็ขอเชิญทุกท่านไปฟังการแถลงปิดคดีกันแบบเต็มๆ สดๆ จากปากผมได้ที่งาน Future is Now #อย่า
กลัวอนาคต ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
แล้วเจอกันครับ 
 
ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit ของนาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็โพสต์หัวข้อ “ในห้วงยามที่
บ้านเมืองผิดปรกติและมืดมน” 
โดยระบุว่า “พรรคอนาคตใหม่ก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
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ในห้วงยามที่บ้านเมืองผิดปรกติและมืดมน 
ห้วงยามเดียวกันนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญยิ่งของ 
“พรรคอนาคตใหม่” 
ผมขอเชิญชวนชาวอนาคตใหม่มาพบกันอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันพรุ่งนี้ 18 ม.ค. 
มาร่วมยืนเคียงข้างเพ่ือประกาศร่วมกันว่า #อย่ากลัวอนาคต เพราะปัจจุบันนั้นน่ากลัวเกินกว่าจะทนยอมปล่อยให้
เป็นไปตามยถากรรม 
เมื่อใดที่เรายังมีความฝัน 
เมื่อเรายังไม่ละทิ้งความหวังถึงอนาคตชาติที่ดีกว่านี้ร่วมกัน 
เมื่อนั้นก็ยังมี #อนาคตใหม่ 
Future is Now 
#อย่ากลัวอนาคต... 
ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า พรรคอนาคตใหม่ เตรียมจัดงาน “อย่ากลัวอนาคต” ในวันที่ 18 ม.ค.63 นี้เวลา 14.00 น. เป็น
ต้นไป ที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งโพสต์ของทั้ง นายปิยบุตรและนายธนาธร จงใจที่จะปลุก
กระแสให้สาวกไปร่วมงานอย่างคับคั่งนั่นเอง  
อีกอย่าง ในวันที่ 21 ม.ค.63 คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าพิพากษา คดีที่นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากมีการกระท าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากพฤติกรรมของแกนน าพรรคทั้งก่อนและหลังตั้งพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งจากมูลเหตุ
ของคดีแล้ว หลายคนเชื่อว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดสินยุบพรรค ส่วนผลจะออกมาอย่างไรอยู่ที่ศาลฯจะพิจารณา
วินิจฉัย  
แต่อะไรไม่ส าคัญเท่ากับ โพสต์ของ “ปิยบุตร” ที่ดูเหมือนจะเป็นการข่มขู่ หรือ ตีปลาหน้าไซเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ 
เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญน าไปชั่งใจ ถึงผลร้ายที่จะเกิดข้ึนตามมา ใน 3 เรื่อง อย่างที่กล่าวอ้าง  
ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะรับฟังหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และเหนืออ่ืนใด ถือว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่นายปิยบุตรจะ
ออกมาชี้ประเด็นเช่นนี้ ต่อให้เชื่อมั่นแค่ไหนก็ตาม เพราะดีไม่ดีจะถูกกล่าวหาเป็นการชี้น าศาลได้ หรือว่าไม่กลัว!?  
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000005474 
ส านักข่าวผู้จัดการออนไลน์ : https://mgronline.com/politics/detail/9630000005474 
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ฟันเปรี้ยง!‘จตุพร’ท านาย 21 ม.ค.‘อนค.’ตายดาบแรก มีโอกาสถูกยุบสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 มกราคม 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) กล่าวในรายการหยิบข่าวมาคุย ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซทีวี ว่า พรรคอนาคตใหม่(อนค.) จะถูกตัดสินให้
ยุบพรรค จากข้อหาล้มล้างการปกครอง 
 นายจตุพร กล่าวว่า ส านวนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ 2 คดี คือ จะตัดสินในวันอังคาร 21 มกราคม 2563 
เป็นคดีล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนอีกส านวนเป็นข้อหาพรรค
กู้เงิน ซึ่งยังไม่ถึงเวลาประกาศค าตัดสิน เพราะพรรคกู้เงินลุกลามไปสู่พรรคอ่ืนๆอีกจ านวนมาก 
นายจตุพร ระบุว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีใครคาดคิดว่าคดีล้มการปกครองฯจะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ แต่การยุบพรรคใน
ประเทศไทย ตั้งแต่คดียุบพรรคไทยรักไทยข้อหาจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีการยื่นคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ 
ข้อหาใส่ร้ายพรรคไทยรักไทย ในช่วงเช้าอ่านค าตัดสินยุบพรรคประชาธิปัตย์ โดยสรุปศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าข้อกล่าวหาฟัง
ไม่ขึ้นหมด สุดท้ายตัดสินไม่มีการยุบพรรค แต่พรรคไทยรักไทย ไม่รอดถูกศาลสั่งยุบ ต่อมามีการยุบ 3 พรรค คือ พลัง
ประชาชน มัชฌิมาธิปไตย และชาติไทย โดยมีการย้ายสถานที่อ่านค าพิพากษาจากศาลรัฐธรรมนูญมาอ่านที่ศาลปกครอง 
เพราะศาลปกครองมีเขตห้ามละเมิดอ านาจศาล 
 นายจตุพร กล่าวอีกว่า การยุบทั้ง 4 พรรคนั้น พรรคทั้งหมดไม่ได้ล้มหายไป แต่มาเกิดเป็นพรรคใหม่ขึ้น 
ดังนั้นคดียุบพรรคอนาคตใหม่ข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองฯ ซึ่งใครคิดว่าไม่มีอะไร แต่ตนวิเคราะห์มาแต่ต้นว่าต้องดูที่
ไพ่ใบแรก คือ กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถูกเล่นงานครอบครองหุ้นสื่อ จนท าศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินขาดคุณสมบัติ ส.ส. และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินคดีทางอาญา เพ่ือตัดสิทธิ
ทางการเมืองอันเป็นดาบสองต่อไป 
 นายจตุพร กล่าวด้วยว่า ดังนั้นเรื่องการล้มล้างการปกครองฯ จึงท าให้สังคมเริ่มเชื่อว่าจะท าให้พรรค
อนาคตใหม่ถูกยุบพรรคได้มากกว่า แต่ตนไม่ต้องการให้ยุบ เพราะยุบไปก็ไม่จบ และจะเกิดพรรคอนาคตใหม่ในนาม
พรรคอ่ืนขึ้นมาแทนที่ เช่น กรณีการยุบพรรคไทยรักไทย ซึ่งอยู่ในช่วงรัฐประหาร และก่อนยุบพรรคพลังประชาชน 
กรรมการบริหารพรรคลาออกท้ังหมด เพ่ือเลื่อนบัญชีชื่อ ส.ส.ขึ้นมาแทน การคิดยุบพรรค ในรอบนี้ตนเชื่อว่าคนในพรรค
อนาคตใหม่ คงต้องเตรียมการ เตรียมตัว ไม่ใช่เป็นการพูดชี้น า เพราะไม่ได้ชี้น า แต่ต้องการให้คิดกันว่าสถานการณ์
การเมืองเรื่องการยุบพรรค มันเป็นเรื่องไม่ปกติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งๆที่ความจริงพรรคการเมืองไม่ควรมีการยุบ
พรรค เพราะการยุบพรรคเห็นกันแล้วว่ามันไม่มีวันจบ ยุบอนาคตใหม่ ก็จะมีพรรคอนาคตใหม่ในชื่ออ่ืน 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

45 

 

 
 
 “ผมเชื่อว่าวันที่ 21 มกราคม นี้ การยุบพรรคมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากกว่าไม่ยุบ ยิ่งข้อหาพรรคกู้เงินมี
หลายกรณีมากเท่าไร การลงมือคดีล้มล้างการปกครองฯ จึงมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น แทบหามวยรองไม่ได้ การยุบ
พรรค อย่าถามถึงรายละเอียด แต่เป็นเพราะสังคมในประเทศเราที่มีการยุบพรรคกันมา ดังนั้น จึงเชื่อว่าอนาคตใหม่จะ
โดนยุบ แม้ลึกๆในใจผมจะไม่ต้องการให้มีการยุบพรรคการเมืองเลย” นายจตุพร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467015 
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 วันที่ 18 มกราคม เฟชบุ๊ก นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ ของนายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็ตแห่งชาติ (นปช.) โพสต์ข้อความ "อนาคตเก่า" ตั้งท่ายุบ"อนาคตใหม่" ท า "อนาคตประเทศไทย" มืดมน มี
รายละเอียดว่า 
 'อนาคตเก่า' ตั้งท่ายุบ 'อนาคตใหม่' ท า 'อนาคตประเทศไทย' มืดมน - ‘ณัฐวุฒิ’ ห่วงรัฐใช้ความรุนแรง 
หลัง 'วิ่งไล่ลุง' มีพลัง คนเข้าร่วมอายุเฉลี่ยน้อยสุดในรอบ 10 กว่าปีการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย เหตุเติบโตในยุคทหารอยู่
นาน กดทับอ านาจประชาชน - ‘ประชาธิปัตย์’ มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ย้อนอดีตบอยคอตเลือกตั้ง สมคบอ านาจนอกระบบ 
เปิดทางรัฐประหาร ถ้า 'ชวน หลีกภัย' คัดค้านสักคน พรรคจะไม่กลายเป็นเชื้อไฟให้เผด็จการ 
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่าวในรายการ ‘หัวใจไม่หยุด‘เต้น’’ เผยแพร่ทางแฟนเพจ ‘นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ 
และยูทูบ 'นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ Official' เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ว่า ‘ผมเคยวิเคราะห์กับพรรคพวกว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้
จัด ‘วิ่งไล่ลุง’ แต่ในที่สุดก็วิ่งกันได้ที่สวนรถไฟนะครับ หลังจากนั้นเริ่มมีสัญญาณว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้วิ่งกันต่อ 
 ‘วิ่งไล่ลุง’ ที่เชียงใหม่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ท่าจะมีปัญหาเสียแล้วล่ะครับ เหตุที่รัฐบาลเลือกใช้วิธีการนี้คง
เป็นเพราะว่า ‘วิ่งไล่ลุง’ มีพลัง จะเอา ‘เดินเชียร์ลุง’ มาสู้คู่ขนานกันไป ท่าทางไม่รอดนะครับ เพราะ ‘เดินเชียร์ลุง’ ผม
เชื่อว่าโตยาก ส่วน ‘วิ่งไล่ลุง’ จะโตไว 
 ถ้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ รัฐบาลใช้อ านาจใช้วิธีการใดก็ตามสกัดกั้นกิจกรรมนี้ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่
เขาจัด คนที่เคยออกมาวิ่งฯ จะหยุดอยู่เฉยๆ แค่นี้นะครับ 
 ต่อไปเราคงได้เห็นนวัตกรรมการไล่ลุงถูกผลิตออกมาสารพัดรูปแบบนะครับ โป้งแปะไล่ลุง แอโรบิคไล่ลุง 
ไท้เก๊กไล่ลุง ร าวงไล่ลุง อะไรก็ตามท่ีไล่ลุง คงมีมาให้ดูล่ะครับ 
 แต่สิ่งที่น่าสนใจจากการวิ่งที่ผ่านมา ก็คืออายุเฉลี่ยของคนที่ออกมาร่วมกิจกรรมน้อยกว่าอายุเฉลี่ยของคน
ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมาและน้อยกว่าอายุเฉลี่ยของคนที่ออกมา ‘เดินเชียร์
ลุง’ ด้วย 
-เผด็จการอยู่นาน ประชาธิปไตยจึงเบ่งบานในหัวใจหนุ่มสาว 
 ภาพแบบนี้ปฏิเสธค าพูดว่า คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองนะครับ เพราะผมเชื่อว่า ยิ่งสถานการณ์
เดินไปข้างหน้า เราจะเห็นภาพคนหนุ่มคนสาวออกมาแสดงตัว แสดงพลังมากขึ้นและมากขึ้น 
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ที่เป็นแบบนี้เหตุผลส าคัญส่วนหนึ่งคงเพราะว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและพวก เป็นเผด็จก ารที่อยู่ในอ านาจ
ยาวนานที่สุดนับจากยุคของจอมพลถนอม จอมพลประภาส 
 จากการยึดอ านาจเมื่อปี 2557 จนมาถึงการเลือกตั้งโดยกติกาสืบทอดอ านาจปี 2562 ห้าปีเต็มๆ ที่พล.อ.
ประยุทธ์ถืออ านาจเผด็จการ เด็กอายุ 13 ปีในวันยึดอ านาจ กลายมาเป็นเด็กอายุ 18 ปีในวันเลือกตั้ง พวกเค้าโตขึ้ นใน
วันเวลาที่อ านาจเผด็จการกดทับอ านาจอธิปไตยของประชาชน มีกฎบัตรกฎหมายที่ฝืนต่อพัฒนาการของสังคมโลกและ
สังคมไทย 
 ผมเชื่อว่าที่คนหนุ่มคนสาวเค้าเริ่มออกมาวิ่งไล่ลุง ไม่ใช่เรื่องกระแสนะครับ แต่มันเกิดจากการเรียนรู้ ความ
เข้าใจและการตัดสินใจที่จะก าหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยตัวเอง ซึ่งจะแตกต่างกับคนหนุ่มคนสาวจ านวนหนึ่งที่
เคยออกมาเป่านกหวีด เปิดทางให้เกิดการรัฐประหาร ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป หลายคนแทบไม่อยากจะพูดถึงเรื่องราวชีวิต
ตัวเองในวันนั้นด้วยซ้ าไป 
 ผู้มีอ านาจต้องท าความเข้าใจกับสัญญาณนี้ดีๆ นะครับ อย่าไปคิดว่าเด็กถูกหลอกมา อย่าไปคิดว่าคนที่เค้า
ออกมาแสดงตัวเป็นเพราะขาดความเข้าใจเรื่องบ้านเรื่องเมือง 
 ตรงกันข้าม ผมว่าเค้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ดีแล้วต่างหาก และคิดว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้ เค้าจึงต้อง
ออกมา 
 สิ่งที่ควรจะเป็นคือทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันแล้วตั้งหลักน าพาประเทศกลับคืนสู่ แนวทางประชาธิปไตยที่
เป็นสากล แต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือ ผู้มีอ านาจจะใช้อ านาจมากขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจจะเลยเถิดไปถึงการใช้ความรุนแรงกับ
ประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย อย่าให้สถานการณ์มันเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นเลยครับ เพราะไม่มี
อ านาจใดที่จะมาฉุดรั้งพัฒนาการที่เป็นจริงของสังคมไปได้ 
 การใช้ก าลังหรือความรุนแรงกับประชาชน อาจจะมีผลท าลายชีวิตแต่ท าลายจิตวิญญาณและหลักการที่
ถูกต้องไม่ได้ ที่ส าคัญคือคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่ใช่คนท าความผิด ไม่ใช่อาชญากร เขาเพียงไม่ต้องการให้
อ านาจที่ไม่ถูกต้องมีอิทธิพลเหนือความถูกต้องเท่านั้นเอง เข้าใจไหมลุง 
-ไม่เหมือนอนาคตใหม่ ท าไมเพื่อไทยไม่ขับไล่งูเห่า? 
 การตัดสินใจจัดการกับงูเห่าของพรรคเพ่ือไทย เป็นคนละบริบทกับอนาคตใหม่ วันที่อนาคตใหม่ตัดสินใจ
เพราะอนาคตของพรรคไม่แน่ไม่นอน ไม่รู้จะถูกยุบไปวันไหน 
ดังนั้น การตัดสินใจที่เด็ดขาดเป็นการสร้างพลังสร้างทีมสปิริตให้กับพรรคเอง ส่วนของเพ่ือไทยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์
ล่อแหลมขนาดนั้น 
 การประกาศไม่สังฆกรรม ไม่ให้ส.ส.งูเห่าเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของพรรคและไม่ส่งลงสมัครคราวหน้าโดย
เด็ดขาด ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนในระดับหนึ่ง 
 ไม่จ าเป็นที่เพ่ือไทยจะต้องขับสมาชิกพรรคออกไปหารัฐบาล เป็นการเปิดประตูให้เค้าหอบผ้าหอบผ่อนหนี
ตามกันไปได้โดยง่าย 
 โหวตอีกกี่ครั้งกี่ครั้งคนที่ใจเค้าไปแล้วก็จะยกมือให้กับฝ่ายรัฐบาลอยู่ดี เอาไว้เป็นงูเห่าตากแห้งอย่างนี้ก็ไม่
มีอะไรเสียหายนะครับ 
-ประชาธิปัตย์ระส่ า เคราะห์กรรมจากปางก่อน 
เรื่องราวในพรรคประชาธิปัตย์คงไม่ได้จบแค่นี้ล่ะครับ ผมเชื่อว่าจะมีคนทยอยออกไปอีก  แล้วคนที่ยังอยู่ ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นเอกภาพหรือเข้าใจแนวทางของพรรคตรงกัน  นี่คือบทสรุปของแนวทางการเมืองที่ผิดพลาด ไป
สมคบคิดกับอ านาจนอกระบบ เปิดทางให้เกิดการรัฐประหาร ในที่สุดก็ได้รับบทเรียนอย่างเจ็บแสบจากประชาชน 
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ถ้าจะหาคนรับผิดชอบที่ท าให้พรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้ ก็คงหมายถึงบรรดาแกนน าพรรคทั้งหลาย คนที่ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบไม่ได้ คือคุณชวน หลีกภัย 
 เรื่องราวตั้งแต่สมคบกับกลุ่มพันธมิตรฯ และบอยคอตการเลือกตั้งสมัยนายกฯ ทักษิณ และสร้าง กปปส. 
บอยคอตการเลือกตั้งอีกครั้งสมัย 'ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร' ถ้าคุณชวนไม่เห็นด้วยสักคนหนึ่ง ไม่มีทางท่ีประชาธิปัตย์จะเลยเถิด
มาถึงขนาดนี้ จะอ้างว่าที่เดินมาเพราะเป็นข้อสรุปของพรรค พรรคเป็นประชาธิปไตย เมื่อตัดสินใจก็จะเดินมาด้วยกัน 
เป็นไปไม่ได้ล่ะครับ พรรคการเมืองประชาธิปไตยแบบไหนเป็นเชื้อไฟให้เผด็จการ 
-ถ้าคืนชีพไม่ได้ ก็ต้องมีตัวตายตัวแทน 
 สิ่งที่ต้องตามดูกันต่อก็คือรากฐานหลายสิบปีของพรรคประชาธิปัตย์ จะสามารถฟ้ืนตัวขึ้นมาได้หรือไม่
อย่างไร หรือสุดท้ายจะกลายเป็นพรรคพลังประชารัฐที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงของพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์
นิยมบนซากปรักหักพังของพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากนี้คงเกิดพรรคการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมาหลายพรรคล่ะครับ เพราะว่า
กติกามันสร้างพรรคการเมือง SME ประชาชนก็ต้องดูกันดีๆ นะครับว่าพรรคไหนสมคบเผด็จการ พรรคไหนยืนยัน
หลักการประชาธิปไตย มี 2 อย่างเท่านั้นล่ะครับ ไอ้ประเภทแทงก๊ักล่ะไม่มี 
- 'หนีซักฟอก' ข่าววงในบอกลุงจะยุบสภา? 
 ไม่มีล่ะครับที่ 'ลุงตู่' จะยุบสภาช่วงนี้ เป็นข่าวลือลอยลมกันมาเฉยๆ แกอยากเป็นเนื้อตัวสั่นซะขนาดนั้น ถึง
ขั้นร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอ านาจตัวเอง ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติไปอีก 20 ปี 
ถ้าจะดูเรื่องยุบสภา ห่วงเรื่องยุบอนาคตใหม่ดีกว่า แม้ว่าจะมีหลายคนเปิดข้อเท็จจริงในแต่ละข้อกล่าวหาว่า ไม่น่าจะเอา
ผิดอนาคตใหม่ได้ 
 แต่ดูแล้วยังไงยังไง ก็ตั้งท่าจะยุบกันอยู่ดี ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็เท่ากับอนาคตเก่ามายุบอนาคตใหม่ ส่วน
อนาคตของประเทศไทย มืดมนเต็มที’นายณัฐวุฒิกล่าว 
 
 
 
อ้างอิง  :   https://www.matichon.co.th/politics/news_1898965 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_1898965
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'กรณ์' โพสต์ ชวนตั้งชื่อพรรค 
17 มกราคม 2563  
 
 
 
 
 
 
"กรณ์" ชวนคนไทยช่วยตั้งชื่อพรรค ย้ าทุกย่างก้าวประชาชนต้องมีส่วนร่วม 
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่เพ่ิงลาออกจากสมาชิกพรรค ปชป. 
โพสต์ข้อความบนทวีตเตอร์ ระบุว่า... 
#ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค 
ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกก าลังใจ ทั้งหมดมีค่ากับผมมากจริงๆ ในวันที่เราต้องตัดสินใจใหญ่ครั้งนึงในชีวิต 
ยืนยันชัดเจนว่า ผมตั้งใจจะท าการเมืองแบบใหม่ รวมพลคนมีของจากทั่วทั้งประเทศมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง นั่น
หมายถึงการตั้งพรรคใหม่ และท างานด้วยวิธีการที่ใหม่จริง 
ผมจึงขอเชิญชวนคนไทยมา #ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค ครับ 
DNA ของความเป็นพรรค 
1-Startup ต้องกล้าคิด กล้าลุย พร้อมเปลี่ยนแปลง แต่รอบคอบ 
2-ปฏิบัตินิยม มุ่งท างาน ลงมือจริง พูดแต่ในสิ่งที่จะท า 
3-Global Mindset ไทยเข้าใจ-ทัดเทียม-เท่าทันโลก 
ผมขอใบ้สั้นๆ ไว้แค่นี้ 
5 ชื่อที่กลุ่มของเราคิดว่าเหมาะสมที่สุด  
เราจะขอเรียนเชิญพวกท่านมาร่วมงานกับเรา 
พิมพ์น าเสนอได้ตามสบายในทุกช่องทาง Social Media พร้อมติดแฮชแท็ก #ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค เรามาร่วมกัน
ออกแบบประเทศไปด้วยกันครับ 
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อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862500 
ส านักข่าวคมชัดลึกออนไลน์ : https://www.komchadluek.net/news/politic/411158?adz= 
ส านักข่าวแนวหน้าออนไลน์ : https://www.naewna.com/politic/467041 
ส านักข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ : https://www.dailynews.co.th/politics/752427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862500
https://www.komchadluek.net/news/politic/411158?adz
https://www.naewna.com/politic/467041
https://www.dailynews.co.th/politics/752427
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'เอี่ยม'สะดุ้ง!'วิษณุ'ชี้ข่าวยุบสภาเป็นเฟคนิวส์ยุเอาผิดคนปูดหากส่งผลกระทบต่อศก.สังคม 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:10 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 17ม.ค.63-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภา
เพ่ือหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าใครเป็นคนปูดล่ะ เรื่องนี้ตนไม่อยากตอบ เพราะหากตอบไปจะถูกโยงกลายเป็นอย่าง
อ่ืน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า มองอย่างไรที่มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลานี้ นายวิษณุ กล่าวว่า หลักกฎหมายมีอยู่
ว่า นับตั้งแต่วันที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติจนกระทั่งถึงวันที่มีการลงมติ ช่วงเวลานี้จะยาวนานหรือสั้นแค่ไหนก็ตาม ยุบสภา
ในช่วงนั้นไม่ได้ ก่อนนั้นยุบได้ตลอดทุกวันอยู่แล้วถ้ามีเหตุผล ซึ่งต้องถามว่าเหตุผลคืออะไร เหตุผลที่จะใช้ก็สารพัดชนิด 
โดยทฤษฎีที่มีอยู่คือ หลักของความขัดแย้ง เกิดความขัดแย้งระหว่างสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาลกับสภาผู้แทนราษฎร หรือเกิดความขัดแย้งในทางการเมือง จนกระทั่งไม่สามารถที่จะไม่สามารถบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อไปได ้
 นายวิษณุ กล่าวว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในการยุบสภามาแล้วหลายครั้ง ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึ ง
ได้รับทราบว่า บางครั้งยุบเพราะมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสภาผู้แทนราษฎร ในอดีตก็มียุบ เพราะเกิดวิกฤตทาง
การเมืองเหมือนครั้งที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยุบ นายทักษิณ ชินวัตร ยุบ ส่วนเมื่อครั้งที่สภา 
ขัดแย้งกับรัฐบาลก็มียุบเมื่อครั้งนายบรรหาร ศิลปอาชา นายชวน หลีกภัย 1 ส่วนอย่างอ่ืนยุบ เพราะไม่มีใครทะเลาะกับ
ใคร ไม่มีขัดกับใคร แต่เป็นกรณีที่ต้องการคืนอ านาจกลับไปให้ประชาชนตัดสินใจในปัญหาบางอย่างโดยเร็ว เช่นสมัย
รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หรือในกรณีที่มีการจัดท ารัฐธรรมนูญเสร็จ แล้วแทนที่จะรอสภาฯ ครบวาระ เพราะอีก
นาน แล้วคิดว่าท าไมไม่ลองใช้รัฐธรรมนูญใหม่เลย อย่างนี้ไม่มีใครทะเลาะกับใครก็ยุบ เพ่ือใช้รัฐธรรมนูญใหม่ที่เพ่ิงแก้ไข
เสร็จ อย่างนี้ท าได้สารพัดเหตุ หรือถ้าพูดเล่นไปกว่านั้น ก็ต้องบอกว่าจะยุบเพราะอะไร ซึ่งต้องอ้าง แล้วจะอ้างเหตุผล
นั้นอีกเพ่ือยุบซ้ าไม่ได้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่รัฐบาลนี้มีเหตุผลใดที่จะถึงข้ันด าเนินการยุบสภาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า "ฟังนายกฯ 
พูดคนเดียวก็พอแล้ว ซึ่งท่านถามแล้วไม่ใช่หรือว่า จะยุบหาอะไร ใครเป็นคนปูด และผมจะไม่พูดต่อแล้ว พูดมากไปเดี๋ยว
ผมจะกลายเป็นคนปูด" 
 เมื่อถามว่า ปัจจุบันมีกฎหมายเฟคนิวส์แล้ว จะสามารถด าเนินการต่อข่าวลักษณะนี้ได้หรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า เป็นเฟคนิวส์แน่ แต่จะท าให้ตื่นตระหนกตกใจกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
เพราะบางทีมันเป็นเฟคนิวส์ แต่ไม่ได้กระทบต่ออะไร ก็สนุกดีกรุณาลือต่อ แต่บางครั้งถ้ากระทบก็ต้องจัดการ 
เพราะฉะนั้นการอ้างว่าจะยุบนั้นไม่กระทบ แต่จะอ้างว่ายุบเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ ทั้งที่เหตุนั้นไม่มี แต่ท าให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้คนตื่นตระหนก อย่างนั้นคือกระทบ 
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 เมื่อถามย้ าว่า หากเกิดเหตุเช่นนั้นจริง ใครจะเป็นคนแจ้งความเอาผิด นายวิษณุ กล่าวว่า ใครก็ได้หรือจะ
ไปบอกนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการ 
 นายวิษณุย้อนถามสื่อด้วยว่า พวกคุณรู้หรือว่าใครเป็นคนปูดข่าว เขาอาจจะได้ยินต่อมาอีกก็ได้ ผู้สื่อข่าว
ตอบว่า ฝ่ายค้านระบุว่า เรื่องนี้ออกมาจากคนในรัฐบาลเอง นายวิษณุ กล่าวว่า "ผมไม่รู้ คนเราบางทีก็พูดเล่นกันไปได้ 
แล้วฝ่ายผู้รับสารก็เอาไปพูดต่อให้ดูจริงจัง ปากคนนั้นยาวกว่าปากกา ยาวไปยาวไปจนเรื่องพูดเล่นกลายเป็นเรื่องจริง" 
 ทั้งนี้ข่าวดังกล่าวมาจากนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะยุบ
สภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ไม่สามารถจะตอบค าถามได้ 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54788 
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 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่า นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเพ่ือหนีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ใครเป็นคนปูดล่ะ เรื่องนี้ตนไม่อยากตอบ เพราะหากตอบไปจะถูกโยงกลายเป็นอย่างอ่ืน หลัก
กฎหมายมีอยู่ว่า นับตั้งแต่วันที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติจนกระท่ังถึงวันที่มีการลงมติ ช่วงเวลานี้จะยาวนานหรือสั้นแค่ไหนก็ตาม 
ยุบสภาในช่วงนั้นไม่ได้ 
 ก่อนนั้นยุบได้ตลอดทุกวันอยู่แล้วถ้ามีเหตุผล ต้องถามว่าเหตุผลคืออะไร เหตุผลที่จะใช้ก็สารพัดชนิด โดย
ทฤษฎีที่มีอยู่คือ หลักของความขัดแย้ง เกิดความขัดแย้งระหว่างสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา เกิดความขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลกับสภาผู้แทนราษฎร หรือเกิดความขัดแย้งในทางการเมือง จนกระทั่งไม่สามารถที่จะไม่สามารถบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไปได ้
 มีส่วนเกี่ยวข้องในการยุบสภามาแล้วหลายครั้ง ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงได้รับทราบว่า บางครั้ง
ยุบเพราะมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสภาผู้แทนราษฎร ในอดีตก็มียุบ เพราะเกิดวิกฤตทางการเมืองเหมือนครั้งที่
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบ, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยุบ, นายทักษิณ ชินวัตร ยุบ ส่วนเมื่อครั้งที่สภาขัดแย้งกับรัฐบาลก็มี
ยุบ เมื่อครั้งนายบรรหาร ศิลปอาชา, นายชวน หลีกภัย 1 
 ส่วนอย่างอ่ืนยุบ เพราะไม่มีใครทะเลาะกับใคร ไม่มีขัดกับใคร แต่เป็นกรณีที่ต้องการคืนอ านาจกลับไปให้
ประชาชนตัดสินใจในปัญหาบางอย่างโดยเร็ว เช่นสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หรือในกรณีที่มีการจัดท า
รัฐธรรมนูญเสร็จ แล้วแทนที่จะรอสภาฯ ครบวาระ เพราะอีกนาน แล้วคิดว่าท าไมไม่ลองใช้รัฐธรรมนูญใหม่เลย อย่างนี้
ไม่มีใครทะเลาะกับใครก็ยุบ เพ่ือใช้รัฐธรรมนูญใหม่ที่เพ่ิงแก้ไขเสร็จ อย่างนี้ท าได้สารพัดเหตุ หรือถ้าพูดเล่นไปกว่านั้น ก็
ต้องบอกว่าจะยุบเพราะอะไร ซึ่งต้องอ้าง แล้วจะอ้างเหตุผลนั้นอีกเพ่ือยุบซ้ าไม่ได้ 
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ฟังนายกฯ พูดคนเดียวก็พอแล้ว ซึ่งท่านถามแล้วไม่ใช่หรือว่า จะยุบหาอะไร ใครเป็นคนปูด และตนจะไม่พูดต่อแล้ว พูด
มากไปเดี๋ยวตนจะกลายเป็นคนปูด 
 การปล่อยข่าวยุบสภาเป็นเฟคนิวส์แน่ แต่จะท าให้ตื่นตระหนกตกใจกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคงหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบางทีมันเป็นเฟคนิวส์ แต่ไม่ได้กระทบต่ออะไร ก็สนุกดี กรุณาลือต่อ แต่บางครั้งถ้า
กระทบก็ต้องจัดการ เพราะฉะนั้นการอ้างว่าจะยุบนั้นไม่กระทบ แต่จะอ้างว่ายุบเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ ทั้งท่ีเหตุนั้นไม่มี แต่
ท าให้เกิดความเสียหาย ท าให้คนตื่นตระหนก อย่างนั้นคือกระทบ 
 ส่วนกรณีที่หากเกิดการตื่นตระหนกจริง ใครจะเป็นคนแจ้งความเอาผิด นายวิษณุ ตอบว่า ใครก็ได้หรือจะ
ไปบอก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดการ พวกคุณรู้หรือว่าใคร
เป็นคนปูดข่าว เขาอาจจะได้ยินต่อมาอีกก็ได้ ตนไม่รู้ว่ามาจากคนในฝั่งรัฐบาลจริงหรือไม่ คนเราบางทีก็ พูดเล่นกันไปได้ 
แล้วฝ่ายผู้รับสารก็เอาไปพูดต่อให้ดูจริงจัง ปากคนนั้นยาวกว่าปากกา ยาวไปยาวไป จนเรื่องพูดเล่นกลายเป็นเรื่องจริง 
 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388745 
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เปิดใจ ‘กรณ์ จาติกวณิช’ ตั้งพรรคใหม่ ระดมคนมีของ 
17 มกราคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
เปิดใจ "กรณ์ จาติกวณิช" หลังออกจากชายคาบ้านประชาธิปัตย์ที่อยู่มากว่า15ปี อะไรคือเหตุผลการตัดสินใจ 
รวมถึงอนาคตทางการเมืองของอดีตขุนคลังว่าจะด าเนินไปในทิศทางใด ? 
 การลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ของ กรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตขุนพลด้าน
เศรษฐกิจคนส าคัญพรรค หลังรวมชายคาบ้านหลังดังกล่าวมากว่า 15 ปี ตามมาด้วยค าถามถึงเหตุผลการตัดสินใจในครั้ง
นี้ รวมถึงอนาคตทางการเมืองของอดีตขุนคลังว่าจะด าเนินไปในทิศทางใดต่อไป 
 ทุกข้อสงสัยต่างๆ “กรณ”์ เปิดใจผ่านรายการคมชัดลึก ออกอากาศทางเนชั่นทีวี เริ่มที่การตัดสินใจลาออก
จากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่า ไม่เคยคิดที่จะย้ายพรรค และจะอยู่กับพรรคตั้งแต่วันแรกและวัน
สุดท้ายที่เลิกเล่นการเมืองว่า.. 
 ผมคิดว่าเวลาการท างานของเรามีจ ากัด บวกกับความตั้งใจที่จะท าหลายเรื่องให้กับบ้านเมือง โดยเฉพาะ
ช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งมีเรื่องต้องท าเยอะมาก ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ผมก็มีความรู้สึกว่า
การออกมาท างานนอกพรรคจะท าให้ผมสามารถด าเนินไปสู่จุดหมายที่อยากจะท ามากกว่า  
  ที่ผ่านมาต้องถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้โอกาสผมมากที่สุดนับตั้งแต่ตัดสินใจมาท างานการเมืองตั้งแต่
การลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกในปี2548 ตอนนั้นอายุ 39 ปี จึงถือว่าถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ให้โอกาสผม ผมคงไม่มี
โอกาส และหลังจากท างานการเมืองมาเพียงแค่ 4 ปี พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้โอกาสผมเป็นรมว.คลังในช่วงที่งานท้าทาย
มากที่สุดช่วงหนึ่งในฐานะรัฐมนตรี ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่ง 
 เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาต้องถือว่า ในชีวิตการเมืองของผมถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปิดทางให้ก็คงไม่มีโอกาส 
แต่ขณะนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะท าทุกอย่างคิดทุกอย่างแบบเดิมไม่ได้ ผมจึงคิดว่า ผมเป็นส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงและอยากที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนค าตอบให้กับสังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบกับชีวิต
ของเรา จึงคิดว่าการออกมาขับเคลื่อนข้างนอกน่าจะสะดวกกว่า  
ความตั้งใจคือ “การระดมคนมีของ” ที่ประสบความส าเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง  
หรือมีของในด้านความคิด ความตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ 
 กรณ์ ยังระบุว่า ในขณะนี้ถือเป็นการเริ่มต้นสู่การตั้งพรรคการเมืองอย่างแน่นอนแล้ว ความตั้งใจคือ “การ
ระดมคนมีของ” ที่ประสบความส าเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหรือมีของในด้านความคิด ความตั้งใจที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเพ่ือรองรับการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความจริงๆในแต่ละเรื่อง 
เช่นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นส่วนมาก  
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 นอกจากเรื่องนี้ยังมีอีกหลายกลุ่ม4-5ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องการยกระดับสินค้าการเกษตร
ให้เป็นสินค้าพรีเมียม ซึ่งได้เห็นความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างการผลิต การตลาด การขายทุกๆ
กระบวนการ ส่วนนี้จึงต้องอาศัยคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเกษตรเพ่ือท าให้อุตสาหกรรม
เกษตรซึ่งผู้ผลิตคือเกษตรกรขับเคลื่อนไปได้อย่างแท้จริง  
 “โอกาสมันมีไม่เยอะที่จะมาตั้งพรรคการเมือง จากนี้เราจะรวมตัวกลุ่มคนที่ไม่จ าเป็นต้องท างาน
การเมืองมาเลย การตั้งพรรคที่เกิดขึ้นอาศัยเจตนาของพวกเรา 2 คน (อรรถวิชย์ สุวรรณภักดี) เป็นจุดเริ่มต้นใน
การวางกรอบของพรรคการเมือง” 
 แต่ในแง่ของผู้รู้ ผู้ขับเคลื่อน ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ที่จะเป็นตัวละคร ไม่จ ากัดเฉพาะอดีตนักการเมือง แต่
อยากให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ แต่ต้องเห็นความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจและสังคม  
ตรงนี้ถ้ามี 100 คน อยากให้ 80 คนเป็นคนใหม่และเป็นผู้ที่มีของอยากมาท า 
 นอกจากอยากท าแล้ว ต้องเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ เพราะการท างานระดับประเทศมันมีผู้ได้ผู้เสียในทุกๆ 
เรื่องที่ท า ทุกนโยบายที่เสนอออกไปมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมถึงผลข้างเคียงในเกือบทุกเรื่อง  ขณะเดียวกัน
ต้องกล้าที่จะพลาดพลั้งและเรียนรู้จากความพลาดพลั้ง 
กระนั้นเม่ืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองไทย คือ ระบบราชการ โดยเฉพาะคดีความต่างๆ ที่อาจมีความผิด 
กรณ์ มองว่า ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตการด าเนินคดีต่างๆ มันเกิดจากการทุจริตแทบทั้งสิ้น ไม่มีกรณีไหนที่เป็น
การท าตามนโยบายแล้วมันไม่ดี ไม่ได้ผล  
สรุป คือ ติดคุกเพราะทุจริต เพราะฉะนั้น อย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นข้ออ้างที่ไม่ท าอะไร สิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีท้าทายการเมือง
มาโดยตลอด 
 ในแง่ของยุทธศาสตร์พรรคเราต้องมีผู้สมัครลงทุกเขตทั่วประเทศ เพราะเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
ทุกคะแนนเสียงมีค่า เพราะฉะนั้นทุกคะแนนทั่วประเทศจึงมีผลซึ่งไม่จ าเป็นต้องชนะ แต่จะช่วยให้เรามีโอกาส การน า
ประเด็นเก่ียวกับระบบราชการมาเป็นความกลัวจะถือเป็นความล้มเหลวในระบบการเมือง 
 กรณ์ ยังกล่าวย้ าว่า พรรคไม่มียุทธศาสตร์ในการทาบทามส.ส.ที่แตกจากการยุบพรรค หรือรวมตัวอดีต
ส.ส.จากพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะเรามคีวามตั้งใจที่จะสร้างพรรคใหม่ที่ใหม่จริงๆ สัดส่วนส่วนใหญ่ของสมาชิกไม่ควรที่
จะมีอดีตส.ส.ในจ านวนที่มากเกินไป แต่ควรจะมีประชาชนคนธรรมดา หรือผู้รู้ผู้ที่มีศักยภาพมีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศ 
 “ผมขอถือโอกาสนี้ที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านมาท างานร่วมกัน ไม่ว่าอาชีพใดก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกอึดอัด 
กับทิศทางของประเทศอยากเข้ามามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาของประเทศเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ให้พ่ีน้องประชาชน
ขอให้ติดต่อมา” 
เรามีความตั้งใจที่จะสร้างพรรคใหม่ที่ใหม่จริงๆ  
สัดส่วนส่วนใหญ่ของสมาชิกไม่ควรที่จะมีอดีตส.ส.ในจ านวนที่มากเกินไป 
แต่ควรจะมีประชาชนคนธรรมดา หรือผู้รู้ผู้ที่มีศักยภาพมีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่
ประเทศ 
 การที่พรรคเกิดใหม่มักจะถูกผลักให้อยู่ในขั้วการเมืองทั้งขั้วซ้ายและขั้วขวา กรณ์มองว่า พรรคเราต้องการ
ที่จะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในฐานะนักการเมืองผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ความตั้งใจท างานการเมืองจึงเน้นที่การ
ปฏิบัติ แม้ว่าหลังจากนี้จะมีอุบัติเหตุการเมืองจนน าไปสู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ผมก็จะเสนอในสิ่งที่อยากท า ส่วนตัว
นายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วเพราะเป็นวิธีการที่มีโอกาสในการขับเคลื่อนทางความคิด 
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 กรณ์ยังพูดทิ้งท้ายถึงประเด็นที่มีการมองว่า การลงสนามการเมืองของเขาครั้งนี้ ถือเป็นการล้างคราบครั้ง
ใหญ่ โดยเฉพาะการล้างคราบที่เคยสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออก ว่า อะไรที่เคยท ามามันก็
อยู่ที่ตัวผมคงไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ท ามาในอดีตได้ ผมคิดว่า  ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามฟอกตัวกรณ์ จาติกวณิช ก็คือ
กรณ์ จาติกวณิช สิ่งที่ท ามาตลอด15ปีในสนามการเมืองก็ท าด้วยความตั้งใจที่จะท าให้เกิดประโยชน์ให้บ้านเมือง 
 อะไรที่เคยท ามามันก็อยู่ที่ตัวผมคงไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ท ามาในอดีตได้  ผมคิดว่า  ไม่มีประโยชน์ที่
จะพยายามฟอกตัวกรณ์ จาติกวณิช ก็คือกรณ์ จาติกวณิช  สิ่งที่ท ามาตลอด 15 ปีในสนามการเมือง ก็ท าด้วย 
ความตั้งใจที่จะท าให้เกิดประโยชน์ให้บ้านเมืองามตั้งใจที่จะท าให้เกิดประโยชน์ให้บ้านเมือง 
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862468 
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เปิดใจ.. 'กรณ์'ตั้งพรรคใหม่ ระดมคนมีของ 
17 มกราคม 2563 - 16:30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดใจ.. 'กรณ์ จาติกวณิช''อดีตขุนคลังพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งหนึ่งเคยทิ้งเงินเดือน6ล้านบาท บ่ายหน้าสู่การเมือง 
วันนี้ลาออก..ตั้งพรรคใหม่ ระดมคนมีของ 
            เปิดใจ“กรณ์ จาติกวณิช” หลังออกจากชายคาบ้านประชาธิปัตย์ ที่อยู่มากว่า15ปี อะไรคือเหตุผลการ
ตัดสินใจ รวมถึงอนาคตทางการเมืองของอดีตขุนคลังว่าจะด าเนินไปในทิศทางใด ? 
           การลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ของ กรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตขุนพลด้าน
เศรษฐกิจคนส าคัญพรรค หลังรวมชายคาบ้านหลังดังกล่าวมากว่า 15 ปี ตามมาด้วยค าถามถึงเหตุผลการตัดสินใจในครั้ง
นี้ รวมถึงอนาคตทางการเมืองของอดีตขุนคลังว่าจะด าเนินไปในทิศทางใดต่อไป 
        ทุกข้อสงสัยต่างๆ “กรณ์” เปิดใจผ่านรายการคมชัดลึก ออกอากาศทางเนชั่นทีวี ช่อง22 เริ่มที่การ
ตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่า ไม่เคยคิดที่จะย้ายพรรค และจะอยู่กับพรรคตั้งแต่วัน
แรกและวันสุดท้ายที่เลิกเล่นการเมืองว่า.. 
       ผมคิดว่าเวลาการท างานของเรามีจ ากัด บวกกับความตั้งใจที่จะท าหลายเรื่องให้กับบ้านเมือง 
โดยเฉพาะช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งมีเรื่องต้องท าเยอะมาก ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ผม
ก็มีความรู้สึกว่าการออกมาท างานนอกพรรคจะท าให้ผมสามารถด าเนินไปสู่จุดหมายที่อยากจะท ามากกว่า 
       ที่ผ่านมาต้องถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้โอกาสผมมากที่สุด นับตั้งแต่ตัดสินใจมาท างานการเมือง
ตั้งแต่การลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกในปี2548 ตอนนั้นอายุ 39 ปี จึงถือว่าถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ให้โอกาสผม ผม
คงไม่มีโอกาส และหลังจากท างานการเมืองมาเพียงแค่ 4 ปี พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้โอกาสผมเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในช่วงที่งานท้าทายมากที่สุดช่วงหนึ่งในฐานะรัฐมนตรี ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่ง 
        เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาต้องถือว่า ในชีวิตการเมืองของผมถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปิดทางให้ก็คงไม่มีโอกาส 
แต่ขณะนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะท าทุกอย่างคิดทุกอย่างแบบเดิมไม่ได้ 
         ผมจึงคิดว่า ผมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและอยากที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนค าตอบให้กับ
สังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบกับชีวิตของเรา จึงคิดว่าการออกมาขับเคลื่อนข้างนอกน่าจะ
สะดวกกว่า 
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           กรณ์ ยังระบุว่า ในขณะนี้ถือเป็นการเริ่มต้นสู่การตั้งพรรคการเมืองอย่างแน่นอนแล้ว ความตั้งใจคือ “การ
ระดมคนมีของ” ที่ประสบความส าเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหรือมีของในด้านความคิด ความตั้งใจที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเพ่ือรองรับการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความจริงๆในแต่ละเรื่อง 
เช่นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นส่วนมาก 
        นอกจากเรื่องนี้ยังมีอีกหลายกลุ่ม4-5ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องการยกระดับสินค้า
การเกษตรให้เป็นสินค้าพรีเมียม ซึ่งได้เห็นความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างการผลิต การตลาด การ
ขายทุกๆกระบวนการ ส่วนนี้จึงต้องอาศัยคนที่มีความตั้งใจมุ่งม่ันที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเกษตรเพื่ อท า
ให้อุตสาหกรรมเกษตรซึ่งผู้ผลิตคือเกษตรกรขับเคลื่อนไปได้อย่างแท้จริง 
     “โอกาสมันมีไม่เยอะที่จะมาตั้งพรรคการเมือง จากนี้เราจะรวมตัวกลุ่มคนที่ไม่จ าเป็นต้องท างาน
การเมืองมาเลย การตั้งพรรคที่เกิดขึ้นอาศัยเจตนาของพวกเรา 2 คน (อรรถวิชย์ สุวรรณภักดี) เป็นจุดเริ่มต้นใน
การวางกรอบของพรรคการเมือง” 
       แต่ในแง่ของผู้รู้ ผู้ขับเคลื่อน ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ที่จะเป็นตัวละคร ไม่จ ากัดเฉพาะอดีตนักการเมือง แต่
อยากให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ แต่ต้องเห็นความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกจิและสังคม 
ตรงนี้ถ้ามี 100 คน อยากให้ 80 คนเป็นคนใหม่และเป็นผู้ที่มีของอยากมาท า 
        นอกจากอยากท าแล้ว ต้องเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ เพราะการท างานระดับประเทศมันมีผู้ได้ผู้เสียในทุกๆ 
เรื่องที่ท า ทุกนโยบายที่เสนอออกไปมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมถึงผลข้างเคียงในเกือบทุกเรื่อง ขณะเดียวกัน
ต้องกล้าที่จะพลาดพลั้งและเรียนรู้จากความพลาดพลั้ง 
       ไม่เพียงเท่านั้น เมื่ออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองไทย คือ "ระบบราชการ" โดยเฉพาะคดีความต่างๆ 
ที่อาจมีความผิด กรณ์ มองว่า ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตการด าเนินคดีต่างๆ มันเกิดจากการทุจริตแทบทั้งสิ้น ไม่มีกรณี
ไหนที่เป็นการท าตามนโยบายแล้วมันไม่ดี ไม่ได้ผล 
           สรุป คือ ติดคุกเพราะทุจริต เพราะฉะนั้น อย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นข้ออ้างที่ไม่ท าอะไร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้า
ทายการเมืองมาโดยตลอด 
          ในแง่ของยุทธศาสตร์พรรคเราต้องมีผู้สมัครลงทุกเขตทั่วประเทศ เพราะเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
ทุกคะแนนเสียงมีค่า เพราะฉะนั้นทุกคะแนนทั่วประเทศจึงมีผลซึ่งไม่จ าเป็นต้องชนะ แต่จะช่วยให้เรามีโอกาส การน า
ประเด็นเก่ียวกับระบบราชการมาเป็นความกลัวจะถือเป็นความล้มเหลวในระบบการเมือง 
          กรณ์ ยังกล่าวย้ าว่า พรรคไม่มียุทธศาสตร์ในการทาบทามส.ส.ที่แตกจากการยุบพรรค หรือรวมตัวอดีตส.ส.
จากพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะเรามีความตั้งใจที่จะสร้างพรรคใหม่ที่ใหม่จริงๆ สัดส่วนส่วนใหญ่ของสมาชิกไม่ควรที่จะมี
อดีตส.ส.ในจ านวนที่มากเกินไป แต่ควรจะมีประชาชนคนธรรมดา หรือผู้รู้ผู้ที่มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศ 
         “ผมขอถือโอกาสนี้ที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านมาท างานร่วมกัน ไม่ว่าอาชีพใดก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกอึด
อัด กับทิศทางของประเทศอยากเข้ามามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาของประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้พี่น้อง
ประชาชนขอให้ติดต่อมา” 
      การที่พรรคเกิดใหม่มักจะถูกผลักให้อยู่ในขั้วการเมืองทั้งขั้วซ้ายและขั้วขวา  
      กรณ์มองว่า พรรคเราต้องการที่จะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในฐานะนักการเมืองผมไม่ได้เป็นศัตรูกับ
ใคร ความตั้งใจท างานการเมืองจึงเน้นที่การปฏิบัติ แม้ว่า 
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หลังจากนี้จะมีอุบัติเหตุการเมืองจนน าไปสู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ผมก็จะเสนอในสิ่งที่อยากท า ส่วนตัวนายกรัฐมนตรี
แน่นอนว่าก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วเพราะเป็นวิธีการที่มีโอกาสในการขับเคลื่อนทางความคิด 
         กรณ์ยังพูดทิ้งท้ายถึงประเด็นที่มีการมองว่า การลงสนามการเมืองของเขาครั้งนี้ ถือเป็นการล้างคราบ
ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการล้างคราบที่เคยสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออก ว่า อะไรที่เคยท า
มามันก็อยู่ที่ตัวผมคงไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ท ามาในอดีตได้ ผมคิดว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามฟอกตัวกรณ์ 
จาติกวณิช ก็คือกรณ์ จาติกวณิช สิ่งที่ท ามาตลอด15ปีในสนามการเมืองก็ท าด้วยความตั้งใจที่จะท าให้เกิด
ประโยชน์ให้บ้านเมือง 
    
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/411164?adz= 
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09.00 INDEX วาระ อ าลา ธนาธร อนาคตใหม่ กับ การมาของ กรณ์ จาติกวณิช 
วันเดียวกันกับที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คเชิญชวนให้ไปร่วมงาน”Future Is Now # อย่า
กลัวอนาคต” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ด้วยเหตุผล “อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ปราศรัยต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง” 
นายกรณ์ จาติกวณิช ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุค “ขอเชิญชวน คนไทยมา # ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค” พร้อมกับประกาศ
แนวทาง กล้าคิด กล้าลุย พร้อมเปลี่ยนแปลง 
“ไทยเข้าใจ-ทัดเทียม-เท่าทันโลก” 
ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่า นายกรณ์ จาติกวณิช ล้วน ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ล้วนต้องการมีพรรค
การเมือง 
แต่คนหนึ่งก าลังมา ขณะที่คนหนึ่งก าลังจะถูก "ก าจัด" สภาพการณ์ที่ นายกรณ์ จาติกวณิช ประสบในพรรคประชาธิปัตย์ 
กับ สภาพการณ์ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประสบจากการรุมท้ึงบด ขยี้ในทางการเมือง 
คือ ปัญหาที่อยู่ในความรับรู้และรู้สึกของนักการเมืองและของคนไทยอย่างเด่นชัด 
ไม่ว่า นายกรณ์ จาติกวณิช ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีความรู้สึก "ร่วม" ทางความคิดว่า สังคมไทยได้มาถึงจุดที่มี
ความจ า เป็นต้องเปลี่ยนแปลง ทั้งมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างปรกติ ตรงกันข้าม เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่
หลวง และจะต้องด าเนินไปอย่างก้าวกระโดด เพราะหากไม่เปลี่ยนก็อาจจะถอยหลังไปเรื่อยๆ 
กระนั้น บทเรียนจากกรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เด่นชัดว่าบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงมิใช่ว่าจะราบรื่น 
กรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะเป็นบทเรียนต่อความพยายาม ของ นายกรณ์ จาติกวณิช หรือไม่ 
นั่นก็ขึ้นอยู่กับ “ดีกร”ี ของ "การเปลี่ยนแปลง" อยู่ในระดับใด 
อยู่ในระดับเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในระดับเดียวกับพรรคพลังประชารัฐ 
หรือว่าอยู่ในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกับ "พรรคอนาคตใหม่" 
นั่นเป็นเรื่องท่ีประเมินได้ไม่ยาก นั่นเป็นเรื่องท่ีจะต้องดูจากก้าว ย่างและความเป็นจริงในอนาคตอันไกล้ 
ที่ว่า กล้าคิด กล้าลุย พร้อมเปลี่ยนแปลงนั้นด าเนินอย่างไร 
เมื่อท่านพูดคนจะรับฟัง เมื่อท่านลงมือท าคนจะเชื่อมั่นและมีความศรัทธา 
 
 
ที่มา https://www.matichon.co.th/politics/news_1898848 
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