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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 มกราคม 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ศาล รธน. นัด 21 ม.ค. วินจิฉัยร้องยุบพรรคอนาคตใหม ่ 9 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ลุ้นศาลรธน.ตัดสิน 21 ม.ค. ธนาธร ไม่หวั่นถ้า อนค.ถูกยุบ 11 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ธนาธร" ลั่นเตรียมรับมือไว้แล้ว ไม่ว่าผลคดี 21ม.ค.จะเป็นอย่างไร 16 
4 สยามรัฐออนไลน์ 'พ่ีศร'ี สวน 'ปิยบุตร' งัด 6 ประเด็นจับโกหกล้มล้างสถาบัน 17 
5 แนวหน้าออนไลน์ ‘พ่ีศร’ี ซัด‘คุณ’อย่าโกหกค าโต ย้อน 6 ข้อ‘ลืมแล้วหรือ’ 18 
6 แนวหน้าออนไลน์ ‘กรณ’์ ว่าไง.??? ‘ดร.อาทิตย์’ ร่วมตั้งชื่อพรรคใหม่  19 
7 แนวหน้าออนไลน์ ‘เป๊ปซี่’ ชวนลุ้นหวย ‘อนค.’ อังคารนี้ เย้ยเตรียม‘น้ ามะพร้าว’รอเลย 20 
8 แนวหน้าออนไลน์ ขอให้ 'อนค.' โชคดี!! 'จตุพร' ย้ าผลตัดสินคดียุบพรรค ไม่ท าการเมืองเปลี่ยนแปลง 21 
9 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสื้อแดง’ เตรียมตัว! ‘ฟอร์ด เส้นทางสีแดง’ยื่น กกต.จองชื่อตั้งพรรคการเมือง 23 
10 ประชาชาติธุรกิจ 

ออนไลน์ 
“ปิยบุตร” ลั่น ต้องท าให้อาวุธยุบพรรคเป็น “กระสุนด้าน” ยัน 
 อนค.ไม่ใช่พวกปฏิกษัตริย์นิยม 

24 

11 มติชนออนไลน์ ‘ช านาญ’ ชี้ ‘ศรีนวล-ฐนภัทร’ พ้นสภาพ ส.ส. แล้ว  28 
12 มติชนออนไลน์ ‘ภูมิธรรม’ ลั่น ศึกซักฟอกครั้งนี้ ไม่มีมวยล้มต้มคนดู  30 
13 มติชนออนไลน์ ‘จตุพร’ ชี้ ยุบ ‘อนาคตใหม่’ แนวรบไม่เปลี่ยนแปลง เตือน กก.บห.อนค. 31 
14 มติชนออนไลน์ ‘อนุสรณ์’ ชี้ข่าวปล่อยชวน ‘เพ่ือไทย’ ร่วมรัฐบาลแค่เฟคนิวส์  33 
15 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ลั่น เตรียมการรับผลตัดสินคดี 21 ม.ค. ไว้หมดแล้ว 34 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ นักประวัติศาสตร์เฉลย 'ปิยบุตร' ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่? 35 

17 ข่าวสดออนไลน์ เลขาฯ ศาลเผยหมายจับ ‘ไวพจน์’ ลงระบบแล้ว 37 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์   'เอ่ียม'แจงข่าวเพ่ือไทยร่วมรัฐบาลเป็นเฟคนิวส์ 38 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคใหม่พร้อม 'ธนาธร' ไม่หวั่นยุบอนาคตใหม่ 39 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสริมสุข 'แนะลุ้นหวย 'อนาคตใหม่' อังคารนี้ ' 54-63-72 หรือ 90' 40 

21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สนธิรัตน์' อ้าแขนเปิดกว้างรับส.ส.อนาคตใหม่หากถูกยุบพรรค 41 

22 ข่าวสดออนไลน์ อนาคตใหม่ ยัน ‘ศรีนวล-ฐนภัทร’ พ้นสภาพส.ส.แล้ว  42 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ สุมหัววิเคราะห์คดี! ลูกหาบอนค.นัดรวมตัว/ 'ธนาธร' โอ่มทีุกทางเลือก 44 
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วั
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคการเมืองแบบ Startup เป็นเช่นไร? 49 
2 News 1 ออนไลน์ อย่าเอาสถาบันเป็นโล่! “ท่านใหม่” ฮ่ึมใส่ “ปิยบุตร” 51 
3 ไทยรัฐออนไลน์ อนาคตใหม่ท้ายุบพรรค คุยมีส ารองอีก 3-7 54 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ลุ้น "บิ๊กตู่" ดึง "กรณ์" ช่วยงานเศรษฐกิจ 62 
5 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : เริ่มต้นด้วยรู้แพ้รู้ชนะ 64 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 21 มกรา 'มีใครจะลาบวช?' 65 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปิยบุตร" ปฏิกษัตริย์นิยม??? 70 
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วันที่ 20 มกราคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการ  
การเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุน            
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ณ ห้องประชุม 604 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง            

20 ม.ค. 2563 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รางวัลรองชนะเลิศกีฬาบาสเก็ตบอล ประเภททีมชาย (เหรียญเงิน) และประเภททีมหญิง
ล าดับที่ 3 (เหรียญทองแดง) ทีมรวม 3 หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ประจ าปี 2563  

 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เชยีร์สนัน่...!  “กฬีาบาสเกต็บอล” ควา้ 1 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง 

ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระฯ ประจ าปี 2563 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรางวัลการแข่งขันเปตอง 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง                   
ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2563  
       ทีมอาวุโส     ได้รับรางวัล     เหรียญทอง 
                     ทีมชาย B     ได้รับรางวัล     เหรียญทอง 
                     ทีมชาย A     ได้รับรางวัล     เหรียญทองแดง   

 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ควา้แชมป.์... “กฬีาเปตอง” 2 เหรยีญทอง 1 เหรยีญทองแดง  

ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระฯ ประจ าปี 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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ศาล รธน.นัด 21 ม.ค. วนิิจฉัยร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
15:10 | 25 ธนัวาคม 2562 | 1,273  

 

  
  วันนี้ (25 ธ.ค.2562) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าว ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร้อง
กรณีนายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การ
กระท าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปียบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 
3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
   ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ 
โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ปี 
2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 
ม.ค.2563 เวลา 11.30 น.ที่ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ  
  นอกจากนี้ศาลรัฐธรมนูญได้พิจารณาค าร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค าร้องและ
เอกสารประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ กกต. กล่างอ้างว่าผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา  72 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" 
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เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผู้ถูกร้องตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา  92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 ศาล
รัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่งรับค าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ   มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   มาตรา 92 
วรรคหนึ่ง แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งส าเนาค าร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ส าเนาค าร้อง 

 
   

อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/287401 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/287401
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ลุ้นศาลรธน.ตัดสิน 21 ม.ค. ธนาธร ไม่หวั่นถ้า อนค.ถูกยุบ 
19 มกราคม 2563 - 19:48 น.  

 
เปิดอ่าน 289 ครั้ง 

ลุน้ศาลรัฐธรรมนูญตดัสิน 21 ม.ค. ฝ่าด่านแรก อนาคตใหม่รอด? เหลืออีกคดี เงินกู ้191 ล. ธนาธร ไม่หวัน่ถา้ถูกยบุ พป
ชร.รออา้แขนรับ ส.ส. 
               “ธนาธร” พร้อมรับค าตัดสินศาลรธน. 21 ม.ค.นี้ ลั่นยุบอนค.ไม่มีความหมาย เตรียมพรรคส ารองให้ส.ส.แล้ว 
จ่อเดินสายรณรงค์ทั่วประเทศร่วมกับ “ปิยบุตร” ขณะที่ยังมีคดีเงินกู้พรรครอคิววินิจฉัยอีกด่าน 
                ด้าน “ซูเปอร์โพล” เผยประชาชนรู้สึก “เฉยๆ” หากอนาคตใหม่ถูกยุบ ไม่กระทบชีวิตประจ าวัน พบคน
ไทยเบื่อ “ข่าวการเมือง” ที่สุด “สนธิรัตน์” พร้อมอ้าแขนรับส.ส.อนค. ขอคุยเป็นกรณีดูความเหมาะสม 
                การเมืองต้นสัปดาห์นี้มีความร้อนแรงและน่าจับตาอย่างยิ่ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยกรณีที่พรรค
อนาคตใหม่ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครอง ซึ่งเป็นการกระท าขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 
วรรคแรก ที่บัญญัติว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมิได้” ในวันที่ 21 มกราคมนี้ 
                เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงความ
พร้อมกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยคดีอิลลูมินาติ ในวันที่ 21 มกราคม ว่า เราพร้อมอยู่แล้ว เรามั่นใจในความ
บริสุทธิ์ และเรามั่นใจว่ากระบวนการที่ท าให้มาถึงจุดนี้เป็นกระบวนการที่มีมูลเหตุและแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่า 
                ดังนั้นเราจึงไม่กังวลและพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร เราพร้อม
เดินหน้าต่อไปร่วมกับประชาชน ดังนั้นขอให้ประชาชนทุกคนยังมีความหวัง เพราะตนก็ยังมีค วามหวังว่าการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสังคมไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ ขอให้เราเดินต่อไปด้วยกัน 
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               “ถึงจะยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็ไม่มีความหมาย เพราะผมกับนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค จะไป
เดินสายรณรงค์เรื่องต่างๆ ทั่วประเทศแทน” นายธนาธรกล่าว 
                ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการเตรียมพรรคการเมืองให้ ส.ส.ย้ายไปหากมีการยุบพรรคนั้น เป็นพรรคการเมือง
ลักษณะไหน นายธนาธร กล่าวว่า เดี๋ยวคอยดูดีกว่า ทางเราได้เตรียมความพร้อมส าหรับทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นใน
วันที่ 21 มกราคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราถึงไม่มีความกังวลใจ 
                “ยุบพรรคไปก็ไม่มีความหมาย อุดมการณ์ยังอยู่ ผู้คนยังอยู่ ส.ส.ยังอยู่ ยุบพรรคไปก็มีแต่การยุบพรรค แถม
ยังได้ธนาธรและปิยบุตรไปรณรงค์ทั่วประเทศ เราพร้อมส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม” นายธนาธร
กล่าวย้ า 
  
พี่ศรีโพสต์อย่าโกหกย้อน6ข้อ 
                ด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟ
ซบุ๊กกรณีนายปิยบุตรแถลงข่าวยืนยันไม่มีความคิดล้มล้างสถาบัน โดยมีใจความสรุปว่า “อย่ามาโกหกค าโต ลืมไปแล้ว
หรือว่าเคยพูดเกี่ยวกับสถาบันไว้อย่างรุนแรงในหลายเรื่อง ซึ่งสะท้อนตัวตนและฐานความคิดเกี่ยวกับสถาบันของคุณ
และพวกได้แจ่มแจ้งมาก คนไทยส่วนใหญ่เทิดทูนสถาบันกษัตริย์กันมานานกว่า 800 ปีแล้ว ยกเว้นพวกไร้ราก ลืมก าพืด
ตัวเอง หลังได้ทุนไปเรียนนอกกลับมา” 
  
คดีกู้เงินพรรครออยู่อีกด่าน 
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ 
ศาลมีแนวทางในการพิจารณาคือ วินิจฉัยกับไม่วินิจฉัย หากศาลไม่วินิจฉัย เท่ากับเป็นการยกค าร้อง นั่นหมายความว่า 
พรรคอนาคตใหม่รอดจากการถูกยุบพรรคในคดีนี้ แต่ว่ายังมีคดียุบพรรคกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินที่ กกต.ส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
                โดยศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องเอาไว้แล้ว ขึ้นกับว่าศาลจะเปิดการไต่สวนหรือไม่ โดยคาดว่าศาลจะนัดตัดสิน
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ อาจจะก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้น ดังนั้นหากพรรคอนาคตใหม่รอดจากคดี
ล้มล้างการปกครองยังมีคดีเงินกู้พรรคที่ กกต.มีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วรออยู่อีกด่านหนึ่ง 
  
โหนฝุ่นแจกหน้ากากอนามัย 
                ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายธนาธร และแกนน าพรรค อาทิ นายปิยบุตร , น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษก
พรรค พร้อมด้วย ส.ส.เขต กทม.ของพรรคอนาคตใหม่ ประกอบด้วย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ , นายเท่าพิภพ ลิ้มจิต
กร, นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ลงพื้นที่ในกรุงเทพฯ เพ่ือรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยป้องกัน
ฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ให้แก่ประชาชนที่ตลาดรุ่งเจริญ เขตยานนาวา และวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
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               นายธนาธร กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาขณะนี้หากท าในเชิงรูปธรรมคงยาก แต่รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าด้านการบรรเทาผลกระทบสุขภาพประชาชน ด้วยการให้ข้อมูลเพ่ือตระหนักถึงปัญหา รวมถึงการแจก
หน้ากากป้องกันฝุ่นให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและเข้าไม่ถึงหน้ากากอนามัยชนิดที่กันฝุ่น พีเอ็ม 
2.5 ได้ ทั้งนี้หากค่าของฝุ่นละอองมีมากจนส่งผลต่อสุขภาพก็ควรมีการปิดเรียนชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการของทุกประเทศ
ที่ประสบปัญหาน ามาใช้ และต้องคิดล่วงหน้าว่าหากปีหน้าต้องเผชิญปัญหาอีกจะท าอย่างไร 
                ส าหรับการรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย พีเอ็ม 2.5 ของนายธนาธร และแกนน าพรรค ได้เดินสายแจก
ในช่วงบ่ายที่ตลาดมาวิน พระราม2, หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางแค และช่วงเย็นที่สยามสแควร์และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเอก
มัย เป็นต้น 
  
โพลล์ช้ีปชช.รู้สึกเฉยๆยุบอนค. 
                วันเดียวกัน นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลส ารวจ
ภาคสนามเรื่อง “สุดยอดข่าวน่าเบื่อ” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยผ่าน “เสียงประชาชนในโลก
โซเชียล” ด้วยระบบเน็ตซูเปอร์โพล จ านวน 2,845 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” จ านวน 2,160 
ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 13–18 มกราคม 
               พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.2 เบื่อข่าวการเมืองมากที่สุด เพราะเละเทะ ผิดหวัง วุ่นวาย กร่าง วาง
อ านาจบาตรใหญ่ นิสัยแย่ๆ มีแต่เรื่องเดิมๆ ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน วันๆ ไม่เห็นท าอะไร มีแต่ทะเลาะกัน และ
สร้างความเกลียดชังในสังคม เป็นต้น 
                ทิ้งห่างอันดับรองลงมา คือ ข่าวดาราบันเทิง ร้อยละ 17.0 เพราะท าตัวไม่เหมาะสม ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี ว่า
กันไปมายุ่งการเมือง ข่าวมือที่สาม เกี่ยวยาเสพติด เป็นต้น ข่าวอาชญากรรม ร้อยละ 9.7 เพราะซ้ าซาก น่ากลัว สะเทือน
ใจ หดหู่ สังคมเสื่อม และร้อยละ 12.1 ระบุอ่ืนๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ปากท้อง สภาพอากาศ มลพิษ เพราะแก้กันไม่ได้
เสียที ปัญหาซ้ าซาก น่าเบื่อ เป็นต้น 
                อย่างไรก็ตามที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความรู้สึกถ้าพรรคอนาคตใหม่  ถูกยุบ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อย
ละ 66.8 รู้สึกเฉยๆ ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะจะยุบก็ยุบไปไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตประจ าวัน ไม่เกี่ยวอะไรกับการท า
มาหากิน นักการเมืองไม่เห็นท าอะไร มีแต่ใช้ส านวนโวหาร วาทกรรม ยุยงปลุกปั่นให้สังคมวุ่นวาย 
                พวกอุดมการณ์จอมปลอม จัดกิจกรรมหาเงินเข้ากระเป๋า พอมีอ านาจก็ลืมประชาชน ปกปิดเบี่ยงเบนความ
สนใจของประชาชน สุดท้ายประชาชนต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของตัวเอง เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 33.2 ระบุว่า 
ได้รับผลกระทบ เพราะเป็นพรรคฝ่ายค้านคุณภาพ ขาดพรรคฝ่ายค้านที่ดี พรรคนี้พูดดีตรงใจประชาชน ขาดพรรค
ตรวจสอบ เป็นต้น 
 
 พบการเมืองใช้สื่อโซเชียลสูง 
                นายนพดล กล่าวว่า ผลการส ารวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” ในหัวข้อ “ใครอะไรในโลกโซเชียล” 
พบว่า เมื่อน าบุคคลส าคัญของสังคมไทยสองคนมาเป็นบุคคลเพ่งเล็งพิเศษ ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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               รวมถึงกิจกรรมการเมืองจุดสนใจพิเศษสองกิจกรรมได้แก่ “วิ่งไล่ลุง” กับ “เดินเชียร์ลุง” พบว่านายธนาธร
ก าลังเข้าถึงคนในโลกโซเชียลภายในประเทศไทย ประมาณ 14,732,645 คน หรือกว่า 14 ล้านคน ขณะที่ พล.อ.
ประยุทธ์ ก าลังเข้าถึงคนในโลกโซเชียลประมาณ 19,707,072 คน หรือกว่า 19 ล้านคน โดยค้นพบว่านายธนาธรมีกลุ่ม
คนในโลกโซเชียลแห่ใช้ค าว่า “อย่ากลัวอนาคต” ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะมีค าว่า “คิดถึงความดีที่ท าไว้” 
                นอกจากนี้ที่น่าสนใจคือ การใช้ช่องทางสื่อในโลกโซเชียล พบว่าทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และนายธนาธร ก าลัง
ถูกคนในโลกโซเชียลใช้ช่องทางสื่อพูดถึงกล่าวถึงผ่านทางทวิตเตอร์มาเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม นายธนาธร ถูกใช้ทวิตเตอร์ ร้อยละ 62.7 มากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 45.6 ขณะที่เว็บไซต์
ถูกใช้พูดถึง พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 38.3 มากกว่านายธนาธร ร้อยละ 29.8 และเฟซบุ๊ก ถูกใช้พูดถึง พล.อ.ประยุทธ์ 
ร้อยละ 10.6 มากกว่านายธนาธร ร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 
  
               อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ กิจกรรมวิ่งไล่ลุง กับ เดินเชียร์ลุง มีการใช้ช่องทางสื่อโซเชียลแตกต่างกัน 
คือเดินเชียร์ลุงใช้ทวิตเตอร์ร้อยละ 70.7 วิ่งไล่ลุงใช้ร้อยละ 49.4 แต่วิ่งไล่ลุงใช้ยูทูบสูงถึงร้อยละ 45.9 ขณะที่ เดินเชียร์
ลุง ใช้เพียงร้อยละ 1.2 โดยมีการใช้เว็บไซต์สูงถึงร้อยละ 26.5 แต่วิ่งไล่ลุงใช้เว็บไซต์เพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้น 
  
จตุพรเชื่อช่ังใจให้เสียน้อยท่ีสุด 
                ที่ห้างอิมพีเรียล ลาดพร้าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.) กล่าวถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า ที่ผ่านมาพูดมาหลายครั้งและเห็นความเป็นไปคือการเตรียมความพร้ อม
รับมือของพรรคอนาคตใหม่เพราะประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้นมีมาแล้วอย่างน้อย 4 พรรคการเมือง ซึ่งมีการ
ออกแบบแตกต่างกันไป โดยเฉพาะตอนยุบพรรคไทยรักไทยคืออยู่ในระหว่างรัฐบาลที่มีการรัฐประหาร ซึ่งหลายคนคิด
ว่าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกกว่า 14 ล้านคนจะไม่มีใครกล้ายุบพรรค เพราะในวันเดียวกันนั้นมีการอ่านค าวินิจฉัยยุบ
พรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกัน 
                ทั้งนี้ หลังการยุบสภาในปี 2549 และน าไปสู่การรัฐประหารนั้น 2 พรรคการเมืองได้ยื่นยุบพรรคระหว่างกัน 
คือพรรคประชาธิปัตย์ยื่นยุบพรรคไทยรักไทยในข้อหาว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะในขณะนั้นพรรค
ประชาธิปัตย์ตัดสินใจบอยคอตการเลือกตั้ง ในรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ออกแบบไว้ว่าหากกรณีมีผู้สมัครคนเดียว ผู้สมัคร
คนนั้นจะต้องได้รับเสียงเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต ์
                ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ผูกขาดของพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้น ปรากฏว่ามีการขัดขวางและ
ด าเนินการทุกอย่างเพ่ือไม่ให้มีคะแนนเสียงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ได้ฟ้องร้องว่าพรรคไทยรักไทย
ได้จ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง ขณะเดียวกันพรรคไทยรักไทยก็ฟ้องประชาธิปัตย์ว่าใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยในกรณี
ดังกล่าว 
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               จนในที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบพรรค แต่พรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค ต่อมาก็เป็นพรรคพลัง
ประชาชนถูกยุบพรรคอีกครั้ง ดังนั้นโทษการยุบพรรคชัดเจนว่า หาก ส.ส.เป็นกรรมการบริการพรรคก็พ้นสภาพโดย
ต าแหน่งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี 
                ดังนั้นการอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ในอีก 2 วันข้างหน้า
นั้น จากการที่ติดตามการแถลงข่าวของนายธนาธร และนายปิยบุตร ก็มีการเตรียมความพร้อม เพราะชะตากรรมของ
การถูกยุบพรรคนั้นจะต้องมีพรรคส ารองไว้ และหากถูกยุบพรรคจริงนั้นกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิ์ทางการ
เมือง 5 ปี 
                ดังนั้นต้องดูว่ากรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่เป็น ส.ส.จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร หากวัดดวง
ตัดสินใจไม่ลาออก ก็ต้องยอมรับว่าจะต้องเสีย ส.ส.ไปทั้งหมด 11 ที่นั่งจากจ านวน 76 เหลือ 65 ที่นั่ง แต่หากตัดสินใจ
เด็ดขาดคือการน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และวางแผนกันอย่างมีสติ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัย ตัดสินใจลาออก
ทั้ง 11 คนเพ่ือให้ล าดับถัดไปได้ขึ้นมาเป็นส.ส. ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเวลาที่จะต้องตั้งสติเพ่ือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดของ
จ านวนส.ส.ในสภา ดังนั้นเชื่อว่าอยู่ระหว่างการชั่งใจ เนื่องจากมีแบบอย่างและบทเรียนให้ได้เห็นมาแล้ว 
  
พปชร.พร้อมรับส.ส.อนค. 
                ขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึง
หากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ ทางพรรคพลังประชารัฐพร้อมรับส.ส.ที่จะเข้ามาสังกัดหรือไม่ว่า ยังไม่รู้เลยว่าพรรค
อนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ยุบ ส่วนจะมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก็ต้องมาคุยกันเป็นกรณีๆ ไป ต้องดูถึงความ
เหมาะสมต่างๆ 
                เมื่อถามว่า พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี  ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับออก ขณะนี้มาสมัครเป็น
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือยัง นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้ว ส่วนรายละเอียดไม่ทราบ ให้
ไปถามนายทะเบียนพรรค ส่วนมติขับของพรรคอนาคตใหม่สมบูรณ์หรือไม่ ให้ไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
แต่เชื่อว่าถึงอย่างไรสถานภาพความเป็น ส.ส.ยังอยู่ แต่ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองใด 
  
นักข่าวอาวุโสรออาฟเตอร์ช็อก 
                ส่วนนายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หรือ “เป๊ปซี่” ผู้สื่อข่าวอาวุโส ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวความว่า “อีกสองวัน
ฟ้าแจ้งจางปาง...ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ไม่มีฟ้ืน...เตรียมน้ ามะพร้าวรอหน้าศาล รธน.ก่อนขาดตลาด หาซื้อไม่ได้... ลุ้น
เสียงข้างมากหรือเอกฉันท์ ...อาการดิ้นพล่านที่ มธ.รังสิต ชัดเจน จบข่าวแจ่มจันทร์... 
                หมอดูเปปท านายฟันธงจากช่วงปลายปี ย้ ายันข้ามปี อังคารนี้ลุ้นหวยออก 54 63 72 หรือ 90 พวกเนรคุณ
คิดร้ายจาบจ้วง อ้างประชาชนหน้าตาเฉย เหมือนพวกคอมมูหน่อย ได้เห็นดีกันอังคารนี้" และว่า "รออาฟเตอร์ช็อกที่จะ
ตามมา ความรุนแรงระดับแจ่มจันทร์#ฟ้ามีตา" 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/411477 
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"ธนาธร" ลั่นเตรียมรับมือไว้แล้ว ไม่ว่าผลคดี 21ม.ค.จะเป็นอย่างไร 

 วันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 12:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เผยไม่ว่าผลตัดสินคดีในวันที่ 21 ม.ค.จะเป็นอย่างไรก็จะเดินหน้าท างานการเมืองต่อ 
ลั่นเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงส่วนการฟังค าตัดสินคดีอิลลูมินาติในวันที่ 21 ม.ค.
63 โดยยืนยันว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์? และเชื่อว่ากระบวนการท าคดีที่ผ่านมามีมูลเหตุทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
และผลออกมาเป็นอย่างไร ก็จะยังเดินหน้าท างานทางการเมืองกับประชาชนต่อไป 
อย่าไรก็ตามนายธนาธรยังไม่ขอตอบเรื่องพรรคส ารอง โดยระบุว่า ให้รอดูไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ได้เตรียมความ
พร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว และหากถึงจะยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็ไม่มีความหมายเพราะจะได้ตนเองกับนายปิยบุตร แสงกนก
กุล เลขาธิการพรรค จะไปเดินสายรณรงค์เรื่องต่าง ๆ ทั่วประเทศแทน 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุร ีเปิดคลิปโต้ยืนยันว่าที่ประชุมให้ขับ 
4 ส.ส. ออกจากพรรค มีองค์ประชุมครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย นั้น 
นายปิยบุตรได้กล่าวว่า ยืนยันว่าการด าเนินการประชุมวิสามัญ และการใช้เสียง ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค ท าตาม
ขั้นตอนอย่างถูกต้อง และเข้าใจว่ามีผลตั้งแต่วันที่ลงมติ แต่ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้เรียกขอเอกสารการประชุม และมีหนังสือแจ้งเตือนมาอีกครั้งวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา จึงต้องตรวจสอบเอกสารรายงาน
การประชุมและลายเซ็นต์ผู้ที่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ได้สรุปเสร็จและส่งให้ กกต. แล้ว 
ส่วนกรอบเวลา 30 วัน ที่จะนับตั้งแต่ที่ประชุมมีมติ หรือวันที่ กกต. ได้รับเอกสาร นายปิยบุตร ระบุว่าไม่สามารถตอบ
แทนได้ เพราะเรื่องดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะออกมาให้ความชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/612129 
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'พี่ศรี' สวน 'ปิยบุตร' งัด 6 ประเด็นจับโกหกล้มล้างสถาบัน 
สยามรัฐออนไลน ์19 มกราคม 2563 10:16  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่คิดล้มล้าง
สถาบัน ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ศรีสุวรรณ 
จรรยา ระบุว่า... อย่ามาโกหกค าโตว่า “ไม่คิดล้มล้างสถาบัน” คุณลืมไปแล้วหรือ หรือแสร้งลืมไปว่า... 
  1) คุณเคยบรรยายว่า กษัตริย์ไม่มีความชอบธรรม เพราะไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน 
  2) คุณเคยบรรยายว่า สถาบันกษัตริย์มีความเป็นทรราชอยู่ในตัวเอง 
  3) คุณเคยบรรยายว่า กษัตริย์ที่มาด้วยการสืบสันตติวงศ์โดยสายเลือดไม่เหมาะสมกับสมัยนี้แล้ว 
  4) คุณเคยบรรยายว่า ไม่ต้องสนใจว่ากษัตริย์จะดีหรือไม่ดีอย่างไร หลายประเทศเขายกเลิกสถาบันกษัตริย์กัน
หลายประเทศแล้ว 
  5) คุณเคยบรรยายว่า สถาบันกษัตริย์มีอ านาจมาก โดยไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่มีใครเขาเอาแล้ว 
  6) คุณเคยบรรยายว่า ไม่มีกษัตริย์ที่ไหน มีการแสดงกระแสพระราชด ารัสในที่สาธารณะ และต้องสาบานต่อ
สภาว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้มันสะท้อนตัวตนและฐานความคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของคุณและพวกได้แจ่มแจ้งมาก คนไทยส่วนใหญ่
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์กันมานานกว่า 800 ปีแล้ว ยกเว้นพวกไร้ราก ลืมก าพรืดตัวเอง หลังได้ทุนไปเรียนนอกกลับมา
เท่านั้น 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/127422 
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https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200119/726f6dd7cd683601f2fefe2d5ff2d422a5462977c993e8586225bb7133355e12.jpg?itok=CtEU9qp8
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‘พีศ่รี’ ซัด‘คุณ’อย่าโกหกค าโต ย้อน 6 ข้อ‘ลืมแล้วหรือ’ไม่คดิล้มล้างสถาบัน.? 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563, 09.40 น. 

‘พี่ศรี’ซัด‘คุณ’อย่าโกหกค าโต ย้อน 6 ข้อ‘ลืมแล้วหรือ’ไม่คิดล้มล้างสถาบัน.? 
19 มกราคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟ

ซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ 
“อย่ามาโกหกค าโตว่า “ไม่คิดล้มล้างสถาบัน” คุณลืมไปแล้วหรือ หรือแสร้งลืมไปว่า... 
1) คุณเคยบรรยายว่า กษัตริย์ไม่มีความชอบธรรม เพราะไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน 
2) คุณเคยบรรยายว่า สถาบันกษัตริย์มีความเป็นทรราชอยู่ในตัวเอง 
3) คุณเคยบรรยายว่า กษัตริย์ที่มาด้วยการสืบสันตติวงศ์โดยสายเลือดไม่เหมาะสมกับสมัยนี้แล้ว 
4) คุณเคยบรรยายว่า ไม่ต้องสนใจว่ากษัตริย์จะดีหรือไม่ดีอย่างไร หลายประเทศเขายกเลิกสถาบันกษัตริย์กัน

หลายประเทศแล้ว 
5) คุณเคยบรรยายว่า สถาบันกษัตริย์มีอ านาจมาก โดยไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่มีใครเขาเอาแล้ว 
6) คุณเคยบรรยายว่า ไม่มีกษัตริย์ที่ไหน มีการแสดงกระแสพระราชด ารัสในที่สาธารณะ และต้องสาบานต่อสภาว่า

จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้มันสะท้อนตัวตนและฐานความคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของคุณและพวกได้แจ่มแจ้งมาก คนไทยส่วน

ใหญ่เทิดทูนสถาบันกษัตริย์กันมานานกว่า 800 ปีแล้ว ยกเว้นพวกไร้ราก ลืมก าพืดตัวเอง หลังได้ทุนไปเรียนนอกกลับมา
เท่านั้น” 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467210 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/467210
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‘กรณ์’ ว่าไง.???‘ดร.อาทติย์’ร่วมตั้งช่ือพรรคใหม่ แนะการเมืองอยู่ในยุคพวกคดิส้ัน 
วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563, 11.32 น. 

 ‘กรณ์’ว่าไง.???‘ดร.อาทิตย์’ร่วมตั้งชื่อพรรคใหม่ แนะการเมืองอยู่ในยุคพวกคิดสั้น 
19 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้

ลาออกจากพรรค ปชป. และประกาศเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันตั้งชื่อพรรคใหม่ ซึ่งได้รับเสียงขานรับจากโลกโซเซียล
ชนิดติดลมบนไปแล้ว มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นส่งชื่อพรรคใหม่เข้าประกวดแบบถล่มทลายนั้น  (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
: ‘กรณ์’ติดลมบนแล้ว! กองเชียร์แห่ช่วยตั้งชื่อ'พรรคใหม่'แบบถล่มทลาย) 

ล่าสุด ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ภาพกราฟฟิกประกาศเชิญชวนของนายกรณ์ ในเฟ
ซบุ๊ก Arthit Ourairat พร้อมระบุข้อความว่า “พรรคสังคมธรรมาธิปไตย ดีไหม ขอเชิญชวนร่วมกันตั้ง แต่ที่จริง
บรรยากาศและกฎเกณฑ์กติกาขณะนี้ ไม่น่าเล่นการเมืองเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน ยังอยู่ในยุคพวกคิดสั้นท าลายล้างกัน 
ไม่ยั่งยืนและไม่รุ่งเรือง” 

 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467216 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/467041
https://www.naewna.com/politic/467041
https://www.naewna.com/politic/467216
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‘เป๊ปซ่ี’ชวนลุ้นหวย‘อนค.’อังคารนี ้เย้ยเตรียม‘น้ ามะพร้าว’รอเลย 
วันอาทิตย์ ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2563, 14.52 น. 

 ‘เป๊ปซี’่ชวนลุ้นหวย‘อนค.’อังคารนี้ เย้ยเตรียม‘น้ ามะพร้าว’รอเลย 
19 มกราคม 2563 นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หรือ “เป๊ปซี่” ผู้สื่อข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก Sermsuk Kasitipradit 

ระบุว่า 
“อีกสองวันฟ้าแจ้งจางปาง...ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ไม่มีฟ้ืน...เตรียมน้ ามะพร้าวรอหน้าศาล รธน.ก่อนขาดตลาด หา

ซื้อไม่ได้... ลุ้นเสียงข้างมากหรือเอกฉันท์ ...อาการดิ้นพล่านที่ มธ.รังสิต ชัดเจน จบข่าวแจ่มจันทร์... 
หมอดูเปปท านายฟันธงจากช่วงปลายปี ย้ ายันข้ามปี อังคารนี้ลุ้นหวยออก 54 63 72 หรือ 90 
พวกเนรคุณคิดร้ายจาบจ้วง อ้างประชาชนหน้าตาเฉย เหมือนพวกคอมมูหน่อย ได้เห็นดีกันอังคารนี้ 
เอานัก นสพ.ใหญ่มาช่วยอวย ไม่มีค าถามท าไมถึงมีพฤติกรรมจาบจ้วง โจมตี ให้ร้าย อย่างที่แกนน าท ามาตลอด 

โดยเฉพาะ ช่อพรรณิการ์ หลักฐานข้อความในเฟสบุ๊ค คือส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ส่งให้ศาลให้เห็นพฤติกรรมสามานย์ 
หรือแนวคิดแกนน าอนค.ผลักดันการปว.2475 ล้มล้างสถาบันที่ท ามาตลอด ถามอวยตอบอวย ยืนยันจงรักภักดี ไม่เคย
คิดร้าย โกหกตอลอ.อย่างที่ท ามาตลอด สังคมรับรู้ได้เจตนาเบื้องหลังคือรัย..หวังเฉา หม่า ฮ่ัน เตรียมเครื่องประหารหัว
สุนัข เนรคุณคิดร้ายต่อแผ่นดินมีโทษสถานเดียว..รออาฟเตอร์ช๊อคท่ีจะตามมา ความรุนแรงระดับแจ่มจันทร์#ฟ้ามีตา” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467246 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/467246
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ขอให้'อนค.'โชคดี!! 'จตุพร'ย้ าผลตัดสินคดยีุบพรรค ไม่ท าการเมืองเปลี่ยนแปลง 
วันอาทิตย์ ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.25 น. 

"จตุพร"ส่งก าลังใจให้เพื่อนยามทนทุกข์ ขอให้"อนค."โชคดี เผยไม่ต้องการเห็นใครถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
เหมือนตัวเอง ย้ าผลตัดสินคดียุบอนค.ไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ ชี้ปชช.ยังเดือดร้อน
ทางศก. ซ้ าร้ายต้องทนทุกข์กับภัยแล้ง ยันยุบ-ไม่ยุบแค่ท าให้"กก.บห.อนาคตใหม่"อยู่หรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 
พร้อมกับจะรักษาเสียง11ส.ส.ไว้หรือไม่ เชื่ออยู่ระหว่างพรรคก าลังพิจารณา 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองระหว่างร่วมกิจกรรม "ลมหายใจพีซทีวีเวทีทัศน์" โดยระบุถึงการตัดสินคดียุบ
พรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ว่า จะไม่ท าให้สถานการณ์ทางการเมืองเกิดเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะปัญหา
เศรษฐกิจท าให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แล้วยังทนทุกข์กับปัญหาภัยแล้งซ้ าเติม 

นายจตุพร กล่าวถึงคดียุบพรรคว่า หวังจะเห็นพรรคอนาคตใหม่เตรียมตัวเ พ่ือรับมือ เพราะถ้าถูกยุบ
กรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ดังนั้น ส.ส. 11 คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จะ
ตัดสินใจทางการเมืองกันอย่างไร 

"ผมว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจกัน ถ้าวัดดวงไม่ลาออก จะต้องยอมรับว่า เมื่อถูกยุบจะต้องเสีย ส.ส.ไป 11 ที่
นั่ง จากจ านวน 76 เหลือ 65 ที่นั่ง ขณะเดียวกันจ านวน 11 ส.ส.นั้นต้องเฉลี่ยกับพรรคต่างๆกันใหม่ ถ้าตัดสินใจลาออกก็
จะได้ขยับล าดับชื่อใหม่ข้ึนมาเป็น ส.ส.แทน" 

นายจตุพร ระบุว่า ช่วงเวลาก่อนศาลจะพิพากษาคดียุบพรรคนั้น ไม่ใช่ช่วงต้องตีโพยตีพายกัน แต่ต้องเป็นช่วงใช้
สติตั้งหลักให้จ านวน ส.ส.เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งตนเชื่อว่า คงอยู่ระหว่างการพิจารณาของพรร คอนาคตใหม่ 
เนื่องจากในอดีต มีแบบอย่างการยุบพรรคเป็นบทเรียนให้เห็นกันมาแล้ว 

คดียุบพรรค อนค.นั้น นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นร้องในข้อหาล้มล้างการปกครอง
ฯ ซึ่งไม่มีใครคาดคิดถึงผลจะท าให้เกิดการยุบพรรคได้ แต่เมื่อน ามาเชื่อมโยงกับนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรณีการครอบครองหุ้มสื่อมวลชน ซึ่งเสมือนเป็นดาบแรกทางการเมือง ดังนั้น การ
กระหน่ าซ้ าด้วยดาบสองคือการยุบพรรค ย่อมมีความน่าจะเป็นสูงมาก 
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"ก่อนถึงวันที่ 21 ม.ค.นี้ ดูเหมือนท่าทีพรรคอนาคตใหม่ได้เตรียมตัวไว้อย่างครบถ้วน เพียงแต่ยังไม่แถลงเป็น
ทางการว่า กรรมการบริหารจะเอากันอย่างไร ถึงที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ของคดีที่จะออกมาในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ก็ยังไม่สะท้อน
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศ นั่นบ่งถึงแนวรบไม่เปลี่ยนแปลง" 

นายจตุพร กล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศมีความเหลื่อมล้ า มีเพียงคนไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ได้เสพสุขกัน ส่วนคนเกิน 
99 เปอน์เซ็นต์กลับผจญปัญหาเศรษฐกิจอย่างแสนสาหัส 

ผนวกกับฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้ามุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ก็ต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดในการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดผลถึงประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกัน 
ดังนั้น ฝ่ายค้านต้องท าข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพ่ือสื่อสารกับประชาชน 

"ถึงที่สุดแล้ว เมื่อแนวรบไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว คดียุบพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่มีผลอะไรในการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง และผมเป็นเหมือนคนไทยทุกคน เมื่อใครมีทุกข์ก็ต้องการให้เขาพ้นทุกข์ ขอให้โชคดี ผมไม่ต้องการให้ใครถูก
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนผม และไม่ต้องการเห็นพรรคการเมืองถูกยุบอีกด้วย เพราะเห็นมาแล้วในประเทศนี้ที่พรรค
ถูกยุบ 4 พรรค" 

ส่วนคดีของ นปช.นั้น นายจตุพร กล่าวว่า หลายคดีอยู่ในช่วงปลาย คือ ใกล้ถึงศาลตัดสินทั้งสิ้น สิ่งที่ท าได้ในช่วงนี้ 
ตนใช้เวลาไปเยี่ยมเพ่ือนติดคุก อีกทั้งพยายามวิเคราะห์ทางการเมืองเตือนสติกัน เพ่ือหวังอย่างน้อยจะไม่ต้องการให้เขา
มีความทุกข์ที่มากไปกว่าเดิม 

นายจตุพร กล่าวถึงนายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา อดีตนักจัดรายการข่าวชื่อดัง ซึ่งศาลฎีกาจะพิพากษาคดีว่า ผลจะ
ออกมาอย่างไร จะเป็นบวกหรือลบก็ตาม ขอให้ก าลังใจในฐานะจากเพ่ือนร่วมคุกและร่วมห้องขังกันมา 

"ทั้งพรรคอนาคตใหม่ และนายสรยุทธ์ ขอให้โชคดี เมื่ออยู่ในโลกความจริงแล้ว ควรเตรียมใจกับโชคร้ายด้วย แต่
โชคร้ายเมื่อมีสติก็ต้องแก้ไข เพราะในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เพียงจะเลือกโอกาสนั้นได้อย่างไร" 

โดยโอกาสของพรรคอนาคตใหม่ อยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคจะลาออกก่อนถึงวันที่ศาลตัดสิน 
แล้วเลื่อนบัญชีชื่อถัดไปมาแทนที่ เพ่ือรักษาเสียง 11 ส.ส.ของพรรคให้คงอยู่ในสภา 

ดังนั้น การลาออกหรือไม่ลาออกของกรรมการบริหารพรรค ย่อมไม่สะเทือนกับสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศ ถึงท่ีสุดแล้วแนวรบไม่เปลี่ยนแปลง แต่การเตรียมหัวใจควรรับมือกับด้านลบให้มากที่สุด หากสิ่งเป็นลบมาเยือน
เราย่อมอยู่ในฐานะประชาชนได้ปกติ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467296 
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‘เส้ือแดง’เตรียมตวั! ‘ฟอร์ด เส้นทางสีแดง’ย่ืน กกต.จองช่ือตั้งพรรคการเมือง 
วนัอาทิตย ์ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2563, 21.09 น. 

 ‘เส้ือแดง’เตรียมตัว! ‘ฟอร์ด เส้นทางสีแดง’ย่ืน กกต.จองช่ือต้ังพรรคการเมือง 
19 มกราคม 2563 นายอนุรักษ ์เจนตวนิชย ์หรือ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” กลุ่มคนเส้ือแดง โพสตเ์ฟซบุ๊ก “ฟอร์ด เสน้ทางสีแดง” 

ระบุวา่ “ในวนัพรุ่งจะเป็นกา้วแรกของผมในการน าพาอุดมการณ์คนเส้ือแดงเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎร ผมและเพ่ือนๆนกัเคล่ือนไหวภาค
ประชาชนจะไปยืน่จดจองช่ือพรรคเส้นทางสีแดงต่อ กกต.ท่ีศูนยร์าชการแจง้วฒันะอาคาร B เวลา 10.00 น.” 

 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467350 
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 “ปิยบุตร” ลั่น ต้องท าให้อาวุธยุบพรรคเป็น “กระสุนด้าน” ยัน 
 อนค.ไม่ใช่พวกปฏิกษัตริย์นิยม 
วันที่ 18 มกราคม 2563 - 18:39 น.  

 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวในงาน Future is Now #อย่ากลัวอนาคต 

ที่ SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตึกสีส้ม) ซึ่งเป็นการแถลงปิดคดียุบพรรค กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยค าร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่กล่าวหาว่านายปิยบุตร นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และกรรมการบริหารพรรค 
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตอนหนึ่งว่า เมื่อ 15 มี.ค.61 ไปเริ่มจดตั้ง
พรรค นายสนธิยา สวัสดี ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ไปร้องไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
รับรองการจดจัดตั้ง อนค.อ้างว่าตนเมื่อครั้งเป็นอาจารย์ มธ.ได้ร่วมกับเพื่อนนักวิชาการ นิติราษฎร์และอีกหลายกลุ่ม
รณรงค์แก้ไข ม.112 ในที่สุด กกต.ให้การรับรองจดทะเบียน อนค.เป็นพรรคการเมืองในระบอบรัฐธรรมนูญ 
@ ยึดอ านาจ – ฉีก รธน.เท่ากับล้มล้าง 

อย่างไรก็ตาม หลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค.ได้คะแนนเสียง 6.3 ล้านเสียง ได้เกือบ 90 ที่นั่ง แต่ถูกขโมยไปเหลือ 
81 เป็นงูเห่า เหลือ 76 ที่นั่ง หลังเลือกตั้งอีกไม่กี่วัน ณฐพร ร้องอัยการสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญ ร้องว่า นายธนาธร 
ตน และ กก.บห.ล้มล้างระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ช่องทางที่ร้องใช้ช่องทางมาตรา 49 
ของรัฐธรรมนูญ 2560 บุคคลใดจะใช้เสรีภาพอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขไม่ได้ เมื่อใดก็ตามศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง และพิจารณาเห็นว่าบุคคลใดใช้เสรีภาพอันเป็นการล้มล้าง 
ศาลสั่งให้ยุติการใช้เสรีภาพกระท าการนั้นเสีย 
  มาตรา 49 เราเอาความคิดแบบฝรั่งมาใช้ ประชาธิปไตยท่ีต้องปกป้องตนเอง ประชาธิปไตยมอบเสรีภาพให้แก่
บุคคล บุคคลจะใช้เสรีภาพอย่างไรก็ได้ แต่จะใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองที่มอบเสรีภาพไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมี
กลุ่มบุคคลใช้ชุมนุมเสรีภาพเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอ านาจ ฉีกรัฐธรรมนูญ ก่อรัฐประหาร นี่คือการใช้เสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครอง ถ้าหากศาลเห็นก็จะสั่งให้ยกเลิกการกระท านั้นเสีย แต่นายณฐพร ยังกล่าวหาตนและธ
นาธรว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง โดยยกเหตุต่างๆ มาสนับสนุน เช่น น าบทความ หนังสือ การบรรยายทาง
วิชาการสมัยที่ตนเป็นนักวิชาการ ที่เก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ การปกครองประเทศต่างๆ ประวัติศาสตร์การเมือง
ของประเทศไทย มาตัดตอนบางท่อนบางถ้อยความผูกโยงร้อยรัดกันและจินตนาการสรุปไปเองว่านี่คือการพฤติกรรมล้ม
ล้างการปกครอง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

“น ำบทบำทของผมเม่ือครั้งเป็นนักวิชำกำรรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 112 แล้วมำจินตนำกำรว่ำล้ม
ล้ำงกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เอำบทสัมภำษณ์ของนำยธนำธรตั้งแต่ก่อนมำ
เป็นนักกำรเมือง สมัยท ำธุรกิจ วิพำกษ์ระบบทุนนิยมในประเทศไทย เขำน ำมำผูกโยงกันแล้วจินตนำกำรไปว่ำนี่เป็นกำร
ล้มล้ำงระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เอำนโยบำย อนค.เช่น กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 
เพ่ือเปิดทำงให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน มำยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเหมือนที่ท ำส ำเร็จ
ปี 2540 เป็นกำรล้มล้ำงกำรปกครอง ทั้งที่มีกำรกบฏฉีกรัฐธรรมนูญชัดเจน แต่ไม่ถูกกล่ำวหำว่ำล้มล้ำงกำรปกครอง 
นำยทหำรกลุ่มหนึ่งออกมำยึดอ ำนำจแล้วตั้งตนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ประกำศยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่คือกำรล้มล้ำง
กำรปกครองของจริง” นายปิยบุตร กล่าว 

นายปิยบุตร กล่าวว่า สิ่งที่กล่าวอ้างทั้งหมดไม่มีตรงไหนที่ธนาธรและตนต้องเปลี่ยนประชาธิปไตยเป็นเผด็จการ 
ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าต้องการเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นประธานาธิบดี และ
เหตุที่เขาเอามาอ้างหลายประเด็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ตั้งพรรค อนค.หลายประเด็นจึงไม่เก่ียวอะไรกับ กกต.โดยเฉพาะ 
กกต.รับรองให้มี อนค.เกิดข้ึน รับรองข้อบังคับ และลงเลือกตั้งได้ ส.ส. 81 คนมา อย่างนี้จะล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างไร 
เมื่อพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย ค าร้องของนายณฐพรเป็นเรื่องไร้สาระที่สุด ค าร้องฉบับนี้ไม่ต่างอะไรจากใบปลิวที่ไป
เขียนในค าร้องของศาลรัฐธรรมนูญ สังเกตเวลาไปร้องขณะที่ อนค.ประสบความส าเร็จหลังเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 เขา
หวาดกลัวกระแสคนหนุ่มสาว คนชั้นกลาง คนวัยกลางคน คนสูงอายุ ที่หวังมีอนาคตท่ีดีกว่านี้ หวาดกลัวตนและธนาธร 
กวาดออกไปจากการเมืองให้ได้ 
และวิธีการที่ใช้มาตลอดคือข้อหาล้มเจ้า เขาต้องการสื่อให้สังคมเข้าใจผิดว่าตนและนายธนาธรเป็นพวกล้มเจ้าต้องก าจัด
ออกจากการเมืองไทยให้ได้ เอาค าว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้เป็นข้ออ้างเพ่ืออ า
พราง แต่แท้จริงแล้วเขากังวลใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและท าให้เขาสูญเสียอ านาจลง 
“ผมขอยืนยัน ณ ที่แห่งนี้ ต่อหน้าประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดในประเทศไทยว่า ธนาธรและผมและ อนค.พวกเราไม่เคย

คิด ไม่คิด และไม่กระท าการอันเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอน ธนาธร ผม และ อนค.ยึดมั่นใน 
@ ไม่ใช่ปฏิกษัตริย์นิยม 
เลขาธิการ อนค. กล่าวอีกว่า พวกอนุรักษ์นิยมตกขอบ มักเอาข้อหานี้มาอ้าง แต่ไม่เคยอธิบายว่าคุณลักษณะของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นอย่างไร คืออะไร หลังปฏิวัติสยาม 24 มิ.ย. 2475 ประเทศไทย
เปลี่ยนประชาธิปไตย ยืนยันว่าอ านาจสูงสุดว่าอ านาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย และมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เราผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านพัฒนาระบอบการเมืองไทยมา ในที่สุดก็ ร้อยรัด 
เชื่อมโยง 2 องค์กร เอาสถาบัน 2 สถาบันเข้าด้วยกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน สถาบัน
พระมหากษัตริย์มีความชอบธรรมทางจารีตประเพณี เป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ เป็นสถาบันที่ประกันความ
ต่อเนื่องของรัฐไทย ศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ ขณะเดียวกัน ประชาชนก็เป็นสถาบันมีความชอบธรรมสมัยใหม่ มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูง ดังนั้น จึงมีการประสานกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับประชาชน ออกมารูป
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันแสดงให้เห็นในรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องหลายฉบับ 
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นายปิยบุตร กล่าวว่า “ระยะหลังมักมีกำรกล่ำวหำกันด้วยกำรประดิษฐ์ค ำใหม่ๆ ขึ้นมำที่เพ่ิงคิดค้นข้ึนมำได้ ปฏิกษัตริย์
นิยม เป็นภำษำไทย anti royalist ขอยืนยัน ธนำธร ผม และอนค.พวกเรำไม่ใช่ปฏิกษัตริย์นิยม แต่พวกเรำต้องกำรให้
รำชอำณำจักรไทยแห่งนี้เป็นประชำธิปไตยโดยสมบูรณ์ และมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐภำยใต้รัฐธรรมนูญ 
ควำมคิดแบบพวกเรำไม่ได้ท ำลำยสถำบันพระมหำกษัตริย์ แต่ควำมคิดคือปฏิรูปให้ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนำก้ำวหน้ำดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ประชำธิปไตยปกปกรักษำสถำบันให้ยั่งยืน ด ำรงพระ
เกียรติยศ มั่นคงสถำพรสืบไป แต่ควำมคิดแบบเผด็จกำรต่ำงหำกท่ีจะบั่นทอนสถำบันพระมหำกษัตริย์ อ ำนำจเผด็จ
กำรทหำรบั่นทอนกัดเซำะสถำบัน ประสบกำรณ์จำกหลำยประเทศแสดงให้เรำเห็นแล้ว” 
นอกจากความคิดแบบเผด็จการจะเป็นอันตรายต่อการด ารงอยู่ของสถาบัน ความคิด ultra royalist และ hiper 
royalist ก็ท าให้เกิดอันตรายต่อสถาบันเช่นกัน ประสบการณ์ จาก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น กรีซ สอนเราว่าพวกดังกล่าวที่เหนี่ยว
รั้งการเปลี่ยนแปลง เหนี่ยวรั้งพัฒนาการสังคมที่ต้องการให้สังคมเปลี่ยนแบบเดิมเพ่ือรักษาอ านาจของพวกเขา พวกนี้
เป็นอันตรายต่อสถาบัน 
พวกเขาพยายามกล่าวหา ตน นายธนาธร และอนค.ว่าเป็นพวกสุดโต่ง ไม่สอดคล้องสังคมไทย นายธนาธร ได้บรรยายถึง
วิสัยทัศน์ต่างๆ ไปแล้วว่าต้องการให้ประเทศเป็นอย่างไร ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ต้องการน าประเทศออกจากความขัดแย้ง 14 
ปี หยุดการรัฐประหาร แทรกแซงการเมือง เราต้องการขจัดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสังคม ทลายรัฐราชการรรวม
ศูนย์ ทวงคืนอ านาจกลับสู่ท้องถิ่น แก้รัฐธรรมนูญ 2560 ไปสู่การสร้างฉันทามติใหม่ร่วมกัน ปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย 
ต้องการทลายทุนผูกขาด สร้างสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับประชาชน ต้องการให้ประเทศไทยปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องสุดโต่ง รุนแรง ไม่สอดคล้องกับสังคมไทย แต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือท่ีทุกประเทศ
ต้องการจะเป็น 
คนที่ป้ายสีให้เรา แท้จริงแล้วใส่แว่นสายตาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว ขวาตกขอบ เมื่อเขาใส่แว่นสายตาแบบนี้เวลาเขา
มองมาที่เราซึ่งเป็นพวกปกติต้องการให้สังคมไทยดีขึ้น แต่มองเราว่าเป็นพวกหัวรุนแรง แต่แท้จริงแล้วพวกเขาสุดโต่ง
ที่สุด พวกนี้อันตรายต่อสังคมไทย โดยเฉพาะหัวเลี้ยวหัวต่อบ้านเมือง สังคมไทยก าลังเปลี่ยนไป ความคิดของคนก าลัง
เปลี่ยนแปลง แต่คนเหล่านี้ต้องการหยุดอยู่ที่เดิม ต้องการแช่แข็งประเทศไทยอยู่กับท่ี ผลักพวกเราให้เป็นศัตรู ยิ่งจะ
น ามาซึ่งอันตรายต่อประเทศไทย 

 
@ อาวุธยุบพรรคต้องเป็นกระสุนด้าน 
“21 ม.ค. ที่จะถึงนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์วินิจฉัยว่าจะตัดสิทธิ และยุบพรรค อนค.หรือไม่ 14 ปีมีการยุบ
พรรคอยู่เมอ พิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไม่มีทางยุบ อนค.และตัดสิทธิตนและธนาธร ได้ แต่ทุกท่าน
ปากกาไม่ได้อยู่ตี่ผม แต่ปากกาอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผมเดินทางไปไหนมาไหน ไปประชุมสภา ยุบแน่ไม่คดีนี้ก็คดีหน้า 
เช่นเดียวกับการคุยกับ สื่อมวลชน นี่ยุบช้าไปด้วยซ้ า ยิ่งคนพูดยุบแน่ๆ เท่าไหร่ มองว่าการยุบพรรคไม่ใช่เรื่องกฎหมาย
ล้วนๆ แต่เป็นเรื่องการเมือง ไม่มีใครสนใจข้อกล่าวหา ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่มองว่ายุบแน่ เพราะ 
อนค.เป็นอันตรายต่อคนที่ครองอ านาจในปัจจุบัน 
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การยุบพรรคในอดีต คนที่เขาครองอ านาจหวังผลอย่างไร เขาหวังว่า สส.จะย้ายค่ายไปเพ่ิมเสียง อยู่ยาวครบ 4 ปี แกน
น าที่ถูกยุบหายไปจากการเมืองไทย อย่างน้อยชั่วระยะหนึ่ง ความคิด ยุบพรรค จะท าอย่างไร กลายเป็นกระสุนที่ด้านให้
ได้ ต้องท าให้ยุบพรรคเป็นกระสุนด้านด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
  “ให้ ส.ส. อนค.เมื่อใดก็ตามท่ีถูกยุบ ย้ายไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ที่มีแนวทางแบบ อนค.โดยพร้อมเพรียงกัน 
ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ขอเรียกร้อง อนค.ให้สมาชิกพรรค 6 หมื่นกว่าคนไปสมัครสมาชิกพรรคท่ีมีแนวทาง
เหมือน อนค. ต่อแถวทุกอ าเภอ ทุกจังหวัด สมัครออนไลน์กันให้เต็มที่ จะไปอยู่ที่ใหม่เป็นแสนเป็นล้าน ยุบเมื่อไหร่ เขา
หวังให้ ธนาธร ปิยบุตร หายไปจากการเมืองไทย เราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่างานนี้เอาจริงไม่มีถอยและคาดการณ์ล่วงหน้า
ไม่ช้าก็เร็วการยุบพรรคต้องมาถึง ยังรณรงค์ทางการเมืองต่อเนื่อง ไม่กลับไปท าธุรกิจ และตนจะเดินทางไปทั่วประเทศ
อภิปรายต่อหน้าพวกท่าน และบ้านใหม่ของเราก็จะด าเนินการตามแนวทาง อนค.ทั้งหมด ถ้าเป็นแบบนี้อาวุธที่ชื่อว่าการ
ยุบพรรคจะกลายเป็นกระสุนด้านทันที ต่อไปนี้เขาจะไม่กล้ายุบอีกแล้ว การยุบพรรคที่ใช้ต้นทุนมหาศาลเอาความเชื่อถือ
ศรัทธาในระบบตรวจสอบไปยุบพรรค ต่อไปจะไม่กล้ายุบพรรคอีกแล้วจะไปเป็นกระสุนด้านไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น การ
ยุบพรรคถ้าหากเกิดข้ึนไม่ได้เป็นอันตรายต่อ ธนาธร ผมและ อนค.แต่จะส่งผลร้ายต่อสังคมไทย เพราะหากใช้ค าร้องของ
นายณฐพรยุบพรรค จะเกิดคนกลุ่มหนึ่งตั้งตนเป็นเกสตาโปกลุ่มใหม่ เที่ยวสอดส่องความคิดของผู้คนในสังคมไทย ดูโซ
เชียล เฟซบุ๊ก เมื่อไหร่ก็ตามเห็นอันควร ก็น าข้อความมาตัดแปะ ย าใหญ่แล้วไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิทธิทางการ
เมืองนี่คือเกสตาโปแบบใหม่ ถ้าหากยุบพรรคด้วยค าร้องของนายณฐพร นี่คือการน าประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มา
ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือก าจัดคนที่เห็นว่าเป็นศัตรูทางการเมืองของคุณ” 
  นายปิยบุตร กล่าวว่า เราอยู่กับรัฐบาลที่สืบทอดอ านาจจากรัฐบาลที่แล้ว ต่อเป็นปีที่ 6 ผู้ครองอ านาจใน
ปัจจุบันเขาพยายามก่อตั้งระบอบข้ึนมาระบอบหนึ่ง ยังไม่มีชื่อ แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข แน่นอน ท าลายการเมือง สิทธิเสรีภาพ ท าลายระบอบเศรษฐกิจ เพ่ือให้เขาครองอ านาจต่อไปได้เรื่อยๆ 
ประชาธิปไตยเป็นระบอบคาดการณ์ผลลัพธ์ไม่ได้ แต่ประชาธิปไตยประกันความแน่นอนชัดเจนว่ากติกาเป็นอย่างไร 
บุคคลที่อยู่ใต้อ านาจรัฐคาดการณ์ได้ว่าอ านาจมาจากไหน ใช้อ านาจได้แค่ไหนเพียงไร ประกันสิทธิเสรีภาพอย่างไร 
ตรงกันข้ามกับเผด็จการ เราคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ คือได้ตามความต้องการของผู้ทรงอ านาจว่าอยากได้อะไร เราไม่รู้ว่า
เขาจะตัดสินกันแบบใด รู้อย่างเดียวตีความกฎหมายอย่างไรก็ได้ เพียงเพ่ือให้ความต้องการของเผด็จการบรรลุผล 
  ผู้ครองอ านาจในปัจจุบันต้องศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีต ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความคิดแบบ อนค.เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย เมื่อใดก็ตามคิดเพียงว่าผู้สนับสนุนถูกปลุกปั่น ล้างสมอง ถ้าคิดเพียงแบบนี้ตี
โจทย์ผิด ก็ไม่มีวันแสวงหาค าตอบที่ถูกต้องได้ มีเพียงต่อยอมรับความเป็นจริง เขาไม่อยากได้รัฐบาลแบบนี้อยู่ต่อ 
ผู้ครองอ านาจทั้งหลายอย่ากลัวอนาคตเพราะมองไม่เห็นมัน ไม่รู้จักมัน วันนี้เวลานี้อนาคตปรากฏอยู่บนเบื้องหน้า
ของพวกท่านแล้วท าความรู้จักอนาคตออกแบบอนาคตร่วมกัน อยู่กับอนาคตใหม่ร่วมกัน 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-412154 
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‘ช านาญ’ ชี้ ‘ศรีนวล-ฐนภัทร’ พ้นสภาพ ส.ส.แล้ว เหตุไม่ยอมสมัครพรรคใหม่ใน 30 วัน 
วันที่ 19 มกราคม 2563 - 19:29 น.  

 
 
อนาคตใหม่’ ชี้ ‘ศรีนวล-ฐนภัทร’ พ้นจากการเป็น ส.ส.อนค.ครบ 30 วันแล้ว ยังไม่ได้สมัครเข้าสังกัดพรรคที่เปิดตัว
จะไปเข้าร่วม ถือว่าพ้นความเป็น ส.ส. นอกจากจะมีการลงวันที่ย้อนหลังในใบสมัคร 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวว่า หลายฝ่ายยัง
สงสัยว่า เมื่อพรรค อนค.มีมติขับออกจากพรรคแล้ว จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรคลงเมื่อใด ประเด็นดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาประกอบกันทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 101(9) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 
27 และข้อบังคับพรรค อนค.ข้อ 20 และ ข้อ 21 ซึ่งตนมีข้อสังเกต ดังนี้ การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรคของ ส.ส.นั้น 
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 บัญญัติให้ไปบังคับตามข้อบังคับพรรค ซึ่ง
กรณีพรรคอนาคตใหม่ก าหนดไว้ในข้อ 20(4) ก าหนดไว้ว่า 
“สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิก
พรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”… ซึ่งโดยเงื่อนไขในข้อบังคับที่ระบุว่าไม่รวมถึงสมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. เนื่องจาก
มีรัฐธรรมนูญมาตรา 101(9) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคท้าย บัญญัติเกี่ยวกับมติไว้
เป็นพิเศษว่า มติของพรรคการเมืองที่จะให้สมาชิกพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้น ต้องเป็นคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค
การเมืองนั้น ปัญหาว่า ส.ส.ที่พรรค อนค.มีมติให้ ส.ส.พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค 4 คน จะมีผลให้พ้นจากสมาชิกภาพ
เมื่อใดนั้น ทั้งรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองก็มิได้ระบุไว้ แต่โดยความในมาตรา 27 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง ก าหนดให้บังคับตามข้อบังคับของพรรค กรณีพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องดูข้อ 21 ประกอบ ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“การสิ้นสมาชิกภาพตามข้อ 20 (1) (2) (3) (4) (6) และ (7) ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียน
สมาชิก ให้ยกเลิกบัตรประจ าตัวสมาชิก เรียกคืนเอกสาร และทรัพย์สินของพรรคซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้นั้น 
นายช านาญกล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่า กระบวนการจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก การยกเลิกบัตรประจ าตัวสมาชิก 
ฯลฯ มิได้เป็นเงื่อนเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยข้อความในข้อ 21 ที่เริ่มต้นด้วยความว่า “การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามข้อ 20 …” ซึ่งชัดเจนว่าสิ้นสุดไปก่อนแล้ว ส่วนการที่ให้นายทะเบียนจ าหน่ายชื่อ ฯลฯ เป็นเพียงก าหนดหน้าที่ของ
นายทะเบียนที่จะต้องด าเนินการภายหลังจากท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งก็ไม่ได้ระบุบังคับนายทะเบียนว่าจะต้องด าเนินการ
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ภายในกี่วัน ฉะนั้น ส.ส.4 รายที่พรรค อนค.ขับออกจากพรรค “มีผลทันทีตั้งแต่วันที่พรรคลงมติให้พ้น” โดยไม่ต้องรอให้
จ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก หรือรอการแจ้งมติ และไม่มีข้อบังคับข้อใดก าหนดให้ต้องออกหนังสือรับรองการ
พ้นสมาชิกด้วย ทั้งโดยข้อเท็จจริง ส.ส.ทั้ง 4 ก็ทราบมติพรรคดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 อยู่แล้ว เมื่อนับ
ระยะเวลาจึงพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค อนค.ครบ 30 วัน ในวันที่ 16 มกราคม 2563 จึงเป็นอันว่า ส.ส.จ านวน 2 
ราย ที่ไปเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท จึงไม่พ้นจากความเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(9) ส าหรับ นางศรี
นวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่มีการเปิดตัวจะเข้าพรรคภูมิใจไทย และพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น มีผลเท่ากับยังหาพรรคเข้าไปสังกัดไม่ได้ จะต้องพ้นจาก
ความเป็น ส.ส.โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 101(9) เว้นเสียแต่ว่าจะไปท าใบสมัครลงวันที่ย้อนหลัง แต่ถ้าถูกจับได้ก็
มีความผิดทั้ง ส.ส. ทั้งพรรคที่รับย้อนหลังด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1902727 
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‘ภูมิธรรม’ ลั่น ศึกซักฟอกครั้งน้ี ไม่มีมวยลม้ต้มคนดู ชี ้20 ม.ค. หัวหน้า 7 พรรค ถกร่วมกนั
อีกครั้ง 
วนัท่ี 19 มกราคม 2563 - 18:01 น.  

 
 

ภูมธิรรม’ ลัน่ ศึกซักฟอกคร้ังนี ้ไม่มมีวยล้มต้มคนดู ช้ี 20 ม.ค. หัวหน้า 7 พรรค ถก
ร่วมกันอีกครั้ง 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะรองประธานคณะกรรมการ
กิจการพิเศษพรรค พท. กล่าวถึงกระแสข่าวผู้ใหญ่ในพรรคพท. ซูเอ๋ียกับผู้มีอ านาจแลกกับการยกเว้นการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีบางคน ว่า ได้เห็นกระแสข่าวเรื่องดังกล่าวพอสมควร ถึงขั้นมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวเลข
สูงถึง 900 ล้านบาท ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องไร้สาระอย่างมาก การอภิปรายไม่ไว้วางใจของ
ฝ่ายค้านครั้งนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดู ไม่มีใครที่จะเอาเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาใช้เพ่ือหาประโยชน์เข้าตัวอย่าง
แน่นอน ซึ่งเราไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นด้วย ข่าวปล่อยที่เกิดขึ้นมีเพียงฝ่ายรัฐบาลที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ 
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ เรื่องส าคัญคือการโฟกัสว่ารัฐบาลท าเรื่องเสียหาย
อะไรไว้บ้าง ซึ่งมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ คือความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน และความไม่ชอบมาพากลในการ
อ านวยผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ซึ่งเป้าหลักของเราอยู่ที่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งคุมทุกกระทรวง คุมหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารและต ารวจ รวมทั้งเป็นหัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจด้วย ดังนั้นถ้าอภิปรายจนสามารถปรับ พล.อ.ประยุทธ์ออกได้ ครม.ก็พ้นไปทั้งหมด ทั้งนี้ เราไม่ปิดกั้นหาก
ใครมีข้อมูลมีประเด็นที่ชัดเจนเราก็พร้อมให้อภิปรายทุกคน ไม่มีการยกเว้นแม้แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
ฯ ซึ่งในวันที่ 20 มกราคมนี้ ทางหัวหน้าของพรรคร่วมทั้ง 7 พรรคจะได้หารือกันอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1902528 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1902528
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/25453.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
‘จตุพร’ ชี้ ยุบ ‘อนาคตใหม่’ แนวรบไม่เปลี่ยนแปลง เตอืน กก.บห.อนค.  
ลาออกรักษา 10 ที่นัง่ส.ส. 
วันที่ 19 มกราคม 2563 - 18:15 น.  

 
 

‘จตุพร’ ชี้ ยุบ ‘อนาคตใหม’่ แนวรบไม่เปลี่ยนแปลง เตือน กก.บห.อนค. ลาออกรักษา 10 ที่นั่งส.ส. จี้ อภิปรายไม่
ไว้วางใจต้องชี้ให้ปชช.เห็นว่าสุดท้ายแล้วไว้ใจไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ร้านกาแฟ พีซคอฟฟ่ีแอนด์ ไลบรารี่  อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 5 มีการจัด รายการลม
หายใจ พีซทีวี เวทีทัศน์ ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีซทีวี โดยมีแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มาพบปะพูดคุย และท ากิจกรรมร่วมกันเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
โดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่า ที่ผ่านมาตนพูดมาหลายครั้งและ
เห็นความเป็นไปคือการเตรียมความพร้อมรับมือของพรรคอนาคตใหม่ เพราะประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้นมีมาแล้ว
อย่างน้อย 4 พรรคการเมือง ซึ่งมีการออกแบบแตกต่างกันไป โดยเฉพาะตอนยุบพรรคไทยรัก ไทย (ทรท.) คืออยู่ใน
ระหว่างรัฐบาลที่มีการรัฐประหาร ซึ่งหลายคนคิดว่าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกกว่า 14 ล้านคน จะไม่มีใครกล้ายุบพรรค 
เพราะในวันเดียวกันนั้นมีการอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เช่นเดียวกัน ในที่สุดพรรคปชป.ไม่ถูกยุบ
พรรค แต่พรรคทรท.ถูกยุบพรรค ต่อมาก็เป็นพรรคพลังประชาชนและถูกยุบพรรคอีกครั้ง ดังนั้นโทษการยุบพรรคชัดเจน
ว่า หาก ส.ส.เป็นกรรมการบริการพรรคก็พ้นสภาพโดยต าแหน่งและถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนั้น 
การอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีการยุบพรรคอนค.หรือไม่ในอีก 2 วันข้างหน้านั้น จากการที่ตนติดตาม
การแถลงข่าวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนค. และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนค. ก็มี
การเตรียมความพร้อม เพราะชะตากรรมของการถูกยุบพรรคนั้น จะต้องมีพรรคส ารองไว้ และหากถูกยุบพรรคจริงนั้น
กรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี ดังนั้นต้องดูว่า กรรมการบริหารพรรคอนค.ที่เป็น ส.ส.จะตัดสินใจ
ทางการเมืองอย่างไร หากวัดดวงตัดสินใจไม่ลาออกก็ต้องยอมรับว่าจะต้องเสียส.ส.ไปทั้งหมด 11 ที่นั่ง จากจ านวน 76 
เหลือ 65 ที่นั่ง แต่หากตัดสินใจเด็ดขาดคือ การน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และวางแผนกันอย่างมีสติ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญ
อ่านค าวินิจฉัย ตัดสินใจลาออกทั้ง 11 คน เพ่ือให้ล าดับถัดไปได้ขึ้นมาเป็นส.ส. ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเวลาที่จะต้องตั้งสติ
เพ่ือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดของจ านวน ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเชื่อว่าอยู่ระหว่างการชั่งใจ เนื่อง จากมี
แบบอย่างและบทเรียนให้ได้เห็นมาแล้ว 
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นายจตุพร กล่าวถึงการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านว่า ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอภิปรายเพ่ือ
อะไร เพราะ หากการอภิปรายเต็มไปด้วย น้ าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง ไม่ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ก็ไม่สามารถท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แม้เสียงในสภาฝ่ายรัฐบาลจะชนะฝ่ายการ แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นคือการสื่อมายัง
ประชาชน และหากผลของการอภิปรายที่คนทั้งประเทศฟังแล้วว่า รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้ แม้จะเป็นเสียง
ข้างมากก็ตามรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้ แต่หากการอภิปรายเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยก็ยิ่งท าให้ลดความเชื่อมั่นลง
ไปตามล าดับดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นคือการไม่ไว้วางใจไม่ใช่เวทีของการสรรเสริญเยินยอหรือเป็นเวทีเพ่ือการ
แนะน า การอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายอาจจะแนะน ารัฐบาลได้แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ จะต้องบรรยายความผิดในสภาให้ครบถ้วน เพราะการอภิปรายของส.ส.ในสภาจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง
ตราบใดที่ไม่ไปพาดพิงบุคคลที่ 3 ก็จะฟ้องร้องกันไม่ได้ ทั้งนี้ การอภิปรายจะต้องชี้ให้ประชาชนที่ฟังการถ่ายทอดทาง
โทรทัศน์ว่าที่สุดแล้วไว้วางใจไม่ได้จริงๆ หมือนอย่างที่ตนเคยบอกว่าไม่ต้องใช้คนจ านวนมาก แต่ให้ใช้ความจริงเป็น
จ านวนมาก ซึ่งตนในฐานะที่เคยเป็นผู้ท าหน้าที่เป็น ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลนั้นรู้ว่า ควรจะต้องท าข้อมูล ที่เป็นข้อมูล
สามารถสื่อสารกับประชาชน ดังนั้นสภาวการณ์ที่ตนเคยบอกว่าแนวรบไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่า ความยากจนยังมีอยู่ 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1902527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1902527
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‘อนุสรณ์’ ชี้ข่าวปล่อยชวน ‘เพื่อไทย’ ร่วมรัฐบาลแค่เฟคนิวส์ ย้ าอนาคอนด้าไม่ม ีมีแต่งูเห่า
ที่เห็นตัวแล้ว 
วนัท่ี 19 มกราคม 2563 - 11:55 น.  

 
 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ประสานพรรค พท.ร่วมเป็นรัฐบาลว่า วิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์จะช่วยหาค าตอบได้ไม่ยากว่า 
ใครเป็นผู้ปล่อยข่าวปลอมนี้ คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากข่าวปล่อยนี้มีกลุ่มเดียว ปล่อยออกมาเพ่ือกดดันพรรคร่วม
รัฐบาล และหวังจะท าลายน้ าหนักของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ลักษณะท ากันเป็นกระบวนการคล้ายไอโอของคนในองค์กร
หนึ่งที่เป็นลมใต้ปีกพยุงรัฐบาลตลอดเวลา หวังจะให้เป็นไวรัล แต่กลายเป็นไวรัสเฟคนิวส์ ที่ความเสียหายจะพุ่งเข้าใส่ตัว
คนปล่อยข่าวเอง ประชาชนมาไกล คิด วิเคราะห์ แยกแยะเองได้ ถ้าจะสบายใจกับการปล่อยข่าวปลอบใจตัวเองก็เหลือ
เวลาให้สบายใจอีกไม่กี่วัน คนบางกลุ่มบอกว่าพรรคเพ่ือไทยอาจไม่ถนัดในการเป็นฝ่ายค้าน ฉะนั้นเราจึงต้องรีบอภิปราย
ล้มรัฐบาลในสภาให้ได้ เพ่ือกลับมาเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประเทศชาติและประชาชนโดยเร็ว 
พรรคเพ่ือไทยมี ส.ส.มากที่สุดในสภาฯ จากการประกาศต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้า คสช. พวกที่ทรยศต่อพ่ีน้องประชาชน ตอนนี้ไหลรวมกันไปอยู่ตรงไหนประชาชนทราบดี ยืนยันว่าการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจฯ ครั้งนี้ไม่มีมวยล้ม นอกจากจะต้องชนะแล้ว ต้องชนะน็อกอย่างใสสะอาด และชนะใจประชาชนคนไทยทั้ง
ประเทศเท่านั้น เราจะไม่ละท้ิงอุดมการณ์และความมุ่งมั่น ไม่ท าให้ประชาชนที่ออกมาไล่ลุงทั้งประเทศผิดหวัง พรรคเพื่อ
ไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต่อยอดจากวิ่งไล่ลุงนอกสภา เป็นอภิปรายไล่ลุงในสภา คนออกมาไล่มากขนาดนี้ ถ้าพ้น 6 
เดือนแรกของปีไปได้ต้องถือว่าปาฏิหารย์ 

“อนาคอนด้าที่พยายามปล่อยข่าว ไม่มี มีแต่งูเห่าที่ประชาชนเห็นตัวหมดแล้ว ประชาชนรอที่จะลงโทษ ที่สุด
คนพวกนี้อาจเหลือเป็นได้แค่ไส้เดือนในการเลือกตั้งครั้งหน้า” นายอนุสรณ์กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1901250 
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‘ธนาธร’ ลั่น เตรียมการรับผลตดัสินคด ี21 ม.ค.  
ไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะออกทางไหน  
ขอให้ ปชช. ยังมีหวัง 

วันที่ 19 มกราคม 2563 - 11:10 น.  

 

 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงความพร้อมส าหรับ

การฟังค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดีอิลลูมินาติในวันที่ 21 มกราคมนี้ ว่า พร้อมอยู่แล้ว เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ และ
มั่นใจว่ากระบวนการที่ท าให้มาถึงจุดนี้เป็นกระบวนการที่มีมูลเหตุและแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่า ดังนั้น จึงไม่กังวล
และพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าค าวินิจฉัยของศาลธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 มกราคมจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ พร้อม
เดินหน้าต่อไปร่วมกับประชาชนดังนั้นขอให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกคนยังมีความหวังเพราะตนเองก็ยังมีความหวัง ว่า
การเปลี่ยนแปลง และสร้างสังคมไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ ขอให้เราเดินต่อไปด้วยกัน 
เมื่อถามย้ าว่ามีการเตรียมพรรคการเมืองให้ ส.ส.ย้ายไปหากมีการยุบพรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคการเมืองลักษณะไหน 
นายธนาธร กล่าวว่า “เดี๋ยวคอยดูดีกว่า ทางเราได้เตรียมความพร้อมส าหรับทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 
มกราคมนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราถึงไม่มีความกังวลใจ ยุบพรรคไปก็ไม่มีความหมายอุดมการณ์ยังอยู่ ผู้คนยังอยู่ 
ส.ส.ยังอยู่ ยุบพรรคไปก็มีแต่การยุบพรรค แถมยังได้ธนาธรและปิยบุตรไปรณรงค์ทั่วประเทศ เราพร้อมส าหรับทุกสิ่งทุก
อย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม” นายธนาธรกล่าว 
  ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค อนค. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 
พรรคพลังท้องถิ่นไทย เผยแพร่คลิปองค์ประชุมของพรรค อนค. ในวันมีมติขับ 4 ส.ส.พ้นพรรค โดยยืนยันว่าองค์ประชุม
ครบถ้วน ว่า ตนคิดว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว ยังไม่จบอีก ล่าสุด เมื่อ กกต.ให้ส่งเอกสารซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องส่งเอกสาร
ด้วย เพราะคิดว่าโหวตแล้วก็จบ เมื่อมีงานท าเอกสาร และงานธุรการตามมาพอดีกับติดช่วงปีใหม่จึงท าให้ กกต. ท า
หนังสือทวงถามมายังทางพรรคอีกครั้งหนึ่ง เราถึงตอบไปว่าก าลังด าเนินการท าเอกสารมติอยู่ ซึ่งต้องเอาลายเซ็น และ
รายชื่อของคณะกรรมการ มาส่งให้กับ กกต. แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางพรรคส่งไปเรียบร้อยแล้ว ตนคิดว่าเรื่องนี้ปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของ กกต.เถิด ส าหรับตน และพรรค อนค.นั้น ภารกิจในตรงนี้เสร็จแล้ว ส่วนทั้ง 5 ท่าน จะไปอยู่พรรคไหน 
เริ่มต้นเมื่อไหร่ ได้หรือไม่ ซ้อนกันหรือไม่ ตนคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรค อนค. ที่จะต้องไปไขปริศนาให้แล้ว แต่เป็น
หน้าที่ของของ กกต.ที่จะตัดสินว่าเขาจะอยู่ไหน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1901126 
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นักประวัติศาสตร์เฉลย 'ปยิบตุร' ล้มล้างสถาบันพระมหากษตัริย์หรือไม่? 
20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:03 น.      

 

20 ม.ค.63-  นายอัษฎางค์ ยมนาค นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอนาคตใหม่ถูกใส่ร้าย
ว่าไม่จงรักภักดีถูกใส่ร้ายว่าปลุกปั่นมวลชน จริงหรือ? แต่ปิยบุตร แสงกนกกุล เคยพูดในงานสัมมนาในหัวขัอ “การเมือง 
ความยุติธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์” ว่า... สถาบันกษัตริย์นี้”มัน”ไม่มีความยุติธรรมอยู่ในตัว เพราะเป็นองค์กรที่”
คุณ”ด ารงต าแหน่งประมุขของรัฐ โดยไม่ได้มาจากการ... พ้ืนฐานความชอบธรรมทางประชาธิปไตย”ต่ ามาก” เพราะไม่มี
ใครเลือกมา โดยสภาพการณ์”มัน”(ใช่ค าว่ามันแทนสถาบันกษัตริย์) ไปไม่ได้กับความชอบธรรมหลังปฏิวัติฝรั่งเศส 
(เริ่มอ้างอิงการปฏิวัติฝรั่งเศส) หลังปฏิวัติฝรั่งเศส มีวาทกรรมว่า... คุณไม่ต้องไปดูหรอกว่า... “พระมหากษัตริย์ เป็นคนดี
หรือไม่” “เขาท างานดีหรือไม่” โดยสถานการณ์ของสถาบันกษัตริย์ มันเป็น”ทรราช”ของตัวมันเอง เพราะคุณ(เรียก
กษัตริย์ว่าคุณ)ไปถืออ านาจไว้คนเดียว มัน”ทรราช”อยู่แล้ว “การเมือง ความยุติธรรม กษัตริย์ ไปกันไม่ได้เลย” 
............................................................................  
เขาพยายามชี้ว่า ไม่ว่าในหลวงจะเป็นคนดีขนาดไหน ทรงงานหนักขนาดไหน ก็อย่าสนใจ เพราะยังไง ก็ถือว่าเป็น”
ทรราช” 
ฟังมาถึงแค่นี้ คนไทย ถึงนั่งไม่ติดเก้าอ้ีแล้ว 
แต่ลูกหลานของคนไทย เชื่อและสนับสนุนความคิดนี้ไปเรียบร้อยแล้ว 
เพราะถ้าพวกเขาไม่เชื่อ พวกเขาคงไม่ให้การสนับสนุนอย่างที่เป็นอยู่ 
............................................................................  
เขายังพูดไม่จบ... 
“การเมืองกับสถาบันพระกษัตริย์”อยู่ด้วยกันไม่ได้ 
ถ้าสถาบันพระกษัตริย์จะอยู่ต่อ ต้องไม่ยุ่งกับการเมือง 
............................................................................  
“ความยุติธรรมกับสถาบันพระกษัตริย์”ก็เหมือนกัน 
เพราะมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้ว 
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ถ้าอยากอยู่ต่อ “คุณ” (เรียกสถาบันกษัตริย์ว่าคุณ) ต้องอยู่เป็นส่วนเสริม 
เพราะเขาอนุญาตให้คุณอยู่ต่อ 
ต้องอยู่ในฐานะที่ไม่มายุ่งกับการเมือง 
............................................................................  
เป็นไงละครับ พูดชัดถ้อยชัดค ามั้ย ตัวจริงเสียงจริงหรือไม่ 
อนาคตใหม่ของแท้ทั้งดุ้น 
ที่เขาพูดย้ าว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามมายุ่งกับการเมือง เพราะเขารู้ว่า ถ้าก าจัดสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไป
จากทางการเมืองได้ จะท าอะไรก็ง่าย 
............................................................................  
เพราะอย่างนี้ไง เราถึงยังต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ 
รวมทั้งเรายังต้องมีทหารเอาไว้ 
เพราะทหารเป็นผู้สนองงานพระมหากษัตริย์ 
............................................................................  
ขอถามเธอ คนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ตรงๆ ดังๆ 
ฟังแบบนี้แล้ว เธอยังเชื่อมัน คล้อยตามอยู่อีกใช่หรือไม่ 
อนาคตใหม่ ที่ไร้ราก 
ถ้าไม่มีพ่อแม่ พวกเธอโตมาได้ยังไง จะมีปากมาพูดอยู่แบบนี้ได้ยังไง 
ถ้าไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเธอก็ไม่มีวันนี้ 
ไม่มีวันมานั่งพูดว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นทรราช ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยมันมีความหมายต่อพวกเธอมากกว่าชีวิตที่เธอได้มาและมีอยู่อีกเหรอ. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55009
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เลขาฯ ศาลเผยหมายจับ ‘ไวพจน์’ ลง
ระบบแล้ว เจอทีไ่หนตร.จับได้ทนัที 
วนัท่ี 19 มกราคม 2563 - 17:56 น.  
 

  เลขาฯศาลเผยหมายจับ ‘ไวพจน์’ ลงระบบแล้ว เจอที่ไหนตร.จับได้ทันที เผยเดือนก.พ.จะถกสภาฯหารือการ
แจ้งข้อมูลส.ส.ถูกด าเนินคดีอาญา เตรียมประชุมตร.หาแนวทางปฎิบัติ 
ไวพจน์ / เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 12 ส านักงานศาลยุติธรรม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการส านักงาน
ศาลยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส านักงานศาลยุติธรรมได้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหมายจับกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ตร.) แล้ว กรณีการติดตามจับกุมตัว พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ าเลยในคดีร่วม
แกนน านปช.บุกท่ีประชุมผู้น าอาเซียนที่พัทยา 
   ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับแล้ว แต่มีปัญหาพนักงานสอบสวนติดตามตัวไม่ได้จะอ้างว่า ยัง
ไม่ได้รับหมายจับได้หรือไม่ ว่า ตามขั้นตอนเมื่อศาลออกหมายจับแล้ว เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะติดตามตัว
จ าเลยมา ขณะที่ตร.จะรับทราบหมาย 
อย่างไรก็ดี ในการบันทึกข้อมูลหมายจับที่ผ่านมา ตนก าชับให้บันทึกข้อมูลปัจจุบันทันที เพ่ือให้ถึงหน่วยงานที่รับข้อมูล
ต่อ โดยจากปัญหาเรื่องนี้ก็เห็นว่าจะต้องมีการหารือเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติ เพราะเรื่องนี้อาจเป็นเรื่อง
ใหม่ ซึ่งในส่วนของสภาผู้แทนฯก็จะได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล ที่ส.ส.ถูกด าเนินคดีอาญาต่อไปเช่นกัน 
เพราะอาจต้องมีกรณีที่ส.ส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ซึ่งมีตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งได้แจ้งให้สภาผู้แทนฯ ทราบ เมื่อมีคดีตัดสิทธิ์ส.ส. เพราะ
ก่อนหน้านี้ในส่วนของป.ป.ช.ก็เคยหารือกับศาลแล้ว ที่ต้องแจ้งข้อมูลให้ทราบเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกด าเนินคดีอาญา 
เพราะตามกฎหมายบางกรณีจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก็เป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงต้องมีการประชุมหารือร่วมท าให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา ส่วนเรื่องหมายจับที่ยังโต้แย้งกันว่า แม้มีข้อมูลหมายจับออนไลน์ยังต้อง
ใช้หมายจับที่เป็นการดาษแสดง เมื่อเข้าจับกุมหรือไม่นั้น ก็จะต้องประชุมหารือตร. เพ่ือบูรณาการแนวทางปฎิบัติ เพราะ
ส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้อกับข้อกฎหมาย แต่ขอย้ าว่าในส่วนของส านักงานศาลยุติธรรมตนสั่งการให้ออกหนังสือเวียนให้ลง
ข้อมูลทันที 

“ในเดือนก.พ.เรำจะร่วมประชุมปัญหำทั้งหมด ตอนนี้เรำยังไม่ได้ประชุม เพรำะว่ำเรำเพ่ิงเริ่มท ำอำจจะมีกำร
ลองผิดลองถูก เมื่อมีข้อขัดข้องอะไรเรำจะได้รวบรวมปัญหำข้ออุปสรรค มำพูดคุยกันทีเดียว เรำต้องประชุมเเนวทำง
ปฏิบัติเพื่อให้ทั้งทำงศำลหรือต ำรวจออกหนังสือเวียนสั่งกำร ผมก็มีหน้ำที่ก ำชับข้ำรำชกำรศำลว่ำ ต้องเอำข้อมูลลงทันที 
คุณจะเอำเก็บไว้ไม่ได้ เเละถ้ำข้อมูลส่งต่อเเล้ว สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีไม่ต้องรอ จะมีหมำยกระดำษหรือไม่มันจะ
ไม่ใช่สำระส ำคัญ” นำยสรำวุธ กล่ำว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3423647 

https://www.coj.go.th/th/page/item/index/id/2
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3423647
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/หมายจับ-1.jpg
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  'เอี่ยม'แจงข่าวเพ่ือไทยร่วมรัฐบาลเป็นเฟคนิวส์ 

 
  19 ม.ค. 2563 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐ
ประสานพรรคเพ่ือไทยร่วมเป็นรัฐบาลว่า วิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์จะช่วยหาค าตอบได้ไม่ยากว่า ใครเป็นผู้ปล่อยข่าว
ปลอมนี้ คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากข่าวปล่อยนี้มีกลุ่มเดียว ปล่อยออกมาเพ่ือกดดันพรรคร่วมรัฐบาล และหวังจะท าลาย
น้ าหนักของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ลักษณะท ากันเป็นกระบวนการคล้ายไอโอของคนในองค์กรหนึ่งที่เป็นลมใต้ปีกพยุง
รัฐบาลตลอดเวลา หวังจะให้เป็นไวรัล แต่กลายเป็นไวรัสเฟคนิวส์ ที่ความเสียหายจะพุ่งเข้าใส่ตัวคนปล่อยข่าวเอง 
ประชาชนมาไกล คิด วิเคราะห์ แยกแยะเองได้ ถ้าจะสบายใจกับการปล่อยข่าวปลอบใจตัวเองก็เหลือเวลาให้สบายใจอีก
ไม่กี่วัน คนบางกลุ่มบอกว่าพรรคเพ่ือไทยอาจไม่ถนัดในการเป็นฝ่ายค้าน ฉะนั้นเราจึงต้องรีบอภิปรายล้มรัฐบาลในสภา
ให้ได้ เพ่ือกลับมาเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประเทศชาติและประชาชนโดยเร็ว พรรคเพ่ือไทยมีส.ส.
มากที่สุดในสภาฯ จากการประกาศต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. พวกที่
ทรยศต่อพ่ีน้องประชาชน ตอนนี้ไหลรวมกันไปอยู่ตรงไหนประชาชนทราบดี ยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ครั้งนี้ไม่
มีมวยล้ม นอกจากจะต้องชนะแล้ว ต้องชนะน็อกอย่างใสสะอาด และชนะใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศเท่านั้น เราจะ
ไม่ละทิ้งอุดมการณ์และความมุ่งมั่น ไม่ท าให้ประชาชนที่ออกมาไล่ลุงทั้งประเทศผิดหวัง พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะต่อยอดจากวิ่งไล่ลุงนอกสภา เป็นอภิปรายไล่ลุงในสภา คนออกมาไล่มากขนาดนี้ ถ้าพ้น 6 เดือนแรกของปีไป
ได้ต้องถือว่าปาฏิหารย์ 
     “อนาคอนด้าที่พยายามปล่อยข่าว ไม่มี มีแต่งูเห่าที่ประชาชนเห็นตัวหมดแล้ว ประชาชนรอที่จะลงโทษ ที่สุดคนพวก
นี้อาจเหลือเป็นได้แค่ ไส้เดือนในการเลือกตั้งครั้งหน้า " นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54939 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54939
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19 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:12 น.      

พรรคใหม่พร้อม 'ธนาธร' ไม่หวั่นยุบอนาคตใหม่ 

 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ถึงความพร้อมส าหรับการฟัง

ค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดีอิลลูมินาติในวันที่ 21 มกราคมนี้ ว่า เราพร้อมอยู่แล้ว เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ และเรา
มั่นใจว่ากระบวนการที่ท าให้มาถึงจุดนี้เป็นกระบวนการที่มีมูลเหตุ และแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่า ดังนั้นเราจึงไม่
กังวลและพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าค าวินิจฉัยของศาลธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่  21 มกราคมจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ เรา
พร้อมเดินหน้าต่อไปร่วมกับประชาชนดังนั้นขอให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกคนยังมีความหวังเพราะตนเองก็ยังมี
ความหวัง ว่าการเปลี่ยนแปลง และสร้างสังคมไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ ขอให้เราเดินต่อไปด้วยกัน 

เมื่อถามย้ าว่ามีการเตรียมพรรคการเมืองให้ส.ส.ย้ายไปหากมีการยุบพรรค  การเมืองนั้นเป็นพรรคการเมือง
ลักษณะไหน นายธนาธร กล่าวว่า ”เดี๋ยวคอยดูดีกว่า ทางเราได้เตรียมความพร้อมส าหรับทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่ 21 มกราคมนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราถึงไม่มีความกังวลใจ ยุบพรรคไปก็ไม่มีความหมายอุดมการยังอยู่ 
ผู้คนยังอยู่ ส.ส.ยังอยู่ ยุบพรรคไปก็มีแต่การยุบพรรค แถมยังได้ธนาธรและปิยบุตรไปรณรงค์ทั่วประเทศ  เราพร้อม
ส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม“ 

ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนค. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรค
พลังท้องถิ่นไทย เผยแพร่คลิปองค์ประชุมของพรรคอนค.ในวันมีมติขับ 4 ส.ส.พ้นพรรค โดยยืนยันว่าองค์ประชุม
ครบถ้วน ว่า ตนคิดว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว ยังไม่จบอีก ล่าสุดเมื่อกกต.ให้ส่งเอกสารซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องส่งเอกสาร
ด้วย เพราะคิดว่าโหวตแล้วก็จบ เมื่อมีงานท าเอกสาร และงานธุรการตามมาพอดีกับติดช่วงปีใหม่จึงท าให้ กกต.  ท า
หนังสือทวงถามมายังทางพรรคอีกครั้งหนึ่ง เราถึงตอบไปว่าก าลังด าเนินการท าเอกสารมติอยู่ ซึ่งต้องเอาลายเซนต์ และ
รายชื่อของคณะกรรมการ มาส่งให้กับกกต. 

แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เราส่งไปเรียบร้อยแล้ว ตนคิดว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกกต.เถิด ส าหรับตน และ
พรรคอนค.นั้น ภารกิจในตรงนี้เสร็จแล้ว ส่วนทั้ง 5 ท่าน จะไปอยู่พรรคไหน เริ่มต้นเมื่อไหร่ ได้หรือไม่ ซ้อนกันหรือไม่ 
ตนคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคอนค. ที่จะต้องไปไขปริศนาให้แล้ว แต่เป็นหน้าที่ของของ กกต.ที่จะตัดสินว่าเขาจะอยู่ไหน 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54940 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/54940
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19 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:33 น.     

 'เสรมิสุข'แนะลุ้นหวย'อนาคตใหม่'อังคารน้ี'54-63-72หรือ90' 

 
19 ม.ค.63-นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หรือ “เป๊ปซี่” ผู้สื่อข่าวอาวุโส โพสต์เฟซบุ๊ก Sermsuk Kasitipradit ระบุว่า อีก
สองวันฟ้าแจ้งจางปาง...ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ไม่มีฟ้ืน...เตรียมน้ ามะพร้าวรอหน้าศาลรธน.ก่อนขาดตลาด หาซื้อไม่ได้... 
ลุ้นเสียงข้างมากหรือเอกฉันท์ ...อาการดิ้นพล่านที่มธ.รังสิต ชัดเจน จบข่าวแจ่มจันทร์... 
"ห ม อดู เ ป ป ท า น า ย ฟั น ธ ง จ า ก ช่ ว ง ป ล า ย ปี  ย้ า ยั น ข้ า ม ปี  อั ง ค า ร นี้ ลุ้ น ห ว ย ออก  54 63 72 ห รื อ  90 
พวกเนรคุณคิดร้ ายจาบจ้ว ง อ้างประชาชนหน้าตาเฉย เหมือนพวกคอม มูหน่อย ได้ เห็นดีกัน อังคารนี้ 
เอานักนสพ.ใหญ่มาช่วยอวย ไม่มีค าถามท าไมถึงมีพฤติกรรมจาบจ้วง โจมตี ให้ร้าย  อย่างที่แกนน าท ามาตลอด 
โดยเฉพาะ ช่อพรรณิการ์ หลักฐานข้อความในเฟสบุ๊ค คือส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ส่งให้ศาลให้เห็นพฤติกรรมสามานย์ 
หรือแนวคิดแกนน าอนค.ผลักดันการปว.2475 ล้มล้างสถาบันที่ท ามาตลอด ถามอวยตอบอวย ยืนยันจงรักภักดี ไม่เคย
คิดร้าย โกหกตอลอ.อย่างที่ท ามาตลอด สังคมรับรู้ได้เจตนาเบื้องหลังคือรัย..หวังเฉา หม่าฮ่ัน เตรียมเครื่องประหารหัว
สุนัข เนรคุณคิดร้ายต่อแผ่นดินมีโทษสถานเดียว..รออาฟเตอร์ช๊อคท่ีจะตามมา ความรุนแรงระดับแจ่มจันทร์#ฟ้ามีตา" 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54943 
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19 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:50 น.   

'สนธิรัตน์'อ้าแขนเปิดกว้างรับส.ส.อนาคตใหมห่ากถูกยุบพรรค 

 
  

19 ม.ค.63-นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึง
หากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่(อนค.)ทางพรรคพปชร.พร้อมรับส.ส. ที่จะเข้ามาสังกัดหรือไม่ว่า ยังไม่รู้เลยว่าพรรค
อนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ยุบ ส่วนจะมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก็ต้องมาคุยกันเป็นกรณีๆ ไป ต้องดูถึงความ
เหมาะสมต่างๆ  

เมื่อถามว่า พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบรี ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ ขับออก ขณะนี้มาสมัครเป็นสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐหรือยัง นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้ว ส่วนรายละเอียดตนไม่ทราบ ให้ไป
ถามนายทะเบียนพรรค ส่วนความสมบูรณ์มติขับของพรรคอนาคตใหม่สมบูรณ์หรือไม่ ให้ไปถามคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) แต่เชื่อว่าถึงอย่างไรสถานภาพความเป็นส.ส.ยังอยู่ แต่ข้ึนอยู่ว่าจะเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองใด. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54945 
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วันที่ 19 มกราคม 2563 - 20:15 น.  

อนาคตใหม่ ยัน ‘ศรีนวล-ฐนภัทร’ พ้นสภาพส.ส.แล้ว ใครตุกติกรับระวังโดน
ทั้งพรรค 

 
อนาคตใหม่ ยัน ‘ศรีนวล-ฐนภัทร’ พ้นสภาพส.ส.แล้ว ใครตุกติกรับระวังโดนทั้งพรรค 

 
  วันที่ 19 ม.ค. นายช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค อนาคตใหม่ กล่าวว่า หลายฝ่ายยังสงสัยว่า เมื่อพรรค
อนค.มีมติขับออกจากพรรคแล้ว จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรคลงเมื่อใด ประเด็นดังกล่าวจะต้อง พิจารณาประกอบกัน
ทั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 และข้อบังคับ
พรรคอนค. ข้อ 20 และ ข้อ 21 
ตนมีข้อสังเกต ดังนี้ การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรค ของ ส.ส.นั้น ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 บัญญัติให้ ไปบังคับตามข้อบังคับพรรค ซึ่งกรณีพรรคอนาคตใหม่ ก าหนดไว้ในข้อ 20 
(4) ก าหนดไว้ว่า 
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิก
พรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”…ซึ่งโดยเงื่อนไขในข้อบังคับที่ระบุว่าไม่รวมถึงสมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. เนื่องจาก 
มีรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9) 

 ‘จตุพร’เตือนกก.บห.อนาคตใหม่ชิงลาออก รักษา 11 ที่นั่งส.ส. 
และ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคท้าย บัญญัติเกี่ยวกับมติไว้เป็นพิเศษว่า มติของพรรค
การเมืองที่จะให้สมาชิกพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้น ต้องเป็น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุม
ร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 
ปัญหาว่า ส.ส.ที่พรรคอนค. มีมติให้ ส.ส.พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค 4 คน จะมีผลให้พ้นจากสมาชิกภาพเมื่อใดนั้น ทั้ง
รัฐธรรมนูญและ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ก็มิได้ระบุไว้ แต่โดยความในมาตรา ๒๗ ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
ก าหนดให้บังคับตามข้อบังคับของพรรค 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3424288
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กรณีพรรคอนาคตใหม่ ก็ต้องดู ข้อ 21 ประกอบ ซึ่งก าหนดไว้ว่า “การสิ้นสมาชิกภาพตามข้อ 20 (1) (2) (3) (4) (6) 
และ (7) ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก ให้ยกเลิกบัตรประจ าตัวสมาชิก เรียกคืน
เอกสาร และทรัพย์สินของพรรคซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้นั้น 
นายช านาญ กล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่ากระบวนการจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก การยกเลิกบัตรประจ าตัวสมาชิก 
มิได้เป็นเงื่อนเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยข้อความในข้อ 21 ที่เริ่มต้นด้วยความว่า “การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อ 
20 …” ซึ่งชัดเจนว่าสิ้นสุดไปก่อนแล้ว 
  ส่วนการที่ให้นายทะเบียนจ าหน่ายชื่อฯลฯ เป็นเพียงก าหนดหน้าที่ของนายทะเบียนที่จะต้องด าเนินการ
ภายหลังจากที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งก็ไม่ได้ระบุบังคับนายทะเบียนว่าจะต้องด าเนินการภายในกี่วัน ฉะนั้น ส.ส. 4 รายที่
พรรคอนค.ขับออกจากพรรค มีผลทันทีตั้งแต่วันที่พรรคลงมติให้พ้น โดยไม่ต้องรอให้จ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียน
สมาชิก หรือรอการแจ้งมต ิและไม่มีข้อบังคับข้อใดก าหนดให้ต้องออกหนังสือรับรองการพ้นสมาชิกด้วย 
ทั้งโดยข้อเท็จจริง ส.ส.ทั้ง 4 ก็ทราบมติพรรคดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.62 อยู่แล้ว เมื่อนับระยะเวลาจึงพ้นจากการ
เป็นสมาชิกพรรคอนค. ครบ 30 วันในวันที่ 16 ม.ค. 63 จึงเป็นอันว่า ส.ส. จ านวน 2 รายที่ไปเป็นสมาชิกพรรคพลัง
ท้องถิ่นไท จึงไม่พ้นจากความเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9) 
  ส าหรับ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และพ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่มีการเปิดตัวจะเข้า
พรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น มีผลเท่ากับยังหาพรรคเข้าไป
สังกัดไม่ได้ จะต้องพ้นจากความเป็น ส.ส.โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) เว้นเสียแต่ว่าจะไปท าใบสมัครลง
วันที่ย้อนหลัง แต่ถ้าถูกจับได้ก็มีความผิดทั้งส.ส.ทั้งพรรคที่รับย้อนหลังด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3424292 
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20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

สุมหัววิเคราะห์คดี! ลูกหาบอนค.นัดรวมตัว/'ธนาธร'โอ่มีทุกทางเลือก 

 
 ลูกพรรคอนาคตใหม่นัดรวมตัวก่อนเที่ยงอังคารนี้ ลุ้นฟังค าวินิจฉัยพรรคจะโดนยุบหรือรอด "ช านาญ" วิเคราะห์เป็น
ฉากๆ 9 ตุลาการนัดประชุมเช้า อ่านค าตัดสิน 11.30 น. มีนัย ค าวินิจฉัยกลางสั้น อ่านจบเร็ว อาจยกค าร้อง แต่ถ้าขอ
เลื่อนอ่านเป็นช่วงบ่ายก็ข่าวร้าย!.มาแล้วพรรคส ารอง "สามัญชน" เปิดประตูพร้อมรับ ส.ส.อนค.หากถูกยุบ "ไชยันต์" นัก
รัฐศาสตร์ชี้เปรี้ยง "เนปาลโมเดล" ใช้รัฐสภาเปลี่ยนระบอบ 
     ก่อนจะถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ในค าร้องเรื่องล้มล้างการปกครอง ในวัน
อังคารที่ 21 ม.ค.นี้ เวลา 11.30 น. มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายต่างๆ 
     นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค. ) กล่าวถึงความพร้อมส าหรับการฟังค าตัดสินของศาล
รัฐธรรมนูญวันที่ 21 มกราคมนี ้ว่าเราพร้อมอยู่แล้ว เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ และเรามั่นใจว่ากระบวนการที่ท าให้มาถึง
จุดนี้เป็นกระบวนการที่มีมูลเหตุและแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่า ดังนั้นเราจึงไม่กังวลและพร้อมทุกสถานการณ์ ไม่ว่า
ค าวินิจฉัยของศาลธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 มกราคมจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ เราพร้อมเดินหน้าต่อไปร่วมกับประชาชน 
ดังนั้นขอให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกคนยังมีความหวัง เพราะยังมีความหวังว่าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสังคมไทยที่
ดีกว่านี้เป็นไปได ้ขอให้เราเดินต่อไปด้วยกัน 
    เมื่อถามย้ าว่า มีการเตรียมพรรคการเมืองให้ ส.ส.ย้ายไปหากมีการยุบพรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคการเมืองลักษณะ
ไหน นายธนาธรกล่าวว่า "เดี๋ยวคอยดูดีกว่า ทางเราได้เตรียมความพร้อมส าหรับทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 21 
มกราคมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราถึงไม่มีความกังวลใจ ยุบพรรคไปก็ไม่มีความหมายอุดมการณ์ยังอยู่ ผู้คนยังอยู่ 
ส.ส.ยังอยู่ ยุบพรรคไปก็มีแต่การยุบพรรค แถมยังได้ธนาธรและปิยบุตรไปรณรงค์ทั่วประเทศ เราพร้อมส าหรับทุกสิ่งทุก
อย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม"  
    ด้านนายช านาญ จันทร์เรือง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวเช่นกันว่า ทาง ส.ส.และ
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษ ในวันที่ 21 ม.ค. โดยก็มีการคุยกันว่าหากใครจะ
มาติดตามฟังการอ่านค าวินิจฉัยก็ให้มาเจอกันที่พรรค ในช่วงก่อน 12.00 น. หรือใครจะติดตามอยู่ทางบ้านก็ได้ แต่
ทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันเพ่ือประชุมพรรคตามปกติทุกวันอังคารที่จะนัดกันในเวลา 14.00 น. ที่คาดว่าถึงตอนนั้นก็จะรู้
ผลค าตัดสินของศาล รธน.แล้ว ซึ่งหลังจากนั้นก็คงจะมีการประเมินกันถึงผลที่จะออกมาว่าแล้วพรรคจะท าอย่างไรต่อไป 
แต่ผมดูแล้วยังไงก็คงไม่ยุบพรรคแน่นอน  
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    รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า ถึงตอนนี้มั่นใจว่าศาลรธน.จะไม่มีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ เพราะมีข้อสังเกต
หลายประการถึงการนัดอ่านค าตัดสินของศาล รธน. 
    "ปกติแล้วการอ่านค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะนัดประชุมกันตอนเช้า ปกติทุกทีศาลรัฐธรรมนูญก็จะ
นัดอ่านเวลาช่วงบ่าย เช่น 14.00 น. ซึ่งปกติแล้วเวลาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา ในค าตัดสินที่เป็นโทษ  ก็
จะใช้เวลาในการเขียนค าวินิจฉัยกลางนาน แต่กรณีค าร้องคดีอนาคตใหม่วันที่  21 มกราคมนี้ พบว่าศาลรัฐธรรมนูญนัด
ประชุมตอนเช้า แล้วนัดอ่าน 11.30 น. แสดงว่า 1.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาในการเขียนค าวินิจฉัยกลาง  ที่
แสดงว่าต้องสั้นมาก 2.เมื่อนัดอ่าน 11.30 น. แสดงว่าหากค าตัดสินยาว ก็ต้องอ่านเลยเที่ยงไป 3.หากไปดูกรณีของศาล
ยุติธรรม ในการตัดสินคดี หากศาลยุติธรรมไม่ได้ให้จ าเลยสืบพยานต่างๆ ก็จะตัดสินยกฟ้อง เพราะศาลเห็นว่าไม่ต้องฟัง
จ าเลยแล้ว เพราะหากจะลงโทษจ าเลย ก็ต้องให้จ าเลยสู้คดีจนถึงที่สุด ตรงนี้ก็เป็นการประเมินโดยทั่วไป แต่หากเช่นขอ
เลื่อนการอ่านค าวินิจฉัยออกไปเป็นช่วงบ่าย แบบนี้ก็น่ากลัว" รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าว 
    นายช านาญยังกล่าวถึงกรณีกระแสข่าว ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เคยเสนอให้ 11 ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคที่
เป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ชิงลาออกก่อนศาล รธน.ตัดสินคดียุบพรรคเพื่อไม่ให้พรรคเสียเก้าอ้ี ส.ส.ในสภาไป 
11 ที่ว่า ในพรรคเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าไม่มีความจ าเป็น เพราะจะไปรู้ได้อย่างไรว่าจะมีการยุบพรรค 100 
เปอร์เซ็นต์ การจะให้กรรมการบริหารพรรคลาออกก่อนจึงไม่ได้มีประโยชน์อะไร 
พรรคสามัญชนขยับพร้อมถ่ายโอน ส.ส.อนค. 
    วันเดียวกันนี้ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรคสามัญชน ที่เคยมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นพรรคส ารองของพรรคอนาคตใหม่ ที่จะมีการน า ส.ส.ของ
พรรคอนาคตใหม่ย้ายไปอยู่ด้วย หากพรรคอนาคตใหม่โดนยุบพรรค เนื่องจากแกนน าพรรคอย่างนายธนาธรและนายชัย
ธวัช ตุลาธน แกนน าอนาคตใหม่ เพ่ือนสนิทกับนายธนาธร มีความคุ้นเคยกับผู้ก่อตั้งพรรคสามัญชน โดยกลุ่มดังกล่าวได้
ออกแถลงการณ์เรื่อง "การฟ้ืนฟูเหมืองคือการฟ้ืนฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" มีเนื้อหาระบุว่า  "ถึงเพ่ือนมิตรทุกท่าน 
กาลเวลาแห่งการต่อสู้เหมืองทองค าแห่งนี้ได้ล่วงเลยมาพอสมควร เด็กๆ ของเราเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ของเรา
เข้าสู่วัยชรา เราก าลังเข้าสู่ช่วงสิบปีที่สองแห่งการฟ้ืนฟูเหมืองหลังจากช่วงสิบปีแรกเราใช้เวลาในการปิดเหมืองได้แล้ว  
จนท าให้เจ้าของเหมืองต้องล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัว  สิบปีก่อนมีแต่คนพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนสามัญชนคน
ธรรมดาอย่างพวกเราจะต่อสู้กับนายทุนท าเหมืองทองค ารายใหญ่ได้ เพราะพวกเขามีทั้งเงินและอ านาจรัฐอยู่ในก ามือ 
แต่เราก็ท าให้เห็นแล้วว่าตราบใดที่มีความฝันอย่างมุ่งมั่น สามัญชนก็เปลี่ยนแปลงโลกได้ 
    พ้ืนที่แห่งนี้ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาตลอดสิบปีแห่งการท าเหมือง  ถูกลดทอนคุณค่าให้เป็นพลเมืองชั้น
สองท่ีต้องแบกรับมลพิษจากการพัฒนา แต่เราไม่ยอมรับชะตากรรมนั้น  เพราะเราต้องการก าหนดชะตาชีวิตของเราเอง 
เราจึงลุกข้ึนสู้ สู้ทั้งเพ่ือชุมชนและชนชั้น 
    เราจึงกอบกู้ชุมชนของเราด้วยการลุกขึ้นสู้เหมือง และยังจะสู้ต่อไปจนกว่าการฟ้ืนฟูเหมืองจะส าเร็จเป็นรูปธรรม 
เพราะสารพิษยังตกค้างอยู่อีกมาก สุ่มเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตที่เลวร้ายหากไม่ท าการฟ้ืนฟูให้เห็นเป็นรูปธรรม" 
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    แถลงการณ์ระบุตอนหนึ่งว่า "พวกเราชาวบ้านธรรมดาเห็นภาพของสังคมไทยใหญ่ขึ้นมากไปกว่าแค่ความเดือดร้อน
ของพวกเรา  เราเห็นความเหลื่อมล้ าของผู้คนทั่วทุกภูมิภาคจากการถูกกดขี่ข่มเหงและกอบโกยผลประโยชน์ไปจากภูเขา 
ท้องทุ่ง แม่น้ าล าธาร ท้องทะเลและอากาศที่ควรเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับลูกหลานของพวกเรา  โดยผู้มี
อ านาจและชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ 
    เราพบสัจธรรมว่า ประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมา ล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้น ซึ่งเรา
เห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรอบปีที่ผ่านมาโดยพรรคการเมืองเช่นอนาคตใหม่  ได้พยายามต่อสู้เพ่ือเขียน
ประวัติศาสตร์ประชาชนขึ้นมาแทนที่ประวัติศาสตร์ของผู้ปกครอง  เพ่ือกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะเจ้าของ
อ านาจที่แท้จริง ที่โดนปล้นอ านาจไปตลอดทศวรรษของรัฐประหารสองครั้งท่ีผ่านมา 
    เราขอชื่นชมและสดุดีพรรคอนาคตใหม่ที่ท าให้การเมืองเข้าถึงและเป็นไปได้ส าหรับประชาชน  แต่พวกเขาก็ก าลังถูก
กลั่นแกล้งอย่างไร้มนุษยธรรมจากอ านาจจารีตหัวเก่า ที่ไม่ยอมรับว่าโลกกลมและโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาล เป็น
เพียงแค่เถ้าธุลีในห้วงอวกาศกว้างใหญ่ 
    พวกจารีตหัวเก่าได้สร้างสมมุติเทพว่าอ านาจปกครองควรเป็นของคนรวยที่มีเงินและการศึกษาเท่านั้น ส่วนประชาชน
ที่เหลือเป็นได้แค่ผู้อาศัยและแรงงาน กลุ่มคนพวกนี้กระท าการฝืนสัจธรรมด้วยการไม่ยอมรับว่าประชาชนคือผู้สร้างโลก
ส าหรับพรรคอนาคตใหม่แล้ว พรรคสามัญชนถือความเป็นมิตรเป็นที่ตั้ง  ดังนั้นสิ่งที่หายไปก็แค่ชื่อพรรคอนาคตใหม่
เท่านั้น หากถูกยุบพรรคจริง ส่วนอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ไม่มีวันสูญหายไปไหน พวกเราพรรคสามัญชนจะสานต่อ 
    พรรคสามัญชนยินดีต้อนรับอนาคตใหม่ทุกท่านที่พร้อมจะต่อสู้เพ่ือชุมชนและชนชั้นไปด้วยกัน ส่วนที่เป็นงูเห่าและ
พวกที่ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนให้เกิดการสร้างเขื่อนบนแม่น้ าโขงเพ่ือผันน้ าโขงลงสู่แม่น้ าเลย  ชีมูลและป่าสัก พวกที่ลุก
ขึ้นอภิปรายสนับสนุนให้ขุดคอคอดกระหรือคลองไทย หรือญัตติอะไรอ่ืนที่ไม่เห็นหัวประชาชน ไม่เห็นมิติชุมชนท้องถิ่น
และแนวคิดด้านรอยเท้านิเวศและความยั่งยืน พรรคสามัญชนไม่ขอต้อนรับ 
    สุดท้ายนี้ ขอให้พ่ีน้องทุกหนทุกแห่งจงลุกขึ้นสู้กับรัฐที่ฉ้อฉล   ปล้นชิงทรัพยากรและธรรมชาติไปจากพวกเรา ให้
เหมือนกับที่พรรคอนาคตใหม่ได้ลุกขึ้นสู้ด้วยหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามใดๆ ทั้งสิ้น ด้วย
แนวทางนี้เท่านั้น ที่จะเห็นถึงสัจธรรมอันถ่องแท้ว่าอ านาจแท้จริงเป็นของประชาชน" แถลงการณ์ระบุ 
    ด้านนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า  ที่ผ่านมาพูดมาหลายครั้ง และเห็น
ความเป็นไปคือการเตรียมความพร้อมรับมือของพรรคอนาคตใหม่ การอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่จากการที่ติดตามการแถลงข่าวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็มีการเตรียมความพร้อม เพราะชะตากรรมของการถูกยุบพรรค
นั้นจะต้องมีพรรคส ารองไว้ และหากถูกยุบพรรคจริงนั้น กรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ดังนั้น
ต้องดูว่ากรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่เป็น ส.ส.จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร หากวัดดวงตัดสินใจไม่ลาออกก็
ต้องยอมรับว่าจะต้องเสีย ส.ส.ไปทั้งหมด 11 ที่นั่งจากจ านวน 76 เหลือ 65 ที่นั่ง แต่หากตัดสินใจเด็ดขาดคือการน้อมรับ
ในสิ่งที่เกิดขึ้น และวางแผนกันอย่างมีสติ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัย ตัดสินใจลาออกทั้ง 11 คนเพ่ือให้ล าดับ
ถัดไปได้ขึ้นมาเป็น ส.ส. ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเวลาที่จะต้องตั้งสติเพ่ือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดของจ านวน ส.ส.ในสภา
ผู้แทนราษฎร ดังนั้นเชื่อว่าอยู่ระหว่างการชั่งใจ เนื่องจากมีแบบอย่างและบทเรียนให้ได้เห็นมาแล้ว 
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วิเคราะห์เนปาลโมเดล 
    ส่วนความเห็นของนักวิชาการต่อกรณีนี้ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กล่าวว่า หากมีการสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่โดยที่ค าวินิจฉัยของศาล รธน.มีเหตุผลเพียงพอ ไม่เลือกปฏิบัติ มีการอธิบาย
เหตุผลผ่านสื่อ เช่น โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีการเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
เช่น จัดเวทีให้นักวิชาการได้พูดคุยถึงค าวินิจฉัยดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นแง่มุมของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งถ้าค าวินิจฉัยมีเหตุมีผล ไม่เลือกปฏิบัติ ก็คิดว่ายังไงอนาคตใหม่หากจะไปเคลื่อนไหวท ากิจกรรมอะไร ก็คงไม่บาน
ปลายมาก แต่ถ้าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแบบไม่มีเหตุผล และถูกมองว่าเลือกปฏิบัติ แน่นอนว่าก็จะมีแรง
ส่งท าให้คนออกมาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
    เมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรกับค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่เรื่องล้มล้างการปกครอง  มีน้ าหนักหรือไม่ โดยเฉพาะ
การยกเหตุการณ์ในอดีตของแกนน าพรรคอย่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,  นายปิยบุตร แสงกนกกุล, น.ส.พรรณิการ์ วา
นิช ที่เป็นเรื่องก่อนเข้าสู่การเมือง หรือร้องเรื่องโลโก้พรรคเหมือนกับสัญลักษณ์ของกลุ่มอิลลูมินาติ  นายไชยันต์กล่าว
ตอบว่า ค าร้องดังกล่าว เรื่องสัญลักษณ์พรรคคล้ายกับของอิลลูมินาติคงไม่เกี่ยว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอิลลูมินาติเลย มันก็มี
มูลพออยู่ระดับหนึ่ง ตนคิดว่าเขาชัดเจนตรงที่ว่าเขาอาจจะต้องการให้อย่างน้อยๆ ที่สุดก็คือลดทอนพระราชอ านาจหรือ
ท าให้สถาบันฯ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง ตามความเข้าใจของเขา นั่นคืออย่างน้อย  อย่างมากก็คือว่าให้มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่เขาจะใช้วิถีทางรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ไม่ใช่ไปใช้วิธีการแบบปฏิวัติอะไรแบบ
นั้น เขาถึงเข้ามา เขาถึงตั้งพรรค เข้ามาเล่นการเมือง แล้วก็ต่อสู้ในสภา เพราะว่ามันมีตัวอย่างของบางประเทศที่เขา
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาเป็นระบอบสาธารณรัฐที่ไม่มีกษัตริย์ เช่น ที่
เนปาล ที่ไปเปลี่ยนแปลงในสภา เลย ค าว่าล้มล้าง ก็ต้องไปตีความว่าคุณใช้วิถีทางนอกสภาหรือไม่ หรือว่าการที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง โดยเปลี่ยนด้วยวิถีทางของรัฐสภา อันนั้นต้องตีความ 
    นายไชยันต์กล่าวอีกว่า คนร้องเขาก็มีสิทธิ์บอกว่าคนคนนี้มีพฤติกรรม มีทัศนคติแบบนี้มาตลอดเลย สอดคล้องกันมา
ตลอด แม้กระทั่งเมื่อตั้งพรรคการเมือง ในข้อบังคับพรรคก็ยังไม่มีข้อความค าว่าพระมหากษัตริย์เลย ประเด็นก็คือศาล
รัฐธรรมนูญก็ต้องรับฟังความเห็นของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ หรือว่ามีข้อมูลมาอธิบายหรือไม่ จะยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้
มีเจตนาอะไรต่างๆ ก็ว่าไป เช่น ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
    เมื่อถามย้ าว่า ค าร้องนี้มีน้ าหนักหรือไม่ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาฯ ผู้นี้กล่าวตอบว่า ก็มี ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะ
ตีความค าว่าล้มล้างอย่างไร อย่างสมมุติว่าเขาไม่ได้เข้ามาในการเมือง เขาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่การสอนหนังสือ
ก็มีเสรีภาพทางวิชาการที่จะอธิบายว่าระบอบนี้ดีอย่างไร ระบอบนั้นมีข้อเสียอย่างไร แต่เมื่อพอคุณเข้ามาเล่นการเมือง 
คุณก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาเยอะขึ้น ก่อนหน้านี้ ทั้งนายธนาธร นายปิยบุตร และ น.ส.พรรณิการ์ เขาไม่ได้เป็นนักการเมือง 
อาจเป็นนักเคลื่อนไหว สื่อมวลชนเขาก็มีเสรีภาพที่จะคิด จะพูด แต่เมื่อเข้ามาเป็นนักการเมือง ก็มีกติกาคือเล่นการเมือง
ภายใต้กติกานี้ แต่ตนสันนิษฐานว่าเขาจะใช้รัฐสภาค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ค่อยๆ เปลี่ยน จะเรียกว่าล้มล้างหรือไม่ อันนี้ก็
ไม่รู้ แต่ก็ดีกว่าจะไปซ่องสุมก าลังอาวุธหรือไม่ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 
       “หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยที่มีเหตุผลเพียงพอและไม่เลือกปฏิบัติ  แม้ว่าอนาคตใหม่จะขับเคลื่อนทาง
การเมืองนอกสภา ก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรมาก และไม่ควรมีการขับเคลื่อนคู่ขนานวัดปริมาณแข่งขันกัน ที่ส าคัญคือ
จะต้องใช้กระแสโซเชียลอธิบายความอย่างมีประสิทธิภาพกว้างขวางเพียงพอด้วย  แต่ถ้าค าวินิจฉัยไม่มีเหตุผลและเกิด
การเลือกปฏิบัติ การเมืองนอกสภา ก็จะรุนแรง และยิ่งมีคู่ขัดแย้งลงไปเล่นการเมืองนอกสภาอีกด้วยแล้ว การเมืองไทย
คงไม่พ้นวังวนเดิมๆ” นายไชยันต์กล่าว  
    ส่วน ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "คุณปิยบุตร พวกคุณจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยกลับมาสู่โลกของความ
เป็นจริง..... แต่อย่าเอ่ยอ้างเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นโล่ป้องกันความผิดของตัวเอง". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/54983
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พรรคการเมืองแบบ Startup เป็นเช่นไร? 

 
คุณกรณ์ จาติกวณิช กับคุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เมื่อสัปดาห์ก่อนเพ่ือตั้งพรรคใหม่ที่
ประกาศว่าจะท า “การเมืองแบบใหม่แนว Startup” 
    ที่น่าสนใจคือค าที่ทั้ งสองใช้ เรียกแนวทางของพรรคใหม่ว่าเป็นแบบ “ปฏิบัตินิยม” หรือ Pragmatism 
    ตีความได้ว่าคุณกรณ์ก าลังจะเสนอ “ทางเลือกที่สาม” ให้กับสังคมไทยที่ไม่ใช่ทั้งซีกรัฐบาลปัจจุบันและไม่ใช่แนวของ
พรรคอนาคตใหม ่
    หรืออาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เน้น “อุดมการณ์ทางความคิด” แต่ต้องการให้ความส าคัญ “สิ่งที่น ามา
ปฏิบัติได”้ 
    อีกทั้งคงจะต้องการตอกย้ าว่าพรรคใหม่นี้ต้องการจะดึงคนไทยออกมาจากความขัดแย้งที่กลายเป็นกับดักของ
ประเทศ กลายเป็นความร้าวฉานที่ท าให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ 
    ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่คุณกรณ์เน้นในการให้สัมภาษณ์หลายสื่อคือ จะสร้างพรรคการเมืองใหม่ด้วยการดึงเอา
คนเก่งๆ จากวงการต่างๆ ที่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมือง 
    คุณกรณ์ดูเหมือนจะมองว่านักการเมืองปัจจุบันไม่ค่อยจะมีความรู้หรือความสันทัดต่อปัญหาของโลกท่ีก าลังเผชิญกับ 
disruption อันเกิดจากเทคโนโลยีที่ก าลังปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
    ฟังคุณกรณ์พูดแล้วพอจะเห็นภาพว่า เขาเห็นว่าเอกชนในวงการต่างๆ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะ
แก้ปัญหาบ้านเมืองได้ดีกว่านักการเมืองที่โตมาพร้อมกับวิธีคิดและธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิมๆ 
    คุณอรรถวิชช์บอกว่าจะระดมเอา “จอมยุทธ์” ในทุกวงการมาร่วมกันตั้งพรรคใหม่นี้ และเม่ือคิดแบบ startup แล้วก็
ต้องให้พรรคการเมืองใหม่นี้สร้าง Unicorn ขึ้นมาให้ได ้ในภาษาของวงการสตาร์ทอัพนั้น ค าว่า Unicorn หมายถึงธุรกิจ
เกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้เกิน 1,000 ล้านเหรียญฯ แล้ว 
    วันนี้ยังไม่มีสตาร์ทอัพไทยเป็น Unicorn แต่หากท าการเมืองแบบสตาร์ทอัพก็อาจจะสร้างการเมืองแบบยูนิคอร์นได้ก
ระมัง 
    นั่นคือ ความฝันและความหวังของคุณกรณ์และคุณอรรถวิชช์ ณ วันที่เพ่ิงจะลาออกมาได้หนึ่งวันและได้ตอบค าถาม
ของสื่อหลายส านัก 
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    ในเฟซบุ๊กเพจของคุณกรณ์วันที่ยื่นใบลาออกจากพรรคนั้น เขาเขียนไว้บางตอนว่า 
    “....ผมมีความฝันที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่ไร้
ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพ มาร่วมกันออกแบบและ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน 
    “ตลอดเวลาที่ท างานการเมือง ผมได้มีส่วนร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่ม ท าให้ผมได้มองเห็นประเทศไทยและ
สังคมการเมืองไทยในภาพที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้ผมตัดสินใจเดินหน้าสร้างทางเลือกทาง
การเมืองที่คนไทยแสวงหา เป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าแม้แต่จะพลั้งพลาด และเป็นการเมืองที่มั่นใจใน
ศักยภาพของคนไทย เป็นการเมืองที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศในหลากหลายมิติ ด้วยความเชื่อว่าหากเราไม่กล้า
เปลี่ยน ไม่กล้าท้าทายตัวเอง คนไทยจะล าบาก เพราะเราจะแข่งขันไม่ได้...” 
    วลีที่คุณกรณ์บอกว่าเป็น “การเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่ไร้ความ
กลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม” นั้นบางคนอาจตีความว่าสิ่งเหล่านี้คุณกรณ์ไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ในพรรค
ประชาธิปัตย์ จึงต้องผละออกมาเพ่ือสร้างกลไกการเมืองใหม่ในอันที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น 
    คุณกรณ์ไม่วิพากษ์พรรคประชาธิปัตย์ เพราะถือเป็นเรื่องไม่เหมาะกับมารยาทกัน แต่มุ่งจะวาดภาพว่าสิ่งที่อยากท า
นั้นมีหน้าตาและเนื้อหาอย่างไร 
    การเมืองแบบ “ทางเลือกที่ 3” ในจังหวะนี้ของประเทศไทยน่าสนใจ เพราะพรรคใหญ่และเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์
และพรรคเพื่อไทยก าลังมีอาการ “ขาลง” และตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย 
    พรรคใหญ่ที่มีองคาพยพที่เทอะทะ กระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อนและล้าสมัย และการต้องรักษาไว้ซึ่งกระบวนทัศน์
เดิมๆ ก าลังถูกท้าทายอย่างหนัก 
    ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจยักษ์ในหลายๆ วงการที่ก าลังถูกเทคโนโลยี “ป่วน” หรือ disrupt อย่างรุนแรง จนหลายๆ แห่ง
ก าลังตกอยู่ในสภาวะโซซัดโซเซ 
    การเมืองก็เช่นกัน ก าลังถูกกระทบและกระแทกจากความเปลี่ยนแปลงทั้งในโครงสร้างประชากร, พฤติกรรมของคน
กลุ่มต่างๆ ในสังคม, เทคโนโลยี, โซเชียลมีเดียทั้งหลายทั้งปวง 
    การสร้างอะไรใหม่อาจจะง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามจะซ่อมแซมหรือแก้ไขของเก่า  
    แต่เป็นที่รับรู้กันในวงการ startup ธุรกิจว่า โอกาสของความส าเร็จนั้นมีเพียง 2-3% เท่านั้น นอกนั้นก็ล้มหายตาย
จากไปด้วยเหตุผลมากมายหลายประการ 
    พรรคการเมืองแบบ startup จะประสบชะตากรรมท านองเดียวกันหรือไม่ 
 
    พรุ่งนี้คุยกันต่อครับ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54973 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/54973
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เผยแพร่: 19 ม.ค. 2563 14:24 

อย่าเอาสถาบันเปน็โล่! “ท่านใหม”่ ฮึ่มใส่ “ปิยบุตร”.. “พี่ศรี” ถามแรง! 
ตอบตรง “ไม่คิดลม้ล้างสถาบัน?” โกหก!!! 

 
“ท่านใหม”่ โพสต์ดุ ตอกกลับ “ปิยบุตร” อย่าเอาสถาบันเป็นโล่ป้องกันความผิดตัวเอง ขณะ “พ่ีศร”ี ถามแรง..ตอบตรง 
“ไม่คิ ดล้มล้ า งสถาบัน ?” โกหกค า โต ! ! !  แฉหมดเปลือก 6 เหตุการณ์คิดล้มล้ า งสถาบันชัดแจ้ งแดงแจ๋   
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(19 ม.ค.63) เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ของ ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านชายใหม่” โพสต์ข้อความ 
ระบุว่า  
“คุณปิยบุตร พวกคุณจะเดินหน้าต่อ หรือจะ ถอยกลับมา สู่โลกของความเป็นจริง..... แต่อย่าเอ่ยอ้างเอา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ มาเป็นโล่ ป้องกันความผิดของตัวเอง” 
แน่นอน, โพสต์ของ “ท่านใหม่” เกิดขึ้น หลังจากเมื่อวันที่ 17ม.ค.63 เฟซบุ๊ก Piyabutr Sanghkanokkul ของนาย ปิย
บุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม ่โพสต์ข้อความระบุว่า 
“คดีอิลลูมินาติ คือข้อกล่าวหาว่า ธนาธร ผม และพรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
คุณณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และหากศาลสั่งยุบพรรคจริง ผมก็ไม่คิดว่า 
ผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลร้ายอะไร เพราะพวกเราก็ยังคงเดินหน้าท างานการเมืองต่อไป 
แต่ผลร้ายจะเกิดข้ึนกับสังคมใน 3 ด้านใหญ่ๆ ก็คือ: 
1. การยุบพรรคอนาคตใหม่ คือการท าลายความหวังและความฝันของคนไทยทั้งประเทศ ที่อยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าที่
เป็นอยู่ 
2. เกิดการแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วงอายุของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า “Clash of Generations” ที่จะแตกแยก
ขัดแย้งรุนแรงมากข้ึนไปอีก 
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3. และท่ีส าคัญที่สุด นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการท าลายล้างศัตรูทางการ
เมือง คุณก าลังจะผลักไสกลุ่มคนจ านวนมากในสังคม ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรือ??? นี่
คืออันตรายที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่ทราบ 
  วันนี้(19 ม.ค.63)เช่นกัน เฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา ของนายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ ข้อความถึงกรณีที่นายปิยบุตร ยืนยันว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่คิดล้มล้างสถาบัน 
  ระบุว่า “อย่ามาโกหกค าโตว่า “ไม่คิดล้มล้างสถาบัน” คุณลืมไปแล้วหรือ หรือแสร้งลืมไปว่า... 
1)คุณเคยบรรยายว่า กษัตริย์ไม่มีความชอบธรรม เพราะไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน 
2)คุณเคยบรรยายว่า สถาบันกษัตริย์มีความเป็นทรราชอยู่ในตัวเอง 
3)คุณเคยบรรยายว่า กษัตริย์ที่มาด้วยการสืบสันตติวงศ์โดยสายเลือดไม่เหมาะสมกับสมัยนี้แล้ว 
4)คุณเคยบรรยายว่า ไม่ต้องสนใจว่ากษัตริย์จะดีหรือไม่ดีอย่างไร หลายประเทศเขายกเลิกสถาบันกษัตริย์กันหลาย
ประเทศแล้ว 
5)คุณเคยบรรยายว่า สถาบันกษัตริย์มีอ านาจมาก โดยไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่มีใครเขาเอาแล้ว 
6)คุณเคยบรรยายว่า ไม่มีกษัตริย์ที่ไหน มีการแสดงกระแสพระราชด ารัสในที่สาธารณะ และต้องสาบานต่อสภาว่าจะ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้มันสะท้อนตัวตนและฐานความคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของคุณและพวกได้แจ่มแจ้งมาก คนไทยส่วนใหญ่
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์กันมานานกว่า 800 ปีแล้ว ยกเว้นพวกไร้ราก ลืมก าพืดตัวเอง หลังได้ทุนไปเรียนนอกกลับมา
เท่านั้น” 
และแน่นอน, โพสต์ของ “พ่ีศร”ี เกิดข้ึน หลังจากเม่ือวันที่ 18 ม.ค.63 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต พรรคอนาคตใหม่ จัดงาน 
Future is Now อย่ากลัวอนาคต 
ในงานนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการที่ วันที่ 21 ม.ค.63 ศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัย กรณีท่ีนายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า 
ค าร้องเนื้อหาไม่ต่างจากใบปลิว แค่ไปใส่แบบฟอร์มร้องศาลรัฐธรรมนูญ เขาไปร้องเมื่อพรรคประสบความส าเร็จ  เขา
หวาดหลัวกระแสคนหนุ่มสาว ชนชั้นกลาง ที่อยากเห็นประเทศไทย มีอนาคตดีกว่านี้ หวาดกลัว ธนาธร ปิยบุตร อนาคต
ใหม่ จึงต้องการก าจัดพวกเราออกไปจากการเมืองไทย ด้วยข้อหาล้มเจ้า โดยสื่อให้สังคมเข้าใจผิด 
“พวกเราไม่ เคยคิด ไม่คิด และไม่กระท าการอันเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอน ” 
นายปิยบุตร ขยายความว่า อนาคตใหม่ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราต้องการให้
ประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ แนวคิดแบบนี้ไม่ได้ท าลายสถาบัน แต่ต้องการการปฏิรูปประชาธิปไตยให้พัฒนา
ก้าวหน้าดีขึ้น เพ่ือให้ ประชาธิปไตยปกปักรักษาสถาบันให้ยั่งยืน และม่ันคงสถาพรสืบตลอดไป 
ข้อกล่าวหาว่า พวกตนสุดโต่งไม่สอดคล้องกับสังคมไทย การที่พวกเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
ต้องการประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเสมอภาค ให้ทหารออกจากการเมือง  หยุดการแทรกแซงการเมือง ขจัดความ
เหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจสังคม ทลายระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอ านาจ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน  
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ปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยสอดคล้องประชาธิปไตย ทลายทุนผูกขาด ต้องการให้มีรัฐสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งหมดนี้ 
สุดโต่งรุนแรง ไม่สอดคล้องกับสังคมไทยอย่างไร 
  นอกจากนี้ นายปิยบุตร ยังกล่าวด้วยว่า การยุบพรรค ก็จะเป็นเพียงกระสุนด้าน คือ 
 1.เรียกร้องให้ ส.ส.ทั้งหมดของอนาคตใหม่ท้ังหมด ย้ายไปพรรคการเมืองที่มีแนวทางแบบเดียวกันโดยพร้อมเพรียงกัน 
2. สมาชิกของพรรค 6 หมื่นกว่ าคน ขอให้ ไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่  จาก 6 หมื่นจะเป็นแสนเป็นล้ าน 
3.ตนและนายธนาธร คุยตั้งแต่ตั้งพรรคว่าไม่มีถอย และเราคาดว่า เหตุการณ์แบบนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องมาถึง ดังนั้น นายธนา
ธร จะรณรงค์ทางการเมืองต่อไม่กลับไปท าธุรกิจ ส่วนตนอภิปรายในสภาไม่ได้ ก็จะเดินทางไปอภิปรายต่อประชาขนทั่ว
ประเทศ 
  “บ้านใหม่จะด าเนินการตามแนวทางเดิมทั้งหมด การยุบพรรคจะกลายเป็นกระสุนด้านทันที ต่อไปเขาจะไม่
กล้ายุบอีกเพราะไม่เกิดประโยชน์” 
เมื่อเป็นเช่นนี้ เชื่อว่า วิญญูชนคงใช้วิจารณญาณได้ว่า ใครพูดจริง ใครโกหกค าโตหรือไม่ แล้วต้องไม่ลืมว่า นักการเมือง 
ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ของไทย ค าพูดที่ลื่นอย่างปลาไหล ตลบตะแลง หรือเจ้าเล่ห์อย่าง “ศรีธนญชัย” มี
ให้เห็นมาตลอด ดูกันไปยาวๆก็แล้วกัน!!! 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000005868 
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อนาคตใหม่ท้ายุบพรรค คุยมีส ารองอีก 3-7 
  “ธนาธร” มั่นใจบริสุทธิ์สู้คดีอิลลูมินาติ ท้ายุบได้ยุบไปเบนเข็มเดินสาย นอกสภาฯ อุบไต๋ชื่อพรรคส ารอง ซุ่ม
บ้านใหม่ไว้ 3-7 พรรครับมือถูกตามยุบซ้ าในอนาคต พท.ซัดข่าวปล่อยจีบร่วมรัฐบาล พปชร. เฉ่งปฏิบัติการไอโอดิส
เครดิตฝ่ายค้าน “สุทิน” เผย 21 ม.ค. จ่อเคาะเป้าซักฟอก โวยข่าวปั่นเสี้ยมฝ่ายค้านแตกคอ “ประวิตร-สุริยะ-อุตตม-
ธรรมนัส” ลุ้นระทึกติดโผเพิ่มชื่อลากขึ้นเขียง อนค.เน้นขยี้แผลทุจริต-ฝีมือบริหารห่วยแตก “คารม” โอ่มีข้อมูลเด็ดยังไม่
เคยเปิดเผยที่ไหน เชือดเน้นๆสาวไส้ รมต.สืบทอด คสช. “สนธิรัตน์” ปัดดีลลับแลกยกเว้นชื่อ “บิ๊กป้อม” หย่าศึกแชต
ไลน์หลุด “ปารีณา” ฉะ “ผู้กองมนัส” ยันไร้ขัดแย้งแค่พูดกันตรงๆภายใน รมช.เกษตรฯเมินต่อสายเคลียร์ ย้ าเข้าใจ
ความรู้สึก แต่ต้องยึดข้อกฎหมาย ลั่นท างานเพ่ือประชาชน ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง 
  จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังค าวินิจฉัยค าร้องของนายณฐพร โตประยุูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินยื่นค าร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่  เป็นการใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่หรือคดีอิลลูมินาติ 
แม้พรรคอนาคตใหม่ยืนยันความบริสุทธิ์ แต่ได้เตรียมพรรคส ารองไว้แล้วหากถูกยุบพรรค 
 
“ธนาธร” ยันบริสุทธิ์อุบไต๋พรรคส ารอง 
  เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 19 ม.ค. ที่ตลาดรุ่งเจริญ เขตยานนาวา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังวินิจฉัยค าร้องของนายณฐพร โตประยูร  อดีตที่ปรึกษาประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นค าร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็น
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่  
(คดีอิลลูมินาติ) ในวันที่ 21 ม.ค.ว่า มั่นใจในความบริสุทธิ์ เชื่อว่ากระบวนการท าคดีที่ผ่านมามีมูลเหตุทางการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง และผลออกมาเป็นอย่างไรจะยังเดินหน้าท างานทางการเมืองกับประชาชนต่อไปและยังไม่ขอตอบเรื่องพรรค
ส ารอง แต่ยืนยันว่าได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ถึงจะยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่มีความหมาย เพราะตนกับนาย
ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค จะไปเดินสายนอกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือรณรงค์เรื่องต่างๆท่ัวประเทศแทน 
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โยน กกต.ตอบปม 4 ส.ส.ถูกขับ 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์  ส.ส.ชลบุรี โพสต์
คลิปยืนยันว่าที่ประชุมวิสามัญของพรรคมีมติให้ขับ 4 ส.ส. ออกจากพรรค มีองค์ประชุมครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายว่า 
ยืนยันว่าการด าเนินการประชุมวิสามัญและการใช้เสียง ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค ท าตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 
และเข้าใจว่ามีผลตั้งแต่วันที่ลงมติ แต่ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เรียกขอ
เอกสารการประชุม และมีหนังสือแจ้งเตือนมาอีกครั้งวันที่ 8 ม.ค. จึงต้องตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมและ
ลายเซ็นผู้ที่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมให้เกิดความเรียบร้อย ขณะนี้ได้สรุปเสร็จและส่งให้ กกต.แล้ว ส่วนกรอบเวลา 30 
วันที่จะนับตั้งแต่ที่ประชุมมีมติ หรือวันที่ กกต.ได้รับเอกสาร ไม่สามารถตอบแทนได้ เรื่องดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของ 
กกต. ที่จะออกมาให้ความชัดเจน 
 
เผยบ้านใหม่ อนค.ซุ่มจัดไว้ 3-7 พรรค 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเตรียมรองรับกรณีหากพรรคอนาคตใหม่ต้องค าวินิจฉัยถูกสั่งยุบพรรค  ได้มีการ
เตรียมพรรคการเมืองส ารองเอาไว้แล้ว เท่าที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้มีการพูดคุยกันระบุว่าขณะนี้มีอยู่อย่างน้อย 3 
พรรค โดยมีบางคนระบุว่ามีมากถึง 7 พรรคที่เตรียมไว้รองรับเผื่อสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคต แต่แกนน าพรรค
ยังคงเก็บเป็นความลับ ไม่ยอมเปิดเผยว่ามีชื่อพรรคอะไรบ้าง แม้กระทั่ง ส.ส.หลายคนยังไม่ทราบ เพราะแกนน าเกรงว่า
จะมีปัญหาและถูกจัดการเสียก่อน โดยสาเหตุที่แกนน าพรรคเตรียมพรรคส ารองไว้หลายพรรคเนื่องจากเป็นการวาง
แนวทางเอาไว้รองรับเผื่อในอนาคตจะถูกยุบพรรคอีก ไม่ว่าจากกรณีที่กฎหมายก าหนดเรื่องจ านวนสมาชิกพรรค สาขา
พรรค หรือเงินทุนประเดิมพรรค หรือคดีต่างๆของกรรมการบริหารพรรค หากพรรคแรกที่ย้ายไปถูกยุบจะสามารถพา
สมาชิกไปอยู่พรรคต่อไปได้ทันที ท าให้การด าเนินการทางการเมืองของพรรคไม่สะดุด 
 
พปชร.ปัดดีลลับยกเว้นชื่อ “บิ๊กป้อม” 
  เมื่อเวลา 11.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวเรื่องดีลลับกับฝ่ายค้าน เพ่ือไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีว่า เรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆ คิดว่าเป็นการวิเคราะห์กันไปเอง เพราะขณะนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าพรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจใคร มีแต่เพียงรายชื่อที่ประเมินออกมาผ่านหน้าสื่อเท่านั้น เมื่อถามว่ามีรายชื่อนายสุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นมาเนื่องจากเลื่อนแบน 3 สารเคมีจะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายสนธิ
รัตน์กล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทย เพราะรายชื่อผู้ที่ถูกอภิปรายยังไม่มีความชัดเจน เมื่อถามว่าเตรียมการ
อย่างไร หากมีการอภิปรายเรื่องที่ดินของบิดา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นายสนธิ
รัตน์ กล่าวว่า ยังเป็นเพียงกระแสข่าว ยังไม่มีความชัดเจน แต่รัฐบาลมีหน้าที่เตรียมความพร้อมในทุกประเด็นที่เป็น
ข้อเท็จจริง 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

อ้าแขนรับ ส.ส.อนค.ถ้าพรรคถูกยุบ 
  เมื่อถามว่า หากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ พรรคพลังประชารัฐพร้อมรับ ส.ส.ที่จะเข้ามาสังกัดหรือไม่ นายสนธิ
รัตน์กล่าวว่า ยังไม่รู้เลยว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ หาก ส.ส.คนใดจะมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐต้องมาคุย
กันเป็นกรณีไป ต้องดูถึงความเหมาะสมต่างๆ เมื่อถามว่า พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรีที่ถูกพรรคอนาคตใหม่มี
มติขับออก ขณะนี้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือยัง นายสนธิรัตน์กล่าวว่า มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้ว 
ส่วนความสมบูรณ์ของมติขับออกจากพรรคอนาคตใหม่สมบูรณ์หรือไม่ ให้ไปถาม กกต.  แต่เชื่อว่าถึงอย่างไรสถานภาพ
ความเป็น ส.ส.ของ พ.ต.ท.ฐนภัทรจะยังอยู่ 
 
รมต.เตรียมข้อมูลรับมือญัตติเชือด 
  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลว่า รัฐมนตรีทุกคนของพรรคพลังประชารัฐมีความเชื่อมั่นในการท างานที่ผ่านมาส าหรับประเด็นการอภิปรายไม่
ไว้วางใจทางพรรคมีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งการเตรียมข้อมูลที่มีการคาดหมายและประเด็นใหม่ รวมทั้งการประสานงาน
กับพรรคร่วมรัฐบาล ได้ประสานไปยังผู้บริหารพรรคที่เป็นรัฐมนตรีในการเตรียมข้อมูลรวมทั้งเอกสารหลักฐานหากมีการ
พาดพิงถึง อยากให้รอดูการเปิดเผยรายชื่อที่มีความชัดเจนก่อน 
 
พท.ซัดข่าวปล่อยทาบร่วมรัฐบาล 
  ด้านนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐประสาน
พรรคเพ่ือไทยร่วมเป็นรัฐบาลว่า วิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์จะช่วยหาค าตอบได้ไม่ยากว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวปลอมนี้ คน
ได้ประโยชน์สูงสุดจาก ข่าวปล่อยนี้มีกลุ่มเดียว ปล่อยมาเพ่ือกดดันพรรคร่วมรัฐบาล และหวังจะท าลายน้ าหนักของ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ท ากันเป็นกระบวนการคล้ายไอโอของคนในองค์กรหนึ่งที่เป็นลมใต้ปีกพยุงรัฐบาล  หวังจะให้เป็น
ไวรัสแต่กลายเป็นไวรัสเฟกนิวส์ ความเสียหายจะพุ่งเข้าใส่ตัวคนปล่อยข่าวเอง ถ้าจะสบายใจกับการปล่อยข่าวปลอบใจ
ตัวเองเหลือเวลาให้สบายใจอีกไม่กี่วัน ไม่มีอนาคอนด้าที่พยายามปล่อยข่าว มีแต่งูเห่าที่เห็นตัวหมดแล้ว ประชาชนรอ
ลงโทษ ที่สุดคนพวกนี้อาจเหลือเป็นได้แค่ไส้เดือนในการเลือกตั้งครั้งหน้า ยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีมวย
ล้ม แต่ต้องชนะน็อกอย่างใสสะอาด เราจะไม่ละทิ้งอุดมการณ์และความมุ่งมั่น  ไม่ท าให้ประชาชนที่ออกมาไล่ลุงทั้ง
ประเทศผิดหวัง พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต่อยอดจากวิ่งไล่ลุงนอกสภาฯ เป็นอภิปรายไล่ลุงในสภาฯ คน
ออกมาไล่มากขนาดนี้ ถ้าพ้น 6 เดือนแรกของปีไปได้ต้องถือว่าปาฏิหาริย์ 
 
จวกไอโอดิสเครดิตฝ่ายค้าน 
 
ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการที่ได้มีกระแสข่าวแพร่สะพัดออก
มาถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพ่ือไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รองนายกฯ และรัฐมนตรีบางคนไม่เป็นความจริง 
เพราะตอนนี้มีสมาชิกพรรคเพ่ือไทยจ านวนมากเสนอเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามา  และจะมีการประชุมสรุปเสนอ
รายละเอียดทั้งหมดวันที่ 20 ม.ค.เพ่ือให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ เสนอต่อนายสมพงษ์ 
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อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคหลังจากที่ได้ข้อสรุปโดยรวมทั้งหมดจะประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านแลกเปลี่ยนข้อมูลและสรุป
รายชื่อผู้จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้ง ช่วงนี้มีคนปล่อยข่าวเป็นระยะดิสเครดิตเพ่ือลดความน่าเชื่อถือของพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน เป็นการไอโอของใครเดาได้ไม่ยาก คงหนีไม่พ้นผู้ขาดภาวะความเป็นผู้น า บริหารงานไม่ถูกวิธี และอยากสืบ
ทอดอ านาจต่อไป 
 
“สุทิน” สรุปชื่อ รมต.เป้าซักฟอก 21 ม.ค. 
  นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าวันที่ 
20-21 ม.ค. พรรคร่วมฝ่ายค้านจะประชุมหารือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีคนไหน
บ้าง เรื่องอะไรจะยื่นอภิปรายวันที่เท่าไหร่ จะเหลือเพียงล าดับการอภิปรายที่จะหารือภายหลัง รายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูก
อภิปรายของพรรคเพ่ือไทยมี 5 คน ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ และยังพิจารณาอยู่จะเพ่ิมอีก 2-3 คน ยืนยันพรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะสามารถยื่นญัตติอภิปรายในสัปดาห์นี้แน่นอน ส่วนตัวมองอยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านอภิปายอย่าง
เต็มที ่อย่ามาจ ากัดเวลา เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่สมาชิกพรรคบางส่วนอยากให้อภิปรายไม่
ไว้วางใจด้วย นายสุทินกล่าวว่า ชื่อของ พล.อ.ประวิตรอยู่ในกลุ่มที่พิจารณาเพ่ิม โดยจะเพ่ิมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
พยานหลักฐานที่รอบสุดท้ายที่สมาชิกพรรคจะเสนอเข้ามา 
 
โอดถูกปั่นข่าวเสี้ยมให้แตกกัน 
  เมื่อถามว่า ใกล้ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีกระแสข่าวที่เป็นลบกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน  ทั้งการล็อบบี้ไม่อภิปราย
รัฐมนตรีบางคน และพรรคพลังประชารัฐจะชวนพรรคเพ่ือไทยร่วมรัฐบาล นายสุทินกล่าวว่า ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความ
จริง แต่อย่างใดและที่ปล่อยออกมาช่วงนี้เพราะต้องการดิสเครดิต  ลดความน่าเชื่อถือของพรรคเพ่ือไทยในช่วงนี้ และ
เสี้ยมให้เกิดความหวาดระแวงกันในพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 
จ่อเพิ่ม “บิ๊กป้อม-สุริยะ-อุตตม-ธรรมนัส” 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทยว่า รายชื่อรัฐมนตรีที่พรรคฝ่ายค้านจะพิจารณายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพ่ิมเติมจากรัฐมนตรี 5 คน ที่พรรคเพ่ือไทยเปิดชื่อไปก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 
ในประเด็นล็อกสเปกการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานด้านความมั่นคง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ประเด็น
การแบนสารพิษการเกษตร นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ประเด็นความล้มเหลวการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจ 
และเรื่องทุจริตในกระทรวง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  ประเด็นคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี 
และการตรวจสอบที่ดินส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
 
อนค.เน้นขย้ีแผลทุจริต-รัฐบาลบ้อท่า 

นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในส่วนของ
พรรคอนาคตใหม ่ขณะนี้เรายังไม่ได้สรุปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีคนไหนและในประเด็นอะไรบ้าง โดยในวันที่ 21 ม.ค. จะ
มีการประชุมพรรคเพ่ือหารือถึงข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ขณะนี้มี ส.ส.หลายท่านที่มีข้อมูลดีๆที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม
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ของพรรค เพ่ือให้พรรคตัดสินใจว่าจะเน้นไปที่บุคคลใดและประเด็นอะไรบ้าง แต่เบือ้งต้นจะเน้นไปที่เรื่องการทุจริตและ
การท างานที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานรัฐบาล 
 
โอ่มีหมัดเด็ดยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหน 

นายคารมกล่าวอีกว่า ส่วนตัวจะเสนอขอเป็นผู้อภิปรายด้วย โดยตนได้รับข้อมูลและหลักฐานที่ไปค้นหามา 
ประกอบกับข้อมูลที่มีหลายคนส่งมาให้ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการเอื้อประโยชน์กัน ตั้งแต่สมัยรัฐบาล คสช. และเชื่อมโยง
ไปถึงการหนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการสืบทอดอ านาจ ข้อมูลและหลักฐาน
ดังกล่าวยังไม่เคยมีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเชื่อว่าจะเป็นข้อมูลเด็ดๆในการอภิปรายครั้งนี้แน่นอน  โดยจะเสนอเข้าที่
ประชุมพรรคในวันที่ 21 ม.ค. เพื่อให้พรรคพิจารณา 
 
เน้นสาวไส้ รมต.สืบทอดยุค คสช. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรัฐมนตรีที่เป็นเป้าหมายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคอนาคตใหม่ที่เตรียมจะ
ประชุมกันในวันที่ 21 ม.ค. จะเน้นไปที่รัฐมนตรีหน้าเดิม ที่เคยด ารงต าแหน่งต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาล คสช. อาทิ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่กลับบริหารงานได้อย่างย่ าแย่จน
เศรษฐกิจซบเซาเสียหายต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดซื้ออาวุธของกองทัพที่ไม่โปร่งใส นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง  ที่มี
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ตอบโจทย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย ในเรื่องการน าเข้าขยะจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่จะเน้นการใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการอภิปรายตามนโยบายของพรรค 
 
“เทพไท” ขอเปิดเวทีสร้างสรรค์ 

นายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ถึงการยื่นญัตติอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่าจากกระแสข่าวขณะนี้ มีการเปิดสงครามข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้น ก่อนยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ไม่เป็นผลดีต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่มีกระแสข่าว ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธาน
คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย คัดค้านการเปิดอภิปรายฯ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หรือ
กระแสข่าวแกนน าพรรคเพ่ือไทยแอบนัดจิบไวน์กับแกนน ารัฐบาล รวมถึงกระแสข่าวการขอเงินงบฯ 900 ล้านบาทแลก
กับการไม่ใส่รายชื่อยื่นอภิปรายฯรัฐมนตรีบางคน ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจริง ข่าวเท็จ ข่าวปล่อยดิสเครดิตท าลายความ
น่าเชื่อถือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์การเมืองโดยรวม จะท าให้ประชาชนขาดความไว้วางใจ 
ขาดความเชื่อม่ันศรัทธาต่อระบบการเมืองไทย อยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันท างานการเมืองแบบสร้างสรรค์ กอบ
กู้ศักดิ์ศรีและภาพพจน์ฝ่ายการเมืองให้เป็นที่ไว้วางใจของคนไทยทั้งประเทศ 
 
อย่าย้อนยุคปี 21 ล็อบบี้ดึงชื่อญัตติตก 

“อยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านมีอิสระในการท าหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเต็มความสามารถ ตีแผ่ความไม่ชอบมา
พากล เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาล  โดยมี
พยานหลักฐานหรือใบเสร็จมาโชว์ชัดเจน ส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ตอบข้อซักถาม  ข้อสงสัยโดยใช้ผลงานออกมาหักล้าง 
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ยืนยันความบริสุทธิ์ในการท างาน ชี้แจงและตอบค าถามแบบสร้างสรรค์ ไม่ควรจัดตั้งองครักษ์เพ่ือตีรวนหรือขัดขวางการ
ตรวจสอบ จะท าลายบรรยากาศการอภิปรายฯ อยากให้การอภิปรายสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา ไม่อยากเห็นการเมืองไทย
เดินถอยหลังไปสู่ยุครัฐธรรมนูญปี 2521 หรือย้อนยุคการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่
เล่นเกมล็อบบี้ให้ถอนชื่อจนญัตติตกไป หรือท าทุกวิถีทางเพ่ือสกัดกั้นไม่ให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้น ท าลายกลไก
ตรวจสอบของฝ่ายค้านตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ” นายเทพไทกล่าว 
 
“ราเมศ” โต้ ปชป.ไม่โกงจนต้องหนี 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช.พาดพิงพรรค
ประชาธิปัตย์ว่า อย่ากังวลกับเรื่องของพรรค พรรคให้ความเคารพการตัดสินใจของสมาชิกแต่ละคน แต่ต้องเดินหน้า
ท างานให้ประชาชนและประเทศต่อไป ยืนยันว่าพรรคเป็นเอกภาพ ทุกคนเข้าใจตรงกันต่อเจตจ านงของหัวหน้าพรรค ไม่
ต้องห่วง พรรคอยู่มาตั้งแต่นายณัฐวุฒิยังไม่เกิด การขึ้นหรือลง ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ ที่กล่าวหาว่าพรรคเดิน
ผิดพลาดคงไม่ใช่ เพราะพรรคที่เดินการเมืองผิดพลาดคือพรรคท่ีโกงชาติโกงแผ่นดิน จนหนีคดีกันหัวซุก หัวซุน และนาย
ณัฐวุฒิคือหนึ่งตัวอย่างของพรรค การเมืองดังกล่าว 
 
“สนธิรัตน์” ชี้ไลน์หลุดเคลียร์แล้ว 

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ แถลงถึงกรณีปัญหาแชตไลน์ หลุดดุเดือดระหว่าง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กับ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ว่า ได้มีโอกาสดูเรื่องนี้แล้วขอเรียนว่าแชตที่เป็นข่าวข้อขัดแย้งนั้น 
ความจริงแล้วเป็นเรื่องภายในของกลุ่มไลน์สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  ยังไม่ทราบว่าหลุดไปได้อย่างไร ต้องถือว่าเป็น
เรื่องภายในพรรค และไม่ได้เป็นปัญหาข้อขัดแย้ง น.ส. ปารีณาได้พูดออกมาแล้วว่าไม่ได้มีข้อขัดแย้ง ตนได้พูดคุยกับทั้ง 
2 คนแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไร เป็นเพียงการพูดคุยกันในพรรค จะสังเกตว่าพรรคเราพูดคุยลักษณะนี้กันอยู่
ภายในพรรค เพราะเราพูดกันตรงๆ แต่ไม่ได้ถือเป็นความขัดแย้ง แต่เป็นความเห็นต่างในระบอบประชาธิปไตยในวิธีคิด 
แต่ไม่เคยมีความขัดแย้งไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพของพรรค หรือความไม่มีเสถียรภาพของเสียงรัฐบาลเลย พรรคพลัง
ประชารัฐเป็นพรรคที่มีวินัย และชัดเจนเรื่องบทบาทของพรรคต่อสาธารณะ 
 
ไม่ได้ลอยแพพรรคยังดูแล “ปารีณา” 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐให้ความช่วยเหลือด้านคดีแก่ น.ส.ปารีณา นายสนธิตน์ กล่าวว่า หาก
พรรคช่วยเหลือ น.ส.ปารีณาจริง คงไม่มีแชตหลุดออกมา แต่พรรคด าเนินการตรงไปตรงมาในแต่ละเรื่อง เมื่อถามว่า  
พรรคพลังประชารัฐลอยแพ น.ส.ปารีณาหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ไม่ได้ลอยแพ พรรคดูแลบุคลากรของพรรคตลอด 
ยืนยันสิ่งใดที่พรรคต้องดูแลลูกพรรค เราด าเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วนปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นเรื่องภายใน กมธ.เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคล เราให้อิสระในการ
ท างานของ ส.ส.ของพรรคพอสมควร ในส่วนของภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐได้มุ่งท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

ประชาชน ส่วนเรื่อง ตัวบุคคลคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีบทบาทของตัวเอง ไม่อยากให้น าบทบาทของแต่ละคนมาเป็น
บทบาทและภาพลักษณ์ของพรรค ยืนยันพรรคมุ่งหน้าท างานและไม่มีภาพลักษณ์ที่เสียต่อพรรคแต่อย่างใด 
 
“ธรรมนัส” เข้าใจแต่ปฏิบัติตาม ก.ม. 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีแชตไลน์หลุดในกลุ่ม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
ว่า เข้าใจความรู้สึกของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างดี แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วย
ราชการที่มีกฎหมายก ากับ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย “ถ้าผมไม่ด าเนินการเท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ยิ่งการที่ทั้งผม
และคุณปารีณาอยู่ตรงนี้ ถูกจับตาเป็นพิเศษจากสังคมอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เราไปต่อต้านไม่ท าตามไม่ได้คือข้อกฎหมาย” 
ร.อ.ธรรมนัสกล่าว 
 
เน้นท างานเพื่อ ปชช.ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง 

ที ่จ.สุราษฎร์ธานี ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์อีกครั้งขณะลงพ้ืนที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย ถึงกรณีที่มีแชตไลน์ต่อว่า
จาก น.ส.ปารีณา ที่ไม่พอใจ ร.อ.ธรรมนัส ที่ไม่ให้การช่วยเหลือกรณีการด าเนินการเรื่องบุกรุกที่ดินใน จ.ราชบุรี ว่า ใน
ส่วนของตนคงไม่มีอะไรจะชี้แจง เพราะได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน อาจจะท าให้
ไม่ถูกใจนักการเมืองบางคน ที่มีแชตไลน์หลุดออกไปนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่ได้โทรศัพท์หา น.ส.ปารีณา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องไปคุยกัน ส่วนการท างานไม่ได้หนักใจอะไร เน้น
อยู่เสมอว่าต้องท างานเพื่อพ่ีน้องประชาชน ไมไ่ด้ท างานเพ่ือใครคนใดคนหนึ่ง 
 
ศก.ตกต่ าท าคนผวาปลอดภัยน้อยลง 

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลส ารวจเรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ณ วันนี้” จาก 1,365 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 15-18 ม.ค. พบว่า เสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 67.69 ระบุแย่ลง มี
ข่าวให้เห็นทุกวัน รุนแรงมากข้ึน มาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ า สังคมเสื่อมโทรม คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 27.4 
ระบุเหมือนเดิม เพราะสังคมมีปัญหามานาน แก้ไขยาก ชีวิตความเป็นอยู่ยากล าบาก ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ร้อยละ 
4.84 ระบุดีข้ึน สังคมตื่นตัว ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ภาครัฐมีมาตรการเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อถามถึงปัญหาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ณ วันนี้สะท้อนอะไร ร้อยละ 53.87 ระบุสภาพเศรษฐกิจตกต่ า คนหมดหนทาง ต้องต่อสู้ดิ้นรน ยอม
กระท าผิด ร้อยละ 24.46 ระบุสภาพสังคมเสื่อมโทรม มีความเหลื่อมล้ าสูง คุณภาพชีวิตแย่ ร้อยละ 21.36 ระบุรัฐบาล
ยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ประชาชนต้องพ่ึงพาตนเอง 
 
วิตกโจรผู้ร้ายชุกชุมปล้นชิงทรัพย์ 
  เมื่อถามถึงความวิตกกังวล ร้อยละ 42.20 ระบุค่อนข้างวิตกกังวล เพราะกลัวจะเกิดกับคนในครอบครัว สังคมมี
ภัยรอบด้าน ขณะนี้ร้อยละ 40 ระบุวิตกกังวลอย่างมาก เพราะมีข่าวให้เห็นทุกวัน คนจิตใจโหดเหี้ยมมากขึ้น อาวุธผิด
กฎหมายหาซื้อได้ง่าย เมื่อถามถึงปัญหาที่วิตกกังวลมากที่สุด ร้อยละ 67.59 ระบุโจรผู้ร้าย จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ร้อยละ 
32.76 ระบุการใช้ความรุนแรง พกอาวุธ สิ่งผิดกฎหมาย ร้อยละ 25.17 ระบุการแพร่ระบาดของยาเสพติด สิ่งที่อยาก
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ฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 46.51 ระบุบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม ร้อย
ละ 43.41 ระบุตรวจสอบการท างานของกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ใช้งานได้จริง ร้อยละ 20.54 ระบุเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
และปากท้องของประชาชน 
 
หลาน “เฉลิมชัย” เป็น ส.ส.แทน “กรณ์” 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ม.ค. มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง ให้ผู้มี
รายชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าแหน่งว่าง  โดย
ให้นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แทนนายกรณ์ จาติกวณิช ที่ลาออกจากสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ท าให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ส าหรับนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ 
หรือ ส.จ.เซ้ม เป็นเจ้าของโควเซ้มฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ชนชื่อดังระดับประเทศ และเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เขต อ.ปราณบุรี เป็นบุตรชายนายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และนายกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย พ่ีชายของนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯและ
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1751338 
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ลุ้น "บิ๊กตู่" ดึง "กรณ์" ช่วยงานเศรษฐกิจ 
คอลัมน์ฐานโซไซตี ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3541 หน้า 4 ระหว่างวันที่19-22 ม.ค.63 โดย... ว.เชิงดอย  
 ลุ้น "บิ๊กตู่" ดึง "กรณ์" ช่วยงานเศรษฐกิจ 
      .... “ผมมีความฝันที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าท า มีความรอบคอบแต่
ไร้ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพ มาร่วมกันออกแบบ
และขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน” กรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง ให้เหตุผลส่วนหนึ่งถึงการตัดสินใจลาออกจาก
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากได้รับโอกาสให้เข้าร่วมงานกับพรรคมาเป็นเวลาร่วม 15 ปี นับแต่ปี 2548 
     .... กรณ์ จาติกวณิช ประกาศชัดเจนว่าแม้เขาจะลาออกจากประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่ทิ้งงานการเมือง แต่ตลอดเวลาที่
ท างานการเมืองมาได้มีส่วนร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่ม ท าให้เขาได้มองเห็นประเทศไทยและสังคมการเมืองไทย
ในภาพที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น ประสบการณ์เหล่านั้นท าให้เขาตัดสินใจเดินหน้าสร้างทางเลือกทางการเมืองที่คนไทย
แสวงหา เป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าแม้แต่จะพลั้งพลาด และเป็นการเมืองที่มั่นใจในศักยภาพของคนไทย 
เป็นการเมืองที่มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศในหลากหลายมิติ ด้วยความเชื่อว่าหากเราไม่กล้าเปลี่ยน ไม่กล้าท้าทาย
ตัวเอง คนไทยจะล าบาก เพราะเราจะแข่งขันไม่ได้ 
      .... เบื้องต้น “ว.เชิงดอย” ทราบมาว่า กรณ์ จาติกวณิช จะด าเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ เน้นเป็น 
“พรรคสร้างชาติ” ซึ่งเจ้าตัวจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเอง และได้ทาบทามดึง “โจ-ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์” ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย มานั่งเป็นเลขาธิการพรรค โดยจะท าให้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ ดึงผู้
บริหารธุรกิจสตาร์ตอัพ ฟินเทค ผู้น าธุรกิจในแต่ละสาย รวมถึงแกนน าชุมชนที่ต้องการท างานเพ่ือชุมชน ให้เข้าร่วมงาน 
พรรคใหม่จะไม่ดึงหรือดูดส.ส.จากพรรคอ่ืน ไม่ซื้อตัวส.ส. และมีเป้าหมายในการลงเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงของ
ประชาชนทั้งประเทศ ซึ่ง กรณ์ จาติกวณิช มีเวลาปลุกปล ้าพรรคใหม่นี้ราว 3 ปี ก่อนที่จะลงสู่สนามเลือกตั้ง (หาก
รัฐบาลอยู่ครบเทอม) ในครั้งต่อไป 
     ....กระนั้นก็ตาม หลังจาก กรณ์ จาติกวณิช ได้พ้นพันธนาการจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็น “อิสระ” แล้ว ด้วยความ
รอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจ ท าให้เป็นที่หมายตาจากคนใน “รัฐบาลลุงตู่” ที่ต้องการอยากให้เข้ามาเป็นตัว
เสริมช่วยงาน จนน าไปสู่การหารือกันของ 3 ผู้ยิ่งใหญ่ในรัฐบาล ประกอบด้วย ลุงตู-่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และรมว.กลาโหม, บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ด้าน
เศรษฐกิจ 
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     .... มีค าถามว่าหากรัฐบาลลุงตู่ ดึง กรณ์ เข้ามาร่วมช่วยงานด้านเศรษฐกิจ แล้วจะไม่มีปัญหากับ สมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ หรือ? มีพรายกระซิบ “ว.เชิงดอย” ว่า สมคิด ตอบกับนายกฯ และ บิ๊กป้อม ว่า “ไม่มีปัญหา” ... มาถึงตอนนี้
ท าให้ กรณ์ เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่ “รัฐบาลลุงตู”่ อาจจะส่งเทียบเชิญให้เข้าช่วยงานด้านเศรษฐกิจตอนไหนก็ได้... ต้อง
จับตาดูกันต่อไป 
     .... หันไปดูเรื่องที่มีการกล่าวหาและตั้งข้อสงสัยว่า อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะ 
“โครงการไบโอเมทริกซ์” ที่มีการจัดซื้อกันแพงเกินจริงหรือไม่ ซึ่งมีการยื่นเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด าเนินการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว 
     .... ล่าสุด ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้จัดซื้อเครื่อง Biometrics จ านวน 1,843 ชุด แบ่งเป็น เครื่องจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายนิ้วมือและ
ภาพถ่าย) รวม 1,303 ชุด เครื่องจัดเก็บข้อมูลBiometrics (ลายนิ้วมือและภาพถ่าย)+พร้อมจอภาพ รวม 540 ชุด โดย
เครื่องอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ และภาพถ่าย จัดซื้อราคาชุดละ 280,000 บาท และถ้าเพ่ิมจอภาพราคาจะขยับขึ้นเป็นชุดละ 
650,000 บาท เมื่อตรวจสอบราคาแล้วพบว่า เครื่องถ่ายภาพใบหน้า ยี่ห้อ Logitech ที่ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สั่งซื้อมีขายทั่วไป กระทั่งใน ลาซาด้า ซึ่งเป็นเว็บซื้อของออนไลน์ ราคาเครื่องละ 7,590 บาท และเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 
ไม่มีขายทั่วไปแต่มีขายในเว็บต่างประเทศ ซึ่งขายกันในราคา 1,299$ หรือคิดเป็นเงินไทยไม่เกิน 40,000 บาท 
     .... เมื่อรวมราคาเครื่องอ่านลายนิ้วมือและภาพถ่ายจะมีราคา 47,590 บาท จ านวน 1,303 ชุด รวมเป็นเงิน 
62,009,770 บาท แต่ส านักงานต ารวจแห่งชาติซื้อมาในราคา 280,000 บาท เงินส่วนต่างตรงนี้ร่วม 302,830,230 บาท 
เมื่อตรวจสอบชุดที่มี +จอภาพเพ่ิมข้ึนมา 540 ชุด ราคาท้องตลาดจอภาพไม่เกิน 10,000 บาท ให้แพงเต็มที่ 20,000 
บาท x 540 ชุด = 10,800,000 บาท เมื่อน ามารวมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือและภาพถ่าย 25,698,600 บาท ชุดนี้จะ
ราคา 36,498,600 บาท แต่ส านักงานต ารวจแห่งชาติซื้อมาในราคา 351,000,000 บาท ส่วนต่างเพ่ิมไปอีก 
314,501,400 บาท  
     .... ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด บอกว่า เท่าที่ทราบในจ านวน 1,843 ชุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดซื้อเครื่อง 
Biometrics ให้กับต ารวจหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคนเข้าหรือออกประเทศถึง 200 ชุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้อง
ตอบประชาชนผู้เสียภาษีถึงเรื่องความคุ้มค่าด้วย นี่ยังไม่รวมอุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่ก าลังตรวจสอบ หากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะตอบว่ามันคนละแบบ หรือคนละฟังก์ชัน แม้จะเป็นรุ่นเดียวกัน ช่วยออกมาตอบข้อสงสัยของสังคมด้วย แต่
ทุกค าตอบจะเป็นหลักฐานส าคัญของป.ป.ช. ที่จะเอาผิดกับคนที่ทุจริตโกงกินบ้านเมือง ให้รับโทษแม้จะใหญ่แค่ไหนก็
ตาม ...นี่เป็นเพียงข้อมูลของฝ่ายที่ตรวจสอบ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลหักล้าง หรือโต้แย้งอย่างไร ก็งัดออกมาสู้
กัน จะไม่ได้หาว่า “ฟังความข้างเดียว” แต่ทั้งหมดทั้งปวง “ป.ป.ช.” จะเป็นตัวกลางที่พิสูจน์เรื่องนี้ว่า ใครผิด-ใครถูก.. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/419201 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/columnist/419201
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 ม.ค. 2563 05:13 น. 

 

บทบรรณาธิการ : เริ่มต้นด้วยรู้แพ้รู้ชนะ 
 

“เลือดไหลไม่หยุด” คืออาการทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้มีคนส าคัญของพรรคทยอยลาออกเป็น
ระยะๆ เริ่มต้นด้วยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออกจาก ส.ส.และหัวหน้าพรรค แต่ยังเป็นสมาชิกอยู่ ตามด้วย นพ.วรงค์ 
เดชกิจวิกรม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายกรณ์ จาติกวณิช นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 
สั่นสะเทือนมากที่สุดคือการลาออกของนายกรณ์  อดีตขุนพลด้านเศรษฐกิจของพรรค และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่า นายกรณ์อาจออกไปสมัครผู้ว่าราชการ กทม.  หรืออาจรอราชรถมาเกย 
รอต าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน หรืออาจจับมือนายอรรถวิชช์ูเพ่ือจัดการตั้งพรรคใหม่ 
บางคนมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุด เริ่มเกิดอาการสั่นคลอนครั้งใหญ่ หลังจากแพ้เลือกตั้ง 24 
มีนาคม 2562 กลายเป็นพรรคต่ าร้อยได้ ส.ส.มาเป็นที่ 4 ไม่ใช่แพ้แค่พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นผู้ปรปักษ์เจ้าประจ า แพ้แม้แต่
พรรคที่ตั้งใหม่ เช่นพรรคพลังประชารัฐและอนาคตใหม่ สูญเสียฐานใน กทม.และภาคใต้ 
เท่านั้นยังไม่พอ พรรคประชาธิปัตย์ยังก้าวพลาดครั้งใหญ่ ด้วยการเข้าร่วมรัฐบาล เป็นพรรคไม้ประดับของรัฐบาล
พรรคพลังประชารัฐ นักวิเคราะห์บางคนมองย้อนหลังไปถึงเมื่อแกนน าพรรคบางส่วนน าการเมืองออกนอกถนน  และ
น าไปสู่ การยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสนับสนุนการสืบทอดอ านาจ คสช. 
การเข้าร่วมรัฐบาลและสืบทอดอ านาจ คสช.อาจเพราะบางส่วนหลงเสน่ห์อ านาจนิยม และเก้าอ้ีรัฐมนตรี ก่อให้เกิด
ความแตกแยกครั้งใหญ่ ในอดีตพรรคประชาธิปัตย์ได้รับยกย่องเป็นพรรคที่ต่อต้านเผด็จการ  และยืนหยัดในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตยท่ีสุด ไม่มีนายทุนใหญ่หรือนายใหญ่เป็นเจ้าของพรรค 
แต่ในการเลือกหัวหน้าพรรคแบบประชาธิปไตยบางครั้ง มักจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดเข้มข้น จนแทบจะไม่มองหน้ากัน 
ระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ บางคนจึงต้องออกไปตั้งพรรคใหม่  แสดงว่าแม้แต่พรรคที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด ก็ยังขาด
จิตส านึกประชาธิปไตยท่ีแท้ ขาดจิตวิญญาณรู้แพ้รู้ชนะ หรือค าว่า “ประชาธิปไตย” เป็นแค่วาทกรรมการเมือง 
น่าเห็นใจนักการเมืองไทยที่ต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ที่ล้มลุกคลุกคลานอย่างต่อเนื่อง เป็นวัฏจักรการเมืองที่สืบ
ทอดกันมากว่า 87 ปี ที่เต็มไปด้วยการช่วงชิงอ านาจ เพราะการเมืองเป็นการต่อสู้เพ่ืออ านาจ  และอ านาจมักจะน าไปสู่
การลุแก่อ านาจยิ่งๆขึ้นไป จึงต้องมีการใช้อ านาจเพื่อตรวจสอบอ านาจที่เข้มข้น. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1750895 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/search?sort=desc&type=&q=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1750895
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๒๑ มกรา 'มใีครจะลาบวช?' 

 
20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
    วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ 
    ผมว่า...... 
    คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว  
    เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น. 
    ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านค าวินิจฉัยค าร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
    และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ กก.บห.พรรคอนาคตใหม่ 
    คดีนี้ นายณฐพร ยื่นค าร้องศาลฯ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๒ 
    พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ถูกร้อง ที่ ๑ 
    นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ ๒ 
    นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ ๓  
    คณะ กก.บห.พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ ๔ 
    ๑๘ มิ.ย.๖๒ นายณฐพร ยืน่ค าร้องเพ่ิมเติม  
    ระบุ "พรรณิการ์ วานิช" โฆษกพรรค........ 
    มีพฤติกรรม แสดงออกต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย  
    แต่ละค าร้อง นายณฐพร ได้น าพยานหลักฐาน เอกสารต่างๆ ยื่นประกอบด้วย รวมแล้วกว่าร้อยหน้า 
    พูดกันตรงๆ........... 
    สังคมชนทั่วไป ไม่ค่อยทราบหรอกว่า ในค าร้องนั้น มีเนื้อหาด้วยหลักฐาน "ขนลุก-ขนพอง" อย่างใดบ้าง?  
    ขย ารวมแต่ว่า "ธนาธร-ปิยบุตร" ถูกฟ้อง.......... 
    มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    โทษถึงข้ัน "ยุบพรรค"! 
    บวกกับธนาธร-ปิยบุตร ฉลาดที่จะใช้ช่องว่างในความไม่รู้เนื้อหาของชาวบ้าน นั้น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

66 

 

    เลือกหยิบผักชีมาชี้ท านองว่า "มีแต่ผัก...ไม่มีเนื้อ" มาฟ้อง เช่น หยิบแค่ค า "อิลลูมิเนติ" ปั้นเป็นวาทกรรมลากจูงให้คน
เข้าใจว่า 
    เนี่ย....แค่เนี้ย ไม่เห็นมีอะไร จะเอากันถึงยุบพรรคเลยหรือ? 
    เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายปิยบุตรยังสร้างกระแสสรุป ทั้งปลุกเร้า ทั้งข่มขู่สังคม 
    -นายณฐพรเอาเรื่องราวต่างๆ ผูกเข้ามา แล้วตีขลุมว่าธนาธรและผม มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง บ้าง 
    -ที่นายณฐพรด าเนินการมาทั้งหมด เท็จทั้งสิ้น บ้าง 
    -ฆ่าตัดตอนพรรคอนาคตใหม่ด้วยวิธีการยุบพรรค บ้าง 
    ฉะนั้น วันนี้............ 
    จะสรุปเนื้อหาในค าร้องบางช่วงมาให้ทราบกัน เพ่ือจะได้ฟังค าตัดสินพรุ่งนี้แบบ "คนมีภูมิ" คุ้มกัน 
    จะได้ไม่ถูกพวก "คดในข้อ-งอในชาติ" บิดประเด็น ลากจูงไปผสมโรง "ชังชาติ" 
    นายณฐพร ยื่นค าร้องให้ศาลฯ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ด้วยข้อเท็จจริง ๕ ข้อ สรุปจากบางประเด็น ดังนี้ 
    ข้อที่ ๑ เหตุผลที่ร้อง เพ่ือป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลใด ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมิได้ 
    ประกอบได้ติดตามพฤติกรรมกลุ่มนิติราษฎร์ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด จนมารวมตัวกันตั้งเป็นพรรค
การเมือง ก็ได้ข้อสรุปว่า 
    กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ยังมีแนวความคิด วัตถุประสงค์ ที่จะล้มล้างระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอใช้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยสั่งการ  
    ให้ผู้ถูกร้องทั้งสี่หยุดกระท าการดังกล่าว และมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่  
    โดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน ประกอบค าร้อง สรุปดังต่อไปนี้ 
    ข้อที่ ๒ ปัญหามีว่า...... 
    -ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ชอบด้วย พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  หรือไม?่ 
    เพราะไม่มีข้อความส่วนใดเลยที่แสดงการยอมรับความเป็น "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข" 
    ซึ่งโดยที่เหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับที่ผ่านมา และฉบับปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    จึงได้บัญญัติข้อความดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านๆ มา จนถึงฉบับปัจจุบันดังกล่าว     
    แต่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ มีเจตนาที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง ดังที่ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของพรรค โดยใช้ข้อความว่า 
    "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" 
    ที่ไม่มีค าว่า "อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 
    จึงเป็นกรรมที่แสดงเจตนา ที่ต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของพรรคอนาคต
ใหม่ ที่ไม่มีค าว่า "อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดังกล่าว 
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    และเม่ือน าข้อบังคับพรรคของพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาพิจารณา  
    จะเห็นได้ว่า ข้อบังคับของทุกพรรคการเมือง มีข้อความระบุถึง "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  
    นี่แสดงให้ประจักษ์ถึงเจตนาของพรรคอนาคตใหม่ ว่าเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากรัฐธรรมนูญ 
    และยังมีข้อเท็จจริงสนับสนุนข้อกล่าวหานี้ กรณีนายธนาธร ปราศรัยว่า "จะฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ" 
    นายปิยบุตร แสดงทัศนคติ และแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ต่างกรรม-ต่างวาระ  
    เช่น เมื่อปี ๕๕ ในงานเสวนา เรื่องเสรีภาพนิสิต-นักศึกษา ในพระปรมาภิไธย ที่คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ ปิยบุตรเคย
แสดงความคิดเห็น ว่า 
    "สถานะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีอ านาจมากเกินควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตย" 
    และยังแสดงทัศนะด้วยว่า............ 
    "สถาบันพระมหากษัตริย์จ าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับประชาธิปไตย โดยแยกการใช้อ านาจจากรัฐให้เป็นเพียงหน่วย
ทางการเมืองหน่วยหนึ่ง ซึ่งท าให้กษัตริย์ไม่สามารถใช้อ านาจใดๆ ผ่านรัฐได้อีกต่อไป 
    โดยในทางรูปธรรมนั้น หมายถึงการไม่อนุญาตให้กษัตริย์สามารถท าอะไรเองได้ เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบ คือผู้สนอง
พระบรมราชโองการ  
    รวมถึงการไม่อนุญาตให้กษัตริย์แสดงพระราชด ารัสต่อสาธารณะ และต้องสาบานต่อรัฐสภาในฐานะประมุขว่า จะ
พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ" 
    ข้อที่ ๓ การแถลงนโยบายพรรค ๑๖ ธ.ค.๖๒ ในงานเปิดวิสัยทัศน์ เปลี่ยนอนาคต "นายปิยบุตร"  แสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อ 
    "ปักธงประชาธิปไตย ล้างมรดกรัฐประหาร สร้างการเมืองแบบใหม่ เจ้านายคือประชาชน" ปิยบุตรกล่าวว่า 
    "เราจะลงนามสัตยาบันกรุงโรม ว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เป็นเกราะคุ้มกัน...ฯลฯ.... 
    ถ้าประเทศไทยด าเนินการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม อันส่งผลเป็นการรับรองเขตอ านาจของศาลระหว่างประเทศ 
เท่ากับลดความคุ้มกันในการละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ในกฎหมายไทย 
    และถ้ามีผู้ไม่หวังดี ฟ้องร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ กล่าวหาประมุขของประเทศไทย ในข้อหาฐานความผิด
ต่างๆ  
    อาจมีผลกระทบต่อพระมหากษัตริย์ของเราได้ ทั้งที่พระองค์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งใดๆ ทั้งปวง  โดยที่ประเทศ
ไทยไม่สามารถป้องกันได้เลย" 
    จากข้อเท็จจริงที่น าเสนอ........ 
    การแถลงนโยบายของพรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร, นายปิยบุตร และ กก.บห.พรรค ขัดต่อ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๕(๓) 
    ซึ่งตรงนี้ ท าให้ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ มีลักษณะที่ 
    "เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และตามมาตรา ๑๔(๑)(๒)
(๓) 
    จึงเป็นการกระท าของพรรคการเมืองที่เป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร และราชบัลลังก์ 
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    และถือได้ว่า เป็นการลบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๙๒(๑) พ.ร.ป.พรรคการเมือง  พ.ศ.๒๕๖๐ 
    และเป็นการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
มาตรา ๙๒(๒) 
    ข้อ ๔ สัญลักษณ์พรรคอนาคตใหม่ ที่มีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว จะพบว่ามีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมิ
เนติ 
    เชื่อกันว่าสมาคมอิลลูมิเนติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ของหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป 
รวมถึงการประกาศอิสรภาพของอเมริกา ในปี ๑๗๗๖ 
    จากสัญลักษณ์ แสดงให้เห็นเจตนาของพรรคอนาคตใหม่ที่ซ่อนเร้นวัตถุประสงค์แท้จริงของพรรค  
    และพิจารณาพฤติกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ได้ข้อสรุปว่า พรรคอนาคตใหม่ มีวัตถุประสงค์ยึดถือปรัชญา
ความคิดอิสระ ไม่เชื่อถือความคิดเก่าๆ ที่สั่งสอนกันมา เช่น 
    -ล้มเลิกการกราบไหว้เคารพครูอาจารย์ตามประเพณี 
    -ล้มเลิกการยิ้มของคนไทยที่เป็นยิ้มสยาม  
    ซึ่งนายธนาธรมองว่าไม่มีจุดยืน ไม่มีเหตุผล เป็นการเหยียดหยามสัญลักษณ์ประชาชาติไทย ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของคน
จ านวนมาก 
    -ไม่ต้องหมอบกราบพระเจ้าองค์ไหน พระเจ้าองค์เดียวที่จะช่วยเราได้ในอุตสาหกรรมระดับโลก คือพระเจ้าแห่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    -ไม่ต้องหมอบกราบพระเจ้าองค์ไหน หรือบริจาคเงินให้ผู้วิเศษองค์ใด 
    -ล้มเลิกการอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทย 
    สิ่งเหล่านี้เกิดจากการให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรและตรงกับปรัชญาความคิดของสมาคมอิลลูมิเนติ 
    เมื่อน ามาพิจารณาความคิดของนายปิยบุตร ที่เป็นสมาชิกของนิติราษฎร์ และมีความพยายามที่จะโจมตีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ก็ถือเป็นปรัชญาความคิดอิสระของสมาคมดังกล่าว  
    ซ่ึงอยู่เบื้องหลังในการล้มระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ในหลายประเทศในทวีปยุโรป 
    และต่อมาอิลลูมิเนติ เป็นองค์กรลับที่รู้จักกันไปทั่ว เป้าหมายคือ การล้มล้าง หรืออีกนัยหนึ่งคือ การปฏิวัติความเชื่อ
ใหม่ๆ 
    ข้อ ๕ การกระท าของผู้ถูกร้องทั้งสี่ จึงขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๙ 
กล่าวคือ........ 
    "บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มิได้" 
    จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอนุญาต 
    ๑.ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ขัดต่อตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐  ตามมาตรา ๔๙ 
วรรคแรก 
    บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 
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วรรคสอง ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพ่ือร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการให้เลิกการกระท าดังกล่าวได้ 
    ประกอบกับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๔(๑) ข้อบังคับ ต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  
    ให้วินิจฉัยว่า ข้อบังคับของพรรคเป็นโมฆะ หรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
    ๒.วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้องทั้งสี่กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ  
    โดยวธิีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๒(๑)(๒) 
    ๓.มีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนายธนาธร หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร เลขาฯ พรรค 
และ กก.บห.พรรค  
    นับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าสั่งวินิจฉัย ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๒(๑)(๒) ว่าพรรค
การเมืองกระท าการตามวรรคหนึ่ง 
    ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ กก.บห.พรรคอนาคตใหม่ 
    ครับ..... 
    นี่คือ ๑ ใน ๑,๐๐๐ ของเนื้อหาในค าร้องนายณฐพร ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรค 
    พรุ่งนี้ ๒๑ มกรา รู้กัน "ยุบ-ไม่ยุบ" 
    นี่...ขนาดยังไม่รู้ค าตัดสิน มันยังบังอาจยกตนขึ้นไปตีราคาเทียบสถาบัน ถึงข้ันนี้ 
    "ถ้ายุบ" ล่ะ.... 
    แหม...อยากเห็น! 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54992 
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"20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.   

ปิยบุตร" ปฏิกษัตริย์นิยม???  

 
 นักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะ 
    ค า พู ด นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ อ อ ก สู่ ส า ธ า ร ณ ะ  จึ ง มี ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง บ้ า น เ มื อ ง  
    เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นักการเมืองที่ชื่อ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ไปพูดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในงานที่
พรรคอนาคตใหม่จัดขึ้น ชื่องานว่า 
    "Future is now อย่ากลัวอนาคต" 
    ท่อนหนึ่งของค าพูด "ปิยบุตร" บอกว่า 
    "หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันนี้ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๓) จงใจพาดหัวว่าพวกเราอยู่ตรงข้ามสถาบัน อ้างถึงการอัด
คลิปของผม ยืนยันว่าการยุบพรรคเป็นการน าประเด็นสถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากยุบพรรคเกิดขึ้นจริง 
ก าลังบอกหรือไม่ว่าผมและคุณธนาธรเผชิญหน้ากับสถาบัน แต่ไทยโพสต์น าไปบิดเบือนพาดหัว ไม่ใช่สื่อมวลชน แต่เป็น
ใบปลิว" 
    ก็น้อมรับ แล้วแต่จะมองว่า ไทยโพสต์เป็นใบปลิว กระดาษเช็ดก้น หรืออะไรก็ตามแต่ ก็เชิญตามสบาย เพราะเป็น
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
    ในบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีใครมาปิดปากห้ามพูด  
    ที่จริงไม่ใช่เฉพาะไทยโพสต์ 
    "ปิยบุตร" วิจารณ์เขาไปทั่ว 
    ศาลโดนมาก่ีรอบแล้วกับค าว่า "ปากกาไม่ได้อยู่ที่ผม อยู่ที่ศาล" 
    ร าวกั บ ว่ า ศ าลจะวิ นิ จ ฉั ย คดี แบบ ไหนก็ ไ ด้  อยู่ ที่ ป ล ายปากกา  ไม่ ต้ อ ง อ้ า ง อิ ง เ อกสา ร  หลั กฐ าน   
    ท าไม "ปิยบุตร" มองว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง ไม่เคยทบทวนประวัติศาสตร์ เช่น 
โศกนาฏกรรม 6 ตุลาฯ 
    เอาจริงนะ! คนที่ "ปิยบุตร" ก าลังด่าอยู่นี้ เขาผ่านเหตุการณ์เดือนตุลา พฤษภาทมิฬ  เจ็บปวดกับความขัดแย้งและ
สูญเสียในอดีต และไม่อยากให้เหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นมาอีก 
    ก่อน "ปิยบุตร" ปฏิสนธิเกือบสิบปี 
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    หลังประเทศพ้นภัยคอมมิวนิสต์ บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นกว่า ๒๐ ปี กระทั่งมีนักการเมืองขี้โกงพยายามตีเสมอเจ้า ด้วย
การสนั บสนุ น ของซ้ า ยตกขอบ  ความขั ดแย้ งทา งการ เมื อ งก่ อตั ว อี กครั้ ง แล ะต่ อ เนื่ อ ง มาจนถึ ง วั นนี้ 
    แล้ว "ปิยบุตร" และอนาคตใหม่ เป็นกลุ่มปฏิกษัตริย์นิยมหรือไม่? 
    พูดกันอย่างลูกผู้ชาย "ปิยบุตร" ก็รู้ดีว่าตัวเองยืนอยู่จุดไหน  
    แต่มันไม่อาจเผยตัวตนออกมา ๑๐๐% เต็มได้ เพราะมีกฎหมายค้ าคอ 
    สาวกอนาคตใหม่การันตีได้ ถ้ายังจะปฏิเสธ ก็ลองเข้าไปดูการแสดงความเห็นในโซเชียล พวกคุณเป็นปี่เป็นขลุ่ยกัน
ไม่ใช่หรือ 
    มันถึงไม่มีใครสงสัยเรื่องเป็นปฏิกษัตริย์นิยมหรือไม่เป็น เพราะพวกคุณแสดงออกทั้งค าพูดและพฤติกรรมมาโดย
ตลอด 
   มาถึงประเด็นสื่ออย่างไทยโพสต์ปลุกระดมหรือเปล่า? 
    หรือพูดความจริงว่าพวกคุณคิดอะไร 
    งั้นลองอ่านค าพูด "ปิยบุตร" ท่อนนี้ดู 
    "ผมคุยกับคุณธนาธรเรียบร้อยแล้ว งานนี้เอาจริงไม่มีถอย วันนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องมาถึง เมื่อมาถึงคุณธนาธรจะรณรงค์
การเมืองต่อเนื่อง ไม่กลับไปท าธุรกิจ ผมไม่สามารถอภิปรายในสภาฯ ได้ ก็จะเดินทางไปทั่วประเทศอภิปรายต่อหน้า
พวกมัน แล้วบ้านใหม่ก็จะด าเนินการตามแนวทางอนาคตใหม่ทั้งหมด  อาวุธยุบพรรคจะกลายเป็นกระสุนด้านทันที 
ต่อไปนี้จะไม่กล้ายุบ ยุบไปเป็นกระสุนด้านไม่เกิดประโยชน์ ไม่อันตรายต่อผม คุณธนาธร หรือชาวพรรค" 
    จะเดินทางไปทั่วประเทศอภิปรายต่อหน้าพวกมัน เขาเรียกว่าปลุกระดมม้ัย 
     แค่ใช้ค าว่า "พวกมัน" กับฝ่ายที่คิดไม่เหมือนตัวเอง มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่า พวกคุณมึงต้องการให้ประเทศเกิด
ความวุ่นวายขึ้นมา 
    มันก็เป็นไปตามสูตร ประเทศวุ่นวายจนสุดขีด มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอ อยู่ที่คนลงมือ ว่าต้องการให้
เปลี่ยนไปแบบไหน 
    แบบฝรั่งเศสในอดีตนั่นก็ใช่ 
    ถ้าเป็นอย่างนั้น มันก็ต้องรบ ต้องนับศพกัน 
    เพราะไม่มีใครกลัวอนาคต (ใหม่). 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/54974 
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