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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 21 มกราคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ “ณฐพร” ไม่ผิดหวังศาลยกค าร้องยุบอนาคตใหม่ ชี้มาตรา 92 เป็นหน้าที่ กกต. 6 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ด่วน ! ศาล รธน.วินิจฉัย ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่-ไม่ตัดสิทธิ์ 15 กก.บห. 7 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ มาแล้ว ! ผู้แทนยูเอ็น ทูตกว่า 10 ชาติ เข้าศาลรธน.ฟังคดียุบอนาคตใหม่ 8 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ระทึก! ตุลาการศาล รธน. เริ่มวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง 9 
5 ช่อง 7 ออนไลน์ คดียุบพรรคอนาคตใหม ่ 12 
6 ช่อง 7 ออนไลน์ พรรคอนาคตใหม่ มั่นใจไม่ผิด 13 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ระทึก ห้ามกะพริบตา ศาลรธน.วินิจฉัย "อนาคตใหม่" 14 
8 กรุงเทพธุรกิจ 'ปิยบุตร' ยัน! ไม่ยุ่งพรรคใหม่ หาก อนค. ถูกยุบ 15 
9 กรุงเทพธุรกิจ จัดก าลัง 150 นาย คุมเข้ม ศาล รธน. อ่านค าวินจิฉัยคดีร้องยุบ อนค. 17 
10 คมชัดลึกออนไลน์ นัดชี้ชะตา ศาลรธน.อ่านค าวินิจฉัยคดีร้อง ยุบอนาคตใหม่ 18 
11 คมชัดลึกออนไลน์ ส.ส.ภท.ฉาว เสียบบัตรแทนกัน ร่าง พ.ร.บ.งบ 63 ส่อโมฆะ 26 
12 แนวหน้าออนไลน์ อนาคตดับ-ไม่ดับ ! ศาลรธน.อ่านค าวินิจฉัยคดี 'อนค.'  29 
13 MGR ออนไลน์ พฤติกรรมของ "ธนาธร-ปิยบุตร" จะท าให้ "อนาคตใหม่" ต 31 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชี้ชะตาอนาคตใหม่ ลุ้นศาลรธน.อ่านค าวินิจฉัย/ป้ายสีชนชั้นน า 33 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘นิพิฏฐ์’ ทิ้งบอมบ์ภูมิใจไทย มีเสียบบัตรแทน ส.ส.พัทลุง 36 
16 ฐานเศรษฐกิจ ศาล รธน. พร้อมอ่านค าวินิจฉัย คดีร้องยุบ “อนค.” 39 
17 MGR ออนไลน์ ส.ส. อนาคตใหม่ ไม่ไปศาล รธน. พรุ่งนี ้“ธนาธร” จ่อแถลงหลังค าวินิจฉัย 40 
18 ไทยรัฐออนไลน์ “ช่อ” ยัน พรุ่งนี้แกนน า-ส.ส.อนาคตใหม่ ไม่ไปศาล  41 
19 คมชัดลึกออนไลน์ ฟอร์ด ยื่นจองชื่อพรรค เส้นทางสีแดง 42 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ฟอร์ด' ยื่น กกต. ตั้งพรรค 'เส้นทางสีแดง' ก้าวข้ามการเมืองบนถนนเข้าสภา 43 
21 กรุงเทพธุรกิจ 'ฟอร์ด' ยื่นจองชื่อพรรค 'เสน้ทางสีแดง' 44 
22 คมชัดลึกออนไลน์ ฟอร์ด ยื่นจองชื่อพรรค เส้นทางสีแดง 45 
23 มติชนออนไลน์ วิปวุฒิฯ คาด ลงมติร่าง พ.ร.บ. งบปี 63 พรุ่งนี้ 46 
24 มติชนออนไลน์ ส.ว. ตั้งข้อสังเกต 55 ประเด็น งบ 63 คาดประกาศใช้ได้ 47 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 แนวหน้าออนไลน์ 'ไทกร' ชี้ พรบ.งบฯ 63 ส่อโมฆะ ! ซ้ ารอย พรบ. 48 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ เข้าสภาปุ๊บเป็นเรื่องปั๊บ 'นิพิฏฐ์' หอบหลักฐานแถลงแฉ ส.ส. 49 
27 ไทยโพสต์ออนไลน์ เผยโฉม ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ที่แท้ชนะเลือกตั้ง 51 
28 แนวหน้าออนไลน์ ‘ชวน’สะบัดมีดโกน ! เฉือนควับ ‘ฉลอง ส.ส. ภูมิใจไทย’ 52 
29 ฐานเศรษฐกิจ “ชวน” สั่งตรวจสอบเสียบบัตรแทน ส.ส. ภูมิใจไทย 53 
30 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ สั่งเลขาฯสภาสอบ ส.ส.พัทลุง ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนโหวตงบ ’63 54 
31 มติชนออนไลน์ บช.น.เตรียมก าลัง 150 นายดูแลรอบศาล รธน. 55 
32 แนวหน้าออนไลน์ 'เพ่ือไทย' จัดหนัก ! เคาะ 29 ม.ค.ยื่นซักฟอก'บิ๊กตู่'เหวี่ยงแหถล่มอีก 7 รมต. 56 
33 ไทยรัฐออนไลน์ รองโฆษกอนาคตใหม่ มอง พรุ่งนี้เป็นวันที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องจารึก 57 
34 ไทยรัฐออนไลน์ ย้อนดูค าร้อง “ณฐพร” ยื่นศาลวินิจฉัยยุบอนาคตใหม่ 58 
35 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตามคาด! แอมเนสตี้ฯ ร่อนแถลงการณ์ด่วนจี้ทางการไทยหยุดกลั่นแกล้ง 59 
36 ไทยโพสต์ออนไลน์ 7 พรรคฝ่ายค้านชง 'ป.ป.ช.' เชือด 'บิ๊กตู'่ 3 ข้อกล่าวหาร้ายแรง! 61 
37 มติชนออนไลน์ บช.น.เตรียมก าลัง 150 นายดูแลรอบศาล รธน. 62 
38 MGR ออนไลน์ "ชวน" สั่ง เลขาสภาฯ รบัเผือกรอ้นสอบเสียบบัตรแทนกันลงมตริ่างงบฯ 63 
39 ช่อง 7 ออนไลน์ “สมชัย” ข้องใจหากพรุ่งนี้อนาคตใหม่ถูกยุบ 64 
40 MGR ออนไลน์ ศาล รธน.คุมเข้มอ่านค าวินิจฉัยคดี อนค. ล้มการปกครอง 66 
41 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เจี๊ยบ' ชี้เปรี้ยงเสียบบัตรแทนกัน เขย่าเก้าอ้ีนายกฯ ประยุทธ์ 68 
42 ข่าวสดออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ เข้มงวด! วันตัดสิน ‘คดีอนาคตใหม’่ 69 
43 ไทยโพสต์ออนไลน์ แย้มไต๋ซักฟอก ครม.ประยุทธ ์ 70 
44 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เกษียร' ยอมรับส้มหวานอาจถูกยุบ ! 72 
45 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ลุงเป๊ป' พาไปส่องค าวินิจฉัยยุบไทยรักษาชาติ 73 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ส่องลึก อาวธุใหม่ แม่ทัพ เอก 75 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก' 77 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ลูกผีลูกคน 82 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ทุกพรรคโดยเสมอหน้า 83 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เทียบท่าหน้า 3 : ลุยท้องถิ่น 84 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ว่าด้วยการเกิด-การตาย ของพรรคการเมือง 85 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 87 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ยุบหรือไม่ก็โค่นล้ม? 89 
9 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : ตราบาปประชาธิปไตย 91 
10 คมชัดลึกออนไลน์ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 92 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ การเมือง ‘ปฏิบัตินิยม’ เป็นเช่นไร? 94 
12 แนวหน้าออนไลน์ ตายยกรัง!? กางไทม์ไลน์ชี้ชะตาคดี 'อิลลูมินาติ' ชี้ชะตา 'อนาคตใหม่' 96 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

 
 
  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 

21 ม.ค. 2563 12:43 น. 

“ณฐพร” ไม่ผิดหวังศาลยกค าร้องยุบอนาคตใหม่ ชี้มาตรา 92 เป็นหน้าท่ี กกต. 

“ณฐพร โตประยูร” ไม่ผิดหวัง หลังศาลรัฐธรรมนูญยกค าร้องคดีล้มล้างการปกครอง ท าให้พรรคอนาคตใหม่ไม่ถูก

ยุบ ชี้ เรื่องมาตรา 92 เป็นหน้าที่ กกต. 

วันที่ 21 ม.ค. 2563 บรรยากาศท่ีพรรคอนาคตใหม่เป็นไปด้วยความคึกคัก ภายหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่ง

บัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครอง ว่า ผู้ร้องทั้ง 4 คือ พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า

พรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่มี

พฤติกรรมที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต่างโห่ร้อง

แสดงความยินดีที่พรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบพรรค 

ล่าสุด นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้องในคดีนี้ ให้สัมภาษณ์ที่ศาล

รัฐธรรมนูญ ว่า ไม่ผิดหวังหลังศาลรัฐธรรมนูญยกค าร้อง และภูมิใจที่ศาลสั่งว่าให้หน่วยงานไปด าเนินการเรื่องข้อบังคับ

ของพรรคอนาคตใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งส านวนอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเฉพาะมาตรา 92 ถ้า กกต. เห็น

ว่าเข้าข่ายก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตนเองได้รวมข้อมูลตามที่ปรากฏในข้อเท็จจริง และการด าเนินการเป็นอ านาจหน้าที่ของ

ศาล ก้าวล่วงไม่ได้ ซึ่งหลังจากนี้เป็นหน้าที่ กกต. และศาลยังไม่ได้พิจารณามาตรา 92 วันนี้ ตนเองหมดหน้าที่เพราะ

เรื่องข้อบังคับพรรคจบแล้ว จากนี้เป็นเรื่องของ กกต. ถ้าเข้าองค์ประกอบมาตรา 92 กกต. ก็มีหน้าที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยต่อไป. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752553 
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21 ม.ค. 2563 12:14 น. 

 

ด่วน! ศาล รธน.วินิจฉยั ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่-ไมต่ัดสิทธิ์ 15 กก.บห. 

ด่วน! ศาล รธน.วินิจฉัย ยกค าร้อง ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ขณะ คณะกรรมการบริหารพรรค ไม่ถูกตัดสิทธิ์การเมือง ชี้ ไม่ปรากฏ

ข้อเท็จจริงเพียงพอ ว่ามีการล้มล้างการปกครอง  

วันที่ 21 ม.ค. เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 9 คน 
ออกนั่งบัลลังก์ อ่านค าพิพากษาคดีล้มล้างการปกครอง (คดีอิลลูมินาติ) ของพรรคอนาคตใหม่ โดยศาล รธน.วินิจฉัยวา่
พรรคอนาคตใหม่ ไม่มีความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา ท าให้ คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ทั้ง 15 คน ไม่โดนตัด
สิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วย 

ทั้งนี้ ศาล รธน.วินิจฉัยว่า เหตทุี่ไม่โดนโทษยุบพรรค ศาล รธน.เห็นว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอตาม
กฎหมายว่า ผู้ถูกร้อง ทั้ง 4 กระท าการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ส าหรับคดีล้มล้างการปกครองดังกล่าว นายณฐพร โตประยูร อาชีพทนายความ ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นค าร้องให้วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 

นายณฐพร ได้ยื่นค าร้องโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 โดยให้เหตุผลเป็น
หน้าที่ของประชาชนที่จะต้องพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ มิให้กลุ่มบุคคลใดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 คือ พรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค, นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค หยุดการกระท าล้มล้าง
การปกครอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1750896 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1750896
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21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:47 น. 

มาแล้ว! ผู้แทนยูเอ็น ทตูกว่า 10 ชาติ เข้าศาลรธน.ฟังคดียุบอนาคตใหม ่
 

 
 
21 ม.ค.63- เมื่อเวลา 11.00 น.  ที่ผ่านมา ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) น.ส.ประทับจิต นีละไพจิตร เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนและล่าม รวมถึงผู้จากสถานทูตต่างๆ กว่า 10 คน ได้
ทยอยเดินทางเข้าร่วมรับฟังการอ่านคดีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ
คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55105 
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21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:16 น.    

ระทึก! ตลุาการศาล รธน. เริ่มวินิจฉัยคดีลม้ล้างการปกครอง 'ณฐพร' ยันท าเพื่อปกป้อง
สถาบัน ไม่มเีจตนาท าลายพรรคอนาคตใหม ่

 
 

21 ม.ค.63 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เริ่มประชุมเพ่ือพิจารณาส านวนคดีที่
นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรค
อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้
สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ โดยองค์
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยคดีในเวลา  11.30 น. ทั้งนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญได้มีการ
จัดเตรียมสถานที่ และวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ก าหนดพ้ืนที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประตูด้านทิศใต้ และ
ทิศตะวันออก เป็นที่เข้าออก โดยไม่อนุญาตให้ใช้ประตูด้านทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้า -
ออก ส่วนการรักษาความปลอดภัยมีก าลังต ารวจประมาณ 150 นาย หรือ 1 กองร้อย กระจายเข้าตั้งจุดดูแลรักษาความ
ปลอดภัยโดยรอบและพ้ืนที่ชั้นในของศูนย์ราชการอาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ส าหรับผู้สื่อข่าวได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนแลกบัตรเพ่ือรอรายงานข่าวการอ่านค าวินิจฉัย ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นผลให้
ห้องพักผู้สื่อข่าวเต็มไปด้วยสื่อมวลชนและช่างภาพทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้  มีรายงานว่า มีตัวแทนสหภาพยุโรป 
หรืออียู ประจ าประเทศไทย ตัวแทนสถานทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย ได้ขอประสานเข้าร่วมรับฟังการค าวินิจฉัยคดี
ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามในวันนี้ไม่มีแกนน าพรรค ประชาชน รวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนของพรรคอนาคตใหม่เดินทาง
มาร่วมรับฟังค าวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าอาจจะเดินทางไปรวมตัวกันที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ 

ทั้งนี้ เวลา 09.45 น. นายณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้อง ได้เดินทางมารับฟังค าวินิจฉัย พร้อมให้สัมภาษณ์ 
ว่า  ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ หรือท าให้เกิดปัญหา แต่ท าด้วยจิตส านึกของประชาชนคนไทย
คนหนึ่ง ส่วนข้อครหาที่ระบุว่าค าร้องไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นนั้น เรื่องนี้คงต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณา ซึ่งผลการตัดสินใน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

วันนี้ออกมาเป็นอย่างไร ตนพร้อมยอมรับ ยืนยันว่า ตนไม่มีเจตนาที่จะท าสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย หรือบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ในฐานะที่ตนเป็นนักกฎหมายมั่นใจในพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย ส่วนค าตัดสินเป็นอ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญ  

นายณฐพร กล่าวว่า เจตนาของตน มาตรการการยุบพรรคไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่พรรค
การเมืองหรือผู้ใดฝ่าฝืนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า 
ไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการให้มีการยุบพรรค เพียงแต่ต้องการให้สังคมได้รับรู้ว่าวันนี้ตนท าส าเร็จแล้ว สิ่งที่ตนต้องการให้เกิด
กระแสว่าเราเป็นคนไทย ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 “การยื่นค าร้องครั้งนี้ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องยุบพรรคหรือท าลายล้างกัน และไม่ได้กลั่นแกล้ง ประเด็นใหญ่คือ เรา
ปรารถนาดีต่อพรรคการเมือง และเห็นว่าการกระท าแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องชี้ให้เห็น ผมไม่เคยต้องการ
ออกสื่อ เพียงแต่ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับรู้ว่ามีพรรคการเมืองกระท าแบบนี้เท่านั้นเอง พรรคการเมืองต้องไม่
กระท าการแปลกแยก ไม่มีฝักมีฝ่าย ต้องเข้ากับประชาชนได้ทุกหมู่เหล่า ขอย้ าว่าจุดยืนของผม คือรักสถาบัน ผมไม่มี
อ านาจหน้าที่ทางการเมือง ไม่มีต าแหน่งทางการเมือง และไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพรรคอนาคตใหม่” นายณฐพร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55104 
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วันนี้ช่วงสาย ๆ ปมร้อนแรงจะไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการนัดลงมติและอ่านค าวินิจฉัย คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 
จากค าร้องข้อหาล้มล้างการปกครอง หรือ อิลลูมินาติ ไปย้อนดูว่าคดีนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร 
  เริ่มต้นเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่ยื่นขอให้วินิจฉัยยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ในข้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หลังรับค าร้องแล้ว วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พรรคอนาคตใหม่ ยื่นขอไต่สวนพยาน และขอยื่นบัญชีระบุพยาน แต่
ศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือแจ้งกลับพรรคอนาคตใหม่ ไม่รับค าร้องทั้ง 2 ฉบับ เพราะพิจารณาแล้วว่าคดีมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวน จนมาถึงวันนี้ 21 มกราคม ที่ศาลฯ นัดลงมติ และอ่าน
ค าวินิจฉัย ชี้ชะตาว่าจะยกค าร้อง หรือยุบพรรคอนาคตใหม่ 
  ประเด็นที่ยื่นต่อศาลศาลรัฐธรรมนูญ คือสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว ไป
คล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ของกลุ่ม "อิลลูมินาติ" ที่เชื่อกันว่าเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครอง ระบบกษัตริย์
ของหลายประเทศในยุโรป ซึ่งผู้ร้องเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดปรัชญาความคิดของกลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
ระบอบการปกครอง รวมถึงกรณีข้อบังคับของพรรคที่ไม่มีค าว่า "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข" และทัศนคติของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคท่ีเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการปกครอง ซึ่งหากศาลฯ วินิจฉัย 
  ยุบพรรคฯ จะท าให้กรรมการบริหารพรรคที่เป็น สส. ทั้ง 11 คน พ้นจากความเป็น สส.ไปทันที ประกอบไปด้วย
รองหัวหน้าพรรค 4 คน , เลขาธิการพรรค 1 คน , นายทะเบียนสมาชิกพรรค 1 คน , โฆษกพรรค 1 คน และ
กรรมการบริหารพรรคอีก 4 คน ไม่รวมถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เพราะถูกตัดสิทธิความเป็น สส.จาก
คดีโอนหุ้นสื่อไปแล้วก่อนหน้านี้ 
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  โดยหากยุบพรรคก็จะส่งผลกระทบทั้งจ านวน สส.ของอนาคตใหม่ ที่จะลดลงเหลือ 65 คน ส่งผลให้องค์ประชุม
ของสภาผู้แทนราษฎร จะเหลือ 489 คน ส่วน สส.ของอนาคตใหม่ ก็ต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 30 วัน 
  ด้าน นางสาวพรรณิการ์ โฆษกพรรค ยืนยันว่าวันนี้แกนน าของพรรคจะไม่เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะ
มาร่วมฟังค าวินิจฉัยของศาลฯ ณ ที่ท าการของพรรคแทน 
  ส าหรับคดีอิลลูมินาติ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัย ยกค าร้อง หรือยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ ต ารวจนคร
บาล ได้วางก าลังต ารวจ 1 กองร้อย เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย โดยรอบศาลรัฐธรรมนูญ คุณ
ผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางช่วงข่าวของช่อง 7HD เรามีทีมข่าวไปเกาะติดสถานการณ์ทั้งที่พรรคอนาคต
ใหม่ และที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/389374 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/389374
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  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เผยถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยคดีพรรค
อนาคตใหม่, หัวหน้า, เลขาฯ และกรรมการบริหาร ถูกร้องว่ามีเจตนาล้มล้างการปกครอง ในวันนี้ว่า มั่นใจว่าผลการ
ตัดสินจะไม่มีความผิด เพราะค าร้องของ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่อ้างเรื่องโล
โก้ของพรรค ไม่มีน้ าหนักมากพอ มองว่าค าร้องนี้มีเหตุจูงใจทางการเมือง แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร คงต้องติดตามดู
กันต่อไป 
  นายธนาธรยืนยันว่า เข้ามาเล่นการเมืองและต้ังพรรค เพราะอยากเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น ดึงคนให้กลับมา
ศรัทธาในระบบประชาธิปไตย ยืนยันมาตลอดว่าอยากให้ทุกฝ่ายคุยกันในสภา ไม่มีการท าใดๆ ที่บอกว่าล้มล้างการ
ปกครอง และเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็พูดหลายครั้งว่าไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์ เรื่องโลโก้หรือสัญลักษณ์
พรรคอนาคตใหม่ มี 2 ความหมาย คือ เป็นลูกศรที่มุ่งไปข้างหน้า และประชาชนอยู่ข้างบน สื่อถึงนักการเมืองต้องรับใช้
ประชาชน ส่วนที่ถูกอ้างถึง อิลลูมินาติ ก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะแค่แนวคิดหรืออุดมการณ์ของ
พรรค คดีนี้ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ตั้งแต่
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี 2562 ในฐานะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ มิให้กลุ่มบุคคลใด
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ้างว่าสัญลักษณ์ของพรรคอนาคต
ใหม่ เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว เหมือนสัญลักษณ์ของสมาคมอิลลูมินาติ ที่หมายถึงการยึดมั่นแนวคิดความเป็น
อิสระ เป็นอันตรายต่อระบอบการปกครอง 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/389423 

https://news.ch7.com/detail/389423
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ระทึก ห้ามกะพริบตา ศาลรธน.วินิจฉัย "อนาคตใหม่" ล้มล้างการปกครอง วันน้ี 
ลุ้นระทึก วันนี้ ศาลรธน.นัดวินิจฉัย คดีล้มล้างการปกครอง พรรคอนาคตใหม่ ท าชีวิต "ธนาธรกับพวก" เหมือน
แขวนบนเส้นด้าย   

แล้วก็มาถึง วันส าคัญ 21 ม.ค.2563  ที่อาจจะมีผลต่ออนาคตของพรรคอนาคตใหม่ ของนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้าพรรค และเหล่ากรรมการบริหารพรรคทั้ง 11 คน เมื่อศาลรธน.นัดวินิจฉัย คดี ล้มล้างการปกครอง  

โดย เอกสารข่าวของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้รับพิจารณาค าร้อง นายณฐพร 
โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรค
อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได้ โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัย ในวันอังคารที่ 21 
ม.ค.63 เวลา 11.30 น. 

คดีนี้ นายณฐพร โตประยูร อาชีพทนายความ ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นค าร้องโดย
อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 (หลังยื่นไปที่อัยการสูงสุดไปครบ 15 วันตาม รธน.
แล้ว) ให้เหตุผลเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ มิให้กลุ่มบุคคลใดล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นายณฐพร ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 คือ พรรคอนาคตใหม่, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค, นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค หยุดการกระท าล้มล้างการ
ปกครองฯ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค โดย
อ้างถึงสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว เหมือนสัญลักษณ์ของสมาคมอิลลูมินาติ ที่
หมายถึงการยึดมั่นแนวคิดความเป็นอิสระ เป็นอันตรายต่อระบอบการปกครอง  รอลุ้นชะตา พรรคอนาคตใหม่ แบบตา
แทบไม่กะพริบ กันได้เลยว่า จะอยู่หรือไป นายธนาธร หัวหน้าพรรค และเหล่ากรรมการบริหารพรรค จะถูกตัดสิทธิ์
การเมือง หรือไม่ เหรียญมี 2 ด้าน "ไม่ออกหัวก็ออกก้อย"  

งานนี้ ยังไม่นับรวมคดีนายธนาธร ให้เงินกู้ พรรคอนาคตใหม่ 191.2 ล้านบาท ที่น่าจะมีการนัดวินิจฉัย เป็นด่าน 
2 หากพรรคอนาคตใหม่ รอดจากคดีล้มล้างการปกครอง ในด่านแรก...   
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1747081 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1747081
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'ปิยบุตร' ยนั! ไม่ยุง่พรรคใหม่ หาก อนค. ถูกยบุ 

 

 
"ปิยบุตร แสงกนกกุล" เปิดใจทีมข่าวเนชั่น ถึงแผนรับมือหาก "อนาคตใหม่ถูกยุบพรรค" โดยหากยุบจริง ตนและธนาธร
จะไม่เข้าไปยุ่งกับพรรคใหม่ พร้อมเตือนให้ระวังการปะทะกันระหว่างเจนเนอเรชั่น  
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เข้าพบหารือกับกองบรรณาธิการเนชั่นทีวี และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
เพ่ืออวยพรปีใหม่ และพูดคุยเก่ียวกับสถานการณ์บ้านเมือง 
  นายปิยบุตร กล่าวตอนหนึ่งถึงทิศทางคดียุบพรรคอนาคตใหม่ว่า การยุบพรรคถูกท าให้กลายเป็นเรื่องธรรมดา 
เหมือนกับเรื่องงูเห่า ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องใหญ่มากในระบอบประชาธิปไตย ที่ส าคัญการยุบพรรคที่หลายคนคาดการณ์
ว่าจะยุบพรรคอนาคตใหม่แน่นอนนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงเรื่องข้อกฎหมาย แต่เป็นการพูดโดยข้อมูลทางการเมือง
เป็นหลัก 

ส่วนตัวมองว่าการยุบพรรคในประเทศไทยมีจุดประสงค์ 2 อย่างคือ 1. เพ่ือท าให้ ส.ส.ที่อยู่พรรคนั้นเปลี่ยน
ข้าง ซึ่งก็เคยท าส าเร็จมาแล้วกรณียุบพรรคพลังประชาชน แล้วท าให้กลุ่มของนายเนวิน ชิดชอบ เปลี่ยนข้างมาสนับสนุน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ 2.เพ่ือท าลายคู่ต่อสู้ทางการเมือง อย่างกรณีของ นายทักษิณ ชินวัตร 
ฉะนั้นหากต้องการท าให้การยุบพรรคไม่มีผลอะไรในทางการเมือง ก็ต้องด าเนินการ 2 อย่าง ซึ่งตนก็ด าเนินการอยู่ 
คือ 1. พยายามรักษา ส.ส.เอาไว้ให้ได้มากที่สุด แล้วย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกัน กับ 2. ยึดมั่นอุดมการณ์ทางการเมืองต่อไป 
  โดยในส่วนของกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จ านวน 10 คน จาก 15 คนนั้น ได้พิจารณา
แนวทางลาออกจาก ส.ส.เพ่ือเลื่อนผู้สมัครในบัญชีรายชื่อล าดับถัดไปขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน แต่สุดท้ายตัดสินใจว่า จะไม่
ลาออก เพราะถึงแม้จะด าเนินการไป ศาลก็อาจตีความตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค ณ วันที่อ้างว่ากระท าผิด ไม่ใช่ ณ 
วันที่มีค าพิพากษาได้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น การลาออกก็ไม่มีผลอะไร ซ้ ายังเป็นการแสดงท่าทีเหมือน “ยอมแพ้” อีกด้วย 

ส าหรับ ตนเอง และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคนั้น หากพรรคถูกยุบและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ก็
จะไม่ยุ่งเก่ียวกับพรรคใหม่อีก โดยจะให้แกนน าแถว 2 ท าพรรคต่อไป และเดินหน้าท างานในสภาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงพรรค
ยังมีบุคลากรพร้อม เพราะหากเข้าไปยุ่งเกี่ยว อาจมีคนไปยื่นยุบพรรคใหม่ซ้ าอีก ในข้อหาครอบง าพรรคการเมือง 
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ส าหรับบทบาทของตนและนายธนาธร ก็จะเดินหน้าท างานการเมืองนอกสภา อาจจะท าในรูปมูลนิธิ และ
เคลื่อนไหวรณรงค์ในเชิงประเด็น โดยไม่ได้มีเป้าหมายล้มล้าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐบาล โดยประเด็นที่จะ
เคลื่อนไหวมีมาก ที่คิดไว้ก็ 4-5 ประเด็น ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจ การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
โดยการบังคับ การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน และการยกเลิกการผูกขาดโดยกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ ซึ่งจะเริ่มจากธุรกิจน้ าเมาน า
ร่องก่อน 

นายปิยบุตร ยังมองว่า การเคลื่อนไหวนอกสภาไม่ได้มีเจตนาล้มรัฐบาล รวมถึงการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ หรือ 
“วิ่งไล่ลุง” ด้วย และคิดว่าปรากฏการณ์การชุมนุมขนาดใหญ่คงไม่เกิดในเร็วๆ นี้ แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นกับรัฐบาล
ด้วย เพราะเง่ือนไขที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนไหวนอกสภามากขึ้น อยู่ที่รัฐบาลทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 
ปัญหาเศรษฐกิจ และการกระท าสองมาตรฐาน หรือเลือกปฏิบัติ ฝ่ายหนึ่งโดนตลอด อีกฝ่ายไม่เคยโดนอะไรเลย เพราะ
สิ่งเหล่านี้ประชาชนทั่วไปรู้และสัมผัสได้ 

นายปิยบุตร ยังบอกด้วยว่า ไม่อยากให้ใช้การยุบพรรคเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือก าจัดพวกตน เพราะสิ่งที่
พวกตนท า คือการตั้งพรรคอนาคตใหม่ น า ส.ส.คนรุ่นใหม่เข้าสภา และการพยายามท าการเมืองแบบใหม่ อภิปรายแบบ
มีสาระ มีข้อมูล เหล่านี้ไม่ใช่หรือที่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายรวมทั้งสื่อมวลชนเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมือง ถึงกับยอมให้ 
คสช.ท ารัฐประหารก่อน เพ่ือให้เกิดการปฏิรูป แต่วันนี้พวกตนยังไม่ได้ท าอะไรเลย ยังไม่ได้บริหารบ้านเมือง ยังไม่ได้เป็น
รัฐบาลแม้สัก 1 สมัย กลับมายุบพรรค ซึ่งด้านหนึ่งก็อาจท าให้เกิดการเคลื่อนไหวนอกสภามากขึ้นนั่นเอง 

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยังย้อนอดีตยุคที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 
เป็นรัฐบาล มีการออกนโยบาย 66/23 ดึงนิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่เห็นต่างและหนีเข้าป่าให้ออกจากป่ามาร่วมกัน
ท างานเพ่ือบ้านเมือง และใช้กลไกของสภาดึงคนเหล่านี้เข้ามา ซ่ึงในยุครัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ก็สานต่อด้วย
การตั้งทีมที่ปรึกษา “บ้านพิษณุโลก” ถือเป็นความส าเร็จในการดึงคนที่คิดต่าง หรือคนรุ่นใหม่เข้ามาท างานสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้บ้านเมือง จึงอยากฝากไปยัง พลเอกประยุทธ์ ให้คดิในมุมเหล่านี้บ้าง 

แต่หากผู้มีอ านาจในบ้านเมืองยังคิดแบบเก่า มองคนรุ่นใหม่หรือคนที่คิดต่างเป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นพวกชัง
ชาติ ใช้มุมมองในยุคสงครามเย็น ก็ย่อมเป็นการเสียโอกาส และหากยิ่งผลักให้คนที่คิดเห็นแตกต่างไม่มีเวทีในสภา ก็ต้อง
ไปเคลื่อนไหวนอกสภา ถ้ามีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้น อาจท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Crash generation หรือการปะทะกนั
ระหว่างคนต่างเจนเนอเรชั่นได้ ซึ่งไม่รู้จะไปจบลงตรงจุดไหน 
นายปิยบุตร ย้ าด้วยว่า ตนและนายธนาธร รวมถึงพรรคอนาคตใหม่ ยึดมั่นในระบอบรัฐสภา ต้องการท างานการเมืองใน
สภา จึงตั้งพรรคการเมืองและส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ฉะนั้นจึงขอให้เชื่อใจ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม หากท าใน
ระบบรัฐสภา จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงน้อยที่สุด จึงอยากขอให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีอ านาจได้พิจารณาใน
ประเด็นนี้ด้วย 

เมื่อถามว่าพร้อมพูดคุยท าความเข้าใจกับผู้มีอ านาจหรือไม่ และอยากคุยกับใครมากที่สุด นายปิยบุตร ตอบว่า 
พร้อมคุยกับทุกคน ใครก็ได้ และมีคนเคยเสนอให้พูดคุยกับ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งตนก็
พร้อม แต่ไม่ทราบว่า ผบ.ทบ.อยากคุยกับตนหรือไม่ 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861910 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861910
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จดัก าลงั 150 นาย คุมเขม้ ศาล รธน. อ่านค าวินิจฉยัคดีร้องยบุ อนค. 
 

 

 

 

 

 
"สมประสงค์" เผยจัดก ำลังต ำรวจประมำณ 150 คน คอยรักษำควำมปลอดภัยรอบศำลรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี ้กรณีพิพำกษำคดีอิลลูมินำติ 
 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานมั่นคง เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 
ม.ค. ทาง บก.น.2 จัดวางก าลังต ารวจจ านวน 1 กองร้อย หรือประมาณ 150 คน คอยรักษาความปลอดภัยและดูแล
ความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศาลรัฐธรรมนูญ โดยตนเป็นผู้ควบคุมในภาพรวมและมี พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน 
ผบก.น.2 เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ด้านในศาลจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ส าหรับการ
ข่าวยังไม่มีสิ่งบอกเหตุความรุนแรงใดๆ และเชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเริ่มน ารั้วเหล็กมาตั้งเพ่ือกันพ้ืนที่บริเวณลานกิจกรรมอาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์ราชการ อาคารเอ) ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันที่ 
21 ม.ค. 63 (พรุ่งนี้) เวลา 11.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดออกนั่งเพ่ืออ่านค าวินิจฉัย กรณีนายณฐพร โตประยูร ยื่น
ค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือไม่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่น าจอภาพขนาดใหญ่และล าโพงมาติดตั้งโถงด้านหน้าศาล เพ่ือถ่ายทอดการ
อ่านค าวินิจฉัยผ่านระบบวงจรปิดมาให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ เข้ารับฟังการอ่านค าวินิจฉัยคดีดังกล่าว 
ทั้งนี้ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งมายังสื่อมวลชนถึงแนวทางปฏิบัติในวันดังกล่าว โดยทางศาลจะท าการถ่ ายทอด
วงจรปิดลงมาบริเวณโถงชั้น 2 และห้องสื่อมวลชน หากมีการสัมภาษณ์ ขอความร่วมมือสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดี
ดังกล่าวนอกเขตท่ีท าการศาลเท่านั้น 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862789 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862789
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นัดช้ีชะตา ศาลรธน.อ่านค าวนิิจฉัยคดร้ีอง ยุบอนาคตใหม่  
 

 

 

 

 
 
 
 

ลุ้นยบุอนำคตใหม่ ส.ส.ขอปักหลักพรรค ศำลเข้ม-ตร.รอรับมือ บ๊ิกตู่ลงใต้อ้อนซักฟอก 
               นัดชี้ชะตา ศาลรธน.อ่านค าวินิจฉัยคดีร้อง ‘ยุบอนาคตใหม่’ วันนี้ สั่งเข้มรักษาความปลอดภัย บช.น.ส่ง
ต ารวจ 150 นายรับมือมวลชน ด้านธนาธรไม่ไปฟังค าตัดสิน นัดแกนน าแสดงจุดยืนที่พรรค ฝ่ายค้านถกซักฟอก ชี้แชท
หลุด “ปารีณา-ธรรมนัส” หลักฐานชิ้นส าคัญใช้ก.ม.ช่วยเหลือกัน “บิ๊กตู”่ ลงใต้ คนนราฯ เชียร์พรึบ อ้อนนร.ศึกซักฟอก
จะไล่นายกฯ จะช่วยเขาหรือช่วยเรา น้อยใจโซเชียลโจมตีหนัก ขณะที่ศาลฎีกานัดชี้ชะตา ‘สรยุทธ’ วันนี้ ด้านเจ้าตัวยัง
เก็บตัวเงียบ 
                ความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง หรือคดีอิลลูมินาติ พรรค
อนาคตใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม มีรายงานว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ น ารั้วเหล็กมา
ตั้งเพ่ือกันพ้ืนที่บริเวณลานกิจกรรมอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเอ) ป้องกันไม่ให้ผู้ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ 
                เนื่องจากวันที่ 21 มกราคม เวลา 11.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดนัดอ่านค าวินิจฉัย กรณีนายณฐพร 
โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ ผู้
ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหาร
พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
 ศาลรธน.เข้มอ่านค าวินิจฉัย 
                นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้น าจอภาพขนาดใหญ่และล าโพงมาติดตั้งโถงด้านหน้าศาล เพ่ือถ่ายทอดการอ่าน
ค าวินิจฉัยผ่านระบบวงจรปิดมาให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ เข้ารับฟังการอ่านค าวินิจฉัยคดี โดยส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญได้แจ้งมายังสื่อมวลชนถึงแนวทางปฏิบัติในวันดังกล่าว โดยจะท าการถ่ายทอดวงจรปิดลงมาบริเวณโถงชั้น 2 
และห้องสื่อมวลชน หากมีการสัมภาษณ์ขอความร่วมมือสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวนอกเขตที่ท าการศาลเท่านั้น 
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                ขณะที่ พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล (รองผบช.น.) รับผิดชอบดูงานด้าน
ความมั่นคง เปิดเผยว่า ทางกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 (บก.น.2) จัดวางก าลั งต ารวจจ านวน 1 กองร้อย หรือ
ประมาณ 150 คน คอยรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศาล 
                โดยตนเป็นผู้ควบคุมในภาพรวม และ พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.2 ดูแลความเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
ส่วนพ้ืนที่ด้านในศาล จะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ส าหรับการข่าวยังไม่มีสิ่งบอกเหตุความรุนแรงใดๆ และ
เชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวล 
 ต ารวจเข้มรับมือมวลชน 
                วันเดียวกัน พล.ต.ต.พัฒนา พร้อมด้วย พ.ต.อ.อ านาจ อินทรศวร ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ได้ร่วมประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือวางมาตรการดูแลความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบศาล
รัฐธรรมนูญ เบื้องต้นคาดว่า อาจจะมีมวลชนเดินทางมาให้ก าลังใจในการตัดสินดังกล่าว 
                โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระหว่างการประชุม ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผย
รายละเอียดได้ว่าจะใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมากน้อยเพียงใดในการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ธนาธร-อนค.ไม่ไปฟังค าตัดสิน 
                ด้าน น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 มกราคม ศาลรัฐธรรมนูญจะ
อ่านค าวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง หรือคดีอิลลูมินาติ แกนน าพรรค และ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดจะมาร่วมฟัง
ค าตัดสินพร้อมกันที่ที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ โดยไม่เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
                ทั้งนี้หากสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ต้องการมาร่วมฟังค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไป
พร้อมๆ กัน ก็สามารถเดินทางมาแสดงพลังได้ที่ส านักงานใหญ่พรรค อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 
                น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่อว่า การยุบพรรคการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งปกติ และไม่ควร
เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพียงเพราะพรรคท าไม่ถูกใจคนบางกลุ่มเท่านั้น เพราะพรรคการเมืองเป็นตัวแทนเสียง
ของประชาชนนับล้านๆ คน การท าลายพรรคจึงเท่ากับการท าลายเจตจ านงทางการเมืองของประชาชน และผลักให้คน
จ านวนมากรู้สึกไม่พอใจในระบบการเมืองที่เป็นอยู่ 
‘สมชัย’ถามมีดาบสองหรือไม่ 
                นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุเนื้อหาว่า ดาบแรกตัดคอ
สะบั้นแล้ว ยังจะต้องมีดาบสองหรือไม่ ค าร้องที่ได้ยื่นต่อศาลแล้ว ก่อนศาลจะมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง ถ้าผู้ร้องตายหรือมี
การถอนค าร้อง หรือไม่มีเหตุต้องวินิจฉัยคดีนั้น ศาลจะพิจารณาสั่งจ าหน่ายคดีนั้นก็ได้ เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (มาตรา 51 พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561) ก าลังสมมุติสถานการณ์ว่า 
                หากในวันที่ 21 มกราคม ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรค ด้วยเหตุมาตรา 92(2) ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่ระบุว่า “กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
                แล้วคดีเงินกู้พรรค ที่ กกต.ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุการณ์กระท าผิด ตามมาตรา 72 “ห้ามมิให้
พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
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ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” นั้น ยังจะเดินหน้าพิจารณาต่อไป
อีกหรือไม ่
                "เปรียบดาบแรกตัดคอขาดแล้ว ยังต้องมีดาบสองเพ่ือตัดซ้ าอีกหรือไม่ ดังนั้น เราอาจได้ยินประโยคว่า 
“ดังนั้น เมื่อมีค าสั่งยุบพรรคแล้ว ก็ไม่มีเหตุต้องวินิจฉัยคดีเงินกู้พรรค ซึ่งเป็นการกระท าผิด ตามมาตรา 92(3)” กระท า
การฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือ
มาตรา 74“ ทั้งนี้เนื่องจาก ผลของค าวินิจฉัยน าไปสู่ผลที่เหมือนกัน คือ ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ” 
นายสมชายระบุ 
 ไทม์ไลน์คดี‘อิลลูมินาติ’อนาคตใหม่ 
                ส าหรับคดีอิลลูมินาติ พรรคอนาคตใหม่นั้น นายณฐพร ยื่นค าร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย "ยุบ
พรรคอนาคตใหม่” กรณีล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ โดยเมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 เสียงรับค าร้องดังกล่าวไว้วินิจฉัย 
                จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน ต่อมาวันที่ 27 กันยายน 
2562 พรรคอนาคตใหม่ยื่นค าแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือแจ้งพรรคอนาคตใหม่ ไม่
รับค าร้องให้ไต่สวนพยาน เนื่องจากคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ พร้อมนัดอ่านค าวินิจฉัย ในวันที่ 
21 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. 
 ศาลฎีกานัดชี้ชะตา“สรยุทธ”วันนี้ 
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินัจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 มกราคม แล้ว 
ในวันเดียวกันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ในคดีที่พนักงานอัยการฝ่าย
คดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางพิชชาภา หรือ นางชนาภา บุญโต อดีตพนักงานจัดท าคิวโฆษณา บมจ.อสมท , บริษัท
ไร่ส้ม, นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้ม และ น.ส.มณฑา ธีระเดช พนักงานบริษัท ไร่ส้ม ฐาน
ทุจริตค่าโฆษณาเกินเวลา รายการ คนคุ้ยข่าว ท าให้ บมจ.อสมท เสียหายกว่า 138 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายงานว่า นายสร
ยุทธยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านพัก 
                คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นสั่งจ าคุกนางพิชชาภา 20 ปี จ าคุกนายสรยุทธ์ และ น.ส.
มณฑา คนละ 13 ปี 4 เดือน และสั่งปรับบริษัทไร่ส้ม 80 ,000 บาท โดยนายสรยุทธ์ และ น.ส.มณฑา ได้ยื่นหลักทรัพย์
คนละ 5 ล้านบาท ขอประกันตัวระหว่างฎีกาสู้คดี เช่นเดียวกับ น.ส.พิชชาภา ก็ได้ประกันตัวไป 5 ล้านบาทเช่นกัน 
                ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อจ าเลยทั้งหมดได้รับหมายศาลแล้ว ต้องเดินทางมาฟังค าพิพากษาตามนัด นอกจากมีเหตุ
ปัจจุบันทันด่วน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องมอบหมายให้ทนายความยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขออนุญาตเลื่อนฟังค าพิพากษา
ไปก่อน 
 นายกฯน าคณะลงพื้นที่นราธิวาส 
                วันเดียวกัน เมื่อเวลา 06.45 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ ออกเดินทางลงพ้ืนที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็น
ทางการ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม ที่ จ.นราธิวาส 
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                ก่อนออกเดินทาง ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงประเด็นความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
หลังมีข้อความสนทนาทางไลน์ภายในกลุ่ม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในความขัดแย้งเรื่องปั ญหาที่ดินของ 
น.ส.ปารีณา โดยนายกรัฐมนตรี ได้โบกมือให้ผู้สื่อข่าว พร้อมระบุสั้นๆ ว่า “ให้ไปถามพรรค” ก่อนจะเดินเข้าห้องรับรอง
ภายใน บน.6 ทันที 
 ‘วิรัช-สุชาติ’ขนส.ส.ต้อนรับพรึบ 
                จากนั้นเวลา 09.05 น. นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีด า กันกระสุน 
ทะเบียน กฉ 4212 ยะลา ถึงศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมี ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ มาต้อนรับ อาทิ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ, นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส, นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล, นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธาน ส.ส.พรรค พร้อม ส.ส.ภาคกลาง 
พรรคพลังประชารัฐ 
                อาทิ นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท, นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี, นายสมเกียรติ วอนเพียร 
ส.ส.กาญจนบุรี, นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี, นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 
ส.ส.นครราชสีมา, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมถึง ส.ส.สงขลา เพชรบุรี สระแก้ว ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา 
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรากฏตัวของนายวิรัช และกลุ่ม ส.ส.ภาคกลาง น่าจะเป็นการมาเพ่ือรายงานถึง
การเตรียมพร้อมในการรับมือการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน รวมถึงปัญหาความระหองระแหงภายใน
พรรค 
 นายกฯสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ 
                จากนั้นนายกฯ กล่าวภายหลังสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะว่า ได้อธิษฐานขอพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
มีความปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดขอส าเร็จทุกอย่าง จากนั้นได้พบปะกับประธานมูลนิธิเจ้าแม่โต๊ะโมะ และตัวแทนสมาคม
ชาวไทยเชื้อสายจีน 4 สมาคม (สมาคมฮกเฮ้ียน, สมาคมแต้จิ๋ว, สมาคมแคระ และสมาคมไหหล า) และสมาคมอิสลามสุ
ไหงโก-ลก 
                โดยนายกฯ ได้สอบถามประวัติความเป็นมาของศาลเจ้า พร้อมกล่าวแสดงความเป็นห่วงทุกคน และกล่าว
ชื่นชมว่าบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยดี ขอให้ร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาประเทศ เพราะรัฐบาลไม่สามารถท าได้ฝ่ายเดียว 
โดยทางสมาคมศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะได้มอบเหรียญเจ้าแม่โต๊ะโมะ รุ่น 1 ปี 2515 เป็นที่ระลึกแก่นายกฯ ซึ่งนายกฯ  ได้
น ามาห้อยคอทันท ี
 ชี้ส.ส.ต้องท างานให้คุ้มกับท่ีปชช.เลือก 
                ต่อมาเวลา 10.20 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะ เดินทางมาที่อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.
สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพ่ือพบปะประชาชน 2,000 คน โดยนายกฯ กล่าวสวัสดีพ่ีน้องประชาชนเป็นภาษาไทย และ
ภาษามลายู “อัสสลามุอะลัยกุม” ก่อนกล่าวถึงการจัดท างบประมาณในพ้ืนที่ภาคใต้ว่า ได้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก
เรื่องความม่ันคง เป็นเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และการพัฒนาพ้ืนที่ 
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                ซึ่งใช้งบประมาณมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษ หรือโครงการต่างๆ จะต้องมีการปรับ
การท างานให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การเกษตร หรือ
ภาคอุตสาหกรรม ต้องให้ตรงตามเป้าหมาย เหมือนกับช่างตัดเสื้อ จะต้องตัดให้ตรงคนเป็นกลุ่ม งบประมาณจะต้อง
กระจายลงไปในพ้ืนที่ หลายคนอาจมองว่าท าไมไม่ให้เป็นก้อนใหญ่ๆ ซึ่งเห็นว่าต้องให้แบบนั้น เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่
สามารถบริหารได้ ก็ท าให้บางคนได้ แต่บางคนไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ จึงได้จัดงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
 อ้อนคนใต้ใครรักนายกฯบ้าง 
                จากนั้น นายกฯ ได้ถามประชาชนว่า “ใครรักผม ให้ยกมือขึ้น” ซึ่งประชาชนที่มาส่วนใหญ่ก็ยกมือขึ้น 
นายกฯ จึงกล่าวว่า ตกลงเข้าใจตรงกัน แต่เดี๋ยวก็จะหาว่าสร้างภาพอีก เป็นทหาร บางทีพูดเพราะบ้าง ไม่เพราะบ้าง แต่
ใจผมมีความจริงใจ 
                ตอนนี้หลายคนสนใจเรื่องความสวยงามเยอะ แต่สวยงามแล้วต้องมีสติปัญญา มีสมองด้วย ถามอะไรต้อง
ตอบได้ เวลาไปสมัครงานจะยิ้มอย่างเดียวคงไม่ได้ คนไม่สวยมักมีสมอง คนสวยคนใหญ่มักมีสมอง และท่ีนั่งกันอยู่ตรงนี้
ทุกคนสวยและมีสมอง ขอให้เข้าใจว่าที่พูดไปนั้นไม่ได้ว่าใคร เดี๋ยวจะหาว่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นเข้าอีก ที่พูดเพราะอยาก
กระตุ้นตัวเอง 
 ขอตอนนี้อย่าหลงไปเชื่อใคร 
                จากนั้นเวลา 14.30 น. ที่โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายกฯ ได้ถามนักเรียนว่า 
ตอนเช้าเราร้องเพลงชาติไทยเริ่มต้นด้วยอะไร ซึ่งนักเรียนได้ร้องพร้อมกัน จากนั้นนายกฯ ได้แนะน า ส .ส.ที่มา พร้อม
กล่าวว่า เป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ตอนนี้จะพรรคอะไรก็เป็นพรรครัฐบาล วันนี้พรรคร่วมรัฐบาล มีพรรคพลังประชารัฐ 
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย 3 พรรคหลัก 
                รัฐบาลนี้มี 19 พรรคอยู่ภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยมีมากเท่านี้มาก่อน แล้วคิดดูซิว่า
จะปวดหัวหรือไม่ แต่น่ารักทุกคน ไม่มีปัญหาหรอก ฉะนั้นเอารัฐบาลนี้ก่อนเพราะความหวังอยู่ที่รัฐบาลนี้ อย่าเพิ่งไปหวัง
ในรัฐบาลหน้า ตอนนี้เชื่อฉันก่อนอย่าหลงไปเชื่อใคร เข้าใจใช่หรือไม่ 
                “ลุงเองไม่ได้ไปบังคับหรือขู่เข็ญใครสักคนเลย ลุงไม่ได้ท าให้ใครเดือดร้อน แต่ยิ่งพูดไปท าไปคนที่จะ
เดือดร้อนคือตัวลุงเอง แต่ก็ยอมเพราะชีวิตนี้พลีเพ่ือแผ่นดิน” นายกฯ กล่าว ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีท่ีนายกฯพูด
มาถึงตรงนี้ นักเรียนในห้องได้ส่งเสียงเชียร์และปรบมือดังลั่นห้อง 
 อ้อนเด็กเชียร์ รับมือศึกซักฟอก 
                นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ตอนนี้เขาก าลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
จากนั้น นายกฯ กล่าวถามเด็กนักเรียนว่า “เขาจะเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจชุดนี้ มีใครอยากให้ก าลังใจลุงหรือไม่” 
ขณะที่เด็กนักเรียนไม่มีใครยกมือ ก่อนนายกฯ กล่าวย้ าว่า เขาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไล่นายกฯ เด็กทั้งหมดภายใน
ห้องประชุมร้อง “อ้อ” 
                แล้วนายกฯ ก็ยิ้มก่อนถามอีกว่า “จะช่วยเขาหรือจะช่วยเรา วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องความ
รักส่วนตัว ระหว่างเรา คนชอบพอกัน พูดให้เห็นหัวใจของลุง ลุงมีสี่ห้องหัวใจ แต่ข้างในมีชั้นเยอะ” ท าให้เด็กนักเรียน
ต่างพากันหัวเราะ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า แต่ที่มีชั้นเยอะ เพราะมีปัญหารุมเร้าเข้ามาเยอะ 
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                ซึ่งปัญหาเหล่านั้นท าให้คณะรัฐมนตรี และข้าราชการ ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนไป
ด้วยกันในทิศทางเดียวกัน และเดินไปสู่เป้าหมายสุดท้ายเดียวกัน ทุกเรื่องก็จะส าเร็จได้ ทั้งนี้ ใครอยากเป็นอะไรก็ขอให้
ได้เป็น เป็นในสิ่งที่ตัวเองชอบ อย่าเป็นไปตามท่ีเพ่ือนชอบ เพราะจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคต 
 น้อยใจโซเชียลโจมตีรุนแรง 
                ต่อมาเวลา 16.00 น. ที่หอประชุมบรมราชกุมารี ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส 
ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส หลังจากพบปะผู้น าศาสนาและชาวไทยมุสลิม นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เราเป็นครอบครัว
เดียวกัน ในประเทศไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติใด ทุกอย่างอยู่ได้ร่วมกันจนถึงปัจจุบันนี้ 
                วันนี้เพ่ิงเปิดเฟซบุ๊กมา ก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกัน มาบอกว่านายกฯ แทนที่จะแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯ แต่
หนีไปเที่ยวใต้ซะแล้ว มาเที่ยวหรือนี่ คนแบบนี้เยอะ พอไปเหนือก็บอกว่าไปแอ่วเหนือ นี่คือสิ่งที่เป็นวิกฤติ ที่ทุกคน
เข้าถึงโซเชียลทั้งหมด ระบบการบริหารจัดการจะมีปัญหา ทุกอย่างมีปัญหาหมด การบริหารแผ่นดินก็มีปัญหา 
ต่างประเทศก็มี เพราะทุกคนเข้าถึงช่องทางนี้หมด การสร้างความรัก ความเกลียดชังมันเกิดขึ้น จึงอยากสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีว่าสิ่งที่เขาพูด ใช่สิ่งที่ตนพูดใช่ไหม 
  
7พรรคถกเตรียมซักฟอก 
                วันเดียวกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ 7 พรรคฝ่ายค้านได้พูดคุยกันไปบางส่วนแล้ว จะมีการหารือกันอีกครั้งในวันนี้ว่า พรรคใด มีประเด็นใด โดย
ไม่ได้เอาจ านวน ส.ส.มาเฉลี่ยว่าจะได้พูดพรรคละเท่าใด จะยึดเอาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ
เป็นส าคัญ หากพรรคใดมีประเด็น มีหลักฐานที่ชัดเจน สามารถอภิปรายได้ตามกรอบเวลา 
                ภายใน 2 วันนี้จะสามารถสรุปและยื่นญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยจะท าหน้าที่ฝ่าย
ค้านอย่างเต็มความสามารถ การอภิปรายครั้งนี้ถ้าสามารถพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นได้ รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็
ควรเปิดโอกาสให้คนอ่ืนเข้ามาท าหน้าที่ ประชาชนไม่จ าเป็นต้องอดทน ที่ผ่านมาได้ทนมามากพอแล้ว เวลาทนต่อไปไม่มี
อีกแล้ว เราต้องการคนที่ถูกตัว และคนที่ถูกต้อง เข้ามาท าหน้าที่แก้ปัญหาให้แก่ประชาชน 
 "หญิงหน่อย” เข้าพรรคนัดแรก 
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพ่ือไทย (พท.) ในเวลา 13.30 น. 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ของพรรค ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมตามปกติแล้ว ซึ่งนับเป็นการ
เข้าประชุมวงยุทธศาสตร์ครั้งแรกนับตั้งแต่มีกระแสข่าวลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา 
 พท.ช้ีแชทหลุดหลักฐานส าคัญ 
                นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงข่าวประจ าสัปดาห์กรณีมีข้อความสนทนาในไลน์กลุ่ม 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.
ราชบุรี ว่า เรื่องแชทหลุดของรัฐมนตรีช่วย กับส.ส. เมื่อมีการสอบถามไปยัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ก็มองว่าเป็นเรื่องข าขัน เป็นเรื่องตลก 
                ซ่ึงพรรคเพ่ือไทยขอเรียกร้องว่า เรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องน่าหัวเราะ สิ่งที่ควรท าคือออกมาขอโทษ
ประชาชน เพราะประเด็นส าคัญคือเรื่องนี้เป็นใบเสร็จ เป็นหลักฐานชิ้นส าคัญ ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามใช้กฎหมาย



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นว่ามีความพยายามในการเจรจาต่อรอง และใช้ข้อกฎหมายอะลุ่มอล่วย ซึ่งอาจจะเป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่งหรือไม่ คือ การทุจริตเชิงอ านาจ ทุจริตเชิงกฎหมาย และการทุจริตกับความรู้สึกของ
ประชาชนหรือไม่ 
                ดังนั้นเรื่องนี้จะต้องถูกน าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ คนที่ต้องรับผิดชอบคือ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะเป็นคนที่
แต่งตั้งคนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นรัฐมนตรี รวมถึงปล่อยให้มีการเจรจาต่อรองใช้กฎหมายช่วยเหลือพวก
พ้อง 
 ‘ธนกร’ยันไร้เจรจาแลกไม่ซักฟอก 
                นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวการเสนอสัญญาใจแลกกับการ ไม่
ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐมนตรีบางคนว่า ไม่เป็นความจริง พรรคพลังประชารัฐไม่มีการเจรจากับพรรคเพ่ือไทย หรือ
กับใครทั้งสิ้น เราพร้อมที่จะชี้แจงในทุกเรื่อง และไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆ 
                ซึ่งตรงกับนายภูมิธรรม ที่ออกมายืนยันชัดเจนว่า ไม่มีการซูเอ๋ียหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพ่ือแลกกับ
การไม่อภิปรายรัฐมนตรีบางคน ทั้งนี้ คงเป็นการปล่อยข่าวของผู้ไม่หวังดีและประสงค์ร้ายกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานต่างๆ ซึ่งรัฐบาลบริหารงานมา 6 เดือน ด าเนินโครงการต่างๆ  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ตรงไปตรงมา ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น เราพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
 ซัด“อนุสรณ์”มโนปมไลน์หลุด 
                นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่รายชื่อรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายยังไม่นิ่งนั้น เข้าใจว่าฝ่ายค้าน
คงหารืออย่างรอบคอบ พิจารณาข้อมูลหลักฐานต่างๆ อยู่ เพราะการอภิปรายจะใช้ความรู้สึกไม่ได้ ต้องมีหลักฐาน ข้อมูล
ที่ชัดเจน ที่ส าคัญ รัฐบาลนี้ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงอาจท าให้ฝ่ายค้านยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะอภิปรายใคร 
                ส่วนกรณีที่ นายอนุสรณ์ ระบุว่า แชทไลน์หลุดระหว่างรัฐมนตรีกับ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ เป็น
หลักฐานส าคัญที่ชี้ว่ามีการใช้กฎหมายช่วยเหลือกัน และจะน าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนั้น เป็นแค่การจินตนาการ 
โหนกระแสหวังเป็นข่าวรายวัน แต่ไร้ข้อเท็จจริง เพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร เจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยยึดตาม
กฎหมายเป็นหลัก และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงได้ 
 “วิรัช”ไร้อ านาจเรียกมาเคลียร์ 
                ที่รัฐสภา เกียกกาย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อความแชทไลน์ของ น.ส.ปา
รีณา กับ ร.อ.ธรรมนัส ในห้องไลน์ของพรรคว่า อาจเป็นการหยอกเย้ากันธรรมดา เป็นปกติไม่ได้ขัดแย้งกัน ถ้าจะมี
ขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องงอนกันนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น ขออย่าน าเรื่องนี้ไปขยายความ 
                อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานวิปรัฐบาลไม่ได้มีอ านาจที่จะเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาไกล่เกลี่ย เพราะคนหนึ่งก็
เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็น ส.ส. ซึ่งมีวุฒิภาวะด้วยกันทั้งคู่ เช่นเดียวกับกรณีที่มี ส.ส.พลังประชา
รัฐ ในฐานะ กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มีภาพความขัดแย้งจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ และ
อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคนั้น ตนไม่ได้เป็นกรรมการจริยธรรมของพรรค คงจะด าเนินการอะไรไม่ได้มาก แต่
เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรค เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัว ใครพูดสิ่งใดก็ติดตัวไปตลอด และ
ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเอง 
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 ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน‘4 ส.ส.-ส.ว.’ 
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จะ
ด าเนินการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้
สาธารณชนทราบ จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2563 2.นายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย พ้นจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 3.
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ส.ว. เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 4.นายชยุต สืบตระกูล ส.ว. พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411713?adz= 
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ส.ส.ภท.ฉาว เสียบบตัรแทนกนั ร่าง พ.ร.บ.งบ 63 ส่อโมฆะ  
20 มกราคม 2563 - 21:56 น.  

 
 
                รองหัวหน้าพรรคปชป.ยัน ส.ส.พัทลุง ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนกัน อาจเป็นเหตุให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
2563 โมฆะ แฉเบอร์ใหญ่ของพรรคก็เอาด้วย ด้าน “ฉลอง” รับไม่ได้อยู่ในห้องประชุม แต่เสียบค้างไว้ ยันไม่ได้ฝากใคร
กดคะแนน ขอหารือผู้ใหญ่ในพรรคก่อน ขณะที่ “ชวน” สั่งสอบด่วน 
                กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง หลังมีการเปิดเผยข้อมูลว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่าน
มา มีเหตุการณ์ ส.ส.กดบัตรแทนกัน อาจส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ที่อยู่ในขั้นตอนของสมาชิกวุฒิสภาขณะนี้เกิด
ปัญหาขึ้นได ้
                วันที่ 20 มกราคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 พบความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น โดยนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง 
พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเครื่องบินเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่เวลา 20.50 น.ของวันที่ 10 มกราคม 
                แต่ปรากฏว่าลงมติเห็นชอบ มาตรา 31 ในเวลา 20.55 น.ของวันเดียวกัน และร่วมลงมติตลอดจนถึงมาตรา 
39 และปิดประชุมในเวลา 01.08 น. ก่อนจะร่วมลงมติต่อเนื่องในวันที่ 11 มกราคม ตั้งแต่มาตรา 40 เวลา 11.10 น. ไป
จนถึงลงมติวาระที่ 3 เห็นชอบร่างทั้งฉบับเวลา 17.32 น. และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ เวลา 17.38 น. 
                ขณะที่มีหลักฐานปรากฏในเฟซบุ๊กของ ทต.อ่างทอง จ.พัทลุง ว่า วันที่ 11 มกราคม นายฉลองลงพ้ืนที่เป็น
ประธานเปิดงานวันเด็กทั้งวัน ทั้งเทศบาลต าบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ และองค์การบริหารส่วนต าบลชะมวง อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง และขึ้นเครื่องจากสนามบินนครศรีธรรมราช มาสนามบินดอนเมืองอีกครั้งในวันที่ 13 มกราคม เวลา 11.55 น. 
                “เป็นไปไม่ได้ที่จะอ้างว่าเสียบบัตรคาไว้ แล้วมีคนไปกดแทน เนื่องจากไม่สามารถเก็บบัตรไว้ข้ามคืนได้ 
เพราะเจ้าหน้าที่จะน าบัตรออกจากเครื่องลงคะแนน เพ่ือรีเซตระบบใหม่ และเตรียมใช้ในวันถัดไป 
                เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงหมายความว่ามีเจตนาจงใจใช้บัตรแทนกัน น าบัตรของนายฉลองไปกดลงมติ ทั้งท่ีไม่
อยู่ในห้องประชุม แต่ไม่รู้ว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท า” นายนิพิฏฐ์ กล่าว 
                รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจท าให้ก ารพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่มาตรา 31 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
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ในสมัยนายอดิศร ทองธิราช ส.ส.พรรคเพ่ือไทย กดบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ปี 2557 
                โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้การกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือว่ามติของสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นโมฆะ มีผลท าให้กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
                “ผมไม่ได้จงใจน าเรื่องนี้ให้ฝ่ายค้านขยายผล และยอมรับว่าก าลังหาทางคิดว่าจะแก้อย่างไรให้ร่างกฎหมาย
ไม่มีปัญหา เพราะพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมอยู่ก็สังกัดรัฐบาลด้วย แต่คิดไม่ออก เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไว้ชัดเจน 
                นอกเสียจากว่าประเด็นข้อเท็จจริงจะต่างไปจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งอาจมีวิธีแก้ไข แต่พรรคภูมิใจ
ไทยต้องให้ความร่วมมือ จึงจะหาทางออกได้ พร้อมย้ าว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องรีบท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย” นายนิพิฏฐ์ระบุ 
                ส่วนจะยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่นั้น นายนิพิฏฐ์ บอกว่า เป็นเรื่องของ ส.ส.ว่าจะเข้าชื่อ
ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งกรณีที่ตนตรวจสอบเป็นกรณีที่เห็นชัดเพียงคนเดียว แต่พบได้ว่าอาจมีกรณี ส.ส.คนอื่น
ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ไม่ขอเปิดเผย และฝากไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณี
ร้องเรียนการซื้อเสียงในพ้ืนที่ จ.พัทลุง ทั้งที่ยื่นต่อ กกต.เป็นเรื่องแรก แต่กลับไม่มีความคืบหน้า 
                อย่างไรก็ตาม ภายหลังแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ลงมา
พบกับนายนิพิฏฐ์ พร้อมกล่าวชื่นชมว่า นายนิพิฏฐ์กัดไม่ปล่อย และยอมรับว่า นายฉลองอาจไม่รอบคอบ 
                ส าหรับนายฉลอง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ลงสมัครส.ส. เขต 2 จ.พัทลุง พรรคภูมิใจ
ไทย และชนะเลือกตั้งโดยได้ 45,231 คะแนน ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 20,091 คะแนน 
                นายศุภชัย ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความผิด เพราะในข้อเท็จจริง ส.ส.ในสภาได้ทิ้งบัตรไว้ภายใน
ห้อง หรือเสียบบัตรคาไว้ในช่องเสียบบัตร ส่วนที่ระบุว่าต้องล้างระบบเครื่องออกเสียงลงคะแนน และต้องน าบัตรที่เสียบ
คาไว้ออกทุกวันนั้น 
                ในความเป็นจริง การประชุมร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ที่ใช้เวลานานและดึก ไม่มีใครที่ล้างระบบ ซึ่งบัตรของ
ตนก็ยังเสียบคาไว้เช่นกัน ขณะที่การลงพ้ืนที่และร่วมงานวันเด็กนั้นก็ไปร่วมเป็นปกติ  เชื่อว่าไม่ใช่กรณีที่สร้างปัญหาต่อ
ร่างกฎหมายที่สภาผ่านการพิจารณา 
                “หากคุณนิพิฏฐ์จะตรวจสอบต้องตรวจสอบพรรคของตนเองด้วย เพราะเชื่อว่ามีคนท่ีเสียบบัตรคาไว้ แต่จะ
กดบัตรแสดงตนแทนกันหรือไม่ต้องตรวจสอบ ส่วนกรณีที่นายฉลองโดนตรวจสอบ ผมยังบอกเลยว่าน่ากลัวเพราะมี
คู่ปรับเป็นคุณนิพิฏฐ์” นายศุภชัย กล่าว 
                ด้านนายฉลอง ยอมรับว่า ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร บางช่วงของการลงมติร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ  2563 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม จริง เนื่องจากญาติเสียชีวิต 5 ศพที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งต้อง
ประสานน าศพกลับบ้าน จึงต้องไปจัดการเรื่องศพ   
                และในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ได้เดินทางไปร่วมงานวันเด็กที่ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง พร้อม
ชี้แจงข้อเท็จจริง ว่าไม่ได้เอาบัตรลงคะแนนกลับมาจากสภาผู้แทนราษฎร โดยปกติจะวางไว้หรือเสียบค้างไว้ในห้อง
ประชุม และตอนเย็นจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บ หลายครั้งที่ตนได้ไปเอาบัตรคืนจากหน้าที่ ส่วนใครจะเสียบบัตรแทนหรือไม่ 
ไม่ทราบ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ฝากใคร หรือให้ใครเสียบบัตรกดลงคะแนนแทน 
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                “ผมพร้อมรับการตรวจสอบจากเรื่องดังกล่าว  เพราะข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น และยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจ 
อย่างไรก็ตามจะปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งก่อน” นายฉลองระบุ 
                ขณะที่นายนิพิฏฐ์ กล่าวในรายการเก็บตกจากเนชั่น (ภาคเย็น) ว่า ปกติเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสภา
เจ้าหน้าที่จะน าบัตรส.ส.ที่เสียบค้างไว้ออกมาเพ่ือเซตระบบส าหรับการลงคะแนนในวันใหม่ เรื่องท่ีเกิดข้ึนนี้แยกออกเป็น 
2 กรณี คือเรื่องที่เก่ียวกับนายฉลองถือว่าความผิดส าเร็จ โดยเจ้าตัวออกมายอมรับว่ามีคนไปกดบัตรแทน 
                ซึ่งเจ้าตัวก็ต้องรับผิดชอบไปชี้แจงกับ ป.ป.ช. หากมีใครน าเรื่องนี้ไปฟ้องร้อง ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ส.ว.ก็เช่นกัน หากมีใครไปร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็น
เรื่องใหญ่ 
                “ทางออกในเรื่องนี่้ ส.ว.ต้องส่งร่าง พ.ร.บ.ที่มีปัญหานี้กลับมายังสภาล่าง ให้ ส.ส.พิจารณากันใหม่โดยลบ
คะแนนเดิมที่คุณฉลองลงในมาตราที่มีปัญหาแล้วจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ หรือให้ ส .ว.คว่ าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณใน
วาระ 3 รุ่งขึ้นรัฐบาลก็ออกเป็นพระราชก าหนดบังคับใช้ต่อไป” นายนิพิฏฐ์เสนอ 
                รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในตอนท้ายด้วยว่า เรื่องการเสียบบัตรกดคะแนนแทนนั้น เท่าที่ทราบ
มี ส.ส.เบอร์ใหญ่กว่านี้ด้วย 
                นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร(วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ยังไม่
ทราบข้อเท็จจริง แต่วิปรัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเข้าประชุม และถ้าจะลงมติต้องลงมติ
ในชื่อของตัวเอง 
                “ที่ประชุมวิปวันนี้(20 ม.ค.) ก าชับให้ทุกพรรคกวดขัน ส.ส.ให้เข้าร่วมประชุม ส่วนกรณีท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลให้
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นโมฆะหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับสภาจะสอบสวนและ
ตรวจสอบ เพราะวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นว่าอย่างไร” ประธานวิปรัฐบาล กล่าว 
                ส่วนนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ได้เรียกไปพบและสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียบบัตรแทนกันตามที่นายนิพิฏฐ์ออกมา
เปิดเผย 
                ซึ่งในเช้าพรุ่งนี้ (21 ม.ค.) จะเรียกประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็นด้านข้อกฎหมายมาประชุมกันเพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นว่า มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ ยังไม่ทราบ
ว่า จะสรุปข้อเท็จจริงได้ในวันที่ 21 มกราคม หรือไม่ แต่จะพยายามท าให้เร็วที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411715?adz= 
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อนาคตดับ-ไม่ดับ! ศาลรธน.อ่านค าวินิจฉัยคดี 'อนค.' ล้มล้างการปกครองวันนี้ 
 
 
 
 
 
 
วันอังคาร ท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563, 07.05 น. 

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตายุบพรรคอนาคตใหม่ คดีล้มล้างการปกครองฯ  21 มค. นี้ พร้อมสั่งรับค าร้อง กกต. 
ธนาธรปล่อยกู้พรรค ให้ย่ืนค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 21 มกราคม 2563 ) ในเวลา 11.30 น.ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดพิจารณาและอ่านค า
วินิจฉัยค าร้องที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา 49 
ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม ่ผู้ถูกร้องที่ 1-4  ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขหรือไม่ 
 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  โดยไม่จ าต้อง
ท าการไต่สวน ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้
อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63  เวลา 11.30 น.ดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีล้มล้างการปกครองฯนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นข้อกฏหมายกันอย่าง
กว้างขวางว่าจะออกมาในแนวทางไหน เช่น  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้พรรคอนาคตใหม่ เลิกกระท าการดังกล่าว 
และตีตกค าร้องไปหรือถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ในส่วนกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วย
หรือไม ่

 
 
 
 
โดยกก.บห.ของพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันมี 15 คน ได้แก่ 1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 2. นางสาว

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค 3. นายช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค 4. พลโท พงศกร รอดชมภู รอง
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หัวหน้าพรรค 5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค  6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค 7. นาย
นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 8. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 9. นางสาวพรรณิการ์ วา
นิช โฆษกพรรค 10. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค  11. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ 
กรรมการบริหารพรรค 12. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 13. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหาร
พรรค 14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค และ15. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค 

โดยในจ านวนนี้มีกก.บห.ที่มีสถานะเป็นส.ส.มีถึง 11 คน ประกอบด้วย 1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค 3.นายช านาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชี
รายชื่อ รองหัวหน้าพรรค 4.พลโท พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค 5.นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ 6.น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8.น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์
ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 10.น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
และ11.นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ลาออก กก.บห.ภายหลัง) 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467588 
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พฤติกรรมของ "ธนาธร-ปิยบุตร" จะท าให้ "อนาคตใหม่" ตายยกรัง หรือไม่ รู้ผลในวันนี้ 
เผยแพร่: 21 ม.ค. 2563 05:00   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 

ข่าวปนคน คนปนข่าว 
กรณีที่ ที่ 19 ก.ค.62 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 เสียง ให้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย จากนั้นส่ง

หนังสือให้พรรคอนาคตใหม่ ยื่นค าชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน เรื่องนี้จึงเริ่มเข้ามาอยู่ในความสนใจของสังคม 
  เมื่อพรรคอนาคตใหม่ ยื่นเอกสาร หลักฐาน พร้อมค าชี้แจงโต้ข้อกล่าวหาแล้ว ได้ขอให้ศาลฯ เปิดการไต่สวน
พยานบุคคลด้วย หวังยืดเวลาออกไปให้นานที่สุด... แต่ศาลฯ มีหนังสือแจ้งกลับไป เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.62 ไม่รับค าร้องให้
ไต่สวนพยานเพ่ิมเติม เนื่องจากคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้ว จากนั้นก็นัดพิจารณาวินิจฉัย 
ในวันที่  21 ม.ค.  63 ... ท าให้ทั้ ง  ธนาธร และปิยบุตร ต่า งออกมาให้ข่าวว่า เป็นการรวบรัดการพิจารณา 
คราวนี้มาดูค าร้องที่ "ณฐพร" ระบุพฤติการณ์ ของพรรคอนาคตใหม่กับพวก ว่ามีอะไรบ้าง ที่มองว่าเข้าข่ายล้มล้างการ
ปกครอง... เริ่มจาก ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ไม่มีถ้อยค าที่ปรากฏถึงการยอมรับว่า ประเทศไทยต้องมี "การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" แต่กลับใช้ค าว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" แทน
... การที่ปรากฏข่าวว่า "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เป็นนายทุนเว็บไซต์และนิตยสาร "ฟ้าเดียวกัน" ที่เนื้อหาเน้นไปในทางลด
ความน่าเชื่อถือสถาบันพระมหากษัตริย์ ...กรณี"ธนาธร" พูดเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันท าการสานต่อภารกิจ เมื่อพ.ศ. 
2475 เนื่องจาก 86 ปีแล้วยังท าไม่ส าเร็จ... "ธนาธร" ประกาศว่าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ไม่ควรมายุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง... จะยกเลิกให้หมดทุกอย่างที่เป็นรัฐบาลทหาร และยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 ..."ธนาธร" ชูแนวคิดเลิก
กราบไหว้ เคารพครู อาจารย์ ตามประเพณี เลิกการยิ้มสยาม ที่มองว่ายิ้มอย่างไม่มีจุดยืน ไม่มีเหตุผล ...ล้มเลิกการ
อุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทย ... 
  ยังมีกรณี "ปิยบุตร" แสดงทัศนคติ ขณะที่ยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่า สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน มีอ านาจเกินควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์ จ าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับ
ประชาธิปไตย โดยแยกการใช้อ านาจจากรัฐ ให้เป็นหน่วยงานทางการเมืองหน่วยหนึ่ง ซึ่งท าให้พระมหากษัตริย์ ไม่ 
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สามารถใช้อ านาจใดๆผ่านรัฐได้อีกต่อไป ซึ่งในทางรูปธรรม หมายถึง การไม่อนุญาตให้พระมหากษัตริย์สามารถท าอะไร
เองได้... การแถลงนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 61 ที่ประกาศจะลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม 
ว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาประมุขของรัฐไม่ได้รับการยกเว้นจากการรับผิดทางอาญา...  
  นอกจากนี้ "โลโก้พรรค" ที่เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมด้านเท่าหัวกลับ คล้ายกับสัญลักษณ์ "สมาคมอิลลูมิเนติ" ที่
อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์หลายประเทศในยุโรป ก็ถูกบรรจุอยู่ในค าร้องด้วย ... จนท าให้มีการ
เรียกขานคดีนี้ว่าคดี "อิลลูมิเนติ" 

ส าหรับ "โทษ" ที่ "ณฐพร" ร้องต่อศาลฯ หากศาลฯพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดนั้น มี 2 กรณี คือ "ให้หยุดการ
กระท านั้นเสีย" หรือให้สั่ง"ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งของคณะกรรมการบริหารพรรค". . .  
  ดังนั้น ต้องมาติดตามกันว่า วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้... "ยก" หรือ "หยุด" หรือ "ยุบ" !!   

หากศาลฯสั่งให้ "ยกค าร้อง" ก็แสดงว่าพรรคอนาคตใหม่ รอดพ้นจากข้อหานี้ ...หากสั่งให้ "หยุดการกระท านั้น
เสีย" ก็แสดงว่า พรรคอนาคตใหม่ มีการกระท าเข้าข่ายที่ "ณฐพร" ร้องมา ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีผู้น าไปขยายผล ยื่นค า
ร้องในประเด็นนี้ ต่อองค์กรอื่น ซึ่งอาจจะเป็นการร้องต่อกกต. ก็เป็นได้ 
  แต่ถ้าศาลฯสั่งให้ "ยุบพรรค" และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ...ซึ่งโทษเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น กฎหมายไม่ได้ระบุว่าเป็นกี่ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ...แต่ถ้า
เทียบเคียงกับกรณียุบพรรค "ไทยรักษาชาติ" ก่อนหน้านี้ ที่เป็นคดีความผิดคล้ายคลึงกัน ก็จะเจอกันคนละ10ปี !! 
ถ้าออกช่องทางนี้ ก็เป็นอันว่า "ตายยกรัง" !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006418 
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ชี้ชะตาอนาคตใหม่ ลุ้นศาลรธน.อ่านค าวินิจฉัย/ป้ายสีชนชั้นน า 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
   

 

  จับตาชี้ชะตา “พรรคอนาคตใหม่” ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคดีล้มล้างการปกครอง 21 ม.ค.  เวลา 11.30 น. 
“น้องช่อ” เผยธนาธรพร้อมสมาชิกไม่ไปฟัง แต่จะสุมหัวดูค าวินิจฉัยที่พรรค ขู่ต้องตอบค าถามหากท าลายเจตจ านง
ประชาชนเป็นล้าน “ชาญวิทย์” โผล่โพสต์เฟซบุ๊กคงไม่รอดน้ ามือ-น้ าตีนชนชั้นปกครองไทย อ้ึง! แอมเนสตี้ร่อน
แถลงการณ์บี้ไทยเลิกรังแกส้มหวาน เหิมเกริมติงกระบวนการยุติธรรมไทยถูกใช้กลั่นแกล้งทางการเมืองตั้งแต่ยุบไทย
รักษาชาติจนถึงพรรคพ่อฟ้า 

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม เวลา 11.30 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่นายณฐพร โต
ประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคต
ใหม่ (อนค.) ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนค. ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการ อนค. ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.)  พรรค อนค. ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ณ ห้องพิจารณาคดี 
ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์ 
ทั้งนี้ในวันจันทร์ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเริ่มน ารั้วเหล็กมาตั้งเพ่ือกันพ้ืนที่บริเวณลานกิจกรรมอาคารเอ ศูนย์ราชการฯ 
ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณศาล รวมทั้งน าจอภาพขนาดใหญ่และล าโพงมาติดตั้งโถงด้านหน้าศาล 
เพ่ือถ่ายทอดการอ่านค าวินิจฉัยผ่านระบบวงจรปิดมาให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการอ่านค าวินิจฉัยคดี 
โดยส านักงานศาลรัฐธรรมนูญยังได้แจ้งสื่อมวลชนถึงแนวทางปฏิบัติว่า ศาลจะท าการถ่ายทอดวงจรปิดลงมาบริเวณโถง
ชั้น 2 และห้องสื่อมวลชน แต่หากมีการสัมภาษณ์ ขอความร่วมมือสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีนอกเขตที่ท าการศาล
เท่านั้น 
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ด้าน พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
บริเวณศาลรัฐธรรมนูญว่า บก.น.2 จะจัดวางก าลังต ารวจ 1 กองร้อย หรือประมาณ 150 นาย  คอยรักษาความปลอดภัย
และดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณรอบศาล ซึ่งเชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวล 
  ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค อนค.กล่าวว่า ในวันที่ 21 ม.ค.ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยคดี
ยุบพรรค แกนน าพรรคและ ส.ส.พรรคทั้งหมดจะมาร่วมฟังค าตัดสินพร้อมกัน ณ ที่ท าการพรรค โดยไม่เดินทางไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ และหากสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนพรรคต้องการมาร่วมฟังค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไปพร้อมๆ 
กั นก็ ส ามารถ เดิ นทา งม าแสดงพลั ง ไ ด้ ที่ ส า นั ก ง าน ใหญ่ พร รค   อาคาร ไทยซั มมิ ท  ทาว เ วอร์  ชั้ น  5  
“การยุบพรรคการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งปกติ และไม่ควรเกิดข้ึนจนกลายเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะ
พรรคท าไม่ถูกใจคนบางกลุ่มเท่านั้น เพราะพรรคการเมืองเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนนับล้านๆ คน การท าลายพรรค
จึงเท่ากับการท าลายเจตจ านงทางการเมืองของประชาชน และผลักให้คนจ านวนมากรู้สึกไม่พอใจในระบบการเมืองที่
เป็นอยู่” น.ส.พรรณิการ์กล่าว 
   นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรค อนค.โพสต์เรื่องนี้ว่า "วันที่ 21 ม.ค.จะเป็นประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยต้องจารึกไว้ โดยคนที่ต้องเตรียมการคงไม่ใช่ตนเอง แต่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมที่ต้องตอบคนรุ่นหลังว่าเกิดอะไร
ขึ้ น กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์  ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ จ ะ ตี ค ว า ม เ พี ย ง เ พ ร า ะ ข้ อ สั น นิ ษ ฐ า น ที่ คิ ด ว่ า อ า จ จ ะ ห รื อ    
ผมตอบคนรุ่นหลังและประชาชนได้เต็มปาก ว่าการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่ต้องต่อสู้กับความอยุติธรรม
ในทุกวันๆ อยู่แล้ว และตราบใดที่ยังยืนเคียงข้างพ่ีน้องประชาชน การเผชิญหน้ากับอ านาจอยุติธรรมนี้เป็นหน้าที่ที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ต้องห่วงว่าพวกเราเตรียมการไว้อย่างไร พวกท่านต่างหากเตรียมตอบสังคมไว้หรือยังว่าท าอะไรลงไป 
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคุณหรือโทษ กับการพิพากษาพรรคการเมืองที่มาจากประชาชน" นายณัฐชาระบุ 
ชาญวิทย์ชี้ อนค.ถูกสาดโคลน 
  นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกพรรค อนค.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "เมื่อ
วันที่ 6 ต.ค.2561 ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรค อนค. ซึ่งเป็นวันแรกที่พบนายธนาธร  ส่วนนายปิยบุตร รู้จักกันมานาน
แล้วที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งทนแรงตื๊อของศิษย์ที่เป็นกองเชียร์อนาคตใหม่ไม่ได้เลยไปสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ทั้งๆ ที่อยู่
มาจนแก่ชราไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และไม่เคยโหวตให้พรรคการเมืองใดเลย ยกเว้นพรรคเก่าแก่พรรคเดียว"  
นายชาญวิทย์โพสต์อีกว่า "นึกว่า อนค.จะเป็นมดตัวเล็กๆ คงได้ ส.ส.ไม่ก่ีคน แต่เพียง 5 เดือนมดตัวน้อยๆ กลายเป็นเสือ
ตัวโต กลายเป็นที่หวาดวิตกของชนชั้นปกครอง สถาบัน เงินทุน และความคิดเดิมๆ มาถึงวันนี้ ทั้งพรรคอนาคตใหม่ ทั้ง
นายธนาธร ทั้งนายปิยบุตร ทั้งช่อ ทั้งช านาญ และผู้ยังไม่ปรากฏนามชัดแจ้ง ถูกสาดโคลน ป้ายสีให้ดูเหมือนเป็นปีศาจ
ประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่เพ่ิงผ่านการเลือกตั้งมาครั้งเดียว และยังไม่เคยเป็นรัฐบาลบริหารราชการที่ต้องรีบจัดการเสียให้สิ้น
ก่อนที่จะสายเกินไป 
  พวกเขา พวกเธอ คงต้องถูกจ ากัด หรือไม่ก็ก าจัดให้จงได้ เพ่ือความอยู่ยั้งยืนยงของอะไรๆ ที่เก่าๆ  เดิมๆ นั่น
แหละ ผมอดวิตกไม่ได้ว่าอนาคตใหม่ ธนาธร ปิยบุตร ช่อ และช านาญ ฯลฯ จะรอดน้ ามือ น้ าตีน การเมืองสกปรกของ
ชนชั้นปกครองไทยๆ เดิมๆ หรือ” 
  วันเดียวกัน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทางการไทยยุติการใช้ก ระบวนการ
ทางกฎหมายข่มขู่และคุกคามพรรค อนค.และสมาชิกพรรค จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีนัดฟังค าวินิจฉัยกรณีที่มีข้อ
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กล่าวหาต่อพรรคในวันที่ 21 ม.ค. ซึ่งอาจมีผลให้ยุบพรรคและสมาชิกพรรคอาจถูกด าเนินคดี โดยการพุ่งเป้าด าเนินคดี
จ านวนมากกับสมาชิกพรรคถือได้ว่าเป็นการโต้กลับจากการจัดกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่าง
สงบและการสมาคม 
  “พรรคอนาคตใหม่เผชิญกับการโดนยุบพรรค หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความผิดจริง ถือเป็นการละเมิด
พันธกรณีของไทยในด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคมของสมาชิก
พรรค” แอมเนสตี้ระบุแอมเนสตี้ลามปามศาลแอมเนสตี้ยังระบุว่า อนค.ยังเผชิญกับข้อกล่าวหาในอีกคดีหนึ่งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  มีมติยื่นค าร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคจากกรณีกู้ยืมเงินหัวหน้าพรรค ซึ่ง
กรณีนี้แอมเนสตี้ไม่มีความเห็น แต่นอกจากทั้ง 2 กรณีนี้แล้ว ผู้น าและสมาชิกพรรค อนค.ยังเผชิญกับการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีทางการเมืองจ านวนมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่เรียกผู้น าและสมาชิกพรรคห้าคนเข้าพบเพ่ือรับ
ฟังข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดแฟลชม็อบ นอกจากนี้สมาชิกพรรคอีกสามคนยังถูกฟ้องร้องโดยนายสนธิญา  สวัสดี ส.ส.
พรรคพลังประชารัฐ ข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา 116 โดยมีการใช้ข้อกล่าวหาตามมาตรานี้อย่างกว้างขวางเพ่ือ
ยับยั้งนักกิจกรรม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว และทนายที่วิจารณ์ภาครัฐอย่างสงบ หากศาลพบว่ามีความผิด
สมาชิกพรรคอาจถูกตัดสินให้จ าคุกนานถึง 7 ปี 
  “การโจมตีพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นแนวโน้มการใช้กระบวนการยุติธรรมเพ่ือกลั่นแกล้ง
บุคคล แนวโน้มนี้ด าเนินมาตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือน มี.ค.62 เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าการที่สาธารณชน
ให้ความสนับสนุนคู่แข่งทางการเมืองมากข้ึน ถือเป็นแรงจูงใจให้รัฐบาลพยายามประหัตประหารสมาชิกพรรค อนค.และ
ยุบพรรค ก่อนหน้านี้ทางการไทยได้ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาพุ่งเป้าจัดการคู่แข่งทางการเมือง ดังที่เห็นได้จาก
การยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่  7 มี.ค.62 ซึ่งเชื่อได้ว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง โดยผู้น าพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการ
เมืองเป็นเวลาสิบปี” 
  แอมเนสตี้ยังเรียกร้องให้ทางการไทยหยุดยั้งการใช้อ านาจตุลาการในทางที่ผิดต่อพรรคฝ่ายค้าน   สมาชิกพรรค 
และบุคคลอ่ืนๆ โดยทันที พร้อมทั้งเพิกถอนฟ้องบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาเพียงเพราะการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างสันติทั้งหมด 
ในฐานะรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ   รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เจ้าหน้าที่จะต้องยึดมั่นต่อสาธารณชนว่าบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนใน
การแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม แอมเนสตี้เรียกร้องให้สมาชิกประชาคมระหว่างประเทศต่อต้านการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย  พร้อมทั้งสังเกตการณ์การปราบปรามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และใช้
เครื่องมือทางการเมืองและการทูตเพ่ือส่งเสริมการปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ  
ส่วน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่
พรรค อนค.จัด Awaken Land ค่ายเยาวชนผู้ไม่ยอมจ านนว่า "หลายคนดูแล้วน่าจะเป็นเด็กนักเรียนมัธยม ซึ่งเป็นวัยที่
ไม่เหมาะสมที่จะคิดวิเคราะห์ได้รอบด้าน ไม่ว่าพรรคใดก็ตาม กกต.น่าจะละเอียดกว่านี้ในการอนุมัติให้ใช้งบประมาณ 
หรือให้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ส าคัญคือการใช้ภาษาท่ีท าลายล้าง ยิ่งการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแล
เด็กและลูกหลานที่จะกลายเป็นเหยื่อของฝ่ายการเมือง". 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55075 
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‘นิพิฏฐ์’ ทิ้งบอมบ์ภูมิใจไทย มีเสียบบัตรแทน ส.ส.พัทลุง 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
  

 ฉาวโฉ่อีกแล้ว! "นิพิฏฐ์" ทิ้งระเบิดใส่ภูมิใจไทย แฉมีคนเสียบบัตรแทน ส.ส.พัทลุงภูมิใจหนู ระหว่างโหวตร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ "ฉลอง" ยอมรับไปรับศพญาติ เปิดงานวันเด็กระหว่างโหวตจริง   เสียบบัตรคาไว้ที่สภาแต่ไม่รู้ใครกดแทน
หรือไม่ "ชวน" สั่งสอบแล้ว 
    เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคและอดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า 
จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสภา
ผู้แทนราษฎร พบว่ามี ส.ส.กดบัตรแทนกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 10 ม.ค. เวลาประมาณ 20.50 น. คือ
นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย โดยนายฉลองได้เดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่ แต่กลับ
ปรากฏชื่อนายฉลองร่วมเป็นองค์ประชุม  และมีชื่อนายฉลองร่วมลงมติในร่างกฎหมายดังกล่าวมาตลอด จนถึงมาตรา 
39 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และปิดการประชุมในเวลา 
01.07 น .   
    จากนั้นก็ได้กลับมาเปิดประชุมอีกครั้งในวันที่ 11 ม.ค. เวลา 11.10 น. ที่มีการลงมติมาตรา 40 ว่าด้วยงบประมาณ
ส าหรับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก็ยังปรากฏชื่อนายฉลองร่วมลงมติอีก แม้แต่ช่วงเวลา 
17.34-17.38 น.ก็ยังมีชื่อนายฉลองลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทั้งที่ในวันที่ 
11 ม.ค.ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาตินั้น มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายทางเฟซบุ๊กของเทศบาลต าบลอ่างทอง จังหวัดพัทลุง ว่านาย
ฉลองได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งในวันเดียวกันยังพบว่านายฉลองได้ไปเปิดงานวันเด็ก
แห่งชาติที่ อบต.ชะมวง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และที่ส าคัญนายฉลองเดินทางกลับ กทม.จากสนามบิน
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ในเวลา 11.55 น. ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านายฉลองไม่ได้อยู่ที่สภาในวันดังกล่าว 
    "อาจมีการอ้างว่าเป็นการเสียบบัตรทิ้งไว้ที่เครื่องลงคะแนน แต่อยากจะอธิบายว่าโดยปกติเมื่อสภามีการปิดประชุม 
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เจ้าหน้าที่ของสภาจะดึงบัตรออกในวันนั้นหรือไม่ก็ตอนเช้าก่อนประชุมเพ่ือเคลียร์ระบบ  ถ้าไม่เช่นนั้นจะเซตระบบไม่ได้ 
จึงเป็นที่สงสัยว่าเมื่อมีการปิดประชุมไปแล้วและกลับมาประชุมอีกครั้ง ท าไมถึงมีชื่อนายฉลองมาโหวตในช่วงดังกล่าวได้"  
    นายนิพิฏฐ์กล่าวอีกว่า การลงมติงบประมาณตั้งแต่มาตรา 39 เป็นต้นไปย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีการ
เสียบบัตรแทนกัน ส่วนจะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
หรือไม่ เป็นหน้าที่ของ ส.ส.และเชื่อว่าการที่ออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรค
ร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด เรื่องนี้สภาต้องตรวจสอบต่อและหาทางที่จะไม่ให้กฎหมายฉบับนี้มีปัญหาเหมือนกับค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 3-4/2557  กรณีการออก พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท 
    "ผมตรวจสอบการท างานของ ส.ส. กว่าท่านจะได้เข้ามามีการใช้เงินเยอะนะ แล้วเรื่องก็ยังค้างอยู่ที่กกต.ด้วย ที่ผมไป
ร้องว่ามีการซื้อเสียงเหลือเรื่องนี้เรื่องเดียว ขอฝากถึง กกต.ด้วยว่าท่านกลั่นกรองคนเข้าสภาอย่างไรให้มาท าหน้าที่อย่าง
นี้ในสภา แล้วจะกระทบต่อประเทศชาติ" นายนิพิฏฐ์กล่าว 
    เมื่อถามว่าการออกมาพูดเรื่องนี้จะไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการร่วมรัฐบาลหรือ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่าตนตรวจสอบ
เฉพาะบุคคล แล้วไม่พูดเลยก็ไม่ได้ ส่วน ส.ส.คนอ่ืนเท่าที่รู้ก็มีแต่ไม่ตรวจสอบเพ่ิมเติม และหากสภาจะเริ่มต้นด าเนินการ
ตรวจสอบและเรียกตนไปให้ข้อมูลก็ยินดีให้ความร่วมมือ ยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดที่น ามาแถลงเป็นเอกสารเปิดเผย
ทั้งหมด สื่อสามารถตรวจสอบได้ 
    ถามอีกว่าในฐานะเป็นนักกฎหมาย มองว่าหากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเป็นโมฆะจะส่งผลอย่างไรบ้าง รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ตอบว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ตรงกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ก็ได้ ต้องไปถามท่าน แต่
ส่วนตัวเห็นว่าต้องท าให้ไม่เป็นโมฆะ โดยต้องกลับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยว่ากระบวนการร่าง
กฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเป็นโมฆะ แต่เรื่องงบต้องท าให้ข้อเท็จจริงต่างจากเรื่องเงินกู้ ตนคิดอย่างนี้แต่ไม่อยากจะ
พู ด  เ พ ร า ะอ า จ จ ะขั ด แ ย้ ง กั บ นั ก ก ฎ ห ม า ย ค น อ่ื น  คื อ ต้ อ ง ท า ใ ห้ ช อบ  ถ้ า ท า อ ย่ า ง นี้ ก็ ต้ อ ง มี ปั ญ ห า  
    ต่อข้อถามว่าเกรงหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะหยิบกยกเรื่องนี้ไปโจมตีได้ นายนิพิฏฐ์กล่าวว่าตนไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้น แค่ท า
หน้าที่เท่านั้น ส่วนใครจะเอาไปเป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ว่ากันต่อไป ซึ่งตนในฐานะนักกฎหมายมองว่าเรื่องนี้มีทางออก 
2-3 ทางท่ีสามารถท าได้ แต่พรรคภูมิใจไทยต้องให้ความร่วมมือ 
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวของนายนิพิฏฐ์ ปรากฏว่านายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ภูมิใจไทย ได้ลงมาพบกับนายนิพิฏฐ์พร้อมกล่าวชื่นชมว่านายนิพิฏฐ์กัดไม่ปล่อย และยอมรับว่านายฉลองอาจไม่
รอบคอบ 
    ขณะที่นายฉลองยอมรับว่า ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรบางช่วงของการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563 จริง เนื่องจากญาติเสียชีวิต 5 ศพจึงต้องไป
จัดการเรื่องศพ และในวันเสาร์ที่ 11 มกราคมได้เดินทางไปร่วมงานวันเด็ก ที่ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่ได้เอาบัตรลงคะแนนกลับมาจากสภาผู้แทนราษฎร โดยปกติจะวางไว้หรือเสียบค้างไว้
ในห้องประชุม และตอนเย็นจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บ หลายครั้งที่ตนได้ไปเอาบัตรคืนจากหน้าที่ ส่วนใครจะเสียบบัตรแทน
ห รื อ ไ ม่ ต น ไ ม่ ท ร า บ  แ ต่ ยื น ยั น ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ฝ า ก ใ ค ร ห รื อ ใ ห้ ใ ค ร เ สี ย บ บั ต ร ก ด ล ง ค ะ แ น น แ ท น  
    "ผมพร้อมรับการตรวจสอบยืนยันว่าบริสุทธ์ใจ อย่างไรก็ตามจะปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยถึงประเด็ น
ดังกล่าวอีกครั้งก่อน" นายฉลองกล่าว 
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    นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าว่า หลังจากปรากฏข่าวเบื้องต้นนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีดังกล่าว และให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็ว 
    ด้านนายสรศักดิ์กล่าวว่า นายชวนได้เรียกไปพบและสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งในวันที่ 21  ม.ค. เวลา 09.30 
น.จะเรียกประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็นด้านข้อกฎหมายมาประชุมกัน เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่ามีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ ยังไม่ทราบว่าจะสรุปข้อเท็จจริงได้ในวันที่ 21 
ม.ค.หรือไม่ แต่จะพยายามท าให้เร็วที่สุด 
    นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ยังไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ซึ่งวิปรัฐบาลก็ก าชับกวดขันให้ทุกพรรคเข้าร่วมประชุมและลงมติด้วยตนเอง  และวิปรัฐบาลไม่มีหน้าที่
ตรวจสอบ คงจะต้องให้สภาเป็นผู้ตรวจสอบ แต่จะมีผลท าให้ร่างกฎหมายเป็นโมฆะและอาจส่งผลให้เกิดการทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายโดยมิชอบหรือไม่นั้น นายวิรัชย้ าว่ายังไม่มีความกังวลเรื่องนี้ เพราะยังไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงและยัง
มีเวลาตรวจสอบอยู่ 
    ร.ท.หญิง สุณิสา ทิวากรด ารง รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า หวังว่านายชวนจะดูแลการตรวจสอบ ถ้าผลการ
สอบสวนออกมาในลักษณะมวยล้มต้มคนดู สังคมจะมองว่าประธานสภาก าลังปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนยอมละทิ้งหลักการ เพราะหากกระบวนการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าวมีปัญหา จน
น าไปสู่การตีความให้กลายเป็นโมฆะในภายหลัง จะส่งผลถึงเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ทันที เพราะเป็นการ
ลงมติรับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน 
    ที่ส าคัญไม่ใช่การลงมติกฎหมายทั่วไป หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา   รัฐบาลประยุทธ์
ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภา ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มาก จึงท าให้มีคนจ้องตรวจสอบว่ามีการลงมติแทนกัน
หรือเปล่า เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ในครั้งนี้หลักฐานของนายนิพิฏฐ์ชัดเจน ประกอบกับ ส.ส พัทลุงที่ถูก
กล่าวหาออกมายอมรับแล้วว่านายนิพิฏฐ์พูดเรื่องจริง ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาแล้วว่าจะกล้าตรวจสอบ
เรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่ และหลังตรวจสอบจะกล้าสรุปผลสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ เพราะเรื่องนี้มีเดิมพัน
สูงเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของ  พล.อ.ประยุทธ์โดยตรง และอาจมีผลถึงข้ันต้องเปลี่ยนรัฐบาล 
    รองโฆษก พท.กล่าวว่า ในโลกโซเชียลมีคนเสนอให้สภาใช้เครื่องสแกนนิ้วมือในการลงมติต่างๆ   เพ่ือแก้ปัญหากด
บัตรแทนกัน ตนเห็นด้วยเพราะคราวนี้หากจะลงมติแทนกันต้องตัดนิ้วตัวเองแล้วฝากเพ่ือนไปสแกนให้ คนสติดีๆ คงไม่
ยอมเสียสละตัดนิ้วมือตัวเองฝากคนอ่ืนให้ลงมติแทนอย่างแน่นอน  นอกจากนี้ยังเป็นการพิสูจน์ตัวบุคคลและเวลาในการ
ลงมติที่น่าเชื่อถืออีกด้วย และปัจจุบันในองค์กรทั่วไปก็ใช้เครื่องสแกนนิ้วอย่างแพร่หลาย เชื่อว่างบประมาณไม่น่าจะสูง
เกินไปถ้าหากสภาจะติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว น่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่คงจะไม่
คัดค้าน เพราะยังมีประโยชน์กว่าการเอาเงินไปซื้อรถเก๋งประจ าต าแหน่งราคาแพงๆ แจกผู้บริหารของสภาเป็นไหนๆ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55078 
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20 Jan 2020 

ศาล รธน. พร้อมอ่านค าวินิจฉัย คดีร้องยุบ “อนค.” 
 

 
 
ศาลรธน.เตรียมสถานที่ พร้อมอ่านค าวินิจฉัยคดีร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง 
11.30 น.พรุ่งนี้ ( 21 ม.ค.) 

วันนี้  ( 20 ม.ค.63)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเริ่มน ารั้วเหล็กมาตั้งเพ่ือกันพ้ืนที่บริเวณลาน
กิจกรรมอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์ราชการ อาคารเอ) ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันที่ 21 ม.ค.63 (พรุ่งนี้) เวลา 11.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดออกนั่งเพ่ืออ่านค าวินิจฉัย กรณี
นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรค
อนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และ
คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่น าจอภาพขนาดใหญ่และล าโพงมา
ติดตั้งโถงด้านหน้าศาล เพ่ือถ่ายทอดการอ่านค าวินิจฉัยผ่านระบบวงจรปิดมาให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ เข้ารับ
ฟังการอ่านค าวินิจฉัยคดีดังกล่าว 
   ทั้งนี้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งมายังสื่อมวลชนถึงแนวทางปฏิบัติในวันดังกล่าว  โดยทางศาลจะท าการ
ถ่ายทอดวงจรปิดลงมาบริเวณโถงชั้น 2 และห้องสื่อมวลชน หากมีการสัมภาษณ ์ขอความร่วมมือสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องใน
คดีดังกล่าวนอกเขตท่ีท าการศาลเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/419294 
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เผยแพร่: 20 ม.ค. 2563 13:52   ปรับปรุง: 20 ม.ค. 2563 14:45     

ส.ส. อนาคตใหม่ ไม่ไปศาล รธน. พรุ่งนี้ “ธนาธร” จ่อแถลงหลังค าวินิจฉัย 

 
โฆษกอนาคตใหม่ เผย แกนน า และ ส.ส.เตรียมอยู่พรรคไม่ไปฟังค าวินิจฉัยคดีอิลลูมินาติ ที่ศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ 
“ธนาธร” จ่อแถลงหลังค าวินิจฉัย 
วันนี้ (21 ม.ค.) น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (21 ม.ค.) 
แกนน า และ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด จะมาร่วมฟังค าวินิจฉัยในคดียุบพรรคพร้อมกัน ณ ที่ท าการพรรคอนาคต
ใหม่ โดยไม่เดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ต้องการมาร่วมฟังค า
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไปพร้อมๆ กัน ก็สามารถเดินทางมาแสดงพลังได้ที่ส านักงานใหญ่พรรค ทั้งนี้ การยุบพรรค
การเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งปกติ และไม่ควรเกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะพรรคท าไม่
ถูกใจคนบางกลุ่มเท่านั้น เพราะพรรคการเมืองเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนนับล้านๆ คน การท าลายพรรคจึงเท่ากับ
การท าลายเจตจ านงทางการเมืองของประชาชน และผลักให้คนจ านวนมากรู้สึกไม่พอใจในระบบการเมืองที่เป็นอยู่ 
อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่ นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้ม
ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ หรือมีลักษณะเชื่อมโยงกับองค์กร
ลับ (อิลลูมินาติ) โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับค าร้อง และเห็นว่า ในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง 
ในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 11.30 น. 
  ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายธนาธร และ แกนน าพรรคจะแถลงข่าวภายหลังศาลอ่านค าวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือ
โทษกับพรรค โดยจะมีการประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมต่อไป 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006137 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000006137 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/117983 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000006137
https://news1live.com/detail/9630000006137
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/117983
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/117983
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ไทยรัฐออนไลน์ 
 

 “ช่อ” ยัน พรุ่งนี้แกนน า-ส.ส.อนาคตใหม่ ไม่ไปศาล ขอรอฟังค าตัดสินที่พรรค 
  “ช่อ - พรรณิการ์” เผย พรุ่งนี้แกนน าและ ส.ส.อนาคตใหม่ ขอปักหลักที่พรรคฟังค าตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ ซัด 
ยุบพรรคการเมืองในประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งปกติ 

วันที่ 20 ม.ค. 2563 น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค.) ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่คดีล้มล้างการปกครอง โดยแกนน าพรรค และ ส.ส. ของพรรค
อนาคตใหม่ทั้งหมด จะมาร่วมฟังค าตัดสินพร้อมกัน ณ ที่ท าการพรรคอนาคตใหม่ โดยไม่เดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ หากสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ต้องการมาร่วมฟังค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไปพร้อมๆ กัน 
ก็สามารถเดินทางมาแสดงพลังได้ที่ส านักงานใหญ่ของพรรค ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 

น.ส.พรรณิการ์ ระบุเพ่ิมเติมอีกว่า การยุบพรรคการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งปกติ  และไม่
ควรเกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพียงเพราะพรรคท าไม่ถูกใจคนบางกลุ่มเท่านั้น เพราะพรรคการเมืองเป็นตัวแทน
เสียงของประชาชนนับล้านๆ คน การท าลายพรรคจึงเท่ากับการท าลายเจตจ านงทางการเมืองของประชาชน และผลัก
ให้คนจ านวนมาก รู้สึกไม่พอใจในระบบการเมืองที่เป็นอยู่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1751621 
ส านักข่าว : https://www.thaipost.net/main/detail/55017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1749675
https://www.thairath.co.th/news/politic/1751621
https://www.thaipost.net/main/detail/55017
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20 มกราคม 2563 - 12:26 น.  

ฟอร์ด ยื่นจองชื่อพรรค เส้นทางสีแดง 

 
   

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 20 ม.ค.63 - นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือฟอร์ดเส้นทางสีแดง 
พร้อมตัวแทนของกลุ่มนักเคลื่อนไหวจ านวน 15 คน เข้ายื่นขอจดจองตั้งพรรคการเมืองกับนายทะเบียนพรรคการเมือง กกต. 

โดย นายอนุรักษ์ กล่าวว่า เรามาขอจดจองชื่อตั้งพรรคโดยใช้ชื่อว่า  พรรคเส้นทางสีแดง การที่เรามาตั้งพรรค
ในช่วงนี้เพราะเป็นพัฒนาการมาจากการเคลื่อนไหวของคนสีแดง ที่ได้มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2553 มาจนถึงจุดที่
เราคิดว่าควรที่จะก้าวข้ามไปจากการเคลื่อนไหวบนท้องถนน การรณรงค์เลือกตั้ง ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ตนคิดว่า คนเสื้อ
แดงพร้อมจะมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง เพ่ือเข้าไปท างานในสภาฯ  โดยจุดเด่นของพรรคเราเป็นพรรคที่ต่อสู้เพ่ือ
ประชาชน ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ตนยืนยันมาตลอดว่า  กลุ่มคนเสื้อแดงท ากิจกรรมอิสระ ยึดอุดมการณ์ 
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความถูกต้อง และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรามีความพร้อมในการเลือกตั้ง แต่จะเน้นการเลือกตั้ง
ระดับชาติ ไม่ส่งผู้สมัครในระดับท้องถิ่น     

"พรรคการเมืองของเรา แม้จะเป็นพรรคคนเสื้อแดง แต่อุดมการณ์ของเรามีความตั้งใจที่จะท าประโยชน์เพ่ือ
ประชาธิปไตย เพ่ือคนไทยทั้งประเทศ โดยไม่จ ากัดสีเสื้อ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและเป็นปรัชญาทางการเมืองของเรา ที่ว่าเรา
จะท างานรับใช้ประชาธิปไตย โดยไม่จ ากัดสีเสื้อ ทีส่ าคัญพรรคของเราไม่ใช่พรรคส ารองให้ใคร" นายอนุรักษ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411550?adz 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411550?adz
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20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:01 น.    

'ฟอร์ด' ยื่น กกต. ตั้งพรรค 'เส้นทางสีแดง' ก้าวข้ามการเมืองบนถนนเข้าสภา 

 
  20 ม.ค. 63 - ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ หรือฟอร์ด เส้นทางสี
แดง  แกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง พร้อมตัวแทนของกลุ่มนักเคลื่อนไหวจ านวน 15 คน เข้ายื่นขอจดจองตั้งพรรค
การเมืองกับนายทะเบียนพรรคการเมือง กกต.  

โดยนายอนุรักษ์ กล่าวว่า เรามาขอจดจองชื่อตั้งพรรคโดยใช้ชื่อว่า  พรรคเส้นทางสีแดง การที่เรามาตั้งพรรค
ในช่วงนี้เพราะเป็นพัฒนาการมาจากการเคลื่อนไหวของคนสีแดง  ที่ได้มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี  2553  ผ่านการ
กิจกรรมอันยาวนาน มาจนถึงจุดที่เราคิดว่าควรที่จะก้าวไปข้างจากการเคลื่อนไหวบนท้องถนน การรณรงค์เลือกตั้ง ไม่
รับร่างรัฐธรรมนูญ ตนคิดว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปท างานในสภา ซึ่งพวกเราผ่านอะไรมาบนเส้นทางนี้มากแล้ว  พวกเราจึง
พร้อมแล้วที่คนเสื้อแดงจะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง จุดเด่นของพรรคเราเป็นพรรคที่ต่อสู้เพื่อประชาชน    โดย
นักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย  พวกเราไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง เป็นสิ่งที่ตนยืนยันมาตลอดว่า กลุ่มคน
เสื้อแดงท ากิจกรรมด้วยความเป็นอิสระ ที่ยึดอุดมการณ์ ประชาธิปไตย  ความยุติธรรม ความถูกต้อง และสิทธิมนุษยชน 

"เรามีความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยในการเลือกตั้งในปีนี้ พวกเราจะสร้างพรรคขึ้นมาเพ่ือรองรับการเลือกตั้งที่
จะมาถึง แต่จะเน้นการเลือกตั้งระดับชาติ ไม่ส่งผู้สมัครระดับท้องถิ่น  พรรคการเมืองของเรา แม้จะเป็นพรรคคนเสื้อ
แดง  แต่อุดมการณ์ของเรา เรามีความตั้งใจที่จะท าประโยชน์เพ่ือประชาธิปไตย  เพ่ือคนไทยทั้งประเทศ โดยไม่จ ากัดสี
เสื้อ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและเป็นปรัชญาทางการเมืองของเรา ที่ว่าเราจะท างานรับใช้ประชาธิปไตย โดยไม่จ ากัดสีเสื้อ” นาย
อนุรักษ์ กล่าว และยืนยันว่า พรรคคนเสื้อแดงที่ตั้งขึ้นจะไม่ใช่พรรคส ารอง  แต่เราต้องการให้เป็นพรรคการเมืองที่ยืน
ยาว และรับใช้ประชาธิปไตย และพร้อมท างานร่วมกับทุกเสื้อสี 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55018 
 

 
 

 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55018
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'ฟอร์ด' ยื่นจองชื่อพรรค 'เส้นทางสีแดง' 

 
 
"ฟอร์ด เส้นทางสีแดง" ขนสมาชิกยื่นจดจองจัดตั้งพรรค "เส้นทางสีแดง" พร้อมลงสนามเลือกตั้งระดับประเทศ ท างาน
ร่วมกับทุกสีเสื้อ ยันไม่เป็นพรรคส ารอง 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ หรือ ฟอร์ด 
เส้นทางสีแดง พร้อมตัวแทนของกลุ่มนักเคลื่อนไหว จ านวน 15 คน เข้ายื่นขอจดจองตั้งพรรคการเมืองกับนายทะเบียน
พรรคการเมือง กกต. โดย นายอนุรักษ์ กล่าวว่า เรามาขอจดจองชื่อตั้งพรรคโดยใช้ชื่อว่า พรรคเส้นทางสีแดง การที่เรา
มาตั้งพรรคในช่วงนี้เพราะเป็นพัฒนาการมาจากการเคลื่อนไหวของคนสีแดง ที่ได้มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2553 มา
จนถึงจุดที่เราคิดว่าควรที่จะก้าวไปข้ามจากการเคลื่อนไหวบนท้องถนน การรณรงค์เลือกตั้ง ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ตนคิด
ว่าคนเสื้อแดงพร้อมจะมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง เพ่ือเข้าไปท างานในสภาฯ โดยจุดเด่นของพรรคเราเป็นพรรคที่
ต่อสู้เพ่ือประชาชน ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ตนยืนยันมาตลอดว่า กลุ่มคนเสื้อแดงท ากิจกรรมอิสระ ยึดอุดมการณ์ 
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความถูกต้อง และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรามีความพร้อมในการเลือกตั้ง แต่จะเน้นการเลือกตั้ง
ระดับชาติ ไม่ส่งผู้สมัครในระดับท้องถิ่น 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862740 
ส านักข่าว : https://www.nationtv.tv/main/content/378758668/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862740
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20 มกราคม 2563 - 12:26 น.  

 
 
ฟอร์ด ยื่นจองชื่อพรรค เส้นทางสีแดง  
"ฟอร์ด เส้นทางสีแดง" ขนสมาชิกยื่นจดจองจัดตั้งพรรค "เส้นทางสีแดง" พร้อมลงสนามเลือกตั้งระดับประเทศ 
ท างานร่วมกับทุกสีเสื้อ ยันไม่เป็นพรรคส ารอง 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 20 ม.ค.63 - นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือฟอร์ดเส้นทางสีแดง 
พร้อมตัวแทนของกลุ่มนักเคลื่อนไหวจ านวน 15 คน เข้ายื่นขอจดจองตั้งพรรคการเมืองกับนายทะเบียนพรรคการเมือง 
กกต.  
  โดย นายอนุรักษ์ กล่าวว่า เรามาขอจดจองชื่อตั้งพรรคโดยใช้ชื่อว่า  พรรคเส้นทางสีแดง การที่เรามาตั้งพรรค
ในช่วงนี้เพราะเป็นพัฒนาการมาจากการเคลื่อนไหวของคนสีแดง ที่ได้มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2553 มาจนถึงจุดที่
เราคิดว่าควรที่จะก้าวข้ามไปจากการเคลื่อนไหวบนท้องถนน การรณรงค์เลือกตั้ง ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ตนคิดว่า คนเสื้อ
แดงพร้อมจะมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง เพ่ือเข้าไปท างานในสภาฯ โดยจุดเด่นของพรรคเราเป็นพรรคที่ต่อสู้เพ่ือ
ประชาชน ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ตนยืนยันมาตลอดว่า  กลุ่มคนเสื้อแดงท ากิจกรรมอิสระ ยึดอุดมการณ์ 
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความถูกต้อง และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรามีความพร้อมในการเลือกตั้ง แต่จะเน้นการเลือกตั้ง
ระดบัชาติ ไม่ส่งผู้สมัครในระดับท้องถิ่น  
  "พรรคการเมืองของเรา แม้จะเป็นพรรคคนเสื้อแดง แต่อุดมการณ์ของเรามีความตั้งใจที่จะท าประโยชน์เพ่ือ
ประชาธิปไตย เพ่ือคนไทยทั้งประเทศ โดยไม่จ ากัดสีเสื้อ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและเป็นปรัชญาทางการเมืองของเรา ที่ว่าเรา
จะท างานรับใช้ประชาธิปไตย โดยไม่จ ากัดสีเสื้อ ที่ส าคัญพรรคของเราไม่ใช่พรรคส ารองให้ใคร" นายอนุรักษ์ กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/411550?adz= 
 

 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411550?adz
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วิปวุฒิฯ คาด ลงมติร่าง พ.ร.บ. งบปี 63 พรุ่งนี้  
หลัง ส.ว. สนใจอภิปรายจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1903525 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000006069 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1903525
https://news1live.com/detail/9630000006069
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ส.ว. ตั้งข้อสังเกต 55 ประเด็น งบ 63 คาดประกาศใช้ได้ ต้นหรือกลางเดือน ก.พ. 

 

 

  
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1903320 
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วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.44 น. 

'ไทกร' ชี้ พรบ.งบฯ 63 ส่อโมฆะ ! ซ้ ารอย พรบ. 
กู้เงิน 2 ล้านล้าน รบ.ยิ่งลักษณ ์
 

 
 
   
 
 

 
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายไทกร พลสุวรรณ อดีตแกนน ากลุ่มกองทัพประชาชนโค่น ระบอบทักษิณ โพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก"ไทกร พลสุวรรณ" ระบุว่า 
มื่อ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 จะเป็นโมฆะ ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าการลงคะแนนเสียงในการผ่านร่าง
กฎหมายหากมีการกระท าที่มิชอบ เช่น ส.ส.ไม่อยู่ในที่ประชุมแต่ลงคะแนนแทนกัน ท าให้กฎหมายฉบับนั้นเป็นโมฆะ 
เช่น พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านๆของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ #ไทกร 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467491/preview 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/467491/preview
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20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:50 น. 

 
 
 
เข้าสภาปุ๊บเป็นเรื่องปั๊บ 'นิพิฏฐ์ ' หอบหลักฐานแถลงแฉ ส.ส.  เสียบบัตรลงคะแนน 
แทนกันอีกแล้ว! 
  20 ม.ค. 63 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า มีเหตุการณ์ ส.ส.กดบัตรแทน
กันในสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2 รายมาตรา โดยนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ขึ้น
เครื่องบินเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่เวลา 20.50 น. แต่ปรากฏว่าลงมติเห็นชอบ มาตรา 31 ในเวลา 20.55 น. และ
ร่วมลงมติตลอดจนถึงมาตรา 39 และปิดประชุมในเวลา 01.08 น. และร่วมลงมติต่อเนื่องในวันที่ 11 มกราคม ตั้งแต่
มาตรา 40 เวลา 11.10 น. ไปจนถึงลงมติวาระที่ 3 เห็นชอบร่างทั้งฉบับเวลา 17.32 น. และเห็นชอบกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ เวลา 17.38 น. ทั้งที่มีหลักฐานปรากฏใน Facebook ว่าวันที่ 11 มกราคม นายฉลองลงพ้ืนที่เป็น
ประธานเปิดงานวันเด็กทั้งวัน ทั้งเทศบาลต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ และองค์การบริหารส่วนต าบลชะมวง 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และขึ้นเครื่องจากสนามบินนครศรีธรรมราช  มาสนามบินดอนเมืองอีกครั้งในวันที่ 13 
มกราคม เวลา 11.55 น. 

นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะอ้างว่าเสียบบัตรคาไว้ แล้วมีคนไปกดแทน เนื่องจากไม่สามารถเก็บบัตรไว้
ข้ามคืนได้ เพราะเจ้าหน้าที่จะน าบัตรออกจากเครื่องลงคะแนน เพ่ือรีเซ็ตระบบใหม่และเตรียมใช้ในวันถัดไป เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจึงหมายความว่า มีเจตนาจงใจใช้บัตรแทนกัน น าบัตรของนายฉลองไปกดลงมติ ทั้งท่ีไม่อยู่ในห้องประชุม แต่ไม่
รู้ว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท า  

นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจท าให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ตั้งแต่มาตรา 31 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยนายอดิศร ทองธิราช ส.ส.พรรคเพ่ือไทย  กด
บัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ปี 2557 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้การกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายและถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นโมฆะ มีผลท าให้กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ไม่ได้จงใจน าเรื่องนี้ให้ฝ่ายค้านขยายผล และยอมรับว่าก าลังหาทางคิดว่าจะแก้อย่างไรให้
ร่างกฎหมายไม่มีปัญหา เพราะพรรคตนเองก็สังกัดรัฐบาลด้วย แต่คิดไม่ออก เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไว้ชัดเจน 
นอกเสียจากว่าประเด็นข้อเท็จจริงจะต่างไปจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งอาจมีวิธีแก้ไข แต่พรรคภูมิใจไทยต้องให้
ความร่วมมือจึงจะหาทางออกได้ พร้อมย้ าว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องรีบท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ส่วนจะยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่นั้น นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของ ส.ส.ว่าจะเข้าชื่อยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งกรณีที่ตนเองตรวจสอบเป็นกรณีที่เห็นชัดเพียงคนเดียว แต่พบได้ว่าอาจมีกรณี ส.ส.คนอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายกัน แต่ไม่ขอเปิดเผย และฝากไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณี
ร้องเรียนการซื้อเสียงในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ทั้งที่ยื่นต่อ กกต. เป็นเรื่องแรก แต่กลับไม่มีความคืบหน้า หลังการเสร็จสิ้น
นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ลงมาพบกับนายนิพิฏฐ์ พร้อมกล่าวชื่นชมว่านายนิพิฏฐ์กัดไม่
ปล่อย และยอมรับว่านายฉลองอาจไม่รอบครอบ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55021
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20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:13 น.      

เผยโฉม ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ที่แท้ชนะเลือกตั้ง 'นิพิฏฐ'์ – เจ้าตัวปัดพัลวันไม่ได้ฝาก
ใครเสียบแทน 
 
 
 
 
 

20 ม.ค.63 - นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย  ยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร บางช่วงของการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 
มกราคม 2563 จริง เนื่องจากญาติเสียชิวิต5ศพจึงต้องไปจัดการเรื่องศพ และในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ได้เดินทางไป
ร่วมงานวันเด็กที่ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง ว่าไม่ได้เอาบัตรลงคะแนน
กลับมาจากสภาผู้แทนราษฎร โดยปกติจะวางไว้หรือเสียบค้างไว้ในห้องประชุม และตอนเย็นจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บ หลาย
ครั้งที่ตนได้ไปเอาบัตรคืนจากหน้าที่ ส่วนใครจะเสียบบัตรแทนหรือไม่ตนไม่ทราบ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ฝากใคร หรือให้ใคร
เสียบบัตรกดลงคะแนนแทน 

นายฉลอง  กล่าวว่าพร้อมรับการตรวจสอบจากกรณีดังกล่าวตามที่นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง 
พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดเผย เพราะข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น และยืนยันว่าบริสุทธ์ใจ อย่างไรก็ตามจะปรึกษาหารือ
กับผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งก่อน 
ส าหรับนายฉลอง  เทอดวีระพงศ์ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ได้ลงสมัครส.ส. เขต 2 จังหวัดพัทลุง พรรคภูมิใจ
ไทย และชนะเลือกตั้งโดยได้  45,231 คะแนน ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัคร จากพรรคประชาธิปัตย์  ได้ 
20,091 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55022 
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วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.46 น. 

 ‘ชวน’สะบัดมีดโกน ! เฉือนควับ ‘ฉลอง ส.ส. ภูมิใจไทย’สอบเสียบบัตรแทนกัน 
 

 
 
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนาย
นิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.พัทลุง เปิดเผยข้อมูลกรณีนายฉลอง เทอดวีระ
วงศ์ ส.ส.พัทลุงพรรคภูมิใจไทย ให้ผู้อ่ืนเสียบบัตรแทนในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ทั้งที่
เจ้าตัวไม่อยู่ในห้องประชุมว่า หลังจากปรากฏข่าว ในเบื้องต้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกนาย
สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และให้รายงานผลให้
ทราบโดยเร็ว  

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า นายชวนได้เรียกไปพบและสั่งการให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการให้ผู้อ่ืนเสียบบัตรแทนกันตามที่นายนิพิฏฐ์แถลงข่าวว่า มีรายละเอียด ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งใน
วันที่ 21 ม.ค. เวลา 09.30 น.จะเรียกประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็นด้านข้อกฎหมายมาประชุมกัน เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นว่า  มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ  ยังไม่ทราบว่า จะ
สรุปข้อเท็จจริงได้ในวันที่ 21 ม.ค.หรือไม่  แต่จะพยายามท าให้เร็วที่สุด  
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467530/preview 
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20 Jan 2020 

 “ชวน” สั่งตรวจสอบเสียบบัตรแทน ส.ส. ภูมิใจไทย 

\ 

ชวน สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเสียบบัตรแทนส.ส.ภูมิใจไทย 
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี นายนิพิฎฐ์  

อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง เปิดเผยข้อมูลกรณีนายฉลอง เทิดวีระวงศ์ ส.ส.พัทลุง 
พรรคภูมิใจไทย ให้ผู้อื่นเสียบบัตรแทนในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 ทั้งท่ีเจ้าตัวไม่อยู่ในห้อง
ประชุมว่า หลังจากปรากฏข่าว ในเบื้องต้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกนายสร 
ศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และให้รายงานผลให้ทราบ
โดยเร็ว 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า นายชวนได้เรียกไปพบและสั่งการให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการเสียบบัตรแทนกันตามที่นายนิพิฏฐ์แถลงข่าวว่า มีรายละเอียด ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งในวันที่ 21 
ม.ค. เวลา 09.30 น.จะเรียกประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็นด้านข้อกฎหมายมาประชุมกัน  เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นว่า มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ  ยังไม่ทราบว่า จะ
สรุปข้อเท็จจริงได้ในวันที่ 21 ม.ค.หรือไม่ แต่จะพยายามท าให้เร็วที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/419334 
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วันที่ 20 มกราคม 2563 - 19:32 น.  

 ‘ชวน’ สั่งเลขาฯสภาสอบ ส.ส.พัทลุง ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนโหวตงบ ’63 
 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1905462 
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วันที่ 20 มกราคม 2563 - 12:36 น 

บช.น.เตรียมก าลัง 150 นายดูแลรอบศาล รธน. ก่อนอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรคอนค.หรือไม่ 
พรุ่งนี ้

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1903656 
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วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563, 20.49 น. 

'เพื่อไทย' จัดหนัก ! เคาะ 29 ม.ค.ยื่นซักฟอก'บิ๊กตู่'เหวี่ยงแหถล่มอีก 7 รมต. 
 

 
 
  วันที่ 20 มกราคม 2563 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน
จะยิ่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพุธที่ 29 ม.ค.63 และจะยื่นอภิปรายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว. 
กลาโหม ส่วนรัฐมนตรีมากกว่า 7 คน โดยให้แต่ละพรรคไปสรุปที่ชัดเจนอีกครั้ง ส่วนวันอภิปรายจะเป็นวันใด ให้แล้วแต่
ความพร้อมของรัฐบาลส าหรับเวลาที่ใช้ในการอภิปรายกี่วันขึ้นอยู่กับญัตติและจ านวนรมต.ที่จะถูกอภิปราย..ซึ่งเชื่อว่า
ท่านประธานจะให้สิทธิฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างเต็มท่ี 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467582/preview 
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20 ม.ค. 2563 18:39 น. 

 
 
รองโฆษกอนาคตใหม่ มอง พรุ่งน้ีเป็นวันที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องจารึก 

รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณส าหรับความห่วงใยจากคนถามไถ่กรณีคดีล้มล้างการปกครอง ชี้ ไม่ว่า
ผลจะเป็นอย่างไร ฝ่ายอนุรักษนิยมคงต้องเป็นคนตอบคนรุ่นหลัง 

เมื่อเวลา 18.19 น. วันที่ 20 ม.ค. 2563 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ โพสต์
ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองในวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค.) 
โดยระบุว่า ขอบคุณส าหรับความห่วงใยที่หลายท่านถามเข้ามาว่าจะเตรียมการส าหรับวันพรุ่งนี้อย่างไร ส่วนตัวมองว่า
วันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องจารึก ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร คนที่ต้องเตรียมการคงไม่ใช่
พวกเรา แต่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมที่ต้องตอบคนรุ่นหลังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752068 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1752068


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

 
21 ม.ค. 2563 08:28 น.  
 
 
 

ย้อนดูค าร้อง “ณฐพร” ยื่นศาลวินิจฉัยยุบอนาคตใหม่ คดีล้มล้างการปกครอง 
ย้อนดูค าร้อง “ณฐพร โตประยูร” ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบอนาคตใหม่หรือไม่ ในคดีล้มล้างการปกครอง ก่อน
ศาลอ่านค าวินิจฉัยวันนี้ 

อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ 
ภายหลัง นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นค าร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 50 โดยมี 4 
ผู้ถูกร้อง ดังนี้ พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2, นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้อง
ที่ 3 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 ทั้งนี้ นายณฐพร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมี
ค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของ นายธนาธร, นายปิยบุตร และกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ ทางด้านพรรคอนาคตใหม่ ก็มีการเปิดค าร้องดังกล่าวของ นายณฐพร ต่อสาธารณะผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กไป
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา (ดูโพสต์ต้นฉบับ) 

กระทั่งเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค าร้องของ นายณฐพร ว่าการกระท าของผู้ถูกร้อง
ทั้ง 4 เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องท าการไต่สวน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง โดย
ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ (21 ม.ค.) เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 
มารอลุ้นกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไร. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752005 
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ตามคาด! แอมเนสตี้ฯ ร่อนแถลงการณ์ด่วนจี้ทางการไทยหยุดกลั่นแกล้งและ
ด าเนินคดีกับพรรคอนาคตใหม่ 
20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:58 น.      

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ทางการไทยยุติการใช้กระบวนการทางกฎหมายข่มขู่และคุกคามพรรคอนาคต
ใหม่และสมาชิกพรรค ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดฟังค าวินิจฉัยกรณีที่มีข้อกล่าวหาต่อพรรคในวันที่ 21 มกราคม 2563 
ซึ่งอาจมีผลให้มีการยุบพรรคและสมาชิกพรรคอาจถูกด าเนินคดี การพุ่งเป้าด าเนินคดีจ านวนมากกับสมาชิกพรรคถือได้
ว่าเป็นการโต้กลับสมาชิกพรรคจากการจัดกิจกรรมซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม  
พรรคอนาคตใหม่อาจถูกยุบพรรคในวันที่ 21 มกราคม จากเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายณฐพร โตประยูร อดีตที่
ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาข้อกล่าวหาว่านายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้าพรรค นายปิตยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคฝ่าฝืนมาตรา 49 แห่ง
รัฐธรรมนูญปี 2560 ผ่านการกระท าที่มีเจตนาล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณฐพร
ยังได้กล่าวหาเพ่ิมเติมว่าพรรคอนาคตใหม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอิลลูมินาติ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของกลุ่มที่เคยมีอยู่จริงและ
ที่สมมติข้ึน โดยอ้างว่าสัญลักษณ์ของทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน 

แม้ว่าทางพรรคจะมีการร้องขอศาลให้มีการไต่สวนพยานคดีดังกล่าว ศาลธรรมนูญได้มีค าสั่งไม่รับค าร้อง 
เนื่องจากพิจารณาว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยและไม่ต้องไต่สวนพยานหลักฐานเพ่ิมเติม พรรคอนาคต
ใหม่จึงเผชิญกับการโดนยุบพรรคหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความผิดจริง ถือเป็นการละเมิดพันธกรณีของประเทศ
ไทยในด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคมของสมาชิกพรรค 
นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่ยังเผชิญกับข้อกล่าวหาในอีกคดีหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติยื่นค าร้องขอต่อศาล
รัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ค าร้องดังกล่าวระบุว่าพรรคอนาคตใหม่ฝ่าฝืนมาตรา 62, 66 และ 
72 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง จากการรับเงินบริจาคมากกว่า 10 ล้านบาท (ประมาณ 330,000 เหรียญ
สหรัฐ) ต่อปีและกู้เงินที่ "ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดจริง ผู้บริหารทั้ ง 15 คนของ
พรรคอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนานถึงสิบปี ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่อาจถูกยุบพรรค ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อกล่าวหาดังกล่าว 
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นอกจากทั้งสองกรณีนี้แล้ว ผู้น าและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ยังเผชิญกับการฟ้องร้องด าเนินคดีทางการเมือง
จ านวนมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่เรียกผู้น าและสมาชิกพรรคห้าคนเข้าพบเพ่ือรับฟังข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ
การจัด ‘แฟลชม็อบ’ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการตอบโต้ต่อค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิก
พรรคเผชิญกับข้อกล่าวหาหลายข้อ รวมถึงไม่แจ้งการชุมนุม กีดขวางทางเข้าออกสถานีรถไฟ ใช้เครื่องขยายเสียงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต และจัดการชุมนุมภายในรัศมี 150 เมตรของเขตพระราชวัง นอกจากนี้ สมาชิกพรรคอีกสามคนยังถูก
ฟ้องร้องโดยนายสนธิยา สวัสดี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดยรวมถึงข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา 116 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา มีการใช้ข้อกล่าวหาตามมาตรานี้อย่างกว้างขวางเพ่ือยับยั้งนักกิจกรรม นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน นักข่าว และทนายที่วิจารณ์ภาครัฐอย่างสงบ หากศาลพบว่ามีความผิดสมาชิกพรรคอาจถูกตัดสินให้จ าคุกนาน
ถึงเจ็ดปี  

พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่พ่ึงก่อตั้งขึ้นในปี 2561 และได้ส.ส.ทั้งหมด 81 ที่นั่งจากการเลือกตั้งใน
เดือนมีนาคม 2562 นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก่อ
รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 ทั้งในช่วงเวลาก่อนและหลังการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ได้พยายามยื่นค าร้องขอยุบ
พรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิธนาธรจากสมาชิกภาพรัฐสภา  
การโจมตีพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นแนวโน้มการใช้กระบวนการยุติธรรมเพ่ือกลั่นแกล้งบุคคล แนวโน้ม
นี้ด าเนินมาตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม 2562 เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าการที่สาธารณชนให้ความ
สนับสนุนคู่แข่งทางการเมืองมากขึ้น ถือเป็นแรงจูงใจให้รัฐบาลพยายามประหัตประหารสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และยุบ
พรรค ก่อนหน้านี้ ทางการไทยได้ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาพุ่งเป้าจัดการคู่แข่งทางการเมือง ดังที่เห็นได้จากการ
ยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเชื่อได้ว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง โดยผู้น าพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการ
เมืองเป็นเวลาสิบปี  

การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองอย่างต่อเนื่องต้องถูกพิจารณาในบริบทที่เจ้าหน้าที่รัฐจับตาดู ข่มขู่ คุกคาม และ
ด าเนินคดีกับนักกิจกรรม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว และบุคคลทั่วไปที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตั้งแต่รัฐประหารใน
เดือนพฤษภาคม 2557 การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้าง ทั้งในรูปแบบการปิดปากคนที่แสดงความเห็น
ต่าง การท าให้ประชาชนหวาดกลัวที่จะใช้สิทธิมนุษยชนของตน และยังเป็นการข่มขู่บุคคลผ่านการโต้ตอบของภาครัฐ  
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ทางการไทยหยุดยั้งการใช้อ านาจตุลาการในทางที่ผิดต่อพรรคฝ่ายค้าน สมาชิก
พรรค และบุคคลอ่ืนๆ โดยทันที พร้อมทั้งเพิกถอนฟ้องบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาเพียงเพราะการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างสันติ
ทั้งหมด ในฐานะรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เจ้าหน้าที่จะต้องยึดมั่นต่อสาธารณชนว่าบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิของ
ตนในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้สมาชิกประชาคมระหว่างประเทศต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย พร้อมทั้งสังเกตการณ์การปราบปรามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และใช้เครื่องมือทางการเมืองและการ
ทูตเพ่ือส่งเสริมการปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55047 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55047
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7 พรรคฝ่ายคา้นชง 'ป.ป.ช.' เชือด 'บ๊ิกตู่' 3 ขอ้กล่าวหาร้ายแรง! 
  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ที่พรรคเพ่ือไทย มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยมี
ตัวแทนทั้ง 7 พรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงว่า หัวหน้า 7 พรรคฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อ ส.ส. เพ่ือยื่น
ด าเนินการ 3 เรื่องเอาผิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ คือ 1.กรณี พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบายไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ ที่
จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย ซึ่งขัดต่อกฎหมาย 2.การถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญของพล.อ.
ประยุทธ์ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 5 และ 3.การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา กรรมการสรรหา 10 คน บางคนเป็น
สมาชิก คสช. เห็นว่าเป็นการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้มีการสืบ
ทอดอ านาจ 

 “ทั้ง 3 เรื่อง ได้ยื่นร้องต่อป.ป.ช. ให้ด าเนินการสอบสวนตามกฎหมายต่อไป ยืนยันว่าเรื่องที่ยืนร้อง ไม่เก่ียวกับ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เป็นเรื่องท่ี 7 พรรคได้พูดคุยและมีมติไว้นานแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ
จึงให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาไว้ก่อน”พ.ต.อ.ทวีกล่าว 
ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 7 พรรคฝ่าย
ค้านได้พูดคุยกันไปบางส่วนแล้ว จะมีการหารือกันอีกครั้งในวันนี้ว่า พรรคใด มีประเด็นใด โดยเราไม่ได้เอาจ านวน ส.ส. 
มาเฉลี่ยว่าจะได้พูดพรรคละเท่าใด จะยึดเอาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ หากพรรค
ใดมีประเด็น มีหลักฐานที่ชัดเจน สามารถอภิปรายได้ตามกรอบเวลา ภายใน 2 วันนี้จะสามารถสรุปและยื่นญัตติขอ
อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยจะท าหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มความสามารถ การอภิปรายครั้งนี้ถ้าสามารถ
พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นได้ รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็ควรเปิดโอกาสให้คนอ่ืนเข้ามาท าหน้าที่ ประชาชนไม่
จ าเป็นต้องอดทน ที่ผ่านมาได้ทนมามากพอแล้ว เวลาทนต่อไปไม่มีอีกแล้ว เราต้องการคนที่ ถูกตัว และคนที่ถูกต้อง เข้า
มาท าหน้าที่แก้ปัญหาให้กับประชาชน 

เมื่อถามว่า พรรคเศรษฐกิจใหม่ ยังมีจุดยืนร่วมกับฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี 
กล่าวว่า นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ขอเวลา 4 ชั่วโมงอภิปรายไม่ไว้วางใจ การ
อภิปรายครั้งนี้ ไม่ใช่การทดลองส.ส. ใหม่ แต่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูล เนื่องจากสุดท้ายแล้วรัฐบาลไม่
สามารถฝืนประชาชนได้ ต่อให้เป็น ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องฟังเสียงประชาชน  
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862818 
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บช.น.เตรียมก าลัง 150 นายดูแลรอบศาล รธน.  
ก่อนอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรค อนค.หรือไม่ พรุ่งนี ้
วันที่ 20 มกราคม 2563 - 12:36 น.  

 
 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล(รองผบช.น.)รับผิดชอบดู
งานด้านความมั่นคง เปิดเผยการน าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจกองควบคุมฝูงชน ดูแลรักษาความปลอดภัย กรณีในวันที่ 21 
ม.ค.ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาค าร้อง นายณฐพร โตประยูร ผู้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรรคอนาคตใหม่ 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค       
มีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 49 รัฐธรรมนูญปี 2560 เพ่ือล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ว่า ทางกองบังคับการต ารวจนครบาล 2( บก.น.2) จัดวางก าลังต ารวจจ านวน 1 
กองร้อย หรือประมาณ 150 คน คอยรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศาล โดยตนเป็น
ผู้ควบคุมในภาพรวม และ พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.2 เป็นดูแลความเรียบร้อยในพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ด้านในศาล 
จะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ส าหรับการข่าวยังไม่มีสิ่งบอกเหตุความรุนแรงใดๆ และเชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่า
กังวล 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1903656 
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"ชวน" สั่ง เลขาสภาฯ รับเผือกร้อนสอบเสียบบัตรแทนกันลงมติร่างงบฯ 
เผยแพร่: 20 ม.ค. 2563 18:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 

ที่ปรึกษาปธ.สภาฯ เผย "ชวน" สั่ง ตรวจสอบเสียบบัตรแทนกันลงมติร่างงบฯ เลขาสภาฯ สั่งประชุมพรุ่งนี้หา
ข้อเท็จจริง 
  วันนี้ (20ม.ค.) นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง เปิดเผยข้อมูลกรณีนายฉลอง เทอดวีระวงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจ
ไทย ให้ผู้อ่ืนเสียบบัตรแทนในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 ทั้งที่เจ้าตัวไม่อยู่ในห้องประชุมว่า 
หลังจากปรากฏข่าว ในเบื้องต้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการ
สภาผู้ แทนราษฎร มาสั่ งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดั งกล่ าว  และให้ รายงานผลให้ทราบโดยเร็ว  
  ด้านนายสรศักดิ์ กล่าวว่า นายชวนได้เรียกไปพบและสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียบบัตรแทนกัน
ตามที่นายนิพิฏฐ์แถลงข่าวว่า มีรายละเอียด ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งในวันที่ 21 ม.ค. เวลา 09.30 น.จะเรียกประชุม
คณะกรรมการเสนอความเห็นด้านข้อกฎหมายมาประชุมกัน เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นว่า มีการเสียบ
บัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ ยังไม่ทราบว่า จะสรุปข้อเท็จจริงได้ในวันที่ 21 ม.ค.หรือไม่ แต่
จะพยายามท าให้เร็วที่สุด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006303 
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นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก โดยแสดงความเห็นถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค า
วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่คดีล้มล้างการปกครอง โดยระบุข้อความว่า ดาบแรกตัดคอสะบั้นแล้ว ยังจ าต้องมีดาบสอง
หรือไม ่
 "ค าร้องที่ได้ยื่นต่อศาลแล้ว ก่อนศาลจะมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง ถ้าผู้ร้องตายหรือมีการถอนค าร้อง หรือไม่มีเหตุต้อง
วินิจฉัยคดีนั้น ศาลจะพิจารณาสั่งจ าหน่ายคดีนั้นก็ได้ เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ" 
(มาตรา 51 พรป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561) 
ก าลังสมมติสถานการณ์ว่า หากในวันที่ 21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ด้วยเหตุมาตรา 92 (2) ของ พรป.พรรคการเมือง ที่ระบุว่า 
"กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข " แล้ว 
 คดีเงินกู้พรรค ที่ กกต. ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุการกระท าผิด ตามมาตรา 72 "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและ
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" นั้น ยังจะเดินหน้าพิจารณาต่อไปอีกหรือไม่ 
เปรียบดาบแรกตัดคอขาดแล้ว ยังต้องมีดาบสองเพ่ือตัดซ้ าอีกหรือไม่ 
ดังนั้น เราอาจได้ยินประโยคว่า "ดังนั้น เมื่อมีค าสั่งยุบพรรคแล้ว ก็ไม่มีเหตุต้องวินิจฉัยคดีเงินกู้พรรค ซึ่ง เป็นการกระท า
ผิด ตามมาตรา 92(3) "กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 
มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74" ทั้งนี้เนื่องจาก ผลของค าวินิจฉัยน าไปสู่ผลที่เหมือนกัน คือ ยุบพรรคและเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

65 

 

 
 
ฟันหนึ่ง เหมือนได้สอง คือ ยุติคดีเงินกู้พรรค ที่อาจลุกลามไปยังพรรคอ่ืนอีกอย่างน้อย 32 พรรคในอนาคตด้วย 
ผมกลับมีความเห็นต่างว่า ในกรณีนี้หากเกิดยุบพรรคจริง ศาลไม่ควรจ าหน่ายคดีเงินกู้พรรค เพราะ "การพิจารณาคดี
ต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ" เนื่องจากจะเป็นบรรทัดฐานว่า "พรรคกู้เงินได้หรือไม่ เงินกู้คือหนี้สิน หรือเป็นเงิน
บริจาคหรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่" 
    อย่างน้อยจะได้รู้ว่า กกต.หาเรื่องในสิ่งที่ไม่ควรเป็นเรื่อง ค าฟ้องต่อ กกต.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจะได้มีน้ าหนักใน
ขั้นศาลยิ่งขึ้น 
    แต่หากศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุติคดีเงินกู้ คงต้องมีค าถามกลับไปว่า การพิจารณาคดีต่อนั้น ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะอย่างใด 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/389295 
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ศาล รธน.คุมเข้มอ่านค าวินิจฉัยคดี อนค. ล้มการปกครอง พรุ่งน้ี อีย-ูอังกฤษ ขอร่วมฟัง 
เผยแพร่: 20 ม.ค. 2563 16:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 

ศาลรธน.เตรียมสถานที่ พร้อมวางมาตรการรปภ.รับอ่านค าวินิจฉัยคดีอนค.ล้มการปกครอง พรุ่งนี้ จัดตร.1 กองร้อย
ดูแลโดยรอบปรับตามสถานการณ์ แม้ประเมินแแฟนคลับมาน้อยเหตุแกนน าพรรคไม่มา ตัวแทนสถานทูต อียู–
อังกฤษ ประสานขอร่วมฟัง 
  วันนี้ (20ม.ค.) ในช่วงบ่ายซึ่งเป็นวันก่อนศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยในคดีที่นายณฐพร โต
ประยูร ยื่นค าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระท าของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นการใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ทางศาล
รัฐธรรมนูญได้มีการจัดเตรียมสถานที่ และวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีการน าแผงเหล็ กมากั้นแนวเขต
ของศาลรัฐธรรมนูญโดยแบ่งออกเป็นโซนสื่อมวลชนที่มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดจากห้องพิจารณาคดีลงมายัง
บริเวณชั้นล่าง และห้องสื่อมวลชนได้รับฟัง ส่วนอีกโซนหนึ่งเป็นจุดแรกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณบันได
ทางข้ึนห้องพิจารณาคดี โดยที่จุดนี้ตัวแทนผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ 
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส่วนประชาชนที่จะมาให้ก าลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านค า
วินิจฉัยคดี เจ้าหน้าที่ได้จัดพ้ืนที่บริเวณโถงกลางของอาคารเอ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
ของบริษัทพัฒนาสินทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามท้ังสามจุด จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจากสน.ทุ่งสองห้องและ กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 คอยดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัย และแม้ทางแกนน าพรรคอนาคตใหม่จะไม่เดินทางมารับฟังค าวินิจฉัย ท าให้มีการคาดการณ์ว่า
ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่อาจจะเดินทางมาน้อยหรือไม่เดินทางมาฟังค าวินิจฉัย แต่เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจ
ของสังคมจึงได้มีการเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยเบื้องต้นไว้ประมาณ 1 กองร้อย หรือ 150 
คน โดยจะมีการประเมินอีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกันตัวแทนสถานทูตต่างประเทศ ได้มีการประสานที่จะส่ง
ตั ว แ ท น เ ข้ า ร่ ว ม ฟั ง ค า วิ นิ จ ฉั ย เ ช่ น เ ดิ ม  ทั้ ง  ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ห รื อ อี ยู  แ ล ะ ส ถ า น ทู ต อั ง ก ฤ ษ  
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ส าหรับคดีนี้นายณฐพร ได้ยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญระบุพฤติการณ์ในค าร้องที่ท าให้เห็นว่าพรรคอนาคตใหม่
และพวกกระท าการล้มล้างการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ไม่มีถ้อยค าที่ปรากฎถึงการยอมรับว่า
ประเทศไทยต้องมี “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” แต่กลับใช้ค าว่า “ หลัก
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” แทน การปรากฎข่าวนายธนาธร เป็นนายทุนเว็บไซต์และนิตยสาร “ฟ้าเดียวกัน “”ที่
เนื้อหาเน้นลดความน่าเชื่อถือสถาบัน การที่นายธนาธร พูดเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันท าภารกิจเมื่อพ.ศ. 2475 เนื่องจาก 
86 ปีแล้วยังท าไม่ส าเร็จ การประกาศว่าหากได้เป็นนายกฯพระมหากษัตริย์ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง จะยกเลิกให้
หมดทุกอย่างที่เป็นรัฐบาลทหาร และยกเลิกรัฐธรรมนูญ 60 การชูแนวคิดเลิกกราบไหว้เคารพครูอาจารย์ ตามประเพณี 
เลิกการยิ้มสยามที่มองว่าไม่มีจุดยืน ไม่มีเหตุผล ล้มเลิกการอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทย หรือการที่นายปิยบุตร 
แสดงทัศนคติทั้งขณะที่ยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ว่า สถานะของสถาบันกษัตริย์ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน มีอ านาจเกินควรจะ
เป็นในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์จ าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับประชาธิปไตย โดยแยกการใช้อ านาจ
จากรัฐให้เป็นหน่วยงานทางการเมือง หน่วยหนึ่ง ซึ่งท าให้กษัตริย์ไม่สามารถใช้อ านาจใด ๆ ผ่านรัฐได้อีกต่อไป ในทาง
รูปธรรมหมายถึง การไม่อนุญาตให้กษัตริย์สามารถท าอะไรเองได้ ขณะที่ การแถลงนโยบายของพรรคเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 
61 ที่ประกาศจะลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาประมุขของรัฐไม่ได้รับ
การยกเว้นจากการรับผิดทางอาญา สัญลักษณ์สามเหลี่ยมด้านเท่าหัวกลับของพรรคที่คล้ายกับสัญลักษณ์สมาคมอิลลูมิ
เนติที่อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์หลายประเทศในยุโรป ซึ่งคณะตุลาการจะมีการประชุมในเวลา 
10.0 น.เพ่ือแถลงด้วยวาจาและลงมติ ก่อนจะอ่านค าวินิจฉัยในเวลา 11.30 น. 
 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000006261 
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'เจี๊ยบ' ชี้เปรี้ยงเสียบบัตรแทนกัน เขย่าเก้าอี้นายกฯ ประยุทธ ์
20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:51 น.      

 

 
20 ม.ค.63 - ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรด ารง รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า หวังว่านาย ชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดูแลการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน ในการลงมติร่างพรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวาระ ที่ 2 และวาระที่ 3 ตามหลักฐานของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อย่างตรงไปตรงมา พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าผลการสอบสวนออกมา
ในลักษณะมวยล้มต้มคนดู สังคมจะมองว่า ประธานสภาก าลังปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา จนยอมละทิ้งหลักการ เพราะหากกระบวนการลงมติร่างพรบ.งบประมาณฯดังกล่าว มีปัญหา จนน าไปสู่การ
ตีความให้กลายเป็นโมฆะในภายหลัง จะส่งผลถึงเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ทันที เพราะเป็นการลงมติรับร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ที่ส าคัญ ไม่ใช่การลงมติกฎหมายทั่วไป หากร่าง พรบ.งบประมาณฯ ไม่ผ่านความเห็นชอบของ
สภาฯ รัฐบาลประยุทธ์ ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภา ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มาก จึงท าให้มีคนจ้องตรวจสอบ
ว่ามีการลงมติแทนกันหรือเปล่า เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ในครั้งนี้หลักฐานของนายนิพิฏฐ์ ชัดเจน ประกอบ
กับส.ส พัทลุง ที่ถูกกล่าวหา ออกมายอมรับแล้วว่านายนิพิฏฐ์ พูดเรื่องจริง ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาแล้ว
ว่าจะกล้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่ และหลังตรวจสอบจะกล้าสรุปผลสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ 
เพราะเรื่องนี้ มีเดิมพันสูง เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของ พล.อ.ประยุทธ์ โดยตรง และอาจมีผลถึงข้ันต้องเปลี่ยนรัฐบาล 
รท.หญิงสุณิสากล่าวว่า ในโลกโซเชียล มีคนเสนอให้สภาใช้เครื่องสแกนนิ้วมือในการลงมติต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหากดบัตร
แทนกัน ตนเห็นด้วย เพราะคราวนี้หากจะลงมติแทนกัน ต้องตัดนิ้วตัวเองแล้วฝากเพ่ือนไปสแกนให้ คนสติดีๆ คงไม่ยอม
เสียสละตัดนิ้วมือตัวเองฝากคนอ่ืนให้ลงมติแทนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังเป็นการพิสูจน์ตัวบุคคลและเวลาในการลง
มติที่น่าเชื่อถืออีกด้วย และปัจจุบัน ในองค์กรทั่วไป ก็ใช้เครื่องสแกนนิ้วอย่างแพร่หลาย เชื่อว่างบประมาณไม่น่าจะสูง
เกินไป ถ้าหากสภาจะติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว น่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่คงจะไม่
คัดค้าน เพราะยังมีประโยชน์กว่าการเอาเงินไปซื้อรถเก๋งประจ าต าแหน่งราคาแพง ๆ แจกผู้บริหารของสภาเป็นไหนๆ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55035 

https://www.thaipost.net/main/detail/55035
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ศาลรัฐธรรมนูญ เข้มงวด! วนัตัดสิน ‘คดอีนาคตใหม่’ โลโก้พรรค  
ล้มล้างการปกครอง 
วนัท่ี 20 มกราคม 2563 - 16:09 น.  

 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้มวันตัดสินยุบอนาคตใหม่ ปมล้มล้างการปกครอง ยึดแนวปฏิบัติเดียวกับ วันตัดสิน “คดีธนา
ธร” ถือหุ้นสื่อ 

20 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เริ่มน ารั้วเหล็กมาตั้งเพ่ือกันพ้ืนที่บริเวณลานกิจกรรม
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์ราชการ อาคารเอ) ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ ที่
ในวันที่ 21 ม.ค.ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัย 
กรณี นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระท าของ
พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็น
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ 
โดยในวันนั้นองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมกันในช่วงเช้าก่อนจะออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยในเวลา 
11.30 น. ซึ่งระหว่างที่ตุลาการศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยจะมีการถ่ายทอดวงจรปิดลงมาบริเวณห้องสื่อมวลชน 
และโถงชั้น 2 

ส่วนแนวปฏิบัติทางศาลได้ยึดตามแนวเดิมกรณีตัดสินคดีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถือ
ครองหุ้นสื่อ คือ ขอให้สื่อมวลชน เข้า – ออก ประตูด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์เท่านั้น 
และมีการแลกบัตรเข้า-ออกศาลด้วยบัตรสื่อมวลชน 
   ด้านความการรักษาปลอดภัยทางศาลได้ประสานกับทางกองบัญชาการต ารวจนครบาล(บช.น.) จ านวน 1 
หมวด ประมาณ 50 นาย และจากสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง จ านวน 30 นาย เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณศาล 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3429239 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3429239
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/อนคนะ.jpg
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แย้มไต๋ซักฟอก ครม.ประยุทธ์  
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

 

             ระหว่าง 22-24 ม.ค. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย เดอะเหลิม-ร.ต.อ.เฉลิม 
อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ เข้ามาเลือกประเด็น ก าหนดหัวข้อ คัดเลือกผู้อภิปราย จองกฐินผู้ถูก
อภิปราย ประสานการท างานอย่างรู้มือกับ เฮียพงษ์-สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และผู้น าฝ่ายค้าน ที่
เตรียมลงนามในความเห็นชั้นสุดท้าย ในรัฐมนตรีที่จะถูกเพ่ิมเข้ามาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
                เพื่อไทย พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซุ่มเก็บข้อมูล ซ้อมอภิปราย ขึงพืดระบอบประยุทธ์ และ ครม.กลางสภาฯ ใน
ห้วงเวลาต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 5 รัฐมนตรีถูกซักฟอก (โผแรก) ประกอบไปด้วย 
                1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ถูกล็อกเป้า จองกฐินหลัก ในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ที่ก ากับดูแลภาพรวมนโยบายทั้งงานความมั่นคง งานด้านเศรษฐกิจ ไม่เท่านั้น ปมประเด็น ความผิด 
ความผิดใหม่ หนังเก่าท่ีเตรียมมาฉายซ้ า มีทั้งปมประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน คุณสมบัติไม่เหมาะสมเป็นนายก
ฯ การยึดอ านาจ การบริหารงานเศรษฐกิจผิดพลาด ไปจนถึงเรื่องราวคน พ.อ.ประพัฒน์ บิดาบิ๊กตู่ -พล.อ.ประยุทธ์ ขาย
ที่ดินย่านบางบอน ซอย 3 เนื้อท่ี 50-3-08 ไร่ มูลค่า 600 ล้านบาท ไปให้เครือข่ายคนใกล้ชิด เจริญ สิริวัฒนภักดี รวมถึง
การตัดถนนเข้าไปใกล้ที่ดินดังกล่าว 
                - การแก้ไขสัญญาการเข้าไปบริหารจัดการพ้ืนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่มีการแก้ไขเอ้ือให้กลุ่มทุนใหญ่ 
ถูกเพ็งเล็งว่าเป็นประโยชน์ต่างตอบแทน 
                - ที่ดินย่านบางนา-ตราด เนื้อที่ประมาณ 4,114 ไร่ ที่ขายในราคาต่ ากว่าราคาประเมิน เพียงตารางวาละ 
4,000 บาท โดยแยกขายเป็นรายแปลง ระบุให้ที่ผืนหนึ่งเป็นที่ตาบอด อีกผืนหนึ่งเป็นที่ติดถนน ทั้งที่ที่ดินทั้ง 2 ผืนเป็น
แปลงเดียวกัน โดยบริษัทที่ชนะการประมูลก็คือบริษัทร่วมทุนของเจ้าสัวคนดังในวงการน้ าเมา 
                หนังขายยา ที่ดิน การเอ้ือประโยชน์ให้ทุนใหญ่ ถือเป็นเพียงหนังตัวอย่าง แต่ยังมีใบเสร็จมัดความไม่ชอบ
มาพากลตามรอยไปถึงจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ท าเอาแกนน าเพ่ือไทยบางคนถึงกับประกาศก้องกลางวงประชุม ‘จุด
เริ่มอยู่ท่ีบางบอน จุดตายอยู่ท่ีภาคเหนือ’ 
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                2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นเพียงรองหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ในทางปฏิบัติ
ต่างรับรู้กันว่า สมคิดคือมือท างานเศรษฐกิจตัวจริงในรัฐบาลบิ๊กตู่ มีส่วนร่วมร่าง ก ากับ สั่งการ รัฐมนตรีเศรษฐกิจใน
เครือ โดยงานนี้ เฮียมิ่ง-มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ขอเวลา 4 ชั่วโมง จองกฐินเป็นผู้
อภิปรายหลัก ซุ่มเตรียมข้อมูล ท าการบ้าน ตั้งใจขึงพืดนายสมคิดที่มีส่วนท าให้เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะอย่างที่ เป็นอยู่
ทุกวันนี้ คนจนยังไม่หมดไป แถมนโยบาย มาตรการแต่ละอย่างที่ออกมา พุ่งเป้าช่วยเหลือเจ้าสัวมากกว่าประชาชน จึง
เป็นที่มาของค าว่า รวยกระจุก จนกระจาย พร้อมทั้งเตรียมแผนผัง แผ่นชาร์ต แสดงข้อมูลประจานกันให้เห็นในสภาฯ 
                3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 4.นายดอน ปรมัติวินัย รมว.ต่างประเทศ ที่มองจากแง่มุมไหน 
ไม่น่าจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านงัดเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ ปมประเด็นที่อาจเกี่ยวโยงต่อการให้ความช่วยเหลือ 
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ยักษ์ใหญ่บุหรี่นอก ฝ่ายค้านมี ’เอกสารลับ’ อย่างน้อย 2 ฉบับ ดอนท าหนังสือหารือวิษณุ ฉบับ
แรกคือ หนังสือลับที่สุด ด่วนมากที่ กต. 0804/438 ลงวันที่ 23 ก.ค.2561 เรื่องความเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ กรณีสินค้าบุหรี่น าเข้า (DS371) และหนังสือลับที่สุด ด่วนที่สุด ที่ กต. 0804/13 เรื่อง กา
ระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ กรณีสินค้าบุหรี่น าเข้า (DS371) ว่ากันว่า หนังสือที่ท าไปถึง บางฉบับได้แนบ
ความเห็น ข้อดี ข้อเสีย ตามท่ีบางหน่วยงานเสนอทางแก้ ทางออก ประเมินผลแห่งคดีในห้วงเวลานั้นเอาไว้ด้วย   
                - การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ....ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยกเลิก พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และ
ให้ใช้ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ....ฉบับใหม่แทน เมื่อ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุให้ใช้
ดุลพินิจปรับได้ตั้งแต่ 0.5 เท่า ถึง 4 เท่า และในท้ายที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่เสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
                - ผลจาก พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ท าให้บุหรี่ไทยต้องปรับราคาขึ้น แต่บุหรี่นอกกลับลดราคาลง เฉลี่ย
ต่อซองราคาไม่ต่างกันมากนัก ท าให้สิงห์อมควันสูบบุหรี่ไทยน้อยลง โรงงานยาสูบรายได้หดหายลดลงไปจากเดิมนับหมื่น
ล้าน ท้ายสุดเมื่อแบกภาระขาดทุนไม่ไหว อาจต้องเลิกกิจการหรือเปลี่ยนมือจากองค์กรภายใต้การก ากับของรัฐไปสู่มือ
เอกชน ที่งานนี้ฝ่ายค้านตีกระชบสามชิ่ง นายกฯ-วิษณุ-ดอน 
                5.บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อีกหนึ่งเป้าหลัก เพ่ือไทยเตรียมข้อมูลทั้งเรื่องการใช้
จ่ายงบที่ลงไปสู่ท้องถิ่น การออกเรื่องระเบียบค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ประเด็นการน าเข้าขยะจากต่างประเทศ โยงกับนัก
ลงทุนจีนไม่กี่รายที่ได้รับอนุญาตน าเข้าขยะ รวมถึงปมโรงไฟฟ้าขยะ โรงก าจัดขยะ ที่ขึงพืดบริษัทคนใกล้ตัว ที่ว่ากันว่า 
ฝ่ายค้านมีข้อมูล การจดจัดตั้งบริษัทที่มาจากตึกเดียวกัน แล้วมาประมูลแข่งกันพอเป็นพิธี 2-3 บริษัท ซึ่งท้ายสุดเข้า
ข่ายล็อกสเปก ไม่เท่านั้นยังมีปมประเด็นท่าทีแข็งกร้าว รัฐมนตรีใหญ่ที่แสดงออกอย่างดุเดือดต่ออดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
บางคน เป็นอีกหนึ่งเครื่องเคียงที่วางเป้าตั้งธงช าแหละเอาไว้ด้วย โดยงานนี้มีอดีตรัฐมนตรีเพ่ือไทยล็อกเป้าขอจองกฐิน
อภิปรายเอง 
                หนังตัวอย่าง มีทั้งหนังใหม่ หนังเก่า ตามที่ฝ่ายค้านปักหมุด เตรียมเชือด 5 รัฐมนตรี ส่วนรัฐมนตรีที่จ่อ
คิวถูกอภิปรายเพิ่มเติม ที่มาที่ไป เบื้องลึก ปมลับ ขอเอาไปขยายความต่อในภาคจบ หน้า 5 ไทยโพสต์ ฉบับวาง
แผง 22 ม.ค.    
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55081 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55081
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'เกษียร' ยอมรับส้มหวานอาจถูกยุบ ! แนะควรทะนุถนอมความทรงของการด ารง
อยู่สั้นๆของพรรคนี้ไว้  
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:09 น.      

 

21 ม.ค.63-  ศาสตราจารยเ์กษียร เตชะพีระ อาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โพสต์ขอ้ความผ่านเฟซบุ๊ก Kasian Tejapira ว่า For 
the FFP: Hold on and keep going 
The FFP may be disbanded later today. No surprise in that regard actually. But I think we should 
cherish that memory of its short existence. We have witnessed the very possibility of a new force and 
a new politics in Thailand created by ordinary people like us. It may not last long but at least it put 
an end to the unwarranted claim that Thailand is condemned to remain the old, corrupted, unequal, 
heartless and authoritarian version of itself forever. A new and different future, though still extremely 
difficult, is possible. And that's a good enough reason for us to hold on and keep going. 
พรรคอนาคตใหม่อาจถูกยุบในวันนี้  เป็นสิ่งที่ไม่ต้องแปลกใจในความจริงข้อนี้ แต่คิดว่าเราควรทะนุถนอมความทรงของ
การด ารงอยู่สั้นๆของพรรคนี้ไว้  ซึ่งนับว่าเป็นพลังใหม่และการเมืองใหม่ของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดาอย่าง
พวกเรา  แม้พรรคนี้จะอยู่ไม่นานแต่อย่างน้อย มันก็น าไปกล่าวอ้างได้ว่าประเทศไทย ยังคงเป็นประเทศที่ถูกประณามว่า
ยังเป็นแบบเดิม ว่าเป็นประเทศที่มีการโกงกิน ไม่เท่าเทียม ไร้หัวใจและเผด็จการตลอดไป   นับป็นการยากและเป็นไป
ไม่ได้ ที่สิ่งใหม่ๆและอนาคตที่แตกต่างไปจากเดิมจะเกิดขึ้นในประเทศนี้   แต่ถึงกระนั้นก็เป็นเหตุผลที่ดีมากพอที่เรา
จะต้องยึดมั่นและท าต่อไป. 
 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55094 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55094
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'ลุงเป๊ป' พาไปส่องค าวินิจฉัยยุบไทยรักษาชาติ ก่อนศาล รธน. 
ชี้ชะตาอนาคตใหม่คดีล้มล้าง  
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:22 น.      

 

21 ม.ค.63-  เพจข่าว เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ - Sermsuk Kasitipradit ของผู้สื่อข่าวอาวุโส โพสต์ข้อความระบุ
ว่าช่วงสายวันนี้ชัดเจนค าวินิจฉัยของศาลรธน.ต่อค าร้องของดร.ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษากฎหมายผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ซึ่งยื่นค าร้องให้ศาลรธน.เดือนพ.ค. 62 ให้พิจารณายุบพรรคอนค.ตามพรป.พรรคการเมือง ม.92(2) มีโทษยุบ
พรรค หากพบว่า"มีการกระท าอันอาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองฯ" 
นักวิแคะสถานการณ์จากทั่วราชอาณาจักร นักนิติศาสตร์และนักมโนหลายสนข. มีมุมมองที่หลากหลายในเรื่องดังกล่าว 
ส่วนหนึ่งเชื่อว่าค าร้องในเรื่องนี้โทษไม่ถึงยุบพรรค และเห็นว่ากกต.เท่านั้นที่มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอให้ยุบพรรคตามพรป.
พรรคการเมือง 

ด้านผู้ร้องเห็นว่าการที่ศาลรธน. ซึ่งรับพิจารณาค าร้องเมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 ด้วยมติ 5-4 เป็นการยอมรับผู้ร้องมี
สิทธิ์ยื่นค าร้องให้พิจารณายุบพรรคจากการกระท าอันอาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครอง 
"หากศาลรธน.เห็นว่าเราไม่มีสิทธิ์ยื่นค าร้องยุบพรรค ก็น่าจะไม่รับค าร้องยุบพรรคด้วยมติเสียงข้างมาก" ดร.ณฐพร ให้
ความมั่นใจในค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรธน.ในช่วงสายวันนี้น่าจะไปในทิศทางที่ได้ร้องขอให้พิจารณายุบพรรค และ
ถอดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคท้ังหมด 15 คน 
ดร.ณฐพร ยังเชื่อว่าพฤติกรรมการกระท าและการแสดงออกของแกนน าพรรคอนค. ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีลักษณะที่
อาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครอง มากกว่าการกระท าของพรรคไทยรักษาชาติ ที่เสนอบุคคลภายนอกเป็นนายกรัฐมนตรี 
ช่วงต้นเดือนกพ.2562 พร้อมกล่าวอ้างถึงค าวินิจฉัยของศาลรธน.ในเรื่องดังกล่าว ที่เห็นว่าต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม หลัง
พบการกระท าที่"อาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครอง"เพ่ือไม่ให้เชื้อไฟปะทุคุโชนลามไหม้เป็นไฟกองใหญ่ เป็นมหันตที่ภัย
ร้ายแรง 

"ถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้บัญญัตินิยามศัพท์ค าว่าล้มล้าง และ ปฏิปักษ์ ไว้แต่ทั้ง ๒ ค านั้นก็เป็นค าในภาษาไทย
ธรรมดาที่มีความหมายตามท่ีใช้และรู้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งศาลย่อมรู้ได้เองว่าล้มล้างหมายถึง การกระท าที่มีเจตนาเพื่อท าลาย 
หรือล้างผลาญให้สูญสิ้นสลายหมดไป ไม่ให้ธ ารงอยู่หรือมีอยู่ต่อไป ส่วนค าว่า ปฏิปักษ์ นั้นไม่จ าเป็นต้องรุนแรงถึงขนาด
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มีเจตนาจะล้มล้างท าลายให้สิ้นไปทั้งยังไม่จ าเป็นต้องถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น เพียงแค่เป็น
การกระท าที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือสกัดกั้นมิให้เจริญก้าวหน้า หรือเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดผลเป็นการเซาะ
กร่อน บ่อนท าลายจนเกิดความช ารุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงก็เข้าลักษณะของการกระท าที่เป็นปฏิปักษ์ได้
แล้ว 

"ส าหรับประเด็นเรื่องเจตนานั้น เมื่อมมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติชัดเจน เพียงแค่อาจเป็นปฏิปักษ์ก็
ต้องห้ามแล้ว หาจ าต้องมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือต้องรอให้ผลเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นจริงเสียก่อนไม่ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เป็น
มาตรการป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดแก่สถาบันหลักของประเทศไว้ก่อน อันเป็นรัฐประศาสโนบายที่
จ าเป็นเพ่ือดับไฟใหญ่ไว้แต่ต้นลม มิให้ไฟกองเล็กกระพือโหมไหม้ลุกลามขยายไปจนเป็นมหันตภัยที่มิอาจตานทานได้ใน
วาระต่อไป 

"อนึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๒) ที่ว่าอาจเป็นปฏิปักษ์นั้น ในทางกฎหมายเป็นเงื่อนไขทางภววิสัย 
กล่าวคือ ไม่ขึ้นกับเจตนาหรือความรู้สึกส่วนตัวของผู้กระท าว่าจะเกิดผลเป็นปฏิปักษ์จริงหรือไม่ หากแต่ต้องดูตาม
พฤติการณ์และการกระท านั้นๆ ว่าในความคิดของวิญญูชนหรือคนทั่วๆ ไปจะเห็นว่าการกระท าดังกล่าว อาจส่งผลให้
เกิดการเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ เทียบได้กับกรณีหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖ ที่ว่ า "น่าจะท าให้
ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง" นั้น ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานมั่นคงไว้ว่า การพิจารณาว่าถ้ อยค าหรือ
ข้อความใดจะเป็นการใส่ความผู้อ่ืน จนท าให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่ ต้องพิจารณาจากการรับรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกและความเข้าใจในถ้อยค าหรือข้อความนั้นของวิญญูชนโดยทั่วไปเป็นเกณฑ์" 
ค าวินิจฉัยของศาลรธน.กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ 
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ไม่มีฟ้ืน ด้วยประการละฉะนี้. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55095
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ส่องลึก อาวุธใหม่ แม่ทัพ เอก  
21 มกราคม 2563 - 09:25 น.  

 
 

          เหมือนรู้ชะตากรรม แกนน าพรรค และ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด จะมาร่วมฟังค าตัดสินคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ ที่ส านักงานใหญ่พรรค อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 โดยส่งแค่ทนายความไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
            ข่าวยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นที่รับรู้กันไปทั่วทุกซอกหลืบประเทศ ชาวบ้านร้านตลาดพูดกันให้แซด ไม่เจอคดี
ล้มล้างการปกครอง ก็โดนคดีเงินกู้ แต่น้อยคนนักจะพยายามศึกษารายละเอียดของคดีความ 
 

 กลับไปนับหนึ่ง 
          เมื่อเดือนเมษายน 2562 “ชัยธวัช ตุลาธน” ผู้อยู่เบื้องหลังพรรคอนาคตใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์เว็บ The 101 
World เกี่ยวกับปฏิบัติการสร้างพรรคสีส้ม 
          “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” และมิตรสหาย ได้ถกเถียงเรื่องอนาคตประเทศไทยมาแต่ปี 2560 “เราจะทนกันอยู่
อย่างนี้หรือ” มีข้อเสนอมากมาย และการตั้งพรรคการเมืองก็เป็นหนึ่งในนั้น 
          เนื่องจากพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ท าพรรคการเมืองมาก่อน จึงมีผู้เสนอสร้างขบวนการเคลื่อนไหวนอกสภา
ให้เข้มแข็ง แล้วค่อยพัฒนาเป็นพรรคการเมือง 
           "ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม" เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ธนาธรกับพวกช่วยกันตั้งไว้ให้คิดต่อ ช่วงเหตุการณ์
อาหรับสปริง ก็เริ่มจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และน าไปสู่การล้มอ านาจรัฐบาลในหลายประเทศอาหรับ ซึ่ง
เกิดข้ึนผ่านการรวมตัวของประชาชน ที่มีเหตุผลต่างกันในการเข้าร่วม 
          ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านั้น มิได้มีผู้น าที่ชัดเจน และบทบาทของสื่อออนไลน์ ในฐานะสื่อกลางและ
เครื่องมือส าหรับการถ่ายทอดข้อมูล และระดมคนให้เข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
          ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม จะเป็นอาวุธชิ้นใหม่ของ “ธนาธร” หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริง 
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          สงครามความคิด 
          ถ้ายังจ ากันได้ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้ปลุกเร้าจิตใจชาวสีส้มว่า “สภาวการณ์
เช่นนี้ คล้ายคลึงกับที่อันโตนิโอ กรัมชี บอกไว้ว่า เมื่อสิ่งเก่าก าลังจะตายแต่ยังไม่ตาย ในขณะที่สิ่งใหม่จะเกิดก็ยังเกิด
ไม่ได้ วิกฤติการณ์ย่อมปรากฏขึ้น” 
          สองปีที่แล้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดการบรรยายวิชาการ “กรัมชีกับการเมืองไทย” โดย ดร.คลาวดิโอ โซ
แปรนเซตติ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด วิเคราะห์ว่า แนวคิดที่ทรงพลังของอันโตนิโอ กรัมชี ที่สอดคล้องกับการ
เมืองไทยในขณะนี้คือ วิกฤติของการครองอ านาจน า 
          “เราจะเห็นได้ว่า คสช. ในขณะนี้ก าลังสูญเสียการครองอ านาจน าลงไปอย่างต่อเนื่อง ..แต่สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เกิด
การล้มรัฐบาล คสช. คือการที่กลุ่มอ านาจใหม่ยังไม่สามารถสถาปนาตัวเองได้” 
          พูดง่ายๆ คสช.หรือฝ่ายทหารก าลังแย่ แต่ฝ่ายต่อต้านก็มิอาจสถาปนา “อ านาจใหม่” ได้ “ปิยบุตร” จึงออกมา
แถลงรัวๆ ว่า ฝ่ายจารีตนิยมจ้องหาทางท าลายสิ่งเกิดใหม่คือ พรรคอนาคตใหม่ 
 
          ปิยบุตรจึงสนใจการท าสงครามการเข้ายึดชิงพ้ืนที่ทางความคิด และสถาปนาอุดมการณ์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ
เยาวชน ด้วยความอดทน 
 
          บทเรียน ครก.112 
          การเคลื่อนไหวนอกสภาของแกนน าพรรคอนาคตใหม่ ขอฝาก “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ได้สรุปบทเรียนจากสมัย 
“คณะนิติราษฎร์” ในฐานะกลุ่มนักวิชาการที่รวมตัวกันต่อต้านการรัฐประหาร โดยเสนอให้ลบล้างผลพวงของการ
รัฐประหาร 2549 และเสนอแนวทางแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
          จากนั้น คณะนิติราษฎร์ ได้ส่งไม้ต่อให้ “คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112” (ครก. 112) รวบรวมรายชื่อ เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 112 ฉบับที่คณะนิติราษฎร์จัดท าขึ้น เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 
          “ปิยบุตร” คงคาดไม่ถึงว่า กิจกรรมรณรงค์ล่ารายชื่อของ ครก.112 ได้ถูก “แดงเวทีเล็ก” หรือ “แดงตาสว่าง” 
เข้ามาเทคโอเวอร์ เมื่อ “ไม้หนึ่ง ก.กุนที” แกนน าแดงไผ่แดง 52 (หนองแขม) น าเอาเรื่องแก้ไข ม.112 เป็นประเด็น
การเมืองเชิงลึก 
          “ไม้หนึ่ง ก.กุนที” ร่วมมือ “อาจารย์หวาน” สุดา รังกุพันธุ์ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใช้เวที ครก.112 ปลุกระดมชุดความคิดตาสว่าง จนท าให้นักวิชาการหลายคน เปื้อนสีแดงเถือก 
          อาจารย์ป๊อกอาจเชื่อในแนวคิดกรัมชี แต่คนในพรรคสีส้ม ยังมีพวก “ซ้ายอกหัก” อยู่จ านวนไม่น้อยที่ยัง
เชื่อในทฤษฎีอ านาจรัฐเกิดจากปากกระบอกปืน  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/411728?adz= 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/411728?adz
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'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก' 
 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

 
              "ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... 
                ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งส านัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ 
                "เหว" ว่าลึกแล้ว  
                แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกท่ีทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ ากว่ามากนัก! 
                ก็ดูซี คนอื่นคิดพันครั้ง สู้ช่อคิดครั้งเดียวได้ซะที่ไหน  
                อย่างวันนี้ (๒๑ ม.ค.๖๓) ตอน ๑๑.๓๐ น. 
                ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังค าวินิจฉัยค าร้อง ของนายณฐพร โตประยูร ที่ร้องให้วินิจฉัย ว่า.... 
                "ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ชอบด้วย พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  หรือไม่"? 
                เพราะไม่มีข้อความส่วนใดเลยที่แสดงการยอมรับความเป็น "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 
                เป็นพรรคอ่ืน-คนอื่น ต้องแห่กันไปแน่นศาล เพราะผลของคดี มีการ "ยุบ-ไม่ยุบพรรค" เป็นเดิมพัน  
                แต่ "ช่อ-พรรณิการ์" แห่งอนาคตใหม่ กลับบอก......... 
                "แกนน าพรรค และ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด จะมาร่วมฟังค าตัดสินที่ท าการพรรค จะไม่ไปศาล
รัฐธรรมนูญ 
                หากสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนพรรค ต้องการมาร่วมฟังค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไปพร้อมๆ   กัน ก็
สามารถเดินทางมาแสดงพลังได้ที่ส านักงานใหญ่พรรค อาคารไทยซัมมิท"  
                ดูเผินๆ คล้ายส่งสัญญาณ "ชั้นไม่แคร์" 
                แต่ถ้าพิศช าแรกเส้นผมบนหัวช่อลงไป จะต้องยกหัวนิ้วโป้งให้เธอ 
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                ฟังหน้าจอโทรทัศน์อยู่ที่พรรค มันคล่องตัวและสมบูรณ์แบบ "ทั้งรุก-ทั้งรับ" ครบถ้วน 
                คือถ้าศาลฯ วินิจฉัยว่า........ 
                ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ค าว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" 
                โดยไม่มีค าว่า.......... 
                "อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" อยู่ด้วย 
                แบบนั้น ไม่ขัดมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วละก็ 
                พรรคอนาคตใหม่ จะได้เชิดสิงโตฉลองกันบนอาคารไทยซัมมิทให้ครื้นเครงประเทศไทยกันไปเลย 
                แต่ถ้าศาลฯ วินิจฉัยว่า "ขัด".......... 
                จะได้เปลี่ยนจากเชิดสิงโตเป็น "พิธีกงเต๊ก" บนอาคารไทยซัมมิท ให้สอดคล้องกับบรรยากาศ 
                ซึ่งแบบนี้ ถ้าไปฟังอยู่ที่ศาลฯ ทั้งธนาธร ทั้งปิยบุตร ทั้งพรรณิการ์ หรือใครๆ จะท าอย่างนั้นไม่ถนัด และ
ไม่ได้ 
                ก็ต้องซูฮก-ยกนิ้วให้ "เตียวเสี้ยน" แห่งส านักอนาคตใหม่หรือ "อนาคตโคตรใหม่" ตามท่ีบอกว่าคิดเผื่อไว้ 
                ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิด ก็จะเห็นอีกมุม........... 
                มุม "ระดมก าลัง" ที่พรรคนี้เขาท าทุกครั้งนั่นแหละ ไม่ว่ามีเรื่องอะไร เอะอะป่าวร้องเรียกพวกตะพึด! 
                นี่ก็ใช่พวก..... 
                อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ" 
                ปัจจุบัน "สมาชิกพรรคอนาคตใหม่" โฟสต์เฟซ เมื่อวาน (๒๐ ม.ค.) ว่า 
                20/1/2020/2563 สองวัน อันตราย...และวิตกจริตของคนชรา 
                Will Thanathorn & FFP survive? แล้วธนาธร กับอนาคตใหม่ จะรอดหรือ? 
                ขอเล่าซ้ าอีก ว่า... 
                เมื่อ 6 ตุลา 2561/2018 ปีกว่าๆ มาแล้ว 
                เปนวันที่ผมไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ 
                เปนวันแรกที่ผมพบธนาธร 
                ส่วนปิยบุตร รู้จักกันมานานแล้ว ที่ท่าพระจันทร์ 
                ผมทนแรงตื้อของศิษย์คนหนึ่ง ที่เปนกองเชียร์อนาคตใหม่ ไม่ได้ 
                ก้อเลยไปสมัคร เปนสมาชิก ตลอดชีพ 
                ทั้งๆ ที่อยู่มาจนเฒ่าชะแร แก่ชรา ไม่เคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
                และก้อไม่เคยโหวตให้พรรคการเมืองใดเลย 
                ยกเว้นพรรคเกา่แก่พรรคเดียว พรรคนั้น 
                ยกเว้น 2 กพ 2557/2014 
                ที่การเลือกตั้งถูกกระท าให้ 'รอ ปฏิรูป ก่อน' (อีก) 
                ผมนึกง่ายๆ ว่าพวกนี้ ก้อลูกศิษย์เรานี่ 
                ไม่เชียร์ศิษย์ แล้วจะไปเชียร์ใคร 
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                นึกง่ายๆ ว่า พวกนี้ เปนคนรุ่นใหม่ 
                เราคนรุ่นเก่า น่าจะไปช่วยนิดๆ หน่อยๆ ไม่น่าจะหนักหนาอะไร 
                เปลี่ยนสภาพจากไทยมุง ไทยดู ไทยเฉย 
                ขยับตัวนิดๆ หน่อย ๆ ก้อยังดี 
                นึกง่ายๆ ว่าพรรคนี้ พวกนี้ เปนมดตัวเล็กๆ ที่ยิ้มสวย พูดจาเข้าท่า 
                คงได้ ส.ส. ไม่ก่ีคน 
                ทั้งหน้าก้อใหม่ๆ 
                อะไรๆ ก้อดูจะฝันๆ อุดมคติๆ ครับ 
                แต่ๆ การเมืองไทย แบบห่วยแตก พิกลพิการ มากว่าครึ่งศตวรรษ 
                ก้อท าให้อนาคตใหม่ มดยิ้ม เพียง 5 เดือน ก้าวออกมาจากมุมมืด 
                จากมดตัวน้อยๆ ดูคล้ายจะกลายเปนเสือตัวโต 
                กลายเปนที่หวาดวิตกของชนชั้นปกครอง 
                สถาบัน เงินทุน และความคิดเดิมๆ 
                ที่วิตกจริตกับการเลือกตั้ง 
                วิตกจริตกับระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐสภา 
                วิตกจริตกับแนวความคิดสิทธิ เสมอภาค 
                ที่คนธรรมดาๆ มีหนึ่งเสียง เท่าๆ กัน 
                ดังนั้นจึงต้องหยุด ต้องชะลอ ต้องรัฐประหารมา 
                ก้อ 13 ครั้งแล้ว 
                ต้องฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้ว 
                ก้อ 19 ฉบับ 
                ต้องยุบพรรคการเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน 
                ต้องตั้งพรรคการเมืองเฉพาะกิจ เชียร์ตนเอง ครั้งแล้วครั้งเล่า 
                นี่ ยังไม่นับว่าได้ก่อ อาชญากรรมรัฐ เข่นฆ่า 
                ทั้งในกรุง (14&6 ตุลา 16&19 - พฤษภา 35/53 
                และนอกกรุง (ปราบปรามคอมฯ & ชนกลุ่มน้อย) หลายต่อหลายครั้ง 
                มาถึงวันนี้ ทั้งพรรคอนาคตใหม่ 
                ทั้งธนาธร ทั้งปิยบุตร ทั้งช่อ ทั้งช านาญ....ทั้งผู้ที่ยังไม่ปรากฏนามชัดแจ้ง 
                ถูกท า สาดโคลน ป้ายสี 
                ให้ดูเหมือนเปน 'ปีศาจประชาธิปไตย' (Specters of Democracy) 
                ทั้งๆ ที่ก้อเพ่ิงผ่านการเลือกตั้งมาครั้งเดียว 
                ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยได้เปนรัฐบาลบริหารราชการ 
                ที่จะต้องรีบจัดการ เสียให้สิ้น ก่อนที่จะสายเกินไป 
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                ดังนั้น พวกเขา พวกเธอ 
                คงต้องถูกจ ากัด = contained 
                หรือไม่ก้อก าจัด = eliminated ให้จงได ้
                เพ่ือความอยู่ยั้ง ยืนยง ของอะไรๆ ที่ เก่าๆ เดิมๆ นั่นแหละ 
                ครับ ผมก้ออดวิตกไม่ได้ว่า 
                Will FFP survive the dirty politics of the Thai ruling class? 
                แล้ว อนาคตใหม่ ธนาธร ปิยบุตร ช่อ และช านาญ....ฯลฯ ฯลฯ 
                จะรอดน้ ามือ น้ าตีน การเมืองสกปรกของชนชั้นปกครองไทยๆ เดิมๆ หรือ? 
                ชาญวิทย์ 20/1/2020 
                อนาคตใหม่ วางจุดขายที่คนรุ่นใหม่ ธนาธร วางต าแหน่งเป็นพ่อ สาวกเป็นลูก  
                เวลาพูด ธนาธรจะใช้สรรพนามแทนตัวเขาว่า "พ่อของฟ้า" 
                ดังนั้น จึงขอแสดงยินดีกับอดีตอธิการฯ มธ. ด้วย  
                ที่ได้เป็นทั้งสมาชิกพรรคอนาคตใหม่  
                และได้เป็นทั้ง "ลูกของธนาธร"! 
                ก็อยากให้คุณชาญวิทย์เบาใจว่า อนาคตใหม่ ธนาธร ปิยบุตร ช่อ และช านาญ  
                รอดน้ ามือ น้ าตีน การเมืองสกปรกของชนชั้นปกครองไทยๆ เดิมๆ ได้แน่นอน 
                แต่จะรอดน้ ามือกฎหมายได้หรือไม่นั้น ขอบอกว่า...... 
                ทุกคน ทัดเทียมกันทางกฎหมาย ตามกระบวนการยุติธรรม  
                ยกเว้น คนผู้นั้น ใช้ "สิทธิเถื่อน" ตามกระบวนการ "ช่องทางธรรมชาติ" เอาตัวรอดไปก่อน เช่น ทักษิณ ยิ่ง
ลักษณ์ 
                ดังนั้น วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ ธนาธรและพวก รอดหรือไม่รอด ถึงตอนนี้ น่าจะรู้แล้ว 
                จึงไม่ตอบชาญวิทย์ด้วยเหตุแห่งค าวินิจฉัยในวันนี้ แต่ขอตอบในกรณีเป็นการทั่วๆ ไปว่า 
                ถ้าธนาธรและพวก........ 
                มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังที่เป็นอยู่
ต่อไปเรื่อยๆ ละก็ 
                น้ ามือ อาจรอด 
                แต่...น้ าตีน อย่างที่คุณชาญวิทย์วิตก 
                ไม่น่ารอด!? 
                ก่อนๆ ไม่แน่ใจ ว่าคนระดับอธิการบดี มธ.จะไร้ส านึกไหลไปตามการท า-การพูด ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิ
การ์ ที่จ้วงจาบหยาบช้าต่อสถาบันได้อย่างไร? 
                แต่ตอนนี้ แน่แล้ว  
                ยิ่งบอกว่า สมัครสมาชิกตลอดชีพ ของพรรคด้วยแล้ว แน่ยกก าลังสองไปเลย 
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                เพราะก่อนสมัคร คุณชาญวิทย์ก็ต้องศึกษานโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค เห็นดี-เห็นงาม พร้อมตาม
สนับสนุนแล้ว จึงสมัคร 
                ฉะนั้น คุณชาญวิทย์ก็ต้องทราบแล้วว่า ทั้งนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่  
                ไม่มีตรงไหนเลยแม้แต่วรรคเดียว-ค าเดียว ที่ใช้ค าว่า 
                "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 
                มีแต่ใช้ค าว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" 
                ในหมวด "อุดมการณ์ทางการเมือง" ของพรรค ก็ใช้ค าว่า 
                "อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ คือ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ" 
                ลอกค าขวัญประเทศ "สาธารณรัฐฝรั่งเศส" มาท้ังดุ้น! 
                "นโยบายพรรค" ก็ใช้ค าว่า.......... 
                มุ่งแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถาบันการเมืองทั้งหลายให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน 
                ตามแบบ "สาธารณรัฐฝรั่งเศส" อีกนั่นแหละ! 
                คนระดับเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์มาก่อน งั่งถึงขนาดดูนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค แล้วไม่รู้เชียวหรือ
ว่า 
                พวกนี้ มันมีเจตนาอะไร และต้องการใช้เส้นทางการเมือง เดินไปสู่เป้าหมายไหน? 
                ถ้ารู้.......... 
                ว่าที่ไม่มีค าว่า "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" อยู่ในนโยบาย ในข้อบังคับพรรค มัน
บ่งบอกแนวทาง "ปฏิกษัตริย์นิยม" 
                แต่คุณชาญวิทย์ สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพเลย นี่ก็ไม่ต้องให้บอกว่า อาจารย์เห็นดี-เห็นงาม ยินดีเกาะหาง
ศิษย์ไปลงนรกด้วย 
                ก็อยากบอกว่า ไม่มีการใช้ กฎ-กติกาสกปรก กับ ธนาธร ปิยบุตร ช่อ อย่างที่คุณชาญวิทย์ว่า 
                มีแต่ "อาจารย์สกปรก" กินขี้ลูกศิษย์เท่านั้น! 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55080 
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21 ม.ค. 2563 05:01 น. 

ลูกผีลูกคน 
พรรคอนาคตใหม่จะกลาย เป็นพรรคอนาคตหมดหรือไม่?? 

วันนี้ (21 ม.ค.) เวลาพระฉันเพล (11.30 น.)...ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดีพรรคอนาคตใหม่ถูกยื่นค า
ร้องว่ามีพฤติกรรมละเมิดรัฐธรรมนูญ สมคบคิดใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ้างโลโก้พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับมีความคล้ายคลึงกับ
สัญลักษณ์องค์กรลับ “อิลลูมินาติ” ในอดีต ซึ่งมีแนวคิดต่อต้านสถาบัน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ลงโทษ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค, นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหาร
พรรคทุกคน 

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีพรรคอนาคตใหม่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างไร?? วันนี้จะมีค าตอบแน่นอน!! แต่ถ้าดูตามแนวโน้ม...
หวยออกได้ 2 ประตู 1,ศาลรัฐธรรมนูญยกค าร้อง หรือ 2,สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ทั้ง 2 ประตูมีโอกาส 50 เปอร์เซ็นต์
เท่ากัน 

ประตูแรก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากมีความเห็นให้ “ยกค าร้อง”เนื่องจากพฤติกรรมของพรรค
อนาคตใหม่ และคณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างที่มีผู้ร้องเรียน  การอ้างโลโก้พรรคอนาคตใหม่ 
“สามเหลี่ยมหัวกลับ” มีสัญลักษณ์คล้ายกับองค์กรลับ “อิลลูมินาติ” ที่เกิดขึ้นในอดีตกว่า 200 ปี ไม่มีน้ าหนักพอรับฟัง 

ถ้าออกประตูนี้ พรรคอนาคตใหม่ก็รอดตายชั่วคราว ยังต้องไปลุ้นด่านที่ 2 คดี กกต.ยื่นค าร้องศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ท าสัญญาให้พรรคกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาทซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะ
นัดอ่านค าวินิจฉัยเป็นคิวต่อไป  

แต่ถ้าหวยออกประตู 2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากลงมติ “ยุบพรรคอนาคตใหม่” เนื่องจาก
พฤติกรรมเข้าข่ายใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
ชัดเจน พรรคอนาคตใหม่ก็จบเห่วันนี้เลย 

พรรคอนาคตใหม่ พรรคใหญ่อันดับ 3 ในสภาฯจะถูกลบทิ้งจากเวทีการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรค 15 
คน จะถูกตัดสิทธิเลือกตั้งห้ามเล่นการเมือง 10 ปีคณะกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทั้ง 11 คน จะหลุด
จากต าแหน่ง ส.ส.ยกทีม ส่วน ส.ส.ที่เหลืออยู่ต้องแยกย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน การเมืองแนวใหม่ มันไป
ล าบากอย่างนี้แหละโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1751583 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1751583
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บทบรรณาธิการ : ทุกพรรคโดยเสมอหน้า 
ยังติดตามปัญหาเงินกู้ของพรรค การเมืองอย่างต่อเนื่อง แบบกัดไม่ปล่อย นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต

กรรมการ กกต. แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว จี้นายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งได้แก่เลขาธิการ กกต. ต้องน าเสนอ
ต่อที่ประชุม กกต.กรณีท่ีปรากฏว่ามีพรรคการเมืองที่มีเงินกู้ 16 พรรค และพรรคที่มีเงินยืม 16 พรรค 

เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเอกสารการเงินของพรรคต่างๆที่ กกต.เผยแพร่ ตั้งแต่ปี 2556-2561 ปรากฏ
รายการเงินกู้ เงินยืม เงินทดรองจ่ายของพรรคการเมืองมากมาย ในรายการหมวด “หนี้สิน” ไม่ใช่หมวด “รายได้” แต่ 
กกต.ปัจจุบันสร้างบรรทัดฐานใหม่ เห็นว่าเป็นรายได้ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อเห็นว่าเงินกู้เป็นรายได้ของพรรคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 72 
กกต.จึงมีมติให้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และเม่ือนายสมชัยออกมาเปิดเผยว่า มีถึง 32 พรรค ที่
มีการกู้เงิน จึงขอให้ กกต.ตรวจสอบ และปฏิบัติต่อทุกพรรคโดยเสมอหน้า มิฉะนั้นอาจโดนข้อหาละเว้น 

มีค าชี้แจงตามเอกสาร กกต. ระบุว่านายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ประกาศงบการเงินประจ าปีของพรรค
การเมือง ปี 2557 ถึง 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 หากพบว่าพรรคใดท าผิดกฎหมาย นายทะเบียนจะแจ้งให้
พรรคดังกล่าวได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

จากเอกสารค าชี้แจงของ กกต. แสดงว่า กกต.ได้รับงบการเงินของพรรค การเมือง ภายในเดือนพฤษภาคม 
2562 เป็นอย่างช้า มีเวลาตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือน แต่ไม่ทราบว่าตรวจพบรายการ “เงินกู”้ หรือ “เงินยืม” ของ 32 
พรรค ที่นายสมชัยตรวจพบหรือไม่ และได้ด าเนินการกับพรรคนั้นๆเหมือนพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ 

นายสมชัยเรียกร้อง กกต. ด าเนินการ กับ 32 พรรคการเมือง ภายใต้มาตรฐาน เดียวกัน ต้องน าเสนอต่อ กกต.
เพ่ือวินิจฉัยผิดหรือถูก และส่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมโดยเร็ว ควรเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนก่อนมีค าวินิจฉัย 
ทุกฝ่ายต้องส่งเสริมให้เดินหน้าด้วยหลักการที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานและสร้างสังคมนิติรัฐที่น่าอยู่ 

ใครเป็นบิดาแห่งข้อยกเว้นต้อง เปลี่ยนเป็นบิดาของหลักกฎหมาย ที่ยึดหลักนิติธรรม อย่าให้สังคมรู้สึกว่าหาก
เป็นพวกเอ็งผิดตลอด แต่หากเป็นพวกข้าไม่ผิด และขอเสริมว่าอย่าให้สังคมมีความรู้สึก เหมือนกับผลของซูเปอร์โพล
ในช่วงปีใหม่ คนส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อลัทธิการเล่นพวกพ้อง และกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม เพ่ือสังคมสามัคคี. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1751625 
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เทียบท่าหน้า 3 : ลุยท้องถิ่น  
 
หากเอ่ยชื่อ “พรรณธฤต เนื่องจ านงค์” หลายคนคงขมวดคิ้ว แต่ถ้าบอกชื่อ “พายุ เนื่องจ านงค์” ซีอีโอศิวิไลซ์ ดี
เวลลอปเม้นท์ อดีตประธานกรรมการ ไพร์ม เนเจอร์ กรุ๊ป คงร้องอ๋อ 

เพราะเป็นหลานชาย “ดร.ประโยชน์ เนื่องจ านงค์” อดีตรมช.อุตสาหกรรม และอดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคชาติ
ประชาธิปไตย 2 สมัยในอดีต จัดเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลเนื่องจ านงค์ที่หลงกลิ่นการเมือง แม้เลือกตั้งที่ผ่านมา ลง
ชิมลางสมัคร ส.ส.เขต 4 ชลบุรีค่ายประชาธิปัตย์จะผิดหวัง แต่ปัจจุบันก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานรอง
นายกรัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ลุยงานเต็มสูบหลังโชยกลิ่นเลือกตั้งท้องถิ่น สั่งท าป้ายคัตเอาต์ตีปี๊บผลงานพรรค
ร่วม 1,000 ป้าย โชว์ผลงานทั้งของผู้น าและพรรคต้นสังกัด อาทิ นโยบายประกันรายได้ การรณรงค์สนับสนุนเงินภาษี
บ ารุงพรรคประชาธิปัตย์ 001 พร้อมขึ้นพรึบทั่วจังหวัดชลบุรี หลังรับมอบหมายจากผู้ใหญ่ในพรรคให้คุม “ทีมเพ่ือ
ประโยชน์ชล” หวังชิง 5 เก้าอ้ี ส.จ.ปูฐานการเมืองท้องถิ่น รองรับ ส.ส.ในอนาคต!!! 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1752173 
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ว่าด้วยการเกิด-การตาย ของพรรคการเมือง 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
        

    ขณะที่เขียนต้นฉบับชิ้นนี้...ยังไม่รู้เหมือนกันว่า พรรคการเมืองของพวกเด็กๆ หรือบรรดา  คนรุ่นใหม่ แห่ง พรรค
อนาคตใหม่ จะต้องกลายเป็น พรรคอนาคตหมด หรือ อนาคตไหม้ ต้องน าเอาน้ ามะพร้าวมาล้างหน้า ต้องสวดกุสลาธัม
มา อกุสลาธัมมา ชนิดไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟ้ืนไม่มี อย่างที่ใครต่อใครเก็งๆ เอาไว้หรือไม่ อย่างไร? 
                                   -------------------------------------------- 
                ดังนั้น...ก็เลยต้องขออนุญาตเลเพ ลาดพาด ไปว่ากันถึงเรื่องอ่ืน พรรคอ่ืน ไปพลางๆ ก็แล้วกัน โดยเฉพาะ
ช่วงระหว่างนี้ เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีคลัง และอดีตสมาชิก พรรคประชาธิปัตย์ อย่างคุณ กรณ์ จาติกวณิช ที่เพ่ิงลาออก
จากพรรคเดิมมาหมาดๆ ท่านก าลังคิดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อพรรคว่าพรรคอะไร เลยต้องขอ
เรี่ยว ขอแรง ให้บรรดาแฟนคลับทั้งหลาย เสนอชื่อแต่ละชื่อมาให้พิจารณา โดยไม่ต้องมีค าว่า เพื่อ ค าว่า พลัง หรือค าว่า 
ประชา ให้ซ้ าๆ กับพรรคการเมืองเดิมๆ โดยทั่วไป หรือเพ่ือให้ไม่ถึงกับ เชยซ์ซ์ซ์ อะไรท านองนั้น... 
                                       ------------------------------------------- 
                ส่วนจะเป็น พรรคไทยเข้มแข็ง อย่างที่คุณน้อง เทพไท แห่งพรรคประชาธิปัตย์ อุตส่าห์ยื่นหน้า ยื่นมือ ยื่น
เท้า ตามมาเสนอไว้ให้พิจารณา หรือจะเป็นพรรคทวยไทย ไทยควรค านึง ฯลฯ หรือพรรคอะไรก็เถอะ คงไม่น่าสนใจ
เท่ากับการหันมาฉีกบทบาทของนักการเมืองระดับคุณภาพคับแก้ว อย่างตัวคุณ กรณ์ เอง จากบทเดิมๆ ที่เคยเป็นแค่ 
พระรอง หรือแทบจะกลายเป็น ตัวประกอบ ในพรรคเก่า หันมาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ โดยไม่ว่าจะชื่อพรรคอะไร
ก็ตามที แต่น่าจะสามารถเล่นบทเป็น พระเอก ได้แบบเน้นๆ เนื้อๆ... 
                                    -------------------------------------------------- 
                และด้วยบุคลิกลักษณะ...ที่ออกจะสอดคล้องกับความเป็นพระเอกมาโดยตลอด โอกาสที่พรรคการเมือง
ของคุณ กรณ์ น่าจะมีโอกาส แจ้งเกิด ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ออกจะมีความเป็นไปได้มิใช่น้อย เพราะขนาดพรรคที่
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ประกอบไปด้วยตัวบุคคลผู้มีบุคลิกลักษณะออกไปทาง ลิ่วล้อ หรือประเภท ตัวประกอบอดทน ทั้งหลาย ยังมีโอกาสโผล่
หน้า โผล่ตา ยังสามารถ เลื้อย เข้าไปใน สัปปายะสภาสถาน กันไปเป็นรายๆ สามารถขึ้นราคา ค่ากล้วย หรือ ค่าวัคซีน 
ตามประสา ลิง หรือ งูเห่า ก็แล้วแต่ เพราะเพียงแค่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง คะแนนนิยม จากผู้คนทั่วทั้งประเทศ 
ได้แค่ 3 หมื่นกว่าๆ คะแนน ก็มีโอกาส ปัดเศษ ได้ ส.ส.เข้ามาในสภาฯ ไม่ถึงกับต้อง หวังเหวิด ไปซะทั้งหมด... 
                                     ----------------------------------------------- 
                แล้วระดับ พระเอก อย่างคุณ กรณ์ ที่เคยมีบทบาทเทียบเคียง ตีคู่ มากับ พระเอกสุดหล่อ อย่างพระเอก 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พอๆ กับ ไชยา สุริยัน ตีคู่มากับ มิตร ชัยบัญชา อะไรท านองนั้น ยังไงๆ...ก็น่าจะหล่อกว่า เท่กว่า 
ตัวประกอบอย่าง คุณน้อง เต้ มงคลกิตติ์ แห่งพรรคไทยศรีวิไลย์ หรือแม้แต่อดีตรัฐมนตรีเซลส์ขายรถ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อย่างคุณพ่ี ม่ิงขวัญ แห่งพรรคเศรษฐกิจใหม่ หรือพรรคอะไรก็จ าไม่ได้ซะแล้ว คือโอกาสที่จะได้ ส.ส.ติดไม้ ติดมือ เข้ามา
ในสภาฯ ซัก 4 ราย 5 ราย หรือเป็นสิบๆ ราย หรือถ้าหากโชคช่วย อ านวยให้ สามารถใช้ ความลื่นไหล แบบเดียวกับ
พวก พระเอกเกาหลี อย่างคุณน้อง ธนาธร หรือคุณน้อง อองตวน ปิยะบุตร แห่งพรรคอนาคตใหม่ เผลอๆ...อาจ
พลั่กๆๆ ได้ ส.ส.เข้ามาระดับร่วมร้อย ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาซะเลย เพราะแม้แต่ อดีตติ่ง ของพรรคอนาคตใหม่ อย่างอาจารย์ 
ปวิณ ยังหันมาเชียร์คุณ กรณ์ แทนคุณน้อง ธนาธร ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ ซะเฉยเลย... 
                                     ------------------------------------------------ 
                คือถ้าหากยังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งว่ากันว่า...เป็นอะไรที่แก้ยาก แก้เย็น ยิ่งกว่า ลิงแก้แห ไม่รู้กี่ร้อย 
กี่พันเท่า ยังคงกฎและกติกา ยังคงเทียบบัญญัติไตรยางค์คิดค านวณสูตรความเป็น ส.ส.แบบปัดเศษ ปัดไป-ปัดมา เป๋ไป-
เป๋มา ชนิดเครื่องคิดเลขพังกันไปเป็นเครื่องๆ โอกาสที่พระเอกอย่างคุณ กรณ์ จะได้คะแนนนิยม คะแนนเสียง ในระดับ
ทั่วประเทศนับเป็นแสนๆ และท าให้พรรคไทยเข้มแข็ง ทวยไทย หรือไทยควรค านึง ฯลฯ หรืออะไรก็แล้วแต่ น่าจะมี
โอกาส แจ้งเกิด ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ย่อมมีความเป็นไปได้ไม่ยากซ์ซ์ซ์... 
                                    -------------------------------------------------- 
                ส่วนจะเลือกกันในตอนไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร???...อันนี้ คงต้องไปถาม บิ๊กตู่ กันเอาเอง!!! ว่าคิดจะ อยู่
ยาวว์ว์ว์ กันไปถึงขั้นไหน ระดับ 8 ปี หรือระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) ไม่ก็ต้องเลียบๆ เคียงๆ หันไปถาม โหรวาริ
นทร์ กันแทนที่ แต่โดยสรุปรวมความแล้ว โอกาสที่พรรคการเมืองใหม่ ที่มีคนเด่น คนดัง มีพระเอกอย่างคุณ  กรณ์ จะ
สามารถ แจ้งเกิด หรือโผล่เข้ามาในถนนการเมืองอีกหนึ่งพรรค ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ เรื่องของการ  เกิด 
การ ตาย ของพรรคการเมือง จึงออกจะเป็น อนิจจา วต สังขารา ไปด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น...อย่าถึงกับต้องไปยึดมั่น ถือ
มั่น อะไรกันมากมาย หรือถึงขั้นต้องเสียเวลาไป ลงถนน กันให้เมื่อยแข้ง เมื่อยขา โดยใช่เหตุ... 
                                 ------------------------------------------------------- 
                ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Sanskrit saying... “When thou go away from here, no one will 
follow thee. Only thy good and thy evil deeds, they will follow thee wherever thou go. - เมื่อท่าน
ลาจากโลกนี้ไป ไม่มีผู้ใดไปกับท่าน มีแต่กรรมดีและกรรมช่ัวเท่านั้น ที่จะติดตามไปทุกหน ทุกแห่ง...” 
                                  ------------------------------------------------------  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55068 
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บันทึกหน้า 4 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

              www.thaipost.net ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" Line ID:@thaipost วันนี้แล้ว 21 ม.ค.2563 ที่
ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบ “พรรคอนาคตใหม่” ข้อหาล้มล้างการปกครอง ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวก
หรือเป็นลบต่อพรรคอนาคตใหม่ ก็เชื่อได้ว่าค าวินิจฉัยครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในค าวินิจฉัยส าคัญของประวัติศาสตร์การ
เมืองไทย หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ อาจจะท าให้ค ากล่าวหา “ชังชาติ ล้มเจ้า” มีน้ าหนักสะเทือนถึงคนในพรรค
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่ถูกยุบ ค ากล่าวหาดังกล่าวก็จะถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปในที่สุด...0 
                สิ่งที่น่าสนใจในค าวินิจฉัยครั้งนี้ ประการหนึ่งที่เล็งเห็น คือค าวินิจฉัยส่วนตนของหนึ่งในตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ อย่าง “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” ซึ่งมีฐานะเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง 
“ปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475” จะท าค าวินิจฉัยส่วนตนออกมาอย่างไร เพราะในค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ “ณฐพร โต
ประยูร” เป็นผู้ยื่นร้อง มีการอ้างกรณีพรรคอนาคตใหม่สานต่ออุดมการณ์ปฏิวัติ 2475 ด้วย “นครินทร์” จะวินิจฉัย
ประเด็นนี้อย่างไรจากการเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้โดยตรง ต้องรอติดตามในอนาคต หลังศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ค าวินิจฉัย
ส่วนตนขององคค์ณะ...0 
                หนึ่งความเห็นที่ซัดตรงไปยัง “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ถึง
เรื่องความจงรักภักดี โดยยกกรณีสมัย “ปิยบุตร” ยังเป็นอาจารย์ขึ้นกล่าวสัมมนาหัวข้อ “การเมือง ความยุติธรรม 
สถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในกรณีที่ถูกอ้างถึงเพ่ือยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยนั้น มาจาก “อัษฎางค์ ยม
นาค” นักประวัติศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กน าเรื่องนี้มาขยี้ “ปิยบุตร” ซ้ า พร้อมความเห็นตอนหนึ่งว่า “ที่เขาพูดย้ าว่า 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามมายุ่งกับการเมือง เพราะเขารู้ว่า ถ้าก าจัดสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปจากทางการเมือง
ได้ จะท าอะไรก็ง่าย”...0 
                จริงอยู่ว่า การกล่าวสัมมนาครั้งนั้นของ “ปิยบุตร” เป็นเนื้อหาทางวิชาการที่อ้างอิงการกล่าวถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในต่างประเทศ แต่มีบางช่วงตอนใช้ค าที่ดูรุนแรง ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยที่ “จงรักภักดี” 

https://www.thaipost.net/main/detail/www.thaipost.net
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ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แน่นอน จนเป็นหนึ่งในหลักฐานส าคัญที่ใช้อ้างอิงกล่าวหาเขาว่า “ไม่จงรักภักดี ล้มเจ้า” 
จนถึงวันนี้ แต่สิ่งที่เขาเสนอโดยสรุปก็คือ การมิให้สถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งกับการเมือง เหมือนกับที่ “อัษฎางค์” 
ระบุไว้นั่นแหละ ซึ่งตรงกับหลักการพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมไทยยอมรับมิใช่
หรือ?...0 
                ผู้กล้าเปิดแล้ว! “ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส” เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ เสนอให้หนัง
โป๊และเซ็กซ์ทอยถูกกฎหมาย เพ่ือลดอัตราการข่มขืน ให้มีทางเลือกปลดปล่อยลงที่สิ่งเหล่านี้แทน น่าจะเป็นครั้งแรกที่
นักการเมืองไทยกล้าเสนอเรื่องนี้สู่สาธารณะ ทั้งที่เป็นเรื่องที่สากลโลกยอมรับในหลายประเทศมานาน และมีงานวิจัย 
งานวิชาการ สถิติคดีข่มขืนที่ลดลงไปรองรับ สวนทางกับความเชื่อเดิมที่กลัวคนหื่นข่มขืนเพ่ิม ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้
อภิปรายน าเสนอเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง...0  
นายชาติสังคม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55069 
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ยุบหรือไม่ก็โค่นล้ม? 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
  

 

               ยุบหรือไม่ยุบ  
                ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้น  
                แต่ข้อสงสัยเรื่อง "ล้มล้าง" อาจจะยังไม่จบไป เพราะพฤติกรรมของ พรรคอนาคตใหม่ โดยเฉพาะ  "ปิยบุตร 
แสงกนกกุล" เอง 
                ย้อนกลับไปวันสิ้นปี "ปิยบุตร" เขียนข้อความเอาไว้ในเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร  แสง
กนกกุล อ่านผ่านๆ ไม่น่าจะมีอะไร 
                แต่เมือ่ลงรายละเอียดในแต่ละบรรทัด ก็พบว่า ไม่ธรรมดาเสียแล้ว 
                "ปิยบุตร" จั่วหัวว่า "๒๕๖๒/๒๐๑๙ ผู้ครองอ านาจไม่หลงเหลือซึ่งความชอบธรรม ในขณะที่ประชาชนยัง
สะสมพลังไม่มากพอที่จะโค่นล้ม" 
                ....ผมคงสรุปว่า ปี ๒๕๖๒/๒๐๑๙ คือ 
                ปีที่แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่า ผู้ครองอ านาจไม่หลงเหลือซึ่งความชอบธรรมใดอีกแล้ว ใน
ขณะเดียวกัน ประชาชนก็ยังไม่มีก าลังมากพอที่จะโค่นล้มผู้ครองอ านาจได้ 
                สภาวการณ์เช่นนี้ คล้ายคลึงกับที่อันโตนิโอ กรัมชี่ บอกไว้ว่า เมื่อสิ่งเก่าก าลังจะตายแต่ยั งไม่ตาย  ในขณะ
ที่สิ่งใหม่จะเกิดก็ยังเกิดไม่ได้ วิกฤตการณ์ย่อมปรากฏขึ้น 
                ผู้ครองอ านาจ พยายามรักษาอ านาจ และสถาปนาอ านาจของพวกเขาฝังตัวไปในระบอบมากขึ้น 
                แต่เรา...ประชาชน ก็ต้องต่อสู้เพื่อช่วงชิงอ านาจ และสถาปนาอ านาจน าใหม่ของพวกเรา.... 
                ครับ..."อันโตนิโอ กรัมชี" คือนักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวอิตาเลียนแนวมาร์กซิสม์ อดีตเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์อิตาลี 
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                แนวคิดของ "กรัมชี" ได้รับการยกย่องว่าเป็น "มาร์กซิสต์บริสุทธิ์"  
                "มาร์กซิสต์" คืออะไร แทบไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติม  
                "ปิยบุตร" เคยยอมรับว่าเมื่อเริ่มก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ได้น าทฤษฎีการเมืองของปรัชญาเมธีหลายคนมา
ประยุกต์ใช้ 
                หนึ่งในนั้นคือ "อันโตนิโอ กรัมชี" 
                อีกขาหนึ่ง "ปิยบุตร" ปฏิเสธว่า ตัวเองไม่ใช่ "ปฏิกษัตริย์นิยม" 
                ในแง่ทฤษฎี มีความย้อนแย้งอย่างรุนแรง  
                แต่หาก "ปิยบุตร" ยืนกรานว่าตัวเองไม่ใช่ปฏิกษัตริย์นิยม ก็ยิ่งย้อนแย้งในตัว "ปิยบุตร" เพราะเป็นคนมี
แนวคิดจับแพะชนแกะจนมั่วไปหมด  
                ไม่รู้ว่าพรรคอนาคตใหม่เกิดมาเพ่ืออะไร และจะท าอะไรกันแน่  
                 "กรัมชี" ไม่เหมือนนักคิดมาร์กซิสต์คนอ่ืนๆ เพราะเขาให้ความส าคัญกับโครงสร้างส่วนบน ขณะที่แนวคิด
ของนักมาร์กซิสต์ดั้งเดิมให้ความส าคัญกับโครงสร้างส่วนล่าง 
                โครงสร้างส่วนบนคืออะไร? 
                 "กรัมชี" เรียกว่า สังคมการเมือง ประชาสังคม ซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบความคิด ความเชื่อ  อุดมการณ์ 
กฎหมาย วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
                วันนี้พรรคอนาคตใหม่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างส่วนบน ส่วนในของสังคมการเมือง เช่น สถาบัน ศาล 
กองทัพ ต ารวจ รัฐบาล  
                ส่วนจะรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยหรือไม่นั้น.... 
                "ปิยบุตร" รู้ดีที่สุดว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ 
                แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะ "ทักษิณ ชินวัตร" ก็เคยพยายามท ามาก่อน 
                แทรกแซงองค์กรอิสระ ส่งคนในตระกูลไปเป็น ผบ.ทบ.  
                หรือพรรคอนาคตใหม่อยากจะสานต่อให้ส าเร็จ ด้วยการอ้าง ๒๔๗๕ บังหน้า. 
  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55066 
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21 ม.ค. 2563 05:01 น. 
 

คาบลูกคาบดอก : ตราบาปประชาธิปไตย 
อนาคตใหม่ อนาคตของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อนาคต ปิยบุตร แสงกนกกุล และ คณะชาวอนาคตใหม่ สั้นหรือ

ยาว ไม่ใช่อยู่ที่การวินิจฉัยคดี ข้อกล่าวหาการล้มล้างสถาบันของ ศาลรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ หรือการวินิจฉัยคดีพรรค
อนาคตใหม่กู้ยืมเงินผิดกฎหมายในอีกไม่ช้าไม่นาน 

แต่ขึ้นอยู่กับแนวทางในการต่อสู้ทางการเมืองของสองขั้ว เพราะไม่ว่าอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ ก็ยังมีพรรค
ส ารองอีก 2-3 พรรคที่จะรับบรรดา ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ หรือกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จะถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง ก็มีบุคลากรที่พร้อมจะเข้ามาท าหน้าที่กรรมการบริหารพรรคชุดต่อไป 

ฆ่าไม่ตายทางการเมือง รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน รุ่นก่อตั้งพรรค ก็สามารถท่ีจะก าหนดแนวทาง
ในการต่อสู้ทางการเมือง ในอีกแง่มุมน่าจะเป็นเรื่องดีเสียด้วยซ้ าที่ สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภา ได้เต็มที่ไม่
ต้องถูกโจมตีว่า เล่นการเมืองนอกสภา ผิดกติกาอีกต่อไป 

เพราะในสภาไม่มีที่ให้เล่น การที่ รัฐบาล จะได้เสียง ส.ส.เพ่ิมขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหน ก็ไม่เกี่ยวกับเสถียรภาพ
ของรัฐบาลชุดนี้ เพราะจะเอาเสียง ส.ส.สนับสนุนในสภาอีกก่ีเสียง ก็บริหารจัดสรรได้อยู่แล้ว 

งูเห่าเต็มสภา ตรงข้ามจะบริหารจัดการยากข้ึนมากกว่า เข้าท านองผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัย ส.ส.ยิ่งมากก็ยิ่ง
ไม่มีเสถียรภาพ มีแต่การต่อรองผลประโยชน์ และต าแหน่งอยู่ตลอดเวลา ในอดีต การท าลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงกัน
ข้าม โดยการยุบพรรค การเอานักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามติดคุก ติดกับดักคดี  ใช้ทุกกระบวนการท าร้าย สุดท้ายก็
ล้มเหลว 

ยิ่งทุบก็ยิ่งโต เช่น พรรคเพื่อไทย วันนี้แค่เล่นไปตามเกม เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ยังไม่ได้แสดงบทบาท
ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลเต็มร้อย ท าให้ดูเหมือนกับว่า พรรคก าลังอ่อนแอ ไม่มีก าลัง  ยังไม่ถึงเวลากดปุ่มเกมชิงอ านาจ
การเมืองยังไม่จบ  

แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นตราบาปของระบอบประชาธิปไตยคือการล่มสลายของระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบและกระบวนการยุติธรรม ระบบรัฐสภาและการตรวจสอบ จริยธรรม คุณธรรม นักการเมือง เสื่อมโทรม บนความ
เอือมระอาและสิ้นศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน. 
หมัดเหล็ก 

mudlek@thairath.co.th 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1751791 
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เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 

 
 

“ไมเ่ชื่ออย่าหลบหลู่” เหตุจากวันก่อน อาจารย์วันชัย สอนศิริ  ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภา สวมบท "โหร
วันชัย” ออกมาท านายทายทัก อิทธิพลของดาวมฤตยูทับดวงเมืองและดาวอังคารอยู่ในเรือนมรณะ 
“สถานการณ์ของดวงดาวทับกันขนาดนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของบ้านเมือง ไม่ ว่าจะเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง” พร้อมกับเร้าอารมณ์เข้าไปอีกว่า “ใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว เพราะดวงเมืองถึงคราวที่จะเปลี่ยนแปลง
ใหญ่” 
          ค าท านายดังกล่าว ท าให้ผู้คนตั้งปุจฉาตามมา การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเป็นคุณหรือเป็นโทษ จะดีหรือจะร้าย 
ได้รับการขยายความต่อไปว่า “การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะน ามาซึ่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขของปวงประชา ทั้งเกิดการ
ปรองดองสมานฉันท์ เนื่องจากอิทธิพลของดาวบนฟ้าที่แผ่ไพศาลน าสู่ยุคสมัยเป็นศิวิไลซ์แห่งประเทศ” 
          เอาว่า เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีว่างั้นเถอะ 
          คราวนี้การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่มาจากเหตุปัจจัยอะไรบ้าง จากบุคคลท าให้เปลี่ยนหรือระบบท าให้
เปลี่ยน เป็นคนไหน ระบบอะไร อาจารย์วันชัยเฉลย “ต้องติดตามไปคู่กับปฏิทินการเมืองที่ปรากฏเป็นคู่ขนานกับ
การเมืองที่ก าลังจะเกิดขึ้น" 
          ก่อนตบท้ายไว้ว่า “ทั้งการเมืองและดวงดาวช่างสอดรับกันเหลือเกิน สิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้คาดไม่ถึงจริงๆ ขอให้จับ
ตาดูกันไปชนิดอย่าได้กะพริบตา” 
          …สถิตย์ ธรรม… ติดตามเหตุบ้านการเมืองพร้อมกับ "จับตา” มองดูความเป็นไปมาโดยตลอด แต่ต้องกะพริบตา
ทุกที ครั้นจะไม่ให้กะพริบเลยคงท าไม่ได้ เนื่องจากโดยธรรมชาติมนุษย์ ขอบหนังตาถูกสั่งการโดยสมองให้กะพริบเป็น
ปกต ิถ้าไม่กะพริบเลยคงต้องไปปรึกษาแพทย์ บางครั้งหนังตากระตุกอีกต่างหากด้วย 
          อ้าว! ไหงเลยไปเรื่องกะพริบตา… ขอกลับมาที่ดวงดาวกับการเมืองกันต่อ ในเมื่อ "โหรวันชัย” มั่นใจว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่ว่าเกี่ยวกับการเมือง ดังนั้นต้องไล่เลียงดูปฏิทินที่ท่านอ้างว่าสอดรับกันสักหน่อย 
          พบว่าวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค. 63) ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัย คดีที่มีผู้ร้องพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กระท า
ความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่สัญลักษณ์ “อิลลูมินาติ” เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้มีการยุบพรรค  
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          กรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงใหญ่และเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อประเทศหรือไม่ สอบถามกองเชียร์กองแช่งคง
ตอบแตกต่างกันไป เป็นเรื่องยากคาดเดา อีกท้ังจะเข้าลักษณะความผิดน าไปสู่การยุบพรรคได้หรือไม่ มิอาจก้าวล่วงศาล
รัฐธรรมนูญ 
          กระนั้น “ผู้รู้ดี” อย่าง ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ คนเดียวกับที่แนะน าการต่อสู้ทาง
กฎหมายให้แก่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ในคดีถือหุ้นสื่อจนต้องกระเด็นออกจากต าแหน่ง ส.ส.นั่นล่ะครับ
ออกมาโชว์ความปราดเปรื่อง 
          ด้วยการจัดท าคลิปแถลงว่า ถ้ายุบพรรคอนาคตใหม่ จะเกิดผลร้าย 3 ประการ เฉพาะข้อสุดท้าย ช่างกล้าสื่อสาร
ว่า “นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่เราน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการท าลายล้างศัตรูทางการเมือง คุณ
ก าลังผลักไสกลุ่มคนจ านวนมากในสังคม ให้ไปอยู่ฝ่ังตรงข้าม” 
          ต่อมา “กูรูจอมท้าทาย” ไปแถลงปิดคดียุบพรรคเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บอกว่า “คดีนี้ถ้าจะผิดจริง ศาล
รัฐธรรมนูญจะสั่งให้ยุติการกระท านั้น เพราะข้อหานี้ไม่มีการระบุโทษถึงการยุบพรรค” (ปิยบุตร กล่าวเมื่อวันที่ 18 ม.ค.
63) 
          การโหมประโคมของ "ปิยบุตร” ต่อบรรดาสาวกสีส้ม ก็สดับตรับฟังและบันทึกพฤติกรรมนักกฎหมายผู้กล้า
เอาไว้แล้วกันเผื่อจะเพ่ิมอีกคดี เพราะถึงที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องสมควรน้อมรับและยึดถือ
ปฏิบัติ 
          เอาล่ะ! สมมุติและสมมุติ หาก อนค.ผ่านคดี “อิลลูมินาติ” ไปได้ ต้องเผชิญด่านต่อไปว่าด้วยคดี หัวหน้าพรรค
ปล่อยเงินกู้ให้แก่พรรค 191 ล้านบาท น าไปสู่ความผิดยุบพรรคหรือไม ่ตามกระบวนการ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้
ขอให้พรรคอนาคตใหม่ ส่งค าชี้แจงภายใน 15 วัน นี่ก็ล่วงเลยไปแล้ว จากนี้เข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัย คาดการณ์ว่าน่าจะ
ราวปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็จะรู้ว่าจะออกหัวหรือก้อย 
          ระหว่างนี้ชาวคณะได้ต่อลมหายใจไปสักระยะ จึงมีความพยายามทุกวิถีทางเคลื่อนไหว ไม่ถอยไม่ทน ตามที่
พรรคสีส้มชอบติดแฮชแท็กกันเหลือเกินเพ่ือปลุกกระแสมวลชนสร้างแรงกดดัน 
          ทว่า ช้าก่อน ยิ่งเคลื่อนไหวต้องยิ่งระมัดระวัง  เพราะเมื่อไหร่ที่กระท าการออกนอกกรอบกติกากฎหมาย
รัฐธรรมนูญมากขึ้นเรื่อยๆ ดวงดาวหายนะก็คงโคจรมาที่ "พรรคอนาคตใหม่” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่าง
แน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/411496?adz= 
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การเมือง ‘ปฏิบัตินิยม’ เป็นเช่นไร? 
21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 

          
 
 
 
 
 
 
 
      การเมืองแบบ “ปฏิบัตินิยม” ที่คุณกรณ์ จาติกวณิช และคุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี น าเสนอสังคมไทยนั้นเป็น
อย่างไร? 
                ภาษาอังกฤษมีค าว่า Pragmatism ซึ่งหมายถึงการท าในสิ่งที่เกิดผลทางปฏิบัติ เน้นการท า ไม่เน้นการยึด
ติดกับ “หลักคิด” หรือทฤษฎีการเมือง 
                ไม่เน้นซ้าย, ขวา แต่เน้นตอบโจทย์ของชาวบ้าน 
                คุณกรณ์พูดถึง “การเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิดกล้าท า” และย้ าว่าต้องพร้อมจะพลาด
พลั้งด้วย เพราะหากมัวแต่กลัวความผิดพลาดก็จะไม่กล้าทดลองท าอะไรใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” 
                การเสนอทางออกของคุณกรณ์น่าสนใจตรงที่ว่าเขาก าลังจะบอกว่าการเมืองแบบเดิมก าลังจะหมดยุค และ
หากยังท าการเมืองแบบเดิมอยู่ บ้านเมืองก็จะไปไม่ถึงไหน และอีกหน่อยก็ไม่สามารถจะแข่งขันกับใคร 
                ค าถามใหญ่ก็คือว่า คุณกรณ์จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการเมืองแบบ startup ได้
หรือไม ่
                ค าถามแรกน่าจะอยู่ที่ว่า คุณกรณ์และผู้ก่อตั้งพรรคใหม่จะสามารถชักชวนคนในแวดวงสังคมทั้งในวงการ
ธุรกิจ, วิชาการ, เอสเอ็มอี, คนในอาชีพอิสระต่างๆ มา “ท าการเมือง” อย่างจริงจังได้มากน้อยเพียงใด 
                ต้องไม่ลืมว่าคนดีคนเก่งของประเทศยังมีความหวาดระแวงการเมือง เพราะภาพลักษณ์ของนักการเมืองยัง
ไม่น่าเลื่อมใสเพียงพอที่จะท าให้คนกระโดดเข้ามาในวงการนี้ 
                คนที่พร้อมจะเสียสละเพ่ือท างานเพ่ือบ้านเมืองมีไม่น้อย และคนที่มีความรู้ความสามารถก็ไม่ได้ขาดแคลน
แต่อย่างไร ปัญหาอยู่ที่ว่าพรรคการเมืองใหม่นี้จะให้ความมั่นใจว่าจะเป็น “การเมืองใหม่เพ่ือความเปลี่ยนแปลง” จริง
เพียงใด 
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                ค าถามต่อมาคือ นโยบายหลักของพรรคใหม่จะแก้ปัญหาส าคัญๆ ของประเทศได้อย่างไร เพราะที่ผ่านมา
คุณกรณ์และคุณอรรถวิชช์ก็มีส่วนร่างนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช้หาเสียงอย่างเป็นกิจจะลักษณะมาตลอด 
                แต่นโยบายชุดนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงเพียงพอในการบริหารประเทศ ต้อง
กลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่อาจจะแสดงฝีมือของการแก้ปัญหาระดับชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก 
                ดังนั้นคงจะมีผู้คนสงสัยไม่น้อยว่านโยบายของพรรคใหม่นี้จะต่างไปจากแนวทางที่คุณกรณ์ได้ร่างให้กับ
พรรคประชาธิปัตย์อย่างไร 
                ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ า, การน าพาประเทศสู่ Thailand 4.0, การปฏิรูปการศึกษา, การสร้าง
ความพร้อมของประเทศในด้านเทคโนโลยี, สังคมสูงวัย, การแก้ปัญหาเศรษฐกิจพ้ืนฐาน หรือแม้กระทั่งวิธีป้องกันปัญหา
วิกฤติภัยแล้ง และกรณีฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่รัฐบาลและฝ่ายค้านปัจจุบันยังไม่อาจจะเสนอทางออกที่ให้ความมั่นใจให้กับ
ประชาชนได ้
                ค าถามต่อมาก็คือ การที่พรรคใหม่นี้หากมีนโยบายที่น่าเชื่อถือและสะท้อนวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจจนประชาชน
พร้อมจะเลือกเข้าไปท างานระดับชาติแล้ว แนวทางการที่จะปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ สามารถน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังได้จะเป็นเช่นไร 
                เพราะหากจะเน้น “ปฏิบัตินิยม” แล้วไซร้ จุดทดสอบที่ส าคัญที่สุดก็คือ การแปรนโยบายเหล่านั้นเป็นการ
กระท าอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
                ที่ผ่านมารัฐบาลและนักการเมืองทุกพรรคล้วนแล้วแต่ล้มเหลวในการปฏิรูประบบราชการ  
                ซ้ าร้าย บ่อยครั้งนักการเมืองที่ขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ยังต้องพ่ึงพาข้าราชการประจ าเพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนนโยบายของตนด้วยซ้ าไป 
                แม้ว่าคุณกรณ์และคุณอรรถวิชช์จะเน้นว่าจะไม่ติดกับดักของความขัดแย้งในสังคมไทยที่มีมายาวนานแล้ว 
แต่ก็หนีไม่พ้นว่าพรรคที่เสนอแนวทาง “การเมืองเพ่ือความเปลี่ยนแปลง การเมืองกล้าคิดกล้าท า” จะต้องบอกกล่าวให้
ชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนนโยบายไปในสูตรใด 
                ทุนนิยมเสรี, สังคมนิยม, หรือรัฐสวัสดิการ หรือการผสมผสานของหลักปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ที่จับต้องและ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองไทยก าลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน เราเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่
ท าการบ้าน เน้นการรวิเคราะห์บนพ้ืนของข้อมูลและหลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ใช้วาทกรรมเพื่อสร้างภาพให้กับตนเอง 
                เราเห็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่คิดและท าแบบเก่าก าลังจะถูกปฏิเสธ 
                ดังนั้น “การเมืองเพ่ือความเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีและควรแก่การสนับสนุนหากสามารถแก้ 
pain points หลักๆ ของสังคมได้อย่างจริงจัง. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55064 
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วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.44 น. 

ตายยกรัง!? กางไทม์ไลน์ชี้ชะตาคดี 'อิลลูมินาติ' ชี้ชะตา 'อนาคตใหม่' 

 
 

15 พ.ค.62  นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย”ยุบพรรคอนาคตใหม่”กรณีล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
8 มิ.ย.62  มอบฉันทะให้ ว่าที่ร.ต.หญิง ปราถนา บุตรน้ าเพชร ยื่นค าร้องเพ่ิมเติมศาลรัฐธรรมนูญ 
19 ก.ค.62  ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 เสียงรับค าร้องดังกล่าวไว้วินิจฉัย 
22 ก.ค.62 ศาลรัฐธรรมนูญ ส่งหนังสือให้ผู้ถูกร้องยื่นค าชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน 
27 ก.ย.62  พรรคอนาคตใหม่ ยื่นค าแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
22 ธ.ค.62 ศาลรัฐธรรมนูญ มีหนังสือแจ้งพรรคอนาคตใหม่ ไม่รับค าร้องให้ไต่สวนพยาน เนื่องจากคดีมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ 
25 ธ.ค.62  ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าว นัดอ่านค าวินิจฉัย         
21 ม.ค.63 เวลา 11.30 น.ชี้ชะตายุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่? 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467529/preview 
ส านักข่าว : https://www.thansettakij.com/content/politics/419334 
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