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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ สส.ขายตัวไม่น่าปล่อยเป็นเยี่ยงอย่าง 

มั่นใจหลักฐานและพฤติกรรมเข้าข่ายยุบพรรค 
4 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "ศรีสุรรณ" ยื่น กกต. ฟันซื้อขายตัว ส.ส. โทษถึงยุบพรรค 5 
3 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
ศรีสุวรรณร้อง กกต. สอบการซื้อ-ขาย ส.ส. มีความผิดถึงยุบพรรค 7 

4 PPTV ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23ล้านบาท 8 
5 ThaiPBS ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23 ล้านบาท 9 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ประณาม ส.ส.เพ่ือไทย ขโมยเวลา ส.ส.ส้มหวาน - ซัดเสีย

มารยาทไม่เคารพกัน 
10 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ เตือนหมิ่นสถาบัน นศ.รามฯขู่ลงถนน 11 
8 ไทยรัฐออนไลน์ พท. เป็นห่วง จนท.ปะทะนักศึกษา 15 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ไม่มีที่ยืนในชาติ! ชูวิทย์ มองผลลัพธ์ถ้า "เล่นเกมนอกสภา" แล้วพลาด 17 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX จุดเทียน แฟล็ชม็อบ กับ 2 แถลงการณ์ “คณาจารย์” 18 
2 มติชนออนไลน์ ยุบพรรคแล้วอย่างไร : วีรพงษ์ รามางกูร 19 
3 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ห้ามขายศักดิ์ศรีมนุษย์ 22 
4 ไทยรัฐออนไลน์ หมายเหตุประเทศไทย : บิ๊กตู่ลอยล าฝ่ายค้านไม่ขลัง 23 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือมอบนโยบายและการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 
โดยมีนายนายกรกฎ เชาว์เจริญชล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
และพนักงานให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 

 กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
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“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ สส.ขายตัวไม่น่าปล่อยเป็นเยี่ยงอย่าง ม่ันใจหลักฐานและพฤติกรรมเข้าข่ายยุบพรรค 
  สยามรัฐออนไลน์  28 กุมภาพันธ์ 2563 11:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (28 ก.พ.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ส านักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้น าหลังฐานคลิปเสียงการเจรจาชักชวน อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เข้าร่วมพรรคการเมือง มา
ยื่นค าร้องต่อ กกต.เพ่ือให้ตรวจสอบ ว่าการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายขัดมาตรา 30 และมาตรา 31 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง ที่ห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือผู้ใดเสนอให้หรือรับ ให้ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม
เพ่ือจูงใจ ให้บุคคลสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การชื้อขายตัว ส.ส.กฎหมายไม่อนุญาตให้ท าได้ และเป็นเรื่องที่น่าอับอาย 
เพราะนักการเมืองควรเป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ แต่กับมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับโสเภณีการเมือง เอาเงินมาเป็น
ที่ตั้ง แลกกับการที่ตัวเองจะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคหลังมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ คลิปเสียงที่อดีตสมาชิกพรรคอนาคต
ใหม่น ามาเผยแพร่ จึงถือเป็นหลักฐานส าคัญว่ามีการกระท าผิดกฎหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งมาตรา 92(3) ในกฎหมาย
เดียวกัน ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายท าลายล้าง เป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองที่กระท าการดังกล่าวได้ และ ส.ส.ที่มีพฤติกรรมขายตัว
กฎหมายก็ก าหนดโทษไว้ในมาตรา 109 ว่าอาจต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี 
 ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทย กกต.จึงควรสอบสวนวินิจฉัยถ้าพบว่าเป็นความผิด ก็
ควรเสนอศาลรัฐธรรมนูญบุบพรรคการเมืองที่เก่ียวข้องและยื่นศาลฎีกา นักการเมืองให้ผิด ส.ส.ที่ขายตัว 
 นายศรีสุวรรณ ยังเห็นว่าแม้เนื้อหาการเจรจาจะไม่ได้ ระบุว่าจะได้เงินตอบแทนเท่าไหร่ แต่จากถ้อยค าที่มี
การพูดคุย ก็ท าให้เป็นที่เข้าใจได้ว่า มีการซื้อกันจริง อีกทั้งในเวลาต่อมาก็พบว่า ส.ส.ที่ถูกพูดถึง มีการพรรคแจ้งต่อ
ประธานสภาว่าบุคคลคนนั้นได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคแล้วในค าร้องที่ยื่นจึงขอให้ กกต.เรียก ส.ส.ที่เอาคลิปต่างมา
เปิดเผยมาชี้แจงยืนยัน ส่วน กกต.จะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจ ว่าจะให้น้ าหนักกับพยานหลักฐานเพียงใด และเชื่อว่า
สังคมรู้แล้วว่าเป็นการประท าของ ส.ส.คนใดและพรรคไหน 
 “ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นมวยล้มต้มคนดู หรือคลื่นกระทบฝั่ง ผมอยากให้มีกระบวนการที่น าไปสู่การ
สอบสวน เพราะ ส.ส. เป็นบุคคลที่ประชาชนยกย่อง เป็นผู้มีเกียรติ แต่ถ้ามีพฤติกรรมการกระท าเช่นนี้ ก็ไม่สมเกียรติที่
จะเรียก ส.ส.หรือผู้ทรงเกียรติ แต่ต้องเรียกว่าเป็นโสเภณีทางการเมืองได้” นายศรีสุวรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/135808 
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"ศรีสุรรณ"ยื่นกกต.ฟันซื้อขายตัวส.ส.โทษถึงยุบพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
"ศรีสุรรณ"ร้องกกต.สอบเอาผิดส.ส.ขายตัว–พรรคการเมือง อัดเป็นโสเภณีการเมือง เข้าข่ายยุบพรรค 
 วันนี้  (28 ก.พ.63) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย น าหลักฐาน
คลิปเสียงการเจรจาชักชวน ส.ส.ของอดีตพรรคอนาคตใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน หลังศาลรัฐธ รรมนูญ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ มายื่นร้องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบ ว่าการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายขัดมาตรา 30 และมาตรา 31 ของ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด เสนอให้ หรือ รับ ให้ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่า
โดยตรง โดยอ้อมเพ่ือจูงใจ ให้บุคคลสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง    
 นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การชื้อขายตัว ส.ส.กฎหมายไม่อนุญาตให้ท าได้  และเป็นเรื่องที่น่าอับอาย เพราะ
นักการเมืองควรเป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ  แต่กับมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับโสเภณีการเมือง เอาเงินมาเป็นที่ตั้ง 
แลกกับการที่ตัวเองจะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคหลังมีการยุบพรรคอนาคตใหม่  
 “คลิปเสียงที่อดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่น ามาเผยแพร่ จึงถือเป็นหลักฐานส าคัญว่ามีการกระท าผิด
กฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยมาตรา 92 (3) ในกฎหมายเดียวกัน ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายท าลายล้างเป็น
ปฎิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองที่
กระท าการดังกล่าวได้ และ ส.ส.ที่มีพฤติกรรมขายตัวกฎหมายก็ก าหนดโทษไว้ในมาตรา 109 ว่าอาจต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี   ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่
ควรให้เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทย กกต.จึงควรสอบสวนวินิจฉัยถ้าพบว่าเป็นความผิด ก็ควรเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบ
พรรคการเมืองที่เก่ียวข้อง และยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งนักการเมืองให้ผิด ส.ส.ที่ขายตัว   
 นายศรีสุวรรณ ยังเห็นว่า แม้เนื้อหาการเจรจาจะไม่ได้ระบุ ว่าจะได้เงินตอบแทนเท่าไหร่ แต่ก็คือว่าจาก
ถ้อยค าที่มีการพูดคุย ก็ท าให้เป็นที่เข้าใจได้ว่า มีการซื้อกันจริง อีกทั้งในเวลาต่อมา ก็พบว่า ส.ส.ที่ถูกพูดถึง มีพรรค
การเมืองหนึ่งแจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าบุคคลคนนั้นได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคแล้ว    ในค าร้องที่ยื่น จึง
ขอให้ กกต.เรียก ส.ส.ที่เอาคลิปต่างๆ ออกมาเปิดเผยมาชี้แจงยืนยัน 
 ส่วนกกต.จะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจ ว่าจะให้น้ าหนักกับพยานหลักฐานเพียงใด และเชื่อว่าสังคมรู้แล้ว
ว่าเป็นการกระท าของ ส.ส.คนใดและพรรคไหน 
 “ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นมวยล้มต้มคนดู หรือคลื่นกระทบฝั่งจึงอยากให้มีกระบวนการที่น าไปสู่การ
สอบสวน เพราะ ส.ส.เป็นบุคคลที่ประชาชนยกย่อง เป็นผู้มีเกียรติ แต่ถ้ามีพฤติกรรมการกระท าเช่นนี้ ก็ไม่สมเกียรติที่จะ
เรียก ส.ส.หรือผู้ทรงเกียรติ แต่ต้องเรียกว่าเป็นโสเภณีทางการเมืองได้”  
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 ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิไทย 
(ภท.) ได้ท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ามีส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่
จ านวน 9 คน ได้ขาดจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค
อนาคตใหม่ และจ าเป็นต้องสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน  
โดยส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 9 คน ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย  
 1.นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 3.นายกฤติเดช สันติ
วชิระกุล ส.ส.แพร่ เขต 2  4.นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 1  5.ร้อยต ารวจมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม 
เขต 10 6.นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3  7.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1  8.นายโชติ
พิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. เขต 23  9.นายส าลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/422989 
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ศรีสุวรรณร้อง กกต.สอบการซื้อ-ขาย ส.ส.มีความผิดถึงยุบพรรค 
 28 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:57 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีสุวรรณร้อง กกต.สอบการซื้อ-ขาย ส.ส.มีความผิดถึงยุบพรรค ซัดโสเภณีทางการเมือง 
         วันนี้เวลา 10.00 น. ที่ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ นายศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือเอาผิดพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
ที่มีพฤติกรรมขายตัว อันเนื่องมาจากกรณีที่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้น าคลิปเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรใน
อดีตสมาชิกพรรคมาเปิดเผยต่อสาธารณะกันอย่างครึกโครมว่า มีการเสนอการซื้อตัว -ขายตัวของ ส.ส.ที่เพ่ิงถูกศาล
รัฐธรรมนูญมัค าสั่งยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 ที่ผ่านมา โดยมีการตั้งค่าตัวถึงคนละ 23 ล้านบาท หรือมากกว่านั้นนั้น 
  ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวเป็นการท าลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เข้าข่ายกระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข ตาม ม.92(2) และ (3) แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งอาจท าให้พรรคการเมืองที่มีการกระท าดังกล่าว ถึง
ขั้นสิ้นสุดการเป็นพรรคการเมืองได้  
 อีกท้ังเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าไปทั่วโลก ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวของ สส.และพรรคการเมือง ประหนึ่ง
คล้ายกับ "โสเภณีทางการเมือง" ที่ไร้อุดมการณ์ ซึ่งจะส่งผลเสียไปทั้งระบบรัฐสภา ที่อ้างว่ามีการปฏิรูปแล้วนั้น ให้เห็น
เด่นชัดว่าเป็นการถอยหลังลงคลองไปไกลมากพอสมควร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจต่อสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง อีก
ทั้งเป็นการท้าทายและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวความผิด ซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญมิ
อาจปล่อยให้ผ่านไปได้ นอกจากนั้น ตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2560 ม. 30 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรค
การเมืองหรือผู้ใดให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมเพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ทั้งนี้  เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับใน
ฐานะที่เป็นสมาชิก และ ม.31 ก็บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม ม.109 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปีอีกด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจ าต้องน าความมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวน และเอาผิดพรรคการเมืองและหรือผู้ที่กระท าการดังกล่าว เพ่ือมิ
ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
อ้างอิง  :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7247?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=image_news 
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"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23ล้านบาท 
โดย PPTV Online 
เผยแพร่ 28 ก.พ. 2563,12:46น. 
ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2563,13:01น. 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ 28 ก.พ. 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นการขอให้ตรวจสอบกรณีการซื้อตัว ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ 23 ล้านบาท 
นอกจากจะขอให้ด าเนินการเอาผิดผู้ที่ติดต่อเจรจาซื้อตัว ตามกฎหมายพรรคการ เมืองที่ห้ามพรรคการเมือง หรือผู้ใด
เสนอให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้บุคลคลสมัครเป็นสมาชิก 
 รวมถึงการเรียกรับ ซึ่งถือว่ามีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี 
 นายศรีสุวรรณ ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการท าลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการเล่น
การเมืองแบบถอยหลัง จึงอยากให้ กกต. เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในคลิปทั้งหมดมาสอบสวนข้อเท็จจริง  เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค และให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พิจารณา
บทลงโทษตัวบุลคลต่อไป 
 ในวันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ ยังน าข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.
บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่น าเอกสารหลุดเอกสารที่หลุด ของ กอ.รมน. และกองทัพภาคที่  2 กล่าวหาว่า
กองทัพที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้งบประมาณแผ่นดินไป
ในการจัดท า “ปฏิบัติการข่าวสาร” หรือ ไอโอ เพ่ือยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน 
 โดยยื่นให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเชื่อว่าปฏิบัติการข่าวสาร หรือ 
ไอโอ ที่น ามาใช้มีเป้าหมายเพ่ือคุกคามประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์รัฐบาล เป็นการสร้างความเกลียดชังใน
หมู่ประชาชนด้วย 
 นายศรีสุวรรณ ยังระบุว่า การกระท าดังกล่าวยังเป็นการขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขัดต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ให้การ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยตรง รวมถึงเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 2550 และประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 
 
อ้างอิง  :   
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%99/120388 
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"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23 ล้านบาท 
 13:13 |  28 กมุภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีสุวรรณ จรรยา ร้อง กกต.ไต่สวนและสอบสวน เพื่อเอาผิดกรณีเสนอซื้อตัว ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ 23 ล้าน
บาท 
 วันนี้ (28 ก.พ.2563) เวลา 10.00 น. ที่ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือไต่สวน 
สอบสวน และเอาผิดพรรคการเมืองและหรือผู้ที่กระท าการกรณี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ เปิดหลักฐานอ้างคลิปเสียง
การเสนอการซื้อตัว ส.ส. คนละ 23 ล้านบาท 
 นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการท าลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าข่ายกระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตาม ม.92(2) และ (3) แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งอาจท าให้พรรคการเมืองที่มี
การกระท าดังกล่าว ถึงข้ันสิ้นสุดการเป็นพรรคการเมืองได ้
 “เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าไปทั่วโลก พฤติการณ์ดังกล่าวของ ส.ส.และพรรคการเมือง ประหนึ่งคล้าย
กับโสเภณีทางการเมือง ที่ไร้อุดมการณ์ ซึ่งจะส่งผลเสียไปท้ังระบบรัฐสภา” 
 ทั้งนี้ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 30 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ 
เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพ่ือจูงใจให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก และ มาตรา 31 
บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพ่ือ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 109 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100 ,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี 
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/289373 
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'ปิยบุตร' ประณาม ส.ส.เพื่อไทย ขโมยเวลา ส.ส.ส้มหวาน - ซัดเสียมารยาทไม่เคารพกัน 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 21:58 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 27 ก.พ. 63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านทวีเตอร์ 
Piyabutr Sangkanokkul ระบุว่า "ส.ส มีเวลาอภิปรายตามที่ก าหนด เกินมา 5-10 นาที ก็ยังพอเข้าใจได้ แต่เกินมา 1-2 
ชั่วโมง ถือว่าเสียมารยาท ไม่เคารพ ส.ส คนอ่ืนที่รออภิปรายอยู่ ส.ส ทุกคนมีศักดิ์เท่าเทียมกัน ไม่ใช่เห็นว่าเป็น ส.ส หน้า
ใหม่ จะท าอะไรก็ได้ เราเหลืออีก 4 คน 210 นาที แต่โดนขโมยเวลาไปจนเหลือ 20 นาที 
 "พวกเราเตรียมข้อมูลการอภิปรายกันอย่างหนัก ใช้เวลาหลายเดือน ส.ส หน้าใหม่มีความตั้งใจ สังเคราะห์
ข้อมูล เชื่อมโยง ซ้อมอภิปราย ทีมงานเบื้องหลังช่วยค้นคว้า ท าสไลด์ แผนภาพให้คนเข้ าใจง่าย แต่เจอ ส.ส บางคน
อภิปรายกินเวลาไปเยอะ ไม่เคารพคนอื่น ไม่ท าตามข้อตกลง จนหมดโอกาสอภิปรายในสภา" 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58378 
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28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  
เตือนหม่ินสถาบัน นศ.รามฯขู่ลงถนน 
 
 
 
      
 
 
 "บิ๊กตู่" ยันไม่ได้โกรธเด็กๆ หลานๆ ลูกๆ แฟลชม็อบ แต่ให้ระมัดระวัง เพราะอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจถูก
ชักชวน ถูกปลุกมาโดยฟังความข้างเดียว เตือนระวังเรื่องหมิ่นสถาบันฯ ชี้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าวันนี้วันหน้า 
โดนคดีให้ดูม็อบในอดีตเป็นตัวอย่าง "หมอวรงค์" แฉแหลกฮ่องกงโมเดล มักจะจบลงด้วยความรุนแรง บนเลือดเนื้อที่
บริสุทธิ์ของเยาวชน  
     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนิสิตนักศึกษาและนักเรียนออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย หรือแฟลชม็อบ ว่าเป็นห่วง
ทุกคนทุกที่ การชุมนุมอะไรต่างๆ ก็เป็นห่วง เข้าใจถึงความต้องการของเขาและเด็กๆ แต่ก็ขอให้ระมัดระวังก็แล้วกัน  
     "นายกฯ คงไปโกรธเกลียดใครอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เห็นใจแต่ก็ต้องรับฟังช่องทางหลายๆ ช่องทางดูบ้าง จะได้
รู้ว่าประเทศชาติควรจะเดินต่อไปอย่างไร ก็ขอให้ก าลังใจ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ เราไม่ได้ว่าอะไรเลย แต่ก็ต้องรับฟังอะไร
บางอย่างด้วย สิ่งส าคัญท่ีสุดคือเรื่องกฎหมาย มันจะอันตรายในวันข้างหน้า"  
     นายกฯ กล่าวว่า อะไรหลายๆ อย่างมันมีปัญหามาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคดีเสื้อสีอะไร
ก็ตาม เห็นหรือเปล่าว่ากลายมาเป็นคดีต้องขึ้นศาลกันระนาวอยู่ตอนนี้ แล้ววันหน้าจะท าอย่างไร เด็กเหล่านี้คืออนาคต
ของประเทศ จะผิดจะถูกอย่างไรก็ตาม ก็ต้องติดตามรับฟังความคิดเห็นอ่ืนๆ ด้วย ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้างเดียวมันจะ
เป็นอยู่อย่างนี้ประเทศไทย กไ็ปไม่ได้ เห็นใจเขา สงสารเขา 
     พล.อ.ประยุทธ์ยังชี้แจงในประเด็นเดียวกันนี้ ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตอนหนึ่งว่า เป็นกังวลกับเด็กเหล่านี้ อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจถูกชักชวน อาจถูกปลุกมาโดยฟังความข้างเดียว จึงขอให้
นักศึกษาทุกคนที่ชุมนุมเวลานี้ช่วยฟังข้อมูลของรัฐบาลที่ได้แถลงออกไป และเลือกฟังดูว่าจะเชื่อทางไหนอย่างไร ตนไม่
ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นเว้นเสียแต่ว่ามีบางฝ่ายต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่ง 
     "สิ่งที่เป็นกังวลคือกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าวันนี้วันหน้า ผมไม่ได้ขู่ หลายๆ อย่างถูกด าเนินการเป็น
คดีความทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี 2553, 2557 ยังเป็นคดีทั้งหมด ไม่ว่าจะสีไหนก็ตาม ที่ผ่านมาปี 14 ปี 16 มันก็อีก
กรณีหนึ่ง ซึ่งวันนี้เราไม่ได้ท าแบบนั้นที่จะท าให้เกิดเงื่อนไข" 
     พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้มีเรื่องเดียวที่เกิดเหตุการณ์ในปี 2557 ก่อนหน้านั้นพวกท่านก็ทราบดีว่าปี 
2553 ก็รู้อยู่ว่าคนที่ออกมาจ านวนมาก คือ ใคร ท าเพ่ืออะไร ปลุกระดมกันอย่างไร สิ่งที่ผมห่วงคือ ห่วงอนาคตของคน
เหล่านี้มากกว่า  
     "ผมไม่ได้โกรธเด็กๆ หลานๆ ลูกๆ เลย เพราะเขาเป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้นพอสมควร เด็กรุ่นใหม่เราต้องท าให้
เขาเกิดประโยชน์สูงสุด ผมไม่ได้เคยสั่งการว่าจะต้องไปปะทะ ไม่เคยสั่งการอย่างนั้นเลย เว้นแต่เป็นการป้องกันตัวเอง  
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โดยจะต้องใช้มาตรการที่เบาที่สุด ขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย ถ้าเขาไม่ท าเขาก็มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องช่วยกันคิดทั้งสองทาง ผมไม่โทษนักศึกษา แต่ผมอาจจะต้องกล่าวถึงคนที่ไปน าสิ่งเหล่านี้ออกมา ผมคิดว่าอันตราย
ที่สุดเลยนะ แล้วอนาคตเขาจะหมดไปในวันหน้าด้วยคดีอาญา ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกจริงๆ ปี 14 ปี 16 ก็เป็นตัวอย่าง
แล้วมา 2553 ก็เป็นตัวอย่างใหญ่โต หลายคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องอีก ปี 2557 เช่นกัน" 
 
เตือนเรื่องหม่ินสถาบันฯ 
     นายกฯ เตือนว่า ขณะนี้ได้มีการน าเรื่องหมิ่นสถาบันฯ เข้ามาไปขับเคลื่อนด้วย ยอมหรือไม่ ถ้าท่านยอม
ตนก็โอเค ถ้าท่านเห็นว่าถูกต้องตนก็ไม่รู้จะท าอย่างไรเหมือนกัน จ าเป็นต้องว่าไปตามกฎหมาย อย่าไปท าอย่างนั้น ตน
ขอโดยเด็ดขาด คิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่เคารพสถาบันฯ ตนเชื่อมั่นอย่างนั้น อย่าท าโดยเด็ดขาด ถ้าไปสู่ตรงนั้นจะเกิด
เรื่องข้ึนอย่างท่ีท่านว่าเมื่อสักครู่ 
     นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Warong 
Dechgitvigrom ระบุว่าแผนของฮ่องกงโมเดล มักจะจบลงด้วยความรุนแรง เลือดเนื้อที่บริสุทธิ์ของเยาวชน โดยมีทีม
บริหารแผน และถ้ามีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก็จะใช้สื่อกระพือว่าเป็นความรุนแรงจากทางรัฐบาล พอสรุป
แผนการได้ 5 ขั้น 
     1.ปลุกระดมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ด้วยข้ออ้างต่างๆ นานา ทั้งจริงเท็จปะปนกันไป ที่เห็นชัดๆ ตอนนี้
คือสร้างข้อมูลเท็จเผยแพร่ว่าตนเองคือนักประชาธิปไตย ต่อต้านกองทัพ ทั้งๆ ที่ทหารในพรรคตนเองก็มีปัญหา ต่อต้าน
การเกณฑ์ทหาร ท าลายความเชื่อถือของศาล กล่าวหาการปฏิวัติเพราะทหาร โดยไม่สนใจรากเหง้าปัญหาจาก
นักการเมือง เยาวชนรู้ไม่เท่าทันก็หลงเชื่อ 
     2.คดียุบพรรคจึงเป็นแรงกระตุ้นส าคัญ เพ่ือแสดงออกถึงการไม่ยอมรับค าตัดสินของศาล และสร้างข้อมูล
เท็จว่าถูกกลั่นแกล้ง โดยเฉพาะข้อความผู้มีอ านาจชี้น า รวมทั้งผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ผิดไม่ยอมรับผิด 
     3.เรียกร้องพลังบริสุทธิ์ของเยาวชน ให้มาช่วยปกป้องความผิดตนเอง ในระยะแรกเริ่มใช้การแสดงออกใน
รูปแฟลชม็อบ จนกระท่ังกระแสติดจึงประกาศการลงถนนอย่างชัดเจน 
     4.ยั่วยุให้มีการปราบปรามจากฝั่งรัฐบาล เพ่ือประจานความรุนแรงต่อนานาชาติ ซึ่งรัฐบาลน่าจะรู้ทัน สิ่งที่
น่ากังวลคือการกระท าแบบชายชุดด า ที่ท าให้เสียชีวิต เลือดเนื้อของลูกหลาน และโยนเรื่องว่ารัฐบาลท า น าไปสู่ความ
รุนแรงจริงๆ 
     5.เมื่อเกิดความรุนแรงจริงๆ จะเรียกร้องต่างชาติให้เข้ามาแทรกแซง ซึ่งต่างชาติก็พร้อมที่จะร่วมมือ 
เพราะแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้น ได้เห็นการแทรกแซงทั้งบนดินในนามสถานทูตและใต้ดินผ่านองค์กรต่างชาติในรูปของ
ประชาธิปไตย แผนฮ่องกงโมเดล 
     ขณะนี้อยู่ในขั้นที่ 3 อยู่ที่พลังรักชาติไทยทุกคนต้องช่วยกันให้ความรู้ลูกหลาน อย่าให้คนพวกนี้ร่วมมือกับ
ต่างชาติ เอาเลือดเนื้อและชีวิตของเยาวชนเราไปเป็นเครื่องมือแสวงหาอ านาจ ที่ เลวร้ายที่สุด ช่วงนี้เราได้เห็นการขยับ
จากคนแดนไกล ผู้อยู่เบื้องหลังการเผาบ้านเผาเมืองมาแล้ว การท าลายบ้านเมืองเพ่ือแสวงหาอ านาจของคนโกงแล้วหนี 
บ้านเมืองก็แย่แล้ว มาเจอพวกโกงร่วมมือกับฮ่องเต้โกหกและต่างชาติที่บังหน้าด้วยประชาธิปไตย ไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะ
เป็นอย่างไร 
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ยั่วยุให้มีการใช้ก าลังปราบ  
         ด้านนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ข้อมูลลับจากกูรูข่าว
กรองคงไม่ต้องแปลกใจว่าท าไม ธ ป และ ช จึงกล้าเปิดหน้าท้าทายปลุกกระแสนิสิตนักศึกษา หรือการเปิดอภิปรายนอก
สภาแบบไม่สนคดี ทั้งๆ ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ ส.ส.คุ้มครองแล้ว จุดมุ่งหมายของพวกเขามีอะไรซ่อนอยู่ถึง 3 เด้ง คือ 
          1.ต้องการให้มีการฟ้องและจับกุมด าเนินคดี เพื่อป่าวประกาศให้สาวกและกลุ่มนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุม
เรียกร้องลงสู่ถนน   สร้างความวุ่นวายกลายเป็น “ฮ่องกงโมเดล” 
         2.ยั่วยุให้มีการใช้ก าลังปราบ จนกลายเป็นเป้าให้ต่างชาติถล่มโจมตี จนอาจท าให้รัฐบาลต้องลาออก 
          3.หากการเดินเกมตาม 1 และ 2 ไม่ประสบความส าเร็จ แกนน าเหล่านั้นจะได้ขอลี้ภัยไปยังประเทศที่
เสี้ยมอยู่เบื้องหลัง ที่ได้ตกปากรับค ากันไว้ก่อนแล้ว 
     ขณะที่ รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อดีตอาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า หนุ่มน้อยผมยาวที่ มศว เมื่อวาน เขาพูดหมิ่นเหม่ ม.112 มาก ที่ส าคัญนักศึกษาหลายร้อย
คนที่ร่วมชุมนุมปรบมือเห็นด้วย เห็นได้ชัดว่าเขาได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก สศจ. ที่ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศส (เจ้าตัว
สารภาพเองผ่านไมค์) และคิดแบบเดียวกับสิ่งที่ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ คิดในใจ 
     สิ่งที่หนุ่มน้อยผมยาวคนนี้พูด แทบไม่ต่างจากธนาธรในหนังสือ "Portrait ธนาธร" ที่รวมบทสัมภาษณ์ธนา
ธร ปี 2561 เลย ตรงนี้แหละที่ท าให้การเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลของคนรุ่นใหม่หลังจากนี้ มีส่วนผสมของ 14 ตุลา
โมเดล, 6 ตุลาโมเดล และฮ่องกงโมเดล ผสมผสานกัน 
     การชุมนุมของคนรุ่นใหม่ตามมหา'ลัยต่างๆ ผมมองว่าจุดติดแล้วแบบไฟลามทุ่ง ซึ่งคล้ายไฟไหม้กองฟาง 
แต่น่าห่วงที่มันจุดติดตอนที่ภัยจากไวรัสโควิด-19 มาท่ีประเทศไทยพอดี 
     นางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ภรรยานายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่า การเมืองคือการเมือง เราเห็นต่างได้ รัฐบาล คือรัฐบาล เราไม่พอใจได้ เราวิจารณ์ได้ 
แต่สถาบันพระมหากษัตริย์คือเสาหลักที่ยึดโยงจิตใจคนไทยมานานแสนนาน...อย่าฟังแต่การปลุกระดม อย่าตกเป็น
เครื่องมือทางการเมืองเพียงเพ่ือจะสร้างความแตกแยก จนดึงฟ้าต่ าเช่นนี้เลย 
     เช้าวันเดียวกันนี้ บริเวณประตูทางเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา กลุ่มนักเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษา ประมาณ 
150 คน ที่สวมใส่หน้ากากอนามัย ได้รวมตัวกันท ากิจกรรมต่อต้านเผด็จการ โดยมีการประกาศแถลงการณ์, ท าบูมเดโม
เครซี, ร้องเพลงประจ าโรงเรียน, ร้องเพลง “ดูยูเฮียร์เดอะพีเพิลซิง” จากละครเพลง “เลส์ มิเซราบส์” ซึ่งเป็นเพลงปลุก
ใจ ที่นิยมน ามาร้องกันในการชุมนุมต่างๆ ทั่วโลก 
          จากนั้นได้ร่วมกันชูสามนิ้วพร้อมทั้งตะโกน "เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ” ก่อนที่จะให้นักเรียนที่เข้าร่วม
ชุมนุมเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองลงบนกระดาษและผ้าสีขาวขนาดใหญ่ โดยมี น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา 
หรือโบว์ นักเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยมาให้ก าลังใจนักเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษาด้วย ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียนได้ใช้เวลา
ชุมนุมประมาณ 30 นาที และหลังการชุมนุมแกนน านักเรียนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ ให้ติดตามแถลงการณ์ทางทวิต
เตอร์เท่านั้น 
          ด้านนายโสภณ กมล ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนทราบว่าจะมีนัก เรียน
มาชุมนุมแสดงความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งพวกเขาเลือกสถานที่กันเอง เด็กเขาโตแล้ว มีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ทางโรงเรียนจึงจัดครูเวรและมีเจ้าหน้าที่ต ารวจมาคอยดูแลอย่าให้มีมือที่สาม อย่าใช้ค าหยาบคาย
กระทบใคร การแสดงออกก็ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย อย่าใช้ถ้อยค าหมิ่นเหม่ และไม่ให้เอาคนนอกเข้ามาร่วม ถ้า
เฉพาะนักเรียนของเราทางโรงเรียนก็พร้อมรับฟัง 
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         “ยุคนี้อย่าไปปิดกั้น ผมก็อยากฟังว่าเด็กๆ เขาคิดอย่างไร ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งเลวร้าย ที่เด็กเขาคิดเรา
อาจจะคาดไม่ถึง แต่เตือนว่าการที่เขาคิดอย่างนี้ ถ้ามีคนคิดต่างก็ให้รับฟัง ไม่ใช่ไปด่าคนที่คิดต่าง แต่ให้น าความคิดต่าง
นั้นมาวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล” ผอ.รร.เตรียมอุดมฯ กล่าว. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58383 
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พท.เป็นห่วง จนท.ปะทะนักศึกษา 
 ก่อนหน้านี้ ในที่ประชุมสภาฯ ในช่วงแรกก่อนที่จะเริ่มการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันสุดท้าย นายขจิต ชัย
นิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ่ือไทยได้ขอหารือท่ีประชุมว่า ขณะนี้มีการชุมนุมของนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ไม่อยากให้
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น เหมือนเหตุวันที่ 14 ต.ค.2516 วันมหาวิปโยค ดีใจที่นายกฯ รองนายกฯ รมว.มหาดไทยอยู่ใน
สภาฯหมด ขอเรียนว่าขณะนี้มีต ารวจเข้าไปในสถานศึกษา โดยไม่ควรเข้าไป สิ่งนี้จะเกิดมากข้ึนเรื่อยๆ ขอเตือนนายกฯ 
อย่าประมาท อย่าให้เกิดการกระทบกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักศึกษา ประชาชน ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศ ไม่ใช่แค่รัฐบาลอยู่ไม่ได้เท่านั้น สภาก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ขอให้นายกฯสัญญาจะไม่เกิดการเข่นฆ่า
ประชาชน 
 
นายกฯขู่ นศ.อนาคตหมดโดนอาญา 
 จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เข้าใจถึงความหวังดีของทุกคน รัฐบาลท าเต็มที่เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ 
กังวลกับเด็กเหล่านี้อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถูกชักชวน ถูกปลุกมาโดยฟังความข้างเดียว ขอให้นักศึกษาที่ชุมนุมเวลานี้ฟัง
ข้อมูลรัฐบาล เลือกฟังว่าจะเชื่อทางไหน ไม่ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่ ง เว้นแต่มีบางฝ่ายต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่ง 
สิ่งที่กังวลคือกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าวันนี้วันหน้าตนไม่ได้ขู่ แต่หลายอย่างถูกด าเนินคดีความ ทั้งเหตุปี 53 ปี 57 
ไม่ว่าสีใดก็ตามหรือเหตุการณ์ปี 16 ปี 19 อย่างปี 53 รู้อยู่ว่าคนที่ออกมาจ านวนมากคือใคร ปลุกระดมกันอย่างไร ตน
ไม่ได้โกรธเด็กๆ หลานๆ ลูกๆเลยเพราะเป็นผู้มีแรงกระตุ้นพอสมควร เด็กรุ่นใหม่ต้องท าให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่
เคยสั่งการว่าต้องไปปะทะ เว้นแต่ป้องกันตัวเอง ตนไม่โทษนักศึกษา แต่ขอกล่าวถึงคนที่ไปน าสิ่งเหล่านี้ออกมา อันตราย
ที่สุด อนาคตเขาจะหมดไปในวันหน้าด้วยคดีอาญา ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกจริงๆ ต้องเตือนว่าขณะนี้มีการน าเรื่องหมิ่น
สถาบันเข้ามาไปขับเคลื่อนด้วย ยอมไหมละ ถ้าท่านยอมตนก็โอเค ถ้าท่านเห็นว่าถูกต้องก็ไม่รู้จะท าอย่างไรเหมือนกัน 
จ าเป็นต้องว่าไปตามกฎหมาย อย่าไปท าอย่างนั้น อย่าท าโดยเด็ดขาด ถ้าไปสู่ตรงนั้นจะเกิดเรื่องขึ้นอย่างที่ท่านว่าเมื่อตะ
กี้นี้ 
 
15 กลุ่ม นศ.ก่อม็อบต้านต่อเนื่อง 
 ด้านความเคลื่อนไหวการนัดชุมนุมแฟลชม็อบของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไม่พอใจรัฐบาลและค าสั่งศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.มีการนัดหมายชุมนุมเกิดขึ้นถึง 14 แห่งทั่ว 
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ประเทศ ได้แก่ 1.กลุ่ม “เกียมอุดม” ไม่ก้มหัวให้เผด็จการ ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2.กลุ่ม “มรน” 
เพ่ือประชาธิปไตย ที่ริมสระมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3.กลุ่มรังสิตพะยอมเก๋า ที่ลานหลังพระศรีฯม.รังสิต 4.
กลุ่ม SPU จัดแฟลชม็อบ ที่ลานหน้าอาคาร 40 ปี (ตึก 11) ม.ศรีปทุม 5.กลุ่มลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการ ที่ลานพ่อขุน ม.
รามค าแหง 6.กลุ่มนักศึกษาธุรกิจบัณฑิต ที่บริเวณอนุสาวรีย์ (ดร.ไสวฯ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 7.กลุ่ม “มอกะ
เสด” ที่บริเวณสระพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
 8.กลุ่มนักศึกษา ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ลานประติมากรรม “หนึ่งเดียวกัน” 9.กลุ่มมดปฏิวัติ ที่ศาลา
วีรชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10.กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
ที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย 11.กลุ่มนักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ชุมนุมในสถาบัน 12.ม.อุบลราชธานี ที่หน้า
คณะรัฐศาสตร์ 13.กลุ่มเยาวชนประชาธิปไตยนครพนม ที่ลานหลังคณะศิลปศาสตร์ ม.นครพนม 14.ม.ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปางชุมนุม ที่ลานโพธิ์ และ 15.ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์ 
 
เตรียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ 
 เมื่อเวลา 08.30 น. ที่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฝั่งถนนพญาไท มีนักเรียนกว่า 150 
คน ใส่หน้ากากอนามัย ท ากิจกรรมต่อต้านเผด็จการ ออกแถลงการณ์ ร้องเพลงประจ าโรงเรียน และเพลง “ดู ยู เฮียร์ 
เดอะ พีเพิล ซิง” จากละครเพลง “เลส์ มิสเซราบ” ที่นิยมร้องกันในการชุมนุมทั่วโลก ชูสามนิ้วตะโกน “เกียมอุดมไม่ก้ม
หัวให้เผด็จการ” เขียนความเห็นลงบนกระดาษ และผ้าสีขาวผืนใหญ่ โดยมี น.ส.ณัฏฐา มหัทธนาหรือโบว์ นักเคลื่อนไหว
เพ่ือประชาธิปไตยร่วมให้ก าลังใจ ทั้งนี้แถลงการณ์ ระบุตอนหนึ่งว่า การรวมตัวมิได้ถูกควบคุมโดยกลุ่ มทางการเมืองใด 
หากแต่มีเพ่ืออ านวยพ้ืนที่แก่เยาวชนอย่างอิสระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพาะต้นกล้าของแผ่นดินมาเป็นเวลายาวนาน
กว่า 83 ปี เป็นก าลังส าคัญพัฒนาประเทศในอนาคต ต้นกล้าของแผ่นดินพร้อมที่จะเติบโตเป็นต้นแห่งประชาธิปไตยอัน
เจริญงอกงาม 
 
ลูกพ่อขุนตะเพิด “บิ๊กตู่” ไขก๊อก 
 เวลา 17.00 น.ที่บริเวณลานพ่อขุน มหาวิทยาลัย รามค าแหง กลุ่ม นศ.กลุ่มลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการเพ่ือ
ประชาธิปไตย น าโดย น.ส.ทิพอัปสร แก้วมณี นศ.คณะรัฐศาสตร์ แกนน าจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง จัดกิจกรรม “ลูกพ่อขุนไม่
รับใช้เผด็จการ” ชูสามนิ้ว อ่านแถลงการณ์เรียกร้องความยุติธรรมให้กับพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพรรค โดยให้ พล.อ.
ประยุทธ์ ลาออกเปิดทางให้รัฐสภา เลือกบุคคลที่ได้รับความเชื่อมั่นมีศักยภาพมาเป็นนายกฯแทน เพ่ือแก้ปัญหาปาก
ท้องให้ประชาชน และตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยมีนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน (จ่านิว) 
นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เข้าร่วม 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1782350 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1782350


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 
 
ไม่มีที่ยืนในชาติ! ชูวิทย์ มองผลลัพธ์ถ้า "เล่นเกมนอกสภา" แล้วพลาด 
วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 18:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชูวิทย์ ขยายภาพการเมืองในและนอกสภา ชี้เกมนอกสภาหากวันใดคุมเปลวไฟแห่งประชาธิปไตยไม่อยู่จะแผดเผา
ตัวเอง-ไม่เหลือท่ียืนในประเทศไทย 
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงการเมืองในและนอกสภา ว่า 
เล่นกับไฟ เมื่อเกมการเมืองในสภาถึงจุดจบ พรรคอนาคตใหม่ไปไม่ถึงสุดทาง ส.ส.ผู้ทรงเกียรติเดินเรียงแถวเข้าตลาดซื้อ
ขายตัว เหมือนวัวควาย 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีทางล้มรัฐบาลได้เลยสักครั้ง 
 เกมการเมืองนอกสภาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะนักการเมืองที่ล้มรัฐบาลในสภาไม่ส าเร็จ เลือก
ออกมาเล่นการเมืองนอกสภา ยืมมือพลังบริสุทธิ์ของประชาชนที่วาดฝันเหมือนดังในอดีต 
หากวันใดที่คุมไฟไม่อยู่ เปลวแห่ง “ประชาธิปไตย” ย่อมแผดเผา 
 เพราะว่าการเมืองในสภานั้น ไม่ได้ต้องการคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง สดใส มองโลกสวย แต่กลับต้องการคนที่
แข็งแกร่ง กร้านประสบการณ์ ครบเครื่องเรื่องลูกล่อลูกชน ยอมแม้กระทั่งกลืนเลือดตัวเอง รอสะสมบารมีเพ่ือรวบรวม
พลังสะสางภารกิจที่สัญญาไว้กับประชาชน 
มันต้องใช้เวลานานจนเกินไป หนทางลัดเช่นการเมืองนอกสภาจึงเป็นทางออก 
 ทว่า การเมืองในสภากับนอกสภานั้นแตกต่างกัน เพราะในสภาอยู่ท่ามกลางนักการเมืองที่เชี่ยวกราก 
หลอกกันยาก ต่างคนต่างไม่ยอมสละอ านาจกันง่ายๆ 
แต่การเมืองนอกสภานั้น มันหลอกกันง่ายด้วยการสร้างฝันที่โดนใจกับสังคมในอุดมคติ กับพลังที่บริสุทธิ์ 
แต่ต้องจ าไว้อยู่อย่าง เมื่อเล่นกับไฟนอกสภาแล้ว หากพลาดไปย่อมไหม้ไปถึงตัวเอง 
ตอนนี้คงมีคนบอกว่าก้าวข้ามธนาธรไปแล้ว แต่ถึงอย่างไร “ขว้างงูไม่พ้นคอ” 
เล่นเกมแบบนี้ หากพลาดอาจถึงขนาดไม่เหลือที่ยืนในประเทศไทย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/616147 
          :  https://siamrath.co.th/n/135691 
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แถลงการณ์ของ 36 คณาจารย์แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ กับ แถลงการณ์ของ 200 คณาจารย์สถานศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
สัมพันธ์และมีความยึดโยงอยู่กับการเคลื่อนไหว FLASH MOB ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างแนบแน่น 
1 มูลเชื้อมีมาจากค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 ขณะเดียวกัน 1 สร้างความรู้สึกร่วมว่าเป็นแผนของฝ่ายที่กุมอ านาจต้องการบดขยี้ ท าลาย พรรคการเมือง
ฝ่ายตรงกันข้ามอย่างไม่ เป็นธรรม 
 หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา รับรู้ข้อมูลอย่างไม่รอบด้าน หลงเชื่อ 
หลงเข้าใจผิด 
“แถลงการณ”์ 2 “แถลงการณ”์นี้เท่ากับเป็นค าตอบ 
 แท้จริงแล้ว การยุบพรรคอนาคตใหม่เสมอเป็นเพียงฟางเส้นสุดท้ายใน ความรู้สึกของ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา รากฐานอย่างแท้จริงเป็นความไม่พอใจในเชิงสะสม 
เริ่มต้นจุดแรกจากรัฐประหารเมื่อปี 2549 ตามมาด้วยรัฐประหารเมื่อปี 2557 
 เพราะจากรัฐประหารเมื่อปี 2549 น าไปสู่การยุบพรรคไทยรัก ไทย น าไปสู่การยุบพรรคพลังประชาชน 
และจากรัฐประหารเมื่อปี 2557 น าไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 ชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่ในปี 2563 จึงเป็นเช่นเดียวกับชะตากรรมของพรรคไทยรักไทยในปี 
2550 ชะตากรรมของพรรคพลัง ประชาชนในปี 2551 
ทั้งหมดล้วนเป็นคนละเรื่องเดียวกัน นั่นก็คือ การท าลายล้างทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรม 
ยิ่งกว่านั้นในฐานะท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษา อยู่ในวัยอันถือได้ว่าจะเป็นหรือเป็น “นวิโหวตเตอร์” 
พวกเขาตั้งความหวังกับการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 
 ตั้งความหวังว่าจะน าประเทศไปสู่ร่มเงาแห่งความเป็นประชาธิป ไตย แต่ล้วเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่
ด้วยเป้าหมายเดียวกันกับที่มีการยุบพรรคไทยรักไทย พรรคอนาคตใหม่ 
 ความหวังของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จึงพังครืน จึงได้น าไปสู่ปฏิกิริยาอันปรากฏผ่าน FLASH MOB ที่
แพร่ระบาด เป็นปรากฏการณ์ "จุดเทียน" เรียกร้อง "ประชาธิปไตย" 
 ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิได้มาจากความไม่รู้ มิได้มาจาก
ความเชื่อผิดๆ ตรงกันข้าม เป็นการ  "ประมวล" และ "สรุป" อย่างรอบด้าน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2011246 
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 ข่าวการเมืองที่ร้อนแรงส าหรับสัปดาห์นี้ก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกับตัดสิทธิ
ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค 16 คน ซึ่งในจ านวนนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 คนอยู่ด้วย ท าให้พรรค
อนาคตใหม่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลดลงไปอีก คงเหลือเพียง 65 จากที่เคยได้รับเลือกตั้ง 81 คนในตอน
เริ่มต้น 
 เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ สมาชิกพรรคที่เหลือก็อาจจะหาพรรคใหม่สังกัดได้ภายใน 30 วัน ซึ่งอาจจะ
รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปหาพรรคใหม่ตามที่ผู้น าพรรคเรียกร้อง แล้วให้เรียกว่า “คณะอนาคตใหม่” แทน ซึ่งก็ไม่
ทราบว่าจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
 โทษที่ถูกอ้างเป็นเหตุให้พรรคถูกยุบก็คือ พรรคบังอาจไปกู้ยืมเงินจากหัวหน้าพรรคเป็นจ านวนกว่า 191 
ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในตอนตั้งพรรค แม้ว่ากฎหมายมิได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้พรรคกู้เงิน แต่การที่
หัวหน้าพรรคให้พรรคกู้เงินก็ถือว่าเป็น “ผลประโยชน์อ่ืนใด” ซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองห้ามเพราะเกรงว่าจะเป็นการ
ครอบง าพรรคการเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายพรรคการเมืองที่แปลกท่ีสุดในโลก เพราะใครจะครอบพรรคการเมือง ใครมีเงิน
จะตั้งพรรคการเมืองเพ่ือกิจกรรมทางการเมืองก็ไม่ควรจะห้าม เพราะในที่สุดประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะเป็น
ผู้ตัดสิน การจะอ้างกฎหมายที่ตนหรือพรรคพวกหรือสมุนของตนเป็นผู้ร่างขึ้นย่อมเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น 
 เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า พรรคอนาคตใหม่นั้นเข้ามาแทนพรรคประชาธิปัตย์ในการต่อต้านการปฏิวัติ
รัฐประหาร ต่อต้านรัฐบาลสืบทอดอ านาจของเผด็จการทหารที่เขียนกฎหมายเอง ตั้งสมาชิกวุฒิสภาเอง เลือก
นายกรัฐมนตรีกันเองจากที่ประชุมร่วมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเป็นคนตั้ง การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นเพียงพิธีกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งของรัฐบาลเผด็จการทหาร เพราะเลือกตั้งไปอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็ยัง
เป็นคนเดิม เป็นคนที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากโดยประชาชนอยู่ดี แม้ว่าหลังการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐจะไม่ใช่
พรรคที่ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดก็ตาม ถ้าวุฒิสภาไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ผลของการเลือก
นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นอีกแบบ ไม่ใช่แบบนี้ 
 หลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว การพิจารณาญัตติไม่ไว้วางใจที่เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เป็นที่โล่ง
ใจจากฝ่ายรัฐบาลว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีเสียงไม่พอในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่ไม่ต้องป้อนกล้วยกันมาก มติวิป
รัฐบาลส าหรับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนั้นคือทุกคนต้องลงมติไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนเท่ากัน
หมด ส่วนคะแนนไว้วางใจที่อาจจะมากน้อยต่างกัน ก็อยู่ที่สมาชิกพรรคการเมื องอ่ืนจะลงมติให้มากน้อยต่างกัน 
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แต่อย่างไรเสียนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนก็จะผ่านมติไว้วางใจทุกคน รวมทั้งท่านที่ยืมนาฬิการาคาแพงจากเพ่ือน
มาใช้โดยไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินที่ยืมด้วย 
 การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐ 6 คน มีคนประเมินว่าคงจะกร่อย
เพราะยังไม่มีประเด็นอภิปรายที่เด่นชัด ทั้งในเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ยังไม่ได้ยินว่าใครร่ ารวยผิดปกติจากการเพ่ิมขึ้นของ
ทรัพย์สิน เพราะต้องรอหลังจากการแสดงทรัพย์สินเมื่อพ้นจากต าแหน่ง แม้ว่ามีการขายที่ดินกันเป็นมูลค่ากว่า 600 ล้าน
บาท ส่วนเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินแม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่าน
มา การส่งออกขยายตัวในอัตราที่ลดลงมาโดยตลอด 
 บัดนี้รายรับจากการส่งออกก็จะหดตัว รายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเคยเป็นหลักแทนการส่งออกสินค้าที่ทั้ง
ราคาและปริมาณลดลงมาโดยตลอด ก็มีอันเป็นไปเพราะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่เมืองจีน เป็นเหตุให้จีนปิดเมืองอู่ฮ่ัน 
รวมทั้งปิดมณฑลหูเป่ย์ ไม่ให้คนจีนจากที่นั่นเดินทาง ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ท าให้แหล่งท่องเที่ยวที่เคยมี
นักท่องเที่ยวจีนคึกคัก เช่น ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ รวมทั้งห้วยขวาง กรุงเทพฯ เงียบเหงาลงทันที ผลหมากรากไม้ เช่น 
ทุเรียน มังคุด ลางสาด มะม่วง ที่เคยส่งไปขายเมืองจีนก็หยุดส่งอย่างกะทันหัน ปีนี้คนไทยได้กินทุเรียนราคาถูก อาคาร
ชุด บ้านจัดสรรที่คนจีนจองไว้ต่างก็ทิ้งมัดจ ากันเป็นแถว ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ซบเซาลงทันที 
 เมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซาก็มักจะมีผลต่อการว่างงาน มีผลต่อความต้องการวัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ 
เหล็ก อิฐหินทรายและวัสดุก่อสร้างอย่างอ่ืน ตลาดจะซบเซาลงแล้วก็แผ่ขยายไปถึงรายได้ของครัวเรือน อ านาจซื้อสินค้า
ประเภทคงทนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ก็ลามมาที่รถยนต์ อันเป็นเหตุส าคัญที่บริษัท จีเอ็ม หรือเจนเนอรัลมอเตอร์ 
ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยต้องขายกิจการให้กับบริษัทเกรทวอลล์ ของจีน แม้ว่าข่าวที่ออกไปคือจีนจะมาผลิต
รถยนต์ประเภทใช้ไฟฟ้าแทน ก็ต้องถือเป็นเรื่องอนาคต แต่การจากไปของบริษัทผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของอเมริกาได้
แสดงให้เห็นถึงการเป็นขาลงของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย 
 การจะอยู่ไปเรื่อยๆ ของคณะรัฐประหารโดยกลไกทางการเมืองที่ตนสร้างขึ้น โดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญผ่าน
ประชามติแล้ว รัฐธรรมนูญผ่านประชามติเพราะร่างรัฐธรรมนูญวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ ถ้าประชาชนลงประชามติไม่รับ
รัฐธรรมนูญ คณะรัฐประหารหรือ คสช. ก็จะอยู่ในอ านาจต่อไป ซึ่งจะยิ่งร้ายแรงกว่าการไม่มีสภาผู้แทนราษฎร หลายคน
คิดว่าหลังมีสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คสช.ก็คงจะยอมลงจากอ านาจไป แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น คสช.ที่เคยสัญญาเมื่อ
ตอนท ารัฐประหารใหม่ๆ ว่าจะอยู่ในอ านาจเพียง 3-4 เดือน ปัดกวาดบ้านเรียบร้อยให้มีเลือกตั้งแล้วก็จะไป 
 ครั้นมีเลือกตั้งกับรัฐธรรมนูญที่เขียนเพ่ือพวกตน เลือกตั้งจบก็อยู่ต่อ เลือกตั้งครั้งที่ 2 ก็มีแผนจะอยู่ใน
อ านาจต่อไปอีก 20 ปี ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ คนไทยไม่รู้จักเข็ดสักที ถูกปั่นหัวสักพักก็หันไปสนับสนุนการปฏิวัติ
รัฐประหาร เรียกร้องให้ทหารเข้ามาท าลายระบอบประชาธิปไตย ท าให้พัฒนาการทางการเมืองของไทยล้าหลังต่อไปล้า
หลังที่สุดในโลกก็ว่าได้ 
 การยุบพรรคอนาคตใหม่ที่เข้ามาเป็นปากเสียงแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่ยอมหักหลังประชาชน เข้าร่วมกับ
ฝ่ายปฏิวัติรัฐประหารเพื่อจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี ท าให้เกิดช่องว่างของคนกรุงเทพฯและคนใน
เมืองใหญ่เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น และคนปักษ์ใต้ เป็นต้น เป็นการปิดรูหรือช่องระบาย พรรคเพ่ือไทยก็ท า
หน้าที่นี้ไม่ได้ เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทยเป็นท่วงทีของนักการเมืองชนบทของคนรากหญ้า ไม่ใช่
ท่วงทีของคนในเมืองอย่างพรรคอนาคตใหม่ 
 การอุดรูหรืออุดช่องหายใจของคนกรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี และคนปักษ์ใต้เช่นนี้ ท าให้เกิดความอึด
อัดกดดัน เมื่อด าเนินกิจกรรมในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ ก็เป็นความชอบธรรมที่จะด าเนินกิจกรรมการเมืองนอกสภาซึ่ง  
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ได้แก่การลงถนนในระยะแรกๆ จะมีผู้ร่วมไม่มากเช่นเดียวกับ กปปส. ที่เริ่มจากคนเพียงหยิบมือเดียวที่สถานีรถไฟสาม
เสน ต่อมาคนก็มาร่วมมากข้ึน พอมีคนมาร่วมมากๆ ประชาธิปัตย์ก็จะผละจากรัฐบาลมาร่วมด้วย 
 การยุบพรรคอนาคตใหม่แม้จะเกิดขึ้นก่อนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงไม่กี่วัน แต่ก็อาจจะเป็น
จุดเริ่มต้นของผู้ที่ไม่พอใจรัฐบาลและผู้ที่เคยเลือกผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการอภิปรายไม่
ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสามารถสร้างกระแสการต่อต้านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีอีก 5 คนได้มากน้อย
เพียงใด แต่ที่น่าแปลกใจก็คือกระแสจากสื่อต่างประเทศนั้นออกมาในลักษณะสนับสนุนพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรค
อนาคตใหม่ ออกมาคัดค้านรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจคณะรัฐประหาร รวมทั้งเป็นกระแสต่อต้านศาลที่วินิจฉัย
ให้ยุบพรรคอนาคตใหม ่
 ปกติของการจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศที่การเมืองพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซียหรือ
ยุโรปตะวันออก การตั้งพรรคขึ้นใหม่ก็ต้องมีนายทุนพรรคหนุนหลังอยู่เสมอ นายทุนเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อนโยบายของ
พรรคก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เพียงแต่ห้ามมิให้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือนายทุนต่างประเทศที่อาจจะถูกแทรกแซง
จากต่างประเทศ เช่น โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีข่าวว่ารับเงินจากต่างประเทศและอาจจะถูกต่างประเทศแทรกแซง ส่วนมากที่
รับเงินจากนายทุนในประเทศก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีข่าวให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ 
 ส่วนการให้พรรคการเมืองกู้ยืม ไม่น่าจะเป็นรายได้ของพรรคที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เพราะพรรคต้องใช้
คืนเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ย ศาลจะยกฟ้องก็ได้และควรจะยกฟ้องด้วยถ้ายังยึดมั่นในหลักนิติธรรมและนิติรัฐ 
 ในแง่การเมือง ยุบพรรคอนาคตใหม่กับไม่ยุบ อย่างไหนจะเป็นประโยชน์ อย่างไหนจะเป็นโทษกับรัฐบาล 
เป็นเรื่องที่น่าคิดติดตาม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นมุมการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการจั ดระเบียบสังคม 
กระแสความรู้สึกของประชาชนและช่วงเวลาเป็นเรื่องส าคัญ การที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบได้ก่อให้เกิดกระแสความไม่
พอใจอย่างมหาศาล เห็นได้จากการออกมารวมตัวแสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างรวดเร็วของนิสิตนักศึกษา ทั้งจาก
จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา 
 มีค าพูดที่พูดกันอยู่เสมอว่าศาลเป็นที่พ่ึงแหล่งสุดท้ายของประชาชน โดยเฉพาะในยามที่รัฐบาลและรัฐสภา
ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งหมด หรือเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องแพ้เสียงข้างน้อยเพราะฝ่ายเผด็จการทหาร
ใช้เสียงจากวุฒิสภาเข้ามาช่วย ถ้าเมื่อใดผู้คนผิดหวังไม่มีที่พ่ึงเลย ไม่มีสถาบันใดถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบริหารที่ได้อ านาจ
มาจากการสืบทอดอ านาจ ทางออกก็จะไม่มี การถ่ายทอดอ านาจอย่างสันติก็จะไม่เกิด 
 เห็นชัดว่าระบบการปกครองของเขาเป็นระบอบการปกครองโดยเสียงข้างน้อย รัฐธรรมนูญก็เป็น
รัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพ่ือพวกเขา ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม 
free and fair election เป็นการปกครองคนส่วนใหญ่โดยเสียงข้างน้อยอย่างชัดเจน ซึ่งไม่สามารถด ารงอยู่ตลอดกาลได้ 
คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าอยู่ได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2003813 
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 ฤดูการล่า ส.ส.งูเห่ากลับมาอีกครั้ง อาจจะยิ่งใหญ่มโหฬารกว่าที่ผ่านๆมา เพราะเป็นช่วงที่ ส.ส.พรรค
อนาคตใหม่ต้องไร้พรรคพร้อมกันถึง 60 กว่าคน จะต้องหาพรรคใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ 
และมี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่อย่างน้อย 2 คน ยืนยันว่ามีการซื้อขาย ส.ส.แบบตลาดนัดโคกระบือ 
 ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า มีการเปิดตลาดซื้อ
ขาย ส.ส.ในสภา อย่างเปิดเผย ตัวอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งโทร.ถึง ส.ส.เบญจา ชักชวนให้เข้าร่วมพรรครัฐบาล โดยมี
ค่าตอบแทนคนละ 23 ล้านบาท ส.ส.ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่มีชื่อเป็น 1 ใน ส.ส.ที่ย้ายไปซบพรรครัฐบาล 
 ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่อีก คนหนึ่ง คือนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ แถลงข่าวพร้อมทั้งเปิ ดคลิปเสียง
สนทนา ระหว่าง ส.ส.บัญชีรายชื่อคนหนึ่งที่ย้ายพรรคตอนหนึ่งความว่า “เรื่องเงินก็เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ท าให้ย้าย 
เพราะอยู่พรรคเก่าเงินไม่พอใช้หนี้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง...จ าเป็นต้องไปหาพรรคที่มีเงินนี่คือค าสารภาพขายตัว 
 บางคนฟังเสียงในคลิปแล้วรู้สึกหดหู่สะเทือนใจ ที่รัฐสภามีการซื้อตัว ส.ส.เหมือนกับโคกระบือ แต่นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บอกนักข่าวว่าคลิปเสียงไม่ปรากฏคนซื้อคนขาย ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร 
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ หรือเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคล แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ ความผิดส่วนตัวแน่ 
 ถ้าการให้ข่าวของ ส.ส.อดีต อนค.ทั้งสองเป็นความจริง การซื้อขาย ส.ส.เป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง 
ตามกฎหมายพรรคการเมือง ม.30 และ 31 ม.30 ห้ามพรรคการเมือง หรือ “ผู้ใด” เสนอให้ หรือสัญญาจะให้เงิน เพ่ือจูง
ใจให้บุคคลเป็นสมาชิกพรรค ส่วน ม.31 ห้ามผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินจากพรรคการเมือง เพ่ือให้เป็นสมาชิก 
 ทั้งสองมาตรามีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ง ผิดทั้ง “ผู้ซื้อ” และ 
“ผู้รับ” การซื้อตัวหรือขายตัวของ ส.ส.เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าข้อหาเงินกู้หรือเงินบริจาคพรรค เพราะท าลาย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท าลายศรัทธาต่อ ส.ส. ต่อรัฐสภา ท าลายศรัทธาประชาธิปไตย 
 จะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมองว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นความผิดส่วนบุคคล ไม่
สนใจที่จะตรวจสอบและท าความจริงให้ปรากฏ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของรัฐสภา ไม่สนใจที่จะตรวจสอบเหมือนกับ
การขอตั้ง กมธ.ตรวจสอบการใช้อ านาจตาม ม.44 หรือ กมธ.ศึกษาแนวทางต่อต้านรัฐประหาร องค์กรผู้พิทักษ์
รัฐธรรมนูญอยู่ไหน? 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1781740 
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28 ก.พ. 2563 05:01 น. 
หมายเหตุประเทศไทย : บิ๊กตู่ลอยล าฝ่ายค้านไม่ขลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และ 5 รัฐมนตรี วันนี้ 
ผมฟันธงล่วงหน้าว่าผ่านฉลุย เมื่อเสียงของรัฐบาลในสภาฯเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในวันสองวันนี้ หลังจากที่ ศาล
รัฐธรรมนูญ ตัดสิน ยุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท าให้ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคต
ใหม่ 65 คน เคว้งคว้างต้องไปหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน ท าให้บรรยากาศการเจรจาซื้อขายคึกคักไม่แพ้การเมือง
น้ าเน่าในอดีตท่ีซื้อเสียงกันในห้องน้ า วันนี้กลับมาให้เห็นกันอีกครั้ง 
 ที่เรียกเสียงฮือฮาก็คือ คลิปเสียงเจรจา ที่น ามาเปิดเผยต่อสื่อได้ฟังกันทั่วประเทศ…คลิปแรก คุณเบญจา 
แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ น าคลิปมาเปิดให้ผู้สื่อข่าวฟังในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันอภิปรายไม่ไว้วางใจวัน
แรก ปลายสายเธอบอกว่า เป็น ส.ส.ชายพรรครัฐบาล ติดต่อทาบทามให้เข้าสังกัด เสียงจากปลายสายตอนหนึ่งระบุว่า 
ผู้ใหญ่รอค าตอบอยู่ โดยจะรอถึงวันจันทร์ ถ้ามาได้ 8-9 คน อาจได้ต าแหน่งรัฐมนตรีช่วย และได้คนละ 23 ล้านบาท ก็
ต้องคอยดูกันต่อไปว่า ตอนปรับ ครม. ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงกรานต์ จะมีการเพ่ิมรัฐมนตรีช่วยให้พรรคร่วม
รัฐบาลพรรคไหนบ้าง 
 ส.ส.กลุ่มนี้ยังเปิดเผยว่า ตั้งแต่ พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ก็มีการติดต่อกันอย่างเปิดเผย ทั้งเข้ามาพูดคุย
บริเวณ ห้องอาหาร ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่สูบบุหรี่ ให้เข้าสังกัด ท าให้คิดถึงการซื้อขายเสียงในห้องน้ าที่สภาหน้าเขาดินเมื่อ
หลายสิบปีก่อน ไม่น่าเชื่อวันนี้จะกลับมาอีก ผลพวงจาก รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานร่าง 
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ก็ท าหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า มีอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 9 คน ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ พรรคภูมิใจไทย มี ส.ส.ในสภาฯเพ่ิมขึ้นเป็น 61 คน จากเดิม 52 คน กลายเป็นพรรค
การเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ใหญ่อันดับ 2 ในพรรคร่วมรัฐบาล รองจาก พรรคพลังประชารัฐ เบียดเอา พรรค
ประชาธิปัตย์ หล่นไปอยู่อันดับ 3 ท าให้มีอ านาจต่อรองในรัฐบาลเพิ่มข้ึนทันที 
 หลังจากนั้น นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ ก็น าคลิปเสียงของ
อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยมาเปิดให้สื่อมวลชนฟัง คุยกันเป็นภาษาอีสาน ตอนหนึ่งกล่าวว่า 
เรื่องเงินก็เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ท าให้ต้องย้าย เพราะอยู่พรรคเก่าเงินไม่พอใช้หนี้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นหนี้เป็นสินเยอะ 
จ าเป็นต้องไปหาพรรคที่มีเงิน แล้ว ส.ส.แบบนี้จะท าหน้าที่รับใช้ประชาชนให้ดีได้อย่างไร 
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 เป็น อีกจุดอ่อน ใน กลไกประชาธิปไตยของไทย ที่ท าให้ ประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง และเป็นตัวถ่วง
ความก้าวหน้าของประเทศในทุกด้าน ถ้าเช็กเสียงกันวันนี้ ก่อนลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เสียงของฝ่ายรัฐบาลจะอยู่
ที่ 274 เสียง ฝ่ายค้านจะเหลือเพียง 214 เสียง และถ้า วันที่ 26–27 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ย้ายไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลและ
พรรคการเมืองอ่ืนอีก 24 เสียงตามที่มีข่าว จะท าให้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เหลือเพียง 32 เสียง ส่งผลให้พรรคฝ่ายค้าน
เหลือเพียง 190 เสียง คนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ 5 รัฐมนตรี คะแนนเสียงไว้วางใจจะสูงลิ่ว
น าไปเป็นข้ออ้างได้อย่างสบาย อยู่ต่อจนครบ 4 ปี และต่อไปอีก 4 ปี เป็น 8 ปี ถ้าหาก ประชาชน นิสิตนักศึกษา ยอมรับ
การเมืองย้อนยุคแบบนี้ 
 มีคนตั้งข้อสังเกตว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ กับ 5 รัฐมนตรี ครั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านอภิปราย
แบบมีกั๊ก คือ ไม่ตีที่จุดคี้มึ้ง แต่ขี่ม้าเลียบค่าย ก็น่าจะจริง แต่การอภิปรายครั้งนี้มีข้อน่าสังเกตก็คือ นายกฯ พล.อ.
ประยุทธ์ นั่งอยู่ในสภาฯตลอดเวลา ตอบโต้ทุกข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง ไม่รู้ท่านเชื่อค าแนะน าของผมหรือเปล่า ที่ให้เอา
อย่าง นายกฯอังกฤษ อยู่ตอบโต้ทุกประเด็นด้วยตัวเอง เล่นเอาคนเซอร์ไพรส์ไปเลย. 
 
“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1781775 
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