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รวมข่าววันเสาร์
เสาร์      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็น 

ส.ส.ก าแพงเพชร 
5 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ผลเลือกตั้ง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 6 
3 คมชัดลึกออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ผลเลือกตั้ง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 7 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ แฟลชม็อบนกัศึกษาวันเดียว 9 แห่ง นัดซ้อมใหญทุ่กสถาบัน 29 ก.พ.

ที่ ม.เกษตรฯ 
8 

5 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ แฟลชม็อบนัดซ้อมชุมนมุใหญ่ ม.เกษตร 29 ก.พ.-ตร. ไม่ขัดแต่ห้าม
แตะสถาบัน 

10 

6 มติชนออนไลน ์ ไอติม ช้ี ถ้า รธน. ยังไม่ท าให้ทหารกลับกรมกอง ถึงบิ๊กตู่จะลาออก 
ปัญหาก็ไม่จบ 

11 

7 มติชนออนไลน ์ ‘ครช.’ ดันแก้ รธน. ดีเดย์ ศุกร์ 13 มีนา 'อนุสรณ์ 14 ตุลา’ สว่างไสว 
เปิดแฟลชส่งแรงใจ น.ศ. 

13 

8 INN ออนไลน ์ “พิธา” ยันเนื้อหาซักฟอกเหมาะสมเช่ือมีผลต่อ ครม.-เตรียมตั้งพรรค
ใหม ่

15 

9 สยามรฐัออนไลน ์ อนาคตใหม่รบัพรรคอาจขนาดเล็กลง แต่รบัประกันจะแข็งแกร่ง 17 
10 สยามรฐัออนไลน ์ 'ไพศาล' ถามหาส านึกพวกอยากยุบพรรคท าแตกแยก 18 
11 ไทยโพสต์ออนไลน ์ อดีต 55 ส้มหวานสุมหัว หวังตกผลึก‘พรรคใหม่’ 19 

 
 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสปัดาห์

ออนไลน ์
ยุบพรรคอนาคตใหม่ จับตาคลื่นใหม่การเมือง คลื่นจาก ‘มหาวิทยาลัย’ 22 

2 มติชนออนไลน ์ รายงาน : ฟังเสียง‘นักกฎหมาย’ วิเคราะห์คดี‘ยบุอนค.’ 25 
3 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'พญางูเห่าดูไบ' โผล่ใบ้หวย 29 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ คาบลูกคาบดอก : ประเทศไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 32 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ 
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้ง 1/2563  ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร 
 
 
  
  
     
 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

กกต.       
รู้

วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์ 
นายแสวง บุญมี นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง และนายเดชา วงษ์มาก ผู้แทน
ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
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ข่าวอ้างอิง 
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ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร 
ไทยรัฐออนไลน์ 
28 ก.พ. 2563 17:22 น. 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. ให้ “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” ลูกชาย “ไวพจน์” เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร 
เขต 2 แล้ว 
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน คือ 
นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ โดยประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ลงนาม 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1782968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1782968
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ราชกิจจาฯ ผลเลือกต้ัง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด
ก าแพงเพชร เขตเลือกต้ังท่ี 2 
 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 
 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/868511?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/868511?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/868511?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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ราชกิจจาฯ ผลเลือกต้ัง ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 
28 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:15 น. 
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด
ก าแพงเพชร เขตเลือกต้ังท่ี 2 
 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 
 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 
แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/419737?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/419737?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/419737?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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แฟลชม็อบนักศึกษาวันเดียว 9 แห่ง นัดซ้อมใหญ่ทุกสถาบัน 29 ก.พ.ท่ี ม.เกษตรฯ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
28 ก.พ. 2563 17:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แฟลชม็อบแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน นักศึกษายังด าเนินต่อไปอย่างร้อนแรง อดีตแกนน า นศ.ขับไล่ 
คสช.ประกาศชวน ปชช.และนิสิต นศ.ทุกสถาบันรวมตัว “ซ้อมการชุมนุมใหญ่” ท่ี ม.เกษตร 29 ก.พ.น้ี 
 จากกรณีกระแสการลุกฮือของกลุ่มนักเรียนมัธยมและ นิสิต นักศึกษายังด าเนินต่อไปอย่างร้อนแรง
ต่อเนื่อง จากการชุมนุมที่ก่อหวอดมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.63 หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ จนถึง
ขณะนี้ ได้มีสถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม ออกมาแสดงออกทางการเมืองแบบแฟลชม็อบ พร้อม
ติดแฮชแท็กข้อความโจมตีรัฐบาล รวมแล้วเกือบ 50 แห่ง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ว่า มีการชุมนุมแบบแฟลชม็อบได้เกิดข้ึนในสถาบันศึกษาทั่วประเทศใน
วันเดียวราว 9 แห่ง 1. ที่โรงเรียนศึกษานารี มีการจัดกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองที่สนามหญ้าโรงเรียน โดยใช้แฮช
แท็กว่า #กระดุมใหญ่จะไฝว้เผด็จการ 2. ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี กลุ่มนักเรียนจ านวนหนึ่งนัดหมายที่ ลานอเนกประสงค์ 
จัดกิจกรรม "เผด็จการออกไปประชาธิปไตยจงเจริญ" #เรานบ ไม่ง้อเผด็จการ 3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี นัดชุมนุมแสดงพลัง ที่สแตนด์สีการเวก#ราชพฤกษ์ช่อนี้อยากมีประชาธิปไตย 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จัดแฟลชม็อบที่ลานเจ้าพ่อ #ราชภัฏอยากงัดกับสลิ่ม 
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นัดรวมตัวแสดงพลัง ที่ใต้ตึกมงคลอาภา #ราชมงคลจะไม่
ทนอีกต่อไป 6. มหาวิทยาลัยพะเยา มีกิจกรรมแสงออกทางการเมืองที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย #ฟ้ามุ่ยไม่คุยกับเผด็จ
การ 7. เครือข่ายนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นัดรวมตัวที่ลานน้ าพุ #ชัยภูมิจะไม่ทน 8. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมชุมนุม "มฟลอยู่บนดอยแง่มไม่ใช่กะลา" ที่ลานอเนกประสงค์ #
ประชาธิปไตยจะเบ่งบานบนลานดาว 9. กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นัดรวมตัวแสดงพลัง ที่ลานเสรีภาพ 
แฮชแท็ก #อาจารย์ราชภัฏยืนหยัดประชาธิปไตย  
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 ขณะเดียวกัน กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย หรือ ดีอาร์จี น าโดย น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว อดีตนักศึกษา มศว 
ประสานมิตร ซึ่งเคยคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล คสช. และเรียกร้องการเลอืกตั้ง ช่วงปี 57-61 ได้ประกาศนัดหมายซักซอ้ม
การชุมนุมใหญ่ ที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 29 ก.พ.โดย น.ส.ชลธิชา ระบุว่า 
ที่ผ่านๆ มาเป็นการแสดงออกของนักศึกษาแต่ละสถาบัน ส่วนการชุมนุมวันที่ 29 ก.พ.จะเป็นการเปิดกว้างให้นักศึกษา
ทุกสถาบัน ตลอดจนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้มีโอกาสมารวมชุมนุมกันเพื่อแสดงออกทางการเมืองอย่างสงบและสนัติ 
ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1782966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1782966
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แฟลชม็อบนัดซ้อมชุมนุมใหญ่ม.เกษตร29ก.พ.-ตร.ไม่ขัดแต่ห้ามแตะสถาบัน 
วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 18:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
แฟลชม็อบนัดซ้อมชุมนุมใหญ่ 29ก.พ.หน้าหอประชุมใหญ่ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ต ารวจไม่ห้ามการแสดง
ความเห็นทางการเมืองแต่ห้ามจาบจ้วงพาดพิงสถาบัน 
 น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว อดีตนักศึกษา มศว ประสานมิตร ผู้น ากลุ่มกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย หรือ ดีอาร์จี ซึ่ง
เคยคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล คสช. และเรียกร้องการเลือกตั้ง ช่วงปี 57-61 ได้ประกาศนัดหมายซักซ้อมการชุมนุมใหญ่ 
ที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 29 ก.พ. 
 น.ส.ชลธิชา ระบุว่า ที่ผ่านๆ มาเป็นการแสดงออกของนักศึกษาแต่ละสถาบัน ส่วนการชุมนุมวันที่ 29 ก.พ.
จะเป็นการเปิดกว้างให้นักศึกษาทุกสถาบนั ตลอดจนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้มีโอกาสมารวมชุมนุมกันเพื่อแสดงออก
ทางการเมืองอย่างสงบและสันติ ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ 
 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจิรญ รองโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาหลาย
สถาบัน จัดกิจกรรมแฟลชม็อบต่อต้านรัฐบาล ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถท าได้ แต่การแสดงออกต้องไม่กระทบสิทธิ
ของคนอื่นการจัดกิจกรรมแต่ละสถานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบได้ท าตามหน้าที่เพื่ออ านวยควา ม
สะดวกให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษา เพราะต ารวจมี
หน้าที่ป้องกันและปราบปรามสิ่งไหนที่ยังไม่เกิด ท าได้ก่อนก็ท า ต ารวจไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร อยากให้มีการแยกแยะ 
 "ย้ าว่า ขอเตือนโดยฉพาะนักศึกษา การใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายสามารถใช้ได้ แต่การแสดง
ความคิดเห็นให้ระมัดระวัง ห้ามจาบจ้วงหรือพาดพิงสถาบันเป็นเด็ดขาด ส่วนจะมีกลุ่มไหนอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังมี
ความชัดเจนมาต้ังแต่ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสนิยุบพรรคอนาคตใหม่ มีการเชิญชวนจัดกิจจกรรมตั้งแต่ว่ิงไล่ลงุ และ
หลังจากยุบพรรคมีการจัดกิจกรรมดาวกระจายไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ" พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/616241 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/616241
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 ‘ไอติม’ ไม่เชื่อ ‘บ๊ิกตู่’ ยุบสภาปัญหาจบ เพราะทหารหลายนายพร้อมเสียบ เสนอ 10 ข้อแก้ต้นเหต ุ
 เมื่อวันมี่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ลานกลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ มี
การจัดงาน ‘ประชาชนเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ’ โดย นายพอลลีน งามพริ้ง หรือ พินิจ งามพริ่ง ผู้ตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาว
เวอร์ ในฐานะตัวแทนผู้หลากหลายทางเพศ กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนเคยตั้งกลุ่มเชียร์บอลไทย ที่ผ่านมา ท าเรื่องชาตินิยม
ไทย แต่ไม่คิดว่าชาตินิยมไม่ควรพาไทยย้อนอดีต แต่ต้องพาชาติไปสู่อนาคต ต้องพาชาติเดินไปข้างหน้า สร้างชาติเกิด
พลัง ไม่ต้องประกาศตัวเป็นคนดี รักชาติอยู่คนเดียว ปัญหาตอนนี้ เกิดข้ึนเพราะคิดว่าประชาชนไม่รักชาติเท่าตัวเอง 
ตัวเองดีคนเดียว สุดท้ายรวยกลุ่มเดียว 
 “เราต้องเอาความรักชาติมารวมเป็นพลงั อย่าประกาศว่าตัวเองดีที่สุด ต้องน าพาชาติไปข้างหน้า สร้างสิ่งดี
ส่งต่อลูกหลาน ไม่ใช่พาชาติสู่วิบากกรรม” พอลลีนกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานดังกล่าว ยังมีการเล่นดนตรีโดยวง Rap Against Dictatorship หรือ RAD โดย
ไฮไลต์ คือเพลงประเทศกูมี ซึ่งผู้เข้าร่วมงานที่สวมใส่ชุดด ามาในเชิงสัญลักษณ์แต่งด าย าเผด็จการพากันชู 3 นิ้วโยกตัวไป
มาขณะร่วมร้องเพลงดังกล่าวอย่างกึกก้อง ในตอนท้ายตัวแทนวง RAD กล่าวว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยต่างๆออกมาเคลื่อนไหว สะท้อนว่าสังคมต้องการเปลี่ยนแปลง และเราสามารถมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ส่งเสียงออกมา 
 ด้าน นายพริษฐ์ วัขรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า กล่าวว่า ตนมีโอกาสเดินสายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ สุ
ราษฎร์ธานี ยะลา นอกจากให้ก าลังใจนักศึกษา ตนยังถามตลอดว่า ท าไมออกมารวมพลัง ใครคิดว่านักศึกษาออกมา 
เพราะการยุบพรรคอนาคตใหม่ ขอให้คิดใหม่ เพราะค าตอบที่ได้ คือ พวกเขาสู้เพื่ออนาคตประเทศไทย เพื่อให้ทหาร
กลับกรมกอง ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ปราศจากการสืบทอดอ านาจ เพื่อให้อนาคตประเทศไทยมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
เพื่อให้ไทยหลุดจากความ ‘สองมาตรฐาน’ อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าแม้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุบสภา ลาออก แต่
ประเทศยังมีทหารหลายนายพร้อมเสียบแทน นอกจากนี้ยังมีกติกาที่สามารถท าให้พลเอกประยุทธ์กลับมาได้อีก เช่น 
กลไก สว. และระบบต่างๆที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น จึงมองว่า ต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญ 2560 
 นายพริษฐ์ ยังกล่าวถึง 10 ข้อเสนอของตนในการแก้รัฐธรรมนูญ โดยแบ่งเป็น 5 ยกเลิก และ 5 ยกระดับ 
ได้แก่ 5 ยกเลิก 1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญแบบมัดมือชก 2. ยกเลิกรัฐธรรมนูญแบบแก้ไม่ได้ 3. ยกเลิกการอ้างความมั่นคง 
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ด้วยการแก้ไข มาตรา 25  4. ยกเลิกกติกาที่มีแต่ความงงในการเลือกตั้งกลับสูก่ารเลอืกตั้งโดยบัตร 2 ใบ  และ 5.ยกเลกิ 
สว. อ านาจล้นมือ กับ 5 ยกระดับ 1.ยกระดับสิทธิเสรีภาพ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 2.ยกระดับคุณสมบัติ
นายกรัฐมนตรี โดยต้องเป็น ส.ส.ด้วย 3.ยกระดับองค์กรอิสระให้มีความเป็นกลาง ยึดโยงประชาชน  4.ยกระดับ
ประชาธิปไตยโดยคืนสิทธิเดิมที่ประชาชนเคยได้รับในรัญธรรมนูญ ฉบับปี 40 และ 5. ยกระดับท้องถ่ิน กระจายอ านาจ 
จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2013786 
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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ลานกลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ มี
การจัดงาน ‘ประชาชนเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ’ 
 ในตอนหนึ่ง พอลลีน งามพริ้ง หรือ พินิจ งามพริ่ง ผู้ตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ ซึ่งมาในฐานะตัวแทนผู้
หลากหลายทางเพศ กล่าวว่า ตนเคยตั้งกลุ่มเชียร์บอลไทย ที่ผ่านมา ท าเรื่องชาตินิยมไทย แต่ไม่คิดว่าชาตินิยมควรพา
ไทยย้อนอดีต แต่ต้องพาชาติไปสู่อนาคต ต้องพาชาติเดินไปข้างหน้า สร้างชาติเกิดพลัง ไม่ต้องประกาศตัวเป็นคนดี รัก
ชาติอยู่คนเดียว ปัญหาตอนน้ี เกิดข้ึนเพราะคิดว่าประชาชนไม่รักชาติเท่าตัวเอง ตัวเองดีคนเดียว สุดท้ายรวยกลุ่มเดียว 
“เราต้องเอาความรักชาติมารวมเป็นพลัง อย่าประกาศว่าตัวเองดีที่สุด ต้องน าพาชาติไปข้างหน้า สร้างสิ่งดีส่งต่อ
ลูกหลาน ไม่ใช่พาชาติสู่วิบากกรรม” พอลลีนกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานดังกล่าว ยังมีการเล่นดนตรีโดยวง Rap Against Dictatorship หรือ RAD โดย
ไฮไลต์ คือเพลงประเทศกูมี ซึ่งผู้เข้าร่วมงานที่สวมใส่ชุดด ามาในเชิงสัญลักษณ์แต่งด าย าเผด็จการพากันชู 3 นิ้วโยกตัวไป
มาขณะร่วมร้องเพลงดังกล่าวอย่างกึกก้อง ในตอนท้ายตัวแทนวง RAD กล่าวว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยต่างๆออกมาเคลื่อนไหว สะท้อนว่าสังคมต้องการเปลี่ยนแปลง และเราสามารถมี ส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ส่งเสียงออกมา 
 รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ประธานคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) กล่าวว่า สถานการณ์
ทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาท าให้จังหวะที่วางไว้ในการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจต้องกระชับข้ึนมา เดิมทีวาง
ไว้เป็นปลายปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดข้ึนและอาจสุกงอมในไม่ช้า จึงจ าเป็นต้องเร่งจังหวะข้ึนมา จึงเป็นที่มาใน
การจัดกิจกรรมในวันน้ี โดยมีสโลแกนว่า ‘รัฐธรรมนูญใหม่ ประชาชนต้องเป็นผู้เขียน' 
 “จะมีการเปิดให้ลงช่ือแสดงเจตจ านงในการแก้รัฐธรรมนูญ ท าให้เสียงของคนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญดัง
ข้ึนมา และมีจ านวนที่นับได้ เรานะมีข่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้โดยติดตามได้ทางเพจ ครช. ซึ่งจะมีการ
รณรงค์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม เราจะรวบรวมรายช่ือ รวมถึงประมวล สังเคราะห์ข้อเสนอ แล้วไปหากรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาหลักเกณฑ์และแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา อยากเชิญชวนทุกคนร่วมกับการขยับในครั้งนี้” รศ.ดร.อนุสรณ์กล่าว 
 นายพริษฐ์ วัขรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญกา้วหน้า กล่าวว่า ตนมีโอกาสเดินสายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์
ธานี ยะลา นอกจากให้ก าลังใจนักศึกษา ตนยังถามตลอดว่าท าไมออกมารวมพลัง ใครคิดว่านักศึกษาออกมาเพราะการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ ขอให้คิดใหม่ เพราะค าตอบที่ได้ คือ พวกเขาสู้เพื่ออนาคตประเทศไทย เพื่อให้ทหารกลับกรมกอง 
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ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ปราศจากการสืบทอดอ านาจ เพื่อให้อนาคตประเทศไทยมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อให้ไทยหลุด
จากความ ‘สองมาตรฐาน’ อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าแม่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุบสภา ลาออก แต่ประเทศยังมี
ทหารหลายนานพร้อมเสียบแทน นอกจากนี้ยังมีกติกาที่สามารถท าให้พลเอกประยุทธ์กลับมาได้อีก เช่น กลไก สว. และ
ระบบต่างๆที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น จึงมองว่า ต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญ 2560 
นายพริษฐ์ ยังกล่าวถึง 10 ข้อเสนอของตนในการแก้รัฐธรรมนูญ โดยแบ่งเป็น 5 ยกเลิก และ 5 ยกระดับ ได้แก่ 
5 ยกเลิก 
1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญแบบมัดมือชก 
2. ยกเลิกรัฐธรรมนูญแบบแก้ไม่ได้ 
3. ยกเลิกการอ้างความมั่นคง ด้วยการแก้ไข มาตรา 25 
4. ยกเลิกกติกาที่มีแต่ความงงในการเลือกตั้งกลับสู่การเลือกตั้งโดยบัตร 2 ใบ 
5. ยกเลิก สว. อ านาจล้นมือ 
5 ยกระดับ 
1. ยกระดับสิทธิเสรีภาพ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ยกระดับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี โดยต้องเป็น ส.ส.ด้วย 
3. ยกระดับองค์กรอิสระให้มีความเป็นกลาง ยึดโยงประชาชน 
4. ยกระดับประชาธิปไตยโดยคืนสิทธิเดิมที่ประชาชนเคยได้รับในรัญธรรมนูญ ฉบับปี 40 
5. ยกระดับท้องถ่ิน กระจายอ านาจ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด 
 ผู้สื่อข่างรายงานว่าในช่วงท้ายของกิจกรรม มีการร่วมกันร้องเพลง บทเพลงของสามัญชน โบกธงสีฟ้าซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์การรณรงค์เมื่อครั้งรัฐธรรมนูญ 2540 แล้วเปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ก าลังใจนักศึกษาในการ
เคลื่อนไหวต้านเผด็จการ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2013967 
          :  https://www.thaipost.net/main/detail/58447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2013967
https://www.thaipost.net/main/detail/58447
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“พิธา” ยันเน้ือหาซักฟอกเหมาะสมเชื่อมีผลต่อ ครม.-เตรียมตั้งพรรคใหม่ 
 28 กุมภาพันธ์ 2020 - 16:17 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา" ยันเน้ือหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความเหมาะสม เชื่อผลลงมติมีผลต่อการปรับ ครม. มั่นใจ 55ส.ส. อดีต 
อนค. เดินหน้าไปด้วยกัน อุบรายละเอียดเตรียมตั้งพรรคใหม่ 
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ น า ส.ส.ของพรรค แถลงข่าวอย่างพร้อม
เพรียง กันโดยนายพิธา กล่าวยืนยันว่า เนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรค มีความเหมาะสมในเนื้อหาทั้งในและ
นอกสภา ที่ช้ีถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งความไม่เหมาะสมไม่ชอบธรรม และ
คุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของทั้ง 6 คน 
 ทั้งนี้ ได้ช้ีแจงถึงการร่วมโหวตมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ ว่า เป็นการท าหน้าที่ในฐานะ ส.ส. 
เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนส่งข้อความมาถึง ส.ส. หลายคน เพื่อให้ก าลังใจและขอให้ท าหน้าที่ในสภา ซึ่งตนเช่ือ
ว่าผลของการลงมติในวันน้ีจะมีผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรี 
 พร้อมเช่ือว่า ผลของการอภิปราย จะส่งผลในรูปแบบ ‘ป่าล้อมเมือง’ เพราะจะมีการส่งข้อมูลการอภิปราย
ไปยังประชาชนให้ได้รับทราบ ถึงความไม่ชอบมาพากลในการบรหิารของรฐับาลชุดน้ี โดย ส.ส. ทั้ง 55 คนของอดีตพรรค
อนาคตใหม่ยังคงพร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน และในวันนี้จะเดินทางไปสัมมนาในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อถอดบทเรียนการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 ขณะที่ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ต้ังข้อสังเกตถึงการจัดสรรเวลา
ของฝ่ายค้านในความเป็นจริงแล้วสามารถจดัสรรได้ ไม่น่าจะมีปัญหา พร้อมกล่าวถึงอดีต ส.ส.ของพรรคทีอ่อกมาเปิดเผย
ข้อมูลการทุจริตกองทุนความมั่นค่ังแห่งชาติ (1 MDB) ของประเทศมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทย ท าให้ น.ส.พรรณิ
การ์ วานิช อดีตส.ส.บัญชีรายช่ือของพรรคถูกข่มขู่ด าเนินคดี ซึ่งนายคารมมองว่า น.ส.พรรณิการ์ ในฐานะประชาชน 
สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้ 
“พิธา” เผย เตรียมตั้งพรรคใหม่อุบรายละเอียด  
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ น า ส.ส.ของพรรค แถลงข่าวอย่างพร้อม
เพรียงกันถึงผลการลงมติไม่ไว้วางใจ และการด าเนินการส.ส.ต่อจากนี้ โดย นายพิธา ระบุว่า อยู่ระหว่างการเตรียมตั้ง
พรรคใหม่ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด ซึ่งการท างานในภาพรวมของฝ่ายค้านยังคงต้องเดินต่อไป ทั้งนี้ พรรคเพื่อ
ไทยก็พยายามที่จะพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจกันหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ แต่จะต้องเคารพซึ่งกันและกัน เพราะ
ประชาชนก าลังจับตาดูอยู่ 
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 ส่วน ส.ส. กลุ่มหนึ่งของพรรคที่ย้ายสังกัด หลังจากที่พรรคถูกยุบ ตนขอให้ประชาชนติดตามว่ามีเรื่องของ
การต่อรองผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะพรรคไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน แต่ในเวลานี่พรรคเหลือ ส.ส. 55 
คน ที่จะเดินไปด้วยกันอย่างแน่นอน 
 ด้านนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ กล่าวยืนยันว่าการอภิปรายไม่
ไว้วางใจนอกสภาเมื่อวานนี้ เป็นไปตามระเบียบที่เช่ือว่าสามารถท าได้ เพราะการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดย ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่ไม่ได้อภิปรายในสภา มีความตั้งใจส่งข้อมูลไปยังประชาชน 
 พร้อมกันนี้ พรรคอนาคตใหม่ไม่ทราบถึงมติของพรรคฝ่ายค้านที่จะไม่ร่วมลงมติโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในวันน้ีเพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ 
 ส่วนการนัดทานข้าวของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในวันที่4 มีนาคมนี้นั้น อดีตพรรคอนาคตใหม่ เลี้ยงขอบคุณ
หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะมีการพูดคุยในเรื่องของการท างานต่อไปด้วยแต่ไม่ใช่เป็นการร่วมทาน
ข้าวเพื่อประสานรอยร้าวแต่อย่างใด 
 
 อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_609914/ 
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อนาคตใหม่รับพรรคอาจขนาดเล็กลง แต่รับประกันจะแข็งแกร่ง 
 สยามรัฐออนไลน์  29 กุมภาพันธ์ 2563 07:36 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพจ "อนาคตใหม่ - Future Forward" โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า .. 
[ แถลงปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ และปิดสมัยประชุม พวกเราได้ท าเต็มที่แล้วในทุกมิติ ] 
 พวกเรายืนยันในเนื้อหาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งในและนอกสภา พวกเรายืนยันถึงความล้มเหลว 
ความไร้ประสิทธิภาพ ความไม่ชอบธรรม ความไม่เหมาะสมในคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้ง 6 ท่าน 
ข้อมูลเหล่าน้ีประชาชนได้รับทราบแล้ว และมีการส่งต่อข้อมูลกันไปในวงกว้าง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ได้ตื่นรู้กับปัญหา
ต่างๆ ของบ้านเมือง 
 ถึงแม้เป็นเสียงข้างน้อยแต่พวกเราท างานอย่างเต็มที่ทุกมิติ มีการอภิปรายที่สร้างสรรค์ บ ทบาท
กรรมาธิการที่แข็งขัน เร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน การท าให้มีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ การเมืองใหม่ที่อยากท า พวกเราท าได้แล้วหลายอย่าง และมั่นใจว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ี 
 เวลาที่ผ่านมา แม้พวกเราจะต้องฝ่ามรสุมของคดีความ การยุบพรรค หรือการโดนดูด ส.ส. จนเหลือเพียง 
55 คน แต่เรายังขอให้ทุกท่านจับมือกันและเดินหน้าต่อไปกับพรรคใหม่ สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คือ สภาเมื่อปี 2562 
ที่ผ่านมาได้ท าให้ประชาชนจ านวนมากได้เห็นว่าการเมืองไทยเปลี่ยนไปแลว้เนื่องด้วยการเข้ามาของพวกเรา ถือเป็นหมุด
หมายประวัติศาสตร์ส าคัญ 
 ส าหรับสภาสมัยต่อไปรอบปี 2563 พบกันกับพรรคใหม่ของพวกเรา อาจจะขนาดเล็กลงแต่รับประกันว่า
จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้า มีประสบการณ์ความช่ าชองเพิ่มข้ึน แต่ที่ส าคัญที่สุด พวกเรายัง
เปี่ยมไปด้วยความใฝ่ฝันและยึดมั่นในอุดมการณ์ดังเดิม 
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ก าลังใจ และยังยืนหยัดเดินหน้าต่อไปกับเราในการเดินทางครั้งนี้ 
 
#อนาคตใหม่ 
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ อนาคตใหม่ - Future Forward 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/135990 
 
 

https://siamrath.co.th/n/135990
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'ไพศาล' ถามหาส านึกพวกอยากยุบพรรคท าแตกแยก 
 สยามรัฐออนไลน์  29 กุมภาพันธ์ 2563 07:49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol 
ระบุว่า... 
 สถานการณ์ถึงวันนี้ ใครที่เคยกระเหี้ยนกระหือรือกับการยุบพรรค จะส านึกบ้างไหมว่าที่ท าไปนั้นได้ผล
อย่างไร 
ถ้ายังคิดจะก่อความรุนแรง ให้ปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนอีก 
ก็คงได้เห็นสิ่งที่ผมเคยเตือนเรื่องจุฬาตรีคูณเป็นมั่นคง 
ไม่เฉลียวใจบ้างหรือว่า จะมีใครที่ไหน ที่สามารถหลอกลวงหรือท าให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ 
ออกมาชุมนุม อย่างพร้อมเพรียงกันได้ในช่วงเวลาแค่ 6-7 วันเท่านั้น!!! 
เคยคิดกันบ้างหรือไม่ว่า ท าไมที่ประตูโรงเรียนนายร้อยจปร. จึงท าตราแผ่นดินไว้ ให้นักเรียน นายร้อยเห็น ทุกเช้าเย็น ที่
นักเรียนเดินเข้าออกไปกลับโรงเรียน 
ก็เพื่อให้ตรึงตราในบทพระคาถาน้ี 
สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฑฒิสาธิกา 
การใหญ่ของแผ่นดินจักส าเร็จได้ด้วยความสามัคคี 
ไม่ใช่เพราะการสร้างIOท าให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีและเกลียดชังกัน ชาติบ้านเมืองจะย่อยยับ!!! 
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ก-Paisal Puchmongkol 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/135992 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/135992
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29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  
อดีต 55 ส้มหวานสุมหัว หวังตกผลึก‘พรรคใหม่’ 
 
    
 
 
 
 
 
“ปริญญา” แย้งข้อกฎหมาย อนาคตใหม่ไม่ควรผิดถึงยุบพรรค บอกหากผิด ม.66 พ.ร.ป.พรรคการเมือง แล้วพ่วง 
ม.72 โดยอัตโนมัติ ท าไมไม่เขียนเป็นข้อเดียวกันไปเลย “เจษฎ์” ติง หลายกรณีค าวินิจฉัยศาล รธน.ยังไม่ชัดเจน 
ด้าน 55 ส.ส.อนค.เดินทางไปประชุมต่างจังหวัดถอดบทเรียนการท างาน 1 ปีท่ีผ่านมา "พิธา" รับมีการคุยถึงพรรค
ใหม่ แต่ขออุบชื่อไว้ก่อน "สนท." จ้ี "ส.ว.-ศาล รธน.-องค์กรอิสระ" พร้อมใจลาออกมายืนข้าง ปชช. 
   เมื่อวันศุกร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ จัดเวทีเสวนาเรื่อง วิเคราะห์ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
โดยมีนายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายปริญญา เทวานฤมิต รกุล อาจารย์
ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนา 
 นายปริญญากล่าวว่า การกู้เงินน้ัน มีการพูดกันมากว่า พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.62 ไม่ได้ระบุไว้ว่ารายได้
ของพรรคการเมืองมาจากเงินกู้ได้ ซึ่งค าวินิจฉัยของศาลไม่ได้ใช้ข้อนี้ในการยุบพรรค แต่มีประเด็นเปิด คือ แม้ พ.ร.ป.
พรรคการเมืองมิได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมส าหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้ท าได้ นอกจากนี้ยังมี
ส่วนส าคัญคือพรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งจะมีผลต่อการตีความในอ านาจหน้าที่ และ
สิทธิ หน้าที่ อย่างไรก็ตาม มีการพูดกันว่าเงินกู้จะนับเป็นรายได้ได้อย่างไร มันเป็นหนี้สินมากกว่า แต่มาตราดังกล่าวมี
การแก้ไข ต่างจากฉบับบที่ผ่านๆ มา ที่มีวงเล็บสุดท้ายระบุว่า "อื่นๆ" ซึ่งต่างกับ พ.ร.ป.ฉบับนี้ นอกจากนี้ ในหมวด 5 
ของ ม.62 รายได้ของพรรคการเมืองวรรคหนึ่ง มีการระบุว่า พรรคการเมือง “อาจ” มีรายได้ดังต่อไปนี้ หมายถึงพรรค
การเมืองมีสิทธิที่จะมีรายได้ทางอื่นนอกจากนี้ได้อีก ซึ่งบทลงโทษของ ม.62 อยู่ที่ ม.122 แต่ไม่มีบทลงโทษส าหรับ ม.62 
วรรคหนึ่ง หมายความว่า วรรคหนึ่งของ ม.62 ไม่ใช่บทบังคับ 
 นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญคือ 1.หากไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าท าได้ แปลว่าท าไม่ได้นั้น ใช้กับองค์กรรัฐ 
หรือไม่มีกฎหมายห้าม แปลว่าท าได้ ใช้กับพลเมือง ตามหลักที่ว่าประชาชนมีสิทธิตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายจ ากัด ซึ่งกรณี
ของพรรคการเมือง ต้องดูนิยามใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ตาม ม.4 ระบุว่า พรรคการเมืองเป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้จดทะเบียนตาม พ.ร.ป.ฉบับนี้ จากการรวมตัวกันของคณะบุคคล ขณะที่รัฐธรรมนูญ 
2560 มาตรา 45 ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการรับรองเสรีภาพไว้ หากจะยุบพรรค โดยหลักการมีเหตุเดียว
คือ มีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครอง มิฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีอื่น แต่กฎหมายพรรคการเมืองของเรามีเหตุแห่งการยุบพรรค
อย่างกว้างขวาง หมายความว่า พรรคการเมืองนั้นอยู่ในซีกของพลเมือง มิใช่องค์กรรัฐ 
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ปริญญาชี้'อนค.'ไม่ควรถึงยุบ 
 นายปริญญากล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ม.25 ระบุไว้ว่า การใดที่ไม่ห้าม หรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระท าการนั้นได้ และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งชัดเจนว่าระบบ
ของเราคือ ถ้าไม่ห้ามแสดงว่าท าได้ อย่างไรก็ตาม การเป็นพรรคการเมืองของประเทศไทยต้องจดทะเบียน ตาม พ.ร.ป.
พรรคการเมือง และเมื่อ พ.ร.ป.พรรคการเมืองเป็นกฎหมายมหาชน หมายความว่าพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน ท าให้มีสิทธิหน้าที่ตามที่ พ.ร.ป.พรรคการเมืองก าหนดห้ามท าสิ่งที่เขาห้าม ส่วนค าแนะน านั้นเป็นเรื่อง
ที่ท าได้หรือไม่ท าก็ได้ อย่างใน ม.62 ซึ่งไม่ได้มีห้ามเรื่องการกู้เงินไว้ ดังนั้นถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ท าในเรื่องใด ก็ไม่
อาจถือได้ว่าผิดกฎหมาย ตาม รธน.ม.25 เพียงแต่ประเด็นคือ ค าวินิจฉัยคดีดังกล่าวบอกว่า เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ย 
และเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติการค้า พูดง่ายๆ คือการที่คิดดอกเบี้ยต่ าเป็นการบริจาค ดังนั้นนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ เคยบริจาคไปแล้ว 8.5 ล้านบาท เมื่อร่วมกับดอกเบี้ย ที่ถูกตีว่าเป็นเงินบริจาค จึงเกิน 10 ล้านบาท ผิดตาม พ.ร.ป.
พรรคการเมือง ม.66 
 "ประเด็นที่ผมอยากจะวิเคราะห์คือ การกู้ยืมเงินไม่มีกฎหมายก าหนดว่าคิดดอกเบี้ยเท่าไร และไม่
จ าเป็นต้องเป็นการค้าเสมอไป อย่างเพื่อนมาขอยืมเงิน มันไม่ใช่เรื่องการค้า ซึ่งการคิดดอกเบี้ยเป็นสิทธิในการตกลงกัน
ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งการที่ผิด ม.66 จากวิธีการดังกล่าว แล้วน ามายุบพรรคนั้นไปไกลเกิน นอกจากนี้ ม.66 ก็ไม่มีบทลงโทษยุบ
พรรค มีโทษจ าคุก หรือเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง ซึ่งเป็นโทษอาญาล้วนๆ ซึ่งหากเป็นโทษทางอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
จ าเลยไม่มีความผิด หรือต้องมีหลักฐานว่า เขาลดดอกเบี้ยเพราะต้องการเลี่ยง ม.66 ถ้าไม่มีหลักฐานแสดงว่าไม่ผิด แต่
กรณีดังกล่าว พอผิด ม.66 แล้ว กลายเป็นผิด ม.72 ด้วยโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าผิดแบบนี้ ท าไมถึงเขียนแยกมาตรากัน และ
บทลงโทษก็ไม่เหมือนกัน"  
 นายปริญญาช้ีว่า องค์ประกอบความผิดใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.72 นั้น ระบุว่า เงินที่ห้ามพรรค
การเมืองรับบริจาคนั้น จะต้องได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เงินบริจาค
ที่ได้มาจากอาชญากรรม การฟอกเงิน หรือยาเสพติด และกรรมการบริหารต้องรู้ ถึงจะเข้ามาตราดังกล่าว หากเรา
ยอมรับว่าการคิดดอกเบี้ยต่ า เป็นเงินบริจาค อย่างมากก็ผิดแค่ ม.66 
  “เมื่อกฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองกู้เงิน และไม่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นการกู้เงินไม่
ผิดกฎหมาย ส่วนดอกเบี้ยคิดเท่าไรก็ตามแต่ตกลงกัน เพราะฉะนั้นการจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลง มันจะกลายเป็นเรื่องไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และน าไปสู่การยุบพรรคได้อย่างไร" นายปริญญาระบุ 
     ขณะที่นายเจษฎ์กล่าวว่า บ่อยครั้งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินหลายๆ กรณี ความรัดกุมในการเขียนค าวินิจฉัย 
หรือรายละเอียดหลายประการเป็นที่คลางแคลง เพราะหลักการทางกฎหมายไม่หนักแน่น และท าให้เกิดการถกเถียงกัน
ค่อนข้างมาก บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560 มันมีช่องว่าง และมีประเด็นปัญหาจริง 
     ด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาว่า คืนวัน
เดียวกัน ส.ส.ในกลุ่ม 55 คนจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อถอดบทเรียนการท างาน 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อพร้อมจะสรา้งพรรค
ให้เข้มแข็ง วางแผนยุทธศาสตร์บุคคลและอุดมการณ์ ทั้งนี้ ยอมรับว่ามีการพูดคุยถึงพรรคใหม่ แต่จะช่ืออะไร ยังไม่ขอ
เปิดเผย 
 ส่วนนายคารม พลพรกลาง  กล่าวว่า ขอขอบคุณ ส.ส. 55 คน ที่ยังอยู่ร่วมเดินไปข้างหน้าพร้อมกันกับ
ประชาชน ส่วน ส.ส.ที่ย้ายไปสังกัดพรรคอื่น ตนไม่ขอตอบว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะมีมารยาทพอ ไม่
อยากให้ใครเรียกว่ากุ๊ย ขอให้สังคมตั้งค าถามเอง 
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จี้"สว.-ศาลรธน."ลาออกเพ่ือปชช. 
 ช่วงค่ า ที่ลานอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชด าเนิน มีการจัดกิจกรรมหัวข้อ "ประชาชนเดินหน้าแก้
รัฐธรรมนูญ" โดยภายในงานมีการปราศรัยจากภาคประชาชน การจัดแสดงคอนเสิรต์จากวง Rap Against Dictatorship 
เจ้าของเพลงประเทศกูมี พร้อมกิจกรรมติดสติกเกอร์และโพสต์อิทแสดงความคิดเห็นต่อรัฐธรรมนูญ และยังมีการแจกธง
เขียวเพื่อรณรงค์ให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนน าสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ปราศรัยถึงการ
ชุมนุมของนักศึกษา ซึ่งตนเองรับปราศรัยทัว่ราชอาณาจักร ระบุนักศึกษาออกมาชุมนุมเพราะเรือ่งยุบพรรคอนาคตใหมก่็
เป็นส่วนหนึ่ง แต่การชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุด 4 ช่ัวโมง ไม่มีค าว่าอนาคตใหม่หรือนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หลุดมาเลย มีแต่ค าว่า "ทวงคืนความฝัน ทวงคืนอนาคต" เป็นค าขวัญที่จุดติดแล้ว ทุกคนเป็นปัญญาชนเหมือนกัน รู้
ว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาอย่างไร สิ่งที่ท าให้เราไม่มีอนาคต ไม่ใช่แค่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าเปลี่ยนเป็น พล.อ.อภิ
รัชต์ คงสมพงษ์ หรือคนอื่นก็เหมือนกัน รัฐธรรมนูญได้พรากความหวังจากเรา 
 นายพริษฐ์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540 มีหลักประกันให้เรียนฟรี 12 ปี จบ ม.ปลาย แต่รัฐธรรมนูญ
ปี 2560 ไม่มีเรื่อง ม.ปลายเรียนฟรี คือผ่านไป 20 ปี ต้องมาต่อสู้เรื่องเดิม แทนที่จะพูดเรื่องใหม่ๆ อย่างสิทธิสตรี 
สิ่งแวดล้อม ต้องมาคุยปัญหาพื้นฐานว่าจะเอาประชาธิปไตยหรือไม่ ทั้งที่ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ช่ัวช้าน้อย
ที่สุด ต้องรื้อทุกอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์สร้างไว้ คือแผนสืบทอดอ านาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ใช่แค่ไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 
แต่ต้องตั้ง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่  
 "ขอเรียกร้องสามัญส านึกความเห็นแก่อนาคตจาก 250 ส.ว. ศาลรัฐธรรมนูญ กกต. องค์กรอิสระที่ พล.อ.
ประยุทธ์ตั้ง กลับมาอยู่ข้างประชาชน พร้อมใจกันลาออกเพื่อประชาชน" แกนน า สนท.กล่าว 
 นายเลิศศักดิ์ ค าคงศักดิ์ หัวหน้าพรรคสามัญชน มองการ เคลื่อนไหวของนักศึกษาจะน าไปสู่การแก้
รัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญควรเอา 250 ส.ว.และแนวนโยบายแห่งรัฐออก เปลี่ยนให้เป็นเรื่องหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของรัฐ ส่วนพรรคสามัญชนคงจะแสดงออกในบทบาทที่ถนัด โดยจะเดินทางจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 
รณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58464 
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ยุบพรรคอนาคตใหม่ จับตาคลื่นใหม่การเมือง คลื่นจาก ‘มหาวิทยาลัย’ 
แมลงวันในไร่ส้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 ข่าวการเมืองที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ กรณีศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 7-2 ยุบพรรคอนาคตใหม่ ไป
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 16 คน เป็น ส.ส. 11 คน 10 ปี และห้ามทั้ง 16 คนไป
จัดต้ังพรรคใหม่หรือมีส่วนต้ังพรรค เป็นเวลา 10 ป ี
เหตุผลในการยุบพรรค ศาลระบุว่า กฎหมายไม่ห้ามพรรคการเมืองกู้เงิน แต่ก็ไม่ได้รับรองให้ท าได้ 
พร้อมกับยกมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ต้องการให้พรรคการเมืองเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง า บงการ 
 การกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท มีการช าระคืน การก าหนดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า 
เอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ อาจท าให้พรรคไม่เป็นอสิระ ตามเจตนารมณ์ในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ และ
เข้าข่ายเป็นการรับบริจาค และประโยชน์อื่นใด เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 ของ พ.ร.บ.พรรค
การเมือง 
 และถือเป็นการรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งระบุใน
มาตรา 72 ของ พ.ร.บ.เดียวกัน ซึ่งเข้าข่ายมาตรา 92 ให้ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการได้ 
16 กรรมการบริหาร แบ่งเป็นผู้ที่ยังมีสมาชิกภาพเป็นผู้แทนราษฎร 11 คน ประกอบด้วย 
1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 3.
ช านาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ (ลาออก) 5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
7.นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชี
รายช่ือ 10.เจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
 และที่ไม่ได้เป็น ส.ส.อีก 5 คน ได้แก่ 12.นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 13.ชัน ภักดีศรี  
กรรมการบริหารพรรค 14.สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 15.รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 16.ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ซึ่งสิ้นสภาพ ส.ส.ไปก่อนจากคดีถือหุ้นสื่อ วี-ลัค 
พรรคอนาคตใหม่ประกาศต่อสู้ทางการเมืองต่อไป ด้วยการจัดต้ัง “คณะอนาคตใหม่” 
ส่วน ส.ส.อนาคตใหม่อีก 69 คนที่เหลืออยู่ ยังสามารถหาพรรคสังกัดใหม่ใน 60 วัน 
และมีกระแสข่าวระบุว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ จะรับหน้าที่หัวหน้าพรรคใหม่ต่อไป 
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 อย่างไรก็ตาม ส.ส.อนาคตใหม่จะเดินตามนายพิธาเข้าสังกัดพรรคใหม่กี่คน และไปเข้าพรรครัฐบาลอื่นๆ กี่
คน ยังเป็นเรื่องที่กะเก็งกันอยู่ 
ภายหลังจากค าวินิจฉัยให้ยุบพรรค มีการออกมาทักท้วงจากกลุ่มนักกฎหมายหลายกลุ่ม 
รวมถึง “คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
โจมตีศาลรัฐธรรมนูญหรือสนับสนุนกลุ่มการเมืองกลุ่มใด 
แถลงการณ์ระบุเหตุผล 4 ข้อ ทักท้วงศาลรัฐธรรมนูญ ขอน ามาบางส่วนดังนี้ 
 พรรคการเมืองไม่ใช่นิติบุคคลที่ใช้อ านาจมหาชน จึงสามารถกู้ยืมได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายให้อ านาจ การคิด
ดอกเบี้ยและการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นเสรีภาพโดยแท้ของเจ้าหนี้และคู่สัญญา ไม่ใช่เรื่องผิดปกติทางการค้า 
 การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยต่ ากว่ากฎหมายก าหนด จึงไม่ใช่การบริจาคหรือการให้ประโยชน์อื่นใด ตามนัย
มาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง หากแต่เป็นหนี้สินที่พรรคการเมืองอาจก่อข้ึนได้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชน 
 นอกจากนี้ คดีไม่เข้ากับมาตรา 72 พ.ร.บ.พรรคการเมือง ซึ่งก าหนดว่า ห้ามรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และไม่เข้ากับมาตรา 66  ห้ามรับบริจาคเกิน 10 ล้านบาทต่อปี 
 ทั้งสองมาตราไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเช่ือมโยงกัน การกระท าของพรรคการเมืองตามมาตรา 66 จึง
ไม่ใช่เหตุในการยุบพรรคการเมืองได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) 
 พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแพ่ง มีเสรีภาพท าสัญญากู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้อง
มีกฎหมายให้อ านาจ การให้กู้โดยอัตราดอกเบีย้น้อยกว่าอัตราทีก่ฎหมายก าหนด หรือแม้แต่ไม่คิดดอกเบี้ยเลย ท าได้ตาม
หลักเสรีภาพในการท าสัญญา เงินกู้ดังกล่าวจึงไม่เป็นเงินที่มีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจปรับเข้ากับมาตรา 
72 เพื่อเป็นเหตุยุบพรรคตามมาตรา 92 ได ้
ท้ายหนังสือ มีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 36 คนร่วมลงช่ือ รวมถึงนายสุรพล นิติไกรพจน์ และนายอุดม รัฐอมฤต ด้วย 
ที่น่าจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่ปฏิกิริยาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนัดแสดงพลัง โดยชูค าขวัญ เพราะเกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่ง
การรับใช้ประชาชน เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ยังจัดกิจกรรม งานศพประชาธิปไตย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 12.00 น. 
ค่ าวันเดียวกัน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นัดรวมตัวในช่ือ “มอกะเสด ไม่ใช่ขนมหวานราดกะทิ” โดยเชิญ
ชวนมาร่วมระบายความอัดอั้นตันใจ ออกมาพูด ออกมาร้องเพลงและฟังเพลงร่วมกัน ที่หอประชุมใหญ่ ใกล้สระน้ าพระ
พิรุณ ติดถนนพหลโยธิน 
และยังมีการนัดหมายของกลุ่มนิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นัดรวมตัวในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช นัดรวมตัวในวันที่  26 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00-19.30 น. ที่ลานไทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
ยังมีการแสดงออกในลักษณะของแถลงการณ์ การข้ึนป้ายผ้าอีกหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ล าปาง 
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 กลายเป็นกระแสที่น่าจับตาว่า นิสิต-นักศึกษาและคนหนุ่ม-สาวจะออกมาแสดงบทบาททางการเมืองกัน
มากน้อยและดุเดือดแหลมคมขนาดไหน ท่ามกลางสภาพการเมืองที่มีเสรีภาพครึ่งๆ กลางๆ หลังรัฐประหาร 22 
พฤษภาคม 2557 และภายใต้รัฐบาลที่สืบทอดอ านาจจากรัฐบาล คสช. 
หลังจากที่ในอดีต ขบวนการนักศึกษาเคยออกมาเป็นกองหน้าของประชาชนขับไล่เผด็จการส าเร็จมาแล้วเมื่อ 14 ตุลาคม 
2516 
ในเงื่อนไขที่โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวสารและนัดแนะแสดงความคิดเห็นที่สกัดกั้นได้ยาก 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/column/article_280167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/column/article_280167
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หมายเหตุ : ความเห็นบางส่วนจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ในวงเสวนาหัวข้อ “วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคต
ใหม่” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
 
 
                                                    ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 พรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งมีผลตามมาในเรื่องส าคัญคือการตีความ
เรื่องสิทธิหน้าที่ ทั้งนี้ ในพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62 มีการพูดถึงเรื่องรายได้
ของพรรคการเมือง ซึ่งมาตรานี้มีการแก้ไขต่างจาก พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับที่ผ่านมา ซึ่งในวงเล็บสุดท้ายเขียนว่า 
“อื่นๆ” จึงเปิดช่องได้มากมาย 
 นอกจากนี้ ในมาตรา 62 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ระบุ ว่า พรรคการเมือง “อาจ” มี
รายได้&#8230; ดังนั้น ข้อส าคัญคือหากไม่ท าตามมาตรา 62 จะมีบทลงโทษตามมาตรา 122 แต่ประเด็นคือในมาตรา 
62 วรรค 1 ไม่มีบทลงโทษ แต่ลงโทษเฉพาะวรรคที่ 2 และ 3 นั่นแปลว่าในวรรค 1 ไม่ใช่บทบังคับ เมื่อไม่มีบทบังคับจะ
มีบทลงโทษได้อย่างไร ดังนั้น ต่อให้ตีความว่าเงินกู้เป็นรายได้ก็ไม่เข้ามาตรา 62 อยู่ดี หรือถ้าเข้าก็ไม่ใช่บทบังคับ ไม่มี
บทลงโทษ แต่ประเด็นส าคัญคือความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนต่างหาก 
 ประเด็นที่สามคือ แม้ว่า พ.ร.ป.พรรคการเมืองไม่ได้ห้ามการกู้เงินไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้
กระท าได้ ดังนั้น หากไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าท าได้ แปลว่า ท าไม่ได้ ห้ามท า ซึ่งใช้กับองค์กรของรัฐ หรือถ้าไม่มีกฎหมาย
ห้ามแปลว่าท าได้ ซึ่งใช้กับพลเมือง โดยประชาชนเองก็มีสิทธิตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายจ ากัด ทั้งนี้ ต้อง ไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของคนอื่น 
 หากดูนิยามของพรรคการเมืองใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 4 แล้ว บอกว่า พรรคการเมืองหมายถึง
คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดยได้จดทะเบียนพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ อีก
ทั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 45 ระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการจัดต้ังพรรคการเมืองตามวิถีทางระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รวมกันเป็น
พรรคการเมือง ดังนั้น ขอบเขตสิทธิเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมืองจะต้องอยู่ในวิถีทางประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น หากจะต้องยุบพรรคก็มีด้วยเหตุเดียวคือมีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครอง แต่
ของเรามีเหตุยุบพรรคที่กว้างขวางมากมาย ดังนั้น พรรคการเมืองจึงอยู่ในซีกของพลเมือง ไม่ใช่องค์กรของรัฐ แปลว่า
เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามก็สามารถท าได้ จะบอกว่าการกู้เงินผิดกฎหมายก็ต้องมีเขียนไว้ว่าผิด 
 เรื่องส าคัญที่ต้องพูดต่อคือความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน แม้จะเป็นการรวมกันของพลเมือง แต่
พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ดังนั้น การตีความจึงต้องตีความแบบเป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งในมาตรา 
25 ของรัฐธรรมนูญมีหลักการส าคัญระบุว่า การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมี 
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สิทธิและเสรีภาพที่จะกระท าการนั้นได้ และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรื่องนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนก็
มาจาก พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 4 คือการเป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยต้องจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อจด
ทะเบียนแล้ว พ.ร.ป.พรรคการเมอืง ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
ต้องตีความเป็นองค์กรของรัฐใช่หรือไม่ 
 พรรคการเมืองมีหน้าที่ด าเนินตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองก าหนด ถ้าบอกว่าต้องท าอะไรต้องท า ห้ามอะไร
ต้องห้ามท า ส่วนค าแนะน าคือจะท าหรือไม่ท าตามก็ได้ เช่น มาตรา 62 ก็เป็นค าแนะน าเนื่องจากมีค าว่า “อาจ” ถามว่า
มีการห้ามเรื่องกู้เงินหรือไม่ ไม่มี แล้วจะผิดได้อย่างไร อีกทั้งพรรคการเมืองมีแต่สิทธิหน้าที่ ไม่ได้มีอ านาจ ดังนั้น ถ้าไม่มี
กฎหมายห้ามให้ท าเรื่องใดก็ไม่อาจบอกได้ว่าผิดกฎหมาย หมายความว่า นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไม่ได้ท าให้เกิด
การตีความว่าพรรคการเมืองต้องตีความแบบองค์กรรัฐ 
 การกู้ยืมเงินไม่มีกฎหมายก าหนดว่าต้องคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ และไม่ได้แปลว่าเป็นการค้าเสมอไป ซึ่ง
คณาจารย์นิติศาสตร์ มธ.เขียนไว้ชัดเจนว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้กู้และผู้ให้กู้จะตกลงกัน หากคิด
ตรรกะว่าคิดดอกเบี้ยต่ ากว่า ส่วนที่ต่ ากว่าจึงเป็นเรื่องเงินบริจาค ดังนั้น จึงมารวมกับเงินบริจาคเดิม และเกิน 10 ล้าน
บาท จึงผิดตามมาตรา 66 เรื่องนี้มีความส าคัญเพราะการคิดดอกเบี้ยหรือไม่เป็นสิทธิและการตกลงกันระหว่างสองฝ่าย 
หากคิดดอก เอามารวมกันน้ันไปไกลเกิน อีกทั้งมาตรา 66 ต้องเป็นการบริจาค ไม่ใช่เงินกู้ ซึ่งเมื่อมีการคืนเงินก็ไม่นับว่า
เป็นการบริจาคอยู่แล้ว ทว่าศาลก็ไม่ได้ยุบพรรคด้วยประเด็นน้ี แต่ยุบด้วยดอกเบี้ยที่ไม่เป็นปกติทางการค้า ซึ่ง มองว่า
ค่อนข้างมีปัญหามาก ต่อให้เรายอมรับว่าสามารถน าดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าปกติทางการค้าคิดว่าเป็นเงินบริจาคได้ โทษตาม
มาตรา 66 ก็ไม่ถึงยุบพรรคอยู่ดี 
 เรื่องที่น่าสนใจ คือ เมื่อผิดมาตรา 66 แล้ว ต้องผิดในมาตรา 72 โดยอัตโนมัติหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นก็
สงสัยว่าเหตุใดจึงเขียนแยกมาตรากัน อีกทั้งความผิดและบทลงโทษก็ไม่เหมือนกัน และทั้งสองมาตรานี้มีองค์ประกอบ
ความผิดที่แตกต่างกัน เมื่อ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ได้ห้ามพรรคกู้เงิน ไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ย การกู้เงินจึงไม่ผิด
กฎหมาย และดอกเบี้ยก็เป็นไปตามการตกลง ดังนั้น การจ่ายดอกเบี้ยตามการตกลงของผู้กู้และผู้ให้กู้จึงกลายเป็นเป็น
สิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นแหล่งที่มาที่มิชอบด้วยกฎหมาย น าไปสู่การยุบพรรคได้อย่างไร 
 การยุบพรรคไม่ได้กระทบต่อสิทธิของกรรมการบริหารพรรคหรือพรรคการเมืองที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนโดยตรง แต่กระทบต่อสมาชิกพรรค ที่กระทบยิ่งกว่าคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เขาเลือกพรรคการเมืองที่ถูก
ยุบไป ดังนั้น ถ้าจะยุบพรรคต้องเคร่งครัดตามกฎหมาย คือผิดแจ้งชัดเจนถึงมีเหตุผลมากเพียงพอ 
 
 
                                                   ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 
 
 
 
 
 ส่วนตัวได้ฟังเทปที่ตุลาการวินิจฉัยการยุบพรรคอนาคตใหม่ และมีค าถามไปถึงตุลาการเสียงข้างมากด้วย
ความเคารพดังนี้ 1.ข้อเท็จจริงที่ศาลตั้งเป็นข้อสงสัยซึ่งมองว่างบการเงินปี 2561 เป็นหนี้ 1.49 ล้านบาท แต่ท าไมถึงท า
สัญญากู้ถึงกว่า 190 ล้านบาท เรียนถามว่า เวลาท าธุรกิจการค้าน้ัน หากวันน้ีเป็นหนี้ 1.4 ล้านบาท อาจถูกเรียกเก็บเงนิ 
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ในอนาคตอันใกล้อีกหลายล้านบาทก็ได้ จะแปลกหรือไม่หากนิติบุคคลต้องการเสริมสภาพคล่องโดยการขอวงเงินไว้เพื่อ
จะใช้ช าระหนี้อันจะถึงก าหนดในอนาคต 
 2.ศาลระบุว่าอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับไม่เป็นไปตามปกติการค้า ถามว่าอะไรคือปกติการค้า ซึ่งหากมอง
จากอัตราดอกเบี้ยที่อัตราตามกฎหมายในมาตรา 654 ของกฎหมายแพ่งบอกว่าเรียกอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดคือร้อยละ 
15 ต่อปี เมื่ออ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย MRR ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ใหญ่ วันที่ท าสัญญาเงินกู้วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันท าสัญญากู้ฉบับแรก 161 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย ซึ่ง 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่ที่ 7.18 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 
ต่อปี สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยช้ันดี MRR 
 ต่อมาสัญญากู้ เงินฉบับที่สองวันที่  11 เมษายน 2562 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 แบงก์ใหญ่คือ 7.18 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่นายธนาธรคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 24 เดือนของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าสัญญากู้นี้มีหลักประกัน อาจมีความเป็นไปได้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่า MRR 
แต่คงไม่สูงกว่าเท่าไหร่ ทั้งนี้ สัญญากู้ฉบับที่สองรับเงินแค่ 2.7 ล้านบาท 
 ค าถามต่อมาคือ อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาแรกคือ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวมองว่าไม่ผิดปกติ สัญญาที่สอง 
2 เปอร์เซ็นต์อาจน่าสงสัย สมมุติว่าผิดปกติ หากใช้เกณฑ์ตามกฎหมายคือ 7.18 คิดดอกเบี้ยตามสัญญาที่สองคือ 7.5 
เปอร์เซ็นต์ คือน าเงินต้นไป 2.7 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 200,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับเงินบริจาค 
85 ล้านบาท ก็เท่ากับ 8.7 ล้านบาท ไม่เกินเพดาน 10 ล้านบาท 
 แต่ถ้าคิดตรงๆ คือการคิดดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ แต่ดอกเบี้ยตามกฎหมายมาตรา 7 คือ 7.5 ก็เอา 7.5 ลบ 
2 เท่ากับ 5.5 ดังนั้น เงินต้น 2.7 ล้านบาท ดอกเบี้ยเท่ากับ 148,500 ต่อปี เมื่อรวมกับเงินบริจาค 85 ล้านบาท เท่ากับ 
8.6485 ล้านบาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท ดังนั้น นี่คือค าถามว่าอะไรคืออัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับไม่เป็นไปตามปกติการค้า 
และเมื่อนับรวมกันจริงๆ แล้วเกิน 10 ล้านบาทหรือไม่ 
 หากมองย้อนกลับไปใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 มีนิยามค าว่า “ประโยชน์อื่นใด” ซึ่งเขียนไม่
เหมือนกับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งในฉบับปี 50 เขียนว่า เงินบริจาคหมายความว่า ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประ
โยชน์อื่นใด อันมีค่าค านวณเป็นเงินได้กับพรรคการเมือง ซึ่ง “ประโยชน์อื่นใด” ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมอืง 
2550 เขียนว่า ประโยชน์อื่นใดหมายความรวมถึงการให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบีย้ ฉะนั้น เงินต้นทั้งก้อนถือว่าเป็นการบรจิาค 
แต่กฎหมายปัจจุบันไม่ได้เขียนเช่นน้ัน 
 3.ข้อพิรุธที่ศาลใช้วินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 66 คือแม้มีการช าระเงินคืนหลายครั้ง แต่การช าระหนี้ครั้ง
แรกวันที่ 4 มกราคม 2562 ช าระเงินสด 14 ล้านบาท หลังจากให้กู้เงิน 2 วัน ถือว่าผิดปกติ ดังนั้น มีความเป็นไปได้
หรือไม่ว่าเงินเข้าวันที่ 3 หรือ 4 มกราคม พรรค อนค.ไม่อยากเสียดอกเบี้ยแพง มีเงินเท่าไหร่ก็คืนเสียก่อน ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ แต่ศาลไม่ได้วินิจฉัยความเป็นจริงข้อนี้ 
 ส่วนเรื่องความผิดปกตินั้น วันที่ 4 ม.ค.62 พรรคอนาคตใหม่น าเงินสด 14 ล้านบาท คืนนายธนาธร ซึ่ง
ความจริงแล้วเงินจ านวนนี้มีน้ าหนักมาก หากศาลไต่สวนในประเด็นนี้อาจสงสัยว่านายธนาธรน าเงินไปเก็บไว้ที่ไหน 
ธนาคาร หรือบ้าน หรืออื่นๆ เมื่อไม่มีการไต่สวน ข้อเท็จจริงเหล่าน้ีจึงไม่ปรากฏ 
 4.สัญญากู้ฉบับที่สองท า 30 ล้านบาท ศาลบอกว่ามีพิรุธ เพราะรับเงินจริงแค่ 2.7 ล้านบาท หากใครที่
ประกอบธุรกิจคงทราบว่าเราต้องส ารองเงินสดไว้ และ 5.ศาลบอกว่ามีความผิดปกติวิสัยทางการค้า เพราะสัญญากู้เดิม
ยังจ่ายเงินคืนไม่ครบ แต่ให้กู้ใหม่ได้หรือ ดังนั้น ต้องถามเพื่อนๆ ที่ประกอบธุรกิจการค้าดูว่ามีลักษณะเช่นน้ีหรือไม่ 
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 น่าเสียดายที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้รับการไต่สวน จึงไม่พบเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีในเรื่องนี้ได้ เมื่อไม่
สามารถค้นพบได้ ศาลจึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิด ซึ่งไม่ใช่ เพราะเมื่อมีข้อสงสัยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาบริสุทธ์ิ 
 ต่อมาคือเรื่องสถานะพรรคการเมืองและกฎหมายที่ใช้บังคับ คิดว่าแวดวงวิชาการส่วนใหญ่เข้าใจหมดว่า
พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชนโดยสภาพ ซึ่งนิติบุคคลตามกฎหมายไทยต้องมีการจัดตั้ง เพื่อรับรองสถานะนิติ
บุคคลของการรวมกลุ่มของบุคคลธรรมดา แต่การข้ึนทะเบียนไม่ได้เปลี่ยนสถานะที่เขารวมกลุ่มบุคคลโดยสมัครใจของ
เอกชนเป็นมหาชนแต่อย่างใด ถ้าจะพูดให้ชัดคือพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย
มหาชน คือ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
 ค าถามคือนิติบุคคลท าอะไรได้หรือไม่ได้ และอยู่ภายใต้หลักกฎหมายใด ทั้งนี้ ระบบกฎหมายบ้านเรา 
เฉพาะพรรคการเมืองเท่าน้ันถึงจะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งได้ พรรคการเมืองมีอภิสิทธ์ิบางอย่างที่บุคคลธรรมดาไม่มี 
ดังนั้น ในมิตินี้มีกฎหมายมหาชนเข้ามาเกี่ยว พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชน แต่จะมีกฎหมายพรรคการเมืองระบุ
ข้ันตอนและวิธีการได้มาซึ่งตัวผู้สมัครของพรรค ซึ่งนี่เองที่มีมิติกฎหมายมหาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 แต่ค าถามที่เราถามกันอยู่คือเรื่องกู้เงินซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่ง พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเอกชน
ก าลังจะท านิติกรรมทางแพ่ง จะท าได้หรือไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเอกชน ไม่มีกฎหมายห้าม จึงท าได้ ทั้งนี้ ข้อห้ามตาม
กฎหมายพรรคการเมืองมีอยู่มากมาย แต่เรื่องการกู้ยืมเงินซึ่งเป็นนิติกรรมทางแพ่ง และไม่มีการเขียนข้อห้ามไว้ จึง
สามารถท าได้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2013481 
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29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    
'พญางูเห่าดูไบ' โผล่ใบ้หวย 
 
               
 
 
 
 
 
 
 นักข่าวนี่ . . . .ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ ง  ท าเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมส าเร็จรูป" ไปได้                
อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ 
   "ปรับ ครม.มั้ยคะ?" ช่างไม่ดูซะเลย ว่าชกเสร็จ ใครที่อ้วกแตก เถลือกไถล มุดเชือกหนีลงจากเวที                
ชนิดมี ซังข้าวโพด กระโถนน้ าหมาก และเกี๊ยะพวกเดียวกันปลิวว่อนไล่หลังนั่นน่ะ  อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เปรียบ
เหมือนตอน "เจ้ากรุงอังวะ" เหิมเกริมว่าไทยหลังกรุงแตก ยังรวมตัวไม่แน่น  จึงมีค าสั่งให้ "แมงกี่มารหญ่า" เจ้าเมือง
ทวาย  ยกกองทัพมาหวังเหยียบกรุงธนบุรี ของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน" ให้สิ้นซาก 
                แต่ที่ไหนได้.........แค่ยกมาถึง "ค่ายบางกุ้ง" สมุทรสงครามเท่านั้นแหละ ทัพใหญ่ของพระเจ้ากรุงธนบรุียังไม่
ทันมาถึงด้วยซ้ า ทหารแมงกี่มารหญ่ากลายเป็นบะหมีต่้มย าไปซะแลว้ ถูกทหารรักษาค่ายบางกุ้ง ไล่ฟันกระบาลแบะ  มา
กัน ๓ พันโสร่ง ว่ิงโสร่งหลุดหนีกลับทวายไปได้ ถึงร้อยก็นับว่ามากแล้ว 
                นี่ไม่ได้โม้นะ เพราะโคตรเหง้าผมอยู่แถบนั้น ที่ดินค่ายบางกุ้งเป็นเรือกสวน ก่อนข้ึนเรือน ต้องตักน้ าตีน
กระไดบ้านล้างเท้า ล้างไป-ล้างมา น้ าชะดินละลายไปเรื่อยๆ 
                เอ๊ะ..อะไรหว่า สะดุด..สะดุด.........อ้าว...หัวกะโหลกผีพม่านั่นเอง โผล่ข้ึนมา!  ทุกวันนี้ ก็ยังเป็นอย่างนั้น 
คือพม่าเหิม เมื่อถูกทหารค่ายบางกุ้ง (ส่วนใหญ่เป็นคนจีน) สับกระบาลสั่งสอนและไล่เตะตูดหนีเตลิดแล้ว 
                ก็ไม่มีการกลบฝังอะไร เป็นศพนอนดิน เกะกะ เรี่ยราด มาเป็นร้อยๆ ปี ก็เปื่อยเน่า แปรสภาพเป็นดินดีสม
เป็นนาสวน 
                แต่กะโหลกไม่แปรสภาพ........ทุกวันน้ี แถวๆ ค่ายและวัดบางกุ้ง หาไส้เดือนยังยากกว่าหาหัวกะโหลกทหาร
พม่า เพราะว่าเรี่ยราดอยู่ใต้ผืนดินต้ืนๆ  
                และควรทราบไว้นิด.........จากศึก "ค่ายบางกุ้ง" นี่แหละ เป็น "สงครามครั้งสุดท้าย" จริงๆ ของพม่า ที่ยกมา
รังควานไทย คือพม่าหายข้องใจว่า "ไทยกอบกู้ชาติ" กลับคืนได้จริงหรือไม่ จากวันน้ัน ก็เข็ดข้ีอ่อน-ข้ีแก่ ไม่กล้ายกทัพเข้า
มาวอแวอีก  
               จากกรุงธนบุรี......ตราบถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วันน้ี! แต่ไม่แน่นะ พม่าอาจเปลี่ยนกลยุทธ์-กลศึกก็ได้ ๓-๔ 
ร้อยปีก่อน ข่ีช้าง ข่ีม้า ยกทัพมาตีเมือง แต่ไม่ส าเร็จ ยุคนี้ จึงเปลี่ยนรูปแบบ จาก "ทัพทหาร" มาในรูปแบบ "ทัพแรงงาน" 
กระจายยึดไทยทั่วทั้ง ๗๗ จังหวัด  ทัพแรงงานพม่ามากกว่า ๓ ล้านคน ส่งสัญญาณ 
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 เอ้า. . . .เฮ.. .. .ยึดประเทศไทยพร้อมกันวันไหน โดย "ไม่ท างาน"   ประเทศไทย "ซี้แหง" วันนั้น!                 
มาเข้าเรื่องต่อ คือจะบอกว่า ความจริง จากรูปการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓-๔ วัน ตามที่เห็น นักข่าวควรไปเอาค าตอบ
จากฝ่ายค้านมาให้ชาวบ้านหายข้องใจก่อนจะดีกว่า ว่า 
                "ท าไมฝ่ายค้านห่วยแตกอย่างนี้ ยกทัพมาตีเมืองรัฐบาลแท้ๆ แต่ทั้งขุนศึกยันไพร่ราบพลเลว มีแต่บ๊องๆ 
บวมๆ มวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าคะ"? เนี่ย....นักข่าวน่าจะไปถามซีกค้าน โดยเฉพาะเพื่อไทย มากกว่าจะรีบถามนายกฯ 
"ซีกรัฐบาล" ว่าปรับ ครม.เมื่อไหร่? รูปศึกสงครามแบบนี้ มันต้องถามว่า 
                "ท่านนายกฯ คะ จะปูนบ าเหน็จรางวัลทีมงานดับสุริยากันคนละกี่ข้ันคะ ?"  หรือไม่ก็ต้องถามพลเอก
ประวิตรว่า "ท่านคะ ท่านใช้มนต์เรียกเนื้อ-เรียกปลาบทไหนคะ ฝ่ายแค้นมาเข้าข้องตั้ง ๕ ตัว?"  ไม่เห็นหรือ.......                
ที่ไหนๆ มีแต่นายกฯ จะได้คะแนนมากที่สุด แต่ที่นี่ รองนายกฯ ช่ือป้อม คะแนนสูงสุด นายกฯ ได้  ๒๗๒ 
                แต่บิ๊กป้อมได้ตั้ง ๒๗๗ มากกว่าตั้ง ๕  สโนไวต์ว่างามเลิศในปฐพี ยังสู้พี่ป้อมไม่ได้เล้ย ขนาด ส.ส.พรรค
วีรบุรุษนาแกยังโหวตให้! ไม่ได้ถากถางอะไรท่าน แต่น่ีคือการตอกหัวตะปูย้ า อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จ แทนที่รัฐบาลจะ
แตก กลายเป็นฝ่ายค้าน "แตกยับอัปรา" และเป็นการแตก ชนิดมีนัยส าคัญ เหมือนซ่อนมีดคนละเล่มในเกมจุมพิต 
                เดิม...๗ พรรครวมเป็น "พรรคค้าน" ตอนอภิปราย เหลือ ๖ พรรค แต่พออภิปรายเสร็จ เหลือแค่ ๕ พรรค
ค้าน  เพื่อไทย-พรรคพ่อ กับอนาคตใหม่-พรรคลูก พ่อกับลูก โดดเตะก้านคอกันเอง คนละฉาด-สองฉาด ลูกหาว่าพ่อ เอา
น้ าลาย "เผาเวลา" ของลูกไปหมด จนอดอภิปรายไล่รัฐบาล และแฉทีเด็ด "ประจานบิ๊กป้อม"                เตะก้านคอสาง
แค้นยังไม่หน าใจ ก็ลากไส้กันเองออกมาท าตือฮวน เพื่อไทย ก็ว่า อนาคตใหม่ แอบไปมีอะไรกับบิ๊กทหาร อนาคตใหม่ ก็
ว่า เพื่อไทย แอบไปมีดีลลับกับรัฐบาล! 
                สรุป.......รัฐบาลแรกเริ่ม เสียงปริ่มน้ า ๒๕๔ เสียง ส่วนฝ่ายค้านประมาณ ๒๕๐-๕๑ เสียง คือหายใจรดต้น
คอกันชนิด ลุกไปฉ่ีไม่ได้ ตอนประชุม แต่ ณ วันน้ี ดูเอาละกัน คะแนนโหวตพลเอกประวิตรตั้ง ๒๗๗ ใครปริ่มก็ไม่รู้สินะ? 
รู้แต่ว่า คะแนนน้ี ท่านได้ แต่ใดมา อ๋อ...ส.ส.ฝ่ายค้าน เขาให้! 
                เมื่อรัฐบาล ยิ่งนาน-ยิ่งโต ในขณะที่ฝ่ายค้าน ยิ่งนาน-ยิ่งแตก แตกแค่แย่งบ้าน้ าลายก็พอว่า แต่แตกด้วย
ระแวงว่า "ต่างฝ่ายต่างแอบไปคบชู้" แบบนี้ ถึงอยู่กันไป ก็ร้องได้เพลงเดียว คือเพลง "แต่น้ีไปไม่เหมือนเดิม"! 
                มันน่าสงสัยมั้ย คิดกันง่ายๆ อนาคตใหม่ถูกยุบ เขาก็รู้กันทั้งโลก "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" ถึงคนละแม่                
แต่ "พ่อทักษิณ" คนเดียวกัน! แล้วไฉน เมื่อบ้านแตก แทนที่ ส.ส.อนาคตใหม่ จะย้ายไปอยู่บ้านเพื่อไทย แต่ไม่มีเลยซัก
คนไปอยู่ "บ้านรัฐบาลหมด"!? 
                ส่วนที่เหลือ เน็ตๆ เท่าไหร่ ยังไม่รู้ รู้แต่ว่า พวกนี้ NED แน่ ตอนนี้ หลานผดุง "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" 
จ าต้องเล่นบทหัวหน้าพรรคคนใหม่ เป็นพ่อไก่-แม่ไก่ กางปีกปกลูกเจี๊ยบพิลึกๆ ที่เหลือ 
                ถามว่า. . . .. ..ลึกๆ ในใจพวกที่ เหลือ "ยอมรับ" หลานผดุงเป็นหัวหน้าน าพรรคด้วยศรั ทธาจริงๆ                
หรือว่า จ าต้อง "จ าใจ" เพราะจ าต้องอยู่กันไป ในเมื่อพันธ์ุพิลึกแบบเขา ไปอยู่ร่วมกับใครที่ไหนคงยาก ?  มีด้ายบางๆ 
และผุกร่อนเส้นเดียวที่มัดให้จ าต้องไปด้วยกันในสภาพจ ายอม คือ "เสี่ยธนาธร" การันตี มีกิน-มีใช้ 
                และเซียนพ่ายสิบทิศ "ปิยบุตร" เป็นกุนซือสุมเมือง! ไม่ว่ามองทางไหน บอกได้ค าเดียว "พรรคใหม่" เกิดเพื่อ
ตาย ก่อนได้ตัดสายสะดือ เพราะอะไรน่ะหรือ? ก็ดูซี พรรคยุบไปแล้ว ในเมื่อนายพิธาเล่นบทหัวหน้าจ าเป็น แต่ก็ไร้
เดียงสาทางการเมือง 
                รู้ทั้งรู้ ว่าคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์ ถูกตัดสิทธ์ิไปแล้ว  แต่ถึงขณะนี้ ๓ 
มะกอก ก็ยังเข้ามาบงการ ควบคุม สั่งการการท าหน้าที่ ส.ส.สัมภเวสีเหมือนเดิม นายพิธา แค่เจว็ด คนเดินเกม-เดิน 
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หมากตัวจริง คือธนาธร-ปิยบุตร  ไม่มีอาชญากรรมใด ที่อาชญากรไม่ทิ้งร่องรอยไว้ ฉันใด ปิยบุตร-ธนาธร ก็ฉันนั้น                
ในการอภิปรายที่น าสู่บาดหมาง แตกแยก แหกไส้กันกับเพื่อไทย 
                ข้อความต่างๆ ที่ทั้งสองโพสต์เฟซ นั่นคือหลักฐานยืนยัน การครอบง าพรรค  ตอนนี้อาจยังไม่เป็นไร เพราะ
ยังไม่มีพรรค แต่นายพิธาบอกว่า อีกไม่กี่วัน พรรคใหม่ก็จะเรียบร้อย ส.ส.พันธ์ุพิลึกจะได้มีสงักัดเป็นเรือ่งเป็นราว  ก็เกรง
นายพิธาจะ "บกพร่องโดยสุจริต" จึงอยากให้อ่านนี่ ให้รู้ไว้ก่อน พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 
                มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอม หรือกระท าการใด อันท าให้บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกกระท า
การอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือช้ีน า กิจกรรมของพรรคการเมือง ในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก
ขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
                ขณะเดียวกัน ก็อยาก....ความจริง ไม่จ าเป็นต้องอยาก เพราะปิยบุตรเขาเป็นดอกเตอร์ทางกฎหมาย แต่
เอาเหอะ บอกไว้เผื่ออาจได้บุญ  
       มาตรา ๒๙ ........ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการใดอนัเปน็การควบคุม ครอบง า หรือช้ีน ากิจกรรมของพรรค
การเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
                ถ้าใครท าเข้าลักษณะตามมาตรา ๒๙ โทษ คือ มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น" 
                นี่.....เห็นมั้ย ธนาธร-ปิยบุตร หรือใครที่เป็น กก.บห.อนาคตใหม่ ถูกตัดสิทธ์ิไปแล้ว จะมายุ่งเกี่ยวอีกไม่ได้                
ดังนั้น ขืนนายพิธา "หัวหน้าพรรค" ปล่อยให้ธนาธร-ปิยบุตร เป็นนายใหญ่ "ประทับทรง" แบบที่เป็นอยู่ ก็จะถูกยุบซ้ า-
ยุบซาก และตัวคนครอบง าพรรค ก็จะคุก+คุก!  ผมถึงว่า ตั้งใหม่ พิธาเท่ากับพระถือสายสิญจน์จูงน าหน้า มินาน มิช้า
.......ลูกพรรคและเล็มน้ าค้างตามใบไม้ ใบหญ้า ในไม่ช้าก็ตาย! 
                อยากให้อ่าน "อาจารย์แนวร่วม" นี่นิด รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์  
ธรรมศาสตร์ เขาโพสต์เฟซ ดังนี้  ตั้งแต่ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แกนน าเพื่อไทยพยายามล็อบบี้ไม่อภิปราย ปว.แต่ 
อนค.ไม่ยอม  เลยเอาช่ือไว้ท้ายๆ 
                พออภิปรายจริง เพื่อไทยก็อภิปรายลากยาวล าไยล้มมวย เกินเวลาไปมาก จนวันสุดท้ายเวลา อนค.ไม่เหลอื 
แล้วฝ่าย รบ.ก็เสนอปิดประชุมโดยอ้างว่าหมดเวลา ปล่อยให้ ปว.ไม่โดนอภิปรายในสภาไปสบายๆ หัวข้ออภิปรายของ
เพื่อไทย ฝ่าย รบ.ตอบได้ทุกข้อเป็นฉากๆ มีสไลด์เตรียมมาพร้อมเลย (ข้อสอบรั่ว??) 
                #พญางูเห่าดูไบ #ปาหี่เพื่อไทย #เพื่อไทยนึกว่า ปชช.โง่ดูไม่ออก #มวยล้มต้มคนดู #อภิปรายไม่ไว้วางใจ  
อิๆ....เสร็จ "พญางูเห่าดูไบ"! เปลวสีเงิน คนปลายซอย 'พญางูเห่าดูไบ'-โผล่ใบ้หวย ปาหี่เพื่อไทย!นักวิชาการฝ่ายปชต.
ข้องใจ’พญางูเห่าดูไบ’ท าข้อสอบรั่วฝ่ายรบ.จึงตอบได้เป็นฉากๆ 
ปาหี่เพื่อไทย!นักวิชาการฝ่ายปชต.ข้องใจ’พญางูเห่าดูไบ’ท าข้อสอบรั่วฝ่ายรบ.จึงตอบได้เป็นฉาก'วัฒนา' ตาสว่างแล้ว! 
'เพิ่งรู้ว่าการเอาดีใส่ตัวเอาช่ัวให้เพื่อนเป็นโรคระบาด' เซเลบฝ่ายประชาธิปไตยซดกันนัว! 'ค า ผวา' ฉะส้มหวานนิสัยแบบ
นี่ไงเลยมีงูเห่าในพรรครัวๆ 'ปิยบุตร' สวนอัดเพื่อไทยเพราะเหลืออดจริงๆ 
เปลวสีเงิน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58468 
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คาบลูกคาบดอก : ประเทศไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 ความเห็นต่อ สถานการณ์การเมืองไทย ในเวลานี้ แยกเป็นสองความคิดเห็นด้วยกัน ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า 
สมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ หลังจากที่ กองทัพ เข้ามาปกครองบ้านเมืองต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปี 
มาจนถึงรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 
 จาก รัฐธรรมนูญฉบับใบสั่ง ที่วางไลน์เอาไว้ให้ รัฐบาล คสช. เข้ามาสืบทอดอ านาจที่เห็นชัดเจนคือ คสช.
เป็นคนต้ัง ส.ว. 250 คน และ ให้อ านาจ ส.ว.ทั้ง 250 คนแต่งตั้งนายกฯในสภา เปิดช่องให้ พรรคการเมือง ที่ไม่ได้เสียง
ข้างมากจากการเลือกตั้ง สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้โดยวิธีการซื้อเสียง ส.ส.ในสภา และ ใช้กลไกขององค์กรอิสระ ในการ
เอื้อให้มีการสืบทอดอ านาจได้ตามเป้าหมาย โดยการใช้อ านาจรัฐแทรกแซง 
 ผลที่ตามมาคือความเสียหายในการบริหารราชการแผ่นดิน การรักษาผลประโยชน์และการเสีย
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน การทุจริตคอร์รัปชัน ภาคเศรษฐกิจเสียหายและกระทบกับภาคสังคม ความยากจน ประเทศ
ไม่พัฒนา รวยกระจุกจนกระจายของจริง 
 เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจฟองสบู่เมื่อปี 2540 กับเศรษฐกิจในปัจจุบนั เห็นได้ชัดว่าในปี 2540 วิกฤติเศรษฐกิจ
กระทบกับสถาบันการเงิน ทุนขนาดใหญ่ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีทั้งล้มบนฟูกและล้มละลาย แล้วกระทบไปถึงคนส่วนใหญ่
ของประเทศ แต่ปัจจุบันกระทบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วกระทบไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ จากล่างข้ึนบน ความ
เสียหายจึงยากที่จะควบคุมและแก้ไข ซึมลึก คนจนยิ่งจนมากและจนที่สุด รวยยังไปกระจุกอยู่กับทุนใหญ่ สร้างความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมชัดเจน 
 ผลกระทบไปถึง ภาคสังคม คดีอาชญากรรมรุนแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่
ในเกณฑ์อันตราย ซึ่งเกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าทางสังคมในปัจจุบัน 
 มาถึงภาคการเมือง ที่ เห็นความเหลื่อมล้ าของระบบความยุติธรรม เห็นความอ่อนแอของระบอบ
ประชาธิปไตย และเห็นความชัดเจนของเผด็จการซ่อนรูป น าไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ของคนในประเทศการยุบพรรค
อนาคตใหม่ เป็นตัวเร่ง เป็นสารตั้งต้น ของการลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมและทวงระบอบประชาธิปไตย อันเป็นสิทธิ
และเสรีภาพอันชอบธรรมของประชาชนภายใต้ความอึดอัดของสภาวะทางการเมือง 
 การลุกข้ึนมาทวงความยุติธรรม โดยไม่ได้นัดหมายของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเที่ยวนี้ 
เป็นกรณีศึกษา ที่ผู้มีอ านาจจะต้องทบทวนให้ดี จะปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอยหรือจะเสียสละสร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ของประเทศตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย. 
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