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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 1 มีนาคม 2563 
 
 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรฐัออนไลน ์ พรรคเศรษฐกจิใหม่ ประชุมใหญ่วิสามัญที่ขอนแก่น เพื่อเลือกตั้ง 

คณะกรรมการบรหิารพรรคชุดใหม่ 
4 

2 บ้านเมืองออนไลน ์ สมาชิกฯเลือก "เกียรติภูมิ" นั่ง ว่าที่ หน.พรรคเศรษฐกจิใหม ่ 6 
3 INN ออนไลน ์ พรรคเศรษฐกจิใหมป่ระชุมใหญ่วิสามัญที่ขอนแก่น 8 
4 มติชนออนไลน ์ "ศาลรัฐธรรมนญู" เผยแพร่ค าวินิจฉัย "ยุบอนาคตใหม่" ปม เงินกู้  

"ฉบับเตม็" 
9 

5 ผู้จัดการออนไลน ์ อ่านฉบับเตม็ ท าไมศาลฯ ยุบ อนค.ปมกู้เงิน“ธนาธร” 191 ล้าน 10 
6 TheBangkokInsight 

ออนไลน ์
"ศาลรธน." เผยแพร่ค าวินิจฉัยฉบบัเตม็ "ยุบพรรคอนาคตใหม่" 11 

7 สยามรฐัออนไลน ์ สุดเศร้า อนค.โคราช ยุติกิจกรรมการเมือง เร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ 
ปลดป้ายช่ือออก 

12 

8 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ช่อ พรรณิการ'์ปัดคณะอนาคตใหม่ชักใยนักศึกษา แฉ!กลุ่มบุคคลที่
ผลักดันให้นักศึกษาก่อม็อบ 

13 

9 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ไม่ยอม 'วัฒนา' เปิดศึกส้มหวาน!รอบนีห้นักซักฟอกไม่ค่อยแตะ 
บิ๊กตู่-เสนอขอแก้ รธน. บางประเด็นเพราะได้ประโยชน ์

14 

10 ไทยโพสต์ออนไลน ์ "ณัฏฐพล" ยันไม่ปิดกั้นเด็กแสดงออกทางการเมอืง แต่ควรอยู่ในกรอบ
กม. แนะใช้วิธียื่นความคิดเห็นให้สภาน่าจะดีกว่า   

15 

11 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'หมอวรงค์' เห็นด้วย เชียร์เตม็ที่ นักศึกษาแสดงออกทางการเมือง 
เตือนพรรค-นักการเมืองอย่าเข้าไปจุ้น 

16 

12 ไทยโพสต์ออนไลน ์ เอ็กซ์คลูซีฟ 'ปิยบุตร' เปิดคดีลบัจากคนในรัฐบาลก่อนยุบอนาคตใหม่-
สู้ต่อหรือหนีไปอยู่ต่างประเทศ? 

17 

13 คมชัดลึกออนไลน ์ เสรีรวมไทย แนะ บิ๊กตู่ อย่าขู่เด็ก ฟงัเสียงแฟลชม็อบ 19 
14 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ “เสี่ยหนู” ปิง๊ไอเดีย เสนอนายกฯ-ปิก๊ป้อม” งัด “พ.ร.บ.ความมั่นคง” 

ห้ามนักศึกษาชุมนุม หวังสกัดไวรสัโคโรนาระบาด   
20 

15 มติชนออนไลน ์ ซ้อมชุมนุมใหญ่ ม.เกษตร รวมตัวไมเ่อา’ไอโอชา’ต่างชูสามนิ้ว 
ตร.ใน-นอกเครือ่งแบบพรึบ 

21 

16 TNN ออนไลน์ โพลช้ี ปชช. แนะให้อดีตแกนน าอนาคตใหม่ยอมรบัค าตัดสินยุบพรรค 22 
17 ผู้จัดการออนไลน ์ นิด้าโพลเผย ปชช. ส่วนใหญ่แนะอดีต อนค. ยอมรับค าตัดสนิยุบพรรค 23 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'นิด้าโพล' ช้ีผลส ารวจ ปชช. ส่วนใหญร่้อยละ 33 อยากให้แกนน าอดีต

พรรค อนค. ยอมรับค าตัดสินศาล รธน. 
24 

19 แนวหน้าออนไลน ์ โพลระบุ ปชช. ให้แกนน า อนค.รบัค าตัดสินยุบพรรค ‘แฟลชม็อบ’
เป็นสิทธิทาง กม. 

26 

20 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ โพลแนะ "อนาคตใหม"่ ยอมรบัค าตัดสินศาล ช้ีแฟลชมอ็บ นศ. เป็น
สิทธิแต่ห่วงแตกแยก 

28 

 
 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนช่ันสุดสปัดาห์

ออนไลน ์
บันไดอีกข้ัน "เลือกตั้งทอ้งถ่ิน" 30 

2 มติชนสุดสปัดาห์
ออนไลน ์

ขอแสดงความนับถือ 32 

3 แนวหน้าออนไลน ์ อนาคตใหม่...ต้องไม่ใช่ ‘เด็กเลี้ยงแกะ’ 34 
4 คมชัดลึกออนไลน ์ "อนาคตใหม่" ตกที่นั่งล าบาก 38 
5 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ วิธีการ “ท ามาหากิน” ในรัฐสภาไทย 40 
6 VoiceTV ออนไลน ์ บทพสิูจน์ กกต.กับอ านาจยุบพรรคการเมืองทุ่มเงินดูด ส.ส. ‘อนค.’ 42 
7 ข่าวสดออนไลน ์ (ยุบ) สภาเน่า 45 
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พรรคเศรษฐกิจใหม่ ประชุมใหญ่วิสามัญท่ีขอนแก่น เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
สยามรัฐออนไลน์  29 กุมภาพันธ์ 2563 18:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 ก.พ 2563 ที่ อาคารพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอีสาน ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.
ขอนแก่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญสมาชิกพรรคทั่วประเทศ เพื่อเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ รักษาการณ์ โดยมีนายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกจิ
ใหม่ และสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ร่วมประชุม จ านวน 280 คน 
 นายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า การประชุมของสมาชิกพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ทั่วประเทศ ในวันน้ี เพราะว่ามีสมาชิกได้เรียกรอ้งใหม้ีการประชุม ด้วยสาเหตุพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีปัญหามาก่อน
หน้านี ้
 " ในการจัดงานการประชุมในวันน้ีมีสาเหตุเนื่องจากคณะกรรมการรักษาการพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ละเมิด
ข้อบังคับพรรคข้อที่ 14 กล่าวคือไม่จัดการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 60 วัน ตามข้อบังคับ
พรรค ข้อที่ 14 ก าหนดไว้ และยังละเมิดข้อบังคับพรรคข้อที่ 8 โดยการท าลายโครงสร้างของพรรค คือ เสนอยุบ
ส านักงานตัวแทนพรรคหลายจังหวัด เช่นส านักงานตัวแทนพรรค ประจ าจังห วัดมหาสารคาม ทั้งที่ไม่มีความผิด และ
ละเมิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 มาตรา 33 ( 1)( 2 )จึงท าให้เสียหาย ท าให้พรรค
ไม่มีเสถียรภาพ" 
 นายเกียรติภูมิ กล่าวต่ออีกว่า การกระท าของคณะกรรมการรักษาการจึงขัดกับความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ขาดความชอบธรรมในการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกต่อไป ดังนั้นสมาชิกพรรคที่มา
ประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของพรรค ตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 58 รับรองไว้ และเป็นผู้เสียหาย ต่อการกระท าของ
คณะกรรมการรักษาการนี้ด้วย จึงถือเอาการประชุมวันน้ีเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่เสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองต่อไป 
 "หากไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ทางพรรคฯอาจจะอยู่ไม่ได้ สมาชิกพรรคฯที่มาประชุมในวันน้ีทุกคน 
มีอุดมการณ์ สามารถที่จะร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่อเพื่อกอบกู้พรรคฯไว้ไม่ให้พรรคที่เราตั้งเอาไว้ ดั่งอุดมการณ์ที่มีต่อ
ประเทศชาติ คือต้องการที่จะสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญรุง่เรือง ด้วยการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตอ่ไป 
พร้อมทั้งจะพยายามสร้างโครงการดีๆให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีภาวะความเป็นอยู่มีรายได้ที่ดีข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
เพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตส่วนการด าเนินงานของพรรคต่อจากนี้ไป หลังจากที่  
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กกต.รับรองคณะกรรมการชุดใหม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทางพรรคก็จะเน้นเรื่องการแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นพรรคยังยังไม่ได้มีมติว่าจะเข้าร่วมกับฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาล เพราะขณะนี้แนวคิดของสมาชิกพรรคยังแบ่ง
ออกเป็น 2 ทาง ดังนั้น หลังจากที่ กกต.มีหนังสือรับรองคณะกรรมการบริหารพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในวันนี้ถูกต้องตาม
กฏหมายแล้ว ทางพรรคก็จะมีการประชุมเพื่อลงมติพรรคอีกครั้งว่า พรรคจะอยู่ร่วมฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาล" 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าส าหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งใน
วันน้ี ประกอบด้วย นายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ หัวหน้าพรรคฯ, นายสุรสิทธ์ิ เปล่งสมสมบัติ รองหัวหน้าพรรคฯ,นายทีฆวัฒน์ 
เวศอุไร เลขาธิการพรรคฯ, นางนัถรัฐ แดนโพธ์ิ รองเลขาธิการพรรคฯ,นายสุเมธ สุเมธกุล โฆษกพรรคฯ,นายธนวรรณ์ 
พามี นายทะเบียนพรรคฯ,นายประกาย ศรีวงศ์ เหรัญญิก และ นายฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร กรรมการบริหารอื่นๆ 
 
 
 อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/136073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/136073
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สมาชิกฯเลือก "เกียรติภูมิ" น่ัง ว่าท่ี หน.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ทั่วประเทศ ร่วมประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเงาชุด
ใหม่ แทนคณะกรรมการ รักษาการณ์ เพื่อน าเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรอง พร้อมทั้งขับคณะกรรมการชุด
รักษาการณ์ปัจจุบัน ออกจากการเป็นกรรมการรักษาการณ์ 
 เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 29 ก.พ ที่ อาคารพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอีสาน ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.
ขอนแก่น ผศ.ดร.ทนายวัน สุวรรณพงษ์ สมาชิกพรรค อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 เบอร์ 16 จังหวัดขอนแก่น ในนามพรรค
เศรษฐกิจใหม่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมใหญ่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ของสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของ
พรรคตัวจริงข้ึน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเงาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ รักษาการ ชุดปัจจุ บัน โดยมี
นายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตัวแทน กกต.และสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ร่วมประชุม 
จ านวน 280 คน 
 นายเกียรติภูมิ อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่าการประชุมของสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ทั่ว
ประเทศ ในวันน้ี เพราะว่ามีสมาชิกได้เรียกร้องให้มีการประชุม ด้วยสาเหตุพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีปัญหามาก่อนหน้านี้ 
ซึ่งตนเองเคยแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
คนแรก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ในการจัดงานการประชุมในวันน้ีมีสาเหตุ เนื่องมาจากคณะกรรมการรักษาการณ์ 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ละเมิดข้อบังคับพรรคข้อที่ 14 กล่าวคือไม่จัดการประชุมเลือกคณะกรรมการบรหิารพรรคชุดใหม่
ภายใน 60 วัน ตามที่ข้อบังคับพรรคข้อที่ 14 ก าหนด และยังละเมิดข้อบังคับพรรคข้อที่ 8 โดยการท าลายโครงสร้างของ
พรรค คือ เสนอยุบส านักงานตัวแทนพรรคหลายจังหวัด เช่นส านักงานตัวแทนพรรค ประจ าจังหวัดมหาสารคาม ทั้งที่ไม่
มีความผิด และละเมิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 มาตรา 33 ( 1)( 2 )จึงท าให้
เสียหาย ท าให้พรรคไม่มีเสถียรภาพ 
 นายเกียรติภูมิ กล่าวด้วยว่าดังนั้นการกระท าของคณะกรรมการรักษาการณ์ จึงขัดกับความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คณะกรรมการรักษาการชุดนี้ จึงขัดกับความชอบธรรมในการบริหารพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่อีกต่อไป ดังนั้นสมาชิกพรรคที่มาประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของพรรค ตามที่ข้อบังคับพรรค ข้อที่ 58 รับรองไว้ 
และเป็นผู้เสียหาย ต่อการกระท าของคณะกรรมการรักษาการนี้ด้วยจึงถือเอาการประชุมวันนี้เป็นการประชุมใหญ่
วิสามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองต่อไป 
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 นายเกียรติภูมิ กล่าวอีกว่าหากไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ทางพรรคฯอาจจะอยู่ไม่ได้ สมาชิกพรรคฯ
ที่มาประชุมในวันนี้ทุกคน มีอุดมการณ์ สามารถที่จะร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่อเพื่อกอบกู้พรรคฯไว้ไม่ให้พรรคที่เราต้ัง
เอาไว้ ดั่งอุดมการณ์ที่มีต่อประเทศชาติ คือต้องการที่จะสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมอืงต่อไป พร้อมทั้งจะพยายามสร้างโครงการดีๆให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีภาวะความเป็นอยู่มีรายได้
ที่ดีข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต อันน้ีคือความตั้งใจของ
เราต้ังแต่ก่อตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
 "เพราะว่าการที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ประชาชนเห็นอยู่น้ันยังมีความไม่เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นการที่สมาชิก
พรรคเศรษฐกิจใหม่ มีความต้องการท าให้เป็นหนึ่งเดียว อันเป็นมติพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาจะมีมติ
ที่ไม่ถูกต้องมาตลอด ดังนั้นเราต้องท าให้ทุกอย่างถูกต้อง ให้ กดต. รับรองในประชุมใหม่ในครั้งนี้ 
 พรรคจึงต้องด าเนินการตามกฎหมาย จะไม่ท าอะไรที่ผิดกฎหมาย ในด้านเอกสารทุกอย่างต้องท าตาม
กฎหมายทุกประการ ซึ่งที่ผ่านมา มีขบวนการที่กระท าโดยไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งทางพรรคฯต้องแก้ไขตรงนั้น"นายเกียรตภูิมิ 
กล่าว 
 ส าหรับผลการเลือกตั้งว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่(คณะกรรมการเงา) แทนคณะกรรมการ 
รักษาการ ชุดปัจจุบัน ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
1.นายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ ว่าที่หัวหน้าพรรค 2. นายสุรสิทธ์ิ เปล่งสมสมบัติ รองหัวหน้าพรรค 3.นายทีฆวัฒน์ เวศอุไร 
เลขาธิการพรรค 4. นางนัถรัฐ แดนโพธ์ิ รองเลขาธิการพรรค 5. นายสุเมธ สุเมธกุลโฆษกพรรค 6.นายธนวรรณ์ พามี 
นายทะเบียน 7 .นายประกาย ศรีวงศ์ เหรัญญิก 8. นายฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร กรรมการบริหารอื่นๆ 
 
 
อ้างอิง  : https://www.banmuang.co.th/news/region/182165 
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พรรคเศรษฐกิจใหม่ประชุมใหญ่วิสามัญท่ีขอนแก่น 
 29 กุมภาพันธ์ 2020 - 19:47 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ประชุมใหญ่วิสามัญท่ีขอนแก่น เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
 ที่อาคารพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอีสาน ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้จัดใหม้ี
การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคทั่วประเทศ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ 
รักษาการณ์  โดยมีนายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ร่วมประชุม 
จ านวน 280 คน 
 นายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า การประชุมของสมาชิกพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ทั่วประเทศ ในวันน้ี เพราะว่ามีสมาชิกได้เรียกรอ้งใหม้ีการประชุม ด้วยสาเหตุพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีปัญหามาก่อน
หน้านี ้
 นายเกียรติภูมิ กล่าวต่ออีกว่า การกระท าของคณะกรรมการรักษาการจึงขัดกับความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ขาดความชอบธรรมในการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกต่อไป ดังนั้นสมาชิกพรรคที่มา
ประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของพรรคตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 58 รับรองไว้ และเป็นผู้เสียหาย ต่อการกระท าของ
คณะกรรมการรักษาการนี้ด้วย จึงถือเอาการประชุมวันน้ีเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่เสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าส าหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งใน
วันน้ี ประกอบด้วย นายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ หัวหน้าพรรคฯ, นายสุรสิทธ์ิ เปล่งสมสมบัติ รองหัวหน้าพรรคฯ,นายทีฆวัฒน์ 
เวศอุไร  เลขาธิการพรรคฯ, นางนัถรัฐ แดนโพธ์ิ รองเลขาธิการพรรคฯ,นายสุเมธ สุเมธกุล โฆษกพรรคฯ,นายธนวรรณ์ 
พามี นายทะเบียนพรรคฯ,นายประกาย ศรีวงศ์ เหรัญญิก และ นายฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร กรรมการบริหารอื่นๆ 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/regional-news/news_610788/ 
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ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ค าวินิจฉัยยุบอนาคตใหม่เงินกู้ฉบับเต็มแล้ว 
 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยฉบับเต็มรวม
26หน้า กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณี กู้เงิน 191 .2ล้านบาท 
จากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 92 วรรคหนึ่งวงเล็บ 3 ประกอบมาตรา 72 
ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรค16คนเป็นเวลา10ปี แล้ว แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการเผยแพร่ค าวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการทั้ง 9 คน 
 
http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20200228165606.pdf 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2015790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2015790
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อ่านฉบับเต็ม ท าไมศาลฯ ยุบ อนค.ปมกู้เงิน“ธนาธร” 191 ล้าน 
เผยแพร่: 29 ก.พ. 2563 18:21   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ค าวินิจฉัยฉบับเต็ม ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามค าร้องของ กกต. กรณีกู้เงิน 191 
ล้าน จาก"ธนาธร" 
 วันน้ี(29 ก.พ.) เว็บไซต์ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายละเอียดฉบับเต็มของค าวินิจฉัยที่ 5/2561 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่งยุบ
พรรคอนาคตใหม่ โดยคดีน้ี ศาลฯ มีค าวินิจฉัยว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191.2 ล้านบาทจากนายธนาธร จึงรุ่งเรอืง
กิจ หัวหน้าพรรค ถือเป็นการกระท าผิดมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรค พร้อมห้ามไปจัดต้ังหรือร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนมาใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองอื่น เป็นเวลา 10 ปี 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000020615 
          :  https://www.thaipost.net/main/detail/58501 
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"ศาลรธน." เผยแพร่ค าวินิจฉัยฉบับเต็ม "ยุบพรรคอนาคตใหม่" 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (29 ก.พ.) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยฉบับเต็ม คดีที่พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงิน
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จ านวน 191.2 ล้านบาท โดยมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี และห้ามจัดต้ังพรรคใหม่ หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่
เป็นเวลา 10 ปี โดยค าวินิจฉัยมีทั้งสิ้น 26 หน้า 
 ในตอนหนึ่งของค าตัดสินใจนั้น ระบุว่า พฤติการณ์ และพยานหลักฐาน แสดงให้เห็นว่า การที่นายธนาธร 
ให้เงินกู้ยืมแก่พรรคอนาคตใหม่ เป็นการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และว่า คณะกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ ควรจะรู้ว่า การเป็นหนี้จ านวนมากต่อบุคคลใด ย่อมจะก่อให้เกิดการครอบง า หรือช้ีน า โดยบุคคลที่เป็น
เจ้าหนี้สามารถอาศัยอ านาจแห่งมูลหนี้ ที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกร้องช าระหนี้ หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่งตามสัญญาก็ได้ 
อันจะท าให้สามารถเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว และท าให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง 
 ส่วนเรื่องการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น ค าพิพากษา ระบุว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 ที่บัญญัติในลักษณะบทบังคับว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ด าเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ท าให้เมื่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคแล้ว จึงต้องมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค 
ที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ 2 มกราคม 2562 หรือวันที่ 11 เมษายน 2562 อันเป็นวันที่มีการกระท าอันเป็นเหตุ 
ให้ยบุพรรค 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thebangkokinsight.com/300077/ 
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สุดเศร้า อนค.โคราช ยุติกิจกรรมการเมือง เร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ ปลดป้ายชื่อออก 
สยามรัฐออนไลน์  29 กุมภาพันธ์ 2563 13:32 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) สาขาจังหวัด
นครราชสีมา (นม.) ข้างโรงแรมสบายโฮเต็ล ริมทางหลวงชนบท 1120 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.หมื่นไวย อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา นางสาวภัทรกาญจน์ ทองแดง รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อนค.นม. พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ฯ ได้
ช่วยกันขนย้ายทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ส านักงานรวมทั้งปลดป้ายช่ือพรรค ฯ ออก เพื่อ
น าไปเก็บรักษาไว้ในโกดังของแฟนคลับ 
 น.ส ภัทรกาญจน์ ฯ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงาน อนค.นม. เดิมตั้งอยู่ข้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอารีน่า 
ใต้สะพานข้ามทางรถไฟโรงแรมสีมาธานี เมื่อครบสัญญาเช่า 1 ปี ได้ย้ายมาที่อาคารพาณิชย์แห่งนี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2562 เพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าเช่าสถานที่ตั้ง จนกระทั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีค าสั่งให้ยุบ อนค. ในวันที่ 21 กพ. 
ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทางการเมอืงต้องหยุดโดยปริยาย ประกอบกับเงื่อนไขเมื่ออยู่ครบ 3 เดือน จะต้องท าสัญญา
เช่ารายปี ซึ่งมีผลในวันที่ 1 มีนาคม นี้ หากด ารงอยู่ต่อก็ไม่สามารถท าอะไรเกี่ยวกับการเมืองได้ จึงขอยกเลิกสัญญาเช่า
รายปี ส่วนสิ่งของ เครื่องใช้ ส่วนหนึ่งใช้เงินทุนสนับสนุนกิจการพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
และเป็นทรัพย์สินของ อนค.ส่วนกลาง จัดหามาให้ เราก็ต้องท ารายการส่งมอบคืน เพื่อป้องกันปัญหาการสูญหายของ
ทรัพย์สิน 
 “ตนในฐานะตัวแทนชาว อนค.โคราช รู้สึกเสียใจกับบทลงโทษนี้ แต่ก็น้อมรับมิได้ขัดขืนแต่อย่างใด เรายัง
ยึดมั่นอุดมการณ์ ขอเป็นเสียง เป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมีระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่สุด ขอ
เชิญชาวโคราชที่ลงคะแนนให้ อนค. โคราช ทั้ง 14 เขตเลือกตั้ง จ านวนกว่า 1.6 แสนเสียง รวมทั้งผู้ที่รักประชาธิปไตย
มาร่วมกิจกรรม “อนค.โคราช ต้องไปต่อ” ในวันที่ 7 มีนาคม นี้ ที่ช้ัน 4 ห้างไอทีพลาซ่า โคราช ตั้งแต่เวลา 15.00 -
20.00 น. ซึ่งมีการแสดงของแร็ปเปอร์สู้กับเผด็จการ เจ้าของผลงาน “ประเทศกูมี” และการแสดงของศิลปินช่ือดัง ซึ่ง
เป็นแสดงพลังบริสุทธ์ิต่อสู้กับอ านาจที่มิชอบ” น.ส ภัทรกาญจน์ ฯ กล่าว 
 
นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/136029 
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29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:55 น.  
'ช่อ พรรณิการ์'ปัดคณะอนาคตใหม่ชักใยนักศึกษา แฉ!กลุ่มบุคคลท่ีผลักดันให้นักศึกษาก่อม็อบ 
 
 
 
 
 
 
 29 ก.พ. 63 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพรรณิการ์ วานิช อดีตส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตโฆษกพรรค
อนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์กับส านักข่าว Voice of America ภาคภาษาไทย กรณีการอภิปรายไม่ว้วางใจที่ผ่านมา ว่า 
เราอาจมีอุดมคติทางการเมืองเกินไปที่มองว่า ชัดเจนขณะนี้แล้ว คุณค่า ส.ส.ฝ่ายค้าน และรัฐบาล ที่นึกถึง ผิดชอบช่ัวดี 
หรือหลักนิติรัฐนิติธรรม แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นซะทีเดียว แต่ก็จะเห็นว่าคะแนนของคุณธรรมนัสนั้นน้อยกว่าคนอื่น 
 เมื่อถามว่า หากมีการปรับครม. แล้วมีการน าช่ือของคนที่ได้คะแนนในการอภิปรายน้อยที่สุดออกไป จะ
ช่วยได้มากน้อยขนาดไหน นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า มาถึงขนาดนี้แล้ว ความไม่พอใจของประชาชนสูงเกินกว่า จะ
ปรับคนที่ตัวเล็กๆออกแลว้จะท าให้กระแสทานความไม่พอใจมันเช่ียวกรากน้อยลง คงไม่ เพราะประชาชนรู้แล้วว่า ความ
เลวร้ายที่เกิดข้ึนกับประเทศ ไม่ใช่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง แต่มันคือระบอบสืบทอดอ านาจ ของ คสช. ซึ่งแกนกลาง คือ 
พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ 
 ถามต่อว่า ตอนนี้คนเริ่มมองการเคลื่อนไหวของนักศึกษา เปรียบเทียบกับในอดีต และมีเนื้อหาที่บางคน
กังวลว่าหมิ่นเหม่ ในฐานะที่คนรุ่นใหม่ฟังเรา คิดว่ามีบทบาทอะไรบ้างที่จะไม่บานปลาย เหมือนในอดีตแบบที่คนกลัว 
นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า เวลาบอกว่าคนรุ่นใหม่ฟังเรา ตนไม่แน่ใจว่าหมายถึงเราไหน แต่อนาคตใหม่ ไม่อาจเอื้อมไป
บอกว่าเราสามารถสั่งนักศึกษา นักเรียน หรือคนรุ่นใหม่ ได้แน่นอน แล้วใครที่พูดแบบนั้น ตนคิดว่า เรื่องนี้เป็นพลังของ
นิสิต นักศึกษา เช่นดียวกับเวลาที่มีคนพูดว่า คนเหล่าน้ีโดนปั่นหัว โดนล้างสมอง ถ้าจะบอกว่าใครท าให้นักศึกษาเหล่านี้
ออกมาเคลื่อนไหวอย่างทุกวันนี้ คงต้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และคณะ ว่า พวกคุณคือผู้ที่ผลักดันให้นิสิต
นักศึกษา และประชาชนออกมาเคลื่อนไหว 
 เมื่อถามว่า กิจกรรมที่คณะอนาคตใหม่ก าลังท าอยู่ มีอะไรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือไม่ 
นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า "ไม่มีเลย ตอนนี้พรรคถูกยุบไปแล้ว เพราะฉะนั้น สาขา ทีมงานของจังหวัดย่อมถูกยุบไปดว้ย 
การเคลื่อนไหวของนักศึกษา หากจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรา ก็คือ เราก็ได้เฝ้าดู การ live พวกเขาอย่างช่ืนชม ไปก็ไม่กล้า
ไป เพราะเกรงจะถูกครหาว่าไป บงการ ไปเป็นแกนน า ไปอยู่เบื้องหลังหรือเป็นท่อน้ าเลี้ยง เราไม่ต้องการให้เกิด
เหตุการณ์แบบนั้นข้ึน เพราะฉะนั้นอย่างน้อยในระยะเวลาอันใกล้นี้ ก็คงไม่ไป” 
  เมื่อถามว่า ว่า ด้วยประสบการณ์ทางการเมือง คิดว่าอะไรคือเส้นตายหรือขอบเขตที่นักศึกษาที่ชุมนุมไม่
ควรข้ามไป หรือหัวข้อที่ไม่ควรกล่าวถึง นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า ตราบใดที่เราพูดในสิ่งที่เราคิด เราเช่ือ เราศรัทธา 
พูดเถอะค่ะ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีพลัง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ตราบใดที่เราซื่อสัตย์กับอุดมการณ์ของตัวเอง ตราบ
นั้นการเคลื่อนไหวของเราก็ยังมีพลัง และอย่าให้ใครมาเป็นผู้บงการทิศทางของพวกเรา ความไม่พอใจต่างๆเป็นสิทธิโดย
ชอบที่คุณแสดงออกมาได้ เพราะพวกคุณคืออนาคต คือเจ้าของประเทศ และยังต้องมีชีวิตอยู่ไปอีกหลายสิบปี ถ้าคุณไม่
สู้เพื่อนอนาคตของพวกคุณ ก็ไม่มีใครสู้เพื่อพวกคุณแล้ว. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58484 
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29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:09 น.  
ไม่ยอม'วัฒนา'เปิดศึกส้มหวาน!รอบน้ีหนักซักฟอกไม่ค่อยแตะบ๊ิกตู่-เสนอขอแก้รธน.บางประเด็นเพราะได้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 29 ก.พ. 63 -  นายวัฒนา เมืองสุข  สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana 
Muangsook โดยมีนเอหาดังนี้ ผมบอกน้องและเพื่อนในพรรคเพื่อไทยไม่ต้องตื่นตระหนกกับกระแสในโลกออนไลน์
เพราะปั่นกันได้แบบที่เรียกว่าไอโอ ( information operation หรือ IO) ที่นิยมท ากันทั้งทหารและฝ่ายการเมือง 
โดยเฉพาะประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคเพื่อไทยก าลังถูกป้ายสีให้ไปเป็นจ าเลย 
 ความจริงคือคิวการอภิปรายรัฐมนตรีได้ถูกตกลงโดยคณะท างานของทุกพรรคแต่แรก ส่วนจะอภิปราย
รัฐมนตรีคนใดก็เป็นสิทธิของแต่ละพรรคที่จะพิจารณาเอง ที่พรรคเพื่อไทยไม่อภิปรายพลเอกประวิตรเพราะไม่มีอ านาจ
และไม่ได้คุมหน่วยงานส าคัญ ไม่ใช่เพราะมีข้อตกลงลับแบบที่พยายามใส่ร้ายเพราะถ้าอยากตกลงควรจะเป็นพลเอก
ประยุทธ์ที่มีอ านาจ การอภิปรายครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจึงพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์และการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ ส่วน
บางพรรคที่แทบจะไม่ได้แตะพลเอกประยุทธ์ เพื่อไทยก็ไม่เคยคิดว่ามีข้อตกลงลับเพราะจิตใจเราสูงพอ 
 การอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการตรวจสอบแต่แทบจะไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะรัฐบาลมีเสียง
มากกว่าฝ่ายค้าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเร่งคืนสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชน เรื่องแรกคือการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลอืกตั้งเพื่อใหต้อบสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชน ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั
ศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ครั้งล่าสุดพรรคการเมืองส่วนใหญ่เสนอตรงกันว่าบัตรเลือกตั้งจะต้องมีสองใบคือ
เลือกคนและเลือกพรรคแบบที่ใช้กับรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือ 2550 ที่ประชาชนคุ้นชินและไม่เกิดการบิดเบือนการนับ
คะแนน 
 นอกจากนี้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายชุมนุมสาธารณะที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ควบคุมการใช้เสรีภาพของประชาชน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการแสดงออกของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่
รัฐใช้เป็นเครื่องมือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพจนอาจน าไปสู่การชุมนุมเรียกร้องและการสูญเสีย ที่ส าคัญไม่ให้ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งฉวยประโยชน์จากพลังและความบริสุทธ์ิของนักเรียนนักศึกษา เปิดสมัยประชุมหน้าพรรคเพื่อไทยจะเสนอให้มีการ
แก้ไขกฎหมายเหล่าน้ี 
 เจตจ านงอย่างแน่วแน่ของพรรคเพื่อไทยคือการคืนอ านาจให้กับประชาชนและท าประเทศให้เป็น
ประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยจึงเป็นพรรคเดียวที่เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยประชาชนแบบ สสร. ไม่ใช่
เสนอขอแก้ไขเพียงบางประเด็นเพราะได้ประโยชน์จากความบิดเบือน ถ้าอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมาช่วยกัน
ครับ อย่าเลือกท าเฉพาะประเด็นการเมืองเพื่อผลการเลือกตั้งเพราะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58485 
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29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:25 น.  
"ณัฏฐพล"ยันไม่ปิดกั้นเด็กแสดงออกทางการเมือง แต่ควรอยู่ในกรอบกม.แนะใช้วิธียื่นความคิดเห็นให้สภาน่าจะ
ดีกว่า   
 
 
 
 
 
 
 
 29ก.พ.63- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มี
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในหลายโรงเรียน ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ว่า เรื่องนนี้เป็นสิทธิของเด็ก ตนไม่มี
ปัญหา ไม่ปิดกั้นในการแสดงออกของเด็กและเยาวชน  ในการที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  ตราบใดที่อยู่ภายใต้
กฎหมาย และดูความเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตนเช่ือว่าเขาเข้าใจดีว่าอะไร
เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม เขาสามารถตัดสินใจเองได้  อีกทั้งในสภาก็มีกระบวนการต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนสามารถยืน่
ญัตติแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่าน
กระบวนการของสภา และเป็นกระบวนการที่สามารถแก้กฎหมายได้ในหลายๆ เรื่องได้ โดยส่วนตัวตนมองว่าช่องทางนี้
น่าจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะแสดงความคิดเหน็ และสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการที่เหมาะสมได้จริง 
“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้จะอยู่ในระหว่างปิดสมัยประชุมสภา แต่ก็ยังคงมีการท างานของคณะอนุกรรมาธิการการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน ที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าเรามี
หลายเวทีที่สามารถแสดงออกได้ ทั้งในสภา ในกรรมาธิการ หรือว่านอกสภาในบางกรณี”รมว.ศธ.กล่าว 
 เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนีกเรียน นักศึกษา ว่าจะมีการบานปลายหรือไม่ 
นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่ เพราะตนคิดว่าตราบใดที่การแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมได้รับการพิจารณาแก้ไข และ
ขับเคลื่อน ปัญหาและข้อกังวล ก็ไม่น่ากังวล แต่หากข้อเสนอที่เหมาะสม ไม่ได้รับการวิเคราะห์ พิจารณา อาจจะส่งผล
ให้เกิดเป็นปัญหาตามมาได้ 
 เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถึงสาเหตุที่เลือกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายณัฏฐพล กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ว่า เพราะเพราะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียนเก่าของตน ดังนั้นจึงต้องการที่จะมาเห็นโรงเรียน ไม่มีอะไร 
 เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่า การที่ รมว.ศธ.ใส่เสื้อสีด าต้องการประท้วงใครหรอืไม่นายณัฏฐพล ตอบว่า ประท้วง
เด็กไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี  จากนั้นได้หัวเราะก่อนตอบอีกว่า ไม่มีเหตุผลอะไร 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58494 
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'หมอวรงค์' เห็นด้วย เชียร์เต็มท่ี นักศึกษาแสดงออกทางการเมือง เตือนพรรค-นักการเมืองอย่าเข้าไปจุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 29 ก.พ.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.)  
กล่าวถึงการเคลื่อนไหวนอกสภาของอดีตพรรคอนาคตใหม่ และนักศึกษาว่าเข้าใจว่าเป็นแผนการที่พรรคอนาคตใหม่
ต้องเดิน ซึ่งเคยพูดหลายครั้งถึงฮ่องกงโมเดล สิ่งที่อดีตพรรคอนาคตใหม่ท าการเคลื่อนไหวคล้ายฮ่องกงโมเดล 5 ข้ันตอน 
คือ 1.การปลุกระดมประชาชนโดยพุ่งเป้าไปที่นักศึกษา 
 2.การมีเงื่อนไขค าตัดสินศาล 3.น ามาสู่การจัดแฟลชม็อบ ที่น่าเป็นห่วง 4.เมื่อมีการชุมนุมมีม็อบเกิดข้ึน
ห่วงความรุนแรง และ 5.เมื่อมีม็อบเกิดข้ึนแล้วก็ห่วงว่าจะเกิดความรุนแรง เพราะฮ่องกงโมเดลสุดท้ายน าไปสู่รุนแรง ซึ่ง
ใครจะปฏิเสธได้ว่าถ้ามีม็อบอาจจะมีกลุ่มคนที่ท าหน้าที่คล้ายชายชุดด าหรือมือที่สาม แต่อาจเลียนแบบหรือแฝงตัวกับ
นักศึกษาเพื่อก่อเหตุรุนแรง ท าให้เกิดความเกลียดชัง แล้วโบ้ยความผิดไปที่รัฐบาล เหมือนกับฮ่องกงที่เมื่อเกิดความ
รุนแรงก็มีการชักชวนต่างชาติมาปลดปล่อย จึงห่วงจะเป็นการชักศึกเข้าบ้าน 
 นพ.วรงค์ กล่าวถึงนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหว ว่าสุดยอดและขอเชียร์เต็มที่ ถือเป็นโอกาสที่ดีได้
แสดงออกความเห็นการเมือง ซึ่งการแสดงออกนี้จะท าให้สังคมตื่นตัวทางการเมืองข้ึน และเมื่อตื่นตัวก็เป็นการควบคุม
นักการเมือง อีกทางหนึ่ง แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้นักการเมืองครอบง าและแทรกแซงฉวยประโยชน์ โดยเช่ือว่าพลัง
บริสุทธ์ิที่ออกมา แม้จะเป็นพลังต่อต้านรัฐบาลก็จะได้รับฟังความเห็น แต่ถ้ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องปลุกระดม จะ
อันตรายทันที ไม่ใช่พลังบริสุทธ์ิแต่จะกลายเป็นเครื่องมือนักการเมือง  
 ส่วนที่มีเฟคนิวส์ออกมาระบุว่าตนและนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน าพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
ต่อต้านการเคลื่อนไหวของนักศึกษาน้ัน ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและได้มีการแจ้งความด าเนินคดีทางกฎหมายไปแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58495 
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29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:33 น.  
เอ็กซ์คลูซีฟ 'ปิยบุตร' เปิดดีลลับจากคนในรัฐบาลก่อนยุบอนาคตใหม่-สู้ต่อหรือหนีไปอยู่ต่างประเทศ? 
 
 
 
 
 
 
 
 29 ก.พ.63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ 
แทบลอยด์ ไทยโพสต์ โดยนายปิยบุตร กล่าวช่วงหนึ่งถึงค าถามที่ว่า กังวลเรื่องคดีอาญาที่จะตามมาต่อจากนี้หรือไม่ใน
คดีการกู้เงินในคดียุบพรรค  ว่า กังวล เพราะก็เห็นพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเสร็จ ก็มาเป็นลูกระนาด แต่ตนคิดว่าหาก
หนังเรื่องนี้มีผู้ก ากับจริง ๆ ผู้ก ากับก็อย่าจุดไฟให้มันลุกลามกว่าเดิม ไม่มีประโยชน์ที่จะจัดการกับผม กับ  ธนาธร 
 เมื่อถามว่าหากจะมีการต่อรอง ไม่เอาผิดคดีอาญาต่อจากนี้ แต่มีเงื่อนไขขอให้ยุติบทบาท เลิกไป ไม่ต้องท า
หรือรณรงค์อะไรในนามคณะอนาคตใหม่ แล้วคดีอาญาจะไม่โดน  นายปิยบุตร  เผยว่า  "ผมเล่าให้ฟัง หลังเลือกตั้งเสรจ็ 
วันแรก ผู้มีอ านาจก็ส่งคนมาบอกให้ธนาธรกับผม หยุด เขาบอกให้ผม vacancy ไปพักร้อน พักผ่อน ไปอยู่กับภรรยาที่
ต่างประเทศสักห้าปี เขาบอกให้ธนาธร หยุดแล้วออกไปจากพรรคอนาคตใหม่ แล้วให้พรรคไปต่อกันเอง ให้ส.ส.ว่ากันไป
เอง แล้วออกไปท าธุรกิจสักระย แล้วพอบ้านเมืองมันเปลี่ยนค่อยๆกลับมา  
 "อันนี้เขาพูดตั้งแต่วันแรกๆ ที่พรรคชนะ ได้ส.ส.มา 81 คน ได้ 6.3 ล้านเสียง ก็มีการส่งสัญญาณมา ก็มี
แบบนี้มาตลอด ก็จะบอกว่าสุดท้าย ถ้าให้คิดย้อนหลังกลับไป ที่คุณยุบพรรคอนาคตใหม่ -ตัดสิทธ์ิกรรมการบริหารพรรค 
ท้ายที่สุด เพราะกลัวธนาธรกับผม ผมก็มีสิทธ์ิจะคิดย้อนกลับไปใช่ไหม ที่เขาเคยส่งสัญญาณมา" 
 เมื่อซักว่าคนที่มาบอกดังกล่าว  เป็นคนจากไหน คนจากกองทัพ นายปิยบุตร บอกว่า "คนที่อยู่ในรัฐบาล
ชุดน้ี เขาก็รู้ว่า คนรุ่นใหม่ นักการเมืองแบบใหม ่มันมีความจ าเปน็ในอนาคต แต่เขาขอก่อน เขาพูดด้วยความปรารถนาดี
เลยนะ ในอีกมุมหนึ่ง เขาก็อาจจะเสียดาย เหมือนเพื่อนส.ส.หลายคนในสภาฯ ที่เป็นระดับอาวุโส ก็มาคุยกับผม เท่าที่
ผมจับความรู้สึกได้ หลายคนเขาก็เสียดาย ว่าถ้าหากให้ผมยังอยู่ในสภาฯ ให้ได้อภิปรายในสภาฯ อย่างน้อยก็ท าให้มี
ความคิดอะไรที่ก้าวหน้า บางคนก็บอกด้วยความปรารถนาดี ขอให้อดทนรอ อย่าเสี่ยงอะไรเลย เขาเสียดายถ้าธนาธรกับ
ผม ต้องถูกก าจัด ก็เสียบุคลากรไปอีก อันน้ีคือความเห็นของส.ส.หลายคนที่ผมได้คุยด้วยในสภาฯ" 
 ต่อข้อถามที่ว่า ไม่ว่าเกิดอะไร จะไม่หนีไปอยู่ต่างประเทศ จะอยู่สู้ต่อไป เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง อดีต
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ตอบว่า  "ผมยืนยัน ผมยังมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมประเทศไทย ถามกันตรงไปตรงมา 
ผมกับธนาธร ท าความช่ัวร้ายให้กับประเทศน้ีหรือ  ธนาธรกับผม ใช้อ านาจไปท าทุจริตหรือ ความผิดของผมกับธนาธร มี
อะไร ผมยังนึกไม่ออก ความผิดของผมกับธนาธรคืออะไร คือการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหม คือความผิดหรือ  
กระบวนการยุติธรรมจะน าผมกับธนาธร ไปเข้าคุกด้วยเรื่องอะไร ผมก็นั่งคิดเหมือนกันว่าผมท าร้ายประเทศนี้ขนาดนั้น
เชียวหรือ ถึงต้องมาก าจัด ผมว่าผมไม่ได้ท าร้ายประเทศน้ีอะไรเลย  ผมมีแต่ความปรารถนาดี และอยากจะเปลี่ยนแปลง
ประเทศให้ดีข้ึนด้วยวิธีสันติและท าในระบบ" 
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 ถามย้ าว่า ยืนยันจะไม่ไปอยู่ต่างประเทศแน่นอน จะยืนยันสู้ในแนวทางที่บอก นายปิยบุตรกล่าวว่า   "ผม
หวังว่าการเมืองไทยจะไม่ไปสู่จุดน้ัน มันมีบทเรียนมาเยอะแล้ว กับการขับไล่ไสส่ง ผมเช่ือและพูดกี่ครั้งก็พูดแบบเดิม ผม
อยากให้ประเทศไทย คนที่ครองอ านาจ มองเรื่องนี้ให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วค่อยๆ เปลี่ยนด้วยกัน อย่าใช้วิธีการ กด-
ทับ-ปราบ ไม่มีประโยชน์ เพราะท ามาแล้วหลายครั้งในอดีต ก็ไม่ส าเร็จ ต้องยอมรับความจริงว่ามีคนใหม่ มีความคิด
ใหม่ๆ เกิดข้ึน แล้วต้องอยู่กับมันให้ได้ คุณถืออ านาจไว้ยาว คุณมีอาหารสิบจาน มีเค้กสิบช้ินบนโต๊ะ คุณไม่แบ่งให้คนอื่น
ห้าช้ิน ห้าจานหรือ บางที แบ่งแค่สองช้ินสองจาน ก็อยู่ร่วมกันได้แล้ว แต่ถ้าคิดอย่างเดียวว่าจะรวบหมด มันจะพาไปสู่
ทางตัน" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58504
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29 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:41 น. 
เสรีรวมไทย แนะ บ๊ิกตู่ อย่าขู่เด็ก ฟังเสียงแฟลชม็อบ 
 
 
 
 
 
 
 
"นภาพร" รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย แนะ "ประยุทธ์"  ฟังเสียง "แฟลชม็อบ" วอนอย่าขู่จะเอาผิดเด็ก เพราะ
ถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการแสดงออกทางการเมือง  
                 29 ก.พ.2563-น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่าตนขอเเสดงเห็นหลัง
นักเรียน,นิสิตนักศึกษาหลายสถาบันชุมนุมเเบบเเฟลชม็อบ เพื่อเเสดงออกทางการเมืองเเละ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ออกมาเเสดงความไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ควรพูดเรื่องไม่อยาก
ให้นักเรียน,นิสิตนักศึกษาต้องหมดอนาคต เพราะอาจถูกด าเนินคดีอาญาจากการร่วมกิจกรรม “แฟลชม็อบ”  เพราะ
เป็นการพูดในท านองข่มขู่ไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเปน็สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมือง  
              รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า สาเหตุที่นิสิตนักศึกษาออกมาแสดงพลังจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ
พร้อมกันทั่วประเทศ เกิดจากความผิดหวังที่ประเทศไม่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี 2557 
เพราะการรัฐประหารในครั้งนั้นท าให้พวกเขาได้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลอืกตั้งของประชาชน แต่ก็ยังให้โอกาส เพราะ
เห็นว่าอีกไม่นานคงจะได้เลือกตั้ง 
                รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยระบุว่า แต่เมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม 2562 ก็ยังได้รัฐบาลที่สืบ
ทอดอ านาจกลับมาเหมือนเดิม จึงท าให้พวกเขารู้สึกผิดหวังซ้ าแล้วซ้ าเล่า จนกระทั่งมีการยุบพรรคการเมืองฝ่าย
ประชาธิปไตยด้วยเหตุผลที่ค้านกับสายตาประชาชน มันจึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้าย ที่ท าให้พวกเขาต้องออกมา
เรียกร้องความยุติธรรม 
               “รัฐบาลควรฟังเสียงเรียกร้องและความต้องการของพวกเขา ที่ต้องการมีส่วนก าหนดอนาคตของตัวเอง 
มากกว่าจะออกมาพูดในท านองข่มขู่ หรือปล่อยให้ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลออกไปใส่ร้ายป้ายสีเรื่องการชังชาติ ซึ่ง
นอกจากจะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความขัดแย้งไม่รู้จบ” น.ส.นภาพรกล่าว 
             น.ส.นภาพรกล่าวต่ออีกว่า จากค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ที่บอกว่า การชุมนุมของนักศึกษาเกิดจากการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจถูกชักจูงปลุกปั่นมา แสดงว่า พล.อ.ประยุทธ์ตามไม่ทันความคิดของคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะ
แนวคิดที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง หลังจากถูกคนที่มีแนวคิดแบบเก่าบริหารประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนมา 
5-6 ป ี 
               “ก่อนหน้านี้เคยมีหมอดูทักว่าช่วงเดือนมีนาคมดวง พล.อ.ประยุทธ์จะตกหนัก ประกอบกับเรื่องราวฉาวโฉ่
ต่าง ๆโดยเฉพาะการซื้อตัว ส.ส.และการแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีหลังการอภิปราย  เลยอาจท าให้ท่านเครียดจนพาลไปมอง
การแสดงออกของนักศึกษาในแง่ลบ ทั้งที่ในความเป็นจริง ท่านสามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ด้วยการเอาข้อเรียกร้อง
มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้” รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/419881?utm_source 

https://www.komchadluek.net/news/politic/419881?utm_source
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29 Feb 2020 
 “เสี่ยหนู”ป๊ิงไอเดีย เสนอนายกฯ-ป๊ิกป้อม” งัด “พ.ร.บ.ความมั่นคง” ห้ามนักศึกษาชุมนุม หวังสกัดไวรัสโคโรนา
ระบาด   
 
  
 
 
 
 
 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์(29 ก.พ.2563)ถึงการนัดชุมนุม
ของกลุ่มนักศึกษาในช่วงนี้ว่า  เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงอันตราย และต้องเข้าใจว่าขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่
ปกติ เพราะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) การรวมตัวกันของคนหมู่มากจะท าให้การระบาดมากขึ้น  
 “เราได้แสดงความกังวลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผมได้เรียนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงว่า หากจะมีค าสั่งออกมาอย่างไร 
ตามกฎหมายที่แต่ละฝ่ายมีอ านาจอยู่ก็สามารถด าเนินการได้ เพราะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขท าได้เพียงแค่แจ้ง
เตือน และขอความร่วมมือ ถ้าห้ามได้ผมก็ห้ามแล้ว  แต่อย่าให้ถึงขนาดต้องบังคับ เพราะหากไม่ยอมก็จะเป็นเรื่อง
ข้ึนมา” 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/423109?ad= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/423109?ad
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 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สหภาพนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนท.) น าโดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และน.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือลูกเกด 
พร้อมประชาชนหลากหลายช่วงอายุ รวมตัวกันไม่ต่ ากว่าหลักพันคน จัดกิจกรรมซ้อมชุมนุมครั้งใหญ่ “#คืนสู่เหย้าไม่เอา
ไอโอชา” ที่หน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ฝั่งถนนพหลโยธิน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมขอทวงคืนประชาธิปไตย โดยผู้ชุมนุมได้พากันชูสามนิ้ว โบกธงชาติไทย และ
น าพานรัฐธรรมนูญจ าลองซึ่งมีรถถังของเล่นวางทับอยู่เหนือพานมาตั้งแสดง 
 ทั้งนี้ได้มีก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจจากกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ(191) ต ารวจบางเขน และอื่นๆ ทั้งในและนอกเครื่องแบบกระจายก าลังดูแลความเรียบร้อยจ านวนหนึ่ง 
 ภายในงาน กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้แจกกระดาษประชาสัมพันธ์ “ฮาวทูม็อบ ม็อบอย่างไรไม่ให้เหลือลงุ 
เพื่อการลงถนนอย่างรู้เท่าทัน” ระบุให้ผู้ร่วมชุมนุม ตรวจสอบข้อมูลการชุมนุมให้เรียบร้อย อาทิ ประเด็นการชุมนุม 
รูปแบบกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ การเดินทางและการใช้เวลาเดินทาง ที่ส าคัญ ควรแต่งกายให้พร้อมกับทุก
สถานการณ์และพกยาประจ าตัว รวมถึงเอกสารแสดงการติดต่อญาติในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้ชุมนุมควรเรียนรู้ข้อกฎหมาย
และสิทธิในการชุมนุม พร้อมช่วยสอดส่องภัยอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดการชุมนุม 
 ภายในกิจกรรม ได้มีมินิคอนเสิร์ตจากกลุ่มศิลปิน RAP AGAINST DICTATERSHIP(RAD) โดยได้ข้ึนร้อง
เพลงแรก ช่ือ”ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2015048 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2015048
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/S__204480518.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 
 
โพลชี้ ปชช. แนะให้อดีตแกนน าอนาคตใหม่ยอมรับค าตัดสินยุบพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิด้าโพลเผยผลส ารวจประชาชนแนะให้แกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ยอมรับค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกรณีสั่ง
ยุบพรรค 
 วันน้ี (1 มี.ค.63) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย
ผลส ารวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,260 
หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับค าตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และ
การจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิตนักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่ การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master 
Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.0 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงสิ่งที่แกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ควรท าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินให้
ยุบพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.41 ระบุว่า 
ยอมรับค าตัดสินของศาลฯ รองลงมา ร้อยละ 25.32 ระบุว่า ใช้สิทธิวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยสุจริต 
 ร้อยละ 11.35 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรรณรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศ และให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่
ของอดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน ในสัดส่วนที่เท่ากัน , ร้อยละ 8.65 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ ของอดีต
พรรคฯ มีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้ , ร้อยละ 8.33 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมือง , 
ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคฯ ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้ , ร้อยละ 4.29 ระบุว่า แกน
น าอดีตพรรคฯ ควรเป็นผู้น าชุมนุมทางการเมืองบนถนน และร้อยละ 10.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
อ้างอิง  : https://www.tnnthailand.com/content/30477 
 

https://www.tnnthailand.com/content/30477
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นิด้าโพลเผย ปชช. ส่วนใหญ่แนะอดีต อนค. ยอมรับค าตัดสินยุบพรรค 
เผยแพร่: 1 มี.ค. 2563 10:21   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 สถาบันนิด้าโพล เปิดเผยผลส ารวจประชาชน เรื่องของอนาคตใหม่ พบว่า ร้อยละ 33.41 มองแกนน าอดีต
พรรคอนาคตใหม่ ควรยอมรับค าตัดสินการยุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหาร
พรรค 10 ปี ร้อยละ 61.3 มองการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสติ-นักศึกษา หลังจากผล
การตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย ร้อยละ 35.71 เช่ือว่าความนิยม
ทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดข้ึนมีมากกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000020679 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000020679
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'นิด้าโพล' ชี้ผลส ารวจ ปชช. ส่วนใหญ่ร้อยละ 33 อยากให้แกนน าอดีตพรรค อนค. ยอมรับค าตัดสินศาล รธน. 
01 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 มี.ค.63 - ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องของอนาคตใหม่” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ    ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,260 
หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับค าตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ  10 ปี และ
การจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาล ของนิสิตนักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่ 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงสิ่งที่แกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ควรท าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินให้
ยุบพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.41 ระบุว่า 
ยอมรับค าตัดสินของศาลฯ รองลงมา ร้อยละ 25.32 ระบุว่า ใช้สิทธิวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยสุจริต ร้อยละ 11.35 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรรณรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศ และให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของ
อดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 8.65 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ ของอดีต
พรรคฯ มีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้ ร้อยละ 8.33 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมอืง ร้อย
ละ 5.71 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคฯ ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้ ร้อยละ 4.29 ระบุว่า แกนน า
อดีตพรรคฯ ควรเป็นผู้น าชุมนุมทางการเมืองบนถนน และร้อยละ 10.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิต 
นักศึกษา หลังจากผลการตัดสนิวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.03 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกตามกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 21.11 ระบุว่า เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยก
ทางการเมืองอีกครั้ง ร้อยละ 12.70 ระบุว่า กังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือ  ทางการเมือง ร้อยละ 7.78 
ระบุว่า กังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง ร้อยละ 6.35 ระบุว่า เป็นแค่กระแส
ช่ัวคราว และร้อยละ 2.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดข้ึนและได้รับการสนับสนุนจากแกนน า
อดีตพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.71 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองมากกว่าที่
พรรคอนาคตใหม่เคยได้ รองลงมา ร้อยละ 24.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ต้องข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า ร้อยละ 
22.78 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองเท่า ๆ  กับที่พรรคอนาคตใหม่  เคยได้ ร้อยละ 15.08 ระบุว่า จะได้รับ
ความนิยมทางการเมืองน้อยกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ และร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58532 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58532
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โพลระบุปชช.ให้แกนน าอนค.รับค าตัดสินยุบพรรค ‘แฟลชม็อบ’เป็นสิทธิทางกม. 
วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563, 08.44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพลระบุ ปชช. ให้แกนน า อนค.รับค าตัดสินยุบพรรค ‘แฟลชม็อบ’เป็นสิทธิทาง กม. 
 1 มีนาคม 2563 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย
ผลส ารวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,260 
หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับค าตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และ
การจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิตนักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่ การส ารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ( Master 
Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.0 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงสิ่งที่แกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ควรท าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินให้
ยุบพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.41 ระบุว่า 
ยอมรับค าตัดสินของศาลฯ รองลงมา ร้อยละ 25.32 ระบุว่า ใช้สิทธิวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยสุจริต 
 ร้อยละ 11.35 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรรณรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศ และให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่
ของอดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน ในสัดส่วนที่เท่ากัน , ร้อยละ 8.65 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ ของอดีต
พรรคฯ มีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้ , ร้อยละ 8.33 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมือง , 
ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคฯ ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้ , ร้อยละ 4.29 ระบุว่า แกน
น าอดีตพรรคฯ ควรเป็นผู้น าชุมนุมทางการเมืองบนถนน และร้อยละ 10.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิต 
นักศึกษา หลังจากผลการตัดสนิวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.03 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกตามกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 21.11 ระบุว่า เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยก
ทางการเมืองอีกครั้ง 
 ร้อยละ 12.70 ระบุว่า กังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ทางการเมือง , ร้อยละ 7.78 ระบุว่า 
กังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง , ร้อยละ 6.35 ระบุว่า เป็นแค่กระแส
ช่ัวคราว และร้อยละ 2.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดข้ึนและได้รับการสนับสนุนจากแกนน า
อดีตพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.71 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองมากกว่าที่
พรรคอนาคตใหม่เคยได้ รองลงมา ร้อยละ 24.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ต้องข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า , ร้อยละ 
22.78 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองเท่า ๆ  กับที่พรรคอนาคตใหม่ เคยได้ , ร้อยละ 15.08 ระบุว่า จะได้รับ
ความนิยมทางการเมืองน้อยกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ และร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/476324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/476324
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โพลแนะ "อนาคตใหม่" ยอมรับค าตัดสินศาล ชี้แฟลชม็อบ นศ. เป็นสิทธิแต่ห่วงแตกแยก 
วันที่ 01 มี.ค. 2563 เวลา 08:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิด้าโพลเผยคน 33.41% แนะพรรคอนาคตใหม่ยอมรับค าตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ มองแฟลชม็อบนักศึกษาเป็นสิทธิ
เสรีภาพ แต่ห่วงเกิดความแตกแยก-ถูกใช้เป็นเครื่องมือ 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของ
ประชาชน เรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 
18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง 
เกี่ยวกับค าตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรม
แฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาล ของนิสิตนักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงสิ่งที่แกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ควรท าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินให้
ยุบพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.41 ระบุว่า 
ยอมรับค าตัดสินของศาลฯ รองลงมา ร้อยละ 25.32 ระบุว่า ใช้สิทธิวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยสุจริต ร้อยละ 11.35 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรรณรงค์ทางการเมือง ทั่วประเทศ และให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของ
อดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 ร้อยละ 8.65 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ ของอดีตพรรคฯ มีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้ ร้อยละ 8.33 
ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมือง ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคฯ 
ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้ ร้อยละ 4.29 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรเป็นผู้น าชุมนุมทางการเมืองบนถนน 
และร้อยละ 10.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิต 
นักศึกษา หลังจากผลการตัดสนิวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.03 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกตามกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 21.11 ระบุว่า เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยก
ทางการเมืองอีกครั้ง ร้อยละ 12.70 ระบุว่า กังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ทางการเมือง ร้อยละ 7.78 
ระบุว่า กังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง ร้อยละ 6.35 ระบุว่า เป็นแค่กระแส
ช่ัวคราว และร้อยละ 2.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดข้ึนและได้รับการสนับสนุนจากแกนน า
อดีตพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.71 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองมากกว่าที่
พรรคอนาคตใหม่เคยได้ รองลงมา ร้อยละ 24.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ต้องข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า ร้อยละ 
22.78 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองเท่า ๆ กับที่พรรคอนาคตใหม่ เคยได้ ร้อยละ 15.08 ระบุว่า จะได้รับ
ความนิยมทางการเมืองน้อยกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ และร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
อ้างอิง  : https://www.posttoday.com/politic/news/616319 
         :  https://www.innnews.co.th/politics/news_610849/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/616319
https://www.innnews.co.th/politics/news_610849/
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บันไดอีกขั้น "เลือกต้ังท้องถิ่น" 
 29 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงส าคัญต้องรอ ครม.พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินแห่งใดก่อนเป็นล าดับแรก 
 เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าอีกล าดับเมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง(กกต.) ออกระเบียบว่าด้วยการ
จัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 
 หลายฝ่ายจึงคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งท้องถ่ินจะจัดข้ึนภายในปี 2563 โดยเฉพาะกรณีบทสัมภาษณ์ จาก 
"ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย" 1 ใน 7 กกต.ชุดน้ี ระบุถึงการเลือกตั้งท้องถ่ินน่าจะเกิดข้ึนในช่วงปลายเดือน มี.ค.โดยเป็นเรื่อง
รัฐบาลก าหนด แต่แล้วก็เป็น "ส านักงาน กกต." เองออกมาปฏิเสธข่าวว่า ระยะเวลาที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นระยะเวลาที่ 
กกต.จะใช้ในการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. แต่การเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นอ านาจคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก าหนด 
 "เนช่ันสุดสัปดาห์" จึงไปตรวจสอบข้อมูลใน "กองการเลือกตั้งท้องถ่ิน" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย พบว่าได้วางกรอบระยะเวลาการด าเนินการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ "กกต.ท้องถ่ิน" ตั้งแต่เดือน ม.ค.2563 ดังนี้ วันที่ 27 ม.ค.2563 หัวหน้าพนักงานส่วนส่วน
ท้องถ่ินประกาศรัฐสมัคร กกต.ท้องถ่ิน วันที่ 3-7 ก.พ.2563 เปิดรับสมัคร กกต.อปท. วันที่ 8-10 ก.พ.2563 หัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถ่ินทายทามบุคคลกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กกต.อปท.ไม่ครบจ านวน 
 วันที่ 8-17 ก.พ.2563 ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามพร้อมเสนอช่ือให้ผู้อ านวยการ กกต.
จังหวัด วันที่ 18-20 ก.พ.2563 ผู้อ านวยการ กกต.จังหวัด พิจารณาคัดเลือกและจัดท าบัญชีรายช่ือประวัติและเหตุผล 
ต่อมาวันที่ 21 ก.พ.-11 มี.ค.2563 ส านักงาน กกต.รวบรวมรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกจาก ผู้อ านวยการ กกต.จังหวัด 
เสนอให้ กกต.พิจารณา 
 จากนั้นจะถึงช่วงส าคัญต้องรอ ครม.พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลอืกตั้งท้องถ่ินแห่งใดก่อนเป็นล าดับแรก 
โดย กกต.จะพิจารณาแต่งตั้ง กกต.อปท.ไปถึงข้ันตอนประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินแห่งนั้นๆ อย่างเป็นทางการ 
เพื่อให้ กกต.อปท.ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
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 "เนช่ันสุดสัปดาห์" ยังตรวจสอบข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สิ้นสุดเมื่อ 31 ธ.ค.2562 ได้
แบ่งรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ 4 ระดับ 1.องค์การบริการส่วนจังหวัด(อบจ.) 76 แห่ง 2.องค์การบริหารส่วน
ต าบล(อบต.) 5,324 แห่ง 3.เทศบาล 2,450 แห่ง แบ่งย่อยเป็น เทศบาลต าบล 2,236 แห่ง เทศบาลเมือง 184 แห่ง 
เทศบาลนคร 30 แห่ง และ 4.องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง จากเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร 
 โดยข้อมูลประชากรทั้งประเทศมีทั้งหมด 66,558,935 คน เป็นเพศชาย 32,605,100 คน และเพศหญิง 
33,953,835 คน ในทั้งหมด 76 จังหวัด 878 อ าเภอ 7,255 ต าบล และ 75,086 หมู่บ้าน ระหว่างนี้ กกต.จึงได้ออก
ระเบียบการจัดยานพาหะนะ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการจัด
ยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันลือกตั้งได้ ใน 3 ข้ันตอน 
 1.ก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้งเรื่องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนด าเนินการ แต่ "ห้าม" มิให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินจัดยานพาหนะ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 2.กรณีหน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ ต้องด าเนินการ "ปิดประกาศ" หรือแผ่นป้าย ที่ยานพาหนะให้
ชัดเจนว่า เป็นยานพาหนะของ หน่วยงานใด และจัดไว้ส าหรับรับและส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ 3.
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ กระท าการใดเพื่อ "จูงใจ" หรือ "ควบคุม" ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 เป็นบันไดอีกหนึ่งข้ันตอนไปสู่การเลือกตั้งท้องถ่ิน ซึ่งหลายกลุ่มการเมืองก าลังเฝ้ารอ "เส้นสตาร์ท" จาก 
ครม.จะก าหนดไว้ในช่วงใด เพื่อจัดเตรียมขุมก าลังทางการเมืองท้าชิงเก้าอี้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับชาติไปถึงอ านาจในระดับ
ท้องถ่ินหลังจากนี้. 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/politics/7290 
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ขอแสดงความนับถือ 
ฉบับประจ าวันที่ 28 ก.พ.-5 มี.ค. 63 
 
 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
ขณะที่ “คนใน” 
พยายามไปให้สุดทาง 
ดังอีเมลฉบับนี้ 
…ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี 
และห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาใหม่นั้น 
ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังระบุไว้ชัดเจนว่าพรรคอนาคตใหม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อื่นตาม ม.66 โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม ม.72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
2560 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม ม.92 วรรคสอง ประกอบ ม.92 วรรคหนึ่ง (3) 
ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.124 
ที่ก าหนดให้เอาผิด ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ผู้
นั้น 5 ปี 
และมาตรา 125 ที่ก าหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้งหวัหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมอืง
นั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองด้วย 
นอกจากนั้น กรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีการน าเงินรายได้ของพรรคที่ได้จากการระดมทุนการรับบริจาค ขายของที่ระลึก 
ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามน าไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการฝ่าฝืน ม.87 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับตั้งแต่ 1 แสน – 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยที่การด าเนินคดีอาญาน้ัน 
ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในค าวินิจฉัยด้วยว่า การด าเนินคดีอาญากับนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่นั้น เสร็จสิ้นจาก
คณะกรรมการไต่สวนฯ ของ กกต.แล้ว แต่ยังไม่ถึงข้ันตอนการแจ้งข้อกล่าวหา 
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะเร่งให้ กกต.ด าเนินคดีอาญาต่อนายธนาธรและ
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเร็วต่อไป 
นายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
สุดทางในที่นี้คือ “คุก” และ “ยึดทรัพย์” ซึ่งถือเป็นที่สุดแห่งการลงโทษแล้ว 
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ถือว่าหนัก 
จึงไม่น่าประหลาดใจ ที่มีอีเมลที่มองต่างออกไป 
…เรารับทราบเกี่ยวกับค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
สหรัฐอเมริกาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ในทุกประเทศทั่วโลก 
และช่ืนชมประเทศไทยที่มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยวิถีแห่งประชาธิปไตยเมื่อไม่นานมานี้ 
แม้ว่าสหรัฐไม่ได้ถือข้างหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดในประเทศไทยเป็นพิเศษ 
แต่ประชาชนกว่า 6 ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา 
ค าพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อาจน าไปสู่การลิดรอนสิทธิของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่าน้ัน 
และท าให้เกิดค าถามว่าพวกเขาจะยังคงมีสิทธิมีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่ 
สถานทูตสหรัฐประจ าประเทศไทย 
และ 
…สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งตามค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
สะท้อนถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อข่มขู่ คุกคาม และโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล 
ทางการไทยต้องกลับค าวินิจฉัยน้ี และฟื้นฟูสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมในประเทศอย่างเต็มที่ 
การยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของทางการไทย ในการโจมตีหัวหน้าพรรคและ
สมาชิกพรรค ตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ทั้งก่อนและนับแต่การเลือกตั้งทางการใช้
มาตรการทางกฎหมายที่ให้อ านาจอย่างกว้างขวางและมีเนื้อหาคลุมเครือ เพื่อยุบพรรค และตัดสิทธิไม่ให้หัวหน้าพรรค
การเมืองด ารงต าแหน่ง ส.ส. 
รัฐบาลไทย สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมืองทุกพรรคของไทย ต้องสัญญาที่จะปกป้องสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ
แสดงออกและการสมาคม 
ประชาคมระหว่างประเทศซึ่งดูเหมือนยังสงวนท่าทีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยต้องแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่
อาจยอมรับการสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านครั้งนี้ 
นิโคลัส เบเคลัง 
ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แอมเนสตี้อินเตอร์เนช่ันแนล 
นี่คือปฏิกิริยาส่วนหนึ่ง 
จากภาคองค์การรัฐและเอกชน ข้างนอก 
ซึ่งจะถือเป็น โลกวัชชะ ดังที่บรรณกร กลั่นขจร ว่าหรือไม่ 
น่าพิจารณา 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/editor/article_280170 
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อนาคตใหม่...ต้องไม่ใช่ ‘เด็กเลี้ยงแกะ’ 
เส้นใต้บรรทัด 
จิตกร บุษบา 
วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
 
 ในขณะที่สภาก าลังด าเนินการอภิปรายๆ ไม่ไว้วางใจกันอยู่นั้น สส.จากพรรคพลังประชารัฐ จ านวนหนึ่ง 
ได้ชิงพื้นที่ข่าวการเกาะติดการอภิปรายไปสู่ประเด็นร้อน เรื่องพรรคการเมืองบางพรรค “ดูด สส.” ที่ต้องหาพรรคใหม่
สังกัด หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบในท านองว่ามีการยื่นผลประโยชน์ หรือพูดง่ายๆ ว่า มีเงินให้หรือ “ซื้อตัว” สส.ของ
พรรคอนาคตใหม่บางคนไปเข้าพรรค 
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่รัฐสภา เกียกกาย14 สส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ น าโดย นายพิจารณ์ 
เชาวพัฒนวงศ์สส.บัญชีรายช่ือ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ สส.บัญชีรายช่ือ และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม.
ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมเปิดคลิปเสียง ซึ่งเป็นสนทนาทางโทรศัพท์ของ น.ส.เบญจากับบุคคลที่อ้างว่าเป็น สส.ฝั่งรัฐบาล 
เป็นเวลากว่า 3 นาที โดยมีการเสนอให้คนละ 23 ล้าน เพื่อแลกกับการย้ายข้ัว 
 โดย น.ส.เบญจากล่าวว่า ขณะนี้พวกเรารู้สึกว่า ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ท าให้เรามีค่ามากข้ึน มี
ค่าตัวสูงข้ึนกว่าเดิมโดยตลาดซื้อขายได้เกิดที่ในพื้นที่อาคารรัฐสภา ใต้ถุนที่จอดรถซื้อขายโดยเปิดเผยตัวตนกันอย่าง
ชัดเจน เดินเข้ามาติดต่อกันอย่างไม่เกรงใจ ถ้าพวกเราไปมากเท่าไหร่ คนที่ติดต่อขอซื้ อจะได้ต าแหน่งรัฐมนตรีสูงข้ึน
เท่านั้น พร้อมกับให้ต าแหน่งพวกเราเพิ่มด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ตนขอส่งเสียงไปยังผู้ที่ติดต่อซื้อขายเราเลยว่า ไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินให้เรากี่หมื่นล้านก็ซื้อ
อุดมการณ์ของพวกเราไม่ได้ เรายืนยันที่จะเดินจับมือไปด้วยกันการมาขอซื้อตัวท าให้พวกเราว้าวุ่น เพราะเพื่อนๆ หลาย
คนไม่สบายใจกับการติดต่อซื้อตัว แม้จะเป็น สส.หน้าใหม่ แต่วันที่เราเข้ามาในสภาแห่งนี้ เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลง
ประเทศน้ีการเจอเหตุการณ์แบบนี้ในสภา เราค่อนข้างหมดศรัทธาสิ่งที่เราจะท าต่อไปนี้ เราต้องการกอบกูศ้รัทธากลบัมา 
โดยเรียกร้องระบอบรัฐสภาที่มีศักดิ์ศรีคืนกลับมา 
 ด้าน นายพิจารณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา สส.พรรคอนาคตใหม่ถูกทาบทามแบบนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดสภา
มาแล้ว จึงถือโอกาสแสดงความเห็นว่า พรรคอนาคตใหม่ที่พวกเราพยายามท าให้เป็นพรรคที่โปร่งใส่ตรวจสอบได้อย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นพรรคมวลชนที่ท างานกับความคิด สร้างสรรค์นโยบายออกมากลับโดนยุบ แต่พฤติธรรมการซื้อขายตัว 
สส.แบบนี้ถือว่า โจ๋งครึ่มมาก ทาบทามกันในที่ประชุม ห้องน้ า ที่จอดรถท ากันเหมือนเป็นเรื่องปกติ เป็นการท าลาย
ระบบรัฐสภา ท าลายความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมือง สส.ของอนาคตใหม่คิดเสมอว่า เมื่อการเมืองเป็น
เรื่องสกปรกจะมาท ามันให้ดีข้ึน คลิปเสียงนี้คือรูปธรรม และอยากให้สังคมช่วยกันกดดันให้มันหมดไปจากการเมืองไทย 
โดยคลิปเสียงดังกล่าว พวกตนไม่ขอเปิดเผย แต่จะขอรวบรวมพยานหลักฐานและปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนว่า จะ
ด าเนินการอย่างไร 
 ต่อมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร สส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ.กระบี่ เปิด
คลิปเสียงนางสาวศรีนวล บุญลือ สส.พรรคภูมิใจไทย ชักชวนผ่านทางโทรศัพท์ให้ย้ายพรรค โดยคลิปเสียงมีการสอบถาม
ว่าถ้าย้ายไปอยู่ด้วยแล้วจะได้อะไรตอบแทนบ้าง โดยเสียงคล้ายศรีนวลตอบกลับมาว่า รายละเอี ยดต้องไปนั่งคุยกับ
ผู้ใหญ่ แล้วแต่ตกลงว่าจะคุยกันอย่างไร 
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 นายประเสริฐพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการชักชวนจากคลิปเสียง จะเห็นว่า สส.ศรีนวลเป็นฝ่ายติดต่อ
มา และการย้ายไปอยู่พรรคใหม่มีข้อเสนอที่นิยามได้ว่าจะมีเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่จะให้ไปท างานในพื้นที่ได้ “ถามว่า
เงินตรงนั้นมาจากไหน ท่านเอามาจากบริษัทหรือเอามาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเป็นเงินส่วนตัว” ประเสริฐพงศ์
กล่าว 
 นายประเสริฐพงศ์ตั้งข้อสังเกตว่า การดูด สส. ไปนั้นเอาไปต่อรองต าแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ พร้อมตั้ง
ค าถามว่าการดูด สส. จากพรรคที่ถูกยุบไป ท าได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมฝากไปถึงผู้ทีก่ าลังดูด สส. ว่าจะหยุด
ได้หรือยัง จะมีมารยาท เคารพสิทธ์ิซึ่งกันและกัน เราจะได้ยกมือไหว้ได้อย่างสนิทใจ 
 นายประเสริฐพงศ์กล่าวด้วยว่า การซื้อตัว สส. พรรคอนาคตใหม่มีมาตั้งแต่เริ่มมีสภา โดยยังมี สส. ถูก
ติดต่อซื้อตัวอีกหลายท่าน แต่ไม่ได้บันทึกไว้ โดยข้อเสนอสูงสุดต้ังแต่ช่วงก่อนยุบพรรคเสนอให้ถึง 80 ล้านบาท 
 เรื่องนี้เป็นเรื่อง “ส าคัญทางการเมือง” ครับ เพราะเป็นเรื่องการใช้ “วิธีสกปรก” ในการได้มาซึ่ง สส. เป็น
เรื่องผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม ที่พรรคอนาคตใหม่ไม่ควรท าแค่“ตีหัวเข้าบ้าน” หรือ “ประจานพอสังเขป” แต่ต้องเอา
จริงเอาจังที่จะ “เอาผิด” ให้สมกับที่ประกาศตัวว่าจะ “ท าการเมืองใหม่”มาตั้งแต่ต้น ต้องไม่เป็น “เด็กเลี้ยงแกะ” ที่มัว
แต่ “หาดี” จากเรื่องแบบนี้ ซึ่งเคยเกิดข้ึนมาก่อน 
กล่าวคือ 
 1) ในการพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจ าประเทศไทย FCCT วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 
2562 หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เล่าถึงเหตุการณ์หลังเลือกตั้งโดยบอกว่า 
 “2-3 สัปดาห์หลังเลือกตั้งแม่ผมได้รับการติดต่อจากสมาชิกอาวุโสคนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง ณ 
ตอนนั้นก็มีคดีอยู่หลายคดีแล้ว ทั้งคดีอาญาที่ฟ้องผม รวมถึงแกนน าคนอื่นๆ ของพรรคอนาคตใหม่และคุณรู้ไหม คนจาก
พรรค...คนนั้น บอกแม่ผมว่าคุณสมพร ช่ือของแม่ผม คุณสมพรเราล้างเรื่องพวกนี้ให้ได้เราล้างคดีที่คุณมีทั้งหมดนี้ได้ ทั้ง
คดีของลูกชายคุณ คดีของพรรคอนาคตใหม่ คดีของอาจารย์ปิยบุตรถ้าคุณไปบอกลูกชาย  ให้โอน สส. 20 เสียง จาก
พรรคอนาคตใหม่ ไปพรรคพลังประชารัฐ” 
 “คราวนี้มีอยู่คืนหนึ่งแม่ก็โทรหาผม บอกว่าธนาธร ลูกรู้อะไรไหม เราได้ข้อเสนอแบบนี้มานะลูกชนะตั้ง
เยอะได้ต้ัง 86 เสียงให้เขาไปซัก 20 เสียงเถอะคดีพวกนี้จะได้ถูกล้างไป” 
 2) ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่นายธนาธรกล้าระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ 
แต่กลับไม่มีการด าเนินการใดๆ ในเรื่องนี้เลย ผิดไปจากจุดยืนที่จะเข้ามา “ท าการเมืองใหม่” ทั้งๆ ที่สามารถใช้ทั้งพยาน
บุคคลคือนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้เปน็มารดา และการ “ตามรอยโทรศัพท์” ประกอบการด าเนินการตรวจสอบและเอา
ผิดได ้
 3) วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ช่อ-พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แถลงข่าวถึงกรณีที่พรรคได้ถูก
บางพรรคการเมือง ยื่นข้อเสนอด้วยเม็ดเงินระดับ 8-9 หลัก เพื่อแลกกับเสียง สส. ในพรรค หรือ “การซื้องูเห่า” โดย 
สส. 4 คนที่ได้รับการติดต่อให้เป็น งูเห่า ประกอบด้วย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพฯ (เขต 22) นายอนาวิล 
รัตนสถาพรสส. ปทุมธานี (เขต 3) นายฐิตินันท์ แสงนาค สส. ขอนแก่น (เขต 1)และนายทองแดง เบ็ญจะปัก สส. 
สมุทรสาคร (เขต 1) 
 น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า เรายืนยันตรงนี้ พรรคอนาคตใหม่เรารวมตัวด้วยอุดมการณ์ เราเป็นพรรคการเมอืง
ที่ใช้เงินน้อยสุดเราพิสูจน์แล้วว่าการท าการเมอืง ไม่ใช่อิทธิพล สามารถเอาชนะพี่น้องประชาชนได้ ไม่ทรยศประชาชน ที่
ผ่านมารูปแบบการซื้องูเห่า ที่เสนอมาที่พรรคอนาคตใหม่มีมากมาย ทั้งเสนอเงิน ต าแหน่ง ไม่ว่าจะมาโดยการหลอกล่อ 
บอกเราว่าเดี๋ยวพรรคอนาคตใหม่ก็โดนยุบ เดี๋ยวหัวหน้าก็เข้าคุก มีการขู่ถึงชีวิต ทั้งทางตรงและอ้อม เพื่อให้รับข้อเสนอ 
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ของพวกเขา โดยมีเม็ดเงินที่จ้างวานกว่า 5-120 ล้านบาท ตรงนี้ขอให้สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อที่ตั้งใจท าข่าวสอบสวน
เชิงลึก ตั้งค าถามต่อด้วยว่า กลุ่มที่ซื้องูเหา่น าเงินเหลา่น้ีมาจากไหน ผู้ติดต่อมีทุนระดับยักษ์ของประเทศหนุนหลังหรือไม่ 
 ยืนยันอีกครั้ง พรรคอนาคตใหม่ ในวันนี้เราอยู่ได้ด้วยอุดมการณ์ ไม่มีงูเห่าในอนาคตใหม่ หยุดภารกิจซื้อ
งูเห่า หยุดรบกวน สส.ของเรา เรามีงานต้องท าอีกมาก ท่านติดต่อมาก็ไม่เป็นผล เรามีหลักฐาน แต่เราต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ที่บันทึกหรือเก็บข้อมูลไว้ให้เรา 
 4) เช่นเดียวกันที่กรณีนี้ พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ด าเนินการใดๆ เพื่อจะ “เอาผิด” คนที่ติดต่อซื้อตัว สส.
ทั้งๆ ที่อ้างว่ามีคลิปเสียง แต่ก็อ้างว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยซึ่งก็ดูกลับกลอก เพราะหากกังวลเรื่องความปลอดภัย จะ
เปิดเผยช่ือ สส. ที่ถูกทาบทาม และเอาตัวพวกเขามายืนแถลงข่าวท าไม? 
 5) ในกรณีธนาธรเล่านั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะ สส. ไม่สามารถโอนย้ายได้ ยกเว้นถูกขับออก
จากพรรคหรือพรรคถูกยุบ ต้องหาพรรคใหม่สังกัด นี่ไม่รวมนวัตกรรมใหม่ทางการเมือง กรณียุบพรรคตัวเอง เพื่อจะไป
รวมกับพรรคพลังประชารัฐ อย่างกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน หากเรื่องที่ธนาธรเล่าเป็นเรื่องจริง คนจากพรรคพลัง
ประชารัฐที่โทรมาก็นับว่า“โง่มาก” ไม่รู้กฎหมาย 
 6) ในกรณีช่อกับ 4 สส. นั้น สุดท้ายหลังยุบพรรคอนาวิล กับฐิตินันท์ ย้ายเข้าซบพรรค “ภูมิใจไทย” แต่
รอบนั้นก็ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมายใดๆ เพื่อจะเอาผิดดังที่กล่าวไปแล้ว ผู้คนจึงมองว่า เป็นแค่การ “สร้างกระแส” 
และ“โก่งราคา” หรือเปล่า 
 7) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
เปิดเผยว่า ตามที่มีการน าคลิปเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมาเปิดเผยต่อสาธารณะกันอย่างครึกโครมว่า มีการ
เสนอการซื้อตัว-ขายตัวของ สส.ที่เพิ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบพรรคไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดย
มีการตั้งค่าตัวถึงคนละ 23 ล้านบาท หรือมากกว่าน้ัน 
 พฤติการณ์หรือการกระท าดังกล่าวเป็นการท าลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยชัดแจ้ง อีกทั้งเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าไปทั้งโลก ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวส่งผล
เสียไปทั้งระบบรัฐสภาที่อ้างว่ามีการปฏิรูปแลว้นั้น ให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นการถอยหลังลงเหวไปไกลมากพอสมควร ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่น่าขยะแขยงต่อสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนโสเภณีทางการเมืองที่น่ารังเกียจอีกทั้งเป็นการท้า
ทายและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวความผิด ซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิอาจปล่อย
ให้ผ่านไปได้ 
 ทั้งนี้ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ม.30 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ 
เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงนิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึง่
บุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก และ ม.31 ก็บัญญัติ
ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม ม.109 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปีด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะน าความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวน และเอาผิดพรรคการเมืองและหรือผู้ที่กระท าการดังกล่าว เพื่อมิให้
เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป 
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 8) ค าถามคือ ท าไมพรรคอนาคตใหม่ไม่เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้ ท าไมต้องให้ศรีสุวรรณ เป็นคนท าแปล
ได้ง่ายๆ ว่า พรรคอนาคตใหม่ต้องการแค่ “กระแส” ไม่ได้ต้องการเอา “คนช่ัวทางการเมือง” มาลงโทษใช่หรือไม่ เรื่องนี้
จึงต้องดูกันต่อไป ว่าทั้งธนาธรและปิยบุตร จะเพียงแค่“เล่นโวหารทางการเมือง” เพื่อให้ฝ่ายตนดูดี หรือจะเอาจริงถึงข้ัน 
“กระชากหน้ากาก” คนช่ัวให้ประชาชนได้เห็นและซ้ าด้วยการเอาผิดทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้เห็นว่าเป็นคน
จริงจัง ไม่ใช่ “เด็กเลี้ยงแกะ” 
 9) ในวันเดียวกันนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงเรื่องเดียวกันนี้ว่า “...เรา
อยากท าการเมืองให้สุจริต ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ต้องแสดงให้สังคมเห็นว่า ทุกภาคส่วนที่อยู่ในฝ่ายการเมือง
พร้อมท าการเมืองให้สุจริตในทุกเรื่องและทุกเวลา หากมี เรื่องเงินทองเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ จูงใจ ก็น่าเป็น
กังวลว่าการเมืองจะถอยกลับไปเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อน เช่ือว่าทุกคนไม่อยากเป็นเช่นน้ัน 
 และถ้ามีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึน ก็ขอสนับสนุนให้ด าเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
จริยธรรม เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อาจถึงข้ันติดคุกได้หากจูงใจให้สมัครสมาชิก เพราะมาตรา 30 พ.ร.ป.พรรค
การเมือง ระบุไว้ชัด ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน เพื่อจูงใจบุคคลใดให้
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หากมีการกระท าความผิด จ าคุกไม่เกิน 5 ป ีและปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ครับ, เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องพิสูจน์ “ของแท้ทางประชาธิปไตย” ของนายธนาธรกับนายปิยบุตร ที่เป็นแกน
หลักในการน าพาคนเหล่าน้ีเข้าสู่พื้นที่ทางการเมอืง และมีประชาชนตอบรับอย่างมากมาย จะท าให้ประชาชนที่เคยเลือก
ที่เคยรักเห็นชัดว่าเป็น “ของแท้” ตลอดไป หรือแค่เป็นนักการเมืองแบบตีหัวเล่นแค่นั้น 
 ไม่ต้องเสียเวลาต่อปากต่อค ากับนายอนุทิน ชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่บอกว่า การแอบ
บันทึกเสียงเป็นพฤติกรรมของ “กุ๊ย” โดยไม่ได้อับอาย สะทกสะท้าน หรือรู้สึกรู้สากับระบบ “ธนาธิปไตย” คือการใช้
เงินซื้อ สส. และร่วมเชียร์ให้พรรคอนาคตใหม่เปิดโปงให้มากขึ้นไปจนถึงข้ัน “เอาผิด” คนช่ัวหรือพรรคช่ัวเช่นน้ันให้ได้ 
 ใช่ครับ, การแอบอัดเสียงโดยที่อีกคนไม่รู้นั้น ไม่ใช่เรื่องดี แต่คนทั่วไปก็พร้อมจะให้อภัย เข้าใจ ว่าเพื่อจับ
“โจรช่ัวทางประชาธิปไตย” กุ๊ยก็ดกีว่าคนจัญไรที่ “ใช้เงิน” แสวงอ านาจต่อรองทางการเมืองอยู่หลายขุม 
ช่วยกันขจัดภาวะที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ร าพึงว่า “ตอนเลือกตั้งซื้อประชาชน หลังเลือกตั้งซื้อสส.” 
ถอนรากถอนโคนมันให้สิ้นซากครับ!! 
 
 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/columnist/43204 
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"อนาคตใหม่" ตกท่ีน่ังล าบาก 
1 มีนาคม 2563 - 00:00 น. 
 
 
 
 
 
 
อนาคตใหม่" ตกท่ีน่ังล าบาก คอลัมน์...  เกาะขอบรั้วสภา  
 เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารบนพื้นที่แห่งนี้ยังคงขอใช้ค าว่า "พรรคอนาคตใหม่" ไปช่ัวคราวก่อนจนกว่าจะมี
การประกาศช่ือพรรคการเมืองภายใต้อุดมการณ์ 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ' และ 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' จะประกาศออกมา
อย่างเป็นทางการ 
 ส าหรับพรรคอนาคตใหม่เวลาน้ีนอกจากเผชิญกับภาวะเคว้งคว้างแล้ว ยังต้องเจอกับสถานการณ์ผึ้งแตกรงั
อีก หลังจาก ส.ส.ของพรรคที่ยังเหลืออยู่ 65 คนน้ันถูกจีบจากพรรคร่วมรัฐบาลวันละสามเวลา แน่นอนว่าเบื้องต้นจะมี 
ส.ส.ค่ายสีส้ม 9 คน ย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย 
 ทั้ง 9 คนที่ว่านั้นประกอบด้วย 1.นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายช่ือ 2.นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.
ขอนแก่น เขต 1 3.นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เขต 2 4.นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.
ร.ต.ต.มณฑล โพธ์ิคาย ส.ส.กทม. เขต 10 6.นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 7.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม 
ส.ส.แพร่ เขต 1 8.นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. เขต 23 และ 9.นายส าลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายช่ือ อย่างไร
ก็ตาม สถานการณ์เลือดไหลจะยังไม่หยุดเพียงเท่าน้ี เพราะมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่จะย้ายไปพรรคร่วมรัฐบาลพรรค
การเมืองอีก 
 การตกที่นั่งล าบากยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะพรรคอนาคตใหม่อาจถูกริบเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญคืนมาเป็นกองกลางสภาอีกครั้ง ภายหลังพรรคอนาคตใหม่มีแนวโน้มว่าจะมีส.ส.ลดลง จนกระทบสัดส่วนต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของพรรค โดยเฉพาะต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ
การสิทธิมนุษยชน และประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรฐั กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู
ประเทศ ส่วนประธานคณะกรรมาธิการคณะอื่นๆ ที่ยังมีส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ท าหน้าที่ได้ต่อไปนั้นจะยังคงไว้
ตามเดิม แต่ทั้งหมดต้องมารอดูว่าเมื่อสิ้นสุดก าหนดเวลา 60 วันในการย้ายพรรคตามรัฐธรรมนูญแล้ว พรรคอนาคตใหม่
จะมีส.ส.เหลือกี่คน 
 ขณะเดียวกัน ไฮไลท์การเมืองในสภาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีจ านวน 6 คนของฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญและเป็นครั้งแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อย่างที่ทราบกันดีว่ารอบนี้รัฐบาลท าการบ้านรับมือฝ่ายค้านมาเป็นอย่า งดี โดยเฉพาะกลยุทธ์ของ พล.อ.
ประยุทธ์ 
 โดยไม้เด็ดของนายกฯ ที่เตรียมมาและได้ผลอย่างเห็นได้ชัดหนีไม่พ้นการพูดเท่าที่จ าเป็น เพราะพูดช้ีแจง
ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านในภาพรวมเท่านั้น ส่วนในรายละเอียดจะปลอ่ยให้เปน็หน้าทีข่องรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแทน แม้ว่า
รัฐมนตรีที่อภิปรายช้ีแจงนั้นจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็ตาม เรียกได้ว่าท าให้นายกฯ ไม่กลายเป็นหมู่บ้าน
กระสุนตกแต่เพียงผู้เดียว 
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           ขณะที่การท าหน้าที่ของฝ่ายค้าน แม้ด้านหนึ่งอาจจะมีหลายฝ่ายมองว่าเอาของเก่ามาปัดฝุ่นและพูดเรื่อง
เดิมๆ กลางสภา แต่มีหลายเรื่องที่ฝ่ายค้านน ามาเล่าใหม่พร้อมกับใส่รายละเอียดที่เพิ่งเกิดข้ึนในปัจจุบันเข้าไป ดังนั้น 
หากจะบอกว่าฝ่ายค้านอ่อนซ้อมหรือไม่มีข้อมูลกล่าวหารัฐบาลก็คงไม่ถูกเสียทีเดียว 
 จากเรื่องการเมืองในสภาที่พาให้คนปวดหัวแล้ว โอกาสนี้ขอน าเสนอเรื่องราวดีๆ กันบ้าง ล่าสุด นายอนันต์ 
ผลอ านวย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วม
พิธีเปิดห้องมุมนมแม่ ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ และบุคลากร
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องการพื้นที่เฉพาะในการให้นมบุตร ซึ่งห้องให้นมบุตรนี้ส่วนหนึ่งมาจาก
การที่ปรากฏภาพ น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลเมืองไทย ให้นมบุตรกลางห้องประชุมสภาเมื่อไม่
นานมาน้ี 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/scoop/419778?utm_source=slide_topnews&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=scoop 
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วิธีการ “ท ามาหากิน” ในรัฐสภาไทย  
วันที่ 29 ก.พ. 2563 เวลา 18:05 น. 
โดย...ทวี สุรฤทธิกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักการเมืองไทยคิดแต่จะ “ซื้อ” ประชาชน 
 ประชาชนในสายตาของนักการเมืองก็เป็นแค่ “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ที่ต้องพยายามหาทาง “โน้มน้าว” 
เพื่อให้มาลงคะแนนให้แก่ตน แต่เป็นการโน้มน้าวด้วยอามิสสินจ้าง โดยที่นักการเมืองมีความเช่ือว่า ประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ เนื่องจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังยากจน เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือด้วยเงินทองหรือสิ่งของจึง
น่าจะ “ดึงดูด” ผู้คนได้ดีที่สุด 
 ผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ในสมัยแรกๆ ยังไม่มีเรื่องการซื้อเสียงด้วยเงิน มีเพียงแต่การ
ให้สิ่งของ เพราะเวลาที่ท่านผู้แทนฯออกไปเยี่ยมประชาชน ได้พบเห็นว่าประชาชนนั้นแร้นแค้นขาดแคลน จึงได้น าเอา
ข้างของเครื่องใช้และของกินไปแจกจ่ายประชาชนอยู่เป็นปกติ ในท านองว่า “ไม่ไปหากันมือเปล่า” คือเป็นธรรมเนียม
ไทยที่จะต้องมีข้าวของติดไม้ติดมือเวลาที่ไปเยี่ยมเยียนกัน ที่นิยมกันมากก็คือกระปิ น้ าปลา ปลาร้า ข้าวสาร และ
อาหารแห้ง 
 แล้วแต่ว่าเป็นผู้แทนฯของภูมิภาคใด รองลงมาก็คือเสื้อผ้าและรองเท้าแตะฟองน้ า ส่วนใหญ่ก็เป็นการไป
ขอจาก “เจ้าใหญ่นายโต” ที่เป็นคนดูแลผู้แทนฯแต่ละกลุ่ม ต่อมาเจ้าใหญ่นายโตเหล่าน้ันได้มีอ านาจวาสนามีต าแหน่งใน
รัฐบาล ท่านก็ช่วยหาเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ในท านองว่าเป็นงบสนับสนุนการท างานของผู้แทนราษฎร ให้ไป
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนขาดแคลน ถึงข้ันที่ว่ามีการอนุมัติเงินไปซื้ออุปการณ์การเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
“แจกจอบแจกเสียม” ซึ่งก็คงจะมีการคอร์รัปช่ันกันมาก ฝ่ายค้านจึงยื่นญัตติซักฟอก โดยมีการอภิปรายอยู่ถึง7วัน 7 คืน 
ที่สุดรัฐบาลต้องยุบสภา 
 เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนในช่วงการเลือกตั้งยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้แต่ผู้สมัคร ส.ส.เองก็มีการแจกข้าว
ของกันเป็นปกติ เช่น มี ส.ส.ปลาทูเค็ม ก็หมายถึง ส.ส.ที่ได้ต าแหน่งผู้แทนราษฎรมาจากการแจกปลาทูเค็ม โดย ส.ส.
ท่านนี้เป็น ส.ส.ในภาคอีสาน ที่ปลาทูเค็มคือกับข้าวยอดนิยมและถือว่า “หรูมาก” ของคนยากคนจนในภูมิภาคนั้น 
เพราะการคมนาคมยังล าบาก การที่จะได้ของกินที่เป็นอาหารทะเลอย่างปลาทูเค็ม 
 จึงเป็นเรื่องที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน หรือมี ส.ส.รองเท้าแตะ ที่ไปแจกรองเท้าแตะฟองน้ าแก่ประชาชน แต่แจก
ให้ข้างเดียวในตอนที่หาเสียง แล้วบอกว่าถ้าเลือกตั้งได้แล้วจะมาแจกอีกข้างหนึ่ง (เรื่องท านองนี้ผู้เขียนเคย “เห็นกับตา” 
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ในการเลือกตั้งที่มีการใช้เงินในยุคหลังๆ คือในการเลือกตั้งปี 2522 ผู้ เ ขียนได้ไปเยี่ยมญาติที่อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างที่พักอยู่ในหมู่บ้านก็มีรถกระบะติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครคนหนึ่งขับเข้ามาในหมู่บ้าน พร้อมกับ
บอกให้ไปพบกันที่ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน จากนั้นก็มีการแจกเงินเป็นแบ๊งค์ 20 บาทเย็บคู่เท่ากับ40 บาท แล้ว
บอกว่าถ้าเลือกผู้สมัครเบอร์นี้ถ้าได้เป็นผู้แทนแล้วจะมาแจกอีก 40 บาท ซึ่งก็มีคนไปรับเงินจ านวนน้ีอยู่หลายคน) 
 ในยุคต่อมาต้ังแต่ พ.ศ.2512 นอกจากการแจกข้าวของแล้ว ก็มีการสัญญาว่า “จะให้” เช่น ไปบอกหลวง
พ่อว่าถ้าได้เป็นผู้แทนฯแล้ว จะเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาให้ บอกผู้ใหญ่บ้านว่าจะสร้างถนนสร้างฝายและเอาไฟฟา้
เข้าหมู่บ้าน รวมถึงการฝากลูกฝากหลานให้มีเข้าโรงเรียนในอ าเภอจังหวัด และหางานให้หรือฝากงานให้ท าโดย
เฉพาะงานราชการ ซึ่งการกระท าแบบนี้แม้จะผิดกฎหมาย แต่ก็มีผู้สมัคร ส.ส.จ านวนมากยังท ากันอยู่อย่างโจง๋ครึม่ เนื่อง
ด้วย “ความใหญ่” ของนักการเมืองเหล่าน้ันที่มอี านาจรฐัคุ้มกะลาหวั โดยเฉพาะนักการเมืองในฝ่ายรัฐบาลที่มทีหารเปน็
ผู้ปกครองประเทศคอยค้ าจุนอยู่ ท าให้ข้าราชการทั้งต ารวจและมหาดไทยทีดู่แลกฎหมายเลือกตั้งในยุคนั้น “กลัวหัวหด” 
ไม่กล้าด าเนินการเอาผิดใดๆ 
 การใช้เงินซื้อเสียงมาระบาดหนักเอามากๆ ในการเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมา ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ถือว่าการได้เป็น ส.ส.เป็นการ “ลงทุน” อย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้เป็น ส.ส.ก็สามารถไป “ถอนทุน” คืนได้ ทั้งการ “ขายตัว” 
ของ ส.ส.เอง ที่จะไปเรียกรับเงินเพื่อให้คนที่อยากเป็นรัฐมนตรี “ประมูล” แต่ถ้าหากตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีก็ยิ่งเหมือน
ถูก “แจ็คพ็อต” เพราะสามารถใช้ต าแหน่งหน้าที่ “กอบโกย” ได้อย่างเป็นล่ าเป็นสัน 
 แต่ถ้าโชคร้ายเป็นแค่ลิ่วล้อหรือ ส.ส.ฝ่ายค้าน ก็อาจจะหาเบี้ยบ้ายรายทางจากการยกมอืผ่านกฎหมายหรอื
รับรองญัตติต่างๆ รวมถึงเข้าร่วมการประชุมให้เกิดเป็นองค์ประชุม ก็พอจะ “กล้อมแกล้ม” พอออยู่พอกินไปได้ รวมถึง
ใน “ฤดูท ามาหากินประจ าปี” คือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ที่ ส.ส.มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเจรจากบั
เจ้ากระทรวงต่างๆ ขอค่าผ่านงบของกระทรวงนั้นๆ ซึ่งถ้ากระทรวงใดไม่ให้ก็จะถูก “แขวน” หรือสงวนค าแปรญัตติไว้ 
ซึ่งแปลความว่ามีโอกาสสูงมากที่จะถูกตัดงบประมาณจ านวนดังกล่าว 
 โดยเฉพาะการสงวนค าแปรญัตติจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ที่ต้องอาศัยเสียงจากการยกมือให้ผ่านงบประมาณ
ในแต่ละปีนั้น ดังนั้นรัฐบาลในช่วงเวลาน้ันจึงต้องตั้ง “งบ ส.ส.” หรืองบพัฒนาพื้นที่ ให้ ส.ส.น าไปใช้จ่ายในเขตเลือกตั้ง
ของตน แต่ก็เป็นไปแบบ “วัดครึ่งกรรมการครึ่ง” คือน าไปแบ่งปันกันกับผู้รับเหมาและหัวคะแนนในท้องถ่ิน สร้างทั้ง
ความมั่งค่ังร่ ารวยและอิทธิพลให้แก่ ส.ส.จ าพวกนั้น จนเกิดเป็น “ธนาธิปไตย” หรือระบอบที่ “เงินเป็นใหญ่” 
 ในสมัยต่อมา การระบาดของธนาธิปไตยน่ีเองที่น ามาสู่ความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่ปี 2522 ป็นต้นมา 
ยิ่งมีนายกรัฐมนตรีแบบ “เตมีย์ใบ้” ที่แม้ตัวท่านเองจะได้ช่ือว่าเป็นผู้น าที่มือสะอาด แต่แขนขาคือลิ่วล้อบริวารของท่าน
นั้นกลับยังสกปรกโสมมเปน็อย่างยิ่ง อันน ามาสู่การรัฐประหารในวันที่ 23 กุมภาพันธ์2534 ที่ทหารอ้างเหตุผลอย่างหนึง่
ว่าจะเข้ามาจัดการกับธนาธิปไตยนั้น กระนั้นก็ไม่สามารถที่จะท าอะไรได้ เพราะภายหลังที่มีการปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 
2540 ปัญหาการคอร์รัปช่ันในทางการเมืองไทยก็รุนแรงมากขึ้น เพราะนักการเมืองไทยมีวิธีท ามาหากินแบบใหม่ เป็น 
 “ต านานหน้าใหม่” ที่ไม่คิดว่าจะเกิดข้ึนได้ นั่นคือการ “อ้างประชาชน” ข้ึนสู่อ านาจ และกอบโกยอย่างอภิ
มหาอมตะโคตรโกง 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/columnist/616303 
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บทพิสูจน์ กกต.กับอ านาจยุบพรรคการเมืองทุ่มเงินดูด ส.ส. ‘อนค.’ 
Feb 29, 2020( Last update Feb 29, 2020 23:12 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชุลมุนวุ่นวายในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ไม่เพียงแต่จะท าให้ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ต้อง
พลาดการช าแหละ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยเท่านั้น จากการ
อภิปรายเกินเวลาในหมู่พรรคฝ่ายค้าน 
 แต่ ส.ส.อนาคตใหม่ที่เดิมมีเสียงในสภาฯ หลังยุบพรรค 65 เสียง ยังจะต้องเสียสมาธิจากข่าวพลังดูด-ทุ่ม
เงินเพื่อดูด ส.ส.ไปร่วมซีกรัฐบาล และก็ท าให้ต้องเสีย ส.ส. 9 เสียงไปให้กับพรรคภูมิใจไทย เติมเต็มเป็นรัฐบาล 273 
เสียง ทิ้งห่างพรรคฝ่ายค้านไปถึง 58 เสียง  
 ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องกงัวลเรือ่งเสียงปริ่มน้ าในสภาฯ ไม่ว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งก็ตามในสมัย
ประชุมรัฐสภาปีที่ 2 หรือแม้แต่การผ่านร่างกฎหมายส าคัญก็ไม่ต้องกังวลว่าจะแพ้เสียงฝ่ายค้านอีกครั้ง 
นัน่ท าให้ วิปรัฐบาลไม่ต้องเข้มงวดกับเสียง ส.ส.ซีกตัวเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
ประยุทธ์ สภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ28_0006.jpg 
 ศึกซักฟอกยกแรก ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะผ่านพ้นไปอย่างสบาย ทั้ง 1 นายกฯ และ 
5 รัฐมนตรีได้ไปต่อ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงกระเพื่อมภายในพรรคร่วมรัฐบาลยังมีอยู่ 
 เห็นได้ชัดจากคะแนนเสียงไว้วางใจที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับเสียงไว้วางใจ
ในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลน้อยที่สุดคือ 269 เสียง 
 หลังจบศึกซักฟอก สิ่งที่ตามมาคือการปรับคณะรัฐมนตรีในไม่ช้า เพราะแผลที่เกิดข้ึนและความไม่ไว้วางใจ
ของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ขณะที่อ านาจต่อรองของพรรคภูมิใจไทยยังเพิ่มข้ึนด้วยจ านวน ส.ส.ที่ดูดมาจาก 
‘อนาคตใหม่’ 
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กลับมาดูที่ความไม่นิ่งของกลุ่ม ส.ส.อนาคตใหม่ ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส.ส.อนาคตใหม่ ที่ยังยึดอุดมการณ์อนาคตใหม่
ไม่ทรยศหักหลังเพื่อนด้วยกัน 
ต่างพากันแถลงข่าวแฉถึงขบวนการฮุบ-ดูด ส.ส.อนาคตใหม่  
อนาคตใหม่-ซื้อตัวกราฟิก- 9 ส.ส.งูเห่าอนาคตใหม่ย้ายสังกัด 
 ‘เบญจา แสงจันทร์’ ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ต้องแฉด้วยคลิปเสียงสนทนาของ ส.ส.ในซีก
พรรครัฐบาลว่ามีการติดต่อมาเสนอด้วยตัวเลขผลประโยชน์ หากรวบรวม ส.ส.ได้ถึง 9 คน ก็สามารถน าไปต่อรองเก้า
รัฐมนตรีที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหลังจบศึกซักฟอก 
 “ผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งชายปริศนามีการพูดจาชักชวนให้มาร่วมพรรครัฐบาล โดยระบุว่า ขยายเวลาให้ถึงวัน
จันทร์ แล้วจะมากี่คนก็ได้ 8-9 คน ซึ่งถ้าหากชักชวนมาได้มากก็จะได้รับต าเเหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่ง เเละ
นอกจากนี้ยังมีเสนอเงินให้ ส.ส.ที่จะย้ายมาร่วม จ านวน 23 ล้านบาทต่อคน“ เบญจา แถลงต่อสื่อมวลชน 
ทันทีที่การเปิดโต๊ะแถลงข่าวหักดิบกระบวนการซื้อตัว ส.ส.เกิดข้ึน 
 ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตอบโต้กระบวนการดูด ส.ส.ที่เป็นลูกพรรคว่า 
“เหตุผลคือผู้ยื่นข้อเสนอต้องการรวบรวม ส.ส. ให้ครบจ านวนหนึ่งเพื่อต่อรองรัฐบาลให้ตนได้ต าแหน่งรัฐมนตรี ผมสงสัย
ว่าหาก ส.ส. คนใดมีพฤติกรรมเช่นนี้ หากได้เป็นรัฐมนตรี ย่อมต้องการถอนทุนคืน ด้วยภาษีประชาชน เราเคยพูดใน
หลายครั้งหลายโอกาสว่าเรามีหลายคลิปของหลายคน นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น“ 
 “นี่คือการท าลายระบบรัฐสภาโดยใช้อ านาจเงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว นี่คือการกระท าที่ไร้ยางอายที่
พร้อมท าลายเสียงของประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตน นี่คือการแสวงหาความมั่นคงในสภาโดยไม่สนใจเจตนาของ
ประชาชน” 
 ‘ธนาธร’ ยังยกความผิดการที่พรรคการเมืองให้ผลประโยชน์เพื่อให้เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือของ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 30 “ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ 
หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก” 
 และ มาตรา 31 “ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากพรรค
การเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก” 
 ขณะที่ ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกมาดับ
ข่าวทุ่มซื้อตัว ส.ส.เข้าพรรคว่า ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการย้ายพรรคของ 9 ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เข้ามา
สังกัดพรรคภูมิใจไทย ไม่เป็นไปตามที่ออกมาแถลงและเปิดคลิปเสียงว่าการย้ายไปสังกัดภูมิใจไทย มีเรื่องเงินมา
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยังกล่าวว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่งูเห่า เพราะไม่มีพรรคสังกัดแล้ว และพร้อมเปิดรับ หากใครคิดว่าจะมา
ท างานช่วยงานพรรค 
  ล่าสุด ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย รวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งคลิปเสียงและเอกสารถอดเทปบนัทึกเสยีง ที่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ น ามาเปิดเผยถึงกระบวนการที่สมาชิกพรรค
การเมืองหนึ่ง ต่อรองผลประโยชน์ซื้อขายตัวนักการเมอืง หลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่ ยื่นให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
(กกต.) วินิจฉัยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ด าเนินการเอาผิด 
 หากเปิดดู พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 ก าหนดให้ กรณี กกต.
มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการ ตาม (3) ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองได้ 
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โดย มาตรา 92 (3) ก าหนดความผิดที่เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้หากกระท าการตามมาตรา 30 
 และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองนั้น 
 การกระท าความผิดมาตรา 30 และ มาตรา 31 ยังมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 109 ไว้ว่าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด
ห้าปี 
 หากความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าเพื่อให้ลงหรือขอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
 คลิปเสียงที่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ได้ออกแฉ หากเป็นจริงและพิสูจน์ได้ว่ามีพรรคการเมืองใดหรือผู้ใด
ท าความย่อมเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 30 และกระบวนการต่อไปก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อยุบพรรค
การเมืองนั้นได้ 
เพียงแต่การไต่สวนของ กกต. จะมีดุลพินิจและการวินิจฉัยที่เพียงพอจะให้พรรคการเมืองนั้นถูกยุบพรรคหรือไม่ 
 ในเรื่องการทุ่มเงินซื้อตัว ส.ส.เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลยังมีมุมมองจากนักกฎหมายมหาชนที่สอนในมหาวิทยาลยั
ช่ือดังของประเทศ ที่มองเบื้องต้นว่า กกต.จะเช่ือให้พยานหลักฐานของอดีตพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ เพราะหาก กกต.
เห็นว่าการกระท าไม่ใช่ของกรรมการบริหารพรรคก็อาจตัดตอนว่าไม่ใช่ความผิดของพรรคการเมืองนั้นอาจ และมีความ
เป็นไปได้ที่ กกต. จะยกค าร้อง หากดูจากการไต่สวนของ กกต.ที่ผ่านมาที่จะมักเป็นคุณต่อพรรครัฐบาล 
 
 
อ้างอิง  :  https://voicetv.co.th/read/oG1zf9qlA 
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(ยุบ)สภาเน่า 
29 ก.พ. 2563 
00:01 น. 
 
 
 
(ยุบ)สภาเน่า 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 
 ยุบ)สภาเน่า - ยุบพรรคอนาคตใหม่ ท าให้ประชาชนสิ้นหวังกับระบอบรัฐสภาจอมปลอม ไม่มีหนทาง
เปลี่ยนรัฐบาลในสภาได้ ถ้าอยากไล่ #ผนงรจตกม ก็ต้องเคลื่อนไหวนอกสภา นิสิตนักศึกษาจึงออกมาม็อบทุก
มหาวิทยาลัย ใครไม่จัดม็อบก็กลัวเป็น “สลิ่ม” 
 ซ้ าร้าย ยุบอนาคตใหม่ยังท าให้สภากลายเป็นตลาดซื้อขาย แม้ กกต.คงตีความ “23” ในคลิปเสียง 
หมายถึง 23 บาท ค่าใส่พานยกครู แต่ความรู้สึกโกรธแค้น สาปส่ง ก็ยิ่งลุกลามไป 
 กระทั่งองค์การนักศึกษาขอให้เปลี่ยนช่ือจุดพักขยะ ห้องส้วม เป็นช่ือ ส.ส. ที่ได้มาเพราะเทคะแนนให้ทั้ง
มหาวิทยาลัย แหม่ ไม่เห็นใจคนเข้าสุขาเลย จะเป็นริดสีดวงไหม 
 หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โวย ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่กลายเป็นพรรคดักฟัง (หรือดักตัวอะไรสักอย่าง) 
ว่าเป็นพฤติกรรมกุ๊ย ไม่มีมารยาททางการเมือง ไหนว่าจะท าการเมืองใหม่ 
 โดนตอกกลับ ใครกุ๊ยกันแน่ โคตรข า อนุทินใฝ่ฝันสักวันจะได้เป็นนายกฯ แต่ วันนี้จบแล้ว คนเกลียดตู่ก็
เกลียดหนูพอกัน ขณะที่คนเชียร์ยังห่างไกล การคิดสั้นตัก ส.ส.อนาคตใหม่ ท าให้พรรคภูมิใจไทยถอยกลับไปเป็น “พรรค
เน” เมื่อปี 51 
 ไม่เพียงเท่านั้น อนาคตใหม่ยังแฉคลิป “ช้ีช่องรวย” น่าสงสารศรีนวลคนซื่อ อู้ซื่อๆ ว่าเป็น ส.ส.ต้องใช้เงิน
ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาให้ประชาชน 
 สอดรับรัฐมนตรีเส้นเลือดใหญ่ ซึ่งปฏิเสธค าพิพากษาศาลออสเตรเลียด้ือๆ “แปลผิด” อ้างถึงรายได้ 3 ล้าน
จากแผงค้าสลากว่า “ผู้แทนตลาดล่าง” เงินเดือน 1.2 แสนไม่พอใช้ ทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างก็ตระหนัก เราต้อง
ท ามาหากิน ไม่เช่นน้ันอยู่ไม่ได ้
 ตอบรอดตัวไปได้สวย แต่ชาวบ้านฟังแล้วสงสัย ส.ส.ต้องท ามาหากิน นี่รวมกินกล้วยด้วยหรือไม่ ส.ส.ใน
สภาทุกคนต้องหารายได้เพิ่ม มิน่า ส.ส.อนาคตใหม่ย้ายพรรคจึงบอกว่า ย้ายเพราะไม่มีเงินลงพื้นที่ แล้วพรรคที่ให้
ค่าใช้จ่าย เอาเงินจากไหน 
 ที่จริงก็รู้กัน เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่ไหนล่ะปฏิรูปการเมือง นี่มันสิ่งที่พันธมิตรนกหวีดด่าระบอบ
ทักษิณไว้ไม่ใช่หรือ แต่วันน้ี พรรครัฐบาลกลบัอาศัยความขัดสนของพรรคที่ถูกยุบเพราะกู้เงินหวัหน้าพรรค 191 ล้าน มา
ล่อใจส.ส.ที่ได้รับเลือกจากคนรักประชาธิปไตย คนช้ันกลางในเมือง โดยไม่ได้ซื้อเสียงสักบาท 
เอาเงินมาจากไหนกันนักหนา ท าไม กกต. ป.ป.ช.ตรวจไม่พบ 
 การอภิปรายไม่ไว้วางใจจบแบบหักมุม พรรคฝ่ายค้านแตกกัน อนาคตใหม่ไม่พอใจเพื่อไทยกีดกัน กล่าวหา
มี “ดีล” ดูเหมือนจะท าให้รัฐบาลโล่งอก ปารีณาหัวเราะ แต่ผลด้านกลับคือประชาชนย่ิงสาปส่งระบอบรัฐสภา ว่า ส.ส.
หวังพึ่งไม่ได้เลย 
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 แล้วประชาชนจะอยู่อย่างไร เมื่อเป็นอย่างที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ไฮด์ปาร์กว่า อ านาจบริหาร อ านาจนิติ
บัญญัติ อ านาจตุลาการ ไม่ใช่อ านาจอธิปไตยของปวงชนอีกต่อไป ปัญหาเศรษฐกิจจะยิ่งแย่ รัฐบาลจะยิ่งถูกวิจารณ์ว่าไร้
ประสิทธิภาพ นักการเมืองแก่งแย่งเก้าอี้ผลประโยชน์ ส.ส.รุมทึ้งงบลงพื้นที่ ฯลฯ ขณะที่อ้างกฎหมายใช้อ านาจไล่จับคน
ต่อต้าน 
นี่เป็นภาพลักษณ์เสื่อมทรามยิ่งกว่ายุครัฐประหาร 5 ปีด้วยซ้ า 
 ถ้าเป็นสมัยก่อน การเมืองเน่าขนาดน้ี คือเงื่อนไขรัฐประหาร แต่ยุคนี้จะมีใครท ารัฐประหารล้มตู่ หรือจะ
อ้างการเมืองเน่า ท ารัฐประหารตัวเอง แล้วประกาศจับธนาธร ปิยบุตร แกนน านักศึกษา นักวิชาการ ข าตาย! 
 จะมีรัฐประหารได้ไง ในเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 วางโครงสร้างให้อ านาจรัฐประหารมาคุมอ านาจใน
รัฐธรรมนูญไว้หมดแล้ว ฉีกรัฐธรรมนูญนี้เมื่อไหร่ ก็ไม่สามารถร่างใหม่ให้แย่ไปกว่าน้ีได้ 
 สิ่งที่จะเกิดข้ึนต่อไป คือประชาชนจะปฏิเสธอ านาจทั้งระบบ รวมถึงระบบพรรคการเมืองแบบเก่า ซึ่งอย่า
คิดว่าไม่เกิด ชัยชนะของทรัมป์ก็มาจากกระแส anti-establishment ที่ก าลังลามไปทั่วโลก 
 ถ้าจะบรรเทา ฝ่ายอนุรักษนิยมควรถอยเสียบ้าง แก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชนอย่าง
แท้จริง แล้วเลือกตั้งใหม่ 
 ข้ันต้นไม่ขอมาก ขอแค่แก้ระบบเลือกตั้ง บัตรใบเดียว ต่างเขตต่างเบอร์ สูตรเศษมนุษย์ โยนลงชักโครกไป 
กลับไปใช้สูตรบัตร 2 ใบแบบบวรศักดิ์ก็ได้ แล้วก็เลิกใช้ 250 ส.ว.เลือกนายกฯ 
 อ้าว จะกลัวอะไร พรรคเพื่อไทยมีแต่ป้อแป้ลง เผลอๆ ถูกดูดเพิ่ม พรรคอนาคตใหม่ก็คงไม่ถล่มทลายเท่า
ครั้งที่แล้ว ไหนว่ากลัวธนาธร ปิยบุตร ก็ก าจัดตัวอันตรายไปแล้วไง 
 พลังประชาธิปไตยคงเรียกร้องอีกหลายอย่าง เช่น ยุบศาลรัฐธรรมนูญ รื้อ กกต. องค์กรอิสระ กรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ฝ่ายอนุรักษ์ไม่ยอมเสียอย่าง แค่แก้อ านาจเลือกตั้งแล้วก็คุมโครงสร้างระดับบนต่อไป 
 ถ้าจะให้ดี ก็หาผู้น าใหม่ หาคนที่ดูมีความรู้ความสามารถรับมือโลกยุค disruption ได้ แล้วส่งลุงกลับบ้าน 
ไม่ต้องพักในค่ายทหารอีกต่อไป 
พูดอย่างนี้ไม่ใช่โลกสวย เพราะเช่ือว่าไม่ท าหรอก กว่าจะคิดได้ก็สายเกิน 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_3664334 
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