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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้
ร
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ข่าวประจ าวันที่ 3 มกราคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ช่อง 7 ออนไลน์ มท.1 ยันแล้ว รอประกาศราชกิจจานุเบกษา ก่อนเดินหน้าจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 5 
2 แนวหน้าออนไลน์ บิ๊กป๊อกเตรียมเคาะ จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศราชกิจจาฯ 7 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “มท.1”สั่งเร่งส ารวจประชากร เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 8 
4 ส านักข่าวอิสรา

ออนไลน์ 
‘แรมโบ้อีสาน’ โดน กกต. ไต่สวนเพ่ิม ! ปมให้‘หัวคะแนน’ ใส่ร้ายผู้สมัคร 
ส.ส.ภูมิใจไทย 

10 

5 ไทยรัฐออนไลน์ “ไพบูลย์” เผย เลื่อนถก กมธ.แก้รฐัธรรมนูญ เปิดทางสภาฯ อภิปรายงบปี 63 11 
6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศาล รธน. ไม่รับค าร้อง ! “เสรีพิศุทธ์” อ้างตั้งนายกฯ ขัดรัฐธรรมนูญ 12 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศาล รธน. ตีตกคดีแกนน าฝ่ายค้านขึ้นเวทีเสวนา 'ปัตตานี' 13 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สมชัย" ยก 4 เหตุผลหนุนแนวคิด "ชวน" ทบทวน 6 ผู้น ากองทัพเป็น 

ส.ว. โดยต าแหน่ง 
14 

9 ข่าวสดออนไลน์ ดิ้นเฮือกสุดท้าย ปั่นหัว ปชช. เหมือนจิ้งหรีด จี้เคารพกลไกสภา 16 
10 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทยฟุ้งพร้อมแล้วข้อมูลซักฟอกรัฐบาล 17 
11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ศาลรธน.ตีตกค าร้อง"เสรีพิศุทธ์" อ้าง“ชวน”ละเมิดสิทธิ 18 
12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัย 6 ส.ส.ฝ่ายค้านสิ้นสมาชิกภาพ 19 
13 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู่” ไม่กังวลหมอดูท านายขัดแย้งถึงยุบสภา 20 
14 ไทยรัฐออนไลน์ “สมชัย” ยก 4 ข้อหนุน “ชวน” เสนอให้ทบทวน 6 ผบ. พ้นเก้าอ้ี ส.ว. 21 
15 ไทยรัฐออนไลน์ ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับค าร้อง กรณีแกนน าฝ่ายค้านขึ้นเวทีเสวนาที่ปัตตานี 22 
16 คมชัดลึกออนไลน์ ผบ.ทอ.หูอ้ือ ไม่ได้ยิน ถามปมร้อน โละชื่อนั่ง ส.ว. 23 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาลไม่รับค าร้อง เสรีพิศุทธ์อ้าง 'ชวน' ละเมิดสิทธิตั้งนายก 24 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาลตีตกค าร้องสมาชิกภาพ 5 ส.ส. ปมไม่ค้านแก้ รธน. มาตรา 1 25 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ นายกฯ โยน กมธ.พิจารณาโละ ส.ว. โควตาเหล่าทัพ 27 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' ค้านตั้ง 'ส.ส.ร.' แนะรื้อรายมาตรา 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย'หนุนไอเดีย'ชวน'โละ 6 ผบ. พ้น ส.ว. อ้างเป็นการปกครองแบบ 

ประชาธิปไตยที่เป็นสากล 
30 

22 มติชนออนไลน์ ควรแก้รัฐธรรมนูญ  ม.256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ 31 
23 มติชนออนไลน์ ‘เจิมศักดิ์’ โพสตเ์หตุผล 7 ข้อ หนุนชวน โละ 6 ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว. 32 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ท าไมไม่มีคนดีศรีสภา 34 
2 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : สวนทางความเป็นจริง 35 
3 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : ใครจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 36 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ลอกคราบ 'ปิยบุตร' จุดไฟ ชิงอ านาจใหม่ 37 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ผ่าแนวคิด 'ชัยธวัช' ผู้น า 'อนค.' คนใหม่ 39 
6 ข่าวสดออนไลน์ ทิม พิธา : กระดุม 5 เม็ดของอนาคตใหม่ 41 
7 สถาบันพระปกเกล้า มายาคติแห่งโลกโซเชียลกับความเป็นจริงในเขต 7 ขอนแก่น 45 
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วันที่ 3 มกราคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานประชุมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายไพบูลย์ เหล็กพรหม นายกฤช เอ้ือวงศ์           
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุการจดัท างบประมาณรายจา่ย ประจ าป ี2564  

3 ม.ค. 2563 
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  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ทางกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะต้องด าเนินการส ารวจยอดจ านวนประชากรทั้งหมด โดยใช้ยอดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.62 
เป็นหลัก และจะต้องรีบด าเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน ม.ค.นี้ 
  ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางรูปแบบระบุว่าต้องใช้ยอดปี 62 ในการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 63 
โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกส่วน ไม่ว่าจะมีการ
เลือกตั้งในเดือนใด โดยตามกฎหมายถ้าพ้ืนที่ใดมีประชากรไม่ครบจ านวน 25 คนจะต้องมีการรวมหมู่บ้าน โดยมี
นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการพร้อมทั้งท าประชาคมว่าจะรวมหมู่บ้านใด จากนั้นต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 
ม.ค. เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง อบต.ต่อไป 
  ส าหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะด าเนินการตามระเบียบเพ่ือแบ่งเขตการเลือกตั้ง ในส่วน
ภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยต้องเตรียมการคู่ขนานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง
ตอนนี้ก าลังด าเนินการไปเรื่อยๆว่าใครมีอายุที่ถึงเกณฑ์แล้วบ้าง เมื่อทราบวันเลือกตั้งที่แน่นอนก็จะบอกยอดผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่แต่ละเขตได้ โดยเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการตามอ านาจหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะทราบวันเลือกตั้ง 
  อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไป เนื่องจากจะต้อง
ใช้งบประมาณของท้องถิ่นเป็นหลัก แต่บางส่วนก็เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีด้วย ถ้าท้องถิ่นใดมีรายได้
จัดเก็บหรือที่รัฐบาลแบ่งให้พอเพียงก็คงไม่มีปัญหา แต่บางพ้ืนที่ก็อาจจะต้องรอจากงบประมาณประจ าปี หากได้
รายละเอียดก็คงจะต้องมีการหารือร่วมกับ กกต.ต่อไป เพ่ือท าเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการเลือกตั้ง
ต่อไป 
 
   เมื่อสื่อมวลชนถามว่า จะมีการเลือกตั้ง อปท.ได้ในช่วงเดือน มี.ค.นี้หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีแวว            
ไปเอาจากไหนมา เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น กกต.ต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะที่
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ท้องถิ่นเองก็ต้องมีความพร้อมเรื่องงบประมาณเป็นหลัก ส่วนกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมความพร้อมเรื่องจ านวน              
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ภายในเดือน ม.ค.นี้ต้องรู้จ านวนประชากรทั้งหมดก่อนประกาศราชกิจานุเบกษาให้แล้วเสร็จภายใน               
เดือน ม.ค.นี้ 
  การรวมหมู่บ้านต้องเสร็จสิ้นและประกาศให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ม.ค. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเรามีความ
พร้อมแล้ว ขณะที่ในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีงบประมาณพร้อมก็มาหารือกันโดยครม.จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
และอย่างไรต่อไป จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดก่อนหรือหลัง เป็นหน้าที่ของ ครม.ด าเนินการ 
 
อ้างอิง :  
https://news.ch7.com/detail/385469?fbclid=IwAR29EQVMyMcCd5xygmn_WvVR_0ozmK5o_G658yXzSu
sBuPMYeA2u-jv3zMQ 
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บิ๊กป๊อกเตรียมเคาะ จัดเลือกตั้งท้องถิ่น  
ประกาศราชกจิจาฯ 
วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

“บิ๊กป๊อก”แจงเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น เดินหน้าเร่งส ารวจยอดผู้มีสิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้ง เล็งประกาศราชกิจจา
นุเบกษา คาดไม่เกินมกราคมนี้ 

เมื่อวันที่ 2มกราคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นว่า ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะต้องด าเนินการส ารวจยอดจ านวนประชากรทั้งหมด โดยใช้ยอด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.62 เป็นหลัก และจะต้องรีบด าเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษา
ภายในเดือนม.ค.นี้ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางรูปแบบระบุว่าต้องใช้ยอดปี 62ในการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 
63 โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกส่วน ไม่ว่าจะมีการ
เลือกตั้งในเดือนใด โดยตามกฎหมายถ้าพ้ืนที่ใดมีประชากรไม่ครบจ านวน 25 คนจะต้องมีการรวมหมู่บ้าน โดยมี
นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการพร้อมทั้งท าประชาคมว่าจะรวมหมู่บ้านใด จากนั้นต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 
ม.ค. เพื่อเตรียมการเลือกตั้งอบต.ต่อไป 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส าหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะด าเนินการตามระเบียบเพ่ือแบ่งเขตการ
เลือกตั้ง ในส่วนภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยต้องเตรียมการคู่ขนานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจยอดผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้ก าลังด าเนินการไปเรื่อยๆว่าใครมีอายุที่ถึงเกณฑ์แล้วบ้าง เมื่อทราบวันเลือกตั้งที่แน่นอนก็จะบอก
ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพ้ืนที่แต่ละเขตได้ โดยเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการตามอ านาจหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะทราบวัน
เลือกตั้ง อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไป เนื่องจากจะต้อง
ใช้งบประมาณของท้องถิ่นเป็นหลัก แต่บางส่วนก็เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีด้วย ถ้าท้องถิ่นใดมีรายได้
จัดเก็บหรือที่รัฐบาลแบ่งให้พอเพียงก็คงไม่มีปัญหา แต่บางพ้ืนที่ก็อาจจะต้องรอจากงบประมาณประจ าปี หากได้
รายละเอียดก็คงจะต้องมีการหารือร่วมกับกกต.ต่อไป เพ่ือท าเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการเลือกตั้งต่อไป 

เมื่อถามว่า จะมีการเลือกตั้งอปท.ได้ในช่วงเดือนมี.ค.นี้หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีแวว ไปเอาจากไหนมา 
เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นกกต.ต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะที่ท้องถิ่นเองก็ต้องมีความ
พร้อมเรื่องงบประมาณเป็นหลัก ส่วนกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมความพร้อมเรื่องจ านวนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ภายใน
เดือนม.ค.นี้ต้องรู้จ านวนประชากรทั้งหมดก่อนประกาศราชกิจานุเบกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.นี้ 

“การรวมหมู่บ้านต้องเสร็จสิ้นและประกาศให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ม.ค. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเรามีความ
พร้อมแล้ว ขณะที่ในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีงบประมาณพร้อมก็มาหารือกันโดยครม.จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
และอย่างไรต่อไป จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดก่อนหรือหลัง เป็นหน้าที่ของ ครม. ด าเนินการ  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/463893 

https://www.naewna.com/politic/463893
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02 Jan 2020 

“มท.1”สั่งเร่งส ารวจประชากร เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น  
 
. 
 
 
 
 
 
 
“มท.1” เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น สั่ง อปท.เร่งส ารวจยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนประกาศราชกิจจานุฯ
ภายในม.ค.นี้   
  เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียม
ความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการต้องส ารวจยอดจ านวน
ประชากรทั้งหมด โดยใช้ยอดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62 เป็นหลัก และจะต้องรีบด าเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อย
ก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนม.ค.นี้ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางรูปแบบระบุว่ า
ต้องใช้ยอดปี 62 ในการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 63 โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) พร้อมกันนี้
ยังได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกส่วน ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนใด โดยตามกฎหมายถ้าพื้นที่ใดมีประชากรไม่ครบ
จ านวน 25 คนจะต้องมีการรวมหมู่บ้าน โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการพร้อมทั้งท าประชาคมว่าจะรวมหมู่บ้าน
ใด จากนั้นต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ม.ค. เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งอบต.ต่อไป  
  พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ส าหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะด าเนินการตามระเบียบเพ่ือแบ่ง
เขตการเลือกตั้ง ในส่วนภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยต้องเตรียมการคู่ขนานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ส ารวจยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้ก าลังด าเนินการไปเรื่อยๆว่าใครมีอายุที่ถึงเกณฑ์แล้วบ้าง เมื่อทราบวันเลือกตั้ง
ที่แน่นอนก็จะบอกยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตได้ โดย เจ้าหน้าที่ก็เตรียมการตามอ านาจหน้าที่ไป
ก่อนจนกว่าจะทราบวันเลือกตั้ง   
  "การเลือกตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) จะไม่เหมือนการเลือกตั ้งทั ่วไป เนื ่องจากจะต้องใช้
งบประมาณของท้องถิ่นเป็นหลัก แต่บางส่วนก็เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีด้วย ถ้าท้องถิ่นใ ดมีรายได้
จัดเก็บหรือที่รัฐบาลแบ่งให้พอเพียงก็คงไม่มีปัญหา แต่บางพื้นที่ก็อาจจะต้องรอจากงบประมาณประจ าปี หากได้
รายละเอียดก็คงจะต้องมีการหารือร่วมกับกกต.ต่อไป เพื่อท าเรื ่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการ
เลือกตั้งต่อไป"  
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  ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเลือกตั้งอปท.ได้ในช่วงเดือนมี.ค.นี้หรือไม่  พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีแว่ว ไป
เอาจากไหนมา เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นกกต.ต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะที่
ท้องถิ่นเองก็ต้องมีความพร้อมเรื่องงบประมาณเป็นหลัก  
  ส่วนกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมความพร้อมเรื่องจ านวนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ภายในเดือนม.ค.นี้ต้องรู้จ านวน
ประชากรทั้งหมดก่อนประกาศราชกิจานุเบกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนม.ค. การรวมหมู่บ้านต้องเสร็จสิ้นและ
ประกาศให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ม.ค. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเรามีความพร้อมแล้ว ขณะที่ในส่วนของท้องถิ่นถ้า
มีงบประมาณพร้อมก็มาหารือกันโดยครม.จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่และอย่างไรต่อไป จะมีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นรูปแบบใดก่อนหรือหลัง เป็นหน้าที่ของครม.ด าเนินการ 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/417943?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/417943?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/417943?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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‘แรมโบ้อีสาน’ โดน กกต. ไต่สวนเพิ่ม ! ปมให้
‘หัวคะแนน’ ใส่ร้ายผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย  

วันพฤหัสบดี ที่ 02 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น.  
 
 ‘แรมโบ้อีสาน’ ถูก กกต.ไต่สวนเพิ่ม! ปมถูกกล่าวหาว่าให้ ‘หัวคะแนน’ ใส่ร้าย ‘พรชัย อ านวยทรัพย์’ ผู้สมัคร ส.ส.
ภูมิใจไทย ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ – ยุติเรื่องกล่าวหา ‘พรชัย’ ปมให้หัวคะแนนจ่ายเงินซื้อเสียง 
  ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี
ค าวินิจฉัยที่ 202/2562 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตท่ี 10 จ.นครราชสีมา 
โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า นายพรชัย 
อ านวยทรัพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 10 พรรคภูมิใจไทย (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) นายดี สิมตะมะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 10 (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘แรมโบ้อีสาน’ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 10 
พรรคพลังประชารัฐ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) และนายประยุทธ บัวประดิษฐ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 10 (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4) 
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  
  นายพรชัย ถูกกล่าวหาว่าให้ตัวแทน (หัวคะแนน) ให้ทรัพย์สินแก่นายดี เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแก่
ตัวเอง รวมถึงนายดี ถูกกล่าวหาว่าได้รับทรัพย์สินเพ่ือลงคะแนนให้แก่นายพรชัย โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่
นายดี แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 โดยระบุว่า นาย
ทองใบ เชิดชื่อ ได้มอบเงินให้แก่นายดี จ านวน 3,000 บาท บรรจุในซองกระดาษสีขาว บริเวณข้างโรงเรียนท้าวสุรนารี 
พร้อมกับบอกว่าให้ลงคะแนนให้แก่นายพรชัยนั้น  
ต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารขอตรวจค้นตัวนายดี พบเงินจ านวน 3,000 บาท โดยนายดีให้ถ้อยค าในโอกาสต่อมาว่า เงิน
ดังกล่าวได้รับมอบมาจากนายประยุทธ ท าให้ค าให้การของนายดี กลับไปกลับมายืนยันข้อเท็จจริงไม่ได้ว่า ได้รับเงินมา
จากผู้ใด ประกอบกับการไต่สวนนายทองใบ ให้ถ้อยค าปฏิเสธว่า ไม่ได้มอบเงินให้นายดี และจากการตรวจพิสูจน์
ลายนิ้วมือจากซองกระดาษสีขาวที่พนักงานสอบสวน สภ.เสิงสาง ยึดไว้เป็นของกลาง ปรากฏว่าไม่ใช่ลายนิ้วมือของนาย
ทองใบ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่ค้นตัวนายดี ให้การสอดคล้องกันว่า ไม่พบเงิน หรือสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด 
ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่านายพรชัย และนายดี กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ จึงให้ยุติเรื่อง 
อย่างไรก็ดี รายของนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ถูกกล่าวหาว่า ได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายประยุทธ บัวประดิษฐ์ 
(หัวคะแนน) ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือกระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่า นายพรชัย อ านวยทรัพย์ กระท า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) และมาตรา 
143 โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่าให้แยกไปท าการไต่สวนอีกส านวนหนึ่ง  
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews/84079-isranews-84079.html 
 

http://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/isranews/84079-isranews-84079.html
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2 ม.ค. 2563 12:12 น 
 

“ไพบูลย”์ เผย เลื่อนถก กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ เปิดทางสภาฯ อภิปรายงบปี 63 
“ไพบูลย์” เผย เลื่อนถกกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญ เปิดทางอภิปราย พ.ร.บ.งบปี 63 ค้านตั้ง ส.ส.ร. พ่วงชงให้สื่อ
เข้าฟังได้ เน้นแก้รายมาตรายึดความเห็นพ้อง 

วันที่ 2 ม.ค. 2563 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย               
พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมาธิการจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14 ม.ค. และ 17 ม.ค. 
เนื่องจากจะต้องรอให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นใน
ชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อน โดยในช่วงเวลาของการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณนั้น ทางสภาฯ ได้
ขอความร่วมมือให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการเป็นการชั่วคราว 

ส าหรับการประชุมในวันที่ 14 ม.ค. และ 17 ม.ค. 2563 จะยังไม่มีการพิจารณาเป็นรายมาตราว่า ควรจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญในมาตราใด เพราะจะเป็นขั้นตอนการเปิดให้กรรมาธิการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือสรุปเป็น
สาระส าคัญเท่านั้น ส่วนตัวมีประเด็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมใน 2 ส่วน ดังนี้ 

1. การเสนอให้สื่อมวลชนเข้ามารับฟังการประชุมของคณะกรรมาธิการเพ่ือที่จะได้มี การน าเสนอและสะท้อน
ข้อมูลของคณะกรรมาธิการออกไปได้ทั้งสองด้าน เพ่ือให้สังคมได้เห็นว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นใดและ
อย่างไร จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นเพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนตัวมองว่าเมื่อเป็นเวที
คณะกรรมาธิการแล้วก็ควรแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผล ไม่ควรปลุกกระแสให้เกิดความขัดแย้ง แต่ควรน าเหตุผล
และข้อมูลมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 

2. เตรียมเสนอประเด็นและเหตุผลถึงการไม่เห็นด้วยกับการให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดย
จะน าเสนอในภาพรวมว่า ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร. เพราะขาดเหตุผลและความจ าเป็น ที่ส าคัญ จะเป็นการสร้าง
ปัญหามากกว่าประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการตั้ง ส.ส.ร. ส่วนตัวคิดว่าหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรแก้ไขเป็น
รายมาตรามากกว่า ซึ่งจะต้องมาจากความคิดเห็นที่ว่ามาตราใดมีปัญหาและสังคมยอมรับว่าควรจะต้องมีการแก้ไข โดย
เทียบเคียงกับการแก้ไขประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลรัษฎากร หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

“เมื่อเวลาหนึ่งที่ประมวลกฎหมายดังกล่าวมีปัญหา ฝ่ายบริหารจะเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขเป็นรายมาตรา 
ไม่ได้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะแก้ไขโดยอาศัยความเห็นฝ่ายเดียวย่อมจะน ามาซึ่งปัญหาได้ 
ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปราศจากความคิดเห็นร่วมกันจะเกิดขึ้นมาได้แม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะประสบความส าเร็จได้ จะต้องมาจากความคิดเห็นร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและไม่สร้างความขัดแย้ง” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738725 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1738725
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อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/610682#cxrecs_s 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/610682#cxrecs_s
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ศาล รธน. ตีตกคดีแกนน าฝ่ายค้านขึ้นเวทีเสวนา 'ปัตตานี' 

วันที่ 02 ม.ค. 2563 เวลา 18:15 น. 
 
 
 
 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/610679 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/610679
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"สมชัย" ยก 4 เหตุผลหนุนแนวคิด "ชวน" ทบทวน 6 ผู้น ากองทัพเป็น ส.ว. โดยต าแหน่ง 

วันที่ 02 ม.ค. 2563 เวลา 15:03 น. 
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อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/610658#cxrecs_s 
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‘สิระ’ จวก ‘ปิยบุตร’ 
 
วันที่ 2 มกราคม 2563 - 21:21 น. 

 ดิ้นเฮือกสุดท้าย ปั่นหัว ปชช. เหมือนจิ้งหรีด จี้เคารพกลไกสภา 
 

 
 
‘สิระ’ จวก ‘ปิยบุตร’ ดิ้นเฮือกสุดท้าย ปั่นหัวปชช.เหมือนจิ้งหรีด จี้เคารพกลไกสภาเมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายสิระ เจน
จาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟ
ซบุ๊กในลักษณะให้ประชาชนออกมาโค่นล้มรัฐบาลโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรม ว่า เป็นการดิ้นรนเฮือก
สุดท้ายของคนสิ้นหวังที่ยังยึดติดกับต าแหน่ง แต่ไม่พร้อมรับผิดชอบต่อการกระท าผิดของตัวเอง โดยพยายามปั่นหัว
ประชาชนเหมือนจิ้งหรีดให้สับสนงงงวยในข้อมูล ใช้อารมณ์ปลุกเร้าให้ลุกข้ึนมาเป็นก าแพงปกป้องตัวเอง 
“หลังหัวหน้าพรรคท าพลาดหลายอย่าง ไล่ตั้งแต่ปล่อยหุ้นสื่อไม่ทันจนสิ้นสภาพส.ส.ไปจนถึงคดีปล่อยกู้ 191 ล้านให้
พรรคตัวเอง ซึ่งขัดทั้งกฎหมายพรรคการเมืองและขัดหลักการที่พรรคการเมืองต้องเป็นของประชาชนไม่ถูกใครคนใดคน
หนึ่งครอบง า สวนทางกับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นพรรคของประชาชน แต่กลับเป็นพรรค
การเมืองที่ตั้งข้ึน เพ่ือสนองตัณหาของหัวหน้าพรรคและนายปิยบุตร เท่านั้น” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3309678 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3309678
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/22led-3.jpg
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เพื่อไทยฟุ้งพร้อมแล้วข้อมูลซักฟอกรัฐบาล โวผู้น าสืบทอดอ านาจอยู่ต่อไม่ได้ 
วันที่ 2 มกราคม 2563 - 16:43 น. 

 
เพ่ือไทย ฟุ้งพร้อมแล้วข้อมูลซักฟอกรัฐบาล โวผู้น าสืบทอดอ านาจอยู่ต่อไม่ได้ 

เพ่ือไทย / เมื่อวันที่ 2 ม.ค. พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ 
(กพศ.) พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงผลส ารวจนิด้าโพลส่งท้ายปีเก่าที่ระบุถึงคะแนนนิยมสูงสุดให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เหมาะสมเป็นนายกฯ และพรรคการเมืองที่ได้คะแนนนิยมสูงสุดก็คือพรรคอนาคตใหม่ว่า 
แม้จะมีบางคนส่งเสียงมาว่าเป็นแค่นายกฯ ในโพล แต่ความจริงที่ปรากฏผ่านๆ มา คนที่เป็นนายกฯ ในโพลก็จะกลายมา
เป็นนายกฯ ตัวจริงในที่สุดเสมอ โพลนี้สะท้อนว่าการรัฐประหารสืบทอดอ านาจ 6 ปีที่แล้วมา คือความล้มเหลวอย่าง
ที่สุด แต่ทุรังเดินมาได้ก็เพราะการไม่เห็นหัวพ่ีน้องประชาชนและใช้อ านาจเผด็จการหนุนหลังแค่นั้นเอง 
“เมื่อเข้าสู่ปีใหม่ เงาทะมึนที่พ่ีน้องประชาชนแสดงอาการไม่อาจยอมรับรัฐบาลสืบทอดอ านาจได้อีกต่อไปจึงเริ่มปรากฏ
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องการแก้ไขปัญหาปากท้อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพิสดาร การแก้ไขความอยุติธรรมและ
ความเหลื่อมล้ าในสังคมที่มีแต่ถ่างกว้างขึ้น จนมาเกิดการรวมตัวเป็นกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในที่ สุด เป็นเหตุให้พรรคร่วมฝ่าย
ค้านไม่อาจรีรอได้อีกต่อไปแล้ว ต้องเร่งสานต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนทันที”พล.ท.ภราดรกล่าว 

พล.ท.ภราดร กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าคือร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานกพศ. ซึ่งได้รับมอบภารกิจการเตรียม
ความพร้อมการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสืบทอดอ านาจของพรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้จัดท าข้อมูลและพิจารณาตัว
บุคคลที่จะรับผิดชอบการอภิปรายอย่างมีเอกภาพ และได้น าเสนอหัวหน้าพรรคเพ่ือพิจารณาแล้ว ระหว่างนี้ทางหัวหน้า
พรรคเพื่อไทยก าลังประสานความร่วมมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือจัดสรรเวลาและตัวบุคคลที่เหมาะสมในการอภิปราย
ที่จะมีขึ้นภายในเดือน ม.ค.นี้ ยืนยันว่าข้อมูลของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเผยรูปธรรมความฉ้อฉลทุจริตของผู้น าสืบทอด
อ านาจและคณะ อันจะส่งผลให้เกิดเสียงประณามดังสนั่นตามมา จนผู้น าสืบทอดอ านาจไม่อาจอยู่ในต าแหน่งได้อีกต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3308425 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3308425
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/123465.jpg
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ศาลรธน.ตีตกค าร้อง"เสรีพิศุทธ์" อ้าง“ชวน”ละเมิดสิทธิ  
02 Jan 2020 

 
 
ศาลรธน.ตีตกค าร้อง"เสรีพิศุทธ์" อ้าง"ชวน"ละเมิดสิทธิ ชี้กระบวนแต่งตั้ง"ประยุทธ์"  ุเป็นไปตามตาม รธน.ม 
272 แล้ว 
 วันที่ 2 ม.ค.62 เว็บไซต์ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ค าสั ่งศาลไม่รับค าร้องของพล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์  เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ขอให้ศาลวินิจฉัย ให้
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ที่มีการเสนอชื่อ และมีมติ
แต่งตั้ง ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 157 
วรรคสองและมาตรา 272 วรรคหนึ่ง เนื่องจากนายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาไม่
บรรจุวาระการเสนอชื่อบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่กลับ
บรรจุวาระและด าเนินการกรณีดังกล่าวในการประชุมร่วมรัฐสภาจึงขัดรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท าให้
ตนเองซึ่งเป็น.ส.ส และส.ส.พรรคเสรีรวมไทยอีก 9คนขาดโอกาสในการเสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสม 
  ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าข้อเท็จจริงตามค าร้องปรากฏว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา นายชวนในฐานะ
ประธานรัฐสภาด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีส.ส.เสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งและมีส.ส.รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา 159 วรรคสอง การปฏิบัติหน้าที่ของนายชวน จึงเป็นการด าเนินการ เพื่อให้รัฐสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา 
272 วรรคหนึ่งไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์แต่อย่างใด  
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/417962?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/417962?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/417962?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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02 Jan 2020 

ศ าล ร ธ น . ไ ม่ รั บ วิ นิ จ ฉั ย  6 ส . ส . ฝ่ า ยค้ า น  
สิ้นสมาชิกภาพ 
  วันที่ 2 ม.ค.63 เว็บไซต์ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ค าสั ่งศาลไม่รับค าร้อง ของประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ที่ส่งค าร้องของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ และส.ส.รวม 61 คน
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกสภาพความเป็นส.ส. ของนายสมพงษ์   อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
เพื่อไทย นายวันมูหะมัดนอร์มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ นายธนาธร จึ งรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้น นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษส.ส. 
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (1) กรณีใช้ สถานะ ต าแหน่ง การเป็นส.ส.กระท าการก้าวก่าย
แทรกแซงการปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ประจ าของข้าราชการ หน่วยราชการ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ผู้อ่ืนหรือของ
พรรคการเมือง  
  จากเหตุ 5 ส.ส. ยกเว้นนายปิยบุตร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับ
หนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่" ที่จ.ปัตตานีเมื่อวันที่ 29 กย 62 และเห็นชอบกับการที่นางชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์มหาลัย
เกษตรศาสตร์ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 1 โดยมิได้คัดค้าน หรือชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก ซึ่งต่อมา
พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ผอ. ส านักพระธรรมนูญทหารบกและ ผู้อ านวยการส านักงานกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ด าเนินคดีกับ 5 ส.ส.ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
116 และส.ส.ทั้ง 5 คนได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ด าเนินคดีกับพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.
บุรินทร์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 มาตรา 172 มาตรา 174 มาตรา 326 และมาตรา 328 
ส่วนนายปิยบุตรได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62ว่ามีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของคสช. แจ้งความด าเนินคดี 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 หากมีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการ กฎหมายการ
ยุติธรรมฯ สภาผู้แทนราษฎรก็จะเรียกพล.ต.บุรินทร์ มาชี้แจง  
   ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าการที่ส.ส.ทั้ง 5 คน ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญาต่อแม่ทัพภาคที่ 4 และ
พล.ต.บุรินทร์ถือเป็นการใช้สิทธิ์ตามปกติของกฎหมาย ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส่วนการกระท าของ นาย
ปิยบุตรเป็นเพียงการแถลงข่าวต่อสื ่อถึงการท าหน้าที ่ของคณะกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมฯ สภา
ผู้แทนราษฎรเท่านั้นยังไม่ได้มีการด าเนินการอื่น ที่เป็นการใช้สถานะหรือต าแหน่งส.ส.กระท าการใด ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนผู ้อื ่นหรือของพรรคกา รเมือง ในการปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินงานประจ า ของข้าราชการ อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ต้องสิ้นสุดลง  
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/417954?utm_source=category&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=politics 

https://www.thansettakij.com/content/politics/417954?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/417954?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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“บิ๊กตู่” ไม่กังวลหมอดูท านายขัดแย้งถึงยุบสภา เชื่อ ความดีจะชนะทุกอย่าง 
“บิ๊กตู่” ไม่กังวลหมอดูท านายดวงเมืองขัดแย้งถึงขั้นยุบสภา พร้อมรับฟังความเห็นต่าง และเคารพศาสตร์หมอดู 
เชื่อ ความดีจะชนะทุกอย่าง พร้อมใช้วาจาไพเราะกับทุกคน ขอโทษที่อาจมีอารมณ์ไปบ้าง 

วันที่ 2 ม.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าว
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเรื่องหมอดูท านายดวงเมือง จะมีความขัดแย้งถึงขั้นยุบสภา และดวง พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นปีชง ว่า หมอดูก็คือหมอดู เป็นการท านายจากสถิติ แต่คงไม่ไปดูถูกการท านาย และเคารพการแสดง
ความเห็นตามหลักโหราศาสตร์ สิ่งส าคัญอยู่ที่ใจ ถ้าท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะไม่ท าให้
บ้านเมืองขัดแย้ง ส่วนการท านายที่ว่าจะขัดแย้งถึงข้ันยุบสภา ก็ขอให้ไปดูค าท านายของหมอดูแต่ละคนที่านมาว่ามีความ
แม่นย ามากน้อยเพียงใด อย่าน ามาเป็นบรรทัดฐาน 

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ย้อนถามสื่อ รู้ได้อย่างไรว่าตนเองเกิดปีมะเมียซึ่งเป็นปีชง แต่ส่วนตัวไม่กังวล เพราะ
กังวลแล้วจะได้อะไร เกิดมาแล้ว เปลี่ยนวันเกิดไม่ได้ ดังนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่อยู่ที่ดวงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ
การท างาน ตั้งมั่นในการท าความดี และคิดว่าบุญกุศลจะคุ้มครองเรา ท าให้ดีที่สุด พร้อมฝากหลักคิดนี้กับรัฐมนตรีทุกคน
ด้วย และตนเองผ่านปีชงมาหลายครั้งแล้ว ถ้าท าความดีด้วยหัวใจ คิดดีท าดี เชื่อว่าความดีจะชนะทุกอย่าง ต้องมีสติ ไม่
ประมาท สมเด็จพระสังฆราช ประทานพร ว่า “วาจาอันไพเราะ ยังประโยชน์สู่ความส าเร็จ” ก็จะใช้วาจาอันไพเราะของ
ตนกับสื่อและทุกคน บางทีคิดเร็ว พูดเร็ว ท าเร็ว อาจมีอารมณ์บ้างก็ต้องขออภัย 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ได้ขอบคุณสื่อและขอให้มีความสุขในปีใหม่และปีต่อๆ ไป 
เจอกันนานๆ พร้อมขอให้ช่วยกันท าให้บ้านเมืองสงบ ถ้าไปท านายว่าหลังปีใหม่แล้วจะตีกัน คิดอย่างไร พูดอย่างไร ก็จะ
เป็นแบบนั้น ถ้าไม่พูด ไม่คิด หรือชี้น า ก็ไม่เกิดความขัดแย้ง ขอฝากทุกคนให้คิดด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738806 
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“สมชัย” ยก 4 ข้อหนุน “ชวน” เสนอให้ทบทวน 6 ผบ. พ้นเก้าอี้ ส.ว. 
“สมชัย” ยก 4 เหตุผลหนุน “ชวน หลีกภัย” หลังเสนอให้ทบทวน 6 ผบ. พ้นเก้าอ้ี ส.ว. เชื่อ ไม่สามารถท าหน้าที่ 
ส.ว. ได้เต็มท่ี 

วันที่ 2 ม.ค. 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภา
ผู้แทนราษฎร เปิดเผยผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กถึงการออกแบบ ส.ว. ที่ให้มีข้าราชการประจ า 6 คนมาเป็น ส.ว. โดยต าแหน่ง 
ว่า มีประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประการ ดังนี้ 

1. 6 ส.ว. ที่มาโดยต าแหน่งการเป็น ผบ.ของหน่วยคุมก าลังต่างๆ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ กองทัพ
ไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งๆ ที่คนเหล่านี้เป็นข้าราชการประจ า และศักดิ์ศรีมิได้
แตกต่างกับปลัดกระทรวงอ่ืน หรือต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่ส าคัญไม่น้อยเช่นกัน 

2. 6 ส.ว. ดังกล่าวจึงเป็นเหมือนอภิสิทธิ์ชนที่นั่ง 2 เก้าอ้ี รับเงินเดือน 2 ทาง ข้ามเส้นแบ่งไปมาระหว่าง
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า และด้วยความส าคัญของงานประจ าจึงเชื่อว่าจะไม่สามารถท างานในหน้าที่ 
ส.ว. ได้อย่างเต็มที่และเต็มเวลา 

3. การอ้างเหตุการด ารงต าแหน่งของ 6 ส.ว. ว่าเป็นการออกแบบมาเพ่ือป้องกันการรัฐประหารจึงไร้เดียงสายิ่ง 
เพราะจะอยู่นอกหรือในสภาฯ หากคุมก าลังก็สามารถท าการรัฐประหารได้ ในอดีตขนาดนายกรัฐมนตรีมีอ านาจเต็มยัง
รัฐประหารตัวเองเพราะเบื่อสภาฯ ได้ 

4. ข้อเสนอของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่ให้ทบทวน 6 ส.ว.ที่มาจากข้าราชการประจ า จึงเป็น
ข้อเสนอบนการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นสากล ที่มุ่งให้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการประจ าและฝ่าย
การเมืองที่สมควรน ามาพิจารณายิ่ง 

ดังนั้น การทบทวนควรตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล อย่าหลับหูหลับตาเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนลืมสิ่งที่เป็นหลักการ 
หรือมาบอกให้ทนๆ แค่ 5 ปี เพราะแต่ละวันแต่ละเดือนที่ผ่าน ประเทศล้วนมีต้นทุนที่ต้องจ่าย. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738886 
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ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับค าร้อง กรณีแกนน าฝ่ายค้านขึ้นเวทีเสวนาที่ปัตตานี 
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับค าร้อง กรณี ส.ส.พลังประชารัฐ เข้าชื่อกับเพื่อน ส.ส. ขอให้วินิจฉัยความเป็น ส.ส. ของแกน
น าฝ่ายค้าน หลังขึ้นเวทีเสวนาที่ปัตตานี 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ค าสั่งศาลไม่รับค าร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ส่งค าร้องของ นาย
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.รวม 61 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
สมาชิกสภาพความเป็น ส.ส. ของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย นายวันมูหะมัดนอร์ มะ
ทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในขณะนั้น นาย
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือชาติ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย 
และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(7) ประกอบ
มาตรา 185 (1) กรณีใช้สถานะ ต าแหน่ง การเป็น ส.ส. กระท าการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการ ในหน้าที่
ประจ าของข้าราชการ หน่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง 

จากเหตุ 5 ส.ส. ยกเว้น นายปิยบุตร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่ง
รัฐธรรมนูญใหม่” ที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2562 และเห็นชอบกับการที่ นางชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์มหาลัย
เกษตรศาสตร์ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 1 โดยมิได้คัดค้าน หรือชี้แจงเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยก ซึ่งต่อมา พล.ต.
บุรินทร์ ทองประไพ ผู้อ านวยการส านักพระธรรมนูญทหารบก และผู้อ านวยการส านักงานกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ด าเนินคดีกับ 5 ส.ส. ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 
และ ส.ส.ทั้ง 5 คน มีการร้องทุกข์กล่าวโทษด าเนินคดีกับ  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ต.บุรินทร์ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 มาตรา 172 มาตรา 174 มาตรา 326 และมาตรา 328 

ส่วน นายปิยบุตร ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ว่า มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของ คสช. แจ้งความ
ด าเนินคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หากมีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ก็จะเชิญ พล.ต.บุรินทร์ มาชี้แจงทั้งนี้  ศาลรัฐธรรมนูญเห็น
ว่าการที่ ส.ส.ทั้ง 5 คน ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญาต่อแม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ต.บุรินทร์ ถือเป็นการใช้สิทธิ์
ตามปกติของกฎหมาย ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ส่วนการกระท าของนายปิยบุตร เป็นเพียงการแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชนถึงการท าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมฯ เท่านั้น ยังไม่ได้มีการด าเนินการอ่ืนที่เป็น
การใช้สถานะหรือต าแหน่ง ส.ส. กระท าการใดซึ่งมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตน ผู้อ่ืน หรือ
ของพรรคการเมือง ในการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานประจ าของข้าราชการ อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ต้อง
สิ้นสุดลง. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738900 
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ผบ.ทอ.หูอื้อ ไม่ได้ยิน ถามปมร้อน 
โละชื่อนั่ง ส.ว. 
 
 
 
ผบ.ทอ.บอก หูอ้ือ ไม่ได้ยิน ปมร้อนถูกโละชื่อออก สว.งดวิเคราะห์ หว่ัน เสียบรรยากาศปีใหม่ พร้อมน าก าลังพล
ท าบุญตักบาตร ให้สัญญาดูแลสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
            3 ม.ค.2563-เมื่อเวลา 08.30 น.ที่สโมสรชั้นประทวนทหารอากาศ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) น าก าลังพลท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมตอบค าถามเพียงสั้นๆต่อกรณี นาย
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เสนอให้โละต าแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพออกจากสมาชิกวุฒิสภา (สว.)ว่า ตนไม่อยากวิ
เคราห์ เพราะจะท าลายบรรยากาศปีใหม่ไปสิ้น 
                เมื่อถามว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วไม่มีต าแหน่ง ผบ.เหล่าทัพ นั้งเป็น สว.เห็นด้วยหรือไม่ พล.อ.
อ.มานัต กล่าวติดตลกว่า "ไม่ได้ยินเลย หูอ้ือ" ผบ.ทอ.น าก าลังพลท าบุญตักบาตรปีใหม่ พร้อมให้สัญญาดูแลสวัสดิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ยันอุทิศปฏิบัติตนท าหน้าที่ เพ่ือชาติและประชาชน 
                  ที่ลานอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ท่าดินแดง พล.อ.อ.มานัต ว งษ์วาทย์ ผู้
บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานพิธีน าก าลังพลกองทัพอากาศท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2563 
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และก าลังพลกองทัพอากาศเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีตัวแทน
กองทัพอากาศมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่พล.อ.อ.มานัตและภรรยาด้วย 
               ทั้งนี้พล.อ.อ.มานัต กล่าวกับก าลังพลตอนหนึ่งว่า ตนขอฝากความระลึกถึง ความห่วงใย ความปรารถนาดี
ไปยังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน ขอให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยและพร้อมดูแลช่วยเหลือในเรื่อง
สวัสดิการ เพ่ือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถด ารงตนได้อย่างสมเกียรติ 
สมศักดิ์ศรี 
               ขอพวกเราตระหนักว่าความส าเร็จต่างๆของกองทัพอากาศที่เกิดขึ้นนั้นก็เนื่องมาจากความพากเพียร 
เสียสละ อดทนร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีปรองดอง เป็นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ตนขอยืนยันว่าจะอุทิศปฏิบัติตน 
และท าหน้าที่พร้อมกับพวกเราด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าความเจริญมาสู่
กองทัพอากาศ เพ่ือชาติ และประชาชนสืบไป  
 
อ้างอิง : htps://www.komchadluek.net/news/politic/408195?utm_source=category&utm_medium 
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ศาลไม่รับค าร้อง เสรีพิศุทธ์อ้าง 'ชวน' ละเมิดสิทธิตั้งนายก 

 
 
         “ศาลรธน.” ไม่รับค าร้อง "เสรีพิศุทธ์" ปมร้องประธานสภาฯละเมิดสิทธิ ชี้การบรรจุวาระ -ด าเนินกระบวน
แต่งตั้ง"ประยุทธ์" เป็นนายกฯ ในที่ประชุมร่วมรัฐสภาตาม ม. 272 แล้ว 

 
  เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เว็บไซต์ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ค าสั่งศาลไม่รับค าร้องของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เต
มียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ขอให้ศาลวินิจฉัย ให้การประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ที่มีการเสนอชื่อ และมีมติแต่งตั้ง ให้พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 157 วรรคสองและมาตรา 272 วรรค
หนึ่ง 
  เนื่องจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาไม่บรรจุวาระการเสนอชื่อบุคคล ผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่กลับบรรจุวาระและด าเนินการกรณีดังกล่าว
ในการประชุมร่วมรัฐสภาจึงขัดรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท าให้ตนเองซึ่งเป็น.ส.ส และส.ส.พรรคเสรีรวมไทย
อีก 9คนขาดโอกาสในการเสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสม 
  โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าข้อเท็จจริงตามค าร้องปรากฏว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา นายชวนในฐานะ
ประธานรัฐสภาด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีส.ส.เสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งและมีส.ส.รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา 159 วรรคสอง การปฏิบัติหน้าที่ของนายชวน จึงเป็นการด าเนินการ เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคหนึ่ง
ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์แต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/749900 
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พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.20 น.                      
ศาลตีตกค าร้องสมาชิกภาพ 5 ส.ส. ปมไม่ค้านแก้ รธน. มาตรา 1 
 
 
 
 
 
         ศาลรัฐธรรมนูญตีตกค าร้องขอวินิจฉัย 5 ส.ส.ฝ่ายค้านสิ้นสมาชิกภาพ ปมใช้สถานะก้าวก่ายการปฏิบัติ
ราชการ หลังร่วมเวทีเสวนาชูแก้รธน.มาตรา 1 ชี้ส.ส.แจ้งความเอาผิด แม่ทัพภาค 4 – ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน
หน้า เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย              
  
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เว็บไซต์ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ค าสั่งศาลไม่รับค าร้อง ของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ส่ง
ค าร้องของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ และส.ส.รวม 61 คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้สมาชิกสภาพความเป็นส.ส. ของนายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายวันมูหะมัดนอร์
มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้น 
 
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย 
และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(7) ประกอบ
มาตรา 185 (1) กรณีใช้ สถานะ ต าแหน่ง การเป็นส.ส.กระท าการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ประจ า
ของข้าราชการ หน่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่นหรือของพรรคการเมือง 
 
จากเหตุ 5 ส.ส. ยกเว้นนายปิยะบุตร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่ง
รัฐธรรมนูญใหม่" ที่จ.ปัตตานีเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 62 และเห็นชอบกับการที่นางชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์มหาลัย
เกษตรศาสตร์ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 1 โดยมิได้คัดค้าน หรือชี้แจงเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยก ซึ่งต่อมาพล.ต.
บุรินทร์ ทองประไพ ผอ. ส านักพระธรรมนูญทหารบกและ ผู้อ านวยการส านักงานกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน(กอ.รมน.)ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ด าเนินคดีกับ 5 ส.ส .ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
116 และส.ส.ทั้ง 5 คนได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ด าเนินคดีกับพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.บุรินทร์ 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 มาตรา 172 มาตรา 174 มาตรา 326 และมาตรา 328 
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ส่วนนายปิยบุตรได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62ว่ามีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของคสช. แจ้งความด าเนินคดี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 หากมีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการ กฎหมายการยุติธรรมฯ 
สภาผู้แทนราษฎรก็จะเรียกพล.ต.บุรินทร์ มาชี้แจง 
 
โดยศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าการที่ส.ส.ทั้ง 5 คน ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญาต่อแม่ทัพภาคที่ 4 และพล.ต.บุรินทร์
ถือเป็นการใช้สิทธิตามปกติของกฎหมาย ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส่วนการกระท าของนายปิยบุตรเป็นเพียง
การแถลงข่าวต่อสื่อถึงการท าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมฯ สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นยังไม่ได้มี
การด าเนินการอ่ืน ที่เป็นการใช้สถานะหรือต าแหน่งส.ส.กระท าการใด ซึ่งมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงเพ่ือ
ประโยชน์ของตนผู้อ่ืนหรือของพรรคการเมือง ในการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานประจ า ของข้าราชการ อันเป็น
เหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ต้องสิ้นสุดลง 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/749891 
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นายกฯ โยน กมธ.พิจารณาโละ ส.ว. โควตาเหล่าทัพ  
พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 13.38 น.                                   
              

 
 
 
  เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลัง
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงกรณีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้โละทิ้งส.ว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง 6 คนว่า จะเสนอโละทิ้งอะไรก็ให้ว่าไป เป็นเรื่องของ
ประธานสภาฯ จึงอยากให้ไปถามนายชวน หลีกภัยเอง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ ที่จะต้องไปศึกษา
รายละเอียดว่าจะแก้ไขอะไรได้หรือไม่ ซึ่งตนไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง ด้วยทุกอย่างว่าตามกระบวนการ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/749886 
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พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 12.01 น. 

'ไพบูลย'์ ค้านตั้ง 'ส.ส.ร.' แนะรื้อรายมาตรา 
 
 
   
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 2 ม.ค.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลั งประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ
(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   สภาผู้แทนราษฎร 
เปิดเผยว่า การประชุมคณะกมธ.วิสามัญฯจะมีอีกครั้งในวันที่ 14 ม.ค. และ 17 ม.ค.นี้  เนื่องจากจะต้องรอให้การ
พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณพ.ศ.2563 เสร็จสิ้นในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ก่อน 
  ซึ่งในช่วงเวลาของการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณนั้นทางสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอความร่วมมือให้งดการ
ประชุมกมธ.เป็นการชั่วคราว ท าให้กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จะกลับมาประชุมอีกครั้งในเวลาดังกล่าว 
  นายไพบูลย์ กล่าวว่า ส าหรับการประชุมจะยังไม่มีการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าควรจะแก้ไขในมาตราใด 
เพราะจะเป็นขั้นตอนการเปิดให้กรรมาธิการวิสามัญฯได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือสรุปเป็นสาระส าคัญเท่านั้นซึ่ง
ส่วนตัวมีประเด็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1.การเสนอให้สื่อมวลชนเข้ามารับฟังการประชุมของ กมธ.
เพ่ือที่จะได้มีการน าเสนอและสะท้อนข้อมูลของ กมธ.ออกไปได้ท้ังสองด้าน 
  เพ่ือให้สังคมได้เห็นว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นใดและอย่างไร ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นเพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนตัวมองว่าเมื่อเวที กมธ.วิสามัญฯแล้วก็ควรแสดงความคิดเห็นกันอย่างมี
เหตุผล ไม่ควรปลุกกระแสให้เกิดความขัดแย้ง แต่ควรน าเหตุผลและข้อมูลมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 
  นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า 2.เตรียมเสนอประเด็นและเหตุผลถึงการไม่เห็นด้วยกับการให้มีการตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)โดยจะน าเสนอในภาพรวมว่าที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งส.ส.ร.เพราะขาดความเป็นไปได้ ขาดเหตุผล 
และขาดความจ าเป็น และท่ีส าคัญจะเป็นการสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการตั้งส.ส.ร. 
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  โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว หากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรแก้ไขเป็นรายมาตรามากกว่า ซึ่งจะต้องมาจาก
ความคิดเห็นที่ว่ามาตราดังกล่าวมีปัญหาโดยแท้และสังคมยอมรับว่าควรจะต้องมีการแก้ไข โดยเทียบเคียงกับการแก้ไข
ประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลรัษฎากรหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเวลาหนึ่งที่ประมวล
กฎหมายดังกล่าวมีปัญหา ฝ่ายบริหารจะเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขเป็นรายมาตรา ไม่ได้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับแต่
ประการใด  
  "การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะแก้ไขโดยอาศัยความเห็นฝ่ายเดียวย่อมจะน ามาซึ่งปัญหาได้ อีกทั้งที่ผ่านมาก็ยัง
ไม่เคยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปราศจากความคิดเห็นร่วมกันจะเกิดขึ้นมาได้แม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น การแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมาจากความคิดเห็นร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและไม่สร้างความขัดแย้ง" นายไพบูลย์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/749872 
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'สมชัย'หนุนไอเดีย'ชวน'โละ 6 ผบ. 
พ้น ส.ว. อ้างเป็นการปกครองแบบ 

ประชาธิปไตยที่เป็นสากล  
02 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:12 น.      
 

  2 ม.ค.62 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า การออกแบบ ส.ว. 
ที่ให้มีข้าราชการประจ า 6 คนมาเป็น ส.ว.โดยต าแหน่งนั้นมีประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประการ 
1) 6 ส.ว. ที่มาโดยต าแหน่งการเป็น ผบ.ของหน่วยคุมก าลังต่างๆ เช่น ทบ. ทร. ทอ. สส. ตร. และ ปลัดกลาโหม ทั้งๆที่
คนเหล่านี้เป็นข้าราชการประจ า และศักดิ์ศรีมิได้แตกต่าง กับ ปลัดกระทรวงอ่ืน หรือ ต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง
อีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่ส าคัญไม่น้อยเช่นกัน 
2) 6 ส.ว. ดังกล่าว จึงเป็นเหมือนอภิสิทธิ์ชน ที่นั่งสองเก้าอ้ี รับเงินเดือนสองทาง ข้ามเส้นแบ่งไปมาระหว่างข้าราชการ
การเมืองและข้าราชการประจ า และ ด้วยความส าคัญของงานประจ า จึงเชื่อว่า จะไม่สามารถท างานในหน้าที่ ส.ว.ได้
อย่างเต็มที่และเต็มเวลา 
3) การอ้างเหตุการด ารงต าแหน่งของ 6 ส.ว. ว่าเป็นการออกแบบมาเพ่ือป้องกันการรัฐประหาร จึงไร้เดียงสายิ่ง เพราะ
จะอยู่นอกหรือในสภา หากคุมก าลังก็สามารถท าการรัฐประหารได้ ในอดีต ขนาดนายกรัฐมนตรีมีอ านาจเต็มยัง
รัฐประหารตัวเองเพราะเบื่อสภาได้ 
4) ข้อเสนอของ ประธานสภา ชวน หลีกภัย ที่ให้ทบทวน 6 ส.ว. ที่มาจากข้าราชการประจ า จึงเป็นข้อเสนอบนการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นสากล ที่มุ่งให้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการประจ าและฝ่ายการเมืองที่สมควร
น ามาพิจารณายิ่ง 
การทบทวนควรตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล อย่าหลับหูหลับตาเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนลืมสิ่งที่เป็นหลักการ หรือมาบอก
ให้ทนๆแค่ 5 ปี 
แต่ละวัน แต่ละเดือนที่ผ่าน ประเทศล้วนมีต้นทุนที่ต้องจ่ายครับ. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53669 
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ควรแกรั้ฐธรรมนูญ  ม.256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ทั้งฉบบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_1861088 
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‘เจิมศกัด์ิ’ โพสตเ์หตุผล 7 ขอ้ หนุนชวน โละ 6 ผบ.เหล่าทพัพน้ ส.ว. 
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บทบรรณาธิการ : ท าไมไม่มีคนดีศรีสภา 
ความเห็นต่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ การแสดงออกซึ่งความเห็นที่ต่างกัน เป็นความสวยงามของระบอบ

ประชาธิปไตย หลังจากที่กลุ่มผู้สื่อข่าวสายรัฐสภา ตั้งฉายาประจ าปี 2562 สภาผู้แทนราษฎรเป็นดงงูเห่า วุฒิสภาเป็น
สภาทหารเกณฑ์ เหตุการณ์ประจ าปีได้แก่สภาล่มสองวันซ้อน และมีดาวเด่นดาวดับของรัฐสภา 

มีเสียงสะท้อนจากนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ฉายา “มีดโกนขึ้นสนิม” ไม่เหมาะสม
กับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่ประธานวิปพรรคเพ่ือไทย ชี้ว่าฉายา “ขนมจีนไร้น้ ายา” ของนาย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ถูกเพียงครึ่งเดียว ยืนยันว่ามีน้ ายาแต่ไม่ชอบแสดงออก 

แม้แต่ “เหตุการณ์แห่งปี” ที่กลุ่มผู้สื่อข่าวชี้ไปที่สภาล่ม ก็อาจมีผู้เห็นต่าง หลายคนมองว่าเหตุการณ์ทางการ
เมืองส าคัญที่สุดในรอบปี และมีผลกระทบต่อการเมืองมากที่สุด น่าจะได้แก่การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก หลังจากอยู่ใต้เผด็จการนาน 5 ปี 

การเลือกตั้งครั้งนี้ ส่งผลให้คณะรัฐประหาร คสช. สืบทอดอ านาจได้อีกอย่างน้อย 4 ปี หรืออาจถึง 8 ปี จาก
รัฐธรรมนูญ “ที่ออกแบบมาเพ่ือพวกเรา” แม้จะเป็นรัฐบาลผสมเกือบ 20 พรรค แต่ปริ่มน้ าไร้เสถียรภาพ และมีมรสุม
การเมืองหลายลูกรอถล่มอยู่ในปี 2563 เช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

การที่นายชวนถูกเปลี่ยนสมญานามจาก “มีดโกนอาบน้ าผึ้ง” เป็น “มีดโกนขึ้นสนิม” เมื่อกลับมาเป็นผู้น า
รัฐสภาอีกครั้ง เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ เพราะคราวนี้นายชวนได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรค
ประชาธิปัตย์ หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล มี ส.ส. เพียง 53 คน ไม่ได้มาจากพรรคเสียงข้างมาก 

ผลการเลือกตั้งแบบพิสดารตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก ประธานสภาจึงไม่สามารถควบคุม
สภา ส.ส.ส่วนใหญ่อาจนับถือประธานสภา แต่เคารพย าเกรงผู้มีอ านาจตัวจริงมากกว่า เห็นได้ชัดเจนที่สุด หลังจากที่มี
เสียงขู่ว่าอย่างเบาะๆ ต้องปรับคณะรัฐมนตรีหรือถึงยุบสภา ถ้าให้สภาล่มอีก 
 

ท าให้สภาเดินหน้าฉลุยในทันที แต่มีเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือฉายา “ดงงูเห่า” ของสภาผู้แทนราษฎร และปี
นี้ไม่มี “คนดีศรีสภา” แม้จะพยายามค้นหาจาก ส.ส. 500 คน และ ส.ว. อีก 250 คน แต่หาไม่เจอ สวนทางกับค ากล่าว
ที่ว่า “อยุธยาไม่สิ้นคนดี” และไม่มีใครสนใจตรวจสอบข้อกล่าวหา ส.ส.ขายตัว. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1738663 
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คาบลูกคาบดอก : สวนทางความเป็นจริง 
การแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญปี 2560 การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วาระ 2–3 และการที่

ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยอนาคตของพรรค
อนาคตใหม่ และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  

ในปลายเดือนนี้ เป็นโฟกัสหลักของการเมืองปี 2563 ดวงเมืองจะมีเคราะห์ ราหู ลักขณา จะมาพบกันในรอบ 
10 ปี 20 ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองอย่างไร สุดที่จะไปควบคุมได้ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด  ที่ส าคัญที่สุดก็คือ
มนุษย์ 

ที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กลายเป็น เหยื่ออันโอชะทางการเมือง และ อ านาจที่
มองไม่เห็น พรรคอนาคตใหม่ได้นักการเมืองหน้าใหม่ น้ าดี ที่ทุกคนเรียกร้องอยากได้มาไล่นักการเมืองน้ าเน่าแต่อยู่ไม่
เป็นเลยอยู่ไม่ได้ 

กลายเป็น นักการเมืองน้ าเน่า ที่ร้องยี้ ร้องแย่ กลับกินหรูอยู่สบาย อยู่ทน อยู่นานเพราะอยู่เป็น ทุกครั้งที่มีการ
ยึดอ านาจ มีการประท้วง มีการไล่รัฐบาล เหตุผลหลักคือการ ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นพวกกินบ้านโกงเมือง เป็นพวกล้ม
ล้างสถาบัน ล้มล้างการปกครอง หนักแผ่นดิน 

แต่พอมาอยู่กับฝั่งตรงกันข้าม กลายเป็นพวกรักชาติ เป็นคนดีศรีสังคมอนาคตใหม่ไม่เคยเป็นรัฐบาล ไม่มี
นักการเมืองที่มีคดี ทุจริตติดตัว ไม่เคยทุจริตคอร์รัปชัน แต่อีกฝ่ายเป็นรัฐบาลมาหลายรอบ มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
บานตะไททุกรอบแต่อยู่เป็น ท าอะไรก็ไม่ผิด 

วันนี้ พรรคการเมืองที่ใช้อวิชชา ตามที่รัฐธรรมนูญปี 2560 เปิดช่องเอาไว้ให้ ดูดดึง ซื้อตัวกันกลางสภา เพ่ือให้
เป็นสภาเสียงข้างมาก เป็นเผด็จการรัฐสภา เสียงข้างมากลากไปกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ทั้งท่ีผ่าน
มามีการต่อต้าน ต าหนิ ไม่ยอมรับเสียงข้างมาก อ้างเป็นเผด็จการรัฐสภา แต่ครั้งนี้ ทั้ง ส.ว.และ ส.ส. อยู่ภายใต้ การ
บังคับบัญชา ยิ่งกว่าทหารเกณฑ์ถือว่าเข้ามาท าประโยชน์ให้ประเทศ 
 

พรรคอนาคตใหม่ก าลังสู้ด้วยวิถีประชาธิปไตยและอุดมการณ์ ปลูกฝังสิ่งที่เป็นอนาคตของประชาธิปไตยของคน
รุ่นใหม่ แต่พรรคขั้วรัฐบาลก าลังใช้วิธีลดแลกแจกแถมที่เรียกว่าประชารัฐ ทั้งท่ีเคยรังเกียจประชานิยม อ้างเป็นการมอม
เมาประชาชนเป็นความจริงที่สวนทาง. 

หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738681 
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กล้าได้กล้าเสีย : ใครจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
ว่ากันตามดวงเมืองอันเนื่องมาจากการย่างเข้าสู่ปีนักษัตรชวด “ธาตุทอง” ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของรอบนักษัตร

ใหม่ในรอบ 12 ปี ถือว่าจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของบ้านเมืองเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ก็ว่าได้ เพราะว่ามี
เหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีมาให้เห็นช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่เป็นปีนักษัตรจอและนักษัตรกุนเป็น 2 ปีสุดท้ายที่ส่ง
ท้ายรอบ 12 นักษัตร เป็นยุคที่เปรียบเสมือนผืนแผ่นดินที่ใครปลูกอะไรไว้ก็จะได้ผลอย่างนั้น 

ใน 2 ปีที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการสรุปจบที่ว่าใครท าดีหรือไม่ดีตั้งแต่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะมีผลที่
ตอบสนองให้เห็น แบบปัจจุบันทันด่วนเรียกว่าทันในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความคิดเอนเอียงไป
ในทางฝ่ายซ้าย กลุ่มชอบปัญหาให้เกิดความวุ่นวายขัดแย้งกับบ้านเมือง กลุ่มที่คิดล้มล้างสถาบั น กลุ่มที่ไม่รักชาติ
บ้านเมือง โกงกินสารพัด บ้านเมืองจะล่มจมอย่างไรก็ช่าง ขอให้ตัวเองรวยคนเดียว 

กลุ่มคนเหล่านี้จะโผล่หน้าออกมาให้สังคมส่วนรวมได้มองเห็นเอง สุดท้ายก็จะถูกก าจัดออกไปจากสังคมที่ดีงาม
หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องหลีกลี้หนีภัยไปอยู่ต่างแดนผมเก็บความเห็นของคุณภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล โหรชื่อดังระดับชาติที่
ได้ถอดรหัส “ดวงเมือง” ของประเทศไทยใช้รอบปีนักษัตรที่เปลี่ยนแปลงในรอบ 12 ปีพูดง่ายๆก็คือวาระแห่งนักษัตรใน
วงรอบที่เริ่มต้นใหม่นั่นเอง 

ผลจากการนี้ก็อย่างค าท านายที่ว่าทุกอย่างจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง แต่จะเป็นในทางที่
ดีแม้จะต้องเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงก็ตามในรอบปีที่ผ่านมานั้นคงได้เห็นทิศทางการเมืองที่ปรากฏจะคล้ายกับว่ามี
การจัดระเบียบหรือรวบรวมปัญหาเอาไว้เป็นชุดๆเพ่ือให้เกิดผลปะทุในปีนี้? 

ที่เห็นตั้งล ามาแต่ไกลก็คือการต่อสู้ทางการเมืองอันเป็นภาพใหญ่คือจะเป็นการเมืองที่เกิดทั้งในสภาและนอก
สภาเป็นคู่ขนานที่จะส่งประกายไปสู่การเมืองทั้งระบบ  ปัจจัยที่จะน าไปก็ขึ้นอยู่กับประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
งบประมาณ การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

คดีความทางการเมืองที่จะเข้าสู่จุดสุดท้ายอย่างเช่นคดี “หุ้นสื่อ” และ “ล้มล้างการปกครอง” ที่มี “ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นตุ๊กตาส าคัญประกายความขัดแย้งจากกรณีนี้มีเค้าเริ่มไปสู่ความขัดแย้งที่จะ
น าพาไปหาความขัดแย้งใหญ่อยู่ที่ว่าจะกล้าพอที่จะลงถนนหรือไม่ กลุ่มต่อต้านแนวคิดของนายธนาธรนั้น ได้ปรากฏให้
เห็นมาตลอด ล่าสุดก็ชัดเจนว่าได้มีความเคลื่อนไหวเพ่ือเป้าหมายนี้ให้เห็นแล้ว “วายร้ายตัวใหม่”  

“สุเทพ เทือกสุบรรณ” จากกลุ่มต่อต้านพวก “ชังชาติ” ได้ให้ความเห็นที่จะชัดเจนและหมายถึงใครก็คงรู้กันดี
ทุกอย่างล้วนเป็นความจริงทางการเมืองที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า อยู่ที่ว่ารัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ส าคัญและต้อง
รับผิดชอบโดยตรงที่จะน าพารัฐนาวาไปได้มากน้อยแค่ไหน ปีนี้แหละจะได้พิสูจน์ถึงความสามารถที่แท้จริงของผู้น ารัฐบาล. 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1738673 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1738673


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 37 

 

 
'3 มกราคม 2563 - 09:08 น. 

ลอกคราบ 'ปิยบุตร' จุดไฟ ชิงอ านาจใหม่ 
 

เอาเข้าจริง อีเวนต์ “วิ่งไล่ลุง” (Run Against Dictatorship) ก็แค่เกมอุ่นเครื่อง ทดสอบพลังมวลชน ไม่ใช่เกม
แตกหักเหมือนการจัดม็อบในอดีต ซึ่งในครั้งต่อๆ ไป อาจจะมีกิจกรรมรวมพลังท านองนี้อีก แบบว่ารายเดือน ราย
สัปดาห์  

สมกับปี 2563 จะเป็นปีแห่งการต่อสู้ของประชาชน โดย “ป๊อก ปิยบุตร แสงกนกกุล“ เลขาธิการพรรคอนาคต
ใหม่ ประกาศชัด ”นี่คือ ห้วงเวลาประชาชนเป็นใหญ่นี่คือ โอกาสส าคัญในการเข้าช่วงชิง”คนส่วนใหญ่อ่านแถลงการณ์ 
“ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อาจสงสัยว่า “อันโตนิโอ กรัมชี” คือ
ใคร? มีอิทธิพลต่อความคิดแกนน าพรรคอนาคตใหม่อย่างไร? 

อนาคตใหม่ 2563 “สภาวการณ์เช่นนี้ คล้ายคลึงกับที่อันโตนิโอ กรัมชี บอกไว้ว่า เมื่อสิ่งเก่าก าลังจะตายแต่ยั ง
ไม่ตาย ในขณะที่สิ่งใหม่จะเกิด ก็ยังเกิดไม่ได้ วิกฤติการณ์ย่อมปรากฏขึ้น..” 

ปิยบุตรให้สัมภาษณ์สื่อหลายหนว่า ตอนเริ่มก่อการตั้งพรรคอนาคตใหม่ ได้น าทฤษฎีการเมืองของอันโตนิโอ 
กรัมชี มาประยุกต์ใช้ ปิยบุตรจึงไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมมวลชนแบบ นปช. โดยเฉพาะเรื่องแก้ว  3 ประการคือ พรรค 
กองก าลังและแนวร่วม ของแกนน าแดงฮาร์ดคอร์ 

“วิธีคิดของกรัมชีมองว่าการยึดอ านาจรัฐด้วยก าลังทางกายภาพ เช่น ก าลังทหาร มวลมหาประชาชน หรือที่
เรียกว่า ‘สงครามขับเคลื่อนพ้ืนที่’ (War of Movement) แค่นั้น ไม่ส าเร็จหรอก ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนความคิดคน ดังนั้น 
กรัมชีจึงบอกว่าต้องท างานผ่าน ‘สงครามทางความคิด’ (War of Position) ด้วย”อาจารย์ป๊อกเปลือยความคิด ไม่มีกั๊ก
เรื่องก าลังท างานเปลี่ยนชุดความคิดคนรุ่นใหม่  

ไม่ซ้าย-ไม่มีสีเสื้อ นักปฏิวัติเก่าที่เคยเป็นแกนน าเปิดโรงเรียน นปช.เสื้อแดงอย่าง เหวง โตจิราการ หรือธิดา 
ถาวรเศรษฐ์ อาจตกยุคไปเลย เมื่อสานุศิษย์กรัมชีเมืองไทย พยายามต่อสู้เพ่ือแย่งชิงการครองใจในทางความคิด
(hegemony) หรือเรียกว่า “สงครามจุดยืน” อย่างเข้มข้น ป้าธิดา ลุงเหวง อาจคุ้นเคยกับความคิดประธานเหมา พร่ า
บ่นแต่เรื่องการจัดตั้งมวลชน การต่อสู้ทางชนชั้น แยกมิตรแยกศัตรู เลยตามไม่ทัน “ธนาธร” และ “ปิยบุตร” 

กรัมชี ศาสดา...อันโตนิโอ กรัมชี นักคิดชาวอิตาลี มีชีวิตอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การปฏิวัติรัสเซียใน
ปี ค.ศ. 1917 เป็นแรงบันดาลใจให้กรัมชีหันมาสนใจแนวคิดสังคมนิยม และเข้ากับพรรคฝ่ายซ้ายของอิตาลี ช่วงเ วลา
ดังกล่าว พรรคฟาสซิสม์ของมุสโสลินีก าลังครองอ านาจ และปราบปรามพรรคฝ่ายซ้ายอย่างเข้มงวด กรัมชีจึงถูกจ าคุกใน
ปี ค.ศ. 1926 และเสียชีวิตในคุกเมื่อปี ค.ศ. 1937 ด้วยวัยเพียง 47 ปีเท่านั้น 

มรดกความคิดของกรัมชี ได้ให้ความส าคัญกับค าว่า “กลุ่มพลังทางสังคม” ที่มาแทนค าว่า “ชนชั้น” ซึ่งเป็น
แนวคิดดั้งเดิมของมาร์กซ์ ปิยบุตรได้อธิบายว่า “เราไม่ได้แบ่งคนตามแนวดิ่งแยกเหลือง-แดงแบบเดิม แต่เราแบ่ง
ตัดขวางตามแนวนอน โจทย์ส าคัญของเราคือต้องการยุติการแบ่งขั้วแยกข้างเหลือง-แดงแบบเดิม..ตัวผมเชื่อว่า การเมือง
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คือการท างานทางความคิด คือการหาพวกเพ่ิม ถ้าคุณขีดแบ่งเส้นแบบนี้ มันก็อยู่กันแค่นี้ พล.อ.ประยุทธ์ก็ยิ้มสิ..” ไม่
แปลกหรอก ที่แกนน า นปช. จะไม่นิยมชมชอบบรรดาหัวแถว “พลพรรคส้มหวาน” และมองว่า คนพวกนี้ไร้เดียงสาทาง
การเมือง วายร้ายตัวใหม่?..  

เมื่อปลายปี “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” ซีอีโอพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว อวยพรปีใหม่มวลมหาประชาชน และย้ าว่า เราทุกคนก าลังเผชิญปัญหาใหม่ของชาติที่เรียกว่า “ลัทธิชังชาติ” จึง
เรียกร้องว่า “อย่าหยุดนิ่ง จนกลายเป็นว่า ยินยอมให้พวกชังชาติ มาท าร้ายประเทศของเรา” 

หมอวรงค์ ต้านลัทธิชังชาติ..ย้อนไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม และการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พรรครวมพลังประชาชาติไทย จัดการอบรมหลักสูตรอุดมการณ์และการสื่อสาร
ทางการเมือง “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้บรรยายตอนหนึ่งว่า ไม่เคยคิดจะกลับมา
ท างานการเมืองเลย แต่เวลานี้มีความจ าเป็น บ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยปลอดภัย 

สุเทพ เทือกสุบรรณ “วายร้ายตัวเก่าจบไปแล้ว มีวายร้ายตัวใหม่มาอีก ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใคร แต่มันน่ากลัว
มาก ก าแหงมาก มันแสดงท่าทีชัดเจนว่า ไม่เอาอะไรสักอย่าง ไม่เอาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะไรทั้งนั้น และมีคนบ้า
ตามมันเยอะอีกต่างหาก น่ากลัวมาก" 

วายร้ายตัวใหม่..มากับทฤษฎีใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏในสังคมไทย น่ากลัวจริงหรือไม่? ต้องติดตามฉากต่อไป.  
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/408192?  
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ผ่าแนวคิด 'ชัยธวัช' ผู้น า 'อนค.' คนใหม่ 
 
 
 
 
 
 

“เราควรต้องเชื่อมวลชน เราควรต้องเชื่อพรรค นี่เป็นหลักทฤษฎีมูลฐานสองข้อ หากสงสัยหลักทฤษฎีสองข้อนี้
แล้ว จะท าอะไรก็ไม่ส าเร็จ” “ประชาชน มีแต่ประชาชนเท่านั้น ที่เป็นพลังในการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ โลก” 
“นโยบายและยุทธวิธีเป็นชีวิตของพรรค สหายน าขั้นต่างๆ จักต้องสนใจอย่างเต็มท่ี อย่าได้ประมาทเลินเล่อเป็นอันขาด” 

ความคิดวิทยาศาสตร์ของปรมาจารย์การปฏิวัติจีน จะสะท้อนผ่านข้อคิดความเห็นของแกนน าพรรคอนาคตใหม่
อยู่บ่อยครั้ง “ชัยธวัช ตุลาธน” รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และผู้ที่ถูกโจษขานว่า จะเป็นผู้น าคนใหม่ หากพรรค
อนาคตใหม่ถูกยุบภายในช่วงต้นปีนี้ เขาเชื่อในทฤษฎีที่ว่าความคิดการเมืองถูกต้อง ชนะทุกอย่าง  

“ความส าเร็จไม่ได้มาจากการตลาดน า แต่ใช้ความคิดทางการเมืองน า และสามารถแสดงความเป็นเราออกมา
ให้ประชาชนเห็นได้” หลายคนอาจรู้สึกเป็นกังวลกับกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ที่สวนรถไฟว่า อาจขยายกลายเป็น “ม็อบไล่
ลุง” ความวุ่นวายคงตามมาอีกมากมาย 

อย่างไรก็ตาม แกนน าพรรคอนาคตใหม่ประเมินว่า พลังมวลชนยังไม่มากพอจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ
ถึงรากถึงโคน จึงท าใจไว้ล่วงหน้าเรื่อง “พรรคถูกยุบ” และเตรียมการจัดหา “พรรคส ารอง” ไว้เป็นที่เรียบร้อย 

ก่อนวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 คนไทยรู้จัก “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ตัวแทนกลุ่มทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
รถยนต์ และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” จากกลุ่มความคิด “คณะนิติราษฎร์” ผู้ปลุกปั้นพรรคอนาคตใหม่ แต่หลายคนอาจ
ไม่ทราบที่ไปที่มา กว่าจะเป็นพรรคสีส้ม “ธนาธร” และเพ่ือนๆ อดีตนักกิจกรรมยุค 2540 รวมถึง “ชัยธวัช” ได้จับ
พูดคุยกัน หลังทราบผลประชามติรัฐธรรมนูญ 2560 ตอนนั้น พวกเขาจับอาการที่น่าเป็นห่วงได้คือ คนจ านวนมากใน
สังคมรู้สึกสิ้นหวังกับการเมือง มองไม่เห็นว่าเราจะไปยังไงต่อ พวกเขาเริ่มจากประโยคที่ว่า “เราจะอยู่กันแบบนี้หรือ”  

แล้วก็เริ่มคิดเรื่องตั้งพรรคการเมือง ธนาธรและธวัชชัย เป็นเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ สมัยที่ทั้งคู่เป็นนักศึกษาหัว
ก้าวหน้า ร่วมท ากิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัย ในนาม “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” 
 
พวกเขาเติบโตมาในยุคสมัยการแสวงหาครั้งใหม่ ที่มีขบวนการภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหัวหอก 
หลังการล่มสลายทางความคิดของ “ซ้ายไทย” หรือคนเดือนตุลา 
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คนรุ่นนี้ เติบโตในแวดวงธุรกิจสมัยใหม่ และเริ่มมีความหวังทางการเมืองจากชัยชนะของทักษิณ ชินวัตร และ
พรรคไทยรักไทย แต่รัฐประหาร 2549 ท าให้พวกเขากลับมาสนใจการเมืองอย่างจริงจัง ธนาธร และชัยธวัช 

เมื่อคิดก่อการตั้งพรรคการเมือง ธนาธรและผองเพ่ือนจึงพยายามรวบรวมผู้คน ที่ทนไม่ไหวกับระบอบ คสช. มา
ร่วมงานกัน แนวทางสื่อสารของพรรคช่วงแรกๆ จึงมุ่งไปที่คนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดง หรือคนกลางๆ 
ที่ไม่ได้สังกัดสีไหน ช่วงเริ่มต้นของอนาคตใหม่ จึงมีวัยกลางคน คนสูงอายุก็มี  นิวโหวตเตอร์ถือว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายที่
อนาคตใหม่ ต้องช่วงชิงให้เพราะพวกเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความภักดีต่อพรรคการเมืองใดมาก่อน 

"ปรากฏการณ์ฟ้ารักพ่อ มันมีพ้ืนฐานบางอย่าง ไม่ได้เกิดมาบนสุญญากาศ มันมีเงื่อนไขทางสังคมรองรับ” ชัย
ธวัชเชื่ออย่างนั้น "ในประวัติศาสตร์ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมักจะมีปัจจัยส าคัญต่างๆ เช่น มีผู้น าที่
มีบารมีและได้รับการยอมรับ แต่เฉพาะปัจจัยจากตัวผู้น าเอง ไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะส าเร็จ มันยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ด้วย เช่น ความคิดที่ถูกต้องที่แจ่มชัด มีประชาชนที่ยอมรับความคิดนั้นๆ มีการจัดองค์กรขับเคลื่อนที่ดี มีหลาย
องค์ประกอบที่ส าคัญ” 

ชัยธวัชได้ให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์ไว้หลังเลือกตั้ง สะท้อนว่า ปัญหาผู้น าคนใหม่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคของพรรค
การเมืองใหม่ หากมีความคิดที่ถูกต้อง ก็เดินหน้าต่อไปได้ว่าที่ผู้น าคนใหม่ จึงเชื่อว่า ส.ส.ที่มีดีเอ็นเอของพรรคอนาคต
ใหม่ จะร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมก้าวไปด้วยกัน แม้พรรคถูกยุบ ก็ตั้งพรรคใหม่ได้ พวกเขามีเวลา 60 วัน ในการย้าย ส.ส.รุน่ 
“พิมพ์นิยมสีส้ม” ไปอยู่พรรคใหม่ น่าจับตาก้าวต่อไปของค่ายสีส้ม ภายใต้ผู้น าคนใหม่ เขาอาจไม่ใช่นักการเมืองแบบธ
นาธร-ปิยบุตร แต่เขาเป็นนักกลยุทธ์ที่น่าสนใจยิ่ง. 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/408194?utm_source=category&utm_medium 
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ทิม พิธา : กระดุม 5 เม็ดของอนาคตใหม่ กับปณิธานใหม่ขอเป็น  
“พรรคที่เล่นการเมืองน้อยที่สุด” 
วันที่ 3 มกราคม 2563 - 03:21 น. 
 
 
 
 
 
ทิม พิธา : กระดุม 5 เม็ดของอนาคตใหม่ กับปณิธานใหม่ขอเป็น “พรรคที่เล่นการเมืองน้อยที่สุด”  
เริ่มต้นปี 2563 ด้วยความร้อนแรงทางการเมืองทั้งในศาล ในสภา และบนท้องถนน ทุกความเคลื่อนไหวล้วนปรากฏชื่อ
พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เข้าไปเกี่ยวข้อง 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือน ม.ค. คือ… 

 ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่จาก “คดีอิลลูมินาติ” 
 ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
 แฟลชม็อบ “ไม่ถอยไม่ทน” เตรียมยกระดับเป็นมวลชนขับไล่รัฐบาล ตามนัดหมายของ ธนาธร จึงรุ่งเรือง

กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
   พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็น 1 ใน 4 ผู้ปราศรัยหลักที่ลานสกายวอล์ก เมื่อ 14 
ธ.ค. 2562 แต่ความต่างคือเขาเปิดปราศรัย 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ 
“เราไม่ได้เตรียมที่จะเปิดปราศรัย ผมมองไปเห็นนักข่าวฝรั่งเต็มเลย ราว 20 คน ท าหน้างง ๆ ก็เลยหันไปหาเขา เพราะ
อยากอธิบายว่าประชาธิปไตยมี 4-5 แนวทาง ไม่ใช่แค่ไปโหวต แต่การชุมนุมอย่างสันติตราบที่ไม่ไปรบกวนคนอ่ืน ก็เป็น
ประชาธิปไตย” พิธาเผยเบื้องหลังการเปิดปราศรัยบนถนนครั้งแรกของเขาผ่านบีบีซีไทย 
บทบาทของพิธาคล้ายโดดเด่นขึ้น เมื่ออนาคตใหม่ต้องเผชิญกับคดียุบพรรคจากข้อกล่าวหากรณีหัวหน้าพรรคปล่อย
เงินกู้ 191.2 ล้านบาทให้พรรคตัวเอง และกรณีล้มล้างการปกครอง-เชื่อมโยงกับองค์กรลับที่ชื่อว่าอิลลูมินาติ จึงเกิดเสียง
ลือเสียงเล่าอ้างว่าเขาอาจขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ หากคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดธนาธร ถูกเพิกถอน
สิทธิทางการเมือง 
“เสียงลือเสียงเล่าอ้างก็คือเสียงลือเสียงเล่าอ้าง ตอนนี้หัวหน้าพรรคผมยังชื่อธนาธรเหมือนเดิม” พิธายืนยัน 
เวลาพูดถึง ทิม-พิธา ในสภา คนมักนึกถึง “กระดุม 5 เม็ด” ซึ่งควรเป็นเรื่องน่ายินดีส าหรับนักการเมืองหน้าใหม่ที่สร้าง  
 
 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2020/01/c.files_.bbci_.co_.uk_110368680_49313197681_51-a654b6d14efcce3f5474d173cfecee88dea7e62a.jpg
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“ภาพจ า” เฉพาะตัวได้ แต่นั่นอาจสวนทางกับความปรารถนาของเขา 
พิธาหัวเราะเล็ก ๆ รับฉายา ก่อนบอกว่า “ไม่อยากให้จ าอย่างนั้นเลยครับ” เพราะการน าเสนอปัญหาเกษตรกรไทยโดย
เปรียบเปรยเป็น “กระดุม 5 เม็ด” คือการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เร็ว-ช้า-หนัก-เบา แล้วค่อย ๆ ปลดมันไปที่ละ
เปลาะ ไม่อยากให้สังคมติดยึดที่รูปแบบโดยไม่พิจารณาเนื้อหาในกระดุม 
กระดุม 5 เม็ดของอนาคตใหม ่
เมื่อให้มองย้อนกลับมายังพรรคต้นสังกัดที่เผชิญสารพันปัญหา จนสถานะไม่มั่นคง-มีคดียุบพรรคผูกพันข้ามปี “กระดุม 
5 เม็ดของอนาคตใหม”่ ในสายตาพิธาคือ… 
กระดุมเม็ดแรก สามัคคี-ไม่หูเบา : ยิ่งปัจจัยภายนอกรุมเร้ามากเท่าไร ยิ่งต้องรู้จักประนีประนอมและรับฟังซึ่งกันและ
กัน “ถ้าพรรคของเรามีความเป็นปึกแผ่น ไม่หูเบา ใครจะพูดอะไร เราฟังแต่ยังไม่เชื่อ และก็มีสติกับทุกอย่าง เป็นกระดุม
เม็ดแรกที่ถ้าติดถูกแล้ว กระดุมเม็ดที่เหลือจะได้ติดง่ายมาก” 
กระดุมเม็ดที่ 2 ฝ่ามรสุมสารพัดคดี : เตรียมพร้อมสู้คดีที่ถาโถมเข้ามาหลายสิบคดี ต้องช่วยกันคิดแก้ปัญหาและวางกล
ยุทธ์ในการสู้คด ี
กระดุมเม็ดที่ 3 ลดปัญหาภายในพรรค : ถ้าใครที่ท างานดิจิทัลหรือสตาร์ทอัพจะรู้ว่าตอนตั้งธุรกิจปีแรก มันเละ ยุ่งยิ่ง
กว่ายุ่ง ต้องใช้ดุลพินิจเยอะ “เราไม่ใช่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่มา 40-50 ปี เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ต้องการจะมา 
disrupt (พลิก) การเมืองไทย ถ้าเราเห็นภาพตรงนี้ก่อน คุณก็จะมีความคาดหวังและบริหารความคาดหวังในการท างาน
ของพรรคมากขึ้น อะลุ่มอล่วยมากขึ้น ประนีประนอมมากข้ึน” 
กระดุมเม็ดที่ 4 ดันนโยบายหาเสียง : ผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เคยหาเสียงไว้ “ยิ่งสภาพการเมืองร้อนแรงมากเท่าไร 
เราก็ยิ่งต้องท าให้ข้อเสนอของเราแหลมคมมากขึ้นเท่านั้น… ท าตามที่เคยหาเสียงไว้ พร้อมเสมอหากมีการเลือกตั้งใหม่ 
และหาวิธีตอบสนองประชาชนไม่ว่าเขาจะเลือกเรามาหรือไม่ก็ตาม” 
กระดุมเม็ดที่ 5 เป็นปากเสียงประชาชน : ไม่หยุดท างาน ไม่หยุดคิดนโยบายใหม่ ๆ ไม่หยุดลงพ้ืนที่ เอาปัญหาของ
ประชาชนมาปรึกษาหารือในสภา 2 นาที, ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี, ยื่นญัตติและอภิปรายด้วยข้อมูลหลักฐานด้วยการเป็น
ปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน 
ตลอดขวบปีเศษของอนาคตใหม่ พิธายืนยันว่าไม่เคยติดกระดุมผิดที่ -ผิดเวลา จนท าให้ชีวิตของพวกเขาต้องเปลี่ยนไป 
ทว่าอาจใช้เวลาน้อยเกินไปในการปิดห้อง-เปิดใจพูดคุยกันก่อนมีมติพรรค และอธิบายกับสังคม นี่คือสิ่งที่เขาอยาก 
“แก้ไข” หากย้อนเวลากลับไปได้ 
“พ่ีน้องประชาชนที่ไม่ได้เลือกผมมา ที่ไม่เห็นด้วยกับผม ยิ่งต้องฟังเขา ถ้ามีโอกาสได้พูดกับพวกเขาได้วันนี้ก็คือว่าเวลาที่
มันมีอยู่ 1 ปีอาจจะสั้นไปที่จะสื่อสารว่าจริง ๆ แล้วเนื้อแท้ หรือดีเอ็นเอของพรรคอนาคตใหม่ต้องการท าอะไรให้กับ
ประเทศไทย ให้กับปัญหาที่มันมีอยู่” พิธาพูดด้วยแววตามุ่งม่ัน 
ผ่าดีเอ็นเอชาวอนาคตใหม่ “คนอยู่ไม่เป็น” 

 คนที่รู้ว่าปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม 
 คนที่ฟัง แต่ยังไม่เชื่อ 
 คนที่กล้าสู้กับความอยุติธรรม เรียกร้องสังคมท่ีก้าวหน้า 
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 คนที่เข้าใจว่าโลกหมุนด้วยความหวัง ไม่ได้หมุนด้วยความกลัว 
 ไม่ใช่พวกไม่เคารพกฎหมาย แต่ต้องการกฎหมายที่เป็นธรรม 
 ไม่ใช่พวกชังชาติ แต่รักชาติพอที่จะยอมรับข้อเสียแล้วแก้ปัญหา 
 ไม่ใช่พวกต่อต้านความเป็นไทย แต่เชื่อในความเป็นไทยที่ทันสมัยหลากหลายอยู่ได้กับความเป็นสากล 
 ไม่ใช่พวกล้มเจ้า แต่ต้องการให้ประเทศไทยปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขอย่างแท้จริง 
ที่มา : บีบีซีไทยสรุปจากค าพูดของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ ปิยบุตร แสงกนกกุล ในงานรวมพล “คนอยู่ไม่เป็น” เมื่อ 16 
พ.ย. 2562 
หนึ่งในวาระสุดแหลมคม-ชวนหวาดเสียว-ฉีกทุกขนบการเมืองไทย หนีไม่พ้น กรณี 70 ส.ส.พรรคสีส้มพร้อมใจกันลงมติ 
“ไม่อนุมัติ” พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตราก าลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 
2562 กลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพราะเห็นว่าไม่เข้าเกณฑ์ “จ าเป็นรีบด่วน” ตามรัฐธรรมนูญ 
เดิม กก.บห. เห็นควรให้ “งดออกเสียง” แต่ต้องแพ้โหวตกลางที่ประชุม ส.ส. ของพรรค ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากนัก
กิจกรรมการเมืองและผู้สนับสนุนพรรค จนมีการมองกันว่า “มวลชนสีส้มไปไกลกว่าพรรค” ขณะเดียวกันมติพรรคให้ 
“โหวตคว่ า” พ.ร.ก. ได้น าไปสู่ปรากฏการณ์ “เสียงแตก-เสียงหลง” ขึ้นกับ ส.ส. บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดง
จุดยืนที่ “อ่อนไหว” 
พิธายอมรับว่า ทั้งการบริหารจัดการ ส.ส. และการบริหารอารมณ์มวลชน “ไม่ง่ายทั้ง 2 อย่าง เพราะคนร้อยพ่อพันแม่
มาอยู่ด้วยกัน มีคนหลายประเภท มีรัก โลภ โกรธ หลง” แต่ก็ไม่เกินความคาดหวัง และไม่เบื่อกับสิ่งที่เห็นและเป็นไป 
นิยามชายชื่อพิธา “สุภาพ แต่เข้มแข็ง” 
น่าสนใจว่าชายวัย 40 ปีที่ “หน้าเกลี้ยง-เสียงทุ้ม-พูดจานุ่มนวล” ไปกันได้อย่างไรกับพรรคที่มีบุคลิก “ก้าวหน้า-แข็ง
กร้าว-สุดโต่ง” 
เจ้าตัวเคยพูดไว้ว่า เหตุที่ตัดสินใจสวมเสื้ออนาคตใหม่ตามค าเชิญของ ธนาธร เพราะ “วิสัยทัศน์” และ “วัฒนธรรม” 
ตรงกัน 
“เวลาเราพูดค าว่าก้าวหน้าหรือสุดโต่ง มันขึ้นอยู่กับว่าเราก าลังเทียบอะไรกับอะไร ถ้าก้าวหน้าหมายถึงท าให้สังคม
ก้าวหน้า ท าให้ปัญหาของประเทศได้รับการแก้ไข ตรงกันข้ามกับความล้าหลังทั้งระบบราชการ การบริหารเศรษฐกิจ ก็
ยอมรับว่าเราเป็นพรรคก้าวหน้า” 
ส่วนมุมมองต่อตัวเอง พิธาให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “สุภาพ แต่เข้มแข็ง” หากไม่เห็นด้วยกับอะไรใช่ว่าจะยอมง่าย ๆ แม้
ข้างนอกดูประนีประนอม แต่ก็อยู่ในพื้นฐานมีหลักการ 
“ปากกาไม่ได้อยู่กับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขา” 
ก่อนถึงวันพิพากษาชะตากรรม “พรรคส้มหวาน” 21 ม.ค. นี้ สิ่งที่พลพรรคอนาคตใหม่ท าได้คือเตรียมต่อสู้ทางคดีอย่าง
เต็มที่ “ที่สุดแล้วอ านาจมันไม่ได้อยู่กับเรา ปากกาไม่ได้อยู่กับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขา ก็ลองดูว่าสิ่งที่เขาจะ
ตัดสินใจเป็นอย่างไร” 
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“เรื่องที่เขาก าลังท า เกิดขึ้นมาไม่รู้กี่รอบแล้วในประเทศไทย ไม่ใช่เราเป็นพรรคการเมืองแรกที่จะโดนยุบซะเมื่อไร…” 
พิธากล่าวอย่างไม่ยี่หระ 
แต่ท้ายท่ีสุดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับอนาคตใหม่จริง ๆ สิ่งส าคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้ก็คือ “อุดมการณ”์ 
“ผมคิดว่าอุดมการณ์ไม่ควรเปลี่ยน ถ้าอุดมการณ์ไม่เปลี่ยน ก็หวังว่าบุคลากรในพรรคไม่เปลี่ยน ไปไหนไปด้วยกัน ส่วน
เรื่องใครจะเป็นผู้น า ผมเชื่อว่าทั้งพรรคมีคนมีศักยภาพ อีกอย่างหนึ่งคือพรรคเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่ใช่ว่าให้ใคร
มาจิ้มได้ มันอาจจะมีพ่ี ๆ สื่อมวลชนบอกว่าธนาธรดันพิธา มันไม่ใช่ เพราะว่าพรรคนี้มันไม่ใช่พรรคของธนาธร เวลา
ประชุม กก.บห. ธนาธรแพ้ไม่รู้ตั้งก่ีครั้ง ปิยบุตรแพ้ไม่รู้กี่ครั้งว่าจะตัดสินใจท าอะไรไม่ท าอะไร เพราะฉะนั้นมันมีทั้งระบบ 
กก.บห. มีสมาชิกพรรค มันไม่ได้ขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งที่จะตัดสินใจให้ใครเป็นอะไร” 
อนาคตใหม่ภาค 2 ขอเป็น “พรรคที่เล่นการเมืองน้อยที่สุด” 
ธนาธรถูกยกให้เป็น “ผู้น าประชานิยม” ที่มี “ฟ้า” เป็นกองเชียร์ ส่วนปิยบุตรก็มีภาพ “นักการเมืองปัญญาชน” 
หากพิธาต้องมีบทบาทน าในพรรค อะไรคือความแปลกใหม่ท่ีสังคมจะได้เห็นใน “อนาคตใหม่ภาค 2” 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_3308642 
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มายาคติแห่งโลกโซเชียลกับความเป็นจริงในเขต 7 ขอนแก่น 
#เลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น  
  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กระแสตอบรับต่อผลการเลือกตั้งโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ปรากฏข้อ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้วยถ้อยค าของความโกรธเคือง ผิดหวัง หรือแม้แต่ท้อแท้สิ้นหวัง
กับอนาคตของประเทศ ผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ของกลุ่มคนในโลกโซเซียล ทั้งยังไม่ปักใจ
เชื่อว่าชัยชนะของพรรคพลังประชารัฐนั้นจะเกิดขึ้นจริง (อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม) สิ่งที่เห็นชัดนอกจากการวิจารณ์
ประเด็นของการโกงเลือกตั้งคือกระแสโจมตีประชาชนในเขต 7 ของจังหวัดขอนแก่นที่หลายฝ่ายเรียกว่าเป็นพื้นที่ เมือง
หลวงของเสื้อแดง ถูกชี้น ากลับไปถึงวาทกรรม โง่ จน เจ็บ ที่ว่าชาวบ้านนั้นโง่เขลา ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเอง 
ถูกชักจูงโดยง่ายจากเศษเงิน และต้องพ่ึงพาผู้มีอ านาจ ซึ่งทัศนคติเหล่านี้มีอยู่เต็มไปหมดในโลกโซเชียลแม้จะไม่ได้กล่าว
ออกมาเสียงดังหรือเขียนออกมาตรงๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วในการเลือกตั้งที่ผ่านมา คนในพ้ืนที่นั้นโง่เขลายอมขาย
เสียงท าลายชะตาของประเทศเพ่ือเศษเงินดังที่ได้กล่าวไว้จริงหรือ? 
  ‘พลังประชารัฐมันโกง!’ ‘มันต้องมีการโกงกันแน่ๆ ไม่งั้นพรรคลุงไม่ชนะหรอก’ หรือ ‘งงมาก คนเกลียดพรรคนี้
เยอะมาก แต่พอเลือกตั้งมันดันชนะ (เพราะอะไร) ???’ เป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่ประชาชนบนโลกโซเชียล
แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ถึงชัยชนะของพรรคพลังประชารัฐ 
(‘พรรคพลังเขย่ง’) โดยพวกเขาไม่สามารถท าให้ตัวเองเชื่อได้ว่าจังหวัดขอนแก่นซึ่งตลอดมานั้นเป็นฐานที่มั่นของพรรค
เพ่ือไทยในที่สุดถูกสั่นคลอนลง หลายคนอาจลงความเห็นว่ากลไกการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม กล่าวได้ว่าคนในโลก
โซเชียลยังยึดภาพในอุดมคติว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยมีลักษณะเป็นการต่อสู้ระหว่างขาวและด า และปฏิเสธปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ส่งผลให้ผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ออกมาอย่างที่ปรากฎ แม้ด้วยช่องว่างของกฎระเบียบและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่ท าให้เห็นช่องว่างที่อาจจะใช้เป็นโอกาสของการทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ แต่ที่ผ่านมาอย่ างใน
กรณี     #กกต.มีธง #ยุบกกต ก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการฉ้อโกงอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม การที่ไม่
ปรากฏการร้องเรียนจากคนภายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้สังเกตุการณ์แทนพรรคเพ่ือไทยที่เฝ้าจับตาอยู่ทุก
หน่วยเลือกตั้งอย่างแข็งขัน เพราะฉะนั้นแล้วแม้จะพบเห็นช่องว่างที่สามารถเอ้ือต่อการทุจริตการเลือกตั้ง แต่การทุจริต
หรือการโกงการเลือกตั้งที่จะสามารถส่งผลในการลงโทษผู้สมัครและพรรคการเมืองยิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีหลักฐานที่เป็น
รูปธรรม  
   
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/เลือกตั้งซ่อมเขต7ขอนแก่น?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5Isn_BfU1RDbNYHjJw5LusvrVBzveTPV6akn0XtSGrcd0JN8OYkXG5OjHn6C8VRE7y1sch9XHq6VzYZIbG-6z9Q5molFbEMmfLeLJ5puo2uuWosj_Ax4iLrXSBDqj8VXGUkjJE2sqxI2nBIQDD8iqM5K3n2EouayjppETfwtoCnNWIBvnUMMJOcRv_tDIxzUl5r2nt8_kkxyEMsD4KGmNdn1uXN2bYpb5eHI3h1IUlpnFJWeo2ea1tIi_HIqpR5A09B9piN_px-OkuxfmW2d4NMKuW152uICnndMFwT72rwXlEHtmWXzvnFJ_3vH6E4VFwEln0fCD5d5pnbVpYVE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/กกต?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5Isn_BfU1RDbNYHjJw5LusvrVBzveTPV6akn0XtSGrcd0JN8OYkXG5OjHn6C8VRE7y1sch9XHq6VzYZIbG-6z9Q5molFbEMmfLeLJ5puo2uuWosj_Ax4iLrXSBDqj8VXGUkjJE2sqxI2nBIQDD8iqM5K3n2EouayjppETfwtoCnNWIBvnUMMJOcRv_tDIxzUl5r2nt8_kkxyEMsD4KGmNdn1uXN2bYpb5eHI3h1IUlpnFJWeo2ea1tIi_HIqpR5A09B9piN_px-OkuxfmW2d4NMKuW152uICnndMFwT72rwXlEHtmWXzvnFJ_3vH6E4VFwEln0fCD5d5pnbVpYVE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ยุบกกต?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5Isn_BfU1RDbNYHjJw5LusvrVBzveTPV6akn0XtSGrcd0JN8OYkXG5OjHn6C8VRE7y1sch9XHq6VzYZIbG-6z9Q5molFbEMmfLeLJ5puo2uuWosj_Ax4iLrXSBDqj8VXGUkjJE2sqxI2nBIQDD8iqM5K3n2EouayjppETfwtoCnNWIBvnUMMJOcRv_tDIxzUl5r2nt8_kkxyEMsD4KGmNdn1uXN2bYpb5eHI3h1IUlpnFJWeo2ea1tIi_HIqpR5A09B9piN_px-OkuxfmW2d4NMKuW152uICnndMFwT72rwXlEHtmWXzvnFJ_3vH6E4VFwEln0fCD5d5pnbVpYVE&__tn__=%2ANK-R
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‘ประชาธิปไตยจบสิ้น ประเทศจะต้องรับกรรม’ คือประโยคของการตัดพ้อและแสดงออกถึงความท้อแท้ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงมุมมองที่แตกต่างระหว่างคนนอกและคนในพ้ืนที่ ‘ประชาธิปไตยล่มสลาย เผด็จการจงเจริญ’ คืออะไร แล้ว 
‘เศรษฐกิจประเทศตกต่ า’ ส าคัญแค่ไหนส าหรับชาวบ้านที่วิถีชีวิตความความเป็นอยู่ และความต้องการความใส่ใจจาก
ภาครัฐของพวกเขา ฉะนั้นแล้ว ‘การเลือกพรรคที่ชอบกาคนที่ใช่’ นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ปากท้องความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แนวความคิดเช่นนี้เป็นเหตุผลที่ชาวบ้านใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนใน
การเลือกตั้งซ่อม แม้ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเลือกนั้นก็ไม่ตรงใจกับคนนอกพ้ืนที่ที่เฝ้าจับตามองก็ตาม ภาพที่ปรากฏส าหรับคน
ในโลกโซเชียลจึงการเป็นการเปรียบความพ่ายแพ้ของพรรคเพ่ือไทยเป็นความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย ความเป็นเผด็จ
การที่โลกออนไลน์พยายามจะผูกยึดไว้กับฝ่ายบริหารท าให้เขาตีตราทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐโดย
ไม่ตระหนักถึงเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาถึงจะถูกโลกออนไลน์ตีตราว่า
เป็นเผด็จการแต่ยังอยู่ในกระบวนการภายใต้ประชาธิปไตยตามหลักสากลซึ่งมีการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร 
นิติบัญญัติ และตุลาการ  
  ‘เสียเวลากาให้หมามาครองประเทศ’ นอกจากจะแสดงความวิตกกังวลแล้ว ยังบ่งบอกถึงมายาคติที่ผู้คนในโลก
ออนไลน์ยึดโยงกับพรรครัฐบาลและการสืบทอดอ านาจการบริหารในการเมืองไทย ทว่าในการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 
ขอนแก่น ผู้สมัครที่ถูกโซเชียลกล่าวหาว่าเป็นหมาคืออดีต สส.หลายสมัยผู้มากประสบการณ์ในพ้ืนที่อย่าง สมศักดิ์ คุณ
เงิน ฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจัยเรื่องบุคคล (ผู้สมัคร) จึงเป็นตัวแปรส าคัญ ท าให้การเลือกตั้งภายในพ้ืนที่มีหลากหลายมิติ 
ไม่ใช่แค่เรื่องของพรรครัฐบาล (พรรคพลังประชารัฐ) หรือพรรคฝ่ายค้าน (พรรคเพ่ือไทย) เท่านั้น อาจจะกล่าวได้ว่าใน
ขณะที่คนนอกตัดสินพรรคการเมืองตามมายาคติที่ตัวเองยึดถือ คนในพ้ืนที่กลับเห็นหน้าของ สมศักดิ์ คุณเงิน ขึ้นมาค้าน
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของพรรค และจากการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เห็นว่าแม้แต่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่ได้
เลือกพรรคเพื่อไทยเองยังให้การยอมรับในตัวของ สมศักดิ์ คุณเงิน เนื่องด้วยผลงานที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี ทั้งนี้คนนอก
โดยเฉพาะบนโลกโซเชียลที่ส่วนมากภาพจ าของการต่อสู้เ พ่ือประชาธิปไตยเกิดขึ้นหลังจากพรรคอนาคตใหม่และการ
ก่อตั้งของฝ่ายประชาธิปไตย (ที่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นแค่วาทกรรมหรือไม่) เข้าใจว่าการเลือกตั้งในเขต 7 นี้จะ
เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไป (24 มีนาคม) ยิ่งเมื่อมีสองพรรคใหญ่ต่างขั้วลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งซ่อม หลายคนจึง
มองเห็นเป็นภาพของการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ ทว่าแท้จริงแล้วศึกประชาธิปไตยแบบที่คนในโลกออนไลน์คาดหวังมี
จริงหรือไม่ ก่อนจะเกิดกระแสการเมืองในโลกออนไลน์ เพ่ือไทยก็คือเพ่ือไทย การเลือกตั้งในครั้งนี้ชาวบ้านในพ้ืนที่ไม่ได้
มีมายาคติว่าเพ่ือไทยนั้นคือฝ่ายประชาธิปไตยคู่กับอนาคตใหม่ แต่คือเพ่ือไทยที่มีรากฐานมาจากนปช.และ พ่อใหญ่
ทักษิณ เสียมากกว่า ในการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นที่ผ่านมานั้นพรรคเพ่ือไทยชูธงการหาเสียงผ่าน ประชาธิปไตยที่กินได้ 
ของวันวานที่ชาวบ้านในพ้ืนที่ยังโหยหาและฝังอยู่ในใจ กระนั้นผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทยอย่าง ธนิก มาสีพิทักษ์ เองกลับ
ไม่ได้รับความสนใจเท่า และแม้แต่กลยุทธ์การหาเสียงก็ไม่ได้ดึงความโดดเด่นของผู้สมัครคนนี้ออกมา นี้คือความแตกต่าง
ระหว่างมายาคติที่คนนอกมองพรรคกับการได้สัมผัสบุคคลที่จะมาเป็นผู้แทนในพ้ืนที่  
  ‘คนขอนแก่นมันโง่ เห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน 500 บาท เลือกบักตูบ’ แนวคิดท่ีว่าฝ่ายประชาธิปไตยแพ้เพราะเผด็จ
การใช้เงินฟาดหัวประชาชน หรือ ‘ไม่แน่ใจแล้วว่า มันโกง หรือ คนขอนแก่น มันโง่’ อาจจะเป็นการกล่าวหาที่ตื้นเขิน
และขาดหลักฐานเกินไป จ านวนเงิน 500 บาท ที่ว่า #รับเงินหมา นั้นเท็จจริงประการใด การรับรู้ข้อเท็จจริง และการ

https://www.facebook.com/hashtag/รับเงินหมา?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5Isn_BfU1RDbNYHjJw5LusvrVBzveTPV6akn0XtSGrcd0JN8OYkXG5OjHn6C8VRE7y1sch9XHq6VzYZIbG-6z9Q5molFbEMmfLeLJ5puo2uuWosj_Ax4iLrXSBDqj8VXGUkjJE2sqxI2nBIQDD8iqM5K3n2EouayjppETfwtoCnNWIBvnUMMJOcRv_tDIxzUl5r2nt8_kkxyEMsD4KGmNdn1uXN2bYpb5eHI3h1IUlpnFJWeo2ea1tIi_HIqpR5A09B9piN_px-OkuxfmW2d4NMKuW152uICnndMFwT72rwXlEHtmWXzvnFJ_3vH6E4VFwEln0fCD5d5pnbVpYVE&__tn__=%2ANK-R
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คาดเดาของคนนอกที่แตกต่าง หรือบางทีก็ไม่มีความเข้าใจเลยเสียด้วยซ้ ากลายเป็นการวาดภาพมายาคติที่รู้ไม่จริง ลาม
ไปเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบที่คนขอนแก่นเมื่อได้อ่านก็รู้สึกหัวร้อนไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนหรือไม่ได้เลือกเลยก็ตาม 
คล้ายกับเป็นการกล่าวโทษจากคนนอกว่าคนในพ้ืนที่นั้น ‘เห็นแก่ตัวเองไม่สนใจส่วนรวมของประเทศ’ หรือแม้แต่การ
กล่าวในเชิงที่ว่า ‘แถวบ้านไม่ค่อยได้ดูข่าวในโซเชียลเลยออกมาเป็นแบบนี้ไง’ วนกลับไปยังวาทกรรม ‘โง่ จน เจ็บ’ ซ้ า
อีกครั้ง แม้จากการลงพ้ืนที่จะพบว่า คนขอนแก่นทุกคนต่างมีความต้องการที่จะพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของตัวเอง
ไม่ใช่แค่รอเพียงเงินแจก และเมื่อลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองก็ยังเป็นที่น่ากังขาว่าผู้คนบนโลกออนไลน์รับรู้และเข้าใจ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ความเป็นประชาธิปไตย และการเลือกตั้งมากแค่ไหน เช่นตัวอย่างที่หลายคนออกมาพูดด้วยความ
สะใจว่า ‘จะรอดูการค านวนสส.ใหม่ว่ากกต.จะปกป้องมาดามเดียร์ตามค าสั่งนายหรือเปล่า’ ขณะที่ความเป็นจริงแล้ว
การเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการทุจริตการเลือกตั้ง สส.ที่ได้เข้าไปแทนจึงไม่มีผลกับการค านวณ
สส.เดิม เป็นต้น ดังนั้นแล้วกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งหากสังคมก าลังน าภาพความคิดที่ยึดติดจากโลก
โซเชียลมาตัดสินได้ทั้งหมดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงนั้นเป็นอย่างไร ดังที่คนขอนแก่นได้ออกมาแย้งด้วยอาการตัดพ้อ
เช่นเดียวกันว่า ‘ให้เกียรติคนขอนแก่นหน่อย ไม่ตรงใจหาว่าโง่’  
  ท้ายที่สุดแล้ว ความรู้สึกไม่ยอมรับรัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐที่ถูกจับวางให้เป็นตัวแทนระบอบเผด็จการ
ในประเทศ ท าให้เกิดการปฏิเสธและสร้างข้อกล่าวหาต่อผลการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น ที่เป็นการปักใจเชื่อว่าชัยชนะ
ของพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นได้เพราะการโกง การเอ้ือประโยชน์จากพรรครัฐบาล กลไกของรัฐ และการจ่ายเงินซื้อ
เสียง ตอลอดจนการแสดงทัศนคติต่อระดับความรู้และความเข้าใจทางการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของคน
ในพ้ืนที่ ว่าเป็นความถดถอยของสังคมประชาธิปไตย จนกลายเป็นการสร้างวาทกรรมของความเกลียดชังที่แบ่งแยกคน
ในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่ ด้วยรากฐานของความเชื่อที่ยึดติดกับความคิดแง่ลบที่มีต่อรัฐบาลท าให้เกิดการสร้างมายาคติ
ในโลกโซเชียลมีเดียดังที่กล่าวมา แต่สิ่งส าคัญที่สังคมควรจะต้องตระหนักถึงก็คือ ความเชื่อ มายาคติ และทัศนคติต่อ
รัฐบาลในโลกโซเชียลที่สังคมเข้าถึงอยู่นั้น อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะมีการโกงการเลื อกตั้ง
หรือไม่ก็ตาม ชัยชนะและความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ยังมีปัจจัยให้ศึกษา และมีข้อเท็จจริง ข้อมูลให้วิเคราะห์
อีกมากมาย เพ่ือให้ชุดความจริงของแต่ละกลุ่มได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดข้ึนในปรากฏการณ์การเมืองไทยในขณะนี้มากที่สุด 
 

#เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น #สถาบันพระปกเกล้า 
เรืองและภาพ: ส านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=171752500888693&id=117440689653208 
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