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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.ยุติสอบ ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชานิยม เหตุ ไม่ขาดคุณสมบัติ 8 
2 มติชนออนไลน์ กกต.ยุติสอบ ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชานิยม เหตุ ไม่ขาดคุณสมบัติ 9 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ครช.นัดรวมพลเดนิเท้าไปรฐัสภา 13 ม.ีค. ดันแก้ รธน. 10 
2 ส านักข่าวอิสรา กาง กม.ดูชัด ๆ ‘ซื้อตัว’ ส.ส.โทษสูงสุดติดคุก-ยุบพรรค ห 12 
3 News 1 ออนไลน์ “ค านูณ” ชี้เปิดสภารับฟัง นศ.อาจไม่ได้ผลรวดเร็ว 14 
 4                  แนวหน้าออนไลน์ รบ.นิง่เฉยไม่ได้แล้ว! ส.ว. เสนอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ 16 
5 ไทยรัฐออนไลน์ 'ทอน' ปลุกอีก! 'แฟลชม็อบ'ระเบิดความไม่พอใจของ ปชช. 17 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ อังคณา' ถาม 'ค านูณ' ถ้านักเรียน-นักศึกษาเสนอให้ 19 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน'ยังไม่มีความเห็นเปิดสภาวสิามัญแก้ขัดแย้งการเมือง 20 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไอติม' ฟันธงม็อบนักศึกษาไปไกลกว่ายุบอนาคตใหม่ ชงด่วน 10 21 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝ่ายค้านเปิดเกมซักฟอกนอกสภาฯ 'ธนาธร' นัด 4 มี.ค. 24 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว! 'ชูวิทย์' ฝากข้อความสุดท้ายถึง 'ธนาธร' 26 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ "ณัฏฐพล"ย้ าเด็กร่วมแฟลขม็อบ ต้องเข้าใจกม.ชุมนุมด้วย 28 
12 ประชาชาติธุรกิจ จบศึกซักฟอก ลาก “บิ๊กตู่” ขึ้นเขียง ป.ป.ช. 29 
13 MGR ออนไลน์ “ค านูณ” ชี้เปิดสภารับฟัง นศ.อาจไม่ได้ผลรวดเร็ว 32 
14 ไทยพีบีเอสออนไลน์ 3 พรรคเล็กขอใช้กลไกสภา ถก.ปมแฟลชม็อบ 34 
15 คมชัดลึกออนไลน์ ชูวิทย์ สอน ธนาธร ถ้ามันง่ายไทยคงไม่มีรัฐประหารถึง 13 ครั้ง 35 
16 แนวหน้าออนไลน์ 'ส.ส.เก่ง'ซัด'บิ๊กตู'่อย่าราดน้ ามันเข้ากองไฟ ถ้างัด พรบ. ความม่ันคง 37 
17 แนวหน้าออนไลน์ รบ.นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว! ส.ว.เสนอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ 38 
18 ข่าวสดออนไลน์ อย่าเติมฟืนในกองไฟ! เพื่อไทย ฉะ ‘บิ๊กตู’่ ขู่เด็ก 39 
19 สยามรัฐออนไลน์ 'ไอติม' แนะ ปลดล็อกแฟลชม็อบ ชงแก้ รธน. 5 ยกเลิก-5 ยกระดับ 40 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ “สุวิทย์” เผย อยู่ตรงไหนก็สามารถท างานได ้ 43 
2 MGR ออนไลน์ ลุยแหลก! “หมอเหรียญ” เสียอย่าง ไล่บี้ “ป๋าเต็ด” ติ่งส้มหวาน 44 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 47 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ เราจะมีม็อบลงถนนอีกครั้ง? 49 
3 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : กฎหมายศักดิ์สิทธิ์จริง? 50 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน'ตีมึนม็อบจุดติด ไม่คาดคิดยุบอนค.เปน็เชื้อไฟลามทุ่ง 51 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ศึกนอกศึกใน 56 
6 คมชัดลึกออนไลน์ วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 58 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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รู้
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วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าพบปะพูดคุยหารือเกี่ยวกับการเสนอข่าว และข้อกฎหมาย ระเบียบ 
และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการท างาน เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการข่าวแก่สาธารณชน โดยมี นายวรวิทย์ 
ศรีอนันต์รักษา รองบรรณาธิการบริหาร นายชาญวิทย์ สุนทรกาญจนา ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวการเมือง  และนางอุษา 
มีชารี ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ กองบรรณาธิการข่าว อาคาร
ส านักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
พบปะสรา้งสมัพนัธ์สือ่มวลชน “หนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิส์” 

3 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะร่วมแสงความยินดีครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  โดยมี
คณะผู้บริหาร “หนังพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ” ให้การต้อนรบั ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มแสดงความยนิด.ี.. ครบรอบ 40 ป ี“หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ” 

2 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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นา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมบันทึกเทปในรายการ                  
“Zoom In” ประเด็น  กกต.กับภารกิจสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เชิญชวนติดตามรับชมรายการในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 น.

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
บนัทกึเทปในรายการ “Zoom In” ออกอากาศ 9 ม.ีค.63  

2 ม.ีค. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 4 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

4 มีนาคม 
2563 

- - นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อบรม วบส. 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.ยุติสอบ ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชานิยม เหตุ ไม่ขาดคุณสมบัติ 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 - 15:20 น.  

 
 
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย
กกต.กรณีหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ  กกต.ว่า 
นายกรินท์ บุญตันสา ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 5 จ.เชียงใหม่ พรรคประชานิยม กระท าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 42 (17) กล่าวคือ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. เนื่องจากเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

ทั้งนี้ กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า 
นายกรินท์ สมัครส.ส.ขณะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าอ าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่  จากการไต่สวน
พยานได้ความว่า ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พลศึกษาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวของกรมพล
ศึกษา เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาบริการที่หน่วยงานราชการต้องด าเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งการจ้างเหมาบริการของนายกรินท์ มีลักษณะเป็นการจ้างท าตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เรื่องการจ้างเอกชน การ
ด าเนินงาน และกรมพลศึกษาผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการในการท างานมีเพียงอ านาจในการตรวจ
ตรางานและสั่งปรับปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาดบกพร่อง และการรปฏิบัติงานของนายกรินท์ ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของทางราชการ จึงมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
จึงฟังไม่ได้ว่ากระท าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 42 (17) ตามข้อกล่าวหา จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อ’ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2019847 
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/05/68-6.jpg
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วันที่ 2 มีนาคม 2563 - 15:20 น.  

กกต.ยุติสอบ ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชานิยม เหตุ ไม่ขาดคุณสมบัติ 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2019847 
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ครช.นัดรวมพลเดินเท้าไปรัฐสภา 13 มี.ค. ดันแก้ รธน. 
วันท่ี 2 มีนาคม 2563 - 21:02 น.  

 
 
 
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เชิญชวน
ให้ผู้เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ร่วมเดินเท้าไปยังรัฐสภา ความดังนี้ 

คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ขอเชิญประชาชนผู้ต้องการแสดงออกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญ ปี 2560) เป็นปัญหา และจ าเป็นจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
หรือเป็นผู้เลือกตัวแทนในการเขียน มาร่วมยื่นข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ (กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 
โดยการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว เป็นไปตามที่ ธนิกานต์ พรพงศาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ฐานะโฆษกกมธ. 
เปิดเผยว่า ได้กมธ. เปิดช่องทางเพ่ือรับความเห็นจากประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยสามารถยื่นต่อ 
กมธ. โดยตรงได้ ในวันและเวลาราชการบริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน แขวง ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
ทั้งนี้ ครช. ได้มีการเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยให้ประชาชนเป็นผู้เขียนผ่านทาง
ออไลน์ (http://Change.org/PeoplesConstitution) พร้อมระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่า. 
“ปัจจุบันดูเหมือนประเทศไทยจะคืนกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย คือ มีสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งและมีพรรค
การเมืองจ านวนถึง 26 พรรคในสภา ทว่าในความเป็นจริงประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้การผูกขาดอ านาจและขาดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลแทบไม่ต่างจากการอยู่ภายใต้คณะรัฐประหารหรือ คสช. 

ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายที่เป็นฐานในการใช้อ านาจทางการเมืองเกือบทุกฉบับ ทั้งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศและค าสั่ง คสช. ฯลฯ ต่างก็เขียนขึ้นโดยคนของ คสช. และประกาศใช้

http://change.org/PeoplesConstitution
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/96.jpg
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โดยองค์กรของ คสช. ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระแทบทั้งหมด ซึ่งต้องท าหน้าที่ตีความ
บังคับใช้กฎหมายต่างก็มาจากระบบการคัดเลือกภายใต้อ านาจของ คสช. 

ข้อส าคัญก็คือ “รัฐธรรมนูญ ปี 2560” ได้วางกลไกสืบทอดอ านาจของ คสช. เอาไว้อย่างแน่นหนา เช่น การ
เปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง การมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดพิเศษ 250 คน มีอ านาจโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อน ามาผนวกกับระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวที่ทั้งลดทอนและบิดเบือนเสียงของประชาชน 
หรือการเปลี่ยนสูตรค านวณท่ีนั่ง ส.ส. ก็ท าให้การสืบทอดอ านาจ คสช. เป็นไปโดยสะดวกในที่สุด 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์จากสภาเสียงปริ่มน้ าที่เมื่อแพ้การลงมติก็ใช้วิธีนับคะแนนใหม่ หรือใช้ทางลัด
ออก “พระราชก าหนด” โดยไม่ต้องผ่านการอภิปรายของสภาผู้แทนฯ หรือการใช้อ านาจนอกระบบ “ซื้อขาย” ส.ส.งูเหา่ 
โดยไม่มีองค์กรอิสระตรวจสอบ รวมถึงการใช้อ านาจขององค์กรอิสระที่มีสายสัมพันธ์กับ คสช. ลดทอนความเข้มแข็งของ
สถาบันพรรคการเมือง จนอ านาจนิติบัญญัติเสื่อมถอยและอ่อนแอเกินกว่าจะตรวจสอบอ านาจรัฐบาลได้ ส่งผลให้รัฐบาล 
“คสช.2” ภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปกครองประเทศด้วยอ านาจเบ็ดเสร็จยิ่งกว่า “เผด็จการ
รัฐสภา” 
  คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จึงเห็นว่าหนทางที่จะล้ม “ระบอบ คสช.” และพาประเทศ
ไทยกลับสู่ “ประชาธิปไตย” หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นทางของกฎหมายอีกหลาย
ฉบับที่สร้างกลไกสนับสนุนอ านาจให้ คสช. แต่เนื่องจากกลไกตามรัฐธรรมนูญที่ถูกวางเอาไว้ไม่สามารถท าให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นไปได้ง่าย เพราะต้องใช้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว. อย่างน้อย 84 เสียง และในประเด็นส าคัญยังต้องผ่าน
การท าประชามติ และแม้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว แต่
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวก็มีสัดส่วนของฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก ท าให้การแก้ไขผ่านกลไกที่มีอยู่ล่าช้าและติดขัด 
.จึงมีแต่การรวมพลังของประชาชนครั้งใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถกดดันให้รัฐบาล “คสช.2” รวมถึง ส.ว. “เปิดไฟเขียว” 
ให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้”/////// 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2021311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2021311
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กาง กม.ดูชัด ๆ ‘ซื้อตัว’ ส.ส.โทษสูงสุดติดคุก-ยุบพรรค หลักฐานเชิงประจักษ์หาจากไหน?  

เขียนวันท่ี วนัจนัทร์ ท่ี 02 มีนาคม 2563 เวลา 17:06 น. 

เขียนโดย isranews 

 “...นั่นหมายความว่า หากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า มีการใช้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ในการ ‘ซื้อ
ตัว’ ส.ส. กันจริง ทั้ง ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้รับ’ จะต้องมีความผิดตามมาตรา 30 และ 31 โดยโทษสูงสุดคือติดคุก ส่วน
โทษทางการเมืองคือพรรคที่ซ้ือตัวอาจถูกยุบได้ด้วย ?...” 

 
จบศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้ว ด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลตามที่หลายฝ่ายคาดหมาย ท่ามกลางกระแสดราม่าอยู่ 
2 กรณี หนึ่ง กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านแตกคอกันเอง ระหว่างพรรคเพ่ือไทย และอดีตพรรคอนาคตใหม่ ในประเด็น ‘ดีล
ลับ’ กับผู้มีอ านาจ สอง กรณีการกว้านซื้อตัว ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ อย่างน้อย 9 ราย ด้วยวงเงินรายหัว หัวละ 23 
ล้านบาท  
ประเด็นเรื่องรอยร้าวพรรคร่วมฝ่ายค้าน เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยออกโรงขอโทษอดีตพรรคอนาคตใหม่ และมีกระแส
ข่าวว่าทั้ง 2 พรรค นัดกินข้าวเคลียร์ใจกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะกลับมา ‘กลมเกลียว’ กันเหมือนเดิมหรือไม่ ? 
อีกประเด็นคือกรณีการกว้านซื้อตัว ส.ส. โดยเฉพาะจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง จากการ
เปิดประเด็นของ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส.สีส้ม อีกจ านวนหนึ่ง ที่ปล่อยหลักฐานเป็น
คลิปเสียงสนทนากับ ‘นักการเมือง’ รายหนึ่ง ติดต่อขอซื้อตัว จ่ายรายหัว หัวละ 23 ล้านบาท และหากหาคนมาได้เยอะ 
อาจมอบต าแหน่งโควตารัฐมนตรีให้ด้วย 
ส าหรับเหตุการณ์ซื้อตัว ส.ส. ดังกล่าว หากนับเฉพาะในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 
1 ครั้ง โดยในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (ขณะนั้น) ก าลังถูกตรวจสอบ
ประเด็นการถือครองหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด และกรณีปล่อยกู้เงินแก่พรรคอนาคตใหม่ 191.2 ล้านบาท  
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ในช่วงเวลาที่ ‘พรรคสีส้ม’ ก าลังระส่ าระส่าย ในซีกรัฐบาลก็ไม่ม่ันคงนักเพราะว่าคะแนนเสียง ‘ยังปริ่มน้ า’ ยุทธการ 
‘ซื้อตัวงูเห่า’ จึงเริ่มต้นขึ้น โดยช่วงเวลานั้นมี ส.ส. พรรคอนาคตใหม่อย่างน้อย 4 ราย ที่โหวตสวนมติพรรคเกือบ
ทุกครั้ง ท้ายท่ีสุดพรรคอนาคตใหม่จึงลงมติ ‘ขับ’ 4 ส.ส.งูเห่าดังกล่าวออกจากพรรค และท้ัง 4 รายย้ายไปซบพรรค
ภูมิใจไทย พรรคพลังท้องถิ่นไท และพรรคพลังประชารัฐในเวลาต่อมา 
ต่อมาภายหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค กรณีกู้ยืมเงินจากนายธนาธร  วงเงิน 191.2 ล้านบาท มิ
ชอบด้วยกฎหมาย มีกระแสข่าวสะพัดขึ้นอีกครั้งว่า พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคก าลังต่อสายดีล ส.ส.สีส้ม ให้มาเข้าสังกัด
พรรคตัวเอง  
1.เพื่อตัดแต้มพรรคฝ่ายค้านให้น้อยลง 
2.เพื่อเพิ่มการต่อรองโควตารัฐมนตรีให้มากขึ้น  
ท้ายที่สุดมีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการจากพรรคภูมิใจไทยแล้วว่า มี ส.ส.สีส้ม อย่างน้อย 9 ราย ‘แปรพักตร์’ ย้ายขั้ว
มาซบเรียบร้อย โดยนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรค ส่งชื่อต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบแล้ว ขณะที่พรรคพลังท้องถิ่นไท โดยนายชัชวาลย์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
หัวหน้าพรรค ประกาศผ่านสื่อเช่นกันว่า มีการติดต่อ ส.ส.สีส้ม ให้ย้ายมาเข้าสังกัดพรรคตนเองเช่นกัน เพ่ือหวังว่าใน
อนาคตจะได้เก้าอ้ีอย่างน้อยก็ รมช.มหาดไทย (อ่านประกอบ : เบื้องหลัง!เกมพรรคร่วม รบ.กวาด ‘ส.ส.สีส้ม’ต่อรอง
โควตา รมต.-จับตาพรรคกล้า?) 
ท าให้ปัจจุบัน ส.ส.สีส้ม ที่ว่ากันว่าจะมีการประกาศชื่อ ‘พรรคใหม่’ ในวันที่ 8 มี.ค. 2562 เหลือจ านวนเพียง 55 ราย 
จากเดิมมี 65 รายภายหลังการยุบพรรค เท่ากับว่าหายไปจากเดิมประมาณ 10 ราย 
ประเด็นที่น่าสนใจคือ การย้ายพรรคของ ส.ส. ที่พรรคถูกยุบต้องด าเนินการอย่างไรตามกฎหมาย และการประกาศ
ซื้อตัว ส.ส. แบบ ‘โจ๋งครึ่ม’ กลางสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ สามารถท าได้หรือไม่ ? 
ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) มีค าตอบ ดังนี้ 
หนึ่ง ประเด็นการย้ายพรรคของ ส.ส. ที่พรรคถูกยุบต้องท าอย่างไร ? 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) ระบุว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. สิ้นสุดลง เมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือ
อง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองที่ ส.ส. ผู้นั้นเป็นสมาชิก และ 
ส.ส. ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนด 60 วันนั้น 
หมายความว่า หากพรรคการเมืองใดถูกยุบพรรค ส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น มีสิทธิย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ได้ภายใน 
60 วัน หากเกินกว่านั้น จะสิ้นสภาพความเป็น ส.ส.  
ดังนั้นในกรณีของพรรคอนาคตใหม่ ส.ส. ที่ยังเหลืออยู่จึงสามารถย้ายสังกัดพรรคได้อย่าง ‘เสรี’ แล้วแต่จะเลือก แต่ต้อง
ด าเนินการภายใน 60 วัน 
อ่านรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบ  
: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF 
สอง การประกาศซื้อตัว ส.ส. แบบ ‘โจ๋งครึ่ม’ กลางสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ สามารถท าได้หรือไม่ 

https://www.isranews.org/isranews-scoop/85949-isranewss-85949.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/85949-isranewss-85949.html
http://www.isranews.org/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
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ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พบว่า มีอย่างน้อย 2 มาตรา บัญญัติโทษเกี่ยวกับ
การซื้อตัว ส.ส. เอาไว้ ดังนี้ 
มาตรา 30 ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคล
จะพึงได้รับในฐานะสมาชิก 
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใด
เพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ส่วนบทลงโทษเป็นไปตามมาตรา 109 ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 หรือ 31 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี 
ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพ่ือให้ลงหรือขอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
นอกจากนี้การกระท าความผิดดังกล่าวอาจถึงขั้นถูก ‘ยุบพรรค’ ได้ โดยตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ 
ระบุว่า เมื่อ กกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง (3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 
มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น  
อ่าน พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ ปี 2560  
: https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171031151304.pdf 
นั่นหมายความว่า หากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า มีการใช้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ในการ ‘ซื้อตัว’ ส.ส. 
กันจริง ทั้ง ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้รับ’ จะต้องมีความผิดตามมาตรา 30 และ 31 โดยโทษสูงสุดคือติดคุก ส่วนโทษทางการเมือง
คือพรรคที่ซื้อตัวอาจถูกยุบได้ด้วย ? 
อย่างไรก็ดีประเด็นที่จะสืบสวนได้คือ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่า มีการซื้อตัวเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร 
จ่ายเงินผ่านกันทางไหน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างยากล าบากพอสมควร หากไม่มีใครคนใดคนหนึ่งระหว่าง ‘ผู้ซื้อ’ 
กับ ‘ผู้ขาย’ ปูดข้อมูลขึ้นมาเอง ? 
เบื้องต้นองค์กรเครือข่ายภาคทุจริตภาคประชาชนนครราชสีมา ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่าน กกต.นครราชสีมา ถึง กกต.
ส่วนกลาง ให้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว  
บทสรุปจะเป็นอย่างไร ต้องรอติดตามกันต่อไป ! 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews/86114-isranewss-86114.html 
 
 
 
 

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171031151304.pdf
https://www.isranews.org/isranews/86114-isranewss-86114.html
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ครช.ล่ารายชื่อ เรียกร้องร่าง รธน.ฉบับใหม่ ประชาชนมีส่วนร่วม ปลดล็อกวิกฤตการเมือง 
วันท่ี 2 มีนาคม 2563 - 15:16 น.  

 
 
ครช.ชวนลงช่ือ ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่าง รธน.ฉบับใหม่ แก้ปัญหาวิกฤตการเมือง 

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ชวนประชาชนร่วมกันลงชื่อผ่านทาง  
Change.org ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมเขียนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ร่างรัฐธรรมนูญแทนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่ร่างขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งน ามาสู่ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง และเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานกรรมาธิการวิสามัญการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน
วันที่ 13 มีนาคม 2563 

ครช.เขียนจดหมายเปิดผนึกว่า “แม้ปัจจุบันดูเหมือนประเทศไทยจะคืนกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย คือ มี
สภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งและมีพรรคการเมืองจ านวนถึง 26 พรรคในสภา ทว่าในความเป็นจริงประเทศไทย
ยังคงอยู่ภายใต้การผูกขาดอ านาจและขาดการตรวจสอบถ่วงดุลแทบไม่ต่างจากการอยู่ภายใต้คณะรัฐประหารหรือ คสช. 
ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายที่เป็นฐานในการใช้อ านาจทางการเมืองเกือบทุกฉบับ ทั้งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศและค าสั่ง คสช. ฯลฯ ต่างก็เขียนขึ้นโดยคนของ คสช. และประกาศใช้โดยองค์กร
ของ คสช. 

ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระแทบทั้งหมด ซึ่งต้องท าหน้าที่ตีความบังคับใช้
กฎหมายต่างก็มาจากระบบการคัดเลือกภายใต้อ านาจของ คสช. 

https://www.change.org/p/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ข้อส าคัญก็คือ ‘รัฐธรรมนูญ ปี 2560’ ได้วางกลไกสืบทอดอ านาจของ คสช. เอาไว้อย่างแน่นหนา 
เช่น การเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง การมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดพิเศษ 250 คน มีอ านาจ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อน ามาผนวกกับระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวที่ทั้งลดทอนและบิดเบือนเสียงของ
ประชาชน หรือการเปลี่ยนสูตรค านวณท่ีนั่ง ส.ส. ก็ท าให้การสืบทอดอ านาจ คสช. เป็นไปโดยสะดวกในที่สุด 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์จากสภาเสียงปริ่มน้ าที่เมื่อแพ้การลงมติก็ใช้วิธีนับคะแนนใหม่ หรือใช้ทางลัด
ออก ‘พระราชก าหนด’ โดยไม่ต้องผ่านการอภิปรายของสภาผู้แทนฯ หรือการใช้อ านาจนอกระบบ ‘ซื้อขาย’ ส.ส.งูเห่า 
โดยไม่มีองค์กรอิสระตรวจสอบ 

รวมถึงการใช้อ านาจขององค์กรอิสระที่มีสายสัมพันธ์กับ คสช. ลดทอนความเข้มแข็งของสถาบันพรรคการเมือง 
จนอ านาจนิติบัญญัติเสื่อมถอยและอ่อนแอเกินกว่าจะตรวจสอบอ านาจรัฐบาลได้ ส่งผลให้รัฐบาล ‘คสช.2’ ภายใต้การ
น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปกครองประเทศด้วยอ านาจเบ็ดเสร็จยิ่งกว่า ‘เผด็จการรัฐสภา’ 
คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จึงเห็นว่าหนทางที่จะล้ม ‘ระบอบ คสช.’ และพาประเทศไทยกลับสู่ 
‘ประชาธิปไตย’ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นทางของกฎหมายอีกหลายฉบับที่สร้าง
กลไกสนับสนุนอ านาจให้ คสช. 

แต่เนื่องจากกลไกตามรัฐธรรมนูญที่ถูกวางเอาไว้ไม่สามารถท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ง่าย เพราะต้อง
ใช้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว.อย่างน้อย 84 เสียง และในประเด็นส าคัญยังต้องผ่านการท าประชามติ และแม้จะมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว แต่คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวก็มีสัดส่วน
ของฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก ท าให้การแก้ไขผ่านกลไกที่มีอยู่ล่าช้าและติดขัด 
จึงมีแต่การรวมพลังของประชาชนครั้งใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถกดดันให้รัฐบาล ‘คสช.2’ รวมถึง ส.ว. ‘เปิดไฟเขียว’ ให้
กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้ 

ครช.จึงเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เพ่ือแสดงเจตจ านงให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งให้ ส.ส.และ ส.ว. เคารพในเจตจ านงดังกล่าวของประชาชน” 
ทั้งนี้ รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. และตัวจากเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ และนักศึกษาจะไปยื่น
หนังสือต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญ การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ) ถึง
ความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดยแท้จริง ในวันที่ 13 มีนาคม 
2563 ที่รัฐสภา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.30 น. มีประชาชนเข้าชื่อแล้วทั้งสิ้น 2,377 คน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2019814 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2019814
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“ค านูณ” ชี้เปิดสภารับฟัง นศ.อาจไม่ได้ผลรวดเร็ว แต่ได้ทันทีอย่างน้อย 2 ทาง 
เผยแพร่: 2 มี.ค. 2563 13:39   ปรับปรุง: 2 มี.ค. 2563 13:51  

 
 
“ส.ว.ค านูณ” ชี้เปิดสภาสมัยวิสามัญรับฟังความเห็น นศ.อาจไม่ได้ผลรวมเร็วทันใจ แต่ที่ได้ทันทีคือได้แสดงความ
จริงใจที่จะหาทางออกร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่าย และได้เห็นว่ารัฐสภาเป็นเวทีประนีประนอมอ านาจ ไม่ใช่เวทีใช้
เสียงข้างมากรักษาความชอบธรรมรัฐบาล 
   วันนี้ (2 มี.ค.) นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว  Kamnoon 
Sidhisamarn กรณีสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษาและคนหนุ่มสาว 
ว่าการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ก็ตาม คณะรัฐมนตรีสามารถ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) เพ่ือรับฟังแนวทางการ
แก้ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินจากสมาชิกของทั้ง 2 สภาได้ ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 165 อาจ
ไม่ได้ผลเร็วทันใจทั้งหมด แม้จะลงเอยจนถึงขั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิดให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย
ได้แล้ว หรือตั้งคณะกรรมการของรัฐบาล หรือรัฐสภาก็ตาม ก็ยังต้องปรับจูนเข้าหากันอีกพอสมควร ในเบื้องต้นอาจจะ
ไล่ไม่ทันความขัดแย้งข้างนอกระบบด้วยซ้ า แต่ที่ได้ผลทันทีคือได้แสดงความจริงใจและตั้งใจจริง ของรัฐบาลอย่างน้อย           
2 ทาง 
  ทางหนึ่ง ความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส าคัญของการบริหารราชการ
แผ่นดิน จ าเป็นจะต้องแสวงหาทางออกร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะ โดยรับฟังซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกัน 
พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างไม่แตกแยก อีกทางหนึ่ง ความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่ารัฐสภาคือเวทีแห่งการ
ประนอมอ านาจ หาใช่เพียงเวทีแห่งการใช้เสียงข้างมากสร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลเท่านั้น  
  แม้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งหมดอาจจะไม่เห็นความจริงใจนี้ในทันที ตรงกันข้ามอาจเห็นว่าเป็นเพียงการชลอจุด

https://www.facebook.com/kamnoon
https://www.facebook.com/kamnoon
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เดือดที่พวกเขาเชื่อว่ามาถึงแล้วและเขาได้เปรียบ แต่เชื่อว่าคนที่เข้าใจย่อมมี ทั้งในหมู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ได้
อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งก็มีมากเช่นกัน 
‘เปิดสภาสมัยวิสามัญ’ แล้วได้อะไร ? 
  (ที่เสนอความเห็นไป ณ ที่นี้เมื่อวันก่อน มีทั้งคนเห็นด้วย คนเห็นต่าง คนสงสัย และแน่นอน..คนด่า แต่ในฐานะ
คนไทยรุ่นที่คุณหมออายุน้อยผู้ควบคุมการตรวจ EST เพ่ิงเรียกว่า ‘ลุง’ คนหนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงของ
สังคมไทยมาหลายครั้ ง จะให้นิ่ งเฉยก็กระไรอยู่  เมื่อได้ พูดไปแล้วก็ขอพูด ขยายความต่ออีกสักเล็กน้อย.. .) 
  หากมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ก็ตาม 
คณะรัฐมนตรีสามารถร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) เพ่ือ
รับฟังแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินจากสมาชิกของทั้ง 2 สภาได้ ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 
มาตรา 165 
  ถามว่าจะแก้ปัญหาได้ทันทีม้ัย ? ตอบว่าไม่ได้ผลเร็วทันใจทั้งหมดหรอก ! 
เพราะแม้จะลงเอยจนถึงขั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิดให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยได้แล้ว หรือตั้ง
คณะกรรมการของรัฐบาลหรือรัฐสภา ก็ตาม ก็ยังต้องปรับจูนเข้าหากันอีกพอสมควร ในเบื้องต้นอาจจะไล่ไม่ทันความ
ขัดแย้งข้างนอกระบบด้วยซ้ า แต่ที่ได้ผลทันทีคือได้แสดงความจริงใจและตั้งใจจริงของรัฐบาล ! ความจริงใจและความ
ตั้งใจจริงในอย่างน้อย 2 ทาง ทางหนึ่ง ความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส าคัญ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน จ าเป็นจะต้องแสวงหาทางออกร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะ โดยรับฟังซึ่งกันและ
กันเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างไม่แตกแยก โดยรับฟังจากสภาชิกรัฐสภาที่ มีลักษณะเป็น
ตัวแทนความคิดของประชาชนทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะอยู่ในระดับหนึ่งเป็นเบื้องต้น 
  อีกทางหนึ่ง ความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่ารัฐสภาคือเวทีแห่งการประนอมอ านาจ หาใช่เพียงเวทีแห่ง
การใช้เสียงข้างมากสร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลเท่านั้น 
  แม้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งหมดอาจจะไม่เห็นความจริงใจนี้ในทันที ตรงกันข้ามอาจเห็นว่าเป็นเพียงการชลอจุด
เดือดที่พวกเขาเชื่อว่ามาถึงแล้วและเขาได้เปรียบ (เหมือนที่มีผู้วิพากษ์ข้อเสนอผมในบางเพจ) ก็เถอะ แต่เชื่อว่าคนที่
เข้าใจย่อมมี ทั้งในหมู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งก็มีมากเช่นกัน ประเด็นที่ได้ผลทันทีแค่นี้ - 
คุ้มหรือไม่ — สุดแท้แต่มุมมองของแต่ละท่าน แน่นอนว่ามุมมองของรัฐบาลเป็นกุญแจเบื้องต้นของการนี้ 
 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000021029 
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หนา้แรก / การเมือง  

 

รบ.น่ิงเฉยไม่ได้แล้ว! ส.ว. เสนอเปิดสมยัประชุมวสิามญั ถกข้อเรียกร้องนักศึกษา 
วนัจนัทร์ ท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2563, 15.07 น. 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายค านูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิฯ) โพสต์เฟ
ซบุ๊ก “Kamnoon Sidhisaman” ถึงข้อเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 122 หรือ
มาตรา 123 เพ่ือรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินจากสมาชิกของทั้ง 2 สภา ว่า แม้แนวทางนี้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีและเร็วทันใจทั้งหมด เพราะต้องลงเอยจนถึงขั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิดให้มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยได้ ก็ยังต้องปรับจูนเข้าหากันอีกพอสมควร 

เบื้องต้นอาจจะไล่ไม่ทันความขัดแย้งข้างนอกระบบด้วยซ้ า แต่ที่ได้ผลทันทีคือได้แสดงความจริงใจและตั้งใจจริง
ของรัฐบาล ที่เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน จ าเป็นต้องแสวงหาทางออก
ร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะ โดยรับฟังซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างไม่
แตกแยก โดยรับฟังจากสภาชิกรัฐสภาที่เป็นตัวแทนความคิดของประชาชนทุกรุ่น ทุกฝ่าย ทุกสถานะระดับหนึ่ง และอีก
ทางหนึ่งความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่ารัฐสภาคือเวทีแห่งการประนอมอ านาจ ไม่ใช่เวทีแห่งการใช้เสียงข้างมาก
สร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลเท่านั้น ดังนั้น มุมมองของรัฐบาลถือป็นกุญแจเบื้องต้นของเรื่องนี้ 

“แม้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งหมดอาจจะไม่เห็นความจริงใจนี้ในทันที แต่ในทางตรงกันข้ามอาจชะลอจุดเดือดที่พวก
เขาเชื่อว่ามาถึงแล้วและเขาได้เปรียบ เหมือนที่มีผู้วิพากษ์ข้อเสนอผมในบางเพจ แต่เชื่อว่าคนที่เข้าใจย่อมมีทั้งในหมู่ฝ่าย
ตรงข้ามรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งก็มีมากเช่นกัน ประเด็นที่ได้ผลทันทีแค่นี้ คุ้มหรือไม่ สุดแท้แต่
มุมมองของแต่ละท่าน” นายค านูณ กล่าว 

  
 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/476581 
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02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:16 น. 

'ทอน' ปลุกอีก! 'แฟลชม็อบ'ระเบิดความไม่พอใจของ ปชช. แนะอ่านหนังสือต่อสู้เผด็จการ 

 
 
  2 มี.ค. 63 – เมื่อเวลา 11.15 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์รูปภาพ
ประชาชนและระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ ไม่เคยมีใครคิด ไม่เคยมี
ใครคาดหวัง ไม่เคยมีใครรู้ล่วงหน้า ว่าเหตุการณ์การยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จะเป็นตัว
จุดชนวนความไม่พอใจของคนจ านวนมากในสังคมให้ระเบิดออกมาเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจ  (ที่มีมาก่อนหน้า
นี้แล้ว) ต่อสภาพการเมืองการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน เศรษฐกิจ และสภาพสังคมภายใต้เผด็จการที่ครอง
อ านาจมาอย่างยาวนาน คนจ านวนมาก จึงตัดสินใจว่าพวกเขา-พวกเราจะไม่อยู่เฉยอีกต่อไปและต้องออกมาท าอะไร
บางอย่างบ้างแล้ว 

ผมไม่กังขาในความสามารถของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกคนในการต่อโค่นล้มเผด็จการ โดยเฉพาะศักยภาพ
ของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาชุมนุมกันอย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงนี้ แต่การโค่นล้มเผด็จการที่ฝังรากในสังคมไทยมายาวนาน
ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าช่วงนี้ส าคัญที่สุดที่เราจะมาร่วมกันศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เครื่องมือ เทคนิค
วิธีการ ในการต่อกรกับเผด็จการและเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 
วันนี้ผมจึงขอแนะน าหนังสือชื่อ “From Dictatorship to Democracy” หรือที่แปลเป็นไทยในชื่อ “จากเผด็จการสู่
ประชาธิปไตย” ของ ยีน ชาร์ป (Gene Sharp) นักวิชาการผู้ที่ศึกษาและเขียนงานจ านวนมากเกี่ยวกับการต่อสู้โดยไม่ใช้
ความรุนแรง โดยผมถือว่าหากเราอยากอ่านหนังสือสักเล่ม หนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นหนังสือเล่มแรกในรายการหนังสือ
บังคับอ่านของวิชา “ต่อสู้เผด็จการ101” ส าหรับผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลกที่ยังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการและ
อยากเปลี่ยนแปลงสังคมตนเอง 

อันที่จริง หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาพม่าและอังกฤษในปี 2537 มีการแปลไปให้ผู้อ่านทั่วโลกกว่า
อีก 30 ภาษาในปัจจุบัน แต่ประเด็นท่ีผมรู้สึกฉงนสนใจมากกว่า ก็คือหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย(เพ่ือ
เป็นองค์ความรู้และเครื่องมือต่อสู่เผด็จการให้กับขบวนการประชาธิปไตยในพม่า) 
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ซึ่งประเทศไทยในปี 2537 นั้นเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพ มีอนาคตบนเส้นทางอันสดใส เพราะคนไทยสามารถก าจัด
เผด็จการได้ส าเร็จในปี 2535 และเชื่อว่าการรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 นั้นจะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นที่อิจฉาของเพ่ือนบ้านหลายประเทศท่ียังอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ 
แต่ความจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงวันนี้ เรามีรัฐประหารไปแล้วถึง 2 ครั้ง คือรัฐประหารปี 
2549 และ 2557 รวมถึงความขัดแย้งวุ่นวาย และความไร้เสถียรภาพทางการเมืองท าให้ระบอบประชาธิปไตยไม่
สามารถลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง น าไปสู่การกลับมาของระบอบเผด็จการ ซึ่งเผด็จการก็ยังคงสืบทอดอ านาจ
มาจนถึงปัจจุบันนี้และมีแนวโน้มจะอยู่ยาวไปเรื่อยๆ โดยไม่สนใจชีวิตความเป็นไปของผู้คนในสังคม จนประเทศไทย
กลายเป็นประเทศท้ายๆ ในโลกที่ยังคงมียึดอ านาจรัฐประหารกันอยู่ 

จากวันนั้นถึงวันนี้ ผ่านไปแล้วถึง 26 ปี สังคมเสื่อมถอยลงในทุกด้านเพราะมรดกตกทอดของการรัฐประหาร 
เป็นเวลาเหมาะสมยิ่งที่เราได้มีโอกาสอ่านหนังสือแปลเล่มนี้เป็นภาษาไทยอย่างจริงจัง 26 ปีที่ผ่านไปไม่ได้หมายความว่า
หนังสือเล่มนี้มันล้าสมัย ไม่ทันการณ์ หรือใช้ไม่ได้แล้ว อันที่จริง มันยังคงเป็นค าภีร์ส าคัญในการต่อสู้กับเผด็จการและ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย เพราะแก่นแกนสาระส าคัญของความเป็นเผด็จการและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพนั้นยังคงเป็น
จริงนิรันดร์ตราบใดที่ยังมีสังคมมนุษย์ในเอกภพนี้ 

โดยย่อแล้ว ยีน ชาร์ป เสนอว่ารัฐบาลเผด็จการยังลอยนวลอยู่ได้ เพราะประชาชนในสังคมยังยอมให้เป็นเช่นนั้น 
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความกลัว ความเพิกเฉย หรือความนิยมชมชอบในเผด็จการ แต่หากประชาชนรวมตัวกันต่อสู้อย่าง
กล้าหาญ รอบคอบและมีวินัย รัฐบาลก็ไม่อาจต้านทานพลังอ านาจของประชาชนได้ ในประวัติศาสตร์มีตัวอย่างของ
ประชาชนที่โค่นล้มเผด็จการจนส าเร็จมามากแล้ว จากตัวอย่างเหล่านี้ ยีน ชาร์ป ได้รวบรวมวิธีการต่อสู้โดยไม่ใช้ความ
รุนแรงเอาไว้ถึง 198 วิธี แบ่งออกเป็น 2-3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การจูงใจสร้างแนวร่วม การหยุดให้ความร่วมมือแก่
รัฐบาล และการเข้าแทรกแซงโดยสันติวิธี พร้อมทั้งเสนอข้อควรระวังในสถานการณ์ต่างๆ และแนวทางการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อต่อสู้ด้วย 

ผมจึงอยากเชื้อเชิญให้ผู้ที่ต้องการต่อสู้กับเผด็จการและอยากเปลี่ยนแปลงสังคมมาร่วมกันศึกษาองค์ความรู้ 
ประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ และเทคนิควิธีการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับเผด็จการสืบทอดอ านาจในปัจจุบัน 
โดยการอ่านหนังสือเล่มนี้ และน าความรู้ไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของเรา โดยหวังว่ าหนังสือเล่มนี้น่าจะมี
ประโยชน์ไม่มากก็น้อย-ทางใดทางหนึ่ง 
การเรียนรู้ ฝึกฝน อดทนและรอคอย การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน รวมถึงการสร้างกฎระเบียบวินัยในการเคลื่อนไหว
ทางสังคมนั้นถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ปราศจาก
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ไม่มียุทธศาสตร์และยุทธิวิธีที่ชาญฉลาดเพียงพอ อันน ามาสู่ความเสื่อมถอยและล้มเหลวไปในที่สุด 
ในสัปดาห์ต่อๆ ไป หากไม่มีอะไรผิดพลาด ผมจะมาแนะน าหนังสือดีๆ ที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับเผด็จการโดยไม่ใช้ความ
รุนแรงอีกหลายๆ เล่ม (งานนี้พูดไว้ก่อนเลยว่าในสังคมไทยเราก็มีผู้ที่สนใจและมีองค์ความรู้เรื่องท านองนี้อยู่ไม่น้อยเลย 
แต่เราอาจหลงลืมหรือไม่ได้สนใจมากเท่าท่ีควรจนท าให้เรารู้สึกว่าขาดตรงนี้ไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาส าคัญเช่นนี้) 
หวังว่าทุกท่านจะอ่านเล่มนี้สนุกจนวางไม่ลง และหวังว่าสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะหลุดพ้นจากเผด็จการ
และวงจรอุบาทว์ไปได้เสียที” 
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อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58639 
 
 
 

 
 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:42 น.  

'อังคณา' ถาม 'ค านูณ' ถ้านักเรียน-นักศึกษาเสนอให้ ส.ว ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.
ลาออก จะท าได้ไหม? 

 
 
2 มี.ค.63 - จากกรณี นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)โพสต์เฟซบุ๊กเห็นด้วยที่ที่ ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐเตรียมการขอยื่นญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นเยาวชนและนักศึ กษาที่ออกมา
ชุมนุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ว่า "สภาต้องเป็นที่รับฟังปัญหา แก้ปัญหา และประนอมอ านาจ 
โดยเฉพาะในยามวิกฤต แต่หากรอจนถึงเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญปลายเดือน พ.ค.  2563 อาจจะช้าเกินไป 
และอาจไม่ทันสถานการณ์ที่พัฒนาเร็วมาก ควรพิจารณาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
และไม่ควรเป็นแค่เรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ควรเป็นเรื่องของรัฐสภา เป็นการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาที่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

โดยรัฐบาลสามารถริเริ่มได้ ประธานรัฐสภาสามารถริเริ่มได้ บทสรุปเบื้องต้นที่จะได้จากการนี้คือการก่อรูปเวทีที่จะเป็นที่
ร่วมพิจารณาหาทางออกของคนทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกความคิด เบื้องต้นถ้าจ าเป็นก็ให้หาวิธีการพักความขัดแย้งชั่วคราว
ในทันที จากนั้นใช้เวลาหาหลักการทั่วไปในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพกันและกันให้ได้ภายในประมาณ  90 - 
180 วัน เป็นหลักการทั่วไปใหญ่ ๆ สัก 10 - 20 ข้อ เวทีที่ว่านี้จะใช้กลไกของกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิดโอกาส
ให้มีบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการได้ หรือจะใช้อ านาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นอย่างที่เคยท ามาแล้วอย่างน้อยในปี 2538 และเมื่อได้ข้อสรุปสามารถจัดให้มีการออกเสียงเป็นประชามติอีกก็ได้เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติร่วมกันลดความขัดแย้ง" 

https://www.thaipost.net/main/detail/58639
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ล่าสุด นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ได้รีทวิตข่าวนี้ พร้อมโพสต์ข้อความลงใน
ทวีตเตอร์ ว่า "ถ้านักเรียนนักศึกษาเสนอ #แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ #ยุบสภา และ #ให้สวที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. 
ลาออก จะท าได้ไหม" 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58641 
 
 
 

 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:47 น. 

'ชวน'ยังไม่มีความเห็นเปิดสภาวิสามัญแก้ขัดแย้งการเมือง วิปโยนเป็นเรื่องรัฐบาล 

 
 

2 มี.ค. 63 – นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเสนอการให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเ พ่ือ
พิจารณาปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมกับตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือให้ตัวแทนจากทุกฝ่ายมาร่วมแสดง
ความคิดเห็นนั้น ส่วนตัวคิดว่าการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะตราพระราชกฤษฎีกา
ต่อไป โดยในส่วนของวิปรัฐบาลเองยังไม่มีความคิดเห็นที่จะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญแต่ประการใด  

ด้าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวว่า เรื่องของการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเวลานี้
ยังไม่มีแนวความคิดในเรื่องดังกล่าว และนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาก็ยังไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ เพราะการจะ
เปิดประชุมวิสามัญได้นั้นจะต้องเป็นเฉพาะกรณีส าคัญอย่างแท้จริง เช่น การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
เป็นต้น และหากจะเปิดประชุมวิสามัญจะต้องให้ส.ส.เข้าชื่อร้องขอเพ่ือให้เปิดประชุมวิสามัญตามรัฐธรรมนูญ  ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 123 ก าหนดว่า ส.ส.และส.ว.ทั้งสองสภารวมกัน หรือส.ส.มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคม
ทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้  

ทั้งนี้ เมื่อเดือนก.ย.2562 สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้มีการประชุมสมัยวิสามัญมาแล้วครั้งหนึ่งเพ่ือพิจารณารับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58641
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อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58642 
 

 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:17 น. 

'ไอติม' ฟันธงม็อบนักศึกษาไปไกลกว่ายุบอนาคตใหม่ ชงด่วน 10 ข้อดับไฟลามทุ่ง! 

 
 

2 มี.ค.63 - นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ "ไอติม" อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
จากการได้ติดตามการแสดงพลังของนักศึกษาทั่วประเทศ ผมสัมผัสได้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาทุกวันนี้ ไปไกลกว่าการ
ต่อสู้เพื่อ “อนาคตใหม”่ แต่เป็นการต่อสู้เพ่ือ “อนาคตประเทศไทย” ที่พวกเขาอยากเห็นอนาคตที่กองทัพไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
จากการเมือง อนาคตที่ปราศจากการสืบทอดอ านาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน อนาคตที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่เท่าทันโลกยุค
ใหม่ และ อนาคตที่ผู้มีอ านาจบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส แต่ค าถามที่ตอนนี้ส าคัญกว่า ค าถามที่ว่า “พวกเขา
ออกมาเพราะเหตุใด” คือ ค าถามที่ว่า “การออกมาของพวกเขา จะน าไปสู่ข้อเสนอหรือทางออกอะไรให้บ้านเมือง” ที่
จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และสร้างโครงสร้างประเทศที่เขาอยากเห็น บางคนมองว่าการที่คุณประยุทธ์ ลาออก ยุบสภา 
และ จัดการเลือกตั้งใหม่ จะเป็นทางออกท่ีเพียงพอ ผมขออนุญาตเห็นต่าง 

เพราะถึงแม้คุณประยุทธ์ ลาออก ประเทศก็ยังมีนายทหารอีกหลายคนที่พร้อมจะเสียบแทน เพราะถึงแม้คุณ
ประยุทธ์จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ประเทศก็ยังมีระบบและกรรมการการเลือกตั้งชุดเดิมเพราะถึงแม้คุณประยุทธ์จะ
แพ้เลือกตั้ง ประเทศก็ยังมี ส.ว. 250 คน ที่พร้อมจะเลือกเขากลับเข้ามาเป็นนายกฯ ทางออกของประเทศ ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับการก าจัดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ข้ึนอยู่กับการแก้ที่ต้นตอและที่มาของระบอบวิปริตทั้งหมด ที่ท าให้เรามีกรรมการที่
ไม่เป็นกลาง มีกติกาที่ไม่เป็นธรรม และห่างไกลจากค าว่า “ประชาธิปไตย” ส าหรับผม ทางออกเดียวของประเทศ คือ
การ #แก้รัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันศุกร์ ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ผมได้แชร์ 10 ข้อเสนอ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ควรถูกร่างขึ้นใหม่ 
ควรมีเนื้อหาอะไรที่จะพาบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าบนสายประชาธิปไตย ข้อเสนอเหล่านี้ ไม่ได้มาจากแค่ความคิดและ
การวิจัยของผมและกลุ่ม แต่มาจากร่างรัญธรรมนูญกว่า 20 ฉบับ ที่ประชาชนกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ มาร่วมกัน
ร่างในงานระดมความเห็น “Con Lab” ที่ผมและกลุ่ม รัฐธรรมนูญก้าวหน้า ได้เดินสายจัดผมจะขอเรียก 10 ข้อเสนอ นี้
ว่า ข้อเสนอ “5 ยกเลิก + 5 ยกระดับ” 5 ยกเลิก 
1. ยกเลิก #รัฐธรรมนูญแบบมัดมือชก 

https://www.thaipost.net/main/detail/58642
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ลดความยาวของรัฐธรรมนูญไทย จาก 40,000 ค า ด้วยการตัดหมวดหมู่ 6 “นโยบายของรัฐ” และ 16 “การปฏิรูป
ประเทศ” ที่ก้าวก่ายและผูกมัดการท างานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมากจนเกินไป ผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
2. ยกเลิก #รัฐธรรมนูญแบบแก้ไม่ได้ 
ก าจัดเงื่อนไข ที่ 1 ใน 3 ของ ส.ว. ต้องอนุมัติการทุกข้อเสนอด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้
รัฐธรรมนูญสามารถถูกแก้ไขได้ในอนาคต หากได้รับฉันทามติจากประชาชนในหมู่มาก (เช่น ผ่านการท าประชามติ) 
3. ยกเลิก #การอ้างความม่ันคง 
แก้ไขมาตรา 25 เพ่ือให้รัฐไม่สามารถจ ากัดสิทธิเสรีภาพประชาชน ด้วยเหตุผลเรื่อง “ความมั่นคงของรัฐ” และ “ความ
สงบเรียบร้อย” ได้อีกต่อไป เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายเดียวผูกขาดอ านาจในการนิยามและตีความ รัฐควรจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนคนหนึ่งได้ ต่อเมื่อประชาชนคนนั้นละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน 
4. ยกเลิก #กติกาเลือกตั้งที่มีแต่ความงง 
เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งกลับสู่ระบบบัตรสองใบ ที่มีการค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อและเขตแยกออกจากกัน เพ่ือให้เรา
ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครเขตและผู้สมัครบัญชีรายชื่อจากคนละพรรค และเพ่ือให้ 
ส.ส. เขตทุกคนมีคะแนนเสียงของตัวเอง ที่สะท้อนฉันทานุมัติและความรับผิดชอบที่มีโดยตรงกับประชาชนอย่างชัดเจน 
5. ยกเลิก #วุฒิสภาที่มีอ านาจล้นมือ 
เปลี่ยนระบบรัฐสภาจากระบบสภาคู่ มาเป็นระบบสภาเดี่ยว ที่ไม่มีวุฒิสภา เพ่ือความคล่องตัวในการออกกฎหมายให้เท่า
ทันกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือประหยัดงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และเพ่ือก าจัด
พฤติกรรมของ ส.ว. ในการให้ท้ายฝ่ายบริหารเนื่องมาจากระบบการแต่งตั้งที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 
5 ยกระดับ 
1. ยกระดับ #สิทธิเสรีภาพประชาชน 
ท าให้สิทธิเสรีภาพหลายอย่างท่ีเขียนอยู่บนรัฐธรรมนูญ ถูกบังคับใช้จริงในเชิงปฏิบัติ (เช่น เสรีภาพในการแสดงความเห็น 
เสรีภาพทางวิชาการ หรือ สิทธิที่จะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีความผิดก่อนค าพิพากษา) และขยายสิทธิเสรีภาพให้ครอบคลุม
ถึงปัญหาและประเด็นใหม่ ๆ ในสังคม เช่น สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิความเท่าเทียมของทุกเพศ และ สิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ยกระดับ #คุณสมบัตินายกฯ 
ก าหนดว่า นายกรัฐมนตรี ต้องเป็น ส.ส. เพ่ือความชัดเจนของระบบรัฐสภาที่ก าหนดให้นายกฯต้องเข้าประชุม ตอบ
ค าถาม และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ (ถ้าเราจะไม่ก าหนดให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. เราควรแยก
อ านาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัด และจัดให้มีการเลือกตั้งแยกส าหรับนายกฯ และส าหรับ ส.ส.) 
3. ยกระดับ #องค์กรอสิระ 
ก าหนดให้การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นหน้าที่ของ ส.ส. แต่มีข้อแม้ว่าทุกต าแหน่งจะต้องได้รับจาก
อนุมัติจากท้ังเสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ เสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายค้าน เพ่ือให้ทุกต าแหน่งมีความยึดโยง
กับประชาชน แต่ยังคงไว้ถึงความเป็นกลางทางการเมือง 
4. ยกระดับ #ความเป็นประชาธิปไตยโดยตรง 
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คืนสิทธิเดิมที่ประชาชนเคยได้รับ ในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ และปรับให้กระบวนการล่ารายชื่อมีความเรียบง่ายและท าออนไลน์ได้ 
5. ยกระดับ #ท้องถิ่น 
ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค กระจายอ านาจส่วนมากสู่ท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพ่ือให้ทุก
จังหวัดมีสิทธิก าหนดอนาคตตนเอง 
ผมขอย้ าว่า ผมไม่ต้องการให้ข้อเสนอเหล่านี้ เป็น “ค าตอบสุดท้าย” ที่ก าหนดแบบตายตัว ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จะต้องมีเนื้อหาอะไร แต่ผมอยากให้ข้อเสนอเหล่านี้เป็น “ค าตอบชุดแรก” ที่เริ่มต้นบทสนทนา และจุดประกายให้
ประชาชนได้เข้ามาแสดงความเห็น (ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย) และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอให้ดียิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ได้มาซึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน อย่างแท้จริง 
เพราะเหนือข้อเสนอของผม คือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผมเลยขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเคยใส่เสื้อสีไหน ไม่ว่าท่านจะเคยเลือกใครในการเลือกตั้ง ไม่ว่าท่านจะเคยชอบ
ใครเกลียดใคร ผมขอให้ทุกท่านวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในอดีต เพ่ือมาร่วมกันออกแบบกติกาใหม่ ที่จะน าพาสังคมเราหลุดพ้น
จากวิกฤตปัจจุบัน 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นจุดเริ่มต้น แต่ไม่ใช่จุดจบ ของการสร้างประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง 
ถึงเวลา เดินหน้า #แก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือ กรรมการที่เป็นกลาง กติกาที่เป็นธรรม และ ประเทศชาติที่ก้าวหน้าและเป็น
ประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58645 
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02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:54 น. 

ฝ่ายค้านเปิดเกมซักฟอกนอกสภาฯ 'ธนาธร' นัด 4 มี.ค. เลี้ยงข้าวจูบปากเพ่ือไทยโกงเวลา 
 

 
 

2 มี.ค.63 - เวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุม10 ที่ท าการพรรคเพ่ือไทย มีการประชุมกนน า  6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน
เพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพ่ือประชาชน) โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดสอด เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็น
ประธานการประชุม ร่วมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็นว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะโทษ
กันไปมา แต่เป็นเวลาที่จะต้องลุกขึ้นสู้เพ่ือประชาชน ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและเข้มแข็งดังเดิม เห็นตรงกันว่าการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่ควรหยุดเพียงแค่ในสภาฯ จึงจะขอเปิดกิจกรรมอภิปรายนอกสภาฯ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. 
การรวบรวมค าถามทั้งหมดที่ส.ส.ได้อภิปรายถาม รัฐมนตรีที่ไม่ได้ตอบหรือตอบไม่ครบ จะโพสต์ลงในเพจพรรคฝ่ายค้าน
เพ่ือประชาชน  2.การจัดอภิปรายนอกสภาฯ ที่จะจัดทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น 4 ภาคอย่างที่เคยท า ซึ่งไม่
จ ากัดเฉพาะผู้ที่ได้อภิปราย และไม่ได้อภิปรายมาร่วมเวทีเท่านั้น ยังเปิดกว้างส าหรับ นักวิชาการและประชาชน 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า การอภิปรายไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นประเด็นที่ 6 พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัย กฎหมายมีความ
ยุติธรรมแล้วแต่คนบังคับใช้กฎหมาย หรือผู้น ายังขาดความสัตย์ซื่อ ยุติธรรม จากนี้ 6 พรรคฝ่ายค้านจะร่วมมือกันท างาน
ให้เข้มแข็งขึ้น ข้อกังขาเรื่องการไปตกลงกับรัฐบาลเพ่ือไม่อภิปรายรัฐมนตรีบางคนนั้น ในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ ์ ยืนยันว่าเราไม่ได้มีการสมยอมกันแต่อย่างใด เมื่อมีเวลาอภิปรายถึงเที่ยงคืน ถ้าไม่ปิดปากกันก็จะสามารถพูด
จนจบได้ ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายทางคณะท างานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่ามีหลายประเด็น ที่รัฐมนตรีตอบไม่
ตรงค าถาม เช่น กรณีการใช้ข้อความหรือภาพให้ประชานเกิดความเกลียดชัง หรือที่เรียกว่า ไอโอ เรื่องนี้อยากเรียนถึง
นายกฯ ให้เลิกท า รวมไปถึงบางเรื่องที่รัฐมนตรีตอบไม่ได้ เช่น คดีความจากศาลออสเตรเลีย และเรื่องภาษีบุหรี่ เป็นต้น 
นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และท างานร่วมกันในอนาคตต่อไป พรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมตัวเพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือรักษา
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ประชาธิปไตยและอยากให้ประชาชนได้รับการดูแล สู้กับผู้มีอ านาจรัฐที่ใช้อ านาจเกินขอบเขต ฝ่ายค้านมีจุดยืนร่วมกัน
และจะจับมือกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าต่อไป การอภิปรายครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้นตามรัฐธรรมนูญ ภาระหน้าที่ในการ
ตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายค้าน ไม่ได้อยู่เพียงในสภาฯ จะต้องเดินหน้าตรวจสอบทั้งในและนอกสภาฯ โดยการร่วมมือกับ
ประชาชน หากอาศัยเพียงมือในสภาฯ ไม่สามารถเอาชนะอ านาจของฝ่ายรัฐบาลได้ ไม่มีอะไรที่จะมาท าลายความรัก 
ความสามัคคีในการท างานร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านได้ 

นายชัยธวัช ตุลาธน  อดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ส่วนหนึ่งจะเดินต่อ
ในนามของคณะอนาคตใหม่ อีกส่วนจะท างานในสภาฯ อดีตส.ส.ของอนาคตใหม่ ได้ไปสัมมนาสรุปบทเรียนร่วมกัน ทั้ง
การท างานในพรรค และการท างานร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งจะเดินหน้าท างานร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ดี แต่ละ
พรรคอาจจะมีบุคคลิกที่ต่างกันออกไป แต่ต่างต้องการให้สังคมเดินหน้า เป็นภารกิจร่วมกัน ขณะนี้การเคลื่อนไหวของ
ประชาชนเป็นสถานการณ์ที่แหลมคม เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลไม่มีศักยภาพในการแก้ปัญหา เรื่องนี้ 6 พรรค
ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมจะต้องท างานร่วมกันต่อไป 

เมื่อถามว่าการจัดตั้งพรรคใหม่ จะทันตามกรอบที่รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่นายชัยธวัช กล่าวว่า ทันแน่นอน
ภายในเดือนนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ขณะนี้มีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้า ขอเวลาเราอีกนิดหนึ่ง 
ส่วนกระแสข่าวการเปิดตัวพรรคใหม่ 8 มี.ค. เป็นเพียงการคุยเบื้องต้น ในการสัมมนาส.ส. ขอยืนยันส.ส.จ านวน 55 คน 
ที่จะย้ายมาพรรคใหม่ ส าหรับงานเลี้ยงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 มี.ค. เพ่ือเลี้ยงขอบคุณพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะเลี้ยงขอบคุณแกนน าพรรคฝ่ายค้านเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่การเลี้ยงส าหรับ
พรรคใหม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58647 
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02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:47 น.  

เอาแล้ว! 'ชูวิทย์' ฝากข้อความสุดท้ายถึง 'ธนาธร' 
 

 
 
2 มี.ค. 63 - นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ข้อความสุดท้าย ถึง...ธนาธร ภารกิจสุดท้ายของคุณ คือ “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” เสียดายที่คุณไปไม่ถึงสุดทางดั่งที่
ตั้งใจไว้ ขอให้ก าลังใจคุณ ให้เรียนรู้ประสบการณ์การเมืองที่แท้จริงในสภาว่า “อย่าไว้ใจใคร” แม้แต่มิตรการเมืองที่
พร้อมหักหลังคุณได้ทุกเมื่อ ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา การเมืองในสภาคงได้สอนให้คุณเรียนรู้ และมีความฉลาดขึ้น ให้
ตระหนักว่า “ไม่ใช่แค่ต้องอยู่ให้เป็นเท่านั้น แต่ยังต้องเย็นให้พอ และต้องอดทนรอให้ได้” ไม่มีทางลัดในการเมืองฉบับ
ประชาธิปไตยของไทย การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณใฝ่ฝัน วันนี้เสียดายว่าความฝัน ความทะเยอทะยานของคุณ 
ได้สิ้นสุดไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะ ความที่ยังไม่ประสีประสาการเมืองมากพอ และก้าวเดินเร็วเกินไป จน
สะดุดล้ม ท าให้คุณพลาดไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง ต้องหยุดพักแรงความปรารถนาทางการเมืองไปอย่างน้อย 10 ปี ทั้งๆ ที่
จะว่าไปแล้ว ไม่ได้มีใครไปหยุดฝันของคุณ แต่เป็นเพราะตัวคุณเองแท้ๆ ที่ไม่ย้อนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ดี
เสียก่อน อย่างไรก็ดี ผมเชื่อว่าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 

การที่คุณขออาสาต่อสู้นอกสภา ท าหน้าที่รณรงค์ทางความคิด และการเคลื่อนไหวของสังคมนอกสภา ต่อต้าน
ระบอบเผด็จการร่วมกับประชาชนให้ถึงที่สุด นับเป็นสิ่งที่ดี แต่ปัญหาคือ “เมื่อคุณพลาดเกมการเมืองไปแล้ว อะไรท าให้
คุณมั่นใจว่า ประชาชนยังเชื่อใจให้คุณไปขับเคลื่อนนอกสภาอีก?” ขนาดบรรดา อดีต ส.ส. สมาชิกพรรคที่คุณปั้นขึ้นมา
เองกับมือแท้ๆ ให้โอกาสพวกเขา จากคนธรรมดามาเป็น ส.ส. ในสภาอันทรงเกียรติ ยังหักหลังทรยศคุณได้ลงคอ ด้วย
ระยะเวลาเพียงไม่ถึง 6 เดือน  

ในฐานะประชาชน ที่เคยเลือก “พรรคอนาคตใหม่” ต้องการให้พวกคุณเข้าไปต่อสู้กับเผด็จการสืบทอดอ านาจ 
การณ์กลับเป็นว่า ส.ส. ของคุณ ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรัฐบาล เป็นค้ ายันนั่งร้านให้กับการสืบทอดอ านาจ
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อย่างหน้าด้านที่สุด และชัดเจนที่สุดของวงการเมืองไทย ผมต้องการเห็นคนที่กล้าสู้ หัวก้าวหน้า กล้าหาญ และเท่าทัน
เกมสถานการณ์ในสภาอย่างที่คุณว่า แต่มวลสมาชิกของคุณไม่พร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพราะความละอ่อนประสบการณ์
การเมืองในสภา ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ เมื่อ เป็น ส.ส. ครั้งแรก จึงทนความเย้ายวนของกิเลสการเมืองไม่ไหว 
แล้วคุณจะเอาหลักประกันอะไร ให้พวกผมไปเชื่อคุณอีกเล่า! ผมเห็นมามากกับพวกท่ีดีแต่ปาก แล้วปล่อยมวลหมู่สมาชิก
ไปเสวยสุขกับรัฐบาลเผด็จการ หักหลังประชาชน แล้วยังอ้างเอาบุญคุณมาบังหน้า ประชาชนย่อมรู้ว่าหมายถึงพรรคใด 
โดยเฉพาะช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ยิ่งต้องอาศัยคนที่มีชั้นเชิงการเมืองที่เชี่ยวกราก และ
จังหวะที่ดี ในการล้มรัฐบาลชุดสืบทอดอ านาจต่อยอดบริหาร แล้วไฉนคุณถึงกล้ามาเสนอหน้าต่อสู้เคลื่อนไหวนอกสภา
ร่วมกับนักศึกษา และประชาชน? 

ผมว่าคุณฝันไกลเกินไป เพราะกระแสการเมือง มันมีมาแล้วไปเสมอ ไม่มีใครเป็น “ฮีโร่” ได้ตลอดกาล ซ้ าคุณยัง
ฝันให้มวลสมาชิกท่ีเหลืออยู่ในสภาต่อสู้ เพ่ือหวังการเป็นรัฐบาล และได้ใช้อ านาจที่ดี ที่พ่ีน้องให้มา เพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
เมืองไทย ในเมื่อแม้แต่ตอนคุณเป็นฝ่ายค้านยังท าอะไรให้ดีไม่ได้ในสภา ซ้ ายังถูกพรรคการเมืองเก๋าเกม ตีกินบรรดา ส.ส. 
ของคุณด้วยเงิน ทรยศอุดมการณ์ หันหลังให้กับประชาชนที่ลงคะแนนให้โอกาสพรรคคุณ แถมมิตรร่วมอุดมการณ์กับ
คุณ ยังแย่งซีน แย่งเวลาอภิปราย จนไม่เหลือให้สมาชิกอ่อนหัดของคุณ ได้แม้แต่เผยอปากวาดลวดลายอย่างที่ว่าไว้ 
เชื่อได้หรือว่า บรรดาส.ส. ที่เหลือของคุณจะสามารถล้มเผด็จการ และจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่โกงกิน ไม่คอรัปชั่น ไม่เล่นพรรค
เล่นพวก ท างานอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ท าให้ประเทศไทยเดินหน้าไปในทิศทางที่คุณฝันไว้ พูดไว้ได้ อย่างกับบท
กลอนการเมืองที่กล่อมเกลาเจิดจรัสในยุค “แสวงหาความฝัน” ถามจริงๆ วันนี้คุณยังเหลือความมั่นใจไปบอกประชาชน
อีกหรือ? ไม่ใช่ประชาชนอย่างผมไม่อยากให้โอกาสคุณ แต่ให้ไปแล้ว และผิดหวัง ผมในฐานะนักการเมืองเก่ารุ่นพ่ี ไม่มี
เบื้องหน้า เบื้องหลัง จากประสบการณ์ที่ผ่าน เห็นการเมืองมาตั้งแต่ 6 ตุลา ที่บางคนยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ า จนถึงวันนี้ยัง
ติดตามการเมืองอยู่ ขอบอกคุณได้เลยว่านักการเมืองที่ไม่มีความสามารถล้มรัฐบาลในสภา แล้วอาศัยการเมืองนอกสภา 
แอบอิงพิงหลังพลังบริสุทธิ์อย่างประชาชน เรียกร้องท าตัวเป็น “ฮีโร่” เป็นเรื่องน่าอับอายที่สุด เพราะเมื่อกาลเวลาผ่าน
ไป ฮีโร่เหล่านั้น มักกลับกลายจากการถูกชื่นชม มาเป็นความน่าขยะแขยงสมเพชของสังคม แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเรายังสู้
ไม่ได้ แล้วนับประสาอะไรถึงต้องไปยุเด็กให้ไปต่อยกับผู้ใหญ่แทน 

หากถึงเวลา ทนไม่ไหวจริงๆ นักศึกษา และประชาชนเหล่านั้น ต้องเลือกทางเดินเอง พร้อมแลกกับความ
สูญเสีย เพราะไม่มีการต่อสู้กับเผด็จการครั้งใดจะง่าย และไม่มีการเสียสละ การปล่อยให้พลังบริสุทธิ์อย่างนักศึกษาต่อสู้ 
จึงต้องยอมรับผลเสียที่ตามมา เพราะทุกคนอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่สร้างฝัน ยังไม่เคยออกไปเผชิญกับความจริงในโลก
ภายนอกที่โหดร้าย และไม่ยุติธรรมด้วยตาตัวเอง หยุดการยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ปลุกระดม ลดความอยากเด่นอยาก
ดังของคุณ แล้วให้พวกเขาเรียนรู้หน้าถัดไปของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในการต่อสู้กับเผด็จการด้วยตัวเองเสียดีกว่า 
ไม่อย่างนั้น สิ่งที่จะเลียนแบบเอาอย่างคุณได้ ตอนนี้ก็ได้แต่ตะโกนผ่านไมค์ ปลุกเร้าว่า “เผด็จการจงพินาศ 
ประชาธิปไตยจงเจริญ” ถ้ามันง่ายอย่างนั้น ประเทศไทยคงไม่มีรัฐประหารมาถึง 13 ครั้งอย่างนี้หรอกครับ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58648 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58648


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
 
 

 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:34 น.  

"ณัฏฐพล"ย้ าเด็กร่วมแฟลขม็อบ ต้องเข้าใจกม.ชุมนุมด้วย ยกตัวอย่างตนเองเคยชุมนุม ทุก
วันนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกม.ลั่นไม่ใช่เรื่องสนุก 
 

 
 

2 มี.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการะทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มนักเรียน
ออกมาท ากิจกรรมแสดงออกทางการเมือง ว่า   ตนไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของใคร แต่
ขณะเดียวกันต้องเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมด้วย เพราะปัจจุบันมีข้อกฎหมายระเบียบการชุมนุมออก
มาแล้ว ซึ่งการชุมนุมต้องมีการขออนุญาตและความพร้อม ดังนั้นตนจึงต้องการให้นักเรียนที่ร่วมชุมนุมศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวกับการชุมนุมด้วย อย่างไรก็ตาม การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิของแต่ละคน ซึ่ง เนื่องจากตนก็เคยเป็นผู้
ชุมนุมมาก่อน และวันนี้ตนก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้นขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องสนุก และยังเป็นการสร้างภาระ
ความกังวลใจให้แก่ครอบครัวด้วย จึงขอเตือนเด็กและเยาวชนไว้เป็นอุทาหรณ์ ไม่ใช่น าไปเปรียบเทียบว่า รมว.ศธ.ก็เคย
ท าการชุมนุมมาแล้วใครๆ ก็ท าได้ แต่ขอท าความเข้าใจว่าการด าเนินการมีเหตุผลและบริบทที่แตกต่างกันออกไปในการ
ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญานให้ดี 

“ทั้งนี้ในส่วนของ ศธ.ถือเป็นอ านาจผู้บริหารโรงเรียนเองที่จะตัดสินใจในการด าเนินการเรื่องนี้ ซึ่งหากเด็กและ
เยาวชนต้องการแสดงออกทางความคิดเห็นเรื่องการเมืองในเวทีต่างๆ ก็ไม่ได้มีปัญหา แต่อยากให้เข้าใจข้อกฎหมายของ
การชุมนุมด้วย  ส าหรับประเด็นที่คนส่วนใหญ่เป็นห่วงว่าหากเด็กได้ชุมนุมท ากิจกรรมทางการเมืองภายในโรงเรียนไม่ผิด
ข้อกฎหมายการชุมนุม แต่โรงเรียนกลับผลักเด็กไปชุมนุมภายนอกนั้น เรื่องนี้เป็นสิทธิของผู้บริหารโรงเรียนในการ
พิจารณา ซึ่งผมเข้าใจว่าผู้บริหารโรงเรียนอาจค านึงถึงความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและบุคคลที่สามที่อาจเข้ามา
สร้างสถานการณ์ได้”รมว.ศธ.กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58651 

https://www.thaipost.net/main/detail/58651
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วันที่ 2 มีนาคม 2563 - 11:08 น.  

จบศึกซักฟอก ลาก “บิ๊กตู่” ขึ้นเขียง ป.ป.ช. พท.หักหลังเละ-อนค.แฉนอกสภา 
 

 
รายงานพิเศษ 

หลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้านเจ็บตัวพอ ๆ กันแม้ในสภา “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ถูกขึงพืดในสภา 2 วันครึ่งแต่ก็สามารถสอบผ่านไปด้วยจ านวนมือฝ่ายรัฐบาลที่
มากกว่าผลจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ บางเรื่อง-บางข้อพิรุธ ได้เปิดแผลรัฐบาลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในหนนี้ เป็น
เหตุให้ฝ่ายค้านเตรียมน าสิ่งที่ “ซักฟอก” รัฐบาลกลางสภาไปขยายผลเอาผิดจากปมทุจริต “พล.อ.ประยุทธ์ และพวก” 
หลายกระทงสกัดมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 3 วันเต็ม ที่เข้าเค้าว่าจะฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อาทิ  
กรณีทุจริตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคล  (ไบโอเมทริกซ์) ว่า ปี 2559-2560 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (สตช.) มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์บุคคล วงเงิน 1,735 ล้านบาท  
โดยในข้อกล่าวหา ระบุว่า มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการจัดซื้อดังกล่าวมีการเอ้ือประโยชน์หรือมี
ความไม่สุจริต  

และเชื่อว่าน่าจะมีผลประโยชน์และความเชื่อมโยงของบุคคลหลายกลุ่มที่ “วิสาร เตชะธีราวัฒน์” ส.ส.เชียงราย 
พรรคเพื่อไทย หยิบมาอภิปรายเชื่อมโยงไปถึงมาดามหลังบ้านนายกฯ  
กรณีที่ “พล.อ.ประยุทธ์” พักบ้านพักทหารหลังเกษียณอายุราชการแล้ว โดยไม่จ่ายค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟ ถือเป็นการท า
ความผิด เป็นการจงใจไม่ท าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 (3) คือการขัดกันของผลประโยชน์ ถือเป็นการรับประโยชน์
จากหน่วยงานของรัฐ 

กรณีท่ี พล.อ.ประยทุธ์ในสมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ซื้อรถถังของประเทศยูเครน 7,000 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นการซื้อแบบ G2G โดยพบว่ามีคนไทยคนหนึ่งไปเป็นตัวแทนในการเจรจาก่อนท าสัญญาของประเทศยูเครนเพ่ือซื้อ
อาวุธ แทนที่จะเป็นการซื้อระหว่างรัฐกับรัฐ 
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เ พ่ื อ ไทยระบุ ว่ า  เป็ นการทุ จ ริ ตคล้ ายกับ โครงการจ าน าข้ า ว  กรณีที่  นายวิษณุ  เครื อ งาม  รองนายก 
รัฐมนตรี และ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เริ่มต้นด้วยประเด็นการช่วยเหลือ คดี
ของบริษัท ฟิลลิปมอร์ริส น าเข้าบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร และส าแดงเท็จ จากมูลค่าความเสียหายความเสียหาย 
84,000 ล้านบาท แต่ใจหิน เตะถ่วงจนค่าปรับเหลือเเค่ 1,224 ล้านบาท 

“พงศ์เทพ เทพกาญจนา” แกนน าฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย ในฐานะที่ถูกมอบหมายให้รวบรวมเรื่องที่จะฟ้อง
ต่อ ป.ป.ช. บอกว่า พอจบกระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดมาดูว่าเรื่องไหนจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ต่อ ป.ป.ช. เนื่องจากมีบางเรื่องได้มีผู้ร้อง ป.ป.ช.ไปแล้ว หรือบางเรื่อง ป.ป.ช.รับค าร้องไว้แล้ว ขณะที่สิ่งที่ฝ่ายค้าน
อภิปรายในสภา บางเรื่องข้อเท็จจริงยังไม่ครอบคลุมข้อกล่าวหาทั้งหมด ต้องน ามากางดูอีกครั้งหนึ่ง   
“บางเรื่องอาจจะมีประเด็นหรือมีเรื่องอยู่ที่ ป.ป.ช.อยู่แล้วก็มี ที่มี อยู่ในมือพอที่จะฟ้องได้มีหลายเรื่องอยู่ สิ่งที่ 
เขาอภิปรายต้องมีเอกสารมาให้คณะท างานดู เพราะบางเรื่องที่อภิปรายในสภา ผู้อภิปรายไม่ได้พูดทั้งหมด”  
“ดังนั้น จะต้องดูข้อมูลทั้งหมด เพราะตอนที่ยังอภิปรายไม่เสร็จเราก็ไม่ไปขอดูข้อมูลของเขา เพราะถ้าขอดูข้อมูลแล้ว
หากมีคนรู้ข้อมูลนั้น หรือข้อสอบรั่ว ผู้อภิปรายอาจจะคิดว่าข้อมูลมารั่วที่เราหรือเปล่า” 
“เ พ่ือให้ เขาได้สบายใจ ไม่ ใช่ ว่ ามีการรู้ ข้อสอบล่วงหน้า  หรือถ้ ามีการรู้ ข้อสอบล่วงหน้าก็ ไม่ ได้ รู้มาจาก  
พวกผม”  
แหล่งข่าวฝ่ายค้าน การอภิปราย 3 วันของฝ่ายค้าน แม้การอภิปรายบางคนเข้าเป้าบ้าง ไม่เข้าเป้าบ้าง แต่ข้อส าคัญหลัง
จบอภิปราย คือ ฝ่ายการฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งถ้าหากมีการชี้มูล
ความผิดจะกลายเป็น “คดีทุจริตไม่มีอายุความ”  
ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองก าหนดว่า ในการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้
อายุความสะดุดหยุดลง ซึ่งปรับแก้ในสมัยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ  
เบื้องหลัง พท.ปรับแผนอภิปราย   
ขณะเดียวกัน ในศึกอภิปรายไม่ ไว้วางใจฝ่ ายค้าน ในช่วงแรกของการซักฟอกถูกปรามาส ว่า “มวยล้ม 
ต้มคนดู” อภิปรายไม่มีอะไรใหม่-ชกไม่สมศักดิ์ศรี แถมบางเรื่องที่หยิบมาอภิปรายยังมีการ “ใบ้ข้อสอบ” ล่วงหน้าให้
ฝ่ายรัฐบาลได้เตรียมข้อมูล 
โดยเฉพาะพ่ีใหญ่ ฝ่ายค้าน “พรรคเพื่อไทย” ปล่อยให้ “ทีม ส.ส.อนาคตใหม่” ขโมยซีนแซงหน้าไปหลายยก ทั้งอภิปราย
นอกสภา-ในสภาจน “เพ่ือไทย” ต้อง “ปรับทัพ” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรคลงมาบัญชาแก้ไขสถานการณ์หน้างาน 
ฉับพลันทันใด “หัวหอกฝ่ายค้านเดิม” หัวหน้าทีมกิจการพิเศษ “ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง” ที่รับผิดชอบศึกอภิปรายไม่
ไว้วางใจ หลบหลังฉาก หายเข้ากลีบเมฆสะท้อนว่าในพรรคเพื่อไทยยังไม่เป็นขบวนเดียวกัน 
ฝ่ายค้านปรับทัพ หลังถูกบอนไซ 
ขณะเดียวกัน หลังจากปิดสมัยประชุมฝ่ายค้าน 6 พรรค ถูกกร่อนก าลังทั้งวิกฤต “ยุบพรรค” และ “งูเห่า” จนเสียขบวน 
สรุปตัวเลข ณ วันหลังโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายรัฐบาลมีพลัง ส.ส.อยู่ในมือ 272 เสียง ทว่า เสียงของฝ่ายค้านดิ่งลง
เหลือ 215 เสียง ทั้งที่ในสมัยประชุมสภาครั้งท่ี 2 ช่วง พ.ย. 2562 ยังมีเสียง 245 เสียง 
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เพราะพิษจากการช็อปปิ้ง ส.ส.หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ มี ส.ส.งูเห่าแปรพักตร์ไปซบฝ่ายรัฐบาลทันที 9 ตัว ยังไม่นับ
ข่าวที่จะไปซบพรรคฝ่ายรัฐบาลเพิ่มเติมนับสิบราย   
พิธา-ศิริกัญญา หัวหอก ร่างใหม่ 
ส่วนการเซตอัพพรรคใหม่-ร่างใหม่ของ “อนาคตใหม่” เพ่ือให้อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ที่เหลือเพียง 50 คนเศษ เตรียมเข้า
ไปสังกัดนั้น แม้ขณะนี้ยังไม่มีการบอกชื่อ แต่ว่ากันว่ามีตัวเลือกอยู่ประมาณ 3-4 พรรค คือ พรรคสามัญชน พรรคก้าว
ไกล พรรคพลังใหม่ ใช้สูตร “เซ้งพรรคเก่า”  
เหมือนพรรคเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร เคยด าเนินการ ไม่ว่าพรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย หรือพรรคไทยรักษาชาติ
ในขบวนการพรรคใหม่ มี “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้า ส.ส.รับเข็มอ านาจ คุมพรรคใหม่ต่อจาก “ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ”  
ส่วนต าแหน่งเลขาธิการพรรค ปรากฏชื่อ “ศิริกัญญา ตันสกุล” ซึ่งในยุคอนาคตใหม่ มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการนโยบาย
ของพรรคแต่พรรคใหม่ของอนาคตใหม่ยังมีเวลาเกิน 40 วันในการเตรียมตัว ให้ 50 ส.ส.เข้าไปซบในร่างใหม่ตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ที่บัญญัติให้ ส.ส.ของพรรคที่ถูกยุบต้องหาสังกัดใหม่ภายใน 60 วัน 
ดังนั้น ความเคลื่อนไหวในเวลานี้ รอให้ตัวเลขจ านวน ส.ส.ที่จะถูกดูดไป “นิ่ง” ไม่เลือดไหล จะได้เห็นตัว-เห็นตนกันหลัง
ศึกซักฟอก 
15 มี.ค.เปิดตัวคณะอนาคตใหม่ 
ส่วนแผนคู่ขนานนอกสภา “คณะอนาคตใหม่” ที่ “ธนาธร” และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” อดีตเลขาธิการพรรคอนาคต
ใหม่ ประกาศสถาปนาขึ้นมา มีความตั้งใจว่าเดินเครื่องเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 15 มี.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการ
เปิดตัวพรรคอนาคตใหม่เมื่อ 15 มี.ค. 2561 
ส่วน “มูลนิธิอนาคตใหม่” นั้น อดีตอนาคตใหม่ยังเกรง ๆ ว่าจะใช้ชื่อ “อนาคตใหม่” ตั้งเป็นชื่อมูลนิธิได้หรือไม่  
เพราะ “กระทรวงมหาดไทย” อาจตั้งป้อมสกัดอ้างเหตุผลว่าซ้ ากับชื่อพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคไปแล้ว 
ด้านการท ามวลชนนอกสภาของคณะอนาคตใหม่ “ปิยบุตร” บอกว่า ตนจะท าในสิ่งที่ถนัด เมื่อมาจากสายวิชาการงาน
ถนัด ก็คือ การบรรยาย-รณรงค์ไปทั่วประเทศ 
อย่างไรก็ตาม แม้ “คณะอนาคตใหม่” ยังไม่คิกออฟ แต่เอฟเฟ็กต์จากยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็เกิดปรากฏการณ์ความ
เคลื่อนไหวนอกสภาของนิสิต นักศึกษา จนถึงนักเรียนมัธยม เคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการ 
“ปิยบุตร” อธิบายปรากฏการณ์นอกสภา ว่า ตนบอกแล้วว่าหากยุบอนาคตใหม่ 
จะเป็นอย่างไร เพราะอย่างน้อยท่ีสุดพรรคอนาคตใหม่คือรูระบายความอัดอ้ัน 
ความไม่พอใจต่าง ๆ และยังเป็นความหวัง เมื่อดึงมันออก เขาก็ไม่มีทางระบายออก 
ดังนั้น จึงไม่รู้จะจบอย่างไร 
ส่วน “ธนาธร-ปิยบุตร” จะไปเป็นแกนน านิสิต-นักศึกษาเองหรือไม่ ปิยบุตรตอบว่า “จะไปเป็นได้อย่างไร นักศึกษาเขามี
เสรีภาพ เรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เพราะเป็นเสรีภาพในการแสดงออก ส่วนผมก็ท าหน้าที่รณรงค์ต่อไป”  
หลังจบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านปรับกระบวนขนานใหญ่6 พรรคฝ่ายค้าน น าโดย เพ่ือไทย รวมถึง  
“ร่างใหม่” ของอนาคตใหม่ ผนึกก าลังเล่นบทในสภาส่วน “นอกสภา” มี “คณะอนาคตใหม่” เป็นหัวหอกสร้างกระแส
ไม่เอาเผด็จการ หลังถูกยุบพรรค-ตัดก าลังด้วยการซื้องูเห่า 
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“ค านูณ” ชี้เปิดสภารับฟัง นศ.อาจไม่ได้ผลรวดเร็ว แต่ได้ทันทีอย่างน้อย 2 ทาง 

 
นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (แฟ้มภาพ) 
“ส.ว.ค านูณ” ชี้เปิดสภาสมัยวิสามัญรับฟังความเห็น นศ.อาจไม่ได้ผลรวมเร็วทันใจ แต่ที่ได้ทันทีคือได้แสดงความจริงใจ
ที่จะหาทางออกร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่าย และได้เห็นว่ารัฐสภาเป็นเวทีประนีประนอมอ านาจ ไม่ใช่เวทีใช้เสียงข้างมาก
รักษาความชอบธรรมรัฐบาล 

วันนี้ (2 มี.ค.) นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Kamnoon 
Sidhisamarn กรณีสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษาและคนหนุ่มสาว 
ว่าการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ก็ตาม คณะรัฐมนตรีสามารถ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) เพ่ือรับฟังแนวทางการ
แก้ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินจากสมาชิกของทั้ง 2 สภาได้ ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 165 อาจ
ไม่ได้ผลเร็วทันใจทั้งหมด แม้จะลงเอยจนถึงขั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิดให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย
ได้แล้ว หรือตั้งคณะกรรมการของรัฐบาล หรือรัฐสภาก็ตาม ก็ยังต้องปรับจูนเข้าหากันอีกพอสมควร ในเบื้องต้นอาจจะ
ไล่ไม่ทันความขัดแย้งข้างนอกระบบด้วยซ้ า แต่ที่ได้ผลทันทีคือได้แสดงความจริงใจและตั้งใจจริงของรัฐบาลอย่างน้อย 2 
ทาง 

ทางหนึ่ง ความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส าคัญของการบริหารราชการ
แผ่นดิน จ าเป็นจะต้องแสวงหาทางออกร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะ โดยรับฟังซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกัน 
พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างไม่แตกแยก อีกทางหนึ่ง ความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่ารัฐสภาคือเวทีแห่งการ
ประนอมอ านาจ หาใช่เพียงเวทีแห่งการใช้เสียงข้างมากสร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลเท่านั้น 
แม้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งหมดอาจจะไม่เห็นความจริงใจนี้ในทันที ตรงกันข้ามอาจเห็นว่าเป็นเพียงการชลอจุดเดือดที่
พวกเขาเชื่อว่ามาถึงแล้วและเขาได้เปรียบ แต่เชื่อว่าคนที่เข้าใจย่อมมี ทั้งในหมู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ได้อยู่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งก็มีมากเช่นกัน 

https://www.prachachat.net/politics/news-426872
https://www.facebook.com/kamnoon
https://www.facebook.com/kamnoon
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‘เปิดสภาสมัยวิสามัญ’ แล้วได้อะไร ? 
(ที่เสนอความเห็นไป ณ ที่นี้เมื่อวันก่อน มีทั้งคนเห็นด้วย คนเห็นต่าง คนสงสัย และแน่นอน..คนด่า แต่ในฐานะคนไทย
รุ่นที่คุณหมออายุน้อยผู้ควบคุมการตรวจ EST เพ่ิงเรียกว่า ‘ลุง’ คนหนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงของ
สังคมไทยมาหลายครั้ง จะให้นิ่งเฉยก็กระไรอยู่ เมื่อได้พูดไปแล้วก็ขอพูดขยายความต่ออีกสักเล็กน้อย...) 
หากมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามรัฐธรรมนูญ  2560 มาตรา 122 หรือมาตรา 123 ก็ตาม คณะรัฐมนตรี
สามารถร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) เพ่ือรับฟังแนว
ทางการแก้ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินจากสมาชิกของทั้ง 2 สภาได้ ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 165 
ถามว่าจะแก้ปัญหาได้ทันทีม้ัย ? ตอบว่าไม่ได้ผลเร็วทันใจทั้งหมดหรอก ! 

เพราะแม้จะลงเอยจนถึงขั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิดให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยได้แล้ว หรือ
ตั้งคณะกรรมการของรัฐบาลหรือรัฐสภา ก็ตาม ก็ยังต้องปรับจูนเข้าหากันอีกพอสมควร ในเบื้องต้นอาจจะไล่ไม่ทันความ
ขัดแย้งข้างนอกระบบด้วยซ้ า แต่ที่ได้ผลทันทีคือได้แสดงความจริงใจและตั้งใจจริงของรัฐบาล !  ความจริงใจและความ
ตั้งใจจริงในอย่างน้อย 2 ทาง ทางหนึ่ง ความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส าคัญ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน จ าเป็นจะต้องแสวงหาทางออกร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะ โดยรับฟังซึ่งกันและ
กันเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างไม่แตกแยก โดยรับฟังจากสภาชิกรัฐสภาที่มีลักษณะเป็น
ตัวแทนความคิดของประชาชนทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะอยู่ในระดับหนึ่งเป็นเบื้องต้น อีกทางหนึ่ง ความจริงใจและความ
ตั้งใจจริงที่เห็นว่ารัฐสภาคือเวทีแห่งการประนอมอ านาจ หาใช่เพียงเวทีแห่งการใช้เสียงข้างมากสร้างความชอบธรรมใน
การใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลเท่านั้น 

แม้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งหมดอาจจะไม่เห็นความจริงใจนี้ในทันที ตรงกันข้ามอาจเห็นว่าเป็นเพียงการชลอจุด
เดือดที่พวกเขาเชื่อว่ามาถึงแล้วและเขาได้เปรียบ (เหมือนที่มีผู้วิพากษ์ข้อเสนอผมในบางเพจ) ก็เถอะ แต่เชื่อว่าคนที่
เ ข้ า ใ จ ย่ อ ม มี  ทั้ ง ใ น ห มู่ ฝ่ า ย ต ร ง ข้ า ม รั ฐ บ า ล แ ละฝ่ า ยที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ฝ่ า ย ใ ด ฝ่ า ย ห นึ่ ง ซึ่ ง ก็ มี ม า ก เ ช่ น กั น  
ประเด็นที่ได้ผลทันทีแค่นี้ - คุม้หรือไม่ — สุดแท้แต่มุมมองของแต่ละท่าน 
แน่นอนว่ามุมมองของรัฐบาลเป็นกุญแจเบื้องต้นของการนี้ 
จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000021029 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000021029
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3 พรรคเล็กขอใช้กลไกสภา ถก.ปมแฟลชม็อบ  
ส.ส.พรรคการเมืองขนาดเล็ก 3 พรรค ยื่นประธานสภาฯ ขอเปิด
สมัยประชุมวิสามัญ น าปัญหานักศึกษาเคลื่อนไหว มาหารือใน
สภาหาทางออก ก่อนบานปลายน าไปสู่ความรุนแรง 
วันนี้ (2 มี.ค.2563) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ , นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย และนายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม ยื่นหนังสือ
ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา เพ่ือขอเสนอเปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ 
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า หลายมหาวิทยาลัยรวมถึงโรงเรียนมัธยมบางส่วน รวมกว่า 20 - 30 จุด ที่มีการชุมนุมกัน รวม
แล้วมีคนแสดงออกไม่น้อยกว่า 100,000 คน มาแสดงออกพลังบริสุทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พอใจเกี่ยวกับการยุบพรรคอนาคต
ใหม่ และบางส่วนที่เป็นแกนน า ยังไม่เข้าใจค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ บางส่วนต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออก ยุบสภา 
หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นความเข้าใจอันบริสุทธิ์ของนักศึกษา และมองว่าสามารถจัดการชุมนุมได้ แต่ต้องไม่ได้
รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสุจริต ขอความกรุณาอย่าปราศรัยหมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันอันเป็นที่รักของ
ประชาชน 
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า หาก ส.ส.หรือ ส.ว.รวบรวมรายชื่อกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เพ่ือขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ จะ
เป็นเรื่องดีที่เปิดพ้ืนที่ให้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนักศึกษามาชี้แจง แต่หากที่สุดแล้วไม่สามารถหาทางออกได้ เชื่อว่าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะถอนตัวออกจากรัฐบาลได้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยระบบรัฐสภา 
ดีกว่าเคลื่อนไหวลงถนน เสียเลือดเสียเนื้อ และเชื่อว่านายกรัฐมนตรีรับฟังนักศึกษาอยู่ และก าลังปรับเปลี่ยนบางสิ่ง
บางอย่าง เพ่ือให้ดีขึ้นผ่านระบบรัฐสภา 
ส่วนกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และจากปัจจัยพรรคร่วมรัฐบาลได้ ส.ส.เพ่ิมมากขึ้น 
หลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่ นายมงคลกิตติ์ เชื่อมั่นว่า ตัวเลข ส.ส.ไม่ใช่สิ่งส าคัญต่อการตัดสินใจตั้งผู้บริหารรัฐบาลชุด
ใหม่ สิ่งส าคัญคือหาคนมาท างานและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชนอย่างเต็มที่ บริหารประเทศให้ได้ก าไร 
แล้วจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ แต่หากแก้ไขปัญหาไม่ได้ การชุมนุมของนักศึกษาก็จะเยอะขึ้น จนสุดท้ายเกิดความไม่
ชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนพรรคเล็กจะรวมตัวกันเสนอขอโควต้าในฝ่ายบริหารหรือไม่นั้น นางมงคลกิ
ตติ์ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกัน 
อ้างอิง :  
https://news.thaipbs.or.th/content/289436?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent289436 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/289436?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289436
https://news.thaipbs.or.th/content/289436?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289436
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ชูวิทย์ สอน ธนาธร ถ้ามันง่ายไทยคงไม่มีรัฐประหารถึง 13 ครั้ง 

 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงนายธนาธร จึงรุ่งเรื่อง
กิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ระบุถึงนายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้  ข้อความสุดท้าย ถึง...ธนาธร 
 ภารกิจสุดท้ายของคุณ คือ “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” เสียดายที่คุณไปไม่ถึงสุดทางดั่งที่ตั้งใจไว้  ขอให้ก าลังใจคุณให้
เรียนรู้ประสบการณ์การเมืองที่แท้จริงในสภาว่า “อย่าไว้ใจใคร” แม้แต่มิตรการเมืองทีพ่ร้อมหักหลังคุณได้ทุกเมื่อ 
 ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา การเมืองในสภาคงได้สอนให้คุณเรียนรู้ และมีความฉลาดขึ้น ให้ตระหนักว่า  “ไม่ใช่แค่ต้องอยู่
ให้เป็นเท่านั้น แต่ยังต้องเย็นให้พอ และต้องอดทนรอให้ได้” ไม่มีทางลัดในการเมืองฉบับประชาธิปไตยของไทย การ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณใฝ่ฝัน  วันนี้เสียดายว่าความฝัน ความทะเยอทะยานของคุณ ได้สิ้นสุดไปอย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะ ความที่ยังไม่ประสีประสาการเมืองมากพอ และก้าวเดินเร็วเกินไป จนสะดุดล้ม ท าให้คุณพลาด
ไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง ต้องหยุดพักแรงความปรารถนาทางการเมืองไปอย่างน้อย 10 ปี ทั้งๆ ที่จะว่าไปแล้ว ไม่ได้มีใครไป
หยุดฝันของคุณ แต่เป็นเพราะตัวคุณเองแท้ๆ ที่ไม่ย้อนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ดีเสียก่อน อย่างไรก็ดี ผมเชื่อ
ว่าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ  การที่คุณขออาสาต่อสู้นอกสภา ท าหน้าที่รณรงค์ทางความคิด และการเคลื่อนไหว
ของสังคมนอกสภา ต่อต้านระบอบเผด็จการร่วมกับประชาชนให้ถึงท่ีสุด นับเป็นสิ่งที่ดี แต่ปัญหาคือ “เมื่อคุณพลาดเกม
การเมืองไปแล้ว อะไรท าให้คุณมั่นใจว่า ประชาชนยังเชื่อใจให้คุณไปขับเคลื่อนนอกสภาอีก?” 
 ขนาดบรรดา อดีต ส.ส. สมาชิกพรรคที่คุณปั้นขึ้นมาเองกับมือแท้ๆ ให้โอกาสพวกเขาจากคนธรรมดามาเป็น ส.ส. ใน
สภาอันทรงเกียรติ ยังหักหลังทรยศคุณได้ลงคอ ด้วยระยะเวลาเพียงไม่ถึง 6 เดือน 
 ในฐานะประชาชน ที่เคยเลือก “พรรคอนาคตใหม่” ต้องการให้พวกคุณเข้าไปต่อสู้กับเผด็จการสืบทอดอ านาจ การณ์
กลับเป็นว่า ส.ส. ของคุณ ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรัฐบาล เป็นค้ ายันนั่งร้านให้กับการสืบทอดอ านาจอย่าง
หน้าด้านที่สุด และชัดเจนที่สุดของวงการเมืองไทย 
 ผมต้องการเห็นคนที่กล้าสู้ หัวก้าวหน้า กล้าหาญ และเท่าทันเกมสถานการณ์ในสภาอย่างที่คุณว่า แต่มวลสมาชิกของ
คุณไม่พร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพราะความละอ่อนประสบการณ์การเมืองในสภา ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ เมื่อ เป็น ส.ส. ครั้ง
แรก จึงทนความเย้ายวนของกิเลสการเมืองไม่ไหว  แล้วคุณจะเอาหลักประกันอะไร ให้พวกผมไปเชื่อคุณอีกเล่า! 
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  ผมเห็นมามากกับพวกที่ดีแต่ปาก แล้วปล่อยมวลหมู่สมาชิกไปเสวยสุขกับรัฐบาลเผด็จการ หักหลังประชาชน 
แล้วยังอ้างเอาบุญคุณมาบังหน้า ประชาชนย่อมรู้ว่าหมายถึงพรรคใด 
  โดยเฉพาะช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ยิ่งต้องอาศัยคนที่มีชั้นเชิงการเมืองที่เชี่ยวกราก 
และจังหวะที่ดี ในการล้มรัฐบาลชุดสืบทอดอ านาจต่อยอดบริหาร  แล้วไฉนคุณถึงกล้ามาเสนอหน้าต่อสู้เคลื่อนไหวนอก
สภาร่วมกับนักศึกษา และประชาชน?  ผมว่าคุณฝันไกลเกินไป เพราะกระแสการเมือง มันมีมาแล้วไปเสมอ ไม่มีใครเป็น 
“ฮีโร่” ได้ตลอดกาล  ซ้ าคุณยังฝันให้มวลสมาชิกท่ีเหลืออยู่ในสภาต่อสู้ เพ่ือหวังการเป็นรัฐบาล และได้ใช้อ านาจที่ดี ที่พ่ี
น้องให้มา เพ่ือเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย  

 ในเมื่อแม้แต่ตอนคุณเป็นฝ่ายค้านยังท าอะไรให้ดีไม่ได้ในสภา ซ้ ายังถูกพรรคการเมืองเก๋าเกม ตีกินบรรดา ส.ส. 
ของคุณด้วยเงิน ทรยศอุดมการณ์ หันหลังให้กับประชาชนที่ลงคะแนนให้โอกาสพรรคคุณ แถมมิตรร่วมอุดมการณ์กับ
คุณ ยังแย่งซีน แย่งเวลาอภิปราย จนไม่เหลือให้สมาชิกอ่อนหัดของคุณ ได้แม้แต่เผยอปากวาดลวดลายอย่างที่ว่าไว้ 
 เชื่อได้หรือว่า บรรดา ส.ส. ที่เหลือของคุณจะสามารถล้มเผด็จการ และจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่โกงกิน ไม่คอรัปชั่น ไม่เล่น
พรรคเล่นพวก ท างานอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ท าให้ประเทศไทยเดินหน้าไปในทิศทางที่คุณฝันไว้ พูดไว้ได้ อย่างกับ
บทกลอนการเมืองที่กล่อมเกลาเจิดจรัสในยุค “แสวงหาความฝัน”  ถามจริงๆ วันนี้คุณยังเหลือความมั่นใจไปบอก
ประชาชนอีกหรือ?  ไม่ใช่ประชาชนอย่างผมไม่อยากให้โอกาสคุณ แต่ให้ไปแล้ว และผิดหวัง  ผมในฐานะนักการเมืองเก่า
รุ่นพ่ี ไม่มีเบื้องหน้า เบื้องหลัง จากประสบการณ์ที่ผ่าน เห็นการเมืองมาตั้งแต่ 6 ตุลา ที่บางคนยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ า 
จนถึงวันนี้ยังติดตามการเมืองอยู่ ขอบอกคุณได้เลยว่า  นักการเมืองที่ไม่มีความสามารถล้มรัฐบาลในสภา แล้วอาศัย
การเมืองนอกสภา แอบอิงพิงหลังพลังบริสุทธิ์อย่างประชาชน เรียกร้องท าตัวเป็น “ฮีโร่” เป็นเรื่องน่าอับอายที่สุด 
 เพราะเม่ือกาลเวลาผ่านไป ฮีโร่เหล่านั้น มักกลับกลายจากการถูกชื่นชม มาเป็นความน่าขยะแขยงสมเพชของสังคม 
 แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเรายังสู้ไม่ได้ แล้วนับประสาอะไรถึงต้องไปยุเด็กให้ไปต่อยกับผู้ใหญ่แทน 
 หากถึงเวลา ทนไม่ไหวจริงๆ นักศึกษา และประชาชนเหล่านั้น ต้องเลือกทางเดินเอง พร้อมแลกกับความสูญเสีย เพราะ
ไม่มีการต่อสู้กับเผด็จการครั้งใดจะง่าย และไม่มีการเสียสละ  การปล่อยให้พลังบริสุทธิ์อย่างนักศึกษาต่อสู้ จึงต้อง
ยอมรับผลเสียที่ตามมา เพราะทุกคนอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่สร้างฝัน ยังไม่เคยออกไปเผชิญกับความจริงในโลกภายนอกที่
โหดร้าย และไม่ยุติธรรมด้วยตาตัวเอง  หยุดการยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ปลุกระดม ลดความอยากเด่นอยากดังของคุณ 
แล้วให้พวกเขาเรียนรู้หน้าถัดไปของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในการต่อสู้กับเผด็จการด้วยตัวเองเสียดีกว่า 
 ไม่อย่างนั้น สิ่งที่จะเลียนแบบเอาอย่างคุณได้ ตอนนี้ก็ได้แต่ตะโกนผ่านไมค์ ปลุกเร้าว่า “เผด็จการจงพินาศ 
ประชาธิปไตยจงเจริญ”  ถ้ามันง่ายอย่างนั้น ประเทศไทยคงไม่มีรัฐประหารมาถึง 13 ครั้งอย่างนี้หรอกครับ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/420193?adz= 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/regional/420193?adz
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วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.44 น. 

'ส.ส.เก่ง'ซัด'บิ๊กตู'่อย่าราดน้ ามันเข้า 

กองไฟ ถ้างัด พรบ. ความมั่นคง 

หวังใช้กองทัพสลายแฟลชม็อบ 
 

 
  วันที่ 2 มีนาคม 2563  นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ รัฐบาลเตรียม
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ในการควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพราะรัฐบาลอาจไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  แต่
รัฐบาลกลับใช้สถานการณ์ดังกล่าวมาสร้างความมั่นคงให้รัฐบาลเสียเอง เพราะการออก พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เป็นการ
มองในมิติการเมืองเป็นหลัก โดยหวังสกัดกั้นการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เรียกร้อง
ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกหรือยุบสภา ข้อเรียกร้องดังกล่าวจึงสร้างความหวั่นวิตกให้รัฐบาล
เป็นอย่างมาก รัฐจึงหวังใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เพื่อให้กองทัพออกมาปกป้องรัฐบาล 
นายการุณ กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่ามีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 และอวดอ้างว่าเตรียมการทุก
อย่างไว้แล้ว แต่เอาเข้าจริง รัฐบาลไม่มีมาตรการใดที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ ล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตจาก
โรคร้ายนี้แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดความหวั่นวิตกในหมู่ประชาชนอย่างมาก นอกจากนี้ค่าตรวจรักษาตามโรงพยาบาลมีราคาสูง
มากตั้งแต่ 5,000-30,000 บาท ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ การต้องจ่ายค่าตรวจรักษาสูงเช่นนี้ประชาชนจึงเดือดร้อน
อย่างมาก ซึ่งการบริการจากสาธารณสุขของรัฐยังขาดประสิทธิภาพ ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญก าหนดให้รั ฐต้องจัดหาให้
ประชาชน 
“การกระท าของรัฐเป็นการสร้างภาระให้ประชาชน และการออก พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ก็ไม่ท าให้สถานการณ์ดีขึ้น อยาก
บอกว่ารัฐบาลคิดสั้น และก าลังราดน้ ามันในกองเพลิง เพราะข้อเรียกร้องอันบริสุทธิ์ของนิสิตนักศึกษา เป็นสิ่งที่รัฐบาล
ต้องรับฟัง ไม่ควรใช้กฎหมายไปด าเนินการกับนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ อยากให้ผู้มีอ านาจพิจารณาข้อเรียกร้อง ดีกว่าใช้
กองทัพเพ่ือประโยชน์ของตัวเองเช่นที่ผ่านมา” นายการุณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/476625 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/476625
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วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563, 15.07 น. 

รบ.นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว! ส.ว.เสนอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถกข้อเรียกร้องนักศึกษา 

 
 
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายค านูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิฯ) โพสต์
เฟซบุ๊ก “Kamnoon Sidhisaman” ถึงข้อเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 122 
หรือมาตรา 123 เพ่ือรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินจากสมาชิกของทั้ง 2 สภา ว่า แม้แนวทางนี้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีและเร็วทันใจทั้งหมด เพราะต้องลงเอยจนถึงขั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิด
ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยได้ ก็ยังต้องปรับจูนเข้าหากันอีกพอสมควร 
เบื้องต้นอาจจะไล่ไม่ทันความขัดแย้งข้างนอกระบบด้วยซ้ า แต่ที่ได้ผลทันทีคือได้แสดงความจริงใจและตั้งใจจริงของ
รัฐบาล ที่เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน จ าเป็นต้องแสวงหาทางออก
ร่วมกันของทุกรุ่นทุกฝ่ายทุกสถานะ โดยรับฟังซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างไม่
แตกแยก โดยรับฟังจากสภาชิกรัฐสภาที่เป็นตัวแทนความคิดของประชาชนทุกรุ่น ทุกฝ่าย ทุกสถานะระดับหนึ่ง และอีก
ทางหนึ่งความจริงใจและความตั้งใจจริงที่เห็นว่ารัฐสภาคือเวทีแห่งการประนอมอ านาจ ไม่ใช่เวทีแห่งการใช้เสียงข้างมาก
สร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลเท่านั้น ดังนั้น มุมมองของรัฐบาลถือป็นกุญแจเบื้องต้นของเรื่องนี้ 
“แม้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งหมดอาจจะไม่เห็นความจริงใจนี้ในทันที แต่ในทางตรงกันข้ามอาจชะลอจุดเดือดที่วกเขาเชื่อ
ว่ามาถึงแล้วและเขาได้เปรียบ เหมือนที่มีผู้วิพากษ์ข้อเสนอผมในบางเพจ แต่เชื่อว่าคนที่เข้าใจย่อมมีทั้งในหมู่ฝ่ายตรง
ข้ามรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งก็มีมากเช่นกัน ประเด็นที่ได้ผลทันทีแค่นี้ คุ้มหรือไม่ สุดแท้แต่มุมมอง
ของแต่ละท่าน” นายค านูณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/476581 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/476581
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17:39 น. 2 มี.ค. 2563 

อย่าเติมฟืนในกองไฟ! เพื่อไทย ฉะ ‘บิ๊กตู่’ ขู่เด็ก แนะเปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงออก  
การเมือง 
     
  
-  

 
 
 
อย่าเติมฟืนในกองไฟ! เพื่อไทย ฉะ ‘บิ๊กตู’่ ขู่เด็ก แนะเปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงออก 
เพ่ือไทย - เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ฐานะรองประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ 
รมว.กลาโหม กล่าวข่มขู่กลุ่มนักศึกษาที่จัดแฟลชม็อบตามสถานศึกษาทั่วประเทศว่าระวังจะมีคดีอาญาติดตัวว่า พล.อ.
ประยุทธ์ไม่ควรใช้อ านาจไปข่มขู่นิสิตนักศึกษาที่ก าลังจัดกิจกรรมอยู่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกทาง
ประชาธิปไตยที่หลายประเทศทั่วโลกก็ท ารูปแบบเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ต้องมองอย่างที่นานาอารยะประเทศมอง ไม่
มองอย่างดูถูกเหยียดหยาม 

นายสมคิด กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ทราบหรือไม่ว่าเด็กทุกวันนี้เข้าสู่โลกข้อมูลข่าวสารทุกชนิดในทุกมุมของโลก 
ต่างจากยุคที่พล.อ.ประยุทธ์ ศึกษามา ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลต่างกันมาก และสามารถสื่อสารได้หลายภาษา เด็กในโลกยุค
ใหม่ต้องปล่อยให้เขาคิดให้เขาท า  

ทั้งนี้ อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์มองเยาวชนแบบลูกแบบหลาน เปิดเวทีให้เขาสามารถแสดงออกได้ และอยู่ใน
กรอบกติกาที่สังคมรับได้ อย่ามองเยาวชนเหล่านี้เป็นอย่างอ่ืน เพราะอนาคตของประเทศก็ต้องฝากไว้กับพวกเขา ตราบ
ใดที่การแสดงออกยังไม่ก่อให้ใครเดือดร้อน หรือสร้างความเสียหาย อย่าเอากฎหมายไปขู่เด็ก 
  
“อยากเตือนพล.อ.ประยุทธ์ ว่าอย่าไปเติมฟืนในกองไฟ เพราะโลกสื่อสารมันไปเร็วมาก เพราะเด็กเหล่านี้มีอนาคตอยู่
แล้ว แต่คนที่ไปขู่เด็กระวังจะไม่มีอนาคต ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ควรระมัดระวังค าพูดอย่าไปขู่เพราะเด็กไม่กลัวค าขู่ ” 
นายสมคิด กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3678814 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3678814
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'ไอติม' แนะ ปลดล็อกแฟลชม็อบ ชงแก้ รธน. 5 ยกเลิก-5 ยกระดับ 
 
   

 
 
 
 
 
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก "พริษฐ์ วัชรสินธุ - 

ไอติม - Parit Wacharasindhu" แนะ 10 ข้อเสนอของการ #แก้รัฐธรรมนูญ = 5 ยกเลิก + 5 ยกระดับ ความว่า...จาก
การได้ติดตามการแสดงพลังของนักศึกษาทั่วประเทศ ผมสัมผัสได้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาทุกวันนี้ ไปไกลกว่าการต่อสู้
เพ่ือ “อนาคตใหม”่ แต่เป็นการต่อสู้เพื่อ “อนาคตประเทศไทย” ทีพ่วกเขาอยากเห็น 

อนาคตที่กองทัพไม่ยุ่งเกี่ยวกับจากการเมือง อนาคตที่ปราศจากการสืบทอดอ านาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน 
อนาคตที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่เท่าทันโลกยุคใหม่ และ อนาคตที่ผู้มีอ านาจบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส 
แต่ค าถามที่ตอนนี้ส าคัญกว่า ค าถามที่ว่า “พวกเขาออกมาเพราะเหตุใด” คือ ค าถามที่ว่า “การออกมาของพวกเขา จะ
น าไปสู่ข้อเสนอหรือทางออกอะไรให้บ้านเมือง” ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และสร้างโครงสร้างประเทศที่เขาอยากเห็น
บางคนมองว่าการที่คุณประยุทธ์ ลาออก ยุบสภา และ จัดการเลือกตั้งใหม่ จะเป็นทางออกท่ีเพียงพอ ผมขออนุญาตเห็น
ต่าง เพราะถึงแม้คุณประยุทธ์ ลาออก ประเทศก็ยังมีนายทหารอีกหลายคนที่พร้อมจะเสียบแทน  เพราะถึงแม้คุณ
ประยุทธ์จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ประเทศก็ยังมีระบบและกรรมการการเลือกตั้งชุดเดิม 

เพราะถึงแม้คุณประยุทธ์จะแพ้เลือกตั้ง ประเทศก็ยังมี ส.ว. 250 คน ทีพ่ร้อมจะเลือกเขากลับเข้ามาเป็นนายกฯ 
ทางออกของประเทศ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก าจัดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับการแก้ที่ต้นตอและที่มาของระบอบ
วิปริตทั้งหมด ที่ท าให้เรามีกรรมการที่ไม่เป็นกลาง มีกติกาท่ีไม่เป็นธรรม และห่างไกลจากค าว่า “ประชาธิปไตย” 

ส าหรับผม ทางออกเดียวของประเทศ คือการ #แก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์ ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ผมได้แชร์ 
10 ข้อเสนอ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ควรถูกร่างขึ้นใหม่ ควรมีเนื้อหาอะไรที่จะพาบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าบน
สายประชาธิปไตย 

ข้อเสนอเหล่านี้ ไม่ได้มาจากแค่ความคิดและการวิจัยของผมและกลุ่ม แต่มาจากร่างรัญธรรมนูญกว่า 20 ฉบับ 
ที่ประชาชนกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ มาร่วมกันร่างในงานระดมความเห็น “Con Lab” ที่ผมและกลุ่ม รัฐธรรมนูญ
ก้าวหน้า ได้เดินสายจัด ผมจะขอเรียก 10 ข้อเสนอ นี้ว่า ข้อเสนอ “5 ยกเลิก + 5 ยกระดับ” 
5 ยกเลิก 
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1. ยกเลิก #รัฐธรรมนูญแบบมัดมือชก ลดความยาวของรัฐธรรมนูญไทย จาก 40,000 ค า ด้วยการตัดหมวดหมู่ 
6 “นโยบายของรัฐ” และ 16 “การปฏิรูปประเทศ” ที่ก้าวก่ายและผูกมัดการท างานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
มากจนเกินไป ผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ 20 ปี 

2. ยกเลิก #รัฐธรรมนูญแบบแก้ไม่ได้ ก าจัดเงื่อนไข ที่ 1 ใน 3 ของ ส.ว. ต้องอนุมัติการทุกข้อเสนอด้านการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้รัฐธรรมนูญสามารถถูกแก้ไขได้ในอนาคต หากได้รับฉันทามติจากประชาชน
ในหมู่มาก (เช่น ผ่านการท าประชามติ) 

3. ยกเลิก #การอ้างความมั่นคง แก้ไขมาตรา 25 เพ่ือให้รัฐไม่สามารถจ ากัดสิทธิเสรีภาพประชาชน ด้วยเหตุผล
เรื่อง “ความมั่นคงของรัฐ” และ “ความสงบเรียบร้อย” ได้อีกต่อไป เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายเดียวผูกขาดอ านาจใน
การนิยามและตีความ รัฐควรจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนหนึ่งได้ ต่อเมื่อประชาชนคนนั้นละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของคนอ่ืน 

4. ยกเลิก #กติกาเลือกตั้งที่มีแต่ความงง เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งกลับสู่ระบบบัตรสองใบ ที่มีการค านวณ ส.ส. 
บัญชีรายชื่อและเขตแยกออกจากกัน เพ่ือให้เราได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครเขตและ
ผู้สมัครบัญชีรายชื่อจากคนละพรรค และเพ่ือให้ ส.ส. เขตทุกคนมีคะแนนเสียงของตัวเอง ที่สะท้อนฉันทานุมัติและความ
รับผิดชอบที่มีโดยตรงกับประชาชนอย่างชัดเจน 

5. ยกเลิก #วุฒิสภาที่มีอ านาจล้นมือ เปลี่ยนระบบรัฐสภาจากระบบสภาคู่ มาเป็นระบบสภาเดี่ยว ที่ไม่มี
วุฒิสภา เพ่ือความคล่องตัวในการออกกฎหมายให้เท่าทันกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือประหยัด
งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และเพ่ือก าจัดพฤติกรรมของ ส.ว. ในการให้ท้ายฝ่ายบริหารเนื่องมาจากระบบ
การแต่งตั้งที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 
5 ยกระดับ 

1. ยกระดับ #สิทธิเสรีภาพประชาชนท าให้สิทธิเสรีภาพหลายอย่างที่เขียนอยู่บนรัฐธรรมนูญ ถูกบังคับใช้จริงใน
เชิงปฏิบัติ (เช่น เสรีภาพในการแสดงความเห็น เสรีภาพทางวิชาการ หรือ สิทธิที่จะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีความผิดก่อนค า
พิพากษา) และขยายสิทธิเสรีภาพให้ครอบคลุมถึงปัญหาและประเด็นใหม่ ๆ ในสังคม เช่น สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี สิทธิความเท่าเทียมของทุกเพศ และ สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ยกระดับ #คุณสมบัตินายกฯ ก าหนดว่า นายกรัฐมนตรี ต้องเป็น ส.ส. เพ่ือความชัดเจนของระบบรัฐสภาที่
ก าหนดให้นายกฯต้องเข้าประชุม ตอบค าถาม และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ (ถ้าเราจะไม่
ก าหนดให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. เราควรแยกอ านาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัด และจัดให้มีการเลือกตั้งแยก
ส าหรับนายกฯ และส าหรับ ส.ส.) 

3. ยกระดับ #องค์กรอิสระ ก าหนดให้การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นหน้าที่ของ ส.ส. แต่มีข้อ
แม้ว่าทุกต าแหน่งจะต้องได้รับจากอนุมัติจากทั้งเสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ เสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายค้าน 
เพ่ือให้ทุกต าแหน่งมีความยึดโยงกับประชาชน แต่ยังคงไว้ถึงความเป็นกลางทางการเมือง 

4. ยกระดับ #ความเป็นประชาธิปไตยโดยตรง คืนสิทธิเดิมที่ประชาชนเคยได้รับ ในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และปรับให้กระบวนการล่ารายชื่อมีความเรียบง่าย
และท าออนไลน์ได้ 
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5. ยกระดับ #ท้องถิ่น ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค กระจายอ านาจส่วนมากสู่ท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้ ง
ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพ่ือให้ทุกจังหวัดมีสิทธิก าหนดอนาคตตนเอง ผมขอย้ าว่า ผมไม่ต้องการให้ข้อเสนอเหล่านี้ เป็น 
“ค าตอบสุดท้าย” ที่ก าหนดแบบตายตัว ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องมีเนื้อหาอะไร แต่ผมอยากให้ข้อเสนอเหล่านี้เป็น 
“ค าตอบชุดแรก” ที่เริ่มต้นบทสนทนา และจุดประกายให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความเห็น (ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย) และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อเสนอให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้มาซึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน อย่างแท้จริง 

เพราะเหนือข้อเสนอของผม คือการมีส่วนร่วมของประชาชน ผมเลยขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเคยใส่เสื้อ
สีไหน ไม่ว่าท่านจะเคยเลือกใครในการเลือกตั้ง ไม่ว่าท่านจะเคยชอบใครเกลียดใคร ผมขอให้ทุกท่านวางสิ่งเหล่านั้นไว้ใน
อดีต เพ่ือมาร่วมกันออกแบบกติกาใหม่ ที่จะน าพาสังคมเราหลุดพ้นจากวิกฤตปัจจุบัน  การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็น
จุดเริ่มต้น แต่ไม่ใช่จุดจบ ของการสร้างประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง 
ถึงเวลา เดินหน้า #แก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือ กรรมการที่เป็นกลาง กติกาที่เป็นธรรม และ ประเทศชาติที่ก้าวหน้าและเป็น
ประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/136407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/136407
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02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:37 น.  

“สุวิทย์” เผย อยู่ตรงไหนก็สามารถท างานได้ ทุกอย่างอยู่ที่ นายกฯ แต่อย่าคิดแต่การเมือง 
ต้องตอบโจทย์ประเทศด้วย 

 
 

2 มี.ค.63-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(รมว.อว.) กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การปรับ ครม. จะมีตนอยู่ใน ครม. ใหม่หรือไม่ ไม่ใช่
ประเด็น ตนอยู่ตรงไหนก็สามารถท างานได้ ทุกอย่างอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจ แต่
การปรับ ครม.ที่เกิดขึ้นจะต้องตอบโจทย์ประเทศ ไม่ใช่แค่ เรื่องการเมือง แค่เป็นเรื่องวิกฤติซ้อนวิกฤติ เรามีทั้งปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาโควิด-19 ปัญหา PM2.5 และปัญหาภัยแล้ง ดังนั้น การปรับ ครม. ต้องตอบโจทย์วิกฤติของประเทศ 
รวมทั้งเป็นการปรับ ครม. เพ่ือน าพาประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเพ่ือแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ได ้
  เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และเหตุการณ์การชุมนุมจะบานปลายขยายวง
ออกไปมากขึ้นหรือไม่ นายสุวิทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย การคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่ความขัดแย้ง 
ที่ส าคัญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย คือ คนก าหนดอนาคตของประเทศ พวกเขามีความคิดอ่าน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยต้องเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกตราบใดที่พวกเขายังไม่ละเมิดกฎหมาย ผู้ใหญ่ต้องฟังให้มากส าหรับ
ความคิดเห็นของนักศึกษา ไม่ท าตัวเป็นผู้ใหญ่รู้ดี ตนได้ให้นโยบายกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องดูแลเรื่ องความ
ปลอดภัยให้นักศึกษา ต้องมองว่าพวกเขาเป็นลูกหลาน ส่วนจะบานปลายหรือไม่นั้น ตนคิดว่าคงไม่บานปลายถ้าผู้ใหญ่
ฟัง และในเร็วๆ นี้ ตนจะเชิญแกนน านักศึกษาทั้งหมดมาร่วมเวที เพ่ือรับฟังปัญหาและให้พูดถึงทางออกและค าตอบใน
การแก้ไขปัญหาด้วย 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58666 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58666
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เผยแพร่: 2 มี.ค. 2563 15:21   ปรับปรุง: 2 มี.ค. 2563 16:24  

ลุยแหลก! “หมอเหรียญ” เสียอย่าง ไล่บี้  
“ป๋าเต็ด” ติ่งส้มหวาน ถึง  
“ไทยพาณิชย์” หลังถูกย้อนเกล็ด 

 

 
“หมอเหรียญ” ถามผู้จัดการใหญ่ไทยพาณิชย์ “ป๋าเต็ด” ติ่ง “ส้มหวาน” ยังเป็นพรีเซ็นเตอร์หรือไม่ พร้อมขู่เลิก
ธุรกรรมการเงิน เหตุอีกฝ่ายรับสมัครเลขาฯ เย้ย ต้องไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการ และดูถูกสติปัญญาคนรุ่นใหม่ 
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากรณีเฟซบุ๊ก “เหรียญทอง แน่นหนา” โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63 หัวข้อ “เรียน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์” โดยระบุว่า “ผมขอสอบถามว่า ยุทธนา บุญล้อม “ป๋าเต็ด” เป็นพรีเซ็น
เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่ ถ้าใช่ผมจะยกเลิกธุรกรรมทางการเงินทั้งปวงที่ผมและบริษัทในเครือมีกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ผมขอทราบค าตอบภายในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 63 ก่อนเวลา 15.00 น. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ พลตรี 
เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จ ากัด (มหาชน) 
ต่อมาวันนี้ (2 มี.ค. 63) เฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา โพสต์ ข้อความระบุว่า 

“ได้โปรดแชร์ให้ทราบทั่วกันว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลิกจ้าง ยุทธนา บุญอ้อม หรือ 'ป๋าเด็ด' เป็นพรีเซ็นเตอร์ ตั้งแต่
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 แล้ว” 

ทั้งนี้ ค าชี้แจงของธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อกรณี พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
โพสต์ข้อความถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น  
ระบุว่า “ตามที่ปรากฏในข่าวอ้างถึงธนาคารไทยพาณิชย์ในทั้งสองฝั่งของขั้วการเมืองนั้น ธนาคารฯ ขอชี้แจงนโยบาย
ของธนาคารว่า ธนาคารมีนโยบายยึดมั่นในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้บุคคลสาธารณะในการโฆษณาถ้าบุคคลนั้นแสดงถึงความฝักใฝ่ทางการเมือง ไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่ง 
เพ่ือให้ธนาคารด ารงสถานะความเป็นกลางทางการเมืองในทุกกรณี 
ส าหรับกรณีของคุณยุทธนา บุญอ้อม นั้น ทางธนาคารได้ใช้ภาพคุณยุทธนาในการโฆษณาระยะสั้นเมื่อไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2562 และได้หมดสัญญาลงแล้ว (ข้อมูลจากข่าวสด) 
แน่นอน, โพสต์ของ “หมอเหรียญทอง” ถูกติ่งส้มหวาน และบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวเข้าไปคอมเมนต์จ านวน
มาก ส่วนใหญ่หนักไปทางเสียหาย จนเจ้าตัวต้องลบโพสต์ออก 
ส าหรับ “ป๋าเต็ด” ยุทธนา บุญอ้อม นักจัดงานแสดงดนตรีชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Yuthana 
Boonorm” (1 มี.ค. 63) ถึงการรับสมัคร Personal Assistant โดยระบุว่า.. 
“รับสมัคร Personal Assistant ครับ เป็นทั้งเลขาและผู้ช่วยรอบด้านของผม ช่วยอะไรผมบ้าง ช่วยติดต่อประสานงาน
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับผม ท าคิว ท านัด เตรียมเอกสาร ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากๆ ทั้งอ่านพูดเขียน เพราะต้องติดต่อ
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ชาวต่างชาติบ่อย สนุกที่จะท ารีเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆ ที่ผมต้องการ ท าพรีเซ็นเตชันได้ดี มีรสนิยมดีในเรื่องเพลง ศิลปะ 
และทุกเรื่องที่ควรจะรสนิยมดี ไม่จ ากัด อายุ เพศ ประสบการณ์ 
แต่ต้องไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการ และดูถูกสติปัญญาของคนรุ่นใหม่ อันนี้ส าคัญมาก 

Requirement ก็จะเยอะแบบนี้แหละครับ เพราะเป็นต าแหน่งที่ส าคัญต่อชีวิตผมมาก 

ถ้าอยากท างานด้วยกัน และม่ันใจว่ามีคุณสมบัติตามนี้ 
โปรดท าพรีเซ็นเตชันแนะน าตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ที่ถนัด บอกมาให้ชัดว่า ท าไมคุณจึง
เหมาะสมกับต าแหน่งนี้ ด้วยวิธีน าเสนอท่ีท าให้ผมเข้าใจและเชื่อ 

ส่งการบ้านมาที่ yuthana@gan.co.th ภายในวันที่ 16 มีนาคม นี้ ตั้งชื่อเมลมาด้วยว่า “อยากท างานกับป๋า”” 
ภาพจากแฟ้ม 

อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปช่วงคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่ กรณีกู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 191 ล้านบาท ชี้มีเหตุอันเชื่อ
ได้ว่าเป็นการรับบริจาคเงินโดยแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมือง ที่ห้ามมิให้
พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92 (3) ของกฎหมายพรรคการเมือง ยุทธนา บุญอ้อม หรือป๋าเต็ด ได้โพสต์
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ระบุว่า ข่าวยุบพรรคนี่เหมือนฝั่งรัฐบาลจะกลัวว่าคนจะไป “วิ่งไล่ลุง” กันน้อยเกินไป
หรือเปล่า เลยโปรโมตให้นิดนึง :) และเม่ือก่อนเคยคิดว่า Follow ส านักข่าว หรือสื่อเลวๆ เอาไว้ติดตามว่าพวกนี้จะเล่น
ข่าวแบบไหน เราจะได้รู้ความเห็นของคนอีกฝั่ง 
  แต่มาคิดได้ว่า จะไปเพ่ิมยอด follow ให้พวกนี้ท าไมวะ เลยกดบล็อกแม่งให้หมด ทุกท่านก็ควรท าเช่นกันครับ 
และเห็นหัวกันบ้างเถอะพ่ี #ไม่ได้ชังชาติหรอก ชังพ่ีนั่นแหละ และก็ตั้งกติกาไปเลยสิว่า ประเทศนี้จะมีพรรคเดียว พรรค
พวกของพ่ีน่ะ พรรคอื่นก็ยุบให้หมด #ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพ่ีนั่นแหละ” 
จนแทบไม่ต้องสงสัยว่า “ป๋าเต็ด” ก็คือ “ติ่งส้มหวาน” คนหนึ่ง 

ด้าน “หมอเหรียญทอง” ที่สังคมรับรู้มาตลอดว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูง และพร้อมมอบ
กายถวายหัวให้ได้เลย เคยออกมาโพสต์เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 เช่นกัน หลังถูกท้าทายจากติ่ง “ส้มหวาน” และ “ควาย
แดง” ที่จะต่อต้านไม่ใช้บริการธุรกิจของ “หมอเหรียญทอง” ระบุว่า 

“ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครงาน รพ.มงกุฎวัฒนะ จะต้องแสดงข้อมูลส่วนตัว เช่น เฟซบุ๊ก-ทวิตเตอร์ และข้อมูลส่วนตัว
ที่ ใช้ ในสังคมออนไลน์ประกอบการสมัครงาน ผมจะไม่รับบุคลากรใหม่ที่มี อุดมการณ์เป็นปฏิปักษ์กับผม...  
ผมจะไม่ให้มีพวกกาฝากแอบเกาะ รพ.มงกุฎวัฒนะ กินบนเรือน ขี้บนหลังคาอีกต่อไป...รพ.มงกุฎวัฒนะขอส่งเสริมคนรุ่น
ใหม่ที่รู้ดีรู้ชั่ว ...คนรุ่นใหม่สามานย์ไม่รับครับ” 

จากนั้นก็โพสต์ต่อเนื่อง ระบุว่า “ประกาศพนักงานขายจากบริษัทคู่ค้าต่างๆ กับ รพ.มงกุฎวัฒนะ และบริษัท วิ ไลศิริ 
จ ากัด ขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ที่หัวหน้าแผนกจัดซื้อด้วยครับ...
ผมจะไม่สนับสนุนการซื้อสินค้า การว่าจ้าง ฯลฯ กับบริษัทคู่ค้าที่มีพนักงานขายหรือผู้แทนที่เป็นปฏิปักษ์กับผมตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป...” 
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หรือว่านี่เอง “หมอเหรียญทอง” ถูกย้อนเกล็ดเข้าให้แล้ว จึงตามล้างตามเช็ด “ป๋าเต็ด” ถึงธนาคารไทยพาณิชย์ นี่ดีนะ 
ที่หมดสัญญาไปตั้งแต่ปี 62 ไม่งั้นเดือดร้อนแน่ 
แต่ไม่ว่าจะอย่างไร สิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ การต่อสู้ทางความคิดระหว่างกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่ อสถาบัน
เบื้องสูง กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นสาวก “ส้มหวาน” ที่วันนี้กลายเป็น “ส้มเน่า” ไปแล้ว ยังคงดุเดือดเลือดพล่าน และ
พร้อมที่จะทะลักจุดแตกได้ทุกเมื่ อ ทั้ งยั งสะท้อนให้ เห็นถึ งความขัดแย้ งทางสังคมที่ ก าลั ง เป็นอยู่ ได้ด้ วย  
ประเด็นก็คือ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร จึงจะไม่เป็นการเติมเชื้อไฟ ให้ปะทุจนสายเกินแก้ เป็นเรื่องที่คน
ไทยทุกคนจะต้องช่วยกัน มิใช่ซ้ าเติมปัญหาเข้าไปใหญ่ หรือว่าไม่จริง 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000021095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000021095
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2 มีนาคม 2563 - 11:50 น. 

วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ คอลัมน์... รู้ลึกกับจุฬา  
          การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีมติวินิจฉัยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงตัด
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความไม่พอใจจาก
ประชาชนจ านวนมาก ตามมาด้วยกระแสประท้วงหลากหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษา และคนรุ่น
ใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นฐานเสียงหลักของพรรคอนาคตใหม่  
          คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าประเด็นการยุบพรรคดังกล่าวควรน ามาวิเคราะห์และเสวนา
เพ่ือเข้าใจถึงที่มาของการวินิจฉัยคดี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงได้จัดเวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่องวิเคราะห์
คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ขึ้น    ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งใน
ผู้น าการเสวนาอ้างถึงค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2560 มิได้บัญญัติการห้ามการกู้ยืมชัดเจน แต่มีการใช้ค าว่าพรรคการเมือง “อาจ” มีรายได้ และมิใช่บทบังคับ ดังนั้นจะ
ไม่มีบทลงโทษ 
          “ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าในเมื่อมาตรา 62 เขียนว่าพรรคอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ แปลว่ามีทางอ่ืนได้ไหม เราต้อง
มาพิจารณาด้วยว่าพรรคการเมืองมีสถานะเป็นอะไร เพราะตามหลักกฎหมาย ถ้าหากเป็นองค์กรรัฐ เมื่อไม่มีกฎหมาย
เขียนว่าท าได้ องค์กรรัฐนั้นๆ จะท าไม่ได้ แต่ถ้าเป็นพลเมือง ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม ย่อมกระท าได้ ซึ่งตามนิยามของพรรค
การเมืองคือคณะบุคคลที่รวมตัวกัน จัดตั้งเป็นพรรคและจดทะเบียน” 
          อาจารย์ปริญญาชี้ว่าในเมื่อพรรคการเมืองจึงมิใช่องค์กรรัฐ เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามกระท า ก็ย่อมกระท าได้ การกู้
เงินจึงน่าจะท าได้ เพียงแต่พรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตามที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายมหาชน ทั้งนี้ 
ในมาตรา 66 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มีการเขียนบทลงโทษหาก
บริจาคเกิน 10 ล้านบาท หากการกู้เป็นการบริจาคตามที่วินิจฉัย โทษที่ก าหนดก็ไม่ถึงขั้นยุบพรรค เพราะโทษตาม
มาตรา 66 ตัดสินโทษทางอาญา เป็นการจ าคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
           การสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้บทลงโทษของมาตรา 72 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ห้ามพรรคการเมืองรับเงินที่มี
แหล่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือรู้ว่าได้มาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษคือการยุบพรรค 
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          “องค์ประกอบความผิดของมาตรา 66 และ 72 ต่างกัน ในกรณี 72 คือรับเงินบริจาคที่เป็นเงินผิดกฎหมาย เช่น 
เงินที่ได้จากการขายยา หรือการฟอกเงิน ซึ่งก็ไม่ใช่ และเมื่อตัดสินยุบพรรค ก็กระทบสิทธิไม่เพียงนักการเมืองที่ลง
เลือกตั้ง แต่ยังรวมถึงสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย” ผศ.ดร.ปริญญากล่าว 
          รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญใช้ข้อสงสัยที่ระบุว่าการกู้ยืมเงิน
ของพรรคอนาคตใหม่มีความผิดปกติอยู่ 5 ประการ ได้แก่  งบการเงินของพรรคปี 2561 มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เพียง 
1.4 ล้านบาท แต่เพราะเหตุใดถึงท าสัญญากู้เงินครั้งแรกถึง 191 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไป
ตามปกติทางการค้า แม้มีการช าระคืนหลายครั้ง แต่ช าระหนี้ครั้งแรกในวันที่ 4 มกราคม 2562 คืนเงินสดเพียง 14 ล้าน
หลังท าสัญญาเพียง 2 วัน จึงผิดปกติ 
          สัญญาฉบับที่ 2 รับเงินเพียง 2.7 ล้าน จากที่ท าเรื่องกู้ 30 ล้าน ท าสัญญากู้ใหม่โดยมีเงินกู้เดิมค้างอยู่ ไม่เป็นไป
ตามปกติการค้าและปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงิน  “ผมเองก็อยากถามในเรื่องความผิดปกติตามที่ศาลท่านวินิจฉัยว่า 
แปลกหรือไม่หากนิติบุคคลหนึ่งต้องการขอสภาพคล่องทางการเงินและกู้เงินเพ่ือให้ช าระหนี้ในอนาคต น่าเสียดายที่ศาล
ไม่ได้ช าระข้อเท็จจริงนี้หรือดูว่าใบแจ้งหนี้ของพรรคเป็นอย่างไร”   
          ส่วนประเด็นดอกเบี้ยที่มีการระบุว่าไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า อาจารย์ณรงค์เดช ชี้ว่าจากการค้นคว้าหา
ข้อมูล ดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารใหญ่ 5 รายแรกของประเทศไทยอยู่ที่อัตราร้อยละ 7.187 และตามกฎหมายแพ่ง
ทั่วไปคือต้องคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15   
          “ส าหรับผมถ้าหากมองว่าดอกเบี้ยจะผิดปกติหรือไม่ ต้องดูดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ซึ่งอยู่ที่อัตรา 1.57 ถ้าหาก
คุณธนาธรเอามาให้กู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 อย่างนี้ผมมองว่าผิดปกติมากกว่าว่าท าไมถึงยอมขาดทุน แต่ในความจริงคิด
ดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2 ค าถามที่ตามมาคือแล้วอะไรคือดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า” อาจารย์ณรงค์เดชชี้ว่า 
การตั้งข้อสงสัยหรือการสันนิษฐานว่ามีความผิดปกติท าให้ไม่เห็นการชี้แจงหรือเจตนาที่แท้จริงของพรรคการเมือง 
เพราะพรรคเองอาจจะมีค าอธิบายในข้อสงสัยที่ศาลตั้งค าถาม   
          “อย่างข้อสงสัยข้อที่ 3 ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมหากพรรคต้องการลดภาระดอกเบี้ยเลยรีบคืนเงินต้นก่อน และการ
ช าระเงินสด 14 ล้าน เข้าบัญชีไหนก็ไม่มีการไต่สวน หรือแม้แต่ข้อสงสัยที่ 4 ก็เป็นความจ าเป็นของพรรคหรือไม่ที่ถอน
มาใช้แค่เท่าท่ีจ าเป็น” อาจารย์ณรงค์เดชระบุ 
          ขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาถึงศาลรัฐธรรมนูญต้องป้องกันมิให้พรรคถูกครอบง า ซึ่งอาจารย์ณรงค์เดชอธิบาย
ว่า ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบง า มิใช่บุคคลภายในพรรค และหากศาล
รัฐธรรมนูญมุ่งหวังที่จะรักษาหลักประชาธิปไตยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
ก็ได้ก าหนดหลายมาตรการที่จะคุ้มครองหลักประชาธิปไตยอยู่แล้ว ควรใช้วิธีการขจัดบุคคลผู้ครอบง าพรรคออกจาก
พรรค มิใช่การยุบพรรค 
          ข้อเท็จจริงคดียุบพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับฟังได้  ข้อมูลจากการน าเสนอของ รศ. ดร. ณรงค์เดช 
สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่องวิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งได้จากการฟัง
แถลงการณ์วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
อ้างอิง ; https://www.komchadluek.net/news/scoop/420076 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/420076


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

 

 
เราจะมีม็อบลงถนนอีกครั้ง? 
03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
 

    มีคนบอกว่า ม็อบนักศึกษาไปไกลกว่า ยุบอนาคตใหม่แล้ว ไปไกลกว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดี นักศึกษาตกงาน รัฐบาล
จัดการปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่าง เพราะเป็นเผด็จการ มาจากการสืบทอดอ านาจ ฯลฯ 
    สรุปคือเหมือนม็อบฮ่องกง ที่พัฒนาจากกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นความคับแค้นจากปัญหาเศรษฐกิจ นักศึกษา
จบใหม่ตกงาน ความไม่เป็นประชาธิปไตย ไปจนถึง "ชัง" จีนแผ่นดินใหญ่ สุดท้ายชุมนุมกันยืดเยื้อยาวนานหลายเดือน 
จนถึงวันนี้ยังมีประปราย ฉะนั้นหากแฟลชม็อบเมืองไทยจะเดินตามฮ่องกงโมเดลจริง ก็ลองดูฮ่องกงในวันนี้  การชุมนุม
ได้ท าลายเศรษฐกิจฮ่องกงย่อยยับ  คนตกงานเพ่ิมความเหลื่อมล้ ามหาศาลบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเงินเริ่มย้ายไป
สิงคโปร์ และล่าสุด โควิด-๑๙ ก าลังดึงเศรษฐกิจฮ่องกงให้ต่ าเต้ียลงไปอีก  
    สถานการณ์ฮ่องกงคือ "เลือดเข้าตา" มาท่ี "แฟลชม็อบ" มีความพยายามจะชุมนุมบนท้องถนน  
หาก ไป ไกลกว่ า ยุ บอนาคต ใหม่ จ ริ ง  ก็ ค ง เป็ นการชุ มนุ มขั บ ไล่ รั ฐ บ าล  พล . อ .ประยุ ทธ์  จั นทร์ โ อช า   
    เสื้อแดงขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ จบลงด้วยการเผาบ้านเผาเมือง รัฐบาลอภิสิทธิ์ยังอยู่ต่ออีกเป็นปี จึงจะมีการเลือกตั้ง
ใหม่ กปปส.ชุมนุมอยู่ครึ่งปี มวลมหาประชาชนออกมาเป็นล้าน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ท าเมิน สุดท้าย ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ถูกรัฐประหาร หากแฟลชม็อบลงถนน จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะออกไปหรือไม่   
    ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ และโควิด-๑๙ หากการชุมนุมยืดเยื้อ สถานการณ์ของประเทศไทยก็คงไม่ต่างไปจาก
ฮ่องกงสักเท่าไหร่ ก็ลองพิจารณากันดู รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เขาบอกว่าเขาก็มาตามกติกา ไม่ลงจากอ านาจง่ายๆ แน่  
การประคับประคองสถานการณ์กับการหักดิบ อย่างไหนจะมีผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมมากกว่ากัน และอย่าลืม
ว่าเปลี่ยนอ านาจก็แค่เปลี่ยนขั้วการเมือง ระวังให้ดี "ฝ่ายประชาธิปไตยจอมหักหลัง" รอเสียบอยู่  
หรืออยากให้เป็นเช่นนั้นก็เชิญ "ลงบนถนน". 

อ่านเอาเรื่อง 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/58687 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/อ่านเอาเรื่อง
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บทบรรณาธิการ : กฎหมายศักดิ์สิทธ์ิจริง? 
ไทยรัฐฉบบัพิมพ3์ มี.ค. 2563 05:01 น. 

 

  จะมีการชุมนุมนักศึกษาครั้งใหญ่อีกหรือ? รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เคยหารือเรื่องนี้ในที่ประชุม
สภาฯ ว่าขณะนี้มีการชุมนุมนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย และเตือนนายกรัฐมนตรีว่าอย่าประมาท อย่าให้เกิดการ
ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ กับนักศึกษา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่โทษนักศึกษา แต่ต้องกล่าวถึงคนที่น าสิ่งเหล่านี้ออกมา 
และเตือนนักศึกษา 

นายกรัฐมนตรีเตือนว่า “กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ผมห่วงอนาคตของคนเหล่านี้มากกว่า ผมไม่ได้โกรธเด็กๆ 
เพราะเขามีแรงกระตุ้นพอสมควร” พูดเป็นนัยๆ ว่ามีผู้ยุยงให้นักศึกษาออกมาและรัฐบาลต้องด าเนินการตามกฎหมาย 
แต่นักวิชาการหลายคนเชื่อว่านักศึกษาแสดงออกซึ่งอาการหมดความอดทน กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ตามค าพูดของ
นายกรัฐมนตรีจริงหรือ รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ให้สัมภาษณ์
หนังสือพิมพ์มติชนว่า สิ่งที่ผู้มีอ านาจท าอยู่ขณะนี้ คือใช้กฎหมายที่กลุ่มตัวเองร่างขึ้นมาเล่นงานพรรคการเมืองที่เป็น
ปากเสียงคนรุ่นใหม่ เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ ไม่ทนกับเรื่องนี้จึงออกมา 

จากการติดตามความเคลื่อนไหวของนักศึกษา มีรายงานข่าวว่ามีนักศึกษาและนักเรียนเคลื่อนไหวอย่างน้อย 30 
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม แต่เป็นการแสดงตนชั่วเวลาสั้นๆ ในแต่ละสถาบันมีนัดหมายจะร่วมชุมนุมที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้น านักศึกษาหลายคนยืนยัน เหตุที่ออกมาชุมนุมไม่ใช่เพราะพรรคอนาคตใหม่ 
ผู้น านักศึกษาหลายคนชี้แจงผ่าน “ไทยรัฐทีวี” การยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่สาเหตุหลักของการชุมนุม เป็นเพียง “ฟาง
เส้นสุดท้าย” เป็นจุดสุดท้ายของความอดทน อันที่จริงนักศึกษาไม่ใช่เพ่ิงจะออกมา แต่หลายกลุ่มเคยออกมาต่อต้าน
รัฐบาล คสช.ตั้งแต่เริ่มต้น มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ บางคนถูกด าเนินคดีบางคนติดคุก 
ผู้น านักศึกษาบางคนเรียกร้อง ขอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่คณะกรรมาธิการก าลังศึกษาแนวทางแก้ไขอยู่ แต่นักวิชาการ
บางคนฟันธงว่าเป็นการ “ศึกษาเพ่ือไม่แก้ไข” มากกว่า นักศึกษาและปัญญาชนจ านวนมาก ไม่เชื่อว่า “กฎหมายมีความ
ศักดิ์สิทธิ์” จริง ตามค ากล่าวของนายกรัฐมนตรี แต่มองว่ามีการใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ ไม่ยุติธรรม 
เพ่ือให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 ที่บัญญัติว่า “ปวงชนชาวไทยย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” ไม่มีการลูบหน้าปะจมูก ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดท า
รัฐธรรมนูญแบบรัฐธรรมนูญ 2540 จะต้องไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ “ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา” และไม่มีใครฉีกท้ิง. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1784615 
 

https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1784615


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 

 
'ทอน'ตีมึนม็อบจุดติด ไม่คาดคิดยุบอนค.เป็นเชื้อไฟลามทุ่ง/สภาฯเสียงแตกเปิดวิสามัญ 
03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
 

    “ณัฏฐพล” ยกอดีต กปปส.เตือนนิสิต-นักศึกษาใช้วิจารณญาณท าแฟลชม็อบ วิปรัฐบาลลั่นยังไม่มีแนวคิดเปิดสภา
สมัยวิสามัญ ส่วนที่ปรึกษาประธานชวนเผยต้องเป็นเรื่องส าคัญ “เทพไท” ชี้กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ ชงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทันทีปลดล็อกดีกว่า “พท.” พาเหรดขย้ าบิ๊กตู่เป็นโมฆบุรุษ แนะเลียนแบบ “ป๋าเปรม” ประกาศ “ผมพอแล้ว“ ธนาธรตี
มึนโพสต์เฟซบุ๊ก ไม่รู้ยุบอนาคตใหม่จะเป็นเชื้อไฟแฟลชม็อบลามทุ่ง แนะหนังสือสู้เผด็จการ สัมมนารัฐธรรมนูญรุมสับ
อ านาจองค์กรอิสระ 
    เมื่อวันจันทร์ยังคงมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ถึงความเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในการ
จัดกิจกรรมแฟลชม็อบขับไล่รัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า เราต้องฟังทุกฝ่ายเพราะเป็นประเทศประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความเห็น ซึ่งรัฐบาลต้องรับฟัง แต่ขอให้ออกมาแสดงความเห็นหรือรวมตัวกันเพ่ือความก้าวหน้าของบ้านเมืองและ
ประโยชน์ของประชาชน แต่ช่วงนี้มีโรคติดต่ออยู่ก็ขอให้ระวังกัน และยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าจะใช้พระราชบัญญัติรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพราะยังห่างไกลจากจุดนั้นมาก มีแต่พูดว่าเป็นห่วงขอให้ระวังรับผิดชอบซึ่งกันและ
กันเท่านั้น 
    นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของใคร แต่
ต้องเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมด้วย ซึ่งการชุมนุมต้องมีการขออนุญาตและความพร้อม ดังนั้นจึงต้องการ
ให้นักเรียนที่ร่วมชุมนุมศึกษากฎหมายด้วย โดยการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิของแต่ละคน เนื่องจากเคยเป็นผู้
ชุมนุมมาก่อน และวันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย  ดังนั้นขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องสนุก และยังเป็นการสร้างภาระ
ความกังวลใจให้แก่ครอบครัวด้วย 
  
    “ขอเตือนเด็กและเยาวชนไว้เป็นอุทาหรณ์ ไม่ใช่น าไปเปรียบเทียบว่า รมว.ศธ.ก็เคยท าการชุมนุมมาแล้ว ใครๆ ก็ท า
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ได้ แต่ขอท าความเข้าใจว่าการด าเนินการมีเหตุผลและบริบทที่แตกต่างกันออกไปในการออกมาแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง ดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณให้ดี” นายณัฏฐพลกล่าว 
    พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึงการดูแลการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบว่า ให้
เป็นไปตามกลไกของบ้านเมือง เพราะกองทัพให้ความส าคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมือง เช่น ไฟป่า ภัยแล้ง การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งที่เรากลัวมาก เราจะไม่เข้าไปแตะในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญของชาติบ้านเมือง 
และจะรับผิดชอบในเรื่องท่ีใกล้ตัวมากกว่า 
  ขณะเดียวกันที่รัฐสภา นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับหนังสือจาก 3 พรรค
การเมืองขนาดเล็กทั้งพรรคประชาธรรมไทย, พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคไทรักธรรม ที่ขอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 เพ่ือน าปัญหากรณีนักเรียน นักศึกษาจัดชุมนุมทางการเมือง ให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อนเกิดเหตุบานปลาย 
  นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา กล่าวเรื่องนี้ว่ายังไม่มีแนวความคิดเรื่องดังกล่าว และนายชวน 
หลีกภัย ประธานรัฐสภาก็ยังไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้ เพราะการเปิดประชุมสมัยวิสามัญจะต้องเป็นเฉพาะกรณีส าคัญ
แท้จริง เช่นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ เป็นต้น โดยหากจะเปิดประชุมวิสามัญต้องให้  ส.ส.เข้าชื่อร้อง
ตามรัฐธรรมนูญ 
     ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา 123 ก าหนดว่า ส.ส.และ ส.ว.ทั้งสองสภารวมกัน หรือ ส.ส.มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 1 ใน 
3 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคมทูล
เ พ่ื อ มี พ ร ะ บ ร ม ร า ช โ อ ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ส ภ า เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส มั ย วิ ส า มั ญ ไ ด้   
เชื่อกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ 
    นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า วิปรัฐบาลเองยังไม่มีความคิดเห็นเปิดประชุมสมัยวิสามัญ   
    นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.กล่าวว่า ไม่ขัดข้องถ้าจะเปิดประชุมวิสามัญเพ่ือเสนอญัตติ
เรื่องนี้ แต่สิ่งที่กังวลคือกว่าจะเสนอให้เปิดวิสามัญได้ กว่าจะตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)  วิสามัญศึกษาเรื่องดังกล่าว จะ
เสียเวลาประมาณ 3 เดือนซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนาน เกรงว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้เสียก่อน จึงขอเสนอให้รัฐบาลไปฟัง
ความเห็นข้อเรียกร้องข้อเสนอของกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่ชุมนุมว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นให้น ามาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อเสนอที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งสามารถรับได้ทันทีและน่าจะเป็นการปลดล็อกชนวนได้ในระดับ
หนึ่ง เพราะเรามี กมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว และถ้าจะให้รวดเร็วกว่านี้รัฐบาลก็เปิด
วิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเลย แบบนี้ถือว่าสั้นม้วนเดียวจบ 
    “หากรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง จะเป็นเรื่องง่ายที่จะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งถ้าจะแก้หรือถ้าจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญไม่ควรตั้งคณะ กมธ.
ศึกษาเรื่องนี้อีกแล้ว เพราะเป็นการเสียเวลา เป็นการซื้อเวลา ไม่เกิดประโยชน์กับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้” 
นายเทพไทกล่าว 
    นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) โพสต์เฟซบุ๊กถามถึงการเปิดสภาสมัยวิสามัญแล้วได้อะไรอีกครั้งว่า ไม่
ได้ผลเร็วทันใจ และอาจไล่ไม่ทันความขัดแย้งข้างนอกระบบด้วยซ้ า แต่ได้ผลทันทีคือได้แสดงความจริงใจและตั้งใจจริง
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ของรัฐบาล ซึ่งประเด็นที่ได้ผลทันที แค่นี้คุ้มหรือไม่ ขึ้นกับมุมมองของแต่ละท่าน แน่นอนว่ามุมมองของรัฐบาลเป็น
กุญแจเบื้องต้นของการนี้ 
    ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รีทวีตข่าวข้อเสนอของนายค านูณ 
พร้อมทวีตข้อความว่า ถ้านักเรียนนักศึกษาเสนอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยุบสภา และให้ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของ 
คสช.ลาออก จะท าได้ไหม 
     ด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า สถานการณ์ขณะนี้มันสุกงอมแล้ว โดยในระดับ
นานาชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหมเป็นโมฆบุรุษในสายตาชาวโลกมานานมากแล้ว ซึ่งฟาง
เส้นสุดท้ายที่เด็กออกมาเคลื่อนไหว คืออ านาจเผด็จการที่แฝงอยู่ในชื่อประชาธิปไตย ก็เป็นเพียงประชาธิปไตย
จอมปลอม ที่ทั้งชาวโลกและประชาชนคนไทยซึมซับแล้วว่าไม่อาจแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้ มีทางเดียวที่จะออกจาก
ปัญหาคือ พล.อ.ประยุทธ์ต้องประกาศว่าตนพอแล้ว เหมือน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เคยประกาศเมื่อครั้งครอง
ต าแหน่งนายกฯ มา 8 ปี 
     นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์เตือนกลุ่มนักศึกษาที่จัดแฟลชม็อบระวังจะมีคดีอาญาติดตัวว่า อยากเตือนไป
ยัง พล.อ.ประยุทธ์ว่าอย่าไปเติมฟืนในกองไฟ เพราะโลกสื่อสารมันไปเร็วมาก เด็กเหล่านี้มีอนาคตอยู่แล้ว แต่คนที่ไปขู่
เด็กระวังไม่มีอนาคต พล.อ.ประยุทธ์ควรระมัดระวังค าพูด อย่าไปขู่เพราะเด็กไม่กลัวค าขู่ 
'ทอน' ตีมึนม็อบจุดติด 
    ส่วนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิทางการเมือง 10 
ปี โพสต์รูปภาพประชาชนและข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ “จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ” ว่าไม่
เคยมีใครคิด ไม่เคยมีใครคาดหวัง ไม่เคยมีใครรู้ล่วงหน้า ว่าเหตุการณ์การยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 ก.พ.จะเป็น
ตัวจุดชนวนความไม่พอใจของคนจ านวนมากในสังคมให้ระเบิดออกมา เป็นการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจที่มีมาก่อน
หน้านี้แล้วต่อสภาพการเมืองการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน เศรษฐกิจ และสภาพสังคมภายใต้เผด็จการที่
ครองอ านาจมาอย่างยาวนาน คนจ านวนมากจึงตัดสินใจว่าพวกเขา พวกเราจะไม่อยู่เฉยอีกต่อไปและต้องออกมาท า
อะไรบางอย่างบ้างแล้ว 
    “ผมไม่กังขาในความสามารถของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกคนในการโค่นล้มเผด็จการ โดยเฉพาะศักยภาพของคนรุ่น
ใหม่ที่ออกมาชุมนุมกันอย่างเป็นจริงเป็นจังช่วงนี้ แต่การโค่นล้มเผด็จการที่ฝังรากในสังคมไทยมายาวนานไม่ใช่เรื่องง่าย 
ดังนั้นผมจึงเห็นว่าช่วงนี้ส าคัญที่สุดที่เราจะมาร่วมกันศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เครื่องมือ เทคนิควิธีการ ในการ
ต่อกรกับเผด็จการและเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย” นายธนาธรระบุ 
  นายธนาธรยังโพสต์ว่า ประเทศไทยในปี 2537 นั้นเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพ มีอนาคตบนเส้นทางอันสดใส 
เพราะสามารถก าจัดเผด็จการได้ส าเร็จในปี 2535 และเชื่อว่าการรัฐประหาร 23 ก.พ.2534  จะเป็นรัฐประหารครั้ง
สุดท้าย แต่ความจริงตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงวันนี้ เรามีรัฐประหารไปแล้วถึง 2 ครั้ง  คือรัฐประหารปี 2549 และ 2557 
รวมถึงความขัดแย้งวุ่นวายและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถลงหลักปักฐานได้
อย่างมั่นคงแข็งแรง น าไปสู่การกลับมาของระบอบเผด็จการ ซึ่งเผด็จการก็ยังคงสืบทอดอ านาจมาจนถึงปัจจุบันนี้ และมี
แนวโน้มจะอยู่ยาวไปเรื่อยๆ จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศท้ายๆ ในโลกที่ยังคงมีการยึดอ านาจรัฐประหารกันอยู่ 
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    นายธนาธรยังโพสต์อีกว่า ขอแนะน าหนังสือชื่อ From Dictatorship to Democracy หรือแปลเป็นไทยในชื่อจาก
เผด็จการสู่ประชาธิปไตย ของ ยีน ชาร์ป ซึ่งถือเป็นหนังสือเล่มแรกในรายการหนังสือบังคับอ่านของวิชา ต่อสู้เผด็จการ 
101 และในสัปดาห์ต่อๆ ไปหากไม่มีอะไรผิดพลาด จะมาแนะน าหนังสือดีๆ ที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับเผด็จการโดยไม่ใช้
ความรุนแรงอีกหลายๆ เล่ม และหวังว่าสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะหลุดพ้นจากเผด็จการและวงจรอุบาทว์
ไปได้เสียที 
    นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม อดีตสมาชิกพรรค ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า จากการได้ติดตามการแสดงพลังของ
นักศึกษาทั่วประเทศ สัมผัสได้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาไปไกลกว่าการต่อสู้เพ่ืออนาคตใหม่ แต่เป็นการต่อสู้เพ่ืออนาคต
ประเทศไทยที่อยากเห็น แต่ค าถามที่ส าคัญว่าการออกมาของพวกเขา จะน าไปสู่ข้อเสนอหรือทางออกอะไรให้บ้านเมือง
ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน บางคนมองว่าการที่ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ยุบสภา และจัดการเลือกตั้งใหม่จะเป็นทางออก
ที่เพียงพอ แต่ขอเห็นต่างเพราะแม้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ประเทศก็ยังมีนายทหารอีกหลายคนที่พร้อมจะเสียบแทน ซึ่ง
ทางออกเดียวของประเทศคือการแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง  
    ด้านคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1/2563 สนับสนุนสิทธิเสรีภาพใน
การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมีความเห็นต่อสาธารณะและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
บ้านเมือง คือ 1.สนับสนุนการแสดงออกโดยการชุมนุมว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทางการเมือง ที่แสดงออกได้โดยเสรีตาม
รัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ 2.ขอให้นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มี และ
ใช้สิทธิและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยสันติวิธีและภราดรภาพ 3.ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อ านวยความสะดวกให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้สิทธิ
เสรีภาพเหล่านั้นอย่างเต็มที่ด้วยความสงบเรียบร้อย และ 4.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการท างานว่าได้แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ ที่ผ่านมาได้มากน้อยเพียงใด โดยหากรัฐบาลไม่เป็นที่ไว้วางใจ ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและ
ไม่สามารถหาทางออกให้ประเทศได้ ก็ควรพิจารณาลาออกหรือยุบสภาเพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
    วันเดียวกัน The101.world ได้จัดงานเสวนา 101 Policy Forum # 2 ในหัวข้อ “แก้รัฐธรรมนูญ ออกแบบสัญญา
ประชาคมใหม่” โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรค อนค.ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี, นายวิเชียร 
ชวลิต ตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.), นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค พท. และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
รองหัวหน้าพรรค ปชป.ร่วมเสวนา’ 
รุมถล่มอ านาจองค์กรอิสระ 
    โดยนายปิยบุตรกล่าวว่า รัฐธรรมนูญที่ดีมี 5 องค์ประกอบ คือ 1.มาจากประชาชน 2.อ านาจสูงสุดมาจากประชาชน 
3.การแบ่งแยกสถาบันการเมืองต่างๆ ให้สมดุล มีระบบการจ ากัดตรวจสอบการใช้อ านาจ 4.ประกันเสรีภาพในการ
แสดงออก และ 5.ช่องทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีทั้ง 5 ข้อเลย และเมื่อใช้มากว่า 1 ปีก็เห็น
แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะน าไปสู่ทางตัน 
    “รัฐธรรมนูญนี้คิดฝันเกินตัวกว่าวัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นการน าเอา
โมเดลของตะวันตกมาใช้ก่อนผิดเพ้ียนไปหมด ที่ผ่านมาไม่ว่าองค์กรอิสระหรือศาลรัฐธรรมนูญก็ดี คุณใช้อ านาจ
ประจันหน้ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง ขณะที่ในต่างประเทศเขาไม่ได้มีอ านาจขนาดนี้” 
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    นายชูศักดิ์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญที่ดีต้องมองจากที่มาและเนื้อหาสาระประกอบกัน โดยที่มาต้องเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการยกร่าง ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 นั้นไม่เป็นกลาง มีการสืบทอดอ านาจชัดเจน และให้อ านาจตุลาการมาก
เกินไป อ านาจและที่มาขององค์กรอิสระมีมากเกินไป และไม่ควรน าศาลมายุ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกองค์กรอิสระทั้งหลาย 
เพราะเท่ากับการน าศาลมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง และจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมไทยหลายประการในเรื่องความเป็น
กลางทางการเมือง และไม่ควรเอาผู้พิพากษามาเป็นองค์กรอิสระ ควรสรรหาบุคคลที่เป็นกลางมาด ารงต าแหน่ง 
    “ศาลรัฐธรรมนูญควรถูกจ ากัดอ านาจ ไม่ใช่มีอ านาจมากขนาดนี้ อ านาจที่ควรมีก็คือการวินิจฉัยกฎหมายว่าข้อใด
ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ หรือวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.ส.และ ส.ว. รวมทั้งควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นเดียวกับศาลอ่ืนๆ” 
นายชูศักดิ์ระบุ 
    นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า การมีองค์กรอิสระนับเป็นความก้าวหน้าของประเทศ เมื่อประชาธิปไตยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
หากเราไม่มีองค์กรอิสระเราจะไม่เห็นนักการเมืองติดคุก แต่ตอนหลังกลายเป็นว่าองค์กรอิสระมีอ านาจมากจนกลายเป็น
เสืออีกตัวหนึ่งที่มีปีกด้วย แต่มันจ าเป็นต้องมี ส่วนการได้มานั้นต้องมีวิธีการเพ่ือป้องกันไม่ให้ฝ่ายเสียงข้างมากผูกขาด ซึ่ง
ต้องมาพิจารณากันในส่วนนี้อีกที 
    นายวิเชียรกล่าวว่า ถ้าศึกษาเปรียบเทียบจะพบว่ารัฐธรรมนูญ 2560 มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับปี 2540 ทั้ง
หลักการและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่างๆ จึงอยากเรียกร้องว่าถ้าเรามีรัฐธรรมนูญ 60 ขอให้มาพิจารณาว่าใช้แล้วมี
ปัญหาอะไรหรือต้องปรับแก้ส่วนไหน ไม่ใช่ยกร่างขึ้นใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมาจากไหนอีก เพราะเรื่องบางเรื่องอาจไม่เคย
มีการใช้ แล้วพอน ามาใช้อ านาจจะมีปัญหาตามมาอีก 
    “รัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายที่แก้ยาก การที่มีสัดส่วนของพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล เป็นการแสดงให้เห็นถึงการฟัง
เสียงข้างน้อย ส่วนสิ่งที่เป็นผลลัพธ์และปัญหาที่เราต้องแก้นั้น ผมเชื่อว่าเราสามารถท าความเข้าใจกันได้ แต่ถ้าเราศึกษา
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีการอ้างอิงได้ว่ามันมาอย่างไร  ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากประชามติทั้งหมด ตามที่ผม
ยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าอะไรที่เป็นข้อติดขัดก็ขอให้แก้ไข" นายวิเชียรกล่าว.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/58693 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/58693
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ศึกนอกศึกใน 
แม่ลูกจนัทร์3 มี.ค. 2563 05:10 น. 
 

 

 

 

จากนี้ไปอีกหนึ่งเดือน (บวกลบไม่เกิน 10 วัน) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะตัดสินใจ ปรับ ครม. 
เพ่ือกู้เรตติ้งรัฐบาลที่ตกกระหน่ าซัมเมอร์เซลส์ 
“แม่ลูกจันทร์” อ่านใจ นายกฯลุงตู่ จะเขย่าขวดปรับ ครม.ขนาดกลางๆ 
คาดว่าจะมีรัฐมนตรีโดนปรับออกปรับเข้าไม่ต ่ากว่า 5 คน ไม่เกิน 10 คน 
จะมีสลับเก้าอ้ีรัฐมนตรีบางกระทรวงเพ่ือให้การขับเคลื่อนแก้วิกฤติเศรษฐกิจคล่องตัวกว่าเดิม 
เป้าใหญ่ที่เสือสิงห์กระทิงแรดก าลังจับตามองตาเป็นมันอยู่ที ่“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรฯ พรรคพลังประชา
รัฐ ซึ่งถูก “นายธีรัจชัย พันธุมาศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ล้วงข้อมูลลับมาแฉกลางสภาฯ จนบาดเจ็บ
สะบักสะบอม 
รายละเอียดเยอะแยะ “แม่ลูกจันทร์” ไม่ฉายหนังซ ้าให้ยืดยาว 
สรุปย่อๆ ปี 2537 “ร.อ.ธรรมนัส” หรือ “นายมนัส บัวพรหม” ถูกต ารวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาพัวพันคดียาเสพติด 
ถูกศาลแขวงนิวเซาท์เวลส์พิพากษาจ าคุก 6 ปี 
ต่อมาปี 2538 ศาลอุทธรณ์ออสเตรเลีย ลดโทษจ าคุกเหลือ 4 ปี 
เมื่อครบก าหนดโทษแล้วจึงเนรเทศกลับเมืองไทย 
ประเด็นส าคัญคือ มาตรา 98 และมาตรา 160 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดคดียาเสพติด “เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม” สมัครเลือกตั้ง ส.ส. และ “ต้องห้าม” ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
แม้คดีจะเกิดขึ้นในต่างประเทศ ยังถือว่ามีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกัน 
ยิ่งกว่านั้น การเจตนาปิดบังว่าตัวเองไม่ขาดคุณสมบัติสมัครเลือกตั้งยังมีความผิดฐานปกปิดข้อมูลเพ่ิมอีกกระทง 
จากกรณีอันกล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้ ร.อ.ธรรมนัสหลุดจาก ส.ส. และหลุดจากรัฐมนตรี 2 เด้งทูอินวัน 
“แม่ลูกจันทร์” ฟังการอภิปราย ส.ส.ฝ่ายค้านแล้ว ต้องฟัง ร.อ.ธรรมนัส อภิปรายชี้แจงหักล้างข้อกล่าวหาในสภาฯ ขึ้น
ตาชั่งวัดกัน 
ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันนั่งยันว่าค าพิพากษาศาลออสเตรเลียไม่สามารถใช้บังคับกับประเทศไทย เนื่องจากขัดต่ออธิปไตย
เหนือดินแดน 
การถูกศาลออสเตรเลียลงโทษจ าคุก 4 ปี จึงไม่มีผลทางกฎหมายให้ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี และมีลักษณะต้องห้ามสมัคร 
ส.ส.แต่อย่างใด 
ใครถูกใครผิด ใครเท็จใครจริง ยังต้องปล ้าฟัดกันอีกยาว 
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“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าประวัติโชกโชนโลดโผนอ้ือฉาวของ ร.อ.ธรรมนัส น้องรัก “บิ๊กป้อม” ที่ ส.ส.ฝ่ายค้านเอามาเปิดกลาง
สภาฯ ท าให้ภาพลักษณ์รัฐบาลลุงตู่ติดลบไปหลายกิโล 
แต่ที่ติดลบหนักข้ึนเท่าตัว เกิดจาก 17 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ น าโดย นายเทพไท เสนพงศ์ และ นายสาทิตย์ วงศ์หนอง
เตย แถลงเรียกร้องกดดัน นายกฯลุงตู่ ให้พิจารณาทบทวนปรับ “ร.อ.ธรรมนัส” ออกจากรัฐมนตรี 
ถือเป็นแรงกระแทกจากพรรคร่วมรัฐบาล ส่งสัญญาณถึง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยตรง 
แสดงว่าข้อมูลที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน ซักฟอกกลางสภาฯมีน ้าหนักกว่าค าชี้แจงแก้ข้อหาของ ร.อ.ธรรมนัสเอง 
“แม่ลูกจันทร์” มองว่า นายกฯลุงตู่ มีทางออกได้ 2 ประต ู
ประตูที่ 1, “ลุงตู่” ใช้โอกาสปรับ ครม.ฉลองสงกรานต์ ถอด ร.อ.ธรรมนัส จากต าแหน่ง รมต. เพ่ือลดแรงกดดันทาง
การเมือง 
ยอมตัดไฟต้นลม เพ่ือไม่ให้ “ร.อ.ธรรมนัส” เป็นลูกตุ้มถ่วงน ้าหนักรัฐบาล 
ประตูท่ี 2, “ลุงตู่” อุ้มกระเตง “ร.อ.ธรรมนัส” น้องรักหัวแก้วหัวแหวนต่อไป 
ไม่แคร์กระแสกดดันนอกรัฐบาล ไม่ให้น ้าหนักข้อเรียกร้องของ 17 ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล 
เพราะอ านาจตัดสินใจให้ใครอยู่ใครไปเป็นของลุงตู่แต่ผู้เดียว 
มีให้เลือก 2 ประตู ขอให้ออกถูกประตูก็แล้วกัน. 
“แม่ลูกจันทร ์
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2 มีนาคม 2563 - 11:50 น.  

วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 

 
วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ คอลัมน์... รู้ลึกกับจุฬา 
          การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีมติวินิจฉัยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงตัด
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความไม่พอใจจาก
ประชาชนจ านวนมาก ตามมาด้วยกระแสประท้วงหลากหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษา และคนรุ่น
ใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นฐานเสียงหลักของพรรคอนาคตใหม่ 
          คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าประเด็นการยุบพรรคดังกล่าวควรน ามาวิเคราะห์และเสวนา
เพ่ือเข้าใจถึงที่มาของการวินิจฉัยคดี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงได้จัดเวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่องวิเคราะห์
คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ขึ้น 
          ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้น าการเสวนาอ้างถึง
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มิได้บัญญัติการ
ห้ามการกู้ยืมชัดเจน แต่มีการใช้ค าว่าพรรคการเมือง “อาจ” มีรายได้ และมิใช่บทบังคับ ดังนั้นจะไม่มีบทลงโทษ 
          “ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าในเมื่อมาตรา 62 เขียนว่าพรรคอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ แปลว่ามีทางอ่ืนได้ไหม เราต้อง
มาพิจารณาด้วยว่าพรรคการเมืองมีสถานะเป็นอะไร เพราะตามหลักกฎหมาย ถ้าหากเป็นองค์กรรัฐ เมื่อไม่มีกฎหมาย
เขียนว่าท าได้ องค์กรรัฐนั้นๆ จะท าไม่ได้ แต่ถ้าเป็นพลเมือง ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม ย่อมกระท าได้ ซึ่งตามนิยามของพรรค
การเมืองคือคณะบุคคลที่รวมตัวกัน จัดตั้งเป็นพรรคและจดทะเบียน” 
          อาจารย์ปริญญาชี้ว่าในเมื่อพรรคการเมืองจึงมิใช่องค์กรรัฐ เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามกระท า ก็ย่อมกระท าได้ การกู้
เงินจึงน่าจะท าได้ เพียงแต่พรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตามที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายมหาชน ทั้งนี้ 
ในมาตรา 66 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มีการเขียนบทลงโทษหาก
บริจาคเกิน 10 ล้านบาท หากการกู้เป็นการบริจาคตามที่วินิจฉัย โทษที่ก าหนดก็ไม่ถึงขั้นยุบพรรค เพราะโทษตาม
มาตรา 66 ตัดสินโทษทางอาญา เป็นการจ าคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
           การสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้บทลงโทษของมาตรา 72 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ห้ามพรรคการเมืองรับเงินที่มี
แหล่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือรู้ว่าได้มาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษคือการยุบพรรค 
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          “องค์ประกอบความผิดของมาตรา 66 และ 72 ต่างกัน ในกรณี 72 คือรับเงินบริจาคที่เป็นเงินผิดกฎหมาย เช่น 
เงินที่ได้จากการขายยา หรือการฟอกเงิน ซึ่งก็ไม่ใช่ และเมื่อตัดสินยุบพรรค ก็กระทบสิทธิไม่เพียงนักการเมืองที่ลง
เลือกตั้ง แต่ยังรวมถึงสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย” ผศ.ดร.ปริญญากล่าว 
          รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญใช้ข้อสงสัยที่ระบุว่าการกู้ยืม
เงินของพรรคอนาคตใหม่มีความผิดปกติอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 
          งบการเงินของพรรคปี 2561 มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เพียง 1.4 ล้านบาท แต่เพราะเหตุใดถึงท าสัญญากู้เงินครั้ง
แรกถึง 191 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า แม้มีการช าระคืนหลายครั้ง แต่ช าระ
หนี้ครั้งแรกในวันที่ 4 มกราคม 2562 คืนเงินสดเพียง 14 ล้านหลังท าสัญญาเพียง 2 วัน จึงผิดปกติ 
          สัญญาฉบับที่ 2 รับเงินเพียง 2.7 ล้าน จากที่ท าเรื่องกู้ 30 ล้าน ท าสัญญากู้ใหม่โดยมีเงินกู้เดิมค้างอยู่ ไม่เป็นไป
ตามปกติการค้าและปกติวิสัยของการให้กู้ยืมเงิน 
          “ผมเองก็อยากถามในเรื่องความผิดปกติตามที่ศาลท่านวินิจฉัยว่า แปลกหรือไม่หากนิติบุคคลหนึ่งต้องการขอ
สภาพคล่องทางการเงินและกู้เงินเพ่ือให้ช าระหนี้ในอนาคต น่าเสียดายที่ศาลไม่ได้ช าระข้อเท็จจริงนี้หรือดูว่าใบแจ้งหนี้
ของพรรคเป็นอย่างไร” 
          ส่วนประเด็นดอกเบี้ยที่มีการระบุว่าไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า อาจารย์ณรงค์เดช ชี้ว่าจากการค้นคว้าหา
ข้อมูล ดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารใหญ่ 5 รายแรกของประเทศไทยอยู่ที่อัตราร้อยละ 7.187 และตามกฎหมายแพ่ง
ทั่วไปคือต้องคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 
          “ส าหรับผมถ้าหากมองว่าดอกเบี้ยจะผิดปกติหรือไม่ ต้องดูดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ซึ่งอยู่ที่อัตรา 1.57 ถ้าหาก
คุณธนาธรเอามาให้กู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 อย่างนี้ผมมองว่าผิดปกติมากกว่าว่าท าไมถึงยอมขาดทุน แต่ในความจริงคิด
ดอก เบี้ ย ที่ ร้ อ ย ล ะ  2 ค า ถ ามที่ ต า ม ม า คื อ แล้ ว อ ะ ไ ร คื อ ด อก เ บี้ ย ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไป ต า มป ก ติ ท า งก า ร ค้ า ” 
            อาจารย์ณรงค์เดชชี้ว่า การตั้งข้อสงสัยหรือการสันนิษฐานว่ามีความผิดปกติท าให้ไม่เห็นการชี้แจงหรือเจตนาที่
แ ท้ จ ริ ง ข อ ง พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง  เ พ ร า ะ พ ร ร ค เ อ ง อ า จ จ ะ มี ค า อ ธิ บ า ย ใ น ข้ อ ส ง สั ย ที่ ศ า ล ตั้ ง ค า ถ า ม 
            “อย่างข้อสงสัยข้อที่ 3 ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมหากพรรคต้องการลดภาระดอกเบี้ยเลยรีบคืนเงินต้นก่อน และ
การช าระเงินสด 14 ล้าน เข้าบัญชีไหนก็ไม่มีการไต่สวน หรือแม้แต่ข้อสงสัยที่ 4 ก็เป็นความจ าเป็นของพรรคหรือไม่ที่
ถอนมาใช้แค่เท่าที่จ าเป็น” อาจารย์ณรงค์เดชระบุ 
          ขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาถึงศาลรัฐธรรมนูญต้องป้องกันมิให้พรรคถูกครอบง า ซึ่งอาจารย์ณรงค์เดชอธิบาย
ว่า ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบง า มิใช่บุคคลภายในพรรค และหากศาล
รัฐธรรมนูญมุ่งหวังที่จะรักษาหลักประชาธิปไตยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
ก็ได้ก าหนดหลายมาตรการที่จะคุ้มครองหลักประชาธิปไตยอยู่แล้ว ควรใช้วิธีการขจัดบุคคลผู้ครอบง าพรรคออกจาก
พรรค มิใช่การยุบพรรค 
          ข้อเท็จจริงคดียุบพรรคอนาคตใหม่ท่ีศาลรัฐธรรมนูญรับฟังได้ 
          ข้อมูลจากการน าเสนอของ รศ. ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ 
เรื่องวิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งได้จากการฟังแถลงการณ์วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
วันที่ เหตุการณ์ 
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3 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2561 
งบการเงินของพรรคอนาคตใหม่ ค่าใช้จ่าย > รายได้ 1,490,537 บาท 
2 ม.ค. 2562 
ท าสัญญากู้ฉบับแรก 161.2 ล้าน ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ส่งดอกทุกเดือน หากผิดนัด เบี้ยปรับวันละ 100 บาท 
4 ม.ค. 2562 
จ่ายบางส่วน เงินสด 14 ล้าน 
21 ม.ค. 2562 
จ่ายบางส่วน เงินสด 8 ล้าน 
29 ม.ค. 2562 
จ่ายบางส่วน โอน 50 ล้าน (เข้าออมทรัพย์ BOA) 
11 เม.ย. 2562 
ท าสัญญากู้ฉบับที่สอง 30 ล้าน รับเงินสด ณ วันท าสัญญา 2.7 ล้าน ส่วนีท่เหลือจะรับในภายหลัง ดอกเบี้ย 2% ต่อปี 
(แต่ในค าวินิจฉัยไม่ได้ระบุว่ามีการรับเงินสดส่วนที่เหลืออีกหรือไม่) 
ประมาณเดือน พ.ค. 2562 
มีการแก้ไขสัญญาจากส่งดอกเบี้ยทุกเดือนเป็นส่งดอกเบี้ยทุกปี 
ก.ค. 2562 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ บริจาค 8.5 ล้าน 
27 ธ.ค. 2562 
ช าระดอกเบี้ยและเงินกู้บางส่วน 3 ครั้ง 
ดอกเบี้ยพร้อมเงินปรับ 5,859,200 บาท 
เงินกู้บางส่วนของสัญญาแรก (2 ม.ค.) 5 ล้าน 
ดอกเบี้ยพร้อมเบี้ยปรับ 1,449,998.04 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/420076 
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