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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ “ปิยบุตร” แฉ “ยุบส้มหวาน”ตอกย ้า กกต.-ศาล รธน.มิชอบ-สอ่พิรุธ? 6 
2 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ ยัน อนค.สู้ศึกซักฟอกในนามพรรค  11 
3 ข่าวสดออนไลน์ เอาแล้ว! "ปิยบุตร" กังขา ท้าไมเร่งคดี "ยุบอนาคตใหม่" 14 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "ปิยบุตร" พ้อศาลปิดทางสู้ยุบ อนค. ขู่เดินสายปว่น 16 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เปิด 2 ทางออกปมเสียบบัตรแทนกัน งบ 63 ไม่โมฆะ 22 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ลุ้นระทึกวันนี  ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี ชะตาปม ส.ส.เสียบบตัรแทนกัน 24 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ โวยจ้องยุบอนค. ปิดทางอภิปราย ขู่เดินลุยนอกสภา 26 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลุ้นชี ขาดปมสส.เสียบบัตร พท.ดักคออย่า2มาตรฐาน 28 
9 MGR ออนไลน์ ชี ชะตางบฯ 63 แย้มชงครม.เสนอร่างใหม่ 11 ก.พ. 30 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทพไท' ค้านตั ง กมธ.ศึกษาต้านรัฐประหาร ชี เป็นเรื่องของสันดาน 31 
11 ไทยรัฐออนไลน์ อนาคตใหม่ ไม่เห็นดว้ย ศาลรธน.ไม่เปิดไต่สวนคดียุบพรรค 32 
12 MGR ออนไลน์ “ปารีณา” ยื่น “ชวน” ซ ้าสอบจริยธรรม “เสรีพิศุทธ์” ขู่ซักฟอก 33 
13 MGR ออนไลน์ รัฐบาล เตรียมอัดเงินสู่ระบบ รอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยงบปี 63 34 
14 MGR ออนไลน์ สภาฯถกไม่จบ ตั งกมธ.ต้านรัฐประหาร "ปิยบุตร"    37 
15 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ลุ้น"ศุกร์นี "ศาลนัดชี ขาด"พรบ.งบ 63" โมฆะหรือไม่ 39 
16 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “มท.1”ยัน ส้ารวจประชากรแล้ว รอครม.เคาะเลือกตั งท้องถิ่น 40 
17 กรุงเทพธุกิจออนไลน์ เลขาฯ อนาคตใหม่ ชงตั ง กมธ.ศึกษาป้องกันรัฐประหาร 41 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปารีณา' เตือนฝ่ายค้านน้าเอกสารเท็จเข้าสภา 43 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดอกเตอร์ปิยบุตรน้าส.ส.ส้มหวานแถลงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับศาล รธน. 44 
20 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “อนาคตใหม่”ขู่เคลื่อนไหวนอกสภาหากถูกยุบพรรค 46 
21 ส้านกัข่าวอิสรา มั่นใจไม่ถูกยุบ! ‘ปิยบุตร’แถลงแจงปมร้อนศาล รธน. 47 
22 คมชัดลึกออนไลน์ "วิษณุ" ไม่คิด ศาลชี ขาด พรบ.งบฯ63 ใช้ได้ฉลุย 49 
23 คมชัดลึกออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ยัน "สามมิตร" ไม่มีแล้ว พปชร.ลูกน้องผม 50 
24 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร' ลั่นถ้าถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ เคลื่อนไหวนอกสภาแน ่ 51 
25 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บทความ : นักการเมืองอย่าท้าชาติพัง! 52 
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วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือมอบนโยบายการท้างานและการเตรียมความพร้อม                
การจัดการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ้านวยการ
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ                      
ณ ห้องประชุมส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครศรธีรรมราช   
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พรอ้มคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั งประจ้าจังหวัดพิณุโลก เพ่ือมอบนโยบายการท้างานและการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง
ประจ้าจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง
ประจ้าจังหวัดพิษณุโลก 
 

 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัพษิณโุลก 

 7 ก.พ. 2563 
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วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์              
เชิญชวนผู้ มีสิทธิ เลือกตั งในการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก้าแพงเพชร เขตเลือกตั งที่  2                      
แทนต้าแหน่ งที่ ว่ าง  ในวันอาทิตย์ที่  23 กุมภาพันธ์  2563 ณ ตลาดสดเทศบาลต้าบลพรานกระต่ าย                             
อ้าเภอพรานกระต่าย จงัหวัดก้าแพงเพชร 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
แจกแผน่พบัประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนใชส้ทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

จงัหวดัก าแพงเพชร เขตเลอืกตัง้ที ่2 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
6 ก.พ. 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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มีผู้ก ากับ! “ปิยบุตร” แฉ “ยุบส้มหวาน” ต้องการปิดฉากพวกตน ตอกย้ า กกต.-ศาล รธน.มิ
ชอบ-ส่อพิรุธ? 
เผยแพร่: 6 ก.พ. 2563 15:47   ปรับปรุง: 6 ก.พ. 2563 17:02   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 
 

“ส้มหวาน” ขานรับ “ปิยบุตร” เชื่อมีผู้ก ากับคดีเงินกู้ 191.2 ล้าน ระบุ กกต.ฟ้องมิชอบ ศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมไต่
สวน “เอกสารลับ กกต.-พยานบุคคล” ทั้งนัดฟังค าวินิจฉัย ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียง 3 วัน ส่อหวังผลทาง
การเมือง  
  น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี  (6 ก.พ. 63) เฟซบุ๊กพรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party โพสต์หัวข้อ “ศาล
รัฐธรรมนูญไม่ยอมเปิดไต่สวนเอกสารลับ กกต.ท้าข้ามขั นตอน-ไม่ไต่สวนพยานบุคคลเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ลงความเห็นว่า
อนาคตใหม่ไม่ผิด แถมนัดอ่านค้าวินิจฉัยยุบพรรคก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียง 3 วัน - ปิยบุตรเย้ยผู้ก้ากับให้ยุบพรรค
จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ - ลั่นแกนน้า-ส.ส.จัดทัพพร้อมแล้วเดินหน้าสู้ต่อใน-นอกสภา” 
  โดยระบุว่า “ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวกรณีศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านค้าวินิจฉัยในคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 63 โดยจะไม่เปิดให้มีการไต่สวนตาม
ค้าร้องของพรรคอนาคตใหม่นั น  

ปิยบุตรกล่าวว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค้าสั่งเมื่อวานนี ไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนพยานในคดีที่พรรคอนาคต
ใหม่กู้เงิน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และให้ส่งเอกสารบันทึกถ้อยค้าพยานบุคคล 17 รายแทน  
พวกเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี  เนื่องจากในกรณีนี ความปรากฎขึ นมาแล้วว่า มีเอกสารของ
คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) หลุดออกมา ยืนยันว่า กกต.ด้าเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและระเบียบของ กกต.เอง เนื่องจาก กกต.ได้ส่งเรื่องไปที่อนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนถึง 2 คณะ 
และมีการยกค้าร้องทั ง 2 คณะ ตามกฎหมายเรื่องต้องยุติลงทันที แต่ กกต.กลับยังเดินหน้ากระบวนพิจารณาต่อไป 
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“นอกจากนี  กกต.ยังอ้างฐานความผิด คือ การได้เงินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือขอให้มีการยุบพรรค ทั งๆ ที่ไม่เข้ า
องค์ประกอบความผิด ไม่เคยเปิดโอกาสให้พรรคได้ต่อสู้คดี  

แต่อย่างไร เราตั งใจว่าจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวน เพ่ือให้มีการเรียกเอาเอกสารชิ นนี 
ออกมาจาก กกต. และน้ามาพิสูจน์กันในศาล ซึ่ง กกต.ก็ยังไม่ยอมรับชัดแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงหรือไม่  
ไม่เคยบอกว่ากระบวนพิจารณาท้าอย่างไร มีการข้ามขั นตอนหรือไม่ เราจึงต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการ
ไต่ ส วน  เ พ่ื อ เ รี ย ก เ อ กส า รชิ น นี ม า ดู กั น  แต่ ก็ เ ป็ นที่ น่ า เ สี ย ด าย ที่ ศ า ล รั ฐ ธ ร ร มนู ญตั ด โ อ ก า ส นี ไ ป ” 
ปิยบุตรกล่าวต่ออีกว่า ในพยานบุคคล 17 รายที่พรรคอนาคตใหม่ขอให้มีการไต่สวนนั น หลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ของ 
กกต.เองที่มีความเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิด สามารถกู้เงินได้ หลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ยกค้าร้องว่า
พรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิด เราจึงต้องการให้พยานบุคคลเหล่านี มาให้การในศาล จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ศาล
รัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้มีการสู้กันในศาล 
  นอกจากนี  หากดูตามจังหวะเวลาแล้วจะเห็นได้ว่า เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีด้ารินัดพรรคร่วมฝ่ายค้าน
กับพรรคร่วมรัฐบาลมาตกลงกันว่าเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเริ่มต้นในวันไหน พรรคฝ่ายค้านเสนอไปว่า ให้เริ่มวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ ในช่วงบ่าย ฝ่ายรัฐบาลตอบกลับมาว่าพร้อม ท้าให้การก้าหนดวันอภิปรายมีความชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มต้นใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

แต่ในเวลาช่วงเย็นวันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญก็มีจดหมายข่าวออกมา ซึ่งตารางเวลาที่ตนพูดมาทั งหมดนี ท้าให้
ประชาชนและสื่อมวลชนจ้านวนมากวิเคราะห์กันไปต่างๆ นานาว่า พรรคอนาคตใหม่มีโอกาสถูกยุบก่อนอภิปรายไม่
ไว้วางใจ จะไม่มีชื่อพรรคอนาคตใหม่ในสภาผู้แทนราษฎร จะท้าให้ ส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิและอด
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ท้าให้ ส.ส.บางส่วนย้ายไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล ท้าให้เสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายไป ท้าให้สภาวะ
รั ฐ บ าล เ สี ย งป ริ่ ม น ้ า หมด ไป  จ ะท้ า ใ ห้ รั ฐ มนตรี ทั ง  6 รอด พ้นกา รอภิ ป ร า ย ไม่ ไ ว้ ว า ง ใ จค รั ง นี ไ ป ไ ด้ 
“แต่ดังที่ผมย ้าไปแล้วว่า ภาพยนตร์ที่ชื่อยุบพรรคด้าเนินการมาหลายครั งในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา ผู้ก้ากับภาพยนตร์เรื่อง
นี ต้องการใช้การยุบพรรคเพ่ือต้องการดึง ส.ส. ตัดสินแกนน้าไม่ให้มีบทบาททางการเมือง ท้าลายอุดมการณ์ความคิดของ
พรรคนั นๆ ไม่ให้เขาได้เติบโตต่อไป และล่าสุดตามที่พ่ีน้องสื่อมวลชนได้ตั งข้อสังเกตคือต้องการไม่ให้พวกเราอภิปรายไม่
ไว้วางใจ เมื่อเรารู้ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์เป็นแบบนี  วิธีการที่ดีที่สุดคือท้าให้วัตถุประสงค์เหล่านี ไม่ส้าเร็จ
ให้ได้” ปิยบุตรกล่าว 

ปิยบุตรกล่าวต่อว่า เรายังคงเชื่อมั่นในความยุติธรรม พวกเราพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่า จะท้าให้วัตถุประสงค์
ของการยุบพรรคในครั งนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ เรามั่นใจว่า ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั งแรก 
และแม้ว่าพรรคจะถูกยุบ ส.ส.ของพรรคก็จะคงเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรีอย่างเอางานเอาการแข็งขัน
ต่อไป 

การอภิปรายครั งนี  พรรคอนาคตใหม่ได้เตรียมข้อมูลที่ไม่เคยปรากฏในสื่อใดมาก่อน มีประเด็นที่หนักและชี ขาด
ส้าคัญ ที่จะท้าให้รัฐบาลเสียความชอบธรรมโดยสิ นเชิง เราขอยืนยันว่าแม้จะยุบพรรคหรือไม่ เราจะน้าเรื่องนี มาอภิปราย
ในสภาอย่างแน่นอน และถ้าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริงๆ ธนาธรและปิยบุตรจะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีทั ง 6 คนนอกสภา เพ่ือประสานกับเพ่ือน ส.ส.ของเราในสภาต่อไป 
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“ถ้าไม่ได้เป็น ส.ส. เราก็ท้างานการเมืองต่อไป ถ้าเราหยุดก็เท่ากับเราก้าลังเข้าทางผู้ก้ากับภาพยนตร์เรื่องยุบ
พรรคนี  แต่เรายืนยันว่าเราไม่หยุด เรายังคงมั่นใจในเพ่ือน ส.ส. เราว่าเดินหน้าสู้ต่อแน่นอน และพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่
เป็นแค่ร่างกายในรูปของพรรคการเมืองเท่านั น แต่เราก้าลังท้าให้พรรคอนาคตใหม่เป็นจิตวิญญาณ เป็นอุดมการณ์ เป็น
ความคิดด้วย แม้ร่ างกายจะตายไป แต่จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่จะยังคงอยู่ต่อไป ”  
  แต่อย่างไรก็ตาม กกต.พยายามที่จะอธิบายปัญหาระหว่าง กกต.กับพรรคอนาคตใหม่ อย่างน้อย สองครั ง 
เพ่ือให้สาธารณชน เข้าใจข้อมูลทั งสองด้าน 

ครั งแรก เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 62 อันเนื่องมาจากพรรคอนาคตใหม่ ยื อส่งเอกสาร จนเลยก้าหนด ก่อนจะโจมตีว่า
ไม่ยอมขยายเวลา กกต.ชี แจงว่า ตามที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กกต.
พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปโดยมีธงทางการเมือง หรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่  
  เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของส้านักงาน กกต.ได้ชี น้าในส้านวนไว้แล้วว่า นายธนาธร จึงรุ่
งเรืองกิจ กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดย
ความเห็นนี มีมาตั งแต่วันที่ 20 ก.ย. 62 แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือนตุลาคม 2562 นั น 
  ขอเรียนว่า การแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง ในการนี ส้านักงาน กกต.ขอให้ข้อมูลการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีขั นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นล้าดับ ดังนี  
  ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี ขาด พ.ศ. 2561 เลขาธิการ กกต.ต้องมี
ความเห็นในส้านวนการสืบสวนเพ่ือเสนอความเห็นต่อ กกต. ซึ่งกรณีนี เลขาธิการ กกต.ได้มีความเห็นเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 
62 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวข้างต้น โดยการเสนอความเห็นในส้านวนเป็นไปตามขั นตอนของระเบี ยบมิใช่การชี น้าใน
ส้านวนการสืบสวนแต่อย่างใด 
  เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 เลขาธิการ กกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน อยู่ในขั นตอนของ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยค้าร้องและปัญหา หรือข้อโต้แย้งเพ่ือพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบต่อไป 
ในการตอบค้าถามผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 และวันที่ 23 ต.ค. 62 ประธาน กกต.ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่า 
เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นไปตามขั นตอนของระเบียบและมิได้มีการเร่งรัดแต่
อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่
ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ เพ่ือจัดท้าความเห็นเสนอต่อ
กกต.พิจารณาตามระเบียบต่อไป 

ภายหลังจากท่ีคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กกต.แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันจันทร์ที่ 18 
พ.ย. 62 ให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการฯ ขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่
ขอให้บางส่วน และขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน 

กกต.ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ย. 62 ให้หมายเรียกขอเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั ง โดย
ให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธ.ค. 62 หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายในก้าหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่กกต.ร้องขอ และจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่  
 
  ดังนั น การด้าเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั นตอน 
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และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ซึ่ง กกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการในเรื่องนี มาเป็นล้าดับปรากฏ
ตามเอกสารแนบนี  โดย กกต.มิได้มีความเห็นตั งแต่วันที่ 20 ก.ย. 62 ตามที่มีการกล่าวอ้าง และไม่ได้มีเหตุจูงใจทาง
การเมืองแต่อย่างใด 
  จากนั น กกต.ออกมาชี แจงอีกครั งกรณีพรรคอนาคตใหม่เผยแพร่เอกสารลับ อ้างว่าเป็นรายงานการสืบสวนของ
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส้านักงาน กกต.ชุดที่มีนายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน เป็นประธานกรรมการสืบสวนและไต่
สวน กรณีมีการกล่าวหาว่า พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ วงเงิน 191.2 
ล้านบาท โดยมิชอบ พร้อมกับรายละเอียดการไต่สวนพยานหลายราย รวมถึงนายธนาธร นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้ยื่นค้าร้อง 
โดยท้ายที่สุดคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส้านักงาน กกต. มีความเห็นไปยังคณะกรรมการ กกต. ว่า ควรยกค้าร้อง
กรณีดังกล่าวนั น 
  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ กกต. เปิดเผยกับส้านั กข่าวอิศรา 
www.isranews.org ถึงกรณีนี ว่า เบื องต้นฝ่ายกฎหมายของส้านักงาน กกต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า เอกสาร
ดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ อย่างไร และจะมีการเผยแพร่เอกสารชี แจงในภายหลัง อย่างไรก็ดีตนยังไม่ได้ดูรายละเอียด
ในเอกสารส่วนนี  
  เมื่อถามว่า ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส้านักงาน กกต.เห็นควรว่ายกค้าร้อง ท้าไมที่
ประชุมคณะกรรมการ กกต.จึงมีความเห็นควรส่งค้าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือยุบพรรคอนาคตใหม่   
  พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ประเด็นอยู่ที่ข้อกฎหมายที่ยังไม่ตรงกัน และเรื่องทั งหมดเป็นอ้านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการ กกต. ที่จะวินิจฉัยออกมาในแนวทางใด ซึ่งโดยสรุปคือ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่้าวันที่ 10 ม.ค. 63 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวชี แจง
กรณีนี  ระบุว่า การแถลงข่าวของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นั น 
ยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงขอชี แจงและให้ข้อมูลการด้าเนินการเกี่ยวกับกรณีนี  2 ประเด็น 
1. การด้าเนินคดีอาญา เป็นกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นค้าร้องกล่าวหาว่า พรรคอนาคตใหม่ท้าสัญญากู้ยืมเงินจาก
นายธนาธร คณะกรรมการ กกต.ได้ด้าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน 
และการวินิจฉัยชี ขาด พ.ศ.  2561 ซึ่ งก้าหนดขั นตอนการพิจารณาการสืบสวนจ้ านวน 4 ขั นตอน ได้แก่   
1.1 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 1.2 เลขาธิการ กกต. 1.3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
1.4 คณะกรรมการ กกต. โดยขั นตอน 1.1-1.3 เป็นการเสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการ กกต. พิจารณาและวินิจฉัย
ชี ขาด ซึ่งความเห็นในแต่ละขั นตอนเป็นอิสระต่อกัน และไม่ผูกพันคณะกรรมการ กกต. ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี 
ขาด ส้าหรับส้านวนการสืบสวนนี  เสร็จสิ นการพิจารณาในขั นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี ขาดปัญหาหรือข้อ
โต้แย้งแล้ว ขณะนี อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กกต. 
 
 
2. กรณีการด้าเนินการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยก่อนที่คณะกรรมการ กกต.จะได้วินิจฉัยส้านวนการสืบสวนตามข้อ 1. 
เพ่ือให้การด้าเนินการต่อกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการกระท้าการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความ
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สงบเรียบร้อย คณะกรรมการ กกต. มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา และด้าเนินการตามหน้าที่ และอ้านาจ
ที่ก้าหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
จึงเป็นการด้าเนินการกรณีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองด้าเนินการตาม
มาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ ว่า พรรคการเมืองกระท้าการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ จึง
เป็นเหตุให้คณะกรรมการ กกต. ยื่นค้าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค้าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง 
(3) แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ 
  ส้าหรับส้านวนการยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า พรรคอนาคตใหม่ท้า
สัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน พร้อมทั งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กกต. ว่าพรรคอนาคตใหม่กระท้าการอันเป็นเหตุให้ยุบ
พรรคการ เมือง  และ กกต .มีมติ เห็นชอบให้ยื่ นค้ าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเ พ่ือสั่ งยุบพรรคอนาคตใหม่  
  การด้าเนินการเกี่ยวกับทั ง 2 กรณีข้างต้น คณะกรรมการ กกต.ได้ด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ  
  อนึ่ง ส้านักงาน กกต.อยู่ระหว่างด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน้าเอกสารส้านวนการสืบสวน
ดังกล่าวข้างต้นไปเปิดเผย และพิจารณาด้าเนินคดีกับบุคคลที่น้าเอกสารราชการซึ่งเป็นชั นความลับไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนโดยไม่มีอ้านาจต่อไป... 
  ดังนั น สิ่งที่สาธารณชนจะต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี ก็คือ ความจริงทั งหมด ที่
มิใช่ความจริงเพียงครึ่งเดียว ที่เหลือเป็นเกมการเมือง “ดิสเครดิต” องค์กรยุติธรรม เพ่ือบ่อนท้าลายความน่าเชื่อถือ ชี น้า
ทางสังคม ท้าให้เห็นว่า องค์กรยุติธรรมมีคนบงการอยู่เบื องหลังหรือไม่ และท้ายที่สุดก็จะโยนความผิด ว่า ถูกกลั่นแกล้ง
รังแกจากอ้านาจเผด็จการ ทั งท่ีเป็นความผิดของตนอย่างเห็นได้ชัด  
  ส่วนค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ. 63 ไม่ว่าจะออกมาอย่างไร เชื่อว่าทุกคนยอมรับในค้า
วินิจฉัยอย่างแน่นอน ส่วนจะมีคนอ้างถูกกลั่นแกล้งรังแกจากเผด็จการ ก็ให้นึกเสียว่า แผ่นเสียงมันตกร่องมานานแล้ว 
จนคนไทยเริ่มชาชินแล้ว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000012405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000012405
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‘ปิยบุตร’ ยัน อนค.สู้ศึกซักฟอกในนามพรรค ลั่นแม้โดนยุบ ส.ส. ยังอยู่ เดินหน้าเต็มที ่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:28 น.  

 
 
“ปิยบุตร” ยัน “อนาคตใหม่” เดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกในนามพรรคแน่นอน ลั่นแม้โดนยุบ ส.ส.ก็จะ
เดินหน้าเต็มที่ “ธนาธร-ตน” พร้อมเดินสายอภิปรายนอกสภาควบคู่ 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรค แถลงถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค้าพิพากษาคดีกู้เงินของพรรค อนค. ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์นี  ว่า พวกเราพรรค อนค.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี  เพราะมีข้อเท็จจริงปรากฎ
แล้วว่ามีเอกสารของคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) หลุดออกมายืนยันว่า กกต.ด้าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิ
ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ง และระเบียบของ กกต. เนื่องจาก กกต.
ได้ส่งเรื่องพรรค อนค. เข้าอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน และมีการยกค้าร้องโดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนถึง 2 
คณะ ซึ่งตามกฎหมายเรื่องต้องยุติทันที แต่ กกต.ยังคงยืนยันเดินหน้าด้าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป อีกทั งการร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องอ้างฐานความผิดการได้เงินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือแหล่งที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 72 
เพ่ือไปร้องขอยุบพรรค กรณีท่ีกล่าวหาพรรค อนค. เรื่องนี  เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด และไม่เคย
เปิดโอกาสให้พรรค อนค. ต่อสู้คดีในฐานความผิดตามมาตรา 72 แต่อย่างใด รวมทั งเอกสารหลุดของ กกต. ทางพรรค
ตั งใจไว้ว่า จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดกระบวนการไต่สวน เพ่ือเรียกเอกสารดังกล่าวออกมาจาก กกต. และน้ามา
พิสูจน์กันในศาล ซึ่งเราทราบดีว่า กกต. ยังไม่ยอมรับว่า เป็นของจริง หรือไม่จริง และไม่มีการอธิบายให้ศาลได้รับฟังว่า 
กระบวนการพิจารณาชั น กกต. ท้ากันอย่างไร มีการข้ามขั นตอนหรือไม่ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัด
โอกาสนี ไป 
“พยานบุคคล 17 ราย ที่พรรคได้ยื่นรายชื่อให้กับศาลรัฐธรรมนูญ หลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ของ กกต. ที่มีความเห็นว่า
พรรค อนค. ไม่มีความผิด สามารถกู้เงินได้ และหลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ กกต. ที่มติยกค้าร้องของพรรค อนค. ว่าไม่มี
ความผิดในข้อหาดังกล่าว ดังนั น เราต้องการเรียกพยานบุคคลเหล่านี  ให้มาพิสูจน์ ชี แจงต่อหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ทั ง 9 ท่าน แต่น่าเสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้เราสู้ในศาล การไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่สวน ท้าให้พรรค 
อนค. เสียโอกาสในการสืบพยานส้าคัญในชั นศาล และเมื่อเปรียบเทียบกับคดีอ่ืนๆ ของศาลในท้านองเดียวกันใสนอดีต 
เช่น กรณีการบริจาคเงินของพรรคประชาธิปัตย์ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด พบว่า มีการต่อสู้ และเปิดโอกาสไต่สวน

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/15-4.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

ในศาล แต่คดีของเรากับปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยว่า ไม่จ้าเป็นต้องเปิดกระบวนไต่สวน
พยานหลักฐานในชั นศาล” นายปิยบุตรกล่าว 

นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า หลังจากที่ประธานสภาได้นัดพรรคร่วมฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลมานั่งคุยกัน สุดท้าย
ช่วงบ่ายได้ข้อสรุปว่าการอภิปรายเริ่มต้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี  แต่ตกมาช่วงเย็น ศาลรัฐธรรมนูญก็มีข่าวออกมาระบุ
ว่าพรรค อนค. ไม่มีโอกาสขอไต่สวนพยานหลักฐานในชั นศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกับก้าหนเวันอ่านค้าวินิจฉัยในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. ตารางเวลาที่ตนพูดมาทั งหมดนี ท้าให้พ่ีน้องประชาชน และสื่อมวลชนจ้านวนมากวิเคราะห์
ไปต่างๆ นานา ว่าอย่างนี มีโอกาสที่พรรค อนค.มีโอกาสที่จะถูกยุบพรรคก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และจะท้า
ให้กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ และไม่มีโอกาสอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไปจนถึงว่าหากพรรค อนค.ถูกยุบ ส.ส.ของ
พรรคจะย้ายไปสนับสนุนรัฐบาล ท้าให้สภาวะเสียงปริ่มน ้าของรัฐบาลหมดไปได้ ฯลฯ แต่ตนเรียนเสมอว่า ภาพยนตร์ที่
เรียกว่ายุบพรรค ด้าเนินการมาแล้วหลายครั งในรอบหลายปีที่ผ่านมา เรารู้วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์ว่าต้องการ
ดึงส.ส. ต้องการตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ต้องการท้าลายอุดมการณ์ของพรรคการเมือง ไม่ให้เขาได้ต่อสู้ทางการ
เมืองต่อไป วิธีการต่อสู้ กับการยุบพรรคที่ดีที่สุดคือ การท้าให้วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์ที่ชื่อว่ายุบพรรคไม่
สมหวังให้ได้ 

“เรายังเชื่อมั่นในความยุติธรรม เรายังคงเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนี อย่ างถูกต้อง และเป็นธรรม 
และพวกเราพรรค อนค.ยืนยันว่าจะท้าให้วัตถุประสงค์ของการยุบพรรคครั งนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ เรายืนยันว่า ส.ส.ของ
พรรค อนค.จะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั งแรกในนามพรรค อนค.อย่างแน่นอน และในท้ายที่สุด ต่อให้ผู้ก้ากับ
ภาพยนตร์เรื่องนี จะเดินหน้ายุบพรรคให้ได้ก็ยืนยันว่า ส.ส.ของพรรค แม้พรรคจะถูกยุบก็จะเดินหน้าอภิปราย 6 รัฐมนตรี 
อย่างเอาการเอางาน จริงจัง และแข็งขันต่อไป การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั งนี  พรรค อนค. เตรียมประเด็น และข้อมูล ทั ง
ยังมีประเด็นใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีปรากฎในสื่อมาก่อน และมีประเด็นหนักๆ ที่อาจท้าให้รัฐมนตรีอยู่ในต้าแหน่งไม่ได้ รวมถึง
มีประเด็นชี ขาดส้าคัญท่ีท้าให้รัฐบาลเสียความชอบธรรมลงอย่างสิ นเชิง ทั งนี  หากพรรค อนค.ถกยุบจริงๆ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนค. และตน จะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั ง 6 คน นอกสภาเพ่ือผสมผสานกับ 
ส.ส.ในสภาต่อไป” นายปิยบุตรกล่าว 

เมื่อถามถึง ข้อชี แจงต่างๆ ที่ได้ชี แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นายปิยบุตรกล่าวว่า เอกสารที่เราได้มอบให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีทั งหมด 19 หน้า ซึ่งเราจะมีการเผยแพร่ลงเพจ และเว็บไซต์ของพรรคต่อไป ตั งแต่ประเด็นกระบวนการ
พิจารณาของ กกต.ไปถึงเรื่องกฎหมาย ว่าการกู้เงินนั นสามารถท้าได้ นอกจากนั นยังมีบันทึกการรพบุหลักฐานและพยาน
บุคคล 

เมื่อถามว่า เมื่อมีแนวโน้มว่าอาจมีการยุบพรรค เป็นไปได้ไหมว่า กรรมการบริหารพรรคจะลาออกเพ่ือเปิดทาง
ให้คนอ่ืนขึ นมาท้าหน้าที่แทน นายปิยบุตรกล่าวว่า ยืนยันเช่นเดียวกับคดีก่อนหน้านี  ว่าเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ และ
พรรคจะไม่ถูกยุบ การใช้วิธีการให้กรรการบริหารพรรคลาออกจาก ส.ส. นั่นแสดงให้เห็นถึงการยอมจ้านวนต่อความอ
ยุติธรรม พรรคอนาคตใหม่ไม่ยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม และจะต่อสู้ถึงที่สุด ทุกอย่างยังมีหนทางของมัน 
เมื่อถามต่อว่า ถ้าหากไม่ได้เป็น ส.ส.แล้ว นายปิยบุตรกล่าวว่า ยืนยันว่าจะท้างานการเมืองต่อไปแน่นอน เมื่อไรก็ตามถ้า
นายธนาธร หรือตน หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดก็ตามหยุดการต่อสู้ทางการเมือง เท่ากับว่านั่นก้าลังเข้าทางผู้ก้ากับ
ภาพยนตร์เรื่องนี  เพราะเขาต้องการให้พวกตนหยุด แต่ตนยืนยันว่า เราไม่หยุด ทั งนี  ทุกวันนี ก็คุยกับเพ่ือนสมาชิกใน
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พรรค ว่าเราสู้ต่อแน่นอน ซึ่งพรรค อนค.ไม่ได้เป็นแค่ร่างกายในรูปของพรรคการเมืองเท่านั น แต่เป็นจิตวิญญาณ 
อุดมการณ์ และความคิด แม้ร่างกายจะถูกท้าลายไปอย่างไร แต่สิ่งเหล่านี จะยังคงอยู่และสืบเนื่องต่อไป 
เมื่อถามว่า จะมีการย้ายไปพรรคใหม่หรือไม่ นายปิยบุตรกล่าวว่า มีการตระเตรียมกันไว้เรียบร้อย และเราจะท้าให้
วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์เรื่องนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ ถ้าเข้าอยากดูด ส.ส.ของพรรค อนค.ไปเขาจะไม่ได้ อยากให้
ผมหรือธนาธรหยุดเล่นการเมืองเขาจะไม่เห็น หากจะท้าลายความคิดแบบพรรค อนค.จะท้าไม่ส้าเร็จ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1949237 
ส้านักข่าว INN : https://www.innnews.co.th/politics/news_592750/ 
ส้านักข่าว thebangkokinsight : https://www.thebangkokinsight.com/286236/ 
ส้านักข่าวไบรท์ทีวี : https://www.brighttv.co.th/news/politics/piyabutr-saengkanokkul-4 
ส้านักข่าวโพสต์ทูเดย์ : https://www.posttoday.com/politic/news/614012 
ส้านักข่าวฐานเศรษฐกิจ : https://www.thansettakij.com/content/politics/420886 
ส้านักข่าวเนชั่น : https://www.nationweekend.com/content/image_news/6109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1949237
https://www.innnews.co.th/politics/news_592750/
https://www.thebangkokinsight.com/286236/
https://www.brighttv.co.th/news/politics/piyabutr-saengkanokkul-4
https://www.posttoday.com/politic/news/614012
https://www.thansettakij.com/content/politics/420886
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6109
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เอาแล้ว! "ปิยบุตร" กังขา ท าไมเร่งคด ี"ยุบอนาคตใหม่" ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ?  
การเมือง 

 
6 ก.พ. 2563 - 11:28 น.  

"ปิยบุตร" งง! ศาล รธน. ไม่เปิดไต่สวนคดีเงินกู้พรรค - ชี้ทั้งที่เอกสารหลุดพบกระบวนการ กกต.มิชอบ - ตั้ง
ข้อสังเกต ท าไมต้องวินิจฉัยก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่ไม่กี่วัน  
  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่อาคารรัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวกรณี
ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค้าวินิจฉัยคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยจะไม่เปิดให้มีการไต่
สวนตามค้าร้องของพรรคอนาคตใหม่ ว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค้าสั่งเมื่อวานนี  (5 ก.พ.) ไม่อนุญาตให้มีการไต่
สวนพยานในคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และให้ส่งเอกสาร
บันทึกถ้อยค้าพยานบุคคล 17 รายแทน 
พวกเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ ่งกับค้าสั ่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื ่องนี  เนื ่องจากกรณีนี ความปรากฏขึ นมาแล้วว่า มี
เอกสารของคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) หลุดออกมา ยืนยันว่า กกต.ด้าเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และระเบียบของ กกต.เอง เนื่องจาก กกต.ส่งเรื่องไปที่อนุกรรมก าร
สืบสวนและไต่สวนถึง 2 คณะ และมีการยกค้าร้องทั ง 2 คณะ ตามกฎหมายเรื่องต้องยุติลงทันที แต่ กกต.กลับ
ยังเดินหน้ากระบวนพิจารณาต่อไป 

"นอกจากนี  กกต.ยังอ้างฐานความผิด คือการได้เงินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อขอให้มีการยุบพรรค 
ทั งๆที่ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ไม่เคย เปิดโอกาสให้พรรคได้ต่อสู้คดีแต่อย่างใด เราตั งใจว่าจะขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวน เพื่อให้เรียกเอกสารชิ นนี ออกมาจาก กกต. และน้ามาพิสูจน์กันในศาล ซึ่ง 
กกต.ก็ยังไม่ยอมรับชัดแจ้ง ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงหรือไม่ ไม่เคยบอกว่ากระบวนพิจารณาท้าอย่าง ไร 
ข้ามขั  นตอนหรือไม่ เราจึงต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวน แต่ก็เป็นที ่น่าเสียดายที่ศาล
รัฐธรรมนูญตัดโอกาสนี ไป" นายปิยบุตร กล่าว 

นายปิยบุตร กล่าวต่ออีกว่า ในพยานบุคคล 17 รายที่พรรคอนาคตใหม่ขอให้มีการไต่สวนนั น หลายราย
เป็นเจ้าหน้าที่ของ กกต.เอง ที่มีความเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิด สามารถกู้เงินได้ หลายรายเป็น
เจ้าหน้าที่ กกต.ที่ยกค้าร้องว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิด เราจึงต้องการให้พยานบุคคลเหล่านี มาให้การใน
ศาล จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้สู้กันในศาล  
นอกจากนี  หากดูตามจังหวะเวลาแล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีด ารินัดพรรคร่วมฝ่ายค้าน
กับพรรคร่วมรัฐบาลมาตกลงกันว่าเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเริ่มต้นวันไหน พรรคฝ่ายค้านเสนอไปว่าให้เริ่ม

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/02/หนังเก่า.jpg
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ในช่วงบ่ายฝ่ายรัฐบาลตอบกลับมาว่าพร้อม ท าให้การก าหนดวันอภิปรายมีค วาม
ชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มต้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่ในเวลาช่วงเย็นวันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญก็มีจดหมายข่าว
ออกมา 
  ซึ่งตารางเวลาที่ตนพูดมาทั งหมดนี  ท้าให้ประชาชนและสื่อมวลชนจ้านวนมากวิเคราะห์กันไปต่างๆ 
นานาว่า พรรคอนาคตใหม่มีโอกาสถูกยุบก่อนอภิปรายไม่ไว ้วางใจ จะ ไม่ม ีชื ่อพรรคอนาคตใหม่ในสภา
ผู้แทนราษฎร จะท้าให้ ส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท้าให้ ส.ส.
บางส่วนย้ายไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล ท้าให้เสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านหายไป ท้าให้สภาวะรัฐบาลเสียงปริ่มน ้าหมด
ไป จะท้าให้รัฐมนตรีทั ง 6 รอดไปได้ 
  "ภาพยนตร์ที่ชื่อยุบพรรคด าเนินการมาหลายครั้งในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา ผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องนี้
ต้องการใช้การยุบพรรคเพื่อต้องการดึง ส.ส. ตัดสินแกนน าไม่ให้มีบทบาททางการเมือง ท าลายอุดการณ์
ความคิดของพรรค และวัตถุประสงค์ใหม่ล่าสุดอีกข้อหนึ่ง คือต้องการให้เราไม่อภิปรายไม่ ไว้วางใจ แต่เมื่อ
เรารู้ว่าวัตถุประสงค์เป็นเช่นนี้ วิธีการดีที่่สุดคือท าให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ไม่ส าเร็จให้ได้"  นายปิยบุตร กล่าว 

นายปิยบุตร กล่าวว่า เรายังคงเชื ่อมั ่นในความยุติธรรม พวกเราพรรคอนาคตใหม่ยืนยันจะท้าให้
วัตถุประสงค์ของการยุบพรรคในครั งนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ เรามั่นใจว่า ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จะได้อภิปรายไม่
ไว้เป็นครั งแรก และแม้ว่าพรรคจะถูกยุบ ส.ส.ของพรรคก็จะคงเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรีอย่างเอา
งานเอาการแข็งขันต่อไป การอภิปรายครั งนี พรรคอนาคตใหม่เตรียมข้อมูลที่ไม่เคยปรากฏในสื่อใดมาก่อน มี
ประเด็นที่หนักและชี ขาดส้าคัญ ที่จะท้าให้รัฐบาลเสียความชอธรรมโดยสิ นเชิง เราขอยืนยันว่าแม้จะยุบพรรค
หรือไม่ เราจะน้าเรื่องนี มาอภิปรายในสภาแน่นอน และถ้าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริงๆ นายธนาธรและตน
จะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั ง 6 คนนอกสภา เพ่ือประสานกับเพ่ือน ส.ส.ของเราในสภาต่อไป 
ผู้สื่อข่าวถามว่า สุดท้ายแล้วจะให้กรรมการบริหารพรรคลาออกจาก ส.ส.เพื่อป้องกันการเสียที่นั่งในสภาหรือไม่ 
นายปิยบุตร กล่าวว่า ตนยังคงยืนยันเช่นเดียวกับคดีก่อนหน้านี  เรามั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบ การให้
กรรมการบริหารลาออกจาก ส.ส.เพ่ือดัน ส.ส.อ่ืนให้ขึ นมาแทน แสดงให้เห็นถึงการยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม 
เราจะไม่ยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม เราจะต่อสู้จนถึงที่สุด  

“ถ้าไม่ได้เป็น ส.ส.เราก็ท างานการเมืองต่อไป ถ้าเราหยุดก็เท่ากับเราก าลังเข้าทางผู้ก ากับภาพยนตร์
เรื ่องยุบพรรคนี้ แต่เรายืนยันว่าเราไม่หยุด เรายังคงมั่นใจในเพื่อน ส.ส.เราว่าเดินหน้าสู้ต่อแน่นอน  และ
พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่เป็นแค่ร่างกายในรูปของพรรคการเมืองเท่านั้น แต่เราก าลังท าให้พรรคอนาคตใหม่
เป็นจิตวิญญาณ เป็นอุดมการณ์ เป็นความคิด แม้ร่างกายจะตายไป แต่จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของพรรค
อนาคตใหม่จะยังคงอยู่ต่อไป” นายปิยบุตรกล่าว 
 อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3536558 
ส้านักข่าวประชาไท : https://prachatai.com/journal/2020/02/86231 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3536558
https://prachatai.com/journal/2020/02/86231
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"ปิยบุตร" พ้อศาลปิดทางสู้ยุบ อนค. ขู่เดนิสายป่วน 
 

              กลายเป็นเรื่องลุกลามเมื่อแกนน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ประกาศพุ่งชนทุกรูปแบบ หากศาลรัฐธรรมนูญ 
(ศร.) มีค้าวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีกู้เงินของพรรค ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งการออกมาประกาศ
เช่นนี ท้าให้การเมืองไทยเริ่มร้อนระอุขึ นมาอย่างต่อเนื่อง 
 “ปิยบุตร” ขู่ยุบพรรคเจอสู้นอกสภา 
              เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายช่ือ พรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมด้วย ส.ส. ของพรรค แถลงถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค้าพิพากษาคดีกู้เงินของพรรค ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ว่า พวกเราพรรคอนาคตใหม่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี  เพราะมี
ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่ามีเอกสารของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลุดออกมา ยืนยันว่า กกต. ด้าเนิน
กระบวนการพิจารณาโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ง 
และน่าเสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้เราสู้ในศาล การไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่สวน ท้าให้พรรคอนาคตใหม่
เสียโอกาสในการสืบพยานส้าคัญในชั นศาล 
               “ผมได้เรียนเสมอว่า ภาพยนตร์ที่เรียกว่ายุบพรรค ด้าเนินการมาแล้วหลายครั งในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่
เรายังเชื่อมั่นในความยุติธรรม เรายังคงเชื่อม่ันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนี อย่างถูกต้องทั งนี  หากพรรคอนาคตใหม่
ถูกยุบจริงๆ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และผมจะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั ง 6 คนนอกสภา 
เพ่ือผสมผสานกับ ส.ส. ในสภาต่อไป ส่วนการยุบพรรค เป็นไปได้ไหมว่า กรรมการบริหารพรรคจะลาออกเพ่ือเปิดทางให้
คนอ่ืนขึ นมาท้าหน้าที่แทนนั น ผมยืนยันเช่นเดียวกับคดีก่อนหน้านี ว่าเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ และพรรคจะไม่ถูกยุบ 
การใช้วิธีการให้กรรมการบริหารพรรคลาออกจาก ส.ส. นั่นแสดงให้เห็นถึงการยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม พรรค
อนาคตใหม่ไม่ยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม และจะต่อสู้ถึงที่สุด” นายปิยบุตร กล่าว 
  “บิ๊กป้อม” เมินอนาคตใหม่ลุยนอกสภา 
              ที่ ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคอนาคตใหม่
แถลงว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค้าวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี  เหมือนเป็นการตัดตอนพรรค
อนาคตใหม ่ไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 6 คน ว่า “ไม่รู้สิ เป็นเรื่องของศาล” ส่วนที่พรรค
อนาคตใหม่เตรียมเดินสายอภิปรายนอกสภานั น “ก็แล้วแต่เขา” 
 ลั่น พปชร. ไร้กลุ่มสามมิตร 
              พล.อ.ประวิตร ยังให้สัมภาษณ์กรณีท่ี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและแกนกลุ่มสามมิตร 
นัดรับประทานอาหารร่วมกับ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า “เขาอยู่พรรคไหน พรรค
พลังประชารัฐใช่หรือไม ่ก็ลูกน้องทุกคน เป็นเรื่องธรรมดาที่ไปกินข้าวกัน ไม่มีนัยอะไร” 
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 “ธรรมนัส” ย่องท าเนียบพบ “สมคิด” 
              เวลา 08.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  หนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจ เดินทางเข้าพบนายสมคิด ที่ห้องท้างานชั น 1 ตึกบัญชาการ 1 ท้าเนียบรัฐบาล พูดคุยกันประมาณ 30 นาที 
โดยเป็นการเข้าพบหลังนายสมคิดไปร่วมรับประทานอาหารกับแกนน้ากลุ่มสามมิตรและ ส.ส . พรรคพลังประชารัฐกว่า 
40 คน และหลังจากนายกฯ ขอให้นายสมคิดช่วยในเรื่องของการเตรียมข้อมูลรับมือการอภิปราย โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่ง นายสมคิด เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส มาพูดคุยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจฐานรากเท่านั น ไม่ได้มีเรื่องการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า มาคุยเรื่องงาน 
ลือขอพึ่งบารมีกลุ่มสามมิตร 
              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าการเข้าพบนายสมคิดครั งนี เพ่ือ
หารือการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่น่าจะถูกอภิปรายหนัก แต่ในทาง
การเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ ถือว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้มีกลุ่มก๊วนการเมืองในมือมากพอที่จะช่วยเหลือในศึก
อภิปรายครั งนี ส่วนใหญ่มีเพียงกลุ่มพรรคการเมืองเล็กๆ ที่เคยประสานงานร่วมรัฐบาล ท้าให้ต้องวิ่งหากลุ่มการเมืองเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือในการถูกอภิปรายครั งนี  
 “วิษณุ” เรียกถกวางแนวทางสู้ศึก 
              ผู้สื่อข่าวรายงานจากท้าเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม
หารือข้าราชการ โดยระบุว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการเชิญบรรดารัฐมนตรีที่มี
ชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เช่น ร.อ.ธรรมนัส , นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง เช่น มหาดไทย ต่างประเทศ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาด้วยตัวเอง ส้านัก
นายกรัฐมนตรี ก็มีเลขาธิการนายกฯ มาด้วยตัวเองเช่นกัน รวมถึงคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ นายวิรัช รัตน
เศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมง 
               นายวิรัช เปิดเผยว่า เป็นการหารือร่วมกับคณะท้างาน เพ่ือเตรียมข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ น เป็นการท้าความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจครั งนี  อย่างไรก็ตามจะมีการหารือร่วมกันอีกครั งหนึ่ง ครั งนี เป็นการไลน์ไว้เท่านั น โดยการประชุมในครั งนี เป็น
การนัดบรรดารัฐมนตรี พร้อมคณะท้างานของแต่ละคนหรือแม้แต่หน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหารือกัน 
ซึ่งถ้ารัฐมนตรีคนใดติดภารกิจมาด้วยตัวเองไม่ได้ก็จะมอบหมายให้ทีมงานมาพูดคุย แต่รัฐมนตรีคนใดที่เดินทางมาด้วย
ตัวเองได้ก็มาเอง ส่วนที่ถามว่า การประชุมครั งนี เพ่ือช่วยรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าถูกอภิปรายใช่หรือไม่นั น อย่าไปพูดอย่าง
นั น เจอกันอีกทีวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้ว 
 วิปเชื่อ “ประธานสภา” เอาอยู่ 
              ที่ ท้าเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาและ
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการก้าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า หลังจากที่ได้หารือกับวิป
รัฐบาลเบื องต้นก้าหนดไว้ 3 วันครึ่ง คือเริ่มตั งแต่เวลา 13.30 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และลง
มติในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ จากนี จะน้าไปหารือกับฝ่ายค้านอีกครั ง เพ่ือก้าหนดวันที่ชัดเจน ส่วนรายละเอียดจะประชุมถึง
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เวลาไหนนั นต้องหารือกับฝ่ายค้าน และประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือก้าหนดที่ชัดเจนต่อไปคาดว่าจะใกล้เคียงกับ
กรอบที่เราวางไว้ 
               เมื่อถามว่า ในส่วนของรัฐบาลจะรับมืออย่างไรหากฝ่ายค้านพูดนอกเรื่อง นายเทวัญ กล่าวว่า การอภิปราย
ทุกครั งต้องอยู่ในกรอบที่ก้าหนดอยู่แล้วว่ากรอบอยู่ตรงนี  หากอภิปรายนอกกกรอบจะโดนประท้วง ถ้ามีการประท้วงก็
ไม่จบ เชื่อว่าประธานสภาจะควบคุมได้ 
 ปชป. ตั้งวอร์รูมคุมซักฟอกใกล้ชิด 
              นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ นในวันที่ 
24-26 กุมภาพันธ์นี  ว่า รัฐมนตรีพร้อมที่จะชี แจงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั น ได้
ตั งวอร์รูมเพ่ือที่จะติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมข้อมูลให้รัฐมนตรีในการที่จะชี แจงหากถูก
พาดพิง ซึ่งคณะท้างานวอร์รูมนี จะท้างานร่วมกันกับคณะท้างานของรัฐมนตรี โดยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั งนี  เชื่อ
ว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามหลักอย่างตรงไปตรงมา และอยากให้มีการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นที่ตั ง และการตรวจสอบที่เข้มข้น ก็มีความเชื่อว่านี่เป็นขบวนการถ่วงดุลที่ดีที่สุดในระบบประชาธิปไตย ส่วนทาง
พรรคเราไม่ได้มีองครักษ์เพ่ือพิทักษ์ใครเป็นกรณีพิเศษ แต่เชื่อว่า ส.ส. ทุกคนหากมีกรณีที่อภิปรายครั งนี มีส่วนที่ขัดต่อ
หลักการหรือข้อบังคับการประชุมคงมีการท้วงติงกันเพ่ือให้อยู่ในกรอบและหลักการ 
 พท. เผยอย่าปล่อย “บิ๊กตู”่ ลอยนวล 
              ด้าน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) พรรคเพื่อ
ไทย กล่าวถึงประเด็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ กับ 5 รัฐมนตรี ว่า ขณะนี เมื่อสืบสภาพของ
สถานการณ์ลึกลงไป จะรับรู้ถึงสัญญาณอันเป็นส้านึกใหม่จากนักการเมืองที่มาจากตัวแทนประชาชน ทั งซีกรัฐบาลหรือ
ฝ่ายค้านที่เริ่มเข้าใจตรงกันอย่างถ่องแท้ว่า ที่ผ่านมากลุ่มคนที่มาจากการยึดอ้านาจท้าทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของ
ตัวเองและพวกพ้อง โดยไม่ได้ค้านึงถึงความทุกข์ยากของพ่ีน้องประชาชนเลย จึงหมดเวลาในการถือครองอ้านาจแล้ว 
หากยังปล่อยให้อยู่ในอ้านาจต่อไปบ้านเมืองก็จะเกิดแต่ความเสียหายจนยากที่จะเยียวยาได้ ดังนั น เมื่อการอภิปรายไม่
ไว้วางใจได้เผยความจริงแล้วก็จะเป็นเวลาที่เหล่าผู้แทนราษฎรทุกฝ่าย สมควรจับมือร่วมกันอัปเปหิผู้น้าสืบทอดอ้านาจ
และพวกให้หลุดออกจากอ้านาจไป ให้ได้ทราบบทเรียนการสั่งสอนเผด็จการให้รู้จักพลังประชาธิปไตยของพ่ีน้อง
ประชาชนเจ้าของประเทศตัวจริงเสียบ้าง แล้วมาแสวงความร่วมมือหาทางออกให้แก่ประเทศชาติให้เป็นรูปแบบที่เป็นไป
ตามครรลองของประชาธิปไตยกันต่อไป 
 “ปิยบุตร” ชงตั้ง กมธ. ต้านรัฐประหาร 
              วันเดียวกัน เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ท้าหน้าที่ประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาญัตติการตั งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้
เกิดการรัฐประหารเกิดขึ นอีกในอนาคต ตามที่นายปิยบุตร เป็นผู้เสนอ โดยนายปิยบุตรกล่าวว่า 88 ปีในระบอบ
ประชาธิปไตย ประเทศไทยมีการรัฐประหาร 13 ครั ง หรือทุก 6 ปี จะมีรัฐประหาร 1 ครั ง ข้ออ้างการท้ารัฐประหารจะ
เป็นเรื่องเดิมๆ คือ โดยเฉพาะรัฐประหารปี 2557 ที่สร้างผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่ ดังนั นการรัฐประหารจึงไม่ได้ เข้า
มาปราบโกงทุกครั ง แต่เมื่อรัฐประหารจากไป จะมีปัญหาทุจริตตามมา การรัฐประหารจึงไม่ใช่เครื่องมือปราบโกง แต่
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เป็นการเปิดโอกาสให้นายทหารเข้ามาครองอ้านาจ ทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
               นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า การตัดตอนรัฐประหารมีหลายวิธีได้แก่ 1. การปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้อง
ประชาธิปไตย ต้องให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหาร ไม่ใช่ทหารขี่คอรัฐบาลพลเรือน 2. มาตรการทางกฎหมาย ให้ระบุ
ลงไปประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ว่า ประชาชนเป็นผู้เสียหายจากการกบฏ เพ่ือมิให้ศาลบอกว่า ประชาชนไม่ใช่
ผู้เสียหาย เมื่อมีการไปด้าเนินคดีกับผู้ท้ารัฐประหาร รวมถึงให้ระบุในรัฐธรรมนูญว่า ห้ามตุลาการยอมรับการท้า
รัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ตลอดจนให้มีการรองรับอ้านาจปวงชนชาวไทยในการต่อต้านรัฐประหาร นอกจากนี  ต้องน้า
ตัวผู้ท้ารัฐประหารมาลงโทษ เมื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เหมือนอย่างท่ีหลายประเทศท้ามาแล้ว 
 ปชป.- พท. รุมถล่มบอกเป็นสันดาน 
              ด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช อภิปรายว่า ไม่สนับสนุนให้ตั ง กมธ.วิสามัญชุดดังกล่าว
เพราะเห็นว่าการตั งญัตติเพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันรัฐประหารจะเสียเวลาเปล่า จะเขียนอย่างไรก็มีคนฉีก สถาปนา
ตนเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ สิ่งที่จะป้องกันรัฐประหารได้คือการปฏิรูปกองทัพให้โครงสร้างเล็กลง ปลูกจิตส้านึกประชาธิปไตย
ไว้ในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร และปลุกจิตส้านึกประชาชนให้ต่อต้านการรัฐประหาร เชื่อว่ารัฐประหารเป็นเรื่อง
ของคนบ้าอ้านาจ ภาษาการเมืองเป็นวงจรอุบาทว์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า vicious circle ภาษาราชการเรียกว่า นิสัยอัน
ถาวร ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นสันดาน 
               นายนิยม เวชกามา ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการตั ง กมธ. ชุดนี  โดย
เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็น กมธ. ชุดนี ด้วย เพราะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารถือเป็นวิบากกรรมต้องมาชดใช้กรรม ถ้า
จะแก้ไขไม่ให้มีการรัฐประหาร ต้องเขียนกติกาให้ชัดเจน หากใครท้ารัฐประหารต้องถูกตัดหัว 7 ชั่วโคตร แต่วันนี ไม่มี
โทษนี  ดังนั นต่อไปหากเกิดรัฐประหาร ประชาชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารและสามารถจับหัวหน้าคณะ
รัฐประหารได้ ตั งแต่ ผบ.เหล่าทัพ ประชาชนจะได้รางวัลน้าจับคนละ 1-2 หมื่นบาท 
 สาทิตย์ชูขจัดเงื่อนไข - ข้ออ้างรัฐประหาร 
              นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่าเป็น ส.ส. 7 สมัย ถือเป็นครั งแรกๆ ที่
สภาได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการรัฐประหารในประเทศไทยอย่างกว้างขวางขนาดนี  ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความ
เปลี่ยนแปลง ทั งๆ ที่ยุคนี ถูกหาว่า เป็นยุคสืบทอดอ้านาจ อย่างไรก็ตามการวิพากษ์วิจารณ์รัฐประหารได้ก่อให้เกิด
ค้าถามว่า ก้าลังพูดด้วยสายตาของใคร ใช้สายตานักการเมืองมองผู้ที่มาจากการรัฐประหาร หรือเรามองจากสายตาของ
ประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง เพราะเราต้องยอมรับว่า จะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ประชาชนมองผู้ยึดอ้านาจและผู้มี
อ้านาจในแต่ละสถานการณ์แตกต่างกัน ดังนั น คิดว่าการป้องกันการรัฐประหารต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริง 
หน้าที่ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการยึดอ้านาจต้องขจัดเงื่อนไขในทางการเมืองในการอ้างเพ่ือน้าไปสู่การรัฐประหารให้ได้ 
               “การมองสาเหตุที่แท้จริงของรัฐประหารโดยไม่ชี หน้าโทษใครคือการมองกลับมาที่การท้าหน้าที่ของตนเอง 
เพราะใน เวลาที่เรียกร้องให้ต้องปฏิรูปกองทัพ ปฏิรูปศาล เราได้ก้าลังคิดถึงอ้านาจหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ประชาชน
มองหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ญัตตินี เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่จ้าเป็นต้องตั งกมธ.เฉพาะเพ่ือไปศึกษา แต่ กมธ. สามัญ อาทิ กมธ. 
พัฒนาการทางการเมือง ก็สามารถพิจารณาเรื่องนี ได้ แม้จะมีค้าพูดว่า สังคมใดที่ปกครองด้วยเผด็จการไม่เจริญ แต่อย่า
ลืมจีน การยึดอ้านาจโดยพรรคคอมมิวนิสต์ และปกครองจนถึงทุกวันนี  เศรษฐกิจเป็นอย่างไร ก็เห็นกันอยู่” 
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 “ช่อ” ซัดรัฐประหารคือไวรัส 
              น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายตอนหนึ่งว่า การรัฐประหารเหมือน
ไวรัสเอชไอวี ท้าให้ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่องทั งระบบ อาการป่วยไข้ท่ีเกิดจากไวรัสรัฐประหารที่ยังไม่มีคนพูดถึงมากนัก
คือ จุดยืนที่ตกต่้าลงเรื่อยๆ ของไทยในเวทีโลก ที่เกิดจากวงจรอุบาทว์ในการรัฐประหาร ตนเกิดในยุคที่ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีในเวทีโลก ในยุคที่ประเทศไทยเป็นประทีปแห่งความหวังของภูมิภาค แต่เมื่อเกิดรัฐประหารในปี 2549 การ
ต่างประเทศของไทยที่รุ่งเรือง บทบาทของไทยที่เคยเป็นผู้น้าของภูมิภาคก็ย่้าแย่ลงเรื่อยๆ 
 “โรม” ติงตุลาการช่วยสร้างอาณาจักร 
              ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายตอนหนึ่งว่า การรัฐประหารเป็น
การกระท้าที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หากกฎหมายนี บังคับใช้ได้อย่างบรรลุผล สิ่งที่ต้องเห็นในการรัฐประหาร 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คือการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องขึ นศาล และอาจจะมีค้าพิพากษาประหารชีวิต วันนี ท่าน
จะไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่เป็น น.ช.ประยุทธ์ แต่เครื่องมือกฎหมายที่เราใช้อยู่มีปัญหา ไม่สามารถใช้บังคับได้จริง ส่วน
หนึ่งองค์กรตุลาการ องค์กรศาล ได้มีค้าพิพากษารองรับมาตลอดว่า คณะรัฐประหารที่ยึดอ้านาจแล้วนั น ย่อมมีอ้านาจ
ในการปกครอง และออกกฎหมายบังคับใช้ต่อประชาชน สาเหตุที่ เป็นแบบนี  เพราะองค์การตุลาการไปยอมรับท้าให้
คณะรัฐประหารเป็นผู้มีอ้านาจอธิปไตย 
 หนุนประหารชีวิต - ยึดทรัพย ์
              นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ขอให้ตรากฎหมายเพ่ือลงโทษผู้ที่ท้า
รัฐประหารด้วยการน้าตัวไปประหารชีวิตและยึดทรัพย์ และขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันที่ระบุว่า
มาตามระบอบประชาธิปไตย ขอให้ตรากฎหมายลงโทษคนที่ปฏิวัติและให้สิทธิประชาชนต้านการรัฐประหาร ด้วย
กระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือปกป้องประชาธิปไตย 
              นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า ประเทศไทยมีโอกาสเกิด
รัฐประหารได้อีก ลุงคนเก่าไป ลุงคนใหม่มา เป็นอยู่อย่างนี ไปเรื่อยๆ วิ่งไล่กันไม่หมด ประเทศชาติเลยไม่ได้ผุดได้เกิด จึง
ขอวิงวอนให้สมาชิกสภาสนับสนุนให้ตั งกรรมาธิการขึ น และขอแนะน้าให้รัฐบาลน้า พล.อ.ประยุทธ์ มาเป็นกรรมาธิการ
ด้วย เพราะคงไม่มีใครที่จะมีความรู้และป้องกันการรัฐประหารได้ดีเท่ากับหัวหน้าคณะรัฐประหารในอดีตอีกแล้ว 
               นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนตั งคณะกรรมาธิการ หากสภาไม่สนับสนุน
ถือว่าเสียศักดิ์ศรี และถือเป็นขี ข้าของใครบางคน ทั งนี  ผลการศึกษานั นเชื่อว่าอนาคตจะถูกหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
แม้ ส.ส. บางคนจะระบุว่าผลการศึกษาหรือกฎหมายไม่สามารถป้องกันการรัฐประหารได้อย่างแท้จริงก็ตาม เชื่อว่าคนที่
อภิปรายนั นใจคิดอย่างหนึ่ง แต่ต้องอภิปรายอย่างหนึ่ง ซึ่งน่าเห็นใจ 
              ทั งนี  อยากเห็นผลการศึกษาของกรรมาธิกาฯ คือสภาพปัญหาที่ชัดเจนและลงลึก ผลกระทบที่เกิดขึ น 
บทบาทหน้าที่ของกองทัพต่อการปกป้องสถาบันสูงสุด ปกป้องประเทศ ซึ่งควรแยกจากกัน และต้องศึกษากลไกของ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยเพ่ือสร้างอ้านาจให้ประชาชน 
               จากนั นเวลา 17.30 น. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานที่ประชุม ได้
แจ้งว่า แจงต่อที่ประชุมว่าขณะนี มีสมาชิกอภิปรายไปแล้ว 35 คนและได้รับการประสานงานจากวิปทั งสองฝ่ายว่าญัตติ
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ดังกล่าวมีความส้าคัญ ท้าให้มีผู้ที่อยากอภิปรายเพ่ิมอีกหลายท่าน ดังนั นขอน้าไปอภิปรายต่อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
และขอปิดประชุม 
 ปชป. จี้รื้อ กก.บห.ชุดใหม่ ปมแห่ลาออก 
              วันเดียวกัน นายอันวาร์ สาและ ส.ส. ปัตตานี ในฐานะรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  ท้าหนังสือถึง 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือแก้ไขวิกฤติพรรคและ
รับผิดชอบร่วมกัน และขอให้เสนอยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูพรรคท่ีมีประสิทธิภาพ โดยระบุถึงปัญหาการลาออกของสมาชิก
คนส้าคัญของพรรคระหว่างสมัยประชุมสภาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีมาตรการใดๆ จากฝ่ายบริหารที่จะแสดงความ
จริงใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
                “กระผมและเพ่ือนสมาชิกร่วมพรรค จึงมีความเห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องยืนเคียงข้างประชาชนตาม
อุดมการณ์ของผู้ก่อตั งพรรค แต่ปัจจุบันพรรคตกต่้าเป็นอย่างมาก อาจเกิดจากการที่ประชาชนสับสนในเรื่องของ
นโยบายพรรค อุดมการณ์พรรค จึงขอเสนอให้พรรครีบจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือแก้ไขวิกฤติพรรค เพ่ือจะได้รับผิดชอบ
ร่วมกัน และเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้รับทราบถึงปัญหาและหาทางแก้ไข หากยังไม่มีทางแก้ไขต้องเสียสละ
ให้บรรดาสมาชิกได้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างศรัทธาให้สังคม” นายอัน
วาร์ ทิ งท้ายไว้ในหนังสือดังกล่าว 
 ป่าไม้ลุยตรวจที่ดินพ่อปารีณา 
              เมื่อเวลา 10.00 น. นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อม
ด้วย นายสุชาติ บัวบาง เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
(ราชบุรี) ร่วมกับ พ.ต.อ.ทูน เดชคุณมาก ผกก.สภ.สวนผึ้ง และพนักงานสอบสวน เจ้าของคดี ทหาร ฝ่ายปกครอง 
ร่วมกันเข้าตรวจสอบที่ดินที่ นายทวี ไกรคุปต์ พ่อของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ 
ครอบครอง โดยน้าแผนที่ดาวเทียมมาประกอบ โดยที่พนักงานสอบสวนได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจชี แนวเขตพื นที่ทั งหมด 
ตามอ้านาจหน้าที่ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้ออกหมายเรียกให้นายทวีมารับทราบข้อกล่าวหา และชี แนวเขตเพ่ือ
ประกอบส้านวนคดี แต่ปรากฏว่านายทวีไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามนัด เพ่ือท้าการชี แนวเขตที่ดิน  หรือมอบหมาย
ให้ตัวแทนมาท้าการชี แนวเขต 
              จากการตรวจชี แนวเขตของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พบว่า พื นที่ที่นายทวีครอบครองนั น มีการบุกรุกพื นที่ป่าสงวน
ตามแนวแผนที่ดาวเทียม จ้านวนกว่า 800 ไร่ จากนี เจ้าหน้าที่ต้ารวจจะได้น้าเอกสารสรุปจากป่าไม้มาประกอบใน
ส้านวนคดี เพื่อด้าเนินคดีกับนายทวี ตามกระบวนการขั นตอนกฎหมายต่อไป 
  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/415317?adz= 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/415317?adz


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
เปิด 2 ทางออกปมเสียบบัตรแทนกัน งบ 63 ไม่โมฆะ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 - 06:00 น.  

 
 
ศาลรัฐธรรมนูญลงมติปมเสียบบัตรวันนี  คาดออก 2 แนวทาง งบ63 ไม่โมฆะ "วิษณุ" ชี  เร็วกว่าที่คาด เตรียมพร้อมทุก
อย่าง "สมคิด" ยัน ท้าแผนรองรับไว้              
              ความคืบหน้ากรณศีาลรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณาวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2563 ตราขึ นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ล่าสุดเเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญ ออกค้าแถลงแล้วนัดฟังค้าวินิจฉัยคดีร่างพรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563 กรณีเสียบัตรแทนกันว่าจะโมฆะหรือไม่โฆะ ในวันที่ 7ก.พ.เวลา13.30.น. 
   
              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการวิเคราะห์กันหลายทางว่า จะออกทางไหน น่าจะมี 2 ทางคือ การลงมติของสมาชิก
สส.ส่วนใหญ่สมบูรณ์แล้ว ส่วนคคะแนนที่เสียบบัตรแทนกัน ให้ตัดคะแนนนั นทิ งไป แล้วส่งกลับไปยังสภา ประธานสภา
จะน้ากฎหมายขึ นทูลเกล้าฯต่อไป 
              แนวทางท่ีสอง หากเห็นว่า การกระท้าของสส.ที่เสียบบัตรแทนกัน แม่นจะเป็นจ้านวนน้อย แต่ท้าให้
กฎหมายไม่สมบูรณ์ ประเด็นนี อาจจะส่งกลับไปยังสภา ให้สภาไปลงมติมาตราที่มีการเสียบบัตรแทนกัน ในวาระ2 และ3 
เมื่อลงมติเสร็จให้ส่งต่อไปยังวุฒิสภาตามขั นตอน เมื่อวุฒิสภาลงมติใหม่แล้ว ส่งกลับมายังสภา ประธานสภาจะน้าร่างก้า
หมายขึ นทูลเกล้าฯ เป็นอันจบสิ น ทั งนี หากการวินิจฉัยออกมา2 แนวทางนี  รัฐบาลก็จะได้ใช้งบประมาณปี63 ได้ทันตาม
ก้าหนดที่รัฐบาลคาดเอาไว้ 
              วันเดียวกันที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมการรับค้าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญกรณีร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่ารัฐบาลได้เตรียมการและนัดแนะกับส้านักงบประมาณไว้ก่อนแล้ว มีหลายทางเลือก ซึ่งใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยการเตรียมการหากเรื่องดังกล่าวจ้าเป็นต้อง
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อาศัยสภาในช่วงปิดสมัยประชุมก็จ้าเป็นต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญ หากไม่ถึงขั นนั นก็ว่าตามค้าวินิจฉัยศาล แต่ยังไม่
ทราบว่าศาลจะว่าอย่างไร 
               “ผมก็ตื่นเต้นที่รู้ว่าศาลนัดวินิจฉัยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นี  ถือว่าเร็วเกินกว่าที่คาด ไม่ว่าผลจะออกมา
อย่างไรรัฐบาลก็จะด้าเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า เสียหาย และไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไร เราเตรียมแนวทางปฏิบัติ
ตามไว้ทุกทาง” นายวิษณุ กล่าว 
              เมื่อถามว่า หากจ้าเป็นต้องเปิดประชุมวิสามัญจะพิจารณา 3 วาระรวดเลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อย่า
เพ่ิงไปคิดถึงขั นนั น เมื่อศาลกรุณาพิจารณาให้โดยเร็วแล้ว ทุกฝ่ายก็ไม่ควรล่าช้าอีกในการปฏิบัติตาม เพราะศาลวินิจฉัย
เร็วแล้ว ถ้าเราช้าอีกมันจะไม่งาม ข้อส้าคัญเม่ือศาลวินิจฉัยมาแล้วขอให้เข้าใจว่าศาลให้ปฏิบัติอย่างไร เพราะศาลคงไม่
ก้าหนดเป็นขั นตอนให้ปฏิบัติตาม 
              “เราต้องอ่านค้าวินิจฉัยเพื่อถอดรหัสให้ได้ว่าปฏิบัติอย่างไร เมื่อเราเตรียมการไว้ทุกทางก็น่าจะปฏิบัติได้ ศาล
วินิจฉัยวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ส่วนวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันหยุดราชการ ก็มีเวลาที่ทุกฝ่ายจะได้เตรียมการไปสู่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการประชุม ครม. จะท้าอย่างไรก็ท้ากัน เช่น ศาลบอกว่าใช้ไม่ได้หมดทั งฉบับ วันประชุม 
ครม. ก็เสนอใหม่ ถ้าศาลวินิจฉัยว่าใช้ได้เรียบร้อยทุกอย่างก็จบ แต่ก็ไม่คิดว่าศาลจะวินิจฉัยเช่นนั นหรือศาลบอกให้แก้ไข
ด้วยวิธีการอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั น” นายวิษณุ กล่าว 
                สว่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างร่วมงาน โพสต์ทูเดย์ ฟอรัม 2020 
“ถอดรหัสเศรษฐกิจปี 2020” ว่า ยังคงยืนยันการท้างานเจตนาเดิม 2 ด้าน คือ พยุงไม่ให้เศรษฐกิจถดถอย และสร้าง
ความสมดุลเศรษฐกิจทั งในและนอกประเทศ เมื่อไทยยังเจอมรสุมงบประมาณล่าช้าซึ่งคาดว่าอาจจะออกสู่ระบบได้ใน
เดือนพฤษภาคม โดยต้องรอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันศุกร์นี  จึงเป็นภาระหนักของคลังเพราะเหลือเวลาเงิน
งบประมาณเพียง 4-5 เดือน ในปีนี   
              “เราได้เตรียมแผนส้ารองผลักโครงการที่ต้องใช้งบประมาณภายใน 1 ปี ด้วยการระดมทุนผ่านกองทุน
โครงสร้างพื นฐาน TFF เพ่ือขายหน่วยลงทุนให้ประชาชน หรือการให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตรให้ขายประชาชน 
โดยจ่ายผลตอนแทนดอกเบี ยสูงกว่าตลาด โดยไม่ต้องอาศัยเงินงบประมาณ หากคลังออกพันธบัตรดอกเบี ยร้อยละ 3 
น่าจะดึงดูดใจ คาดว่าจะระดมทุนได้ไม่มีปัญหา และเมื่อ กนง. ประกาศลดดอกเบี ย ต้องให้ธนาคารช่วยกันลดดอกเบี ย
เงินกู้เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศช่วงนี ” นายสมคิด กล่าว 
               ขณะที ่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเจอ
มรสุมหลายลูก แม้งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เบิกจ่ายล่าช้า ขอย ้าว่าเงินเดือนราชการ ค่าใช้จ่ายไม่เป็นปัญหา เพราะ 
ครม. เห็นชอบให้เบิกจ่ายรายได้ประจ้าสัดส่วนร้อยละ 75 ของวงเงินทั งหมด จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่เงินลงทุนยังท้าไม่ได้ 
จึงเตรียมพร้อม โดยช่วงนี ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญออกบัลลังก์วินิจฉัยงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 
กุมภาพันธ์ นี  ขอรอลุ้นค้าวินิจฉัยของศาล กระทรวงการคลังได้เตรียมการเพ่ือให้มีเงินลงทุนใหม่โดยเร็วที่สุดเพราะล่าช้า
ไปนานแล้ว 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/415313?adz= 
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ลุ้นระทึกวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตาปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ส่งผลร่าง พ.ร.บ.งบ
ปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โมฆะหรือไม่   

 
 
  วันนี (7ก.พ.)  เวลา 13.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยกรณีส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทน นาย
ฉลอง เทอดวีระพงศ์  ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย   น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สุมทรปราการ พรรคพลังประชา
รัฐ  และนายสมบูรณ์ ชารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย   ท้าให้ร่างร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ตราขึ นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ตามค้าร้องที่
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส่งความเห็นของส.ส.   ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
แหล่งข่าวจากท้าเนียบรัฐบาลเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า หากผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่าร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องมีการสนอกฎหมายให้สภาพิจารณาใหม่  อย่างเร็วที่สุด
จะใช้เวลา 40-45 วันถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 3 วาระแบบเต็มสภา  แต่ถ้าใช้กระบวนการพิจารณาแบบปกติ
โดยการตั งกรรมาธิการขึ นมาพิจารณาอีกรอบจะใช้เวลานานถึง 160 วัน  หรือประมาณ 5 เดือน  
  อย่างไรก็ตามหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี  2563 ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ แต่เป็น
ความผิดส่วนบุคคลของส.ส. กฎหมายดังกล่าวก็จะสามารถบังคับใช้ได้ภายในเดือนก.พ.หรืออย่างช้าต้นเดือนมี.ค.นี  
ตามกระบวนการปกติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมถึงกันยายน ของปีถัดไป แต่
เนื่องจากเป็นช่วงทีมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ท้าให้มีการเสนอร่างร่างพ.ร.บ.งบปี 2563 ล่าช้า อีกทั งยังเกิดกรณีส.ส.
เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน จนน้ามาสู่การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยิ่งให้ให้พ.ร.บ.งบปี 2563 ล่าช้า
ออกไปอีก รัฐบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการขยายเพดานการใช้งบประมณปี 2562 ไปพลางก่อนจากเดิมที่ก้าหนดไว้ 
50% เพ่ิมเป็น 75% เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายมีเพียงพอกับการบริหารราชการแผ่นดิน   
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  อย่างไรก็ เมื่อปี 2547 ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค้าวินิจฉัย กรณีส.ส.เสียบบัตรแทนกันเพื่อลงคะแนนพ.ร.บ.กู้
เงิน 2 ล้านล้านบาท ในสมัยรัฐบาล “ยิ ่งลักษณ์ ชินวัตร” ว่าการกระท้าดังกล่าว นอกจากจะเป็นการละเมิด
หลักการพื นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือการครอบง้าใดๆ และต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศ จากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 122 แล้ว 
ยังขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริต ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิญาณตนไว้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 และขัด
ต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 วรรคสามที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียง ในการ
ออกเสียงลงคะแนน มีผลท้าให้การออกเสียงลงคะแนน ของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมพิจารณานั น เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชาวไทย เมื่อกระบวน การออก
เสียงลงคะแนนในการพิจารณาร ่างพระราชบัญญัติด ังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงถือว ่า มติของสภา
ผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
 
ในประเด็นนี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยให้ความเห็นว่า กรณีการเสียบบัตร ไม่ว่าเสียบแทนกัน 
หรือไม่แทนกันนั น เป็นการเสียหายร้ายแรง และมีความผิด มีโทษด้วย แต่ผลของการกระท้าดังกล่าวต่อร่างพ.ร.บ.
งบประมาณ ปี 2563 เมื่อกระบวนการไม่ถูก การจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีสองอย่าง คือ 1. เนื อหา และ 2. 
กระบวนการ ในกรณีนี เป็นเรื่องกระบวนการ เพราะฉะนั น การให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงดีที่สุดว่าก ระบวนการ
อย่างนี ชอบหรือมิชอบ ถ้าไม่ชอบแล้วจะต้องด้าเนินการอย่างไร นั นคือผลจะเป็นอย่างไร ส่วนค้าว่าไม่ชอบก็จะค้าง
อยู่เท่านั นว่าจะเกิดอะไร 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/420949?ad= 
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โวยจ้องยุบอนค. ปิดทางอภิปราย ขู่เดินลุยนอกสภา 
07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

  “ปิยบุตร” น้า ส.ส.อนค.ซักฟอกศาลรัฐธรรมนูญ ลั่นไม่เห็นด้วยที่ไม่เปิดไต่สวนพยานคดีกู้เงิน สงสัยนัดชี ชะตาก่อนวัน
อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กี่วัน หวั่นท้าให้ อนค.ถูกยุบ กก.บห.โดนตัดสิทธิ์และไม่ได้อภิปราย ยันไม่ลาออก กก.บห. พร้อมสู้
ถึงท่ีสุด หากโดนยุบจะเดินสายอภิปราย 6 รมต.นอกสภา ยอมรับเตรียมพรรคใหม่ไว้เรียบร้อย 
      ที่รัฐสภา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) พร้อมด้วย ส.ส.พรรค ร่วมแถลงกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนพยานในคดีพรรค อนค.กู้เงินนาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และนัดวันอ่านค้าวินิจฉัยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า พวกเราพรรคอนาคตใหม่ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี  เพราะมีข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่ามีเอกสารของคณะกรรมการการ
เลือกตั ง (กกต.) หลุดออกมา ยืนยันว่า กกต. ด้าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ 
(พ.ร.ป.) รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ง และระเบียบของ กกต. เนื่องจาก กกต.ได้ส่งเรื่องพรรค อนค.เข้า
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวน และมีการยกค้าร้องโดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนถึง 2 คณะ ซึ่งตามกฎหมาย
เรื่องต้องยุติทันที แต่ กกต.ยังคงยืนยันเดินหน้าด้าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป  

อีกทั งการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องอ้างฐานความผิดการได้เงินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือแหล่งที่ผิด
กฎหมาย ตามมาตรา 72 เพ่ือไปร้องขอยุบพรรค กรณีที่กล่าวหาพรรค อนค. เรื่องนี เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เข้า
องค์ประกอบความผิดและไม่เคยเปิดโอกาสให้พรรค อนค.ต่อสู้คดีในฐานความผิดตามมาตรา 72 แต่อย่างใด รวมทั ง
เอกสารหลุดของ กกต. ทางพรรคตั งใจไว้ว่าจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวน เพ่ือเรียกเอกสารดังกล่าว
ออกมาจาก กกต. และน้ามาพิสูจน์กันในศาล ซึ่ง กกต.ยังไม่ยอมรับว่าเป็นของจริงหรือไม่จริง แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่
ศาลรัฐธรรมนูญตัดโอกาสนี ไป  
    นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า พยานบุคคล 17 ราย ที่พรรคได้ยื่นรายชื่อให้กับศาล รธน.หลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ของ กกต. 
ที่มีความเห็นว่าพรรค อนค.ไม่มีความผิดสามารถกู้เงินได้ และหลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ กกต.ที่มติยกค้าร้องของพรรค 
อนค. ว่าไม่มีความผิด ดังนั นเราต้องการเรียกพยานบุคคลเหล่านี ให้มาพิสูจน์ ชี แจงต่อหน้าตุลาการศาล รธน.ทั ง 9 ท่าน 
แต่น่าเสียดายที่ศาล รธน.ไม่เปิดโอกาสให้เราสู้ในศาล การไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่สวน และเม่ือเปรียบเทียบกับคดีอ่ืนๆ 
ของศาลในท้านองเดียวกันในอดีต เช่น กรณีการบริจาคเงินของพรรคประชาธิปัตย์ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด 
พบว่ามีการต่อสู้และเปิดโอกาสไต่สวนในศาล แต่คดีของเรากลับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าไม่
จ้าเป็นต้องเปิดกระบวนไต่สวนพยานหลักฐานในชั นศาล 
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    "หากดูตามจังหวะเวลาแล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีด้ารินัดพรรคร่วมฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมา
นั่งคุยกันเรื่องการก้าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ สุดท้ายช่วงบ่ายได้ข้อสรุปว่า การอภิปรายเริ่มต้นในวันที่ 24 ก.พ.นี  แต่
ตกมาช่วงเย็นศาลรัฐธรรมนูญก็มีข่าวออกมาระบุว่าพรรค อนค.ไม่มีโอกาสขอไต่สวนพยานหลักฐานในชั นศาล
รัฐธรรมนูญ พร้อมกับก้าหนดวันอ่านค้าวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. ตารางเวลาที่ตนพูดมาทั งหมดนี  ท้าให้พี่
น้องประชาชนและสื่อมวลชนจ้านวนมากวิเคราะห์ไปต่างๆ นานา ว่าอย่างนี พรรค อนค.มีโอกาสที่จะถูกยุบพรรคก่อนที่
จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และจะท้าให้กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ถูกตัดสิทธิ์และไม่มีโอกาสอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ไปจนถึงว่าหากพรรค อนค.ถูกยุบ ส.ส.ของพรรคจะย้ายไปสนับสนุนรัฐบาล ท้าให้สภาวะเสียงปริ่มน ้าของ
รัฐบาลหมดไปได้  แต่เรารู้วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์ว่าต้องการดึง ส.ส. ต้องการตัดสิทธิ์ กก.บห. ต้องการ
ท้าลายอุดมการณ์ของพรรคการเมือง ไม่ให้เขาได้ต่อสู้ทางการเมืองต่อไป วิธีการต่อสู้กับการยุบพรรคที่ดีที่สุดคือการท้า
ให้วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์ที่ชื่อว่ายุบพรรคไม่สมหวังให้ได้" 
     เลขาธิการพรรค อนค.กล่าวว่า เรายังเชื่อมั่นในความยุติธรรม เรายังคงเชื่อมั่นว่าศาล รธน.จะวินิจฉัยคดีนี อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม และพวกเราพรรค อนค. ยืนยันว่าจะท้าให้วัตถุประสงค์ของการยุบพรรคครั งนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ 
เรายืนยันว่า ส.ส.ของพรรคอนค.จะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั งแรกในนามพรรค อนค. ยืนยันว่า ส.ส.ของพรรค แม้
พรรคจะถูกยุบ ก็จะเดินหน้าอภิปราย 6 รัฐมนตรีอย่างเอาการเอางาน จริงจัง และแข็งขันต่อไป การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครั งนี  พรรค อนค.เตรียมประเด็นและข้อมูล ทั งยังมีประเด็นใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีปรากฏในสื่อมาก่อน และมีประเด็นหนักๆ 
ที่อาจท้าให้รัฐมนตรีอยู่ในต้าแหน่งไม่ได้ รวมถึงมีประเด็นชี ขาดส้าคัญที่ท้าให้รัฐบาลเสียความชอบธรรมลงอย่างสิ นเชิง  
หากพรรค อนค.ถูกยุบจริงๆ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนค. และตน จะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีทั ง 6 คนนอกสภา เพ่ือผสมผสานกับ ส.ส.ในสภาต่อไป 
    ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อชี แจงต่างๆ ที่ได้ชี แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นายปิยบุตรกล่าวว่า เอกสารที่เราได้ มอบให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีทั งหมด 19 หน้า ซึ่งเราจะมีการเผยแพร่ลงเพจและเว็บไซต์ของพรรคต่อไป ตั งแต่ประเด็นกระบวนการ
พิจารณาของ กกต.ไปถึงเรื่องกฎหมาย ว่าการกู้เงินนั นสามารถท้าได้ นอกจากนั นยังมีบันทึกการระบุหลักฐานและพยานบุคคล 
     ถามว่า เมื่อมีแนวโน้มว่าอาจมีการยุบพรรค เป็นไปได้ไหมว่ากก.บห.จะลาออกเพ่ือเปิดทางให้คนอ่ืนขึ นมาท้าหน้าที่
แทน นายปิยบุตรกล่าวว่า เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ และพรรคจะไม่ถูกยุบ การใช้วิธีการให้ กก.บห.ลาออกจาก ส.ส. นั่น
แสดงให้เห็นถึงการยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม พรรคอนาคตใหม่ไม่ยอมจ้านนต่อความอยุติ ธรรม และจะต่อสู้ถึงที่สุด 
ทุกอย่างยังมีหนทางของมัน หากไม่ได้เป็น ส.ส. ยืนยันว่าจะท้างานการเมืองต่อไปแน่นอน เมื่อไรก็ตามถ้านายธนาธร
หรือตน หรือ กก.บห.คนใดก็ตามหยุดการต่อสู้ทางการเมือง เท่ากับว่านั่นก้าลังเข้าทางผู้ก้ากับภาพยนตร์เรื่องนี  เพราะ
เขาต้องการให้พวกตนหยุด แต่ยืนยันว่าเราไม่หยุด 
    เมื่อถามว่าจะมีการย้ายไปพรรคใหม่หรือไม่ นายปิยบุตรยอมรับว่า มีการตระเตรียมกันไว้เรียบร้อย และเราจะท้าให้
วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์เรื่องนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ ถ้าเขาอยากดูด ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ไป เขาจะไม่ได้ 
อยากให้ตนหรือธนาธรหยุดเล่นการเมือง เขาจะไม่เห็น หากจะท้าลายความคิดแบบพรรคอนาคตใหม่ จะท้าไม่ส้าเร็จ 
    ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องนี ว่า ไม่รู้สิ เป็นเรื่องของศาล ส่วนที่พรรคอนาคต
ใหม่เตรียมเดินสายอภิปรายนอกสภา ก็แล้วแต่เขา 
อ้างอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/56515 

https://www.thaipost.net/main/detail/56515
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 วันศุกร์นี รู้ผล ศาล รธน.อ่านค้าวินิจฉัยปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน "วิษณุ" เผยตื่นเต้น แต่เตรียมแนวทางปฏิบัติไว้บ้าง
แล้ว ฝ่ายค้านดักคออย่าสองมาตรฐานอุ้มกันจนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 ไม่โมฆะ ยันพร้อมจับมือรัฐบาลให้พิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.งบฯ สามวาระรวด ตั ง กมธ.เต็มสภา จบวันเดียว 
    ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค้าแถลงผลการวินิจฉัยค้าร้องคดีส้าคัญคือ ค้าร้องที่ 
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันลงชื่อยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นการยื่นตามช่องทางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 148 (1) เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่าน
ความเห็นชอบทั งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังไม่สามารถน้า
ขึ นทูลเกล้าฯ ถวายได้ เพราะเกิดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่อง ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบฯ ของสภาในวาระ 2 และวาระ 3 จนต่อมา ส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านเข้าชื่อกันส่งค้าร้องเพ่ือให้ศาลวินิจฉัยว่า ร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณฯ ตราขึ นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  
     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมการรับค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า รัฐบาลได้
เตรียมการและนัดแนะกับส้านักงบประมาณไว้ก่อนแล้ว มีหลายทางเลือก ซึ่งในวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการเสนอต่อที่
ประชุม ครม. โดยการเตรียมการหากเรื่องดังกล่าวจ้าเป็นต้องอาศัยสภาในช่วงปิดสมัยประชุม ก็จ้าเป็นต้องเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ หากไม่ถึงขั นนั น ก็ว่าตามค้าวินิจฉัยศาล แต่ยังไม่ทราบว่าศาลจะว่าอย่างไร  
    "ผมตื่นเต้นที่รู้ว่าศาลนัดวินิจฉัยในวันที่ 7 ก.พ.นี  ถือว่าเร็วเกินกว่าที่คาด ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร รัฐบาลก็จะ
ด้าเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้าเสียหาย และไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไร เราเตรียมแนวทางปฏิบัติตามไว้ทุกทาง"  นาย
วิษณุกล่าว 
    เมื่อถามว่า หากจ้าเป็นต้องเปิดประชุมวิสามัญจะพิจารณา 3 วาระรวดเลยหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า อย่าเพ่ิงไป
คิดถึงขั นนั น เมื่อศาลกรุณาพิจารณาให้โดยเร็วแล้ว ทุกฝ่ายก็ไม่ควรล่าช้าอีกในการปฏิบัติตาม เพราะศาลวินิจฉัยเร็วแล้ว 
ถ้าเราช้าอีกมันจะไม่งาม ข้อส้าคัญขอให้เข้าใจว่าศาลให้ปฏิบัติอย่างไร เพราะศาลคงไม่ก้าหนดเป็นขั นตอนให้ปฏิบัติตาม 
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เราต้องอ่านค้าวินิจฉัยเ พ่ือถอดรหัสให้ได้ว่าปฏิบัติอย่างไร เมื่อเราเตรียมการไว้ทุกทางก็น่าจะปฏิบัติ ได้   
  
   "ศาลวินิจฉัยวันที่ 7 ก.พ. ส่วนวันที่ 8-10 ก.พ. เป็นวันหยุดราชการ ก็มีเวลาที่ทุกฝ่ายจะได้เตรียมการไปสู่วันที่ 11 
ก.พ. ที่มีการประชุม ครม. จะท้าอย่างไรก็ท้ากัน เช่น ศาลบอกว่าใช้ไม่ได้หมดทั งฉบับ วันประชุม ครม.ก็เสนอใหม่ ถ้า
ศาลวินิจฉัยว่าใช้ได้เรียบร้อยทุกอย่างก็จบ แต่ก็ไม่คิดว่าศาลจะวินิจฉัยเช่นนั น หรือศาลบอกให้แก้ไขด้วยวิธีการอย่างไรก็
ปฏิบัติตามนั น" นายวิษณุ กล่าว 
        นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย และประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า เรื่องนี มีมาตรฐานการ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอดีตอยู่ อยู่ที่ว่าศาล รธน.จะยึดมาตรฐานเดิมหรือไม่ในการวินิจฉัยรอบนี  หรือจะสร้าง
มาตรฐานใหม่ แต่หากเป็นมาตรฐานเดิมก็โมฆะทั งฉบับ แต่หากจะสร้างมาตรฐานใหม่ ก็อาจออกมาว่ามีปัญหาบาง
มาตราหรือไม่ก็ตัดสินว่าไม่โมฆะเลย ก็อาจใช้วิธีการเช่นหักคะแนนที่มีปัญหาออกไป ก็อยู่ที่การวินิจฉัยของศาล ไปได้
ทั งนั นส้าหรับประเทศไทย 
     "หากสุดท้ายถ้าจะมีการออกเป็นพระราชก้าหนด มองว่าอาจจะไม่เข้าข่าย เพราะในรัฐธรรมนูญส้าหรับ พ.ร.บ.
งบประมาณฯ มีทางออกให้อยู่แล้วว่าหากเกิดปัญหาเร่งด่วนก็ให้ใช้งบประมาณไปพลางก่อนได้ แต่การออก พ.ร.ก.จะ
ออกได้ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน และหากไม่ออก จะเกิดความเสียหายจริงๆ โดยไม่มีทางออกอ่ืน  ในอดีตก็ไม่เคยมีการท้า
มาก่อนส้าหรับการออก พ.ร.ก.งบประมาณฯ" 
    เมื่อถามว่า หากสุดท้ายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ศาลตัดสินให้เป็นโมฆะ แล้วรัฐบาลจะใช้วิธีน้ากลับเข้าสภา
ให้พิจารณา 3 วาระรวด ฝ่ายค้านพร้อมให้ความร่วมมือหรือไม่ ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า ฝ่ายค้านพร้อมให้ความ
ร่วมมือในเรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เพราะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ น เกิดจากการลงมติในวาระ 2 
เรียงรายมาตราและตอนโหวตรับทั งฉบับตอนวาระ 3 หากสุดท้ายมีการวินิจฉัยให้โมฆะทั งฉบับ เมื่อมีปัญหาการเสียบ
บัตรแทนกัน ในวาระ 2 และวาระ 3 ก็อาจใช้วิธีมาพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ใหม่ อาจเป็นไปได้ที่ให้มาพิจารณา 3 
วาระรวด โดยพิจารณากันแค่วาระ 2 และ 3 เพราะถือว่าเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่สภาเคยพิจารณาให้ความเห็นชอบกันมาแล้ว 
ก็ใช้ กมธ.เต็มสภาได้  
    "เศรษฐกิจมันไม่มีเงินมากระตุ้น ก็ต้องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีแห่งเดียว แต่ที่น่าเสียดายก็คือความ
ผิดพลาดครั งนี เกิดจากฝ่ายรัฐบาลไปท้าตัวเอง ทั งที่ฝ่ายค้านช่วยตลอด ส่วนเรื่องความรับผิดชอบก็คือตัวนายกฯ และ
พรรคการเมืองฝ่ายนายกฯ ไม่ใช่มาให้สภารับผิดชอบ เพราะพรรคอ่ืนเขาไม่ได้ท้า ส่วนจะถึงทางตันหรือไม่ ก็อยู่ที่ ส้านึก
ของรัฐบาล เคยตันอยู่หลายรอบ แต่สุดท้ายก็ไปแบบน ้าขุ่นๆ เที่ยวนี ก็มองว่าเขาก็จะไปแบบน ้าขุ่นๆ อีกได้" นายสุทิน
กล่าว.  
   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56512 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56512
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ชี้ชะตางบฯ 63 แย้มชงครม.เสนอร่างใหม่ 11 ก.พ. คลังงดั TFF ขบัเคลื่อน 
เผยแพร่: 6 ก.พ. 2563 23:03   ปรับปรุง: 7 ก.พ. 2563 04:51   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 
รัฐบาลรอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยงบปี 63 วันนี  "วิษณุ" ตื่นเต้นศาล รธน.นัดชี ชะตาเร็วกว่าที่คาด เผยเตรียมแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว แย้มประชุม ครม. 11 ก.พ.ชงเสนอร่างใหม่เข้าสภาฯ “ศักดิ์สยาม” เผยถ้าล่ม นายกฯเปิดทางกู้ลงทุนไป
ก่อน “สมคิด” ลั่นพร้อมอัดเงินสู่ระบบ สั่ง “คลัง” ศึกษาออกกองทุน TFF ขับเคลื่อนโครงสร้างพื นฐาน “อุตตม” อนุมัติ
รายได้จากการส่งออก น้ากลับประเทศ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดแรงกดดันบาทแข็งค่า 
  จากกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในคดีที่ นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 148 วรรคหนึ่ง(1) ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร่าง พ.ร.บ.งบฯ) 
ตราขึ นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจาก ส.ส.ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติทั งที่
ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันนี  (7 ก.พ.) เวลา 13.30 น. 
  วานนี  (6 ก.พ.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมการรับค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ว่า รัฐบาลได้เตรียมการและนัดแนะกับส้านักงบประมาณไว้ก่อนแล้ว มีหลายทางเลือก ซึ่งในวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า อาจจ้าเป็นต้องเปิดสมัยประชุมสภาฯสมัยวิสามัญในช่วงปิดสมัยประชุม หาก
ไม่ถึงขั นนั น ก็ว่าตามค้าวินิจฉัยของศาลฯ แต่ยังไม่ทราบว่าศาลฯ จะว่าอย่างไร 

“ผมก็ตื่นเต้น ที่รู้ว่าศาลฯนัดวินิจฉัย ในวันที่ 7 ก.พ. ถือว่าเร็วเกินกว่าที่คาด แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
รัฐบาลก็จะด้าเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้าเสียหาย และไม่ว่าศาลฯ จะวินิจฉัยอย่างไร เราเตรียมแนวทางปฏิบัติตามไว้
ทุกทาง” นายวิษณุ ระบุ 

เมื่อถามว่า หากจ้าเป็นต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญ จะพิจารณา 3 วาระรวด เลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
อย่าเพิ่งไปคิดถึงขั นนั น เมื่อศาลฯกรุณาพิจารณาให้โดยเร็วแล้ว ทุกฝ่ายก็ไม่ควรล่าช้าอีกในการปฏิบัติตาม ข้อส้าคัญเมื่อ
ศาลฯ วินิจฉัยมาแล้ว ขอให้เข้าใจว่าศาลฯให้ปฏิบัติอย่างไร เพราะศาลฯ คงไม่ก้าหนดเป็นขั นตอนให้ปฏิบัติตาม เราต้อง
อ่านค้าวินิจฉัย เ พ่ือถอดรหัสให้ ได้ว่ า  ต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อเราเตรียมการไว้ทุ กทางก็น่าจะปฏิบัติ ได้   
“ศาลฯ วินิจฉัยวันที่ 7 ก.พ. ส่วน วันที่ 8-10 ก.พ. เป็นวันหยุดราชการ ก็มีเวลาที่ทุกฝ่ายจะได้เตรียมการไปสู่ วันที่ 11 
ก.พ. ที่มีการประชุม ครม. จะท้าอย่างไรก็ท้ากัน เช่น ศาลฯ บอกว่าใช้ไม่ได้หมดทั งฉบับ วันประชุม ครม.ก็เสนอใหม่ ถ้า
ศาลฯวินิจฉัยว่า ใช้ได้เรียบร้อยทุกอย่างก็จบ แต่ก็ไม่คิดว่าศาลฯ จะวินิจฉัยเช่นนั น หรือศาลฯ บอกให้แก้ไขด้วยวิธีการ
อย่างไร ก็ปฏิบัติไปตามนั น” รองนายกฯกล่าว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000012564 

https://mgronline.com/daily/detail/9630000012564
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'เทพไท' ค้านตั้ง กมธ.ศึกษาต้านรัฐประหาร ชี้เป็นเรื่องของสันดาน 
06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19:45 น.      

 

 
6 ก.พ.63 - ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็น

ประธานในการประชุม เพ่ือพิจารณาญัตติการตั งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ น
อีกในอนาคต ตามท่ีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ ทั งนี  นายเทพไท เสนพงศ์ 
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ตนไม่สนับสนุนให้มีการตั งคณะกรรมาธิการฯ เพราะรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับเขียนป้องกันรัฐประหารและมีบทลงโทษถึงขั นประหารชีวิต แต่เมื่อดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั งแต่ 2475 
เป็นต้นมา มีการปฏิวัติถึง13 ครั ง การเป็นกบฏ หรือปฏิวัติไม่ส้าเร็จ 13 ครั งเช่นกัน การจะตั งญัตติเพ่ือศึกษาป้องกันการ
ก่อรัฐประหารจึงเสียเวลาเปล่า เพราะเหมือนดีเอ็นเอของไทย จะเขียนอย่างไรก็มีคนฉีก และสถาปนาตนเองเป็นรัฎฐาธิ
ปัตย์ ไม่สามารถให้ใครตรวจสอบได้ คนที่ท้าการรัฐประหารไม่ส้าเร็จก็ไม่มีใครถูกลงโทษตามรัฐธรรมนูญเลย ส่วนใหญ่
รัฐบาลนิรโทษกรรมให้ บางส่วนหนีไปต่างประเทศ สุดท้ายก็กลับมา มีเพียงครั งเดียวที่กบฏถูกประหารชีวิต คือกบฏ 26 
มีนา 2520 

นายเทพไท กล่าวอีกว่า หากดูสาเหตุของการปฏิวัติมี 4 สาเหตุใหญ่คือ 1.อ้างนักการเมืองเลวร้าย 2.ประชาชน
เรียกร้อง 3.นายทหารอยากได้อ้านาจ และ4.อ้างดวงเมือง โดยรูปแบบปฏิวัติมีทั งใช้ก้าลัง ปฏิวัติเงียบ ปฏิวัติตัวเอง และ
ปฏิวัติไม่ใช้ก้าลังคือของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ถือเป็นการพัฒนารูปแบบในไทย ซึ่งสิ่งที่
จะป้องกันได้คือ ต้องปฏิรูปกองทัพ ลดโครงสร้างให้เล็กลง ให้การศึกษาจิตส้านึกประชาธิปไตย โดยบรรจุไว้ในหลักสูตร
โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนนักการเมืองต้องปรับตัว และปลุกจิตส้านึกให้ประชาชนต่อต้าน ไม่เห็นดีเห็นงามกับการ
รัฐประหาร เพราะกระทบสิทธิเสรีภาพ ไม่มีใครแก้ปัญหาความเดือดร้อน เศรษฐกิจ การลงทุน และการตรวจสอบการ
ถ่วงดุลก็จะไม่มี อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยดีกว่าเผด็จการทุกรูปแบบ และไม่มีประเทศไหนที่
เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าด้วยการปกครองรูปแบบเผด็จการ แต่ตนเชื่อว่ารัฐประหารป้องกันไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของคนบ้า
อ้านาจ ภาษาการเมืองเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทว์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า vicious circle ภาษาราชการเรียกว่านิสัยอัน
ถาวร และภาษาชาวบ้านเรียกว่าสันดาน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56491 

https://www.thaipost.net/main/detail/56491
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อนาคตใหม่ ไม่เห็นด้วย ศาลรธน.ไมเ่ปิดไต่สวนคดียุบพรรค ขู่เดินสายนอกสภา 
ไทยรัฐออนไลน์6 ก.พ. 2563 11:43 น. 

 
อนาคตใหม่ ลั่น ไม่เห็นด้วย ศาล รธน.ไม่เปิดไต่สวนคดียุบพรรค ขู่ ถ้าถูกตัดสิทธิ์ฯ จะเดินสายซักฟอกนอกสภาฯ 
“ปิยบุตร” ประกาศ ไม่ให้ผู้ก ากับหนังม้วนเดิมส าเร็จตามใจหวัง คือ ยุบพรรคได้ ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3 วัน 

วันที่ 6 ก.พ. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค้า
วินิจฉัยในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 191 ล้านบาท โดยไม่มีการไต่สวนพยานเพ่ิมเติม
ว่า พรรคอนาคตใหม่ ส่งค้าชี แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นเอกสารแล้ว แต่ไม่เห็นด้วย ที่ศาลไม่เปิดให้มีการไต่สวนพยานบุคคล 
เพราะพรรคอนาคตใหม่ได้ส่งบัญชีพยานให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 17 คน โดยหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่ กกต.ที่มี
ความเห็นว่า พรรคอนาคตใหม่ ไม่มีความผิด และหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่ กกต. ที่ลงมติยกค้าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ในคณะอนุกรรมการสอบสวนของ กกต. แต่ กกต.กลับเดินหน้ายื่นค้าร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามท่ีมีเอกสารหลุดมา
ก่อนหน้านี  ซึ่งแตกต่างไปจากกรณีการยุบพรรคประชาธิปัตย์ในคดีกู้เงินทีพีไอ ที่ศาลรัฐธรรมนูญยังเปิดให้มีการต่อสู้ใน
ชั นศาล 

นายปิยบุตร กล่าวว่า มีการตั งข้อสังเกตว่า คดีนี เกิดขึ นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียง 3 วัน เพ่ือต้องการ
ไม่ให้มีชื่อของพรรคอนาคตใหม่ในการอภิปรายฯ รวมถึงจะท้าให้สภาวะเสียงปริ่มน ้าของรัฐบาลหายไป ซึ่งยืนยันว่า หาก
ท้ายที่สุดพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ และกรรมการบริหารพรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จะท้า
หน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อไป เพราะจะไม่ให้ผู้ก้ากับหนังม้วนที่ชื่อว่า ยุบพรรคส้าเร็จตามความต้องการ 
ดังนั นพรรคอนาคตใหม่จะท้าให้ผู้ก้ากับไม่ประสบความส้าเร็จ โดยการเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ ร่วมกับ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และมีประเด็นที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยที่ไหนมาก่อน ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลนี จะสามารถส่งผลต่อรัฐมนตรี
อย่างแน่นอน 

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยังย ้าถึงความมั่นใจบริสุทธิ์ของพรรค และหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนี 
อย่างถูกต้อง ซึ่งกรรมการบริหารพรรคจะไม่ลาออกจาก ส.ส.ก่อนศาลตัดสิน เพ่ือเป็นการเปิดทางให้ผู้สมัครในบัญชี
รายชื่อล้าดับถัดไปขึ นมาเป็น ส.ส.แทน เพราะจะถือว่าเป็นการยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม และมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา
ในการคุม ส.ส. หากแกนน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ โดยทุกคนจะเดินหน้าต่อสู้เช่นเดิม ส่วนพรรคการเมืองที่จะ
รองรับ ส.ส.หากเกิดกรณียุบพรรคได้เตรียมไว้แล้ว ซึ่งไม่สามารถท้าลายความคิดแบบอนาคตใหม่ไม่ได้. 
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 “ปารีณา” ยื่น “ชวน” ซ้ าสอบจริยธรรม “เสรีพิศุทธ์” ขู่ซักฟอกให้ข้อมูลเท็จมีประท้วง 
 

 
 
วันนี  (6 ก.พ.) น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือครั งที่ 2 ถึงนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้สอบจริยธรรมหรือจัดอบรมจริยธรรมให้กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
ป ร ะธ านคณะกร รม า ธิ ก า รป้ อ ง กั น และปร าบปร ามกา รทุ จ ริ ต  ป ร ะพฤติ มิ ช อบ  สภ าผู้ แ ทน ร าษฎร 
พร้อมกันนี  น.ส.ปารีณากล่าวถึงองครักษ์ปกป้องรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายในญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ค้าว่าองครักษ์
เป็นค้าที่สื่อมวลชนเรียกกันไปเอง แต่ตนเองก็จะท้าหน้าที่ตามปกติ เพราะรู้สึกเบื่อหน่ายกับฝ่ายค้านบางคนที่ท้างานไม่
สร้างสรรค์ และให้การอภิปรายครั งนี ให้ประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ในการอภิปรายหากมีข้อมูล
อันเป็นเท็จ ตนเองก็จะประท้วงตามสิทธิที่สามารถกระท้าได้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000012355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000012355
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รัฐบาล เตรียมอดัเงินสูร่ะบบ รอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยงบปี 63 

 
 

รัฐบาลเตรียมทางออก อัดเงินสู่ระบบ รอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยงบปี 63 ศุกร์นี  คลังศึกษา ออกกองทุน 
TFF ขับเคลื่อนโครงสร้างพื นฐาน รอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญ ศุกร์นี  อุตตมอนุมัติรายได้จากการส่งออก น้ากลับประเทศ 1 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดแรงกดดันบาทแข็งค่า  

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างร่วมงาน Posttoday Forum 2020 “ถอดรหัส
เศรษฐกิจปี 2020” โดยระบุว่า ยังคงยืนยันการท้างานเจตนาเดิม 2 ด้าน คือ ด้วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจไม่ถดถอย และ
สร้างความสมดุลเศรษฐกิจทั งในและนอกประเทศ เมื่อไทยยังเจอมรสุมงบประมาณล่าช้า ปัญหาสงครามเศรษฐกิจจีน-
สหรัฐ แต่เชื่อมั่นว่า สหรัฐเลือกตั งเมื่อไร เศรษฐกิจสหรัฐจะดีขึ น ส้าหรับมรสุมจากปัญหาไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด ขอให้
มั่นใจกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลป้องกันการแพร่เชื อโรคได ้จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนก แม้ว่าช่วงนี นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไม่เข้ามา จึงอยากผลักดันไทยเที่ยวไทย ท่องเที่ยวกันเอง เพ่ือรักษาเศรษฐกิจในประเทศ โดยคลังเตรียมออกมาตรการ
มาส่งเสริมการท่องเที่ยวเร็วๆนี  ทั งชิมช้อปใช้เฟส 4 และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มเตมิ 
ยอมรับว่า ปัญหาอีกด้านคือ งบประมาณปี 63 คาดว่าอาจท้าให้งบประมาณออกสู่ระบบได้ในเดือนพฤษภาคม โดยต้อง
รอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันศุกร์นี  จึงเป็นภาระหนักของคลังเพราะเหลือเวลาเงินงบประมาณเพียง 4 - 5 เดือน 
ในปีนี  จึงเตรียมแผนส้ารองผลักโครงการที่ต้องใช้งบประมาณภายใน 1 ปี ด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้าง
พื นฐาน TFF เพ่ือขายหน่วยลงทุนให้ประชาชน หรือการให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตรให้ขายกับประชาชน โดยจ่าย
ผลตอนแทนดอกเบี ยสูงกว่าตลาด โดยไม่ต้องอาศัยเงินงบประมาณ หากคลังออกพันธบัตรดอกเบี ยร้อยละ 3 น่าจะดึงดูด
ใจ คาดว่าจะระดมทุนได้ไม่มีปัญหา และเมื่อ กนง.ประกาศลดดอกเบี ย  ต้องให้ธนาคารช่วยกันลดดอกเบี ยเงินกู้ เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศช่วงนี   

ขณะนี  คลัง ส้านักงบประมาณได้ก้าลังหารือกัน เพ่ือผ่ามรสุม จากวันนี ไปถึงครึ่งปี  แม้งบประมาณใช้จ่ายไม่
เต็มที่ ต้องประคองร่วมกัน ไม่ใช่โทษใครถูกใครผิด ทุกฝ่ายต้องเป็นหลักให้คนไทยไม่ตื่นกลัว หากจีดีพีขยายตัวได้น้อย
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เพียงร้อยละ 2 - 3 ถือว่าดีแล้ว ขณะที่หลายประเทศพัฒนาแล้ว เช่น เยอรมัน คาดการณ์ขยายไม่ถึงร้อยละ 1 ยกเว้น 
เวียดนาม อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ เพราะก้าลังขยายตัวเหมือนกับไทยหลายปีก่อน เมื่อเขตอีอีซีชัดเจน ประกาศให้ชัดว่า
ศูนย์กลางในภูมิภาคคือ ไทย จึงต้องผลักดันโครงสร้างพื นฐานให้เกิดขึ น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน รองรับ
อุตสาหกรรมเข้ามาขยายการลงทุน 

เมื่อตั งเขตอุตสาหกรรมในเขตอีอีซีแล้ว ต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เพ่ือดึงคนเข้าไปท่องเที่ยวกรีนปาร์ค 
ผ่านเรือครูส เรือส้าราญขนาดใหญ่ ด้วยการสร้างสตอรี่ต้อนรับการท่องเที่ยว  ไทยต้องไม่หยุดนิ่ง เมื่อเขตอีอีซี สร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ ต้องเร่งรัดประมูล 5 G เพราะเปลี่ยนแปลงการผลิต อุตสาหกรรมที่เข้ามายังเขตอีอีซีต้องใช้ 5 จี
ทั งหมด ท้าให้หลายค่ายมือถือต่างลงทุนระบบ 5 จี จึงต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ น นอกจากนี ยังต้องเติม 4 G เข้าไปด้วย 
เ พ ร า ะ ภ า ค เ ก ษ ต ร ต้ อ ง ก า ร แ ป ร รู ป  มี น า ค ม นี  ซิ ลิ ค อ น วั ล เ ล่ ย์  เ พ่ื อ เ ข้ า ม า ศู น ย์ ข้ อ มู ล  Big Data  
และสุดท้ายปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคม ชุมชนในชนบท ยอมรับว่า ภาคเกษตร รายย่อย ยังต้องได้รับการช่วยเหลือ 
เพราะจีนประสบความส้าเร็จค้าขายผ่านออนไลน์ 1 คน คือ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ 
ค้าขายไปทั่วโลก ขณะนี ได้เปลี่ยนโมเดลการพัฒนาไปแล้ว รายย่อยเพียง 1 คน ช่วยพัฒนาประเทศได้ การท่องเที่ยว
เมืองรอง เช่น พัทลุง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอันดับหนึ่งของไทย สวนไผ่ขวัญใจ มีนักท่องเที่ยวเข้าไปสูงมาก
นับหมื่นคนต่อวันช่วงวันหยุด หากสร้างได้แบบนี  เศรษฐกิจฐานรากจะพ่ึงพาตนเองได้ อย่างเช่น อิตาลี ยอมรับเอสเอ็มอี
เข้มแข็งมาก นับว่าเป็นโมเดลตัวอย่างที่ดี แม้เจอปัญหาเศรษฐกิจจะผ่านพ้นไปได้ ส่วนการอภิปรายเป็นเรื่องปกติ  
รัฐบาลต้องชี แจง ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกังวล เมื่ออภิปรายแล้วหันกลับมาท้างานร่วมกัน ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ผมไม่ใช่
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ  

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเจอมรสุมหลายลูก 
แม้งบประมาณรายจ่ายปี 63 เบิกจ่ายล่าช้า ขอย ้าว่าเงินเดือนราชการ ค่าใช้จ่ายไม่เป็นปัญหา เพราะ ครม.  เห็นชอบให้
เบิกจ่ายรายได้ประจ้าสัดส่วนร้อยละ 75 ของวงเงินทั งหมด จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่เงินลงทุนยังท้าไม่ได้ จึงเตรียมพร้อม 
โดยช่วงนี ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญออกบัลลังก์วินิจฉัยงบประมาณรายจ่ายปี 63 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.นี  ขอรอลุ้นค้าวินิจฉัย
ของศาล กระทรวงการคลังได้เตรียมการเพ่ือให้มีเงินลงทุนใหม่โดยเร็วที่สุด เพราะล่าช้าไปนานแล้ว ขณะที่การลงทุนทั ง
ระยะสั นและระยะยาวต้องขับเคลื่อน กรณี กนง.ลดดอกเบี ย นับว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมการลงทุน ต่างชาติมองว่าทุน
ส้ารองระหว่างประเทศของไทยยังเข้มแข็ง จึงมีความเชื่อมั่น  ขณะนี รัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงสร้างพื นฐาน ส้าหรับ
การอนุมัติผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้ผู้ส่งออก ขยายวงเงินรายได้จากการส่งออกน้ากลับเข้าประเทศ 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ 
ปรับเพ่ิมเป็น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือลดต้นทุนให้กับผู้ส่งออก และลดแรงกดดันต่อเงินบาทแข็งค่า ไม่ต้องรีบเร่งน้า
เงินกลับเขาประเทศ เพ่ือสร้างความสมดุลเงินไหลเข้าออกในระยะยาว 

นอกจากนี  ยังเน้นนโยบายการคลัง ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล ้า นโยบายการคลังเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หวังแก้ปัญหาความยากจน การคลังเพื่อเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องจัดเตรียมงบประมาณรองรับ 
ส่งเสริมเอกชนเข้ามาร่วม การออมระยะยาวให้อย่างเพียงพอต่อการด้ารงชีพ กระทรวงคลังต้องการสนับสนุนประเทศ
เติบโตด้วยขีดความสามารถ ยั่งยืน เข้มแข็ง และเติบโตกระจายอย่างทั่งถึงทุกภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
เมื่อเกิดปัญหาอาการหนักจะคลี่คลายเป็นเบา นโยบายการคลัง จึงต้องเข้ามาดูแล  การใช้เครือข่ายแบงก์รัฐและ
หน่วยงานอ่ืนมารองรับ เช่น ธ.ก.ส. ร่วมมือผลักดันเกษตรฐานราก ธ.ออมสิน ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอีแบงก์  
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ช่วยเหลือเอสเอ็มอี ขณะที่ ธ.กรุงไทย จัดท้าข้อมูล Big Data พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลของประเทศ เพ่ือจัดท้า
สวัสดิการฯของประชาชน ขยายนโยบายสังคมไร้เงินสด  

สถานการณ์ช่วงนี  เหมาะส้าหรับการขยายการลงทุน ผู้ประกอบการต้องลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักร 
ขยายการลงทุน เพราะหักลดหย่อนภาษี 2.5 เท่าของค่าใช้จ่าย เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศ หากจัดสัมมนาน้าค่าใช้จ่าย หัก
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ส่วนโรงแรม รีสอร์ท ลงทุนปรับปรุงอาคารที่พัก หักลดหย่อน 1.5 เท่า และแบงก์รัฐบาลสินเชื่อ
พิเศษ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาไว้รัสโคโรนา พร้อมร่วมมือกับ ธปท. ดูแลเศรษฐกิจร่วมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และ ก.ล.ต. ต้องท้างานใกล้ชิด เพ่ือขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯไม่ใช่รอบริษัทพร้อม ออกมาระดมทุน แต่ต้อง
มองกลับมุม ออกไปช่วยเหลือตั งแต่ต้นทาง ปรับมุมมองใหม่ ส่งเสริม ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ลิสซิ่ง  

นายภากร ปิตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ไทยผ่านวิกฤติปัญหา
ความผันผวนมาจ้านวนมาก ทั งปัญหาไข้หวัดนก โรคซาร์ วิกฤติเศรษฐกิจโลก แต่ตลาดหุ้นไทยใช้เวลาพื นตัวไม่เกิน 10 
เดือน เนื่องจากพื นฐานเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็ง เพราะหนี สาธารณะยังต่้าสัดส่วนเพียงร้อยละ 41 ของจีดีพี แม้
รัฐบาลจะกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมช่วงนี ยังท้าได้ไม่กระทบฐานะทางการเงิน  สถาบันการเงินของไทยเข้มแข็งมากสัดส่วนทุน
ส้ารองแบงก์สูงร้อยละ 16.8 จากเดิมช่วงที่ผ่านมาเพียง 4-5 ขณะที่บริษัทจดทะเบียน มีศักยภาพในการท้าก้าไรได้
สัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับจีดีพีของกลุ่มอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียน มีปริมาณการซื อ
ขายมากกว่าสิงคโปร์ 2 เท่า และสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  
ขณะที่หุ้นจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปีสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน และขนาดมูลค่าเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ พื นฐาน
ของตลาดหลักทรัพย์ไทยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งยืนยันสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน และฟ้ืนตัวเร็วเพ่ือเจอวิกฤติต่างๆ 
บริษัทจดทะเบียนของไทยจึงเติบโต ขยายกิจการต่อเนื่อง มีความหลากหลายในการระดมทุน ทั งตลาด SET, mai และ
ผลิตภัณฑ์ระดมทุนหลากหลาย ตลาดหุ้นไทยยังเป็นโอกาสต่อการลงทุนในช่วงทิศทางดอกเบี ยต่้า ในปี 2020 จึงยังเป็น
โอกาสในการลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000012495 
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เผยแพร่: 6 ก.พ. 2563 18:55   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

สภาฯถกไม่จบ ตั้งกมธ.ต้านรัฐประหาร "ปิยบุตร"   
จี้ผิดอาญาระหว่างประเทศ-ประหาร 
ประชุมสภาฯ ไม่จบมติตั งกมธ.ต้านรัฐประหาร "ปิยบุตร" ชี วงจร
อุบาทว์สิงสถิตจนปชช.ชาชิน ควรก้าหนดเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศ โทษประหาร ส.ส.ภท.ระบุปชต.ไร้ธรรมภิ
บาลก็เลวร้ายไม่แพ้กัน “เทพไท”ชี ตั งไปไร้ประโยชน์ เป็นสันดานคน 

วันนี  (6ก.พ.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ได้มีการพิจารณาญัตติการตั งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเกิดชึ น อีกในอนาคต จากการเสนอของนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
อนาคตใหม ่
ทั งนี นายปิยบุตรกล่าวว่า 88 ปีในระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีการรัฐประหาร13 ครั ง หรือทุก6 ปี จะมี
รัฐประหาร 1ครั ง ข้ออ้างการท้ารัฐประ หารจะเป็นเรื่องเดิมๆคือ รัฐบาลมีพฤติกรรมบ่อนท้าลายสถาบัน การทุจริตของ
รัฐบาล การขัดแย้งกับกองทัพ การรัฐประหารเป็นวงจรอุบาทว์ที่สิงสถิตในประเทศไทยจนประชาชนรู้สึกว่าเป็นเรื่อง
ปกติ เป็นยาสามัญประจ้าบ้าน เวลาที่เกิดวิกฤตก็ไปเรียกรัฐประหารออกมา  ทั งที่ถือเป็นอาชญากรสูงสุดของประเทศ 
เป็นการตัดตอนพัฒนาประชาธิปไตย มีผล กระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรัฐประหารปี2557 ที่สร้างผลประโยชน์ให้
กลุ่มทุนใหญ่ ดังนั นการรัฐประหารจึงไม่ได้เข้ามาปราบโกงทุกครั ง แต่เมื่อรัฐประหารจากไป  จะมีปัญหาทุจริตตามมา 
การรัฐประหารจึงไม่ใช่เครื่องมือปราบโกง แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นายทหารเข้ามาครองอ้านาจ ทุจริตคอร์รัปชัน  ถือ
เป็นการคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

นายปิยบุตรกล่าวว่า การตัดตอนรัฐประหารมีหลายวิธีได้แก่ 1.การปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องประชาธิปไตย 
ต้องให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหาร ไม่ใช่ทหารขี่คอรัฐบาลพลเรือน 2.มาตรการทางกฎหมาย ให้ระบุลงไปประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 113 ว่า ประชาชนเป็นผู้เสียหายจากการกบฏ เพ่ือมิให้ศาลบอกว่า ประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายเมื่อ
มีการไปด้าเนินคดีกับผู้ท้ารัฐประหาร รวมถึงให้ระบุในรัฐธรรมนูญว่า ห้ามตุลาการยอมรับการท้ารัฐประหารเป็นรัฐฏาธิ
ปัตย์ ตลอดจนให้มีการรองรับอ้านาจปวงชนชาวไทยในการต่อต้านรัฐประหาร นอกจากนี ต้องน้าตัวผู้ท้ารัฐประหารมา
ลงโทษ เมื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เหมือนอย่างที่หลายประเทศท้ามาแล้วได้ผล ถ้าไทยท้าได้จะไม่มีรัฐประหาร
เกิดขึ นอีก 

นอกจากนี ควรก้าหนดให้ความผิดต่อมวลมนุษยชาติเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศ  ต้องน้าตัวไปขึ นศาล
อาญาระหว่างประเทศ หากไปเข่นฆ่าประชาชน แม้จะนิรโทษกรรมให้ตัวเอง แต่ก็ไม่รอดพ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ 
ใครที่คิดจะปราบปรามประชาชนจะท้าไม่ได้ แต่ประเทศไทยไม่ให้ให้สัตยาบันในการรับรองศาลอาญาระหว่างประเทศ  
อย่างไรก็ตามสิ่งส้าคัญที่สุดในการป้องกันรัฐประหารไม่ใช่เรื่องมาตรการกฎหมายและการปฏิรูปกองทัพ แตค่ือการปลุก
จิตส้านึกประชาชน นักการเมือง ข้าราชการว่า หากมีการยึดอ้านาจให้ประชาชน นักการเมือง ข้าราชการ พร้อมใจกัน
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ต่อต้าน และต้องขจัดมายาคติว่า รัฐประหารคือยาวิเศษ แต่คือความผิดที่ต้องช่วยกันต่อต้าน เพ่ืออนาคตลูกหลานและ
ประเทศ 

อย่างไรก็ตามสมาชิกฝ่ายค้านส่วนใหญ่ต่างอภิปรายสนับสนุนญัตติดังกล่าว โดยเห็นว่าที่ผ่านมาการรัฐประหาร
ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตที่มักน้ามาอ้างเป็นเหตุผลในการก่อรัฐประหารได้  และยังท้าให้บ้านเมืองเสียหายความ
เจริญล้าหลังประเทศเพ่ือนบ้าน จึงควรให้มีการก้าหนดในข้อกฎหมายให้ใครที่ก่อรัฐประหารต้องมีความผิดขั นประหาร
ชีวิต 

ขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายคัดค้านโดยอ้างว่าไม่สามารถป้องกันได้  เพราะโดยปกติการก่อรัฐประหารจะ
เกิดขึ นทันที โดยฝ่ายการเมืองไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้และหลายเรื่องสามารถท้าส้าเร็จได้จากการท้ารัฐประหาร  
นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยและรังเกียจการก่อรัฐประหาร แต่อยาก
ให้มองให้รอบด้าน ต้องยอมรับก่อนรัฐประหารสังคมไทยเราไม่สงบเรียบร้อยเดินต่อไม่ได้ หากจะศึกษาการป้องกันการ
ปฏิวัติแล้วต้องศึกษาคนที่ใช้อ้านาจทางการเมืองด้วยว่ามีการใช้อ้านาจเกินเลยไปหรือเปล่า  ถูกต้อง มีธรรมาภิบาลหรือ
ยัง ถ้าการเมืองเราไม่เปิดประตูให้ โดยท้างานอย่างซื่อสัตย์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข เชื่อว่าไม่มีใครมาปฏิวัติได้เพราะต้องมี
ประชาชนมาต่อต้านไม่ใช่เอาดอกไม้มามอบให้อย่างที่เห็น ซึ่งหากจะมีการตั งกรรมาธิการต้องศึกษาให้รอบด้าน 

“อย่ามีความคิดทางลบว่าการปฏิวัติรัฐประหารจะชั่วร้าย บางครั งการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ใช้
อ้านาจไม่ เป็นธรรม ขาดธรรมาภิบาล  ใช้ เกินขอบเขตจะสิ่ งร้ ายกว่ า  เพราะสั งคมเรียนรู้ มามากแล้ ว ” 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่สนับสนุนให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ว่า 
เป็นความจริงว่ารธน.ทุกฉบับเขียนป้องกันรัฐประหาร และมีบทลงโทษถึงขั นประหารชีวิต แต่เมื่อดูประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยตั งแต่2475 เป็นต้นมา มีการปฏิวัติถึง13 ครั ง มีการเป็นกบฏหรือปฏิวัติไม่ส้าเร็จ 13 ครั งเช่นกัน การจะตั ง
ญัตติเพ่ือศึกษาป้องกันการก่อรัฐประหารจึงเสียเวลาเปล่า เพราะเหมือนดีเอ็นเอของไทย จะเขียนอย่างไรก็มีคนฉีก และ
สถาปนาตนเองเป็นรัฎฐาธิปัตย์ และไม่สามารถให้ใครตรวจสอบได้ และคนที่ท้าการรัฐประหารไม่ส้าเร็จโดยเปลี่ยนมา
เป็นกบฏใน 13 ครั ง ก็ไม่มีใครถูกลงโทษตามรัฐธรรมนูญเลย ส่วนใหญ่รัฐบาลนิรโทษกรรมให้ บางส่วนหนีไปต่างประเทศ 
สุดท้ายก็กลับมา มีเพียงครั งเดียวที่กบฏถูกประหารชีวิต คือกบฏ26มีนา 2520 

นายเทพไทกล่าวว่าหากดูสาเหตุของการปฏิวัติมี4 สาเหตุใหญ่คือ1 อ้างนักการเมืองเลวร้าย 2.ประชาชน
เรียกร้อง 3.นายทหารอยากได้อ้านาจ และ4.อ้างดวงเมือง โดยรูปแบบปฏิวัติมีทั งใช้ก้าลัง ปฏิวัติเงียบ ปฏิวัติตัวเอง และ
ปฏิวัติไม่ใช้ก้าลังคือของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือเป็นการพัฒนารูปแบบในไทย โดยสาเหตุที่ชัดเจนที่สุดในสมัย
คมช.ที่อ้างว่าประชาชนแตกแยก จาบจ้วงสถาบันเบื องสูง แทรกแซงองค์กรอิสระ ทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสิ่งที่จะป้องกันได้
คือต้องปฏิรูปกองทัพ ลดโครงสร้างให้เล็กลง ให้การศึกษาจิตส้านึกประชาธิปไตยโดยบรรจุไว้ในหลักสูตร์โรงเรียนเตรียม
ทหาร นักการเมืองต้องปรับตัว และปลุกจิตส้านึกให้ประชาชนต่อต้านไม่เห็นดีเห็นงามกับการรัฐประหารเพราะกระทบ
สิทธิเสรีภาพ ไม่มีใครแก้ปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีการลงทุนด้านเศรษฐกิจการลงทุน และการตรวจสอบการถ่วงดุล
อ้านาจ 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000012503 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000012503
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05 Feb 2020 

ลุ้น"ศุกร์นี้"ศาลนดัชี้ขาด"พรบ.งบ 63" โมฆะหรือไม ่
 

 
 
ศาลรธน.นัดชี้ขาดปมเสียบบัตรแทนกันท าร่างพ.ร.บ.งบประมาณโมฆะหรือไม่ 7 ก.พ.นี้  
 
  5 ก.พ.2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปราย และน้าไปสู่การวินิจฉัยในค้าร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง
ความเห็นของส.ส.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2563 ตราขึ นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว และเห็นว่าคดีมี
พยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยได้ โดยไม่จ้าเป็นต้องท้าการไต่สวน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก้าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย พร้อมทั งนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและ
ลงมติในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. เวลา 13.30 น. นี   
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/420840?ad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/420840?ad
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 “มท.1”ยัน ส ารวจประชากรแล้ว รอครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น  

 
 
“อนุพงษ”์แจง กมธ.ปกครองท้องถิ่นฯ ยันจัดท าข้อมูลประชากรแต่ละพื้นที่เรียบร้อย สามารถก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
ท้องถิ่นได้ ระบุ กทม.ใช่งบเลือกตั้ง270 ล้าน ส่วนวันเลือกตั้งครม.-กกต.พิจารณา 

วันที่ 5 ก.พ. 63 คณะกรรมาธิการ (กมธ.)การกระจายอ้านาจ การปกครองท้องถิ่น และบริหารราชการรูปแบบ
พิเศษ สภาผู้แทนราษฎร   เชิญ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าชี แจงความคืบหน้าการ
เตรียมการจัดการเลือกตั งท้องถิ่น โดย พล.อ.อนุพงษ์ ชี แจงว่า ข้อมูลจ้านวนประชากร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้
รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีหมู่บ้านที่มีจ้านวนประชากรไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด  ได้ด้าเนินการจัดสรรให้
เรียบร้อย เพ่ือให้หมู่บ้านนั นสามารถก้าหนดเป็นหน่วยเลือกตั งได้ 

 พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบเรื่องงบประมาณ ได้ส้ารวจทั ง
หมดแล้ว มีข้อมูลว่ากรุงเทพมหานคร จะใช้งบประมาณ 270 ล้านบาท , เทศบาลเมือง พัทยา ใช้งบประมาณ 1.2 ล้าน
บาท ขณะเดียวกันยังมีองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต้าบล 
(อบต.) เทศบาล ยังไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณ ประมาณ 150 แห่ง จึงยังไม่สามารถสรุปตัวเลขงบประมาณได้ แต่
ประเมินว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/420817?ad= 
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06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:32 น.  

เลขาฯ อนาคตใหม่ ชงตั้ง กมธ.ศึกษาป้องกันรัฐประหาร ตอ้งปฏิรูปกองทัพ-ห้ามตลุาการ
ยอมรับ 'รัฏฐาธิปตัย'์ 

 
 

6 ก.พ.63 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการ
ประชุม ได้เข้าสู่การพิจารณาญัตติเรื่อง ขอให้สภาฯตั งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาเพ่ือหาแนวทางป้องกันการ
รัฐประหาร ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคต พร้อมคณะ เป็นผู้เสนอ 
นายปิยบุตร กล่าวเปิดญัตติว่า ประเทศไทยเจอรัฐประหารหลายครั ง โดยมักมีข้ออ้างที่วนเวียนอยู่ไม่กี่ข้อ อาทิ มีบุคคล
เป็นบอนท้าลายสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดภัยคอมมิวนิสต์ รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อยึดอ้านาจได้ส้าเร็จ
ก็จะฉีกรัฐธรรมนูญ ปกครองโดยไม่มีรัฐธรรมนูญ และสักพักก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว และรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมา
ตามล้าดับ เมื่อดูวัฏจักรแล้ว ตั งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงขณะนี  88 ปี คนไทยมีชีวิตอยู่กับรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราวมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

นายปิยบุตร กล่าวว่า ขณะนี ประชาชนใช้ชีวิตเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเรื่องนี เป็นเรื่องปกติ เป็นยาสามัญประจ้าบ้าน มี
วิกฤตเมื่อใดก็เรียกรัฐประหารออกมา ทั งที่เรื่องนี เป็นวงจรอุบาทว์ และนี่คืออาการอยู่ด้วยความคุ้นชินโดยไม่รู้ตัว 
เป็นมายาคติและท้าให้รัฐประหารเป็นเรื่องปกติ เกิดขึ นอีกครั งคงไม่เป็นไร  ทั งที่รัฐประหารเป็นการตัดตอนพัฒนาการ
ประชาธิปไตย เมื่อมีรัฐประหารเกิดขึ นเราอาจไม่รู้สึกว่าจะส่งผลร้าย  แต่เอาเข้าจริงกลับส่งผลร้ายในระยะยาว 
รัฐประหารเป็นการสถาปนาให้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง เปิดให้รัฐไทยเป็นรัฐทหาร นอกจากนี  ยังส่งผลทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เรารับทุนจ้านวนมากจากสหรัฐเพ่ือต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ แต่เราก็
ได้สร้างความเหลื่อมล ้ามาจนถึงทุกวันนี  อีกทั งท้าให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์ ยังไม่นับการออกกฏยกเว้นให้กับ
กลุ่มทุนขนาดใหญ่นี   

“เช่นเดียวกันกับข้ออ้างที่ว่ารัฐประหารเข้ามาเพ่ือปราบคอร์รัปชั่น  ปราบโกง แต่ในที่สุดเมื่อจากไปมีปัญหา
ทุจริตเสมอเชื่อเถอะว่าเมื่อเวลาผ่านไป และมองย้อนมาการยึดอ้านาจไม่ใช่วิธีการปราบโกง แต่เป็นการเปิดทางให้ทหาร
เข้ามามีประโยชน์ ที่ว่าปราบโกง จะปราบไม่ส้าเร็จ และได้คอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ และเราไม่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั ง
ยังสร้างความแตกแยกร้าวลึก เพราะรัฐประหารท้าให้เกิดผู้ลี ภัย เกิดความแตกแยก เราอาจบอกว่านี่คือความสงบ แต่
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ความจริงคือการซุกปัญหาไว้ใต้พรม โดยใช้ก้าลังเข้าปราบปรามสิทธิเสรีภรพ  ไม่เปิดพื นที่ทางการเมืองใหม่ นี่คือหนัง
ม้วนเดิมที่วนอยู่ซ ้าแล้วซ ้าเล่าในไทย” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม ่กล่าว 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า จากการศึกษาวิธีป้องกันการรัฐประหารของตน พบว่า  เราต้องปฏิรูปกองทัพให้
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย รัฐบาลพลเรือนต้องอยู่เหนือทหาร ไม่ใช่ให้ทหารขี่คอรัฐบาลพลเรือน วันไหนท้าอะไรที่
ไม่ถูกใจกองทัพ กองทัพก็ขู่ ตบท้าย ส่งจดหมายน้อย หากไม่ยอมท้าตามก็รัฐประหารยึดอ้านาจ นอกจากนี  เราอาจมี
มาตรการทางรัฐธรรมนูญและกฏหมายระดับพระราชบัญญติ โดยบัญญัติในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาขึ น
ใหม่ เป็นมาตรา113/1 ก้าหนดให้ประชาชนคนไทยเป็นผู้เสียหายโดยตตรงจากรัฐประหาร  เพราะที่ผ่านมาเคยมี
นักการเมืองไปร้องเอาผิดกับผู้ปฏิวัติรัฐประหาร แต่ศาลไม่รับฟ้อง เพราะเห็นว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง อีกทั งให้ก้าหนด
ในรัฐธรรมนูญ ห้ามให้ตุลาการยอมรับการรัฐประหารเป็นรัฐฎาธิปัตย์  และให้ประชาชนต่อต้านการรัฐประหารทุก
รูปแบบได้ ต้องเขียนล็อคไว้แบบนี  อย่างไรก็ตาม อาจมีคนบอกว่าเขียนไว้เท่าไหร่ คณะรัฐประหารตามไปฉีกมากขึ น
เท่านั น ซึ่งตนอยากบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อเข้าสู่ภาวะปกต ิเรายังมีตัวบทกฏหมายรับรองอยู่ และค่อยหาวิธีการคนยึด
อ้านาจก็ยังไม่สาย  

นายปิยบุตร ยังกล่าวถึงวิธีการป้องกันรัฐประหารเพ่ิมเติมอีกว่า มาตรการกดดันระหว่างประเทศก็เป็นอีกทาง
หนึ่ง อย่างเช่นประเทศในทวีปแอฟฟริกาที่มีการรัฐประหารบ่อยครั ง แต่พักหลังท้าไม่ส้าเร็จ เพราะมีการตกลงกันว่าหาก
ประเทศใดรัฐประหาร เพ่ือนประเทศต่างๆจะร่วมกันบอยคอย ไม่คบค้าด้วย รวมถึงกลไกศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่
หลายประเทศรับรองอ้านาจของศาลนี ไว้ หากปราบปรามประชาชน หรือแม้แต่ออกกฏหมายนิรโทษกรรมตัวเองก็ไม่พ้น
มือของศาลนี  

ทั งนี  มาตรการที่เสนอมา ไม่มีอะไรที่เป็นยาที่ส้าคัญที่สุดเท่ากับการสร้างความคิดแบบใหม่  จิตส้านึกให้กับ
ประชาชน นักการเมือง ส.ส. ข้าราชการ สื่อ และทุกภาคส่วน  ให้พร้อมใจกันต่อต้านรัฐประหาร ซึ่งเชื่อว่าคณะ
รัฐประหารท้าไม่ส้าเร็จ ต้องขจัดมายาคติ ความเชื่อให้ได้ว่ารัฐประหารคือยาวิเศษและเป็นเรื่องปกติในสังคม เราต้องคิด
ให้ได้ว่าเรื่องนี มันผิดและต้องออกไปต่อต้าน ถ้าไม่คิดว่าสู้เพื่อตัวเอง ก็ต้องคิดว่าสู้เพื่อลูกหลานและประเทศไทย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56453 
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06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:50 น.  

'ปารีณา' เตือนฝ่ายค้านน าเอกสารเท็จเข้าสภา อภิปรายบิดเบือนเจอประท้วงแน่ 

 
 
6 ก.พ.63 - ที่รัฐสภาฯ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอบคุณนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ ที่รับเรื่องร้องเรียนให้สอบจริยธรรม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  และหวังว่าจากนี จะมีการตั งคณะกรรมการ
ขึ นมาตรวจสอบ หรือจัดอบรมให้กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  

เมื่อถามว่า การอภิปรายครั งนี จะเป็นองค์รักษ์พิทักษ์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั ง 6 คน หรือไม่ น.ส. ปา
รีณา กล่าวว่าค้าว่าองครักษ์นั น สื่อเขียนกันเอง ตนท้าหน้าที่ปกติอยู่แล้ว แต่ตนเบื่อหน่ายการท้าหน้าที่ของฝ่ายค้านบาง
คนที่ท้าหน้าที่ไม่สร้างสรรค์ น้าข้อมูล และเอกสารอันเป็นเท็จเข้ามาอภิปรายในสภา ซึ่งตนหวังว่า การอภิปรายครั งนี จะ
สร้างสรรค์ และค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งหากมีการอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ หรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
มาอภิปราย ตนก็ต้องขอใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.ในการประท้วง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56450
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ดอกเตอร์ปิยบุตรน าส.ส.สม้หวานแถลงไมเ่หน็ด้วยอย่างย่ิงกับศาล รธน. แผ่นเสียงตกร่องยุบ
พรรคฉายหนังม้วนเก่า! 
6 ก.พ.63 -  ที่รัฐสภา เกียกกาย นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 
พร้อมด้วย ส.ส. พรรค ร่วมแถลงข่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนพยานในคดีพรรค อนค.  กู้เงิน นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และนัดวันอ่านค้าวินิจฉัยวันที่ 21 ก.พ. 63 ว่า พวกเราพรรค อนค. ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง กับค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี  เพราะมีข้อเท็จจริงปรากฎแล้วว่า มีเอกสารของคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) 
หลุดออกมา ยืนยันว่า กกต. ด้าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั ง และระเบียบของ กกต. เนื่องจาก กกต. ได้ส่งเรื่องพรรค อนค.  เข้าอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวน และมีการยกค้าร้องโดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนถึง 2 คณะ ซึ่งตามกฎหมายเรื่องต้องยุติทันที แต่ 
กกต. ยังคงยืนยันเดินหน้าด้าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป  

อีกทั งการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องอ้างฐานความผิดการได้เงินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือแหล่งที่ผิด
กฎหมาย ตามมาตรา 72 เพ่ือไปร้องขอยุบพรรค กรณีที่กล่าวหาพรรค อนค. เรื่องนี  เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เข้า
องค์ประกอบความผิด และไม่เคยเปิดโอกาสให้พรรค อนค. ต่อสู้คดีในฐานความผิดตามมาตรา  72 แต่อย่างใด รวมทั ง
เอกสารหลุดของ กกต. ทางพรรคตั งใจไว้ว่าจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดกระบวนการไต่สวน เพ่ือเรียกเอกสารดังกล่าว
ออกมาจาก กกต. และน้ามาพิสูจน์กันในศาล ซึ่งเราทราบดีว่า กกต. ยังไม่ยอมรับว่า เป็นของจริง หรือไม่จริง และไม่มี
การอธิบายให้ศาลได้รับฟังว่า กระบวนการพิจารณาชั น กกต. ท้ากันอย่างไร มีการข้ามขั นตอนหรือไม่ แต่เป็นเรื่องน่า
เสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดโอกาสนี ไป  

“พยานบุคคล 17 ราย ที่พรรคได้ยื่นรายชื่อให้กับศาลรัฐธรรมนูญ หลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ของ กกต. ที่มี
ความเห็นว่าพรรค อนค. ไม่มีความผิด สามารถกู้เงินได้ และหลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ กกต. ที่มติยกค้าร้องของพรรค 
อนค. ว่าไม่มีความผิดในข้อหาดังกล่าว ดังนั น เราต้องการเรียกพยายนบุคคลเหล่านี  ให้มาพิสูจน์ ชี แจงต่อหน้าตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั ง 9 ท่าน  แต่น่าเสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้เราสู้ในศาล การไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่
สวน ท้าให้พรรค อนค. เสียโอกาสในการสืบพยานส้าคัญในชั นศาล  และเม่ือเปรียบเทียบกับคดีอ่ืนๆ ของศาลในท้านอง
เดียวกันใสนอดีต เช่น กรณีการบริจาคเงินของพรรคประชาธิปัตย์ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด พบว่า มีการาต่อสู้ 
และเปิดโอกาสไต่สวนในศาล แต่คดีของเรากับปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยว่า ไม่จ้าเป็นต้องเปิด
กระบวนไต่สวนพยานหลักฐานในชั นศาล” 
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นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี  หากดูตามจังหวะเวลาแล้ว  จะเห็นได้ว่าเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมี
ด้ารินัดพรรคร่วมฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลมานั่งคุยกันเรื่องการก้าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ สุดท้ายช่วงบ่ายได้ข้อ
สรุปว่า การอภิปรายเริ่มต้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี  แต่ตกมาช่วงเย็น ศาลรัฐธรรมนูญก็มีข่าวออกมาระบุว่าพรรค อนค. 
ไม่มีโอกาสขอไต่สวนพยานหลักฐานในชั นศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกับก้าหนเวันอ่านค้าวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 
15.00 น. ตารางเวลาที่ตนพูดมาทั งหมดนี ท้าให้พ่ีน้องประชาชน และสื่อมวลชนจ้านวนมากวิเคราะห์ไปต่างๆ นาๆ ว่า 
อย่างนี มีโอกาสที่พรรค อนค. มีโอกาสที่จะถูกยุบพรรคก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และจะท้าให้กรรมการบริหาร
พรรคถูกตัดสิทธิ และไม่มีโอกาสอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไปจนถึงว่าหากพรรค อนค.ถูกยุบส.ส.ของพรรคจะย้ายไปสนับสนุน
รัฐบาล ท้าให้สภาวะเสียงปริ่มน ้าของรัฐบาลหมดไปได้ ฯลฯ แต่ตนเรียนเสมอว่า  ภาพยนตร์ที่เรียกว่ายุบพรรค 
ด้าเนินการมาแล้วหลายครั งในรอบหลายปีที่ผ่านมา เรารู้วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนต์ว่าต้องการดึงส.ส. ต้องการ
ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ต้องการท้าลายอุดมการณ์ของพรรคการเมือง ไม่ให้เขาได้ต่อสู้ทางการเมืองต่อไป วิธีการ
ต่อสู้ กับการยุบพรรที่ดีที่สุดคือ การท้าให้วัตถุประสงค์ของผู้ก้ากับภาพยนตร์ที่ชื่อว่ายุบพรรคไม่สมหวังให้ได้  
“เรายังเชื่อมั่นในความยุติธรรม เรายังคงเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนี อย่างถูกต้อง และเป็นธรรม และพวก
เราพรรคอนค.ยืนยันว่าจะท้าให้วัตถุประสงค์ของการยุบพรรคครั งนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ เรายืนยันว่าส.ส.ของพรรคอนค.จะ
ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั งแรกในนามพรรคอนค.อย่างแน่นอน  และในท้ายที่สุด ต่อให้ผู้ก้ากับภาพยนต์เรื่องนี จะ
เดินหน้ายุบพรรคให้ได้ก็ยืนยันว่า ส.ส.ของพรรค แม้พรรคจะถูกยุบก็จะเดินหน้าอภิปราย 6 รัฐมนตรี อย่างเอาการเอา
งาน จริงจัง และแข็งขันต่อไป การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั งนี  พรรคอนค. เตรียมประเด็น และข้อมูล ทั งยังมีประเด็น
ใหม่ๆที่ไม่เคยมีปรากฎในสื่อมาก่อน และมีประเด็นหนักๆที่อาจท้ามห้รัฐมนตรีอยู่ในต้าแหน่งไม่ได้ รวมถึงมีประเด็นชี 
ขาดส้าคัญที่ท้าให้รัฐบาลเสียความชอบธรรมลงอย่างสิ นเชิง ทั งนี  หากพรรคอนค.ถกยุบจริงๆ นายธนาธร จึงรุ่งรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนค. และตน จะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั ง 6 คน นอกสภาเพ่ือผสมผสานกับส.ส.ในสภา
ต่อไป” นายปิยบุตร กล่าว 

เมื่อถามถึง ข้อชี แจงต่างๆที่ ได้ชี แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นายปิยบุตร  กล่าวว่า เอกสารที่เราได้มอบให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีทั งหมด 19 หน้า ซึ่งเราจะมีการเผยแพร่ลงเพจ และเว็บไซต์ของพรรคต่อไป ตั งแต่ประเด็นกระบวนการ
พิจารณาของ กกต.ไปถึงเรื่องกฎหมาย ว่าการกู้เงินนั นสามารถท้าได้ นอกจากนั นยังมีบันทึกการพบหลักฐานและพยาน
บุคคล ถามว่า เมื่อมีแนวโน้มว่าอาจมีการยุบพรรค เป็นไปได้ไหมว่า กรรมการบริหารพรรคจะลาออกเพ่ือเปิดทางให้คน
อ่ืนขึ นมาท้าหน้าที่แทน นายปิยบุตร กล่าวว่า ยืนยันเช่นเดียวกับคดีก่อนหน้านี  ว่าเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ และพรรค
จะไม่ถูกยุบ การใช้วิธีการให้กรรการบริหารพรรคลาออกจาก ส.ส.  นั่นแสดงให้เห็นถึงการยอมจ้านวนต่อความอ
ยุติธณรม พรรคอนาคตใหม่ไม่ยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม และจะต่อสู้ถึงที่สุด ทุกอย่างยังมหีนทางของมัน 
ถามต่อว่า ถ้าหากไม่ได้เป็น ส.ส.แล้ว นาย ปิยบุตร กล่าวว่า ยืนยันว่าจะท้างานการเมืองต่อไปแน่นอน เมื่อไรก็ตามถ้า
นายธนาธร หรือตน หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดก็ตามหยุดการต่อสู้ทางการเมือง เท่ากับว่านั่นก้าลังเข้าทางผู้ก้ากับ
ภาพยนตร์เรื่องนี  เพราะเขาต้องการให้พวกผมหยุด แต่ผมยืนยันว่าเราไม่หยุด 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56443 
ส้านักข่าว : https://www.prachachat.net/politics/news-418426 
https://www.facebook.com/188107458258082/posts/961219850946835?d=n&sfns=mo 

https://www.thaipost.net/main/detail/56443
https://www.prachachat.net/politics/news-418426
https://www.facebook.com/188107458258082/posts/961219850946835?d=n&sfns=mo


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

46 

 

 
 
 
 
 

 
06 Feb 2020 

 “อนาคตใหม่”ขูเ่คลื่อนไหวนอกสภาหากถูกยุบพรรค 
 
 

 
 
 
 
 
“ปิยบุตร”ไม่เห็นด้วยกับศาลรธน.ที่ไม่เปิดไต่สวนพยาน 17 ปาก ในคดี “เงินกู้” อ้างอดีตศาลเปิดไต่สวนให้กับ
พรรคในกรณีกู้ยืมเงิน ลั่นจะเปิดซักฟอกรัฐบาลนอกสภา หากถูกยุบพรรค    

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ไม่เห็นด้วยกับค้าสั่งศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนพยานบุคคล 17 ปาก แต่ให้จัดท้าความเห็นเป็นหนังสือ และส่งเอกสารต่อ ศาล
รัฐธรรมนูญภาย ในวันที่ 12 ก.พ.63 และนัดอ่านค้าตัดสินในวันที่ 21 ก.พ.63 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั ง ยื่นค้า
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค้าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่  จากการกู้ยืมเงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค 

ทั งนี  พรรคอนาคตใหม่ เห็นว่า ศาลควรเปิดโอกาสให้พรรคอนาคตใหม่มีโอกาสชี แจง และสืบพยานเพ่ิมเติม 
เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงและต่อสู้ในชั นศาล ซึ่งในอดีตศาลได้เปิดกระบวนการไต่สวน ให้กับพรรคการเมืองบางพรรค ที่มี
กรณีการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่  
อย่างไรก็ตาม พรรคอนาคตใหม่ขอยืนยันว่า จะท้าหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างเต็มที่ และถึงแม้จะมีค้าสั่งยุบ
พรรค ก็จะท้าหน้าที่นอกสภาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/420886 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/420886


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 
 
 

 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:55 น. 

 
 
มั่นใจไม่ถูกยุบ! ‘ปิยบุตร’แถลงแจงปมร้อนศาล รธน.นดัวินิจฉัยคดีกูเ้งิน 21 ก.พ.  

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวถึงกรณีศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านค้าวินิจฉัยคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191.2 ล้านบาท ในวันที่ 
21 ก.พ. 2563 โดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามค้าร้องของพรรค ว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค้าสั่งเมื่อวานนี ไม่อนุญาตให้
มีการไต่สวนพยานในคดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และให้ส่งเอกสาร
บันทึกถ้อยค้าพยานบุคคล 17 รายแทน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี  เนื่องจากกรณีนี ความ
ปรากฎขึ นมาแล้วว่า มีเอกสารของคณะกรรมการการเลือกตั ง  (กกต.) หลุดออกมา ยืนยันว่า กกต. ด้าเนินกระบวน
พิจารณาโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และระเบียบของ กกต.เอง 
เนื่องจาก กกต.ได้ส่งเรื่องไปที่อนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนถึง 2 คณะและมีการยกค้าร้องทั ง 2 คณะ ตามกฎหมาย
เรื่องต้องยุติลงทันที แต่ กกต.กลับยังเดินหน้ากระบวนพิจารณาต่อไป 

"นอกจากนี  กกต.ยังอ้างฐานความผิด คือการได้เงินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือขอให้มีการยุบพรรค ทั ง ๆ ที่
ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ไม่เคยเปิดโอกาสให้พรรคได้ต่อสู้คดีแต่อย่างไร เราตั งใจว่า จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิด
กระบวนการไต่สวน เพ่ือให้มีการเรียกเอาเอกสารชิ นนี ออกมาจาก กกต.และน้ามาพิสูจน์กันในศาล  ซึ่ง กกต.ก็ยังไม่
ยอมรับชัดแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงหรือไม่ ไม่เคยบอกว่ากระบวนพิจารณาท้าอย่างไร มีการข้ามขั นตอน
หรือไม ่เราจึงต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดโอกาสนี ไป" 
นายปิยบุตร กล่าว  

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ในพยานบุคคล 17 รายที่พรรคอนาคตใหม่ขอให้มีการไต่สวนนั น หลายรายเป็น
เจ้าหน้าที่ของ กกต.เอง ที่มีความเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิด สามารถกู้เงินได้ หลายรายเป็นเจ้าหน้าที่ กกต.ที่
ยกค้าร้องว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิด เราจึงต้องการให้พยานบุคคลเหล่านี มาให้การในศาล จึงเป็นที่น่าเสียดายที่
ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้มีการสู้กันในศาล 
@ยกไทม์ไลน์ซักฟอก อาจท าให้ อนค.อดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รบ. 
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า นอกจากนี  หากดูตามจังหวะเวลาแล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
มีด้ารินัดพรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลมาตกลงกันว่าเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเริ่มต้นในวันไหน พรรคฝ่ายค้าน
เสนอไปว่าให้เริ่มวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ในช่วงบ่ายฝ่ายรัฐบาลตอบกลับมาว่าพร้อม ท้าให้การก้าหนดวันอภิปรายมีความ
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ชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มต้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่ในเวลาช่วงเย็นวันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญก็มีจดหมายข่าวออกมา  
ซึ่งตารางเวลาที่ตนพูดมาทั งหมดนี ท้าให้ประชาชนและสื่อมวลชนจ้านวนมากวิเคราะห์กันไปต่าง  ๆ นานาว่า พรรค
อนาคตใหม่มีโอกาสถูกยุบก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะไม่มีชื่อพรรคอนาคตใหม่ในสภาผู้แทนราษฎร จะท้าให้ ส.ส.ที่เป็น
กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท้าให้  ส.ส.บางส่วนย้ายไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล ท้าให้
เสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายไป ท้าให้สภาวะรัฐบาลเสียงปริ่มน ้าหมดไป จะท้าให้รัฐมนตรีทั ง 6 รอดไปได ้
"ภาพยนตร์ที่ชื่อยุบพรรคด้าเนินการมาหลายครั งในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา ผู้ก้ากับภาพยนตร์เรื่องนี ต้องการใช้การยุบพรรค
เพ่ือต้องการดึง ส.ส. ตัดสินแกนน้าไม่ให้มีบทบาททางการเมือง ท้าลายอุดการณ์ความคิดของพรรค และวัตถุประสงค์
ใหม่ล่าสุดอีกข้อหนึ่ง คือต้องการให้เราไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เมื่อเรารู้ว่าวัตถุประสงค์เป็นเช่นนี  วิธีการที่ดีทุ่ีสุดคือท้า
ให้วัตถุประสงค์เหล่านี ไม่ส้าเร็จให้ได้" นายปิยบุตร กล่าว  
@ลั่นยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรม 
นายปิยบุตร กล่าวว่า เรายังคงเชื่อมั่นในความยุติธรรม พวกเราพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าจะท้าให้วัตถุประสงค์ของการ
ยุบพรรคในครั งนี ไม่ส้าเร็จให้จงได้ เรามั่นใจว่า ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จะได้อภิปรายไม่ไว้เป็นครั งแรก  และแม้ว่า
พรรคจะถูกยุบ ส.ส.ของพรรคก็จะคงเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรีอย่างเอางานเอาการแข็งขันต่อไป การ
อภิปรายครั งนี พรรคอนาคตใหม่ได้เตรียมข้อมูลที่ไม่เคยปรากฎในสื่อใดมาก่อน  มีประเด็นที่หนักและชี ขาดส้าคัญ ที่จะ
ท้าให้รัฐบาลเสียความชอธรรมโดยสิ นเชิง เราขอยืนยันว่าแม้จะยุบพรรคหรือไม่ เราจะน้าเรื่องนี มาอภิปรายในสภาอย่าง
แน่นอน และถ้าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริงๆ นายธนาธรและตนจะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั ง 6 คน
นอกสภา เพ่ือประสานกับเพ่ือน ส.ส.ของเราในสภาต่อไป 
@ม่ันใจไม่ถูกยุบ 
เมื่อถามว่า สุดท้ายแล้วจะมีการให้กรรมการบริหารพรรคลาออกจาก ส.ส.เพ่ือป้องกันการเสียที่นั่งในสภาหรือไม่ นายปิย
บุตร กล่าวว่า ตนยังคงยืนยันเช่นเดียวกับคดีก่อนหน้านี  เรามั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบ การให้
กรรมการบริหารลาออกจาก ส.ส.เพ่ือดัน ส.ส.อ่ืนให้ขึ นมาแทน แสดงให้เห็นถึงการยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม เราจะ
ไม่ยอมจ้านนต่อความอยุติธรรม เราจะต่อสู้จนถึงท่ีสุด 
“ถ้าไม่ได้เป็น ส.ส.เราก็ท้างานการเมืองต่อไป ถ้าเราหยุดก็เท่ากับเราก้าลังเข้าทางผู้ก้ากับภาพยนตร์เรื่องยุบพรรคนี  แต่
เรายืนยันว่าเราไม่หยุด เรายังคงมั่นใจในเพ่ือน ส.ส.เราว่าเดินหน้าสู้ต่อแน่นอน และพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่เป็นแค่
ร่างกายในรูปของพรรคการเมืองเท่านั น แต่เราก้าลังท้าให้พรรคอนาคตใหม่เป็นจิตวิญญาณ เป็นอุดมการณ์ เป็น
ความคิดด้วย แม้ร่างกายจะตายไป แต่จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่จะยังคงอยู่ต่อไป” นายปิยบุตร
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews-news/85291-isranews_85291.html 
ส้านักข่าว :  
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=64194&filename=
welcome2019 
 

https://www.isranews.org/isranews-news/85291-isranews_85291.html
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=64194&filename=welcome2019
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=64194&filename=welcome2019
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6 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:08 น.  

"วิษณุ" ไม่คิด ศาลชี้ขาด พรบ.งบฯ63 ใช้ไดฉ้ลุย 

 
"วิษณุ" รับ ตื่นเต้น ศาล นัดชี ชะตา "ร่างพ.ร.บ.งบฯ63" เร็วกว่าที่คาด เผย เตรียมแนวทางปฏิบัติตามไว้แล้ว ไม่ว่าผล
ออกมาอย่างไร ชี  ไม่คิดว่าจะออกลูก ใช้ได้เรียบร้อย 

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 - ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมการ
รับค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  2563 เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 7 ก.พ.นี  ว่า รัฐบาลได้เตรียมการและนัดแนะกับส้านักงบประมาณไว้ก่อนแล้ว มีหลาย
ทางเลือก ซึ่งในวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการเสนอต่อที่ประชุมครม. โดยการเตรียมการ  หากเรื่องดังกล่าวจ้าเป็นต้อง
อาศัยสภาในช่วงปิดสมัยประชุมก็จ้าเป็นต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญ หากไม่ถึงขั นนั น ก็ว่าตามค้าวินิฉัยศาล แต่ยังไม่
ทราบว่าศาลจะว่าอย่างไร ตนก็ตื่นเต้นที่รู้ว่าศาลนัดวินิจฉัยในวันที่ 7 ก.พ.นี  ถือว่าเร็วเกินกว่าที่คาด ไม่ว่าผลจะออกมา
อย่างไรรัฐบาลก็จะด้าเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้าเสียหาย และไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไร เราเตรียมแนวทางปฏิบัติ
ตามไว้ทุกทาง 

เมื่อถามว่า หากจ้าเป็นต้องเปิดประชุมวิสามัญจะพิจารณา 3 วาระรวดเลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อย่าเพ่ิง
ไปคิดถึงขั นนั น เมื่อศาลกรุณาพิจารณาให้โดยเร็วแล้ว ทุกฝ่ายก็ไม่ควรล่าช้าอีกในการปฏิบัติตาม เพราะศาลวินิจฉัยเร็ว
แล้ว ถ้าเราช้าอีกมันจะไม่งาม ข้อส้าคัญเมื่อศาลวินิจฉัยมาแล้วขอให้เข้าใจว่าศาลให้ปฏิบัติอย่างไร  เพราะศาลคงไม่
ก้าหนดเป็นขั นตอนให้ปฏิบัติตาม เราต้องอ่านค้าวินิจฉัยเพ่ือถอดรหัสให้ได้ว่าปฏิบัติอย่างไร เมื่อเราเตรียมการไว้ทุกทาง
ก็น่าจะปฏิบัติได้ ศาลวินิจฉัยวันที่ 7 ก.พ. ส่วนวันที่ 8-10 ก.พ. เป็นวันหยุดราชการ ก็มีเวลาที่ทุกฝ่ายจะได้เตรียมการ
ไปสู่วันที่ 11 ก.พ. ที่มีการประชุมครม. จะท้าอย่างไรก็ท้ากัน เช่น ศาลบอกว่าใช้ไม่ได้หมดทั งฉบับ  วันประชุม ครม.ก็
เสนอใหม่ ถ้าศาลวินิจฉัยว่าใช้ได้เรียบร้อยทุกอย่างก็จบ แต่ก็ไม่คิดว่าศาลจะวินิจฉัยเช่นนั น หรือศาลบอกให้แก้ไขด้วย
วิธีการอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/415114?adz= 
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"บิ๊กปอ้ม" ยัน "สามมติร" ไม่มแีล้ว พปชร.ลกูน้องผม 
 

 
 
"บิ๊กป้อม" ลั่น "สามมิตร" ไม่มีแล้ว เป็นกลุ่มเดียวกัน ชี  "พปชร." ลูกน้องผมทุกคน" ชี  เป็นธรรมดาที่ไปกินข้าวกัน ไม่มี
นัยยะอะไร เมิน "อนค." ขู่ อภิปรายนอกสภา 
  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 - ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและแกน
กลุ่มสามมิตร นัดรับประทานอาหารร่วมกับส.ส.พรรคพปชร. เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า "เขาอยู่พรรคไหน 
พรรคพปชร. ก็ลูกน้องผมทุกคน เป็นธรรมดาที่ไปกินข้าวกัน ไม่มีนัยยะอะไร" 
ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ได้เป็นการต่อรองอะไรกันใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีๆ เมื่อถามย ้าว่า ในพรรคดูเหมือนว่า
ยังแยกกันเป็นกลุ่ม พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี จะแยกอะไร เราเป็นหนึ่งเดียว กลุ่มสามมิตรก็ไม่มีแล้ว 
          เมื่อถามว่า พรรคอนาคตใหม่ แถลงว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค้าวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันที่ 21 ก.พ. นี  
เหมือนเป็นการตัดตอน พรรคอนาคตใหม่ไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 6 คน พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า "ไม่รู้สิ เป็นเรื่องของศาล" ส่วนที่พรรคอนาคตใหม่เตรียมเดินสายอภิปรายนอกสภา พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ก็
แล้วแต่เขา" 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/415167?adz= 
ส้านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000012343 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/415167?adz
https://news1live.com/detail/9630000012343


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 
 
6 กุมภาพันธ์ 2563  

 
'ปิยบุตร' ลั่นถ้าถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ เคลือ่นไหวนอกสภาแน ่
 

 
 
 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจ ารัฐสภา 
กรณีท่ีมีเอกสารหลุดของ กกต. และการพิจารณาคดีกู้เงินของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี  
ระบุว่า หากมีการตัดสินยุบพรรค ตนและนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จะท้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
นอกสภา 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865212 
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นักการเมืองอย่าท าชาติพัง! 
 

 
มี 3 เรื่องร้อนทางการเมือง ที่ท าให้คนในชาติ เกรงว่านักการเมืองจะท าให้ประเทศเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ ซ้ าเติมทุกข์
ยากของประชาชน 
เรื่องแรก การเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.ผู้ไม่รักษาเกียรติยศ และหน้าที่ของความเป็นตัวแทนปวงชน ชาวไทย 
เริ่มต้นจาก ส.ส.ภูมิใจไทย ที่ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดโปงพฤติกรรมอันไม่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย สองคน คือ ฉลอง เทอดวีระพงษ์ และนาที รัชกิจประการ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ นต่อ
เศรษฐกิจชาติ ที่กฎหมายงบประมาณต้องค้างเติ่ง หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล ท้าได้แค่ “ตักเตือน” ลูก
พรรคที่มอบสิทธิการใช้อ้านาจผู้แทนปวงชนชาวไทยไปให้ผู้อ่ืนท้าหน้าที่แทน แล้วความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ น ใครต้องรับผิดชอบ หรือคนไทยต้องรับกรรมกันเอง 
ต่อมาเรื่องเสียบบัตรแทนกันลามไปถึง ส.ส.ภูมิใจไทย คนอ่ืนและ ส.ส.พลังประชารัฐ ที่ส่งผลให้ งบประมาณแผ่นดินยัง
ออกประกาศใช้ไม่ได้ รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าจะมีทางออกอย่างไร นี่คือความเสียหายทีเราคนไทยไม่ควรยอมรับ
การที ่ส.ส.มีพฤติกรรมเลวร้ายเยี่ยงนี  ต้องมีมาตรการลงโทษและไม่ควรยินยอมให้คนท้าผิดกติกาเช่นนี เป็นผู้แทนปวงชน
อีกต่อไป. 

เรื่องร้อนเรื่องที่สองคือ การวินิจฉัยคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ที่จะจบด้วยการยุบพรรคและตัดสิทธิทางการ
เมือง กรรมการบริหารพรรคหรือไม่อย่างไร ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่เล่นเกม  “ยื้อ” ขอเลื่อนการชี แจงไปเรื่อยๆ 
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนให้ไปครั งหนึ่งแล้ว จึงยื่นขอเลื่อนรอบสอง  แค่คราวนี ศาลยืนตามวิธีการพิจารณา ไม่ให้
เลื่อน และนัดวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นี  จึงเป็นเรื่องที่น่าระทึกใจอย่างยิ่งทางการเมือง ว่าจะไปต่อหรือหยุดแค่นี ส้าหรับ
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ่และการเดินเกมบนท้องถนนแทนในสภาจะเกิดขึ นอย่างไร ต้องจับตา 
ร้อนสุดท้ายคือ ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีทั้ง 6 คน (รวมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) เป้าหลักหา
ใช่รัฐมนตรี อีก 3 คน แต่เป้าหลักพุ่งไปที่ 3 ป. ( ประยุทธ์ ประวิตรและอนุพงษ์) 3 ทหารเสือที่สร้างแค้นสั่งฟ้าให้กับฝ่าย
ค้านในปัจจุบันที่ถูกโค่นอ้านาจ เมื่อปี 2557 และเป้าใหญ่พุ่งตรงไปที่พลเอกประยุทธ์เป็นแน่แท้ รัฐมนตรีคนอ่ืนเป็นแค่ 
“น ้าจิ ม” เท่านั น 

แต่ 3 เรื่องนี จะร้อนแค่ไหน ขอท้านายว่าประเทศเดินต่อได้ ถ้านักการเมืองค้านึงถึงผลประโยชน์ชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่ซ ้าเติมประเทศชาติให้วิกฤติไปกว่านี  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649404 
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