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ข่าวประจ าวันที่ 12 มกราคม 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)  
  

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 2/2563 ชี้แจงการดาเนินการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

1. กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

กกต.โร่แจงข้อมูล 'ปิยบุตร' คลาดเคลื่อน 5 
 

  กรณีการกู้ ยื มเงิ นของ
พรรคอนาคตใหม่ 

2.เรื่องเล่าเช้านี้
ออนไลน์ 

กกต.โต้ 'ปิยบุตร' หลังเปิดหลักฐาน เชื่อ
มีธงยุบอนาคตใหม่ปมเงินกู้ 

6 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 'ปิยบุตร'ชี้3ปัจจยัตั้งธงยบุ'อนาคตใหม่'ลั่นพร้อมลงถนนสู ้ 8 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ท้าเขี่ย‘ทอน’ขู่ใช้การเมืองบนถนน 9 
3 เว็บไซต์พันทิป มาลาริน/ตามนี้เลยค่ะ รับว่าให้พรรคกู้ก็จบ...อดีตผู้พิพากษาสวน 

'ปิยบุตร' กกต.ชงยุบพรรค ท าหน้าที่ถูกต้องตาม กม.-รธน. 
14 

4 มติชนออนไลน์ กทม.พร้อมอนุญาตใช้ 2 สวนเดินวิ่งไล่-เชียร์ลุง ย้ า ต้องอยู่ในกติกา 
เผยตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนที่ 

16 

5 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ไปแน่! เจอกัน ‘วิ่งไล่ลุง’ เปิดทาง ส.ส.ร่วมกิจกรรม แย้ม
ฝ่ายรัฐบาลบางคนก็อยากไป 

17 

6 มติชนออนไลน์ หญิงหน่อย’ หนุน ‘วิ่งไล่ลุง’ ชมสิ่งสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย 18 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หญิงหน่อย' หนุน 'วิ่งไล่ลุง' ชมสิ่งสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย 19 
8 มติชนออนไลน์ ‘วิ่งไล่ลุง’ แจ้งเปลี่ยนเวลาปล่อยตัว เริ่ม 7 โมง เหตุเข้า ‘สวนรถไฟ’ 

ได้ตีห้า 
20 

9 มติชนออนไลน์ อจ.รัฐศาสตร์ชี้ ‘วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง’ ล้อกัน หวังวัดแรงหนุน-รักษา
แนวร่วม แนะมองแง่ตรวจสอบการท างาน 

21 

10 มติชนออนไลน์ มวล.เสรี ออกแถลงการณ์ ยืนยันพรุ่งนี้จัด ‘วิ่งไล่ลุง’ หลัง ม.วลัย
ลักษณ์ ไม่ให้ใช้พื้นที่ 

23 

11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ซัดวิ่งไล่ลุง”สองมาตรฐาน เสมือน“เด็กเลี้ยง 25 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 มติชนออนไลน์ ‘วิ่งไล่ลุง’ ยอดล่าสุด 12,000 ราย แจกกล้วยกลางงาน บอกหม่ าแล้ว

อย่าย้ายค่าย 
27 

13 ไทยรัฐออนไลน์ ประมวลภาพ "วิ่งไล่ลุง VS เดินเชียร์ลุง" สุดคึกคัก เขาท าได้ เราก็ท า
ได้ 

29 

14 ข่าวสดออนไลน์ ตะโกนลั่น สวนรถไฟ “แก๊งลุงออกไป” วิ่งไล่ลุง คึกคนร่วมนับหมื่น 
ลั่นจัดตลอดปี ก.พ.ที่เชียงใหม่ 

30 

15 ผู้จัดการออนไลน์ แผนเด็กอมมือ! “ศรีสุวรรณ” จวกยับ "แฟลซม็อบ" จงใจให้ต ารวจจับ 
ชิงพ้ืนที่ข่าวกล่าวหา “เผด็จการรังแก” 

31 

16 เนชั่นสุดสัปดาห์ สตช.มาดุ ให้ส่ง 'พิธา-ช่อ-ปิยบุตร' มาด าเนินคดีฐานกระท าผิด
กฎหมายชุมนุม 

34 

17 มติชนออนไลน์ "บิ๊กแป๊ะ"  ร่อนหนังสือถึง "ชวน" ขอตัว "ปิยบุตร-พิธา-ช่อ" มา
ด าเนินคดีจัดแฟลชม็อบ ผิด กม.ชุมนุม 

36 

18 แนวหน้าออนไลน์ เรื่องด่วน! สตช. ขอสภาส่งตัว 'พิธา-ช่อ-ปิยบุตร' มาด าเนินคดีผิด
กฎหมายชุมนุม 

37 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นสุดสัปดาห์ จับสัญญาณเลือกตั้ง อบต. 39 
2 iLAWออนไลน์ Thailand Post Election: เมื่อตุลาการเริ่มตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์

ด้วยกฎหมาย 
41 

3 มติชนออนไลน์ อดีต แห่งปัจจุบัน ตุลาคม 16 พฤษภาคม 35 กิจกรรม‘วิ่งไล่ลุง’ 44 
4 คมชัดลึกออนไลน์ แม้ว-เหลิม เกลอกัน 46 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เปิด เบื้องหน้า-เบื้องหลัง วิ่งไล่ลุง 48 
6 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ดูทางหนีทีไล่หรือยัง? 50 
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วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น. ทีมฟุตบอลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าโดย 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจ า
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี และนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมท าการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเลือกตั้ง กับทีมฟุตบอลของกระทรวง  
การต่างประเทศ ซึ่งน าโดย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ นายศศิวัฒน์ 
ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงการต่างประเทศ 
ณ สนามฟุตบอล Polo football Park ศาลาแดง สวนลุมพินี กทม. 

 
"ประธานกรรมการการเลือกตั้ง" 

น าทีมเตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ 
11 ม.ค. 2563 
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กกต.โร่แจงข้อมูล 'ปิยบุตร' คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
 
กกต.ร่อนเอกสารแจงขั้นตอนการวินิจฉัยคดีเงินกู้ อนค. ยันความเห็นใน 4 ขั้นตอนเป็นอิสระไม่ผูกพันกรรมการ
กกต. ส่งศาลรธน.พิจารณายุบพรรคตามกฎหมาย พร้อมตั้งกรรมการสอบปมเอกสารหลุด 
 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงถึงการด าเนินการ
กรณีการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ ว่า การแถลงข่าวของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งในการด าเนินคดีอาญาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
สืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 ก าหนดขั้นตอนไว้ 4 ขั้นตอน ซึ่งในชั้นคณะกรรมการสืบสวนและ
ไต่สวน เลขาธิการ กกต.และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เป็นการเสนอความเห็นเพ่ือให้
คณะกรรมการ กกต.พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งความเห็นในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน และไม่ผูกพัน
คณะกรรมการ กกต.ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ส าหรับส านวนการสืบสวนนี้เสร็จสิ้นจากการพิจารณาในขั้นตอน
ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กกต.
ส าหรับส านวนยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ว่าพรรคอนาคตใหม่ท าสัญญากู้ยืมเงิน
จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง
จึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กกต. ว่า พรรคอนาคตใหม่
กระท าการอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง และคณะกรรมการ กกต.ได้มีมติเห็นชอบให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ กกต.ได้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องทุกประการทั้งนี้ กกต.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีการน าเอกสารส านวนการสืบสวนไป
เปิดเผย และพิจารณาด าเนินคดี กับบุคคลที่น าเอกสารราชการซึ่งเป็นชั้นความลับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยไม่มร
อ านาจต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861634 
https://news.mthai.com/general-news/788809.html 
https://www.dailynews.co.th/politics/751281 
https://siamrath.co.th/n/125951 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861634
https://news.mthai.com/general-news/788809.html
https://www.dailynews.co.th/politics/751281
https://siamrath.co.th/n/125951
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กกต.โต้ 'ปิยบุตร' หลังเปิดหลักฐาน เชื่อมีธงยุบอนาคตใหม่ปมเงินกู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ น าเอกสารมาแสดงต่อสื่อมวลชนที่ชี้ให้เห็นว่า กกต.
ท าผิดกฎหมายในการพิจารณาคดีเงินกู้ 191 ล้านบาทของพรรคอนาคตใหม่ ด้วยการข้ามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งที่
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่ 13 ซึ่งเป็นคณะแรกที่มีการสืบสวนและไต่สวนเรื่องนี้มีมติเอกฉันท์ยกค าร้อง
และไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆ ตามท่ีถูกร้องในมาตรา 66 ตาม พ.ร.ป. พรรคการเมือง  
 ดังนั้น กกต.ต้องยุติเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ทันทีไม่สามารถด าเนินการต่อได้ แต่ กกต.กลับท าข้าม
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดในการส่งเรื่องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอีก  1คณะ ซึ่งก็ยกค าร้องเช่นเดียวกันกับ
คณะแรก 
 ก่อนยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคโดยยัดข้อหาเพ่ิมตามมาตรา 72 ของ พ.ร.บ.พรรค
การเมือง ซึ่งไม่เคยเรียกสอบพยานและขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่ แสดงให้เห็นว่ากกต.มีธงที่จะยุบพรรคอนาคต
ใหม่ชัดเจน เพราะพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะถูกตั้งข้อกล่าวหามาตรา 72 ในการยุบพรรคอนาคต จึง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดไต่สวนเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง พร้อมเรียกเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดจาก กกต.ด้วย 
 นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต.พ่ีถูกกดดันและทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมดังกล่าวออกมาเปิดเผย
ข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการปกป้ององค์กร พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนแสดงออกไม่ควรอดทนต่อการน าองค์กรอิสระมาเป็น
เครื่องมือทางการเมือง 
 ส่วนการส่งเอกสารหลักฐานตามที่กกต.ร้องขอซึ่งจะครบก าหนดในวันนี้ นายปิยบุตร กล่าวว่าได้ขอขยาย
เวลาการยื่นเอกสารหลักฐานค าให้การคดีเงินกู้ออกไปก่อน ซึ่ง กกต.อนุญาตให้ขยายเวลาออกไปเป็นวันที่ 27 มกราคม
นี้  ในเวลาต่อมา กกต.ได้ออกเอกสารข่าวตอบโต้การแถลงข่าวของ นายปิยะบุตร ว่า เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่
ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากคดีนี้มี 2 ประเด็นที่ กกต.พิจารณา  ประเด็นแรก การด าเนินคดีอาญา ซึ่ง กกต.ได้ปฎิบัติตาม
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด ปี 2561 ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการ
พิจารณาส านวนการสืบสวนไว้ 4 ขั้นตอนคือเริ่มต้นจากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ล าดับที่ 2 เป็นเลขาธิการ 
กกต. จากนั้นเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการพิจารณาของ  
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คณะกรรมการ กกต. โดยขั้นตอนที่ 1-3 เป็นการด าเนินการเพ่ือเสนอความเห็นต่อ กกต. ให้วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งคดีนี้
ด าเนินการถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กกต.  ส่วนกรณีการด าเนินคดียุบ
พรรคอนาคตใหม่ที่ กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วนั้น กกต. ด าเนินการภายใต้ความปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าพรรคอนาคตใหม่ท าสัญญากู้เงินจากนายธนาธร จริง โดยมีพยานและหลักฐาน จึงได้รวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุม กกต.ให้พิจารณา จากนั้น กกต. จึงมีมติยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือสั่งยุบ
พรรคอนาคตใหม ่โดยไม่ต้องดูส านวนคดีที่คณะกรรมการไต่สวนและสอบสวน ด าเนินการในคดีอาญา  
ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. อยู่ระหว่างการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หาตัวผู้ที่น าเอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ เพ่ือด าเนินคดี
ฐานน าเอกสารลับทางราชการไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่มีอ านาจ ต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://morning-news.bectero.com/political/11-Jan-2020/165984 
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วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 16:53 น 
'ปิยบุตร'ชี3้ปัจจัยตั้งธงยุบ'อนาคตใหม่'ลั่นพร้อมลงถนนสู้ 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร” ชี้ 3 เหตุจูงใจยุบพรรค “ดึง ส.ส.ซบรัฐบาล -ก าจัดตนเองและธนาธร - หยุดความคิดแบบอนาคตใหม่” 
ลั่นสู้ต่อต้องไม่ให้ท าส าเร็จ 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว กลุ่มคณะประชาชนเพ่ืออิสรภาพ จัดงาน
เสวนาในหัวข้อ “สังคมไทยหลังยุบพรรคอนาคตใหม่” โดยมีนักวิชาการ นักกิจกรรมาร่วมเวที อาทิ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วีระ สมความคิด นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริต ณัฏฐา มหัธนา นัก
กิจกรรม โดยในช่วงหนึ่งของงาน นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่ติดประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ในวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ได้วีดีโอคอลเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวงในประเด็นดังกล่าว
ด้วย โดยระบุว่า ในส่วนตัวแล้ว มีความมั่นใจว่าถ้าพิจารณาตามข้อกฎหมายจริงๆ ทั้งสองคดีที่อยู่ในศาลตอนนี้ไม่มีทาง
น าไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ 
 อย่างไรก็ตามแต่การวิเคราะห์ฟันธงของทุกคนที่ว่ายุบแน่นอน ไม่ได้มาจากการประเมินทางกฎหมาย แต่
เป็นเรื่องการประเมินในทางการเมืองล้วนๆ ซึ่งเสียดายว่าในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา เรายังคงต้องใช้การประเมินในมิติทาง
การเมืองมามองเรื่องที่ควรเป็นประเด็นทางกฎหมายอยู ่
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/611421 
https://prachatai.com/journal/2020/01/85872 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8
%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89+3+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E
0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88+%E0%B8%
A1%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%87+%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0
%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-k39LYJ 
https://www.komchadluek.net/news/politic/409932 
https://www.nationtv.tv/main/content/378757641/ 
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https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89+3+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%87+%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-k39LYJ
https://www.komchadluek.net/news/politic/409932
https://www.nationtv.tv/main/content/378757641/
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‘ปิยบุตร’ท้าเขี่ย‘ทอน’ขู่ใช้การเมืองบนถนน 
12 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
  
 
 
 
 
 
 "ปิยบุตร" อ้าง "เขา" มีแผนล้างพรรคอนาคตใหม่ ก าจัด "ธนาธร" ขู่เล่นในสภาไม่ได้ การเมืองท้องถนนก็จะ
เพ่ิมขึ้น  การน าประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการก าจัดผู้เห็นต่าง ท าให้เกิดการ
แบ่งแยกเช่นที่เกิดขึ้น มีการสอดส่องความคิดของคน ไม่ต่างอะไรกับการมีเกสตาโปในสมัยนาซีเยอรมนี ก าลัง ท าลาย
ความหวังของคนรุ่นใหม่ จะฆ่าหนูตัวเดียว เผาบ้านทั้งบ้าน เผาป่าทั้งป่า 
     เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว กลุ่มคณะประชาชนเพ่ืออิสรภาพ จัดงาน
เสวนาในหัวข้อ “สังคมไทยหลังยุบพรรคอนาคตใหม่” โดยมีนักวิชาการ นักกิจกรรมมาร่วมเวที อาทิ นายพิชญ์ พงษ์
สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์
รัปชัน, น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา แกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง 
 ช่วงหนึ่งของงาน นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่ติดประชุมสภาผู้แทนราษฎรใน
วาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ได้วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าวด้วย โดย
ระบุว่า ในส่วนตัวแล้วมีความม่ันใจว่าถ้าพิจารณาตามข้อกฎหมายจริงๆ ทั้งสองคดีท่ีอยู่ในศาลตอนนี้ไม่มีทางน าไปสู่การ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ แต่การวิเคราะห์ฟันธงของทุกคนที่ว่ายุบแน่นอน ไม่ได้มาจากการประเมินทางกฎหมาย แต่เป็น
เรื่องการประเมินในทางการเมืองล้วนๆ ซึ่งตนเสียดายว่าในรอบ 13 ปีที่ผ่านมาเรายังคงต้องใช้การประเมินในมิติทาง
การเมืองมามองเรื่องที่ควรเป็นประเด็นทางกฎหมายอยู่ 
 นายปิยบุตรกล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้มีสองคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ คือคดีอิลลูมินาติ ที่จะมีการ
วินิจฉัยคดีในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ซึ่งเป็นการยื่นค าร้องตามมาตรา 49 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งในกรณีนี้ไม่สามารถน าไปสู่การยุบพรรคได้ ได้เพียงสั่งให้บุคคลหยุดการกระท าเท่านั้น แต่สุดท้ าย กกต.ก็
เลือกที่จะท าผิดขั้นตอนดังกล่าว และอีกคดีหนึ่งคือคดีเงินกู้ ซึ่งมีเอกสารหลุดออกมาชี้ให้เห็นแล้วว่ามีความจงใจท าผิด
ขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ได้ ซึ่งสิ่งที่ตนต้องการจะบอก คือต่อให้สุดท้ายแล้วถ้าเขาใช้ช่องทางนี้
ส าเร็จในการจัดการตนและนายธนาธรได้จริง ก็จะไม่มีทางท าให้ตนและนายธนาธรหายไปจากการเมืองไทย ไม่ให้ตน
และนายธนาธรพูดในสภา ตนก็จะเดินสายพูดทั่วประเทศ รณรงค์เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่อไป และไม่ท าให้พรรค
อนาคตใหม่และ ส.ส.อนาคตใหม่หายไป เพราะ ส.ส.ทั้งหมดก็จะไปอยู่ท่ีบ้านใหม่แทน 
 “แต่ผลกระทบคือคุณก าลังน าประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการ
ก าจัดผู้เห็นต่าง ท าให้เกิดการแบ่งแยกเช่นที่เกิดขึ้นมาในอดีต ต่อมาเราจะเกิดกระบวนการตรวจสอบ สอดส่องความคิด
ของคน จะมีการตัดสิทธิทางการเมืองกลุ่มคนที่ก้าวหน้า ต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่างอะไรกับการมีเกสตาโปในสมัยนาซี
เยอรมนี เป็นการกีดกันคนจ านวนหนึ่งออกไปจากระบบการเมืองไทย และท่ีส าคัญ คุณก าลังท าลายความหวังของคนรุ่น 
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ใหม่ เกิดความคิดที่ว่าระบบการเมืองในสภาไม่ตอบโจทย์ จะฆ่าหนูตัวเดียวเผาบ้านทั้งบ้าน เผาป่าทั้งป่า เหมือนที่ผ่าน
มา สุดท้ายก็ก าจัดไม่ส าเร็จ จะเอาระบบรัฐธรรมนูญไทยท้ังระบบไปแลก เพ่ือให้คนกลุ่มหนึ่งได้ครองอ านาจต่อไปเท่านั้น
หรือ” นายปิยบุตรกล่าว ต้องการก าจัด"ธนาธร" 
 นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า ส าหรับตนแล้ว ได้วิเคราะห์แรงจูงใจทางการเมืองส าหรับการยุบพรรคอนาคตใหม่
ไว้ 3 ข้อ ประการแรก คือหวังดึง ส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่ไปเติมให้ฝ่ายรัฐบาลพ้นสภาวะเสียงปริ่มน้ า ทุกวันนี้ ส.ส.เรา
เดินไปมาในสภา ถูกคนจากพรรคอ่ืนมาชวน ส.ส.เราไปอยู่ด้วยอย่างเปิดเผย ประการที่สอง เขาต้องการก าจัดตนและ
นายธนาธรออกไปจากการเมืองไทย และสุดท้าย เขาต้องการก าจัดความคิดแบบอนาคตใหม่ที่เริ่มฟูมฟักตอนนี้ ให้
หายไป ไม่มีใครกล้าตามหรือกล้าท าแบบนี้อีก 
 เพราะฉะนั้นเราต้องท าให้วัตถุประสงค์ทั้งหมดของเขาล้มเหลว ถ้า ส.ส.ทุกคนย้ายไปบ้านใหม่ทั้งหมด 
สมาชิก 60,000 คน พากันไปต่อคิวสมัครสมาชิกใหม่ที่บ้านใหม่ทั้งหมด ถ้าตนและนายธนาธรไม่หยุดเคลื่อนไหว จะ
เดินสายไปพบกับประชาชนทั่วประเทศ รณรงค์อย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายถ้าทุกคนยังยึดมั่นในความคิดแบบอนาคตใหม่ 
พวกเขาจะล้มเหลวในทุกวัตถุประสงค์ของการยุบพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด และนี่คือสิ่งที่ตน นายธนาธร พรรคอนาคต
ใหม่ และชาวอนาคตใหม่จะท า 
 “เพราะเราไม่ได้คิดแต่อยากเป็น ส.ส. เป็นรัฐมนตรี เป็นรัฐบาล แต่เพราะเราต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆ 
เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงโดยระบบรัฐสภาเป็นไปได้ เสียหายน้อยที่สุด สันติที่สุด แต่ถ้าที่สุดจะไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบรัฐสภา ถ้าสภาหรือสถาบันการเมืองไม่ตอบโจทย์ต่อประชาชน การเมืองท้องถนนก็จะเพ่ิมขึ้น 
ถ้าการเมืองในรัฐสภาตอบโจทย์ประชาชนได้ การเมืองบนท้องถนนก็จะลดน้อยลง นี่เป็นเรื่องปกติท่ัวโลก สุดท้ายผมต้อง
พูดว่าการเมืองไทยวันนี้ต่างไปจากในอดีตมากแล้ว คุณต้องรู้ตัวได้แล้วว่าไม่สามารถครองอ านาจได้เหมือนเดิมอีกต่อไป 
เมื่อประชาชนเริ่มตื่นรู้ว่าชีวิตพวกเขาดีกว่านี้ได้ ว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะท าให้ชีวิตของทุกคนดีกว่านี้ได้ คุณมี
อาหาร 10 จานอยู่บนโต๊ะ แล้วจะกินคนเดียวหมดทุกจาน โดยไม่ให้คนอ่ืนที่เหลือเลย มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว” นายปิย
บุตรกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาระการประชุมสภาผู้แทนฯ วันที่ 15 และ 16 ม.ค.นี้ มีเรื่องด่วนจ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 2.ร่าง พ.ร.บ.ยุบ
เลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ 3.ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
เรียกตัวนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, น.ส.พรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 
ไปท าการสอบสวนคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 
 เรื่องด่วนที่ 3 นั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงนามในเอกสารด่วนที่สุด ที่ 
ตช.001.24/4 เรื่องการขออนุญาตเรียกตัว ส.ส. โดยมีสาระส าคัญว่าด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับรายงานจาก
กองบัญชาการต ารวจนครบาล กรณีการสืบสวนสอบสวนการชุมนุมในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2562 เวลา
ประมาณ 17.00 น. บริเวณสกายวอล์ก หน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง ซึ่งเป็นการจัดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดย
ปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนปรากฏพยานหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า นายพิธา , น.ส.พรรณิการ์ และนายปิยบุตร ซึ่ง
เป็น ส.ส. มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระท าการดังกล่าวด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องเรียกตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
เพ่ือท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ  
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เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงขออนุญาต
ออกหมายเรียก ส.ส.ทั้งสามรายไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือด าเนินการสอบสวนตามบัญญัติ
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ต่อไป จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
เอกสิทธิ์คุ้มครองชนชั้น ส.ส. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ มีทั้งสิ้นสี่วรรค โดยแต่ละวรรคบัญญัติไว้ดังนี้ 
วรรคหนึ่ง ความว่า ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็น
สมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท าความผิด 
 วรรคสอง ความว่า ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิด
ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และเพ่ือประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาที่ผู้
นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพ่ือให้มาประชุมสภาได้ 
 วรรคสาม ความว่า ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือ
พิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธาน
แห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 วรรคสี่ ความว่า ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่ าจะได้
ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา 
 ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการ
ทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) กล่าวถึงการดูแลสถานการณ์ที่จะมีกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ในวันที่ 12 ม.ค. ที่สวนวชิรเบญจทัศ 
หรือสวนรถไฟ ว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ให้นโยบายว่า ไม่มองว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุง
ว่าจะสร้างความวุ่นวาย เพียงแต่มีข้อห่วงใย ซึ่งหลายคนที่ไปร่วมกิจกรรมมีเจตนาที่บริสุทธิ์ และต้องการแสดงออก แต่ก็
ห่วงว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงจะถูกขยายผลไปสู่ความวุ่นวาย แต่เราไม่ได้มองภาพรวมของกิจกรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือไม่
ถูกต้อง เราห่วงใยในฐานะที่เป็นหน่วยความมั่นคงท่ีท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย จากการประเมินสถานการณ์ 
คิดว่าคนไทยมีดุลยพินิจและเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมือง คงช่วยกันดูแล อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือไปยังประชาชน 
ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแล้ว ก็อยากเห็นบ้านเมืองเป็นแบบนี้ตลอดไปภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ระบุว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุง เป็น
กิจกรรมการแสดงออกของพ่ีน้องประชาชน ที่สะท้อนให้เห็นความต้องการของประชาชนในเวลานี้ ว่าเบื่อหน่ายและ
เดือดร้อนจากการบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ซึ่งการแสดงออกทางการเมืองถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานใน
ระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย ไม่ควรไปละเมิดหรือระงับยับยั้งสิทธิของประชาชน  
ทั้งนี้ จากการติดตามข่าว พบว่าการจัดงานวิ่งไล่ลุงเป็นไปอย่างคึกคัก ตื่นตัว และได้ขยายการจัดงานไปมากถึง 26 
จังหวัดแล้ว อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าจัดกิจกรรมดังกล่าวก าลังถูกข่มขู่ คุกคามจากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจในหลายวิธี
ด้วยกัน 
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การเมืองว่ิงไล่ลุง 
 คุณหญิงสุดารัตน์ระบุด้วยว่า ขณะที่อ านาจรัฐก าลังกดดันเพ่ือปราบกิจกรรมวิ่งไล่ลุง แต่กลับสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ในวันเดียวกัน แต่ด้วยวัตถุประสงค์อีกประการ เมื่อเป็นเช่นนี้จะให้ประชาชนตีความเป็น
อ่ืนไปได้อย่างไร นอกเสียจากผู้มีอ านาจคงชอบฟังแต่เสียงที่เห็นด้วยกับตัวเอง 
  "การแสดงออกของประชาชนผ่านกิจกรรมนี้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย จะเป็นก้าวย่างที่เปี่ยมพลัง น่าชื่นชม 
และควรค่าแก่การให้ก าลังใจ การปฏิเสธ รวมถึงการข่มขู่ผู้จัดการและผู้มาร่วมงาน จึงเป็นเรื่องน่าหดหู่ เพราะสะท้อนว่า
แม้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย แต่ผู้มีอ านาจปฏิเสธที่จะรับฟังความเห็นที่แตกต่างไปจากตัวเอง" 
 คุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุงเป็นสิ่งสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย  การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองและการแสดงออกตามกรอบของกฎหมาย เป็นสิทธิ์ของพลเมืองไทย ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตจอมทอง -ธนบุรี 
กล่าวถึงกรณีที่เพจวิ่งไล่ลุง โพสต์ข้อความทางเพจวันนี้เมื่อเวลา 12.02 น. แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฟรีให้มารับบิบภายในวันที่ 
11 ม.ค. โดยอ้างว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ก่อนเวลา 05.00 น. ท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่พอใจว่ารัฐใช้อ านาจ
กลั่นแกล้งว่า เท่าท่ีติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไล่ลุงมาตลอด ทางผู้จัดได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการระหว่าง
ผู้ที่ลงทะเบียนฟรีกับผู้ที่ลงทะเบียนแบบเสียเงินเอาไว้แตกต่างกันอยู่แล้ว แต่พอใกล้วันที่จะจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง กลับ
เผยแพร่ข้อความดังกล่าวออกมาเช่นนี้ สะท้อนเจตนาบิดเบือนหรือไม่ หลอกเสมือนเด็กเลี้ยงแกะ ท าให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าผู้จัดงานโดนกลั่นแกล้ง จงใจที่จะสร้างกระแสปลุกปั่น  
 ทั้งท่ีประชาชนสามารถย้อนกลับไปดูข้อความตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.63 ของเพจวิ่งไล่ลุง ก็จะพบว่า ทางเพจได้
ประกาศชัดเจนว่า “บิบส าหรับผู้ลงทะเบียนฟรี รับได้เฉพาะวันที่ 10-11 ม.ค.63 เท่านั้น” ดังนั้นความขัดข้องที่ท าให้ผู้
ลงทะเบียนฟรีมารับบิบได้เฉพาะภายในวันที่ 11 ม.ค. จึงไม่เกี่ยวข้องกับการไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ก่อน 05.00 น. แต่
อย่างใด ผู้จัดงานควรสื่อสารให้ชัดเจนเพ่ือขจัดความสงสัยของประชาชนว่าผู้จัดต้องการผลักความผิดไปให้ผู้อ่ืนเพ่ือกลบ
เกลื่อนความขลุกขลักและไม่เป็นมืออาชีพของผู้จัดเองหรือไม่ 
 "ผู้จัดอนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียนแบบเสียเงินมารับเสื้อและบิบได้ถึง 3 วันคือวันที่ 10, 11 ม.ค. และหน้างาน
ในวันที่  12 ม.ค. ในขณะที่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแบบลงทะเบียนฟรีกลับถูกอนุญาตให้มารับบิบเฉพาะวันที่ 10 และ 
11 ม.ค.เท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม ผู้ลงทะเบียนฟรีต้องลางานหรือเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการมารับบิบ
ล่วงหน้า นอกจากนี้ประชาชนยังวิจารณ์ว่าผู้จัดงานยังขายของที่ระลึกในราคาที่สูง กีดกันผู้ที่ไม่มีก าลังซื้ออีกด้วย" น.ส.
ทิพานันกล่าว ท าตัวเองท้ังนั้น 
  ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย ออกมาเตือน
ด้วยความห่วงใย โดยระบุว่าพวกเขาจัดวิ่ง ลงทุนมาขนาดนี้ วิ่งเสร็จกลับบ้านนอน แล้วจะอย่างไรต่อ รัฐบาลตอนนี้ก็
ไม่ได้โคตรโกง หรือใช้อ านาจลักหลับเหมือนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ จนประชาชนโกรธแค้นออกมานับล้านคน รัฐธรรมนูญก็
ตั้งกรรมาธิการแล้ว ที่ส าคัญคือรัฐบาลก็ผ่านการเลือกตั้งมาเหมือนกัน 
 ส่วนปัญหาที่เกิดก็ล้วนแต่ตนเองท าผิดกฎหมายเองทั้งสิ้น แม้จะพยายามปลุกระดม เราไม่กลัว เราไม่ยอม
จ านน ก็แทบจะไม่มีเงื่อนไขการระดมคนในครั้งต่อไป สิ่งที่ต้องห่วงใยคือ เมื่อลงทุนจัด ท าคลิปโฆษณาก็ไม่ใช่ถูกๆ จะ
ยอมให้กลับบ้านนอนแบบไม่มีอะไรเลยหรือ 
 "จึงนึกย้อนถึงค าพูดที่สร้างความเกลียดชัง จนถึงการใช้เลือดแก้รัฐธรรมนูญ กังวลว่าจะมีการท าให้เสีย
เลือดเนื้อ ซึ่งเป็นเลือดเนื้อของลูกหลานประชาชนทั้งสิ้น เพ่ือหวังผลทางการเมืองครั้งต่อไป" นพ.วรงค์ระบุ 
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 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า การที่หัวหน้าพรรค
การเมืองบางพรรคปลุกระดมมวลชนมาชุมนุมเพ่ือปกป้องความผิดของอันเกิดจากความสะเพร่าของตนเองที่เรียกว่า
แฟลชม็อบ โดยปฏิเสธที่จะแจ้งหัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558 นั้น บัดนี้เป็นประจักษ์โดย
ชัดแจ้งว่า เป็นพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่วางแผนไว้ล่วงหน้า นั่นคือการช่วงชิงพ้ืนที่ข่าวธรรมดาของ
เด็กอมมือเขาท ากัน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ก็จะตี โพยตีพายว่าถูกกลั่นแกล้ง พร้อม
ปลุกระดมสาวกให้มาร่วมแสดงพลัง ในวันที่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหา พร้อมกลับกล่าวหาฟาด
งวงฟาดงาว่า "เป็นความพยายามของเผด็จการที่ท าให้ประชาชนกลัวและสิ้นหวังเพ่ือที่พวกเขาจะได้ครองอ านาจต่อไป" 
 นายศรีสุวรรณยืนยันว่า กรณีแฟลชม็อบที่เกิดขึ้น เป็นการจงใจเจตนาที่จะกระท าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ 2558 หลายมาตรา เมื่อฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง ต ารวจก็ต้องท าหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการออก
หมายเรียกมาสอบสวนเป็นไปตาม ป.วิ.อาญา มันเกี่ยวกับเผด็จการตรงไหน แต่ถ้าต ารวจไม่ด าเนินคดี ซิครับ อาจเจอ 
ป.อ.157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ การปลุกเร้าสาวกให้เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายในทางที่ผิด ไม่ใช่วิสัยของ
คนรุ่นใหม่แต่อย่างใด หากแต่เป็นพวกหลงตัวเอง หลงยุค ที่รังแต่จะน าพาสาวกและพลพรรคเข้าคุกเข้าตารางเท่านั้น
ครับ #กล้าท าผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิดครับ. 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54336 
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🙌🙌🙌🙌มาลาริน/ตามนี้เลยค่ะ รับว่าให้พรรคกู้ก็จบ...อดีตผู้พิพากษาสวน 'ปิยบุตร'กกต.ชงยุบพรรค ท า
หน้าที่ถูกต้องตามกม.-รธน. 
อดีตผู้พิพากษาสวน'ปิยบุตร'กกต.ชงยุบพรรค ท าหน้าที่ถูกต้องตามกม.-รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงว่ากกต.น่าจะท าผิดกฎหมาย ข้ามข้ันตอนใน
การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่จากปมที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคให้
เงินกู้ยืมนั้น 

 
ล่าสุด ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Chuchart Srisaeng" ความว่า 

"เรื่องเงินกู้พรรคอนาคตใหม่นายธนาธรเป็นผู้เปิดเผยเอง และยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. นายธนาธรก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 191 ล้านบาทเศษ 
ดังนั้นข้อเท็จริงจึงฟังได้ยุติแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีการไต่สวนพยานใดๆ อีกต่อไป 
 ส่วนการกระท าดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 62มาตรา 66 และมาตรา 72 
หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ กกต. ที่ต้องวินิจฉัย ไม่ใช่เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของส านักงาน กกต. ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะมีความเห็นอย่างไรไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ผูกพัน กกต. ต้องยึดถือตาม 
ดังท่ีนายปิยบุตรแถลงต่อสื่อมวลชน 
 เมื่อ กกต. ทั้ง 7ท่านวินิจฉัยแล้วมีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ" 
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ขอบคุณข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ก - Chuchart Srisaeng 
https://siamrath.co.th/n/125915 
 
พรรคการเมืองกู้เงินจากใครไม่ได้ นาทอนรับเอง ช่อร่วงรับเอง 
ท าความผิดส าเร็จแล้ว จะต้องไต่สวนอะไรอีก 
กกต.ยืนยุบพรรคน่ะถูกต้องแล้ว 
จะดิ้นไปท าไม  ควรยอมรับความจริงเสียที 
แก้ไขข้อความเมื่อ 14 ชั่วโมงท่ีแล้ว 

 
 
 
 

 
 
 
อ้างอิง : https://pantip.com/topic/39554648 
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กทม.พร้อมอนุญาตใช้ 2 สวนเดินว่ิงไล่-เชียร์ลุง ย้ าแต่ต้องอยู่ในกติกา เผยตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการเตรียม
ความพร้อมของ กทม.ที่ให้ประชาชนแสดงออกทางการเมืองด้วยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งไล่ลุง และเดินวิ่งเชียร์ลุง ใน
สวนสาธารณะของ กทม. ในวันที่ 12 มกราคมนี้ ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.มีนโยบายชัดเจนให้ กทม.
อนุญาตให้ประชาชนใช้สวนลุมพินี และสวนรถไฟจัดกิจกรรมดังกล่าว แต่ทุกอย่างจะต้องอยู่ในกฎกติกาของ
สวนสาธารณะนั้น เช่น กิจกรรมจะต้องไม่รบกวนประชาชนที่ไปออกก าลังกายทั่วไป และไม่ประสงค์จะร่วมท ากิจกรรม 
ไม่ท าลายหรือท าให้ทรัพย์สินของ กทม.เสียหาย เป็นต้น 
 นายสกลธี กล่าวว่า ในการอ านวยความสะดวกอนุญาตให้ใช้สถานที่ครั้งนี้ กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
และเจ้าหน้าที่ส านักสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท างานร่วมกับต ารวจ และมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนที่ด้วย 
 "ในส่วนการท างานนั้น ผู้ว่าฯ กทม.ก าชับให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจ า ฝ่ายการเมืองไม่ควรไป
ปรากฏตัว ทั้งนี้เพ่ือตัดปัญหาว่าจะมีการเข้าข้างหรือล าเอียงไปยังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และขอให้ทุกอย่างด าเนินไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย" นายสกลธี กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1880980 
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"ธนาธร" ไปแน่! เจอกัน  "วิ่งไล่ลุง" เปิดทาง ส.ส.ร่วมกิจกรรม แย้มฝ่ายรัฐบาลบางคนก็อยากไป 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. และรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึง
กรณีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จะจัดขึ้นที่สวนรถไฟ และหลายพื้นที่ทั่วประเทศว่า ในกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่นั้น จะไปร่วมงานวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟ โดยไปในฐานะส่วนตัว เช่นเดียวกับ ส.ส.คนอ่ืนๆ ของพรรคที่มี
สิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออก โดย ส.ส.บางส่วนก็ไปร่วมงานวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟ คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจไปร่วมงานใน
พ้ืนที่ที่จัด ส่วนตนจะไปร่วมวิ่งไล่ลุงฝั่งธนบุรี ซึ่งมีการนัดหมายกันที่บริเวณด้านหน้าห้างบิ๊กซี พระราม 2 แล้วแต่ใครจะ
ไปร่วมถือเป็นอิสระ ส่วนใครติดภารกิจอ่ืนก็แล้วแต่เราเปิดอิสระให้เต็มที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การ
จัดงานที่สวนรถไฟตนก็ได้ยินว่า ส.ส.พรรคอื่นพูดจะไปร่วมหลายคน หรือบางคนก็จะไปในพ้ืนที่ของตนที่จัดงาน ที่ส าคัญ 
ส.ส.ฝั่งรัฐบาลเองบางท่านก็พูดว่าอยากไปร่วม แต่ตนไม่ขอบอกว่าใคร 
 นายณัฐชากล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่การจัดงานในหลายพ้ืนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามและห้ามจัดงานนั้น ตน
อยากให้มองว่ากิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่อยากให้หน่วยงานภาครัฐกลัวหรือปิดกั้นประชาชนในการ
จัดกิจกรรม ถึงแม้ชื่องานท่านอาจจะคิดว่าสะท้อนถึงตัวท่าน อย่าคิดว่าเป็นการโจมตีรัฐบาลอย่างเดียว ซึ่งงานนี้ฝ่ายภาค
ประชาชนคือนักศึกษาริเริ่มจัดขึ้น เมื่อประชาชนเห็นว่าดีแต่ละจังหวัดจึงร่วมกันจัด แต่ก็มีการใช้กลไกของหน่วยงานรัฐ
ในการห้ามจัด จึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลรู้สึกอย่างไรกับประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1881735 
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‘หญิงหน่อย’ หนุน ‘ว่ิงไล่ลุง’ ชมสิ่งสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
Sudarat Keyuraphan ถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ระบุว่า 
#วิ่งไล่ลุง คือกิจกรรมการแสดงออกของพ่ีน้องประชาชนค่ะ 
#วิ่งไล่ลุง คือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความต้องการของประชาชน ในเวลานี้ว่า “พวกเขาเบื่อหน่าย และเดือดร้อนจาก
การบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพมากแค่ไหน” 
  จากการติดตามข่าวจะเห็นได้ว่า การจัดงาน #วิ่งไล่ลุง เป็นไปอย่างคึกคัก ตื่นตัว และได้ขยายการจัด
งานไปมากถึง 26 จังหวัดแล้ว 
 การแสดงออกทางการเมือง ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่เรียกตัวเองว่าเป็น
ประชาธิปไตย ไม่ควรไปละเมิดหรือระงับยับยั้ง #สิทธิของประชาชน 
 ในวันนี้ การเดินหน้าจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ก าลังถูกข่มขู่ คุกคาม จากเจ้าหน้าที่ฯ หรือจากผู้มีอ านาจ ใน
หลายวิธีด้วยกัน 
 ตลกร้ายไปกว่านั้นคือ ในขณะที่อ านาจรัฐก าลังกดดันเพ่ือปรามกิจกรรม#วิ่งไล่ลุง ทว่ากลับสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน-ในวันเดียวกัน แต่ด้วยวัตถุประสงค์อีกประการ แบบนี้จะให้ประชาชนตีความเป็นอย่าง
อ่ืนไปได้อย่างไร นอกจากผู้มีอ านาจคงชอบฟังแต่เสียงที่เห็นด้วยกับตัวเอง 
 เท้าของประชาชนที่เหยียบย่างลงบนลาน บนถนน บนทางลูกรัง บนสนามหญ้า  เพ่ือแสดงออกผ่าน
กิจกรรมนี้ ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อย จึงเป็นก้าวย่างที่เปี่ยมพลัง น่าชื่นชม และควรค่าแก่การให้ก าลังใจ 
 การปฏิเสธก้าวย่างเหล่านี้ไปจนถึงการข่มขู่ผู้จัดงาน-ผู้มาร่วมงานจึงเป็นเรื่องน่าหดหู่ เพราะสะท้อนว่า แม้
อยู่ในระบอบประชาธิปไตย แต่ผู้มีอ านาจ ปฏิเสธรับฟังความเห็นที่แตกต่างไปจากตัวเอง 
 ดิฉันขอร่วมเป็นคนหนึ่ งที่ยืนหยัด และยืนยันว่ากิจกรรม #วิ่งไล่ลุง คือสิ่งสวยงามตามระบอบ
ประชาธิปไตย, การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และการแสดงออกตามกรอบของกฎหมายเป็นสิทธิ์ของพลเมืองไทย 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะ 
ถูกกฎหมาย แต่อาจจะ#ไม่ถูกใจเผด็จการ 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1881044 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1881044
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11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:16 น.   
'หญิงหน่อย' หนุน 'ว่ิงไล่ลุง' ชมสิ่งสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 11 ม.ค. 63 - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วิ่งไล่
ลุง คือกิจกรรมการแสดงออกของพ่ีน้องประชาชนค่ะ 
 #วิ่งไล่ลุง คือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความต้องการของประชาชน ในเวลานี้ว่ า “พวกเขาเบื่อหน่าย และ
เดือดร้อนจากการบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพมากแค่ไหน” 
 จากการติดตามข่าวจะเห็นได้ว่า การจัดงาน #วิ่งไล่ลุง เป็นไปอย่างคึกคัก ตื่นตัว และได้ขยายการจัดงาน
ไปมากถึง 26 จังหวัดแล้ว การแสดงออกทางการเมือง ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่เรียก
ตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย ไม่ควรไปละเมิดหรือระงับยับยั้ง #สิทธิของประชาชน 
 ในวันนี้ การเดินหน้าจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ก าลังถูกข่มขู่ คุกคาม จากเจ้าหน้าที่ฯ หรือจากผู้มีอ านาจ ใน
หลายวิธีด้วยกัน 
 ตลกร้ายไปกว่านั้นคือ ในขณะที่อ านาจรัฐก าลังกดดันเพ่ือปรามกิจกรรม#วิ่งไล่ลุง ทว่ากลับสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน-ในวันเดียวกัน แต่ด้วยวัตถุประสงค์อีกประการ แบบนี้จะให้ประชาชนตีความเป็นอย่าง
อ่ืนไปได้อย่างไร นอกจากผู้มีอ านาจคงชอบฟังแต่เสียงที่เห็นด้วยกับตัวเองvเท้าของประชาชนที่เหยียบย่างลงบนลาน 
บนถนน บนทางลูกรัง บนสนามหญ้า เพ่ือแสดงออกผ่านกิจกรรมนี้ ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อย จึงเป็นก้าวย่างที่เปี่ยมพลัง 
น่าชื่นชม และควรค่าแก่การให้ก าลังใจvการปฏิเสธก้าวย่างเหล่านี้ไปจนถึงการข่มขู่ผู้จัดงาน-ผู้มาร่วมงานจึงเป็นเรื่องน่า
หดหู่ เพราะสะท้อนว่า แม้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย แต่ผู้มีอ านาจ ปฏิเสธรับฟังความเห็นที่แตกต่างไปจากตัวเอง 
 ดิฉันขอร่วมเป็นคนหนึ่ งที่ยืนหยัด และยืนยันว่ากิจกรรม #วิ่งไล่ลุง คือสิ่งสวยงามตามระบอบ
ประชาธิปไตย, การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และการแสดงออกตามกรอบของกฎหมายเป็นสิทธิ์ของพลเมืองไทย 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะ 
ถูกกฎหมาย แต่อาจจะ 
#ไม่ถูกใจเผด็จการ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54311 
ส านักข่าวแนวหน้า : https://www.naewna.com/politic/465570/preview 
ส านักข่าวเดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/politics/751404 
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‘ว่ิงไล่ลุง’ แจ้งเปลี่ยนเวลาปล่อยตัว เริ่ม 7 โมง เหตุเข้า ‘สวนรถไฟ’ ได้ตีห้า 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม เพจเฟซบุ๊ก วิ่งไล่ลุง Run Against Dictatorship แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
กิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" ในวันที่ 12 มกราคม 2563 เนื่องจากทีมงานเข้าพ้ืนที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ได้ในเวลา 
05.00 น. ต่างจากงานวิ่งอ่ืนที่สามารถเข้าเตรียมงานได้ในช่วงกลางคืน ท าให้ต้องเลื่อนเวลาปล่อยตัวนักวิ่งใหม่ ดังนี้ 
เวลา 07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งบิบสีชมพู เวลา 08.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งบิบสีฟ้า และประชนชนทั่วไป นอกจากนี้ ในวัน
พรุ่งนี้ประตูทางเข้าสวนรถไฟเปิดให้เข้าได้ 3 ประตู (จากทั้งหมด 7 ประตู) โดยแต่ละประตูจะมีจุดคัดกรองของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือความปลอดภัย 
 ทั้งนี้ ผู้จัดงาน "วิ่งไล่ลุง" ยังแจ้งว่า นักวิ่งที่ลงทะเบียนออนไลน์แต่ยังไม่ได้มารับเสื้อและเบอร์วิ่ง ขอความ
กรุณาให้มารับเสื้อและบิบภายในวันนี้ (11 ม.ค.) ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชด าเนิน ถึงเวลา 20.00 น.เท่านั้น 
 ส าหรับก าหนดการงานวิ่งไล่ลุง ดังนี้ เวลา 05.00 น.  ประตูสวนรถไฟเปิด นักวิ่งทยอยเข้างาน เวลา 06.30 
น. วอร์มอัพ เวลา 07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งบิบสีชมพู  เวลา 08.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งบิบสีฟ้า และประชาชนทั่วไป เวลา 
08.15 น.  มอบรางวัลการแข่งขัน และ เวลา 09.00 น. จบการแข่งขัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1881185 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1881185


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึง
กิจกรรม  "วิ่งไล่ลุง"  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2365 ที่สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ ว่า ปรากฏการณ์นี้เป็น
การบ่มเพาะเวลาของการถูกจ ากัดการแสดงออก หมายความว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่โลดแล่นในโลกออนไลน์
ผ่านการโพสต์แสดงความคิดเห็นนั้นไม่สามารถสร้างพลานุภาพในพ้ืนที่ข่าวให้มีการรวมตัวชุมนุมกันได้ เพราะกับดักทาง
ความคิดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศไทยค่อนข้างสร้างความกังวลและแรงกดดันให้กับกลุ่มผู้มีอ านาจ ซึ่ง
การสร้างอ านาจต่อรองมาจากการชุมนุมโดยการดูปริมาณของผู้เข้าร่วมเป็นหลักมาโดยตลอด เป็นการสร้างเครื่องมือ
ความชอบธรรมให้กับกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเอาไปสร้างการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองครั้งต่อไป 
 ผศ.วันวิชิตกล่าวว่า การเคลื่อนไหวเช่นนี้จึงเป็นการพยายามศึกษาหาวิธีการ เพ่ือไม่ให้น าไปสู่การที่
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาศัยช่องทางกฎหมายควบคุมก ากับการเคลื่อนไหวกิจกรรมการเมือง หรือมาตรการต่างๆ ผ่าน 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ กลายเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้เห็นว่าไม่มีการปราศรัย ตั้งเวทีชุมนุมปลุกระดมมวลชนใน
ลักษณะไฮด์ปาร์คเหมือนสมัยก่อน นับเป็นวิธีการที่แปลกใหม่ มีการแสดงออกสัญลักษณ์ทางการเมืองผ่านรูปแบบสินค้า
ในเชิงสัญลักษณ์ 
 ผศ.วันวิชิตกล่าวว่า ส่วนจะถือว่าเป็นการลงถนนหรือไม่นั้น สามารถมองได้ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรม
เหล่านี้ต้องใช้พ้ืนที่สัญจรเป็นหลัก ทั้งนี้ กลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองก็พยายามหาค าอธิบายว่าจะไม่สร้างผลกระทบ
ต่อผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะ ตราบใดที่ยังไม่สร้างผลกระทบและได้รับการสนับสนุน ก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ยังไม่น าไปสู่การ
กล่าวหาได้ แต่หากเป็นการปลุกระดมมวลชนและยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรง ผิดแผกจากเจตนารมณ์เดิม โดยสร้าง
เงื่อนไขความเดือดร้อนแก่สาธารณะก็อาจถูกตั้งข้อหาและน าไปสู่การด าเนินคดี 
 "การมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงและเดินเชียร์ลุงพร้อมกัน ส่วนตัวมองว่าเป็นการแสดงแรงกดดันต่อกันว่าแต่ละฝ่าย
ก็มีมวลชนสนับสนุน ไม่ได้เห็นคล้อยตามกับอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเมืองไทยลักษณะเช่นนี้ยังมีความหลากหลาย 
และคนที่เห็นต่างยังสามารถมาร่วมกันได้ ซึ่งไม่ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างวิ่งไล่ลุงจะท ากิจกรรมอะไรต่อจากนี้
ไป กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็จะ
สร้างกิจกรรมล้อกันไปเพ่ือรักษาแนวร่วมของตนเองไม่ให้ห่าง หรือตกกระแส 
 ทั้งนี้ ต้องดูว่าคนที่ร่วมกิจกรรมลักษณะนี้จะมีพลังมากน้อยแค่ไหน แน่นอนว่าความได้เปรียบของกิจกรรม
วิ่งไล่ลุงมีมากกว่า เพราะมีคนที่เบื่อหรือมองเห็นความบกพร่อง รวมถึงข้อผิดพลาดในการบริหารงาน เป็นปรากฏการณ์
จิตวิทยาทางการเมือง และเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อผู้น าบริหารประเทศมาเป็นระยะเวลาเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งถือว่ายาวนานระดับ 
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หนึ่ง จึงอาจจะมีผลขยายแนวร่วมคนที่ไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้น แต่จะมาจากการปัญหาเรื่องการบริหารเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ในขณะที่ค าอธิบายของฝ่ายผู้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ก็จะมองว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังมีความ
เหมาะสม มีภาพของความซื่อสัตย์สุจริต หรือมีจุดแข็งในเรื่องของหลักศีลธรรมอันดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ ไม่มีนอกมีใน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจเมื่อเทียบกับกลุ่มการเมืองเดิมที่เคยเข้ามาบริหารประเทศ 
เป็นค าอธิบายอีกชุดที่สนับสนุน แต่ปริมาณย่อมน้อยลงเพราะอยู่ในพ้ืนที่สว่าง เป็นเป้าของการตรวจสอบในฐานะที่เป็น
รัฐบาล ในขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามยังไม่มีอ านาจเข้ามาบริหาร หรือการขับเคลื่อนนโยบายใดๆ" ผศ.วันวิชิต
กล่าว 
 ผศ.วันวิชิตกล่าวอีกว่า กิจกรรมทางการเมืองในลักษณะนี้จะด าเนินต่อไป แต่อาจปรับไปตามบรรยากาศ
หรือสถานการณ์ เพราะกิจกรรมลักษณะนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ เมื่อไม่ก่ีวันที่ผ่านมามีเรื่องค่าละอองฝุ่น PM 2.5 ดังนั้น 
ผู้จัดอาจมองว่าหากออกก าลังกายในภาวะเช่นนี้อาจกระทบต่อสุขภาพ รูปแบบกิจกรรมลักษณะนี้อาจไม่เหมาะสมใน
บางสถานการณ์ อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมนอกพ้ืนที่ เช่น ในต่างจังหวัด หัวเมืองใหญ่ หรือในรูปแบบอ่ืน อย่างไรก็
ตาม เชื่อว่ากิจกรรมลักษณะนี้จะด าเนินต่อไป 
 "กิจกรรมทางการเมืองเช่นนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร หากฝ่ายหนึ่งท าได้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิท าได้ เพียงแต่
ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยร้าวหรือความแตกแยกของผู้คนทางการเมือง จนไม่สามารถประสานได้ ขอให้มองว่าเป็น
การตรวจสอบ เป็นการปรับตัวและแก้ไขของอีกฝ่ายที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจการท างานในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่ง
อีกฝ่ายต้องปรับตัว ลดความไม่พอใจของอีกฝ่ายให้ได้ การเมืองจึงจะสามารถอยู่ในภาวะที่พูดคุยกันได้"  ผศ.วันวิชิต
กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1881634 
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มวล.เสรี ออกแถลงการณ์ ยืนยันพรุ่งนี้จัด ‘ว่ิงไล่ลุง’ หลัง ม.วลัยลักษณ์ ไม่ให้ใช้พื้นที่ 
 สืบเนื่องกรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้จัดงาน "วิ่งไล่ลุง" พร้อมระบุว่า 
มหาวิทยาลัยขอเรียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการติดต่อจากผู้จัดกิจกรรม "วิ่ง ไล่ ลุง มวล" และ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายบน
พ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการ มิใช่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง กิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง ซึ่งอาจจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง มหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ของ
มหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐบาล มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต 
และไม่สนับสนุนให้กลุ่มบุคคลใดก็ตามมาจัดกิจกรรมเพ่ือเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น 
 ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม เพจเฟซบุ๊ก มวล.เสรี ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง เราจะวิ่ง ยืนยันว่าการวิ่งเป็น
สิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย อีกทั้งการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรอง และกฎหมายอ่ืนไม่ได้ห้ามไว้ ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงออกและการเคารพความแตกต่างทางการเมืองจึงเป็น
เรื่องจ าเป็น 
เนื้อหาแถลงการณ์ ดังนี้ 
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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้ “วิ่ง ไล่ ลุง” ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ด้วย
เหตุผลว่าเป็น “กิจกรรมทางการเมือง” และ “มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ” จึงไม่
อนุญาตและสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรใดก็ตามจัดกิจกรรมเพ่ือเคลื่อนไหวทางการเมือง 
 พวกเราในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยผู้รักสุขภาพที่มีความปรารถนาจะวิ่ง และในฐานะนักศึกษา 
ประชาชนที่จ่ายค่าเทอมและจ่ายภาษีเพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอประกาศจุดยืนและความเห็นต่อมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้ 
 1.พวกเรายืนยันว่าเราจะวิ่งกันต่อไป “การวิ่ง” เป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ตั้งแต่เติบโตจากวัยเด็กจน
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว มีโอกาสได้เรียนหนังสือมาระดับหนึ่ง ยังไม่พบว่าการวิ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามแต่อย่าง
ใด 
 2.การ “ห้ามวิ่ง” โดยอ้างว่าเป็น “กิจกรรมทางการเมือง” นั้นหาใช่เหตุผลที่แท้จริง แต่เป็นเพราะขัดกับ
ความเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองที่ผู้บริหารสนับสนุนมากกว่า และแม้การวิ่ งจะท าให้ เหนื่อยก็ตามแต่ไม่
กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของผู้อ่ืนแต่อย่างใด 
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันได้ว่า ผู้บริหารระดับสูง อธิการบดี รองอธิการบดี ส่วนกิจการนักศึกษา 
พนักงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ านวนมากเคยมีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหว “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” มี
การจัดปราศรัยในมหาวิทยาลัย น านักศึกษาออกไปเคลื่อนไหวภายนอก ใช้รถบัสมหาวิทยาลัย “ขนคน” ไปชุมนุม 
เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมทางการเมือง และได้น าพาประเทศชาติมาถึงจุดนี้ที่ต้องเป็นภาระให้พวกเราต้องออกมาวิ่งกัน 
 3.การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง และกฎหมาย
อ่ืนไม่ได้ห้ามไว้ ดังนั้น เสรีภาพในการแสดงออกและการเคารพความแตกต่างทางการเมืองจึงเป็นเรื่องจ าเป็น หากค านึก
ถึงความเป็นกลางทางการเมืองที่มักถูกอ้างอย่างขาดความเข้าใจนั้น บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอันเป็นสมบัติของ
ประชาชน ไม่ใช่การกดทับความเห็นหรือการแสดงออกของนักศึกษา แต่คือการเป็นพ้ืนที่กลาง เปิดโอกาสหรือ
เอ้ืออ านวยให้ทุกกลุ่มทุกความคิดเห็นได้แสดงออกอย่างเปิดเผยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างสันติ 
 เพ่ือเห็นแก่อนาคตของนักศึกษาและลูกหลานของท่านในอนาคต ขอให้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ทั้งหลาย อดทนและเรียนรู้ที่จะเคารพเสรีภาพ ความแตกต่างทางความคิด และหยุดปิดกั้นการแสดงออกของนักศึกษา 
เราจะวิ่ง เจอกันวันอาทิตย์ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1881358 
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11 Jan 2020 
ซัดว่ิงไล่ลุง”สองมาตรฐาน เสมือน“เด็กเลี้ยงแกะ” 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษก พปชร. ซัดเพจ “ว่ิงไล่ลุง”ท าตัวเสมือน“เด็กเลี้ยงแกะ” เร่งคนลงทะเบียนฟรีรับบิบวันเด็ก แต่อ้างรัฐแกล้ง 
 วันที่ 11 ม.ค. 63 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และอดีตผู้สมัครส.ส.กทม. เขต
จอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่เพจวิ่งไล่ลุง โพสต์ข้อความทางเพจวันนี้เมื่อเวลา 12.02 น. แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฟรีให้มา
รับบิบภายในวันที่ 11 ม.ค.โดยอ้างว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ก่อนเวลา 5.00 นท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่พอใจ
ว่ารัฐใช้อ านาจกลั่นแกล้งนั้น 
 รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เท่าท่ีติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไล่ลุงมาตลอด ทางผู้จัด
ได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการระหว่างผู้ที่ลงทะเบียนฟรีกับผู้ที่ลงทะเบียนแบบเสียเงินเอาไว้แตกต่างกันอยู่แล้ว แต่พอ
ใกล้วันที่จะจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง กลับเผยแพร่ข้อความดังกล่าวออกมาเช่นนี้  สะท้อนเจตนาบิดเบือนหรือไม่ หลอก
เสมือนเด็กเลี้ยงแกะ ท าให้ประชาชนเข้าใจว่าผู้จัดงานโดนกลั่นแกล้ง จงใจที่จะสร้างกระแสปลุกปั่น ทั้งที่ประชาชน
สามารถย้อนกลับไปดูข้อความตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 63 ของเพจวิ่งไล่ลุง ก็จะพบว่า ทางเพจได้ประกาศชัดเจนว่า “บิบ
ส าหรับผู้ลงทะเบียนฟรี รับได้เฉพาะวันที่ 10-11 ม.ค. 63 เท่านั้น”  
 ดังนั้นความขัดข้องที่ท าให้ผู้ลงทะเบียนฟรีมารับบิบได้เฉพาะภายในวันที่ 11 ม.ค.จึงไม่เกี่ยวข้องกับการไม่
อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ก่อน 5.00 น. แต่อย่างใด ผู้จัดงานควรสื่อสารให้ชัดเจนเพ่ือขจัดความสงสัยของประชาชนว่าผู้จัด
ต้องการผลักความผิดไปให้ผู้อื่นเพ่ือกลบเกลื่อนความขลุกขลักและไม่เป็นมืออาชีพของผู้จัดเองหรือไม่    
 น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า  ขณะนี้ประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์เองได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อ
สงสัยเกี่ยวกับระบบการจัดงานวิ่งไล่ลุงที่ ไม่ค านึงถึงผู้มาเข้าร่วม มุ่งหวังหารายได้จากการขายของที่ระลึกหรือไม่ การ
สื่อสารก าหนดการไม่ชัดเจน รวมถึงผู้จัดงานเลือกปฏิบัติ สองมาตรฐานระหว่างผู้ที่ลงทะเบียนฟรีและผู้ที่ลงทะเบียน
แบบเสียเงิน ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตย แต่กลับสร้างความรู้สึกเหลื่อมล้ าและไม่เท่าเทียม
เสียเอง โดยเหมือนมุ่งที่จะหารายได้จากอุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนมากกว่า 
 "ผู้จัดอนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียนแบบเสียเงินมารับเสื้อและบิบได้ถึง 3 วันคือวันที่ 10, 11 ม.ค. และหน้างาน
ในวันที่  12 ม.ค. ในขณะที่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแบบลงทะเบียนฟรีกลับถูกอนุญาตให้มารับบิบเฉพาะวันที่ 10 และ 
11 ม.ค. เท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม ผู้ลงทะเบียนฟรีต้องลางานหรือเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการมารับบิบ
ล่วงหน้า นอกจากนี้ประชาชนยังวิจารณ์ว่าผู้จัดงานยังขายของที่ระลึกในราคาที่สูง กีดกันผู้ที่ไม่มีก าลังซื้ออีกด้วย" น.ส.
ทิพานัน กล่าว 
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 รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า นอกจากผู้จัดงานต้องสื่อสารให้ชัดเจนหลีกเลี่ยงการพาดพิงที่อาจ
เข้าข่ายใส่ร้ายผู้อ่ืนแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าผู้จัดงานหารายได้จากอุดมการณ์ผู้อื่นและมีการ
เลือกปฏิบัติ เพ่ิมภาระให้ผู้ที่ลงทะเบียนฟรี ผู้จัดงานไม่ควรมีสองมาตรฐาน ควรให้สิทธิ์เท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่
ลงทะเบียนแบบเสียเงินและลงทะเบียนฟรีในการรับบิบหน้างานวันที่ 12 ม.ค. 63 เพราะมีเวลาถึง 3 ชั่วโมงตั้งแต่ 5.00 
– 8.00 น. ในการรับบิบของผู้ลงทะเบียนฟรีโดยที่ก าหนดเวลาปล่อยตัวของผู้ลงทะเบียนวิ่งฟรีเริ่มเวลา 8.00 น. 
หลังจากปล่อยตัวผู้ลงทะเบียนวิ่งแบบเสียเงินไปแล้ว 1 ชั่วโมง 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/418663 
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 เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 12 มกราคม บรรยากาศงาน ‘วิ่งไล่ลุง’ ที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ มีผู้ทยอยเดิน
ทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนเวลา 05.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดประตูโดยมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบดูแล
โดยรอบ มีการตรวจตราความปลอดภัยเคร่งครัดในจุดคัดกรองต่างๆ สภาพการจราจรเริ่มคับค่ัง 
 ส าหรับภายในงานมีการตั้งเวทีขนาดใหญ่ เขียนข้อความ ‘หยาดเหงื่อทุกหยดเพ่ืออนาคตประเทศไทย’ 
และ ‘ออกยากกว่าพุงก็ลุงนี่แหละ’ พร้อมภาพวาดโดย ‘ไข่แมว’ มีการเปิดเพลง ‘ประเทศกูมี’  และเพลง ‘วิ่งไล่ลุง’ 
โดยวง rap against dictatorship 
 ผู้เข้าร่วมงานสวมใส่เสื้อยืดสกรีนลวดลาย ‘วิ่งไล่ลุง’ บางส่วนน าสติ๊กเกอร์มีข้อความต่างๆ รวมถึงข้อความ
ที่เขียนด้วยตนเองบ่งบอกความรู้สึกส่วนตัว 
 เวลาประมาณ 06.00 น. เริ่มมีการจ าหน่ายของที่ระลึกซึงมีผู้ต่อคิวซื้อเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการ
แจกเหรียญปราบกบฎให้แก่ผู้น านกหวีดมาแลก 
 ต่อมาเวลาประมาณ 06.30 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานโดยสวมใส่เสื้อ
ยืดสกรีนลาย ‘วิ่งไล่ลุง’ มีมวลชนตะโกน ‘ธนาธรสู้ๆ’ ตลอดทาง 
 นายสมยศ พิสิฐจารุพงษ์ อายุ 56 นักธุรกิจ กล่าวว่าปกติเล่นกอล์ฟ แต่วันนี้ตัดสินใจมาวิ่ง เพราะรู้สึกไม่
ไหวแล้ว เดินทางมากับเพ่ือนรวม 2 คน ทราบข่าวจากกระแสโซเชียล 
 เวลา 07.00 น. จอห์น วิญญู เดินทางมาถึงโดยกล่าวว่า คนไทยควรมีคุณภาพชีวิตที่ ดีวานนี้ วันนี้อยากให้
มาร่วมปลดปล่อยความรู้สึกไปด้วยกัน ในขณะที่นางสาวณัฏฐา มหัธนา หรือโบว์ น ามวลชนตะโกน ‘ประยุทธ์ออกไป 
ประชาธิปไตยจงเจริญ’ จากนั้นเป็นการปล่อยตัวนักวิ่ง ซึ่งต่างชู 3 นิ้วขณะออกตัวจากจุดปล่อยตัว โดยมีผู้เข้าเส้นชัย
รายแรกในเวลา 07.17 น. ซึ่งจะได้รับ ‘ถ้วยลุงโฮ’ เป็นรางวัล 
 ต่อมา เวลาประมาณ 07.30 น. มีการมอบเหรียญปราบกบฏเพ่ิมเติมให้แก่ผู้น าอุปกรณ์ครั้งชุมนุม กปปส. 
มาแลก 
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 นาย เขียน ใจเย็น อายุ 80 ปี หนึ่งในอดีตผู้ร่วมชุมนุมกปปส. น านาฬิกาลายธงชาติมาแลก กล่าวว่า ตน
เคยร่วมชุมนุมกปปส. เพราะในวันนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ท าไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อได้รับฟังข่าวสารจาก
บางกลุ่มท าให้โน้มเอียงไปทางดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พอเวลาผ่านไปจนถึงสถานการณ์ในวันนี้ท าให้ทราบว่าตัดสินใจผิด
ไป จึงเดินทางจากบ้านย่านวังหิน โดยนั่งรถประจ าทางมาถึงสวนรถไฟตั้งแต่  ราว 05.00 น. เพียงคนเดียว เพ่ือเข้า
ร่วมงานวิ่งไล่ลุง เพราะคิดว่าประเทศควรเปลี่ยนแปลงได้แล้ว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการวิ่งในรอบแรก นางสาวณัฏฐา มหัทธนา ประกาศว่า ผู้ที่วิ่งเสร็จแล้วสามารถ
ไปรับ ‘กล้วย’ ได้ที่ซุ้มบริเวณสนามหน้าเวทีใหญ่ แต่เมื่อรับประทานแล้วขอให้ ‘อย่าย้ายค่าย’ โดยเดินทางไปอีกงาน
หนึ่งซึ่งจัดในวันนี้เช่นกัน 
 ต่อมาเวลา ประมาณ 08.30 น. พิธีกรแจ้งยอดผู้เข้าร่วมงานล่าสุด 12,000 ราย  ทั้งนี้ในงานกลุ่มฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตยเดินแจกเอกสาร “ฮาวทูม้อบ ม้อบอย่างไร ไม่ให้เหลือลุง” โดยเป็นเอกสารที่อธิบายถึงการเตรียมความ
พร้อมก่อนลงถนน เพ่ือการลงถนนอย่างรู้เท่าทันด้วย 
 
 
ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1882699 
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 วันที่ 12 ม.ค. มาท่ีบรรยากาศที่สวนรถไฟ สถานที่นัดรวมพลวิ่งของกลุ่ม 'วิ่งไล่ลุง' ก่อน คึกคักกันตั้งแต่เช้า
มืด มีประชาชนทยอยมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไฮไลต์ของงานก็ต้องยอมรับว่า คือการที่ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประกาศเดินทางมาร่วมวิ่งกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" ซึ่งนายธนาธรก็เดินทางมาร่วมงาน
อย่างที่ประกาศไว้ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 อย่างไรก็ตาม ผู้มาร่วมกิจกรรม มีการสร้างสีสันด้วยการแต่งตัวเป็นทหาร หรือตัวตลก พร้อมข้อความว่า
เบื่อลุงอีกด้วย  
 ขณะที่อีกด้าน ที่สวนลุมพินี สถานที่นัดรวมพลของกลุ่มเดินเชียร์ลุง ก็คึกคักไม่แพ้กัน เมื่อมีกลุ่มประชาชน
สวมเสื้อสีขาวพร้อมข้อความให้ก าลังใจลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทยอยเดินมามาร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้เช่นกัน โดยมีการนัดหมายจะเริ่มกันในเวลา 08.00 น. ด้วยการเคารพธงชาติ และหลังกิจกรรม 
เดินเชียร์ลุง ก็จะได้มีการสวดมนต์และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บขยะด้วย 
 ทั้งนี้ ผู้กองปูเค็ม แกนน าจัดกิจกรรมเดินเชียร์ลุง ถึงกับประกาศอย่างมั่นใจ คาดว่าจะมีคนร่วมถึง 5 พัน
คน และยังบอกว่า ฟากเขาท าได้ เราก็ท าได้เหมือนกัน  
 
 
ที่มา https://www.thairath.co.th/news/politic/1745466 
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 เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 ม.ค. ที่สวนรถไฟ นายธนวัฒน์ วงค์ไชย แกนน าจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ประกาศ
เจตนารมณ์วิ่งไล่ลุง ก่อนปิดกิจกรรมว่า ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมงานชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอด 5 ปีที่ผ่าน
มาของการต่อสู้เพ่ือขับไล่ระบอบแบบลุงๆ ที่ยึดอ านาจจากประชาชน  และไม่เคยท าเพ่ือประชาขนเลย เป็นแค่การ 
สืบทอดอ านาจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้มั่นคงอย่างที่เราเห็นตลอดมา 
 แต่การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ท าให้เห็นว่า ประเทศนี้ยังมีความหวังเสมอเมื่อเราออกวิ่ง จะเห็นได้ว่ากว่า
จะได้จัดงานนี้ไม่ง่าย ทั้งถูกคุกคาม ข่มขู่ และหลังจากนี้จะยังมีคดีตามมาอีกมากมาย แต่จะไม่หวั่นไหวเพราะเชื่อว่าจะมี
ก าลังใจจากทุกคนเคียงข้าง 
 “ทว่าคนที่หนุนลุงกลับจัดงานได้สบายใจเฉิบ สะท้อนว่าผู้มีอ านาจชอบฟังความเห็นที่เหมือนกัน ปฏิเสธ
ความเห็นต่างที่แตกต่างจากตนเอง เรามีปากเสียงมีจิตใจ และเราไม่ไหวแล้วกับระบอบการเมืองแบบนี้ ไม่ไหวแล้วกับ
การแช่แข็งประเทศ” 
 นายธนวัฒน์ กล่าวต่อว่า เราไม่ได้ออกมาวิ่งไล่ลุงคนหนึ่ง แต่เราออกมาไล่ระบอบการเมืองแบบลุงๆ วิ่งไล่
ความอยุติธรรม สองมาตรฐานในประเทศนี้ วิ่งไล่รัฐบาลที่บริหารประเทศไม่เป็นท าให้  ปชช. ต้องล าบาก วิ่งไล่ 
ความเหลื่อมล้ าที่ผูกขาดความร่ ารวยไว้กับเจ้าสัวบางรายในประเทศ  เราวิ่งเพ่ือสังคมและชีวิตที่ดีกว่า วันนี้เป็น 
วันแรก หลังจากนี้เราจะพร้อมกันออกวิ่งทุกวัน วิ่งไม่หยุด จนกว่าลุงจะออกไปได้ภายในปีนี้ และหมุดหมายต่อไป  
พบกัน 2 กุมภาพันธ์ ที่เชียงใหม่ 
 ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทั้งหมด 13,000 คน โดยเมื่อเวลา 9.00 น. ก่อนจะจบ
กิจกรรม ประชาชนต่างตะโกนโดยพร้อมเพรียงว่า “ประยุทธ์ออกไป” และ “แก๊งลุงออกไป” พร้อมแยกย้ายกันกลับ 
โดยไม่มีเหตุวุ่นวายใดเกิดขึ้นและให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเป็นอย่างดี 
 
 
ที่มา https://www.khaosod.co.th/politics/news_3372641  
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 11 ม.ค. 2563 15:46   
แผนเด็กอมมือ! “ศรีสุวรรณ” จวกยับ "แฟลซม็อบ" จงใจให้ต ารวจจับ ชิงพื้นที่ข่าวกล่าวหา “เผด็จการรังแก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ศรีสุวรรณ จรรยา” จวกยับ “อนค.” จงใจท า “แฟลซม็อบ" ฝ่าฝืนกฎหมายให้ต ารวจจับ ชิงพื้นที่ข่าว กล่าวหา
เผด็จการ “กลั่นแกล้งรังแก” แผนเด็กอมมือใครก็รู้!!! 
 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(11 ม.ค.63) เฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา ของนายศรีสุวรรณ จรรยา ฉายา 
“นักร้อง(เรียน)”และเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โพสต์ข้อความระบุว่า 
 “การที่หัวหน้าพรรคการเมืองบางพรรคปลุกระดมมวลชนมาชุมนุมเพ่ือปกป้องความผิด อันเกิดจากความ
สับเพร่าของตนเอง ที่เรียกว่า "แฟลซม็อบ" โดยปฏิเสธที่จะแจ้งหัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 
2558 นั้น 
 บัดนี้เป็นประจักษ์โดยชัดแจ้งว่า เป็นพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่วางแผนไว้ล่วงหน้า นั่นคือ 
การช่วงชิงพ้ืนที่ข่าวธรรมดาของเด็กอมมือเขาท ากัน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ก็จะตี
โพยตีพายว่า "ถูกกลั่นแกล้ง" พร้อมปลุกระดมสาวกให้มาร่วมแสดงพลัง ในวันที่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือรับทราบ
ข้อกล่าวหา 
 พร้อมกับกล่าวหาฟาดงวงฟาดงาว่า "เป็นความพยายามของเผด็จการที่ท าให้ประชาชนกลัวและสิ้นหวัง
เพ่ือที่พวกเขาจะได้ครองอ านาจต่อไป" 
 กรณีแฟลซม็อบที่เกิดขึ้นเป็นจงใจเจตนาที่จะกระท าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 หลาย
มาตรา เมื่อฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง ต ารวจก็ต้องท าหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการออกหมายเรียกมาสอบสวนเป็นไป
ตาม ป.วิ.อาญา มันเกี่ยวกับเผด็จการตรงไหน 
 แต่ถ้าต ารวจไม่ด าเนินคดีซิครับ อาจเจอ ป.อ.157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ การปลุกเร้าสาวกให้
เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายในทางที่ผิด ไม่ใช่วิสัยของคนรุ่นใหม่ แต่อย่างใด หากแต่เป็นพวกหลงตัวเอง หลงยุค ที่
รังแต่จะน าพาสาวกและพลพรรคเข้าคุกเข้าตารางเท่านั้นครับ #กล้าท าผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิดครับ 
 สอดรับกับก่อนหน้านี้ การเคลื่อนไหว ของ “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ที่น าเอาเรื่อง
ที่นายธนาธร และพวก ถูกหมายเรียกจากต ารวจ มาขยายผลอย่างต่อเนื่อง ว่า มีความพยายามจากเผด็จการที่จะกลั่น
แกล้งรังแก ทั้งท่ีการชุมนุมเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญ 2560 รองรับอยู่แล้ว 
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หรือแม้แต่ การวางจังหวะโอกาสที่จะเข้าพบต ารวจ ก็เลือกเอาวันเวลา(10 ม.ค.63)ที่ใกล้กับกจิกรรม “วิ่งไล่ลุง”(12 ม.ค.
63) ซึ่งสาวกเครือข่ายนักศึกษา เป็นผู้จัด เพ่ือปูกระแสดิสเครดิตและโจมตีเผด็จการอย่างต่อเนื่อง 
 เพราะเชื่อมั่นอยู่แล้วว่า ในวันที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ปทุมวัน จะต้องมีสาวกไปให้ก าลังใจจ านวน
มากอยู่แล้ว และก็จะได้ฉวยโอกาส สร้างวาทกรรมทางการเมือง ผ่านสื่อโจมตีเผด็จการด้วย อย่างเช่น “ไม่ถอยไม่ทน 
เผด็จการท าให้เรากลัว เราจะไม่กลัว ฯลฯ” 
 และสอดรับกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความในไอจีส่วนตัว 
Thanathorn.ig ระบุว่า 
 “ผมมารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ปทุมวัน ตามหมายเรียกอันเกี่ยวเนื่องจากกิจกรรม #ไม่ถอยไม่ทน ที่
สกายวอล์คปทุมวันเมื่อกลางเดือนธันวาคม(14 ธ.ค.62)ที่ผ่านมา 
 นี่คือความพยายามของเผด็จการที่จะท าให้ประชาชนกลัวและสิ้นหวังเพ่ือที่พวกเขาจะได้ครองอ านาจ
ต่อไปหากเราไม่กลัว หากเรายังมีความหวัง และหากเราสามัคคีรวมพลังกัน ลุกขึ้นยืนยันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เผด็จการก็ไม่สามารถทัดทานพลังของเราได้ 
ผมจะไม่กลัว ไม่ถอย ไม่ทน และสู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใส ปลอดภัยจากเผด็จการ 
ขอให้ปี 2563 เป็นปีแห่งความกล้าหาญของประชาชน” 
 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 ที่ สน.ปทุมวัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ , นายไพรัฎฐ
โชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเขต 5 นครปฐม, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, นายธนวัฒน์ วงค์ไชย 
หรือบอล และน.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์ รวมทั้งหมด 5 คน เดินทางมาเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหา กรณีแฟลชม็อบ 
บริเวณสกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 
 นายธนาธร กล่าวก่อนรับทราบข้อหาว่า วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา 4 ข้อหา คือ 1.ร่วมกันเป็นผู้จัดการ
ชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง 2.ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวน
การปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานีรถไฟ 3.ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุม
สาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะฯ และ 4.ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตนขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 
 ส่วนนายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิชและนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์นั้น อยู่ระหว่างปฏิ บัติ
หน้าที่ประชุมสภาฯ หากแล้วเสร็จจากการท าหน้าที่ส.ส.ก็จะมาพบเจ้าหน้าที่ในภายหลัง 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ตนขอตั้งข้อสังเกตว่า เสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ อย่างนายไพรัฎฐ
โชติก์ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมที่บ้าน 2 วันติด วันแรกไปถ่ายรูปบ้าน วันที่ 2 ส่งเจ้าหน้าที่ 5 คนมาพูดคุย 
 ตนอยากบอกว่า เผด็จการพยายามท าให้เรากลัว ถ้าเราไม่กลัว เราจะไม่แพ้ ส าหรับคดีนี้ตนไม่มีความกังวล
ใด เพราะการด าเนินคดีเป็นเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย 
 ที่ผ่านมาก็มีกรณีแบบนี้ ตนขอยกตัวอย่างคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่นั้น ในชั้นคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนของกกต.นั้น ได้ยกค าร้องเรื่องเงินกู้ไปแล้ว แต่ทางกกต.ชุดใหญ่กลับหยิบเรื่องนี้มาพิจารณา และจากเดิมแจ้ง
ว่ามีความผิดในมาตรา66 พอในชั้นศาลรัฐธรรมกลับฟ้องในข้อหาความผิดตามมาตรา72 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค อันเป็น
ความตั้งใจท าลายพรรคอนาคตใหม่ ไปไกลกว่าหลักนิติรัฐ ตนไม่เสียเวลาและสมาธิ ขอบคุณทุกก าลังใจ พรรคอนาคต
ใหม่จะเดินหน้าผลักดันประเด็นนโยบายต่างๆ ต่อไป และจะต่อสู้จนกว่าจะได้ประชาธิปไตย 
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 ภายหลังการให้ปากค าประมาณ 2 ชม. นายธนาธร กล่าวว่า ต ารวจแจ้งข้อหาเพ่ิมอีก1ข้อหา คือชุมนุมใน
ระยะไม่เกิน 150 เมตร จากพระราชวัง รวมเป็น 5 ข้อหา พวกตนปฏิเสธ หมด จากนี้จะมาอีกทีในวันที่ 3 ก.พ. เพ่ือนัด
ส่งคดีกับทางอัยการ ตนก็ยืนยันว่าจะสู้ไม่ถอย ไม่หมดก าลังใจ จะท าให้ประชาชนเห็นความล้มเหลวของกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ องค์กรอิสระ กกต.และศาลรัฐธรรมนูญ ตนขอเชิญชวนประชาชนสู้เพ่ือประชาธิปไตย
ต่อไป... 
 ส าหรับ “ศรีสุวรรณ” หรือ ฉายา นักร้อง(เรียน) นั้น ตามประวัติหลังจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็เข้า
ท างานเป็นเอ็นจีโอ สังกัดมูลนิธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์ด้านสังคมมาตลอด ขณะเดียวกัน ไปช่วยงานสภา
ทนายความตั้งแต่ปี 2536 เมื่อสภาทนายความเริ่มตั้งแผนกสิ่งแวดล้อม ก็ช่วยงานในส่วนคดีสิ่งแวดล้อม 
 ทั้งคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คดีท่าเรือคลองเตย คดีสารตะกั่วคลิตี้ อะไรต่างๆ ช่วยให้ค าแนะน า ให้ข้อปรึกษา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปี 2548 มีปัญหาโลกร้อน ศรีสุวรรณฟอร์มทีมงานที่อยู่ในสภาทนายความ ก่อตั้ง “สมาคมต่อต้านสภาวะ
โลกร้อน” จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี 2550 
 คดีที่ท าให้คนรู้จักชื่อศรีสุวรรณมากขึ้น คือ กรณีค าพิพากษาองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง ที่ให้
รัฐบาลท าประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง ปี 
2551-2552 
 เคยลงสมัคร ส.ว.แต่สอบตก ก่อนหน้านั้น เป็นรองหัวหน้าพรรครักษ์ถิ่นไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง  
หมวกอีกใบของศรีสุวรรณ คือ “เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” เป็นตัวตั้งตัวตีตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของภาครัฐ ผ่าน ป.ป.ช.และส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. . .  (ข้อมูลจาก คม ชัด ลึก ฉบับ 18 เม.ย.60) 
แล้วฉายา นักร้อง(เรียน) ก็ ไม่ ใช่  ได้มาเพราะโชคช่วย หากแต่ เพราะผลงานที่ท า เอาไว้มากมายนั่น เอง  
แน่นอน, โพสต์ของศรีสุวรรณครั้งนี้ ก็คือ สิ่งที่อยู่ในใจของใครหลายคน เพียงแต่ขี้เกียจยุ่งกับความคิดแบบเด็กอมมือ
ของคนเหล่านี้เท่านั้น!? 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000003253 
https://news1live.com/browser-support 
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สตช.มาดุ ให้ส่ง 'พิธา-ช่อ-ปิยบุตร' มาด าเนินคดีฐานกระท าผิดกฎหมายชุมนุม  
11 มกราคม 2020 เวลา 16:49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สตช.มีหนังสือขอสภาให้ส่ง 'พิธา-ช่อ-ปิยบุตร' มาด าเนินคดี อ้าง ปรากฎหลักฐานว่าร่วมกระท าผิดกฎหมายชุมนุม  
 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีค าสั่งให้นัดประชุมสภาฯ วันที่ 15 ม.ค.
และ วันที่ 16 ม.ค. โดยมีเรื่องด่วนจ านวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 2. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 
.... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ 3.ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเรียกตัว นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นางสาวพรรณิ
การ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ไปท าการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่าง
สมัยประชุม ตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560  
 ส าหรับเรื่องด่วนที่ 3 นั้นมีรายละเอียดปรากฎในเอกสารด่วนที่สุดที่ ตช. 001.24/4 เรื่องการขออนุญาต
เรียกตัวส.ส.  ถึงประธานสภาฯ ซึ่งลงนามโดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวระบุสาระส าคัญว่าด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับรายงานจากกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาลกรณี การสืบสวนสอบสวนการชุมนุมในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2562 เวลาประมาณ 17.00น. 
บริเวณสกายวอล์ค หน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง ซึ่งเป็นการจัดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็น
ความผิดตามพระราขบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 โดยปรากฎจากการสืบสวนสอบสวนปรากฎพยานหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่านายพิธา นางสาวพรรณิการ์ 
และนายปิยบุตร ซึ่งเป็นส.ส. มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระท าการดังกล่าวด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องเรียกตัวในฐานะเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง 
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 ด้วยเหตุที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงขออนุญาตออก
หมายเรียกส.ส.ทั้งสามรายไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือด าเนินการสอบสวนตามบัญญัติ
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ต่อไป จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญมีทั้งสิ้นสี่วรรคโดยแต่ละวรรคบัญญัติไว้ดังนี้ 
 ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก 
หรือเป็นการจับในขณะกระท าความผิด 
 ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิดให้รายงานไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และเพ่ือประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาที่ผู้ นั้นเป็นสมาชิก
อาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพ่ือให้มาประชุมสภาได้ 
 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัย
ประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็ น
สมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือใน
สมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมา
ประชุมสภา 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/image_news/5030#.Xhm-aUcAZRc.lineme 
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"บิ๊กแป๊ะ"  ร่อนหนังสือถึง "ชวน" ขอตัว "ปิยบุตร-พิธา-ช่อ" มาด าเนินคดีจัดแฟลชม็อบ ผิด กม.ชุมนุม 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มี
ค าสั่งให้นัดประชุมสภาฯ วันที่ 15-16 มกราคม โดยมีเรื่องด่วนจ านวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. &#8230;. คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 2.ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิก
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. &#8230;. คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และ 3.ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ
เรียกตัวนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ น.ส.พรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 
ไปท าการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
 ทั้งนี้ ส าหรับเรื่องด่วนที่ 3 นั้น มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารด่วนที่สุดที่ ตช. 0011.24/4 เรื่องการขอ
อนุญาตเรียกตัว ส.ส. ถึงประธานสภาฯ ซึ่งลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ โดยใน
หนังสือดังกล่าวระบุสาระส าคัญว่าด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับรายงานจากกองบัญชาการต ารวจนครบาล กรณี
การสืบสวนสอบสวนการชุมนุมในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. บริเวณสกายวอล์ก 
หน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง ซึ่งเป็นการจัดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษด าเนินคดี
กับพนักงานสอบสวนสถานนีต ารวจปทุมวัน ตามคดีอาญาที่ 0150/2562 
 โดยจากการสืบสวนสอบสวนปรากฏพยานหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่านายพิธา น.ส.พรรณิการ์  และนายปิย
บุตร ซึ่งเป็น ส.ส. มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระท าการดังกล่าวด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องเรียกตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหาใน
คดีอาญา เพ่ือท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง แต่ด้วยเหตุที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จึงขออนุญาตออกหมายเรียก ส.ส.ทั้งสามรายไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือด าเนินการ
สอบสวนตามบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ต่อไป จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1881742 
ส านักข่าวเดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/politics/75140 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1881742
https://www.dailynews.co.th/politics/75140
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วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.00 น 
เรื่องด่วน! สตช.ขอสภาส่งตัว 'พิธา-ช่อ-ปิยบุตร' มาด าเนินคดีผิดกฎหมายชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีค าสั่งให้นัดประชุมสภาฯ 
วันที่ 15 ม.ค.และ วันที่ 16 ม.ค. โดยมีเรื่องด่วนจ านวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 2. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ 3.ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัว นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
นางสาวพรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ไปท าการสอบสวนใน
คดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 
 ส าหรับเรื่องด่วนที่ 3 นั้นมีรายละเอียดปรากฎในเอกสารด่วนที่สุดที่ ตช. 001.24/4 เรื่ องการขออนุญาต
เรียกตัวส.ส.  ถึงประธานสภาฯ ซึ่งลงนามโดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวระบุสาระส าคัญว่าด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับรายงานจากกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาลกรณี การสืบสวนสอบสวนการชุมนุมในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2562 เวลาประมาณ 17.00น. 
บริเวณสกายวอล์ค หน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง ซึ่งเป็นการจัดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็น
ความผิดตามพระราขบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 โดยปรากฎจากการสืบสวนสอบสวนปรากฎพยานหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่านายพิธา นางสาวพรรณิการ์ 
และนายปิยบุตร ซึ่งเป็นส.ส. มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระท าการดังกล่าวด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องเรียกตัวในฐานะเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องอด้วยเหตุที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา ดังนั้น ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จึงขออนุญาตออกหมายเรียกส.ส.ทั้งสามรายไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เพ่ือ
ด าเนินการสอบสวนตามบัญญัติรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ต่อไป จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
ส าหรับมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญมีทั้งสิ้นสี่วรรคโดยแต่ละวรรคบัญญัติไว้ดังนี้อ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ 
คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท าความผิด ในกรณี
ที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผิดให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้น
เป็นสมาชิกโดยพลัน และเพ่ือประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพ่ือให้มาประชุมสภาได้ 
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ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึง
สมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ 
โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือใน
สมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมา
ประชุมสภา 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/465605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/465605
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จับสัญญาณเลือกตั้ง อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับเก้าหม่ืนกว่าต าแหน่งเป็นสนามเลือกตั้งท่ีมีเดิมพันทางการเมืองสูง 
 ผ่านมาหลายความคืบหน้าที่ "เนชั่นสุดสัปดาห์" เกาะติดกับความเคลื่อนไหวในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ทุกระดับ 97,940 ต าแหน่งทั่วประเทศ ตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นสนาม
เลือกตั้งที่มีเดิมพันทางการเมืองสูงเป็นอันดับต้นๆ 
 ข้ามปี 2563 ยังมีค าถามว่าแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นจัจีดขึ้นเมื่อใด ภายในปีนี้หรือไม่ หรือจะจัดเลือกตั้ง
ส่วนใดเป็นพ้ืนที่แรก ค าตอบที่ได้มายังต้องโฟกัสไปที่ "กระทรวงมหาดไทย" ในฐานะหน่วยงานที่คุมอ านาจท้องถิ่นเป็น
หลัก โดยที่ผ่านมา "บิ๊กป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เปิดเผยความคืบหน้ามาเป็นระยะ 
 ดยเฉพาะจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ.ศ.2562 ที่ประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2562 ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งสัญญาณ
ออกมาชัดเจน เป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกส าคัญปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกแช่แข็งมากว่า 5 ปี 
 ส่วน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 
เม.ย.2562 ในเฉพาะกาลมาตรา 142 นั้น ระบุเงื่อนไขและขั้นตอนไว้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมาย
ฉบับนี้ใช้บังคับให้เป็นอ านาจของ "คณะรัฐมนตรี" (ครม.) เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบเพ่ือประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
ท าให้ปัจจัยส าคัญไปอยู่ท่ีกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเสนอเรื่องให้ ครม.ตัดสินใจ 
 ก่อนหน้านี้ "กกต." เคยมีหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุก
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 ให้เตรียมพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2562 เป็นต้นไป เป็นกฎหมายท้องถิ่น 3 
ฉบับส าคัญใช้ประกอบการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ในช่วงที่ กกต.ก าลังเร่งแบ่งเขตการเลือกตั้งออกมาประกาศใช้โดยเร็วที่สุด 
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 ล่าสุดกระทรวงมหาดไทย ยังได้แจ้งไปยังกรมการปกครอง เร่งอัพเดทยอดประชากร "ผู้มีสิทธิ" เลือกตั้งนับ
เพดานไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.2562 ก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน ม.ค.2563 โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์การ
บริการส่วนต าบล (อบต.) แบ่งเป็น นายก อบต. 5,332 ต าแหน่ง และสมาชิก อบต.อีก 56,960 ต าแหน่ง 
 "เนชั่นสุดสัปดาห์" ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า กระทรวงมหาดไทยได้ท าหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/
ว 7884 ลงวันที่ 27 ธ.ค.2562 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง "การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล" โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งนายอ าเภอ เตรียม 5 แผนด าเนินการดังนี้ 
 1.ศึกษาท าความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2563 
 3.รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากราษฎรในหมู่บ้านที่มีจ านวนราษฎรตามทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน 
โดยการประชุมประชาคมเพ่ือก าหนดเขตเลือกตั้งให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 4.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และประกาศให้ประชาชนทราบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดง
ความคิดเห็น โต้แย้ง และแสดงเหตุผล 
 5.เตรียมการจัดท าประกาศการก าหนดการรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.
2563 พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 10 ก.พ.2563 
 เป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นต่อความชัดเจนการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ปลุกสัญญาณการแข่งขันทางการเมือง
ให้กลับมาดุเดือดอีกครั้งในไม่ช้า 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/politics/5006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/5006
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Thailand Post Election: เมื่อตุลาการเริ่มตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกฎหมาย 
โดย ilaw-freedom เมื่อ 11 มกราคม 2020 14:57 
 
 สถาบันตุลาการหรือศาลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อต้องท าหน้าที่ตีความ
กฎหมาย พิจารณาตัดสินคดี ปัญหาเกิดขึ้นเพราะหลังการรัฐประหาร ผู้มีอ านาจซึ่งไม่มีความชอบธรรมในทางการเมือง
มักออกกฎหมายกดปราบผู้ต่อต้าน จึงเป็นการผลักให้ศาลต้องเผชิญหน้ากับประชาชนโดยตรง และเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ก็ย่อมดังข้ึนกว่าเดิม 
 วิธีการที่ศาลหรือหน่วยงานภาครัฐเลือกใช้ในการจัดการกับหรือตอบโต้ค าวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน
กลับเป็นมาตรการทางกฎหมาย ท าให้หลังการรัฐประหารคดีความเกี่ยวกับการ "ดูหมิ่นศาล" หรือ "ละเมิดอ านาจศาล" 
เพ่ิมขึ้น ยิ่งหลังการเลือกตั้ง ศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญดูจะยิ่งเข้มงวดกับการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทหรือค าพิพากษา
ในคดีท่ีเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นด้วย 
 มีข้อสังเกตด้วยว่า 'ยุทธวิธี' ที่ศาลใช้ คือ การเลือกเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมหรือ
มีชื่อเสียง รวมถึงใช้การกดดันให้กลุ่มดังกล่าวแสดงท่าทีอ่อนน้อมต่อศาล เช่น การขอโทษในทางสาธารณะเพ่ือแลกกับ
การไม่ด าเนินคดีหรือลงโทษให้ถึงท่ีสุด 
"ดูหม่ินศาล-ละเมิดอ านาจศาล" VS. การวิพากษ์วิจาณ์ 
 โดยทั่วไปแล้วศาลหรือสถาบันตุลาการจะมีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้การคุ้มครองการวิพากษ์วิจารณ์ที่
เรียกว่า ความผิดฐานดูหมิ่นศาลและการละเมิดอ านาจศาล ซึ่งมีทั้งในประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ป วิ.แพ่ง)  
 ความผิดฐานดูหมิ่นศาลอยู่ใน ป.อาญา มาตรา 198 บัญญัติว่า "ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการ
พิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระท าการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ" 
 ความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลอยู่ในมาตรา 30 ถึง 33 แต่ทว่า บทบัญญัติเก่ียวกับข้อก าหนดในการแสดง
ความคิดเห็นจะอยู่ใน ป.วิแพ่ง มาตรา 32 ที่ก าหนดว่า ผู้เขียน บรรณาธิการ หรือ ผู้พิมพ์โฆษณาสิ่งพิมพ์ ที่เผ ยแพร่
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งคดีที่ศาลมีค าสั่งพิจารณาคดีลับหรือมีค าสั่งห้ามโฆษณา (เผยแพร่ข้อมูล)โดยตรง ถือว่าท า
ความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล  
 นอกจากนี้ มาตรา 32 ยังก าหนดด้วยว่า ระหว่างการพิจารณาคดีไปจนถึงเวลาที่คดีถึงที่สุดหาก
หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์แสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยมีเจตนาชี้น าหรือมีอิทธิพลเหนือการใช้ดุลพินิจของศาล 
เหนือคู่ความหรือพยานหลักฐานแห่งคดี หรือมีเจตนา โน้มน้าวชักจูงความคิดเห็นของสาธารณะชนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  
1. เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดจากข้อเท็จจริง 
2. รายงานหรือวิภาคกระบวนพิจารณาคดีโดยไม่เป็นกลางหรือไม่ถูกต้อง 
3. วิภาคการด าเนินคดีหรือถ้อยค าพยานหลักฐานโดยไม่เป็นธรรม หรือรายงานในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของคู่ความ แม้ข้อความดังกล่าวจะเป็นจริง 
4.รายงานในลักษณะชักจูงให้มีการให้ถ้อยค าพยานที่เป็นเท็จต่อศาล 
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 โดยผู้ที่ท าความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล อาจถูกศาลสั่งให้ออกจากบริเวณศาลหรือสั่งลงโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยการให้ออกนอกพ้ืนที่ศาล ศาลอาจสั่งให้มีผลเฉพาะระหว่างเวลาที่
ศาลนั่งพิจารณาคดีหรือศาลอาจใช้ดุลพินิจก าหนดกรอบเวลาได้ตามสมควร 
 ส าหรับศาลรัฐธรรมนูญ แต่เดิมไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการเฉพาะ แต่
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่คสช. เป็นคนแต่งตั้งร่วมกับสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งก็มาจากการแต่งตั้งของคสช. ได้ร่วมกันผลักดันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ) และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ให้เป็น
ความผิดฐานละเมิดอ านาจศาลเข้ามา  
 ความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล ปรากฎออยู่ใน พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ 38 วรรคสาม ที่ก าหนดให้ การ
วิจารณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยคดีที่กระท าโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค าหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสี หรืออาฆาตมาด
ร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ การวิจารณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยคดีที่กระท าโดยไม่สุจริต
และใช้ถ้อยค าหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ถือเป็นความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล 
หลังรัฐประหาร ศาลเข้มงวดต่อการวิจารณ์มากขึ้น 
 ก่อนการรัฐประหารคดีตัวอย่างที่ส าคัญของการตอบโต้การแสดงออกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อศาล คือ คดี
สุดสงวนประท้วงหน้าศาลแพ่ง โดยคดีนี้สุดสงวน ถูกกล่าวหาว่าเมื่อปี 2557 ได้น ากลุ่มมวลชนกว่าร้อยคนที่ไม่เห็นด้วย
กับค าพิพากษาของศาลแพ่ง ในคดีเพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รวมตัวกันหน้าอาคารศาลแพ่งเพ่ือวางพวงหรีดและชูป้าย
ข้อความ เช่น แด่ความอยุติธรรมของศาลแพ่ง 
 ในคดีดังกล่าว ศาลฎีกาพิพากษาว่าเป็นควาผิดฐานการละเมิดอ านาจศาล  ให้จ าคุกเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
โดยศาลเห็นว่า สุดสงวนเป็นถึงอาจารย์ด้านกฎหมายน าประชาชนมากดดันดุลยพินิจของศาลถือเป็นบ่อนท าลายสถาบัน
ศาลด้วยการลิดรอนความเป็นอิสระของศาลให้เป็นไปตามอารมณ์ของคู่ความ น าไปสู่ความวุ่นวาย ไม่เคารพกติกาของ
กฎหมาย พฤติการณ์ของสุดสงวนสะท้อนถึงความเหิมเกริมไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมาย 
 หลังการรัฐประหารในปี 2557 ศาลยุติธรรมเข้ามาท าหน้าที่พิจารณาคดีทางการเมืองมากขึ้น และหลาย
คดีเป็นที่จับตาของประชาชน ท าให้หลีกเลี่ยงได้อย่างที่จะต้องเผชิญหน้ากับการแสดงออกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์บทบาท
ของศาล แต่ศาลก็ยังใช้มาตรการทางกฎหมายในการตอบโต้การแสดงออกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้น 
 คดีตัวอย่างอีกคดีหนึ่ง ได้แก่ คดีนักกิจกรรมละเมิดอ านาจศาลจังหวัดขอนแก่น ในคดีนี้มีเหตุมาจากนัก
กิจกรรมกลุ่มหนึ่งท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าศาลจังหวัดขอนแก่นและน าไม้มาท าเป็นสัญลักษณ์ตราชั่งเอียง โดยฝั่ง
หนึ่งมีรองเท้าบู๊ททหารแขวนไว้ อีกฝั่งหนึ่งเป็นถังเปล่า มีการชวนให้น าดอกไม้สีขาววางไว้อาลัยที่ใต้ฐานตราชั่ง เพ่ือ
แสดงถึงความอยุติธรรมในการด าเนินคดีของ 'จตุภัทร์' หรือ 'ไผ่ ดาวดิน' ที่แชร์บทความข่าวของส านักข่าวต่างประเทศ
แต่ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว  
 ในคดีดังกล่าว ศาลมีค าสั่งว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเจ็ดเป็นความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล และ
สั่งให้รอการก าหนดโทษของผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งถึงที่หก ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เจ็ดสั่งให้จ าคุกหกเดือนแต่ให้รอลงอาญาโทษ
จ าคุกไว้เป็นเวลาหนึ่งปี  
 ด้านศาลรัฐธรรมนูญ หลัง พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ มีผลบังคับใช้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 โดยมีจุดน่าสนใจอยู่ที่ข้อที่ 10 ที่น าบัญญัติ
เรื่องการ "ห้ามวิจารณ์ศาลโดยไม่สุจริต" มาบรรจุไว้ และข้อก าหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วัน หลังประกาศในราช
กิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
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หลังเลือกตั้ง เลือกเป้าหมายแต่ปราบด้วย "ไม้อ่อน" 
 หลังการเลือกตั้ง ศาลยังคงเข้ามามีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายและตีความกฎหมายในคดีทาง
การเมืองหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง ซึ่งหลายคดีได้น าไปสู่การตั้งค าถามและน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จาก
สาธารณะ และศาลหรือหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องก็เลือกใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ 
 จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลคดีเสรีภาพพบว่า นับตั้งแต่หลังเลือกตั้งหรือวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถึง 10 
มกราคม 2563 มีการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อกดดันหรือตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ศาล อย่างน้อย 4 คดี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากข้อมูลข้างต้น มีข้อสังเกตว่า ผู้ที่ถูกด าเนินคดีมีลักษณะเหมือนกัน คือ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทาง
ความคิดต่อคนในสังคม ได้แก่บรรดานักวิชาการ นักการเมือง หรือกลุ่มคนที่มีชื่อเสียง ทั้งที่ผู้ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ศาลในที่
สาธารณะมีจ านวนที่มาก แต่ศาลกลับเลือกด าเนินคดีไม่กี่คน นอกจากนี้ ผลจากการด าเนินคดีพบว่า ศาลมีแนวโน้มยุติ
คดีผ่านการให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวขอโทษขออภัยต่อศาลเพ่ือแลกกับการไม่ด าเนินคดีต่อหรือเอาผิดให้ถึงท่ีสุด 
 
 
อ้างอิง  :  https://freedom.ilaw.or.th/report/thailand-post-election-jurisdictial-harrassment 
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รายงาน : อดีต แห่งปัจจุบัน ตุลาคม 16 พฤษภาคม 35 กิจกรรม‘ว่ิงไล่ลุง’ 
ไม่ว่าสถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าสถานการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ต้องอาศัยเวลา ต้องอาศัยเงื่อนไข 
เป็น “เงื่อนไข” เชิง “สะสม” 
หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2514 มีความไม่พอใจปะทุข้ึนอย่างแน่นอน เพราะเป็นรัฐประหารที่ 
จอมพลถนอม กิตติขจรท ากับ จอมพลถนอม กิตติขจร 
มี  “นักศึกษา” ไปวาง  “หรีดด า”  ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
มี ส.ส.ที่น าโดย นายอุทัย พิมพ์ใจชน และเพ่ือนอีก 2 คน คือ นายบุญเกิด หิรัญค า จากชัยภูมิ นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ 
จากพิษณุโลก ฟ้อง 
ผลก็คือ ถูกจับและติดคุก 
ความไม่พอใจจากเดือนพฤศจิกายน 2514 ด าเนินไปในลักษณะสะสม ด าเนินไปในลักษณะของการบ่มจากแต่ละ
สถานการณ์ 
จนถึงเดือนตุลาคม 2516 ก็ระเบิด 
มาถึงรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2534 เมื่อมีการปล่อยค าว่า  “บุฟเฟต์ คาบิเนต”  โดยพุ่งเป้าไปยังพรรคชาติไทย 
พรรคกิจสังคม 
รสช.อาจได้รับ “กระเช้า” ดอกไม้ 
แต่ถามว่ามีความไม่พอใจหรือไม่ ตอบได้เลยว่า ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าพรรคพลังธรรม ล้วน 
ไม่พอใจ 
ยิ่ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ยิ่งหงุดหงิด 
ยิ่งมีการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรมโดยกวาดต้อนคนที่หลุดพ้นจากกรณียึดทรัพย์ไปกองรวมโดยแสดงท่าทีเป็นพันธมิตรกับ
พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม 
ความหงุดหงิด ไม่พอใจยิ่งแพร่ระบาด 
ความไม่พอใจจาก 1 ภาคประชาชน เมื่อประสานเข้ากับความไม่พอใจ 1 ภาคการเมือง ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่า 
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พรรคความหวังใหม่ ไม่ว่าพรรคพลังธรรม 
สถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ก็ระเบิด 
สถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 อาจอาศัยเวลาในการบ่มจากเดือนพฤศจิกายน 2514 ต่อเนื่องมา 2 ปี สถานการณ์
เดือนพฤษภาคม 2535 อาจอาศัยเวลาในการบ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 2534 ต่อเนื่องมา 1 ปี 
แล้วสถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2557 จะลงเอยแบบไหน 
จะลงเอยเหมือนกับท่ีเกิดข้ึนเมื่อเดือนตุลาคม 2516 หรือว่าจะลงเอยเหมือนกับท่ีเคยเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคม 2535 
อาจไม่เป็นอย่างนั้น 
เพราะโครงสร้างแห่งอ านาจของรัฐบาลที่สืบทอดอ านาจมาจากรัฐประหารเมืุ่อเดือนพฤษภาคม 2557 แข็งแกร่งและ
มั่นคงอย่างยิ่ง 
มั่งคงด้วย 1 รัฐธรรมนูญ แข็งแกร่งด้วย 1 กองทัพ 
ถามว่าแล้วสภาวะอันเรียกได้ว่า 1 สะสม และ 1 หมักหมม จากแต่ละสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม 
มีหรือไม่ 
ตอบได้เลยว่า มี และมีมากอย่างยิ่ง 
นับแต่ปรากฏการณ์ FLASH MOB ส าแดงตัวตนออกมาเม่ือเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับเป็นการเบิกและน าไปสู่
สถานการณ์อย่างใหม่ 
นี่อาจเป็นการยกระดับทางการเมือง 
เป็นการยกระดับการเคลื่อนไหวซึ่งแตกต่างไปจากเม่ือเดือนตุลาคม 2516 และแตกต่างไปจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2535 
ค าตอบอาจสัมผัสได้จาก “วิ่งไล่ลุง” 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_1879991 
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11 มกราคม 2563 - 12:00 น. 
แม้ว-เหลิม เกลอกัน 
  
 
 
 
 
 
 
ค าว่า มวยถูกคู่คนดูถูกใจ มักจะใช้ได้ไม่ค่อยบ่อยเพราะหายากนักที่จะมีแบบนี้สักครั้ง 
แต่บางคนก็ชอบเปรียบว่าผีเน่ากับโลงผุ 
ส าหรับผมคงมิบังอาจพูดแบบนั้น ส าหรับ คุณเฉลิม อยู่บ ารุง และ คุณทักษิณ ชินวัตร ต้องพูดว่า เกลอเก่ากันจึงจะถูก 
หลายคนคงทราบดีว่า คุณเฉลิม กับคุณทักษิณ เคยมีบุญมีคุณอะไรต่อกันมาก่อน คือทั้งสองคนมีบุคลิกที่เหมือนกันอยู่
อย่างคือ บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องช าระ 
          ดังนั้นใจคอทั้งสองคนจึงไปด้วยกันได้ นอกเหนือจากความเหมือนทางกายภาพคือ การเป็นต ารวจด้วยกัน 
          ว่ากันว่าทั้งสองพ่ึงพาอาศัยกัน สนิทกัน รู้ใจกัน รู้ทันกัน จนถึงขนาดเรียกกันว่า เพ่ือน มึง รวมไปถึงสรรพนามที่
ใช้เรียกสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ 
          ปกติจะเรียกเพ่ือน แต่พอเมาไวน์ได้ที่ สรรพนามน าหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นของดีกรี ด้วยเหตุนี้
ใครที่ไม่เคยได้ยินจะตกใจ แต่คนที่เคยได้ยินแล้วจะรู้สึกเฉยๆ กับความเป็นเพ่ือนของทั้งสองคน วันนี้ คุณเฉลิม ได้รับ
ความไว้วางใจอย่างมากจาก คุณทักษิณ ให้เข้ามากอบกู้สถานการณ์ในพรรคเพ่ือไทย ที่ก าลังนับวันจะสาละวันเตี้ยลง
เรื่อยๆ เนื่องจากเกมการเมือง อ่อนด้อย 
          คอการเมืองมองว่า คุณทักษิณ เห็นว่า พรรคเพ่ือไทยเดินเกมการเมืองสู้พรรคใหม่อย่างพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้
เลย ขืนปล่อยให้สภาพการณ์เป็นเช่นนี้ จะท าให้พรรคเพ่ือไทยตกอยู่ในสถานการณ์ล าบาก ในการเลือกตั้งครั้งหน้า 
          คุณทักษิณ คงมองเห็นว่า ขืนปล่อยให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ น าพรรคต่อไป มีหวังจะได้ ส.ส.ต่ าร้อย 
เพราะการน าของคุณหญิงสุดารัตน์ ไม่ถูกจริตของ ส.ส.และมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย 
          ส.ส.สว่นใหญ่ของพรรคอยู่ในภาคอีสาน และภาคเหนือ คนส่วนใหญ่ชอบประเภท "ใจถึงพ่ึงได้” เอะอะมะเทิ่ง 
ถึงลูกถึงคน ถึงใจพระเดชพระคุณ 
          อัตลักษณ์แบบนี้ คือ คุณเฉลิม ไม่ใช่คุณหญิงสุดารัตน์ 
          คุณเฉลิมจึงได้รับความไว้วางใจให้มาท าหน้าที่ประธานคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
เป็นการใช้คนให้ตรงกับงานที่สุด และคุณเฉลิมก็แฮปปี้กับงานที่คุณทักษิณมอบให้ 
          คุณทักษิณไม่ได้หวังผลว่า เมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว จะท าให้รัฐบาลมีอันเป็นไป รัฐบาลต้องลาออกแล้วสลับ
เอาพรรคเพ่ือไทยมาเป็นรัฐบาลแทน ไม่ได้หวังผลถึงขนาดนั้น 
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          ผลที่ต้องการแค่ถล่มให้สะใจเล่นๆ 
          ฉะนั้นงานนี้ คุณเฉลิมจึงต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มท่ี ไม่ใช่เพ่ือให้ตัวเองกลับมามีบทบาทในพรรคเพ่ือไทย แต่
เพ่ือให้คุณทักษิณดีใจและชอบที่อุตส่าห์ไว้วางใจ แต่ไม่ใช่ว่าท าไปไม่มีรางวัล ดีไม่ดีผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หาก
สามารถสะกิดแผลรัฐบาลได้ โดยเฉพาะตัวนายกฯ ที่ทักษิณแค้นแทนน้อง จะท าให้คุณเฉลิมได้รับความไว้วางใจมากข้ึน 
          อาจกลายเป็นขุนพลที่เข้ามากอบกู้พรรคแทนคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้ ฉะนั้นจึงมีเดิมพันสูง ในพรรคเพ่ือไทยเอง นี่
จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ คุณทักษิณจะโทรศัพท์หาคุณเฉลิม ไม่เว้นแต่ละวัน ขณะที่ คุณเฉลิมเองก็โทรศัพท์หา คุณทักษิณ 
ไม่เว้นวันเหมือนกัน 
          อย่าแปลกใจเพราะเขาคือเกลอกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/409789?adz= 
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11 มกราคม 2563 - 15:15 น. 
เปิด เบื้องหน้า-เบื้องหลัง ว่ิงไล่ลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิ่งไล่ลุง เปิดฉากวันพรุ่งนี้(12 ม.ค.)แล้ว ใครบ้าง?..ที่เป็น ตัวจักร ในการจัดงานครั้งนี้ทั้งใน กทม.-ตจว. แม้ว่าคนเหล่านี้
จะถูกมองว่าเป็น ตัวแทน ของใครบางคนก็ตาม 
กิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" หรือ  Run Against Dictatorship ก าลังจะเปิดฉากระเบิดพลังขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคมนี้ ทั้ง 
กทม.และทั่วประเทศ 
โดยค าว่า “ลุง” ในความหมายของทีมงานผู้จัด คือ “ตัวถ่วง” ความเจริญของประเทศ 
ดังนั้นอะไรก็ตามท่ีเป็นตัวถ่วงความเจริญ  ก็เข้าข่ายนิยามของค าว่า "ลุง" ที่ต้องถูก "ไล่ส่ง" 
ส าหรับการ "วิ่งไล่ลุง"ที่ กทม.จะจัดขึ้นท่ีสวนรถไฟ เขตจตุจักร ตั้งแต่เช้าตรู่  เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 
โดยใน กทม.นั้น  จัดโดยกลุ่มนักศึกษา มี บอล ธนวัฒน์ วงศ์ไชย ประธานยุทธศาสตร์สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา
แห่งประเทศไทย (สนท.) เป็นแกนน า และมี โบว์ "น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา" แกนน ากลุ่มพลังมด เป็นผู้ประสานงานกับ
พรรคอนาคตใหม่ และพรรคเพ่ือไทย  ส่วน วิ่งไล่ลุง ในต่างจังหวัดเป็นของกลุ่มพรรคอนาคตใหม่ ยกเว้น ที่เชียงใหม่จัด
โดยคนเสื้อแดง เชียงใหม่ และท่ีพัทยา จัดโดย ฟอร์ด เส้นทางสีแดง แกนน าแดงปากน้ า 
 ธนวัฒน์ แกนน าคนหนึ่งในจัดกิจกรรม "วิ่งไล่ลุง" ในครั้งนี้ บอกว่า จะเป็นภาพที่ประชาชนออกมาครั้ง
ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการรัฐประหารมา 
ราวกับจะบอกว่างานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน 
ส าหรับก าหนดการ "วิ่งไล่ลุง"  ทั่วประเทศ มีดังนี้ 
ภาคเหนือ  
      - เชียงราย: ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า (ตึกเหลือง) เวลา 16.00 น.  
      - พะเยา: ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง เวลา 06.30 น.  
     - แพร่: วิ่งตั้งแต่ตลาดแพร่ปรีดา ก่อนไปรวมตัวที่สนามหลวงเมืองเก่า 
     - เชียงใหม่: ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
      - ตาก: หนองหลวง เวลา 06.00 น. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     - นครราชสีมา: ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือย่าโม และท่ีประตูชุมพล เวลา 16.00-18.00 น.  
   - อุบลราชธานี: ที่หน้าศาลหลักเมือง เวลา 05.00 น.  
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

 
 
   - ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสารคาม: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ม.เก่าฯ  
   - กาฬสินธ์ุ: ที่โรงเรียนอนุกูลนารีกาฬสินธุ์ เวลา 13.00-16.30 น.  
    - ร้อยเอ็ด: ที่บึงพลาญชัย เวลา 05.00 น.  
   - อุดรธานี: ที่สวนสาธารณะหนองบัว เวลา 06.00 น.  
    - บุรีรัมย์: หน้าสนามกีฬาเทศบาล 
ภาคใต้  
   - ปัตตานี: ณ หน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 06.00 น.  
  - นครศรีธรรมราช: ที่หน้าวัดพระธาตุฯ เวลา 05.30 น., ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 05.45 น. และที่
หน้าวัดพระธาตุฯเวลา 17.00 น.  
    - พังงา: อุทยานพระนารายณ์ ตะก่ัวป่า  
  - ภูเก็ต: ที่สะพานหิน เวลา 17.00 น.  
  - พัทลุง: ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ 07.00-08.00 น. 
ภาคกลาง  
 - กรุงเทพฯ: ที่สวนรถไฟ เวลา 05.00-09.00 น.  
 - นนทบุรี: บริเวณอุทยานมกุฎรมยสราญ เวลา 05.30 น.  
 - นครปฐม: หน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ เวลา 07.00 น.  
 - นครนายก: เขื่อนขุนด่านปราการชล  
 - ปทุมธานี: ที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 07.00 น.  
 - นครสวรรค์: ริมเข่ือนหลังศาลากลางจังหวัด เวลา 17.00 น.  
 - ชลบุรี: ลานกิจกรรม 3 แยกพัทยากลาง เวลา 16.00-18.00 น. 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/409768?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/409768?adz=
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วิเคราะห์การเมือง : ดูทางหนีทีไล่หรือยัง? 
 
 
 
 
 
 
 
พรึบพรับกระตุ้นต่อมฮึกเหิมกองเชียร์ กระตุกต่อมผวา “นักลงทุนขวัญกระเจิง” 
ตามสัญญาณสงครามม็อบบนถนนเต็มรูปแบบ เริ่มจุดไฟด้วย “แฟลชม็อบ” ของ “ไพร่ห้าพันล้าน” นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ประกาศลุยรบเต็มพิกัด 
กดดันวัดใจคดียุบพรรคอนาคตใหม่ที่ส่งเข้ากระบวนการศาลรัฐธรรมนูญ 
ภาพมวลชนแน่นสกายวอล์กปทุมวัน มีทั้งกองเชียอนาคตใหม่ ติ่ง “ธนาธร” แนวร่วมต้าน คสช. สื่อมวลชน ทหาร 
ต ารวจ หน่วยข่าวฝ่ายความมั่นคง ไปยันไทยมุง ฯลฯ 
เคลมเหมารวมเป็นขบวนการ “ไล่ลุง” รวมพลคนทนไม่ได้กับ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.กลาโหม ส่งเสียงโห่ ตะเพิด “ออกไป” 
ถึงจุด “ไพร่ห้าพันล้าน” เลิกกั๊ก ปลุกม็อบเปิดสงครามสู้บนถนน 
เพราะ “จนแต้ม” สู้ในเกมสภาที่อ้างว่า “คนคนนั้น” ไม่อยากให้อยู่ 
ทุกอย่างถูกปูพ้ืนไว้อย่างเป็นระบบ แปรรูปขบวนเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีแบบแผน ทั้งอีเวนต์ “วิ่ง ไล่ ลุง” 
ที่นัดกันต้นปีหน้า การเดินสายปลุกแฟลชม็อบตามหัวเมืองใหญ่เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี การติดแฮชแท็ก# “กลัวที่
ไหน” อุ่นเตา 
เร้าอุณหภูมิกองหนุน เกรียนโซเชียลฯ 
เกมลึกล้ าซับซ้อนไม่ธรรมดา ว่ากันถึงเป้าหมายยึดเมืองได้เลย 
และนั่นหมายถึงการทิ้งไพ่ใบสุดท้าย “ธนาธร” ต้องพร้อมรับความ “เสี่ยง” ที่จะเกิดขึ้นไม่เฉพาะกับตัวเองเท่านั้น แต่
มันรวมไปถึงครอบครัว แม่ เมีย และลูก 
ที่ยังติดชนักคดีกับเจ้าตัว นัวเนียกับปมหุ้นวีลัคฯที่ยังต้องลุ้นคดีอาญา 
สถานการณ์เดิมพันมาถึง “ทางแพร่งเดียว” ต้องไปให้สุด ถอยหลังไม่ได้อีกต่อไป 
จุดเดียวกับท่ี “นายใหญ่” อย่างอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ตัดสินใจลุยถั่วสู้มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ปลุกเร้ากอง
เชียร์สู้กระบวนการกฎหมาย ภายใต้วาทกรรมสองมาตรฐาน 
ปั่นเกมมวลชน เร้าผู้สนับสนุนออกมาลุยสู้บนถนน 
สงครามยืดเยื้อ 10 กว่าปี คนตายนับร้อย คนเจ็บนับพัน 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจประเมินไม่ได้ 
และสุดท้ายบทจบตามท้องเรื่อง “ตัวชนวนปัญหา” ต้องหนีออกนอกประเทศ กลับบ้านไม่ได้ แกนน าม็อบเสื้อแดง หัว
โจกม็อบเสื้อเหลือง แนวร่วมม็อบ กปปส.ต้องคดีอาญาและคดีแพ่ง 
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คดีถึงที่สุดต้องติดคุกใช้ชีวิตในเรือนจ า ชดใช้ค่าเสียหายเป็นทรัพย์สิน 
โอดครวญ น้ าตารินกับชะตากรรมที่ท าบาปกับบ้านเมือง 
เรื่องของเรื่อง เดิมพัน “ยึดเมือง” มาถึงข้ันนี้ ต้องดูทางหนีทีไล่กันไว้แล้ว 
ตามแนวโน้มสถานการณ์ไม่น่ามีปัญหาส าหรับ “ไพร่ห้าพันล้าน” อย่าง “เจ้าสัวธนาธร”ที่มีฐานธุรกิจแสนล้านยี่ห้อ 
“ไทยซัมมิท” อยู่ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ไหนจะโรงงานในประเทศจีน 
การหาสถานที่ลี้ภัยอยู่แบบ “สบายทั้งชาติ” ไม่ใช่ปัญหา 
เช่นเดียวกับ “เดอะป๊อก” นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ก็เป็นด็อกเตอร์ “อังดัวร์” เรียนจบปริญญาเอก
ด้านกฎหมายจากฝรั่งเศส แถมมี “มาดาม” ภรรยาเป็นชาวเมืองน้ าหอม 
เส้นทางการลี้ภัยในกรุงปารีสย่อมเปิดกว้างตลอดเวลา 
หรือแม้แต่ “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ด้วยชื่อชั้นทางการเมืองยามนี้ การขอลี้ภัยต่างประเทศ ด้วยข้ออ้างทาง
การเมือง น่าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด 
“เอก-ป๊อก-ช่อ” น่ะ มีทางหนีทีไล่รออยู่แล้ว 
แต่แนวร่วมคนอื่นๆพร้อมแค่ไหน กับเกมการต่อสู้ของทีมอนาคตใหม่ “ติ่ง” ธนาธร แนวร่วมพรรคสีส้มที่ถูกปลุกให้เข้าสู่
สงครามบนถนนเต็มรูปแบบ 
ด้วยวาทกรรมสู้กับชนชั้นปกครอง หยุดยุติธรรมสองมาตรฐาน 
ทั้งๆท่ีตามรูปการณ์ มันก็เห็นกันอยู่ว่าด้านหนึ่งมันก็มาจากความผิดพลาด “ส่วนบุคคล” ปมบกพร่องของนายธนาธรเอง 
ทั้งปมหุ้นวีลัคฯที่ไม่รอบคอบ ก่อนลงสมัคร ส.ส.ไม่เคลียร์ให้ดี หรือการให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาท โดยไม่ดู
ข้อกฎหมายให้ชัวร์ก่อน 
“สะดุดความรวย” เข้าเหลี่ยมฝ่ายที่จ้องสกัด “ดาวรุ่ง” พอดี 
แล้วจะเอาเป็นเงื่อนไขในการรวมพลม็อบป่วนบ้านป่วนเมือง กระตุกฝันร้ายผู้คนในบ้านเมือง ลากประเทศกลับไปลงเหว 
นักลงทุนขวัญกระเจิง จากท่ีประคองกันเหนื่อยอยู่แล้ว 
แนวโน้มให้ดูรุ่นพี่ม็อบแดง ม็อบเหลือง ม็อบหลากสี ที่อยู่ในคุก 
เห็นตัวอย่าง ม็อบส้มยังตามรอย ก็คงมีแต่คนรอสมน้ าหน้า. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1727616 
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