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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 12 มนีาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 19/2563 การด าเนินคดีอาญากับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร             
พ.ศ. 2561 มาตรา 151 

MGR ออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
TNN 16 ออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
 
ส านักข่าวอิสรา 
ออนไลน์ 
News 1 ออนไลน์ 
 
สยามรัฐออนไลน์ 

กกต. แจงฟันอาญา “ธนาธร” เหตุ
ยอมให้เสนอชื่อลง ส.ส. 
“ทอน”อาการหนัก!! กกต.ร่อนเอกสารฟัน
อาญา 
กกต.ออกเอกสารชี้แจงด า เนินคดี
อาญา 'ธนาธร' ปมถือหุ้นสื่อ 
กกต.ยืนยันพิษถือหุ้นสื่อฟันอาญา "ธนาธร" 
เป็นทางการ! กกต.แพร่มติฟันอาญา
‘ธนาธร’ไร้คุณสมบัติสมัคร ส.ส.ปม
ถือหุ้นสื่อ 
กกต.แจงฟันอาญา “ธนาธร” เหตุ
ยอมให้เสนอชื่อลง ส.ส. 
กกต.ร่อนเอกสารแจงเหตุ เอาผิด
อาญา "ธนาธร" 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ช่อง 3 ออนไลน์ นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึง กรณีท่ี กกต. มีมติให้

ด าเนินคดีอาญากับ "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ"อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ ตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้ง ฐานผู้ใดรู้อยู่แล้ววา่ตัวเองไม่มี
คุณสมบัติในการสมัครรบัเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่ศาลรฐัธรรมนญูมีค าวินิจฉัย 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ให้ นายธนาธร พ้นจากความเปน็ ส.ส.ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ดว้ยเหตุถือหุ้นใน
ธุรกิจสื่อมวลชน ณ วันที ่ลงสมัคร ส.ส.    
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ยกค าร้อง 'พิเชษฐ'์ ไม่ผิดปราศรัยใสร่้าย พปชร. 16 
2 สยามรัฐออนไลน์ "กกต."ยกค าร้อง “พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน “ปล่อย “อดิศร” ปราศรัยใส่ร้าย 17 
3 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ยกค าร้อง'พิเชษฐ์' ปล่อยให้'อดิศร'ปราศรัยใส่ร้าย' 18 
4 มติชนออนไลน์ ยกค าร้อง ‘พิเชษฐ ์เชื้อเมืองพาน’ ปล่อย ‘อดิศร’ 19 
5 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. ยกค าร้อง "พิเชษฐ์" ไม่ผิดปราศรัยใสร่้าย พปชร. 20 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต.ยกค าร้อง “พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน” ปล่อย “อดิศร” 21 
7 MGR ออนไลน์ กกต.ยกค าร้อง “พิเชษฐ์” ปล่อย “อดิศร” ใส่ร้าย พปชร. 23 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ขยับ หลังกกต.ฟันอาญาปมหุ้นสื่อ ซัดรฐับาล 24 
2 ไบร์ทีวีออนไลน์ ‘วิโรจน์’ จวก กกต. อาจหาญจริงๆ ขู่ฟ่อ! ระวัง ปชช.เดือด 25 
3 MGR ออนไลน์ “ลดาวัลลิ์” กลับล าไม่ตั้งพรรค สวม “ไทยธรรม” แทน  26 
4 สยามรัฐออนไลน์ 'ธนาธร' ลั่นคดีอาญา มุ่งก าจัดพวกตนให้สิน้ซาก! 27 
5 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนาธร" โวยถูกจ้องก าจัด ปลุกประชาชนรื้อการเมืองทั้งระบบ 28 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ระบบการเมืองล้มละลาย ปัญหา ที่ใหญ่กว่ามุ่งก าจัด "ธนาธร" 29 
7 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "จุรินทร์" ย้ าการจะเข้าร่วมหรือถอนตัวจากรัฐบาลเป็นมติพรรค 30 
8 เนชั่นออนไลน์ ธนาธร โพสต์เฟซบุ๊กชี้ระบบการเมืองล้มละลายแล้ว 31 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เดินหน้าชน : ถอนฟืนใต้กระทะ : โดย สัญญา รัตนสร้อย 33 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ เช็กบิลคดีอาญา ผลพวงคดีหุ้นสื่อ วิบากกรรม ฉากใหม่ 'ธนาธร' 35 
3 แนวหน้าออนไลน์ เวทีอิสระ 38 
4 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : หลักการหรือหลักกูกันแน่? 41 
5 มติชนออนไลน์ “ข่าวลือ” เรื่องเกิด “รัฐประหาร” เรื่อง”ไร้สาระ”ที่มักจะ”เป็นจริง” 43 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางกรวรรณ วังสถาพร เลขานุการ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พลต ารวจตรี ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นายวีรพล  พุ่มสงวน            
รองผู้อ านวยการส านักบริหารทั่วไป รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีนายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

12 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
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วันที่ 12 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร คู่มือ และสื่อประกอบ           
การอบรมวิทยากรจังหวัด วิทยากรอ าเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ       
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะท างานจดัท าหลกัสูตร คูม่อื และสือ่ประกอบการอบรมวทิยากรจงัหวดั

12 ม.ีค. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันที ่
13 มีนาคม 2563 

- โรงแรมรามาการ์เด้น นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าหลักสูตร คู่มือ และสื่อวีดิทัศน์ฯ  
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ข่าวอ้างอิง 
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เผยแพร่: 11 มี.ค. 2563 16:33   ปรับปรุง: 11 มี.ค. 2563 16:54   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

กกต. แจงฟันอาญา “ธนาธร” เหตุยอมใหเ้สนอชื่อลง ส.ส. ทั้งที่รู้วา่ถือหุ้นสื่อไมม่ีสิทธิ 

 
 
  กกต.ออกเอกสารแจงด าเนินคดีอาญา “พ่อฟ้า” ระบุหลักฐานหนังสือยินยอมให้ อนค.เสนอชื่อลง ส.ส. ทั้งท่ีถือ
หุ้นสื่อเท่ากับรู้มีลักษณะต้องห้าม จึงผิดมาตรา 151 พ.ร.ป.เลือกตั้ง 
  วันนี้ (11 มี.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการด าเนินคดีอาญา
กัต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
มีค าวินิจฉัยที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากนายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วีลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการ
สื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 
2562 ต่อ กกต.นั้น เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 กกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและพฤติการณ์ในส านวนการไต่
สวน ประกอบค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วีลัค มีเดีย 
จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 โดยเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดยนายธนา
ธรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็น ส.ส.ได้สมัครรับเลือกตั้ง หรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 151 จึงมีมติให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000024650 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000024650
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วันพุธ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.18 น. 

'ทอน'อาการหนัก!! กกต.ร่อนเอกสารฟันอาญา 
รู้ตัวว่าขาดคุณสมบตัิแต่ยังสมัครส.ส. 
เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.)ได้เผยแพร่เอกสารเป็นทางการ ชี้แจงกรณีการ
ด า เนิ นคดี อาญากับผู้ สมั ครรั บ เลื อกตั้ ง เป็ นส .ส .  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 151 
โดยเอกสารดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยที่ 14/ 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤจิกายน 2562 วินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งรืองกิจ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 ( 6 ) ประกอบมาตรา 99 (3 )เนื่องจาก นายธนาธร ฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวีลัด มีเดีย 
จ ากัด  ซึ่ งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่ นบัญชีรายชื่อผู้ สมัครรับเลือกตั้ ง  เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนรษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและพฤติการณ์ในส านวนการไต่สวน ประกอบ
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ที่วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากนายธนาธร เป็นผู้
ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
ดังนั้นจึงเห็นว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี -ลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต. 
อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดยนายธนาธร  รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.  ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสือ
ยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออันเป็นการฝ่าฝืน  พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 
มาตรา 151 จึงมีมติให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/478668 
 

https://www.naewna.com/politic/478668
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11 มีนาคม 2563 16:56  

กกต.ออกเอกสารชี้แจงด าเนินคดีอาญา 'ธนาธร' ปมถือหุ้นสื่อ 

 
 
กกต.ออกเอกสารชี้แจงด าเนินคดีอาญา 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือหุ้นสื่อ  
  วันนี้ (11มี.ค.) ส านักงานกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ 14 /2562 เมื่อวันที่ 
20 พ.ย.62 วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101( 6) ประกอบมาตรา 98(3) 
เนื่องจากนายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี ลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่น
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ต่อกกต.นั้น  
  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 กกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและพฤติการณ์ในส านวนการไต่สวน ประกอบ
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า นายธนาธร  เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่ง
ประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 โดยเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อกกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. โดยนายธนาธร รู้อยู่แล้วว่า
ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้
สมัครรับเลือกตั้ง หรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออันเป็นการ
ฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 151 จึงมีมติให้ส านักงานกกต.ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://tnnthailand.com/content/31620 
 
 
 
 

https://tnnthailand.com/content/31620
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11 มีนาคม 2563 - 16:50 น.  

กกต.ยืนยันพิษถือหุ้นสื่อฟันอาญา"ธนาธร" 
กกต.ออกเพรสข่าวยันมีมติด าเนินคดีอาญา"ธนาธร"รู้ว่าตนเองขาด
คุณสมบัติ-ไม่มีสมัครรับเลือกต้ัง แต่ยังยอมให้พรรคส่งสมัคร 
11 มีนาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เผยแพร่เอกสารข่าว กรณีคณะกรรมการ กกต. มีมติให้แจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญากีบนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตส.ส.บัญชี
รายช่ือ รู้ตัวว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครรีบเลือกตั้งเป็นส.ส. เพราะ
ถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จ ากัด   
  โดยระบุว่า ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ 14/2562 เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3 ) เนื่องจาก นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นสมัครเป็นส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและพฤติการณ์ในส านวน
การไต่สวน ประกอบค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า นายธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท า
หนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง มาตรา 151 จึงมีมติให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เพ่ือด าเนินคดีอาญา 
  
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421788 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421788
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วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 16:41 น 

เป็นทางการ! กกต.แพร่มติฟันอาญา‘ธนาธร’ไร้คุณสมบัตสิมัคร ส.ส.ปมถือหุ้นสื่อ  
 

 
 
เป็นทางการ! กกต.แพร่เอกสารมติที่ประชุม กกต. ฟันอาญา ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นสื่อในวันสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผิด ม.
151 พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ โทษสูงสุดคุก 10 ปี ปรับ 200,000 บาท เพิกถอนสิทธิ 20 ปี 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุถึง
กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบ
มาตรา 98 (3) เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่น
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ต่อ กกต. นั้น 
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ กกต. พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และพฤติการณ์ในส านวน
การไต่สวน ประกอบค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วี-
ลัค มีเดีย จ ากัด อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 โดยเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส.
บัญชีรายชื่อต่อ กกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยนายธนาธร รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส. ได้สมัครรับ
เลือกตั้ง หรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  อันเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 จึงมีมติให้ส านักงาน 
กกต. ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือด าเนินคดีอาญาต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/86332-isranews-2.html 
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เผยแพร่: 11 มี.ค. 2563 16:33   ปรับปรุง: 11 มี.ค. 2563 16:54 

กกต.แจงฟันอาญา “ธนาธร” เหตุยอมให้เสนอชื่อลง ส.ส. ทั้งที่รู้ว่าถือหุ้นสื่อไมม่ีสิทธิ 

 
 
กกต.ออกเอกสารแจงด าเนินคดีอาญา “พ่อฟ้า” ระบุหลักฐานหนังสือยินยอมให้ อนค.เสนอชื่อลง ส.ส. ทั้งที่ถือหุ้นสื่อ
เท่ากับรู้มีลักษณะต้องห้าม จึงผิดมาตรา 151 พ.ร.ป.เลือกตั้ง 
วันนี้ (11 มี.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการด าเนินคดีอาญากัต่อนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ 
14/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) 
ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากนายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วีลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ใน
วันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ต่อ กกต.นั้น 
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 กกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและพฤติการณ์ในส านวนการไต่สวน  ประกอบค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า นายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วีลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบ
กิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 โดยเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดยนายธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตน
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้สมัคร
รับเลือกตั้ง หรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออันเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 151 จึงมีมติให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อไป 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000024650 
 

https://news1live.com/detail/9630000024650
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สยามรัฐออนไลน์ 11 มีนาคม 2563 17:57 น.  

กกต.ร่อนเอกสารแจงเหตุเอาผดิอาญา "ธนาธร" ชี้รูอ้ยู่แล้วขาดคุณสมบัตลิงสมัครสส. 

 
วันนี้ (11 มี.ค.63) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เผยแพร่เอกสารเป็นทางการ  ชี้แจงกรณีการ

ด าเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 
พ.ศ. 2561 มาตรา 151 

โดยเอกสารดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยที่ 14/ 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤจิกายน 2562 
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งรืองกิ จ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 ( 6 ) ประกอบมาตรา 99 (3 )เนื่องจาก นายธนาธร ฯ เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัทวีลัด มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนรษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและพฤติการณ์ในส านวนการไต่สวน 
ประกอบค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ที่วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากนาย
ธนาธร เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/138431 

https://siamrath.co.th/n/138431
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กกต.ยันคดี 'ธนาธร' เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

 
    
กกต.ยันคดี 'ธนาธร' เป็นไปตามมาตรฐาน 

นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึง กรณีที่ กกต. มีมติให้ด าเนินคดีอาญากับ "นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ"อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้ง ฐานผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มี
คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ให้ นายธนา
ธร พ้นจากความเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ด้วยเหตุถือหุ้นในธุรกิจสื่อมวลชน ณ 
วันที่ ลงสมัคร ส.ส. 
   โดยยืนยันว่าคดีนี้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีผู้สมัครรายอ่ืนที่ขาดคุณสมบัติแต่ยังฝ่าฝืนลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่ง 
กกต. ฟ้องร้องไปแล้วหลายคดี ก็เช่นเดียวกับผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันเลือกตั้ง และศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
พิพากษาว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัคร กกต. ก็ด าเนินคดีตามมาตรานี้เช่นเดียวกัน 
   แต่คดีนี้มีฐานความผิดทางอาญา การด าเนินคดีจึงต้องฟ้องร้องตามกระบวนการของศาลยุติธรรมปกติ ตั้งแต่
กระบวนการฟ้องร้องต่อไปพนักงานสอบสวน ผ่านการพิจารณาของอัยการ และเข้าสู่กระบวนการของศาลทั้ง 3ศาล ซึ่ง
ขณะนี้ อยู่ระหว่างน ามติ กกต. มาท าเรื่องมอบอ านาจเพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการตามขั้นตอน 
   
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

  'ธนาธร' โพสต์ครั้งแรก หลัง กกต.ส่งอาญาปมหุ้นสื่อ 
  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เป็นครั้งแรกหลังกกต.มีมติ
แจ้งความด าเนินคดีอาญาคดีปมถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีเดียมีลักษณะต้องห้ามสมัคร ส.ส. ระบุว่า  
 สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ชัดเจนว่ามีความพยายามในการก าจัดตนเองและอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ออกจาก
สารระบบทางการเมือง สะท้อนความล้มละลายของระบบการเมืองไทย ทั้งความชอบธรรม ที่มาของอ านาจ รวมถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระบบการเมืองในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อชีวิตความเป็นอยู่ และข้อเรียกร้อง
ของประชาชนได้เลย แทนที่รัฐบาลจะเอาเวลาและทรัพยากรไปแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
กลับมาท าลายความเห็นต่างทางการเมือง การเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลาออกจึงไม่
เพียงพอ แต่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ที่จะน าไปสู่การปฏิรูปศาลและกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปกองทัพ 
องค์กรอิสระ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 
  
  
อ้างอิง : https://news.bectero.com/news/176121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://news.bectero.com/news/176121
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กกต. ยกค าร้อง 'พิเชษฐ'์ ไม่ผิด 
ปราศรัยใส่ร้าย พปชร. 
11 มีนาคม 2563  227  

 

"พิเชษฐ์" รอด กกต.ยกค ำร้องปล่อย "อดิศร" ปรำศรัยใส่ร้ำย "พปชร.-ประยุทธ์" ชี้แค่วิจำรณ์กำรเมือง ไม่เข้ำข่ำย
หลอกลวง พร้อมด ำเนินคดีแฟนคลับผู้สมัครส.ส.ชลบุรี เพ่ือไทย แจกเงิน-เลี้ยงข้ำวชำวบ้ำนที่มำฟังปรำศรัย 
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต. 
ยกค าร้องในกรณีที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เขต 5 เชียงราย พรรคเพ่ือไทย ถูกกล่าวหาในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อ
วันที้ 24 มี.ค. 62 ว่าให้หัวคะแนนแจกเงินเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกตนเอง และกรณีถูกกล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทย
จัดเวทีปราศรัยหาเสียงเมื่อ 10 มี.ค.62 
โดยนายอดิศร เพียงเกษ แกนน าพรรคเพ่ือไทยได้ปราศรัยหาเสียงใส่ร้ายพรรคพลังประชารัฐ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นว่า 
“วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดจากับพ่ีน้อง คน ๆ นั้น ผมไม่อยากเอ่ยชื่อ มันเสนียดปากผม ประยุทธ์ จันทร์โอชาครับ คุณ
ปล้นอ านาจประชาชน พ่ีน้องตายไป 99 ศพ ส.ว.ก็จะตั้งเอง ประยุทธ์ตั้งประวิตร แต่งตั้งส.ว.มันจะมีพวกมันทั้งนั้น” 
โดยกกต.เห็นว่าจากการไต่สวนพยานที่ไปฟังการปราศรัยต่างให้ถ้อยค าว่าการปราศรัยดังกล่าวเป็นการกล่าวพาดพิงการ
ท างานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ โดยไม่ได้พาดพิงตัวผู้ร้อง ประกอบกับเมื่อพิจารณาถ้อยค าที่
ใช้ในการปราศรัยมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงการเมืองด้วยการใช้ค าพูดเชิงเปรียบเปรย ประชดประชันเท่านั้น 
ยังไม่ถึงขั้นเป็นการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมจึงยังฟังไมได้มีการกระท าฝ่าฝืน
กฎหมาย 
นอกจากนี้ กกต.ยังยกค าร้องกรณีมีเหตุสงสัยว่านายจิรวุฒิ สิงโตทอง ผู้สมัครส.ส.เขต 4 ชลบุรี พรรคเพ่ือไทย ถูก
กล่าวหาว่าขณะจัดเวทีหาปราศรัยหาเสียง เมื่อ 22 มี.ค. 62 ได้ให้นายศุภรัตน์ ฉัตรทอง เก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งโดยจากการไต่สวน นายศุภรัตน์ ให้ถ้อยค ายืนยันว่า ชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังปราศรัยและเก็บบัตร
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 31 ใบ โดยสัญญาว่าหลังฟังปราศรัยจะเลี้ยงข้าวแต่เป็นการโกหก 
ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกเก็บบัตรให้ถ้อยค าว่า นายศุภรัตน์ สัญญาจะเลี้ยงข้าวและให้เงินตอบแทนคนละ 400 บาท 
จึงฟังได้ว่านายศุภรัตน์กระท าฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายจิรวุฒิรู้เห็นหรือสนับสนุน นายศุภรัตน์ 
ได้กระท าไปเพราะความชื่นชอบนายจิรวุฒิเป็นการส่วนตัว 

 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870303 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870303
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"กกต."ยกค าร้อง “พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน “ปล่อย “อดิศร” ปราศรยัใส่ร้าย  
สยามรัฐออนไลน์ 11 มีนาคม 2563 18:33 น. การเมือง  

 

 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 เว็บไซต์ส านักงานกกต.ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยกค าร้อง
ในกรณีที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เขต 5 เชียงราย พรรคเพื่อไทย ถูกกล่าวหาในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที้ 24 มี.ค. 
62 ว่าให้หัวคะแนนแจกเงินเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกตนเอง และกรณีถูกกล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทยจัดเวที
ปราศรัยหาเสียงเมื่อ 10 มี.ค.62ที่รร.ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ และนายอดิศร เพียงเกษ แกนน าพรรคเพ่ือไทย
ได้มีการปราศรัยหาเสียงใส่ร้ายพรรคพลั งประชารัฐ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นว่า “วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดจากับพ่ีน้อง คน ๆ นั้น ผมไม่อยากเอ่ย
ชื่อ มันเสนียดปากผม ประยุทธ์ จันทร์โอชาครับ คุณปล้นอ านาจประชาชน พี่น้องตายไป 99 ศพ ส.ว.ก็จะตั้งเอง 
ประยุทธ์ตั้งประวิตร แต่งตั้งส.ว.มันจะมีพวกมันทั้งนั้น” โดยกกต.เห็นว่าจากการไต่สวนพยานที่ไปฟังการปราศรัยต่างให้
ถ้อยค าว่าการปราศรัยดังกล่าวเป็นการกล่าวพาดพิงการท างานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯโดย
ไม่ได้พาดพิงตัวผู้ร้อง ประกอบกับเมื่อพิจารณาถ้อยค าที่ใช้ในการปราศรัยมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงการเมือง
ด้วยการใช้ค าพูดเชิงเปรียบเปรย ประชดประชันเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นเป็นการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้
เข้าใจผิดในคะแนนนิยมจึงยังฟังไมได้มีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีการยกค าร้องกรณีมีเหตุสงสัยว่านายจิรวุฒิ สิงโตทอง ผู้สมัครส.ส.เขต 4 ชลบุรี พรรคเพ่ือไทย 
ถูกกล่าวหาว่าขณะจัดเวทีหาปราศรัยหาเสียงที่ลานวัฒนธรรมอ.บ้านบึง เมื่อ 22 มี.ค. 62 ได้ให้นายศุภรัตน์ ฉัตรทอง 
เก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจากการไต่สวน นายศุภรัตน์ ให้ถ้อยค ายืนยันว่า ชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟัง
ปราศรัยและเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม31 ใบ โดยสัญญาว่าหลังฟังปราศรัยจะเลี้ยงข้าวแต่เป็นการโกหก 
ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกเก็บบัตรให้ถ้อยค าว่า นายศุภรัตน์ สัญญาจะเลี้ยงข้าวและให้เงินตอบแทนคนละ 400 บาท 
จึงฟังได้ว่านายศุภรัตน์กระท าฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายจิรวุฒิรู้เห็น สนับสนุนให้นายศุภรัตน์
กระท าการ นายศุภรัตน์ ได้กระท าไปเพราะความชื่นชอบนายจิรวุฒิเป็นการส่วนตัว อีกทั้งเมื่อทีมงานของนายจิรวุฒิได้
พบว่านายศุภรัตน์กมีการเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน้าเวทีปราศรัยได้แจ้งต ารวจมาควบคุมตัว จึงยังฟังไม่ได้
ว่านายจิรวุฒิ รู้เห็น สนับสนุนการกระท าผิดดังกล่าว จึงให้ยุติเรื่อง แต่ให้ด าเนินคดีอาญากับนายศุภรัตน์ตามพ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1)และ(4) ประกอบมาตรา 158 และมาตรา 159 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/138448 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/138448
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200311/a6d58aebe2efb5e1ef8089cc583975f8f3082e5d973009a1a75df9a491ec415e.jpg?itok=VYK3IYXK


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 

 
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.36 น. 

กกต.ยกค าร้อง'พิเชษฐ'์ ปล่อยให'้อดิศร'ปราศรัยใส่ร้าย'
พปชร.-บิ๊กตู่' 
กกต.ยกค าร้อง"พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" ปล่อย"อดิศร เพียงเกษ"
ปราศรัยใส่ร้าย"พปชร.-ประยุทธ์" ชี้แค่วิจารณ์การเมือง ประชด
ประชัน ยังไม่เข้าข่ายหลอกลวง พร้อมด าเนินคดีแฟนคลับผู้สมัครส.ส.พท.ชลบุรี เหตุท าผิดเพราะชื่นชอบผู้สมัคร
เป็นการส่วนตัว 
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ยก
ค าร้องในกรณีที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เขต 5 เชียงราย พรรคเพ่ือไทย ถูกกล่าวหาในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ
วันที่ 24 มี.ค.62 ว่าให้หัวคะแนนแจกเงินเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกตนเอง และกรณีถูกกล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทย
จัดเวทีปราศรัยหาเสียง เมื่อ 10 มี.ค.62 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ และนายอดิศร เพียงเกษ แกนน า
พรรคเพื่อไทย ได้มีการปราศรัยหาเสียงใส่ร้ายพรรคพลังประชารัฐ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ ในขณะนั้น  

โดย กกต.เห็นว่าจากการไต่สวนพยานที่ไปฟังการปราศรัยต่างให้ถ้อยค าว่าการปราศรัยดังกล่าวเป็นการกล่าว
พาดพิงการท างานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯโดยไม่ได้พาดพิงตัวผู้ร้อง  ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาถ้อยค าที่ใช้ในการปราศรัยมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงการเมืองด้วยการใช้ ค าพูดเชิงเปรียบเปรย 
ประชดประชันเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นเป็นการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมจึงยังฟังไม
ได้มีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย 

นอกจากนี้ ยังมีการยกค าร้องกรณีมีเหตุสงสัยว่า นายจิรวุฒิ สิงโตทอง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ชลบุรี พรรคเพื่อไทย 
ถูกกล่าวหาว่าขณะจัดเวทีหาปราศรัยหาเสียงที่ลานวัฒนธรรมอ.บ้านบึง เมื่อ 22 มี.ค.62 ได้ให้ นายศุภรัตน์ ฉัตรทอง 
เก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยจากการไต่สวน นายศุภรัตน์ ให้ถ้อยค ายืนยันว่า ชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา
ฟังปราศรัย และเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 31 ใบ โดยสัญญาว่าหลังฟังปราศรัยจะเลี้ยงข้าวแต่เป็นการ
โกหก ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกเก็บบัตรให้ถ้อยค าว่า นายศุภรัตน์ สัญญาจะเลี้ยงข้าวและให้เงินตอบแทนคนละ 400 
บาท จึงฟังได้ว่านายศุภรัตน์กระท าฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า นายจิรวุฒิ รู้เห็นสนับสนุนให้นายศุภ
รัตน์ กระท าการ นายศุภรัตน์ ได้กระท าไปเพราะความชื่นชอบนายจิรวุฒิ เป็นการส่วนตัว อีกทั้งเมื่อทีมงานของนายจิร
วุฒิ ได้พบว่านายศุภรัตน์ มีการเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน้าเวทีปราศรัยได้แจ้งต ารวจมาควบคุมตัว จึงยังฟัง
ไม่ได้ว่านายจิรวุฒิ รู้เห็นสนับสนุนการกระท าผิดดังกล่าว จึงให้ยุติเรื่อง แต่ให้ด าเนินคดีอาญากับนายศุภรัตน์ ตาม 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ (4) ประกอบมาตรา 158 และมาตรา 159 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/478690 
 

https://www.naewna.com/politic/478690
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วันที่ 11 มีนาคม 2563 - 18:24 น.  

ยกค าร้อง ‘พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน’ ปลอ่ย ‘อดิศร’ ปราศรัยใส่ร้าย ‘พปชร.-ประยุทธ์’ 

 

 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2046801 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2046801
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11 มีนาคม 2563 - 18:54 น.  

กกต. ยกค าร้อง "พิเชษฐ์" ไม่ผดิปราศรัยใส่รา้ย พปชร. 
 

"พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" รอด กกต.ยกค าร้องปล่อย "อดิศร" ปราศรัยใส่ร้ายพปชร.- "บิ๊กตู่" ชี้แค่วิจารณ์การเมือง ไม่เข้า
ข่ายหลอกลวง พร้อมด าเนินคดี "ติ่ง" ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เพ่ือไทย แจกเงิน-เลี้ยงข้าวชาวบ้านที่มาฟังปราศรัย 
          เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่
ค าวินิจฉัย กกต. ยกค าร้องในกรณีที่ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เขต 5 เชียงราย พรรคเพื่อไทย ถูกกล่าวหาใน
การเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ว่าให้หัวคะแนนแจกเงินเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกตนเอง และกรณีถูก
กล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทยจัดเวทีปราศรัยหาเสียงเมื่อ 10 มี.ค. 62 โดยนายอดิศร เพียงเกษ แกนน าพรรคเพื่อไทยได้
ปราศรัยหาเสียงใส่ร้ายพรรคพลังประชารัฐ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของ
พรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นว่า “วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดจากับพ่ีน้อง คนๆ นั้น ผมไม่อยากเอ่ยชื่อ มันเสนียดปาก
ผม ประยุทธ์ จันทร์โอชาครับ คุณปล้นอ านาจประชาชน พ่ีน้องตายไป 99 ศพ ส.ว.ก็จะตั้งเอง ประยุทธ์ตั้งประวิตร แต่ง
ตั้งส.ว.มันจะมีพวกมันทั้งนั้น” 
          โดย กกต.เห็นว่าจากการไต่สวนพยานที่ไปฟังการปราศรัยต่างให้ถ้อยค าว่าการปราศรัยดังกล่าวเป็นการกล่าว
พาดพิงการท างานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯโดยไม่ได้พาดพิงตัวผู้ร้อง ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาถ้อยค าที่ใช้ในการปราศรัยมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงการเมืองด้วยการใช้ค าพูดเชิงเปรียบเปรย  
ประชดประชันเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นเป็นการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมจึงยังฟัง
ไม่ได้มีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย 
          นอกจากนี้ กกต.ยังยกค าร้องกรณีมีเหตุสงสัยว่า นายจิรวุฒิ สิงโตทอง ผู้สมัครส.ส.เขต 4 ชลบุรี พรรคเพื่อ
ไทย ถูกกล่าวหาว่าขณะจัดเวทีหาปราศรัยหาเสียง เมื่อ 22 มี.ค. 62 ได้ให้นายศุภรัตน์ ฉัตรทอง เก็บบัตรประชาชนของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจากการไต่สวน นายศุภรัตน์ ให้ถ้อยค ายืนยันว่า ชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังปราศรัยและเก็บบัตร
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 31 ใบ โดยสัญญาว่าหลังฟังปราศรัยจะเลี้ยงข้าวแต่เป็นการโกหก ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ถูกเก็บบัตรให้ถ้อยค าว่า นายศุภรัตน์ สัญญา จะเลี้ยงข้าวและให้เงินตอบแทนคนละ 400 บาท จึงฟังได้ว่านายศุภรัตน์
กระท าฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายจิรวุฒิรู้เห็นหรือสนับสนุน นายศุภรัตน์  ได้กระท าไปเพราะ
ความชื่นชอบนายจิรวุฒิเป็นการส่วนตัว อีกท้ังเมื่อทีมงานของนายจิรวุฒิได้พบว่านายศุภรัตน์มีการเก็บบัตรประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่หน้าเวทีปราศรัยได้แจ้งต ารวจมาควบคุมตัว จึงยังฟังไม่ได้ว่านายจิรวุฒิ รู้เห็น สนับสนุนการกระท าผิด
ดังกล่าว จึงให้ยุติเรื่อง แต่ให้ด าเนินคดีอาญากับนายศุภรัตน์ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง
(1)และ(4) ประกอบมาตรา 158 และมาตรา 159 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421809 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421809


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 

 
11 มี.ค. 2020 18:40:49 

กกต.ยกค าร้อง “พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน” ปล่อย “อดิศร” 
ปราศรัยใส่ร้าย “พปชร.-ประยุทธ์” 

 
 

 
 
กรุงเทพฯ 11 มี.ค.-กกต.ยกค าร้อง “พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน” ปล่อย “อดิศร” ปราศรัยใส่ร้าย “พปชร.-ประยุทธ์” ชี้แค่
วิจารณ์การเมือง  ประชดประชัน ยังไม่เข้าข่ายหลอกลวง  พร้อมด าเนินคดีแฟนคลับผู้สมัคร ส.ส.เพ่ือไทย ชลบุรี ท าผิด
สัญญาว่าให้ เพราะชื่นชอบผู้สมัครเป็นการส่วนตัว 
วันนี้ ( 11 มี.ค.) เว็บไซต์ส านักงาน กกต.ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. ยกค าร้องในกรณีที่นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน ส.ส.
เขต 5 เชียงราย พรรคเพื่อไทย ถูกกล่าวหาในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที้ 24 มีนาคม 2562  ว่าให้หัวคะแนนแจกเงินเพ่ือ
จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกตัวเอง  และกรณีถูกกล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทยจัดเวทีปราศรัยหาเสียงเมื่อ 10 มีนาคม 
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2562  ที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ  และนายอดิศร เพียงเกษ แกนน าพรรคเพ่ือไทยได้มีการปราศรัยหา
เสียงใส่ร้ายพรรคพลังประชารัฐ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลัง
ประชารัฐในขณะนั้น ว่า “วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดจากับพ่ีน้อง คน ๆ นั้น ผมไม่อยากเอ่ยชื่อ มันเสนียดปากผม 
ประยุทธ์ จันทร์โอชาครับ คุณปล้นอ านาจประชาชน  พ่ีน้องตายไป 99 ศพ ส.ว.ก็จะตั้งเอง ประยุทธ์ตั้งประวิตร แต่งตั้ง 
ส.ว.มันจะมีพวกมันทั้งนั้น”  โดย กกต.เห็นว่าจากการไต่สวนพยานที่ไปฟังการปราศรัยต่างให้ถ้อยค าว่าการปราศรัย
ดังกล่าวเป็นการกล่าวพาดพิงการท างานของรัฐบาลที่ผ่านมาที่มีพล.อ.ประยุทธ์  เป็นนายกฯ โดยไม่ได้พาดพิงตัวผู้
ร้อง  ประกอบกับเมื่อพิจารณาถ้อยค าที่ใช้ในการปราศรัยมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงการเมือง  ด้วยการใช้
ค าพูดเชิงเปรียบเปรย ประชดประชันเท่านั้น  ยังไม่ถึงขั้นเป็นการหลอกลวง  ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยม จึงยังฟังไมได้มีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย                
นอกจากนี้ กกต.ยังมีการยกค าร้องกรณีมีเหตุสงสัยว่านายจิรวุฒิ สิงโตทอง ผู้สมัคร  ส.ส.เขต 4 ชลบุรี  พรรคเพ่ือ
ไทย  ถูกกล่าวหาว่าขณะจัดเวทีหาปราศรัยหาเสียงที่ลานวัฒนธรรม อ.บ้านบึง  เมื่อ 22 มีนาคม 2562  ได้ให้นายศุภ
รัตน์ ฉัตรทอง  เก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยจากการไต่สวนนายศุภรัตน์ ให้ถ้อยค ายืนยันว่า ชักชวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งมาฟังปราศรัยและเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 31 ใบ  โดยสัญญาว่าหลังฟังปราศรัยจะเลี้ยงข้าว
แต่เป็นการโกหก   ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกเก็บบัตรให้ถ้อยค าว่า นายศุภรัตน์ สัญญาจะเลี้ยงข้าว และให้เงินตอบ
แทนคนละ 400 บาท   จึงฟังได้ว่านายศุภรัตน์กระท าฝ่าฝืนกฎหมาย   แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายจิรวุฒิรู้
เห็น  สนับสนุนให้นายศุภรัตน์กระท าการ นายศุภรัตน์ ได้กระท าไปเพราะความชื่นชอบนายจิรวุฒิเป็นการส่วนตัว    
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e68ce41e3f8e40af9423ce9 
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กกต.ยกค าร้อง “พิเชษฐ”์ ปล่อย “อดิศร” ใสร่้าย พปชร.- เอาผดิแฟนคลับเด็ก พท.ชลบุร ี
 
กกต. เผย ค าวินิจฉัย ยกค าร้อง ส.ส.เชียงราย พท. ปล่อย “อดิศร” ปราศรัยใส่ร้าย “พปชร.- นายกฯ” ชี้ แค่วิจารณ์
การเมือง ประชด ไม่เข้าข่ายหลอกลวง พร้อมด าเนินคดีแฟนคลับผู้สมัคร ส.ส.พท.ชลบุรี ท าผิดสัญญาว่าให้ เพราะชื่น
ชอบผู้สมัคร 

วันนี้ (11 มี.ค.) เว็บไซต์ส านักงาน กกต.ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต. ยกค าร้องในกรณีที่ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมือง
พาน ส.ส.เขต 5 เชียงราย พรรคเพื่อไทย ถูกกล่าวหาในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที้ 24 มี.ค. 62 ว่า ให้หัวคะแนนแจกเงิน
เพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกตนเอง และกรณีถูกกล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทยจัดเวทีปราศรัยหาเสียงเมื่อ 10 มี.ค. 62 ที่ 
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ และ นายอดิศร เพียงเกษ แกนน าพรรคเพ่ือไทย ได้มีการปราศรัยหาเสียงใส่ร้าย
พรรคพลังประชารัฐ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ 
ในขณะนั้นว่า “วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดจากับพ่ีน้อง คนๆ นั้น ผมไม่อยากเอ่ยชื่อ มันเสนียดปากผม ประยุทธ์ จันทร์
โอชาครับ คุณปล้นอ านาจประชาชน พ่ีน้องตายไป 99 ศพ ส.ว.ก็จะตั้งเอง ประยุทธ์ตั้งประวิตร แต่งตั้ง ส.ว.มันจะมีพวก
มันทั้งนั้น” โดย กกต.เห็นว่า จากการไต่สวนพยานที่ไปฟังการปราศรัยต่างให้ถ้อยค าว่าการปราศรัยดังกล่าวเป็นการ
กล่าวพาดพิงการท างานของรัฐบาลที่ผ่านมา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ โดยไม่ได้พาดพิงตัวผู้ร้อง ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาถ้อยค าที่ใช้ในการปราศรัย มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงการเมืองด้วยการใช้ค าพูดเชิงเปรียบเปรย  
ประชดประชันเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นเป็นการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม จึงยังฟัง
ไมได้มีการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย 

นอกจากนี้ ยังมีการยกค าร้องกรณีมีเหตุสงสัยว่า นายจิรวุฒิ สิงโตทอง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ชลบุรี พรรคเพื่อไทย 
ถูกกล่าวหาว่า ขณะจัดเวทีหาปราศรัยหาเสียงที่ลานวัฒนธรรม อ.บ้านบึง เมื่อ 22 มี.ค. 62 ได้ให้ นายศุภรัตน์ ฉัตรทอง 
เก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจากการไต่สวน นายศุภรัตน์ ให้ถ้อยค ายืนยันว่า ชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟัง
ปราศรัย และเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 31 ใบ โดยสัญญาว่าหลังฟังปราศรัยจะเลี้ยงข้าว แต่เป็นการโกหก 
ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกเก็บบัตรให้ถ้อยค าว่า นายศุภรัตน์ สัญญาจะเลี้ยงข้าวและให้เงินตอบแทนคนละ 400 บาท 
จึงฟังได้ว่านายศุภรัตน์กระท าฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่านายจิรวุฒิรู้เห็น สนับสนุนให้นายศุภรัตน์
กระท าการ นายศุภรัตน์ ได้กระท าไป เพราะความชื่นชอบนายจิรวุฒิเป็นการส่วนตัว อีกท้ังเมื่อทีมงานของนายจิรวุฒิได้
พบว่านายศุภรัตน์ มีการเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน้าเวทีปราศรัยได้แจ้งต ารวจมาควบคุมตัว  จึงยังฟังไม่ได้
ว่า นายจิรวุฒิ รู้เห็น สนับสนุนการกระท าผิดดังกล่าว จึงให้ยุติเรื่อง แต่ให้ด าเนินคดีอาญากับนายศุภรัตน์ตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และ (4) ประกอบมาตรา 158 และมาตรา 159 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000024716 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000024716


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 - 19:37 น.  

 ‘ธนาธร’ ขยับ หลังกกต.ฟันอาญาปมหุ้นสื่อ ซัดรัฐบาล เอาเวลาแก้ปัญหาประเทศมากลัน่
แกล้งคนอื่น 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2046931 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2046931
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มีนาคม 11, 2020  

‘วิโรจน์’ จวก กกต. อาจหาญจริงๆ ขู่ฟ่อ! ระวัง ปชช.เดือดดาลถึงขีดสุดจะระบายออกมา 
 

 
 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกลชั่วคราว ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว 
แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ส านักงาน กกต.ด าเนินด าเนินคดีอาญากับ นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จากกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย 
จ ากัด โดยระบุว่า 
“กกต อาจหาญ”  
จริงๆ #กกตอห สิ่งที่ประชาชนรู้สึกร่วมกันในวันนี้ คือ #ธนาธร ถูกรังแก 
 
วันนี้ประชาชนกลุ่มใหญ่ และจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้รู้สึกแค่ว่า #ธนาธร เป็นคนที่มีชื่อเสียง แต่ธนาธร คือเพ่ือนของพวก
เขา 
ธนาธร คือ หนึ่งในความหวังของประเทศนี้ และประชาชนก าลังรู้สึกว่า เพ่ือนของเขาคนนี้ก าลังถูกรังแก และความหวังที่
พอจะมีเหลืออยู่บ้างของพวกเขา ก าลังถูกท าลาย 
หากวันใดประชาชนจ านวนมาก เชื่อว่า ผู้ที่ใช้กฎหมาย ใช้กฎหมายรังแกประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือพวกพ้องของ
ตน 
เมื่อความเดือดดาลถึงขีดสุด ต่างคนก็จะระบายความเดือดดาลนั้น  แก่ผู้ที่ใช้กฎหมาย โดยไม่สนใจกฎหมายอีกต่อไป 
และใครก็จะไปสั่งให้ประชาชนระงับความเดือดดาลนั้น ก็ไม่ได้” 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/viroj-caution-people 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.vihok.com/20901 
 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/viroj-caution-people
https://www.brighttv.co.th/news/politics/viroj-caution-people
https://www.brighttv.co.th/news/politics/viroj-caution-people
http://www.vihok.com/20901
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เผยแพร่: 11 มี.ค. 2563 14:38   ปรับปรุง: 11 มี.ค. 2563 15:35   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 “ลดาวลัลิ์” กลับล าไม่ตั้งพรรค สวม “ไทยธรรม” แทน ค่อยเปลีย่นชื่อ “เสมอภาค” 

 
 
อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย จ่อเปลี่ยนแนวไม่ตั้งพรรคใหม่ ไปสวมพรรคไทยธรรมแทน ชูอุดมการณ์คล้ายกัน  เตรียม
ขนทีมงานสมัครสมาชิก ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคเสมอภาค  

วันนี้ (11 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ประกาศ
เตรียมตั้งพรรคเสมอภาค หลังลาออกจากพรรคเพ่ือไทย มีรายงานว่านางลดาวัลลิ์จะไม่ใช้วิธีการยื่นขอจัดตั้งพรรคเสมอ
ภาค เป็นพรรคการเมืองใหม่แล้ว แต่จะใช้วิธีการเข้าไปสวมพรรคไทยธรรม ที่มีการจดจัดตั้งไต่อ กกต.แล้ว โดยนาง
ลดาวัลลิ์และแกนน าพรรคเสมอภาคได้มีการหารือร่วมกับกรรมการบริหารพรรคของพรรคไทยธรรมแล้วเห็นว่ามี
เจตนารมณ์ และอุดมการณ์ทางการเมืองคล้ายกัน คือ ต้องการให้เกิดความเสมอภาค  เท่าเทียมกันสังคม ดังนั้น นาง
ลดาวัลลิ์และแกนน าพรรคเสมอภาคก็จะมีการไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยธรรม  จากนั้นสัปดาห์หน้าก็จะยื่นเรื่อง
ต่อ กกต.เพ่ือขอเปลี่ยนชื่อพรรคจากพรรคไทยธรรม เป็น “พรรคเสมอภาค” และจัดการประชุมใหญ่สามัญเพ่ือเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต่อไป 
ส าหรับพรรคไทยธรรม จัดตั้งเมื่อ 24 ต.ค. 61 มีนายอโณทัย ดวงดารา เป็นหัวหน้าพรรค นายสมคิด กุดเพชร เป็น
เลขาธิการพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค 20 คน มีสมาชิก 6,420 คน มีสาขา 4 สาขา และตัวแทนประจ าจังหวัด 
51 เขต และในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. 2562 พรรคได้มีการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งมาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000024558 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000024558
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'ธนาธร' ลั่นคดอีาญา มุ่งก าจัดพวกตนให้สิ้นซาก! ชี้ปัญหาใหญ่คือระบบการเมืองล้มละลาย 
สยามรัฐออนไลน์ 11 มีนาคม 2563 22:54 น. การเมือง  

 

 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า... 
[ ปัญหาที่ใหญ่กว่าการมุ่งก าจัด #ธนาธร ก็คือระบบการเมืองที่ก าลังล้มละลาย ] 
เมื่อวานนี้มีข่าว กกต. แจ้งความด าเนินคดีอาญากับผมเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคดีจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีที่ แล้ว โดยที่
รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นวีลัค ตามแนวค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
  คดีนี้แสดงให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งว่าระบบการเมืองที่สืบทอดจากการรัฐประหารต้องการก าจัดพวกผมให้สิ้นซากไป
จากการเมืองไทย โดยใช้ทุกวิถีทางรวมทั้งใช้กฎหมายและองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือ 
แต่ปัญหาที่ส าคัญมากกว่าคดีที่ผมโดนเพ่ิมก็คือ ”ระบบการเมือง” แบบที่เป็นอยู่นี้ “ล้มละลาย” ไปแล้ว ทั้งในแง่
ความชอบธรรมทางการเมือง ทั้งในแง่การไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบ
การเมืองนี้เป็นระบบที่ใช้อ านาจอย่างฉ้อฉล มุ่งก าจัดศัตรูทางการเมืองเพ่ือกดทับอ านาจของประชาชน และหา
ผลประโยชน์ให้พวกพ้องไม่ก่ีคน ไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในวันนี้ก็คือกรณีโควิด-19 ที่ไม่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รัฐบาล
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ทั้ งยังปล่อยให้พวกพ้องไปแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชน  
  ระบบการเมืองเช่นนี้ไม่ควรด ารงอยู่อีกแล้ว ซึ่งไม่ใช่แค่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐมนตรีบางคนต้อง
ออกไปเท่านั้น แต่เราต้องแก้ไขระบบกฎหมาย ระบบราชการที่รวมศูนย์ ศาล กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งองค์กรอิสระ 
ส.ว. แต่งตั้ง และรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช. ทั้งหมดด้วย 
ไม่เช่นนั้นต่อให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกก่ีครั้ง ประชาชนก็จะยังเจอปัญหาแบบเดิมอีกอยู่ดี 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/138503 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/138503
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200311/2e963f55fe42de0d5425f4c444e73521d999ef67f3efa4f14206fce9765a79bf.jpg?itok=1gVEEZij
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"ธนาธร" โวยถูกจ้องก าจัด ปลุกประชาชนรื้อการเมืองทั้งระบบ 
ไทยรัฐออนไลน์12 มี.ค. 2563 04:53 น. 

 
"ธนาธร" โวยถูกจ้องก าจัด เพ่ือกดทับอ านาจประชาชน เอ้ือประโยชน์พวกพ้องตัวเอง ชี้ปัญหาคือระบบการเมือง
ล้มละลาย ปลุก ปชช.ถึงเวลาต้องรื้อทั้งระบบ 
เมื่อวันที่ 11 มี.8.63 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โพสต์ข้อความลงบนเฟ
ซบุ๊ก "Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ"  ระบุว่า "ปัญหาที่ใหญ่กว่าการมุ่งก าจัด #ธนาธร ก็
คือระบบการเมืองที่ก าลังล้มละลาย เมื่อวานนี้มีข่าว กกต.แจ้งความด าเนินคดีอาญากับผมเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคดี จากการลง
สมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว โดยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้น
วีลัค ตามแนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีนี้แสดงให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งว่า ระบบการเมืองที่สืบทอดจากการ
รัฐประหาร ต้องการก าจัดพวกผมให้สิ้นซากไปจากการเมืองไทย โดยใช้ทุกวิถีทางรวมทั้งใช้กฎหมายและองค์กรอิสระ
เป็นเครื่องมือ" 
"แต่ปัญหาที่ส าคัญมากกว่าคดีที่ผมโดนเพ่ิมก็คือ "ระบบการเมือง" แบบที่เป็นอยู่นี้ "ล้มละลาย" ไปแล้ว ทั้งในแง่
ความชอบธรรมทางการเมือง ทั้งในแง่การไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบ
การเมืองนี้เป็นระบบที่ใช้อ านาจอย่างฉ้อฉล มุ่งก าจัดศัตรูทางการเมือง เพ่ือกดทับอ านาจของประชาชน และหา
ผลประโยชน์ให้พวกพ้องไม่ก่ีคน ไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง" นายธนาธร ระบุ 
นายธนาธร ระบุต่อว่า "ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในวันนี้ก็คือ กรณีโควิด-19 ที่ไม่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ รัฐบาลล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ทั้งยังปล่อยให้พวกพ้องไปแสวงหาผลประโยชน์ จากความเดือดร้อนของ
ประชาชน ระบบการเมืองเช่นนี้ไม่ควรด ารงอยู่อีกแล้ว ซึ่งไม่ใช่แค่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐมนตรีบางคน
ต้องออกไปเท่านั้น แต่เราต้องแก้ไขระบบกฎหมาย ระบบราชการที่รวมศูนย์  ศาล กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งองค์กร
อิสระ ส.ว.แต่งตั้ง และรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช.ทั้งหมดด้วย ไม่เช่นนั้นต่อให้เปลี่ยนตัวนายกฯและรัฐมนตรี
อีกก่ีครั้ง ประชาชนก็จะยังเจอปัญหาแบบเดิมอีกอยู่ดี" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1792829 
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ระบบการเมืองล้มละลาย ปัญหา 
ที่ใหญ่กว่ามุ่งก าจัด "ธนาธร"  
11 มีนาคม 2563 - 20:07 น.  

 
o LINE 

          เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 - นายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า 
ปัญหาที่ใหญ่กว่าการมุ่งก าจัด ธนาธร ก็คือระบบการเมืองที่ก าลังล้มละลาย   
            เมื่อวานนี้มีข่าว กกต. แจ้งความด าเนินคดีอาญากับผมเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคดีจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อ
ปีที่แล้ว โดยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นวีลัค ตามแนวค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
           คดีนี้แสดงให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งว่าระบบการเมืองที่สืบทอดจากการรัฐประหารต้องการก าจัดพวกผมให้สิ้น
ซากไปจากการเมืองไทย โดยใช้ทุกวิถีทางรวมทั้งใช้กฎหมายและองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือ 
          แต่ปัญหาที่ส าคัญมากกว่าคดีที่ผมโดนเพิ่มก็คือ ”ระบบการเมือง” แบบที่เป็นอยู่นี้ “ล้มละลาย” ไปแล้ว 
ทั้งในแง่ความชอบธรรมทางการเมือง ทั้งในแง่การไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ระบบการเมืองนี้เป็นระบบที่ใช้อ านาจอย่างฉ้อฉล มุ่งก าจัดศัตรูทางการเมืองเพื่อกดทับอ านาจของประชาชน และ
หาผลประโยชน์ให้พวกพ้องไม่กี่คน ไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง  
          ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในวันนี้ก็คือกรณีโควิด -19 ที่ไม่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ รัฐบาลล้มเหลวอย่างสิ ้นเชิง ทั ้งยังปล่อยให้พวกพ้องไปแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
          ระบบการเมืองเช่นนี้ไม่ควรด ารงอยู่อีกแล้ว ซึ่งไม่ใช่แค่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐมนตรีบาง
คนต้องออกไปเท่านั้น แต่เราต้องแก้ไขระบบกฎหมาย ระบบราชการที่รวมศูนย์ ศาล กระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
องค์กรอิสระ ส.ว. แต่งตั้ง และรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช. ทั้งหมดด้วย  
          ไม่เช่นนั้นต่อให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกกี่ครั้ง ประชาชนก็จะยังเจอปัญหาแบบเดิมอีกอยู่ดี  
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421827 
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"จุรินทร์" ย้ าการจะเขา้ร่วมหรือถอนตัวจากรฐับาลเป็นมติพรรค  

 
 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน จัดประชุมแก้ปัญหา ส.ส.เสนอถอนตัวพรรคร่วม พร้อมยืนยันว่า 
ค าขอโทษของนายกรัฐมนตรีชัดเจนในค าตอบแล้ว และเป็นการให้เกียรติ  

วันนี้ (11มี.ค.63) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง  ส.ส.ของพรรคบางส่วน
เรียกร้องให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและยื่นหนังสือขอเปิดประชุมกรรมการบริหารพรรคว่า  เรื่องนี้ได้มอบหมายให้
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ไปด าเนินการซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (10 มี.ค.63) ที่มีการ
โต้ตอบไปมานั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้ขอโทษไปแล้ว ซึ่งทุกอย่างเป็นค าตอบที่ชัดเจนอยู่ในตัว 
“ต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติเราจึงไม่ขอพูดอะไรอีก แต่ยืนยันการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นมติ
พรรค ดังนั้นถ้าจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นมติพรรค” 

นายจุรินทร์ ยังระบุถึงการปรับ ครม.ว่า เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี และขณะนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณใด ๆ จาก
นายกรัฐมนตรี หรือ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งการจะปรับเปลี่ยนใด ๆ  ต้องเริ่มต้นจาก
นายกรัฐมนตรี และพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาลว่าประสงค์จะท าอย่างไร และแจ้งให้พรรคทราบ
เพ่ือให้พรรคน ากลับไปพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการ ซึ่งเป็นวิถีทางประชาธิปไตย ที่ใครเป็นหัวหน้าพรรค หรือมี
ต าแหน่งใด ต้องปฏิบัติตาม และการเป็นรัฐมนตรีของพรรคก็มาตามข้อบังคับพรรคที่ต้องผ่านความเห็นชอบ  
กรรมการบริหารพรรคแล้ว และที่ประชุม ส.ส.มีมติร่วมกัน  ดังนั้นการจะปรับเปลี่ยนใด ๆ จึงเป็นเรื่องของ
กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/289725 
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ธนาธร โพสต์เฟซบุ๊กช้ีระบบการเมืองล้มละลายแล้ว 
11 มีนาคม 2020 เวลา 21:03  
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เปิดอ่าน 782  

ธนาธร โวย กกต.เอาผิดอาญามุ่งก าจัดให้พ้นทาง ชี้ ระบบการเมืองล้มละลายแล้ว  
  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กภายหลัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินคดีอาญาจากการถือหุ้นสื่อ โดยระบุว่า  "ปัญหาที่ใหญ่กว่าการมุ่งก าจัด #ธนาธร ก็
คือระบบการเมืองที่ก าลังล้มละลาย เมื่อวานนี้มีข่าว กกต. แจ้งความด าเนินคดีอาญากับผมเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคดีจากการลง
สมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว โดยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นวีลัค 
ตามแนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นายธนาธร ระบุว่า คดีนี้แสดงให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งว่าระบบการเมืองที่สืบทอดจากการรัฐประหารต้องการก าจัดพวกผมให้สิ้น
ซากไปจากการเมืองไทย โดยใช้ทุกวิถีทางรวมทั้งใช้กฎหมายและองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือ แต่ปัญหาที่ส าคัญมากกว่าคดีที่
ผมโดนเพ่ิมก็คือ ”ระบบการเมือง” แบบที่เป็นอยู่นี้ “ล้มละลาย” ไปแล้ว ทั้งในแง่ความชอบธรรมทางการเมือง ทั้งในแง่การ
ไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบการเมืองนี้เป็นระบบที่ใช้อ านาจอย่างฉ้อฉล มุ่งก าจัด
ศัตรูทางการเมืองเพ่ือกดทับอ านาจของประชาชน และหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องไม่กี่คน ไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง 
"ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในวันนี้ก็คือกรณีโควิด-19 ที่ไม่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รัฐบาล
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ทั้งยังปล่อยให้พวกพ้องไปแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการเมืองเช่นนี้
ไม่ควรด ารงอยู่อีกแล้ว ซึ่งไม่ใช่แค่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐมนตรีบางคนต้องออกไปเท่านั้น แต่เราต้องแก้ไข
ระบบกฎหมาย ระบบราชการที่รวมศูนย์ ศาล กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งองค์กรอิสระ ส.ว. แต่งตั้ง และรัฐธรรมนูญฉบับ
สืบทอดอ านาจ คสช. ทั้งหมดด้วย ไม่เช่นนั้นต่อให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกกี่ครั้ง ประชาชนก็จะยังเจอปัญหา
แบบเดิมอีกอยู่ดี" นายธนาธร กล่าว  
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/7930 
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เดินหน้าชน : ถอนฟืนใต้กระทะ : โดย สัญญา รัตนสรอ้ย 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 - 12:38 น.  

 
 
ปฏิกิริยาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผ่านกิจกรรมแฟลชม็อบปูพรมหนาแน่นตั้งแต่ปลายเดือนก่อน 
มีไฮไลต์น่าจับตาการแสดงพลังที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อช่วงค่ า 29 กุมภาพันธ์ นักศึกษาหลาย
สถาบันสมทบประชาชนจ านวนมาก รวมตัว “ซ้อมใหญ”่ 
ประกาศจุดยืนหลักการประชาธิปไตย ต่อต้านการสืบทอดอ านาจเผด็จ 
แม้แฟลชม็อบที่ผุดขึ้นหลายระลอก จะเกิดภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการบริหารเป็นเวลา 10 ปี 
หากรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงฟันธงปรากฏการณ์ดังกล่าว คือผลพวงจากกรณีอนาคตใหม่เดี่ยวๆ โดดๆ ละเลยปัญหา
สั่งสมก่อนหน้านั้น 
ต้องนับว่า “ดูเบา” ในการประเมินสถานการณ์ท่ีด ารงอยู่จริง 
ที่ส าคัญ มุมที่มองการออกมาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเบื้องหลังจากการยุยงปลุกปั่นโดยฝ่ายตรงข้าม อาจเท่ากับ
ไปเติมให้การเคลื่อนไหวบานปลายมากขึ้น 
เมื่อตั้งโจทย์ผิด ก็ยากจะหาค าตอบถูกต้อง 
แม้มีพยายามจะน าประเด็นแฟลชม็อบเข้าสู่การรับฟังความเห็นนักศึกษาในสภา แต่ดูเหมือนยังคลุมเครือไม่ชัดเจน
เท่าไหร่นัก 
ขณะนี้อาจเห็นกิจกรรมของบรรดานิสิตนักศึกษาซาลงไปบ้าง นั่นเป็นเพราะอยู่ระหว่างการสอบ หลังจากนั้นเราอาจได้
เห็นทิศทางขับเคลื่อนกลับมา และมีความเป็นไปได้จะยกระดับยิ่งขึ้น 
เพราะต้องไม่ลืมในทุกการชุมนุม โดยเฉพาะทางการเมืองลักษณะส าคัญคือ ต้องเสนอ “ข้อเรียกร้อง” ต่อรัฐบาล ที่จะ
กลายเป็นเงื่อนไขให้เกิดชุมนุมทวงถาม ขยายวงต่อไปอีก 
ให้ภาพชัดเจนขึ้นจากน้ าเสียงของ “จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์” ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ 
สนท. หนึ่งในแกนน านักศึกษา ต่อทิศทางการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบหลังสอบเสร็จว่า ก าลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกัน
ในแต่ละกลุ่มเคลื่อนไหวว่า จะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด สนท.เริ่มพูดคุยถึงข้อเรียกร้องในการท าแฟลชม็อบ ในอนาคต
แฟลชม็อบจะคงด าเนินไปต่อเนื่อง เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจะเป็นการต่อสู้ที่ยกระดับขึ้น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/ภป-ถอนฟืน.jpg
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น่าสนใจเมื่อไม่ก่ีวันก่อน ในการขึ้นเวทีเสวนา “อนาคตทางการเมืองไทยหลังยุบพรรค” โดย “ศ.ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข” 
อาจารย์ประจ าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
ปูพ้ืนด้วยชะตากรรมของผู้น าปฏิวัติรัฐประหารภายหลังสิ้นอ านาจ บางคนพอประคองตัวไปได้ แต่ส่วนใหญ่ต้องหกคะ
เมนตีลังกาลงจากเก้าอ้ี สุดท้ายจบไม่สวย 
อาจารย์สุรชาติวกเข้าสถานการณ์ปัจจุบัน “วันนี้เห็นการขยับตัวหรือไม้ขีดที่เริ่มถูกจุด ไม่ว่าจะเป็นแฟลชม็อบของ
นิสิต นักศึกษา หรือน้องๆ ในโรงเรียน คิดว่าค าถามที่ถูกทิ้งไว้คือ สุดท้ายแล้วการชุมนุมเหล่านี้จะออกนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยหรือไม่” 
มีข้อเสนอจาก อ.สุรชาติ 6-7 ประเด็น เหมือนจะฝากไปถึงผู้มีอ านาจ เพ่ือถอดสลักก่อนระเบิด แต่จะขอยกมา 2-3 
หัวข้อ 
หนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหา เป็นไปได้หรือไม่ที่จะยกร่างใหม่ ใช้เวลา 90 วันโดยใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็น
กรอบ เมื่อประกาศใช้ทั้งวุฒิสภาและองค์กรอิสระต้องถูกยุบตามทันที 
หนึ่ง ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาแก้ไขบทบาทขององค์กรอิสระ หรือท าอย่างไรให้องค์กรอิสระมีสถานะที่สามารถเป็น
หลักประกันว่า การเมืองจะไม่แบ่งฝ่าย หรือท าอย่างไรให้องค์กรอิสระบางส่วนไม่ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และต้อง
ตรวจสอบหรือวิจารณ์ได้ 
หนึ่ง กระบวนการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายต้องหยุด เพราะเมื่อไรก็ตามที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของการท าลาย
ฝ่ายตรงข้าม เมื่อนั้นเท่ากับก าลังจุดชนวนและรอเวลาให้ระเบิด 
จากนี้ก็สุดแต่ผู้มีอ านาจ จะเร่ง “ถอนฟืนใต้กระทะ” ก่อนจะปล่อยให้น้ าเดือดจนเกินควบคุม อย่างไร 
สัญญา รัตนสร้อย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2039956 
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เช็กบิลคดีอาญา ผลพวงคดีหุ้นสื่อ วิบากกรรม ฉากใหม่ 'ธนาธร' 
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

  
      วิบากกรรมรอบใหม่ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่แม้จะโดนตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี 
จากคดียุบพรรคอนาคตใหม่ เรื่องเงินกู้ 191 ล้านบาท แต่ผลพวงจากคดีความในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องถือหุ้นสื่อ ที่
ศาล รธน.วินิจฉัยว่าธนาธรถือหุ้นก่อนลงเลือกตั้ง จนท าให้พ้นจากการเป็น ส.ส. ได้ลากยาวกลายมาเป็นคดีอาญาขึ้น
มาแล้ว 
               หลังที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมติให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกต.
ด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง เพ่ือให้ด าเนินคดีอาญากับธนาธร  กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ยังใช้สิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผิดมาตรา 151 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
2561 อันเป็นผลจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่  20 พ.ย.61 ที่วินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของธนาธร สิ้นสุด
ลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด ฯ 
                ทั้งนี้โทษความผิดตามมาตรา 151 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ดังกล่าว หากธนาธรไม่รอด คือต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น - 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้นมีก าหนด 20 ปี 
                การขยับของ กกต.ดังกล่าว ที่ใช้เวลาร่วม 3 เดือนกว่าหลังศาล รธน.วินิจฉัยเรื่องนี้เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว 
จนสุดท้ายมีการเอาผิดคดีอาญากับธนาธร มีรายงานว่าฝ่ายกฎหมายของส านักงาน กกต.มีการชงเรื่องสรุปกระบวนการ 
ขั้นตอนทางกฎหมาย ประเด็นการเอาผิดทางคดีอาญากับธนาธร ให้วงประชุมใหญ่  7 เสือ กกต.พิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 
ครั้ง โดยที่ประชุมได้หารือกันหลายแง่มุม มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการน าข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของที่ ประชุม 
กกต.ไปพิจารณาให้รอบด้าน เพราะมองว่า การจะด าเนินคดีอาญากับธนาธรแตกต่างจากคดีตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่ยื่น
ค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
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               เนื่องจากส าหรับคดีอาญา กกต.ที่หลายคนเป็นนักกฎหมาย อดีตผู้พิพากษา เห็นว่าต้องมีประเด็นที่จะ
น าไปสู่การเอาผิดในจุดที่ว่า ธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาดคุณสมบัติ เพราะถือหุ้นบริษัท วี -ลัคฯ ไว้ก่อนลงเลือกตั้ง แต่ก็
ยังคงสมัคร ที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาการกระท าความผิด กกต.จึงเห็นว่าพยานหลักฐานประกอบจึงต้องมีน้ าหนัก เพ่ือให้
สุดท้ายพนักงานสอบสวนและอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง จนน าไปสู่การท าส านวนยื่นฟ้องต่อศาลอาญาฯ จนสุดท้ายหลัง
มีการพิจารณาเรื่องนี้กันกว่าสามเดือน กกต.ก็มีความเห็นให้แจ้งความเอาผิดกับธนาธรดังกล่าว 
               ตามขั้นตอนหลังจากนี้ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้องจะต้องออกหมายเรียกธนาธรมาให้ปากค า สู้คดี 
ซึ่งธนาธรและทีมทนายความต้องต่อสู้เพ่ือโต้แย้ง เคลียร์ตัวเองให้ได้ว่าไม่มีเจตนาถือหุ้นสื่อ บริษัท วี -ลัคฯ ก่อนการลง
เลือกตั้งตามท่ี กกต.แจ้งข้อกล่าวหาด าเนินคดี 
               ส่วนในประเด็นที่ว่าบริษัท วี-ลัคฯ ไม่ใช่บริษัทที่ท ากิจการสื่อมวลชน อันเป็นข้อห้ามตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
ฯ ประเด็นนี้ดูแล้วธนาธรและทีมทนายความคงไม่ต้องมาเสียเวลาสู้คดีให้ยุ่งยาก เพราะศาล รธน.ได้วินิจฉัยสิ้นกระแส
ความไปแล้วว่า วี-ลัคฯ คือบริษัทที่ท ากิจการสื่อ และค าวินิจฉัยของศาล รธน.มีผลผูกพันทุกองค์กร เช่นเดียวกันกับแนว
พิจารณาคดีนี้ พนักงานสอบสวนและอัยการ หากอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องธนาธร ฝ่ายอัยการก็คงยึดหลักเดินคดีตรง
ประเด็นว่าวี-ลัคฯ คือบริษัทสื่อ รวมถึงประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ตามค าวินิจฉัยของศาล รธน. ส่วนการพิจารณาในชั้นศาล
ยุติธรรม หากศาลรับฟ้องคดีที่แม้ศาลจะใช้ระบบกล่าวหา ที่แตกต่างจากศาล รธน.ที่ใช้ระบบไต่สวน  แต่ยังไงก็ต้องดู
แนวทางค าวินิจฉัยของศาล รธน.ในคดีของธนาธรประกอบบ้าง  
                ส าหรับท่าทีของธนาธรก่อนหน้านี้ เขาได้พูดถึงเรื่องคดีความไว้ตอนหนึ่งระหว่างไปร่วมงานพูดคุยกับ
สื่อมวลชนต่างประเทศประจ าประเทศไทย เมื่อ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่า งประเทศ โดยธนาธรตอบ
ค าถามกรณีหากต้องเข้าเรือนจ าว่า  
                "เอาจริงๆ ก็ไม่อยากเข้าคุก เพราะลูกชายคนเล็กสุดอายุแค่ 15 เดือน และยังอยากดูลูกเติบโตต่อไป 
แต่หากต้องเข้าจริงๆ ก็ยืนยันว่าจะไม่หนี"  
            อย่างไรก็ดี เรื่องปัญหาคดีความที่จะกลายเป็นชนักติดหลังให้ธนาธรขึ้นโรงขึ้นศาลไม่จบสิ้น ยังไม่จบแค่คดีถือ
หุ้นสื่อก่อนการเลือกตั้ง แต่ยังจะมีผลพวงค าวินิจฉัยของศาล รธน.ในคดียุบพรรค ปมเงินกู้  191 ล้านบาท ที่ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปีกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ที่
ผ่านมา 
               เพราะจากค าวินิจฉัยของศาล รธน.ที่ตัดสินว่า การท านิติกรรมดังกล่าวเป็นการท าผิดกฎหมายพรรค
การเมืองตามมาตรา 66 และ 72 ที่เป็นข้อห้ามในเรื่องการไม่ให้พรรคการเมืองรับเงินบริจาคเกิน 10 ล้านบาทต่อปี และ
ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
มีข่าวว่าส านักงาน กกต.อยู่ระหว่างการรอประมวลผลทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง เพ่ือส่งเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่ กกต.
พิจารณาว่าจะเอาผิดคดีอาญากับธนาธรและพวก โทษฐานฝ่าฝืนการกู้เงินดังกล่าวหรือไม่ 
               ซึ่งมูลฐานความผิด หาก กกต.ตั้งแท่นเอาผิดธนาธรกับอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ก็จะไปเข้า
ช่องทางมาตรา 125 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่เป็นเรื่องโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ทรัพย์สินที่รับบริจาคเกิน 
10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ที่ก็คือธนาธร จะโดนริบเงิน 181 ล้านบาท ที่เกินมาจาก 
10 ล้านบาทเข้ากองทุนฯ ไป รวมถึงการเอาผิดตามมาตรา  126 ที่เป็นการเอาผิดกรณีฝ่าฝืนมาตรา 72 ที่สรุปว่าหาก
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ศาลตัดสินว่าจ าเลยท าผิด จะต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
               มีกระแสข่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมการไต่สวนของ กกต.ได้ด าเนินการพิจารณาไปได้สักระยะแล้ว และคาดว่า
น่าจะมีความเห็นส่งให้ที่ประชุมใหญ่ กกต.พิจารณาในอนาคตอันใกล้  
                วิบากกรรมคดีอาญา ปัญหาคดีความไม่จบไม่สิ้น จะเป็นชนักติดหลังธนาธรกับอดีตกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ไปอีกนานพอสมควร และเป็นเดิมพันสูงยิ่ง เพราะแพ้คดีในชั้นศาล รธน.ยังแค่โดนตัดสิทธิ์การเมือง 
                ทว่าคดีอาญาในชั้นศาล แม้จะต้องสู้กัน 3 ศาล กินเวลาหลายปี แต่เดิมพันชีวิตมันสูงกว่ามาก เพราะ
หากพลาด แพ้ขึ้นมา โดนศาลตัดสินว่ามีความผิดตามฟ้อง ธนาธรกับพวกก็ทางใครทางมัน!!! 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/59515
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หน้าแรก / คอลัมน์ / คอลัมน์การเมือง / เวทีอิสระ  

 
เวทีอิสระ 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
การเมืองไทยมีแนวโน้มจะเป็นแบบรถไฟชนกัน 

ความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง ไม่ว่าจะเป็นทาง โครงสร้าง รูปแบบ หรือตัวผู้เล่น (Actors) ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดา ไม่ว่าในประเทศใดก็มี เพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 

ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็แตกต่างกันแล้วแต่ประเทศนั้นๆ บางประเทศเลือกใช้ความรุนแรงเป็นตัวตัดสินชนิดเอาแพ้
เอาชนะกันเด็ดขาดให้ถึงที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ฝ่ายชนะจะต้องเดินเข้าสู่วิถีทางเผด็จการในที่สุด เพื่อที่จะรักษาอ านาจ 
และต่อเวลาการครอบครองอ านาจให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพ่ือไม่ให้ฝ่ายอื่นๆ สามารถกลับมาแก้แค้นฝ่ายตนได้ 

ในขณะที่บางประเทศท่ีเลือกใช้วิธีการแบบรอมชอม แชร์อ านาจ และคานอ านาจกันไปกันมา ก็มักจะ
ประคับประคองประเทศให้เคลื่อนไปได้ในวิถีทางประชาธิปไตย 

และหลังจากความขัดแย้งครั้งใหญ่ๆ คู่ขัดแย้งในบางประเทศก็สามารถหันหน้ามาตกลงกันในเรื่องรูปแบบ 
รูปลักษณ์ของประเทศ และกติกาท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สมานฉันท์ได้ 

ของไทยเรานั้น กองทัพเป็นแกนหลักในการใช้ก าลังในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่กษัตริย์เป็นอ านาจแต่ผู้เดียว (AbsoluteMonarchy) มาสู่ระบอบกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ซึ่งเป็นการปฏิวตัิรัฐประหาร โดยกลุ่มคนท่ีมีอาวุธอยู่ในมือ ในขณะที่
ประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่ไม่มีส่วนรับรู้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่กลับต้องมาเป็นผู้รับผลเท่านั้น 

จากเดือนมิถุนายน 2475 มาจวบจนกระทั่งบัดนี้ การเมืองไทยก็ยังไม่ลงตัว แม้จะมีการตกลงกันหลังการปฏิวัติ ว่า
จะคงความเป็นราชอาณาจักร (The Kingdom) และจะเดินหน้าไปเป็นการเมืองประชาธิปไตยท่ีมีรัฐสภามาจากการ
เลือกตั้ง ผ่านทางการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ (Multi Party System) 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว กิจกรรมของพรรคการเมืองกลับกลายเป็นแค่เรื่องพวกพ้อง เป็นเพียงสถานที่รวมตัวกัน
ของกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งต้องการอ านาจการเมืองไปตอบสนองผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเป็นหลัก ขนานไปกับแนวคิด
ของฝ่ายกองทัพ ที่เชื่อม่ันว่าฝ่ายกองทัพ “เป็นเจ้าของ” เรื่องการบ้านการเมือง โดยมักอ้างหน้าที่ในการเป็นผู้พิทักษ์ 
และปกป้องความเป็นราชอาณาจักรของไทย เพื่อเข้ามาควบคุมการเมืองไทยอยู่เสมอ 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/columnist/all
https://www.naewna.com/politic/columnist
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ความเชื่อ ความปลูกฝัง และการปฏิบัติ ของฝ่ายกองทัพที่ส่งต่อๆ กันมานั้น ส่งผลให้เกิดการรัฐประหารโดย
กองทัพมาตลอดอายุการเมืองร่วมสมัยของไทย ซึ่งขัดกับหลักการบริหารปกครองบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดย
สิ้นเชิง 

นอกจากนั้น กลุ่มทุนก็ได้เล็งเห็นโอกาสที่จะอาศัยการเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองผ่านทางช่องทางทางการเมือง จึง
พยายามเสริมสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบรรดาแม่ทัพนายกอง รวมทั้งนักการเมือง ซึ่งเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก 

ที่ผ่านๆ มา กลุ่มทหารการเมือง กลุ่มธุรกิจการเมือง และกลุ่มการเมืองธุรกิจ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มอภิสิทธิ์ชน ท า
การครอบง าสังคมไทย จนกลายเป็นกลุ่มอ านาจนิยมที่ผูกขาดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยอย่างโดดเด่น 

แต่โดยตลอดมาก็ได้มีฝ่ายต่อต้านผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระจุกตัวของอ านาจการเมืองและ
เศรษฐกิจ เช่น พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (ซึ่งมีแนวคิดต่อต้านความเป็นราชอาณาจักร และแนวคิดขจัดชนชั้น) 
แต่ก็ไปไม่รอดด้วยสาเหตุหลักหนึ่ง คือขาดการสนับสนุนค้ าจุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อจีนเลือกท่ีจะให้ความส าคัญ
กับเรื่องความสัมพันธ์ระดับประเทศ มากกว่าในระดับพรรคต่อพรรค 

หลังจากนั้น สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็กระจัดกระจาย บางคนก็ล้างมือ บางคนก็เลือกเข้าสวามิภักดิ์ต่อผู้ที่ยื่น
มือช่วยเหลือเกื้อกูล หรือให้ประโยชน์ บางคนก็ใฝ่หาแนวร่วม เพื่อจะต่อสู้เพ่ืออุดมการณ์ของตนต่อไป (จากป่าสู่เมือง) 
บ้างก็แฝงตัวในวงการศึกษา คอยปลูกฝังแนวคิดปฏิวัติสังคมของคอมมิวนิสต์ให้กับคนรุ่นต่อๆ มา จนสามารถแตกหน่อ
ไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นน าต่างๆ และคอยป้อนแนวคิดของตนให้กับคนรุ่นใหม่ ที่เมื่อได้เรียนประวัติศาสตร์
บางส่วน ได้รับฟังเรื่องราวการปฏิวัติสังคมของเมืองนอกเมืองนาในอดีตจากปากอาจารย์ ก็เกิดความเคลิบเคลิ้ม คลั่งไคล้ 
เริ่มนิยมชมชอบกับการมุ่งหาสังคมไร้ชนชั้นขึ้นในใจโดยไม่รู้ตัว 

อย่างไรก็ดี ณ วันนี้ ฝ่ายกองทัพนั้นไม่เหนียมอายกับการท าตัวเป็นผู้เล่น ผู้บงการการเมืองไทยอย่างในอดีต 
สังคมไทยจึงได้เห็นความกล้าหาญชาญชัย ความม่ันอกม่ันใจ ความภูมิอกภูมิใจของนายทหารที่เข้ามาเล่นการเมือง ทั้งที่
เกษียณแล้ว หรือแม้กระทั่งยังอยู่ในราชการก็ตาม 

นอกจากนั้น พรรคการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพรรคเฉพาะกิจ หรือแม้กระทั่งพรรคท่ีอ้างว่า เชื่อถือ ชื่นชม
ประชาธิปไตย ต่างก็ดาหน้าเข้าไปสยบแก่ฝ่ายกองทัพอย่างไร้ยางอาย เพียงเพ่ือจักได้มีต าแหน่ง มีอ านาจกับเขาด้วย
เท่านั้นก็พอ 

ส่วนอีกฝั่งที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมสังฆกรรมกับฝ่ายกองทัพได้ นั่นก็เพราะเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในตัวบุคคล
แบบเชื่อมั่นในลัทธิผู้น า และการเมืองแบบประชานิยม ควบคู่กันแบบกลุ่มทุนผูกขาด ซึ่งเจ้าของพรรคดังกล่าวนั้นเป็นไม้
เบื่อไม้เมากับทางฝ่ายกองทัพมานานปี 

อีกประเด็นหนึ่งก็ยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประกาศว่าไม่เอาทหารการเมือง รวมไปถึงไม่พอใจที่ฝ่ายกองทัพพยายามอิง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง ในการครองอ านาจบริหารประเทศ ซึ่งก็ได้รับคะแนน
นิยมจากคนรุ่นใหม่ด้วยการวางตนเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายกองทัพในทุกเรื่องมาเป็นจุดขายและระดมพละก าลัง 

แม้จะได้รับโอกาสจากประชาชนให้เข้าไปท าหน้าที่ในสภาเกินความคาดหมาย แต่จนแล้วจนรอดกลุ่มพรรคคนรุ่น
ใหม่ก็มัวแต่สาละวนกับเรื่องความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ว่าด้วยบทบาทกองทัพเป็นหลัก จนไม่สามารถด าเนินการที่จับ
ต้องได้ตามที่พรรคการเมืองควรจะเป็น และเมื่อเวลาผ่านไป ก็ดันสะดุดขาตนเองหัวทิ่ม ด้วยวิธีการระดมทุนเข้าพรรค
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ผ่านทางการกู้เงินก้อนใหญ่จากหัวหน้าพรรค ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและหลักประชาธิปไตย ที่ไม่ต้องการให้
ใครมาครอบง าพรรคผ่านทางการเป็นนายทุนให้พรรค พรรคดังกล่าวก็เลยถึงแก่ชีวิต ถูกยุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญ 
และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี 

แต่แกนน าพรรคดังกล่าวก็แสดงความไม่พอใจค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ โดยประกาศแปลงร่างจากพรรคไป
เป็นคณะแทน ซึ่งหลังจากนี้ จะมุ่งเล่นการเมืองนอกสภา หรือภาคสาธารณะ และใช้ประเทศเป็นเวทีเร้าอารมณ์แนวร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างพละก าลังให้ตนเอง โดยยังขายแนวคิดการขจัดความไม่ชอบธรรมของฝ่ายกองทัพการเมืองและเครือข่าย
ออกไปจากสนามการเมืองไทย รวมทั้งชูจุดขายว่าตนถูกรังแกจากฝ่ายผู้มีอ านาจที่เป็นเผด็จการ ซึ่งก็ได้ใจกองเชียร์กันไป
พอสมควร โดยเฉพาะกับประชาชนไทยวัยเยาว์ วัยศึกษา ที่มักตื่นตัวกับประเด็นเช่นนี้ 

แล้วความขัดแย้งทางแนวคิดครั้งนี้ ประเทศไทยจะหาทางออกกันอย่างไร หรือจะปล่อยให้อยู่กันแบบต่างฝ่ายต่าง 
“ตั้งปืน” เข้าใส่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศถดถอยอย่างแน่นอน 

แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่เสียเลือดเนื้อได้ ผมเองมีความเห็นดังนี้ 
1.ฝ่ายกองทัพจะต้องด าเนินการปฏิรูปตนเอง และท าการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ที่สอดคล้องกับหลัก

ประชาธิปไตยจริงๆ ขึ้นมาด้วยตัวกองทัพเอง รวมทั้งด าเนินการถอนตัวเองออกจากการเมืองไทยอย่างถาวร 
2.พรรคการเมืองต้องปฏิรูปตนเอง ให้เป็นพรรคของสมาชิก และตอบสนอง ขึ้นต่อประชาชนพลเมือง และ

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าการมุ่งหาประโยชน์เข้ากลุ่มตนจากต าแหน่งต่างๆ ในรัฐบาล 
3.กลุ่มทุนต้องเลิกท าตัวสามานย์ เลิกผูกขาด เลิกซื้อข้าราชการ นักการเมือง นักทหารการเมือง และด าเนินการท า

ธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล ไม่ใช่คิดแต่จะกินรวบ เอารัดเอาเปรียบสังคมอย่างที่เป็นอยู่ 
4.ทุกหมู่เหล่าโดยฝ่ายรัฐบาลเป็นแกนกลางร่วมจัดท าค ามั่นสัญญาประชาคม ว่าด้วยความเป็นราชอาณาจักรที่เป็น

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนเป็นใหญ่ และมีส่วนร่วมในความเป็นไปของประเทศอย่างกว้างขวาง 
5.ประชาชนพลเมือง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนสามารถเข้าชื่อถวายฎีกาเพ่ือขอให้ทรงวินิจฉัยการ

แก้ปัญหาบ้านเมือง หรือการจัด “โต๊ะการเมือง” ใหม่หมด 
ทัง้นี้ โลกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตยนั้นดีต่อคน ก็ต่อเมื่อใช้ประชาชนเป็นตัวตั้ง

และประชาชนจะต้องมีอ านาจโดยตรงให้มากท่ีสุด เพ่ือขจัดการผูกขาดใดๆ ทั้งสิ้นออกไปจากวงการเมือง 
มิเช่นนั้นแล้ว การเมืองไทยก็จะวนอยู่ในวังวนน้ าเน่าต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด และประชาชนก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง

ว่าวันใดที่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์จะปะทุข้ึนมาเป็นสงครามกลางเมืองกันอีกหน 
กษิต ภิรมย ์kasitfb@gmail.com 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43320 
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กล้าได้กล้าเสีย : หลักการหรือหลักกูกันแน่? 
สายล่อฟ้า12 มี.ค. 2563 05:15 น. 

 
พายเรือให้โจรนั่ง... 
ไม่เกินความคาดหมายหลังเกิดเหตุกักตุน “หน้ากาก” จนท าให้รัฐบาลมีปัญหาขึ้นมาทันควัน เพราะมันพันกันไปถึง
รัฐมนตรีบางคน 
  เมื่อ ส.ส.ประชาธิปัตย์กลุ่มหนึ่ง (เจ้าเก่า) ใช้จังหวะนี้ถล่มใส่เป็นลูกตามด้วยข้อเสนอกดดันให้พรรคถอนตัวออก
จากการร่วมรัฐบาล ก่อนการลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี ประชาธิปัตย์ได้มีการประชุมพรรคเพ่ือก าหนดท่าทีว่าจะ
เอายังไงกันแน่ 5 รัฐมนตรีสอบผ่านพร้อมยกมือไว้วางใจ เว้นเพียงคนเดียวคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ที่ 
ส.ส. 17 คน ไม่ไว้วางใจ แต่จ าใจที่จะต้องปฏิบัติตามมติพรรค ว่าไปแล้วมี ส.ส.ประชาธิปัตย์เพียงไม่กี่คนที่เล่นบทฝ่าย
ค้านในรัฐบาลมาตลอดโดยเฉพาะนายเทพไท เสนพงศ์ ที่โจมตีรัฐบาลที่พรรคตัวเองร่วมอยู่ด้วย ตอดนิดตอดหน่อยแทบ
ทุกวัน พอลูกเข้าทางเรื่องหน้ากากเท่านั้นแหละ...ต้องถอนตัวไม่พายเรือให้โจรนั่งทั้งๆที่เรื่องนี้ควรที่จะคุยกันในพรรค
เสียก่อนว่าจะเอายังไงกันต่อเพ่ือขอมติว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
ไม่ใช่เลื่อยขาเก้าอ้ีกันอย่างนี้ 
ปัญหาที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 นั้น เรื่องหน้ากากนั้นลองไปไล่กันให้ดีๆว่าผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนั้นคือใคร 
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นกระทรวงพาณิชย์มีส่วนส าคัญยิ่งที่รับรู้กันได้ว่า เพราะอะไรอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการ
ที่ไม่ดีพอ 
แล้วท าไมไม่กล้าพูดกันบ้างล่ะ? 
ส.ส.ประชาธิปัตย์ในกลุ่มนี้นั้น มีความขัดแย้งมาตั้งแต่ต้น นับแต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งด้วยค าว่า “ไม่เอาเผด็จการ” 
จนกระท่ังการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล ยิ่งท าให้เกิดความขัดแย้งหนักเข้าไปอีก ที่ส าคัญบรรดา ส.ส.ในกลุ่มนี้ 
ไม่ได้เป็น “รัฐมนตรี” สักคนเดียว 
เหล่านี้จึงแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์มาตลอด ไม่คิดถึงมารยาททางการเมืองและรักษาระยะห่างในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล
อย่างที่ควรจะเป็น 
ถ้าได้เก้าอ้ีรัฐมนตรีท่าทีคงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแน่! 
ถึงท่ีสุดแล้ว หากพรรคประชาธิปัตย์มีมติว่าจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัว เชื่อได้เลยว่าไม่มีทางถอนตัว 
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เพราะส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าการเป็นรัฐบาลนั้น น่าจะเป็นผลดีต่อพรรคมากกว่าเป็นฝ่ายค้าน เพ่ือหวังว่าโอกาสที่จะท าให้
ฟ้ืนคืนชีพมากกว่า 
ยิ่งเล่นการเมืองกันเองแบบนี้ ก็ยิ่งต่ าตมซ้ าเข้าไปอีก 
“ก็ถอนไปสิ”... 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ คงเหลืออดเหลือทนที่เอือมมานานแล้ว แม้ภายหลังจะขอโทษว่าพูดเร็วไปหน่อย 
แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นย่อมท าให้เห็นแล้วว่าความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลนั้นกินลึกเข้าไปเรื่อยๆ 
เช่นกัน ปัญหาหน้ากากยังเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไร หากพบว่าผิดจริง พัวพันจริง 
ก็ต้องดับไฟแต่ต้นลม จัดการให้เด็ดขาด 
พยายามท่องจ าให้ขึ้นใจ...“อย่าพายเรือให้โจรนั่ง”! 

“สายล่อฟ้า” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1792209 
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วันที่ 11 มีนาคม 2563 - 08:48 น.  
 

 
 
 “ข่าวลือ” เรื่องเกดิ “รัฐประหาร” เรือ่ง”ไรส้าระ”ที่มักจะ”เป็นจรงิ” 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2044577 
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