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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ พท. เดินหน้าหาเสียงซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร พปชร.ขอก าลังใจแม่

ยกเลือก 
9 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ "สมศักดิ์" น าทีมหาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เจอคู่แข่งดิสเครดิต 10 
3 ไทยรัฐออนไลน์ "สมศักดิ์" น าทีม พปชร.ช่วย "เพชรภูมิ" หาเสียงเลือกตั้งซ่อม

ก าแพงเพชร 
11 

4 สยามรัฐออนไลน์ "สมศักดิ์" น าทีม พปชร. หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 12 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เลือกตั้งก าแพงเพชรประมาทไม่ได้คะแนนสูสี 13 
6 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมศักดิ์’ น าทีมพปชรหาเสียงช่วยลูก ‘ไวพจน์’ ขย่มเพ่ือไทย ยันยึด

กติกากฎหมาย 
14 

7 เนชั่นออนไลน์ "สมศักดิ์" แนะคู่แข่งหยุดดิสเครดิต 15 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ ลุยช่วย 'เพชรภูมิ' หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต2 ก าแพงเพชร 17 
9 ข่าวสดออนไลน์ 'สมศักดิ์' น าทีมลุยช่วย 'เพชรภูมิ' หาเสียง เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 18 
10 ผู้จัดการออนไลน์ "สมศักดิ์" น าทีมลุยเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 19 
11 มติชนออนไลน์ ‘นคร’ ปูด ‘พ.ต.ท.ไวพจน์’ โทรขอ-ข่มขู่ แกนน าพ้ืนที่ก าแพงเพชร จี้ 

จนท.เร่งจับกุม 
20 

12 มติชนออนไลน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ ปูด พรรคอนาคตใหม่เลือก “การุณ ใสงาม” 
ลงชิงนายก อบจ. 

21 

13 มติชนออนไลน์ ศาล รธน.นัดอ่านคดียุบพรรค "อนาคตใหม่"  21 ก.พ. ตามก าหนด
เดิม 

22 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ สยบข่าวลือ! ศาลนัดอ่านคดียุบ อนค. ตามเดิม21 ก.พ.นี้ 23 
15 สยามรัฐออนไลน์ ไม่เลื่อน! "ศาล รธน." นัดอ่านคดียุบพรรค "อนาคตใหม่" 21ก.พ. 

ตามก าหนดเดิม 
24 

16 แนวหน้าออนไลน์ ไม่เลื่อน!!! ศาล รธน. นัดอ่านคดียุบพรรค ‘อนาคตใหม่’ 21ก.พ. 
ตามก าหนดเดิม 

25 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ นับถอยหลัง 21 ก.พ. นัดชี้ชะตา ยุบอนาคตใหม่? 26 
18 คมชัดลึกออนไลน์ นับถอยหลัง 21 ก.พ.นัดชี้ชะตา ยุบอนาคตใหม่? 27 
19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ นัดฟังค าสั่ง 'ธนาธร' ฟ้อง กกต. ร้องยุบพรรคมิชอบ 20 ก.พ.นี้ 28 
20 มติชนออนไลน์ ส.ส.ปชป. ซัด อนาคตใหม่ ล่ารายชื่อกดดันศาล รธน. ย้อน เป็นนัก 

ปชต. ต้องเคารพ กม. 
29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 มติชนออนไลน์ "สมชาย" ข้องใจ เอ็นจีโอดัง ไม่เอียงฝ่ายใด กลับทิ้งอุดมคติที่ดี ลงชื่อ

ค้านยุบอนาคตใหม่ 
30 

22 มติชนออนไลน์ ไม่เห็นด้วย! สมาชิกพรรคอนาคตใหม่รวมตัวคัดค้านการยุบพรรค 32 
23 แนวหน้าออนไลน์ เดือด! ‘สมาชิก อนค.’ ลั่นฟ้อง กกต. แน่หากโดนยุบ ขู่ลุกฮือทั่ว

ประเทศ 
34 

24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมาชิก อนค.' ลั่นฟ้อง 'กกต.' แน่หากศาล รธน. สั่งยุบพรรค 36 
25 สยามรัฐออนไลน์ "สมาชิก อนค." ถกเข้ม คัดค้านยุบพรรค ยัน "ฟ้อง กกต." แน่หาก 

ศาล รธน. วินิจฉัยยุบ 
38 

26 ประชาไทออนไลน์ ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ มีมติยื่นฟ้อง กกต. หากศาล รธน.
วินิจฉัยยุบพรรค 

40 

27 Workpoint ออนไลน์ สมาชิกอนาคตใหม่ แถลงค้านยุบพรรค จ่อฟ้อง กกต.หาก ศาล รธน. 
วินิจฉัยยุบ 

43 

28 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ตัวแทน "อนาคตใหม่" ลงมติฟ้อง กกต. หากศาล รธน. วินจิฉัยให้ 
ยุบพรรคคดีเงินกู้ 

45 

29 เนชั่นสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

"สมาชิก อนค." แถลงคัดค้าน "ยุบพรรคอนาคตใหม่" 47 

30 ผู้จัดการออนไลน์ เครือข่ายสีส้มระดมบิ๊กเนมเคลื่อนไหวกดดันไม่ให้ยุบอนาคตใหม่ 49 
31 ผู้จัดการออนไลน์ "นิพิฏฐ์" แนะอย่าเพ่ิงคาดเดาคดี อนค. กู้เงิน ดึงสติใช้สภาตรวจสอบ

รัฐแทนสู้บนถนน 
51 

32 ผู้จัดการออนไลน์ "เสรี" ฟันธง อนค. กู้เงินผิด กม. เอาเปรียบพรรคอ่ืน ดักใช้กฏหมู่
เหนือกฏหมายเข้าสู่กลียุค 

52 

33 คมชัดลึกออนไลน์ แฉขบวนการต้านยุบ อนค. "สมชาย" ซัด อจ.-เอ็นจีโอ ร่วมแคมเปญ 54 
34 ไทยรัฐออนไลน์ คนกว่า 30,000 ร่วมลงชื่อผ่านแคมเปญ #คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ 58 
35 ไทยโพสต์ออนไลน์ ค าถามที่ธนาธร-ปิยบุตรต้องชี้แจง! 'หมอวรงค์' บี้เคลียร์ให้ชัด 8 ข้อ

ข้องใจ 
59 

36 THaiPBS ออนไลน์ "พล.ท.พงศกร" ลาออก กก.บห.อนาคตใหม่ 60 
37 มติชนออนไลน์ พล.ท.พงศกร ประกาศรับผิดชอบปมบ้านพัก ขอลาออก กก.บห.

อนาคตใหม่ 
61 

38 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นายพล-อนค.' แสดงสปิริต ลาออกกรรมการบริหารพรรค 62 
39 ไทยรัฐออนไลน์ “พงศกร” ประกาศ ขอลาออกกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 

ปมยังพักในหน่วยทหาร 
63 

40 ส านักข่าวอิศราออนไลน์ 'อนาคตใหม่' น้อมรับค าวิจารณ์ ปม ส.ส.นายพลอยู่ 'บ้านหลวง' 64 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
41 7HD ออนไลน์ ชวน หลีกภัย ย้ า การเสียบบตัรแทนกัน หากผิดก็ว่าไปตามผิด 65 
42 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท.หวั่น ยุบ อนค. ท าฝ่ายค้านอ่อนแรง 67 
43 ไทยโพสต์ออนไลน์ เท้าข้างหนึ่งอยู่ในคุก! 'นิพิฏฐ์' เตือนพวกด่าศาล รธน. แบบขาดสติ 68 
44 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พปชร. ตั้งทีมสนับสนุนข้อมูล 30 คนสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 69 
45 ไทยรัฐออนไลน์ พปชร. หารือทีมหนุนเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 71 
46 ไทยรัฐออนไลน์ “ก่อแก้ว” อ้างอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจมีกล้วยมาล่อ ขอท านายมีงูเห่า

โผล่อีก 
72 

47 แนวหน้าออนไลน์ ค าสอนจาก ‘อานันท์ ปันยารชุน’! ‘ทยา’ เผยแนะหลักผู้น าที่ดี 
รับ ‘การเมือง’ ถ้าจังหวะมาก็ท า 

73 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กับดัก รธน.60 การเมือง ปี’63 เปิดโต๊ะ ‘ต่อรอง’ 74 
2 แนวหน้าออนไลน์ กวนน้ าให้ใส 76 
3 ผู้จัดการออนไลน์ อนาคตใหม่ลากชาวบ้านลงถนน-ตัวประกันสู้คดียุบพรรค!? 79 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ กฎหมู่ทางวิชาการ 81 
5 มติชนออนไลน์ ที่เห็นและเป็นไป : บทเรียน ‘ลิงแก้แห’ 83 
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กิจกรรมรอบรั้ว   
  

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุมชี้แจงและ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแก่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

 
 
 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการแบ่งเขตเลอืกตั้งท้องถิ่น 
17 ก.พ. 2563 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 17 - 23 กมุภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2563 

09.00 น. ห้อง 502 นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

 09.30 น. ห้อง 604 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง และนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
พัฒนาพรรคการเมือง 

 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันอังคารที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 

10.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันที่ 18 – 19 
กุมภาพันธ์ 2563 

- - นายอิทธิ พร บุ ญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายปกรณ์ 
มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ ง  ตรวจเยี่ยม 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรณรงค์โค้งสุดท้าย และพิธีปล่อยแถวระดม
กวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ณ สถานีต ารวจภูธรพรานกระต่าย อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  

 - จังหวัดนครสวรรค์ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครสวรรค์ 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันที่ 20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 

- แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท 
แอนด์ คันทรีคลับ 
อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม
พิธีปิ ดการศึกษาอบรม และปัจฉิมนิ เทศแก่ 
คณะนักศึกษาหลักสูตร พตส.10   

วันเสาร์ที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2563 

- สนามศูนย์กีฬาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง   

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมพิธีปิดงานกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ 7 องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันอาทิตยท์ี่ 
23 กุมภาพันธ์ 2563 

- จงัหวัดก าแพงเพชร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิก
สภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง  

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2563  

09.30 น. ห้อง 604 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ 
การพัฒนาพรรคการเมือง 

 13.00 น. กระทรวงสาธารณสุข นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 8 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันที่ 17 – 24 
กุมภาพันธ์ 2563 

-      จังหวัดก าแพงเพชร       นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ                                                                                       
การเลือกตั้ง ตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้ง                                                                                       
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร                                                                                       
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 

10.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันพุธที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2563 

- - นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อบรมหลักสูตร วบส. 

วันที่ 20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 

- แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท 
แอนด์ คันทรีคลับ 
อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาอบรมและ
ปัจฉิมนิเทศแก่คณะนักศึกษาหลักสูตร พตส.10   

วันพฤหัสบดีที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 

13.30 น. อาคารสุขประพฤติ น า ย ดุ ษ ฎี  พ ร สุ ข ส วั ส ดิ์  ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการ
องค์กรอิสระ  

วันเสาร์ที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2563 

- สนามศูนย์กีฬาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง   

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การ เลื อกตั้ ง  เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี ปิ ด งานกีฬา เ ชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ 7 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่ 21 - 23 
กุมภาพันธ์ 2563 

- - นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ภารกิจสืบสวนไต่สวนงานการข่าวใน
พ้ืนที่ จั งหวัดนครสวรรค์  จั งหวัดพิจิตร และ
สังเกตการณ์การเลือกตั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 

วันที่ 19 - 23 
กุมภาพันธ์ 2563 

 

- จงัหวัดก าแพงเพชร นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตรวจติดตามการรณรงค์การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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 เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงพ้ืนที่ผู้สมัครรับการ
เลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร ระหว่าง พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพ่ือไทย 
แทนต าแหน่งที่ว่างภายหลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้ งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งประกอบด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ อาภรณ์
รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครหมายเลข 2 นายอิทธิพล แปลงเล็ก พรรคภาคีเครือข่ายไทย ผู้สมัครหมายเลข 3 นาย
กัมพล ปัญกุล พรรคเพ่ือไทย 
 ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา พบว่าบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ช่วงโค้งสุดท้ายของพรรคพลัง
ประชารัฐและพรรคเพ่ือไทย ซึ่งทั้งสองพรรคต่างลงพ้ืนที่ ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนจ านวนมาก สร้างบรรยากาศ
ได้คึกคักมากขึ้น 
 ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า วันนี้ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน พ่อแม่พ่ีน้องจ านวนมาก ท าให้มั่นใจการเลือกตั้งครั้งนี้ ตนเองจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน 
 ขณะทางด้าน ผู้สมัครหมายเลข 3 นายกัมพล ปัญกุล พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จนถึงวันนี้ ตนเองและ
ทีมงานจะต้องต่อสู้กับผู้มีอ านาจเหนือบารมี มีทั้งอิทธิพล แต่อย่างไรตนเองก็มั่นใจจะได้รับการคัดเลือกจากประชาชนให้
เป็นผู้แทนประชาชนเพื่อทวงถามค าสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับประชาชน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1978468 
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"สมศักดิ์"น าทีมหาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เจอคู่แข่งดิสเครดิต 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 16ก.พ.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงภาพรวมการลงพ้ืนที่เลือกตั้ง ซ่อม 
ระว่างวันที่ 15-16 ก.พ. ว่า ตนได้ลงพ้ืนที่ จ. ก าแพงเพชร เพ่ือช่วยนายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ผู้สมัครส.ส. ก าแพงเพชร 
เขต 2 หาเสียง โดยได้ไปพร้อมกับส.ส. ในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 20 คน อาทิ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และ
รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ นายนิโรธ 
สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร และนายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก โดยได้ลง
พ้ืนที่ อ.ลานกระบือ และอ.พรานกระต่าย ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจและต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ว่าจะใช้ได้เมื่อไร พวกเราก็ได้อธิบายให้พวกเขาฟัง และมีเรื่องที่เขา
อยากให้พวกเราช่วยเหลือ ซึ่งตนก็บอกให้เขาเขียนเป็นจดหมายร้องเรียนมา เพ่ือที่ตนจะได้ช่วยน าส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและช่วยติดตามความคืบหน้าให้ 
 เมื่อถามถึงความมั่นใจในการที่จะได้รับชัยชนะในเขตนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าถึงตอนนี้กระแส
ยังสูสี เพราะทางคู่แข่งอย่างพรรคเพ่ือไทย เขาก็ได้ระดมก าลังส าคัญของพรรคลงมาช่วยหาเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนลง
พ้ืนที่ตนก็ได้เจอกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็ยังทักทายกัน เราให้เกียรติกัน ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ ง
อย่างที่ตนเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าการเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้เขตนี้จะเป็นเขตเดิมของพรรคพลังประชารัฐ 
การหาเสียงเราพยายามเน้นไปที่ตัวผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรและจะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่บาง
ฝ่ายพยายามโจมตีรัฐบาลถึงเรื่องเศรษฐกิจ เราได้อธิบายกับประชาชนว่า หลังจากที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ประกาศใช้ 
เศรษฐกิจน่าจะดีข้ึน โครงการต่างๆจะขับเคลื่อนได้และทุกอย่างจะเริ่มลงตัวในอีกไม่นาน 
 เมื่อถามว่าทางพรรคเพ่ือไทย บอกว่ากังวลว่าพรรคพลังประชารัฐจะใช้อ านาจรัฐเอ้ือประโยชน์ในการหา
เสียง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า "ผมยืนยันว่าไม่มีการใช้อ านาจรัฐหรือข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงครั้งนี้ ขนาดตอน
แนะน าตัวกับชาวบ้าน ผมยังไม่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีเลย บอกเพียงแต่ว่าเป็นแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จ าเราได้เพราะจังหวัดสุโขทัยกับก าแพงเพชรนั้นติดกัน ผมมีประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมมาหลายครั้ง รู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ ทุกอย่างต้องท าตามกติกา ท าตามกฎหมาย เราต้องแฟร์เพลย์มีน้ าใจนักกีฬา 
ไม่ใช่เอาความได้เปรียบมาใช้แบบไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ผมคิดว่าการหาเสียงควรจะชูที่นโยบายต่างๆที่จะท าและเป็นประโยชน์
ไม่ควรโจมตีหรือดิสเครดิสฝ่ายตรงข้าม" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57309 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57309
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"สมศักดิ์" น าทีม พปชร.ช่วย "เพชรภูมิ" หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
ไทยรัฐออนไลน์16 ก.พ. 2563 23:09 น. 
 
 
 
 
 
 
"สมศักดิ์" น าทีม "พลังประชารัฐ" ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร ชี้กระแสยังสูสีประมาทไม่ได้ ย้ า
ไม่ใช่งานง่าย ยันไม่เคยใช้อ านาจรัฐเอาเปรียบเลือกตั้ง แนะคู่แข่งหยุดดิสเครดิต เน้นที่นโยบายหาเสียงดีกว่า 
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมและแกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวถึงภาพรวมการลงพ้ืนที่เลือกตั้งซ่อม ระว่างวันที่ 15-16 ก.พ.นี้ ว่า ตนได้ลงพ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชร เพ่ือช่วย นาย
เพชรภูมิ อาภรรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 หาเสียง โดยได้ไปพร้อมกับส.ส.ในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 20 
คน อาทิ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย 
นายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.
ก าแพงเพชร และนายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก โดยได้ลงพ้ืนที่ อ.ลานกระบือ และ อ.พรานกระต่าย ซึ่งชาวบ้านใน
พ้ืนที่ได้ให้ความสนใจ และต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ว่า จะ
ใช้ได้เมื่อไรพวกเราก็ได้อธิบายให้พวกเขาฟัง และมีเรื่องที่เขาอยากให้พวกเราช่วยเหลือ ซึ่งตนก็บอกให้ เขาเขียนเป็น
จดหมายร้องเรียนมา เพ่ือที่ตนจะได้ช่วยน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยติดตามความคืบหน้าให้ 
 เมื่อถามถึงความมั่นใจในการที่จะได้รับชัยชนะในเขตนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าถึงตอนนี้กระแส
ยังสูสี เพราะทางคู่แข่งอย่างพรรคเพ่ือไทย เขาก็ได้ระดมก าลังส าคัญของพรรคลงมาช่วยหาเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนลง
พ้ืนที่ตนก็ได้เจอกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็ยังทักทายกัน เราให้เกียรติกันไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ง
อย่างที่ตนเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่า การเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้เขตนี้จะเป็นเขตเดิมของพรรคพลังประชารัฐ 
การหาเสียงเราพยายามเน้นไปที่ตัวผู้สมัครว่า มีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรและจะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่บาง
ฝ่ายพยายามโจมตีรัฐบาลถึงเรื่องเศรษฐกิจนั้น เราได้อธิบายกับประชาชนแล้วว่า หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ
ประกาศใช้ เศรษฐกิจน่าจะดีข้ึน โครงการต่างๆจะขับเคลื่อนได้และทุกอย่างจะเริ่มลงตัวในอีกไม่นาน 
 เมื่อถามว่า ทางพรรคเพ่ือไทยบอกว่า กังวลว่าพรรคพลังประชารัฐจะใช้อ านาจรัฐเอ้ือประโยชน์ในการหา
เสียง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า "ผมยืนยันว่าไม่มีการใช้อ านาจรัฐหรือข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงครั้ งนี้ ขนาดตอน
แนะน าตัวกับชาวบ้าน ผมยังไม่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีเลย บอกเพียงแต่ว่าเป็นแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จ าเราได้ เพราะ จ.สุโขทัยกับ จ.ก าแพงเพชรนั้นติดกัน ผมมีประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมมาหลายครั้ง รู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ ทุกอย่างต้องท าตามกติกาท าตามกฎหมาย เราต้องแฟร์เพลย์มีน้ าใจนักกีฬา 
ไม่ใช่เอาความได้เปรียบมาใช้แบบไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ผมคิดว่าการหาเสียงควรจะชูที่นโยบายต่างๆ ที่จะท าและเป็นประโยชน์
ไม่ควรโจมตีหรือดิสเครดิสฝ่ายตรงข้าม" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1773110 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1773110


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 

 
 
"สมศักดิ์" น าทีมพปชร. หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร  
สยามรัฐออนไลน์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 14:08  
 
 
 
 
 
 
"สมศักดิ์"น าทีมพปชร.หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ชี้กระแสยังสูสีประมาทไม่ได้ ย้ าไม่ใช่งานง่าย ยันไม่เคยใช้
อ านาจรัฐ แนะคู่แข่งหยุดดิสเครดิต 
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงภาพรวมการลงพ้ืนที่เลือกตั้ง ซ่อม ระว่างวันที่ 
15-16 ก.พ. ว่า ตนได้ลงพื้นที่ จ. ก าแพงเพชร เพ่ือช่วยนายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ผู้สมัครส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 หาเสียง 
โดยได้ไปพร้อมกับส.ส. ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 20 คน อาทิ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และรองหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.
นครสวรรค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร และนายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก โดยได้ลงพ้ืนที่ อ.ลาน
กระบือ และอ.พรานกระต่าย ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจและต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับ
เรื่องร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ว่าจะใช้ได้เมื่อไร พวกเราก็ได้อธิบายให้พวกเขาฟัง และมีเรื่องที่เขาอยากให้พวกเรา
ช่วยเหลือ ซึ่งตนก็บอกให้เขาเขียนเป็นจดหมายร้องเรียนมา เพ่ือที่ตนจะได้ช่วยน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วย
ติดตามความคืบหน้าให้ 
 เมื่อถามถึงความมั่นใจในการที่จะได้รับชัยชนะในเขตนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าถึงตอนนี้กระแส
ยังสูสี เพราะทางคู่แข่งอย่างพรรคเพ่ือไทย เขาก็ได้ระดมก าลังส าคัญของพรรคลงมาช่วยหาเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนลง
พ้ืนที่ตนก็ได้เจอกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็ยังทักทายกัน เราให้เกียรติกัน ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ง
อย่างที่ตนเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าการเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้เขตนี้จะเป็นเขตเดิมของพรรคพลังประชารัฐ 
การหาเสียงเราพยายามเน้นไปที่ตัวผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรและจะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่บาง
ฝ่ายพยายามโจมตีรัฐบาลถึงเรื่องเศรษฐกิจ เราได้อธิบายกับประชาชนว่า หลังจากที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ประกาศใช้ 
เศรษฐกิจน่าจะดีข้ึน โครงการต่างๆจะขับเคลื่อนได้และทุกอย่างจะเริ่มลงตัวในอีกไม่นาน 
 เมื่อถามว่าทางพรรคเพ่ือไทย บอกว่ากังวลว่าพรรคพลังประชารัฐจะใช้อ านาจรัฐเอ้ือประโยชน์ในการหา
เสียง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า "ผมยืนยันว่าไม่มีการใช้อ านาจรัฐหรือข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงครั้งนี้ ขนาดตอน
แนะน าตัวกับชาวบ้าน ผมยังไม่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีเลย บอกเพียงแต่ว่าเป็นแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จ าเราได้เพราะจังหวัดสุโขทัยกับก าแพงเพชรนั้นติดกัน ผมมีประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมมาหลายครั้ง รู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ ทุกอย่างต้องท าตามกติกา ท าตามกฎหมาย เราต้องแฟร์เพลย์มีน้ าใจนักกีฬา 
ไม่ใช่เอาความได้เปรียบมาใช้แบบไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ผมคิดว่าการหาเสียงควรจะชูที่นโยบายต่างๆที่จะท าและเป็นประโยชน์
ไม่ควรโจมตีหรือดิสเครดิสฝ่ายตรงข้าม" 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/133132 

https://siamrath.co.th/n/133132
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200216/15049f48ab10315a60427c7f4323569440fa15b8f6692ba49d2a31e3e43544ca.jpg?itok=FbHzH0GS
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200216/da660c15486575a6ce58b64aaf7c6b132769c7c79532dcadb40ac82f69bfbb4d.jpg?itok=7oOktFZ8
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200216/37c543c7ae6ac2beb9a8016ecbf07bc1ea08ee44ba19c9db4e82504efcbc5489.jpg?itok=6uNqeq2O
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เลือกตั้งก าแพงเพชรประมาทไม่ได้คะแนนสูสี 
16 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:31 น.  
 
 
 
 
 
"สมศักดิ์"น าทีมพปชร.หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ชี้กระแสยังสูสีประมาทไม่ได้ ย้ าไม่ใช่งานง่าย ยันไม่เคยใช้
อ านาจรัฐ แนะคู่แข่งหยุดดิสเครดิต 
 16  กุมภาพันธ์ 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงภาพรวมการลงพ้ืนที่
เลือกตั้ง ซ่อม ระว่างวันที่ 15-16 ก.พ. ว่า ตนได้ลงพ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชร เพ่ือช่วยนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร
ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 หาเสียง   
 โดยได้ไปพร้อมกับส.ส.ในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 20 คน อาทิ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และรอง
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ นายนิโรธ 
สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร และนายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก 
 โดยได้ลงพ้ืนที่ อ.ลานกระบือ อ.พรานกระต่าย ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจและต้อนรับเป็นอย่าง
ดี ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ว่าจะใช้ได้เมื่อไร พวกเราก็ได้อธิบายให้พวกเขาฟัง 
และมีเรื่องที่เขาอยากให้พวกเราช่วยเหลือ ซึ่งตนก็บอกให้เขาเขียนเป็นจดหมายร้องเรียนมา เพ่ือที่ตนจะได้ช่วยน าส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยติดตามความคืบหน้าให้ 
 ต่อข้อถามถึงความมั่นใจในการที่จะได้รับชัยชนะในเขตนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าถึงตอนนี้
กระแสยังสูสี เพราะทางคู่แข่งอย่างพรรคเพ่ือไทย เขาก็ได้ระดมก าลังส าคัญของพรรคลงมาช่วยหาเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่ง
ตอนลงพ้ืนที่ตนก็ได้เจอกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ยังทักทายกัน เราให้เกียรติกัน ไม่มีปัญหา
อะไร ซึ่งอย่างที่ตนเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าการเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย   
 แม้เขตนี้จะเป็นเขตเดิมของพรรคพลังประชารัฐ การหาเสียงเราพยายามเน้นไปที่ตัวผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติ
ที่ดีอย่างไรและจะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่บางฝ่ายพยายามโจมตีรัฐบาลถึงเรื่องเศรษฐกิจ เราได้อธิบายกับ
ประชาชนว่า หลังจากที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ประกาศใช้ เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น โครงการต่างๆจะขับเคลื่อนได้และทุก
อย่างจะเริ่มลงตัวในอีกไม่นาน  
 ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคเพื่อไทย บอกว่ากังวลว่าพรรคพลังประชารัฐจะใช้อ านาจรัฐเอ้ือประโยชน์ในการหา
เสียง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า "ผมยืนยันว่าไม่มีการใช้อ านาจรัฐหรือข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงครั้งนี้ ขนาดตอน
แนะน าตัวกับชาวบ้าน ผมยังไม่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีเลย บอกเพียงแต่ว่าเป็นแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จ าเราได้เพราะจังหวัดสุโขทัยกับก าแพงเพชรนั้นติดกัน ผมมีประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมมาหลายครั้ง รู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ ทุกอย่างต้องท าตามกติกา ท าตามกฎหมาย เราต้องแฟร์เพลย์มีน้ าใจนักกีฬา 
ไม่ใช่เอาความได้เปรียบมาใช้แบบไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ผมคิดว่าการหาเสียงควรจะชูที่นโยบายต่างๆที่จะท าและเป็นประโยชน์
ไม่ควรโจมตีหรือดิสเครดิสฝ่ายตรงข้าม" 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417142 

https://www.komchadluek.net/news/politic/417142
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‘สมศักดิ์’น าทีมพปชรหาเสียงช่วยลูก‘ไวพจน์’ขย่มเพื่อไทย ยันยึดกติกากฎหมาย 
วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“สมศักดิ์” น าทีมพปชร.หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ชี้กระแสยังสูสีประมาทไม่ได้ ย้ าไม่ใช่งานง่าย ยันไม่เคย
ใช้อ านาจรัฐ แนะคู่แข่งหยุดดิสเครดิต 
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงภาพรวมการลง
พ้ืนที่เลือกตั้ง ซ่อม ระว่างวันที่ 15-16 ก.พ.ว่า ตนได้ลงพ้ืนที่ จ. ก าแพงเพชร เพ่ือช่วยนายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ผู้สมัคร 
ส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 หาเสียง โดยได้ไปพร้อมกับ ส.ส. ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 20 คน อาทิ นายอนุชา นาคาศัย 
ส.ส.ชัยนาท และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.
นครสวรรค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร และนายอนุชา น้อยวงศ์ 
ส.ส.พิษณุโลก โดยได้ลงพ้ืนที่ อ.ลานกระบือ และอ.พรานกระต่าย ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจ และต้อนรับเป็น
อย่างดี ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ว่า จะใช้ได้เมื่อไร พวกเราก็ได้อธิบายให้พวกเขา
ฟัง และมีเรื่องที่เขาอยากให้พวกเราช่วยเหลือ ซึ่งตนก็บอกให้เขาเขียนเป็นจดหมายร้องเรียนมา เพ่ือที่ตนจะได้ช่วย
น าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยติดตามความคืบหน้าให้  
 เมื่อถามถึงความมั่นใจในการที่จะได้รับชัยชนะในเขตนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่า ถึงตอนนี้กระแส
ยังสูสี เพราะทางคู่แข่งอย่างพรรคเพ่ือไทย เขาก็ได้ระดมก าลังส าคัญของพรรคลงมาช่วยหาเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนลง
พ้ืนที่ตนก็ได้เจอกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็ยังทักทายกัน เราให้เกียรติกัน ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ง
อย่างที่ตนเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่า การเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้เขตนี้จะเป็นเขตเดิมของพรรคพลังประชารัฐ 
การหาเสียงเราพยายามเน้นไปที่ตัวผู้สมัครว่า มีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรและจะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่บาง
ฝ่ายพยายามโจมตีรัฐบาลถึงเรื่องเศรษฐกิจ เราได้อธิบายกับประชาชนว่า หลังจากที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ประกาศใช้ 
เศรษฐกิจน่าจะดีข้ึน โครงการต่างๆจะขับเคลื่อนได้และทุกอย่างจะเริ่มลงตัวในอีกไม่นาน  
 เมื่อถามว่า ทางพรรคเพ่ือไทย บอกว่า กังวลว่าพรรคพลังประชารัฐจะใช้อ านาจรัฐเอ้ือประโยชน์ในการหา
เสียง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า “ผมยืนยันว่า ไม่มีการใช้อ านาจรัฐหรือข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงครั้งนี้ ขนาดตอน
แนะน าตัวกับชาวบ้าน ผมยังไม่บอกว่า ตัวเองเป็นรัฐมนตรีเลย บอกเพียงแต่ว่า เป็นแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จ าเราได้เพราะจังหวัดสุโขทัยกับก าแพงเพชรนั้นติดกัน ผมมีประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมมาหลายครั้ง รู้ว่า อะไรควรท าหรือไม่ ทุกอย่างต้องท าตามกติกา ท าตามกฎหมาย เราต้องแฟร์เพลย์มีน้ าใจนักกีฬา 
ไม่ใช่เอาความได้เปรียบมาใช้แบบไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ผมคิดว่า การหาเสียงควรจะชูที่นโยบายต่างๆที่จะท าและเป็นประโยชน์
ไม่ควรโจมตีหรือดิสเครดิสฝ่ายตรงข้าม 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/473339 

https://www.naewna.com/politic/473339
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"สมศักดิ์" แนะคู่แข่งหยุดดิสเครดิต 
16 ก.พ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมศักดิ์" น าทีมพรรคพลังประชารัฐ หาเสียงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดก าแพงเพชร ชี้ กระแสยังสูสี ประมาทไม่ได้ ย้ า 
ไม่ใช่งานง่าย ยัน ไม่เคยใช้อ านาจรัฐ แนะคู่แข่งหยุดดิสเครดิต  
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงภาพรวมการลงพ้ืนที่เลือกตั้ง ซ่อม ระว่างวันที่ 
15-16 ก.พ. ว่า ตนได้ลงพื้นที่ จ. ก าแพงเพชร เพ่ือช่วยนายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ผู้สมัครส.ส. ก าแพงเพชร เขต 2 หาเสียง 
โดยได้ไปพร้อมกับส.ส. ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 20 คน อาทิ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และรองหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายวีระกร ค าประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.
นครสวรรค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร และนายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก 
 โดยได้ลงพ้ืนที่ อ.ลานกระบือ และอ.พรานกระต่าย ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจและต้อนรับเป็น
อย่างดี ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ว่าจะใช้ได้เมื่อไร พวกเราก็ได้อธิบายให้พวกเขา
ฟัง และมีเรื่องที่เขาอยากให้พวกเราช่วยเหลือ ซึ่งตนก็บอกให้เขาเขียนเป็นจดหมายร้องเรียนมา เพ่ือที่ตนจะได้ ช่วย
น าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยติดตามความคืบหน้าให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อถามถึงความมั่นใจในการที่จะได้รับชัยชนะในเขตนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าถึงตอนนี้กระแส
ยังสูสี เพราะทางคู่แข่งอย่างพรรคเพ่ือไทย เขาก็ได้ระดมก าลังส าคัญของพรรคลงมาช่วยหาเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนลง
พ้ืนที่ตนก็ได้เจอกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็ยังทักทายกัน เราให้เกียรติกัน ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ง 
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อย่างที่ตนเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าการเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้เขตนี้จะเป็นเขตเดิมของพรรคพลังประชารัฐ 
การหาเสียงเราพยายามเน้นไปที่ตัวผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรและจะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไรบ้าง ส่วนที่บาง
ฝ่ายพยายามโจมตีรัฐบาลถึงเรื่องเศรษฐกิจ เราได้อธิบายกับประชาชนว่า หลังจากที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ประกาศใช้ 
เศรษฐกิจน่าจะดีข้ึน โครงการต่างๆจะขับเคลื่อนได้และทุกอย่างจะเริ่มลงตัวในอีกไม่นาน 
 เมื่อถามว่าทางพรรคเพ่ือไทย บอกว่ากังวลว่าพรรคพลังประชารัฐจะใช้อ านาจรัฐเอ้ือประโยชน์ในการหา
เสียง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า "ผมยืนยันว่าไม่มีการใช้อ านาจรัฐหรือข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงครั้งนี้ ขนาดตอน
แนะน าตัวกับชาวบ้าน ผมยังไม่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีเลย บอกเพียงแต่ว่าเป็นแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จ าเราได้เพราะจังหวัดสุโขทัยกับก าแพงเพชรนั้นติดกัน ผมมีประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อมมาหลายครั้ง รู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ ทุกอย่างต้องท าตามกติกา ท าตามกฎหมาย เราต้องแฟร์เพลย์มีน้ าใจนักกีฬา 
ไม่ใช่เอาความได้เปรียบมาใช้แบบไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ผมคิดว่าการหาเสียงควรจะชูที่นโยบายต่างๆที่จะท าและเป็นประโยชน์
ไม่ควรโจมตีหรือดิสเครดิสฝ่ายตรงข้าม" 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378762182/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378762182/
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ลุยช่วย'เพชรภูมิ'หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต2ก าแพงเพชร 
                    
 
 
 
 
 
 
 
"สมศักดิ์" ประธานรณรงค์เลือกตั้งหาเสียง พปชร. น าทีมลุยหาเสียงให้ "เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์" ผู้สมัครเบอร์ 1 ใน
การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 2 ก าแพงเพชร เพื่อสานงานต่อจากบิดา "ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์"                      
อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.57 น.      
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์เลือกตั้งหาเสียง 
พรรคพลังประชารัฐ เดินทางไปช่วยหาเสียงให้ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครเบอร์ 1 ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 
2 ก าแพงเพชร เพ่ือเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและสานต่องานจากบิดา พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.ก าแพงเพชร จ าเลย
คดีบุกล้มการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน เมื่อปี 2552 ที่ อ.พรานกระต่าย พร้อมด้วย ส.ส. กว่า 10 คน อาทิ นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย นายอนันต์ ผล
อ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.ก าแพงเพชร นายสุ
รชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร นายภิญโญ นิโรธ ส.ส.นครสวรรค์ นายอัฏพล โพพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี นายมณเฑียร สงฆ์
ประชา ส.ส.ชัยนาท และนายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ 
 ทั้งนี้ ในการหาเสียงได้เสนอให้ประชาชนเลือกฝ่ายรัฐบาล เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกง่าย เราเป็น
รฐับาลอยู่แล้วเลือกก็ท างานผลักดันนโยบายต่อไปได้เลย ชูนโยบายเรื่องน้ าเพ่ือชีวิต ธนาคารน้ า....  
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757850 
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'สมศักดิ์' น าทีมลุยช่วย 'เพชรภูมิ' หาเสียง เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร  
16 ก.พ. 2563 - 16:47 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
'สมศักดิ์' น าทีมลุยช่วย 'เพชรภูมิ' หาเสียง เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ชูนโยบายน้ าเพื่อชีวิต 
 วันที่ 16 ก.พ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์เลือกตั้งหาเสียง 
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางไปช่วย นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครเบอร์ 1 หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร เพ่ือเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและสานต่องาน พ.ต.ท.ไวพจน์ ซึ่งเป็นพ่อ อ.พรานกระต่าย พร้อม
ด้วย ส.ส.กว่า 10 คน เช่น นายไพบูลย์ นิติตะวัน บัญชีรายชื่อ, นายสิระ เจนจาคะ กทม., นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สุโขทัย 
นายอนันต์ ผลอ านวย ก าแพงเพชร, นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ก าแพงเพชร, นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ก าแพงเพชร , 
นายสุรชาติ ศรีบุศกร พิจิตร, นายภิญโญ นิโรธ นครสวรรค์, นายอัฏพล โพพิพิธ กาญจนบุรี, มณเฑียร สงฆ์ประชา 
ชัยนาท และ นายจักรัตน์ พ้ัวช่วย เพชรบูรณ์ 
 ซึ่งได้เสนอให้ประชาชนเลือกฝ่ายรัฐบาล เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกง่าย เราเป็นรัฐบาลอยู่แล้ว จึงเลือก
ท างานผลักดันนโยบายต่อไปได้เลย อีกท้ัง ยังชูนโยบายเรื่องน้ าเพ่ือชีวิต ธนาคารน้ า 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3587983 
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"สมศักดิ์"น าทีมลุยเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
เผยแพร่: 16 ก.พ. 2563 23:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 วานนี้ (16ก.พ.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลงพ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชร พร้อมด้วย 
นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และรองหัวหน้าพรรคพปชร. และคณะ เพ่ือช่วย นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส. 
ก าแพงเพชร เขต 2 หาเสียง โดยได้ลงพ้ืนที่ อ.ลานกระบือ และ อ.พรานกระต่าย ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจ 
และต้อนรับเป็นอย่างด ี 
 ทั้งนี้ประชาชนส่วนส่วนใหญ่ จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ว่าจะใช้ได้เมื่อไร พวก
เราก็ได้อธิบายให้พวกเขาฟัง และมีเรื่องที่เขาอยากให้พวกเราช่วยเหลือ ซึ่งตนก็บอกให้เขาเขียนเป็นจดหมายร้องเรี ยน
มา เพ่ือที่จะได้ช่วยน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยติดตามความคืบหน้าให้ 
 เมื่อถามถึงความมั่นใจในการที่จะได้รับชัยชนะในเขตนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าถึงตอนนี้กระแส
ยังสูสี เพราะทางคู่แข่งอย่างพรรคเพ่ือไทย เขาก็ได้ระดมก าลังส าคัญของพรรคลงมาช่วยหาเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนลง
พ้ืนที่ ตนก็ได้เจอกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ก็ยังทักทายกัน เราให้เกียรติกัน ไม่มีปัญหาอะไร 
การหาเสียงเราพยายามเน้นไปที่ตัวผู้สมัคร ว่ามีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร และจะช่วยพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไรบ้าง   
 ส่วนที่บางฝ่ายพยายามโจมตีรัฐบาลถึงเรื่องเศรษฐกิจ เราได้อธิบายกับประชาชนว่า หลังจากท่ี ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ประกาศใช้ เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น โครงการต่างๆ จะขับเคลื่อนได้และทุกอย่างจะเริ่มลงตัวในอีกไม่นาน   
 ส่วนที่พรรคเพ่ือไทย กังวลว่าพลังประชารัฐ จะใช้อ านาจรัฐเอ้ือประโยชน์ในการหาเสียงนั้น นายสมศักดิ์ 
กล่าวว่า "ผมยืนยันว่าไม่มีการใช้อ านาจรัฐ หรือข้าราชการมาช่วยในการหาเสียงครั้งนี้ ขนาดตอนแนะน าตัวกับชาวบ้าน 
ผมยังไม่บอกว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีเลย บอกเพียงแต่ว่าเป็นแกนน าของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จ า
เราได้ เพราะจังหวัดสุโขทัย กับก าแพงเพชร นั้นติดกัน ผมมีประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมมาหลายครั้ง รู้ว่า
อะไรควรท าหรือไม่ ทุกอย่างต้องท าตามกติกา ท าตามกฎหมาย เราต้องแฟร์เพลย์ มีน้ าใจนักกีฬา ไม่ใช่เอาความ
ได้เปรียบมาใช้ แบบไม่ถูกวิธี การหาเสียงควรจะชูที่นโยบายต่างๆที่จะท า และเป็นประโยชน์ ไม่ควรโจมตี หรือดิสเครดิส
ฝ่ายตรงข้าม" นายสมศักดิ์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000015796 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_600402/ 
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‘นคร’ ปูด ‘พ.ต.ท.ไวพจน์’ โทรขอ-ข่มขู่ แกนน าพื้นที่ก าแพงเพชร จี้ จนท.เร่งจับกุม 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:35 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
‘นคร’ เผย ‘เพื่อไทย’ เข้มวางแผนหาเสียง ลต.ซ่อมก าแพงเพชร รับกังวล ‘อ านาจรัฐ’ ปูด พ่อผู้สมัคร พปชร.โทร
ขอ-ข่มขู่ แกนน าในพื้นที่ จี้ จนท.เข้ามาดูแล 
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะผู้อ านวยการเลือกตั้ง
ซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร ให้สัมภาษณ์ถึงการกาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายในส่วนของพรรค พท.ว่า เราจะเพ่ิมความเข้มใน
การเดินรณรงค์หาเสียง และการจัดเวทีปราศรัยชี้แจงความจริงประมาณ 7-8 เวที นอกนั้นเราท าตามที่กฎหมายก าหนด 
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือในขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลใช้อ านาจรัฐอย่างเต็มที่ ทั้งต ารวจ ทหาร และผู้น าท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดและพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครราชสีมา ที่จะระดมก าลัง
เข้ามารุมอัดในพ้ืนที่ 
 เมื่อถามว่าขณะนี้เหมือนกระแสของการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร แผ่วกว่าที่ควรจะเป็น นายนคร
กล่าวว่า เรารู้ว่ากระแสการเลือกตั้งนั้นแผ่ว เพราะพ้ืนที่กว้าง เราจึงก าหนดเป้าหมายให้รถแห่เข้าไปในทุกพ้ืนที่ให้มาก
ที่สุด รวมถึงต้องพยายามแจกบัตรย้ าเบอร์ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ตัวผู้สมัครเองจะต้องยอมตื่นเช้ากลับดึกเพ่ือเข้าไป
ในทุกพ้ืนที่ให้ได้มากท่ีสุด แต่สิ่งที่เรากังวลคืออ านาจรัฐ ซึ่งวันนี้ต้องขอย้ าว่าพ่อของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ยังมีการโทรเข้ามาหาแกนน าในลักษณะทั้งขอ และข่มขู่คุกคามอยู่ ตนอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล และเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1978373 
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อดีตผู้สมัครส.ส.บุรีรัมย์ ปูด พรรคอนาคตใหม่เลือก “การุณ ใสงาม” ลงชิงนายกอบจ. 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 - 22:50 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมือ่วันที่ 16 ก.พ. นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอ๋ัน อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.บุรีรัมย์ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Phattarapong Supakson ระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับคุณการุณ ใสงาม อดีตกปปส. และกลุ่ม
พันธมิตร ที่พรรคอนาคตใหม่เลือก อดีต กปปส.เป็นว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.บุรีรัมย์ โดยระบุว่า 
 “ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณการุณ ใสงาม อดีตกปปส. และกลุ่มพันธมิตร ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ และนายสนธิ ลิ้มทองกุล พรรคอนาคตใหม่เลือก อดีต กปปส.เป็นว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.บุรีรัมย์ 
ผมตั้งกลุ่ม “ลมหายใจใหม่บุรีรัมย์ เพ่ือหวังจะท าการเมืองให้เป็นการเมืองของ “คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยบริสุทธิ์” โดย
หวังจะเห็นการเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น อยากจะให้คนรุ่นใหม่มาสนใจและมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
ผมเคารพในการตัดสินใจของพรรค ไม่เสียใจที่พรรคไม่เลือกผม แต่ผมคงจะร่วมงานกับ อดีต กปปส. ที่เคยท าลายระบบ
นิติธรรม-นิติรัฐ และท าลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเคยออกมาประท้วง กวักมือเรียกทหารออกมา
ปฏิวัติ จนท าให้ประเทศ…หายเท่าทุกวันนี้ ไม่ได้หรอกครับ” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1979142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1979142
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/52-3.jpg
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 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค า
วินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคต
ใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคใหม่ ผู้ถูก
ร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น.นั้น เบื้องต้นมีรายงานว่า
ก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปตามที่มีกระแสข่าวออกมาแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว ที่ประชุม กกต.ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ให้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียน
พรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเงิน
จ านวน 191,200,000 บาท เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
จากนั้น วันที่ 25 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรค
อนาคตใหม่ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง 
 ต่อมา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามค าร้องของ กกต.และค าชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคล
รวม 17 ปาก ตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อศาล
รฐัธรรมนูญแทนและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. 
 
 
อ้างอแง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1977620 
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สยบข่าวลือ! ศาลนัดอ่านคดียุบ อนค.ตามเดิม21 ก.พ.นี้ 
ศาลรธน.นัดอ่านคดียุบพรรค" อนค." ตามก าหนดเดิม 21 ก.พ.นี้ หลังมีกระแสข่าวสะพัดเปลี่ยนวันไวขึ้น 
อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัย 
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคต
ใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรค
การเมือง&nbsp; พ.ศ.2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 21 ก.พ.เวลา 15.00 น นั้น 
 เบื้องต้นมีรายงานว่าก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปตามที่มี
กระแสข่าวออกมาแต่อย่างใด และในวันที่ 17 ก.พ.นี้ ก็จะครบก าหนดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาให้พยานบุคคล
รวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อศาล
รัฐธรรมนูญแทนและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/757884 
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ไม่เลื่อน! "ศาลรธน." นัดอ่านคดียุบพรรค "อนาคตใหม่" 21ก.พ.ตามก าหนดเดิม 
สยามรัฐออนไลน์  16 กุมภาพันธ์ 2563 17:51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 16 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัย 
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคต
ใหม่ (อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคต
ใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. นั้น เบื้องต้นมี
รายงานว่าก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปตามที่มีกระแสข่าวออกมาแต่
อย่างใด 
 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวที่ประชุม กกต.ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ให้ยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 93 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียน
พรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ เป็นเงิน
จ านวน 191,200,000 บาท เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
จากนั้นวันที่ 25 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรค
อนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง 
 ต่อมาในวันที่ 5 ก.พ. ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามค าร้องของ กกต. และค าชี้แจงแก้ ข้อ
กล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคล
รวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อศาล
และธรรมนูญแทนและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15.00 น. 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/133169 
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ไม่เลื่อน!!!ศาลรธน.นัดอ่านคดียุบพรรค‘อนาคตใหม’่21ก.พ.ตามก าหนดเดิม 
วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่เลื่อน!!!ศาลรธน.นัดอ่านคดียุบพรรค‘อนาคตใหม’่21ก.พ.ตามก าหนดเดิม 
 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค า
วินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรค
อนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. นั้น 
เบื้องต้นมีรายงานว่าก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปตามที่มีกระแสข่าว
ออกมาแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวที่ประชุม กกต.ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ให้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 93 แห่ง พ.ร.ป. ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียน
พรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ เป็นเงิน
จ านวน 191,200,000 บาท เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
จากนั้นวันที่ 25 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรค
อนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง 
 ต่อมาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามค าร้องของ กกต. และค าชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้พยาน
บุคคลรวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อ
ศาลและธรรมนูญแทนและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/473381 
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21 ก.พ.นี้ ศาลรธน. นัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรค"อนาคตใหม่ ตามก าหนดเดิม ไร้วี่แววเลื่อนนัดตามกระแสข่าว 
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ยังคงนัดอ่าน
ค าวินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่ งยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอ
นาคใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจนถึงขณะนี้ก าหนดการดังกล่าวยังคง
เป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามท่ีมีกระแสข่าวเลื่อนอ่านค าวินิจฉัยแต่อย่างใด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาทจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ให้ยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 93 แห่งพ.ร.ป. ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียน
พรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จากนั้นวันที่ 25 ธ.ค.62 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย 
และส่งส าเนาค าร้องให้พรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง 
 ต่อมา ในวันที่ 5 ก.พ.63 ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ว่า ตามค าร้องของกกต. และค าชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้
พยานบุคคลรวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็น
หนังสือต่อศาลและธรรมนูญแทนและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866526 
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เปิดอ่าน 899 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
21 ก.พ.นี้ ศาลรธน. นัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรค "อนาคตใหม่" ตามก าหนดเดิม ไร้วี่แววเลื่อนนัดตามกระแสข่าว 
          เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ยังคง
นัดอ่านค าวินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมี
ค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรค
การเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มา
โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจนถึงขณะนี้ก าหนดการ
ดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามท่ีมีกระแสข่าวเลื่อนอ่านค าวินิจฉัยแต่อย่างใด 
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ให้ยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 93 แห่งพ.ร.ป. ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียน
พรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จากนั้นวันที่ 25 ธ.ค.62 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย 
และส่งส าเนาค าร้องให้พรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง 
  ต่อมา ในวันที่ 5 ก.พ.63 ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ว่า ตามค าร้องของกกต. และค าชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้
พยานบุคคลรวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็น
หนังสือต่อศาลและธรรมนูญแทนและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417195 
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นัดฟังค าสั่ง 'ธนาธร' ฟ้อง กกต.ร้องยุบพรรคมิชอบ 20 ก.พ.นี้ 
16 มกราคม 2563  อ่าน 210  
 
 
 
 
 
 
 
“ศาลอาญาคดีทุจริตฯ” สั่ง กกต.ส่งเอกสารแสดงขั้นตอนการไต่สวนคดียุบ อนค. ก่อนนัดค าสั่งชั้นตรวจฟ้อง สิบ
โมงเช้า 20 ก.พ.นี้ 
 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่  “นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ “พรรคอนาคตใหม่” ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้อง นาย
เกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อนประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพรรค อนค. ,นายนิยต ด ารงประภักดิ์ ,นายสุชาติ 
เพชรอาวุธ ทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวน , พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. , นางสุกัญญา รัต
นนาคินทร์ , พล.ท.สมชาย ชัยวณิชยา ,พ.ต.อ.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ทั้งสาม เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย , นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต. , นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ , นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี , 
นายปกรณ์ มหรรณพ , นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ , นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทั้งเจ็ดเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เป็นจ าเลยที่ 1-14 คดีหมายเลขด า อท.185/2562 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 
มาตรา 69 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 กรณีมีการท าส านวนคดียุบพรรค อนค.ไม่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอน มีลักษณะเร่งรัดคดี โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ทีผ่่านมานั้น 
 ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีค าสั่งชั้นตรวจค าฟ้องเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยศาลตรวจฟ้องแล้ว เห็น
ว่ามีความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ความชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงอาศัยข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อ 3 ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 มาตรา 23 เห็นสมควร 
ให้มีหนังสือถึงส านักงาน กกต. เพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน , การไต่สวน , การรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและการด าเนินคดีกรณีกล่าวหาว่า นายธนาธร ให้พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินอันเป็นการ
ฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ว่ามีขั้นตอน-วิธีการสืบสวน , ไต่สวน , การรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ตามกฎหมาย , กฎ, ประกาศ , ระเบียบ , ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด อย่างไร โดยให้ ส านักงาน กกต.จัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศาล ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศาล เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป โดย
ศาลก าหนดนัดพร้อม หรือฟังค าสั่ง หรือค าพิพากษา ในวันที่ 20 ก.พ.นี้เวลา 10.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862349 
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 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการ
ลงรายชื่อในการรณรงค์คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ จากค าร้องในคดีกู้ยืมเงิน 191 ล้านบาทที่ศาลรัฐธรรมนูญนัด
อ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะถือเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเป็นนัก
ประชาธิปไตย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพกฎหมาย และควรต่อสู้แก้ต่างตามสิทธิที่มีที่เหมาะสมกว่าการมากดดัน
สถาบันตุลาการด้วยวิธีเช่นนี้ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่า ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่จะออกมาเป็น
โทษท้ังหมด ผลที่เป็นคุณก็มี จึงอยากให้เคารพดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญด้วย อีกทั้ง ส่วนตัวยังเห็นว่า การที่ศาลนัด
อ่านค าวินิจฉัยยุบพรรค 3 วันก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ไม่ใช่การกลั่นแกล้งแน่นอน เพราะหากจ ากันได้ศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยในกรณีนี้ก่อนที่สภาจะก าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียอีก 
 “แต่ถึงก าหนดก่อนหรือหลังอย่างไรก็ไม่ใช่ประเด็น เพราะการอภิปรายไม่ ไว้วางใจถือเป็นกลไกทางสภา 
ส่วนศาลก็เป็นกลไกทางตุลาการ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน การน าเรื่องนี้มาโยงกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม” นายอัครเดช 
กล่าว และว่า ส่วนที่แกนน าพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า หากกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมือง จะอภิปราย
กันนอกสภานั้น ตนคิดว่า ที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ก็พูดอยู่เสมอว่า ยังมีส.ส.ที่พร้อมร่วมอุดมการณ์กับพรรคอยู่ เมื่อ
เป็นเช่นนั้น ตนคิดว่า ส.ส.อนาคตใหม่ ก็ควรใช้สภาเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น ไม่อยากให้ไปใช้กลไกอ่ืนๆนอก
สภา ไม่เช่นนั้น ทุกอย่างจะวุ่นวาย ประเทศก าลังไปได้ดี ขณะนี้งบประมาณปี 2563 ก็ผ่านแล้ว เศรษฐกิจก าลังค่อยๆดี
ขึ้น ความสงบจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1978597 
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 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สมชาย แสวง
การ แสดงความเห็นกรณีมีภาคประชาชนล่าชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า 
 ทันทีที่เห็น ช่อ พรรณิการ์อ้าปากขอบคุณขอบคุณอาจารย์ชาญวิทย์ ในฐานะผู้เริ่มแคมเปญ คัดค้านยุบ
อนาคตใหม่ และขอบคุณทุกรายชื่อที่มาร่วมแสดงพลัง พิสูจน์ว่าพรรคอนาคตใหม่ถือก าเนิดโดยประชาชน มีประชาชน
เป็นเจ้าของ”นั้นก็ต้องรีบตรวจดูรายชื่อในแพลทฟอร์ม Chang.org ที่เคยชื่นชมและร่วมลงชื่อสนับสนุนในบางกรณี
พร้อมความแปลกใจอย่างน้อย2ประการ  และไม่แปลกใจ 2 ประการคือ 
 ประการที่1) แพลทฟอร์มที่เคยมีผลงานรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ในหลายเรื่องให้สังคม อาทิการรณรงค์
เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการช่วยเป็นปากเสียงแห่งการต่อสู้ให้ภาคประชาสังคม ได้กลายเป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง
แบบเลือกข้างๆคูๆได้อย่างไร  ได้แต่บอกว่าเศร้าใจและหมดสิ้นศรัทธาทันที 
 ประการที่2 คือเห็นพ่ีน้องเพ่ือนพ้องเอ็นจีโอบางส่วนที่เชื่อว่าเคยมีบทบาทการร่วมต่อสู้กับภาคประชาชน
อย่างไม่เอียงข้างไม่ฝักใฝ่การเมือง อาทิคนที่ต่อสู้เรื่องน้ าเรื่องป่าเรื่องประมง หรือแม้แต่คนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิพลเมืองบาง
คนต่อสู้เรื่องสมานฉันท์ปรองดองบางคน แม้บางคนเคยเป็นกรรมการองค์กรอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและคอป. เคยต่อสู้
กับระบอบชั่วร้ายมานาน 
 กลับเข้าร่วมโยนอุดมคติใส่ลิ้นชัก เข้าชื่อกดดันเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
เข้าท านองพวกมากลากไปหรืออาจถูกตราหน้าว่าใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย 
 เพราะก่อนถึงบ่ายวันที่21ก.พ. 63 นั้น ไม่มีใครทราบได้หรอกครับว่าศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านนั้นจะมีค า
วินิจฉัยยุบหรือไม่ ซึ่งเราทุกคนควรจะใช้สิทธิพลเมืองอย่างมีคุณค่าเหมือนที่พวกคุณพร่ าสอนประชาชน แทนการล่า
รายชื่อกดดัน 
 มองดูแล้วคลับคล้ายคลับคลากับตอนที่หลายคนหลงผิดชูกระแสช่วยนายทักษิณ ชินวัตรคดีโอนหุ้นให้ลูกที่
ระดมโหมชูธงกระหน่ าความเห็นกดดันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ยกความผิดนั้นให้นายทักษิณ หรือที่เรารู้จักค า
พิพากษาบิดเบี้ยวนั้นว่า “บกพร่องโดยสุจริต”เป็นการปล่อยเสือเข้าป่าและลากไปสู่วิกฤติความขัดแย้งในชาติที่รุนแรง
ต่อเนื่องยาวนานมากว่า17ปี หลายคนที่ร่วมลงชื่อวันนี้ก็เคยเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความปรองดอง (คอป)ที่เคยระบุสาเหตุวิกฤติความขัดแย้งในชาตินั้นเกิดจากคดีในศาล
รัฐธรรมนูญคดีนั้น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
 
 
วันนี้ท่านเหล่านั้นกลับกลืนน้ าลายและท าในสิ่งตรงข้ามและอาจสร้างปัญหาวิกฤติชาติอีกรอบได้อย่างไร 
 และไม่แปลกใจประการที่1) คือการที่เห็นบรรดาอาจารย์หัวหอกหัวหงอกหัวด าบางคน ในต้นขบวนล่า
รายชื่อคราวนี้เพราะรู้เช่นเห็นชาติมานานแล้วว่า ท่านเหล่านั้นเป็น the man behind the seen ในการดันก้นคนหนุ่ม
สาวที่หลงเชื่อลัทธิไปลงถนนตายเจ็บแทนมาแล้วหลายครั้ง 
 วันนี้โผล่หน้าออกหน้ากันชัดเจนว่าใครเป็นใครก้อดีแล้ว เวลาเกิดวิกฤตจะได้ไม่ชี้ผิดตัว 
 ไม่แปลกใจประการที่2) คือการเดินเกมส์ของพรรคอนาคตใหม่ ก่อนถึงวันพิพากษาที่จะใช้มวลชนมวล
สมาชิกและคผู้สนับสนุนทั้งหมดออกแรงกดดันค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในคดีที่ผ่านมาทั้งคดีถือหุ้นสื่อของนาย
ธนาธรและคดีล้มล้างการปกครองที่สื่อบิดเบือนเรียกคดีอินามิลูติ เพราะดูๆแล้ว พรรคนี้เก่งการสร้างกระแสทั้งในสังคม
โซเชี่ยลและเก่งในกิจกรรมอีเวนท์ ไม่ต่างจากพรรคการเมืองรุ่นพ่ีในระบอบทักษิณและการขับเคลื่อนมวลชนแบบ นป
ชเพียงแต่เป็นคนละวัย จึงปลุกใจได้คนละแบบ 
แต่เชื่อเถอะครับว่า หากเราช่วยกัน 
#ให้ก าลังใจศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย 
ปล่อยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านท าหน้าที่ตรงไปตรงมา พิจารณาคดีทั้งข้อเท็จจริงแลข้อกฎหมายตามที่กกตร้อง
มาแล้ว 
เราจะได้เห็นความยุติธรรมตรงไปตรงมาตามหลังนิติรัฐนิติธรรมแน่นอน 
ผมจึงไม่เห็นด้วยต่อกลุ่มต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ล่ารายชื่อกดดันศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับที่เกิดในอดีตที่ท า
ในคดีทักษิณและแบบแกนนน านปชหาบรายชื่อไปกดดันถวายฎีกา 
หยุดเถอะครับอย่าเริ่มสร้างวิกฤตการเมืองอีกเลย 
ให้ก าลังใจศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1978530 
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 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ ถนนล าลูกกา จ.ปทุมธานี สมาชิกพรรค
อนาคตใหม่เดินทางมารวมตัวกัน ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ เพ่ือรณรงค์ให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทั่ว
ประเทศฟ้องร้องต่อ กกต. และการคัดค้านความพยายามท่ีจะให้มีการยุบพรรอนาคตใหม่ 
 ผู้สื่อช่าวรายงานว่าสมาชิกของพรรคอนคตใหม่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัดอาทิ จ.
นนทบุรี จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีป้ายผ้าระบุข้อความว่า กกต.อย่าท าผิดกฎหมายอาญา มาตรา  157 จากนั้น
รวมกันอ่านแถลงการณ์โดยมี นางพยอม สมประสงค์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จ.ปทุมธานี เป็น
ตัวแทนอ่านค าแถลงการณ์ 
 นางพยอม สมประสงค์ อ่านแถลงการณ์ว่าเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ และการด าเนินคีดกับ กกต. ใน
วันนี้พวกเรามารวมตัวกันเพ่ือคัดค้านการด าเนินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ และการเตรียมการฟ้องร้องต่อ กกต.เป็น
รายบุคคล ในฐานะสมาชิกพรรคแม้ว่าพรรคจะด าเนินฟ้องร้องต่อ กกต.เป็นรายบุคคลในฐานะที่เป็นนิติบุคคล แต่พวก
เราในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรค ก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน จึงเห็นว่าจะต้องด าเนินการฟ้องร้องแยกอีกต่างหากในฐานะ
สมาชิกพรรค 
ส าหรับประเด็นที่มารวมตัวกันในวันนี้ก็คือ 
 1.การคัดค้านความพยายามที่จะให้มีการยุบพรรอนาคตใหม่ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองที่
เกิดขึ้นเพียงปีเดียว แต่ประสบความส าเร็จในการได้เรับการเลือกตั้งจากปนะชาชน ถึง 6 ล้าน 3 แสน กว่าคนมีสมาชิก
ผู้แทนราษฎรถึง 80 คน ทั้งนี้ย่อมเกิดจากอุดมการณ์ และนโยบายที่ตรงกับใจประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย
คัดค้านเผด็จการที่มั่นคงของพรรค จึงท าให้มีผู้รักประชาธิปไตยจ านวนมากเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรคนี้ 
 ดังนั้นพวกเราจึงหวงแหนและวิตกกังวลกับอนาคตพรรค แม้ว่าเมื่อยุบพรรคได้ ก็สามารถตั้งพรรคใหม่ได้ 
แต่ก็ท าให้พวกเราสูญเสียทั่งเวลา สูญเสียทั้งทรดัพยากรและโอกาสในการที่จะต้องมีความพยายามให่้มีการยุบพรรค
อนาคตใหม่ การยุบพรรคคือการท าลายองค์กรทางการเมืองหรือบ้านของสมาชิกพรรคกว่า 6 หมื่นคนและคือการ
ท าลายความศรัทธาของปนะชาชน 
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 อีกทั่้งข้อกล่าวหาว่าพรรคฯกู้ยืมเงินหัวหน้าพรรค ซึ่งไม่มีกฎหมายใดๆห้ามและพรรคการเมืองอ่ืนๆอีก 17 
พรรค ก็มีการกู้ยืมเงินเช่นกัน จึงไม่มีเหตุผลและความชอบธรรมใดๆ ที่จะยุบพรรค พวกเราในฐานะสมาชิกพรรค จึงของ
คัดค้านความพยายามที่จะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่และขอประนามความพยายามใดๆที่จะให้มีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่เกิดขึ้นและไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่ อุดมการณ์ ของสมาชิกพรรคก็ไม่มีวันดับมอดและจะไม่
สามารถท าลายองค์กรทางการเมืองนี้ได้แม้จะเปลี่ยนชื่อก็ตาม 
 2.การฟ้องร้องต่อ กกต.เป็นรายบุคคล ในฐานะสมาชิก เนื่องจากเห็นว่าการด าเนินการส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรอนาคตใหม่ เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ทั้งนี้ กกต.ให้เวลาพิจารณาทั้งสิ้นเพียง 89 วัน โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใหม่ดังกล่าวต่อพรรค ฯและไม่ได้
เปิดโอกาสให้พรรคฯแก้ข้อกล่าวหาใหม่ดังกล่าวก่อนเลย เราเห็นว่าการกระทกของ กกต.เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พวกเราจึงตกลงกันว่าจะด าเนินการให้
สมาชิกท่ัวประเทศร่วมกันฟ้องร้องต่อ กกต.เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของเรา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1977492 
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เดือด!‘สมาชิกอนค.’ลั่นฟ้อง กกต.แน่หากโดนยุบ ขู่ลุกฮือทั่วประเทศ 
วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือด!‘สมาชิกอนค.’ลั่นฟ้อง กกต.แน่หากโดนยุบ ขู่ลุกฮือทั่วประเทศ 
 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จ.ปทุมธานี ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่
จากทั่วประเทศ นัดหารือเพ่ือลงความเห็นในการที่จะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นรายบุคคลใน
ฐานะสมาชิก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมติของสมาชิกในที่ประชุมออกมาเป็นเอกฉันท์
ยืนยันที่จะฟ้อง กกต. หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยวาระการนัดหารือในวันนี้สืบ
เนื่องจากการที่ กกต.ได้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่าน
ค าวินิจฉัยคด ีในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 ค าแถลงการณ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ที่มีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างพรรคนี้กันข้ึนมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีความเข้มแข็ง จนสามารถมีสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนของพวกเราในสภาฯถึง 
80 คน มีความวิตกกังวลต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
การที่ กกต. รับค าร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ในคดีกู้ยืมเงินของพรรค ตามความผิดในมาตรา 66 ว่าเป็นการบริจาค
เงินเกิน 10 ล้านบาท และอนุกรรมการสืบสวนได้ยกค าร้อง แต่นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตั้งกรรมการรวบรวม
ข้อเท็จจริง แล้วตั้งข้อหาใหม่ ให้มีความผิดตามมาตรา 62, 66 และ 72 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค โดยไม่มีการเรียกให้ผู้ถูก
กล่าวหาไปชี้แจง และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เร่งรัดพิจารณาอ่านค าวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามค าร้องของพรรค
อนาคตใหม ่
 “พวกเราจึงมีความเห็นว่าการกระท าของ กกต. เป็นการกระท าโดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญามาตรา 157 และแม้ว่าพรรคจะได้ด าเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแล้ว แต่พวกเราซึ่งสมาชิกรายบุคคล
ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของ กกต. ก็สมควรที่จะด าเนินการฟ้องร้องต่อ กกต.ในฐานะบุคคลเช่นเดียวกัน 
และหากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันข้างหน้า กกต. ก็สมควรจะต้องรับผิดชอบต่อค่าสมาชิก และเงินบริจาคที่เรา
มอบให้พรรคในคดีแพ่งต่อไป” 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 
 
 
 นางพยอม สมประสงค์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี กล่าวว่า การที่มารวมตัวกันในวันนี้เกิดจาก
ความพร้อมทางความคิดของแต่ละบุคคล พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เราจ่าย
ค่าสมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2,000 บาทตลอดชีพ พรรคก่อตั้งโดยสมาชิก ไม่ได้ก่อตั้งโดยนายทุน สมาชิกทั้งหมด
ร่วมกันเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ซึ่งเรารู้สึกยอมไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนเพียงไม่กี่คนที่จะตัดสินยื่นยุบพรรค เราจ าเป็นต้อง
รักษาสิทธิ์ในฐานะสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพรรค ในการฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ 
“เมื่อเรารู้สึกยอมไม่ได้ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ ได้มีการประสานผ่านศูนย์ประงานทั้ง 77 จังหวัด ใน
การเคลื่อนไหวเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตยได้ เมื่อประชาชนยืนหยัด 6 หมื่นกว่าคนที่เป็น
สมาชิกและอีกกว่า 6 ล้านเสียง ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าสภา จะไม่ยอมจ านนโดยเด็ดขาด หากมีการยุบพรรค
อนาคตใหม่เกิดขึ้น” นางพยอม กล่าว 
 นางพยอม กล่าวต่อว่า ในฐานะสมาชิกพรรคเห็นว่าการกระท าดังกล่าวของ กกต. ไม่เพียงแต่สร้างความ
เสียหายให้กับพรรคในฐานะนิติบุคคล แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกพรรคในฐานะบุคคลธรรมดา ที่สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าสมาชิก และสูญเสียเวลาอันประเมินค่าไม่ได้จากการท างานให้กับพรรคในฐานะอาสาสมัคร ในที่ประชุม
จึงมีมติพ้องต้องกันว่า จะให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศร่วมกันฟ้องร้องต่อ กกต. เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ 
โดยมีค าฟ้องกลางที่สมาชิกสามารถดาวน์โหลด น าไปพิมพ์ชื่อในค าฟ้องด้วยตนเอง ทั้งนี้มีทนายอาสาสมัครซึ่งเป็น
สมาชิกพรรค อาสาที่จะเป็นทนายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป 
 ด้านนายพร้อมสิน บุญจันทร์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยหากมีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่เกิดขึ้น เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจน หากมีการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นจริง แม้เราไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องพรรคในฐานะที่
เป็นสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เมื่อพรรคถูกเล่นงานด้วยกฎหมาย เราจึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายใน
การฟ้องร้อง กกต.เช่นเดียวกัน เราคิดว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ตนในฐานะสมาชิกพรรคเป็นผู้เสียหาย และ กกต.
จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟ้องร้องดังกล่าวกระท าการในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท าของ กกต. โดยไม่เกี่ยวกับทางพรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า เมื่อแบบฟอร์มดาวน์
โหลดในการฟ้อง กกต.ออกมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/473342 
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'สมาชิกอนค.'ลั่นฟ้อง'กกต.'แน่หากศาลรธน.สั่งยุบพรรค 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:09 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 ก.พ.63-ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จาก
ทั่วประเทศ นัดหารือเพ่ือลงความเห็นในการที่จะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นรายบุคคลในฐานะ
สมาชิก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมติของสมาชิกในที่ประชุมออกมาเป็นเอกฉันท์ยืนยันที่
จะฟ้อง กกต. หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยวาระการนัดหารือในวันนี้สืบเนื่องจากการ
ที ่กกต. ได้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยคดี 
ในวันที่ 21 ก.พ.นี้  
 แถลงการณ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
พรรคนี้กันขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีความเข้มแข็ง จนสามารถมีสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนของพวกเราในสภาฯถึง 80 คน 
มีความวิตกกังวลต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาจากการที่ 
กกต. รับค าร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ในคดีกู้ยืมเงินของพรรค ตามความผิดในมาตรา 66 ว่าเป็นการบริจาคเงินเกิน 
10 ล้านบาท และ อนุกรรมการสืบสวนได้ยกค าร้อง แต่นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตั้งกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง 
แล้วตั้งข้อหาใหม่ ให้มีความผิดตามมาตรา 62, 66 และ 72 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค โดยไม่มีการเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาไป
ชี้แจง และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เร่งรัดพิจารณาอ่านค าวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามค าร้องของพรรคอนาคตใหม่ 
"พวกเราจึงมีความเห็นว่าการกระท าของ กกต. เป็นการกระท าโดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 
157 และแม้ว่าพรรคจะได้ด าเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแล้ว แต่พวกเราซึ่งสมาชิกรายบุคคลที่ได้รับความ
เสียหายจากการกระท าของ กกต. ก็สมควรที่จะด าเนินการฟ้องร้องต่อ กกต.ในฐานะบุคคลเช่นเดียวกัน และหากมีการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันข้างหน้า กกต. ก็สมควรจะต้องรับผิดชอบต่อค่าสมาชิก และเงินบริจาคที่เรามอบให้พรรคใน
คดีแพ่งต่อไป" 
 นายพยอม สมประสงค์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี กล่าวว่า การที่มารวมตัวกันในวันนี้เกิดจาก
ความพร้อมทางความคิดของแต่ละบุคคล พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เราจ่าย
ค่าสมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2000 ตลอดชีพ พรรคก่อตั้งโดยสมาชิก ไม่ได้ก่อตั้งโดยนายทุน สมาชิกทั้งหมดร่วมกัน
เป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ซึ่งเรารู้สึกยอมไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนเพียงไม่ก่ีคนที่จะตัดสินยื่นยุบพรรค เราจ าเป็นต้องรักษาสิทธิ์
ในฐานะสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพรรค ในการฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม ่ 
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 "เมื่อเรารู้สึกยอมไม่ได้ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ ได้มีการประสานผ่านศูนย์ประงานทั้ง 77 
จังหวัด ในการเคลื่อนไหวเพ่ือชี้ให้เห็นว่า เผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตยได ้เมื่อประชาชนยืนหยัด 6 หมื่นกว่า
คนที่เป็นสมาชิกและอีกกว่า 6 ล้านเสียง ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าสภา จะไม่ยอมจ านนโดยเด็ดขาด หากมีการยุบ
พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้น"  
 นางพยอม กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกพรรคเห็นว่าการกระท าดังกล่าวของกกต. ไม่เพียงแต่สร้างความ
เสียหายให้กับพรรคในฐานะนิติบุคคล แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกพรรคในฐานะบุคคลธรรมดา ที่สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าสมาชิก และสูญเสียเวลาอันประเมินค่าไม่ได้จากการท างานให้กับพรรคในฐานะอาสาสมัคร ในที่ประชุม
จึงมีมติพ้องต้องกันว่า จะให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศร่วมกันฟ้องร้องต่อกกต. เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ 
โดยมีค าฟ้องกลางที่สมาชิกสามารถดาวน์โหลด น าไปพิมพ์ชื่อในค าฟ้องด้วยตนเอง ทั้งนี้มีทนายอาสาสมัครซึ่งเป็น
สมาชิกพรรค อาสาที่จะเป็นทนายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป 
 ด้าน นายพร้อมสิน บุญจันทร์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยหากมีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่เกิดขึ้น เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจน หากมีการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นจริง แม้เราไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องพรรคในฐานะที่
เป็นสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เมื่อพรรคถูกเล่นงานด้วยกฎหมาย เราจึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายใน
การฟ้องร้องกกต.เช่นเดียวกัน เราคิดว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ตนในฐานะสมาชิกพรรคเป็นผู้เสียหาย และกกต.
จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟ้องร้องดังกล่าวกระท าการในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท าของกกต. โดยไม่เกี่ยวกับทางพรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า เมื่อแบบฟอร์มดาวน์
โหลดในการฟ้องกกต.ออกมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57310 
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"สมาชิกอนค." ถกเข้ม คัดค้านยุบพรรค ยัน "ฟ้อง กกต." แน่หาก ศาล รธน. วินิจฉัยยุบ 
สยามรัฐออนไลน์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 14:04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมาชิก" ถกเข้มก่อนแถลงคัดค้าน "ยุบพรรคอนาคตใหม่" - มีมติ "ฟ้อง กกต." แน่หาก ศาล รธน. วินิจฉัยยุบ- ชี้ 
สมาชิกได้รับความเสียหายในฐานะเป็นเจ้าของพรรค 
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคต
ใหม่จากทั่วประเทศ นัดหารือเพ่ือลงความเห็นในการที่จะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เป็นรายบุคคลใน
ฐานะสมาชิก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมติของสมาชิกในที่ประชุมออกมาเป็นเอกฉันท์
ยืนยันที่จะฟ้อง กกต. หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยวาระการนัดหารือในวันนี้สืบ
เนื่องจากการที่ กกต. ได้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่าน
ค าวินิจฉัยคดี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  
 ค าแถลงการณ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ที่มีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างพรรคนี้กันข้ึนมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีความเข้มแข็ง จนสามารถมีสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนของพวกเราในสภาฯถึง 
80 คน มีความวิตกกังวลต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
การที่ กกต. รับค าร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ในคดีกู้ยืมเงินของพรรค ตามความผิดในมาตรา 66 ว่าเป็นการบริจาค
เงินเกิน 10 ล้านบาท และ อนุกรรมการสืบสวนได้ยกค าร้อง แต่นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตั้งกรรมการรวบรวม
ข้อเท็จจริง แล้วตั้งข้อหาใหม่ ให้มีความผิดตามมาตรา 62, 66 และ 72 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค โดยไม่มีการเรียกให้ผู้ถูก
กล่าวหาไปชี้แจง และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เร่งรัดพิจารณาอ่านค าวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามค าร้องของพรรค
อนาคตใหม ่
 "พวกเราจึงมีความเห็นว่าการกระท าของ กกต. เป็นการกระท าโดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญามาตรา 157 และแม้ว่าพรรคจะได้ด าเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแล้ว แต่พวกเราซึ่งสมาชิกรายบุคคล
ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของ กกต. ก็สมควรที่จะด าเนินการฟ้องร้องต่อ กกต.ในฐานะบุคคลเช่นเดียวกัน 
และหากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันข้างหน้า กกต. ก็สมควรจะต้องรับผิดชอบต่อค่าสมาชิก และเงินบริจาคที่เรา
มอบให้พรรคในคดีแพ่งต่อไป" 
 พยอม สมประสงค์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี กล่าวว่า การที่มารวมตัวกันในวันนี้เกิดจากความ
พร้อมทางความคิดของแต่ละบุคคล พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เราจ่ายค่า
สมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2000 ตลอดชีพ พรรคก่อตั้งโดยสมาชิก ไม่ได้ก่อตั้งโดยนายทุน สมาชิกท้ังหมดร่วมกันเป็น 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200216/4eefd408aa61f2c3593cabbe1c4c0c3ec9994c83c24c626395ccfdb8bf1cad8e.jpg?itok=8tAfdD8A
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200216/0038b26ef2915832ce71206c55c778692000fa27be2804d662e2520ce659607c.jpg?itok=GfzJe1Y1
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เจ้าของพรรคร่วมกัน ซึ่งเรารู้สึกยอมไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนเพียงไม่ก่ีคนที่จะตัดสินยื่นยุบพรรค เราจ าเป็นต้องรักษาสิทธิ์ ใน
ฐานะสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพรรค ในการฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม ่ 
 "เมื่อเรารู้สึกยอมไม่ได้ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ ได้มีการประสานผ่านศูนย์ประงานทั้ง 77 
จังหวัด ในการเคลื่อนไหวเพ่ือชี้ให้เห็นว่า เผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตยได ้เมื่อประชาชนยืนหยัด 6 หมื่นกว่า
คนที่เป็นสมาชิกและอีกกว่า 6 ล้านเสียง ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าสภา จะไม่ยอมจ านนโดยเด็ดขาด หากมีการยุบ
พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้น" นางพยอม กล่าว  
 นางพยอม กล่าวต่อว่า ในฐานะสมาชิกพรรคเห็นว่าการกระท าดังกล่าวของกกต. ไม่เพียงแต่สร้างความ
เสียหายให้กับพรรคในฐานะนิติบุคคล แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกพรรคในฐานะบุคคลธรรมดา ที่สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าสมาชิก และสูญเสียเวลาอันประเมินค่าไม่ได้จากการท างานให้กับพรรคในฐานะอาสาสมัคร ในที่ประชุม
จึงมีมติพ้องต้องกันว่า จะให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศร่วมกันฟ้องร้องต่อกกต. เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ 
โดยมีค าฟ้องกลางที่สมาชิกสามารถดาวน์โหลด น าไปพิมพ์ชื่อในค าฟ้องด้วยตนเอง ทั้งนี้มีทนายอาสาสมัครซึ่งเป็น
สมาชิกพรรค อาสาที่จะเป็นทนายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป 
 ด้าน นายพร้อมสิน บุญจันทร์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยหากมีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่เกิดขึ้น เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจน หากมีการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นจริง แม้เราไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องพรรคในฐานะที่
เป็นสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เมื่อพรรคถูกเล่นงานด้วยกฎหมาย เราจึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายใน
การฟ้องร้องกกต.เช่นเดียวกัน เราคิดว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ตนในฐานะสมาชิกพรรคเป็นผู้เสียหาย และกกต.
จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟ้องร้องดังกล่าวกระท าการในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการกระท าของกกต.  
โดยไม่เกี่ยวกับทางพรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า เมื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลดในการฟ้อง
กกต.ออกมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/133130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/133130
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ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ มีมติยื่นฟ้อง กกต.หากศาล รธน.วินิจฉัยยุบพรรค 
Submitted on Sun, 2020-02-16 15:24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ประชุมตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่หารือมีมติเอกฉันท์ยื่นฟ้อง กกต. หากศาล รธน.วินิจฉัยยุบพรรค 
ในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของ กกต. ไม่เก่ียวกับทางพรรคแต่อย่างใด - ด้านศาล รธน. นัดอ่าน
ค าวินิจฉัย 21 ก.พ. ตามก าหนดเดิม 
 16 ก.พ. 2563 ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่าที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดปทุมธานี 
ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ นัดหารือเพ่ือลงความเห็นในการที่จะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เป็นรายบุคคลในฐานะสมาชิกเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมติของสมาชิก
ในที่ประชุมออกมาเป็นเอกฉันท์ยืนยันที่จะฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดย
วาระการนัดหารือในวันนี้สืบเนื่องจากการที่กกต. ได้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ 
และศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยคดีในวันที่ 21 ก.พ. นี้ 
 ซึ่งค าแถลงการณ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ที่มีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างพรรคนี้ขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับและมีความเข้มแข็ง จนสามารถมีสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนของพวกเราในสภาฯ ถึง 80 
คน มีความวิตกกังวลต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาจากการ
ที่ กกต. รับค าร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการพิทักษ์ รัฐธรรมนูญไทย ในคดีกู้ยืมเงินของพรรค ตามความผิด
ในมาตรา 66 ว่าเป็นการบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท และ อนุกรรมการสืบสวนได้ยกค าร้อง แต่นายทะเบียนพรรค
การเมือง ได้ตั้งกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วตั้งข้อหาใหม่ให้มีความผิดตามมาตรา 62,66 และ 72 ซึ่งมีโทษถึงข้ันยุบ
พรรค โดยไม่มีการเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาไปชี้แจง และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เร่งรัดพิจารณาอ่านค าวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มี
การไต่สวนตามค าร้องของพรรคอนาคตใหม่ 
 ทั้งนี้ ส านักข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานว่าการฟ้องร้องดังกล่าวกระท าการในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระท าของ กกต. โดยไม่เกี่ยวกับทางพรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าเมื่อ
แบบฟอร์มดาวน์โหลดในการฟ้องกกต.ออกมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ศาล รธน. นัดอ่านค าวินิจฉัย 21 ก.พ. ตามก าหนดเดิม 
 มติชนออนไลน์ รายงานว่าส าหรับกรณีที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัย กรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 
92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคใหม่ ผู้ถูกร้องกระท าการฝ่า 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_600376/
https://www.matichon.co.th/politics/news_1977620
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ฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับ 
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15.00 น. นั้น เบื้องต้นมีรายงานว่าก าหนดการ
ดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปตามที่มีกระแสข่าวออกมาแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว ที่ประชุม กกต. ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ให้ยื่นค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3 ) ประกอบมาตรา 93 แห่งพ.ร.ป. ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียน
พรรคการเมือง เห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ เป็นเงิน
จ านวน 191,200,000 บาท เป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
จากนั้นวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และส่งส าเนาค าร้องให้กับพรรค
อนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้อง 
 ต่อมาในวันที่ 5 ก.พ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามค าร้องของกกต. และค าชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคล
รวม 17 ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดท าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือต่อศาล
รัฐธรรมนูญแทนและนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15.00 น. 
สถาบันทิศทางไทย แถลงการณ์ขอให้ยอมรับในหลักกฎหมาย และผู้ที่ท าผิดกฎหมาย พึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่
มีข้อยกเว้น 
 เว็บไซต์ Nation TV รายงานว่า สถาบันทิศทางไทย ออกแถลงการณ์สถาบันทิศทางไทย เรื่อง รณรงค์ให้
ทุกคนในสังคมเคารพ ยอมรับในหลักกฎหมาย และผู้ที่ท าผิดกฎหมาย พึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น 
ระบุว่าสังคมทุกสังคมจะเป็นปกติสุขได้ คนในสังคมพึงต้องยึดถือแกนกลางอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน แกนกลางที่ว่านั้น
คือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การมี "นิติรัฐ" กี่ปกครอง "ตาม" ตัวบทกฎหมาย (มิใช่การปกครอง"
ด้วย" กฎหมาย(ป็นเครื่องมือ) ซึ่งหลักนิติธรรมและนิติรัฐจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการเคารพ ยอมรับในกฎหมาย
และปฏิบัติของกฎหมายของคนในสังคม 
 จริงอยู่แม้ข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ทั้งหมดอาจยังพูด
ไม่ได้ว่าน าไปสู่ความยุติธรรมโดยสมบูรณ์แบบ แต่นั่นเป็นปัญหาเรื่องการท าให้เกิดความเที่ยงธรรมและการใช้กฎหมาย
โดยเสมอภาค อันคนละเรื่องกับการไม่เคารพกฎหมาย เพราะสังคมใดที่ผู้คนปราศจากการเคารพกฎหมาย ก็จะน าพา
สังคมนั้นๆ ไปสู่ภาวะไร้ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์ บ้านเมืองไม่มีชื่อไม่มีแป และอาจถึข้ันเกิดอนาธิปัตย์ ไร้รัฐ ชุมชน สังคมล่ม
สลายในที่สุด 
 หากไม่มีความชั่วใดที่จะถูกล้มล้างด้วยความชั่วฉันใด ก็ไม่มีความอยุติธรรมใดที่จะถูกลัมล้างด้วยความอ
ยุติธรรมฉันนั้น การสถาปนาหลักนิติธรรมหรือนิติฐให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ย่อมมิอาจเป็นไปได้เลย หากมีการคัดค้านการ
เคารพไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ท าผิดกฎหมายมิว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ เมื่อท าผิดก็อ้างว่าไม่ควรได้รับ
โทษเพราะความไม่รู้ในข้อกฎหมาย หรืออ้างถึงเจนาอันสูงส่ง หรือคุณประโยชน์ที่เคยท าเพ่ือให้ตนเองมิต้องได้รับโทษ
ไม่ได้นั่นไม่ต้องพูดถึงการเรียกร้องหรือรณรงค์คัดค้านให้ไม่ด าเนินการทางกฎหมายกับใครคนหนึ่งคนใดที่ท าผิดกฎหมาย
ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม 
 การกระท าเช่นนี้ถือว่าไม่ค านึงถึงคนอ่ืน ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ปราศจากความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยสิ้นเชิง ดังที่มีนักวิชาการ นักธุรกิจ ศิลปิน บุคคลและกลุ่มบุคคล ออกมารณงค์คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่
ก่อนหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยในค าร้องของกกต. กรณีพรรครับเงิน(กู้)ของนายธนาธร 

https://www.nationtv.tv/main/content/378762164/
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 สถาบันทิศทางไทยไม่ได้เรียกร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ หรือ คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ อย่างหนึ่ง
อย่างใดแต่เรียกร้องให้ทุกคนในสังคมเคารพ ยึดถือ และยอมรับต่อกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวข้องเมื่อ
พรรคอนาคตใหม่ท าผิด และหากศาลมีค าวินิจฉัยว่าความผิดนั้นเข้าข้อกฎหมาย การลงโทษพรรคอนาคตใหม่ตามตัวบท
กฎหมายก็พึงต้องเป็นไปโดยปราศจากข้อยกเว้น ไม่ว่าพรรคอนาคตใหม่จะอ้างถึงอุดมการณ์ เจตนารมณ์เช่นไรก็ตาม 
แต่หากศาลวินิจฉัยว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีความผิดตามข้อกฎหมาย ก็ควรจะยอมรับค าวินิฉัยนั้นแม้ว่าจะไม่เห็นด้วย
ในทางอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่อย่างไรก็ตามกระนั้นการอ้างว่า มีความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่มี
ความ "จงใจ" และ "เจตนา" กลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ เป็นที่ประจักษ์ชัดโดยข้อเท็จจริงว่าที่ผ่านมา มีขั้นตอนของการ
บังคับใช้กฎหมายที่ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และศาลก็มีได้เห็นคล้อยตามค าร้องของกกต..ไนทุกเรื่อง ดังกรณีศาลรัฐธมนูญ
ได้วินิจฉัยยกค าร้องคดียุบพรรคอนาคตใหม่ที่มีผู้ร้องว่าพรรคล้มล้างการปกครอง โดยยึดถือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
โดยมิได้ถือประโยชน์ของพรรคหรือผู้ร้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นที่ตั้ง (พฤติกรรมของพรรคมีความคลุมเครือ แต่ไม่เข้าข้อ
กฎหมายล้มล้างการปกครองแต่อาจมีความผิดในข้อกฎหมายข้ออ่ืน) 
 สถาบันทิศทางไทยขอเชิญคนไทยทุกคนที่มีเจตนารมณ์เดียวกันว่า สังคมเราจะอยู่อย่างปกติ จ าต้อง
ยอมรับในกฎหมาย และผู้ท าผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฏหมายโดยไม่มีข้อยกวัน ได้แสดงเจตนารมณ์นี้ให้ประจักษ์และ
พร้อมเพรียงโดยการร่วมลงชื่อสนับสนุนในช่องทางต่างๆ เพ่ือมิให้กลุ่มการเมืองใดๆ และผู้ไม่หวังดีอาศัยสถานการณ์
สร้างกระแสความเข้าใจผิดต่อกระบวนการยุติธรรม ใช้อ านาจกระแสสังคม แทรกแชงกระบวนการยุติธรรมให้ยกโทษให้
พรรคการเมืองที่ท าผิดกฎหมาย มิว่าจะเป็นพรรคใด 
 หากคิดว่าการท ารัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ มิใช่สิ่งถูกต้องฉันใด วิญญูชนย่อมพึงส านึกรู้ว่าการใช้อ านาจ
สังคมแบบใดก็ตามบังคับฉีก "สภาพการบังคับตามกฎหมาย" ทิ้ง ก็คงเป็นสิ่งที่มิได้ถูกต้องกว่ากันแต่อย่างใดด้วยคารวะ
ในจิตวิญญาณแห่งความเที่ยงธรรมในใจทุกท่าน 
 
 
อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2020/02/86363 
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บรรดาสมาชิกพรรกอนาคตใหม่ หารือเข้มก่อนแถลงคัดค้าน ยุบพรรคอนาคตใหม่ เผยมีมติจะฟ้อง กกต. หาก ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบ เพราะสมาชิกได้รับความเสียหายในฐานะเป็นเจ้าของพรรค 
 วันที่ 16 ก.พ. 63 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่
จากทั่วประเทศ นัดหารือเพ่ือลงความเห็นในการที่จะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ กกต. เป็นรายบุคคล
ในฐานะสมาชิก สืบเนื่องจากการที่ กกต. ได้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ และศาล
รัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยคดี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยมติของสมาชิกในที่ประชุมออกมาเป็นเอกฉันท์ยืนยันที่
จะฟ้อง กกต. หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 แถลงการณ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า “สมาชิกพรรค ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพรรคนี้กัน
ขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีความเข้มแข็ง จนสามารถมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพวกเราในสภาฯถึง 80 คน มีความ
วิตกกังวลต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาจากการที่ กกต. 
รับค าร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ในคดีกู้ยืมเงินของพรรค ตามความผิดในมาตรา 66 ว่าเป็นการบริจาคเงินเกิน 10 
ล้านบาท และ อนุกรรมการสืบสวนได้ยกค าร้อง แต่นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตั้งกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง แล้ว
ตั้งข้อหาใหม่ ให้มีความผิดตามมาตรา 62, 66 และ 72 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค โดยไม่มีการเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาไป
ชี้แจง และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เร่งรัดพิจารณาอ่านค าวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามค าร้องของพรรคอนาคต
ใหม่” 
 “พวกเราจึงมีความเห็นว่าการกระท าของ กกต. เป็นการกระท าโดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญามาตรา 157 และแม้ว่าพรรคจะได้ด าเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแล้ว แต่พวกเราซึ่งสมาชิกรายบุคคล
ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของ กกต. ก็สมควรที่จะด าเนินการฟ้องร้องต่อ กกต.ในฐานะบุคคลเช่นเดียวกัน 
และหากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันข้างหน้า กกต. ก็สมควรจะต้องรับผิดชอบต่อค่าสมาชิก และเงินบริจาคที่เรา
มอบให้พรรคในคดีแพ่งต่อไป” 
 นางพยอม สมประสงค์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี กล่าวว่า การที่มารวมตัวกันในวันนี้เกิดจาก
ความพร้อมทางความคิดของแต่ละบุคคล พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เราจ่าย
ค่าสมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2000 ตลอดชีพ พรรคก่อตั้งโดยสมาชิก ไม่ได้ก่อตั้งโดยนายทุน สมาชิกทั้งหมดร่วมกัน
เป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ซึ่งเรารู้สึกยอมไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนเพียงไม่ก่ีคนที่จะตัดสินยื่นยุบพรรค เราจ าเป็นต้องรักษาสิทธิ์
ในฐานะสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพรรค ในการฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม ่
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 “เมื่อเรารู้สึกยอมไม่ได้ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากท่ัวประเทศ ได้มีการประสานผ่านศูนย์ประงานทั้ง 77 
จังหวัด ในการเคลื่อนไหวเพ่ือชี้ให้เห็นว่า เผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตยได ้เมื่อประชาชนยืนหยัด 6 หมื่นกว่า
คนที่เป็นสมาชิกและอีกกว่า 6 ล้านเสียง ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าสภา จะไม่ยอมจ านนโดยเด็ดขาด หากมีการยุบ
พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้น” นางพยอม กล่าว 
 นางพยอม กล่าวต่อว่า ในฐานะสมาชิกพรรคเห็นว่าการกระท าดังกล่าวของกกต. ไม่เพียงแต่สร้างความ
เสียหายให้กับพรรคในฐานะนิติบุคคล แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกพรรคในฐานะบุคคลธรรมดา ที่สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าสมาชิก และสูญเสียเวลาอันประเมินค่าไม่ได้จากการท างานให้กับพรรคในฐานะอาสาสมัคร ในที่ประชุม
จึงมีมติพ้องต้องกันว่า จะให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศร่วมกันฟ้องร้องต่อกกต. เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ 
โดยมีค าฟ้องกลางที่สมาชิกสามารถดาวน์โหลด น าไปพิมพ์ชื่อในค าฟ้องด้วยตนเอง ทั้งนี้มีทนายอาสาสมัครซึ่งเป็น
สมาชิกพรรค อาสาที่จะเป็นทนายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป 
 ด้าน นายพร้อมสิน บุญจันทร์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยหากมีการยุบพรรค
อนาคตใหม่เกิดขึ้น เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจน หาก
มีการยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นจริง แม้เราไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องพรรคใน
ฐานะที่เป็นสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เมื่อพรรคถูกเล่นงานด้วยกฎหมาย เราจึงจ าเป็นต้องใช้
กฎหมายในการฟ้องร้องกกต.เช่นเดียวกัน เราคิดว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ตนในฐานะสมาชิกพรรคเป็นผู้เสียหาย 
และกกต.จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟ้องร้องดังกล่าวกระท าการในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท าของ กกต. โดยไม่เกี่ยวกับทางพรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า เมื่อแบบฟอร์มดาวน์
โหลดในการฟ้องกกต.ออกมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://workpointnews.com/2020/02/16/politics-33/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.m2fnews.com/news/thainews/around-thailand/53299 
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ตัวแทน"อนาคตใหม่"ลงมติฟ้องกกต.หากศาลรธน.วินิจฉัยให้ยุบพรรคคดีเงินกู้ 
วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 19:53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปทุมธานี-สมาชิกพรรคพรรคอนาคตใหม่เปิดศูนย์ประสานงานถกเครียดดคียุบพรรค ลงมติหากศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยให้ยุบพรรคดีเงินกู้จะฟ้องกกต. ย้ าถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง  
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จ.ปทุมธานี ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จาก
ทั่วประเทศ นัดลงความเห็นในการจะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ?เป็นรายบุคคล โดยมติของสมาชิก
ในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์?ยืนยันจะฟ้อง กกต.หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในวันที่ 21 
ก.พ. 
 ทั้งนี้ ค าแถลงการณ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ที่มีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างพรรคนี้กันขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีความเข้มแข็ง จนสามารถมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพวกเราในสภาฯ 
ถึง 80 คน มีความวิตกกังวล ต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่า จะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยพิจารณา
จากการที่ กกต. รับค าร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ในคดีกู้ยืมเงินของพรรค ตามความผิดในมาตรา 66 ว่า เป็นการ
บริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท และอนุกรรมการสืบสวนได้ยกค าร้อง แต่นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตั้งกรรมการ
รวบรวมข้อเท็จจริง แล้วตั้งข้อหาใหม่ ให้มีความผิดตามมาตรา 62, 66 และ 72 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค โดยไม่มีการ
เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาไปชี้แจง และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เร่งรัดพิจารณาอ่านค าวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามค า
ร้องของพรรคอนาคตใหม่ 
 อย่างไรก็ตาม พวกเราจึงมีความเห็นว่า การกระท าของ กกต. เป็นการกระท าโดยมิชอบ อันเป็นความผิด
ตามกฎหมายอาญามาตรา 157 และแม้ว่าพรรคจะได้ด าเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแล้ว แต่พวกเราซึ่ง
สมาชิกรายบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของ กกต. ก็สมควรที่จะด าเนินการฟ้องร้องต่อ กกต.ในฐานะ
บุคคลเช่นเดียวกัน และหากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันข้างหน้า กกต. ก็สมควรจะต้องรับผิดชอบต่อค่าส มาชิก 
และเงินบริจาคที่เรามอบให้พรรคในคดีแพ่งต่อไป 
 ด้าน นางพยอม สมประสงค์? สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี? กล่าวว่า การมารวมตัวกันเกิดจากความ
พร้อมทางความคิดของแต่ละบุคคล พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เราจ่ายค่า
สมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2,000 บาทตลอดชีพ พรรคก่อตั้งโดยสมาชิก ไม่ได้ก่อตั้งโดยนายทุน สมาชิกท้ังหมดร่วมกัน
เป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เรารู้สึกยอมไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนเพียงไม่กี่คนจะตัดสินยื่นยุบพรรค จึงจ าเป็นต้องรักษาสิทธิ์?ใน
ฐานะสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพรรค ในการฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญ?ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม ่
 

https://static.posttoday.com/media/content/2020/02/16/F1A083E8541DE82724676845E36598EF_1000.jpg
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 อย่างไรก็ตาม สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ ได้มีการประสานผ่านศูนย์ประงานทั้ง 77 จังหวัด? 
ในการเคลื่อนไหวเพ่ือชี้ให้เห็นว่า เผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตย?ได้ เมื่อประชาชนยืนหยัด 6 หมื่นกว่าคนที่
เป็นสมาชิกและอีกกว่า 6 ล้านเสียง ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าสภา จะไม่ยอมจ านนโดยเด็ดขาด หากมีการยุบพรรค
อนาคตใหม่เกิดขึ้น 
 ขณะที่ นายพร้อมสิน บุญจันทร์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากมีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่ เป็นการกลั่นแกล้ง?ทางการเมือง?อย่างชัดเจน หากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ เกิดขึ้นจริง แม้เราไม่อาจ
วิพากษ์วิจารณ์?ศาลรัฐธรรมนูญ?ได้ แต่เรามีสิทธิ์?ที่จะปกป้องพรรคในฐานะ?ที่เป็นสมาชิก เมื่อพรรคถูกเล่นงานด้วย
กฎหมาย เราจึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายในการฟ้องร้อง กกต.เช่นเดียวกัน 
 
 
อ้างอิง :  https://www.posttoday.com/social/local/615016 
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"สมาชิกอนค." แถลงคัดค้าน "ยุบพรรคอนาคตใหม่"  
16 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:12  
 
 
 
 
 
 
สมาชิกอนาคตใหม่ แถลงคัดค้าน ยุบพรรค มีมติ ฟ้อง กกต. แน่หาก ศาล รธน. วินิจฉัยยุบพรรค ชี้  สมาชิกได้รับ
ความเสียหายในฐานะเป็นเจ้าของพรรค 
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนสมาชิกพรรค
อนาคตใหม่จากทั่วประเทศ นัดหารือเพ่ือลงความเห็นในการที่จะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็น
รายบุคคลในฐานะสมาชิก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมติของสมาชิกในที่ประชุมออกมา
เป็นเอกฉันท์ยืนยันที่จะฟ้อง กกต. หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยวาระการนัดหารือใน
วันนี้สืบเนื่องจากการที่ กกต. ได้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้
นัดอ่านค าวินิจฉัยคดี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  
 ค าแถลงการณ์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ที่มีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างพรรคนี้กันข้ึนมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีความเข้มแข็ง จนสามารถมีสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนของพวกเราในสภาฯถึง 
80 คน มีความวิตกกังวลต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
การที่ กกต. รับค าร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ในคดีกู้ยืมเงินของพรรค ตามความผิดในมาตรา 66 ว่าเป็นการบริจาค
เงินเกิน 10 ล้านบาท และ อนุกรรมการสืบสวนได้ยกค าร้อง แต่นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตั้งกรรมการรวบรวม
ข้อเท็จจริง แล้วตั้งข้อหาใหม่ ให้มีความผิดตามมาตรา 62, 66 และ 72 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค โดยไม่มีการเรียกให้ผู้ถูก
กล่าวหาไปชี้แจง และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เร่งรัดพิจารณาอ่านค าวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามค าร้องของพรรค
อนาคตใหม ่
 "พวกเราจึงมีความเห็นว่าการกระท าของ กกต. เป็นการกระท าโดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย
อาญามาตรา 157 และแม้ว่าพรรคจะได้ด าเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแล้ว แต่พวกเราซึ่งสมาชิกรายบุคคล
ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของ กกต. ก็สมควรที่จะด าเนินการฟ้องร้องต่อ กกต.ในฐานะบุคคลเช่นเดียวกัน 
และหากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันข้างหน้า กกต. ก็สมควรจะต้องรับผิดชอบต่อค่าสมาชิก และเงินบริจาคที่เรา
มอบให้พรรคในคดีแพ่งต่อไป" 
 พยอม สมประสงค์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี กล่าวว่า การที่มารวมตัวกันในวันนี้เกิดจากความ
พร้อมทางความคิดของแต่ละบุคคล พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เราจ่ายค่า
สมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2000 ตลอดชีพ พรรคก่อตั้งโดยสมาชิก ไม่ได้ก่อตั้งโดยนายทุน สมาชิกท้ังหมดร่วมกันเป็น
เจ้าของพรรคร่วมกัน ซึ่งเรารู้สึกยอมไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนเพียงไม่ก่ีคนที่จะตัดสินยื่นยุบพรรค เราจ าเป็นต้องรักษาสิทธิ์ ใน
ฐานะสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพรรค ในการฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม ่ 
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 "เมื่อเรารู้สึกยอมไม่ได้ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ ได้มีการประสานผ่านศูนย์ประงานทั้ง 77 
จังหวัด ในการเคลื่อนไหวเพ่ือชี้ให้เห็นว่า เผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตยได ้เมื่อประชาชนยืนหยัด 6 หมื่นกว่า
คนที่เป็นสมาชิกและอีกกว่า 6 ล้านเสียง ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าสภา จะไม่ยอมจ านนโดยเด็ดขาด หากมีการยุบ
พรรคอนาคตใหม่เกิดขึน้" นางพยอม กล่าว  
 นางพยอม กล่าวต่อว่า ในฐานะสมาชิกพรรคเห็นว่าการกระท าดังกล่าวของกกต. ไม่เพียงแต่สร้างความ
เสียหายให้กับพรรคในฐานะนิติบุคคล แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกพรรคในฐานะบุคคลธรรมดา ที่สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าสมาชิก และสูญเสียเวลาอันประเมินค่าไม่ได้จากการท างานให้กับพรรคในฐานะอาสาสมัคร ในที่ประชุม
จึงมีมติพ้องต้องกันว่า จะให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศร่วมกันฟ้องร้องต่อกกต. เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ 
โดยมีค าฟ้องกลางที่สมาชิกสามารถดาวน์โหลด น าไปพิมพ์ชื่อในค าฟ้องด้วยตนเอง ทั้งนี้มีทนายอาสาสมัครซึ่งเป็น
สมาชิกพรรค อาสาที่จะเป็นทนายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป 
 ด้าน นายพร้อมสิน บุญจันทร์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยหากมีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่เกิดขึ้น เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจน หากมีการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นจริง แม้เราไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องพรรคในฐานะที่
เป็นสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เมื่อพรรคถูกเล่นงานด้วยกฎหมาย เราจึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายใน
การฟ้องร้องกกต.เช่นเดียวกัน เราคิดว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ตนในฐานะสมาชิกพรรคเป็นผู้เสียหาย และกกต.
จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟ้องร้องดังกล่าวกระท าการในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท าของกกต. โดยไม่เกี่ยวกับทางพรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า เมื่อแบบฟอร์มดาวน์
โหลดในการฟ้องกกต.ออกมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/6612 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378762177/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/6612
https://www.nationtv.tv/main/content/378762177/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

 
 
 
**  
เครือข่ายสีส้มระดมบ๊ิกเนมเคลื่อนไหวกดดันไม่ให้ยุบอนาคตใหม่ 
เผยแพร่: 17 ก.พ. 2563 05:04   ปรับปรุง: 17 ก.พ. 2563 09:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
** เครือข่ายสีส้มระดม “บิ๊กเนม” เคลื่อนไหวกดดันไม่ให้ยุบอนาคตใหม่ อ้างเพื่อปกป้องอนาคตประเทศไทย... นี่ไม่
ต่างอะไรจากกดดันศาลฯ ไม่ให้บังคับใช้กฎหมาย 
 ใกล้ถึงก าหนดวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาวินิจฉัย คดียุบพรรคอนาคตใหม่ (21ก.พ.) จากกรณี "ธนา
ธร จึงรุงเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยเงินกู้ให้พรรค จ านวน 191 ล้านบาท ก็เริ่มมีกระแสกดดันศาล
รัฐธรรมนูญ ในเชิงคัดค้านการยุบพรรคครั้งนี้ 
 ที่ฮือฮามากก็ กรณี "เว็บไซต์ www.change.org" รณรงค์ให้มีการร่วมลงชื่อ คัดค้านการยุบพรรคอนาคต
ใหม่ โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับ "เบอร์ใหญ" จากหลากหลายวงการ มาลงชื่อร่วมปกป้อง เช่น สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 
ปัญญาชนสยาม , ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์, นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการ , เสกสรรค์ ประเสริฐ
กุล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์, โคทม อารียา อดีต กกต., บรรยง พงษ์พานิช ผู้บริหาร , ปรีดา เตีย
สุวรรณ์ นักธุรกิจ , "ครูยุ่น" มนตรี สินทวีชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครอง เด็ก, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียน สื่อมวลชน 
และนักสิ่งแวดล้อม , ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ, ทิชา ณ นคร นักสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี , บรรจง 
นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย, "ต้อม" ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้ก ากับภาพยนตร์ , "มดด า" คชาภา ตันเจริญ พิธีกร เป็น
ต้น... 
 ส าหรับ แคมเปญรณรงค์ต่อต้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ มีใจความโดยสรุปว่า ... การลงชื่อครั้งนี้ 
เป้าหมายคือ การปกป้องวันนี้และอนาคตของประเทศไทย การเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามาต่อสู้แข่งขัน
กันได้อย่าง เสรี เป็นธรรม โดยมีประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วนการมุ่งก าจัดกลุ่มการเมืองใดๆ ให้สิ้นซากนั้น มีแต่จะท าให้
สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด ช่วยกันหยุด การท าลายล้างทางการเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่เหลืออะไรนอกจากความพัง ... 
การร่วมกันลงชื่อครั้งนี้ เพ่ือพาการเมืองไทยไปข้างหน้า หยุดความพัง ยับยั้งความขัดแย้ง 
 สรุปความชัดๆ คือ เชิญชวนให้มาร่วมกันปกป้องพรรคอนาคตใหม่ เพ่ืออนาคตประเทศไทย... ถ้าไม่มี
พรรคอนาคตใหม่ แล้วประเทศชาติจะพัง !! ซึ่งเป็น "ตรรกะ" ที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่มีภูมิความรู้ มีชื่อเสียง มีวุฒิภาวะเป็นที่
ยอมรับของสังคม ที่มีชื่อยกมาให้ดูข้างต้นจะเห็นคล้อยตาม... ก็ประเทศไทยอยู่กันมาหลายร้อยปี ประชาธิปไตยในไทยมี
มากว่า 80 ปี แล้วพรรคอนาคตใหม่ เพ่ิงเกิดมาได้ 2 ปี ถ้าถูกยุบไปเพราะท าผิดรัฐธรรมนูญ จะท าให้ถึงกับชาติพังเลย
เชียวหรือ ? 
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 เอาล่ะ !! พักเรื่องการลงชื่อกดดันศาลฯ ไว่ก่อน ... มาดูว่า กกต.เอากฎหมายมาตราใดมา "จับความผิด" 
ของพรรคอนาคตใหม่ ก่อนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา พิพากษา แล้วผลน่าจะออกมาอย่างไร 
เริ่มจาก มาตรา 62 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ระบุถึง รายได้ของพรรคการเมือง ว่ามีอะไรบ้าง รายละเอียดมี 7 ข้อ 
ที่ถือว่าเป็น”รายได้” เช่น รับบริจาค จัดระดมทุน หรือขายสินค้า... แต่ไม่มีก าหนดว่าให้ "กู้เงิน" เป็นรายได้ ที่พรรค
การเมืองจะน ามามาใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของพรรคได้ ... 
 ประเด็นนี้พรรคอนาคตใหม่ โต้ว่า เงินกู้ เป็นรายจ่าย ไม่ใช่รายได้ และกฎหมายไม่ได้ห้ามการกู้เงิน จึงท า
ได้ ไม่ผิดอะไร ...แต่ กกต.ไม่เห็นด้วยกับการตีความของพรรคอนาคตใหม่ 
ต่อมาเป็น มาตรา 66 ... บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกิน 10 ล้าน
บาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ ... ตรงจุดนี้ กกต.มองว่า การที่ "ธนาธร" ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาท เป็น
การท า "นิติกรรมอ าพราง" เพ่ือหลบเลี่ยง มาตรา 66 นี้หรือไม่ เพราะในเมื่อไม่สามารถบริจาคเกิน 10 ล้านบาท จึงเลี่ยง
ไปเป็นให้กู้แทน... 
 ต่อมาเป็นมาตรา 72 ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เช่น หัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรค รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้ หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 มาตรานี้ "ธนาธร" โต้แย้งว่า... "คุณจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินของผมนั้น มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มา
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย" ... "ธนาธร" พยายามจะท าให้เกิดความไขว้เขว โดยยืนยันว่า เงิน 191 ล้านบาท ที่เขาให้พรรค
กู้นั้น เป็นเงินที่มีท่ีมาโดยถูกกฎหมาย เป็นเงินสุจริต ไม่ใช่ "เงินสีเทา" ที่เอามาให้กู้เพ่ือ "ฟอกขาว" 
 แต่ที่ กกต.ตีความคือ... ในเมื่อกรรมการบริหารพรรครู้ว่า "เงินกู้" นี้เป็น "นิติกรรมอ าพราง" คล้ายจะ
บริจาค แต่เอามาให้กู้ เพ่ือหลบเลี่ยง มาตรา 66 ซึ่งกกต.เห็นว่า เงินก้อนนี้ จึงมีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้ว
ยังรับไว้ จึงถือว่าผิด ... กกต.ไม่ได้ตีความว่า ไปรับเงิน "สีเทา" ที่ธนาธร ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วเอามาให้กู้ ...  
 กกต.มองว่า พรรคอนาคตใหม่ มีพฤติกรรมที่เข้าความผิดตาม 3 มาตราข้างต้นที่ยกมา จึงส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสิน 
 คราวนี้ไปดูบทลงโทษ ก็จะไปเข้า มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ที่บอกว่า ถ้าพรรคการเมืองท าผิดตาม มาตรา 
72 มีโทษถึงยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ! !  
 แนวทางที่ กกต.วินิจฉัย "ความผิด" ของพรรคอนาคตใหม่ อาจไปตรงใจกับความคิดของบรรดา "เบอร์
ใหญ่" ที่กล่าวข้างต้น จึงต้องออกมากดดันศาลฯ ไม่ให้ยุบพรรค โดยยกเอาบริบททางสังคม การเมือง มาเป็นข้ออ้าง แต่
มองข้ามความผิดของพรรคอนาคตใหม่ที่ ”ละเมิด” รัฐธรรมนูญ และเบี่ยงเบนไปว่าเป็นการจองล้างจองผลาญของผู้มี
อ านาจ 
 วันที่ 21 ก.พ.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ จะตัดสินออกมาได้เพียง 2 ทางคือ "ไม่ยุบ" กับ "ยุบ" ถ้าไม่ยุบ พรรค
อนาคตใหม่ ก็เดินต่อได้ ถ้า ยุบ พรรคอนาคตใหม่ ก็หายไปจากสารบบพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคก็ถูกตัด
สิทธิ์ทางการเมือง ส่วนจะมีโทษอาญา หรือไม่นั้น กกต. ต้องตั้งเรื่องขึ้นมาใหม่ เพ่ือฟ้องต่อศาลในคดีอาญา แต่ไม่ใช่ศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะศาลรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณา เฉพาะเรื่องที่ว่าด้วย "ความชอบ" หรือ "ไม่ชอบ" ด้วยรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000015813 
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"นิพิฏฐ์" แนะอย่าเพิ่งคาดเดาคดีอนค.กู้เงิน ดึงสติใช้สภาตรวจสอบรัฐแทนสู้บนถนน 
เผยแพร่: 16 ก.พ. 2563 11:39   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
รองหน.ปชป. แนะ รอค าวินิจฉัยศาลคดีอนค.กู้เงิน อย่าเพิ่งคาดเดา ดึงสติให้ใช้เวทีสภาโชว์บทบาทการตรวจสอบ
รบ.แทนที่พาการเมืองลงบนถนน 
 วันนี้ (16ก.พ.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการออกแคมเปญ
รณรงค์ร่วมลงชื่อในเว็บไซต์ www.change.org คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค า
วินิจฉัยคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ 191 ล้าน ในวันที่ 21 ก.พ. ก่อนหน้าวันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียง 3 วัน ว่า 
ส่วนตนมองว่า ควรจะรอค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก่อน ขณะนี้ยังไม่มีค าวินิจฉัยอะไรออกมา ค าวินิจฉัยจึงยังเป็นไป
ได้ทั้งสองทางคือยกค าร้อง หรือไม่ยกค าร้อง ดังนั้นอย่าเพ่ิงไปคาดเดา อย่าไปจัดชุมนุม อย่าไปประท้ว งอะไรกันก่อน 
พอศาลินิจฉัยเเล้ว สามารถท าความเห็นทางวิชาการคัดค้านไม่เห็นด้วยได้ 
 ส่วนค าถามที่ว่า ถ้ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่รอบนี้ จะผลักให้การเมืองลงไปอยู่บนท้องถนนหรือไม่นั้น 
อยู่ที่เหตุผลของค าวินิจฉัย ถ้าศาลสามารถอธิบายเหตุผลให้คนเข้าใจได้ คงไม่สามารถน าการเ มืองไปสู่ท้องถนนได้ 
 “ขอย้ าว่าอย่าเพ่ิงไปคาดเดา แต่ไม่เเน่ใจว่า ระหว่างวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ กับวันที่ศาลจะตัดสินคดีของ
พรรคอนาคตใหม่ วันไหนมีการก าหนดขึ้นมาก่อนกัน แต่ตามปกติ การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะถูกก าหนดด้วยระยะเวลา
ในสมัยประชุมสภาฯ คือช่วงท้ายๆของสมัยประชุมอยู่เเล้ว คิดว่าคนที่เป็นพรรคฝ่ายค้านทุกคน ควรได้โชว์บทบาทการ
ตรวจสอบรัฐบาลเเทนประชาชน เพราะถ้าใช้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยไม่มีเหตุผล ไม่มีเนื้อหาสาระที่ดีจะกลายเป็น
เวทีเเจ้งดับ แต่ถ้าอภิปรายมีเนื้อหาสาระดี ก็จะเป็นเวทีเเจ้งเกิด “ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000015605 
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"เสรี" ฟันธง อนค.กู้เงินผิดกม.เอาเปรียบพรรคอ่ืน ดักใช้กฏหมู่เหนือกฏหมายเข้าสู่กลียุค 
เผยแพร่: 16 ก.พ. 2563 11:39   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปธ.กมธ.การเมือง วุฒิฯ วิเคราะห์ฟันเปรี้ยงล่วงหน้า อนค.ถูกยุบกู้เงินผิดกฎหมาย เอาเปรียบพรรคอ่ืน เตือนอย่า
กดดันศาล หากใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองเข้ากลียุค 
 วันนี้ (16ก.พ.) นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดียุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า 
การต่อสู้ทางการเมือง ในเฮือกสุดท้าย เหมือนรู้ชะตาตัวเองว่าผลของศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเช่นใด การต่อสู้ในช่วง
สุดท้าย คือ การให้คู่ต่อสู้ตายตกไปตามกันการใช้กฎหมายที่เอาเปรียบคนอ่ืน เป็นวิถีทางที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว แม้จะ
เสี่ยงต่อการกระท าความผิด แต่เพ่ือชัยชนะ จึงไม่ค านึงถึงวิธีใช้  
 นายเสรี ระบุว่า การที่พรรคการเมืองกู้เงินจากหัวหน้าพรรค ย่อมเป็นรายได้ของพรรคการเมือง แต่มิใช่
รายได้ของพรรคการเมืองตามที่ มาตรา 62 ข้างต้นบัญญัติไว้เงินที่เข้ามาในบัญชีของพรรคการเมืองไม่เรียกว่าเป็น 
“รายได้” แล้วเรียกว่าอะไร “รายได้” ของพรรคการเมืองอาจมีหลายลักษณะ แต่กฎหมายได้ควบคุมเงินที่พรรค
การเมืองจะน ามาเป็น”รายได้”ของพรรคการเมืองนั้น จะต้องเป็นรายได้ตามท่ี มาตรา 62 ข้างต้น ก าหนดไว้เท่านั้น เพ่ือ
เป็นการควบคุมเงินที่จะน ามาใช้จ่ายในพรรคการเมืองมิให้ เอาเปรียบกัน หรือมิให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน  
 นายเสรี กล่าวอีกว่า ส่วนคนที่หัวหมอก็จะตีความไปในทางที่ว่า เงินที่มิได้อยู่ในมาตรา ๖๒ ข้างต้นนั้น เมื่อ
กฎหมายมิให้ห้ามไว้ จึงสามารถน าใช้ในพรรคการเมืองได้ โดยตีความว่าเงินกู้ไม่เป็นรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งเป็น
การตีความไปในแนวทางที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มาตรา 62 ที่กฎหมายให้พรรคการเมืองมีรายได้เฉพาะที่บัญญัติไว้ตาม
มาตรา 62 (1)-(7) เท่านั้น หากเป็นรายได้นอกเหนือจาก (1)-(7) นี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเป็นความผิด นี่คือ
หลักการควบคุมรายได้ของพรรคการเมือง มิฉะนั้นแล้ว หากเงินกู้ที่ได้มาโดยไม่อยู่ใน มาตรา 62 (1)-(7) ข้างต้นแล้ว 
ต่อไปทุกพรรคการเมืองก็จะไม่ต้องไปหารายได้ตาม (1)-(7) เพียงแต่ไปกู้เงินจากนายทุนเงินกู้มาใช้จ่ายในพรรคการเมือง
มาใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้น นายทุนเงินกู้เมื่อได้รับต าแหน่งรัฐมนตรีหรือต าแหน่งส าคัญ ก็จะยกหนี้ให้ไม่ต้องใช้หนี้ ก็จะ
กลายเป็นการได้เงินมาใช้จ่ายในพรรคการเมืองจ านวนมากได้อย่างไม่มีจ ากัดและไม่เป็นความผิด ก็จะกลายเป็นการขัด
ต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ต้องการให้พรรคเป็นของนายทุน และพรรคไม่อาจท าให้เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชนไปได้ 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

 
 
 "การที่พรรคการเมืองกู้เงินมาใช้จ่าย โดยบอกว่าเงินกู้ไม่เป็นรายได้ตามมาตรา 62 จึงเป็นความผิดต่อ
กฎหมายอย่างชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น การต่อสู้ครั้งสุดท้าย จึงต่อสู้แบบเอาพรรคเข้าแลก โดยการสร้างความขัดแย้ง
ไปทั่ว ตั้งแต่โต้แย้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่ตนเองเสียประโยชน์ เพ่ือจะเป็นข้ออ้างว่าการ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องยุบพรรคนั้น เกิดจากการไปขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ไป
ขัดแย้งด้วยเลย สร้างวาระกรรมว่ารัฐบาลปัจจุบันมาจากการสืบทอดอ านาจ เพ่ือให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกว่าที่จะถูก
ยุบพรรคเพราะไปขัดแย้งกับรัฐบาล สร้างวาทะกรรม พาดพิงมายังวุฒิสภาตลอดมาว่า วุฒิสภาเป็นผลพวงจาก
รัฐประหารและมาจากการสืบทอดอ านาจ ก็เพ่ือให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกว่าที่จะถูกยุบพรรคนั้น เพราะมีความ
ขัดแย้งกับวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งจาก คสช.ซึ่งเป็นฝ่ายทหาร" นายเสรี กล่าว  
 นายเสรี กล่าวอีกว่า ขณะนี้ เป็นเวลาที่ใกล้ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะได้ตัดสินในเรื่องของการกู้เงินของพรรค
การเมือง ก็เกิดปฏิกิริยา สร้างม๊อบ จัดเวที สร้างกลุ่มให้ประชาชนออกมาสนับสนุน เพ่ือเรียกร้องหาความเป็นธรรม 
ทั้งๆที่ปัญหาทั้งหลายตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นทั้งสิ้น เล่นการเมืองแบบไม่รับผิดชอบ เสนอแนวนโยบายที่สร้างปัญหาให้
บ้านเมืองหลายเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่ตนเองก่อขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งการสร้างประเด็นให้เป็นความขัดแย้งทั้งหลายข้างต้นนี้ แสดงให้
เห็นเป็นสัญญาณได้ว่า “รู้ชะตากรรม” ของตนเองว่าเป็นเช่นใด จึงได้ใช้วิธีการต่อสู้ดิ้นรน ขัดแย้งกับทุกฝ่ายเป็นเฮือก
สุดท้าย เพ่ือจะบอกว่า “ถูกกลั่นแกล้ง” หรือ “ถูกรังแก” ซึ่งความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นช่วงนี้ สิ่งที่ท าได้อย่างเดียวคือการ
สร้างความขัดแย้งให้มากเข้าไว้ เพื่อกดดันศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะตัดสินในเวลาอันใกล้ว่า “จะถูกยุบพรรค”หรือไม่ หากว่า
กันตามเหตุผล และตามกฎหมายแล้ว ผมเห็นว่า การที่พรรคการเมืองกู้เงินมาใช้ในลักษณะเช่นนี้ เป็นการเอาเปรียบ
พรรคการเมืองอ่ืนๆ ซึ่งมันผิดกฎหมายชัดๆ แต่ก็คงต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเช่นใด  
 "ศาลทุกศาล รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ต้องตัดสินคดีความไปตามกฎหมาย ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด จึงไม่
สมควรอย่างยิ่งที่จะกดดันศาลในการตัดสินคดี มิฉะนั้น จะกลายเป็นกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายในที่สุด ก็จะตัดสินกันเอง 
ไม่เคารพกฎหมาย บ้านเมืองกลียุค อันจะท าให้บ้านเมืองอยู่ไม่ได้" นายเสรี กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000015604 
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แฉขบวนการต้านยุบ อนค. "สมชาย" ซัด อจ.-เอ็นจีโอ ร่วมแคมเปญ 
17 กุมภาพันธ์ 2563 - 06:00 น.  
 
 
 
 
 
 
แฉขบวนการค้านยุบอนาคตใหม่ ส.ว.ซัดปลุกระดมโซเชียล ท าวิกฤติชาติหวน ชูแคมเปญให้ก าลังใจศาล รธน. 
อนาคตใหม่ขู่ลุกฮือทั่วประเทศ 
               2 ส.ว.เดือดแฉขบวนการต้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ข้องใจเอ็นจีโอดังทิ้งอุดมคติลงชื่อป้องอนค. ซัดปลุก
ขัดแย้งไปทั่วเหมือนรู้ชะตากรรม ปลุกแคมเปญให้ก าลังใจศาลรัฐธรรมนูญ ด้านสมาชิกอนค.ขู่ลุกฮือทั่วประเทศ ส่วน 
“ปชป.” อัดยับอย่ากดดันศาลด้วยวิธีปลุกคนต้าน 
  
               ยังคงเดินเกมเล่นนอกสภาส าหรับพรรคอนาคตใหม่ที่ก าลังต่อสู้อย่างหนักในคดียุบพรรคกรณีกู้ยืมเงิน 191 
ล้านบาท ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ โดนล่าสุดมีภาคประชาชนล่าชื่อคัดค้านการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ผ่านทาง Chang.org ขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกพรรคท่ัวประเทศเดินหน้ากดดันที่จะฟ้อง กกต. หาก
ศาลมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้ท าให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการกระท าดังกล่าวถือเป็นการกดดันศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม่  
ข้องใจอ็นจีโอตงฉินหันเทใจอนค. 
                เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายสมชาย แสวงการ มาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแฟนเพจสมชาย 
แสวงการ แสดงความเห็นกรณีมีภาคประชาชนล่าชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่าทันทีที่เห็น “ช่อ” 
พรรณิการ์ อ้าปากขอบคุณอาจารย์ชาญวิทย์ ในฐานะผู้เริ่มแคมเปญคัดค้านยุบอนาคตใหม่ 
               และขอบคุณทุกรายชื่อที่มาร่วมแสดงพลัง พิสูจน์ว่าพรรคอนาคตใหม่ถือก าเนิดโดยประชาชน มีประชาชน
เป็นเจ้าของ” นั้น ก็ต้องรีบตรวจดูรายชื่อในแพลตฟอร์ม Chang.org ที่เคยชื่นชมและร่วมลงชื่อสนับสนุนในบางกรณี
พร้อมความแปลกใจอย่างน้อย 2 ประการ และไม่แปลกใจ 2 ประการคือ 
               ประการที่ 1 แพลตฟอร์มที่เคยมีผลงานรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ในหลายเรื่องให้สังคม อาทิ การรณรงค์เรื่อง
สิ่งแวดล้อมหรือการช่วยเป็นปากเสียงแห่งการต่อสู้ให้ภาคประชาสังคม ได้กลายเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองแบบ
เลือกข้างๆ คูๆ ได้อย่างไร ได้แต่บอกว่าเศร้าใจและหมดสิ้นศรัทธาทันที ประการที่ 2 คือเห็นพ่ีน้องเพ่ือนพ้องเอ็นจีโอ
บางส่วนที่เชื่อว่าเคยมีบทบาทการร่วมต่อสู้กับภาคประชาชนอย่างไม่เอียงข้างไม่ฝักใฝ่การเมือง 
               อาทิ คนที่ต่อสู้เรื่องน้ าเรื่องป่าเรื่องประมง หรือแม้แต่คนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิพลเมืองบางคนต่อสู้เรื่องสมานฉันท์
ปรองดองบางคน แม้บางคนเคยเป็นกรรมการองค์กรอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและคอป. เคยต่อสู้กับระบอบชั่วร้ายมา
นานกลับเข้าร่วมโยนอุดมคติใส่ลิ้นชัก เข้าชื่อกดดันเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
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แฮชแท็กให้ก าลังใจศาลรธน. 
               นายสมชาย กล่าวต่อว่า ก่อนถึงบ่ายวันที่ 21 กุมภาพันธ์นั้น ไม่มีใครทราบได้หรอกว่าศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 
ท่านจะมีค าวินิจฉัยยุบหรือไม่ ซึ่งเราทุกคนควรจะใช้สิทธิพลเมืองอย่างมีคุณค่าเหมือนที่พวกคุณพร่ าสอนประชาชน 
แทนการล่ารายชื่อกดดันมองดูแล้วคลับคล้ายคลับคลากับตอนที่หลายคนหลงผิดชูกระแสช่วยนายทักษิณ ชินวัตร คดี
โอนหุ้นให้ลูกที่ระดมโหมชูธงกระหน่ าความเห็นกดดันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ยกความผิดนั้นให้นายทักษิณ  
               หลายคนที่ร่วมลงชื่อวันนี้ก็เคยเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริง
และสร้างความปรองดอง (คอป.) ที่เคยระบุสาเหตุวิกฤติความขัดแย้งในชาตินั้นเกิดจากคดีในศาลรัฐธรรมนูญคดีนั้น 
วันนี้ท่านเหล่านั้นกลับกลืนน้ าลายและท าในสิ่งตรงข้ามและอาจสร้างปัญหาวิกฤติชาติอีกรอบได้อย่างไร 
               “วันนี้โผล่หน้าออกหน้ากันชัดเจนว่าใครเป็นใครก็ดีแล้ว เวลาเกิดวิกฤติจะได้ไม่ชี้ผิดตัว ไม่แปลกใจคือการ
เดินเกมของพรรคอนาคตใหม่ ก่อนถึงวันพิพากษาที่จะใช้มวลชนมวลสมาชิกและผู้สนับสนุนทั้งหมดออกแรงกดดันค า
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ต่างจากพรรคการเมืองรุ่นพ่ีในระบอบทักษิณและการขับเคลื่อนมวลชนแบบ นปช.
เพียงแต่เป็นคนละวัย จึงปลุกใจได้คนละแบบเชื่อเถอะว่าหากเราช่วยกันให้ก าลังใจศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้กฎหมู่อยู่เหนือ
กฎหมาย  
               ปล่อยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 ท่านท าหน้าที่ตรงไปตรงมา พิจารณาคดีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ตามท่ีกกต.ร้องมาแล้ว เราจะได้เห็นความยุติธรรมตรงไปตรงมาตามหลังนิติรัฐนิติธรรมแน่นอน ผมจึงไม่เห็นด้วยต่อกลุ่ม
ต่างๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ล่ารายชื่อกดดันศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับที่เกิดในอดีตที่ท าในคดีทักษิณและแบบ
แกนน า นปช.หารายชื่อไปกดดันถวายฎีกา หยุดเถอะครับอย่าเริ่มสร้างวิกฤติการเมืองอีกเลย ให้ก าลังใจศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย” นายเสรี กล่าว  
‘เสรี’ซัดพวกหัวหมอปลุกขัดแย้งไปท่ัว 
               วันเดียวกัน นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดียุบพรรค
อนาคตใหม่ มีเนื้อหาดังนี้ การต่อสู้ทางการเมืองในเฮือกสุดท้าย เหมือนรู้ชะตาตัวเองว่าผลของศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน
เช่นใด การต่อสู้ในช่วงสุดท้าย คือการให้คู่ต่อสู้ตายตกไปตามกัน การใช้กฎหมายที่เอาเปรียบคนอ่ืนเป็นวิถีทางที่ได้
ตัดสินใจเลือกแล้ว แม้จะเสี่ยงต่อการกระท าความผิด แต่เพ่ือชัยชนะจึงไม่ค านึงถึงวิธีใช้ 
               นายเสรี กล่าวต่อว่า การได้มาซึ่งรายได้ตามกฎหมายพรรคการเมืองต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการ
ได้มา ซึ่งรายได้ของพรรคการเมืองจะน าไปใช้เพ่ือการอ่ืนใด นอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมืองมิได้ การที่พรรค
การเมืองกู้เงินจากหัวหน้าพรรคย่อมเป็นรายได้ของพรรคการเมืองแต่มิใช่รายได้ของพรรคการเมืองตามที่กฎหมาย ส่วน
คนที่หัวหมอก็จะตีความไปในทางที่ว่าเงินกู้ไม่เป็นรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการตีความไปในแนวทางที่ฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายและเป็นความผิด นี่คือหลักการควบคุมรายได้ของพรรคการเมือง  
เตือนอย่ากดดันศาลหว่ันเกิดกลียุค 
               นายเสรี กล่าวีอกว่า ดังนั้นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจึงต่อสู้แบบเอาพรรคเข้าแลก โดยการสร้างความขัดแย้งไป
ทั่ว ตั้งแต่โต้แย้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่ตนเองเสียประโยชน์เพ่ือจะเป็นข้ออ้างว่าการที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องยุบพรรคนั้นเกิดจากการไปขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ไป
ขัดแย้งด้วยเลย สร้างวาทกรรมว่ารัฐบาลปัจจุบันมาจากการสืบทอดอ านาจเพื่อให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกว่าที่จะถูก 
ยุบพรรคเพราะไปขัดแย้งกับรัฐบาล ฮอตสุดๆ ขณะนี้ สร้างประเด็นความขัดแย้งกับทหาร โดยสร้างประเด็นการ “ปฏิรูป
กองทัพ” เพ่ือให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกว่าที่จะถูกยุบพรรคเป็นเพราะจะไป “ปฏิรูปกองทัพ” 
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               "ขณะนี้เป็นเวลาที่ใกล้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินในเรื่องของการกู้เงินของพรรคการเมือง ก็เกิดปฏิกิริยา 
สร้างม็อบ จัดเวที สร้างกลุ่มให้ประชาชนออกมาสนับสนุน เพ่ือเรียกร้องหาความเป็นธรรม ทั้งๆ ที่ปัญหาทั้งหลายตนเอง
เป็นผู้ก่อขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งการสร้างประเด็นให้เป็นความขัดแย้งทั้งหลายข้างต้นนี้แสดงให้เห็นเป็นสัญญาณได้ว่า “รู้ชะตา
กรรม” ของตนเองว่าเป็นเช่นใด จึงได้ใช้วิธีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะบอกว่า “ถูกกลั่นแกล้ง” ซึ่งความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น  
               ช่วงนี้สิ่งที่ท าได้อย่างเดียวคือการสร้างความขัดแย้งให้มากเข้าไว้ เพ่ือกดดันศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินใน
เวลาอันใกล้ว่า “จะถูกยุบพรรค” หรือไม่ คงต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเช่นใด ศาลทุกศาล รวมถึงศาล
รัฐธรรมนูญ ต้องตัดสินคดีความไปตามกฎหมาย ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกดดันศาลในการตัดสิน
คดีมิฉะนั้นจะกลายเป็นกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย ในที่สุดก็จะตัดสินกันเอง ไม่เคารพกฎหมาย บ้านเมืองกลียุค อันจะท า
ให้บ้านเมืองอยู่ไม่ได้  
สมาชิกอนค.ขู่ลุกฮอืทั่วประเทศ 
               ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จ.ปทุมธานี ตัวแทนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากท่ัวประเทศ นัดหารือ
เพ่ือลงความเห็นในการที่จะฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นรายบุคคลในฐานะสมาชิก เนื่องจากเห็น
ว่าเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมติของสมาชิกในที่ประชุมออกมาเป็นเอกฉันท์ยืนยันที่จะฟ้อง กกต. หาก
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยวาระการนัดหารือสืบเนื่องจากการที่กกต.ได้ส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านค าวินิจฉัยคดีในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
               นางพยอม สมประสงค์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ปทุมธานี กล่าวว่า การที่มารวมตัวกันในวันนี้เกิดจากความ
พร้อมทางความคิดของแต่ละบุคคล พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เริ่มต้นจากการที่เราจ่ายค่า
สมาชิก 200 บาทต่อปี หรือ 2,000 บาทตลอดชีพ พรรคก่อตั้งโดยสมาชิก ไม่ได้ก่อตั้งโดยนายทุน สมาชิกท้ังหมดร่วมกัน
เป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ซึ่งเรารู้สึกยอมไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนเพียงไม่ก่ีคนที่จะตัดสินยื่นยุบพรรค จ าเป็นต้องรักษาสิทธิ์ใน
ฐานะสมาชิกท่ีเป็นเจ้าของพรรค ในการฟ้องกกต. หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม ่ 
ลั่นฟ้องกกต.หากอนค.ถูกยุบ 
               “เมื่อเรารู้สึกยอมไม่ได้ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศไประสานผ่านศูนย์ประงานทั้ง 77 จังหวัด 
ในการเคลื่อนไหวเพื่อชี้ให้เห็นว่าเผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตยได ้เมื่อประชาชนยืนหยัด 6 หมื่นกว่าคนที่เป็น
สมาชิกและอีกกว่า 6 ล้านเสียงที่เลือกพรรคอนาคตใหม่เข้าสภา จะไม่ยอมจ านนโดยเด็ดขาด หากมีการยุบพรรคอนาคต
ใหม่เกิดขึ้น” นางพยอม กล่าว 
               ด้านนายพร้อมสิน บุญจันทร์ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่
เกิดขึ้น เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างชัดเจน หากมีการยุบ
พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นจริง แม้เราไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องพรรคในฐานะที่
เป็นสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เมื่อพรรคถูกเล่นงานด้วยกฎหมาย เราจึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายใน
การฟ้องร้อง กกต.เช่นเดียวกัน เราคิดว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ตนในฐานะสมาชิกพรรคเป็นผู้เสียหายและ กกต.
จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟ้องร้องดังกล่าวกระท าการในฐานะสมาชิกที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท าของกกต.โดยไม่เกี่ยวกับทางพรรคแต่อย่างใด นอกจากนี้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าเมื่อแบบฟอร์มดาวน์
โหลดในการฟ้องกกต.ออกมาแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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ศาลไม่เลื่อนนัด21ก.พ.เหมือนเด็ม 
               ขณะเดียวกันมีรายงานว่าส าหรับกรณีที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัย กรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้
ถูกร้องกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. นั้น เบื้องต้นมีรายงานว่า
ก าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไปตามที่มีกระแสข่าวออกมาแต่อย่างใด  
‘ปชป.’ซัดอย่าเล่นนอกสภา 
               ขณะที่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะถือ
เป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเป็นนักประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพกฎหมาย และควรต่อสู้แก้ต่าง
ตามสิทธิที่มีที่เหมาะสมกว่าการมากดดันสถาบันตุลาการด้วยวิธีเช่นนี้ ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่จะออกมาเป็นโทษทั้งหมด ผลที่เป็นคุณก็มี จึงอยากให้เคารพดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญด้วย 
อีกทั้งส่วนตัวยังเห็นว่าการที่ศาลนัดอ่านค าวินิจฉัยยุบพรรค 3 วันก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง
แน่นอน เพราะหากจ ากันได้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยในกรณีนี้ก่อนที่สภาจะก าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเสีย
อีก 
               “แม้จะถึงก าหนดก่อนหรือหลังอย่างไรก็ไม่ใช่ประเด็น เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นกลไกทางสภา 
ส่วนศาลก็เป็นกลไกทางตุลาการ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน การน าเรื่องนี้มาโยงกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ส่วนที่แกนน าพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า หากกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมือง จะอภิปรายกันนอกสภานั้น 
ผมคิดว่าที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ก็พูดอยู่เสมอว่ายังมีส.ส. ที่พร้อมร่วมอุดมการณ์กับพรรคอยู่ เมื่อเป็นเช่นนั้นผมคิดว่า 
ส.ส.อนาคตใหม่ ก็ควรใช้สภาเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น ไม่อยากให้ไปใช้กลไกอ่ืนๆ นอกสภา ไม่เช่นนั้น ทุกอย่าง
จะวุ่นวาย ประเทศก าลังไปได้ดี ขณะนี้งบประมาณปี 2563 ก็ผ่านแล้ว เศรษฐกิจก าลังค่อยๆ ดีขึ้น ความสงบจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นมาก” นายอัครเดช กล่าว  
ราเมศติงย่าให้ซักฟอกโยงยุบ 
               ขณะที่นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความกังวลหากศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จะมีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าขอให้รอฟังค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดีที่สุด 
เพราะเรื่องนี้เป็นคนละประเด็นกันกับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากน ามาเป็นประเด็นเกี่ยวโยงกัน แสดงว่าเป็นการน า
ความถูกผิดในกระบวนการตรวจสอบโดยอ านาจตุลาการมาโยงกับกระบวนการตรวจสอบในรัฐสภาซึ่งคนละเรื่อง ถ้า
รัฐบาลท าผิดก็อภิปรายถ่วงดุลกันในสภา ถ้าพรรคการเมืองท าผิดกฎหมายก็ถ่วงดุลกันโดยอ านาจตุลาการ  
               “ประชาชารอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายค้านในการ
ตรวจสอบการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อถึงเวลาการอภิปรายก็จะมีข้อมูลทั้งจากฝ่ายค้านและ
รัฐบาลที่หยิบยกมาอภิปรายกันในสภา ท้ายที่สุดคนที่ตัดสินได้ดีที่สุดคือประชาชน” นายราเมศ กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417228?adz= 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/417228?adz


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

 

 
คนกว่า 30,000 ร่วมลงช่ือผ่านแคมเปญ #คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ไทยรัฐออนไลน์16 ก.พ. 2563 16:53 น. 
 
 
 
 
 
 
#คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วมากกว่า 30,000 คน หลังคนดังหลากหลายสาขาอาชีพร่วมเปิด
แคมเปญผ่าน change.org 
 วันที่  16 ก.พ.  2563 ภายหลั ง ศาสตราจารย์ พิ เศษ ดร .ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ได้สร้างแคมเปญ #คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ 
change.org ซึ่งมีรายชื่อคนดังจ านวนมากต่างมาลงชื่อเพ่ือเปิดแคมเปญนี้ โดย ณ เวลา 16.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 2563 
มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วมากกว่า 30,000 คน 
 ทั้งนี้ ในแคมเปญมีการระบุข้อความดังนี้ด้วยว่า “เราไม่ได้บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ดีงามสมบูรณ์แบบจน
ทุกคนต้องลุกข้ึนมาเป็นปากเป็นเสียงต่อสู้ให้ สิ่งที่ก าลังจะบอกก็คือ ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตาม จะมีคนที่เชื่อ
ไม่เหมือนเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันเสมอ ไม่มีวันหายไป การลงชื่อครั้งนี้ เป้าหมายคือ การปกป้องวันนี้และอนาคตของ
ประเทศไทย การเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามาต่อสู้แข่งขันกันได้อย่างเสรีเป็นธรรม โดยมีประชาชนเป็น
ผู้ตัดสิน ส่วนการมุ่งก าจัดกลุ่มการเมืองใดๆ ให้สิ้นซากนั้น มีแต่จะท าให้สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด ช่วยกันหยุดการ
ท าลายล้างทางการเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่เหลืออะไรนอกจากความพัง 
 ความสงบจบที่อยู่ร่วมกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองให้กว้างที่สุด สนับสนุนให้พรรค
การเมืองของประชาชนเข้มแข็ง เลิกคิดเสียทีว่า การยุบพรรคการเมืองหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคนที่คิดไม่เหมือน
เราจะน าไปสู่ความสงบในสังคม ที่ผ่านมามีความพยายามในการหยุดยั้ง หรือท าลายพรรคอนาคตใหม่อยู่จริง โดยผู้มี
อ านาจไม่สนใจถึงราคาท่ีสังคมไทยจะต้องร่วมกันจ่าย ประชาชนและประเทศไทยบอบช้ ามามากพอแล้ว พอกันทีกับการ
กดทับเสียงของความเปลี่ยนแปลง อ านาจการตัดสินปัจจุบันและอนาคตต้องอยู่ในมือประชาชนอย่างเรา ไม่ใช่อยู่ที่คน
เพียงหยิบมือ นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมนั้น ร่วมกันลงชื่อ เพ่ือพาการเมืองไทยไปข้างหน้า หยุด
ความพัง ยับยั้งความขัดแย้ง” 
 ขณะที่รายชื่อคนดังหลากหลายสาขาอาชีพที่มาร่วมแคมเปญ อาทิ กนกรัตน์ สถิตนิรามัย อาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ นักแสดง, มดด า คชาภา ตันเจริญ, โคทม อารียา อดีต
กรรมการการเลือกตั้ง, มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ , ณัฐวุฒิ เจนมานะ หรือ แม็กซ์ เจนมานะ 
นักร้องนักแต่งเพลง เจ้าของเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า, ครูยุ่น มนตรี สินทวิชัย ผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก, สิงห์ 
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน นักเดินทาง พิธีกร, สุชาติ ธาดาธ ารงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772885 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772885
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ค าถามที่ธนาธร-ปิยบุตรต้องช้ีแจง! 'หมอวรงค์'บี้เคลียร์ให้ชัด8ข้อข้องใจ 
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:33 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 17 ก.พ. 63 – นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ “ค าถามที่ธนาธรและปิยบุตรต้องชี้แจง ????” โดยระบุว่า “เราพยายามน า
ข้อเท็จจริงจากเอกสารหลุดชุดเดียวกับที่นายปิยบุตรน าออกมาตีแผ่ แต่กลายเป็นว่า ทั้งธนาธรและปิยบุตรเงียบ ไม่
ชี้แจงใดๆ โดยเฉพาะการที่พวกท่านไม่ยอมยื่นเอกสารทางการเงินให้แก่ กกต. ทั้งๆ ที่เขาทวงหลายครั้ง ท าให้เกิดค าถาม
คาใจที่นายธนาธร และนายปิยบุตรควรต้องชี้แจง 
 1.การที่นายธนาธรไปตอบนักข่าวที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า พรรคอนาคตใหม่กู้เงินเขาเองนั้น 
เพราะพลั้งปาก ใช่หรือไม่? 2.ท าให้ต้องมาเตรียมเอกสารทางการเงินย้อนหลังใช่หรือไม่? 3.มีปัญหาการเตรียมเอกสาร
การกู้ย้อนหลังเช่น หลักฐานการช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ใช่หรือไม่? 4.การที่ให้พรรคกู้ในเดือนมกราคม 2562 และ
ใช้คืนในเดือนเดียวกัน ครั้งแรกโอนให้ 50 ล้านบาท ตามด้วยคืนด้วยเงินสดครั้งแรก 14 ล้านบาท และเงินสดอีก 8 ล้าน
บาท มีพิรุธ เพราะท าบัญชีไม่ลงตัว จึงต้องอ้างคืนด้วยเงินสดใช่หรือไม่? 
 5.เมื่อทางพรรคให้ปากค า ท าไมจึงบอกแค่ตัวเลข 161ล้าน2 แสนบาท กู้ในเดือนมกราคม 2562 แต่ไม่พูด
ถึงตัวเลขอีก 30 ล้านบาทที่กู้ในเดือนเมษายน 2562 ทาง กกต. เขาไปเจอตัวเลขนี้เอง ในบัญชีทรัพย์สินที่นายธนาธรยื่น
ต่อ ป.ป.ช. ท าให้เขาเห็นข้อพิรุธอีก ใช่หรือไม่? ขอให้อธิบาย? 
 6.การกู้ครั้งแรก 161ล้าน 2 แสนบาท นายธนาธรคิดดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน ช าระ
ดอกเบี้ยรายเดือน และมาแก้ไขเป็นช าระรายปีในเดือนพฤษภาคม 2562 และการกู้อีก 30 ล้านบาท กลับคิดดอกเบี้ย
เพียง 2% ต่อปีเท่านั้น โดยรวมถือว่าเป็นการให้ใช้ทรัพย์สิน และลดดอกเบี้ย จึงเป็นประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 4 และ
ประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 4 มีค่าเท่ากับ เป็นการบริจาคตามมาตรา 4 เช่นกัน จึงถือว่าเป็นรายได้ตามมาตรา 62 ใช่
หรือไม?่ นักกฏหมายจึงตีความต่างจากนักบัญชี ใช่หรือไม่ ? 
 7.นายธนาธรถาม เงินของผมนั้นมีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร คุณเข้าใจผิดใช่ไหม? เพราะ
เขาสงสัยพรรคอนาคตใหม่ต่างหาก ที่ได้เงินมาโดยไม่ชอบ ใช่หรือไม่ ?(มาตรา72) 8.สรุปแล้ว การที่พรรคอนาคตใหม่ไม่
ยื่นเอกสารทางการเงินแก่ กกต. เพราะไปพลั้งปากว่าให้กู้ จึงต้องท าเอกสารย้อนหลัง แต่มีปัญหาจึงไม่ยอมส่งเอกสารต่อ 
กกต.ใช่หรือไม่? 
 เพ่ือประโยชน์แก่พรรคอนาคตใหม่ และประชาชน อยากเรียกร้องให้พรรคอนาคตใหม่ชี้แจงสังคมให้
โปร่งใสต่อค าถามดังกล่าว เนื่องจากพรรคการเมืองต้องถูกตรวจสอบได้ และเป็นข้อคิดให้กับบุคคลที่คิดจะกดดันศาล 
คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ควรจะได้ฟังค าชี้แจงเหล่านี้ให้เคลียร์เสียก่อน”. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57385 

https://www.thaipost.net/main/detail/57385
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"พล.ท.พงศกร" ลาออก กก.บห.อนาคตใหม่ 
 06:00 |  17 กุมภาพันธ์ 2563 |   
 
 
 
 
 
 
 
 พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ระบุท าหนังสือคืนบ้านพักทหารภายใน 31 
มี.ค.นี้ พร้อมลาออกจากกรรมการบริหารพรรค 
 วันที่ 16 ก.พ.2563 พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ชี้แจงกรณียังอยู่อาศัยในบ้านพักทหารแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ว่า เนื่องจากปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศ จึงเพ่ิง
ทราบข่าวทางประเทศไทยเกี่ยวกับตัวผม ดังนั้นจึงขอเรี ยนเพ่ือน ๆ สมาชิกโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนแนวทาง
ประชาธิปไตยว่า 
 1.ผมขออภัยที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการยังพักในหน่วยทหารให้สาธารณชนทราบตั้งแต่แรก เนื่องจากอยู่ในช่วง
เตรียมตัวย้ายออก 
 2.เพ่ือให้การย้ายออกมีความชัดเจนขึ้น ผมจึงจะท าหนังสือแสดงความต้องการคืนบ้านพักภายในวันที่ 
31 มี.ค.2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับวงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายประจ าปี 
 3.ขอลาออกจากกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนหากมีต่อพรรคอนาคตใหม่ 
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ทั้งนี้จะได้แจ้งต่อหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 
หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/289008 
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พล.ท.พงศกร แจงท าเรื่องคืนบ้านพักแล้ว พร้อมประกาศขณะปฎิบัติราชการจากต่างประเทศ รับผิดชอบ ขอ
ลาออกจากกก.บห.พรรค และทุกหน้าที่ท่ีได้รับผิดชอบ   
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีถูก
วิจารณ์ เรื่องการอยู่อาศัยในบ้านพักทหาร แม้เกษียณอายุราชการแล้ว โดยได้เปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อมวลชน ดังที่มีข่าว 
พล.ท.พงศกร ชี้แจงว่า 
 เนื่องจากปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศ จึงเพ่ิงทราบข่าวทางประเทศไทยเกี่ยวกับตัวผม ดังนั้นจึงขอเรียน
เพ่ือนๆสมาชิกโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยว่า 
 1. ผมขออภัยที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการยังพักในหน่วยทหารให้สาธารณชนทราบตั้งแต่แรก เนื่องจากอยู่ในช่วง
เตรียมตัวย้ายออก 
 2. เพ่ือให้การย้ายออกมีความชัดเจนขึ้น ผมจึงจะท าหนังสือแสดงความต้องการคืนบ้านพักภายในวันที่ 31 
มีนาคม ศกนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายประจ าปี 
 3. ขอลาออกจากกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืน หากมีต่อพรรคอนาคต
ใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ทั้งนี้จะได้แจ้งต่อหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค หลังจากเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศแล้วอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1979176 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1979176
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/54-4.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

62 

 

 

 
'นายพล-อนค.'แสดงสปิริต ลาออกกรรมการบริหารพรรค 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  "พล.ท.พงศกร รอดชมภู" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ลาออกจาก
กรรมการบริหารพรรค แสดงความรับผิดชอบหลังจากไม่ได้แจ้งเรื่องการยังพักในหน่วยทหารให้สาธารณชนทราบ                     
อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.47 น.   
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก
โดยระบุว่า "เนื่องจากปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศ จึงเพ่ิงทราบข่าวทางประเทศไทยเกี่ยวกับตัวผม ดังนั้นจึงขอเรียน
เพ่ือนๆสมาชิกโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยว่า 1. ผมขออภัยที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการยังพักในหน่วยทหาร
ให้สาธารณชนทราบตั้งแต่แรก เนื่องจากอยู่ในช่วงเตรียมตัวย้ายออก 
 พล.ท.พงศกร ระบุอีกว่า 2. เพ่ือให้การย้ายออกมีความชัดเจนขึ้น ผมจึงจะท าหนังสือแสดงความต้องการ
คืนบ้านพักภายในวันที่ 31 มี.ค. ศกนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายประจ าปี และ 3.ขอลาออกจาก
กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นหากมีต่อพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
"จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ทั้งนี้จะได้แจ้งต่อหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ
แล้วอีกครั้งหนึ่ง" พล.ท.พงศกร ระบุ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ท าให้ พล.ท.พงศกร ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจาก
สื่อออนไลน์ ได้เผยแพร่คลิปบทสัมภาษณ์ ของ “เสธ.โหน่ง” พล.ท.พงศกร รอดชมภู ที่เคยไปออกรายการ “ขยี้ข่าว 
ทอล์ค” โดยมีพิธีกร “หนึ่ง ยุคล วิเศษสังข์” เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยค าให้สัมภาษณ์ พล.ท.พงศกร ได้ตอบค าถาม
ช่วงหนึ่งยอมรับ ว่ายังอยู่ในบ้านพักค่ายทหาร แม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ได้ท าเรื่องขออยู่ต่อ.  
 
                    
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757916 
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17 ก.พ. 2563 09:28 น. 
“พงศกร” ประกาศ ขอลาออกกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ปมยังพักในหน่วยทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พงศกร” ประกาศลาออกกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ กรณียังพักอยู่ในหน่วยทหาร แจง อยู่ระหว่างเตรียม
ย้ายออก 
 เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรอง
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีที่ยังพักในหน่วยทหาร ว่า “เนื่องจากปฏิบัติราชการอยู่
ต่างประเทศ จึงเพ่ิงทราบข่าวทางประเทศไทยเกี่ยวกับตัวผม ดังนั้นจึงขอเรียนเพ่ือนๆ สมาชิกโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุน
แนวทางประชาธิปไตยว่า 
 1. ผมขออภัยที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการยังพักในหน่วยทหารให้สาธารณชนทราบตั้งแต่แรก เนื่องจากอยู่ในช่วง
เตรียมตัวย้ายออก 2. เพ่ือให้การย้ายออกมีความชัดเจนขึ้น ผมจึงจะท าหนังสือแสดงความต้องการคืนบ้านพักภายใน
วันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายประจ าปี  3. ขอลาออกจากกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ และหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นหากมีต่อพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 “จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ทั้งนี้จะได้แจ้งต่อหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค หลังจากเดินทางกลับ
จากต่างประเทศแล้วอีกครั้งหนึ่ง”. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1773290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1773290
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'อนาคตใหม่' น้อมรับค าวิจารณ์ ปม ส.ส.นายพลอยู่ 'บ้านหลวง'  
เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:55 น. 
เขียนโดย วอยซ์ออนไลน์ 
โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ขอน้อมรับค าวิจารณ์กรณี ส.ส.อดีตนายทหารยังพักบ้านหลวง ยืนยันพรรคไม่นิ่งนอนใจ 
พร้อมเดินหน้าปฏิรูปกองทัพต่อไป 
 เว็บไซต์ www.voicetv.co.th รายงานว่า นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงกรณี
พลโท พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ยังอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการทหารว่า หลังทราบเรื่อง 
พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจฝยเรื่องดังกล่าว แต่ขณะนี้พลโทพงศกรอยู่ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ แต่จะแถลง
ต่อสาธารณะในกรณีนี้โดยเร็วที่สุด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน 
 นอกจากนี้ นางสาวพรรณิการ์ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่จะเดินหน้าเรียกร้องการปฏิรูปกองทัพอย่าง
จริงจัง ตามนโยบายที่พรรคเคยหาเสียงไว้ และพรรคยืนยันว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่สุดในรอบ 100 ปี ที่จะเกิดการปฏิรูป
กองทัพอย่างเป็นระบบ เพราะประชาชน รัฐบาล ผบ.ทบ. ต่างเห็นตรงกันถึงความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปกองทัพ 
 ทั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ขอน้อมรับค าวิจารณ์จากกรณีดังกล่าวและขอโทษสมาชิกพรรค ผู้สนับสนุนพรรค
ทุกคนที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจต่อจุดยืนของพรรคในการปฏิรูปกองทัพ ขอย้ าว่าจุดยืนของพรรคในเรื่องนี้ว่าเราไม่
เคยคลอนแคลน และต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน ผลักดันให้การปฏิรูปกองทัพเกิดขึ้นในเร็ววันจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น 
 แม้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่ก็ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าทุกฝ่าย ทั้งที่สนับสนุนและ
ต่อต้านรัฐบาล ต่างก็เห็นว่าสิทธิพิเศษของบุคคลระดับสูงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ขอขอบคุณทุกค า
วิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
ที่มา : https://www.voicetv.co.th/read/6r0iI3g9Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voicetv.co.th/
https://www.voicetv.co.th/read/6r0iI3g9Z
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 เมื่อวานนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยายไว้ตอนหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัต ร
ชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 ที่สถาบันพระปกเกล้า ในเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมาย
อันเกิดจากการบริหาร ความรับผิดทางการเมือง โดยนายชวน กล่าวว่า หลายครั้งรู้สึกใจหาย ที่ได้เห็นคนรอบตัว คน
ใกล้ชิด คนเก่ง คนดี ต้องติดคุก หรือ พ้นจากหน้าที่การงาน จากข้อหาการทุจริต เพราะความเกรงใจ การมีบุญคุณต่อ
กัน จึงขอให้ผู้อบรมน าข้อมูลของนักการเมือง รัฐมนตรี ที่ต้องโทษ จ าคุก มาเป็นแนวทางในการท าหน้าที้้ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ท าผิดซ้ าอีก ในโอกาสนี้ นายชวนได้ยกประเด็นการเสียบบัตรแทนกันของ สส. มาเป็นตัวอย่าง ในการบรรยายเรื่อง 
ความรับผิดชอบทางการเมือง โดยได้ย้ าว่า เคยบอกกล่าวกับบรรดานักการเมืองหลายครั้ง ให้ยึดหลักกฎหมาย ใครผิดก็
ผิด อย่าไปช่วย การเสียบบัตรแทนกันของ สส.ที่เกิดขึ้น ก็จะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด ไม่สามารถละเลยเรื่องนี้ได้ 
เพราะความรับผิดชอบของนักการเมือง อาจไม่ต้องผิดกฎหมายเสมอไป แต่เป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ที่
นักการเมืองในประเทศประชาธิปไตยต้องมี 
 และในเรื่องเสียบบัตรแทนกันนี้เอง นายชวนยังบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าจะน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่เตรียมจัดตั้งขึ้น เพราะได้รับรายงานการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ นาง
นาที รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในการมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 
11 มกราคม และหนังสือยืนยันเวลาการเดินทางออกจากด่านตรวจคนเข้าเมืองของนางนาทีแล้ว โดยบอกด้วยว่า จะ
ด าเนินการเรื่องนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าและพร้อมให้ข้อมูลกับ ทาง ป.ป.ช.ขอมา 
 และอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามหลังจากนี้ จนถึงวันนัดอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดียุบไม่ยุบ
พรรคอนาคตใหม่ จากประเด็นเงินกู้ 191 ล้านบาทในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ โดยเมื่อวานนี้ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 
พรรคอนาคตใหม่จัดกิจกรรมเสวนา “จากโคราชสู่การปฏิรูปกองทัพ” ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยและ
สังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้บอกแล้วว่า กิจกรรม 
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ดังกล่าวนี้จัดขึ้นได้หากไม่กระท าการใดที่ผิดกฎหมาย โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมยืนไว้้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุกราดยิง
ที่โคราช และรวมกันสะท้อนปัญหาผ่านกิจกรรม ซึ่งไฮไลน์ส าคัญจะอยู่ที่ขึ้นพูดบนเวทีของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเรื่องการปฎิรูปกองทัพ ขจัดความอยุติธรรม สร้างความโปร่งใส ในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่อง
นายทหารชั้นผู้น้อย และสวัสดิการของกองทัพ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ เป็นหนึ่งในอีกหลายกิจกรรมที่พรรคอนาคตใหม่
จัดขึ้น ในช่วง 15-17 กุมภาพันธ์ ที่มีการเสวนาในหลายประเด็นปัญหาในสังคม อาทิ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหา
ที่ดินท ากิน รวมถึง ความหลากหลายทางเพศ 
 และอย่างที่บอกไปแล้ว ว่าจะมีวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยุบไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ จากประเด็นเงินกู้ 
191 ล้านบาท ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เมื่อวานนี้ได้มีแคมเปญเว็บไซต์ www.change.org เปิดให้ร่วมลงชื่อ “คัดค้าน
การยุบพรรคอนาคตใหม่” ซึ่งนอกจาก ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะร่วมลงชื่อแล้ว ยังมีเพ่ือนนักการเมือง นายภูมิธรรม 
เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ได้ร่วมลงชื่อ และโพสต์เชิญชวนให้ร่วมแคมเปญดังกล่าว โดยผู้จัดท าแคมเปญนี้ บอก
จุดประสงค์ที่จัดท าขึ้นก็เพ่ือ สะท้อนถึงความเห็นที่แตกต่างทางความคิด มันเกิดขึ้นได้ ในสังคม แต่ไม่ได้หมายความว่า 
พรรคอนาคตใหม่จะเป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่ในทางการเมือง ควรมีสิทธิในการต่อสู้ และแข่งขันที่เป็น
ธรรม 
 และล่าสุดมีรายงานมาว่า ฮอตไลน์ สายตรง ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของก าลังพล ที่สามารถส่งตรงถึงผู้
บัญชาการทหารบกได้นั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าพร้อมเปิดศูนย์ได้ในวันอังคารที่ 18 ก.พ.นี้ ซึ่งเลื่อนจากวันที่ 17 ก.พ.ที่
ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ เพราะก าลังดูรายละเอียดเพื่อการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/394955 
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พท.หว่ัน ยุบ อนค. ท าฝ่ายค้านอ่อนแรง  
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:02 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 ก.พ.2563  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงแคมเปญคัดค้านค้านการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ว่า มีโอกาสท างานร่วมกับพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะของการเป็นฝ่ายค้านร่วมกัน เชื่อว่าพ่ีน้อง
ประชาชนให้ความรักและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคอนาคตใหม่อย่างเข้มแข็ง เห็นว่าการท าหน้าที่ของพรรค
อนาคตใหม่ในฐานะฝ่ายค้านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพ่ีน้องประชาชน ดังนั้นหากมีการวินิจฉัยและจะท าให้พรรค
อนาคตใหม่ไปต่อไม่ได้ จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียหาย พรรคร่วมฝ่ายค้านก็คงอ่อนก าลังลงไปไม่น้อย แต่ส่วนตัวเชื่อว่า
การออกมาเรียกร้องครั้งนี้เป็นการสะท้อนเสียงของพ่ีน้องประชาชนที่เห็นตรงกันว่าอยากให้พรรคอนาคตใหม่ได้ไปต่อ 
เหมือนกับที่ตนและสมาชิกพรรคเพื่อไทยรู้สึกและต้องการเช่นเดียวกันจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องรับฟังเสียงของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57300 
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เท้าข้างหนึ่งอยู่ในคุก! 'นิพิฏฐ์'เตือนพวกด่าศาลรธน.แบบขาดสติ 
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08:21 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 ก.พ. 63 – นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ 
“การข่มขู่ กดดัน ศาลรัฐธรรมนูญ” ว่า เมื่อปี 2555 ตอนบ้านเมืองมีความขัดแย้งสูง กลุ่มนปช. มีความเข้มแข็ง ตอนนั้น 
กลุ่มนปช. ซึ่งเป็นจ าเลยในคดีก่อการร้าย ออกมาข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญ บอกที่อยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บอกเบอร์
โทรศัพท์ของตุลาการในลักษณะข่มขู่  
 ตอนนั้น ประชาชนอยู่ในภาวะหวาดกลัว ผมยื่นค าร้องต่อศาลอาญาเพ่ือขอให้ถอนประกันจ าเลยในคดีนั้น 
เพ่ือไม่ให้สร้างความหวาดกลัวกับประชาชน จนในที่สุดศาลอาญาถอนประกันกลุ่มนปช. 2 คน ประชาชนคลายความ
หวาดกลัวลง ตอนนี้ ประชาชนกล้าขึ้น เช้าขึ้นมาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด่าคนนั้น ด่าคนนี้ จนคนกล้าวันนี้ มองเราเหมือน
เป็นคนขี้ขลาดไปแล้ว วันนี้ ก็เริ่มเห็นมีคนข่มขู่ กดดัน ศาลรัฐธรรมนูญ เราก็ได้แต่นั่งดูแบบคนขลาดกลัวคนหนึ่ง 
 ความจริงศาล หรือ องค์กรอิสระ เราวิจารณ์หรือแสดงความเห็นทางวิชาการได้ทั้งนั้น เป็นความเข้าใจผิด
อย่างใหญ่หลวงที่เราคิดว่าเราวิจารณ์ศาลหรือองค์กรอิสระไม่ได้ เพียงแต่ส่วนใหญ่เราแยกไม่ออกระหว่างค าด่า กับ ค า
วิจารณ์ทางวิชาการ ค าวิจารณ์ทางวิขาการกับค าด่ามันมีเส้นแบ่งอยู่ ผู้มีสติ ผู้มีความรู้ เห็นเส้นแบ่งนี้ชัดเจน แต่คนขาด
สติ ขาดความรู้ เห็นเส้นแบ่งอย่างลางเลือน เท้าข้างหนึ่งจึงเข้าไปอยู่ในคุกทันทีที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขียนแสดง
ความเห็น”. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57378 
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วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 12:21 น. 
พปชร.ตั้งทีมสนับสนุนข้อมูล30คนสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 
 
 
 
 
 
 
พปชร.หารือ คณะท างาน รับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งทีมสนับสนุนข้อมูล 30 คน พร้อมเปิดสายด่วนรับเรื่องร้อง
ทุกข์ 1350  
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 63 พรรคพลังประชารัฐมีการประชุมหารือร่วมกันของคณะท างานวอร์รูมนอกสภา โดย
เริ่มขึ้นในเวลา 10:00 น. เป็นการเตรียมข้อมูลให้กับ ส.ส.พลังประชารัฐ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี 5 ท่าน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24-26 ก.พ.นี้ ในหัวข้อ “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล”  
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคฯ เปิดเผยว่าได้เชิญบุคคลที่มีความช านาญหลายคน มาร่วม
ประชุมหารือเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้การอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ทั้งใน
การตอบโต้และข้อมูลรวมถึงอภิปรายให้เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน โดยคณะท างานฯ มีนายจ าลอง ครุฑขุนทด 
เป็นประธาน มีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เป็นรองประธาน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคฯ และบุคคลอ่ืนๆเป็น 
ผู้สนับสนุนรวม 30 คน 
 นายจ าลอง ครุฑขุนทด ประธานคณะท างานผู้สนับสนุนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มองว่า พรรคฝ่ายค้า น
โจมตีและเล่นงานพรรคพลังประชารัฐเพียงอย่างเดียว จึงอยากเข้ามาช่วยพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือให้การอภิปราย
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และอยากให้การอภิปรายมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
 นายจ าลองยังบอกอีกว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นญัตติตามฤดูกาล ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดประชุมอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลดูเหมือนจะรุนแรงแต่เนื้อหาดูเหมือนน้ าท่วมทุ่งมากกว่า เนื่องจากไม่ได้กล่าวถึงการ
ท างานในปัจจุบันแต่กล่าวถึงการปฏิวัติรัฐประหารมาก่อนหน้านี้ 
 "เราจะเก็งข้อสอบล่วงหน้าให้กับรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ดีที่สุดส่วนในสภาก็ประสานงานการเพ่ือการ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยินดีที่จะประสานกับฝ่ายค้านรวมถึงประธานสภาเพ่ือให้การอภิปรายครั้งนี้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน" 
 นายจ าลอง กล่าวอีกว่าทีมผู้สนับสนุนจะท าการบ้านและมอนิเตอร์การประชุมตลอดเวลา โดยทีมงานจะ
เข้าเวรสลับสับเปลี่ยนมาดูการอภิปราย ตั้งแต่เริ่มอภิปรายกระท่ังสิ้นสุดการอภิปราย เพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้ตลอดเวลา 
เลขาธิการพรรคฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ข้อกล่าวหาต่าง ๆ อย่างเป็นข้อกล่าวหาที่เน้นทางการเมืองเป็นหลักแต่ไม่ได้เน้น
ข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความตั้งใจที่จะให้พลังประชารัฐเป็นเป้าหมายทางการเมืองจึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วย 
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 ทางการเมืองในเข้ามารวมตัวกันเพ่ือช่วยท างานการเมืองของภาคและเป็นจุดเริ่มต้นสัมพันธ์ที่ไม่ใช่การ
ปริวาสอภิปรายแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบัตรประชารัฐที่จะเดินหน้าท างานแก้ไขปัญหาประเทศไทยได้ 
จากนั้น ได้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนส่งข้อมูลที่จะให้ทางพรรคพลัง
ประชารัฐต่อไป และเปิดสายด่วน 1350 พลังประชารัฐช่วยได้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/614969 
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16 ก.พ. 2563 13:27 น. 
พปชร. หารือทีมหนุนเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
พปชร. หารือคณะท างาน รับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งทีมสนับสนุน 30 คน พร้อมเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ 
1350 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (16 ก.พ. 2563) พรรคพลังประชารัฐ มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะท างาน
วอร์รูมนอกสภาฯ โดยเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. เป็นการเตรียมข้อมูลให้กับ ส.ส.พลังประชารัฐ ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 5 ท่าน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24-26 ก.พ.นี้ ในหัวข้อ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือ
ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้เชิญบุคคลที่มีความช านาญหลาย
คนมาร่วมประชุมหารือเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรั ฐบาล เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้การอภิปรายเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งในการตอบโต้ ข้อมูล รวมถึงอภิปรายให้เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน โดยคณะท างานมี นายจ าลอง 
ครุฑขุนทด เป็นประธาน, นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เป็นรองประธาน, น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรค และบุคคลอ่ืนๆ 
เป็นผู้สนับสนุนรวม 30 คน 
 ทางด้าน นายจ าลอง ประธานคณะท างานผู้สนับสนุนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มองว่า พรรคฝ่ายค้านโจมตี
และเล่นงานพรรคพลังประชารัฐเพียงอย่างเดียว จึงอยากเข้ามาช่วยพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือให้การอภิปรายเป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ และอยากให้การอภิปรายมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน การอภิปรายครั้งนี้เป็นญัตติตาม
ฤดูกาล ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลเหมือนจะรุนแรง แต่เนื้อหาดูเหมือน
น้ าท่วมทุ่งมากกว่า เนื่องจากไม่ได้กล่าวถึงการท างานในปัจจุบัน กลับกล่าวถึงการปฏิวัติรัฐประหารมาก่อนหน้านี้ 
 “เราจะเก็งข้อสอบล่วงหน้าให้กับรัฐมนตรีเพ่ือให้เกิดข้อมูลที่ดีที่สุด ส่วนในสภาฯ ก็ประสานงานการเพ่ือ
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยินดีที่จะประสานกับฝ่ายค้านรวมถึงประธานสภาฯ เพื่อให้การอภิปรายครั้งนี้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน” นอกจากนี้ ทีมผู้สนับสนุนจะท าการบ้านและมอนิเตอร์การประชุมตลอดเวลา โดยทีมงาน
จะเข้าเวรสลับสับเปลี่ยนมาดูการอภิปราย ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดการอภิปราย เพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้ตลอดเวลา 
 ทั้งนี้ นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ข้อกล่าวหาต่างๆ เป็นข้อกล่าวหาที่เน้นทางการเมืองเป็นหลัก แต่
ไม่ได้เน้นข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความตั้งใจที่จะให้พลังประชารัฐเป็นเป้าหมายทางการเมืองจึงเป็นเหตุให้
ผู้ป่วยทางการเมืองเข้ามารวมตัวกันเพ่ือช่วยท างานการเมืองของภาคและเป็นจุดเริ่มต้นสัมพันธ์ที่ไม่ใช่การปริวาส
อภิปราย แต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพลังประชารัฐที่จะเดินหน้าท างานแก้ไขปัญหาประเทศไทยได้ อย่างไรก็
ตาม วันนี้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนส่งข้อมูลที่จะให้ทางพรรคพลัง
ประชารัฐต่อไป รวมถึงมีการเปิดสายด่วน 1350 พลังประชารัฐช่วยได้. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772803 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772803
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16 ก.พ. 2563 17:16 น. 
“ก่อแก้ว” อ้างอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจมีกล้วยมาล่อ ขอท านายมีงูเห่าโผล่อีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ก่อแก้ว” คาดการณ์ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ อ้างรัฐบาลมีกล้วยงามๆ มาล่อ ขอท านายอาจได้เห็นงูเห่าโผล่อีก 
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 นายก่อแก้ว พิกุลทอง อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวถึงการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล ว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงคณะ จะถูกตรวจสอบจากสภาฯ หลังอยู่ในอ านาจมากว่า 5 ปี โดยปราศจาก
การตรวจสอบ กรรมใดที่เคยก่อไว้ตั้งแต่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จนถึงปัจจุบัน จะถูกขุดมาประจาน แต่
จะถึงจุดไคลแม็กซ์หรือไม่คงตอบยาก เพราะผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจท าให้ดาวสภาฯ หลายท่านไม่ได้
เข้าสภาฯ 
 ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาย คสช. เพราะมีบาดแผลเยอะ 
แต่ถึงอย่างไรก็คิดว่าการอภิปรายครั้งนี้คงไม่สร้างการเปลี่ยนแปลง ต่อให้ฝ่ายค้านจะอภิปรายดีอย่างไรข้อมูลเด็ดแค่ไหน
ก็ตาม ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เกิดความอายจนทนไม่ไหวจนยุบสภาฯ แล้ว รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายคงผ่านการโหวตอย่าง
สบายๆ โดยเฉพาะเสียงโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเหนือกว่าคนอ่ืนๆ อย่างแน่นอน ซึ่งที่คาดการณ์เช่นนี้เพราะรัฐบาล
มีกล้วยงามๆ มาล่อใจฝ่ายค้านบางคนให้โหวตสนับสนุน ในขณะพรรคร่วมรัฐบาลถึงแม้จะคล้อยตามข้อมูลของฝ่ายค้าน 
แต่คงยังไม่พร้อมที่จะแยกตัวออกมา ดังนั้น จึงขอท านายว่านอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ออกแล้ว ยังมีฝ่ายค้านบางคน
ที่ท าตัวเป็นงูเห่าเผลอไผลไปกับความอร่อยของกล้วยลูกงาม และจะถูกพรรคที่ตัวเองสังกัดไล่ออกแทน. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772921 
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วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 10.15 น. 
ค าสอนจาก‘อานันท์ ปันยารชุน’! ‘ทยา’เผยแนะหลักผู้น าที่ดี รับ‘การเมือง’ถ้าจังหวะมาก็ท า 
 
 
 
  
 
 
 
 
 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางทยา ทีปสุวรรณ ภรรยานายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ โพ
สต์ภาพ พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Taya Teepsuwan ระบุว่า...“เมื่อวานไปกราบคุณลุงอานันท์ รวบยอดเลยปีใหม่ 
ตรุษจีน วาเลนไทน์ ได้ข้อคิดและเสียงหัวเราะมากมายเหมือนเคย คุยกันเรื่องทั่ วๆไป อัพเดทชีวิตครอบครัว การงาน 
การเมือง 
 คุณลุงสอนว่า การเป็นผู้น าที่ดี ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง แต่ต้องฟังคน ฟังแล้วคิด แล้วค่อยสั่งการ ไม่ใช่คิดว่าชั้น
รู้ ชั้นถูกอยู่คนเดียวแล้วไม่ฟังใคร เราต้องรู้จักใช้คนให้เป็น 
 วันนี้คุณลุงยังสอนศัพท์ภาษาอังกฤษหลายค าด้วย คุณลุงถามว่า “เรามี ambition หรือ aspiration ทาง
การเมือง” เราตอบว่า มี aspiration เพราะอยากท าอะไรดีๆให้ประเทศ แต่ไม่ได้มี ambition ว่าต้องเป็นนั่นเป็นนี่ ถ้า
โอกาสจังหวะมาก็ท า ถ้าไม่มีโอกาสก็ท างานด้านอื่นท่ีช่วยประเทศได้เหมือนกัน” 
 คุณลุงบอก ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น เพราะการเมืองมัน addicted นะ พ่ีตั้นรีบตอบว่า เราไม่ addicted นะ
ครับ พร้อมกลับบ้านเสมอ 
 คุณลุงสอนต่อเรื่อง honesty กับ Integrity เราถามว่า ลึกๆแล้วมันต่างกันยังไงค่ะ คุณลุงบอก honesty 
เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเงิน เรื่องทอง ส่วน integrity คือ ความซื่อสัตย์ที่ครอบคลุมไปถึง 
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ นักการเมืองที่ดีควรต้องมีทั้ง 2 อย่าง รีบบันทึกเข้าสมองทันที
...เรา 2 คน โชคดีมากท่ีได้มารับ wisdom and inspiration จากคุณลุงอยู่เสมอ 
 คุณลุงอานันท์เป็นคนมีอารมณ์ขันตลอดเวลา วันนี้เราปรึกษาคุณลุงหลายเรื่องมาก คุยอยู่ 3 ชม. จนคุณลุง
บอก “เฮ้ย ถ้าปรึกษาเยอะขนาดนี้ จะคิดตังแล้วนะ วันนี้วันอาทิตย์ OT ด้วย จ่าย 3 เท่า!” แล้วหัวเราะชอบใจ เราบอก 
เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีก คุณลุงรีบบอก “ไม่ต้องๆ ลุงขอพักบ้าง เจอเราทีนี่เหนื่อยจริงๆ 555”ขากลับคุณลุงเดินมาส่งถึง
รถ โบกมือบ้ายบายยิ้มอย่างอารมณ์ดี... 
 นี่แหละ ผู้น าที่ติดดิน พอเพียง ไม่ยึดติด ไม่ถือตัว มีเมตตาและมีความสุขจากข้างในโดยไม่ต้องมีหัวโขน
ใดๆ...#คุณลุงสุดที่รัก #นายกในดวงใจ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/473473 
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การลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2 ตามค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญผ่านพ้นไป 
ส าหรับสภาผู้แทนราษฎร แม้ในภาพรวมการลงมติจะผ่านไป แต่ระหว่างการลงคะแนนก็ยังมีเรื่อง “ไม่เรียบร้อย” 
นั่นเพราะองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ที่เมื่อฝ่ายค้านวอล์กเอาต์ไปแล้วเกิดสะดุด 
กลายเกรงกันว่าอาจจะเป็นชนวนความไม่ชอบขึ้นมาอีก 
และกลายเป็นว่าพรรคฝ่ายค้านต้องลงชื่อร่วมองค์ประชุมเพ่ือช่วยให้รัฐบาลผ่านร่าง พ.ร.บ.นี้อีกครั้งไปได้ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่า วิกฤตเสียงปริ่มน้ ายังด ารงอยู่ 
ขณะเดียวกันก็มีปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจคือ พรรคฝ่ายค้านโอนอ่อนผ่อนตามรัฐบาล 
จนเป็นที่จับตาว่า ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น 
สุดท้ายฝ่ายค้านจะมีลักษณะเกี้ยเซี้ยฝ่ายรัฐบาลมากน้อยเพียงใด 
เหตุที่มีข้อสงสัยดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่พรรคฝ่ายค้านถูกกระท า ท าให้มีความโน้มเอียงว่าสมาชิกบาง
คน พรรคการเมืองบางพรรค ทางฟากฝั่งฝ่ายค้านอาจจะต้องยอม “เกี้ยเซี้ย” 
ทบทวนย้อนหลังไปมองการเมืองหลังรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ได้ฉายาว่า  “ดีไซน์มาเพ่ือเรา” จะพบว่าด้วยกฎกติกาและ
กลไกตามรัฐธรรมนูญท าให้พรรคฝ่ายรัฐบาล “มีเปรียบ” ในการต่อรอง 
แม้พรรคพลังประชารัฐจะมีเสียง ส.ส.เขตสู้พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ แต่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทย
พัฒนา พรรคชาติพัฒนา และพรรคการเมืองอ่ืนๆ อีกหลายพรรคเข้าร่วมรัฐบาล 
และร่วมโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลอ้างว่า เพราะอย่างไรเสีย ส.ว. ก็มีสิทธิลงคะแนนเลือก พล.อ.ประยุทธ์อยู่แล้ว 
ขณะเดียวกัน ด้วยข้อจ ากัดของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนน าฝ่ายรัฐบาล ท าให้พรรคร่วมรัฐบาลมีอ านาจต่อรอง
เกี่ยวกับเก้าอ้ีรัฐมนตรี 
ผลกระทบที่ตามมาคือเอกภาพในการบริหารงาน 
กลไกจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ยังท าให้พรรคร่วมรัฐบาลมีอ านาจในการจูงใจสมาชิกพรรคฝ่ายค้านให้หันมาร่วมมือ 
ปรากฏการณ์ “งูเห่า”  จากพรรคการเมืองฟากฝั่งฝ่ายค้านในการ  “เสียบบัตร”  แสดงตนกรณีขอ  “โหวตใหม่”  
หลังจากพ่ายโหวตครั้งแรกในญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจาก ม.44 
น่าสนใจตรงที่บรรดา ส.ส.ฝ่ายค้านที่ยกมือสวนมติของพรรค ได้รับการต้อนรับจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างคึกคัก และมี
กระแสข่าวอยู่ตลอดเวลาว่า จ านวนของ ส.ส.งูเห่า มีมากกว่านี้ 
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ขณะที่พรรคการเมือง อาทิ พรรคอนาคตใหม่ ที่ประกาศเจตนายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ คสช.มาตั้งแต่แรก    กลับเจอ
กล่าวหา และมีบาดแผลจากการตัดสินคดีแล้วคดีเล่า 
ตั้งแต่  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้าพรรค ที่แม้แต่การเข้าไปสู่สภายังไม่ได้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า  
“ถือหุ้นสื่อ” 
ขณะเดียวกัน พรรคอนาคตใหม่ก็ต้องคดีทางการเมืองมาโดยตลอด เมื่อครั้งที่แล้วถูกร้องเรื่อง “ล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า ไม่เข้าข่ายความผิด 
และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ พรรคอนาคตใหม่ต้องรอฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกคดี 
นั่นคือคดีท่ีนายธนาธรปล่อยให้พรรคกู้ 191 ล้านบาท ซึ่ง กกต.มีมติเห็นว่าผิด และเสนอให้ยุบพรรค 
อนาคตของพรรคอนาคตใหม่จึงต้องรอลุ้น 
ขณะที่นายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ถูกกล่าวหา ได้มีการกล่าวหานักการเมืองและพรรคการเมืองอ่ืนๆ  ในกรณี
เดียวกัน 
มีการกล่าวหานักการเมืองอีกหลายคน “ถือหุ้นสื่อ” 
และมีการกล่าวหาพรรคการเมืองอีกหลายพรรคว่า  “กู้เงิน”  และ “ยืมเงิน” 
น่าสนใจว่า เมื่อค าร้องเรื่อง “ถือหุ้นสื่อ”  เมื่อนายธนาธรต้องยุติบทบาททางการเมืองแล้ว ข่าวคราวนักการเมืองคนอ่ืนๆ 
ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. กลับเงียบหาย 
ค าร้องต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจติดตาม 
เช่นเดียวกับค าร้องเรื่องพรรคกู้ยืมเงิน หลังจากที่ กกต.เสนอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยเหตุกรณีดังกล่าวแล้ว กลับ
ปรากฏว่าข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันเงียบหาย 
สิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวชวนให้คิดไปว่า เป็นวิบากกรรมของพรรคอนาคตใหม่ 
พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ยืนอยู่ตรงข้ามของ คสช. 
สังคมจึงมองว่า นี่คือวิบากกรรมของพรรคที่ยืนอยู่ตรงข้าม คสช. 
เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นเช่นนี้ จึงอาจเป็นไปได้ว่า นักการเมืองและพรรคการเมือง อาจจะอาศัยเหตุผลข้อนี้ไป
แสวงหาประโยชน์ 
เปลี่ยนแปลงพรรค เปลี่ยนแปลงจุดยืน 
เช่นเดียวกับพรรคการเมือง อาจมีความจ าเป็นในการ  “เกี้ยเซี้ย”  เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้  
ดังนั้น ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ก าลังจะมีข้ึนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จึงมีแต่ความหวาดระแวง 
เกรงว่าจะมี  “งูเห่า”  เกรงว่าจะ  “เกี้ยเซี้ย”  เกรงว่าจะมีการ “ฮ้ัว”  
แต่หากเกิดปรากฏการณ์เช่นนั้น โดยขัดต่อสายตาประชาชน สิ่งที่จะตามมาคือการแบ่งแยกระหว่าง  “ประชาชน”  กับ  
“สภาผู้แทนราษฎร”  ทันท ี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้แบ่งแยกระหว่าง  “ประชาชน”  กับ  “วุฒิสภา”  และตามมาด้วยการแบ่งแยกระหว่าง 
“ประชาชน” กับ “รัฐบาล”  มาแล้ว 
การแบ่งแยกดังกล่าวเป็นการท าลายเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตยท่ีต้องการให้อ านาจอยู่ที่ประชาชน 
แต่เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ การเมืองจะเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ 
ต่อรองเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง ต่อรองเพ่ือประโยชน์ของพรรคตัวเอง 
แล้วปล่อยให้ประชาชนอยู่เบื้องหลังจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง จึงค่อยคืนกลับไปงอนง้อประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1973454 
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กวนน้ าให้ใส 
สารส้ม 
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
กรณีทีมแมนฯซิตี้ ละเมิดกฎแฟร์เพลย์การเงิน กับกรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงิน 191 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 ข่าวฮือฮาในวงการฟุตบอลยุโรปเวลานี้ คือ ยูฟ่าประกาศลงโทษสโมสรฟุตบอลชื่อดังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ปรับเงิน 
30 ล้านยูโร และไม่ให้เข้าร่วมแข่งยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2 ฤดูกาลต่อไป (2020-21 และ 2021-22) 
พูดง่ายๆ ว่า ถูกแบน 2 ปี จากรายการแข่งขันระดับสูงสุดในยุโรป 
โดยชี้ว่า สโมสรฟุตบอลแห่งนี้ท าผิดกฎแฟร์เพลย์ทางการเงิน หรือ Financial Fair Play (FFP) 
 1. Financial Fair Play (FFP) พูดง่ายๆ คือ ห้ามสโมสรฟุตบอลใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายได้ของตัวเอง 
สโมสรต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ยูฟ่ารับรู้ และเงินที่เอาไปซื้อนักฟุตบอลจะต้องมาจากผลก าไรของสโมสรเท่านั้น 
ห้ามเป็นเงินส่วนตัวจากเจ้าของทีมเป็นอันขาด ซึ่งรายได้ของสโมสรมาจากค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขัน ค่าสปอนเซอร์ ค่า
ถ่ายทอดสด ค่าของที่ระลึก และเงินจากการขายนักเตะ 
 กฎนี้ มีไว้เพ่ือป้องกันมิให้บรรดาเศรษฐีใช้วิธีไล่ซื้อสโมสรฟุตบอล แล้วทุ่มเงินส่วนตัวอัดฉีดเข้ามาให้สโมสรทุ่ม
เงินซื้อนักเตะเข้ามาอยู่กับทีมของตัวเอง โดยไม่สนใจการท าการตลาด ความมั่นคงทางการเงินระยะยาวของสโมสร รวม
ไปถึงการพัฒนานักเตะเยาวชนของตนเองของแต่ละทีม 
 เจตนาเพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลไม่เกิดการเอาเปรียบระหว่างสโมสรรวย-จนมากเกินไป มิฉะนั้น มหาเศรษฐี
เจ้าของทีมรวยๆ ก็จะทุ่มเงินของตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ เพื่อกวาดเอานักตะเก่งๆ เข้ามาอยู่กับทีมตัวเอง แถมไปแย่งเอามา
จากทีมคู่แข่งอ่ืนๆ ท าลายการแข่งขันไปโดยปริยาย 
 อีกด้าน ก็เพ่ือป้องกันมิให้ทีมฟุตบอลใช้วิธีไปกู้หนี้ยืมสิน เสี่ยงเพ่ือเอามาทุ่มซื้อนักเตะดังๆ หวังเก็งก าไรว่าถ้า
ประสบความส าเร็จ มีเงินเข้ามาเยอะๆ ก็จะมีเงินมาใช้หนี้ภายหลัง แต่สุดท้ายถ้าไม่เป็นไปตามคาดก็อาจถึงขั้นล้มละลาย
ทางการเงิน สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อเนื่องไปอีกมาก 
ทั้งหมด ท าให้มีกฎใหม่ เรียกว่า Financial Fair Play (FFP) 
 2. อย่างที่ทราบ เมื่อชีค มันซูร์ เทคโอเวอร์ทีมแมนฯซิตี้ ทีมนี้ก็มีเงินมาทุ่มซื้อตัวนักเตะมหาศาล กระสุนดินด า
ล้นปรี่ โดยแสดงให้เห็นว่า เอติฮัด แอร์เวย์สทุ่มเป็นสปอนเซอร์ให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 10 ปี 400 ล้านปอนด์ ซึ่้งมหาศาล
ผิดปกติในขณะนั้น (ลือกันว่าที่มาของเงินจริงๆ น่าจะมาจากชีคนั่นแหละ แต่เลี่ยงไปว่ามาจากสายการบินที่ญาติบริหาร
อยู่) 
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 ในแฟนเพจ “วิเคราะห์บอลจริงจัง” เล่ารายละเอียดที่น่าสนใจ สรุปว่า เหตุที่ยูฟ่ามีหลักฐานเอาผิดได้ คือ 
ข้อมูลลับที่ถูกเผยแพร่ และถูกตีแผ่โดยสื่อเยอรมนี แดร์ สปีเกล ระบุว่า มีอีเมลของบอร์ดบริหารของแมนฯซิตี้ คุยกับ
ผู้บริหารของ Aabar Investment บริษัทลงทุนยูเออี เนื้อความระบุว่า Aabar จะเป็นสปอนเซอร์ให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ปี
ละ 15 ล้านปอนด์ แต่ในรายละเอียดการจ่ายเงินจริง Aabar จะจ่ายแค่ 3 ล้านปอนด์ ส่วนอีก 12 ล้านปอนด์ ที่เหลือ 
“ฝ่าพระบาท” (His Highness) จะจัดสรรมาให้เอง” (ค าว่า His Highness ในอีเมลจะตีความเป็นคนอ่ืนไม่ได้เลย 
นอกจากชีค มันซูร์ เจ้าของแมนฯซิตี้ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของยูเออี) 
 อีเมลอีกฉบับ เป็นการคุยกันของ ฮอร์เก้ ชูมิลลาส CFO หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินของแมนเชสเตอร์ ส่งจดหมาย
คุยกับไซม่อน เพียร์ซ บอร์ดของสโมสรว่า “เอติฮัด แอร์เวย์ส จะเป็นสปอนเซอร์ให้เราปีละ 67.5 ล้านปอนด์ แต่บันทึก
ไว้ด้วยว่า 8 ล้านปอนด์ จะเป็นเงินของเอติฮัด แอร์เวย์สจริงๆ ส่วนอีก 59.5 ล้านปอนด์ จะเป็นเงินของ ADUG” (ADUG 
ย่อจากอาบูดาบี ยูไนเต็ด กรุ๊ป ที่มีเจ้าของคือชีค มันซูร์นั่นเอง) 
ในอีเมลเหล่านั้น มีลายเซ็น มีรายละเอียดข้อมูลครบ เป็นหลักฐานส าคัญที่ยูฟ่าใช้เอาผิดครั้งนี้ 
 เมือ่วันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา หลังด าเนินการสอบสวนมายาวนาน ยูฟ่าจึงประกาศบทลงโทษออกมาอย่างเป็น
ทางการว่า “หน่วยสืบสวนได้พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้วระหว่างปี 2012 ถึง 2016 แล้ว พบว่าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 
จงใจฝ่าฝืนกฎไฟแนนเชียล แฟร์เพลย์ของยูฟ่า ด้วยการแสดงผลก าไรเกินจริงในบัญชีของสโมสร... นอกจากนั้น ยูฟ่ายัง
สั่งลงโทษสโมสรเพิ่มด้วยข้อหาไม่ให้ความร่วมมือกับ CFCB ในการสืบสวน” 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายแมนฯซิตี้ ยืนยันว่าจะอุทธรณ์กับศาลกีฬาโลกต่อไป 
 3. จากกรณีละเมิดสโมสรฟุตบอลละเมิดกฎแฟร์เพลย์การเงิน “สารส้ม” ชวนให้ลองพิจารณาเปรียบเทียบกับ
กรณีพรรคการเมืองรับเงินจากหัวหน้าพรรค 191 ล้านบาท ระบุว่าเป็นเงินกู้ เพ่ือจะน ามาอัดฉีดใช้จ่ายเอาชนะคู่แข่งใน
การเลือกตั้ง จะเห็นภาพเหมือนในความต่าง 
 3.1 หลักฐานที่น ามากล่าวหาแมนฯซิตี้ คือ เอกสารลับที่บ่งชี้ว่ารับเงินจากเจ้าของทีม อ้างว่าเป็นเงินสปอนเซอร์
จากสายการบินและบริษัทธุรกิจอ่ืน 
 แต่หลักฐานที่น ามากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ มีความชัดแจ้งแดงแจ๋กว่า เพราะหัวหน้าพรรคยอมรับต่อสื่อเอง 
แถมแจ้ง ป.ป.ช.ว่าให้พรรคกู้ 191 ล้านบาทด้วยตนเอง โดยที่กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 66 ระบุว่า พรรค
การเมืองจะรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี มิได้ 
 นอกจากนี้ มาตรา 72 ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 มาตรา 72 แปลว่า พรรคการเมืองห้ามรับ 1.เงินบริจาค 2.ทรัพย์สิน 3.ประโยชน์อื่นใด โดยรู้ หรือ ควรรู้ ว่า
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ไม่ได้บอกว่ากู้ได้หรือไม่ได้) 
 เงินกู้ท่ีรับมาจากนายธนาธร 191 ล้านบาทนั้น มูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปีแน่ๆ และพรรคก็น่าจะรู้หรือ
ควรรู้ว่ามันเกิน 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี เพราะนายธนาธรคือหัวหน้าพรรค และบริจาคเงินแก่พรรคเกิน 10 ล้านบาทต่อ
คนต่อปีอยู่แล้ว แต่พรรคเจตนาเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้จากเงิน 191 ล้านบาท จึงรับไว้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่? 
เรื่องนี้ จึงไม่เก่ียวเลยว่า นายธนาธรเอาเงินสุจริตหรือเงินสกปรกมาให้กู้ 191 ล้านบาท 
นี่คือประเด็นส าคัญของคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย 21 ก.พ.นี้ 
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 3.2 แมนฯซิตี้ ละเมิดกฎแฟร์เพลย์การเงิน ท าให้มีเงินจากเจ้าของมาอัดฉีด ท าให้การบริหารราบรื่น 
สะดวกสบาย ได้เปรียบคู่แข่งมากมาย 
พรรคอนาคตใหม่ อ้างซ้ าซากว่ากฎหมายไม่ห้ามกู้ สามารถท าได้ 
ทั้งๆ ที่ สัญญาเงินกู้ท่ีกู้จากหัวหน้าพรรคคนเดียว 191 ล้านบาทนั้น ไม่ต้องมีหลักประกันอะไรเลย แถมแก้สัญญา
ภายหลังเพ่ือลดภาระการใช้หนี้อีกต่างหากเอ้ือประโยชน์สุดๆ 
แบบนี้ ไม่แฟร์เพลย์การเงิน หรือไม่? 
คิดง่ายๆ ถ้าพรรคการเมืองกู้ได้แบบที่พรรคอนาคตใหม่ท า นายทุนใหญ่ก็ย่อมสามารถให้พรรคการเมืองอื่นๆ กู้ได้ด้วย
เช่นกัน จะร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้านบาท เพื่ออัดฉีด สร้างความได้เปรียบทางการเมือง 
แล้วกฎหมายพรรคการเมืองจะมีกฎข้อห้าม มิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด มูลค่าเกิน 
10 ล้านบาทต่อคนต่อปี ไว้เพื่ออะไร 
 พรรคการเมืองก็พ่ึงพา ตอบแทน ตอบสนองนายทุนพรรคอย่างเดียว ไม่จ าเป็นต้องไปท ากิจกรรมระดมทุน ขาย
สินค้าท่ีระลึก จัดโต๊ะจีน จัดดินเนอร์ทอล์ก(ซึ่งต้องท าตามระเบียบข้อก าหนดมากมาย) รวมถึงสร้างผลงานให้เป็นที่
น่าเชื่อถือศรัทธาแลกกับเงินบริจาคของประชาชนในสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกพรรคจ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือร่วมกันเป็น
เจ้าของพรรค 
คดีพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเอง จากนั้น นายศรีสุวรรณ ไปยื่น กกต. 21 พ.ค.2562  
กกต.มีมติ 11 ธ.ค. 2562 
ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย 25 ธ.ค. 2562 นัดอ่านค าวินิจฉัย 21 ก.พ.2563 
รวมระยะเวลา 9 เดือน 
ทั้งท่ีปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งและฝ่ายพรรคอนาคตใหม่ยอมรับเองว่าได้รับเงินจากนายธนาธรจริง โดยระบุว่ากู้ 191 
ล้านบาท 
รอดูศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร? จะเป็นบรรทัดฐานแก่พรรคการเมืองอ่ืนๆ อย่างไร? 
 
สารส้ม 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/43055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

79 

 

 
 
 
 
อนาคตใหม่ลากชาวบ้านลงถนน-ตัวประกันสู้คดียุบพรรค!? 
เผยแพร่: 17 ก.พ. 2563 01:26   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองไทย 360 องศา 
 ถือว่าเป็นที่น่าชื่นใจที่ผลส ารวจล่าสุดของนิด้าโพลที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเล่นการเมืองนอก
สภา รวมไปถึงการไม่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นการแสดงความเห็นส่วนใหญ่ที่มีทั้ง
ประเภทที่ไม่เห็นด้วยอย่างมาก และประเภทค่อนข้างไม่เห็นด้วย ท าให้รวมๆแล้วก็เป็นท่าทีท่ีไม่เห็นด้วยนั่นแหละ 
 ทั้งนี้ท่าทีดังกล่าวก็เหมือนกับการแย้งแนวทางการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ถูกมองว่าเป็นการ “ปลุกระดม” 
เพ่ือกดดันศาลรัฐธรรมนูญทั้งก่อนและหลังการวินิจฉัยคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีก าหนดวันตัดสิน
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ 
 ก่อนหน้านี้ทั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้แสดงท่าทีใน
ลักษณะปลุกเร้ามวลชนว่าให้ออกมาชุมนุมนอกสภาหรือการชุมนุมเพ่ือคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยพวกเขาอ้าง
ว่านี่คือการกลั่นแกล้ง หรือไปไกลถึงขั้นที่ว่านี่คือเกมการเมืองในการขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้ท าหน้าที่ในการซักฟอก
รัฐบาลในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ก าหนดเอาไว้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
 โดยพวกเขายืนยันว่าจะไม่ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรค
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เนื่องจากม่ันใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบพรรคอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดีหากผลออกมาเป็น
ลบหรือถูกยุบพรรคพวกเขาก็จะออกมารณรงค์ด้านการเมืองนอกสภาต่อไป โดยอ้างว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือปฏิรูป
การเมือง 
 อย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าจับตาก็คือการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกันของบางกลุ่มท่ีสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ และ
พรรคแกนน าของพรรคการเมืองพรรคนี้ที่ก าลังรณรงค์เพ่ือคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมถูกมองว่า
นี่คือความพยายามในการ “ดิ้นรนเอาตัวรอด” ของบางกลุ่มการเมืองเพ่ือกดดันศาล ซึ่งในที่นี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญที่
ก าลังจะวินิจฉัยคดียุบพรรคในอีกไม่ก่ีวันข้างหน้า 
 หลายคนมองว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์คัดค้านการยุบพรรค หรือการชุมนุมของ
ผู้สนับสนุนและสมาชิกพรรคเพ่ือกดดันนอกสภา หรือแม้แต่การที่ให้บรรดาสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้อง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ท่ียื่นค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญและน าไปสู่ก าหนดวัน
วินิจฉัยคดีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ไม่ต่างจากการใช้ “กฎหมู่เหนือกฎหมาย” 
 การเคลื่อนไหวดังกล่าวท าให้กูรูทางกฎหมายบางคนเห็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากไม่
เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องไปรณรงค์ยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง มากกว่า ไม่ใช่เป็นการรณรงค์เพ่ือ
ขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ 
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 ที่ผ่านมาหากพิจารณาจากจุดเริ่มต้นของคดีนี้ก็มีสาเหตุมาจากการเปิดเผยออกมาจากปากของ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เอง และต่อมาในระหว่างการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ก็มีเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ด้วย และต่อมาบรรดาแกนน าของพรรค
ต่างก็ยอมรับ เพียงแต่พวกเขาอ้างในเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้ห้ามในเรื่องการกู้เงินเอาไว้ 
 ดังนั้นไม่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในเรื่องข้อเท็จจริง มีเพียงการตัดสินในเรื่องข้อกฎหมายเท่านั้นที่ศาลจะต้อง
วินิจฉัย ซึ่งในท่ีนี้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ โดยไม่อาจไปกดดันให้
ออกไปทางใดทางหนึ่งได้เลย 
 อย่างไรก็ดีแม้ว่าหากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของบรรดาแกนน าของพรรคอนาคตใหม่ที่พยายาม
กดดันศาลรัฐธรรมนูญทุกวิถีทางเพ่ือไม่ให้ผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบกับตัวเอง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวนอกสภา 
 แต่ล่าสุดเมื่อผลส ารวจออกมาปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ให้การสนับสนุน มันก็ท าให้การเคลื่อนไหวที่
เหมือนกับการ “ลากชาวบ้านลงสู่ท้องถนนมาเป็นตัวประกัน” เพ่ือเอาตัวรอด ต้องลดน้ าหนักลงไปไม่น้อย !! 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000015806 
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กฎหมู่ทางวิชาการ 
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ดูท่าประเทศก าลังตกอยู่ภายใต้กฎหมู่ 
 ก็ไม่รู้จะมีกฎหมายเอาไว้ท าไม 
 บรรดานักวิชาการ นักกิจกรรม นักแสดง ที่ร่วมลงชื่อกับ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ รณรงค์คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
มองกฎหมายเป็นอะไร 
                ท าไมคนกลุ่มนี้ถึงไม่ร่วมลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคไทยรักษาชาติด้วยเล่า 
                หรือเพราะถูกจริตกับพรรคอนาคตใหม่ มากกว่าพรรคไทยรักษาชาติ 
                ปากตะโกนปาวๆ ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรค ไม่ว่าพรรคไหน แล้วท าไมถึงปกป้องอย่างเป็นรูปธรรมเอา
เฉพาะกับพรรคอนาคตใหม่ 
                กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
                พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
                ใครก็ตามท่ีเอาแต่โจมตีว่า กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันมีข้ึนเพ่ือเล่นงานพรรคอนาคตใหม่ ก็ควร
กลับไปศึกษาหาข้อมูลกันใหม่ 
                ฉะนั้นอย่าหลงประเด็น 
                คดีเงินกู้ ๑๙๑ ล้านบาท ถ้า "ธนาธร-ช่อ" ไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ และ กกต.อาจตรวจสอบไม่เจอ 
                แต่เมื่อทั้งคู่พูด และพูดในประเด็นที่สุ่มเสี่ยงว่าพรรคอนาคตใหม่ท าผิดกฎหมาย จึงกลายเป็นคดีขึ้นสู่ศาล
รัฐธรรมนูญ 
                ผลที่สุดของคดีอาจยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ 
                หรือไม่ยุบ แต่ ๑๕ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๑๐ ปี 
                หรือไม่มีความผิดใดๆ เลย 
                ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็จบแบบนั้น 
                แต่...พรรคอนาคตใหม่ และบรรดาฟ้าชรายันฟ้าวานซืน ดูร้อนใจจนล้ าเส้น กดดันศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่
มีการตัดสินคดีของพรรคอนาคตใหม่ 
                ราวกับว่า พรรคอนาคตใหม่คือผู้ถูกต้อง ไม่เคยท าความผิดใดๆ ทั้งสิ้น 
                ย้ ากันอีกทีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒  บัญญัติ
เอาไว้ชัดเจนว่า พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

82 

 

 
 
                (๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
                (๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
                (๓) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง 
                (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
                (๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค 
                (๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
                (๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
                ล้อมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ที่บัญญัติว่า
พรรคการเมืองอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
                (๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
                (๒) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง 
                (๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
หาทุนของพรรคการเมือง 
                (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรคการเมือง 
                (๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
                (๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรคการเมือง 
                (๗) รายได้อ่ืน 
                ความต่างของกฎหมาย ๒ ฉบับนี้คือ "รายได้อ่ืน" 
                สาเหตุกฎหมายปี ๒๕๖๐ ตัดออก เพราะไม่ต้องการให้พรรคการเมืองใช้เป็นช่องทางกู้เงินเพ่ือมาใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 
                เจตนารมณ์หลักของกฎหมายมีอยู่เท่านี้ เลิกเถียงเสียทีว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้ 
                อย่าลืมว่าการเมืองไทยตกอยู่ในการครอบง าของกลุ่มทุนมานาน กฎหมายพยายามแยกกลุ่มทุนออกจาก
การเมือง พยายามก าหนดวงเงินบริจาคเพ่ือไม่ให้พรรคการเมืองตกอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มทุน 
                วันนี้พรรคอนาคตใหม่ยังใช้ตึกไทยซัมมิทของ "ธนาธร" เป็นที่ท าการพรรค เหมือนที่ "ทักษิณ" ใช้ตึกที่
ตระกูลชินวัตรเป็นเจ้าของเป็นที่ท าพรรคเพ่ือไทย 
                หน าซ้ ายังมีพนักงานของบริษัทไทยซัมมิทเข้าไปยุ่มย่ามในกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่ จนมีเสียงโวยวาย
จากอดีตคนของพรรคอนาคตใหม่ 
                ฉะนั้นอย่าสักแต่ร่วมลงชื่อห้ามยุบพรรคอนาคตใหม่ ต้องกลับไปตีความค าว่า "ครอบง า" ให้แตก ดู
พฤติการณ์ให้ออก 
                ไม่เช่นนั้นอาจซ้ ารอย "อัศวินควายด า-นารีขี่ม้าขาว" ที่สุดท้าย โคตรโกง! 
                เจ็บแล้วจ าเสียบา้ง. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/57357 
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 หลังจากประเทศไทยเรากลับเข้าสู่การปกครองประเทศ โดย “รัฐประหาร” ใช้ก าลังทหารและอาวุธยึด
อ านาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และวางรากฐานเพื่อกลไกของกองทัพเข้ามาควบคุมศูนย์กลาง
อ านาจรัฐต่อเนื่อง 
สิ่งหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางจัดการประเทศคือ “ความเป็นไทย” 
การเขียนรัฐธรรมนูญ และการวางโครงสร้างอ านาจที่มีการพูดถึง “ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็น
ไทย” เป็นเหตุผลหนึ่งที่ใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือคัดง้างกับเสียงเรียกร้องประชาธิปไตยแบบสากลโลก 
มีความพยายามชี้น าให้เห็นความจ าเป็นที่จะต้องสร้างการอยู่ร่วมกันในแบบยึดถือ “ความเป็นไทย”           
อันหมายถึง “การกลับมาสู่วัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของสังคมไทย” ไว้ เพื่อไม่ให้เกิด “การพัฒนาแบบ      
ไร้ราก” อันหมายถึงพากันล่องลอยไปกับความเจริญตามกระแสของประเทศอ่ืน โดยเฉพาะกระแสจากประเทศตะวันตก 
ความพยายามที่จะดึงค่านิยมของคนในชาติกลับปลูกฝังในแผ่นดินวัฒนธรรมไทยนั้น ลงมือลงแรงกันอย่างจริงจังตั้งแต่
สร้างหลักสูตรการศึกษา ฟ้ืนฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม สร้างองค์กรขับเคลื่อนอุดมการณ์ชาตินิยมขึ้นมา 
จนกระท่ังถึงมาตรการรุนแรง ด้วยการสร้างเครือข่ายรณรงค์จัดการกับกลุ่มคนที่ไม่ร่วมเดินด้วยข้อกล่าวหา “ชังชาติ” 
ขยายตัวสู่การสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน “ชังชาติ” ขึ้นมา 
อันเป็นขบวนการน าพาประเทศชาติที่ท าให้วิญญูชนทั้งหลายจับจ้องมองอย่างไม่กะพริบตาเพ่ือคาดเดาอนาคตของชาติ
ว่าจะเป็นไปเช่นใด 
คนรุ่นหลังๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ จะรับรู้และอยู่ร่วมกัน การน าพาประเทศไปในทิศทางเช่นนี้ 
อย่างไรก็ตาม มีคนไม่น้อยที่มองว่า “ภูมิปัญญา” อันเกิดจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษไทย ที่หล่อหลอมมาเป็น 
“วัฒนธรรมไทย” นั้น ไม่เพียงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร แต่หลายเรื่องเป็นความดีงามเสียด้วยซ้ า 
อย่างหนึ่งที่สะท้อนว่าเป็น “ภมิูปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์” ที่มีคุณค่าคือ “สุภาษิต ค าพังเพย” ต่างๆ ซึ่งเป็น
การบันทึกผลึกความคิดอันเป็น “ภูมิปัญญา” เพ่ือให้คนรุ่นหลังหยิบฉวยมาใช้เตือนใจ เรียนรู้วิธีการเมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหา 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ภป-ลิงแก้แห.jpg
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ในช่วงนี้มี “ค าพังเพย” หนึ่งที่น่าวิเคราะห์ยิ่ง 
เพราะเป็น “ภูมิปัญญา” ที่หากน ามาเป็นบทเรียนใช้กับโศกนาฏกรรมที่โคราชจะเป็นประโยชน์ยิ่ง 
นั่นคือค าพังเพย “ลิงแก้แห” 
ที่มาของส านวนนี้คือ “ลิงแถวๆ ชายป่า เคยเห็นชาวบ้านน าแหมาทอดจับปลาที่บึงใหญ่ ก็เข้าใจว่าเป็นวิธีที่จะได้กุ้ง ปลา 
มากินได้ง่ายๆ วันหนึ่งชาวบ้านเผลอวางแหไว้ที่ริมบึง เพื่อกลับไปท าธุระที่บ้าน ลิงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงเข้าไปหยิบ
เอาแหมา หมายจะจับปลากินบ้าง แต่ด้วยความที่ไม่รู้วิธีใช้แห ประกอบกับมีนิ้วมือ นิ้วเท้า เล็บ ที่เรียวยาวเก้งก้าง แห
จึงพันเก่ียวจนยุ่งเหยิง แก้แกะไม่หลุดแถมเมื่อแกะนิ้วนี้ ยังไม่ทันหลุด แหก็ไปพันเอานิ้วอ่ืน เท้าอ่ืน นัวเนียยุ่งเหยิงมาก
ขึ้นทุกที ยิ่งดิ้นยิ่งพันแน่นเข้าจนพันไปทั้งตัวและพลัดตกลงไปในน้ า จมน้ าตายในที่สุด” 
“ลิงแก้แห” เป็นส านวนคนโบราณที่ต้องการเตือนผู้คนให้พึงระมัดระวัง จะท าการใดๆ จงคิดพิจารณา ไตร่ตรองให้
รอบคอบ หาข้อมูลความรู้ให้เพียงพอ ก่อนตัดสินใจลงมือท า อย่าให้เกิดสภาพที่ไม่รู้จริง เกิดปัญหาทับซ้อนหลายปม พัน
กันยุ่งเหยิงชนิดที่แกะแก้อย่างไรก็ไม่สามารถคลี่คลายได้ เปรียบเสมือนลิงแก้แห ซึ่งในที่สุดอาจจมน้ าตายได้ 
โศกนาฏกรรมที่โคราชล่าสุด ที่แก้กันจนบานปลายกันไปใหญ่กระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้น า ทั้งผู้น าประเทศ และผู้น า
เหล่าทัพ อย่างที่เห็นกันอยู่ 
สะท้อนว่า “วัฒนธรรมความเป็นไทยอันเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกัน” นั้น เป็นภูมิปัญญาที่มีประโยชน์ไม่น้อย หาก
คนในชาติเข้าถึงบทเรียน และสามารถหยิบฉวยคุณค่ามาใช้ได้อย่างแท้จริง 
แต่ไม่ว่าจะเป็น “วัฒนธรรม” ที่ทรงคุณค่าสักเพียงใดก็ตาม จะไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่ได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง 
ยิ่งพวกท่ีแค่คิดอาศัยวัฒนธรรมความเป็นไทยมาเป็นเครื่องมือท าลายล้างคนอ่ืน โดยไม่เคยรู้ตัวเองว่าในความรู้สึกนึกคิด 
ความเชื่อมี “คุณค่าของภูมิปัญญาไทย” อยู่บ้างหรือไม่ 
ข้อกล่าวหา “ชังชาติ” อันออกจากปากคนพวกนี้ย่อม “เหม็นเน่า” เนื่องจาก “จอมปลอม” และ “น่ารังเกียจ” ยิ่ง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1973430 
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