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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ มาแล้ว 'หยุ่น' ถามแรงล้มเจ้า 'ธนาธร-ปิยบตุร' โบ้ยฝ่ายตรงข้ามสร้าง 

ความเกลียดชัง! 
5 

2 ข่าวสดออนไลน์ ปิยบุตร ตอบชัด หากอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค จะพาคนลงถนนหรือไม่ 8 
3 BBC News ออนไลน์ อนาคตใหม่ : ปิยบุตร เปิดเวทีก่อนศาล รธน.วินิจฉัยคดีล้มล้างการ

ปกครอง ลั่น "พวกเราไม่ใช่พวกปฏิกษัตริย์นิยม" 
9 

4 เวิร์คพ้อยท์ออนไลน์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต พรรคอนาคตใหม่ จัดงาน Future is Now 
อย่ากลัวอนาคต 

11 

5 แนวหน้าออนไลน์ คูหู่'ธนาธร-ปิยบุตร'ซัดฝ่ายตรงข้าม กุเรื่องปีศาจ'ชังชาติ-ล้มเจ้า'ให้ถูก
เกลียดชัง 

13 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ อนค. เริ่มแล้วกิจกรรม 'Future is Now #อย่ากลัวอนาคต' 16 
7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เสนอพิมพ์เขียวอนาคตประเทศไทย 

ชี้โมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐ ไม่ตอบโจทย์ ย้ าพรรค ท าตามสัญญา 
น านโยบายผลักดันในสภาฯ 

17 

8 คมชัดลึกออนไลน์ สุทธิชัย หยุ่น ถามแรง ธนาธร - ปิยบุตร ตอบตรง 19 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร' อุบชื่อพรรคใหม่ ยันเปลี่ยนพรรคไม่ใช่แผนบี แต่เป็น

อุบัติเหตุ 
20 

10 Kapook ออนไลน์ ศรีสุวรรณ มั่นใจ คนไทยได้เห็น 3 เรื่องดี ๆ หากศาลวินิจฉัย ยุบพรรค
อนาคตใหม่ 

23 

11 7HD ออนไลน์ ศรีสุวรรณเปิดผล 3 ประการหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ 24 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส้มหวาน' ซวยแล้ว! ส.ส.กวินนาถ งัดคลิปมัด 'ปิยบุตร' นับองค์

ประชุมลงมติชัดเจนขับ 4 ส.ส.อนค. 
25 

13 7HD ออนไลน์ สมชัย ชี้ สถานะ 4 สส.งูเห่า ต้องกกต.ชี้ชัด ไม่ใช่ วิษณุ เครืองาม 26 
14 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "กรณ์" ขอฉีกแนวเดิม ตั้งชื่อพรรคใหม่ 27 
15 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทยปัดข่าวร่วมรัฐบาล ลั่น ไม่หนุนสืบทอดอ านาจ 7 พรรคพร้อม

ลุยซักฟอก 
28 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ซักฟอกรัฐธรรมนูญ 29 
2 ไทยรัฐออนไลน์ จับตาฝ่ายค้านเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ : เปิดศึกตะลุมบอน ก่อน

ฟัดรัฐบาล 
31 
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วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้า
คณะท างานกีฬาเปตอง พร้อมด้วย ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน
ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าทีมนักกีฬาเปตองของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 ณ สนามเปตอง บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 การแข่งขันกีฬาเปตอง 
กีฬาเชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ ประจ าปี พ.ศ.2563 
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18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:29 น 
มาแล้ว 'หยุ่น' ถามแรงล้มเจ้า 'ธนาธร-ปิยบุตร' โบ้ยฝ่ายตรงข้ามสร้างความเกลียดชัง! 
 
 
 
 
 
 
 
 18 ม.ค.63 - เมื่อเวลา16.00น. ที่อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรคอนาคตใหม่ 
จัดงาน “Future is now – อย่ากลัวอนาคต” ซึ่งในช่วง "ถามแรงตอบตรง" กับหลายค าถามที่ยังคาใจก่อนถึงวันตัดสิน
คดีล้มล้างการปกครอง(21 ม.ค.2563) ที่มีนายสุทธิชัย หยุ่น เป็นพิธีกร สัมภาษณ์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่  และ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่   
 พิธีกรถามว่า การที่จัดงานนี้เกิดขึ้นก่อน 3 วัน ที่ศาลจะพิจารณา เป็นการกดดัน หรือขอความเห็นใจ
หรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เราพูดอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยไม่ได้ เพราะศาลมีค าตัดสินอยู่แล้ว  
 นายธนาธร กล่าวว่า ไม่ว่าจะยุบพรรคอนค.หรือไม่ ความแน่วแน่ในการท างานการเมืองยังคงเดิม ปัญหา
คือการเมืองไม่จ าเป็นต้องมีพรรคการเมืองเดียว เราพยายามเต็มที่แล้ว แม้จะยุบพรรคไปก็ยังท างานการเ มืองใน
รูปแบบอื่น แต่ก็หวังว่าจะไม่ยุบ จัดงานวันนี้เพื่อสื่อสารกับสังคม 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าพรรคใหม่ชื่ออะไร นายปิยบุตร กล่าวว่า ในสถานการณ์นี้การเตรียม
พรรคเป็นเรื่องปกติ อย่าอยากรู้ชื่อเยอะ ขอปิดไว้ก่อน ไม่ใช่แผนบี เป็นแผนหากเกิดอุบัติเหตุ ให้ เปลี่ยนรูปจากพรรค
หนึ่งไปเป็นอีกพรรคหนึ่ง เปลี่ยนบทบาทของตนและนายธนาธร แต่เป้าหมายและปลายทางยังเหมือนเดิม 
 ถามว่า หากยุบแล้วจะพาคนลงถนนหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เสรีภาพในการแสดงออกเป็นเรื่องปกติ
ในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมขึ้นอยู่กับสถาการณ์การเมือง ถ้ารั ฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตอบสนองข้อ
เรียกร้องของประชาชนได้ การเรียกร้องบนถนนเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ารัฐบาลท างานแก้ปัญหาได้ดี การเมืองบนถนนก็ไม่
เกิดขึ้น แทนที่จะตั้งค าถามว่าจะชุมนุมกันอีกแล้วหรือ ควรถามกลับไปยังผู้มีอ านาจว่าปกครองอย่างไร ใช้อ านาจกด
ทับอย่างไร คนจึงออกมาชุมนุม คนมีอ านาจคิดว่าเอาอยู่ แทนที่จะเลือกประคับประคองประเทศ กลับเลือกที่จะสืบ
ทอดอ านาจ 
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า ตนเคยร่วมชุมนุมหลายครั้งหลายหน เสื้อเหลืองเสื้อแดงตนเข้าร่วมทั้งหมด คน
ที่มาชุมนุมเขาไม่ได้อยากออกมา การชุมนุมที่จะพาสังคมไปสู่ทางตันหรือเกิดความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นจากการน าของ
ตนแน่นอน เรื่องนี้จ าเป็นต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจชัดๆ กรณีแฟลชม็อบเรากังวล และบอกล่วงหน้าว่า จัด 1 ชม. แล้ว
กลับบ้าน ไม่ชุมนุมยืดเยื้อ ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ถ้าประชาชนชุมนุมเรียกร้องรธน.ฉบับใหม่ ทหารยังจะยิง
ประชาชนอยู่อีกหรือไม่ ยืนยันว่าการชุมนุมเพ่ือน าไปสู่การแตกหัก ม้วนเดียวจบ ไม่เคยอยู่ในกระบวนทัศน์ของเรา   
 ต่อข้อถามว่า อนค.ถูกมองว่ามีนโยบายกร้าวชน ไม่ยอมให้ทหารมีบทบาท เป็นตัวสร้างความขัดแย้งแตกร้าว นายปิย
บุตร กล่าวว่า เราต้องการสร้างประชาธิปไตย ยุติการปฏิวัติยึดอ านาจแทรกแซงการเมือง วิธีการที่เราเลือกใช้คือการ
ตั้งพรรคการเมือง สู้ในกติกาที่เขาเขียนเป็นวิธีการที่ประนีประนอมที่สุดแล้ว วิธีการของเราไม่มุทะลุดุดัน  หวังใช้
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ช่วงเวลายาวนานจะช่วยในการท าความเข้าใจ การยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ใช่การท าลายกองทัพ แต่เป็นการพัฒนา
กองทัพ เราพร้อมถกเถียงแต่อีกฝ่ายไม่ยอมขึ้นเวที 
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า การเสนอร่างพรบ.ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ ส่งร่างเข้าไปต้องใช้ 250 
เสียง เรามีไม่พอแน่ๆ จึงเดินรณรงค์ไปทั่วประเทศ ถ้าผู้น ากองทัพมองว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการท าลายกองทัพ ก็
ให้ผู้น ากองทัพลาออกแล้วมาตั้งพรรคการเมือง 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้ถูกมองว่า อนค. ก าลังล้างสมองคนรุ่นใหม่ นายธนาธร กล่าวว่า ตนให้ความส าคัญกับ
คนทุกรุ่น งานการเมืองทิ้งใครไว้ไม่ได้ ค าว่าล้างสมองเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้สังคมเกลียดและกลัวเรา 
ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า เยาวชนก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องมือการสื่อสารท าให้เข้าถึงความรู้ ดังนั้นผู้มีอ านาจต้อง
ปรับตัวให้ทันคนรุ่นใหม่ เปิดใจให้กว้าง ไม่ใช่เราวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วสั่งให้เขาหยุดวิ่ง 
 ต่อข้อถาม เรื่องชังชาติ นายปิยบุตร กล่าวว่า วิธีการสร้างชาตินั้นประชาชนทุกคนต้องรวมตัวกัน เวลา
เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องฝุ่น น้ าประปา ไม่ชังชาติแต่รักชาติ เรารักมันถึงได้วิจารณ์มัน ตรงกันข้ามการยอมรับว่าถูกต้อง
ดีเสมอจะท าให้ชาติไม่พัฒนา หยุดอยู่ที่เดิม 
 ต่อข้อถามถึง กรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นคนล้มเจ้า นายธนาธร กล่าวว่า สิ่งที่พวกเราท าไม่ชังชาติ แต่เป็น
ผลดี หวังดี เรายืนยันความเชื่อ ส่วนข้อหาล้มเจ้าที่เข้ามาหาผม หาปิยบุตร และพรรคอนค. นั้นเกิดจากความต้องการ
สร้างความแตกแยกความเกลียดชังในสังคม  อนค.ไม่เคยมีโอกาสเป็นรัฐบาล ดังนั้นข้อกล่าวหาเพ่ือท าลายการเมือง
ฝ่ายตรงข้ามก็เหลือข้อหาเดียว คือล้มเจ้า  คนที่ต้องการแบ่งฝ่ายในสังคมไม่ใช่พวกเรา เผด็จการจะสืบทอดอ านาจต้อง
มีความจ าเป็นแต่ละข้ออ้าง บางอย่างเพ่ือให้มิอาจอยู่ได้โดยไม่ผ่านประชาธิปไตย ดังนั้นข้ออ้างเดียวคือ กุเรื่องสร้าง
ปีศาจขึ้นมาว่าชังชาติ ล้มเจ้า ถ้ารัฐประหารน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยคงมีเศรษฐกิ จดีเป็นล าดับ
ต้นๆของโลก เพราะเรารัฐประหารบ่อยมาก  
 เมื่อถามว่า อนค.ตั้งขึ้นเพ่ือสกัดรัฐประหาร นายปิยบุตร กล่าวว่า ความคิดของคณะราษฎรต้องตัดวงจร
รัฐประหารตั้งแต่ปี 2490 ให้ได้ ในปี 2554 พรรคเพ่ือไทยถูกกล่าวหาในท านองเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ แต่เขาชนะ
การเลือกตั้ง มีคะแนนมาเป็นที่ 1 ในช่วงตั้งพรรคใหม่ๆนายธนาธรไม่ได้ถูกท าให้เกลียดชังมากเท่านี้  ตอนนี้ยังไม่ได้
เริ่มท าอะไรเลยก็กลายเป็นวายร้ายตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นซ้าย ขวา หรือกลาง ทุกความคิดต้องอยู่ได้ในสังคม
ประชาธิปไตย เราสู้ในระบบที่เขาออกแบบมาให้ พยายามท าให้พวกเขายอมรับความจริงว่ารูปการณ์สังคมเป็น
อย่างไร  
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า  ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ปัญหาคอรัปชั่นอย่างสันติ ไม่
จ าเป็นต้องรัฐประหาร กุญแจที่ไขล็อกคลี่คลายความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่เรา แต่อยู่กับผู้ถือครองอ านาจในปัจจุบัน รธน. 
เราไม่มีอาวุธ ไม่มีกองทัพ ไม่มีเรือด าน้ า มีแต่การรณรงค์กับประชาชน นี่คือกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ประเทศ
จ าเป็นต้องมีกลุ่มทุนใหญ่ แต่ทุนใหญ่ต้องหาออกไปหามูลค่าเพ่ิมจากตลาดโลก แล้วแบ่งสันปันส่วนให้ทุนขนาดกลาง
และเล็ก แต่ทุนใหญ่ของไทยท าในทิศทางตรงกันข้าม โดยใช้กลไกเข้ามาริดรอนผูกขาด เราไม่ได้บอกให้ยกเลิกกลุ่มทุน
ใหญ่ แต่ไม่สนับสนุนให้กีดกันการค้าของประเทศต่อหน้าศาลยังไม่พูดวามจริงจะมาบริหารเป็นผู้น าประเทศได้อย่างไร  
ถ้าอ่านค าตัดสินของศาลรธน.ไม่มีเรื่องใดยืนยันความผิดของตน ไม่พูดถึงเรื่องการพิสูจน์เจตนา ตนพูดว่าจ าไม่ได้ คือจ า
ไม่ได้จริงๆ การมีคดีหลายคดีเป็นยุทธวิธีที่ท าให้เราเสียเวลา เสียทรัพยากรในพรรคมากมาย เราพร้อมพูดคุยกับผู้มี
อ านาจอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน  ยืนยันว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะท าแบบเดิม เราสร้างพรรคใหม่
ท าผิดพลาดมากมายและยังมีความฝันทะเยอทะยานมาก แต่ประสบการณ์และข้อผิดพลาดใน 2 ปี จะน ามาปรับปรุง
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งทั้งในพรรคและนอกพรรค  
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 ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า กับคนบางคนที่สามีเป็นเจ้าของสื่อ และเป็นสื่อที่โจมตีพวกเราทุกวัน เป็นส.ส.
ได้ ตกลงแล้วเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคืออะไร เป็นเรื่องเทคนิคในศาลมากกว่า เราจึงยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับค า
วินิจฉัยของศาล  
 เมื่อถามว่า ถูกวิจารกณ์ว่าอนค.แกล้งงูเห่าที่ถูกขับออกจากอนค. นายปิยบุตร กล่าวว่า กรณีมติขับ 4 
ส.ส.พ้นจากพรรค ปัญหาอยู่ที่เราไม่รู้รายละเอียดในทางทะเบียน กกต.จะไปตีความอย่างไรก็ให้ไปว่ากันเอง แต่ทั้ง 4 
คน คงสบายใจได้ เพราะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้ทางให้แล้ว ขอพูดแต่เพียงว่า เขาอยู่กับเรา
มา ถึงเวลาจะจากกัน เราต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วไปส่งเขาถึงบ้านใหม่เลยหรือไม่ เมื่อออกไปจากพรรคแล้วก็จาก
กันด้วยดี ตนไม่เคยประณามว่าใครไปได้ผลประโยชน์ ยืนไม่ได้กลั่นแกล้ง ส่วนข้อกล่าวหาว่าตนและนายธนาธรเป็น
เผด็จการ ถ้าเป็นเรื่องจริงความเห็นต่างในพรรคจะไม่มีหลุดออกมาได้เลย และคงไม่มีสมาชิกพรรคโพสต์ด่ากันเป็น
จ านวนมากแล้วยังท างานร่วมกันต่อไปได้  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวทีจบรายการ ทางนายธนาธร นายปิยบุตร ได้เปิดโอกาส ให้แฟนคลับได้
ถ่ายภาพร่วมไว้เป็นที่ระลึก โดยที่แฟนคลับต่างตะโกนเสียงดังว่า ธนาธรสู้ๆ พร้อมกับร้องเพลง ขออย่ายอมแพ้ เพ่ือ
เป็นการให้ก าลังใจทั้งสองคนด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54903
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วันที่ 18 มกราคม 2563 - 20:15 น. 
ปิยบุตร ตอบชัด หากอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค จะพาคนลงถนนหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิยบุตร ชี้ ลงถนนเรื่องปกติ แต่ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาได้ดี การเมืองบนถนนก็ไม่เกิด 
 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ม.ค. ที่อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรคอนาคต
ใหม่ จัดงาน “Future is now อย่ากลัวอนาคต” ซึ่งในช่วง “ถามแรงตอบตรง” กับหลายค าถามที่ยังคาใจก่อนถึงวัน
ตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง ที่มี นายสุทธิชัย หยุ่น เป็นพิธีกร สัมภาษณ์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
 เมื่อพิธีกรถามว่า การที่จัดงานนี้ขึ้นก่อน 3 วัน ที่ศาลจะพิจารณา เป็นการกดดัน หรือขอความเห็นใจ 
นายปิยบุตร กล่าวว่า เราพูดอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยไม่ได้ เพราะศาลมีค าตัดสินอยู่แล้ว 
 นายธนาธร กล่าวว่า ไม่ว่าจะยุบพรรคอนค.หรือไม่ ความแน่วแน่ในการท างานการเมืองยังคงเดิม ปัญหา
คือการเมืองไม่จ าเป็นต้องมีพรรคการเมืองเดียว เราพยายามเต็มที่แล้ว แม้จะยุบพรรคไปก็ยังท างานการเมืองใน
รูปแบบอื่น แต่ก็หวังว่าจะไม่ยุบ จัดงานวันนี้เพื่อสื่อสารกับสังคม 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าพรรคใหม่ชื่ออะไร นายปิยบุตร กล่าวว่า ในสถานการณ์นี้การเตรียม
พรรคเป็นเรื่องปกติ อย่าอยากรู้ชื่อเยอะ ขอปิดไว้ก่อน ไม่ใช่แผนบี เป็นแผนหากเกิดอุบัติเหตุ ให้เปลี่ยนรูปจากพรรค
หนึ่งไปเป็นอีกพรรคหนึ่ง เปลี่ยนบทบาทของตนและนายธนาธร แต่เป้าหมายและปลายทางยังเหมือนเดิม 
ต่อข้อถามว่า หากยุบแล้วจะพาคนลงถนนหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เสรีภาพในการแสดงออกเป็นเรื่องปกติใน
ระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง ถ้ารัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตอบสนองข้อ
เรียกร้องของประชาชนได้ การเรียกร้องบนถนนเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ารัฐบาลท างานแก้ปัญหาได้ดี การเมืองบนถนนก็ไม่
เกิดข้ึน 
 “แทนที่จะตั้งค าถามว่าจะชุมนุมกันอีกแล้วหรือ ควรถามกลับไปยังผู้มีอ านาจว่าปกครองอย่างไร ใช้
อ านาจกดทับอย่างไร คนจึงออกมาชุมนุม คนมีอ านาจคิดว่าเอาอยู่ แทนที่จะเลือกประคับประคองประเทศ กลับเลือก
ที่จะสืบทอดอ านาจ” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3417868 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3417868
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อนาคตใหม่ : ปิยบุตร เปิดเวทีก่อนศาล รธน.วินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง ลั่น "พวกเราไม่ใช่พวกปฏิกษัตริย์
นิยม" 
 
 
 
 
 
 
 
4 วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง หรือที่เรียกกันว่า "คดีอิลลูมินาติ" ของพรรค
อนาคตใหม่ (อนค.) พรรคได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า "อย่ากลัวอนาคต" และแถลงปิดคดีนอกศาล ลั่น ธนาธร และ
พรรค อนค. "ไม่ใช่พวกปฏิกษัตริย์นิยม" 
 "ผมขอยืนยันว่า ผม นายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ พวกเราไม่เคยคิด ไม่คิด และไม่กระท าการอัน
เป็นการล้มล้างสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอน พวกเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข" ค ากล่าวของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค อนค. ซึ่งขึ้นปราศรัยต่อจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค อนค.  
 นายปิยบุตร ยังประกาศต่อเพ่ือน ส.ส. สังกัด อนค.อีกว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคต
ใหม่ ขอเรียกร้องให้เพ่ือน ส.ส. ทั้งหมด "ย้ายไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ท่ีมีแนวทางแบบอนาคตใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน"  
เลขาธิการ อนค. ยังเชิญชวนสมาชิกพรรคที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกกว่า 60,000 คน ไปสมัครสมาชิกในพรรค "บ้านใหม่" 
ซึ่งจะด าเนินการตามแนวทางอนาคตใหม่ท้ังหมด  
"เราท าได้อย่างเดียวให้อาวุธที่เรียกว่าการยุบพรรคกลายเป็นกระสุนที่ด้านให้ได้" 
 ส.ส. และผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ไปรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ช่วงบ่ายวันนี้ 
(18 ม.ค.) ตามการนัดหมายของพรรคเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นการนัดหมายเพียง 4 วัน ก่อนที่ศาล
รัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในวันอังคารที่ 21 ม.ค. นี้  
 พรรค อนค. ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า อนค. ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2, นาย
ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ อนค. ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) อนค. ในฐานะ
ผู้ถูกร้องที่ 4 ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามีการกระท าการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ด้านนายธนาธร ซึ่งขึ้นเวทีเป็นคนแรก ได้น าเสนอพิมพ์เขียวประเทศไทย โดยตลอดเวลาเกือบ 1 ชม. บน
เวที เขาไม่ได้กล่าวถึงประเด็นค าร้องยุบพรรค อนค. ในข้อหาล้มล้างการปกครองฯ แต่อย่างใด  
 การขึ้นเวทีของนายธนาธรในวันนี้ เขาได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ว่า "อาจเป็นวันสุดท้าย" 
ที่เขาจะได้ปราศรัยต่อหน้าประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง  
 หัวหน้าพรรค อนค. ได้เสนอพิมพ์เขียวผ่านโมเดลเศรษฐกิจกรีนเทค พิมพ์เขียวพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐผ่านการบริหารงบประมาณแผ่นดินแบบใหม่ และพิมพ์เขียวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนส่งไม้ต่อให้นายปิย
บุตร โดยกล่าวว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้ซึ่ง "พิมพ์เขียวทางการเมือง"  
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ปิยบุตร ชี้ "เผด็จการ" และ "อุลตร้า-ไฮเปอร์โรยัลลิสต์" คือผู้บ่อนท าลายสถาบัน  
 นายปิยบุตร กล่าวตอนหนึ่งว่า จากค าร้องคดีขอให้ยุบพรรค อนค. ของนายณฐพร โตประยูร อดีตที่
ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 สิ่งที่นายณฐพร 
กล่าวอ้างมาทั้งหมดในค าร้อง ไม่มีตรงไหนที่เขาและนายธนาธร "บอกว่าประเทศนี้ต้องเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเป็น
เผด็จการ ไม่มีตรงไหนที่บอกเลยว่า นายธนาธร และผมต้องการเปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ให้เป็นระบอบประธานาธิบดี" 
 อีกทั้งเหตุที่มาอ้างในค าร้อง หลายประเด็น เช่น การน าการบรรยายและบทความวิชาการของตนสมัย
เป็นนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์รณรงค์การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือบทสัมภาษณ์ของนายธนาธร 
ก่อนเป็นนักการเมือง ล้วนเกิดขึ้นก่อนมีการตั้งพรรคอนาคตใหม่ และไม่เกี่ยวข้องกับพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองการจดจัดตั้งพรรค และผ่านการเลือกตั้งจนได้ 6.3 ล้านเสียงมาแล้ว แบบนี้
จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างไร เห็นว่าการยื่นค า
ร้องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า อนค. ประสบความส าเร็จในการเลือกตั้ง และหวาดกลัวกับกระแสพลังใหม่ ดังนั้น จึงต้องการ
ก าจัด อนค.ออกไปให้ได้  
 "ข้อหาหนึ่งที่ใช้มาตลอด คือ ข้อหาล้มเจ้า เขาต้องการสื่อให้สังคมเข้าใจผิดว่า ธนาธร และผม เป็นพวก
ล้มเจ้า.... ที่จริงเขากังวลใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้พวกเขาสูญเสียอ านาจ" 
 เลขาธิการ อนค. ชี้ว่า อ านาจเผด็จการต่าง ๆ และ กลุ่มอุลตร้าโรยัลลิสต์ ซึ่งเขายกค าแปลของนายปรีดี 
พนมยงค์ ว่าคือ "ผู้เกินกว่าราชา" และ "ไฮเปอร์โรยัลลิสต์" ตามค านิยามของ ศ.ธงชัย วินิจจะกูล ว่าคือ "กษัตริย์นิยม
ล้นเกิน" ต้องการเหนี่ยวรั้งให้สังคมเป็นแบบเดิมเพ่ือรักษาอ านาจ ดังนั้น จึงเป็นอันตรายต่อสถาบันฯ ผ่านการใส่ร้าย
ป้ายสีให้เป็นศัตรูของรัฐ ปลุกระดมและแบ่งแยกประชาชน เช่นเดียวกับเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519  
"ในระยะหลังมักมีการกล่าวหาด้วยการประดิษฐ์ค าใหม่ ๆ นั่นคือค าว่า ปฏิกษัตริย์นิยม ยืนยันว่า ธนาธร ผม และพรรค
อนาคตใหม่ พวกเราไม่ใช่พวกปฏิกษัตริย์นิยม...พวกเราต้องการปฏิรูปให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข พัฒนาก้าวหน้า ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือให้ประชาธิปไตย สามารถปกปักรักษาสถาบันกษัตริย์ให้ยั่งยืน ให้
ด ารงพระเกียรติ ให้มั่นคงสถาพรตลอดไป" นายปิยบุตร กล่าว  
ธนาธร แจงไม่ได้ชังชาติ 
 ในช่วง "ถามแรงตอบตรง" ที่ด าเนินเวทีโดยสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส นายธนาธร ได้ชี้แจ้งข้อ
กล่าวหา "ชังชาติ" ว่า สิ่งที่ท าเพราะประสงค์ดีต่อชาติ ซึ่งชาติคือประชาชน ส่วนข้อหา "ล้มเจ้า" ที่เข้ามายังตน นายปิย
บุตร และพรรค อนค. นั้นเกิดจากกลุ่มคนที่ต้องการเห็นความแตกแยกและความเกลียดชังของสังคม  
"ข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชั่น มันไม่มีกับพวกเรา เหลืออยู่ข้อเดียวเท่านั้น คือข้อหาล้มเจ้า" นายธนาธร ตอบนายสุทธิ
ชัย หยุ่น และว่า "เผด็จการจะสืบทอดอ านาจได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความชอบธรรมบางอย่างว่าท าไมเขาจะอยู่ได้
โดยไม่ต้องพ่ึงประชาธิปไตย"  
 ต่อค าถามที่ว่า อนค.เคยประกาศว่าจะน าอุดมการณ์ของคณะราษฎร ผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
กลับมา นายปิยบุตร ตอบว่า ความคิดของคณะราษฎรไม่ใช่เรื่องสาธารณรัฐนิยม ส่วนข้อหา "ซ้ายจัดดัดจริต" นั้น เขา
มองว่า ไม่ว่าจะขวา หรือซ้าย ทุกความคิดต้องอยู่ได้ในสังคมประชาธิปไตย  
 
 
อ้างอิง : https://www.bbc.com/thai/thailand-51159959 
 
 
 

https://www.bbc.com/thai/thailand-51159959
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วันที่ 18 ม.ค. ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต พรรคอนาคตใหม่ จัดงาน Future 
is Now อย่ากลัวอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการที่ วันที่ 21 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัย กรณีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นค าร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า 
 ค าร้องเนื้อหาไม่ต่างจากใบปลิว แค่ไปใส่แบบฟอร์มร้องศาลรัฐธรรมนูญ เขาไปร้องเมื่อพรรคประสบ
ความส าเร็จ เขาหวาดหลัวกระแสคนหนุ่มสาว ชนชั้นกลาง ที่อยากเห็นประเทศไทย มีอนาคตดีกว่านี้ หวาดกลัว ธนา
ธร ปิยบุตร อนาคตใหม่ จึง ต้องการก าจัดพวกเราออกไปจากการเมืองไทย ด้วยข้อหาล้มเจ้า โดยสื่อให้สังคมเข้าใจผิด  
"พวกเราไม่ เคยคิด ไม่คิด และไม่กระท าการอันเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอน "  
นายปิยบุตร กล่าวว่า อนาคตใหม่ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราต้องการให้
ประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ แนวคิดแบบนี้ไม่ได้ท าลายสถาบัน แต่ต้องการการปฏิรูปประชาธิปไตยให้พัฒนา
ก้ า วหน้ า ดี ขึ้ น  เ พ่ื อ ให้  ป ระชาธิป ไตยปกปั ก รั กษาสถาบั น ให้ ยั่ ง ยื น  และมั่ น ค งสถาพ รสื บตลอด ไป  
ข้อกล่าวหาว่าพวกตนสุดโต่งไม่สอดคล้องกับสังคมไทย การที่พวกเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ ต้องการประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเสมอภาค ให้ทหารออกจากการเมือง หยุดการแทรกแซงการเมือง ขจัด
ความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจสังคม ทลายระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอ านาจ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ
ประชาชน ปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยสอดคล้องประชาธิปไตย ทลายทุนผูกขาด ต้องการให้มีรัฐสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมที่
ดี ทั้งหมดนี้ สุดโต่งรุนแรง ไม่สอดคล้องกับสังคมไทยอย่างไร  
 นายปิยบุตร ยังกล่าวถึง กรณีหากพรรคถูกยุบว่า ท าได้เพียง ท าให้การยุบพรรค กลายเป็นกระสุนด้าน 
คือ 
 1.เรียกร้องให้ ส.ส.ทั้งหมดของอนาคตใหม่ทั้งหมด ย้ายไปพรรคการเมืองที่มีแนวทางแบบเดียวกันโดย
พร้อมเพรียงกัน  
 2. สมาชิกของพรรค 6 หมื่นกว่าคน ขอให้ไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่ จาก 6 หมื่นจะเป็นแสนเป็นล้าน 
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 3.ตนและนายธนาธร คุยตั้งแต่ตั้งพรรคว่าไม่มีถอย และเราคาดว่า เหตุการณ์แบบนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องมาถึง 
ดังนั้น นายธนาธร จะรณรงค์ทางการเมืองต่อไม่กลับไปท าธุรกิจ ส่วนตนอภิปรายในสภาไม่ได้ ก็จะเดินทางไปอภิปราย
ต่อประชาขนทั่วประเทศ 
 บ้านใหม่จะด าเนินการตามแนวทางเดิมทั้งหมด การยุบพรรคจะกลายเป็นกระสุนด้านทันที ต่อไปเขาจะ
ไม่กล้ายุบอีกเพราะไม่เกิดประโยชน์  
 ทั้งนี้ในช่วงถามตอบ นายสุทธิชัย หยุ่น ผู้ด าเนินรายการ ถามถึงชื่อพรรคการเมืองใหม่ นายปิยบุตร ตอบ
ว่า เตรียมไว้แล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผย และหวังว่าหลังวันที่ 21 ม.ค. จะไม่ต้องใช้ 
 
 
อ้างอิง: https://www.facebook.com/153951094974177/posts/1174181482951128?d=n&sfns=mo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/153951094974177/posts/1174181482951128?d=n&sfns=mo
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วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.24 น. 
คู่หู'ธนาธร-ปิยบุตร'ซัดฝ่ายตรงข้าม กุเรื่องปีศาจ'ชังชาติ-ล้มเจ้า'ให้ถูกเกลียดชัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรค
อนาคตใหม่ จัดงาน “Future is now – อย่ากลัวอนาคต” โดยมีนายสุทธิชัย หยุ่น เป็นพิธีกร สัมภาษณ์นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  และ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ในช่วง "ถามแรง
ตอบตรง" กับหลายค าถามที่ยังคาใจก่อนถึงวันตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง(21 ม.ค.2563) 
 เมื่อถามว่า การที่จัดงานนี้เกิดขึ้นก่อน 3 วัน ที่ศาลจะพิจารณา เป็นการกดดัน หรือขอความเห็นใจ
หรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เราพูดอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยไม่ได้ เพราะศาลมีค าตัดสินอยู่แล้ว 
นายธนาธร กล่าวว่า ไม่ว่าจะยุบพรรคอนค.หรือไม่ ความแน่วแน่ในการท างานการเมืองยังคงเดิม ปัญหาคือการเมือง
ไม่จ าเป็นต้องมีพรรคการเมืองเดียว เราพยายามเต็มที่แล้ว แม้จะยุบพรรคไปก็ยังท างานการเมืองในรูปแบบอ่ืน แต่ก็
หวังว่าจะไม่ยุบ จัดงานวันนี้เพื่อสื่อสารกับสังคม 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าพรรคใหม่ชื่ออะไร นายปิยบุตร กล่าวว่า ในสถานการณ์นี้การเตรียม
พรรคเป็นเรื่องปกติ อย่าอยากรู้ชื่อเยอะ ขอปิดไว้ก่อน ไม่ใช่แผนบี เป็นแผนหากเกิดอุบัติเหตุ  ให้เปลี่ยนรูปจากพรรค
หนึ่งไปเป็นอีกพรรคหนึ่ง เปลี่ยนบทบาทของตนและนายธนาธร แต่เป้าหมายและปลายทางยังเหมือนเดิม 
 ถามว่า หากยุบแล้วจะพาคนลงถนนหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เสรีภาพในการแสดงออกเป็นเรื่องปกติ
ในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมขึ้นอยู่กับสถาการณ์การเมือง ถ้ารัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตอบสนองข้อ
เรียกร้องของประชาชนได้ การเรียกร้องบนถนนเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ารัฐบาลท างานแก้ปัญหาได้ดี การเมืองบนถนนก็ไม่
เกิดขึ้น แทนที่จะตั้งค าถามว่าจะชุมนุมกันอีกแล้วหรือ ควรถามกลับไปยังผู้มีอ านาจว่าปกครองอย่างไร ใช้อ านาจกด
ทับอย่างไร คนจึงออกมาชุมนุม คนมีอ านาจคิดว่าเอาอยู่ แทนที่จะเลือกประคับประคองประเทศ กลับเลือกที่จะสืบ
ทอดอ านาจ 
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า ตนเคยร่วมชุมนุมหลายครั้งหลายหน เสื้อเหลืองเสื้อแดงตนเข้าร่วมทั้งหมด คน
ที่มาชุมนุมเขาไม่ได้อยากออกมา การชุมนุมที่จะพาสังคมไปสู่ทางตันหรือเกิดความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นจากการน าของ
ตนแน่นอน เรื่องนี้จ าเป็นต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจชัดๆ กรณีแฟลชม็อบเรากังวล และบอกล่วงหน้าว่า จัด 1 ชม. แล้ว
กลับบ้าน ไม่ชุมนุมยืดเยื้อ ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ถ้าประชาชนชุมนุมเรียกร้องรธน.ฉบับใหม่ ทหารยังจะยิง
ประชาชนอยู่อีกหรือไม่ ยืนยันว่าการชุมนุมเพ่ือน าไปสู่การแตกหัก ม้วนเดียวจบ ไม่เคยอยู่ในกระบวนทัศน์ของเรา 
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 ต่อข้อถามว่า อนค.ถูกมองว่ามีนโยบายกร้าวชน ไม่ยอมให้ทหารมีบทบาท เป็นตัวสร้างความขัดแย้ง
แตกร้าว นายปิยบุตร กล่าวว่า เราต้องการสร้างประชาธิปไตย ยุติการปฏิวัติยึดอ านาจแทรกแซงการเมือง วิธีการที่เรา
เลือกใช้คือการตั้งพรรคการเมือง สู้ในกติกาที่เขาเขียนเป็นวิธีการที่ประนีประนอมที่สุ ดแล้ว วิธีการของเราไม่มุทะลุ
ดุดัน  หวังใช้ช่วงเวลายาวนานจะช่วยในการท าความเข้าใจ การยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ใช่การท าลายกองทัพ แต่เป็น
การพัฒนากองทัพ เราพร้อมถกเถียงแต่อีกฝ่ายไม่ยอมขึ้นเวที 
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า การเสนอร่างพรบ.ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ ส่งร่างเข้าไปต้องใช้ 250 
เสียง เรามีไม่พอแน่ๆ จึงเดินรณรงค์ไปทั่วประเทศ ถ้าผู้น ากองทัพมองว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการท าลายกองทัพ ก็
ให้ผู้น ากองทัพลาออกแล้วมาตั้งพรรคการเมือง 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้ถูกมองว่า อนค. ก าลังล้างสมองคนรุ่นใหม่ นายธนาธร กล่าวว่า ตนให้ความส าคัญกับ
คนทุกรุ่น งานการเมืองทิ้งใครไว้ไม่ได้ ค าว่าล้างสมองเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้สังคมเกลียดและกลัวเรา 
ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า เยาวชนก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องมือการสื่อสารท าให้เข้าถึงความรู้ ดังนั้นผู้มีอ านาจต้อง
ปรับตัวให้ทันคนรุ่นใหม่ เปิดใจให้กว้าง ไม่ใช่เราวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วสั่งให้เขาหยุดวิ่ง 
 ต่อข้อถาม เรื่องชังชาติ นายปิยบุตร กล่าวว่า วิธีการสร้างชาตินั้นประชาชนทุกคนต้องรวมตัวกัน เวลา
เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องฝุ่น น้ าประปา ไม่ชังชาติแต่รักชาติ เรารักมันถึงได้วิจารณ์มัน ตรงกันข้ามการยอมรับว่าถูกต้อง
ดีเสมอจะท าให้ชาติไม่พัฒนา หยุดอยู่ที่เดิม 
 ต่อข้อถามถึง กรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นคนล้มเจ้า นายธนาธร กล่าวว่า สิ่งที่พวกเราท าไม่ชังชาติ แต่เป็น
ผลดี หวังดี เรายืนยันความเชื่อ ส่วนข้อหาล้มเจ้าที่เข้ามาหาผม หาปิยบุตร และพรรคอนค. นั้นเกิดจากความต้องการ
สร้างความแตกแยกความเกลียดชังในสังคม อนค.ไม่เคยมีโอกาสเป็นรัฐบาล ดังนั้นข้อกล่าวหาเพื่อท าลายการเมืองฝ่าย
ตรงข้ามก็เหลือข้อหาเดียว คือล้มเจ้า 
 "คนที่ต้องการแบ่งฝ่ายในสังคมไม่ใช่พวกเรา เผด็จการจะสืบทอดอ านาจต้องมีความจ าเป็นแต่ละข้ออ้าง 
บางอย่างเพ่ือให้มิอาจอยู่ได้โดยไม่ผ่านประชาธิปไตย ดังนั้นข้ออ้างเดียวคือ กุเรื่องสร้างปีศาจขึ้นมาว่าชังชาติ ล้มเจ้า 
ถ้ารัฐประหารน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยคงมีเศรษฐกิจดีเป็นล าดับต้นๆของโลก เพราะเรา
รัฐประหารบ่อยมาก"นายธนาธร กล่าว 
 เมื่อถามว่า อนค.ตั้งขึ้นเพ่ือสกัดรัฐประหาร นายปิยบุตร กล่าวว่า ความคิดของคณะราษฎรต้องตัดวงจร
รัฐประหารตั้งแต่ปี 2490 ให้ได้ ในปี 2554 พรรคเพ่ือไทยถูกกล่าวหาในท านองเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ แต่เขาชนะ
การเลือกตั้ง มีคะแนนมาเป็นที่ 1 ในช่วงตั้งพรรคใหม่ๆนายธนาธรไม่ได้ถูกท าให้เกลียดชังมากเท่านี้  ตอนนี้ยังไม่ได้
เริ่มท าอะไรเลยก็กลายเป็นวายร้ายตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นซ้าย ขวา หรือกลาง ทุกความคิดต้องอยู่ได้ในสังคม
ประชาธิปไตย เราสู้ในระบบที่เขาออกแบบมาให้ พยายามท าให้พวกเขายอมรับความจริงว่ารูปการณ์สังคมเป็น
อย่างไร  
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า  ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ปัญหาคอรัปชั่นอย่างสันติ ไม่
จ าเป็นต้องรัฐประหาร กุญแจที่ไขล็อกคลี่คลายความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่เรา แต่อยู่กับผู้ถือครองอ านาจในปัจจุบัน รธน. 
เราไม่มีอาวุธ ไม่มีกองทัพ ไม่มีเรือด าน้ า มีแต่การรณรงค์กับประชาชน นี่คือกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ประเทศ
จ าเป็นต้องมีกลุ่มทุนใหญ่ แต่ทุนใหญ่ต้องหาออกไปหามูลค่าเพ่ิมจากตลาดโลก แล้วแบ่งสันปันส่วนให้ทุนขนาดกลาง
และเล็ก แต่ทุนใหญ่ของไทยท าในทิศทางตรงกันข้าม โดยใช้กลไกเข้ามาริดรอนผูกขาด เราไม่ได้บอกให้ยกเลิกกลุ่มทุน
ใหญ่ แต่ไม่สนับสนุนให้กีดกันการค้าของประเทศต่อหน้าศาลยังไม่พูดวามจริงจะมาบริหารเป็นผู้น าประเทศได้อย่างไร 
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ถ้าอ่านค าตัดสินของศาลรธน.ไม่มีเรื่องใดยืนยันความผิดของตน ไม่พูดถึงเรื่องการพิสูจน์เจตนา ตนพูดว่าจ าไม่ได้ คือจ า
ไม่ได้จริงๆ การมีคดีหลายคดีเป็นยุทธวิธีที่ท าให้เราเสียเวลา เสียทรัพยากรในพรรคมากมาย เราพร้อมพูดคุยกับผู้มี
อ านาจอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน  ยืนยันว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะท าแบบเดิม เราสร้างพรรคใหม่
ท าผิดพลาดมากมายและยังมีความฝันทะเยอทะยานมาก แต่ประสบการณ์และข้อผิดพลาดใน 2 ปี จะน ามาปรับปรุง
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งทั้งในพรรคและนอกพรรค 
 เมื่อถามว่า ถูกวิจารณ์ว่าอนค.แกล้งงูเห่าที่ถูกขับออกจากอนค. นายปิยบุตร กล่าวว่า กรณีมติขับ 4 ส.ส.
พ้นจากพรรค ปัญหาอยู่ที่เราไม่รู้รายละเอียดในทางทะเบียน กกต.จะไปตีความอย่างไรก็ให้ไปว่ากันเอง แต่ทั้ง 4 คน 
คงสบายใจได้ เพราะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้ทางให้แล้ว ขอพูดแต่เพียงว่า เขาอยู่กับเรามา ถึง
เวลาจะจากกัน เราต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วไปส่งเขาถึงบ้านใหม่เลยหรือไม่ เมื่อออกไปจากพรรคแล้วก็จากกัน
ด้วยดี ตนไม่เคยประณามว่าใครไปได้ผลประโยชน์ ยืนไม่ได้กลั่นแกล้ง  
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/467160/preview 
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อนค.เริ่มแล้วกิจกรรม 'Future is Now #อย่ากลัวอนาคต' 
กิจกรรม “Future is Now #อย่ากลัวอนาคต” ของอนค.เริ่มแล้ว แกนน า-ส.ส.-สมาชิกพรรคร่วมงานคึกคัก 
เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. เวลา 13.00น. ที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรคอนาคต
ใหม่ (อนค.) จัดกิจกรรม “Future is Now #อย่ากลัวอนาคต” โดยมีแกนน าพรรค ส.ส. และสมาชิกพรรคอนาคต
ใหม่ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก โดยภายในงานมีการเปิดขายของที่ระลึก  เปิดสมัครและต่ออายุสมาชิกพรรค ทั้งนี้มีการ
คุมเข้มตรวจความปลอดภัย เข้า - ออก ห้องประชุมด้วย 
 โดยกิจกรรมบนเวทีเริ่มในเวลา 14.00น. โดยน.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษก
พรรค อนาคตใหม ่กล่าวเปิดงานและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้สถานที่จัดงานในครั้งนี้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมบนเวทีจะมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มาเล่าถึง
พิมพ์เขียวประเทศจากนั้นนายปิยบุตร แสงกนกกุล  ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค จะพูดเรื่อง “แถลงปิด
คด ียุบ? พรรคอนาคตใหม ่กับ สังคมนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่หรือไม่” 
 และช่วงท้ายจะมีพิธีกรรับเชิญคือนายสุทธิชัย หยุ่น มา “ถามแรงตอบตรง”  ทุกข้อกังขาจากฟาก
ฝั่ง ‘คนกลัวอนาคต’  
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/752591 
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หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เสนอพิมพ์เขียวอนาคตประเทศไทย ชี้ โมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐ ไม่ตอบโจทย์ ย้ า
พรรค ท าตามสัญญา น านโยบายผลักดันในสภาฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

🔴 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.00 น. วันนี้ (18ม.ค.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรคอนาคตใหม่ จัด
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต” โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
กล่าวในหัวข้อพิมพ์เขียวประเทศไทย & อนาคตใหม่ชาติ ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้โมเดล "สู้ซ่อมสร้าง" พร้อม
หยิบยกโมเดลเศรษฐกิจแบบประชารัฐขึ้นมาพูดคุย ว่าเป็นการพยายามน ากลุ่มทุนใหญ่มาท างานกับภาครัฐ โดย
คาดหวังว่าจะพาประเทศไทยไปข้างหน้า ขณะเดียวกันได้ดึงผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กให้เติบโตไปด้วย แต่
มองว่าโมเดลประชารัฐเป็นการตั้งอยู่บนสามขา โดยขาหนึ่งให้กลุ่มทุนใหญ่เป็นห้องเครื่องเศรษฐกิจ ดึงต่างชาติมา
ลงทุนและสงเคราะห์คนยากไร้แค่พอยังชีพผ่านกลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นอนาคตประเทศไทยภายใต้โมเดล
ประชารัฐ จะน าประเทศไทยไปในทิศทางที่ก าหนดให้ทุนใหญ่เป็นผู้ก าหนดทิศทางประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการผูกขาด
มากขึ้น เป็นการพ่ึงพาการลงทุนจากต่างชาติจะท าให้เกิดการเติบโตแบบไร้เทคโนโลยี 
🔴 “อ านาจที่มาจากการแต่งตั้งของผู้มีอ านาจอยู่สูงกว่าเสียงของประชาชน จะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ ารุนแ รงขึ้น 
และการกีดกันเสรีภาพ จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคการพัฒนาประเทศ ผมและพรรคอนาคตใหม่ อยากเห็นพิมพ์เขียว
ประเทศไทยที่ประชาชนมีงาน ที่มีคุณภาพสวัสดิการ สร้างความมั่นคงให้ชีวิต และเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เพ่ือที่จะได้
เท่าทันโลก พร้อมเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม มีความเสมอภาคทางสิทธิเสรีภาพได้รับความ
ยุติธรรม มีสังคมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ”นายธนาธร กล่าว 
🔴 นายธนาธร ยังกล่าวว่า เศรษฐกิจประเทศไทยป่วยหนัก ทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่ภาคเอกชน โดยการลงทุน
และการส่งออก อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ทั้งหมดจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการลงทุนของ
ภาครัฐมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการลงทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เช่น อุตสาหกรรมรถไฟไทย หากไทยเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีเองได้ ก็จะสร้างมูลค่าเพ่ิม และการสร้างงานในประเทศเพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งทั้งหมดน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่
สร้างอุตสาหกรรม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการก าจัดขยะ เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่
จะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ทั้งนี้สิ่ง
ส าคัญที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่คือพิมพ์เขียวการบริหารภาครัฐทั้งในแง่ของ 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/อย่ากลัวอนาคต?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1V6DsARyNkmA6Wco7ML-l_T0NaTbK_ZKLZGUMNs2TLgORIDxwtosuIkyK4XcWD41t_B7udvtx30ZmUeThgdBmuseiXREahrrv2lfeLHvVzIsGNI3Za0-ohqg0vLkgZvahCeUnroAaVZdiqyoWByAy8bQY7b5xq2snJB0pUWRQaQa4Lj0jkXm9xCR9CO-1TqfLKO2dUt5Gf1OWfE0vBmS1QHUHWa26wOsFydRhSkuZEdlI8Ck67mxpEpi78di4TrwykOVT6eLMZp94J823Ry2gFr_l2kmxDJAkIvakKbHvXCAmZgGVwUI5b0JvPCpFqAmct1gRzUsEgW4OyBE5YunmtQ&__tn__=%2ANK-R
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เงินเดือนข้าราชการ สวัสดิการตามกฎหมาย นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีตั้งแต่วัยเด็ก มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง มองว่าการลงทุนประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท กับศูนย์เทคโนโลยีประจ าอ าเภอจะเป็นพิมพ์เขี ยวส าหรับการ
พัฒนามนุษย์ให้เกิดความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งหากมาวิเคราะห์แล้วมูลค่าของงบประมาณดังกล่าว
ใกล้เคียงกับราคาเรือด าน้ าที่กองทัพจะซื้อเพ่ิมเติม อีก 2 ล า 
🔴 นายธนาธร กล่าวย้ าว่าตนและพรรคอนาคตใหม่ มีความตั้งใจที่จะท าให้นโยบายของพรรคที่เคยสัญญาไว้กับ
ประชาชนเป็นรูปธรรม เช่นกันผลักดัน พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า , การปฏิรูปกองทัพ เป็นแนวคิด พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
เป็นต้นซึ่งทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่เกิดการจัดการปัญหาโครงสร้าง โดยเฉพาะการจัดการกับรัฐธรรมนูญ 
และการจัดการทางการเมืองที่จะเป็น กลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/253609038076576/posts/2528991770538280?d=n&sfns=mo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/253609038076576/posts/2528991770538280?d=n&sfns=mo
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18 มกราคม 2563 - 17:54 น. 
สุทธิชัย หยุ่น ถามแรง ธนาธร - ปิยบุตร ตอบตรง 
Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต ช่วงถามแรงตอบตรง ค าว่าล้างสมองเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นให้สังคม
หวาดกลัว อนค. 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่พรรคอนาคตใหม่จัดขึ้น "Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต" ในช่วงถามแรงตอบตรง
กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล  โดยผู้ที่ท าหน้าที่ เป็นพิธีกรคือ นายสุทธิชัย 
หยุ่น ผู้สื่อข่าวอาวุโส  ในค าถามแรก เกี่ยวกับการจัดอภิปรายในครั้งนี้ที่นายธนาธร ระบุว่า อาจเป็นการปราศรัยครั้ง
สุดท้ายในฐานะหัวหน้าพรรค จะเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการตัดสินคดีของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ใน
วันที่ 21 มกราคม 2563 นี้ หรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ไม่ได้เป็นการกดดันศาล และไม่มีใครกดดันศาลรัฐธรรมนูญได้ 
ส่วนการที่นายปิยบุตร ระบุว่า หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริง ให้สมาชิกไปอยู่พรรคที่มีอุดมการณ์เดียวกันนั้นคือ
พรรคอะไร นายปิยบุตร กล่าวว่า ขอไม่ตอบว่าเป็นพรรคใด เนื่องจากกลัวว่าหากพูดไปแล้ว พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบ
จริงๆ แต่ยืนยันว่า เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์เดียวกัน 
 เมื่อมีการถามถึงการชุมนุมแฟลชม็อบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 จะเป็นการท าให้มีการชุมนุมที่บาน
ปลายขึ้นหรือไม่นั้น นายธนาธร กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเป็นนักศึกษา ตนไปชุมนุมกับม็อบต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งการมีการชุมนุม
เป็นการแสดงถึงความเดือนร้อนของผู้คนที่มาชุมนุม แต่ถ้าความเดือนร้อนของประชาชนได้รับการตอบสนอง ก็ไม่มี
ใครอยากมาชุมนุมแน่นอน และการท าการชุมนุมของตนเองนั้น จะพาสังคมไทยไปสู่ทางตันแน่นอน ส่วนแฟลชม็อบจะ
ควบคุมได้หรือไม่ได้นั้น ตนเองได้บอกทุกคนที่ไปแล้วว่า จะใช้เวลาแค่ 1 ชม. เพ่ือไม่ให้เป็นการชุมนุมท่ียืดเยื้อและบาน
ปลาย เพราะตนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ตนมองว่าการชุมนุมไม่ได้ท าให้มีความวุ่นวายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ
ชุมนุมเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกด้วย 
 เมื่อถามว่า ประชาชนกลัวการชุมนุมที่รุนแรงในอดีตอยู่ แล้วการชุมนุมของนายธนาธรจะบานปลายไป
ถึงขั้นนั้นหรือไม่นั้น นายปิยบุตร กล่าวว่า การชุมนุมจะขยายตัวมากขึ้นได้ตามสถานการณ์ แต่ในทางกลับกันต้องไป
ถามผู้ครองอ านาจว่าบริหารอย่างไรให้ผู้คนออกมาชุมนุม และถ้าคนออกมาชุมนุมจริงๆ จะมีวิธีการจัดการอย่างไร
ไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่การชุมนุมจะไม่เกิดขึ้นหากช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ที่คุมอ านาจลงจากอ านาจ แต่ขณะนี้ผู้ที่คุม
อ านาจเลือกท่ีจะสืบทอดอ านาจ 
               เมื่อถามว่า พรรคอนาคตใหม่ล้างสมองเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์หรือภาพรวมของประเทศ นาย
ธนาธร กล่าวว่า อย่าดูถูกอิสรภาพในการคิดดีกว่า เพราะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหน ทุกกลุ่มที่สนับสนุนพรรคก็เหมือนกัน
หมด และการท างานของพรรคก็ทิ้งไม่ได้ ดังนั้น ค าว่าล้างสมองเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นให้สังคมหวาดกลัว
พรรคอนาคตใหม ่
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/411332?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic 

https://www.komchadluek.net/news/politic/411332?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/411332?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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'ปิยบุตร' อุบชื่อพรรคใหม่ ยันเปลี่ยนพรรคไม่ใช่แผนบี แต่เป็นอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ถามแรงตอบตรง! “ปิยบุตร” อุบชื่อพรรคใหม่ ยันเปลี่ยนพรรคไม่ใช่แผนบีแต่เป็นอุบัติเหตุ แจงพรรคถูก
ป้ายสีให้เป็นวายร้ายตัวใหม่ ท้าผู้น ากองทัพตั้งพรรคการเมืองแข่งนโยบาย ด้าน”ธนาธร” ลั่นไม่คิดชุมนุมยืดเยื้อ ม้วน
เดียวแตกหักไม่เคยอยู่ในความคิด 
 เวลา 16.00 น. งานเสวนาอย่ากลัวอนาคต ของพรรคอนาคตใหม่ เข้าสู่ช่วงที่ 3 เป็นช่วง “ถามแรงตอบ
ตรง” เมื่อนายสุทธิชัย หยุ่น พิธีกรถามว่า การจัดงานนี้ เกิดข้ึนในช่วง 3 วัน ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดี เป็น
การกดดัน หรือขอความเห็นใจ นายปิยบุตร กล่าวว่า เราพูดอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยไม่ได้ เพราะศาลมีค า
ตัดสินอยู่แล้ว 
 ส่วนนายธนาธร กล่าวว่า ไม่ว่าจะยุบพรรคอนค.หรือไม่ ความแน่วแน่ในการท างานการเมืองยังคงเดิม 
ปัญหาคือการเมืองไม่จ าเป็นต้องมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว เราพยายามเต็มที่แล้ว แม้จะยุบพรรคไปก็ยังท างาน
การเมืองในรูปแบบอื่น แต่ก็หวังว่าจะไม่ถูกยุบ กาจัดงานวันนี้ก็เพ่ือสื่อสารกับสังคม 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าพรรคใหม่ที่จะย้ายไปสังกัดชื่ออะไร นายปิยบุตร กล่าวว่า ใน
สถานการณ์นี้การเตรียมพรรคเป็นเรื่องปกติ อย่าอยากรู้ชื่อเยอะ ขอปิดไว้ก่อน และยืนยันว่าไม่ใช่แผนบี เป็นแผนหาก
เกิดอุบัติเหตุ ให้เปลี่ยนรูปจากพรรคหนึ่งไปเป็นอีกพรรคหนึ่ง เปลี่ยนบทบาทของตนและนายธนาธร แต่เป้าหมายและ
ปลายทางยังเหมือนเดิม ส่วนพรรคใหม่ตนและนายธนาธรจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เด็ดขาด เพราะจะท าให้ถูกตามไป
ร้องยุบพรรคอีก 
 ต่อข้อถามว่า หากยุบแล้วจะพาคนลงถนนหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เสรีภาพในการแสดงออกเป็น
เรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง ถ้ารัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถ
ตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชนได้ การเรียกร้องบนถนนเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้ารัฐบาลท างาน
แก้ปัญหาได้ดี การเมืองบนถนนก็ไม่เกิดขึ้น แทนที่จะตั้งค าถามว่าจะชุมนุมกันอีกแล้วหรือ ควรถามกลับไปยังผู้มี
อ านาจว่าปกครองอย่างไร ใช้อ านาจกดทับอย่างไร คนจึงออกมาชุมนุม คนมีอ านาจคิดว่า เอาอยู่ แทนที่จะเลือก
ประคับประคองประเทศ กลับเลือกที่จะสืบทอดอ านาจ 
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า ตนเคยร่วมชุมนุมหลายครั้งหลายหน เสื้อเหลืองเสื้อแดงตนเข้าร่วมทั้งหมด คน
ที่มาชุมนุมเขาไม่ได้อยากออกมา การชุมนุมที่จะพาสังคมไปสู่ทางตันหรือเกิดความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นจากการน าของ
ตนแน่นอน เรื่องนี้จ าเป็นต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจชัดๆ กรณีแฟลชม็อบเรากังวล และบอกล่วงหน้าว่า จัด 1 ชม. แล้ว
กลับบ้าน ไม่ชุมนุมยืดเยื้อ ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ถ้าประชาชนชุมนุมเรียกร้องรธน.ฉบับใหม่ ทหารยังจะยิง
ประชาชนอยู่อีกหรือไม่ ยืนยันว่าการชุมนุมเพ่ือน าไปสู่การแตกหัก ม้วนเดียวจบ ไม่เคยอยู่ในกระบวนทัศน์ของเรา 
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 ต่อข้อถามว่า อนค.ถูกมองว่ามีนโยบายกร้าว ชน ไม่ยอมให้ทหารมีบทบาท เป็นตัวสร้างความขัดแย้ง
แตกร้าว นายปิยบุตร กล่าวว่า เราต้องการสร้างประชาธิปไตย ยุติการปฏิวัติยึดอ านาจแทรกแซงการเมือง วิธีการที่เรา
เลือกใช้คือการตั้งพรรคการเมือง สู้ในกติกาที่เขาเขียนเป็นวิธีการที่ประนีประนอมที่สุดแล้ว วิธีการของเราไม่มุทะลุ
ดุดัน หวังใช้ช่วงเวลายาวนานจะช่วยในการท าความเข้าใจ การยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ใช่การท าลายกองทัพ แต่เป็น
การพัฒนากองทัพ เราพร้อมถกเถียงแต่อีกฝ่ายไม่ยอมขึ้นเวท ี
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า การเสนอร่างพรบ.ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ ส่งร่างเข้าไปต้องใช้ 250 
เสียง เรามีไม่พอแน่ๆ จึงเดินรณรงค์ไปทั่วประเทศ ถ้าผู้น ากองทัพมองว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการท าลายกองทัพ ก็
ให้ผู้น ากองทัพลาออกแล้วมาตั้งพรรคการเมือง 
 เมื่อถามว่า ตอนนี้ถูกมองว่า อนค. ก าลังล้างสมองคนรุ่นใหม่ นายธนาธร กล่าวว่า ตนให้ความส าคัญกับ
คนทุกรุ่น งานการเมืองทิ้งใครไว้ไม่ได้ ค าว่าล้างสมองเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้สังคมเกลียดและกลัวเรา 
ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องมือการสื่อสารท าให้เข้าถึงความรู้ ดังนั้นผู้มีอ านาจ
ต้องปรับตัวให้ทันคนรุ่นใหม่ เปิดใจให้กว้าง ไม่ใช่เราวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วสั่งให้เขาหยุดวิ่ง 
 ต่อข้อถาม เรื่องชังชาติ นายปิยบุตร กล่าวว่า วิธีการสร้างชาตินั้นประชาชนทุกคนต้องรวมตัวกัน เวลา
เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องฝุ่น น้ าประปา ไม่ชังชาติแต่รักชาติ เรารักมันถึงได้วิจารณ์มัน ตรงกันข้ามการยอมรับว่าถูกต้อง
ดีเสมอจะท าให้ชาติไม่พัฒนา หยุดอยู่ที่เดิม 
 ต่อข้อถามถึง กรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นคนล้มเจ้า นายธนาธร กล่าวว่า สิ่งที่พวกเราท าไม่ชังชาติ แต่เป็น
ผลดี หวังดี เรายืนยันความเชื่อ ส่วนข้อหาล้มเจ้าที่เข้ามาหาผม หาปิยบุตร และพรรคอนค. นั้นเกิดจากความต้องการ
สร้างความแตกแยกความเกลียดชังในสังคม อนค.ไม่เคยมีโอกาสเป็นรัฐบาล ดังนั้นข้อกล่าวหาเพื่อท าลายการเมืองฝ่าย
ตรงข้ามก็เหลือข้อหาเดียว คือล้มเจ้า คนที่ต้องการแบ่งฝ่ายในสังคมไม่ใช่พวกเรา เผด็จการจะสืบทอดอ านาจต้องมี
ความจ าเป็นแต่ละข้ออ้าง บางอย่าง เพ่ือให้มิอาจอยู่ได้โดยไม่ผ่านประชาธิปไตย ดังนั้นข้ออ้างเดียวคือ กุเรื่องสร้าง
ปีศาจขึ้นมาว่าชังชาติ ล้มเจ้า ถ้ารัฐประหารน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยคงมีเศรษฐกิจดีเป็นล าดับ
ต้นๆของโลก เพราะเรารัฐประหารบ่อยมาก 
 เมื่อถามว่า อนค.ตั้งขึ้นเพ่ือสกัดรัฐประหาร นายปิยบุตร กล่าวว่า ความคิดของคณะราษฎรต้องตัดวงจร
รัฐประหารตั้งแต่ปี 2490 ให้ได้ ในปี 2554 พรรคเพ่ือไทยถูกกล่าวหาในท านองเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ แต่เขาชนะ
การเลือกตั้ง มีคะแนนมาเป็นที่ 1 ในช่วงตั้งพรรคใหม่ๆนายธนาธรไม่ได้ถูกท าให้เกลียดชังมากเท่านี้ ตอนนี้ยังไม่ได้
เริ่มท าอะไรเลยก็กลายเป็นวายร้ายตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นซ้าย ขวา หรือกลาง ทุกความคิดต้องอยู่ได้ในสังคม
ประชาธิปไตย เราสู้ในระบบที่เขาออกแบบมาให้ พยายามท าให้พวกเขายอมรับความจริงว่ารูปการณ์สังคมเป็นอย่างไร 
ด้านนายธนาธร กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ปัญหาคอรัปชั่นอย่างสันติ ไม่จ าเป็นต้องรัฐประหาร 
กุญแจที่ไขล็อกคลี่คลายความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่เรา แต่อยู่กับผู้ถือครองอ านาจในปัจจุบัน รธน. เราไม่มีอาวุธ ไม่มี
กองทัพ ไม่มีเรือด าน้ า มีแต่การรณรงค์กับประชาชน นี่คือกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ประเทศจ าเป็นต้องมีกลุ่มทุนใหญ่ 
แต่ทุนใหญ่ต้องหาออกไปหามูลค่าเพ่ิมจากตลาดโลก แล้วแบ่งสันปันส่วนให้ทุนขนาดกลางและเล็ก แต่ทุนใหญ่ของไทย
ท าในทิศทางตรงกันข้าม โดยใช้กลไกเข้ามาริดรอนผูกขาด เราไม่ได้บอกให้ยกเลิกกลุ่มทุนใหญ่ แต่ไม่สนับสนุนให้กีด
กันการค้าของประเทศต่อหน้าศาลยังไม่พูดวามจริงจะมาบริหารเป็นผู้น าประเทศได้อย่างไร 
 ถ้าอ่านค าตัดสินของศาลรธน.ไม่มีเรื่องใดยืนยันความผิดของตน ไม่พูดถึงเรื่องการพิสูจน์เจตนา ตนพูดว่า
จ าไม่ได้ คือจ าไม่ได้จริงๆ การมีคดีหลายคดีเป็นยุทธวิธีที่ท าให้ เราเสียเวลา เสียทรัพยากรในพรรคมากมาย เราพร้อม
พูดคุยกับผู้มีอ านาจอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ยืนยันว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะท าแบบเดิม เรา
สร้างพรรคใหม่ท าผิดพลาดมากมายและยังมีความฝันทะเยอทะยานมาก แต่ประสบการณ์และข้อผิดพลาดใน 2 ปี จะ
น ามาปรับปรุงเพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งทั้งในพรรคและนอกพรรค 
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 ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า กับคนบางคนที่สามีเป็นเจ้าของสื่อ และเป็นสื่อที่โจมตีพวกเราทุกวัน เป็นส.ส.
ได้ ตกลงแล้วเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคืออะไร เป็นเรื่องเทคนิคในศาลมากกว่า เราจึงยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับค า
วินิจฉัยของศาล 
 เมื่อถามว่า ถูกวิจารกณ์ว่าอนค.แกล้งงูเห่าที่ถูกขับออกจากอนค. นายปิยบุตร กล่าวว่า กรณีมติขับ 4 
ส.ส.พ้นจากพรรค ปัญหาอยู่ที่เราไม่รู้รายละเอียดในทางทะเบียน กกต.จะไปตีความอย่างไรก็ให้ไปว่ากันเอง แต่ทั้ง 4 
คน คงสบายใจได้ เพราะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ออกมาชี้ทางให้แล้ว ขอพูดแต่เพียงว่า เขาอยู่กับเรา
มา ถึงเวลาจะจากกัน เราต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วไปส่งเขาถึงบ้านใหม่เลยหรือไม่ เมื่อออกไปจากพรรคแล้วก็จาก
กันด้วยดี ตนไม่เคยประณามว่าใครไปได้ผลประโยชน์ ยืนไม่ได้กลั่นแกล้ง ส่วนข้อกล่าวหาว่าตนและนายธนาธรเป็น
เผด็จการ ถ้าเป็นเรื่องจริงความเห็นต่างในพรรคจะไม่มีหลุดออกมาได้เลย และคงไม่มีสมาชิกพรรคโพสต์ด่ากันเป็น
จ านวนมากแล้วยังท างานร่วมกันต่อไปได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวทีจบรายการ ทางนายธนาธร นายปิยบุตร ได้เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้
ถ่ายภาพร่วมไว้เป็นที่ระลึก โดยที่แฟนคลับต่างตะโกนเสียงดังว่า ธนาธรสู้ๆ พร้อมกับร้องเพลง ขออย่ายอมแพ้ เพ่ือ
เป็นการให้ก าลังใจทั้งสองคนด้วย 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862634?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
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ศรีสุวรรณ ม่ันใจ คนไทยได้เห็น 3 เรื่องดี ๆ หากศาลวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เผย 3 ข้อดี ที่คนไทยจะได้เห็น หากรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
มั่นใจคนไทยจะสามัคคด ีและไม่มีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง 
   จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้องวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากผู้ร้องเห็นว่าพรรคมีพฤติกรรม
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีสัญลักษณ์พรรคคล้ายสมาคม
อิลลูมินาติ (Illuminati) ซึ่งอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ของหลาย ๆ ประเทศในยุโรป โดยศาล
ได้นัดอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 21 มกราคม 2563 ทีจ่ะถึงนี้นั้น 
         เกี่ยวกับเรื่องนี้ (18 มกราคม 2563) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่าหากศาลมีค าวินิจฉัยให้มี
การยุบพรรคอนาคตใหม่ จะเกิดผลดีตามมา เช่น จะไม่มีการแบ่งแยกวัยในสังคมเหมือนปัจจุบัน เพราะจะไม่มีคนยุ
แยง ท าให้สังคมไทยมีความสามัคคีมากขึ้น และจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ จะถูกปกป้องโดยศาล
และประชาชน ที่จะมิให้ผู้ใดน ามาเป็นเครื่องมือกล่าวหาในทางการเมืองอีกต่อไป 
   ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ ยกตัวอย่างผลต่อสังคมไทย หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ มี 
3 ประการ ดังนี้...  
         1. การยุบพรรคอนาคตใหม่ จะท าลายความหวังและความฝันของคณะกรรมการบริหารพรรคนี้ทั้งหมด 
เพราะต้องถูกเว้นวรรคทางการเมืองไปหลายปี สส. และนักการเมืองในพรรค จะมีโอกาสขึ้นมาน าพรรคได้บ้าง และท า
ให้นักการเมืองระมัดระวังตนเองมากข้ึน ไม่ให้ซ้ ารอยเดิม 
         2. เกิดความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ ไม่มีใครมายุแยงแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วง
อายุของคนในสังคมเกิดการผสมผสานระหว่างวัยมากขึ้น หรือที่เรียกว่า "Combination of ages" ที่จะลดความ
แตกแยกขัดแย้งกันลงมาได้ 
         3. ที่ส าคัญที่สุด นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ จะถูกปกป้องโดยศาลและประชาชน ที่
จะมิให้ผู้ใดน ามาเป็นเครื่องมือกล่าวหาในทางการเมือง ท าให้กลุ่มคนจ านวนมากในสังคมที่เคารพรัก เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ได้คลายความกังวลลงอย่างมาก นี่คือผลดีที่บางคนไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://hilight.kapook.com/view/198887 
ส านักข่าว : http://www.thaich8.com/news_detail/86423 
 

https://www.facebook.com/285420741582745/photos/a.337826293008856/1680105052114300/
https://hilight.kapook.com/view/198887
http://www.thaich8.com/news_detail/86423
https://www.kapook.com/
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ศรีสุวรรณเปิดผล 3 ประการหากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ศรี
สุวรรณ จรรยา” ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยคดีอิลลูมินาติ คือข้อกล่าวหาว่าธนาธรและพลพรรคอนาคต
ใหม่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคดีอ่ืนๆ ที่ก าลังตามมาอีก
หลายคดีตามที่ กกต. ได้ส่งค าร้องให้ศาลวินิจฉัยนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ จะเกิดผลต่อ
สังคมไทยใน 3 ประการ คือ 
 1.การยุบพรรคอนาคตใหม่ จะท าลายความหวังและความฝันของคณะกรรมการบริหารพรรคนี้ทั้งหมด 
เพราะต้องถูกเว้นวรรคทางการเมืองไปหลายปี ส.ส.และนักการเมืองในพรรคจะมีโอกาสขึ้นมาน าพรรคได้บ้างและท า
ให้นักการเมืองระมัดระวังตนเองมากข้ึน ไม่ให้ซ้ ารอยเดิม 
 2.เกิดความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ ไม่มีใครมายุแยงแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วง
อายุของคนในสังคมเกิดการผสมผสานระหว่างวัยมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “Combination of ages” ที่จะลดความ
แตกแยกขัดแย้งกันลงมาได้ 
 3.ที่ส าคัญที่สุดนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกปกป้องโดยศาลและประชาชน ที่จะมิ
ให้ผู้ใดน ามาเป็นเครื่องมือกล่าวหาในทางการเมืองท าให้กลุ่มคนจ านวนมากในสังคมที่เคารพรักเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ได้คลายความกังวลลงอย่างมาก นี่คือผลดีที่บางคนไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388926 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/388926
https://www.ch7.com/
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18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:19 น.     
'ส้มหวาน'ซวยแล้ว!ส.ส.กวินนาถ งัดคลิปมัด 'ปิยบุตร' นับองค์ประชุมลงมติชัดเจนขับ 4 ส.ส.อนค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 ม.ค.63 - น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 1ใน 4 ส.ส.อนาคตใหม่ ที่ถูกขับออกจากพรรค โพสต์เฟ
ซบุ๊ก ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ – พรรคพลังท้องถิ่นไท โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 "ผมหาคลิปการลงมติในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่มีการขับ ส.ส. 4 คนออกมาให้ดู ซึ่งในวันดังกล่าวท่าน
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อ.ปิยบุตร) ได้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีการลงมติชัดเจน งานนี้จะมีเรื่องแจ้งเอกสารเท็จ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่รอดูกันต่อไปครับ 
#โป๊ะแตก" 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/54879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/54879
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สมชัย ชี้ สถานะ 4 สส.งูเห่า ต้องกกต.ชี้ชัด ไม่ใช่ วิษณุ เครืองาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงสมัยเคยท าหน้าที่ กกต.ว่า มี
ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองเป็น online และ real time ซึ่งคอมพิวเตอร์ของพรรคการเมืองจะเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลสมาชิกรวมของ กกต.ได้ โดยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Token หน้าตาคล้าย Thumb drive  เป็นตัวเชื่อมต่อ 
หาก สส.มีชื่อปรากฎอยู่ในระบบและยังไม่ได้ลาออก หรือพ้นจากพรรคนั้นๆ พรรคอ่ืนจะไม่สามารถน าชื่อนั้นมาสมัคร
ใหม่ในระบบได ้
 แต่กรณีพรรคอนาคตใหม่ที่ยังไม่ได้รายงานไปยัง กกต.ว่า 4 สส. ถูกมติขับออกจากพรรคนั้น แต่กลับ
พบว่ามี สส.ไปสมัครสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนแล้ว จึงคาดว่าระบบตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกพรรคการเมือง
แบบ online และ real time ของ กตต.อาจยกเลิกใช้งานไปแล้วและหันกลับมาใช้ระบบส่งเอกสารแบบเดิมหรือไม่ 
ซึ่งเรื่องนี้แท้จริงแล้ว กกต.ควรเป็นรายแรกที่ออกมาชี้แจงว่าจะด าเนินการอย่างไรกับทั้ง 4 สส. แทนการฟังความเห็น
จากนายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งไม่ใช้กกต. โดยส่วนตัวมองว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่
ควรสิ้นสุดสภาพการเป็น สส.ด้วยเหตุ เป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน 2 พรรคแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/388887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/388887
https://www.ch7.com/
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18 Jan 2020  
"กรณ์" ขอฉีกแนวเดิม ตั้งชื่อพรรคใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
"กรณ์" ขอแบบฉีกแนวเดิม ตั้งชื่อพรรคใหม่ เน้นเป็นบวก จ าง่าย และสื่อถึงความตั้งใจ 
 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก Korn Chatikavanij ระบุว่า นั่งไล่ดู
ข้อเสนอ #ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค ด้วยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ขอบคุณทุกคนที่กรุณาสละเวลาครับ  
เราจะไม่ก าหนดกรอบว่าชื่อต้องเป็นแนวชื่อที่พรรคการเมืองในอดีตเขาตั้งกัน และเรายอมรับความจริงว่า บางชื่ออาจ
มีความหมายที่ดี แต่ถ้าใช้ศัพท์ยากและยาว ก็อาจท าให้สับสนและจ ายาก  
 ยกตัวอย่างวันนี้เจอชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า... วันเลือกตั้งที่ผ่านมายังงงๆ ระหว่างชื่อ 3-4 พรรคที่ล้วนมีค า
ว่า ‘ประชา’ 'พลัง' 'เพ่ือ' เต็มไปหมด  
ดังนั้นทุกๆ ท่านลองช่วยฉีกแนวเลยครับ สนุกกันเต็มที่!  
 ถ้าบริษัทที่ส าเร็จมากที่สุดในโลก ยังมีชื่อเป็นผลไม้ได้ เราก็สามารถมีชื่ออะไรก็ได้ ที่มีภาพ "เป็นบวก จ า
ง่าย และสื่อถึงความตั้งใจของเรา"  
เต็มที่ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/419222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KornChatikavanijDP/
https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84?src=hashtag_click
https://www.thansettakij.com/content/419222
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ไทยรัฐออนไลน์18 ม.ค. 2563 14:38 น. 
เพื่อไทยปัดข่าวร่วมรัฐบาล ลั่น ไม่หนุนสืบทอดอ านาจ 7 พรรคพร้อมลุยซักฟอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
“อนุดิษฐ์” ปัดกระแสข่าวจ่อร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ ย้ า ไม่หนุนสืบทอดอ านาจ คาด 7 พรรคพร้อมยื่น
อภิปรายไม่ไว้วางใจสัปดาห์หน้า “ภูมิธรรม” ซัดปล่อยข่าวท าลายฝ่ายค้านช่วงซักฟอก 
 วันที่ 18 ม.ค. 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าว
การประสานงานระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทย เพ่ือให้พรรคเพ่ือไทยเข้าร่วมรัฐบาล ว่า กระแสข่าว
ดังกล่าวไม่ทราบว่าผู้ปล่อยข่าวมีวัตถุประสงค์อะไร แต่ตนในฐานะเลขาธิการพรรคขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง ยืนยัน 
ตนและกรรมการบริหารพรรคคนอ่ืนๆ ทุกคนไม่เคยพูดคุยหรือหารือในประเด็นนี้กับซีกรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะ
พรรคเพ่ือไทยได้รับเลือกตั้งจนได้ ส.ส. มากที่สุดในสภาฯ ก็เพราะเรายืนยันเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของเราในการ
หาเสียงอย่างมั่นคงว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นอันขาด ดังนั้น วันนี้หากพรรคเพ่ือไทยจะไปเจรจาร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเพ่ื อ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ก็เท่ากับว่าเราทรยศต่อพ่ีน้องประชาชน และส่วนตัวมองว่าการปล่อยข่าวออกมาในช่วงที่จะ
มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงหวังผลในการท าลายน้ าหนักการตรวจสอบของพรรคเพ่ือไทย 
 เมื่อถามถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล น.อ.อนุดิษฐ์ เผยว่า จากการหารือร่วมกันกับ
พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค เชื่อว่าเราคงจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาฯ ในสัปดาห์หน้า โดยผู้ที่
จะถูกอภิปรายในส่วนของพรรคเพ่ือไทยคือรัฐมนตรี 5 คน ที่มีการเปิดเผยรายชื่อก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ตามถือว่ายัง
ไมป่ิดกล่องรายชื่อ เพราะข้อมูลส าคัญท้ังหลายต่างหลั่งไหลเข้ามาท่ีพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นหาก ส.ส.พรรคใดก็ตามมีความประสงค์จะเพ่ิมเติม และตรวจสอบแล้วข้อมูลหลักฐานครบถ้วนสามารถแจ้งมา
เพ่ือเติมรายชื่อได้ ทางด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแส
ข่าวแกนน ารัฐบาลประสานงานแกนน าเพ่ือไทยเพ่ือไม่ให้อภิปรายรัฐมนตรีบางคน ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
และไม่เคยได้ยิน ช่วงนี้อยู่ในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีการปล่อยข่าวลักษณะนี้ออกมาเพ่ือให้เกิดความสับสน 
ท าให้ฝ่ายค้านเสียหาย ทั้งที่เป็นข่าวเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานข้อมูลรองรับ จึงอยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการ
รับข่าวสาร วันนี้ยังไม่ไปถึงขั้นว่าจะอภิปรายใครไม่อภิปรายใคร เพราะสัปดาห์หน้าจะหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ดังนั้น เราจึงต้องมาดูว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีมีเรื่องอะไรบ้างที่มีปัญหา ซึ่งเข้าใจว่ามีหลายเรื่อง จึงขอให้ช่วยประชาชน
ช่วยกันส่งข้อมูลมาให้ฝ่ายค้านด้วย เพราะการตรวจสอบการท าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย. 
อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1750480 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1750480
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19 มกราคม 2563 - 00:00 น.  
ซักฟอกรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
ซักฟอกรัฐธรรมนูญ คอลัมน์... เกาะขอบรั้วสภา 
 ผ่านพ้นการอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณไปเป็นที่เรียบร้อย มาคราวนี้ก็ถึงเวลาของการพิจารณา
ศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ กันอย่างจริงจังกันเสียที โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที 14 และ 17 มกราคม ‘พีระพันธุ์ 
สาลีรัฐวิภาค’ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญได้นัดประชุม ซึ่งการประชุมในวัน
ดังกล่าวนับว่าได้น้ าได้เนื้อกันพอสมควร 
 หลักใหญ่ใจความอยู่ที่การก าหนดแนวทางกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจะมีการตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือท าหน้าที่เป็นการเฉพาะ ในประเด็นนี้พีระพันธุ์ย้ าว่าต้องสร้างกลไกที่เปิดกว้างให้ประชาชน
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ก าลังเป็นช่องการสื่อสารหลักของคนไทยในยุค 4.0 ซึ่งสถาบัน
พระปกเกล้าจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพเพ่ือออกแบบกระบวนการเหล่านี้ให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
           การท างานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ‘พีระพันธุ์’ มีนโยบายว่าจะท างานเป็นคู่ขนาน กล่าวคือ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญจะพิจารณาเนื้อหาของ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ควบคู่ไปกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือให้การท างานที่อยู่ภายใต้เวลาที่มีจ ากัดนั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
          อย่างไรก็ตามการท างานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ก็ยังมีข้อติดขัดอยู่พอสมควรเนื่องจาก
งบประมาณที่คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ได้รับส าหรับการด าเนินงานนั้นเพียงพอต่อการตั้งคณะอนุกรรมาธิการแค่ 
2 ชุดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ประธานสภาได้ให้เอาไว้ ท าให้การตั้ งคณะอนุกรรมาธิการอาจจะต้องมีการ
ประสานงานไปยังประธานสภาว่าจะขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้สามารถตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นได้หรือไม่
ต่อไป ภายหลังกฎหมายงบประมาณ พ.ศ.2563 บังคับใช้อย่างเป็นทางการ 
           ขณะเดียวกันเรื่องการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ก็ยังเป็นปัญหาปวดหัวอย่างต่อเนื่อง อย่าง
ก่อสร้างห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือห้องประชุมพระสุริยัน ที่เดิมมีการวางแผนน่าจะเปิดใช้ได้ในเดือน
กุมภาพันธ์แต่มีแนวโน้มว่าอาจจะล่าช้าออกไป ด้วยเหตุนี้ท าให้ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องลงไป
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพร้อมกับสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหาร
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่รู้เหมือนกันว่างานที่เคยล่าช้าจะเร็วขึ้นหรือไม่นั้น คงต้องให้เวลาเป็นเครื่อง
พิสูจน์ 
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 แต่เหนืออ่ืนใดประธานสภาย้ าต่อส.ส.ว่าการใช้ห้องประชุมจันทรา ซึ่งเป็นในส่วนของวุฒิสภานั้นส.ส.
จะต้องใช้สถานที่ด้วยความเกรงใจ เพราะเมื่อห้องประชุมของสภาเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็ต้องมีการคืนพ้ืนที่ให้แก่วุฒิสภา
ด้วยสภาพที่เรียบร้อยที่สุด 
           นอกเหนือไปจากงานภายในประเทศที่สภาก าลังท างานด้วยความขะมักเขม้นแล้ว ปรากฏว่าการประชุม
เพ่ือสร้างความร่วมมือก็เป็นอีกงานที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้ความส าคัญเช่น โดย สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา 
และ จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ (Gender Sensitivity Training Workshop) โดยมี
สมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 6 ประเทศ เนื้อหาของการ
ประชุมอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันนิยามความคาดหวังที่มีต่อความเป็นชายและหญิงในแต่ละ
ประเทศ เพ่ือท าความเข้าใจความแตกต่าง ที่สังคมในแต่ละชาติมีต่อเพศสภาพเครดิต 
           ปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวของวุฒิสภา ล่าสุดเดิมที ค านูณ สิทธิสมาน ส.ว.เตรียมตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาเรื่อง การให้สัมภาษณ์ด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของรมว.ต่างประเทศ กรณีการพิพาทระหว่างอิหร่านและ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชน และการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของวิกฤติการณ์โลก แต่ปรากฏว่า ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ไม่
สามารถมาตอบกระทูด้ังกล่าวได้ท าให้เรื่องนี้ต้องกระเด็นหลุดไปจากวุฒิสภาอย่างน่าเสียดาย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/411273#.XiPEkTF0aJw.lineme 
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
19 ม.ค. 2563 05:15 น 
จับตาฝ่ายค้านเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ : เปิดศึกตะลุมบอน ก่อนฟัดรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝุ่นมรณะ PM 2.5 กลายเป็นวิกฤติประจ าฤดูกาลของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 
ลมนิ่ง ฤดูหนาวต้นปี ฝุ่นพิษปกคลุมเมืองก็หูตาตื่นกันที 
และตามฟอร์มสังคมแบบไทยๆมีอะไรก็ลงที่รัฐบาลไว้ก่อน โทษฝ่ายบริหาร ด่าหน่วยราชการไม่แก้ปัญหา ปล่อยให้
ประชาชนเผชิญภาวะอันตรายต่อสุขภาพ 
สถานการณ์แบบที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ถึงกับออกอาการ “ลาน” กระแส 
เกร็งกับอารมณ์สังคมที่พาลด่ารัฐบาลทุกเรื่อง 
วอนอย่าโจมตีรัฐบาล ยืนยันให้ความส าคัญและแก้ปัญหาฝุ่นควันได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา 
ที่แน่ๆถึงจุดต้องยกระดับจัด “ยาแรง” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ่อเสนอที่
ประชุม ครม.ตามผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ชงมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละออง 
PM 2.5 ในพ้ืนที่ กทม.และปริมณฑล 
โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติจะเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้ วยการก าหนดห้าม
รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถในเส้นทางถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ในวันคี่โดยเด็ดขาด แต่อนุญาตให้เดินรถ
เข้ามาในวันคู่ ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้นเฉพาะรถ 10 ล้อ บรรทุกอาหารสดเท่านั้น 
ถึงข้ันห้ามรถบรรทุกวิ่งในเมือง รวมถึงการขอความ ร่วมมือข้าราชการ รณรงค์ประชาชนทั่วไป 
งดใช้รถยนต์ส่วนตัวมาท างานสัปดาห์ละหนึ่งวัน 
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
ไม่ใช่ด่าแต่รัฐบาลที่ก าลังพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก โดนถล่มอ่วม ปัญหาวิ่งเข้าชนรับมือเป็นระวิง 
เพราะอีกด้านก็เป็นสถานการณ์ภัยแล้งขั้นรุนแรงที่ ครม.ต้องอนุมัติงบฯฉุกเฉินแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า มอบหมาย
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯไปด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ให้ชาวบ้าน รวมถึง น้ าเพ่ือ
การเกษตรให้ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน 
จัดเป็นวาระแทรกซ้อนเร่งด่วนจากภัยธรรมชาติ 
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ฝุ่นพิษ ภัยแล้ง มะรุมมะตุ้ม โอกาสที่จะไปกดทับภาวะเศรษฐกิจที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มือเศรษฐกิจ 
สะท้อนภาพไทยก าลังเผชิญระเบิด 2-3 ลูกใหญ่ๆ 
ทั้งภาวะการส่งออกที่ทรุดหนักจากวิกฤติสงครามการค้า การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ภายในประเทศที่ เคลื่อนตัวช้า
ท าให้เศรษฐกิจชะงัก แถมด้วยค่าเงินบาทแข็งโป๊ก 
ยักตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก ปัญหาลามนัวเนียไปหมด 
ขณะที่กฎหมายงบประมาณปี 2563 ที่จะเป็นน้ าหล่อเลี้ยงส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านสภาฯแล้ว ก็ยังต้อง
รอผ่านวุฒิสภา ตามกระบวนการกว่าจะเบิกจ่ายใช้ได้ก็อาจลากไปถึงเดือนพฤษภาคมกลางปี 
ผลจากการตั้งรัฐบาลล่าช้า ท าให้เหลือเวลาอัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ครึ่งๆกลางๆ 
นอกประเทศก็สะดุดปัญหา ในประเทศก็ชนอุปสรรค 
“สมคิด” ฝ่ามรสุมคลื่น ประคองเศรษฐกิจมาได้ระดับนี้ ก็เก่งแล้ว 
โดยเฉพาะกับแนวโน้มการเมืองที่เป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจ ฉุดวิกฤติปากท้องชาวบ้าน วันๆมีแต่ข่าวความขัดแย้ง ทะเลาะ
เบาะแว้ง สถานการณ์เผชิญหน้า 
รุ่นเก่าหมดฤทธิ์ไป รุ่นใหม่สลับมาเฮ้ียวแทน 
ฉากเก่าหนังม้วนเดิม สถานการณ์ “ม็อบชนม็อบ” ที่กลับมา “รีรัน” ฉายซ้ าใหม่ ตามปรากฏการณ์ด้านหนึ่งมวลชน 
“วิ่ง ไล่ ลุง” รวมตัวคึกคักที่สวนรถไฟ อีกมุมหนึ่งแนวร่วม “เดิน เชียร์ ลุง” ก็รวมพลหนาแน่นที่สวนลุมพินี 
“ปลากัด” โดนจับแยกคนละโหล ยังป้อกันไปป้อกันมา 
จากม็อบแดงกับม็อบเหลือง พัฒนาเปลี่ยนเป็นม็อบวิ่งไล่ลุงกับม็อบเดินเชียร์ลุง 
จุดไฟขัดแย้ง ปลุกคนไทยแบ่งข้าง ตีกันไม่เลิกรา 
ตามเงื่อนไขสถานการณ์ ดีกรีความร้อนแรงของม็อบ “วิ่ง ไล่ ลุง” จะล้อตามคดียุบพรรคอนาคตใหม่ที่ช็อตแรกลุ้นกัน
วันที่ 21 มกราคมนี้ กับปม “อิลลูมินาติ” พฤติการณ์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ต่อเนื่องกันเลย กับช็อตต่อไปว่าด้วยปม “ไพร่ห้าพันล้าน” นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อย
เงินกู้พรรค 191 ล้านบาท ใช้ในการเลือกตั้ง 
ไฮไลต์อยู่ที่คิวหลัง เซียนการเมือง เซียนพนัน ส่วนใหญ่ทุ่มวางเดิมพัน “แทงเต็ง” 
โอกาสรอดยาก อนาคตใหม่ส่ออนาคตหมด 
ที่แน่ๆตามเหลี่ยมเขี้ยวเซียนจมูกไว กระแสวงในหมู่พรรคร่วมรัฐบาล มีการมองข้ามช็อตไปถึงการเปลี่ยนแปลงสมการ
ในสภาผู้แทนฯ จากคดียุบพรรคอนาคตใหม่จะส่งผลต่อเสียงของฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน 
รอจังหวะตลาดนัด ส.ส.ค่ายสีส้มเปิดประมูล 
รองรับยุทธศาสตร์ “ช้อนแต้ม” เติมเสียงเพิ่มหลักประกันโควตารัฐมนตรี 
ในห้วงสถานการณ์ท่ีไม่การันตีโอกาส “เปลี่ยนแปลง” ในรัฐบาล 
โดยเฉพาะตามปรากฏการณ์กระเพ่ือมหนักภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ชื่อว่า “ฝ่ายรัฐบาลอิสระ” จากอาการ
ลักปิดลักเปิด ร่วมรัฐบาลแบบไม่เต็มร้อย 
อีกทางหนึ่งก็ต้องเผชิญภาวะ “เลือดไหลไม่หยุด” ล่าสุด เป็นคิวของมวยรุ่น “เฮฟวีเวท” อย่างนายกรณ์ จาติกวณิช 
อดีตรองนายกฯ และขุนคลัง ได้ร่อนใบลาออกจากสมาชิกพรรค ปชป. ทิ้งเก้าอ้ี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 
ชิ่งทางตันในพรรคประชาธิปัตย์ไปแสวงหาเส้นทางใหม่ 
ตอกย้ าภาวะยี่ห้อ ปชป.เละเป็นโจ๊ก ตามสภาพโอกาสฟ้ืนยาก ตามแนวโน้มสถานการณ์ที่สวนทางกับอาการเฮ้ียวๆที่
แท็กทีมกับยี่ห้อภูมิใจไทย ขี่คอ “บิ๊กตู”่ สร้างอาณาจักรใครอาณาจักรมัน 
ท าให้ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลพิกลพิการ เดินได้ขาเดียว 
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และนั่นก็ล้อกับกระแส “สลับขั้ว” ที่ก าลังมาแรง กับปรากฏการณ์พรรคพลังประชารัฐจับมือกับพรรคเพ่ือไทยตั้ง
รัฐบาล 2 พรรคใหญ่ บวกกับพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคขนาดเล็ก เป็นรัฐบาลเสียงท่วมท้น 
เขี่ยทิ้งขาเฮ้ียว ผุดรัฐบาลปรองดองเฉพาะกิจให้ประเทศเดินหน้า 
การเมืองแบบไทยๆไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ 
ขึ้นอยู่กับชะตาฟ้าลิขิต พระสยามเทวาธิราชดลบันดาล 
แต่ก่อนจะไปถึงจุดปาฏิหาริย์ โดยจังหวะการเมืองที่เดินตามโปรแกรมธรรมชาติ ยี่ห้อ “พลังประชารัฐ” ต้องโรมรัน
พันตูกับค่าย “เพ่ือไทย” ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ตามฤกษ์ที่ทีมดูไบประกาศจะน าพรรคร่วมฝ่ายค้านยกขบวนเข้ายื่นญัตติเชือดต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 มกราคมนี้ 
เวทีเปิดตะลุมบอน ก่อนปิดสมัยประชุมปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
และก็ประกาศกันชัดๆแบบที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ระบุเป้าถล่มแบบจัดหนักในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
เบอร์หนึ่งฝ่ายบริหาร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เบอร์หนึ่งคุมต ารวจและความมั่นคง 
ส่วนเป้าเชือดที่จับมัดเป็นพวงร่วมกับนายกฯประกอบด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มือเศรษฐกิจ นาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และ “พ่ีรอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา รมว.มหาดไทย 
อ่านไต๋ได้ไม่ยาก เน้นเป้าทีมโควตาพิเศษของนายกฯ ไม่มีกองก าลัง ส.ส.อารักขา 
โดยเฉพาะ “สมคิด-วิษณุ” พ่วงวาระแค้น ถล่มพวกแปรพักตร์ “นายใหญ่” 
อย่างไรก็ตาม โฟกัสมันอยู่ตรงจุดกึ๊กๆกั๊กๆยึกยักๆให้กลายเป็นเครื่องหมายค าถาม กับคิวของ “พ่ีใหญ่” อย่าง “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 
ที่ได้รับการันตีจาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย ในฐานะกุนซือใหญ่ ทีม
เชือด ทุบโต๊ะไม่มีการใส่ชื่อ พล.อ.ประวิตร ในบัญชีอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
อ้างไม่มีหลักฐานเด็ดพอที่จะลากเอามาขึงพืดได้ 
แต่อีกทาง นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย แกนน ารุ่นใหญ่พรรคเพ่ือไทย ก็ยื นกรานยุทธศาสตร์ต้องถล่ม
ทั้งหมด “พ่ีน้อง 3 ป.” ถ้าไม่ใส่ชื่อ พล.อ.ประวิตร ในบัญชีต้องตอบประชาชนให้ได้ 
แถมแฉมีการล็อบบี้ผ่านผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทย แต่เชื่อว่าไม่ใช่ ร.ต.อ.เฉลิม 
ยังไม่ทันอภิปรายรัฐบาล พรรคเพื่อไทยส่อไม่ไว้วางใจกันเอง 
ที่ส าคัญโดยอาการขัดล าในทีมเชือดพรรคเพ่ือไทย มันก็ล้อกับอาการขบเหลี่ยมในทีมงาน “นายใหญ่” ที่กระฉอก
ออกมานอกพรรค ทั้งคิวฟัดกันระหว่าง ร.ต.อ.เฉลิม กับ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เจ้าแม่เมืองกรุง 
อาการไม่ลงรอยระหว่าง “เจ๊หน่อย” กับทีมของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย สะท้อน
สภาวะภายในทีมยุทธศาสตร์ดูไบแตกกันเละ 
ลามไปถึง ส.ส.รุ่นใหม่ นัดเลี้ยงปีใหม่ แยกวงใครวงมัน 
ว่ากันตามรูปการณ์ ฝ่ายค้านไปกันคนละทาง เกมเชือดสะเปะสะปะตั้งแต่เริ่ม 
ทั้งๆที่ตามหลักการของการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนคาดหวังการท าหน้าที่ของฝ่ายค้าน ในการ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ถึงแม้สุดท้ายเลย เสียงฝ่ายค้านจะเอาชนะไม่ได้ แต่ถ้ามีทีเด็ด การอภิปรายมีน้ าหนัก
ให้เชื่อได้ว่าฝ่ายบริหารท างานทุจริต ผิดพลาด 
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เสียงประชาชนจะช่วยกดดันจนรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลง 
แต่ตรงกันข้าม ถ้าเวทีอภิปรายเป็นแค่การท าหน้าที่ตามสิทธิรัฐธรรมนูญที่ล็อกไว้ให้แค่นั้น 
ฝ่ายค้านไม่มีทีเด็ด แค่หลอกด่าตีกินรัฐบาล 
แถมยังส่อใช้คิวเชือดเป็นเกมต่อรองผลประโยชน์ แบบที่ไม่ทันอภิปรายรัฐบาล ก็ไม่ไว้ใจกันเอง 
ท าให้ประชาชนระแวง ฝ่ายค้านนั่นแหละที่เสียรังวัด. 
“ทีมการเมือง 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1750306 
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