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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27 มกราคม 2563 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สนธิรัตน์' ถกหาคนชิงเขต 2 ก าแพงเพชร 28 ม.ค. 6 
2 ไทยรัฐออนไลน์ สนธิรัตน์ คาด ประชุม ส.ส. พปชร. 28 ม.ค.เคาะ ผู้สมัคร ลต.ซ่อม

ก าแพงเพชร 
7 

3 มติชนออนไลน์ “สนธิรัตน์” คาดเคาะชื่อเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร 28 ม.ค.นี้ 8 
4 ไทยรัฐออนไลน์ "วัฒนา" เชื่อ แก้ รธน.ได้แน่ แตต่้องคืนอ านาจให้ปชช. ผา่นการตั้ง สสร. 9 
5 มติชนออนไลน์ “จตุพร” ติง “ณฐพร” ชักจะมากเกินไป เตือน หยุดได้แล้ว ปมร้องยุบ 

“อนาคตใหม”่ 
10 

6 คมชัดลึกออนไลน์ จตุพร เตือน ณฐพร ชักจะมากเกินไป ร้องยุบ อนค. 12 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ศาลถกด่วน ปมเสียบบัตร ปชป.บี้ 2 ภูมิใจไทยรับผิด 14 
8 แนวหน้าออนไลน์ ‘ลูกไวพจน์-อดีตนายกอบจ.’ชิงด า! พปชร.เคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม

ก าแพงเพชร 28 ม.ค. 
18 

9 คมชัดลึกออนไลน์ พปชร. คาดเคาะชื่อผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 28 ม.ค.นี้ 19 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พปชร.คาดเคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 28 ม.ค. 20 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. ห้าม ส.ส.ฝากเสียบบัตรแทน ไม่ว่ามีข้อจ ากัดอะไรก็ตาม 21 
12 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ร่วม ‘วิ่งไล่พุง’ ที่อ่างทอง ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ม่ันคงท้ังใน-

นอกเครื่องแบบ 
22 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนกร' ป้อง 'อุตตม' ไม่รู้เห็นปมฝ่ายค้านขู่ยื่นซักฟอกปล่อยลูกพรรค
เสียบบัตรแทนกัน 

23 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนาคตใหม่' จ่อแจ้งจับ 'ณฐพร' ข้อแจ้งเท็จต่อ กกต. 24 
15 แนวหน้าออนไลน์ เอาคืน! อนค.จ่อแจ้งจับ ‘ณฐพร’ ร้องเท็จต่อ กกต. 25 
16 มติชนออนไลน์ ‘อนาคตใหม่’ จ่อใช้ ม.101 พ.ร.บ.ประกอบ รธน. แจ้งจับ ‘ณฐพร’ 

ข้อแจ้งเรื่องเท็จต่อ กกต. 
26 

17 News 1 ออนไลน์ หวังปิดเกม ‘ณฐพร’! “ส้มหวาน” ฮ่ึมเอาคืน แจ้งความเท็จต่อ กกต. 
จะยุบ “อนค.” ให้ได้ 

27 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน'หวั่นรบ. ตั้งแง่รื้อ'รธน.' ไฮแจ็กประเด็น 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เสียบบัตรแทนกัน อย่าปล่อยคนผิด ลอยนวล 33 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ แนะ ส.ส. เสียบบัตรสารภาพ 35 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ยุคสังคมระแวงใบสั่ง : คดีเงินกู้อนาคตใหม่ตัวชี้มาตรฐานการตรวจสอบ 39 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : อาจทั้งถอดถอนและอาญา 42 
5 มติชนออนไลน์ ลุ้นร่าง พรบ.งบฯ อนค.ระทึกอีกรอบ การเมืองในฝุ่นควัน 43 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ยุคสังคมระแวงใบสั่ง : คดีเงินกู้อนาคตใหม่ตัวชี้มาตรฐานการ

ตรวจสอบ 
46 

7 มตชินออนไลน์ จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ อันมากับ ธนาธร อนาคตใหม่ 49 
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  สัปดาห์น้ีมีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

  การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
27 มกราคม 2563 

09.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันอังคารที่ 
28 มกราคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันพุธที่ 
29 มกราคม 2563 

- จังหวัดก าแพงเพชร นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับสมัครและ
การจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง 

  

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
27 มกราคม 2563 

09.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง และนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  

 13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันพุธที่ 
29 มกราคม 2563 

13.30 น. อาคารรัฐสภา นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
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  สัปดาห์น้ีมีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
30 มกราคม 2563 

09.30 น. ห้อง 701 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ฯ  
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'สนธิรัตน์' ถกหาคนชิงเขต2 ก าแพงเพชร 28 ม.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สนธิรัตน์" คาดประชุม "ส.ส.พปชร." 28 ม.ค.นี้ เคาะผู้สมัครลต.ซ่อมก าแพงเพชร  
26 มกราคม 2563 เวลา 12.13 น. 
 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งแทนพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ต้องค าพิพากษาจ าคุกคดีล้มการประชุมอาเซียนซัมมิทว่า การประชุมส.ส.
พรรคในวันที่ 28 ม.ค.นี้ จะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และคาดว่าจะได้รายชื่อในวันดังกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับแคนดิเดตยังเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชาย
พ.ต.ท.ไวพจน์ และ นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.ก าแพงเพชร และอดีต ส .ว.ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะส่งนายเพชรภูมิ ลงสมัคร
ในนามพรรค 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/754004 
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สนธิรัตน์ คาด ประชุม ส.ส.พปชร. 28 ม.ค.เคาะ ผู้สมัคร ลต.ซ่อมก าแพงเพชร 
26 ม.ค. 2563 13:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ พปชร."สนธิรัตน์" คาด ประชุม "ส.ส.พปชร." 28 ม.ค.นี้ เคาะตัว ผู้สมัคร "เลือกตั้งซ่อม" ก าแพงเพชร แทน 
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ถูกศาลตัดสินจ าคุก คดีล้มการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน พัทยา 
 วันที่ 26 ม.ค. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.
ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลัง พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ต้องค าพิพากษาจ าคุกคดีล้มการป ระชุม
อาเซียนซัมมิท ว่า การประชุม ส.ส.พรรคในวันที่ 28 ม.ค.นี้ จะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และคาดว่าจะได้
รายชื่อในวันดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับแคนดิเดตยังเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง นายเพชรภูมิ อาภรณ์
รัตน์ บุตรชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ และ นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก าแพงเพชร และ
อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์
พรรค เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่า จะส่งนายเพชรภูมิ ลงสมัครในนามพรรค 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1756510 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1756510
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“สนธิรัตน”์ คาดเคาะชื่อเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร 28 ม.ค.นี ้
วันที่ 26 มกราคม 2563 - 12:22 น.  

 

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 หลังมีพระ
ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ต้องค าพิพากษาจ าคุกคดีล้มการประชุมอาเซี ยนซัมมิ
ทว่า การประชุมส.ส.พรรคในวันที่ 28 มกราคมนี้ จะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และคาดว่าจะได้รายชื่อใน
วันดังกล่าว 
  อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับแคนดิเดตยังเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
บุตรชายพ.ต.ท.ไวพจน์ และ นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก าแพงเพชร และอดีต
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค 
เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะส่งนายเพชรภูมิ ลงสมัครในนามพรรค 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1919925 

 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1919925
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/S__14581974.jpg
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"วัฒนา" เชื่อ แก้ รธน.ได้แน่ แต่ต้องคืนอ านาจให้ปชช. ผ่านการตั้ง สสร. 
ไทยรัฐออนไลน์26 ม.ค. 2563 14:46 น. 
 วันที่ 26 ม.ค. ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศาลเจ้าพ่ออ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง พรรคอนาคตใหม่สาขา
อ่างทอง จัดงานเสวนา “วาระรัฐธรรมนูญ วาระประชาชนคนอ่างทอง(ค า)” โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ร่วมวงเสวนาพร้อมกับ นายพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย , นายเจิม
ศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์, นายวัฒนา เมืองสุข ตัวแทนจากพรรคเพ่ือไทย , และนายศิโรตม์ คล้าม
ไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ ในประเด็นเก่ียวกับปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคต 
 โดยในส่วนของนายวัฒนา เมืองสุข ระบุว่า ตนอาจจะมองไม่เหมือนท่านอ่ืนๆ ตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีความรู้สึกเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องแก้ไข เพราะโดยตัวของรัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาสามอย่าง อย่างแรก ท าอย่างไร
ให้พรรคเพ่ือไทยไม่ชนะเลือกตั้ง สอง คือถึงชนะเลือกตั้งแล้วท าอย่างไรให้บริหารไม่ได้ และสุดท้าย จะจัดการกับพวกที่
เข้ามาเป็นรัฐบาลอย่างไร นั่นคือความตั้งใจแรกของคนร่างรัฐธรรมนูญ แต่ต่อมาคนร่างมีการเปลี่ยนใจอยากเป็นรัฐบาล
ต่อ ก็กลายเป็นติดกับรัฐธรรมนูญเสียเอง ดังนั้นวันนี้ตนเปรียบเหมือนว่ามีคนตัดสายเบรกรถไว้ดักคนที่จะขึ้นมาขับ แต่
คนขึ้นมาขับกลับเป็นคนละคน กลายเป็นว่าต้องมาเจอปัญหาหลายอย่างในการบริหาร เช่น การบอกที่มาของรายได้ใน
การท าโครงการต่างๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวคนออกแบบรัฐธรรมนุญฉบับนี้มาก าลังเจอปัญหานี้เสียเอง 
 ดังนั้นตนเชื่อว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้ ถ้าไม่แก้เราจะผ่านปัญหาต่างๆ ไปไม่ได้ อย่างแรกคือปัญหา
เศรษฐกิจก าลังประสบปัญหาความเชื่อมั่น เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวขึ้นมาได้รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพ และตราบใดที่มี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่รัฐบาลไม่มีวันมีเสถียรภาพ 
 ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นต้องท าส าหรับประเทศไทยในวันนี้ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ แต่แก้อย่างไรไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้ง มีสองแบบ คือผู้แทนประชาชนทุกคนในสภาเห็นพ้องต้องกัน ว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเอาอ านาจคืนให้
ประชาชน อีกเรื่องที่แก้ได้แน่ๆ คืออ านาจองค์กรอิสระทั้งหลายที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน ตัวที่สามที่แก้ได้ก็คือที่เกี่ยวข้อง
กับงบประมาณแผ่นดิน ที่ตัวแทนของประชาชนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เลย เพราะรัธร
รมนูญฉบับนี้ออกแบบมาให้เป็นรัฐราชการ 
 "รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้แน่ แต่เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ควรจะแก้โดยคืนอ านาจให้ประชาชนผ่านการมี 
สสร.ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่การแก้รายมาตรา เพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งแน่นอน ถ้าท าส า เร็จเราจะสร้าง
ประวัติศาสตร์ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีที่มาจากประชาชนและให้ความเห็นชอบโดยประชาชน" นายวัฒนา กล่าว. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1756518 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1756518


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
“จตุพร” ติง “ณฐพร” ชักจะมากเกินไป เตือน หยุดได้แล้ว ปมร้องยุบ “อนาคตใหม่” พร้อมจี้ “ประยุทธ์” เเสดง
ความรับผิดชอบ-ขอโทษปชช. ปม เสียบบัตรแทนกันของพรรคฝ่าย รบ. 
 เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ร้านกาแฟ พีซคอฟฟ่ีแอนด์ ไลบรารี่ อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 5 มีการจัด รายการ
ลมหายใจ พีซทีวี เวทีทัศน์ ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีซทีวี โดยมีแกนน าแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.มาพบปะพูดคุยกันเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 โดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า วันนี้สนทนากันในลักษณะของการวิเคราะห์ทางการม
เมืองในหัวข้อ ตั้งสติกับการเมืองตอนขาลง โดยสถานการณ์ของประเทศไทยตั้งแต่ประเทศเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจปาก
ท้องอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เจอกับภัยแล้งมากที่สุดในรอบกว่าครึ่งศตวรรษและล่าสุด มีเรื่องไวรัสโคโรน่าที่มี
ต้นก าเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว แต่หากดูทางการของจีนที่สั่งปิดเมืองอู่ฮ่ันจะเห็นถึง
มาตรการ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึงขั้นคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า สภาพเมืองเหมือนกับเมืองร้าง ทุกอย่างทางการจีนมี
มาตรการอย่างเด็ดขาด แต่ยังมีการแพร่เชื่อจากคนอู่ฮ่ันที่เดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกท าให้มีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า
กว่า 2000 คนทั่วโลกและเสียชีวิต 56 ราย แต่ไม่ใช่จะต้องวิตกกังวลเกินเหตุเพราะสาระส าคัญคือ การวางแผนรับมือกัน
อย่างเป็นระบบของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร 
 นายจตุพร กล่าวอีกว่า ในทางการเมืองที่ตนบอกว่า ต้องตั้งสติกันในช่วงขาลง ตนอยู่กับเหตุการณ์ในหลาย
รัฐบาลและมองเห็นในจุดศูนย์กลางของช่วงเวลาค าว่าขาลง ซึ่งมีผลตรงกันข้ามกับเวลาช่วงขาขึ้น เพราะขาขึ้นท าผิดคน
ก็ยังเห็นว่าเป็นถูกและการขึ้นก็ขึ้นอย่างช้าๆ แต่หากเป็นขาลงก็จะลงอย่างรวดเร็ว วันนี้ชัดเจนว่า การเมือง อยู่ในช่วง
ของขาลงกันจริงๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ของตนต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงการเมืองที่ที่เป็นวิทยาศาสตร์ การตั้ง
หลักทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงประชาชนจะด าเนินชีวิตกันต่อไปอย่างไร ซึ่งตนพยายามอธิบายมาตลอดว่ารัฐบาล
เมื่อได้โอกาสจะด้วยวิธีการใดก็ตามรัฐบาลจะต้องมีภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและหากรัฐบาลใดไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่สัญญาไว้กับประชาชนแม้รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากก็ตามรัฐบาลนั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้ วันนี้  
ไม่เห็นหนทางว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร มาตรการการแก้ไขภัยแล้งไม่มีระบบมาตั้งแต่ต้นและแก้ไขกัน
ในลักษณะเฉพาะหน้าจะพูดปัญหาภัยแล้งและจะหยุดพูดเมื่อฝนมา สภาพของประเทศไทยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดแม้
จะพยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆก็เป็นเพียงแค่ค าพูด คือร้อยค าพูดสู้ 1 การกระท าไม่ได้ จนถึงขณะนี้เห็นได้ชัดเจนว่า 
การกระท าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและการแก้ไขภัยแล้งล้ม เหลวอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังมีการปล่อยปละ
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ละเลย ให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลไปกดบัตรแทนกัน โดยเฉพาะเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 
 ซึ่งการกระท าในลักษณะเช่นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัย และคนที่กดบัตรแทนถูกถอดถอนในชั้น
วุฒิสภา และป.ป.ช.ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดด าเนินคดีอาญาในศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ดังนั้นวันนี้หากไม่มีค าวินิจฉัยเดิม ที่เกิดเหตุในปี 2556และศาลวินิจฉัยในปี 2557 เรื่องพระราชบัญญัติเงินกู้ 2 ล้านล้าน
บาท ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในกรณีเดียวเท่านั้น คือส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล มีภาพและคลิปปรากฏกรณีการกดบัตร
แทนกัน จนที่สุดแล้วศาลวินิจฉัยว่า เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้แทน
ปวงชนชาวไทย เมื่อกระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึง
ถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นมติไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญส่งผลให้ร่าง
พระราชบัญญัติเงินกู้ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แม้จะมีการโต้แย้งในประเด็นต่างๆศาล
รัฐธรรมนูญก็ตีตกทุกกรณี ดังนั้นการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งค าร้องของทั้งสองฝ่าย ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านให้
ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก่อนน าความกราบบังคมทูลนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 
 “อยากส่งเสียงนี้ไปถึงรัฐบาลว่า อย่าดื้อดึงกันอีกเลย อย่าได้ใช้อภินิหารทางกฎหมาย หรือข้อยกเว้น 
เพราะหากไม่มีการวินิจฉัย ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ 2ล้านล้านบาทก็อาจจะมีการแถไปอย่างไรก็ได้ แต่นี่ ค าวินิจฉัยต า
ตาและโมฆะทั้งฉบับ วันนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ตนจะไม่ก้าวล่วงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร แต่หลายปีมานี้ เรามี
ความรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่น ในเรื่องการวินิจฉัยในแต่ละเรื่องราว เราจะพูดเรื่อง 2 มาตรฐาน ซ้ าแล้วซ้ าอีกเหมือน
แผ่นเสียงตกร่อง แต่ก็ไม่มีการแก้ไข แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือเรื่องนี้ไม่มีใครไปท าอะไรรัฐบาล แต่รัฐบาลใช้บัตรเชือดคอ
ตัวเอง ตนก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนาย อนุทิน ชาญวีรกุล จะรู้เห็นเรื่องนี้ แต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้น
มาแล้วคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ วันนี้ตนอยากเห็น พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
ออกมาขอโทษกรณีการกดบัตรแทน แม้ว่าจะไม่รู้เห็นก็ตาม“ นายจตุพร กล่าว 
 นายจตุพร กล่าวถึงการที่นายณฐพร โตประยูร เดินทางไปยื่นเอกสารฟ้องร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 
เพ่ิมเติมอีก หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านว่า อยากให้เสียง
นี้ไปถึงนายณฐพร ที่ยังไม่หยุดทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว ซึ่งตนก็เข้าใจว่า เป็นความ
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความแตกร้าวขึ้นในแผ่นดิน เมื่อเขาถอดสลักกันเรื่องนี้ นายณฐพร โตประยูรควรจะหยุดได้
แล้ว แต่กลับไม่หยุด ซึ่งตนมีความรู้สึกว่ามันชักจะมากไป ดังนั้น การต่อสู้ทางการเมืองควรที่จะพอกันได้แล้ว ในกรณีที่
พยายามสร้างความแตกแยก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ทุกฝ่ายพยายามท ากันในช่วงที่ผ่านมานั้น คือการเป็นพสกนิกรของ
พระเจ้าแผ่นดินกันทุกชีวิตทุกคน การที่จะไปแบ่งแยกกันว่าคนนี้ไม่ใช่พสกนิกร นี่เป็นเรื่องของความเสียหายทั้งปวง 
ดังนั้น ตนได้แต่ภาวนาว่าก.ก.ต.จะไม่ไปเพ่ิมอุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้ยินคือ นายณฐ
พรได้แสดงความรับผิดชอบหยุดเรื่องนี้กันเสียที ทั้งนี้ สิ่งที่ตนพูดในวันนี้หวังว่าทุกฝ่ายจะได้ยินกันว่า ควรจะเห็นแก่ชาติ
บ้านเมืองมากกว่าเห็นแก่ตัวกันเสียที 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1920930 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1920930
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26 มกราคม 2563 - 17:15 น. 

จตุพร เตอืน ณฐพร ชกัจะมากเกินไป ร้องยุบ อนค. 

"จตุพร" เตือน "ณฐพร" ชักจะมากเกินไป ให้หยุดได้แล้ว ปมร้องยุบ อนาคตใหม่ พร้อมจี้ "บิ๊กตู่" แสดงความ

รับผิดชอบ ขอโทษ ปชช.หลังเกิดเหตุเสียบบัตรแทนกันของพรรครัฐบาล 

          เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2563 ที่ร้านกาแฟ พีซคอฟฟ่ีแอนด์ ไลบรารี่ อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 5 มีการจัด รายการลม

หายใจ พีซทีวี เวทีทัศน์  ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีซทีวี โดยมีแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตย

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.มาพบปะพูดคุย ร้องร าท าเพลงกันสนุกสนานกันเป็นประจ าทุกสัปดาห์  

           นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า วันนี้สนทนากันในลักษณะของการวิเคราะห์ทางการมเมืองใน

หัวข้อ ตั้งสติกับการเมืองตอนขาลง โดยระบุว่า สถานการณ์ของประเทศไทยตั้งแต่ประเทศเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจปาก

ท้องอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เจอกับภัยแล้งมากที่สุดในรอบกว่าครึ่งศตวรรษและล่าสุด มีเรื่องไวรัสโคโรน่าที่มี

ต้นก าเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว แต่หากดูทางการของจีนที่สั่งปิดเมืองอู่ฮ่ันจะเห็นถึง

มาตรการ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึงขั้นคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า สภาพเมืองเหมือนกับเมืองร้าง ทุกอย่างทางการจีนมี

มาตรการอย่างเด็ดขาด แต่ยังมีการแพร่เชื่อจากคนอู่ฮ่ันที่เดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลกท าให้มีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า

กว่า 2000 คนทั่วโลกและเสียชีวิต 56 ราย แต่ไม่ใช่จะต้องวิตกกังวลเกินเหตุ เพราะสาระส าคัญคือ การวางแผนรับมือ

กันอย่างเป็นระบบของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร   

          นายจตุพร กล่าวว่า ในทางการเมืองที่ตนบอกว่า ต้องตั้งสติกันในช่วงขาลง ตนอยู่กับเหตุการณ์ในหลายรัฐบาล

และมองเห็นในจุดศูนย์กลางของช่วงเวลาค าว่าขาลง ซึ่งมีผลตรงกันข้ามกับเวลาช่วงขาขึ้น เพราะขาขึ้นท าผิดคนก็ยังเห็น

ว่าเป็นถูกและการขึ้นก็ขึ้นอย่างช้าๆ แต่หากเป็นขาลงก็จะลงอย่างรวดเร็ว วันนี้ชัดเจนว่า การเมือง อยู่ในช่วงของขาลง

กันจริงๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ของตนต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงการเมืองที่เป็นวิทยาศาสตร์ การตั้งหลักท้ังรัฐบาล

และฝ่ายค้านรวมถึงประชาชนจะด าเนินชีวิตกันต่อไปอย่างไร ซึ่งตนพยายามอธิบายมาตลอดว่ารัฐบาลเมื่อได้โอกาสจะ

ด้วยวิธีการใดก็ตาม รัฐบาลจะต้องมีภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและหากรัฐบาลใดไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ตามที่สัญญาไว้กับประชาชนแม้รัฐบาลจะมีเสียงข้างมากก็ตามรัฐบาลนั้น ก็ไม่สามารถอยู่ได้ 

          วันนี้ไม่เห็นหนทางว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร มาตรการการแก้ไขภัยแล้งไม่มีระบบมาตั้งแต่ต้น

และแก้ไขกันในลักษณะเฉพาะหน้าจะพูดปัญหาภัยแล้งและจะหยุดพูดเมื่อฝนมา สภาพของประเทศไทยเป็นแบบนี้ มา

โดยตลอดแม้จะพยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆก็เป็นเพียงแค่ค าพูด คือร้อยค าพูดสู้ 1 การกระท าไม่ได้ จนถึงขณะนี้เห็น

ได้ชัดเจนว่า การกระท าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและการแก้ไขภัยแล้งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง อีกท้ังยังมีการ 
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ปล่อยปละละเลย ให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลไปกดบัตรแทนกัน โดยเฉพาะเรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2563 ซึ่งการกระท าในลักษณะเช่นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค าวินิจฉัย และคนที่กดบัตรแทนถูกถอดถอนใน

ชั้นวุฒิสภา และป.ป.ช.ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดด าเนินคดีอาญาในศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมอืง   

         ดังนั้นวันนี้หากไม่มีค าวินิจฉัยเดิม ที่เกิดเหตุในปี 2556 และศาลวินิจฉัยในปี 2557 เรื่อง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน

บาท ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในกรณีเดียวเท่านั้น คือ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล มีภาพและคลิปปรากฏกรณีการกดบัตร

แทนกัน จนที่สุดแล้วศาลวินิจฉัยว่า เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้แทน

ปวงชนชาวไทย เมื่อกระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงถือว่ามติ

ของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นมติไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญส่งผลให้ร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 

ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แม้จะมีการโต้แย้งในประเด็นต่างๆ ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกทุกกรณี 

ดังนั้นการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งค าร้องของทั้งสองฝ่าย ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย

ก่อนน าความกราบบังคมทูลนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง  

          ทั้งนี้ จึงอยากส่งเสียงไปถึงรัฐบาลว่า อย่าดื้อดึงกันอีกเลย อย่าได้ใช้อภินิหารทางกฎหมาย หรือข้อยกเว้น เพราะ

หากไม่มีการวินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2ล้านล้านบาทก็อาจจะมีการแถไปอย่างไรก็ได้ แต่นี่ ค าวินิจฉัยต าตาและโมฆะทั้ง

ฉบับ วันนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ตนจะไม่ก้าวล่วงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร แต่หลายปีมานี้ เรามีความรู้สึกสูญเสีย

ความเชื่อมั่น ในเรื่องการวินิจฉัยในแต่ละเรื่องราว เราจะพูดเรื่อง 2 มาตรฐาน ซ้ าแล้วซ้ าอีกเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง แต่

ก็ไม่มีการแก้ไข แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือเรื่องนี้ไม่มีใครไปท าอะไรรัฐบาล แต่รัฐบาลใช้บัตรเชือดคอตัวเอง ตนก็ไม่เชื่อว่าเรื่อง

นี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข จะรู้เห็นเรื่องนี้ แต่เมื่อเกิด

เรื่องขึ้นมาแล้วคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ วันนี้ตนอยากเห็น พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า

รัฐบาลออกมาขอโทษกรณีการกดบัตรแทน แม้ว่าจะไม่รู้เห็นก็ตาม   

          นายจตุพร กล่าวถึงการที่นายณฐพร โตประยูร เดินทางไปยื่นเอกสารฟ้องร้องยุบพรรคอนาคตใหม่เพ่ิมเติมอีก 

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านว่า อยากให้เสียงนี้ไปถึงนายณฐพร ที่ยัง

ไม่หยุดทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว ซึ่งตนก็เข้าใจว่า เป็นความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด

ความแตกร้าวขึ้นในแผ่นดิน เมื่อเขาถอดสลักกันเรื่องนี้ นายณฐพร ควรจะหยุดได้แล้ว แต่กลับไม่หยุด ซึ่งตนมีความรู้สึก

ว่ามันชักจะมากไป ดังนั้น การต่อสู้ทางการเมืองควรที่จะพอกันได้แล้ว ในกรณีที่พยายามสร้างความแตกแยก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ที่ทุกฝ่ายพยายามท ากันในช่วงที่ผ่านมานั้น คือการเป็นพสกนิกรของพระเจ้าแผ่นดินกันทุกชีวิตทุกคน การที่จะ

ไปแบ่งแยกกันว่าคนนี้ไม่ใช่พสกนิกร นี่เป็นเรื่องของความเสียหายทั้งปวง ดังนั้น ตนได้แต่ภาวนาว่า กกต. จะไม่ไปเพ่ิม

อุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมือง ฉะนั้นสิ่งที่อยากได้ยินคือ นายณฐพรได้แสดงความรับผิดชอบหยุดเรื่องนี้กันเสียที 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนพูดในวันนี้หวังว่าทุกฝ่ายจะได้ยินกันว่า ควรจะเห็นแก่ชาติบ้านเมือง มากกว่าเห็นแก่ตัวกันเสียที. 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/412900?adz= 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/412900?adz
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27 มกราคม 2563 - 06:10 น.   

ศาลถกด่วน ปมเสียบบัตร ปชป.บี้ 2 ภมูิใจไทยรับผิด 

ศาลถกด่วน ปมเสียบบัตร ปชป.บี้ 2 ภูมิใจไทยรับผิด ช่วยงบไมโมฆะ 7 พรรคเคาะขุนพลซักฟอกวันนี้เคลียร์
รอยสิว ฝ้า กระให้จางไว ซองเดียวจบ ไร้สารสเตียรอยด์ เอสเซ้นส์เข้มข้นบ ารุงผิว ให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง กระจ่างใส 
ไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่ ช้อปง่ายที่ 7-11 
       ศาลรัฐธรรมนูญนัดถกด่วน 29 ม.ค.นี้ ปมส.ส.เสียบบัตรแทนกันในการโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ปชป.
บี้ 2 ส.ส.ภูมิใจไทยสารภาพต่อศาลคืนของกลาง 3.2 ล้านล้านให้ประเทศไทย พปชร.มีมติสั่งเข้มห้ามส.ส.เสียบบัตรแทน 
เพ่ือไทยนัดถกวันนี้สรุปขุนพลซักฟอกรัฐบาล 
           ยังคงเป็นปมปัญหาที่ร้อนแรงต่อเนื่องจากส าหรับการกระท าความผิดของส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกันในระหว่าง
การลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63 ซึ่งเรื่องดังกล่าวแม้ว่าจะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว แต่หลายฝ่ายยังกังวลว่าปมการเสียบบัตรแทนกันอาจสร้างปัญหาใหญ่หลวงท าให้งบประมาณปี 63 
เป็นโมฆะ หรือเกิดล่าช้าส่งผลให้การบริหารประเทศสะดุดหยุดลง 
ศาลรธน.นัดถกปมเสียบบัตรแทนกัน 
               เมื่อวันที่ 26 มกราคม มีรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมด่วนวันพุธที่ 29 มกราคมนี้ เพ่ือพิจารณา
ว่าจะรับค าร้องของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่กรณีเกิดปัญหาการเสียบบัตรแทนกัน
ของสมากชิกสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
               ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น าค าร้องของ
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เข้ายื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มายื่นต่อส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลังมีส.ส.เสียบบัตรแทน
กันในการลงมติร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว  
               ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องรับค าร้องของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจค าร้องที่ประกอบด้วยค าร้องของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
เผย3ประเด็นหลักให้วินิจฉัย  
               ส าหรับค าร้องดังกล่าวคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาลได้รวบรวมรายชื่อส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล 90 คน เข้าชื่อกันตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา ยื่นต่อประธานรัฐสภา เพ่ือขอให้ศาล
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รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีการใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติท้ังที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม  
               ทั้งนี้หนังสือที่ยื่นต่อประธานรัฐสภาขอให้วินิจฉัยใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.กระบวนการร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักการการออกเสียงลงคะแนน ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 
120 หรือไม่ 2.หากมีปัญหา จะมีปัญหาทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่มีปัญหา และ 3.จะด าเนินการในแต่ละกรณีต่อไป
อย่างไร  
               ขณะเดียวกัน ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 84 คน ก็ได้เข้าชื่อเพ่ือยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานรัฐสภา
ให้วินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตราขึ้นโดยชอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่  
นิพิฏฐ์จี้2ส.ส.ภูมิใจไทยสารภาพ  
               นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าคืนของกลาง 3.2 
ล้านล้านบาทให้แก่ประชาชนเถอะ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 จ านวน 3.2 ล้านล้านบาท จะตกเป็นโมฆะ เพราะ
ส.ส.กดบัตรแทนกันหรือไม่ เป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง  
               ส่วนตัวไม่มีความปรารถนาแม้แต่น้อยให้ตกเป็นโมฆะ เพราะหากตกเป็นโมฆะประชาชนทั้งประเทศจะไม่ได้
ใช้งบประมาณตามเวลาที่ควรจะเป็น เดือดร้อนแน่ ไม่ว่ามากหรือน้อย ทั้งนี้มองว่าส.ส.ที่คนอ่ืนกดบัตรแทนนั่นแหละที่
จะท าให้เป็นโมฆะหรือไม่ อย่างน้อยมี ส.ส.2 ท่าน ที่คนอื่นกดบัตรแทน ส่วนท่านส.ส.จะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่ง ท่านอาจไม่รู้เห็นเป็นใจก็ได้  
               "ผมมีความเห็นทางกฎหมายว่าท่านส.ส.ต้องรับสารภาพต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า มาตราไหนบ้างที่ท่านไม่ได้
กดเอง เพ่ือท ามาตราเหล่านั้นให้สมบูรณ์ แต่หากท่านไม่ให้ความจริงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผมว่ายากที่ศาลจะวินิจฉัยไป
อย่างอ่ืนนอกจากวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณต้องตกไปทั้งฉบับ ตามนัยค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3 -4/2557 
งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท จึงอยู่ในมือของท่านแล้ว 
                อยู่ที่ว่าท่านจะให้ตกไปหรือท่านจะคืนให้แก่ประชาชน ผมเห็นข่าวโจรปล้นทองค าหนัก 28 บาท เมื่อ
ต ารวจจับได้ก็คืนของกลางที่ซ่อนไว้ให้แก่เจ้าของ เปรียบเหมือนงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทที่อยู่ในมือของท่านส.ส.
เมื่อเขาจับได้แล้วว่ามีการกดบัตรแทนกัน ผมว่าท่านคืนของกลาง 3.2 ล้านล้านบาท ให้แก่ประชาชนเถอะครับ ” นาย
นิพิฏฐ์ กล่าว  
ปชป.ย้ าผู้แทนต้องซื่อสัตย ์ 
               ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีการกดบัตรแทนกันของส.ส.
ในช่วงของการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 ว่า เรื่องดังกล่าวสังคมต้องแยกออกจากกันก่อน 
ระหว่างการกระท าความผิดของส.ส.กับความส าคัญของงบประมาณแผ่นดิน  
               โดยเรื่องกดบัตรแทนกันของ ส.ส.เป็นเรื่องของส่วนรวมที่ทุกคนต้องช่วยกันขจัดสิ่งเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นจะเกิด
ความเสียหายตามมา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องสนับสนุนให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้ถึงที่สุด  
               นอกจากนี้การกระท าผิดของส.ส.ในการกดบัตรแทนกัน มีผลกระทบต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ก็
ต้องหาทางแก้ปัญหา นายนิพิฏฐ์ ไม่ได้มีเจตนาตั้งต้นว่าต้องล้มงบประมาณของรัฐบาล อีกทั้งยังเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ไว้ชัดตั้งแต่วันที่ออกมาแถลงข่าว ทุกคนทุกฝ่ายก็พยายามหาทางกันเพื่อแก้ปัญหาให้ พ.ร.บ.งบประมาณเดินหน้าไปได้  
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พปชร.สั่งเข้มห้ามเสียบบัตรแทนกัน  
               เมื่อเวลา 11.00 น.ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ในฐานะเลขาธิการ พปชร. กล่าวถึงกรณีปรากฏคลิปส.ส.พรรค พปชร.เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างการลงมติร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่า พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาเหล่านี้ มีการตรวจสอบเชิงลึก
ว่าภาพข่าวที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร ช่วงไหน และได้เชิญ ส.ส.คนดังกล่าวของพรรคเข้ามาสอบถามและ
ตรวจสอบแล้ว  
               จากการสอบถามพบว่ามาจากข้อจ ากัดเรื่องช่องเสียบบัตร และยืนยันว่าในวันนั้นส.ส.ของพรรคที่ถูกกล่าว
อ้างทั้งหมดอยู่ในห้องประชุมสภา แต่ข้ึนอยู่กับผลการตรวจสอบของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ก าลัง
ด าเนินการเรื่องนี้อยู่ โดยพรรคชี้แจงท าความเข้าใจกับส.ส.ของพรรคแล้วว่าแม้ช่องเสียบบัตรจะไม่เพียงพอ แต่จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบ และกรณีที่เกิดขึ้นพรรค พปชร.ไม่ได้ละเลย 
                ผู้สื่อข่าวถามว่าแนวปฏิบัติต่อไปของพรรคคือไม่สามารถฝากให้คนอ่ืนลงคะแนนให้แม้ตัวอยู่ในห้องประชุม
ก็ตาม ใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ ไม่ว่าจะมีข้อจ ากัดอย่างไรก็ตาม ทุกคนจะต้องเสียบบัตรเอง 
และในการประชุมพรรควันที่ 28 มกราคม 2563 จะมีหยิบยกมาชี้แจงซ้ ากับส.ส.ของพรรคอีกครั้ง 
 “ธนกร”โดดป้อง“อุตตม”ไม่รู้เห็น  
               ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ นายสุทิน คลังแสง 
ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่าเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยจะเพ่ิมนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเข้าไปด้วย ในประเด็นส.ส.เสียบบัตรแทนกันซึ่งจะส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณปี 63 เกิดความล่าช้าว่า นายอุตตมไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล  
               “การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะน ามาเป็นประเด็นในการอภิปรายนายอุตตมนั้น มองว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผล 
และไม่เป็นธรรม เพราะนายอุตตมไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระท าดังกล่าว ที่ผ่านมานายอุตตมก็ได้
ก าชับส.ส.ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด อีกทั้งส.ส.ก็ท าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีเจตนา
พิเศษอะไร อยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าใจ เพราะหากอภิปรายในประเด็นที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน
แล้ว ประชาชนอาจเบื่อหน่าย” นายธนกร กล่าว  
นัดถก 27 ม.ค.สรุปคนซักฟอก  
               ที่พรรคเพ่ือไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และรองประธาน
คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย (กพศ. พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการรวบรวมรายชื่อของ
รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่าวันจันทร์ที่ 27 มกราคม และอังคารที่ 28 มกราคมนี้ นายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเรียกประชุม โดยจะเป็นการพูดคุยกันระหว่าง กพศ.พท. เลขาธิการพรรคพท. และประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)   
               ส่วน 7 พรรค ขณะนี้เราก าลังประสานงานกันอยู่ ซึ่งยังไม่ลงตัว โดยในส่วนจ านวนผู้อภิปรายและผู้ที่จะถูก
อภิปราย วันจันทร์ที่ 27 มกราคมนี้จะสามาถสรุปในส่วนของพรรคพท. และในวันอังคารที่ 28 มกราคม หากทั้ง 7 พรรค
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เห็นพ้องต้องกันก็จะสามารถสรุปในส่วนของทั้ง 7 พรรคได้ จากนั้นฝ่ายกฎหมายจะได้ร่างญัตติเพ่ือยื่นในวันพุธ -
พฤหัสบดีต่อไป 
ยันรมต.โดนเชือดกว่า7ราย  
               พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย (กพศ. พท.) 
กล่าวว่า การป้องกันระงับยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาขณะนี้ เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความฉับไว
ไร้ความสามารถในการจัดการของรัฐบาล เพราะสิ่งที่รัฐบาลพึงกระท าเวลานี้คือต้องจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจข้ึนมาบูรณาการ
และอ านวยการอย่างมีเอกภาพเพ่ือพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้  
               แต่สิ่งที่เห็นก็ยังมัวงุ่มง่ามอยู่ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าท าไมพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องยื่นขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจตัวผู้น าสืบทอดอ านาจและพวกพ้อง ซึ่งมีจ านวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจะมี 7 คน
บวกนั้น คงต้องลุ้นกันต่อว่า เมื่อบวกรวมเพิ่มแล้วจะเป็นจ านวนเลขตัวเดียวหรือสองหลัก  
               โดยพรรคร่วมฝ่านค้านจะยื่นญัตติในวันพุธที่ 29 มกราคมนี้ โดยยืนยันว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย
นั้น จะโดนใจพ่ีน้องประชาชนแน่ๆ และปลายทางของการอภิปรายจะต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ตัวผู้น า สืบทอด
อ านาจจะต้องหลุดจากต าแหน่งไปภายในไม่ช้าแน่นอน 
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/412949?adz= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/412949?adz
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หนา้แรก / การเมือง  

 

‘ลูกไวพจน-์อดีตนายกอบจ.’ชิงด า! พปชร.เคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 28 ม.ค. 
วันอาทิตย์ ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.42 น. 

 ‘ลูกไวพจน์-อดีตนายกอบจ.’ชิงด า! พปชร.เคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 28 ม.ค.  

26 มกราคม 2563 ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใน
ฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวถึงการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้
มีการเลือกตั้งแทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ต้องค าพิพากษาจ าคุกคดีล้มการประชุมอาเซียนซัมมิท ว่า การประชุม
ส.ส.พรรคในวันที่ 28 มกราคม นี้ จะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และคาดว่าจะได้รายชื่อในวันดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับแคนดิเดตยังเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชาย พ.ต.ท.
ไวพจน์ และนายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก าแพงเพชร และอดีตสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค เคยให้สัมภาษณ์
แล้วว่าจะส่งนายเพชรภูมิ ลงสมัครในนามพรรค 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468713 
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พปชร. คาดเคาะช่ือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 28 ม.ค.นี ้ 

26 มกราคม 2563 - 12:05 น.  

 

"สนธิรัตน์" คาด ประชุม "ส.ส.พปชร." 28 ม.ค.นี ้เคาะผู้สมคัร "เลือกตั้งซ่อม" ก าแพงเพชร แทน "ไวพจน์" ลุ้น "เพชร
ภูม"ิ ขับเคี่ยว "จุลพนัธ์"  

  

          เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2563 ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งแทน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ต้องค าพิพากษาจ าคุกคดีล้มการประชุมอาเซียนซัมมิท ว่า การประชุมส.ส.
พรรคในวันที่ 28 ม.ค.นี้ จะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และคาดว่าจะได้รายชื่อในวันดังกล่าว 

           อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับแคนดิเดตยังเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
บุตรชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ และ นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก าแพงเพชร และอดีต
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค 
เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะส่งนายเพชรภูมิ ลงสมัครใน 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/412831 

https://www.komchadluek.net/news/politic/412831
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พปชร.คาดเคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 28 ม.ค. ลุ้น ‘เพชรภูมิ-จุลพันธ์’ 

 

26 มกราคม 2563  

"สนธิรัตน์" คาดประชุมส.ส.พปชร. 28 ม.ค.นี้  
เคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ลุ้น "ลูกไวพจน์-อดีตนายกอบจ." ชิงด า 
 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.63 ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการสรรหาผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งแทนพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ต้องค าพิพากษาจ าคุกคดีล้มการประชุมอาเซียนซัมมิทว่า การประชุมส.ส.
พรรคในวันที่ 28 ม.ค.นี้ จะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม และคาดว่าจะได้รายชื่อในวันดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับแคนดิเดตยังเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง นายเพชรภูมิ อาภรณ์
รัตน์ บุตรชายพ.ต.ท.ไวพจน์ และ นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ก าแพงเพชร และ
อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์
พรรค เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะส่งนายเพชรภูมิ ลงสมัครในนามพรรค 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863652 
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พปชร. ห้าม ส.ส.ฝากเสียบบัตรแทน ไม่ว่ามีข้อจ ากัดอะไรกต็าม 
26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:44 น.      

 

เมื่อเวลา 11.00 น.26 ม.ค. 2563  ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ใน

ฐานะเลขาธิการ พปชร. กล่าวถึงกรณีปรากฏคลิป ส.ส.พรรค พปชร.เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างการลงมติร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่า เราไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาเหล่านี้ มีการตรวจสอบเชิงลึกว่าภาพ

ข่าวที่ปรากฏนั้น เกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร ช่วงไหน และได้เชิญ ส.ส.คนดังกล่าวของพรรคเข้ ามาสอบถามและตรวจสอบ

แล้ว พบว่ามาจากข้อจ ากัดเรื่องช่องเสียบบัตร และยืนยันว่าในวันนั้น ส.ส.ของพรรคที่ถูกกล่าวอ้างทั้งหมดอยู่ในห้อง

ประชุมสภาฯ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ก าลังด าเนินการ

เรื่องนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม เราได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับ ส.ส.ของพรรคแล้วว่าแม้ช่องเสียบบัตรจะไม่เพียงพอ แต่

จะต้องด าเนินการตามระเบียบ และกรณีที่เกิดขึ้นพรรค พปชร.ไม่ได้ละเลย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า แนวปฏิบัติต่อไปของพรรคคือ ไม่สามารถฝากให้คนอ่ืนลงคะแนนให้แม้ตัวอยู่ในห้องประชุมก็

ตาม ใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ ไม่ว่าจะมีข้อจ ากัดอย่างไรก็ตาม ทุกคนจะต้องเสียบบัตรเอง 

และในการประชุมพรรควันที่ 28 ม.ค.จะมีหยิบยกมาชี้แจงซ้ ากับ ส.ส.ของพรรคอีกครั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55501 
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วันที่ 26 มกราคม 2563 - 11:14 น. 

 

 

 

 

‘ธนาธร’ ร่วม ‘วิ่งไล่พุง’ ที่อ่างทอง ท่ามกลางเจ้าหน้าที่มั่นคงทั้งใน-นอกเครื่องแบบ  
 

เมื่อเวลา 05.00 น.ของวันที่ 26 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาสวนน้ าเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล่พุง ต่างทยอยเดินทางมาเพ่ือลงทะเบียนรับเสื้อวิ่งที่มีชื่อตาม
กิจกรรม และเคยจัดมาแล้วในหลายพื้นท่ี 

กระทั่งเวลา 05.45 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาถึง ประชาชน ประมาณ 
200 คน ที่สวมเสื้อยืดสีขาวด้านหน้าและด้านหลังมีหน้าคนสวมแว่นตาด า และเฉพาะบริเวณหน้าอกเสื้อมีอักษรพิมพ์ว่า 
“วิ่งไล่พุง” มารวมตัวกันเพ่ือจะเดิน วิ่งไปตามเส้นทางจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (สวนน้ า) ไปยังวัดไผ่ล้อม แล้ว
วกกลับมายังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (สวนน้ า) รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง
ในและนอกเครื่องแบบนับ 100 นาย ที่ออกมาสอดส่องเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา และอ านวยความสะดวกเรื่อง
การจราจรให้กับประชาชนเพื่อความปลอดภัย 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า “วันนี้มาจังหวัดอ่างทอง มาท ากิจกรรม ‘วิ่งไล่พุง’ นอกเหนือจากการวิ่งแล้ว
ในตอนสายจะมีการเสวนา ‘วาระรัฐธรรมนูญไทยในอ่างทอง(ค า)’ โดยมีคุณพิภพ ธงชัย คุณเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง แล้วก็ผม 
เข้าร่วมเวทีเสวนากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่จังหวัดอ่างทอง น่าจะเริ่มประมาณ 9 โมงเช้าครับ” จากนั้นจึงแยก
ไปให้บรรดากองเชียร์ถ่ายรูป จนกระท่ังเวลา 06.30 น. ขบวนวิ่งจึงออกสตาร์ต ปรากฏว่ามีผู้มาร่วมวิ่งเพียงราว 200 คน 
ต่างจากจ านวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้เกือบ 500 คน 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งพ้นสมาชิกภาพ ส.ส.จากคดีถือ
ครองหุ้นวี-ลัค มีเดีย เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 ท าให้นายธนาธรออกเดินสายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เพื่อผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี’60 ที่ร่างมาเพ่ือให้เผด็จการสืบทอดอ านาจ แบบไม่เป็นธรรม 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1919692 
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26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:23 น.      

 

 

'ธนกร' ป้อง 'อุตตม' ไม่รู้เห็นปมฝ่ายค้านขู่ยื่นซักฟอกปล่อยลูกพรรคเสียบบัตรแทนกัน 

26 ม.ค.63- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีนายสุทิน คลังแสง 
ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเพ่ิมชื่อนายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง และหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ(พปชร.)เข้าไปด้วย ในประเด็นส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ซึ่งจะส่งผลให้ร่ างพ.ร.บ.งบประมาณปี63เกิดความ
ล่าช้าว่า นายอุตตมไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล  

นายธนกรกล่าวว่า การยื่นบัตรให้คนอ่ืนเสียบแทนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท าได้ แม้มีข้อจ ากัดในเรื่องของเครื่อง
เสียบบัตรก็ตาม ส.ส.ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการประชุม พรรคก็ได้มีการก าชับให้ส.ส.ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมาตลอด ซึ่งเท่าท่ีตนทราบ ส.ส.คนดังกล่าวก็ไม่ได้มีเจตนา และเป็นเรื่องเฉพาะตัว คงไม่
ท าให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ต้องเป็นโมฆะ 

"การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะน ามาเป็นประเด็นในการอภิปรายนายอุตตมนั้น ผมมองว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผล 
และไม่เป็นธรรม เพราะนายอุตตมไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระท าดังกล่าว ที่ผ่านมานายอุตตมก็ได้
ก าชับส.ส.ให้ปฎิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด อีกทั้งส.ส.ก็ท าไปด้วยความรู้เท่าไ ม่ถึงการณ์ ไม่มีเจตนา
พิเศษอะไร อยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าใจ เพราะหากอภิปรายในประเด็นที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน
แล้ว ประชาชนอาจเบื่อหน่าย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายอะไรตนมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงได้อย่าง
แน่นอน โดยเฉพาะนายอุตตมที่ท างานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ตนเชื่อมั่นในตัวนายอุตตมว่าท่านไม่ได้ท าผิดอะไร" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55517 
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'อนาคตใหม่' จ่อแจง้จบั 'ณฐพร' ขอ้แจง้เทจ็ต่อ กกต. 
26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:30 น.      

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.นายคารม  พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ส.ส.
พรรคอนาคตใหม่จะมีการหารือและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพ่ือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับ
นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 มาตรา 101 วรรคหนึ่ง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 101 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรั บ
เลือกตั้งของผู้นั้น 

นายคารม กล่าวว่า ทั้งนี้เราเห็นว่าการกระท าของนายณฐพรเป็นการกระท าที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว โดยมีเหตุผลหนึ่ง คือ ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ปรากฎว่านายณฐพรยังจะพยายามมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่อีกด้วยการยื่นเรื่องให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 
"การกระท าของคุณณฐพรมีเจตนาที่ชัดเจนและสร้างผลเสียหายให้กับพรรคอนาคตใหม่  ดังนั้น ส.ส.ในฐานะผู้เสียหาย
หากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริง จึงเตรียมที่จะด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน หลังจากที่ผ่านมาถูกกระท าฝ่ายเดียวมา
ตลอด" นายคารม กล่าว 

นายคารม กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
แน่วแน่ แต่กลับมีกลุ่มคนบางพวกมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมชัง
ชาติ ดังนั้น นับจากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาสิทธิของพรรคและเพ่ือให้อีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นกันต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55500 
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เอาคืน! อนค.จ่อแจ้งจบั ‘ณฐพร’ ร้องเท็จตอ่ กกต. ลั่นเช็คบิลพวกลากโยง‘ชังชาติ’ 
วันอาทิตย์ ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2563, 10.49 น. 

26 มกราคม 2563 นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้า ส.ส.
พรรคอนาคตใหม่ จะมีการหารือและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพ่ือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับ
นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 101 วรรคหนึ่ง 

นายคารม กล่าวอีกว่า เราเห็นว่าการกระท าของนายณฐพร เป็นการกระท าที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง เพราะศาล
รัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว โดยมีเหตุผลหนึ่ง คือ ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ปรากฏว่านายณฐพร ยังจะพยายามมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่อีก ด้วยการยื่นเรื่องให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'อนค.'โดนดาบสอง! 'ณฐพร'บุกกกต.จี้คดี'ยุบพรรค'เป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครอง) 

“การกระท าของคุณณฐพรมีเจตนาที่ชัดเจน และสร้างผลเสียหายให้กับพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น ส.ส.ในฐานะ
ผู้เสียหายหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริง จึงเตรียมที่จะด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน หลังจากที่ผ่านมาถูกกระท าฝ่าย
เดียวมาตลอด” นายคารม กล่าว 

นายคารม กล่าวด้วยว่า พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างแน่วแน่ แต่กลับมีกลุ่มคนบางพวกมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรม
ชังชาติ ดังนั้นนับจากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาสิทธิของพรรค และเพ่ือให้อีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นกันต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 101 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใด
ว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็น
ความเท็จต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น” 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/468702 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/468416
https://www.naewna.com/politic/468416
https://www.naewna.com/politic/468702
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วันที่ 26 มกราคม 2563 - 11:28 น. 

 

 

‘อนาคตใหม่’ จ่อใช้ ม.101 พ.ร.บ.ประกอบ รธน. แจ้งจับ ‘ณฐพร’ ข้อแจ้งเรื่องเท็จต่อ กกต. 
 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวว่า ภายใน
สัปดาห์นี้ ส.ส.พรรค อนค.จะมีการหารือและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพ่ือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้
เอาผิดกับนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ ร้องให้ยุบพรรค อนค. ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 101 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เราเห็นว่าการกระท าของนายณฐพร
เป็นการกระท าที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรค อนค.ไปแล้ว โดยมีเหตุผล
หนึ่งคือ ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ปรากฏว่านายณฐพรยังจะพยายามมากล่าวหาพรรค 
อนค.อีกด้วยการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรค อนค.ตามมาตรา 92 ของ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

“การกระท าของคุณณฐพรมีเจตนาที่ชัดเจนและสร้างผลเสียหายให้กับพรรค อนค. ดังนั้น ส.ส.ในฐานะ
ผู้เสียหายหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริง จึงเตรียมที่จะด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน หลังจากที่ผ่านมาถูกกระท าฝ่าย
เดียวมาตลอด” นายคารมกล่าว 

นายคารมกล่าวอีกว่า พรรค อนค.ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแน่ว
แน่ แต่กลับมีกลุ่มคนบางพวกมากล่าวหาพรรค อนค.ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมชังชาติ ดังนั้น 
นับจากนี้ไปพรรค อนค.จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของพรรค
และเพ่ือให้อีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นกันต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 101 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใด
ว่ากระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1919735 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1919735
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/S__13271067-728x485.jpg
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       26 ม.ค. 2563 17:04 

หวังปิดเกม ‘ณฐพร’! “สม้หวาน” ฮึม่เอาคืน แจ้งความเท็จต่อ กกต. จะยุบ “อนค.” ให้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส. “ส้มหวาน” ดาหน้าจวก ‘ณฐพร’ ยื่น กกต.ยุบ “อนค.” ตาม ม. 92 ใหม่ เกินกว่าเหตุ อาศัยค าวินิจฉัยศาล 
รธน.ที่ว่า “ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ” เอาผิดแจ้งความเท็จ ตาม ม. 101 วรรคหนึ่ง 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เฟซบุ๊ก การเมืองไทย ในกะลา โพสต์หัวข้อ 'อนค.เอาคืน' จ่อแจ้งจับ ‘ณฐพร’ ร้อง
เท็จต่อกกต. ลั่นเช็คบิลพวกลากโยง ‘ชังชาติ’ โดยอ้างว่า วันนี้(26 ม.ค.63) นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จะมีการหารือและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพ่ือ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ใน
ฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 
101 วรรคหนึ่ง 

นายคารม กล่าวอีกว่า เราเห็นว่าการกระท าของนายณฐพร เป็นการกระท าที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว โดยมีเหตุผลหนึ่ง คือ ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ปรากฏว่านายณฐพร ยังจะพยายามมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่อีก ด้วยการยื่นเรื่องให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

“การกระท าของคุณณฐพรมีเจตนาที่ชัดเจน และสร้างผลเสียหายให้กับพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น ส.ส.ในฐานะ
ผู้เสียหายหากมีการยุบพรรคเกิดข้ึนจริง จึงเตรียมที่จะด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน หลังจากท่ีผ่านมาถูกกระท าฝ่าย
เดียวมาตลอด” นายคารม กล่าว 

นายคารม กล่าวด้วยว่า พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างแน่วแน่ แต่กลับมีกลุ่มคนบางพวกมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรม
ชังชาติ  

ดังนั้นนับจากนี้ไป พรรคอนาคตใหม่จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาสิทธิของพรรค และเพ่ือให้อีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นกันต่อไป 
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ส าหรับมาตรา 101 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่า เป็นความเท็จต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้นั้น” 

สอดรับกับเมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ “เจี๊ยบ” ส.ส.บัญชีรายชือ่พรรคอนาคตใหม่ 
กล่าวถึงกรณีที่ นายณฐพร โตประยูร เดินทางไปยื่นเอกสารฟ้องร้องยุบพรรคอนาคตใหม่เพ่ิมเติม โดยระบุว่า หลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 ที่ผ่านมา ฐานความผิดคดีล้มล้างการปกครองฯตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 49 ตามค าร้องของนายณฐพร โตประยูร ก็คิดว่าจะจบกันไปไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดอีก 

แต่ในเมื่อนายณฐพร ยังไม่ยอมหยุด ดิฉันและเพ่ือน.ส.ส.อีกจ านวนหนึ่ง ในฐานะส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 
และเป็นผู้เสียหายโดยตรง ขอฟ้องกลับนายณฐพร โตประยูร ความผิดตาม พรป. พรรคการเมือง มาตรา 101 วรรคหนึ่ง 
เพราะรู้อยู่แล้วว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่ผิด แต่ยังคงร้องเรียนต่อไป ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่
สุจริต 

นอกจากนี้ นางอมรัตน์ยังถามไปยังนายณฐพรว่า หากเชื่อในกระบวนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจริง แล้ว
เหตุใดจึงไม่ยอมรับค าวินิจฉัย หรือเป็นพวกปากว่าตาขยิบ ทั้งนี้การยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นความหวังดีต่อสังคม
อย่างที่พูดจริงๆ หรือก าลังท างานเพ่ือแลกกับการต่อรองบางอย่าง อันนี้ต้องให้สังคมและประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบและ
ตัดสิน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณฐพร โตรประยูร อดีต
ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นผู้ร้องคดีล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ที่ยื่นร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ได้ยื่นหนังสือเพ่ิมเติมต่อกกต.หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยกค าร้องในมาตรา 
49 แต่ในมาตรา 92 (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง ได้เปิดช่องไว้ 

นายณฐพร กล่าวว่า ค าวินิจฉัยของศาลตอนหนึ่งระบุว่า “หากมีการกระท าอันเป็นความผิดในกฎหมายอ่ืน ก็ให้
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆที่ต้องไปพิจารณาด าเนินการ” ซึ่งความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา 92 (2) ตนไม่มีอ านาจยื่นร้อง เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของกกต. จึงจ าเป็นต้องมายื่นค าร้องพร้อมน าหลักฐานมา
ส่งมอบให้กกต.ได้พิจารณาด าเนินการ ในความผิดฐานเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่  

ทั้งนี้ในคดีดังกล่าว เคยมีแนวค าวินิจฉัยของศาลไว้แล้วในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ ในมาตรา 92 (2) “แค่มี
แนวคิดก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์แล้ว ซึ่งข้อความและถ้อยค าท้ังหมดที่ผมน ามายื่นร้อง ไม่ได้เกิดจากการตกแต่งแต่เกิดจาก
การกระท าของคณะกรรมกรรมบริหารของพรรคอนาคตใหม่ ผมต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ค าร้องของผมไม่ใช่เรื่องไร้สาระ 
ยกตัวอย่างกรณีข้อบังคับพรรค ถ้าผมไม่ยื่นร้อง ทุกอย่างก็จะเงียบไปท าอะไรไม่ได้ กรณีร้องยุบพรรคก็เช่นเดียวกัน ผม
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้สิ้นสุด ยื่นยันว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กับกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 92 (2)นั้น
ต่างกัน ซึ่งมาตรา 49 เป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองฯ แต่มาตรา 92 (2) เป็นเรื่องของการเป็นปฏิปักษ์ซึ่งเป็น
หน้าที่ของ กกต.จะต้องด าเนินการ ผมถือว่าท าหน้าที่สมบูรณ์ในฐานะพลเมืองแล้ว” 
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นายณฐพร กล่าวว่า เบื้องต้นหลังจากตนมายื่นค าร้องไว้ก่อนแล้ว กกต.ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณา และ
ได้เรียกตนมาให้ข้อมูลแล้ว ในวันนี้เอกสารที่ได้มายื่นเพ่ิมเติมเป็นการบรรยายถึงพยานหลักฐานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับข้อ
กฎหมาย ว่าผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างไร ถ้าได้อ่านก็จะเข้าใจ เช่น ค าว่า 2475 มีที่มาที่ไป
อย่างไร การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รูปแบบเป็นอย่างไร การจะสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีความหมาย
อย่างไร ซึ่งข้อความทั้งหมดตนไม่ได้ตกแต่งขึ้นแต่เกิดจากการกระท าของผู้ถูกร้องทั้ง 4  

เมื่อถามว่า การยื่นร้องที่ไม่สิ้นสุด อาจถูกมองว่า เป็นความพยายามที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ได้หรือไม่ 
นายณฐพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการยื่นร้องเรื่องล้มล้างการปกครองถ้ามีความผิดศาลก็แค่สั่งยุติการกระท า แต่ความผิด
ฐานเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองโทษถึงถูกยุบพรรค โดยที่ผ่านมาศาลยังไม่ได้วินิจฉัยความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค
การเมือง และค าวินิจฉัยตอนหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญยังระบุด้วยว่า หากมีการกระท าความผิดอื่นใด ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป ตนยังยื่นยันว่าไม่ได้โกรธเคืองหรือคิดล้มล้างเขา ในทางตรงกันข้ามตนก็ถูกโจมตีว่า มา
ยื่นร้องเพ่ือฟอกขาวให้พรรคอนาคตใหม่ ตนจึงต้องมาท าหน้าที่ให้ครบถ้วน หลังจากวันนี้ก็ถือว่าจบหน้าที่แล้ว แค่ศาล
วินิจฉัยให้แก้ข้อบังคับพรรคเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยกตนก็พอใจแล้ว 

ส าหรับมาตรา 92 (2) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ระบุว่า คณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
พรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือยุบพรรคการเมืองนั้น การกระท า
อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความจริง ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผล ที่จะ
ด าเนินการตามกฎหมาย ในเมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ ก็เป็นสิทธิที่สามารถท าได้ แต่เหนืออ่ืนใด เมื่อมีค าตัดสินของศาลฯ 
ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องยอมรับค าตัดสินเท่านั้นเอง กรณีนี้ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังคงคาใจ ก็ถือว่า เอาให้จบโดยปราศจากข้อ
สงสัยไปเลยได้ยิ่งดี หรือไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น? 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000008394 
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'ทอน'หวั่นรบ. ตั้งแง่รือ้'รธน.' ไฮแจ็กประเดน็ 
 
 
 

     
 

"ธนาธร" ปลุกประชาชนเฝ้าระวังแก้รัฐธรรมนูญ ชี้วาระส าคัญแก้เรื่องดุลอ านาจ หวั่นปัญหาชั้นกรรมาธิการถูก
ไฮแจ็กประเด็น เหตุรัฐบาลส่งคนมายึดเก้าอ้ีขโมยวาระที่เสนอกันมา "พิภพ" กางประสบการณ์ธงเขียวปี 40 สอนอนาคต
ใหม่ หาแนวร่วมในสภาท างานคู่ขนานภาคประชาชน 
    เมื่อวันอาทิตย์ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศาลเจ้าพ่ออ่างทอง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง พรรคอนาคตใหม่สาขาอ่างทอง จัด
งานเสวนา “วาระรัฐธรรมนูญ วาระประชาชนคนอ่างทอง (ค า)” โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ ร่วมวงเสวนาพร้อมกับนายพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย , นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
อดีตผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์, นายวัฒนา เมืองสุข ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย และนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการ
อิสระ ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคต 
      นายธนาธรกล่าวว่า ในความคิดของตนเองแล้ว เราควรต้องมี ส.ส.ร.ชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ขึ้นมา สิ่งที่ตนเองอยากเห็นคือ ส.ส.ร.ที่อาจจะมีสัก 200 คน โดยที่ระบบการเลือกตั้งท าให้มีความหลากหลาย เมื่อได้เข้า
ไปแล้วเป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วท าประชามติให้ประชาชนทั่วประเทศลงคะแนน นี่คือกระบวนการที่ควร
จะเกิดขึ้น  
     นายธนาธรระบุว่า ค าถามคือเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร สิ่งที่ตนเองกลัวมากที่สุดว่าจะเกิดขึ้นในชั้นกรรมาธิการ 
คือการไฮแจ็ก ประเด็น เพราะที่ผ่านมา กลุ่มคนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือภาค
ประชาชน เรามีความมุ่งมั่นและความเชื่อจริงๆ ว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ฉุดรั้งประเทศไทยเอาไว้ แต่พอการแก้
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้น แทนที่จะกลายเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ กลายเป็นว่าฝ่ายรัฐบาลส่งคนมายึดที่นั่งในกรรมาธิการ
ด้วย และเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ 
    หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุด้วยว่า สิ่งที่ตนเองกลัวคือการขโมยวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเรารณรงค์กันมา 
ที่กลัวที่สุดคือข้อสรุปในครั้งนี้จะน าไปสู่การแก้ในรายมาตรา โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับระบบกติกาการเลือกตั้ง แล้ว
เอามาบอกพ่ีน้องประชาชนว่าเราแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ดังนั้นประชาชนจะต้องคอยเฝ้าระวัง อย่าให้พวกเขาขโมยวาระ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาชนรณรงค์กันมา สิ่งที่เป็นประเด็นวาระส าคัญจริงๆ คือการแก้ไขเรื่องดุลอ านาจ ว่าองค์กร



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

ต่างๆ ทางการเมืองจะสัมพันธ์กันอย่างไร มีอ านาจมากน้อยแค่ไหน สังคมแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน เรามาตกลงกัน 
เมื่อหาข้อสรุปร่วมกันได้ แพ้ชนะเราก็เล่นในเกม ไม่ต้องมารัฐประหาร นี่คือเรื่องของดุลอ านาจ แต่ถ้าไม่แก้ไขเรื่อง
ดุลอ านาจเหล่านี้ ไปแก้ไขประเด็นยิบย่อยในรัฐธรรมนูญทั้งหมด นั่นก็คือการขโมยวาระของประชาชนในการแก้
รัฐธรรมนูญไป 
    "แต่ทั้งนี้ กุญแจที่จะไขล็อกไม่ได้อยู่ที่ประชาชน กุญแจนี้อยู่ที่ผู้มีอ านาจ จะไปสู่ทางนั้นได้มีทางเดียว คือพ่ีน้อง
ประชาชนทุกคน ทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค ต้องตื่นตัวทางการเมือง และแสดงพลังให้หนักแน่นชัดเจนพร้อมกัน ให้ผู้มี
อ านาจได้ยินว่าเราทนไม่ไหวแล้ว ไม่ทนอยู่ในการกดขี่แบบนี้อีกแล้ว ถ้าไม่มีการลุกข้ึนรณรงค์อย่างแข็งขันของประชาชน 
ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ แล้วเราจะถูกเหนี่ยวรั้งไม่ให้พัฒนา ไม่ให้ประชาชนมีอ านาจ ไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นผมขอให้ประชาชนลุกขึ้นมารณรงค์ไปพร้อมๆ กัน นั่นคือวิถีทางเดียวที่จะน าไปสู่การแก้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุ  
    ขณะที่นายวัฒนาระบุว่า สิ่งที่จ าเป็นต้องท าส าหรับประเทศไทยในวันนี้คือการแก้รัฐธรรมนูญ แต่แก้อย่างไรไม่ให้เกิด
ความขัดแย้ง มีสองแบบ คือผู้แทนประชาชนทุกคนในสภาเห็นพ้องต้องกัน ว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเอาอ านาจ
คืนให้ประชาชน อีกเรื่องที่แก้ได้แน่ๆ คืออ านาจองค์กรอิสระทั้งหลายที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน ตัวที่สามที่แก้ได้ก็คือที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน ที่ตัวแทนของประชาชนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เลย 
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาให้เป็นรัฐราชการ 
    "ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้แน่ แต่เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ควรจะแก้โดยคืนอ านาจให้ประชาชนผ่านการมี 
ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่การแก้รายมาตรา เพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งแน่นอน ถ้าท าส าเร็จเราจะสร้าง
ประวัติศาสตร์ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีที่มาจากประชาชน และให้ความเห็นชอบโดยประชาชน" นายวัฒนาระบุ  
    ด้านนายเจิมศักดิ์ระบุว่า อีก 5 ปีข้างหน้า ส.ว.ชุดใหม่จะมีอ านาจอย่างไร ส.ว.ชุดใหม่ก็เป็นตัวสะท้อนที่มีปัญหา 
เพราะเป็นการให้คนสมัครแล้วเลือกกันเองในบรรดาผู้สมัคร ส.ว.จึงไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง ก็จะมีการขน
คนมาสมัคร ส.ว.แล้วจะเลือกกันเอง วิธีการอันนี้ต้องมีการแก้ไข ทั้งนี้ สิ่งที่เคยคิดกันตอนร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ท า
ไม่ทันคือให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง แต่ไม่ใช่เลือกตั้งแบบเขต แต่สุดท้ายเราได้เลือกตั้ง ส.ว.แบบจังหวัดเป็นเขต ได้ ส.ว.
มาจังหวัดละคน หน้าตาของ ส.ว.ก็ไม่ต่างจาก ส.ส. กลายเป็นสภาทาส แต่ถ้าให้ ส.ว.ไม่ยึดโยงกับประชาชนก็ไม่ได้ 
    "ผมเห็นว่าถ้ามีสองสภาควรต้องท าให้ชัด ถ้าจะเป็นการเลือกตั้งเลือกโดยอาชีพ เราอาจจะแบ่งกลุ่มอาชีพเป็น 10 
กลุ่มอาชีพ แล้วให้ประชาชนทุกคนไปเลือกสังกัดกลุ่มอาชีพตัวเอง แล้วให้คนมาสมัครในแต่ละกลุ่มอาชีพ ประชาชนทุก
คนก็จะได้เลือก นี่จะมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่า แต่ ส.ว.สูตรนี้จะไม่มีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี นั่นเป็นหน้าที่
ของสภาผู้แทนราษฎร ส.ว.จะมีความเป็นสภาวิชาชีพ เป็นสภาผู้ใหญ่ คอยกลั่นกรองกฎหมาย และอาจมีความส าคัญใน
การควบคุมองค์กรอิสระ แบบนี้น่าจะไปได้ เพราะทุกวันนี้องค์กรอิสระมีปัญหามาก เพราะขาดการควบคุมอย่างยิ่ง ไม่
ว่าจะเป็น กกต., ป.ป.ช., ศาลรัฐธรรมนูญ เราจะต้องประดิษฐ์อะไรมาควบคุมองค์กรอิสระเหล่านี้" นายเจิมศักดิ์ ระบุ  
    ขณะที่นายพิภพระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ถูกบล็อกไว้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะแก้ไม่ได้ แต่การก าหนดยุทธศาสตร์ 
ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง จะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ สิ่งที่ตนเองอยากแนะน าพรรคอนาคต
ใหม่ คือต้องระวังระหว่างการเคลื่อนไหวของประชาชนกับการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ถ้าอยากให้มีกระบวนการ
ธงเขียวแบบรัฐธรรมนูญปี 2540 พรรคอนาคตใหม่ต้องไปขับเคลื่อนในสภา ในขณะเดียวกันภาคประชาชนซึ่งขณะนี้ยัง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

หาหัวการน าไม่ได้ ต้องหาหัวการน าให้ได้ แล้วเคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับการเคลื่อนไหวในสภา ส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็
ต้องท าแนวร่วมพรรคการเมืองในสภาให้ได้เสียงมากข้ึน 
    "ผมไม่กลัวว่ารัฐธรรมนูญ 2560 จะแก้ยาก เพราะเคยผ่านรัฐธรรมนูญที่ว่าแก้ยากมาแล้ว และก็เกิดการแก้ไขได้ มา
จากการก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวสองแบบ คือในรัฐสภากับภาคประชาชน จะน าไปสู่การแก้
รัฐธรรมนูญได้ในที่สุด ผมไม่เชื่อว่าวุฒิสมาชิกจะขวางได้ เขาจะขวางแน่ แต่การก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่ถูกต้องจะ
ท าให้เขาขวางไม่ได้" นายพิภพ ระบุ 
    วันเดียวกัน ที่บริเวณถนนหน้าสวนน้ าเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองอ่างทอง นายธนาธรได้เข้าร่วมกิจกรรม 'วิ่งไล่
พุง' ของชาวจังหวัดอ่างทอง มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก   โดยในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเข้ามาดูแลความความปลอดภัยและการบันทึกภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกข้ันตอน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/55570 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/55570
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เสียบบัตรแทนกัน อย่าปล่อยคนผิด ลอยนวล 

      ....ท าเอาเครียดกันไปทั้งรัฐบาล ไล่ตั้งแต่ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ วิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย อุตตม สาวนายน รมว.คลัง กับวีรกรรม ของ 2 ส.ส.ภูมิใจไทย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.
พัทลุง และ นาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ก่อขึ้นในเหตุการณ์ “เสียบบัตรแทนกัน” ในการประชุมสภาฯ เพ่ือ
โหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 
          ....ร้อนถึง “นายกฯลุงตู่” ต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเป็นการเร่งด่วน ก่อนที่จะมีการประชุมครม.
สัญจร ที่จ.นราธิวาส เพ่ือหาทางออก เพราะหากมีการส่งให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” พิจารณาวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
ฯ อาจเป็นโมฆะได้ โดย “รองนายกฯวิษณุ” เสนอทางออกเพ่ือเป็นแนวทางในการต่อสู้ว่า เพ่ือไม่ให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ทั้ง
ฉบับเป็นโมฆะ แนวทางการต่อสู้คดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ จะแยกระหว่างคดีอาญา กับการด าเนินการที่ขัดรัฐธรรมนูญ
ออกจากกัน โดยในส่วนของคดีอาญานั้นจะต้องให้ “ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกัน” ยอมรับว่า ได้กระท าการตามที่ถูก
กล่าวหาจริง 
          ....ส่วนประเด็นว่าการออกกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ต้องต่อสู้ว่า เมื่อหักจ านวนเสียงส.ส.ที่มีการ
เสียบบัตรแทนกันออกแล้ว จ านวนเสียงส.ส.ที่ลงคะแนนให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ก็มีเสียงมากกว่า 
253 ต่อ 0 งดออกเสียง 196 เสียง ขณะเดียวกันมีการประเมินกันว่า เมื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตาม
กระบวนการของศาลจะใช้เวลาเร็วที่สุดในการพิจารณาประมาณ 15 วัน และอย่างช้าที่สุดประมาณ 2 เดือน 
          ....ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐบาลเท่านั้นที่วิตกกังวลกับ “ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563” ที่จะมีปัญหา จนกระทบถึง
การน าเม็ดเงินออกมาใช้จ่ายลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้แต่ “ภาคเอกชน” ก็พลอยหวาดวิตกกังวลไปด้วยถึง
ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย บอกว่า งบประมาณเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ และเป็นเส้นเลือดที่วิ่งไปทุกจุดของประเทศ 
ตั้งแต่เมืองใหญ่ไปยังจังหวัด ต าบล อ าเภอ หมู่บ้านตามชนบท ความจริงงบประมาณต้องลงระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 ล่าช้ามา 4-5 เดือนแล้ว และส่งผลเสียต่อภาพรวมเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ใช้จ่ายได้เฉพาะงบประจ าปีหรือ
เงินเดือนที่พยุงเศรษฐกิจไว้ แต่ “งบลงทุน” ที่จะไปต่อเติม ก่อสร้างอาคาร หรืองบช่วยภัยแล้งก็ลงมาไม่ได้ ที่ผ่านมา
เศรษฐกิจอ่อนแออยู่แล้วจากแรงกระแทกปัจจัยภายในและภายนอก และก าลังจะถูกซ ้าเติมอีก อย่าลืมว่าปี 2562 
เศรษฐกิจก็อยู่ในอาการหยอดน ้าเกลืออยู่แล้ว ถ้างบประมาณลงระบบช้าต่อไป เชื่อว่าไตรมาสแรกปี 2563 จ่อเข้าไอซียู 
เพราะรัฐใช้จ่ายอะไรไม่ได้ไม่มีงบลงระบบ 
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          ....เรื่องการ “เสียบบัตรแทนกัน” หรือการ “โดดประชุม” แล้วอ้างว่า “ลืมบัตร” ไว้ ไม่ได้มอบหมายให้ใครไป
กดลงคะแนนแทน โทษทีเถอะ... “อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ” เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาทาง คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิ
บาล ไม่ว่าจะเป็น “ส.ส.ภูมิใจไทย” หรือพรรคไหน ไม่ควรให้เกิดขึ้นเด็ดขาด แต่เมื่อก่อให้เกิดปัญหาขึ้นแล้ว “ความ
รับผิดชอบ” ของตัว ส.ส.ที่สร้างปัญหาขึ้น และพรรคต้นสังกัดนะมีมั้ย? เห็น “เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และบอกว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก ...แค่คาดโทษ 
แต่กลับไม่มีการลงโทษอะไรใดๆ ไม่มีการบอกให้ส.ส.ทั้ง 2 คนออกมาขอโทษขอโพยรัฐบาล ขอโทษประชาชน... นี่หรือ? 
ความรับผิดชอบต่อแผ่นดิน 
          ....เอาล่ะ...อย่างไรเสีย 2 ส.ส.ภูมิใจไทยทั้ง “ฉลอง เทอดวีระพงศ์-นาที รัชกิจประการ” ที่เป็นบ่อเกิด “เสียบ
บัตรแทนกัน” ก็คงหลีกหนีการถูกด าเนินคดี “อาญา” ไม่พ้น เพราะมีคดีตัวอย่างของการ “เสียบบัตรแทนกัน” ให้เห็น
มาแล้ว ในรายของ นริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพ่ือไทย ที่ถูกส่งฟ้อง “ศาลฎีกานักการเมือง” ตาม
กฎหมายป.ป.ช. มาตรา 123 วรรค 1 ในการโหวตมาตรา 9 และมาตรา 10 ของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการกระท า
ของ นริศร เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีอัตราโทษสูงสุด คือจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับสูงสุด 400,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
          ....กรณี “เสียบบัตรแทนกัน” ขณะนี้ค าร้องขอให้วินิจฉัยว่ากระบวนการตราร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 
ถูกต้องหรือไม่ ก็ได้ส่งถึงมือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” แล้ว ต้องรอลุ้นว่า จะ “โมฆะ” ทั้งฉบับ หรือมีปัญหาใน “รายมาตรา” 
ที่มีการกดบัตรแทนกัน เชื่อว่าศาลน่าจะเร่งพิจารณาให้รู้ผลโดยเร็ว เพราะเรื่องนี้มี “ความเสียหายของประเทศชาติ” 
เป็นเดิมพัน... เอ่อ เรื่องนี้อย่าท าเป็นเล่นไป เกิดศาลชี้ว่า “โมฆะ” ทั้งฉบับ อาจพานท าเอา “รัฐบาลลุงตู่” ล้มไม่เป็นท่า
ได้นะเออ... 
          ....ปิดท้าย... วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ หนังสือพิมพ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ซึ่งเปิดด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2524 จะครบรอบ 39 ปี ก้าวเข้าสู่ปี 40 ซึ่งจะมีการจัดงานใหญ่ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00-
20.00 น. โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ , การประกาศมอบรางวัล THE BEST CEO 
และพบกับนิทรรศการประวัติ กิจกรรม “แฟนพันธุ์ฐาน” และวิสัยทัศน์ทิศทางของฐานเศรษฐกิจ ณ ห้องบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
          ....โอกาสนี้ขอย ้าว่า “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ” ปัจจุบันด าเนินงานโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย 
จ ากัด มี บากบั่น บุญเลิศ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และมี ทิฆัมพร ศรีจันทร์ เป็นบรรณาธิการบริหาร ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ และสื่อในแพลตฟอร์ม ทั้งหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ และสื่อทีวีที่บริษัท 
ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด ได้เช่าซื้อสิทธิ์มาด าเนินการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฐานเศรษฐกิจ” แต่เพียงผู้เดียว
เป็นเวลา 30 ปี จากบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด ดังนั้นหากมีหนังสือร้องขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ทั้งในรูปแบบ
การขอรับบริจาค ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือใช้การสวมรอยแห่งความเป็นสื่อมวลชนในนาม
ฐานเศรษฐกิจไปใช้ท ามาหากิน ขอให้รับทราบกันว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ” แต่อย่างใด
ทั้งสิ้น จึงเรียนแจ้งมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน...  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/419835 

https://www.thansettakij.com/content/columnist/419835
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แนะ ส.ส. เสียบบัตรสารภาพ 
 
 
 
 

     
 
 
"นิพิฏฐ์" แนะทางออก ส.ส.กดบัตรลงคะแนนแทนกันต้องสารภาพต่อศาล รธน. มาตราไหนบ้าง ไม่ได้กดเอง ไม่เช่นนั้น
ยากท่ีศาลจะไม่วินิจฉัยให้ พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ตกท้ังฉบับ พปชร.ยันก าชับ ส.ส.ห้ามฝากเสียบบัตรแทนกันไม่ว่ามีข้อจ ากัด
อะไร โพลหนุนซักฟอก ครม.ทั้งคณะ ไม่เชื่อ พปชร.ซูเอ๋ีย พท.แต่ไม่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาล อนค.จ่อแจ้งจับ "ณฐพร" 
ข้อหาแจ้งเท็จต่อ กกต. ลั่นนับจากนี้จะไม่นิ่งเฉยต่อข้อกล่าวหา 
    เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัว แนะทางออกปัญหา ส.ส.กดบัตรแทนกัน ระบุว่า คืนของกลาง 3.2 ล้านล้านบาทให้แก่ประชาชนเถอะครับ ร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 จ านวน 3.2 ล้านล้านบาท จะตกเป็นโมฆะ เพราะ ส.ส.กดบัตรแทนกันหรือไม่ เป็นไปได้ทั้ง 
2 ทาง ผมไม่มีความปรารถนาแม้แต่น้อยให้ตกเป็นโมฆะ เพราะหากตกเป็นโมฆะประชาชนทั้งประเทศจะไม่ได้ใช้
งบประมาณตามเวลาที่ควรจะเป็น เดือดร้อนแน่ ไม่ว่ามากหรือน้อย 
    "ผมว่า ส.ส.ที่คนอ่ืนกดบัตรแทนนั่นแหละที่จะท าให้เป็นโมฆะหรือไม่ อย่างน้อยมี ส.ส. 2 ท่าน ที่คนอ่ืนกดบัตรแทน 
ส่วนท่านส.ส.จะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ท่านอาจไม่รู้เห็นเป็นใจก็ได้ ผมมีความเห็นทางกฎหมายว่า 
ท่าน ส.ส.ต้องรับสารภาพต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามาตราไหนบ้างที่ท่านไม่ได้กดเอง เพ่ือท ามาตราเหล่านั้นให้สมบูรณ์ แต่
หากท่านไม่ให้ความจริงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผมว่ายากที่ศาลจะวินิจฉัยไปอย่างอ่ืน นอกจากวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ ต้องตกไปทั้งฉบับตามนัยค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-4/2557" 
    นายนิพิฏฐ์ระบุอีกว่า งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท จึงอยู่ในมือของท่านแล้ว อยู่ที่ว่าท่านจะให้ตกไปหรือท่านจะคืน
ให้แก่ประชาชน ผมเห็นข่าวโจรปล้นทองค าหนัก 28 บาท เมื่อต ารวจจับได้ ก็คืนของกลางที่ซ่อนไว้ให้แก่เจ้าของ เปรียบ
เหมือนงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทที่อยู่ในมือของท่าน ส.ส. เมื่อเขาจับได้แล้วว่ามีการกดบัตรแทนกัน ผมว่าท่านคืน
ของกลาง 3.2 ล้านล้านบาทให้แก่ประชาชนเถอะครับ 
     นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า เราไม่ได้นิ่งนอน
ใจในปัญหาเหล่านี้ มีการตรวจสอบเชิงลึกว่าภาพข่าวที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร ช่วงไหน และได้เชิญ ส.ส.คน
ดังกล่าวของพรรคเข้ามาสอบถามและตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากข้อจ ากัดเรื่องช่องเสียบบัตร และยืนยันว่าในวันนั้น 
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ส.ส.ของพรรคที่ถูกกล่าวอ้างทั้งหมดอยู่ในห้องประชุมสภา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ก าลังด าเนินการเรื่องนี้อยู่ เราได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับ ส.ส.ของพรรคแล้วว่าแม้ช่อง
เสียบบัตรจะไม่เพียงพอ แต่จะต้องด าเนินการตามระเบียบ และกรณีที่เกิดขึ้นพรรค พปชร.ไม่ได้ละเลย 
    ผู้สื่อข่าวถามว่า แนวปฏิบัติต่อไปของพรรคคือไม่สามารถฝากให้คนอ่ืนลงคะแนนให้แม้ตัวอยู่ในห้องประชุมก็ตามใช่
หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ ไม่ว่าจะมีข้อจ ากัดอย่างไรก็ตาม ทุกคนจะต้องเสียบบัตรเอง และในการ
ประชุมพรรควันที่ 28 ม.ค. จะมีหยิบยกมาชี้แจงซ้ ากับ ส.ส.ของพรรคอีกครั้ง 
    นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรค พปชร. กล่าวถึงกรณีนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปราย
ไม่ไว้วางใจโดยจะเพ่ิมนายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง และหัวหน้าพรรคพปชร.เข้าไปด้วย ในประเด็น ส.ส.เสียบบัตร
แทนกัน ซึ่งจะส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 เกิดความล่าช้า ว่านายอุตตมไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร เพราะเป็นหน้าที่
ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ทั้งนี้  การยื่นบัตรให้คนอ่ืนเสียบแทนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท าได้ 
แม้มีข้อจ ากัดในเรื่องของเครื่องเสียบบัตรก็ตาม ส.ส.ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการประชุมพรรค ก็ได้มี
การก าชับให้ ส.ส.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมาตลอด เท่าที่ทราบ ส.ส.คนดังกล่าวก็ ไม่ได้มีเจตนา เป็น
เรื่องเฉพาะตัว คงไม่ท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ต้องเป็นโมฆะ 
อุ้ม"อุตตม"ไม่เก่ียวสส.เสียบบัตร 
       "การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะน ามาเป็นประเด็นในการอภิปรายนายอุตตมนั้น ไม่ค่อยสมเหตุสมผล และไม่เป็นธรรม 
เพราะนายอุตตมไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระท าดังกล่าว ที่ผ่านมานายอุตตมก็ได้ก าชับ ส.ส.ให้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ส.ส.ก็ท าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีเจตนาพิเศษอะไร อยากให้
พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าใจ เพราะหากอภิปรายในประเด็นที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนแล้วประชาชนอาจเบื่อ
หน่าย ไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายอะไร มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงได้ โดยเฉพาะนายอุตตมที่ท างานด้วยความตั้งใจ 
ทุ่มเท เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผมเชื่อมั่นในตัวนายอุตตมว่าท่านไม่ได้ท าผิด
อะไร" นายธนกรกล่าว 
    พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การป้องกัน
ระงับยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาขณะนี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความฉับไว ไร้ความสามารถใน
การจัดการของรัฐบาล เพราะสิ่งที่รัฐบาลพึงกระท าเวลานี้คือต้องจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาบูรณาการ และอ านวยการ
อย่างมีเอกภาพเพ่ือพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ แต่สิ่งที่เห็นก็ยังมัวงุ่มง่ามอยู่ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าท าไมพรรคร่วม
ฝ่ายค้านต้องยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวผู้น าสืบทอดอ านาจและพวกพ้อง ซึ่งมีจ านวนรัฐมนตรีที่ จะถูกอภิปรายที่
เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจะมี 7 คนบวกนั้น คงต้องลุ้นกันต่อว่าเมื่อบวกรวมเพ่ิมแล้วจะเป็นจ านวนเลขตัวเดียวหรือสอง
หลัก 
     "พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติในวันพุธที่ 29 ม.ค.นี้ หลังจบเทศกาลตรุษจีน เพ่ือประชาชนได้มีส่วนร่วมรับฟังการ
อภิปรายกันอย่างเต็มที่ และจะได้เห็นรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจชัดๆ ยืนยันว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูก
อภิปรายนั้น จะโดนใจพ่ีน้องประชาชนแน่ๆ และปลายทางของการอภิปราย จะต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ตัวผู้น า
สืบทอดอ านาจจะต้องหลุดจากต าแหน่งไปภายในไม่ช้าแน่นอน" พล.ท.ภราดรกล่าว  
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    นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะมี
การหารือและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับนายณฐพร โตประยูร 
อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 101 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เราเห็นว่าการกระท าของนายณฐพรเป็นการ
กระท าที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว โดยมีเหตุผลหนึ่ ง
คือ ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ปรากฏว่านายณฐพรยังจะพยายามมากล่าวหาพรรค
อนาคตใหม่อีกด้วย การยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 ของ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560  
    "การกระท าของคุณณฐพร มีเจตนาที่ชัดเจนและสร้างผลเสียหายให้กับพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น ส.ส.ในฐานะ
ผู้เสียหาย หากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริง จึงเตรียมที่จะด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน หลังจากท่ีผ่านมาถูกกระท าฝ่าย
เดียวมาตลอด" นายคารม กล่าว 
    นายคารมกล่าวด้วยว่า พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
แน่วแน่ แต่กลับมีกลุ่มคนบางพวกมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมชัง
ชาติ ดังนั้น นับจากนี้ไป พรรคอนาคตใหม่จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาสิทธิของพรรคและเพ่ือให้อีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นกันต่อไป 
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับมาตรา 101 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่า
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ ว่าเป็นความ
เท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 
หนุนซักฟอกครม.ทั้งคณะ 
    วันเดียวกัน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจประชาชนเรื่อง “การอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล” ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค จ านวน 
1,252 หน่วยตัวอย่าง  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.57 ระบุว่าควรขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทั้งคณะ (ทั้ง
คณะรัฐมนตรี) รองลงมา ร้อยละ 35.54 ระบุว่าควรขอเปิดอภิปรายฯ รายบุคคล (เฉพาะรัฐมนตรีบางคน) ,  ร้อยละ 
13.82 ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาขอเปิดอภิปรายฯ, ร้อยละ 5.35 ระบุว่าไม่ควรขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเลย  
    ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้อมูลเด็ดของฝ่ายค้านที่จะมัด ครม.หรือรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนดิ้น
ไม่หลุด พบว่า ร้อยละ 20.76 ระบุว่าเชื่อมั่นมาก เพราะฝ่ายค้านน่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนพอสมควรต่อการ
อภิปรายฯ, ร้อยละ 32.99 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะฝ่ายค้านน่าจะมีข้อมูลในการอภิปรายฯ มากพอสมควร , ร้อย
ละ 28.51 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะเรื่องที่ฝ่ายค้านจะน ามาอภิปรายยังถือเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ส่วนตัวมากกว่านโยบาย และหลักฐานยังไม่ชัดเจนพอ, ร้อยละ 15.26 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลย เพราะฝ่ายค้านยังไม่มีข้อมูล
หรือประเด็นอะไรที่ท าให้รัฐบาลเสียหาย มองเป็นแค่เกมการเมืองเท่านั้น ขณะที่บางส่วนระบุว่าอยากให้รัฐบาลท างาน
ให้มากกว่านี้ก่อนถึงค่อยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
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    ส่วนความเชื่อของประชาชนต่อกระแสข่าวที่ว่าพรรคเพ่ือไทยมีข้อตกลงพิเศษกับพรรครัฐบาลในการตัดชื่อรัฐมนตรี
บางรายออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า ร้อยละ 5.35 ระบวุ่าเชื่อมาก เพราะจากประวัติการท างานของ ร.ต.อ.
เฉลิม อยู่บ ารุง คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย น่าจะมีข้อตกลงพิเศษกับทางพรรครัฐบาลจริง, ร้อยละ 16.85 
ระบุว่าค่อนข้างเชื่อ เพราะเป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งสามารถพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลา และมี ส.ส.จ านวนหนึ่งจาก
พรรคเพ่ือไทยเข้าอยู่ร่วมกับรัฐบาล ,  ร้อยละ 32.91 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อ เพราะจุดยืนของทั้ง 2 ฝ่ายแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน เป็นไปไม่ได้ที่จะมีข้อตกลงพิเศษร่วมกัน และเป็นเพียงเกมการเมืองเท่านั้น , ร้อยละ 33.79 ระบุว่าไม่เชื่อเลย 
เพราะจุดยืนของพรรคเพ่ือไทยมีความชัดเจนอยู่แล้วในการที่จะไม่สนับสนุนรัฐบาล และอาจเป็นเฟกนิวส์เพ่ือเป็นการ
สร้างกระแสข่าวเท่านั้น  
    นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล น าเสนอผลส ารวจภาคสนามเรื่อง อะไรที่ประชาชนคิดว่า
ต้องเร่งด่วน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22- 25 มกราคม 2563 เมื่อสอบถามถึง
ความสุขต่อการเมืองหลังพรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า กลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาลกลับมี
ค่าเฉลี่ยความสุขสูงกว่ากลุ่มอื่นคือ 6.6 คะแนน เหตุผลส่วนหนึ่งคือคนกลุ่มนี้จ านวนไม่น้อยสนับสนุนรัฐบาล ไม่ใช่เพราะ
รัฐบาลมีผลงานประทับใจ แต่เป็นเพราะไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวาย แต่ถ้ามีใครเป็นรัฐบาลที่ดีกว่าก็พร้อมเปลี่ยนใจ 
ดังนั้นเมื่อพรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบจึงมีความสุข เพราะคิดว่าบ้านเมืองจะสงบสุข ซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่ใกล้เคียง
กับกลุ่มพลังเงียบที่มีค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 5.7 คะแนน และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลได้ 4.7 คะแนน ตามล าดับ 
    ที่น่าเป็นห่วงคือความในใจของประชาชน เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าวันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 55.6 ระบุแค่
ประคองตัวพออยู่ได้ แต่เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.7 เป็นทุกข์ เครียด นอนไม่หลับ ในขณะที่เพียงร้อยละ 13.7 
เท่านั้นที่มีความสุขมาก เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง 
    ที่น่าพิจารณาคือ อะไรที่คิดว่าต้องการเร่งด่วน พบว่าร้อยละ 61.9 ระบุต้องการเร่งแก้ความเดือดร้อน ท ามาหากินขัด
สน ค่าครองชีพสูง แต่ร้อยละ 38.1 ระบุไม่เร่งด่วน และเกินครึ่งหรือร้อยละ 53.5 ระบุเร่งแก้ไขนักการเมืองแย่ๆ ไม่ยอม
ท าอะไรมัวแต่ทะเลาะกัน แต่ร้อยละ 46.5 ระบุไม่เร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.1 ระบุไม่ต้องเร่งด่วน
ในการปรับ ครม. และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ระบุไม่ต้องเร่งด่วนเปลี่ยนรัฐบาล. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/55567 
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ยุคสังคมระแวงใบสั่ง : คดีเงินกู้อนาคตใหม่ตวัช้ีมาตรฐานการตรวจสอบ 
เป็นอีกคนที่มีบทบาทสะท้อนมุมคิดได้เผ็ดร้อนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มองทะลุตาข่ายแห่งกติกาใหม่ เพราะมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้ระดับหาตัวจับยาก 

วันนี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จังหวะเตือนองค์กร
อิสระ โดยเฉพาะ กกต. และมีข้อเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 

หลัง กกต.ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกระท าการฝ่าฝืนที่ห้าม
มิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง รับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้
ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อ กกต.มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพรรคนี้ได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่โดยคดี
นี้นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึง กกต.ขอให้ตรวจสอบสัญญา
เงินกู้ 191 ล้านบาท ระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กับพรรคอนาคตใหม่ คดีอยู่ระหว่างศาล
รัฐธรรมนูญให้ กกต.กับพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหา นายสมชัย เกริ่นว่า ขอท าความเข้าใจว่าพรรคการเมืองกู้เงิน
ได้หรือไม่ หากดูเอกสารย้อนหลังของ กกต.และมองถึงข้อเท็จจริงของพรรคการเมืองต้องมีเงินเพ่ือท ากิจกรรมทางการ
เมือง  

ฉะนั้นพรรคการเมืองสามารถกู้เงินหรือยืมเงินได้ เงินกู้หรือเงินยืมไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่รายได้ของพรรค
การเมือง เพราะเงินกู้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินของทุกพรรค รายการเงินกู้ รายการเงินยืม อยู่ในหมวดหนี้สิน โดย
ไม่สามารถตีความว่าเป็นประโยชน์อื่นที่รู้ว่าไม่ได้มาโดยมิชอบ 

พรรคการเมืองจ าเป็นต้องกู้หรือยืม เอาง่ายๆในช่วง คสช.ยึดอ านาจ 5 ปี ทุกพรรคถูกห้ามท ากิจกรรมทางการ
เมือง ไม่มีเงินเข้าพรรค ระดมทุนเข้าพรรคไม่ได้ ถามว่าถ้าไม่มีการยืมเงินในช่วงดังกล่าว จะมีเงินจ่ายค่าเช่าส านักงาน 
ค่าธุรการ เงินเดือนบุคลากรได้อย่างไร ทุกพรรคที่ด าเนินการแบบนี้ปรากฏอยู่ในรายการในเงินยืมหรือบางทีก็อยู่ใน
รายการเงินกู ้

หลังมีรัฐธรรมนูญ และมีกฎหมายพรรคการเมืองเกิดขึ้น คสช.ดึงเรื่องยาวนานมาก ไม่ยอมให้พรรคการเมืองท า
กิจกรรมทางการเมือง ก็ไม่มีรายได้เข้ามามีเพียงพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมพลังประชาชาติไทยสามารถจัด
กิจกรรมระดมทุนได้ทัน เพราะรู้จังหวะล่วงหน้าจะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
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พรรคอื่นท าไม่ได้ ค าถามคือพรรคอื่นต้องการท างานทางการเมือง จ าเป็นใช้ทุนจ านวนมากจะน าเงินมาจากไหน 
ก็ต้องกู้หรือยืม ถือเป็นหนี้สินต้องใช้คืน ขอฉายภาพไปดูงบการเงินของพรรคการเมืองล่าสุดปี 61 ซึ่งพรรคการเมืองสรุป
มีรายได้ รายจ่าย หนี้สินเท่าไหร่ โดยผ่านผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ประชุมใหญ่ของพรรค ภายในเดือน เม.ย.ปีถั ดไปคือปี 62 
และส่งให้ กกต.ภายใน 30 วัน คือเดือน พ.ค.62 

กกต.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยมีเลขาธิการ กกต.เป็นผู้ลงนามก่อนประกาศ แสดงให้เห็นว่า กกต.รู้เห็น เมื่อเป็น
ความผิดต้องทักท้วงตั้งแต่ช่วงนั้น ไม่ใช่มาด าเนินการในช่วงปลายปีและด าเนินการเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ทั้งที่  18 
พรรคมีรายการเงินกู้ ในจ านวนนี้ถูกยุบพรรคไปหนึ่ง พรรคอนาคตใหม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอีก 16 พรรคที่เหลือและ 
16 พรรคที่มีรายการเงินยืม กกต.กลับไม่ด าเนินการใด ซึ่งเงินกู้แตกต่างจากเงินยืม โดยเงินกู้มีที่มาที่ไป มีสัญญา 
ดอกเบี้ย ก าหนดเวลาใช้คืน ส่วนเงินยืมเกือบตรงกันข้ามกับเงินกู้ 

ฉะนั้นถ้าเงินกู้ผิดกฎหมาย เงินยืมต้องผิดมากกว่า ท าไมไม่เล่นงาน 16 พรรคที่มีรายการเงินยืมด้วย จะอ้างว่า
งบการเงินเพ่ิงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ กกต. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62  

การพูดประโยคนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะก าหนดให้ กกต.เผยแพร่โดยเร็ว ท าไมเพ่ิงมาเผยแพร่ เมื่อเดือน 
ธ.ค.62 ไม่ได้หมายความว่าช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.62 กกต.ไม่เห็น เมื่อเห็น กกต.ต้องด าเนินการทันที แต่ก็ไม่ด าเนินการ
ใดๆ มาบอกทีหลังว่ารู้แล้วจะตรวจสอบ หากพบว่าผิดจะเชิญพรรคการเมืองมาชี้แจงทั้งที่กระบวนการไปถึงไหนต่อไหน
แล้ว และ กกต.ต้องท างานเชิงรุกและเชิงรับ ส่วนใหญ่คุ้นชินท างานเชิงรับ ให้มีผู้ร้องก่อนด าเนินการ 

เรื่องเหล่านี้ กกต.ต้องรู้ตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองส่งงบการเงินเมื่อเดือน พ.ย.62 ขอให้ด าเนินการตรงไปตรงมา 
เสมอภาค ถ้วนหน้า เป็นมาตรฐานเดียวกัน เฉกเช่นกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน มีผู้ร้องกรณีบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท
ต่อปีไม่ได้ เข้าข่ายผิดมาตรา 66 กฎหมายพรรคการเมือง ในขั้นส านักสืบสวนและในส่วนเลขาธิการ กกต.ระบุว่าไม่ผิด 
เพราะเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค พอไปถึงขั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องฯชี้ว่าผิด เพราะเงินกู้คือเงินบริจาค เป็น
ความเห็นที่แย้งกัน 

เมื่อมีการกล่าวถึงรายได้ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 62 ไม่มีค าว่ารายการเงินกู้ และมาตรา 72 ห้ามไม่ให้
พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งตรงนี้หมายถึงเงินสีเทา เงินผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด น ามาฟอกเงิน จึงห้ามพรรคการเมืองไปยุ่งเกี่ยวเมื่อ
พ่วง 2 มาตรานี้เข้ามา ถามว่า กกต.ท าได้หรือไม่ เรื่องนี้ท าได้ แต่ท าไมปรากฏอยู่เฉพาะพรรคอนาคตใหม่ยิ่งดูจังหวะ
เวลาการพิจารณาสั้นมากแค่ 8 วันท าการ จากปลายเดือน พ.ย.62-ต้นเดือน ธ.ค.62 ไม่มีการเปิดโอกาสให้พรรค
การเมืองมาชี้แจงให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติมาก 

ขอย้อนไปดูงบการเงินพรรคการเมืองตั้งแต่ปี 57-61 เพ่ิงประกาศต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 รู้สึก
ประหลาดและผิดปกติ ท าไมเผยแพร่แค่ 5 ปี งบการเงินของพรรคการเมือง ก่อนหน้านี้หายไปไหน ท าไมปรับเปลี่ยน
เว็บไซต์ของ กกต. เพ่ือดึงบางรายการออก ซึ่งไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไร รู้สึกเห็นใจ กกต. แต่ขอให้ท าตามหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง กรณีนี้ผิด ทุกพรรคที่กู้หรือยืมต้องผิด ไม่ใช่เล่นงานอยู่พรรคเดียว วันนี้ก็มีผู้ร้องไปร้องอีก 32 พรรค กกต.
ต้องมีจุดยืนและค าตอบ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

ตามกระบวนการเมื่อมีความปรากฏหรือมีผู้ร้อง กกต.ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนข้อเท็จจริง เพ่ือ
ท าความเห็นสรุป ส านักสืบสวนและไต่สวนของ กกต.ก็ต้องท าความเห็น ในฐานะเลขาธิการ กกต.ว่าเห็นอย่างไร และ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯเห็นอย่างไร 

ความเห็น 3 ส่วนนี้จะประมวลไปยังที่ประชุมใหญ่ กกต. 7 คน มีทั้งเห็นด้วยหรือเห็นต่างได้ แต่ต้องมีเหตุผล 
โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชน ท าไมออกมาฉายภาพให้เห็นกระบวนการท างานของ กกต.ว่าผิดปกติ และถูกมอง
ว่าไปช่วยพรรคอนาคตใหม่ นายสมชัย บอกว่า ไม่ได้ช่วยพรรคอนาคตใหม่ ไม่เคยบอกไม่ให้ กกต.เล่นงานพรรคนี้ 

ขอย้ าว่าทุกพรรคที่กู้หรือยืมเงิน ถ้าผิดต้องด าเนินการอย่างเท่าเทียมกัน จุดจบคดีนี้ควรเป็นอย่างไร นายสมชัย 
บอกว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจนัดวันวินิจฉัยได้ทันทีหรือเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมในความเห็นส่วนตัวควรเปิด
ให้ไต่สวนเพิ่ม ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 

ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย องค์กรอิสระควรด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา เป็น
มาตรฐานเดียว โดยไม่มีธงมุ่งท าลายพรรคใดพรรคหนึ่ง สังคมก็เกิดความเชื่อถือองค์กรเหล่านั้น เมื่อใดท าด้วยความเป็น
ธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย แต่สังคมเชื่อในท านองท าตามใบสั่ง มุ่งหน้าท าลายพรรคใดพรรคหนึ่ง 
ในที่สุดสังคมก็อยู่ไม่ได้. 

ทีมการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1756425 
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บทบรรณาธิการ : อาจทั้งถอดถอนและอาญา 
กรณีที่อ้างว่าไม่ใช่การเสียบบัตรแทนกัน แต่เป็นการช่วยเพ่ือน ส.ส.ลงคะแนน ให้ความ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่าย 2563 กลายเป็นวิวาทะทางกฎหมาย ระหว่างนักกฎหมายระดับปรมาจารย์ ของฝ่ายรัฐบาลและ
พรรคฝ่ายค้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ยืนยันว่าปัญหานี้ไม่ถึงท าให้วิบัติ 

เจ้าของฉายา “ศรีธนญชัยรอดช่อง” ที่เพ่ิงได้มาหมาดๆ ชี้แจงว่ารัฐบาลได้เตรียมช่องทางไว้หลายช่อง เช่น
รัฐธรรมนูญมาตรา 143 ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ไม่แล้วเสร็จภายใน 105 วัน ให้เสนอวุฒิสภา
พิจารณา ให้เสร็จภายใน 20 วัน ถ้าพ้นก าหนดเวลา ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบแล้ว 

ดูเหมือนว่า ม. 143 จะเป็น “ช่อง” ที่ลอดได้งา่ยที่สุด แต่นักกฎหมายจากพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล และ
นายโภคิน พลกุล เห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ผ่านความเห็นชอบของ ส.ส.และ ส.ว.เรียบร้อยแล้ว จึงมีการเปิดโปงว่ามีการเสียบ
บัตร เพ่ือลงคะแนนแทนกัน เป็นการตรากฎหมายโดยมิชอบ 

นักกฎหมายพรรคฝ่ายค้านเห็นว่า กรณีท่ีเกิดข้ึน ตรงกับมาตรา 148 เมื่อเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามรัฐธรรมนูญ ให้ ส.ส.เสนอความเห็นต่อประธานสภา เพ่ือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในอดีตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยให้ร่าง พ.ร.บ.ที่เสียบบัตรแทนกัน ตกไปทั้งฉบับ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นเรื่อง เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายรัฐบาลอาจยังหวังว่าร่าง
กฎหมายจะไม่ตกไปทั้งฉบับ แต่จะเสียไปเฉพาะมติที่ลงคะแนนแทนกัน หรือหักไปเฉพาะคะแนนที่เสียบแทนกัน แต่ฝ่าย
ค้านเชื่อว่าน่าจะตกไปทั้งฉบับ และส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศรุนแรง 

อาจจะไม่ถึงขั้นที่รัฐบาลไม่มีเงินเดือนจ่ายให้ข้าราชการหลายล้านคนทั่วประเทศ แต่อาจกระทบถึงงบลงทุน
ใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ มีผู้เสนอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการลาออกหรือ
ยุบสภา ส่วน ส.ส.ผู้ร่วมการเสียบบัตร ซึ่งประธานสภาระบุว่า “ผิดแน่ๆ” ก็ต้องรับผิด 

ในอดีต ส.ส.ที่เสียบบัตรแทนเพ่ือน ถูกฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมือง ในข้อหาจงใจใช้อ านาจหน้าที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน แต่ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ส.ส.ที่มี
พฤติกรรมแบบนี้น่าจะถูกถอดถอน ด้วยข้อหาฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง. 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1756418   
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 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยค าร้องกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และพรรคอนาคตใหม่ว่าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขว่า ไม่ผิด 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ เพราะเห็นว่า ถ้อยความในข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่นั้นได้ผ่านการ
พิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว 
หากมีข้อความใดที่ไม่สมควรนายทะเบียนพรรคการเมืองก็น่าจะมีค าสั่งให้แก้ไข แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการบอกให้ยกเลิก
หรือแก้ไขข้อความในข้อบังคับพรรค 
 ส่วนข้อกล่าวหาที่ระบุพฤติกรรมของนายธนาธร และแกนน านั้นก็เป็นเพียงการกล่าวอ้าง</p> 
และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์หรือการกระท าตามความคิดเห็นที่มีการกล่าวอ้าง จึงไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าการกระท าของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง</p> 
ศาลรัฐธรรมนูญได้ยกค าร้องท่ามกลางเสียงถอนหายใจของบรรดากองเชียร์พรรคอนาคตใหม่</p> 
อย่างไรก็ตาม แม้พรรคอนาคตใหม่จะไม่มีความผิดจากค าร้องเรื่องล้มล้างการปกครองฯ แต่พรรคอนาคตใหม่ก็ยังมีคดี
ค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอีก 1 เรื่อง 
 นั่นคือกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธรจ านวนเงิน 191,200,000 บาท 
ค าร้องกล่าวหาว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 กกต.จึงมีมติด้วยเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ 
คดีจึงเป็นอีกคดีที่พรรคอนาคตใหม่ต้องระทึก แม้ว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร จะเปิดเผยข้อมูลในภายหลังว่ามีพรรค
การเมืองที่กู้ยืมเงินอีกอย่างน้อย 18 พรรค บางพรรคยืมเงินโดยยังหาหลักฐานมาไม่ได้ แต่กรณีดังกล่าว กกต.ได้อธิบาย
ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
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 ขณะเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ มองว่า กรณี 18 พรรคกับกรณีของพรรคอนาคตใหม่นั้นมี
ความแตกต่างกันทุกอย่างต้องขึ้นอยู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการพิจารณาตามมาตรา 72 ซึ่งมี
บทลงโทษถึงยุบพรรค เท่ากับว่าแม้พรรคอนาคตใหม่จะพ้นความผิดเรื่องล้มล้างการปกครองฯ แต่ก็ยังต้องรอฟังค า
ตัดสินในเรื่องการกู้ยืมเงินนายธนาธร 
  การเมืองจึงต้องสดับฟังผลการตัดสินต่อไป เหตุที่การเมืองต้องสดับฟังผลการตัดสินเรื่องยุบพรรค เพราะ
หากผลการวินิจฉัยออกมาเป็นเชิงลบต่อพรรคอนาคตใหม่ การเมืองย่อมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย ทั้งเรื่อง
ปัญหา “เสียงปริ่มน้ า” ทั้งเรื่องขั้วรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั้งเรื่องการจัดทัพการบริหารราชการแผ่นดิน และปัญหาที่สร้าง
ความพะอืดพะอมให้เกิดขึ้นในแวดวงรัฐบาล เฉกเช่นปัจจุบันที่ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ า ซ้ าเติมด้วยปัญหาการบริหารที่
สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนมากข้ึน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อมล้ า ยิ่งเมื่อต้นเหตุ
ของปัญหาเกิดขึ้นจากความปั่นป่วนทางการเมืองแล้วส่งผลซ้ าเติมปัญหาต่าง ๆ อาทิ การเสียบบัตรแทนยิ่งสร้างความ
พะอืดพะอมให้เกิดขึ้นในวงการการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาการท่ีสดับฟัง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยข้อมูล ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย
เสียบบัตรแทนในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
 ตามมาด้วยคลิปภาพ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐก าลังเสียบบัตรแทน ส.ส.คนอ่ืนๆ กระจายไปทั่ว                   
พล.อ.ประยุทธ์ที่รับทราบข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงกับเซ็ง เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามนายกฯ ถึงปัญหา ส.ส.ขุดคุ้ยกันเอง 
เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ าว่าปัญหาวันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลขุดคุ้ยกันเอง พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับถอนหายใจ พร้อมกล่าวว่า 
“ต้องไปถามคนฟ้อง อย่ามาถามผม ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย สรุปก็คือว่า ไม่ควรไปกระท า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามก็
ไม่ควรจะกระท า ถ้ารู้ว่ามันผิดกติกาของสภา เอาอย่างงี้ ผมก็ตอบแบบนี้ก็แล้วกัน” 
 ขณะเดียวกัน การเสียบบัตรแทนในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังเป็นหนึ่งในเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุ
ในค าวินิจฉัยกรณีร่างกฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะน ามาลงทุนรถไฟไฮสปีด และเช่นเดียวกับกรณีพรรคกู้เงิน 
นายวิษณุออกมาระบุอีกครั้งหนึ่ง กรณีของกฎหมายงบประมาณ 2 ล้านล้านบาทตอนนั้น กับกรณีของกฎหมาย
งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ตอนนี้ ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับความเห็นของ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มองว่า 2 เรื่องมีความแตกต่างกัน แม้แต่คดีเสียบบัตรแทนระหว่างของเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ กับของใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ประธาน ป.ป.ช.มองว่า ไม่อาจเทียบกันได้ ผลจากการเสียบ
บัตรแทน ท าให้สภาผู้แทนราษฎรต้องเคลื่อนไหว เพราะมีข้อสงสัยว่าการกระท าดังกล่าวอาจท าให้กระบวนการออกร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 พรรคฝ่ายค้านยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความเพ่ือเอาผิด 
ขณะที่พรรคฝ่ายรัฐบาลก็ยื่นหนังสือถึงนายชวน ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเชิงปรึกษาหารือ แต่ไม่ว่าจะมีเป้าประสงค์
อะไรก็ตาม เท่ากับว่ากระบวนการบังคับใช้งบประมาณปี 2563 มีโอกาสล่าช้า เลวร้ายที่สุดคือล่าช้าไปมาก เลวร้ายน้อย
ที่สุดคือล่าช้าไปอีกเดือน จากเดิมที่ล่าช้าอยู่แล้ว เพราะกระบวนการพิจารณาไม่ทันใช้เมื่อตุลาคม 2562 และคาดหมาย
ว่าจะใช้งบประมาณได้ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากล่าช้าไปอีกก็เท่ากับว่าระยะเวลาการใช้งบประมาณปี 2563 สั้นเข้าไป
อีก การใช้งบประมาณช้ามีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาย้อนกลับมาที่รัฐบาลอีกครั้ง ย้อนกลับไปดูปัญหาที่เกิดขึ้น 
เป็นปัญหาที่เกิดมาจากการเมือง 
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เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเมืองที่อยู่ภายในฟากฝั่งของรัฐบาลเอง ทั้งนี้ เพราะแม้พรรคฝ่ายค้านจะพยายามตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถาม หรือการใช้กลไกกรรมาธิการ รวมถึงการผลักดันยื่นญัตติเพ่ือเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ดูเหมือนทุกๆ จังหวะการก้าวเดินของฝ่ายค้านเริ่มมีอุปสรรค เริ่มปรากฏงูเห่า ปรากฏข่าวการฮ้ัว 
และเกิดความขัดแย้งทางความคิด ท าให้พลังของพรรคฝ่ายค้านลดทอนลง ขณะที่ความแรงที่พุ่งกระทบฝ่ายรัฐบาลกลับ
กลายเป็นฟากฝั่งของรัฐบาลเองที่มีความเคลื่อนไหว การเมืองในขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์คงสัมผัสได้เป็นอย่างดี            
เป็นการเมืองที่อยู่ในฝุ่นควัน เหมือนคนไทยที่ก าลังเผชิญหน้ากับฝุ่นพิษอยู่ในขณะนี้ ทิศทางการเดินของรัฐบาลยังไม่
คมชัด คงต้องมีการจัดการกันต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1917013 
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ยุคสังคมระแวงใบสั่ง : คดีเงินกู้อนาคตใหม่ตัวชี้มาตรฐานการตรวจสอบ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 ม.ค. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 เป็นอีกคนที่มีบทบาทสะท้อนมุมคิดได้เผ็ดร้อนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มองทะลุตาข่ายแห่งกติกา
ใหม่ เพราะมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้ระดับหาตัวจับยาก 
 วันนี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และ
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จังหวะเตือน
องค์กรอิสระ โดยเฉพาะ กกต. และมีข้อเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
 หลัง กกต.ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพ่ือมีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกระท าการฝ่าฝืน
ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง รับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือ
ควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เมื่อ กกต.มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพรรคนี้ได้กระท าการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ 
โดยคดีนี้นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึง กกต.ขอให้ตรวจสอบ
สัญญาเงินกู้ 191 ล้านบาท ระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กับพรรคอนาคตใหม่ 
คดีอยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญให้ กกต.กับพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงข้อกล่าวหา 
 นายสมชัย เกริ่นว่า ขอท าความเข้าใจว่าพรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่ หากดูเอกสารย้อนหลังของ กกต.
และมองถึงข้อเท็จจริงของพรรคการเมืองต้องมีเงินเพ่ือท ากิจกรรมทางการเมือง 
ฉะนั้นพรรคการเมืองสามารถกู้เงินหรือยืมเงินได้ เงินกู้หรือเงินยืมไม่ใช่เงินบริจาค ไม่ใช่รายได้ของพรรคการเมือง เพราะ
เงินกู้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินของทุกพรรค รายการเงินกู้ รายการเงินยืม อยู่ในหมวดหนี้สิน โดยไม่สามารถ
ตีความว่าเป็นประโยชน์อื่นที่รู้ว่าไม่ได้มาโดยมิชอบ 
 พรรคการเมืองจ าเป็นต้องกู้หรือยืม เอาง่ายๆในช่วง คสช.ยึดอ านาจ 5 ปี ทุกพรรคถูกห้ามท ากิจกรรม
ทางการเมือง ไม่มีเงินเข้าพรรค ระดมทุนเข้าพรรคไม่ได้ ถามว่าถ้าไม่มีการยืมเงินในช่วงดังกล่าว จะมีเงินจ่ายค่าเช่า
ส านักงาน ค่าธุรการ เงินเดือนบุคลากรได้อย่างไร 
ทุกพรรคที่ด าเนินการแบบนี้ปรากฏอยู่ในรายการในเงินยืมหรือบางทีก็อยู่ในรายการเงินกู้ 
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หลังมีรัฐธรรมนูญ และมีกฎหมายพรรคการเมืองเกิดขึ้น คสช.ดึงเรื่องยาวนานมาก ไม่ยอมให้พรรคการเมืองท ากิจกรรม
ทางการเมือง ก็ไม่มีรายได้เข้ามา 
มีเพียงพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมพลังประชาชาติไทยสามารถจัดกิจกรรมระดมทุนได้ทัน เพราะรู้จังหวะล่วงหน้า
จะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง 
พรรคอื่นท าไม่ได้ ค าถามคือพรรคอ่ืนต้องการท างานทางการเมือง จ าเป็นใช้ทุนจ านวนมากจะน าเงินมาจากไหน ก็ต้องกู้
หรือยืม ถือเป็นหนี้สินต้องใช้คืน 
 ขอฉายภาพไปดูงบการเงินของพรรคการเมืองล่าสุดปี 61 ซึ่งพรรคการเมืองสรุปมีรายได้ รายจ่าย หนี้สิน
เท่าไหร่ โดยผ่านผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ประชุมใหญ่ของพรรค ภายในเดือน เม.ย.ปีถัดไปคือปี 62 และส่งให้ กกต.ภายใน 
30 วัน คือเดือน พ.ค.62 
 กกต.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยมีเลขาธิการ กกต.เป็นผู้ลงนามก่อนประกาศ แสดงให้เห็นว่า กกต.รู้เห็น 
เมื่อเป็นความผิดต้องทักท้วงตั้งแต่ช่วงนั้น ไม่ใช่มาด าเนินการในช่วงปลายปีและด าเนินการเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ 
 ทั้งที่ 18 พรรคมีรายการเงินกู้ ในจ านวนนี้ถูกยุบพรรคไปหนึ่ง พรรคอนาคตใหม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี
อีก 16 พรรคที่เหลือและ 16 พรรคที่มีรายการเงินยืม กกต.กลับไม่ด าเนินการใด 
 ซึ่งเงินกู้แตกต่างจากเงินยืม โดยเงินกู้มีที่มาที่ไป มีสัญญา ดอกเบี้ย ก าหนดเวลาใช้คืน ส่วนเงินยืมเกือบ
ตรงกันข้ามกับเงินกู ้
 ฉะนั้นถ้าเงินกู้ผิดกฎหมาย เงินยืมต้องผิดมากกว่า ท าไมไม่เล่นงาน 16 พรรคที่มีรายการเงินยืมด้วย จะ
อ้างว่างบการเงินเพิ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ กกต. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 
 การพูดประโยคนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะก าหนดให้ กกต.เผยแพร่โดยเร็ว ท าไมเพ่ิงมาเผยแพร่ เมื่อ
เดือน ธ.ค.62 ไม่ได้หมายความว่าช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.62 กกต.ไม่เห็น เมื่อเห็น กกต.ต้องด าเนินการทันที แต่ก็ไม่
ด าเนินการใดๆ มาบอกทีหลังว่ารู้แล้วจะตรวจสอบ หากพบว่าผิดจะเชิญพรรคการเมืองมาชี้แจง 
 ทั้งที่กระบวนการไปถึงไหนต่อไหนแล้ว และ กกต.ต้องท างานเชิงรุกและเชิงรับ ส่วนใหญ่คุ้นชินท างานเชิง
รับ ให้มีผู้ร้องก่อนด าเนินการ 
เรื่องเหล่านี้ กกต.ต้องรู้ตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองส่งงบการเงินเมื่อเดือน พ.ย.62 
ขอให้ด าเนินการตรงไปตรงมา เสมอภาค ถ้วนหน้า เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เฉกเช่นกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน มีผู้ร้องกรณีบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาทต่อปีไม่ได้ เข้าข่ายผิดมาตรา 66 กฎหมาย
พรรคการเมือง 
 ในขั้นส านักสืบสวนและในส่วนเลขาธิการ กกต.ระบุว่าไม่ผิด เพราะเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาค พอไปถึงขั้น
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องฯชี้ว่าผิด เพราะเงินกู้คือเงินบริจาค เป็นความเห็นที่แย้งกัน 
เมื่อมีการกล่าวถึงรายได้ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 62 ไม่มีค าว่ารายการเงินกู้ 
และมาตรา 72 ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งตรงนี้หมายถึงเงินสีเทา เงินผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด น ามาฟอกเงิน จึงห้ามพรรคการเมืองไปยุ่งเกี่ยว 
เมื่อพ่วง 2 มาตรานี้เข้ามา ถามว่า กกต.ท าได้หรือไม่ เรื่องนี้ท าได้ แต่ท าไมปรากฏอยู่เฉพาะพรรคอนาคตใหม่ 
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ยิ่งดูจังหวะเวลาการพิจารณาสั้นมากแค่ 8 วันท าการ จากปลายเดือน พ.ย.62-ต้นเดือน ธ.ค.62 
ไม่มีการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมาชี้แจงให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติมาก 
 ขอย้อนไปดูงบการเงินพรรคการเมืองตั้งแต่ปี 57-61 เพ่ิงประกาศต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 รู้สึก
ประหลาดและผิดปกติ ท าไมเผยแพร่แค่ 5 ปี งบการเงินของพรรคการเมือง ก่อนหน้านี้หายไปไหน ท าไมปรับเปลี่ยน
เว็บไซต์ของ กกต. เพื่อดึงบางรายการออก ซึ่งไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไร 
 รู้สึกเห็นใจ กกต. แต่ขอให้ท าตามหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีนี้ผิด ทุกพรรคที่กู้หรือยืมต้องผิด 
ไม่ใช่เล่นงานอยู่พรรคเดียว วันนี้ก็มีผู้ร้องไปร้องอีก 32 พรรค กกต.ต้องมีจุดยืนและค าตอบ 
 ตามกระบวนการเมื่อมีความปรากฏหรือมีผู้ร้อง กกต.ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนข้อเท็จจริง 
เพ่ือท าความเห็นสรุป ส านักสืบสวนและไต่สวนของ กกต.ก็ต้องท าความเห็น ในฐานะเลขาธิการ กกต.ว่าเห็นอย่างไร 
และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯเห็นอย่างไร ความเห็น 3 ส่วนนี้จะประมวลไปยังที่ประชุมใหญ่ กกต. 7 คน มีทั้งเห็นด้วย
หรือเห็นต่างได้ แต่ต้องมีเหตุผล โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชน ท าไมออกมาฉายภาพให้เห็นกระบวนการท างาน
ของ กกต.ว่าผิดปกติ และถูกมองว่าไปช่วยพรรคอนาคตใหม่ นายสมชัย บอกว่า ไม่ได้ช่วยพรรคอนาคตใหม่ ไม่เคยบอก
ไม่ให้ กกต.เล่นงานพรรคนี้ ขอย้ าว่าทุกพรรคที่กู้หรือยืมเงิน ถ้าผิดต้องด าเนินการอย่างเท่าเทียมกัน จุดจบคดีนี้ควรเป็น
อย่างไร นายสมชัย บอกว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจนัดวันวินิจฉัยได้ทันทีหรือเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนเพ่ิมเติม         
ในความเห็นส่วนตัวควรเปิดให้ไต่สวนเพ่ิม ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม สร้างความเป็นธรรมให้แก่
ทุกฝ่ายองค์กรอิสระควรด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา เป็นมาตรฐานเดียว โดยไม่มีธงมุ่งท าลายพรรคใดพรรคหนึ่ง 
สังคมก็เกิดความเชื่อถือองค์กรเหล่านั้น เมื่อใดท าด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย แต่สังคมเชื่อในท านอง
ท าตามใบสั่ง มุ่งหน้าท าลายพรรคใดพรรคหนึ่งในที่สุดสังคมก็อยู่ไม่ได้ 
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 จังหวะก้าวของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ว่าจะจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่าจะจาก นายปิยบุตร แสง
กนกกุล ในห้วงก่อนการอ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีอิลลูมินาติเป็นต้นมา 
น่าจับตา น่าสนใจอย่างเป็นพิเศษ 
ความสนใจส่วนหนึ่งอาจพุ่งไปยังบทบาทของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผ่านค าแถลงปิดคดีนอกศาลรัฐธรรมนูญ และการ
เตรียมพร้อมเดินหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
 ขณะที่บทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คือ การน าเสนอพิมพ์เขียวการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
ของพรรคอนาคตใหม่อย่างเป็นระบบ เท่ากับเป็นการก้าวข้ามบทบาทและความหมายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ไปโดยสิ้นเชิง บางคนที่มองและประเมินบทบาทพรรคอนาคตใหม่ด้วยสายตาทาง การเมืองแบบเก่า กระบวนทัศน์
เก่า อาจเห็นเป็นความเพ้อฝัน มโนในทางความคิดอย่างเลื่อนลอย เหมือนที่เคยมองและประเมินพรรคอนาคตใหม่เมื่อ
แรกประกาศ ตัวที่จะเล่นการเมืองโดยไม่มีอดีตส.ส. ไม่มีระบบหัวคะแนน มองว่าเป็นไปไม่ได้ มองว่าเป็นความเพ้อฝัน 
เลื่อนลอย หาได้ตระหนักไม่ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้เสนอตัวเข้ามาในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยส าคัญจาก
พลังของคนติดความคิด ใหม่ จากพลังของคนรุ่นใหม่ 
 ต่อเมื่อประสบเข้ากับคลื่นแห่งการลงคะแนนเสียงให้มากกว่า 6.3 ล้านคะแนนทั่วประเทศ สามารถก าชัย
เหนือพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยได้ ทุกคนจึงตกอยู่ในภาวะนะจังงังงงงวย  
 สถานการณ์ในห้วงเดือนมกราคมนี้ก็แทบไม่แตกต่างกัน ทิศทางของพรรคอนาคตใหม่คือ 1 คือทิศทาง
ผลักดันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 1 คือ การพัฒนาประเทศจากซากปรักหักพังที่คสช.ได้กระท าเอาไว้ ความหมายที่
ลึกซึ้งอย่างยิ่งก็คือ การเปิดแผลของคสช. การเปิดแผลของรัฐประหาร 
 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเป้าหมายใหญ่ ความหมายก็คือ การมองและประเมินว่ารัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังอยู่ในภาวะขาลง จ าเป็นต้องมีจินตนาการใหม่ จ าเป็นต้องมีข้อตกลงใหม่ จังหวะก้าว
เช่นนี้เองมีความจ าเป็นที่พรรคอนาคตใหม่โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะต้องแปรนามธรรมแห่งนโยบายให้เป็น
รูปธรรม ที่พร้อมจะปฏิบัติ นี่คือสัญญาณใหม่ นี่คือจังหวะก้าวใหม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1921664 
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