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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 มีนาคม 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ 3 ม็อบ นศ. ฮ่ึมฉะ "บิ๊กตู่" วันนี ้"สวนกุหลาบนนท์" เอาด้วย 8 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ถอยใช้มั่นคงคุมม็อบ/'จตุพร'ผวาโมเดล 6 ตุลา 16 
3 คมชัดลึกออนไลน์ แฟลชม็อบ ราชประสงค์ เรียกร้อง ปชต. ต ารวจตรึงก าลังเข้ม 22 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ญาติวีรชนพฤษภา 35 'จี'้ ประยุทธ์'ลาออกก่อนนองเลือด 23 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เตือนปลายทางม็อบมีบางพวกให้จบแบบ 6 ตุลา 25 
6 มติชนออนไลน์ 55 ส.ส. อดีตอนาคตใหม่ เตรียมย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ จ่อเปิดตัว 8 

มีนาคมนี้ 
27 

7 มติชนออนไลน์ นักเรียนจ.ตรัง จัด “เด็กตรังไมช่ังชาต ิแต่ชังเผด็จการ” ยืนไวอ้าลัย รบ.  28 
8 มติชนออนไลน์ นิสิตม.นเรศวรนับพัน แต่งชุดด า-ชูป้าย-เปิดไฟมือถือ 30 
9 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" ฝากข้อความสุดท้ายถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ 32 
10 สยามรัฐออนไลน์ “สนธิรัตน์” ชี ้เป็นเรื่องดี หนนุ สส.พปชร.ขอสภาฯ 34 
11 สยามรัฐออนไลน์ “อิสระ” ท าหนังสือถึง “ชวน” ชงสภาฯ ดึงตัวเเทน นศ. ตั้ง กมธ.

วิสามัญแก้ปัญหา               
35 

12 MGR ออนไลน์ "สิระ" อาสาเป็นสื่อกลางรับฟังแฟลชม็อบ เชื่อไร้คนชักใย 36 
13 ไทยรัฐออนไลน์ คนหนุนแฟลชม็อบนักศึกษา ติดแฮชแท็กต่อต้านรัฐบาล  37 
14 มติชนออนไลน์ โฆษก ปชป. เผย ปธ.กมธ.แก้ไข รธน. ส่งหนังสื่อด่วนขอฟังความเห็น 39 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ อิสระ' ชงสภาฯตั้งกมธ.วิสามัญฯ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมแก้ปัญหา 40 
16 มติชนออนไลน์ สภานสิิต ม.นเรศวรชดุใหม่ แถลงหนุนการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย 41 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สนธิรัตน์ 'หนุน ส.ส.พลังประชารัฐ ชงสภาฯ เปิดเวทีรับฟังเสียง นศ. 42 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขาฯ พปชร. เชื่อ 'บิ๊กตู'่ ไม่เอาเรื่อง ส.ส.ย้าย มาปรับ ครม. 43 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนาธร'ฝากข้อความสุดท้ายถึง'ส.ส.อดีตอนค.'ต่อสู้รว่มกับ' นศ. 44 
20 มติชนออนไลน์ กลุ่ม ‘มศว คนรุ่นเปลี่ยน’ โพสต์แจง หลังถูกกล่าวหา ‘จัดฉาก’ 45 
21 MGR ออนไลน์ ดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองลดลงต่อเนื่องเหลือ 3.76 เต็มสิบ 46 
22 มติชนออนไลน์ ‘ม็อบราชประสงค’์ เริ่มแลว้ รวมตัวเรียกร้องประชาธิปไตย 49 
23 MGR ออนไลน์ "เทพไท" อวยนศ.เคลื่อนไหวคล้าย 14 ต.ค. จี้รัฐรับฟัง 50 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กลุ่มเควียร์เพื่อ ปชต.ลั่นกลางราชประสงค์ อัดรัฐเผด็จการ 51 
2 MGR ออนไลน์ สิ้นหวัง! “หมอเลี้ยบ” จัดหนัก ปฏิรูปใหญ่พท.-ปรับยุทธศาสตร์ใหญ่ 52 
3 มติชนออนไลน์ กมธ.ศึกษาฯ ประกาศ รับร้องเรียน มหา’ลัยใดผลักนศ.ชุมนุมนอกรั้ว 55 
4 มติชนออนไลน์ แฟลชม็อบ ‘นิสิต มน.’ #เสลาออกจากกะลา รว่มประกาศจุดยนื 56 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขนาดสัญญาณไม่ชัด ก็กระเพ่ือมแล้ว 58 
2 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : เอาประชาธิปไตยคืนมา 60 
3 มติชนออนไลน์ คิดว่า ‘ชิงอ านาจ’ เพ่ืออะไร : โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ 61 
4 มติชนออนไลน์ แฟลชม็อบ นิสติ-นศ. คัดค้าน เผด็จการ การบ้านใหม่ รบ. 63 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ไม่ใช่เพื่ออนาคตใหม่  แต่เพ่ืออนาคตเรา...’ 66 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า4 68 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ฮ่องกงโมเดล? 70 
8 มติชนออนไลน์ สิทธิชอบธรรม นิสิต นักศึกษา ชุมนุม แสดงออกทางการเมือง 72 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง       
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ                 
การเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6   

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชุมกองทุนเพื่อพฒันาพรรคการเมือง 

2 มี.ค. 2563 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

2 มีนาคม 
2563  

09.30 น. 
 
 
 

13.30 น. 

ห้องประชุม 604 
 
 
 

ห้องประชุม 604 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ           
การเลือกตั้ ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการ             
การเลือกตั้ ง  ประชุมกองทุนเ พ่ือพัฒนาพรรค
การเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3 มีนาคม 
2563  

13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

5 มีนาคม 
2563 

10.00 น. 
 
 

จังหวัดราชบุรี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ          
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี 

6 มีนาคม 
2563 

10.00 น. 
 
 

13.00 น. 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ                
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจวบคีรีขันธ์ 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ                   
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ต าบลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

2 มีนาคม 
2563 

08.00 น. 
 
 
 
 

09.30 น. 
 
 

13.30 น. 
 
 
 

13.30 น. 

มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน 
 
 
 
 

ห้องประชุม 604 
 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 
 
 
 

ห้องประชุม 501  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการทดสอบเพ่ือคัดเลือก
พนักงานเพ่ือเลื่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ                 
การเลือกตั้ง ประชุมกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดศักยภาพของโรงพิมพ์และราคา           
บัตรเลือกตั้ง 

3 มีนาคม 
2563 

- 
 
 

13.30 น. 

ห้องประชุม 301 
 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 

นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุม เพ่ือก าหนดมาตราการ             
การรักษาความลับของส านวนสืบสวนฯ 
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

4 มีนาคม 
2563 

- - นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อบรม วบส. 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

5 มีนาคม 
2563 

14.00 น. ห้อง 701 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ       
การเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพฯ  

6 มีนาคม 
2563 

10.00 น. 
 

13.30 น. 

ห้องประชุม 301 
 

ห้องสัตมรามาธิราช  
สถาบันพระปกเกล้า 

นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมระบบติดตาม 
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับสถาบัน
พระปกเกล้า 
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ข่าวอ้างอิง 
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3 ม็อบ นศ. ฮึ่มฉะ "บิ๊กตู่" วันน้ี "สวนกุหลาบนนท์" เอาด้วย 
2 มีนาคม 2563 - 06:00 น.  

 
 
3 ม็อบนศ.ฮ่ึมฉะ "บิ๊กตู่" วันนี้ "สวนกุหลาบนนท์" เอาด้วย เปิดอ่าน 929 ครั้ง 
3 ม็อบนศ.ฮ่ึมฉะ "บิ๊กตู่" วันนี้ "สวนกุหลาบนนท์" เอาด้วย ไล่ หน.ไอโอพรึ่บราชประสงค์ รัฐปัดใช้ก.ม.มั่นคงคุม 
               ม็อบราชประสงค์เริ่มแล้วรวมตัวเรียกร้องประชาธิปไตย ต ารวจตรึงก าลังเข้ม ด้านสธ-สมช.ประสานเสียงไม่
ใช้พ.ร.บ.มั่งคงคุมแฟลชม็อบ ซัดกุข่าวเท็จ ธนาธรส่งข้อความสุดท้ายถึงส.ส.อดีตส้มหวานปลดโซ่ตรวนต่อสู้ร่วมกับนศ. 
ด้าน “บิ๊กตู”่ แจ้ง “พรรคร่วม” ปรับครม.เผย ไม่แตะโควตาเดิม หากเปลี่ยนตัวให้ไปคุยกันเองภายใน 
               กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจับตามองหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่า รัฐบาลก าลังพิจารณาที่จะ
ประกาศใช้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ในการควบคุมไม่ ให้เกิดการชุมนุม ซึ่งสอดรับ
กับช่วงเวลาที่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศออกมาแสดงพลังความคิดเห็นทางการเมือง เพ่ือแสดงจุดยืนไม่ยอมรับ
การบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ม็อบราชประสงค์เริ่มแล้ว 
                เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 1 มีนาคม ที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน มีกิจกรรมแฟลชม็อบ #ประชาชนไล่
หัวหน้าio โดยเจ้าหน้าที่ได้น ารั้วเหล็กกั้นไว้ส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรม ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ต ารวจในและนอก
เครื่องแบบเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ทั่วบริเวณตั้งแต่ก่อนเวลา 15.30 น. นอกจากนี้ยังมีการวัด ไข้ พร้อมเตรียมเจลแอลกอ
ฮอลล์ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย โดยนอกจากกิจกรรมปราศรัยแล้ว ยังมีการอ่านบทกวี และการแสดงดนตรีร่วมด้วย 
                จากนั้นผู้จัดกิจกรรมสลับกันปราศรัย โดยตัวแทนกลุ่ม Queer เพ่ือประชาธิปไตย กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอด 
4-5 ปีที่ผ่านมาสามารถบอกได้ไหมว่าเศรษฐกิจดี ค้าขายอะไรก็รวย ซึ่งไม่จริง เพราะทุกคนก าลังหาเพ่ือนร่วมทางที่
ต้องการหาผู้ช่วยเหลือ แต่รัฐเผด็จการกลับไม่เคยช่วยเรา เขาพรากสิทธิเราทุกคน นอกจากนี้ในเรื่องสุขภาพ เรื่องเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการให้รัฐช่วยให้ความมั่นใจ 
                แต่พวกเขากลับไม่เคยออกมาตรการอะไรเลย มีแต่พูดจางี่เง่าเท่านั้น ประเทศเราท าให้เรารู้สึกหมดหวัง แต่
วันนี้น้องๆ นักศึกษาออกมาแล้ว เริ่มเห็นความเป็นธรรมในสังคมบ้างแล้ว ทุกคนเริ่มเบ่งบานและออกมาด้วยพลังบริสุทธิ์ 
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แต่พวกคุณก็ยังใช้รูปแบบข่าวปลอมมาดูถูกประชาชน ดังนั้นการที่เราออกมาวันนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการกดขี่ไม่ได้อยู่
เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพวกเราด้วย 
                ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบรายหนึ่งกล่าวว่า มาแสดงพลังให้เห็นว่าประชาชนที่มีความหลากหลาย
ต้องการประชาธิปไตย ไม่ต้องการอ านาจแบบเดิม และต้องการความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศนี้ 
               วันเดียวกัน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลการ
ชุมนุมจัดกิจกรรมแฟลชม็อบของกลุ่มนิสิตนักศึกษา และนักเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ว่าหน่วยงานด้านความ
มั่นคงจับตากิจกรรมแฟลชม็อบอย่างใกล้ชิด พร้อมขอร้องให้จัดกิจกรรมอยู่ในสถาบันมากกว่าขยายการชุมนุมลงท้อง
ถนน เพราะเกรงกระทบกระทั่งกับกลุ่มคนที่ 3 เนื่องจาก สมช.ห่วงมือที่สามจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ โดยต้องประเมิน
สถานการณ์แบบวันต่อวัน มีเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจดูแลด้วยความละมุนละม่อม หากจัดกิจกรรมอยู่ ใน
สถาบันการศึกษาก็ไม่น่าจะมีอะไรท าให้เกิดความวุ่นวาย 
                “ขอร้องกลุ่มนิสิตนักศึกษาอย่าจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา หรือออกมายังท้องถนน เพราะหากออก
มาแล้วจะท าให้ควบคุมดูแลความปลอดภัยได้ยากล าบาก โดยเฉพาะการกระทบกระทั่ งของกลุ่มคนที่สามที่อาจจะสร้าง
สถานการณ์ความวุ่นวายได้ ขอให้จัดกิจกรรมอยู่ในสถาบันตามกรอบที่เหมาะสม อย่าหมิ่นสถาบัน อีกทั้งผู้บริหารของ
สถาบันก็ไม่ได้ไปกดดันอะไร” เลขาฯ สมช.กล่าว 
               เลขาฯ สมช. กล่าวด้วยว่า ส าหรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัย หากกลุ่ มนิสิตนักศึกษาขยายการ
ชุมนุมนอกสถาบันนั้น จะต้องดูเป็นกรณีไป แต่เจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจจะปฏิบัติงานด้วยความละมุนละม่อมให้มาก
ที่สุด โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ปะทะกัน ทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้ปิดกั้นการแสดงออกใดๆ ทั้งสิ้น 
รัฐบาลหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้มีอ านาจในการกดดัน หรือแทรกแซงใดๆ ทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมาย” 
พล.อ.สมศักดิ์ กล่าว 
                พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สมช.จับตาดู แต่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ และไม่มีการปิดกั้น ถ้าเป็นนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา อยากขอร้องให้อยู่ในกรอบของสถาบัน เนื่องจากสุ่มเสี่ยง ถ้าอยู่ในกรอบสถาบัน หน่วยงานความมั่นคงไม่ได้ว่า
อะไร แต่ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันหรือที่ใด เจ้าหน้าที่ถูกก าชับให้ปฏิบัติอย่างละมุนละม่อม ส่วนงานด้านการข่าวทาง 
สมช.ก็ติดตามดูอยู่ ช่วยกันดูกับส านักข่าวกรองแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
               เมื่อถามว่าหวั่นมือที่สามฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์หรือไม่ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า มองว่าเป็นไปได้ที่มือที่
สามจะฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ โดยขณะนี้เองก็อยู่ในช่วงสอบ และมีเรื่องของไวรัสโควิด-19 การชุมนุมกันไม่ได้เป็น
ผลดี อยากให้ช่วยๆกันบอกหากมาชุมนุมให้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว. กลาโหม ก าชับอย่างที่ตนกล่าวมาแล้ว ไม่ได้ปิดกั้น ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ชุมนุมในสถาบันได้ และ
ผู้บริหารสถาบันอนุญาตเราก็ไม่ได้ว่าอะไร 
                เมื่อถามว่ากระแสข่าวจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจมีการใช้พ.ร.บ.ความมั่นคง ห้ามการชุมนุม 
พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดถึงตรงนี้ และมองว่าไม่มีความจ าเป็น เมื่อการชุมนุมยังอยู่รั้วสถาบัน 
               วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ก “อนุทิน ชาญวีร
กูล” มีเนื้อหาดังนี้ อย่าน า “การเมือง” มาซ้ าเติมสถานการณ์โรคระบาด ขอเรียนชี้แจงทุกส านักข่าวที่เสนอข่าวว่า
กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้ใช้พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพ่ือห้ามชุมนุมทาง
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การเมือง ทราบว่าข่าวที่ท่านน าเสนอนั้นเป็นความเท็จ ขอย้ าว่าเป็นความเท็ ไม่เคยคิดถึงพ.ร.บ.รักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรมาก่อน 
                “ผมไม่เคยคิดสกัดกั้น หรือห้ามการชุมนุมทางการเมืองเพ่ือแสดงออกถึงสิทธิ เสรีภาพทางความคิด และ
การพูดของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มใดๆ ก็ตาม หากการชุมนุมนั้ นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนและ
เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
                ขอย้ าอีกครั้งว่าผมไม่เคยมีความคิดจะสกัดกั้น หรือห้ามการชุมนุมทางการเมือง เพียงแต่ขอให้ผู้จัดการ
ชุมนุมด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ได้ทราบถึงข้อ
ห่วงใย และความกังวลใจของคณะแพทย์ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ที่มีต่อการจัดการชุมนุมเท่านั้น ขอความกรุณา
น าเสนอและส่งต่อข้อมูลนี้ เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย ขอบคุณครับ” นายอนุทิน ระบ ุ
               ด้าน พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. กล่าวถึงกรณีการชุมนุมแฟลชม็อบในสถาบันการศึกษาพ้ืนที่
กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาว่า เป็นการแสดงกิจกรรมในสถานศึกษา ที่ผ่านมายังท าอยู่ในกรอบและยังไม่พบการกระท าผิดตาม
พ.ร.บ.การชุมนุม ส่วนที่มีการพาดพิงไปถึงบุคคลอ่ืน ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์มาร้องทุกข์แต่อย่างใด ส่วนกรณีการนัดชุมนุม
แฟลชม็อบ #NGO ขับไล่หัวหน้า io ที่บริเวณราชประสงค์ วันนี้ (1 มี.ค.) เวลา 16.00-18.00 น. กิจกรรมดังกล่าวแจ้ง
การชุมนุมโดยปกติ ต ารวจได้ออกข้อก าหนดตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 
                หน้าที่ของเราคืออ านวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยผู้ชุมนุมและประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่ง
จุดนั้นอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าเราก็ขอความร่วมมือว่าให้ชุมนุมในสถานที่ที่ก าหนดไม่ไปรบกวนและสร้างความเดือดร้อน
ให้ประชาชนที่ใช้ทางสาธารณะ ส่วนสิ่งที่เป็นกังวลคือเรื่องไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ผู้ที่มาชุมนุมระมัดระวัง ซึ่งต ารวจได้
ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลไว้ หากผู้ร่วมชุมนุมมีจ านวนมากอ่อนไหวต่อเรื่องการแพร่ระบาดของโรคก็
จะขอวัดไข้ทุกคนก่อนจะเข้าพ้ืนที่การชุมนุม 
               วันเดียวกันอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก “Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” เรื่อง “ฝากข้อความสุดท้ายถึง ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่” ระบุว่า ฝากข้อความสุดท้ายถึง 
ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ภารกิจสุดท้ายในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คืองานอภิปรายไม่ไว้ วางใจ
รัฐมนตรีรายบุคคล ภายใต้ชื่อปฏิบัติการพิน็อกคิโอได้จบลงไปแล้ว วันนี้คงเดินทางไปกับพรรคใหม่กับพวกคุณด้วยไม่ได้ 
แต่จะให้ก าลังใจและเฝ้ามองความส าเร็จอยู่ห่างๆ โดยไม่แทรกแซงและไม่ครอบง าการท างาน ภาวะการเมืองในวันนี้คือ
ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์นี่คือช่วงเวลาแห่งความกล้าฝัน กล้าที่จะทะเยอทะยาน 
                “วันนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน “อยู่ไม่เป็น” พวกเขาเสียสละอย่างมาก เขาเป็นคนธรรมดา
ไม่มีชื่อเสียงสถานะ พวกเขาเถียงกับเพ่ือน ทะเลาะกับพ่อแม่ พวกเขาไม่มีรายได้ แต่พวกเขาก็ลุกขึ้นมาเพ่ือเรียกร้องใน
สิ่งที่ตนเองเชื่อ ดังนั้นการ “ไม่ทรยศประชาชน” ของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่เพียงพอ 
                ผมขอฝากเพ่ือนส.ส.ที่เคยท างานด้วยกันว่าคุณต้องท ามากกว่านั้น ต้องยืนยันหลักการ ต่อสู้ร่วมกับ
ประชาชน สนับสนุนพวกเขา อย่าให้ต าแหน่งที่คุณมีกลายเป็นโซ่ตรวน เป็นพันธนาการของตัวเอง จงใช้มันเพ่ือรับใช้
มวลชน 
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               ส่วนตัวผมเองขอท าหน้าที่การรณรงค์ทางความคิดและการเคลื่อนไหวทางสังคมนอกสภา ต่อสู้และต่อต้าน
ระบอบรัฐประหารร่วมกับประชาชนให้ถึงที่สุด อย่าทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสร้างประชาธิป ไตยและการเปลี่ยนแปลง 
ประวัติศาสตร์มอบโอกาสให้คุณแล้ว ถ้าไม่ยืนหยัดสู้ในวันนี้แล้วเราจะสบตาคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร” 
               นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมใช้
กฎหมายความมั่นคงไม่ให้มีการชุมนุมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 ว่าหากเป็นเรื่องจริงอยากให้รัฐบาล
พิจารณาให้รอบคอบ เพราะขณะนี้มีความไม่พอใจของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ยิ่งมีเรื่องของการระบาดของโรคดังกล่าวอีก อาจส่งผลต่อสภาวะภายในประเทศ 
                หากรัฐบาลใช้โอกาสนี้ประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงหรือประกาศภาวะฉุกเฉินเพ่ือหวังคุมแฟลชม็อบอาจ
กลายเป็นเรื่องน้ าผึ้งหยดเดียวจนกลายเป็นไฟลามทุ่ง ดังนั้นรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจแก้ปัญหาที่ต้นตอ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหา ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชน ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เพ่ือรับมือ อย่าใช้อ านาจแก้ปัญหาเพราะอาจท าให้เรื่องกลายเป็นอ่ืนได้ 
               ส่วน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในฐานะผู้แทนราษฎรที่มาจาก
ประชาชน การรับฟังเสียงของประชาชนที่สะท้อนถึงการท าหน้าที่ของอ านาจทั้งสามฝ่าย เป็นสิ่งที่ต้องรับฟังอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการสะท้อน “ความจริง” ที่ตรงไปตรงมา คือ “หัวใจ” ส าคัญที่จะท าให้ทุกฝ่ายได้น าเอาข้อบกพร่องไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการท าหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เพราะเสียงของประชาชน คือ เสียงที่ทรงพลังที่สุดในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                “ไม่ว่ารัฐบาลจะอาศัยเหตุผลใดก็ตามมาสร้างเงื่อนไขเพ่ือพยายามปิดกั้นการชุมนุมของประชาชนที่แสดง
พลังอย่างบริสุทธิ์ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง กล้าตั้งค าถามต่อผู้มีอ านา จอย่าง
ตรงไปตรงมา สนใจปัญหาต่างๆ ของประเทศอย่างจริงจัง และออกมาแสดงพลังกันทั่วทุกภูมิภาค ย่อมชัดเจนอยู่ใน
ตัวเองว่าความพยายามในการอาศัยเงื่อนไขบางประการ มาปิดกั้นการแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
กลายเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการใช้กฎหมายนี้ มากกว่าความพยายามที่จะจัดการปัญหาตามที่รัฐบาลอ้าง” น.อ.อนุ
ดิษฐ์ กล่าว 
                ขณะที่ นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย (พท.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความถึงการเคลื่อนไหวของนักศึกษาว่า น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท าภ ายใต้
รัฐธรรมนูญได้ การใช้ระเบียบ กฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องค านึงถึงในส่วนนี้ด้วย 
ซึ่งอาจผิดมาตรา 157 ดูให้พองามก็พอ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทุกคนมีหน้าที่พิทักษ์ รักษาประชาธิปไตย เท่าเทียมกันครับ เป็นก าลังใจให้ทุกท่าน 
               ส่วนนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นระบุ
ว่า คนที่เป็นนักประชาธิปไตยต้องไม่เย้ยหยันการชุมนุมทางการเมืองของคนอ่ืนว่า “เราก าลังหลงทางหรือเปล่า? ผมไม่
รังเกียจการชุมนุม ไม่ว่าการชุมนุมนั้นมาจากเด็ก มาจากคนวัยกลางคน หรือมาจากคนแก่ เมื่อเราประกาศตัวเองว่าเราก็
เป็นนักประชาธิปไตย เราจะไปเย้ยหยันการชุมนุมของคนอ่ืนท าไม 
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               หากเราเย้ยหยันก็แสดงว่าเราไม่ใช่นักประชาธิปไตยหรอก นักประชาธิปไตยต้องจ าได้กับค ากล่าวที่ว่า 
"ข้าพเจ้ายอมสละชีวิตให้ท่านได้พูดในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย” นับประสาอะไรกับการสละชีวิตสิ่งที่เขาพูดแต่เราไม่เห็น
ด้วย เราก็ใช้ถ้อยค ารุนแรงเข้าห้ าหั่นกัน แต่ก็ต้องระวังนะครับเราปฏิเสธอดีต แต่เราก็ยังไม่มีอนาคตให้โอบกอดเลย เรา
ก าลังหลงทางอะไรกันหรือเปล่า” 
               ขณะที่ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้ว่า การชุมนุมของนักศึกษาในครั้ง
นี้ ถ้าเปรียบเทียบได้กับการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาในยุค 14 ตุลาปี 16 นั้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน 5 
ประการ คือ 1.จุดเรื่มต้นจากการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนามศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ศนท.) ไปสู่นักเรียนระดับมัธยมในนามศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย 
                2.กระแสการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเกิดจากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ขยายตัวไปสู่
มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด แต่ยุคนี้เป็นโลกโซเชียลมีการขยายผลอย่างรวดเร็วกว่าในสมัย 14 ตุลา 3.การชูประเด็นการ
ต่อสู้ เป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาระบอบเผด็จการ 
                ส่วน 4.ข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ ยุค 14 ตุลา เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใช้ในการปกครองประเทศ แต่
ยุคนี้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 5.มีผู้น ารัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
นายทหารมาก่อน เหมือนยุค 14 ตุลา ที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งปี 2512 ได้
ปฏิวัติตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอ านาจจนถึงปี 2516 
               ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจากการปฏิวัติของตนเอง และต่อมาได้ เป็น
นายกรัฐมนตรีโดยการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญที่เขียนมาจาก คสช. เพราะฉะนั้นอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์ และหามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้การชุมนุมขยายผล ลุกลามเหมือนไฟ
ลามทุ่ง จนบ้านเมืองต้องเจอทางตันอีกเลย 
               นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “ศรีสุวรรณ 
จรรยา” ระบุว่า “ไฟลามทุ่ง...หมดเชื้อไฟเดี๋ยวก็มอด แฟลชม็อบเอานักการเมืองชังชาติที่อยู่เบื้องหลังเข้าคุกให้หมด...
เดี๋ยวก็จบ..!!” 
 ‘อนุสรณ์’ซัด5ปัญหารุมเร้าศรัทธา 
                ด้านนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองหลังการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล ว่าแม้ พล.อ.ประยุทธ์ และ 5 รัฐมนตรี จะได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธี
บริหารจัดการแบบพิเศษ แต่จ านวนมือที่รับรองในสภาก็ไปต่อไม่ได้ ถ้ากระแสสังคม เสียง และมือนอกสภา คะแนนเสียง
จากประชาชน ไม่ไว้วางใจรัฐบาล สารพัดค าถามไม่ไว้วางใจที่ถูกน ามาอภิปรายในสภาทั้งหมด รัฐบาลตอบไม่ได้ ตอบไม่
ครบ ตอบไม่ตรงค าถาม เน้นอ่านตามโพยที่ข้าราชการประจ าเขียนฝากมาให้ กระแสสังคมไม่มีทางยอมรับได้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอน 
                นายอนุสรณ์ ระบุว่าวิกฤติศรัทธาที่กระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลอย่างน้อย 5 ด้านที่พิสูจน์ฝีมือ
รัฐบาลว่าไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ คือ 1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2.การแสดงพลั ง
ของนิสิต นักศึกษา ประชาชน คนรุ่นใหม่ ที่ขยายวงออกไปเป็นไฟลามทุ่ง 
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                3.วิกฤติการเมืองที่ปล่อยให้มีการใช้สารพัดวิธี ในการดูดส.ส.ย้ายพรรค เปลี่ยนข้าง ย้ายขั้ว แบบไร้ธรรมาภิ
บาล ฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกมา 4.ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ส่งออกพัง ท่องเที่ยวทรุด หนี้ครัวเรือนสูง ก าลัง
ซื้อหด ความเหลื่อมล้ าพุ่ง คนว่างงานสูง ตลาดหุ้นพัง สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 5.ปัญหาวิกฤติสภาวะแวดล้อม ปัญหาฝุ่น
พิษ PM2.5 ปัญหาภัยแล้ง 
 หนุนชงสภาเปิดเวทีรับฟังเสียงนศ. 
                ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค พปชร. ตอบ
ข้อถามผู้สื่อข่าวกรณี ส.ส.พปชร. เตรียมตั้งญัตติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภา
ผู้แทนราษฎร ว่าเป็นเรื่องที่ส.ส.ของพรรคเสนอต่อสภาเพ่ือด าเนินการรับฟังฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายเห็นต่าง เพ่ือให้ ได้มี
เวทีเอาข้อมูลมาพูดคุยกัน เป็นความตั้งใจของพรรค พปชร.ที่จะรับฟังข้อขัดแย้ง เชื่อว่าคนไทยเราถ้ารับฟังกันให้มาก มี
โอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้ข้อเท็จจริงพูดคุยกัน จะลดผลกระทบของความขัดแย้งลงได้ ถือเป็นทางออกที่ดีของทุก
ความขัดแย้ง 
                นายสนธิรัตน์ กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าเรื่องการปรับ ครม.ในช่วงนี้มีข่าว
ค่อนข้างเยอะ เรื่องนี้มีการพูดกันไปในขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบสื่อมวลชนว่ายังไม่มีการปรับแต่อย่างใด ดังนั้นทุก
อย่างที่พูดกันสุดท้ายต้องให้เกียรตินายกฯ ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ถึงอย่างไรต้องฟังนายกฯ 
                ส่วนที่ถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคมีส.ส.เพ่ิมขึ้น จะมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่นั้น คิดว่าเราค านวณ
กันไปเอง และคาดกันไปว่าจ านวนจะเป็นสิ่งที่มีผล แต่นั่นเป็นการคาดเดา หรือประเมินสถานการณ์ไป ทั้งหมดยังไม่มี
การพูดคุยกันในสิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงการคาดเดาของสื่อมวลชนจนมีการพูดกันไป อย่างไรก็ตามเชื่อว่ารัฐบาลยังจะเดินไป
ข้างหน้า สามารถหาวิธีในการแก้ไขประเทศ ส่วนจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการปรับ ครม. ให้นายกฯ เป็นผู้พิจารณา 
                “คิดว่าท่านน่าจะไม่ได้เอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการย้ายเข้าย้ายออกมาเป็นประเด็น ผมไม่ทราบ
จริงๆ อย่าเพ่ิงคาดเดาไปล่วงหน้า เพราะยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนที่ถามว่ากังวลใจหรือไม่จากกรณีที่นายสุวิทย์ 
เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ระบุถึงสาเหตุที่ตัวเองมีข่าวลือจะถูกปรับ ครม.เพราะไม่มีส.ส.ในมือ
นั้น ทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นที่ต่างกัน คิดว่าเรารับฟังกันได้ แต่ไม่น่าก้าวล่วงนายกฯ ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ รอให้ท่าน
ได้ตัดสินใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะเดินหน้าอย่างไรก็ให้ฟังจากนายกฯ เท่านั้น 
 “บิก๊ตู่"แจ้ง“พรรคร่วม”ปรับครม. 
                วันเดียวกัน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า
หลังเสร็จสิ้นการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ เรียกแกนน าพรรคร่วม
รัฐบาลไปหารือที่ห้องรับรองรัฐสภา โดยส่งสัญญาณไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเพ่ือปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ายังไม่ทราบ 
และยังไม่ได้ยินข่าวดังกล่าว ในช่วงวันดังกล่าวนายกฯ ได้พูดคุยและขอบคุณทุกคนที่ลงคะแนนในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ 
                แหล่งข่าวจากพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้
บอกบรรดาแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนว่าจะมีการปรับครม. แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไร  และระบุด้วยว่าจะไม่ปรับโควตาใน
ส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล พรรคใดดูแลกระทรวงไหนอยู่ ก็จะได้ดูแลต่อไปเหมือนเดิม เพียงแต่ให้แต่ละพรรคไป
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พิจารณาเป็นการภายในเองว่าจะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลอย่างไรหรือไม่  ซึ่งการปรับครม.ครั้งนี้ ถือเป็นการปรับครม. 
รูปแบบแปลกใหม่ ไม่เหมือนการปรับ ครม.ทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา 
 เดือดเหมือนถูกวิปฝ่ายค้านหลอก 
                นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการประชุมสภาเพ่ือลงมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีเพียงส.ส.บางส่วนของพรรค พท.ที่เข้าร่วมประชุมว่า ตนก็เป็นคน
หนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวเพราะหลังจากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านประชุมในคืนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และมีมติ
ที่จะไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและร่วมลงมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นั้น  
                ทางแกนน าได้แจ้ง ส.ส.ผ่านทางกลุ่มไลน์ให้สมาชิกกลับบ้านได้เลย ส.ส.ส่วนใหญ่ก็กลับบ้านกันหมด พอเช้า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กลับไลน์มาแจ้งใหม่ว่าส.ส.ท่านใดที่ประสงค์อยากจะร่วมประชุมสภาก็กลับมาร่วมได้ตามสะดวก 
"ผมเป็นคนซื่อ แจ้งให้กลับก็กลับ พอถึงเวลาก็มาพูดกลับไปกลับมาแบบนี้ มีเพียงส.ส.ส่วนน้อยที่อยู่ในกลุ่มของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ไม่ขาดประชุม แต่ ส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคต้องขาดประชุม ทั้งๆ ที่การเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลถือเป็นการประชุมส าคัญ แต่พวกตนกลายเป็นคนที่ขาดประชุมเสียเอง ซึ่งไม่เคยมีประวัติการขาดประชุม
สภาเลย  
                ดังนั้นปัญหานี้จะต้องมีการพูดคุยกันในการประชุม ส.ส.ของพรรคในวันที่ 3 มีนาคมนี้ เพ่ือหารือและ
ก าหนดทิศทางการท างานให้ชัดเจน ไม่ใช่คนหนึ่งพูดอย่างนี้ คนนี้พูดอย่างนั้น ไม่รู้ว่าต้องฟังใคร ได้คุยกับส.ส.อีสาน
หลายคน ส่วนใหญ่ต่างไม่สบายใจและไม่พอใจเรื่องที่เกิดขึ้น ผมเองก็ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นกัน เพราะผมก็เป็น
หนึ่งในวิปฝ่ายค้านกัน แต่กลายเป็นวิปที่ไม่มีราคา วิปกระจอก เหมือนถูกหลอก ผมไม่เคยขาดประชุมเลยก็ต้องมาขาด 
งานนี้คงต้องมีย าใหญ่ใส่สารพัด ถึงเวลาแล้วที่พรรค พท.ต้องปฏิรูปเพื่อเป็นที่พ่ึงที่หวังของประชาชน” นายสมคิด กล่าว 
                นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ว่าพรรค
ได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือไปประกอบการพิจารณาญัตติให้เกิดความสมบูรณ์
และมีความครอบคลุมในทุกเนื้อหาสาระนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวรับฟังความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมาธิการชุดดังกล่าวจ านวน 5 คน 
ก็จะเป็นช่องทางหลักในการสะท้อนแนวคิดของพรรคเพ่ือน าส่งข้อมูลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
                ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคถือว่าเป็นวาระที่ส าคัญตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าร่วมรัฐบาลและเป็นหนึ่งใน
เงื่อนไขที่ส าคัญดังนั้นการตั้งต้นในการศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ใช้กลไกของรัฐสภาเดินหน้า
ต่อ และพรรคจะน าส่งข้อมูลส าคัญต่างๆ เหล่านี้ผ่านกรรมาธิการต่อไป อยากเรียนว่าขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันใช้
กลไกนี้ในการเริ่มต้นเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีส่วนไหน หมวดไหน มาตราไหน ที่เห็นว่าควรแก้ไขเ พ่ือน าไปสู่
ความสมบูรณ์ในระบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นก็จะต้องสะท้อนความคิดเห็นมุมมองต่างๆ สู่คณะกรรมาธิการวิสามัญชุด
ดังกล่าวให้มากที่สุดต่อไป 
 เตรียมนัดประชุมใหญ่7มีนาคม 
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                โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาธิปัตย์เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญ  โดยนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค มีหนังสือเชิญกรรมการบริหารพรรค อดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีของพรรค หัวหน้าสาขาพรรค 
ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงสมาชิกพรรค เพ่ือร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ซึ่งมีวาระ
การรายงานการด าเนินการของพรรค รับรองงบการเงิน โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก
รนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
                “วาระที่ส าคัญคือจะมีการประชุมพูดคุยถึงแผนงานและโครงการที่พรรคจะด าเนินการ รวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆ ส าหรับปีต่อไป รวมถึงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทางการเมือง ซึ่งในเรื่องนี้พรรคจะมุ่งเน้นให้
พ่ีน้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคมากยิ่งขึ้นในหลากหลายช่องทางทั้งส่วนกลางและในต่างจังหวัดด้วย” นาย
ราเมศ กล่าว 
                วันเดียวกัน นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง
รัฐสสภาแห่งใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของห้องประชุมใหญ่สภาผู้แทนราษฎร หรือที่เรียกว่าห้อง “สุริยัน” ว่าขณะนี้ในส่วน
ของการสร้างภายในห้องประชุมรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งภายในห้องประชุม
ใหญ่สภาผู้แทนราษฎร มีที่นั่ง 850 ที่นั่ง สามารถรองรับการประชุมร่วมรัฐสภา (ส.ส., ส.ว.) จ านวน 750 คนได้ โดยห้อง
ประชุมนี้สามารถใช้ได้ทันทีท่ีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม-18 กันยายน 2563 
                ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่รวมตัวประท้วงต่อต้านรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคมนี้ จะมีอย่างน้อย 3 
กิจกรรม เริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ นครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ 
ลานหน้าหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ซึ่งนักศึกษาได้เชิญชวนชาวนครสวรรค์ให้ออกมา
ชุมนุม โดยระบุว่าทุกท่านที่ไม่ยอมจ านนต่อระบอบ คสช. อย่ากลัวที่จะคิด อย่ากลัวที่จะพูด อย่ากลัวที่จะท า จัดโดย
กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาจัดกิจกรรม “#มรย_ขออยู่เคียงข้างประชาชน #มรย_ไม่ทนอยู่
กับเผด็จการ” โดยเป็นกิจกรรมแสดงพลังของนักศึกษา เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ลานเขาควาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
                นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของนักเรียนขาสั้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ในกิจกรรม “#เพราะ
การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน” เริ่มตั้งแต่ 17.00 น. นักเรียนจะรวมพลบริเวณลานอเนกประสงค์และร่วมเขียนความรู้สึก
ลงบนกระดาษโพสต์อิท และแปะลงบนบอร์ดแห่งความหวัง จากนั้นจะมีการไฮด์ปาร์ก , ร่วมกันร้องเพลง “Do you 
hear the people sing?” และเพลง “ดอกไม้จะบาน” และส่งต่อไฟแห่งปัญญา ศรัทธา และความยุติธรรม ก่อนแยก
ย้ายกันเดินทางกลับ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420047?adz= 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/420047?adz
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ถอยใช้มั่นคงคุมม็อบ/'จตุพร'ผวาโมเดล 6 ตลุา 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
    "อนุทิน" โต้ข่าวเท็จเตรียมชง พ.ร.บ.มั่นคงฯ ห้ามแฟลชม็อบชุมนุม อ้างอาจารย์แพทย์ห่วงหากติดเชื้อโควิด-19 ไทย
จะเข้าสู่ super spreader ควบคุมไม่ได้ ผู้จัดชุมนุมต้องรับผิดชอบตามประกาศโรคติดต่อ ส.ส.ปชป.ชงญัตติด่วนตั้ง 
กมธ.เปิดพ้ืนที่นศ.มีส่วนร่วมแก้ปัญหาป้องกันการลงถนน พท.ค้านปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ หวั่นน้ าผึ้งหยดเดียวกลายเป็นไฟ
ลามทุ่ง "คนหัวล้าน" เสี้ยมทหารหนุน นศ.เปลี่ยนผู้น าประเทศ ญาติวีรชนพฤษภา 35 ชี้นศ.ชุมนุมได้แต่ห้ามพาดพิง
สถาบันฯ 2 ฝ่ายอย่าท าไอโอใส่ร้ายกัน จี้ “ประยุทธ์” ลาออกก่อนนองเลือด "จตุพร" แฉมีคนจ้องใช้โมเดล 6 ตุลา เย้ย
ประยุทธ์ชนะในสภาจบที่มหา'ลัย 
    เมื่อวันอาทิตย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง อย่าน า 
"การเมือง" มาซ้ าเติมสถานการณ์โรคระบาด จากกรณีที่มีการเสนอข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเสนอ
นายกรัฐมนตรีให้ใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพ่ือห้ามชุมนุมทางการเมืองว่า เป็นความเท็จ ไม่เคย
คิดถึง พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ มาก่อน ผมไม่เคยคิดสกัดกั้นหรือห้ามการชุมนุมทางการเมือง เพ่ือแสดงออกถึงสิทธิ
เสรีภาพทางความคิดและการพูดของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มใดๆ ก็ตาม หากการชุมนุมนั้นไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น และเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ขัดต่อกฎหมาย  
    นายอนุทินระบุว่า การแถลงข่าวเมื่อวานสาระคือการหาแนวทางการควบคุมการระบาดของ covid-19 ซึ่งถูก
ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะต้องมีการจัดท าประกาศ สธ. เพ่ือให้ข้อมูล
แก่ประชาชนว่ากิจกรรมใดควรท ากิจกรรมใดไม่ควรท า เพ่ือการควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออันตราย เช่น ไม่ควร
เดินทางไปยังพ้ืนที่เขตติดโรค ไม่ควรจัดกิจกรรมทุกประเภท ที่จะก่อให้เกิดการมารวมตัวกัน หรือการชุมนุมของ
ประชาชนจ านวนมาก หลายพันคน และมีโอกาสที่จะมีการสัมผัส หรือการติดต่อทางลมหายใจและละอองน้ าลาย น้ ามูก 
จากการพูด ไอ จาม ใส่กันในระยะใกล้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้จัดต้องจัดเตรียมแนวทาง และให้บริการอุปกรณ์แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือป้องกันการระบาดฯ 
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    รมว.สาธารณสุขระบุต่อว่า กรณีที่มีการติดต่อของโรคเกิดขึ้น ผู้จัดกิจกรรมและเจ้าของสถานที่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกค าสั่งระงับการจัดกิจกรรมได้ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อ การประกาศให้ covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย กระทบต่อการใช้สิทธิ เสรีภาพของประชาชนมาก
พอสมควร แต่เป้าหมายคือต้องการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ และป้องกันชีวิตและสุขภาพของประชาชนคนไทย
ทุกคน ไม่ใช่การควบคุมหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมือง เพราะมีการประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วหากไม่
ปฏิบัติ นายแพทย์และเจ้าหน้าที่ สธ.ในฐานะเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ จะเข้าข่ ายละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่ทันที ไม่มีเจตนาจะแถลงเรื่องการชุมนุมทางการเมือง เพราะทราบดีว่าจะถูกแปรเจตนาเป็นอ่ืนและถูก
กล่าวหาหวังผลทางการเมือง แต่สอบถามนายแพทย์ผู้บริหาร สธ.หลายท่านเข้าใจดีว่าทุกท่านไม่อยากพาดพิงเรื่องการ
ชุมนุมทางการเมือง แต่มีความกังวลมากว่าการควบคุมการระบาดของ covid-19 ที่ประเทศไทยท ามาได้ดี อาจจะมีจุด
เสี่ยงและถึงจุดเปลี่ยนได้ 
      พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองของนิสิต 
นักศึกษา นักเรียน หรือแฟลชม็อบ ว่า สมช.ได้มีการจับตาดู แต่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ และไม่มีการปิดกั้น อยากขอร้องให้
อยู่ในกรอบของสถาบัน เนื่องจากสุ่มเสี่ยง ถ้าอยู่ในกรอบสถาบัน หน่วยงานความมั่นคงไม่ได้ว่าอะไร แต่ทั้งหมดไม่ว่าจะ
อยู่ในสถาบันหรือที่ใด เจ้าหน้าที่ถูกก าชับให้ปฏิบัติอย่างละมุนละม่อม ส่วนงานด้านการข่าว ทาง สมช.ก็ติดตามดู อยู่ 
ช่วยกันดูกับส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
    "เป็นไปได้ที่มือที่ 3 จะฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงสอบ และมีเรื่องของไวรัสโควิด-19 การชุมนุม
กันไม่ได้เป็นผลดี อยากให้ช่วยกันบอก หากมาชุมนุมให้ใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ได้ก าชับอย่างที่ตนได้กล่าวมาแล้ว ไม่ได้ปิดกั้น ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ส่วน
กระแสข่าวจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจมีการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ห้ามการชุมนุม ยังไม่มีการพูดถึงตรงนี้ 
แ ล ะ ม อ ง ว่ า ไ ม่ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น เ มื่ อ ก า ร ชุ ม นุ ม ยั ง อ ยู่ รั้ ว ใ น ส ถ า บั น "  พ ล . อ . ส ม ศั ก ดิ์ ก ล่ า ว 
    นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีแฟลชม็อบและมีเฟซบุ๊กของนาย
สุภรณ์โจมตีว่าคนที่ออกมาต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นคนเนรคุณและทรยศประเทศว่า เรื่องนี้เป็นขบวนการที่ไม่
บริสุทธิ์ ที่ผ่านมาตนไม่เคยไปก้าวล่วงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาเลย สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิชามารที่จ้องท าลายตนเอง 
เสี้ยมให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับรัฐบาล ตนได้น าหลักฐานเข้าแจ้งความด าเนินคดีกับต ารวจ ปอท. และ
ต ารวจได้มีการขยายผลจนรู้ตัวผู้กระท าแล้ว 4-5 คน ที่ผ่านมาคนที่อยู่ในรัฐบาลถูกปลอมเฟซบุ๊กและใส่ร้ายป้ายสีจน
ได้รับความเสียหายหลายคน เป็นการสร้างความแตกแยก เสี้ยมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ในเร็วๆ นี้จะมีการ
กระชากหน้ากากบุคคลเหล่านี้ออกมาว่าเป็นฝีมือของใคร 
      "ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่วันนี้ประเทศชาติต้องการความสงบสุข ความสามัคคีปรองดอง อะไรที่จะ
ท าให้ประเทศชาติเดินหน้า ก้าวข้ามความขัดแย้งต่อไปได้ด้วยความสงบราบรื่น ในฐานะที่เคยผ่านประสบการณ์ชุมนุม
มามากพอแล้ว จนรู้ว่าเราเจ็บปวด บอบช้ า และสูญเสียมามากพอแล้ว ไม่อยากให้เหตุการณ์ใดๆ เกิดข้ึนอีกแล้ว เราควร
มาจับมือร่วมแรงร่วมใจ ท างานให้บ้านเมืองก้าวหน้าเดินต่อไปได้ ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยไปก้าวล่วงการชุมนุมของ
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นั ก ศึ ก ษ า  เ พ ร า ะ ถื อ เ ป็ น สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ "  น า ย สุ ภ ร ณ์ ก ล่ า ว   
ชงญัตติดึง นศ.เข้าสภา 
    นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่คนหนุ่มสาวให้ความสนใจกับความเป็นไปของบ้านเมือง เท่าท่ีติดตามประเด็นใหญ่ที่
อยู่ในใจคือ ความไม่เป็นธรรมของกติกา ซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ระบบที่มีอยู่  อยากให้
น้องๆ นักศึกษาใช้ กมธ.ชุดนี้ให้เป็นประโยชน์ ตนพร้อมเป็นสื่อกลางน าข้อเสนอที่น้องๆ อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทุก
ประเด็นเข้าสู่ที่ประชุม กมธ. เพ่ือยืนยันว่าสภาเป็นที่พ่ึงที่หวังได้ และพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอ น าไปสู่การสร้างกติกาที่
เป็นธรรม ปลดชนวนความขัดแย้ง เพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ให้ประเทศไทยย้อนกลับไปสู่วิกฤติ 
    นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ตนได้ท าหนังสือถึง
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพ่ือเสนอญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาตั้งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสภา ในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ตามที่ในปัจจุบันได้เกิด
การเคลื่อนไหวทางการเมือง 36 สถาบัน นัดชุมนุมภายในพ้ืนที่สถานศึกษา กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นเสียง
สวรรค์ เป็นพลังบริสุทธิ์ที่จะผลักดันอนาคต หากยังปิดกั้นหรือแกล้งไม่ได้ยินเสียง การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาประเทศ
อาจจะถึงขั้นต้องสะดุดหยุดลง แต่หากสภาเปิดพ้ืนที่โดยมีตัวเเทนนักศึกษามาร่วมเป็น กมธ.สถาบันละ 1 คน จะช่วย
ส่งเสริมวิถีทางตามวิถีทางประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา ที่ไม่ต้องให้พวกเขาลงไปท าการเมืองบนท้องถนน 
      นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. เฟซบุ๊กไลฟ์ว่า รัฐบาลจะต้องรับฟังและให้โอกาสการ
แสดงออกของนักศึกษาที่เคลื่อนไหวภายใต้กรอบของกฎหมาย และอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้อง
ของนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์ และหามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้การชุมนุมขยายผล ลุกลามเหมือนไฟลามทุ่ง จน
บ้านเมืองต้องเจอทางตันอีกเลย 
     นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กว่า น่าภาคภูมิใจที่เห็นคนรุ่น
ใหม่นั้นตื่นตัวในเรื่องของบ้านเมือง เป็นการแสดงออกถึงประชาธิปไตย ต้องขอชมเชยในเรื่องการแสดงออกทาง
การเมืองที่ไม่ได้ละเลยการรับผิดชอบต่อสังคมที่มีมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการแจกหน้ากาก 
เจลล้างมือ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ ขอให้รัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่ สธ.มาท าการคัดกรองผู้ชุมนุมทุกคนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เพ่ือ
เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ข อ ง รั ฐ บ า ล ที่ ไ ม่ ไ ด้ ปิ ด กั้ น ก า ร ชุ ม นุ ม คั ด ค้ า น รั ฐ บ า ล 
    นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน กล่าวถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมใช้กฎหมายความมั่นคงไม่ให้มีการ
ชุมนุมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่า อยากให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบ เพราะขณะนี้มีความไม่
พอใจของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ยิ่งมีเรื่องของการระบาดของโรคอีก 
อาจส่งผลต่อสภาวะภายในประเทศ หากประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงหรือประกาศภาวะฉุกเฉิน อาจกลายเป็นเรื่อง
น้ าผึ้งหยดเดียวจนกลายเป็นไฟลามทุ่ง ดังนั้นรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจแก้ปัญหาที่ต้นตอ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการกับปัญหา ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชน ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือรับมือ อย่าใช้
อ านาจแก้ปัญหา เพราะอาจท าให้เรื่องกลายเป็นอื่นได้ 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
    น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า ไม่ว่ารัฐบาลจะอาศัยเหตุผลใดก็ตาม มาสร้าง
เงื่อนไขเพ่ือพยายามปิดกั้นการชุมนุมของประชาชนที่แสดงพลังอย่างบริสุทธิ์โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความ
ตื่นตัวทางการเมืองกล้าตั้งค าถามต่อผู้มีอ านาจอย่างตรงไปตรงมา ย่อมชัดเจนอยู่ในตัวเองว่าความพยายามในการอาศัย
เงื่อนไขบางประการมาปิดกั้นการแสดงออกซ่ึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน กลายเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการใช้กฎหมาย
นี้มากกว่าความพยายามที่จะจัดการปัญหาตามที่รัฐบาลอ้าง เรายืนยันว่าเสียงของประชาชนคือรากฐานที่ส าคัญใน
ระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่ควรมีใครมาปิดกั้น 
     นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พท. และอดีต รมว.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความถึงการ
เคลื่อนไหวของนักศึกษาว่า น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท าภายใต้รัฐธรรมนูญได้ การใช้ระเบียบ กฎ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องค านึงถึงในส่วนนี้ด้วย ซึ่งอาจผิดมาตรา 157 ดูให้พองามก็พอ อ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกคนมีหน้าที่พิทักษ์ 
รักษา ประชาธิปไตย เท่าเทียมกันครับ เป็นก าลังใจให้ทุกท่าน 
    นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า ตนดีใจและเห็นด้วยกับเหล่านักศึกษาที่เริ่มรู้ซึ้งถึงปัญหาของ
ประเทศที่ตนเองได้พยายามบอกประชาชนและเตือนรัฐบาลมาตลอดหลายปีแลัว การที่นักศึกษาที่เงียบมาตลอดหลาย
สิบปี ต้องลุกข้ึนมาต่อต้านกันแทบทุกสถาบันการศึกษา คงไม่มีใครจะมายุยงปลุกปั่นได้ ถ้าไม่มีพ้ืนฐานของความเป็นจริง
ที่ว่าประเทศไทยก าลังย่ าแย่ และรู้ว่าอนาคตของตัวเองจะต้องล าบากและจะไม่มีงานท า ทหารในฐานะประชาชนผู้รัก
ชาติเช่นเดียวกับเหล่านักศึกษาก็ควรจะต้องรู้สึกได้เหมือนกันว่าประเทศก าลังเดินไปผิดทาง และเศรษฐกิจของประเทศ
จะย่ าแย่ลงเรื่อยๆ หากไม่เปลี่ยนผู้บริหารประเทศ  
    "ผมก็มีเพ่ือนที่เป็นทหารจ านวนมาก และพวกเขาก็เป็นห่วงสภาวะของประเทศที่ก าลังเสื่อมถอยไปเรื่อยๆ อย่างที่
เป็นอยู่นี้เช่นกัน ทหารเองก็มีญาติพ่ีน้องและลูกหลานที่ท ามาหากินและเป็นนักศึกษา ก็ย่อมต้องรู้ว่าเศรษฐกิจไทยย่ าแย่
ขนาดไหน และอยากร้องขอให้ทหารในฐานะประชาชนที่รักชาติ ได้ร่วมมือกับนักศึกษาในการหาทางออกให้กับประเทศ
ในครั้งนี้ อย่าคิดว่านักศึกษาเป็นศัตรู ซึ่งอาจจะน ามาซึ่งความรุนแรงและโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเหมือน
ในเหตุการณ์ 14 ตุลา, 6 ตุลา และพฤษภาทมิฬได้ และอยากให้คนทั้งประเทศได้รู้ทัน IO ของ กอ.รมน. ที่ถูกเปิดเผยใน
สภา โดยมีการน าเงินภาษีของประชาชนไปสร้างความแตกแยก สร้างความเกลียดชังกันเองในหมู่ประชาชน ถึงเวลาแล้ว
หรือยังที่ต้องเร่งหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารแทนเพ่ือแก้ปัญหาที่หนักหนาสาหัสของประเทศที่เราก าลัง
จะต้องเผชิญ" นายพิชัยกล่าว  
    ขณะที่นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ’35 และอดีตกรรมการศึกษาแนวทางการ
สร้างความปรองดอง กล่าวว่า การชุมนุมของนักศึกษาเป็นผลจากการสะสมปัญหามาในช่วงกว่า 10  ปีที่สังคมไทยเผชิญ
สงครามเสื้อสี ทหารยึดอ านาจรัฐประหาร 2 ครั้ง สถาบันทางการเมืองไทยเสื่อมทรุด องค์กรอิสระไม่ได้ท าหน้าที่เป็น
กลไกตรวจสอบและตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ ให้เกิดข้อยุติได้ ตั้งแต่ค าวินิจฉัยในคดีซุกหุ้นที่เรียกว่า "ค าวินิจฉัยสีเทา" 
จนถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่ การปฏิรูปประเทศไร้ทิศทาง ประชาชนจึงเริ่มสิ้นหวัง นักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ การจัด
กิจกรรมทางการเมืองมีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนร่วม แต่นักศึกษาก็ยังขาดประสบการณ์ ไม่รู้เท่าทันเกมทาง
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การเมือง จึงต้องก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหวให้ชัดเจน แสดงออกด้วยความเหมาะสม และต้องไม่พาดพิงสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างเด็ดขาด นักการเมืองทุกพรรคต้องไม่เข้าไปชี้น าแทรกแซงกิจกรรมของนักศึกษา ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม 
    นายอดุลย์กล่าวต่อว่า การชุมนุมภายในรั้วมหาวิทยาลัยสามารถท าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจาก พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 3 (4) ยกเว้นให้ชุมนุมในสถานศึกษาได้ รัฐบาลต้องไม่ปิดกั้นการแสดงออกจะจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพไม่ได้  ต้องป้องกันไม่ให้กลุ่มประชาชนที่มีจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันมาเผชิญหน้ากัน ซึ่งจะท าให้เกิดการยั่ว
ยุน าไปสู่ความรุนแรงได้ รัฐและฝ่ายต่อต้านรัฐก็ใช้ปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation) หรือ "ไอโอ" ผ่านสื่อ
ออนไลน์ มีการสร้างข่าวปลอม(fake news) บิดเบือนกล่าวหาใส่ร้ายกัน สร้างความเข้าใจผิดท าให้เกิดความเกลียดชัง
กัน ที่ไม่ควรกระท าอย่างยิ่งคือการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงน่าเป็นห่วงว่าจะน าความแตกแยกของสังคมไทย
อย่างรุนแรง ดังนั้นรัฐต้องหาทางสกัดไอโอของทั้งสองฝ่าย และให้องค์กรที่เป็นกลางจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด 
เพ่ือหาทางออกอย่างละมุมละม่อม 
    "จากวิกฤติการเมืองที่สะสม รัฐบาลไม่ได้สร้างความปรองดอง ไม่ปฏิรูปประเทศ และยังสืบทอดอ านาจ การเมืองไทย
ยังวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์ จึงมาถึงทางตันแล้ว หากยังดันทุรังต่อไป การชุมนุมก็จะพัฒนาแรงขึ้น อาจน าไปสู่การนอง
เลือดได้ จึงเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์เสียสละเพ่ือประเทศชาติด้วยการลาออกจากนายกรัฐมนตรี แล้วจัดตั้ง "รัฐบาลช่วย
ชาติ" น าผู้มีความรู้ความสามารถจากทุกพรรคการเมืองและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจร่วมกันตั้ง
รัฐบาลชุดใหม่ตามกลไกรัฐธรรมนูญ แล้วนิรโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองตามข้อเสนอแนะของกรรมการศึกษา
แนวทางการสร้างความปรองดอง ที่ได้เสนอรัฐบาลไปแล้ว และต้องปฏิรูปประเทศทุกด้าน แล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง" นายอดุลย์กล่าว 
     นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า เราเห็นปลายทาง
ของนักศึกษาว่าจะเดินทางจบแบบ 14 ตุลาคม 2516, พฤษภาทมิฬ และบางฝ่ายต้องการให้จบลงแบบ 6 ตุลาคม 2519 
อยากบอกกล่าวกับคนหนุ่มสาวในปัจจุบันว่า จะก าหนดจังหวะย่างก้าวอย่างไร เพราะนักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ หาก
นักการเมืองเข้าไปชักใยความบริสุทธิ์ก็หมดไป ฝ่ายตรงข้ามก็จะหยิบยกเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาโจมตีกลุ่ม
นักศึกษา เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสื่อที่ท าหน้าที่เล่นเป็นบทเดียวกับวิทยุยานเกราะ ก าลังปลุกประเด็นนี้ขึ้นมา และมีคน
พยายามจะใช้ 6 ตุลา 19 เป็นโมเดลท าลายขบวนการนักศึกษา จะต้องขีดเส้นใต้ว่าจะไม่มีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  ส่วนฝ่ายที่ต้องการต่อต้านนักศึกษาที่สวมบทวิทยุยานเกราะในขณะนี้  ต้องไม่เอาสถาบัน
พระมหากษัตริย์เข้ามาท าลายขบวนการนักศึกษา ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องไม่น าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้อง เพราะ
เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร ะ ห ว่ า ง นิ สิ ต  นั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ ช า ช น กั บ รั ฐ บ า ล 
     "ไม่มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดในประเทศไทย ที่จะไปปลุกนักศึกษาและนักเรียนได้ขนาดนี้ แต่ความที่
ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย อีกท้ังยังประสบปัญหาเศรษฐกิจแสนสาหัส และยังเต็มไปด้วยความอยุติธรรม นักการเมือง
ทั้งหลายว่าอย่าเข้าไปยุ่ง ส่วนประชาชนนั้นถือเป็นสิทธิ์ในการเข้าไปร่วม ในอนาคตหากวันหนึ่งวันใดรัฐบาลใช้ก าลัง
สลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา วันนั้นรัฐบาลจะได้เจอกับตนและอีกหลายๆ คนอย่างแน่นอน เชื่อว่าหลังจากนี้
อาจจะมีกระบวนการสร้างสถานการณ์ ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองจะต้ องเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักศึกษา ต้องบอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าในสภาท่านชนะ แต่การเมืองรอบนี้เชื่อว่าจบที่มหาวิทยาลัย ไม่ใช่ในสภา 
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สถานการณ์ขณะนี้ได้เดินเลยไปจากเง่ือนไขของค าว่ายุบพรรคไปแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยกับเผด็จการเป็น
เรื่องของความยุติธรรมกับความอยุติธรรม" นายจตุพรกล่าว 
 
โพลชี้แฟลชม็อบเป็นเสรีภาพ 
     “นิด้าโพล”  เปิดเผยผลส ารวจของประชาชนเรื่อง “เรื่องของอนาคตใหม่” ส ารวจระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ.2563 
จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ 1,260 หน่วยตัวอย่าง ด้านความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติด
แฮชแท็กเพ่ือต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษาหลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 61.03 ระบุว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 21.11 ระบุว่าเป็นสัญญาณว่า
สังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองอีกครั้ง, ร้อยละ 12.70 ระบุว่ากังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็น
เครื่องมือ ทางการเมือง, ร้อยละ 7.78 ระบุว่ากังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง
,  ร้อยละ 6.35 ระบุว่าเป็นแค่กระแสชั่วคราว  
    พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. กล่าวถึงการชุมนุมแฟลชม็อบว่า เป็นการแสดงกิจกรรมในสถานศึกษา ที่ผ่าน
มาพบอยู่ในกรอบ และยังไม่พบการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมฯ ส่วนการพาดพิงไปถึงบุคคลอ่ืน ตอนนี้ยังไม่มีเจ้า
ทุกข์มาร้องทุกข์ ส าหรับการนัดชุมนุมแฟลชม็อบที่บริเวณราชประสงค์ วันที่ 1 มี.ค. กิจกรรมดังกล่าวแจ้งการชุมนุม
อย่างถูกต้อง ทางต ารวจออกข้อก าหนดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมฯ ได้อ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้
ชุมนุมและประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งจุดนั้นอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า ก็ขอความร่วมมือให้ชุมนุมในสถานที่ก าหนดไว้ ไม่ไป
รบกวนและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้ทางสาธารณะ  
    ทั้งนี้ เมื่อเวลา 17.10 น. ที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีกิจกรรมแฟลชม็อบ #ประชาชนไล่หัวหน้า io 
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชาชนที่ไม่ยอมจ านนจากการคุกคามของรัฐบาล และต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย โดย
เจ้าหน้าที่ได้น ารั้วเหล็กกั้นไว้ส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ต ารวจในและนอกเครื่องแบบเฝ้าสังเกตการณ์
อยู่ทั่วบริเวณตั้งแต่ก่อนเวลา 15.30 น. นอกจากนี้ยังมีการวัดไข้ พร้อมเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม
ด้วย 
    จากนั้นผู้จัดกิจกรรมสลับกันปราศรัย สลับกับกิจกรรมแสดงดนตรี ตัวแทนกลุ่ม Queer เพ่ือประชาธิปไตย กล่าว
ตอนหนึ่งว่า  วันนี้น้องๆ นักศึกษาออกมาแล้ว เริ่มเห็นความเป็นธรรมในสังคมบ้างแล้ว ทุกคนเริ่มเบ่งบานและออกมา
ด้วยพลังบริสุทธิ์ แต่พวกคุณก็ยังใช้รูปแบบข่าวปลอมมาดูถูกประชาชน ดังนั้น การที่เราออกมาวันนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
การกดขี่ไม่ได้อยู่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพวกเราด้วย. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/58608 
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แฟลชม็อบ ราชประสงค์ เรียกร้อง ปชต. ต ารวจตรึงก าลังเข้ม 
1 มีนาคม 2563 - 21:54 น.  

 
 
    เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 1 มีนาคม ที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน มีกิจกรรมแฟลชม็อบ #ประชาชนไล่หัวหน้าio 
โดยเจ้าหน้าที่ได้น ารั้วเหล็กก้ันไว้ส าหรับเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม 
     ขณะเดียวกันต ารวจตรึงก าลังบน skywalk   พร้อมจัดทีมแพทย์ตั้งจุดคัดกรองตรวจไข้ผู้เข้าร่วม พร้อมเตรียมเจลแอ
ลกอฮอลล์ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย 
      นอกจากนี้มีต ารวจในเครื่องแบบหลายสิบนายคอยดูแลกิจกรรมอยู่รอบนอก และมีต ารวจหญิงมาช่วยตรวจกระเป๋า 
และมีนอกเครื่องแบบคอยถ่ายภาพจ านวนหนึ่ง โดยนอกจากกิจกรรมปราศรัยแล้ว ยังมีการอ่านบทกวี และการแสดง
ดนตรีร่วมด้วย  ทั้งนี้การชุมนุมในวันนี้มีการแจ้งการชุมนุม ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ถูกต้อง  
     จากนั้นผู้จัดกิจกรรมสลับกันปราศรัย โดยตัวแทนกลุ่ม Queer เพ่ือประชาธิปไตย กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอด 4-5 ปีที่
ผ่านมาสามารถบอกได้ไหมว่าเศรษฐกิจดี ค้าขายอะไรก็รวย ซึ่งไม่จริง เพราะทุกคนก าลังหาเพ่ือนร่วมทางที่ต้องการหาผู้
ช่วยเหลือ แต่รัฐเผด็จการกลับไม่เคยช่วยเรา เขาพรากสิทธิเราทุกคน 
     นอกจากนี้ในเรื่องสุขภาพ เรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการให้รัฐช่วยให้ความมั่นใจ แต่พวกเขากลับไม่เคยออก
มาตรการอะไรเลย มีแต่พูดจางี่เง่าเท่านั้น ประเทศเราท าให้เรารู้สึกหมดหวัง แต่วันนี้น้องๆ นักศึกษาออกมาแล้ว เริ่ม
เห็นความเป็นธรรมในสังคมบ้างแล้ว ทุกคนเริ่มเบ่งบานและออกมาด้วยพลังบริสุทธิ์ แต่พวกคุณก็ยังใช้รูปแบบข่าวปลอม
มาดูถูกประชาชน ดังนั้นการที่เราออกมาวันนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการกดขี่ไม่ได้อยู่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงพวกเราด้วย 
     ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบรายหนึ่งกล่าวว่า มาแสดงพลังให้เห็นว่าประชาชนที่มีความหลากหลายต้องการ
ประชาธิปไตย ไม่ต้องการอ านาจแบบเดิม และต้องการความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420053?adz= 
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'ญาติวีรชนพฤษภา 35 'จี'้ ประยุทธ์'ลาออกก่อนนองเลือด  
01 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:13 น.      

 
 

1 มี.ค.63-นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35และอดีตกรรมการศึกษาแนว
ทางการสร้างความปรองดอง กล่าวถึงการชุมนุมแฟลซม็อบของนักศึกษาในขณะนี้ว่า นักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์มาทุกยุค
สมัยเป็นวัยที่ก าลังเรียนรู้และสนใจเรื่องราวของบ้านเมือง ต้องการเห็นสังคมที่เป็นธรรมมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ในขณะที่สังคมไทยยังก้าวไม่พ้นความขัดแย้งและยังติดหล่มวิกฤติทางการเมือง มาปะทุหนัก
หลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ การแสดออกของนักศึกษาจึงเป็นเรื่องธรรมชาติของคนวัยหนุ่มสาวที่ต้องการ
เห็นอนาคตท่ีสดใส  

นายอดุลย์กล่าวว่า ขอแสดงความเห็นและเสนอแนะ 1.การชุมชุมของนักศึกษาเป็นผลจากการสะสมปัญหามา
ในช่วง10กว่าปี ที่สังคมไทยเผชิญสงครามเสื้อสี ทหารยึดอ านาจรัฐประหาร 2 ครั้ง สถาบันทางการเมืองไทยเสื่อมทรุด 
องค์กรอิสระไม่ได้ท าหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบและตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆให้เกิดข้อยุติได้ ตั้งแต่ค าวินิจฉัยในคดีซุกหุ้นที่
เรียกว่า”ค าวินิจฉัยสีเทา”จนถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่ กระบวนการยุติธรรมก็ไร้ความน่าเชื่อถือคนบริสุทธิ์ตกเป็น
แพะ-คนท าผิดลอยนวล สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนควรจะเป็นเวทีหาทางออกทางการเมือง แต่จากการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละฝ่ายก็เล่นละครใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาชนะคะคานกันจนเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหารก็ใช้
พวกมากลากไปมติพรรคอยู่เหนืออุดมการณ์พรรค เศรษฐกิจก็ถดถอย ความเหลื่อมล้ ามากขึ้น การปฏิรูปประเทศไร้
ทิศทาง ประชาชนจึงเริ่มสิ้นหวัง  

2.นักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์การจัดกิจกรรมทางการเมืองมีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนร่วมอยากเห็น
ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันนานาประเทศที่เจริญแล้ว แต่นักศึกษาก็ยังขาดประสบการณ์ ไม่รู้เท่าทันเกมทาง
การเมือง จึงต้องก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหวให้ชัดเจน แสดงออกด้วยความเหมาะสม และต้องไม่พาดพิงสถาบัน
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พระมหากษัตริย์อย่างเด็ดขาด  ขณะที่นักการเมืองทุกพรรคต้องไม่เข้าไปชี้น าแทรกแซงกิจกรรมของนักศึกษาไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อม 

3.การชุมนุมภายในรั้วมหาวิทยาลัยสามารถท าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากพ.ร.บ.การชุมชุมสาธารณะ พ.ศ.
2558 มาตรา 3 (4) ยกเว้นให้ชุมนุมในสถานศึกษาได้ ดังนั้นรัฐบาลต้องไม่ปิดก้ันการแสดงออกและจะจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ไม่ได้ นอกจากนี้รัฐบาลต้องป้องกันไม่ให้กลุ่มประชาชนที่มีจุดยืนทางการเมืองแตกกต่างกันมาเผชิญหน้ากัน ซึ่งจะท าให้
เกิดการยั่วยุน าไปสู่ความรุนแรงได้  

4.สังคมไทยมีการใช้โชเชียลมีเดียตอบโต้กันอย่างรุนแรง รัฐและฝ่ายต่อต้านรัฐก็ใช้ปฏิบัติการข่าวสาร                        
( Information Operation )หรือ”ไอโอ”ผ่านสื่อออนไลน์ มีการสร้างข่าวปลอม(fake news)บิดเบือนกล่าวหาใส่ร้ายกัน
สร้างความเข้าใจผิดท าให้เกิดความเกลียดชังกัน ที่ไม่ควรกระท าอย่างยิ่งคือการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงน่า
เป็นห่วงว่าจะน าความแตกแยกของสังคมไทยอย่างรุนแรง ดังนั้นรัฐต้องหาทางสะกัดไอโอของทั้งสองฝ่าย และให้องค์กร
ที่เป็นกลางจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือหาทางออกอย่างละมุมละม่อม 

5.จากวิกฤติการเมืองที่สะสม รัฐบาลไม่ได้สร้างความปรองดอง ไม่ปฏิรูปประเทศ และยังสืบทอดอ านาจ การ
เมืองไทยยังวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์ จึงมาถึงทางตันแล้ว หากยังดันทุรังต่อไปการชุมนุมก็จะพัฒนาแรงขึ้น อาจน าไปสู่
การนองเลือดได้  จึงเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียสละเพ่ือประเทศชาติด้วยการ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี 
แล้วจัดตั้ง”รัฐบาลช่วยชาติ”น าผู้มีความรู้ความสามารถจากทุกพรรคการเมืองและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจร่วมกันตั้งรัฐบาลชุดใหม่ตามกลไกรัฐธรรมนูญ แล้วด าเนินการนิรโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมือง 
ตามรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ที่ได้เสนอรัฐบาลไปแล้ว และต้องปฏิรูปประเทศทุกด้าน แล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58573 
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'จตุพร' เตือนปลายทางม็อบมีบางพวกให้จบแบบ 6 ตุลา ชี้2ฝั่งเคลื่อนไหว'นศ.-ฝ่ายต้าน' 
ขีดเส้นไม่ยุ่งสถาบัน 
01 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:13 น.      

 
 

1 มี.ค.63 -ที่ร้านกาแฟ พีซคอฟฟ่ีแอนด์ ไลบรารี่ อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 5 มีการจัด รายการลมหายใจ พีซ
ทีวี เวทีทัศน์  ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีซทีวี โดยมีแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.มาพบปะพูดคุย ร้องร าท าเพลงกันสนุกสนานกันเป็นประจ าทุกสัปดาห์  นายจตุพร พรหม
พันธุ์ ประธานนปช. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ เคยวิเคราะห์ว่าให้นับเดื อนไม่ต้องนับปี เพียงแต่ว่าใน
สถานการณ์ที่ตนเองอยู่ในสถานะเป็นคนผ่านทางและเคยเป็นผู้น าในการชุมนุมไม้สุดท้ายในเหตุการณ์พฤษภา 2535 ที่
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นจุดชี้ขาดในสถานการณ์นั้นประวัติศาสตร์หลายตอน ที่อยากอธิบายให้ฟังคือ การชุมนุม
เรียกร้องของขบวนการนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนกระทั่งถึง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มาจนถึงเหตุการณ์บาดเจ็บล้มตายของคนเสื้อแดงในปี 2553 เป็นการพูดเพ่ือต้องการให้
บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยของประชาชนตามที่ได้ต่อสู้มายาวนาน 

นายจตุพร ระบุว่า ประวัติศาสตร์ได้อธิบายไว้ทั้งหมด วันนี้เราเห็นปลายทางของนักศึกษาว่าจะเดินทางจบแบบ 
14 ตุลาคม 2516 พฤษภาทมิฬและบางฝ่ายต้องการให้จบลงแบบ 6 ตุลาคม 2519 ในฐานะคนที่ผ่านทางศึกษา
ประวัติศาสตร์การต่อสู้มากมายก็อยากให้น าแต่ละเหตุการณ์เป็นตัวสะท้อนเพ่ือบอกกล่าวกับคนหนุ่มสาวในปัจจุบันว่า
จะก าหนดจังหวะย่างก้าวกันอย่างไร เพราะ นักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ หากนักการเมืองเข้าไปชักใย ความบริสุทธิ์ของ
นักศึกษาก็หมดไป ขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามก็จะหยิบยกเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์ขึ้นมาโจมตีกลุ่มนักศึกษา วันนี้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า สื่อที่ท าหน้าที่เล่นเป็นบทเดียวกับวิทยุยานเกราะ ก าลังปลุกประเด็นนี้ขึ้นมา และมีคนพยายามจะ
ใช้ 6 ตุลาคม 2519เป็นโมเดลท าลายขบวนการนักศึกษาจึงอยากบอกกล่าวเพ่ือส่งเสียงดังๆให้ได้ยินกันทั้งสองฝ่าย 
โดยเฉพาะบรรดาฝ่ายนักศึกษาจะต้องขีดเส้นใต้ว่า  จะไม่มีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนฝ่ายที่ต้องการ
ต่อต้านนักศึกษาที่สวมบทวิทยุยานเกาะในขณะนี้ต้องไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาท าลายขบวนการนักศึกษา  
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ดังนั้นทั้งฝ่ายนักศึกษาและฝ่ายต่อต้านจะต้อง ไม่น าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้อง เพราะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องระหว่าง นิสิตนักศึกษาประชาชนกับรัฐบาล 

  
  นายจตุพร กล่าวด้วยว่าปรากฏการณ์ชุมนุมของนักศึกษาปี 2563 เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่นักศึกษา 
นักเรียนออกกันมาเเสดงพลังมากที่สุดและมากกว่าปรากฎการณ์ปี 2535 ในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นพลังคนหนุ่มสาวลุกขึ้น
ออกมามากมายขนาดนี้ส่วนฝ่ายต่อต้านก็พยายามออกมาบอกว่ามีนักการเมือง พรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนักศึกษาให้
ออกมาชุมนุมนั้นตนเองยืนยันว่า ไม่มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดในประเทศไทย ที่จะไปปลุกนักศึกษาและ
นักเรียนได้ขนาดนี้ แต่ความที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย  อีกทั้งยังประสบปัญหาเศรษฐกิจแสนสาหัส และยังเต็มไป
ด้วยความอยุติธรรม เหล่านี้ที่ไปปลุกให้คนหนุ่มสาวตื่นฟ้ืนขึ้นมา ดังนั้นตนเองอยากส่งเสียงบอกบรรดานักการเมือง
ทั้งหลายว่าอย่าเข้าไปยุ่ง ให้นักศึกษาจัดการกันเอง ส่วนประชาชนนั้นถือเป็นสิทธิ์ในการเข้าไปร่วม แต่ในอนาคตหากวัน
หนึ่งวันใดรัฐบาลใช้ก าลังสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาวันนั้นรัฐบาลจะได้เจอกับตนและอีกหลายๆคนอย่างแน่นอน 
  นายจตุพร กล่าวอีกว่า ส่วนตัวเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะมีกระบวนการสร้างสถานการณ์ ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ของ
บ้านเมืองจะ ต้องเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาไม่ใช่ไปขอดูบัตรประชาชนนักศึกษา ดังนััน ในสถานการณ์ที่
ละเอียดอ่อนนี้ขอมวลชนคนเสื้อแดงอย่าได้วิตก ว่า ท าไมตนเองไม่ท าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ด้วยที่ผ่ านมาตนเองเคยเป็น
ผู้น านักศึกษามาก่อน เรารู้ว่าต้องสู้อย่างไร 
  นายจตุพร กล่าวว่า วันนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ต้องบอกกับพลเอกประยุทธ์ ว่า ในสภาท่านชนะ แต่การเมืองรอบนี้
เชื่อว่าจบที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ในสภา เพราะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ท าให้ประเทศล้าหลังและต้องยอมรับความเป็นจริงว่า
ประเทศอยู่ในความล้าหลังอย่างถึงที่สุดและยังไม่เห็นทางว่ารัฐบาลจะพลิกฟ้ืนชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้อย่างไร 
ดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้ได้เดินเลยไปจากเงือนไขของค าว่ายุบพรรคไปแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยกับเผด็จ
การ เป็นเรื่องของความยุติธรรมกับ ความอยุติธรรม ดังนั้นวันนี้ตนเองอยากให้พลเอกประยุทธ์ท าใจให้ว่างแล้วมองไปใน
มหาวิทยาลัย แล้วท่านจะรู้ว่าก าลังเจออยู่กับอะไร.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58583 
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55 ส.ส. อดีตอนาคตใหม่ เตรียมย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ จ่อเปิดตัว 8 มีนาคมนี ้
วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 20:13 น.  

 
 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความบนเฟ
ซบุ๊กระบุว่า ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 55 คน เตรียมย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ด้วยกัน และจะมีการแถลงเปิดตัว
พรรคใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ 
ทั้งนี้ หลักถูกค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคจากคดีเงินกู้ ส.ส.พรรคจ านวน 9 คน ได้สมัครเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย และอีก 1 
คน มีรายงานว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคชาติพัฒนา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2018019 
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วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 

 
นักเรียนจ.ตรัง จัด “เด็กตรังไม่ชังชาติ แต่ชังเผด็จการ” ยืนไว้อาลัยรบ. 66 วินาที 
วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 19:18 น. 

 
 
กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือประชาธิปไตย จ.ตรัง จัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับรัฐธรรมนูญไทยที่รับใช้เผด็จ
การทหาร โดยใช้หัวข้อว่า “เด็กตรังไม่ชังชาติ แต่ชังเผด็จการ” พร้อมกับยืนไว้อาลัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 66 วินาที 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่สวนสาธารณะสวนทับเที่ยง เขตเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ได้มีกลุ่ม
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือประชาธิปไตย จ.ตรัง นัดร่วมท ากิจกรรมไว้อาลัยให้กับรัฐธรรมนูญไทยที่รับใช้เผด็จ
การทหาร โดยใช้หัวข้อว่า “เด็กตรังไม่ชังชาติ แต่ชังเผด็จการ”โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนรัฐและ
เอกชนต่างๆในตัวเมืองตรัง รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมประมาณ 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โจมตีการท างานรัฐบาล และไม่เห็นด้วย กรณีวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และมีการใช้
เครื่องขยายเสียง กล่าวแสดงความคิดเห็น และแสดงความรู้สึก และมีการยืนสงบนิ่งเพ่ือไว้อาลัยให้กับรัฐบาล คสช.เป็น
เวลา 66 วินาที โดยมีตัวแทนนักเรียนถือพานสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญ เหนือพานเหนือรัฐธรรมนูญมีขบวนรถถัง เพ่ือแสดง
สัญลักษณ์ไว้อาลัยกับความล้มเหลวในการบริหารบ้านเมือง โดยเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ลาออกจากต าแหน่ง พร้อมชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว ต่อต้านการรัฐประหาร 

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพ่ือประชาธิปไตย จ.ตรัง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ลาออกจากต าแหน่ง เพราะบริหารบ้านเมืองล้มเหลว ควรจะปล่อยให้คนรุ่นใหม่เข้า
ท างานบริหารบ้านเมือง โดยการรวมตัวกันในวันนี้ เพ่ือแสดงออกให้เห็นว่าวันนี้เด็กตรังทุกคน ซึ่งรักบ้านเมือง  มี

https://www.matichon.co.th/
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ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อรัฐบาลที่ไม่สามารถพัฒนาประเทศให้พัฒนาได้ ควรจะพอได้แล้วที่พัฒนาประเทศไม่เอาไหน เด็ก
ตรังทุกคนจึงขอทวงคืนอนาคตของตัวเองคืน ขอก าหนดอนาคตของเราเอง โดยผู้ใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้ควรจะลาออกไป 
“ น้องตรัง” ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวว่า เดิมตั้งเป้าว่าจะมีเพ่ือนๆมาร่วมประมาณ 20 คน แต่วันนี้มาเกินคาด เด็กเยาวชน
ชาวตรังมีความตื่นตัวทางการเมือง เรามารวมตัวกันเพ่ือทวงคืนอ านาจ และขอก าหนดอนาคตของเรา ยืนยันว่า เราเด็ก
ตรังไม่ได้ชังชาติ แต่เราคือ เด็กตรังที่ชังเผด็จการ “เป้าหมายต้องการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีลาออก เพ่ือต้องการให้คนรุ่นใหม่ ใครก็ได้ที่มีความสามารถไม่ใช่มาจากเผด็จการหรือมาจากทหาร โดย
ทหารไม่ควรมายุ่งการเมือง ส่วนความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ทาง กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือประชาธิปไตย จ.
ตรัง จะติดตามดูความเคลื่อนไหวของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างที่มีจะมีการรวมตัวใหญ่กันเมื่อไร กลุ่มฯก็พร้อมจะ
ท ากิจกรรมคู่ขนานร่วมกันไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมแฟลตม๊อบครั้งยิ่งใหญ่ควบคู่กันไป ที่เปิดกว้างให้ใครก็สามารถ
มาร่วมกิจกรรมได้ ส่วนที่ในการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา มีการใช้ถ้อยค า หรือค าเขี ยนที่ไม่สุภาพ หรือลามก
อนาจาร ส่วนตัวมองว่าขึ้นอยู่กับผู้น าม๊อบของแต่ละกลุ่มที่จะจัดการกันเอง และไม่หวั่นว่าข้อความดังกล่าวจะลดทอน
ความน่าเชื่อถือของเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหว เพราะเป็นการแสดงออกทางความคิดที่เป็นอิสระ ไม่มี
การครอบง า เป็นการแสดงออกทางความคิด หรือจากใจ อย่างแท้จริง ควรจะสื่อออกไปควรจะพิจารณาด้วยตัวของเขา
เอง 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพ่ือประชาธิปไตย จ.ตรัง ในวันนี้ พบว่าได้มีอดีต
ผู้สมัคร ส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้าน เช่น อดีตผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยรักษาชาติ รวมทั้งแกนน า
ของพรรคอนาคตใหม่ มาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมแสดงออกในการเรียกร้องด้วยหลายคน 

 

 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2017877 
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นิสิตม.นเรศวรนับพัน แต่งชุดด า-ชูป้าย-เปิดไฟมือถือ แสดงเจตนารมณ์ หนุนประชาธิปไตย 
วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 20:48 น.  

 
 
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นับพันคน แต่งชุดด า สวมหน้ากากอนามัย ชูป้าย เปิดไฟแฟลชโทรศัพท์มือถือ แสดงออกทาง
การเมือง ที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ม.
นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยเกือบ 1,000 คน คนได้นัดมารวมตัวกัน และยังทยอย
เดินทางเข้ามาสมทบเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงออกทางการเมือง โดยเขียนข้อความบนป้ายผ้าสีขาวติดแฮชแท็ก 
#เสลาออกจากกะลา พร้อมปิดฉาก อ านาจนิยม พร้อมวาดภาพสัญลักษณ์เป็นมือชู 3 นิ้วประกอบด้วย นอกจากนี้ยัง
เขียนข้อความในกระดาษติดแฮชแท็ก #SAVE ราดหน้า ป้า ๆ ราดหน้าจาน เลือกแป้งราดหน้าให้ดูชนิดและยี่ห้อ ชั่ ๆ 
เลือก รมต.ให้ดูเนื้อในและสันดาน รวมทั้งข้อความ “รักษาความสงบยังท าให้ไม่ได้ ที่ท าได้คือ บีบน้ าตา” “เผด็จการจง
พินาศ ประชาธิปไตย จงเจริญ” เป็นต้น 

โดยแกนน าได้อ่านแถลงการณ์สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางสังคม 
ใจความว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน มีประชาชน นิสิตนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ผ่านแถลงการณ์ อันเป็นการแสดงถึงความยืดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ นิติธรรม 
และสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ที่ตกอยู่ภายใต้โครงสร้าง
อ านาจอันไม่ชอบธรรม ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะตัวแทนองค์กรนิสิต
นักศึกษา มิได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนผลประโยชน์อันสูงสุดของนิสิต
นักศึกษาและประชาชน ตามปณิธานที่ยึดมั่นมาโดยตลอด 
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จึงขอร่วมแสดงความคิดเห็นและประกาศยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย และขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้ง
รัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุน การแสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพ
ของประชาชน บนวิถีประชาธิปไตยอย่างเสรี เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองภาคประชาชน โดยเฉพาะ
นิสิตนักศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ซึ่งการประกาศแถลงการณ์ครั้งนี้ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงจุดยืนอันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ การ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม สิทธิพลเมือง และร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักกระบวนการยุติธรรม  ที่ซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ให้กลับคืนมาในสังคมอีกครั้ง ดังนั้น เราขอส่งก าลังใจไปยังทุกมหาวิทยาลัย และร่วมยืนหยัดอยู่เคียงข้าง
ประชาชน นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบอบการปกครองประชาธิปไตย ของสังคมไทยให้
ก้าวหน้าต่อไป สภานิสิต โดยนิสิต เพ่ือประโยชน์สูงสุดแห่งมวลนิสิต สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 1 มีนาคม 
2563 

จากนั้นแกนน าได้ผลัดกันขึ้นกล่าวปราศรัยโจมตีรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมทั้งรัฐมนตรีบางคน 
พูดเพ่ือเรียกร้องหาประชาธิปไตยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแกนน ายังยืนยันด้วยว่าการมาครั้งนี้ไม่มีผู้ใดจ้างมา 
เพราะรัฐบาลไม่มีความยุติธรรม อีกทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และแสดงความเห็นด้วยกับกรณีที่ทางฝ่าย
ค้านได้กล่าวหารัฐบาลในสมัยประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ และไม่เห็นด้วยกรณียุบพรรคการเมือง กระทั่งเวลา 
19.00 น. กลุ่มนิสิตที่มาร่วมชุมนุมได้เปิดไฟฉายบนโทรศัพท์มือถือพร้อมร้องเพลงก่อนแยกย้ายกันอย่างสงบ ท่ามกลาง
การคอยดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ จนกระท่ังนิสิตและประชาชนสลายตัวไป 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2018053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2018053
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"ธนาธร" ฝากข้อความสุดท้ายถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ แค่ไม่ทรยศประชาชน ไม่พอ  
สยามรัฐออนไลน์ 1 มีนาคม 2563 13:13 น. การเมือง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สส.อดีตพรรคอนาคตใหม่  

 
 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ส่วนตัว Thanathorn Juangroongruangkit 
- ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า ...  
[ ฝากข้อความสุดท้ายถึง ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ] 
ภารกิจสุดท้ายของผมในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คืองานอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ภายใต้ชื่อ
ปฏิบัติการพิน็อคคิโอได้จบลงไปแล้ว 
ผมเชื่อว่าพวกเราได้ท าให้ประชาชนเห็นถึงการท างานอย่างสร้างสรรค์ ทุ่มเท และกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าง
กล้าหาญตรงไปตรงมาเหมือนที่เราสัญญาไว้ 
ถือเป็นเกียรติของผมที่ได้ร่วมงานกับผู้อภิปรายของเราทุกท่าน ทุกคนท างานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ผมถือว่าตลอด 6 
เดือนที่ผ่านมาเป็นการท างานที่สนุกและท้าทายอย่างยิ่ง 
วันนี้ผมเดินทางไปกับพรรคใหม่กับพวกคุณด้วยไม่ได้ ผมจะให้ก าลังใจและเฝ้ามองความส าเร็จของพวกคุณอยู่ห่างๆ โดย
ไม่แทรกแซงและไม่ครอบง าการท างาน 
ภาวะการเมืองในวันนี้คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 
นี่คือช่วงเวลาแห่งความกล้าฝัน กล้าที่จะทะเยอทะยาน 
วันนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน “อยู่ไม่เป็น” 
พวกเขาเสียสละอย่างมาก เพราะมีต้นทุนในชีวิตที่ต้องเสียไปมากกว่า เขาไม่มีเอกสิทธิ์ปกป้องเฉกเช่นเดียวกับ ส.ส. พวก
เขาเป็นคนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงสถานะ พวกเขาเถียงกับเพ่ือน ทะเลาะกับพ่อแม่ พวกเขาไม่มีรายได้ แต่พวกเขาก็ลุก
ขึ้นมาเพ่ือเรียกร้องในสิ่งที่ตนเองเชื่อ 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/tags/7511
https://siamrath.co.th/tags/44071
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200301/ad72e1adae5c04edbfd3e0a4010cdeafff74d1799eee5dbd7a9c3236838c236b.jpg?itok=VZuW0sQp
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ดังนั้นการ “ไม่ทรยศประชาชน” ของ ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่เพียงพอ 
ผมขอฝากเพ่ือน ส.ส. ที่เคยท างานด้วยกันว่าคุณต้องท ามากกว่านั้น ต้องยืนยันหลักการ ต่อสู้ร่วมกับประชาชน 
สนับสนุนพวกเขา 
อย่าให้ต าแหน่งที่คุณมีกลายเป็นโซ่ตรวน เป็นพันธนาการของตัวเอง จงใช้มันเพื่อรับใช้มวลชน 
ส่วนตัวผมเอง ขอท าหน้าที่การรณรงค์ทางความคิดและการเคลื่อนไหวทางสังคมนอกสภา ต่อสู้และต่อต้านระบอบ
รัฐประหารร่วมกับประชาชนให้ถึงที่สุด รณรงค์สนับสนุนพวกคุณ และเมื่อวันหนึ่งหากคุณได้เป็นรัฐบาล ผมหวังว่าคุณ
จะใช้อ านาจที่พี่น้องประชาชนให้มาเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ผลักดันวาระก้าวหน้า และสร้างฝันของเราให้เป็นจริง 
ประเทศไทยยังจ าเป็นที่จะต้องมีพรรคท่ีก้าวหน้า กล้าหาญ และเท่าทันสถานการณ์ในสภา 
ในสถานการณ์การต่อต้านเผด็จการ เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎรยังมีความส าคัญ นี่คือภารกิจที่คนอ่ืน
ในขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท าไม่ได้ นอกจากพวกคุณ (อย่างน้อยท่ีสุดก็ในรอบนี้) 
อย่าทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสร้างประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลง 
ประวัติศาสตร์มอบโอกาสให้คุณแล้ว ถ้าไม่ยืนหยัดสู้ในวันนี้แล้ว เราจะสบตาคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร 
จงยึดมั่นในความยุติธรรมและความเท่าเทียม เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ใหม่ๆ 
โลกใบใหม่อยู่ในมือเรา  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/136144 
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“สนธิรัตน์” ชี้ เป็นเรื่องดี หนุน สส.พปชร.ขอสภาฯ เปิดเวทีรับฟังเสียง นศ. มั่นใจเป็น
ทางออก ลดความขัดแย้ง 
สยามรัฐออนไลน์ 1 มีนาคม 2563 13:53 น. การเมือง สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  

 
 

เมื่อวันที่ 1มี.ค. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ 10 ส.ส.พปชร.เตรียมตั้งญัตติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตและ
นักศึกษาสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นเรื่องที่ส.ส.ของพรรคเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือด าเนินการรับฟังฝ่ายเห็นด้วยและ
ฝ่ายเห็นต่าง เพ่ือให้ได้มีเวทีเอาข้อมูลมาพูดคุยกันเป็นความตั้งใจของพรรคพปชร.ที่จะรับฟังข้อขัดแย้ง 
“ผมเชื่อว่าคนไทยเราถ้ารับฟังกันให้มากมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ข้อเท็จจริงพูดคุยกันจะลดผลกระทบของความ
ขัดแย้งลงได้ถือเป็น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/136155 
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“อิสระ” ท าหนังสือถึง “ชวน” ชงสภาฯ ดึงตัวเเทน นศ. ตั้งกมธ.วิสามัญแก้ปัญหา              
ความไม่เป็นธรรม 
สยามรัฐออนไลน์ 1 มีนาคม 2563 14:57 น. การเมือง อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  

 
 
 
 
 
 
 
“อิสระ” ท าหนังสือถึง “ชวน” ชงสภาฯ ดึงตัวเเทนนศ.สถาบันละ 1 คน ตั้งกมธ.วิสามัญแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม 
เปรียบเป็นเสียงสวรรค์ ต้องฟังพลังบริสุทธิ์ผลักดันอนาคต 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกระเเสข่าวที่ ว่า
อาจมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ที่จริงการอภิปรายฯที่จบลงไปไม่ใช่เเค่เสียงส.ส.เป็น
ผู้ลงมติตัดสินชี้ขาดเท่านั้น แต่ประชาชนเฝ้ามองพฤติกรรมอยู่ และจะลงคะเเนนตัดสินในคูหาเลือกตั้งครั้งถัดไป 
เช่นเดียวกับกระเเสข่าวการปรับครม. จะมีเมื่อไหร่ไม่ส าคัญเท่ามากกว่ารัฐบาลมีหน้าที่รับฟังประชาชนว่าก าลังต้องการ
อะไร จะนิ่งเฉยไม่ฟังคงไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีมีนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้ 
นายอิสระ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ตนได้ท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้เเท
นราษฏร เพ่ือขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสภาฯ ในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ตามที่ใน ปัจจุบันได้
เกิดปรากฎการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง 36 สถาบัน นัดชุมนุมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย สถานศึกษา  
และล่าสุดมีการรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ซึ่งตนคิดว่ากลุ่มนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาถือเป็นเสียงสวรรค์ เป็นพลังบริสุทธิ์ที่จะผลักดันอนาคต หากยังปิดกั้นหรือแกล้งไม่ได้ยินเสียง การขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาประเทศอาจจะถึงขั้นต้องสะดุดหยุดลง แต่หากสภาฯเปิดพ้ืนที่โดยมีตัวเเทนนักศึกษา มาร่วมเป็นกมธ.
สถาบันละ1 คน จะช่วยส่งเสริมวิถีทางตามวิถีทางประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา ที่ไม่ต้องให้พวกเขาลงไปท าการเมืองบน
ท้องถนน ซึ่งจะป้องกันการกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
กระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน รวมถึงป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลกระทบสุภาพของเยาวขนจากการชุมนุมในที่โล่ง
แจ้งด้วย เป็นต้น 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/136172 
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"สิระ" อาสาเป็นสื่อกลางรับฟังแฟลชม็อบ เชื่อไร้คนชักใย พร้อมน าสู่ปชต.ไม่ต้องลงถนน 
เผยแพร่: 1 มี.ค. 2563 15:48   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 
ส.ส.กทม.พปชร. เชื่อ แฟลชม็อบ นศ. ไร้คนชักใย อาสาเป็นสื่อกลาง รับฟังความเห็น นศ.ส่งต่อ กมธ.ศึกษาแนว
ทางแก้ไขรธน. สร้างกติกาท่ีเป็นธรรม ปลดชนวนขัดแย้ง ยัน ใช้สภาแก้ปัญหาสู่ถนนปชต.ได้ โดยไม่ต้องลงถนน 

วันนี้ (1มี.ค.) นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนว
ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนักศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ ในขณะนี้ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่คนหนุ่มสาวให้
ความสนใจกับความเป็นไปของบ้านเมือง ซึ่งเท่าที่ติดตามประเด็นใหญ่ที่อยู่ในใจคือความไม่เป็นธรรมของกติกา ซึ่ง
สามารถหลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ระบบที่มีอยู่ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาได้วางกลไกไว้แล้ว
ด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมา จึงอยากให้น้อง ๆ นักศึกษาใช้คณะ 
กรรมาธิการฯชุดนี้ให้เป็นประโยชน์ 

"ผมพร้อมเป็นสื่อกลางน าข้อเสนอที่น้อง ๆ อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทุกประเด็นเข้าสู่ที่ ประชุมกรรมาธิการฯ
เพ่ือยืนยันว่าสภาซึ่งเป็นสถานที่รวมของตัวแทนปวงชนชาวไทย เป็นที่พ่ึงที่หวังได้และพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอ น าไปสู่
การสร้างกติกาที่เป็นธรรม ปลดชนวนความขัดแย้ง เพ่ือร่วมกันหาทางออกไม่ให้ประเทศไทยย้อนกลับไปสู่วิกฤต" นาย
สิระ กล่าว 

นายสิระ ระบุด้วยว่า ตนเห็นความส าคัญในพลังของนิสิตนักศึกษา และไม่คิดว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวจะมี
วาระซ่อนเร้นหรือถูกชักใยจากใครคนใดคนหนึ่ง เพราะหากไม่มีประเด็นที่มีเหตุผลเพียงพอ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรู้สึก
ร่วมจนเกิดการรวมตัวกันในวงกว้าง เพียงแต่อยากให้ทุกคนใช้พลังที่มีอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ เพ่ือน าบ้านเมืองสู่ถนนประชาธิปไตย โดยไม่จ าเป็นต้องลงถนน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000020773 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000020773
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คนหนุนแฟลชม็อบนักศึกษา ติดแฮชแท็กต่อต้านรัฐบาล ชี้เป็นสิทธิเสรีภาพ 
ไทยรัฐออนไลน์1 มี.ค. 2563 13:27 น. 

 
 
“นิด้าโพล” เผยคนส่วนใหญ่มองแฟลชม็อบนิสิต นักศึกษา ติดแฮชแท็กต่อต้านรัฐบาล หลังยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็น
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจ “เรื่องของอนาคตใหม่” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่ว
ประเทศ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับค าตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์ทางการเมือง
กรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพ่ือต่อต้านรัฐบาล ของนิสิตนักศึกษา 
หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยเมื่อถามถึงสิ่งที่แกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่ ควรท าหลังจาก
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าตัดสินให้ยุบพรรคฯ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 33.41 ระบุว่า ยอมรับค าตัดสินของศาลฯ รองลงมา ร้อยละ 25.32 ระบุว่า ใช้สิทธิ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับ
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต 

ขณะที่ร้อยละ 11.35 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรรณรงค์ทางการเมือง ทั่วประเทศ และให้ ส.ส.ที่เหลืออยู่
ของอดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 8.65 ระบุว่า ให้ ส.ส.ที่เหลืออยู่ ของอดีต
พรรคฯ มีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้ ร้อยละ 8.33 ระบุว่า แกนน าอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมือง ร้อย
ละ 5.71 ระบุว่า ให้ ส.ส.ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคฯ ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้ ร้อยละ 4.29 ระบุว่า แกนน าอดีต
พรรคฯ ควรเป็นผู้น าชุมนุมทางการเมืองบนถนน และร้อยละ 10.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพ่ือต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา 
หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.03 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกตามกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 21.11 ระบุว่า เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยกทางการ
เมืองอีกครั้ง ร้อยละ 12.70 ระบุว่า กังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ทางการเมือง ร้อยละ 7.78 ระบุว่า 
กังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง ร้อยละ 6.35 ระบุว่า เป็นแค่กระแสชั่วคราว 
และร้อยละ 2.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากแกนน าอดีต
พรรคอนาคตใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.71 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองมากกว่าที่พรรค
อนาคตใหม่เคยได้ รองลงมา ร้อยละ 24.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า ร้อยละ 22.78 
ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองเท่าๆ กับที่พรรคอนาคตใหม่ เคยได้ ร้อยละ 15.08 ระบุว่า จะได้รับความนิยม
ทางการเมืองน้อยกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ และร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1784146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1784146
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วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 12:01 น. 

โฆษก ปชป. เผย ปธ.กมธ.แก้ไข รธน. ส่งหนังสื่อด่วนขอฟังความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่า พรรคได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์และแนวทาง การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือไปประกอบการ
พิจารณาญัตติให้เกิดความสมบูรณ์และมีความครอบคลุมในทุกเนื้อหาสาระนั้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญชุดดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมาธิการชุดดังกล่าวจ านวน 5 คน ก็จะเป็น
ช่องทางหลักในการสะท้อนแนวคิดของพรรคฯ เพ่ือน าส่งข้อมูลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ส าหรับเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคฯ ถือว่าเป็นวาระที่ส าคัญตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าร่วมรัฐบาล และเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ส าคัญ
ดังนั้นการตั้งต้นในการศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ใช้กลไกของรัฐสภาเดินหน้าต่อ และพรรคฯ 
จะน าส่งข้อมูลส าคัญต่างๆเหล่านี้ผ่านกรรมาธิการต่อไป 

“อยากเรียนว่าขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันใช้กลไกนี้ในการเริ่มต้นเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีส่วนไหน 
หมวดไหน มาตราไหน ที่เห็นว่าควรแก้ไขเพ่ือน าไปสู่ความสมบูรณ์ในระบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นก็จะต้องสะท้อน
ความคิดเห็นมุมมองต่าง ๆ สู่คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวให้มากที่สุดต่อไป” นายราเมศ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2016773 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2016773
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01 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:16 น.       

อิสระ' ชงสภาฯตั้งกมธ.วิสามัญฯ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม 
 
 
 
 
 
    

1 มี.ค.63 - นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระเเสข่าวอาจมีการปรับ
คณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ความจริงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จบลงไปไม่ใช่เเค่เสียงส.ส.เป็นผู้ลงมติ
ตัดสินชี้ขาดเท่านั้น แต่ชาวบ้านเขาเฝ้ามองพฤติกรรมอยู่ และจะลงคะเเนนตัดสินในคูหาเลือกตั้งครั้งถัดไป เช่นเดียวกับ
กรณีกระเเสข่าวการปรับครม. จะมีเมื่อไหร่ ไม่ส าคัญเท่ารัฐบาลมีหน้าที่รับฟังประชาชนว่าก าลังต้องการอะไร จะนิ่งเฉย
ไม่ฟัง คงไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีมีนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้ 

นายอิสระ กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ตนได้ท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้ เเทนรา
ษฏร เพ่ือเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาฯตั้งคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้ามามีส่วน
ร่วมโดยตรงกับสภาฯ ในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมตามที่ในปัจจุบันได้เกิดปรากฎการณ์การเคลื่อนไหว
ทางการเมือง 36 สถาบัน นัดชุมนุมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย สถานศึกษา 
 "ล่าสุดมีการรวมตัวกันที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ซึ่งผมคิดว่า กลุ่มนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาถือเป็นเสียงสวรรค์ เป็นพลังบริสุทธิ์ที่จะผลักดันอนาคต หากยังปิดกั้นหรือแกล้งไม่ได้ยินเสียง การขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาประเทศอาจจะถึงขั้นต้องสะดุดหยุดลง แต่หากสภาฯเปิดพ้ืนที่โดยมีตัวเเทนนักศึกษา มาร่วมเป็นกมธ.
สถาบันละ1 คน จะช่วยส่งเสริมวิถีทางตามวิถีทางประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา ที่ไม่ต้องให้พวกเขาลงไปท าการเมืองบน
ท้องถนน ซึ่งจะป้องกันการกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อ่ืน รวมถึงป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลกระทบสุภาพของเยาวชนจากการชุมนุมในที่โล่ง
แจ้งด้วย" นายอิสระ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58545 
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วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 11:21 น. 

สภานิสิต ม.นเรศวรชุดใหม่ แถลงเรียกร้องทุกภาคส่วนหนุนการแสดงออกตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม สภานิสิต มหาวิทยาลัยเนรศวร ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งเริ่มด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 
1 มีนาคม 2563 ได้เผยแพร่แถลงการณ์ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางสังคม  
เนื้อหาโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน มีประชาชน นิสิตนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ได้
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ผ่านแถลงการณ์ อันเป็นการแสดงถึงความยึดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ นิติ
ธรรม และสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะตัวแทนองค์กรนิสิตนักศึกษา มิได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือ
ปกป้องสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนผลประโยชน์อันสูงสุดของนิสิตนักศึกษาและประชาชน ตามปณิธานที่ยึดมั่นมาโดยตลอด 
ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพของประชาชน บนวิถีประชาธิปไตยอย่างเสรี เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคประชาชน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
การประกาศแถลงการณ์ครั้งนี้ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงจุดยืนอันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ การธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม สิทธิพลเมือง และร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักกระบวนการยุติธรรม ที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้
กลับคืนมาในสังคมอีกครั้ง ดังนั้น เราขอส่งก าลังใจไปยังทุกมหาวิทยาลัย และร่วมยืนหยัด อยู่เคียงข้างประชาชน นิสิต
นักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบอบการปกครองประชาธิปไตยของสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
อ้างถึง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2016673 
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'สนธิรัตน์ 'หนุน ส.ส.พลังประชารัฐ ชงสภาฯเปิดเวทีรับฟังเสียงนักศึกษา 
 
 
 
    
 
 
1 มี.ค.63 - ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค พปชร. แถลง
ว่า วันนี้ (1 มี.ค.) ได้มีการหารือถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 พรรค พปชร. โดย
พิจารณาหาแนวทางต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ขณะเดียวกัน อยากให้ประชาชนช่วยกันให้ความส าคัญกับการสวม
ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดสู่สาธารณะ รวมถึงจะท าอย่างไร
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตตามปกติ โดยไม่ตื่นตระหนกจนเกินขอบเขต และกระทบเป็นวงกว้างต่อการ
สร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม ทางพรรค พปชร.จะจัดหาเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายประชาชนในช่วงขาด
แคลน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด – 19 แต่ขณะเดียวกันมีการจัดแฟลชม็อบของนักศึกษา นาย
สนธิรัตน์ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว จากข้อมูลของ สธ.เห็นว่าเราด าเนินการเรื่องนี้ได้ดีพอสมควร โดยด าเนินการอย่างเต็มที่จนได้รับการยก
ย่องจากนานาประเทศว่าไทยมีระบบป้องกันที่ดีที่สุด ส่วนที่เป็นห่วงคือ การป้องกัน คงไม่เฉพาะในพ้ืนที่ชุมนุม แต่
รวมถึงการเข้าสู่พ้ืนที่สาธารณะที่มีคนจ านวนมาก ต้องมีมาตรการที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกัน 
ส่วนผู้เสียชีวิตต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากเหตุใด เท่าที่ทราบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ า เมื่อได้รับ
เชื้ออาจท าให้ทรุดได้เร็วกว่า แต่รายที่เสียชีวิตล่าสุดในประเทศไทยนั้นตนไม่ทราบ 

เมื่อถามว่า ส.ส.พปชร. เตรียมตั้งญัตติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภา
ผู้แทนราษฎร นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ ส.ส.ของพรรคเสนอต่อสภาฯ เพ่ือด าเนินการรับฟังฝ่ายเห็นด้วยและ
ฝ่ายเห็นต่าง เพ่ือให้ได้มีเวทีเอาข้อมูลมาพูดคุยกัน เป็นความตั้งใจของพรรค พปชร.ที่จะรับฟังข้อขัดแย้ง เชื่อว่าคนไทย
เราถ้ารับฟังกันให้มาก มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้ข้อเท็จจริงพูดคุยกัน จะลดผลกระทบของความขัดแย้งลงได้ ถือ
เป็นทางออกท่ีดีของทุกความขัดแย้ง 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58546 
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เลขาฯ พปชร. เชื่อ 'บิ๊กตู่' ไม่เอาเรื่อง ส.ส.ย้ายร่วมรัฐบาล มาปรับ ครม.  
บอกอย่าเพิ่งไปคาดเดา 
 
 
    
 
 
 

1 มี.ค.63 - ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค พป
ชร. กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องการปรับ ครม.ในช่วงนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะ เรื่องนี้มีการ
พูดกันไปในขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ตอบสื่อมวลชนว่ายังไม่ได้มีการปรับ
แต่อย่างใด ดังนั้น ทุกอย่างที่พูดกันสุดท้ายต้องให้เกียรตินายกฯ ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ถึงอย่างไรต้องฟังนายกฯ 
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคมี ส.ส.เพ่ิมขึ้น จะมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า 
ตนคิดว่าเราค านวณกันไปเอง และคาดกันไปว่าจ านวนจะเป็นสิ่งที่มีผล แต่นั่นเป็นการคาดเดา หรือประเมินสถานการณ์
ไป ทั้งหมดยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในสิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงการคาดเดาของสื่อมวลชนจนมีการพูดกันไป อย่างไรก็ตาม เชื่อ
ว่ารัฐบาลยังจะเดินไปข้างหน้า สามารถหาวิธีในการแก้ไขประเทศ ส่วนจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการปรับ ครม. ให้
นายกฯเป็นผู้พิจารณา 

“คิดว่าท่านน่าจะไม่ได้เอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการย้ายเข้าย้ายออกมาเป็นประเด็น ผมไม่ทราบจริงๆ 
อย่าเพิ่งคาดเดาไปล่วงหน้า เพราะยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร”นายสนธิรัตน์ กล่าว 
เมื่อถามว่า พรรคที่มี ส.ส.จ านวนมากขึ้น มีสิทธิ์ที่จะต่อรองเก้าอ้ีรัฐมนตรีมากขึ้น นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไป
ถามพรรคเหล่านั้น ทางเราคงตอบแทนไม่ได้ 
เมื่อถามว่า กังวลใจหรือไม่ จากกรณีที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ระบุถึงสาเหตุที่
ตัวเองมีข่าวลือจะถูกปรับ ครม.เพราะไม่มี ส.ส.ในมือ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นที่ต่างกัน ตน
คิดว่าเรารับฟังกันได้ แต่เราไม่น่าก้าวล่วงนายกฯที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ รอให้ท่านได้ตัดสินใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
จะเดินหน้าอย่างไรก็ให้ฟังจากนายกฯเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58548 
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'ธนาธร'ฝากข้อความสุดท้ายถึง'ส.ส.อดีตอนค.'ต่อสู้ร่วมกับ'นักเรียน-นักศึกษา' 
    1 มี .ค .63-นายธนาธร จึ งรุ่ ง เรืองกิจ   อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  โพสต์ เฟซบุ๊ ก  Thanathorn 
Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เรื่อง "ฝากข้อความสุดท้ายถึง ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่" 
ระบุว่า ภารกิจสุดท้ายของผมในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คืองานอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ภายใต้
ชื่อปฏิบัติการพิน็อคคิโอได้จบลงไปแล้ว ผมเชื่อว่าพวกเราได้ท าให้ประชาชนเห็นถึงการท างานอย่างสร้างสรรค์ ทุ่มเท 
และกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างกล้าหาญตรงไปตรงมาเหมือนที่เราสัญญาไว้ ถือเป็นเกียรติของผมที่ได้ร่วมงาน
กับผู้อภิปรายของเราทุกท่าน ทุกคนท างานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ผมถือว่าตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นการท างานที่สนุก
และท้าทายอย่างยิ่ง 
  "วันนี้ผมเดินทางไปกับพรรคใหม่กับพวกคุณด้วยไม่ได้ ผมจะให้ก าลังใจและเฝ้ามองความส าเร็จของพวกคุณอยู่
ห่างๆ โดยไม่แทรกแซงและไม่ครอบง าการท างาน ภาวะการเมืองในวันนี้คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์  นี่คือช่วงเวลาแห่งความกล้าฝัน กล้าที่จะทะเยอทะยาน วันนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 
“อยู่ไม่เป็น” พวกเขาเสียสละอย่างมาก เพราะมีต้นทุนในชีวิตที่ต้องเสียไปมากกว่า เขาไม่มีเอกสิทธิ์ปกป้องเฉก
เช่นเดียวกับ ส.ส. พวกเขาเป็นคนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงสถานะ พวกเขาเถียงกับเพ่ือน ทะเลาะกับพ่อแม่ พวกเขาไม่มี
รายได้ แต่พวกเขาก็ลุกขึ้นมาเพ่ือเรียกร้องในสิ่งที่ตนเองเชื่อ ดังนั้นการ “ไม่ทรยศประชาชน” ของ ส.ส. อดีตพรรค
อนาคตใหม่ จึงไม่เพียงพอ ผมขอฝากเพ่ือน ส.ส. ที่เคยท างานด้วยกันว่าคุณต้องท ามากกว่านั้น ต้องยืนยันหลักการ ต่อสู้
ร่วมกับประชาชน สนับสนุนพวกเขา อย่าให้ต าแหน่งที่คุณมีกลายเป็นโซ่ตรวน เป็นพันธนาการของตัวเอง จงใช้มันเพ่ือ
รับใช้มวลชน" 

นายธนาธรกล่าวว่า ส่วนตัวผมเอง ขอท าหน้าที่การรณรงค์ทางความคิดและการเคลื่อนไหวทางสังคมนอกสภา 
ต่อสู้และต่อต้านระบอบรัฐประหารร่วมกับประชาชนให้ถึงท่ีสุด รณรงค์สนับสนุนพวกคุณ และเม่ือวันหนึ่งหากคุณได้เป็น
รัฐบาล ผมหวังว่าคุณจะใช้อ านาจที่พ่ีน้องประชาชนให้มาเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ผลักดันวาระก้าวหน้า และสร้าง
ฝันของเราให้เป็นจริง ประเทศไทยยังจ าเป็นที่จะต้องมีพรรคที่ก้าวหน้า กล้าหาญ และเท่าทันสถานการณ์ในสภา  
"ในสถานการณ์การต่อต้านเผด็จการ เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎรยังมีความส าคัญ นี่คือภารกิจที่คนอ่ืน
ในขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท าไม่ได้ นอกจากพวกคุณ (อย่างน้อยที่สุดก็ในรอบนี้) อย่าทิ้งโอกาสที่ดี
ที่สุดที่จะสร้างประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์มอบโอกาสให้คุณแล้ว ถ้าไม่ยืนหยัดสู้ในวันนี้แล้ว เรา
จะสบตาคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร จงยึดมั่นในความยุติธรรมและความเท่าเทียม เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ใหม่ๆ โลกใบใหม่
อยู่ในมือเรา" 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58550 

https://www.thaipost.net/main/detail/58550
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วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 15:28 น. 

กลุ่ม ‘มศว คนรุ่นเปลี่ยน’ โพสต์แจง หลังถูกกล่าวหา ‘จัดฉาก’ 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เพจ “มศว คนรุ่นเปลี่ยน” เผยแพร่ค าชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก กรณีมีเพจหนึ่งกล่าวอ้างว่า
กิจกรรมต่อต้านเผด็จการที่ผ่านมาเป็นเพียงการจัดฉากเท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คน ย้อนอ่านข่าว นิสิต ‘มศว 
องครักษ์’ ตั้งกลุ่ม ‘คนรุ่นเปลี่ยน’ ยืนชู 3 นิ้ว นัดรวมตัวอีกเย็นนี้ 
กลุ่ม มศว คนรุ่นเปลี่ยน ระบุว่า ขอชี้แจงในฐานะผู้จัดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
“ในวันแรกได้นัดรวมคนเวลา 18.00 น. แต่เนื่องจากเกิดปัญหาหลายประการจึงลงความเห็นกันว่าควรย้ายเวลาจัด เวลา 
19.30-20.30 น. ผมได้นัดกับเพ่ือน 5 คน มายืนประท้วงความอยุติธรรม ความบิดเบี้ยวของกฎหมาย และความไม่ชอบ
ธรรมของรัฐบาล 

วันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม ช่วงแรก 12.00-13.30 น. ติดป้ายประท้วงและเชิญชวนเพ่ือนนิสิตมาแสดง
ความเห็นต่อการท างานของภาครัฐ เริ่มเวลา 19.30-20.30 น. เป็นกิจกรรมระบายความในใจ ให้ผู้สนใจเข้ามาเขียน
ระบายความรู้สึกที่มีต่อรัฐบาลและการท างานของภาครัฐ และมีการยืนไว้อาลัยประชาธิปไตยท่ีหายไปเป็นเวลา 1 นาท ี
วันที่ 3 จัดชุมนุมใหญ่ เวลา 17.00-19.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพ่ือไว้อาลัยประชาธิปไตยที่หายไป โดย
งานเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีการกล่าวถึง 3 สถาบัน ศาลรัฐธรรมนูญ และมหาวิทยาลัย โดยทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมด
ไม่เก่ียวข้องกับอาจารย์แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่นิสิตเป็นผู้จัดขึ้นเพียงเท่านั้น” 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “มศวไม่มีจุด” ยังโพสต์ข้อความระบุถึงประเด็นเดียวกันว่า ขอให้หยุดสร้างข่าวลือให้ร้ายนิสิตที่
ร่วมชุมนุม ซึ่งเป็นสิทธิ เสรี ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้อยู่แล้วในขณะเดียวกัน ก็มีหน้าที่และวินัย ที่ต้องควบคู่กันไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2017262 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2017262
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1 มี.ค. 2563 15:17    

ดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองลดลงต่อเนื่องเหลือ 3.76 เต็มสิบ  
จี้ส านึกนักการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนดุสิตโพล ส ารวจดัชนีการเมืองไทยคะแนนตกต่อเนื่องเหลือแค่ 3.76 เต็ม 10 ประเด็นการปฏิบัติงานฝ่ายค้าน
คะแนนแยะสุด ข่าวสารจากสื่อรองมา แต่ก็คะแนนแย่กว่าเดือนก่อนที่สุด ส่วนใหญ่แนะการเมืองเร่งแก้ ศก. ตามมาด้วย
นักการเมืองต้องมีจิตส านึก 

วันนี้ (1 มี.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการส ารวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 
25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่า การเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหา
ค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นการส ารวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 7 “สวน
ดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 2,474 คน (จ าแนก
เป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 591 คน 23.89% ภาคกลาง 526 คน 21.26% ภาคเหนือ 380 คน 15.36% ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 650 คน 26.27% และภาคใต้ 327 คน 13.22%) ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2563 สรุป
ผลได้ ดังนี้ 
1. ภาพรวม “ดัชนีการเมืองไทย เดือน ก.พ. 63” ได้เพียง 3.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
2. เมื่อจ าแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
อันดับประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ม.ค. 63 ก.พ. 63 
1. การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ม.ค. 5.30 ก.พ. 5.41 
2. ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ ม.ค. 4.77 ก.พ. 4.46 
3. จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ ม.ค. 5.30 ก.พ. 4.44 
4. ความสามัคคีของคนในชาติ ม.ค. 4.84 ก.พ. 4.34 
5. การจัดการศึกษาส าหรับประชาชน ม.ค. 4.55 ก.พ. 4.24 
6. การด าเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ม.ค. 4.30 ก.พ. 4.10 
7. การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ม.ค. 3.79 ก.พ. 3.84 
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8. การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ม.ค. 4.21 ก.พ. 3.82 
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ม.ค. 3.41 ก.พ. 3.78 
10. สภาพของสังคมโดยรวม ม.ค. 4.01 ก.พ. 3.76 
11. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ม.ค. 3.99 ก.พ. 3.70 
12. การปฏิบัติตนของนักการเมือง/ความสามัคคีของนักการเมือง ม.ค. 3.79 ก.พ. 3.68 
13. ผลงานของนายกรัฐมนตรี ม.ค. 3.63 ก.พ. 3.60 
14. การแก้ปัญหายาเสพติด ม.ค. 3.47 ก.พ. 3.58 
15. ผลงานของรัฐบาล ม.ค. 3.56 ก.พ. 3.55 
15. ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย ม.ค. 3.88 ก.พ. 3.55 
17. การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ม.ค. 3.55 ก.พ. 3.53 
18. การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม ม.ค. 3.53 ก.พ. 3.43 
19. ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ม.ค. 3.42 ก.พ. 3.40 
20. ความเป็นอยู่ของประชาชน ม.ค. 3.40 ก.พ. 3.40 
21. การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ม.ค. 3.39 ก.พ. 3.38 
22. สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ม.ค. 3.22 ก.พ. 3.20 
22. การแก้ปัญหาการว่างงาน ม.ค. 3.22 ก.พ. 3.20 
24. ราคาสินค้า ม.ค. 3.08 ก.พ. 3.06 
25. การแก้ปัญหาความยากจน ม.ค. 3.05 ก.พ. 3.04 
ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน ม.ค. 3.88 ก.พ. 3.76 
3. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนกุมภาพันธ์ 63” ที่ดีกว่า “เดือนมกราคม 63” มี 4 ประเด็น ดังนี้  
ที่ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ม.ค. 63 ก.พ. 63 
1. การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ม.ค. 5.30 ก.พ. 5.41 
2. การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ม.ค. 3.79 ก.พ. 3.84 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ม.ค. 3.41 ก.พ. 3.78 
4. การแก้ปัญหายาเสพติด ม.ค. 3.47 ก.พ. 3.58 
4. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนกุมภาพันธ์ 63” ที่แย่กว่า “เดือนมกราคม 63” มี 20 ประเด็น ดังนี้ 
ที่ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ม.ค. 63 ก.พ. 63 
1. ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ ม.ค. 4.77 ก.พ. 4.46 
2. จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ ม.ค. 5.30 ก.พ. 4.44 
3. ความสามัคคีของคนในชาติ ม.ค. 4.84 ก.พ. 4.34 
4. การจัดการศึกษาส าหรับประชาชน ม.ค. 4.55 ก.พ. 4.24 
5. การด าเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ม.ค. 4.30 ก.พ. 4.10 
6. การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ม.ค. 4.21 ก.พ. 3.82 
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7. สภาพของสังคมโดยรวม ม.ค. 4.01 ก.พ. 3.76 
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ม.ค. 3.99 ก.พ. 3.70 
9. การปฏิบัติตนของนักการเมือง/ความสามัคคีของนักการเมือง ม.ค. 3.79 ก.พ. 3.68 
10. ผลงานของนายกรัฐมนตรี ม.ค. 3.63 ก.พ. 3.60 
11. ผลงานของรัฐบาล ม.ค. 3.56 ก.พ. 3.55 
12. ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย ม.ค. 3.88 ก.พ. 3.55 
13. การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ม.ค. 3.55 ก.พ. 3.53 
14. การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม ม.ค. 3.53 ก.พ. 3.43 
15. ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ม.ค. 3.42 ก.พ. 3.40 
16. การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ม.ค. 3.39 ก.พ. 3.38 
17. สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ม.ค. 3.22 ก.พ. 3.20 
18. การแก้ปัญหาการว่างงาน ม.ค. 3.22 ก.พ. 3.20 
19. ราคาสินค้า ม.ค. 3.08 ก.พ. 3.06 
20. การแก้ปัญหาความยากจน ม.ค. 3.05 ก.พ. 3.04 
5. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ  
อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 33.17% 
อันดับ 2 นักการเมืองต้องมีจิตส านึก มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่อ านาจและผลประโยชน์ 21.91% 
อันดับ 3 เพ่ิมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 19.95% 
อันดับ 4 การบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย เคารพซึ่งกันและกัน 16.03% 
อันดับ 5 ขอให้รักษาสัญญา ท าตามนโยบายที่พูดไว้ 15.06% 
เปรียบเทียบดัชนีการเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์ 63 กับ 6 เดือนที่ผ่านมา 
ส.ค. 62 4.51%, ก.ย. 62 4.12%, ต.ค. 62 4.09%, พ.ย. 62 3.94%, ธ.ค. 62 3.89%, ม.ค. 63 3.88%, ก.พ. 63 
3.76% 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000020683 
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วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 16:54 น. 

‘ม็อบราชประสงค์’ เริ่มแล้ว รวมตัวเรียกร้องประชาธิปไตย ต ารวจตรึงก าลังเข้ม 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 1 มีนาคม ที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีกิจกรรมแฟลชม็อบ #

ประชาชนไล่หัวหน้าio ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชาชนที่ไม่ยอมจ านนจากการคุกคามของรัฐบาล และต้องการ
เรียกร้องประชาธิปไตย โดยเจ้าหน้าที่ได้น ารั้วเหล็กกั้นไว้ส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ต ารวจในและนอก
เครื่องแบบเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ทั่วบริเวณตั้งแต่ก่อนเวลา 15.30 น. นอกจากนี้ ยังมีการวัดไข้ พร้อมเตรียมเจลแอลกอ
ฮอลล์ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย 

ผู้ร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบรายหนึ่งกล่าวว่า ทุกวันนี้ประชาชนถูกกดข่ี เวลารัฐออกนโยบายมา ท าให้พวกเราไม่มี
ปากเสียง ชีวิตยากล าบากทุกขั้นตอน ทุกระดับ วันนี้เรามาแสดงพลังให้เห็นว่าประชาชนที่มีความหลากหลายต้องการ
ประชาธิปไตย ไม่ต้องการอ านาจแบบเดิม และต้องการความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศนี้ 
นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่านอกจากกิจกรรมปราศรัยแล้ว ยังมีการอ่านบทกวี และการแสดงดนตรี
ร่วมด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2017542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2017542
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"เทพไท" อวยนศ.เคลื่อนไหวคล้าย 14 ต.ค. จี้รัฐรับฟัง ป้องกันไฟลามทุ่งจนถึงทางตัน 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (1.มี.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีการชุมนุมของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้น านักศึกษามาก่อน เห็นว่าเป็นสิทธิการแสดงออกทางการเมือง
ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มพลังบริสุทธิ์ ต้องการที่จะแสดง ออกทางการเมืองต่อรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับฟังและให้
โอกาสการแสดงออกของนักศึกษาที่เคลื่อนไหวภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย 
ส าหรับการชุมนุมของนักศึกษาในครั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบได้กับการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาในยุค 14 ตุลาปี16 
นั้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน5ประการคือ 
1.จุดเรื่มต้นจากการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนามศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
(ศนท.)ไปสู่นักเรียนระดับมัธยมในนามศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย 
2.กระแสการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเกิดจากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ขยายตัวไปสู่มหาวิทยาลัยใน
ต่างจังหวัด แต่ยุคนี้เป็นโลกโซเชี่ยล มีการขยายผล อย่างรวดเร็วกว่าในสมัย14ตุลา 
3.การชูประเด็นการต่อสู้ เป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาระบอบเผด็จการ 
4.ข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ ยุค14ตุลา เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใช้ในการปกครองประเทศ แต่ยุคนี้เสนอให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี60 ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  
5.มีผู้น ารัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นนายทหารมาก่อน เหมือนยุค14ตุลา ที่มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี
มาจากการเลือกตั้งปี2512 ได้ปฎิวัติตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอ านาจจนถึงปี2516 ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจากการปฎิวัติของตนเอง และต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญที่
เขียนมาจาก คสช.  
เพราะฉะนั้นอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์ และหามาตรการป้องกัน
แก้ไขไม่ให้การชุมนุมขยายผล ลุกลามเหมือนไฟลามทุ่ง จนบ้านเมืองต้องเจอทางตันอีกเลย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000020794 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000020794
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วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 17:46 น. 

กลุ่มเควียร์เพ่ือ ปชต.ลั่นกลางราชประสงค์ อัดรัฐเผด็จการ ท าศก.ตกต่ า-พรากสิทธิคนไทย 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 1 มีนาคม ที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีกิจกรรมแฟลชม็อบ #
ประชาชนไล่หัวหน้าio ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชาชนที่ไม่ยอมจ านนจากการคุกคามของรัฐบาล และต้องการ
เรียกร้องประชาธิปไตย โดยเจ้าหน้าที่ได้น ารั้วเหล็กกั้นไว้ส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ต ารวจในและนอก
เครื่องแบบเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ทั่วบริเวณตั้งแต่ก่อนเวลา 15.30 น. นอกจากนี้ยังมีการวัดไข้ พร้อมเตรียมเจลแอลกอ
ฮอลล์ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย 

จากนั้นผู้จัดกิจกรรมสลับกันปราศรัย สลับกับกิจกรรมแสดงดนตรี ตัวแทนกลุ่ม Queer เพ่ือประชาธิปไตย 
กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาสามารถบอกได้ไหมว่าเศรษฐกิจดี ค้าขายอะไรก็รวย ซึ่งไม่จริง เพราะทุกคน
ก าลังหาเพ่ือนร่วมทางที่ต้องการหาผู้ช่วยเหลือ แต่รัฐเผด็จการกลับไม่เคยช่วยเรา เขาพรากสิทธิเราทุกคน นอกจากนี้ใน
เรื่องสุขภาพ เรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการให้รัฐช่วยให้ความมั่นใจ แต่พวกเขากลับไม่เคยออกมาตรการอะไรเลย มี
แต่พูดจางี่เง่าเท่านั้น ประเทศเราท าให้เรารู้สึกหมดหวัง แต่วันนี้น้องๆ นักศึกษาออกมาแล้ว เริ่มเห็นความเป็นธรรมใน
สังคมบ้างแล้ว ทุกคนเริ่มเบ่งบานและออกมาด้วยพลังบริสุทธิ์ แต่พวกคุณก็ยังใช้รูปแบบข่าวปลอมมาดูถูกประชาชน      

ดังนั้น การที่เราออกมาวันนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการกดขี่ไม่ได้อยู่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพวก
เราด้วย ต่อมา 17.45 น. ตัวแทนกลุ่มปลดแอกประจ าเดือน ยกสถิติผู้หญิงไทยกับการใช้ผ้าอนามัย พร้อมระบุถึง
ความส าคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประชาธิปไตย ว่า การออกมาพูดถึงสิทธิผ้าอนามัยในวันนี้เนื่องจากผู้หญิงไม่สามารถเลือกได้
ว่าไม่อยากมีประจ าเดือน ทุกคนต้องใช้ผ้าอนามัย ขณะที่รัฐบาลต่างประเทศมีการแจกผ้าอนามัยฟรี แต่ประเทศเรามอง
ไม่เห็นจุดนี้ ถามว่ามีผู้หญิงคนไหนอยากเสียเงินมากกว่าคนอ่ืนเพ่ือซื้อผ้าอนามัยบ้าง ดังนั้น ท าไมรัฐถึงไม่ศึกษา
โครงสร้างภาษีผ้าอนามัย เพ่ือให้เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ได้ ทั้งนี้ การเรียกร้องสิ่งเล็กๆ เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่ได้รับ
ประชาธิปไตย เราทุกคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อม การท าแท้ง LGBT ทั้งหมดนี้จะไม่มี
ความหมายเลยหากเรายังไม่ได้รับประชาธิปไตย 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้จัดฯระบุว่าในสัปดาห์หน้าจะจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกครั้ง โดยให้ติดตามรายละเอียด
ต่อไป ก่อนที่กิจกรรมในวันนี้จะเสร็จสิ้นลงในเวลา 18.10 น. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2017763 
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สิ้นหวัง! “หมอเลี้ยบ” จัดหนัก ปฏิรูปใหญ่พท.-ปรับยุทธศาสตร์ใหญ่ อดีต อนค.  
“ทอน” โหนแฟลชม็อบ 
 
 
 
 
 
 
 

“หมอเลี้ยบ” อดีต รมต. “เพ่ือแม้ว” วิพากษ์จัดหนัก ผลงานฝ่ายค้าน ท าประชาชนสิ้นหวัง แนะ พท.ต้องปฏิรูป
ใหญ่-อดีต อนค.ต้องปรับยุทธศาสตร์ใหญ่ ไม่งั้นเจ๊ง ขณะ “ทอน” สั่งลา ส.ส.อดีตลูกพรรค ให้หนุนแฟลชม็อบ “นิสิต-
นศ.” 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(1 มี.ค.63) เฟซบุ๊ก สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ของ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี หรือ 
“หมอเลี้ยบ” คอลัมนิสต์ประจ าเว็บไซด์ประชาไท อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการพรรคพลังประชาชน และหนึ่งในกลุ่มคนเดือน
ตุลา โพสต์หัวข้อ “เพ่ือไทยต้องการการปฏิรูปใหญ่ (อดีต) อนาคตใหม่ต้องการยุทธศาสตร์ใหญ่” 
โดยระบุว่า “เราเดินทางมาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อของหน้าประวัติศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สะสมพลังของความขัดแย้งคุกรุ่นมากว่า 13 ปี เมื่อเกิดพลังของนักเรียนนักศึกษาลุกขึ้นอย่าง
ฉับพลัน ผสานกับแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจของโลกและไทย จาก "ไวรัสโควิด-19" ท าให้สถานการณ์บ้านเมืองของเรา
นับจากนี้เกินที่จะคาดเดา 
การเตรียมพร้อมรับมืออย่างเอาจริงเอาจังในสถานการณ์ที่เกินคาดเดาจึงส าคัญ  แต่เมื่อผมสังเกตท่าทีของสองพรรค
การเมืองใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้ว ราวกับไม่เฉลียวใจเลยว่า สถานการณ์ใหญ่ก าลังมาถึง และทุกคนต้องช่วยกันผลัก
ช่วยกันดัน มิฉะนั้น จะจมปลักกับฤดูหนาวต่อไปอีกยาวนาน 
  แม้พลังของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา คือความหวังที่ผุดขึ้นมาอย่างเจิดจ้า แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า บทบาทใน
รัฐสภาของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเพ่ิงผ่านพ้นไป สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในพรรคเพ่ือไทยว่า ขาดภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง การ
บริหารจัดการอ่อนด้อย กระบวนการตัดสินใจสับสนและไม่ทันกลอุบายทางการเมือง  ผมเชื่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในคืน
สุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้านหลักเกิดขึ้นจากปัญหา "การน าและการจัดการ" ภายในพรรคเพ่ือไทย ไม่ใช่
เรื่องอ่ืน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

ค าขอโทษที่ดีที่สุดจากพรรคเพ่ือไทย จึงไม่ใช่เพียงเอ่ยปากขอโทษประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ค าขอโทษที่หนัก
แน่นและจริงใจที่สุด คือ การปฏิรูปตนเองครั้งใหญ่ของพรรคเพ่ือไทย ผมคิดว่า แกนน าของพรรคเพ่ือไทยรู้ว่า ปัญหาอยู่
ที่ไหน แก้อย่างไร แต่ทอดเวลามาเนิ่นนาน ยังไม่ลงมือแก้ไข 
วันนี้ เวลานี้ สถานการณ์ใหม่มาถึงแล้ว ไม่มีเวลาให้ลังเลอีกแล้ว  ส่วนปัญหาของ (อดีต) พรรคอนาคตใหม่ แตกต่าง
ออกไป พรรคอนาคตใหม่ เกิดข้ึนและเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลงานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจดีงามตามความคาดหวังของ
ผู้สนับสนุนและศรัทธา แกนน าพรรคต่างทุ่มเทเชิงรุก จึงตั้งเป้าสูง เล็งผลเลิศ เพ่ือสร้างพรรคให้เติบโต 
การตั้งเป้าสูงเป็นสิ่งที่พึงกระท าตามแนวทางการบริหารสมัยใหม่แบบ OKRs แต่องค์กรการเมืองไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ยิ่ง
เป็นการเมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ย่อมซับซ้อน ไม่ง่าย และมีปัจจัยหลากหลายที่มีส่วนก าหนดการเรียกร้อง
ประชาธิปไตย อาศัยการขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองเดียว ไม่มีวันส าเร็จ แต่ต้องมีแนวร่วมที่กว้างขวาง และประชาชน
จ านวนมากสนับสนุน การสร้างแนวร่วม จึงส าคัญ ต้องมีการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง, มองภาพรวมเป็นหลัก ไม่ชิงดีชิง
เด่น แนวร่วมจึงจะมั่นคง ยากท่ีใครยุแหย่และท าลาย 
คนเก่งมีน้อย แต่คนท างานแนวร่วมเก่งยิ่งมีน้อยกว่า เพราะคนท างานแนวร่วมเก่ง ไม่เพียงเก่งเฉพาะตัว แต่ต้องเก่งใน
การท าให้ทั้งขบวนเดินไปอย่างประสานสอดคล้อง เป็นเอกภาพ คนท างานแนวร่วมเก่งเห็นประโยชน์ของทั้งขบวน 
มากกว่าประโยชน์ของตนและพรรค ภายใต้สถานการณ์ที่เรียกร้องการรวมพลังของฝ่ายประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ของ 
(อดีต) พรรคอนาคตใหม่จึงต้องการยุทธศาสตร์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่ายุทธศาสตร์ของพรรค คือ ยุทธศาสตร์แนวร่วม
ประชาธิปไตย 
แน่นอน, สิ่งที่ “หมอเลี้ยบ” กล่าวถึง ตอนหนึ่ง ส าหรับพรรคเพ่ือไทยว่า “...แกนน าของพรรคเพ่ือไทยรู้ว่า ปัญหาอยู่ที่
ไหน แก้อย่างไร แต่ทอดเวลามาเนิ่นนาน ยังไม่ลงมือแก้ไข...” อาจหมายถึงการช่วงชิงการน าในพรรคเพ่ือไทย ซึ่งคนใน
พรรครู้ดีว่ามีปัญหา จนมีข่าวส.ส.อีสานบางส่วนเดินทางไป “ล็อบบี้” นายทักษิณ ชินวัตร ถึงดูไบ ให้ปลด “คุณหญิง
หน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกจากต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรค ก่อนที่จะมีข่าวว่า “ทักษิณ” ไฟเขียวให้ 
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง กุมบังเหียนยุทธศาสตร์พรรคแทน รวมทั้งเป็นผู้น าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ที่ผ่านมา นั่นเอง  
ขณะเดียวกัน กรณีอดีตพรรคอนาคตใหม่ ดูเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา แทนที่จะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล จนส าเร็จลุล่วง กลับได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคเพ่ือไทยแทน กรณีกล่าวหาว่า พรรคเพ่ือไทย อาจมีดีลลับกับ
รัฐบาล จนเป็นเหตุให้ ไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ฝ่าย
ค้านยังแถลงการณ์ “วอร์คเอ้าท์” ไม่ร่วมลงมติ ขณะที่อดีตพรรคอนาคตใหม่ต้องการลงมติ จนอดีตพรรคอนาคตใหม่ มี
การติด แฮชแท็ก “กูสั่งให้มึงเข้าสภา” เพ่ือร่วมลงมติไม่ไว้วางใจฯ  
นั่นย่อมหมายถึงรอยร้าวครั้งนี้ จะไม่มีวันประสานได้อย่างสนิทแน่นอน เพราะความเชื่อใจมันหมดไปแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ 
การที่ “หมอเลี้ยบ” เรียกร้องให้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหญ่ โดยไม่เน้นแค่ยุทธศาสตร์พรรค แต่เป็นยุทธศาสตร์แนวร่วม
ประชาธิปไตย ก็คงเป็นได้ยากเช่นกัน ตราบที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังเป็นพรรคเพ่ือไทย ภายใต้ผู้น าชุดนี้  
อย่างไรก็ตาม จังหวะก้าวของอดีตพรรคอนาคตใหม่ นับแต่นี้ อาจสอดคล้องกับ กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์เฟ
ซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit เมื่อวันที่ 1 มี.ค.63 เรื่อง "ฝากข้อความสุดท้ายถึง ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีต
พรรคอนาคตใหม่" 
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โดยระบุว่า “ภารกิจสุดท้ายของผมในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คืองานอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล 
ภายใต้ชื่อปฏิบัติการพิน็อคคิโอได้จบลงไปแล้ว ผมเชื่อว่าพวกเราได้ท าให้ประชาชนเห็นถึงการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
ทุ่มเท และกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างกล้าหาญตรงไปตรงมาเหมือนที่เราสัญญาไว้ ถือเป็นเกียรติของผมที่ได้
ร่วมงานกับผู้อภิปรายของเราทุกท่าน ทุกคนท างานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ผมถือว่าตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นการ
ท างานที่สนุกและท้าทายอย่างยิ่ง 

วันนี้ผมเดินทางไปกับพรรคใหม่กับพวกคุณด้วยไม่ได้ ผมจะให้ก าลังใจและเฝ้ามองความส าเร็จของพวกคุณอยู่
ห่างๆ โดยไม่แทรกแซงและไม่ครอบง าการท างาน ภาวะการเมืองในวันนี้คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ นี่คือช่วงเวลาแห่งความกล้าฝัน กล้าที่จะทะเยอทะยาน วันนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 
“อยู่ไม่เป็น”  
พวกเขาเสียสละอย่างมาก เพราะมีต้นทุนในชีวิตที่ต้องเสียไปมากกว่า เขาไม่มีเอกสิทธิ์ปกป้องเฉกเช่นเดียวกับ ส.ส. พวก
เขาเป็นคนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงสถานะ พวกเขาเถียงกับเพ่ือน ทะเลาะกับพ่อแม่ พวกเขาไม่มีรายได้ แต่พวกเขาก็ลุก
ขึ้นมาเพ่ือเรียกร้องในสิ่งที่ตนเองเชื่อ ดังนั้นการ “ไม่ทรยศประชาชน” ของ ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่เพียงพอ
ผมขอฝากเพ่ือน ส.ส. ที่เคยท างานด้วยกันว่า คุณต้องท ามากกว่านั้น ต้องยืนยันหลักการ ต่อสู้ร่วมกับประชาชน 
สนับสนุนพวกเขา อย่าให้ต าแหน่งที่คุณมีกลายเป็นโซ่ตรวน เป็นพันธนาการของตัวเอง จงใช้มันเพื่อรับใช้มวลชน 
ส่วนตัวผมเอง ขอท าหน้าที่การรณรงค์ทางความคิดและการเคลื่อนไหวทางสังคมนอกสภา ต่อสู้และต่อต้านระบอบ
รัฐประหารร่วมกับประชาชนให้ถึงที่สุด รณรงค์สนับสนุนพวกคุณ และเมื่อวันหนึ่งหากคุณได้เป็นรัฐบาล ผมหวังว่าคุณ
จะใช้อ านาจที่พี่น้องประชาชนให้มาเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ผลักดันวาระก้าวหน้า และสร้างฝันของเราให้เป็นจริง 
ประเทศไทยยังจ าเป็นที่จะต้องมีพรรคท่ีก้าวหน้า กล้าหาญ และเท่าทันสถานการณ์ในสภา  
ในสถานการณ์การต่อต้านเผด็จการ เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎรยังมีความส าคัญ นี่คือภารกิจที่คนอ่ืน
ในขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท าไม่ได้ นอกจากพวกคุณ (อย่างน้อยที่สุดก็ในรอบนี้) อย่าทิ้งโอกาสที่ดี
ที่สุดที่จะสร้างประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์มอบโอกาสให้คุณแล้ว ถ้าไม่ยืนหยัดสู้ในวันนี้แล้ว เรา
จะสบตาคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร จงยึดมั่นในความยุติธรรมและความเท่าเทียม เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ใหม่ๆ โลกใบใหม่
อยู่ในมือเรา 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ประเด็นที่เห็นชัด จากโพสต์ของ “หมอเลี้ยบ” และ “ธนาธร” ก็คือ พรรคฝ่ายค้านหรือที่เรียก
ตัวเองว่า ฝ่ายประชาธิปไตย ก าลังอยู่ในภาวะที่เป็นที่พ่ึงประชาชนไม่ได้ เพราะอ่อนแอ ระส่ าระสาย ทั้งภายในพรรคแต่
ละพรรคก็ไม่เป็นเอกภาพ ขณะที่การน าของแต่ละพรรค ก็อยู่ในภาวะ “หัวขาด” ทั้งสองพรรคยิ่งกว่านั้น จากการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของรัฐบาลที่ผ่านมา ยังเห็นได้ชัดด้วยว่า “เอกภาพ” ของการพรรคร่วมฝ่ายค้าน ถูกท าลาย
ลงอย่างสิ้นเชิง  
ต่อไป.. ก็อยู่ที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาแฟลชม็อบ นิสิต-นักศึกษาอย่างไร เพ่ือไม่ให้บานปลายกลายเป็นการลุกฮือของ
ประชาชน และการแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจังในทุกปัญหา เพ่ือจะได้ไม่สะดุดขาตัวเอง มิเช่นนั้น ต่อให้รอดจาก
การอภิปรายไม่ไว้วางใจฯในสภา แต่ใครจะรู้ว่า นอกสภา อาจน่ากลัวกว่าก็เป็นได้ ใครจะรู้!!! 
อ้างอิง ; https://mgronline.com/politics/detail/9630000020814 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000020814
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กมธ.ศึกษาฯ ประกาศ รับร้องเรียน มหา’ลัยใดผลักนศ.ชุมนุมนอกรั้ว หวังให้ผิดพรบ.ชุมนุม 
   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. 
การศึกษา สภาผู้แทนฯ โพสต์ข้อความกรณีข่าว ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งขัดขวางการชุมนุมของนักศึกษา โดยไม่
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยชุมนุม ระบุว่า 
เรียน ผ.อ.โรงเรียน และอธิการบดี ทุกท่าน ถ้าคุณค านึงถึงความปลอดภัยของลูกศิษย์ของคุณจริงๆ การอนุญาตให้ลูก
ศิษย์ของคุณใช้สิทธิเสรีภาพ ภายในรั้วสถานศึกษา นั้นเป็นทางออกท่ีดีที่สุด อยากให้พิจารณาทบทวนด้วยครับ 
ผ.อ. โรงเรียน หรืออธิการบดี ที่พยายามไล่ให้เด็กออกมานอกรั้วสถานศึกษา เพ่ือหวังให้ลูกศิษย์ตัวเอง โดนคดี พ.ร.บ.
ชุมนุมสาธารณะ ถ้าผมทราบว่าท่านพยายามท าร้ายลูกศิษย์ตัวเองในรูปแบบนี้ ผมจะขอเชิญท่านมาหารือที่
คณะกรรมาธิการการศึกษา 

ในฐานะกรรมาธิการการศึกษา หากสถาบันการศึกษาใด กีดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพของนักศึกษา และ
พยายามผลักให้นักศึกษา ออกนอกรั้ว ซึ่งผิด พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ สามารถร้องเรียนมาที่คณะกรรมาธิการการศึกษา
ได้ครับ ถ้าห่วงลูกศิษย์ ต้องให้ลูกศิษย์อยู่ในสถานศึกษาครับ 
ยืนยันว่า กลุ่มของพวกเรา จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจกรรมของนักศึกษา ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระ และบริสุทธิ์ แต่
เมื่อใด ที่เขาในฐานะประชาชน ถูกคุกคามสิทธิ หรือถูกกระท าที่เกินกว่ากรอบของกฎหมาย ในฐานะตัวแทนประชาชน 
คงต้องหาทางปกป้องพวกเขา และพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐสภาในการแก้ปัญหานี้ 
หากพบว่า ผ.อ.โรงเรียน หรืออธิการบดีท่านใด พยายามผลักให้ นศ. ท ากิจกรรมนอกรั้วสถานศึกษา เพ่ือให้โดนคดี 
พ.ร.บ.ชุมนุม 

เบื้องต้น ให้ผู้ปกครอง รวมกลุ่มกันไปชี้แจงให้ ผ.อ. และอธิการบดีทราบ เพ่ือไม่ให้เขาท าร้ายลูกศิษย์ด้วยวิธีนั้น
ถ้าเขาไม่ยอมให้แจ้งมาที่ กมธ.ศึกษาฯ ได้ครับ 
ส่งหนังสือร้องเรียนมาได้ที่ คณะกรรมาธิการการศึกษา 327 อาคารดีพร้อม ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนน
สุโขทัย เขตดุสิต ก.ท.ม. 10300 โทร 02-244-2567 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2017798 
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วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 18:38 น. 

แฟลชม็อบ ‘นิสิต มน.’ #เสลาออกจากกะลา ร่วมประกาศจุดยืนยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 17.30น. วันที่ 1 มีนาคม ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.
เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยเกือบ 1,000 คน คนได้นัดมารวมตัวกัน และยังทยอยเดินทางเข้ามาสมทบ
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงออกทางการเมือง โดยเขียนข้อความบนป้ายผ้าสีขาวติดแฮชแท็ก #เสลาออกจากกะลา 
พร้อมปิดฉาก อ านาจนิยม พร้อมวาดภาพสัญลักษณ์เป็นมือชู 3 นิ้วประกอบด้วย นอกจากนี้ยังเขียนข้อความในกระดาษ
ติดแฮชแท็ก #SAVE ราดหน้า ป้า ๆ ราดหน้าจาน เลือกแป้งราดหน้าให้ดูชนิดและยี่ห้อ ชั่ย ๆ เลือก รมต.ให้ดูเนื้อในและ
สันดาน รวมทั้งข้อความ “รักษาความสงบยังท าให้ไม่ได้ ที่ท าได้คือ บีบน้ าตา” “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตย จง
เจริญ” เป็นต้น 

โดยสภานิสิตออกแถลงการณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางสังคม ใจความว่า 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน มีประชาชน นิสิตนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ผ่านแถลงการณ์ อันเป็นการแสดงถึงความยืดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ที่ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างอ านาจ
อันไม่ชอบธรรม ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะตัวแทนองค์กรนิสิตนักศึกษา มิได้
เพิกเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนผลประโยชน์อันสูงสุดของนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชน ตามปณิธานที่ยึดมั่นมาโดยตลอด 

จึงขอร่วมแสดงความคิดเห็นและประกาศยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย และขอเรียกร้อง
ให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุน การแสดงความ
คิดเห็นตามเสรีภาพของประชาชน บนวิถีประชาธิปไตยอย่างเสรี เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองภาค
ประชาชน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ซึ่งการประกาศแถลงการณ์ครั้งนี้ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงจุดยืนอันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ การ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม สิทธิพลเมือง และร่วมสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักกระบวนการยุติธรรม ที่ซื่อสัตย์ 
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สุจริต โปร่งใส ให้กลับคืนมาในสังคมอีกครั้ง ดังนั้น เราขอส่งก าลังใจไปยังทุกมหาวิทยาลัย และร่วมยืนหยัดอยู่
เคียงข้างประชาชน นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบอบการปกครองประชาธิปไตย 
ของสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป สภานิสิต โดยนิสิต เพ่ือประโยชน์สูงสุดแห่งมวลนิสิต สภานิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร ลงวันที่ 1 มีนาคม 2563 

จากนั้น แกนน าได้ผลัดกันขึ้นกล่าวปราศรัยโจมตีรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมทั้งรัฐมนตรีบางคน เพ่ือ
เรียกร้องหาประชาธิปไตยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแกนน ายังยืนยันด้วยว่าการมาครั้งนี้ไม่มีผู้ใดจ้างมา เพราะ
รัฐบาลไม่มีความยุติธรรม อีกทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และแสดงความเห็นด้วยกับกรณีที่ทางฝ่ายค้านได้
กล่าวหารัฐบาลในสมัยประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาเมื่อไม่ก่ีวันนี้ รวมทั้งเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่
นั้น พวกตนคิดว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ “ศาลพระภูมิยังน่าเชื่อถือกว่า” 
กระทั่งเวลา 19.00 น. กลุ่มนิสิตที่มาร่วมชุมนุมได้เปิดไฟฉายบนโทรศัพท์มือถือพร้อมร้องเพลงก่อนแยกย้ายกันอย่าง
สงบ ท่ามกลางการคอยดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ จนกระท่ังนิสิตและประชาชน
สลายตัวไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2017878 
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ขนาดสัญญาณไม่ชัด ก็กระเพื่อมแล้ว 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
   
    แม้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะบอกหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ยังไม่ถึงเวลาการปรับ
คณะรัฐมนตรี แต่กระแสข่าวก็ยังคงออกมาหลายระลอก ทั้งข่าวภายในพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลอื่น ใน
ท านองต้องการให้ บิ๊กตู่ แม้ไม่ปรับ ครม.เวลานี้ แต่ก็ควรส่งสัญญาณให้ชัดว่าจะด าเนินการเมื่อใด  
      มีข่าวบางกระแสจากคนในพรรคร่วมรัฐบาล ประเมินกันว่า นายกรัฐมนตรีอาจปรับ ครม.ในช่วงก่อนเปิดประชุม
สภารอบหน้าเดือน พ.ค. เว้นเสียแต่สถานการณ์ของรัฐบาลไม่สู้ดี จากปัญหารุมเร้าต่างๆ โดยเฉพาะ กระแสเบื่อประยุทธ์ 
หากลุกลามบานปลายขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆ จากกลุ่มนิสิตนักศึกษา ขยายไปสู่ประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ขณะเดียวกัน ปัญหา
หลายเรื่อง ประชาชนเริ่มหมดความอดทนกับรัฐบาล เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ก็อาจได้เห็นการปรับ ครม.เกิดขึ้นเร็วกว่าที่
หลายคนคิด  
      ข่าวล่าสุดอ้างกันว่า นายกรัฐมนตรีได้บอกกับบรรดาแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลว่า จะมีการปรับ ครม.แต่ยังไม่รู้ว่า
เมื่อไร และระบุด้วยว่าจะไม่ปรับโควตาในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล พรรคใดดูแลกระทรวงใดอยู่จะยังได้ดูแลเหมือนเดิม 
เพียงแต่ให้แต่ละพรรคไปพิจารณาเป็นการภายในเองว่าจะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลอย่างไรหรือไม่ ซึ่งการปรับ ครม.ครั้งนี้
ถือเป็นการปรับ ครม.ที่รูปแบบแปลกใหม่ ไม่เหมือนการปรับ ครม.ทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา 
      ทั้งนี้กระแสข่าวปรับ ครม.ที่เกิดขึ้น แม้รัฐบาลจะบริหารงานได้แค่เจ็ดเดือนกว่า แวดวงการเมืองมองกันว่า เงื่อนไข
หลายอย่างเปิดทางให้อาจต้องปรับ ครม. เช่นจ านวนเสียง ส.ส.ในสภาที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนตั้งรัฐบาล เพราะฝ่าย
ค้านเสียงลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ทั้งการแพ้เลือกตั้งซ่อมที่นครปฐม-ขอนแก่น ตลอดจน 4 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ที่โดน
พรรคขับออกจากกรณีเป็น ส.ส.งูเห่า ก็ย้ายมาอยู่ขั้วรัฐบาล อีกทั้งหลังพรรคอนาคตใหม่โดนยุบพรรค ท าให้ ส.ส.ฝ่าย
ค้านในสภาหายไป 11 เสียง แถมไม่พอ ยังมี 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่สวิงขั้วมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย อีกทั้งก็ยังมี ส.ส.
งูเห่าในพรรคฝ่ายค้าน ที่จะออกมาตอนโหวตนัดส าคัญๆ ที่อยู่ในพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาชาติ เป็นต้น  
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

59 

 

 
     เงื่อนไขทั้งหมดเข้าทางพลังประชารัฐทุกอย่าง เลยท าให้เวลานี้รัฐบาลหมดปัญหาเรื่อง  เสียงปริ่มน้ า ส่งผลให้
ดุลอ านาจในพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะมาต่อรองกับพรรคพลังประชารัฐเลยลดน้อยลงไป เพราะจ านวนเสียง ส.ส.เข้าทาง
พลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์ ให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ  
      และจากปัจจัยพรรคร่วมรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงจ านวน ส.ส.จากเดิมตอนจัดตั้งรัฐบาล เช่น พรรคภูมิใจไทย
ในช่วงที่ผ่านมา จากเดิมมี ส.ส.ตอนตั้งรัฐบาล 51 คน ได้เก้าอ้ีรัฐมนตรี 7 คนเท่ากับพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส. 52 คนก็
ได้โควตารัฐมนตรี 7 คนเท่ากัน แต่ปัจจุบันมีอดีต ส.ส.อนาคตใหม่มาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพ่ิมข้ึนรวม 10 คน คือนางศรี
นวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และอดีต ส.ส.อนาคตใหม่ท่ีย้ายมาตอนอนาคตใหม่ยุบพรรคอีก 9 คน รวมเป็น 10 คน จนท า
ให้เวลานี้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส. 61  คน เป็นพรรครัฐบาลอันดับสอง รองจากพลังประชารัฐ จนมีข่าวภูมิใจไทยอาจได้
เก้าอ้ี รมต.เพ่ิมอีก 1  คน  
      กระนั้นข่าวหลายกระแสบอกว่า แกนน าพรรคภูมิใจไทยยังไม่คาดหวังว่าจะได้โควตารัฐมนตรีเพ่ิมแต่อย่างใด แม้
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า หากมีการเจรจาปรับ ครม.อาจจะมีการต่อรองกันใหม่ เป็นไปได้ที่ประชาธิปัตย์อาจต้องคืน
โควตา รมต. 1 เก้าอ้ี ขณะเดียวกัน ก็มีกระแสข่าวว่าพรรคขนาดเล็ก เช่นพรรคพลังท้องถิ่นไท ของชัชวาลล์ คงอุดม 
หรือชัช เตาปูน ที่ตอนนี้ได้ ส.ส.เพ่ิมเข้ามาอีกสองคนที่มาจากอนาคตใหม่ ท าให้มี ส.ส.รวม 5 คน เท่ากับพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย ที่มี ส.ส. 5 คนได้โควตา รมว.แรงงาน และมีมากกว่าพรรคชาติพัฒนาที่มีเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็น รมต.
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ที่มี ส.ส. 3 คน อีกทั้งนายชัชวาลล์ยังจับมือกับพรรคขนาดเล็ก เช่นพรรครักษ์ผืนป่าแห่ง
ประเทศไทยของด ารงค์ พิเดช รวมเสียงกันได้ประมาณ 7-8 เสียง จนมีข่าวว่าอาจจะได้โควตา รมต. 1 เก้าอ้ี โดยมี
กระแสข่าวว่ามีการวางตัวชื่นชอบ คงอุดม ลูกชายไว้เป็นรัฐมนตรี  
      เช่นเดียวกับที่ในพรรคพลังประชารัฐก็มีข่าวว่า แกนน าบางกลุ่มก าลังเตรียมเคลื่อนไหวหากมีสัญญาณการปรับ 
ครม. เช่น อนุชา นาคาศัย รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, สุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จนท าให้
แกนน าและรัฐมนตรีบางคนในโควตาพลังประชารัฐ ที่มีข่าวจะถูกปรับออกเช่น สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ 
ออกมาเคลื่อนไหว แสดงความเห็นเรื่องนี้ผ่านพ้ืนที่โซเชียลมีเดียของตัวเอง แสดงความไม่พอใจกับกระแสข่าวที่ตัวเองจะ
โดนปรับ ครม.ด้วยเงื่อนไขการเมืองแบบเก่าๆ ที่ไม่มี ส.ส.ในสังกัด  
        ความเคลื่อนไหวเรื่องปรับ ครม.แม้ภายนอกจะแลดูเงียบ นิ่งสงบ หลังบิ๊กตู่ยังไม่ส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการ แต่
เชื่อได้ว่าเมื่อมีการปรับ ครม.จริงๆ แรงกระเพ่ือมหนักๆ เกิดข้ึนแน่ ในพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล.  
กรองสถานการณ ์ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/58602 
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คาบลูกคาบดอก : เอาประชาธิปไตยคืนมา 
หมัดเหล็ก2 มี.ค. 2563 05:06 น. 

การออกมา วิบ วับ ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย จาก
พฤติกรรมของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลไกขององค์กรอิสระและ ส.ส.ในสภา จะว่าไปแล้วจะไปโทษเด็ก
หรือไปใส่ร้ายเด็กว่าถูกหลอกคงไม่ถูก 

การใช้เผด็จการเสียงข้างมากในสภา จากกรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่ผ่านมา เป็นหลักฐานมัดตัว
ชัดเจน จะไปหวังอุดมการณ์จาก ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ในการส านึกถึง ความถูกต้องชอบธรรม คงไม่มีโอกาส
อีกต่อไป เพราะ ส.ส.ส่วนใหญ่ชอบกินกล้วย 

การซื้อตัว ส.ส.กันกลางสภาแบบโจ๋งครึ่ม การใช้ความ เชี่ยวทางการเมือง แหกตาชาวบ้าน ดึงเวลาในการ
อภิปราย ซึ่ง เป็นมวยล้มต้มคนดู มีแต่ส านวนโวหาร จนหมดเวลาการอภิปรายที่วางแผนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอน
ก าหนดให้มีการอภิปรายใกล้จะปิดสมัยประชุมสภา เปิดให้ ส.ส.ประท้วงให้ผู้อภิปรายกินเวลาการอภิปรายให้ฝ่ายรัฐบาล 
ครม.ที่ถูกอภิปราย มาเล่านิทานในสภา แบบไม่จ ากัดเวลา จากนั้นก็เล่นลิเก อ้างอภิปรายไม่ทันวอล์กเอาต์ไม่พอใจ ทั้งท่ี
เวลาในการอภิปรายวันสุดท้ายมีเวลาเหลือก่อนจะถึงเที่ยงคืนอีก 4-5 ชั่วโมง 
จู่ๆหาเรื่องปิดการประชุมเอาดื้อๆ 

ปิดโอกาส ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ อภิปราย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ไปโดยอัตโนมัติ เพราะเนื้อหาของการอภิปราย ที่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ น ามาอภิปราย
นอกสภา เป็นของแสลงผิดส าแดงอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องของผลประโยชน์ในค่ายทหารและโรงขยะ 
แล้วยังอุตส่าห์มีการลงมติไว้วางใจทั้งที่ไม่มีการอภิปราย 
นอกจากจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงกระบวนการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหาร และนิติบัญญัติ แล้วยังชี้ให้เห็นถึง
ระบบเผด็จการเสียงข้างมากในสภา อย่างเป็นรูปธรรม 
บนความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยและการใช้อ านาจที่เหนือรัฐธรรมนูญ 
ไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีฝ่ายรัฐบาลอีกต่อไป มีแต่คนที่ได้ประโยชน์กับคนที่เสียประโยชน์ การต่อรอง เรื่องของงบประมาณที่
จะลงพ้ืนที่ เป็นหลักร้อยหลักพัน งบ ส.ส. งบโครงการ งบกระทรวง หรือบางคนยังขอของแถมฝากข้าราชการ ทหาร 
ต ารวจ ติดไม้ติดมือไปด้วย 
เรื่องกล้วย แค่จิ๊บๆ 

การเมืองการปกครองของประเทศ ไม่ต่างจากระบอบคณาธิปไตย อ้างหลักการประชาธิปไตย โดยการหากินกัน
เป็นหมู่คณะ ผู้น า มุ่งแต่ภารกิจในการรักษาอ านาจโดยแลกกับผลประโยชน์ ไม่ค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม 
ต้องขอยืมส านวนวัยรุ่นมาใช้ ประเทศจะเหลือแต่หอย กับรอยยิ้ม. 

หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1784070 

mailto:mudlek@thairath.co.th
https://www.thairath.co.th/news/politic/1784070
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คิดว่า ‘ชิงอ านาจ’ เพื่ออะไร : โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 12:15 น.  

 
ผู้เขียน สุชาติ ศรีสุวรรณ  

หน้าที่ของ “อ านาจรัฐ” คือจัดการผลประโยชน์ของประเทศ 
ใครได้ครอบครอง “อ านาจรัฐ” จึงคือผู้ถือครองสิทธิจัดการผลประโยชน์ของประเทศ 
ผู้จัดการผลประโยชน์เป็นเรื่องปกติที่ทุกประเทศต้องมี เพราะไม่เช่นนั้นความวุ่นวายที่เกิดจากการแย่งชิงจะเกิดขึ้นจน
อยู่ร่วมกันไม่ได้ ซึ่งหมายถึงหมดความเป็นประเทศ 
ที่แต่ละประเทศแตกต่างกันคือ จัดการผลประโยชน์เพื่ออะไร 
แน่นอนว่าโดยค าประกาศอย่างเป็นทางการ คือถ้อยค าที่สัญญิงสัญญาต่อสาธารณะ จะต้องเสียงดังฟังชัดว่าจัดการ
เพ่ือให้ประเทศพัฒนาสู่ความรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีมีสุขอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
แต่นั่น มีไม่น้อยที่เป็นแค่ค าประกาศที่พล่ามกันไป เพ่ือใช้เป็นข้ออ้าง 

มีมากมายไปที่จัดการเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง ใช้อ านาจเอารัดเอาเปรียบ ใช้กฎหมายเพ่ือกด
ข่มให้เกิดความจ านนของการเอารัดเอาเปรียบ 
กอบโกยเอาผลประโยชน์ของชาติมาเป็นของตัวเอง อย่างไร้ความเป็นธรรม ปิดกั้นความเสมอภาค ใช้อ านาจไปในทาง
หลอกลวง หรือข่มให้ยินยอม รองรับความไม่ชอบธรรม 
“การเมือง” นั้น หากศึกษาให้ลึกลงไปแล้วคือ “ศาสตร์ช่วงชิงอ านาจรัฐ” 
“เล่นการเมอืง” คือ “เล่นเกมชิงอ านาจรัฐ” 
“ท างานการเมือง” คือ “อาชีพช่วงชิงอ านาจรัฐ” 
ใครเป็นผู้ชนะคือผู้ถือสิทธิควบคุมจัดการผลประโยชน์ของประเทศ 
“ผลประโยชน์เป็นเรื่องหอมหวาน” จะจัดการเพื่อปรนเปรอตัวเองและพวกพ้อง หรือยึดมั่นคุณธรรมจัดสรรให้ประชาชน
อย่างเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับส านึก และจิตวิสัยของผู้ครองอ านาจ 
วิธีการช่วงชิงอ านาจมีมากมาย แต่ส าหรับประเทศไทยเรามี 2 วิธีใหญ่ 

https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ชิงอำนาจ.jpg
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หนึ่ง ท าให้ประชาชนลงคะแนนเลือกเข้ามา ตามกติกาประชาธิปไตย ซึ่งหลักการอยู่ที่ประชาชนเลือกตัวแทนขึ้นมาใช้
อ านาจบริหารประเทศ 
สอง ใช้ก าลังทหารเข้ายึดอ านาจ ให้ประชาชนยอมรับอ านาจด้วยการข่มขู่ด้วยก าลังและอาวุธ 
ทั้ง 2 วิธีการเมืองผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาควบคุมอ านาจรัฐ 
ได้มาแล้วล้มเหลวบ้าง ส าเร็จบ้าง อยู่ได้นาน หรือไปเร็ว ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะรักษาอ านาจไว้ได้หรือไม่ 
ค าถามที่น่าสนใจคือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ประสบความส าเร็จใน “เกมการเมือง” หรือ “การจัดการอ านาจ
รัฐ” หรือ “ล้มเหลว” 
ที่บอกว่า “น่าสนใจ” เพราะถึงวันนี้ชัดเจนว่า “ค าตอบมี 2 มุม” 
มุมแรก การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้รุ่งเรือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ชาติเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าคนรุ่นหลังจะ
เจริญเติบโตก้าวหน้า มีความรู้ความสามารถ ฉลาดเฉลียวในสังคมของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
มุมที่สอง คือจัดการปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมอ านาจให้เอ้ือต่อการได้อยู่ในอ านาจอย่างมั่นคง ขจัด
ปัจจัยที่จะขัดขวางให้หมดสิ้นไป 
การเมืองที่ 3 อ านาจอธิปไตยและทุนสนับสนุนผนึกพลังอย่างเป็นเอกภาพ สามารถจัดการทุกสิ่งอย่างได้ตามปรารถนา 
อ านาจบริหารที่กลไกราชการทุกส่วนพร้อมรองรับอย่างเข้มแข็ง อ านาจนิยมบัญญัติที่เอกภาพของฝ่ายรัฐบาลแน่นแฟ้น 
ฝ่ายค้านแตกแยกกลายเป็นไส้ศึก เปลี่ยนข้างได้อย่างไม่ต้องกังวลถึงประชาชนที่เลือกเข้ามา 
อ านาจตุลาการท่ีจัดตั้งขึ้นเองด้วยการใส่อ านาจให้องค์กรที่แต่งตั้งขึ้นมาเอง 
เป็นอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตามโครงสร้างที่เขียนกฎหมายขึ้นมารองรับไว้อย่างรอบคอบ 
ย่อมปฏิเสธถึงความส าเร็จที่มาจากการจัดการที่เปี่ยมด้วยความสามารถไม่ได้ 
ความพยายามให้มองอีกมุมหนึ่งอันหมายถึงการจัดการเพ่ือให้ประเทศชาติพัฒนา ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุข เพื่อชี้หน้าว่า
เป็นการจัดการที ่“ล้มเหลว” นั้น 
ย่อมเป็นการมองการเมืองในผลของเกมที่สร้างเสียงหัวเราะได้ไม่ยาก 
ตราบใดที่ “การควบคุมอ านาจรัฐได้หรือไม่” 
ไม่เก่ียวกับ “ความรู้สึกของประชาชน” 
แต่เก่ียวกับการจัดสรรผลประโยชน์ให้พอใจกับ “ผู้มีอิทธิพลต่อกลไกโครงสร้างอ านาจ” อยู่หรือไม ่
นี่จึงคือ “ความส าเร็จ” ที่ “มั่งค่ัง มั่นคง” และจะ “ยั่งยืน” ต่อไป 
สุชาติ ศรีสุวรรณ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2012649 
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แฟลชม็อบ นิสิต-นศ. คัดค้าน เผด็จการ การบ้านใหม่ รบ. 
วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 12:20 น.  

 
 

ปิดท้ายสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 ด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ 
ผลการลงมติ ปรากฏว่า พล.อ.ประวิตร ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุด คือ 277 เสียง มากกว่าเสียงไม่ไว้วางใจ 
พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้เสียงไว้วางใจ 272 เสียง ถึง 5 เสียง 
5 เสียงที่ได้มา มาจาก ส.ส.จากพรรคเสรีรวมไทย 3 คน คือ 1.น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา 2.นายวัชรา ณ วังขนาย และ 
นายอ าไพ กองมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส.ส.จากพรรคเพ่ือไทย 2 คน คือ 1.น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี และ 2.
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. 
ขณะที่ นายวิษณุ พล.อ.อนุพงษ์ นายดอน ได้รับความไว้วางใจ 272 เสียง แต่ที่ได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุดคือ ร.อ.
ธรรมนัส ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 269 เสียง 
ทั้งหมดได้รับเสียงไว้วางใจมากกว่ากึ่งหนึ่ง 244 เสียง จึงถือว่าสภาผู้แทนราษฎรไว้วางใจนายกฯ รองนายกฯ และ
รัฐมนตรีทุกคน 

ความน่าสนใจของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ มิเพียงแต่ผลคะแนนการลงมติไว้วางใจที่ไปๆ มาๆ พล.อ.
ประวิตรกลับได้เสียงมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้น 
หากแต่ยังเป็นผลสรุปของยุทธการ “งูเห่า” ว่า ฝ่ายรัฐบาลสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสียง ส.ส.จากฝ่ายค้านที่เข้ามาอิงแอบกับข้ัวผู้มีอ านาจ เป็นประจักษ์พยาน 
นอกจากนี้ยังพบว่าการท างานของพรรคร่วมฝ่ายค้านมีข้อพิรุธ เพราะนับตั้งแต่มีข่าวว่าพรรคแกนน าอย่างพรรคเพ่ือไทย
ไม่ต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ต้องการ 
พรรคฝ่ายค้านก็หาข้อสรุปเกี่ยวกับการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ 
มีการเลื่อนก าหนดการยื่นญัตติออกไปจนกระทั่งใกล้เวลาเส้นตายที่จะหมดเวลา จึงมีข้อสรุปว่าในบรรดารัฐมนตรีที่
จะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีชื่อ พล.อ.ประวิตรด้วย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/p-3-1-363.jpg
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นอกจากนี้ในวันที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก เสียงบ่นจากพรรคเพ่ือไทยเกี่ยวกับ  “ข้อมูลรั่ว” และ “การ
เทงาน” ก็ดังเล็ดลอดออกมาเป็นกระแส 
กระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าถึงวันสุดท้ายของการอภิปราย เวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เพียงพอที่จะอภิปราย 
พล.อ.อนุพงษ์ และ พล.อ.ประวิตร 
พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนน าพรรคฝ่ายค้านวอล์กเอาต์ และไม่ขออภิปรายสรุป 
แต่ส าหรับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วกลับมองว่า พรรคเพื่อไทยอภิปรายกินเวลา 
ท าเหมือนกับเป็นมวยล้ม 
จนท าให้ไม่สามารถซักฟอก “บิ๊กป๊อก” และ “บิ๊กป้อม” ได ้
ภาพรวมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่ 2 นี้ พรรคฝ่ายค้านจึงตกเป็นรองอย่างสะบักสะบอม 
ผิดฟอร์มจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 1 
การประชุมสภา ในสมัยประชุมนี้ พรรคฝ่ายค้านปรากฏงูเห่าชัดเจน แถมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กี่วัน พรรค
อนาคตใหม่ ซึ่งเป็นพรรคที่ยืนอยู่ตรงข้าม คสช. ถูกยุบพรรค 
ตามมาด้วยกระแสข่าวว่าสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่โดนยุบ กระโจนไปเข้าสังกัดพรรคร่วมรัฐบาล 
ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ กลับถูกมองด้วยความสงสัยว่า “เกี้ยเซี้ย” อย่าไปแตะ พล.อ.ประวิตร 
ดังนั้น เมื่อกาลเวลาเวียนมาถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วเกิดเหตุที่พรรคอนาตใหม่ไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
พล.อ.ประวิตรได้จริงๆ 
ความสงสัยดังกล่าวได้กลายเป็นความเชื่อเรื่องเก้ียเซี้ย 
กระทั่งมีผู้เอ้ือนเอ่ยค า “ล้มมวย” ออกมา 
อย่างไรก็ตาม ขณะที่พรรคฝ่ายค้านเพลี่ยงพล้ าต่อยุทธการ “งูเห่า” อย่างสาหัส การยุบพรรคอนาคตใหม่กลับจุดไฟให้
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนท า “แฟลชม็อบ” 
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายไปเป็น จุฬาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง เป็นต้น 
ขยายไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และขยับไปยังกลุ่มนักเรียนจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียน
สตรีวิทยา ฯลฯ 
แต่ละแห่งที่นิสิต นักศึกษา และนักเรียนเคลื่อนไหว ต่างมีการปราศรัยเรื่องการเมือง 
ปราศรัยขับไล่เผด็จการ ไม่ต้องการรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เสียดายพรรคอนาคตใหม่ 
ตอบโต้ค าปรามาสจากผู้ใหญ่ที่มองว่า “เด็กถูกล้างสมอง” 
ยืนยันอุดมการณ์ประชาธิปไตย และพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่อๆ ไป 
กลายเป็นปรากฏการณ์การลุกฮือของนิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่ไม่ได้เห็นมานานแล้ว 
ปรากฏการณ์แฟลชม็อบ เป็นความเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่แม้จะมีผู้มองว่า  “ถูกหลอกมา” แต่
มุมมองดังกล่าวก็กลายเป็นค า “ป้ายสี” เหมือนดั่งที่มกีารแฉโพย “ไอโอ” ในสภา 
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การเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา และนักเรียนในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยแรงบีบคั้นในสังคมไทยที่  คสช. ใช้กฎมา
ครอบหลายปีติดต่อกัน 
เมื่อความเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา และนักเรียนเกิดข้ึนแล้ว รัฐบาลคงสัมผัสได้ถึงพลัง 
แฟลชม็อบนิสิต นักศึกษา และนักเรียน จึงเป็น “การบ้าน” ข้อใหญ่ข้อใหม่ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไข 
แก้ไขด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิมท่ีเคยใช้กับนักการเมืองที่คิดต่าง 
ต้องท าความเข้าใจกับเยาวชนทุกภูมิภาคด้วยความระมัดระวัง 
ดูเหมือนว่า ระยะเวลาปิดสมัยประชุมสภา แทนที่รัฐบาลจะได้ท าแต้ม อาจจะต้องใช้เวลาทั้งหมดกับการแก้โจทย์แฟลช
ม็อบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแบบรายวัน 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/columnists/news_2013288 
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‘ไม่ใช่เพื่ออนาคตใหม่  แต่เพื่ออนาคตเรา...’ 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
 
    นี่คือหนึ่งในหลายๆ ประโยคจากแวดวง Flash Mobs ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จี้ตรงจุดของอารมณ์และความรู้สึก
ของนักศึกษาที่รวมตัวเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของตน 
    "อนาคตเรา" เป็นหัวใจของประเด็นจริงๆ ส าหรับคนรุ่นนี้ที่ก าลังเผชิญกับความท้าทายเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของเศรษฐกิจ, การเมือง, สังคมและความมั่นคงส่วนตน 
    เพราะสังคมไทยตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก คนไทยตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้ง และติดกับดักวงจร
อุบาทว์แห่งรัฐประหารสลับกับการเลือกตั้งมายาวนาน 
    คุณภาพการเมืองที่ประเมินจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดก็ยังเป็นแบบเดิมๆ ที่นักการเมืองยังวนเวียนอยู่กับ
การต่อรอง เ พ่ือผลประโยชน์ของตน แทนที่ จะท างานเ พ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่ า งแท้จริ ง  
    พรรครัฐบาลอยู่ร่วมกันก็เพ่ือต าแหน่งแห่งหน กลุ่ม ส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ออกมาบอกว่าจ าใจต้องยกมือให้รัฐมนตรีบาง
คนที่ "ไม่น่าไว้วางใจ" เพราะเป็นมติพรรค จ าใจต้องฝืนหลักการของตนเอง ก็ไม่อาจจะตอบค าถามของคนไทยทั่วไปได้
ว่า พวกเขาเคารพในความรู้สึกของชาวบ้านที่เลือกเข้าไปเพียงใด 
    เมื่อพรรคเพ่ือไทยกับอนาคตใหม่แตกกันอย่างเปิดเผย เพราะมีความระแวงในกันและกันว่ามีการแอบไปตกลงกับผู้มี
อ านาจเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือไม่ ก็สร้างความผิดหวังให้ประชาชนไม่น้อย 
    อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ที่ตระเตรียมท าการบ้านมาซักฟอกรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้ท าหน้าที่ เพราะแกนน าพรรคเพ่ือ
ไทยไม่บริหารเวลาและการท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็เท่ากับยังเป็นการเมืองน้ าเน่าแบบเดิม  
    การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เดิมอ้างว่าจะมี "หมัดเด็ด" เพ่ือล้มรัฐบาลได้ เอาเข้าจริงๆ ก็มีแต่โวหารและลูกเล่นเก่าๆ 
    เนื้อหาสาระจริงๆ ที่มาจากการค้นคว้าหาข้อมูลและเจาะลึกมิได้มี ให้เห็นปรากฏอย่างชัดเจนแต่ประการใด 
    คนรุ่นใหม่เห็นความเป็นไปของการเมืองเช่นนี้ย่อมมองไม่เห็นว่า พวกตนจะมีความหวังว่าคุณภาพการเมืองจะดีขึ้น
เพ่ือเสริมสร้างอนาคตของพวกเขาอย่างไร 
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    นั ก เ รี ยนนั กศึ กษาวั นนี้ ต้ อ ง เผชิญกับค าถามต่ า งๆ  อีกมากมายที่ เ กี่ ย วกับอนาคตข องตน เอง  เช่ น 
    เมื่อประเทศไทยกลายเป็นสังคมคนสูงวัยหรือ Aging Society เต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พวกเขาและเธอ
จะต้องท างานหนักขึ้นเพ่ือเลี้ยงดูผู้อาวุโส ทั้งในแง่ครอบครัวตนเองและในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมใน
ภาพรวม เมื่อสังคมสูงวัยขึ้น ค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลสุขภาพที่เริ่มเสื่อมถอยของประชากรส่วนนี้ก็ย่อมจะสูงขึ้นเป็น
เงาตามตัว นั่นหมายความว่า คนที่อยู่ในวัยท างานจะต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้รัฐมีรายได้พอเพียงที่จะให้บริการคนใน
วัยชรามากขึ้น 
    เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น อายุของคนยาวนานขึ้น ก็ยิ่งท าให้คนสูงวัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ส าหรับ
คนกลุ่มนี้ก็จะสูงข้ึนเช่นกัน 
    นี่คือภาระในอนาคตของคนรุ่นใหม่วันนี้ที่จะหนักกว่าคนรุ่นก่อนและรุ่นปัจจุบัน 
    ไม่แต่เท่านั้น คนรุ่นใหม่วันนี้ก าลังเจอกับ disruption อันเกิดจากเทคโนโลยีที่มากระทบคนทุกอาชีพทุกวงการและ
ทุกวัย จนท าให้ระบบการศึกษาปัจจุบันไม่อาจตอบโจทย์ของสังคมยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้ งที่  4 วันนี้ ได ้
    คนรุ่นใหม่วันนี้ยังไม่สามารถบอกตนเองได้ว่าจบไปแล้วจะได้งานท าหรือไม่ และงานที่รอพวกเขาอยู่ในอีก 5-10 ปี
ข้างหน้านั้นจะต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร 
    บางส านักวิเคราะห์ว่าร้อยละ 85 ของงานที่จะมีในอีก 10 ข้างหน้าจะเป็นต าแหน่งที่ไม่มีอยู่ในวันนี้ เพราะความ
ต้องการของตลาดจะเปลี่ยนไป ผู้บริโภควันข้างหน้าจะเรียกร้องสิ่งที่แตกต่างไปจากวันนี้อย่างสิ้นเชิงเช่นกัน  
    ดังนั้น นักเรียนมัธยมและนักศึกษามหาวิทยาลัยวันนี้จึงตกอยู่ในสภาพที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบๆ ด้าน โดยที่
รัฐบาล นักการเมือง และนักวิชาการท่ีคิดและท าแบบเดิมไม่มีค าตอบส าหรับพวกเขา 
    จึ ง ไม่ ต้ อ งแปลก ใ จหากคนรุ่ น ใหม่ วั นนี้ จ ะออกมา เ รี ย กร้ อ ง ให้ มี ก า ร เปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น รู ป ธ ร รม 
    พวกเขาไม่ได้สู้เพื่อ (พรรค) อนาคตใหม่ 
    แต่พวกเขาก าลังสู้เพื่ออนาคตของพวกเขาเอง! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/58600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/58600


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

68 

 

 
บันทึกหน้า4 
02 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
 
 
"อิสรภาพแห่งความคิด" Line ID:@thaipost เริ่มต้นบันทึกด้วยค าว่า เครียด!เครียด! เครียด! 3 times ค่ะ ...0 ไม่ใช่
เพราะเครียดเรื่อง "หวย" รับประทานอีกละ แต่ในฐานะ "สื่อ" เครียดหนักมากกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังผลุบๆ 
โผล่ๆ แล้วเห็นอนาคตอันใกล้ว่า อาชีพตัวเองจะต้องสุ่มเสี่ยงหนักที่สุด ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบต้องติดตามบรรดา  
"แฟลชม็อบ" ทั้งหลายแบบไปไหนต้องไปด้วยเพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้เข้าถึง เข้าใจ และรู้เท่าทัน!! 
จริงๆ นะ ...0 บ้านเมืองอยู่ในยุคที่มีบททดสอบทั้งเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประดังประเดเข้ามา อย่างไร
เสียขอให้ใช้ "สติ" น าความรู้สึกส่วนตัว แล้วก็น่าจะเกิดปัญญาตาม "หลักกาลามสูตร" 10 ประการที่องค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ว่า ไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษ 
หรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ ...0 มีค าถามเยอะมากว่า ถ้า "ลุงตู่" ลาออก เพ่ือลดปัญหาความไม่พอใจของคน 6 ล้านเสียงที่เลือก
คณะอนาคตใหม่ท่ีน าโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และป้องกันความวุ่นวายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆ เมื่อผนวกกับปัญหาแพร่
ระบาดโควิด-19 อีกทั้งเศรษฐกิจที่ก าลังพะงาบๆ..แล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมา??? ...0 ค าตอบมีสั้นๆ ว่า อนุทิน ชาญวีร
กูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็จะสะด๊วบนั่งเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีน่ะสิ!! ทั้งนี้ โดยครรลองของกฎหมายแบบตรงไปตรงมา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 และกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 13 ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงสนามแจ้งรายชื่อ
บุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรี ...0 พปชร.เสนอไปแล้วคนเดียวคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แปลว่าหมดหน้าตักหาก
ลาออก ปชป.เสนอ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ลาออกจากส.ส.ไปเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์ ก็คงไม่กลืนน้ าลายตัวเองที่บอกว่าจะไม่เป็นนายกฯ หากไม่มาจากการเลือกตั้ง ...0 ฉากนี้จะเกิดขึ้นไหม?? เดาใจ 
"ลุงตู่" คนเดียวไม่พอ ยังต้องเจาะใจของรุ่นพ่ี 2 ป. "บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก" ด้วย แต่ที่แน่ๆ "ปรับ ครม."   น่าจะมาเร็วเคลม
เร็วกว่า เพราะพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้ "งูเห่าสีส้ม" มาเข้าคอกนั้น ไม่ยอมอยู่นิ่งๆ พันเปอร์เซ็นต์ เห็นท่าทีของ สุวิทย์ เมษิ
นทรีย์ รมว.อุดมศึกษาฯ ซึ่งออกมาสะกิดเตือนว่า อย่าปล่อยให้อ านาจต่อรองทางการเมืองอยู่เหนือความรู้ความสามารถ
ของคนที่จะเป็นรัฐมนตรี มันก็ส่งสัญญาณบางประการแล้ว ...0 บันทึกบรรทัดเตือนใจ ..เอาล่ะ!! ไหนๆ ก็หยุดไม่อยู่ ฉุด
ขาไว้ไม่ให้ออกไป "แฟลชม็อบ" ไม่ได้ ..เมื่อ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและเลขาธิการ พปชร. ประกาศจะน าเจล
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และหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายประชาชนเพ่ือป้องกันโควิด-19 ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือป้องกันปัญหาในแฟลชม็อบ
บ้างก็จะดีไม่น้อย ...0 หากเกรงปัญหาถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สาม ก็ส่งไปให้ "เพนกวิน" พริษฐ์ ชิวารักษ์ ช่วยด าเนินแล้ว
กัน งานนี้ win-win ในเรื่องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะ ...0 บันทึกบรรทัดฝากถึง ป.ป.ช. (อีกหน) คดีปาล์มอินโดฯ ที่
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบความไม่ชอบมาพากล สืบสาวราวเรื่องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงวันนี้มัน
ไปนอนคุดคู้อยู่มุมไหนเอ่ย??? ป.ป.ช.ถึงไม่ชี้มูลสักที!! นี่ถ้าคดีนี้มีต้นปาล์มเป็นพยานหลักฐานล่ะก็ รากมันคงงอกคลุม
ส านักงาน ป.ป.ช.จนมิดชิดแล้วกระมัง?!? ...0    
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/58594 
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ฮ่องกงโมเดล? 
2 มีนาคม 2563 - 06:00 น.  

 
               แต่ก่อนอ่ืนต้องด้วยว่าแฟลชม็อบไม่ได้เกิดมาจากนักศึกษา แต่แฟลชม็อบเกิดมาจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่เรียกร้องให้ไปชุมนุมที่สกายวอล์ก หลังศาลตัดสิทธิ์ส.ส.ของเขา นั่นคือจุดเริ่มต้นของแฟลช
ม็อบ 
              ซึ่งคนที่มาวันนั้นส่วนใหญ่เป็นคนของพรรคอนาคตใหม่ เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมือง และเป็นกลุ่มคน
เสื้อแดงเก่า ที่ย้ายจากการสนับสนุนทักษิณ แล้วย้ายมาสนับสนุนธนาธร หากจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ก็ตอบได้ว่า
แฟลชม็อบคือเครื่องมือการเคลื่อนไหวของ พรรคอนาคตใหม่ จนครั้งนั้นทั้ง ธนาธร, ปิยบุตร แสงกนกกุล และพรรณิการ์ 
วาณิช ยังเป็นคดีความอยู่เลย 
                ก่อนหน้านี้ ธนาธร เดินทางไปฮ่องกง และได้พบ โจ ชัวหว่อง แกนน าผู้ประท้วงเพ่ือแยกฮ่องกงออกจากจีน 
ท าให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยจับตาอย่างใกล้ชิดว่า ธนาธร อยากจะให้การชุมนุมขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็น
เหมือนกับฮ่องกง 
                เรื่องนี้ต้องถาม พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. จะทราบดี เพราะทั้ง ธนาธร และโจ ชัวหว่อง มีการ
ติดต่อกันหลายครั้ง จากนั้นแฟลชม็อบก็เงียบหายไป 
                กระทั่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่นั่นแหละ ทั้งธนาธร ที่โดนตัดสิทธิ์ไปก่อน ก็มี
กรรมการบริหารพรรค 11 คนที่เป็นส.ส. ในนั้นมี ปิยบุตร และพรรณิการ์ รวมอยู่ด้วย 
               เสมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายของแกนน าพรรคอนาคตใหม่  เลยกลายเป็นเงื่อนไขให้ธนาธรและพวก น า
ประเด็นนี้มาจุดขึ้นอีกท่ามกลางความไม่พอใจของกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่  จึงมีการโยงว่าการยุบพรรค
อนาคตใหม ่คือการใช้อ านาจของเผด็จการ สุดท้ายกลายเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาล 
                ความจริงหากสืบค้นจะทราบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เอ้ือเฟ้ือและสนับสนุนการชุมนุมของนักเคลื่อนไหวนอก
สภาอยู่ไม่ขาด ไม่ว่าการสนับสนุนกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง และเอ็นจีโอบางกลุ่ม และบางครั้ง ธนาธร ก็ไปปรากฏตัวกับ
การชุมนุมของคนเสื้อแดงด้วย จึงไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่อย่างใด 
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               ฉะนั้นการที่นักเรียนนักศึกษานัดชุมนุมหรือที่เรียกว่า “แฟลชม็อบ” ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่ได้
เกิดข้ึนเพราะว่านักศึกษาสนใจในการท ากิจกรรมทางการเมือง แต่เกิดขึ้นเพราะมีคนไปปลุกเร้า 
                เริ่มแรกจะเห็นว่าในการชุมนุมมีการใช้ค าว่าอนาคตใหม่ คืออนาคตของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสกับยุบ
พรรคอนาคตใหม ่หมายความว่า ยุบพรรคอนาคตใหม่คือการท าลายอนาคตของชาติ 
                แต่เมื่อมีการน าความสอดคล้องนี้ไปขยายผลเลยท าให้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาไม่ใช่พลังบริสุทธิ์  แกน
น าของอนาคตใหม่เลยออกมาแก้เก้ียวว่า อนาคตของชาติไม่เก่ียวกับอนาคตใหม่ 
               เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งการวิ่งไล่ลุง กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง แกนน าพรรคอนาคต
ใหม่ก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่พอถึงเวลางาน เราจะเห็นว่าคนเหล่านี้คือแถวหน้าของกิจกรรมเหล่านี้ทั้งนั้น 
                วันนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟลชม็อบของนักศึกษา ทั้งธรรมศาสตร์ จุฬาฯ และเกษตรศาสตร์ เป็นแฟลชม็อบที่
มีการอุดหนุนและสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง เป็นม็อบจัดตั้งไม่ใช่แฟลชม็อบตามความหมายของต่างประเทศ 
                จะเห็นคนหน้าตาเดิมๆ ที่เคลื่อนไหวสอดรับกับอนาคตใหม่มาปรากฏตัวในทุกกิจกรรมเสมอ 
               ธนาธร เคยปฏิเสธว่าไม่ต้องการให้ประเทศไทยเหมือนฮ่องกง แต่ในการปฏิบัติในความคิดพวกเขาต้องการ
ให้เป็นเช่นนั้นเพราะล าพังการใช้การพรรคการเมืองของธนาธร จะไม่สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศได้ตามที่
ต้องการ 
               แต่วันนี้โลกก้าวหน้า ประชาชนมีความรู้ โอกาสที่ไทยจะเหมือนฮ่องกงคงน้อยมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้ 
เพราะคนเขารู้ทันว่าสิ่งที่ก าลังเกิดกับนักศึกษามีคนของอนาคตใหม่ให้การสนับสนุน 
               หากปล่อยให้นักศึกษาได้แสดงออกทางการเมืองเหมือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยกล่าวเอาไว้ย่อมเป็นเรื่องดี
เพราะรัฐบาลเองก็ต้องรับฟังเสียงนักศึกษาที่เป็นเสียงบริสุทธิ์ แต่นักศึกษาต้องไม่ไปละเมิดสถาบันเบื้องสูง อย่าน าเรื่อง
ดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการชุมนุม 
                นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจท าให้คนไทยอีกกลุ่มที่จงรักภักดีไม่พอใจการกระท าของนักศึกษา จะท า
ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีก เพราะมีคนอยากให้เป็น 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19 
                อย่างไรก็ตาม และหากมีการชุมนุมในขอบเขตของกฎหมายก็ไม่จ าเป็นจะต้องมีกฎหมายพิเศษเข้ามา
จัดการตามข้อเสนอของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ที่เป็นห่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 
                ไม่มีใครอยากให้ไทยกลับไปสู่วังวนของความขัดแย้งเหมือนในอดีต 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420049?adz= 
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สิทธิชอบธรรม นสิิต นกัศึกษา ชุมนุม แสดงออกทางการเมือง 
วันที่ 2 มีนาคม 2563 - 08:24 น.  

 
 
  ไม่ว่าแถลงจากส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ไม่ว่าแถลง จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ(ตร.) การันตี
ว่าการชุมนุมในสถาบันการศึกษาเป็นสิทธิและเสรีภาพ ไม่ละเมิดกฎหมายชัดเจน แจ่มแจ้ง เท่ากับฉายให้เห็นว่า การไป
ปรากฏของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการชุมนุมของนักศึกษาที่ปทุมธานี พร้อมกับขอตรวจบัตรประจ าตัวของ นักศึกษาเป็นสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งการเข้าจับกุมและโยนข้อหานักศึกษาที่จันทบุรีว่ากระท าความผิดพรบ.ชุมนุมในที่สาธารณะและปรับเป็น
เงินจ านวนหนึ่งนั้นยิ่งไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องกับบรรทัดฐานอันมาจากส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ บรรทัดฐานอันมา
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ถามว่าแถลงอันมาจากส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ แถลงอันมาจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เท่ากับเป็น
การเปิด”ไฟเขียว”ให้กับการชุมนุมของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือไม่ 
มิได้เป็นเช่นนั้น เพราะนี่คือความเป็นจริงอันด ารงอยู่แล้วในพรบ.การชุมนุมในท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชุมนุม
เพ่ือแสดงสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่เพียงแต่ด ารงอยู่ในรัฐธรรมนูญ หากแต่พรบ.การชุมนุมในที่
สาธารณะก็เปิดกว้าง บรรทัดฐานนี้ย่อมครอบคลุมไปถึงโรงเรียน ไม่ว่าจะที่สวนกุหลาบวิทยาลัย ไม่ว่าจะที่สตรีวิทยา ไม่
ว่าจะทีบดินทรเดชา ไม่ว่าจะที่ศึกษานารี นี่คือบรรทัดฐานอันเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตย 
   หากถามว่าทั้งๆที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิและเสรีภาพ ทั้งๆที่พรบ.การชุม นุมในที่สาธารณะเปิดช่องให้อย่างเต็มที่ 
แล้วเหตุใดจึงมีการสกัดและขัดขวางเกิดข้ึน ค าตอบ  1 เป็นความเคยชิน คิดว่าห้ามได้ก็ห้าม 
ค าตอบ 1 เป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์รัฐประหารที่มีอ า นาจพิเศษโดยประกาศ ค าสั่งของคสช.โดยอ านาจของ
มาตรา 44 เปิดทางให้ ความเคยชินและความต่อเนื่องนี้จึงยังด ารงอยู่แม้จะผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 
มาแล้ว เหล่านี้คือการด ารงอยู่ของ “โรคร้าย” โรคร้ายอันเป็นผลพวงแห่ง “รัฐประหาร” โรคร้ายอันเป็นพิษภัยแห่ง
ระบอบ “เผด็จการ”  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2018431 
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