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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 4 มีนาคม 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เอกชัย' ขนทีมงานถือค าพิพากษาศาลออสเตรเลียพร้อมถุงแปง้มันร้อง 

กกต.สอบ 'ธรรมนัส' 
9 

2 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ซัดเดือด พวกต  าตมในคราบนิสิต 11 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธงด าฉุดแฟลชม็อบ สังคมหวั นเสรีภาพสุดโต่ง 12 
 4                  ไทยโพสต์ออนไลน์ รุ่นพี ศิษย์เก่าจุฬาฯส่งหนังสือถึงคณบดีอักษรศาสตร์ ใหว้่ากล่าวตักเตือน"

นิสิตชักธงด า" 
16 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธงด าฉุดแฟลชม็อบ สังคมหวั นเสรีภาพสุดโต่ง/ประยุทธ์ลอยตัวโยน
สภาฯคลี ปมนศ 

17 

6 แนวหน้าออนไลน์ 'ธนาธร'ลุ้นคดีอาญาปมถือหุ้นสื อ กกต.ชงเข้าที ประชุมสัปดาห์หน้า 21 
7 ข่าวสดออนไลน์ ส.ส. อดีตอนาคตใหม่ ปัดเงิน 80 ล้าน พร้อมรถหรู 22 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ท็อป'รอสัญญาณปรับครม. อย่าเพิ งไปคิด เดี๋ยวจะเครียด 23 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ หลงทาง! 'หมอวรงค'์ ชี้ตีโจทย์ประชาธิปไตยกับเผด็จการผิด 24 
10 ไทยรัฐออนไลน์ “สมศักดิ”์ ลั น ไม่มีตั้งกลุ่มต่อรองเก้าอ้ี รมต. ยัน ไร้คุย ปรับ ครม. 25 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แดงอ้อมน้อย' โกรธจัด! เตรียมโลงศพ-พวงหรีดเผาหน้าบ้าน 'งูเห่าสี

ส้ม' วันอาทิตย์นี้ 
26 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ โชว์ใบเสร็จ! 'เอี ยม'ส่องกระจกด่ารัฐบาลปรับ ครม.ผลประโยชน์ตัวเอง 27 
13 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนกร" สับ ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ  28 
14 คมชัดลึกออนไลน์ สมศักดิ์ อ้อมแอ้ม อนุชา ได้เก้าอ้ี รมต.รอบนี้ 29 
15 คมชัดลึกออนไลน์ สุกิจ แนะใช้ช่องทางรบ.ยื นเสริมขอเปิดวิสามัญ ถกแก้แฟลชม็อบ 30 
16 คมชัดลึกออนไลน์ ชวน ตั้ง กรรมการประสานงาน 2 ฝั่ง เชื อคลี คลายปัญหางานสภาฯ 31 
17 คมชัดลึกออนไลน์ "บิ๊กตู่"เผย"ปรับครม."ขอตัดสินใจเองเมื อถึงเวลา 32 
18 ไทยรัฐออนไลน์ "เทพไท" ยัน ปลดล็อก "พืชกระท่อม" มั นใจ เสร็จในปีนี้ แน่ 33 
19 สยามรัฐออนไลน์ เปิดตัว"ก้าวไกล" พรรคใหม่ อนค. 8 มีค.นี้ คาด "55 สส." ครบ 34 
20 สยามรัฐออนไลน์ 'เอนก' ชี้ จะโกรธเกลียดใครก็ลบหลู่ธงชาติ-เพลงชาติไม่ได้ 35 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 แนวหน้าออนไลน์ ‘เอนก’ชีจ้ะโกรธเกลยีด-ต่อต้านใคร ก็ลบหลูธ่งชาต-ิเพลงชาติไม่ได้ 36 
22 แนวหน้าออนไลน์ อดีตอนค.ได้ชื อพรรคใหม่ กางไทม์ไลน์จดแจ้ง-ประชุมใหญ่ 37 
23 คมชัดลึกออนไลน์ สุกิจ แนะใช้ช่องทางรบ.ยื นเสริมขอเปิดวิสามัญ ถกแก้แฟลชม็อบ 38 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘แฟลชม็อบ’ แสบตา ‘รฐับาล’ เลี ยง ‘กระตุน้’ หลบ ‘ท้าทาย’ 39 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่ต้องเน้นบ่อย 41 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ คิดถึง 'กฎแห่งกรรม' เอาไว้มั ง!!! 42 
4 แนวหน้าออนไลน์ บทความพิเศษ : ราคาของผู้แทนราษฎร 44 
5 มติชนออนไลน์ แฟลชม็อบ นิสิต นักศึกษา ไม่มีผลกระจายเชื้อ ไวรัสโควิด-19 46 
6 มติชนออนไลน์ “เพื อไทย” ให้ ส.ส.เปิดอก หลายคนสะท้อนพรรคไร้เอกภาพ 48 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ดร.โกร่ง" ฉะรบ.โง่ ท าเศรษฐกิจพินาศ 50 
8 คมชัดลึกออนไลน์ บทเรียน 'ธงด า' ต านาน '14 ตุลา'   56 
9 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ส.ส.ขายตัวเรื องปกติ? 58 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 59 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุม : นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุมองค์กรอิสระ                       
ตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที  12563 (6) จัดโดย สนง.กกต. โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน         
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ร่วมประชุม ที โรงแรมมิราเคิลฯ 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที  4 มีนาคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง               
ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอา่งทอง 

4 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที  4 มีนาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พลโทสมบัติ ปานกุล ที ปรึกษาประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง นายประดิษฐ์ ขันติกาโร ผู้เชี ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายวีรพล พุ่มสงวน                 
รองผู้อ านวยการส านักบริหารทั วไป รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ                  
ตรวจเยี ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

4 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที  4 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมทบทวนแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 501 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุทบทวนแผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 ม.ีค. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 5 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

5 มีนาคม 
2563 

10.00 น. 
 
 

จังหวัดราชบุรี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ          
การเลือกตั้ง ตรวจเยี ยมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 5 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

5 มีนาคม 
2563 

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



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
 
  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:16 น.       

'เอกชัย' ขนทีมงานถือค าพิพากษาศาลออสเตรเลียพร้อมถุงแป้งมันร้อง กกต.สอบ 'ธรรมนัส' 
 
 
 
 
 
 
 

   3 มี.ค.63- ที ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)นายเอกชัย หงส์กังวาน พร้อมนายสิรวิทย์ ช่วงเสน  
นักเคลื อนไหวทางการเมือง เข้ายื นค าร้องต่อ กกต.ขอให้เพิกถอนสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส  พรหม
เผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.เขต 1 พะเยา พรรคพลังประชารัฐ โดยระบุว่าในการ
อภิปรายไม่ไว้วางในที ผ่านมา ฝ่ายค้านได้แสดงหลักฐานเป็นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ออสเตรเลีย หมายเลข  60449/94  
และ 60434/94  พิพากษาจ าคุก ร.อ.ธรรมนัส  ฐานน าเข้าและค้ายาเสพติดเป็นเวลา  6 ปี   

จึงเห็นว่า โทษดังกล่าวเข้าข่ายท าให้มีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  98 
(10 )  ที ห้ามบุคคลที เคยต้องค าพิพากษา อันถึงที สุดตามกฎหมาย  ว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จึงเห็นว่า กกต. ควรพิจารณา และมีมติเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั ง
เพิกถอนสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส และตัดสิทธิ์ทางการเมือง เพราะเรื องดังกล่ าวเป็นเรื องส าคัญที มี
ผลต่อความเชื อมั น ของประชาชนที มีต่อ กกต.จึงควรพิจารณาเรื องนี้อย่างเร่งด่วน  

“ค าพิพากษานี้เป็นค าพิพากษาชั้นอุทธรณ์  ระหว่างอัยการกับ ร.อ.ธรรมนัส   ซึ งในค าพิพากษาอุทธรณ์ซึ งผม
อ่านแล้ว เขาอุทธรณ์ในประเด็นที ว่า  ในศาลชั้นต้นคุณธรรมนัสรับสารภาพ  คือคดีนี้มีผู้ต้องหา 4 คน  เป็นคนไทย 2 
คน  คนออสเตรเลีย 2 คน  ศาลสั งจ าคุกคนออสเตรเลียคนละ 2 ปีครึ ง และส่วนคนไทย 2 คน ศาลจ าคุย 6 ปี แล้วการ
อุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์แค่ว่าโทษของคนไทยสูงกว่าคนออสเตรเลีย ขอให้ลดโทษในค าพิพากษาอุทธรณ์ไม่มีพูดถึงว่า 
คุณธรรมนัสปฎิเสธ ว่าไม่ได้น าเข้าเฮโรอีน  แต่บอกว่าโทษของเขาสูงกว่าคนออสเตรเลีย ซึ งถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็มองว่า 
คุณธรรมนัสยอมรับ” นายเอกชัยกล่าว 
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ทั้งนี้ที ผ่านมาตนเคยยื นค าร้องเรื องดังกล่าวต่อ กกต.ไปแล้ว และได้พยายามติดตามมาโดยตลอด ซึ ง กกต.ก็แจ้ง
แต่เพียงว่าอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวน  อีกทั้งในการยื นขณะนั้นยังไม่มีเอกสารค าพิพากษา แต่ใน
การยื นครั้งนี้มีส าเนาเอกสารค าพิพากษาดังกล่าวมาให้ กกต.พิจารณา  จึงอยากให้ กกต.รีบด าเนินการ 

เมื อถามทางรัฐบาลเคยบอกว่ากฎหมายไทยและออสเตรเลีย  คนละอย่างกันไม่สามารถใช้บังคับกันได้  นายเอก
ชัยกล่าวว่า จากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา  เคยมีความเห็นในคดีอื นกรณีต้องโทษจากต่างประเทศ  ว่า
ประเทศไทยมีอธิปไตยเป็นของตัวเอง  ไม่ต้องฟังค าพิพากษาของประเทศอื น  ซึ งตนมองว่า  เป็นแค่ความเห็นทาง
กฎหมาย ไม่ใช่ค าพิพากษา  เพราะค าพิพากษาที บอกว่าไม่ยึดของต่างประเทศ  ที เป็นค าพิพากษาจริงๆ ไม่มี   มีแค่
ความเห็นทางกฎหมาย เพราะฉะนั้น  เลยอยากให้ กกต.ส่งเรื องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  เพราะเขาเป็นศาล  ไม่ใช่
เป็นแค่ที ปรึกษาเหมือนกฤษฎีกาจึงยังฟังไม่ข้ึน   

อย่างไรก็ตามการยื นเรื องในครั้งนี้  นายเอกชัยได้น า แป้งมัน 1 ถุงมามอบให้ กกต. เป็นการมอบให้ในเชิงสัญ
ลักษณะที  ร.อ.ธรรมนัส  ชี้แจงว่าในครั้งนั้นที ถูกจับเป็นเพียงแป้งมันเท่านั้น   โดยระบุว่า กกต.จะเอาแป้งมันไปท าอะไร
กินก็ได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58736
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"ศรีสุวรรณ" ซัดเดือด พวกต่ าตมในคราบนิสิต 
3 มีนาคม 2563 - 12:06 น.  
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  จากกรณีที ปรากฏคลิป นักศึกษาหญิงจาก มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ ง ที ก าลังผูกธงสีด า เพื อเตรียมจะชักธง
ขึ้นสู่ยอดเสา แต่มีเจ้าหน้าที  และ รปภ. ของมหาวิทยาลัยเข้ามาห้ามปรามไม่ให้กระท าการดังกล่าว 
               ซึ งเหตุการณ์นี้เกิดเมื อวันที  24 ก.พ.2563 เวลา 18.05 น. ซึ งเป็นการนัดจัดกิจกรรม “จุฬา รวมพล” 
ภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                เมื อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ ปรากฏว่ามีประชาชน ทั วไปที ไม่พอใจ และรับไม่ได้กับ
พฤติกรรมดังกล่าวนี้ ได้ออกมาแสงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการกระท าที ไม่สมควรอย่างนี้ ไม่เกี ยวกับการ
เรียกร้องประชาธิปไตยแต่อย่างใด  
                ต่อมา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวว่า  แค่อีเว้นท์ชักธงด าที่จุฬาฯ พลิกผันท าให้แฟลชม็อบขาดความชอบธรรม กลายเป็นพวกต  าตมในคราบ
นิสิต ที แสร้งเอาหนังราชสีห์มาห่อตัวเอง เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของพวกปัญญาทราม! 
  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420329?adz= 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/420329?adz
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04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
ธงด าฉุดแฟลชม็อบ สังคมหวั่นเสรีภาพสุดโต่ง/ 
ประยุทธ์ลอยตัวโยนสภาฯคลี่ปมนศ 
 

 
 
 
  สังคมวิพากษ์ยับ "นิสิต" ชักธงด าแทนธงชาติ ใช้เสรีภาพไร้ขอบเขต ไม่ค านึงภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย "กลุ่มจุฬาฯ รวมพล" อ้างอดีตนักศึกษาก็ขึ้นธงด าต่อต้านเผด็จการทหาร "ศรีสุวรรณ" ชี้เปรี้ยงท า
สถานการณ์แฟลชม็อบพลิกผัน ขาดความชอบธรรม "เหลิมตุลาจ าอวด" โหนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ม็อบไล่รัฐบาล 
"ประยุทธ์" ลอยตัวโยนสภาผู้แทนฯ แก้ปัญหา 

 ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง จากกรณีนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายหนึ ง 
ได้น าผ้าสีด าชักขึ้นแทนธงชาติ บริเวณหน้าตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื อ
ต่อต้านเผด็จการ ซึ งเป็นช่วงเดียวกับการเคลื อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที จัดกิจกรรมแฟลชม็อบต่อต้านเผด็จ
การ  และขับ ไล่  พล .อ .ประยุทธ์  จั นทร์ โ อชา  นายกรั ฐมนตรี  ตามโ ร ง เ รี ยนและมหาวิ ทยาลั ย ต่ า งๆ  
    นิสิตชั้นปีที  3 รายดังกล่าวมีต าแหน่งเป็นรองประธานสภานิสิตฯ คนที  2 และอยู่ใน "กลุ่มจุฬาฯ รวมพล" ทั้งเคยเป็น
แกนน าจัดกิจกรรมวิ งไล่ลุง ร่วมกับนายธนวัฒน์ วงค์ไชย รวมถึงเคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ซึ งมีความ
สนิทสนมกับนักกิจกรรม นักเคลื อนไหวทางสังคมหลายคน  

ล่าสุด เมื อวันอังคารที ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้ชื อว่า "CU Wisdom เพาะต้นกล้า นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 
ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณบดีคณะอักษรศาสตร์, อธิการบดี และนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
เนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกเห็นว่าการกระท าของนิสิตรายดังกล่าวขาดจิตวิญญาณและท าลายเกี ยรติภูมิจุฬาฯ ซึ งไม่
เหมาะสมเป็นอย่างยิ ง 
    CU Wisdom เพาะต้นกล้า นิสิตเก่าจุฬาฯ ระบุว่า พวกเราในฐานะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค านึงถึง
ผลกระทบที จะเกิดกับภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที เก่าแก่ที สุดของ
ประเทศ ในฐานะรุ่นพี  เข้าใจดีว่าน้องๆ มีสิทธิที จะมีความคิดและสามารถแสดงออกซึ งความแตกต่างได้ แต่ต้องมี
ขอบเขต และไม่สร้างความเสื อมเสียให้แก่สถาบันอันทรงเกียรติซึ งเป็นที รักและเทิดทูนของพวกเราชาวจุฬาฯ ทุกคน 
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   "การแสดงออกและกิริยามารยาทที ไม่เหมาะสมตามที เผยแพร่ผ่านสื อทั วประเทศ อาจส่งสัญญาณผิดๆ ให้นิสิตบาง
กลุ่มคิดว่าตนมีสิทธิเสรีภาพโดยไม่มีขีดจ ากัด โดยลืมค านึงถึงเกียรติภูมิจุฬาฯ ที ได้สร้างสมกันมากว่าหนึ งศตวรรษ" 
จดหมายเปิดผนึกระบุ และว่า จึงเรียนมาเพื อโปรดรับทราบความกังวลของพวกเรานิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน เพื อไม่ให้เป็นแบบอย่างที ไม่ดีแก่เพื อนร่วมรุ่นและรุ่นน้องๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และ
คณะอื นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ส่วนนายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ได้เรียกร้องให้คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ ด าเนินการอย่างหนึ งอย่างใดเพื อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก พร้อมขอบคุณและชมเชยเจ้าหน้าที จุฬาฯ ที 
พยายามทักท้วงและห้ามปรามไม่ให้นิสิตคนดังกล่าวได้กระท าตามความตั้งใจ 
    นายนันทิวัฒน์ระบุว่า ไม่ปฏิเสธว่ามหาวิทยาลัยต้องมีเสรีภาพในการศึกษา แต่ต้องไม่ใช่เสรีภาพในการกระท าที สุ่ม
เสี ยงจะผิดกฎหมาย ประการส าคัญธงชาติต้องอยู่บนยอดเสา ไม่ใช่ธงอื น ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นเอก
ราชของประเทศ การแสดงความไม่พอใจทางการเมืองด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต้องไม่ใช่การกระท าต่อธงชาติ
ไทย 
    นายหริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงเรื องนี้ว่า กรณีนิสิต
หญิงจุฬาฯคนหนึ งที เป็นแกนน าจัดกิจกรรมวิ งไล่ลุง และเป็นแกนน าจัดชุมนุมประท้วงการยุบพรรคอนาคตใหม่ที จุฬาฯ 
พยายามน าธงสีด าขึ้นแทนธงไตรรงค์บนเสาธงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้เป็นการกระท าที ไม่เหมาะสมต่อ
มหาวิทยาลัย และยังสุ่มเสี ยงต่อการผิดกฎหมายด้วย แต่นิสิตหญิงคนนี้อ้างว่าใครๆ เขาก็ท ากัน เป็นการแสดงออกเชิง
สั ญ ลั ก ษ ณ์  นั น ก็ จ ริ ง  เ ว ล า มี ก า ร ชุ ม นุ ม ป ร ะ ท้ ว ง ก็ มั ก มี ก า ร ก ร ะ ท า อ ะ ไ ร ท า น อ ง นี้ บ่ อ ย ๆ   
    "แต่ต่างกันกับกรณีนี้ ตรงที ว่าเคยเห็นแต่คนที เขาท าไปโดยรู้ว่าผิด แต่ก็จะท า แต่เพิ งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก เมื อ 
รปภ.ของมหาวิทยาลัยมาขัดขวาง ข้อโต้แย้งของเธอคือ "เป็นการไม่ให้สิทธิเสรีภาพแก่นิสิตจุฬาฯ” แปลว่าเสรีภาพคือจะ
ท าอะไรก็ได้ทั้งสิ้นหรือ ลองไปท าอย่างนี้ในมหาวิทยาลัยอื นๆ ทั วโลก แล้วอ้างว่านี้คือเสรีภาพ แล้วดูซิว่ามีมหาวิทยาลัย
ไหนบ้างในโลกจะยอมให้เธอท าบ้าง" 
    ขณะที  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มองว่าเป็น "แค่อีเวนต์ชักธงด าที 
จุฬาฯ พลิกผันท าให้แฟลชม็อบขาดความชอบธรรม" 
    วันเดียวกัน "กลุ่มจุฬาฯ รวมพล" ออกแถลงการณ์เรื อง "ชี้แจงกรณีการเผยแพร่คลิปชักธงด า" โดยระบุว่า จากกรณี
การเผยแพร่คลิปของนิสิตจุฬาฯ ที ก าลังผูกธงสีด าภายหลังการน าธงชาติลงจากเสาเมื อวันที  24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 
18.05 น. และได้ถูกเจ้าหน้าที เข้าห้ามปราม ทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรม "จุฬาฯ รวมพล"   ใคร่ขอชี้แจงดังนี้ 1.การน าธงชาติ
ลงเป็นเวลาหลังเคารพธงชาติ เมื อเวลา 18.00 น. อันเป็นเวลาชักธงชาติลงตามปกติของประเทศไทย หลังจากเจ้าหน้าที 
ของจุฬาฯ ได้น าธงชาติออกจากเชือกตามหน้าที แล้ว นิสิตจุฬาฯ ผู้ที อยู่ในคลิปดังกล่าวจึงได้เข้าไปผูกธงสีด าไว้กับเชือก 
ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที เข้ามาห้ามปราม ภายในการจัดกิจกรรม “จุฬาฯ รวมพล” มิได้มีความพยายามในการชักธงชาติไทย
ลงเพื อแทนที ด้วยธงสีด าแต่อย่างใด 
         2.การชักธงสีด าขึ้นครึ งเสานั้น เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื อไว้อาลัยให้แก่กระบวนการยุติธรรม
ภายในประเทศ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ธงสีด าครึ งเสาเคยถูกหยิบยกมาใช้ในการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์มาก่อนแล้ว
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ในประเทศไทย เช่น ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  2516 อันเป็นการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาเพื อเรียกร้อง
ความยุติธรรมจากรัฐบาลเผด็จการทหาร 
     3.คลิปที ถูกเผยแพร่บนสื อสังคมออนไลน์นั้น ถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยของจุฬาฯ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากนิสิตผู้อยู่ในคลิป ขณะนี้นิสิตคนดังกล่าวได้ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว และจะมีการ
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ที อยู่ในคลิปดังกล่าวมิได้
ประสบความส าเร็จในการชักธงด าครึ งเสา เนื องจากได้ถูกระงับโดยเจ้าหน้าที ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    "จุฬาฯ รวมพล ในฐานะกลุ่มของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที ต้องการรวมตัวกันเพื อแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ
ต่อความอยุติธรรมที เกิดขึ้นภายในประเทศไทย จึงได้ท าแถลงการณ์ฉบับนี้ขึ้นเพื อแสดงจุดยืนว่านิสิตคนดังกล่าวและ
กลุ่มผู้จัดกิจกรรมมิได้มีความต้องการให้ธงไตรรงค์อันเป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติไทยที รักยิ งของพวกเรานั้นแปดเปื้อนแต่
อย่างใด หากแต่ต้องการพ้ืนที ในการแสดงออกเมื อเสียงของเราถูกกดทับจากรัฐบาลที ไม่เป็นธรรม และการบังคับใช้
กฎหมายที ตีความเพื อเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ ง จนยากที จะได้ยินแม้เสียงกระซิบ" กลุ่มจุฬาฯ รวมพล ระบุ 
    นางสาวณัฏฐา มหัทธนา หรือ "โบว์" แนวร่วมพรรคฝ่ายค้าน และแกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กช่วงหนึ ง
ว่า "...ไม่ว่าประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารจะรู้สึกอย่างไรเมื อได้ทราบข้อเท็จจริงนี้แล้ว อยากขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเมตตาค่ะ หากเราเห็นเยาวชนเหล่านี้เหมือนน้อง เหมือนลูก เหมือนหลาน ที มีความปรารถนาดีต่อชาติ
บ้านเมืองเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนแล้ว ก็ขอให้ได้ให้ก าลังใจหากคุณเห็นด้วยกับพวกเขา ขอให้ให้อภัยหากคุณไม่พอใจ
ในสิ งที เขาพยายามท า และขอให้สละเวลาท าความเข้าใจหากยังสับสน" 
    ที รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร  แถลงถึงหลายฝ่ายเรียกร้องให้เปิดประชุมสมัย
วิสามัญ เพื อคลี คลายสถานการณ์การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ว่าวิธีการที จะเปิดสมัยวิสามัญ ต้องอาศัย
ช่องทางที น่าจะเหมาะคือช่องทางของรัฐบาล เพราะหลายฝ่ายที มาเรียกร้องขณะนี้ก็เป็นฝ่ายที อยู่ข้างรัฐบาล ไม่ว่าจะ
เป็น ส.ส.หรือ ส.ว. ก็ควรที จะไปหารัฐบาล แล้วให้รัฐบาลใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 122 เพื อเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ซึ งก็
สามารถท าได้ หรือถ้าไม่ท าอย่างนั้นก็ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา 123 คือ ส.ส.และ ส.ว.รวมกัน หรือ ส.ส.จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของรัฐสภาที มีอยู่ตอนนี้ สามารถยื นชื อร้องขอประธานรัฐสภาให้ทูลเกล้าฯ ถวายขอเปิดสมัยวิสามัญได้ 
แต่จะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ ต้องรอดูกันต่อไป 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที สอง พูดถึงเรื องนี้ ในฐานะที เป็นรองประธานสภาฯ ที ดูแล
เกี ยวกับการบรรจุญัตติขอสนับสนุนการยื นญัตติดังกล่าวเพื อใช้เวทีของสภา แก้ปัญหาของประชาชน ซึ งกลุ่มนิสิต
นักศึกษานั้นเป็นกลุ่มที ควรรับฟังความเห็น ทั้งนี้ เพื อให้ ส.ส.มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและเงื อนไข ข้อเรียกร้อง ส่วน
กรณีที  ส.ส.ต้องการเข้าชื อเพื อร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ขอให้ด าเนินกระบวนการเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญนั้น เชื อว่าไม่มีปัญหา และนายชวนจะรับฟัง เพื อให้ใช้เวทีของสภาแก้ปัญหา 
    “ผมเห็นด้วยอย่างยิ ง และสมควรน าปัญหาเข้ามาพูดในสภาดีกว่าไปพูดคนละที คนละทาง ส่วนการหารือเพื อเปิดสภา
สมัยวิสามัญนั้น ผมเชื อว่าแม้ปิดสมัยประชุมสามารถต่อสายทางโทรศัพท์หารือร่วมกันระหว่างประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ ได้ไม่มีปัญหา” รองประธานสภาฯ กล่าว 
    ทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื อไทย กล่าวว่า ถ้าจะรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา 
คนที เกี ยวพันคือนายกรัฐมตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สามารถรับฟังได้โดยตรง และเป็นเรื องที ควรจะรับฟัง เพราะเป็น
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เรื องที เห็นได้ยากที นักศึกษาจะออกมาพร้อมเพรียง ทุกเสียงมีความหมาย มีคุณค่าเมื อเรียกร้องไปที นายกฯ ก็ควรรับฟัง 
แต่วันนี้ต้องผ่านขั้นตอนแรกก่อน คือนายกฯ ต้องรับฟัง 
    ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื อไทย แถลงข่าวสนับสนุนแนวทางนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทุกคนที ตื นตัวเคลื อนไหว เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย 
โดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
     "ครั้งนี้เป็นการเคลื อนไหวที เป็นระบบ และไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ปี 2516 การไล่จอมพลถนอม หรือแม้แต่
ในปี 2519 ไล่รัฐบาล ก็ไม่มีนักเรียนมัธยม ขนาดจอมพลถนอมสุภาพ เรียบร้อย ยังอยู่ไม่ได้" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว 
     ที ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที  
ส.ส.ส่วนหนึ งเสนอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื อพิจารณาความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที 
ร่วมชุมนุมแฟลชม็อบว่า "เป็นเรื องของสภา ซึ งตอบได้แค่นี้". 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58804 
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03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:49 น.       

รุ่นพ่ีศิษย์เก่าจุฬาฯส่งหนังสือถึงคณบดีอักษรศาสตร์ ให้ว่ากล่าวตักเตือน"นิสิตชักธงด า"กลัว
เป็นการส่งสัญญาณผิด แบบอย่างไม่ดีรุ่นน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
   3มี.ค.63-จากกรณีนิสิต คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายหนึ ง ได้น าธงด ามาชักแทนธงชาติ  หน้าตึก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มีรายงานว่าท าให้ กลุ่มผู็ใช้ชื อว่า" CU Wisdom เพาะต้นกล้านิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย"ได้ส่งหนังสือถึง คณบดี คณะอักษรศาสตร์  ส าเนาเรียน อธิการบดี  นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ความว่า 

ตามที ได้มีการเผยแพร่ทางสื อโทรทัศน์ สื อสังคมออนไลน์ ถึงการกระท าอันขาดจิตวิญญาณและท าลาย
เกียรติภูมิจุฬาของนางสาว สิรินทร์ มุ่งเจริญ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที  3 และเป็นรองประธานสภานิสิตคนที  2 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยการพยายามเอาผ้าสีด าชักขึ้นเสาธงจุฬานั้น ได้สร้างความกังวลใจและ เสียง
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่นิสิตเก่าว่าการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ ง เนื องจากเป็น
การกระท าของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พวกเราในฐานะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค านึงถึงผล กระทบที จะเกิดกับภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที เก่าแก่ที สุดของประเทศ ในฐานะรุ่นพี เข้าใจดีว่าน้องๆมีสิทธิที จะมีความคิด
และสามารถแสดงออกชึ งความแตกต่างได้แต่ต้องมีขอบเขตและไม่สร้างความเสื อมเสียให้แก่สถาบันอันทรงเกียรติซึ ง
เป็นที รักและเทิดทูนของพวกเราชาวจุฬาทุกคน 

การแสดงออกและกริยามารยาทที ไม่เหมาะสมตามที เผยแพร่ผ่านสื อทั วประเทศ อาจส่งสัญญาณผิดๆให้นิสิต
บางกลุ่มคิดว่าตนมีสิทธิเสรีภาพ โดยไม่มีขีดจ ากัด โดยลืมค านึงถีงเกียรติ ภูมิจุฬาฯที ได้สร้างสมกันมากว่าหนึ งศตวรรษ 

จึงเรียนมาเพื อโปรดรับทราบความกังวลของพวกเรานิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพิจารณาว่ากล่าว
ตักเตือนนางสาว สิรินทร์ มุ่งเจริญ นิสิตชั้นปีที  3 ในคณะของท่าน เพื อไม่ให้เป็นแบบอย่างที ไม่ดีแก่เพื อนร่วมรุ่นและรุ่น
น้องๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และคณะอื นๆของ จุฬาลงมหาวิทยาลัย 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58746 

https://www.thaipost.net/main/detail/58746
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04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

ธงด าฉุดแฟลชม็อบ สังคมหวั่นเสรีภาพสุดโต่ง/ประยุทธ์ลอยตัวโยนสภาฯคลี่ปมนศ 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  สังคมวิพากษ์ยับ "นิสิต" ชักธงด าแทนธงชาติ ใช้เสรีภาพไร้ขอบเขต ไม่ค านึงภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของ

มหาวิทยาลัย "กลุ่มจุฬาฯ รวมพล" อ้างอดีตนักศึกษาก็ขึ้นธงด าต่อต้านเผด็จการทหาร "ศรีสุวรรณ" ชี้เปรี้ยงท า
สถานการณ์แฟลชม็อบพลิกผัน ขาดความชอบธรรม "เหลิมตุลาจ าอวด" โหนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ม็อบไล่รัฐบาล 
"ประยุทธ์" ลอยตัวโยนสภาผู้แทนฯ แก้ปัญหา 
     ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง จากกรณีนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายหนึ ง 
ได้น าผ้าสีด าชักขึ้นแทนธงชาติ บริเวณหน้าตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื อ
ต่อต้านเผด็จการ ซึ งเป็นช่วงเดียวกับการเคลื อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที จัดกิจกรรมแฟลชม็อบต่อต้านเผด็จ
การ และขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ 
     นิสิตชั้นปีที  3 รายดังกล่าวมีต าแหน่งเป็นรองประธานสภานิสิตฯ คนที  2 และอยู่ใน "กลุ่มจุฬาฯ รวมพล" ทั้ง
เคยเป็นแกนน าจัดกิจกรรมวิ งไล่ลุง ร่วมกับนายธนวัฒน์ วงค์ไชย รวมถึงเคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ซึ งมี
ความสนิทสนมกับนักกิจกรรม นักเคลื อนไหวทางสังคมหลายคน  
     ล่าสุด เมื อวันอังคารที ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้ชื อว่า "CU Wisdom เพาะต้นกล้า นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 
ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณบดีคณะอักษรศาสตร์, อธิการบดี และนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
เนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกเห็นว่าการกระท าของนิสิตรายดังกล่าวขาดจิตวิญญาณและท าลายเกียรติภูมิจุฬาฯ ซึ งไม่
เหมาะสมเป็นอย่างยิ ง  
     CU Wisdom เพาะต้นกล้า นิสิตเก่าจุฬาฯ ระบุว่า พวกเราในฐานะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค านึงถึง
ผลกระทบที จะเกิดกับภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที เก่าแก่ที สุดของ
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ประเทศ ในฐานะรุ่นพี  เข้าใจดีว่าน้องๆ มีสิทธิที จะมีความคิดและสามารถแสดงออกซึ งความแตกต่างได้ แต่ต้องมี
ขอบเขต และไม่สร้างความเสื อมเสียให้แก่สถาบันอันทรงเกียรติซึ งเป็นที รักและเทิดทูนของพวกเราชาวจุฬาฯ ทุกคน 
     "การแสดงออกและกิริยามารยาทที ไม่เหมาะสมตามที เผยแพร่ผ่านสื อทั วประเทศ อาจส่งสัญญาณผิดๆ ให้นิสิต
บางกลุ่มคิดว่าตนมีสิทธิเสรีภาพโดยไม่มีขีดจ ากัด โดยลืมค านึงถึงเกียรติภูมิจุฬาฯ ที ได้สร้างสมกันมากว่าหนึ งศตวรรษ" 
จดหมายเปิดผนึกระบุ และว่า จึงเรียนมาเพื อโปรดรับทราบความกังวลของพวกเรานิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน เพื อไม่ให้เป็นแบบอย่างที ไม่ดีแก่เพื อนร่วมรุ่นและรุ่นน้องๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และ
คณะอื นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ส่วนนายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ได้เรียกร้องให้คณบดีคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ ด าเนินการอย่างหนึ งอย่างใดเพื อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก พร้อมขอบคุณและชมเชยเจ้าหน้าที จุฬา
ฯ ที พยายามทักท้วงและห้ามปรามไม่ให้นิสิตคนดังกล่าวได้กระท าตามความตั้งใจ 
     นายนันทิวัฒน์ระบุว่า ไม่ปฏิเสธว่ามหาวิทยาลัยต้องมีเสรีภาพในการศึกษา แต่ต้องไม่ใช่เสรีภาพในการกระท าที 
สุ่มเสี ยงจะผิดกฎหมาย ประการส าคัญธงชาติต้องอยู่บนยอดเสา ไม่ใช่ธงอื น ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็น
เอกราชของประเทศ การแสดงความไม่พอใจทางการเมืองด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต้องไม่ใช่การกระท าต่อธง
ชาติไทย 
     นายหริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงเรื องนี้ว่า กรณี
นิสิตหญิงจุฬาฯคนหนึ งที เป็นแกนน าจัดกิจกรรมวิ งไล่ลุง และเป็นแกนน าจัดชุมนุมประท้วงการยุบพรรคอนาคตใหม่ที 
จุฬาฯ พยายามน าธงสีด าขึ้นแทนธงไตรรงค์บนเสาธงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้เป็นการกระท าที ไม่เหมาะสมต่อ
มหาวิทยาลัย และยังสุ่มเสี ยงต่อการผิดกฎหมายด้วย แต่นิสิตหญิงคนนี้อ้างว่าใครๆ เขาก็ท ากัน เป็นการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ นั นก็จริง เวลามีการชุมนุมประท้วงก็มักมีการกระท าอะไรท านองนี้บ่อยๆ  
     "แต่ต่างกันกับกรณีนี้ ตรงที ว่าเคยเห็นแต่คนที เขาท าไปโดยรู้ว่าผิด แต่ก็จะท า แต่เพิ งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก เมื อ 
รปภ.ของมหาวิทยาลัยมาขัดขวาง ข้อโต้แย้งของเธอคือ "เป็นการไม่ให้สิทธิเสรีภาพแก่นิสิตจุฬาฯ” แปลว่าเสรีภาพคือจะ
ท าอะไรก็ได้ทั้งสิ้นหรือ ลองไปท าอย่างนี้ในมหาวิทยาลัยอื นๆ ทั วโลก แล้วอ้างว่านี้คือเสรีภาพ แล้วดูซิว่ามีมหาวิทยาลัย
ไหนบ้างในโลกจะยอมให้เธอท าบ้าง" 
     ขณะที  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มองว่าเป็น "แค่อีเวนต์ชักธงด า
ที จุฬาฯ พลิกผันท าให้แฟลชม็อบขาดความชอบธรรม" 
     วันเดียวกัน "กลุ่มจุฬาฯ รวมพล" ออกแถลงการณ์เรื อง "ชี้แจงกรณีการเผยแพร่คลิปชักธงด า " โดยระบุว่า จาก
กรณีการเผยแพร่คลิปของนิสิตจุฬาฯ ที ก าลังผูกธงสีด าภายหลังการน าธงชาติลงจากเสาเมื อวันที  24 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 18.05 น. และได้ถูกเจ้าหน้าที เข้าห้ามปราม ทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรม "จุฬาฯ รวมพล"  ใคร่ขอชี้แจงดังนี้ 1.การน าธง
ชาติลงเป็นเวลาหลังเคารพธงชาติ เมื อเวลา 18.00 น. อันเป็นเวลาชักธงชาติลงตามปกติของประเทศไทย หลังจาก
เจ้าหน้าที ของจุฬาฯ ได้น าธงชาติออกจากเชือกตามหน้าที แล้ว นิสิตจุฬาฯ ผู้ที อยู่ในคลิปดังกล่าวจึงได้เข้าไปผูกธงสีด าไว้
กับเชือก ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที เข้ามาห้ามปราม ภายในการจัดกิจกรรม “จุฬาฯ รวมพล” มิได้มีความพยายามในการชัก
ธงชาติไทยลงเพื อแทนที ด้วยธงสีด าแต่อย่างใด 
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          2.การชักธงสีด าขึ้นครึ งเสานั้น เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื อไว้อาลัยให้แก่กระบวนการยุติธรรม
ภายในประเทศ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ธงสีด าครึ งเสาเคยถูกหยิบยกมาใช้ ในการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์มาก่อนแล้ว
ในประเทศไทย เช่น ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  2516 อันเป็นการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาเพื อเรียกร้อง
ความยุติธรรมจากรัฐบาลเผด็จการทหาร 
      3.คลิปที ถูกเผยแพร่บนสื อสังคมออนไลน์นั้น ถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยของจุฬาฯ โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากนิสิตผู้อยู่ในคลิป ขณะนี้นิสิตคนดังกล่าวได้ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว และจะมีการ
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ที อยู่ในคลิปดังกล่าวมิได้
ประสบความส าเร็จในการชักธงด าครึ งเสา เนื องจากได้ถูกระงับโดยเจ้าหน้าที ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     "จุฬาฯ รวมพล ในฐานะกลุ่มของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที ต้องการรวมตัวกันเพื อแสดงออกถึงความไม่
พึงพอใจต่อความอยุติธรรมที เกิดขึ้นภายในประเทศไทย จึงได้ท าแถลงการณ์ฉบับนี้ขึ้นเพื อแสดงจุดยืนว่านิสิตคน
ดังกล่าวและกลุ่มผู้จัดกิจกรรมมิได้มีความต้องการให้ธงไตรรงค์อันเป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติไทยที รักยิ งของพวกเรานั้น
แปดเปื้อนแต่อย่างใด หากแต่ต้องการพื้นที ในการแสดงออกเมื อเสียงของเราถูกกดทับจากรัฐบาลที ไม่เป็นธรรม และการ
บังคับใช้กฎหมายที ตีความเพื อเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ ง จนยากที จะได้ยินแม้เสียงกระซิบ" กลุ่มจุฬาฯ รวม
พล ระบ ุ
     นางสาวณัฏฐา มหัทธนา หรือ "โบว์" แนวร่วมพรรคฝ่ายค้าน และแกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก
ช่วงหนึ งว่า "...ไม่ว่าประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารจะรู้สึกอย่างไร เมื อได้ทราบข้อเท็จจริงนี้แล้ว อยากขอร้องให้ทุกคน
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาค่ะ หากเราเห็นเยาวชนเหล่านี้เหมือนน้อง เหมือนลูก เหมือนหลาน ที มีความปรารถนาดี
ต่อชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนแล้ว ก็ขอให้ได้ให้ก าลังใจหากคุณเห็นด้วยกับพวกเขา ขอให้ให้อภัยหากคุณ
ไม่พอใจในสิ งที เขาพยายามท า และขอให้สละเวลาท าความเข้าใจหากยังสับสน" 
     ที รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร  แถลงถึงหลายฝ่ายเรียกร้องให้เปิดประชุม
สมัยวิสามัญ เพื อคลี คลายสถานการณ์การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ว่าวิธีการที จะเปิดสมัยวิสามัญ ต้องอาศัย
ช่องทางที น่าจะเหมาะคือช่องทางของรัฐบาล เพราะหลายฝ่ายที มาเรียกร้องขณะนี้ก็เป็นฝ่ายที อยู่ข้างรัฐบาล ไม่ว่าจะ
เป็น ส.ส.หรือ ส.ว. ก็ควรที จะไปหารัฐบาล แล้วให้รัฐบาลใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 122 เพื อเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ซึ งก็
สามารถท าได้ หรือถ้าไม่ท าอย่างนั้นก็ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา 123 คือ ส.ส.และ ส.ว.รวมกัน หรือ ส.ส.จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของรัฐสภาที มีอยู่ตอนนี้ สามารถยื นชื อร้องขอประธานรัฐสภาให้ทูลเกล้าฯ ถวายขอเปิดสมัยวิสามัญได้ 
แต่จะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ ต้องรอดูกันต่อไป 
     นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที สอง พูดถึงเรื องนี้ ในฐานะที เป็นรองประธานสภาฯ ที 
ดูแลเกี ยวกับการบรรจุญัตติขอสนับสนุนการยื นญัตติดังกล่าวเพื อใช้เวทีของสภา แก้ปัญหาของประชาชน ซึ งกลุ่มนิสิต
นักศึกษานั้นเป็นกลุ่มที ควรรับฟังความเห็น ทั้งนี้ เพื อให้ ส.ส.มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและเงื อนไข ข้อเรียกร้อง ส่วน
กรณีที  ส.ส.ต้องการเข้าชื อเพื อร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ขอให้ด าเนินกระบวนการเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญนั้น เชื อว่าไม่มีปัญหา และนายชวนจะรับฟัง เพื อให้ใช้เวทีของสภาแก้ปัญหา 
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     “ผมเห็นด้วยอย่างยิ ง และสมควรน าปัญหาเข้ามาพูดในสภาดีกว่าไปพูดคนละที คนละทาง ส่วนการหารือเพื อ
เปิดสภาสมัยวิสามัญนั้น ผมเชื อว่าแม้ปิดสมัยประชุมสามารถต่อสายทางโทรศัพท์หารือร่วมกันระหว่างประธานสภาฯ 
และรองประธานสภาฯ ได้ไม่มีปัญหา” รองประธานสภาฯ กล่าว 
     ทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื อไทย กล่าวว่า ถ้าจะรับฟังความคิดเห็น
นักศึกษา คนที เกี ยวพันคือนายกรัฐมตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สามารถรับฟังได้โดยตรง และเป็นเรื องที ควรจะรับฟัง 
เพราะเป็นเรื องที เห็นได้ยากที นักศึกษาจะออกมาพร้อมเพรียง ทุกเสียงมีความหมาย มีคุณค่าเมื อเรียกร้องไปที นายกฯ ก็
ควรรับฟัง แต่วันนี้ต้องผ่านขั้นตอนแรกก่อน คือนายกฯ ต้องรับฟัง 
     ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื อไทย แถลงข่าวสนับสนุนแนวทางนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทุกคนที ตื นตัวเคลื อนไหว เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย 
โดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
    "ครั้งนี้เป็นการเคลื อนไหวที เป็นระบบ และไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ปี 2516 การไล่จอมพลถนอม หรือ
แม้แต่ในปี 2519 ไล่รัฐบาล ก็ไม่มีนักเรียนมัธยม ขนาดจอมพลถนอมสุภาพ เรียบร้อย ยังอยู่ไม่ได้" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว  
     ที ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง
กรณีที  ส.ส.ส่วนหนึ งเสนอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื อพิจารณาความเห็นของนักเรียน นิ สิต 
นักศึกษาที ร่วมชุมนุมแฟลชม็อบว่า "เป็นเรื องของสภา ซึ งตอบได้แค่นี้". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58804 
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'ธนาธร'ลุ้นคดีอาญาปมถือหุ้นสื่อ กกต.ชงเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้า 
วันอังคาร ที  3 มีนาคม พ.ศ. 2563, 19.46 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความคืบหน้าในการด าเนินคดีอาญานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีถือหุ้นบริษัท 
วี-ลัค มีเดีย จ ากัด เข้าข่าวผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 151 
กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งรู้ตัวว่า ไม่มีสิทธิแล้วยังสมัครรับเลือกตั้งนัน้ 

ล่าสุดมีรายงานจาก กกต.ว่า การด าเนินการในชั้นอนุกรรมการสืบสวนฯ เสร็จสิ้นแล้ว และมีเสนอเข้าที ประชุม 
กกต. โดยมีการสั งให้ไปบรวมพยานหลักฐาน และเรียบเรียงใหม่ให้เห็นชัดเจนขึ้น คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการน าเข้าที 
ประชุม กกต. อีกครั้งหนึ ง 

ส่วนความคืบหน้าคดีอาญากรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
191.2 ล้านบาท ซึ งเข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 125 นั้น ยังต้องรอคัดค าวินิจฉัยส่วนตน
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ งก่อนหน้านี้ กกต.มีมติให้มีการรวบรวมค าวินิจฉัย
ส่วนตนในคดีดังกล่าวมาด้วย เพื อให้เกิดความรอบคอบ เมื อคัดค าวินิจฉัยส่วนตนแล้วจึงจะมีการน าเข้าที ประชุม กกต.
พิจารณา 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/476929 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/476929


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
11:34 น. 3 มี.ค. 2563 

ส.ส. อดีตอนาคตใหม่ ปัดเงิน 80 ล้าน พร้อมรถหรู แม้โดนตื๊อหนัก ลั่นควายยังมีค่ากว่าเงิน  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วันที  3 มี.ค. นายค าพอง เทพาค า ส.ส.บัญชีรายชื อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กถึงความพยายามติดต่อ

ซื้อตัวเพื อให้ย้ายขั้วความว่า ลูกๆที รัก พ่อภูมิใจมากที มีลูกหญิงชาย ที ท าให้พ่อเดินหันหลังให้เงินก้อนโต 80 ล้านที กอง
อยู่เบื้องหน้า พร้อมรถหรู พ่อบอกคนที เขามาเสนอว่า"ผมจะกลับบ้านมือเปล่าหลังหมดหน้าที ผู้แทนราษฎร" พ่อก า
เหรียญ 2 บาท 10 อันเหรียญ 1.บาท 10 อันเดินไปซื้อผงชูรสพอดีหมด พ่อแกงส้มปลาดอกไม้ อ้อ เงิน 80 ล้านมันแล่น
ออกปากซอยไปแล้วแซงพ่อไปมะกี๊ 

ต่อมายังโพสต์อีกว่า ยัง ยังไม่จบ ยังตื๊อ ยังจะซื้อ ซะให้ได้ พี น้องเอ๋ย และ ครั้งเมื อเด็กพ่อจะขายควายสักตัว
พวกเราพี น้องพากันร้องไห้คิดถึงมันควายมีค่ากว่าเงิน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3682431 
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03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:52 น.       

'ท็อป'รอสัญญาณปรับครม. อย่าเพิ่งไปคิด เดี๋ยวจะเครียด 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

3 มี.ค.63-   นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในฐานะประธานคณกรรมการ
ยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในส่วนของ
พรรค ชทพ. ถ้าหากได้รับสัญญาณว่าจะมีการปรับเมื อไรก็จะหารือกันภายในพรรคว่าปรับเปลี ยนอย่างไรบ้าง อย่างไรก็
ตาม การท างานในส่วนรัฐมนตรีของเรายังไม่ค านึงถึงว่าปรับ ครม.หรือไม่ เพราะว่าถ้าหากคิดกันแต่เรื องนี้ งานและ
ภารกิจที พรรคเราได้รับมอบหมายทั้งกระทรวง ทส. และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ยังมีภารกิจอีกมาก ยังไม่มีเวลาคิด
เอาไว้ให้มีสัญญาณชัดเจน ว่าเดดไลน์เมื อไร ต้องน าเสนอชื ออะไร เมื อไร เมื อนั้นผู้ใหญ่ในพรรคคงต้องประชุมหารือกัน
เพื อดูความเหมาะสมกันอีกครั้ง 

"ปัญหายังไม่เกิดอย่าเพิ งไปคิด เดี๋ยวจะเครียด ผมไม่เครียดหรอก แต่คนอื นอาจจะเครียด ซึ งยังไม่มีใครจะมาขอ
แลกเก้าอ้ี เชื อว่าแต่ละพรรคก็ยังมีความสุขกับงานที ท่านท าอยู่ ส่วน ชทพ.ก็ท างานในส่วนของเราอย่างเต็มที  ยังไม่มี
ปัญหาอะไร “นายวราวุธ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58734 
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03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:04 น. 

หลงทาง! 'หมอวรงค'์ ชี้ตีโจทย์ประชาธิปไตยกับเผด็จการผิด เพราะต้นตอปัญหา 
ของประเทศคือ'นักการเมือง'       
 
 
    
 

 
 
3 มี.ค.63- นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ระบุว่า ประชาธิปไตยกับเผด็จการ....หลงทาง?? หลายคนบอกว่า
รัฐธรรมนูญปี 40 เป็นประชาธิปไตยสูงมาก แต่ท าไม รัฐบาลที อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย จึงถูกประชาชนมาขับไล่ 
และน าไปสู่การรัฐประหารที มีประชาชนสนับสนุน ในปี 2549 

พอมาถึงรัฐธรรมนูญปี 50 ประชาชนนับล้าน ก็ออกมาขับไล่รัฐบาลที อ้างว่า เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ในปี 2557 
และน าไปสู่การรัฐประหารที มีประชาชนมาสนับสนุนอีกเช่นเคย 
แสดงว่าการแก้ปัญหาประเทศ เพียงแค่ว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการนั้นไม่เพียงพอ และถ้าเราเอาโจทย์แค่นี้มา โดยไม่
ยอมรับความจริงของปัญหา ที เกิดจากนักการเมือง และพรรคการเมืองที ได้อ านาจ ประเทศก็จะวนเวียนซ้ าซาก และเมื อ
มีการปลุกระดม เรื องประชาธิปไตยกับเผด็จการเพื อไปสู่การชุมนุมใหญ่ ทุกครั้งก็ต้องมีคนตาย บาดเจ็บ คนที รับกรรมก็
คือประชาชน และเรื องก็ใช่ว่าจะจบ จะวนเวียนซ้ าซากตั้งแต่ผมลืมตา มาจนถึงวันนี้และจะเกิดข้ึนซ้ าอีก 

วันนี้เราก าลังตีโจทย์ประเทศผิดหรือไม่???ส่วนตัวผมมองว่า ทหารท าอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีประชาชนสนับสนุน 
และประชาชนจะสนับสนุนก็ต่อเมื อ ทั้งนักการเมืองและพรรคการเมืองใช้อ านาจเลวร้าย จนเขาทนไม่ได้ทางออกคือ ท า
อย่างไรที จะให้ประชาชนคุมพรรคการเมืองได้ตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่แค่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งไม่กี วินาที 
เพราะจริงๆแล้ว วันนี้นายทุนเขาเป็นคนคุมพรรคการเมือง ไม่ใช่ประชาชนคุม ประชาชนเป็นเพียงผู้รับรองผ่านคูหา
เท่านั้น หลังจากนั้นทิศทางพรรคการเมืองก็ขึ้นกับ นายทุนที เป็นเจ้าของพรรค และจะเอาประชาชนมาอ้างตลอด 

พรรคที มีนายทุนสามานย์เป็นเจ้าของ ก็จะออกนโยบายสามานย์ โกงบ้านเมืองแบบซับซ้อน ใช้อ านาจไม่ชอบ
พรรคที มีนายทุนล้มเจ้าคุม ก็จะมีแนวทางเพื อล้มเจ้า ท าลายศาล ท าลายกองทัพพรรคมีมีนายทุนแบ่งผลประโยชน์ ก็จะ
ขอแค่ผลประโยชน์ต่อให้แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ก าจัดกองทัพให้อ่อนแอเพื อป้องกันการปฏิวัติ แต่ถ้าไม่
หาทางให้ประชาชนมาคุมพรรคการเมืองตั้งแต่ต้นทาง ของระบอบประชาธิปไตย ปัญหาประเทศก็จะวนเวียนซ้ าซาก เรา
จะท าอย่างไรให้ประชาชนส่วนใหญ่ เข้าไปคุมพรรคการเมืองให้ได้ หรือ ถึงเวลาแล้วที ต้องออกกฏหมายว่าต้องเป็น
หน้าที ของประชาชน ????. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58735 
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3 มี.ค. 2563 12:20 น. 

“สมศักดิ์” ลั่น ไม่มีตั้งกลุ่มต่อรองเก้าอี้ รมต. ยัน ไร้คุย ปรับ ครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมศักดิ์” ลั่น ไม่มีตั้งกลุ่มต่อรองเก้าอ้ี รมต. ชี้ “อนุชา” ได้นั่งเสนาบดี หรือไม่ อยู่ที่การท างานให้รัฐบาล ได้มาก
น้อยเพียงใด ปรามอย่าไปคิดแบบนั้น   

วันที  3 มี.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และแกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าว
การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื องดังกล่าว แต่เป็นปกติที เวลาหลังการอภิปรายไม่
ไว้วางใจแล้วจะมีข่าวลักษณะเช่นนี้ออกมา บางครั้งอาจจะเป็นจริงและบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื องจริง ดังนั้น ต้องรอดู 
ตอนนี้เป็นเพียงกระแสที มีการปล่อยออกมาตลอด ส่วนรายละเอียดตนไม่ทราบ 

ผู้สื อข่าวถามว่า กลุ่มสามมิตร ควรได้ต าแหน่งรัฐมนตรีเพิ มหรือไม่ นายสมศักดิ์ ตอบว่า ไม่น่าจะมีอะไรเพิ มเติม 
เพราะค าว่ากลุ่มคงไม่มีการพูดกันอีก เมื อถามว่าหาก นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรค พปชร. ไม่ได้ต าแหน่ง
รัฐมนตรี ทางกลุ่มจะรวมตัวแสดงบทบาท หรือแสดงพลังเพิ มเติมหรือไม่ นายสมศักดิ์ ตอบว่า ไม่น่าจะมี เพราะจะได้
หรือไม่ได้ ไม่ใช่มีกลุ่มหรือไม่มีกลุ่ม แต่อยู่ที เป็นคนท างานให้กับภาพรวมของส่วนรัฐบาลได้มากน้อยเพียงใด จึงไม่เชื อว่า
จะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมากดดัน อย่าไปคิดแบบนั้น 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1785435 
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03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:44 น.       

'แดงอ้อมน้อย' โกรธจัด! เตรียมโลงศพ-พวงหรีดเผาหน้าบ้าน 'งูเห่าสีส้ม' วันอาทิตย์นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
    

3 มี.ค.63- สมาชิกอดีตพรรคอนาคตใหม่และชาวบ้านย่านอ้อมน้อยหลายร้อยคน เริ มมีปฎิกริยาไม่พอใจ นาย
สมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ เขต 2 จังหวัดสมุทรสาคร ที ลงมติไว้วางใจสนับสนุน นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล และ มีข่าวว่า นายสมัคร จะย้ายไปร่วมกับพรรคฝ่ายรัฐบาล ท าให้ชาวบ้านในพ้ืนที อ้อมน้อย
โกรธแค้นมาก  

ทั้งนี้พ้ืนที อ้อมน้อยเป็นพ้ืนที ที รู้กันอยู่ว่า   "แดงอ้อมน้อย" เป็นฐานเสียงที เข็มแข็งของคนเสื้อแดงในล าดับต้นๆ  
ไม่ว่าพรรคจะส่งใครลงสมัคร ก็ชนะได้รับเลือกมาโดยตลอดทุกสมัย  

ล่าสุดแกนน าที ช่วยนายสมัคร  หาเสียง ต่างออกมาเดินสาย และโพสต์เฟซบุ๊ก ขอโทษประชาชน ที พานาย
สมัคร มารู้จักกับประชาชน มาวันนี้ มีการกล่าวหาว่านายสมัคร เปลี ยนไป เป็นงูเห่า เห็นแก่เงิน  ไม่มีอุดมการณ์ทาง
การเมือง จึงนัดรวมตัวกันในวันอาทิตย์นี้เวลา 8.00น. ที หน้าบ้าน ของนายสมัคร  ที อ้อมน้อย เพื อวางพวงหรีด และเผา
โลงศพ ประท้วงนายสมัคร ที ไม่ท าตามสัญญาที ให้ไว้กับชาวบ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งท าโลงศพ พวงหรีด และป้าย
ต่างๆจ านวนมาก เตรียมรถกระบะและรถมอเตอร์ไชต์เป็นร้อยคัน และคาดว่าจะมีชาวบ้านมาร่วมกันสอบถามจุดยืนของ
นายสมัครในวันอาทิตย์นี้ นับพันคน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58737 
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03 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:52 น.       

โชว์ใบเสร็จ!'เอี่ยม'ส่องกระจกด่ารัฐบาลปรับครม.เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

3 มี.ค.63- นายอนุสรณ์ เอี ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื อไทย กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ส่งสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า 
กระแสข่าวการปรับครม. ดังกล่าว ท าให้เกิดความวุ่นวายภายในพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล ที ปล่อยข่าว
สกัดกั้น และเลื อยขาเก้าอ้ีกันเอง ท าให้เกิดแรงกระเพื อม สั นสะเทือนเสถียรภาพรัฐบาลไม่เว้นแต่ละวัน นี คือใบเสร็จ 
หลักฐานที ชี้ชัดว่า การปฏิรูปการเมืองไม่มีอยู่จริง ขัดแย้งแย่งเก้าอ้ีกันหนักขนาดนี้ ในที ประชุมครม.มองหน้ากันได้ สนิท
ใจหรือไม่  

เขากล่าวว่า 5-6 ปีที ผ่านมา สะท้อนว่ารัฐบาลคิดแต่เรื องผลประโยชน์ของตัวเอง ก่อนผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน สารพัดวิกฤติของชาติ ต้องรออีกนานแค่ไหนกว่ารัฐบาลจะมีเวลา มีสมาธิมาแก้ไข ขนาด
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามหนักขนาดนี้ ยังปล่อยให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดแล้วยังไม่มีแผน
บริหารจัดการการอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม เรื องที ไม่มีความสลับซับซ้อนอะไร ยังปล่อยให้เป็นปัญหาใหญ่ แล้ว
เรื องอื นจะสามารถแก้ไขได้อย่างไร 

"รัฐบาลลอยแพประชาชนว่าหนักแล้ว แต่การคิดถึงแต่เรื องของตัวเอง สาละวนวุ่นวายอยู่แต่กับข่าวปรับครม.
แสวงหาความมั นคงของตัวเอง มากกว่าความมั นคงของประชาชน หนักกว่า" นายอนุสรณ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58738 
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3 มี.ค. 2563 13:08 น. 

"ธนกร" สับ ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ ซัด กลืนน้ าลายตัวเอง 

 
 
 
"ธนกร" สับ ฝ่ายค้าน เดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ มีแต่จะยิ่งซ้ าเติมประเทศ อัด กลืนน้ าลายตัวเอง ทั้งๆ 
ที่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ในสภาฯถึง 4 วัน ดักคอ ประเทศบอบช้ ามามากแล้ว ทั้งโควิด-19-ปัญหาปากท้องชาวบ้าน  

วันที  3 มี.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที ฝ่ายค้านเตรียมเดินสายเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ ทั วประเทศว่า ตนรู้สึกผิดหวังอย่างมากที ฝ่ายค้าน จะด าเนินการเช่นนี้ ไม่ทราบว่าใช้
อะไรคิด กลืนน้ าลายตัวเอง เพราะก่อนอภิปรายก็บอกว่า จะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวทีสภาฯ ในการอภิปราย ไม่มี
การเคลื อนไหวนอกสภาฯ ขณะที การอภิปรายในสภาฯ ฝ่ายค้านก็ใช้เวลาอย่างเต็มที ถึง 4 วัน แต่ฝ่ายค้านก็จะมา
อภิปรายนอกสภาฯ อีก ซึ งไม่เป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง และยังเป็นการซ้ าเติมประเทศ เพราะขณะนี้ประเทศก าลัง
ประสบปัญหาหลายเรื อง 

นายธนกร กล่าวอีกว่า วันนี้ประเทศประสบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติไวรัสโควิด-19 ที ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ฝ่ายค้าน จึงไม่ควรเคลื อนไหวนอกสภาฯ เพราะจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและเกิด
ความขัดแย้งขึ้น รวมถึงประชาชนที มารวมกันมากๆ จะท าให้ยากต่อการคัดกรองเพื อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย 
ทั้งนี้ เราเคยมีบทเรียนมาแล้ว ประเทศบอบช้ ามามากแล้ว อย่าสร้างปัญหาอีกเลย วันนี้ประเทศต้องการความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 เศรษฐกิจ การท่องเที ยว ปัญหาปากท้องของพี น้อง
ประชาชน ฝ่ายค้านจะท าอะไรขอให้สงสารประเทศชาติบ้าง ที ส าคัญ ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที จะมาเล่นเกมการเมืองหรือ
ท าลายล้างกัน รัฐบาลก าลังเร่งแก้ปัญหาให้กับพี น้องประชาชนอยู่ อย่าท าให้ประเทศกลับไปสู่ความวุ่นวายอีกเลย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1785490 
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3 มีนาคม 2563 - 13:33 น. 

สมศักดิ์ อ้อมแอ้ม อนุชา ได้เก้าอี้ รมต.รอบน้ี 
 
 

 
 
สมศักดิ์ เชื่อ ปรับครม.แค่ลือ หลังรบ.ถูกซักฟอก อ้อมแอ้ม อนุชา ได้เก้าอี้ รมต.หนนี้ หรือไม่ 
        เมื อวันที  3 มีนาคม ที ท าเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แกนน ากลุ่มสาม
มิตรพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์  กระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื องดังกล่าว 
แต่เป็นปกติที เวลาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะมีข่าวลักษณะเช่นนี้ออกมา ซึ งบางครั้งอาจจะเป็นจริงและบางครั้ง
อาจจะไม่ใช่เรื องจริง ดังนั้นต้องรอดู ตอนนี้เป็นเพียงกระแสที มีการปล่อยออกมาตลอด ส่วนรายละเอียดตนไม่ทราบ  
      ผู้สื อข่าวถามว่า กลุ่มสามมิตรควรได้ต าแหน่งรัฐมนตรี เพิ มหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีอะไรเพิ มเติม  
เพราะค าว่ากลุ่มคงไม่มีการพูดกันอีก 
      เมื อถามว่าถ้านายอนุชา นาคาศัย ไม่ได้ต าแหน่งรัฐมนตรีในคราวนี้ทางกลุ่มจะรวมตัวแสดงบทบาท หรือพลัง
เพิ มเติมหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมี เพราะจะได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่มีกลุ่มหรือไม่มีกลุ่ม แต่อยู่ที เป็นคนท างาน 
ให้กับภาพรวมของส่วนรัฐบาล ได้มากน้อยเพียงใด  จึงไม่เชื อว่าจะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมากดดัน อย่าไปคิดแบบนั้น เมื อถาม
ย้ าว่านายอนุชาควรได้ต าแหน่งรัฐมนตรีในคราวนี้หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ 
 
อ้างอิง ; https://www.komchadluek.net/news/politic/420354?utm_source= 
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3 มีนาคม 2563 - 13:55 น. 

สุกิจ แนะใช้ช่องทางรบ.ย่ืนเสริมขอเปิดวิสามัญ ถกแก้แฟลชม็อบ 

 
 
สุกิจ แนะใช้ช่องทางรบ. ยื่นเสริมขอเปิดวิสามัญ ถกแก้แฟลชม็อบ ปัดข่าว 'ชวน' ไม่ให้ความส าคัญแก้ปัญหา
การเมืองของนักศึกษา 
          นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร  กล่าวต่อกรณีที ส.ส.จาก 3 พรรคการเมืองยื นหนังสือ
ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื อขอความเห็นชอบต่อกระบวนการให้ส.ส.เข้าชื อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื อให้
เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ พิจารณาญัตติแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา ว่า กรณีดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนที รัฐธรรมนูญก าหนด ส่วนจะสามารถเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้หรือไม่ยังไม่ทราบแน่น อน 
อย่างไรก็ตามการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญนั้นนอกจากใช้ช่องทางของสภาฯ ยังมีช่องทางที รับบาลจะด าเนินการได้ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 122  
        นพ.สุกิจ ยังปฏิเสธข่าวที มีผู้ระบุว่านายชวน ไม่ให้ความส าคัญต่อการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญเพื อแก้ปัญหา
การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ว่าไม่เป็นความจริง ซึ งตนเชื อว่าคนที ระบุดังกล่าวจะฟังไม่ได้ความ และ
น าไปบิดเบือน ทั้งนี้กลุ่มนักศึกษาส่วนหนึ งเคยอยู่ในสถาบันที ตนเรียน ถือเป็นคนรุ่นลูก รุ่นหลาน อย่างไรก็ตามตนเชื อ
ว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นผู้มีสติปัญญาเหนือกว่าคนที คอยยุยง เพราะกลุ่มนักศึกษาไม่เคยคิดเผาบ้านเผาเมือง 
 
อ้างอิง https://www.komchadluek.net/news/politic/420361?utm_source=category&utm 
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3 มีนาคม 2563 - 14:38 น. 

ชวน ตั้ง กรรมการประสานงาน 2 ฝั่ง เชื่อคลี่คลายปัญหางานสภาฯ 

 
 
ชวน ตั้ง กรรมการประสานงาน2ฝั่ง เชื่อคลี่คลายปัญหางานสภาฯ ให้ สุชาติ นั่งเป็นประธาน 
      นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร  แถลงที รัฐสภาว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้
ลงนาม แต่งตั้งนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที หนึ ง เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาฯ ซึ ง
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประกอบด้วยตัวแทนส.ส.ฝ่ายค้านและ ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คน เพื อประสานการท างานร่วมกัน ทั้งนี้มีส.ส.ที เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว อาทิ นาย
วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป
รัฐบาล),  นายชินวรณ์ บุญยะเกียรติ  ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประะธานวิปรัฐบาล, นายสุทิน 
คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื อไทย ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื อไทย ฐานะ
รองประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นต้น  
    "คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที พิจารณาด าเนินการประสานงานในเรื องที เกี ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภา 
เชื อว่าต่อไปเวลามีปัญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือได้มาก  รวมถึงหน้าที อื นตามที 
ประธานสภาได้มอบหมาย เพื อคลี คลายปัญหา ทั้งนี้เชื อว่าช่วงเปิดสมัยประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นไปด้วยความ
ราบรื น" นพ.สุกิจ แถลง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420373?utm_source=category&utm 
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3 มีนาคม 2563 - 14:56 น. 

"บิ๊กตู่"เผย"ปรับครม."ขอตัดสินใจเองเมื่อถึงเวลา 

 
 
"บิ๊กตู่" อุบตอบ "ปรับครม." เปรย ไม่ได้หมายความว่าจะปรับหรือไม่ปรับ ขอตัดสินใจเองเม่ือถึงเวลา  
               3 มี.ค.2563 เวลา 13.50 น.ที ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม. โดยนายกฯ ปฏิเสธตอบประเด็นการเมือง โดยกล่าวเพียงว่า วันนี้ขอยืนยันว่าจะ
ไม่มีการตอบค าถามเรื องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ใครที เตรียมค าถามมาก็จะไม่ตอบ เพราะวันนี้ตนให้
ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมาตรการที จะรองรับความเสี ยงที เกิดขึ้น  
          ผู้สื อข่าวถามว่า  มีความเห็นอย่างไรที  ส.ส.ส่วนหนึ งเสนอให้เปิดสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื อฟัง
ความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที ร่วมชุมนุมแฟลชม็อบ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นเรื องของสภาฯ ตอบได้แค่นี้  
          เมื อถามถึงความชัดเจนในกระแสข่าวการปรับครม. นายกฯ กล่าวว่า “การปรับครม. ไม่มีตอบ ผมขอไม่ตอบ 
และไม่ได้หมายความว่าจะปรับหรือไม่ปรับ อย่าไปตีความค าพูดผม เรื องนี้เป็นเรื องที ผมจะตัดสินใจของผมเอง เมื อถึง
เวลาของผม”  
 
อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/420378?utm_source=category&utm 
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3 มี.ค. 2563 18:05 น. 

"เทพไท" ยัน ปลดล็อก "พืชกระท่อม" มั่นใจ เสร็จในปีน้ี แน่ 

 
 
"เทพไท" ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป. แถลงผลประชุมกมธ. ยกข้ันตอนการปลดล็อก 3 ข้อ ยัน ปลดล็อก "ใบ
กระท่อม" ม่ันใจ เสร็จในปีนี้แน่ 

วันที  3 มี.ค. ที รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุ
กรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขพืชกระท่อมอย่างเป็นระบบ แถลงผลการประชุมอนุกมธ.ฯว่า ที 
ประชุมได้มีการด าเนินการศึกษาเกี ยวกับข้ันตอนการปลดล็อกพืชกระท่อมออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.งานด้านกฎหมาย ได้มี
การผลักดันการแก้ไขกฎหมายที เกี ยวข้องกับพืชกระท่อมทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ ง ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษปี 2522 มาตรา 7 (5) ซึ งวันนี้ได้น าเสนอที ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว หลังจากนั้นก็จะน าเข้าสู่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา และน าสู่การพิจารณาของที ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนมิถุนายน 2563 

2.งานด้านวิชาการ ได้เชิญกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย ที ศึกษาปัญหาพืชกระท่อมมาให้ข้อมูลทั้งหมด วันนี้ได้เชิญ 
รศ.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์, ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.นิยดา เกียรติ
ยิ งอังศุลี จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ งในการน าเสนอผลการวิจัยพบว่า ใบกระท่อมสามารถใช้
รักษาโรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน และใช้เป็นยาลดความอ้วนได้ นอกจากการรักษาโรคเบาหวาน ความดัน ตามภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

3.งานด้านภาคสนาม มีการศึกษาดูงานการปลูกพืชกระท่อม ของ ป.ป.ส.ที ต าบลน้ าพุ อ าเภอนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และจะมีการตั้งเวทีรับฟังความคิดเห็น ของผู้บริโภคพืชกระท่อมในพ้ืนที จังหวัดนครศรีธรรมราช , สุราษฎร์
ธานี, กระบี  ฯลฯ ดังนั้นแม้ว่า การต่อสู้ของชาวบ้านเพื อปลดล็อกพืชกระท่อม ได้มีอย่างต่อเนื องเป็นเวลายาวนานกว่า 
60 ปีแล้ว ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ แต่ในครั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ มีความเชื อมั นว่า สามารถปลดล็อกพืช
กระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ได้ ส าเร็จภายในปีนี้อย่างแน่นอน 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1785808 
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วันพุธที  ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  

เปิดตัว"ก้าวไกล" พรรคใหม่ อนค. 8 มีค.นี้  
คาด "55 สส." เข้าสังกัดครบ 
 
 
หึ่ง! "ก้าวไกล" ชื่อพรรคใหม่อนค. ต้นเม.ษ. เตรียมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ย้ า ส.ส. มาครบ 55 คน 
ผู้สื อข่าวรายงานว่า ส าหรับชื อพรรคใหม่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ จากการหารือภายหลังการประชุมของส.ส. และอดีต
ส.ส. เมื อวันที  28 ก.พ. - 1 มี.ค. ที จังหวัดนครนายก ได้ข้อสรุปเบื้องต้นถึงชื อพรรคใหม่ จ านวน 3 ชื อ ประกอบด้วย 
พรรคก้าวไกล พรรคไทยเท่าเทียม และ พรรคอนาคตไทย ทั้งนี้ในวันที  6 มี.ค. จะมีการโหวตชื อพรรคใหม่ โดยส.ส. และ
อดีตส.ส. ที ยังเกาะกลุ่มกันอยู ่โดยแนวโน้มของสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบในชื อของพรรคก้าวไกล 
นอกจากนี้แนวทางการท างานของพรรคใหม่จะลดโทนการปะทะกับฝ่ายตรงข้ามให้น้อยลง  และจะเน้นการท างานใน
สภาผู้แทนราษฎร ทั้งการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร และการผลักดันการออกกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้วิธีการจดแจ้งตั้งพรรค
ใหม่ จะใช้ชื อพรรคที มีการจดแจ้งไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไว้แล้ว  โดยการเปิดตัวพรรคในวันที  8 มี.ค. 
จะยังใช้ชื อพรรคเดิมที จดแจ้งกับ กกต. ไว้ จากนั้นเมื อมีการด าเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง จะมีการเรียก
ประชุมใหญ่สามัญพรรคในช่วงต้นเดือนเม.ย. ก่อนจะเปลี ยนชื อและโลโก้ให้เป็นไปตามมติ โดยคาดว่าจะมีการย้ายที ท า
การพรรคออกจากตึกไทยซัมมิท เพื อไม่ให้เกิดการร้องเรียนขึ้นในอนาคต 
โดยในวันที  8 มี.ค. ส.ส.ทั้ง 55 คน จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคพร้อมกัน และจะเปิดรับสมัครสมาชิกส าหรับ
ประชาชนทั วไปโดยการวอล์กอินในวันเดียวกัน ส่วนการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที  22 
มี.ค. เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จ านวน 16 คน 
ในจ านวนนี้ 11 คนเป็นส.ส. ท าให้พรรคเหลือส.ส. 65 คน ซึ งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) ส.ส.เหล่านี้จะต้องหา
สังกัดใหม่ภายใน 60 วัน โดยเมื อสัปดาห์ที ผ่านมา ส.ส. 9 คนของพรรคได้ประกาศย้าย และสมัครเข้าพรรคภูมิใจไทย
เป็นที เรียบร้อยแล้ว  
ขณะที นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 ทางเว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่ รายงานว่า ได้เข้าสังกัด
พรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว ท าให้ยอดล่าสุดของ ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ เหลือ 55 คนที คาดว่าจะย้ายไปสมัครพรรค
เดียวกันในวันที  8 มี.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/136682 
 

https://siamrath.co.th/n/136682
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วันพุธที  ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  

'เอนก' ชี้ จะโกรธเกลียดใครก็ลบหลู่ธงชาติ-เพลงชาติไม่ได้ 

 
 
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันบูรพาภิวัตน์ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา โพสต์ข้อความในเ พจ 
เฟซบุ๊ก เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ระบุว่า... 
ธงชาติ และเพลงชาติ เป็นของคนไทยทุกคน ศักดิ์สิทธิ์ และมีความหมายต่อจิตใจ ธงชาตินั้นมีสามสี แดง น้ าเงิน 
ข า ว  สี แ ด งนั้ น หมา ยถึ ง ช า ติ  สี น้ า เ งิ น นั้ น หม า ยถึ งพ ร ะมหา กษั ต ริ ย์  สี ข า วนั้ น หมา ยถึ ง ศ า สน า 
เพลงชาติ น้องๆ โปรดทราบ แต่งขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 สะท้อนถึงไทยที่เป็นประชาชาติ คือ 
ประชาชนไทยทั้ งมวลที่ อยู่ ใต้ การปกครองแบบรัฐธรรมนูญนิยม  อัน มีพระมหากษัตริ ย์ เป็นประมุข 
จะโกรธ จะเกลียด ใคร จะต่อต้านใคร ก็ลบหลู่ชาติไม่ได้ จะลบหลู่สามสีของธงชาติไม่ได้ ต้องการแสดงอารมณ์
แสดงจุดยืนทางการเมืองอะไรอย่างไร ก็ลบหลู่ชาติ และสถาบันหลักของชาติไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/136717 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/136717
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วันพุธ ที  4 มีนาคม พ.ศ. 2563, 07.40 น. 

 ‘เอนก’ชี้จะโกรธเกลียด-ต่อต้านใคร ก็ลบหลู่ธงชาติ-เพลงชาติไม่ได้ 

 
 
 
4 มีนาคม 2563 ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันบูรพาภิวัตน์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา และผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรคร่วมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” ระบุว่า... 
“ธงชาติ และเพลงชาติ เป็นของคนไทยทุกคน ศักดิ์สิทธิ์ และมีความหมายต่อจิตใจ ธงชาตินั้นมีสามสี แดง น้ าเงิน ขาว 
สีแดงนั้นหมายถึงชาติ สีน้ าเงินนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ สีขาวนั้นหมายถึงศาสนา 
เพลงชาติ น้องๆ โปรดทราบ แต่งข้ึนหลังเปลี ยนแปลงการปกครอง 2475 สะท้อนถึงไทยที เป็นประชาชาติ คือ ประชาชน
ไทยทั้งมวลที อยู่ใต้การปกครองแบบรัฐธรรมนูญนิยม อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
จะโกรธ จะเกลียด ใคร จะต่อต้านใคร ก็ลบหลู่ชาติไม่ได้ จะลบหลู่สามสีของธงชาติไม่ได้ ต้องการแสดงอารมณ์แสดง
จุดยืนทางการเมืองอะไรอย่างไร ก็ลบหลู่ชาติ และสถาบันหลักของชาติไม่ได้” 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/476952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/476952
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วันพุธ ที  4 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.30 น. 

อดีตอนค.ได้ชื่อพรรคใหม่ กางไทม์ไลน์จดแจ้ง-ประชุมใหญ่ พลิกเกมลด‘ปะทะ’ 

 
 

4 มีนาคม 2563 ผู้สื อข่าวรายงานถึงกรณีเปิดตัวพรรคใหม่ของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ว่า ส าหรับชื อพรรค
ใหม่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ จากการหารือภายหลังการประชุมของ ส.ส. และอดีต ส.ส. เมื อวันที  28 กุมภาพันธ์-1 
มีนาคม 2563 ที  จ.นครนายก ได้ข้อสรุปเบื้องต้นถึงชื อพรรคใหม่ จ านวน 3 ชื อ ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล , พรรคไทย
เท่าเทียม และพรรคอนาคตไทย ทั้งนี้ในวันที  6 มีนาคม 2563 จะมีการโหวตชื อพรรคใหม่ โดย ส.ส. และอดีต ส.ส. ที ยัง
เกาะกลุ่มกันอยู ่โดยแนวโน้มของสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบในชื อของ “พรรคก้าวไกล” 
นอกจากนี้ แนวทางการท างานของพรรคใหม่ จะลดโทนการปะทะกับฝ่ายตรงข้ามให้น้อยลง และจะเน้นการท างานใน
สภาผู้แทนราษฎร ทั้งการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร และการผลักดันการออกกฎหมายต่างๆ 
ส าหรับวิธีการจดแจ้งตั้งพรรคใหม่ จะใช้ชื อพรรคที มีการจดแจ้งไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไว้แล้ว โดยการ
เปิดตัวพรรคในวันที  8 มีนาคม 2563 จะยังใช้ชื อพรรคเดิมที จดแจ้งกับ กกต. ไว้ จากนั้นเมื อมีการด าเนินการตาม
กฎหมายพรรคการเมือง จะมีการเรียกประชุมใหญ่สามัญพรรคในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ก่อนจะเปลี ยนชื อและโล
โก้ให้เป็นไปตามมติ โดยคาดว่าจะมีการย้ายที ท าการพรรคออกจากตึกไทยซัมมิท  เพื อไม่ให้เกิดการร้องเรียนขึ้นใน
อนาคต 

ขณะที ในวันที  8 มีนาคม 2563 ส.ส.ทั้ง 55 คน จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคพร้อมกัน และจะเปิดรับสมัคร
สมาชิกส าหรับประชาชนทั วไป โดยการวอล์คอินในวันเดียวกัน ส่วนการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถสมัคร
ได้ตั้งแต่วันที  22 มีนาคม เป็นต้นไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/476894 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/476894
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3 มีนาคม 2563 - 13:55 น.  

สุกิจ แนะใช้ช่องทางรบ.ย่ืนเสริมขอเปิดวิสามัญ ถกแก้แฟลชม็อบ 

 
 
สุกิจ แนะใช้ช่องทางรบ. ยื นเสริมขอเปิดวิสามัญ ถกแก้แฟลชม็อบ ปัดข่าว 'ชวน' ไม่ให้ความส าคัญแก้ปัญหาการเมือง
ของนักศึกษา 
          นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร  กล่าวต่อกรณีที ส.ส.จาก 3 พรรคการเมืองยื น
หนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื อขอความเห็นชอบต่อกระบวนการให้ส.ส.เข้าชื อร้องขอต่อประธาน
รัฐสภาเพื อให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ พิจารณาญัตติแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา ว่า กรณี
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามขั้นตอนที รัฐธรรมนูญก าหนด ส่วนจะสามารถเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้หรือไม่ยังไม่ทราบ
แน่นอน อย่างไรก็ตามการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญนั้นนอกจากใช้ช่องทางของสภาฯ ยังมีช่องทางที รับบาลจะ
ด าเนินการได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 122   
        นพ.สุกิจ ยังปฏิเสธข่าวที มีผู้ระบุว่านายชวน ไม่ให้ความส าคัญต่อการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญเพื อแก้ปัญหา
การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ว่าไม่เป็นความจริง ซึ งตนเชื อว่าคนที ระบุดังกล่าวจะฟังไม่ได้ความ และ
น าไปบิดเบือน ทั้งนี้กลุ่มนักศึกษาส่วนหนึ งเคยอยู่ในสถาบันที ตนเรียน ถือเป็นคนรุ่นลูก รุ่นหลาน อย่างไรก็ตามตนเชื อ
ว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นผู้มีสติปัญญาเหนือกว่าคนที คอยยุยง เพราะกลุ่มนักศึกษาไม่เคยคิดเผาบ้านเผาเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420361?adz= 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/420361?adz
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04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

‘แฟลชม็อบ’ แสบตา ‘รัฐบาล’ เลี่ยง ‘กระตุ้น’ หลบ ‘ท้าทาย’ 

 
 
 
แม้เป็นเพียง แฟลชม็อบ แต่การรัวชัตเตอร์ใส่บ่อยๆ ก็ท าให้เกิดภาวะ แสบตา ได้เหมือนกัน 
                แฟลชม็อบของนิสิต นักศึกษา นักเรียน ที จัดกิจกรรมต่อเนื องมา หลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่เมื อวันที  21 กุมภาพันธ์ ถือเป็นปรากฏการณ์ที มองข้ามไม่ได้ เพราะเป็นการเคลื อนไหวของคนหนุ่มสาวที 
ไม่ได้ปรากฏภาพในลักษณะนี้มานานหลายสิบปี 
                ส าหรับการเมืองไทย นักศึกษา หรือ ปัญญาชน คือ ของแสลง ของเหล่าทหารมาตั้งแต่อดีต มากกว่า
นักการเมืองอาชีพ 
                จึงไม่แปลกที รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะนิ ง และพยายามหลบเลี ยงการกระท าที จะเป็นการ
กระตุ้นอารมณ์คนหนุ่มสาวที ออกมาขับไล่ 
                จะเห็นว่าบุคคลในรัฐบาล หรือแม้แต่กองทัพ ไม่มีใครแสดงปฏิกิริยาที ส่อไปในลักษณะยั วยุ หรือท้าทาย
การเคลื อนไหวของนิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที ก าลังด ารงอยู่ 
                ไม่มีฝ่ายอ านาจคนใดพูดว่า แฟลชม็อบครั้งนี้มี ไอ้โม่ง อยู่เบื้องหลัง หรือเป็นมวลชนจัดตั้ง อันจะเป็น
เสมือนการเอาน้ ามันราดบนกองไฟ ให้การชุมนุมเติบโตล้นออกมานอกรั้ว 
                กลับกัน เป็นฝ่ายรัฐบาลที พยายามประกาศอยู่เนืองๆ ว่า สนับสนุนให้มีการเปิดพ้ืนที ให้คนหนุ่มสาวได้
แสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพ แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์เอง 
                “ยืนยันว่าไม่ได้โกรธ เพราะเด็กรุ่นใหม่มีแรงกระตุ้น ไม่เคยสั่งการอะไรให้ใครไปด าเนินการใดๆ กับกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ เจ้าหน้าที่เพียงเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์ และให้เจ้าหน้าที่ป้องกันตัวเอง
เท่านั้น โดยต้องใช้มาตรการที่เบาที่สุด” 
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                รัฐบาลพยายามให้ แฟลชม็อบ ได้ปลดปล่อยอารมณ์อย่างเต็มที  เพราะรู้ว่าความอึดอัดจากสังคมมีหลาย
เรื องและสูงอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะปัญหาเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนกรณีการยุบพรรค
อนาคตใหม ่
                มีก็เพียงการตักเตือนทางอ้อมว่า ให้ระมัดระวังข้อกฎหมายเท่านั้น ซึ งก็มีความพยายามจากฝ่ายตรงข้ามที 
น าค าพูดเหล่านี้ไปชี้น าว่า เป็นการข่มขู ่
                จะเห็นว่าปฏิกิริยาจากฝ่ายความมั นคงค่อนข้างละมุนละม่อม แตกต่างจากการเคลื อนไหวของกลุ่มต่อต้าน
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงที ผ่านมา ซึ งครั้งนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทั้ง 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 
       ฝ่ายความมั นคงมีการติดตามการชุมนุมอย่างใกล้ชิด แต่จะพยายามไม่เข้าไปในลักษณะให้ผู้ชุมนุมรู้สึกว่าก าลังถูก
เจ้าหน้าที รัฐคุกคาม   
       ทุกอย่างก็เพื อต้องการจ ากัดวงของผู้ชุมนุมให้อยู่แต่ในสถาบัน ไม่ทะลักออกมา นอกรั้ว ซึ งเป็นจุดที รัฐบาลกังวล
เพราะควบคุมยาก 
       มีการประเมินว่า วันนี้ความไม่พอใจที เกิดขึ้นผ่าน แฟลชม็อบ เป็นเพียง จุดเริ่มต้น หากแต่  เงื่อนไข ยังไม่
เพียงพอให้ต่อยอดไปสู่ ม็อบค้างแรม 
       ความไม่พอใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่มีประเด็นที ชัดเจน นอกจากเรื องความไม่เป็นธรรมอันมาจากการพ้น
สถานะ ส.ส.ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในคดีถือครองหุ้นสื อ และกรณีการยุบพรรค
อนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 10 ปี จากการกู้เงินนายธนาธร  191 ล้านบาท 
                โดยถูกมองว่ายังไม่ใช่เรื องสาธารณะมากพอที จะท าให้เกิด  จุดร่วม ออกมาปักหลักไล่รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์แบบระยะยาว 
                ขณะเดียวกัน ลักษณะของ แฟลชม็อบ จะไม่มีผู้ที เป็น หัว อย่างชัดเจน แตกต่างจากอดีตที เคยเกิดขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นสมัยพันธมิตรประชาชนเพื อประชาธิปไตย (พธม.) แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
และ กปปส. 
      ซึ งวันนี้เมื อฝ่ายความมั นคงไม่ยั วยุ ไม่คุกคาม ไม่สร้างสิ งเร้าไปกระตุ้น ม็อบจะอยู่ในวงจ ากัดโดยธรรมชาติของ
ตัวเอง ยกเว้นมีเงื อนไขบางอย่างเข้าไปจุดชนวน เช่น เมื อครั้ง กปปส.ขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที มีประเด็น
เรื องร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอย เข้ามาเป็นจุดที ท าให้ ฟิวส์ขาด กระชากอารมณ์ให้คนออกมา 
       ดังนั้น รัฐบาลพึงตระหนัก หากกระท าการใดที ท าให้มวลชนรู้สึกว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง   มากกว่าประเด็น
เรื องการยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื อนั้นจะเข้าจุดเสี ยง 
                “แฟลชม็อบ” กลายเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่สามารถพัฒนาไปสู่ “ม็อบระยะยาว” ได้.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58809 
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                 ไมต่้องเน้นบ่อย 
 

เป็นหนึ งในทีมเกาะติดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์   หญิงหน่อย-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะท างานทีมงาน อาทิ โภคิน พลกุล,  พงศ์เทพ เทพกาญจนา, ไก่-วัฒนา เมืองสุข, 
เจี๊ยบ-ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรด ารง แท็กทีม ส.ส.ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน, หมวดป๊อบ-
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม., นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และยังมี ส.ส.อีกนับสิบคน เปิดห้อง 301 รัฐสภา 
เป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
                แม้รอบนี้ หญิงหน่อย-สุดารัตน์ ลงไปเล่นเองไม่ได้ ไม่ได้เป็นส.ส. แต่ก็อาศัยประสบการณ์เก่าๆ สมัยเป็น 
ส.ส. สมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง คอยเอาใจช่วย ส.ส.พรรคเพื อไทย คอยซัพพอร์ตข้อมูล ร่วมแก้เกมปรับแท็ก
ติกให้ทันกับสถานการณ ์อยู่จนค  ามืดดึกดื นแทบทุกวัน 
                เห็นหน้า หญิงหน่อย แล้ว พวกขุนพลคู่ใจที อยู่ไม่ห่าง มีทั้ง เสี่ยไก่-วัฒนา ที ยามว่างเว้นมักจะเดินออกมา
นอกห้องประชุม พูดคุยหยอกล้อ แซวกัน ลดบรรยากาศตึงเครียด  
                ตอนหนึ ง หมวดเจี๊ยบ น าบัตรเข้า-ออกสภามาให้เจ๊หน่อย เจ้าตัวยิ้ม ขอบอกขอบใจ พลางเห็นทั้งรูปตัวเอง
และแถบสีส้มบนบัตร อันบ่งบอกถึงสถานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงกับบ่นเล็กๆ 
                "เป็นอดีต ส.ส.เลยได้สีส้ม" 
                ส่วน เสี่ยไก่ ได้ทีรีบแซว "เลือกรูปตอนสาวๆ สวยๆ ให้แล้ว 
                ฝั่งเจ้าตัวได้ยิน ได้แต่ยิ้มรับ ตอบกลับฉับพลัน 
                "ไม่ต้องเน้นบ่อย" 
                พลางหัวเราะกันครื้นเครง   
                จบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคร่วมฝ่ายค้านแพ้โหวตไปหลายแต้ม แต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เพื อไทย
เกิดศึกพาดพิงแฉลบมาถึงกรรมการยุทธศาสตร์ด้วย คงต้องตั้งวงถก สรุปบทเรียนกันเสียหน่อย 
ม้าไม้   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58801 
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คิดถึง 'กฎแห่งกรรม' เอาไว้มั่ง!!! 

 
 
 
  เห็นว่าตัวเลขคนเจ็บ คนตาย คนติดเชื้อ จากโคโรนาไวรัส หรือ อาจารย์โกวิท-19 ในเมืองจีน...ชักเริ มทรงๆ 
ขึ้นมามั งแล้ว จะด้วยเหตุเพราะ ความเป็นเผด็จการ หรือเพราะอะไรก็ตามที แต่ส าหรับ  ประชาธิปไตยเสรี อย่างคุณ
พ่ออเมริกานี สิ จากที เคยเชื อๆ กันว่าน่าจะ เอาอยู่ หรือเป็นอะไรที  ชิลๆ ตามที ผู้น าประเทศได้ออกมาพ่นแมงโม้ หรือได้
คุยๆ เอาไว้ก่อนล่วงหน้า มาถึง ณ ขณะนี้ เห็นว่าตายไปแล้ว 6 ส่วนที ติดเชื้อชักเริ มใกล้ๆ หลักร้อย หรือจะระดับหลัก
พัน หลักหมื น อย่างที ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งข้อสงสัยเอาไว้หรือไม่ เพียงใด คงต้องคอยติดตามกันดูอีกที... 
                อย่างไรก็ตาม...ส าหรับประเทศเล็กๆ อย่างไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา  ในแง่ตัวเลขคนเจ็บ คนตาย 
คนติดเชื้อ ต้องยอมรับว่า ค่อนข้างสะท้อนให้เห็นถึง ประสิทธิภาพ ของระบบสาธารณสุขไทยไม่น้อยทีเดียว สะท้อนให้
เห็นถึงความทุ่มเท เสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ ได้อย่างน่าทึ ง น่าประทับใจ อยู่พอสมควรเหมือนกัน  แม้ว่า
บุคลากรทางการพาณิชย์ อาจออกไปทาง ห่วยแตก อยู่บ้าง โดยเฉพาะในเรื องของ หน้ากาก ที ก่อให้เกิดความหงุดหงิด 
ร าคาญ ไปจนความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวตีน ของบรรดาผู้คนในโลกโซเชียล มีเดีย ทั้งหลาย... 
                แต่เอาเป็นว่า...ภายใต้สถานการณ์ที มีแต่ต้องอาศัย ความร่วมมือ-ร่วมใจ นั นแหละเป็นหลัก ไม่ว่าจะใน
ระดับประเทศ หรือในระดับโลก ก็ตามแต่ มันถึงจะสามารถเอาชนะ หรือสามารถรับมือกับบรรดา   เชื้อโรค เหล่านี้ได้
แบบจริงๆ จังๆ อะไรที มันไม่ถึงกับหนักหนา สาหัส จนเกินไป ก็อย่าถึงกับต้องไปถือสา หาความ หรือต้องไปหยิบเอามา
เป็นเงื อนไข ข้ออ้าง ในการรุมด่า รุมกระทืบ ซึ งกันและกัน แม้แต่เรื อง ความเป็นเผด็จการ-ความเป็นประชาธิปไตย ที 
มันไม่ได้เกี ยวอะไรกับเชื้อโรค เอาเลยแม้แต่น้อย  การฉวยโอกาสหยิบเอาสิ งเหล่านี้มาใช้เป็นเครื องมือ ในการสนองตอบ
อารมณ-์ความรู้สึกตัวเอง กลับยิ งท าให้ตัวเราแทบไม่ต่างอะไรไปจากเชื้อโรคนั นแหละ... 
                เหมือนอย่างที คุณพ่ออเมริกา...ท่านเคยกะจะฉวยโอกาส รุมเหยียบ รุมกระทืบ  มหาอ านาจคู่แข่งอย่าง
ประเทศจีนให้จมธรณี ดังที รัฐมนตรีพาณิชย์อเมริกา ถึงกับออกมาป่าวประกาศว่า ความฉิบหาย ของจีน ในการต้อง
เผชิญหน้ากับเชื้อไวรัสชนิดนี้ อาจถือเป็น โอกาส ของอเมริกา ในการดึงงาน ดึงการลงทุน กลับสู่ประเทศ อะไรประมาณ

https://code.nytive.com/click/?x=8h04JortZJ4KSOskUEnCsI11S_LL3yPtc7M7Tqayr8-qwLLO5VzKDOVOvUk9XtAJfZXsAoOsKBZBtkvf0SHyHKYSOKUPm21j4ae1zRHCOiWJljLq8avabG2QtK2mYjwWKQogUTqZUVjxdCi1GjcCniNp8dDVdmspqBxRA4WVCfaccIlBH5__5mvJOm-Maw6GbH4uzHftZPJlbh5P_GSQFfNkog3ig0lamidQfroY4BAqOXimZSVaUnc9kWG2hje6iei5mk2isNV6TjN6aX0HyCC-y4XTLHdtVfOiXTROPmOXhufkuoGnVXyNsrn1slkWbiJ9lEWK8sWrxy35lh37deQqQpll_piULup5Q-kqbybX244crNuB4DK_KbCHVBrXZ4Gq0f6_iCqFvIH9WRFQnURdpTFf_Jvpsnaa8vGzZtiybTFAqF4-PN_KH8ZpEORQ
https://code.nytive.com/click/?x=8h04JortZJ4KSOskUEnCsI11S_LL3yPtc7M7Tqayr8-qwLLO5VzKDOVOvUk9XtAJfZXsAoOsKBZBtkvf0SHyHKYSOKUPm21j4ae1zRHCOiWJljLq8avabG2QtK2mYjwWKQogUTqZUVjxdCi1GjcCniNp8dDVdmspqBxRA4WVCfaccIlBH5__5mvJOm-Maw6GbH4uzHftZPJlbh5P_GSQFfNkog3ig0lamidQfroY4BAqOXimZSVaUnc9kWG2hje6iei5mk2isNV6TjN6aX0HyCC-y4XTLHdtVfOiXTROPmOXhufkuoGnVXyNsrn1slkWbiJ9lEWK8sWrxy35lh37deQqQpll_piULup5Q-kqbybX244crNuB4DK_KbCHVBrXZ4Gq0f6_iCqFvIH9WRFQnURdpTFf_Jvpsnaa8vGzZtiybTFAqF4-PN_KH8ZpEORQ
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นั้น แต่สุดท้ายแล้ว...ไม่ว่างาน ไม่ว่าการลงทุน จะหวนกลับไปสู่อเมริกาหรือไม่  อย่างไร ก็ตาม แต่ที แน่ๆ ก็คือ เชื้อโรค 
มันได้ตามไปด้วย จนตัวเลขคนตาย คนติดเชื้อ ไม่ว่าในอเมริกาหรือยุโรป พุ่งพรวดๆ พราดๆ  ชนิดอาจต้องหันมาขอ
ความร่วมมือ ขอแลกเปลี ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการรับมือกับโคโรนาไวรัส จากประเทศต้นแบบอย่างจีน เอา
เลยก็ไม่แน่... 
                ยิ งไปกว่านั้น...ถ้ายังคิดรุมเหยียบ รุมกระทืบ กันต่อไป ผลกระทบที ตามมา มันอาจถึงขั้นต้องฉิบหาย วาย
ป่วง กันไปทั วทั้งโลกเอาง่ายๆ โดยเฉพาะ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ แค่เฉพาะผู้ที ได้ชื อว่า ซดน้ ามัน สูงที สุดในโลกอย่าง
จีน ต้องลดการบริโภคน้ ามันลงไปบ้าง ราคาน้ ามัน WTI (West Texas  Intermediate) เมื อช่วงวันจันทร์ที ผ่านมา รูด
มหาราชลงไปอยู่ที แค่ 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปจนได้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้ ามัน Shale Oil ที ก าลังบูมๆ อยู่ใน
สหรัฐ เมื อช่วง 2-3 ปีที ผ่านมา นับจาก ทรัมป์บ้า ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ชักเริ ม ไม่คุ้มทุน ขึ้นมามั งแล้ว หรือก าลัง
ส่งผลให้อุตสาหกรรมพลังงานอเมริกา ท าท่าว่าอาจต้อง เจ๊ง กันไปเป็นแถบๆ... 
                                                                 
                นี ...ผลแห่งการรุมเหยียบ รุมกระทืบ โดยไม่ได้คิดยั้งมือ ยั้งตีน ไม่ค านึงถึงน้ าใจ ไมตรีใดๆ เอาเลยแม้แต่
น้อย มันเลยไม่ต่างไปจาก ผลกรรม หรือ กฎแห่งกรรม ธรรมดาๆ นั นแหละสหาย หรือนั นแหละบรรดาหนูเล็กๆ และ
เด็กๆ ทั้งหลาย การอยู่ร่วมโลกใบเดียวกัน และการที ต้องเผชิญหน้ากับเชื้อโรคชนิดเดียวกัน ที มันไม่ได้มีเชื้อชาติ สัญชาติ 
ไม่ได้มีสีผิว เผ่าพันธุ์ อีกทั้งไม่ได้สนใจว่าใครเป็นประชาธิปไตย ใครเป็นเผด็จการ เอาเลยแม้แต่น้อย  มันเลยต้องอาศัย 
ความร่วมมือ-ร่วมใจ ต้องพยายามขจัดข้อแตกต่างในทุกเรื อง ทุกราว ลงไปให้มากๆ เข้า ไว้ มันถึงจะพออยู่รอด 
ปลอดภัย ไปได้โดยถ้วนทั วทุกตัวตน ทุกประเทศ และทุกสังคม... 
                ด้วยเหตุนี้...ถึงแม้ใครจะ เกลียดรัฐบาล หรือ เหม็นหน้าบิ๊กตู่ กันไปถึงข้ันไหน ช่วงระหว่างนี้น่าจะเพลามือ 
เพลาตีน ลงไปมั ง รอให้หมดเรื อง หมดราว รอให้ผ่านพ้น วิกฤติอาจารย์โกวิท หรือ วิกฤติ Covid-19 ไปซักพัก ค่อย
หันมาเหยียบ มากระทืบกันใหม่ ก็คงไม่ถึงกับสายเกินไป เพราะความเป็นรัฐบาลนั้น...สุดท้ายย่อมเป็นสิ งที ผ่านมาแล้ว
ผ่านไป ไม่ได้อยู่ยั้งยืนยง ไม่ได้รากงอกอย่างเป็นการถาวรก็หาไม่ แต่ความเป็นประเทศ ความเป็นสังคมไทยนี สิ!!! มีแต่
ต้องหาทางด ารง รักษา ให้ยั งยืนและถาวรเข้าไว้ มันถึงจะพออยู่ๆ กันไปได้ ไม่ต้อง อนาคตหมด หรือ อนาคตไหม้ ไป
ก่อนเวลาอันควร แม้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประเพณีใดๆ ก็ตามแต่ แต่ยังไงๆ คงต้องค านึงถึง กฎแห่ง
กรรม เอาไว้บ้างนั นแหละดี... 
                 ปิดท้ ายด้ วยวาทะวันนี้  จาก  Sanskrit saying...“When thou go away from here, no one 
will  follow thee. Only thy good and thy evil deeds, they will follow thee wherever thou go. - 
เมื่อท่านลาจากโลกนี้ไป ไม่มีผู้ใดจะไปกับท่าน มีแต่กรรมดีและกรรมช่ัวเท่านั้น ที่จะติดตามท่านไปทุกแห่งทุกหน...” 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58798 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58798
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บทความพิเศษ : ราคาของผู้แทนราษฎร 
วันพุธ ที  4 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

 

 
 
 
1.การย้ายพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 1) สส. ถูกขับออกจากพรรค

และ 2) พรรคการเมืองที  สส. สังกัดถูกยุบ เมื อเป็นเช่นนี้ข่าวการย้ายพรรคของ สส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที ก าลังเกิด
ขึ้นอยู่ในขณะนี้ ซึ งถูกตั้งข้อสงสัยว่า มีการจ่ายค่าตัวสส. กันมากถึงระดับ 20-30 ล้านบาทต่อคนนั้น ท าให้เกิดค าถามต่อ
สังคมข้ึนมาว่า อะไรคือเหตุผลของการย้ายพรรค และเงินจ านวนมหาศาลกลายเป็นปัจจัยในการชี้ขาดของการย้ายพรรค
ของเหล่า สส. จริงหรือ? 

ก่อนจะเข้าเรื อง “เงิน” กับ “สส.” ผมจะพาไปวิเคราะห์กันก่อนว่า สส.ทั วไปใช้เงินในเรื องอะไรบ้าง ซึ งตามความ
เข้าใจการใช้เงินของ สส. มี 2 เรื องส าคัญ คือ 1) การใช้เงินในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และ 2) การใช้เงินระหว่างการเป็น 
สส. 

ส าหรับการใช้เงินในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายที ก าหนดโดยกฎหมายเลือกตั้งที คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยค่าใช้จ่าย สส. แบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนนั้น ถูกก าหนดไว้ให้ต้องไม่เกิน 1,500,000
บาทต่อคน และที ส าคัญ พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สส. ไม่เกิน 35,000,000 ล้านบาท นั นหมายความว่า
สส. แบบแบ่งเขต 350 คน มีค่าใช้จ่ายได้ 525 ล้าน ดังนั้นพรรคการเมืองสามารถมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่เกิน 
560 ล้านบาท (525+35 ล้าน) 

2.ในความเป็นจริงแล้ว คนที เชื อว่าพรรคการเมือง และ สส. ใช้เงินเพื อการเลือกตั้งไม่เกิน 560 ล้านบาทนั้นมีน้อย
มาก เพราะตามข้อมูลที ปรากฏตามสื อต่างๆ ได้แสดงออกถึงการที ประชาชนมีความเข้าใจต่อจ านวนเงินที พรรคการเมือง 
และ สส. ใช้ในการเลือกตั้ง ว่ามีจ านวนมากกว่าเพดานที กฎหมายการเลือกตั้งก าหนดเอาไว้ และเมื อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ชนะการเลือกตั้งจนได้มาเป็น สส. ก็ไม่ได้หมายความว่า ค่าใช้จ่ายของสส. จะไม่มีอีกแล้ว แต่เป็นตรงกันข้าม เพราะ สส. 
จะต้องพยายามรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเองเอาไว้ เพื อหวังที จะชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไป ดังนั้น สส. 
จ าเป็นต้องเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเอง แน่นอนว่า ทุกงานมีค่าใช้จ่ายส าหรับ สส. ทุก
คน นอกจากนั้นประชาชนยังมีปัญหาส่วนตัวที ต้องไปขอความช่วยเหลือจาก สส. อีกมากมายตัวอย่างที ยกมาทั้งหมดนี้ 
จึงน่าจะอธิบายได้ว่า เงินเดือน และค่าตอบแทนที  สส. ได้รับเป็นรายเดือนนั้น ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้นหลังจาก
การเลือกตั้งของพวกเขา 
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3.ดังที กล่าวมาทั้งหมดนี้ เห็นได้ว่า สส. จ าเป็นต้องมีทุนเพื อการชนะเลือกตั้ง และการท างานรักษาคะแนนเสียงใน
เขตพ้ืนที เลือกตั้งของตน ส่วนการสนับสนุนเงินดังกล่าวจากแต่ละพรรคการเมืองก็มีความแตกต่างกัน พรรคการเมืองใด
ที ให้เงินสนับสนุน สส. มาก ย่อมเป็นพรรคการเมืองที  สส. มีความชื นชอบ ส่วนพรรคการเมืองใดที ให้เงินสนับสนุน สส. 
น้อย ย่อมต้องถูกน าไปเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอื นๆ และแน่นอนว่า จะน าไปสู่ปัญหาภายในของพรรคการเมือง
นั้นๆ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นของค่าใช้จ่ายนี้เอง จึงท าให้บรรดา สส. บางส่วนต้องดิ้นรนหารายได้ หรือทุนรอนเพื อ
การอยู่รอดของตนเอง 

กลับมาสู่ประเด็นของการยุบพรรคอนาคตใหม่ และข่าวการย้ายพรรคของ สส. ที เคยสังกัดพรรคอนาคตใหม่ไปอยู่
กับพรรคการเมืองอื น ด้วยราคาค่าตัว 23 ล้าน ตามที ปรากฏแน่นอนย่อมเกิดค าถามตามมาต่อนโยบาย อุดมการณ์ 
ความเชื อและความศรัทธาที ถูกน ามาอ้างในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง สิ งที เราต้องมาตกผลึกร่วมกันก็คือ อะไรเกิดขึ้นกับ
พรรคอนาคตใหม่และการเมืองไทย 

ส าหรับ (อดีต) พรรคอนาคตใหม่เองที ต้องยอมรับก็คือการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาและ
เงื อนไขต่างๆ ก่อนการเลือกตั้งเมื อเดือนมีนาคม 2562 นั้นไม่สามารถคัดเลือกผู้สมัครที มีอุดมการณ์และเชื อในหลักการ
เช่นเดียวกับพรรคได้ครบทุกคน (ซึ งเข้าใจได้) 

ในอีกด้านหนึ งที น่าสนใจ คือ ปัจจัยจากภายนอกที ดึงให้ สส. เหล่านี้ เดินออกไปอยู่กับพรรคการเมืองต่างๆ ซึ งจาก
การประเมินแล้วน่าจะมีความเชื อมโยงต่อการที  สส. จ านวนมากมีความเชื อว่า การใกล้ชิดกับประชาชนในเขตเลือกตั้ง
ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ กับชาวบ้านอย่างต่อเนื องจะเป็นหัวใจส าคัญต่อชัยชนะที เกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการใช้
จ่ายเงินในทางที ไม่เป็นไปตามกฎหมายเพื อให้มีผลต่อความนิยมในตัวของ สส. แต่ละคนด้วย อาจด้วยเหตุผลในท านองนี้
เองที ท าให้ สส. บางส่วนเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการมีทุนจ านวนมากในการท ากิจกรรมทางการเมืองในเขตเลือกตั้ง
ของตัวเอง จนท าให้ปัจจัยเกี ยวกับทุนจึงมีความส าคัญมากกว่านโยบายหรือกระแสของพรรคการเมือง 

4.จากการวิเคราะห์ดังกล่าว การเสนอเงินทุนให้แก่ สส.ของพรรคการเมืองหนึ ง ที มีโอกาสในการย้ายพรรคตาม
เงื อนไขที ก าหนด จึงน่าจะเป็นเรื องที สมประโยชน์ซึ งกันและกันเพราะเมื อจ านวน สส. ในแต่ละพรรคการเมืองมีมากข้ึน 
อ านาจในการต่อรองทางการเมืองกับพรรคการเมืองที เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ดังที สื อ
หลายส านักคาดเดากันถึงเก้าอ้ีรัฐมนตรีที จะมีการเปลี ยนแปลงไปตามจ านวนตัวเลขของ สส. ที สังกัดในแต่ละพรรค
การเมืองร่วมรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที เกิดขึ้น แต่ส าหรับการมีรั ฐมนตรีเพิ มขึ้นในสัดส่วนของแต่ละพรรค
การเมืองจะน าไปสู่การเพิ มศักยภาพในการระดมทุนเข้าพรรคนั้นๆ เพิ มมากขึ้นหรือไม่ ก็เป็นเรื องที เราต้องติดตามกัน
ต่อไปในอนาคต 

ทั้งหมดนี้ ตีความได้ว่า พรรคการเมือง และสส. จ าเป็นต้องชั งใจระหว่างอุดมการณ์ของพรรค นโยบายเพื อ
ประชาชน และโอกาสในการชนะการเลือกตั้ง ว่าจะให้น้ าหนักต่อเรื องไหนมากกว่ากัน ถ้าเลือกนโยบายหรือเอา
อุดมการณ์น าแล้วชนะการเลือกตั้ง ทุนก็จะมีความส าคัญน้อยลง แต่ถ้ากลับกัน ทุนก็จะกลายเป็นสิ งส าคัญต่อการเมือง
บ้านเรามากยิ งข้ึนไปทุกที นี คือสิ งที ประชาชนจะต้องให้ค าตอบที หนักแน่น และเป็นบรรทัดฐานของราคาที ประชาชนจะ
ก าหนดให้ต่อเหล่าผู้แทนราษฎรที อยู่ในพื้นที ของตัวเอง 

                                                                               กนก วงษ์ตระหง่าน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/476857 

https://www.naewna.com/politic/476857
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ผู้อ่านมติชน 74% ระบุ แฟลชม็อบ นิสิต นักศึกษา ไม่มีผลกระจายเชื้อ ไวรัสโควิด-19 
วันที  3 มีนาคม 2563 - 20:16 น.  
 

 
 
ผู้อ่านมติชน 74% ระบุ แฟลชม็อบ นิสิต นักศึกษา ไม่มีผลกระจายเชื้อ ไวรัสโควิด-19 
จากการที  มติชนออนไลน์ เชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ท่านคิดว่าแฟลชม็อบ ของ นิ สิต นักศึกษา
เวลานี้ จะท าให้ ไวรัส โควิด-19 มีการกระจายเชื้อมากขึ้นหรือไม่ 
1.มีผล 
2.ไม่มีผล 
โดยแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง เฟชบุ๊กมติชนออนไลน์ หรือ ทวิตเตอร์มติชนออนไลน์ นั้น ผลการเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นผ่านทางเฟชบุ๊กมติชนออนไลน์ พบว่า มีผู้ร่วมโหวต 4.3 พันโหวต ในจ านวนนี้ 26%ระบุว่ามีผล และ
อีก 74% ระบุว่า ไม่มีผล 
ส าหรับความคิดเห็นที น่าสนใจมีตัวอย่างต่อไปนี้ 
ก็มีความแอบเป็นห่วงน้องๆ แต่ถ้าไม่ออกมาเรียกร้องปท.ชาติก็จะเสียหายไปยิ งกว่า ก็ขอให้ก าลังใจน้องๆ สู้ต่อไป และ
ขอให้น้องฟ ดูแลตัวเองกันดีๆ ด้วยนะ ขอให้พลังบริสุทธิ์ทุกคนจงปลอดภัย 
มันกระจายตั้งแต่ที มีคนบอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแล้ว เข้าใจนะ และมีคนเสียชีวิตแล้ว รับผิดชอบยังไง ตอบสังคม
หน่อย แสดงความคิดเฉยๆ 
ไม่มีผลเพราะสลิ มเชื อมั นในระบบสาธารณสุขที ได้อันดับโลก การคัดกรองดีเยี ยม ถึงกับเปิดรับนักท่องเที ยวจากประเทศ
เสี ยงได้ทั้งหมด ก็ต้องมั นใจมากๆว่าป้องกันได้ แล้วจะห่วงคนไทยติดกันเองท าไม 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/1583239522181.jpg
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เอาจริงๆ มีผลมากเลยครับ การที มาชุมนุนกับแบบนี้คิดเหรอว่าคนที เป็นแล้วไม่ป้องกัน เกิดการจามขข้ึนมา คนสู่คน คน
นึ งไปคนหนึ งมันก็็กระจายไปทั วแหล่ะครับ 
ไม่มีผลเพราะทุกคนป้องกันตัวเอง คนที มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส าหรับคนเสี ยง จะกลัวอะไร ถ้ามัวกลัวก็จะยอม
จ านนตายทั้งเป็น 
ถ้าพูดในฐานะเป็นกลาง การชุมนุมมีผลต่อกาจแพร่กระจายนะ แต่จะเอามาเป็นข้ออ้างในการห้ามชุมนุมนั้นไม่สมควร
เพราะรัฐบกพร่องต่อมาตรการการป้องกันมาตั้งแต่แรกเริ ม โดยยอมปล่อยนักท่องเที ยวต่างชาติเข้ามาซึ งมีความเสี ยง
เป็นบุคคลแพร่เชื้อมากกว่าคนในประเทศด้วยซ้ า อย่าเล่นเกมการเมืองโดยโหนสถาบันและโหนเชื้อไวรัสอีกเลย 
ถึงไม่มีการชุมนุมนักเรียนนักศึกษาก็ต้องไปเรียนตามปกติอยู่แล้วซึ งก็มีความเสี ยงเหมือนเดิม 
ตามที สาธารณะต่างๆ น่าห่วงกว่าเยอะครับรถเมล์ รถไฟ สถานที แออัดกว่าเยอะ แล้วไหนจะพวกผีน้อยที จะกลับมาอีก 
แล้วกระจายตัวไปตามต่างจังหวัด ไม่รู้ใครได้รับเชื้อบ้าง แสดงอาการบ้าง จะตรวจเจอไหม ตรงนี้น่ากลัวกว่าเยอะ 
มันก็คาดการไม่ได้นะครับทางที ดีอย่าไปอยู่รวมตัวกับคนเยอะๆ ดีกว่านะครับ เพราะบางคนมันไม่แสดงอาการ 
เอาตรงๆก็คงมีแหละนะ มองแบบเป็นกลางๆ คือมันมีความเสี ยง ต้องหลีกเลี ยงการรวมตัวในที คนมากๆอยู่แล้ว 
แต่ถ้านศ.ต้องการแสดงออกผมว่าลองออกเป็นแนวทางร่วมกันเลยครับ ประสานกันระหว่างสถาบันก็ได้ เวลามาชุมนุม
ต้อง เตรียมตัวแต่งกาย กันอย่างไร ต้องพกอะไรมาบ้าง แสดงให้เห็นไปเลยว่าเรามาชุมนุมแบบแคร์สังคม แคร์โลก 
เตรียมพร้อมเผื อประสานระหว่างกลุ่มกันให้เรียบร้อย ผมว่าถ้าท าได้แบบนี้มันเพิ มความสมเหตุได้มากแน่นอน ชุมนุม
แบบปลอดภัย ให้ก าลังใจนักศึกษาครับ 
นศ. เท่าที สังเกตุ มีการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือ นับว่าเป็นการรักษาสุขอนามัยของตนเองได้ดีระดับนึง
ครับ 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2024205 
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“เพื อไทย” ให้ ส.ส.เปิดอก หลายคนสะท้อนพรรคไร้เอกภาพ ไม่เห็นความส าคัญ ส.ส.เขต 
วันที  4 มีนาคม 2563 - 08:39 น.  

 

 
 
“เพื่อไทย” ให้ ส.ส.เปิดอก หลายคนสะท้อนพรรคไร้เอกภาพ ไม่เห็นความส าคัญ ส.ส.เขต วิปฯไม่ให้โอกาสเพื่อน 
คิดกันอยู่ไม่กี่คน 
เมื อวันที  3 มีนาคม รายงานข่าวจากวงประชุม ส.ส. พรรคเพื อไทย (พท.) ระบุว่า ในที ประชุมส.ส. ได้มีการให้ส.ส.เปิดอก
ระบายความในใจจากกรณีปัญหาที เกิดขึ้นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยที ประชุมมีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
หัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายสุทิน คลังแสง ประธารวิปฝ่ายค้าน และคุณหญิงสุดารัตน์  
เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ นั งเป็นหัวโต๊ะในการประชุม ซึ งส.ส.ในที ประชุมได้ลุกขึ้นระบายความรู้สึกในใจกันหลาย
คน บางครั้งมีการใส่อารมณ์จนเสียงดังบ้าง แต่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลักๆที ส.ส.สะท้อน คือขอให้
ประธานยุทธศาสตร์ และเลขาพรรคพท. กลั นกรองข้อความทุกอย่างก่อนส่งผ่านไลน์ เพราะท าให้ส.ส.หลายคนต้องเสีย
โอกาส จนรู้สึกและระบายออกมาก่อนหน้านี้ ทุกอย่างขอให้มีความชัดเจนและตกผลึกเสียก่อน พร้อมติงการท างานของ
เลขาธิการพรรคว่าท างานไวเกินไป ตัดสินใจไวเกินไปในการท างานการเมือง ขอให้ค่อยๆคิดบ้าง นอกจากนี้ การจะมีมติ
ใดๆจากวิปฯควรฟังเสียงส.ส.ตัวเล็กๆบ้าง เพราะอาจจะเกิดประโยชน์ โดยส.ส.ระบุว่า การเป็นผู้แทนไม่ใช่ง่าย 
โดยเฉพาะส.ส.จากอีสาน จะเป็นส.ส.ได้เลือดตาแทบกระเด็น แต่ท่าน (หมายถึงผู้บริหารพรรค) กลับให้ความส าคัญกับ 
ส.ส.น้อยมาก การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) แทบไม่มีส.ส.เขต ส าหรับเรื องวิปของพรรคพท. ก็มีปัญหา เพราะ
คิดกันอยู่ไม่กี คน และไม่ให้โอกาสเพื อน ย้อนกลับไปจะอภิปรายพ.ร.บ.งบฯ ก็ดี อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดี หรือยุทธศาสตร์
ก็แทบจะกลุ่มคนเดิมๆ วิปฯไม่เคยแบ่งปันโอกาสให้เพื อนส.ส.คนอื น คนที มาจากการเป็นนกแลก็ยังเป็นนกแลอยู่
เหมือนเดิม แต่นกแลบางตัวเริ มเปลี ยนสีเพราะผู้ใหญ่ปกป้อง และเสนอต าแหน่งให้ 
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ช่วงหนึ ง มีส.ส.ลุกขึ้นระบายความในใจว่า วันนี้พรรคท าตัวเหมือนลูกน้องพรรคอนค. ยอมและ
เอาใจพรรคอนค.มากเกินไป แต่พรรคพท. ก็ไม่มีเอกภาพ โครงสร้างของพรรคไม่สอดรับกับสถานการณ์ การบัญชาการ
มาจาก 2 ส่วนทั้งที น่าจะมาจากส่วนเดียวพอแล้วผิดถูกก็จะได้ว่ากันได้ วันนี้ส.ส.จะเดินทางคุณหญิงสุดารัตน์ก็กลัวร.ต.อ.
เฉลิมไม่พอใจ จะเดินทางร.ต.อ.เฉลิม ก็กลัวคุณหญิงสุดารัตน์ไม่พอใจ วันนี้พรรคควรต้องมีเอกภาพในการสั งการ ไม่เอา
ใจใครคนใดคนหนึ ง ถ้าอยากดูแลส.ส.เขตจริงควรใช้โครงสร้างแบบไทยรักไทย คือให้ ผู้อ านวยการพรรคเป็นคนดูแล 
ส.ส.เขตท้ังหมด นอกจากนี้ วันนี้พรรคพท.ไม่มีคนติดตามเรื องงบฯของพรรคพท. งบฯเป็นลมเป็นกระดาษ วันนี้ในสนาม

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/2-10.jpg
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เลือกตั้ง เอาจริงๆแล้วพรรคพท.ต้องต่อสู้กับแบ่งคะแนนกับคนที เป็นพรรคร่วมนี เอง ไม่ใช่สู้กับรัฐบาล ถ้าระบบบริหาร
จัดการไม่ดี อีกหน่อยพรรคต  ากว่า 50 แน่ วันนี้ให้ ส.ส.เป็นคนลงทุนในพ้ืนที  แต่คณะกรรมการบริหารกลับเป็นคนมา
เคาะว่าจะให้ใครได้ลงสมัคร หรือไม่ได้ลงสมัคร มาหยิบชิ้นปลามันของคนที ลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม  ส.ส.ยังยืนยันว่ารัก
พรรค 
  รายงานข่าวระบุด้วยว่า นายสมพงษ์ ได้ตอบค าถาม ส.ส.ในตอนหนึ งว่า พรรคพท.เป็นพรรคใหญ่ มีแนวร่วม 6 
พรรค เพียงแต่ครั้งนี้มีพรรคหนึ งฉีกออกไปด้วยความที เขาเป็นพรรคใหม่ แต่เราต้องท างานด้วยกันต่อไปอีก ดังนั้น สิ งที 
เกิดขึ้นขอให้เก็บความรู้สึกเอาไว้ด้วยความอดทน ทั้งที เราก็ด่าเป็นเหมือนกัน แต่เก็บไว้ ต้องขอบคุณส.ส.ที เปิดใจกว้าง
คุยกับผู้บริหาร ผู้บริหารไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ เพราะสิ งที ส.ส.พูดเป็นสิ งที ถูกต้อง พร้อมขอโทษที มีความสนิทกับส.ส.น้อย
มาก เพราะเพิ งเข้ามารับต าแหน่งหลังจากเว้นว่างไปนาน แต่ยืนยันว่า จากนี้จะลงไปเดินสายรับฟังความเห็นและใช้เวลา
กับ ส.ส.ให้มาก หาก ส.ส.มีปัญหาอะไรขอให้ส่งเรื องเข้ามาได้เลย จะพยายามแก้ไขให้ ส่วนเรื องงูเห่า ได้มอบให้
คณะกรรมการจริยธรรมเข้าไปด าเนินการ เพราะถ้าไม่ท าอะไรบ้าง พรรคคงไม่เป็นพรรค 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2024447 
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ดร.โกร่ง" ฉะรบ.โง่ ท าเศรษฐกิจพินาศ 
 
 
 
 

“บิ๊กตู่” ลั นปรับ ครม.ถึงเวลาตัดสินใจเอง เปรยผ่านเด็กๆ ประเทศวิกฤติขอทุกฝ่ายช่วยลดความขัดแย้ง “สนธิ
รัตน์” ตอบเซฟๆต้องให้เกียรตินายกฯ “สุริยะ” บอกไม่เชื อได้โยกไปคุมพลังงาน “ดอน” รูดซิปปากไม่ตอบปมไขก๊อก 
โฆษก พท.แขวะ รมต.อย่ามัวยุ่งข่าวปรับ ครม.ลอยแพประชาชน “ดร.โกร่ง” จวกรัฐบาลทหารโง่ท าเศรษฐกิจพังพินาศ 
ฉะรัฐประหารฉุดเสือที  5 กลายเป็นชาติล้าหลัง เตือนต้นปีนี้เผาจริงปลายปีเก็บกระดูก อีก 5 ปีถึงจะฟ้ืน อดีต อนค.
เลือดหยุดไหล 55 คนกอดคอไปด้วยกัน “ณัฐชา” คาดรัฐบาลซื้องูเห่าได้ตามเป้าแล้ว “ก้าวไกล” ชื อพรรคใหม่มาแรง 8 
มี.ค. เปิดตัวสวมตอพรรคเก่าไปก่อน รัฐบาล-สภาฯ เกี ยงกันเคาะเปิดประชุมสภาฯวิสามัญถกแฟลชม็อบ “นายกฯ” โบ้ย
เป็นเรื องของสภาฯ ที ปรึกษา ปธ.สภาฯ โยนเหมาะสุดรัฐบาลชง พ.ร.ฎ.เสนอเอง 

กระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เริ มมีความชัดเจนเพิ มมากขึ้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แม้จะประกาศงดพูดเรื องทางการเมือง แต่เมื อถูกถาม ถึงเรื องดังกล่าวแม้ไม่ได้ตอบ
รับอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ ระบุเพียงว่าจะตัดสินใจเองเมื อถึงเวลา 
เด็กมอบโล่–ดาบให้ “ลุงตู”่ ป้องกัน ปท. 

เมื อเวลา 09.00 น. วันที  3 มี.ค. ที ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการประชุม นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับมูลนิธิเพื อการพัฒนาเด็กและภาคีเครือข่าย เข้าพบนายกฯรณรงค์
กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง มีเด็กๆมาให้ก าลังใจนายกฯบริหารประเทศผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 
และฝุ่น PM 2.5 สาธิตท าหน้ากากอนามัยผ้า มอบให้นายกฯ ขอให้นายกฯดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรง แล้วมีเด็กๆแต่ง
ชุดหุ่นยนต์จากกล่องกระดาษมอบโล่ มีตัวอักษร PM และดาบท าจากกล่องกระดาษให้นายกฯซึ งชมว่าดีมากเอากล่อง
กระดาษมาใช้ประโยชน์ ก่อนถ่ายรูปกับเด็กๆและยื นดาบกับโล่คืนให้เด็ก บอกว่า “เดี๋ยวหาว่าลุงใจร้ายอีก” 
ขอยึดข้อเท็จจริงลดความขัดแย้ง 

ขณะที นายกฯกล่าวว่า เป็นกิจกรรมดีๆช่วงปิดเทอมดีกว่าไปท าอย่างอื น เกิดประโยชน์ช่วยพัฒนาตัวเองไปสู่
อนาคตที มีงานท า ประสบการณ์ หลักคิด แนวคิดที ถูกต้อง เรียนรู้เรื องต่างๆในการพัฒนาประเทศช่วงนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องช่วยกันให้ค าแนะน าบุตรหลาน และระมัดระวังร่วมกิจกรรมที มีคนจ านวนมาก ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี และ
ขอให้ก าลังใจนายกฯและคนไทยทุกคนด้วยนะ ต้องร่วมกันสู้กับปัญหาวันนี้ของประเทศชาติ ต้องเข้มแข็ง ส าคัญทุ กคน
ต้องช่วยกันลดความขัดแย้งลงมาให้ได้มากที สุด บังคับกันไม่ได้แล้วแต่คนจะคิดไป แต่ขอให้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาคิดว่า
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จะปฏิบัติอย่างไรให้ บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ ถ้ามัวแต่มีปัญหาแบบนี้ไปข้างหน้าไม่ได้ทุกอย่างมีบทเรียน จากนั้นนายกฯ
ตอบค าถามผู้สื อข่าวเพียงสั้นๆถึงกรณีมี ส.ส.ส่วนหนึ งเสนอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพื อพิจารณาความเห็นของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาที ชุมนุมแฟลชม็อบว่าเป็นเรื องสภาฯ 
ลั่นปรับ ครม.ตัดสินใจเองเม่ือถึงเวลา 

ต่อมาเวลา 13.50 น. ภายหลังประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ตอบค าถามถึงความชัดเจนในการปรับ ครม.ว่า ไม่
ขอไม่ตอบ และไม่ได้หมายความว่าจะปรับหรือไม่ปรับ อย่าไปตีความค าพูดตน “เรื องนี้เป็นเรื องที ผมจะตัดสินใจของผม
เอง เมื อถึงเวลาของผม” 
“สนธิรัตน์” ระบุต้องให้เกียรติผู้น า 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับ ครม.
ว่า เวลานี้เป็นเวลาที ต้องช่วยกันท างาน โดยเฉพาะเรื องไวรัสโควิด-19 มุ่งท างานก่อนดีกว่า ต้องให้เกียรตินายกฯที จะ
เป็นผู้พิจารณา เมื อถามย้ าว่า ช่วงหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้น ถือเป็นช่วงต้องปรับ ครม.แล้วใช่หรือไม่นายสนธิรัตน์ 
กล่าวว่า อยู่ที การตัดสินใจของนายกฯ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ 
“สุริยะ” ไม่เชื่อได้โยกไปคุมพลังงาน 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แกนน าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที มีกระแสข่าวการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าอาจถูกโยกย้ายไปเป็น รมว.พลังงานว่า การปรับ ครม.เป็นอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ไม่เคยได้ยินว่านายกฯจะปรับ ครม. ส่วนของตนก าลังดูแลเรื องกระทรวง
อุตสาหกรรมอยู่ เรื องส าคัญของบ้านเมืองในขณะนี้คือภัยแล้ง ได้สั งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปดูเหมืองร้างต่างๆ 
หากพบว่ามีน้ าขังอยู่มากก็จะน าน้ าส่วนนี้มาช่วย ชาวบ้าน เมื อถามว่าหากมีการปรับ ครม.จริงพร้อมไปเป็น รมว.
พลังงานหรือไม่ นายสุริยะกล่าวว่า “ผมไม่เชื ออย่างนั้น” เมื อถามต่อว่า กลุ่มสามมิตรจะ มีการรวมตัวนัดรับประทาน
อาหารอีกหรือไม่ นายสุริยะกล่าวว่า “ไม่มีครับ” 
“ดอน” รูดซิปปากปมไขก๊อก 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ปฏิเสธที จะตอบค าถามกรณีที มีกระแสข่าวว่าจะลาออกจากต าแหน่ง 
รมว.ต่างประเทศในช่วงปรับ ครม. โดยนายดอนไม่ได้กล่าวตอบใดๆ ได้แต่เพียงโบกมือปฏิเสธให้กับผู้สื อข่าว และรีบขึ้น
ไปประชุม ครม.ทันที 
“สมศักดิ์” บอกเรื่องปกติหลังซักฟอก 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับ ครม.ว่า ยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื องนี้ แต่
เป็นปกติหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะมีข่าวเช่นนี้ออกมา บางครั้งอาจเป็นจริงและบางครั้งอาจไม่ใช่เรื องจริงต้อง
รอดู เป็นเพียงกระแสที ปล่อยออกมาตลอด รายละเอียดไม่ทราบ กลุ่มสามมิตรไม่น่าจะมีอะไรเพิ มเติม ค าว่ากลุ่มคงไม่มี
การพูดกันอีก เมื อถามว่า ถ้านายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้ต าแหน่งรัฐมนตรีคราวนี้จะ
รวมตัวแสดงพลังเพิ มเติมหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่น่าจะมี จะได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่มีกลุ่มหรื อไม่มีกลุ่ม แต่อยู่ที เป็น
คนท างานให้ภาพรวมของรัฐบาลได้มากน้อยเพียงใด ไม่เชื อว่าจะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมากดดัน อย่าไปคิดแบบนั้น เมื อถาม
ย้ าว่านายอนุชาควรได้ต าแหน่งรัฐมนตรีคราวนี้หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบ 
“ธนกร” อัดฝ่ายค้านซ้ าเติมประเทศ 
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นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงฝ่ายค้านจะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ
ว่า ผิดหวังมาก กลืนน้ าลายตัวเองไม่เป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง ซ้ าเติมประเทศที ก าลังประสบปัญหาหลายเรื องไม่ว่า
ไวรัสโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจอย่างมาก ฝ่ายค้านไม่ควรเคลื อนไหวนอกสภาฯ จะก่อความวุ่นวายและความขัดแย้งขึ้น 
ประชาชนรวมตัวกันมากๆยากต่อการคัดกรองป้องกันโรค เราเคยมีบทเรียนมาแล้ว ประเทศบอบช้ ามามากแล้ว อย่า
สร้างปัญหาอีกเลย จะท าอะไรขอให้สงสารประเทศชาติบ้าง ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นเกมการเมืองหรือท าลายล้างกัน รัฐบาล
เร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนอยู่ อย่าท าให้ประเทศกลับไปสู่ความวุ่นวายอีกเลย 
 
พท.ซัดรัฐบาลลอยแพประชาชน 

นายอนุสรณ์ เอี ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื อไทย กล่าวว่า กระแสข่าวการปรับ ครม.ท าให้เกิดความวุ่นวายภายใน
พรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลที ปล่อยข่าวสกัดกั้น เลื อยขาเก้าอ้ีกันเอง ท าให้เกิดแรงกระเพื อม สั นสะเทือน
เสถียรภาพรัฐบาลไม่เว้นแต่ละวัน นี คือใบเสร็จหลักฐานชี้ชัดว่าการปฏิรูปการเมืองไม่มีอยู่จริง ขัดแย้งแย่งเก้าอ้ีกันหนัก
ขนาดนี้ ในที ประชุม ครม.มองหน้ากันได้สนิทใจหรือไม่ 5-6 ปีที ผ่านมาสะท้อนว่ารัฐบาลคิดแต่เรื องผลประโยชน์ตัวเอง
ก่อนผลประโยชน์ชาติและประชาชน สารพัดวิกฤติของชาติ ต้องรออีกนานแค่ไหนกว่ารัฐบาลจะมีเวลามีสมาธิแก้ไข 
ขนาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามหนักขนาดนี้ ยังปล่อยให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดแล้วยังไม่มีแผนบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการเป็นรูปธรรม เรื องไม่สลับซับซ้อนอะไรยังปล่อยเป็นปัญหาใหญ่ แล้วเรื องอื นจะแก้ไขได้อย่างไร รัฐบาลลอยแพ
ประชาชนว่าหนักแล้ว แต่การคิดถึงแต่เรื องตัวเอง สาละวนวุ่นวายอยู่แต่กับข่าวปรับ ครม.แสวงหาความมั นคงให้ตัวเอง
มากกว่าความมั นคงของประชาชนหนักกว่า 
“ดร.โกร่ง” จวก รบ.โง่ท า ศก.พังยับ 

เมื อเวลา 10.30 น. ที พรรคเพื อไทย สถาบันสร้างไทยจัดเวทีเสวนาหัวข้อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ 2020 โดยนายวีร
พงษ์ รามางกูร อดีต รมว.คลัง กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยว่า เราอยู่ในวิกฤตการณ์การเมือง 
กฎหมาย และเศรษฐกิจ มีการท าลายโครงสร้างต่างๆ พังทลายทั้งสิ้น เป็นวิกฤตการณ์ที ประเทศไทยไม่เคยพบมาก่อน 
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที กระบวนการยุติธรรม ที เคยเป็นที พึ งของประชาชนต้องพบกับวิกฤติ จนกระทบความเชื อมั นและ
ความศรัทธา จึงถือว่าเป็นมหาวิกฤตการณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าอัตราแลกเปลี ยนไม่มีผลต่อการ
ส่งออก ถ้าตนเป็นนายกฯคงต้องหาทางปลดผู้ว่าการ ธปท.ด้วยวิธีใดวิธีหนึ ง แต่ด้วยความโง่เขลาของรัฐบาลทหารจึงไม่
ท า เพราะไม่มีความรู้เหมือนกัน เหมือนเอาคนตาบอดมาท างานร่วมกัน ต่างคนต่างตาบอดและไม่รู้ด้วยกัน 
ต้นปีเผาจริงปลายปีเก็บกระดูก 5 ปีฟื้น 

นายวีรพงษ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้น าของเรายังท าไม่ได้ เพราะยังมียศ
ทหารน าหน้า สวนทางกับรัฐบาลพม่าที เป็นพลเรือนแล้ว จึงเป็นปัจจัยถ่วงไม่ให้ไทยเป็นประเทศที พัฒนาแล้ว เดิมเราคิด
ว่าจะเป็นเสือตัวที  5 แต่เมื อเกิดการรัฐประหารท าให้ทุกอย่างล้าหลังไปหมด การเป็นผู้น าประเทศที ดีต้องหาคนดีมีฝีมือ
มาใช้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกฯ ไม่รู้เรื องเศรษฐกิจทุกเรื อง แต่ท่านมีที ปรึกษาหลายคนและมีความเห็น
ต่างๆออกมามากมาย แล้วจะดูว่าความเห็นของใครที ไม่มีผลประโยชน์เบื้องหลังความเห็นของคนนั้นจะเป็นประโยชน์
และเชื อถือได้มากที สุด ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลานี้รัฐบาลมีคนพอจะเชื อถือได้อยู่หรือไม่ ต้นปีนี้จะเป็นการเผาจริงและ
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ปลายปีจะเก็บกระดูกไปลอยอังคาร ขอให้เตรียมการไว้ ที พูดแบบนี้ไม่ได้พูดเพราะไม่ได้ชอบรัฐบาล แต่พูดจากตัวเลข
และข้อมูลที เกิดขึ้น คิดว่าอีก 5 ปีเราถึงจะฟ้ืน 
“เจ๊หน่อย” ยันเพื่อไทยไม่มีรอยร้าว 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งในพรรคเพื อ
ไทยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า เป็นโอกาสดีจะได้พูดคุยกันและฟังความคิดเห็นแต่ละฝ่าย ต้องให้ก าลังใจคน
ปฏิบัติหน้าที  จะน าบทเรียนมาวิเคราะห์แก้ไขอย่างไร ที จะท าให้พรรคแข็งแรงขึ้น คงไม่มีใครโทษใครเราอยู่องค์กร
เดียวกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยกันปรับปรุง กรรมการยุทธศาสตร์ด้านความยุติธรรมกฎหมาย ที มีนายชัยเกษม 
นิติสิริ เป็นประธาน จะน าเรื องที อภิปรายไม่ไว้วางใจทุกเรื องมาดู และยื นด าเนินการทางกฎหมายต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และ ป.ป.ช. หรือองค์กรที มีหน้าที ตรวจสอบต้องรับไปด าเนินการต่อ ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผู้ใหญ่พรรคเพื อไทย ได้
ประชุมกันเพื อเดินหน้าท างานกันต่อ เพิ งได้รับโทรศัพท์จากพรรคอนาคตใหม่ชวนไปรับประทานอาหาร แต่ยังไม่ได้คุย
อะไรมาก ที ผ่านมาได้ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงแล้วว่าจะท างานร่วมกัน ไม่น่ามีปัญหาอะไร ส่วนงูเห่าของพรรค
กรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการก าลังพิจารณายังไม่ทราบรายละเอียด 
ส.ส.รุมจวกแกนน า พท.เละเทะ 

ผู้สื อข่าวรายงานว่า เมื อวันที  3 มี.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์พรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ร่วมท า
หน้าที ประธานการประชุม ส.ส.ประจ าสัปดาห์ บรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือด ส.ส.หลายคนต าหนิการท าหน้าที ประธาน
วิปฝ่ายค้าน ผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจบางคนของพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยหยิบยกความเห็น ส.ส.อดีตพรรคอนาคต
ใหม่ที ต าหนิพรรคเพื อไทยอย่างรุนแรงมาพูดด้วย โดย ส.ส.อีสานและเหนือสลับสับเปลี ยนโจมตีพรรคที ขาดเอกภาพ 
ผู้ใหญ่ในพรรคไม่มีความกลมเกลียว ผู้อภิปรายบางคนพูดเรื องเดิมๆ 3 ชั วโมง รวมเวลานายกฯตอบเป็น 4 ชั วโมง 
อนาคต–ใหม่ไม่วอล์กเอาต์ตั้งแต่ตอนนั้นก็บุญแล้ว พูดจาวกวนไปมามีแต่เรื องเดิมๆ ทั้งนี้นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.
มหาสารคามและนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ไม่ได้เข้าประชุมด้วย 
ไร้เอกภาพสารพัดทีมไปกันคนละทิศ 

ผู้สื อข่าวรายงานว่า มีการย้อนไปคืนวันที  27 ก.พ. พรรคร่วมฝ่ายค้านอ้างมีมติจะไม่เดินทางมาโหวต แจ้งกลุ่ม
ไลน์ให้ ส.ส.รับทราบ แต่เช้าวันที  28 ก.พ.กลับมีไลน์จากพรรคแจ้งให้ไป ไม่ควรรีบออกเป็นมติไปก่อน ชาวบ้านยังถาม
ไปประชุมแล้วท าไมไม่โหวต บางพรรคยังประชุมถึงดึกดื น จะโหวตให้หรือไม่โหวตให้รัฐมนตรีบางคน ดึกดื นยังมีมติ
ออกมา 24 ต่อ 17 เลย แต่ของเราท าไมรีบสรุป ส.ส.อีสานใต้กว่าจะได้เป็นผู้แทนฯไม่ได้ง่ายๆ การอภิปราย 

เมื อหัวหน้าบอกไม่มีงานก็จบ จัดเวลาคิดกันอยู่ไม่กี คน เป็นคนกลุ่มเดิมๆ และไม่ใช่การอภิปรายแต่แนะน า
เสนอแนะ ขณะที  ส.ส.คนหนึ งระบุว่าพรรคเกรงใจพรรคเพื อนบ้านมากเกินไปหรือเปล่า เอาจังหวะยุบพรรคมาบ่นด่า ตี
กินเรา ยังมีผู้ใหญ่ในพรรคบางคนไปดูเขาแถลงมันสมควรหรือไม่แทนที จะห้าม และมี ส.ส.ที บ่นปัญหาขาดเอกภาพใน
พรรคว่า ก่อนอภิปรายครั้งนี้เละไปหมด มีทั้งทีมยุทธศาสตร์ ทีมกิจการพิเศษ ทีมหัวหน้าสมพงษ์ คนนึงพูดอย่าง คนนึง
จะเอาอีกอย่าง ไม่รู้จะฟังใคร การเลือกคน จัดคิวเวลาอภิปราย มีแค่ไม่กี คน ใกล้วันอภิปรายแล้ว ส.ส.บางคนยังไม่รู้เรื อง
เลยว่าจะอภิปรายใคร เพื อน ส.ส.บางคนที มีข้อมูล เลยไม่รู้จะเอาข้อมูลไปให้ใคร 
“บิ๊กตู”่ โยนสภาฯเคาะถกแฟลชม็อบ 
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อีกเรื อง ที ท าเนียบรัฐบาล เมื อเวลา 13.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ปฏิเสธจะ
ตอบค าถามเรื องการเมือง โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่า วันนี้ขอยืนยันว่าจะไม่มีการตอบค าถามเรื องการเมืองใดๆทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้นใครที เตรียมค าถามมาอะไรก็จะไม่ตอบ เพราะวันนี้ตนให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด -19 
รวมทั้งมาตรการที จะรองรับความเสี ยงที เกิดขึ้น ส่วนที ถามมาว่า มีความเห็นอย่างไรที  ส.ส.ส่วนหนึ งเสนอให้เปิดสภา
ผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื อพิจารณาความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที ร่วมชุมนุมแฟลชม็อบ พล.อ.ประยุทธ์
กล่าวว่า เป็นเรื องของสภาฯ ตอบได้แค่นี้ 
ห่วง นศ.รวมตัวระวังติดโควิด–19 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การเคลื อนไหวแฟลชม็อบของกลุ่มนักศึกษาเป็นกิจกรรมเชิง
สัญลักษณ์ ขอฝากถึงสถาบันที เกี ยวข้องให้ดูแลด้วย ขณะนี้มีสถานการณ์ไข้หวัดโควิด-19 ระบาด ควรระมัดระวังการใช้
สถานที ปิดเป็นพิเศษ เพราะทุกที มีการป้องกันอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นนักศึกษาหรือเยาวชนจะเข้ามาเกี ยวข้องในกิจกรรมอื น
ใด ควรหลีกเลี ยงไปสักระยะหนึ ง เชื อว่าเมื อมีอากาศร้อนแล้วไข้หวัดจะหายไป แต่ถ้าครึ้มฝนควรระวัง แม้ว่าจะห้าม
ไม่ได้ แต่ขอฝากลูกหลานว่าตอนนี้มีปัญหาเรื องโควิด-19 
“สนธิรัตน์” อยากมีเวทีฟังคนเห็นต่าง 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงแฟลชม็อบของนิสิต
นักศึกษาช่วงนี้ว่า เป็นสิทธิ์ที ท าได้ตามรัฐธรรมนูญ เพราะการแสดงออกทางความคิดเห็นที อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายต้อง
รับฟังกันให้มากขึ้น อยากให้มีเวทีให้ฝ่ายเห็นแตกต่างกันแลกเปลี ยนความคิดเห็นกัน ถ้าด าเนินการให้เกิดการพูดคุยได้
จะเกิดประโยชน์มาก รัฐบาลเองพร้อมรับฟังทุกฝ่ายเพื อช่วยกันท าความเข้าใจ น าความจริงมาพูดกันด้วยเหตุผล 
แลกเปลี ยนทัศนะกัน ถึงแม้มีมุมมองแตกต่างกันรัฐบาลพร้อม เชื อว่าทุกฝ่ายต้องการเห็นบ้านเมืองเดินหน้าไปด้วยดี รับ
ฟังกันแล้วช่วยกันหาทางออกให้ประเทศน าพาเดินไปข้างหน้า 
“ครูแก้ว” หนุนสภาฯถกแฟลชม็อบ 

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ กล่าวถึงกรณี ส.ส.หลายพรรคยื นญัตติขอให้สภาฯ พิจารณาหาแนวทาง
และแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาว่า ในฐานะดูแลการบรรจุญัตติเห็นด้วยอย่างยิ ง สมควรน า
ปัญหามาพูดในสภาฯดีกว่า ใช้เวทีสภาฯแก้ปัญหาประชาชน กลุ่มนิสิต นักศึกษาเป็นกลุ่มที ควรรับฟังความเห็น เพื อให้ 
ส.ส.มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและเงื อนไขข้อเรียกร้อง ส.ส.ต้องการเข้าชื อต่อประธานสภาฯ ขอให้เปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ เชื อว่าไม่มีปัญหา นายชวนพร้อมรับฟังเพื อให้ใช้เวทีสภาฯแก้ปัญหา 
อดีต อนค.ยังปิดเงียบชื่อพรรคใหม่ 

เมื อเวลา 14.00 น. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. อดีตรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการเปิดตัว
พรรคใหม่ในวันที  8 มี.ค. พร้อม ส.ส. 55 คน ว่า ขอยังไม่เปิดเผยข้อมูลในขณะนี้ อยากแจ้งพร้อมกันในวันที  8 มี.ค. เรา
มั นใจว่าจะเป็นกลุ่ม ส.ส.รวม 55 คน จะก้าวไปสู่พรรคใหม่ด้วยกัน เพราะมีการพูดคุยกันตลอด และยืนยันว่าจะไปสังกัด
พรรคใหม่ด้วยกัน ส่วนก าหนดการในวันที  8 มี.ค. เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพราะยังมีการประชุม มีข้อถกเถียงกันอยู่
ว่าเราจะไปสมัครที ไหน อย่างไร เวลาใด โดยภายหลังการประชุมมีข้อยุติแล้วจะแจ้งให้สื อมวลชนทราบถึงก าหนดการที 
ชัดเจนอีกครั้ง 
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ไม่ค่อยมีซื้อ ส.ส.คาด รบ.ได้ตามเป้า 
เมื อถามว่ายังมีการซื้อตัว ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่อีกหรือไม่ นายณัฐชากล่าวว่า หลังจากเราประกาศว่าทั้ง 

ส.ส. 55 คน ยืนยันว่าจะไปพรรคใหม่ด้วยกัน ร่วมเดินทางด้วยอุดมการณ์เดียวกัน กระแสการซื้อตัวเริ มลดลง ไม่ค่อยมี
การติดต่อเข้ามาแล้ว คาดว่ารัฐบาลน่าจะได้จ านวน ส.ส.ที คาดไว้แล้ว หลังจากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ มี 
ส.ส.ถูกซื้อตัวไปรวม 10 คน มั นใจว่ากลุ่ม ส.ส.ทั้ง 55 คนที เหลืออยู่จะเดินหน้าไปด้วยกัน 
“ก้าวไกล” มาแรงชื่อบ้านใหม่ อนค. 

ผู้สื อข่าวรายงานว่า ส าหรับชื อพรรคใหม่ จากการหารือในที ประชุม ส.ส.และอดีต ส.ส.เมื อวันที  28 ก.พ.-1 มี.ค. 
ที  จ.นครนายก ได้ข้อสรุปเบื้องต้น 3 ชื อ ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคไทยเท่าเทียม และพรรคอนาคตไทย วันที  6 มี.ค.จะ
โหวตชื อพรรคใหม่ ส.ส.ที เกาะกลุ่มกันอยู่แนวโน้มส่วนใหญ่ชอบชื อพรรคก้าวไกล นอกจากนี้ แนวทางท างานของพรรค
ใหม่จะลดโทนการปะทะกับฝ่ายตรงข้ามให้น้อยลง เน้นการท างานในสภาฯทั้งตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร ผลักดันออก
กฎหมาย การจดแจ้งตั้งพรรคใหม่จะใช้ชื อพรรคจดแจ้งไว้กับ กกต.อยู่แล้ว วัดเปิดตัวพรรควันที  8 มี.ค.จะยังใช้ชื อพรรค
เดิมก่อน จากนั้นจะเรียกประชุมใหญ่สามัญพรรคช่วงต้นเดือน เม.ย. ก่อนเปลี ยนชื อและโลโก้ตามมติ คาดว่าจะย้ายที ท า
การพรรคออกจากตึกไทยซัมมิท เพื อไม่ให้เกิดการร้องเรียนในอนาคต วันที  8 มี.ค. ส.ส.ทั้ง 55 คนจะไปสมัครสมาชิก
พรรคพร้อมกันและเปิดรับสมัครสมาชิกให้วอล์กอินมาสมัคร ส่วนการสมัครผ่านออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันที  22 มี.ค.
เป็นต้นไป 
“เอกชัย–สิริวิทย”์ ร้องถอด“ธรรมนัส” 

เมื อเวลา 10.15 น.ที ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเอกชัย หงส์กังวาน และนายสิริวิทย์ ช่วง
เสน นักเคลื อนไหวการเมืองเข้ายื นค าร้องต่อ กกต.ขอให้เพิกถอนสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรฯและ ส.ส.เขต 1 พะเยา พรรคพลังประชารัฐ นายเอกชัยกล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านได้แสดง
หลักฐานเป็นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ออสเตรเลีย หมายเลข 60449/94 และ 60434/94 พิพากษาจ าคุก ร.อ.ธรรมนัส 
ฐานน าเข้าและค้ายาเสพติดเป็นเวลา 6 ปี โทษดังกล่าวเข้าข่ายท าให้มีลักษณะต้องห้ามด ารงต าแหน่ง ส.ส.ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) ที ห้ามบุคคลที เคยต้องค าพิพากษา อันถึงที สุดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. กกต.ควรพิจารณาและมีมติเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญสั งเพิกถอนสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส และตัดสิทธิ์ทางการเมือง เพราะเรื องดังกล่าวเป็น
เรื องส าคัญมีผลต่อความเชื อมั นของประชาชนต่อ กกต.จึงควรพิจารณาเรื องนี้อย่างเร่งด่วน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1786008 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1786008
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บทเรียน 'ธงด า' ต านาน '14 ตุลา'   
4 มีนาคม 2563 - 09:20 น.  

 
เจาะประเด็นร้อน 
บทเรียน 'ธงด า' ต านาน '14 ตุลา'   
Shares : เปิดอ่าน 690 ครั้ง 
ในที สุด คลิปนิสิตจุฬาฯ พยายามจะชักธงด าครึ งเสา ก็ถูกขยายผล ขยายแผล จนกลุ่มจุฬาฯ รวมพล ต้องออก
แถลงการณ์ด่วนชี้แจง 
 สรุปว่า เนื องจากหลัง 18.00 น. เจ้าหน้าที ได้เชิญธงชาติลง และน าธงไปเก็บแล้ว  เมื อเห็นเสาธงไม่มีธงชาติ ผู้จัด
กิจกรรมก็จะชักธงด าขึ้นแทน 
 "การชักธงสีด าขึ ้นครึ  งเสานั ้น เป็นการแสดงออกเชิงส ัญลักษณ์ เพื  อไว ้อาลัยให้แก่กระบวนการยุต ิธรรม
ภายในประเทศ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ธงสีด าครึ งเสาเคยถูกหยิบยกมาใช้ในการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์มาก่อน
แล้วในประเทศไทยเช่นในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516.." 
 47 ปีที แล้ว มีการชักธงด าเหนือยอดโดมจริง แต่นิสิตจุฬาฯ คนนั้น คงอ่านประวัติศาสตร์ไม่จบ เลยพลาดท่าเสียที 
ถูกขยี้จากฝ่ายที ไม่เห็นด้วย 
 ธงด าท่าพระจันทร์ 
 จุดเริ มต้นของ 14 ตุลามหาปีติ คือวันที  5 ตุลาคม 2516 เมื อสมาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ 20 
คน เดินแจกใบปลิวเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื อเสรีภาพ  ต่อมา ต ารวจได้จับกุมผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ
ชุดแรก 11 คน และตามจับได้ในภายหลังอีก 2 คน รวมเป็น 13 คน 
การจับกุม 13 ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ท าให้นักศึกษาหลายสถาบันออกมาเคลื อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัว 
และเร่งร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จ 
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  8 ตุลาคม 2516 องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ (อมธ.)  ประชุมลับ และมีมติให้เลื อนการสอบไล่ นักศึกษา
สังกัด “กลุ่มอิสระ มธ.” แยกย้ายกันเอาโซ่ล่ามประตู เอาปูนปลาสเตอร์อุดรูกุญแจห้องสอบ ตัดสายไฟฟ้าเพื อให้
ลิฟต์ใช้การไม่ได้ 9 ตุลาคม 2516 เช้าตรู่ที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการชักธงด าครึ งเสา เหนือยอดโดม ประตู
ทางเข้ามีประกาศงดสอบ ด้านท่าพระจันทร์ มีผ้าผืนใหญ่ข้อความว่า “เอาประชาชนคืนมา”  
   ตอนหลัง ศ.ดร.อดุลย์ วิเชียรเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสมัยนั้น ได้เจรจากับกลุ่มอิสระ มธ. 
ขอให้ปลดธงด า และชักธงชาติขึ ้นอย่างเดิม นักศึกษาก็ท าตามค าขอ และปลดผ้าด าออกจากป้ายชื ่อ
มหาวิทยาลัยด้วย 
 จากนั้น การชุมนุมก็เริ มต้นที ลานโพธิ์ ก่อนจะย้ายไปสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ก่อนจะเคลื อนขบวนออกสู่ราช
ด าเนิน ตอนเที ยงวันที  13 ตุลาคม 2516 
 อยากทราบว่า ใครเป็นคนชักธงด าขึ้นยอดโดม..ลองไปถามคนตุลาสาย มธ.  ทีน่ั่งอยู่ในค่ายอนาคตใหม่(เดิม) ดูก็ได้  
 โบว์เห็นใจน้อง 
  กรณีชักธงด าที จุฬาฯ “โบว์” ณัฏฐา มหัทธนา แกนน ากลุ่มพลังมด ได้อธิบายผ่านทางแฟนเพจเสียยาวเหยียด 
โดยย้ าว่า "น้องๆไม่ได้แตะต้องธงชาติ..พวกเขาเพียงต้องการใช้ธงด าเป็นสัญลักษณ์ถึงความอยุติธรรมปิดท้าย
กิจกรรม" 
 อย่างไรก็ตาม ในฐานะรุ่นพี  “โบว์” เตือนว่า การสื อสารเชิงสัญลักษณ์นั้น หากเราไม่สามารถอธิบายให้สังคมเข้าใจ
อย่างทั วถึงได้จริง ในกรณีที มีความอ่อนไหวสูง ก็อาจน ามาซึ งผลอันไม่พึงประสงค์  
"ต่อให้สามารถชักธงด าขึ้นเสาและอธิบายกันในงานได้ หากภาพเผยแพร่ออกไป ก็จะมีคนจ านวนมากไม่พอใจ
จากการตีความที่เพี้ยนไปได้หลายทิศทาง ทั้งโดยจงใจและไม่ตั้งใจ เกิดบรรยากาศที่เป็นอันตราย.."  
 นิสิตจุฬาฯ คงไม่ทราบว่า การชักธงด าขึ้นยอดโดมนั้น กระท าในช่วงเวลาสั้นๆช่วงเช้าตรู่ ช่างภาพหนังสือ พิม พ์ ยัง
ไม่ได้มาถึงลานโพธิ์ จึงไม่มีภาพชักธงด าเหนือยอดโดมเผยแพร่ผ่านสื อสิ งพิมพ์  
 นี่คือบทเรียนแรก หากนิสิตนักศึกษายังเดินหน้าทวงถามอนาคต คงต้องมีสติ และรอบคอบกว่านี้  
น้องใหม่ไฟแรง 
 กรณีชักธงด าในรั้วจามจุรี “เฟลอ” สิรินทร์ มุ่งเจริญ รองประธานสภานิสิตจุฬาฯ คนที  2 และแกนน าแฟลชม็อบ 
“จุฬาฯรวมพล CU Assemble” ตกเป็นเป้าโจมตีจากบางฝ่าย 
 “เฟลอ” นิสิตชั้นปีที  3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นที รู้จักของสื อมากขึ้น จากกิจกรรม Thai Student Stand 
with Hong Kong ให้ก าลังใจผู้ชุมนุมที ฮ่องกง เมื อ 4 กันยายน 2562 ในนาม "กลุ่มพ้ืนที เสรี" ราว 20 คน 
บอลและเฟลอ สมัยร่วมกันท ากิจกรรมว่ิงไล่ลุง 
ก่อนหน้านั็็น “เฟลอ” ได้ร่วมกับกิจกรรมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ คสช. ร่วมกับ 
“บอล” ธนวัฒน์ วงค์ไชย อดีตประธานสภานิสิตจุฬาฯ และ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที  3 คณะ
รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
 ต้นปีนี้ “เฟลอ” จับมือ “บอล”  จัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ที่โด่งดัง จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนใจตัวเธอ
มากขึ้น 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/420512?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/420512?adz
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บทบรรณาธิการ : ส.ส.ขายตัวเรื่องปกติ? 
 
 
 

มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองของ คสช. ก้าวหน้าถึงขั้นถือว่า
การซื้อขาย ส.ส. เป็นเรื องปกติ มีการเจรจาซื้อขายกันในสภาแบบเดียวกับตลาดนัดโคกระบือ นึกว่าจะไม่มีใครเอาเรื อง
เอาราว แต่ยังเคราะห์ดีที  “นักร้อง” มืออาชีพ นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ยื นค าร้องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบ 

ค าร้องของเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า การซื้อขายตัว ส.ส. กฎหมายไม่อนุญาตให้
ท าได้ ไม่ต่างอะไรกับโสเภณีการเมือง ขัดมาตรา 30 และ 31 ของกฎหมายพรรคการเมือง มีคลิปเสียงเจรจาชักชวน 
ส.ส. จากอดีตพรรคอนาคตใหม่ให้เข้าเป็นสมาชิกพรรคอื น ต้องระวางโทษยุบพรรค จ าคุก 5 ปี ตัดสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา 30 ของกฎหมายพรรคการเมือง ห้ามพรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือ
ประโยชน์อื นใด เพื อจูงใจให้บุคคลใดสมัครเป็นสมาชิก พรรคการเมืองนั้นต้องโทษให้ยุบพรรค ในฐานะ “ผู้ซื้อ” ส่วน ม.
31 คือ “ผู้ขาย” มีความผิดทั้งพรรค ซึ งเป็นผู้ซื้อ และ ส.ส.ในฐานะผู้ขาย 

ม.31 ห้ามผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือพูดง่ายๆว่า “ขายตัว” เพื อเข้าเป็นสมาชิกของพรรคอื น 
นอกจากทั้ง 2 มาตราจะมีโทษยุบพรรคแล้ว ยังมีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ทั้งผู้ซื้อตัวและ
ผู้ขายตัว แต่ยุคนี้ดูเหมือนจะถือเป็นเรื องปกติ เพราะเคยเป็นข่าวอ้ือฉาวมาเป็นระยะ 
 

การซื้อขายตัว ส.ส.ในตลาดการ เมือง เป็นข่าวอื้อฉาวมาเป็นระยะๆ เริ มด้วยการเดินสาย “ดูด” อดีต ส.ส. เข้า
พรรคก่อนการเลือกตั้ง ด้วยการเสนอให้เงินหรือประโยชน์อื นๆ เช่น การช่วยเหลือด้านคดีความ หลั งการเลือกตั้งก็ยัง
อ้ือฉาวต่อมา ไม่ว่าจะเป็นขบวนการล่า ส.ส. งูเห่า หรือการแจก กล้วยให้ลิง แต่ไม่มีใครสนใจเอาความ 

ทั้งๆที เป็นการกระท าที น่าละอาย ตามค าร้องของนายศรีสุวรรณ เป็นการกระท าผิดกฎหมายร้ายแรงยิ งกว่า
กรณีเงินกู้หลายเท่า รวมทั้งกรณี ส.ส.ลงคะแนนด้วยการเสียบบัตรแทนกัน ที ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่า “ทุจริต” 
ละเมิดหลักการพ้ืนฐานของความเป็น ส.ส. หรือการกู้ยืมเงิน ก็ไม่ได้มีแค่พรรคอนาคตใหม่ แต่มีหลายสิบพรรคที ท าแบบ
เดียวกัน 
 เรื องอ้ือฉาวต่างๆ ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด เป็นการกระท าของพรรคฝ่ายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นขบวนการล่า
งูเห่า หรือขบวนการซื้อขายตัว ส.ส. หรือแม้แต่การถือหุ้นสื อ ก็เอาผิดเพียงรายเดียว เช่นเดียวกับกรณีเงินกู้ แบบนี้จะท า
ให้เชื อได้อย่างไรว่า “กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์” ตามค ากล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีที ขู่นักศึกษาได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1785426 

https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1785426
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บันทึกหน้า 4 
04 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

              
   ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" ควันหลงการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งจะส่งผลสะเทือนให้มีก ารปรับ 

ครม.บางคนที ชี้แจงหรือตอบฝ่ายค้านได้ไม่เคลียร์ ซึ งหากผู้น ารัฐบาลไม่ฟังเสียงสะท้อนของสังคมก็จะส่งผลต่อความชอบ
ธรรมของรัฐบาลโดยรวมได้ บิ๊กตู-่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม บอกว่า เรื อง "การปรับ 
ครม.ขอไม่ตอบ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปรับหรือไม่ปรับ เป็นเรื่องที่ผมจะตัดสินใจของผมเอง เมื่อถึงเวลาของผม"  
ส าหรับเก้าอ้ีพลังงาน ที พรรคพลังประชารัฐรุมทึ้งกัน เพราะเป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาล บิ๊กตู่ ต้องวางคนที ไว้วางใจ
ได้คุมกระทรวงนี้ คงไม่ปล่อยให้ใครมาแอ้มได้ง่ายๆ แน่...0 
                ศึกซักฟอกคราวนี้แรงกระเพื อมกลับไปตกอยู่ที พรรคฝ่ายค้านหนักที สุด ตั้งแต่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) ออกมาอัดพรรคเพื อไทย (พท.) ว่า มวยล้มต้มคนดู ท่ามกลางข่าวลือว่าบางคนรับงานจากรัฐบาล บางกระแสไป
ไกลว่า คนดูไบ ซูเอ๋ียกับบิ๊กรัฐบาล หวังจะให้ พท.เข้าร่วมรัฐบาลเพื อสร้างความปรองดอง ขณะที การประชุม ส.ส.พท.
เดือดระอุ! ส.ส.หลายคนคว้าไมค์สับกันเละว่าแปลงเวทีซักฟอกเป็นเวทีเสนอแนะรัฐบาล ที น่าสนใจ ส.ส.บางคนตั้ง
ข้อสังเกตว่า "มีรถสีด ามาจอดเรียงกัน 3 คัน บอกไม่ให้ใครไปยุ่ง เวลาของเราหมด" ประเด็นนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
หัวหน้าพรรค คงต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และอย่าลืมแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยก็แล้วกัน ส่วนกรณีโดน 
อนค. แถลงข่าวตีกินนั้น ก็อย่างว่า ส.ส.หน้าใหม่ไม่ทันเกมการเมือง แทนที จะเฉ่งรัฐบาลว่าแม้ข้อตกลงให้ปิดอภิปราย
เวลา 1 ทุ่ม แต่สามารถอะลุ่มอล่วยกันได้ เพราะเดตไลน์คือ 23.59 น. หากรัฐบาลไม่ให้ก็จะได้อ้างเหตุไปเล่นเกมนอก
สภาฯ กินข้าวเย็น 4 มี.ค.นี้ นายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต อนค. เป็นเจ้าภาพก็คงปรับความเข้าใจกันได้...0 
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ส าหรับรายชื อพรรคใหม่ ของอดีต อนค. ข้อสรุปเบื้องต้น 3 ชื อ ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคไทยเท่า

เทียม และ พรรคอนาคตไทย 6 มี.ค.จะมีการโหวตชื อพรรคใหม่  โดยการเปิดตัวพรรคในวันที  8 มี.ค. จะยังใช้ชื อพรรค
เดิมที จดแจ้งกับ กกต.ไว้ จากนั้นเมื อมีการด าเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง เรียกประชุมใหญ่สามัญพรรคในช่วง
ต้นเดือน เม.ย. ก่อนจะเปลี ยนชื อและโลโก้ให้เป็นไปตามมติ ส่วนที จะย้ายที ท าการพรรคออกจากตึกไทยซัมมิท เพื อไม่ให้
เกิดการร้องเรียนขึ้นในอนาคตนั้นถือว่าถูกต้องแล้ว ส าหรับ กก.บห. 16 คน ที ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว ต้องระวัง
บทบาทตัวเองให้ดี ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 29 ระบุว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการใดอันเป็นการ
ควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม" จะได้ไม่พลาดพลั้งถูกยื นศาลรัฐธรรมนูญเพื อสั งยุบพรรคอีก...0  
                การชุมนุมแฟลซม็อบของนักศึกษาคือพลังบริสุทธิ์ แต่ก็ยังไร้ประสบการณ์ เห็น นศ.บางคนปราศรัยพาดพิง
สถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วก็น่าเป็นห่วง ล่าสุดมีการแชร์คลิปนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที  3 จุฬาลงกรณ์ และ
เป็นรองประธานสภานิสิตฯ คนที  2 พยายามจะน าผ้าสีด าชักขึ้นเสาธงชาติไทยบริเวณหน้าตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
เมื อถูกเจ้าหน้าที  รปภ.ห้ามไว้ก็กรีดร้องโวยวาย เหมือนคนคลั ง จะอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จ
การ อาลัยให้แก่กระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ฟังไม่ขึ้น แล้วท าไมไม่ไปแสดงที อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หรือหน้าศ าล
รัฐธรรมนูญ การใช้เสรีภาพไร้ขอบเขต ไม่ค านึงภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของชาติแบบนี้ ภาษานักเคลื อนไหวต้องบอกว่า 
"เลยธง ท าลายแนวร่วม กระแสตีกลับ" นี แหละผลพวงการเสพไอโอทางโซเชียลมีเดียของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล...0 
                มาตรการเข้มข้นในการป้องกันการระบาด ไวรัสโควิด-19 ส าหรับประเทศไทยถือว่าได้มาตรฐาน ล่าสุด 
ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง 1,233 ล้านบาท เพื อน าไปแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในระยะที  2 โดยเฉพาะการ
ผลิตหน้ากากอนามัย ต้องท าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ส่วนการเดินแจกประชาชนเพื อเอาหน้าควรจะเลิกท าได้แล้ว 
ต้องเน้นกระจายให้ทั วถึง ให้ประชาชนซื้อหาได้ในราคาถูก ส่วนผู้ใช้แรงงานไทยที ขอกลับจากเกาหลีใต้ หรือ  ผีน้อย 
ประมาณ 5,000 คน ทั้งที กลับมาแล้วและก าลังขอกลับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 
ยอมรับว่า "ก าลังหามาตรการ เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่เพ่ิงเข้ามา ยอมรับว่าส่วนตัวเพ่ิงรู้จักค าว่าผีน้อย รู้สึกช็อกเหมือนกัน
ว่าท าไมมีเรื่องแบบนี้ด้วย เพราะแผนการเราไม่ได้เตรียมไว้ " ในเมื อเป็นคนไทยด้วยกันอย่างไรเสีย รัฐบาลก็ต้องหา
มาตรการช่วยเหลือให้ได้ก็แล้วกัน...0  
                                                                                 แซมซาย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58795 
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