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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 5 มีนาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ยกค ำร้อง ข้อกล่ำวหำ ส.ส.พิษณุโลก พปชร. ชวน ปชช. สมัครพรรค

แลกบัตรสวัสดิกำร 
9 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็กส้มหวำนแนะ กกต. ลืมตำดูโลกบ้ำงไม่ใช่ตำมขยี้ 'ธนำธร'อย่ำงเดียว 11 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "ชวน" แนะรัฐบำลเสนอเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ฟังควำมเห็น นศ. 12 
2 ประชำชำติธุรกิจ 6 ฝ่ำยค้ำน หวัง อนำคตจะเป็นพรรคร่วมรัฐบำล 13 
3 มติชนออนไลน์ เริ่มแล้ว! ม.วลัยลักษณ์ ซ้อมใหญ่แฟลชม็อบ ก่อนอ่ำนแถลงกำรณ์ค่ ำนี้ 14 
4                   มติชนออนไลน์ “มช.” นัดรวมพลแฟลชม็อบ 6 มี.ค.นี ้ผ่ำนแฮชแทก 16 
5 มติชนออนไลน์ ถึงคิวเด็กใต้ ม.ทักษิณ แฟลชม็อบ จัดหนักเหยียบ “เผด็จกำร”  17 
6 มติชนออนไลน์ น.ศ.รัฐศำสตร์ ปรำศรัย ขอประชำชนไทยเคียงข้ำง  18 
7 ช่อง 7 ออนไลน์ สุทิน เสนอเปิดอภิปรำยทัว่ไป ไม่ลงมติแก้ขัดแย้งกำรเมือง 20 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ ลุ้นพรุ่งนี้!ใครได้นั่ง'ประธำนศำลรธน.'คนใหม ่ 22 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลุ้น 5 มีนำ. เลือก ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ คนใหม่ 23 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศำลปกครองสูงสดุชงชื่อ'บรรจงศักดิ์ วงศ์ปรำชญ์'ให ้ส.ว. 24 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "พิธำ" ลั่น 8 มี.ค.น ำ 55 ส.ส. ประกำศชื่อพรรคใหม่  25 
12 ประชำชำติธุรกิจ อนำคตใหม่ ไมเนอร์เชนจ์ ขับเคลื่อน 2 คณะ-ลดดีกรีปะทะชนชั้นน ำ 26 
13                   ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทย' ชี้เปรีย้ง 'บิ๊กตู่' ลำออกปัญหำจบ 29 
14 MGR ออนไลน์ พรุ่งนี้รู้ผลเลือก ปธ.ศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรประชุมเลือกกันเอง 30 
15 มติชนออนไลน์ คึกคัก วิปฝ่ำยค้ำนตบเท้ำเคลียร์ใจ รอยร้ำวศึกซักฟอก ‘ธนำธร-พิธำ’  31 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนำ'กำงพ.ร.บ.ธง2522บอกชกัธงด ำเอำผิดไม่ได้ 32 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ต้วมเตี้ยมสอบ!กมธ.กิจกำรสภำเพ่ิงเรียก3ฝ่ำยชี้แจงเรื่องเสียบบัตร 33 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 มติชนออนไลน์ ‘ภำคีศำลำยำ’ ชี ้‘ปชต.’ เปน็มำกกว่ำกำรลงถนน ย้ ำยังไม่มีเหตุจ ำเป็น 34 
19 มติชนออนไลน์ ‘ปธ.กมธ.รธน.’ เปิดพื้นท่ีคนเห็นต่ำง เตรียมส่ง ‘วัฒนำ’ 35 
20 มติชนออนไลน์ พลำนุภำพ แห่ง พลังนักศึกษำ พลำนุภำพ แห่ง กำรเป็นไปเอง 36 
21 มติชนออนไลน์ กมธ.กฎหมำย ฮ่ึม พร้อมสอบพวกคุกคำมแฟลชม็อบ  37 
22 มติชนออนไลน์ อดีต สสร.40 แสดงจุดยืน ต้องแก้รธน.60 ปชช.ต้องมีส่วนร่วม 38 
23 มติชนออนไลน์ ‘วัฒนำ’ กำง พรบ.ธงชำติ ยันชักธงด ำไว้อำลัยกระบวนกำรยุติธรรม                 40 
24 มติชนออนไลน์ ปชต.ใต้ร่มโพธิ์’ ม.หวัเฉียว เผย ‘สะสมควำมไม่พอใจต่อรัฐบำลมำนำน 41 
25 มติชนออนไลน์ อนำคตใหม่ รอเกลี่ยโควต้ำปธ.กมธ.ใหม่ หลังส.ส.ลดฮวบ 43 
26 MGR ออนไลน์ พรุ่งนี้รู้ผลเลือก ปธ.ศำลรัฐธรรมนูญ  44 
27 เดลินิวส์ออนไลน์ กมธ. กิจกำรสภำฯสอบ ส.ส. เสียบบัตรเเทนสัปดำห์หน้ำ 45 
28 เดลินิวส์ออนไลน์ "โรม"มั่นใจกมธ.ก.ม.เดินหน้ำต่อได้แม้ไร้"ปิยบุตร" 46 
29 คมชัดลึกออนไลน์ ศำลปกครองเลือก บรรจงศักดิ์ วงศ์ปรำชญ์ นั่งตลุำกำรศำล รธน. 47 
30 ไทยโพสต์ออนไลน์ ผู้น ำส้มหวำนคนใหม่โวลั่น 55 ส.ส.ยังเหนียวแน่น  49 
31 แนวหน้ำออนไลน์ 'ธณิกำนต์' ห่วงเยำวชนร่วมแฟลชม็อบ  50 
32 แนวหน้ำออนไลน์ 'พิธำ'อุบไต๋ลุ้นเปิดตวัพรรคใหม่ 8 มีนำฯ ยังมั่นใจ 55 ส.ส.ไม่แตกแถว 51 
33 แนวหน้ำออนไลน์ 'ทอน'กล่อมฝ่ำยค้ำน ลั่นกลำงวงดินเนอร์'เลือกตั้งครั้งหน้ำ 52 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยุบพรรค ประท้วงสบืทอดอ ำนำจ แก้รัฐธรรมนูญ 54 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนที่แทบไม่เหลือแรงแค้น 57 
3 แนวหน้ำออนไลน์ นำยซื่อตรงรักเมืองไทย 59 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เบื้องหลังเบื้องหน้ำ 'พรรคก้ำวไกล' ที่อยู่ใหม่ '55 ส.ส.ส้มหวำน' 62 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

วันที่ 5 มีนำคม 2563  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี โดยมี  พ.ต.ท.ดิตถชำติ  กอสนำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี  และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ    
จังหวัดรำชบุรี ให้กำรต้อนรับ ณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดรำชบุรี 

 

 

 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัราชบรุี

5 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 มีนำคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.ท.หญิง มำลินี ปัญญำค ำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัสพุรรณบรุ ี

5 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

วันที่ 5 มีนำคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พลโทสมบัติ ปำนกุล ที่ปรึกษำประจ ำ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยประดิษฐ์ ขันติกำโร ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยวีรพล พุ่มสงวน                
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทั่วไป รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 4            
และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจันทบุรี  โดยมีนำยกฤตณัฏฐ์ โรจนำภินันทน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจันทบุรี  และพนักงำน ให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดจันทบุรี 

 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัจนัทบรุ ี

5 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 4 มีนำคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชลบุรี โดยมีนำยส ำรำญ ตันพำนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
ประจ ำจังหวัดชลบุรี และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชลบุรี                              ให้
กำรต้อนรับ ณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัชลบรุ ี

4 ม.ีค. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 6 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

6 มีนำคม 
2563 

10.00 น. 
 
 

13.00 น. 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร                
กำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจวบคีรีขันธ์ 
นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร                   
กำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย
ต ำบลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 6 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

6 มีนำคม 
2563 

10.00 น. 
 

13.30 น. 

ห้องประชุม 301 
 

ห้องสัตมรำมำธิรำช  
สถำบันพระปกเกล้ำ 

นำยดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ประชุมระบบติดตำม 
นำยเมธำ ศิลำพันธ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำย ให้กับสถำบัน
พระปกเกล้ำ 
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วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 13:41 น.  

กกต.ยกค าร้อง ข้อกล่าวหา ส.ส.พิษณุโลก พปชร. ชวนปชช.สมัครพรรคแลกบัตรสวสัดิการ 
 

 
 
กกต.ยกค ำร้อง ส.ส.พิษณุโลก “พรรคพปชร.” ข้อกล่ำวหำ ชวนปชช.สมัครสมำชิกพรรคแลกเงิน- ได้รับสิทธิบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ หลังไม่พบหลักฐำนตำมค ำร้อง 

เมื่อวันที่ 4 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค ำวินิจฉัย
กกต.กรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ นำยมำนัส อ่อนอ้ำย ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 
5 พิษณุโลก พรรคพลังประชำรัฐ ( ปัจจุบันได้รับกำรเลือกตั้ง ) กระท ำกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง มำตรำ 30 
และพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) และ (5 ) ทั้งนี้ กกต.ได้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจน
พยำนหลักฐำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่ำ ข้อกล่ำวหำที่ 1 เมื่อประมำณช่วงกลำงเดือนธันวำคมถึงปลำย
เดือนธันวำคม2561 นำยมำนัส ได้ชักชวนประชำชนมำสมัครเป็นสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ โดยจะเรียกเก็บบัตร
ประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำและส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมกับให้ลงชื่อขอท ำบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและกรอกใบสมัคร
เป็นสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐแล้วจะได้รับเงินคนละ 100 บำทและจะมีสิทธิรับเงินอีกคนละ 500 บำท ผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐในวันที่ 2 มกรำคม 2562 จำกกำรไต่สวนผู้ร้องไม่ได้เห็นเหตุกำรณ์ด้วยตนเองแต่รับฟังจำกชำวบ้ำน
ทั่วไป ส่วนพยำนบุคคลที่ผู้ร้องกล่ำวอ้ำงเป็นเพียงพยำนบอกเล่ำไม่มีพยำนรำยใดที่พบเห็นเหตุกำรณ์ด้วยตัวเอง และไม่
สำมำรถให้ข้อเท็จจริงและรำยละเอียดที่ส ำคัญได้ และพยำนแวดล้อมที่ไต่สวนก็ให้ ถ้อยค ำตรงกันว่ำไม่เคยพบเห็น
เหตุกำรณ์ตำมค ำร้องแม้ผู้ร้องจะน ำแผ่นบันทึกภำพและเสียงมำสนับสนุนแต่ก็ไม่ปรำกฏพฤติกำรณ์ตำมค ำร้อง 
  ส่วนข้อกล่ำวหำที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 เวลำประมำณ 15.00 น.นำยมำนัส พร้อมทีมงำนพรรคพลัง
ประชำรัฐปรำศรัยหำเสียง ณ ที่ท ำกำรก ำนัน ต.บ้ำนดง อ.ชำติตระกำร จ.พิษณุโลก โดยมีข้อควำมว่ำ”บัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐหรือที่เรียกกันติดปำกว่ำบัตรคนจนเป็นผลงำนของพรรคพลังประชำรัฐ หำกกำรเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/76-1.jpg
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มีนำคม 2562 พรรคพลังประชำรัฐ ได้เป็นรัฐบำลโดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี บัตรสวัสดิกำร
ดังกล่ำวจะยังมีอยู่ต่อไป หำกพรรคพลังประชำรัฐไม่ได้เป็นรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เป็นนำยกฯ บัตรดังกล่ำวจะถูก
ยกเลิกทันที”และแจกเงินให้แก่ประชำชนที่มำฟังกำรปรำศรัยคนละ 100 บำท และเจ้ำของรถยนต์ที่ขนส่งประชำชนคัน
ละ 1000 บำท จำกกำรไต่สวนผู้ร้องไม่ได้เห็นเหตุกำรณ์ด้วยตนเองแต่รับฟังจำกชำวบ้ำนทั่วไป และพยำนบุคคลในพ้ืนที่
ต่ำงให้ถ้อยค ำสอดคล้องว่ำไม่ปรำกฏเหตุกำรณ์ตำมค ำร้อง 

ส่วนอีกประเด็นเมื่อต้นเดือนมีนำคม 2562 นำยมำนัสและตัวแทนได้ปรำศรัยหำเสียงในเขตอ ำเภอชำติตระกำร
ว่ำให้ชำวบ้ำนไปเปิดบัญชีธนำคำรออมสิน เพ่ือหลังกำรเลือกตั้ง พรรคพลังประชำรัฐจะโอนเงินเข้ำบัญชีให้ จำกกำรไต่
สวนผู้ร้องไม่ได้เห็นเหตุกำรณ์ด้วยตนเองแต่รับฟังจำกชำวบ้ำนทั่วไป และพยำนบุคคลที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่ให้
ถ้อยค ำว่ำไม่ทรำบข้อมูลว่ำมีผู้ใดกระท ำกำรตำมค ำร้อง ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่ำนำยมำนัส กระท ำกำรฝ่ำ
ฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง มำตรำ 30 และพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) และ (5 ) จึงมี
ค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2025381 
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เด็กสม้หวานแนะ กกต. ลมืตาดูโลกบ้างไม่ใชต่ามขย้ี 'ธนาธร'อย่างเดียว 
04 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11:36 น.      

 
 
 

 
 
 
 
 

4 มี.ค.2563 - นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. อดีตพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวถึงกรณีที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) พิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
จำกำกกรณีถือหุ้นบริษัท วีลัคมีเดีย จ ำกัด ว่ำ ห้ำมเข้ำสภำก็แล้ว ยุบพรรคก็แล้ว ตัดสิทธ์ทำงกำรเมืองก็แล้ว ดูเหมือนว่ำ 
กกต.ยังมีควำมพยำมด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร ทั้งท่ีหลักฐำนกำรถือหุ้นบริษัทวีลัคชัดเจนว่ำโอนไปหมดแล้ว กกต.รู้
หรือไม่ว่ำกำรพยำมด ำเนินคดีต่ำง ๆ กับนำยธนำธรไม่ใช่แค่กำรลงโทษนำยธนำธร แต่คือกำรท ำลำยควำมชอบธรรมของ
ตนเอง ท ำลำยควำมชอบธรรมของกำรเมืองปัจจุบัน มีคดีมำกมำยที่มีหลักฐำนชัดเจน กกต.สำมำรถน ำเนินคดีได้แต่ไม่มี
ควำมคืบหน้ำหรือทีท่ำจะด ำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นด้วยซ้ ำ 

"ผมอยำกถำมว่ำ กกต.ออกมำเห็นโลกภำยนอกบ้ำงหรือไม่ ประชำชนรู้สึกอย่ำงไรกับสถำนกำรณ์กำรเมืองใน
ขณะนี้ ควำมไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นเป็นฟำงเส้นสุดท้ำยให้ควำมอดทนของประชำชนหมดลงไป ทบทวนตัวเองบ้ำงหรือไม่
ว่ำนักศึกษำออกมำเคลื่อนไหวในทุกพ้ืนที่ขณะนี้ ไม่ใช่เพรำะนำยธนำธรหรืออดีตพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ แต่ต้นเหตุคือ
กำรกดขี่และดูถูกประชำชน ควำมรู้สึกหมดท่ีพ่ึงขององค์กรนิติบัญญัติในประเทศไทย" นำยณัฐชำ กล่ำว 
นำยณัฐชำ กล่ำวว่ำ หำก กกต.ตระหนักสักนิด แล้วกอบกู้ควำมหน้ำเชื่อถือและชอบธรรมให้ตนเองในเวลำนี้คิดว่ำยังทัน 
อย่ำงน้อยก็ไม่เป็นเชื้อเพลิงเติมไฟให้ลำมทุ่งไปมำกกว่ำนี้ 
 
 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58839 
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"ชวน" แนะรัฐบาลเสนอเปิดประชมุสมัยวิสามญั ฟังความเห็น นศ. 

วันนี้ (4 มี.ค.2563) นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงแนวทำงกำรเสนอเปิดประชุมรัฐสภำ
สมัยวิสำมัญ เพ่ือรับฟังควำมเห็นนักศึกษำว่ำ เป็นเรื่องที่สำมำรถท ำได้สมมติว่ ำสมำชิกวุฒิสภำเข้ำชื่อจ ำนวน 250 คน 
จำกนั้นหำกมี ส.ส.มำลงชื่ออีกเพียง 1 คน ก็สำมำรถเปิดประชุมสมัยวิสำมัญได้แล้ว ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 123 
“เป็นอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ที่จะเสนอให้ประกำศพระรำชกฤษฎีกำเพ่ือเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 
165 ได้ กรณีอยำกรับฟังควำมเห็นของสมำชิกรัฐสภำ ทุกฝ่ำยจึงควรหำรือกัน ส่วนประธำนรัฐสภำไม่มีสิทธิเสนอเอง เว้น
แต่มีกำรเสนอเข้ำมำ แล้วประธำนรัฐสภำก็จะเสนอเรื่องไป แต่ก็ได้มอบหมำยให้เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเตรียมกำร
เผื่อไว้แล้ว” 

ส่วนกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษำที่เกิดขึ้น ถึงขั้นต้องใช้กลไกรัฐสภำแล้วหรือไม่ นำยชวนกล่ำวว่ำ ปกติถ้ำ
เป็นสมัยประชุมก็ไม่ค่อยมีปัญหำ สำมำรถเสนอญัตติได้ในระเบียบวำระ แต่เมื่อปิดสมัยประชุม กระบวนกำรทั้งหลำยจะ
ท ำได้เมื่อเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ซึ่งมีกฎหมำยบังคับไว้ชัดเจน 
แต่ฝ่ำยที่สำมำรถด ำเนินกำรได้สะดวกที่สุดคือฝ่ำยบริหำร ส่วนกระบวนกำร พูดคุยกันระหว่ำงคู่ขัดแย้งอันนั้นเป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่ง แต่รัฐสภำมีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก งตำมควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ำยได้ หำก ส.ส.หรือ ส.ว.ต้องกำรจะ
เสนอ ก็สำมำรถหำรือกับฝ่ำยรัฐบำลได้ ซึ่งจะเป็นเรื่องดีหำกร่วมมือแก้ปัญหำกำรโดยส่วนรวม 
ส่วนแนวทำงกำรป้องกัน COVID-19 ในพ้ืนที่รัฐสภำ นำยชวนกล่ำวว่ำ สมำชิกมีกำรเสนอญัตติเพ่ือหำรือเรื่องนี้แล้ว แต่
ขณะนี้อยู่นอกสมัยประชุม แต่เบื้องต้นสั่งให้คณะกรรมำธิกำรงดเดินทำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ เพรำะใช้งบหลวง แต่
ไม่รวมถึงกำรเดินทำงส่วนตัว ไม่มีสิทธิไปห้ำม 
ทั้งนี้เมื่อกลับมำจำกต่ำงประเทศก็ไม่ใช่เรื่องของสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว เป็นเรื่องฝ่ำยที่เกี่ยวข้องด้ำนสำธำรณสุข หำกมำ
จำกประเทศเสี่ยงก็อำจจะถูกด ำเนินกำรตำมขั้นตอน พร้อมย้ ำว่ำ เชื่อมือบุคลำกรสำธำรณสุขของไทยที่มีประสิทธิภำพ
สูง ดูแลได้ดีกว่ำหลำยประเทศ และเบื้องต้นขณะนี้ไม่มีสมำชิกท่ีเข้ำข่ำยต้องกักตัว 
นำยชวน ยังชี้แจงกรณีพระรำชกฤษฎีกำจ่ำยเงินเดือนย้อนหลังให้ ส.ส. 2 เดือน ทั้งท่ียังไม่เข้ำท ำหน้ำที่ โดยนับย้อนหลัง
ไปถึงวันเลือกตั้งว่ำ กำรตีควำมเรื่องนี้ จบไปแล้วเป็นไปตำมกฎหมำย ซึ่งผู้วินิจฉัยไม่ใช่ฝ่ำยของสภำผู้แทนรำษฎร แต่เป็น
ฝ่ำยบริหำร ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่วิพำกษ์วิจำรณ์ไปแล้ว ยืนยันว่ำผลกำรวินิจฉัยไม่ได้เป็นประโยชน์เพ่ือฝ่ำยใด แต่เป็นไปตำม
กฎหมำย 
อ้ำงอิง : 
https://news.thaipbs.or.th/content/289511?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=co
ntent289511 

 

https://news.thaipbs.or.th/content/289511?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289511
https://news.thaipbs.or.th/content/289511?utm_source=Line&utm_medium=news&utm_content=content289511
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“ธนาธร” เจ้าภาพ เลีย้งดินเนอร์ 6 ฝ่ายค้าน หวัง อนาคตจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 20:05 น.  

 
 
  เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 63 เวลำ 19.30 น. ที่ร้ำน @13 wine dine ซอยทองหล่อ 13 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 6 พรรค 
นัดรับประทำนอำหำรค่ ำโดยมีอดีตพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) เป็นเจ้ำภำพ มีแกนน ำอำทิ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
หัวหน้ำพรรค อนค. นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ อดีต อนค. นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย 
นำยสงครำม กิจเลิศไพโรจน หัวหน้ำพรรคเพ่ือชำติ โดยไม่มีพรรคเศรษฐกิจใหม่ อดีตพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
ทั้งนี้ นำยธนำธร เริ่มต้นกล่ำวว่ำ ขอบคุณพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ร่วมท ำงำนกันมำ แม้ตนไม่ค่อยได้เข้ำสภำ แม้เข้ำสภำแค่ 
5 นำที แต่ก็ได้สัมผัสกำรเมืองที่เป็นจริง แต่กำรยุบพรรค อนค.จะไม่ใช่จุดสิ้นสุด ที่ถูกตัดสิทธิไม่ท้อถอยไม่เลิกเส้นทำง
กำรเมือง แม้ใบทบำทเปลี่ยนไป แต่ อนค.ยังเดินทำงต่อ 
  นำยสมพงษ์ กล่ำวว่ำ เวลำเรำเห็นปัญหำของ. อนค ฝ่ำยค้ำนทั้ง 5 พรรค เป็นห่วง เรำไม่ได้คิดว่ำ พท มี 135 
เสียง แต่เรำรวม 246 เสียง กรรมกำรบริหำรพรรค จ ำเป็นต้องฉีกตัวออกไป ตำมข้อบังคับรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องห่วง เรำ
ยืนหยัดจะต้องต่อสู้ ตนอยู่ตรงนี้ อะไรที่เกิดขึ้นมำอย่ำคิดอะไรมำก ต้องสำมัคคี หนักแน่น แม้ฝ่ำยค้ำนน้อยลงทุกวันแต่
ต้องรักษำคุณภำพต่อไปให้ได้ 
“ผมพยำยำมอย่ำงยิ่ง จะคัดหำงเสือ ท ำงำนในอนำคต เชื่อควำมสำมำรถของนำยพิธำ วำงใจได้ขอให้ด ำเนินกำรในสิ่งที่
ถูกต้อง พรรคใหม่จะช่วยประคับประคอง” นำยสมพงษ์ กล่ำว 
ด้ำนนำยพิธำ กล่ำวว่ำ กำรเมือง เศรษฐกิจแบบนี้ เรำต้องประคับประคองกันไป ยืนยันว่ำ จะท ำงำนกำรเมืองอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 
  ขณะที่นำยวันมูหะหมัดนอร์ มะทำ หัวหน้ำพรรคประชำชำติ กล่ำวเสริมว่ำ แม้นำยธนำธรไม่ได้อยู่กับพรรค
กำรเมือง แต่ยังเป็นควำมหวังของคนทั่วประเทศพำอนำคตไปสู่สิ่งที่ดีต่อไป สำมำรถท ำงำนได้ทุกมิติ ทั้งนี้ อย่ำคิดว่ำ 
รัฐบำลอยู่ยำว เพรำะไม่สำมำรถอยู่ยำวเกินกว่ำควำมต้องกำรของประชำชนไม่ได้ 
ด้ำนนำยธนำธร กล่ำวเสริมว่ำ วันนี้เรำเป็นพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน แต่หวังว่ำวันข้ำงหน้ำเรำอำจเป็นพรรคร่วมรัฐบำล 

 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-428259 

 

https://www.prachachat.net/politics/news-428259
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เริ่มแล้ว! ม.วลัยลักษณ์ ซ้อมใหญ่แฟลชม็อบ ก่อนอ่านแถลงการณ์ค่ านี ้
วันท่ี 4 มีนำคม 2563 - 19:01 น.  
 

 
 
ม.วลัยลักษณ์ ซ้อมใหญ่แฟลตม็อม 

เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2563 ที่บริเวณลำนไทร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ได้มีกลุ่ม นักศึกษำ จำกสถำบันต่ำงๆ ได้
ทยอยเดินทำงมำร่วมแสดงพลังครั้งส ำคัญที่งำน “ซ้อมปรำศรัยใหญ่” ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภำพนักเรียน นิสิต นักศึกษำแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ประจ ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ซึ่งนักศึกษำที่เข้ำร่วมงำน ได้สวมหน้ำกำก พร้อมน ำกระดำษ เข้ำมำร่วมเขียนข้อควำม ของตนเองได้อย่ำงเสรี ท ำให้
บรรยำกำศค่อนข้ำงสนุกสนำน มีกำรเปิดเวทีปรำศรัยเชิญชวน เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งแจกแถลงกำร โดยคำด
ว่ำจะอ่ำนแถลงกำรในเวลำ 19.00 น. 

ทั้งนี้ในแถลงกำรได้ระบุ  แถลงกำรณ์ สหภำพนักเรียน นิสิต นักศึกษำ แห่งประเทศไทย ศูนย์ประจ ำ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

เรื่อง ยกเลิกระบอบประยุทธ์ 
วิกฤตกำรเมืองไทยในปัจจุบัน ที่น ำไปสู่กำรตื่นตัวของเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ เพ่ือทวงคืนอนำคตของตนเองนั้น เริ่ม
จำกรัฐประหำรในปี 2557 และแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี กำรจัดท ำรัฐธรรมนูญ 2560 ที่
มุ่งเน้นบั่นทอนอ ำนำจตัวแทนประชำชนจำกกำรเลือกตั้งและวำงกลไกอันซับซ้อนเพ่ือสืบทอดอ ำนำจ รวมทั้งยังวำงกลไก
และตัวบุคคลในองค์กรต่ำงๆ ไว้สนับสนุนตนเองและท ำลำยคู่ปรับทำงกำรเมือง ดังปรำกฎให้เห็นชัดว่ำ กำรเลือกตั้งที่
ผ่ำนมำ และส่งให้ประยุทธ์ จันทร์โอชำเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกครั้งนั้น เป็นเพียงกำรฟอกขำวให้กับเผด็จกำรทหำรเท่ำนั้น 
กว่ำ 5 ปีที่ผ่ำนมำของประเทศไทย ได้สะท้อนถึงควำมไร้ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพของรัฐบำลในทุกด้ำน ท ำลำย
ระบบกำรเมือง สร้ำงควำมถดถอยทำงเศรษฐกิจ ขำดควำมโปร่งใส เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง ยุยงปลุกปั่นให้เกิดควำม
แตกแยกเกลียดชังในหมู่ประชำชน และไร้ซึ่งหนทำงที่จะแก้ไขได้ภำยใต้ระบบกำรเมืองและรัฐบำลปัจจุบัน เพ่ือออกจำก
สภำพดังกล่ำวและเรียกคืนอนำคตของเรำกลับมำ สหภำพนักเรียน นิสิต นักศึกษำ แห่งประเทศไทย ศูนย์ประจ ำ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีข้อเรียกร้อง ต่อ่ไปนี้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/แฟลชม็อบวลัยลักษณ์3.jpg
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1. ให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับให้เป็นไปตำมหลักประชำธิปไตยที่อ ำนำจเป็นของประชำชน โดย
ประชำชนชนเป็นผู้เลือกตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (สสร.) มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้ 
สสร. ชุดใหม่จะต้องเป็นผู้ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรัฐประหำรมำก่อน 
2. นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องลำออกทั้งคณะ ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ และคณะทหำรที่ไม่

ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง ยุติบทบำททำงกำรเมืองโดยทันที 
3. ยกเลิกและยุติบทบำทขององค์กรอิสระ หน่วยงำน และบุคคล ทั้งหมด ที่ได้รับกำรแต่งตั้งหรือมีที่มำจำก

รัฐประหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส.ว. ลำกตั้ง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่
ตอบสนองต่อที่มำของพวกเขำ มำกกว่ำประชำชนผู้เสียภำษี 

4. คณะรัฐประหำรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมและได้รับกำรลงโทษตำมกฎหมำย 
ทหำรต้องยุติบทบำททำงกำรเมืองและกลับเข้ำสู่กรมกองโดยทันที 
เรำยืนยันว่ำ ปัญหำที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องตัวบุคคล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เพียงอย่ำงเดียว แต่เกิดจำกระบบ
กำรเมืองที่ผิดเพ้ียนและท ำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำ “ระบอบประยุทธ์” ขึ้นมำ ดังนั้นกำรแก้ไขปัญหำ จึงไม่ใช่เพียงกำรเอำตัว
บุคคลออกไปอย่ำงเดียว แต่คือกำรเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปกำรเมืองทั้งระบบ 
เชื่อมั่นในพลัง นิสิตนักศึกษำ คนหนุ่มสำว 
สหภำพนักเรียน นิสิต นักศึกษำ แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประจ ำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
4 มีนำคม 2563 

นอกจำกนี้ภำยในงำนยังมีกำรแจกจ่ำยเจลล้ำงมือและหน้ำกำก แก่ผู้ร่วมงำน ตลอดจนกำรเปิดรับบริจำคเพ่ือ
สมทบทุนให้เพ่ือนนักศึกษำอีกด้วย 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2026923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2026923
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“มช.” นัดรวมพลแฟลชม็อบ 6 มี.ค.นี้ ผ่านแฮชแทก 
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 19:25 น.  

 
 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นำยศิโรจน์ คล้ำมไพบูลย์ นักวิชำกำร ได้ทวิตข้อควำม โดยระบุว่ำ ด่วน ! นักศึกษำ
เชียงใหม่ลุยจัดชุมนุมต่อ ศุกร์นี้ 6 มีนำคม ศำลำธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 17.00 นัดหมำยผ่ำนแฮชแทก #ลูกช้ำงไม่
ทนขอชนเผด็จกำร, #มหำวิทยำลัยหน้ำบำงแห่งหนึ่ง และ #มหำวิทยำลัยเป็นของประชำชน แว่วว่ำรอบนี้นักศึกษำ
ระดมเพ่ือนๆ มำกกว่ำครั้งที่แล้ว น่ำจับตำมำกครับ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2026987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2026987
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/มช.jpg
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ถึงคิวเด็กใต้ ม.ทักษิณ แฟลชม็อบ จดัหนักเหยียบ “เผด็จการ” กลางลานโพ้นทะเล 
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 19:48 น.  

 
 
 
แฟลชม็อบ – เมื่อเวลำ18.30 น.วันที่ 4 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ ในนำมชมรม “อาสา
พัฒนาชนบท” มหำวิทยำลัยทักษิณวิทยำเขตสงขลำ รวมตัวกันบริเวณลำนโพ้นทะเลภำยในมหำวิทยำลัยทักษิณ  อ.
เมือง จ.สงขลำ เพ่ือร่วมแสดงพลังประชำธิปไตยร่วมแสดงจุดยืนของนักศึกษำโดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลง
ประเทศนี้ไปด้วยกัน โดยได้ร่วมกันแต่งกำยด้วยเสื้อสีด ำเพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมไว้ทุกข์ให้กับเผด็จกำร ยังมี
มำตรกำรในกำรป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่วนใหญ่ได้มีกำรสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย อีกท้ัง ยังขึงแผ่น
ผ้ำผืนใหญ่บนเวที มีข้อควำมระบุว่ำ ตื่นเถิดความหวังเม่ือความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมาย การต่อต้านจึงเป็น
หน้าที่ 
  นอกจำกนี้ ยังจัดกิจกรรมโดยน ำกระดำษมำแปะไว้บนกระดำน เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมได้เขียนข้อควำมระบำยควำม
ในใจพร้อมแผ่นป้ำยข้อควำม อำทิ หนังสือก็ต้องอ่ำน เผด็จกำรก็ต้องไล่ เรำมำจำกโลกออนไลน์ เผด็จกำรจงพินำศ
ประชำธิปไตยจงเจริญ และยังได้มีแผ่นภำพข้อควำม เผด็จกำร ปูเอำไว้บนทำงเดินเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมได้เดินเหยียบก่อนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม รวมถึงเปิดไฟแสงสว่ำงในโทรศัพท์แฟลชม็อบ ทั้งนี้ มีนักศึกษำรวมถึงประชำชนผู้สนใจทยอยเดินทำง
ต่อเนื่อง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2027009 
 

 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2027009
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น.ศ.รัฐศาสตร ์ปราศรยั ขอประชาชนไทยเคียงข้าง ลั่น “ศักราชคนรุ่นใหม่เริ่มแล้ว”  
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 20:37 น.  

 
 
น.ศ.รัฐศาสตร์-ปรำศรัย ขอประชำชนไทยเคียงข้ำง ลั่น “ศักรำชคนรุ่นใหม่เริ่มแล้ว” เมื่อวันที่ 4 มีนำคม ที่มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง วิทยำเขตบำงนำ มีกำรจัดกิจกรรม แฟลชม็อบ ‘#ชำวประเวศเนรเทศเผด็จกำร’ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สน.
อุดมสุข ดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มกิจกรรม 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ มีประชำชนสวมใส่เสื้อสีด ำทยอยเข้ำร่วม บำงส่วนมีข้อควำมสกรีนบนหน้ำอกเสื้อว่ำ ‘ผนงรจตกม 
We will pass away together’ รวมถึงข้อควำมแฮชแท็กในเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำงำนของรัฐบำล นอกจำกนี้มีกำร
สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
ต่อมำเวลำ 17.35 น. นำยจักรี เสำวภำ นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์ชั้นปีที่ 4 ม.ธรรมศำสตร์ ขึ้นปรำศรัยโดยกล่ำวว่ำ ตน
ไม่ใช่นักศึกษำ ม.รำมค ำแหง แต่เคยศึกษำนิติศำสตร์ที่นี่มำก่อน และปัจจุบันพักอำศัยอยู่ในเขตประเวศ ในกำรจัดงำนนี้
ขึ้นมำ มีจุดประสงค์เพ่ือส่งไม้ต่อจำกนักศึกษำไปยังประชำชนเขตต่ำงๆ โดยเขตประเวศเป็นแห่งแรก เทียนที่เขตนี้ถูกจุด
ขึ้นแล้ว เหลืออีก 49 เขตในกรุงเทพฯ นี่คือที่แรกในกำรประกำศเจตนำรมย์ แม้วันนี้จะมำกันไม่มำก แต่ขอจุดประกำย
ให้พื้นที่ใกล้เคียง อำทิ ลำดกระบัง สวนหลวง ออกมำแสดงพลัง 
“วันนี้ ไม่ได้คำดหวังว่ำคนจะมำเยอะ แต่ต้องกำรสื่อไปยังทั่วกทม.ให้กล้ำออกมำแสดงพลัง ขอบอกว่ำในช่วงตลอด
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ มีนักศึกษำออกมำทั่วประเทศถึงหลักหมื่น จึงคุยกันว่ำ ไม่อยำกให้นักศึกษำเดียวดำย จึงต้องขับเคลื่อน
ภำคประชำชน ถำมว่ำ มีใครจ้ำงผมให้มำหรือไม่ ผมมีเงินในกระเป๋ำเพียง 400-500 บำทต้องใช้ทั้งเดือน อย่ำงไรก็ตำม
เขตประเวศแร้นแค้นมำกจน ส.ส.ต้องขำยตัว ขำยอุดมกำรณ์ไปอยู่พรรคที่อบอุ่น เงิน 23 ล้ำนบำทคงซื้อผ้ำห่มได้หลำย
ผืน ไม่ขอเอ่ยนำมท่ำน เพรำะไม่เป็นมงคล อยำกส่งข้อควำมไปยังพ่อแม่พ่ีน้องว่ำอย่ำนิ่งดูดำย ขอให้ดูชำวประเวศเป็น
ตัวอย่ำง แม้มำแค่ 50 คน แต่ไม่ใช่พลังน้อยนิด หำกแต่เป็นควำมกล้ำ วันข้ำงหน้ำนักศึกษำจะน ำขบวน แต่ขอให้พ่ีน้อง
ทั้งหลำย ส่งข้ำว ส่งน้ ำ หำกมีกำรจัดแฟลชม็อบ เพ่ือให้มีก ำลังใจสู้” นำยจักรีกล่ำว 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/เพนกวิน.png
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นำยจักรีกล่ำวว่ำ ตนขอสนับสนุนกำรตั้ง สสร. เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ขณะนี้ศักรำชของคนรุ่นใหม่
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอให้คนรุ่นใหม่ได้ก ำหนดอนำคตของตัวเอง 
“อยากเปรียบเทียบการออกมาของพี่น้องในวันนี้ว่าเป็นการจุดเทียน 1 เล่ม ยังเหลือ 49 เล่มในเเขตต่างๆที่รอการ
จุดให้พื้นที่ท่ัวกทม.ลุกขึ้นมา วันไหนเทียนทั้งหมดถูกจุด วันนั้นจะส่งสัญญาณพร้อมกันว่า ประชาชนจะไปสมทบกับ
นักศึกษาที่ถนนราชด าเนิน” นำยจักรี กล่ำว 
  นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือเพนกวิน นักศึกษำ คณะรัฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ กล่ำวว่ำ ตนเป็นคนบำงเขน วันนี้
เดินทำงไปสอบ พรุ่งนี้ก็สอบ หนังสือก็ต้องอ่ำน รัฐบำลก็ต้องไล่ เกิดเป็นนักศึกษำไทยไม่ง่ำย มีหลำยคนเขื่อในพลัง
บริสุทธิ์ของนักศึกษำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในพลังบริสุทธิ์ไม่ได้มีเฉพำะนักศึกษำเท่ำนั้น พ่ีน้องประชำชนที่มำอยู่ตรงนี้
ไม่ได้มีใครจ้ำงมำ ทุกคนเดินทำงออกมำเอง ดังนั้นทุกคนคือพลังบริสุทธิ์ นักศึกษำที่ออกมำชุมนุม ไม่ได้ออกมำเพรำะ
เป็นนักศึกษำใส่ชุดของสถำบันนั้นสถำบันนี้ แต่ออกมำในฐำนะประชำชนที่ก ำลังจะเรียนจบไปเจอเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงำน
ท ำ “บ้ำนผมเป็นนักบัญชี แม่เปิดธุรกิจท ำเอกสำรจดจัดตั้งบริษัท ตรวจบัญชี  ตรวจภำษี ทุกวันนี้คุยกับแม่ มีแต่บอกว่ำ
ช่วงนี้มีแต่คนติดต่อให้ปิดบริษัทเต็มไปหมด” นำยพริษฐ์กล่ำว 
จำกนั้น เวลำ 18.00 น. มีกำรยืนเคำรพธงชำติร่วมกัน แล้วร้องเพลงเพ่ือมวลชน จำกนั้นเปิดแฟลชจำกโทรศัพท์มือถือ
แสดงพลัง ตะโกน เผด็จกำรจงพินำศ ประชำธิปไตยจงเจริญ ประยุทธ์ออกไป บิ๊กป้อมออกไป 
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังจบกิจกรรม ประชำชนชำวประเวศ น ำงูยำงโยนลงพ้ืน แล้วรุมใช้เท้ำกระทืบ ตะโกน 
‘มณฑลออกไป’ สื่อถึงนำยมณฑล โพธิ์คำย ส.ส. อดีตพรรคอนำคตใหม่ เขต 20 กทม. (สวนหลวง ประเวศ) จำกนั้นชู
สำมนิ้ว แล้วแยกย้ำยกลับอย่ำงสงบ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2027174 
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สุทิน เสนอเปิดอภิปรายทั่วไป ไม่ลงมติแก้ขัดแย้งการเมือง 
  เรื่องแรกที่ต้องจับตำคือ กำรผลักดันให้เปิดสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือพิจำรณำลดควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง ตั้ง
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำน ำข้อเสนอของนิสิต นักศึกษำ มำเป็นแนวทำงแก้ปัญหำโดยใช้กลไกรัฐสภำจะเกิดขึ้นได้
จริงหรือไม่ 
  โดยล่ำสุดมีควำมเคลื่อนไหวจำก นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน ที่เสนอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทั่วไปโดย
ไม่ลงมติตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 152 เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำไม่พึงประสงค์ 
  ขณะที่ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธำนวิปรัฐบำล ระบุว่ำ สส.รัฐบำลจะไม่มีกำรเคลื่อนไหวให้เปิดประชุมสภำ
สมัยวิสำมัญ โดยเห็นว่ำหำกจะมีกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ให้เป็นดุลพินิจของรัฐบำลจะตัดสินใจ 
พรรคเพื่อไทย เดินหน้ายื่น ป.ป.ช. เอาผิดนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 2 คน 
  และก่อนที่จะมีกำรเดินสำยอภิปรำยนอกสภำ พรรคเพ่ือไทยก็จัดเสวนำฝ่ำวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 โดยมี นำยวีร
พงษ์ รำมำงกูร อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เป็นวิทยำกร ก็จัดหนักไปที่นำยกรัฐมนตรีว่ำโง่เขลำ ขำดภำวะ
ผู้น ำ ไร้ควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจ พร้อมเสนอให้ปลดผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจจะซบเซำ
ไปอีก 5 ปี 
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  ขณะที่ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่ำ จะยื่น ป.ป.ช.และศำล
รัฐธรรมนูญ เอำผิดนำยกรัฐมนตรี นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ และ นำยดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ จำกกรณีเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทฟิลลิปมอร์ริสเลี่ยงภำษี และกรณีกำรเสียภำษีที่ดินของบิดำ
นำยกรัฐมนตรี 
  ด้ำน นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ต ำหนิฝ่ำยค้ำนที่เตรียมอภิปรำยนอกสภำ โดยเห็นว่ำ
เป็นพฤติกรรมที่ซ้ ำเติมประเทศ ทั้งๆ ที่มีโอกำสอภิปรำยในสภำถึง 4 วันเต็ม ถือว่ำไม่เป็นสุภำพบุรุษทำงกำรเมือง 
เลขาธิการองค์กรต้านโกง แนะยุบสภา ล้างนักการเมืองเลว 
  นอกจำกนี้ยังมีควำมเคลื่อนไหวของ ด๊อกเตอร์มำนะ นิมิตรมงคล เลขำธิกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันประเทศ
ไทย ที่โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก หัวข้อ ประชำธิปไตย ไร้น้ ำยำ ชี้ถึงปัญหำกำรเมืองทั้ง สส.ขำยตัว เสียบบัตรแทนกัน 
ไปจนถึงกำรทุจริต พร้อมปลุกส ำนึกประชำชนให้ร่วมกันกดดันนักกำรเมืองให้ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง หำก สส.ไม่ใส่ใจที่จะ
แก้ไข ก็เสนอให้ยุบสภำเพ่ือให้ประชำชนเลือกตั้งใหม่ เปิดโอกำสให้นักกำรเมืองดี ๆ เข้ำมำท ำหน้ำที่เต็มสภำต่อไป 
  ส่วนกำรปรับ ครม.หลังศึกซักฟอกนั้น ต้องบอกว่ำยังไม่มีสัญญำณตอบรับจำกหมำยเลขที่ท่ำนเรียก โดย
นำยกรัฐมนตรีซึ่งมีอ ำนำจเต็มในเรื่องนี้ ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องกำรเมืองมำ 2 วันแล้ว  
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/398591 
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พุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 17.24 น.                      

 
ลุ้นพรุ่งน้ี!ใครได้นั่ง'ประธานศาลรธน.'คนใหม่ 

 
 
  เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนแม้ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดมีมติเสนอชื่อนำยบรรจงศักดิ์  
วงศ์ปรำชญ์ ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุดไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังต้องมีขั้นตอนกำร
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบของวุฒิสภำซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ำจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ขณะเดียวกันกฎหมำยก็ก ำหนดไว้ว่ำ
หำกมีตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ำ 7 คนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ท ำให้ก ำหนดกำรที่จะมีกำรประชุมเพ่ือคัดเลือก
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญยังคงจะมีขึ้นเช่นเดิมในวันพรุ่งนี้ ( 5 มี.ค.)ท่ีส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ในเวลำ 11.00 น.  

โดยตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 4 คน คือนำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม , นครินทร์ 
เมฆไตรรัตน์ และปัญญำ อุดชำชน จะมีกำรประชุมร่วมกับว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนที่เพ่ิงได้รับควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมวุฒิสภำ คือนำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม, นำยวิรุฬห์ แสงเทียน, นำยจิรนิติ หะวำนนท์ และนำยนภดล 
เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครรำชทูต เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญตำมที่รัฐธรรมนูญมำตรำ 206 
ก ำหนด ก่อนแจ้งผลให้ประธำนวุฒิสภำทรำบ เพ่ือน ำรำยชื่อประธำน และว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำฯ
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมมีกระแสข่ำวขณะนี้ มี 3 ตัวเต็งที่คำดว่ำจะได้รับเลือกเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญ คือนำยวรวิทย์ 
กังศศิเทียม นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ซึ่งเป็น 2 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญในชุดปัจจุบัน และนำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ที่
เป็นว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญใหม่ 

ทั้งนี้ว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 7 ปีนับแต่วันที่พระมหำกษัตริย์ทรง
แต่งตั้งและด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว ส่วนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 4คนในชุดปัจจุบันนั้น พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่ำ ให้
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญซึ่งด ำรงต ำแหน่งยังไม่ครบวำระตำมรัฐธรรมนูญ 2550 และด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่ พ.ร.ป.ฉบับ
นี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งเท่ำกับว่ำตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันจะด ำรงอยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับกำรโปรดเกล้ำแต่งตั้งช่วงปี 2556-
2558....  
 
อ้ำงอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/761014 
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ลุ้น 5 มีนา. เลือก ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนใหม่ 
04 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 17:17 น.      

 
 

4 มี.ค.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดมีมติเสนอชื่อนำยบรรจงศักดิ์  วงศ์ปรำชญ์ ตุลำ
กำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุดไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังต้องมีขั้นตอนกำรพิจำรณำและ ให้
ควำมเห็นชอบของวุฒิสภำ ซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ำจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ขณะเดียวกันกฎหมำยก ำหนดไว้ว่ำหำกมีตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ำ 7 คนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ท ำให้ก ำหนดกำรที่จะมีกำรประชุมเพ่ือคัดเลือกประธำนศำล
รัฐธรรมนูญยังคงจะมีขึ้นตำมเดิมในวันพรุ่งนี้ ( 5 มี.ค.)ท่ีส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เวลำ 11.00 น.  
โดยตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 4 คน  ประกอบด้วย นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม , 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และปัญญำ อุดชำชน จะมีกำรประชุมร่วมกับว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนที่เพ่ิงได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมวุฒิสภำ 
ประกอบด้วย นำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธำนแผนกคดีค ำสั่งค ำร้องและขออนุญำตในศำลฎีกำ 2.วิรุฬห์ แสงเทียน 
อดีตผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำและอดีตรองประธำนศำลฎีกำ 3.จิรนิติ หะวำนนท์ อดีตผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำ 
และอดีตกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท ำที่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ (คตส.) 4.นภดล เทพพิทักษ์ อดีต
เอกอัครรำชทูต  เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญตำมที่รัฐธรรมนูญมำตรำ 206 ก ำหนด ก่อนแจ้ง
ผลให้ประธำนวุฒิสภำทรำบ เพื่อน ำรำยชื่อประธำน และว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำฯต่อไป  
ทั้งนี้ว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 7 ปีนับแต่วันที่พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งและ
ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว ส่วนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันนั้นพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ( พ.ร.ป.) ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่ำ ให้ตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญซึ่งด ำรงต ำแหน่งยังไม่ครบวำระตำมรัฐธรรมนูญ 50 และด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 50 ซ่ึง
เท่ำกับว่ำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันจะด ำรงอยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับกำรโปรด
เกล้ำแต่งตั้งช่วงปี 56-58 
อย่ำงไรก็ตำมมีกระแสข่ำวขณะนี้ มี 3ตัวเต็งที่คำดว่ำจะได้รับเลือกเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญ คือนำยวรวิทย์ กังศศิ
เทียม นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  ซึ่งเป็น 2 ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญในชุดปัจจุบัน และนำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ที่เป็นว่ำ
ที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญใหม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58870 
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ศาลปกครองสูงสดุชงชื่อ'บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ'์ให้ ส.ว. 
เคาะนั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังรอบแรกถูกตีตก 
04 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:16 น.      

 

4 มี.ค.2563 - นำยประวิตร  บุญเทียม ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุด ในฐำนะโฆษกศำลปกครอง เปิดเผยว่ำ 
เมื่อวันที่ 4 มีนำคมได้มีกำรประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด เพ่ือคัดเลือกตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดให้ด ำรง
ต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ตำมมำตรำ 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เนื่องจำกในกำรประชุมใหญ่ 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 ไม่มีตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้ควำมยินยอมที่จะไปท ำหน้ำที่
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ จึงยังไม่สำมำรถคัดเลือกผู้ที่จะไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญได้ คณะกรรมกำรสรร
หำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญจึงได้มีมติให้ลดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของตุลำกำรศำลปกครองสูงสุดที่จะได้รับกำร
คัดเลือกให้ไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญจำกไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ท ำให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่
จะได้รับกำรคัดเลือกให้ไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเพิ่มจำกเดิมที่มีจ ำนวน 14 คน เป็น 25 คน  
นำยประวิตรกล่ำวต่อว่ำ ในกำรประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2562 ปรำกฏว่ำ มีผู้ให้ควำมยินยอมที่จะไปด ำรง
ต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 1 คน ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกิน
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดทั้งหมด คัดเลือกผู้ที่ให้ควำมยินยอมดังกล่ำว ไปด ำรงต ำแหน่งตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อส ำนักงำนศำลปกครองได้ส่งชื่อของผู้ได้รับกำรคัดเลือกไปยังวุฒิสภำ ตำมมำตรำ 204 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย วุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดจึงต้องด ำเนินกำรคัดเลือกใหม่ภำยใน 60 วัน 
นับแต่วันที่วุฒิสภำไม่ให้ควำมเห็นชอบ เพ่ือเสนอวุฒิสภำตำมมำตรำ 204 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และ
มำตรำ 12 วรรคเก้ำ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561  
  ส ำหรับประวัติกำรศึกษำและกำรรับรำชกำรของนำยบรรจงศักดิ์นั้น ประวัติกำรศึกษำ จบปริญญำตรีศิลปศำ
สตรบัณฑิต (รัฐศำสตร์) ปริญญำตรีนิติศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญำโทศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
(รัฐศำสตร์) ส่วนประวัติกำรท ำงำน ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ.2544 ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำร
หัวหน้ำคณะศำลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ.2552 ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.2555 และด ำรง
ต ำแหน่งตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 

ประวิตร-บุญเทียม  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58842 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/ประวิตร-บุญเทียม
https://www.thaipost.net/main/detail/58842
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"พิธา" ลั่น 8 มี.ค.น า 55 ส.ส. ประกาศช่ือพรรคใหม่ ออ้นขอก าลังใจ ปชช.  
ไทยรัฐออนไลน์4 มี.ค. 2563 17:31 น. 

 
"พิธำ" ส.ส.บัญชีรำยชื่อ อดีตพรรคอนำคตใหม่ โพสต์เฟซฯ 8 มี.ค.นี้ เตรียมน ำ 55 ส.ส. ประกำศช่ือพรรคใหม่ พร้อม
ก ำหนดทิศทำง แผนด ำเนินกำรในอนำคต อ้อน ขอก ำลังใจให้พรรคด้วย  
วันที่ 4 มี.ค. นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ อดีตพรรคอนำคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat - พิธำ 
ลิ้มเจริญรัตน์ จ่อน ำ 55 ส.ส.ประชุมก ำหนดทิศทำง-แผนด ำเนินกำรในอนำคต 8 มี.ค. 2563 พร้อมประกำศชื่อพรรคใหม่ 
อ้อนขอประชำชนเป็นก ำลังใจพรรคเรำด้วย 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรโหวตชื่อพรรคใหม่ ยังอุบ ไม่รู้ใช่ชื่อ พรรคก้ำวไกล,พรรคไทยเท่ำเทียม,พรรคอนำคตไทย อย่ำงที่
มีกระแสลือกันก่อนหน้ำ หรือไม่ ลองไปลุ้นกันดูว่ำจะเป็นชื่อใด  (แต่ถึงตอนนี้คงฟันธงแล้ว) 
ผมขอใช้พื้นที่นี้แจ้งให้ประชำชนและสื่อมวลชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือควำมเข้ำใจตรงกันตำมนี้ครับ: 
-วันอำทิตย์ที่ 8 มีนำคม 2563 ส.ส. อดีตพรรคอนำคตใหม่ 55 คน จะประชุมกันเพ่ือก ำหนดทิศทำงและแผนกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต และประกำศชื่อพรรคใหม่ที่เรำจะเดินไปร่วมกัน 
-หลังประกำศชื่อพรรคที่เรำจะไปร่วมแล้ว สัปดำห์หน้ำพวกเรำก็จะไปสมัครเป็นสมำชิกพรรคดังกล่ำวพร้อมเพรียงกัน 
แล้วเข้ำร่วมกำรประชุมวิสำมัญของพรรคต่อไป 
-จำกนั้นเรำจะร่วมงำนกับพรรคใหม่ เตรียมระบบกำรรับสมัครสมำชิกทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือเปิดให้พ่ีน้อง
ประชำชนสมัครสมำชิกพร้อมกันทั่วประเทศภำยในเดือนมีนำคมนี ้
ขอให้พ่ีน้องประชำชนร่วมติดตำมและให้ก ำลังใจพรรคใหม่ของเรำด้วยครับ 
ไม่ว่ำจะอย่ำงไรเรำจะต้อง #สำนต่อภำรกิจอนำคตใหม่ และ #ไม่ทรยศประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1786668 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/timpitaofficial/photos/a.1736414163131887/2465116486928314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/timpitaofficial/photos/a.1736414163131887/2465116486928314/?type=3&theater
https://www.thairath.co.th/news/politic/1786668


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
อนาคตใหม่ ไมเนอร์เชนจ์ ขับเคลื่อน 2 คณะ-ลดดีกรีปะทะชนช้ันน า 
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 14:45 น.  

 

 
 
รำยงำนพิเศษ 

นับจำกนี้เป็นต้นไป ต้องมอง “พรรคอนำคตใหม่” หรือ อนค. แบ่งเป็น 2 พำร์ตหนึ่ง พำร์ต (อดีต) อนำคตใหม่ 
สอง พำร์ต (อนำคตใหม่) ของอนำคตใหม่ 
ในพำร์ตอนำคตใหม่-ยุคใหม่ “พรรณิการ์ วานิช” อดีตโฆษกพรรค 1 ใน 16 กรรมกำรบริหำรพรรคที่ถูกตัดสิทธิ
กำรเมือง 10 ปี ทวิตข้อควำม 1 มี.ค.ว่ำ 

“ตื่นมาเจอ #ช่วย อนค.ตั้งชื่อพรรคใหม่ อะไรกัน 555 ว่า แต่ตอนนี้ชื่อที่ชอบมี พรรคก้าวใหม่ พรรค
ก้าวหน้า พรรคอนาคต ใครคิดอะไรออกอีกช่วยกันแชร์ค่ะ” 
แกนน ำ “ตัวหลัก” อดีตพรรคอนำคตใหม่ ที่ผันตัวมำเป็นคอนดักเตอร์เบื้องหลังกำรเกิดใหม่ของ “อนาคตใหม่ พาร์ต 
2” ได้ตัดสินใจ “ปิดเกมเร็ว” เปิดตัวพรรคใหม่ไม่ถึง 2 สัปดำห์หลังถูกยุบพรรค 
เบื้องต้นประกำศเปิดตัวพรรคใหม่ 8 มี.ค. แก้พิษ “งูเห่ำ” ทิ้งพรรครวดเดียว 10 ตัว ทั้งนี้ 9 ตัวแรกไปอยู่กับพรรคภูมิใจ
ไทย ไม่ถึง 3 วันหลังพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบพรรค 
และมีข่ำวว่ำอีก 1 ตัว คือ “สมัคร ป้องวงษ์” ส.ส.สมุทรสำคร จะโยกไปอยู่กับพรรคชำติไทยพัฒนำ พรรคร่วมรัฐบำล 
เบ็ดเสร็จ เหลือ ส.ส.พรรคอนำคตใหม่เดิม ที่จะย้ำยไปสังกัดพรรคใหม่ทั้งสิ้น 55 คน อันเป็นตัวเลข ณ วันที่ 2 มี.ค. 
เซ้งพรรคเก่ำ สร้ำงพรรคใหม่ 

พรรคใหม่-อนำคตใหม่ เวอร์ชั่น 2 แคนดิเดตหัวหน้ำพรรคยังเป็นคนเดิม “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ หัวหน้ำคณะ ส.ส. 55 คน สู้ศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรอบที่ผ่ำนมำ ได้รับกำรไว้วำงใจจำก “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 
หัวหน้ำพรรค เวอร์ชั่น 1 ให้ถือธงน ำขับเคลื่อนอุดมกำรณ์อนำคตใหม่ต่อไป 
“พิธำ” กล่ำวในวันรับมอบเข็มอนำคตใหม่ ว่ำ “วันนี้เราจะไม่ละทิ้งเสาหลักของบ้าน เราจะถอดบทเรียนก้าวในพาหนะ
ใหม่ที่พวกเราจะไปด้วยกัน ตนคงสัญญากับพ่ีน้องประชาชนไม่ได้ว่าพวกเราจะไม่ล้มเหลว แต่สัญญาได้ว่าเส้นทางที่จะ
ก้าวไปไม่เป็นเส้นตรง และไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เราไม่มีวันล้มเลิก แม้จะล้มก็ล้มไปข้างหน้า ขับเคลื่อนสังคมให้
ก้าวไปข้างหน้า พวกเราต้องก้าวต่อไป หากพ่ีน้องประชาชนยังโดนกดทับด้วยความยากจน นั่นจะเป็นหน้าที่ของเรา เรา
ต้องก้าวต่อไป” 
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แผนคือ เซ้งพรรคเก่ำที่มีกำรจดทะเบียนเป็นพรรคกำรเมืองกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ไว้แล้ว และน ำมำ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่ ด้วยกำรจัดกำรประชุมใหญ่พรรค เปลี่ยนชื่อพรรค เลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ 
มีต้นแบบจำกพรรคพลังประชำชน พรรคเพื่อไทย และพรรคไทยรักษำชำติ 
ชื่อพรรค 1 ใน 3 ชื่อยังถูกเก็บไว้เป็น “ความลับสุดยอด” ป้องกันกำร “ถูกดอง” จำก กกต.เหมือนที่พรรคกำรเมืองที่
เคยถูกวำงเป็นพรรคส ำรอง คือ “พลังอนำคต” จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้เป็นพรรคกำรเมือง
อย่ำงเป็นทำงกำร 
สรุปบทเรียน-ลดโทนก้ำวร้ำว 
หลังกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 55 ส.ส. อดีตอนำคตใหม่ที่ยังเหลือ ได้เข้ำแคมป์สัมมนำพรรคแบบ “วงปิด” นอกรอบท่ี จ.
นครนำยก พร้อมด้วยอดีตแกนน ำพรรคอนำคตใหม่ที่ไปกันพร้อมหน้ำ 
นอกจำกวำระ “ตั้งชื่อพรรคใหม่ 3 ชื่อ” ให้กับอนำคตใหม่ เวอร์ชั่น 2 ยังมีวำระ “สรุปบทเรียน” ที่เกิดขึ้นกับพำหนะ
เก่ำ เพ่ือไม่ให้ “พำหนะ” ล ำใหม่ต้องแหกโค้งเป็นค ำรบสอง 
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ อดีตอนำคตใหม่เมื่อครั้งยังมีลมหำยใจอยู่บนถนนกำรเมือง ได้มีมติแหลมคมที่สุดครั้งหนึ่งคือ กำรลงมติ
คว่ ำ พ.ร.ก.โอนอัตรำก ำลังพลและงบประมำณบำงส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลำโหม ไปเป็นหน่วยงำน
บัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. 2562 
แกนน ำอนำคตใหม่รำยหนึ่ง สรุปบทเรียนในวันนั้นว่ำ อดีตอนำคตใหม่ประเมินสถำนกำรณ์น้อยเกินไป เพรำะต้องกำร
น ำสิ่งที่คิดว่ำเป็นสิ่งใหม่มำติดตั้งในสภำ แต่ด้วยสภำพแวดล้อมไม่เอ้ืออ ำนวยจึงท ำให้เกิดผลลัพธ์อย่ำงที่เป็นในปัจจุบัน 
ถ้ำเดินแบบเก่ำ 60 และเดินแบบใหม่ 40 สถำนกำรณ์ของอนำคตใหม่อำจจะดีกว่ำนี้ 
ดังนั้น กำรขับเคลื่อนพรรคใหม่จึงจ ำเป็นต้อง “ลดโทน” ควำมแข็งกร้ำว ลดกำร “ปะทะ” ในเชิงโครงสร้ำงอ ำนำจที่สุ่ม
เสี่ยง อันตรำย ลบภำพควำมก้ำวร้ำวในสำยตำชนชั้นน ำลง นี่คือ บทสรุปที่อนำคตใหม่ เวอร์ชั่น 2 ใช้เป็นลำยแทง
ขับเคลื่อนงำนด้ำนในด้ำนนิติบัญญัติ กำรตรวจสอบอ ำนำจรัฐ 
อดีตอนำคตใหม่สู้คดีอำญำ 
ส่วนพำร์ตอดีตอนำคตใหม่ 11 กรรมกำรบริหำรพรรค ที่ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง ยุติบทบำทกำรเป็น ส.ส. ยังต้องเข้ำสู่
กระบวนกำรเคลียร์ตัวเองด้ำนบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) ภำยหลังกำรพ้นต ำแหน่ง แถมยังต้องเดินสำยสู้คดีกำรเมืองสำรพัดที่เกิดขึ้นระหว่ำงทำงกำรต่อสู้ของพรรค
อนำคตใหม่ โดยเฉพำะ 2 คดีส ำคัญ อันเป็นผลสืบเนื่องจำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ 
หนึ่ง กรณีศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ำ “ธนำธร” ถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ำกัด ซึ่งเข้ำข่ำยเป็นบริษัทที่ประกอบกิจกำร
สื่อ อันเป็นลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมำชิกภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลงตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) กกต.อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ด ำเนินควำมผิดทำงอำญำ “ธนำธร” ในกรณีฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 
มำตรำ 151 ระบุว่ำ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจำกขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท ำหนังสือยินยอมให้พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อเพ่ือสมัครรับ
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เลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บำท และให้ศำลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก ำหนด 20 ปี 
สอง กรณีพรรคอนำคตใหม่กู้ยืมเงินจำกนำยธนำธร หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จ ำนวน 191,200,000 บำท ที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 ยุบพรรคอนำคตใหม่ ซึ่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 มำตรำ 124 ที่ก ำหนดเอำผิดผู้
บริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคกำรเมือง มีมูลค่ำเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำทต่อปี ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งผู้นั้น 5 ปี ประกอบ
มำตรำ 125 หำกเงินที่กู้มำ 191.2 ล้ำนบำท ที่ผิดกฎหมำยต้องเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
นอกจำกนี้ กกต.เล็งด ำเนินคดีอำญำ เป็นกรณีที่เข้ำข่ำยผิดมำตรำ 132 ของ พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 2560 กรณีที่
มีกำรน ำเงินรำยได้ของพรรคที่ได้จำกกำรระดมทุน กำรรับบริจำค ขำยของที่ระลึก ซึ่งกฎหมำยก ำหนดห้ำมน ำไปใช้เพ่ือ
กำรอ่ืนใด ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับนำยธนำธร ซึ่งไม่ใช่เป็นกำรใช้จ่ำยเพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง 
ตำมมำตรำ 87 
ดังนั้น แกนน ำอดีตอนำคตใหม่อำจต้องวิ่งขึ้นศำลแก้ต่ำงคดีอำญำ สลับกับกำรเดินหน้ำท ำมวลชนนอกสภำ ภำยใต้ 
“คณะอนำคตใหม”่ ที่จะเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำร 15 มี.ค.นี้ 
ต้องมีแนวร่วม อย่ำเก่งเฉพำะตัว 
“สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” อดีตรองนำยกรัฐมนตรี ผู้คลุกคลีกำรเมือง และยังติดตำมทุกลมหำยใจกำรเมือง วิเครำะห์สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับ “อดีตอนำคตใหม”่ และสิ่งที่ “อนำคตใหม่ เวอร์ชั่น 2” จะต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 
“พรรคอนำคตใหม่เกิดขึ้นและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ผลงำนในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจดีงำมตำมควำมคำดหวังของ
ผู้สนับสนุนและศรัทธำ แกนน ำพรรคต่ำงทุ่มเทเชิงรุก จึงตั้งเป้ำสูง เล็งผลเลิศเพ่ือสร้ำงพรรคให้เติบโต กำรตั้ง เป้ำสูงเป็น
สิ่งที่พึงกระท ำตำมแนวทำงกำรบริหำรสมัยใหม่แบบ OKRs แต่องค์กรกำรเมืองไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ยิ่งเป็นกำรเมืองในช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อ ย่อมซับซ้อนไม่ง่ำย และมีปัจจัยหลำกหลำยที่มีส่วนก ำหนด” 
“กำรเรียกร้องประชำธิปไตย อำศัยกำรขับเคลื่อนโดยพรรคกำรเมืองเดียว ไม่มีวันส ำเร็จ แต่ต้องมีแนวร่วมที่กว้ำงขวำง 
และประชำชนจ ำนวนมำกสนับสนุน กำรสร้ำงแนวร่วมจึงส ำคัญ ต้องมีกำรแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่ำง , มองภำพรวมเป็น
หลัก ไม่ชิงดีชิงเด่น แนวร่วมจึงจะมั่นคง ยำกท่ีใครยุแหย่และท ำลำย” 
“คนเก่งมีน้อย แต่คนท ำงำนแนวร่วมเก่ง ยิ่งมีน้อยกว่ำ เพรำะคนท ำงำนแนวร่วมเก่ง ไม่เพียงเก่งเฉพำะตัว แต่ต้องเก่งใน
กำรท ำให้ทั้งขบวนเดินไปอย่ำงประสำนสอดคล้อง เป็นเอกภำพ คนท ำงำนแนวร่วมเก่ง เห็นประโยชน์ของทั้งขบวน
มำกกว่ำประโยชน์ของตนและพรรค” 
“ภายใต้สถานการณ์ที่เรียกร้องการรวมพลังของฝ่ายประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ของ (อดีต) พรรคอนาคตใหม่จึง
ต้องการยุทธศาสตร์ใหม่ที่ย่ิงใหญ่กว่ายุทธศาสตร์ของพรรค”  
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-428073 
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เพื่อไทย' ชี้เปรี้ยง 'บิ๊กตู่' ลาออกปัญหาจบ เช่ือแฟลชม็อบนักศึกษาหวังปลดล็อกประเทศ 
04 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15:32 น.      

 

  4 มี.ค.63 - นำยปิยวัฒน พันธ์สำยเชื้อ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่ำ กิจกรรมแฟลชม็อบในสถำนศึกษำ
ทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งมำจำกเพรำะ นักเรียน นักศึกษำ มองว่ำหำกปล่อยให้ พลเอกประยุทธ์บริหำรประเทศต่อไปอนำคต
ประเทศไทยคงล้มละลำย กำรรวมตัวกันของนักศึกษำหวังปลดล็อกประเทศ เพ่ือให้เดินไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงนำนำอำรยะ
ประเทศ รวมไปถึงกำรเข้ำสู่อ ำนำจของนักกำรเมือง ต้องเปิดกว้ำงให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้เข้ำมำท ำงำนเพ่ือ
ช่วยกันพัฒนำประเทศ ไม่กระจุกอยู่ที่คนกลุ่มเดียว จนประเทศไม่พัฒนำมำนำนกว่ำ 5 ปี  
นำยปิยวัฒนกล่ำวว่ำ ปัญหำประเทศเกิดจำกพลเอกประยุทธ์ ไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมรับควำมจริงว่ำไม่มี
ฝีมือ ไร้ประสิทธิภำพ มุ่งแต่แสวงหำอ ำนำจ และใช้อ ำนำจที่มีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชำติและประชำชน 
นอกจำกนี้เกรงว่ำรัฐบำลจะใช้งบประมำณเพ่ือรักษำฐำนอ ำนำจของตนเองเท่ำนั้น ไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำ
ให้กับประชำชน 
“พลเอกประยุทธ์ยึดติดกับอ ำนำจ ไม่ยอมคำยอ ำนำจและคืนอ ำนำจให้กับประชำชน ดังนั้นขอแนะน ำหำกจะให้ประเทศ
ไทยกลับสู่ทิศทำงที่ถูกต้อง และปัญหำทุกอย่ำงจบ คือ พลเอกประยุทธ์ ต้องลำออกประเทศเดินหน้ำทันที ไม่ควรฉุดรั้ง
ประเทศให้ตกต่ ำจนไร้ทำงฟ้ืนในอนำคต" นำยปิยวัฒน์กล่ำว   
ปิยวัฒน-พันธ์สายเชื้อ 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58859 
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ขา่วการเมอืง 
เผยแพร:่ 4 มี.ค. 2563 16:27    
โดย: ผูจ้ัดกำรออนไลน์  

 
 
พรุ่งนี้รู้ผลเลือก ปธ.ศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการเก่า 4 คน-ใหม ่4 คนประชุมเลือกกันเอง 
 วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แม้ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดมีมติเสนอชื่อนำยบรรจงศักดิ์  
วงศ์ปรำชญ์ ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุด ไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังต้องมีข้ันตอนกำร
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบของวุฒิสภำซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ำจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ขณะเดียวกัน กฎหมำยก็ก ำหนดไว้ว่ำ
หำกมีตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ำ 7 คนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ท ำให้ก ำหนดกำรที่จะมีกำรประชุมเพ่ือคัดเลือก
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญยังคงจะมีข้ึนเช่นเดิมในวันพรุ่งนี้ (5 มี.ค.) ที่ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เวลำ 11.00 น. โดยตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 4 คน คือ นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
และปัญญำ อุดชำชน จะมีกำรประชุมร่วมกับว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนที่เพ่ิงได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมวุฒิสภำ คือ นำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธำนแผนกคดีค ำสั่งค ำร้องและขออนุญำตในศำลฎีกำ 2. วิรุฬห์ 
แสงเทียน อดีตผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำและอดีตรองประธำนศำลฎีกำ 3. จิรนิติ หะวำนนท์ อดีตผู้พิพำกษำอำวุโส
ในศำลฎีกำ และอดีตกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ (คตส.) 4. นภดล เทพพิทักษ์ อดีต
เอกอัครรำชทูต เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญตำมที่รัฐธรรมนูญ มำตรำ 206 ก ำหนด ก่อนแจ้ง
ผลให้ประธำนวุฒิสภำทรำบ เพื่อน ำรำยชื่อประธำน และว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำฯต่อไป 
  ทั้งนี้ ว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระมหำกษัตริย์ทรง
แต่งตั้งและด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว ส่วนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันนั้น พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธี
พิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่ำ ให้ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งยังไม่ครบวำระตำมรัฐธรรมนูญ 50 และด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้
บังคับ ยังคงอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 50 ซึ่งเท่ำกับว่ำตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันจะด ำรงอยู่ในจนครบวำระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งช่วงปี 56-58 
  อย่ำงไรก็ตำม มีกระแสข่ำวขณะนี้มี 3 ตัวเต็งที่คำดว่ำจะได้รับเลือกเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญ คือ นำย
วรวิทย์ กังศศิเทียม นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ซึ่ง 2 ตุลำกำรในชุดปัจจุบัน และนำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ที่เป็นว่ำที่ตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญใหม่ 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000022010 

https://mgronline.com/politics/6023/start=0
https://mgronline.com/politics/6023/start=0
https://mgronline.com/politics/detail/9630000022010
https://mgronline.com/politics/6023/start=0
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คึกคัก วิปฝ่ายค้านตบเท้าเคลียร์ใจ รอยร้าวศกึซักฟอก ‘ธนาธร-พิธา’ ต้อนรับอบอุ่น 
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 18:45 น.  

 
 

นัดเคลียร์ใจ-เมื่อเวลำ 17.30 น. วันที่ 4 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับบรรยำกำศที่ร้ำน Wine & Dine 
ทองหล่อซอย 13 ที่นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จองพ้ืนที่ชั้น 2 ของร้ำน จ ำนวน 28 ที่นั่ง 
เพ่ือเลี้ยงขอบคุณพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน หลังเสร็จสิ้นกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ โดยแบ่งเป็น 2 โต๊ะ ซึ่งแต่ละที่นั่งมีกำรระบุ
ชื่อของผู้ที่มำร่วมรับประทำนอำหำรอย่ำงชัดเจน 

ส ำหรับโต๊ะ 18 ที่นั่งมีรำยชื่อเรียงกัน ประกอบด้วย น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช อดีตพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) นำย
เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ พรรคเพ่ือไทย (พท.) นำยชัยธวัช ตุลำธน อนค. นำยสุทิน คลังแสง พท. นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ 
อนค. นำยเผ่ำภูมิ โรจนสกุล พท. น.ส.เกศปรียำ แก้วแสนเมือง พรรคเพ่ือชำติ (พพช.) นำยช ำนำญ จันทร์เรือง อนค. 
น.ส.นภำพร เพ็ชร์จินดำ สร. นำยสุพจน์ อำวำส พรรคประชำชำติ (ปช.) นำยพิจำรณ์ เชำวพัฒนวงศ์ อนค. พ.ต.อ.ทวี 
สอดส่อง ปช. น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล อนค. นำยจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พท. นำยวิโรจน์ ลักขณำอดิศร อนค. นำยยงยุทธ ติ
ยะไพรัช พพช. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พพช. และตัวแทนจำกพรรคเสรีรวมไทย (สร.) 

ขณะที่อีกโต๊ะประกอบด้วยแกนน ำหลัก คือ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อนค. นำยสมพงศ์ อมรวิวัฒน์ พท. 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ พท. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สร. นำยนิคม บุญวิเศษ พรรคพลังปวงชนไทย นำย
สงครำม กิจเลิศไพโรจน์ พพช. น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ พท. นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อนค. นำยภูมิธรรม เวชยชัย พท. 
และนำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ ปช. 

ทั้งนี้ส ำหรับสมำชิกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนทยอยเดินทำงมำที่ร้ำน ตั้งแต่ เวลำ 17.30 น. โดยมีนำยธนำธร และนำย
พิธำ คอยให้กำรต้อนรับ 
นายธนาธรระบุว่า วันนี้ตนเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง หลังจากพรรคถูกยุบ ถือว่าเป็นการขอบคุณที่ได้ท างานร่วมกันมา 
และสรุปบทเรียนการท างานที่ผ่านมา 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2026825 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2026825
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/ฝ่ายค้าน-.png
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'วัฒนา'กางพ.ร.บ.ธง2522 บอกชักธงด าเอาผิดไม่ได ้
04 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 11:05 น.      
 
 
 
 

 

 
   
4 มี.ค.2563 – นำยวัฒนำ เมืองสุข แกนน ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยชัก
ธงด ำว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 มีบทก ำหนดโทษส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับธงเฉพำะกำรใช้ ชัก 
หรือแสดงธงที่มีควำมหมำยถึงประเทศไทยหรือชำติไทย ธงอ่ืนของต่ำงประเทศ และธงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่ได้บัญญัติ
ก ำหนดลักษณะไว้ในพระรำชบัญญัติธง หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ส่วนธงด ำมิได้ถือเป็นธงตำมกฎหมำย
ดังกล่ำว 

ดังนั้น กำรที่นิสิตจุฬำท่ำนหนึ่งพยำยำมจะชักธงด ำขึ้นเสำของจุฬำเพ่ือแสดงสัญลักษณ์กำรไว้อำลัยต่อ
กระบวนกำรยุติธรรมจึงเป็นเสรีภำพในกำรแสดงออกด้วยกำรสื่อควำมหมำยโดยวิธีอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 34 เมื่อ
กำรกระท ำดังกล่ำวไม่ผิดกฎหมำยทุกฝ่ำยจึงควรให้ควำมเคำรพ ส่วนจะเป็นควำมเหมำะสมหรือไม่เป็นเรื่องของดุลพินิจ
ของแต่ละคน กำรที่หลำยฝ่ำยได้แสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องนี้ไม่ว่ำจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกำรแสดงออกของนิสิตก็
เป็นเสรีภำพที่กระท ำได้ แต่กำรที่มีบุคคลไปสืบค้นประวัติรวมทั้งกล่ำวหำนิสิตดังกล่ำวว่ำมีทัศนคติที่เป็นอันตรำยต่อชำติ
และขอให้ใช้มำตรกำรลงทัณฑ์ทำงสังคมไม่รับเข้ำท ำงำนต่ำงหำกที่อำจเป็นควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทและควำมผิดต่อ
เสรีภำพตำมมำตรำ 326 และมำตรำ 309 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ  

ทุกฝ่ำยควรยอมรับว่ำเหตุที่ท ำให้นิสิตนักศึกษำต้องมำรวมตัวกันเพ่ือแสดงออกไม่ว่ำจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็น
ประชำธิปไตย หรือกระบวนกำรยุติธรรมที่บิดเบือน นั้น มีอยู่จริง กำรเรียกร้องของนิสิตและนักศึกษำถือเป็น
กระบวนกำรทำงประชำธิปไตยและประโยชน์ต่อบ้ำนเมือง หำกไม่ต้องกำรเห็นกำรชุมนุมเรียกร้องฝ่ำยที่มีอ ำนำจก็ควร
คืนอ ำนำจให้กับประชำชน ท ำบ้ำนเมืองให้เป็นประชำธิปไตยและไม่แทรกแซงกระบวนกำรยุติธรรม แค่นี้บ้ำนเมืองก็จะ
เข้ำสู่ภำวะปกติ ปัญหำคือท ำไมต้องให้เด็กออกมำเรียกร้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58833 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58833
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ต้วมเตี้ยมสอบ!กมธ.กจิการสภาเพิ่งเรียก3ฝ่ายช้ีแจงเรื่องเสียบบัตร 
04 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15:01 น.      

 

 
  4 มี.ค.2563 -  นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ในฐำนะรองประธำน
กรรมำธิกำร (กมธ.) กิจกำรสภำ แถลงว่ำ กมธ.ได้ด ำเนินกำรตำมที่นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร มีด ำริให้
ตรวจสอบกำรเสียบบัตรเเทนกันของ ส.ส.ระหว่ำงกำรประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2563 แล้ว ซึ่ง กมธ. มีมติเรียกทั้ง 3 ฝ่ำย ประกอบด้วย 1.นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรค ปชป.
ในฐำนะผู้ร้อง 2. นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และนำงนำที รัชกิจปรำกำร ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ พรรค ภท. ในฐำนะผู้ถูกร้อง และ 3.เจ้ำหน้ำที่ส ำนักเลขำธิกำรสภำ ในฐำนะผู้รวบรวมข้อมูล มำชี้แจงในสัปดำห์
หน้ำ ไม่ให้เกิดกำรเผชิญหน้ำ เพ่ือกำรให้ข้อเท็จจริงแบบไม่เกรงใจกัน และได้ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน  
“กรณีอ่ืนตำมที่ปรำกฏเป็นข่ำวว่ำอำจมีเสียบบัตรเเทน อำทิกรณี น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปรำกำร พรรคพลัง
ประชำรัฐ (พปชร.) กรณีนำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรค ภท. กรณีนำยโกวิทย์ พวงงำม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
พลังท้องถิ่นไท และกรณี น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร กรรมกำรบริหำรพรรคประชำธิปัตย์ และอดีตส ส.พัทลุง แถลงข่ำว
เปิดเผยเรื่อง ส.ส.เสียบบัตรเเทนนั้น กมธ.ยังไม่ได้รับเรื่อง ต้องรอให้มีผู้ร้องเข้ำมำก่อน ถึงจะตั้งเรื่องตรวจสอบได้” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58855 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58855
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‘ภาคีศาลายา’ ชี้ ‘ปชต.’ เป็นมากกว่าการลงถนน ย้ ายังไม่มีเหตุจ าเป็น 
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 21:24 น.  

 
 
ภาคีศาลายา-เมื่อวันที่ 4 มีนำคม สืบเนื่องกรณีเพจภำคีนักศึกษำศำลำยำ ของกลุ่มนักศึกษำ ม.มหิดลจัดท ำโพลส ำรวจ
ควำมเห็นว่ำในสถำนกำรณ์ที่ตื่นตัวในกำรชุมนุมเช่นนี้ถึงเวลำลงถนนแล้วหรออยังไม่เหมำะสมซึ่งผู้โหวตส่วนใหญ่มองว่ำ 
ยังไม่ถึงเวลำ 
ล่ำสุด เมื่อเวลำประมำณ 21.00 น. เพจดังกล่ำวได้เผยแพร่ข้อเขียน ดังนี้ 
[ ไม่ใช่ตอนนี้! ประชำธิปไตยเป็นมำกกว่ำกำรลงถนน ] 
หลังจำกท่ีภำคีฯได้ท ำแบบสอบถำมในเพจเรำไปแล้วในเรื่องของกำรลงถนน เรำค้นพบว่ำจ ำนวนมำก (1.5 พันเสียง) ให้
พวกเรำอยู่ในพ้ืนที่ของเรำไปก่อน ยังไม่จ ำเป็นต้องลงถนน ซึ่งจริงๆแล้วพวกเรำไม่มีเหตุจ ำเป็นที่จะต้องลงถนนอยู่แล้ว 
และนั่นจะเป็นจุดยืนแรกของภำคีนักศึกษำศำลำยำ ที่ว่ำประชำธิปไตยเป็นมำกกว่ำเพียงแค่กำรลงถนน 
หลังจำกท่ีมีกระแสมำสักพักหนึ่งถึงกำรเรียกร้องให้มีกำรลงถนน ทำงภำคีฯได้มองว่ำประชำธิปไตยนั้นไม่ได้หมำยถึงกำร
รวมกลุ่มกันลงถนนเพียงอย่ำงเดียว เพรำะเรำมองว่ำไม่สร้ำงสรรค์พอที่จะรวมกลุ่มกันแล้วบอกว่ำ “นี่คือพวกเรำ พวก
เขำคือศัตรู” ทั้งท่ีจริงๆแล้วกำรที่เรำเรียกร้องประชำธิปไตยนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นธรรม หรือควำม
ยุติธรรมในสังคมเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นกำรอยู่ร่วมกันกับคนที่เรำไม่เห็นด้วยในสังคมอย่ำงไรให้สงบสุข เพรำะพวกเรำ
เชื่อเสมอว่ำควำมแตกต่ำงคือควำมสวยงำมเสมอ 

 
ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำมพวกเรำเชื่อมั่นว่ำกำรขับเคลื่อนประเทศนี้ให้เป็นไปตำมระบอบประชำธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่กำรกีด
กันอีกฝ่ำยออกจำกกระบวนกำร แต่เป็นกำรโอบรับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดและรับฟังเพ่ือที่จะได้น ำไปสู่กำรเปลื่ยน
แปลงที่ยั่งยืนกว่ำกำรรวมกลุ่มและแยกคนออกเป็นทั้งสองฝ่ำย 
พวกเรำมองว่ำประชำธิปไตยไม่ใช่อุดมกำรณ์ แต่เป็น “บ้ำน” หลังหนึ่งที่ทุกคนเคำรพซึ่งกันและกัน ไม่ว่ำควำมคิดของ
พวกเขำจะเป็นอย่ำงไร พวกเขำก็คือครอบครัวของพวกเรำ แน่นอนว่ำกำรขับเคลื่อนในลักษณะนี้อำจจะใช้เวลำนำน แต่
ถ้ำมันท ำให้ประชำธิปไตยยั่งยืนกว่ำที่ผ่ำนมำ นั่นคือสิ่งที่ภำคีฯยืนยัดในหลักกำรนี้เองครับ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2027295 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2027295
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‘ปธ.กมธ.รธน.’ เปดิพื้นท่ีคนเห็นต่าง เตรียมส่ง ‘วัฒนา’ เชิญ ‘แฟลชม็อบ’ คุยแก้รธน. 
วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 23:00 น.  

 
 
คุยแฟลชม็อบ-เมื่อเวลำ 10.00 น.วันที่ 4 มีนำคม ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี 
ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกรณีกลุ่มนิสิตนักศึกษำ นักเรียน ชุมนุมแฟลชม็อบ เรียกร้องแก้
รัฐธรรมนูญว่ำ วันที่ 5 มีนำคม กมธ.วิสำมัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะมีกำรประชุมโดยตนจะมอบหมำยให้ นายวัฒนา เมือง
สุข ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ไปรับฟังควำมคิดเห็นจำก
กลุ่มผู้ชุมนุมแฟลชม็อบ เพ่ือเชิญตัวแทนของกลุ่มนักศึกษำเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกมธ.วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ 
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
“และเพ่ือเปิดพ้ืนที่และรับฟังควำมคิดเห็นต่ำงของคนรุ่นใหม่ ซึ่งอำจจะเป็นควำมคิดที่ดีและแตกต่ำงจำกควำมคิดทำง
กำรเมืองรุ่นเก่ำ ตนยินดีอยู่แล้ว เพรำะนักศึกษำถือเป็นประชำชนและเป็นอนำคตของชำติ ควรรับฟังเขำด้วย และตน
อยำกฟังด้วย เพรำะอำจจะได้อะไรใหม่ๆ”  นำยพีระพันธุ์  กล่ำว 
 อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2027525 
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พลานุภาพ แห่ง พลังนกัศึกษา พลานุภาพ แห่ง การเป็นไปเอง 
วันที่ 5 มีนำคม 2563 - 09:30 น.  

 
 
  ไม่ว่าการเชิญประชำชนเข้ำท ำเนียบรัฐบำลเพ่ือสนทนำปัญหำกับ พล. อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำข้อเสนอให้
มีกำรเปิดประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญเชิญตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เปิดหัวใจ 
เด่นชัดยิ่งว่ำเป็นผลสะเทือนอันเนื่องจำกปรำกฏกำรณ์จุดเทียน เขียนข้อควำมแสดงควำมรู้สึกจำก FLASH MOB 
อำจหวังเพ่ือผ่อนเบำควำมไม่พอใจ อำจหวังคลี่คลำยปัญหำ 
ทำงหนึ่ง พยำยำมไม่สกัดขัดขวำง เปิดโอกำสให้อย่ำงเต็มเปี่ยม หำกเป็นกำรชุมนุมภำยในพ้ืนที่ของโรงเรียน วิทยำลัย
และมหำวิทยำลัย 
  ทำงหนึ่ง ต้องกำรจ ำกัดกรอบขอบเขตของควำมไม่พอใจมิให้กลำยเป็นประเด็นในทำงกำรเมือง  เป้าหมายคือ
แปร”ศัสตรา”ให้เป็น “แพรพรรณ” เหตุปัจจัยอะไรท ำให้กำรลุกขึ้นมำของ นักเรียน นิสิต นักศึกษำ กลำย เป็นพลำนุ
ภำพอันทรงควำมหมำยในทำงกำรเมือง แม้ว่ำจะเป็นเพียงกำรเคลื่อนไหวภำยใน 
ค ำตอบ 1 พลังของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เป็นพลังในทำงปัญญำ สังคมให้ค่ำเหนือกว่ำพลังของประชำชนทั่วไป 
เพรำะเห็นมำแล้วจำกสถำนกำรณ์เดือนตุลำคม 2516 
ค ำตอบ 1 กำรปรำกฏขึ้นแห่งปรำกฏกำรณ์ครั้งนี้ด ำเนินไปในลักษณะอันเป็นภำพสะท้อนแห่งกำรระเบิด”เปรี้ยง”ในทำง
กำรเมือง ที่รุนแรงและแหลมคม 
ไม่น่ำเชื่อว่ำจะแพร่ระบำดจำก 1 เป็น 5 และจำก 5 กลำยเป็น 20 ได้อย่ำงฉับพลันทันใด สร้ำงควำมตื่นตะลึง ตระหนก
และตกประหม่ำเป็นอย่ำงสูง 
เป็นพลานุภาพอันยากที่จะปฏิเสธได้ในทางเป็นจริง 
ลักษณะอันเป็นไปเองของกำรเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่พอใจต่อรัฐบำลและต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อย่ำงตรงไปตรงมำ เท่ำนั้น 

หำกแตย่ังโยงยำวไปยังควำมไม่พอใจและกำรตระหนักในภำวะที่ เลวร้ำยของกระบวนกำร”รัฐประหำร” 
หำกยังชี้ให้เห็นว่ำเป็นควำมไม่พอใจโดยธรรมชำติ ลักษณะอันเป็นธรรมชำติเช่นนี้ยำกเป็นอย่ำงยิ่งที่จะมีใครหรือกลุ่ม
และพรรคกำรเมืองใดบงกำรหรือจัดกำรได้ ประการหลังคือพลานุภาพ ประการหลังคือความน่ากลัว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2027772 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2027772
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วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 15:10 น.  

กมธ.กฎหมาย ฮึม่ พรอ้มสอบพวกคุกคามแฟลชม็อบ เผยยังไม่มีข้อร้องเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2025838 
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วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 15:14 น.  

อดีต สสร.40 แสดงจุดยืน ต้องแก้รธน.60 ปชช.ต้องมสี่วนร่วม เชื่อแก้ได้ถ้ารบ.เอาด้วย 
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2025856 
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วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 10:40 น.  

‘วัฒนา’ กางพรบ.ธงชาติ ยันนิสิตเตรียมชักธงด าไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรม                
ไม่มี กม.เอาผิด 

 
 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2024727 
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วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 16:24 น.  

 ‘ปชต.ใต้รม่โพธิ์’ ม.หวัเฉียว เผย ‘สะสมความไม่พอใจต่อรัฐบาลมานาน วันน้ีเกินทน’  
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2026246 
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วันที่ 4 มีนำคม 2563 - 15:34 น.  

อนาคตใหม่ รอเกลี่ยโควต้าปธ.กมธ.ใหม ่หลังส.ส.ลดฮวบ 

 
 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2025984 
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เผยแพร่: 4 มี.ค. 2563 16:27   ปรับปรุง: 4 มี.ค. 
2563 17:23   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

พรุ่งนี้รู้ผลเลือก ปธ.ศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการเก่า 4 
คน-ใหม่ 4 คนประชมุเลือกกันเอง 
ก าหนดการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญยังตามเดิมพรุ่งนี้ ตุลา
การเก่า 4 คน-ใหม่ 4 คนร่วมประชุมเลือกกันเอง “วรวิทย-์ทวีเกียรติ-อุดม” ตัวเต็ง 
วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แม้ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดมีมติเสนอชื่อนำยบรรจงศักดิ์ วงศ์
ปรำชญ์ ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุด ไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังต้องมีขั้นตอนกำร
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบของวุฒิสภำซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ำจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ขณะเดียวกัน กฎหมำยก็ก ำหนดไว้ว่ำ
หำกมีตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ำ 7 คนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได ้ท ำให้ก ำหนดกำรที่จะมีกำรประชุมเพ่ือคัดเลือก
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญยังคงจะมีขึ้นเช่นเดิมในวันพรุ่งนี้ (5 มี.ค.) ที่ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ เวลำ 11.00 น. โดยตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 4 คน คือ นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
และปัญญำ อุดชำชน จะมีกำรประชุมร่วมกับว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนที่เพ่ิงได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมวุฒิสภำ คือ นำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธำนแผนกคดีค ำสั่งค ำร้องและขออนุญำตในศำลฎีกำ 2. วิรุฬห์ 
แสงเทียน อดีตผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำและอดีตรองประธำนศำลฎีกำ 3. จิรนิติ หะวำนนท์ อดีตผู้พิพำกษำอำวุโส
ในศำลฎีกำ และอดีตกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ (คตส.) 4. นภดล เทพพิทักษ์ อดีต
เอกอัครรำชทูต เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญตำมที่รัฐธรรมนูญ มำตรำ 206 ก ำหนด ก่อนแจ้ง
ผลให้ประธำนวุฒิสภำทรำบ เพื่อน ำรำยชื่อประธำน และว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำฯต่อไป  
ทั้งนี้ ว่ำที่ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งและ
ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว ส่วนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันนั้น พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่ำ ให้ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญซึ่งด ำรงต ำแหน่งยังไม่ครบวำระ
ตำมรัฐธรรมนูญ 50 และด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ใน
ต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 50 ซึ่งเท่ำกับว่ำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุด
ปัจจุบันจะด ำรงอยู่ในจนครบวำระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งช่วงปี 56-58 
อย่ำงไรก็ตำม มีกระแสข่ำวขณะนี้มี 3 ตัวเต็งที่คำดว่ำจะได้รับเลือกเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญ คือ นำยวรวิทย์ กังศศิ
เทียม นำยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ซึ่ง 2 ตุลำกำรในชุดปัจจุบัน และนำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ที่เป็นว่ำที่ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญใหม่ 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000022010 
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พุธที่ 4 มีนำคม 2563 เวลำ 14.55 น.  

กมธ. กิจการสภาฯสอบ ส.ส. เสียบบัตรเเทนสัปดาห์หน้า 
 

 
 
กมธ.กิจกำรสภำฯ เรียกสอบ 3 ฝ่ำย “ฉลอง-นำท”ีเสียบบัตรเเทนกัน สัปดำห์หน้ำ  
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่รัฐสภำ นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะรองประธำน
กรรมำธิกำรกิจกำรสภำ   สภำผู้แทนรำษฎร แถลงภำยหลังกำรประชุมกมธ.ว่ำ วันนี้กมธ.ได้ด ำเนินกำรตำมที่ นำยชวน 
หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร มีด ำริให้ตรวจสอบกำรเสียบบัตรเเทนกันของ ส.ส.ในระหว่ำงกำรประชุมพิจำรณำ
ร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 แล้ว ซึ่งกมธ.กิจกำรสภำฯ  มีมติเรียก ทั้ง 3 ฝ่ำย มำ
ชี้แจงในสัปดำห์หน้ำ 
ประกอบด้วย 1.นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรค และอดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะผู้ร้อง 2. 
นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย และนำงนำที รัชกิจปรำกำร ส.ส. บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย ใน
ฐำนะผู้ถูกร้อง และ3.เจ้ำหน้ำที่ส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้เเทนรำษฎร ในฐำนะผู้รวบรวมข้อมูล  ซึ่งกำรชี้แจงของทั้ง 3 ฝ่ำย
จะมำชี้เเจงกันคนละวัน เพ่ือไม่ให้เกิดกำรเผชิญหน้ำ และต้องกำรให้ได้ข้อเท็จจริงแบบไม่เกรงใจกัน และได้ข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วน 
นำยเทพไท กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกรณีที่อำจมีกำรเสียบบัตรแทนกันในกรณีอ่ืนๆ ตำมที่ปรำกฏเป็นข่ำวนั้น  อำทิ กรณีของ 
น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ กรณีนำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย กรณี
นำยโกวิทย์ พวงงำม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท และกรณีน.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีตส ส.พัทลุง พรรค
ประชำธิปัตย์ ที่ออกมำแถลงข่ำวเปิดเผยเรื่องส.ส.เสียบบัตรเเทนนั้น ทำงกมธ.กิจกำรสภำฯ ยังไม่ได้รับเรื่อง ต้องรอให้มี
ผู้ร้องเข้ำมำก่อน ถึงจะตั้งเรื่องตรวจสอบได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/760970 
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พุธที่ 4 มีนำคม 2563 เวลำ 14.16 น.  

"โรม"มั่นใจกมธ.ก.ม.เดินหน้าต่อได้แม้ไร้"ปิยบุตร" 
 

 
 
“โรม”มั่นใจกมธ.ก.ม.เดินหน้ำต่อได้ แม้ไร้“ปิยบุตร” เผย“สุทัศน์”ท ำหน้ำที่ประธำนไปพลำงก่อน  
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่รัฐสภำ นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ อดีตพรรคอนำคตใหม่ ในฐำนะโฆษกคณะกรรมำธิกำร
กำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภำผู้แทนรำษฎร แถลวถึงแนวทำงกำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำรฯ 
ภำยหลังนำยปิยบุตร แสงกนกกุล ต้องพ้นจำกต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ เนื่องจำกสิ้นสุดสมำชิกภำพกำรเป็น
ส.ส.ว่ำ ปัจจุบันกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรฯ จะมีนำยสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะ
รองประธำนกรรมำธิกำรฯ คนที่  1 ท ำหน้ำที่เป็นประธำนไปพลำงก่อน เพ่ือรอให้มีกำรเกลี่ยต ำแหน่งประธำน
กรรมำธิกำรฯ ในสภำฯ กันใหม่อีกครั้งตำมจ ำนวนส.ส.ล่ำสุดของแต่ละพรรค  
อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำในอนำคตหำกต ำแหน่งประธำนกรรมำธิกำรฯ เปลี่ยนไปเป็นของพรรคกำรเมืองอ่ืน แต่งำนทุกอย่ำง
ที่คณะกรรมำธิกำรฯ เคยด ำเนินกำรไว้แล้วจะได้รับกำรพิจำรณำต่อเนื่อง เพรำะที่ผ่ำนมำกำรท ำงำนของ
คณะกรรมำธิกำรฯ แม้จะมำจำกต่ำงพรรคกัน แต่สำมำรถท ำงำนไปด้วยกันได้ดี  
ส ำหรับกำรตรวจสอบกรณีกำรชุมนุมของนักศึกษำนั้น นำยรังสิมันต์กล่ำวว่ำ ขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ำมำ 
เนื่องจำกกำรชุมนุมของกลุ่มนักศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ ซึ่งได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ชุมนุมสำธำรณะ แต่หำกมีกำรยื่นเรื่องเข้ำมำท่ีคณะกรรมำธิกำรฯ ทำงคณะกรรมำธิกำรฯ ก็พร้อมจะเข้ำไปตรวจสอบ  
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ประชุมร่วมกับพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผบ.ตร. ไปก่อนหน้ำนี้นั้น ได้รับ
แนวทำงว่ำ ต ำรวจเองก็เคำรพกำรใช้สิทธิเสรีภำพของประชำชน จึงคิดว่ำทุกอย่ำงน่ำจะเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/760959 
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4 มีนำคม 2563 - 12:58 น.  

ศาลปกครองเลือก บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นั่งตุลาการศาล รธน. 
 

 
 
"ที่ประชุมใหญ่ศำล ปค.สูงสุด" เอกฉันท์เลือก ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองสูงสุต นัก กม.-รัฐศำสตร์เสนอชื่อ ส.ว.
เลือกใหม่ หลังคนแรก ส.ว.ปัดตก  

4 มีนำคม 2563  ที่ศำลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ วันนี้ "ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศาลปกครองสูงสุด" ได้มีมติ
คัดเลือก "นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุต ไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ  
 โดย "นายประวิตร บุญเทียม" ในฐำนะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่ำ วันนี้ได้มีกำรประชุมใหญตุ่ลาการในศาล
ปกครองสูงสุด เพ่ือคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตำมรัฐธรรมนูญ
ฯ มำตรำ 200 โดยกำรคัดเลือกวันนี้ มีผู้มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 5 คน 
โดยปรำกฏว่ำมีผู้ให้ควำมยินยอมที่จะไปท ำหน้ำที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 1 คน คือ "นายบรรจงศักดิ์ วงศ์
ปราชญ์" ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศาลปกครองสูงสุด ก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือก "นายบรรจงศักดิ์" ไปด ารงต าแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยส านักงานศาลปกครอง จะส่งชื่อไปยังวุฒิสภำเพ่ือท ำควำมเห็นชอบตำมข้ืนตอนกฎหมำย
ต่อไป โดยผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด
เท่ำท่ีมีอยู่ของวุฒิสภำ ตำมรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 204 
 "นายประวิตร" โฆษกศาลปกครอง กล่ำวอธิบำยขั้นตอนกำรคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี้ด้วยว่ำ กำรคัดเลือก
วันนี้ สืบเนื่องจำกในกำรประชุมใหญ่เม่ือวันที่ 10 ก.ค.62 ไม่มีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ให้
ควำมยินยอมที่จะไปท ำหน้ำที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงยังไม่สำมำรถคัดเลือกผู้ที่จะไปต ำรงต ำแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญได ้ 
 คณะกรรมการสรรหา ตุลาการการศาลรัฐธรรมนูญ จึงมติให้ลดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดที่จะได้รับกำรคัดเลือกจำกท่ีก ำหนดให้ต้องด ารงต าแหน่งตุลาการมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นไม่น้อย
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กว่ำ 3  ปีท ำให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรคัดเลือก เพ่ิมจำกเดิมท่ีมีจ ำนวน 14 คนเป็น 25 คน ซึ่งในกำรประชุมใหญ่
เพ่ือคัดเลือกผู้มีคุณสมับติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 
 ปรำกฏว่ำมีผู้ให้ควำมยินยอมที่จะไปต ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 4 คน โดยที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรใน
ศำลปกครองสูงสุด ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดทั้งหมดคัดเลือกผู้ที่
ให้ควำมยินยอมดังกล่ำว จะไปด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญแล้ว 
  แต่เมื่อส ำนักงำนศำลปกครอง ได้ส่งชื่อของผู้ได้รับกำรคัดเลือก ไปยังวุฒิสภำ ตำมรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 204 
วุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบรำยชื่อดังกล่ำว ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่ของ
วุฒิสภำ จึงท ำให้ที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดต้องด ำเนินกำรคัดเลือกใหม่ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่
วุฒิสภำไม่ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือเสนอวุฒิสภำใหม่ ตำมรัฐธรรมนูญฯ และ พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2561 มำตรำ 12 วรรคเก้ำ 
  ส ำหรับประวัติ "นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" กำรศึกษำจบ ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (รัฐศำสตร์) , 
ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) 
 ด้ำนกำรท ำงำน "นายบรรจง" ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ.2554 และได้เลื่อนขึ้นมำต ำรง
ต ำแหน่งตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองชั้นต้น ในปี พ.ศ.2552 ก่อนจะเข้ำสู่กำรด ำรงต ำแหน่งในศำลปกครองสูงสุด 
โดยนำยบรรจง เป็นตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ.2555 และได้ต ำรงต ำแหน่งตุลำกำรหัวหน้ำตณะศำลปกครอง
สูงสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420595?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/420595?adz
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05 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08:27 น.  

ผู้น าส้มหวานคนใหม่โวลั่น 55 ส.ส.ยังเหนียวแน่น นัดวันอาทิตย์เปดิตัวพรรคใหม่ 

 
 
นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.ฝ่ำยค้ำน อดีตพรรคอนำคตใหม่ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณี กำรเปิดตัวพรรคในวันที่ 8 มี.ค. นี้ว่ำ 
ตนขอเรียนว่ำ  3 อำทิตย์ข้ำงหน้ำของเดือน มี.ค. นี้จะมีกิจกรรมของพรรคใหม่ ประมำณ 2-3 เรื่อง โดยในวันที่ 8 มี.ค.นี้
จะเป็นกำรประชุมเพ่ือก ำหนดทิศทำงและวำงแผนงำนในกำรด ำเนินกำร  ถึงแม้สภำจะปิด แต่ควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เช่น ไวรัสโควิด ภัยแล้ง หรือพิษเศรษฐกิจ ก็ยังมีอยู่ เรำก็จะวำงแผนให้ท ำงำนในกรรมำธิกำร และตรวจสอบ
รัฐบำลต่อไป และเมื่อเรำวำงแผนกันเรียบร้อยแล้ว จะมีกำรประกำศชื่อพรรคใหม่ และอีกหนึ่งสัปดำห์ต่อจำกนั้น 
ส.ส. 55 คน จะรวมตัวกันไปสมัครพรรคดังกล่ำว ขณะที่สัปดำห์ถัดไป จะเปิดให้ประชำชนทั่วไป  สมัครสมำชิกและ
บริจำคเงิน คำดว่ำจะท ำทุกอย่ำงเสร็จสิ้นภำยในเดือน มี.ค. 
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ พรรคใหม่ที่จะประกำศนั้นเป็นชื่อพรรคใหม่หรือเป็นชื่อที่มีอยู่แล้ว นำยพิธำ  กล่วว่ำ ขอให้รอฟัง
วันที่ 8 ดีกว่ำ อย่ำพ่ึงให้เสียของวันนี้ 

ถำมว่ำ ชื่อพรรคใหม่มีอยู่ใน 3 รำยชื่อที่ปรำกฎออกมำตำมข่ำวหรือไม่ นำยพิธำ กล่ำวว่ำ ก็เป็นไปได้ ก็มีอยู่
ใน 3 รำยชื่อ ที่เป็นแคนดเิดต พรรคของเรำเปิดให้ ส.ส. มีส่วนร่วมในกำรคิดชื่อพรรค ไม่อยำกให้เดำ รอฟังวันที ่8 ดีกว่ำ 
“คิดว่ำ ส.ส. ทั้ง 55 คนยังเหนียวแน่น เพรำะเรำก็ยังเน้นกำรท ำงำนในสภำ” นำยพิธำ ระบ ุ
เมื่อำถำมว่ำหลังวันที่ 8 มี.ค. จะมีกำรประชุมเลือกหัวหน้ำพรรคหรือกรรมกำรบริหำรพรรคหรือไม่ นำยพิธำ กล่ำวว่ำ 
จะเกิดขึ้นสัปดำห์ถัดจำกวันที่ 8 มี.ค. ซึ่งตอนนี้ยังไม่ก ำหนดวันที่ชัดเจน แต่คิดว่ำต้องเสร็จสิ้นภำยในสัปดำห์นั้น  เพ่ือ
จัดกำรประชุมวิสำมัญให้เสร็จ ก่อนจะเปิดรับสมัครสมำชิกพรรค และท ำกิจกรรมกำรระดมทุน หรือกิจกรรมอ่ืนต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58912 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58912
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วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2563, 07.22 น. 

 
'ธณิกานต์'ห่วงเยาวชนร่วมแฟลชม็อบ ชวนถกความเห็นเวทีกมธ.พฒันาการเมือง 

เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2563 น.ส.ธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ ส.ส.กทม.บำงซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) 
ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรกำรสร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน  ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 กล่ำวถึงกรณีที่เยำวชนออกมำร่วมชุมนุมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือแฟลชม็อบในช่วงนี้
ว่ำ เห็นด้วยในกำรแสดงควำมคิดเห็นของเยำวชนเพ่ือกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในฐำนะเจ้ำของและอนำคตของ
ประเทศ โดยเฉพำะประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญ แต่สุขภำพของเยำวชนก็ส ำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งในช่วง
เดือนมีนำคมนี้เป็นช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 กำรไปในสถำนที่ที่มี
คนหนำแน่นและแออัดจะท ำให้มีควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่ำว  ซึ่งเยำวชนควรหลีกเลี่ยงเพ่ือดูแลรักษำสุขภำพของ
ตนเองและส่วนรวม ดังนั้น จึงขอเสนอทำงเลือกที่ปลอดภัยต่อสุขภำพเยำวชน และส่งเสริมให้เยำวชนมีส่วนร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำงช่องทำงโซเชียลมีเดียของรัฐสภำ 
น.ส.ธณิกำนต์ กล่ำวว่ำ ในส่วนของคณะอนุกรรมำธิกำรฯ  เรำมีเวทีที่เปิดโอกำสให้กับเยำวชนในกำรน ำเสนอควำม
คิดเห็นในเชิงสร้ำงสรรค์ ผ่ำนโครงกำร Active Tech Citizen เยำวชนคนรุ่นเปลี่ยน อย่ำงต่อเนื่อง เปิดรัฐสภำเป็นเวที
รับฟังและให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติร่วมแชร์ไอเดียกับเยำวชนน ำสู่กำรต่อยอดปฏิบัติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม และก ำลังจะเปิดเวทีเพ่ิมส ำหรับเยำวชนเพื่อให้ครอบคลุมมำกท่ีสุด 

"นอกจำกนี้ ในฐำนะรองประธำนกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ยังได้น ำวำระเร่งด่วนเรื่อง Flash Mop เข้ำพิจำรณำในที่ประชุมกรรมำธิกำรฯ เพ่ือเพ่ิมเวทีของรัฐสภำ  สู่
กระบวนกำรรับฟัง ให้เยำวชนมีส่วนร่วมเสนอไอเดียในกำรพัฒนำประเทศชำติที่น ำสู่กำรปฏิบัติได้จริง  ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้เชิญฝ่ำยบริหำรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุดมศึกษำฯ 
พร้อมกับ ตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ เข้ำร่วมหำรือในแนวทำงนโยบำยต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองภำคเยำวชน 
และ ตัวแทนเยำวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำ เข้ำหำรือ และเสนอไอเดียในกำรพัฒนำกำรเมืองและประเทศไทยร่วมกัน 
โดยเยำวชนที่สนใจเข้ำร่วมสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เข้ำไปที่ Facebook กรรมำธิกำรกำรพัฒนำ
กำรเมืองฯ สภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งจะจัดนัดแรกในวันพุธที่ 11 มีนำคม เวลำ 13.00 คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมือง
ฯ อำคำรรัฐสภำ" น.ส.ธณิกำนต์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/477208 

https://www.naewna.com/politic/477208
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วันพุธ ที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2563, 22.11 น. 

'พิธา'อุบไต๋ลุ้นเปิดตัวพรรคใหม่ 8 มีนาฯ ยังมั่นใจ 55 ส.ส.ไม่แตกแถว 
 

 
 

เมื่อเวลำ 20.00 น.วันที่ 4 มีนำคม 2563 ที่ร้ำนอำหำร wine &dine ทองหล่อ 13 นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.
ฝ่ำยค้ำน อดีตพรรคอนำคตใหม่ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรเปิดตัวพรรคในวันที่ 8 มี.ค. นี้ว่ำ ตนขอเรียนว่ำ  3 อำทิตย์
ข้ำงหน้ำของเดือน มี.ค. นี้จะมีกิจกรรมของพรรคใหม่ ประมำณ 2-3 เรื่อง โดยในวันที่ 8 มี.ค.นี้จะเป็นกำรประชุมเพ่ือ
ก ำหนดทิศทำงและวำงแผนงำนในกำรด ำเนินกำร ถึงแม้สภำจะปิด แต่ควำมเดือดร้อนของประชำชน เช่น ไวรัสโควิด ภัย
แล้ง หรือพิษเศรษฐกิจ ก็ยังมีอยู่ เรำก็จะวำงแผนให้ท ำงำนในกรรมำธิกำร  และตรวจสอบรัฐบำลต่อไป และเมื่อเรำ
วำงแผนกันเรียบร้อยแล้ว จะมีกำรประกำศชื่อพรรคใหม่ และอีกหนึ่งสัปดำห์ต่อจำกนั้น ส.ส. 55 คน จะรวมตัวกันไป
สมัครพรรคดังกล่ำว ขณะที่สัปดำห์ถัดไป จะเปิดให้ประชำชนทั่วไป  สมัครสมำชิกและบริจำคเงิน คำดว่ำจะท ำทุกอย่ำง
เสร็จสิ้นภำยในเดือน มี.ค. 
เมื่อถำมว่ำ พรรคใหม่ที่จะประกำศนั้นเป็นชื่อพรรคใหม่หรือเป็นชื่อที่มีอยู่แล้ว นำยพิธำ กล่วว่ำ ขอให้รอฟังวันที่ 8 ดีกว่ำ 
อย่ำพึ่งให้เสียของวันนี้ 

เมื่อถำมว่ำ ชื่อพรรคใหม่มีอยู่ใน 3 รำยชื่อที่ปรำกฎออกมำตำมข่ำวหรือไม่ นำยพิธำ กล่ำวว่ำ ก็เป็นไปได้ ก็มีอยู่
ใน 3 รำยชื่อ ที่เป็นแคนดิเดต พรรคของเรำเปิดให้ ส.ส. มีส่วนร่วมในกำรคิดชื่อพรรค ไม่อยำกให้เดำ รอฟังวันที่ 8 มี.ค.
ดีกว่ำ 

“คิดว่ำ ส.ส. ทั้ง 55 คนยังเหนียวแน่น เพรำะเรำก็ยังเน้นกำรท ำงำนในสภำ ” 
เมื่อถำมว่ำหลังวันที่ 8 มี.ค. จะมีกำรประชุมเลือกหัวหน้ำพรรคหรือกรรมกำรบริหำรพรรคหรือไม่ นำยพิธำ กล่ำวว่ำ จะ
เกิดขึ้นสัปดำห์ถัดจำกวันที่ 8 มี.ค. ซึ่งตอนนี้ยังไม่ก ำหนดวันที่ชัดเจน แต่คิดว่ำต้องเสร็จสิ้นภำยในสัปดำห์นั้น  เพ่ือ
จัดกำรประชุมวิสำมัญให้เสร็จ ก่อนจะเปิดรับสมัครสมำชิกพรรค และท ำกิจกรรมกำรระดมทุน หรือกิจกรรมอ่ืนต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/477200 
 

https://www.naewna.com/politic/477200
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วันพุธ ที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2563, 21.09 น. 

'ทอน'กล่อมฝ่ายค้าน ลัน่กลางวงดินเนอร์'เลือกตั้งครั้งหน้า เป็นรัฐบาลร่วมกัน' 

 
 
ธนาธร”สยบรอยร้าวฝ่ายค้าน ขอบคุณพรรคร่วมฯ ขอร้อยรัดอุดมการณ์ หยุดยั้งคสช.-แก้รธน.บอก เลือกตั้งครั้ง
หน้า เป็นรัฐบาลด้วยกันคงจะดี “สมพงษ”์ เชื่อ “พิธา” มีดีพอเป็นผู้น าพรรคใหม่ 
เมื่อเวลำ 19.00 น.วันที่ 4 มีนำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนบรรยำกำศกำรรับประทำนอำหำรระหว่ำงพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
ซึ่งมีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) เป็นเจ้ำภำพเลี้ยงดินเนอร์เคลียร์ใจบรรดำแกนน ำ
พรรคฝ่ำยค้ำน 

โดยนำยธนำธร กล่ำวกับผู้มำร่วมรับประทำนอำหำร ว่ำ วันนี้ตนต้องขอขอบคุณพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนทุกท่ำนที่
สละเวลำในค่ ำคืนนี้ พรรคอนำคตใหม่มีอำยุเพียง 508 วัน ก็ถูกยุบพรรคไป กรรมกำรบริหำรพรรคและ ส.ส.บำงส่วนก็
ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง ในหลำยเดือนท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดนี้ เรำได้รับควำมร่วมมือจำก
ทุกท่ำนเป็นอย่ำงดี ดังนั้นในโอกำสที่พรรคถูกยุบไปแล้ว ตนในฐำนะหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่   ตนเชิญทุกท่ำนมำเพ่ือ
กล่ำวค ำขอบคุณส ำหรับควำมอนุเครำะห์ และกำรสนับสนุน ที่ผ่ำนมำ ตนคิดว่ำพ่ีน้องประชำชนได้เห็นแล้ว ว่ำฝ่ำยค้ำน
ท ำงำนอย่ำงเข้มข้นและจริงจัง เรำร้อยรัดกันด้วยอุดมกำรณ์ ที่ต้องกำรหยุดยั้ง คสช. และต้องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้   และในวันนี้ ตนอยำกจะขอควำมสนับสนุนจำกทุกท่ำนให้กับ ส.ส.ที่ได้ไปต่อ 

อยำกให้ทุกท่ำนให้กำรสนับสนุนกับพวกเขำ เหมือนที่ สนับสนุนพวกเรำ ถึงแม้ตนจะเข้ำสภำเพียง 5 นำที ก็
ตำม แต่ก็รู้สึกถึงควำมผูกพัน กับทุกท่ำน เป็นเกียรติของตนที่ได้ร่วมงำนกับทุกคน ได้สัมผัสกำรเมืองที่เป็นจริง และหวัง
ว่ำ หลังจำกนี้จะไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนและทุกท่ำนจะวิวัฒนำกำรไปเป็นควำมสัมพันธ์รูปแบบอ่ืน  
ตนยืนยันว่ำตน นำยปิยบุตร แสงกนกกุล และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรค จะไม่ท้อถอย  และจะไม่เลิกเดินเส้นทำงนี้ 
พวกเรำจะยืนหยัดต่อสู้เพ่ือประชำธิปไตย เพ่ือควำมยุติธรรม กำรเดินทำงของพวกเรำยังเดินต่อไป ดังนั้นในอนำคตยัง
ต้องสัมพันธ์กับทุกท่ำนอีก จึงขอควำมกรุณำท ำงำนด้วยกันต่อ 

ด้ำนนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย  กล่ำวว่ำ ตนขอบคุณนำยธนำธร ที่ให้โอกำสพบปะกันใน
วันนี้ ด้วยข้อเท็จจริงเวลำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น กับพรรคอนำคตใหม่ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่เหลืออีก 5 พรรค ก็รู้สึกตื่นเต้น 
และมีควำมรู้สึกเป็นห่วง ตนย้ ำว่ำ เรำคิดว่ำพรรคเพ่ือไทยไม่เคยคิดว่ำ กำรมี  ส.ส. 135 เสียง หรือพรรคอ่ืนมี 10 เสียง 
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แต่เรำเป็นพรรคฝ่ำยค้ำนที่รวมกัน 246 เสียง ซึ่งถือว่ำเป็นหลักของเรำเลย ต้องเรียนว่ำ ท่ำนที่เป็นกรรมกำรบริหำร
พรรคอนำคตใหม่ที่ต้องฉีกตัวออกไป จำกกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ก็ไม่เป็นไร ท่ำนวำงใจได้ ตนได้คุยกับนำยพิธำ ลิ้มเจริญ
รัตน์ ว่ำถ้ำท่ำนต้องกำรสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขอให้วำงใจได้ เรำจะยืนหยัดต้องต่อสู้กับเรื่องที่เกี่ยวกับควำมเป็นประชำธิปไตย
ต่อไป 
“ผมต้องขออภัยท่ำน ท่ำนในฐำนะที่เป้นผู้หลักผู้ใหญ่เก่ำ กำรที่จะเข้ำมำเกี่ยวข้องกับน้องๆอำจจะล ำบำกหน่อย เดี๋ยว
เขำจะหำว่ำเป็นกำรชี้น ำ แต่ผมเรียนว่ำผมอยู่ตรงนี้ หำกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด พวกเรำเป็นพรรคฝ่ำยค้ำนร่วมทั้งหมด ยินดี และ
เชื่อว่ำสิ่งต่ำงๆที่เกิดขึ้นมำในบำงครั้งนั้น ก็อย่ำไปคิดอะไรมำก  เรำต้องฟัง ต้องหนักแน่น และต้องคุย มีอะไรที่จะ
ปรึกษำหำรือกันได้ เรำยินดีที่จะท ำ แม้ฝ่ำยค้ำนจะมีจ ำนวนน้อยลง ขณะนี้ แล้วก็น้อยลงน้อยลงทุกวัน แต่ถึงแม้จะ
น้อยลงก็ต้องรักษำคุณภำพให้ยึดมั่นต่อไปข้ำงหน้ำให้ได้ มีอะไรที่สงสัยก็บอกกันได้ เรำจะท ำเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่ำง จะคัด
หำงเสือและท ำงำนของเรำในอนำคต ซึ่งเรำเชื่อในควำมสำมำรถของน้องคนนี้ น้องพิธำ ผมมีควำมมั่นใจอย่ำงนั้น ขอให้
ท่ำนมีควำมตั้งใจในกำรด ำเนินกำรสิ่งที่ถูกต้องต่อไป” 
ด้ำนนำยพิธำ กล่ำวว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรเมืองแบบนี้ เรำต้องสำมัคคีกันให้มำก ซึ่งพวกตนยืนยันว่ำ เรำจะท ำงำน
กำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อไป 
ด้ำนนำยวัน มูฮัมหมัด นอร์ มะทำ กล่ำวว่ำ เรำยังมีก ำลังใจของพรรคฝ่ำยค้ำน ที่จะท ำงำนร่วมกันต่อไป  แม้ว่ำนำยธนำ
ธร และท่ำนทั้งหลำยจะไม่ได้อยู่ ในพรรคกำรเมือง แต่ก็เป็นควำมหวังของประชำชน  ถึงแม้ว่ำจะถูกกระท ำก็สำมำรถ
ท ำงำน กับคนไทยทั้งประเทศในทุกมิติ นำยธนำธรก็เป็นส่วนส ำคัญของพวกเรำ  อย่ำไปคิดว่ำรัฐบำลนี้มันจะไปอยู่ยำว 
เพรำะไม่สำมำรถอยู่ยำวเกินควำมต้องกำรของประชำชนได้ พวกเรำอย่ำไปเดินตำมเส้นทำงที่พวกเขำขีดเขียนไว้ เรำ
จะต้องเดินเส้นที่ขีดไปหำประชำชน เพ่ือเปลี่ยนแปลง อนำคตของประเทศ ที่มันก ำลังจะจมลงให้ดีขึ้นให้ได้  เมื่อได้ฟัง
นำยธนำธรกล่ำวเช่นนี้รู้สึกมีก ำลังใจ และก็อยำกเห็นทุกท่ำนที่นั่งอยู่ตรงนี้ท ำงำนให้กับประชำชนต่อไป โดยเฉพำะกำร
เป็นควำมหวังให้กับนิสิตนักศึกษำ 
ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กล่ำวว่ำ ตลอดระยะเวลำที่พวกเรำท ำงำนร่วมกันในสภำ ตนรู้สึกว่ำพรรคอนำคตใหม่  เป็น
ควำมหวังของประชำชนอย่ำงแท้จริง ตนรู้สึกชื่นชมควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในกำรท ำงำน รวม
ไปถึงคนของอนำคตใหม่ที่ท ำงำนอยู่ในกรรมำธิกำร ปปช. ก็ช่วยตนท ำงำนเป็นอย่ำงดี ถึงแม้จะมีคนถูกส่งมำป่วน คน
ของอนำคตใหม่ก็ยังช่วยตน ท ำให้งำนเดินหน้ำต่อไปได้  ถึงแม้จะมีปัญหำต่ำงๆถมทับ นำยธนำธร และอนำคตใหม่ แต่
ผมรู้ว่ำประชำชนทั้งประเทศไม่มีใครเห็นด้วยก็มีแต่กลุ่มเขำที่มีอ ำนำจ ท ำผิดให้เป็นถูก ท ำถูกให้เป็นผิด แม้พรรคจะถูก
ยุบไปก็จริง ประชำชนก็ไม่ได้ย่อท้อหรือทิ้งพรรคอนำคตใหม่ ยังคงเชื่อม่ันกำรท ำงำนในพรรคใหม่ที่ก ำลังจัดตั้งขึ้นมำ ตน
แม้จะอำยุมำกแล้ว แต่ก็จะขอท ำงำนร่วมกับพรรคใหม่ของอนำคตใหม่ในฐำนะที่เรำผ่ำนประสบกำรณ์มำเยอะก็ยินดีที่
จะให้ค ำแนะน ำในบำงประกำร แต่ในสว่นของพรรคก็ขอให้ท ำงำนเต็มท่ี และอยู่ด้วยกัน ไปด้วยกัน 
จำกนั้นนำยธนำธรกล่ำวว่ำ “เลือกตั้งครั้งหน้ำ เรำเป็นรัฐบำลร่วมกันน่ำจะดี” 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/477193 
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ยุบพรรค ประท้วงสืบทอดอ านาจ แก้รัฐธรรมนูญ 

 

ต่อกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะนักรัฐศาสตร์ที่ไม่รู้เรื่องนิติศาสตร์ ผมเห็นว่าการกู้ยืมเงินหัวหน้าพรรคเป็น
จ านวนมากขนาดนั้น 
และเป็นแหล่งทุนส ำคัญของพรรคเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและรับไม่ได้ตำมหลักกำรที่ไม่ต้องกำรให้เกิด เงื่อนไขของการ
ครอบง าในพรรคการเมืองผ่านทุน 
และถ้ำจะเปรียบเทียบกับโต๊ะจีนของพรรคพลังประชำรัฐ ก็จะพบว่ำกลุ่ มผู้สนับสนุนทุนมันแตกกระจำยไปหลำยมุ้ง
หลำยก๊วน ไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำพรรคอยู่ใต้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และแต่ละโต๊ะก็บริจำคไม่เกินที่
ก ำหนดไว้ แม้ว่ำจะมีโต๊ะจ ำนวนหนึ่งที่มำจำกบริษัทแม่บริษัทเดียว แต่แตกออกเป็นหลำยบริษัท กำรผูกขำดกำรครอบง ำ
จึงไม่เกิดข้ึน 
แม้ว่ำจะมีนักนิติศำสตร์ชี้ว่ำพรรคกำรเมืองในตะวันตกหลำยประเทศมีสถำนะเป็นนิติบุคคลภำยใต้กฎหมำยเอกชน แต่ที่
แน่ๆ คือคณะกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐ (Federal Election Commission) ก าหนดว่า เงินกู้จากบุคคลหรือ
คณะบุคคลให้ถือเป็นเงินสนับสนุนทางการเมือง (Contribution) จนกว่าจะได้รับการช าระคืน เมื่อช ำระคืน
เรียบร้อยแล้วให้ถือว่ำจ ำนวนเงินกู้ดังกล่ำวไม่นับรวมอยู่ในวงจ ำกัดเงินสนับสนุนทำงกำรเมือง 
ส่วนเงินกู้จำกธนำคำรไม่เป็นเงินสนับสนุนทำงกำรเมืองหำกกระท ำตำมขั้นตอนปกติและอยู่บนฐำนว่ำจะมีกำรช ำระ
คืน อีกท้ังยังมีกำรจ ำกัดวงเงินสนับสนุนทำงกำรเมืองไว้อีกด้วย ถ้ำเป็นกำรกู้เงินจำกธนำคำรไม่ถือเป็นกำรสนับสนุนทำง
กำรเมืองหำกเป็นไปตำมข้ันตอนปกติ และไม่ได้ก ำหนดวงจ ำกัดท่ีสำมำรถกู้ยืมไว้ 
ส่วนการกู้เงินจากบุคคล ให้ถือเป็นการสนับสนุนทางการเมือง และมีการก าหนดวงจ ากัดไว้แตกต่างกันไปตาม
สถานะของผู้ให้และผู้รับ 
ดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่ำถ้ำเป็นสหรัฐ พรรคกำรเมืองจะกู้เงินหัวหน้ำพรรคเป็นจ ำนวนมำกๆ ไม่ได้แน่ เพรำะเงินกู้ถือเป็น
กำรสนับสนุนทำงกำรเมืองและมีวงจ ำกัดชัดเจน นอกเสียจำกว่ำจะกู้จำกธนำคำร (รำยละเอียดเหล่ำนี้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำ
ไปศึกษำเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ทำงกำรของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งของ 
  นอกจำกนี้หลังจำกได้มีกำรติดต่อสอบถำมกรณีกำรกู้เงินของพรรคกำรเมืองในประเทศไทยไปยังคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งของสหรัฐ ค ำตอบที่ได้คือเงินกู้จากบุคคลถือเป็นการสนับสนุนทางการเมืองและต้องมีวงจ ากัด  ซึ่ง
บทลงโทษส ำหรับผู้ฝ่ำฝืนภำยใต้กฎหมำยสหรัฐมีตั้งแต่ออกจดหมำยเตือนไปจนถึงกำรปรับเงิน (สนใจดูเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.posttoday.com/politic/columnist/609616) 
จำกข้ำงต้นจะพบว่ำกำรกู้เงินหัวหน้ำพรรคอย่ำงที่เกิดขึ้นกับพรรคอนำคตใหม่เป็นสิ่งที่ผิดกติกำของประเทศส ำคัญๆ  ใน
โลกตะวันตก เพียงแต่บทลงโทษของอเมริกา “ก็จะมีตั้งแต่จดหมายเตือนไปจนถึงการปรับเงิน” 
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จำกที่กล่ำวไปทุกฝ่ำยในประเทศไทยน่ำจะเข้ำใจตรงกันได้แล้วว่ำกำรกู้เงินหัวหน้ำพรรคของพรรคอนำคตใหม่นั้นขัดต่อ
หลักกำร เพียงแต่โทษภำยใต้ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพรรคนั้นรุนแรงกว่ำอเมริกำ ซึ่งอเมริกำออก
กฎหมำยที่ก ำหนดให้กำรกู้เงินบุคคลถือเป็นกำรสนับสนุนทำงกำรเมืองเพรำะเกิดกรณีวอเตอร์เกต (Watergate 
scandal) ในป ี1976 ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรระดมทุนทำงกำรเมือง 
แต่กำรวินิจฉัยตัดสินยุบพรรคของไทยนั้นถูกมองว่ำรุนแรงเกินไปส ำหรับคนจ ำนวนไม่น้อยที่ออกมำประท้วง แต่ถ้าจะมี
ใครจะออกมายืนยันว่าการกู้เงินในลักษณะนั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรมท าได้  เหตุผลคืออะไร? ถ้ากฎหมายมีช่องโหว่ ก็
ต้องแก้ 

นักนิติศำสตร์ไทยจ ำนวนหนึ่งออกมำแสดงข้อคิดทำงวิชำกำรแย้งค ำวินิจฉัยดังกล่ำวของศำล และมีทั้งที่
สนับสนุนด้วยหลักวิชำ ซึ่งเป็นเรื่องดีต่อกระบวนกำรยุติธรรมของไทย แต่ขณะเดียวกันกำรยุบพรรคส ำหรับคนบำงกลุ่ม
ก็ถูกผนวกไปกับเรื่อง “รัฐประหำร-รัฐธรรมนูญเอ้ือกำรสืบทอดอ ำนำจผ่ำนวุฒิสภำ กำรกดปุ่มจำกมือที่มองไม่เห็น” 
เรื่องมันก็เลยบำนปลำย ซึ่งก็ยากที่จะห้ามไม่ให้คนเหล่านั้นคิดเช่นนั้นได้ เพราะมันก็มีเงื่อนไขให้พวกเขาคิดเช่นนั้น
ได้ จึงน ำมำซึ่งกำรประท้วงที่กระจำยไปตำมสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ที่ออกมำเรียกร้องเสรีภำพและต่อต้ำนรัฐบำลเผด็จ
กำร แต่รูปธรรมและผลสัมฤทธิ์ของกำรต่อต้ำน “ระบบ-ระบอบ” ที่พวกเขำต้องกำรโค่นล้ม เป้ำหมำยก็ไม่หนีกำรแก้
รัฐธรรมนูญเพรำะไม่ว่ำจะออกมำประท้วงกันแค่ไหน จะจบลงอย่ำงไร ยังไงมันก็ต้องมีรัฐธรรมนูญอยู่ดี  
ดังนั้น กำรประท้วงเรียกร้องอำจจะเกิดในลักษณะของการนัดชุมนุมใหญ่ลงถนน ภายใต้ พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ เพ่ือแสดงพลังจ ำนวนคน พร้อมข้อเรียกร้องในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่ำงละเอียดทั้งเนื้อหำและกระบวนกำร 
(เช่นต้องกำรให้มี ส.ส.ร.และมีขั้นตอนอย่ำงไรบ้ำง) และมีกำรรวบรวมรำยชื่อให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ ลงนำมพร้อม
ส ำเนำบัตรประชำชน ยื่นต่อคณะกรรมกำรศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก ำลังท ำงำนอยู่ขณะนี้และจะต้องสรุปผลภำยใน
เดือน เม.ย.-พ.ค. 
และหลังจำกนั้นก็รอดูสถำนกำรณ์ว่ำข้อสรุปของคณะกรรมกำรฯ ที่ยื่นต่อสภำเป็นอย่ำงไร? ถ้ำทุกอย่ำงด ำเนินไปได้ตำม
ประสงค์ ก็รอให้รัฐสภำท ำงำนไป แต่ถ้ำเห็นท่ำไม่ดี ก็นัดชุมนุมใหญ่กันอีกครั้ง ซึ่งก็จะตรงกับช่วงปิดเทอมใหญ่พอดี ทุก
อย่ำงก็อำจจะสะดวกข้ึนส ำหรับนักศึกษำต่ำงจังหวัดด้วย 
ขณะเดียวกัน กำรนัดชุมนุมใหญ่ลงถนนครั้งแรกหลังสอบกลำงภำคอำจจะยังไม่ลงตัว ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตำมแต่ 
ก็สำมำรถหำทำงชุมนุมแบบกระจำยตำมภูมิภำคและถือโอกำสให้พ่อแม่พ่ีน้องในภูมิภำคหรือในจังหวัดนั้นที่เห็นด้วย ได้
มีโอกำสมำร่วมสนับสนุน อำจจะเป็น ขอนแก่น อุบลฯ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ สงขลำ ฯลฯ 
แม้ว่ำจะไม่ได้เห็นกำรชุมนุมใหญ่ที่มีพลังมำกหนึ่งเดียวที่กรุงเทพฯ แต่กำรกระจำยก็จะท ำให้ได้ควำมรู้สึกของกำรต่อต้ำน
ทั่วประเทศ และท่ีส ำคัญ เปิดโอกำสให้พ่อแม่พ่ีน้องประชำชนได้เข้ำร่วม ซึ่งถ้ำนับจ ำนวนรวมๆ แล้วก็อำจจะมำกกว่ำถ่อ
มำรวมกันที่กรุงเทพฯ ซึ่งต้องเสียค่ำเดินทำง และพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นห่วงด้วย และคิดว่ำถ้ำไม่ได้มำรวมกันเป็น
จ ำนวนมำกที่กรุงเทพฯ ที่จะท ำให้คุมกันยำก โอกำสมีมือที่สำมก็น่ำจะไม่มีด้วย  
 อีกทั้งกำรชุมนุมตำมภูมิภำคจะท ำให้แต่ละสถำบันนั้นๆ เริ่มรู้จักกำรจัดกำรกำรชุมนุมและเข้ำใจถึงปัญหำ และเมื่อ
จ ำเป็นต้องมำชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพฯ ก็จะเข้ำใจว่ำจะต้องมีแกนน ำ มีกำรจัดระเบียบ คุมกำรแสดงออกให้อยู่ในประเด็น
ตำม พ.ร.บ. ทุกอย่ำงก็จะสะดวก ไม่ใช่เริ่มชุมนุมครั้งแรกก็ชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพฯ เลย มันอำจจะเสียกระบวนได้  
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ที่ส ำคัญคือหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องผ่านการท าประชามติ อย่างที่คุณสุทิน คลังแสง ส.ส.เพื่อไทย ได้เคย
แสดงความเห็นไว้ (https://www.matichon.co.th/politics/news_1888971) ถ้ำกลุ่มนิสิตนักศึกษำท ำเสียกระบวน 
อำจจะท ำให้คนที่เคยคิดอยำกจะแก้รัฐธรรมนูญไม่เอำด้วย ประชำมติอำจจะออกมำว่ ำไม่แก้ อีกทั้งหำกผ่ำนประชำมติ 
แต่ตอนร่ำงเสร็จก็จะต้องท ำประชำมติรับอีกครั้งเช่นกัน หำกท ำเสียกระบวนก็จะตกไปได้ง่ำยๆ 
ที่กล่ำวมำนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์คือหำกกติกำบ้ำนเมืองไม่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ยำมเมื่อเกิดปัญหำอะไรขึ้นและมีกำร
ตัดสินอะไรมำก็จะไม่ยอมรับกัน และไปลงที่รัฐบำลหรือรัฐธรรมนูญเสมอ 
ดังนั้น หำกจะต้องมีกำรแก้ไขเพ่ือให้เกิดกำรยอมรับร่วมกัน ก็จะเป็นเรื่องดี ต่อไปเมื่อเกิดปัญหำและใช้มำตรำและ
องค์กรสถำบันที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตัดสิน แม้ว่ำจะไม่ชอบใจ แต่ก็ยอมรับกันได้โดยไม่เคลือบแคลงใจ อีกท้ังผู้เขียน
ต้องการให้กระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญด าเนินไปอย่างสันติ ไม่เกิดการใช้ความรุนแรงจนบ้านเมืองเสียหาย
อย่างท่ีผ่านมากว่าทศวรรษ และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แม้ว่ำจะผ่ำนประชำมติ แต่ก็ถูกมองว่ำอยู่ในสภำพถูกบังคับให้
รับ เพรำะมิฉะนั้นกำรเลือกตั้งจะต้องถูกเลื่อนออกไปไม่รู้เมื่อไร  
ปิดท้ำยด้วย เจ้ำพ่อกำรเมืองเปรียบเทียบ ฮวน ลินซ์ (Juan Linz) ได้ให้ข้อสังเกตที่แหลมคมไว้เมื่อปี 1978 ใน Juan 
J. Linz, The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, & Reequilibration หน้ำ 14-49 ว่ำ 
เสถียรภาพความม่ันคงทางการเมืองไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับเสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาลเสมอไปกำรเปลี่ยนแปลง
หรือกำรคงอยู่ของรัฐบำล หำกด ำเนินไปภำยใต้กติกำที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย ย่อมถือว่ำสังคมนั้นมีเสถียรภำพควำม
มั่นคงทำงกำรเมือง 
ถ้ำทั้งฝ่ำยที่มีอ ำนำจและฝ่ำยที่ต่อต้ำนต่ำงมีควำมยึดมั่นร่วมกัน ( loyal) ในหลักกำรระเบียบกติกำของระบอบกำร
ปกครองที่ด ำรงอยู่แต่ถ้ำเกิดมีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง หรือทุกฝ่ำยต่ำงด ำเนินกำรทำงกำรเมืองใดๆ - ไม่ว่ำจะเป็นกำรพยำยำม
รักษำหรือเปลี่ยนแปลงกำรเข้ำสู่อ ำนำจ - กำรรักษำอ ำนำจ - และกำรขยำยอ ำนำจ - โดยไม่ยอมรับกำรยึดมั่น 
(disloyal) ในกติกำที่เป็นทีย่อมรับกันทุกฝ่ำย 
นั่นย่อมเป็นสัญญำณบ่งชี้ถึงควำมไร้เสถียรภำพควำมมั่นคงทำงกำรเมืองในสังคมนั้น ซึ่งอำจน ำไปสู่สภำวะไร้ระเบียบ 
เกิดจลำจลจนถึงสงครำมกลำงเมืองได้ในที่สุด หำกไม่สำมำรถสร้ำงควำมยอมรับยึดมั่น ( loyal) ในกติกำหรือหลักกำร
ร่วมกัน อันได้แก่นัยควำมหมำยของระบอบกำรปกครองและรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งการรณรงค์เพื่อหารัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันขณะนี้  จึงเป็นสิ่งที่สมควรท าเพื่อหาฉันทามติว่า จะแก้
หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญ และถ้าแก้จะแก้อะไร และถ้าได้ฉันทามติอย่างใด ก็ควรจะต้องยอมรับร่วมกัน 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649633 
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ฝ่ายค้านที่แทบไม่เหลือแรงแค้น 
05 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

 

         
 
 
 
 
        ท่ำทำงน่ำจะล ำบำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...ส ำหรับแกนน ำพรรคฝ่ำยค้ำนอย่ำงพรรค เผาไทย นับจำกนี้  เพรำะหลังผ่ำน 
ศึกวันทรงชัย มำด้วยควำมบอบช้ ำมิใช่น้อย เนื้อตัวเขียวเป็นจ้ ำๆ ตั้งแต่หน้ำขำไปยันขี้โครง หน้ำแหก หน้ำแตก ชนิด
หมอไม่รับเย็บ แถมท ำท่ำว่ำแผลแตก แผลบำดเจ็บ ยังอำจกลำยเป็น  แผลติดเชื้อ ไปซะอีกต่ำงหำก!!! 
                ถึงพยำยำมสรรหำ กิจกรรม ที่จะออกไปทำง พิเศษ-ไม่พิเศษ ก็แล้วแต่ ชวนเชิญใครต่อใครมำ  อภิปราย
นอกสภาฯ เพ่ือช่วยเลี้ยงกระแส ไม่ให้ห่อเหี่ยว เหี่ยวปลำย จนเกินไป แต่คงไม่ได้ต่ำงอะไรไปจำกกำรเปิดเฟซบุ๊ก ไลฟ์สด 
อะไรท ำนองนั้น คือมันแทบไม่ได้มีน้ ำหนัก พอที่จะหัก จะโค่น ฝ่ำยตรงข้ำมอย่ำงรัฐบำลได้เลย และไม่ได้ช่วยให้อะไรดูดี 
ขึ้นมำมำกมำยซักเท่ำไหร่ ส่งผลบรรดำมวลสมำชิกพรรคจ ำนวนไม่น้อยเริ่มออกอำกำร  ถอดใจ กันไปมั่งแล้ว ไม่ก็หันมำ
ไล่ฟัด ไล่งับ กันเอง โทษมึง โทษกู กันไปตำมเรื่อง ตำมรำว ตำมแบบฉบับมวยแพ้ หรือบอลแพ้ อะไรประมำณนั้น... 
                อีกท้ังคงต้องยอมรับเอำจริงๆ นั่นแหละ...ผู้ที่มีบำรมี มีสง่ำรำศี พอที่จะช่วยก่อให้เกิดสำยใยแห่งควำมแน่น
เหนียว กลมเกลียว ภำยในพรรค มันแทบไม่เหลือเอำไว้ท ำยำ หรือที่เหลือๆ ก็มักหนักไปทำง  ไม่ค่อยจะมีน้ ายา ซะเป็น
ส่วนใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นคุณ เจ๊สุดาหน่อย ที่ไม่ว่ำจะมีบทบำท อ ำนำจ ไปในลักษณะไหน แต่ก็ออกจะขำด บารมี มำโดย
ตลอด ถูกเอำมำซุบซิบ นินทำ ไม่เว้นแต่ละวัน หรือแม้แต่  ดอกเตอร์หลาม หรือ ดอกเตอร์เหลิม ที่เคยดูน่ำหวำดหวั่น 
ขวัญสยอง น่ำขนลุกขนพอง พอสมควร  แต่หลังจำกผ่ำน ศึกวันทรงชัย ไปแล้ว ระดับรำคำจำก 5-4, 3-2 ก็ดูจะลด
ระดับลงมำเหลือแค่ประมำณ  100 บำทเอำอุจจำระสุนัข สองกอง สำมกอง อะไรท ำนองนั้น... 
                แต่จะไปโทษ ดอกเตอร์หลาม หรือ เจ๊สุดาหน่อย ไปซะทั้งหมด...ก็ไม่น่ำจะถูกเรื่อง ถูกรำว ซักเท่ำไหร่ 
เพรำะอำกำรขำด บารมี ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจในฐำนะใดๆ ก็แล้วแต่ เนื่องมำจำกทุกสิ่งทุกอย่ำงมันถูกผูกขำดศูนย์รวมแห่ง
บำรมีเอำไว้ที่ นายใหญ่ มำโดยตลอดนั่นเอง ไม่ว่ำจะหัวหน้ำพรรค  เลขำธิกำรพรรค ประธำนยุทธศำสตร์ ประธำน
กิจกำรพิเศษโน่นๆ นี่ๆ เลยต้องตกอยู่ในสภำพเป็นได้แค่ นอมินี เท่ำนั้นเอง ยิ่งในช่วงหลังๆ มำนี้...ชักเริ่มมีข่ำวครำว
ประมำณว่ำตัว นายใหญ ่นั้น แม้ยังไม่ถึงกับ ถอดใจ แต่อำจพร้อมที่จะ ถอดเขี้ยว-ถอดเล็บ กันมั่งแล้ว หรือเริ่มท ำท่ำว่ำ
คิดจะหันมำ อยู่เป็น เพ่ือควำมอยู่รอดปลอดภัยหรือควำมอยู่เย็นเป็นสุขของตัวเอง ขณะช่วงใกล้บั้นปลำยชีวิตเข้ำไปทุก
ที... 
                สิ่งเหล่ำนี้...เลยยิ่งท ำให้อนำคตพรรคเผำไทย น่ำจะออกไปทำงอนำคตหมด อนำคตไหม้ ไม่น้อยไปกว่ำ  
อนาคตใหม่ ที่ได้หมดอนำคตลงไปเรียบโร้ยย์ย์ย์แล้ว คือถึงแม้ไม่ถึงขั้น ยุบพรรค แต่โอกำสที่จะเกิดกำรแยกพรรค ย้ำย
พรรค หรือเกิดกำรมิวเตชั่น กำรกลำยพันธุ์ไปตำมกระบวนกำรวิวัฒนำกำร ในบรรดำมวลสมำชิกในแต่ละกลุ่ม แต่ละ
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รำย ที่พร้อมแปรสภำพตัวเองไปเป็น ลิง เป็น งูเห่า หรือเป็นสัตว์ซึ่งรับประทำนกล้วย เป็นอำหำรหลัก อำหำรว่ำง โดย
ไม่จ ำเป็นต้องเสียเวลำไปดึงพรรคเผำไทยทั้งพรรค เข้ำมำเป็นพรรคร่วมรัฐบำล ให้ต้องเสียแรง เสียรังวัด โดยใช่เหตุ ย่อม
มีควำมเป็นไปได้สูงยิ่งข้ึนเรื่อยๆ... 
                ภำยใต้สภำพเช่นนี้นี่เอง...ที่ท ำให้พรรคเผำไทย น่ำจะล ำบำกยิ่งเข้ำไปทุกที เพรำะแม้กระทั่งบรรดำ   แนว
ร่วม ที่เคยเป็นเสมือน แก้ว 3 ประการ ของพรรคมำในอดีต ทุกวันนี้...ก็คงไม่คิด เผาไทย อีกต่อไป แต่หันมำแปรสภำพ
เป็น ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กันไปเป็นแผงๆ พร้อมที่จะ ปลดธงแดง ไปเป็นหมู่บ้ำนๆ หันมำ ชักธงชาติ ขึ้นแทนที่ ต่ำง
ไปจำกบรรดำแนวร่วมของพรรคอนำคตใหม่ ที่อนำคตเพ่ิงจะหมดกันไปไม่นำน ก็เลยยังพอคึกๆ คักๆ ยังพอมีเรี่ยว มีแรง 
พอที่จะ ชักธงด า ขึ้นสู่ยอดเสำ วี้ดๆ ว้ำยๆ ไปตำมเรื่อง หรือตำมแบบฉบับผู้ที่ยังไม่เคยผ่ำนร้อน ผ่ำนหนำว ซึ่งคงไม่ต้อง
เสียเวลำไปถือสำ หำควำม อะไรกันมำกมำย 
                เพรำะส ำหรับพรรคที่อนำคตเพ่ิงจะหมด และก ำลังหำทำงฟ้ืนพรรคขึ้นมำใหม่ ไม่ว่ำในรูปใด หรือในชื่อ
เรียง เสียงไร ก็ตำมที แต่ถ้ำยังยึดมั่นต่อ แนวทางรัฐสภา หรือ วิถีทางรัฐสภา โดยไม่คิดจะ ลงถนน เหมือนอย่ำงที่ใคร
ต่อใครพูดๆ กันไปแล้ว ก็คงต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการประชาธิปไตย อย่ำงมิควรจะปฏิเสธ โดยเฉพำะถ้ำ
หำกภำยใต้กำรน ำของคณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ ที่น่ำจะผ่ำนร้อน ผ่ำนหนำวกันมำบ้ำงแล้ว เป็นไปตำมท่ีปรำกฏเป็น
ข่ำวครำว ว่ำคิดจะ ลดโทนการปะทะกับฝ่ายตรงข้ามให้น้อยลง กันจริงๆ ก็อำจต้องถือเป็น พรรคฝ่ายค้าน ฉบับของ
จริงและของแท้ ยิ่งกว่ำพรรคเผำไทยซะด้วยซ้ ำ... 
                สรุปเป็นอันว่ำ...ภำยใต้สภำพกำรณ์ที่ทั้งรัฐบำลและฝ่ำยตรงข้ำม ต่ำง  ออกอาการ ไปด้วยกันทั้งคู่  ไม่ว่ำ
ฝ่ำยค้ำน หรือฝ่ำยแค้นคงต้องหำทำง อยู่ร่วมโดยสันติ กับ บิ๊กตู่ ไปอีกซักพักใหญ่ๆ โดยมิอำจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ดัง
นั้น...อะไรที่หนักบ้ำง เบำบ้ำง คงต้องพยำยำม ท าใจ กันไปตำมสภำพ อย่ำถึงกับไปโกรธ เกลียด เคียดแค้น อำฆำต 
พยำบำท จนเกินไป เพรำะสิ่งที่รอคอยอยู่ เบื้องหน้ำ ไม่ว่ำปัญหำเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรทหำร ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ มันออกจะหนักหนำ สำหัส เอำเรื่องทีเดียว ชนิดไม่ว่ำฝ่ำยใดก็เถอะ คงต้องหันมำ  ร่วมมือ-ร่วมใจ หันมำ รู้-รัก-
สามัคคี กันให้มำกๆ เข้ำไว้ ไม่เช่นนั้น...โอกำสที่จะพังกันไปทุกฝ่ำย หรือแพ้กันไปทั้งประเทศ ก็ใช่ว่ำจะไม่มีเอำซะเลย... 
                ปิดท้ำยด้วยวำทะวันนี้ จำก Anon...“What can’t be cured must be endured. - สิ่งใดที่ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ สิ่งนั้นต้องอาศัยความอดทน...” 
                               
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58886 
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หนา้แรก / คอลมัน์ / คอลมัน์การเมือง / นายซ่ือตรงรักเมืองไทย  

 

นายซื่อตรงรักเมืองไทย 
นำยซื่อตรงรักเมืองไทย วันพฤหัสบดี ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

จำกข่ำวลือกรณีรัฐมนตรีบำงท่ำนยื่นหนังสือลำออกต่อนำยกรัฐมนตรี ตลอดจนกระแสข่ำวกำรปรับครม. ที่คำดว่ำ
จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ และเชื่อว่ำเป็นผลมำจำกกำรเขย่ำกำรเมืองในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ ที่กระทบหลำยฝ่ำย ทั้งเรื่องตัดสินยุบ
พรรคอนำคตใหม่ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก5 รำย และกำรชุมนุมทำงกำรเมืองของกลุ่ม
นิสิต นักศึกษำ และนักเรียนจำกหลำกหลำยสถำบันทั้งในกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด ซึ่งทั้งสำมเหตุกำรณ์นี้มีควำม
เกี่ยวเนื่องกันบำงส่วนและอำจน ำไปสู่กำรยกระดับกำรชุมนุม หรือกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองในครม.หรือในสภำหรือไม่? 

ซีกรัฐบำลก็แสดงให้เห็นถึงควำมเหนียวแน่นและเข้มแข็งในสภำ จำกผลโหวตหลังกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับคะแนนโหวตไว้วำงใจ 272 คะแนน จำกผู้เข้ำร่วมประชุม 323 คน พล.อ.ประวิตรได้รับ
คะแนนสูงที่สุดถึง 277 คะแนน และร.อ.ธรรมนัสได้คะแนนน้อยที่สุด 269 คะแนน ซึ่งคะแนนที่เพ่ิมมำนี้อำจเป็นเพรำะ
มี สส.บำงส่วนจำกฝ่ำยค้ำนยกมือให้ด้วย โดยมีกระแสว่ำ สส. 9 คน ย้ำยมำสังกัดพรรคภูมิใจไทย และมีกระแสข่ำวอีกว่ำ
อำจมี สส.อีก 5 คน จะย้ำยตำมมำเข้ำร่วมกับพรรคร่วมฯพรรคอ่ืนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงที่เริ่มทิ้งห่ำงฝ่ำยค้ำน
มำกยิ่งขึ้นท ำให้พล.อ.ประยุทธ์หำยใจโล่งขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้นก่อนหน้ำนี้กำรลำออกจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนของพรรค
เศรษฐกิจใหม่ ที่น ำโดยนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ก็ยังไม่มีกำรยืนยันว่ำจะเข้ำร่วมรัฐบำลหรือไม่? และแม้นำยมิ่งขวัญจะ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่มุ่งเป้ำโจมตีไปที่กำรบริหำรงำนของหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจของรัฐบำล แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่พรรค
เศรษฐกิจใหม่จะเข้ำร่วมหรือไม่เข้ำร่วมรัฐบำล 

แน่นอนว่ำเมือ่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนที่นั่งของสมำชิกสภำฯของพรรคร่วมรัฐบำล จะส่งผลต่อกำรปรับที่นั่งครม.
ให้เป็นไปตำมจ ำนวนโควตำของแต่ละพรรคหรือไม่? แม้นำยกฯจะพูดแล้วว่ำกำรปรับที่นั่งครม.ประยุทธ์ 2/1 จะไม่ให้
กระทบพรรคร่วมรัฐบำล แต่จะปรับโควตำรัฐมนตรีในสัดส่วนที่นั่งของพรรคพลังประชำรัฐ? อย่ำงน้อยกำรออกมำเช่นนี้
ก็เป็นกำรยืนยันว่ำจะมีกำรปรับครม.เกิดขึ้นเร็วๆ นี้แน่นอน หลำยคนมุ่งเป้ำไปที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบำล นำยสมคิดจำตุ
ศรีพิทักษ์ และนำยอุตตม สำวนำยน ที่ถูกโจมตีอย่ำงหนักเรื่องกำรบริหำรเศรษฐกิจ และข่ำวกรณีนำยสุวิทย์ เมษินทรีย์
รมว.กำรอุดมศึกษำฯ ที่ไม่ได้เป็นสส.และไม่ได้มีกลุ่มสส.สนับสนุนเหมือนกับรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ จำกพรรค พปชร. เมื่อมี
กระแสข่ำวเช่นนี้นำยสุวิทย์จึงออกมำแสดงควำมรู้สึกผ่ำนโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว  “เมื่อได้รับโปรดเกล้ำฯให้เป็นรัฐมนตรีก็
ท ำงำนในหน้ำที่อย่ำงเต็มที่คิดว่ำหำกมีปรับ ครม. และคัดเลือกรัฐมนตรีด้วย 3 เหตุผลนี้ ประเทศไทยคงไม่มีทำงหลุด
จำกวงจรอุบำทว์ทำงกำรเมือง ที่สร้ำงปัญหำซ้ ำซำกแบบเดิมก็ยังปรำกฏอยู่ทุกวันนี้ได้” 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/columnist/all
https://www.naewna.com/politic/columnist


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

60 

 

นำยกฯจะสำมำรถจัดกำรควำมไม่พอใจเช่นนี้ และสร้ำงสมดุลภำยในพรรคพลังประชำรัฐและในพรรคร่วมได้
หรือไม?่ ซึ่งที่ผ่ำนมำ กำรบริหำรเก้ำอ้ีที่นั่งรัฐมนตรีภำยในพรรคร่วมรัฐบำล พรรคใหญ่สุดมักต้องเสียสละเสมอ 

แต่ก็มีเรื่องอ่ืนให้พล.อ.ประยุทธ์ได้กังวลใจเพ่ิมขึ้น คือกำรจุดประเด็นกำรชุมนุมกำรเมืองของกลุ่มนิสิต นักศึกษำ 
และนักเรียน ที่เกิดขึ้นหลำยแห่งทั่วประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่มีกำรตัดสินคดียุบพรรคอนำคตใหม่ที่ออกมำแสดง
ควำมไม่พอใจกับค ำตัดสินของศำลฯใช่หรือไม่? โดยเริ่มจำกกำรที่สส.พรรคอนำคตใหม่ ออกมำเริ่มจุดประเด็นที่บริเวณที่
ท ำกำรพรรค ต่อเนื่องมำถึงควำมไม่พอใจกำรบริหำรงำนของรัฐบำลรวมไปถึงกำรตั้งข้อสงสัยที่ไม่ยอมให้มีกำรต่อเวล ำ
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำนในสภำเพ่ือปกปิดข้อมูลที่จะถูกอภิปรำยบำงอย่ำงหรือไม่? รวมไปถึงประเด็นกำรสืบ
ทอดอ ำนำจในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงเป็นเหตุผลหลักท่ีสร้ำงควำมไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่มใหม่ 

แต่ก็ยังไม่มีควำมชัดเจนของเป้ำหมำยกำรชุมนุมว่ำจะยกระดับไปสู่จุดหมำยหรือมีข้อเรียกร้องอะไรกันแน่? เพรำะ
หำกต้องกำรให้นำยกฯลำออกจำกต ำแหน่งก็ไม่ได้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงอะไรเพรำะต้องกลับไปพิจำรณำจำกรำยชื่อผู้ที่
เคยถูกเสนอชื่อให้เป็นนำยกฯของพรรคร่วมรัฐบำลอยู่ดี หรือหำกข้อเรียกร้องด ำเนินมำสู่กำรล้มรัฐธรรมนูญก็มีค ำถำมว่ำ
หำกยังอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของรัฐบำลเดิมจะด ำเนินไปได้ด้วยวิธีใด? หรือเพียงต้องกำรให้คนที่กลุ่มตนเองสนับสนุนได้
กลับเข้ำมำในเวทีกำรเมือง? โดยมีกำรออกมำให้สัมภำษณ์ของแกนน ำนักศึกษำ นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ ว่ำจะมีกำรยกระดับ
กำรชุมนุมของนักศึกษำอย่ำงแน่นอน แต่ยังสรุปไม่ได้ว่ำจะเป็นในรูปแบบใดกำรเคลื่อนไหวของนักศึกษำและกำร
เคลื่อนไหวของกลุ่มอนำคตใหม่นอกสภำที่ดูจะสอดคล้องกัน ก็อำจท ำให้รัฐบำลต้องมำนั่งวำงแผนครั้งใหญ่เพ่ือป้องกัน
ปัญหำระยะยำว ว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หรือไม่? แต่น่ำคิดว่ำสิ่งเหล่ำนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสมัย
พล.อ.ประยุทธ์ที่ยังเป็นหัวหน้ำคสช.เลย 

ในขณะที่ทำงด้ำนฝ่ำยค้ำนต้องยอมรับว่ำ ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้ำ ตั้งแต่กรณีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งท ำ
ให้สส.พรรคอนำคตใหม่ บำงส่วนย้ำยข้ำงไปร่วมรัฐบำลก็ถูกโจมตีจำกคนในพรรคเองและจำกประชำชนที่สนับสนุน 
บำงส่วนไปอยู่ร่วมฝ่ำยค้ำนพรรคอ่ืนๆ และยังเหลือบำงส่วนที่เรียกตัวเองว่ำเป็นคณะอนำคตใหม่  รอกำรเปิดตัวพรรค
ใหม่ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 มี.ค.นี้ 

อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนสส.ของพรรคใหม่นี้ลดน้อยลงแน่นอน จำก 80 คน อำจเหลือประมำณ 55 คน นอกจำกนี้ก็
ยังส่งผลต่อกำรต่อรองเชิงอ ำนำจในสภำของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนด้วยกันในฐำนะที่คะแนนเสียงลดลง จำกเหตุผลที่กล่ำว
มำซึ่งเห็นได้ชัดจำกกำรจัดอันดับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่ฝั่งอนำคตใหม่เองก็แสดงออกถึงควำมมั่นใจก่อนกำรอภิปรำย
ว่ำได้คัดเลือกสส.และประเด็นที่จะน ำมำโจมตีรัฐบำลได้อย่ำงแน่นอน 

แต่สุดท้ำยก็ไม่ได้พูดทุกคนและถูกมองว่ำไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำได้ และนอกจำกนี้ยังมีประเด็นว่ำไม่
สำมำรถต่อรองกับผู้น ำฝ่ำยค้ำนอย่ำงพรรคเพ่ือไทยได้? เห็นได้จำกมติฝ่ำยค้ำนที่ดูไม่เป็นไปในทำงเดียวกัน ท ำให้อ.ปิย
บุตร ต้องออกมำทวิตเตอร์วิจำรณ์พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนอย่ำงรุนแรง? สร้ำงควำมสงสัยอย่ำงมำกกว่ำสุดท้ำยแล้วพรรคใหม่
จะอยู่ได้อย่ำงไรหำกแม้แต่พรรคใหญ่ยังไม่ร่วมมือร่วมใจกัน รวมไปถึงกำรมองจำกคนภำยนอกว่ำ พรรคอนำคตใหม่ไม่
ยอมรับควำมจริงหลังกำรตัดสินยุบพรรคหรือไม่? และอำจถูกมองว่ำก ำลังปลุกระดมให้คนรุ่นใหม่ออกมำชุมนุมประท้วง 
เพ่ือปกป้องพวกพ้องตนเองหรือไม่? โดยเฉพำะอำจมีกำรเชื่อมโยงกันของกลุ่มผู้ชุมนุมกับอนำคตใหม่ อย่ำงมีกำรยกกรณี
นำยเพนกวิน แกนน ำนักศึกษำ ที่เป็นแกนน ำชุมนุม ที่เคยปรำกฏรำยชื่อเป็นถึงผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนำคตใหม่ ถึงแม้จะมี
กำรออกมำปฏิเสธว่ำไม่ได้มีกำรสนับสนุนจำกพรรคอนำคตใหม่ ก็ตำมแต่อำจเกิดค ำถำมจำกสังคมได้ 
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รวมไปถึงพรรคแกนน ำฝ่ำยค้ำนอย่ำงพรรคเพ่ือไทย ที่ก็มีควำมขัดแย้งกันเองภำยในพรรคจนต้องมีกำรออกมำ
เรียกร้องให้มีปฏิรูปพรรคเพ่ือสมำนแผล ซึ่งควำมขัดแย้งนี้ก็เกิดขึ้นจำกรอยร้ำวภำยในพรรคที่มีมำนำนแล้วจำกควำมไม่
ชัดเจนในกำรส่งมอบอ ำนำจให้กับแกนน ำพรรคว่ำใครที่จะมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจและก ำหนดทิศทำงของพรรค ที่
แท้จริง อำทิ นำยสมพงษ์คุณหญิงสุดำรัตน์ หรือร.ต.อ.เฉลิม ยังไม่นับรวมเรื่องรำยบุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อพรรค 
เช่น นำยชัชชำติ ที่ก็เคยได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นนำยกฯในกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรพรรค
ในเวลำต่อมำสักเท่ำไร 

ควำมสับสนภำยในหรือควำมขัดแย้งลักษณะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจหรือกำรยุบอนำคตใหม่
แล้ว แต่ในช่วงของกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจหลำยฝ่ำยจะเห็นบทบำทของสมำชิกสภำฯจำกกลุ่มอนำคตใหม่ที่โดดเด่น จน
อำจกลบบทบำทจำกแกนน ำพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ แต่หำกนับคะแนนเสียงหรือกำรต่อรองในสภำต้องยกให้พรรคเพ่ือ
ไทยที่มีคะแนนเสียงสูงที่สุด 135 เสียง เกมในสภำจึงถูกก ำหนดโดยพรรคเพ่ือไทย อีกเหตุผลหนึ่งในกำรสร้ำงรอยร้ำวใน
เพ่ือไทยโดยเฉพำะกลุ่มหัวเก่ำในพรรค ที่ออกมำให้สัมภำษณ์โจมตีรัฐบำลและสนับสนุนนักศึกษำที่ออกมำชุมนุม 
ในขณะที่สส.เพ่ือไทยส่วนใหญ่ยังคงมองว่ำเดินเกมในสภำจะดีกว่ำ? 

อีกไม่นำนคำดว่ำคงได้เห็นผู้มีอ ำนำจตัวจริงของพรรคออกมำเคลื่อนไหวเพ่ือเขย่ำลูกพรรคให้จัดแถวเป็นระเบียบ
ระบบเหมือนอย่ำงเคย หรืออำจจะได้เห็นเกมที่แท้จริงของพรรคเพ่ือไทยที่จะเกิดขึ้นต่อจำกนี้ ทั้งในสภำเพรำะเป็นพรรค
ที่มีคะแนนมำกที่สุด และเกมกำรเมืองระหว่ำงพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ตลอดจนจุดยืนของเพ่ือไทยกับกำร
เดินเกมกำรเมืองนอกสภำ และต้องยอมรับว่ำกลุ่มคนรุ่นใหม่จะไม่อำจเดินเกมนอกสภำได้สุดทำง ถ้ำขำดมวลชนมำก
ประสบกำรณ์อย่ำงกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย ที่เคยผ่ำนกำรชุมนุมมำก่อนเป็นแกนน ำหรือผู้สนับสนุน 

“รอยขาดของเสื้อผ้าเย็บปะได้ แต่บาดแผลในหัวใจมิว่า 
ผู้ใดก็ไม่อาจเย็บสมาน” 

(โกวเล้ง จากเรื่องฤทธิ์มีดสั้น) 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43243 
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หลังยุบพรรคอนาคตใหม่ เหลืออยู่ ส.ส. 65 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนไม่แตกแถว 55 ราย ล่าสุดได้ชื่อพรรคใหม่แล้วคือ 
"พรรคก้าวไกล" 
กำรวำงตัว "ทิม" พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ วัย 38 ปี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ เป็นผู้น ำคนใหม่แทน "เอก" ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ โดยมีเพ่ือนสนิทคนใกล้ชิด "ธนำธร" อยู่เบื้องหลัง 
  บทบำทท่ีผ่ำนมำ ในพรรคอนำคตใหม ่“ต๋อม” ชัยธวัช ตุลาธน เป็นรองเลขำธิกำรพรรค และ “ติ่ง” ศรายุทธ 
ใจหลัก ผู้อ ำนวยกำรพรรค 
ทั้ง 3 คนเป็น "เด็กวิดวะ" แต่คนละสถำบัน “เอก ธนำธร” รองเลขาธิการ สนนท. ปี 2543 ศึกษำอยู่ในคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ส่วน “ต๋อม ชัยธวัช” ศึกษำที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำฯ และ “ติ่ง ศรำ
ยุทธ” เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
   ไม่น่ำประหลำดใจ หำกจะมีชื่อของ "ต๋อม" ชัยธวัช ตุลำธน เลขาธิการ สนนท. ปี 2541 และ "ติ่ง" ศรำยุทธ์ ใจ
หลัก เลขาธิการ สนนท. ปี 2543 ได้วำงโครงสร้ำงพรรคใหม่แล้วเสร็จไปเกือบ 100% 
ก่อนหน้ำนี้ "ธนำธร" ย้ ำข้อควำมสุดท้ำยถึงกลุ่ม ส.ส. อดีตอนำคตใหม่ ตอนหนึ่งว่ำ  "ประเทศไทยยังจ าเป็นที่จะต้องมี
พรรคที่ก้าวหน้า กล้าหาญ และเท่าทันสถานการณ์ในสภา..ในสถานการณ์การต่อต้านเผด็จการ เปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตย.." 
ดังนั้น ภารกิจของ 55 ส.ส. ว่าที่สมาชิกพรรคก้าวไกล ที่ต้องเดินหน้าลุยแบบ "ก้าวหน้า กล้าหาญ ต่อต้านเผด็จ
การ" จึงน่าจับตาอย่างย่ิง!! 
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