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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 มีนาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ สะดุ้งกันเป็นแถบ 'กกต.' ฟันอาญา' เด็กพรรควันนอร์' รู้ว่าไม่มีสิทธิแต่กลับ

สมัคร ส.ส. 
6 

2 มติชนออนไลน์ กกต.ฟันอาญา อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ เป็นสมาชิกพรรคซ ้าซ้อน 8 
3 ส้านักข่าวอิสรา กกต.ฟันอาญาผู้สมัคร ส.ส.ประชาชาติชงศาลฎีกาฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั ง 20 ปี 9 
4 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ฟันอาญา อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ เป็นสมาชิกพรรคซ ้าซ้อน 11 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ฟันอาญา'วิโรจน์ วัฒนากลาง' ปมเป็นสมาชิกหลายพรรค 13 
6 คมชัดลึกออนไลน์ กกต.ฟันอาญา วิโรจน์ ผู้สมัครส.ส.ประชาชาติ 14 
7 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." ด้าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. พรรค ประชาชาติ 16 
8 MGR ออนไลน์ กกต.ด้าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส.ประชาชาต ิ“รู้ไม่มีสิทธิแต่ยังลงสมัคร

เลือกตั ง” 
18 

9 ส้าข่าวไทยออนไลน์ กกต.ด้าเนินคดีอาญาผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชาต ิ 19 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝ่ายค้านเคาะวนัซักฟอกนอกสภาฯ ชูปฏิบัติการ IO เขย่ารัฐบาล 20 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ อ.จุฬาฯ-พ่ีสาวจอห์น วิญญู จี จุฬาฯจัดการ รปภ. ปล่อยคลิปละเมิด 21 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ด่วน “วรวิทย์ กังศศิเทียม” ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 22 
 4                  เนชั่นออนไลน์ "วรวิทย"์ ได้รับเลือกเป็น"ประธานศาลรฐัธรรมนูญ"คนใหม่ 23 
5 มติชนออนไลน์ ‘แรมโบ้’ เชื่อ ‘ลดาวัลลิ์’ อึดอัดใจถูกเพ่ือไทยตัดบทบาท 24 
6 มติชนออนไลน์ “ลดาวัลลิ์” รองหัวหน้าพรรค ลาออกจาก “เพ่ือไทย” 25 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ลดาวัลลิ'์ ทิ งเพ่ือไทย ! ลาออกจากสมาชิกพรรคแลว้ 26 
8 มติชนออนไลน์ “พีระพันธุ์”เตรียมหาแนวทางรับฟังความเห็น นศ.  27 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ภาคประชาชน 3 กลุ่ม ประเดิมแคมเปญ 'มีปัญหา ปรึกษานายกฯ' 28 
10 MGR ออนไลน์ “ค้าผกา” แหก “ติ่งส้ม” ปมขัดแย้งอภิปรายไม่ไว้วางใจ 29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู่' เปิดท้าเนยีบฯจัดแคมเปญ 'มีปัญหาปรึกษานายกฯ' 31 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุเทพ' ชี คนปลุกปั่นใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือก้าลังท้าบาปอย่างมหันต์ 32 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ นักเขียนซีไรต์เตือนสติ 'ลิ่วล้อบริวาร' ฝ่ายใดแพ้เขาหนีเอาตัวรอด 33 
14 ไทยรัฐออนไลน์ "พิธา" โพสต์ 8 มี.ค.เคาะชื่อพรรค สานต่อภารกิจ "อนาคตใหม"่ 34 
15 ไทยรัฐออนไลน์ สุเทพ เตือน นศ.ชุมนุมแฟลชม็อบ อย่าท้าผิดกฎหมาย 35 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ชุมนุมเพ่ือประชาธิปไตย ใครเสวยดอกผล 36 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กรรมธนาธร ยังไม่จบ!' 38 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ผีน้อยหรือจะสู้กระสือการเมือง 40 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 43 
5 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : ใครปลุกปั่นนักศึกษา : โดย สุริวงค์ เอื อปฏิภาน 45 
6 มติชนออนไลน์ เดินหน้าชน : ไม่เสียเปล่า 47 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 มีนาคม 2563  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร ผู้อ้านวยการส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง
ประจ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ณ  ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

6 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พลโทสมบัติ ปานกุล ที่ปรึกษาประจ้า
กรรมการการเลือกตั ง นายประดิษฐ์ ขันติกาโร ผู้เชี่ยวชาญประจ้ากรรมการการเลือกตั ง นายวีรพล พุ่มสงวน               
รองผู้ อ้านวยการส้านักบริหารทั่วไป รักษาการในต้าแหน่งผู้ อ้านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั ง 4            
และคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดระยอง โดยมีนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ 
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดระยอง ผู้บริหารและพนักงานของส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งประจ้า   
จังหวัดระยอง  

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัระยอง 

6 ม.ีค. 2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:27 น.  

สะดุ้งกันเป็นแถบ 'กกต.' ฟันอาญา' เด็กพรรควันนอร์' รู้ว่าไม่มีสิทธแิต่กลับสมัคร ส.ส. 

 

  5 มี.ค.63 - ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัยกรณีกกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัย หรือความปรากฏต่อกกต.ว่า นายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัครส.ส.เขต 6 นครราชสีมา พรรคประชาชาติ ผู้
ถูกกล่าวหา ได้มีการกระท้าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. 
มาตรา 151 กล่าวคือผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง เมื่อวัน 24  มี.ค.2562 
  โดย กกต.พิจารณารายงานไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 ผู้ถูก
กล่าวหาได้สมัครรับเลือกตั งส.ส. เขต 6 นครราชสีมา โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. มาตรา 
41 (3)  ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของสมาชิกพรรคการเมืองแล้วพบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเพ่ือไทย และเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561  และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 25 
ธ.ค.2561 ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคพลังปวงชนไทยและเป็นสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.
2561  และสิ นสุดสมาชิกภาพเม่ือวันที่ 26 ธ.ค.2561  
  นอกจากนี ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเสรีรวมไทย และเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวันที่ 19 พ.ย.
2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 และผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคประชาชาติ และเป็นสมาชิก
พรรคประชาชาติเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคประชาชาติ
ทราบและลบชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรค อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 9 (5) เป็น
เหตุให้ต้องสิ นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ ้าซ้อนกันตามมาตรา 27 (2) ในพ.ร.ป.ฉบับเดียวกัน 
จากการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค้าว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย และ 
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พรรคเสรีรวมไทยก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบส้าเนาหนังสือลาออกทุกฉบับระบุวันที่ไว้
ไม่ตรงกันกับส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคเสรีรวมไทยส่งมอบให้ประกอบการ
ไต่สวน โดยกรณีพรรคเพ่ือไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 23 พ.ย.2561 แต่ส้าเนา
หนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 25 ธ.ค.2561 กรณีพรรคพลังปวงชนไทย ส้าเนาหนังสือ
ลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 25 พ.ย.2561 แต่ส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคพลังปวงชนไทยส่งมาระบุ
วันที่  26 ธ.ค.2561 และกรณีพรรคเสรีรวมไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 24 พ.ย.2561 
แต่ส้าเนาหนังสือลาออกท่ีพรรคเสรีรวมไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 26 ธ.ค.2561 
ทั งนี พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง
ส.ส. มาตรา 151 จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายวิโรจน์. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58953
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วันที่ 5 มีนาคม 2563 - 15:42 น.  

กกต.ฟันอาญา อดตีผูส้มัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ เป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2029349 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2029349
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วันพฤหัสบดี ที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 16:25 น. 
 
 
 

กกต.ฟันอาญาผู้สมัคร ส.ส.ประชาชาติชงศาลฎีกาฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี  
กกต. ฟันอาญา ‘วิโรจน์ วัฒนากลาง’ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ ผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ ม.151 เหตุเป็นสมาชิก
หลายพรรค ขาดคุณสมบัติลงสมัคร ชงศาลฎีกาเลือกตั้งฯเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี คุกหนัก 1-10 ปี ปรับ 2 
หม่ืน-2 แสน 

ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี  คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) มี
ค้าวินิจฉัยที่ 16/2563 กรณีการเลือกตั ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั ง เขตที่ 6 จ.นครราชสีมา กรณีก่อนประกาศผลการ
เลือกตั ง กกต. ได้รับรายงานมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า นายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัครรับ
เลือกตั ง ส.ส. เขต 6 จ.นครราชสีมา พรรคประชาชาติ มีการกระท้าการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 คือรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส. 

กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบกันแล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 
2563 นายวิโรจน์ สมัครรับเลือกตั ง ส.ส. โดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมือง
เดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันถึงวันเลือกตั งตาม พ.ร.บ.เลือกตั งฯ มาตรา 41 (3) โดยนายทะเบียนพรรค
การเมืองได้ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของสมาชิกพรรคการเมือง แล้วพบว่า นายวิโรจน์ ได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเพ่ือไทย 
และสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 และสิ นสุด 25 ธ.ค. 2561 นายวิโรจน์ได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคพลังปวง
ชนไทย และสมัครสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย 24 พ.ย. 2561 และสิ นสุด 26 ธ.ค. 2561 นายวิโรจน์ ได้ช้าระค่าบ้ารุง
พรรคเสรีรวมไทย และเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย 19 พ.ย. 2561 และสิ นสุด 2 ม.ค. 2562 และนายวิโรจน์ ได้ช้าระ
ค่าบ้ารุงพรรคประชาชาติ และเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ 26 พ.ย. 2561 นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีหนังสือแจ้ง
ให้หัวหน้าพรรคประชาชาติทราบ และลบชื่อนายวิโรจน์ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ในขณะเดียวกันเกินกว่า 1 พรรค อันเป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 มาตรา 9 (5) เป็นเหตุให้ต้องสิ นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ ้าซ้อนกัน  

จากการไต่สวนนายวิโรจน์ ให้ถ้อยค้าว่า ได้ลาออกจากทุกพรรคการเมืองข้างต้นก่อนสมัครสมาชิกพรรค
ประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบหนังสือลาออกจากพรรคการเมืองข้างต้นมีพิรุธ เนื่องจากส้าเนาหนังสือทุกฉบับระบุ
วันที่ไม่ตรงกับส้าเนาหนังสือลาออกของพรรคการเมืองข้างต้นที่ส่งมอบให้ประกอบการไต่สวน พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่า

http://www.isranews.org/
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นายวิโรจน์ รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั งฯ มาตรา 151 ตามข้อกล่าวหา จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญา
แก่ผู้ถูกกล่าวหาตาม พ.ร.บ.เลือกตั งฯ มาตรา 151 โดยส่งค้าร้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั งพิจารณาต่อไป 
ส้าหรับความผิดตามมาตรา 151 ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่ 1-10 ปี ปรับตั งแต่ 20,000-200,000 บาท และ
สั่งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั งของผู้นั นมีก้าหนด 20 ปี (ใบแดง) 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/isranews-news/86190-isranews-86190.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isranews.org/isranews-news/86190-isranews-86190.html
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วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.04 น. 
 
 
 
 
 

กกต.ฟันอาญาผู้สมัครส.ส.ประชาชาติ เหตเุป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัยกรณี กกต.ได้รับรายงานกรณี
มีเหตุอันควรสงสัย หรือความปรากฏต่อ กกต.ว่า นายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัคร ส.ส.เขต  6 นครราชสีมา พรรค
ประชาชาติ ผู้ถูกกล่าวหา ได้มีการกระท้าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลือกตั ง ส.ส.มาตรา 151 กล่าวคือผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส.ได้สมัครรับเลือกตั ง เมื่อวัน 24 มี.ค.2562 

โดย กกต.พิจารณารายงานไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เมื่อวันที่  4 ก.พ.2562 ผู้ถูก
กล่าวหาได้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส.เขต 6 นครราชสีมา โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส.
มาตรา 41 (3) ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของสมาชิกพรรคการเมืองแล้วพบว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเพ่ือไทย และเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อ
วันที่ 25 ธ.ค.2561 ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคพลังปวงชนไทยและเป็นสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทยเมื่อ
วันที่ 24 พ.ย.2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเม่ือวันที่ 26 ธ.ค.2561 

นอกจากนี  ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเสรีรวมไทย และเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวันที่  19 พ.ย.
2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 และผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคประชาชาติ และเป็นสมาชิก
พรรคประชาชาติเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคประชาชาติ
ทราบและลบชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรค อันเป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา  9 
(5) เป็นเหตุให้ต้องสิ นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ ้าซ้อนกันตามมาตรา 27 (2) ใน พ.ร.ป.ฉบับเดียวกัน 

ทั งนี  จากการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค้าว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชน
ไทย และพรรคเสรีรวมไทยก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบส้าเนาหนังสือลาออกทุกฉบับ
ระบุวันที่ไว้ไม่ตรงกันกับส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคเสรีรวมไทยส่งมอบให้
ประกอบการไต่สวน โดยกรณีพรรคเพื่อไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 23 พ.ย.2561 แต่
ส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 25 ธ.ค.2561 กรณีพรรคพลังปวงชนไทย ส้าเนา



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

หนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 25 พ.ย.2561 แต่ส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคพลังปวงชนไทยส่งมา
ระบุวันที่ 26 ธ.ค.2561 และกรณีพรรคเสรีรวมไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่  24 พ.ย.
2561 แต่ส้าเนาหนังสือลาออกท่ีพรรคเสรีรวมไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 26 ธ.ค.2561 
จากพยานหลักฐานฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส.ได้สมัครรับเลือกตั ง อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส.
มาตรา 151 จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายวิโรจน์ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส.พ.ศ.2561 มาตรา 151 ได้ก้าหนดว่าต้องระวางโทษจ้าคุก
ตั งแต ่1 - 10 ปี และปรับตั งแต่ 20,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั งก้าหนด 20 ปี (ใบส้ม) 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/477349 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/477349
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พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.03 น. . 

 กกต.ฟันอาญา'วิโรจน์ วัฒนากลาง' ปมเป็นสมาชิกหลายพรรค 
 

  “กกต.”ฟันอาญาม.151“วิโรจน์ วัฒนากลาง” ผู้สมัครเลือกตั งเขต 6 โคราช พรรคประชาชาติเป็นสมาชิก
ซ ้าซ้อนหลายพรรค-รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่มาลงสมัคร ชงศาลให้ใบส้มเพิกถอนสิทธิ 20 ปี  
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.  คณะกรรมการการเลือกตั ง(กกต.) ได้เผยแพร่ค้าวินิจฉัยกกต.ที่ 16/2563 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ความปรากฏต่อ กกต.ว่า นายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัครรับเลือกตั ง เขต 6 นครราชสีมา พรรคประชาชาติ ถูกกล่าวหา
ว่ามีการกระท้าอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. พ.ศ. 2561 
มาตรา 151 กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส. โดยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวัน
เลือกตั ง  

เนื่องจากพบว่านายวิโรจน์เป็นสมาชิกพรรคซ ้าซ้อน มีการช้าระค่าบ้ารุงพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย 
พรรคเสรีรวมไทย และพรรคประชาชาติ ช่วงระหว่างเดือน พ.ย.2561-ม.ค.2562 นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจ้งให้
หัวหน้าพรรคประชาชาติทราบและลบชื่อนายวิโรจน์ออกจากพรรคประชาชาติ เพราะเป็นสมาชิกพรรคเกินกว่า 1 พรรค
การเมืองอันเป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 9(5) เป็นเหตุให้สิ นสุดสมาชิก
พรรคตามมาตรา 27(2)  

แต่นายวิโรจน์อ้างว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย พรรคเสรีรวมไทย ก่อน
สมัครสมาชิกพรรคประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบส้าเนาหนังสือลาออกที่นายวิโรจน์น้ามาแสดงกลับมีพิรุธ ไม่ตรงกับ
ส้าเนาหนังสือลาออกท่ีแต่ละพรรคการเมืองส่งให้ กกต.ในการไต่สวน 
ดังนั นพยานหลักฐานจึงฟังได้ว่านายวิโรจน์รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส. อันเป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 151 กกต.จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายวิโรจน์ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส้าหรับ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 151 ได้ก้าหนดว่าต้องระวางโทษจ้าคุก
ตั งแต่ 1-10 ปี และปรับตั งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั งก้าหนด 20 ปี (ใบแดง). 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/761186 
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5 มีนาคม 2563 - 15:55 น.  

กกต.ฟันอาญา วิโรจน์ ผู้สมัครส.ส.ประชาชาต ิ
 
 

 
 
 
 
 
 
กกต.สั่งด้าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ เหตุเป็นสมาชิกพรรคซ ้าซ้อน พบมีประวัติเป็นสมาชิก 4 พรรค
การเมือง ขณะที่ค้าชี แจงลาออกจาก 3 แล้ว ฟังไม่ขึ น เหตุหนังสือลาออกลงวันที่ชัด 

5 มี.ค.2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัยกรณีกกต.
ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัย หรือความปรากฏต่อกกต.ว่า นายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัครส.ส.เขต 6 
นครราชสีมา พรรคประชาชาติ ผู้ถูกกล่าวหา ได้มีการกระท้าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. มาตรา 151 กล่าวคือผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง เมื่อวัน 24 มี.ค.
2562 โดยกกต.พิจารณารายงานไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2562 ผู้ถูก
กล่าวหาได้สมัครรับเลือกตั งส.ส. เขต 6 นครราชสีมา โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. มาตรา 
41 (3)    
                ทั งนี นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของสมาชิกพรรคการเมืองแล้วพบว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเพ่ือไทย และเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561  และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อ
วันที่ 25 ธ.ค.2561 ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคพลังปวงชนไทย และเป็นสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทยเมื่อวันที่ 
24 พ.ย.2561  และสิ นสุดสมาชิกภาพเม่ือวันที่ 26 ธ.ค.2561 นอกจากนี ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเสรีรวมไทย 
                และเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวันที่ 19 พ.ย.2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 
และผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคประชาชาติ และเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคประชาชาติทราบและลบชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคประชาชาติ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรค อันเป็น
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ลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 9 (5) เป็นเหตุให้ต้องสิ นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่
ซ ้าซ้อนกันตามมาตรา 27 (2) ในพ.ร.ป.ฉบับเดียวกัน 
          ในชั นไต่สวน ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค้าว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย 
และพรรคเสรีรวมไทยก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบส้าเนาหนังสือลาออกทุกฉบับระบุ
วันที่ไว้ไม่ตรงกันกับส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคเสรีรวมไทยส่งมอบให้
ประกอบการไต่สวน 
              โดยกรณีพรรคเพ่ือไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 23 พ.ย.2561 แต่ส้าเนา
หนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 25 ธ.ค.2561 กรณีพรรคพลังปวงชนไทย ส้าเนาหนังสือ
ลาออกท่ีผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 25 พ.ย.2561 แต่ส้าเนาหนังสือลาออกท่ีพรรคพลังปวงชนไทยส่งมาระบุวันที่ 
26 ธ.ค.2561 และกรณีพรรคเสรีรวมไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 24 พ.ย.2561 แต่
ส้าเนาหนังสือลาออกท่ีพรรคเสรีรวมไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 26 ธ.ค.2561  
           ทั งนี  พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั งส.ส. มาตรา 151 จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายวิโรจน์ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/420816 
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สยามรัฐออนไลน์ 5 มีนาคม 2563 15:44 น.  

"กกต." ด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. พรรค ประชาชาติ เหตุเป็นสมาชิกพรรคซ้ าซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่ค้าวินิจฉัยกรณีกกต.ได้รับรายงาน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัย หรือความปรากฏต่อกกต.ว่า นายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัครส.ส.เขต 6 นครราชสีมา พรรค
ประชาชาติ ผู้ถูกกล่าวหา ได้มีการกระท้าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลือกตั งส.ส. มาตรา 151 กล่าวคือผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง เมื่อวัน 24 มี.ค.2562 

โดยกกต.พิจารณารายงานไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องแล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 ผู้ถูก
กล่าวหาได้สมัครรับเลือกตั งส.ส. เขต 6 นครราชสีมา โดยผูถู้กกล่าวหาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั งส.ส. มาตรา 
41 (3) ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของสมาชิกพรรคการเมืองแล้วพบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเพ่ือไทย และเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเม่ือวันที่ 25 
ธ.ค.2561 ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคพลังปวงชนไทยและเป็นสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.
2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2561 นอกจากนี ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเสรีรวมไทย และเป็น
สมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวันที่ 19 พ.ย.2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 และผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระ
ค่าบ้ารุงพรรคประชาชาติ และเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้มี
หนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคประชาชาติทราบและลบชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ เนื่องจาก
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรค อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง มาตรา 9 (5) เป็นเหตุให้ต้องสิ นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ ้าซ้อนกันตามมาตรา 27 (2) 
ในพ.ร.ป.ฉบับเดียวกัน 
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ซึ่งจากการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค้าว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชน
ไทย และพรรคเสรีรวมไทยก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบส้าเนาหนังสือลาออกทุกฉบับ
ระบุวันที่ไว้ไม่ตรงกันกับส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคเสรีรวมไทยส่งมอบให้
ประกอบการไต่สวน โดยกรณีพรรคเพ่ือไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 23 พ.ย.2561 แต่
ส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 25 ธ.ค.2561 กรณีพรรคพลังปวงชนไทย ส้าเนา
หนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 25 พ.ย.2561 แต่ส้าเนาหนังสือลาออกท่ีพรรคพลังปวงชนไทยส่งมา
ระบุวันที่ 26 ธ.ค.2561 และกรณีพรรคเสรีรวมไทย ส้าเนาหนังสือลาออกที่ผู้ถูกกล่าวหาน้ามาแสดงระบุวันที่ 24 พ.ย.
2561 แต่ส้าเนาหนังสือลาออกท่ีพรรคเสรีรวมไทยส่งมาระบุวันที่ได้รับหนังสือวันที่ 26 ธ.ค.2561 
ทั งนี พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง
ส.ส. มาตรา 151 จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายวิโรจน์ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/137077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/137077
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เผยแพร่: 5 มี.ค. 2563 16:21   ปรับปรุง: 5 มี.ค. 2563 16:34     

กกต.ด าเนินคดอีาญาผู้สมัคร ส.ส.ประชาชาต ิกรณีรู้ไม่มสีิทธิแต่ยังลงสมัครเลือกตั้ง 

 

กกต.เผยแพร่ค้าวินิจฉัยสั่งด้าเนินคดีอาญา “วิโรจน์” ผู้สมัคร ส.ส.ประชาชาติ เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิแต่ยังลงสมัคร
เลือกตั ง เป็นสมาชิกพรรคซ ้าซ้อน 4 พรรค ข้อมูลอ้างลาออกไม่ตรงกัน 
  วันนี  (5 มี.ค.) เว็บไซต์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต.สั่งด้าเนิน
คดีอาญาต่อนายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 นครราชสีมา พรรคประชาชาติ กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั ง แต่ยังลงสมัครรับเลือกตั ง ขัดต่อมาตรา 151 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 โดยในการไต่
สวน กกต.พบว่า วันที่ 4 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันสมัครรับเลือกตั ง ส.ส. นายวิโรจน์ซึ่งยื่นลงสมัครรับเลือกตั ง ส.ส.เขต 6 
นครราชสีมา พรรคประชาชาติ ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันจนถึงวันเลือกตั ง โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ท้าการตรวจสอบแล้วว่านายวิโรจน์ได้
ช้าระค่าบ้ารุงและเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 และ
ได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคพลังปวงชนไทย และเป็นสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2561 และสิ นสุดสมาชิก
ภาพเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 รวมทั งได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเสรีรวมไทย และเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวันที่ 19 
พ.ย. 2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562 และได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคประชาชาติ และเป็นสมาชิกพรรค
ประชาชาติเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคประชาชาติทราบ
และลบชื่อนายวิโรจน์ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ 

ทั งนี  แม้นายวิโรจน์จะให้ถ้อยค้ายืนยันว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย 
และพรรคเสรีรวมไทย ก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบส้าเนาหนังสือลาออกทุกฉบับระบุ
วันที่ไว้ไม่ตรงกันกับส้าเนาหนังสือลาออกที่พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคเสรีรวมไทยส่งมอบให้ กกต. 
พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่านายวิโรจน์มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งแต่ยังลงสมัคร จึงเข้าข่ายรู้อยู่แล้ว
ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งแต่ยังใช้สิทธิสมัคร อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส.มาตรา 151 จึงมี
ค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาต่อนายวิโรจน์ 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000022415 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000022415
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5 มี.ค. 2020 16:24:56 

กกต.ด าเนินคดอีาญาผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชาติ  
ส านักงาน กกต. 5 มี.ค.- กกต.ด าเนินคดีอาญา “วิโรจน์ วัฒนากลาง”  ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 นครราชสีมา 

พรรคประชาชาติ เหตุขาดคุณสมบัติ สังกัดพรรคมากกว่า 1 พรรค และสังกัดพรรคไม่ถึง 90 วัน  
เวปไซด์ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.)  เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต.กรณีมีเหตุอันควรสงสัย หรือความปรากฏ
ต่อ กกต.ว่า นายวิโรจน์ วัฒนากลาง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 นครราชสีมา พรรคประชาชาติ  ผู้ถูกกล่าวหาได้มีการกระท้าอัน
เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. มาตรา 151 คือผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั ง  เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง  เมื่อ
วัน 24  มีนาคม 2562 

 โดย กกต. พิจารณารายงานไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องแล้ว เห็นว่า  เมื่ อวันที่  4 
กุมภาพันธ์  2562  ผู้ถูกกล่าวหาได้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส. เขต 6 นครราชสีมา โดยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง แต่เพียงพรรคการเมืองเดียว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั ง ส.ส. มาตรา 41 (3)  ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว
พบว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเพ่ือไทย และเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษจิกายน 2561   และ
สิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคพลังปวงชนไทยและเป็นสมาชิกพรรค
พลังปวงชนไทยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  และสิ นสุดสมาชิกภาพเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
นอกจากนี ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคเสรีรวมไทย  และเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2561 และสิ นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  และผู้ถูกกล่าวหาได้ช้าระค่าบ้ารุงพรรคประชาชาติ และเป็น
สมาชิกพรรคประชาชาติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2561  นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้า
พรรคประชาชาติทราบ และลบชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ   เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรค  อันเป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
มาตรา 9 (5) เป็นเหตุให้ต้องสิ นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ ้าซ้อนกันตามมาตรา 27 (2)     
ซึ่งจากการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค้าว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังปวงชนไทย และ
พรรคเสรีรวมไทยก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชาติ แต่จากการตรวจสอบส้าเนาหนังสือลาออกทุกฉบับระบุวันที่ไว้
ไมต่รงกันกับส้าเนาหนังสือลาออกท่ีมาจากพรรคต่าง ๆ 

พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั ง อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง 
ส.ส. มาตรา 151 จึงมีค้าสั่งให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายวิโรจน์.-ส้านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e60c568e3f8e40af4424b18 

https://www.mcot.net/viewtna/5e60c568e3f8e40af4424b18
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05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:09 น.  

ฝ่ายค้านเคาะวันซักฟอกนอกสภาฯ ชูปฏิบัติการ IO เขย่ารัฐบาล 

 

 

 
5 มี.ค.63 - รายงานข่าวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดเผยว่า คณะท้างานฝ่ายค้านเพ่ือประชาชน ซึ่งเป็นการ

ท้างานร่วมกันของฝ่ายค้าน6พรรค จะจัดเวทีอภิปรายนอกสภาฯ วันที่12มี.ค. เวลา10.00-12.00น. ที่โรงแรมแลงคา
สเตอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยหัวข้อที่จะหยิบยกน้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีครั งนี คือ   Information 
Operation (IO) หรือ ปฏิบัติการณ์ข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐที่กระท้าและส่งผลกระทบต่อประชาชน วิทยากรเบื องต้น
ที่ได้รับการยืนยันแล้ว ประกอบด้วย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ จะน้าข้อมูล
บางส่วนที่ยังไม่ได้อภิปรายในสภาฯ มาเปิดเผยต่อสาธารณชน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และรองประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย จะลงในรายละเอียดเกี่ยวกับ ปฏิบัติ
การณ์ไอโอของกองทัพ ที่ท้าสองภารกิจหลักคือ ทั งยุยงและปิดปากประชาชน นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลัง
ปวงชนไทย จะพูดเนื อหาเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน ในเวทีดังกล่าวก้าลังประสานงาน 
แกนน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านบางคน และนักวิชาการท่ีมีความรู้ด้านดังกล่าว เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความเห็นอีกด้วย 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58954 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58954
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05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:45 น.  

อ.จุฬาฯ-พี่สาวจอห์น วิญญู จี้จุฬาฯจัดการ รปภ. ปล่อยคลิปละเมิด 'นิสิตธงด า' 
 

 
 

 
  5 มี.ค. 63 - ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจ้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ่ีสาวของนายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หรือ จอห์น พิธีกรชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านทวีต โดยมีเนื อหาดังนี  
"กรณีธงด้าที่จุฬาสิ่งที่ควรจะถามมากกว่าคือมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการอย่างไรในการจัดการกับ รปภ ที่แอบถ่ายคลิป
นิสิตแล้วไปออกสื่อที่มาตัดต่อลงข่าวปลุกปั่นให้สังคมเข้าใจผิดและนิสิตตกอยู่ในอันตราย ลูกหลานเรายังปลอดภัยอยู่มั ย
ในมหาวิทยาลัยที่ รปภ มาละเมิดเด็กเสียเอง" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58968


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 

 
 
 

05 Mar 2020 

ด่วน “วรวิทย์ กังศศิเทียม” ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 
 
ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 5 เสียงเลือก “วรวิทย์ กังศศิเทียม” เป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนใหม่  

วันที่ 5 มี.ค.63 ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเวลา 11.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน ประกอบด้วย 1.นายทวี
เกียรติ มีนะกนิษฐ 2.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 3.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ 4.นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญชุดเดิม และว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เพ่ิงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ประกอบด้วย 1.
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีค้าสั่งค้าร้อง และขออนุญาตในศาลฎีกา  2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้
พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 
และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระท้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และ  4.นพดล เทพพิทักษ์ อดีต
เอกอัครราชทูต โดยที่ประชุมทั ง 8 คน ได้ประชุมลงมติเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ด้ารงต้าแหน่งประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต ที่จะพ้นวาระ โดยจากนี จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพ่ือน้า
รายชื่อประธานและว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ นทูลเกล้าฯ ต่อไป 

ทั งนี  มีรายงานว่า ในการประชุมมีผู้ได้รับเสนอชื่อ 4 คน คือ นายวรวิทย์ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายทวี
เกียรติ มีนะกนิษฐ และนายอุดม ซึ่งผลการลงคะแนนนายวรวิทย์ได้ 5 คะแนน และส่วนตุลาการคนอ่ืนได้คนละ 1 
คะแนน 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/423599?ad= 

 

 

https://www.thansettakij.com/content/normal_news/423599?ad


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 

 

5 มี.ค. 2563 

 
 
 
"วรวิทย์" ได้รับเลือกเป็น"ประธานศาลรัฐธรรมนูญ"คนใหม่ 
 
  ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ด้ารงต้าแหน่งประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต ที่จะพ้นวาระ...  
5 มี.ค.63 เมื่อเวลา 11.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน ประกอบด้วย 1.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2.นายวรวิทย์ 
กังศศิเทียม 3.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ 4.นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเดิม และว่าที่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่เพ่ิงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ประกอบด้วย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธาน
แผนกคดีค้าสั่งค้าร้อง และขออนุญาตในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรอง
ประธานศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระท้าท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และ 4.นพดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต โดยที่ประชุมทั ง 8 คน ได้ประชุมลง
มติเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

โดยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ด้ารงต้าแหน่งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต ที่จะพ้นวาระ โดยจากนี จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพ่ือ
น้ารายชื่อประธานและว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ นทูลเกล้าฯ ต่อไป 

ส้าหรับว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั ง 4 คน จะมีวาระการด้ารงต้าแหน่ง 7 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั งและด้ารงต้าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันนั น พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด้ารง
ต้าแหน่งยังไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญ 50 และด้ารงต้าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ใช้
บังคับ ยังคงอยู่ในต้าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 50 ซึ่งเท่ากับว่าตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันจะด้ารงอยู่ในต้าแหน่งจนครบวาระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั งช่วงปี 56-58 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378764636/?qline= 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378764636/?qline
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 วันที่ 5 มีนาคม 2563 - 14:07 น.  

 ‘แรมโบ้’ เชื่อ ‘ลดาวัลลิ์’ อดึอดัใจถูกเพ่ือไทยตัดบทบาท แย้มคุยรว่มงาน ‘พปชร.’ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2028640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2028640
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วันที่ 5 มีนาคม 2563 - 13:11 น.  

 “ลดาวลัลิ์” รองหัวหน้าพรรค ลาออกจาก “เพื่อไทย” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2028453 
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05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:21 น.      

'ลดาวัลลิ์' ทิ้งเพื่อไทย ! ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว เผยอยู่ตอ่ไปก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อประเทศชาต ิ

 

 
5 มี.ค.63 - นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า นับจาก 13 กันยายน ปี 

2535-2563 เป็นเวลา เกือบ 28ปี แต่ได้ท้าหน้าที่ทางการเมืองตามกฏหมายเพียง 11 ปี ถูกตัดสิทธิ์ เว้นวรรคทาง
การเมือง นานเกือบ 17 ปี แต่ก็เป็น 11 ปีที่ดิฉันได้สร้างผลงานไว้มากมายทั งในพื นที่จังหวัดพะเยา และผลงาน
ระดับชาติอีกหลายโครงการ และได้สร้างนักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่นจ้านวนหนึ่ง และก็ได้ด้าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ให้ก้าลังใจตัวเองเดินหน้าท้างานเพ่ือสังคมตลอดมาอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชน ครอบครั ว ญาติพ่ีน้องและ
เพ่ือนๆคอยเป็นก้าลังใจให้การสนับสนุนการท้างานเรื่อยมา ในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือฯ ประธาน
ชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมไทลื อแห่งประเทศไทย ได้หาเลี ยงชีพด้วยธุรกิจส่วนตัวมาจนถึงวันนี  
จึงได้ตัดสินใจด้วยตัวเองลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย กรรมการบริหารพรรค รองหัวหน้าพรรค และประธาน
คณะท้างานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพราะเห็นว่าการอยู่ในพรรคเพ่ือไทยต่อไปก็คงไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติกับประชาชนได้ตามที่ควรจะเป็น ดิฉันเชื่อมั่นว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีโอกาสจะริเริ่มสร้างสรรค์ได้ท้างานให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตามแนวทางที่ตนเองมีความถนัด มีประสบการณ์และเป็นตัวของตัวเอง 
ดิฉันฝันมานานอยากมีพรรคการเมืองของตัวเอง อยากรวมคนที่มีอุดมการณ์ท้างานการเมืองเพ่ือประชาชนจริงๆมาอยู่
ด้วยกัน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและให้ประชาชนมาร่วมขับเคลื่อนการเมืองร่วมกับพรรคอย่างแท้จริง 
ตอนนี ยังไม่ขอสังกัดพรรคใด และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ก้าลังใจ ให้ค้าแนะน้าที่ดี และให้การสนับสนุนด้วยดี
ตลอดมา 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58948 
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วันที่ 5 มีนาคม 2563 - 10:34 น.  

 “พีระพันธุ”์เตรียมหาแนวทางรับฟังความเห็นนศ. ยัน “ปิยบุตร”ยังเป็นกมธ.ศึกษาแก้รธน. 
 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2027911 
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05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:35 น. 

ภาคประชาชน 3 กลุ่ม ประเดมิแคมเปญ 'มีปญัหา ปรึกษานายกฯ' 

 

 
 

5 มี.ค.63 - เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้การต้อนรับภาคประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนประชาชน และ
ตัวแทนผู้ประกอบการอิสระ เพ่ือน้าเสียงสะท้อนที่ได้รับไปประมวลออกเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ตรงกับความต้องการที่แท้จริงแต่ละกลุ่ม ตามแคมเปญซีรีส์ “มีปัญหา ปรึกษานายกฯ”โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี น้าตัวแทนกลุ่มภาคประชาชนเข้าพบ และมี
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมพูดคุย 
ทั งนี  นายพีระพันธุ์ กล่าวก่อนพูดคุยว่า วันนี มีตัวแทนภาคประชาชนเกือบ 30 คน เข้าพูดคุยกับนายกฯ เป็นการมา
พูดคุยถึงความทุกข์ร้อน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายและนโยบายของนายกฯอยู่แล้ว ที่ต้องการรับฟังโดยเฉพาะความเดือดร้อน
จากสภาวะเศรษฐกิจ การท้ามาหากิน การประกอบอาชีพ และสิ่งที่อยากได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยครั งต่อไป
จะต้องดูตารางงานนายกฯด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58951 
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เผยแพร่: 5 มี.ค. 2563 17:46   ปรับปรุง: 5 มี.ค. 2563 18:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 “ค าผกา” แหก “ติ่งสม้” หลังปิยบุตรโร่ขอโทษหญิงหน่อยปมขัดแย้งอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 

 
 
“ค า ผกา” ยิ้มแบบ “หญิงหน่อย” หลังพบภาพ “ปิยบุตร” โร่ขอโทษเกิดเรื่องวุ่นวาย ใจร้อนวู่วาม แถลงข่าวหลัง
ศึ ก อ ภิ ป ร า ย  ห ลั ง ม้ื อ อ า ห า ร ห รู ที่ ท อ ง ห ล่ อ ว า น นี้  ร ะ บุ  “ใ ค ร ว่ า แ ห ก ร า ย ง า น ตั ว ด้ ว ย ”  
  วันนี  (5 มี.ค.) จากกรณีที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ. ที่ผ่านมา นอกจากรัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกทั ง 5 คน จะรอดพ้นแบบสบายๆ แล้ว ยังพบว่า
เวลาที่ฝ่ายค้านได้รับจัดสรร 21 ชั่วโมงหมดลง ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ พลาดโอกาสซักฟอก พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ท้าให้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน้าคณะอนาคต
ใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโจมตีว่ามีความพยายาม “คุณขอมา” ที่จะไม่ให้ซักฟอก พล.อ.ประวิตร จนพรรคเพ่ือไทยและ
คณะอนาคตใหม่ซัดกันนัว  

อย่างไรก็ตาม เมื่อค่้าวันที่ 4 มี.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ใช้ร้านอาหารไวน์
แอนด์ไดน์ ซอยทองหล่อ 13 เลี ยงขอบคุณสมาชิกและแกนน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยพบว่าหลังรับประทานอาหารเสร็จ 
นายปิยบุตร ได้เดินเข้ามายกมือไหว้ขอโทษ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ที่เกิดเรื่อง
วุ่นวายและใจร้อนวู่วามแถลงข่าวหลังศึกอภิปราย โดยมีภาพปรากฏผ่านทวิตเตอร์ @Siriwan_TRNews ของ น.ส.
ศิริวรรณ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวสายการเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Lakkana Punwichai” ของ น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือ ค้า ผกา นักเขียนและพิธีกรรายการสถานีโทรทัศน์
วอยซ์ทีวี ได้โพสต์ภาพดังกล่าว และระบุข้อความว่า “มีร้อยล้านค าที่จะพูด ใครว่าแขก ‘แหก’ รายงานตัวด้วย อย่า
ให้ต้อง tag ชื่อ!” ท้าเอาเฟซบุ๊กเจ้าตัวลุกเป็นไฟ หนึ่งในนั นคือ นายธีรัตถ์ รัตนเสวี อดีตโฆษกรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร โพสต์คอมเมนต์ระบุว่า “แผลสมานดีแล้วใช่ม้ัย” เจ้าตัวตอบกลับว่า “ยิ้มแบบแม่หน่อย” 
นอกจากนี  ยังมีความเห็นต้าหนินายปิยบุตรจ้านวนมาก อาทิ “แถลงข่าวด่าแรงๆ จนติ่งไปถล่มเพื่อไทย พอรู้ว่าเงิบ มา 
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ขอโทษลับหลังสื่อไม่ตั งโต๊ะแถลงขอโทษเหมือนเพ่ือไทยท้า ปิยะบุตรไม่มีความจริงใจสักนิด” ซึ่ง ค้า ผกา ตอบว่า “แขก
โดนติ่งด่า 48 ชั่วโมงในทวิตเตอร์ ตอนนี ยังไม่เห็นร่องรอยคนเหล่านั น” นอกจากนี  ยังมีคนถามถึง นางอมรัตน์ โชคป
มิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่โพสต์ข้อความกล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทย ร่วมกับรัฐบาลถ่วงเวลาพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน แล้วเล่นบทพระเอกตอนจบพูดขอเพ่ิมเวลาให้ ปรากฏว่า หายเข้ากลีบเมฆ 
ก้าลังโหลด... 
  ย้อนกลับไปตอนท่ีเกิดเรื่องใหม่ๆ หลังจากท่ี นายปิยบุตร โพสต์โจมตีพรรคเพื่อไทยเรื่องดีลลับ พบว่า ทวิตเตอร์ 
@kamphaka ของ น.ส.ลักขณา โพสต์ข้อความระบุว่า “นิสัยแบบนี้ไง เลยมีงูเห่าในพรรครัวๆ” และ “นี่ก็ด่าเพื่อไทย
ตั้งวันที่ยุทธพงษ์อภิปรายนะว่าเยิ่นเย้อวกวนซ้ าซาก ไม่ได้เป็นติ่งเพื่อไทยแบบแหกตูดดม แต่โกรธจริงจังเรื่องวุฒิ
ภาวะของพวกอนาคตใหม่” ท้าให้นายปิยบุตรใช้ทวิตเตอร์ @Piyabutr_FWP ตอบกลับไปว่า “แล้วพี่แขกรู้ได้อย่างไร
ครับว่าผมไม่ได้เจรจากับพรรคเพื่อไทย ผมและเพื่อน ส.ส. เจรจาเยอะมาก ถ้าไม่เหลืออด ผมไม่ออกมาอธิบาย
หรอกครับ” ท้าเอาเจ้าตัวตอบกลับมาว่า “อันนี้ถ้าจริงอย่างที่ อ.ป๊อก พูด แขกขอโทษ อ.ป๊อก และเสียใจมาก” 
ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่พากันปกป้องนายปิยบุตรและโจมตี ค้า ผกา 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000022471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000022471


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

 
 
05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:57 น.  

 

'บิ๊กตู่' เปิดท าเนียบฯจัดแคมเปญ 'มีปัญหาปรึกษานายกฯ' รับฟังความเห็นปชช.3กลุ่ม 

5 มี.ค.63 - ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประเดิม
แคมเปญซีรีส์ “มีปัญหา ปรึกษานายกฯ” ด้วยการเปิดตึกไทยคู่ฟ้าต้อนรับภาคประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทน
เกษตรกร ตัวแทนประชาชน และตัวแทนผู้ประกอบการอิสระ เพ่ือรับฟังปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
เศรษฐกิจโดยตรง และน้าเสียงสะท้อนที่ได้รับเหล่านั นไปออกเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแต่ละกลุ่มต่อไป 
  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการนี เกิดจากความตั งใจของตนเองที่ต้องการรับฟังเสียงของประชาชนโดยตรง
แบบเปิดใจ และเข้าอกเข้าใจถึงสภาวะความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่้าทั่วโลกอัน
เนื่องมาจากสงครามการค้าผนวกกับภัยจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจชะงักลงไป
อีก สิ่งเหล่านี น้ามาสู่ปัญหาปากท้องของพ่ีน้องประชาชน เกษตรกร และการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME 
รวมทั งผู้ประกอบการอิสระ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้องประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดสอดคล้องกับสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนประสบอยู่ยิ่งขึ น จึงจะ
เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าเขาเหล่านั นต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมตรงเป้าหมายยิ่งขึ น เพ่ือที่รัฐบาลจะได้น้าข้อมูลที่ได้ ไปประมวลและออกมาเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาและ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้อย่างตรงจุด 
  “รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังในการท้าเพ่ือพ่ีน้องประชาชน การได้มาเจอกับตัวแทนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการอิสระในครั งนี  ท้าให้ผมมองเห็นสายตาของความมุ่งมั่นของแต่ละท่านที่อยากจะแก้ไขปัญหาทั งของตนเอง
และส่วนรวม ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกันครั งนี ช่วยให้รัฐบาลได้เข้าใจปัญหาของแต่ละกลุ่มลงลึกถึงรายละเอียด เพราะ
ได้มารับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากต้นทางของปัญหา 
  ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้มีมาตรการในการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร ประชาชนและผู้ประกอบการอิสระ
ออกไปบ้างแล้ว และรัฐบาลก็ก้าลังเตรียมมาตรการในการเยียวยาที่จะออกมาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งคาดว่ามาตรการที่รัฐบาลจะออกมาเพ่ิมเติมในครั งนี  จะเพียงพอในการช่วยเหลือบรรเทาผู้
เดือดร้อนได้ตรงตามปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี รัฐบาลจะไม่ยอมให้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่้า มาหยุดยั ง
การเจริญเติบโตประเทศไทยของเราได้ รัฐบาลพร้อมดูแลคนของเราประเทศไทยของเรา เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้ไปต่อ
อย่างยั่งยืนต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58945 

https://www.thaipost.net/main/detail/58945
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05 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:33 น. 

'สุเทพ' ชี้คนปลุกปั่นใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือก าลังท าบาปอย่างมหันต์ 
  5 มี.ค.63 - ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพ่ือการ
ปฏิรูปประเทศไทยและอดีตเลขาธิการ กปปส. เดินทางมาตามนัดสืบพยานคดีกบฏ กปปส. โดยภายหลังเสร็จสิ น ได้ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีแฟลชม็อบต้านรัฐบาลที่จัดโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ว่า การจะแสดงความคิดเห็นเรื่องการ
เคลื่อนไหวของนักศึกษาต้องท้าด้วยความระมัดระวัง อาจน้าไปสู่ความเข้าใจผิดกันได้ ตนยังยืนยันในหลักการ การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มไหนเป็นสิทธิที่ด้าเนินการได้ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้การ
รับรองเอาไว้ นายสุเทพ กล่าวต่อไปว่า แต่ในฐานะคนที่มีประสบการณ์ในการชุมนุมต่อสู้มาแล้ว และถูกด้าเนินคดี
ยาวนานเป็นเวลานับปี ตนต้องเรียนไปถึงน้องๆว่าใครก็ตามที่เป็นผู้น้าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้ผู้ชุมนุมกระท้า
การใดที่เป็นการท้าผิดกฎหมาย แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพราะว่าเดี๋ยวนี ไปเคลื่อนไหวอะไรมีการบันทึกไว้เป็นคลิป วัน
ข้างหน้าจะกลายเป็นปัญหาถูกด้าเนินคดีเหมือนพวกตนตอนนี  คนอ่ืนกลับบ้านกันหลายปีแล้ว พวกตนต้องขึ นโรงขึ น
ศาลทุกวัน ไม่ได้ไปท้ามาหากินที่ไหน เหนื่อย 

“ก็ฝากให้เป็นแง่คิดน้องๆ นักศึกษาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และผมคิดว่าการแสดงความคิดความเห็นของเขา
ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนก็ควรจะได้ติดตามรับฟังว่าเขาคิดอะไร เขามีความเห็นอย่างไร ส่วนถ้ามีใครไปปลุก
ปั่นยุยงนักศกึษาก็ต้องเรียกว่าเป็นบาปของเขา คนไปท้าน่ะ ไม่ใช่นักศึกษา คนท่ีไปพยายามท่ีจะปลุกปั่นใช้นักศกึษาเป็น
เครื่องมือ ให้รู้ว่าก้าลังท้าบาปอย่างมหันต์” นายสุเทพ กล่าว 
ผู้สื่อข่าวถามมองว่าจะน้าไปสู่การชุมนุมใหญ่หรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า ไม่ทราบ คิดไม่ได้ คาดการณ์ไม่ได้ ตนอายุ 70 
กว่าปีคิดต่างกันเยอะ แต่คิดว่าชุมนุมในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนปลอดภัยที่สุด ตอนที่พวกตนมาชุมนุมบนถนน คนไม่
หวังดีเอาอาวุธมาท้าร้ายบาดเจ็บล้มตายไปเยอะ ฉะนั นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนดีที่สุด เรียกร้องว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็ต้องให้การคุ้มครองเป็นพิเศษ ระวังคนที่มีเจตนาร้ายต่อบ้านเมืองใจคออ้ามหิต วันที่ 10 เม.ย. 2553 ยิง
ประชาชนยิงทหาร หวังสร้างสงครามกลางเมือง ตอนพันธมิตรฯ ชุมนุมก็เอาเอ็ม 79 ไปยิง ตอนพวกตนชุมนุม เด็กอายุ 
5-6 ขวบก็เสียชีวิต ผู้หญิงก็เสียชีวิต ทั งหมด 24 คน คนพวกนั นที่คิดไม่ดีต่อประเทศไทย เป็นพวกอ้ามหิตต้องระวัง เรา
มีหน้าที่ปกป้องดูแลลูกหลานให้ดีที่สุด 

ขณะที่ความคืบหน้าของคดีกบฏ กปปส. นายสุเทพ ระบุว่า คดีชุมนุมปี 2556-2557 จ้าเลยส้านวนเดียวกันกับ
ตนทั งหมด 39 คน เพ่ิงสืบพยานโจทก์เสร็จไป วันนี สืบพยานจ้าเลยปากแรกคือตน เพ่ิงเบิกความเสร็จ ศาลได้นัด
สืบพยานเพิ่มเติม วันสุดท้ายคงเป็นวันที่ 21 พ.ค. นี  เราได้ต่อสู้บนถนนมา 200 กว่าวัน มาสู้คดีในศาลเกิน 365 วัน เรา
ก็สู้คดีตามข้อเท็จจริง ผลจะเป็นอย่างไร เราก็เคารพตามกระบวนการยุติธรรม 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58949 

https://www.thaipost.net/main/detail/58949
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06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:53 น. 

นักเขียนซีไรต์เตือนสต ิ'ลิ่วล้อบริวาร' ฝ่ายใดแพ้เขาหนีเอาตัวรอดพวกคุณ 

ก็รับเคราะห์กรรมแทน 

 

 
06 มี.ค.63- วิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวมีเนื อหาดังนี  

"หน้าที่ของลิ่วล้อบริวาร" พวกนักการเมืองนั นประกาศกันมานานหนักหนาแล้วว่า "ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวร" เพราะ
การเมืองเป็นเรื่องของ "อ้านาจและผลประโยชน์"  ของพวกเขา มีแต่พวกลิ่วล้อบริวารนี่แหละที่ยึดมั่นถือมั่นกับ
นักการเมือง จนลืมตัวลืมตาย และลืมว่ายามใดท่ีพวกเขาแอบตกลงผลประโยชน์กันได้ พวกเขาก็ไม่ได้นึกถึงพวกคุณเลย 
แต่ยามใดที่พวกเขาตกลงกันไม่ได้ พวกเขาก็ใช้พวกคุณออกมาสู้เพ่ือพวกเขา..ในนามความเป็นธรรม...ความยุติธรรม...
ความเท่าเทียม ในนามประชาธิปไตย...ในนามผู้มาจากการเลือกตั ง...ในนามของผู้รักชาติ  ฝ่ายใดแพ้...พวกเขาก็หนีเอา
ตัวรอด พวกคุณ...ที่หนีไปไหนไม่ได้ก็รับเคราะห์กรรมแทนพวกเขา เพราะหน้าที่ของพวกคุณคือ "ไพร่ราบทหารเลว" ให้
พวกเขาใช้...ส้าหรับข่มขู่ - ต่อรองกับฝ่ายตรงข้าม. (นักการเมืองที่ดีมีความจริงใจก็มีมาก แต่ก็เป็นได้แค่ตัวประกอบ ซึ่ง
ตัวใหญ่ๆหรือเจ้าของพรรคเขาไม่ให้เสียงดัง บางทีก็ให้หุบปากไปเลย) สู้ต่อไปจนกว่าจะรู้เดียงสา! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59010 
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ไทยรัฐออนไลน์6 มี.ค. 2563 05:56 น. 

"พิธา" โพสต์ 8 มี.ค.เคาะชื่อพรรค สานตอ่ภารกิจ "อนาคตใหม่"  

 

"พิธา" โพสต์สานต่อภารกิจ "อนาคตใหม่" ก้าวต่อไป ยังสู้เหมือนเดิม ประกาศ 8 มี.ค.นี้ เคาะชื่อพรรค ยัน 12 
นโยบาย อนค.ต้องท าให้ส าเร็จ "ปักธงประชาธิปไตย ล้างมรดกรัฐประหาร"   

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แกนน้าอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "สานต่อ
ภารกิจ "อนาคตใหม่" ก้าวต่อไปยัง "สู้เหมือนเดิม" อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพวกเรา ส.ส.อดีตพรรคอนาคต
ใหม่ รวมถึงการท้างานของ "พรรคใหม่" ที่เราจะก้าวไปด้วยกัน ซึ่งจะมีการแถลงข่าวให้ทราบอย่างเป็นทางการในวัน
อาทิตย์ที ่8 มี.ค.นี " 

"ผมในฐานะตัวแทนของ ส.ส.ที่ก าลังจะไป "พรรคใหม่" ด้วยกัน ขอยืนยันอีกครั้งตรงนี้ว่า ภารกิจของพวก
เราคือ "สานต่อภารกิจอนาคตใหม่" 
"บ้านนโยบาย" ทั้ง 12 นโยบายนั้น ยังเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างให้ส าเร็จ ไม่ว่าจะยุติระบบราชการรวมศูนย์ , สร้าง
สวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร, ปฏิรูปกองทัพ, ปฏิวัติการศึกษา, ทลายเศรษฐกิจผูกขาด, ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน
, เกษตรก้าวหน้า , เศรษฐกิจดิจิทัล , เปิดข้อมูลรัฐก าจัดทุจริต , โอบรับความหลากหลาย , สิ่ งแวดล้อม
ยั่งยืน และ "ปักธงประชาธิปไตย ล้างมรดกรัฐประหาร สร้างการเมืองแบบใหม่ เจ้านายคือประชาชน" นายพิธา 
ระบ ุ

นายพิธา ระบุต่อว่า "การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง เพ่ือท้าให้คนไทยเท่าเทียมกันและประเทศไทยเท่าทัน
โลก ยังเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของพวกเรา ซึ่งจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อพวกเรา "อ่อนน้อม" ต่อประชาชน และ "ยืนตัว
ตรง" ต่ออ้านาจอยุติธรรมที่กดทับสังคมไทยเอาไว้ก้าวต่อไป "พรรคใหม่" ยัง "สู้เหมือนเดิม" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1788203 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1788203
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ไทยรัฐออนไลน์5 มี.ค. 2563 16:44 น. 

สุเทพ เตือน นศ.ชุมนมุแฟลชม็อบ อย่าท าผดิกฎหมาย ระวังคนใจคออ ามหติ 

 
 

สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนน า กปปส.เตือน นศ.ชุมนุมแฟลชม็อบ อย่าท าผิดกฎหมาย ไม่งั้นอาจเหนื่อยโดนคดี 
เหมือนพวกตน ขอให้ระวังคนใจคออ ามหิต มาท าร้าย 

ที่ศาลอาญา วันที่ 5 มี.ค. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ไทย และอดีตเลขาธิการ กปปส. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแฟลชม็อบต้านรัฐบาล ที่จัดโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ว่า การ
จะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษาต้องท้าด้วยความระมัดระวัง อาจน้าไปสู่ความเข้าใจผิดกันได้ ตน
ยังยืนยันในหลักการ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มไหนเป็นสิทธิที่ด้าเนินการได้ ภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองเอาไว้ แต่ในฐานะคนที่มีประสบการณ์ในการชุมนุ มต่อสู้มาแล้ว และถูก
ด้าเนินคดียาวนานเป็นเวลานับปี ตนต้องเรียนไปถึงน้องๆ ว่า ใครก็ตามที่เป็นผู้น้า จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้ผู้
ชุมนุมกระท้าการใดที่เป็นการท้าผิดกฎหมาย เพราะว่าเดี๋ยวนี ไปเคลื่อนไหวอะไรมีการบันทึกไว้เป็นคลิป วันข้างหน้าจะ
กลายเป็นปัญหาถูกด้าเนินคดี เหมือนพวกตนตอนนี  คนอ่ืนกลับบ้านกันหลายปีแล้ว พวกตนต้องขึ นโรง ขึ นศาล ทุกวัน 
ไม่ได้ไปท้ามาหากินที่ไหน เหนื่อย ส่วนถ้ามีใครไปปลุกปั่นยุยงนักศึกษาต้องเรียกว่า เป็นบาปของเขา คนที่ไปพยายามที่
จะปลุกปั่นใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ ให้รู้ว่าก้าลังท้าบาปอย่างมหันต์ 
ผู้สื่อข่าวถามว่า แฟลชม็อบจะน้าไปสู่การชุมนุมใหญ่ หรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า ไม่ทราบ คิดไม่ได้ คาดการณ์ไม่ได้ ตน
อายุ 70 ปี คิดต่างกันเยอะ แต่คิดว่าชุมนุมในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนปลอดภัยที่สุด ตอนที่พวกตนมาชุมนุมบนถนน 
คนไม่หวังดีเอาอาวุธมาท้าร้ายบาดเจ็บล้มตายไปเยอะ ฉะนั นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนดีที่สุด เรียกร้องว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้การคุ้มครองเป็นพิเศษ ระวังคนที่มีเจตนาร้ายต่อบ้านเมือง ใจคออ้ามหิต วันที่ 10 เม.ย.53 ยิง
ประชาชน ยิงทหาร หวังสร้างสงครามกลางเมือง ตอนพันธมิตรฯ ชุมนุมเอาเอ็ม  79 ไปยิง ตอนพวกตนชุมนุม เด็กอายุ 
5-6 ขวบ ก็เสียชีวิต ผู้หญิงก็เสียชีวิต ทั งหมด 24 คน คนพวกนั นที่คิดไม่ดีต่อประเทศไทย เป็นพวกอ้ามหิตต้องระวัง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1787654 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1787654
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05 Mar 2020 

ชุมนุมเพื่อประชาธิปไตย ใครเสวยดอกผล 
 

 
 
 
คอลัมน์ข้าพระบาททาสประชาชน ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3554 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค.63 โดย... ประพันธุ์ คูณมี   
          ประเทศไทย เคยผ่านเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองมาแล้วหลายครั ง แต่ที่นับได้ว่าเป็นการชุมนุมเรียกร้อง
ประชาธิปไตย เป็นเหตุการณ์ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ มีผู้ร่วมการชุมนุมมากที่สุดทั่วประเทศ ก็คือเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เพ่ือคัดค้านอ้านาจเผด็จการทหารของ จอม
พลถนอม กิตติขจร และ จอมพลประภาส จารุเสถียร ที่มีอ้านาจปกครองบ้านเมืองมาต่อเนื่องยาวนาน ต่อจากจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังการรัฐประหารตั งแต่ปี 2500 จนถึงปี 2516 รวมระยะเวลาถึง 16 ปี ที่ประเทศไทยว่างเว้นจาก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นสาเหตุให้มีการชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยขึ น โดยเริ่มต้นจากขบวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน และประชาชน 
          เหตุการณ์และความเป็นมาของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นอย่างไรผู้เขียนขอข้ามไป เพราะต้องการ
ชี ให้เห็นเพียงว่า เมื่อเหตุการณ์จบลงหลังการชุมนุม ที่มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา บาดเจ็บและเสียชีวิตจ้านวนหนึ่ง เพ่ือ
แลกกับการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2517 และได้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการจัดการเลือกตั ง มีพรรค
การเมืองมากมายหลายพรรค เข้าสู่การเลือกตั ง มีรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั งนั น ที่สุด ใครคื อผู้
ที่มาเสวยดอกผลจากการต่อสู้ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เหล่านั น 
          ภายหลังที่อ้านาจของ จอมพลถนอม-จอมพลประภาส สิ นสุดลง ความเป็นจริงในเรื่องนี ก็ปรากฏชัดต่อมาว่า 
กลุ่มบุคคลที่ได้โอกาสและเข้ามาเสวยดอกผล ก็คือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นพรรคการเมือง ที่ผุดขึ นมาเป็นดอกเห็ดใน
ปี 2517 ได้แก่ พรรคเกษตรสังคม, พรรคธรรมสังคม, พรรคกิจสังคม, พรรคชาติไทย,พรรคพลังใหม่, พรรคสังคมนิยม, 
พรรคแนวร่วมสังคมนิยม, พรรคสังคมชาตินิยม และพรรคการเมืองอ่ืนๆ ร่วม 40-50 พรรค 
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          โฉมหน้าการเมืองไทยหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นยุคที่นักเลง เจ้าพ่อ ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มทุนทั ง
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ดาหน้าเข้ามาเป็นนักการเมือง ลงสมัครผู้แทนราษฎร ได้เป็น ส.ส. เป็นรัฐมนตรี ร่วมรัฐบาล
และได้อ้านาจรัฐ นักการเมืองที่มีคุณภาพ และคนที่มีอุดม การณ์ประชาธิปไตยมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ล้วนอาศัยเสื อคลุม
ประชาธิปไตยบังหน้า แต่ใจกระหายแต่อ้านาจและผลประโยชน์ ประชาธิปไตยท่ีประชาชนต้องการและใฝ่ฝัน จึงได้พวก
นักการเมืองมาแทนและรัฐบาล “บุฟเฟ่ต์คาบิเนต” 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/423472?ad= 
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5 มีนาคม 2563 

'กรรมธนาธร ยังไม่จบ!' 

 

  
แม้จะถูกยุบพรรคการเมือง และตัดสิทธิทางการเมือง ที่มิใช่แค่การห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมืองเท่านั้น  

แต่หมายถึงสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั ง การเป็นผู้ก่อตั งพรรคใหม่ และการเป็นผู้บงการพรรค ของธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ ผู้น้าอนาคตใหม่ ไปแล้ว แต่วิบากกรรมของธนาธร ยังไม่จบ ธนาธร จะต้องถูกด้าเนินคดีอาญาในหลายกรณี และ
หลายข้อหา ทั งการแจ้งความเท็จในการสมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส. เมื่อ 6 ก.พ. 2562 ที่รู้ว่าคุณสมบัติตนขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. ที่ห้ามเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อ  

แม้ว่าธนาธรจะปฏิเสธ แต่ค้าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีมติว่าเขาขาดคุณสมบัติ ย่อมผูกพันกับทุกองค์กร 
ในการด้าเนินคดีอาญากับเขาต่อ นั่นหมายถึงผูกพันกับ กกต. ที่ต้องตั งเรื่องเพ่ือฟ้องต่อศาลอาญาเอาผิดธนาธรต่อไป 
เช่นเดียวกับกรณีเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นี่คือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท 
หากรวมกับเงินที่บริจาคอีก 8.5 ล้านบาทของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในปี 2562 ปีเดียวกับที่ธนาธรปล่อยกู้ให้อดีตพรรค
อนาคตใหม่แล้ว จะให้ประโยชน์อื่น มารวมเงินบริจาคทั งสิ น 199.7 ล้านบาท เกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด ห้ามเกินกว่าปี
ละ 10 ล้านบาทถึง 189.7 ล้านบาท 

นั่นหมายความว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต้องถูกด้าเนินคดีอาญาในการฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ในการให้เงิน
บริจาคและประโยชน์อ่ืนใด ตามที่กฎหมายก้าหนด นอกจากคดีอาญาแล้ว จะโดนคดีแพ่งในการริบทรัพย์สินส่วนเกินที่
กฎหมายก้าหนดจ้านวน 189.7 ล้านบาท เข้ากองทุนพัฒนาการเมือง ตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
ส่วนโทษในคดีอาญา ทั้งสองกรณีมีอัตราระวางโทษสูงสุดรวมกันถึง 20 ปี และยังมีวิบากกรรมส าหรับพรรคที่จะ
ตั้งขึ้นใหม่แทนอนาคตใหม่ หากธนาธร และอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ ยังไม่หยุดเคลื่อนไหว บงการ
พรรคการเมืองใหม่ ด้วยการยุบพรรคซ้ า 

เล่าวิบากกรรมทั งหมดให้รับรู้ เพ่ือให้ผู้ที่เคลื่อนไหวต่อต้านการยุบพรรค หรือค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้รู้
ข้อเท็จจริงว่า สิ่งที่ธนาธรและอนาคตใหม่ ก้าลังเผชิญต่อไป คือการกระท้าการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีอยู่ก่อน และธนาธรกับ
อดีตพรรคอนาคตใหม่ก็รับรู้-ยอมรับกติกานี  จึงได้ลงสนามการเมืองในกติกานี  เมื่อบ้านเมืองมีกติกามาก่อน การท้าผิด
กติกา ก็ต้องถือว่าเป็นผู้กระท้าผิด มิได้มีผู้ใดมากลั่นแกล้ง 
การใช้ค้าว่าเกิดความอยุติธรรมในการเคลื่อนไหว จึงเป็นการใช้ “วาทกรรม”ที่ไม่ถูกต้อง หากนักศึกษาซึ่งถือเป็นพลัง
บริสุทธิ์ ลุกขึ นมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี  ควรศึกษาและเข้าใจให้ถ่องแท้ ไม่ควรเคลื่อนไหวเพราะความรู้สึก “ชอบ” 
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หรือ ”ไม่ชอบ” เพราะสังคมจะอยู่กันได้ด้วยการเคารพกติกา ที่บังคับใช้เสมอกัน ไม่ควรมีข้อยกเว้นให้กับใคร แม้กระทั่ง
คนที่เราชื่นชอบ 

ขณะเดียวกัน ฝ่ายรัฐบาลต้องไม่มองแบบ “อ้านาจนิยม” ว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษามีเบื องหน้าเบื องหลัง 
นักศึกษาซึ่งต้องถือว่าเป็นพลังที่บริสุทธิ์ มาเคลื่อนไหวเพราะความเข้าใจผิด หรือความ ”เบื่อ” ผู้น้าที่ครองอ้านาจมา
นานก็เป็นได ้ 

หน้าที่ของคนเป็นรัฐบาลมีอย่างเดียว ต้องท าความเข้าใจ อย่ามองนักศึกษาเป็นศัตรู เหมือนผู้มีอ านาจบาง
คนในรัฐบาลก าลังมอง เพราะถ้าคิดเช่นนั้น รัฐบาลก็นับถอยหลังได้เลย... 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649640 
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06 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

ผีน้อยหรือจะสู้กระสือการเมือง 

 

การเมืองมันก็เหมือนไวรัส 
                ถ้าเป็นระยะ ๓ ก็เตรียมตัวกันไว้ เพราะมันกระทบหลายด้าน  
                การเมืองก็ไม่ต่างไปจากไวรัส  
                มีความพยายามที่จะยกระดับความเข้มข้นขึ นไปเรื่อยๆ  
                แฟลชม็อบนักศึกษาจุดติดหรือไม่?  
                ติดแล้วจะเป็นอย่างไร?  
                เทียบชั น ๑๔ ตุลา ๑๖, ๖ ตุลา ๑๙ ได้หรือเปล่า 
                ล้มรัฐบาลลุงตู่ได้หรือไม่?  
                ล้มแล้วใครจะมา? 
                ครับ...ถ้ายอมรับความจริง อย่าไปอ้างเหตุผลยืดยาวให้เมื่อยปาก 
                การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีสาเหตุมาจากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่  
                เรื่องเศรษฐกิจตกต่้า รัฐบาลเผด็จการ อย่าไปอ้างเลย เพราะพูดกันมานานมากแล้ว  
                ประโคมกันมาตั งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗                  
                แต่การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร เพราะนี่คือฐานเสียงของพรรคอนาคตใหม่ 
                เหมือนเสื อแดงเป็นฐานเสียงพรรคเพื่อไทย  
                เสื อเหลืองเป็นฐานเสียงพรรคไม่เอาทักษิณ  
                สังคมไทยในปัจจุบันมันมัดกันอยู่แบบนี  อยู่ท่ีฝ่ายไหนจะลุกขึ นมาชุมนุม ด้วยสาเหตุอะไร 
                เมื่อคราวท่ีเสื อแดงชุมนุม ย่อยซะที่ไหน  
                เผาบ้านเผาเมืองเราผ่านมาแล้ว  
                กปปส.มากันเป็นล้าน ถนนแทบไม่มีที่ยืน การเมืองก็ยังไม่เปลี่ยน  
                แต่อย่างน้อย "หน่อ" แห่งความช่ัวร้ายของระบอบทักษิณไม่โต  
                ฉะนั นคนท่ีบอกว่าม็อบนักศึกษาจุดติดแล้ว โดยเฉพาะ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ช่วยขยายความหน่อยว่า จุดอะไรติด  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

                ยังหรอกครับ.... 
                เพราะต่างคนต่างท้า กลายเป็นแฟช่ัน ทุกมหาวิทยาลัยต้องจัดชุมนุม ท่ีไหนไม่ท้า ตกเทรนด์ 
                ความคิดของเยาวชนในวัยศึกษา ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนนักการเมือง  
                ขนาดนักการเมืองหน้าใหม่ ยังซับซ้อนน้อยกว่านักการเมืองรุ่นลายคราม ไม่งั นพรรคส้มหวานคงไม่ถูกพรรคเพื่อไทยต้มจน
เปื่อย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีผ่านมา  
                มีคนบอกว่าม็อบนักศึกษาพร้อมที่จะลงถนน หลังจากขุนกันเต็มที่ในอีกไม่ช้านี   
                และจะเป็นการย้อนประวัติศาสตร์เดือนตุลาฯ  
                พวกอาจารย์ อาจม ตัวดี ปลุกผ่านโซเชียลกันทุกวัน อยากย้อนวันวานของตัวเองให้กลับมาอีกครั ง  
                คนรุ่นก่อนยอมทิ งชีวิตนักศึกษาหนีเข้าป่า อันนี ต้องยอมรับในความกล้าหาญ เพราะมีการไล่ล่า จับเข้าคุก เผด็จการทหาร
ยุคนั น "ของจริง"  
                แต่ยุคนี ...คนรุ่นใหม่มีภูมิต้านทานเหมือนคนรุ่นเก่าหรือไม่...ก็น่าคิด  
                แถมเผด็จการรุ่นใหม่ เป็นเผด็จการหน่อมแน้ม ถูกนักศึกษาด่าพ่อล่อแม่ สามเวลาหลังอาหาร ชูป้ายประท้วงด้วยข้อความ
หยาบคาย ก็เห็นยังชูกันอยู่ทุกวัน 
                คนด่าก็ไม่เห็นต้องหนีไปไหน  
                ฉะนั นแฟลชม็อบช่วงนี เป็นแค่บ่มเพาะสถานการณ์  
                และยังคงต้องบ่มไปอีกพักใหญ่ เพราะโควิด-๑๙ มันน่ากลัวกว่าเผด็จการหน่อมแน้ม  
                แต่ที่น่ากลัวจริงๆ คือ...นักการเมืองผสมโรง  
                ท้าตัวเหมือนหมาจิ งจอก จ้องงาบหนูน้อยหมวกแดง  
                ไม่รู้มีราคาแค่ไหน แต่ "นคร มาฉิม" ที่มักอ้างบัญชา "ทักษิณ" เคลื่อนไหวได้สะเด่าจริงๆ  
                ปลุกเอาชนะเผด็จการล้างมรดกบาปแผ่นดิน ด้วยพลังบริสุทธิ์ของนักเรียน นักศึกษาปัญญาชน ฟังดูหรู แต่พอพิจารณาใน
เนื อหา อยากมีอ้านาจกันเต็มแก่  
                ชี นิ วให้คนโน้นคนนี ลาออก  
                ให้ ส.ส.ฝ่ายค้านลาออก เพื่อให้โลกได้รู้ว่าไทยมีเผด็จการครองเมือง  
                ลืมไปว่าตัวเองเคยอยู่ร่วมเหตุการณ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ลาออกยกพรรค เมื่อปี ๒๕๕๖  คว่้าบาตรรัฐบาลยิ่งลักษณ์   
                พอประชาธิปัตย์คว่้าบาตรต่อเนื่อง ไม่ร่วมเลือกตั งต้นปี ๒๕๕๗ ตัวเองไม่พอใจเลยย้ายไปพรรคชาติพัฒนา ก่อนจะกุมเป้าไป
เป็นของทักษิณที่ตัวเองเคยด่าว่าโกง  
                เท่านั นไม่พอยังเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญลาออก อ้างว่าแต่งตั งโดยคณะ คสช.   
                ไอ้ประเด็นศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั งโดยคณะ คสช. ถูกขยายความมานาน และนักเรียน  นิสิต นักศึกษา ก็เช่ือว่ามันเป็นแบบ
นั นจริงๆ  
                หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ก็เป็นหนึ่งในประเด็นท่ีเอาไปประโคมว่า เอาไว้ไม่ได้แล้ว ต้องล้างให้หมด  
                แต่ข้อเท็จจริง หนังคนละม้วน    
                ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดที่ยุบพรรคอนาคตใหม่แต่งตั งในยุคไหนกันแน่...มาดูกัน 
                ๑.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้รับการสรรหาจากกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
นิติศาสตร์ และได้รับการแต่งตั งในปี 2556 
                ๒.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ได้รับคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก่อนการรัฐประหารปี ๒๕๕๗ ก่อน
จะได้รับการแต่งตั งในปีเดียวกัน 
                ๓.นายนุรักษ์ มาประณีต  
                ๔.นายจรัญ ภักดีธนากุล 
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                ๕.นายชัช ชลวร  
                ๖.นายบุญส่ง กุลบุปผา  
                ๗.นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 
                ๓-๗ คนนี ได้รับต้าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๕๑ ตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ 
                ก้าหนดวาระไว้ ๙ ปี เมื่อครบวาระในปี ๒๕๖๐ คสช.ได้มีประกาศ คสช.ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจาก
ต้าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งออกตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้บังคับ 
                มีแต่งตั งในยุค คสช.จริงๆ ๒ คน เมื่อปี ๒๕๕๘ คือ  
                ๑.นายปัญญา อุดชาชน  
                ๒.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์  
                และทั ง ๒ คนมาจากคณะกรรมการสรรหาที่มี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และประธาน สนช.   
                ถามว่าเด็กๆ ที่มาชุมนุม รู้หรือเปล่าไอ้ที่ตะโกนด่าว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ยุติธรรม เพราะ คสช.เป็นคนจิ มมานั นมันชัวร์หรือ
มั่วนิ่ม 
                หาก "ผีน้อย" ปล่อยเชื อ...เช่ือเถอะครับ เขาเหล่านั นส่วนใหญ่ไม่ได้ตั งใจ แค่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร  
                แต่นักการเมืองปล่อยเชื อ พวกนี ตั งใจมาจากคอก! 
                ตั งใจจะเข้าสู่อ้านาจผ่านความใสซื่อของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา. 
 
 

 ผักกาดหอม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/58994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/58994
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บันทึกหน้า 4 

 
    
             ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" www.thaipost.net จูบปากกันชื่นมื่น บรรยากาศช่างต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่
แล้วราวฟ้ากับเหว หลังเพ่ิงฟาดปากกันมาในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ อนค.น้องใหม่ที่อ่อนหัดการเมืองเจอรุ่นพี่ที่เก๋าเกิน
อย่างเพ่ือไทยต้มซะเปื่อย โดนโกงเวลาจนหมดสิทธิ์ช้าแหละบิ๊กป้อม ทั งที่อุตส่าห์ท้าการบ้านเตรียมข้อมูลไว้เพียบ "ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เลยสวมบทเจ้าภาพเคลียร์ใจพรรคร่วมฝ่ายค้าน นอกจากจะกลับมาแท็กทีมกันเดินสาย 4 ภาคทั่ว
ประเทศซักฟอกรัฐบาลนอกสภาแล้ว "ทอน" ยังฝันไกล “เลือกตั งครั งหน้า เราเป็นรัฐบาลร่วมกันน่าจะดี” ตามกฎหมาย
ตัวเองหมดสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั งปวงถึง 10 ปีแท้ๆ อีหรอบนี จะย่้าตามรอยทักษิณ เป็นเงาชักใยนอมินีอย่างนั น
หรือ 
              ๐ 11 โมงเช้า วันอาทิตย์นี  55 ส.ส.ภายใต้การน้าของว่าที่หัวหน้าคนใหม่ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ได้ฤกษ์
เปิดตัวพรรคใหม่ ณ ศูนย์ประสานงานอดีตพรรคอนาคตใหม่ฝั่งธนบุรี ของณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขต 28 บางแค 
กทม. โดยจะใช้เป็นที่ท้าการชั่วคราวไปก่อน และก้าลังทยอยเก็บข้าวของออกจากตึกไทยซัมมิทของเสี่ยทอน ส่วนชื่อ
อะไรยังอุบไว้ก่อน แต่ก็ไม่ส้าคัญเท่าไหร่นัก เพราะแค่ไปสวมชื่อพรรคที่จดแจ้งไว้กับ กกต.เท่านั น แต่ที่ค่อนข้างแน่ก็คือ  
"ก้าวไกล" ที่พลพรรคส้มหวานโอเคแล้วกับชื่อใหม่ของพรรค ซึ่งต้องรอให้มีการประชุมใหญ่สามัญก่อนถึงจะเปลี่ยนชื่อได้ 
ไทม์ไลน์ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ที่วางไว้ หลังวันที่ 8 มี.ค.เปิดตัวพรรคแล้ว 14 มี.ค.เรียกประชุมเลือกหัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.ทั ง 55 คนก็ยื่นใบสมัครเข้าพรรค รวมทั งเปิดให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคแบบ
วอล์กอิน ตั งแต่ 22 มี.ค.เป็นต้นไป จะเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคผ่านทางออนไลน์ จากนั น 5 เม.ย.จัดประชุมใหญ่สามัญ 
เปลี่ยนชื่อและโลโก้พรรค  
                ๐ ก่อนที่ฝ่ายค้านจะประเดิมซักฟอกนอกสภา 12 มี.ค. ฟากรัฐบาลไม่ยอมเพลี่ยงพล ้า ชิงเปิดตึกไทยคู่ฟ้า 
คิกออฟแคมเปญซีรีส์ "มีปัญหา ปรึกษานายกฯ" ต้อนรับประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนประชาชน 
และตัวแทนผู้ประกอบการอิสระ ได้จับเข่าคุยกับ "บิ๊กตู่" อย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าของไอเดียแคมเปญนี  "พีระพันธุ์ สาลีรัฐ 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/www.thaipost.net
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วิภาค" กุนซือนายกฯ และพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม - ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.
ศึกษาธิการ 3 ตัวหลักของแคมเปญนี  เข้าร่วมวงด้วย อีกคนที่ขาดไม่ได้ เพราะเวลานี กลายเป็นเบอร์ 1 เคลียร์ม็อบไป
แล้ว "แรมโบ้อีสาน" สุภรณ์ อัตถาวงศ์  เรียกว่าจุดแคมเปญนี หวังฟ้ืนเรตติ งบิ๊กตู่ ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพ่ือให้นายกฯ 
เข้าถึงคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะรากหญ้า โดยมี ส.ส.ในพื นที่ท้าหน้าที่ประสานตัวแทนชุมชน รวมกลุ่มประชาชนที่มีปัญหา
ในด้านต่างๆ ได้พบนายกฯ  เพ่ือเล่าถึงปัญหา จากนั นจะรับเรื่องและน้าส่งหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องคลอด
มาตรการช่วยเหลือแก้ไขอย่างทันท่วงที  
                ๐ "จึงได้ตัดสินใจด้วยตัวเองลาออกจากสมาชิกพรรคพท. กรรมการบริหารพรรค รองหัวหน้าพรรค และ
ประธานคณะท างานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพราะเห็นว่าการอยู่ในพรรคเพ่ือไทยต่อไปก็คงไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติกับประชาชนได้ตามที่ควรจะเป็น ดิฉันเชื่อมั่นว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีโอกาสจะริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ท างาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตามแนวทางที่ตนเองมีความถนัด มีประสบการณ์และเป็นตัวของตัวเอง 
ดิฉันฝันมานานอยากมีพรรคการเมืองของตัวเอง อยากรวมคนที่มีอุดมการณ์ท างานการเมืองเพ่ือประชาชนจริงๆมาอยู่
ด้วยกัน..." ตั งแต่ "เจ๊ต้อย" ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พ้นเก้าอี โทรโข่งพรรคเพ่ือไทย มารับต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรคก็หาย
หน้าหายตาไปเลย มาเป็นข่าวอีกทีกลายเป็นว่าข่าวไขก๊อกของตัวเองซะงั น แว่วมาหลายกระแสว่าทิ งเพ่ือไทยเพราะ
อะไร บ้างก็ว่าน้อยใจที่ไม่ได้รับมอบหมายงานที่มีบทบาทในพรรค บ้างก็ว่าอาจจะไปตั งพรรคใหม่อย่างที่เจ้าตัวฝัน บ้างก็
ว่าอาจจะเบนเข็มไปลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายเจ๊ต๊อยไปอยู่ไหน. 
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