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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 8 มีนาคม 2563 
  
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ เปิดตัวพรุง่นี้! ลุ้น "ก้าวไกล" พรรคใหม่ของ อนค. รองรบั 55 ส.ส. 4 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน ์
พรรคก้าวไกล อุดมการณ์อนาคตใหม่ ไม่หว่ันยุบพรรครอบสอง 5 

3 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ "พิธา" น า 55 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่แถลงเปิดตัว "พรรคก้าวไกล" 8 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ “พิธา” จ่อน า 55 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่ ซบ “พรรคก้าวไกล” สัปดาห์

หน้า 
9 

5 คมชัดลึกออนไลน ์ ธนาธร กางแผนคณะอนาคตใหม่ - พิธา ลั่น สู้เหมอืนเดิม 12 
6 เนช่ันสุดสปัดาห์

ออนไลน ์
ธนาธร ไม่เห็นใจ ส.ส.พรรคตัวเองเลย จี้ "บิก๊ตู่" ยุบสภา 13 

7 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ ธนาธร กางแผนคณะอนาคตใหม่ พิธา ย้ าสู้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ 
พรรคใหม ่

14 

8 คมชัดลึกออนไลน ์ เคาะแล้ว 'กรณ์' หัวหน้าพรรคกล้า-  'อรรถวิชช์' เลขาฯ 18 
9 ข่าวสดออนไลน ์ “กรณ์”  ผงาด หัวหน้าพรรคกล้า ชูนั่งนายกฯ ประกาศ 4 อดุมการณ์ 

ยันไม่อยู่ข้ัวไหน 
20 

10 สยามรฐัออนไลน ์ เคาะแล้ว!! “กรณ์” หัวหน้าพรรคกล้า "อรรถวิชช์" เลขาฯ พร้อม 7 
กก.บห.คนรุ่นใหมห่ลายวงการ 

22 

11 ไทยโพสต์ออนไลน ์ จุดยืนพรรคกล้า?  'กรณ์' อดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มี
คนที่พยายามจะให้เป็นพวกกบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

24 

12 เดลินิวส์ออนไลน ์ "กรณ์" ประกาศ 4 อุดมการณ์พรรคกล้า 26 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ นอนมา! เคาะแล้ว 'กรณ์' หัวหน้าพรรคกล้า 28 
14 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ “พรรคกล้า”เคาะ “กรณ์”หัวหน้า “อรรถวิชช์” เลขาฯ 30 
15 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ พรรคกล้าจัดประชุม เลือกกรณ์หัวหน้า -อรรถวิชช์ เลขาฯ 32 
16 แนวหน้าออนไลน ์ 'กรณ์'ผงาดนั่งหน.พรรคกล้า!! ดัน'อรรถวิชช์'เลขาฯ ฮือฮา 7 กก.บห.

คนรุ่นใหม ่
34 

17 คมชัดลึกออนไลน ์ 'จุรินทร'์ เคาะจันทร์นี้ แก้ รธน. 36 
18 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป. เตรียมสง่ความเห็นแก้ รธน. 38 
19 สยามรฐัออนไลน ์ "ปชป." พรอ้มส่งแก้ รธน. ให้ กมธ.วิสามัญแก้ รธน. ชง การเข้าสู่

อ านาจ-ค านวณ สส.-บัตรเลือกตั้ง หนุนน าแฟลชม็อบร่วมหาทางออก 
39 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ ปชป.หนุน กมธ. แก้ รธน. รับฟังความเห็น แฟลชมอ็บ นศ. 40 
21 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ลดาวัลลิ'์ แจงปมตั้งพรรคเอี่ยว 'ธรรมนสั' เฉลยยึดฤกษ์ 8 มี.ค. 

เปิดตัวพรรค 
41 

22 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ลดาวัลล"์ ปัด "ธรรมนสั" อยู่เบื้องหลังตั้งพรรคใหม่ 42 
23 แนวหน้าออนไลน ์ 'ลดาวัลลิ'์ เปิดตัวตั้งพรรคใหม่ 8 มีนาฯ มีอดีตผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย

ไหลเข้า 
44 

24 ไทยรัฐออนไลน ์ “พิธา”-น าอนาคตใหม่เข้าก้าวไกล 55 ส.ส. 45 
25 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ประธานญาติวีรชน'35 ช้ีวิกฤติรอบด้าน การเมืองถึงทางตัน 

เสนอเปรี้ยงต้องล้างไพ่ใหม ่
49 

26 แนวหน้าออนไลน ์ 'ทั่นโรม' เตรียมร่อนหนังสือเชิญ 'แฟลชม็อบ-องค์กรนักศึกษา' 
ฟังความเห็นแก้ไข รธน. 

51 

27 มติชนออนไลน ์ กมธ.แก้ รธน.ปัดรับฟงันิสิต น.ศ.หวังผ่อนคลายแฟลชมอ็บ โรมลั่น 
ไม่มีหน้าที่ช่วย รบ. 

52 

 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสปัดาห ์ ประเด็นแห่งการแกร้ัฐธรรมนูญ 53 
2 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ วิธีการ “ท ามาหากิน” ในรัฐสภาไทย 56 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ จากพรรคกล้า ถึงพรรคก้าวไกล 58 
4 ไทยโพสต์ออนไลน ์ แฟลชม็อบ จุดเริม่ต้นของการต่อสู ้ 60 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ บทบรรณาธิการ : แก้รัฐธรรมนูญโดยสันติ 70 
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เปิดตัวพรุ่งน้ี! ลุ้น "ก้าวไกล" พรรคใหม่ของ อนค. รองรับ 55 ส.ส. 
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. และอดีตรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่านายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการขอเปลีย่นแปลงช่ือ
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย เป็นช่ือพรรคก้าวไกล เพื่อรองรับ 55 อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่หรือไม่นั้น ว่า ในวันที่ 8 
มีนาคม เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานอดีตพรรคอนาคตใหม่ ฝั่งธนบุรี อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้ง 55 คน จะมี
การประชุมและตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะไปสังกัดพรรคการเมืองใด ขอให้รอมติที่ประชุมในวันพรุ่งนี้พร้อมๆ กัน ซึ่งช่ือ
พรรคใหม่มาจากการโหวตและสมาชิกพรรคร่วมกันเสนอ จากนั้นในวันที่ 14 มีนาคมจะมีการประชุมวิสามัญเพื่อ
คัดเลือกกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และก าหนดทิศทางในการท างานของพรรคต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2034766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2034766
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พรรคก้าวไกล อุดมการณ์อนาคตใหม่ ไม่หว่ันยุบพรรครอบสอง 
วันที่ 8 มีนาคม 2563 - 13:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พรรคก้าวไกล” ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Move Forward Party เป็นพรรคร่างใหม่ของพรรคอนาคตใหม่ท่ีถูกศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค เมื่อ 21 ก.พ.2563 
 เป็นไมเนอร์เชนจ์ ให้ 55 ส.ส. ในนามอดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าไปสวมร่าง ก่อนจะครบก าหนด 60 วัน 
ตาทรัฐธรรมนูญ ที่ให้ ส.ส.ที่ถูกยุบพรรคสังกัดพรรคใหม่ได้ใน 60 วัน 
 “ก้าวไกล” วางโทนท าหน้าที่ในสภา ผลักดันกฎหมาย ลดโทนแข็งกร้าว ไม่ซ้ ารอยแบบพรรคพี่ – อนาคต
ใหม่ (อนค.) เคยท า จนน ามาสู่ทางอันตราย ยุบพรรค 
 
@ ธนาธร – ปิยบุตร ไม่เกี่ยว มีความคิดเป็นของตัวเอง 
 “พิธา” ในฐานะ “หัวหน้า ส.ส.” อดีต อนค. ประกาศต่อสาธารณชนครั้งแรก ว่าจะไปอยู่พรรค “ก้าว
ไกล” ว่า 
 “ในฐานะตัวแทน ส.ส. ยินดีอย่างยิ่งที่ประกาศว่าจะย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกัน ยืนยันว่า พรรคก้าวไกล อยู่
ระหว่างประสานงานสมัครเข้าพรรคนั้น ภารกิจของ ส.ส.55 คนสานต่ออุดมการณ์พรรคอนาคตใหม่ ส.ส.ที่เหลือยืนยัน
ยึดมั่นหลักการณ์ของอดีต อนค. แม้อยู่บ้านใหม่ จิตใจยังเหมือนเดิม อยู่ข้างประชาชนและประชาธิปไตย ต่อต้าน
รัฐประหาร ผลักดันวาระนโยบายก้าวหน้าต่อไป ที่ประชุม ส.ส.อนค.มีมติสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลสัปดาห์หน้า” 
 “พิธา” ยืนยันว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขา อนค. และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้า
พรรค อนค. ไม่เกี่ยวข้องกับก้าวไกล และพรรคใหม่มีความคิดเป็นของตนเอง 
 “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แน่นอนว่าอุดมการณ์พรรคใหม่ที่ย้ายไปก็ไม่เปลี่ยน แต่ต้องอย่าลืมว่า ส.ส.ทั้ง 55 คน 
ท างานร่วมกันมา แต่เรามีความคิดของตัวเองเกี่ยวกับนโยบายแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขของตนเอง อุดมการณ์ยัง
ไม่เปลี่ยน การเดินทางเป็นตัวของเราเอง ถ้านายปิยบุตรหรือนายธนาธรมาสา คงมองไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับพรรค เพราะ
สภาเป็นของประชาชน กมธ.วิสามัญก็มีคนนอกเข้าได้ กมธ.สามัญ มีอนุหลายชุดให้คนนอกได้ สภาไม่ได้เป็นที่ของคน
ทั่วไป” 
 แม้ว่า “นิตินัย” ก้าวไกลไม่อาจเกี่ยวข้องกับ อนค. แต่พฤตินัยจะยืนยันกับสังคมได้อย่างไรว่าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ อนค. “พิธา” ตอบค าถามผู้สื่อข่าวว่า “พวกเราไม่ได้รับนโยบายมา พวกเราท านโยบายมาด้วยกัน 1-2 ปี 
อยู่ในดีเอ็นเอของพวกเรา” 
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@ ลั่น รื้อการบริหารจัดการพรรคใหม่ 
 เขาบอกว่าว่า สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน ภายในใต้ยุคหัวหน้าพรรคช่ือพิธาเป็นหัวหน้าพรรค คือ การบริหาร
จัดการ 
 “ต้องยอมรับว่าใน 1 ปีที่ผ่านมา เราท างานอย่างแข็งขัน รวดเร็ว อาจมีการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอกที่
น้อยเกินไป ดังนั้น เรื่องกลุยุทธ์ นโยบาย อุดมการณ์ จะไปที่เป้าหมายเดิม เพราะเป็นเป้าหมายเดิมของเราอยู่แล้ว แต่
หากมีความฝันแต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องมาวางแผนเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายวัน ว่าการจัดการภายใน เรื่อง
โครงสร้างพรรค การท างานพรรค การเช่ือมกรรมาธิการมาสู่ฝ่ายนโยบาย สิ่งเหล่าน้ีจะต้องท าใหม่” 
 พิธา – มั่นใจว่า ส.ส.55 คน จะย้ายไปสมัครพร้อมกัน…“มัน่ใจที่ทุกคนมายืนอยู่ข้างหลังตน เป็นก าแพงช้ัน
แรก ท าให้ตนมีความมั่นใจและความตื่นเต้นในการท างาน ก าแพงช้ันที่สอง คือประชาชนที่ทั้งเลือกและไม่ได้เลือกเรามา 
ประเทศไทยช่วงนี้เป็นความท้าทายในทศวรรษนี้ของศตวรรษนี้ ดังนั้น ส.ส.ที่เหลืออยู่และประชาชนที่เฝ้าดูพวกเขาอยู่
อีกทีจะมองในทิศทางเดียวกันว่าเราควรมีความสามัคคีกัน และท างานให้สมกับภาษีที่ประชาชนเลือกเรามา” 
 
@ ไม่ง้อนายทุน ระดมทุนจาก SMEs 
 ส าหรับเรื่องการบริหารการเงินของพรรค ซึ่งเป็น “จุดตาย” ของ อนค.ที่ท าให้ถูกยุบพรรค “พิธา” ไม่ท า
ตาม อนค.ด้วยการ “กู้เงิน” แต่จะขอระดมทุนจากบริษัทเอกชน SMEs แทนระดมทุนจากบริษัทเอกชนนายทุนผูกขาด 
 “ส่วนเรื่องเงินและงบประมาณที่จะบริหารพรรค เราจะไม่มีการยืมนาฬิกา แต่เราจะเป็นพรรคที่เล็กลง แต่
เป็นพรรคที่เร็วข้ึน เน้นเรื่องการระดมทุนกับประชาชน และเริ่มระดมทุนกับบริษัท SMEs ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงการขยายสินค้า การรับสมัครสมาชิก พิสูจน์แล้วว่าท าให้ไปต่อได้ แม้เราเป็นพรรคที่เล็กลงในจ านวน แต่คุณภาพ
จะต้องไม่ลดลง” 
 
@ เป็นพรรคมาราธอน ไม่ใช่สายเรซซิ่ง 
 “พิธา” ยอมรับว่า “เราเข้าใจแล้วว่าการเมืองเป็นเรื่องมาราธอน ไม่ใช่สปรินท์ จะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป 
และแน่นอนว่าคุณภาพที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนจะไม่ลดลงเช่นกัน” 
 ส่วนความกังวลเรื่อง “คด”ี เหมือนพรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ตอบว่า “ไม่กังวล ตราบใดที่มีเพื่อน ส.ส.
ยืนอยู่ข้างหลัง เรามีบทเรียน และถอดบทเรียน พร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้า ค าถามที่ควรถามกลับคือ บรรยากาศ
การเมืองในการท างานอย่างสร้างสรรค์คอย่างท างานอย่างตรงไปตรงมา เป้นสิ่งที่ประชาชนจ านวนมากร้องขออยู่ไม่ใช่
หรือ พวกผมมีความตั้งใจดีเพียงแค่ช่วยเหลือประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยดีกว่ารุ่นที่ผมโตมา และส่งต่อประเทศไทยที่
ดีกว่าไปสู่รุ่นลูกของผม ความตั้งใจเรียบง่าย แต่การท างานต้องระมัดระวังในรายละเอียดมากขึ้น” 
 
@ ถ้าโดนคดีอีก เป็นเรื่องจูงใจทางการเมือง 
 “ชัยธวัช ตุลาธน” อดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ คาดว่าจะเป็น เลขาธิการพรรคก้าวไกล เสริมว่า 
เมื่อเรามีความคิดว่าจะท างานกันต่อ มีค าถามในหลายโอกาสว่ากลัวจะถูกยุบพรรคหรือไม่ ส.ส.แกนน าพรรครุ่นใหม่กลวั
ติดคุกหรือไม่ ค าถามท านองนี้สะท้อนปัญหาการเมืองไทยที่ผิดปกติอย่างชัดเจน เรายังไม่ทันได้ย้ายไปอยู่พรรคใหม่อย่าง
เป็นทางการแต่ สังคมไทยตั้งค าถามไว้ล่วงหน้าว่า พรรคน่าจะถูกยุบอีก เป็นข้อยืนยันชัดเจนว่า คดีความทั้งหมดของ 
อนค.ที่ผ่านมา หรือหากจะมีอีกต่อพรรคใหม่ในอนาคต เหล่าน้ีเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทัง้สิ้น ทุกท่านทราบดีจึง
มีค าถามนี้เสมอมา 
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 ดังนั้น ช่วยกันตรวจสอบว่ากระบวนการยุติธรรมเกิดอะไรข้ึน “พรรคก้าวไกล” อยู่ในกระบวนการเซ้ง
พรรคที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไว้แล้วคือ “พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย” จะต้องมีมีข้อตกลง
เจ้าของพรรคเก่า เรื่องต าแหน่งในพรรคหรือไม่ “พิธา” ไม่รับ – ไม่ปฏิเสธ โดยบอกว่า “ยังอยู่ในช่วงประสานงานกับ
พรรคใหม่ คิดว่ามีอุดมการณ์ นโยบายคล้ายๆ กัน น่าจะคุยกันได้ แต่ช่วงนี้เป็นเรื่องการประสานงานด้านธุรการ และการ
พูดคุยภายใน” 
 
@ ปิยบุตร ฝากภารกิจ – เตือนสติ 
 ตามกฎแล้วคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรค ถูกจัดสิทธ์ิทางการเมือง ห้ามยุ่งเกี่ยว – จัดต้ังพรรค
ใหม่ ทว่า “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรค มอบภารกิจก้าวไกลให้ พรรคก้าวไกล “สานต่อ” อุดมการณ์อนาคต
ใหม่ ปฏิรูปกองทัพ ขจัดนายทุนผูกขาด กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน ยกเลิกการเกณฑ์ทหารภาคบังคับ แก้รัฐธรรมนูญ แต่มี 
“บทเรียน” ที่อดีตเลขาธิการพรรค ไม่อยากให้ “ท าตาม” วันที่เราอ าลา บทเรียนที่เรียนรู้ 
 1.อนค.คิดใหญ่ คิดเร็ว โตเร็ว สถานการณ์ไปเร็ว คิดใหญ่ อยากจะสร้างใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันแรกอยากให้เป็น
พรรคใหญ่ เต็มสูบ หวังเดินระยะยาว แต่เมื่อเจอสภาพความเป็นจริงของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง มันยากมากที่จะท า
พรรคการเมือง ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนที่จะไปท าพรรคต่อ ให้คิดช้าลง คิดเล็กลง อย่าเพิ่งโตเร็ว 
แก้ปัญหาทีละเปลาะเฉพาะหน้า 
 2. เราไม่มีโอกาสคัดเลือกผู้สมัครได้มาก มีเวลา 1 เดือน มีคนบอกว่าหาผู้สมัครอย่างไรถึงมีแต่งูเห่าเต็มไป
หมด ผมก็ยืนยันกลับไปว่ามีเวลาหาเพียง 1 เดือนเท่านั้น แล้วตั้งโจทย์ว่าเอาคนหน้าใหม่หมด ไม่เอาตระกูลการเมือง 
เพื่อเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้ามาท าการเมือง 
 3. ต้องเริ่มจัดต้ังความคิดกัน ตอน อนค.ผมไม่มีเวลาท างานกับสมาชิกพรรค เหมือนตอนที่ผมตั้งใจที่จะท า 
อนค.ให้มี career part เริ่มต้นเข้าไปจังหวัด เติบโตท างานท้องถ่ิน เป็น ส.ส. 
 4.วัฒนธรรมการเมืองไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย ผลัดกันภายในพรรคเพียงพอว่า คนไหนแพ้ก็สามารถ
ร่วมงานกันต่อ คนแพ้ก็อยู่ในพรรคเพื่อสู้กัน แต่ที่ผ่านมาแพ้ไม่พอใจ ยกพวกออก เลือกใช้วิธีโพสต์เฟซบุ๊กด่าข้างนอก 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-429477 
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"พิธา" น า 55 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่แถลงเปิดตัว "พรรคก้าวไกล" 
วันที่ 08 มี.ค. 2563 เวลา 13:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา" น า 55 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่แถลงเปิดตัว "พรรคก้าวไกล" สานต่อนโยบายการท างานอนาคตใหม่ ลุย
ตรวจสอบ "ธรรมนัส" 
 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า การประชุม
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 55 คนในวันนี้ ได้เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ช่ือ"
พรรคก้าวไกล" ซึ่งมาจากเสียงของสมาชิกส่วนใหญ่ และมีมติแต่งตั้งให้ตนเองเป็นประธานส.ส.ช่ัวคราว และนายวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกช่ัวคราว โดยการท างานของพรรคก้าวไกลจะสานต่อนโยบายการท างานจากพรรคอนาคตใหม่ 
ขณะที่ในสัปดาห์หน้า 55 อดีตส.ส.อนาคตใหม่ ก็จะย้ายเข้าพรรคก้าวไกล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการในข้ันตอน
ธุรการ 
"พรรคอาจจะเล็กลงแต่การท างานจะไม่ drop ลง จะเร่งระดมทุนจาก SME และการขายของที่ระลึก"นายพิธา กล่าว 
 นายพิธา กล่าวว่า ระหว่างย้ายพรรค ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ยังคงเดินหน้าท างานต่อไป ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19, 
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว , ปัญหาแฟลชม็อบ, ปัญหาภัยแล้ง, ปัญหาเลิกจ้างแรงงาน เป็นต้น 
 ขณะที่อีกส่วนเป็นความต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้แก่ การตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา่ 
ที่อาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีซึ่ง 55 อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จะได้เข้าช่ือเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย, การตรวจสอบปฏิบัติการ IO ของภาครัฐว่าใช้งบประมาณและบุคลากรของรัฐ
หรือไม่ 
 นายพิธา ยืนยันว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล 
อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกล ขณะที่มั่นใจว่า 55 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่จะย้ายไป
พรรคก้าวไกลเพื่อท างานร่วมกันต่อไป เพราะนิยามในการท างานของพรรคการเมืองในทศวรรษนี้ต้องให้คุ้มค่ากับเงิน
ภาษีของประชาชน 
 ด้านนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกลช่ัวคราว กล่าวว่า พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่มี
อยู่เดิม (พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย) แต่จดทะเบียนขอเปลี่ยนช่ือเป็นพรรคก้าวไกลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เรียบร้อยแล้ว โดยในสัปดาห์หน้า 55 ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ จะด าเนินการเรื่องธุรการย้ายพรรค หลังจากนั้นจะมี
การประชุมใหญ่เพื่อด าเนินการเรื่องเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/617020 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/617020
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“พิธา” จ่อน า 55 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่ ซบ “พรรคก้าวไกล” สัปดาห์หน้า 
เผยแพร่: 8 มี.ค. 2563 13:07   ปรับปรุง: 8 มี.ค. 2563 13:29   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา" น่ังประธาน ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ชั่วคราว ประกาศน าร่วมพรรคก้าวไกล คาดไปสมัครสัปดาห์หน้า ยัน 
"ธนาธร-ปิยบุตร" ไม่เกี่ยว เตรียมบริหารจัดการใหม่ ตั้งเป้ารายวัน เดือน ไตรมาส ส่วนข้อตกลงกับพรรคใหม่อยู่
ระหว่างการประสาน มั่นใจ 55 คนไปหมด แย้มพรรคเล็กลงแต่เร็วขึ้น เน้นระดมทุนเอสเอ็มอี ไม่กลัวเจอคดีใหม่ 
ด้าน "รังสิมันต์" เผยจ่อถกพรรคร่วมค้าน-รัฐบาลแบ่งโควต้า กมธ.ใหม่ 
 วันนี้ (8 มี.ค.) ที่ศูนย์ประสานงานอดีตพรรคอนาคตใหม่ ฝั่งธน เขตบางแค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ประธาน ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ช่ัวคราว พร้อมส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ รวม 55 คน ได้เปิดแถลงข่าวการย้ายไป
ร่วมพรรคใหม่ว่า ขอยืนยันว่าจะย้ายไปพรรคก้าวไกล ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างที่จะไปสมัครเข้าพรรค
ในอาทิตย์หน้า ก็ขอยืนยันภารกิจของ ส.ส.ทั้ง 55 คนคือสานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่
เคยร่วมกันท างานกันในอดีตพรรคฯ ขอประชาชนมั่นใจ แม้จะอยู่บ้านหลังใหม่แต่หัวใจยังเหมือนเดิม ยังยืนอยู่ข้าง
ประชาชน ประชาธิปไตย ต่อต้านการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหารและผลักดันวาระนโยบายที่ก้าวหน้าต่อไป โดย
จะไปสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลร่วมกันในสัปดาห์หน้า และที่ประชุม ส.ส.เมื่อช่วงเช้าก็มีมติให้ตนเป็นประธาน  ส.ส.
ช่ัวคราว และให้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ให้เป็นโฆษก ส.ส.ช่ัวคราว 
 เมื่อถามว่าการตั้งพรรคใหม่จะพอยืนยันได้หรือไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ไม่เกี่ยวข้อง นายพิธา กล่าวว่า ไม่มีในส่วนเกี่ยวข้อง 
แน่นอนว่าอุดมการณ์ของพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปก็ไม่เปลี่ยน อย่าลืมว่า ส.ส.ที่อยู่นี่ท างานด้วยกันมาบางคน 1-2 ปี มี
ความคิดนโยบายของตัวเองเกี่ยวกับแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข และ เกษตร ขอยืนยันว่าอุดมการณ์ แนวคิดยังไม่
เปลี่ยน แต่ก็ต้องเป็นตัวของเราเอง และการตัดสินใจของพวกเราเอง 
 เมื่อถามว่า ในอนาคตหากพรรคไปประชุมที่รัฐสภา และนายธนาธร กับ นายปิยบุตร ก็เดินทางมาด้วย จะ
ถูกมองว่าเป็นการเช่ือมโยงกันหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า คงมองอย่างนั้นไม่ได้ เพราะสภาฯ เป็นพื้นที่ของประชาชน 
กรรมาธิการวิสามัญก็สามารถมีคนนอกเข้าไปได้ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. กรรมาธิการสามัญก็มีที่ปรึกษา อนุกรรมาธิการ
หลายๆ อันที่มีคนนอกได้ แต่ก็คิดว่าทั้ง 2 คนน่าจะตอบค าถามได้ดีกว่าตน 
 เมื่อถามถึงสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนภายใต้การน าของนายพิธา ประธาน ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ช่ัวคราว 
กล่าวว่า การบริหารจัดการ เราต้องยอมรับว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาเราท างานแข็งขัน รวดเร็ว ก็อาจจะมีการสื่อสารทั้งภายใน 
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ภายนอก ที่น้อยเกินไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ นโยบาย อุดมการณ์ เราก็จะไปยังเป้าหมายเดิม เพราะมันเป็น
เป้าหมายร่วมของทุกคน แต่สิ่งส าคัญถ้าเรามีความฝันแต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ต้องมาวางแผนกนัเป็นรายไตรมาส ราย
เดือน รายวันว่าการบริหารจัดการภายในเรื่องของโครงสร้างพรรค กระบวนการท างาน การเช่ือมกรรมาธิการเข้ามาสู่
ฝ่ายนโบายเป็นสิ่งที่จะต้องท าใหม่ 
 เมื่อถามว่า การไปร่วมพรรคก้าวไกล หรือพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยเดิม มีข้อตกลงเรื่องต าแหน่งกรรมการ
บริหารพรรคใดๆ หรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างประสานงานกับพรรคใหม่ ก็คิดว่ามีอุดมการณ์ และ
นโยบายคล้ายๆ กันก็น่าจะพอที่จะคุยกันได้ 
 เมื่อถามว่า มั่นใจแค่ไหนว่า ส.ส.ทั้ง 55 คนจะย้ายไปอยู่พรรคก้าวไกล นายพิธา กล่าวว่า ตนมั่นใจ การที่
ทุกคนมายืนอยู่ข้างหลังตนเป็นก าแพงช้ันแรกท าให้ตนมีความมั่นใจ แล้วก็มีความตื่นเต้นในการท างาน ก าแพงช้ันที่ 2 ก็
คือประชาชนที่ทั้งเลือกและไม่ได้เลือกเรามา ประเทศไทยช่วงนี้มีแต่ความท้าทายที่จะเป็นนิยามของทศวรรษ ศตวรรษนี้
เลยทีเดียว ฉะนั้นผู้แทนที่เฝ้ามองเขาอยู่เราคงมองเป็นทิศทางเดียวกันว่าควรจะสามัคคีกันแล้วก็สามารถที่จะท างานให้
สมกับเงินภาษีที่ประชาชนได้เลือกมา 
 ส่วนงบประมาณที่จะใช้จ่ายภายในพรรคนั้น นายพิธา พูดติดตลกว่า ไม่มีการยืมนาฬิกานะ ก่อนกล่าวว่า 
ต้องยอมรับว่าเราจะเป็นพรรคที่เล็กลงแต่เร็วข้ึน ก็จะเน้นเรื่องการระดมทุนกับประชาชน อาจจะเริ่มกับบริษัทขนาดเอส
เอ็มอี ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง และการขายสินค้าก็เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาการระดมทุน การสมัคร
สมาชิก การขายสินค้าออนไลน์ก็สามารถท าให้พรรคอยู่ได้ ถึงพรรคจะเล็กลงในจ านวนแต่คุณภาพจะต้องไม่ลดลง เรา
เข้าใจแล้วว่าการเมืองเป็นเรื่องมาราธอน คุณภาพในการเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนก็จะต้องไม่ลดลงเช่นกัน 
 เมื่อถามถึงการดึงเอาคนนอกมาร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการ
พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า คือตอนน้ีอยู่ระหว่างประสานงานกับพรรคก้าวไกล รายละเอียดเมื่อชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบ
อย่างเร็วที่สุด เราหวังว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถเดินไปสมัครสมาชิกพรรคได้อย่างเป็นทางการและถ้าเขาพร้อมที่
จะจัดประชุมวิสามัญพรรคได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ เราจะแจ้งให้ทราบ ส่วนเรื่องคนนอกต้องให้เรา คุยกับพรรคก่อน เพราะ
พวกตนยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค คงจะพูดแทนพรรคมากไม่ได้ 
 เมื่อถามถึงความกังวลจะถูกด าเนินคดีต่างๆ หลังย้ายไปอยู่พรรคใหม่ นายพิธา กล่าวว่า ไม่กังวล ตราบใด
ที่ตนยังมีเพื่อน ส.ส.ยืนอยู่ข้างหลัง เราได้ถอดบทเรียนและพร้อมที่จะท างานต่อไปข้างหน้า ที่ควรถามกลับคือบรรยากาศ
การเมืองในการท างานอย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ร้องขออยู่ไม่ใช่หรือ 
พวกตนมีความตั้งใจดีในการตั้งใจมาช่วยเหลือประเทศ มาเปลี่ยนประเทศ ท าให้ดีกว่ารุ่นที่พวกตนเกิดมาและส่งต่อไปให้
รุ่นลูกของตน ความตั้งใจก็เรียบง่าย มีอยู่เท่านี้ แต่การท างานก็จะต้องระมัดระวัง และตั้งใจที่จะลงรายละเอียดมากขึ้น 
 ด้านนายชัยธวัช กล่าวว่า เราถูกตั้งค าถามในเรื่องนี้เยอะ ตนคิดว่าค าถามท านองนี้สะท้อนสถานการณ์การ
เมืองไทยที่ผิดปกติอย่างชัดเจน เรายังไม่ทันได้ย้ายไปอยู่พรรคอย่างเปน็ทางการ ยังไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย แต่ทั้งสังคมไทย
คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพรรคน่าจะถูกยุบอีก จะโดนคดีอีก นั่นเป็นข้อชัดเจนว่าคดีความทั้งหมดของอดีตพรรคอนาคตใหม่ 
หรือในอนาคต เหล่าน้ีมีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งสิ้น ก็ช่วยกันจับตาตรวจสอบว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเกิด
อะไรข้ึน 
 เมื่อถามถึงสัดส่วนกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร หลังจ านวน ส.ส.พรรคลดลงและประธาน กมธ.บาง
คนถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ กล่าวว่า ถ้าสัดส่วนของ ส.ส.ที่จะเข้าไปอยู่ในพรรคใหม่  
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มันนิ่งก็จะต้องมาดูกันว่า ในเรื่องของ กมธ.การแบ่งโควต้าจะเป็นอย่างไร เดิมทีเรามีประธาน 6 คณะ ตอนนี้ก็ว่างไป 2 
คณะ เหลือ 4 คณะก็ต้องไปคุยต่อว่าโควต้าจะเป็นอย่างไรและก็ต้องมาคุยกันในส่วนของยุทธศาสตร์ จะเอาคณะไหน
บ้าง ซึ่งมันต้องอาศัยการเจรจาต่อรองกนัพอสมควร ก็ยังอยากให้ติดตามต่อไปอีกที ก็อาจจะต้องมีการปรับแต่ว่าก็ต้องมี
การพูดคุยกันระหว่างพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล 
 เมื่อถามว่า แม้ในทางนิตินัยจะไม่เกี่ยวข้องกับคณะอนาคตใหม่ แต่เมื่อรับอุดมการณ์มาเหมือนกันจะ
อธิบายกับสังคมอย่างไรในเรื่องความไม่เกี่ยวข้องกัน นายพิธา ว่า พวกเราไม่ได้รับนโยบายมา เราท านโยบายมาด้วยกัน 
ทุกคนอยู่กันมา 1-2 ปีมันเป็นส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเหมือนดีเอ็นเอของพวกเราไม่ได้มีการรับอะไรมา 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000023275 
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7 มีนาคม 2563 - 16:46 น.  
ธนาธร กางแผนคณะอนาคตใหม่ - พิธา ลั่น สู้เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
"อุดมการณ์เดียวกัน แต่เดินคนละเส้นทาง" เสวนาสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ "ธนาธร" กางแผนคณะอนาคตใหม่ 
ด้าน "พิธา" ย้ าสู้เหมือนเดิมเพ่ิมเติม คือ พรรคใหม่          
                  โดย ธนาธรได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนน 6.3 ล้านเสียงในการเลือกตั้งที่
ผ่านมา ได้มีผู้แทนราษฎร 81 ที่ แต่โดนยุบโดยคนเพียงเจ็ดคนเท่านั้น แต่พรรคอนาคตใหม่เปรียบเสมือนยานพาหนะ 
ส าหรับผู้คนที่ไม่ยอมจ านนอีกต่อไป ยานพาหนะส าหรับผู้คนที่รู้ว่าหากปราศจากการแทรกแซงของสิ่งที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย ประเทศไทยจะเป็นสถานที่ที่ดีกว่าน้ีได้ และเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันส าหรับทุกคน พรรคอนาคตใหม่เป็น
ยานพาหนะส าหรับผู้ที่พร้อมที่จะต่อสู้เพราะพวกเขารู้ว่าอนาคตของลูกหลานของพวกเขาอยู่ที่นี่และตอนน้ี 
               ค าตัดสินของศาลท่ียุบพรรคท าให้ยานพาหนะนี้พังไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนยังเดินทางกันต่อ ไปสู่
เป้าหมายที่มีร่วมกันอย่างไม่ยอมจ านน ต่อให้ผู้มีอ านาจอาจคิดว่าการยุบพรรคเป็นค าตอบส าหรับการท าลายผู้เห็นต่าง 
เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาน้ันคิดผิด ครั้งนี้มันจะแตกต่าง นี่เป็นเพียงแค่ตอนจบของบทที่หนึ่งเท่านั้น บทที่สองเพิ่งได้
เริ่มขึ้น 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421118 
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7 มีนาคม 2020 เวลา 20:15  
ธนาธร ไม่เห็นใจ ส.ส.พรรคตัวเองเลย จี้ "บ๊ิกตู่" ยุบสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาธร กล่าวขณะบรรยายพิเศษ เมื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นอดีต:อะไรจะเกิดขึ้นกับฝ่ายค้านต่อไป 
 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.63  เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม ่กล่าวขณะ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมื่อพรรคอนาคตใหม่เปน็อดีต:อะไร
จะเกิดข้ึนกับฝ่ายค้านต่อไป”  
 โดยนายธนาธร กล่าวช่วงหนึ่ง ถึงการออกมาชุมนุมแฟลชม็อบของนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยว่า ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องการกับเคลื่อนไหวดังกล่าว หกแต่สิ่งทีเกิดข้ึนเกิดจากจุดประกายทางความคิด
และสร้างบันดาลใจกันและกัน และยอมรับว่า ตนประหลาดใจที่เห็นนักศึกษาเหล่าน้ีออกมาเคลื่อนไหว 
 นายธนาธร กล่าวว่าในอนาคตข้างหน้า เราจะต้องน าพาทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกัน ออกมาเพื่อช่วยกัน
เปลี่ยนแปลงประเทศ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เราจะต้องท ามันให้ส าเร็จ และต้องไม่เสีย
โอกาสนี้โดยเด็ดขาด  ส าหรับตนรูปแบบและวิธีการสามารถยืดหยุ่นได้ แต่ที่ส าคัญคือ อุดมการณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 
อย่างไรก็ตาม เช่ือว่าการชุมนุมของนักศึกษาจะไม่บานปลายเหมือนในฮ่องกง  เพราะพวกเขารู้จักการชุมนุมอย่างสันติ
วิธี 
 "แต่ค าถามที่ส าคัญคือ อะไรจะเป็นข้อเรียกร้องร่วมกันทีฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลจะยอมรับร่วมกันได้ โดยข้อ
เรียกร้องทั่วไปมีอยู่ 2 ทางคือ 1.ให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และ 2. คือยุบสภาและจัดการ
เลือกตั้งใหม่ ซึ่งผมเช่ือว่าทางออกเดียวที่นักศึกษาจะพอใจ คือ ต้องยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ เพราะว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จะอยู่หรือไม่อยู่ ก็ตาม ระบอบเผด็จการก็ยังคงด าเนินต่อไป" 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7707?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=debate 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/7707?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7707?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/
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ธนาธรกางแผนคณะอนาคตใหม่ พิธาย้ าสู้เหมือนเดิมเพ่ิมเติมคือพรรคใหม่ 
วันที่ 07 มี.ค. 2563 เวลา 16:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศจัดเสวนา“อุดมการณ์เดียวกัน แต่เดินคนละเส้นทาง” ธนาธรกางแผนคณะอนาคตใหม่ 
พิธาย้ าสู้เหมือนเดิมเพ่ิมเติมคือพรรคใหม่  
 ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ได้รับเ ชิญมาพูดคุยในหัวข้อ “After Future Forward: What now for the opposition in Thailand? หลังจาก
อนาคตใหม่ : จะเกิดอะไรข้ึนกับฝ่ายค้านในประเทศไทย” 
 ธนาธรได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนน 6.3 ล้านเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ได้
มีผู้แทนราษฎร 81 ที่ แต่โดนยุบโดยคนเพียงเจ็ดคนเท่านั้น แต่พรรคอนาคตใหม่เปรียบเสมือนยานพาหนะ ส าหรับผู้คน
ที่ไม่ยอมจ านนอีกต่อไป ยานพาหนะส าหรับผู้คนที่รู้ว่าหากปราศจากการแทรกแซงของสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 
ประเทศไทยจะเป็นสถานที่ที่ดีกว่านี้ได้ และเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันส าหรับทุกคน พรรคอนาคตใหม่เป็นยานพาหนะ
ส าหรับผู้ที่พร้อมที่จะต่อสู้เพราะพวกเขารู้ว่าอนาคตของลูกหลานของพวกเขาอยู่ที่นี่และตอนน้ี 
 ค าตัดสินของศาลที่ยุบพรรคท าให้ยานพาหนะนี้พังไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนยังเดินทางกันต่อ ไปสู่
เป้าหมายที่มีร่วมกันอย่างไม่ยอมจ านน ต่อให้ผู้มีอ านาจอาจคิดว่าการยุบพรรคเป็นค าตอบส าหรับการท าลายผู้เห็นต่าง 
เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาน้ันคิดผิด ครั้งนี้มันจะแตกต่าง นี่เป็นเพียงแค่ตอนจบของบทที่หนึ่งเท่านั้น บทที่สองเพิ่งได้
เริ่มขึ้น 
 ธนาธรได้กล่าวว่า “ในตอนนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองใดๆ แล้ว ท าให้ไม่มีอ านาจในการออก
กฎหมายอีกต่อไป แต่ด้านดีคือ ในขณะเดียวกันผมก็ได้ถูกปลดปล่อยจากกฎเกณฑ์ ข้อจ ากัดต่างๆ ของการเป็นพรรค
การเมือง ตอนนี้ผมเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากข้ึน ดังนั้น ผมขอประกาศการเกิดข้ึนของคณะอนาคตใหม่ ซึ่งไม่ใ ช่
องค์กร แต่เป็นเครือข่ายของผู้ที่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน เริ่มต้นจากประชาชนมากกว่าหกหมื่นคนที่เคยเป็น
สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และจะรวบรวมมวลชนมากข้ึนไปยิ่งข้ึน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกคนที่ไม่ยอมจ านนต่อ
อ านาจเผด็จการ ทุกคนที่ต้องการท าให้สังคมนี้เป็นประชาธิปไตยและมีความเท่าเทียมมากข้ึน เรามั่นคงในการเดินทาง
ของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ใช้ร่วมกันผ่านยานพาหนะใหม่  ท าให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย กระจายอ านาจ 
และไม่ให้กองทัพมายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศ” 
 คณะอนาคตใหม่มี 3 หน้าที่หลัก หนึ่งคือการเลือกตั้งท้องถ่ินที่ก าลังจะมาถึง การเมืองท้องถ่ินในประเทศ
ไทยที่ผ่านมาถูกครอบง าโดยตระกูลใหญ่เพียงไม่กี่ตระกูลที่มีเงินและอิทธิพล ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนการท ารัฐประหาร  
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โดยธนาธรกล่าวว่า คณะอนาคตใหม่เช่ือว่าด้วยนโยบาย ความมุ่งมั่น จุดยืนที่แข็งแกร่งต่อการต่อต้านการซื้อ เสียงและ
การใช้เงินก าหนดผลลัพธ์ และด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจะสามารถน าความสดใหม่มาสู่การเมือง
ท้องถ่ินได้ ในแบบเดียวกับที่เราได้ท ากับการเมืองในระดับชาติ สิ่งที่เราวางแผนที่จะบรรลุในการเมืองท้องถ่ินคือเราคิด
ว่าสิ่งเหล่านี้จะท าให้นักการเมืองท้องถ่ินจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเมือง พวกเขาจะต้องปรับตัว มิเช่นนั้นจะ
กลายเป็นผู้ที่ล้าหลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 ภารกิจที่สองของคณะอนาคตใหม่คือเราเช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นย่อมชนะควันปืน บัตรเลือกตั้งย่อม
ชนะลูกกระสุน เราจะเดินหน้ารณรงค์ต่อไปอย่างเต็มที่ ในทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ ออนแอร์ ออนกราวด์ นี่
เป็นการต่อสู้ทางความคิด เอาความหวังมาสู้กับความกลัว ประชาธิปไตยกับอ านาจนิยม คนรวยกับคนที่เหลือในสังคม 
อนาคตสู้กับอดีต เมื่อใดที่เราสามารถชนะศึกทางความคิดได้ เราก็จะชนะศึกอื่นๆ ได้ เมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึน
จริง 
 ภารกิจที่สาม คือสร้างเครือข่ายของผู้คนครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เครือข่ายของผู้คนที่พร้อม
จะต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยเราต้องการเครือข่ายประชาชนที่แข็งแกร่งพอที่จะ
ต้านทานพลังของรัฐบาลทหาร 
 สรุปสามภารกิจของคณะอนาคตใหม่ - เปลี่ยนภูมิทัศน์ของการเมืองท้องถ่ิน ผลักดันขอบเขตของการต่อสู้
ของความคิด และสร้างเครือข่ายผู้คนเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ธนาธรกล่าวว่า นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว หากเรา
ล้มเหลวเราก็จะไม่รู้ว่าเมื่อไรโอกาสเช่นน้ีจะเกิดข้ึนอีก  
 ธนาธรยกตัวอย่างว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราได้เปิดโปงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพได้ด าเนิน
ปฏิบัติการข่าวสาร หรือ IO กับฝ่ายค้านและประชาชนที่คัดค้านการปกครองของรัฐบาลทหาร สาระส าคัญมันคือการ
ปฏิบัติการทางทหารที่สนับสนุนโดยรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเกลียดชังเข้าสู่สังคมโดยใช้ข้อมูลที่ผิดและ
เต็มไปด้วย าพูดที่สร้างความเกลียดชังหรือ hate speech จากข้อมูลลับที่เราได้รับมานั้น เราค านวณว่ามีนายทหาร
หลายพันคนในแต่ละวัน ท างานเพื่อส่งข่าวปลอมและค าพูดแสดงความเกลียดชังเพื่อสร้างความเสื่อมเสียแก่เราในทุก
ช่องทางโซเชียลมีเดีย หากคุณสงสัยว่าท าไมคนไทยที่มีมุมมองทางการเมืองต่างกันถึงเกลียดกันมากขนาดน้ี ตอนนี้เรารู้
แล้ว ตอนนี้เรามีค าตอบ ผมขอน้ าว่ามันเป็นเพราะความเกลียดชังไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่มันถูกผลิตข้ึนอย่าง
เป็นระบบและจงใจ จากคนบางกลุ่ม 
 “นอกจากนั้น มีหลายคนพยายามกล่าวหาว่าผมเป็นปลุกปั่นให้นักศึกษาออกมาชุมนุม ผมขอยืนยันว่าผม
ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ และผมยังอยากบอกว่าหากเราดูจากสิ่งที่เกิดข้ึนในประเทศทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความล้มเหลว
ของการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล การจัดการเรื่อง Covid-19 หรือปัญหาฝุ่น PM2.5 หากจะหาว่าใครอยู่เบื้องหลัง
การออกมาเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษา ผมตอบได้เลยว่าคงไม่มีใครอยู่เบื้องหลังการออกมาเคลื่อนไหวนอกจากตัว
พลเอกประยุทธ์เอง” ธนาธรกล่าวสรุป 
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 หลังจากนั้นพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ย้ าในฐานะตัวแทน ส.ส. ที่ก าลังจะไปพรรคใหม่ว่ายังคงมุ่งหวังที่จะน า
ประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยุติธรรม เท่าเทียมกันและน าประเทศหันหน้าเข้ามาหากันเพื่อรับมือความท้าทายของ
ยุคสมัยนี้ ซึ่งคือปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เพิ่มข้ึน การถดถอยของประชาธิปไตย และภาวะโลกร้อน โดยพิธาช้ีว่าความยึด
มั่นในอุดมการณ์ของพรรคแสดงออกผ่านร่าง พ.ร.บ. ที่พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นไปแล้ว และที่พรรคใหม่ของเราจะส่งไป
เข้าไปในสภาเพิ่มอีก  
 พ.ร.บ.แรกที่ยื่นเข้าไปแล้วคือยกเลิกค าสั่ง คสช. 17 ฉบับ 
 พ.ร.บ.ที่สองคือคุ้มครองแรงงาน เพิ่มวันลาคลอด เพิ่มค่าแรงข้ันต่ าตามดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI 
 สามคือร่าง พ.ร.บ. รับราชการทหาร สร้างกองทัพทันสมัย ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นสมัคร
แข่งขัน เพิ่มสวัสดิการ ฝึกรบจริงจัง ไม่ไปรับใช้ที่บ้านนายพล 
 สี่คือ พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า ปลดล็อกผูกขาดสุราจากไม่กี่เจ้า ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยลืมตา
อ้าปาก  ปลดปล่อยศักยภาพผลผลิตท้องถ่ิน 
 และสิ่งที่เราก าลังจะผลักดันต่อไปคือ Clean Air Act หรือ พ.ร.บ. อากาศสะอาด ที่จะแก้ปัญหามลพิษ
รวมถึงวิกฤต PM2.5 ได้อย่างแท้จริงเสียที 
 โดยพิธาได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า เคยได้เชิญอธิบดีกรมควบคุมมลพิษมาช้ีแจ้งเรื่อง PM 2.5 ที่
กรรมาธิการ รู้สึกเห็นใจกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างมากที่ต้องแบกรับปัญหาระดับวาระแห่งชาตินี้แต่ไม่มีอ านาจที่จะ
แก้ปัญหาได้ เพราะโครงสร้างบริหาร และงบประมาณไม่เอื้ออ านวย ปัญหามลพิษเกิดจากหลายสาเหตุแต่กรมควบคุม
มลพิษไม่สามารถท าอะไรได้ อาทิเช่น เมื่อพูดเรื่องการเผา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษช้ีแจงว่าเป็นอ านาจของกระทรวง
เกษตร มหาดไทย เมื่อพูดเรื่องโรงงาน ท่านพูดถึงกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อพูดเรื่องคมนาคม ท่านก็ต้องพูดถึง
กระทรวงคมนาคม เมื่อมีไฟป่าจากการเผาที่อนิโดนีเซีย พม่า กัมพูชา ท่านก็ต้องพูดถึง กระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น
สิ่งที่ต้องท าคือต้องแก้อย่างบูรณาการ และให้อ านาจแก่หน่วยงานที่สมควรได้รับ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะ
สั้น กลาง ยาว ได้อย่างทันท่วงที 
 พิธาช้ีแจงว่า นอกเหนือจากการยื่น พ.ร.บ. ต่างๆ นั้น ยังมีการท างานผ่านกรรมาธิกาหลายคณะในสภา ซึ่ง
พรรคของเราเป็นประธานและมีส่วนร่วม เราก าลังผลักดันการหยุ ดยั้งการขับไล่ที่ดินอย่างไร้มนุษยธรรม ให้ความ
ยุติธรรมในที่ดินท ากิน ต่อสู้เพื่อสิทธิของชุมชนท้องถ่ินและชนพื้นเมืองให้มีทรัพยากรกร หยุดยั้งอุตสาหกรรมและเหมอืง
แร่ที่เป็นมลพิษต่อประเทศของเรา รวมถึงปกป้องสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงออกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประท้วงและ
นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง โดยต้องไม่เผชิญกับการด าเนินการที่ไม่ยุติธรรม 
 “แม้ว่าสภาจะเพิ่งปิดสมัยประชุมไป แต่พรรคใหม่ของเราก็เริ่มท างานอย่างหนักเพื่อรบัมือกบัความท้าทาย
มากมายที่ประเทศก าลังเผชิญแต่รัฐบาลไม่สามารถรับมือได้ เช่นวิกฤติภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 40 ปี การระบาด
ของ Covid-19 การชุมนุมประท้วงของนักเรียนที่ได้เกิดข้ึนแล้ว และยังมีวิกฤตมลพิษของ PM2.5 
 พวกเราจะส่งเสียงแทนผู้ที่ไม่มีปากมีเสียงในสังคม เราจะเป็นความหวังให้ผู้คนที่หมดหวังในสังคมนี้ ไม่ว่า
คุณจะชอบการเมืองฝั่งไหนก็ตาม มันเป็นสามัญส านึกว่าค่าแรงข้ันต่ าควรเพียงพอส าหรับเลีย้งชีพ มันคือสามัญส านึก ว่า
คนรวยที่สุดในประเทศน้ีไม่ควรเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับเกษตรกรที่มีรายได้เพียงไม่กี่บาทต่อปี พวกเราเช่ือว่าประเทศไทย
ควรกลับไปใช้ความรู้สึกร่วมกันเหล่าน้ีเพื่อท าให้คนเท่าเทียมกัน และน าประเทศหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วยกับรับมือกับ
ความท้าทายของยุคสมัยนี้” พิธากล่าวสรุป 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 
 
 โดยก่อนจบงานมีผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีช่ือพรรคและช่ือของหัวหน้าพรรคใหม่ พิธาได้ตอบว่าขอให้รอฟัง
พร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์ประสานงานอดีตพรรคอนาคตใหม่ ฝั่งธนบุรี เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/616976 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/616976
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869639
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เคาะแล้ว 'กรณ์' หัวหน้าพรรคกล้า-  'อรรถวิชช์' เลขาฯ 
7 มีนาคม 2563 - 16:54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เคาะแล้ว "กรณ์" หัวหน้าพรรคกล้า -'อรรถวิชช์' เลขาฯ พร้อม 7 กก.บห.คนรุ่นใหม่หลายวงการ . 
      เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้า ได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดต้ัง
พรรค เพื่อพิจารณาเลือกหวัหน้าพรรค และกรรมการบรหิารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และ
ข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
โดยก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรองตรวจอุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ที่ก าลังระบาดในขณะนี้อย่างเคร่งครัด 
     หลังจากนั้นได้มีการคัดเลือกผู้บริหารพรรค สรุปรายช่ือได้ 9 คนดังนี้ คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รอง
หัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ 
ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร 
       นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศ 4  อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า 
ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลด
ความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
      นายกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุม หลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้
ร่วมก่อตั้งพรรคกล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค  ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น
ที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายส าคัญคือ 
"การท าให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน" 
   นายกรณ์  กล่าวว่า พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ผมหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพ ที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่ า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ที่มีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่มี 
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        หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจแรกของการตั้งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น 
แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ให้กับผูม้ีของ และผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ 
ข้ึนอยู่กับการกระท าของคนในประเทศน้ัน ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจรญิ
ได้ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และ
ความบริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความกล้า 
       "ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอ
ประกาศบนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่
ปฏิเสธความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน" นายกรณ์ ได้ย้ าอย่างหนักแน่น 
       "วันน้ีคนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากินล าบาก ระบบราชการอุ้ย
อ้าย คนเก่งคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ า
และที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้าน และ
ชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่า "เรามาเพื่อ
ลงมือท า"  
 ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย พร้อมกล่าวย้ าว่านายกรณ์เป็นพี่ที่ตนเองนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ท างานกับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดี
ที่สุด และอยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/421117?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421117?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/421117?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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“กรณ์”  ผงาด หัวหน้าพรรคกล้า ชูน่ังนายกฯ ประกาศ 4 อุดมการณ์ ยันไม่อยู่ขั้วไหน 
7 มี.ค. 2563  17:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“กรณ์” ผงาด หัวหน้าพรรคกล้า ชูน่ังนายกฯ ประกาศ 4 อุดมการณ์ ยันไม่อยู่ขั้วไหน 
 วันที่ 7 มี.ค. ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้า จัดประชุมผู้ร่วมจัดต้ังพรรค เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้า
พรรค และกรรมการบรหิารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง
กว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรองตรวจอุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 จากนั้นคัดเลือกกรรมการบริหารพรรค จ านวน 9 คน คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า 2.นาย
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 
5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 
 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.นายเอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ 
ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร 
 นอกจากนี้ยังมีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 1.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า 
ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 3.ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลด
ความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4.คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 นายกรณ์ กล่าวหลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
กล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น ที่พึ่งให้กับ
ประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการท าให้คน
ไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ตนหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว 
 แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพที่อยากเห็นบ้านเมืองดีข้ึน เช่ือว่าหลายคน
ในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันนี้เรามีทั้งนักธุรกิจ เกษตรกร ลูกจ้าง 
นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท าไม่ได้แล้ว อย่างไรก็
ตามสิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ที่มีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่มี 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

21 

 

 
 
 
 “ความตั้งใจแรกของการตั้งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ใหก้ับผูม้ีของ และ
ผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ ข้ึนอยู่กับการกระท าของคนในประเทศ
นั้น ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง 
 แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจริญได้ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาด
คือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และความบริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความกล้า 
 ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนพยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มีความ
ขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอประกาศบน
เวทีในวันนี้ว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใคร และเราจะไม่ปฏิเสธ
ความคิดดีๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผา่นมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความ
พร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน”นายกรณ์ กล่าว 
 นายกรณ์ กล่าวต่อว่า วันนี้คนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากิน
ล าบาก ระบบราชการอุ้ยอ้าย คนเก่ง คนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการ
แก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ าและที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน 
 เหล่าน้ีคือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้าน และชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศ
ต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่า “เรามาเพื่อลงมือท า” 
 ด้าน นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า สัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย และขอย้ าว่านายกรณ์เป็นพี่ที่ตนนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานกับ
นายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดีที่สุด และอยาก
เห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_3709192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3709192
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เคาะแล้ว!! “กรณ์” หัวหน้าพรรคกล้า "อรรถวิชช์" เลขาฯ พร้อม 7 กก.บห.คนรุ่นใหม่หลายวงการ 
สยามรัฐออนไลน์  7 มีนาคม 2563 17:57 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 15.00น. วันที่ 7 มี.ค.63 ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้าได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรค 
เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และ
ข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรองตรวจ
อุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโค
วิด-19 ที่ก าลังระบาดในขณะนี้อย่างเคร่งครัด 
 หลังจากนั้นได้มีการคัดเลือกผู้บริหารพรรค สรุปรายช่ือได้ 9 คนดังนี้คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รอง
หัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ 
ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร 
นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า ทันสมัย 
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความ
เหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 นายกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุม หลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้
ร่วมก่อตั้งพรรคกล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น 
ที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืออย่างงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายส าคัญคือ 
“การท าให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน" 
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 นายกรณ์ กล่าวว่า พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ผมหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพ ที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ทีมีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่มี 
 หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจแรกของการตั้งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น 
แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ให้กับผูม้ีของ และผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ 
ข้ึนอยู่กับการกระท าของคนในประเทศน้ัน ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจรญิ
ได้ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และ
ความบริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความกล้า 
 “ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอ
ประกาศบนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่
ปฏิเสธความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน" นายกรณ์ ได้ย้ าอย่างหนักแน่น 
 "วันน้ีคนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากินล าบาก ระบบราชการอุ้ย
อ้าย คนเก่งคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ า
และที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้าน และ
ชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่า “เรามาเพื่อ
ลงมือท า” 
 ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย พร้อมกล่าวย้ าว่านายกรณ์เป็นพี่ที่ตนเองนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ท างานกับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดี
ที่สุด และอยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/137547 
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จุดยืนพรรคกล้า?  'กรณ์' อดข าไม่ได้ว่าทันทีท่ีเราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนท่ีพยายามจะให้เป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง 
07 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 มี.ค.63 - นายกรณ์ จาติกวณิช กล่าวภายหลังการจัดประชุมผูร้่วมจดัต้ังพรรค เพื่อพิจารณาเลือกหวัหนา้
พรรค และกรรมการบริหารพรรค โดยได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
กล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น ที่พึ่งให้กับ
ประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืออย่างงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายส าคัญคือ การท าให้
คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน 
 นายกรณ์ กล่าวว่า พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ตนหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพ ที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ทีมีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่มี 
 นายกรณ์ กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจแรกของการตั้งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น แพลตฟอร์มหรือ
พื้นที่ให้กับผู้มีของ และผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ ข้ึนอยู่กับการ
กระท าของคนในประเทศนั้น ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจริญได้ เช่น 
เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และความ
บริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความกล้า 
 “ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวก กับฝั่งขวา ผมขอ
ประกาศบนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่
ปฏิเสธความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน" หัวหน้าพรรคกล้า กล่าว 
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 หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวต่อว่า วันน้ีคนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหา
กินล าบาก ระบบราชการอุ้ยอ้าย คนเก่งคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการ
แก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ าและที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเรา เราจะรวมตัว
คนมีของในแต่ละด้าน และชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกลา้
ขอประกาศว่าเรามาเพื่อลงมือท า 
 ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้าว อธิบายถึงสัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือทีห่มายถึงการ
ลงมือท า และมีรูปทรงคล้ายหลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย พร้อมพูดถึงนายกรณ์ ว่าเป็นพี่ที่ตนเองนับถือ 
ซึ่งเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก 
และรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานกับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท า
พรรคกล้าให้ดีที่สุด และอยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/59104 
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"กรณ์"ประกาศ4อุดมการณ์พรรคกล้า 
                     
 
 
 
 
 
 
 
“กรณ์”น่ังหัวหน้าพรรค"กล้า"เต็มตัว “อรรถวิชช์”เป็นเลขาฯพรรค พร้อมประกาศ 4 อุดมการณ์ ยันไม่ใช่ฝ่ายใด 
แต่มาเพ่ือลงมือท า ด้าน“อรรถวิชช์”ฝันดัน“กรณ์”เป็นนายกฯ 
                    เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้าได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรค เพื่อพิจารณา
เลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดย
มีผู้ร่วมก่อตั้งกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรองตรวจอุณหภูมิ วัดไข้ แจก
หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
จากนั้นได้คัดเลือกกรรมการบริหารพรรค จ านวน 9 คน คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า 2.นายอรรถวิชช์ 
สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์
พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.นายเอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 
8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร   
 นอกจากนี้ยังมีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ป ฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า 
ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลด
ความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 นายกรณ์ กล่าวหลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
กล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น ที่พึ่งให้กับ
ประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการท าให้คน
ไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ตนหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ที่มีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่
ที่ยังไม่มี 
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 “ความตั้งใจแรกของการตั้งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ใหก้ับผูม้ีของ และ
ผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ ข้ึนอยู่กับการกระท าของคนในประเทศ
นั้น ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจริญได้ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่
ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และความบริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือ
ต้องมีความกล้า ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนพยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายบอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอประกาศ
บนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใคร และเราจะไม่ปฏิเสธ
ความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมี
ความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน”นายกรณ์ กล่าว 
 นายกรณ์ กล่าวต่อว่า  วันนี้คนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากิน
ล าบาก ระบบราชการอุ้ยอ้าย คนเก่งและคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาด
การแก้ไข ทั้งเรื่องน้ าและที่ดินของเกษตรกร การศึกษาของเยาวชน เหล่าน้ีคือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของใน
แต่ละด้าน และชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศ
ว่า “เรามาเพื่อลงมือท า” 
 ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวว่า สัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย และขอย้ าว่านายกรณ์เป็นพี่ที่ตนนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานกับ
นายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดีที่สุด และอยาก
เห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย.   
 
                   
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/761574 
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นอนมา! เคาะแล้ว 'กรณ์' หัวหน้าพรรคกล้า  
7 มีนาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
เคาะแล้ว “กรณ์” หัวหน้าพรรคกล้า "อรรถวิชช์" เลขาฯ พร้อม 7 กก.บห.คนรุ่นใหม่หลายวงการ  
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้าได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดต้ัง
พรรค เพื่อพิจารณาเลือกหวัหน้าพรรค และกรรมการบรหิารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และ
ข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรองตรวจ
อุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโค
วิด-19 ที่ก าลังระบาดในขณะนี้อย่างเคร่งครัด 
 หลังจากนั้นได้มีการคัดเลือกผู้บริหารพรรค สรุปรายช่ือได้ 9 คนดังนี้คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รอง
หัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ 
ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า 
ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลด
ความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 นายกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุม หลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้
ร่วมก่อตั้งพรรคกล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น 
ที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืออย่างงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายส าคัญคือ 
“การท าให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน" 
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 นายกรณ์ กล่าวว่า พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ผมหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพ ที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ทีมีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่มี 
 หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจแรกของการตั้งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น 
แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ให้กับผูม้ีของ และผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ 
ข้ึนอยู่กับการกระท าของคนในประเทศน้ัน ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจรญิ
ได้ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และ
ความบริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความกล้า 
 “ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอ
ประกาศบนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่
ปฏิเสธความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน" นายกรณ์ ได้ย้ าอย่างหนักแน่น 
 "วันน้ีคนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากินล าบาก ระบบราชการอุ้ย
อ้าย คนเก่งคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ า
และที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้าน และ
ชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่า “เรามาเพื่อ
ลงมือท า” 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย พร้อมกล่าวย้ าว่านายกรณ์เป็นพี่ที่ตนเองนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างาน
กับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดีที่สุด และ
อยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869637 
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“พรรคกล้า”เคาะ “กรณ์”หัวหน้า “อรรถวิชช์” เลขาฯ  
 
 
 
 
 
 
เคาะแล้ว “กรณ์”หัวหน้าพรรคกล้า “อรรถวิชช์” เลขาฯ พร้อม 7 กก.บห.คนรุ่นใหม่หลายวงการ ย้ า”เรามาเพ่ือลง
มือท า”  
 วันนี้( 7 มี.ค.63) ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้าได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดต้ังพรรค เพื่อพิจารณาเลือก
หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้
ร่วมก่อตั้งกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรองตรวจอุณหภูมิ วัดไข้ แจก
หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ที่ก าลังระบาด
ในขณะนี้อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากนั้นได้มีการคัดเลือกผู้บริหารพรรค สรุปรายช่ือได้ 9 คนดังนี้คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รอง
หัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ 
ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร 
 นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 1.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า 
ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลด
ความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข นายกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุม 
 หลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกล้าทุกๆ ท่านที่
สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น ที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทย ทุก
คนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืออย่างงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายส าคัญคือ “การท าให้คนไทยมีความหวังใน
อนาคตที่ดีข้ึน" 
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 นายกรณ์ กล่าวว่า พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ผมหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพ ที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว 
 “ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอ
ประกาศบนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่
ปฏิเสธความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน" นายกรณ์ ได้ย้ าอย่างหนักแน่น 
 "วันน้ีคนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากินล าบาก ระบบราชการอุ้ย
อ้าย คนเก่งคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ า
และที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้าน และ
ชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่า “เรามาเพื่อ
ลงมือท า” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย พร้อมกล่าวย้ าว่า นายกรณ์เป็นพี่ที่ตนเองนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ท างานกับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดี
ที่สุด และอยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/423885?ad= 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/423885?ad=
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พรรคกล้าจัดประชุม เลือกกรณ์หัวหน้า -อรรถวิชช์ เลขาฯ  
วันที่ 07 มี.ค. 2563 เวลา 16:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประกายความหวัง! เคาะแล้ว “กรณ์” หัวหน้าพรรคกล้า อรรถวิชช์ เลขาฯ พร้อม 7 กก.บห.คนรุ่นใหม่หลาย
วงการ  
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15.00น. ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้าได้จัดประชุมผู้ร่วม
จัดต้ังพรรค เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย 
และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรอง
ตรวจอุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ
ไวรัสโควิด-19 ที่ก าลังระบาดในขณะนี้อย่างเคร่งครัด 
 หลังจากนั้นได้มีการคัดเลือกผู้บริหารพรรค สรุปรายช่ือได้ 9 คนดังนี้คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รอง
หัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ 
ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นางสาวเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบรหิาร 
นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 
1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 
3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด 
และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 นายกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุม หลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้
ร่วมก่อตั้งพรรคกล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น 
ที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืออย่างงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายส าคัญคือ 
“การท าให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน" 
 นายกรณ์ กล่าวว่า พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ผมหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพ ที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ทีมีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่มี 
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 หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจแรกของการตั้ งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น 
แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ให้กับผูม้ีของ และผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ 
ข้ึนอยู่กับการกระท าของคนในประเทศน้ัน ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจรญิ
ได้ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และ
ความบริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความกล้า 
 “ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอ
ประกาศบนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่
ปฏิเสธความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน" นายกรณ์ กล่าว 
 วันนี้คนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากินล าบาก ระบบราชการอุ้ย
อ้าย คนเก่งคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ า
และที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้าน และ
ชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่า “เรามาเพื่อ
ลงมือท า” 
 ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย พร้อมกล่าวย้ าว่านายกรณ์เป็นพี่ที่ตนเองนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ท างานกับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดี
ที่สุด และอยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/616977 
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วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.33 น. 
'กรณ์'ผงาดน่ังหน.พรรคกล้า!! ดัน'อรรถวิชช์'เลขาฯ ฮือฮา 7 กก.บห.คนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประกายความหวัง! เคาะแล้ว “กรณ์” หัวหน้าพรรคกล้า"อรรถวิชช์"เลขาฯ พร้อม 7 กก.บห.คนรุ่นใหม่หลาย
วงการ 
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ พรรคกล้าได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้ง
พรรค เพื่อพิจารณาเลือกหวัหน้าพรรค และกรรมการบรหิารพรรค รวมถึงพิจารณาค าประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และ
ข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเข้าประชุมมีการคัดกรองตรวจ
อุณหภูมิ วัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโค
วิด-19 ที่ก าลังระบาดในขณะนี้อย่างเคร่งครัด 
 หลังจากนั้นได้มีการคัดเลือกผู้บริหารพรรค สรุปรายช่ือได้ 9 คนดังนี้คือ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรค 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รอง
หัวหน้าพรรค 5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค 7.ดร.เอราวัณ 
ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร 
นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศ 4  อุดมการณ์ทางการเมือง คือ 1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่ นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า ทันสมัย 
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤตการณ์ของโลก 3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความ
เหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 นายกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุม หลังได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ขอขอบคุณผู้
ร่วมก่อตั้งพรรคกล้าทุกๆ ท่านที่สละเวลามาช่วยกันสร้างพรรค  ทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพรรคการเมืองที่เป็น 
ที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทย ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะท างานการเมืออย่างงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหหมายส าคัญคือ 
“การท าให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีข้ึน" 
 นายกรณ์  กล่าวว่า พวกเราในพรรคกล้า หลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลายท่านเดินเข้ามาโดยที่ไม่รู้จัก
ผมหรือใครคนอื่นเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาเพราะเห็นว่าน่ีคือที่รวมตัวของคนจากทุกสาขาอาชีพ ที่อยากเห็นบ้านเมืองดี
ข้ึน เช่ือว่าหลายคนในที่นี้คงเหมือนกันคือ ไม่เคยคิดฝันว่าจะมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง แต่วันน้ีเรามีทั้งนักธุรกิจ 
เกษตรกร ลูกจ้าง นักวิชาการ และนักการเมืองที่มีความคิดเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องที่มั่นใจเต็มร้อยว่า ตอนนี้ไม่ท า
ไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือเมืองไทยวันน้ี ตอบโจทย์ผู้ทีมีแล้วเพียงไม่กี่คน แต่ไม่ให้ความหวังกับคนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่มี 
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 หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า ความตั้งใจแรกของการตั้งพรรคคือ ต้องการจะให้พรรคกล้าเป็น 
แพลตฟอร์มหรือพื้นที่ให้กับผูม้ีของ และผู้ที่เช่ือในศักยภาพของประเทศไทย ตนเป็นคนหนึ่งที่เช่ือว่าอนาคตของประเทศ 
ข้ึนอยู่กับการกระท าของคนในประเทศน้ัน ๆ บางประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเอง แต่คนของเขาท าให้ประเทศเจริญ
ได้ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ แต่ไทยเรามีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือ การลงมือท า ท าด้วยความรู้ ความตั้งใจ และ
ความบริสุทธ์ิใจ และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความกล้า 
 “ผมอดข าไม่ได้ว่าทันทีที่เราประกาศตั้งพรรค ก็มีคนที่พยายามจะให้เราเป็นพวกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง ที่มี
ความขัดแย้งกันอยู่ ฝั่งขวาก็บอกว่า เราจะเข้าพวกกับฝั่งซ้าย และฝั่งซ้ายก็บอกว่าเราจะเป็นพวกกับฝั่งขวา ผมขอ
ประกาศบนเวทีในวันน้ีว่า พรรคกล้าไม่ใช่พรรคของฝ่ายใด เราไม่ได้ตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นพรรคในสังกัดของใครและเราจะไม่
ปฏิเสธความคิดดี ๆ ของใคร ไม่ว่าเขาเคยเลือกหรือสนับสนุนพรรคใดที่ผ่านมา ขอเพียงหวังดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทท างานเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคน" นายกรณ์ ได้ย้ าอย่างหนักแน่น 
 "วันน้ีคนไทยก าลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การท ามาหากินล าบาก ระบบราชการอุ้ย
อ้าย คนเก่งคนท างานไม่มีโอกาส กฎหมายล้าสมัย เทคโนโลยีล้าหลัง ปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ า
และที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของเรา เราจะรวมตัวคนมีของในแต่ละด้าน และ
ชักชวนเขามาท างานการเมือง ประเทศต้องอาศัยมืออาชีพท างาน พวกเราทุกคนในพรรคกล้าขอประกาศว่า “เรามาเพื่อ
ลงมือท า” 
 ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวอธิบายถึงสัญลักษณ์พรรคกล้ารูปมือที่หมายถึงการลงมือท า และมีรูปทรงคล้าย
หลอดไฟ ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย พร้อมกล่าวย้ าว่านายกรณ์เป็นพี่ที่ตนเองนับถือ ซึ่งเป็นถึงอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่ท าให้ตัวเลขเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นบวก และรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ท างานกับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากต าแหน่ง ส.ส. ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันท าพรรคกล้าให้ดี
ที่สุด และอยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/477757 
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'จุรินทร์' เคาะจันทร์น้ี แก้ รธน. 
7 มีนาคม 2563 - 14:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ปชป.ได้ข้อสรุปแก้ รธน.ให้ "จุรินทร์" เคาะ จันทร์น้ี ท้ัง สิทธิ ปชช.- ท่ีมา สส.-สว.-วิธีค านวนคะแนน และ ใช้บัตร
เลือกตั้ง ชง ตั้งสภาเยาวชนแห่งชาติ เสนอใช้ กลไกคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ แก้"แฟลช
ม็อบ" 
 วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.พรรคประชาธิปัตย์  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
แถลงข่าว กรณีการส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ได้
เตรียมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีการหารือกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้า 
ปชป. ในวันจันทร์ ที่  9 มี .ค.นี้  เกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทาง แก้ไขเ พิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อส่งให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีหนังสือถึงหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ให้ส่งข้อมูลภายในวันอังคารที่ 10 มี.ค.นี้ 
 นายราเมศ กล่าวอีกว่า ปชป.ได้เตรียม ข้อเสนอแนะและความเห็นครบถ้วนแล้ว และนอกเหนื อจาก
คณะกรรมาธิการทั้ง 5 ท่าน ของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้สะท้อนมุมมองความคิดในเรื่อง
การ แก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมไปแล้วนั้น ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ มีจุดเด่นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เรายึดเป็นเงื่อนไขที่
ส าคัญ ที่จะต้องมีการด าเนินการ เมื่อบรรจุเป็นนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล และต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญชุดดังกล่าว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จะมีการพิจารณาข้อมูลหลายสว่น โดยพรรคประชาธิปัตย์มุ่งประโยชน์ ที่เกิด
กับประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 
 โดย ปชป.ได้ย่ืนเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับเรื่อง 1.สิทธิของประชาชน 2. ระบบการเมืองระบบของการ
เข้าสู่ต าแหน่งหน้าที่ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 
 ทั้ งนี้ต้องยอมรับว่าหลายเรื่องที่ เป็นปัญหาที่ เกิดข้ึนไม่ ว่าจะเป็นกรณีของการค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือ 2 ใบ เรื่องนี้ก็ควรหยิบยกข้ึนมาพิจารณาในช้ัน
คณะกรรมาธิการ วิสามัญเช่นกัน 3. การสะท้อนข้อมูลควรจะรับฟังว่าจะท าอย่างไรให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแก้ไขได้
ง่ายข้ึน 
 และที่น่าดีใจมีเยาวชน หรือบุคคลที่รวมกลุ่มกันเสนอแนะข้อมูลมายังตนเราก็อยากจะเสนอแนะ ให้มีสภา
เยาวชนแห่งชาติเกิดข้ึนในรัฐธรรมนูญข้อเสนอแนะของเด็กและเยาวชนที่สะท้อนความคิดเห็นผ่านมายังพรรค
ประชาธิปัตย์  
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 นายราเมศ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวได้หยิบยกการชุมนุม แฟลชม็อบ 
ของกลุ่มนิสิต นักศึกษาไปพูดคุยในคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งตนเห็นด้วย เพื่อจะได้พูดคุยหาทางออกแลกเปลีย่นข้อมลู
กับนิสิตนักศึกษาเพื่อรับมาน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องไหนที่จะต้องพูดคุยและปรับความ
เข้าใจเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจข้อมูลต่างๆในระบอบการเมืองการปกครองหรือกระบวนการของตุลาการ ที่มี
การหยิบยก ข้ึนมาเป็นข้อกล่าวอ้าง ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สามารถมาพูดคุยกันได้ 
 ส่วนกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเพื่อให้มีการเปิด
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญถือเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่กลไกของระบบรัฐสภาของฝ่าย
นิติบัญญัติไม่ได้มีเฉพาะการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ กรณีเดียว เรายังมีกลไกระบบรัฐสภาคือคณะกรรมาธิการสามัญชุด
ต่างๆจ านวน 35 จุดซึ่งบางชุดอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาแต่มีหลายชุดเช่นกันที่สามารถหยิบ
ยกเรื่องต่างๆมาพิจารณา รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญอื่นๆอีกด้วยที่ได้ตั้งข้ึนมาในช่วงที่เปิดสมัยสภาอยู่ และหาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดติดตั้งข้ึนมาแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะหยิบยกเรื่องนิสิตนักศึกษาชุมนุมมาพูดคุยได้
ด้วยตนคิดว่ากระบวนการของคณะกรรมมธิการ ในสภา น่าจะเป็นกระบวนการที่จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวนี้มาพูดคุยกัน
เพื่อหาทางออกและแลกเปลี่ยนข้อมูลการในช่วงระหว่างปิดสมัยประชุมสภา 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/421101?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421101?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/421101?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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ปชป. เตรียมส่งความเห็นแก้ รธน. 
เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 11.57 น. 
 
 
 
 
 
 
"ราเมศ"เผย“พีระพันธุ์”ร่อนหนังสือถึง“จุรินทร์”ขอความเห็นเรื่องแก้รธน. 10 มี.ค.น้ี ยันประชาธิปัตย์มุ่งแก้เพ่ือ
ประโยชน์ประชาชน-ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 
 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีการ
เริ่มต้นศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้พรรคได้จัดเตรียมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับ
ปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อส่งให้กับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภา
ผู้แทนราษฎร   
 เนื่องจากนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีหนังสือถึง นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 มี.ค.นี้  ทั้งนี้ พรรคได้เน้นย้ าจุดยืนมาโดยตลอดว่า
เงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องมีการด าเนินการเมื่อมีการระบุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนแล้ว และต่อมาก็ได้
มีการตั้งกมธ.วิสามัญชุดน้ีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งพรรคได้น าเสนอข้อมูลในหลายส่วนที่จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ตั้งต้นเฉพาะ
กรณีใดกรณีหนึ่ง แต่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนประเทศชาติและต่อระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า หลายเรื่องที่ควรมีการหยิบยกมาพูดคุยกัน อาทิ สิทธิของประชาชน
ในด้านต่างๆที่จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาพิจารณา รวมถึงระบบการเมืองก็มีหลายประเด็นที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะกรณีการ
เข้าสู่อ านาจหน้าที่ กรณีของการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ก็เป็นปัญหาที่
ควรหยิบยกมาพิจารณาทั้งสิ้น 
 รวมถึงกรณีการพิจารณาศึกษาว่าเราจะท าอย่างไรที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไขที่ง่ายข้ึน ก็เป็น
ข้อมูลที่จะสะท้อนผ่านไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯที่มีการหยิบยกกรณี
การชุมนุมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับฟังมุมมองต่างๆในช้ันคณะกรรมาธิการวิสามัญฯด้วยก็เป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยเป็น
การรับฟังพร้อมทั้งอธิบายในหลายเรื่องเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 
 ส่วนการขอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องการชุมนุมของนักศึกษาน้ัน นายราเมศ 
กล่าวว่า เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาล ส.ส. และ ส.ว. แต่กลไกในระบบรัฐสภาที่อยากให้มีการใช้ประโยชน์ คือ 
คณะกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆรวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ ชุดอื่นๆด้วย หากเป็นคณะกรรมาธิการที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วก็ควรหยิบยกเรือ่งนี้ข้ึนมาพิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการสามัญเพราะถึงแมจ้ะมี
การปิดสมัยประชุม แต่คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดต่างๆก็ยังท างานอยู่เกือบทุกวัน ดังนั้ น
เวทีต่างๆเหล่าน้ีจะเป็นเวทีที่สามารถมาพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับหลายๆเรื่องได้ในช่วงระหว่างปิดสมัยประชุมสภา 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/761523 

https://www.dailynews.co.th/politics/761523
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"ปชป." พร้อมส่งแก้ รธน. ให้ กมธ.วิสามัญแก้ รธน. ชง การเข้าสู่อ านาจ-ค านวณ สส.-บัตรเลือกต้ัง หนุนน าแฟลช
ม็อบร่วมหาทางออก 
 สยามรัฐออนไลน์  7 มีนาคม 2563 11:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 60 ได้มีหนังสือถึงนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าประชาธิปัตย์ จัดเตรียมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และส่งกลับไปในวันที่ 10 มี.ค.
ขณะนี้ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพรรคย้ ามาตลอดว่ามุ่งประโยชน์ที่จะเกิ ดข้ึนกับประชาชนประเทศชาติและต่อ
ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน หลายเรื่องที่ควรมีการหยิบยกมาพูดคุยกันเช่นสิทธิของพี่น้องประชาชนในด้าน
ต่างๆที่จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาพิจารณา ระบบการเมืองก็มีหลายประเด็นที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเรื่ องกรณีการเข้าสู่
อ านาจหน้าที่ กรณีของการค านวนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีของการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ รวมถึงกรณีว่า
เราจะท าอย่างไรที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไขที่ง่ายข้ึน 
 "พรรคเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯที่ได้มีการหยิบยกกรณีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษา เพื่อรับ
ฟังมุมมองต่างๆถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อย ก็เป็นการรับฟังพร้อมทั้งอธิบายในหลายเรื่อง ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนการขอเปิดให้มีการประชุมรฐัสภาสมัยวิสามญันั้น เป็นเรื่องของฝ่ายรฐับาลส.ส. และ สว. 
แต่กลไกในระบบรัฐสภาที่อยากให้คณะกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆรหากมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอยู่
แล้วก็ควรหยิบยกมาพูดคุยเพื่อหาทางออกได้"โฆษกปชป. กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/137482 
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ปชป.หนุน กมธ.แก้รธน. รับฟังความเห็น แฟลชม็อบ นศ. 
วันที่ 07 มี.ค. 2563 เวลา 11:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษก ปชป. เห็นด้วย กมธ.วิสามัญแก้ รธน. รับฟังความเห็น แฟลชม็อบ นักศึกษา แนะใช้กลไกระบบรัฐสภา ผ่าน 
กมธ. ชุดต่างๆ  
 เมื่อวันที่ 7 มีค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการเริ่มต้นศึกษาแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้พรรคได้จัดเตรียมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์
และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อส่งให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เนื่องจากประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีหนังสือถึง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 มี.ค 2563 
 พรรคได้เน้นย้ าจุดยืนมาโดยตลอดว่าเงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องมีการด าเนินการเมื่อมี
การระบุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนแล้ว และต่อมาก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
พรรคได้น าเสนอข้อมูลในหลายส่วนที่จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ตั้งต้นเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งแต่เรามุ่งประโยชน์ที่จะเกิด
ข้ึนกับประชาชนประเทศชาติและต่อระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน หลายเรื่องที่ควรมีการหยิบยกมาพูดคุยกนั
เช่นสิทธิของพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆที่จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาพิจารณา ระบบการเมืองก็มีหลายประเด็นที่เป็น
ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องกรณีการเข้าสู่อ านาจหน้าที่ กรณีของการค านวนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีของการใช้
บัตรเลือกตั้งสองใบ ก็เป็นปัญหาที่ควรหยิบยกมาพิจารณาทั้งสิน้รวมถึงกรณีของการพิจารณาศึกษาว่าเราจะท าอย่างไรที่
จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไขที่ง่ายข้ึน ก็เป็นข้อมูลที่จะสะท้อนผ่านไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าว 
 และเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวที่ได้มีการหยิบยกกรณีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษา 
เพื่อรับฟังมุมมองต่างๆในช้ันของคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อย ก็เป็นการรับฟังพร้อมทั้ง
อธิบายในหลายเรื่องเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 
 ในส่วนของการขอเปิดให้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญนั้น ก็เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลและส่วนของ สส. 
และ สว. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กลไกในระบบรัฐสภาที่อยากให้มีการใช้ประโยชน์คือ คณะกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆรวมถึง
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดอื่นๆด้วย หากเป็นคณะกรรมาธิการที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วก็ควร
หยิบยกเรื่องนี้ข้ึนมาพิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการสามัญเพราะถึงแม้ว่าจะมีการปิดสมัยประชุมแต่คณะกรรมาธิการ
สามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดต่างๆก็ยังท างานอยู่เกือบทุกวัน เวทีต่างๆเหล่าน้ีก็จะเป็นเวทีที่สามารถมาพูดคุย
เพื่อหาทางออกให้กับหลายหลายเรื่องได้ในช่วงระหว่างที่ปิดสมัยประชุมสภา 
. 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/616939 
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'ลดาวัลลิ์' แจงปมตั้งพรรคเอ่ียว 'ธรรมนัส' เฉลยยึดฤกษ์ 8 มี.ค. เปิดตัวพรรค 
07 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 7 มี.ค.63 - นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าวันที่ 8 มี.ค. จะแถลงข่าว
จัดตั้งพรรคใหม่ ที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ย่านปิ่นเกล้า โดยยึดฤกษ์วันสตรีสากล เป็นวันเริ่มต้นเพราะตนท างานเพื่อ
ผู้หญิงมาตลอดชีวิตจึงอยากใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้น ส่วนช่ือพรรคการเมืองใหม่นั้นยังไม่ตกผลึก เมื่อมีความคิดตั้งพรรค
ใหม่ก็มีผู้แสดงความจ านงเข้าร่วมจ านวนมาก แต่ยังไม่ขอบอกว่ามีใครเข้าร่วมบ้าง  
 ขณะที่เรื่องของหัวหน้าพรรคจะเป็นใครนั้นขอให้การจัดตั้งพรรคเรียบร้อยเสียก่อน ในการแถลงข่าวจะ
บอกถึงความตั้งใจว่าจะท างานการเมืองอย่างไรต่อไป  
นายลดาวัลลิ์ กล่าวว่าส่วนเหตุเหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปตามเหตุผลที่ได้ช้ีแจงไปก่อนหน้านี้ 
ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครแต่อย่างใด ได้แสดงจุดยืนของตัวเองแล้วคือการจัดตั้งใหม่ ถือว่าจากกันด้วยดีเป็นพี่น้องกัน
ต่อไปวันข้างหน้าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน สามารถท างานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้        
 เมื่อถามว่าจะมีคนกับเพื่อไทยไปรว่มด้วยหรอืไม่ นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไม่มี แต่อดีต
ผู้สมัครอาจจะเข้าร่วมพรรคกับตนบางส่วนแต่ยังไม่ขอเปิดเผยช่ือ 
 ถามว่าการตั้งพรรคการเมืองใหม่นี้เตรียมเข้าร่วมงานกับรัฐบาลหรือไม่ นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า พรรคเรายัง
ไม่ได้จดทะเบียนเลย อีกทั้งยังไม่ได้มีส.ส.  รัฐบาลมีคนพร้อมอยู่แล้วคงไม่จ าเป็นที่จะน าเราไปช่วยงานตอนน้ี  เมื่อเราต้ัง
พรรคแล้ว ก็สามารถแนะน ารัฐบาลได้ในประเด็นที่เห็นสมควร   
 เมื่อถามว่าการจัดต้ังพรรคใหม่นี้ ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการท างานการเมืองร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน าภาคเหนือพรรคพลังประชารัฐ นางลดาวัลลิ์ ตอบว่า ไม่เลย การตั้งพรรคไม่มีการ
ติดต่อกับ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้ติดต่อกันแต่อย่างใด เป็นการตัดสินใจและด าเนินการด้วยตัวเอง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/59105 
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"ลดาวัลล์" ปัด "ธรรมนัส" อยู่เบ้ืองหลังตั้งพรรคใหม่ 
เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 17.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ลดาวัลล์”ถือฤกษ์วันสตรีสากลตั้งพรรคใหม่ ปัด“ธรรมนัส”อยู่เบ้ืองหลัง ด้าน “สามารถ” แจงยังไม่โดดร่วมพรรค
ด้วย ขณะท่ี“อนุดิษฐ์”ยันไม่มีความขัดแย้ง 
 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในวันที่ 8 มี.ค. ตนจะ
แถลงข่าวจัดต้ังพรรคใหม่ ที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยยึดฤกษ์วันสตรีสากลเป็นวันเริ่มต้น เพราะตนท างานเพือ่
ผู้หญิงมาตลอดชีวิต จึงอยากใช้วันน้ีเป็นวันเริ่มต้น ส่วนช่ือพรรคการเมืองใหม่นั้นยังไม่ตกผลึก อย่างไรก็ตาม เมื่อตนคิด
ตั้งพรรคใหม่ก็มีผู้แสดงความจ านงเข้าร่วมจ านวนมาก แต่ยังไม่ขอบอกว่ามีใครเข้าร่วมบ้าง ส่วนหัวหน้าพรรคจะเป็นใคร
นั้น ขอให้การจัดตั้งพรรคเรียบร้อยเสียก่อน โดยในการแถลงข่าวตนจะบอกถึงความตั้งใจว่าจะท างานการเมืองอย่างไร
ต่อไป ส าหรับเหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยนั้น ก็เป็นไปตามเหตุผลทีต่นได้ช้ีแจงไปก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีความ
ขัดแย้งกับใครแต่อย่างใด ตนได้จุดยืนของตัวเองแล้วคือการจัดต้ังพรรคใหม่ ถือว่าจากกันด้วยดี เป็นพี่น้องกันต่อไป วัน
ข้างหน้าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ก็สามารถท างานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปร่วมงานด้วยหรือไม่ นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ส.ส.ของพรรคเพือ่
ไทยไม่มี แต่อดีตผู้สมัครส.ส.อาจจะเข้าร่วมกับตนบางส่วน แต่ยังไม่ขอเปิดเผยช่ือ ทั้งนี้ พรรคเรายังไม่ได้จดทะเบียน อีก
ทั้งยังไม่มีส.ส. ขณะที่รัฐบาลมีคนพร้อมอยู่แล้ว คงไม่จ าเป็นที่จะน าเราไปช่วยงานตอนน้ี อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้ังพรรค
แล้วเราก็สามารถแนะน ารัฐบาลได้ในประเด็นที่เห็นสมควร ส่วนการจัดตั้งพรรคใหม่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการ
ท างานการเมืองร่วมกับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์นั้น นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า ไม่เลย การตั้งพรรคไม่
มีการติดต่อกับร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เป็นการตัดสินใจและด าเนินการด้วยตัวเอง 
 ด้านนายสามารถ แก้วมีชัย อดีตส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ไม่เคยคุยกันถึงการเรื่องการตั้ง
พรรค ตอนที่นางลดาวัลลิ์ลาออกได้พูดคุยถึงสาเหตุที่ลาออกว่า มีบางอย่างที่ไม่สะดวกในการท างานตอนที่อยู่พรรคเพื่อ
ไทย และทราบจากที่นางลดาวัลลิ์เขียนข้อความว่า มีความฝันอยากตั้งพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง แต่ส่วนตัวคงไม่ไป
ร่วมเพราะยังไม่รู้ที่มาที่ไป ตอนนี้ก็ยังแปลกใจว่าท าไมจะตั้งพรรครวดเร็ว เพราะกระบวนการตามกฎหมายปัจจุบันไม่ใช่
เรื่องง่าย ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณจ านวนมาก การที่ท าได้เร็วเช่นน้ีแสดงว่าได้เตรียมการมาพอสมควร หากท าได้
ก็ถือว่าดี จะได้ท าตามที่ฝัน ขอให้ท าได้ส าเร็จตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ นางลดาวัลลิ์ เป็นคนตั้งใจท างาน มีประสบการณ์ 
น่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนคาดหวังได้ ส่วนอนาคตทางการเมืองของตนนั้นยังไม่ตัดสินใจ ขอดูสถานการณ์ทาง
การเมืองก่อน เพราะการเมืองตอนนี้รู้สึกแปลกๆ จึงขออยู่ในที่ตั้งก่อน 
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 ขณะที่น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การลาออกของนางลดาวัลลิ์ไม่ได้เกิด
จากความขัดแย้งใดๆ ภายในพรรค การสมัครสมาชิกหรือลาออกจากพรรคการเมืองของบุคคลเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
ไม่มีใครไปครอบง าได้ ในกรณีนี้ทราบว่านางลดาวัลลิ์จะตั้งพรรคการเมืองใหม่ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพ และจากที่ติดตาม
การให้สัมภาษณ์ของนางลดาวัลลิ์ ก็เข้าใจว่า มีเป้าหมายทางการเมืองเป็นการเฉพาะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทั้ งนี้ ตนรู้จัก
นางลดาวัลลิ์มานาน เป็นคนมีความรู้ความสามารถ เมื่อออกไปตั้งพรรคก็ขอให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจ 
ส่วนจะมีสมาชิกระดับแกนน าพรรคเพื่อไทยลาออกเช่นน้ีอีกหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มี แต่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคขนาด
ใหญ่ มีสมาชิกจ านวนมาก การเข้าออกพรรคถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่คงไม่มีเรื่องใดที่ท าให้เราต้องกังวลใจ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/761580 
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วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.14 น 
'ลดาวัลลิ์'เปิดตัวตั้งพรรคใหม่ 8 มีนาฯ มีอดีตผู้สมัครส.ส.เพ่ือไทยไหลเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในวันที่ 8 มีนาคม
นี้ ตนจะแถลงข่าวจัดตั้งพรรคใหม่ ที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยยึดฤกษ์วันสตรีสากลเป็นวันเริ่มต้น เพราะตน
ท างานเพื่อผู้หญิงมาตลอดชีวิต จึงอยากใช้วันน้ีเป็นวันเริ่มต้น ส่วนช่ือพรรคการเมืองใหม่นั้นยังไม่ตกผลึก 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อตนคิดต้ังพรรคใหม่ก็มีผูแ้สดงความจ านงเข้าร่วมจ านวนมาก แต่ยังไม่ขอบอกว่ามีใครเข้า
ร่วมบ้าง ส่วนหัวหน้าพรรคจะเป็นใครนั้น ขอให้การจัดตั้งพรรคเรียบร้อยเสียก่อน  โดยในการแถลงข่าวตนจะบอกถึง
ความตั้งใจว่าจะท างานการเมืองอย่างไรต่อไป 
 นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ส าหรับเหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยนั้น ก็เป็นไปตามเหตุผลที่ตนได้
ช้ีแจงไปก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครแต่อย่างใด ตนได้จุดยืนของตัวเองแล้วคือการจัดต้ังพรรคใหม่ ถือว่าจาก
กันด้วยดี เป็นพี่น้องกันต่อไป วันข้างหน้าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ก็สามารถท างานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ 
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปร่วมงานด้วยหรือไม่ นางลดาวัลลิ์ กล่ าวว่า ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไม่มีแต่
อดีตผู้สมัครส.ส.อาจจะเข้าร่วมกับตนบางส่วน แต่ยังไม่ขอเปิดเผยช่ือ ทั้งนี้ พรรคเรายังไม่ได้จดทะเบียน อีกทั้งยังไม่มี
ส.ส. ขณะที่รัฐบาลมีคนพร้อมอยู่แล้ว คงไม่จ าเป็นที่จะน าเราไปช่วยงานตอนน้ี 
 เมื่อถามว่า การจัดตั้งพรรคใหม่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการท างานการเมืองร่วมกับร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์นั้น นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ไม่เลย การตั้งพรรคไม่มีการติดต่อกับร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้
เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เป็นการตัดสินใจและด าเนินการด้วยตัวเอง 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/477772 
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“พิธา”-น าอนาคตใหม่เข้าก้าวไกล 55 ส.ส. 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 8 มี.ค. 2563 05:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 55 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่กอดคอย้ายเข้า “พรรคก้าวไกล” ชู “พิธา” หน.พรรค “ชัยธวัช” เพื่อนรัก “ธนา
ธร” นั่งเลขาฯกุมบังเหียน พรรคร่วมฝ่ายค้านเก็บตกซักฟอกนอกสภาฯ งัดข้อมูลแฉต่อปฏิบัติการไอโอของรัฐบาล พท.-
ปชป.รุมอัดรัฐบาลเหลวย้อนยุคใช้ “เฮลิคอปเตอร์มันนี่” ผลาญแสนล้าน แจกหัวละ 2 พันกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาพิษ
โควิด-19 “จิราพร” กระทุ้ง “บิ๊กตู่” ลาออกดับวิกฤติได้ดีที่สุด “อิสระ” สอนมวยต้องไม่ก่อหนี้รัฐ ลดภาระประชาชน 
“รองโฆษก พปชร.” โวยอย่าบิดเบือนหยิบความตายมาเล่นการเมือง “เทพไท” ปูดวิปรัฐบาลห้าม ส.ส.ลงช่ือในญัตติ 
สกัดเปิดสภาฯวิสามัญรับฟังข้อเรียกร้องนักศึกษา “ชินวรณ์” โต้ถ้าเป็นประโยชน์จริงไม่กีดกัน โบ้ยแก้ รธน.มีหลาย
ช่องทางอยู่แล้ว “กรุงเทพโพล” สะท้อน ครม. “ลุงตู”่ บ้อท่า อยากได้มือดีมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
 หลังจากผ่านมรสุมการเมอืงถูกยุบพรรคจากคดีเงินกู้ 191 ล้าน ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ได้ย้ายเข้าสังกัด
พรรคก้าวไกลบ้านหลังใหม่ โดยมี ส.ส.ที่ประกาศยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกัน ร่วมเดินหน้าลุยงานการเมืองต่อไปรวม 55 
คน จากเดิมที่เคยสร้างประวัติศาสตร์การเมืองเป็นพรรคหน้าใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งครั้งแรกกวาด ส.ส.มาได้ถึง 81 คน 
“ณัฐชา” ยัน 55 ส.ส.เข้าพรรคก้าวไกล 
 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. และอดีตรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงช่ือพรรค
ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นช่ือพรรคก้าวไกล ว่า วันที่ 8 มี.ค. เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานอดีตพรรคอนาคตใหม่ ฝั่ง
ธนบุรี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 55 คน จะมีการประชุมและตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะไปสังกัดพรรค การเมืองใด 
ขอให้รอมติที่ประชุมพร้อมกัน ช่ือพรรคใหม่มาจากการโหวตและสมาชิกพรรคร่วมกันเสนอ จากนั้นวันที่ 14 มี.ค.จะมี
การประชุมวิสามัญ เพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพรรค และก าหนดทิศทางในการท างานของพรรคต่อไป 
“พิธา” หน.พรรค–“ชัยธวัช” เลขาฯ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรค การเมืองใหม่ที่ 55 ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่จะย้ายไปเข้า
สังกัด จะใช้ช่ือว่าพรรคก้าวไกล เป็นพรรค การเมืองน้องใหม่ซึ่งเพิ่งแจ้งขอเปลี่ยนช่ือกับ กกต. จากเดิมช่ือพรรค ร่วม
พัฒนาชาติไทย โดยจดทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ค.2557 ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็นพรรคผึ้งหลวง และเพิ่งแจ้งเปลี่ยนช่ือเป็น
พรรคก้าวไกล มีสมาชิก 2,690 คน มีสาขาพรรค 4 สาขา มีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 13 เขตเลือกตั้ง โดย
จะเลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคต
ใหม่ เพื่อนสนิทของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเลขาธิการพรรค 
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ย้อนประวัติ อนค.สถิติหรูคว้า 81 ส.ส. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตพรรคอนาคตใหม่ สร้างปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งเมื่ อวันที่ 24 มี.ค.2562 ได้ 
ส.ส.ถล่มทลายพลิกความคาดหมายถึง 81 ที่นั่ง เป็น ส.ส.บัญชีรายช่ือ 50 คน และ ส.ส.เขต 31 คน แต่หลังจากนั้น
นางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม เขต 5 ลาออกเนื่องจากป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องเลือกตั้งซ่อม พรรค
อนาคตใหม่พ่ายแพ้ให้กับพรรคชาติไทยพัฒนา ท าให้เหลือ ส.ส. 80 คน ต่อมาในการลงมติร่าง พ.ร.ก.โอนอัตราก าลังพล
ฯและร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 มี 4 ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรค จนมีมติขับงูเห่าทั้ง 4 คนออกจาก
พรรค ประกอบด้วย 1.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี 2.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี 3. น.ส.ศรีนวล บุญลือ 
ส.ส.เชียงใหม่ และ 4.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ท าให้เหลือ ส.ส.76 คน โดยหลังถูกขับออกจากพรรค พ.ต.ท.ฐน
ภัทรย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ น.ส.ศรีนวลย้ายไปพรรคภูมิใจไทย น.ส.กวินนาถและนายจารึกย้ายไปอยู่พรรคพลัง
ท้องถ่ินไท 
11 กก.บห.ตายหมู่เซ่นคดียุบพรรค 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรค ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.กรณีถือหุ้นสื่อ บริษัทวีลัค มีเดีย และได้นายมานพ คีรีภูวดล บัญชีรายช่ือ
ล าดับที่ 51 เลื่อนข้ึนมาเป็น ส.ส.แทนนายธนาธร ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่ จากคดีเงินกู้ 191.2 ล้านบาท ท าให้กรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.บัญชีรายช่ือ 11 คน ถูกตัดสิทธ์ิ
ทางการเมือง 10 ปี คือ คือ 1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค 2. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค 
3.นายช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค 4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค 5. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษก
พรรค 6.นายไกลก้อง ไวทยการ 7.นายนิรามาน สุไลมาน 8.น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ 9.นายสุรชัย ศรีสารคาม 
10.นายเจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ และ 11. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ท าให้เหลือ ส.ส.อยู่ 65 คน 
ผ้ึงแตกรังเหลือ 55 คนกอดคอลุยไฟ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ท าให้เกิดปรากฏการณ์ผึ้งแตกรัง มี ส.ส.10 คนที่
ย้ายสังกัดไปอยู่ซีกรัฐบาล โดย 9 คนย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. 
ร.ต.ต.มณฑล โพธ์ิคาย ส.ส.กทม. นายสมเกียรติ ถนอมสินธ์ุ ส.ส.กทม. นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ นายอนาวิล 
รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น นายวิรัช พันธุ
มะผล ส.ส.บัญชีรายช่ือ และนายส าลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายช่ือ ส่วนนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร ย้ายไป
พรรคชาติไทยพัฒนา ท าให้สุดท้ายแล้ว ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่จะย้ายไปร่วมสังกัดพรรคใหม่ด้วยกันเหลืออยู่ 55 
คน มาจาก ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคเดิม 37 คน ส.ส.เขต 18 คน 
“ลดาวัลลิ์” แต่งตัวตั้งพรรคใหม่ 
 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพือ่ไทย กล่าวว่า วันที่ 8 มี.ค. จะแถลงข่าวจัดต้ังพรรคใหม ่
ที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า ยึดฤกษ์วันสตรีสากล เป็นวันเริ่มต้นเพราะท างานเพื่อผู้หญิงมาตลอดชีวิตจึงอยากใช้
วันน้ีเป็นวันเริ่มต้น ส่วนช่ือพรรคใหม่ยังไม่ตกผลึก มีผู้แสดงความจ านงเข้าร่วมจ านวนมาก แต่ยังไม่ขอบอกว่ามีใครบ้าง 
หัวหน้าพรรคจะเป็นใครขอให้จัดต้ังพรรคเรียบร้อยก่อน จะบอกถึงความตั้งใจว่าจะท างานการเมืองอย่างไร ต่อไป ส่วน
เหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ขัดแย้งกับใคร แจ้งจุดยืนจะจัดต้ังใหม่ ถือว่าจากกันด้วยดีเป็นพี่น้องกัน 
ต่อไปวันข้างหน้าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ท างานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ เมื่อถามว่า จะมีคนเพื่อไทยไป
ร่วมด้วยหรือไม่ นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่มี แต่อดีตผู้สมัครอาจจะเข้าร่วมพรรคกับตนบางส่วน แต่ยัง
ไม่ขอเปิดเผยช่ือ 
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ปัดไม่เกี่ยวดีล “ผู้กองธรรมนัส” 
 เมื่อถามว่า การตั้งพรรคการเมืองใหม่นี้เตรียมเข้าร่วมงานกับรัฐบาลหรือไม่ นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า พรรค
เรายังไม่ได้จดทะเบียนเลย อีกทั้งยังไม่ได้มี ส.ส. รัฐบาลมีคนพร้อมอยู่แล้วคงไม่จ าเป็นที่ จะน าเราไปช่วยงานตอนนี้ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้ังพรรคแล้วเราก็สามารถแนะน ารัฐบาลได้ในประเด็นที่เห็นสมควร เมื่อถามว่าการจัดต้ังพรรคใหม่
นี้ ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการไปท างานการเมืองร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน า
ภาคเหนือพรรคพลังประชารัฐ ที่เตรียมแตกตัวตั้งพรรคการเมืองใหม่โดยรวบรวม ส.ส.และอดีต ส.ส.ภาคเหนือมา
ร่วมงาน นางลดาวัลลิ์ตอบว่า ไม่เลย การตั้งพรรคไม่มีการติดต่อกับ ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้ติดต่อกันเป็นการ
ตัดสินใจและด าเนิน การด้วยตัวเอง 
“สามารถ” ขออยู่ในท่ีตั้ง ไม่ไปร่วมด้วย 
 ด้านนายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางลดาวัลลิ์เตรยีมจดัต้ัง
พรรคจะเข้าร่วมด้วยหรือไมว่่า ไม่เคยคุยกันถึงเรื่องการตั้งพรรค ตอนนี้นางลดาวัลลิ์ ลาออกก็ได้พูดคุยถึงสาเหตุที่ลาออก 
ว่ามีบางอย่างที่ไม่สะดวกในการท างานตอนที่อยู่พรรคเพื่อไทย และทราบจากที่นางลดาวัลลิ์เขียนข้อความว่า มีความฝัน
อยากตั้งพรรคการเองเป็นของตัวเอง ซึ่งส่วนตัวคงไม่ไปร่วมเพราะยังไม่รู้ที่มาที่ไป ตอนนี้ก็ยังแปลกใจว่าท าไมจะตั้ง
พรรครวดเร็วเพราะกระบวนการตามกฎหมายปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณจ านวนมาก การที่
ท าได้เร็วเช่นน้ีแสดงว่าได้เตรียมการมาพอสมควร หากท าได้ถือว่าดีจะได้ท าตามที่ฝัน ขอให้ ท าได้ส าเร็จตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ 
มั่นใจว่านางลดาวัลลิ์เป็นคนต้ังใจท างานมีประสบการณ์ น่าจะเป็นพรรค การเมืองที่ประชาชนคาดหวังได้ ส่วนอนาคต
ทางการเมืองของตนยังไม่ตัดสินใจ ขอดูสถานการณ์ทางการเมืองก่อน เพราะการเมืองตอนนี้รู้สึกแปลกๆ จึงขออยู่ใน
ที่ตั้งก่อน 
ปชป.ชงรื้อระบบ ลต.ใช้บัตร 2 ใบ 
 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเริ่มต้นศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรค
เตรียมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ส่งให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาฯ พิจารณา หลังประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญมีหนังสือถึง
หัวหน้าพรรคให้ส่งข้อมูลภายในวันอังคารที่ 10 มี.ค.พรรคน าเสนอข้อมูลหลายส่วน เช่น สิทธิของประชาชนด้านต่างๆ
จ าเป็นต้องศึกษาพิจารณา ระบบการเมืองหลายประเด็นเปน็ปัญหาไม่ว่าการเข้าสู่อ านาจหน้าที่ การค านวณจ านวน ส.ส. 
การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ท าอย่างไรจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขง่ายข้ึน และพรรคเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการวิสามญั
ฯ ที่หยิบยกการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาเพื่อรับฟังมุมมองต่างๆเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วน
การขอเปิดสภาฯสมัยวิสามัญ ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ส.และ ส.ว.อยากให้ใช้กลไกในระบบรัฐสภา ผ่านคณะกรรมาธิการ
สามัญชุดต่างๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดอื่นด้วย จะเป็นเวทีพูดคุยหาทางออกให้หลายเรื่องได้ ในช่วงปิดสมัย
ประชุมสภาฯได้ 
“กรณ์” หน.พรรคกล้าลั่นไม่ใช่พรรคส ารอง 
 เมื่อเวลา 17.00 น. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “อีกก้าวของ “กล้า” สู่
การเป็นพรรคการเมือง” ว่าได้นัดประชุมผู้ร่วมก่อตั้งเสร็จเรียบร้อย คนล้นห้องเริ่มประชุมตรงเวลาเป๊ะ เวลา 13.00 น. 
ทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 14.30 น. กระชับตรงประเด็น เป็นประชาธิปไตยขอขอบคุณทุกคนที่กรุณาเดินทางมาจากทั่ว
ประเทศ เราจะท างานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้รู้ทุกด้าน เพื่อหาค าตอบให้กับประเทศไทย หลังได้รับการเลือกเป็น
หัวหน้าพรรคคนแรกของกล้า ได้เน้นว่าเราร่วมกันต้ังพรรคข้ึนมาเพื่อท างานรับใช้บ้านเมือง เราไม่ได้เป็นพรรคส ารอง 
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ของใคร ไม่อยู่ในสังกัดใคร พร้อมท างานร่วมกับทุกคนไม่ว่าเคยเลือกพรรคไหนหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคใด เพียงขอให้
เป็นผู้หวังดีกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และตั้งใจท างานรับใช้ประชาชนคนไทย หลัง  กกต.อนุมัติอย่างเป็นทางการ ขอเชิญ
ชวนสมัครเป็นสมาชิกพรรค ขอเชิญผู้มีของมาร่วมงานด้านเศรษฐกิจ เกษตร บันเทิง สังคม เทคโนโลยี ท่องเที่ยว และ
อื่นๆ ทุกสาขาอาชีพ ส่วนช่องทาง และวิธีการเราจะช้ีแจงต่อไปเรามีมติปรับโลโก้ เราให้หนักแน่นข้ึนตามค าแนะน าของ
หลายคน เราพร้อมฟัง พร้อมปรับอย่างเร็ว ในเรื่องนี้ และทุกเรื่อง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1789546 
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ประธานญาติวีรชน'35 ชี้วิกฤติรอบด้าน การเมืองถึงทางตัน เสนอเปรี้ยงต้องล้างไพ่ใหม่ 
07 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:13 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 7 มี.ค.63 - นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา '35 และอดีตกรรม
การศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ว่ า 
สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ก าลังเผชิญวิกฤติรอบด้านและได้เดินทางมาถึงทางตันแล้ว ต้องล้างไพ่กันใหม่ ยากที่จะ
หาทางออกอย่างอื่น ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  
 1.เศรษฐกิจล้มเหลว  ประชาชนก าลังเดือนร้อนทุกหย่อมหญ้า แต่กลุ่มทุนใหญ่ไม่กี่กระกูลร่ ารวยมากขึ้น
ทุกวัน  ขณะที่ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลไร้เอกภาพ และไร้ความสามารถไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา คิดแต่จะแจกเงิน
กระตุ้นเศรษฐกิจ  ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกก าลังถดถอย หากประเทศยังใช้ทีมเศรษฐกิจชุดเดิมจะเกิดวิกฤติลุกลามหนัก
กว่าปี2540   
  2.กระบวนการยุติธรรมไร้ความน่าเช่ือถือ กระบวนการยุติธรรมไทย 2 มาตรฐานเลือกปฏิบัติ ตั้งแต้ช้ัน
ต ารวจ อัยการ ศาล และองค์กรอิสระ  ผู้มีอ านาจเงิน อ านาจรัฐ และเครือข่ายระบบอุปถัมภ์แทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมให้ตัวเองไม่ต้องรับโทษได้ ขณะที่ประชาชนคนยากไร้ และคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐ เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม บางคนยังถูกยัดข้อหากลายเป็นแพะ  
  3.การทุจริตประพฤติมิชอบคอร์รัปชัน มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทย แม้นายกรัฐมนตรี ไม่มี
ธุรกิจของตัวเอง แต่คนท าธุรกิจ พ่อค้า ยังมีการจ่าย"ใต้โต๊ะ"เหมือนเดิม ข้าราชการบางหน่วยงานมีการซื้อ -ขายเก้าอี้
หนักกว่ายุคก่อน  โครงการเศรษฐกิจต่างๆของรัฐก็เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่ผู้น า
รัฐบาลก็ไม่มีมาตรการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง   
  4.สภาผู้แทนราษฎรเสื่อมทรุด   ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่มีการซื้อ-ขายตัวส.ส.อย่างโจ่งแจ้งใน
ราคา20-30 ล้านบาท เพื่อแลกกับการย้ายมาอยู่ข้างพรรคร่วมรัฐบาล การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีข่าวฝ่ายค้าน"มวยล้ม 
ต้มคนดู" ส.ส.ฝ่ายค้านบางคนโหวตหนุนรัฐบาล แลกกับการที่ตัวเองไม่ถูกด าเนินคดี  
  5.ผู้น าไม่ท าตามสัญญา วันยึดอ านาจ 22พ.ค.2557 ผู้น าคณะรัฐประหารได้ให้สัญญาประชาคมว่าจะท าให้
ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ผ่านมา6ปี
พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพียงโฆษณาชวนเช่ือ ซื้อเวลา เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอ านาจเท่านั้น   
  นายอดุลย์ กล่าวด้วยว่า ในขณะที่ประเทศมีวิกฤติรอบด้าน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ รวมทั้งนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ได้ลุกข้ึนมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาล เนื่องจากทนกับระบบเผด็จการซ่อนรูปไม่ไหว หากประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมชุมนุมและเดินลงถนน เช่ือว่ารัฐบาลจะควบคุมไม่อยู่แน่นอน จึงจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูปบ้านเมืองทุกด้าน  
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โดยเร่งด่วนก่อนที่จะหายนะไปทั้งระบบ จึงเรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  เร่ง
ด าเนินการ 2 เรื่องอย่างเร่งด่วน คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  
 2.สร้างความปรองดอง ด้วยการนิรโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมือง เพื่อหลอมรวมประชาชนทุก
ภาคส่วนให้เกิดความรักสามัคคี จากนั้นนายกรัฐมนตรี ต้องเสียสละด้วยการลาออก   แล้วเปิดทางให้มีการล้างไพ่ทั้ง
ระบบ  ให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญในแต่ละด้าน มีวิสัยทัศน์ และมีความกล้าหาญที่จะท าเพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เข้ามาจัดระเบียบประเทศใหม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/59088
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วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563, 19.35 น 
'ท่ันโรม'เตรียมร่อนหนังสือเชิญ'แฟลชม็อบ-องค์กรนักศึกษา'ฟังความเห็นแก้ไขรธน. 
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนวทางการรับฟังความเห็"ท่ันโรม"เตรียมร่อนหนังสือถึง
กลุ่มจัดแฟลชม็อบ-องค์กรนิสิตนักศึกษารับฟังความเห็นแก้ไขรธน.ฉบับ 60  
 นิสิตนักศึกษาต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 13 มีนาคมนี้ ว่า เบื้องต้นกมธ.จะท าหนังสือไปถึงสภา หรือ
องค์การนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  โดยจะพยายามเชิญให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงเชิญกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่
ออกมาจัดแฟลชม็อบชุมนุมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วย 
 ทั้งนี้ รูปแบบเบื้องต้น กมธ.จะเป็นการเปิดเวที โดยในช่วงเช้าจะเปิดให้คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน หรือ ครช. ที่จะเดินเท้ามาเข้าย่ืนข้อเรียกร้อง โดยกมธ.จะเปิดพื้นที่ให้ทางครช.ได้แสดงความเห็นด้วย ก่อนที่
ในช่วงบ่าย จะเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไป 
 “ในส่วนของนิสิตนักศึกษาจัดแฟลชม็อบ ถ้าพูดกันตรงไปตรงมา เรายังไม่รู้ว่า ใครจะเป็นตัวแทนในส่วนนี้
ได้ ไม่เหมือนสภาหรือองค์กรนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีตัวแทนชัดเจน ดังนั้นกมธ.จึงเป็นปัญหาที่อยู่ระหว่างการหารือกันอยู่ว่า
จะด าเนินการเชิญนิสิตนักศึกษาในส่วนน้ีอย่างไร”นายโรม กล่าว 
 อย่างไรก็ตาม การเปิดเวทีรับฟังนิสิตนักศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดี ถือเป็น
จุดประสงค์เดิมของกมธ. แม้จะไม่มีนิสิตนักศึกษาจัดแฟลชม็อบ กมธ.ก็ต้องไปรับฟังอยู่แล้ว แต่ด้วยข้อกังวลเรื่องไวรัสโค
วิด-19 จึงท าให้การจัดเวทีต้องเลื่อนออกไป การเชิญนิสิตนักศึกษาเข้ามาที่รัฐสภา จึงเป็นการแก้อุปสรรคดังกล่าว จึง
เป็นคนละเรื่องกับการรับฟังความเห็นเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเมืองภายนอกเพื่อให้รัฐบาลท างานได้มี
ประสิทธิภาพ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช้หน้าที่กมธ. อีกทั้งโดยส่วนตัวคิดว่า สถานการณ์ภายนอกมันซีเรียสมาก และตามเหตุผล
และข้อเรียกร้องของการชุมนุมยังมีเรื่องอื่น ๆ หลายเรื่องเกี่ยวพันกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไปไกลกว่าเรื่องการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/477794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/477794
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 เมื่อวันที่  7 มีนาคม นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ กมธ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนวทางการรับฟั งความเห็นนิสิตนักศึกษาต่อการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในวันที่ 13 มีนาคมนี้ ว่า เบื้องต้น กมธ จะท าหนังสือไปถึงสภาหรือองค์การนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ โดยจะพยายามเชิญให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงเชิญกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ออกมาจัดแฟลชม็อบชุมนุมในมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศด้วย ซึ่งรูปแบบเบื้องต้น กมธ. จะเป็นการเปิดเวทีโดยในช่วงเช้าจะเปิดให้คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนหรือ ครช. ที่จะเดินเท้ามาเข้ายื่นข้อเรียกร้องโดย กมธ. จะเปิดพื้นที่ให้ทาง ครช. ได้แสดงความเห็นด้วย 
ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไป 
 ในส่วนของนิสิตนักศึกษาจัดแฟลชม็อบ ถ้าพูดกันตรงไปตรงมา เรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นตัวแทนในส่วนนี้ได้ 
ไม่เหมือนสภา หรือองค์กรนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีตัวแทนชัดเจน ดังนั้น กมธ. จึงเป็นปัญหาที่อยู่ระหว่างการหารือกันอยู่ว่า 
จะด าเนินการเชิญนิสิตนักศึกษาในส่วนน้ีอย่างไร นายโรม กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม การเปิดเวทีรับฟังนิสิตนักศึกษา
เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดี ถือเป็นจุดประสงค์เดิมของ กมธ. แม้จะไม่มีนิสิตนักศึกษาจัดแฟลชมอ็บ 
กมธ. ก็ต้องไปรับฟังอยู่แล้ว แต่ด้วยข้อกังวลเรื่องไวรัสโควิด 19 จึงท าให้การจัดเวทีต้องเลื่อนออกไป  การเชิญนิสิต
นักศึกษาเข้ามาที่รัฐสภาจึงเป็นการแก้อุปสรรคดังกล่าว จึงเป็นคนละเรื่องกับการรับฟังความเห็นเพื่อผ่อนคลาย
สถานการณ์ทางการเมืองภายนอกเพื่อให้รัฐบาลท างานได้มีประสิทธิภาพ  เพราะเรื่องนี้ไม่ใช้หน้าที่ กมธ. อีกทั้งโดย
ส่วนตัวคิดว่า สถานการณ์ภายนอกมันซีเรียสมาก และตามเหตุผลและข้อเรียกร้องของการชุมนุมยังมีเรื่องอื่นๆ หลาย
เรื่องเกี่ยวพันกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไปไกลกว่าเรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2035357 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2035357
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/482BE3A9-99EE-4EDD-8CD1-77DA3BEC1AF5.jpeg
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สมชัย ศรีสุทธิยากร | ประเด็นแห่งการแก้รัฐธรรมนูญ  
ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 
คอลัมน์ รายงานพิเศษ 
ผู้เขียน สมชัย ศรีสุทธิยากร 
เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนร่างเขาก็คงคิดว่า ร่างสิ่งที่ดี น่าจะเป็นผลดีต่อบ้านเมือง แต่พอเอามาใช้ปัญหาต่างๆ ที่นึกไม่ถึงก็
ตามมามากมาย จนกลายเป็นประเด็นต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญมาหาวิธีการแก้ไข เพราะกลไกที่ถูกออกแบบนั้นไม่ง่าย
ต่อการแก้นัก 
ในตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้รัฐธรรมนูญไปแล้วถึง 5 เรื่อง 
ทุกเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องการออกแบบทางการเมืองที่ผู้ร่างคิดว่าเป็นการออกแบบใหม่ที่ดี แต่ล้วนกลับเป็นประเด็นที่
ได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้บัตรใบเดียวในการเลือกตั้ง 
การค านวณ ส.ส.ปัดเศษ 
การก าหนดให้มีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่ทุกครั้งที่พบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งภายใน 1 ปี ไม่ว่าจะมีการ
เลือกตั้ง ส.ส.ใหม่หรือไม่ 
เรื่องของการที่พรรคไม่สามารถใช้มาตรการเด็ดขาด ขับผู้ฝ่าฝืนมติพรรคออกจากพรรคได้ 
จนถึงเรื่องที่มาและบทบาทของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล 
ห้าเรื่องดังกล่าว ก็ถือว่าหนักหนาแล้ว แต่ใช่ว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 จะจบเพียงเท่านั้น ยังมีประเด็นที่ได้รับการ
วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการออกแบบการเมืองไทยอีกหลายประการ ดังนี้ 
เรื่องท่ี 6 ยุทธศาสตร์ชาติ 
: แนวนโยบายแต่กลายมาเป็นบทบังคับ 
 ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ระบุว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน” 
ซึ่งเมื่ออ่านจนครบมาตราแล้ว เป็นเพียงแค่การก าหนดแนวนโยบายกว้างๆ ที่รัฐ “พึงจัดท า” 
 แต่ผู้ร่างกลับใช้โอกาสของสิ่งที่ระบุในรัฐธรรมนูญ ออก พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ.2560 มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ก าหนดให้ประกาศใช้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ (มาตรา 5) ให้มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 12) ที่ประกอบด้วยฝ่ายความมั่นคงและบุคลากรที่ท างานร่วมกับ คสช.จ านวนมาก มาเป็นผู้
ร่างยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกวางเป็นแนวนโยบายกลับกลายเป็นพันธนาการในการก าหนดนโยบายของฝ่าย
การเมืองที่มาท าหน้าที่เป็นรัฐบาล ไม่สามารถที่จะริเริ่มนโยบายที่ฝ่ายการเมืองได้รับความเห็นชอบผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งมาใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานของรัฐได้อย่างเป็นอิสระ 
 หน าซ้ า การจะปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ยังผูก
ติดว่าต้องเป็นการแก้โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก่อนไปผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา 11) โดยรัฐสภาไม่
สามารถริเริ่มในการแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
เรื่องท่ี 7 สิทธิท่ีหายไปของประชาชน 
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2560 พยายามบอกประชาชนว่า ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างมากมายมากกว่ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใดๆ 
แต่ในความเป็นจริง ประชาชนกลับรู้สึกว่า สิทธิเสรีภาพดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดข้ึนจริง 
เพราะมักจะมีถ้อยค าที่แฝงเร้นเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
หรือ “ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ” 
ดังนั้น เมื่อใดที่ประชาชนใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสังคม 
การข่มขู่ของรัฐในเรื่องการน าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จึงเกิดข้ึน 
 เมื่อใดที่ประชาชนเรียกร้องสิทธิในการได้รับข้อมูล ค าช้ีแจงและเหตุผลจากรัฐในก ารด าเนินการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน รัฐจะอ้างว่าได้มีการรับฟังความเห็นตามวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายแล้วทั้งๆ ที่เป็น
การด าเนินการแบบแค่เป็นพิธีกรรมให้ผ่านไปเท่าน้ัน หรือเมื่อใดที่ประชาชนใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ การด าเนินคดีต่อประชาชนกลุ่มที่เห็นต่างๆ จากรัฐในกฎหมายย่อยต่างๆ ก็ตามมามากมาย 
 นอกจากนี้ สิทธิของประชาชนในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นับแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ส.ส. ส.ว. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ที่เคยปรากฏทั้งในรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ให้ประชาชน 50,000 ช่ือ และ
รัฐธรรมนูญ 2550 ที่ให้ประชาชน 20,000 ช่ือ มีสิทธิเข้าช่ือกันเสนอให้วุฒิสภาลงมติถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองดังกล่าว ก็กลับหายไปจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
เรื่องท่ี 8 สเป๊กเทพ ท างานต่ ากว่าความคาดหวัง 
 การก าหนดคุณสมบัติข้ันเทพของผู้ด ารงแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ กกต. 
ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ที่มาเป็นและกรรมการสรรหาไว้ในระดับ “สูงมาก” 
 เช่น มาตรา 222 ใครจะมาเป็น กกต. หากเป็นข้าราชการ ต้องเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการมาไม่น้อย
กว่า 5 ปี เป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากท างานเอกชน ต้อง
เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมหาชนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือท างานภาคประชาสังคมก็ต้องไม่ต่ ากว่า 20 ปี ฯลฯ 
 คุณสมบัติข้ันเทพดังกล่าว เป็นการตีกรอบการจ ากัดคนเข้าสู่องค์กรอิสระให้เปิดรับได้แค่ในแวดวงของ 
“ชนช้ันน า” ที่เติบโตก้าวหน้าภายใต้ระบบราชการที่ถูกมองว่าระบบอุปถัมภ์ท าให้คนได้ดีมากกว่าความรู้ความสามารถ 
ในขณะเดียวกัน ก็ปิดกั้นบุคคลที่น่าจะมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับลักษณะงานขององค์กรอิสระแต่ละองค์กร ท าให้
ขาดคนดีคนเก่งและคนกล้าที่จะมาท างานในหน้าที่ดังกล่าว 
 องค์กรอิสระจึงเป็นเพียงที่อยู่ของข้าราชการระดับสูงที่ส่วนใหญ่ก้าวหน้าได้เพราะรับใช้นักการเมือง พอ
หลังเกษียณอายุราชการก็มาท าหน้าที่เปน็องค์กรอิสระ จึงไม่สามารถท างานตามความคาดหวังของประชาชนได้ แต่กลับ
กลายเป็นองค์กรที่ประชาชนมองว่า มีเพื่อเข้าข้างฝ่ายการเมอืงฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนตนเข้ามาด ารงต าแหน่งเทา่น้ัน 
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เรื่องท่ี 9 กระจายอ านาจท้องถิ่น 
เรื่องที่แทบไม่มีความชัดเจนใดๆ 
 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถ่ิน ปรากฏในหมวดที่ 14 เพียง 6 มาตรา ตั้งแต่
มาตราที่ 249 ถึงมาตราที่ 254 ทั้งหมดมีความยาวเพียงหน้าครึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะ (มาตรา 250) กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลที่เน้นคุณธรรมและให้มีมาตรฐาน 
(มาตรา 251) ให้สภาและผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง (มาตรา 252) หรือการให้ประชาชนได้ทราบหรือมีส่วน
ร่วมในการก ากับการท างานของท้องถ่ิน (มาตรา 253,254) แต่กลับไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของการกระจายอ านาจให้กับ
ท้องถ่ินแต่ประการใด 
 หน าซ้ า การออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล 
เมืองพัทยา อบต. ยังมีการเร่งรีบออกกฎหมายในช่วงปลายของการท าหน้าที่ของ สนช. ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็น
ช่วงหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แล้ว 
 โดยมีเนื้อหาหลายส่วนที่เป็นการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เช่น การให้  นายอ าเภอ ผู้ว่าฯ สามารถตั้ง
กรรมการสอบสวน และสั่งผู้บริหารท้องถ่ินให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 
และให้อ านาจรัฐมนตรีมหาดไทยในการยุบสภาท้องถ่ิน หรือสั่งผู้บริหารท้องถ่ินให้พ้นจากต าแหน่งได้ในหลายกรณี 
เรื่องท่ี 10 ก าหนดให้แก้ยากสุดๆ 
 ด้วยความเช่ือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีแล้ว จึงก าหนดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 256 ให้แก้ยาก
แก้เย็นยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมาของประเทศไทย 
 โดยมีกลไกใหม่ที่เพิ่มเข้ามา เช่น ต้องให้ ส.ว. 1 ใน 3 มีมติเห็นชอบด้วยในวาระที่ 1 และ 3 ต้องให้ผู้แทน
ของประชาชนที่เข้าช่ือเสนอแก้ไขมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในวาระ 2 ต้องให้ ส.ส.ในส่วนที่พรรคตนเองไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรองประธานสภา เห็นชอบในวาระ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
และหากเป็นการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่องของศาลหรือองค์กรอิสระ ยังต้องไปท าการออก
เสียงประชามติอีกด้วย 
หากไม่ได้รับฉันทามติมากมายตามที่เขียนไว้ ก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ไม่ว่าใช้แล้วจะเกิดผลเสียหายต่อประเทศ
เพียงไรก็ตาม 
เห็นหรือยังครับ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมควรมีการแก้ไข แต่คงไม่ง่ายในการด าเนินการ!!! 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/column/article_282457 
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วิธีการ “ท ามาหากิน” ในรัฐสภาไทย (จบ) 
วันที่ 07 มี.ค. 2563 เวลา 15:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย...ทวี สุรฤทธิกุล  
******************** 
น่าสนใจว่า “ท าไมนักการเมืองต้องโกงประชาชน” 
 ความหมายของนักการเมืองในเชิงอุดมคติ หมายถึงบุคคลที่อาสาเข้าไปรับใช้ท างานเพื่อประชาชน  
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม ด้วยความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นหลักการส าคัญของการท างานทาง
การเมืองก็คือ “อาสา เพ่ือส่วนรวม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต” 
 เราคงได้ยินเสมอๆ เวลาที่นักการเมืองหาเสียง คือค าพูดที่ว่า “ผมขออาสารับใช้พ่อแม่พ่ีน้อง” ซึ่งผู้ฟังก็
คิดโดยซื่อว่าคนพวกนี้คงจะต้องการที่จะเข้ามา “อาสารับใช้” พวกเขาจริงๆ แต่เมื่อพวกเขาได้เห็นพฤติกรรมของ
นักการเมืองเหล่าน้ีเวลาที่ได้เข้าไปมีอ านาจอยู่ในรัฐสภาและรัฐบาล พวกเขาก็ต้องเปลี่ยนใจ เพราะส่วนมากนักการเมือง
เหล่านี้จะกระท าในสิ่งที่ตรงกันข้าม คือเข้าไปกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ลืมค ามั่นสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้ตอนหา
เสียง ไม่ได้ท างานด้วยความเสียสละ ทั้งยังสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ โดยไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตแม้แต่น้อย 
 นักการเมืองไทยมีความเช่ือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า ต าแหน่งทางการเมืองคือ “ประตูทอง” ของโอกาสที่จะ
ก้าวไปสู่ “สิ่งดีๆ” ในชีวิตของเขา ส่วนหนึ่งก็คือ อ านาจวาสนา และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ความร่ ารวยมั่งค่ัง เริ่มต้นด้วย
วัฒนธรรมทางสังคมที่คนไทยต้องมี “บรรณาการ” คือสิ่งตอบแทนแบบที่เรียกว่า “สินน้ าใจ” เพื่อแลกกับความ
สะดวกสบายในการติดต่อการงานกับทางราชการ ซึ่งนักการเมืองคือผู้ควบคุมราชการเหล่านั้น ดังนั้นการว่ิงเต้นน า
บรรณาการไปให้กับนักการเมืองจึงมี “ประสิทธิภาพ” มากกว่าที่จะไปว่ิงเต้นกับข้าราชการตามปกต ิ
 การคอร์รัปช่ันทางการเมืองจึงเริ่มต้นจากการใช้อ านาจของนักการเมืองผ่านระบบราชการ ใน
ขณะเดียวกันระบบราชการไทยก็คุ้นเคยกับการ  “สนองนโยบาย” ผู้มีอ านาจมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว จึงกลายเป็น
วัฒนธรรมการคอร์รัปช่ันแบบ “ขนมผสมน้ ายา” คือทั้งนักการเมืองและข้าราชการนั่นเองทีร่่วมกันทจุรติคดโกง ร่วมกัน
ท าร้ายประเทศชาติและประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการเมืองไทยค่อนข้างจะไร้เสถียรภาพ มีการรัฐประหารสลับกับการเลอืกตัง้
มาเป็นระยะๆ อ านาจทางการเมืองจึงสลับสับเปลีย่นกันอยู่ระหว่างนักรัฐประหารกับนักเลือกตั้ง ซึ่งก็สร้างปรากฏการณ์
ในการทุจริตคอร์รัปช่ันเปน็ลักษณะ “แบบไทยๆ” อย่างที่เรียกว่า “สมบัติผลัดกันชม” หรือ “ทีใครทีมัน” นั่นก็คือเมื่อ
ถึงยุคที่ใครข้ึนมามีอ านาจ คนกลุ่มนั้นก็จะสร้างฐานอ านาจข้ึนในกลุ่มตน ด้วยการแจกจ่ายผลประโยชน์และต าแหน่ง  
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ทางการเมืองให้กับพรรคพวกของตน อันเป็นที่มาของความขัดแย้งในระบบการเมืองไทย นั่นก็คือความขัดแย้งในหมู่ชน
ช้ันน าที่ผลัดเปลี่ยนกันข้ึนมามีอ านาจนั่นเอง 
 ดังที่ได้พรรณามาในบทความนี้ถึงวิธีการท ามาหากินของนักการเมืองไทยมาโดยล าดับ ก็มีประวัติศาสตร์
บันทึกไว้แล้วว่า ประชาชนคนไทยไม่เคยขัดแย้งกัน แต่ถ้าจะมีปัญหาความขัดแย้งกันก็มักจะเกิดจากพวกชนช้ันน า
นั่นเองที่เป็นต้นเหตุ แล้วก็ชักจูงเอาประชาชนเข้าไปร่วมขัดแย้ง โดยแบ่งกันตามกลุ่มของผู้น า ตั้งแต่ในยุคแรกที่ใน
คณะราษฎรก็แบ่งเป็นคณะราษฎรฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน จนฝ่ายทหารข้ึนครองอ านาจได้อย่างเบ็ดเสร็จใน พ.ศ.
2490 ทหารก็สร้างฐานอ านาจร่วมกับพ่อค้า ภายใต้ระบบการให้สัมปทาน และการแจกจ่ายผลประโยชน์ให้แก่บรวิารคือ
ทหารและข้าราชการผู้ใหญ่ ผ่านการให้ต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจ และต าแหน่งต่างๆ ในรัฐสภาและรัฐบาล เรียกว่า  “ยุค
นายทุนขุนศึก” 
 แต่ก็มาสะดุดลงในเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 แล้วทหารก็คืนสู่อ านาจอีกในเหตุการณ์วันที่ 6 
ตุลาคม2519 แล้วก็มีการรอมชอมอ านาจภายใต้รัฐธรรมนูญ 2521 “ร่วมผลประโยชน์กัน” ระหว่างทหารกับนัก
เลือกตั้ง กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535 ที่น ามาสู่การปฏิรูปการเมือง โดยมุ่งหวังที่จะก าจัดนักการเมือง
ช่ัวๆ และนักรัฐประหารแย่ๆ ให้พ้นจากระบบการเมืองไทย แต่เมื่อนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งข้ึนมามีอ านาจใน 
พ.ศ.2544 ก็ใช้อ านาจที่ได้จากประชาชนนั้นมาสร้าง “บุญบารมี” ให้กับตนเอง จนถึงข้ัน “เหลิงอ านาจ” คิดจะฮุบ
ครองประเทศไทย จึงถูกยึดอ านาจ 
 โดยที่ทหารเองก็พยายามจะก าจัดนักการเมืองกลุ่มนี้มาโดยตลอด ด้วยการท ารัฐประหารถึง 2 ครั้ง แต่
กระนั้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนช้ันน าเหล่านั้นก้ยังไม่สินสุด แถมยังพาเอาประชาชนเข้าไปร่วมเป็นคู่ขัดแย้งอีก
ด้วย ดังที่ได้เห็นจากม็อบกลุ่มต่างๆ ที่เกิดข้ึนมาในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ 
 ถ้าจะตอบค าถามที่ว่า ท าไมนักการเมืองจึงชอบคดโกงประชาชน ก็คงจะต้องมองไปทั้งคนสองกลุ่มนี้
ร่วมกันไป เพราะถ้าประชาชนไม่ “ก้มหัวให้” หรือให้ความยินยอม นักการเมืองหรือผู้มีอ านาจทั้งหลายก็คง  “ 
ท ามาหากิน” ไม่สะดวก แต่ถ้าจะโทษกันจริงๆ แล้วก็ต้องโทษไปที่วัฒนธรรมทางการเมืองไทยนั่นแหละ ที่เป็นระบอบ
อุปถัมภ์ ซึ่งเริ่มด้วยแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแล อย่างที่เรียกอีกช่ือ
หนึ่งว่าระบอบศักดินา จนท าให้คนไทยเห็นเป็นเรื่องปกติของการพึ่งพิงกันและกัน กระทั่งกลายเป็นระบบการใช้เส้นสาย
และอิทธิพล ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “วงจรอุบาทว์ทางการเมือง” ท าให้คนไทยเป็นคนเฉ่ือยชาทางการเมือง เพราะคุ้น
ชินกับการได้นับบริการและความช่วยเหลือจากผู้มีอ านาจ ที่สุดผู้มีอ านาจก็ใช้ความนิ่งเฉยของคนไทยไปสร้างประโยชน์ 
“ท ามาหากิน” 
 แต่ในยุคสมัยที่คนไทย “ไม่ยอมทน” เช่น 14 ตุลาคม 2516 พฤษภาคม 2535 ล้มระบอบทักษิณ 2548 - 
2549หรือ กกปส. 2556 – 2557 ออกมาต่อสู้เรียกร้องขับไล่พวกเผด็จการทั้งยุคทหารและยุคพลเรือน พวกชนช้ันน า
เหล่าน้ันก็ไม่ได้แน่จริงเท่าใดนัก และก็ต้องพ่ายแพ้แก่ประชาชนไปในที่สุด 
 การตัดหนทางท ามาหากินของนักการเมือง ซึ่งส่วนมากจะเป็นการคอร์รัปช่ันโกงกินบ้านเมืองนั้น มีอยู่
เพียงหนทางเดียว คือการลุกขึ้นต่อสู้กับความช่ัวร้ายของนักการเมืองพวกนั้น ซึ่งในยุคต่อไปนี้อาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ออกมาตามท้องถนนให้ใครมาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ท าร้ายประชาชนให้ล้มตายไปอีกแล้ว แต่คนไทยสามารถสู้ได้
แม้จะอยู่ในที่ใดๆ ด้วยการ “ลุกขึ้นในใจ” ที่จะต่อต้านและล้มล้างระบบกับคนช่ัวนั้นไว้ให้มั่นคง 
ทุกๆ วันจงท่องคาถาว่า “เผด็จการจงสิ้นไป ประชาธิปไตยจงเจริญ” 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/616968 
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จากพรรคกล้า ถึงพรรคก้าวไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบร้อยไปแล้ว พรรคการเมืองใหม่ทีช่ื่อ กล้า ที่ประชุมเลือก กรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้า และ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 
เป็นเลขาธิการพรรค 
ความส าคัญของพรรคกล้าที่ประกาศออกมาคืออุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค ประกอบด้วย 
1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม น าไทยก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤติการณ์ของโลก 
3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คน
ไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
นี่คือจุดยืนของพรรคการเมืองในระบอบประชิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่วนวันที่ 8 มีนาคม จะเปิดตัวพรรคใหม่อีกพรรคคือ พรรคก้าวไกล อันเป็นพรรคใหม่พรรคอะไหล่ของ อนาคตใหม่ที่ถูก
ยุบไป 
แม้นว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะโพสต์สุดท้ายฝากไปถึงสส.ที่มั่นใจว่าประมาณ 55คน ที่จะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ โดยที่ 
ธนาธร ไม่ได้ตามไปด้วยน้ัน 
แต่ธนาธร ให้ยึดมั่นคือไม่ทรยศประชาชน และสานต่อภารกิจให้ส าเร็จ 
ค าว่าสานต่อภารกิจให้ส าเร็จหมายความว่าอย่างไร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ที่คาดหมายกันว่าจะเป็นคนน าพรรคก้าวไกล 
คนต่อไปนั้น ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า พรรคก้าวไกล จะสานต่อพรรคอนาคตใหม่ 
นั้นก็หมายความว่า อุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ 8-9 ข้อ พรรคก้าวไกลจะเดินตาม 
จึงมีเรื่องน่าคิดว่า พรรคก้าวไกล จะมีอุดมการณ์ต่อจุดยืนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขอย่างไร จะเหมือนที่พรรคกล้า ของกรณ์ และอรรถวิชช์ ประกาศเอาไว้หรือไม่ 
โปรดอย่าลืมว่า ในการพิจารณาคดีอิลลูมินาติ นั้น แม้นศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยกค าร้องก็ตาม แต่ในค าวินิจฉัยบอก
ว่าการกระท าเพื่อล้มล้างการปกครอง ล้มล้างสถาบันนั้น ยังไม่ชัด 
ค าว่ายังไม่ชัดของศาลอาจเอาได้ว่ามีแนวคิดแต่ยังไม่มีการกระท า แต่ศาลฯท่านได้สั่งให้พรรคอนาคตใหม่ กลับไปแก้ไข
ข้อบังคับพรรค ให้เขียนให้ชัดว่า ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
อย่างไรก็ตาม อนาคตใหม่ ยังไม่ได้เปลี่ยน แต่ได้ถูกศาลฯสั่งยุบไปแล้วและตัดสิทธ์ิกรรมการบริหาร 10 ปี 
เมื่ออนาคตใหม่ กลายร่างเป็น ก้าวไกล จึงมีค าถามว่า พรรคก้าวไกล จะเขียนข้อบังคับพรรคว่า จะยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ 
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หากไม่เขียนหรือมีข้อความที่คลุมเครือไม่ชัดเจน เช่นน้ี กกต. ต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนจะให้จดแจ้งหรือเปลี่ยนช่ือ
จากพรรคเดิมมาเป็นช่ือ ก้าวไกล 
เนื่องจากเจตนารมณ์ของ พิธา และธนาธร นั้นไม่ได้แตกต่างกัน ดังนั้น พรรคก้าวไกล อันเป็นพรรคใหม่ของอนาคตใหม่ 
จึงไม่ได้แตกต่างกัน 
ครั้งที่แล้วกกต.พลาด แต่ครั้งนี้หวังว่าคงไม่พลาดอีก 
ส่วนประเด็นต่อมาคือ ธนาธร ปิยบุตร และพรรณิการ์ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แทรกแซง และครอบง าได้เหมือนที่ประกาศ
ไว้จริงหรือ 
เพราะดูๆ แล้ว พิธา ยังละอ่อนต่อโลกและการเมืองมาก จึงไม่มีใครเช่ือว่า พิธา จะเป็นผู้น าพรรคก้าวไกลตัวจริง พิธา 
อาจจะเป็น ”นอมิน”ี เหมือนที่ ทักษิณ เคยใช้ สมัคร สุนทรเวช สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาแล้ว 
หากถูกจับได้ว่า ธนาธร ยังเข้าไปครอบง าพรรค จะถูกยุบอีกเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอน 
แล้วอย่ามาโวยวายว่าประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมล่ะ 
 
 
อ้างอิง  : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649667 
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แฟลชม็อบ จุดเริ่มต้นของการต่อสู้  
08 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แฟลชม็อบ-นักศึกษา ต้องไม่โดดเดี่ยวตัวเอง-สร้างฉันทามติ  
                การเคลื่อนไหวของนิสิต-นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เรียกกันว่า แฟลชม็อบ ยังคง
เกิดข้ึนต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากนี้ที่หลายสถาบันผ่านพ้นช่วงการสอบกลางภาคไปแล้ว บางฝ่ายคาดการณ์ไว้ว่า
กิจกรรมดังกล่าวอาจจะกลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง  
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความเห็นจากนักวิชาการและอดีตนักกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีบทบาทในอดีต 
จะมาวิเคราะห์และเฝ้ามองปรากฏการณ์แฟลชม็อบดังกล่าว ในบริบท Social Movement นั่นคือความเห็นจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์ประจ าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นักวิชาการผู้มีความสนใจด้านการเคลื่อนไหวทางสังคมและความรุนแรง-ความทุกข์ทนทางสังคม (Social Suffering) 
เจ้าของงานวิจัยและหนังสือ อยู่กับบาดแผล : เสียงจากสามัญชนท่ีตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางการเมือง 
(2553-2557) ที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางกับงานวิจัยที่ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองที่เป็นคน
ธรรมดา ซึ่งได้รับบาดเจ็บพิการจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองและเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองทั้งฝ่ายเสื้อ
แดง-กปปส.-คปท. เป็นต้น อีกทั้งสมัยเป็นนักศึกษายังเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง-การเคลื่อนไหวทางสังคมการเมือง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 จนไปเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสตินักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) 
ในช่วงปี 2537  
                บทสัมภาษณ์เริ่มต้นด้วยการถามมุมมองต่อปรากฏการณ์แฟลชม็อบของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่งทั่วประเทศในเวลานี้ โดยเฉพาะในบริบททางสังคมวิทยา และปรากฏการณ์ Social Movement ดร.บุญเลิศ ให้
ทัศนะว่า หากวิเคราะห์จากแนวทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคม หรือ Social Movement สะท้อนให้เห็นถึงการ
เคลื่อนไหวของคนที่มีความไม่พอใจร่วมกัน มีการแสดงออกร่วมกัน บนเป้าหมายที่อาจจะยังไม่ชัดนักว่าคืออะไร และ
ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไร แต่เราเห็นถึงความไม่พอใจของพวกเขาที่ชัดในบางแง่ เช่น ผมเคยไปร่วม
สังเกตการณ์ฟังการปราศรัยของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดที่ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี พบว่าเนื้อหาค าปราศรัยไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่เป็นความไม่พอใจของ
พวกเขาที่มีต่อระบอบประยุทธ์ที่สืบเนื่องมาจาก คสช.  
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 อันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์นี้ การยุบพรรคอนาคตใหม่ดังกล่าวอาจเป็นแค่จุดเริ่มของการ
เคลื่อนไหว แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้มีฐานมาจากความไม่พอใจที่บ่มเพาะมาก่อน แต่พอมีประเด็นยุบพรรค มันเหมือนกับ
เป็นการจุดชนวนความไม่พอใจที่สะสมอยู่ท าให้เกิดการแสดงออก เวลานักศึกษาปราศรัยจะพบว่าเนื้อหาที่เขาพูดมี
หลายเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล   
 นอกจากนี้ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมจะพูดถึง 2-3 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม เรื่อง
หนึ่งก็คือ เรื่องของเงื่อนไข-โอกาสทางการเมือง ปัจจุบันเป็นช่วงรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง การจะห้ามชุมนุมทางการเมือง
ก็ท าได้ยาก ท าให้ความกลัวว่าหากชุมนุมแล้วจะถูกด าเนินคดีจากการชุมนุมอย่างไม่เป็นธรรมจากค าสั่ง คสช.ก็หมดไป
แล้ว ท าให้เงื่อนไขตรงนี้เปิด ส่วนเงื่อนไขที่สอง คือความไม่พอใจร่วมกันต่อระบอบ คสช. ที่สืบทอดมาสู่ระบอบประยุทธ์
ยังคุกรุ่นอยู่ และสาม เราจ าเป็นต้องตระหนักว่า การรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษานี้เกิดข้ึนในยุคดิจิตอล ดังนั้นจึงต่าง
จากการเคลื่อนไหวแบบเดิม เพราะในยุคดิจิตอล พวกเขาใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นกลไกส าคัญในการส่งต่อข่าวสารและ
การนัดพบกัน จึงเกิดปรากฏการณ์ที่รวดเร็วแบบที่เห็น  
                -มองว่าเหตุใดการเคลื่อนไหวแสดงออกดังกล่าวของนักศึกษาจึงขยายวงไปหลายสถาบันอย่าง
รวดเร็ว? 
                 เนื่องจากมันมีความไม่พอใจที่คุกรุ่นอยู่เป็นพื้นฐานร่วมของนักศึกษาหลายสถาบันอุดมศึกษา ประเด็น
ส าคัญที่ผมสังเกตเห็นและได้สอบถามพูดคุยกับนักศึกษาบ้างก็คือ พวกเขาเห็นชัดๆ ว่าอนาคตของพวกเขาก าลังถูก
กระทบ ถ้ารัฐบาลยังเป็นแบบนี้ เศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้ โอกาสท่ีจะได้งานท ามันเหลือน้อย คนท่ีก าลังจะจบ
การศึกษาเห็นว่าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การถูกดิสรัป จากเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ประเทศยังบริหาร
โดยคนรุ่นลุงรุ่นปู่และระบบราชการท่ีเทอะทะ ท าให้พวกเขาเห็นถึงความจ าเป็นต้องเรียกร้องให้ไปไกลกว่าการ
บริหารท่ีเป็นอยู่   
                 ในแง่นี้ผมคิดว่า นอกเหนือจากที่เรามักจะพดูว่านักศึกษามักจะอ่อนไหวต่อความไม่เป็นธรรมทางสงัคม แต่
ขณะนี้ผมเห็นว่า นักศึกษาไม่ใช่แค่กังวลกับความเป็นธรรมทางสังคมที่เป็นนามธรรม แต่เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพที่
มันจะกระทบต่อชีวิตและโอกาส และความก้าวหน้าในการท างานของพวกเขาด้วย  
                -ถามให้ชัด แฟลชม็อบในสถาบันการศึกษาหลายแห่งขณะน้ีเกิดจากอะไร? 
                 เกิดความไม่พอใจของนักศึกษา เยาวชน ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเวลาน้ี พวกเขาเติบโตมาในช่วงที่มีการ
รัฐประหาร คสช.ปี 2557 ที่ผ่านมาพวกเขาก็อยู่กับยุค คสช.มา 5 ปี เหมือนเป็นการอยู่ด้วยความอดทน จนมีการ
เลือกตั้งแล้วปี 2562 และคิดว่าการเลือกตั้งจะน าไปสู่โอกาสในการใช้สิทธ์ิของพวกเขา เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปใน
ทิศทางใหม่ แต่สิทธิและเจตนารมณ์ของพวกเขาถูกบิดเบือน ถูกโค่นล้มโดยฝ่ายที่ต้องการสืบทอดอ านาจ ความไม่พอใจ
นี้จึงถูกปะทุออกมา บวกกับพวกเขาเริ่มเหน็ว่าการปล่อยใหป้ระเทศยังเป็นอยู่แบบนี้ ความไร้ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงวิกฤติต่างๆ เวลานี้ เช่น ไวรัส COVID-19 ที่จะท าให้หน้ากากอนามัยราคาถูกและ
ทั่วถึงก็ยังท าไม่ได้ แถมนายกรัฐมนตรีก็ยังความรู้สึกช้า ที่บอกไม่มีปัญหาเรื่องหน้ากากขาดตลาด ความไร้ประสิทธิภาพ
ดังกล่าวมันกระทบกับอนาคตของพวกเขา พวกเขาเห็นความย่ าแย่ของระบอบที่มันกระทบกับพวกเขา  
                -การยุบพรรคอนาคตใหม่คือแรงปะทุ เป็นฟางเส้นสุดท้ายท่ีท าให้นักศึกษาเคลื่อนไหว? 
                เป็นฟางสุดท้าย ที่ต้องบอกว่ามันมีกองฟางที่พวกเขาทนแบกกันมากองใหญ่อยู่ 5-6 ปี โดยฟางเส้นสุดท้าย
แค่เส้นเดียวมันท าให้สิ่งที่พวกเขาทนกันมา ทนต่อไปไม่ไหว  
-คิดว่าปรากฏการณ์แฟลชม็อบช่วงน้ีจุดติดหรือไม่? 
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 ถ้าให้ผมประเมิน ผมก็ประเมินว่าจุดติดแล้ว และก้าวย่างต่อไปต้องใช้ความระมัดระวัง เมื่อจุดติดแล้ว จะ
รักษา Momentum นี้ต่อไปอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย รวมถึงการต้องขยายก าลังภาคประชาธิปไตย จะรักษาได้
หรือไม่ จะขยายได้หรือไม่ อันน้ีคือเงื่อนไขส าคัญที่จะบ่งบอกได้ว่ารัฐบาลประยุทธ์จะอยู่ได้นานหรือไม่นาน ถ้าจุดติดได้ 
และรักษาความต่อเนื่องได้ ขยายคนได้ เหมือนอย่างเช่นสมัยคุณสนธิ ลิ้มทองกุล จุดติด แล้วรักษา Momentum ต่อไป
ได้ ซึ่งผมคิดว่านักศึกษาจ าเป็นต้องขยายผลให้ประชาชนเห็นความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลมากขึ้น  
 ผมเห็นแนวโน้มที่ดีอย่างหนึ่งในการชุมนุมที่ผ่านมา คือในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผมเรียนจบจาก
ต่างประเทศกลับมา ผมเห็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวของนักศึกษาเพียงกลุ่มเล็กๆ และมีลักษณะคนที่โดดเด่นข้ึนมาเป็น
คนๆ และมักเป็นเป้าของสังคมและทางการ แต่การชุมนุมของนักศึกษาในช่วงที่ผ่านมา เราเห็นคนจ านวนม ากที่เป็น
แนวโน้มที่ดีในการขยายตัวเป็นกลุ่มก้อนมากข้ึน ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครไปสามารถ build กันได้ นอกจากพวกเขาจะตกผลึก
กันเอง สถานการณ์มันพาไป ไม่มีใครจะไปชักน ากันได้ โดยฝ่ายรัฐบาลก็ต้องไม่ใช้วิธีการป้ายสีสร้างความเกลียดชัง เรื่อง
แบบนี้ควรหลีกเลี่ยงที่สุด เพราะความรุนแรงมันจะเกิดข้ึนเมื่อมีการป้ายสี หากไม่มีการป้ายสีสร้างความเกลียดชัง ความ
ขัดแย้งที่ด ารงอยู่ ก็เป็นความขัดแย้งทางความคิด ที่มาแลกเปลี่ยน ถกเถียงกัน ใครเหตุผลดีกว่า คนส่วนใหญ่ยอมรับก็ไป
ทางนั้น  
                เมื่อถามถึงว่า แฟลชม็อบที่เกิดข้ึนไม่ใช่แค่แฟช่ัน เรื่องกระแสอินเทรนด์ของนักศึกษา คนรุ่นใหม่ ดร.บุญ
เลิศ-อดีตเลขาธิการ สนนท. ยืนยันว่า คงไม่ใช่ เพราะอย่างผมได้คุยกับนักศึกษา ผมคิดว่ามาจากความรู้สึกที่มาจาก
เงื่อนไขที่เป็นเนื้อในของสังคมเราเอง ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเห็นฮ่องกงท าแล้วอยากอินเทรนด์ ผมคิดว่ามันมีเนื้อในในเงื่อนไข
ภายในสังคมไทย ที่ท าให้นักศึกษา คนหนุ่มสาวออกมาเคลื่อนไหว ออกมาแสดงตัว ทั้งๆ ที่อย่างในรอบสัปดาห์ช่วง 2-6 
มีนาคม เป็นช่วงนักศึกษาต้องสอบมิดเทอม และสัปดาห์ที่แล้วคือก่อนสอบมิดเทอม ที่หมายถึงนักศึกษา ก็ห่วงเรื่องสอบ
มิดเทอม แต่เขาก็ไปท ากิจกรรมกันก่อน กรณีที่เกิดข้ึนมันสะท้อนว่าพวกเขาก้าวจากโลกออนไลน์มาสู่โลกแห่งความเป็น
จริง แต่เขาก็ต้องปรับบ้าง อย่างล าดับแรก ก่อนหน้านี้คนก็พูดกันว่า พรรคอนาคตใหม่มีแฟนคลับเยอะ แต่ว่าถ้าถึงเวลา
จริงๆ จะมีคนหนุ่มสาวออกมาตากแดด กลัวร้อนไหม ดังนั้นการออกมาของนักศึกษาคือ การพิสูจน์ว่าพวกเขาพร้อมทีจ่ะ
ออกมาปฏิบัติการที่ไม่ใช่เพื่ออนาคตใหม่ แต่ท าเพื่ออนาคตของพวกเขา  
แฟลชม็อบ-ไม่เกี่ยวยุบพรรค อนค. 
-แฟลชม็อบหลังมีการเคลื่อนไหวผ่านมาได้สัก 1 สัปดาห์ ถึงตอนน้ีเริ่มเห็นแล้วแนวทาง เริ่มหลุดจากเรื่องอนาคต
ใหม่ คือพวกนักศึกษาก้าวข้ามเรื่องน้ีไปแล้ว? 
                ใช่ มันก้าวข้ามเรื่องพรรคอนาคตใหม่ เพราะสิ่งที่พวกเขานักศึกษาก าลังต้องคิดกัน ซึ่งผมก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับ
พวกเขาเป็นการส่วนตัว ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลย แต่ผมวิเคราะห์ว่าพวกเขาก าลังคิดเรื่องระยะยาวว่าจะท าอย่างไรกัน
ดี โดยเฉพาะหากเราไปคิดว่าพวกเขาคิดกันง่ายๆ ว่าให้นายกฯ ลาออกหรือยุบสภาฯ เลือกตั้งใหม่ แต่ผมคิดว่าพวกเขา
คิดไปไกลกว่านั้น คือถอนรากระบอบ คสช. เพราะพวกเขาก็รู้ว่าการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาของ รธน.ฉบับนี้ ก็ยังมี
เครื่องมือที่ท าให้ฝ่าย คสช.สืบทอดอ านาจกันได้อยู่ ดังนั้นในแง่ของข้อเรียกร้อง พวกเขายังต้องคิดกันเยอะอยู่ ยังต้อง
ศึกษาและพูดคุยกันในหลายๆ มหาวิทยาลัยว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะมีข้อเสนอที่ชัดเจนว่าต้องการอะไร เพราะ
สัปดาห์แรกของสิ่งที่เกิดข้ึน มองแล้วเป็นลักษณะ reaction แสดงออกว่าไม่พอใจกับระบอบที่เป็นอยู่ แต่การเคลื่อนไหว
ที่จะเคลื่อนไหวต่อไป ก็ต้องบอกว่าข้อเสนอของพวกเขาคืออะไร และข้อเสนอดังกล่าว เสนอมาแล้วสังคมจะขานรับมาก
หรือน้อยขนาดไหน ผู้มีอ านาจจะขานรับมากน้อยขนาดไหน หรือจะดึงดันต่อไปอย่างไร สเต็ปต่อไปจะเป็นจังหวะที่  
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ส าคัญ หรือจะพูดในภาษาเชิงแนวทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือ พวกเขาจะน าเสนอกรอบแนวคิดให้สังคมยอมรบั
ข้อเสนอของพวกเขาได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งตัวผมเองก็มองว่า กลุ่มนักศึกษาเองไม่จ าเป็นต้องเร่งเร้าในช่วงนี้ ยังไม่ต้อง
เร่งเร้า วันน้ี พรุ่งนี้ มะรืนน้ี ที่จะเผด็จศึกอะไร สถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้น  
                ดร.บุญเลิศ-นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา ผู้สนใจการเคลื่อนไหวทางสังคม ให้ทัศนะหลังเราถามว่า 
ประเด็นหรือข้อเรยีกรอ้งต่างๆ ของกลุ่มนักศึกษาบางสถาบัน มีน้ าหนัก มีเหตุผลหรอืไม่ เช่น บอกว่ารัฐบาลประยุทธ์เปน็
รัฐบาลเผด็จการ แต่รัฐบาลก็บอกว่ามาจากการเลือกตั้ง โดยเขามองว่า เท่าที่ติดตาม นักศึกษาจะตอกย้ าประเด็นว่า 
รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็จริง แต่มาจากกติกาการเลือกตั้งที่ล าเอียงไปในทางสืบทอดอ านาจของคณะ คสช. ทั้ง ส.ว.
ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. และมีสิทธ์ิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี องค์กรอิสระที่สังคมตั้งค าถามกับความเที่ยงธรรม 
กล่าวในแง่นี้ผมคิดว่า การเคลื่อนไหวของนักศึกษามีฐานที่มีน้ าหนักและชอบธรรม อย่างไรก็ดี กลุ่มนักศึกษาก็ยังไม่ได้
พูดชัดๆ ว่าเรียกร้องอะไร แต่ผมคิดว่าข้อเรียกร้องน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากกว่า คือต้องการเปลี่ยน 
ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างน้อยมีการแก้ไข รธน.ในมาตราที่จะท าให้กระบวนการแก้ไข รธน.ฉบับปัจจุบันเป็นไปได้
ง่ายมากข้ึน และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในทัศนะของผม อย่างไรก็ดี 
การจะเกิดเช่นนั้นได้ นักศึกษาต้องท าให้สังคมเห็นพ้อง จนเกิด consensus หรือฉันทามติเหมือนสมัยที่มีการยกร่าง 
รธน.ฉบับปี 2540 ที่เราเรียกกันว่าเป็น รธน.ฉบับประชาชน นั่นคือเกิดความเห็นพ้องว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้จ าเป็นต้อง
ถูกแก้ เพื่อสร้างกติกาการเมืองที่ดีกว่า และเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่  
                ผมจึงมองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาว่า จะท าอย่างไรที่จะท าให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การ
เคลื่อนไหวของนักศึกษา คนรุ่นใหม่ ที่จะไปปะทะกับคนรุ่นเก่า เพราะต้องไม่ลืมว่า ยังมีคนกลุ่มอื่นๆ เช่น คนรุ่นกลางๆ 
ที่พวกเขาต้องดึงมาเป็นพวก มาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพวกเขา อันนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถ
สร้าง consensus หรือความเห็นพ้องร่วมกันของคนทั้งสังคม เพราะอย่าง รธน.ฉบับปี 2540 เกิดข้ึนมาได้ เพราะเกิด
ความสุกงอมทางสังคม ที่ เห็นว่าจะปล่อยให้การเมืองเวลานั้นเป็นไปแบบเดิมไม่ได้ ที่มีนักการเมือง -รัฐบาลไร้
ประสิทธิภาพ แต่ต้องการ รธน.ฉบับใหม่ที่สะท้อนความต้องการของประชาชน มีระบบการตรวจสอบที่ดี จนเกิดการเหน็
พ้องกันมากเวลาน้ัน แต่ตอนน้ีผมเห็นว่า ความเห็นพ้องตรงนี้ยังไม่ชัด นักศึกษาจึงยังไม่จ าเป็นต้องบุ่มบ่ามในเวลาน้ี แต่
ใช้เวลาไปกับการเคลื่อนไหวที่ท าไปพร้อมๆ กับการเผยแพร่ความคิดให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมวงกว้างให้มากขึ้น  
                อย่างไรก็ตาม ดร.บุญเลิศ-อดีตเลขาธิการ สนนท. มองว่าแฟลชม็อบคงจะไม่น าไปสู่การชุมนุมบนท้อง
ถนนที่จะน าไปสู่การชุมนุมแบบยืดเยื้อในช่วงเวลาอันใกล้นี้   
“ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็ว อย่างท่ีได้ไปร่วมสังเกตการณ์การชุมนุม ผมได้ยินนักศึกษาเขาพูดกันอยู่เหมือนกันว่า 
เขาอยากจะไปถนนราชด าเนินกันแล้ว แต่ผมยังคิดว่า ไม่จ าเป็นต้องบุ่มบ่ามรวดเร็ว ผมไม่ได้ห้ามนะครับ ผมไม่คิด
ว่ามันผิด แต่คิดว่าไม่จ าเป็นต้องบุ่มบ่ามรวดเร็ว แต่ต้องคิดว่าจะท าอย่างไรให้ขบวนการเคลื่อนไหวท่ีมีนักศึกษาเป็น
หัวหอก สามารถเชิญชวนประชาชนภาคส่วนอ่ืนๆ มาสนับสนุน และเห็นพ้องด้วย และเดินไปพร้อมกับนักศึกษา 
พวกนักศึกษาจะต้องไม่ใช่กลุ่มเดียวท่ีไปขับเคลื่อน แต่ต้องถึงเอาพลังทางสังคม ท่ีคนส่วนใหญ่เห็นด้วย ผมคิดว่า
เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลา ไม่ใช่รวดเร็วเกิดขึ้นทันที ต้องค่อยๆ บ่มเพาะ และถ้ารัฐบาลเพลี่ยงพล้ า มีประเด็นท่ี
อ่อนไหว เขาก็ท าหน้าท่ีในการขยายประเด็นเพ่ือตอกย้ าความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล”  
 อย่างกรณีของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ที่มีคดีพัวพันยาเสพติดที่ออสเตรเลีย แต่ยังเป็น
รัฐมนตรีได้ และการแก้ตัวในสภาฯ ก็น้ าขุ่นมากๆ มันตอกย้ าได้ว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการกับบุคลากร รัฐมนตรีที่สังคม
ไม่สามารถยอมรับได้ หรือกรณีที่การจะอภิปรายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยังไม่ได้  
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เพราะถูกสกัดด้วยวิธีการใต้ดิน สะท้อนถึงการเป็นรัฐบาลที่ไม่ยอมรับการตรวจสอบ เวทีนักศึกษานอกสภาจ าเป็นต้อง
พูดเรื่องเหล่าน้ี เพื่อแสดงให้เห็นว่า การจัดตัวบุคคลของรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมของรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากระบอบ คสช. 
                -มีการวิเคราะห์ก่อนหน้าน้ีจากบางฝ่ายท่ีตอนน้ันคนบอกว่า หากยุบพรรคอนาคตใหม่ คนในสังคมก็คง
ไม่มีปฏิกิริยาอะไร โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าสมัยมีการยุบพรรคไทยรักไทย และพลังประชาชน ท่ีคนเลือกสิบ
กว่าล้านเสียง ก็ไม่เห็นมีคนออกมาเคลื่อนไหวอะไร มีแต่คนเสื้อแดง แล้วท าไมรอบน้ีต่างออกไป? 
                ค าถามนี้น่าสนใจ แต่ผมจะลองวิเคราะห์แบบนี้ว่า ส าหรับชาวบ้าน การให้มารวมตัวกันมันยากกว่า แต่
ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ มันมีต้นทุนการเดินทางจากต่างจังหวัด การต้องเสียรายได้จากการท างาน จึง
ต้องมีการขอรับบริจาค การสนับสนุนจากเครือข่ายหรือหัวคะแนน และก็ท าให้คนรู้สึกว่า มีพรรคการเมืองหนุนหลั ง 
ส าหรับนักศึกษา ในฐานะที่ผมเคยเป็นนักศึกษาและผ่านประสบการณ์มา หากนักศึกษามีใจแล้ว ต้นทุนมันไม่มากมาย 
ไปชุมนุมในพื้นที่ศูนย์กลางอย่างสกายวอล์กก็เดินทางสะดวก ยิ่งหากรวมตัวกันภายในสถาบันการศึกษา ก็ยิ่งสะดวกมาก 
หรือนัดกันเวลาเย็นหรือเสาร์-อาทิตย์นอกเวลาเรียน มันก็ท าได้ง่าย นอกจากนี้เสน่ห์ของเวทีนักศึกษาก็คือ ความเป็น
อิสระและภาพที่บริสุทธ์ิของนักศึกษา ถ้าไปฟังการปราศรัย เราจะเห็นนักศึกษานิติศาสตร์พยายามจะอธิบายเรื่องทาง
กฎหมายบ้าง โดยอ้างถึงหลักความรู้ที่เขาได้เรียนมา เป็นการน าความรู้มาอธิบายอย่างไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยม หรือนักศึกษา
คณะอื่นๆ ก็จะพูดถึงเรื่องระบอบการปกครองและการบริหารประเทศโดยรวม  
 อย่างไรก็ดี ผมอยากจะย้ าว่า โจทย์ส าคัญตอนนี้ก็คือ การเคลื่อนไหวของนักศึกษาจะชักชวนให้ภาคส่วน
อื่นๆ ในสังคมเห็นพ้องได้อย่างไร ข้อเสนอที่โดนใจสังคม เช่น ต้องการประชาธิปไตย ต้องการความเท่าเทียม ความเป็น
ธรรม สิ่งเหล่าน้ีจึงจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพของรัฐบาลในการรับมือกับปัญหาของโลกในปัจจุบัน เพราะแค่การรับมือกับ
ไวรัสโควิด-19 ก็สะท้อนภาวะง่อยเปลี้ย ไปไม่เป็นของรัฐบาล นอกจากนี้เราก าลังเผชิญกับ trend ใหญ่ๆ เช่น การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ นักศึกษาที่ก าลังจะจบไปท างานเขารู้ว่า ต่อไปเขาต้องเสียภาษีที่จะต้องไปดูแลผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากข้ึน 
ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่สามารถไปสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งรองรับได้ สังคมก็จะล าบาก หรือการเข้ามาของเทคโนโลยีที่จะ
ท าให้คนตกงานจ านวนมาก หลายคณะในสถาบันอุดมศึกษาก็ได้รับผลกระทบกันมาก จากสภาวะเช่นน้ี ท าให้นักศึกษา
ไม่เช่ือมั่นว่า พวกลุงๆ ที่ตกยุคไม่ทันโลก เดินก็จะแทบไม่ไหว จะรับมือกับปัญหาอันท้าทายนี้ได้   
-เหตุใดเน้นย้ าเรื่องการให้นักศึกษาต้องสร้างฉันทามติการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น? 
                เนื่องจากคนรุ่นกลางข้ึนไป ทุกคนมีต าหนิกันเกือบหมดแล้ว เหลือผู้ใหญ่ในสังคมนี้น้อยคนมาก ที่ไม่ถูก
ป้ายว่าเป็นเสื้อเหลือง เสื้อแดง หรือ กปปส.อย่างสมัยก่อน ตอนเคลื่อนไหวรัฐธรรมนูญปี 2540 ก็มีคนอย่างคุณอานันท์ 
ปันยารชุน อดีตนายกฯ ที่มีบารมีสูง เป็นคนส าคัญในการผลักดันร่วมกบันักวิชาการ ที่ตอนน้ันเป็นกลุ่มนักนิติศาสตรส์าย
กฎหมายมหาชนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ แต่ทุกวันน้ีนักนิติศาสตร์ที่เป็นอิสระก็เหลือน้อยเต็มท ีเมื่อคนรุ่นกลางตา่ง
โดนสวมหมวกได้ง่ายว่าพวกนี้เป็นแดง หรือเคยเป่านกหวีด  
 เพราะฉะนั้น พวกนักศึกษา-คนรุ่นใหม่ เขาจึงเป็น กลุ่มพลังท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในช่วงนี้พอดี 
เนื่องจากเขาข้ึนมาใหม่ เขาไม่แดง ไม่เหลือง แต่เขาพูดในนามของอนาคตว่าเขาอยากเห็นอนาคตเป็นแบบใด แล้วคน
อื่นๆ จะมาร่วมกับเขาไหม ผมจึงคิดว่าพวกเขามีความชอบธรรมในการเป็นแกนกลางที่จะดึงคนอื่นๆ เข้ามา แล้วก็ไม่
ต้องไปกีดกันคน เช่น คนเคยเป่านกหวีดว่าเป็นผู้ร้ายเสียหมด เพราะตอนนี้เป็นยุคใหม่ที่ต้องไม่โดดเดี่ยวตัวเอง ต้อง
พยายามหาแนวร่วมให้มากที่สุด แต่ถ้าคนริเริ่มเรื่องนี้เป็นคนที่เคยแดง เคยเหลือง เคยเป่านกหวีด ท่าทีซึ่งไม่ยอมรับซึ่ง
กันมันจะมี  
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                -มีประเด็นอะไรท่ีจะท าให้นักศึกษาได้แนวร่วมเข้ามาสนับสนุนจ านวนมากได้  เพราะสมัย  กปปส.ท่ี
คนออกมาจ านวนมากก็มีเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลเพ่ือไทย?  
                 ผมยังมองว่าจะเป็นเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล อย่างสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร เรื่องการ
จัดการกับน้ าท่วม ตอนนั้นไร้ประสิทธิภาพมาก อย่างที่ผมท างานวิจัยเรื่องอยู่กับบาดแผล ผมเคยสัมภาษณ์คนที่ไป
ร่วมกับ กปปส. เขาบอกว่าภาพที่สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือ การจัดการแก้ปัญหาน้ าท่วมที่ไร้
ระบบ ซึ่งกับรัฐบาลชุดน้ีหลายเรื่องก็ไม่ได้ท าอะไรที่มีประสิทธิภาพ 
                 อย่างเรื่องฝุ่น PM2.5 รัฐบาลก็ไม่ได้แก้ไข แต่ว่ามามีเรื่องอื่นมากลบเรื่องเดิม อย่างเรื่องไวรัสโคโรนา 
หน้ากากอนามัยประชาชนหาซื้อยากมาก แต่รัฐบาลบอกว่าไม่ขาดแคลน เรื่องแบบนี้เป็นผลกระทบที่ใกล้ตัวประชาชน
มากๆ ส่วนเรื่องเซนสิทีฟของรัฐบาลทุกยุคอย่างเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชนมีความคลางแคลงใจ อย่างเรื่องนาฬิกา
เพื่อนที่สะท้อนการร่ ารวยผิดปกติ การจัดซื้ออาวุธ รถถัง เรือด าน้ า  รวมถึงเครื่องตรวจระเบิด GT-200 ที่ในต่างประเทศ
มีการตรวจสอบว่าทุจริต แต่ในไทยกลับไม่มีการตรวจสอบเลย ความไม่เช่ือมั่นจึงลามไปถึง ป.ป.ช.ที่ไม่ได้ตรวจสอบการ
ทุจริตอย่างอิสระ    
                -พอเแฟลชม็อบเริ่มขยายวง คนจ านวนไม่น้อยก็ห่วงจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนรุนใหม่กับรุ่นเก่า?  
                ก็เป็นเรื่องน่าห่วงครับ แต่ผมอยากจะชวนให้มองเรื่องนี้ ใหม่ ขอยกตัวอย่างที่ฮ่องกง ที่ เรามักจะ
เปรียบเทียบว่าเป็นพลังของคนหนุ่มสาว แต่เมื่อลงไปดูดีเทลในการชุมนุมที่ฮ่องกง จะพบว่าไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาว คนที่
นัดหมายท ากิจกรรมหรือกลุ่มอาสาสมัครอาจจะเป็นคนหนุ่มสาวก็จริง แต่ผู้เข้าร่วมในการชุมนุมเป็นคนฮ่องกงคนทุก
เพศทุกวัย ที่ต้องการรักษาความเป็นอิสระของฮ่องกงจากจีน  
                 ในไทยก็เช่นกัน การเคลื่อนไหวควรจะถูก frame ใหม่ ไม่ใช่การปะทะกันระหว่างรุ่น แต่เป็นการ
เคลื่อนไหวของคนที่อยากเห็นสังคมเป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียมและทันต่อโลก กับคนที่อยากจะรักษาอ านาจและ
ผลประโยชน์ ถ้าท าให้สังคมเห็นความตั้งใจของนักศึกษาว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อส่วนรวม เพื่อสร้างทางประชาธิปไตย 
คนกลุ่มกลางๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้ คนกลุ่มกลางนี่ไม่ใช่ในเชิงมิติของเรื่องอายุเท่านั้น แต่ในแง่ทัศนะทางการเมืองที่ท า
ให้คนที่ยังดูดายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ หันมาเห็นพ้องกับนักศึกษาว่าจ าเป็นต้องมีการแก้ไข รธน.เพื่อให้ประชาชนได้มี
สิทธ์ิเลือกรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผมคิดว่าอันนี้ต้องใช้เวลา  
                -บางกลุ่มเช่นคนรุ่นกลางๆ ยังไม่เข้าใจว่านักศึกษาเคลื่อนไหวด้วยเหตุผลใด?  
                มีความเป็นไปได้ ผมก็พยายามเช็กอยู่ตลอด ผมก็พยายามดูสื่อหลายทาง ไม่ใช่แค่ทางเดียว ผมก็คิดว่า
ความจ าเป็นต้องดึงคนกลางๆ มาร่วมยังมีความจ าเป็นอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการบางอย่างที่ท าให้การเลือกตั้ง
ต้องสะท้อนความต้องการของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของนักศึกษาและกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวที่จะต้องช่วยกันท า สร้าง
การอธิบายเพื่อขยายคนสนับสนุนให้มากข้ึน และต้องไม่โดดเดี่ยวตัวเอง การเคลื่อนไหวต้องตระหนักว่าระบอบอ านาจ
นิยมที่ถืออ านาจอยู่ ที่ผมเรียกว่า คณาธิปไตยเพราะเป็นการสืบทอดมาจากยุค คสช. เป็นคณาธิปไตยของคนกลุ่มน้อย
มากๆ แต่เป็นระบอบคณาธิปไตยที่ก็ยังมีฐานของคนจ านวนหนึ่งที่ยังสนับสนุน หรือแม้จะไม่สนับสนุนแต่ผมคิดว่าพวก
เขาอยู่เฉยๆ คือไม่ค้านและไม่ต่อต้านรัฐบาล เป็นคนที่อยู่เฉยๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีส่วนที่ท าให้รัฐบาลอยู่ได้  
                -ชนชั้นกลาง คนกรุงเทพฯ ท่ีไม่เห็นด้วย ไม่เข้าใจนักศึกษา และยังสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ เกรงว่า
จะเกิดการปะทะความคิดกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ในสังคมหรือไม่?  
                การปะทะทางความคิดอาจเป็นไปได้ ซึ่งคนที่เคลื่อนไหวก็ต้องรับมือว่าจะท าอย่างไรให้มีการถกเถียงและ
ดึงคนเหล่าน้ีมาเป็นแนวร่วม 
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                 ผมเช่ือในกระบวนการเรื่องการถกเถียงกับคนที่เห็นต่าง การที่สังคมมีความขัดแย้งทางความคิด ไม่ใช่เรื่อง
ผิดปกติ แต่จะท าอย่างไรที่จะท าให้คนที่เห็นต่างกันมีเวทีของการถกเถียง ผมเห็นว่าเราต้องสร้างสังคมที่เข้มแข็ง แต่
สังคมที่เข้มแข็งไม่ใช่สังคมที่คนคิดเห็นไปทางเดียวกันหมด แต่เป็นสังคมที่คนเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลได้ ไม่ใช่สังคมคลั่ง
ไคล้ ใครอยู่ฝั่งไหนก็อยู่แต่ฝั่งนั้นจนไม่รับข้อมูลอีกด้านหนึ่ง  
                -จากสถานการณ์ขณะน้ีจนถึงเหตุการณ์คลิปที่จุฬาฯ เรื่องธงด าจะพัฒนาไปสู่จุดใด จะน าไปสู่ ความ
ขัดแย้งหรือไม่? 
                คงตอบแทนนิสิตกลุ่มนั้นไม่ได้ ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นนิสิตกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ท ากิจกรรม
นั้น    กระแสวิพากษ์ที่เกิดข้ึนก็น่าจะท าให้การเคลื่อนไหวที่อื่นๆ ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะบทเรียนจาก
อดีตที่มีคนพร้อมจะป้ายสีและท าลายความชอบธรรมของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอยู่แล้ว  อย่างไรก็ดีโดยภาพรวม
ผมยังเห็นว่า นักศึกษาก็พยายามคุมโทนการแสดงออกของพวกเขา เช่นมีการพูดกันชัดๆ ว่าเวทีนักศึกษาไม่เอา hate 
speech ที่สร้างความเกลียดชัง เป็นการสร้างบรรทัดฐานของการชุมนุมใหม่ที่ดี 
                -อดีตนักเคลื่อนไหวการเมืองนอกรัฐสภาและเป็นอดีตนักการเมืองอย่าง จตุพร พรหมพันธุ์   ประธาน 
นปช. บอกว่าสถานการณ์ต่อไปน้ีอาจกลับไปสู่เหตุการณ์เผชิญหน้าแบบยุค 6 ตุลาคม  2519? 
                การปราบปรามแบบเก่าอย่างเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่เป็นการปราบปรามที่หฤโหดครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย และผมไม่คิดว่าการปราบปรามขนาดน้ันจะเกิดข้ึนได้อีก แต่ไม่ได้หมายความว่าการใช้ความ
รุนแรงจะไม่มีโอกาสเกิดข้ึน อาจจะมีแต่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การล่าแม่มด การลอบท าร้ายตัวบุคคล ดังนั้นนักศึกษาต้อง
ตระหนักว่า มีคนที่พร้อมจะป้ายสีบิดเบือนเพื่อสร้างเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรง ดังนั้นต้องเริ่มต้นจากฝ่ายผู้ชุมนุมที่
ต้องระมัดระวังและรอบคอบ ขณะเดียวกันผมก็ขอปรามด้วยเช่นกันว่า ฝ่ายที่ต้องการ  สร้างความเกลียดชังกับกลุ่ม
นักศึกษา หรือ "การลดทอนความเป็นมนุษย์" เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปราบปรามควรจะเปลีย่นวิธีคิดได้แล้ว ใน
โลกที่สื่อเปิดกว้างมาก การกระท าความรุนแรงจะไม่ได้การยอมรับ จะถูกโลกประณาม และจะยิ่งน าพาสังคมกลับไปติด
หล่มความขัดแย้งอีกครั้ง   
                -เวลาน้ีหลายฝ่ายพยายามหาทางออกผ่านกลไกตางๆ เช่นข้อเสนอให้ใช้ เวทีรัฐสภาหรือ
คณะกรรมาธิการบางคณะไปฟังความเห็นของแกนน านักศึกษา หรือฝ่ายบริหารอย่าง ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์ รมว.
การอุดมศึกษาฯ บอกว่าอาจจะเชิญแกนน านักศึกษาไปร่วมพูดคุย? 
                ก็ท าได้แต่อาจไม่พอกับสถานการณ์ในขณะนี้ เพราะถ้าข้อเสนอของนักศึกษาฝ่ายรัฐบาลบอกว่า รับไว้แต่
ท าไม่ได้ การเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็คงมีต่อไป แต่ความพยายามที่จะเชิญชวนนักศึกษาไปคุยสะท้อนว่า หากฝ่ายที่ถือ
อ านาจอยู่ตระหนักแต่ต้นว่ารัฐสภาคือเวทีของการต่อรอง การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่มันก็ไม่ควรจะเกิดข้ึน เพราะ
การมีพรรคอนาคตใหม่แปลว่ามันคือช่องทางให้คนที่เห็นแตกต่างได้ไปเถียงกันในรัฐสภา หากเขาคิดว่าอยากจะชวน
นักศึกษาเข้าไปคุยในเวทีต่างๆ เช่นกรรมาธิการของสภา ก็แสดงว่าคุณยอมรับว่าเวทีรัฐสภาคือเวทีของคนที่เห็นต่างได้ 
ดังนั้นการตัดสินใจที่ลากประเด็นไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่จึงไม่ควรเกิดข้ึน แต่ควรให้พรรคอนาคตใหม่อยู่สู้ในสภา 
เป็นปากเสียงของคนจ านวนหนึ่ง ก็จะท าให้การเมืองนอกสภาก็จะไม่ร้อนแรงขนาดน้ี เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าตัดสินใจผิด
ในการยุบพรรคอนาคตใหม่  
                ส าหรับบทบาทของรัฐบาลต่อจากนี้มองว่า รัฐบาลควรยอมรับและรับฟังสิ่งที่ประชาชนสะท้อนออกมา 
และหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขหรือการสื่อสารที่จะยิ่งท าให้เป็นการกระพือความไม่พอใจ อย่างการที่ออกมาพูดว่าการ
เคลื่อนไหวของนักศึกษาระวังอนาคตดับ ระวังเสียอนาคต กลายเป็นถ้อยค าที่ถูกน าไปล้อบนเวทีนักศึกษา 
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                -หากจะมีการใช้เวทีฝ่ายนิติบัญญัติผ่านกลไก เช่นของสภา หรือการเปิดเวทีพูดคุย จะเป็นทางออกได้
หรือไม่? 
                ไม่ขัดข้องหากเขาจะท า แต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้จบกันง่ายๆ เพราะคงมีความเห็นต่างกันมาก เช่นสมมุติ
นักศึกษาเรียกร้องให้มีการแก้ไข รธน. ที่แม้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไข รธน.อยู่ตอนน้ี แต่
ระหว่างนี้หากนักศึกษาเรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะถอยลงจากเวที ฝ่ายรัฐบาลคงยอมได้ยาก ซึ่งก็แปลว่าการ
เคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือภาคสังคมที่อยู่ข้างนอกอาจจะยังคงมีอยู่ แต่การมีเวทีพูดคุยต่างๆ ก็ดีกว่าไม่มีการพูดคุย 
เพราะผมก็สนับสนุนการถกเถียงแม้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่อย่างน้อยต้องมีทัศนคติที่ต้องแลกเปลี่ยนกัน ที่ไม่ใช่การ
มองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูจนไม่ยอมแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผมก็เช่ือว่าการถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลผ่านสาธารณะ ก็ยังดีกว่า
การห้ าหั่นกัน อย่างที่มีกระแสที่แม้จะมีจ านวนน้อย ไม่ใช่กระแสใหญ่ที่ว่าหากนักศึกษายังพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องจัดการ
เด็ดขาด แบบนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมให้น้ าหนักกับการพูดคุยแลกเปลี่ยน  
                ...จากการที่ผมได้ท าวิจัยและอยู่ในหนังสือ อยู่กับบาดแผล ผมพบว่ามีบทเรียนมากกับการที่กลุ่มที่นิยม
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยมีลักษณะคลั่งไคล้ โดยไม่เปิดใจรับฟังมุมมองอื่น เป็นอันตรายกับทั้งสองฝั่ง 
ผมสัมภาษณ์คนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลือง ผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมของทั้งสองฝ่าย พวกเขาบอกว่ามีการรับฟังข่าวสาร
อย่างละเอียด แต่เป็นการรับฟังข่าวสารด้านเดียว ท าให้ไม่ได้เปิดมุมมองที่ว่าในเรื่องเดียวกันน้ันสามารถมองจากอีกมุม
หนึ่งได้ โดยคนอื่นที่เขาก็มีเจตนาดีเหมือนกันไม่ได้มีเจตนาร้าย ผมคิดว่าเรื่องนี้จ าเป็นต้องสร้างการถกเถียงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับบทบาทของสื่อ  
                ...ในรุ่นของผม ผมเติบโตมาจากรายการอย่าง "มองต่างมุม" ที่คนเห็นต่างมาเถียงกันได้โดยไม่ต้องมาฆ่ากัน 
เราต้องสร้างวัฒนธรรมของการถกเถียงของคนที่เห็นต่าง ไม่ใช่บอกว่าการเอาคนมาโต้แย้งผ่านเวทีเป็นสิ่งไม่สมควร แต่
การน าคนที่เห็นแตกต่างกันมาเถียงกันแบบอารยะผ่านสื่ออย่างโทรทัศน์   มันดีกว่าไปใส่กันในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้
เอาชนะกันด้วยเหตุด้วยผล  
ไม่ใช่การต่อสู้ท่ีจบลงในเวลาอันรวดเร็ว 
 ดร.บุญเลิศ-นักวิชาการจากคณะสังคมวิทยาฯ ธรรมศาสตร์ ยังกล่าวถึงกรณีหากการเคลื่อนไหวยังคง
เกิดข้ึนต่อไปเรื่อยๆ แล้วฝ่ายการเมืองอาจใช้วิธี เช่นที่ภาษาการเมืองเรียกกันว่าเจรจากับกลุ่มนักศึกษา จะเป็นอย่างไร 
โดยให้ความเห็นว่า ก็เป็นไปได้ แต่ผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้จบในเวที วันเดียว ไปคุยแล้ว รัฐบาลก็อาจบอกว่าได้รับข้อเสนอ
แล้ว แต่ผมก็ไม่เช่ือว่าเขาจะท าตามโดยทันทีทันใด เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวในภาคสังคมยังคงจ าเป็นต้องมีอยู่ ที่ต้อง
ว่ากันต่อไปว่าแล้วจะสามารถสร้างพลังฉันทามติได้ขนาดไหน ที่ท าให้สังคมเห็นว่าเป็นพลังบริสุทธ์ิจริงๆ เป็นข้อเสนอ
ของนักศึกษาที่เสนอแล้วสังคมเห็นว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน และโดดเดี่ยวฝ่าย คสช.ให้เหลือแนวร่วมน้อยที่สุด อย่าง
รัฐบาลพยายามบอกว่าการด ารงอยู่ของรัฐบาลเป็นประโยชน์ด้านความสงบ แต่ว่ ามันแลกด้วยความไร้ประสิทธิภาพ 
แลกด้วยความกล้ ากลืนที่รัฐบาลยังสองมาตรฐาน แต่ท าไมคนยังยอมรับได้ เพราะเขาไปเคลมว่าเขาอยู่แล้วบ้านเมือง
สงบ นักศึกษาต้องโน้มน้าวว่าสังคมไทยไม่หายนะหากไม่มี คสช. ที่ผ่านมา คสช.ใช้เรื่องความสงบมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเอง
สืบทอดอ านาจ ถ้าสังคมมีวุฒิภาวะ เราเถียงกันอย่างอารยะ ไม่มีการใช้ความรุนแรง ข้ออ้างของพลเอกประยุทธ์ก็หมด
ไป ประชาชนก็สามารถใช้สิทธ์ิเลือกรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพได้   
 นักศึกษาจึงต้องบอกว่าเขาเคลื่อนไหวเพื่อประสิทธิภาพของสังคม เพื่อจะได้รัฐบาลและสังคมที่ดี
ข้ึน  นักศึกษาต้องผูกโยงว่าหากมีการแก้ไข รธน.จะท าโดยเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมได้มากกว่า แล้วน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้ดีกว่าการที่มีคณาธิปไตย ที่มีคนจ านวนน้อยมาปกครอง ซึ่งการแก้ไข รธน.จะไม่สามารถเกิดข้ึน
ได้หากไม่มีพลังของสังคมส่วนใหญ่คอยกดดัน  
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 "การต่อสู้ครั้งน้ีไม่ใช่การต่อสู้ท่ีจบลงในเวลาอันรวดเร็ว แต่ต้องเตรียมการส าหรับการขยายความคิด
อย่างยืดเยื้อและต่อเน่ือง เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ ไม่ใช่จะจบลงในเร็ววัน  ไม่ใช่สงครามเผด็จศึก"  
                ถามว่านักการเมืองควรรักษาระยะห่างอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษา โดยเฉพาะกับนักการเมือง
ที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นการเคลื่อนไหว เช่นอดีตแกนน าพรรคอนาคตใหม่ หรือนักการเมืองพรรคเพื่อไทย ดร.
บุญเลิศ-อดีตเลขาธิการ สนนท. มีข้อเสนอว่า บางคนอาจบอกว่าการห้ามนักการเมืองมาเกี่ยวข้องท าให้นักการเมืองดู
เป็นผู้ร้ายสกปรก แต่ในทัศนะของผมเห็นว่าควรรักษาระยะห่างไว้ดีกว่า เพราะการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอย่างเป็น
อิสระ มีพลังในตัวเองดีอยู่แล้ว ส่วนคนที่จะสนับสนุนก็ควรสนับสนุนในบทบาทอื่น ไม่ควรจะมาท าให้พลังนี้มันด้อยลง 
เพราะนักศึกษาก็มีพลังของเขา ในช่วงต้นๆ นักศึกษายังจ าเป็นต้องสั่งสมความชอบธรรม เพื่อขจัดข้อคลางแคลงที่คน
บางกลุ่มอาจจะมตี่อนักศึกษา ดังนั้นการให้นักศึกษาเคลื่อนไหวอย่างอิสระและโดยบรสิุทธ์ิใจยังมีความจ าเป็น ซึ่งก็ดีที่ยัง
ไม่เห็นนักการเมืองคนใดแสดงท่าทีจะเข้าไป ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องจัดบทบาทความสัมพันธ์ให้ดี  
-หากยังมีการเคลื่อนไหวแบบแฟลชม็อบต่อไปเรื่อยๆ มีจุดไหนท่ีน่าเป็นห่วง?  
                 ถ้ามีการขยายตัวมันก็จะเรียกร้องการจัดการภายใน ในแง่ที่ว่าจะมีการสกรีนคนกันอย่างไรที่จะไม่ให้ถูก
แทรกแซง ไม่ให้คนเข้าไปป่วน อย่างการจัดการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ก่อนหน้าน้ี มีการจัดการพื้นที่ของผู้จัดการชุมนุมที่
หลังเวที แต่มวลชนก็เข้าไปได้อย่างอิสระ ในระยะยาวถ้ามีคนมากข้ึนก็ต้องมีการจัดการที่มีอาสาสมัครมาช่วยสกรีนคน 
กันคนที่อาจแทรกแซงเข้ามาใช้ความรุนแรงป้ายสีนักศึกษาออกไป หรือการคัดเลือกคนข้ึนปราศรัยที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ก็
ต้องมีการเรียกร้องการจดัการไปตามการเคลือ่นไหวที่ขยายตัวข้ึน แต่ปัจจุบันก็พบว่านักศึกษาก็รับมือได้ดี แม้จะไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการชุมนุมลักษณะแบบที่เกิดข้ึนมาก่อน กับการรักษาโทนไม่ให้ก้าวร้าวรุนแรง และสื่อสารประเด็นการ
เคลื่อนไหวที่มีสาระ แต่ระยะยาวเขาก็ต้องสะสมประสบการณ์อีกหลายอย่าง  
                -จากที่ได้ท างานวิจัยและได้จัดพิมพ์หนังสืออยู่กับบาดแผล ที่ศึกษาชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี 2553-2557 สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาพอจะสรุปได้ไหมว่า การชุมนุมทางการเมืองใน
ประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร และฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนกลุ่มไหน?  
                เรื่องการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย อย่างผมเพิ่งอ่านงานของอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐ
กุล  อาจารย์ก็บอกว่าท่าทีของการชุมนุมข้ึนอยู่กับลักษณะของกลุ่มแกนน าพอสมควร ถ้าแกนน าเห็นประชาชนเป็นเบี้ย
ในกระดานการเมือง ประชาชนก็จะกลายเป็นผู้สูญเสียมากหน่อย ถ้าแกนน าตระหนักในชีวิตของประชาชน ก็จะ
พยายามหลีกเลี่ยงไม่สร้างเงื่อนไขที่จะน าไปสู่การปะทะ ทั้งนี้เราก็ต้องตระหนักว่าธรรมชาติของคนที่ถืออ านาจก็
อยากจะรักษาอ านาจไว้ให้ยาวนานที่สุด ซึ่งก็รวมถึงการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนด้วย ส่วนผู้สูญเสียไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองสีใด ก็คือสามัญชนคนธรรมดาที่ไปร่วมชุมนุมและไปอยู่ ณ จุดเสี่ยง ไปอาสาเป็นการ์ดบ้าง คน
กลุ่มนี้คือคนที่ประสบความรุนแรง  
                 ผมคิดว่าที่ผ่านมา บทเรียนที่ผ่านมาก็ท าให้นักศึกษาที่ก าลังจัดการชุมนุมพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ไปสู่จุดน้ัน พวกเขาตระหนักว่าการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพ ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผู้อื่น แต่ต้อง
ไม่ใช่การชุมนุมที่จะเอามวลชนไปปะทะ เพราะเรามีบทเรียนของการสูญเสียมากพอแล้ว  
-ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า ความขัดแย้ง หากสุดท้ายมีการชุมนุมทางการเมือง ? 
                ผมพยายามเสนอแนวคิดเรื่องสังคมอารยะ หรือ civil society ค านี้ภาษาไทยเรามักแปลว่าประชาสังคม 
ซึ่งคลุมเครือ เพราะความหมายของมันคือการสร้างสังคมอารยะ สังคมที่อารยะคือสังคมที่คนเห็นต่ างมาถกเถียง 
อภิปรายกันด้วยเหตุผล โดยไม่ใช้ความรุนแรง รูปธรรมเช่นสื่อมวลชนที่เปิดให้คนที่เห็นต่างมาถกเถียงกันบนพื้นที่  
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สาธารณะ เช่นมีโฆษกรัฐบาลมาร่วมถกเถียงกับตัวแทนนักศึกษาว่ารัฐบาลท าอะไรไปบ้าง แล้วนักศึกษาก็อาจแย้งว่า
รัฐบาลไม่ได้ท าเพราะเขาเห็นอย่างไร การถกเถียงจะสร้างวัฒนธรรมของการรับฟังความเห็นของผู้อื่น ที่ผ่านมาฝ่ายรัฐ
เลือกที่จะสื่อสารด้านเดียว ผมคิดว่าเราต้องสร้างบรรทัดฐานให้คนที่อยู่ในอ านาจต้องรับฟังเสียงของคนที่เห็นแตกต่าง 
เช่นสถาบันอุดมศึกษาก็อาจจัดเวทีอภิปราย โดยให้มีทั้งตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนของคนฝ่ายรัฐบาลมาร่วมด้วย มิ
เช่นน้ันคนก็จะรับฟังการสื่อสารเพียงด้านเดียว คนที่รับฟังสื่อของรัฐบาลก็จะฟังแต่สื่อของฝ่ายรัฐบาล และคนที่ไม่รับฟัง
สื่อรัฐบาลก็จะไปฟังสื่ออีกด้านหนึ่งเลย.  
โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59111 
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บทบรรณาธิการ : แก้รัฐธรรมนูญโดยสันติ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์7 มี.ค. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 เสียงเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังข้ึนมาอีกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เช่น 
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 2540 แม้แต่นายพีระพันธ์ุ 
สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะเปิดเวทีรับฟังนักศึกษาประชาชน 
 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน ครป. กล่าวในการอภิปรายเรื่อง “ข้อเสนอทิศทางการ
เมืองไทย” ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา สะท้อนภาพความแตกแยกในสังคมไทย ระหว่างพลัง อนุรักษ์อ านาจ
นิยม กับพลังเสรีประชาธิปไตย ส.ว.กับ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐอยู่ใต้อ านาจกลุ่มเดียวกัน ทุกอย่างก าหนดโดยผู้มี
อ านาจ 
 ที่ปรึกษา ครป.นายสมชาย หอมลออ เสนอว่าทางออกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมจากคน
รุ่นน้องรุ่นลูก ขณะที่ 9 อดีตสมาชิก สสร. แสดงความห่วงใยในสถานการณ์การเมือง และเห็นด้วยกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยต้องแก้ไขในประเด็นที่เป็นอุปสรรค เช่น มาตรา 256 ที่ท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญท าได้ยาก หรือแก้
ไม่ได้เลย 
 การเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2540 
เป็น 1 ในข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งออกมาชุมนุมแบบแฟลชม็อบ ตามสถานศึกษาทั่วประเทศใน
ขณะนี้ ขณะที่การศึกษาแนวทาง การแก้ไขของ กมธ.สภาผู้แทนราษฎร ก าลังเดินอย่างช้าๆอีกหน่อยก็หมดเวลา 
 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ช่ือดังบางคน มองว่า กมธ.ของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ น่าจะไม่ศึกษาแนว
ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่น่าจะศึกษา “เพื่อไว้แก้ไข” มากกว่า ถ้าเช่ือตามทฤษฎีของประธาน ครป.ที่ว่า “ส.ว. กับ ส.ส.
พรรคพลังประชารัฐ” อยู่ใต้อ านาจของกลุ่มเดียวกัน และกลุ่มอ านาจไม่มีใครเห็นดีเห็นงามกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 แต่ต้องจ าเป็นจ าใจให้เขียนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นข้อสุดท้ายของนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 12 ข้อ 
เพราะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งที่แกนน ารัฐบาลคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 
“ดีไซน์มาเพื่อพวกเรา” เพื่อสืบทอดอ านาจ คราวนี้มีออกมาขู่ห้ามแตะต้องอ านาจ ส.ว.โดยเด็ดขาด 
 ทุกฝ่ายที่คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยอมรับว่าเป็นไปได้ยาก หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจ 
เพียงแต่ ส.ว. 84 คนยกมือคัดค้าน การแก้ไขก็จะพัง เว้นแต่ผู้มีอ านาจจะใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้รอบคอบ สดับรับฟัง
เสียงของประชาชนรอบด้าน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยสันติ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1788429 
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