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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 มีนาคม 2563 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 18/2563 กกต.  ชี้แจงกรณีออก
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ า
ต า แหน่ ง  ( ฉบั บที่  2 )  
พ.ศ. 2563 

1. แนวหน้าออนไลน์ 
 
2. เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
3. TNN ออนไลน์ 
 
 
4. INN ออนไลน์ 
 
5. ThaiPBS 
ออนไลน์ 

‘กกต.’ แจงปมราชกิจจาฯ แพร่
ระเบียบเงินเดือน-เงินประจ าต าแหน่ง 
กกต.แจงขึ้นเงินเดือนตามมติครม.
เหมือนหน่วยงานรัฐอ่ืน 
กกต.  แจงกรณีราชกิจจาฯ  ออก
ระเบียบเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง 
กกต.  แจงข่ าวคลาดเคลื่ อนไม่มี 
การปรับขึ้นเงินเดือน 
กกต. แจงปรับอัตราเงินเดือน-เงิน
ประจ าต าแหน่ง 
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8 
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10 
 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสัปดาห์ กกต. ยุตสิอบ ‘เกียรติชยั ติรณศักดิ์’ อดีตผู้สมัคร ส.ส. ภูมิใจไทย ปมแจก

เงินประชาชนฟังปราศรัย 
11 

2 มติชนออนไลน์ ปชป. ขยบั! ระดมสมองท านโยบาย รบัศึกเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 12 
3 มติชนออนไลน์ ‘ลดาวัลลิ์’ ประกาศตั้ง ‘พรรคเสมอภาค’ วางเป้าหมายสร้าง 

ความเท่าเทียม ยันไม่มีใครเป็นนายทุน ย้ าอิงฟากประชาชน 
13 

4 ผู้จัดการออนไลน์ “ลดาวัลลิ์” ตั้งพรรคเสมอภาค อาสาเป็นกาวใจจับมือทุกฝ่ายสู้มหา
วิกฤต ลั่นไร้เบื้องหลัง 

15 

5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “ลดาวัลลิ์” ประกาศตั้ง “พรรคเสมอภาค” 17 
6 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
"ลดาวัลลิ์" ตั้งพรรคเสมอภาค ยันไร้คนอยู่เบื้องหลัง 18 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ลดาวัลลิ'์ คลอดพรรคใหม่ 'เสมอภาค' ขอประสานทุกฝ่ายสู้มหาวิกฤต 
'การเมือง-เศรษฐกิจ-ไวรัส' 

19 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ "ลดาวัลลิ์" ตั้งพรรคเสมอภาค อาสาเป็นกาวจับมือทุกฝ่าย 21 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ลดาวัลลิ'์ แถลงเปิดตัว 'พรรคเสมอภาค' อุบขั้วทางการเมือง 

ขออยู่ข้างประชาชน 
23 

10 แนวหน้าออนไลน์ 55 อดีต สส.อนค. ประกาศเข้าพรรค‘ก้าวไกล’ เป้าหมายเดิมต้าน
เผด็จการ 

24 

11 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พิธา ย้ า ไม่ได้รับงานจาก ธนาธร-ปิยบุตร 29 
12 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
"พิธา" ยันนโยบายพรรคอยู่ใน “ดีเอ็นเอ” ไม่ได้รับงานจาก”ธนาธร-
ปิยบุตร” 

31 

13 คมชัดลึกออนไลน์ "พิธา" น าทัพ 55 ส.ส.สู่พรรคก้าวไกลเดินหน้าต้านสืบทอดอ านาจ 33 
14 มติชนออนไลน์ ‘พิธา’ ประกาศน า 55 ส.ส.ย้ายเข้า ‘พรรคก้าวไกล’ สานต่อ ‘ต้าน

รัฐประหาร-ผลักดันนโยบายก้าวหน้า’ 
34 

15 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่หวั่นโดน "คดี" ซ้ ารอย พิธาน าเปิดตัว พรรคก้าวไกล กร้าวหัวใจเดิม 36 
16 มติชนออนไลน์ ‘พปชร.’ ยินดี ‘พิธา’ น าทีมตั้ง ‘พรรคก้าวไกล’ ขอให้อดทนท า

การเมือง-เดินตามกรอบประชาธิปไตย 
40 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เตือน 'บิ๊กตู่' ท าตามข้อเรียกร้องแฟลชม็อบก่อนจบลงเป็น 
'ทรราช'! 

41 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จอม' สัมภาษณ์ 'อนุสรณ์' บอก 13 มี.ค. ลงถนนจาก มธ. ไปรัฐสภา
ขอรื้อ รธน.60 

43 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

 
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
9 มีนาคม พ.ศ. 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันอังคารที่ 
10 มีนาคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วันพุธที ่
11 มีนาคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
9 มีนาคม พ.ศ. 2563 

09.30 น. ห้องประชุม 701 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ 
เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการอ านวนการ
คัดเลือกพนักงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ งประ เภทอ านวยการระดับต้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

 13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  

วันอังคารที่ 
10 มีนาคม 2563 

09.30 น. หอ้งประชุม 502 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการก ากับหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 11  

 13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที ่
11 มีนาคม 2563 

 -  - นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อบรม วบส. 

วันพฤหัสบดีที ่
12 มีนาคม 2563 

10.00 น. ห้องประชุม 301 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และนายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะท างาน
พิ จารณาหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การและแนวทางใน 
การด าเนินการและแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ  

วันที ่
10–13 มีนาคม 2563 

- โรงแรมรามาการ์เด้น นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าหลักสูตร คู่มือ และสื่อวีดิทัศน์ฯ  
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ข่าวอ้างอิง 
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‘กกต.’ แจงปมราชกิจจาฯ แพร่ระเบียบเงินเดือน-เงินประจ าต าแหน่ง 
วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, 10.27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘กกต.’แจงปมราชกิจจาฯ แพร่ระเบียบเงินเดือน-เงินประจ าต าแหน่ง 
 9 มีนาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีออกระเบียบ กกต.ว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และมีการเสนอข่าวว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้นนั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือ 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศบังคับใช้เพื่อ
ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ าเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน 
ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร เท่านั้น มิได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่สื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและเป็นไป
ตามติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/478017 
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กกต. แจงขึ้นเงินเดือนตามมติครม.เหมือนหน่วยงานรัฐอ่ืน 
จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"กกต." โต้ข่าวขึ้นเงินเดือน แจงระเบียบเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง แค่ปรับให้สอดคล้องการบริหารงานบุคคล 
 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการเสนอข่าวว่ากกต.ได้ปรับ
เงินเดือนขึ้นนั้น ส านักงานกกต. ชี้แจงว่าการเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 เนื่องจากระเบียบกกต.ดังกล่าว ประกาศบังคับใช้เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับ
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงาน
ประจ า เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น ไม่ได้
มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กกต. ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงาน กกต. แต่อย่างใด ทั้งนี้การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้น
ต่ าของส านักงานกกต. จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/761784 
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กกต. แจงกรณีราชกิจจาฯออกระเบียบเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
 9 มีนาคม 2563 10:40 0 
 
กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
 วันนี้ (9 มี.ค.63) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจง กรณีราชกิจจา
นุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้นนั้น การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งระเบียบกกต.ว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ บังคับใช้เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความ
สอดคล้องกับระเบียบกกต.ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่ง
ของพนักงานประจ า เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร
เท่านั้น ไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กกต.และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานกกต. ตามที่สื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่
อย่างใด 
 ทั้งนี้การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ าของส านักงานกกต. จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.tnnthailand.com/content/31325 
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กกต. แจงข่าวคลาดเคลื่อนไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือน 
 9 มีนาคม 2020 - 11:05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.แจงข่าวคลาดเคลื่อน ไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือน ชี้ปรับปรุงบัญชีให้มีความสอดคล้องกับระเบียบก าหนดชื่อและ
ประเภทต าแหน่งเท่านั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และมีการเสนอข่าวว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้น นั้น 
 ส านักงานกกต. ขอชี้แจงว่าการเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง คือระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ บังคับใช้เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตรา
เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 
2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ าเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ 
ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร เท่านั้น มิได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร 
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามท่ีสื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ การปรับเงินเตือนขั้นสูง-ขั้นต่ า ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95/news_616507/ 
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กกต.แจงปรับอัตราเงินเดือน-เงินประจ าต าแหน่ง 
 10:58 |  9 มนีาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ชี้แจงปมปรับเงินเดือน ยืนยัน ไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่เป็นการปรับอัตรา
เงินเดือนให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 เท่านั้น ชี้ปรับ
เหมือนหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานตามมติ ครม. 
 วันนี้ (9 มี.ค.2563) กกต.ชี้แจงกรณีออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหาร พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้น นั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่าการเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือ 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศบังคับใช้เพ่ือ
ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ าเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน 
ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น มิได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่สื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ า ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/289649 
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กกต. ยุติสอบ ‘เกียรติชัย ติรณศักดิ์’ อดีตผู้สมัคร ส.ส. ภูมิใจไทย ปมแจกเงินประชาชนฟังปราศรัย 
เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ผลค า
วินิจฉัยกรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุควรสงสัยหรือความปรากฎต่อกกต. ว่า นาย
เกียรติชัย ติรณศักดิ์ ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต เขต 1 ก าแพงเพชร พรรคภูมิใจไทย และพ.ต.อ.ชัยพร พูนสวัสดิ์ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ.ก าแพงเพชร กระท าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 30 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดยข้อกล่าวหาที่ 1 พ.ต.อ.ชัยพร ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อม เพ่ือจูงใจให้บุคคลบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 ข้อกล่าวหาที่ 2 นายเกียรติชัย ได้ก่อ สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ พ.ต.อ.ชัยพร จัดท า ให้ เสนอให้สัญญา
ว่าให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง 
 ทั้งนี้ กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวน ตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็น
ว่า ข้อกล่าวหาที่ 1 และข้อกล่าวหาที่ 2 เป็นเหตุการณ์เดียวกันเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. บริเวณจุด
ตรวจสกัด หน้าป้อมต ารวจ ต. นาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ. ก าแพงเพชร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิ บัติการรักษาความ
สงบเรียบร้อยอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ได้ตรวจค้นรถยนต์ซึ่งมีพ.ต.อ.ชัยพร เป็นผู้ขับรถและเจ้าของรถ พบเอกสารที่มี
ตัวเลข รายชื่อบุคคล มีข้อความ”ใช้เพ่ือประกอบการสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น” และเอกสารที่มีการระบุ
ตัวเลข จ านวนเงิน รายชื่อบุคคลในเขต ต.นาบ่อค า ที่ไปฟังค าปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย 
 จากการไต่สวนพยานที่มีรายชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยให้ถ้อยค าสอดคล้อง
กันว่าพยานไม่เคยได้รับเงินจาก พ.ต.อ.ชัยพร เพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยพยานหลักฐานยังฟัง ไม่ได้
ว่าพ.ต.อ.ชัยพร กระท าการฝ่าฝืนตามข้อกล่าวหา 
 ส่วนข้อกล่าวหาที่ 2 มีเพียงพยานที่เป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านในต. นาบ่อค าให้ถ้อยค าว่า ทราบข่าวว่าจะมี
การน าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปฟังการปราศรัยหาเสียงของนายเกียรติชัย 
 และจะมีการจ่ายค่าตอบแทน แต่ไม่มีพยานคนใดยืนยันว่ามีการกระท าดังกล่าว ประกอบกับพยานที่มี
รายชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย ต่างให้ถ้อยค าว่าพยานไม่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนจากการไปฟังการปราศรัยหาเสียงดังกล่าว พยานหลักฐานจะยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่านายเกียรติชัย 
และพ.ต.อ.ชัยพร กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อง 
 
อ้างอิง  : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_283616 
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 วันที่ 8 มี.ค. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ได้จัดให้มีการจัด
กิจกรรมระดมสมอง ร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ “Modern Bangkok” Design Lab Workshop Series ครั้งที่ 1 
ภายใต้หัวข้อ “กรุงเทพฯ ฟ้าใส” เพ่ือร่วมกันค้นหาทางออกให้คนกรุงเทพฯ สูดหายใจได้อย่างเต็มปอด ไปเมื่อวันพุธที่ 4 
มีนาคม ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่มาระดมสมองแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เห็นตรงกันว่า เมืองไทยต้อง
มีกฎหมายอากาศสะอาด ทางออกแก้ปัญหาอากาศอย่างยั่งยืน โดยพรรคจะเดินหน้าขับเคลื่อนการท านโยบายส าหรับ
คนกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังไม่มีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่า กทม.ก็ตาม 
 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมเสวนาร่วมหาทางออกในการแก้ปัญหาฝุ่น ได้แก่ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้
อ านวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผศ.ดร.ยศพงษ์ 
ลออนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และนายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ 
อดีตรองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Green Energy ต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
ประเทศไทยต้องมีกฎหมายอากาศสะอาด เพ่ือเป็นทางออกในการแก้ปัญหาอากาศอย่างยั่งยืน และห่างไกลฝุ่น PM 2.5 
รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ Biofuel ในช่วงเปลี่ยนผ่าน การใช้รถยนต์ไฟฟ้า และ
ช่วยกันปลูกต้นไม้ในเมืองช่วยสร้าง Green City 
 ด้านผู้ร่วมงานที่มาจากหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาครัฐและประชาสังคม ได้
ร่วมกัน IDeate (Create+Idea) แนวทางแก้ปัญหาฝุ่นพิษในหลายๆ ด้าน เช่น ฝุ่นจากการก่อสร้าง ปัญหามลพิษจาก
โรงงาน การส่งเสริมขนส่งสาธารณะ ฝุ่นจากการเผาการเกษตร ปัญหารถยนต์ดีเซล การปลูกต้นไม้เพ่ือลดฝุ่น การ
เปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะเป็น EV ฯลฯ โดยเนื้อหารายละเอียดจะถูกน าเสนอต่อสาธารณะ และสังเคราะห์เป็นแผน
นโยบายเพื่อน าเสนอและผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีบุคคลส าคัญของพรรคที่รับผิดชอบงานขับเคลื่อน กทม. หลายคนมาร่วมงาน อาทิ 
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กทม. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ทันสมัย ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้อ านวยการสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ในฐานะประธานคณะท างาน
นโยบาย กทม. ของพรรค พลต ารวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ผู้สมัคร สส.กทม. และนายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต สส.กทม. 
เป็นต้น. 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2037426 
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 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มีนาคม ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรอง
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) แถลงข่าวจัดตั้งพรรคการเมืองว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันสตรีสากล และเป็นวันพระ ตนจึงถือ
ฤกษ์นี้แถลงเจตนารมณ์ในการตั้งพรรคของตนเพ่ือขับเคลื่อนแก้ไขวิกฤตให้กับชาติบ้านเมือง ตนเข้าสู่การเมืองในนาม
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดยไม่เคยซื้อเสียงเลย เป็นการเมืองที่งดงามและสร้างสรรค์ สามารถพลิกหน้าการเมืองของ
พะเยา และท าคุณประโยชน์ให้กับหลายรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จนก้าวมาสู่นโยบาย
ระดับชาติในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันนี้ อยากมาสานต่อโครงการระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ เพราะหากตั้งพรรค
แล้วได้เข้าไปมีบทบาทในรัฐบาล จะท าเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก่อนเป็นเรื่องแรก เพ่ือผลักดันให้ไปสู่ระดับ
นานาชาติ เพราะไม่เห็นรัฐบาลไหนที่มุ่งมั่นและตั้งใจท าให้สตรีได้ดั่งใจเลย อย่างไรก็ตาม ยังห่วงความเสมอภาคใน
สังคมไทยที่ขาดหายไปมาก มีความเหลื่อมล้ าสูง เกษตรกรแทบไม่มีรายได้ หนี้สินล้นพ้นตัว มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ ในขณะที่คนรวยมีมากจนห่างไกลกันมา ตั้งพรรคขึ้นมา พร้อมเสนอตัวเป็นกลางดึงความเสมอภาคกลับมา
ให้คนไทยทุกคน ทุกคนต้องมีกินมีใช้เสมอกันทุกคน รวมไปถึงความเสมอภาคทางสังคมด้วยที่ผู้หญิงยังมีบทบาทน้อย ใน
ฐานะสตรีคนหนึ่งที่ท าการเมืองมามากพอสมควร พร้อมที่จะน าความเสมอภาคมาสู่สตรี มาสู่เกษตรกร มีแนวคิดและ
แนวทางในใจอยู่พอสมควร อีกหน่อยเกษตรกรไม่ต้องรอรายได้ตามฤดูกาลแล้ว แต่สามารถมีรายได้ทุกวันได้ ขอใช้
โอกาสนี้เชิญชวนทุกคนมาร่วมอุดมการณ์สร้างความเสมอภาคกับตน 
 นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะยึดมั่นคือการปกครองระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ยึดมั่นในชาติ ศาลนา พระมหากษัตริย์ อยากให้คนไทยมีจิตส านึกต่อสังคมซึ่งเรายังขาด อาสาเข้ามาสร้างคนดี 
คนเก่ง คนกล้า เข้ามารับผิดชอบ สร้างสังคม และพัฒนาสังคมไปด้วยกัน เราตั้งเป้าไว้ว่าพรรคของเราหาก กกต.อนุมัติ
แล้ว เราจะเป็นศูนย์รวมของคนดี เป็นนักการเมืองที่มีธรรมาภิบาลในใจ เป็นหนทางใหม่ว่าเรามาด้วยใจ ขับเคลื่อนโดย
ประชาชนทุกภาคส่วน คนที่ก้าวเข้ามาอย่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มั่นใจว่า ท่าน
ที่ศรัทธาในการเมืองที่สร้างสรรค์ รักประเทศ ขอเชิญเข้ามาร่วมเป็นการสร้างความเสมอภาคด้วยกัน ท่ามกลางการโอบ
อุ้มของประชาชน ทั้งนี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่ว่าจะท าพรรคพรรคหนึ่งต้องใช้เงินมหาศาล แต่ตนไม่กลัว คิดว่าจะ  
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สามารถท าพรรคที่ไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งได้ เพราะเคยผ่านการบริหารงานกองทุนบทบาทสตรีมาแล้ว เชื่ อว่าการบริหาร
พรรคก็ไม่เกินความสามารถของกรรมการบริหารพรรค แล้วเงินจะตามมาจากความศรัทธาเอง วันนี้ไม่หวั่นไหว ไม่กลัว
ใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว จะท าให้ส าเร็จ และท าให้ดู หลายคนถามว่า ใครอยู่เบื้องหลัง ใครเป็นนายทุนใหญ่ เรียนว่า เป็นนายทุน
ให้ตัวเอง แล้วท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเรานั่นแหละที่จะเป็นนายทุนของเรา จึงขอเชิญทุกคนเข้ามาท างานร่วมกัน 
นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า เราจะเคารพความเสมอภาคทั้งหญิงและชาย รวมถึงผู้มีความหลายทางเพศต้องได้รับการ
ผลักดัน คนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุข และได้รับสวัสดิการตามสมควร มีสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาข้างหน้าอีกมากมาย 
ตนอยู่นอกสภา หากจะผลักดันสิ่งที่เชื่อต้องมาตั้งพรรคการเมือง ดังนั้น วันนี้ขอก าลังใจจากทุกท่านด้วย 
 เมื่อถามว่า รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งพรรคมีใครบ้าง นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่ออย่าง
เป็นทางการอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน หากได้รายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วก็จะยื่นขอจดทะเบียนกับทาง กกต. ทั้งนี้ 
การก่อตั้งพรรคมีผู้ร่วมคิดหลายท่าน แต่เวลานี้เรายังมีคนไม่มาก เพราะเราตัดสินใจรวดเร็วในการตั้งพรรค ซึ่งรายชื่อ 
รวมถึงการด าเนินการจดทะเบียนจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า 
 เมื่อถามว่า มีเพ่ือนที่เคยเป็น ส.ส.มาขอร่วมพรรคหรือไม่ นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า เพ่ือนที่เคยเป็น ส.ส.มีมาก 
แต่คนที่เป็น ส.ส.ปัจจุบัน พูดทีเล่นทีจริง ซึ่งก็ต้องให้เกียรติเขาได้ตัดสินใจเอง ทั้งนี้ เราหวังให้พรรคใหญ่ไว้ก่อน แล้วท า
ได้ไม่ได้ก็ค่อยๆ ให้ขยับลงมาเอง 
 เมื่อถามว่า วางเป้าไปว่าจะอยู่กับทางไหนฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า จะอยู่กับ
ประชาชน เพราะเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วจะท าให้เราได้เห็นปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลต้องฟังปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่เราก็มีอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้คือการสะท้อนผ่านไปยังสถาผู้แทนราษฎร 
 เมื่อถามว่า การลาออก มีคนสงสัยมาก การท างานของเราจะดูประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ความเป็น
ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นตามหลักสากล ผ่านการเรียกร้องจากประชาชน ซึ่งตนเองก็เรียกร้อง เราต้องสร้างจิตส านึก และ
ความเข้าใจ โดยต้องช่วยกันทุกภาคส่วน และผู้มีอ านาจต้องมองว่าได้ท าตามเสียงเรียกร้องของคนส่วนใหญ่แล้วหรือยัง 
เราจะใช้ปิยวาจาท าการเมือง เราจะไม่เป็นนักการเมืองที่หยาบคาย ก้าวร้าว เราจะพยายามท าในสิ่งที่ดี และอยู่ในกรอบ
ความดีให้มากที่สุด 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2036852 
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“ลดาวัลลิ์” ตั้งพรรคเสมอภาค อาสาเป็นกาวใจจับมือทุกฝ่ายสู้มหาวิกฤต ลั่นไร้เบื้องหลัง 
เผยแพร่: 8 มี.ค. 2563 17:56   ปรับปรุง: 8 มี.ค. 2563 19:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตรอง หน.พท. ตั้งพรรคเสมอภาค โวไม่เคยซื้อเสียง อาสาเป็นกาวใจจับมือทุกฝ่ายสู้มหาวิกฤต ยันไม่มีอุปถัมภ์ 
ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ไร้เบื้องหลังเป็นนายทุนเอง อุบอยู่ฝ่ายไหน ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ มุ่งท าการเมืองสร้างสรรค์ 
“พิเชษฐ์” ดอดยินดี 
 วันนี้ (8 มี.ค.) ที่โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
แถลงข่าวจัดตั้งพรรคเสมอภาค โดยใช้สโลแกน “รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ สร้างชีวิตใหม่ สร้างความ เสมอ
ภาค” โดย นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ตนท างานการเมืองมานาน ไม่เคยซื้อเสียงสักครั้ง เป็นการสร้างประวัติศาสตร์การเมือง
ที่จ.พะเยา วันนี้ประเทศเกิดมหาวิกฤต ขาดความเสมอภาค โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ 
 ตนจึงตั้งพรรคเสมอภาค เพ่ืออาสาเป็นกาว ดึงความเสมอภาคกลับมาให้คนไทยทุกคน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
ความเท่าเทียมทางเพศ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร อยากให้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หลากหลายทางเพศ เข้ามาสร้าง
อุดมการณ์ความเสมอภาคด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาคจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม 
 นางลดาวัลลิ์  กล่าวอีกว่า พรรคจะขับเคลื่อนด้วยประชาชนทุกภาคส่วน ใครเข้ามาก็ขออย่าหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พรรคนี้จะไม่มีระบบอุปถัมภ์ เพราะจะท าให้ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล 
เราจะไม่ให้พรรคตกอยู่ภายใต้การครอบง าของใครคนใดคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การตั้งพรรคครั้งนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง 
เป็นนายทุนตัวเอง และทุกคนที่มาเป็นสมาชิก คือ นายทุนของพรรค การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคนั้นจะไปยื่นต่อ กกต.ใน
สัปดาห์นี้ ส่วนผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนั้น เมื่อการด าเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาตัวบุคคลและนโยบาย
พรรคอีกครั้งหนึ่ง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้การเมืองมี 2 ฝ่าย พรรคเสมอภาคจะยืนข้างไหน นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า จะอยู่กับ
ประชาชนก่อน ดูว่าประชาชนเดือดร้อนอะไร เราจะเดินไปหาประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหาเพ่ือเสนอรัฐบาล การเลือกตั้งที่
ผ่านมาเพ่ือนๆ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็อยากให้ตนตั้งพรรคการเมือง แต่ตอนนั้นมีภารกิจที่พรรคเพ่ือไทย วันนี้
ถือว่าได้สร้างบ้านให้เพื่อนๆ สตรีได้มีบ้านเป็นของตัวเองที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ประชาชน 
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 ส่วนมุ่งหวังจะท าพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่นั้น นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า หวังให้ใหญ่ไว้ก่อน 
จะท าให้ดีที่สุด มั่นคงที่สุด เราเป็นคนคิดใหญ่ กว้างไกล ปัญหาใหญ่ไม่เคยกลัว ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเรา พรรคนี้
ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจอย่างแน่นอน โดยกลุ่มฐานเสียงเรามีทั้งกลุ่มสตรี กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ กลุ่มแรงงานที่ตนเคยท างาน
ด้วย การท าพรรคครั้งนี้ขอปวารนาตัวว่าจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะใช้ปิยวาจาท างานการเมือง จะไม่เป็น
นักการเมืองที่หยาบคาย ก้าวร้าว จะคิดและท าอยู่ในกรอบความดี 
 นางลดาวัลลิ์ กล่าวด้วยว่า หลังตัดสินใจลาออกจากพรรคเพ่ือไทยเพ่ือมาก่อตั้งพรรค ทุกคนชื่นชม ให้
ก าลังใจ เพราะตนมุ่งหวังจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ท าให้สังคมเกิดสันติสุข การเมืองวันนี้เกิดมหาวิกฤตทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเรื่องไวรัสโควิด-19 ถ้าไม่จับมือกันเราจะไม่เหลืออะไรเลย ตนพร้อมเป็นกาว ขอจับมือกับทุก
ฝ่ายเพ่ือสู้กับมหาวิกฤต 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแถลงข่าว นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย ได้น า
กระเช้าดอกไม้มามอบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนางลดาวัลลิ์ด้วย 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000023382 
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“ลดาวัลลิ์” ประกาศตั้ง “พรรคเสมอภาค” 
08 Mar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
“ลดาวัลลิ์”ประกาศตั้ง “พรรคเสมอภาค” รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างชีวิตใหม่ วันนี้ (8 มี.ค.63) ที่
โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีต ส.ส.พะเยา แถลง
ข่าวตั้ง “พรรคเสมอภาค” ภายใต้สโลแกนว่า “รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างชีวิตใหม่ สร้างความ
เสมอภาค”    
 นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสตรีสากล จึงใช้เป็นฤกษ์ดีในการเปิดตัวทางการเมือง เพ่ือผลักดัน
บทบาทสตรีไทยมีความรู้ความสามารถ และท าให้ทุกคนมีความเสมอภาค ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ผู้หญิงในบาทบาท
นักการเมืองมีน้อยมาก โดยจะไปจดตั้งพรรคเสมอภาคกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายในสัปดาห์นี้  
 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย มาร่วมสร้างความเสมอภาคด้วยกัน จึงขออาสามาสร้างคน
ดี คนเก่ง คนกล้า ในการพัฒนาประเทศขับเคลื่อนไปด้วยกัน 
 “คนที่เข้ามาอยู่พรรคเสมอภาค อย่าหวังประโยชน์ส่วนตัว ขอให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีคนถาม
ว่านายทุนมาจากไหน อยากบอกว่าเป็นนายทุนคนเดียว จึงขอเชิญทุกคนมาเป็นนายทุนร่วมกันในการสร้างพรรคของเรา
เอง” นางลดาวัลลิ์ ระบุ 
 พร้อมประกาศว่า พรรคเสมอภาคจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม 
 นางลดาวัลลิ์ กล่างอีกว่า หลังตัดสินใจลาออกจากพรรคเพ่ือไทยเพ่ือมาก่อตั้งพรรคใหม่ทุกคนชื่นชม ให้
ก าลังใจ เพราะตนมุ่งหวังจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ท าให้สังคมเกิดสันติสุข การเมืองวันนี้เกิดมหาวิกฤตทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเรื่องไวรัสโควิด-19 ถ้าไม่จับมือกันเราจะไม่เหลืออะไรเลย ตนพร้อมเป็นกาว ขอจับมือกับทุก
ฝ่ายเพ่ือสู้กับมหาวิกฤติ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/423953 
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"ลดาวัลลิ์" ตั้งพรรคเสมอภาค ยันไร้คนอยู่เบื้องหลัง 
8 มีนาคม 2020 เวลา 17:28  
 
 
 
 
 
 
ลดาวัลลิ์ ตั้งพรรคเสมอภาค ยันเป็นนายทุนตัวเอง ไร้คนอยู่เบื้องหลัง ขอท าการเมืองสร้างสรรค์ 
 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 ที่ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
แถลงข่าวจัดตั้งพรรคเสมอภาค โดยใช้สโลแกน “รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างชีวิตใหม่ สร้างความ 
เสมอภาค” โดยนางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ท างานการเมืองมานานไม่เคยซื้อเสียงซักครั้ง เมื่อประเทศเกิดมหาวิกฤต ทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมเกิดความเหลื่อมล้ า ขาดความเสมอภาค  
 นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าการตั้งพรรคครั้งนี้ไม่มีกลุ่มใดหรือใครอยู่เบื้องหลัง เป็นนายทุนของตัวเอง 
ทุกคนที่มาเป็นสมาชิกคือนายทุนของพรรค การจดทะเบียนตัดตั้งพรรคนั้นจะไปยื่นต่อกกต.ในสัปดาห์นี้ ส่วนผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรคเมื่อการด าเนินการตามข้ันตอนเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาตัวบุคคลและนโยบายพรรคอีกครั้งหนึ่ง  
 เมื่อถามว่าตอนนี้การเมืองมีสองฝ่าย พรรคเสมอภาคจะยืนข้างไหน นางลดาวัลลิ์  ตอบว่า จะอยู่กับ
ประชาชนก่อน ดูว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรเราเดินไปหาประชาชนรับฟังปัญหาเพ่ือเสนอรัฐบาล และที่ผ่านมาตั้งแต่
การเลือกตั้งครั้งนี้เพ่ือนๆจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็อยากให้ตนเองตั้งพรรคการเมืองแต่ตอนนั้นมีภารกิจที่พรรค
เพ่ือไทย วันนี้ก็ถือว่าได้สร้างบ้านให้คนเพื่อนๆสตรีได้มีบ้านเป็นของตัวเองที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ประชาชน  
 นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า หลังตัดสินใจลาออกจากพรรคเพ่ือไทย เพ่ือจะมาร่วมก่อตั้งพรรค ทุกคนชื่นชม 
ให้ก าลังใจ เพราะตนเองมุ่งหวังจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ท าให้สังคมเกิดสันติสุข การเมืองในวันนี้เกิดมหาวิกฤตทั้ง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเรื่องไวรัสโควิด-19 ถ้าการเมืองไม่จับมือกัน เราจะไม่เหลืออะไรเลย ตนเองพร้อมเป็น
กาว ขอจับมือกับทุกฝ่ายเพื่อสู้กับมหาวิกฤต 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7745?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=debate 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/7745?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7745?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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'ลดาวัลลิ์'คลอดพรรคใหม่'เสมอภาค'ขอประสานทุกฝ่ายสู้มหาวิกฤต'การเมือง-เศรษฐกิจ-ไวรัส' 
08 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:36 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 8 มี.ค.63 -ที่ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ย่านปิ่นเกล้า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
แถลงข่าวจัดตั้งพรรคเสมอภาค โดยใช้สโลแกน “รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสร้างชีวิตใหม่ สร้างความ เสมอ
ภาค” โดยนางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ท างานการเมืองมานานไม่เคยซื้อเสียงซักครั้ง เมื่อประเทศเกิดมหาวิกฤต ทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมเกิดความเหลื่อมล้ า ขาดความเสมอภาค  
 นางลดาวัลลิ์ ระบุว่า ตนเองจึงจะจัดตั้งพรรคเสมอภาค เพ่ือขออาสาเป็นกาวดึงความเสมอภาคกลับมาให้
คนไทยทุกคน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางเพศ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงอยากให้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ผู้
หลากหลายทางเพศเข้ามาสร้างอุดมการณ์ความเสมอภาคด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาค ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตนเองอยากให้ทุกคนเข้ามาขออย่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัวเอา
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พรรคนี้ไม่มีระบบอุปถัมภ์เพราะจะท าให้ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล เราจะไม่ให้พรรคตกอยู่ภายใต้
การครอบง าของใครคนใดคนหนึ่ง  
 นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าการตั้งพรรคครั้งนี้ไม่มีกลุ่มใดหรือใครอยู่เบื้องหลัง เป็นนายทุนของตัวเอง 
ทุกคนที่มาเป็นสมาชิกคือนายทุนของพรรค การจดทะเบียนตัดตั้งพรรคนั้นจะไปยื่นต่อกกต.ในสัปดาห์นี้ ส่วนผู้ร่วมก่อตั้ง
พรรคเมื่อการด าเนินการตามข้ันตอนเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาตัวบุคคลและนโยบายพรรคอีกครั้งหนึ่ง  
 เมื่อถามว่าตอนนี้การเมืองมีสองฝ่าย พรรคเสมอภาคจะยืนข้างไหน นางลดาวัลลิ์ ตอบว่า จะอยู่กับ
ประชาชนก่อน ดูว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรเราเดินไปหาประชาชนรับฟังปัญหาเพ่ือเสนอรัฐบาล และที่ผ่านมาตั้งแต่
การเลือกตั้งครั้งนี้เพ่ือนๆจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็อยากให้ตนเองตั้งพรรคการเมืองแต่ตอนนั้นมีภารกิจที่พรรค
เพ่ือไทย วันนี้ก็ถือว่าได้สร้างบ้านให้คนเพ่ือนๆสตรีได้มีบ้านเป็นของตัวเองที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ประชาชน   
 เมื่อถามว่ามุ่งหวังจะท าพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า หวังให้ใหญ่ไว้ก่อน 
จะท าให้ดีที่สุด มั่นคงที่สุด เราเป็นคนคิดใหญ่ กว้างไกล ปัญหาใหญ่ไม่เคยกลัว ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเรา พรรคนี้
ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจอย่างแน่นอน โดยกลุ่มฐานเสียงเรามีทั้งกลุ่มสตรี กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ กลุ่มแรงงาน ที่ตนเองเคย
ท างานด้วย การท าพรรคครั้งนี้ ขอปวารณาตัว จะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะใช้ปิยวาจาท างานการเมือง จะไม่เป็น
นักการเมืองที่หยาบคาย ก้าวร้าว จะคิดและท าอยู่ในกรอบความดี 
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 นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า หลังตัดสินใจลาออกจากพรรคเพ่ือไทย เพ่ือจะมาร่วมก่อตั้งพรรค ทุกคนชื่นชม 
ให้ก าลังใจ เพราะตนเองมุ่งหวังจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ท าให้สังคมเกิดสันติสุข การเมืองในวันนี้เกิดมหาวิกฤตทั้ง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเรื่องไวรัสโควิด19 ถ้าการเมืองไม่จับมือกัน เราจะไม่เหลืออะไรเลย ตนเองพร้อมเป็นกาว 
ขอจับมือกับทุกฝ่ายเพ่ือสู้กับมหาวิกฤต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแถลงข่าวนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 
พรรคเพื่อไทย ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนางลดาวัลลิ์ด้วย. 
ลดาวัลลิิิ-วงศ์ศรีวงศ์  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59162 
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อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 15.51 น.  
"ลดาวัลลิ์"ตั้งพรรคเสมอภาค อาสาเป็นกาวจับมือทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
“ลดาวัลลิ์”ตั้งพรรค“เสมอภาค” ลั่นไม่มีระบบอุปถัมภ์  ยันไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง เป็นนายทุนตัวเอง อาสาเป็นกาว 
จับมือทุกฝ่าย พร้อมยื่นกกต.สัปดาห์นี้  
 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.  ที่โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือ
ไทย แถลงข่าวจัดตั้งพรรคเสมอภาค โดยใช้สโลแกน “รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ สร้างชีวิตใหม่ สร้างความ 
เสมอภาค” โดยนางลดาวัลลิ์กล่าวว่า ตนท างานการเมืองมานาน ไม่เคยซื้อเสียงซักครั้ง เป็นการสร้างประวัติศาสตร์
การเมืองที่จ.พะเยา วันนี้ประเทศเกิดมหาวิกฤต ขาดความเสมอภาค โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ  
 ตนจึงตั้งพรรคเสมอภาค เพ่ืออาสาเป็นกาว ดึงความเสมอภาคกลับมาให้คนไทยทุกคน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
ความเท่าเทียมทางเพศ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร อยากให้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หลากหลายทางเพศ เข้ามาสร้าง
อุดมการณ์ความเสมอภาคด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาคจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม  
 นางลดาวัลลิ์  กล่าวอีกว่า พรรคจะขับเคลื่อนด้วยประชาชนทุกภาคส่วน ใครเข้ามาก็ขออย่าหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พรรคนี้จะไม่มีระบบอุปถัมภ์ เพราะจะท าให้ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล 
เราจะไม่ให้พรรคตกอยู่ภายใต้การครอบง าของใครคนใดคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การตั้งพรรคครั้งนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง 
เป็นนายทุนตัวเอง และทุกคนที่มาเป็นสมาชิกคือนายทุนของพรรค การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคนั้นจะไปยื่นต่อ กกต.ใน
สัปดาห์นี้ ส่วนผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนั้น เมื่อการด าเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาตัวบุคคลและนโยบาย
พรรคอีกครั้งหนึ่ง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้การเมืองมี2ฝ่าย พรรคเสมอภาคจะยืนข้างไหน นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า จะอยู่กับ
ประชาชนก่อน ดูว่าประชาชนเดือดร้อนอะไร เราจะเดินไปหาประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหาเพ่ือเสนอรัฐบาล การเลือกตั้งที่
ผ่านมาเพ่ือนๆ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็อยากให้ตนตั้งพรรคการเมือง แต่ตอนนั้นมีภารกิจที่พรรคเพ่ือไทย วันนี้
ถือว่าได้สร้างบ้านให้เพื่อนๆ สตรีได้มีบ้านเป็นของตัวเองท่ีจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ประชาชน 
 ส่วนมุ่งหวังจะท าพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่นั้น นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า หวังให้ใหญ่ไว้ก่อน จะ
ท าให้ดีที่สุด มั่นคงที่สุด เราเป็นคนคิดใหญ่ กว้างไกล ปัญหาใหญ่ไม่เคยกลัว ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเรา พรรคนี้ไม่ใช่
พรรคเฉพาะกิจอย่างแน่นอน โดยกลุ่มฐานเสียงเรามีทั้งกลุ่มสตรี กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ กลุ่มแรงงานที่ตนเคยท างานด้วย 
การท าพรรคครั้งนี้ขอปวารนาตัวว่าจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะใช้ปิยวาจาท างานการเมือง จะไม่เป็นนักการเมือง
ที่หยาบคาย ก้าวร้าว จะคิดและท าอยู่ในกรอบความดี 
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 นางลดาวัลลิ์ กล่าวด้วยว่า หลังตัดสินใจลาออกจากพรรคเพ่ือไทยเพ่ือมาก่อตั้งพรรค ทุกคนชื่นชม ให้
ก าลังใจ เพราะตนมุ่งหวังจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ท าให้สังคมเกิดสันติสุข การเมืองวันนี้เกิดมหาวิกฤตทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเรื่องไวรัสโควิด-19 ถ้าไม่จับมือกันเราจะไม่เหลืออะไรเลย ตนพร้อมเป็นกาว ขอจับมือกับทุก
ฝ่ายเพ่ือสู้กับมหาวิกฤต 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแถลงข่าว นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย ได้น า
กระเช้าดอกไม้มามอบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนางลดาวัลลิ์ด้วย. 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/761698 
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8 มีนาคม 2563  
'ลดาวัลลิ์' แถลงเปิดตัว 'พรรคเสมอภาค' อุบขั้วทางการเมือง ขออยู่ข้างประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
“ลดาวัลลิ์” ตั้งพรรคใหม่ "เสมอภาค" อุบขั้วทางการเมือง ขออยู่ข้างประชาชน ยึดพะเยาเป็นฐานที่ม่ัน ไม่หว่ันเจ้า
ถิ่น ลั่นประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่ นักการเมืองมาเพียงครั้งคราว  
 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ แถลงเปิดตัวพรรคเสมอภาค ภายหลังลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสร้างชีวิตใหม่สร้างความ 
"เสมอภาค"  
 ทั้งนี้ นางลดาวัลลิ์ ระบุว่า ตนถือฤกษ์วันพระ และวันสตรีสากล แถลงเจตนารมณ์แก้ไขวิกฤตบ้านเมือง 
พร้อมย้ าว่าตนไม่เคยซื้อเสียง และไม่เคยด่างพร้อยตลอดชีวิตการท างานทางการเมือง  พร้อมยืนยัว่าจะท าการเมืองที่
สร้างสรรค์ไม่ละทิ้งประชาชน  ส่วนจัดตั้งพรรคเสนอจดทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เสนอตัวเป็น
กาวดึงความเสมอภาคกลับมาให้คนไทยทุกคนทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง พร้อมระบุว่ายึดมั่นระบอบอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ สร้างจิตส านึกมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 พร้อมย้ าว่าพรรคเสมอภาค จะเป็นศูนย์รวมของคนดีที่มีจิตส านึกรักชาติ พร้อมประกาศที่จะเป็นพรรค
การเมืองที่ไร้ระบบอุปถัมป์ ตกภายใต้การครอบง าของผู้ใดผู้หนึ่ง หากผู้ใดเข้ามาเป็นสมาชิกอย่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัว 
ให้เอาผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ส่วนใครจะบริจาคเงินเข้าพรรคก็ยินดีรับ แต่ต้องไม่มรการผูกมัด 
 โดยนางลัดดาวัลลิ์ ยืนยันว่า ตนเป็นนายทุนให้ตนเอง ไม่มีนายทุนใหญ่หรือใครอยู่เบื้องหลัง ทุกคนที่เป็น
สมาชิกเป็นนายทุนพรรค  เพราะการเมืองวันนี้หากไม่หันหน้าจับมือกันจะไม่เหลืออะไรเลย  ก่อนย้ าว่า ตนไม่มีต าแหน่ง
ทางการเมือง 17 ปี รู้สึกอึดอัด จึงต้องหาทางเข้าไปมีส่วมในการผลักดันทางนโยบาย 
 ขณะเดียวกัน จะพิจารณาผู้ก่อตั้งพรรค ขอเสนอจดทะเบียนก่อตั้ง  แต่ขอรอการอนุมัติและจะมาหารือ
พิจารณานโยบายพรรค โดยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะเรียบร้อย พร้อมยอมรับว่า มีอดีตส.ส.ที่มีความสนใจเข้าร่วม 
ส่วนส.ส.ปัจจุบันนั้นเป็นเพียงการพูดทีเล่นที่จริง แต่ขณะนี้ยังไม่มี ซึ่งตนยินดีต้อนรับทุกคน  ส่วนจะอยู่ฝากใดระหว่าง
ฝ่ายค้านกับรัฐบาลนั้น ตนขออยู่กับประชาชนก่อน และหากได้รับอนุมัติจัดตั้งด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย ตน
มั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะจัดตั้งสาขาพรรคทั่วประเทศ 
 เนื่องจากมีโครงข่ายเสียงสตรีอยู่ทั่วประเทศ และหวังว่าจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ ซึ่งขอท าพรรคให้ดีและ
มั่นคงที่สุด และฐานเสียงจะยังคงเป็นพ้ืนที่จังหสัดพะเยาบ้านเกิดของตนเป็นหลัก  โดยเชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าถิ่น 
นักการเมืองมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869703 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869703
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55 อดีต สส.อนค. ประกาศเข้าพรรค‘ก้าวไกล’ เป้าหมายเดิมต้านเผด็จการ 
วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา”น าทัพ 55 อดีตสส.อนาคตใหม่ ประกาศเข้าพรรค“ก้าวไกล”ยัน ไม่มี“ธนาธร-ปิยบุตร”เกี่ยวข้อง ไม่กังวล
โดนตามยุบพรรคซ้ า มีบทเรียนแล้ว ขอเดินหน้าท างานต่อต้านเผด็จการรัฐประหาร ด้าน “ลดาวัลลิ์” ตั้ง “พรรค
เสมอภาค”วางเป้าหมายสร้างความเท่าเทียม ยันไม่มีใครเป็นนายทุน ย้ าอิงฟากประชาชน 
 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธนฯอดีตพรรคอนาคตใหม่(อนค.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.
อดีตพรรค อนค. กล่าวว่า ในฐานะตัวแทน สส.ยินดีอย่างยิ่งที่ประกาศว่า 
 จะย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกัน ยืนยันว่า พรรคก้าวไกล อยู่ระหว่างประสานงานสมัครเข้าพรรคนั้น ภารกิจ
ของ ส.ส.55 คนสานต่ออุดมการณ์ อนค. ซึ่ง ส.ส.ที่เหลือยืนยันยึดมั่นหลักการณ์ของอดีต อนค. แม้อยู่บ้านใหม่ จิตใจยัง
เหมือนเดิม อยู่ข้างประชาชนและประชาธิปไตย ต่อต้านรัฐประหาร ผลักดันวาระนโยบายก้าวหน้าต่อไป ที่ประชุม ส.ส.
อนค.มีมติสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลสัปดาห์หน้า และเลือกให้ตนเป็นประธาน ส.ส. 
 
ไม่มีธนาธร-ปิยบุตรเกี่ยวข้อง 
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากตั้งพรรคใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขา อนค. และนายธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ อดีต
หัวหน้าพรรค อนค. จะไม่มีส่วนไม่เกี่ยวข้อง นายพิธา กล่าวว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แน่นอนว่าอุดมการณ์พรรคใหม่ที่ย้าย
ไปก็ไม่เปลี่ยน แต่ต้องอย่าลืมว่า ส.ส.ทั้ง 55 คน ท างานร่วมกันมา แต่เรามีความคิดของตัวเองเกี่ยวกับนโยบายแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุขของตนเอง อุดมการณ์ยังไม่เปลี่ยน การเดินทางเป็นตัวของเราเอง ถ้านายปิยบุตรหรือนายธนาธร
มาสา คงมองไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับพรรค เพราะสภาเป็นของประชาชน กมธ.วิสามัญก็มีคนนอกเข้าได้ กมธ.สามัญ มีอนุ
หลายชุดให้คนนอกได้ สภาไม่ได้เป็นที่ของคนท่ัวไป 
 เมื่อถามว่า จะอธิบายต่อสังคมอย่างไรถึงความไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตใหม่ ในเมื่อรับอุดมการณ์อนาคตใหม่
มา นายพิธา กล่าวว่า พวกเราไม่ได้รับนโยบายมา พวกเราท านโยบายมาด้วยกัน 1-2 ปี อยู่ในดีเอ็นเอของพวกเราอยู่แล้ว 
 
รอเวลาเพื่อประสานงาน 
 เมื่อถามว่า พรรคก้าวไกล มีข้อตกลงเจ้าของพรรคเก่า เรื่องต าแหน่งในพรรคหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ยัง
อยู่ในช่วงประสานงานกับพรรคใหม่ คิดว่ามีอุดมการณ์ นโยบายคล้ายๆ กัน น่าจะคุยกันได้ 
 ถามว่ามั่นใจว่า 55 คน จะไปอยู่พรรคใหม่ นายพิธา กล่าวว่า มั่นใจที่ทุกคนมายืนอยู่ข้างหลังตน เป็น
ก าแพงชั้นแรก ท าให้ตนมีความมั่นใจและความตื่นเต้นในการท างาน ก าแพงชั้นที่สอง คือประชาชนที่ทั้งเลือกและไม่ได้
เลือกเรามา ดังนั้น ส.ส.ที่เหลืออยู่และประชาชนที่เฝ้าดูพวกเขาอยู่อีกทีจะมองในทิศทางเดียวกันว่าเราควรมีความ
สามัคคีกัน และท างานให้สมกับภาษีที่ประชาชนเลือกเรามา 
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 “ส่วนเรื่องเงินและงบประมาณท่ีจะบริหารพรรค เราจะไม่มีการยืมนาฬิกา แต่เราจะเป็นพรรคที่เล็กลง แต่
เป็นพรรคที่เร็วขึ้น เน้นเรื่องการระดมทุนกับประชาชน และเริ่มระดมทุนกับบริษัท SMEs ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงการขยายสินค้า การรับสมัครสมาชิก พิสูจน์แล้วว่าท าให้ไปต่อได้ แม้เราเป็นพรรคที่เล็กลงในจ านวน แต่คุณภาพ
จะต้องไม่ลดลง เราเข้าใจแล้วว่าการเมืองเป็นเรื่องมาราธอน ไม่ใช่สปรินท์ จะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป และแน่นอนว่า
คุณภาพที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนจะไม่ลดลงเช่นกัน” นายพิธา กล่าว พร้อมย้ าว่าจะถอดบทเรียนในอดีต 
เพ่ือเดินต่อไปข้างหน้า 
 ด้านนายชัยธวัธ ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการ อนค. กล่าวว่า เมื่อเรามีความคิดว่าจะท างานกันต่อ มีค าถาม
ในหลายโอกาสว่ากลัวจะถูกยุบพรรคหรือไม่ ส.ส.แกนน าพรรครุ่นใหม่กลัวติดคุกหรือไม่ ค าถามท านองนี้สะท้อนปัญหา
การเมืองไทยที่ผิดปกติอย่างชัดเจน เรายังไม่ทันได้ย้ายไปอยู่พรรคใหม่อย่างเป็นทางการแต่ สังคมไทยตั้งค าถามไว้
ล่วงหน้าว่า พรรคน่าจะถูกุยุบอีก เป็นข้อยืนยันชัดเจนว่า คดีความทั้งหมดของ อนค.ที่ผ่านมา หรือหากจะมีอีกต่อพรรค
ใหม่ในอนาคต เหล่านี้เป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งสิ้น ทุกท่านทราบดีจึงมีค าถามนี้เสมอมา ดังนั้น ช่วยกัน
ตรวจสอบว่ากระบวนการยุติธรรมเกิดอะไรขึ้น 
 
แฉโอนภารกิจไอโอให้เอกชน 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า กรณีปฏิบัติการข่าวสารของ
กองทัพหรือ ไอโอ ตอนนี้สังคมตระหนักมากข้ึน มีการเตือนสติร่วมกัน ท าให้ความเกลียดชังต่อกันในหมู่ประชาชนลดลง 
นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนร่วมกันในภาคประชาชน ในพ้ืนที่โลกไซเบอร์ซึ่งมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ แกะรอยดิจิตอล
ฟุตปริ้นส่งให้มาให้อีกเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต้องตามค าตอบ เพราะถ้าอ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติการสนาม 
เรื่องการปฏิบัติที่มุ่งเป้าประชาชนนั้นเป็นข้อห้าม และ ผบ.ทบ.เองเคยบอกไว้ว่า จะไม่มีปฏิบัติการจิตวิทยา ข่าวสารกับ
ประชาชน ไม่มองประชาชนคู่ขัดแย้ง ดังนั้น ค าสั่งใดๆ ไม่ว่าลับหรือไม่ลับ ที่พุ่งเป้าประชาชนนั้นขัดค าสั่ง ผบ.ทบ และ
ผิดคู่มือปฏิบัติการสนามแน่นอน รัฐต้องตอบว่ามีการใช้ภาษีประชาชน คุกคาม แบ่งแยก สร้างความเกลียดชัง ท าลาย
การรู้รักสามัคคีประชาชน โดยใช้ เจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ทั้งนี้ได้ยินว่า อาจมีการผ่องถ่ายภารกิจนี้ให้บริษัทเอกชน บางราย
ด าเนินการต่อ ซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจมาก และก็น่าติดตาม ส่วนกรณีเว็บไซต์พูโลนี ได้ประสานงานกับนักสิทธิมนุษยชน 
จะมีการด าเนินการทางกฎหมายเรื่องนี้ต่อไป 
 
ไล่‘สมัคร ป้องวงษ์’โหวตช่วยรบ. 
 เวลาประมาณ 10.30น. มีตัวแทนกลุ่มคนรักอนาคตใหม่เกือบ 50 คน ในพ้ืนที่เขต 2 ต.อ้อมน้อย อ.
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ออกมารวมตัวกันขับไล่ นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เขตเลือกตั้งที่2  จ.
สมุทรสาคร เหตุเนื่องจากไม่พอใจที่นายสมัครเปลี่ยนข้างไปสนับสนุนรัฐบาล ด้วยการยกมือให้ความไว้วางใจ 6รัฐมนตรี
ในการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจเมื่อครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลุ่มคนรักอนาคตใหม่ไม่เอาเผด็จการใช้วิธีการขับไล่นายสมัคร 
ด้วยการถือป้ายขับไล่ และแห่โลงศพ (จ าลอง) จากถนนเพชรเกษม เข้ามาที่ท าการบริเวณหน้าส านักงานสาขาพรรค
อนาคตใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 74/167 หมู่ที่ 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ห่างจากถนนเพชร
เกษมเข้ามาประมาณ 600 เมตร ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา ทาด้วยสีส้ม ประตูปิดสนิท ไม่มีชื่อ
พรรคหรือบุคคลใดอยู่ภายใน 
 จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่รอบๆ บอกว่า ผู้ที่อาศัยอยู่คือนายสมัคร ป้องวงษ์ และครอบครัว แต่ย้าย
ข้าวของออกไปตั้งแต่เมื่อวานเย็น ( 7 มี.ค.63) แล้ว โดยไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่ไหน ขณะที่การดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจของ สภ.กระทุ่มแบน ทหาร และปกครองอ าเภอ เข้ามาคอยดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือ
ชุมนุมเกินเลย ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงแยกย้ายกันกลับ 
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 ส าหรับบรรยากาศของการชุมนุมในครั้งนี้ กลุ่มคนรักอนาคตใหม่ไม่เอาเผด็จการถือโลงศพ (จ าลอง ) และ
ป้ายต่างๆ มาวางไว้ที่ด้านหน้าที่ท าการสาขาพรรคฯ รวมถึงวางดอกไม้จันทน์ ก่อนที่แกนน าฯ จะอ่านแถลงการณ์สรุปได้
ว่า การออกมาชุมนุมในครั้งนี้เป็นการชุมนุมโดยสงบ เป็นการแสดงเจตนารมณ์และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือขับไล่
ผู้สนับสนุนเผด็จการเท่านั้น 
 
ขอทวงคืนคะแนนเสียงท่ีเลือกไป 
 ทั้งนี้ต้องออกมารวมตัวขับไล่นายสมัคร เนื่องจากได้เทคะแนนเสียงเลือกนายสมัคร เข้ามาเป็นตัวแทนใน
ฐานะ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เพราะชื่นชอบในนโยบายและอุดมการณ์พรรค หวังว่านายสมัครจะเป็นหนึ่งเสียงของฝ่าย
ค้านที่จะร่วมต่อต้านระบบเผด็จการ ปรากฏว่าในการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อครั้งที่ผ่านมา นายสมัคร 
กลับไปยกมือสนับสนุน 6 รัฐมนตรี เป็นการทรยศต่อพรรคอนาคตใหม่ และกลุ่มคน 36,838 คนที่ลงคะแนนเสียงเลือก
นายสมัครเข้าไป ท าให้ทุกคนเกิดความไม่พอใจ ต้องการให้นายสมัครคืนคะแนนเสียงของพ่ีน้องประชาชนกลับมาด้วย
การประกาศลาออกจากการเป็น ส.ส.แล้วก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ หากนายสมัครฯ ยังคงได้เป็น สส.เหมือนเดิม 
พวกตนก็จะยอมรับในความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้น เพราะเชื่อได้ว่า นายสมัคร ได้คะแนนมาจากตัวเองไม่ใช่เสียงของอนาคต
ใหม่ แต่ถ้านายสมัครแพ้ก็ยืนยันได้ว่า เสียงที่ได้มานั้น เป็นเสียงของคนรักอนาคตใหม่ ไม่ใช่เพราะที่ตัวนายสมัคร 
 แกนน ากลุ่มคนรักอนาคตใหม่ ยังบอกอีกว่า หลังจากนี้หากนายสมัครฯ ยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมลาออกจาก
การเป็น ส.ส. พวกตนก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกดดันต่อไป แต่จะเป็นในรูปแบบใดนั้น ก็จะต้องมีการหารือกันก่อน เพราะ
อย่างไรพวกตนก็จะไม่ยอมให้ ส.ส.ที่ทรยศกับกับอุดมการณ์และนโยบายของพรรค ไม่จริงใจและไม่ท าตามค าพูดที่ให้ไว้
กับพ่ีน้องประชาชน 36,838 คะแนนเสียงที่ลงให้ไปนั้น ยืนอยู่ในสภาข้างรัฐบาลอย่างแน่นอน 
 ด้านชาวบ้านที่อยู่ระแวกสาขาพรรคอนาคตใหม่ บอกว่า พวกตนเป็นหนึ่งในคะแนนเสียงที่เลือกนายสมัคร 
เข้าไปเป็น ส.ส. เพราะชื่นชอบในนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ ก่อนหน้านี้เมื่อเจอกันก็เคยทักทายกัน แต่พอในวันที่
ศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ นายสมัคร ก็เปลี่ยนไปไม่เคยทักทายใคร ไม่เคยมีทีท่าหรือบอกกล่าวว่าจะย้ายพรรคไป
ร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งก็เสียความรู้สึกเป็นอย่างมาก 
 
‘ลดาวัลลิ์’ตั้งพรรคเสมอภาค 
 วันเดียวกัน ที่โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
(พท.) แถลงข่าวจัดตั้งพรรคการเมือง คือพรรคเสมอภาค ว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันสตรีสากล และเป็นวันพระ ตนจึงถือ
ฤกษ์นี้แถลงเจตนารมย์ในการตั้งพรรคของตนเพ่ือขับเคลื่อนแก้ไขวิกฤติให้กับชาติบ้านเมือง ตนเข้าสู่การเมืองในนาม
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดยไม่เคยซื้อเสียงเลย เป็นการเมืองที่งดงาม และสร้างสรรค์ สามารถพลิกหน้าการเมืองของ
พะเยา และท าคุณประโยชน์ให้กับหลายรัฐบาล 
 นอกจากนี้ ตนยังได้ริเริ่มกองทุนพัฒนายทบาทสตรี จนก้าวมาสู่นโยบายระดับชาติในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร วันนี้ ตนอยากมาสานต่อโครงการระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ เพราะหากตั้งพรรคแล้วได้เข้าๆไปมีบทบาทใน
รัฐบาล ตนจะท าเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก่อนเป็นเรื่องแรก เพ่ือผลักดันให้ไปสู่ระดับนานาชาติ เพราะตนไม่เห็น
รัฐบาลไหนที่มุ่งม่ัน และตั้งใจท าให้สตรีได้ดั่งใจของตนเลย 
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สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนจะยึดมั่นคือการปกครองระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ยึดมั่นใน ชาติ ศาลนา พระมหากษัตริย์ อยากให้คนไทยมีจิตส านึกต่อสังคมซึ่งเรายังขาด ตนอาสาเข้ามาสร้าง
คนดี คนเก่ง คนกล้า เข้ามารับผิดชอบ สร้างสังคม และพัฒนาสังคมไปด้วยกัน เราตั้งเป้าไว้ว่า พรรคของเราหาก กกต. 
อนุมัติแล้ว เราจะเป็นศูนย์รวมของคนดี เป็นนักการเมืองที่มีธรรมาภิบาลในใจ เป็นหนทาง ใหม่ว่าเรามาด้วยใจ 
ขับเคลื่อนโดยประชาชนทุกภาคส่วน คนที่ก้าวเข้ามาอย่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
ซึ่งตนจะท าให้ส าเร็จ และท าให้ดู หลายคนถามว่า ใครอยู่เบื้องหลัง ใครเป็นนายทุนใหญ่ ตนเรียนว่า ตนเป็นนายทุนให้
ตัวเอง แล้วท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเรานั่นแหละที่จะเป็นนายทุนของเรา จึงขอเชิญทุกคนเข้ามาท างานร่วมกัน 
 เมื่อถามว่า รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งพรรคมีใครบ้าง นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่ออย่าง
เป็นทางการ และจะยื่นขอจดทะเบียนกับทาง กกต. ทั้งนี้ การก่อตั้งพรรคมีผู้ร่วมคิดหลายท่าน แต่เวลานี้เรายังมีคนไม่
มาก เพราะเราตัดสินใจรวดเร็วในการตั้งพรรค ซึ่งรายชื่อ รวมถึงการด าเนินการจดทะเบียนจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า 
 
เล่นการเมืองในกรอบกฎหมาย 
 เมื่อถามว่า มีเพ่ือนที่เคยเป็น ส.ส. มาขอร่วมพรรคหรือไม่ นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า เพ่ือนที่เคยเป็นส.ส.มีมาก 
แต่คนที่เป็นส.ส.ปัจจุบันทีพูดทีเล่นทีจริง ซึ่งก็ต้องให้เกียรติเขาได้ตัดสินใจเอง ทั้งนี้ เราหวังให้พรรคใหญ่ไว้ก่อน แล้วท า
ได้ไม่ได้ก็ค่อยๆให้ขยับลงมาเอง 
 เมื่อถามว่า วางเป้าไปว่าจะอยู่กับทางไหนฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาล นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ตนจะอยู่กับ
ประชาชน เพราะเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วจะท าให้เราได้เห็นปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลต้องฟังปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่เราก็มีอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้คือการสะท้อนผ่านไปยังสถาผู้แทนราษฎร 
 
พปชร.ร่วมแสดงความยินดี 
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการ
ตั้ง “พรรคก้าวไกล” ซึ่งเป็นพรรคใหม่ของส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่า ขอแสดงความยินดีที่ได้เปิดตัวพรรค
ใหม่ในวันเดียวกันนี้ ตนมองว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย และเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญที่ให้
ด าเนินการได้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี อยากเห็นการท าการเมืองที่อดทนและเดินอยู่ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือจะน าไปสู่
การแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนได้ดีที่สุด เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี หากมีพรรคใหม่เกิดขึ้นและเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองต่อไป 
 เมื่อถามว่านอกจากพรรคก้าวไกล และยังมีการจัดตั้งพรรคใหม่ขึ้นอีกในช่วงนี้ อย่าง “พรรคเสมอภาค” 
ของนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) และ “พรรคกล้า” ของนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นต้น 
ได้ส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างไร หรือมีนัยยะใดที่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้นี้ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์
ทางการเมืองไม่มีนัยยะถึงขนาดนั้น แต่เนื่องจากทางการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ท าให้การเกิดพรรคการเมืองที่มีความ
หลากหลาย โดยทั้งสามพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ก็มีที่มาแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็มีอุดมการณ์ทางการเมืองในการจัดตั้ง จึงไม่ใช่
เป็นตัวชี้ของสถานการณ์การเมือง แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการเมือง 
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‘อนุสรณ์’ยันซักฟอกนอกสภาฯต่อ 
 ด้าน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน เรื่อง “คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่?” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่
เชื่อว่าพรรคพท. มีดีลกับรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลที่ผ่านมา พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีข้อจ ากัดในการท างานอภิปรายมาก แต่พรรคร่วมฝ่าย
ค้านก็พยายามท าหน้าที่ของตัวเองเพ่ือพ่ีน้องประชาชนอย่างดีที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม รวมถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ไม่สามารถตอบค าถามได้อย่างครบถ้วนชัดเจน ข้อกล่าวหาชัดๆ เช่น เรื่องขาย
ที่ดิน 600ล้านบาทของบิดาพล.อ.ประยุทธ์  เรื่องไอโอแบ่งแยก สร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนของทหาร ที่มี
ขบวนการไอโอ ด้อยค่า แพร่มลทิน กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ก็ตอบได้แค่ ไม่รู้ หรือจะไปตรวจสอบ 
 
แย้มเตรียมถล่มอีกหลายเรื่อง 
 พรรคเพ่ือไทยหัวใจคือประชาชน ไม่มีทางจะไปมีดีลกับรัฐบาลหรือด าเนินการสวนทางกับเจตนารมณ์ของ
พ่ีน้องประชาชนที่ไม่พอใจรัฐบาลระบอบประยุทธ์ ประชาชนตั้งค าถามว่า รัฐบาลจะแก้วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่ ถ้าคุมไวรัสไม่อยู่ แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พ่ีน้องประชาชนไม่ได้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ไม่
มีความชอบธรรมที่จะอยู่ ถ้าผ่านเดือนเมษายนไปได้ ก็นับว่าฝืนสังขารฝืนศรัทธาประชาชนเต็มทน หน้าที่ของฝ่ายค้าน
คือตรวจสอบถ่วงดุลทั้งในและนอกสภาฯ เมื่อยังอภิปรายในสภาไม่ครบถ้วน ก็ต้องด าเนินการต่อให้ครบถ้วน ว่ามีการ
กระท าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นนั้นจริงหรือไม่ ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร ยืนยันว่า พรรคพท.
และพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะท าหน้าที่เดินหน้าตรวจสอบ ซักฟอกรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกสภาฯ ไม่มีดีลอะไร
กับระบอบประยุทธ์ มีเพียงดีลกับประชาชน ถ้ารัฐบาลไม่มีความสามารถต้องลาออกไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/477967 
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พิธา ย้ า ไม่ได้รับงานจาก ธนาธร-ปิยบุตร  
8 มี.ค. 2020 13:53:57  
 
 
 
 
 
 
กทม. 8 มี.ค.-พิธา ย้ า ไม่ได้รับงานจาก ธนาธร-ปิยบุตร สานต่อนโยบายเดิมเพราะส.ส.มีส่วนคิด ไม่กังวลจะถูกคดี
เหมือนพรรคเก่า 
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่   กล่าวยืนยันว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พรรคก้าวไกล โดยอุดมการณ์ของพรรคการเมืองใหม่ที่จะย้ายไปสมัครสมาชิกก็ไม่เปลี่ยน ส.ส.ทุกคนอยู่ด้วยกันมา 1-2 
ปี มีความคิดของตัวเอง เกี่ยวกับนโยบายและอุดมการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข จึง
ยืนยันว่าอุดมการณ์ยังไม่เปลี่ยน การเดินทางก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง และการตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจของพวกเรา
เอง  
 “พวกเราไม่ได้รับนโยบายมา พวกเราท านโยบายมาด้วยกัน อยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี และมีส่วนเกี่ยวข้อง มัน
เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของพวกเรา  ดังนั้นไม่ได้รับอะไรมาทั้งนั้น”นายพิธา กล่าว 
 ส่วนกรณีที่ นายธนาธร หรือนายปิยบุตร เดินทางมาที่รัฐสภา จะท าให้ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงหรือ
เกี่ยวข้องกันหรือไม่นั้นนายพิธา กล่าวว่า คงมองแบบนั้นไม่ได้ เนื่องจากรัฐสภาเป็นพ้ืนที่ของประชาชน กรรมาธิการ
วิสามัญ สามารถมีคนนอกมาท าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเป็นส.ส.  ดังนั้นการตอบค าถามนี้ ยืนยันว่าสภาไม่ได้เป็นที่ของ ส.ส.
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นที่ของประชาชน 
 นายพิธา กล่าวอีกว่า สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนภายใต้การน าของตนเอง คือ เรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งยอมรับ
ว่าในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท างานกันอย่างแข็งขันและรวดเร็ว อาจจะมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่น้อยเกินไป 
เพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ นโยบาย  และอุดมการณ์ก็จะไปที่เป้าหมายเดิม เพราะเป็นเป้าหมายร่วมของพวกเรา
ทุกคน แต่สิ่งส าคัญในการมีความฝันแต่ไม่มีเป้าหมาย  ก็ต้องมาวางแผนกัน เป็นไตรมาสเป็นรายเดือนว่าการบริหาร
ภายใน และกระบวนการท างานของพรรค สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องท าใหม่ 
 ส่วนกระบวนการในการเข้าสู่พรรคก้าวไกลนั้น นายพิธา กล่าวว่า อยู่ระหว่างการประสานงานกั บพรรค
ใหม่  เมื่อถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ส.ส.ทั้ง 55 คนจะไปอยู่พรรคใหม่ด้วยกัน นายพิธา กล่าวว่า ตนมั่นใจ เพราะวันนี้ 
ส.ส.ทั้งหมดมายืนอยู่ข้างหลังตน เป็นเหมือนก าแพงของตน ซึ่งท าให้ตนมีความมั่นใจในการท างาน  โดยก าแพงชั้นที่สอง
ของ ส.ส.ก็จะเป็นประชาชน ทั้งที่เลือกและไม่ได้เลือกพรรคเรา  ซึ่งประเทศไทยในช่วงนี้มีแต่ความท้าทายดังนั้นเชื่อว่า 
ส.ส.ที่เหลืออยู่ของพรรคและประชาชนที่เฝ้าดู ส.ส.ของเราจะมองไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเรามีความสามัคคีและท างาน
ให้สมกับภาษีประชาชน 
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 ส าหรับงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการของพรรคนั้น  นายพิธา กล่าวว่า  จะไม่มีการยืมนาฬิกาแต่
ยอมรับว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กลง โดยจะเน้นในเรื่องของการระดมทุน อาจจะเริ่มระดมทุนกับบริษัทขนาด
เอสเอ็มอีที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขายสินค้าที่ระลึก ซึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า
การระดมทุน การสมัครสมาชิก การขายสินค้าออนไลน์สามารถท าให้พรรคไปต่อได้ และแม้ว่าพรรคการเมืองเราจะมี
ขนาดเล็กลง แต่คุณภาพจะต้องไม่เล็กลง  เราจะค่อยๆ เป็นค่อย ๆ ไป โดยคุณภาพจะต้องไม่ลดลงด้วย 
 นายพิธา ย้ าว่า ไม่มีความกังวลว่าพรรคใหม่จะโดนคดีเหมือนพรรคเก่า ตราบใดก็ตามท่ียังมีเพ่ือน ส.ส. เรา
มีบทเรียนและเราได้ถอดบทเรียน พร้อมที่จะท างานไปข้างหน้า ค าถามท่ีควรจะถามกลับบรรยากาศการท างานการเมือง
อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ประชาชนจ านวนมาก รวมทั้งนิสิตนักศึกษาร้องขออยู่ พวกตนมีความตั้งใจที่
จะมาช่วยเหลือประเทศ และมาเปลี่ยนประเทศ เพ่ือท าให้ประเทศเป็นประเทศที่ดีกว่าคนรุ่นตน และส่งต่อไปให้
ลูกหลานในอนาคต แน่นอนว่าการท างานจะต้องมีความระมัดระวัง 
 ด้าน นายชัยธวัธ ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงแนวทางการเลือกคณะกรรมการ
บริหารพรรคใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางพรรคก้าวไกล รายละเอียดเมื่อชัดเจนแล้วก็จะมีการ
ชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง โดยหวังว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถไปสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการได้ และถ้าพรรคก้าว
ไกลพร้อมที่จะจัดประชุมวิสามัญ ก็จะมีการแจ้งต่อสื่อมวลชนต่อไป ส่วนจะมีการดึงคนนอกมาร่วมเป็นกรรมการบริหาร
พรรคหรือไม่  เบื้องต้นคงต้องมีการหารือกับทางพรรคก้าวไกลก่อน เพราะขณะนี้พวกตนทั้งหมดยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ
พรรค ดังนั้นจะไปพูดแทนพรรคก้าวไกลก็คงไม่ได้ 
 นายรังสิมันต์ โรม  ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการท างานของกรรมาธิการชุดต่างๆ ในสภา
ผู้แทนราษฎรของ อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ว่า เดิมทีเรามีสัดส่วนประธาน กรรมาธิการ   6 คณะ แต่ขณะนี้ว่างไป 2 
เหลืออีก 4 ชุด ซึ่งจากนี้คงต้องไปคุยกันว่าในเรื่องของโควต้าจะเป็นอย่างไร รวมทั้งเราต้องมาคุยกันด้วยว่าในเชิง
ยุทธศาสตร์ของพรรคจะได้คณะกรรมาธิการใดบ้าง ซึ่งต้องอาศัยการเจรจาต่อรอง เพราะอาจจะต้องมีการปรับ แต่
เบื้องต้นก็ต้องมีการหารือภายในพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาล.-ส านักข่าวไทย 
 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e649685e3f8e40af9422867 
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"พิธา" ยันนโยบายพรรคอยู่ใน “ดีเอ็นเอ” ไม่ได้รับงานจาก”ธนาธร-ปิยบุตร”  
8 มีนาคม 2020 เวลา 13:01  
 
 
 
 
 
 
"พิธา" ยันนโยบายพรรคอยู่ใน “ดีเอ็นเอ” ไม่ได้รับงานจาก”ธนาธร-ปิยบุตร”  ม่ันใจ 55 ส.ส.ไม่แปรพักตร์อีก ไม่
หว่ันพรรคถูกยุบซ้ ามีปชช.เป็นก าแพงหนุน 
 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธนบุรี อดีตพรรคอนาคตใหม่  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แกนน าอดีต 
ส.ส.พรรคอนาคตใหม่  ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวถึงกรณียืนยันได้หรือว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่และนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกล ว่า 
โดยอุดมการณ์ของพรรคการเมืองใหม่ที่เราจะย้ายไปสมัครสมาชิกก็ไม่เปลี่ยน   โดยส.ส.ทุกคนอยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี มี
ความคิดของตัวเอง เกี่ยวกับนโยบายและอุดมการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข เพราะฉะนั้น
ยืนยันว่าอุดมการณ์ยังไม่เปลี่ยน การเดินทางก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง และการตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจของพวกเรา
เอง  
 “ยืนยันว่าพวกเราไม่ได้รับนโยบายมา พวกเราท านโยบายมาด้วยกัน อยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี และมีส่วน
เกี่ยวข้องมันเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของพวกเรา  ดังนั้นไม่ได้รับอะไรมาทั้งนั้น” นายพิธา 
 เมื่อถามว่าหากนายธนาธร หรือนายปิยบุตร มาสภา จะท าให้มีความเชื่อโยงหรือไม่ว่าเกี่ยวข้องกัน นาย
พิธา กล่าวว่า คงมองแบบนั้นไม่ได้ เนื่องจากสภาเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชน กรรมาธิการวิสามัญสามารถมีคนนอกมา
ท าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเป็นส.ส.  ดังนั้นการตอบค าถามนี้ยืนยันว่าสภาไม่ได้เป็นที่ของ ส.ส.เพียงอย่างเดียว แต่เป็นที่ของ
ประชาชนซึ่งคงจะรวมถึงบุคคลทั้ง 2 ท่านที่สื่อได้ตั้งค าถามด้วย  
 เมื่อถามว่าสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การน าของนายพิธา จะมีอะไรบ้าง นายพิธา กล่าวว่า เรื่องการ
บริหารจัดการ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เราท างานกันอย่างแข็งขันและรวดเร็ว ก็จะอาจจะมีการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่น้อยเกินไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ นโยบาย   และอุดมการณ์เราก็จะไปที่
เป้าหมายเดิม เพราะเป็นเป้าหมายร่วมของพวกเราทุกคน แต่สิ่งส าคัญในการมีความฝันแต่ไม่มีเป้าหมาย   ก็ต้องมา
วางแผนกัน เป็นไตรมาสเป็นรายเดือนว่าการบริหารภายในและกระบวนการท างานของพรรคสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้อง
ท าใหม่ 
 ส่วนกระบวนการในการเข้าสู่พรรคก้าวไกลนั้น นายพิธา กล่าวว่า  อยู่ระหว่างการประสานงานกับพรรค
ใหม่  เมื่อถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ส.ส.ทั้ง 55 คนจะไปอยู่พรรคใหม่ด้วยกัน นายพิธา กล่าวว่า ตนมั่นใจ เพราะวันนี้ 
ส.ส.ทั้งหมดมายืนอยู่ข้างหลังตน เป็นเหมือนก าแพงของตน ซึ่งท าให้ตนมีความมั่นใจในการท างาน  โดยก าแพงชั้นที่สอง
ของ ส.ส.ก็จะเป็นประชาชน ทั้งที่เลือกและไม่ได้เลือกพรรคเรา  ซึ่งประเทศไทยในช่วงนี้มีแต่ความท้าทายดังนั้นตนเชื่อ
ว่า ส.ส.ที่เหลืออยู่ของพรรคและประชาชนที่เฝ้าดู ส.ส.ของเราจะมองไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเรามีความสามัคคีและ
ท างานให้สมกับภาษีประชาชน 
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 เมื่อถามถึงงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการของพรรคนั้น  นายพิธา กล่าวว่า  ไม่มีการยืม
นาฬิกา  ต้องยอมรับว่าเราจะเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กลง โดยจะเน้นในเรื่องของการระดมทุน อาจจะเริ่มระดม
ทุนกับบริษัทขนาดเอสเอ็มอีที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขายสินค้าที่ระลึก ซึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็น
เครื่องพิสูจน์แล้วว่าการระดมทุน การสมัครสมาชิก การขายสินค้าออนไลน์สามารถท าให้พรรคไปต่อได้ และแม้ว่าพรรค
การเมืองเราจะมีขนาดเล็กลงแต่คุณภาพจะต้องไม่เล็กลง  เราจะค่อยๆ เป็นค่อย ๆ ไป โดยคุณภาพจะต้องไม่ลดลงด้วย 
 เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าถ้าหากมีพรรคใหม่แล้วจะโดนคดีเหมือนพรรคการเมืองเก่า นายพิธา 
กล่าวว่า ไม่มีความกังวล ตราบใดก็ตามที่ตนยังมีเพ่ือน ส.ส. เรามีบทเรียนและเราได้ถอดบทเรียน พร้อมที่จะท างานไป
ข้างหน้า ค าถามที่ควรจะถามกลับบรรยากาศการท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ประชาชน
จ านวนมาก รวมทั้งนิสิตนักศึกษาร้องขออยู่ พวกตนมีความตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือประเทศและมาเปลี่ยนประเทศ เพ่ือ
ท าให้ประเทศเป็นประเทศที่ดีกว่าคนรุ่นตน และส่งต่อไปให้ลูกหลานในอนาคต แน่นอนว่าการท างานจะต้องมีความ
ระมัดระวัง 
 ด้านนายชัยธวัธ ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงแนวทางการเลือกคณะกรรมการ
บริหารพรรคใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางพรรคก้าวไกล รายละเอียดเมื่อชัดเจนแล้วก็จะมีการ
ชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง โดยเราหวังว่าภายในสัปดาห์หน้าเราจะสามารถไปสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการได้ และถ้าพรรค
ก้าวไกลพร้อมที่จะจัดประชุมวิสามัญ เราก็จะมีการแจ้งให้ทางสื่อได้ทราบต่อไป ส่วนจะมีการดึงคนนอกมาร่วมเป็น
กรรมการบริหารพรรคหรือไม่  เบื้องต้นคงต้องมีการหารือกับทางพรรคก้าวไกลก่อน เพราะขณะนี้พวกตนทั้งหมดยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรค ดังนั้นจะไปพูดแทนพรรคก้าวไกลก็คงไม่ได้ 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7730?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=debate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/7730?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7730?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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8 มีนาคม 2563 - 12:54 น. 
"พิธา"น าทัพ 55 ส.ส.สู่พรรคก้าวไกลเดินหน้าต้านสืบทอดอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา" ประกาศน าทัพ 55 ส.ส.อดีตอนาคตใหม่ เข้าพรรคก้าวไกล สัปดาห์หน้าย้ า แม้บ้านหลังใหม่แต่หัวใจเดิม 
ภารกิจอุดมการณ์ อนค. ยังยืนหยัด ไฟไม่มอด   
           8 มี.ค. 2563 - ที่ศูนย์ประสานงานอดีตพรรคอนาคตใหม่ ฝั่งธนบุรี ถ.เพชรเกษม 47/2 เมื่อเวลา 11.00 น. 
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยอดีต ส.ส.พรรค
อนาคตใหม่ 55 คน แถลงถึงแนวทางด าเนินงานการเมือง  
           โดย นายพิธา ระบุว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าเราจะย้ายไปพรรคใหม่
ด้วยกัน และขอยืนยันว่าพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปคือ พรรคก้าวไกล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน ที่จะไปสมัคร
เข้าพรรคในสัปดาห์หน้า โดยขอยืนยันอีกครั้งว่าภารกิจของ ส.ส.ทั้ง 55 คนคือการสานต่ออุดมการณ์และภารกิจของ
อนาคตใหม่ ซึ่งส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่เคยร่ วมกันท างานในอดีตพรรค
อนาคตใหม ่ 
           "ขอให้พ่ีน้องประชาชนได้มั่นใจ แม้จะอยู่บ้านหลังใหม่ แต่หัวจิตหัวใจยังเหมือนเดิม เรายังคงยืนอยู่ข้าง
ประชาชน ยืนอยู่ข้างประชาธิปไตย ยืนหยัดต่อต้านการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร และผลักดันวาระนโยบายที่
ก้าวหน้าต่อไป" นายพิธา กล่าวย้ า  
           นายพิธา กล่าวอีกว่า ในการประชุมอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เรามีมติว่าจะไปสมัครสมาชิกพรรคก้าว
ไกลร่วมกันในสัปดาห์หน้า และที่ประชุมได้มีมติเลือกให้ตนเป็นประธาน ส.ส.ชั่วคราวในระหว่างนี้ รวมถึงแต่งตั้ง นาย
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ให้เป็นโฆษกชั่วคราวในระหว่างสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า 
  "ถึงวันนี้เราจะยังอยู่ในกระบวนการย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนนั้นรอไม่ได้ เรา
จ าเป็นต้องท างานต่อทันที" นายพิธา กล่าวและว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เพ่ือน ส.ส. พูดคุยกันถึงการขับเคลื่อน
ระหว่างปิดสมัยประชุมสภาด้วย เช่น จะมีคณะกรรมการในการท างานดูแลเรื่องที่จะด าเนินการ 5-6 ประเด็น อาทิ เรื่อง
การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421205?adz= 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421205?adz


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มีนาคม ที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธนบุรี อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายพิธา 
ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีต ส.ส.พรรคอนค. น า 55 อดีต ส.ส.พรรคอนค. แถลงว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราจะย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกันและขอยืนยันว่าพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปนั้นคือพรรคที่ชื่อ
ว่าพรรคก้าวไกล ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานในการที่เราจะไปสมัครเข้าพรรคในอาทิตย์หน้า และขอยืนยันอีก
ครั้งว่าภารกิจของพวกเรา ส.ส.ทั้ง 55 คนคือการสานต่ออุดมการณ์และภารกิจของพรรคอนค. โดยส.ส.อดีตพรรคอนค.ที่
เหลือยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่เคยร่วมกันท างานในอดีตพรรคอนค. ขอให้พ่ีน้องประชาชนได้มั่นใจ แม้จะอยู่
บ้านหลังใหม่แต่หัวจิตหัวใจยังเหมือนเดิม เรายังคงยืนอยู่ข้างประชาชน ยืนอยู่ข้างประชาธิปไตย ยืนหยัดต่อต้านการสืบ
ทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร และผลักดันวาระนโยบายที่ก้าวหน้าต่อไป 
 นายพิธา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมอดีต ส.ส.พรรคอนค. มีมติว่าเราจะไปสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล
ร่วมกันในสัปดาห์หน้า และที่ประชุมได้มีมติเลือกให้ตนเป็นประธาน ส.ส.ชั่วคราวในระหว่างนี้ รวมถึงแต่งตั้งนายวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่ ให้เป็นโฆษกชั่วคราวในระหว่างสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า ถึงวันนี้
เราจะยังอยู่ในกระบวนการย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่ปัญหาของประชาชนนั้นรอไม่ได้ และส.ส.ของพรรคทั้งหมดยังคง
เดินหน้าท างานในประเด็นต่างๆ ต่อไป 
 เมื่อถามว่า ยืนยันได้หรือว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนค. และนายปิยบุตร แสงกนกกุล 
อดีตเลขาธิการพรรคอนค. จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกล นายพิธา ว่า โดยอุดมการณ์ของพรรคการเมืองใหม่ที่
เราจะย้ายไปสมัครสมาชิกก็ไม่เปลี่ยน โดยส.ส.ทุกคนอยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี มีความคิดของตัวเอง เกี่ยวกับนโยบายและ
อุดมการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข เพราะฉะนั้นยืนยันว่าอุดมการณ์ยังไม่เปลี่ยน การ
เดินทางก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง และการตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจของพวกเราเอง“ยืนยันว่าพวกเราไม่ได้รับนโยบาย
มา พวกเราท านโยบายมาด้วยกัน อยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี และมีส่วนเกี่ยวข้องมันเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของพวกเรา 
ดังนั้นไม่ได้รับอะไรมาทั้งนั้น” นายพิธา กล่าว 
 เมื่อถามว่า หากนายธนาธร หรือนายปิยบุตร มาสภา จะท าให้มีความเชื่อโยงหรือไม่ว่าเกี่ยวข้องกัน นาย
พิธา กล่าวว่า คงมองแบบนั้นไม่ได้ เนื่องจากสภาเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชน กรรมาธิการวิสามัญสามารถมีคนนอกมา
ท าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเป็นส.ส. ดังนั้นการตอบค าถามนี้ยืนยันว่าสภาไม่ได้เป็นที่ของ ส.ส.เพียงอย่างเดียว  แต่เป็นที่ของ
ประชาชนซึ่งคงจะรวมถึงบุคคลทั้ง 2 ท่านที่สื่อได้ตั้งค าถามด้วย 
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 เมื่อถามว่า สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การน าของ นายพิธา จะมีอะไรบ้าง นายพิธา กล่าวว่า เรื่องการ
บริหารจัดการ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เราท างานกันอย่างแข็งขันและรวดเร็ว ก็จะอาจจะมีการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่น้อยเกินไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์ นโยบาย และอุดมการณ์เราก็จะไปที่
เป้าหมายเดิม เพราะเป็นเป้าหมายร่วมของพวกเราทุกคน แต่สิ่งส าคัญในการมีความฝันแต่ไม่มีเป้าหมาย ก็ต้องมา
วางแผนกัน เป็นไตรมาสเป็นรายเดือนว่าการบริหารภายในและกระบวนการท างานของพรรคสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้อง
ท าใหม่ 
 ส่วนกระบวนการในการเข้าสู่พรรคก้าวไกลนั้น นายพิธา กล่าวว่า อยู่ระหว่างการประสานงานกับพรรค
ใหม่ เมื่อถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ส.ส.ทั้ง 55 คนจะไปอยู่พรรคใหม่ด้วยกัน นายพิธา กล่าวว่า ตนมั่นใจ เพราะวันนี้ 
ส.ส.ทั้งหมดมายืนอยู่ข้างหลังตน เป็นเหมือนก าแพงของตน ซึ่งท าให้ตนมีความมั่นใจในการท างาน โดยก าแพงชั้นที่สอง
ของ ส.ส.ก็จะเป็นประชาชน ทั้งท่ีเลือกและไม่ได้เลือกพรรคเรา ซึ่งประเทศไทยในช่วงนี้มีแต่ความท้าทายดังนั้นตนเชื่อว่า 
ส.ส.ที่เหลืออยู่ของพรรคและประชาชนที่เฝ้าดู ส.ส.ของเราจะมองไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเรามีความสามัคคีและท างาน
ให้สมกับภาษีประชาชน 
 เมื่อถามถึงงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการของพรรคนั้น นายพิธา กล่าวว่า ไม่มีการยืมนาฬิกา ต้อง
ยอมรับว่าเราจะเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กลง โดยจะเน้นในเรื่องของการระดมทุน อาจจะเริ่มระดมทุนกับบริษัท
ขนาดเอสเอ็มอีที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขายสินค้าที่ระลึก ซึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์
แล้วว่าการระดมทุน การสมัครสมาชิก การขายสินค้าออนไลน์สามารถท าให้พรรคไปต่อได้ และแม้ว่าพรรคการเมืองเรา
จะมีขนาดเล็กลงแต่คุณภาพจะต้องไม่เล็กลง เราจะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป โดยคุณภาพจะต้องไม่ลดลงด้วย 
เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่ว่าถ้าหากมีพรรคใหม่แล้วจะโดนคดีเหมือนพรรคการเมืองเก่า นายพิธา กล่าวว่า ไม่มี
ความกังวล ตราบใดก็ตามที่ตนยังมีเพ่ือน ส.ส. เรามีบทเรียนและเราได้ถอดบทเรียน พร้อมที่จะท างานไปข้างหน้า 
ค าถามที่ควรจะถามกลับบรรยากาศการท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ประชาชนจ านวน
มาก รวมทั้งนิสิตนักศึกษาร้องขออยู่ พวกตนมีความตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือประเทศและมาเปลี่ยนประเทศ เพ่ือท าให้
ประเทศเป็นประเทศที่ดีกว่าคนรุ่นตน และส่งต่อไปให้ลูกหลานในอนาคต แน่นอนว่าการท างานจะต้องมีความ
ระมัดระวัง 
 ด้านนายชัยธวัธ ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการพรรคอนค. กล่าวถึงแนวทางการเลือกคณะกรรมการบริหาร
พรรคใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางพรรคก้าวไกล รายละเอียดเมื่อชัดเจนแล้วก็จะมีการชี้แจงให้
ทราบอีกครั้ง โดยเราหวังว่าภายในสัปดาห์หน้าเราจะสามารถไปสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการได้ และถ้าพรรคก้าวไกล
พร้อมที่จะจัดประชุมวิสามัญ เราก็จะมีการแจ้งให้ทางสื่อได้ทราบต่อไป ส่วนจะมีการดึงคนนอกมาร่วมเป็น
กรรมการบริหารพรรคหรือไม่ เบื้องต้นคงต้องมีการหารือกับทางพรรคก้าวไกลก่อน เพราะขณะนี้พวกตนทั้งหมดยังไม่ได้
เป็นสมาชิกของพรรค ดังนั้นจะไปพูดแทนพรรคก้าวไกลก็คงไม่ได้ 
 ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัชีรายชื่อ อดีตพรรคอนค. กล่าวถึงการท างานของกรรมาธิการชุดต่าง ใน
สภาของ อดีต ส.ส.พรรคอนค. ว่า เดิมทีเรามีสัดส่วนประธาน กมธ. 6 คณะ แต่ขณะนี้ว่างไป 2 เหลืออีก 4 ชุด ซึ่งจากนี้
คงต้องไปคุยกันว่าในเรื่องของโควต้าจะเป็นอย่างไร รวมทั้งเราต้องมาคุยกันด้วยว่าในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคเราเราจะ
เอาคณะใดบ้าง ซึ่งต้องอาศัยการเจรจาต่อรอง เพราะอาจจะต้องมีการปรับ แต่เบื้องตนก็ต้องมีการหารือกันเสียก่อน ทั้ง
ภายในพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2036555 
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ไม่หว่ันโดน "คดี" ซ้ ารอย พิธาน าเปิดตัว พรรคก้าวไกล กร้าวหัวใจเดิม 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  9 มี.ค. 2563 05:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เปิดตัว “พรรคก้าวไกล” เป็นทางการ “พิธา” น าทีม ส.ส. 55 ชีวิตย้ายเข้าสังกัด มั่นใจจะไปด้วยกันครบ
ทุกคน ประกาศลั่นขอยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมไม่มีเปลี่ยน โต้รับงาน “ธนาธร-ปิยบุตร” ปรับการบริหารจัดการใหม่ จะ
สื่อสารให้มากขึ้น ไม่หวั่นถูกยุบพรรคซ้ าถอดบทเรียนมาแล้ว ชาวสมุทรสาครแห่โลงไล่ “สมัคร ป้องวงษ์” คนทรยศ 
“ณัฐชา” ลุยสอย “ธรรมนัส” ขัดคุณสมบัติเป็น รมต. “ลดาวัลลิ์” เปิดตัว “พรรคเสมอภาค” อาสาเป็นกาวจับมือทุก
ฝ่าย “สนธิรัตน์” หนุนคน อนค.เดินตามกรอบต้องอดทน “เทพไท” แฉ ปธ.วิปรัฐบาลสั่งห้าม ส.ส.หนุนญัตติเปิดวิสามัญ 
เซ็งรัฐบาลท าเป็นทองไม่รู้ร้อน “อนุดิษฐ์” ติงอย่าปิดกั้นแฟลชม็อบ 
 ในที่สุด 55 ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ภายใต้การน าของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้
แถลงเปิดตัวพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการ เป็นพรรคการเมืองใหม่ที่จะน าพา ส.ส.ทั้ง 55 ชีวิตย้ายไปสังกัด พร้อม
ยืนยันยังคงยึดม่ันในอุดมการณ์เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง 
 
“พิธา” น าทีมเข้าพรรคก้าวไกล 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธนบุรี อดีตพรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ น า 55 ส.ส. ร่วมแถลงข่าวการย้ายไปเข้าสังกัดพรรคการเมืองใหม่ว่า ขอ
ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราจะย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกัน และขอยืนยันว่าพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปอยู่คือพร รคก้าว
ไกล ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกพรรคในสัปดาห์หน้า และขอยืนยันอีกครั้งว่าภารกิจของ
พวกเรา ส.ส.ทั้ง 55 คน คือการสานต่ออุดมการณ์และภารกิจของพรรคอนาคตใหม่เดิม ส.ส.ที่เหลือยังคงยึดมั่นใน
อุดมการณ์ หลักการที่เคยร่วมกันท างาน ขอให้พ่ีน้องประชาชนมั่นใจ แม้จะอยู่บ้านหลังใหม่แต่หัวจิตหัวใจยังเหมือนเดิม 
เรายังคงยืนอยู่ข้างประชาชน ยืนอยู่ข้างประชาธิปไตย ยืนหยัดต่อต้านการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร และ
ผลักดันวาระนโยบายที่ก้าวหน้าต่อไป 
 
ม่ันใจ 55 ส.ส.ไปกันครบทุกคน 
 นายพิธากล่าวว่า ที่ประชุม ส.ส.มีมติว่า เราจะไปสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในสัปดาห์หน้า และที่ประชุม
มีมติเลือกให้ตนเป็นประธาน ส.ส.ชั่วคราวในระหว่างนี้ รวมถึงแต่งตั้งนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น
โฆษกชั่วคราว ถึงวันนี้เรายังอยู่ในกระบวนการย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่ปัญหาของประชาชนนั้นรอไม่ได้ และ ส.ส.ของพรรค
ทั้งหมดยังคงเดินหน้าท างานต่อไป เมื่อถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ส.ส.ทั้ง 55 คนจะไปอยู่พรรคใหม่ด้วยกัน นายพิธา  
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ตอบว่า ตนมั่นใจ เพราะวันนี้ ส.ส.ทั้งหมดมายืนอยู่ข้างหลังตน เป็นเหมือนก าแพงของตน ท าให้มีความมั่นใจในการ
ท างาน โดยก าแพงชั้นที่สองของ ส.ส.จะเป็นประชาชน ทั้งที่เลือกและไม่ได้เลือกพรรคเรา ประเทศไทยในช่วงนี้มีแต่
ความท้าทาย เชื่อว่า ส.ส.ที่เหลืออยู่และประชาชนที่เฝ้าดู ส.ส.ของเราจะมองไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเรามีความสามัคคี
และท างานให้สมกับภาษีประชาชน 
 
ไม่ได้รับงาน “ธนาธร–ปิยบุตร” 
 เมื่อถามว่า ยืนยันได้หรือว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร แสง
กนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกล นายพิธาตอบว่า อุดมการณ์ของพรรคใหม่ที่เราจะ
ย้ายไปสมัครสมาชิกไม่เปลี่ยน ส.ส.ทุกคนอยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี มีความคิดของตัวเองเกี่ยวกับนโยบายและอุดมการณ์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ยืนยันว่าอุดมการณ์ยังไม่เปลี่ยน การเดินทางก็ต้องเป็นตัวของ
ตัวเอง และการตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจของพวกเราเอง ยืนยันว่าพวกเราไม่ได้รับนโยบายมา พวกเราท านโยบายมา
ด้วยกัน อยู่ด้วยกันมา 1-2 ปี และมีส่วนเกี่ยวข้องมันเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของพวกเรา ดังนั้น ไม่ได้รับอะไรมาทั้งนั้น 
เมื่อถามว่า สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้การน าของนายพิธาจะมีอะไรบ้าง นายพิธาตอบว่า เรื่องการบริหารจัดการ ในช่วง
เวลา 1 ปีที่ผ่านมาเราท างานกันอย่างแข็งขันและรวดเร็ว แต่อาจมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่น้อยเกินไป 
ฉะนั้น ในเรื่องของกลยุทธ์ นโยบาย และอุดมการณ์เราจะไปที่เป้าหมายเดิม เพราะเป็นเป้าหมายร่วมของพวกเราทุกคน 
แต่สิ่งส าคัญในการมีความฝันแต่ไม่มีเป้าหมาย ต้องมาวางแผนกันเป็นไตรมาส เป็นรายเดือน ว่าการบริหารภายในและ
กระบวนการท างานของพรรค สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องท าใหม่ 
 
ไม่หว่ันถูกยุบพรรคซ้ ามีบทเรียน 
 เมื่อถามถึงงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการของ พรรค นายพิธาตอบว่า ไม่มีการยืมนาฬิกา ต้องยอมรับว่า
เราจะเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กลง จะเน้นในเรื่องการระดมทุน อาจเริ่มระดมทุนกับบริษัทขนาดเอสเอ็มอี ที่
ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขายสินค้าที่ระลึก อดีตที่ผ่านมาเป็นเครื่อง พิสูจน์แล้วว่าการระดมทุน การ
สมัครสมาชิก การขายสินค้าออนไลน์สามารถท าให้พรรคไปต่อได้ แม้ว่าพรรคเราจะมีขนาดเล็กลง แต่คุณภาพต้องไม่เล็ก
ลง เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าอาจโดนคดีเหมือนพรรคเก่า นายพิธาตอบว่า ไม่กังวล ตราบใด
ที่ยังมีเพ่ือน ส.ส. เรามีบทเรียนและเราได้ถอดบทเรียน พร้อมจะท างานไปข้างหน้า ค าถามที่ควรถามกลับไปคือ 
บรรยากาศการท างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ประชาชนจ านวนมาก รวมทั้งนิสิตนักศึกษา
ร้องขออยู่ พวกตนตั้งใจจะมาช่วยเหลือประเทศและมาเปลี่ยนประเทศ ท าให้ประเทศเป็นประเทศที่ดีกว่าคนรุ่นตน และ
ส่งต่อไปให้ลูกหลานในอนาคต แน่นอนว่าการท างานต้องมีความระมัดระวัง 
 
รอคุยเกลี่ยเก้าอ้ี ปธ.กมธ.ใหม่ 
 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรค อนาคตใหม่กล่าวว่า การท างานของคณะกรรมาธิการชุด
ต่างๆในสภาฯ เดิมเรามีสัดส่วนประธาน กมธ. 6 คณะ แต่ขณะนี้ว่างไป 2 เหลืออีก 4 คณะ จากนี้คงต้องไปคุยกันว่าใน
เรื่องของโควตาจะเป็นอย่างไร รวมทั้งต้องมาคุยกันด้วยว่าในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรค เราจะเอาคณะใดบ้าง ต้องอาศัย
การเจรจาต่อรอง เพราะอาจต้องมีการปรับ แต่เบื้องต้นต้องหารือกันก่อน ทั้งภายในพรรคร่วมฝ่ายค้านและกับ
ฝ่ายรัฐบาล 
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แห่โลงไล่ “สมัคร ป้องวงษ์” 
 สายวันเดียวกัน กลุ่มคนรักอนาคตใหม่เกือบ 50 คน ในพ้ืนที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
รวมตัวกันขับไล่นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร อดีตพรรคอนาคตใหม่ เพราะไม่พอใจที่นายสมัครย้ายไปสนับสนุน
รัฐบาล มีการถือป้ายขับไล่และแห่โลงศพจ าลองจากถนนเพชรเกษมไปยังหน้าส านักงานสาขาพรรคอนาคตใหม่ เขต
เลือกตั้งที่ 2 หมู่ 13 ต.อ้อมน้อย พร้อมน าป้ายและดอกไม้จันทน์ไปวางไว้หน้าส านักงาน โดยแกนน ากลุ่มคนรักอนาคต
ใหม่ยืนยันว่า หากนายสมัครยังไม่มีทีท่าว่าจะลาออกจาก ส.ส.จะเดินหน้ากดดันต่อไป ไม่ยอมให้ ส.ส.ที่ทรยศอุดมการณ์
ของพรรค ไม่จริงใจกับประชาชน 36,838 คะแนนเสียง ได้ยืนอยู่ในสภาเป็นฝ่ายรัฐบาลแน่ 
 
“ลดาวัลลิ์” ตั้งพรรคเสมอภาค 
 ที่โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แถลงข่าวจัดตั้ง
พรรคเสมอภาค โดยใช้สโลแกน “รวมพลังสร้างชาติ พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสร้างชีวิตใหม่ สร้างความเสมอภาค” นาง
ลดาวัลลิ์กล่าวว่า วันนี้ประเทศเกิดมหาวิกฤติขาดความเสมอภาค โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ จึงจัดตั้งพรรคเสมอภาคขอ
อาสาเป็นกาวดึงความเสมอภาคกลับมาให้คนไทยทุกคน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางเพศ และความเป็นอยู่ 
ของเกษตรกร พรรคเสมอภาคจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่อยากให้
ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม พรรคนี้จะไม่มีระบบอุปถัมภ์ที่ท าให้ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล เราจะไม่ให้พรรคตกอยู่ภายใต้
การครอบง าของใครคนใดคนหนึ่ง ยืนยันว่าการตั้งพรรคครั้งนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง เป็นนายทุนของตัวเอง และทุกคน
ที่มาเป็นสมาชิกคือนายทุนของพรรค การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคนั้นจะไปยื่นต่อ กกต.ในสัปดาห์นี้ 
 
อาสาเป็นกาวจับมือทุกฝ่าย 
 เมื่อถามว่า การเมืองที่มี 2 ฝ่าย จะยืนอยู่ข้างไหน นางลดาวัลลิ์ตอบว่า อยู่กับประชาชน ทั้งนี้มีเพ่ือนๆจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยากให้ตนตั้งพรรคการเมือง แต่ตอนนั้นมีภารกิจที่พรรคเพ่ือไทย วันนี้ถือว่าได้สร้างบ้านให้
เพ่ือนๆสตรีได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ส่วนความมุ่งหวังเราหวังให้ใหญ่ไว้ก่อนจะท าให้เป็นพรรคขนาดใหญ่ จะท าให้ดีที่สุด
มั่นคงที่สุด เราเป็นคนคิดใหญ่ กว้างไกล ปัญหาใหญ่ไม่เคยกลัว พรรคนี้ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจแน่นอน ขอปวารณาตัวจะ
ท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมเป็นกาวจับมือกับทุกฝ่ายสู้กับมหาวิกฤติ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแถลงข่าว นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย มอบ
กระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางลดาวัลลิ์ด้วย 
 
“สนธิรัตน์” ขอให้เดินตามกรอบ 
 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าว
ว่า ขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวพรรคใหม่พรรคก้าวไกล ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ อยากเห็นการท าการเมืองที่
อดทนและเดินอยู่ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนได้ดีที่สุด เชื่อว่าเป็นสิ่ งที่ดี หากมี
พรรคใหม่เกิดขึ้น และเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่อไป เมื่อถามว่า นอกจากพรรคก้าวไกลแล้วยังมีพรรคเสมอ
ภาคของนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ และพรรคกล้า ของนายกรณ์ จาติกวณิช ถือเป็นการส่งสัญญาณหรือมีนัยอะไรหรือไม่ 
นายสนธิรัตน์ตอบว่า ไม่มีนัยถึงขนาดนั้น แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท าให้เกิดพรรคที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่เป็นตัวชี้ของ
สถานการณ์การเมือง แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการเมือง 
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พท.ติงอย่าปิดกั้นแฟลชม็อบ 
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกระแสข่าวนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิป
รัฐบาล ระบุในไลน์กลุ่ม ส.ส.รัฐบาล ไม่ให้ลงชื่อสนับสนุนการเปิดสภาสมัยวิสามัญศึกษาการแก้ปัญหาแฟลชม็อบ ว่า 
หากเป็นเรื่องจริง ก็ไม่เข้าใจเจตนานายวิรัชว่ามีเหตุผลอะไร สภาฯประกอบไปด้วยตัวแทนจากประชาชนทั่วประเทศ 
การแก้ไขปัญหาส่วนรวมจึงควรเปิดโอกาสให้ ส.ส.แสดงความคิดเห็น ไม่ควรปิดกั้น ที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถ
คลี่คลายลงได้ด้วยการระดมสมองของสภาฯ ไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่ใช้สภาฯหาทางออก จึงไม่เชื่อว่าเป็นความต้องการที่
แท้จริงของประธานวิปรัฐบาล ไม่อยากคิดไปไกลว่าเรื่องนี้มีเหตุผลอย่างอ่ืนจากผู้มีอ านาจที่ไม่เคยมาตามกระบวนการ
ปกติของสภาฯ ครอบง าการตัดสินใจของประธานวิปรัฐบาลไม่ให้ใช้สภาฯแก้ปัญหาหรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1790171 
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 เมื่อวันที่ 11.00 น.วันที่ 8 มีนาคม ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้ง “พรรคก้าวไกล” ซึ่งเป็นพรรค
ใหม่ของส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในวันเดียวกันนี้ (8 มี.ค.) ในฐานะฝ่ายรัฐบาลมองการตั้งพรรคใหม่ของฝ่าย
ค้านอย่างไรนั้น ว่า ขอแสดงความยินดีที่ได้เปิดตัวพรรคใหม่ในวันเดียวกันนี้ ตนมองว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญที่ให้ด าเนินการได้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี อยากเห็นการท าการเมืองที่
อดทนและเดินอยู่ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือจะน าไปสู่การแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนได้ดีที่สุด เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี 
หากมีพรรคใหม่เกิดขึ้นและเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่อไป 
 เมื่อถามว่านอกจากพรรคก้าวไกล และยังมีการจัดตั้งพรรคใหม่ขึ้นอีกในช่วงนี้ อย่าง “พรรคเสมอภาค” 
ของนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) และ “พรรคกล้า” ของนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นต้น 
ได้ส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างไร หรือมีนัยยะใดที่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้นี้ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์
ทางการเมืองไม่มีนัยยะถึงขนาดนั้น แต่เนื่องจากทางการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ท าให้การเกิดพรรคการเมืองที่มีความ
หลากหลาย โดยทั้งสามพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ก็มีที่มาแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็มีอุดมการณ์ทางการเมืองในการจัดตั้ง จึงไม่ใช่
เป็นตัวชี้ของสถานการณ์การเมือง แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการเมือง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2036523 
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08 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:55 น. 
'จตุพร'เตือน'บิ๊กตู'่ท าตามข้อเรียกร้องแฟลชม็อบก่อนจบลงเป็น'ทรราช'!  
 
 
 
 
 
 
 
 8 มี.ค.63-นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าว
ตอนหนึ่งในรายการ ลมหายใจพีซทีวี เวทีทัศน์ ถึงขบวนการนักคึกษาแฟลชม็อบว่า เมื่อรวบรวมข้อเรียกร้องของ
นักศึกษามี 3 ประเด็น 1.นายกรัฐมนตรีต้องลาออก 2.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และ3.ยกเลิกองค์กรอิสระที่ได้รับการ
แต่งตั้งระหว่างยึดอ านาจ โดยทั้ง 3 ข้อเรียกร้องนี้ แม้ได้รับการแก้ไขเพียงข้อใดข้อหนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
บ้านเมืองได้ ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ลาออก แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ หรือยุบสภาและรัฐธรรมนูญไม่แก้ ประเทศก็อยู่ที่เดิม 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่แก้ ก็ไปท าอะไรองค์กรอิสระไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้นข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อจึงผูกกันไปหมด 
ขณะนี้การต่อสู้ของคนหนุ่มสาวอยู่ในระดับท้าทายกันแล้ว ข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครโดยเฉพาะ 
แต่เป็นปัญหาของชาติบ้านเมือง ตนเคยพูดก่อนออกจากเรือนจ า โดยชวนกันให้มาแก้ก่อนตาย แต่บทเรียนของไทยมัก
ตายก่อนแก้กันทุกครั้งคราวไป 
 “ถ้ารัฐบาลไม่ยอมท าตามข้อเรียกร้องของนักศึกษา นักศึกษาจะทวีความเติบโตตามล าดับ ท้ายที่สุด
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าไปไม่พ้น ถ้ารัฐบาลไม่เป็นฝ่ายเสียสละ เพราะอยู่ไปก็ท าอะไรไม่ได้แล้ว  ถามพล.อ.ประยุทธ์ว่า 
อยู่ต่อไปเวลานี้มีเวลาบวกหรือไม่ มีด้านบวกที่จะได้ก าไรจากการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่ ผมบอกว่า มีแต่ลบลงทุก
วัน แต่ทั้งหมดนั้น นายกรัฐมนตรีต้องเสียสละ” 
 นายจตุพรกล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะความจริงสิ่งที่ขัดกับหลักการ
ประชาธิปไตยมีเพียงไม่ก่ีข้อเท่านั้น เมื่อแก้รัฐธรรมนูญให้เกิด สภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) ในภายหลังแล้วไปแก้ไขอ านาจ
วุฒิสภาเป็นหลักใหญ่ เพราะวุฒิสภาเป็นกลุ่มคนไปเลือกนายกฯ เลือกองค์อิสระ แล้วท้ายที่สุดยังมาจากการแต่งตั้งของ
หัวหน้า คสช. ต้องการบอกว่าใน 3 ข้อเรียกร้องของนักศึกษานั้น ถ้าทุกอย่างได้รับการแก้ไขครบหมด  ประเทศจะเดิน
ต่อไปได้ เรามาเริ่มเบื้องต้นกันด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิด สสร. ก่อน ถ้าเบื้องต้นไม่จบ ยุบสภาก็ใช้รัฐธรรมนูญเดิม
อีก ค าตอบก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง องค์กรอิสระก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้  เพราะรัฐธรรมนูญเหมือนเดิม ดังนั้น 
สังคมไทยจึงอยู่ท่ามกลางสังคมอกแตก แต่ละฝ่ายล้วนอึดอัด ถ้ารัฐบาลไม่เป็นฝ่ายเสียสละแล้ว ค าว่า ตายก่อนแก้จะเป็น
ความจริง 
 “ผมเรียนกับพ่ีน้องว่า ถ้าตราบใดนักศึกษาสู้ในมหาวิทยาลัย  รัฐบาลยังไม่ใช้ก าลังปราบปราม และ
นักการเมืองต้องไม่เข้าไปยุ่ง ผมก็ไม่เข้าไปยุ่ง แต่ถ้าปราบปรามวันไหน วันนั้นก็คือวันของผมต้องเข้าไปยุ่ง คาดว่าใน
เดือนมีนาคมทั้งเดือน แต่ละมหาวิทยาลัยจะเวียนกันจัดแฟลชม็อบรอบ 2 แล้วมาถึงเดือนพฤษภาคมจะพรึ่บกันหมด 
เพราะวิวัฒนาการของรัฐบาล แก้ไขปัญหากันไม่ได้สักเรื่อง เงินพันที่แจก แก้ปัญหาไม่ได้  ให้หน้ากากยังดีกว่า แต่ไป
รวมอยู่ในเจ้าสัวหมด รวยขึ้นๆ โรงเหล้าก็รวย ดิวตี้ฟรีก็รวย และทุนที่รวยทั้งหลายเป็นทุนพลังประชารัฐทั้งนั้น  แต่
ประชาชนกลับจนกันหมด” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
 
 ประธานนปช.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ถ้ารัฐบาลปฎิบัติตามข้อเรียกร้องของนักศึกษา อย่างน้อยเราก็จะได้
ยุติวิกฤต อย่างน้อยเราก็จะได้แก้ก่อนตาย หากไม่ฟังแล้วยังเดินต่อไป จ าปากตนไว้ แต่ละข้อจะได้แก้ แต่ต้องตายกัน
ก่อน เพราะประเทศไทยมักตายก่อนแก้กันทุกครั้ง ตนมาชี้ทางว่า อยู่ต่อไปไม่มีอะไรบวกอีกแล้วส าหรับพล.อ.ประยุทธ์ 
เวลาที่เหลือลบอย่างเดียว วันใดลบจนไม่มีอะไรเหลือแล้ว วันนั้นท่านก็เป็นผู้น าเผด็จการทรราชเหมือนในอดีต เราเองยัง
อยู่ในจุดที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด แล้วพยายามพูดให้คิด เพ่ือจะบอกว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในช่วงนับ
เดือนนั้น เชื่อว่าประเทศนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างแน่นอน ส าหรับสถานการณ์ของบ้านเมืองนั้น รัฐบาลอยู่ช่วง
ขาลงสุดๆ ท าอะไรก็ไม่เข้าหูเข้าตาประชาชนทั้งสิ้น ถึงขั้นแจกเงินคนก็ด่าแม่ รับบริจาคคนก็ด่าหนักเข้าไปอีกว่า เอาไง
กันแน่ สองบุคลิกหรืออย่างไร เดี๋ยวแจกเดี๋ยวบริจาค 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59176 
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 8 มี.ค.2563 - นายจอม เพชรประดับ สื่อมวลชนอิสระ ซึ่งลี้ภัยหนีคดีความมั่นคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และ
ได้ประกาศวางมือก่อนกลับมาจัดรายการ Thai Voice อีกครั้ง ได้มีการโพสต์ถ่ายทอดสด รวมทั้งคลิปการให้สัมภาษณ์ 
ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ประธานคณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) พร้อมเนื้อหาว่า ดร.อนุสรณ์ อุณโณ 
ประธานคณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช.และผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพ่ือสิทธิพลเมือง
ให้สัมภาษณ์ Thai Voice ว่า วันที่ 13 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกา คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จะ
ขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นควรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ก่อให้เกิดปัญหา สร้างความขัดแย้ง
แตกแยกขึ้นในสังคมไทย เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการ โดยจะออกเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปยังรัฐสภา 
เพ่ือเข้าพบกับคณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ และจะยื่นรายชื่อประชาชนที่เห็นด้วยที่จะให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วนับหมื่นคน และเพ่ือแสดงพลังให้รัฐบาล หรือ ส.ว.ลากตั้งที่รับใช้เผด็จ
การทหารได้เห็นถึงความต้องการและเจตจ านงค์ของประชาชนที่ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญ ปี 60 ส่วนการแก้ไขจะท ากัน
อย่างอย่างไร แก้ในประเด็นไหนบ้าง จะมีการหารือร่วมกันทั้งเครือข่าย ครช. และนักศึกษา ประชาชนทั่วประเทศอีก
ครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59183 
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