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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 15 มีนาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน ์ โล่งอกไปที! ส.ส.พลงัประชารัฐ รอด คดีแจกเงินหาเสียง กกต. แจงปม

ยกค าร้อง 
4 

2 มติชนออนไลน ์ ‘พิธา’ นั่ง หน.พรรคก้าวไกล ‘ชัยธวัช’ เลขาฯ น าทัพ 54 ส.ส. เปิด 
โลโกห้ัวลูกศรสสี้ม พุ่งเป้าหมาย 

5 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ เปิดตัวโลโก้ "ก้าวไกล" ยัน 54 ส.ส.อดีต อนค.ย้ายสังกัดพรรค 8 
4 BBC ออนไลน ์ พรรคก้าวไกล : มติเอกฉันท์ ทมิ-พิธา นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล 

ประกาศเริม่บทที่ 2 ของอนาคตใหม่ 
9 

5 BrightTV ออนไลน์ อนาคตใหม่ ร่ายยาวเหยียด แก้ รธน. – จี้ กมธ.พ้นสภา 12 
6 ไทยโพสตอ์อนไลน ์ เปิดวิสัยทัศน์ 'หัวหน้าพรรคก้าวไกล' ลั่นประกายไฟแหง่ความหวังเพื่อ

เปลี่ยนแปลงสังคมถูกปลุกขึ้นแล้ว 
15 

7 โพสตท์เูดย์ออนไลน์ "พิธา" โชว์วิสัยทัศน์หัวหน้า "ก้าวไกล" บททีส่องของพรรคอนาคตใหม่ 17 
8 แนวหน้าออนไลน ์ 'พิธา' น าทัพพรรค'ก้าวไกล' สานต่อ 'อนค.' รื้อเผด็จการ-สถาปนา 

นิติรัฐ ท างานคู่ปชช. 
19 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ มติเอกฉันทเ์ลือก 'พิธา ลิ้มเจรญิรัตน์' เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล 20 
10 เนช่ันสุดสปัดาห์

ออนไลน ์
ไม่พลิกโผ “พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมเปิดตัวโลโก้ 21 

11 เดลินิวส์ออนไลน ์ ตามคาด 'พิธา' นั่ง หน.พรรคก้าวไกล โชว์สานต่อจิตวิญญาณ อนค. 22 
12 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ ตามคาด “พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล 24 
13 ผู้จัดการออนไลน ์ “พิธา” นั่ง หน.ก้าวไกล “ชัยธวัช” เลขาฯ-โฆษกลั่นมี 54 ส.ส.ร่วม 25 
14 ไทยโพสตอ์อนไลน ์ ส้มหวานเปิดช่ือ 5 ส.ส.ที่ยังไมส่มัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล 26 
15 มติชนออนไลน ์ อนุ กมธ.เด้งรับ นศ. ชงแก้ไข รธน. ช้ี หลายเรื่องตรงกัน รับปากคุยรัฐ 

เลิกกดดันคนจัดแฟลชมอ็บ 
27 

16 แนวหนา้ออนไลน ์ อนุ กมธ. เด้งรบั 'นิสิต-นศ.' เสนอแก้ไข รธน. ที่มานายกฯ-หัน่อ านาจ 
ส.ว. 

29 

17 คมชัดลึกออนไลน ์ งบสงู 1.2 หมื่นล้าน-ส่อขัดแย้ง แก้ รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน 31 
18 ประชาไทออนไลน ์ เครือข่ายนักศึกษา ม.ขอนแก่น จัดแฟลชม็อบ 'มข.พอกันท'ี ครั้งที่ 2 33 
19 มติชนออนไลน ์ พปชร. ผุดหลกัสูตรติวเข้ม ส.ส.-อดีตผูส้มัคร ส.ส.พรรค จ่อเชิญ 

‘วิษณุ’ ให้ความรู้ รธน. 
35 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 ไทยโพสตอ์อนไลน ์ พปชร. ตื่นแล้ว!เปิดหลักสูตร 1 เดือนอบรม ส.ส.ของพรรค ท างานใน

สภาฯ อย่างไรให้มปีระสิทธิภาพ 
36 

21 ผู้จัดการออนไลน ์ ไม่มีศัตรูถาวร! “ลงุไพศาล-“ตู”่ จตพุร” ด่ากันมา 10 ปี วันนี้ 
“จูบปาก” เพื่อชาติ ไม่มีสี ยุติขัดแย้งการเมือง 

37 

 
 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ บทความพิเศษ : ควรเปลี่ยนช่ือต าแหน่งผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

เป็นนายกเทศมนตรีกรงุเทพมหานคร 
39 

2 โพสตท์เูดย์ออนไลน ์ ข้อเสนอการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลอืกตั้ง 43 
3 คมชัดลึกออนไลน ์ ขอให้ 17 ส.ส.ปชป. ลาออกแล้วไปตั้งพรรคใหม ่ 46 
4 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน ์
ปัญญาชน อ่านม็อบนักศึกษา การตื่นรู้ครั้งใหญ่ 14 ตุลาซ้อนพฤษภา
ทมิฬ 

48 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

3 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

4 

 

 
 
โล่งอกไปที! ส.ส.พลังประชารัฐ รอด คดีแจกเงินหาเสียง กกต. แจงปมยกค าร้อง 
14 มี.ค. 2563  14:23 น. 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ รอด คดีแจกเงินหาเสียง กกต.แจงปมยกค าร้อง 
วันน้ี (14 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัยยกค า
ร้องกรณีที่ น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส. สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้ถูกร้อง ที่ 1 
นายสุรินทร์ สวัสดิ์ทับ ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ผู้ถูกร้อง ที่ 2 
นายสมชาย ก๋งอ่อน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ผู้ถูกร้อง ที่ 3 
และนายส าเริง ศรีพระราม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ผู้ถูกร้อง ที่ 4 
 ได้มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.
2561 มาตรา73 วรรคหนึ่ง(1) กล่าวคือ ผู้ถูกร้องทั้งสี่จดัท าให้เสนอให ้สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม เพื่อจะให้ทรัพยส์นิ
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่น.ส.ไพลิน 
 กกต.ได้พิจารณา รายงานไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ก่อนวันเลือกตั้งประมาณ2-3 
วัน นายสุรินทร์ขับข่ีจักรยานยนต์ไปที่บ้านพยานฝ่ายผู้ร้องและขอให้จดช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งให้ โดยมีการจดรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิเลือกตั้งให้แก่นายสุรินทร์ ทั้งสิ้นจ านวน 13 คน 
 ซึ่งนายสุรินทร์ให้ตัดออกไป 4 คนเหลือรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งทั้งสิ้น 9 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 
เวลา 07.30 น. นายสุรินทร์ได้ข่ีรถจักรยานยนต์น าเงินไปให้พยานฝ่ายผู้ร้องที่บ้าน เพื่อให้น าเงิ นไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งตามรายช่ือที่จดไว้ 9 คน คนละ 400 บาทรวมเป็นเงิน 3,600 บาท 
 แล้วบอกให้ลงคะแนนให้แก่น.ส.ไพลิน โดยบอกว่าเป็นเงินของนายส าเริง ซึ่งนายสุรินทร์จะให้เงินคนละ 
500 บาท แต่นายสมชายได้หักเงินไว้คนละ 100 บาทโดยพยานฝ่ายผู้ร้องไม่ได้น าเงินที่นายสุรินทร์น ามาให้ไปแจกให้แก่
ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งแต่อย่างใด 
 จากการไต่สวนมีพยานเพียง 2 คนที่อ้างว่าได้รับเงินจากนายสุรินทร์ ส่วนพยานที่พยานฝ่ายผู้ร้องอ้างว่า
เป็นผู้จดรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งให้แก่นายสุรินทร์ และพยานบางคนที่เป็นผู้มีรายช่ือให้ถ้อยค าสอดคล้องกันว่าพยาน
ทราบจากพยานฝ่ายผู้ร้องว่ามีบุคคลน าเงินมาให้แต่พยานไม่ได้รับ และไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินดังกล่าว 
 ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินไม่พบการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการตรวจ
พิสูจน์ดีเอ็นเอและลายนิ้วมือแฝงในธนบัตรที่ผู้ร้องอ้างเป็นพยานผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบลายน้ิวมือแฝง จึงไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าเป็นธนบัตรฉบับเดียวกันกับที่พยานฝ่ายผู้ร้องอ้างว่าได้รับมาจากนายสุรินทร์ 
 อีกทั้งพยานฝ่ายผู้ร้องอ้างว่าได้รับเงินเมื่อวันที่ 24 มี.ค. แต่กลับมายื่นค าร้องเมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 การให้
ถ้อยค าของพยานฝ่ายผู้ร้องและพยานหลักฐานที่ผู้ร้องน ามาแสดงจึงมีน้ าหนักน้อยไม่น่าเช่ือถือข้อเท็จจริง จึงฟังไม่ได้ว่า
ผู้ถูกร้องทั้งสี่กระท าการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ตามค าร้องแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_3750924 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3750924
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“พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” น่ังหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดตัวโลโก้หัวลูกศรสีส้ม พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ท่ีอยู่ข้างหน้า 
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่พรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ ประชุม
ใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็น
เลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ เป็นเหรัญญิก นายปดิ
พัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้น.ส.
เบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุเทพ อู่อ้น เป็น
กรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค และคณะโฆษกพรรคอีก 3 คน 
ได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 
 ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร 4 คน ประกอบด้วย น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล รอง
หัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 
เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และพล.ต.ต.สุพิศาลภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ 
 ส าหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันน้ี มีทั้งหมด 50 คน โดย
นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว 
 ส่วนอีก 4 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศมา นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายช่ือ ป่วย
ไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและท า
กายภาพบ าบัด และนายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้และยังไม่ไ ด้แสดงเหตุผล 
อย่างไรก็ตามนายวิโรจน์ ได้ประกาศบนเวทีว่าพรรคก้าวไกล มีส.ส.ทั้งหมด 54 คน 
โดยมีรายงานว่า ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมได้ฝากใบสมัคร และช าระค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพมาแล้ว 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีสม้ หมายถึงหัว
ลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีส้มเป็นสีประจ าพรรค หมายถึง "แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ" 
 นายพิธา กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะหัวหน้าพรรคว่า “สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่าน ผมพิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถือเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในต าแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะถ้ารอถึงวันจันทร์ที่ 16 
มีนาคม จะเป็นการไปรับฟังข้อกลา่วหาที่สน.ปทุมวัน เป็นภารกิจแรกแทน ทั้งนี้เป็นเวลากว่า 23 วัน ที่พรรคอนาคตใหม่
ถูกท าให้หายไปจากการเมืองไทย และเป็นเวลาที่ท าให้ผู้แทนราษฎรอย่างพวกเราจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ต้องไร้
สังกัดพรรคการเมือง แต่วันนี้เราได้ย้ายสู้บ้านใหม่อย่างเป็นทางการกับพรรคก้าวไกล วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิก ส.ส. 
และผู้สนับสนุนทุกคน ที่ไว้วางใจให้ผมเป็นหัวหน้าพรรค ขอบคุณทุกก าลังใจที่ท าให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบาก ก าลังใจ
จากทุกคนถือเป็นเช้ือไฟช้ันดี ท าให้พวกเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ย้อท้อ พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคต
ใหม่ ซึ่งบทแรกของพวกเรามีสมาชิกมากกว่า 6 หมื่นคนที่ร่วมสร้างพรรคข้ึนมา และทั้งหมดที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่
จะพาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง” 
 “วันที่ 14 มีนาคม 2563 บันทึกไว้ว่าพรรคก้าวไกล และพวกเราผู้ที่รักความเป็นธรรม เช่ือมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย จะเริ่มขีดเขียนบทเองร่วมกันในบทที่สองกับพรรคก้าวไกล ซึ่งพรรคนี้สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ 
และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ เราจะเดินหน้าท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะยังคงเป็นความหวังให้กับ
คนที่สิ้นหวังในประเทศน้ี จะขอเป็นปากเสียงให้กับคนที่ไร้อ านาจในสังคม เราจะไม่ใช่พรรคช่ัวคราว แต่จะเป็นสถาบัน
ทางการเมืองที่จะพาประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย เรายึดมั่นและพร้อมต่อสู้เพื่อพาประเทศ เปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ยุติระบอบรัฐประหาร และสถาปนานิติรัฐที่ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียม เรายังยึดมั่นใน
นโยบาย สามฐานราก แปดเสาหลัก หนึ่งปักธงประชาธิปไตย เพื่อสร้างประเทศ และคนไทยให้ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม
กัน” 
 นายพิธา กล่าวว่า วันน้ีประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ เราก าลังเผชิญ
วิกฤตรอบด้าน และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีศักยภาพที่จะน าพาประเทศให้เดินต่อไปได้ ซ้ าพาคนทั้งชาติลง
เหว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ความเป็นอยู่ของประชาชนถูกก าหนดโดยเหลา่อภิสิทธิชน ทหาร เหล่าราชการ และกลุ่ม
ทุนผูกขาด แม้ประชาชนจะพยายามตะโกนบอก แต่เสียงก็ไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือท าเป็นหูทวนลม ทั้งนี้มีนัก
รัฐศาสตร์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐล้มเหลว แต่เป็นเรื่องของ
รัฐบาลล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งวันนี้ความรุนแรงของการแพร่ระบาดไม่เท่ากับความ
ตื่นตระหนกของประชาชนจากการท างานของรัฐบาล วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ท าให้คนไทยต้องตายผ่อนส่งเพียงเพราะ
รัฐบาลต้องการเอาใจนายทุน วิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ าที่สุดภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตรติดลบ  
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ทั้งหมด วิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ ที่สืบอ านาจจากคสช. ใช้ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน เป็นฐานรักษาอ านาจ 
ออกแบบระบบเลือกตั้ง ไม่ให้มีพรรคไหนมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อให้เสียงข้างมากกระจัดกระจายไปอยู่ตามพรรคต่างๆ 
จนเกิดวิกฤตร่วมรัฐบาล 19 พรรค บริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพ สาละวนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า เกิดสภาเสียงปริ่มน้ า จนมีเรื่องการซื้อ ส.ส. เกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติ และเกิดประบวนการยุติธรรมสอง
มาตรฐาน อีกทั้งมีการท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก 
 นายพิธา กล่าวว่า หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล การแก้ไขโควิด-19 ในวันน้ีจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จะ
ไม่เอาภาษีของคนไทยไปต าน้ าพริกละลายแม่น้ า แล้วไปอุ้มตลาดทุน แต่เราจะน าเงินหมื่นล้านบาทสร้างอุตสาหกรรม
สุขภาพ สร้างบุคคลากร สร้างงาน และเพิ่มงบวิจัย เพราะเช่ือว่านักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยมีศักยภาพเพียงพอ 
หากมีห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งงบประมาณ เราอาจจะมีวัคซีนหรือยาต้านโรคจากฝีมือคนไทยก็ได้ ซึ่ง
วิกฤตที่เกิดข้ึนเหล่านี้เป็นเหตุผลให้พรรคก้าวไกลต้องเดินตามนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ คือการแก้ไขปัญหา
โครงสร้างมากว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแน่นอนว่าเรายังคงเดินหน้า การร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ
ค าสั่ง คสช. 17 ฉบับ เพื่อยุติมรดกกฎหมายยุครัฐประหารที่ยังคงริดรอนสิทธิประชาชนอยู่ และยังคงเดินหน้าร่าง
พระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย มีสวัสดิการที่ดี และทหารช้ัน
ผู้น้อยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เรายังคงเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกระดับสิทธิและสวัสดิการของ
แรงงาน ยังเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า เพื่อไม่ให้จ ากัดอยู่ที่นายทุนไม่กี่ราย และสิ่งส าคัญพรรคจะคง
เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดล าดับความส าคัญทางอ านาจใหม่ ให้ประชาชนมีอ านาจต่อรอง มีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน 
ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง มีอ านาจเป็นปากเสียงให้ประชาชน และต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 
20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระ ให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบรับสภาไม่ให้เป็นสภา
ตรายางให้รัฐบาล เดิมพรรคมี ส.ส. 87 คน ตอนนี้เหลือเพียง 54 คน จากสภาเสียงปริ่มน้ า กลายเป็นสภางูเห่า สร้าง
ความมั่นคงให้กับรัฐบาลในบรรยากาศมืดมิด แต่ยังมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์ 
 "พวกเราจะลุกข้ึนสู้ โดยเฉพาะจากกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษามากกว่า 40 แห่ง นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ออกมารณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอ านาจว่า เขาต้องการประเทศที่ดีกว่า มีความเป็นธรรมและมี
อนาคตมากกว่านี้ แม้จะถูกขัดขวางกดดันถูกข่มขู่คุกคามจากผู้ใหญ่ แต่ทุกคนยังยืนหยัดลุกขึ้นต่อสู้ท่ามกลางความมืด
มิด พวกเราก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาน่าต่ืนเต้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย จะเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองจะ
ได้เขยื้อนไปในทางที่ดีข้ึน เพราะพลังนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ลุกข้ึนทวงสิทธิในการเป็นเจ้าของประเทศ เราได้เห็น
ประกายไฟและความหวังถูกปลุกขึ้นในกลุ่มคน ซึ่งเป็นไฟที่จะท าให้ส.ส. ของพรรคก้าวไกลต้องก้ าวต่อไป โดยการยืน
หยัดในรัฐสภา เพื่อเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อท าให้ระเทศน้ีก้าวไกลไปกว่าที่เป็น รอความหวังและอนาคตที่
จะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เราจะท าหน้าที่ในสภาอย่างแข็งขันคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวของประชนทุกกลุ่ม 
เพื่อน าประเทศฝ่าฝันวิกฤตและน าประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอ านาจสูงสุดอีกครั้ง" 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2054874 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2054874
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เปิดตัวโลโก้ "ก้าวไกล" ยัน 54 ส.ส.อดีต อนค.ย้ายสังกัดพรรค 
14 มีนาคม 2563 - 16:55 น. 
 
 
 
 
 
มติเอกฉันท์ ก้าวไกล เลือก “พิธา” เป็นหัวหน้าพรรค ยัน ส.ส. 54 คน ร่วมไปต่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วพร้อม
เปิดตัวโลโก้หัวลูกศรสีส้ม พุ่งทะยานไปสู่แสงสว่าง 
  พรรคก้าวไกล - 14 มี.ค.2563 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ประชุมใหญ่
วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็น
เลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธ์ิ เป็นเหรัญญิก นายปดิ
พัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ 
 นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้น.ส.เบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหาร
สัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบรหิารสดัส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรตัน์ โชคปมิ
ตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุเทพ อู่อ้น เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค พร้อมคณะโฆษกพรรคอีก 3 คน ได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ น.ส.สุทธวรรณ 
สุบรรณ ณ อยุธยา และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 
 นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ส าหรับรองหัวหน้าพรรค ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร 4 คน ประกอบด้วย น.ส. ศิ
ริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นาย
ณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และพล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้พรรคฝ่ายการเมือง
และกิจการพิเศษ ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล มีส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ย้ายมาสมัครเป็นสมาชิกแล้ว 54 ราย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันน้ี มี
ทั้งหมด 50 คน โดยนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว ส่วนอีก 4 
คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-
19 เนื่องจากเพิ่งกลับจากต่างประเทศ นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายช่ือ ป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุม
วันน้ีได ้
 นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและท ากายภาพบ าบัด และนายวินท์ สุ
ธีรชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้และยังไม่ได้แสดงเหตุผล โดยเป็นที่น่าสังเกตว่านายพิธา
กล่าวบนเวทีว่า ส.ส.ของพรรคเหลืออยู่เพียง 46 คน แต่ในช่วงท้ายนายวิโรจน์ ได้ประกาศบนเวทีว่าพรรคก้าวไกล มีส.ส.
ทั้งหมด 54 คน ทั้งนี้มีรายงานว่า ส.ส.ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมได้ฝากใบสมัคร และช าระค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพมาแล้ว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีส้ม หมายถึง
หัวลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีส้มเป็นสีประจ าพรรค หมายถึง "แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ" 
 
อ้างอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/422324?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
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พรรคก้าวไกล : มติเอกฉันท์ ทิม-พิธา น่ังหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศเริ่มบทท่ี 2 ของอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ข้ึนเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล 
(ก.ก.) คนใหม่ตามคาด หลังที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคมีมติเป็น "เอกฉันท์" เลือกเขาเป็นผู้น าพรรคคนใหม่ชนิดไร้คู่
แข่งขัน ด้วยคะแนนเสียง 256 เสียง งดออกเสียง 4 จากองค์ประชุมทั้งหมด 260 คน 
"...เราคือคนขีดเส้นทางนี้เอง เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง..." 
 บทเพลงประจ าพรรคจบลง เมื่อนายพิธาน าเพื่อน ส.ส. สังกัดพรรคก้าวไกลจ านวน "ครึ่งร้อย" เดินทางถึง
หน้าเวทีเพื่อพบปะสมาชิกพรรคและประชาชน พร้อมเปิดเผยโฉมหน้าคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่จ านวน 
29 คนต่อสาธารณชน 
 นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการ อนค. ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกล ทั้งนี้เมื่อ 2 ปี
ก่อน นายชัยธวัชเป็น 1 ใน 3 ผู้ก่อการหลักในคราวก่อตั้ง อนค. ร่วมกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสง
กนกกุล 
 การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลวันนี้ (14 มี.ค.) เกิดข้ึนที่ศูนย์ประสานงานอดีต อนค. ฝั่งธนบุ รี ซึ่ง
ถูกแปรสภาพเป็นที่ท าการพรรคก้าวไกลเรียบร้อย และเกิดข้ึนในวันที่ 23 หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ อนค. 
 นายพิธาประกาศว่า พรรคก้าวไกลคือ "บทที่ 2 ของอดีต อนค." คือพรรคที่สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ 
และจิตวิญญาณมาจากอดีต อนค. และจะยังเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศ เป็นปากเสียงให้กับคนตัวเล็ก
ตัวน้อย พาประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตย ยุติระบอบรัฐประหาร สถาปนานิติรัฐที่ทุกคนเสมอหน้ากันต่อหน้า
กฎหมาย และยึดมั่นในนโยบายเดิมของ อนค. 
พิธาประกาศพา ปท.ออกจากวิกฤต-หวนคืนสู่ประชาธิปไตย 
 หัวหน้าพรรควัย 40 ปี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อไปว่า ไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญที่สุด เต็มไปด้วย
วิกฤตรอบด้านที่แสดงให้เห็นว่า "รัฐบาลปัจจุบันไม่มีศักยภาพในการน าพาประเทศไปต่อได้ และจะท าให้คนทั้งประเทศ
ลงเหว" ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชีวิตของประชาชนไทยถูกก าหนดโดยอภิสิทธ์ิชน กองทัพ ข้าราชการ และกลุ่มทุนผูกขาด 
เสียงของประชาชนไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือได้ยินก็ท าหูทวนลม 
 นายพิธาอ้างค ากล่าวของนักรัฐศาสตร์ที่ว่าขณะนี้สภาพการบริหารประเทศของรัฐบาลอยู่ใน "สภาวะ
รัฐบาลล้มเหลว" ไม่สามารถรับมือกับสารพัดวิกฤต ทั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือโควิด-19, 
ฝุ่นพิษ, เศรษฐกิจที่ตกต่ าที่สุดในประวัติการณ์ รวมถึงวิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ ที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ใช้ ส.ว. 250 คนเป็น "เครื่องมือสืบทอดอ านาจ" 
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 หัวหน้าพรรคการเมืองคนล่าสุดประกาศเดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของ
ประเทศมีอ านาจอย่างแท้จริง ยกเลิก ส.ว.แต่งตั้ง, ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระให้ยึดโยงกับ
ประชาชน 
 นายพิธายังกล่าวถึงการลุกขึ้นสู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษากว่า 40 แห่ง หรือที่รู้จักในช่ือ
กิจกรรม "แฟลชม็อบ" ว่า ท าให้เขาได้เห็นประกายไฟแห่งความหวังถูกปลุกขึ้น เป็นประกายไฟที่จุดให้ ส.ส.พรรคก้าว
ไกล ก้าวต่อไป ยืนหยัดในรัฐสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ท าให้ประเทศน้ีก้าวไปได้ไกลกว่าน้ี 
คารมอ้างส านึกบุญคุณ ธนาธร-ปิยบุตร หวนกลับมาสมัครเป็นสมาชิกก้าวไกล 
 ก่อนการประชุมจะเริ่มต้นข้ึน ส.ส. สังกัดอดีต อนค. จ านวน 50 คนได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเพื่อ
รักษาสมาชิกภาพตามกฎหมาย ในจ านวนน้ีมีนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายช่ือ รวมอยู่ด้วย แม้ก่อนหน้านี้ 2 วัน 
เขาเพิ่งออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่ไปร่วมงานกับพรรคก้าวไกลเพราะ "ละเลยคนอีสาน" จนถูกเพื่อนร่วมพรรค
บางส่วนรุมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง 
 "คนอย่างผมถ้าไม่รู้จักบุญคุณคน คงไม่เดินกลับมา" นายคารมกล่าว ก่อนขยายความว่า "ผู้มีบุญคุณ" กับ
เขาหมายถึงนายธนาธรและนายปิยบุตรที่ร่วมกันหาเสียงและทุ่มเทกันมาในคราวสังกัด อนค. 
 ท่าทีกลับไปกลับมาของนักการเมืองรายนี้ท าให้เกิดข้อกล่าวหาว่าเขาอาจเป็น "งูเห่าฝากเลี้ยง" ให้อยู่ใน
พรรคก้าวไกลหรือไม่ เจ้าตัวปฏิเสธทันควันโดยบอกว่า "คนอย่างผมใครฝากไม่ได้ ถ้ายังอยู่ก็อยู่ ถ้าจะไปก็คือไป" 
 บีบีซีไทยตรวจสอบสถานะการเข้าสังกัดพรรคการเมืองของอดีต ส.ส.อนค. ทั้ง 65 คน พบว่าทุกคนมีสังกัด
ใหม่เรียบร้อยแล้ว แม้มี ส.ส. อยู่ 4 คนไม่ได้เดินทางมายังที่ท าการพรรคก้าวไกลวันน้ีก็ตาม แต่ได้แจ้งเหตุผลความจ าเปน็
ส่วนตัวต่อ กก.บห. พร้อมประสานงานส่งเอกสารต่าง ๆ และฝากเงินมาช าระค่าสมาชิกพรรคเรียบร้อย 
 
พรรคก้าวไกล : 54 คน 
พรรคภูมิใจไทย : 9 คน 
พรรคชาติไทยพัฒนา : 1 คน 
พรรคชาติพัฒนา : 1 คน 
 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ข้ึนประกาศต่อหน้าสมาชิกพรรคว่า อดีต ส.ส.อนค. ได้
สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล 54 คน พร้อมเดินหน้าหาสมาชิกพรรคให้ได้ตามเป้าหมาย 1 แสนคน 
เจ้าของพรรคเดิมเผย อนค. เปิดดีลตั้งแต่ ธ.ค. 2562 ขอ "อย่าเรียกเซ้ง ให้เรียกพันธมิตร" 
ลูกศรสีส้มพุ่งไปทางขวา คือตราสัญลักษณ์ (โลโก) ใหม่ของพรรคก้าวไกล สื่อถึง "การขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่อนาคต" ใน
ยุคหลังปรับโครงสร้างพรรคโดยมีคนการเมืองสังกัด อนค. เดิมเข้ามาเป็น "ผู้ปกครอง" คณะใหม่ 
ก่อนกลายเป็นพรรคก้าวไกลในวันน้ี ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคคนเดิมได้แจ้งเปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองแห่งน้ีถึง 3 
ครั้งในรอบ 6 ปี 
 ดร.ก้องภพ วังสุนทร อดีตหัวหน้าพรรคผึ้งหลวง และอดีตประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์พรรคร่วมพัฒนา
ชาติไทย กล่าวกับบีบีซีไทยว่า เขาได้อ านวยความสะดวกในการประสานให้ตัวแทนสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจ า
จังหวัด เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญฯ เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะ
ร่วมงานกับพรรคก้าวไกลต่อไปหรือไม่ แม้ช่ืนชอบการท างานการเมืองรูปแบบใหมใ่นสภาของอดีต อนค. แต่สิ่งที่กังวลใจ
คือ "กระแสในอดีต" ของพรรคการเมืองนี้ 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

11 

 

 
 
 
 "การท างานการเมืองของผม เน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเทิดทูนสถาบัน นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดหนกั" 
ดร.ก้องภพกล่าว 
 เดิม ดร.ก้องภพเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ก่อนออกมาลุยท าพรรคการเมืองของตัวเองเมื่อ 19 
ม.ค. 2562 หลังทราบว่านายธนพลไม่ประสงค์จะท าพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยต่อ จึงขอรับมาดูแลโดยเปลี่ยนช่ือใหม่เปน็ 
"พรรคผึ้งหลวง" หวังสร้างความแปลกใหม่-การจดจ าในทางการเมือง เนื่องจากมีระยะเวลาหาเสียงเพียงเดือนเศษ โดยที่
เขาเห็นว่าผึ้งสื่อสัญลักษณ์ความสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดในขณะนั้น และไม่ต้องการใช้ช่ือพรรคที่
ฟังคล้าย "คอมมิวนิสต์กลับใจ" ในช่วงทศวรรษ 2520 ลงสู่สนามเลือกตั้ง 
 "คุณธนพลเล่าให้ฟังว่าเดิมได้ยื่นขอจดจัดตั้งพรรค 'ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ' เพราะแนวร่วมของแกเป็น
ประเภทนี้ แต่ กกต. ไม่อนุมัติ ก็เลยตัดค าว่า 'ผู้' ออก" ดร.ก้องภพระบุ 
 ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 พรรคผึ้งหลวงส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 2 ระบบ รวม 100 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 
92 คน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 18 คน 
 กก.บห. พรรคผึ้งหลวง 9 คน ต้องระดมขัน-ควักทุนรอนไปราว 1.1 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนประเดิมท า
พรรค 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตหัวละ 10,000 บาท แม้ตั้งเป้าเก็บคะแนนเสียงตก
น้ าของผู้สมัคร ส.ส.เขต มาแปรเป็นแต้มหิ้ว ส.ส. บัญชีรายช่ือเข้าสภา 10 คน แต่สิ่งที่ได้กลับไม่เป็นไปตามคาด เขาจึง
คืนพรรคให้เจ้าของเดิม หลังได้รับ "ข้อมูลใหม่" 
 "ช่วงเดือน ธ.ค. 2562 คุณธนพลแจ้งว่ามีคนจะมาสนับสนุนพรรค ตอนนั้นผมยอมรับว่าหนัก หากต้องเป็น
หัวหน้าพรรคต่อรอการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งไม่รู้จะมีข้ึนเมื่อไร จึงถอยออกมา โดยที่คุณธนพลให้ผมเป็นประธานที่
ปรึกษายุทธศาสตร์พรรค โดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็น อนค. ที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราในเวลาต่อมา แต่ตอนนั้นเขาก็ถูกต้ัง
คดียุบพรรคแล้ว" ดร.ก้องภพกล่าว 
 ในระหว่างการเปิด-ปิดดีลภายใน 3 เดือนนี้ ดร.ก้องภพอ้างว่า ไม่มีส่วนรู้เห็น เป็นเรื่องที่นายธนพล
ด าเนินการ ส่วนตัวไม่รู้จักกับ กก.บห.อนค. และ กก.บห.พรรคก้าวไกลชุดใหม่ 
 กับประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ว่ามีการตั้ง "พรรคจิ๋ว" รอให้ "พรรคใหญ่" มา "เซ้งพรรค" ในกรณีเกิด
อุบัติเหตุการเมือง อดีตหัวหน้าพรรคจิ๋วช้ีว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป พร้อมยืนยันว่า พรรคเล็กพรรคนน้อยก็มี
อุดมการณ์ แต่มีข้อจ ากัดเรื่องทุน 
 "เราอยากท างานการเมือง แต่พอท าไม่ไหว มีพรรคใหญ่เข้ามา เราก็ต้องยอม อย่าเรียกว่าเซ้ง ให้เรียกว่า
เป็นพันธมิตรครับ" ดร.ก้องภพกล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bbc.com/thai/thailand-51888140 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/thai/thailand-51888140
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อนาคตใหม่ ร่ายยาวเหยียด แก้ รธน. – จี้ กมธ.พ้นสภา 
 
 
 
 
 
 
 
เพจเฟซบุ๊ก อนาคตใหม่ โพสต์ข้อความร่ายยาว สภารับข้อเสนอภาคประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ ด้านนักศึกษาจี้ 
กมธ. เดินออกจากสภาไปฟังเสียงของประชาชน 
 14 มี.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก อนาคตใหม่ – Future Forward ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สภารับข้อเสนอภาค
ประชาชน “แก้รัฐธรรมนูญ” – ด้านนักศึกษาจี้ กมธ. เดินออกจากสภาไปฟังเสียงของประชาชน 
 คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และเครือข่าย People Go Network น าโดยอนุสรณ์ 
อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ได้ตั้งขบวนเดินรณงค์เพื่อเรียกร้องรัฐสภาให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 โดยเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินก าเเพงเพชร และมาทางถึงอาคารรัฐสภา ในช่วงเวลา 11.00 น. โดยมีพี
ระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมด้วย กมธ. อีกหลายคนรับหนังสือ โดยตลอดระยะเวลามีเสียงตะโกนจากผู้ร่วมเดินขบวน
ตลอดเวลาว่า “รัฐธรรมนูญต้องแก้” 
 ก่อนจะยื่นเอกสารตัวแทนผู้ชุมนุมได้อ่านแถลงการณ์ โดยมีใจความส าคัญว่า รัฐธรรมนูญคือกติกาสูงสุดที่
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ รับรองสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล รัฐธรรมนูญจึงจ าเป็นจะต้อง
มาจากความเห็นพ้องต้องการของประชาชน 
 แต่รัฐธรรมนูญ 2560 มีที่มาจากคณะบุคคลที่ก่อรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า แล้วก็ตั้งพรรค
พวกของตนเขียนรัฐธรรมนูญข้ึนเองโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม อีกทั้งกระบวนการท าประชามติก็ไม่ได้สะท้อนมติของ
ประชาชน เพราะไม่ได้เปิดให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตลอดกระบวนการ 
 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ยังไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ตอบสนองกระชับและ
ขยายอ านาจรัฐ ควบคู่ไปกับการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งยังสร้างเงื่อนไขให้สถาบันการเมืองที่เป็นตัวแทน
ของประชาชนอ่อนแอ พร้อมกับให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาอย่างกว้างขวาง 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังเป็นเงื่อนไขให้วิกฤติการเมืองทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เพราะเป็นที่มาของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้อิงกับเสียงประชาชนส่วนใหญ่ ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญวิกฤติครั้งใหญ่ จะมีก็แต่การร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเท่านั้นที่จะพาสังคมไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ได้ 
โดย ครช.เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นของประชาชนว่าสมควรจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
หรือไม่และให้ความเห็นของประชาชน มีผลผูกพันในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 
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ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้จัดท าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 2.1 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้ง โดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและใช้จ านวนราษฎรเป็น
เกณฑ์ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในแต่ละจังหวัด และให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการ
รับฟังความเห็นตลอดกระบวนการ 
 2.2 ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียง
เห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 2.3 ให้เขียนในบทเฉพาะกาลของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าให้น ารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาใช้และจัดการเลือกตั้งและให้รัฐบาลใหม่ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่าง
รัฐธรรมนูญ 
 1. หลังจากสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรฐัธรรมนูญแล้วเสรจ็ ให้มีการจัดท าประชามติว่าประชาชนเห็นชอบ
หรือไม่ หากประชาชนเห็นชอบก็ให้ประกาศใช้ต่อไป 
ส าหรับเนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ครช.มีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา ของรัฐธรรมนูญที่เห็นควรต้องให้ความส าคัญดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ 
 1. ข้อเสนอต่อการพัฒนาหลักการทั่วไป ต้องให้สิทธิประชาชนเป็นใหญ่กว่ารัฐ ไม่มีเงื่อนไขการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพด้วยเหตุ “ความมั่นคงของรัฐ” ไม่ถูกจ ากัดด้วยกฎหมายที่ออกภายหลัง 
 2. ข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นรัฐสวัสดิการ ต้องสร้างหลักประกันรายได้ หลักประกันด้านสุขภาพ 
หลักประกันด้านการศึกษา ค านึงถึงการคุ้มครอง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และการเข้าถึงการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐอย่างเสมอกัน โดยไม่แบ่งแยกตามฐานะ 
 3. ข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ต้องคุ้มครองผู้ถูกจับกุมไม่ให้ถูกควบคุมตัว
เกิน 48 ช่ัวโมง ต้องได้สิทธิประกันตัว สิทธิเข้าถึงทนายความ และมีหลักประกันความเป็นอิสระของศาล โดยไม่แบ่งแยก
ตามฐานะ 
 4. ข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นสิทธิชุมชน ต้องคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชุมชน 
และการมีที่อยู่อาศัย สิทธิในที่ดินท ากิน สิทธิในการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สิทธิในการผลิตและการตลาดที่เท่า
เทียม 
 5. ข้อเสนอต่อการพัฒนาสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ต้องให้มีสิทธิของประชาชนที่จะเข้าช่ือถอด
ถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่จ ากัดอายุ สิทธิการต่อต้านการยึดอ านาจโดยไม่ชอบ 
รวมทั้งการปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้อ านาจพลเรือนด้วย 
ประเด็นที่สอง สร้างกลไกเข้าสู่อ านาจที่ยึดโยงกับประชาชน ได้แก่ 
 1. ต้องไม่มี ช่องทางส าหรับนายกรัฐมนตรีที่ ไม่ ได้มาจากการเลือกตั้งและก าหนดให้ชัดเจนว่า 
นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. โดยพิจารณาหลักการใหม่ๆ ที่จะสามารถสะท้อนเสียงของประชาชนได้ชัดเจนข้ึน เช่น การ
ให้ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
 2. ต้องไม่มีระบบวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง หรือการคัดเลือกโดยกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม แต่ต้องมาจากการ
เลือกตั้งทั้งหมด โดยสามารถพจิารณาสร้างระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่ไม่ทับซ้อนกับการเลือกตั้ง ส.ส. เช่น การใช้ทั้ง
ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว 
 3. ต้องไม่มีกระบวนการวางแผนปฏิรูปประเทศ หรือแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ท าข้ึนโดยคนกลุ่ม
เดียว หรือมีที่มาจากคนกลุ่มเดียว 
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 4 . ต้องไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
สิทธิก าหนดอนาคตตัวเอง สนับสนุนการกระจายอ านาจ โดยไมต้อง รอ “ความพร้อม” ของท้องถ่ิน 
 5. ต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร และไม่รับรองอ านาจคณะรัฐประหารให้มีผลชอบด้วย
กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญตาม
นี้เท่านั้นจึงจะสามารถคลี่คลายวิกฤติการเมืองรวมถึงวิกฤต ด้านอื่นๆ ที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ตอนน้ีได้ 
มีประชาชนร่วมเดินเท้ามาย่ืนหนังสอืดังกลา่วกว่า 300 คน ด้าน กมธ. จะมีการหารือถึงการพิจารณาเเก้ไข เเนวทางและ
หลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ก่อนจะสรุปผลรายงานของคณะกรรมาธิการไม่เ กิน
วันที่ 10 เมษายน 2563 เเล้วจึงส่งรายงานต่อสภาผู้แทนราษฏรต่อไป 
 ทั้งนี้ ในการประชุม กมธ. ชุดดังกล่าวในช่วงบ่าย มีตัวแทนจากนักศึกษาหลายสถาบัน เดินทางมาร่วม
เสนอความคิดเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตามค าเชิญของ กมธ. โดย นักศึกษายืนยันว่า กมธ. ควรต้องเดินทางไปรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันต่างๆ ตามแฟลชม็อบที่มีการจัดข้ึน เพราะกลุ่มที่มาวันนี้ ไม่อาจเป็นตัวแทนของ
นักศึกษาทั้งหมดกว่าแสนคนทั่วประเทศได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.brighttv.co.th/news/politics/future-forward-facebook 
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14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:47 น. 
เปิดวิสัยทัศน์ 'หัวหน้าพรรคก้าวไกล' ลั่นประกายไฟแห่งความหวังเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมถูกปลุกขึ้นแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 มี.ค.63 - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  กล่าวภายหลังได้รับเลือกเป้าหัวหน้าพรรคก้าวไกล ช่วงหนึ่งว่า เป็น
เวลากว่า 23 วันแล้วที่พรรคอนาคตใหม่ถูกท าให้หายไปจากการเมืองไทยและ ส.ส. ต้องไร้สังกัดพรรคการเมือง แต่วันนี้
เราได้ย้ายเข้าสู่บ้านใหม่อย่างเป็นทางการกับพรรคก้าวไกล ตนต้องขอบคุณก าลังใจจากทุกคนที่เป็นเช้ือไฟให้เรา
เดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อ  
 นายพิธา กล่าวว่า พรรคก้าวไกล คือ บทที่สองของอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล คือ พรรคที่สืบ
ทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ จะยังเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังใน
ประเทศน้ี ยังขอเป็นปากเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศน้ี พาประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตย เปลี่ยนผ่านสู่
ระบอบประชาธิปไตย ยุติระบอบรัฐประหาร สถาปนานิติรัฐที่ทุกคนเสมอหน้ากันและเรายังยึดมั่นในนโยบายเดิม 
 หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่าประเทศไทยยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญที่สุด เต็มไปด้วยวิกฤติรอบ
ด้านที่แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถน าพาประเทศไปต่อได้และจะท าให้คนทั้งชาติลงเหว ตลอดเวลาที่
ผ่านมาชีวิตของประชาชนในประเทศไทยถูกก าหนดโดยอภิสิทธิชน กองทัพ ข้าราชการ และกลุ่มทุนผูกขาด เสียงของ
ประชาชนไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยินหรือได้ยินก็ท าหูทวนลม สภาพการบริหารงานของประเทศไทยคือสภาพรัฐบาล
ล้มเหลว ไม่ว่าจะวิกฤติโควิด-19 วิกฤติฝุ่นพิษ PM2.5 วิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ าที่สุดในประวัติการณ์ วิกฤติการเมืองที่เกิด
จากรัฐธรรมนูญ คสช.ที่ใช้ ส.ว. 250 คนเป็นเครื่องมือสืบทอดอ านาจ บริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพและขาดเอกภาพ 
เกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติและกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน 
 “วิกฤติเหล่านี้คือเหตุผลว่าท าไมเรายังต้องเดินตามนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ นั่นคือการแก้ไข
ปัญหาโครงสร้าง เราจะยังเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาสค าสั่ง คสช. เราจะยังเดินหน้าผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. 
ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ที่เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย เราจะยังเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงานเพื่อนกระดับสิทธิและสวัสดิการให้กับแรงงาน เราจะยังเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า ในการปลด  
ล็อกธุรกิจน้ าเมากว่าแสนล้านบาทจากนายทุนไม่กี่รายให้ไปตกกับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริง และร่างกฎหมาย
อื่นๆ ที่จะปลดล็อกสังคมไทยออกจากวิกฤติ และสุดท้ายเราจะยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนที่
เป็นเจ้าของประเทศมีอ านาจอย่างแท้จริง ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้งมีอ านาจเป็นปากเสียงให้กับประชาชน 
ยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี แก้ที่มาขององค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชน” 
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 หัวหน้าพรรคก้าวหน้า กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะช้าเกินไป และผู้มีอ านาจ
พยายามกัดกร่อนให้สภาอ่อนแอ จากสภาเสียงปริ่มน้ ากลายเป็นสภางูเห่า แต่ในความมืดมิดยังมีแสงสว่าง พวกเราเห็น
การลุกขึ้นสู้ของเยาวชนในสถานศึกษามากกว่า 40 แห่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่างออกมารณรงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่า
พวกเขาต้องการประเทศไทยที่มีอนาคตมากกว่านี้ แม้ต้องเผชิญหน้าจากการขัดขวาง กดดัน ข่มขู่จากผู้ใหญ่ของ
บ้านเมืองนี้ พวกเราก าลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย พวกเราเห็นประกายไฟแห่ง
ความหวังถูกปลุกขึ้น เป็นประกายไฟที่จุดให้ ส.ส. พรรคก้าวไกลก้าวต่อไป ยืนหยัดในรัฐสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ท า
ให้ประเทศนี้ก้าวไปได้ไกลกว่านี้ พวกเราจะท างานในสภาอย่างแข็งขันคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวของพี่น้อง
ประชาชน เพื่อน าพวกเราออกจากวิกฤติและน าประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีอ านาจสูงสุดอีกครั้ง. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/59756


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

17 

 

 

 
 
วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 20:31 น. 
"พิธา"โชว์วิสัยทัศน์หัวหน้า"ก้าวไกล"บทท่ีสองของพรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา"ลั่นหากเป็นรัฐบาลจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแก้ไขโควิด-19ไม่เอาภาษีของคนไทยไปต าน้ าพริกละลายแม่น้ า 
แต่จะน าเงินหมื่นล้านบาทสร้างอุตสาหกรรมสุขภาพคนไทย  
 หลังที่ประชุมพรรคก้าวไกล ได้เลือก"พธิา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นหัวหน้าพรรค "พิธา " ได้ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์
ว่า เป็นเวลากว่า 23 วัน ที่พรรคอนาคตใหม่ถูกท าให้หายไปจากการเมืองไทย และเป็นเวลาที่ท าให้ผู้แทนราษฎร อย่าง
พวกเราจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ต้องไร้สังกัดพรรคการเมือง แต่วันนี้เราได้ย้ายสู้บ้านใหม่อย่างเป็นทางการกับพรรค
ก้าวไกล "วันน้ีต้องขอขอบคุณสมาชิก ส.ส. และผู้สนับสนุนทุกคน ที่ไว้วางใจให้ผมเป็นหัวหน้าพรรค ขอบคุณทุกก าลังใจ
ที่ท าให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบาก ก าลังใจจากทุกคนถือเป็นเช้ือไฟช้ันดี ท าให้พวกเราเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไม่ย้อท้อ 
พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งบทแรกของพวกเรามีสมาชิกมากกว่า 6 หมื่นคนที่ร่วมสร้างพรรค
ข้ึนมา และทั้งหมดที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่จะพาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง” 
 ทั้งนี้วันที่ 14 มีนาคม 2563 บันทึกไว้ว่า พรรคก้าวไกล และพวกเราผู้ที่รักความเป็นธรรม เช่ือมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย จะเริ่มขีดเขียนบทเองร่วมกันในบทที่สองกับพรรคก้าวไกล ซึ่งพรรคนี้สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ 
และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ 
 "เราจะเดินหน้าท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะยังคงเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้ จะขอ
เป็นปากเสียงให้กับคนที่ไร้อ านาจในสังคม เราจะไม่ใช่พรรคช่ัวคราว แต่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะพาประเทศไทย
กลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย เรายึดมั่นและพร้อมต่อสู้เพื่อพาประเทศ เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ยุติ
ระบอบรัฐประหาร และสถาปนานิติรัฐที่ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทยีม เรายังยึดมั่นในนโยบาย สามฐานราก แปดเสา
หลัก หนึ่งปักธงประชาธิปไตย เพื่อสร้างประเทศ และคนไทยให้ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน” 
 หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวอีกว่า วันน้ีประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ 
เราก าลังเผชิญวิกฤตรอบด้าน และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีศักยภาพที่จะน าพาประเทศให้เดินต่อไปได้ ซ้ าพา
คนทั้งชาติลงเหว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ความเป็นอยู่ของประชาชนถูกก าหนดโดยเหล่าอภิสิทธิชน ทหาร เหล่า
ราชการ และกลุ่มทุนผูกขาด แม้ประชาชนจะพยายามตะโกนบอก แต่เสียงก็ไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือท าเป็นหู
ทวนลม 
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 ทั้งนี้มีนักรัฐศาสตร์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐ
ล้มเหลว แต่เป็นเรื่องของรัฐบาลล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งวันนี้ความรุนแรงของการ
แพร่ระบาดไม่เท่ากับความตื่นตระหนกของประชาชนจากการท างานของรฐับาล วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ท าให้คนไทยต้อง
ตายผ่อนส่งเพียงเพราะรัฐบาลต้องการเอาใจนายทุน วิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ าที่สุดภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว 
ภาคการเกษตรติดลบทั้งหมด วิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ ที่สืบอ านาจจากคสช. ใช้ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน เป็น
ฐานรักษาอ านาจ ออกแบบระบบเลือกตั้ง ไม่ให้มีพรรคไหนมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อให้เสียงข้างมากกระจัดกระจายไปอยู่
ตามพรรคต่างๆ จนเกิดวิกฤตร่วมรัฐบาล 19 พรรค บริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพ สาละวนอยู่กับการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดสภาเสียงปริ่มน้ า จนมีเรื่องการซื้อ ส.ส. เกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติ และเกิดประบวนการ
ยุติธรรมสองมาตรฐาน อีกทั้งมีการท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก 
 ทั้งนี้ หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล การแก้ไขโควิด-19 ในวันนี้จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จะไม่เอาภาษี
ของคนไทยไปต าน้ าพริกละลายแม่น้ า แล้วไปอุ้มตลาดทุน แต่เราจะน าเงินหมื่นล้านบาทสร้างอุตสาหกรรมสุขภาพ สร้าง
บุคคลากร สร้างงาน และเพิ่มงบวิจัย เพราะเช่ือว่านักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยมีศักยภาพเพียงพอ หากมี
ห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งงบประมาณ เราอาจจะมีวัคซีนหรือยาต้านโรคจากฝีมือคนไทยก็ได้ 
 ซึ่งวิกฤตที่เกิดข้ึนเหล่าน้ีเป็นเหตุผลให้พรรคก้าวไกลต้องเดินตามนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ คือ
การแก้ไขปัญหาโครงสร้างมากว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแน่นอนว่าเรายังคงเดินหน้า การร่างพระราชบัญญัติ
ยกเลิกประกาศค าสั่ง คสช. 17 ฉบับ เพื่อยุติมรดกกฎหมายยุครัฐประหารที่ยังคงริดรอนสิทธิประชาชนอยู่ และยังคง
เดินหน้าร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย มีสวัสดิการที่ดี และ
ทหารช้ันผู้น้อยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 
 ขณะเดียวกันเรายังคงเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกระดับสิทธิและสวัสดิการของ
แรงงาน ยังเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า เพื่อไม่ให้จ ากัดอยู่ที่นายทุนไม่กี่ราย และสิ่งส าคัญพรรคจะคง
เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดล าดับความส าคัญทางอ านาจใหม่ ให้ประชาชนมีอ านาจต่อรอง มีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน 
ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง มีอ านาจเป็นปากเสียงให้ประชาชน และต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 
20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระ ให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบรับสภาไม่ให้เป็นสภา
ตรายางให้รัฐบาล เดิมพรรคมี ส.ส. 87 คน ตอนนี้เหลือเพียง 54 คน จากสภาเสียงปริ่มน้ า กลายเป็นสภางูเห่า สร้าง
ความมั่นคงให้กับรัฐบาลในบรรยากาศมืดมิด แต่ยังมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์ 
 “พวกเราจะลุกข้ึนสู้ โดยเฉพาะจากกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษามากกว่า 40 แห่ง นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ออกมารณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอ านาจว่า เขาต้องการประเทศที่ดีกว่า มีความเป็นธรรมและมี
อนาคตมากกว่านี้ แม้จะถูกขัดขวางกดดันถูกข่มขู่คุกคามจากผู้ใหญ่ แต่ทุกคนยังยืนหยัดลุกขึ้นต่อสู้ท่ามกลางความมืด
มิด" 
 "พิธา" กล่าวด้วยว่า พวกเราก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาน่าต่ืนเต้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย จะ
เป็นโอกาสที่พรรคการเมืองจะได้เขยื้อนไปในทางที่ดีข้ึน เพราะพลังนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ลุกขึ้นทวงสิทธิในการเป็น
เจ้าของประเทศ "เราได้เห็นประกายไฟและความหวังถูกปลุกข้ึนในกลุ่มคน ซึ่งเป็นไฟที่จะท าให้ส.ส. ของพรรคก้าวไกล
ต้องก้าวต่อไป โดยการยืนหยัดในรัฐสภา เพื่อเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อท าให้ระเทศน้ีก้าวไกลไปกว่าที่เป็น 
รอความหวังและอนาคตที่จะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เราจะท าหน้าที่ในสภาอย่างแข็งขันคู่ขนานไปกับความ
เคลื่อนไหวของประชนทุกกลุ่ม เพื่อน าประเทศฝ่าฝันวิกฤตและน าประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนมี
อ านาจสูงสุดอีกครั้ง” 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/617690 

https://www.posttoday.com/politic/news/617690
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วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.36 น. 
'พิธา'น าทัพพรรค'ก้าวไกล'สานต่อ'อนค.' รื้อเผด็จการ-สถาปนานิติรัฐ ท างานคู่ปชช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือกล่าวภายหลังมติพรรค
ก้าวไกลเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคว่า เป็นเวลา 23 วันที่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ไม่ไดัสังกัดพรรคการเมือง  แต่วันนี้
สมาชิกพรรคได้เก้าเข้าสู่ก้าวไกล   พรรคก้าวไกลคือบทที่ 2 ของพรรคอนาคตใหม่ แต่ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน    แต่
จากนี้ยืนยันพรรคก้าวไกลจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์และเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวัง  เป็นปากเป็นเสียงให้กับ
คนที่ไร้อ านาจในสังคม  และยืนยันว่า ส.ส.ที่ร่วมกับพรรคก้าวไกลมีทั้งหมด 54 คน ทั้งนี้พรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรค
ช่ัวคราวแต่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่น าประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตย  ยุติระบอบเผด็จการ สถาปนาระบบ
นิติรัฐให้เท่าเทียม  
 ขณะนี้ประเทศไทยก าลังเผชิญกับวิกฤตที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ ผู้น าประเทศไม่สนใจ
ประชาชนแต่กลับเอาใจนายทุน  เกิดหนี้ครัวเรือนสูงข้ึน  และสิ่งที่จะท าหลังจากนี้คือการสานต่อนโยบายของพรรค
อนาคตใหม่ที่หาเสียงไว้กับประชาชนคือเดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศค าสั่งคสช.17 ฉบับ  และผลักดันให้
ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร  ผลักดันร่างคุ้มครองแรงงาน  ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า  ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด แล้วสุดท้าย
คือการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหป้ระชาชนมีอ านาจต่อรองกบัอ านาจรฐั ขณะเดียวกันยอมรับว่าการผลักดันให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐสภาคงยากเพราะผู้มีอ านาจท าให้รัฐสภาอ่อนแอดังนั้นพรรคก้าวไกลจะต่อสู้คู่ขนานไปกับ
ประชาชนเพื่อใช้ระบบน าไปสู่วิธีทางประชาธิปไตยให้ได้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/479288/preview\ 
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14 มีนาคม 2563  
มติเอกฉันท์เลือก 'พิธา ลิ้มเจริญรัตน์' เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล 
 
 
 
 
 
 
พรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นหัวหน้าพรรค  
 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นาย
ชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน  นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ เป็น
เหรัญญิก  นายปดีพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝังชลจิตร เป็นกรรมการบริหาร
สัดส่วนภาคใต้  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็น
กรรมการบริหารสดัส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสุเทพ อู่อ้น เป็นกรรมการบรหิารสัดสว่นปีกแรงงาน นางอมรัตน์ 
โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค 
 ด้านรองหัวหน้าพรรคที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค 4 คน คือ นางสาวศิริภัญญา ตันสกุล รองหัวหน้า
พรรคฝ่ายนโยบาย  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรอง
หัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย  และ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870764 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000025788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870764
https://news1live.com/detail/9630000025788
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14 มีนาคม 2020 เวลา 15:04  
ไม่พลิกโผ “พิธา” น่ังหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมเปิดตัวโลโก้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 “พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดโลโก้หัวลูกศรสีส้ม พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมายข้างหน้า   
 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา   ลิ้มเจริญรัตน์  เป็นหัวหน้า
พรรค  นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ  นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล  เป็นนายทะเบียน  นางสาวณธีภัสร์ กุล
เศรษฐสิทธ์ิ  เป็นเหรัญญิก  นายปดีพัทธ์ สั้นติภาดา  กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ  นายสมชาย ฝังชลจิตร  เป็น
กรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้  นางสาวเบญจา แสงจันทร์  เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก  นายอภิชาติ 
ศิริสุนทร  เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรค
ภาคกลาง นายสุเทพ  อู่อ้น  เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน  และนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  เป็นโฆษกพรรค 
ขณะที่นางสาวศิริภัญญา ตันสกุล   รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์  เป็นรองหัวหน้าพรรค
ฝ่ายกิจการสภา  นายณัฐวุฒิ บ้วประทุม  เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย  และพล.ต.ต. สุพิศล ภักดีนฤนาถ รอง
หัวหน้พรรคผ้ายกรเมืองและกิจการพิเศษ 
 ส าหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ จากมีทั้งหมด 50 คน 
โดยนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย  ส.ส.บัญชีรายช่ือ ย้าย Advertiser 
 ส่วนอีก 4 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพมหานคร กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศมา  นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชี
รายช่ือ ป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันน้ีได้ นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและท า
กายภาพบ าบัด  และนายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันน้ีและยังไม่ได้แสดงเหตุผล 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีสม้ หมายถึงหัวลูกศรที่พร้อม
พุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีสัมเป็นสีประจ าพรรค หมายถึง "แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ". 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/8079?line= 
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เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 16.14  
ตามคาด'พิธา'น่ังหน.พรรคก้าวไกล โชว์สานต่อจิตวิญญาณอนค. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา” น่ังหน.พรรคก้าวไกล พร้อมเปิดตัวโลโก้หัวลูกศรสีส้ม โชว์วิสัยทัศน์ลุยพาปท.ฝ่าวิกฤตกลับสู่ปชต.ยันไม่ใช่
พรรคชั่วคราว              
 เมื่อวันที่ 14. มี.ค.ที่พรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ประชุมใหญ่
วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็น
เลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ เป็นเหรัญญิก นายปดิ
พัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้ 
 น.ส.เบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็น
กรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุ
เทพ อู่อ้น เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค พร้อมคณะโฆษก
พรรคอีก 3  คน ได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ 
 ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร 4 คน ประกอบด้วย น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล   รอง
หัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 
เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และพล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ 
ส าหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ มีทั้งหมด 50 คน โดยนายจุลพันธ์ 
โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว 
 ส่วนอีก 4 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศมา นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายช่ือ ป่วย
ไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและท า
กายภาพบ าบัด และนายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันน้ีและยังไม่ได้แสดงเหตุผล 
 อย่างไรก็ตามนายวิโรจน์ ได้ประกาศบนเวทีว่าพรรคก้าวไกล มีส.ส.ทั้งหมด 54 คน โดยมีรายงานว่า ผู้ที่
ไม่ได้มาร่วมประชุมได้ฝากใบสมัคร และช าระค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพมาแล้ว 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีสม้ หมายถึงหัว
ลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีส้มเป็นสีประจ าพรรค หมายถึง “แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ” 
 จากนั้นนายพิธา กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่า “ต้องขอขอบคุณสมาชิก ส.ส. และ
ผู้สนับสนุนทุกคน ที่ไว้วางใจให้ผมเป็นหัวหน้าพรรค ขอบคุณทุกก าลังใจที่ท าให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบาก ก าลังใจจาก
ทุกคนถือเป็นเช้ือไฟช้ันดี ท าให้พวกเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ย้อท้อ พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ 
ซึ่งบทแรกของพวกเรามีสมาชิกมากกว่า 6 หมื่นคนที่ร่วมสร้างพรรคข้ึนมา และทั้งหมดที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่จะพา
ให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง” 
 พรรคนี้สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ เราจะเดินหน้าท า
การเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะยังคงเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศน้ี จะขอเป็นปากเสียงให้กับคนที่ไร้อ านาจ
ในสังคม เราจะไม่ใช่พรรคช่ัวคราว แต่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะพาประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
 นายพิธา กล่าวต่อว่า วันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ เราก าลัง
เผชิญวิกฤตรอบด้าน และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบนัไม่มีศักยภาพที่จะน าพาประเทศให้เดินต่อไปได้ ซ้ าพาคนทั้งชาติ
ลงเหว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ความเป็นอยู่ของประชาชนถูกก าหนดโดยเหล่าอภิสิทธิชน ทหาร เหล่าราชการ และ
กลุ่มทุนผูกขาด แม้ประชาชนจะพยายามตะโกนบอก แต่เสียงก็ไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือท าเป็นหูทวนลม และ
ยังคงเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย 
 รวมถึงสิ่งส าคัญพรรคจะคงเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดล าดับความส าคัญทางอ านาจใหม่ ให้
ประชาชนมีอ านาจต่อรอง มีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง มีอ านาจเป็นปากเสียงให้
ประชาชน และต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระ ให้ยึดโยงกับประชาชน
ให้มากที่สุด ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบรับสภาไม่ให้เป็นสภาตรายางให้รัฐบาล. 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/76287 
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14 Mar 2020 
ตามคาด “พิธา”น่ังหัวหน้าพรรคก้าวไกล 
 ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือก “พิธา  ลิ้มเจริญรัตน์” น่ังหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตามคาด ขณะท่ีมีส.ส.สมัครเข้าร่วมแล้ว 
50 คน จาก 55 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (14 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธน นายพิธา   ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชี
รายช่ือ  น า ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ สมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล รวมถึง นายคารม  พลพรกลาง  ที่ก่อนหน้าน้ีออก
จากไลน์กลุ่มของ ส.ส.พรรค เนื่องจากไม่พอใจถึงโครงสร้างพรรคใหม่ ที่ไม่ให้ความส าคัญกับภาคอีสาน   ก็เดินทางมา
สมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลด้วย  
 ส าหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ จากจ านวน 55 คน 
ก่อนหน้านี้ ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น. มีมาสมัครแล้วจ านวน 50 คน ขาด 5 คน ประกอบด้วย 
 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขตบางแค กทม. ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปนิส์ 
และตัดสินใจกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงษ์
โพสต์ข้อความยืนยันว่าไปต่อกับ #บ้านใหม่หัวใจเดิม 
 2. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่มีอาการป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันน้ีได้ แต่ได้
โพสต์ทวิตเตอร์ยืนยันว่า ทันทีที่หายป่วยแล้วจะรีบมาสมัครสมาชิกพรรคให้เร็วที่สุด 
 3.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและท ากายภาพบ าบัด 
 4.นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันน้ีโดยยังไม่ได้แสดงเหตุผล 
 5.นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาไปแล้ว  
 ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา  ลิ้มเจริญ
รัตน์  เป็นหัวหน้าพรรค  นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ   นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล   เป็นนาย
ทะเบียน  น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ เป็นเหรัญญิก นายปดีพัทธ์ สั้นติภาดา  กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ  นาย
สมชาย ฝังชลจิตร  เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้   
 น.ส.เบญจา แสงจันทร์  เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก   นายอภิชาติ ศิริสุนทร  เป็น
กรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุ
เทพ  อู่อ้น  เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน  และนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  เป็นโฆษกพรรค ส่วน น.ส.ศิริ
ภัญญา ตันสกุล  เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการ
สภา  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม  เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย  และ พล.ต.ต.สุพิศล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้พรรค
ฝ่ายเมืองและกิจการพิเศษ 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/424790?ad= 
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เผยแพร่: 14 มี.ค. 2563 15:13   ปรับปรุง: 14 มี.ค. 2563 18:56     
“พิธา” น่ัง หน.ก้าวไกล “ชัยธวัช” เลขาฯ-โฆษกลั่นมี 54 ส.ส.ร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา” คว้าหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตามคาด “ชัยธวัช” เพ่ือน “ธนาธร” เป็นเลขาฯ “วิโรจน์” จอมแฉ IO น่ังโฆษก 
พบ 50 ส.ส.มาสมัคร แต่พรรคยันมี 54 คน 
 วันนี้ (14 มี.ค.) ที่ท าการพรรคก้าวไกล เมื่อเวลา 12.00 น. การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกล มีมติ
เป็นเอกฉันท์เลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และประธาน ส.ส.ช่ัวคราว เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช 
ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เป็นเลขาธิการพรรค นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน
พรรค น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธ์ิ เป็นเหรัญญิก นายปดีพัทธ์ สั้นติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นาย
สมชาย ฝังชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคกลาง 
นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุเทพ อู่อ้น เป็นกรรมการบริหาร
สัดส่วนแรงงาน นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรค และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค  
ขณะที่ นายพิธา ได้แต่งตั้ง น.ส.ศิริภัญญา ตันสกุล เป็น รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็น
รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และ พล.ต.ต.สุพิศล 
ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ  
 ทั้งนี้ นายพิธา ได้แถลงต่อหน้าสมาชิกพรรคที่มาร่วมฟัง โดยยังสานต่ออุดมการณ์และนโยบายของอดีต
พรรคอนาคตใหม่ อย่างไรก็ตาม ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่มาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันน้ี มีทั้งสิ้น 50 คน จาก
เดิม 55 คน โดย ส.ส.ที่ไม่ได้มาสมัคร ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมา
จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์ และตัดสินใจกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “โค
วิด-19 ”, นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่มีอาการป่วย แต่ยืนยันว่าทันทีที่หายป่วยจะรีบมาสมัคร
สมาชิกพรรค, นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ อยู่ระหว่างการใส่เฝอืกขาและท ากายภาพบ าบดั, นายวินท์ สุธีรชัย 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ ไม่ได้แจ้งเหตุผล และ นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ไปเข้าร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา 
ขณะที่ นายวิโรจน์ ได้ประกาศว่า มี ส.ส.ที่ยังอยู่กับพรรครวม 54 คน นอกจากนี้ ที่พรรคยังมีกิจกรรมเปิดรับสมัคร
สมาชิกพรรค แก่ผู้ที่สนใจ และต้องการไปต่อกับอุดมการณ์แบบอนาคตใหม่ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000025842 
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14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:34 น. 
ส้มหวานเปิดชื่อ 5 ส.ส.ท่ียังไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 14 มี.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ส าหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าว
ไกลในวันน้ี จากจ านวน 55 คนก่อนหน้านี้ ล่าสุดที่เวลา 13.00 น. มีมาสมัครแล้วจ านวนทั้งสิ้น 50 คน ขาดเพียง 5 คน 
ประกอบไปด้วย 
 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปินส์ และตัดสินใจกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็
ตาม นายณัฐพงษ์โพสต์ข้อความยืนยันว่าไปต่อกับ #บ้านใหม่หัวใจเดิม  
 2. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่มีอาการป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันน้ีได้ แต่ได้
โพสต์ทวิตเตอร์ยืนยันว่าทันทีที่หายป่วยแล้วจะรีบมาสมัครสมาชิกพรรคให้เร็วที่สุด 
 3.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและท ากายภาพบ าบัด 
 4.นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันน้ีโดยยังไม่ได้แสดงเหตุผล 
 5.นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ได้สมัครสมาชิกเข้าร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาไปแล้วตามที่
ปรากฏในข่าวเมื่อวาน 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59738 
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 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายนิกร จ านง ส.ส. บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะอนุ
กรรมาธิการ  (กมธ.) ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ใน
กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2560 กล่าวถึงการรับ
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในเวทีรับฟังความเห็นนิสิตนักศึกษา 45 สถาบันเมื่อ
วันที่ 13 มีนาคมคมที่ผ่านมานั้น หลายประเด็นที่นิสิตนักศึกษาได้สะท้อนออกมาน้ัน ในฐานะเลขานุการฯ เห็นว่า ไม่ใช่
เรื่องที่เกินจริง เพราะเป็นข้อเรียกร้องแบบเสรีประชาธิปไตยที่เป็นเหตุเป็นผล หลายเรื่องท าได้จริงในทางการเมือง และ
ที่ส าคัญยังสอดคล้องกับสิง่ทีอ่นุกมธ. ได้พิจารณาไว้ด้วย ทั้งวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มานายกรัฐมนตรี ที่มาและอ านาจ 
ส.ว. สิทธิและเสรีภาพ รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา เป็นต้น ถือว่า เป็นสิ่งที่น่าพอใจที่คนรุ่นใหม่ได้มา
แสดงความเห็นที่น่าช่ืนชม 
  นายนิกร กล่าวว่า ส าหรับในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ถือว่าตรงกันมากที่สุด 
เพราะแม้จะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่ด้วยข้อยกเว้นตามกฏหมายที่ว่า สิทธิเสรีภาพน้ันต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีงาม ต้อง
เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย และในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังพิเศษกว่านั้น โดยเพิ่มค าว่า ความมั่นคงเข้าไปด้วย จึง
กลายเป็นว่า เป็นเสรีภาพที่ไม่เป็นจริงโดยมีกุญแจล็อก 3 ช้ัน โดยอนุกมธ. เสียงส่วนใหญ่ได้เสนอให้ตัดเงื่อนไขในเรื่อง
ความมั่นคงออกไป ขณะที่เรื่องสิทธิทางการศึกษา 12 ปีนั้น แม้จะเป็นความปรารถนาดีของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.) ที่ตั้งใจให้รัฐเข้าไปดูแลเด็กก่อนวัยเรยีน แต่ต้องยอมรับว่า ระยะเวลา 12 ปีก่อนวันเรียน ท าให้ไม่ครอบคลุมถึงช้ัน
มัธยมศึกษา ซึ่งอนุกมธ. เสียงส่วนใหญ่ได้เห็นชอบร่วมกันว่า สิทธิทางการศึกษาต้องคลอบคลุมตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไป
จนถึงช้ันมัธยมฯ แต้ประเด็นนี้ทางนักศึกษาได้เสนอให้ขยายไปถึงปริญญาตรี ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องเกินเลย แต่ในด้วยการ
จัดการของรัฐ อาจจะยังไม่เป็นจริงได้ในขณะนี้ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณหากบัญญัติลงไปในรัฐธรรมนูญ 
  นายนิกร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่มานายกฯนั้น นิสิตนักศึกษาเสนอว่า ควรมาจากการเลือกตั้งนั้น อีกทั้ง 
ส.ว. ไม่ควรมีอ านาจในการโหวตเลือกนายกฯนั้น ส าหรับอนุกมธ. ได้พิจารณาเรื่องนี้เป็น 2 ทาง คือ ก่อน และหลังสิ้น
บทเฉพาะกาล เพราะข้อเรียกร้องในส่วนน้ี เมื่อสิ้นสุดบทเฉพาะกาลแล้ว เงื่อนต่างๆที่นิสิตนักศึกษาเสนอจะหายไป ทั้ง 
ส.ว. สรรหา โควตา ผบ. เหล่าทัพ อ านาจ ส.ว. ในการโหวตนายกฯ รวมไปถึงที่มานายกฯที่เปิดช่องไว้ในบทเฉพาะกา 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

28 

 

 
 
 
ส่วนแรกให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด กับ ส่วนที่สอง ให้มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม 200 คน แต่มีอ านาจเพียงแต่
กลั่นกรองกฏหมาย โดยที่คณะกรรมการสรรหาต้องมีเข้มข้นชัดเจน ส่วนวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อ
เรียกร้องให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ข้ึนมา เพื่อรับฟังประชาชนโดยกว้าง เรื่องนี้ต้องยอมรับว่า ภาพเก่าของส. ส. 
ร. เป็นสิ่งที่ผู้คนประทับใจ แม้แต่ฝ่ายการเมืองก็เห็นด้วย แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ ว่าจะสามารถท าได้จริงเพียงใด 
เบื้องต้นอนุกมธ. ยังไม่ได้มีข้อร่วมกัน 
   “ แม้วันน้ีจะได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเหตุท าให้ต้องแก้ไข จากปัญหาในหลายเรื่อง แต่
ต้องมาพิจารณาวิธีการแก้ไขที่ท าได้คืออะไร โดยในอนุกมธ. มีความเห็นแบ่งเป็น 3 แบบ 1. สนับสนุนให้มี ส.ส.ร. 2. 
สนับสนุนให้แก้เฉพาะจุดส าคัญ เป็นหมวดไป โดยแก้ก่อนที่บทเฉพาะกาลจะสิ้นสุด และ 3. แก้เฉพาะจุดส าคัญ เป็น
หมวดๆ โดยให้มีผลหลังจากที่บทเฉพาะกาลสิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งในแบบที่ 3 เห็นว่า ถ้าให้มีผลทันทีอาจจะไม่ได้รับความ
ร่วมมือจาก ส.ว. เพราะเราจ าเป็นต้องได้เสียง ส.ว. มาสนับสนุน ซึ่งการจะแก้ไขโดยให้มีผลก่อนโดยตัดอ านาจของ ส.ว. 
ชุดน้ีทิ้งด้วย จะท าให้เขาไม่มาร่วม และสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย จึงได้มีการเสนอให้ตัดเงื่อนไขต่างออก
ให้หมด โดยใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมกชิกทั้ง 2 สภาเป็นใบเบิกทางแรกก็น่าจะเพียงพอ และท าให้คนยอมรับได้ แม้น้องๆ
จะเสนอให้ใช้เสียงกึง่หนึงก็พอ แต่ผมคิดว่า มันง่ายไปส าหรับรฐัธรรมนูญ ซึ่งการเสนอแบบนี้ เพราะอยากให้แก้ได้ ค่อยๆ
เปลี่ยนผ่านมันไป ไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง ” นายนิกร กล่าว 
 นายนิกร กล่าวว่า ยืนยันว่า ทุกความเห็นที่นักศึกษาเสนอเข้ามา จะไม่มีส่วนไหนตกหล่นหรือหายไป จะ
ถูกรวบรวมบันทึกเป็นรายงานไว้อย่างละเอียด และจะอยู่กับสภาตลอดไปเพื่อให้ผู้แทนราษฎร ได้น ามาใช้พูด เป็นปาก
เป็นเสียงแทนในสภา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้งหมดจะไม่ใช้ความเห็นโดยรวมของนิสิตนักศึกษา แต่ในฐานะรุ่นพี่ที่เคย
เคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน เข้าใจในส่วนน้ีดี เพราะมีนิสิตนักศึกษาหลายคนยังได้ในใช้เวทีในการรับฟังความคิดเหน็
ฟ้องต่อกมธ. ด้วยว่า จากการที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวจัดแฟลชม็อบที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาคือมีหน่วยงานของรัฐไป
กดดัน ที่ส าคัญยังไปกดดันครอบครัวของพวกเขา จึงท าให้มีความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นความคับข้องใจที่พวก
เขาได้สะท้อนออกมาในเวทีนี้ ซึ่งทางกมธ. ได้รับฟัง โดยนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานกมธ. ได้รับปากว่า จะไปประสานดูแลเรื่องนี้ให้ เพราะที่ผ่านมาพล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีค าสั่งแล้วว่า ห้ามไปกดดันนิสิตนักศึกษาเหล่าน้ีที่ออกมาแสดงออก กมธ. จึงจะ
เป็นกลไกที่จะรับเรื่องราวนี้ไว้แล้วประสานงานเพื่อการแก้ไขต่อไป ถือเป็นเรื่องที่ดีมากในสถานการณ์นี้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2055475 
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อนุ กมธ. เด้งรับ 'นิสิต-นศ.' เสนอแก้ไข รธน. ท่ีมานายกฯ-ห่ันอ านาจ ส.ว. 
วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุกมธ. เด้งรับ นิสิตนศ.เสนอแนวทางการแก้ไขรธน. ชี้ หลายประเด็นตรงกัน “พีระพันธ์” รับปากประสานให้ หลัง
น้องๆโดนหน่วยงานรัฐกดดันจัดแฟสชม็อบ 
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
อื่น ในกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงการ
รับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในเวทีรับฟังความเห็นนิสิตนักศึกษา 45 สถาบัน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคมคมที่ผ่านมานั้น หลายประเด็นที่นิสิตนักศึกษาได้สะท้อนออกมานั้น ในฐานะเลขานุการฯ เห็นว่า 
ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง เพราะเป็นข้อเรียกร้องแบบเสรีประชาธิปไตยที่เป็นเหตุเป็นผล หลายเรื่องท าได้จริงในทางการเมือง 
และที่ส าคัญยังสอดคล้องกับสิ่งที่อนุกมธ.ได้พิจารณาไว้ด้วย ทั้งวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มานายกรัฐมนตรี ที่มาและ
อ านาจส.ว. สิทธิและเสรีภาพ รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา เป็นต้น ถือว่า เป็นสิ่งที่น่าพอใจที่คนรุ่นใหม่
ได้มาแสดงความเห็นที่น่าช่ืนชม 
 นายนิกร กล่าวว่า ส าหรับในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ถือว่าตรงกันมากที่สุด 
เพราะแม้จะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่ด้วยข้อยกเว้นตามกฏหมายที่ว่า สิทธิเสรีภาพน้ันต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีงาม ต้อง
เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย และในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังพิเศษกว่านั้น โดยเพิ่มค าว่า ความมั่นคงเข้าไปด้วย จึง
กลายเป็นว่า เป็นเสรีภาพที่หม่เป็นจริงโดยมีกุญแจล็อก 3 ช้ัน โดยอนุกมธ.เสียงส่วนใหญ่ได้เสนอให้ตัดเงื่อนไขในเรื่อง
ความมั่นคงออกไป ขณะที่เรื่องสิทธิทางการศึกษา 12 ปีนั้น แม้จะเป็นความปรารถนาดีของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.) ที่ตั้งใจให้รัฐเข้าไปดูแลเด็กก่อนวัยเรียน แต่ต้องยอมรับว่า ระยะเวลา 12 ปีก่อนวันเรียน ถือว่า ท าให้ไม่
ครอบคลุมถึงช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งอนุกมธ.เสียงส่วนใหญ่ได้เห็นชอบร่วมกันว่า สิทธิทางการศึกษาต้องคลอบคลุมตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนไปจนถึงช้ันมัธยมฯ แต่ประเด็นน้ี เรื่องนี้ทางนักศึกษาได้เสนอให้ขยายไปถึงปริญญาตรี ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่อง
เกินเลย แต่ในด้วยการจัดการของรัฐ อาจจะยังไม่เป็นจริงได้ในขณะนี้ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณหากบัญญัติลงไปใน
รัฐธรรมนูญ 
 นายนิกร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่มานายกฯนั้น นิสิตนักศึกษาเสนอว่า ควรมาจากการเลือกตั้งนั้น อีกทั้ง
ส.ว.ไม่ควรมีอ านาจในการโหวตเลือกนายกฯน้ัน ส าหรับอนุกมธ.ได้พิจารณาเรื่องนี้เป็น 2 ทาง คือ ก่อน และหลังสิ้นบท
เฉพาะกาล เพราะข้อเรียกร้องในส่วนนี้ เมื่อสิ้นสุดบทเฉพาะกาลแล้ว เงื่อนต่างๆที่นิสิตนักศึกษา เสนอจะหายไป 
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ทั้งส.ว.สรรหา โควต้าผบ.เหล่าทัพ อ านาจส.ว.ในการโหวตนายกฯ รวมไปถึงที่มานายกฯที่เปิดช่องไว้ในบทเฉพาะกาล
ด้วย โดยจะกลับไปยึดตามบทหลักโดยให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ซึ่งความเห็นของอนุกมธ.ในเรื่องนี้มี 2 ส่วน 
ส่วนแรกให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด  กับ ส่วนที่สอง ให้มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม 200 คน แต่มีอ านาจเพียงแต่
กลั่นกรองกฏหมาย โดยที่คณะกรรมการสรรหาต้องมีเข้มข้นชัดเจน ส่วนวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อ
เรียกร้องให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ข้ึนมา เพื่อรับฟังประชาชนโดยกว้าง เรื่องนี้ต้องยอ มรับว่า ภาพเก่าของ
ส.ส.ร.เป็นสิ่งที่ผู้คนประทับใจ แม้แต่ฝ่ายการเมืองก็เห็นด้วย แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ ว่าจะสามารถท าได้จริงเพียงใด 
เบื้องต้นอนุกมธ.ยังไม่ได้มีข้อร่วมกัน 
 “แม้วันน้ีจะได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่า รัฐธรรมนุญฉบับนี้มีเหตุท าให้ต้องแก้ไข จากปัญหาในหลายเรื่อง แต่
ต้องมาพิจารณาวิธีการแก้ไขที่ท าได้คืออะไร โดยในอนุกมธ.มีความเห็นแบ่งเป็น 3 แบบ 1.สนับสนุนให้มีส.ส.ร. 2.
สนับสนุนให้แก้เฉพาะจุดส าคัญ เป็นหมวดไป โดยแก้ก่อนที่บทเฉพาะกาลจะสิ้นสุด และ 3.แก้เฉพาะจุดส าคัญ เป็น
หมวดๆ โดยให้มีผลหลังจากที่บทเฉพาะกาลสิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งในแบบที่ 3 เห็นว่า ถ้าให้มีผลทันทีอาจจะไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากส.ว. เพราะเราจ าเป็นต้องได้เสียง ส.ว.มาสนับสนุน ซึ่งการจะแก้ไขโดยให้มีผลก่อนโดยตัดอ านาจของส.ว.ชุด
นี้ทิ้งด้วย จะท าให้เขาไม่มาร่วม และสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย จึงได้มีการเสนอให้ตัดเงื่อนไขต่างออกให้
หมด โดยใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้ง 2 สภาเป็นใบเบิกทางแรกก็น่าจะเพียงพอ และท าให้คนยอมรับได้ แม้น้องๆจะ
เสนอให้ใช้เสียงกึ่งหนึงก็พอ แต่ตนคิดว่า มันง่ายไปส าหรับรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเสนอแบบนี้ เพราะอยากให้แก้ได้ ค่อยๆ
เปลี่ยนผ่านมันไป ไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง” นายนิกร กล่าว 
 นายนิกร กล่าวว่า ยืนยันว่า ทุกความเห็นที่นักศึกษาเสนอเข้ามา จะไม่มีส่วนไหนตกหล่นหรือหายไป จะ
ถูกรวบรวมบันทึกเป็นรายงานไว้อย่างละเอียด และจะอยู่กับสภาตลอดไปเพื่อให้ผู้แทนราษฎร ได้น ามาใช้พูด เป็นปาก
เป็นเสียงแทนในสภา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้งหมดจะไม่ใช้ความเห็นโดยรวมของนิสิตนักศึกษา แต่ในฐานะรุ่นพี่ที่เคย
เคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน เข้าใจในส่วนน้ีดี เพราะมีนิสิตนักศึกษาหลายคนยังได้ในใช้เวทีในการรับฟังความคิดเหน็
ฟ้องต่อกมธ.ด้วยว่า จากการที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวจัดแฟลชม็อบที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาคือมีหน่วยงานของรัฐไป
กดดัน ที่ส าคัญยังไปกดดันครอบครัวของพวกเขา จึงท าให้มีความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นความคับข้องใจที่พวก
เขาได้สะท้อนออกมาในเวทีนี้ ซึ่งทางกมธ.ได้รับฟัง โดยนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานกมธ.ได้รับปากว่า จะไปประสานดูแลเรื่องนี้ให้ เพราะที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีค าสั่งแล้วว่า ห้ามไปกดดันนิสิตนักศึกษาเหล่าน้ีที่ออกมาแสดงออก กมธ.จึงจะเป็น
กลไกที่จะรับเรื่องราวนี้ไว้แล้วประสานงานเพื่อการแก้ไขต่อไป ถือเป็นเรื่องที่ดีมากในสถานการณ์นี้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/479309 
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งบสูง 1.2 หมื่นล้าน-ส่อขัดแย้ง แก้ รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน 
14 มีนาคม 2563 - 19:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ส.ส.ร." แก้รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน "รองปธ.กมธ.แก้รธน." ชี้ปัญหาใช้งบสูง 1.2 หมื่นล้าน-ส่อขัดแย้ง 
"ส.ส.ร." แก้ รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน "รอง ปธ.กมธ.แก้ รธน." ช้ีปัญหาใช้งบสูง 1.2 หมื่นล้าน - ส่อขัดแย้ง เหตุท าประชามติ 
4 ครั้ง ส.ส.เลือกตั้งมีสิทธ์ิเท่า ส.ส.ร. แก้รธน. เหตุเป็นตัวแทนปชช. 500 คน หนุน "รัฐสภาฯ" เป็นกลไกแก้ รธน.ราย
มาตรา ที่เห็นร่วมกัน 
   รัฐสภา - 14 มีนาคม 2563 -  นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะรอง
ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2560 คนที่หนึ่ง กล่าวต่อกรณีความเห็นของกลุ่มคณะกรรมการรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และ
เครือข่าย People Go รวมถึงกลุ่มที่เข้าให้ความเห็นต่อกมธ.ฯ ถึงแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ว่า เป็นความเห็นที่อนุกมธ.ฯ ที่เกี่ยวข้องจะรับไปพิจารณา
เพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอของกมธ.ฯ ที่รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ  
 อย่างไรก็ตามความเห็นต่อประเด็นตั้งส.ส.ร.นั้น เป็นความเห็นที่เหมือนกับ กมธ.ฯ เคยเสนอและหารือกัน
ไว้ต่อที่ประชุมกมธ.ฯ แต่ไม่มีข้อสรุปว่าจะด าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากการพิจารณาเห็นว่ามีปัญหา
และความขัดแย้งที่เกิดข้ึนตามมา เพราะการเปิดทางรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้มีส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ทั้งหมดได้ ต้องแก้ไขมาตรา 255 และมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากไม่นับประเด็นการเช่ือมโยงอ านาจ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากสมาชิกรัฐสภา แล้วยังพบว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณ ที่ต้องใช้ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท 
 "การแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบนัให้มสี.ส.ร. ต้องใช้งบประมาณท าประชามติ ถึง 4 ครั้งๆ ละ ประมาณ 3,000 
ล้านบาท  รวมประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทโดย ครั้งแรก คือ ต้องถามประชานต่อการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
และให้มี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยเงื่อนไขนี้เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญเคย
วินิจฉัยไว้เมื่อปี 2556 
 ครั้งที่สอง หลังจากผ่านประชามติครั้งแรกต้องท าตามขั้นตอนที่มาตรา 255 และมาตรา 256 ก าหนดใน
รัฐสภา จากนั้นต้องท าประชามติอีก , ครั้งที่สาม คือ กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.จากประชาชนทั่วประเทศ เป็นการใช้เงิน
เพื่อเลือกตั้งส.ส.ร. และครั้งที่สี่ คือ เมื่อส.ส.ร.ท ารัฐธรรมนูญใหม่เสร็จต้องน าไปท าประชามติอีกครั้ง" นายไพบูลย์ กล่าว   
 นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า ปัญหาต่อไปคือความขัดแย้งจากสมาชิกรัฐสภา คือ กลุ่ม ส.ส. และ ส.ว.  
โดยเฉพาะกลุ่ม ส.ส. ที่มองว่าตนเองคือตัวแทนจากประชาชน และมีความชอบธรรมต่อการท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย
ไม่จ าเป็นต้องมี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง อีกทั้ง ส.ส. 500 คนสามารถท าได้เพราะมาจากความหลากหลายมากกว่า 
ส.ส.ร.เลือกตั้ง 100 คน ขณะเดียวกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธ์ิของ ส.ส. และ ส.ว. ดังนั้นเช่ือว่าการหา
ความเห็นร่วมเพื่อให้มี ส.ส.ร. นั้นอาจเกิดปัญหาได้ แต่วิธีดังกล่าวอาจท าได้ หลังจากที่ ส.ว.ที่มาตามบทเฉพาะกาลนั้น
หมดอายุลง 
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 "แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ กมธ.ฯ ต้องไม่ท าตามความพอใจของใคร หรือท าตามค าพูดใคร เพราะ
หากรับฟังหรือคิดว่าต้องท าตามความพอใจของคนเสนอความเห็น นั้นไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยที่ต้องรับฟัง
ความเห็น พร้อมยอมรับความเห็นต่างๆ ผมเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สามารถท าได้คือ ให้สมาชิกรัฐสภาด าเนินการ
แก้ไขรายมาตราที่เห็นร่วมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ เพราะ ส.ส. และ ส.ว. ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนอยู่แล้ว" 
นายไพบูลย์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/422337 
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เครือข่ายนักศึกษา ม.ขอนแก่น จัดแฟลชม็อบ 'มข.พอกันที' ครั้งท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 มี.ค. 2563 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ลานหญ้าหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 
กลุ่มขอนแก่นพอกันที มข.พอกันที ซึ่งเป็นเครือข่ายนักศึกษา มข. อาทิ กลุ่มดาวดิน สามัญชน กลุ่ม KKU อควาเรียม 
และองค์กรอื่นๆ กับอดีต น.ศ.มข. ก าหนดจัดกิจกรรม 
 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการจัดของกลุ่มนักศึกษา มข.เป็นการ
จัดการขอนแก่นพอกันที ครั้งที่ 2 เพื่อที่จะให้ขยับเขยื้อนไปข้างหน้า ทุกคนทราบกันดีว่าเศรษฐกิจตอนนี้ หรือว่าสภาพ
อากาศหนักข้ึนเรื่อยๆ วันน้ีผู้ที่จะมาร่วมเป็นทั้งนักศึกษา และผู้ที่รักในประชาธิปไตย สนใจเข้าร่วมงาน ตามก าหนดการ
เริ่มตั้งแต่ 17.00-20.00 น. ส่วนมาตรการป้องกันไวรัส จะมีตรวจคัดกรองเครื่องสแกนไข้ ถ้ามีไข้สูงจะไม่อนุญาตให้เข้า 
แล้วจะมีโซนที่แจกแมสก์และเจลล้างมือเพื่อควบคุม วันนี้น่าจะมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยใช้วิธีการ
ประกาศเชิญชวนตามสื่อออนไลน์เรื่องสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย อยากฝากถึงผู้น าประเทศฝากถึง
นายกรัฐมนตรีให้แก้ไขผลักดันให้ประเทศเดินหน้ามากกว่าน้ี 
 นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน กล่าวสั้นๆ ว่า เนื้ อหาหลักๆ คือเรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะ
รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งส าคัญมากเราเล็งเห็นว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่งั้นอนาคตไทยก็ไปต่อไม่ได้ รอบนี้เนื้อหาที่น่าสนใจ
คือเขาอยากได้รัฐธรรมนูญของเขาเอง เขาอยากเลือกตั้งและอยากได้รัฐบาลใหม่ 
 นอกจากนี้กลุ่ม 'ขอนแก่นพอกันที' ยังได้ออกข้อเรียกร้อง ระบุว่านับตั้งแต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2557 
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งน าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้ก าลังทหารและอาวุธเข้ายึด
แย่งอ านาจอธิปไตยอันควรจะเป็นของประชาชน แล้วตั้งคณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา หัวหน้าคณรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรี 
 ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารผู้ตั้งตนเป็นรฎัฐาธิปัตย์ด้วยก าลังและปลายกระบอกปนื ได้ใช้อ านาจ
ออกกฏหมายตามอ าเภอใจ โดยไม่ค านึงถึงหลักนิติรัฐและนิติธรรม การใช้กฎหมายและอ านาจที่ขาดความชอบธรรมใน
การคุกคามประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษย์เสียชนด้วยวิธีการป่าเถ่ือนต่างๆนานา รวมไปถึงการใช้อ านาจรัฐและ
กฎหมายในการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนและพวกพ้อง การจะท าการอันเป็นการทุจริตที่แม้พยายามปกปิด แต่ก็มีมาก
เอ่อล้นจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นภาพลักษณ์ความเลวร้ายต่อประเทศชาติจนส่งผลสู่ความพังพินาศทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
และ การเมือง 
 การสืบทอดอ านาจผ่าน รัฐธรรมนูญและกฎหมายกติกาอันฉ้อฉล การปิดปากและหลอกลวงเพื่อส าเร็จ
พิธีกรรมประชามติไว้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมที่มาจากอ านาจเถ่ือน 
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 กติกาการเลือกตั้งแสนประหลาด บัตรเขย่ง และสูตรค านวณคะแนนอันพิสดาร รวมไปถึงการให้อ านาจกับ
วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งสรรหาของ คสช. ร่วมเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี ย่อมแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ารัฐบาล
ปัจจุบันมีที่มาจากการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร 
 รัฐสภาอันควรจะเป็นสะพานที่สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนในทางประชาธิปไตย กลับเต็มไปด้วยการ
ต่อรองต าแหน่ง ซื้อขายงูเห่า โหวตแพ้ก็โหวตใหม่ เพียงเพื่อให้รัฐบาลยังด ารงอ านาจอยู่ได้ 
 องค์กรศาลและกระบวนการยุติธรรม กลายเป็นเครื่องมือและผู้เล่นทางการเมือง ผ่านวิธีการตุลาการ
ภิวัฒน์และนิติสงคราม จนเป็นเหตุให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาในกระบวนการและองค์กรทางยุติธรรม 
 เพื่อหยุดยั้งความพังพินาศและความวิปลาสทั้งด้านบริหาร นิติบัญญัติ และ ตุลาการ นักศึกษาและ
ประชาชนจึงได้ร่วมกันเพื่อแสดงพลังในนาม “ขอนแก่นพอกันที” ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีอ านาจ แสดงความ
จริงใจต่อประชาชนรวมไปถึงให้มีการด าเนินการตามข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้ 
1. ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมีที่มาจากประชาชน 
2. ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่เป็นธรรม 
3. ยุติบทบาทของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ ที่ให้อ านาจวุฒิสภาในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีจากสภา
ผู้แทนราษฎร รวมไปถึงการยุติบทบาทขององค์กรอิสระอื่นๆ ที่สรรหาแต่วตั้งโดย คสช. อันเป็นกลไกที่ใช้ในการก าจัด
ฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองและเพื่อการสืบทอดอ านาจของรัฐบาล 
 
 
อ้างอิง  :  https://prachatai.com/journal/2020/03/86787 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prachatai.com/journal/2020/03/86787


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 มีนาคม นอกจากประชุมสรุปการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือของพรรคจากผลกระทบเรื่อง
โควิด-19 ว่ามีอะไรบ้าง เพราะเป็นเรื่องใหญ่ และอีกเรื่องที่ส าคัญคือตนจะหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรของพรรคทางด้านการเมือง คงไม่ถึงข้ันเรียกว่าโรงเรียนการเมืองของพรรค วัตถุประสงค์ต้องท าความ
เข้าใจก่อนว่า พรรคมีส.ส.ใหม่เป็นจ านวนมาก เราจะพัฒนาส.ส.ให้ท างานการเมืองอย่างเข้าใจ อย่างบทบาทการท า
หน้าที่ในสภาหรือท างานในพื้นที่ เป็นการพัฒนามีระบบการท างาน ซึ่งพรรคไม่ได้ท ามาเลยหลังจากเลือกตั้ง โดยเปิด
โอกาสให้ส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเข้ามาอบรม 
 ส่วนวิทยากรจะคัดผู้มีประสบการณ์การท างานทางการเมืองมา เช่น ตนจะเชิญนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้ในหัวข้อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ โดยจะจัดอบรมหลักสตูรสปัดาห์
ละครั้งทุกวันพุธในช่วงปิดสมัยประชุมสภาน้ี โดยใช้ช่วงเวลา 1 เดือนอบรม 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2055585 
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14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:12 น 
พปชร.ตื่นแล้ว!เปิดหลักสูตร 1 เดือนอบรม ส.ส.ของพรรค ท างานในสภาฯอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 14 มี.ค.63 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานในฐานะเลขานุการพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.)เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 มี.ค. นอกจากการประชุมสรุปการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือของพรรค จาก
ผลกระทบเรื่องโควิด-19 ว่ามีอะไรบ้าง เพราะเป็นเรื่องใหญ่ และอีกเรื่องที่ส าคัญคือตนจะหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของพรรคทางด้านการเมือง 
 อย่างไรก็ตามคงไม่ถึงข้ันเรียกว่าโรงเรียนการเมอืงของพรรค วัตถุประสงค์ต้องท าความเข้าใจก่อนว่า พรรค
มีส.ส.ใหม่เป็นจ านวนมาก เราจะพัฒนาส.ส.ใหท้ างานการเมืองอย่างเข้าใจ อย่างบทบาทการท าหน้าที่ในสภาหรือท างาน
ในพื้นที่ เป็นการพัฒนามีระบบการท างาน ซึ่งพรรคไม่ได้ท ามาเลยหลังจากเลือกตั้ง โดยเปิดโอกาสให้ส.ส.และอ ดีต
ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเข้ามาอบรม  
 ส่วนวิทยากรจะคัดผู้มีประสบการณ์การท างานทางการเมืองมา เช่น ตนจะเชิญนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้ในหัวข้อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ โดยจะจัดอบรมหลักสตูรสปัดาห์
ละครั้งทุกวันพุธในช่วงปิดสมัยประชุมสภาน้ี โดยใช้ช่วงเวลา 1 เดือนอบรม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59757 
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14 มี.ค. 2563 18:12   ปรับปรุง: 14 มี.ค. 2563 19:22    
ไม่มีศัตรูถาวร! “ลุงไพศาล-“ตู”่ จตุพร” ด่ากันมา 10 ปี วันน้ี “จูบปาก” เพ่ือชาติ ไม่มีสี ยุติขัดแย้งการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เซอร์ไพรส์ไม่น้อย “ลุงไพศาล” ท่ีมีอุดมการณ์เสื้อเหลือง กับ “ตู-่จตุพร” ประธาน นปช. แกนน าเสื้อแดง ประกาศ 
“ปรองดองเพ่ือชาติ” ผ่านเฟซ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันอย่างชื่นมื่น หลังด่ากันมา 10 ปี  
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (14 มี.ค. 63) เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ของ นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษา 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์รูปภาพคู่ นายจตุพร พรหมพันธ์ุ หรือ “ตู่-จตุพร” ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมข้อความระบุว่า 
สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา 
คนบ้านเดียวกัน ยึดถือคนละอย่าง มองต่างคนละมุม ด่ากันมากว่าสิบปี 
มาวันน้ีก็ชวนมากินกาแฟกัน ในฐานะที่เป็นคนบ้านเดียวกัน 
และที่ส าคัญคือ เป็นพสกนิกร ที่มีความจงรักภักดีต่อในหลวงพระองค์เดียวกัน***** 
ก็ชัดเจนครับว่าวันน้ี ไม่มีสี ไม่มีพวกมึงพวกกูอีกแล้ว 
ทุกคนคือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ที่จะต้องร่วมกัน สร้างความสามัคคีในบ้านเมือง เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความมั่นคงสถาพร ของ
ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป 
 มาเถิดเราทั้งหลาย ยุติความขัดแย้งความแตกแยกแตกสามัคคีในชาติ มาร่วมจิตร่วมใจปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อความปลอดภัยและความรุ่งเรืองสถาพร ของประเทศชาติ และพระบรมราชจักรีวงศ์ มาเถิดมาเพื่อนผอง
พี่น้องไทย ที่นี่มีความร่มเย็นเป็นสุข 
 “เราน้อมเกล้าเกสี ถวายภูมีและศิระกราน เทิดบังคมภูบาลเอาไว้เหนือฟ้า โพธ์ิทองของชาวไทย อวยพร
ชัยให้มหาราชา ช่วยกันเปล่งวาจา ขอทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” 
 ส าหรับ “ตู่” จตุพร พรหมพันธ์ุ นอกจากเป็นประธาน นปช. อดีตยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบ
บัญชีรายช่ือ พรรคเพื่อไทย จตุพร เป็นอดีตโฆษกพรรคไทยรักไทย และอดีต ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือของพรรค แจ้งเกิด
ทางการเมืองจากการเป็นผู้น านักศึกษาช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 เมื่อเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ถนน
ราชด าเนิน และผู้ชุมนุมย้ายไปปักหลักที่รามค าแหง โดยจตุพรข้ึนเวทีปราศรัยร่วมกับเพื่อนๆ นักศึกษาอีกหลายคน เช่น 
อุสมาน ลูกหยี วัชระ เพชรทอง 
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 จตุพร ท างานการเมืองโดยมีกลุ่มนักศึกษารามค าแหง พรรคศรัทธาธรรม ที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งอยู่เบื้องหลงั 
จึงมีช่ือที่รู้จักกันดีในสมัยเรียนว่า ตู่ ศรัทธาธรรม เป็นฐานก าลังคอยเคลื่อนไหว เช่น การให้ก าลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร 
การมอบดอกไม้ กกต. การเดินขบวนไปหน้าส านักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ในสมัยที่พันธมิต รประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เคลื่อนไหวขับไล่ นายทักษิณ ชินวัตร ออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนั้น ก็เป็นที่รู้จักกันในนามแกน
น าคนเสื้อแดง ในการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับ พรรคการเมืองของ นายทักษิณ 
 ด้าน นายไพศาล พืชมงคล หลังจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เข้าศึกษาส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา ตามล าดับ ในปี 2532 ได้เข้าเรียนและจบหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน ที่วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 32) 
 นายไพศาล เริ่มเข้าท างานที่บริษัทสากลสถาปัตย์ ของ เกียรติ วัธนเวคิน ตั้งแต่ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 4 ต่อมา 
ปี 2516 ย้ายไปท างานที่ส านักงานทนายความธรรมนิติ ของ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน  
 เคยเป็นแกนน าเดินขบวนคัดค้านการข้ึนค่ารถเมล์ในสมัยรัฐบาล ถนอม กิตติขจร เคยเข้าร่วมในการชุมนุม
ต่อต้าน “กฎหมายโบด า” และเคยเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมเดินขบวนในเหตุการณ์ 14 ตุลา นอกจากนี้ ยังแต่งเพลงที่มี
ช่ือเสียงมากบทเพลงหนึ่งช่ือว่า ศักดิ์ศรีกรรมกร โดยมีเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับการรณรงค์ให้โค่นล้มระบบเจ้าขุนมูลนาย  
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา ไพศาลยังคงเคลื่อนไหวในเมือง รับช่วงงานจาก นายทองใบ ทองเปาด์ 
 เข้าสู่ต าแหน่งเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกด้วยการเป็นคณะผู้บริหารองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ม.ท.) ในปี 2531 หลังจากนั้น ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งต่อเนื่องมาอีกหลายปี 
ต่อมาได้ร่วมงานกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ด ารง
ต าแหน่ง 22 มี.ค. 2539 - 21 มี.ค. 2543)... 
 แน่นอน, การที่คนระดับนายไพศาล และ นายจตุพร ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า จะยุติความขัดแย้ง
แตกแยกทางการเมือง นอกจากจะเป็นนิมิตหมายอันดีของบ้านเมืองแล้ว ยังส่งสัญญาณไปถึงมวลชน ทั้งคนเสื้อเหลือง 
และเสื้อแดงด้วย เพื่อที่จะหันหน้าเข้าหากัน ร่วมไม้ร่วมมือพัฒนาประเทศ สร้างความสามัคคีปรองดอง จากที่มีมากว่า 
10ป ี 
 และที่ส าคัญ ยังช่วยตอกย้ า ข่าวที่ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ที่เดินทาง
มาร่วมพิธีคืนธงแดง และป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงจากอดีตแกนน าคนเสื้อแดงภาคอีสาน 20 จังหวัด ประมาณ 300 คน 
พร้อมมอบป้าย “ เรารักประเทศไทย” ให้กับแกนน าทุกจังหวัดในภาคอีสาน เป็นจริงเป็นจัง ข้ึนมาด้วย  
จากนี้เหลือก็แต่ ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองข้ึนได้อีก และท าอย่างไร จะไม่ให้พรรคการเมืองใช้
มวลชนเป็นเหยื่อทางการเมืองได้อีกเท่านั้นเอง 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000025893 
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บทความพิเศษ : ควรเปลี่ยนชื่อต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร 
วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชแผ่นดิน ของไทยอันได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขล่าสดุ อันเป็นหลักส าคัญในการบรหิารราชการแผ่นดินว่าทิศทางการบริหารของไทยจะเป็นไป
แบบใด ถือได้ว่าเป็นการขยายหลักส าคัญที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ก าหนดโครงสร้างรูปแบบ
การบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีราชการในการบริหารประเทศที่แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 
 1.การบริหารราชการส่วนกลาง (Centralization) : ใช้หลักการรวมอ านาจ โดยให้อ านาจการบังคับบัญชา
และการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐ แบ่งส่วนราชการออกเป็น (1) ส านักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทา่กระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม 
ซึ่งสังกัดหรือไม่ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดังกล่าวนี้มีฐานะเปน็
นิติบุคคล 
 2.การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Deconcentration)  : ใช้หลักการแบ่งอ านาจ โดยราชการส่วนกลาง
เป็นเจ้าของอ านาจ แล้วแบ่งอ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน และการปฏิบัติของภูมิภาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของ
ประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือ จังหวัด และอ าเภอ 
 3.การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน (Decentralizaton) : ใช้หลักการกระจายอ านาจ ที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ท าได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาหรือการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินออกข้อบังคับหรอืระเบียบต่างๆ มาบังคับในเขตการปกครองของ
ตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในปัจจุบันมีรูปแบบ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) 
เทศบาล (3) สุขาภิบาล และ (4) ราชการบริหารส่วนท้องถ่ินอื่นตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา 
 ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในฐานะที่เป็นราชอาณาจักร และเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary 
State) ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือเสมือนหนึ่งเป็นกลไกหรือเครื่องมือ (Mechanism) ที่ส าคัญของรัฐบาลแห่งชาติที่
ตั้งอยู่ส่วนกลาง จะใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศที่เป็นเรื่องของความมั่นคงภายใน  
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 (Internal Security) และความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศโดยรวมที่กฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินทกุฉบบั
เท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การปกครองประเทศและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่าที่มีอยู่จนถึงปัจจุบนัที่
มอบหมายภารกิจส าคัญให้กระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในตามกฎหมายทุกฉบับ 
รวมทั้งตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ที่ก าหนดภารกิจให้กระทรวงมหาดไทยดูแล
รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การอ านวยการความเป็นธรรมให้กับประชาชนและ
สังคม รวมทั้ง การดูแลการปกครองการบริหารในภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและการปกครองท้องถ่ินใน
รูปแบบต่างๆ ด้วย รวมตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคด้วย 
 และด้วยภารกิจ หน้าที่ เงื่อนไขที่เป็นไปตามธรรมเนียมการปกครองตั้งแต่ด้ังเดิมหรือเป็นประวัติศาสตร์
การปกครองประเทศเป็นร้อยปี จึงปรากฏในกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองท้องถ่ิน จึงต้องมีการด ารงอยู่ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการฝ่ายปกครอง ซึ่ง
สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนประจ า) กับข้าราชการพลเรือนประจ าสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
อื่น ในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค(หรือหัวเมืองนอกเขตพระนคร) ในระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข จึงต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งผู้เป็นหัวหน้าต่างพระเนตรพระกรรณ ถือว่าเป็นผู้ปกครอง
บังคับบัญชา ก ากับดูแลหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ทั้งปวงซึ่งเรียกว่าราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั่นเอง ส่วนข้าราชการ
ระดับรองลงมา ที่มิใช่เป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนภูมิภาคนั้น ก็ต้องได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น เกษตร สาธารณสุข ศึกษา ฯลฯ 
และต้องอยู่ภายใต้ผู้บริหารสูงสุด ซึ่งในระดับจังหวัดได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และระดับอ าเภอได้แก่นายอ าเภอ โดย
ระบบการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะหน้าที่นั้นๆ 
 ปัจจุบันการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัดและอ าเภอ) โดยเฉพาะระดับจังหวัด มี 76 จังหวัด ส่วน
เขตจังหวัด (แต่ไม่ได้เรียกว่าจังหวัด) ที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นการรวมเขตพื้นที่ของ
จังหวัด พระนคร (ซึ่งเดิมเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เรียกว่า จังหวัดพระนคร) และจังหวัดธนบุรี เดิมก็เป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค เรียกว่า จังหวัดธนบุรี ซึ่งทั้งสองจังหวัดน้ี แต่ละจังหวัดก็มีส่วนบริหารเช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆของ
ไทย ในปัจจุบันและได้มีการพัฒนาความเจริญมาจนถึงปัจจุบัน 
 ระบบการปกครองของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค 
นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476 และการจัดรูปแบบการปกครอง
ภายในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (ได้จัดข้ึนตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2476) กล่าวคือ มีอ าเภอเป็นหน่วยการปกครองย่อยของจังหวัด 
 หลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ต่อมาได้มีการจัดตั้งเทศบาลนคร
กรุงเทพมหานครในวันที่1 เมษายน พ.ศ. 2480 และเปิดด าเนินงานในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เช่นเดียวกับ
จังหวัดธนบุรีก็มีการจัดต้ังเทศบาลนครธนบุรี 
 เทศบาลนครกรุงเทพฯ ขณะนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล หลังจากมีการขยายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2497 ในปีต่อมา
หลังปี พ.ศ. 2514 ก่อนทีจะมีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นให้จังหวัด
พระนครและจังหวัดธนบุรีแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ คือ เป็นที่ตั้งของราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคผสมผสานกัน 
ประชาชนทั้งสองจังหวัดมีความผูกพันต่อกันในการใช้ชีวิตประจ าวันเหมือนอยู่ในจังหวัดเดียวกันตลอดมา จึงท าให้มีผล
ต่อการรวมทั้งสองจังหวัดในเวลาต่อมา 
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 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ในระหว่างที่คณะปฏิวัติท าหน้าที่บริหารประเทศ ได้มีประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 24 และ 25 ให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี โดยสาระส าคัญของประกาศ
คณะปฏิวัติดังกล่าว คือ มีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า 
 “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และเมื่อรวมกันแล้วสภาพของนครหลวงกรุงเทพธนบุรียังคงมีรูปแบบ
การปกครองและการบรหิารราชการส่วนภูมิภาคอยู่เช่นเดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า“ผู้ว่าราชการจังหวัดนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 คน และรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 องค์การเข้าด้วยกันเป็น 
“องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีสภาจังหวัดเรียกว่า “สภานครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และรวมเทศบาลทั้ง
สองเข้าด้วยกัน เป็น “เทศบาลนครหลวง” ประกอบด้วย “สภาเทศบาลนครหลวง” และ “เทศมนตรี” ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครหลวงไม่เกิน 36 คนและมีเทศมนตรีอื่นอีก
ไม่เกิน 8 คน โดยมีผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นนายกเทศมนตรีนครหลวงโดยต าแหน่งและเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารงาน 
 ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ปรับปรุงการ
บริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงใหม่กลายเป็นรูปแบบการบริหารและการปกครองที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย จากเทศบาลเป็นองค์การบริหารใหม่เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” โดย
ให้เป็นช่ือเดียวกันกับนครหลวง และให้สามารถบริหารจัดการภายในพื้นที่ทั้งจังหวัดได้ด้วยตนเอง มีผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มาจากการแต่งตั้ง อีกทั้งให้มีสภากรุงเทพมหานคร สภาเขต มาจากการแต่งตั้งเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างกัน 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการรวมราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
และราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน คือ เทศบาลนครหลวง องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สุขาภิบาลในเขตนคร
หลวง กรุงเทพธนบุรี รวมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน 
 ดังนั้น ตามผลของประกาศคณะปฏิวัติที่ 335 จึงมีผลให้กรุงเทพมหานครมีความชัดเจนของการเป็น
องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ที่มีลักษณะเป็นสากลมากยิ่งข้ึนในการบริหารเมืองหลวงและมีการกระจายอ านาจ
การบริหารออกไปยังระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร อย่างกรณีของส านักงานเขต รวมทั้งการมีสภากรุงเทพมหานคร
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ตรวจสอบรวมทั้งท างานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกันไปด้วย อย่างไรก็ดีต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนกลาง 
 หลังจากที่มีการรวมเป็นเขตการบริหารราชการรูปแบบเดียว คือ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2515 แล้ว 
รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครยังมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง คือด้วยเหตุการณ์อันไม่สงบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ส่งผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ประกาศข้ึนใช้โดยมี มาตรา 16 บัญญัติว่า การปกครองท้องถ่ินทุกระดับ รวมทั้งนคร
หลวง ให้มีสภาท้องถ่ิน และผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารปกครองท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถ่ินนั้น 
นัน่คือ ท าให้กรุงเทพมหานครจะต้องเปลี่ยนแปลงตามค าสั่งดังกล่าวด้วย 
 การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครข้ึนมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ท าให้ได้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งคนแรก คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน แต่การเลือกตั้งครั้งนั้น ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและคณะไม่ได้อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ 4 ปี ทั้งนี้เพราะเกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จึงท าให้ผู้ว่า 
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ราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ต้องพ้นจากต าแหน่ง และต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการตามพื้นที่
ออกเป็น 24 เขตตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ฉบับนี้ ได้ก าหนดฐานะและ
รูปการปกครองการบริหารของกรุงเทพมหานคร แตกต่างไปจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 หลายประการ 
กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินนคร
หลวง ฉะนั้น กรุงเทพมหานคร จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
 ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการควบรวมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน เป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นของใหม่ในขณะนั้น และจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้มีส่วนใน
การก าหนดรูปแบบได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่า จะใช้ช่ือผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ซึ่งถือว่า 
เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษนี้ว่าอย่างไร เพราะผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งมาจะใช้ว่าเป็น
นายกเทศมนตรีหรือนายกจังหวัดเพราะมีเป้าหมายมิใช่เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง
ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยได้พยายามศึกษารูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่เป็นนครหลวงหรอืมหานคร
จากต่างประเทศแต่ในขณะนั้นได้พิจารณาแล้วไม่สามารถหาช่ือผู้บริหารท้องถ่ินรูปแบบนครหลวงหรือมหานครที่
เหมาะสม ที่เป็นภาษาไทยได้ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้หนึ่งในที่ประชุมครั้งนั้นเสนอว่า เมื่อยังไม่สามารถหาช่ือผู้บริหารท้องถ่ิน
รูปแบบนครหลวงหรือมหานครได้ ก็ควรใช้ช่ือว่า“ผู้ว่าราชการจังหวัดนครหลวง” ไปก่อน และได้ใช้เรื่อยมาดังนั้นผู้คนจงึ
สับสนระหว่างต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค) กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) จนทุกวันน้ี 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/479351 
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ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ัง 
โดย...โคทม อารียา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขณะนี้ก าลังมีการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญกันอยู่ มีทั้งผู้เสนอให้แก้ไขบางมาตรา และผู้เสนอให้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญกันใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ในเรื่อง สสร. อย่างน้อยก็มีข้อเสนอของโภคิน 
พลกุล ที่ยื่นให้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ข้อเสนอของโภคินสรุปได้ดังนี้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มี 200 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง โควต้าหรือ
เกณฑ์จ านวนประชากรต่อ สสร. 1 คนนั้น เท่ากับประชากรทั้งประเทศหารด้วย 200 จังหวัดใดมีประชากรต่ ากว่าหรือ
เท่ากับโควต้า ให้มี สสร. 1 คน จังหวัดอื่นมี สสร. 2 หรือ 3 หรือ 4 .... คน 
 ถ้ามีประชากรเป็น 2 หรือ 3 หรือ 4 ... เท่าของเกณฑ์โควต้า เมื่อรวมทุกจังหวัดแล้ว ยังได้ สสร.ไม่ครบ 
200 คน ให้เพิ่ม สสร. แก่จังหวัดที่มีเศษจากการหารจ านวนประชากรด้วยโควต้าสูงกว่าเพื่อน ได้รับจัดสรร สสร. เพิ่มอกี 
1 คน จนครบจ านวนรวม 200 คน ในการเลือกตั้ง สสร. ให้ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งเลือกผู้สมัคร
ได้ 1 คน เมื่อ สสร, ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้มีการออกเสียงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญที่ สสร. ยกร่าง
มา 
 ถ้ามี สสร. ได้ก็ดี แต่ถ้ากว่าจะมี สสร. จะต้องรอไปพลางก่อน เราก็คงติดอยู่กับรัฐธรรมนูญที่ “ออกแบบ
มาเพื่อพวกเรา” ฉบับนี้ และติดอยู่กับระบบเลือกตั้งที่มีปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการค านวณ ส.ส. แบบบัญชี
รายช่ือ (แบบ บ/ช.) ที่ถูลู่ถูกังอยู่เช่นน้ี อีกทั้งในไม่ช้า (เขาสัญญามาเป็นปี ๆ แล้ว) จะมีการเลือกตั้งท้องถ่ิน ซึ่งบ่นกัน
มากว่าอาจมีการซื้อเสียงในบางเขต แต่ดูเหมือนว่าผู้รับผิดชอบจะละเลยวิธีการแก้ปัญหาการซื้อเสียงที่ตรงจุดที่สุด นั่น
คือเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมือง ให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการเลือกตั้งและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยง
ธรรม 
 บทความนี้จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ เขียนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยพลอยหวังไป
ด้วยว่าความเห็นที่จะเสนอนี้ อาจเป็นแนวทางที่ กกต , จะน าไปใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน และการออกเสียง
ประชามติไปพร้อมด้วย เพราะถึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราก็ดี หรือยกร่างใหม่ก็ดี มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการ
ออกเสียงประชามติ เช่น ถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียว (ควรแก้ไข
มาตราน้ีเป็นอย่างยิ่ง เพราะแทบจะปิดหนทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ “ออกแบบมาเพื่อพวกเรา” ฉบับนี้) รัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันก็บังคับให้ต้องลงประชามติอยู่ดี 
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 ขอย้อนไปที่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ที่ท าให้เกิดองค์กรอิสระต่าง ๆ  รวมทั้ง กกต. รัฐธรรมนูญดังกลา่วก าหนด
ไว้ในมาตรา 327 (7) ว่า พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. อย่างน้อยต้องบัญญัติ “การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง” พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. ปี 2541 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
องค์การเอกชนไว้สองที่ด้วยกันคือ มาตรา 10 (9) “... หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
 และในมาตรา 20 วรรคสองว่า “ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้ง
ผู้แทนขององค์การเอกชนที่ได้รับรองตามวรรคหนึ่ง เพื่อช่วยดูแลตรวจสอบการเลือกตั้ง และรายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบ ในกรณีที่พบเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” ถ้า
มาตรานี้ใช้บังคับอยู่ องค์การเอกชนสามารถตรวจสอบ กกต. ได้ด้วย และอาจแย้ง กกต. ได้ด้วยว่าการค านวณและ
จัดสรร ส.ส. บ/ช. ไม่น่าจะสอดคล้องกับกฎหมาย 
 อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. ฉบับปัจจุบัน ไม่ได้ระบุถึงบทบาทขององค์การเอกชนใน
การเผยแพร่ประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้งเหมือนเมื่อปี 2540-2541 หากมีการใช้ถ้อยค าอื่น เช่น ในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติในมาตรา 35 ดังนี้ 
 “เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้ งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เปน็ผู้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตาม
สมควร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน การรายงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และให้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย” 
 ในเรื่องนี้ มีข้อน่าสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ มาตรา 35 นี้ ไม่ใช้ค าว่า “องค์การเอกชน” จึงไม่แน่ใจว่า
ค าว่า “กลุ่มบุคคล” ที่เขียนไว้ในมาตราน้ี จะหมายรวมถึง “องค์การเอกชน” ได้หรือไม่ ทั้งนี้ องค์การเอกชนเคยได้รับ
การรับรองจาก กกต. ในการเลือกตั้ง ส.ว. ตั้งแต่ปี 2543 และในการเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ดี กกต. น่าจะ
ตีความที่เป็นประโยชน์แก่ความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง และเขียนรวมไว้ในระเบียบของ กกต. ว่าองค์การ
เอกชนเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมสังเกคการณ์การเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตแก่ กกต. ได้ ทั้งนี้
เพื่อให้มีบุคคลที่มีจิตอาสาในเรื่องนี้ มาช่วยให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกผู้ที่จะมาท างานแทนประชาชนและเพื่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 อย่างไรก็ดี น่าเสียดายที่ในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 กกต. ไม่ได้ใช้
มาตรา 35 ให้เป็นประโยชน์ แม้ดูเหมือนว่าจะมีการยกร่างระเบียบในเรื่องนี้ โดยอ้างอิงระเบียบที่เคยมีมาแล้ว แต่ก็ไม่
เป็นผล ดังนั้น ถ้ามีโอกาสแก้ไขมาตรานี้ ขอให้แทนวลีที่ ว่า “คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง” ด้วยวลีใหม่คือ “ให้
คณะกรรมการแต่งตั้ง” และผู้ที่ถูกแต่งตั้งควรเป็นบุคคล ข้อความที่ขอแก้ไขคือ “ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง บุคคล คณะ
บุคคล ตัวแทนองค์กรชุมชน ตัวแทนองค์กรเอกชน หรือผู้ที่สังกัดสถาบันการศึกษา ...” 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และขององค์กรเอกชน ยังมีบัญญัติไว้ในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง (5) ที่ก าหนดให้ กกต. มี
หน้าที่และอ านาจดังนี้ 
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 “ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง หรือความรู้ที่ถู กต้อง
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด” 
 อยากทราบเหมือนกันว่า กกต. ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้แล้วหรือยัง เรื่องนี้ไม่น่าจะล่าช้า เพราะ
กฎหมายบัญญัติเป็นหน้าที่ของ กกต. และ พ.ร.ป. กกต. ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ร่วมสามปีแล้ว อนึ่ง 
ถ้อยค าที่ใช้ในมาตราน้ี ชวนให้สงสัยถึงการวางตัวของผู้เขียนว่ามีความรู้เหนือประชาชนจริงหรือ เพราะกล่าวถึงความรู้ที่
ถูกต้องที่จะให้แก่ประชาชนถึงสองครั้ง 
 ลองหันมาพิจารณา พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ดูบ้าง มาตรา 9 บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การเลือกตั้งดังนี้ 
 “ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาองค์กรชุมชน ชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม การส่งเสริม สนับสนุน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามวรรคหนึง่ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมใิห้เกดิอันตรายแกผู่้
แจ้งเบาะแส หรือข้อมูล รวมตลอดทั้งมาเนื่อทีตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย” 
 เห็นได้ว่า กฎหมายก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลายแห่ง เพียงแต่ไม่มีการด าเนินการ 
เพราะการล่าช้าในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดย กกต. ใช่หรือไม่ 
 เนื่องจากเนื้อที่ของบทความมีจ ากัด จึงขอเขียนต่อในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในมาตรา 128 ที่บัญญัติการค านวณหาจ านวน ส.ส. บ/ช. ของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งผมเช่ือ
ว่า การตีความมาตราน้ีของ กกต. ยังคลุมเครือและน่าจะขัดกับข้อความที่เขียนไว้ในกฎหมาย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/columnist/617600 
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14 มีนาคม 2563 - 08:25 น.  
ขอให้17ส.ส.ปชป.ลาออกแล้วไปตั้งพรรคใหม่ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 ตอนนี้คนส่วนใหญ่มัวพะวงกับโควิด-19 ทั้งรัฐบาล หมอ พยาบาล และอาสาสมัคร ต่างคนต่างช่วยกัน ไม่
มีเวลามาเล่นการเมือง 
           ต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่เกิดมาเพื่อเล่นการเมืองอย่างเดียว 
            โดยเฉพาะ 17 ส.ส.ที่ประกาศว่าจะไม่ "พายเรือให้โจรนั่ง” ก็ไม่เข้าใจว่า 17 ส.ส.สายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
จะเอาอย่างไร 
           เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ มีมติเข้าร่วมรัฐบาล มีเพียง ส.ส.กลุ่มนี้ไม่อยากเข้าร่วม แต่ต้องท าตามมติ
พรรค ครั้นร่วมรัฐบาลไปสักระยะ ก็เริ่มมีปฏิกิริยาจาก ส.ส.กลุ่มที่ไม่อยากร่วมนี้ออกมาป่วนรัฐบาลเป็นระลอก 
           คนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจการท าหน้าที่ ส.ส. คนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจการเมืองหรืออย่างไร ว่าเมื่อตกลงร่วมรัฐบาลได้
จัดสรรโควตาเก้าอี้รัฐมนตรี เลขาฯ ที่ปรึกษา และผู้ช่วยรัฐมนตรี ไปจนถึงโควตาเก้าอี้ต่างๆ ในสภาแล้ว ก็ถือว่าจบ 
           เป็น ส.ส. หากไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ก็ท าหน้าที่ในสภา น าความเดือดร้อนของประชาชนมาตั้งเป็นกระทู้ถาม
รัฐมนตรี หรืออภิปราย เสนอกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
           คือให้คุ้มกับเงินเดือนที่รับมาจากประชาชนเดือนละแสนกว่าบาท และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอีก... 
           หากไม่ชอบรัฐบาลนี้ ท าไงได้เมื่อพรรคมีมติร่วมรัฐบาลแล้ว ไม่ใช่พอจะใช้สิทธ์ิใช้เสียงในสภา อาศัยจุดอ่อน
ที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ า ก็มีเงื่อนไขอย่างโน้นอย่างนี้ถึงจะช่วยโหวต 
            แบบนี้เขาเรียกว่าเล่นการเมืองแบบตีรวน 
           พอฝ่ายค้านเขาเสนอญัตติอะไรที่ต้องการประณามหยามเหยียดรัฐบาล ก็ไปเอากะฝ่ายค้าน ท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายค้านในรัฐบาล หรือที่เรียกว่า หอกข้างแคร่ 
 เข้าใจและเห็นใจเพราะหลายคนที่ไม่พอใจพรรคก็ลาออกไปแล้ว อย่าง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ลาออกไป
อยู่กับพรรคก านันสุเทพ, พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ลาออกไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ และกรณ์ จาติกวณิช ลาออกไปตั้ ง
พรรคใหม่ช่ือ กล้า 
           คนเหล่าน้ีเขามีจุดยืน เมื่อไม่สามารถร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ก็ลาออกจาก ส.ส. ลาออกจากพรรค
ไปสังกัดพรรคใหม่ หรือไปตั้งพรรคใหม่ อันน้ีสิถือว่าแน่ 
           ตรงข้ามกับ 17 ส.ส.ที่ประกาศว่า จะไม่พายเรือให้โจรนั่ง ท าไมถึงท าอย่างนี้ หากไม่ประสงค์จะร่วมรัฐบาล
หรือคิดว่าเรือที่พายอยู่เป็นเรือโจร ทั้ง 17 ส.ส.ควรจะลาออกจากพรรค ลาออกจาก ส.ส. ไปตั้งพรรคใหม่ แน่นอนว่าไม่มี
ใครบังคับแน่นอน 
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           แทนที่จะมาประกาศ มาข่มขู่ หรือมายื่นเงื่อนไขว่ารัฐบาลจะต้องท าอย่างนั้นท าอย่างนี้ มันเพื่ออะไร 
เพราะในเมื่ออาศัยชายคาพรรคประชาธิปัตย์ หากพรรคประชาธิปัตย์ยังร่วมรัฐบาลอยู่ แล้ว 17 ส.ส.ไม่พอใจ ไม่อยาก
ร่วมรัฐบาล 
           ก็ต้องลาออกจาก ส.ส.และลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ จะได้พ้นพันธนาการว่าเป็น ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ จะได้พ้นพันธนาการว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 
           ดีกว่าให้เขาด่าว่า “มือไม่พายเอาเท้าราน้ า” 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/422215?adz= 
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วันที่ 13 มีนาคม 2563 - 15:50 น. 
ปัญญาชน อ่านม็อบนักศึกษา การตื่นรู้ครั้งใหญ่ 14 ตุลาซ้อนพฤษภาทมิฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานพิเศษ 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและโครงสร้างอ านาจ นับจากหลัง 2475 ล้วนมาจากการเมืองมวลชนนอก
สภาเป็นด้านหลัก 
 มีบางครั้งที่การแย่งชิงอ านาจในหมู่นักการทหาร-กับการบิดผันการใช้อ านาจของนักการเมืองเพื่อหาประ
โยชน์ส่วนตัว ผสมโรง ท าให้เกิดการเปลี่ยนข้ัวก าลัง 
 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ล้วนมาจากเหตุ-เจือสม จากความเดือดร้อนทางสังคม-
เศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียม-การใช้อ านาจในทางมิชอบของผู้มีอ านาจและความขัดแย้งในหมู่ผู้มีอ านาจ 
 โลกาภิวัตน์ และปมผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีอ านาจ กับกลุ่มทุนใหญ่ทั้งในประเทศ-และทุนข้ามชาติ 
ผสมเข้าด้วยการมีเครือข่ายที่ท าให้ “สถาบันหลัก”สะเทือน 
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการ “รัฐประหาร” 
แต่การลุกข้ึนสู้ของพลังนักศึกษา ที่ทั่วโลกยอมรับตัวเลข กว่า 5 แสนคน ในยุค “14 ตุลา” คือการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอ านาจ-สังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
ม็อบออแกนิกส์ ที่รวมเหล่านักศึกษา ปัญญาชนในทศวรรษนี้ อุบัติข้ึนแบบ “แฟลชม็อบ” 
มีข้อเรียกร้องที่มากกว่าอีเวนต์การเมืองธรรมดา 
และนี่คือที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมือง ในทัศนะของปัญญาชน 
ปรากฏการณ์ในรอบ 30 ปี 
 “ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา” สื่อมวลชน นักคิด นักเขียนแห่งทศวรรษใหม่ มองการตื่นตัวของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อม ๆ กันเรื่อยไปจนถึงนักเรียนในระดับมัธยม เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมา
ก่อนในรอบ 30 ปี ถ้านับในเชิงปริมาณ ทั้งจ านวนผู้ชุมนุมและจ านวนสถาบันที่เข้าร่วม น่าจะมีมากกว่าครั้งเมื่อเกิด
เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 อย่างมีนัยส าคัญ 
 เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน คนรุ่นก่อนที่เคยผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคเก่าจึงยากที่จะ
ท าความเข้าใจ กระทั่งไม่อยากจะเข้าใจ จึงได้แต่ผลิตชุดค าอธิบายที่ผิดฝาผิดตัว และไม่ได้ช่วยน าไปสู่ค าตอบและ
ทางออกของสังคมที่ดีข้ึน หรือดีกว่า 
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น ามาสู่ปัญหาการตกยุค หลงยุค จนกลายมาเป็นความแตกต่างทางความคิดของคนแต่ละยุค (generation division) 
 ซึ่งสร้างปัญหาทั้งในระดับครอบครัว (พ่อแม่ VS ลูก) สถาบันการศึกษา (ครูบาอาจารย์ VS ลูกศิษย์) 
กระทั่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับชาติ (รัฐบาล VS ประชาชน) และถ้ายังอ่านปัญหาไม่ขาด อาจน ามาสู่ความขัดแย้ง
ใหญ่ในระดับชาติ ที่คนในชาติไม่เคยคิด ไม่เคยจินตนาการ และไม่เคยพบพานมาก่อน 
นักเรียน นักศึกษา กระทั่งคนท างานวัยหนุ่มสาวเหล่านี้ คือ คนที่เกิดและเติบโตข้ึนมาในยุคการปฏิวัติเทคโนโลยีใหญ่
ของโลก 
 นับจาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก สร้างเฟซบุ๊กในปี 2004 การก่อเกิดของทวิตเตอร์ในปี 2006 ซึ่งถูกเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยการเปิดตัวไอโฟนของ สตีฟ จ็อบส์ ในปี 2007 ตามมาด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่เช่ือมคนทั้งโลกเข้า
ด้วยกัน อันเป็นเทคโนโลยีพลิกผันที่ท าให้เกิดการดิสรัปช่ันไปทั่วทุกวงการ 
 หันกลับมามองเมืองไทยในช่วงเวลาเดียวกัน เรามีการชุมนุมสีเสื้อใหญ่ ๆ  3 ครั้ง นับจากม็อบเสื้อเหลือง
พันธมิตร ม็อบเสื้อแดงราชประสงค์ ม็อบนกหวีดแยกปทุมวัน จนน ามาสู่การรัฐประหาร 2 ครั้ง และครั้งหลังสุดกินเวลา
ในอ านาจนานกว่า 5 ปี และยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติเมื่อใด 
 ในขณะที่โลกและประเทศเพื่อนบา้นก้าวไปข้างหน้า ประเทศไทยกลับถูกดึงใหล้้าหลังลงในทุก ๆ  มิติ น ามา
สู่การสูญเสียโอกาสในชีวิตของคนหนุ่มสาวที่เติบโตข้ึนมาในช่วงเวลาน้ี ในขณะที่ความเหลื่อมล้ าเพิ่มทวี จนประเทศไทย
ข้ึนมายืนในอันดับหนึ่ง บริษัทยักษ์ใหญ่มั่งค่ังร่ ารวยข้ึน แต่คนหนุ่มสาวกลับไม่สามารถเอื้อมถึงอนาคตของพวกเขาได้ 
เพราะอนาคตทั้งหลายตกอยู่ในมือคนเพียง 1% ของสังคม 
นโยบายการเมือง ชี้ขาดอนาคต 
 ภิญโญ เสนอทางออกว่า “สังคมไทยจึงต้องเตรียมรับมือกับการตื่นข้ึนครั้งใหญ่ของคนหนุ่มสาวไทยว่า เรา
จะน าไฟอันร้อนแรงนี้ไปใช้ในการสร้างอนาคตของพวกเขาอย่างไร ไฟย่อมมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ถ้าเราก าหนดทิศทาง
และการใช้งานได้ แต่ถ้าเราเร่งโหมเปลวไฟ ไฟนั้นย่อมเผาบ้านเมืองและผู้คนให้มอดไหม้ และคงไม่มีผู้ใดได้ประโยชน์
จากไฟนั้น” 
 “การก าหนดบทบาท ท่าที และวิธีการด าเนินนโยบายทางการเมือง ต่อการตื่นรู้ใหญ่ในครั้งนี้ จะเป็นปัจจยั
ส าคัญในการก าหนดอนาคตของประเทศไทยในช่วงเวลานับจากนี้” 
ตุลา 2516-19 ซ้อนพฤษภาทมิฬ 
 “ไชยันต์ ไชยพร” นักวิชาการรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า พลังนักศึกษาแฟลชม็อบครั้งนี้ 
จะไม่ใช่ 14 ตุลาเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่จะเกิดข้ึน 14 ตุลา 6 ตุลา และพฤษภาทมิฬอยู่ในการชุมนุมชุดน้ี 
แต่พลังการเคลื่อนไหวจะมาเทียบกับการเคลื่อนไหวของปัญญาชน ตอน 2475 ไม่ได้ เพราะตอนน้ันคือเป้าหมายที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบกษัตริย์ไทยมาเป็นภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ตอนนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งเป็นค ากว้าง เพราะกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษ มี
มาตั้งแต่ปี 1688 พระราชอ านาจใต้รัฐธรรมนูญก็มีข้ึน ๆ ลง ๆ 
คล้ายกับการก่อตัวม็อบเดือนตุลา 
 ขณะที่ “สุรชาติ บ ารุงสุข” นักวิชาการด้านความมั่นคง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในอดีตแกนน า
นักศึกษาเดือนตุลา วิเคราะห์ว่า “ม็อบคนเดือนตุลากับยุคปัจจุบัน เงื่อนไขต่างกัน เพราะม็อบ 14 ตุลา มีระยะเวลาการ
ก่อตัวของม็อบมานานแล้วจึงเป็นม็อบลักษณะค้างคืน ส่วนม็อบในยุคปัจจุบันเพิ่งเห็นการก่อตั วเท่านั้น และอาจไม่
จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขแบบในอดีต” 
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 “โจทย์ส าคัญคือจะเห็นม็อบเกิดข้ึน และเกิดข้ึนหลาย ๆ ที่พร้อมกันเป็นภาพใหญ่มากกว่า ไม่ใช่
หมายความว่าเป็นม็อบระยะยาวเหมือนม็อบเดือนตุลา” 
 “ม็อบนักศึกษาขณะนี้ ถ้าเปรียบเทียบกันคงเหมือนช่วงก่อน 14 ตุลา แต่มันเป็นช่วงปี 2514-2515 หรือ
เข้าสู่ช่วง 2516 ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่าง ไม่ได้มีนัยของคนรุ่นใหม่ฝ่ายเดียว แต่รวมถึงการออกมาของชนช้ันกลาง 
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ไม่พอใจสังคมไทย คนที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขเศรษฐกิจยังไม่ออก เป็นแต่เพียงเริ่มก่อตัวชัดเจน
ข้ึน” 
เศรษฐกิจแย่ ชนชั้นกลางออกแน่ 
 “สุรชาติ” วิเคราะห์ว่า คนช้ันกลางไม่ว่าเป็น ฝ่ายก้าวหน้า หรือฝ่ายอนุรักษนิยม สุดท้ายแล้ว หาก
เศรษฐกิจด าดิ่ง ทั้งสองปีกจะออกมาล้มรัฐบาล 
 “ถ้าเศรษฐกิจผันแปร แล้วตกต่ ามาก ๆ  ชนช้ันกลางสายอนุรักษนิยมก็อยู่ไม่ได้ และจะเปลี่ยนเป็นชนช้ัน
กลางที่ต่อต้านรัฐบาล เห็นอย่างนี้ทั่วโลกในทางรัฐศาสตร์ ดังนั้น พลังวันนี้ไม่ใช่จุดช้ีขาด เพราะก าลังเห็นการ
เปลี่ยนแปลงว่าเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจะแบกไหวไหม และเศรษฐกิจไทยจะตกลงมากกว่าในปัจจุบันหรือไม่” 
“ม็อบเศรษฐกิจ ที่เราพูดถึงเป็นตัวอย่างที่เห็นมากในปีสองปีที่ผา่นมาในเวทีโลก โดยเฉพาะฝรั่งเศส ชิลี โคลอมเบีย อิรัก 
อิหร่าน แต่เรายังไม่เห็นม็อบเศรษฐกิจในเอเชียจริง ๆ เพราะในฮ่องกงเป็นม็อบการเมือง แต่ในขณะเดียวกัน เราเห็น
เศรษฐกิจไทยที่ประสบปัญหามาก ท าให้เกิดค าถามว่าอาจจะมีม็อบที่มีจุดเริ่มต้นทางเศรษฐกิจมากกว่าจุดเริ่มต้นทาง
การเมือง ซึ่งการเมืองกับเศรษฐกิจไม่ได้แยกออกจากกัน แต่การรวมตัวของการประท้วงมีสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลัก
มากกว่ากัน” 
 “ซึ่งปัจจัยเศรษฐกิจจะเป็นประเด็นใหญ่ เพราะเข้าไตรมาสแรกความชัดเจนของสัญญาณเศรษฐกิจทรุด
กว่าที่เราคิด เพราะเรื่องบางเรื่องเกินวิสัยที่รับมือ เช่น ผลกระทบจากการระบาดของเช้ือโรค และเผชิญปัญหาภัยแล้ง 
และยังไม่มีการประเมนิ คือ ฝุ่น PM 2.5 ว่ากระทบทางเศรษฐกิจแค่ไหน ขณะที่แนวโน้มสงครามการค้ายังอยู่ต่อเนื่องใน
เวทีโลก ปี”63 จะเป็นปีที่ปัจจัยภายนอกมากระทบเศรษฐกิจไทย” 
 “และการระบาดของโรคมีแนวโน้มกลางปีแล้วค่อนไปปลายปี เมื่ออากาศเย็นหวนกลับมาใหม่ การระบาด
ของเช้ือโรคก็เกิดปัญหา ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้มีปัจจัยที่คาดเดาได้ล าบาก เพราะเราประเมินช่วงต้นปี”63 เท่านั้น” 
ม็อบเศรษฐกิจแรงกว่าแฟลชม็อบ 
 “สุรชาติ” ประเมินว่า นอกจากนี้ยังต้องดูเศรษฐกิจไทยหลังสงกรานต์ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดใหญ่ การกลับ
ภูมิล าเนาของประชาชนต่างจังหวัดจะเป็นภาพสะท้อนชัดเจน ถ้าเศรษฐกิจดี สงกรานต์จะสนุก แต่ถ้าเศรษฐกิจซบเซา 
จะเป็นสงกรานต์ที่กร่อย ซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่กร่อยกว่าที่คิด สงกรานต์จะเป็นภาพสะท้อนอีกชุดหนึ่งที่จะเห็นใน
ปัจจุบัน 
 ยังเช่ือว่าหลังสงกรานต์ไตรมาส 2 ยังไม่ดี เพราะยังมีสัญญาณลบเยอะ เช่น โควิด-19 จบหรือไม่ ถ้าไม่จบ 
ไม่มีปัจจัยบวกเลย โรงแรมเริ่มปิดกิจการ 
 “ม็อบเศรษฐกิจ 40 ไม่เป็นม็อบขนาดใหญ่ เป็นม็อบแค่กลุ่มชนช้ันกลางในเมือง ถ้ามีปัญหาเศรษฐกิจ เช่ือ
ว่าจะมีหลากหลายอาชีพออกมา ที่วันน้ีเกือบทุกอาชีพ เกือบทุกเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ ทั้งระดับกลาง ระดับล่าง 
รวมถึงเศรษฐกิจระดับบนก็ถูกกระทบ ที่เห็นชัดคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายรถระดับไฮเอนด์ก็ไปไม่ได้ ดังนั้น ม็อบ
เศรษฐกิจน่ากลัวกว่าแฟลชม็อบนักศึกษา เพราะน่ีคือชีวิตปากท้องซึ่งเป็นของจริง” 
เมื่อลมเปลี่ยนแปลงพัดมาอีกระลอก รัฐบาลไม่อาจประมาทแฟลชม็อบได้ 
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