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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 มนีาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "ก้าวไกล" ออกโรงยันไร้เงา "อดีตอนค." เข้ามาครอบง า 5 
2 มติชนออนไลน์ "วิโรจน์" ยัน "ก้าวไกล" ไม่มีการครอบง าจากอดีต อนค. ลั่น ท างาน

เข้มเหมือนเดิมไม่กลัวถูกยุบซ  า 
7 

3 แนวหน้าออนไลน์ ขวางรัฐประหาร! 'จาตุรนต์' หนุนนายกฯ คนนอก ขัดตาทัพ หาทาง
ออกแก้วิกฤต ปท. 

9 

4 สยามรัฐออนไลน์ "อ๋อย" ขวาง รปห. หนุนเลือกนายกฯ คนนอกขัดตาทัพ แก้วิกฤต ปท. 10 
5 แนวหน้าออนไลน์ 'จตุพร' จี  'บิ๊กตู่' ถึงเวลากล้าประกาศเสียสละแล้ว เชื่อถ้า 'เมินเฉย' 

จบไม่สวยแน่ 
11 

6 แนวหน้าออนไลน์ พปชร. บอกเรื่องปรับ ครม. เอาไว้ก่อน ส่วนแก้ รธน. ขอส่งความเห็น
กมธ. 

13 

7 คมชัดลึกออนไลน์ พปชร.จ่อฟัน ส.ส. ใต้แชร์โพสต์-ด่า 'ประชาชนโง่' 14 
8 ไทยรัฐออนไลน์ เด็กพรรคพลังประชารัฐโพสต์แสบ ด่าประชาชนโง่ 18 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 The Isaan Record 

ออนไลน์ 
เลือกตั งครั งแรกกับการต่อสู้ที่เพ่ิงเริ่ม 22 

2 เนชั่นสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ก้าวแรกของ ‘ก้าวไกล’ ก้าวส าคัญในสนามการเมือง 25 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ก้าวไกล (แค่ไหน?) 26 
4 แนวหน้าออนไลน์ เลียบวิภาวด ี 27 
5 ไทยรัฐออนไลน์ อยู่ที่ลุง 28 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
16 มีนาคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง 

วันอังคารที่ 
17 มีนาคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง 

วันพธุที ่
18 มีนาคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง 

วันพฤหัสบดีที่ 
19 มีนาคม 2563 

10.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
16 มีนาคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั ง 

วันอังคารที่ 
17 มีนาคม 2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง 

 09.00 น. ห้องประชุม 
อาคารธนพิพัฒน์ 

นายกฤช เอื อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การ เลื อกตั ง  ประชุมติดตามความก้ าวหน้ า 
การด าเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

วันพธุที ่
18 มีนาคม 2563 

09.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั ง ประชุมตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง 

 13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง 

 13.30 น. - นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั ง อบรม วบส. 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพธุที ่
18 มีนาคม 2563 

14.00 น. ห้องประชุม 501 นายกฤช เอื อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั ง ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง  

วันพฤหัสบดีที่ 
19 มีนาคม 2563 

10.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั ง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั งประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั ง 

 13.00 น. อาคารสุขประพฤติ 
รัฐสภา 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั งประชุมคณะอนุกรรมาธิการองค์กร
อิสระ 
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ข่าวอ้างอิง 
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"ก้าวไกล" ออกโรงยันไร้เงา "อดีตอนค." เข้ามาครอบง า 
จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 05.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"วิโรจน์" ยัน "ก้าวไกล" ไม่มี "อดีตอนาคตใหม่" ครอบง า ท างานเข้มข้นเหมือนเดิม ไม่กลัวถูกยุบซ้ า 
 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงแนวทาง
การท างานของพรรค  ว่า พรรคจะมีการประชุมส.ส.ครั งแรกในวันที่ 17 มี.ค. โดยจะหารือถึงแนวทางการท างาน การ
แบ่งงานให้ส.ส.แต่ละคนท า และจะจัดล าดับความส าคัญของงานแต่ละอย่างให้ลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด งานที่
เราจะท าส่วนใหญ่สืบสานมาจากพรรคอนาคตใหม่ ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อถามว่าการประกาศสืบสานงานจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ท าให้ถูกวิจารณ์ว่าพรรคก้าวไกลอาจโดน
ครอบง าจาก อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ นายวิโรจน์  กล่าวว่า ต้องถามว่าวันนี คนที่เชื่อมั่นในการปฏิรูป
กองทัพ มีเพียงแค่กรรมการบริหารพรรคหรือไม่ คนที่เชื่อว่ารัฐควรจัดสวัสดิการให้ประชาชนแบบถ้วนหน้าครอบคลุม 
 คนที่เห็นด้วยกับเรามีมากกว่าอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ การครอบง าคือการสั่งการ แต่การ
ยึดโยงด้วยอุดมการณ์นั นไม่เหมือนกัน เป็นเรื่องปกติที่เราจะมีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ วันนี เราพ่ึงแยก
พรรคออกมา ส่วนที่เหมือนคงจะมีมากหน่อย นโยบายต่างๆอาจจะเหมือนกันบ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ส่วนที่คิด
ต่างกันของพรรคจะเกิดขึ นตามกาลเวลา ทุกคนจะมีความคิดใหม่ๆขึ นมาตามสถาการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
 เมื่อถามว่า หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ เราได้ถอดบทเรียนน ามาใช้กับพรรคก้าวไกลอย่างไรบ้าง นาย
วิโรจน์ กล่าวว่า อุดมการณ์ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่การบริหารจัดการภายในพรรคหลายอย่างต้องรอบครอบ
ขึ น เช่น งานเอกสาร งานธุรการต่างๆ 
 เมื่อถามว่าจะยังตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมไม่กลัวถูกยุบพรรคซ  า นายวิโรจน์ กล่าวว่า ถ้า
เราบอกว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งท าหน้าที่ตามอ านาจนิติบัญญัตติอย่างเต็มที่ ท าตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ยึดโยง
กับประชาชน แต่ถูกยุบพรรค คนที่น่าจะตอบค าถามคงไม่ใช่เรา แต่ต้องไปถามทางรัฐบาลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
อิสระหรือไม่ จริงๆวันนี รัฐบาลต้องตอบค าถามว่า คุณครอบง าองค์กรอิสระหรือไม่ 
 เพราะที่มาขององค์กรอิสระล้วนมาจาก คสช. ทั งสิ น คสช.สืบทอดอ านาจมายังรัฐบาลชุดนี  ตรงนี 
ประชาชนต้องร่วมกันตั งค าถาม หากพรรคที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นถูกยุบพรรค ย  ารธน.เป็นต้นตอปัญหาต้อง
เดินหน้าแก้ไข 
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 นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องจ านวนส.ส.ที่หายไป หลังอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ถูกตัด
สิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี นี่คือค าถามที่เกิดขึ นกับ คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ว่าจะคิ ดค านวณอย่างไร นี่คือ
ช่องว่างและสูญญากาศของรัฐธรรมนูญ 2560 ตนเชื่อว่าเมื่อไปถามกกต.แต่ละท่านเราอาจจะได้ค าตอบไม่เหมือนกัน 
เพราะในกรณีนี ไม่มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจน ท าให้ต่างคนต่างตีความ 
 สุดท้ายต้องพ่ึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตนขอย  าว่านี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี และเราจะเดินหน้า
รณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป เมื่อถามถึงการตัดสินใจไม่รับเงินเดือน ส.ว.ของ ผบ.เหล่าทัพ นายวิโรจน์ กล่าวว่า 
ตนจะไปวิพากาษณ์วิจารณ์การตัดสินใจของพวกท่านไม่ได้ คงไม่เหมาะสม ตนขอไม่ให้ความเห็นถึงกรณีนี  เพราะไม่ได้
กระทบอะไรกับประชาชนหรือนโยบายของรัฐบาล 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/763031 
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 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึง
แนวทางการท างานของพรรค ว่า พรรคจะมีการประชุมส.ส.ครั งแรกในวันที่ 17 มีนาคม โดยจะหารือถึงแนวทางการ
ท างาน การแบ่งงานให้ส.ส.แต่ละคนท า และจะจัดล าดับความส าคัญของงานแต่ละอย่างให้ลงตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด งานที่เราจะท าส่วนใหญ่สืบสานมาจากพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อถามว่าการประกาศสืบสานงานจากอดีตพรรคอนค. ท าให้ถูกวิจารณ์ว่าพรรคก้าวไกล อาจโดนครอบง า
จาก อดีตกรรมการบริหารพรรคอนค. นายวิโรจน์ กล่าวว่า ต้องถามว่าวันนี คนที่เชื่อมั่นในการปฏิรูปกองทัพ มีเพียงแค่
กรรมการบริหารพรรคหรือไม่ คนที่เชื่อว่ารัฐควรจัดสวัสดิการให้ประชาชนแบบถ้วนหน้าครอบคลุม คนที่เห็นด้วยกับเรา
มีมากกว่าอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ การครอบง าคือการสั่งการ แต่การยึดโยงด้วยอุดมการณ์นั นไม่
เหมือนกัน เป็นเรื่องปกติที่เราจะมีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ วันนี เราพ่ึงแยกพรรคออกมา ส่วนที่เหมือน
คงจะมีมากหน่อย นโยบายต่างๆอาจจะเหมือนกันบ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ส่วนที่คิดต่างกันของพรรคจะเกิดขึ น
ตามกาลเวลา ทุกคนจะมีความคิดใหม่ๆขึ นมาตามสถาการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 เมื่อถามว่า หลังจากพรรคอนค.ถูกยุบ เราได้ถอดบทเรียนน ามาใช้กับพรรคก้าวไกลอย่างไรบ้าง นายวิโรจน์ 
กล่าวว่า อุดมการณ์ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่การบริหารจัดการภายในพรรคหลายอย่างต้องรอบครอบขึ น เช่น 
งานเอกสาร งานธุรการต่างๆ เมื่อถามว่าจะยังตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมไม่กลัวถูกยุบพรรคซ  า นายวิโรจน์ 
กล่าวว่า ถ้าเราบอกว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งท าหน้าที่ตามอ านาจนิติบัญญัตติอย่างเต็มที่ ท าตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด ยึดโยงกับประชาชน แต่ถูกยุบพรรค คนที่น่าจะตอบค าถามคงไม่ใช่เรา แต่ต้องไปถามทางรัฐบาลว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระหรือไม่ จริงๆวันนี รัฐบาลต้องตอบค าถามว่า คุณครอบง าองค์กรอิสระหรือไม่ เพราะที่มาของ
องค์กรอิสระล้วนมาจาก คสช. ทั งสิ น คสช.สืบทอดอ านาจมายังรัฐบาลชุดนี  ตรงนี ประชาชนต้องร่วมกันตั งค าถาม หาก
พรรคที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นถูกยุบพรรค 
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 นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องจ านวนส.ส.ที่หายไป หลังอดีตกรรมการบริหารพรรคอนค.ถูกตัดสิทธิ์
ทางการเมือง 10 ปี นี่คือค าถามที่เกิดขึ นกับ คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ว่าจะคิดค านวณอย่างไร นี่คือช่องว่าง
และสูญญากาศของรัฐธรรมนูญ 2560 ตนเชื่อว่าเมื่อไปถามกกต.แต่ละท่านเราอาจจะได้ค าตอบไม่เหมือนกัน เพราะใน
กรณีนี ไม่มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจน ท าให้ต่างคนต่างตีความ สุดท้ายต้องพ่ึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตนขอย  าว่านี่คือ
ปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี และเราจะเดินหน้ารณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป 
 เมื่อถามถึงการตัดสินใจไม่รับเงินเดือนส.ว.ของ ผบ.เหล่าทัพ นายวิโรจน์ กล่าวว่า ตนจะไปวิพากษ์วิจารณ์
การตัดสินใจของพวกท่านไม่ได้ คงไม่เหมาะสม ตนขอไม่ให้ความเห็นถึงกรณีนี  เพราะไม่ได้กระทบอะไรกับประชาชน
หรือนโยบายของรัฐบาล 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2057467 
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ขวางรัฐประหาร! 'จาตุรนต์'หนุนนายกฯคนนอกขัดตาทัพ หาทางออกแก้วิกฤตปท. 
วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"จาตุรนต์"ขวางรัฐประหาร หนุนแก้ปัญหาตามระบบ เลือกนายกฯคนนอกขัดตาทัพ ร่วมกันหาทางออกแก้
วิกฤตปท. 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตแกนน าพรรคไทย
รักษาชาติ กล่าวถึงปัญหาประเทศที่ก าลังเผชิญว่า ปัญหาภัยแล้ง ฝุ่น PM2.5 ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมอย่างรุนแรง รัฐบาลขาดประสิทธิภาพแก้ปัญหา และจากไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอยู่แล้ว อาจ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่านี  มาตรการที่จะเข้ามาดูแลพยุงไม่ให้ผู้ประกอบการปิดกิจการและไม่
เกิดการเลิกจ้างยังเป็นมาตรการที่เล็กเกินไป ดังนั น ต้องเร่งออกงบฯ กลางปีโดยเร็ว 
 และจากปัญหาการท างานรัฐบาลท าให้มีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางทางการเมือง โยงไปจนถึงข่าว
รัฐประหาร แต่โดยระบบรัฐธรรมนูญที่วางไว้ ใครๆ ก็รู้ว่าการเปลี่ยนรัฐบาลท าได้ยาก แต่การรั ฐประหารไม่ใช่การ
แก้ปัญหาและยิ่งท าให้เลวร้ายมากขึ น ทางออกเวลานี  ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ลาออก 
ก็ต้องมาไล่ดูว่าใครจะเป็นนายกฯ แทน ซึ่งจ ากัดอยู่ผู้ที่เคยเป็นแคนดิเดตนายกฯ มาก่อน พรรคประชาธิปัตย์ คงไม่
สามารถหันไปที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 
 ส่วน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค ก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดต ก็จะตก
ไปที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจ แต่ก็พิสูจน์แล้วจากการท างานที่ผ่าน
มา ถ้าไม่ใช่วิธีรัฐประหาร มีทางเดียวต้องไปก๊อกสอง คือ นายกฯ คนนอก ของรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้เสียงสมาชิกสภา 2 
ใน 3 ลงมติรับรอง แต่มีจุดอ่อนไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั น ต้องหาคนเป็นนายกฯ ขัดตาทัพชั่วคราว 
ช่วยกันหาทางออก แล้วแก้รัฐธรรมนูญเลือกตั งใหม่ เพราะสถานการณ์จากนี ไม่มีใครคาดการณ์ได้ ดังนั น ควรท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/479475 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/479475
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"อ๋อย" ขวางรปห. หนุนเลือกนายกฯ คนนอกขัดตาทัพ แก้วิกฤตปท. 
สยามรัฐออนไลน์ 15 มีนาคม 2563 17:40 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
"จาตุรนต์" ขวางรัฐประหาร หนุนแก้ปัญหาตามระบบ เลือกนายกฯ คนนอกขัดตาทัพ แก้วิกฤตประเทศ 
 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ 
กล่าวถึงปัญหาประเทศท่ีก าลังเผชิญ ว่า ปัญหาภัยแล้ง ฝุ่น PM  2.5  ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างรุนแรง รัฐบาลขาดประสิทธิภาพแก้ปัญหา และจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอยู่แล้ว อาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่านี  มาตรการที่จะเข้ามาดูแลพยุงไม่ให้ผู้ประกอบการปิดกิจการและไม่เกิดการเลิก
จ้างยังเป็นมาตรการที่เล็กเกินไป ดังนั น ต้องเร่งออก งบฯกลางปีโดยเร็ว และจากปัญหาการท างานรัฐบาลท าให้มีพูดถึง
การเปลี่ยนแปลงทางทางการเมือง โยงไปจนถึงข่าวรัฐประหาร แต่โดยระบบรัฐธรรมนูญที่วางไว้ใครๆ ก็รู้ว่าการเปลี่ยน
รัฐบาลท าได้ยาก แต่การรัฐประหารไม่ใช่การแก้ปัญหาและยิ่งท าให้เลวร้ายมากขึ น ทางออกเวลานี  ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯและรมว. กลาโหม ลาออก ก็ต้องมาไล่ดูว่าใครจะเป็นนายกฯแทน ซึ่งจ ากัดอยู่ผู้ที่เคยเป็นแคนดิเดต
นายกฯ มาก่อน พรรคประชาธิปัตย์ คงไม่สามารถหันไปที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ และอดีตหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ได้  
 นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคก็ไม่ได้
เป็นแคนดิเดต ก็จะตกไปที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจ แต่ก็พิสูจน์แล้ว
จากการท างานที่ผ่านมา ถ้าไม่ใช่วิธีรัฐประหารมีทางเดียวต้องไปก๊อก 2 คือนายกฯ คนนอกของรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้เสียง
สมาชิกสภา 2 ใน 3 ลงมติรับรอง แต่มีจุดอ่อนไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั นต้องหาคนเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ
ชั่วคราว ช่วยกันหาทางออก แล้วแก้รัฐธรรมนูญเลือกตั งใหม่ เพราะสถานการณ์จากนี ไม่มีใครคาดการณ์ได้ ดังนั นควรท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/139255 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/139255
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200315/a9364964fa790685a01c815019d0139fc5d476f2ae35f06b8da756b54ca11ef4.jpg?itok=ENFTRS32
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'จตุพร'จี้'บิ๊กตู'่ถึงเวลากล้าประกาศเสียสละแล้ว เชื่อถ้า'เมินเฉย'จบไม่สวยแน่ 
วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"จตุพร"จี้"ประยุทธ์"ถึงเวลากล้าประกาศเสียสละแล้ว เชื่อ"6ผบ.เหล่าทัพ"ไม่รับเงินเดือนส.ว.เป็นการส่งสัญญาณ
ตรงถึงรบ.ให้เสียสละ ลั่นถ้าเมินเฉย ยังไม่เสียสละ เชื่อจบไม่สวยแน่ เหตุไร้ศักยภาพแก้วิกฤตมะรุมมะตุ้มใส่ประเทศ 
ชี้ควบคุมไวรัศโควิด-19ไม่ได้ ท าปชช.ตื่นตระหนก ถึงขั้นต้องกักตุนอาหารกันแล้ว แนะรัฐบาลสร้างมาตรการที่
ชัดเจนว่าจะให้ประชาชนท าอะไร จะร่วมมือกันอย่างไร จะร่วมเสียสละกันอย่างไร 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) กล่าวในรายการลมหายใจพีซทีวี เวทีทัศน์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซทีวี ด้วยการเรียกร้องให้
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เสียสละเพ่ือน าพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตรุม
ถาโถมเข้าใส่บ้านเมืองในขณะนี  
 แม้ นายจตุพร ไม่ได้ระบุชัดเจน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลต้องเสียสละอย่างไร แต่เมื่อไม่มีศักยภาพ
การบริหารแล้ว เสียงเรียกร้องของสังคมท่ีดังกระหึ่มรุนแรงและต่อเนื่องนั น คือ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออก 
 “เมื่อผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดไว้ แล้ว
ประกาศเสียสละไม่รับเงินเดือน ส.ว.จนถึงเกษียณอายุ พร้อมทั งจะคืนเงินเดือน ส.ว.ที่ได้รับก่อนหน้านี ด้วย นี่เป็นการ
เสียสละ และเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า รัฐบาลต้องเริ่มคิดการเสียสละบ้าง” 
 นายจตุพร เชื่อว่า 6 ผบ.เหล่าทัพเสียสละนั น จะเป็นการเริ่มต้นครั งส าคัญว่า การเปลี่ยนแปลงครั งส าคัญ
ก าลังจะเกิดขึ นตามมาในไม่ช้า ซึ่งปลายทางมีทางออกหลายทาง 
 “แม่ทัพนายกองเริ่มต้นเสียสละโดยไม่รับเงินเดือนนั น ถือเป็นการส่งสัญญาณแรง และผมเชื่อว่าเป็นการ
ส่งมายังรัฐบาลโดยตรง ซึ่งหากติดยึดเงินเดือน ต าแหน่ง หน้าที่แล้ว ไม่มีวันแก้ไขปัญหาชาติได้” 
 อีกทั งย  าว่า ถ้าเปลี่ยนม้ากลางศึกแล้ว ใครจะดูแล จัดการปัญหาไวรัสโควิด-19 ซึ่งตนมั่นใจว่าจะเป็นใครก็
ได้ ถ้าหลอมรวมความรู้สึกของคนภายในชาติ แล้วบริหารการจัดการแก้ไขปัญหา จนแต่ละฝ่ายได้พาประเทศข้ามพ้น
วิกฤตกันได้ 
 นอกจากนี  ยืนยันว่า เมื่อเกิดวิกฤตรุมเข้าหาบ้านเมืองมากมายแล้ว คนรับผิดชอบต้องคือรัฐบาล และคน
รับผิดชอบสูงสุดของรัฐบาลคือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล ดังนั น การส่งสัญญาณของแม่ทัพนายกองทั งหลาย 
รัฐบาลต้องคิด หากวันนี รัฐบาลยังไม่คิดเรื่องการเสียสละ ตนเชื่อว่าจบไม่สวย 
 “ผมเชื่อว่า การเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก าลังเกิดขึ นอย่างแน่นอน ผมยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงนี จะ
เกิดขึ นช่วงนับเดือน และที่ส าคัญคือ หนีการเปลี่ยนแปลงไปไม่พ้น แม้ไวรัสโควิดอาจมาหยุดอะไรได้สารพัด แต่มาหยุด
ความจริง คือความล้มเหลวทั งปวงที่ไม่สามารถแก้ปัญหาชาติได้ จึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ขอให้รอฟังกัน” 
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 ส่วนการแก้ไขปัญหาไวรัศโควิด-19 นั น นายจตุพร เชื่อว่า แนวโน้มการเเพร่ระบาดจะเข้าสู่ระยะที่ 3 อย่าง
แน่นอน แม้วันนี จะอยู่ในระยะที่ 2 ก็ตาม เพราะไม่มีใครกล้ายืนยันจะไม่ถึงระยะที่ 3 ดังนั น หากยังอยู่ในลักษณะเช่นนี  
ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3 
 ยิ่งไปกว่านั นความตื่นตระหนกของประชาชนจ านวนมากเริ่มมีความเชื่อว่า จะต้องไปกักตุนอาหาร เสมือน
หนึ่งว่าถึงขั นวิกฤต และความเชื่อดังกล่าวจะลุกลามไปเรื่อยๆ เพราะการตื่นตระหนกดังกล่าวเป็นผลมาจากการบริหาร
จัดการของรัฐบาลไร้ศักยภาพการควบคุมเชื อโรค 
 นายจตุพร ยกตัวอย่างว่า กรณีแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ เรื่องการกักตุนหน้ากาก
อนามัย ที่ล่าสุดมีค าสั่งย้าย อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปช่วยราชการที่ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า เราไม่
เคยมีหน้ากากอนามัยราคา 2.50 บาท ไม่สามารถควบคุมอะไรกันได้ 
 นอกจากนี  ยังปรากฏคลิปวีดีโอของชายคนหนึ่งที่บอกว่ามีหน้ากากอนามัยกักตุนไว้ถึง 200 ล้านชิ น ก็ยิ่ง
ท าให้เกิดความวิตกกันอีกและท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะเอาผิดใครได้ ต่อมาโฆษกกรมศุลกากรก็แถลงว่าในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมามีการส่งออกหน้ากากไปต่างประเทศ ท าให้อธิบดีกรมการค้าภายในไปแจ้งความด าเนินคดีกับโฆษกกรมศุลกากร 
ท้ายที่สุด อธิบดีกรมการค้าภายในก็โดนเด้ง 
 “ผมอยากบอกกับนายกรัฐมนตรีว่า การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยนั นเป็นความรับผิดชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดังนั นเรื่องจ านวนหน้ากาก ท าให้เกิดความเชื่อ 2 อย่างในขณะนี คือ พวกหนึ่งกักตุน
แล้วไปขายเกินราคา ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าในทางการข่าวนายกรัฐมนตรีต้องรู้ว่า ใครไปด าเนินการในลักษณะดังกล่าว เพราะ
ปริมาณจ านวนมากขนาดนี  คนนอกเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยาก มีแต่คนในกลไกรัฐเท่านั นที่ท าได้” 
 อีกทั ง กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยตรง ก็ไม่ได้สะท้อนวิถีคิดว่าจะ
แก้ไขปัญหาได้อย่างไร แม้แต่การย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในก็ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาอะไร เพราะการรับผิดชอบอยู่ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หากจ าเป็นจะเด้งก็ต้องเด้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 “ที่ส าคัญที่สุดหากรัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ต้องเด้งกันทั งรัฐบาลจึงจะสมเหตุสมผล วันนี หากประเทศ
ไทยมีการเมืองที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรต่างๆที่ผ่านมา ก็สามารถร่วมมือกันช่วยเหลือกันได้ แต่วันนี ยังไม่เห็น
ว่ารัฐบาลจะออกมาแถลงให้อย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้ทราบ หรือแม้กระทั่งบรรดาเจ้าสัวทั งหลาย เจ้าของ
โรงพยาบาลทั งหลายที่เป็นเอกชนจะมาร่วมมือกัน” 
 นายจตุพร กล่าวว่า วันนี มีการพูดถึงการตรวจรักษาไวรัสโควิด-19 ว่ามีราคาเเพง แทนที่รัฐบาลคิดแต่จะ
แจกเงิน ก็ประกาศให้ชัดว่า ประชาชนสามารถตรวจการติดเชื อไวรัสโควิท-19 ฟรีทุกคน ทั งที่รู้อยู่แล้วว่า คนไม่ต้องการ
เงินแต่คนต้องการหน้ากากอนามัย ต้องการความมั่นใจว่าไม่ได้ติดเชื อไวรัสโควิท-19 แต่รัฐบาลกลับไม่ใช้โอกาสนี ในการ
บริหารจัดการในการหลอมคนไทยในชาติมาร่วมกัน เสมือนหนึ่งว่าประเทศอยู่ภายใต้วิกฤตสงครามว่าจะให้ประชาชนท า
อะไร จะร่วมมือกันอย่างไร และแต่ละฝ่ายจะร่วมเสียสละกันอย่างไร แต่กลับไม่มีมาตรการอะไรที่ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/479479 
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พปชร.บอกเรื่องปรับครม.เอาไว้ก่อน ส่วนแก้รธน.ขอส่งความเห็นกมธ. 
วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. แถลงภายหลังการประชุมคณะท างานของพรรค โดยผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เรื่องอ่ืนเก็บไว้ก่อน วันนี เราต้องร่วมมือกันสู้กับไวรัสโควิด-19 และวันนี ต้อง
ให้ก าลังใจนายกฯในการแก้ปัญหาโควิด-19 ก่อน 
 ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรากรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ขึ นมาศึกษาดูแลเรื่องนี  ซึ่งมีเวลา  120 วัน ซึ่ง
ขณะนี อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ดังนั น ขอให้เป็นไปตามกระบวนการก่อน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า 
รัฐธรรมนูญที่ใช้มามีทั งสิ่งที่ดี และสิ่งที่เป็นอุปสรรค ก็ต้องรวบรวมความคิดเห็นเพ่ือส่งไปยัง กมธ.จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่มี
ความเห็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญส่งความเห็นของท่านไปยัง กมธ. 
 นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าล่ารายชื่อ ส.ส.และ ส.ว.เพ่ือยื่นเรื่องเปิดประชุม
สภาฯสมัยวิสามัญ เพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ว่า เป็นเรื่องของสภาฯ พิจารณา หากฝ่ายค้านเสนอว่าอย่างไร 
เป็นเรื่องที่ต้องหารือกันของ ส.ส.ซึ่งเรื่องนี มีหลายความคิดเห็น โดยขณะนี มีสองความคิดเห็น คือ อยากให้เปิดและไม่
อยากให้เปิด หากเปิดเพ่ือหารือเรื่องการปัญหาโควิด-19 ก็จะท าให้เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ถือเป็นเรื่องที่ดี 
เมื่อถามว่า เสียงฝ่ายค้านอาจจะไม่พอในการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ทาง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล จะช่วยเพ่ิมเสียงให้
หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า คงต้องมีการหารือก่อน เพราะตนเพ่ิมทราบเรื่องดังกล่าว และยังเป็นความเห็นที่แตกต่าง
กันอยู่ 
 ส่วนกรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ออกมาแสดงความคิด เห็นว่าไม่
ควรเปิดฯ นั น ถือเป็นความเห็นของแต่ละคน ซึ่งเรื่องนี จะต้องมีการหารือกันภายในพรรคพลังประชารัฐอีกครั ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/479404 
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16 มีนาคม 2563 - 06:00 น.  
พปชร.จ่อฟันส.ส.ใต้แชร์โพสต์-ด่า'ประชาชนโง'่ 
 
 
 
 
 
 
 
พปชร.สั่งฟันหลังส.ส.สงขลาโพสต์แชร์ข้อความด่าประชาชนโง่ เผยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพรรค 'สนธิรัตน์'แจง
นโยบายต้องยึดโยงพรรคร่วม-พิษเศรษฐกิจส่งผลค่าแรง 400-ป.ตรี 2 หม่ืนท าได้ยาก ฝ่ายค้านจี้เปิดสภาถกโควิด 
                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊ก @พลังประชา
รัฐ นายศาสตรา ศรีปาน ว่าข้อความนี เป็นของชาวเน็ตท่านหนึ่ง ส่วนตนเอามาแชร์เพ่ือสะท้อนความคิดของคนคนหนึ่ง 
ให้เป็นอีกมุมมองครับ เห็นป้ายวลี “ผู้น าโง่เราจะตายกันหมด” แล้วคันหัวใจ ขอล่อเป้าให้เด็กๆ รุมด่าสักทีเหอะ ทุกวันนี 
ปัญหาที่เกิดขึ นมาแล้วขยายใหญ่โตส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะองคาพยพของการเมืองในประเทศ  อันนี ยอมรับเลย แต่เมื่อ
มาถึงเรื่องการระบาดของ COVID- 19 ยังไม่เห็นเลยว่าสาเหตุส่วนไหนที่เป็นความโง่ของรัฐบาลที่ท าให้ เกิดขึ น ที่เห็นๆ
มานั น มันเป็นความโง่ของประชาชนล้วนๆ ลองมาดูกันทีละเรื่องนะครับ 
 ส.ส.แชร์โพสต์ปชช.โง่จะตายกันหมด 
                นายศาสตรา ระบุต่อว่า การปิดประเทศได้ยินพลเมืองขี ตกใจร่ าร้องจะให้ปิดประเทศกันตั งแต่มีคนไทยติด
เชื อโคโรนาไวรัสใหม่สัก 20 คนได้มั ง ถามจริง คนพูดพร่ าๆ ให้ปิดประเทศกันน่ะเข้าใจความหมายและผลกระทบของ
การปิดประเทศกันหรือเปล่า ลองคิดหรือเปล่าว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี และเราปิดประเทศ ธุรกิจเอกชนจะชิบหายแค่ไหน 
คนตกงานแค่ไหน และจะมีคนอดตายมากแค่ไหน รัฐบาลปกปิดตัวเลขผู้ป่วยที่แท้จริง!! คนที่สามารถพูดแบบนี ได้จะต้อง
เป็นคนโง่ระดับ 75% ใช้ล้างมือฆ่าเชื อแทนแอลกอฮอล์ได้เลย ประเทศนี เมืองนี มันปกปิดอะไรได้ที่ไหน การติดเชื อ
ไข้หวัดเพ่ิมขึ นจนเอาไม่อยู่แล้ว เพราะผู้น าโง่!! เอ็งนั่นแหละโง่! มีประเทศไหนที่ตัวเลขคนติดเชื อไม่เพ่ิม จีน ญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส ฯลฯ ผู้น าประเทศที่ว่ามาคงจะโง่ชิบหายวายวอดเลยสิ เพราะประเทศ
เขามีตัวเลขเพิ่มขึ นทุกวันในระดับยกก าลัง 
                “การติดเชื อเพ่ิมขึ นของประเทศไทยทุกวันนี ลอตใหญ่ๆ เกิดจากความโง่ของประชาชนล้วนๆ จะต้อง
ยกตัวอย่างให้ดูหรือไม่ ไม่ต้องมั ง หรือจะยกซะหน่อยก็ได้ เพราะดูจากสติปัญญาของคนติดแฮชแท็กนี แล้วไม่แน่ใจว่า
จะเก็ตหรือเปล่า เริ่มต้นที่คนไปเที่ยวประเทศเสี่ยงมา ตอนนั นแค่เสี่ยงเล็กๆ แต่ก็เริ่มแล้ว กลับมาแทนที่จะกักตัวเองตาม
ค าแนะน า ไม่กักตัว เมื่อโรคระบาดไปทั่วยังมีคนเสียดายเงินค่าจองตั๋วมากกว่าชีวิต ดันทุรังไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวยุโรป 
สรุปด้วยความอ่อนใจว่าในขณะที่มีศัตรูรุกรานมาถึงหน้าบ้าน  ถ้าคนไทยยังแยกแยะไม่เป็นแบบนี  เอาความเชื่อทาง
การเมืองมาสับสนวุ่นวายกับทุกเรื่องแบบนี  เราคงไปไม่รอดหรอก เมื่อไรที่เราจะเข้าใจกันว่าศัตรูของเราคือเชื อโรค ไม่ใช่
เพ่ือนบ้าน ไม่ใช่คู่ค้า ไม่ใช่ผู้น า บางทีเราอาจจะรอด และถ้ามันจะไปไม่รอด อย่าไปโทษใคร ประชาชนนั่นแหละ” 
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พปชร.ยันโพสต์ด่าส่วนตัวไม่เกี่ยวพรรค 
                เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีนาย
ศาสตรา โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีเนื อหาที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ประชาชน พรรคพลังประชารัฐขอเรียนให้
ทราบว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้เป็นความคิดเห็นของพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใด  ในเบื องต้นพบว่าเป็นการกระท า
ส่วนตัวของบนเพจส่วนตัวของส.ส.ที่ได้แชร์ข้อความจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่านอ่ืนมา แต่ถึงอย่างไรทางพรรคพลังประชารัฐ
ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการกระท าดังกล่าว และขณะนี พรรคได้ตักเตือนและด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
“ขอย  าว่าพรรคพลังประชารัฐมีอุดมการณ์เพ่ือประชาชนและทุกค าวิจารณ์ของประชาชนพรรคพลังประชารัฐ น้อมรับ
และด าเนินการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเสมอ” น.ส.ทิพานันท์ กล่าว 
ส.ส.สงขลายกมือไหว้ขอโทษแล้ว 
                ต่อมานายศาสตรา ชี แจงเรื่องนี ว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความนี แต่เป็นเพียงการน าข้อความของชาวเน็ตคน
หนึ่งที่ได้โพสต์ไว้มาแชร์ต่อเท่านั น เพ่ือสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นในมุมมองหลายๆด้านเกี่ยวกับโควิด-19 และผู้ที่โพสต์
ข้อความนี ก็ได้ลบออกไปแล้ว แต่เป็นส.ส.ซึ่งอยู่ในที่แจ้งท าให้ถูกโจมตีและเข้าใจผิดว่าเป็นผู้โพสต์ ส่วนแคปชั่นที่เขียนว่า 
“ประชาชนโง่เราจะตายกันหมด” ที่ท าให้ประชาชนอ่านแล้วสะเทือนใจและถูกวิจารณ์อย่างหนักนั น ก็ไม่ได้เป็นคนพิมพ์
ด้วย เป็นการน ามาแชร์ต่อเช่นกัน และหลายคนอาจมองว่าตนเป็นคนน ามาโพสต์ แต่ขอยืนยันว่าเป็นเพียงการแชร์ต่อ
ข้อความที่มีการเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์เท่านั น 
                จากนั นนายศาสตราได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชน โดยกล่าวว่าหากเรื่องนี สร้างความไม่สบายใจให้
ประชาชนตนขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว น้อมรับค าติชมทุกค า และขอบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่อย่างใด หลังจากนี จะ
ยังคงเดินหน้าท างานการเมืองต่อไป  
แจงค่าแรง400-ป.ตรี2หม่ืนท ายาก 
                วันเดียวกัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชา
รัฐ กล่าวถึงกรณีโซเชียลมีเดีย แชร์ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กของพรรคเรื่องนโยบายการหาเสียงก่อนเลือกตั งที่โพสต์ไว้เมื่อ 1 
ปีที่แล้ว เช่น นโยบายผลักดันค่าแรงขั นต่ า 400-425 บาท ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีผลักดันให้มีเงินเดือน 
20,000 บาท และผู้ที่จบอาชีวะ 18,000 บาท ว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนน าจัดตั งรัฐบาล ตอนหาเสียงตั งใจ
ท าตามสิ่งที่พรรคน าเสนอไว้ แต่เมื่อมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราต้องฟังพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทุกพรรคมีนโยบายเป็นของ
ตนเองและแตกต่างกัน จึงหารือกนัระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล และด้วยความที่พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนน า ต้อง
เสียสละในหลายๆ นโยบายของเราที่อาจจะไม่ตรงกับนโยบายของพรรคร่วม เพ่ือหานโยบายที่เป็นกลางมากท่ีสุด 
                “เราตั งใจท าสิ่งที่เราท าเสนอ ระยะสั นอาจจะยังท าไม่ได้ ในเรื่องของค่าแรง สิ่งที่ควบคู่กันคือศักยภาพของ
แรงงาน ขณะนี ยังผลักดันค่าแรงตามที่พูดไว้ไม่ได้ ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี ท าให้ผลักดันยากขึ น กระทรวงที่พรรคดูแล
อย่างเช่น กระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ พยายามพัฒนาศักยภาพของนักศึกษารองรับตลาดแรงงาน พรรคจะท า
ในส่วนที่พรรคท าได้ก่อน จะพยายามเร่งรัดนโยบายที่ท าได้ ไม่ได้ละทิ ง ให้เชื่อมั่นว่าจะช้าหรือเร็ว บางอย่างต้องใช้เวลา” 
นายสนธิรัตน์ กล่าว 
พปชร.ผุดไอเดียโรงเรียนการเมือง 
                นายสนธิ แถลงต่อว่า พรรคจะจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของพรรคทางด้านการเมือง แต่ยังไม่ถึงขั น
เรียกว่าโรงเรียนการเมืองของพรรค ทั งนี เนื่องจากพรรคมี  ส.ส.ใหม่เป็นจ านวนมาก เราจึงต้องพัฒนาส.ส.ให้ท างาน
การเมืองอย่างเข้าใจ เช่น บทบาทการท าหน้าที่ในสภาหรือท างานในพื นที่ ถือเป็นการพัฒนาที่มีระบบการท างาน 
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ซึ่งพรรคไม่ได้ท ามาเลยหลังจากเลือกตั ง โดยเปิดโอกาสให้ส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเข้ามาอบรม ส่วนวิทยากร
จะเชิญนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้ในหัวข้อรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ โดยจะจัดอบรม
หลักสูตรสัปดาห์ละครั งทุกวันพุธในช่วงปิดสมัยประชุมสภานี  โดยใช้เวลาอบรม 1 เดือน แต่ขณะนี ต้องเลื่อนออกไปก่อน 
เพราะทุกฝ่ายก าลังช่วยแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด -19 อยู่ หากสถานการณ์ดีขึ นจะด าเนินการหลักสูตรนี ทันที 
เผยปรับครม.เอาไว้ก่อน 
                นายสนธิรัตน์ ยังตอบค าถามผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องอ่ืนเก็บไว้ก่อน วันนี เรา
ต้องร่วมมือกันสู้กับไวรัสโควิด-19 และวันนี ต้องให้ก าลังใจนายกฯ ในการแก้ปัญหาโควิด-19 ก่อน ส่วนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเรากรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ขึ นมาศึกษาดูแลเรื่องนี  ซึ่งมีเวลา 120 วัน ขณะนี อยู่ในกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น ดังนั นขอให้เป็นไปตามกระบวนการก่อน อย่างไรก็ตามยอมรับว่า รัฐธรรมนูญที่ใช้มามีทั งสิ่งที่ดีและสิ่งที่
เป็นอุปสรรคก็ต้องรวบรวมความคิดเห็นเพ่ือส่งไปยัง กมธ.จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่มีความเห็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญส่ง
ความเห็นของท่านไปยังกมธ. 
ไม่ว่าเปิดสภาหารือโควิด 
                นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยืนยันเดินหน้าล่ารายชื่อ ส.ส.และ ส.ว.เพ่ือยื่นเรื่องเปิดประชุม
สภาสมัยวิสามัญเพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ว่า เป็นเรื่องของสภาพิจารณา หากฝ่ายค้านเสนอว่าอย่างไรเป็น
เรื่องที่ต้องหารือกันของ ส.ส.ซึ่งเรื่องนี มีหลายความคิดเห็น โดยขณะนี มีสองความคิดเห็น คืออยากให้เปิดและไม่อยากให้
เปิด หากเปิดเพ่ือหารือเรื่องการปัญหาโควิด-19 ก็จะท าให้เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาก็ถือเป็นเรื่องที่ดี 
                เมื่อถามว่าเสียงฝ่ายค้านอาจจะไม่พอในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ทาง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยเพ่ิม
เสียงให้หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า คงต้องมีการหารือก่อน เพราะเพ่ิมทราบเรื่องดังกล่าว และยังเป็นความเห็นที่
แตกต่างกันอยู่ ส่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่
ควรเปิดนั น ถือเป็นความเห็นของแต่ละคน ซึ่งเรื่องนี จะต้องมีการหารือกันภายในพรรคพลังประชารัฐอีกครั ง 
พท.วอนเร่งเปิดสภาถกแก้โควิด 
                น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ออกมา
คัดค้านการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพ่ือหารือแนวทางการแก้วิกฤติของประเทศ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื อ
ไวรัสโควิด-19 ว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายรัฐบาลย่อมต้องกลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่อยากให้เห็นถึงความตั งใจจริง
ของฝ่ายค้านที่ต้องการใช้เวทีรัฐสภาในการระดมความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือหาทางออกจากวิกฤติต่างๆ  ที่เกิดขึ นในขณะนี  
โดยขณะนี พรรคเพ่ือไทยร่างญัตติขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเอาไว้เรียบร้อยแล้วและตั งแต่วันจันทร์นี เป็นต้นไปจะ
น าญัตติดังกล่าวไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาทุกคนเพ่ือให้ได้เสียงสนับสนุนอย่างน้อย  1 ใน 3 ของสมาชิก
รัฐสภาคือประมาณ 246 เสียง ซ่ึงล าพังเสียงของฝ่ายค้านมีไม่พออยู่แล้วจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคน หากครบถ้วน
ก็จะสามารถเปิดประชุมได ้จึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในการลงชื่อเพ่ือขอเปิดประชุมครั งนี  
                “ผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและส.ว.ทุกท่าน ในการร่วมแรงร่วมใจกันใช้เวที
สภาคลี่คลายวิกฤติของชาติ 4 เรื่อง คือ การหามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 การแก้ปัญหาภัย
แล้ง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน รวมทั งปัญหาการชุมนุมของนักศึกษาที่เรียกร้องให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศ” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว 
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ยืนยันไม่มีทะเลาะนอกเรื่อง 
                “ผมขอยืนยันด้วยเกียรติของฝ่ายค้านว่า หากมีเสียงสนับสนุนเพียงพอในการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ การ
อภิปรายของฝ่ายค้านจะมีแต่เนื อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเท่านั น ส่วนเรื่องวิวาทะหรือการสร้างวาทกรรม
จะไม่เกิดขึ นอย่างแน่นอน ดังนั นขอให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล สบายใจได้ว่าจะไม่ใช่เวทีโจมตีรัฐบาลอย่างเด็ดขาด” น.อ.อนุดิษฐ์ 
กล่าว 
                ส่วนความกังวลว่าการเปิดประชุมรัฐสภาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจะท าให้สมาชิกรัฐสภาที่มาประชุม
เสี่ยงกับการติดโรค และเสี่ยงต่อการแพร่เชื อไวรัสนั น ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนอยู่ในวิสัยที่จะป้องกันตัวเองได้และเชื่อว่า
สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่น่าจะห่วงใยพ่ีน้องประชาชนมากกว่า เพราะวันนี ประชาชนอยู่อย่างหวาดกลัว ขาดความมั่นใจ
และต้องการใครสักคนเข้ามาช่วยกันคิดหาทางออกจากวิกฤติ ดังนั นในฐานะที่พวกเราเป็นตัวแทนของประชาชนจึงไม่
ควรนิ่งดูดายแต่ควรช่วยกันคนละไม้ละมือในการใช้เวทีรัฐสภาระดมสมองเพ่ือแก้ปัญหาดีกว่าปล่อยให้ประชาชนเผชิญ
กับวิกฤติการณ์แต่เพียงฝ่ายเดียว 
‘ป้าธิดา’ชี้เสื้อแดงม็อบผ่านมา 10 ปี 
                วันเดียวกัน นางธิดา ถาวรเศรษฐ ที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื อหาดังนี  วันที่ 13 มีนาคม 53 เป็นวันเริ่มต้นชุมนุมนัดพร้อมที่อนุสาวรีย์หลักสี่ ส่วน
วันที่ 15 มีนาคม เป็นวันส่งมอบต าแหน่งประธาน  นปช. อย่างเป็นทางการ  (พ.ศ.2557) หลังจากที่ได้รับเป็น
ประธาน นปช.ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 รวมเวลาเป็นประธานนปช.3 ปีเศษ วันนี อยู่กับบ้าน แต่ก็ร าลึกถึงเหตุการณ์ใน
อดีตไปกับภาพความทรงจ าจากเฟซบุ๊ก หวังว่าเราคงไม่ลืมว่าคนเสื อแดงมีมากเท่าใดดิฉันเชื่อว่าหัวใจคนเสื อแดงนับล้าน
คนยังไม่เปลี่ยนแปลง ที่น่าชื่นใจคือคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีความมุ่งมั่นมีอุดมการณ์เพ่ือประชาชนก าลังเติบใหญ่
และนี่คือวันนี ที่รอคอยมานานนับสิบปีอย่าลืม 10 เมษา-19 พฤษภา ผ่านมาแล้ว 10 ปีค่ะ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/422463?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/422463?adz
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16 มี.ค. 2563 05:26 น. 
เด็กพรรคพลังประชารัฐโพสต์แสบ ด่าประชาชนโง่ 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบโต้ผนง. "อ๋อย"จับตา! กระแสรปห. 
 “สนธิรัตน์” อ้อมแอ้มเปิดสภาฯวิสามัญ ขอหารือใน พปชร.ก่อน ชี  “ไพบูลย์” ค้านสุดตัวมุมมองส่วนตัว 
โยนข้อเสนอแก้ รธน.ส่งไปรวมที่ กมธ. ออกแอ็กชันช่วยรัฐบาลเปิดพรรคท าเจลล้างมือแจก แต่ ส.ส.ลูกพรรคคันหัวใจล่อ
เป้าสวด “ประชาชนโง่เราจะตายกันหมด” โลกโซเชียลแห่คอมเมนต์ด่า “ศาสตรา” รีบกราบขอโทษรับผิดโพสต์
ล่อแหลม รองโฆษก พปชร.ตัดไฟแต่ต้นลมชิ่งพรรคไม่เกี่ยว “อนุดิษฐ์” ย  าฝ่ายค้านตั งใจดีหาทางช่วย เตือน รบ.เห็นแก่ 
ปชช.มากกว่าห่วงตัวเอง “เจ๊หน่อย” สอนเชิงยกระดับรับวิกฤติ แนะบอกความจริงตรงไปตรงมา “วิโรจน์” โวก้าวไกล
ลุยต่อไม่กลัวถูกยุบซ  า ซัด รธน.ปี 60 ต้นตอปัญหาต้องสังคายนา 
 จากกรณีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก าลังเผชิญหน้ากับสารพัด
ปัญหารุมเร้า โดยเฉพาะประชาชนมองว่ารัฐบาลล้มเหลวในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยพรรคฝ่าย
ค้านพยายามเสนอขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญร่วมกันหาทางแก้ปัญหาของชาติ ขณะที่ฝ่ายการเมือ งทยอย
เสนอแนะการแก้ปัญหาให้ทางรัฐบาลพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
“สนธิรัตน์” ขอหารือเปิดสภาฯวิสามัญ 
 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. เวลา 11.20 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยืนยันล่ารายชื่อ ส.ส.และ ส.ว.เพ่ือยื่นญัตติขอเปิดประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ เพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ว่า เป็นเรื่องของสภาฯพิจารณา หากฝ่ายค้านเสนออย่างไร เป็นเรื่อง
ต้องหารือกันของ ส.ส. เรื่องนี มีหลายความคิดเห็น ขณะนี มีสองแนวคิดคืออยากให้เปิดและไม่อยากให้เปิด หากเปิดเพ่ือ
หารือปัญหาโควิด-19 ท าให้เราช่วยกันแก้ไขปัญหาถือเป็นเรื่องที่ดี เมื่อถามว่า เสียงฝ่ายค้านอาจไม่พอเปิดประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะช่วยเพ่ิมเสียงให้หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า คงต้องหารือก่อน เพราะเพ่ิงทราบเรื่อง 
และยังเป็นความเห็นแตกต่างกันอยู่ ส่วนกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลัง–
ประชารัฐ เห็นว่าไม่ควรเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ถือเป็นความเห็นแต่ละคน เรื่องนี จะต้องหารือกันภายในพรรคพลัง
ประชารัฐอีกครั ง 
แก้ไข รธน.ให้ส่งความเห็นไปท่ี กมธ. 
 เมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เรื่องอ่ืนเก็บไว้ก่อน วันนี เราต้องร่วมมือกัน
สู้กับไวรัสโควิด-19 และต้องให้ก าลังใจนายกฯในการแก้ปัญหาโควิด -19 ก่อน ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรามี
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาดูแลเรื่องนี  มีเวลา 120 วัน ขณะนี อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ขอให้
เป็นไปตามกระบวนการก่อน ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้มามีทั งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เป็นอุปสรรค ต้องรวบรวมความคิดเห็น
ส่งไปยัง กมธ. อยากให้ทุกฝ่ายที่มีความเห็นการแก้รัฐธรรมนูญส่งความเห็นไปยัง กมธ. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
 
แจงไม่ได้ละเลยนโยบายหาเสียง 
 นายสนธิรัตน์กล่าวอีกว่า ส าหรับการเปิดอบรมหลักสูตรโรงเรียนการเมืองของพรรคเห็นควรเลื่อนออกไป
ก่อน อยากให้บุคลากรพรรคได้ช่วยกันแก้ปัญหาโควิด-19 เต็มที่ก่อน กรณีโซเชียลมีเดียแชร์ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กพรรค
เรื่องนโยบายการหาเสียงก่อนเลือกตั งที่โพสต์ไว้เมื่อ 1 ปีที่แล้ว เช่น ผลักดันค่าแรงขั นต่ า 400-425 บาท ผู้จบปริญญา
ตรีผลักดันให้มีเงินเดือน 20,000 บาท จบอาชีวะ 18,000 บาท เราเป็นพรรคแกนน าจัดตั งรัฐบาล ตั งใจท าตามสิ่งที่
น าเสนอไว้ แต่เมื่อมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องฟังพรรคร่วมรัฐบาล ต้องเสียสละหลายนโยบายที่อาจไม่ตรงกับนโยบาย
ของพรรคร่วม สิ่งที่เราเสนอระยะสั นอาจยังท าไม่ได้ ค่าแรงยังผลักดันตามที่พูดไว้ไม่ได้ ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี 
ผลักดันยากขึ น จะพยายามเร่งรัดนโยบายที่ท าได้ ไม่ได้ละทิ ง บางอย่างต้องใช้เวลา 
ขยับเปิดพรรคท าเจลแจก ปชช. 
 ต่อมานายสนธิรัตน์แถลงภายหลังการประชุมคณะท างานของพรรคว่า การเตรียมแก้ปัญหาโควิด-19 ที่
อาจเข้าสู่ระยะท่ี 3 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะท่ีมี ส.ส.อยู่มากจะใช้ที่ท าการพรรค ช่วยเหลือประชาชนโดยการผลิตเจ
ลล้างมือ พรรคก าลังขอบริจาควัตถุดิบท าเจลล้างมือจากผู้ประกอบการ ประชาชนท่านใดอยากมีส่วนร่วมช่วยผลิตเจ
ลล้างมือเข้ามาช่วยกันได้ที่พรรค คาดว่าจะเริ่มต้นได้ในสัปดาห์นี  พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชน ส าหรับแอลกอฮอล์
ส่วนเกินจากโรงงานเอทานอล กระทรวงพลังงานปลดล็อกร่วมกับกรมสรรพสามิตแล้ว น าแอลกอฮอล์มาจ าหน่ายเพ่ือ
ผลิตเจลล้างมือ โดยติดต่อไปที่กรมสรรพสามิตที่เดียวได้เลย ไม่ต้องส่งเรื่องมาขออนุมัติที่กระทรวงพลังงานเพ่ือลด
ขั นตอน 
วอนเชื่อม่ันรัฐบาล-ระบบ สธ.ไทย 
 นายสนธิรัตน์กล่าวอีกว่า พรรคก าลังจะจัดท าโครงการสร้างพื นที่ปลอดภัยให้เกิดความมั่นใจของพ่ีน้อง
ประชาชน เช่น ที่บ้าน ที่ท างาน เพ่ือลดการแพร่กระจายไวรัสและเป็นการป้องกัน สัปดาห์หน้าพรรคจะจริงจังในการ
ตรวจคัดกรอง ท าความสะอาดพื นที่สาธารณะก่อนท ากิจกรรมทุกครั ง รวมถึงไมโครโฟนต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ด จะแถลง
รายละเอียดโครงการสัปดาห์หน้า เมื่อถามว่า ขณะนี ประชาชนวิตกกังวลเรื่องไวรัสและการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล นาย
สนธิรัตน์กล่าวว่า เราต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เพราะเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหาจะท าให้ควบคุมล าบาก 
ต้องเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ก าลังด าเนินการแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถ ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศที่
ดีเป็นอันดับต้นๆของโลก ขอให้ประชาชนอย่าระแวงเรื่องข้อมูลต่างๆ รวมถึงข่าวลือ ยืนยันว่าไม่มีการปกปิ ดข้อมูล
เด็ดขาด เนื่องจากจะท าให้สถานการณ์รุนแรงขึ น แต่รัฐเพียงอย่างเดียวไม่พอ ประชาชนต้องดูแลตัวเองด้วย ขอให้เราจับ
มือกันพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติ ไม่ซ  ารอยประเทศอ่ืนที่ควบคุมไม่ได้ 
“สิระ” จี้แจกหน้ากากถึงบ้านแบบยุ่น 
 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีประชาชนจ านวนมากต้องเดินทางไปต่อ
แถวตามห้างสรรพสินค้าซื อหน้ากากอนามัย ที่ถูกจ ากัดสิทธิให้ซื อเพียงคนละ 1 แพ็ก 4 แผ่นว่า รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ก าลังซ  าเติมความเดือดร้อนประชาชน ยังปล่อยให้ประชาชนต้องเสียค่าเดินทาง มาแออัดในการต่อคิว อยากแนะน าให้
น าการบริหารจัดการของประเทศญี่ปุ่น ที่ส่งหน้ากากอนามัยไปให้ประชาชนทางไปรษณีย์ มาปรับใช้มั่นใจว่าประเทศ 
เราท าแบบเขาได้ งบฯ กว่า 1 แสนล้านบาทที่รัฐบาลเคยจะแจกประชาชน หรือจะใช้งบฯ กลางท าได้ในภาวะวิกฤติ
เช่นนี  ถ้าน ามาเป็นงบฯ กระจายหน้ากากอนามัยน่าจะช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่านี อีกเยอะ การปล่อยให้ประชาชน
จ านวนมากไปยืนเบียดกันต่อคิวในห้างสรรพสินค้าเพ่ือซื อหน้ากากอนามัยเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสโควิค -19 อย่าง
มาก หากใครสักคนในแถวเป็นขึ นมาคนรอบข้างจะติดกันหมด รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักให้มาก หาก
รัฐบาลจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้เสร็จสิ น จะมีเวลาไปแก้ปัญหาด้านอื่นอีกมาก 
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ส.ส.พปชร.ล่อเป้าด่า “ประชาชนโง่...” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ประชาชนโง่เราจะตายกันหมด” พร้อมทั งมีข้อความตอนหนึ่งว่า เห็นป้ายวลี “ผู้น าโง่เราจะ
ตายกันหมด” แล้วคันหัวใจ ขอล่อเป้าให้เด็กๆรุมด่าสักทีเถอะ ข้อความนี เป็นของชาวเน็ตท่านหนึ่ง ตนเอามาแชร์เพ่ือ
สะท้อนความคิดของคนคนหนึ่ง ให้เป็นอีกมุมมอง ทุกวันนี ปัญหาที่เกิดขึ นมาแล้วขยายใหญ่โตส่วนหนึ่งเป็ นเพราะ
องคาพยพของการเมืองในประเทศ อันนี ยอมรับเลย แต่เมื่อมาถึงเรื่องการระบาดของโควิด -19 ยังไม่เห็นเลยว่าสาเหตุ
ส่วนไหนที่เป็นความโง่ของรัฐบาลที่ท าให้เกิดขึ น ที่เห็นๆมานั่น เป็นความโง่ของประชาชนล้วนๆ ลองมาดูกันทีละเรื่อง 
ทั งนี หลังจากการโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและต่อว่านายศาสตราเป็นจ านวนมาก 
“ศาสตรา” รับผิดขอโทษโพสต์ล่อแหลม 
 นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่ได้เขียนขึ นมา
เอง เพียงแค่คัดลอกข้อความและแชร์มาอีกต่อหนึ่ง ในท้ายโพสต์นี ได้ใส่เครดิตของผู้ ที่ไปคัดลอกข้อความมาไว้ด้วย คือ
คุณ Jake Ati ไม่ได้บอกว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิด แค่อยากให้ทุกคนได้อ่านและคิดตามเท่านั น อยากให้อ่านอย่าง
ละเอียด ทุกบรรทัด ยืนยันไม่ได้ต้องการสร้างความแตกแยก แต่ข้อความอาจล่อแหลมเกินไปจนถูกวิจารณ์ในทางลบ 
“ผมกราบขอโทษประชาชนทุกคน ที่ท าให้ไม่สบายใจ สิ่งที่แชร์เป็นมุมมองของคนคนหนึ่ง ขอน้อมรับในสิ่งที่ท าลงไป
และขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว การกระท าดังกล่าวไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐ จะขอท าหน้าที่ ส.ส.ต่อไปให้ดี
ที่สุด” 
ต้นสังกัดช่ิงเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพรรค 
 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า ทางพรรคพลังประชารัฐขอเรียนให้ทราบว่า 
ข้อความดังกล่าวไม่ได้เป็นความคิดเห็นของพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใด ในเบื องต้นพบว่าเป็นการกระท าส่วนตัวของ
บนเพจส่วนตัวของ ส.ส. ที่ได้แชร์ข้อความจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่านอ่ืนมา แต่ถึงอย่างไรทางพรรคพลังประชารัฐไม่ได้นิ่ง
นอนใจกับการกระท าดังกล่าว และขณะนี ทางพรรคได้ตักเตือนและด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ขอย  าว่า
พรรคพลังประชารัฐมีอุดมการณ์เพ่ือประชาชนและทุกค าวิจารณ์ของประชาชนพรรคพลังประชารัฐ น้อมรับและ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเสมอ 
“วิโรจน์” โอ่ก้าวไกลลุยต่อไม่กลัวถูกยุบซ้ า 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า วันที่ 17 มี.ค.จะประชุม 
ส.ส.ครั งแรกหารือแนวทางการท างาน แบ่งงานให้ ส.ส.และจัดล าดับความส าคัญงานแต่ละอย่างให้ลงตัว มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ส่วนใหญ่สืบสานมาจากพรรคอนาคตใหม่ อุดมการณ์ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่การบริหารจัดการ
ภายในพรรคหลายอย่างต้องรอบคอบขึ น เช่น งาน เอกสาร งานธุรการต่างๆ เมื่อถามว่าจะยังตรวจสอบรัฐบาลอย่าง
เข้มข้นเหมือนเดิมไม่กลัวถูกยุบพรรคซ  า นายวิโรจน์กล่าวว่า ถ้าเราบอกว่ามีพรรคหนึ่ งท าหน้าที่ตามอ านาจนิติบัญญัติ
อย่างเต็มที่ ท าตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ยึดโยงกับประชาชน แต่ถูกยุบพรรค คนที่น่าจะตอบค าถามคงไม่ใช่เรา แต่ต้อง
ไปถามทางรัฐบาลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระหรือไม่ จริงๆวันนี รัฐบาลต้องตอบค าถามว่าคุณครอบง าองค์กรอิสระ
หรือไม่ เพราะที่มาองค์กรอิสระล้วนมาจาก คสช.ทั งสิ น คสช.สืบทอดอ านาจมายังรัฐบาลชุดนี  ประชาชนต้องร่วมกันตั ง
ค าถาม หากพรรคที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นถูกยุบพรรค 
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ย้ า รธน.ต้นตอปัญหาต้องตะลุยแก้ไข 
 นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า ส่วนจ านวน ส.ส.ที่หายไปหลังอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง 10 ปี นี่คือช่องว่างและสุญญากาศของรัฐธรรมนูญ 2560 เชื่อว่าเมื่อไปถาม กกต.แต่ละท่านอาจได้ค าตอบ
ไม่เหมือนกันว่าจะคิดค านวณอย่างไร เพราะไม่มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจน ท าให้ต่างคนต่างตีความ สุดท้ายต้องพ่ึงศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขอย  าว่านี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี  และเราจะเดินหน้ารณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป 
ส่วนการที่ ผบ.เหล่าทัพตัดสินใจไม่รับเงินเดือน ส.ว.ขอไม่ให้ความเห็นถึงกรณีนี  ไม่ได้กระทบอะไรกับประชาชนหรือ
นโยบายของรัฐบาล 
“จาตุรนต์” จับตากระแสรัฐประหาร 
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯและอดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวถึงปัญหาประเทศที่
ก าลังเผชิญว่า ปัญหาภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรุนแรง รัฐบาลขาด
ประสิทธิภาพแก้ปัญหา และจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอยู่แล้ว อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจไทยมากกว่านี  มาตรการที่จะพยุงไม่ให้ผู้ประกอบการปิดกิจการและไม่เกิดการเลิกจ้างยังเล็กเกินไป ต้องเร่ง
ออกงบฯกลางปีโดยเร็ว จากปัญหาการท างานรัฐบาลท าให้มีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางทางการเมือง โยงไปจนถึงข่าว
รัฐประหาร แต่รัฐธรรมนูญที่วางไว้ใครๆก็รู้ว่าการเปลี่ยนรัฐบาลท าได้ยาก แต่การรัฐประหารไม่ใช่การแก้ปัญหา ยิ่งท าให้
เลวร้ายมากขึ น 
หนุนนายกฯคนนอก–ผู้น าขัดตาทัพ 
 นายจาตุรนต์กล่าวว่า ทางออกเวลานี ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ลาออก 
ต้องมาไล่ดูว่าใครจะเป็นนายกฯแทน จ ากัดอยู่ผู้เคยเป็นแคนดิเดตนายกฯมาก่อน พรรคประชาธิปัตย์คงไม่สามารถหันไป
ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ
และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคไม่ได้เป็น แคนดิเดตจะตกไปที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข 
หัวหน้าพรรคภูมิใจ แต่พิสูจน์แล้วจากการท างานที่ผ่านมา ถ้าไม่ใช่วิธีรัฐประหารมีทางเดียวต้องไปก๊อก 2 คือนายกฯคน
นอกของรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้เสียงสมาชิกสภา 2 ใน 3 ลงมติรับรอง แต่มีจุดอ่อนไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
ดังนั น ต้องหาคนเป็นนายกฯขัดตาทัพชั่วคราว ช่วยกันหาทางออก แล้วแก้รัฐธรรมนูญเลือกตั งใหม่ เพราะสถานการณ์
จากนี ไม่มีใครคาดการณ์ได้ ดังนั น ควรท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1795796 
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เลือกตั้งครั้งแรกกับการต่อสู้ที่เพิ่งเริ่ม 
ธีระพล อันมัย 
 
 
 
 
 
 
 
ความเดิมเม่ือปีที่แล้ว 
 ปลายเดือนมกราคม 2562 หรือปีกว่ามาแล้ว ผมได้มีโอกาสฟังการประกวดสุนทรพจน์ของนักศึกษาที่คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “การเลือกตั งในมุมมองของเยาวชนคนอีสาน” มีผู้เข้าประกวดทั งหมด 12 
คน เป็นหญิง 7 คนและชาย 5 คน 
 เนื อหาของสุนทรพจน์ที่นักศึกษาน าเสนอประกอบด้วย หนึ่ง หลักการประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเสรีประชาธิปไตยสากล เพราะยังมีกลุ่มจารีตนิยม อนุรักษ์นิยมท่ีคอยควบคุมไม่ให้ประชาธิปไตยไทยเติบโต  
สอง ความส าคัญของการเลือกตั ง ถ้าไม่มีการเลือกตั งก็ไม่นับว่าการปกครองนั นเป็นระบอบประชาธิปไตย เพราะถ้าตัด
การมีส่วนร่วมของประชาชนออกไป ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ว 
 และสาม การเลือกตั งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะมันเป็นการเลือกตั งครั งแรกของ
เยาวชนและคนหนุ่มสาว เพราะการเลือกตั งของประเทศไทยก่อนหน้านั นคือ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554  
 หากวันนั นเยาวชนคนหนึ่งอายุ 17 ปี ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั งในตอนนั น ตอนนี ปี 2562 เยาวชนคนนั นจะมี
อายุ 25 ปี ทั งที่ตามหลักสากลเขาควรได้เลือกตั งอย่างน้อย 1 – 2 ครั ง แต่หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 
ประเทศนี ก็ยิ่งทอดเวลาให้ปราศจากการเลือกตั งมานานถึง 8 ปี 
 เกือบ 5 ปีแล้วที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้อ านาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น  าเสียงของผู้
ประกวดสุนทรพจน์ในวันนั น ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั งจริงๆ  
 แม้ว่าวันนั นจะมีกระแสข่าวว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั งออกมาก็ตาม เพราะที่ผ่านมา เมื่อผู้น า
คณะรัฐประหารประกาศว่าจะมีการเลือกตั ง แต่ท้ายสุดก็ถูกเลื่อนถึง 4 ครั ง 
 “การเลือกตั งครั งนี เป็นการเลือกตั งเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศ เป็นการก าหนดอนาคตของประเทศ” 
นักศึกษาคนหนึ่งกล่าวย  า 
 ขณะที่นักศึกษาอีกคนกล่าวว่า “การเลือกตั งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก าหนดอนาคต
ของประเทศ” 
 ผู้ประกวดสุนทรพจน์อีกคนกล่าวว่า การเลือกตั งครั งนี  มีกติกาที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตย เพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 สร้างเงื่อนไขให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั งจ านวน 250 คนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรี
และมีอ านาจหน้าที่บางอย่างเหมือน ส.ส. ทั งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั ง 
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 การเลือกตั งครั งนี  ประชาชนมีสิทธิ์แค่ 1 สิทธิ์ เมื่อเทียบกับการเลือกตั งก่อนหน้านี  ประชาชนมีสิทธิ์เลือก
ทั งผู้แทนแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยการเลือกตั งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเผด็จการ 
ที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษคือ ความไม่โปร่งใส ไม่เสรีและไม่เป็นธรรมที่จะเกิดขึ นในการเลือกตั ง เพราะรัฐบาลทหารอาจ
เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั ง 
 บทสรุปของผู้ประกวดสุนทรพจน์ ส่วนใหญ่รณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั ง เลือกคนดี มีความสามารถ 
พร้อมทั งกล่าวถึงรัฐบาลทหารที่ยึดอ านาจการปกครองมาเกือบ 5 ปี ว่าไม่มีความสามารถในการบริหาร 
เลือกตั งภายใต้อ านาจ คสช. 
 การเลือกตั งวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีกติกาแปลกไปจากการเลือกตั งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 หรือ 2550 
นั่นคือ ประชาชน 1 คน มีสิทธิ์เลือกตั ง 1 สิทธิ์ คือ เลือก ส.ส. เขตเพียง 1 เบอร์ และเบอร์ของผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน
ก็ไม่ได้เป็นเบอร์เดียวกันอีกต่อไป จ านวน ส.ส.เขตทั่วประเทศก็ลดลงจาก 375 ที่นั่ง เหลือ เพียง 350 ที่นั่งเท่านั น 
เฉพาะภาคอีสานก็ลดลงถึง 10 ที่นั่ง จากเดิม 126 ที่นั่ง เป็น 116 ที่นั่ง 
 เขตเลือกตั งก็ถูกเปลี่ยนแปลงจนแทบไม่สามารถเอาเหตุผลเรื่องแนวเขตทางภูมิศาสตร์หรือหลักการ
ปกครองใดๆ มาอธิบายได้ เช่น เขต 7 จ.อุบลราชธานี กินพื นที่จากอ าเภอโขงเจียมมาถึงอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ท าให้
ผู้ลงสมัคร ส.ส.เขตนี ต้องหาเสียงอย่างยากล าบาก  
 ภายใต้การควบคุมของกลไกอ านาของ คสช. ที่สกัดกั นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามทุกวิถีทาง ทั งการดูด
ผู้สมัครหรือโปรย้ายค่าย รวมถึงการกีดกันไม่ให้ใช้สถานที่ราชการหรือพื นที่สาธารณะส าหรับปราศรัยหาเสียง แต่ถ้าเป็น
ฝ่ายของตนก็จะได้รับการอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ 
 ผลการเลือกตั งออกมาปรากฏว่า พรรคเพ่ือไทยยังคงได้ที่นั่ง ส.ส. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า
พรรคอ่ืน นั่นคือ ได้ 84 ที่นั่ง (จากเดิม 104 ที่นั่งเมื่อปี 2554) พรรคภูมิใจไทยได้ 16 ที่นั่ง (ข้อมูลปี 2554 ได้ 13 ที่นั่ง) 
พรรคพลังประชารัฐได้ 11 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ 2 ที่นั่ง (เดิม 4 ที่นั่งในปี 2011) ส่วนพรรคอนาคตใหม่ 
พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคชาติพัฒนาได้ ส.ส.ไปพรรคละ 1 ที่นั่ง 
 ภายใต้กติกาที่ก าหนดโดยกลไกที่มาจากการแต่งตั งของ คสช. ได้ลดจ านวน ส.ส.อีสานจากพรรคเพ่ือไทย
ลงถึง 20 ที่นั่ง นั่นเป็นเงื่อนไขให้พรรคพลังประชารัฐที่อ้างคะแนนป๊อปปูลาร์โหวต จัดขั วจับมือกับพรรคขนาดกลางและ
พรรคเล็กพรรคน้อยตั งรัฐบาล หลังจากการเลือกตั งผ่านไปได้ 2 เดือน 
เสียงอีสานรุ่นใหม่ 
 ช่วงก่อนการเลือกตั งปี 2562 ผู้เขียนได้ไปสังเกตการณ์การหาเสียงของพรรคการเมืองในพื นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ที่มี ส.ส.10 ที่นั่ง (จากเดิม 11 ที่นั่ง) พบว่า การหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองจะแตกต่างกันออกไป  
พรรคพลังประชารัฐจะสามารถจัดการให้คนเข้าร่วมฟังการปราศรัยได้เป็นจ านวนมาก แต่บรรยากาศการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมฟังปราศรัยจะไม่คึกคัก ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนพรรคเพ่ือไทย  
 ขณะที่พรรคอนาคตใหม่กลายเป็นพรรคที่คนรุ่นใหม่ที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั งครั งแรกเข้าร่วมฟังมากที่สุด 
 บรรยากาศการหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่คล้ายแฟนคลับไปกรี๊ดไอดอล จึงได้เห็นภาพของวัยรุ่นรุม
ล้อมถ่ายภาพคู่และเซลฟ่ีกับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (ตอนนั น) ปรากฏบนโซเชียลมีเดียอย่าง
ต่อเนื่อง  
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั งครั งแรกพบว่า กระแสของคนรุ่นใหม่ใน
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่เลือกพรรคอนาคตใหม่ รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทย 
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 กระแสของพรรคอนาคตใหม่เกิดมาจากปรากฏการณ์แฮชแท็ก #ฟ้ารักพ่อและนโยบายที่ทางพรรคหาเสียง
ไว้ ทั งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและลบล้างผลพวงของรัฐประหาร การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร  
ส่วนกระแสที่เลือกพรรคเพ่ือไทยนั น มีค าอธิบายจากนักเรียน ม.ปลายว่า “ต้องเลือกให้ชนะขาด ต้องเอาชนะทาง
ยุทธศาสตร์ให้ได้” 
 ช่วงใกล้วันเลือกตั ง แม่ของผู้เขียนเล่าให้ฟังว่า หลานสาวที่ไปเรียนต่างจังหวัดโทรศัพท์มาบอกว่า ให้เลือก
พรรคอนาคตใหม่ แม่ก็ได้แต่หัวเราะและไม่บอกว่าจะเลือกพรรคอะไร แต่ที่แน่ๆ ไม่เอาพรรคที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ผลการเลือกตั งปี 2562 อย่างที่ทราบกันคือ พรรคเพ่ือไทยชนะ ได้ ส.ส.เขตมากที่สุด แต่ภายใต้อ านาจ
คณะรัฐประหารและมือตีนในนามองค์กรอิสระที่พร้อมจะเงื อฟันคู่ต่อสู้ จึงท าให้ไม่ได้สิทธิ์ตั งรัฐบาล  
แต่ครั นกลับไปส ารวจผลการเลือกตั งอันดับ 1-4 จาก 116 เขตเลือกตั งทั่วภาคอีสาน กลับพบความน่าสนใจว่า พรรค
 อนาคตใหม่มีคะแนนเกาะกลุ่มติดท็อปโฟร์หรือสี่อันดับแรกแทบทุกเขตเลือกตั ง (มีเพียง 2 เขตที่ติดอันดับ 
5 และอีก 2 เขตถูก กกต. ตัดสิทธิ์) โดยเฉพาะเมืองใหญ่ อย่างเขต 1 ขอนแก่น ผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรคอนาคตใหม่
เอาชนะพรรคเพื่อไทย 
 ขณะที่เขต 1 อันเป็นเขตเมืองอย่างอุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา พรรคอนาคตใหม่ก็มีคะแนนเกิน 
20,000 คะแนน นั่นคือส่วนหนึ่งของคะแนนสะสมจากคนรุ่นใหม่ที่เทให้จนท าให้พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส.ถึง 81 ที่นั่ง 
 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ม.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภาพจากเพจเพซบุ๊กวิ่งไล่
ลุง อุบลราชธานี 
หนึ่งปีผ่านไปกับการต่อสู้ครั งใหม่ 
 ก่อนจะครบขวบปีการเลือกตั ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรค 10 ปี ห้ามลงสมัครรับเลือกตั ง ห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองและห้ามจดทะ เบียน
จัดตั งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  
 คล้อยหลังจากวันนั น นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภาคอีสานหลายแห่ง ออกมารณรงค์ท าแฟลชม็อบ 
เช่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท ากิจกรรม #กันเกราไม่เอากะลา (ครั งที่ 1 ที่คณะศิลปศาสตร์ ครั งที่ 2 ที่คณะ
รัฐศาสตร์)  
 ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมารณรงค์ท ากิจกรรม #มข.พอกันที #KKUขอโทษที่ช้า โดนสลิ่มลบโพสต์ 
ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #ราชภัฏอยากงัดกับสลิ่ม  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามท ากิจกรรม #ถึงจะอยู่ไกลขอส่งใจที่ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีท ากิจกรรม #ถึงมออยู่ใกล้หลายค่าย ก็ไม่ได้ชอบเผด็จการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #เปล่งเสียงสู้จากภูพาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ #ชัยภูมิจะไม่ทน เป็นต้น จนไปถึงการเคลื่อนไหวของนักเรียนมัธยมที่เห็นว่า ศัตรูของพวก
เขา คือ เผด็จการ ความอยุติธรรม และอ านาจอนุรักษ์นิยม 
 สิ่งที่ผู้เขียนได้ฟังจากการประกวดสุนทรพจน์เมื่อปีกลาย กลายมาเป็นความจริงในปีนี  การเลือกตั งครั งแรก
ที่รอคอยอย่างยาวนานของคนรุ่นใหม่ถูกท าให้ไร้ความหมายและถูกท าลายด้วยเล่ห์กลอ านาจ 
 วันนี เราจึงได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่บนโลกออนไลน์บางส่วน กระโดดออกมาบนโลกออฟไลน์แล้วรวมตัวกัน
เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งดูเหมือนว่า การต่อสู้เพื่อเสรีประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่ก าลังเริ่มขึ น จะแฟลช
ม็อบหรือลงถนน หรือฝ่อไปเอง ก็ต้องช่วยกันประเมิน 
 
อ้างอิง  :   
https://isaanrecord.com/2020/03/15/the-first-voters-and-the-first-time-of-
fighting/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-first-voters-and-the-first-time-of-
fighting 
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15 มีนาคม 2020 เวลา 15:52  
ก้าวแรกของ ‘ก้าวไกล’ ก้าวส าคัญในสนามการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
แม้ท่ีผ่าน "ก้าวไกล-ก้าวหน้า" ปฏิเสธไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่เชิง"พฤตินัย"ปฏิเสธไม่ได้ 
ก้าวแรกของ 'พรรคก้าวไกล' ได้เริ่มต้นขึ นแล้ว ภายหลังที่ประชุมพรรคมีมติให้ 'พิธา ลิ้มเจริญรัตน์' ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมกับให้ ชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการพรรค และ วิโรจร์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค 
ส าหรับการจัดรูปและโครงสร้างของพรรคแทบจะถอดมาจากพรรคอนาคตใหม่เดิมไม่มากก็น้อย  โดยเฉพาะการก าหนด
โควต้าของรองหัวหน้าพรรคที่ยังคงให้มีสัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเหมือนที่เคยด าเนินการกันมา  เพ่ือต้องการคงไว้ซึ่ง
ฐานเสียงของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เริ่มออกมาสนับสนุนอุดมการณ์แบบพรรคอนาคตใหม่เพ่ิมขึ น 
ในแง่ของการท างานการเมืองส าหรับพรรคก้าวไกลนั นเรียกได้ว่าเริ่มปรากฎบทบาทการแบ่งกันเล่นอย่างชัดเจน 
พิธา จะเน้นการท างานในเชิงนโยบายทั งในเรื่องเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นที่มาของตั งรองหัวหน้าพรรคด้าน
เศรษฐกิจอย่าง 'ศิริกัญญา ตันสกุล' เข้ามาช่วยงานอย่างเต็ม จากเดิมที่ท าหน้าที่อยู่เบื องหลังในนามผู้อ านวยการฝ่าย
นโยบายของพรรคอนาคตใหม่เท่านั น 
ส่วนงานด้านการเมืองและมวลชนแน่นอนเมื่อเห็นชื่อ 'ชัยธวัช' แล้วนับว่าเป็นบุคคลที่ขึ นมายืนแถวหน้าได้อย่างถูกฝาถูก
ตัว 
ชัยธวัช หรือ "ต๋อม" เคยเป็นอดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ปี 2541 ที่ท างานด้านภาค
ประชาสังคมร่วมกัน  'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีการกล่าวขานกันในพรรคว่าแนวความคิด
ที่ธนาธรน าเสนอออกมาสู่สาธารณะนั นส่วนหนึ่งมาจากมันสมองของผู้ชายคนนี  โดยบางคนเปรียบเปรยเป็น "เสนาธิการ
ใหญ่" 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/8132?line= 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/8132?line
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ก้าวไกล (แค่ไหน?) 
เปิดตัวไปหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารไปเป็นที่เรียบร้อยส าหรับ“พรรคก้าวไกล” รายชื่อที่ออกมาถือว่า ไม่ได้
พลิกโผไปจากที่ปรากฏก่อนหน้านี้ 
 ไม่ว่าจะเป็นตัวหัวหน้าพรรคอย่าง “ทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หรือในส่วนของเลขาพรรคอย่าง “ต๋อม”ชัย
ธวัช ตุลาธน เพ่ือนรักร่วมอุดมการณ์“เอก” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ถือว่าออกหน้าฉากอย่างเต็มตัว 
 จังหวะก้าวย่างของ “ก้าวไกล”และ “50ส.ส.”(อีก4คนยังไม่ได้เขียนใบสมัคร )ที่ใช้ยุทธศาสตร์ “แยกกัน
เดินร่วมกันตี” กับ “อดีต16กก.บห.” น าโดย “เอก” ธนาธร และ “ป็อก” ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่ทั ง
ในสภาฯและนอกสภายังเป็นจังหวะที่ต้องจับตา เพราะอย่างไรเสีย  “ก้าวไกล” ก็ยังหนีไม่พ้นการอยู่ภายใต้เงา
ของ “ธนาธร” และ“ปิยบุตร” 
 ขณะที่ตัว “ทิม” เองซึ่งก่อนหน้านี ระบุว่า “ก้าวไกล” ถือเป็นบทบาทที่สองของอนาคตใหม่ ยังมีหลาย
โจทย์ที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับบทบาทจากการเป็น “ส.ส.ดาวรุ่ง” ขึ นแท่น “ผู้น าพรรค”ในการคุมเกมในสภาใน
ฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน  
 ในประเด็นนี ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา จนกระทั่งศึกล่าสุดคือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ6รัฐมนตรี อดีต
ส.ส.อนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันสังกัดพรรคก้าวไกลถือว่าแจ้งเกิดไปหลายคนทั งตัวทิมเองหรือ ส.ส.ไม่ว่าจะเป็น วิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร ,พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่ทั งหมดก็มาจากการวางหมากโดย“ธนาธร” และ “ปิย
บุตร” แทบทั งสิ น 
 เช่นเดียวกับการรักษาสัมพันธ์ภาพ สมานรอยร้าวพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งสั่นคลอนไปก่อนหน้านี  จนถึงขั นที่
อดีตแกนน าพรรคอนาคตใหม่อย่าง “ธนาธร” จะต้องเข้าไปเป็นเจ้าภาพปิดร้าน เลี ยงข้าวเคลียร์ใจแกนน าพรรคฝ่าย
ค้าน ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่ทิมจะต้องเผชิญ เพราะในสภาวะที่เสียงฝ่ายค้านเหลือเพียงแค่ประมาณ210เสียง การ
จับมือร่วมทีมยังเป็นผลดีมากกว่าการเป็นฝ่ายค้านอิสระ 
 ขณะที่อีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายของ “ทิม” ในฐานะผู้น าพรรค หนีไม่พ้นการจัดแถวส.ส.ภายในพรรค ใน
สภาวะที่มีการเปลี่ยนขั ว ถูกดูด ถูกซื อตัวอย่างไม่หยุดหย่อน และยังมีปัญหาความไม่ลงรอยภายในพรรค อย่างกรณี
ล่าสุดคือกรณีของ “คารม พลพรกลาง” ที่ก่อนหน้านี  ซึ่งก่อนหน้านี มีดราม่าออกจากไลน์กลุ่มส.ส.และอาจไม่ไปต่อกับ
พรรค ก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนใจอยู่ต่อในวินาทีสุดท้าย 
 ห้วงเวลานี จึงถือเป็นการวัดฝีมือและพิสูจน์ตัวเองของทั งตัว “ทิม” และทีมกก.บห.รวมถึง“50 ส.ส.” ว่า
จะสามารถน าพรรคก้าวไกลไปได้ไกลแค่ไหน!! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649737 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649737


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 
วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
 
 
 
 
 
 
เลียบวิภาวดี 
กมลศักดิ์ ตั งธรรมนิยม  
ฟังข่าว คอการเมืองบางท่านเคยกล่าวไว้ว่า “แก๊งลิงลพบุรี” ประกอบไปด้วย “3 แก๊ง” ได้แก่ “แก๊งศาลพระกาฬ แก๊ง
ปรางค์ 
สามยอด และแก๊งซอกตึก” 
โดยลิงทั งสามแก๊งต่างไม่ถูกกัน ถ้าผลประโยชน์ในการท ามาหากิน “ขัดกัน” เมื่อใด ก็จะมีรายการ “ยกพวกตะลุมบอน
กัน” เมื่อนั น เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ นเมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมา เป็นต้น 
โดย “ขาใหญ่” ของแต่ละแก๊งต่างรวบรวมสมุนให้“ลุยฝ่ายอริ” อย่างสุดมันกลางใจเมืองลพบุรีจนกลายเป็น “ข่าวใหญ่” 
จากกรณีแก๊งลิงยกพวกตีกัน “จอมซนปากบุก ซุกปากบอน”บางราย ได้น าไปเปรียบเทียบกับกลุ่มการเมืองปัจจุบันว่า
“มี 3 กลุ่ม” เช่นกัน ได้แก่ “กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล กลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้าน และกลุ่มฝ่ายแค้นที่แอบอยู่ในซอกตึก
รัฐบาล” โดยต่างขยันเล่นงานอีกฝ่ายเมื่อ “ผลประโยชน์ขัดกัน” 
แต่วันนี  ได้มี “กูรูการเมืองบางท่าน” ออกมาแจงสี่เบี ยห้าต าลึงว่า “การเมืองไทยที่ยุงขิงไม่รู้เลิก” มีปัญหา 
ขัดแย้ง “ดีกรีเหล้าวอดก้า” ทุกเรื่อง เพราะการเมืองไทยประกอบไปด้วย “นักการเมืองสังกัด 10 พรรค แต่มีก๊วน 20 
กลุ่ม” หรือมากกว่านั น 
จากนั น “กูรู” ได้ยกแม่น  าทั งห้า ล าธารอีกสิบและคลองขุดอีกร้อยมาแจกแจงให้เห็นว่า ไม่ต้องดูอ่ืนไกล“พรรคร่วม
รัฐบาลที่มีประมาณเกือบสิบพรรค แต่มีก๊วนการเมืองต่างๆ ไม่ต่ ากว่ายี่สิบก๊วน” 
“พรรคเก่าแก่ที่ร่วมรัฐบาล” ก็มีก๊วนต่างๆ ถึง 3-4 ก๊วนแล้ว โดยมีก๊วนที่ร่วมรัฐบาลอย่าง “ใจจริง”และ “เต็มใจ” และ
มี “ก๊วนอกหัก” ที่ท าตัวเป็น “ลี คิมฮวง” พกทั งมีดสั นเลื่อย ขวาน และสิ่ว เป็นอาวุธ พร้อมจะถล่มคนที่ตนหมั่นไส้ 
แม้แต่ “พรรคหกเหลี่ยม” ที่เป็นแกนน ารัฐบาล ก็มีก๊วนต่างๆ 4-5 ก๊วนเช่นกัน ดังนั น จึงมักมีรายการเหยียบเบรกเท้า 
ดึงเบรกมือ และตบเกียร์ต่ าเล่นงานอีกก๊วนให้หน้าแตก 
“6 พรรคฝ่ายค้าน” ก็เช่นกัน ไม่ว่า “พรรคเพ่ือไทย”ก็มี “ก๊วนซ้อใหญ่ ก๊วนอีสาน ก๊วนบางบอน และก๊วนวันทองสอง
ใจ” หรือ “ก๊วนรัฐบาลในฝ่ายค้าน” 
แม้แต่ “พรรคสามเหลี่ยมหัวกลับ” ไม่ว่าก่อน “แพแตก” หรือ “หลังตะเกียงดับ” ก็มีหลายก๊วนอยู่ในพรรค เช่น ก๊วน
งูเห่า ก๊วนเด็กโพธิ์สามต้น และก๊วนวันทองสองใจ 
หลังจากถูกยุบพรรค “วันทองสองใจก็ได้หอบผ้าผ่อนไปอยู่กับขุนแผน” ส่วนก๊วนโพธิ์สามต้นที่คิดว่ามี 55 ราย “จบ
ท้าย” ก็ยังเกิดกรณ ี“นักรบหนีทัพไปอยู่กับพรรคอ่ืน” 
“วัฒนธรรม 10 พรรค 20 ก๊วน” ของนายพรานไพรจากป่าทึบแห่งการเมืองนั น น่าจะเป็น “วัฒนธรรมถาวร” ที่แก้ไม่ได ้
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43356 
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อยู่ท่ีลุง 
แม่ลูกจันทร์16 มี.ค. 2563 05:04 น. 
มหันตภัยไวรัสโควิด-19 ท าท่าจะต้องปล  าฟัดกันยาวๆ 
ยิ่งสู้รบกันยาวๆ “รัฐบาล นายกฯลุงตู่” ยิ่งเหนื่อยแน่นอน 
เพราะวิกฤติไวรัสระบาด วิกฤติภัยแล้งรุนแรง และวิกฤติเศรษฐกิจทรุดหนัก บุกโจมตีรัฐบาลพร้อมกัน 3 ขบวน 
“แม่ลูกจันทร์” เอาใจช่วย นายกฯตู่ ให้กัดฟันสู้ต่อไปให้ถึงไหนถึงกัน 
แต่ล่าสุด มีวิกฤติที่ 4 ให้ “นายกฯ ลุงตู่” ต้องรับหน้าเสื่อเพ่ิมอีกขบวน 
กรณีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเป็นหัวหอกเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาล นายกฯลุงตู่ “เปิดไฟเขียว” ให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ฉบับใส่กุญแจล็อก 7 ชั น เพ่ือคืนอ านาจให้ประชาชน 
“แม่ลูกจันทร์” กระตุ้นต่อมความจ าว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ที่นายกฯลุงตู่ได้แถลง
ต่อที่ประชุมรัฐสภาฯ 
เป็น “ไฟต์บังคับ” ที่รัฐบาลต้อง ด าเนินการภายใน 1 ปี 
ช้าไม่ได้ เฉยไม่ได้ เบี ยวไม่ได้ เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาล ประกาศไว้เอง 
“แม่ลูกจันทร์” ชี ว่าเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษาทั่วประเทศและเครื่อข่ายเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อนายพีระพันธุ์ 
สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร 
สรุปย่อๆ คือเรียกร้องให้ “นายกฯ ลุงตู่” ซึ่งเป็นผู้แต่งตั ง ส.ว.ลากตั ง ทั ง 250 คน และเป็นผู้ได้รับ การสนับสนุนจาก 
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เกินครึ่งของ ส.ส.ทั งสภาฯ 
ขอให้ “นายกฯลุงตู่” ออก “พ.ร.บ.รับฟังความเห็นประชาชนว่าเห็นสมควรให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทน
รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอด อ านาจ คสช.หรือไม่?? 
หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั งฉบับแทนรัฐธรรมนูญฉบับครึ่งใบ 
รัฐบาลต้องสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดช่องให้มี “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” ที่มาจากการเลือกตั งของประชาชน 
ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
จากนั น ให้ “จดัประชามต”ิ ถามประชาชนทั่วประเทศว่าเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่? 
หากผลประชามติเห็นชอบให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนรัฐธรรมนูญปัจจุบันทันที 
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี แล 
“แม่ลูกจันทร์” ย  าว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั งฉบับย่อมดีกว่าแก้ไขปะผุรัฐธรรมนูญบางมาตรา 
ข้อ 1 ยกเลิกระบบบัตรเลือกตั งใบเดียวกลับมาใช้ระบบบัตรเลือกตั ง 2 ใบอย่างเดิม 
ข้อ 2 โละระบบจัดสรรปันส่วน ส.ส.พิสดาร กลับไปใช้ระบบนับคะแนนเลือกตั งอย่างตรงไปตรงมา 
ข้อ 3 นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.มาจากการเลือกตั งของประชาชน 
ข้อ 4 ส.ว.ลากตั ง เปลี่ยนเป็น ส.ว.เลือกตั ง ให้ยึดโยงประชาชน 
ข้อ 5 เพ่ิมอ านาจประชาชนเข้าชื่อยื่นถอดถอนนักการเมืองเฮงซวย 
จะแก้ได้ หรือแก้ไม่ได้ อยู่ที่นายกฯลุงตู่คนเดียว 
ทายซิว่า “ลุงตู่” จะโอเค หรือโนเค. 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1795309 
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