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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 12  เมษายน  2563 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 สํานักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
‘ปารีณา’ รอด! กกต. ตีตกทุกข้อหาแจกข้าวสารซื้อเสียง ช้ีของคน
อยากสมัครผู้บริหารท้องถิ่น 

4 

2 สํานักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

คลอดระเบียบ กกต.ช่วย จนท.ถูกดําเนินคดี เบิกงบปล่อยตัว 
ช่ัวคราว-ค่าที่พักได้ 

5 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พลังปวงชนไทยส่งตีความอํานาจ กกต. เลื่อนประชุมใหญ ่
พรรคการเมืองได้หรือไม่ 

7 

4 สยามรัฐออนไลน์ "พลังปวงชนไทย" ติง กกต. อย่าทําเป็น "จ่าเฉย" จีส้่ง "ศาล รธน."
ตีความพรรคการเมืองเลื่อนประชุมใหญ ่

8 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ บ้ี "กกต." ส่งศาล รธน. ตีความเลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง 11 
6 มติชนออนไลน์ ‘พลังปวงชนไทย’ จี้ กกต. สง่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลื่อน หรือขยาย

เวลาประชุมใหญ่พรรค 
12 

7 แฟนเพจ “พลงัปวง 
ชนไทย” 

พรรคพลังปวงชนไทย ย่ืน กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉยั หน้าที่อํานาจ 
กกต. เลือ่นการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจําปี 63 ได้หรือไม?่ 

14 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สิระ' ร้อง กกต. คลายกฎ อยากทุ่มแจก 'ฐานเสียง' 17 
9 ไทยรัฐออนไลน์ "สิระ" ขอ กกต. ยกเว้น ส.ส.บริจาค ไม่เกิน 3 แสน ช้ี เป็นอุปสรรค

ช่วย ปชช. 
18 

10 สยามรัฐออนไลน์ "สิระ" ประชด กกต. ถ้าช่วย ปชช. ไม่ได้ก็ไม่ต้องมี ส.ส. ช้ีกฎหมาย 
ย่อมมีข้อยกเว้น 

19 

11 มติชนออนไลน์ ‘อมรัตน์’ พรรคก้าวไกลควักเงินเดือน ส.ส. มอบชาวบ้านที่เข้าไม่ถึง 
5 พัน ‘ทีมปลกุนครปฐม’ ร่วมด้วย 

20 

12 ไทยรัฐออนไลน์ ก้าวไกลช่วยประชาชนไม่ได้รับเงิน 5 พันบาท 21 
13 มติชนออนไลน์ ส.ส.ปชป. หนุนจุรินทร์ ฟ้อง ‘อัจฉริยะ’ ปูดปมกักตุนหน้ากาก จี้ 

เอาหลักฐานมาโชว์ อย่าพูดลอยๆ 
26 

14 เนช่ันสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ลือ 'บ๊ิกตู่' ยึดอํานาจเบ็ดเสร็จ แก้ 'โควิด-19' 27 

15 คมชัดลึกออนไลน์ 'บ๊ิกตู่' ยึดอํานาจเบ็ดเสร็จ ? คุม 33 อรหันต์ แก้ 'โควิด-19' 29 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คนไทยมองการเมืองติดลบต่อเน่ืองวิตกขาดเสถียรภาพในอนาคต 31 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 13 ส.ส. สามจังหวัดชายแดนใต้ไม่แบ่งพรรคถอดหมวกการเมือง 

ช่วย ปชช. สู้โควิด-19 
32 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
18 ไทยรัฐออนไลน์ 'อัครเดช' ป้อง 'จุรินทร'์ ท้า 'อัจฉริยะ' นําหลักฐานทุจริตหน้ากาก

เปิดเผย 
33 

19 ไทยรัฐออนไลน์ สมชัย ถาม "ปชป.-จุรินทร์" ลบคลิปทําไม แนะ อัจฉริยะ ขอ 
“ดีอีเอส” ดึงข้อมูล 

34 

20 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ความในใจ "หมอทวีศิลป์" วอนคนทั้งชาติ “ละทิ้งความขัดแย้ง” สู้โควิด 35 
21 คมชัดลึกออนไลน์ อดีตบ๊ิกข่าวกรอง ซัดพวกร้อนวิชาแขวะโฆษก ไม่ดูกาลเทศะ 37 
22 แนวหน้าออนไลน์ ‘พิชัย’ สับรัฐงัด ‘พรก.ฉุกเฉนิ’ ปิดปากประชาชน-มุ่งใช้กับคนเห็นต่าง 39 

 
 

บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 เนช่ันสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
อิจฉา “หมอทวีศิลป์” 41 

2 แนวหน้าออนไลน์ เกลียดโควิด ติดโฆษก 42 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เมื่อสุขภาพนําเสรีภาพ (?) ส่องกฎหมายที่ใช้รับมือ COVID-19 46 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ประชาสังคมที่บ่มเพาะด้วยวิกฤติ 48 
5 แนวหน้าออนไลน์ บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 50 
6 แนวหน้าออนไลน์ บทความพิเศษ : โทษโบย 52 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ถ้าประเทศไทยเป็นนรก แลว้ที่ไหนในโลกน้ีจะเป็นสวรรค์ 54 
8 มติชนออนไลน์ มอง โควิด มอง การเมือง และ ยุคหลังโควิด 56 
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‘ปารีณา’รอด! กกต.ตีตกทุกข้อหาแจกข้าวสารซื้อเสียง ชี้ของคนอยากสมัครผู้บริหารท้องถ่ิน  
วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 14:15 น.  
 
         
 
 
 
 
‘ปารีณา ไกรคุปต์’ รอด! กกต.ตีตกทุกข้อกล่าวหาแจกข้าวสารซ้ือเสียง จากการไต่สวนเป็นแค่บุคคลประสงค์
สมัครนายก อบต.-นายกเทศบาล-ผู้ใหญ่บ้าน ไร้หลักฐานเอาผิด จึงยกคําร้อง 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เผยแพร่คํา
วินิจฉัย กกต. ที่ 218/2562 กรณีการเลือกต้ัง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3 จ.ราชบุรี โดยก่อนประกาศ
ผลการเลือกต้ัง กกต. ได้รับคําร้องและรายงานกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่า น.ส.ปารีณา ไกร
คุปต์ ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกต้ังที่ 3 จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (ปัจจุบันเป็น ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ) ถูก
กล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) จัดทํา ให้ เสนอว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจ
คํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพ่ือจูงใจให้มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้แก่ตนเอง 
 โดย กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกันแล้ว ได้
ความว่า ประเด็นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.-1 ก.พ. 2562 น.ส.ปารีณา ให้ผู้อ่ืนแจกข้าวสาร 5 กิโลกรัม ครั้งละ 1 ถุง แก่ผู้
มีสิทธิเลือกต้ังในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นอกจากน้ีมีรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ ระบุว่า น.ส.ปารีณา ให้ผู้อ่ืน
แจกข้าวสาร 5 กิโลกรัม จํานวน 1 ถุง ให้แก่ผู้นําชุมชนในเขตเลือกต้ังที่ 3 อ.โพธาราม และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
จากการไต่สวนเหตุการณ์ระหว่างวันที่ 23 ม.ค.-24 ม.ค. 2562 มีพยานซึ่งเป็นผู้แจกและผู้รับข้าวสารที่ปรากฏในคลิป
วีดีโอให้ถ้อยคําสอดคล้องกันว่า การแจกข้าวสารตามคําร้องเป็นการกระทําโดยบุคคลผู้มีความประสงค์จะสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และไม่มีผู้สมัคร ส.ส.คนใดมาแจก
ข้าวสารแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
 ส่วนเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 น้ัน พยานซึ่งเป็นผู้แจก ผู้รับข้าวสาร และผู้ค้าขายข้าวสาร ให้
ถ้อยคําสอดคล้องตรงกันว่า การแจกข้าวสารตามคําร้องเป็นการกระทําโดยบุคคลผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และบุคคลผู้มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ด่าน
ทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยขณะแจกข้าวสารไม่มีการระบุว่าเป็นข้าวสารของ น.ส.ปารีณา ส่วนบันทึกเสียงการ
สนทนาทางโทรศัพท์ ไม่มีพยานยืนยันได้ว่าเป็นการสนทนาระหว่างผู้ใด  
 ส่วนกรณีเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ลงข่าวน้ัน มีเพียงพยานบอกเล่าซึ่งให้ถ้อยคําว่า มีการแจกข้าวสารเมื่อ
นานมาแล้ว โดยผู้ที่แจกข้าวสารเป็นกํานันตําบลบ้านเลือก และไม่ทราบว่าเป็นการแจกข้าวสารด้วยวัตถุประสงค์ใด 
ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า น.ส.ปารีณา กระทําการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกต้ังฯ ตามคําร้อง จึงมีคําสั่งให้ยกคําร้อง  
อ่านรายละเอียด : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200410133621.pdf 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/87504-isranews-65.html 
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คลอดระเบียบ กกต.ช่วย จนท.ถูกดําเนินคดี เบิกงบปล่อยตัวชั่วคราว-ค่าที่พักได้  
วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 13:57 น.  
         
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษาแพร่ระเบียบ กกต. ช่วยเหลือ กกต.-เลขาฯ-พนักงาน-ลูกจ้าง-บุคคลท่ีเข้ามาช่วยงาน แต่ถูก
ดําเนินคดีจากการปฏิบัติหน้าที่ สามารถขอเบิกเงินช่วยเหลือต่อสู้คดีได้ มีหลักประกันขอปล่อยตัวชั่วคราว เบิก
ค่าที่พัก-ค่าเดินทาง-ค่าพาหนะ  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดําเนินคดีเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2563 ระบุสาระสําคัญ
คือ คณะกรรมการ กกต. เลขาธิการ กกต. ผู้ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัด พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กกต. 
คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายเลือกต้ัง คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ช่วยเหลือ 
ซึ่งถูกดําเนินคดีในช้ันพนักงานสอบสวน ช้ันพนักงานอัยการ ช้ันศาล หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้ได้รับความช่วยเหลือในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  
 โดยเมื่อคณะบุคคลหรือบุคคลข้างต้นถูกดําเนินคดีให้ย่ืนคําขอรับความช่วยเหลือต่อเลขาธิการ กกต. 
หรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด เมื่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการเลือกต้ังพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําที่
ถูกดําเนินคดีน้ันเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด คําสั่ง มติ หรือการมอบหมาย
ของคณะกรรมการ กกต. หรือเลขาธิการ กกต. โดยไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
และคณะกรรมการ กกต. หรือสํานักงาน กกต. มิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีน้ันเอง ให้พิจารณาอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือในการต่อสู้คดี และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว โดยมีการจัดให้มีผู้ประสานงานคดีเพ่ือ
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อต่อสู้ ตลอดจนพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง และอํานวยความสะดวกในการต่อสู้คดี 
 ในคดีอาญา คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ สามารถแสดงความจํานงต่อ
คณะกรรมการ กกต. หรือเลขาธิการ กกต. เพ่ือขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยตัวช่ัวคราวได้ โดยหากเลขาธิการ 
กกต. เป็นผู้ลงนามรับรองจะไม่จํากัดวงเงินประกัน แต่ถ้าผู้อํานวยการเลือกต้ังประจําจังหวัดจะจํากัดวงเงินประกัน 2 
แสนบาท ถ้าหากวงเงินประกันเกิน 2 แสนบาทให้ขออนุมัติจากเลขาธิการ กกต. ส่วนกรณีคณะบุคคลหรือบุคคล
หลบหนีหรือผิดสัญญาประกัน ให้สํานักงาน กกต. หรือ กกต.จังหวัด เบิกจ่ายงบประมาณที่ทําสัญญาไว้แล้วแต่กรณี 
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 สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี และค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะน้ัน คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับ
สิทธิช่วยเหลือดังกล่าวสามารถเบิกได้ตามระเบียบของสํานักงาน กกต. 
 
อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0024.PDF 
 
 วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยการสืบสวน การไต่
สวน และการวินิจฉัยช้ีขาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยระบุสาระสําคัญคือการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราสําคัญ ๆ ในการ
สืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัย ด้วย  
 
อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0019.PDF 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/87502-isranews-30.html 
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พลังปวงชนไทยส่งตีความอํานาจกกต.เลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมืองได้หรือไม่ 
วันที่ 11 เม.ย. 2563 เวลา 10:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"พลังปวงชนไทย"ย่ืนศาลรธน.ตีความกกต.มีอํานาจเลื่อน หรือขยายเวลาประชุมใหญ่พรรคการเมืองได้หรือไม่ 
ช่วงสถานการณ์โควิด-19ระบาด  
          นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย และส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 
เม.ย.63 ได้ไปที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) เพ่ือขอให้พิจารณาและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตีความปัญหาเก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของ 
กกต.ว่าสามารถเลื่อน หรือ ขยายเวลาการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้หรือไม่ 
 ทั้งน้ี อาศัยอํานาจตามช่องทางแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 
(2) มาตรา 224 (6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 (1) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ .2561 มาตรา 7 (2 ) มาตรา 41 
วรรคหน่ึงและวรรคสอง ตลอดจน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่
เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 1 9 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) ) พ.ศ 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคมพ.ศ 2563 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ 2548 
 เพราะหากนําระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังพ. ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งกําหนดให้แยกย่อยฐาน
ความผิดออกจากการและจะมีการเปรียบเทียบปรับเรียงกระทงจะทําให้พรรคพลังปวงชนไทยและพรรคการเมืองต่างๆ
ต้องเสียค่าเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนมากและความผิด ข้างต้น มิได้เกิดจากการกระทําของพรรคการเมือง หรือ 
พรรคพลังปวงชนไทย แต่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายที่แผ่วงกว้างลุกลามไปทั่วอย่างรวดเร็วและเป็นที่เข้าใจได้ 
 อีกทั้ง อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคการเมือง "มาตรา 43 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนดไว้ด้วยว่า ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินงานของพรรค
การเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี
และหัวหน้าพรรคการเมืองต้องส่งรายงานการดําเนินงาน หรือ กิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่พรรค 
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การเมืองอนุมัติแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ส่วนงบการเงินตามมาตรา 63 ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองและก็จะต้องส่งให้นายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองอนุมัติเช่นเดียวกัน" 
 "ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและหากหัวหน้าพรรคการเมือง นายทะเบียน รวมถึง เหรัญญิกของพรรค
การเมือง ตามมาตรา 106 ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 23 วรรคสอง มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคสอง มาตรา 33 วรรคสอง 
หรือ วรรคสี่ มาตรา 38 วรรคสอง หรือ วรรคสาม มาตรา 43 วรรคหน่ึง หรือ วรรคสาม มาตรา 61 มาตรา 64 วรรค
สอง หรือ วรรคสาม หรือ มาตรา 71 แล้วจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและปรับอีกวันละหน่ึงพันบาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง" นาย นิคม กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/620529 
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"พลังปวงชนไทย"ติง กกต. อย่าทําเป็น"จ่าเฉย"จ้ีส่ง"ศาลรธน."ตีความพรรคการเมืองเลื่อนประชุมใหญ่ 
สยามรัฐออนไลน์ 11 เมษายน 2563 11:20 น.  
 
 
 
 
 
 
 
'พลังปวงชนไทย' จ้ี กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความการเลื่อน -ขยายเวลาจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง
และอย่าทําตัวเป็น 'จ่าเฉย' 
          เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและหัวหน้า
พรรคพลังปวงชนไทยเดินทางไปย่ืนหนังสือต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือขอให้พิจารณาและส่ง
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาเก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ 
เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของ กกต.ว่าสามารถเลื่อน หรือ ขยายเวลาการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้หรือไม่  
 ทั้งน้ี โดยอาศัยอํานาจตามช่องทางแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
210 (2) มาตรา 224 (6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2560 มาตรา 
22 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ .2561 มาตรา 7 (2 ) 
มาตรา 41 วรรคหน่ึงและวรรคสอง ตลอดจน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่อ
อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 1 9 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) ) พ.ศ 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคมพ.ศ 2563 และพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 เพราะ หากนําระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังพ. ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งกําหนดให้
แยกย่อยฐานความผิดออกจากการและจะมีการเปรียบเทียบปรับเรียงกระทงจะทําให้พรรคพลังปวงชนไทยและพรรค
การเมืองต่างๆต้องเสียค่าเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนมากและความผิด ข้างต้น มิได้เกิดจากการกระทําของพรรค
การเมือง หรือ พรรคพลังปวงชนไทย แต่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายที่แผ่วงกว้างลุกลามไปทั่วอย่างรวดเร็วและเป็นที่
เข้าใจได้ อีกทั้ง อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคการเมือง  
 " มาตรา 43 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนดไว้ด้วย
ว่า ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินงานของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปีและหัวหน้าพรรคการเมืองต้องส่งรายงานการ
ดําเนินงาน หรือ กิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองอนุมัติแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
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 ส่วนงบการเงินตามมาตรา 63 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองและก็จะต้องส่งให้นาย
ทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติเช่นเดียวกัน"  
 " กกต.อย่าทําตัวเป็นจ่าเฉย และไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะ ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและหากหัวหน้าพรรค
การเมือง นายทะเบียน รวมถึง เหรัญญิกของพรรคการเมือง ตามมาตรา 106 ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 23 วรรคสอง 
มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคสอง มาตรา 33 วรรคสอง หรือ วรรคสี่ มาตรา 38 วรรคสอง หรือ วรรคสาม มาตรา 43 
วรรคหน่ึง หรือ วรรคสาม มาตรา 61 มาตรา 64 วรรคสอง หรือ วรรคสาม หรือ มาตรา 71 แล้ว บุคคล ข้างต้น 
จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและปรับอีกวันละหน่ึงพันบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง" 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/146383 
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บี้ "กกต."ส่งศาลรธน.ตีความเลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 10.54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“พลังปวงชนไทย”บี้ “กกต.”ส่งศาลรธน.วินิจฉัยเลื่อน-ขยายเวลาจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง เหน็บอย่าทําตัว
เป็นจ่าเฉย หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษทั้งจํา-ปรับ                     
          เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เดินทางไป
ย่ืนหนังสือต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา เพ่ือขอให้พิจารณาและส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความปัญหาเก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือเก่ียวกับ
หน้าที่และอํานาจของ กกต.ว่า สามารถเลื่อนหรือขยายเวลาการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้หรือไม่ 
 เพราะหากมีความผิดและจะมีการเปรียบเทียบปรับหลายกระทง และจะทําให้พรรคพลังปวงชนไทยและ
พรรคการเมืองต่างๆ ต้องเสียค่าเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนมาก ทั้งๆ ที่ความผิดข้างต้นมิได้เกิดจากการกระทําของ
พรรคการเมือง หรือพรรคพลังปวงชนไทย แต่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายที่ 
 กกต.อย่าทําตัวเป็นจ่าเฉย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว เพราะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ หากหัวหน้าพรรคการเมือง นาย
ทะเบียน รวมถึงเหรัญญิกของพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตาม บุคคลข้างต้นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
และปรับอีกวันละหน่ึงพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”นายนิคม กล่าว. 
 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768335 
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‘พลังปวงชนไทย’ จ้ี กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลื่อน หรือขยายเวลาประชุมใหญ่พรรค 
วันที่ 11 เมษายน 2563 - 10:33 น.  
 
 
          
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและหัวหน้าพรรค
พลังปวงชนไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปย่ืนหนังสือต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือขอให้
พิจารณาและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาเก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือ เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของ กกต.เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาว่า พรรคการเมืองสามารถเล่ือน 
หรือขยายเวลาการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้หรือไม่ 
 ทั้งน้ี โดยอาศัยอํานาจตามช่องทางแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
210 (2) มาตรา 224 (6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2560 มาตรา 
22 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ .2561 มาตรา 7 (2 ) 
มาตรา 41 วรรคหน่ึงและวรรคสอง ตลอดจน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่อ
อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 1 9 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 และพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
 เพราะหากนําระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง พ.ศ.2562 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งกําหนดให้แยกย่อยฐาน
ความผิดออกจากการและจะมีการเปรียบเทียบปรับเรียงกระทงจะทําให้พรรคพลังปวงชนไทยและพรรคการเมืองต่างๆ
ต้องเสียค่าเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนมากและความผิด ข้างต้น มิได้เกิดจากการกระทําของพรรคการเมือง หรือ 
พรรคพลังปวงชนไทย แต่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายท่ีแผ่วงกว้างลุกลามไปทั่วอย่างรวดเร็วและเป็นที่เข้าใจได้ อีกทั้ง 
อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคการเมือง 
 นายสุพจน์ กล่าวว่า มาตรา 43 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 กําหนดไว้ด้วยว่า ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินงานของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่
ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปีและหัวหน้าพรรคการเมือง
ต้องส่งรายงานการดําเนินงาน หรือ กิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองอนุมัติแล้วต่อนาย
ทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ส่วนงบการเงินตามมาตรา 63 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบรับรองและก็จะต้องส่งให้นายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ
เช่นเดียวกัน” 
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 “กกต.อย่าทําตัวเป็น จ่าเฉย และ ไม่รู้ร้อนรู้หนาว เพราะ ผมถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญและหากหัวหน้าพรรค
การเมือง นายทะเบียน รวมถึง เหรัญญิกของพรรคการเมือง ตามมาตรา 106 ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 23 วรรคสอง 
มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคสอง มาตรา 33 วรรคสอง หรือ วรรคสี่ มาตรา 38 วรรคสอง หรือ วรรคสาม มาตรา 43 
วรรคหน่ึง หรือ วรรคสาม มาตรา 61 มาตรา 64 วรรคสอง หรือ วรรคสาม หรือ มาตรา 71 แล้ว บุคคล ข้างต้น 
จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและปรับอีกวันละหน่ึงพันบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 
นายนิคม กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2134092 
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พลังปวงชนไทย 
10 เมษายน เวลา 18:07 น. ·  
พรรคพลังปวงชนไทย ย่ืน กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย หน้าที่อํานาจ กกต.เลื่อนการประชุมใหญ่พรรค
การเมืองประจําปี 63 ได้หรือไม่? 
 เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือหัวหน้าพรรค
พลังปวงชนไทย พร้อมด้วย นายทรรศนัย ทีนํ้าคํา รองหัวหน้าพรรคด้านกฎหมาย นายจรินทร์ เฮียงกุลเลขาธิการ
พรรค นายพันธ์ศักด์ิ ซาบุ นายทะเบียน สมาชิกพรรค เดินทางมาที่ศูนย์สารบรรณสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง เพ่ือย่ืนหนังสือ เรื่อง ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าที่ และอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่ามีอํานาจอนุญาติให้พรรคการเมืองเลื่อนการประชุมใหญ่ประจําปี 2563 ได้หรือไม่ ?  
 จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแถลงข่าวเม่ือ วันที่ 7 เมษายน 2562 เรื่องการจัดประชุมใหญ่ของ
พรรคการเมืองประจําปี พ.ศ. 2563 น้ันโดยมีข้อความตอนหน่ึงว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อํานาจ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเล่ือนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้ 
โดยให้อ้างการประกาศ เหตุที่ไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได้ 
เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค covid -19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 โดยให้
พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะได้มี
หนังสือตอบข้อซักถามพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองทราบเป็นการทั่วไปต่อไป  
 จากกรณีดังกล่าวคณะกรรมการบริหารพรรคพลังปวงชนไทย ได้มาปรึกษาหารือ และหาข้อยุติทางด้าน
กฎหมาย เพ่ือเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของพรรคการเมืองอ่ืนด้วย จึงเห็นตรงกันว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
แถลงข่าวมาในลักษณะน้ีทําให้พรรคการเมืองหลายพรรคเกิดความวิตกกังวลใจในการที่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เรื่องการจัดการประชุมใหญ่ประจําปี พ.ศ. 
2563 เพ่ืออนุมัติการดําเนินกิจกรรมของพรรคในรอบปีที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าที่และอํานาจโดย
ชอบตามกฎหมายที่จะมีมติให้พรรคการเมืองเลื่อนการประชุมใหญ่ได้หรือไม่เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังอ้างว่าไม่มี
อํานาจ จึงเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่จะต้องหาข้อยุติ และมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทํา
ผิดต่อกฎหมายดังกล่าว จึงมีมติให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินการร่างหนังสือ ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังต่อไป 
 นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือรักษาการหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่าเมื่อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับน้ี จึงเป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังที่จะออกประกาศหรือจะดําเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พรรคการเมืองสามารถเล่ือนการประชุมใหญ่ออกไปได้ 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังอ้างว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังเลื่อนการประชุมใหญ่ของ
พรรคการเมืองได้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพ่ือไม่ให้เกิดข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาน้ี และพรรคการเมืองจะได้
มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินการดังกล่าว  
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         นายทรรศนัย ทีนํ้าคํา รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมายพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า เรื่องน้ีจําเป็นอย่าง
ย่ิงที่จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจของพรรคการเมือง และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดความกังวลในวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงได้ย่ืนหนังสือผ่าน กกต.
เพ่ือให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความ เรื่องหน้าที่ และอํานาจ ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีใจความบางตอน ดังน้ี 
 พรรคพลังปวงชนไทยได้พิจารณาจากประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังแล้วเห็นว่าทาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้พิจารณาตอบข้อซักถามดังกล่าวแล้วไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อํานาจ
คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนหรือขยายเวลาในการจัดประชุมใหญ่ของพรรค
การเมืองได้ซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 ที่
ระบุว่าให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งน้ีรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการ
ตามท่ี คณะกรรมการกําหนด พรรคการเมืองใดที่ จดทะเบียนยังไม่ถึง 180 วันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน ให้ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับปีน้ัน ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหน่ึงต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมืองอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และ
ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป มาตรา 61 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตรวจสอบ และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี งบ
การเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิก
พรรคการเมือง และส่งให้แก่นายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ พร้อมทั้ง
บัญชีตามมาตรา 59 ด้วยเมื่อได้รับงบการเงินตามวรรคสอง แล้วให้นายทะเบียนประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนไม่ถึง 180 วันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตาม
วรรคหน่ึง สําหรับปีน้ันมาตรา 106 หัวหน้าพรรคการเมืองในทะเบียนสมาชิกหรือ เหรัญญิกพรรคการเมืองผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคสองมาตรา 25 มาตรา 26 วรรคสองมาตรา 33 วรรคสองหรือวรรค 4 มาตรา 38 วรรค
สองหรือวรรคสามมาตรา 43 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา 61 มาตรา 64 วรรคสองหรือวรรคสามหรือมาตรา 71 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง โดย
เมื่อหากนําระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งกําหนดให้แยกย่อยฐานความผิดออก
จากกันโดยให้เปรียบเทียบปรับเรียงรายกระทงความผิดมาพิจารณาประกอบด้วยซึ่งจะทําให้พรรคการเมืองต้องเสีย
ค่าปรับเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนมาก โดยความผิดมิได้เกิดจากการกระทําของพรรคพลังปวงชนไทย เป็นผู้
ก่อให้เกิดมีขึ้นแต่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายที่แผ่วงกว้างลุกลามไปทั่วสากลโลกอย่างรวดเร็วที่สาธารณชนรับทราบ
และเข้าใจได้เป็นการทั่วไปซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของพรรคการเมืองโดยแน่แท้ 
 เพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่ายพรรคพลังปวงชนไทยจึงมีความประสงค์ให้ทาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้โปรดพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการ 
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เลือกต้ัง ว่าสามารถเลื่อนหรือขยายระยะเวลาการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้หรือไม่ ทั้งน้ีโดยอาศัยอํานาจ
ตามช่องทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 210 (2) มาตรา 224 (6) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ.2560 มาตรา 22 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 มาตรา 41 วรรคหนึ่งและวรรคสอง และ ( 4 ) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 และพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการเร่งด่วนต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://web.facebook.com/314086229325675/posts/672381616829466/?d=n&_rdc=1&_rdr 
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12 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
'สิระ'ร้องกกต.คลายกฎ อยากทุ่มแจก'ฐานเสียง' 
 
      
 
 
 
 
ใจถึงพึ่งได้! "สิระ" เรียกร้อง กกต.ยกเว้นไม่นําเงินที่ส.ส.ช่วยประชาชนในวิกฤติโควิดไปรวมกับค่าใช้จ่ายเลือกต้ัง
ครั้งถัดไป ครวญเพดาน 3 แสนน้อยไป ช่วยชาวบ้านไม่ทั่วถึง ขณะที่ "ธนกร" ยันรัฐบาลเยียวยาประชาชนทุก
กลุ่ม มีจ่ายอีกเยอะอย่ากังวล เผยชีวิตแรงงานต้มยํากุ้งในมาเลเซียสุดรันทด ได้กินข้าวต้มมาม่าก็หรูแล้ว 
     เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) พิจารณาพ.ร.ป.การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการ
บันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ.2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะนี้
สถานการณ์ไม่ปกติ มีวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการเมืองช่วยเหลือได้
ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่วน ส.ส.หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท หากเกินกว่าน้ันให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
ส.ส.ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ีจะทําให้ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 
     เขากล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวิกฤติที่ยืดเย้ือ และอาจใช้เวลาเป็นปีกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน 300,000 บาทสําหรับผู้เป็น ส.ส.หากเกินกว่าน้ัน 
ต้องนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ ส.ส.ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่
สถานการณ์ปกติ ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็น
เรื่องที่ดีและเหมาะสมที่จะต้องทํา 
     "ผมต้องการให้ประธาน กกต.พิจารณาเรื่องน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นที่ต้ัง เพราะ
ลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนท่ีจะต้องเข้าไปดูแล ขอให้
อย่านําเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมาเกี่ยวข้องในเวลาน้ี"  
     นายสิระยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ แต่ละเขตมีประชาชนก่ีครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สิ้นเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน 
     ทั้งน้ี ในวันพุธที่ 15 เม.ย. ตนและกลุ่มเพ่ือนก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ใน
เขตหลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62856 
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"สิระ" ขอ กกต.ยกเว้น ส.ส.บริจาค ไม่เกิน 3 แสน ชี้ เป็นอุปสรรคช่วย ปชช.  
ไทยรัฐออนไลน์11 เม.ย. 2563 15:20 น. 
 
 
 
 
 
 
"สิระ" ส.ส.กทม. พปชร. ชี้ จํากัด ส.ส.บริจาค ไม่เกิน 3 แสนบาท เป็นอุปสรรคในการช่วยประชาชน จ้ี กกต. 
พจิารณายกเว้น เอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ต้ัง ประกาศเตรียมแจกข้าวสาร 1 หม่ืนถุง เยียวยาในพื้นที่ 
          วันที่ 11 เม.ย. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต. พิจารณา พรป.การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของ
การให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเก่ียวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติ มีวิกฤติการแพร่
ระบาดของโรคโควิด- 19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการเมือง ช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 
บาท ส่วน ส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่
เกิน 300,000 บาท หากเกินกว่าน้ัน ให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี 
จะทําให้ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 
 "สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น วิกฤตที่ ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปี กว่า
สถานการณ์จะคล่ีคลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่ จํานวน 300,000 บาท สําหรับผู้เป็น ส.ส.หากเกินกว่าน้ัน
ต้องนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ ส.ส. ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่
สถานการณ์ปกติ ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็น
เรื่องที่ดี และเหมาะสมที่จะต้องทํา ผมต้องการให้ ประธาน กกต. พิจารณาเร่ืองน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง เพราะลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชน
ที่จะต้องเข้าไปดูแล ขอให้อย่านําเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมาเก่ียวข้องในเวลาน้ี" นายสิระ กล่าว 
 นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ี จะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนก่ีครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สินเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน 
 ทั้งน้ี ในวันพุธที่ 15 เม.ย.ตนและกลุ่มเพ่ือน ก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ใน
เขตหลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1818116 
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"สิระ"ประชด กกต. ถ้าช่วยปชช. ไม่ได้ก็ไม่ต้องมีส.ส. ชี้กฎหมายย่อมีข้อยกเว้น 
สยามรัฐออนไลน์ 11 เมษายน 2563 15:13 น.  
 
 
 
 
 
 
"สิระ"จ้ี กกต. คลายกฎเหล็กเปิดช่อง ส.ส. ช่วย ปชช. สู้โควิด-19 ชีฎ้เป็นสภารณ์ฉุกเฉิน ประชดถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่
ต้องมี ส.ส. 
          เมื่อวันที่ 11 เม.ย.นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอคัดค้านระเบียบกกต.ที่
ให้ ส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง ช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท เน่ืองจากขณะน้ี
สถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 หากจํากัดการช่วยเหลือจะทําให้ส.ส.มีข้อจํากัดในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เพราะวิกฤตที่ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ปกติ หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือเจ้าของเงิน เป็น
เรื่องที่ดีและเหมาะสมที่จะต้องทํา 
 "ขอให้ประธาน กกต. พิจารณาโดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นตัวต้ัง เพราะลําพังการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องเข้าไปดูแล ผมเข้าใจในข้อ
กฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะยกเว้นได้ ผมขอถามกลับเงินจํานวนน้ีจะเพียงพอต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนก่ีครัวเรือน ถ้าช่วยประชาชนไม่ได้ผม
ว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สินเปลืองงบประมาณภาษีของประชาชน"นายสิระ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/146454 
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‘อมรัตน์’ พรรคก้าวไกลควักเงินเดือน ส.ส. มอบชาวบ้านที่เข้าไม่ถึง 5 พัน ‘ทีมปลุกนครปฐม’ ร่วมด้วย 
วันที่ 11 เมษายน 2563 - 17:19 น.  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส. บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ร่วมกับ ทีมปลุก
นครปฐม นายชัชวาล นันทะสาร หรือ หมอชัช ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. นครปฐมพร้อมด้วยนายฆนัท นาคถนอม
ทรัพย์  ว่าที่ผู้สมัคร สจ. ตําบลพระปฐมเจดีย์  ลงพ้ืนที่อ.เมือง และอําเภอกําแพงแสนจ.นครปฐมให้กําลังใจและมอบ
อาหาร สิ่งของ เงินสดจากเงินเดือนสส.เดือนน้ีให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ลูกหลานตกงานจากวิกฤติโควิด-19 ขาดรายได้มาดูแล เป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเงินเยียวยา 5 พันบาทจากรัฐบาล กว่า 
100 ราย 
 นางอมรัตน์  กล่าวว่า วันน้ีตนได้รับกําลังใจจากรอยยิ้มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่เข้าไม่ถึงโอกาสรับ
เงินเยียวยา 5 พันบาทจากรัฐบาลในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งน้ี หลายบ้านไม่มีทีวีดูและยังไม่ทราบว่า สส.อนาคต
ใหม่เปลี่ยนมาอยู่พรรคก้าวไกลแล้ว ดีใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการแบ่งปันนํ้าใจกู้ภัยวิกฤติเศรษฐกิจจากโควิด-19 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2134831 
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12 เม.ย. 2563 05:25 น. 
ก้าวไกลช่วยประชาชนไม่ได้รับเงิน 5 พันบาท 
 
 
 
 
 
 
ชี้เปิดช่องร้องเรียนผ่านกลไกของสภาฯ ศรีสุวรรณ ห่วงทุจริต ‘แท็บเล็ต’ 
 พรรคฝ่ายค้านตอกยํ้ามาตรการเยียวยาโควิด ฝนตกไม่ทั่วฟ้า “อนุดิษฐ์” จี้ก้นรัฐบาลรีบจ่ายเยียวยา
ทั่วถึงทุกกลุ่ม “โกศล” สําทับอย่าแบ่งแยกเลือกจ่ายเฉพาะกลุ่ม “วิโรจน์” ถาม รบ.เอาหลักเกณฑ์อะไรมาช้ีวัด พร้อม
ผุดแคมเปญ “#ทําไมไม่ได้ 5 พัน” โฆษก พปชร.สวนจ่ายตรงกลุ่มอย่าห่วง “สิระ” โชว์ป๋าอยากควักกระเป๋าเต็มแก่ 
ส.ว.ห่วง รบ.ทําแทบตายสุดท้ายสูญเปล่า “เสรี” ตอก “ศิโรตม์” สร้างเกลียดชัง “ศรีสุวรรณ” ห่วง ศธ.ซื้อแท็บเล็ต
แจกเด็กซ้ํารอยทุจริต 
 เสียงเรียกร้องจากพรรคฝ่ายค้าน ที่แสดงความเป็นห่วงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่เดือดร้อนจาก
พิษไวรัสโควิด-19 อาจโปรยไม่ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม ยังคงมีต่อเน่ือง ล่าสุดทางพรรคก้าวไกลเปิดช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้ช่ือปฏิบัติการ “#ทําไมไม่ได้ 5 พัน” 
“อนุดิษฐ์” จ้ีก้นรีบจ่ายเยียวยา 
 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลที่ยืนยัน
ว่าจะดูแลพ่ีน้องประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 จากการลงพ้ืนที่ของ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย 
พบว่ายังมีอีกหลายกลุ่มอาชีพยังไม่ได้รับเงินชดเชยทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องหยุดการประกอบอาชีพจากคําสั่งของ
เจ้าพนักงานปกครอง หวังว่ารัฐบาลจะดําเนินการจ่ายเงินให้ผู้เดือดร้อนทุกคนโดยเร็วที่สุด ขอเน้นยํ้าว่าเวลาถือเป็น
เรื่องสําคัญ แม้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กับทีมงาน จะต้ังใจทํางานแข่งกับเวลาเพ่ือจ่ายเงินชดเชยให้ทุกคน แต่
ประชาชนจํานวนมากเดือดร้อนพร้อมกันทั้งประเทศ จึงเกิดความล่าช้า การสะท้อนปัญหาบางเร่ืองอาจฟังแล้วขัดหูไป
บ้างต้องขออภัย แต่อยากให้รัฐบาลเปิดใจกว้าง เพราะวันน้ีไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลหรือฝ่ายค้านย่อมยึดเอาความ
เดือดร้อนประชา– ชนเป็นหลัก ต้องเสนอทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมา 
ยํ้าต้องให้ทั่วถึงอย่าเลือกกลุ่ม 
 นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ตามท่ีกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ออกมา
ช้ีแจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยพิบัติของ ส.ส. และพรรคการเมือง ว่า เมื่อกฎหมายกําหนดมาเช่นน้ี
พวกตนในฐานะนักการเมืองต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายใหม่เราก็พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน
เพ่ิมเติม และอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การขยาย
เง่ือนไขผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ให้ได้ในทุกกลุ่มอาชีพ โดยไม่ต้องแบ่งแยก เพราะวันน้ีมี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากที่เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล ในเมื่อจะเยียวยาแล้วก็ควรให้ทั่วถึง
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ไม่เลือกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ขณะเดียวกัน ยังพบว่าเคร่ืองมือทางการแพทย์ทั้งหน้ากากอนามัยเอ็น 95 เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิ ยังไปไม่ถึงมือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เช่น กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อสม. อีกมาก 
 
 
ขอ อย.-สรรพสามิตผ่อนปรนเพิ่ม 
 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลําปาง พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภา
ผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จนถึงขณะนี้การขาดแคลนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ยังคงมีอยู่ และมีราคาสูง
มาก อยากให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมสรรพสามิต ผ่อนผันกฎเกณฑ์การนําเอทานอลไป
ผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือให้มากกว่าน้ี ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์
ควรประกาศให้แอลกอฮอล์ล้างมือเป็นสินค้าควบคุมไม่ให้เกิดการกักตุนป่ันราคาขายทํากําไรในช่วงน้ี รวมถึงมีการปรับ
ราคาผลิตภัณฑ์บรรจุทั้งขวดสเปรย์ ขวดป๊ัมขึ้นไปมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือสูงขึ้น กระทรวง
พาณิชย์ต้องทํางานให้มากกว่าน้ี เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในยามวิกฤติแบบน้ี 
ถาม รบ.เอาหลักเกณฑ์อะไรชี้วัด 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับการจ่ายเงินเยียวยา 
แต่ไม่เห็นด้วยกับระบบการคัดเลือก และพิสูจน์ความจน เพราะแรงงานนอกระบบหลายสาขาอาชีพต่างได้รับ
ผลกระทบกันถ้วนหน้า รัฐบาลควรช่วยเหลือแบบถ้วนหน้าไม่ใช่การคัดเลือก วันน้ีแรงงานนอกระบบในภาคธุรกิจ
บริการ และภาคการผลิตมีอยู่ประมาณ 9.5 ล้านคน รวมกับแรงงานที่ทําประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 (ประกัน
ตนเอง) และมาตรา 33 ที่จ่ายสมทบไม่ถึง 6 เดือนที่มีอยู่อีก 5 ล้านคน ทําให้แรงงานนอกระบบที่รัฐบาลควรช่วยเหลือ
มีทั้งสิ้น 14.5 ล้านคน แต่รัฐบาลไม่ได้นําพายังเลือกจะช่วยเพียง 8 ล้านคน เกณฑ์ที่รัฐบาลเอามาตัดการช่วยเหลือมี
ลักษณะเหมารวม ไม่ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นรายบุคคล รัฐบาลอย่ามัวแต่
อ้างระบบเอไอ ต้องทุบเอไอทิ้งแล้วใช้หัวใจช่วยเหลือประชาชนแทน 
ผุดแคมเปญ “#ทําไมไม่ได้ 5 พัน” 
 นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า ขอร้องรัฐบาล 3 ข้อ คือ 1.ขอให้ทบทวนการช่วยเหลือประชาชนแบบถ้วนหน้าทั้ง 
14.5 ล้านคน 2.หากรัฐบาลไม่อาจดําเนินการตามข้อ 1 ได้ ขอให้ปรับเปล่ียนเกณฑ์ช่วยเหลือให้กว้างขึ้น เปิดโอกาสให้
ประชาชนที่เดือดร้อนจริงแต่กลับถูกรัฐบาลปฏิเสธ ให้พวกเขามีสิทธิอุทธรณ์เพราะเกณฑ์การช่วยเหลือที่ลักลั่น น่าจะ
เข้าข่ายเป็นคําสั่งปกครองที่ประชาชนรู้สึกไม่เป็นธรรม สมควรมีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ และ 3.ควรวาง
มาตรการ และเตรียมงบประมาณช่วยเหลือแบบเก็บตกแรงงานนอกระบบ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ หากรัฐบาลยังยืนกรานใช้ระบบคัดเลือกแบบเดิม พวกตนในฐานะที่เป็น
ผู้แทนราษฎร และด้วยอํานาจนิติบัญญัติที่พวกเรามี จะทําทุกวิถีทางเพ่ือรวบรวมความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูก
รัฐบาลปฏิเสธ ให้ได้รับการช่วยเหลือ เราจะลงพ้ืนที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้ช่ือ
ปฏิบัติการ “#ทําไมไม่ได้ 5 พัน” มาขับเคลื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพวกเขาผ่านกลไกสภาฯ 
พปชร.สวนจ่ายตรงกลุ่มอย่าห่วง 
 ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความคืบหน้า
การจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่า ช่วง 3 วันที่ผ่านมาจ่ายเงินไปแล้วรวม 1.4 ล้านคน และยืนยันว่ารัฐบาลจ่าย
เยียวยาครบทุกกลุ่มแน่นอน ไม่ต้องเป็นห่วง ขณะนี้กระทรวงการคลังเพ่ิงจ่ายเงินเยียวยาลอตแรกเท่าน้ัน จะทยอยจ่าย
อีก ขอให้ประชาชนอย่ากังวล หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่วางไว้ได้เงินเยียวยาแน่นอน วันน้ีนายอุตตม สาวนายน 
รมว.คลัง และทีมงาน ทํางานแข่งกับเวลาเพ่ือช่วยเหลือประชาชนทุกคน 
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“สิระ” โชว์ป๋าอยากควักกระเป๋า 
 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ กกต.พิจารณาการบังคับใช้ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. และระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวนหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข
การให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเก่ียวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้ง
ต่อไป อย่างยืดหยุ่น หากจํากัดวงเงินการช่วยเหลือของพรรค การเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแบบน้ี จะทํา
ให้ ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อน เข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์
ฉุกเฉินย่อมยกเว้นได้ การจํากัดวงเงินให้ ส.ส.ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท อยากถามว่าเงินจํานวน
น้ีเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ ถ้าสถานการณ์ปกติไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้
เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวหรือ 
ถ้าเป็นเช่นน้ันคิดว่าเราไม่ควรมี ส.ส.ให้สิ้นเปลืองงบประมาณภาษีของประชาชน 
ส.ว.ห่วง รบ.ทําแทบตายสูญเปล่า 
 นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวว่า มาตรการเยียวยาของรัฐบาลในเบ้ืองต้น คนได้ก็ดีไป แต่คนไม่ได้กําลัง
รู้สึกโกรธเคือง รัฐบาลคงไปช่วยเหลือทุกคนไม่ได้ ทั้งข้อจํากัดเร่ืองเงินทอง งบประมาณ และอื่นๆ ปัญหาคือคนได้หรือ
ไม่ได้ต่างมีสถานะเท่ากันคือเดือดร้อนไม่มีจะกินเหมือนกัน แต่การช่วยเหลือเยียวยาเข้าไม่ทั่วถึง น่ีคือปัญหาที่จะบาน
ปลายเป็นเรื่องกระแทกกลับใส่รัฐบาล เรื่องคนเดือดร้อนท้องหิวไม่มีจะกินอะไรก็เกิดขึ้นได้ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
ยกเลิกข้อจํากัดบางเรื่องที่ทําให้การเยียวยาเข้าไม่ถึง แล้วเอาความเดือดร้อนของคน เป็นตัวต้ังให้ช่วยเหลือได้ทั่วถึงทุก
คน กลไกราชการ กลไกการเมือง กลไกอํานาจรัฐต้องใช้เข้าไปให้ถึง จึงจะสยบข้อกล่าวหาได้ รัฐบาลทํางานเกือบตาย 
แต่ถ้าไม่ตรงจุดก็สูญเปล่า 
“เสรี” ตอก “ศิโรตม์” สร้างเกลียดชัง 
 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวตอบโต้นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ พิธีกรวอยซ์ทีวี ที่กล่าวพาดพิง ส.ว.
ไม่ยอมเสียสละว่า เป็นการบิดเบือนความจริงให้เกิดความเกลียดชังในสังคม ที่ผ่านมาเคยไปออกโทรทัศน์ด้วยกันหลาย
ครั้ง ก่อนหรือหลังออกรายการก็ดูมีมรรยาทดีพูดจามีเหตุผล แต่พอออกรายการหรือออกมาจัดรายการเหมือนผีเข้าสิง
ด่ารัฐบาลทุกวัน หาเร่ืองใส่ร้ายคนอ่ืนทุกวัน ปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง พูดให้เกิดความแตกแยก สร้างความเส่ือม
ให้กับสังคม เป็นครูบาอาจารย์แท้ๆ แต่เพ่ือปากท้องเลยมาหาเรื่องด่ารัฐบาล และหาเรื่องด่าคนรายวัน อย่างน้ีจะไป
สอนใครได้ ควรจัดรายการแบบสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง หรือหากจัดรายการดีๆแล้วเขาจะไม่จ้าง 
การกล่าวหาใส่ร้ายตนและ ส.ว.อีกหลายคนโดยไม่เป็นความจริง แบบน้ีสมควรต้องตอบโต้หรือไม่ 
“เทพไท” หนุนงดจัดสงกรานต์ 
 ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ขอ
ความร่วมมืองดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในปีน้ี และ เช่ือว่าประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือ อาจต้องเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ขณะนี้ เช่น สรงน้ําพระพุทธรูปเฉพาะที่บ้าน ไม่ไปสรงนํ้าพระ 
หรือร่วมกิจกรรมที่วัด ส่วนผู้สูงอายุหรือบุพการี อาจใช้รูปแบบอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น อวยพรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
ในฐานะ ส.ส.คนหน่ึงที่เคยร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ทุกปี ปีน้ีอาจต้องมอบให้ผู้ช่วยนําสเปรย์แอลกอฮอล์ 
หน้ากากอนามัย ยาสามัญประจําบ้าน ไปมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุแทน เพราะในพ้ืนที่ชนบทยังขาดแคลนอยู่ 
และยังมีราคาแพง แม้นายกฯพยายามยืนยันว่าสิ่งเหล่าน้ีมีเพียงพอ น่ันเป็นแค่ตัวเลขที่นายกฯประกาศ แต่ในความ
เป็นจริงพ่ีน้องประชาชนในชนบทยังขาดแคลนอยู่ ยังแจกไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
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เปิดสถิติสายด่วน ปชป.สู้โควิด 
 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หลังการเปิดศูนย์ประชาธิปัตย์บริการกฎหมาย
สู้ภัยโควิด-19 มีประชาชนใช้บริการเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่โทรศัพท์มาขอคําปรึกษาการรับสิทธิต่างๆ อาทิ สิทธิ
ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท พบ ว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุยังไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนได้ 
เพราะไม่มีความถนัดเทคโนโลยี อยากให้ภาครัฐหาวิธีเก็บตกประชาชนกลุ่มน้ีเพ่ือให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียม ส่วน
กรณีประชาชนลงทะเบียนแล้วอาจไม่เข้าเกณฑ์ ภาครัฐไม่ควรออกข่าวว่าจะดําเนินคดี เพราะเมื่อประชาชนเดือดร้อน
ก็ต้องการท่ีพ่ึง ยังเช่ือว่ารัฐบาลจะไม่มีนโยบายดําเนินคดีจริงๆ รวมถึงเรื่องการขอพักชําระหน้ี การประนอมหน้ีกับ
สถาบันการเงิน ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนถึงผลกระทบ 
เด็ก “จุรินทร์” บี้ “อัจฉริยะ” เปิดข้อมูล 
 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มอบหมายให้ทีมทนายดําเนินคดีกับนายอัจฉริยะ เรืองรัต
นพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม ในข้อหากระทําผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทด้วยการ
โฆษณานั้น ถือเป็นเรื่องดีจะได้พิสูจน์ความจริงในสิ่งที่นายอัจฉริยะกล่าวหานายจุรินทร์ว่าความจริงคืออะไร ถ้าสิ่งที่ 
กล่าวหามาไม่เป็นความจริงต้องถูกลงโทษ อยากให้นายอัจฉริยะนําหลักฐานทั้งหมดมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ใช่ว่า
ใครอยากกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานก็ได้ เพราะไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยไร้พยานหลักฐาน ขอเรียกร้องให้
นายอัจฉริยะนําหลักฐานมาเปิดเผยโดยเร็ว 
ข้องใจรัฐจัดซ้ือเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ 
 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “เครื่องฉีดพ่นฆ่าเช้ือโควิด-19 
ไม่ได้ แต่ทําไมหน่วยงานรัฐจึงจัดซื้อ” มีหลายหน่วยงานนําเคร่ืองฉีดพ่นสารเคมีไปฉีดพ่นฆ่าเช้ือไวรัสโควิด-19 ตาม
สถานที่ต่างๆ ตนก็ซื้อตามเขา 4 เครื่อง แต่ไม่ได้ใช้เน่ืองจากมีข้อมูลจากสํานักการแพทย์ กทม. ว่าย่ิงทําให้เช้ือฟุ้ง
กระจายแทน ที่จะฆ่าเช้ือกลับเพ่ิมเช้ือมากขึ้น น่าแปลกใจว่าเหตุใดหน่วยงานราชการจํานวนมากจึงเร่งจัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอย ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นปัญหา เพราะกรมควบคุมโรคเคยออกมาเตือนแล้ว อดเกิดคําถามตามมาไม่ได้ว่ามีการ
เอ้ือประโยชน์ให้บริษัทผู้จําหน่าย เอาเงินภาษีประชาชนบนความทุกข์ของชาวบ้านเข้ากระเป๋าหรือไม่ 
“สมชัย” งงเพจ ปชป.ลบคลิปทําไม 
 วันเดียวกัน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการ กกต. และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์
ลงเฟซบุ๊กระบุว่า “แล้วทําไมต้องไปลบคลิป” เพจพรรคประชาธิปัตย์ และเพจของนายจุรินทร์เคยลงคลิปการไปตรวจ
เย่ียมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีการต้ังโต๊ะแถลงว่าหน้ากากอนามัยมีเพียงพอ หลังจาก
น้ัน 2 เดือนกลับช้ีแจงว่าไม่ใช่สต๊อกแต่เป็นวัตถุดิบรอการผลิต มีคนเช่ือบ้างไม่เช่ือบ้าง แต่ไม่มีใครไปหาเร่ืองต่อ วันน้ีมี
การฟ้องนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เลยกลับหาคลิปเก่า ปรากฏว่าลบออกจากเพจไปแล้ว ไม่รู้จะลบทําไม ย่ิงลบคน
ย่ิงอยากดู แปลกดีนะ แนะนําให้นายอัจฉริยะไปขอให้กระทรวงดีอีเอส (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ดึง
ข้อมูลกลับมาได้ที่เพจของพรรค และเพจ รมต. 
ห่วงซ้ือแท็บเล็ตแจกซํ้ารอยทุจริต 
 อีกเรื่อง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามนโยบาย
ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเตรียมจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตแจก
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เด็กนักเรียน ว่า มีครู และผู้ปกครองเป็นห่วงว่าจะเป็นปัญหาซ้ํารอยเดิมอดีตรัฐบาล ที่เคยทําล้มเหลวมาแล้ว 
 
 
 
 
ด้วยเหตุผลดังน้ี 1.การให้เด็กอยู่บ้านน่ังดูครูไลฟ์สอนออนไลน์ ถ้าเด็กไม่ดูจะบังคับอย่างไร ทุกวันน้ีเด็กไทยใช้
เทคโนโลยีโดยไม่มีการควบคุมดูแล 2.แท็บเล็ตที่จะจัดซื้อมีความโปร่งใสไร้ทุจริตอย่างไร 3.ครูสอนออนไลน์เป็นก่ี
เปอร์เซ็นต์ ต้องมาอบรมสอนครูวุ่นวายอีก 4.จะสอนนักเรียนใช้เบ้ืองต้นอย่างไร ถ้าแจกจะคุ้มค่าจริงไหม ระบบ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมแล้วหรือไม่ 5.ผู้ปกครองอย่าดีใจว่าจะได้ของฟรี ทุกวันน้ีห้ามลูกหลานติดเกมมือถือได้หรือยัง 6. 
กระทรวงศึกษาธิการอย่าคิดขายฝันไปเรื่อย เทคโนโลยีกับการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญ แต่ภูมิคุ้มกันการใช้เทคโนโลยี
เด็กไทยยังแย่มาก ทุกอย่างต้องพร้อมกว่าน้ี การเปล่ียนแปลงต้องค่อยเป็นค่อยไป วางระบบรากฐานให้ดีก่อน ทุกวันน้ี
มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่ช่วยประเทศไทยมาหลายปีแล้ว ทําไมไม่ร่วมมือกับ 
กสทช. จัดทําระบบอีดีแอลทีวีให้นักเรียนศึกษาที่หน้าจอทีวีที่บ้าน ประหยัดกว่ากันเยอะ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1818326 
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ส.ส.ปชป. หนุนจุรินทร์ ฟ้อง ‘อัจฉริยะ’ ปูดปมกักตุนหน้ากาก จ้ี เอาหลักฐานมาโชว์ อย่าพูดลอยๆ 
วันที่ 11 เมษายน 2563 - 16:42 น.  
 
 
         
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นาย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ทีมทนายความ
ดําเนินคดีกับนาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม ในข้อหาหมิ่นประมาท และผิด
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ว่า คิดว่า เป็นเรื่องดีที่จะได้พิสูจน์ความจริงให้สังคมได้รับทราบว่า สิ่งที่นายอัจฉริยะกล่าวหานายจุ
รินทร์น้ัน เป็นความจริงหรือไม่ โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความสุจริต เพราะพรรคประชาธิปัตย์มี
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติและประชาชน ดังน้ันการที่นายอัจฉริยะ
มากล่าวหานายจุรินทร์ซึ่งมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์ 
ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่น่าเช่ือถือมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง ในฐานะที่ตนเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็อยากทําความ
จริงให้ปรากฏ นําคนผิดมาลงโทษและตามกฏหมายถ้าสิ่งที่นายอัจฉริยะกล่าวหาไม่เป็นความจริงก็จะต้องถูกลงโทษ
ตามกฏหมายบ้านเมือง แต่ถ้าสิ่งที่นายอัจฉริยะกล่าวหา เป็นความจริงผู้ที่กระทําการทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษ
เช่นเดียวกัน 
 “จึงอยากเรียกร้องให้นายอัจฉริยะนําหลักฐานการทุจริตที่ได้กล่าวหานายจุรินทร์มาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ชนโดยเร็วเพ่ือจะได้ทําความจริงให้ปรากฏ เพราะข่าวดังกล่าวเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเน่ืองจากหน้ากาก
อนามัยในภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด จึงเป็นที่ต้องการของพ่ีน้องประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เป็นจํานวนมาก 
ถ้าการขาดแคลนเกิดขึ้นจากการทุจริตผู้ที่เก่ียวข้องสมควรท่ีจะได้รับการลงโทษตามกฏหมาย แต่ถ้าการขาดแคลนเกิด
จากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนมีมากกว่ากําลังการผลิตจริง โดยไม่ได้เกิดจากการทุจริตนายอัจฉริยะต้อง
รับผิดชอบทางกฎหมายต่อสิ่งที่กล่าวหาคนอ่ืนด้วยเพื่อความเป็นธรรม ไม่ใช่ต่อไปใครอยากจะกล่าวหาใครโดยไม่มี
หลักฐานก็ได้ก็จะไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยไร้พยานหลักฐาน” นายอัครเดช กล่าว 
 
 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2134779 
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ลือ 'บิ๊กตู่'ยึดอํานาจเบ็ดเสร็จ แก้ 'โควิด-19' 
11 เมษายน 2020 เวลา 16:05  
 
 
 
 
 
 
 
หึ่ง 'บิ๊กตู่' ยึดอํานาจจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย รักษาโควิด-19 เอง...หากเป็นจริง ทําไปเพื่ออะไร  
        กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2563  ลง
วันที่ 11 เมษายน 2563  "เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุสําหรับการป้องกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)" จํานวน33คน  โดยมี 'ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี' 
เป็นประธาน 
       โดยสาระสําคัญ ให้คณะกรรมการชุดน้ีที่นายกฯแต่งต้ังขึ้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  มีอํานาจกลั่นกรอง 
ควบคุม การบริการจัดการพัสดุ และเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย  
       ที่น่าสนใจ เช่น  ข้อ 2 พิจารณากลั่นกรองการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อพัสดุสําหรับการป้องกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัย
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม 
      ข้อ3 พิจารณากลั่นกรองการนําเข้าสินค้าหน้ากากอนามัยเข้ามาในราชอาณาจักร และคําขอรับหนังสือ
อนุญาตการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักร พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เก่ียวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัย 
    ข้อ6 พิจารณากลั่นกรองเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณการผลิต และปริมาณการจําหน่ายพัสดุ
สําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจน
สินค้าหน้ากากอนามัย รวมทั้งความต้องการในแต่ละภาคส่วนเพ่ือประกอบการพิจารณาของเลขาธิการคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในการอนุญาตให้ผู้ผลิตกระจายพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง 
     และข้อ12ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ
รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เป็นที่ปรึกษาตามมาตรา 8 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
      และจากคําสั่งน้ีเอง มีการลือและต้ังข้อสังเกตว่า ประกาศฉบับน้ี ไม่มี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ของ ศบค.,  ไม่มีอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วงงานหลักทําหน้าที่ควบคุมการระบาดของ
เช้ือโรค และอธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งทําหน้าที่รักษาผู้ป่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  
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        อีกทั้ง อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในประกาศ  มีลักษณะที่ทําให้เข้าใจได้ว่า คณะกรรมการชุดน้ี มีอํานาจ
พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อพัสดุ และ เวชภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุม และ รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ Covid-
19  ซึ่งเคยเป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข  จนมีการวิจารณ์กันในกระทรวงสาธารณสุข ว่า ศบค.ได้ยึด
อํานาจกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้ว 
       แต่คําถามคือว่า หาก “บิ๊กตู่”  ต้องการยึดอํานาจจริงตามที่เข้าใจกันเก่ียวกับ การจัดซ้ือยา 
เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย รักษาโควิด-19   ผ่านทางปลัดสํานักนายกฯที่นั่งเป็นประธานอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้
ซ่ึงมีทั้งหมด 33 คน โดยไร้เงาปลัดสาธารณสุข-อธิบดีหมอที่เก่ียวข้อง "บิ๊กตู่" ทําเช่นนี้เพื่ออะไร ที่ผ่านมาเกิด
ปัญหาอะไรข้ึนกับการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ในการรักษา' โควิด-19' หรือไม่ และการทําเช่นนี้ มา
ถูกทางแล้วหรือ 
        เหล่าน้ีเป็นคําถามที่ต้องหาคําตอบกันต่อไป  
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/9516?line= 
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'บิ๊กตู่'ยึดอํานาจเบ็ดเสร็จ ? คุม 33 อรหันต์ แก้ 'โควิด-19' 
11 เมษายน 2563 - 15:34 น.  
 
 
 
 
 
 
ลือสนั่น 'บิ๊กตู่' ยึดอํานาจจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย รักษาโควิด-19 เอง  มีปลัดสํานักนายกฯคุม 33
อรหันต์ ไร้เงาปลัดสาธารณสุข-อธิบดีหมอที่เก่ียวข้อง ...หากเป็นจริง ทําไปเพื่ออะไร มาถูกทางแล้วหรือ   
           กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2563  ลง
วันที่ 11 เมษายน 2563  "เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุสําหรับการป้องกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)" จํานวน33คน  โดยมี 'ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี' เป็น
ประธาน 
      โดยสาระสําคัญ ให้คณะกรรมการชุดน้ีที่นายกฯแต่งต้ังขึ้นตามพรก.ฉุกเฉินฯ  มีอํานาจกลั่นกรอง ควบคุม 
การบริการจัดการพัสดุ และเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย  
 ที่น่าสนใจ เช่น  ข้อ 2 พิจารณากลั่นกรองการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อพัสดุสําหรับการป้องกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัย
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม 
      ข้อ3 พิจารณากลั่นกรองการนําเข้าสินค้าหน้ากากอนามัยเข้ามาในราชอาณาจักร และคําขอรับหนังสือ
อนุญาตการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักร พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เก่ียวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัย 
    ข้อ6 พิจารณากลั่นกรองเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณการผลิต และปริมาณการจําหน่ายพัสดุ
สําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจน
สินค้าหน้ากากอนามัย รวมทั้งความต้องการในแต่ละภาคส่วนเพ่ือประกอบการพิจารณาของเลขาธิการคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในการอนุญาตให้ผู้ผลิตกระจายพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง 
     และข้อ12  ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ
รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เป็นที่ปรึกษาตามมาตรา 8แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
     และจากคําสั่งน้ีเอง มีการลือและต้ังข้อสังเกตว่า ประกาศฉบับน้ี ไม่มี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ของ ศบค.,  ไม่มีอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ควบคุมการระบาดของ
เช้ือโรค และอธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งทําหน้าที่รักษาผู้ป่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  
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        อีกทั้ง อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในประกาศ  มีลักษณะที่ทําให้เข้าใจได้ว่า คณะกรรมการชุดน้ี มีอํานาจ
พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อพัสดุ และ เวชภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ Covid-
19  ซึ่งเคยเป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข  จนมีการวิจารณ์กันในกระทรวงสาธารณสุข ว่า ศบค.ได้ยึด
อํานาจกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้ว 
       แต่คําถามคือว่า หาก “บ๊ิกตู่”  ต้องการยึดอํานาจจริงตามที่เข้าใจกันเก่ียวกับ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ 
หน้ากากอนามัย รักษาโควิด-19   ผ่านทางปลัดสํานักนายกฯที่น่ังเป็นประธานอยู่ในคณะกรรมการชุดน้ีซึ่งมีทั้งหมด 
33 คน โดยไร้เงาปลัดสาธารณสุข-อธิบดีหมอที่เก่ียวข้อง "บ๊ิกตู่" ทําเช่นน้ีเพ่ืออะไร, ที่ผ่านมาเกิดปัญหาอะไรข้ึนกับการ
จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ในการรักษา' โควิด-19' หรือไม่ และการทําเช่นน้ี มาถูกทางแล้วหรือ 
 เหล่าน้ีเป็นคําถามที่ต้องหาคําตอบกันต่อไป  
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/427070?adz= 
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คนไทยมองการเมืองติดลบต่อเนื่องวิตกขาดเสถียรภาพในอนาคต 
วันที่ 11 เม.ย. 2563 เวลา 16:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
โพลหอการค้าฯเผยคนไทยมองสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแย่ลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13เชื่อว่าจะขาด
เสถียรภาพในอนาคต  
          เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคร่วมกับการสํารวจความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2563พบว่า ดัชนี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 13 และอยู่ในระดับตํ่าสุดใน
รอบ 70 เดือนนับต้ังแต่เดือนพ.ค.2557 เป็นต้นมา 
 ทั้งน้ี ดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ในระดับ 37.6 เทียบกับระดับที่ 41.9 ในเดือน ก.พ. โดยกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาด
เสถียรภาพ) ประมาณ 3.2% 31.2% และ 65.6% ตามลําดับ 
 ขณะที่เดือนก.พ.กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง 
และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 3.8% 34.3% และ 61.9% ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันในระดับแย่ เกินกว่า 50.0% เป็นเดือนที่ 5 และต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 5 ในรอบ 69 
เดือนนับต้ังแต่เดือนพ.ค. 2557 เป็นต้นมา 
 สําหรับการคาดหวังในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานการณ์
ทางการเมืองในอนาคตยังมีเสถียรภาพดี โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) 
ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 3.6% 35.8% และ 60.6% ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 13 และ
อยู่ในระดับตํ่าสุด ในรอบ 70 เดือนนับต้ังแต่เดือนพ.ค.2557 เป็นต้นมา มาอยู่ที่ระดับ 43.0 เทียบกับดัชนีในเดือนก.พ. 
ที่อยู่ที่ระดับ 47.0 
 นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตในระดับแย่เกินกว่า 
50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 ในรอบ 69 เดือนนับต้ังแต่เดือนพ.ค. 2557 เป็นต้นมา การที่ดัชนี ความคิดเห็นเก่ียวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวห่างจากระดับ 100 มากข้ึน แสดงว่าในมุมมองของผู้บริโภคเห็นว่า
สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยจะขาดเสถียรภาพในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/620580 
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13 ส.ส.สามจังหวัดชายแดนใต้ไม่แบ่งพรรคถอดหมวกการเมืองช่วยปชช.สู้โควิด-19  
12 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:34 น.      
 
 
 
 
 
 12 เม.ย. พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายช่ือและโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการ
ทํางานของ ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยว่า ขณะนี้ส.ส.ของพรรคทุกคนไม่ว่าจะแบบเขตหรือบัญชีรายช่ือ ต่างทํางานกัน
อย่างหนักเพ่ือช่วยเหลือประชาชนการวิกฤตไวรัสโควิด-19 เราดําเนินงานภายใต้มาตรการของรัฐบาล รวมทั้งนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็ได้กําชับให้ ส.ส.ทุกคนในพรรค
เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถ โดยทางพรรคภูมิใจไทย เราเน้นที่การทํางานโดยพร้อมร่วมมือทุกฝ่าย 
ไม่แบ่งแยก เพราะวันน้ีการที่จะทําให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้น้ัน ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน หากเราทํางาน
แบบแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งฝ่ายทุกอย่างจะสําเร็จไม่ได้ซึ่งแนวทางเราชัดเจนคือการเน้นลงมือทํา ไม่เน้นการตอบโต้
ทางการเมือง จึงเห็นได้ว่าสมาชิกและส.ส.ของพรรคทุกคนมีสมาธิต่อการทํางานในพ้ืนที่อย่างมาก  
 ด้าน น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการทํางานช่วยเหลือประชาชน
เก่ียวกับสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในพ้ืนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ในช่วงแรกของการระบาดตนทํางานใน
บทบาทของแพทย์ โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีประชุมร่วมกับแต่ละระดับ ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาล
สนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ร่วมกันจําแนกกลุ่มเสี่ยงตามมาตรฐานที่ต้ังไว้ของสาธารณสุข ซึ่งเราได้เห็น
ความร่วมมือกันของทุกชุมชน นอกจากน้ียังได้พูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยเราได้นําข้อเสนอมาเพ่ือส่งต่อไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยแก้ไข หลังจากน้ันตนได้ลงพ้ืนที่เอง ประสานหาหน้ากากอนามัยแบบผ้า และได้ประสานกับ
ทาง กศน. ผ่านทาง นางกนกวรรณ วิลาวัย์ รมช.ศึกษาธิการช่วยหาครูเพ่ือฝึกสอน อสม.และชาวบ้านตัดเย็บหน้ากาก
ผ้า ซึ่งได้ผลที่ดี อสม.และชาวบ้านเรียนรู้ได้เร็วและลงมือทําได้ตามมาตรฐาน และเราได้หาผ้ามาบริจาคให้เพ่ือให้พวก
เขาได้ตัดเย็บ 
 น.ส.เพชรดาว กล่าวอีกว่า นอกจากน้ีในส่วนของการทํางานของส.ส.ในพ้ืนที่ เราได้รวมกลุ่มและจัดต้ัง 
ศูนย์ประสานงาน ส.ส. ชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. รวมรวมข้อมูลประสานข้อร้องเรียนไปยังภาครัฐ 2.
ออกแบบการสื่อสารในระดับพ้ืนที่ 3.ผลักดันงบประมาณให้กระจายสู่พ้ืนที่ และ4. เรื่องเศรษฐกิจในพ้ืนที่และวิถีชีวิต
ของชาวมุสลิม โดยการทํางานของศูนย์น้ี เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ส.ส.ทั้ง 13 คน จากทุกพรรคในพ้ืนที่ ซึ่งเราได้มี
การปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอด และประสานไปยังหน่วยงานรัฐ ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด รวมทั้งทํา
ความเข้าใจต่อประชาชนในการทํากิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ซึ่งเราไม่ได้ช่วยแค่ชาวมุสลิมเท่าน้ัน เราช่วยทุกศาสนา 
ไม่ได้ทิ้งคนศาสนาอ่ืน ทั้งน้ีในสัปดาห์หน้าเราจะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานกรรมการอิสลามในแต่ละ
จังหวัดเพ่ือพูดคุยถึงภาพรวมและปัญหาต่างๆด้วย 
 "การทํางานของกลุ่มเราถือเป็นมิติใหม่ในการทํางาน เราถอดหมวกทางการเมืองทิ้ง ไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
ไม่ว่าจะรัฐบาล ฝ่ายค้าน หรือพรรคใดก็ตาม เรามาร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายเดียว คือ ช่วยเหลือประชาชนให้ฝ่าวิกฤต
โควิดฯไปให้ได้" น.ส.เพชรดาว กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62884 
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11 เม.ย. 2563 16:51 น. 
'อัครเดช' ป้อง 'จุรินทร์' ท้า 'อัจฉริยะ' นําหลักฐานทุจริตหน้ากากเปิดเผย 
 
 
 
 
 
 
'อัครเดช' ป้อง 'จุรินทร์' ฟ้องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 'อัจฉริยะ' พร้อมท้าให้นําหลักฐานการทุจริตหน้ากากอนามัยมา
เปิดเผย เพื่อให้มีการพิสูจน์ความจริง เชื่อคนผิดจะถูกลงโทษที่กล่าวหาคนอ่ืน 
 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. จ.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้ทีมทนายความดําเนินคดีกับ
นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม ในข้อหาการกระทําผิดต่อพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (2) และข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาว่า 
เป็นเรื่องดีที่จะได้พิสูจน์ความจริงให้กับพ่ีน้องประชาชนและสังคมได้รับทราบในสิ่งที่นายอัจฉริยะ กล่าวหานายจุรินทร์ 
ว่าความจริงคืออะไรโดยใช้กระบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความสุจริต เพราะพรรคประชาธิปัตย์มี
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติ และประชาชน 
 “ดังน้ันการที่นายอัจฉริยะมากล่าวหา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซึ่งมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นที่เช่ือถือของพ่ีน้อง
ประชาชนมาอย่างยาวนาน ผมเองในฐานะสมาชิกพรรค ก็อยากจะทําความจริงให้ปรากฏโดยนําคนผิดมาลงโทษ และ
ตามกฎหมายถ้าสิ่งที่นายอัจฉริยะกล่าวหาไม่เป็นความจริงก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง แต่ถ้าสิ่งที่นาย
อัจฉริยะกล่าวหาเป็นความจริง ผู้ที่กระทําการทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกัน” นายอัครเดชกล่าว 
 นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า ดังน้ันจึงอยากเรียกร้องให้ นายอัจฉริยะ นําหลักฐานการทุจริตที่ได้กล่าวหา 
นายจุรินทร์ มาเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือจะได้ทําความจริงให้ปรากฏ เพราะข่าวดังกล่าวเป็นที่สนใจของพี่น้อง
ประชาชน เน่ืองจากเรื่องหน้ากากอนามัยปัจจุบันน้ีอยู่ในภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด-19 จึงเป็นที่ต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เป็นจํานวนมาก ถ้าการขาดแคลนเกิดขึ้นจากการทุจริตผู้ที่เก่ียวข้องสมควรที่จะ
ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย แต่ถ้าการขาดแคลนเกิดจากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนมีมากกว่ากําลังการผลิต
จริง โดยไม่ได้เกิดจากการทุจริต นายอัจฉริยะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อสิ่งที่กล่าวหาคนอ่ืนด้วย เพ่ือความเป็น
ธรรม ไม่ใช่ต่อไปใครอยากจะกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานก็ได้ ก็จะไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยไร้
พยานหลักฐาน จึงขอเรียกร้องให้นายอัจฉริยะนําหลักฐานมาเปิดเผยโดยเร็ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1818183?cx_testId 
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11 เม.ย. 2563 17:15 น. 
สมชัย ถาม "ปชป.-จุรินทร์" ลบคลิปทําไม แนะ อัจฉริยะ ขอ “ดีอีเอส” ดึงข้อมูล 
 
 
 
 
 
“สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีต กกต. โพสต์ถาม “เพจ ปชป.-จุรินทร์”ลบคลิปทําไม แนะ“อัจฉริยะ”ขอ “ดีอีเอส” 
ดึงข้อมูลคลิปของรมว.พาณิชย์ ไว้เป็นหลักฐาน หลังถูกฟ้องว่าใส่ร้าย ทําให้เสียหาย  
 เมื่อเวลา 22.08 น. วันที่ 10 เม.ย. 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ 
“แล้วทําไมต้องไปลบคลิป” ใจความว่า เพจของพรรคประชาธิปัตย์ และเพจของคุณจุรินทร์ เคยลงคลิปการไปตรวจ
เย่ียมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่ปากเกร็ด เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 และมีการต้ังโต๊ะแถลงว่า หน้ากากอนามัยมี
เพียงพอ มีสินค้าในสต๊อก 200 ล้านช้ิน มีศักยภาพการผลิต 100 ล้านช้ินต่อเดือน หลังจากน้ันสองเดือนก็มีการช้ีแจง
ว่า ได้สื่อสารผิดไป ไม่ใช่สต๊อกแต่เป็นวัตถุดิบ มีคนเช่ือบ้าง ไม่เช่ือบ้าง แต่ก็ไม่มีใครไปหาเร่ืองต่อ วันน้ีพอมีการฟ้อง
คุณอัจฉริยะ เรื่องนําเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผมเลยกลับหาคลิปเก่า 2 ช้ินดังกล่าว ปรากฏว่า มี
การลบออกจากเพจไปแล้วทั้งคู่ 
 ไม่รู้จะลบทําไม เพราะสํานักข่าวต่างๆ แม้กระทั่งข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพาณิชย์ก็ยังลง
ข้อความเดียวกัน แล้วคลิปดังกล่าวคุณสนธิ ลิ้มทองกุล แกก็เอาไปออกในรายการไลฟ์สดของแก (Sondhi Talk (ผู้เฒ่า
เล่าเรื่อง) EP.27) ย่ิงลบคนย่ิงอยากดู แปลกดีนะครับ 
 และต่อมาเมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 11 เม.ย. 2563 นายสมชัยโพสต์ต่ออีกครั้งว่า “แนะให้คุณอัจฉริยะ 
ไปขอให้กระทรวงดีอีเอส ดึงข้อมูลที่เพจของพรรค และ รมต. เคยโพสต์ แล้วลบไปด้วยครับ (วันที่โพสต์ คือ วันที่ 31 
มกราคม 2563 ครับ) พร้อมกับโพสต์รูปแบนเนอร์ที่นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง ที่พูดถึง 
 การดึงข้อมูลที่ลบไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า ผู้ที่โพสต์หมิ่น รัฐบาลมีความผิดตามมาตรา 
136 มีโทษข้ันสูงจําคุกหน่ึงปีหรือปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและแม้ว่าผู้โพสต์จะลบข้อความไปแล้วแต่ทาง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สามารถดึงข้อมูลที่ลบไปแล้วกลับมาได้ 
 
 
อ้างถึง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1818189 
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ความในใจ "หมอทวีศิลป์" วอนคนท้ังชาติ “ละทิ้งความขัดแย้ง” สู้โควิด (คลิป) 
11 Apr 2020 13:58 น.  
 
 
 
 
 
 
 
คําต่อคํา ความในใจของ "น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" ขอบคุณทุกคําแนะนํา วอนคนทั้งชาติร่วมใจกันละท้ิงความ
ขัดแย้ง ฝ่าวิกฤติโควิด  
 วันที่ 11 เม.ย. 63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด(ศบค.)  ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที ก่อนจบการแถลงของศูนย์โควิด เพ่ือช้ีแจงการทําหน้าที่โฆษกศบค.ของตัวเอง แต่มีคนนําไปวิจารณ์
และต้ังคําถามการทํางานในเชิงลบ (อ่านเพ่ิมเติม...ต้องแย่แค่ไหนถึงเกลียดชัง“คุณหมอทวีศิลป์”ได้ลง?) 
          นายแพทย์ทวีศิลป์ช้ีแจงดังน้ี “อยากจะทิ้งท้ายสักนิดนึงนะครับ เพราะว่าผมได้สื่อสารกับท่านผู้ชมผ่าน
การแถลงข่าวทุกวันน้ี ก็ขอขอบพระคุณกับคําแนะนําของทุกๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานะครับ 
คณบดี อาจารย์อะไรทั้งหลายที่ได้ลงในโซเชียลมีเดีย ในเรื่องของวิธีการในการที่จะแถลงข่าวต่างๆเหล่าน้ี  
รับฟังทุกเรื่องนะครับ ถึงแม้ผมไม่ได้ใช้ทางน้ีในการตอบไป แต่เรื่องต่างๆเหล่าน้ีผมเชื่อว่าท่านมีความต้ังใจดี มีความ
สนใจในเนื้อหาข่าวสาร ก็เพียงแค่ต้องการวิธีการนําเสนอหรือวิธีการท่ีจะพูดคุยอะไรทั้งหลายท่ีผมเองอาจจะต้องปรับ 
แล้วก็ทําให้มันดีย่ิงขึ้น เพ่ือให้คนทุกส่วนของประเทศไทย 
          อย่างที่บอกนะครับ ผมว่า การร่วมมือที่ต้องการ คือต้องการเกือบๆ 100% เราถึงจะปรับทิศทาง ของ
การแพร่ระบาดของโรคพวกน้ีได้ 80%ก็ไม่พอ  90% ขึ้นนะครับถึงจะพอ  
 ท่านเองคงเป็นห่วงผมที่จะต้องสื่อสารตรงนี้ ต้องขอบพระคุณในทุกวิถีทางในทุกวิธี ผมฟัง ผมอ่าน แล้วก็
นํามาสู่การปรับใช้ แต่จริงๆแล้วเน้ือหาสาระของเรา ผมเองในฐานะโฆษกของศบค. ต้องดูแลเรื่องของการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเรามีศูนย์ทั้งหมดที่อยู่อันเดอร์ของศบค. ทั้งหมด 8 ศูนย์ 
 ยกตัวอย่างการแพทย์ อันนึงเท่าน้ันเองนะครับ ยังต้องมีมาตรการการป้องกันช่วยเหลือประชาชน มีเรื่อง
หน้ากาก มีเรื่องควบคุมสินค้า มีเรื่องการเดินทางเข้าออกต่างประเทศ มีเรื่องของสื่อสารโทรคมนาคมสื่อสารออนไลน์ 
มีเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มีเรื่องของฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆ 
 หน้าที่ผมต้องนําชุดข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีมาแปลงเป็นชุดข้อมูลที่เหมาะสมและสื่อสารต่อประชาชน 
เพราะฉะน้ันถ้าบางเร่ืองที่จะต้องโยงไป ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโยงให้มันเช่ือมโยงอะไรกับการเมืองอะไรทั้งหลายนะครับ 
(ย้ิม) เป็นการเช่ือมโยงแล้วจะทําความเข้าใจให้เกิดมาตรการต่างๆเหล่าน้ี 
 ผมต้องขอขอบคุณคนที่จัดชุดข้อมูลของผม มากมายครับ บางคนไม่ได้นอนนะครับ ทีมที่ผมพูดบ่อยๆคือ
กองระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรค  Situation Awareness Team หรือ ทีม SAT ส่งข้อมูลมาให้ผมตอนตี 2 ตี 3  
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 ผมได้ยินเสียงสะดุ้งต่ืนก็ต้องมาอ่านดู เราต้องเตรียมข้อมูลกันขึ้นมาเพ่ือที่จะดู แล้วต้องมีประชุมกัน 
07.30 น.ทุกวัน ตอนเช้าของทางกระทรวงสาธารณสุข  08.30 น. ก็อยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลกัน  ซึ่งจะต้องรวบรวมชุด
ข้อมูลมามากมาย  
 โรคน้ีเป็นโรคใหม่ครับ เราเพ่ิงรู้จักเขาแค่ 3 เดือนน้ี เพราะฉะน้ันมีอะไรที่ติดขัดก็ขออภัย มีอะไรที่เรา
จะต้องปรับปรุงท่านก็บอกมา  
 ตอนน้ีสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความร่วมมือของพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ 90% ขึ้นไปครับ สิ่งที่
เรามองเห็นไม่ตรงกัน มองเห็นแล้วมันต้องมีข้อต้องแยกแยะอะไรทั้งหลาย เราต้องใช้เวลาตรงน้ันให้น้อยที่สุด  เพ่ือจะ
ได้สู้กับไวรัส ซึ่งมันตัวเล็กนิดเดียวแล้วเรามองเขาไม่เห็น เราจะต้องจัดการในช่วงเวลาทั้งสั้นมาก 
 บางเรื่องการตัดสินใจโดยเร็วอาจจะมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันหรือต้องมีปรับปรุงแก้ไข ถ้าคําแนะนําที่
เกิดขึ้นมาจากพ่ีน้องประชาชน จากนักวิชาการหรือจากทีมอะไรทั้งหลาย ผมเองในฐานะเป็นจิตแพทย์ รับทราบ แล้วก็
ยอมรับทุกเรื่องนะครับ  
 หน้าที่ของการแถลงข่าวตรงนี้ ก็ไม่ใช่เป็นอาชีพผมเหมือนกันครับ  เรื่องของการแถลงข่าวเป็น
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา ก็พยายามทําให้มันดีที่สุด โดยใช้ความรู้ทางการแพทย์เข้ามา เรื่องต่างๆต้องเรียนรู้
เกือบทั้งหมด ทั้งระบาดวิทยา ทั้งความม่ันคง ทั้งด้านต่างๆ ก็อาจจะมีข้อที่ต้องปรับปรุงตลอดเวลา  ผมก็ใส่ใจไว้ทุก
อย่างอย่างดี 
 ถ้าเราจะกลับมาช่วยกัน สร้างบรรยากาศของประเทศไทยตอนน้ี ให้ทั้งประเทศ ให้ทั้งโลกเขาเห็นว่าเรา
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราละทิ้งสิ่งที่ขัดแย้งทั้งหมด แล้วเราต้องมีศัตรูร่วมกันคือเช้ือโรคตัวน้ีนะครับ ซึ่งมันอยู่กับเรา
ไปอีกหลายเดือน แล้วให้เห็นว่าพลังของพวกเราทุกคนนี่การแหละครับ ช่วยทําให้ตัวเลขของการเพ่ิมขึ้นเป็นศูนย์ให้ได้
ภายในเวลาอันสั้น 
 ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ในทุกๆคอมเม้น ในทุกๆเรื่องนะครับ ก็จะเก็บไว้ แล้วจะนํามาพัฒนา 
พรุ่งน้ีจะต้องดีกว่าวันน้ี ผมพูดกับตัวเองอย่างน้ีเสมอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็ขอจบเพียงเท่าน้ัน 
ขอบพระคุณครับ” 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/429340?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
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อดีตบิ๊กข่าวกรอง ซัดพวกร้อนวิชาแขวะโฆษก ไม่ดูกาลเทศะ  
11 เมษายน 2563 - 16:50 น.  
 
 
 
 
 
 
 
อดีต รอง ผอ.สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ออกมาให้กําลังใจ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน หลังถูก นักวิชาการ สื่อมวลชน 
กล่าวโจมตีทางโซเชียล ถึงการทําหน้าที่ โฆษก ศบค. 
          ร้อนแรงไม่แพ้ วิกฤตโควิด19  ก็คงหนีไม่พ้น กระแสโซเชียลต้ังป้อมโจมตี  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  เมื่อถูก นักวิชาการ 
สื่อสารมวลขน ฝ่ายประชาธิปไตย ตําหนี โจมตีการทําหน้าที่โฆษก ว่าใช้เวลาการแถลงข่าว มาแถลงผลงานเอ้ือ
ประโยชน์ให้นักการเมือง ฝ่ายรัฐบาล 
 ขณะที่ฝ่ายเห็นต่าง ก็ได้ออกมาสนับสนุนและช่ืนชม การทําหน้าที่ของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 
ศบค. อย่างต่อเน่ือง อย่างเช่น นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า..อยู่น่ิงๆบ้างก็ได้ พวกต่ิง พวกร้อนวิชา ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ นึกอยากจะพล่ามก็พล่ามออกมา หมอ 
ทหาร ไวรัส ยึดอํานาจเบ็ดเสร็จ แถมยังไปแขวะโฆษกหมอคนเก่ง หมอทํางานดีเกินไป จนได้ช่ือใหม่ไปเรียบร้อย 
“หมอโอปร้า“ 
 คนอะไร พูดเร่ืองหนักๆ เรื่องยากๆ ให้คนเข้าใจและติดตามได้ ปกติเรื่องอย่างน้ี มันน่าเบ่ือ ไม่น่าฟัง แต่
คนไทยเฝ้าติดตาม รอแถลงข่าวของหมอ อยู่ดีไม่ว่าดี มาแหย่รังแตน หาเรื่องให้คนทั้งประเทศ สาวแก่แม่หม้าย รุม
ถล่ม 
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 อย่าหายใจเข้าออกเป็นการเมืองไปเสียหมด หมอโอปร้าไม่ใช่นักการเมือง และคงไม่เล่นการเมือง เข้ามา
เฉพาะกิจ ไม่ต้องกลัวหมอจะได้คะแนนนิยมสูง จนมาเป็นคู่แข่ง 
 ลืมตาดูโลกบ้าง ทุกประเทศที่เผชิญหน้าไวรัสโควิด ประกาศใช้ภาวะ ฉุกเฉินแล้วทั้งน้ัน เมกาใช้อํานาจน้ี
มากกว่าทุกประเทศ สั่งยึดสินค้าเวชภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เมกาจากทั่วโลกต้องส่งเข้าเมกาก่อน จนถูกขนานนามว่า โจร
สลัดยุคใหม่  ทําอะไรดูกาลเทศะบ้าง 
  
ขอบคุณ  นันทิวัฒน์ สามารถ 
 
 
 อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/427077?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic 
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‘พิชัย’สับรัฐงัด‘พรก.ฉุกเฉิน’ปิดปากประชาชน-มุ่งใช้กับคนเห็นต่าง 
วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563, 09.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘พิชัย’สับรัฐงัด‘พรก.ฉุกเฉิน’ปิดปากประชาชน-มุ่งใช้กับคนเห็นต่าง 
 12 เมษายน 2563 นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า ตามที่ตนได้เตือน พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าอย่านํามาใช้เพ่ือจัดการกับผู้ที่เห็นต่าง และรัฐบาล
ได้ส่งคนออกมาตอบโต้กับตน พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ทําอย่างเด็ดขาด แต่ยังไม่ทันไร รัฐบาลกลับส่งอีกคนออกมาข่มขู่
ประชาชน โดยห้ามประชาชนโพสต์หมิ่นรัฐบาล มิเช่นน้ันจะโดนดําเนินคดีตามมาตรา 136 มีโทษข้ันสูงจําคุก 1 ปี 
หรือปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เท่ากับเป็นการปิดปากประชาชน ห้ามวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลใช่หรือไม่ ทั้งที่
ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้บริหารงานผิดพลาดมาโดยตลอด การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นสิทธิของประชาชนท่ีจะ
ทําได้ตามระบอบประชาธิปไตย ดังน้ันการข่มขู่ประชาชนจึงไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลควรจะทํา และสวนทางกับที่รัฐบาลได้เคย
ยืนยันไว้เอง 
 นอกจากน้ี ยังมีการจะดําเนินคดีกับเพจแหม่มโพธิ์ดํา ทั้งที่เพจน้ีเป็นคนเริ่มเปิดเผยการทุจริตและการ
กักตุนหน้ากากอนามัย แทนที่รัฐบาลจะต้องขอบคุณเพจแหม่มโพธ์ิดําน้ี ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องการทุจริตและ
รัฐบาลควรจะต้องหาผู้กระทําผิดที่ทําให้หน้ากากอนามัย 200 ล้านช้ินหายไปมาลงโทษ ซึ่งถึงตอนน้ีก็ยังหาผู้กระทําผิด
ไม่ได้ แต่กลับมาเอาผิดและดําเนินคดีกับเพจแหม่มโพธ์ิดําที่เปิดเผยการทุจริต เหมือนต้องการปิดปากไม่อยากให้มีการ
เปิดเผยการทุจริต นับเป็นเรื่องที่ประชาชนรับไม่ได้อย่างมาก 
 อีกทั้ง รมว. พาณิชย์ ยังได้แจ้งความดําเนินคดีกับคนที่เปิดเผยข้อมูลหน้ากากอนามัย 200 ล้านช้ินที่
หายไป โดยยังไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการส่งออกหน้ากากอนามัยและใบอนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยทั้งหมดตามท่ีตน
เรียกร้องแต่อย่างใด การอ้างว่าเป็นสิทธิตาม BOI หรือ อ้างลิขสิทธ์ิเพ่ือส่งออกในภาวะวิกฤตไม่น่าจะใช่เหตุผล เพราะ
ที่ไต้หวันเองก็สั่งห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยทั้งหมดต้ังแต่ปลายปีที่แล้ว และล่าสุดสหรัฐก็สั่งห้ามบริษัท 3M ส่ง
หน้ากากอนามัย N 95 ไปให้ประเทศอ่ืน นอกจากจะส่งใช้ในประเทศสหรัฐเท่าน้ัน เป็นต้น ซึ่งถ้าไม่มีการเปิดเผย
เอกสารการอนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยออกมา ป่านน้ีก็น่าจะยังคงส่งออกกันอยู่ โดยเป็นห่วงว่าข้าราชการที่นํา
เอกสารน้ีมาให้ตนเปิดเผยจะโดนเล่นงานเช่นกัน 
 นายพิชัย กล่าวอีกว่า แม้กระทั่งเรื่องการแจก 5,000 บาท ก็มีความพยายามที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่
เปิดเผยว่ามีคนได้รับทั้งที่มีฐานะดี แต่คนลําบากกลับไม่ได้รับ แทนที่จะไปแก้ไขระบบการจ่ายเงินที่อ้างว่าใช้ Ai 
กลั่นกรอง แต่กลับมีการแจกเงินอย่างผิดพลาดมาก การที่ประชาชนเปิดเผยอาจจะต้องการช้ีให้เห็นว่าระบบคัดกรอง
ของรัฐบาลที่มีปัญหา ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขมากกว่าจะปิดปากคนเปิดเผย เพราะมีประชาชนท่ี
ลําบากเป็นจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะระบบคัดกรองของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ 
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 นอกจากน้ียังมีการดําเนินคดีกับ ส.ส. พรรคก้าวไกล ที่ออกมาเปิดเผยการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิป่ารอยต่อ 
ทั้งน้ีก่อนหน้าน้ีตนเองก็เคยถามรัฐบาลหลายครั้ง เรื่องข้อมูลที่ได้รับว่าบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทย
ถูกบังคับให้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิเพ่ือนําไปใช้หาเสียง ซึ่งรัฐบาลยังไม่เคยให้คําตอบในเรื่องน้ีแต่อย่างใด โดยเรื่องน้ีทําให้
นักลงทุนญี่ปุ่นเบ่ือหน่ายและไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทย 
 นายพิชัย กล่าวด้วยว่า ดังน้ันจะเห็นได้ว่ารัฐบาลยังคงติดนิสัยการปิดปากประชาชนเพ่ือปกปิดความ
ผิดพลาดของรัฐบาล ซึ่งเป็นมาต้ังแต่ในอดีต หากจํากันได้ ขนาดนักศึกษาเดินทางไปอุทยานราชภักด์ิยังถูกจับ คน
อยากเลือกต้ังก็โดนฟ้อง เพจ CSI LA เปิดเผยเร่ืองนาฬิกาก็โดนฟ้อง ขนาดวิจารณ์เศรษฐกิจที่ยํ่าแย่ก็ยังถูกเรียกปรับ
ทัศนคติและถูกฟ้อง ทั้งที่เศรษฐกิจไทยยํ่าแย่มาตลอดต้ังแต่ก่อนมีการระบาดของไวรัสโควิด-19แล้ว เป็นต้น 
 “รัฐบาลต้องเลิกแนวคิดที่จะปิดปากประชาชน และปิดก้ันการแสดงความคิดเห็นเหมือนในอดีตได้แล้ว 
และที่ผ่านมาการปิดก้ันความคิดเห็นกลับทําให้รัฐบาลบริหารงานได้อย่างยํ่าแย่ ในหลายกรณีหากไม่มีเสียงท้วงติง 
รัฐบาลก็ยังคลําหาทางออกไม่เจอ และเป็นห่วงว่าในอนาคตหากมีเรื่องการทุจริตในการอัดฉีดเงิน 1.9 ล้านล้านบาทที่
รัฐบาลจะใช้ฟ้ืนเศรษฐกิจ ผู้เปิดเผยการทุจริตจะถูกดําเนินคดีอีกหรือไม่ และอาจจะไม่มีใครกล้าเปิดเผยเร่ืองทุจริตอีก 
ทั้งน้ีการท่ีรัฐบาลใช้เงินจํานวนมหาศาลโอกาสจะเกิดการทุจริตก็เป็นไปได้สูง อีกทั้งอาจจะมีการใช้จ่ายเงินอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและอาจมีการเอ้ือประโยชน์แก่คนบางกลุ่มด้วย” นายพิชัย กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/485854 
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อิจฉา”หมอทวีศิลป์” 
11 เมษายน 2020 เวลา 17:30  
 
 
 
 
 
 
 
อิจฉา”หมอทวีศิลป์” 
ผมไม่ได้เขียนบทบรรณาธิการนาน เน่ืองจากการเมืองซาๆไปแล้ว ปล่อยให้โควิดขวิดพวกไม่มีวินัยไปก่อน 
แต่ต้องกลับมาเขียนเพราะมีประเด็นให้เขียนถึง น่าจะเป็นเรื่องโควิดกับการเมือง ที่ไปๆมาๆผสมพันธ์ุกันได้อย่างลงตัว 
เรื่องของพวกการเมือง ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล และพวกเสื้อสีทั้งหลาย ที่ออกมาวิจารณ์การทําหน้าที่โฆษกศบค.ของ นพ.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ว่าไปแถลงผลงานรัฐบาล 
เป็นที่ทราบว่า เราต่อสู้กับโควิดมา 3 เดือน และแนวโน้มเริ่มดีขึ้นเร่ือง หลังจากรัฐบาลโดยศูนย์โควิด ออกมาตรการ
ต่างๆมา 
ทั้งมาตรการทางปกครองเพ่ือหยุดเช้ือ และมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมคือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
ในมุมการเมือง บอกตรงๆว่า คะแนนดีวันดีคืนสําหรับนายกฯลุงตู่ 
ก็คงมีพวกอิจฉาตาร้อนว่าขืนปล่อยให้รัฐบาลประสบความสําเร็จในการปราบโควิด เลือกต้ังครั้งหน้าพวกฝ่ายค้านมี
หวังสูญพันธ์ุ 
หันซ้ายหันขวาเล่นงานใครไม่ได้ก็เลยมาลงที่ หมอทวีศิลป์ พวกน้ันคงเห็นว่าเป็นเป้าน่ิง กะตี หมอทวีศิลป์กระทบรัฐบาล 
ทั้งๆที่ หมอทวีศิลป์ ทําหน้าที่ได้อย่างไม่มีที่ติ จําได้ไหมตอนที่ยังไม่มีศูนย์โควิด ปรากฏว่า ทีมโฆษกรัฐบาล ให้ข่าวมั่ว
ไปมั่วมา จนประชาชนสับสน คือนอกจากจะไม่รู้ประเด็นแล้ว ยังขาดความรู้เรื่องโรคโควิด พูดไปก็ไม่มีใครเช่ือ 
แต่พอมี ศบค. นายกฯต้ัง หมอทวีศิลป์ มาเป็นโฆษกฯ ซึ่งประชาชนก็อุ่นใจ นอกจากพูดจาดี ประวัติดี หน้าตาดี หมอ
ทวีศิลป์ ยังเคยออกสื่ออยู่เป็นประจํา เรียกว่ามีประสบการณ์พอสมควร 
น่ีแหละเร่ืองของเร่ืองคือ พอตัวเลขคนติดเช่ือใหม่ลดลงเร่ือยๆ หมายความว่าแนวทางของรัฐบาลและศบค.เดินมาถูก
ทาง ประชาชนทั้งประเทศให้ความร่วมมือด้วยดี มันก็เลยทําให้พวกฝ่ายตรงข้ามร้อนรน เลยออกมาถล่มหมอทวีศิลป์ 
แต่ หมอทวีศิลป์ไม่ได้ถือสาหาความ บอกแต่เพียงว่า ขอให้ยุติความขัดแย้งทางการเมือง แล้วมาร่วมมือกัน เพ่ือสู้กับโควิด  
ผมว่า หมอทวีศิลป์ ทําหน้าที่ได้ดีและดีกว่าโฆษกรัฐบาลเสียอีก ปรับครม.ครั้งหน้า เอาหมอทวีศิลป์ ไปเป็นโฆษก
รัฐบาล เหมาะที่สุด  
นายกฯลุงตู่ อย่าลมื 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/editortalk/9521?line= 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.nationtv.tv/main/content/378769830/?qline= 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://khaolok.com/share/news-7-4-1ceaead57b62e91fe6c8656340df9a73 
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เส้นใต้บรรทัด  
วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
 
 
 
 
 
เกลียดโควิด ติดโฆษก 
 กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเน่ือง จากกรณีนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและผู้ดําเนินรายการข่าว 
ในซีกฝั่งต่อต้านรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ระบุว่า “หมอทวีศิลป์ ไม่ต้องเอา
เวลาหลวงแถลงผลงานประยุทธ์ หรือให้โอวาทครับ น่ันงานโฆษกรัฐบาล คุณยังไม่ได้เป็น” ซึ่งไทยโพสต์นํามาเสนอ
เป็นข่าวว่า 
 9 เม.ย. 2563 - ภายหลังนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยและผู้ดําเนินรายการ
ข่าว โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ระบุว่า “หมอทวีศิลป์ ไม่ต้องเอาเวลาหลวงแถลงผลงานประยุทธ์ หรือให้โอวาท
ครับ น่ันงานโฆษก รัฐบาลคุณยังไม่ได้เป็น” 
 ต่อมาได้มีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ เข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับนายศิโรตม์ โดย
เจ้าตัวตอบโต้บางความเห็นเช่นความคิดเห็นที่ว่า “ไม่ให้หมอแถลงแล้วจะให้ใครแถลงคะ” 
 นายศิโรตม์ตอบกลับว่า “อ่านจับความเป็นหรือเปล่าครับ ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้หมอแถลง ผมบอกว่าแก
ไม่ต้องแถลงเร่ืองนายกฯ เพราะวันน้ีแกพูดเรื่องนายกฯอยู่สิบนาที มันเสียเวลา ช่วยอ่านก่อนเม้นท์นิดนึงนะครับ
ข้อความก็แค่สองสามบรรทัดยังไม่ถึงเจ็ดเลย” 
 ขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหน่ึงว่า “ช่วงน้ีตัวเลขผู้ติดเช้ือน้อย อาจจะทําให้ไม่พอใจกันนิดครับ แต่อย่าคิด
มากครับมันขึ้นๆ ลงๆ ครับ อย่าเพ่ิงรู้สึกขวางหูขวางตาขุ่นเคือนใจ” 
 นายศิโรตม์ โต้กลับอย่างมีอารมณ์ “ไม่ต้องมาใส่ร้ายป้ายสีแบบโง่ๆ ครับ ผมดีใจทุกครั้งที่ติดเช้ือลด ผม
ทวีตเรื่องหมอไม่ควรแถลงเร่ืองนายกฯ เพราะแกพูดเรื่องนายกฯสิบนาทีมันเสียเวลาและไม่ใช่งานศบค. รู้นะครับ ว่า
คุณชอบรัฐบาล แต่ไม่เห็นต้องสาดโคลน ว่าผมอยากให้คนไทยติดเช้ือเลย เชียร์รัฐบาลแบบไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่เป็นเหรอ
ครับ” 
 จากน้ันต่อมาก็มีกระแสตอบโต้ในโลกโซเชียล ถึงความเหมาะสมในการวิพากษ์การทําหน้าที่ของ นพ.ทวี
ศิลป์วิษณุโยธิน ผฎ้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในฐานะโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 หรือ (ศบค.) ของนายศิโรตม์ 
 หน่ึงในน้ันก็คือ ป้าฟอง-ฟองสนาน จามรจันทร์ สื่อมวลชนอาวุโส ที่โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊
คส่วนตัว ว่า “ขนาดสู้กันมานาน ยังหยุดรบกัน-ยกเว้นฝ่ายประชาธิปไตยในไทย-ที่แยกแยะอะไรไม่ออก นามสกุล-
คล้ามไพบูลย์” 
 นายศิโรตม์ ก็เข้าไปคอมเม้นต์ใต้โพสต์ดังกล่าว ด้วยข้อความว่า “ผมพูดเรื่องวันน้ีหมอเอาแต่พูดเรืฎ่ฎอง
ภารกิจนายกฯอยู่ห้านาที แทนที่จะเข้าเรื่องยอดผู้เสียชีวิตที่คนรอฟังอยู่ คนดูถ่ายทอดสดเขาก็บ่น เหตุผลที่พูดไม่ได้ 
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เก่ียวกับเรื่องประชาธิปไตยหรือเผด็จการเลย มีแต่ไทยโพสต์ที่เขียนสร้างความเกลียดชังระหว่างคนในประเทศเดียวกัน
แบบน้ีครับ 
 ภารกิจศูนย์ฯคือการทําเรื่องโควิดครับ ถ้าพูดนอกเร่ืองก็ต้องลด เพราะเด๋ียวจะทําให้เป้าหมายสําคัญของ
งานเสียไปผมมั่นใจว่าผมพูดถูก และไม่ได้พูดอย่างที่ไทยโพสต์ปลุกป่ันแน่นอน 
 ไม่มีใครแยกเร่ืองอะไรไม่ออกอย่างที่พ่ีพูดหรอกครับ มีก็แต่สื่อเสี้ยมคุณภาพตํ่าที่ใครพูดอะไรก็บิดเบือน
ให้เป็นความขัดแย้งทางการเมือง ปล.คําว่าสื่อเสี้ยมไม่ได้หมายถึงพ่ีนะครับ หมายถึงสื่อที่ทําข่าวจนพ่ีโพสต์ด่าผม เด๋ียว
จะเข้าใจผิดกัน” 
 กระทั่งนํามาสู่การโพสต์ตอบโต้ระหว่างกันไป-มา อาทิ ป้าฟอง-ฟองสนาน ที่ช้ีแจงถึงมุมมองส่วนตัว ว่า 
ทําไมควรที่จะมีการละวางเรื่องการเมืองไว้บ้าง “คุณไม่รู้หรือว่า-ข้าราชการคือมือไม้ของรัฐบาลในการทํางาน-หมอเป็น
ข้าราชการ แล้วหมอพูดถึงผลงานก็เป็นผลงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน-คุณไม่แยกแยะ
เลย” 
 “แล้วนายกฯเป็นประธานศูนย์-ถ้าโฆษกไม่พูดถึงผลการประชุมแล้ว-จะไปพูดเรื่องอะไรคะ? สิ่งที่หมอ
แถลง-มันภารกิจของนายกฯของประธานศูนย์ฯ” 
 ขณะทีฎ่นายศิโรตม์อ้างว่า “ผมแยกแยะแล้วครับพ่ีผมพูดว่าหมอควรแถลงเร่ืองตัวเลขและมาตรการของ
รัฐเลย ส่วนเร่ืองภารกิจนายกฯน้ันไม่ใช่เรื่องที่หมอต้องแถลงครับ ปัญหาที่ผมทักคือห้านาทีแรกไม่มีความจําเป็น 
เพราะโควิดเป็นปัญหาของชาติ เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาน้ีมากกว่ารายงานภารกิจของผู้นํา ซึ่งน่ันเป็นงานโฆษก
รัฐบาล ถ้าพ่ีฟังคลิปน้ีช่วงห้านาทีแรก พ่ีจะเข้าใจว่าผมพูดเร่ืองอะไร และผมไม่ได้พูดอย่างไทยโพสต์เสี้ยมจนพ่ีเข้าใจ
ผิดแน่นอนห้านาทีแรก ไม่ใช่เรื่องผลการประชุมครับ ผมไม่ได้เลวจนวิจารณ์โฆษกที่แถลงผลการประชุมอย่างที่พ่ีเข้าใจ
ผิดอยู่” 
 ส่งผลทําให้ ป้าฟอง-ฟองสนาน ต้องโพสต์อธิบายอีกรอบ “นายกฯเป็นประธานศูนย์-ประชุม โฆษกฯศูนย์
แถลงผลการประชุม-ผิด??? ความคิดอะไรคะคุณ? สติน้องเอ้ย-ให้โอกาสหน่อย-ให้ผ่านพ้นครั้งน้ีไปก่อน แล้วค่อยถล่ม
กันต่อ-คราวน้ีศึกหนักเหลือเกิน ให้โอกาสเมือง-คนไทย-วางการเมืองไว้ก่อนได้ไหมจร้า?.คุณไม่ใช่อย่างน้ีน่ะ-เท่าที่เคยรู้
มา” 
 “พ่ีจะเล่าให้ฟัง-ในฐานะนักข่าว หน่วยงานราชการ-หัวอกเดียวกับคุณหมอ พอพ่ีรายงานข่าวนายกฯมาก
เพราะหน้าที่ตามนายกฯโดนตราหน้าว่าพวกนายกฯ พอรายงานข่าวเพราะติดตามร่างรธน.ปี’40 ตลอด-เพราะทําข่าว
อยู่คนเดียวโดนข้อหา-รายงานแต่ข่าวรธน. เจ็บใจมาก-แค่พยายามทํางานเต็มที่ไปซ้ายก็โดน-ไปขวาก็โดนจร้า น้องเป็น
นักการเมือง-เป็นคนมีอิทธิพลทางความคิด ควรให้ความเป็นธรรมกับคนทํางานนะน้อง พ่ีเช่ือว่าในสถานการณ์น้ี ถ้า
คุณเป็นนายกฯเป็นประธานศูนย์-หมอเขาก็แถลงเรื่องของคุณ-เรื่องที่นายกฯศิโรตม์ประชุม ให้ความเข้าใจพวกเขา-
คนทํางาน แล้วน้องจะย่ิงใหญ่ ย่ิงใหญ่แน่นอน” (ที่มา ทีนิวส์) 
 11 เม.ย. 2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องเดียวกันน้ี 
ว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนทํางาน เพราะตนไปเปิดเทปฟังการแถลงของ นพ.ทวีศิลป์ แล้วหลายรอบ ก็ไม่เห็นมี
ตรงไหนที่ นพ.ทวีศิลป์ แถลงผลรายงานให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย เห็นแต่ความต้ังใจในการสื่อสารอธิบายให้
ประชาชนเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจย่ิงขึ้น 
 “คุณหมอทําหน้าที่ได้ดีแล้วครับ อย่าไปสมาธิเสียกับเสียงนกเสียงกาทั้งหลายทั้งปวงเลยครับ องค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเจอมารผจญ อะไรกับมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอย่างพวกเราจะไม่เจอพวกมารอิจฉาริษยา 
ขอให้คุณหมออดทนยึดมั่นต้ังใจทําดีต่อไป ผมรู้ว่าคุณหมอเหน่ือยในการทํางานเพ่ือชาติประชาชน เอาเป็นว่า คนส่วน
ใหญ่พอใจประทับใจคุณหมอมาก 
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 ส่วนคนบางคนแค่ไม่ก่ีคนที่มองโลกในแง่ลบ ในชีวิตของพวกเขาไม่มีทางที่จะมองโลกในแง่บวก ต่อให้
พวกเราทําดีแค่ไหน ก็ไม่มีทางถูกใจพวกนกพวกกาเหล่าน้ันหรอก ความดีจะชนะทุกสิ่ง เราต้องอดทน อดกลั้นมี
กําลังใจ นึกถึงภาพหน้าตาพ่ีน้องคนที่กําลังป่วยที่กําลังทุกข์ยากเดือดร้อนจากโรคไวรัสร้าย คุณหมอได้ช่วยให้คน
เหล่าน้ันพ้นโรคพ้นภัยคุณหมอจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแน่นอนครับ” 
 นอกจากน้ี นายสุภรณ์ยังกล่าวอีกว่า การทําหน้าที่เพ่ือสื่อสารกับประชาชนในสถานการณ์วิกฤติไม่ใช่ใคร
ก็ทําได้ง่ายๆ มันคงไม่ง่ายเหมือนคนบางคนท่ีรับจ้างมาพูด รับจ้างมาด่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่างๆ นานา เพราะว่าคน
เหล่าน้ีไม่ใช่นักสื่อสารที่จิตวิญญาณเพ่ือมวลชนแค่เป็นนักรับจ้างอาชีพมาพูดมาด่า ที่มีชุดความคิดชุดเดียวคือทําลาย
คนอ่ืนเพ่ือหวังผลตอบแทนส่วนตน 
 รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค เรื่อง “หมอ ทหาร และเช้ือไวรัส” ว่า... 
 “นักทฤษฎีด้านอํานาจคนหน่ึงเสนอว่าสถาบันเบ็ดเสร็จจําพวกคุก โรงพยาบาลบ้า และค่ายทหาร ต่างมี
วิถีอํานาจหลักเหมือนกันคือวินัย ภายใต้สถาบันเหล่าน้ี ผู้คุมจิตแพทย์ และนายทหาร จะใช้อํานาจในการปรับเปลี่ยน
นักโทษ คนบ้า และพลทหารให้มีความเช่ืองเช่ือและใช้ประโยชน์ได้ โดยอาศัยแหล่งอ้างอิงการใช้อํานาจต่างกันออกไป 
เช่น จิตแพทย์อาศัยอํานาจจากวิชาจิตเวชศาสตร์ในการบําบัดรักษาคนบ้า ขณะที่นายทหารอาศัยอํานาจจากสาย
บังคับบัญชาในการฝึกฝนพลทหาร พวกเขาจึงคุ้นเคยกับการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จภายในสถาบันของตนเหมือนกัน 
 สังคมไทยพิเศษตรงที่สนับสนุนให้บุคคลเหล่าใช้อํานาจเบ็ดเสร็จด้านนอกสถาบัน เพราะเป็นสังคมที่นิยม
อํานาจ นอกจากจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องและยําเกรงในสภาวะปกติ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมา พวกเขามักจะ
ถูกเรียกร้องให้เข้ามาแก้ไขโดยใช้อํานาจที่มีอยู่ในมือ 
 เราจึงเห็นการใช้คําเรียกพวกเขาสลับหรือแทนที่กันได้ ในการระบาดของไวรัสครั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียกบุคลากรทางการแพทย์ว่า “นักรบชุดขาว” “อัศวินเสื้อกาวน์” การเรียกการรักษาพยาบาลว่า “สู้ศึก” หรือการ
เรียกอุปกรณ์ทางการแพทย์ว่า “อาวุธ” 
 การเปรียบเปรยเหล่าน้ีแม้จะต้องการสร้างความฮึกเหิม ยกย่อง และให้กําลังใจ แต่ก็สะท้อนให้เห็น
ลักษณะอํานาจนิยมของสังคมไทย ที่ต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้อํานาจเบ็ดเสร็จในการคลี่คลายปัญหา
เหมือนกับทหาร 
 ในทํานองเดียวกัน การที่โฆษก ศบค. มักเปรียบเปรยการรับมือสถานการณ์ การระบาดของไวรัสกับการ
ทําศึกสงคราม อย่างการเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดว่า “พ่อเมือง” เรียกการระบาดว่า “ตีค่าย” และเรียกการตรวจพบผู้
ติดเช้ือในแต่ละจังหวัดว่า “ป้อมแตก” จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการสร้างสีสันและความเป็นกันเองในการแถลงข่าว 
 หากแต่เป็นการเลือกใช้คําศัพท์หรือสํานวนที่เข้าถึงหรือโดนใจคนในสังคมที่ต้องการเห็นการใช้อํานาจ
เด็ดขาดในยามวิกฤติ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าเพราะความที่เป็นจิตแพทย์ เขาจึงคุ้นเคยและเห็นความ
คล้ายคลึงของการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จภายในโรงพยาบาลบ้าและค่ายทหาร และไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจหากสังคมหรือสื่อ
จะใช้ศัพท์แสงทางการศึกสงคราม มาเรียกปฏิบัติการทางการแพทย์แทน ไม่นับรวมความใกล้ชิดรัฐบาลด้วยเหตุผล
ทางการเมือง ที่ทําให้ระยะหลังเขาแสดงบทบาทเป็นโฆษกส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี อดีตทหาร รวมถึงรัฐบาลมากเข้า
ไปทุกที 
 ว่ากันว่าวิกฤติเผยให้เห็นธาตุแท้ของสังคม การระบาดของไวรัสครั้งน้ีก็เผยให้เห็นธาตุแท้ของสังคมไทย
อีกครั้งโดยเฉพาะในด้านอํานาจนิยม แต่ที่ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือว่า มันได้ดึงเอาอํานาจเบ็ดเสร็จของแพทย์ที่ 
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ปกติจะจํากัดอยู่ในสถาบัน ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับอํานาจเบ็ดเสร็จของทหารในบริบทของ “การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน” ซึ่งหากเราไม่ตระหนักหรือว่าไม่ระมัดระวังพอ เราก็จะกลายเป็น “ผู้ป่วย” ที่ไม่มีวันหายและตก
อยู่ภายใต้การบงการของอํานาจเบ็ดเสร็จเหล่าน้ีไม่มีที่สิ้นสุด” 
 สรุป : ผมอ่านเร่ืองราวเหล่าน้ีด้วยความเพลิดเพลิน เข้าใจว่า ในยามที่ต้อง “อยู่บ้าน” เราต่าง “มีเวลา” 
ว่างมาก(ฮา...) ดังน้ัน ให้ถือว่าการต่อปากต่อคําที่เกิดขึ้นน้ี เป็น “สุนทรียสนทนา” ก็แล้วกัน 
 สิ่งที่นายศิโรตม์พูดก็ไม่ผิด เขาพูดจากความต้องการของเขา ว่าเขาอยากฟังอะไรจากโฆษก เขาคงอยาก
ฟังตัวเลขและสถานการณ์ ไม่อยากฟังว่านายกฯ ทําอะไร คิดอะไร มีคุณงามความดีอะไรจาก “โฆษกโควิด” และคิดว่า
น่ันควรจะเป็นหน้าที่ของโฆษกการเมือง คือ โฆษกรัฐบาล ป้าฟองก็พูดถูกในสถานการณ์ที่ว่า บัดน้ีรัฐบาลทําหน้าที่ผ่าน 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ หมอทวีศิลป์ก็ถือเป็นโฆษก “รัฐบาลโควิด” ซึ่งนายกฯ เป็นหน้าที่
ของหมออีกที แต่ “แรมโบ้อีสาน” น่ี มาจากไหนไม่รู้ความ เอามาให้อ่านกันเพลินๆ และนี่คือ “บริวารล้านเปอร์เซ็นต์” 
(ฮา...) ส่วนอาจารย์อนุสรณ์น้ัน แกเป็นรุ่นพ่ีที่คณะอักษรศาสตร์ ศิลปากรของผมครับ แกเป็นนักอ่าน เรียนเก่ง ชอบ
อ่านงานวรรณกรรม สํานวนแกก็จะวรรณกรรมหน่อย คิดเสียว่ากําลังอ่าน “หนังสืออ่านนอกเวลา” เล่มหน่ึง ได้
สํานวนงามๆแบบวรรณกรรมๆ ไป ไม่เสียหลาย ส่วนข้อคิดข้อติงก็อิงกับรสนิยมของแต่ละคนไป 
 ยังไม่นับ ฝ่ายที่มีรสนิยมทางการเมืองตรงกันข้ามกับศิโรตม์อีกมากมาย ซึ่งก็ยังคงยืนหยัดความเห็นใน
แบบตรงข้ามกันเหมือนเดิม 
 คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการน้ีคือหมอทวีศิลป์น่ันแหละ ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคุณศิโรตม์ว่า หมอเพลา
อารัมภบทลงมาก็ได้ ไม่ทําให้การแถลงข่าว “เสียอะไร” ไปเลยในส่วนข้อมูลทางการแพทย์ หมอใส่มาเถอะ ที่หมอทํา
น่ะดีอยู่แล้ว คุณศิโรตม์แกก็ไม่ได้ว่าหมอทําหน้าที่ไม่ดี แกแค่ไม่ชอบที่หมออารัมภบทถึงบ๊ิกตู่ที่แกไม่อินเยอะไป
(ฮ่าๆๆๆๆๆ) แกนึกว่า ฉันกําลังติดตามการแถลงสถานการณ์โรคระบาด ทําไมฉันต้องมาน่ังฟังบทยอพระเกียรติแม่ทัพ
ทางการเมืองด้วย (วะ) มันเป็น “ส่วนเกิน” จากหน้าที่ที่ทําอยู่หรือแปล่า? จนป้าฟองต้องออกโรง“ฟองสนานสอน
น้อง” 
 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน บอกหล่อๆ ว่า หมอเช่ือว่า ทุกคํากล่าวที่พูดถึงตนน้ัน เช่ือว่าทุกท่านมีเจตนาที่ดี 
และสนใจในเนื้อหาข่าวสารท่ีตนได้นําเสนอไปผ่านการแถลงข่าวน้ีซึ่งตนเองก็ต้องปรับเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอในทุกๆ 
วันเช่นกัน เพ่ือให้มันดีย่ิงๆ ขึ้นไป เพ่ือให้ทุกคนในประเทศไทยเราเข้าใจไปในทิศทางที่ตรงกัน 
 ซึ่งหน้าที่ของตน คือการนําชุดข้อมูลเหล่าน้ี มานําเสนอต่อให้ประชาชนรับทราบอีกทีหน่ึง ฉะน้ัน บาง
เรื่องที่ต้องโยง ตนไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มันไปเช่ือมโยงกับเกมการเมืองอะไรทั้งสิ้น ถ้ามีอะไรที่ติดขัดหรือคาใจ ตนก็ต้อง
ขออภัยด้วย อยากให้ปรับปรุงเรื่องไหนก็บอกมา สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ ความร่วมมือของพ่ีน้องประชาชนท้ัง
ประเทศ เพ่ือที่จะเอาชนะโรคโควิด-19 ที่เราเพ่ิงจะรู้จักมันแค่ 3 เดือน 
 ตนอยากให้คนทั้งโลกเห็นถึงความร่วมมือของคนในประเทศ และละเว้นสิ่งที่ขัดแย้งกันทั้งหมด และมี
ศัตรูตัวเดียวคือ เช้ือโรคโควิด-19 น้ี ซึ่งมันต้องอยู่กับเราไปอีกหลายเดือน และอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทําให้ยอผู้ติด
เช้ือเป็น 0 ให้เร็วที่สุด 
จบได้สวย สมกับภาวะที่คนไทยส่วนมากอยู่ในอาการ “เกลียดโควิด ติดโฆษก” จริงๆ ครับ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43651 
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เม่ือสุขภาพนําเสรีภาพ(?) ส่องกฎหมายที่ใช้รับมือ COVID-19 
11 เมษายน 2563 | โดย ผศ.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ | คอลัมน์กฎหมาย 4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นสําคัญอันดับต้นๆ ในขณะน้ี ทําให้รัฐต้องออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือประกาศเคอร์ฟิวให้
คนออกจากเป็นช่วงเวลา แม้มีการจํากัดเสรีภาพประชาชนอยู่บ้าง เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของไวรัสที่มีแนวโน้เพิ่มมากขึ้น 
          กว่าจะถึงวันที่บทความนี้ตีพิมพ์ก็เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์เต็มที่มีการใช้มาตรการห้ามออกจาก
เคหสถานหรือเคอร์ฟิว ตามข้อกําหนดนายกฯ (ฉบับที่ 2) ซึ่งออกตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (“พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ”) น่ีถือเป็น “ยาแรง” ที่ถูกใช้ร่วมกับมาตรการอ่ืนๆ ที่ออกมาก่อน
หน้า เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ ซึ่งสร้างความกังวลไปทั่วโลก 
 แม้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะมิใช่กฎหมายใหม่ แต่ก็นับได้ว่าไม่บ่อยคร้ังนักที่กฎหมายน้ีจะถูกนํามาใช้ 
(นอกเหนือจากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินมา 15 ปีแล้ว) และยังถือเป็นครั้งแรกท่ี
กฎหมายนี้ถูกนํามาใช้กับการเกิดโรคระบาดอันถือว่าเป็น “ภัยพิบัติสาธารณะ” อย่างหน่ึง  
 ประเด็นที่เป็นปัญหาของกฎหมายน้ีมีผู้ศึกษาไว้มากพอสมควรแล้ว แต่ที่ผู้เขียนอยากชวนพิจารณาในที่น้ี
ก็คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตราข้ึนภายใต้กรอบคิดเพ่ือจัดการกับสถานการณ์ที่กระทบกับความมั่นคง เช่น สงคราม การก่อ
การร้าย หรือการก่อความไม่สงบเรียบร้อย เครื่องมือทางกฎหมายที่จะนํามาใช้จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองงาน
ทางความมั่นคงเป็นหลัก เราจึงได้เห็นการควบคุมโรคระบาดด้วยการต้ังด่านตรวจ การกวดขันผู้ฝ่าฝืนกฎเคอร์ฟิว 
การห้ามบุคคลเข้า-ออกราชอาณาจักร การจัดการกับข่าวปลอม ฯลฯ 
 แต่แทบจะไม่ปรากฏมาตรการที่จําเป็นเพ่ือจัดการปัญหาจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดทั้งระบบแต่
อย่างใด เช่น อํานาจที่จะแทรกแซงการผลิตและกระจายสินค้าที่จําเป็น การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หรือการยกเว้น
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการปัญหา เป็นต้น 
 ในต่างประเทศ จะเห็นว่าประเทศต่างๆ ก็มีแนวทางรับมือวิกฤตการณ์จากโรคระบาด COVID-19 ที่
แตกต่างกันไป แม้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะถูกนํามาใช้ในหลายประเทศโดยเฉพาะที่มีปัญหาการระบาด
อย่างรุนแรง แต่ก็มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ย่ิงกว่าน้ันในบางประเทศเลือกที่จะไม่ใช้การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินแต่ใช้มาตรการทางกฎหมายอ่ืนๆ ก็มี 
 กรณีประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่ผ่านมาควบคุมสถานการณ์ได้ดี แต่ปรากฏว่าการระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้ง
จนเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หากแต่มาตรการในสถานการณ์ 
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ฉุกเฉินของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างไปจากที่เข้าใจกันในประเทศอ่ืนมาก โดยจะมีผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ซ่ึงมาจาก
การเลือกต้ัง) มีอํานาจมากขึ้นในการออกมาตรการที่เรียกว่า “การร้องขอ (request)” ให้ปฏิบัติตาม เช่น การ
ขอให้ประชาชนไม่ออกจากบ้าน การขอให้สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ สถานประกอบการเอกชนปิดช่ัวคราว เป็น
ต้น ทั้งน้ี โดยไม่มีการกําหนดโทษอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนแต่อย่างใด 
 แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคําร้องขอดังกล่าวผูกพันให้ต้องปฏิบัติตาม นอกจากน้ีกฎหมายยังให้
อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการบังคับเอาอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเป็นการช่ัวคราวเพ่ือนํามาใช้รองรับการ
ให้บริการทางการแพทย์ หรือการบังคับซื้ออาหาร ยา หรือสินค้าที่จําเป็นจากเอกชนได้ด้วย 
 ส่วนประเทศเยอรมนี ประสบการณ์อันเลวร้ายจากการใช้อํานาจโดยอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินของพรรค
นาซี ทําให้นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา รัฐบาลเยอรมันยังไม่เคยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแม้แต่ครั้งเดียว 
โดยในการรับมือกับโคโรนาไวรัส รัฐบาลเลือกใช้มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันโรคระบาด (Infection Protection 
Law of 2001) ด้วยการกําหนดระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด (strict social distancing) เช่นการห้าม
รวมตัวเกินกว่า 2 คนขึ้นไป การปิดร้านอาหาร (ยกเว้นการให้บริการแบบนํากลับบ้าน) และสถานบริการต่างๆ ที่ไม่
จําเป็นต่อการดํารงชีพ แต่ยังคงอนุญาตการทํากิจกรรมนอกบ้านตามปกติตราบที่ไม่มีการรวมตัวกัน ซึ่งแตกต่างจาก
ชาติในยุโรปอ่ืน เช่น อิตาลี สเปน หรือฝรั่งเศส ที่ใช้มาตรการ lockdown อย่างเคร่งครัด 
 ปิดท้ายที่สหราชอาณาจักรซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือการออกกฎหมายใหม่เพื่อรับมือกับวิกฤติ
โคโรนาไวรัสโดยเฉพาะ ได้แก่ Coronavirus Act ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา กฎหมายน้ีใช้บังคับทั่วสหราช
อาณาจักร หากแต่กําหนดมาตรการที่แตกต่างกันไปเพ่ือให้แต่ละแคว้นสามารถมีเครื่องมือจัดการกับปัญหาได้อย่าง
สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วของตน กฎหมายน้ีจะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี แต่อาจสิ้นผลก่อนระยะเวลา
ดังกล่าวหรือมีการขยายระยะเวลาต่อไปอีกได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
 สาระสําคัญของกฎหมายน้ีกล่าวได้ว่ามีเน้ือหาที่กว้างขวางมาก ครอบคลุมการจัดการต่างๆ เก่ียวกับการ
บริหารวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสทั้งระบบ ต้ังแต่การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
การให้ความคุ้มกันแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ การคุ้มครองสิทธิของแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี จนกระทั่งถึงการจัดการเกี่ยวกับศพด้วยความเคารพ 
 กฎหมายน้ียังการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการของรัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด เช่น 
การจัดการศึกษา การจดทะเบียนต่างๆ การพิจารณาพิพากษาคดีในศาล การชันสูตรพลิกศพ ฯลฯ นอกจากน้ียังให้
อํานาจรัฐในการเข้าไปควบคุมการระบาดของโรค เช่น การกําหนดมาตรการกักตัว การห้ามออกจากเคหสถาน 
(lockdown) การเข้าถึงข้อมูลในกระบวนการผลิตและการกระจายอาหารจนถึงผู้บริโภค (food supply chain) เป็นต้น 
 ปัจจุบัน มาตรการ lockdown ถูกนํามาบังคับใช้ร่วมกับมาตรการอ่ืนๆ ส่วนผลของกฎหมายน้ีจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม่เพียงใดน้ันคงต้องติดตามดูกันต่อไป 
 ผู้อ่านคงจะเห็นได้ว่าการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปใน
รายละเอียด แต่ในประเทศที่ให้คุณค่ากับประชาธิปไตยนั้น แม้จะยอมรับว่ารัฐจําเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษใน
สถานการณ์ที่มีความเฉพาะหน้าเร่งด่วน แต่ก็ยังคงรักษาจุดยืนในการให้คุณค่ากับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ
ประชาชน และคํานึงถึงการใช้อํานาจอย่างพอสมควรแก่เหตุ เพ่ือให้การจํากัดเสรีภาพน้ันเป็นไปเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและกําจัดโรคอย่างแท้จริง 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875546?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
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ประชาสังคมที่บ่มเพาะด้วยวิกฤติ  
ข่าวเด็ด PostToday 17 ช่ัวโมงที่แล้ว  
โดย...ทวี สุรฤทธิกุล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังคมไทยน่าจะรอดเพราะประชาสังคมกําลังเบ่งบาน  
 ปรากฏการณ์ที่มีผู้คนรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมในวิกฤติโควิด 19 อย่างหลากหลายใน
ขณะน้ี ถ้ามองในแง่การเมืองก็ถือว่าเป็น “พัฒนาการ” ที่เป็นไปตามลําดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง
เริ่มต้นจาก “ร่วมสนใจใฝ่รู้” คือให้ความสนใจติดตามข่าวสารของบ้านเมืองอย่างสมํ่าเสมอ แล้วเพ่ิมระดับเป็น “ร่วม
วิพากษ์วิจารณ์” คือร่วมใช้สติปัญญาและประสบการณ์ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ระดับต่อไปก็คือ “ร่วมย่ืน
มือเข้าช่วยและแก้ไข” ตามความคิดเห็นที่มีผู้เห็นด้วยร่วมกัน ระดับสุดท้ายก็คือ “ร่วมใช้อํานาจในกระบวนการทาง
การเมือง” เช่น เข้าร่วมกิจกรรมของพรรค ลงเลือกต้ัง เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เป็นต้น วิกฤติโควิด 19 ทําให้คนไทย
มีความ “ต่ืนตัว” อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 คนไทยได้ช่ือว่ามีความเฉื่อยชาทางการเมือง สมัยก่อนไปเลือกต้ังน้อยมาก ต้องใช้อามิสสินจ้างไปชักจูง
มา ต่อมาแม้จะมีการปฏิรูปการเมืองแล้ว ก็ยังต้องมีบทลงโทษถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ซึ่งก็มีผู้ไปใช้สิทธิค่อนข้างมากใน
ครั้งแรกๆ แต่ครั้งต่อๆ มาก็ลดลงดังเดิม คนไทยจํานวนมากมองการเมืองแบบ “ธุระไม่ใช่” คือเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้
ที่มีอํานาจและตําแหน่งทางการเมือง เราจึงเห็นการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นได้ง่ายในประเทศไทย รวมท้ังการเกิดขึ้น
ของเผด็จการทางรัฐสภาจากนักเลือกต้ังในบางยุคสมัย แม้ว่าจะมีการก่อม็อบในหลายๆ ครั้งจากภาคประชาชน แต่
สุดท้ายพลังทางการเมืองเหล่าน้ันก็ถูกกลืนหายไปในอากาศ จากคาถาที่เป่าหัวว่า “เลือกความสงบจบท่ีลุงตู่” 
 แต่พลันที่มีผู้คนติดเช้ือและล้มตายจากไวรัสร้าย “โควิด19” พลังของผู้คนก็ระเบิดออกมาอีกคร้ัง โดยมี
ลักษณะที่เป็น “พลังทางสังคม” มากกว่าที่จะเป็น “พลังทางการเมือง” คือเป็นความรู้สึกของผู้คนที่อยากช่วยเหลือ
สังคม มีการรวมกลุ่มกันทางสังคม คือมีกิจกรรมต่างๆ ในทางสังคมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมที่เป็นการสร้างบุญกุศล การ
ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก และการกอบกู้ฟ้ืนฟูสังคมให้พ้นภัย แตกต่างจากพลังทางการเมือง ที่จะต้องมุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตัวผู้นํา ผู้บริหาร นโยบาย และวิธีการในการบริหารประเทศ 
 แม้ว่าในวิกฤติครั้งน้ีจะมีการตําหนิด่าทอผู้นําและนักการเมืองอยู่มากพอสมควร แต่ก็มีคนให้ความสนใจ
น้อย เพราะทุกคนมุ่งแต่ที่จะต่อสู้กับไวรัสร้าย อันเป็นปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ คือเร่ืองของสุขอนามัยของผู้คนในสังคม 
รวมทั้งวิกฤติต่างๆ ที่จะตามมา เป็นต้นว่า วิกฤติเศรษฐกิจ อันจะนํามาซึ่งปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ น้ันด้วย 
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 ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นนักรัฐศาสตร์ ก็อดที่จะมองเช่ือมโยงเข้าไปกับการเมืองด้วยไม่ได้ คือผู้เขียนมองว่า
พลังทางสังคมในครั้งน้ีอาจจะพัฒนาเป็นพลังทางการเมืองที่น่าสนใจในระยะต่อไปได้อีกด้วย พัฒนาการที่เห็นได้
ชัดเจนอย่างแรกก็คือ การออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางสังคมอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ “การมีอยู่ของนักการเมือง” ที่
หลายๆ คนเห็นว่า “มีประโยชน์น้อยมาก” ในภาวะวิกฤติ จนถึงขั้นที่มีความเห็นว่าไม่มีนักการเมือง ประเทศน้ีก็
สามารถบริหารไปได้ 
 ในขณะเดียวกันก็มีการเปรียบเทียบ “ภาวะผู้นํา” คือวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการตัดสินใจในภาวะ
วิกฤติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีทั้งเห็นด้วยว่าที่ทําไปเป็นขั้นเป็นตอน อย่างละมุนละม่อมแบบน้ีน้ัน
เหมาะสมแล้ว และที่ไม่เห็นด้วยคือเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ตัดสินใจล่าช้า ไม่ทันการณ์ ขาดวิสัยทัศน์ และดูไม่เป็น
เอกภาพ คล้ายๆ ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทํา มาตรการต่างๆ ออกมากระปริบกระปรอย มีรูโหว่ ไม่เท่าเทียม และ
สร้างภาระให้กับสังคม 
 ในขณะที่รัฐบาลอาจจะมีปัญหา ทั้งในเรื่องความน่าเช่ือถือของนักการเมือง และประสิทธิภาพของระบบ
ราชการ (โดยเฉพาะในการใช้ พ.รก.ฉุกเฉิน ที่ยังมีการลูบหน้าปะจมูก การใช้อภิสิทธ์ิ และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
หละหลวมในหลายๆ พ้ืนที่) แต่ในภาคประชาสังคมกลับมี “เรื่องดีๆ” ที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “จิต
อาสาและจิตกุศล” ที่หลายๆ คนร่วมแรงกันทํากิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่เรื่องเล็กๆ เช่น การทําหน้ากาก หรือเจลล้างมือ
อกแจกจ่าย ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ อย่างการสร้างเคร่ืองมือไฮเทคทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้คน 
รวมท้ังการบริจาคทรัพย์สินไปในหลายๆ ภาคส่วน ซึ่งได้ทําให้สังคมไทยดูเข้มแข็งน่าช่ืนชม จนหลายๆ คนมีความ
เช่ือมั่นว่า คนไทยจะช่วยกันให้รอดพ้นภิบัติภัยในคร้ังน้ีได้ 
 อย่างไรก็ตาม ภาวะการขยายตัวของภาคประชาสังคมถ้าจะให้ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง จําเป็นจะต้องเป็นการขยายตัวในเชิงที่จะเข้าไปเสริมโครงสร้างและกลไกต่างๆ ทางการเมือง จนถึงขั้นที่
มุ่งผลจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการเมือง แต่ตอนน้ีพลังของภาคประชาสังคมยังมุ่งไปในเรื่องการเสริมพลัง
ของระบบราชการเป็นหลัก เช่น การช่วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ แต่ในบางเรื่องภาคประชาสังคม
ก็เข้าไปยุ่งเก่ียวไม่ได้ เช่น การควบคุมกักกันพ้ืนที่และตัวบุคคล หรือเข้าบังคับใช้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่(ที่ยังมีปัญหาอยู่มากนั่นเอง) รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น นโยบายการออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ 
ซึ่งยังเป็นเรื่องของข้าราชการอยู่ดังเดิม ในขณะที่ข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมยังไม่ได้รับความสนใจเอาไปริเริ่ม
และจัดทํามากนัก 
 ในวิกฤติโควิด 19 ในครั้งน้ี ภาคประชาสังคมน่าจะได้บทเรียนมากมาย ที่ได้พบเห็นจาก “ความสําเร็จ
และความล้มเหลว” ของการบริหารราชการของรัฐบาลและข้าราชการ น่าจะใช้บทเรียนทั้งหลายน้ี รวบรวมเป็น 
“ข้อเสนอ” ที่จะ “ส่งสัญญาณ” ไปยังรัฐบาลและนักการเมือง เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกทางการ
เมือง ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายต่างๆ กระบวนการบริหารประเทศ และการระดมพลังทางการเมือง เพ่ือให้การเมือง
ไทยเข้าสู่ “ยุคใหม่” ที่ภาคประชาสังคมควรจะเป็นพลังหลักของบ้านเมืองต่อไป 
โควิด 19 อาจจะเป็นตํานานของการสร้างการเมืองไทยในสมัยต่อไปน้ันก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://khaolok.com/share/news-18-1-c1b5d51c42708e5272cae2f268bbc832 
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บุคคลแนวหน้า...มือปราบ  
วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
 
 
 
 
 
 
บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 
บุคคลแนวหน้า : 12 เมษายน 2563 
 เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัด ตรงไป ตรงมา...nn ในการแถลง
ข่าวจับกุมหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ชุดตรวจป้องกัน PPE เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 
และ เจลแอลกอฮอล์ ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เมื่อ
เร็วๆ น้ีทางเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ร่วมแถลงด้วย โดยฝาก
เตือนผู้มีใจบุญกุศล ที่จะซื้อเคร่ืองมือทางการแพทย์ต่างๆไปบริจาค จะต้องตรวจสอบว่ามีคุณภาพหรือไม่ผ่านการ
รองรับจากอย.หรือไม่... 
 ถือเป็นเรื่องที่ดีงาม ที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ ลงพ้ืนที่พบปะประชาชน (ตามแต่โอกาสจะ
อํานวย) เพ่ือนําแอลกอฮอล์แจกจ่าย และนําทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือเพ่ือต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีการระบาดอยู่... 
 แต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คอการเมืองต่างก็ต้ังคําถามถึงมาตรฐานการช่วยเหลือประชาชนของสมาชิก
รัฐสภา โดยเฉพาะคู่ที่เป็นไม้เบ่ือไม้เมา(ฮา) น่ันก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (สว.)... 
 โดยเริ่มมาจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ทําหนังสือถึง สว. ทุกคนว่า“ขอความร่วมมือจากสว.ทุก
คนร่วมกันบริจาคเงินขั้นตํ่า คนละ50,000 บาท เพ่ือเป็นกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในนามของวุฒิสภา โดยจะ
หักเงินบริจาคจํานวนดังกล่าวจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง เริ่มต้ังแต่เดือน เม.ย. 2563 ส่วนการดําเนินการ
เก่ียวกับเงินบริจาคน้ัน จะต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป”... 
 สว.ครูหยุย – วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ก็เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว ส่วน สว.เสรี สุวรรณภานนท์ ก็เปิดทาง
ยินดีจะสละเงินเดือนทั้งหมด ด้าน พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ระบุว่า จะใช้วิธีสมัครใจขอรับบริจาคก่อน 
เน่ืองจาก สว.ทํางานในพ้ืนที่อยู่แล้ว เช่ือว่าสว.ไม่ขัดข้อง... 
 สําหรับปฏิกิริยาจาก สส. ต่อกรณีดังกล่าวน้ันทาง วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ระบุว่า สส.แต่ละ
คนได้ช่วยเหลือในพ้ืนที่อยู่แล้ว โดยมีการจัดซื้อทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และอื่นๆ เพ่ือดูแลประชาชน... 
 ฟาก สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ธรรมชาติ สส.และ สว.ต่างกัน สส.หลายคนใช้เงินลง
พ้ืนที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ แต่ สว.ส่วนใหญ่ ไม่ได้ลงพ้ืนที่อาจเลือกใช้วิธีการบริจาค... 
 ส่วน สส.เต้–มงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ สส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ก็เล่นใหญ่จัด
หนักตามสไตล์ โดยมอบอํานาจให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการหักเงินเดือนและ เงินประจําตําแหน่งสส. 
บริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด-19 เป็นจํานวน รวม 4,088,160 บาท !!! ... 
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 ซึ่งที่สุดแล้ว “มือปราบ” ก็ต้องยกเอาคําพูดของ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ระบุเก่ียวกับ
ประเด็นน้ีว่า หาก สส.คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินย่อมเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนโดยสภา
จะไม่มีการบังคับแต่อย่างใด... 
 ส่วนบรรทัดน้ี “มือปราบ” ก็ขอแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการของรัฐ 
เพ่ือเยียวยาในสถานการณ์ช่วงน้ี เช่น การรับเงินที่เรียกว่า ห้าพันหกเดือน คืนเงินประกันไฟฟ้า การพักหน้ีของธนาคาร
ต่างๆ ฯลฯ... 
 แต่ที่อยากจะเสนอไปยัง อุตตม สาวนายน รมว.คลัง และ อธิบดีหม่อง–พชรอนันตศิลป์ อธิบดีกรม
สรรพสามิต ช่วยพิจารณาคือ การยกเว้นภาษีสรรพสามิต ให้กับสถานบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์ ฯลฯ ที่มี
คําสั่งปิดมาต้ังแต่วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ตามความในมาตรา 109ของ พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่ระบุ
ว่า รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติน้ี 
เพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของประชาชน ทั้งน้ี จะกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ไว้ด้วยก็ได้... 
 เพราะเป็นที่ทราบกันดีกว่า กิจการเหล่าน้ี สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทํางาน เจ้าของกิจการ และประเทศเป็น
จํานวนมาก แต่เมื่อมีการออกมาตรการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด โดยการไม่ให้ประชาชนไปใช้บริการแล้วน้ัน ทําให้
เงินรายได้ที่จะมาจ่ายภาษีสรรพสามิตน้ัน ลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก... 
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นไปตามคําพูดที่ว่า “เราไม่ทิ้งกัน” น้ัน ก็อยากให้ทางกระทรวงการคลัง และกรม
สรรพสามิต ดําเนินการออกมาตรการในการยกเว้นการเสียภาษีให้เหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้...nn สวัสดีครับ 
มือปราบ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43648 
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บทความพิเศษ : โทษโบย 
วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 โทษโบย เป็นโทษทางอาญาชนิดหน่ึง ซึ่งใช้อยู่ในหลายประเทศ ที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 
(UNO) โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาหรับที่นับถือศาสนามุสลิม 
ส่วนประเทศที่อ้างตนเองว่าเป็นประชาธิปไตย และทันสมัย มักจะหาว่า “โทษโบย” เป็นโทษที่ล้าสมัย และทารุณ
เกินไป 
 แต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ช้ัน 1 ทันสมัยช้ัน 1 และไม่ได้เป็นประเทศมุสลิม ที่ยังใช้ “โทษโบย” อยู่
ก็คือ “สิงคโปร์” 
 ใครต้องโทษถูกโบย ก็ต้องถูกโบยตามมาตรฐานของสิงคโปร์ทันที ไม่ว่าคนน้ันจะเป็นชาวยุโรป ชาว
อเมริกัน ชาวญี่ปุ่น หรือชาวจีน 
 ไม่เห็นองค์การสิทธิมนุษยชน หรือสถานทูตใดๆจะเข้าไปแทรกแซง หรือขัดขวาง 
 ก็สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอธิปไตยของตนเอง มีกฎหมายของตนเอง ใครเข้ามาในสิงคโปร์ และทําผิด
กฎหมาย ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายของสิงคโปร์โดยเสมอหน้า 
 ประเทศกลุ่มอาเซียนของเรา ที่ยังใช้ “โทษโบย” อยู่ก็มีประเทศบรูไน จะลงโทษโบยตีผู้ที่ลอบทําแท้ง 
และด่ืมสุรา 
 ประเทศอินโดนีเซีย (เฉพาะจังหวัดอาเจะห์) จะลงโทษตามกฎหมายอิสลามโดยการเฆ่ียน สําหรับการ
เล่นการพนัน การด่ืมสุรา และการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน และการที่คู่สมรส นอกใจกัน 
 “โทษโบย” หากเอามาใช้ในประเทศไทย ในกรณีทําความผิดทางอาญาในภาวะปกติแล้ว คงจะต้องโบย
กันทุกอําเภอ ทุกจังหวัด รวมแล้ววันละหลายพันราย เพราะคนไทยไม่น้อยชอบด่ืมสุรา ชอบเล่นการพนัน ชอบมี
ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน และชอบมีอีหนูบ้างมีก๊ิกบ้าง 
 ก็ดูจะทารุณไปหน่อย หากจะนําโทษโบยมาใช้ในประเทศไทย ในเหตุการณ์ปกติ 
ตามหลักเกณฑ์กฎหมายอาญาของไทย เรามีโทษอยู่แล้ว 5 ประการ ตามความหนักเบาของการกระทําผิด ได้แก่ 
- โทษประหารชีวิต 
- โทษจําคุก 
- โทษกักขัง 
- โทษปรับ 
- โทษริบทรัพย์ 
 ก็ดูจะเข้ากับหลักของประเทศฝร่ังที่อ้างตัวว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และอยู่ในระบอบประชาธิปไตย 
(ของโลกตะวันตกเอง) 
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 แต่เมื่อเราเข้าสู่ภาวะวิกฤติต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน เช่นถูกภัยจากไวรัสโควิด-19 โจมตี หรืออยู่ในระยะ
กฎอัยการศึก 
เมื่อวันถัดไปจากการประกาศภาวะฉุกเฉิน เมื่อ 3 เมษายน 2563 ทั่วประเทศ ก็มีผู้ถูกจับกุมไปถึงพันกว่าราย 
 มีการไปปาร์ต้ีกันตามบ้าน และตามโรงแรม มีการต้ังวงเล่นการพนันกันตามสวน และตามบ้าน มีการต้ัง
วงตีไก่ กันทีละ 20-30 คน ส่วนเยาวชนก็ยังเอามอเตอร์ไซค์ออกว่ิงแข่งกันตามคุณสมบัติของเด็กแว้น 
 โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง โดยไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล และนักรบชุดขาวผู้อุทิศชีวิตต่อสู้
เพ่ือความอยู่รอดของประชาชนคนไทย จนต้องสูญเสียชีวิตของตนเองไปก็มี 
 แล้วผู้ใช้อํานาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งได้แก่ รัฐบาล (ผู้ใช้อํานาจบริหาร) สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา (ผู้ใช้อํานาจนิติบัญญัติ) และตุลาการ (ผู้ใช้อํานาจตุลาการ) จะแก้ไขอย่างไร 
โทษทั้ง 5 ประการข้างต้น คนไทยเจ้าสําราญ ก็ไม่แยแส ยอมถูกจองจํา ยอมถูกกักขัง ยอมถูกปรับ 
เราจึงควรจะเพ่ิม “โทษโบย” ขึ้นมาได้หรือยัง 
 เมื่อบ้านเมืองอยู่ภายใต้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ผู้ใดที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์ เช่น หลบไปปาร์ต้ีกัน หลบไปต้ัง
วงการพนันกัน หลบไปชนไก่กัน เอามอเตอร์ไซค์มาว่ิงแข่งกัน ไม่ยอมเข้าสู่การควบคุม 14 วัน เมื่อกลับจาก
ต่างประเทศ หรือหลบข้ามเขตเข้าจังหวัดที่มีการ Lock Down อย่างผิดกฎหมาย ก็ให้เจ้าพนักงานของรัฐส่งขึ้นศาล 
เพ่ือรับ“โทษโบย” หรือการเฆี่ยนหลัง หรือเฆี่ยนก้น ทันที 
 หรือเมื่อบ้านเมืองอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก หรือภาวะคับขันอ่ืนๆ หากยังชุมนุมมั่วสุมกันเกินกว่า 5 คนขึ้น
ไป หรือออกมาต้ังเวทีกันริมถนน หรือตามสวนสาธารณะ ก็ให้ศาลสั่งลงโทษโดยการ “โบย” สักคร่ึงโหล หรือหน่ึงโหล 
น่าจะได้ผลกว่าการไปฉีดนํ้า หรือการยิงระเบิดแก๊สนํ้าตาเข้าใส่ฝูงชน 
 แล้วใครเล่าจะแก้ประมวลกฎหมายอาญา โดยการเพ่ิม “โทษโบย” เข้าไปอีกโทษหนึ่ง นอกเหนือจาก
โทษประหารชีวิต โทษจําคุก โทษกักขัง โทษปรับ โทษริบทรัพย์ 
 โทษโบยจึงน่าจะเป็นโทษที่เบาที่สุด ที่น่าจะได้ผลมากกว่าโทษอาญาอ่ืน ในกรณีบ้านเมืองอยู่ในภาวะ
วิกฤติ เช่นในปัจจุบันน้ี 
ผู้ที่ควรเสนอแก้ไข ก็น่าจะได้แก่ ผู้ใช้อํานาจบริหาร (รัฐบาล) โดยเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา หรือ 
ผู้ใช้อํานาจนิติบัญญัติ (สภาทั้งสอง) ซึ่งมีสิทธิเสนอ พ.ร.บ.ต่างๆ ได้อยู่แล้ว 
 ส่วนผู้ใช้อํานาจตุลาการ (ศาล) ก็ควรเตรียมกระบวนการ“โบย” หรือเฆี่ยนด้วยหวายขนาดก่ี ซม., หรือ
ไม้ไผ่เหลาขนาดใด ไว้ให้พร้อม และน่าจะโบยกันในห้องที่จัดไว้เฉพาะของศาลช้ันต้นทุกจังหวัด เพราะในการแก้
กฎหมายน้ี ควรให้คดีจบแค่ศาลช้ันต้น ไม่มีอุทธรณ์ ฎีกา ด้วยเป็นโทษสถานเบา ที่จะให้ผู้คน เข็ดหลาบ โดยที่คดีไม่
ยืดเย้ือ 
 “โทษโบย” น้ีไม่ควรมีผลไปถึงตัดสิทธิในการลงคะแนนเลือกต้ัง ตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง หรือตัด
สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
 หากผู้ใช้อํานาจทั้งสามแทนปวงชนชาวไทย อันได้แก่ รัฐบาล สภาทั้งสอง และศาล ยังคิดไม่ออกว่าจะ
เริ่มต้นอย่างไรดี ก็ไปศึกษาได้จากเพ่ือนประเทศอาเซียนของเราได้ อันได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย ได้ 
 หากท้ังสามอํานาจยังไม่ทํา ก็เห็นจะต้องรอให้ประชาชน (รวมทั้งนักรบชุดขาวของเรา) รวมตัวกันเข้าช่ือ 
10,000 ช่ือ ขอแก้ไขกฎหมายต่อไป 
ศิริภูมิ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/485808 
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ถ้าประเทศไทยเป็นนรก แล้วที่ไหนในโลกนี้จะเป็นสวรรค์ 
12 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
 
      
 
 
 
 ในการรับมือกับวิกฤติที่ไวรัส COVID 19 ระบาดอยู่ทั้งโลกน้ัน ถ้าหากมองด้วยใจที่ไม่มีอคติ ไม่ใช่คนที่ชัง
ชาติ คงพอจะมองเห็นว่าประเทศไทยสามารถรับมือกับวิกฤติครั้งน้ีได้ดีมาก แม้ว่าเราไม่อาจจะบอกว่าที่ผ่านมาน้ัน เรา
ทําถูกต้องไปทุกเรื่อง 100% ทั้งน้ีเพราะไวรัสดังกล่าวน้ีเป็นเช้ือโรคตัวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังน้ันการรับมือกับเช้ือ
ไวรัสดังกล่าวจึงเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องพยายามศึกษา เรียนรู้และหาทางที่จะรับมือเพ่ือยุติการระบาดของ
เช้ือโรคดังกล่าวให้ได้ และที่ผ่านมาจนถึงทุกวันน้ี หากเราดูสถิติต่างๆ ไม่ว่าจํานวนคนติดเช้ือ จํานวนคนที่รักษาหาย 
จํานวนคนเสียชีวิต ประเทศไทยมีตัวเลขทางสถิติที่ดีกว่าหลายประเทศในโลก แต่เราก็ไม่ได้น่ิงนอนใจกับการที่เรามี
สถิติดีกว่าประเทศอ่ืนๆ เราก็ยังคงเฝ้าระวัง และมีมาตรการต่างๆ ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน เพราะที่เราจะชนะการ
ต่อสู้ครั้งน้ี อย่างที่หลายคนพูดว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤติน้ีไปด้วยกัน 
 ทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายทํางานกันด้วยความทุ่มเทเต็มศักยภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาลในการทําตามมาตรการที่ภาครัฐประกาศออกมา ทั้งน้ีเพราะคนไทยส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าโรคระบาด
ครั้งน้ีร้ายแรง ทําลายทั้งชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การทํางาน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และพวกเรา
ทั้งหลายจะไม่ยอมให้ปัญหาเหล่าน้ีดํารงอยู่ยาวนานจนทําลายความสุขกาย ความสบายใจของพวกเรา ด้วยเหตุน้ีเราจึง
ได้เห็นความพยายามของรัฐบาล เจ้าที่ทางด้านสาธารณสุขทั้งหลาย และเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายภาคส่วน พร้อมที่จะทํา
หน้าที่ในการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งน้ี นายกรัฐมนตรีได้แสดงภาวะของผู้นําที่ฟังเสียงประชาชน และในขณะเดียวกันก็
ฟังคําแนะนําของแพทย์ผู้มีความชํานาญทางด้านระบาดวิทยาและโรคภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคระบาดคร้ังน้ี ทําให้
ประเทศไทยมีมาตรการท่ีสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
 สิ่งที่เราได้เห็น ได้รับรู้ มีมากมายเพียงพอที่เราจะช่ืนชมประเทศไทยของเรา และเราจะรู้สึกโกรธที่มีคน
บางคนมาด่าว่าประเทศไทยเป็นนรก จนเราอยากจะถามคนที่พูดเช่นน้ันว่า “ถ้าประเทศไทยเป็นนรก แล้วคุณจะด้ิน
รนมาลงนรกที่น่ีทําไม เชิญไปอยู่ในประเทศที่คุณคิดว่าเป็นสวรรค์สําหรับคุณเถิด” หากใครจะชังรัฐบาล จะเกลียด
นายกรัฐมนตรี ก็เป็นสิทธิของคนคนนั้น เราไม่ว่ากัน เราเคารพความคิดเห็นของทุกคนที่เป็นปัจเจก แต่เราไม่เห็นด้วย
ที่คุณจะด่าประเทศไทย แผ่นดินเกิดของคุณ แผ่นดินที่พ่อแม่ของคุณได้อาศัยอยู่ ได้ทํามาหากินเลี้ยงคนให้เติบโต มี
การศึกษา มีพลังเพียงพอที่จะออกไปทํามาหากินต่างประเทศ คุณมีรายได้จากการไปทํามาหากินในต่างแดน 
เหตุการณ์เช่นน้ี ทําให้คุณกลายเป็นคนอกตัญญู ไม่สํานึกบุญคุณของแผ่นดิน ถึงขนาดสํารากออกมาว่าประเทศไทย
เป็นนรกเชียวหรือ คุณลองมองความเป็นจริงด้วยใจเป็นธรรมเถิดว่า คุณอยู่ในประเทศที่เป็นสวรรค์สําหรับคุณน้ัน คุณ
ทําอาชีพอะไร คุณทํางานอะไร คุณมีสถานะอย่างไร จากความเป็นจริงดังกล่าวน้ันมันทําให้คุณพร้อมที่จะมีชูคอทํา 
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กร่างในประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณกระน้ันหรือ ขอบอกอีกคร้ัง ถ้าหากประเทศไทยเป็นนรกสําหรับ
คุณ แล้วคุณคิดว่าที่ไหนเป็นสวรรค์สําหรับคุณก็สมควรที่คุณจะกลับไปหาสวรรค์ของคุณเถอะนะ อย่ามาอยู่ในประเทศ
ไทยที่เป็นนรกสําหรับคุณเลย แต่อย่างไรก็ตามของให้คุณเปิดตาทั้งสองข้าง เปิดหู้ทั้งสองข้าง เปิดสมอง (ถ้าคุณพอจะ
มีอยู่บ้าง) คุณก็จะเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้ว คุณยังจะยืนกรานว่าประเทศไทยเป็น
นรกอีกหรือไม่ และถ้าหากเมืองไทยสามารถรับมือวิกฤติ COVID ได้ขนาดน้ีแล้ว คุณยังมองว่าเมืองไทยเป็นนรก ช่วย
บอกทีเถอะว่าสวรรค์ของคุณอยู่ที่ไหน 
 · นายกรัฐมนตรีแสดงภาวะผู้นํา และพร้อมที่รับฟังข้อเสนอแนะจากแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถ อีก
ทั้งยังให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทําหน้าที่ต่อสู้กับไวรัส COVID 
 · มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเป็นระยะๆ น้ัน ได้พิสูจน์ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่ได้ผล 
เพราะว่าจํานวนผู้ติดมีแนวโน้มลดลง 
 · ตรวจผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างถ้วนหน้า ถ้าหากติดเช้ือ ก็ดูแลเป็นอย่างดี ไม่ปฏิเสธการรักษาใครเหมือน
บางประเทศ และมีจํานวนคนที่รักษาหายกลับบ้านได้เป็นจํานวนมาก 
 · นอกเหนือจากภาครัฐทุ่มเททํางานกันอย่างเต็มที่แล้ว ภาคประชาชนก็มีนํ้าใจ ใครทําอะไรท่ีจะช่วยได้ก็
ช่วยกัน ทั้งการบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ และผลิตอุปกรณ์แจก 
 · คนต่างชาติที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ไม่ได้รังเกียจว่าเป็นคนต่างชาติ 
ในขณะที่บางประเทศจะรังเกียจคนที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศ 
 · ประเทศไทยยินดีต้อนรับคนไทยทุกคนที่ต้องการกลับมาบ้าน และพร้อมที่จะดูแลทุกคนเป็นอย่างดี ถ้า
หากติดเช้ือมาก็พร้อมที่จะดูแลคนที่ต้องถูกกักกันเป็นอย่างดี 
 · สําหรับคนที่จะต้องกักตัวในสถานที่ของทางการที่เรียกว่า Stage Quarantine น้ันก็เป็นสถานที่มีระดับ 
คุณภาพไม่ตํ่ากว่าโรงแรม 3 ดาวขึ้นไป มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างดี 
 · คนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการที่รัฐกําหนด ได้รับการตักเตือนก่อนที่จะถูกลงโทษ จนบางคนมอง
ว่าหย่อนยาน แต่มันก็ทําให้คนไม่ต้องถูกปรับในอัตราที่สูง และไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเป็นเวลานานๆ ทั้งน้ีเพราะว่า
รัฐบาลต้องการใช้ไม้อ่อนก่อนที่จะใช้ไม้แข็ง แบบค่อยๆ พัฒนาไปตามระดับความร่วมมือของประชาชน 
 · สําหรับคนที่ได้รับผลกระทบทั้งลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต่างได้รับการเยียวยา
เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่ยังมีวิกฤติอยู่ เป็นการเยียวยาทั้งการดํารงชีวิตของผู้คนทั้งด้วยแนวคิด “เราไม่
ทิ้งกัน” และยังมีการเยียวยาผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ้างงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าเมื่อวิกฤติจบลงแล้ว ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศจะฟ้ืนตัวได้ มีนายจ้างที่ยังจะจ้างงานให้ลูกจ้างมีงานทํา มีรายได้ ขอถามค่ะ “ถ้าเมืองไทยเป็นนรก บอก
หน่อยนะว่าสวรรค์อยู่ที่ไหน ไปอยู่ไหมคะ”. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62848 
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วิเคราะห์ 12 เมษายน 2563 : มอง โควิด มอง การเมือง และ ยุคหลังโควิด 
วันที่ 12 เมษายน 2563 - 12:00 น. 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ 12 เมษายน 2563 : มอง โควิด มอง การเมือง และ ยุคหลังโควิด 
 การต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของประชาชนและประเทศชาติในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดกําลังคืบหน้า
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้มาตรการเข้มข้นทั้งด้านการบริหาร และด้านเศรษฐกิจ เพ่ือตอบโจทย์งาน
ด้านสาธารณสุขด้านการบริหาร รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามมาด้วยการ
ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ต้ังแต่เวลา 22.00 ถึง 04.00 น. เริ่มต้ังแต่วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งน้ีก็เพ่ือมิให้ผู้คน
ออกมาชุมนุม ใช้ชีวิตใกล้ชิด เสี่ยงต่อการติดเช้ือทั้งน้ีเพราะทางสาธารณสุขได้สรุปวิธีการป้องกันการระบาดเอาไว้แล้ว
เป็นข้อๆ 
 เริ่มจากแนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารปรุงสุกรวมถึง
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5-2 เมตรแล้วมาเริ่มบังคับด้วยการเคอร์ฟิว ไม่ให้คนออกมาชุมนุม เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงรวมไปถึงการเข้มงวดเรื่องการบินเข้าประเทศ และตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าประเทศทั้งหมดน้ีรัฐบาล
ดําเนินการไปตามคําแนะนําทางสาธารณสุขขณะที่การดําเนินการด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.3 ฉบับ โดยเป็น 
พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และอีก 2 พ.ร.ก.ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยท้ังหมดน้ีก็เพ่ือระดมเงินเอาไว้ใช้ใน
ยามวิกฤตรวมวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท 
 การระดมเงิน 1.9 ล้านล้านบาทน้ี เพ่ือนํามาเยียวยาและดูแลคนไทยที่ต้องอยู่ในสภาพ “หยุดงาน” 
เงินก้อนใหญ่ที่แจกให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด คนละ 5,000 
บาทต่อเดือน ที่เริ่มแจกให้ต้ังแต่วันที่ 8 เมษายนก็เพ่ือส่งเงินให้แก่คนที่ต้อง “หยุดงาน” ตามคําสั่งของรัฐบาล 
เช่นเดียวกับเงินก้อนใหญ่ ที่ประกันสังคมนํามาช่วยลูกจ้างที่กําหนดขั้นตํ่า 5,000 บาทเช่นเดียวกับเงินที่ต้องนําไปช่วย
ผู้ประกอบการ และอ่ืนๆ เพ่ือให้ทุกคนไม่อดอยากตามหลักการแล้ว การระดมเงิน 1.69 ล้านล้านบาทน้ัน มีเสียงตอบ
รับเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่มีเสียงคัดค้านคือ วิธีการใช้ และการนําเงินไปกระจายให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆการใช้
โดยการผ่านกระบวนการราชการ อาจจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกับที่เคยมีปัญหาการใช้จ่ายผ่านกรอบความคิด 
“การเมือง” ที่ต้องการหาเสียง ก็อาจจะเป็นปัญหารวมไปถึงการจับจ้องกอบโกยประโยชน์จากเม็ดเงินมหาศาลรวมถึง
การท่ีรัฐบาลใช้กลไกแบบเดียวกับ คสช. ในการบริหารจัดการการกีดกัน นักการเมือง สกัดก้ัน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมปัญหาการบริหารที่เคยเกิดขึ้นหลังปี 2557 
อาจจะกลับมาหลอกหลอน 
 ในขณะที่การต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของประชาชนกําลังดําเนินการต่อไป เริ่มมีผู้มองถึงวิถีชีวิตของไทยใน
ยุคหลังโควิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานจากอยู่ที่อาคารสํานักงานไปอยู่ที่บ้าน หรือที่เรียกกันว่า “เวิร์ก ฟรอม โฮม” 
กําลังเป็นแนวทางที่ภาคธุรกิจกําลังทําแม้ด้วยเจตนาของกระทรวงสาธารณสุข อยากให้ทุกอย่าง “หยุดนิ่ง” เพ่ือ 
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 “หยุด” การระบาดแต่สําหรับภาคธุรกิจ และประชาชนแล้ว การทํามาหากินยังคงมีความจําเป็นเวิร์ก ฟรอม โฮม 
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การทํางานขับเคล่ือนไปได้และเช่ือว่า อีกหลายแนวทางจะเกิดขึ้นเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดแต่ละ
แนวทางจะยืนอยู่บนความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องการท้ิงระยะห่างระหว่างกัน 1.5-2 เมตรแนวคิดที่
เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นเหล่าน้ี เมื่อพิสูจน์ได้ว่าสามารถทําให้ธุรกิจอยู่รอดเม่ือยุคโควิดผ่านพ้นไป แนวคิดและ
วิธีการทํางานดังกล่าวจะกลายเป็นตัวเลือกของธุรกิจ 
แนวคิดและวิธีการดังกล่าวอาจทําให้ธุรกิจหลังยุคโควิดเปลี่ยนไป 
 การอยู่รอดของประชาชนเช่นเดียวกัน จะมีผลกระทบต่อการเมืองหลังยุคโควิดทั้งน้ีเพราะหลังจากน้ี
วิกฤตเศรษฐกิจจะยังคงเกิดขึ้นทั่วโลก และยังไม่รู้ว่าความสาหัสจากการอดอยากจะมากน้อยเพียงใด และจะยาวนาน
แค่ไหน แต่คาดกันว่า กลุ่มคนจนในปัจจุบันจะได้รับผลกระทบถึงขั้นอดอยาก ขณะที่ชนช้ันกลางที่พอมีพอกินก็จะขาด
แคลน คน 2 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศกลุ่มคนเหล่าน้ีมีประสบการณ์การบริหารของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาต้ังแต่ปี 2557ได้ฟังข่าวสารมา
ต้ังแต่ “เราจะทําตามสัญญา” มาจนถึง “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มองเห็นการบริหารงานโดยการใช้ระบบราชการ
นํา และท้ิงระบบท้องถิ่น และขจัดพรรคการเมืองและนักการเมืองออกไปถ้าการบริหารงานดังกล่าวสัมฤทธิผลก็แล้วไป
แต่หากการบริหารงานดังว่า เป็นต้นเหตุให้เกิดความอดอยาก และความขาดแคลนคนกลุ่มดังกล่าวที่ต้องด้ินรนเพ่ือ
ความอยู่รอด จะคิดเช่นไรกับ “การเมือง” ความเช่ือมั่นในตัวผู้นํา ความศรัทธาในรูปแบบการบริหาร จะยังคงอยู่น่ิง
โดยไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่น่ีเป็นความท้าทายของการเมืองไทยหลังยุคโควิดการเมืองที่สุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างย่ิง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2133279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


