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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 13 มนีาคม 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส้มขม! ส.ส.คารมไม่รว่ม 'พรรคก้าวไกล' ชี้ละเลยคนอีสาน 7 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'น้องหนวด' อบรม 'พ่ีคารม' ได้เป็น ส.ส. เพราะพรรค และประชาชน 8 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ สส.ส้มหวาน ดาหน้าถล่มยับ 'คารม' หากินกับโครงสร้างทางการเมือง 9 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยเล็งยื่นญัตติเปิดประชุมสภาฯวิ สามัญถกวิกฤติโควิด-19 10 
5 มติชนออนไลน์ ‘คารม พลพรกลาง’ ไขก๊อกไม่ไปต่อ ‘ก้าวไกล’ 12 
6 มติชนออนไลน์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ แถลงจุดยืน 4 ข้อ ปม ‘ธงด า’ 14 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ธนกร สวน เพ่ือไทย เพลาเกมการเมือง ไม่ใช่เวลาทะเลาะกัน 15 
8 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย เย้ย "บิ๊กตู่" ไม่รีบแก้โควิด-19 อยู่บ้านเลี้ยงหลาน แน่ 16 
9 ไทยรัฐออนไลน์ พนิต ยัน เป็นส.ส.เก้าอ้ีหลัง อย่ามองปชป.เป็นหุ่นยนต์ 17 
10 ไทยรัฐออนไลน์ ดันพายเรือ "ตู่" ต่อ ชินวรณ์ โชว์พลัง 24 พรรคประชาธิปัตย์ 18 
11 มติชนออนไลน์ ‘กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ’ ส่งศาลตีความ กฎหมาย เลื่อนล าดับ ส.ส. 24 
12 MGR ออนไลน์ 7 พรรคเล็ก ยื่นผู้ตรวจฯ จี้ กกต. เลื่อนล าดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 25 
13 สยามรัฐออนไลน์ "กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ" ร้อง "ผู้ตรวจฯ"  ส่งเรื่องตีความ รธน. ให้ 

"กกต." ด าเนินการเลื่อนล าดับสส.บัญชีรายชื่อ 
26 

14 คมชัดลึกออนไลน์ พรรคเล็กขอความเห็นใจเลื่อนล าดับส.ส.ให้สภาฯครบ 500 27 
15 ข่าวสดออนไลน์ กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.ตีความ เลือ่น ส.ส. 

11 คน แทน อนค.ถูกยุบ 
28 

16 Mcot ออนไลน์ ร้องผู้ตรวจฯสั่งศาลรธน.ตีความกกต.เลื่อนล าดับปาร์ตี้ลิสต์ 29 
17 แนวหน้าออนไลน์ ขอเสียบส้มหวาน!พรรคเล็กร้องผู้ตรวจฯยื่นศาล รธน.ตีความ 30 
18 เนชั่นออนไลน์ อนค.เลือดไหลอีก "คารม" ส่อไม่ไปต่อ “ก้าวไกล” 32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : รธน.ธรรมดาๆ : วรศักดิ์ ประยูรศุข 33 
2 แนวหน้าออนไลน์ ปรีชาทัศน์ 34 
3 แนวหน้าออนไลน์ ประสงค์พูด 37 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : เหตุแห่งความขัดแย้ง 39 
5 ไทยรัฐออนไลน์ หมายเหตุประเทศไทย : นายกฯตู่ไปต่อไหวไหมเนี่ย 40 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือมอบนโยบายและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น โดยมี ดร.ปองปราการ สุดนุช ผู้อ านวยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี     

ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ า จังหวัดปราจีนบุรี  ให้การต้อนรับ                    

ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดปราจีนบุร ี
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางกรวรรณ วังสถาพร เลขานุการ
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ ง  พลต ารวจตรี  ชัชชรินร์  สว่างวงศ์  ผู้ เชี่ ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์                        
นายวีรพล พุ่มสงวน รองผู้อ านวยการส านักบริหารทั่วไป รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการ             
การเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือมอบนโยบาย
และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมี นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิษณโุลก 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
LLLHOIIISSDSDDDDDDD 
 
 
 

 

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุมคณะกรรมการ          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2563           
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเครื่องมือในการประเมิน ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 

 

 

 

 

ส้มขม! ส.ส.คารมไม่ร่วม 'พรรคก้าวไกล' ชี้ละเลยคนอสีาน 
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:01 น.      

  12 มี.ค.63 -  รายงานข่าวจาก  ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่เปิดเผยว่า ล่าสุดนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชี
รายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกจากไลน์กลุ่มของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารการท างาน
ของกลุ่มส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ไป  ซึ่ง ส.ส.ที่เหลืออยู่ตั้งข้อสังเกตว่านายคารม จะไม่ไปร่วมงานกับพรรคก้าว
ไกล  ซึ่ง เดิม ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 55 คน นัดรวมตัวจะสมัครข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 14 มี.ค.นี้  ที่ศูนย์
ประสานงาน ฝั่งธนบุรีอดีตพรรคอนาคตใหม่  โดยขณะนี้กลุ่ม ส.ส.อยู่ระหว่างการโน้มน้าวนายคารมให้ร่วมงานกันต่อไป 

นายคารม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนออกจากกลุ่มไลน์เพราะอยากคิดอะไรโล่งๆ และทบทวนสิ่งที่ผ่านมา โดยหลัง
การประชุมอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ทีผ่่านมา ท าให้เห็นทิศทางโครงสร้างการท างานของพรรคใหม่ว่า
มีเรื่องของภาคอีสานน้อยมาก  ซึ่งตนเป็นคนอีสานเห็นว่าหากแก้ปัญหาและพัฒนาภาคอีสานอย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะลดความเหลื่อมล้ าเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้มากกว่าครึ่ง เพราะภาคอีสานเป็นมีพ้ืนที่กว้าง
ใหญ่และมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  พรรคที่เราจะไปยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เท่าที่ควร  
  ส่วนในเรื่องการปฏิรูปทหาร หรือ แก้รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจ ตนไปอยู่พรรคไหนก็ชูประเด็นเรื่องนี้และ
สามารถพูดได้อยู่แล้ว และหากครั้งนี้ตนตัดสินใจไปที่ไหนจะมาว่าตนเป็นงูเห่าไม่ได้ เพราะเวลานี้ไม่ได้สังกัดพรรคไหน 
และยังมีเวลาคิด ว่าการเมืองในวันข้างหน้ามันตอบโจทย์เราหรือไม่ เวลานี้ตนขอกลับต่างจังหวัดใช้เวลามองความแห้ง
แล้งของภาคอีสานแล้วพิจารณาก่อนว่าจะเดินไปอย่างไร  และตนก็ยังไม่ทราบว่าใน 55 อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีคน
คิดแบบตนอีกหรือไม ่
“เมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องทบทวนทิศทางที่จะเดินไป มันช่างละเลยกับคนอีสาน ที่ผ่านมาเคยอดทนมาหลายครั้งแล้ว มัน
ใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องถามตัวเองอีกครั้ง ผมไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นคนอีสาน แต่พรรคที่เราจะไปไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร ” 
นายคารมกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59582 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/59582
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'น้องหนวด' อบรม 'พี่คารม' ได้เป็น ส.ส. เพราะพรรค 

และประชาชน จะย้ายพรรคเอาดื้อๆได้อย่างไร 
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:06 น.      

 

   
12 มี.ค.63 - นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส. กทม. อดีตพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่นาย คารม พลพรกลางให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงเหตุผลที่ไม่ไปต่อกับอดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ว่าตนเห็นนายคารมออกจากไลน์กรุ๊ปเพ่ือนส.ส. 
ตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนก็ไม่ได้คิดอะไร ไม่มีอคติกล่าวหานายคารมเลยยังเคารพซึ่งกันและกันเสมอ จนมาอ่านข่าวการให้
สัมภาษณ์ ของนายคารม พลพรกลาง ที่กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ไปต่อกับเพ่ือนสส อดีตพรรคอนาคตใหม่ ว่า
โครงสร้างใหม่ของพรรคที่พวกเราจะย้ายไปอยู่ด้วยกันไม่มีนโยบายเพ่ือภาคอีสาน ได้อ่านแบบนี้รู้สึกเสียใจ  

อยากบอกว่าอดีตพรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ หนึ่งในนโยบายหลักของเราคือ
นโยบาย อีสานคืนถ่ิน ที่มุ่งเน้นการคืนอ านาจสู่ท้องถิ่น  แก้ปัญหาภัยแล้งปัญหา ที่ดิน และการสร้างงานให้คนอีสาน  เรา
มีคณะท างานเรื่องการปฏิรูปที่ดิน ที่ท างานประสานกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผลงาน กมธ. ที่ดินท าเป็น
เครื่องพิสูจน์ 

นายณัฐชา  กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นมาก นายคารมน่าจะรู้ดีด้วยซ้ าเพราะ เป็นส.ส.
ปาร์ตี้ลิสต์สัดส่วนภาคอีสาน  ถ้าพรรคไม่ให้ความส าคัญกับภาคอีสานคงไม่ได้เป็นส.ส.  ยืนยันว่าพรรคให้ความส าคัญกับ
ภาคอีสานมากกว่า ที่ ส.ส.คนหนึ่งจะมาอ้างในการเรียกร้องต าแหน่ง    
นายณัฐชา กล่าวต่อว่า ตนยืนยันว่าพรรคมอบหน้าที่และสนับสนุนบทบาทของส.ส.ทุกคน ถ้าจะให้เหตุผลว่าอดีตพรรค
อนาคตใหม่ไม่เห็นความส าคัญคงไม่ใช่ นายคารมเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาหลายพรรค แต่ก็ไม่เคยได้รับต าแหน่ง
อะไรเลย จนได้เป็นสส.ในนามพรรคอนาคตใหม่  คิดว่าเหตุผลเท่านี้เพียงพอแล้วว่าพรรคให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคน
หรือไม่ ตนเป็นส.ส.และท าหน้าที่กรรมาธิการมีพ่ีน้องประชาชนเข้ามายื่นหนังสือ ขอความช่วยเหลือบ่อยครั้งเราท า
หน้าที่และขับเคลื่อนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในฐานะฝ่ายค้าน 
"อยากจะเตือนสติคุณคารม ด้วยความหวังดีว่า สถานะของคุณคารมนั้นเป็นส.ส ปาตี้ลิสต์ คุณคารมได้เข้ามาในสภาก็
เพราะพรรค ไม่ใช่ด้วยตัวของคุณคารมเอง อ านาจการตัดสินใจว่าคุณคารมควรอยู่ต่อหรือไปควรเป็นของประชาชนและ
พรรค การละทิ้งพรรคไปเช่นนี้เท่ากับละทิ้งเสียงของประชาชน ส.ส.คือผู้แทนประชาชน ถ้านึกจะย้ายก็ย้ายกันง่ายๆ 
แล้วจะเรียกตัวเองว่าผู้แทนได้อย่างไร ฝากไว้ให้คิด"นายณัฐชา กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59598 

https://www.thaipost.net/main/detail/59598
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สส.ส้มหวาน ดาหน้าถล่มยบั 'คารม' หากินกบัโครงสร้างทางการเมืองทีผุ่พัง 
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:44 น.      

 

12 มี.ค.63 - นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตตใหม่ กล่าวภถายหลังนายคารม พลพรกลาง 
ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ตนตัดสินใจไม่ไปต่อกับพรรคก้าวไกลก็เพราะโครงสร้างพรรคใหม่ไม่
เหลียวแลภาคอีสาน ว่าอดีตพรรคอนาคตใหม่มีผลงานในภาคอีสานอย่างเป็นรูปธรรม เช่นการเพ่ิมผลผลิตทาง
เกษตรกรรมด้วยนโยบาย “สุราก้าวหน้า” และการร่วมต่อสู้กับองค์ภาคประสังคมในพ้ืนที่ กรณีที่รัฐละเลยความเป็น
ธรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีท ากิน  
เช่นกรณีพิพาทสวนป่าคอนสาร อุทธยานแห่งชาติไทรทอง อุทธยานแห่งชาติภูเก้า อุทธยานแห่งชาติผาแต้มและกรณีชุน
บ่อแก้วเป็นต้น 
นายอภิชาติกล่าว่า พรรคก้าวไกลเป็นพรรคใหม่อุดมการณ์เดิม ทั้งสถานการณ์งูเห่าที่อดีตพรรคอนาคตใหม่ได้พบเจอ 
นายคารมก็ควรจะรู้ดีอยู่แกใจว่าพรรคใหม่ต้องการก าลังของทุกคนที่ยังเหลืออยู่ สู้กันมาตั้งแต่เริ่ม อยู่ๆจะมาเดินหนี
ออกไปด้วยเหตุผลว่าพรรคไม่ให้ความส าคัญกับภาคอีสานไม่ได้ แล้วไม่ใช่เพราะพรรคและโครงสร้างของพรรคในภาค
อีสานหรอกหรือที่ท าให้นายคารมได้เป็นส.ส.ตั้งแต่แรก 
"อุดมการณ์ของพวกเราชัดเจนแค่ไหน นายคารมก็น่าจะรู้ดี หรือที่ผ่านมาแสร้งท าเป็นรู้และเข้าใจ การเดินออกไปของ
นายคารม เป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าเสียดายอย่างมาก ไม่ได้น่าเศร้าเสียดายเพราะเราเสียคนมีฝีมือ แต่น่าเศร้าเสียดายที่
คนเป็นผู้แทนประชาชน จะมาใช้ประโยชน์กับโครงสร้างทางการเมืองที่ผุพังและกฏหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่สู้จะส่งเสริม
ประชาธิปไตย เป็นเครื่องมือและช่องทางให้ตัวเองไหลลื่นไปตามผลโยชน์ส่วนตน การกระท าของนายคารมเป็นการ
ส่งเสริมปฏิกิริยาที่ล้าหลังของการเมืองไทย คือการที่พรรคการเมืองดิ้นรนสร้างพรรคข้ึนมาเป็นพรรคมวลชน ลงพื้นที่หา
เสียงท างานกับพ่ีน้องในพ้ืนที่แลกกับทุกคะแนนเสียง แต่ในขณะเดียวกันบางพรรคการเมืองนั่งเฉยๆรอซื้อส.ส.แสดงถึง 
ล้าหลังของการเมืองไทย"นายอภิชาติ  กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59604 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/59604
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เพื่อไทยเล็งย่ืนญัตติเปดิประชุมสภาฯวิ สามญัถกวิกฤติโควิด-19 
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:08 น.      

 

 
  12 มี.ค.63 - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือหารือถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ส.ส.เพ่ือไทย มองเห็นวิกฤติการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 หลังการด าเนินของรัฐบาลเรื่องนี้กลับไปกลับมาจนท าให้ประชาชนสับสน ล่าสุดทราบว่ารัฐบาลมี
วัตถุประสงค์ที่จะปล่อยให้ผู้ที่ต้องถูกติดามเฝ้าระวัง กลับไปพักฟ้ืนตามภูมิล าเนา ซึ่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
นายสมพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง และการ
ชุมนุมของนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ส.พรรคเพ่ือไทยจึงมีมติร่วมกันว่าจะด าเนินการเสนอ
ญัตติเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 123 เพ่ือพิจารณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
ของประเทศ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและการแก้ไข
ปัญหาการชุมนุมของนักศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะ
ด าเนินการขอความคิดเห็นจากพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป 

ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่อาจนิ่งดู
ดายกับความทุกข์ความเดือดร้อนและวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ จึงได้มีการประชุมกันเพ่ือหาทางออก ซึ่งมาตรการที่กลับไป
กลับมาของรัฐบาล ได้สร้างความสับสนและไม่มั่นใจให้กับประชาชน จนกระทบกับเศรษฐกิจในพ้ืนที่อย่างมาก ส.ส.
พรรคเพ่ือไทย จึงไม่อาจนิ่งดูดาย และได้ลงชื่อร่วมกันเพ่ือเสนอให้สภาฯ พิจารณาเปิดประชุมวิสามัญพิจารณาญัตติ
เร่งด่วนดังกล่าว 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ปัญหาวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น และองค์การอนามัย
โลกได้ประกาศให้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ พรรคเพ่ือไทย มีความห่วงใยอย่างมากทั้งการระบาดในระดับโลกและการ
ระบาดในประเทศไทยที่มีตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นทุกวัน ซึ่งก็เกรงว่าหากมีการแพร่ระบาดในระยะที่ 3 แล้วรัฐบาลจะรับมือ
อย่างไร รวมไปถึงปัญหาแรงงานไทย ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง ส.ส.ของพรรคได้รับการร้องเรียนจาก
แรงงานส่วนหนึ่งว่าไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ และเม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็มีความสับสนในมาตรการ
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ของรัฐทั้งเรื่องการกักกัน มาตรฐานการเฝ้าระวังต่างๆ แม้กระทั่งกรณีการส่งตัวแรงงานกลับภูมิล าเนา จนเกิดความ
วุ่นวายในพ้ืนที่ รวมไปถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ประชาชนจะใช้ในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ซึ่ง
สะท้อนการท างานที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลชุดนี้ 
ดังนั้น พรรคเพื่อไทย จึงมีเรียกร้องดังนี้ 

1. ยกระดับการแก้ไขปัญหา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพ่ือรองรับการระบาดที่เพ่ิมข้ึน 
2. ให้ปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ทั้งการป้องกันการเผยแพร่เชื้อจาก

ต่างประเทศ และการระบาดภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาสับสนจนเกิดความไม่มั่นใจ และขอเรียกร้อง
ให้รัฐบาลสนับสนุนการท างานของนักระบาดวิทยา ให้มีการตั้งศูนย์ในระดับพ้ืนที่ เขตและจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและมีอ านาจในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองใหญ่ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอให้ท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการควบคุมการระบาดอย่างจริงจังเพ่ือให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ 

3. แก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ทุจริต พร้อมทั้งด าเนินการกับบุคคลที่หา
ผลประโยชน์จากการทุจริตหน้ากากอนามัย ซึ่งเรื่องนี้ พรรคเพ่ือไทยจะด าเนินการยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบต่อไป 

4. เรียกร้องให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ เพ่ือรองรับการระบาดที่มากข้ึน และอาจเข้าสู่ระยะที่ 3 
ทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือ เวชภัณฑ์และบุคลากร 

5. เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากการท างานใน
ต่างประเทศ ไม่ควรปล่อยให้แรงงานขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะเป็นช่องโหว่ที่ ท าให้เกิดความผิดพลาด และได้เห็น
ตัวอย่างจากต่างประเทศมาแล้ว ซึ่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อยู่ในพื้นท่ี พร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องนี้ 

6. การให้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลยังมีความสับสน จึงอยากให้มีความชัดเจนและตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความวิตกในหมู่ประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/59607
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‘คารม พลพรกลาง’ ไขก๊อกไม่ไปต่อ ‘ก้าวไกล’ อ้างโครงสร้างพรรคใหม่ละเลยภาคอสีาน 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 - 14:35 น.  
 

 
 
‘คารม’ ไขก๊อกไม่ไปต่อ ‘ก้าวไกล’ ชี้โครงสร้างพรรคใหม่ละเลยภาคอีสาน แซะ หัวหน้าคนใหม่ การเมืองไม่เกี่ยว
หน้าตาดี 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม รายงานข่าวจาก ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่เปิดเผยว่า ล่าสุดนายคารม พลพรกลาง ส.ส.
บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกจากไลน์กลุ่มของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ในการติดต่ อสื่อสารการ
ท างานของกลุ่มส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ไป ซึ่ง ส.ส.ที่เหลืออยู่ตั้งข้อสังเกตว่านายคารม จะไม่ไปร่วมงานกับพรรคก้าว
ไกล ซึ่งเดิม ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 55 คน นัดรวมตัวจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 14 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์
ประสานงาน ฝั่งธนบุรีอดีตพรรคอนาคตใหม่ โดยขณะนี้กลุ่ม ส.ส.อยู่ระหว่างการโน้มน้าวนายคารมให้ร่วมงานกันต่อไป 
ทั้งนี้นายคารม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนออกจากกลุ่มไลน์เพราะอยากคิดอะไรโล่งๆ และทบทวนสิ่งที่ผ่านมา โดยหลังการ
ประชุมอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ท าให้เห็นทิศทางโครงสร้างการท างานของพรรคใหม่ว่า
มีเรื่องของภาคอีสานน้อยมาก ซึ่งตนเป็นคนอีสานเห็นว่าหากแก้ปัญหาและพัฒนาภาคอีสานอย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะลดความเหลื่อมล้ าเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้มากกว่าครึ่ง เพราะภาคอีสานเป็นมีพ้ืนที่กว้าง
ใหญ่และมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ พรรคที่เราจะไปยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เท่าที่ควร ส่วนในเรื่องการ
ปฏิรูปทหาร หรือแก้รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจ ตนไปอยู่พรรคไหนก็ชูประเด็นเรื่องนี้และสามารถพูดได้อยู่แล้ว 
และหากครั้งนี้ตนตัดสินใจไปที่ไหนจะมาว่าตนเป็นงูเห่าไม่ได้ เพราะเวลานี้ไม่ได้สั งกัดพรรคไหน และยังมีเวลาคิด ว่า
การเมืองในวันข้างหน้ามันตอบโจทย์เราหรือไม่ เวลานี้ตนขอกลับต่างจังหวัดใช้เวลามองความแห้งแล้งของภาคอีสาน
แล้วพิจารณาก่อนว่าจะเดินไปอย่างไร และตนก็ยังไม่ทราบว่าใน 55 อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีคนคิดแบบตนอีก
หรือไม ่

“เมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องทบทวนทิศทางที่จะเดินไป มันช่างละเลยกับคนอีสาน ที่ผ่านมาเคยอดทนมาหลายครั้ง
แล้ว มันใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องถามตัวเองอีกครั้ง ผมไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นคนอีสาน แต่พรรคที่เราจะไปไม่ให้ความส าคัญ
เท่าท่ีควร” นายคารมกล่าว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/30-6.jpg
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นายคารม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมาถึงไม่ได้เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรค แต่ตนก็ปกป้องอดีตหัวหน้าและอดีตเลขาธิการ
พรรคมาโดยตลอด เขาให้ประท้วงในสภาเวลามีการอภิปรายก็ท าหน้าที่ประท้วงมาและต่อสู้มาไม่เคยฝ่อ วันนี้ตนก็ยังให้
เกียรติทุกคน ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไหนเพราะยังเหลือเวลาอีก 1 เดือนกว่า ในการสังกัดพรรคใหม่ ยังตอบ
ไม่ได้ว่าวันที่ 14 มีนาคมนี้จะไปปรากฏตัวในการสมัครเข้าพรรคก้าวไกลหรือไม่ ซึ่งหากตัดสินใจอย่างไรเชื่อว่าจะมีคน
วิจารณ์เรามาก แต่ก็ยืนยันว่าสามารถตอบค าถามและมีค าอธิบายให้ประชาชนได้หมด ยังบอกไม่ได้ว่าจะไปพรรคไหน 
หรืออาจจะไปร่วมกับพรรคฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้ ตนอยู่มาทั้ง นปช. และพรรคเพ่ือไทย และไม่เคยท าอะไรขัดต่อ
ความรู้สึกของตัวเอง 

“ว่าที่หัวหน้าพรรคใหม่ก็เป็นคนน่ารักและมีความรู้ความสามารถ แต่การท างานทางการเมืองเป็นคนละเรื่องกัน
กับหน้าตา เหมือนสามีภรรยา สามีไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับภรรยาที่เป็นคนสวย แต่จะอยู่กับคนที่เข้าใจเขาและมีความเห็น
อกเห็นใจกันเพ่ือสร้างครอบครัวให้แข็งแรงมั่นคง” ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2048600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2048600
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สมาคมนสิิตเก่าจุฬาฯ แถลงจุดยืน 4 ข้อ ปม ‘ธงด า’ ยัน 
‘จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นกลาง’ 
วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 - 19:49 น.  

 

 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) เผยแพร่แถลงการณ์

ลงวันที่ 10 มีนาคม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงจุดยืน 4 ข้อ ต่อสถานการณ์ระงับเหตุนิสิตจุฬาฯ คนหนึ่ง พยายามชักธง
ด าแสดงออกทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2050006 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2050006
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/ภาพในล้อมกรอบ-1.jpg
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12 มี.ค. 2563 09:40 น. 

ธนกร สวน เพื่อไทย เพลาเกมการเมือง ไม่ใช่เวลาทะเลาะกัน-รบ.ยังเหนียวแน่น 
 

 
 
 
"ธนกร" สวน เพื่อไทย เพลาเกมการเมืองบ้าง แจง "บิ๊กตู่" คุมแก้ปัญหาโควิด-19 ด้วยตัวเองแล้ว วอน ทุกฝ่าย
ช่วยกันฝ่าวิกฤติ ไม่ใช่เวลามัวทะเลาะกัน ม่ันใจพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่น 

วันที่ 12 มี.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นผู้
บัญชาการศูนย์บริหารการแพร่ระบาดโควิด-19 ตนอยากจะขอความกรุณาแกนน าพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค ช่วยเพลาๆ เกม
การเมืองที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งลงบ้าง เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะหรือโต้แย้งกัน ทางที่ดีพรรคเพ่ือไทย ควร
เสนอแนะข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ใช่มุ่งโจมตี พล.อ.ประยุทธ์อย่างเดียว อยากให้ทุก
ฝ่ายร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน เพราะวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มาบัญชาการแก้ปัญหาด้ วยตัวเอง ทุกอย่างจะยิ่ง
สมบูรณ์มากขึ้น 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส าหรับการท างานของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ยืนยันว่า รัฐบาลมีเสถียรภาพ ยังท างานได้ดี 
ไม่มีปัญหา ส่วนกรณีของพรรคประชาธิปัตย์นั้น ตนมั่นใจว่า ผู้ใหญ่ในรัฐบาลท าความเข้าใจกันก็จบ ยืนยันว่า รัฐบาล
ไม่ได้มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีใครเป็นโจร มีแต่พระเอก ไม่ได้พายเรือให้โจรนั่ง แต่เป็นการพายเรือให้คนที่
ท างานเพ่ือชาติเพ่ือประชาชนนั่งมากกว่า และเมื่อท าความเข้าใจกันแล้วก็จบ เอาเวลาไปช่วยนายกฯ ท างานดีกว่า 
เพราะไม่ใช่เวลาที่จะมาขัดแย้งกัน ดังนั้น คงไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนที่คิดท าตัวเป็นฝ่ายค้านในคราบรัฐบาล 
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า พรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจมารยาททางการเมืองดี คงไม่มีใครหูเบาเชื่อค ายุยงของฝ่ายค้านอย่าง
แน่นอน 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1792966 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1792966
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12 มี.ค. 2563 10:57 น. 

 
 

เพื่อไทย เย้ย "บิ๊กตู่" ไม่รีบแก้โควิด-19 อยู่บ้านเลี้ยงหลาน แน ่

 
"ผู้กองมาร์ค" เพื่อไทย ชี้ "บิ๊กตู่" ไม่รีบหาทางออก เพื่อแก้ปัญหา โควิด-19 ได้อยู่บ้านเลี้ยงหลานแน่ แนะ 6 ข้อ 
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส  

11 มี.ค. ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พรรคเพ่ือ
ไทย กล่าวว่า กรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยว่า มีการกักตุนและส่งออกไปยังจีน ฮ่องกง และอเมริกา โดย
คนใกล้ชิดรัฐมนตรีนั้น โดยเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 ได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
เพ่ิมเติม ห้ามกักตุน โก่งราคาและส่งออก แต่ปัจจุบันหน้ากากก็ยังคงขาดตลาด ประชาชนไม่สามารถหาซื้อได้ ซึ่ง
หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในการป้องกันโรคร้าย ที่ประชาชนสมควรจะได้รับเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ได้มีหลายโรงพยาบาลออกมาประกาศแล้วว่า หน้ากากมีไม่ เพียงพอส าหรับความ
ต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรจะรีบ
ออกมาด าเนินการแก้ไขปัญหา และแก้ข้อครหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพ่ือเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และ
มีข้อสงสัยของสังคมมาโดยตลอดว่า เพราะเหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ ถึงไม่รีบแก้ไขปัญหาและเปิดเผยความจริงต่อสังคม 

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า คนเดินน้อย ส่วนใหญ่เป็นฝรั่ง คนจีนไม่มี
เลย คนไทยก็น้อยมาก ท าให้รายได้ลดลงมาก จากเดิมท่ีเคยขายได้หลักหมื่น พอมาช่วงนี้ได้เพียงวันละ 1,000 บาท ส่วน
ยอดพักโรงแรมก็ลดลงถึงร้อยละ 60 ถ้าหากเราศึกษาอดีต สมัยที่ซาร์ส (SARS) ระบาดหนัก ก็ยังต้องใช้ระยะ เวลากว่า 
5 เดือน ถึงจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมา ดังนั้นรัฐบาลจึงควรรีบออกมาตรการเพ่ือเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น โอกาส ดังนี้ 

1. เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย 
2. บริหารจัดการไวรัสโควิด-19 ให้ได้มาตรฐานสากลและตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 
3. ให้ข้าราชการ และเอกชนท างานอยู่บ้าน (ส าหรับหน่วยงานที่สามารถท าได้) เป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือลดปัญหา

การติดเชื้อและแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 
4. เร่งหามาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เช่น “ไทยเที่ยวไทย” เพ่ือส่งเสริมให้คนไทย

เที่ยวในประเทศ ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ที่เด็กปิดเทอม 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1793026 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1793026
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พนิต ยัน เป็นส.ส.เก้าอี้หลัง อย่ามองปชป.เป็นหุ่นยนต์ ไม่ถูก พร้อมค้านรัฐ 

วันที่ 12 มี.ค. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. โพสต์เฟซบุ๊ก Panich Vikitsreth - พนิต วิกิต
เศรษฐ์ ยืนยันผมคือ ส.ส.เก้าอ้ีหลัง แม้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยทุกอย่าง ยัน ปชป.คือเพ่ือนบ้านพร้อม
สนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่ แต่อย่ามองเราเป็น “หุ่นยนต์” ที่ต้องท าตามทุกอย่าง แม้เราจะพร้อมสนับสนุน แต่เราก็
พร้อมไม่เห็นด้วย และตรวจสอบถ้ามีกรณีของความไม่ถูกต้อง  
 “ผมคือ ส.ส.เก้าอี้หลัง” ของรัฐบาลนี้ 

“ส.ส.เก้าอ้ีหลัง หรือ Government Backbencher” คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรค
ฝ่ายรัฐบาล ที่ไม่ได้มีบทบาทในฝ่ายบริหารอย่างในรัฐสภาของอังกฤษก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนกลุ่มนึง แม้จะอยู่พรรค
ฝ่ายรัฐบาล แต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เห็นด้วย สมาชิกกลุ่มนี้ก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย (เช่น กรณีที่ ส.ส.
พรรคฝ่ายรัฐบาลต่อต้านบอริส จอร์นสัน เกี่ยวกับกรณี Brexit ที่เร่งกระบวนการให้เสร็จตามกรอบเวลา ก่อนการศึกษา
ผลกระทบต่อประชาชนให้ดีก่อน) ส าหรับประเทศไทยเอง ส.ส.ประเภทนี้อยู่ทุกสมัย เพียงแต่ยังไม่ได้มีการนิยามหรือมี
ชื่อเรียก เพราะเท่าที่ผ่านมาก็มีการโหวตหลายครั้งที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล  9 เดือนนับจากวันที่พรรค
ประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลด้วยมติ 61: 16 เสียง ย้อนไปตอนนั้นเราโหวตโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็น
มาตรฐาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ ซึ่งระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในเรื่องที่เป็นข้อดี ผม
ก็ต้องชื่นชมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหลายๆ ท่านที่ช่วยกันจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมาย 

จนตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปกว่า 9 เดือน เราต้องกลับมาตั้งค าถามว่า “การที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล จ าเป็น
หรือไม่ที่ต้องท าตามรัฐบาลตลอด” สิ่งที่ผมอยากจะท าก็คือการวางกฎเกณฑ์ส าหรับการเป็นการ ส.ส.เก้าอ้ีหลัง ซึ่งเกณฑ์
ของผมคือ ถ้ารัฐบาลท าผิด 3 เงื่อนไขที่พรรคตั้งไว้ ผมก็จะแย้งและไม่เห็นด้วย. 

การเป็น ส.ส.เก้าอ้ีหลัง เป็นสิ่งที่ไม่ง่าย เพราะต้องมีหน้าที่ไม่ตรงกับสถานะ ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลซึ่งจะต้องคอยเห็น
พ้องต้องกัน หรือหากมีหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่จริงแล้วต้องท าหน้าที่คอยตรวจสอบ แต่การเป็น ส.ส.เก้าอ้ีหลัง เป็นสิ่งที่
ฝ่ายร่วมรัฐบาลต้องออกมาตรวจสอบรัฐบาลเอง 

สุดท้ายผมคิดว่าเราคือเพ่ือนบ้านที่พร้อมสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพราะเราคือสมาชิกของพรรคร่วม แต่
ขอให้รัฐบาลอย่ามองเราเป็น “หุ่นยนต์” ที่ต้องท าตามทุกอย่าง แม้เราจะพร้อมสนับสนุน แต่เราก็พร้อมไม่เห็นด้วย และ
ตรวจสอบถ้ามีกรณีของความไม่ถูกต้อง. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1793533 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1793533
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ดันพายเรือ "ตู่" ต่อ ชนิวรณ์ โชว์พลัง 24 พรรคประชาธิปัตย ์
อ้างปมธรรมนัส มันยังไม่ชัดเจน ‘คารม’แตะเบรก ส่อไม่ไปก้าวไกล 

24 ส.ส.ปชป.โชว์พลังหนุน “ลุงตู่” “ชินวรณ์” น าทีม ย ้าต้อง อยู่ภายใต้กรอบมติพรรค ชี้ปม “ธรรมนัส” ยังไม่
ชัดเจน “พนิต” ประกาศขอเป็น “ส.ส.เก้าอ้ีหลัง” ลั่นเป็น ส.ส.ไม่ใช่หุ่นยนต์ท าตามใบสั่ง “เทพไท” ช าแหละ 3 ปัญหา
ไฟลนก้นรัฐบาล แนะเปิดสมัยวิสามัญรับฟัง ส.ส. “บิ๊กป้อม” เมินเคลียร์เกาเหลา พปชร. “พุทธิพงษ์” ขอ พปชร.พัก
เบรกสาดน้ าลาย “วิรัช” เชื่อศึก “สิระ-ไผ่” จบสวย อนค.เลือดไหลอีก “คารม” ส่อชิ่งไม่ไปต่อ “ก้าวไกล” อ้างนโยบาย
ไม่ตอบโจทย์คนอีสาน มีแซะ “พิธา” ปม “สามี-ภรรยา” “ณัฐชา” สุดผิดหวัง โต้กลับชู “อีสานคืนถิ่น” ถ้าไม่มีอนาคต
ใหม่ก็ยังไร้ตัวตน ซักฟอกนอกสภานัดแรกขยี้ปมไอโอ “ภราดร” สับทหารหลงยุค “วิโรจน์” แฉเริ่มปั่นให้เกลียด
นักศึกษา 

กลุ่ม 24 ส.ส.ประชาธิปัตย์ ออกโรงสนับสนุนให้พรรคอยู่ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไป โดยระบุ
ว่าประเด็นอ้ือฉาวของคนใกล้ตัว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกกล่าวหากักตุนหน้ากากอนามัย 
ยังไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจน 
24 ส.ส.ปชป.โชว์พลังหนุน “ลุงตู่” 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 มี.ค.ที่พรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในนาม “กลุ่ม 24 ส.ส.” ที่ลงมติ
เห็นด้วยไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และเป็น ส.ส.กลุ่มที่มีจุดยืนสนับสนุนการเข้าร่วม
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น าโดยนายชินวรณ์ บุญย-เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สุรินทร์ ปา-ลาเร่ 
ส.ส.สงขลา นายนริศ ข านุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง 
น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช ร่วมแถลงจุดยืนการร่วมรัฐบาล 
นายชินวรณ์กล่าวว่า พวกเราเห็นว่ามีเรื่องที่ควรปรึกษาหารือจึงนัดหมาย ส.ส.บางส่วนมาพูดคุยกัน ทั้ งสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโควิด-19 พิษเศรษฐกิจ และภัยแล้ง รวมถึงประเด็นทางการเมืองที่เหมือนท าให้พรรคขาดเอกภาพ ใน
ฐานะประธานวิปของพรรคจึงให้ทุกคนหารือกันอย่างกว้างขวาง 
ขอให้ระวังการแสดงความเห็น 

นายชินวรณ์กล่าวว่า เรามีความคิดเห็นร่วมกันว่าควรเสนอต่อผู้บริหาร โดยเฉพาะประเด็นของการอยู่ร่วม
รัฐบาล เป็นประเด็นที่เป็นมติของพรรค พวกเราเห็นว่าขอให้เพ่ือนสมาชิกแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบมติพรรค 
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ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาในการประสานงานกับพรรครัฐบาลได้ ส่วนข้อเสนอให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเรื่อง
การเมืองต่างๆ แม้พรรคจะมีประชาธิปไตยสูง แต่ถ้ามีส่วนที่ยังไม่ชัดเจนขอให้สมาชิกระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น 
แต่ไม่ใช่จ ากัดสิทธิ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในฐานะ ส.ส. เมื่อถามว่าจะท าความเข้าใจกับกลุ่มที่ต้องการให้
พรรคถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลอย่างไร นายชินวรณ์ตอบว่า ต้องท าความเข้าใจกับสมาชิกทั้งหมดต่อการแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะกระทบกับพรรค เชื่อว่าทุกคนมีวินัย มีความรับผิดชอบและยึดอุดมการณ์ 
ชี้ปม “ธรรมนัส” ยังไม่ชัดเจน 

เมื่อถามว่า สามารถทบทวนมติเดิมของพรรคได้หรือไม่ เพราะ ส.ส.อีกกลุ่มคิดว่าการบริหารราชการของรัฐบาล
ติดเงื่อนไข 3 ข้อในการร่วมรัฐบาลแล้ว นายชินวรณ์ตอบว่า พรรคยังไม่มีการประชุมจึงยังทบทวนมติพรรคไม่ได้ เมื่อ
ถามย้ าว่ารัฐบาลยังสุจริตอยู่ใช่หรือไม่ นายชินวรณ์ตอบว่า พรรคได้มีมติไปแล้วแต่ยังไม่มีข้อยุติ จะไปตัดสินใจเอาแต่
ความรู้สึกและข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนไม่ได้ ทุกคนต้องเคารพมติพรรค ประเด็นผู้ติดตาม ร.อ.ธรรมนัสเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัย ต้องรอการตรวจสอบ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสประกาศชัดเจนว่าต้องตรวจสอบ เราถือ
ว่าการกักตุนเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ มอบหมายให้
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่อยู่ในกระบวนการแล้ว 
“พายเรือให้โจร” แค่วาทกรรม 

เมื่อถามย้ าว่าคิดอย่างไรกับค าว่าพายเรือให้โจรนั่ง นายชินวรณ์ตอบว่า ไม่อยากตอบค าถามนี้ เพราะเป็นเพียง
แค่วาทกรรม เมื่อถามย้ าถึงขอบเขตค าว่าทุจริตของพรรค นายชินวรณ์ชี้แจงว่า ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยัง
ไม่มีใบเสร็จก็ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลาออกออกไป แม้ตอนหลังจะไม่ผิด เราเชื่อมั่นว่านายกฯมีหน้าที่หลักในการ
พิจารณาคุณสมบัติรัฐมนตรี ท่านก็ต้องรับผิดชอบ และเม่ือถึงจุดหนึ่งที่มีความชัดเจนออกมา เราพร้อมให้พรรคพิจารณา
ทบทวนมติร่วมรัฐบาล ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี ในฐานะรองเลขาธิการพรรค ออกมาระบุว่า
จะมีกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ลาออกอีก นายชินวรณ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ และที่ประชุมวันนี้ก็ไม่ได้พูดคุยใน
ประเด็นดังกล่าว อีกท้ังไม่ควรมีใครมาคาดการณ์ กก.บห.พรรคจะลาออก 
“พนิต” ลั่นขอเป็น “ส.ส.เก้าอี้หลัง” 

ต่อมาเวลา 16.55 น. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ผมคือ 
ส.ส.เก้าอ้ีหลัง ของรัฐบาลนี้” ส.ส.เก้าอ้ีหลัง หรือ Government Backbencher คือ ส.ส.ของพรรคฝ่ายรัฐบาล ที่ไม่ได้มี
บทบาทในฝ่ายบริหาร อย่างในรัฐสภาอังกฤษจะมี ส.ส.กลุ่มหนึ่งแม้อยู่ฝ่ายรัฐบาล แต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เห็นด้วย ส.ส.
กลุ่มนี้จะแสดงออกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย (เช่น กรณีที่ ส.ส.พรรคฝ่ายรัฐบาลต่อต้านบอริส จอห์นสัน เกี่ยวกับกรณี 
Brexit) ส าหรับไทย ส.ส.ประเภทนี้มีอยู่ทุกสมัย เพียงแต่ยังไม่มีการนิยามชื่อเรียก เท่าที่ผ่านมามีการโหวตหลายครั้งที่
พรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล 9 เดือนนับจากวันที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลด้วยมติ 61:16 เสียง
ย้อนไปตอนนั้นเราโหวตโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นมาตรฐาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ 9 เดือนที่ผ่านมา
รัฐบาลมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในเรื่องที่เป็นข้อดีก็ต้องชื่นชมนายกฯ และ ครม. ที่ช่วยกันจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆมากมาย 
เป็น ส.ส.ไม่ใช่หุ่นยนต์ท าตามสั่ง 

นายพนิตระบุอีกว่า จนตอนนี้ผ่านไปกว่า 9 เดือน เราต้องกลับมาตั้งค าถามว่าการอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล 
จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องท าตามรัฐบาลตลอด สิ่งที่อยากท าคือวางกฎเกณฑ์ส าหรับการเป็น ส.ส.เก้าอ้ีหลัง มีเกณฑ์คือถ้า
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รัฐบาลท าผิด 3 เงื่อนไขที่พรรคตั้งไว้ ตนจะแย้งและไม่เห็นด้วย การเป็น ส.ส.เก้าอ้ีหลังเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย เพราะต้องมีหน้าที่
ไม่ตรงกับสถานะที่เป็นฝ่ายรัฐบาล ที่ต้องคอยเห็นพ้องต้องกัน แต่การเป็น ส.ส.เก้าอ้ีหลังเป็นสิ่งที่ฝ่ายร่วมรัฐบาลต้อง
ออกมาตรวจสอบรัฐบาล สุดท้ายเราคือเพ่ือนบ้านที่พร้อมสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพราะเราคือสมาชิกของพรรค
ร่วมแต่ขอให้รัฐบาลอย่ามองเราเป็นหุ่นยนต์ ที่ต้องท าตามทุกอย่าง แม้เราจะพร้อมสนับสนุนแต่เราก็พร้อมไม่เห็นด้วย 
และตรวจสอบถ้ามีกรณีของความไม่ถูกต้อง 
 
“เทพไท” ชี้ 3 ปัญหาลนก้นรัฐบาล 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สถานการณ์ที่เป็นปัญหารุมเร้ารัฐบาล
ขณะนี้ มี 3 เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนคือ 1.การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 2.ปัญหาการชุมนุมของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือแฟลชม็อบ ที่ยังมีการชุมนุมต่อเนื่องอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 3.ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ที่ประชาชน
ก าลังประสบปัญหายากจนอย่างแสนสาหัส ทั้ง 3 ปัญหานี้เป็นสิ่งท้าทายความสามารถของรัฐบาลชุดนี้มากที่สุด จะมี
ผลกระทบต่อเสถียรภาพและความเชื่อม่ันรัฐบาลโดยตรง รัฐบาลต้องเป็นธงน าแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด 
แนะเปิดสภาวิสามัญรับฟัง ส.ส. 

นายเทพไทกล่าวอีกว่า รัฐบาลมีทางเลือกอยู่ 2 แนวทาง คือ 1.รัฐบาลจะใช้กลไกทางราชการทั้งหมด เพ่ือ
ขับเคลื่อนแก้ปัญหาโดยฝ่ายรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ก็เป็นสิทธิของรัฐบาล หรือ 2.ระดมสรรพก าลังจากทุกฝ่ายมาร่วม
แก้ไขปัญหา โดยใช้กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ รัฐบาลสามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 165 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ส.ส.ที่เป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ มาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและฟัง
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ หากรัฐบาลเปิดใจกว้างพอไม่ท าตัวเป็นวัวสันหลังหวะ ก็ควรเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญรับฟังความเห็นทั้ง 3 เรื่อง และน าความเห็นทั้งหมดไปพิจารณาแก้ไข ก็จะประสบความส าเร็จน าพาประเทศผ่าน
วิกฤติไปได้แน่นอน 
“ป้อม” เมินเคลียร์เกาเหลา พปชร. 

ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชา
รัฐ ปฏิเสธที่จะตอบค าถามผู้สื่อข่าวกรณีการเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือยัง โดยระบุ
เพียงว่า ไม่มีอะไร 
“บี” ขอพักสาดน้ าลายช่วยโควิด 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า 
สถานการณ์ทั้งใน พปชร. และพรรคร่วมรัฐบาล ปัญหาในพรรคเป็นเรื่องความคิดเห็นของ ส.ส.แต่ละกลุ่ม อาจทะเลาะ
กันเองบ้าง แต่เชื่อว่าไม่มีอะไร และผู้ใหญ่คงเคลียร์ได้ ขอให้ใจเย็นๆ อยากให้พักการเมืองไว้ก่อน ทุกคนต้องเร่ง
แก้ปัญหาทั้งการระบาดของโควิด-19 รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ หากมัวแต่มานั่งทะเลาะกันเชื่อว่าครั้งหน้า
คนที่กลับไปเลือกตั้งจะเหนื่อย หากประชาชนอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อน 
“วิรัช” เชื่อศึก “สิระ-ไผ่” จบสวย 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกคนรวมกันเป็น
หนึ่ง เป็นก าลังใจให้รัฐมนตรี รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่างท างานกันอย่างเต็มที่ในการรับมือวิกฤติโควิด-19 ครั้ง
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นี้ มากกว่าการพูดท าให้ขุ่นข้องหมองใจกัน เชื่อว่าเสียงรัฐบาลยังไปได้ด้วยดีจากที่เพ่ิมเป็น 270 เสียง ส่วนความขัดแย้ง
ภายในพรรคพลังประชารัฐระหว่างนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร และนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. คงไม่มีปัญหา คุย
กันได้ พล.อ.ประวิตร ประธานยุทธศาสตร์พรรคได้โทรศัพท์ไปพูดคุยท าความเข้าใจกับทั้งคู่แล้ว และให้หาโอกาสท า
ความเข้าใจเพื่อกระชับความสัมพันธ์กัน 
“คารม” ส่อชิ่งไม่ไปต่อ “ก้าวไกล” 

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ในการหาพรรคใหม่สังกัดตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายก าหนด ล่าสุดนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ออกจากไลน์กลุ่ม ส.ส.ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
การท างานของกลุ่ม ส.ส. ท าให้ ส.ส.ที่เหลืออยู่พากันตั้งข้อสังเกตว่า นายคารมจะไม่ไปร่วมงานกับพรรคก้าวไกล 
เนื่องจากก าหนดเดิม ส.ส.ทั้ง 55 คนนัดรวมตัวจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันที่ 14 มี.ค. ที่ศูนย์ประสานงาน 
ฝั่งธนบุรี ขณะนี้กลุ่ม ส.ส.อยู่ระหว่างการโน้มน้าวนายคารมให้ร่วมงานกันต่อไป 
นโยบายไม่ตอบโจทย์อีสาน 

ต่อมานายคารมให้สัมภาษณ์ว่า เหตุที่ออกจากกลุ่มไลน์เพราะอยากคิดอะไรโล่งๆ และทบทวนสิ่งที่ผ่านมา หลัง
การประชุม ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ท าให้เห็นทิศทางโครงสร้างการท างานของพรรคใหม่ว่ามีเรื่อง
ของภาคอีสานน้อยมาก ตนเป็นคนอีสานเห็นว่าหากแก้ปัญหาและพัฒนาภาคอีสานอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการลด
ความเหลื่อมล้ า เชื่อว่าจะแก้ปัญหาประเทศได้มากกว่าครึ่ง เพราะภาคอีสานมีพ้ืนที่ใหญ่ มีประชากรอันดับหนึ่งของ
ประเทศ พรรคที่เราจะไปยังไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้เท่าที่ควร ส่วนเรื่องการปฏิรูปทหารหรือแก้รัฐธรรมนูญ การกระจาย
อ านาจ ตนไปอยู่พรรคไหนก็ชูประเด็นเรื่องนี้และพูดได้อยู่แล้ว และจะมาว่าตนเป็นงูเห่าไม่ได้ เพราะเวลานี้ไม่ได้สังกัด
พรรคไหน ยังมีเวลาคิด เวลานี้ขอกลับต่างจังหวัดใช้เวลามองความแห้งแล้งของภาคอีสานแล้วพิจารณาก่อนว่าจะเดินไป
อย่างไร ยังไม่ทราบว่าใน 55 ส.ส. มีคนคิดแบบตนอีกหรือไม่ ที่ผ่านมาเคยอดทนมาหลายครั้งแล้ว ใช่หรือไม่ใช่ต้องถาม
ตัวเองอีกครั้ง 
ยังมีเวลาตัดสินใจอีกนับเดือน 

นายคารมกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาถึงไม่ได้เป็นฝ่ ายกฎหมายของพรรค แต่ตนปกป้องอดีตหัวหน้าและอดีต
เลขาธิการพรรคมาตลอด เขาให้ประท้วงในสภาฯเวลามีการอภิปราย ก็ท าหน้าที่ต่อสู้มาไม่เคยฝ่อ วันนี้ยังให้เกียรติทุก
คน ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไหน ยังเหลือเวลาอีก 1 เดือนกว่า ยังตอบไม่ได้ว่าวันที่ 14 มี.ค. จะไปปรากฏตัวสมัครเข้า
พรรคก้าวไกลหรือไม่ หากตัดสินใจอย่างไรเชื่อว่าจะมีคนวิจารณ์เรามาก แต่ยืนยันว่าสามารถตอบค าถามและมีค าอธิบาย
ให้ประชาชนได้หมด ยังบอกไม่ได้ว่าจะไปพรรคไหน หรืออาจจะไปร่วมกับพรรคฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้ ตนอยู่มาทั้ง นปช. 
และพรรคเพ่ือไทย และไม่เคยท าอะไรขัดต่อความรู้สึกตัวเอง ว่าที่หัวหน้าพรรคใหม่เป็นคนน่ารักและมีความรู้
ความสามารถ แต่การท างานการเมืองเป็นคนละเรื่องกันกับหน้าตา เหมือนสามีภรรยา สามีไม่ใช่ว่าต้องอยู่กับภรรยาที่
เป็นคนสวย แต่จะอยู่กับคนที่เข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจกัน เพ่ือสร้างครอบครัวให้แข็งแรงมั่นคง 
“ณัฐชา” โต้กลับชู “อีสานคืนถิ่น” 

ด้านนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. อดีตพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า เห็นนายคารมออกจากไลน์กลุ่ม
ตั้งแต่กลางดึกไม่ได้คิดอะไร ยังเคารพกัน จนมาอ่านข่าวการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลว่าโครงสร้างใหม่ของพรรคที่พวกเรา
จะย้ายไปอยู่ด้วยกัน ไม่มีนโยบายเพ่ือภาคอีสาน ตนรู้สึกเสียใจ พรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
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หนึ่งในนโยบายหลักของเราคือนโยบายอีสานคืนถิ่น ที่มุ่งเน้นการคืนอ านาจสู่ท้องถิ่น แก้ปัญหาภัยแล้งปัญหาที่ดิน และ
การสร้างงานให้คนอีสาน เรามีคณะท างานเรื่องปฏิรูปที่ดิน ท างานประสานกับเครือข่ายภาคประชาชนต่อเนื่อง ผลงาน 
กมธ.ที่ดินฯท า เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นมาก นายคารมน่าจะรู้ดี ถ้าพรรคไม่ให้
ความส าคัญกับภาคอีสานคงไม่ได้เป็น ส.ส. ยืนยันว่าพรรคให้ความส าคัญกับภาคอีสานมากกว่าที่ ส.ส.คนหนึ่งจะมาอ้าง
ในการเรียกร้องต าแหน่ง 
ชี้ไร้ตัวตนหากไม่มีอนาคตใหม่ 

นายณัฐชากล่าวอีกว่า ยืนยันว่าพรรคมอบหน้าที่และสนับสนุนบทบาทของ ส.ส.ทุกคน นายคารมเองเป็น
สมาชิกมาหลายพรรค แต่ไม่เคยได้รับต าแหน่งอะไรเลย จนได้เป็น ส.ส.ในนามพรรคอนาคตใหม่ คิดว่าเหตุผลเท่านี้
เพียงพอแล้วว่าพรรคให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคนหรือไม่ ตนเป็น ส.ส.และท าหน้าที่กรรมาธิการมีพ่ีน้องประชาชน
เข้ามายื่นหนังสือ ขอความช่วยเหลือบ่อยครั้งเราท าหน้าที่และขับเคลื่อนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในฐานะฝ่าย
ค้าน อยากเตือนสตินายคารมด้วยความหวังดีว่า สถานะของนายคารมนั้นเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ ลิสต์ ได้เข้ามาในสภาเพราะ
พรรค ไม่ใช่ด้วยตัวของนายคารมเอง อ านาจการตัดสินใจว่าควรอยู่ต่อหรือไป ควรเป็นของประชาชนและพรรค การละ
ทิ้งพรรคไปเช่นนี้เท่ากับละทิ้งเสียงของประชาชน ส.ส.คือผู้แทนประชาชน ถ้านึกจะย้ายก็ย้ายกันง่ายๆ แล้วจะเรียก
ตัวเองว่าผู้แทนได้อย่างไร 
ซักฟอกนอกสภาขยี้ปมไอโอ 

วันเดียวกัน ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 6 พรรคฝ่ายค้านจัดกิจกรรมฝ่ายค้านเพ่ือประชาชน 
เปิดซักฟอกนอกสภาฯครั้งที่ 1 “แฉกระบวนการไอโอ ฉีกหน้ากากขบวนการเพ่ิมความขัดแย้ง” มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง 
เลขาธิการพรรคประชาชาติ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่ปรึกษาพรรค
เพ่ือไทย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกชั่วคราวพรรคก้าวไกล นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย นาง
อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายโอมาร์ หนุนอนันต์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วม  พ.ต.อ.ทวี
กล่าวเปิดกิจกรรมว่า จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมามีเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าอาชญากรรม น างบประมาณแผ่นดินไปใช้
ประชาสัมพันธ์ 2,000 ล้านบาท งบฯอบรม 8,000 ล้าน งบฯด้านมั่นคงหมื่นกว่าล้าน และงบฯภาคใต้อีกหมื่นกว่าล้าน 
ไปสร้างให้ประชาชนเกิดความเกลียดชัง แบ่งฝ่าย ไม่ว่าใครท า ถือว่าท าให้ประเทศแตกแยก ขณะที่ประเทศเผชิญวิกฤติ
โรคร้ายอีกวิกฤติ ถือว่าเป็นการฆาตกรรมมวลชน 
“ภราดร” สับทหารไอโอหลงยุค 

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขา สมช. ที่ปรึกษาพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การปฏิบัติการข่าวสาร 
Information Operation หรือไอโอ เป็นรูปแบบหนึ่งที่สื่อสารไปยังเป้าหมายให้เชื่อตามที่อยากให้เชื่อ มีทั้งให้เชื่อความ
จริงที่เป็นความจริง และความจริงให้เชื่อว่าเป็นความเท็จ แนวทางทหารมี 4 อย่าง คือ บ่อนท าลาย แกนน าปฏิวัติ 
มวลชน และแนวทางดั้งเดิม เดิมเป็นเรื่องของทหาร มาเป็นเรื่องต ารวจกับมหาดไทยที่ถูกฝึกมาเพ่ือเผชิญกับประชาชน 
ต่างกับทหารที่ถูกฝึกมาเพ่ือเผชิญอริราชศัตรู แต่สิ่งที่เกิดปัญหาพอไอโอผู้รับผิดชอบเป็นกองทัพ ไปๆมาๆตาเริ่มพร่ามัว 
มองคนท่ีเห็นต่างกลายเป็นอริราชศัตรู ในอดีตอาจท าได้เพราะทหารเผชิญภัยคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันไม่ใช่ สิ่งนี้เกิดจาก
การยึดอ านาจ ทหารน ามาใช้ในทางการเมือง 
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แฉเริ่มป่ันให้เกลียดนักศึกษา 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกชั่วคราวพรรคก้าวไกล กล่าวว่า หลังการอภิปรายขบวนการไอโอที่มี 40 จุด 

น่าจะยกเลิกทั้งหมดเพราะโลกไซเบอร์สงบสุขขึ้น แต่สิ่งที่กังวลสุดคือการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกมองเป็นการ
ก่อความไม่สงบ ถูกมองเป็นศัตรูของชาติ เรื่องเหล่านี้ถูกฉายซ้ ามาหลายครั้ง เช่น การฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป ควายแดง 
ชังชาติ คือการสร้างความชอบธรรม จริงไม่จริงไม่ส าคัญเท่ากับเชื่อไม่เชื่อ และเชื่อไม่เชื่อไม่ส าคัญเท่ากับถูกแบ่งฝ่าย ทุก
วันนี้เราเกลียดกันโดยถูกยุยงปลุกปั่นให้เกลียดกันใช่หรือไม่ ถ้าเมื่อไหร่แบ่งเขาแบ่งเรา ที่น่ากังวลคือคนที่มาด่าเราอาจ
ไม่ใช่ไอโอ แต่เป็นภัยแทรกซ้อนเป็นผลผลิตจากไอโอ เป็นความเกลียดชังขยายตัวโดยหน่วยงานรัฐผ่องถ่ายงานไปให้
เอกชน เท่าที่สืบมีกลุ่ม 2-3 กลุ่มที่ออฟฟิศอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า ถามว่าใช้คนรุ่นใหม่ไปท างานแบบนี้ คิดว่าจะใช้เขาได้
หรือ สิ่งที่ตนจะท าคือให้แฟรนไชส์เหล่านี้เจ๊งให้ได้ อยากเตือนสติประชาชนอยู่ดีๆมีการกล่าวหานักศึกษาชังชาติ เราต้อง
ช่วยปกป้องน้องนักศึกษาเหล่านั้น 
บี้ตีความค านวณ ส.ส.ใหม่ 

ที่ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน นำยสำธุ อนุโมทำมิ หัวหน้ำพรรคพลังไทยดี พร้อมตัวแทนพรรคกำรเมือง 7 
พรรค ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินผ่ำนนำยปิยะ ลือเดชกุล ผอ.ส ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ให้เสนอเรื่องต่อศำล
รัฐธรรมนูญและศำลปกครอง ตีควำมหลังยุบพรรคอนำคตใหม่ แต่ กกต.ไม่ได้ค ำนวณหรือเลื่อนล ำดับ ส.ส .บัญชีรำยชื่อ 
ท ำให้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อหำยไป 11 คนไม่ครบ 150 คน ตำมรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 128 
(6) นำยสำธุกล่ำวว่ำ ขอให้ผู้ตรวจกำรฯเสนอเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนูญและศำลปกครองโดยเร็ว เพรำะจะครบก ำหนด
ภำยใน 1 ปี ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ นับจำกกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1793693 
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วันที่ 12 มีนาคม 2563 - 16:51 น.  

 ‘กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ’ ร้องผูต้รวจฯ ส่งศาลตีความ 
กฎหมาย เลือ่นล าดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน อนค. 

 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2049222 
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.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2563 16:25   ปรับปรุง: 12 มี.ค. 2563 16:53     

7 พรรคเล็ก ย่ืนผู้ตรวจฯ จี้ กกต.เลื่อนล าดับ ส.ส.บัญชี
รายชื่อแทนที่ว่างของ อนค.ตัวแทน 7 พรรคเล็ก ยื่น
หนังสือผู้ตรวจฯ ส่งเรือ่งตีความ รธน. ให ้กกต.เลื่อน
ล าดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขึ้นมาแทน 
  วันนี้ (12 มี.ค.) นายสาธุ อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ และหัวหน้าพรรคพลังไทยดี พร้อมด้วย
ตัวแทนพรรคการเมืองอีก 7 พรรค เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาล
ปกครอง ตีความ หลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่ กกต.ไม่ได้ค านวณหรือเลื่อนล าดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
เพราะเห็นว่าการที่ขณะนี้สภาไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อจ านวน 11 คน ท าให้จ านวน ส.ส.ในสภามีไม่ครบ 150 คน ตามที่
รัฐธรรมนูญมาตรา 83 ก าหนดไว้ว่าจะต้องมี ส.ส.แบบแบ่งเขตจ านวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อจ านวน 150 คน 
และมาตรา 84 ที่บัญญัติว่าจะต้องด าเนินการตามมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 (6) ที่ระบุว่าให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อเพ่ิมอีก 1 คน ตามล าดับจนครบ 150 คน 

โดยนายสาธุกล่าวว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไม่มีความชัดเจน จึงท าให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ไม่ด าเนินการเลื่อนล าดับ ส.ส.มาแทนเก้าอ้ี ส.ส.ที่ว่างอยู่ 11 คน การที่ ส.ส.หายไป 11 คน มองว่า
อาจจะมีผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายทั้งในระบบรัฐสภาและรัฐบาล เราในฐานะที่ประชาชนเลือกมาเห็นว่ามี
ช่องทางจะพอด าเนินการได้จึงต้องมาหาค าตอบได้ จ าเป็นต้องมายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ และศาลปกครองเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว เพราะจะครบก าหนดภายใน 1 ปี นับจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 
มี.ค. 2562  

ส่วนที่มองว่าการมายื่นเรื่องครั้งนี้กลุ่มของตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นหากดูจากการค านวณล าดับตั้งแต่  28 ถึง 
39 เป็นต้นไป จะรับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิม ประกอบกับเมื่อการค านวณพบจุดทศนิยมก็ควรจะปัดเลื่อน
ล าดับ ส.ส.ให้ เพราะขณะนี้ได้มีการยื่นร้องเรียนพรรคการเมือง 32 พรรค เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หากในอนาคตมีผลท าให้
พรรคถูกยุบ ก็จะท าให้ ส.ส.หายไปถึง 50 คนผลกระทบก็จะตามมา เพราะจะท าให้จ านวน ส.ส.ในสภาฯหายไป ดังนั้น
จึงต้องเริ่มด าเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดบรรทัดฐาน  ซึ่งตามกฎหมายที่ก าหนดว่า 1 ปีนั้นสามารถค านวณ
คะแนน ส.ส.ได้ แต่หากพ้นจาก 1 ปีไปแล้ว จะค านวณไม่ได้ แต่การเลื่อนล าดับสามารถท าได้ตลอด เพ่ือให้มี  ส.ส.ครบ
ตามจ านวนที่รัฐธรรมนูญก าหนด นอกจากนี้ยังไม่อยากให้เกิดความเสียหายหากมีการลงมติแล้วคะแนนก้ ากึ่งในสภาฯ  
จะท าให้ระบบรัฐสภาเสียหาย ประกอบกับการที่พรรคการเมืองอ่ืนๆ ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งก็
ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน จึงไม่อยากให้เกิดกรณีเสียงตกน้ า เพราะยังมีพรรคการเมืองอีกจ านวนมากที่ได้รับ
คะแนนจากประชาชน และไม่ได้เลื่อนล าดับมาให้ครบกับจ านวน ส.ส.ในสภา 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000025097 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000025097
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สยามรัฐออนไลน์ 12 มีนาคม 2563 16:25 น.  

 
"กลุ่มสามัคคีสร้างชาต"ิ ร้อง "ผูต้รวจฯ" 
 ส่งเรือ่งตีความ รธน. ให้ "กกต." ด าเนินการเลื่อนล าดับสส.บัญชีรายช่ือ  

วันที่ 12 มี.ค.63 ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสาธุ อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ และ
หัวหน้าพรรคพลังไทยดี พร้อมด้วยตัวแทนพรรคการเมืองอีก 7 พรรค เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายปิยะ 
ลือเดชกุล ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ตีความ
หลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่กกต.ไม่ได้ค านวณหรือเลื่อนล าดับส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะเห็นว่าการที่
ขณะนี้สภาฯไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อจ านวน 11 คน ท าให้จ านวนส.ส.ในสภาฯมีไม่ครบ 150 คน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 
83 ก าหนดไว้ว่า จะต้องมีส.ส.แบบแบ่งเขตจ านวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อจ านวน 150 คน และมาตรา84 ที่
บัญญัติว่าจะต้องด าเนินการตามมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 
มาตรา 128 (6) ที่ระบุว่าให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิม
อีก 1 คน ตามล าดับจนครบ 150 คนโดยนายสาธุ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งส.ส. ยังไม่มีความ
ชัดเจน จึงท าให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่สามารถด าเนินการเลื่อนล าดับส.ส.มาแทน เก้าอ้ีส.ส.ที่ว่างอยู่ 11 
คนได้ ซึ่งการที่ส.ส.หายไป 11 คน มองว่าอาจจะมีผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายทั้งในระบบรัฐสภาและรัฐบาล  เรา
ในฐานะที่ประชาชนเลือกมาเห็นว่ามีช่องทางจะพอด าเนินการได้ จึงจ าเป็นต้องมาหาค าตอบได้ จึงจ าเป็นต้องมายื่นเรื่อง
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว  เพราะจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปี นับจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ส่วนที่มองว่าการมายื่นเรื่องครั้งนี้กลุ่มของตัวเอง จะมีส่วนได้
ส่วนเสียนั้นหากดูจากการค านวณล าดับตั้งแต่ 28 ถึง 39 เป็นต้นไป จะรับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิม ประกอบ
กับเมื่อการค านวณพบจุดทศนิยมก็ควรจะปัดเลื่อนล าดับส.ส.ให้ เพราะขณะนี้ได้มีการยื่นร้องเรียนพรรคการเมือง 32 
พรรค เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หากในอนาคตมีผลท าให้พรรคถูกยุบ ก็จะท าให้ส.ส.หายไปถึง 50 คนผลกระทบก็จะตามมา 
เพราะจะท าให้จ านวนส.ส.ในสภาฯหายไป ดังนั้นจึงต้องเริ่มด าเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน ซ่ึงตาม
กฎหมายที่ก าหนดว่า 1 ปีนั้นสามารถค านวณคะแนนส.ส.ได้ แต่หากพ้นจาก 1 ปีไปแล้ว จะค านวณไม่ได้ แต่การเลื่อน
ล าดับสามารถท าได้ตลอด เพ่ือให้มีส.ส.ครบตามจ านวนที่รัฐธรรมนูญก าหนด นอกจากนี้ยังไม่อยากให้เกิดความเสียหาย
หากมีการลงมติแล้วคะแนนก้ ากึ่งในสภาฯ จะท าให้ระบบรัฐสภาเสียหาย ประกอบกับการที่พรรคการเมืองอ่ืนๆได้รับ
คะแนนเสียง จากประชาชนในการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน จึงไม่อยากให้เกิดกรณีเสียงตกน้ าเพราะยัง
มีพรรคการเมืองอีกจ านวนมากที่ได้รับคะแนนจากประชาชน และไม่ได้เลือนล าดับมาให้ครบกับจ านวนส.ส.ในสภาฯ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/138652 
ส านักข่าว : https://news1live.com/detail/9630000025097 
 

https://siamrath.co.th/n/138652
https://news1live.com/detail/9630000025097
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12 มีนาคม 2563 - 16:14 น.  

 
 
พรรคเล็กขอความเห็นใจเลื่อนล าดับส.ส.ให้สภาฯครบ 500 

 
กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ร้องผู้ตรวจฯ ส่งตีความรัฐธรรมนูญ ให้กกต.เลื่อนล าดับส.ส.บัญชีรายชื่อ แทนที่"อนาคต

ใหม่"ที่ถูกยุบ อ้างรธน.ก าหนดให้มีส.ส.ในสภาฯ 500 คน 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  12 มีนาคม 2563 นายสาธุ อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ และหัวหน้าพรรค
พลังไทยดี พร้อมด้วยตัวแทนพรรคการเมืองอีก 7 พรรค เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน    
ทั้งนี้เพ่ือขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ตีความหลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้ค านวณหรือเลื่อนล าดับส.ส.บัญชีรายชื่อ ท าให้ส.ส.บัญชีรายชื่อหายไป จ านวน 
11 คน ไม่ครบ 150 คน  

 ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 83 ก าหนดไว้ว่า จะต้องมีส.ส.แบบแบ่งเขตจ านวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อ
จ านวน 150 คน และมาตรา 84 ที่บัญญัติว่าจะต้องด าเนินการตามมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 (6) ที่ระบุว่าให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการ
จัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีก 1 คน ตามล าดับจนครบ 150 คน 
นายสาธุ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีการยื่นร้องเรียนพรรคการเมือง 32 พรรค เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หากในอนาคตมีผลท า
ให้พรรคถูกยุบ ก็จะท าให้ส.ส.หายไปถึง 50 คนผลกระทบก็จะตามมา เพราะจะท าให้จ านวนส.ส.ในสภาฯหายไป ดังนั้น
จึงต้องเริ่มด าเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดบรรทัดฐาน  

 ซึ่งตามกฎหมายที่ก าหนดว่า 1 ปีนั้นสามารถค านวณคะแนนส.ส.ได้ แต่หากพ้นจาก 1 ปีไปแล้ว จะค านวณ
ไม่ได้ แต่การเลื่อนล าดับสามารถท าได้ตลอด เพ่ือให้มีส.ส.ครบตามจ านวนที่รัฐธรรมนูญก าหนด นอกจากนี้ยังไม่อยากให้
เกิดความเสียหายหากมีการลงมติแล้วคะแนนก้ ากึ่งในสภาฯ จะท าให้ระบบรัฐสภาเสียหาย ประกอบกับการที่พรรค
การเมืองอ่ืนๆได้รับคะแนนเสียง จากประชาชนในการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน จึงไม่อยากให้เกิดกรณี
เสียงตกน้ าเพราะยังมีพรรคการเมืองอีกจ านวนมากท่ีได้รับคะแนนจากประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/421981 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/421981
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12 มี.ค. 2563 - 16:50 น.  
 

กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ รอ้งผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.ตีความ เลื่อน ส.ส. 11 คน แทน อนค.ถูกยุบ  
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสาธุ อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ และ

หัวหน้าพรรคพลังไทยดี พร้อมตัวแทนพรรคการเมืองอีก 7 พรรค เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายปิยะ ลือ
เดชกุล ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองตีความหลัง
ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่กกต.ไม่ได้ค านวณหรือเลื่อนล าดับส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากเห็นว่าการที่
ขณะนี้สภาฯ ไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อจ านวน 11 คน ท าให้จ านวนส.ส.ในสภาฯ มีไม่ครบ 150 คน ตามท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา 
83 ก าหนดไว้ว่า จะต้องมีส.ส.แบบแบ่งเขตจ านวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อจ านวน 150 คน และมาตรา84 ที่
บัญญัติว่าจะต้องด าเนินการตามมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 
มาตรา 128 (6) ที่ระบุว่าให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิม
อีก 1 คน ตามล าดับจนครบ 150 คน 

นายสาธุ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ยังไม่มีความชัดเจน  จึงท าให้ กกต. ไม่สามารถ
ด าเนินการเลื่อนล าดับ ส.ส. มาแทนเก้าอ้ี ส.ส.ที่ว่างอยู่ 11 คนได้ ซึ่งการที่ส.ส.หายไป 11 คน มองว่าอาจจะมีผลกระทบ
ท าให้เกิดความเสียหายทั้งในระบบรัฐสภาและรัฐบาล เราในฐานะท่ีประชาชนเลือกมาเห็นว่ามีช่องทางจะพอด าเนินการ
ได้ จึงจ าเป็นต้องมาหาค าตอบ โดยยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง เพ่ือ
พิจารณาโดยเร็ว เพราะจะครบก าหนดภายใน 1 ปี นับจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 นายสาธุ กล่าวอีกว่า ส่วน
ที่มองว่าการมายื่นเรื่องครั้งนี้ กลุ่มของตัวเองจะมีส่วนได้ส่วนเสียนั้น หากดูจากการค านวณล าดับตั้งแต่ 28 ถึง 39 เป็น
ต้นไป จะรับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิม ประกอบกับเมื่อการค านวณพบจุดทศนิยมก็ควรจะปัดเลื่อนล าดับส.ส.
ให้ เพราะขณะนี้ได้มีการยื่นร้องเรียนพรรคการเมือง 32 พรรค เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หากในอนาคตมีผลท าให้พรรคถูก
ยุบ ก็จะท าให้ส.ส.หายไปถึง 50 คน ผลกระทบก็จะตามมา เพราะจะท าให้จ านวนส.ส.ในสภาฯหายไป ดังนั้น จึงต้องเริ่ม
ด าเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดบรรทัดฐาน ซึ่งตามกฎหมายที่ก าหนดว่า 1 ปีนั้นสามารถค านวณคะแนนส.ส.
ได้ แต่หากพ้นจาก 1 ปีไปแล้ว จะค านวณไม่ได้ แต่การเลื่อนล าดับสามารถท าได้ตลอด เพ่ือให้มีส.ส.ครบตามจ านวนที่
รัฐธรรมนูญก าหนด นอกจากนี้ยังไม่อยากให้เกิดความเสียหายหากมีการลงมติแล้วคะแนนก้ ากึ่งในสภาฯ จะท าให้ระบบ
รัฐสภาเสียหาย ประกอบกับการที่พรรคการเมืองอ่ืนๆ ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็น
ตัวแทนของประชาชน จึงไม่อยากให้เกิดกรณีเสียงตกน้ า เพราะยังมีพรรคการเมืองอีกจ านวนมากที่ได้รับคะแนนจาก
ประชาชน และไม่ได้เลื่อนล าดับมาให้ครบกับจ านวนส.ส.ในสภาฯ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3739332 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3739332
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ร้องผู้ตรวจฯสั่งศาลรธน.ตีความกกต.เลื่อนล าดับปาร์ตี้ลสิต ์
 
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 12 มี.ค.-กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ร้องผู้ตรวจฯ ส่งเรื่องต่อศาลรธน.ตีความให้กกต.เลื่อนล าดับส.ส.
บัญชีรายชื่อขึ้นแทนอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ ชี้กฎหมายก าหนดต้องค านวณภายใน 1 ปี  

นายสาธุ อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติและหัวหน้าพรรคพลังไทยดี พร้อมตัวแทนพรรคการเมืองอีก 
7 พรรคยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือขอให้
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองตีความ หลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่กรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) ไม่ได้ค านวณหรือเลื่อนล าดับส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะเห็นว่าการที่ขณะนี้สภาฯ  ไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อ
จ านวน 11 คน ท าให้จ านวน ส.ส.ในสภาฯ ไม่ครบ 500 คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 ก าหนดไว้ว่าต้องมี ส.ส.แบบแบ่ง
เขตจ านวน 350 คน  และแบบบัญชีรายชื่อจ านวน 150 คน และมาตรา 84 ที่บัญญัติว่าจะต้องด าเนินการตามมาตรา 
83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 (6) ที่ระบุว่าให้พรรค
การเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีก 1 คน ตามล าดับจนครบ 150 
คน 

นายสาธุ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งส.ส. ยังไม่มีความชัดเจน จึงท าให้กกต.ไม่สามารถเลื่อน
ล าดับส.ส.มาแทนที่ว่างอยู่ 11 คนได้ ซึ่งการที่ส.ส.หายไป 11 คนอาจจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายทั้งในระบบ
รัฐสภาและรัฐบาล ในฐานะที่ประชาชนเลือกมาจึงเห็นว่ามีช่องทางจะพอด าเนินการได้  จึงจ าเป็นต้องมายื่นเรื่องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองพิจารณาโดยเร็ว  เพราะก าลังจะครบก าหนด 1 ปีนับ
จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562   

“ส่วนที่มองว่าการมายื่นเรื่องครั้งนี้กลุ่มของผมมีส่วนได้ส่วนเสีย  ถ้าดูจากการค านวณล าดับตั้งแต่ 28 ถึง 39 
เป็นต้นไป จะรับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิม  ประกอบกับเมื่อการค านวณพบจุดทศนิยม  ก็ควรจะปัดเลื่อน
ล าดับส.ส.ให้ เพราะขณะนี้ได้ยื่นร้องเรียนพรรคการเมือง 32 พรรคเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ถ้าในอนาคตมีผลท าให้พรรค
การเมืองถูกยุบ จะท าให้ส.ส.หายไปถึง 50 คน ผลกระทบจะตามมา เพราะจะท าให้จ านวน ส.ส.ในสภาฯหายไป ดังนั้น 
จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐาน เพราะตามกฎหมายก าหนดว่า 1 ปีสามารถค านวณคะแนน
ส.ส.ได้ แต่ถ้าพ้น 1 ปีไปแล้วจะค านวณไม่ได้ แต่การเลื่อนล าดับส.ส.สามารถท าได้ตลอด เพ่ือให้มีส.ส.ครบตามจ านวนที่
รัฐธรรมนูญก าหนด” นายสาธุ กล่าว   
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5e6a0161e3f8e40af141f713 

https://www.mcot.net/view/5e6a0161e3f8e40af141f713
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วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.48 น. 

 
 
ขอเสียบส้มหวาน!พรรคเล็กร้องผู้ตรวจฯยื่นศาล รธน.ตีความ เลือ่นล าดับส.ส.แทนอนค. 
ขอเสียบส้มหวาน!พรรคเล็กร้องผู้ตรวจฯยื่นศาลรธน.ตีความ เลื่อนล าดับส.ส.แทนอนค. 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.48 น. 

"กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ"ร้องผู้ตรวจฯ ส่งเรื่องตีความรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให้กกต.ด าเนินการเลื่อนล าดับส.ส.บัญชี
รายชื่อ ขึ้นมาแทนในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบ อ้างรธน.ก าหนดให้มีส.ส.ในสภาฯ500คน ชี้กฎหมายก าหนด
ห้ามค านวณส.ส.ใหม่ภายใน1ปีหากไม่มีเหตุทุจริต แต่ไม่ได้ห้ามเลื่อนล าดับส.ส. วอนเห็นใจส.ส.พรรคเล็กก็คือคะแนน
จากประชาชน จึงไม่อยากให้เสียงตกน้ า เวลา 15.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสาธุ 
อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ และหัวหน้าพรรคพลังไทยดี พร้อมด้วยตัวแทนพรรคการเมืองอีก 7 พรรค เข้า
ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือขอให้เสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ตีความหลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้ค านวณหรือเลื่อนล าดับส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะเห็นว่าการที่ขณะนี้สภาฯ  ไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
จ านวน 11 คน ท าให้จ านวน ส.ส.ในสภาฯ มีไม่ครบ 150 คน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 83 ก าหนดไว้ว่า จะต้องมี ส.ส.
แบบแบ่งเขตจ านวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อจ านวน 150 คน และมาตรา 84 ที่บัญญัติว่าจะต้องด าเนินการตาม
มาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (6) ที่ระบุว่าให้พรรค
การเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีก 1 คน ตามล าดับจนครบ 150 
คน 

โดย นายสาธุ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไม่มีความชัดเจน จึงท าให้ กกต.ไม่สามารถ
ด าเนินการเลื่อนล าดับ ส.ส.มาแทน เก้าอ้ี ส.ส.ที่ว่างอยู่ 11 คนได้ ซึ่งการที่ ส.ส.หายไป 11 คน มองว่าอาจจะมีผลกระทบ
ท าให้เกิดความเสียหายทั้งในระบบรัฐสภาและรัฐบาล เราในฐานะท่ีประชาชนเลือกมาเห็นว่ามีช่องทางจะพอด าเนินการ
ได้ จึงจ าเป็นต้องมาหาค าตอบได้ จึงจ าเป็นต้องมายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
ปกครอง เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว เพราะจะครบก าหนดภายใน 1 ปี นับจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 
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ส่วนที่มองว่าการมายื่นเรื่องครั้งนี้กลุ่มของตัวเอง จะมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นหากดูจากการค านวณล าดับตั้งแต่ 28 
ถึง 39 เป็นต้นไป จะรับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพ่ิม ประกอบกับเมื่อการค านวณพบจุดทศนิยมก็ควรจะปัด
เลื่อนล าดับ ส.ส.ให้ เพราะขณะนี้ได้มีการยื่นร้องเรียนพรรคการเมือง 32 พรรค เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หากในอนาคตมีผล
ท าให้พรรคถูกยุบ ก็จะท าให้ ส.ส.หายไปถึง 50 คน ผลกระทบก็จะตามมา เพราะจะท าให้จ านวน ส.ส.ในสภาฯ หายไป 
ดังนั้น จึงต้องเริ่มด าเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดบรรทัดฐาน  ซึ่งตามกฎหมายที่ก าหนดว่า 1 ปีนั้น สามารถ
ค านวณคะแนน ส.ส.ได้ แต่หากพ้นจาก 1 ปีไปแล้ว จะค านวณไม่ได้ แต่การเลื่อนล าดับสามารถท าได้ตลอด เพ่ือให้มี  
ส.ส.ครบตามจ านวนที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
นอกจากนี้ ยังไม่อยากให้เกิดความเสียหายหากมีการลงมติแล้วคะแนนก้ ากึ่งในสภาฯ  จะท าให้ระบบรัฐสภาเสียหาย 
ประกอบกับการที่พรรคการเมืองอ่ืนๆ ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชน 
จึงไม่อยากให้เกิดกรณีเสียงตกน้ า เพราะยงัมีพรรคการเมืองอีกจ านวนมากที่ได้รับคะแนนจากประชาชน และไม่ได้เลือน
ล าดับมาให้ครบกับจ านวน ส.ส.ในสภาฯ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/478885 
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อนค.เลือดไหลอีก "คารม" ส่อไม่ไปต่อ “ก้าวไกล” 

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. รายงานข่าวจาก  ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่เปิดเผยว่า ล่าสุดนายคารม พลพรกลาง ส.ส.
บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกจากไลน์กลุ่มของ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารการ
ท างานของกลุ่มส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ไป  ซ่ึง ส.ส.ที่เหลืออยู่ตั้งข้อสังเกตว่านายคารม จะไม่ไปร่วมงานกับพรรคก้าว
ไกล  ซึ่ง เดิม ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 55 คน นัดรวมตัวจะสมัครข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 14 มี.ค.นี้  ที่ศูนย์
ประสานงาน ฝั่งธนบุรีอดีตพรรคอนาคตใหม่  โดยขณะนี้กลุ่ม ส.ส.อยู่ระหว่างการโน้มน้าวนายคารมให้ร่วมงานกันต่อไป 
ทั้งนี้นายคารม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนออกจากกลุ่มไลน์เพราะอยากคิดอะไรโล่งๆ และทบทวนสิ่งที่ผ่านมา โดยหลังการ
ประชุมอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ท าให้เห็นทิศทางโครงสร้างการท างานของพรรคใหม่ว่ามี
เรื่องของภาคอีสานน้อยมาก  ซึ่งตนเป็นคนอีสานเห็นว่าหากแก้ปัญหาและพัฒนาภาคอีสานอย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะลดความเหลื่อมล้ าเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้มากกว่าครึ่ง  เพราะภาคอีสานเป็นมีพ้ืนที่กว้าง
ใหญ่และมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  พรรคที่เราจะไปยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เท่าที่ควร ส่วนในเรื่องการ
ปฏิรูปทหาร หรือ แก้รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจ ตนไปอยู่พรรคไหนก็ชูประเด็นเรื่องนี้และสามารถพูดได้อยู่แล้ว 
และหากครั้งนี้ตนตัดสินใจไปที่ไหนจะมาว่าตนเป็นงูเห่าไม่ได้ เพราะเวลานี้ไม่ได้สังกัดพรรคไหน และยังมีเวลาคิด ว่า
การเมืองในวันข้างหน้ามันตอบโจทย์เราหรือไม่ เวลานี้ตนขอกลับต่างจังหวัดใช้เวลามองความแห้งแล้งของภาคอีสาน
แล้วพิจารณาก่อนว่าจะเดินไปอย่างไร  และตนก็ยังไม่ทราบว่าใน 55 อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่มีคนคิดแบบตนอีก
หรือไม่ “เมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องทบทวนทิศทางที่จะเดินไป มันช่างละเลยกับคนอีสาน ที่ผ่านมาเคยอดทนมาหลายครั้ง
แล้ว มันใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องถามตัวเองอีกครั้ง ผมไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นคนอีสาน  แต่พรรคที่เราจะไปไม่ให้ความส าคัญ
เท่าท่ีควร  ” นายคารมกล่าว 

นายคารม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมาถึงไมได้เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรค แต่ต้นก็ปกป้องอดีตหัวหน้าและอดีต
เลขาธิการพรรคมาโดยตลอด เขาให้ประท้วงในสภาเวลามีการอภิปรายก็ท าหน้าที่ประท้วงมาและต่อสู้มาไม่เคย
ฝ่อ  วันนี้ตนก็ยังให้เกียรติทุกคน ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไหนเพราะยังเหลือเวลาอีก 1 เดือนกว่า ในการสังกัด
พรรคใหม่ ยังตอบไม่ได้ว่าวันที่ 14 มี.ค.นี้จะไปปรากฏตัวในการสมัครเข้าพรรคก้าวไกลหรือไม่ ซึ่งหากตัดสินใจอย่างไร
เชื่อว่าจะมีคนวิจารณ์เรามาก แต่ก็ยืนยันว่าสามารถตอบค าถามและมีค าอธิบายให้ประชาชนได้หมด  ยังบอกไม่ได้ว่าจะ
ไปพรรคไหน หรืออาจจะไปร่วมกับพรรคฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้ ตนอยู่มาทั้ง นปช. และพรรคเพ่ือไทย และไม่เคยท าอะไร
ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/7963?line= 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/7963?line
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วันท่ี 12 มีนาคม 2563 - 11:30 น.  

 

สถานีคิดเลขที่ 12 : รธน.ธรรมดาๆ : วรศักดิ์ ประยูรศุข 
 

  มีเสียงเห็นชอบ-เห็นด้วยมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าสภาพต่างๆ ในบ้านเมืองเราขณะนี้ ล้วนแต่โยงกลับไปหารัฐธรรมนูญ 
ใครไม่เชื่อก็ลองไปหาบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ หาข่าวตั้งรัฐบาล ข่าวนักกฎหมาย นักการเมืองที่เก่งๆ กฎหมาย
อ่านกัน หรือลองอ่านการถกเถียงในเรื่องนี้ ก็จะเห็นภาพ 
เวทีแฟลชม็อบของนิสิตนักศึกษา เอ่ยถึงเรื่องนี้กันมาก โปสเตอร์ที่เขียนกันเอง ชูกันเอง ระบุถึงชื่อของคนดังหลายๆ คน 
ที่มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ อย่างชวนสะดุ้งแทน 
  เชื่อว่า ทั้งคนยกร่าง ทั้งสภาแต่งตั้งที่เห็นชอบ คงจะมีจิตเจตนาดี นาทีนั้นคงคิดภูมิใจว่า ตัวเองได้ท าเพ่ือ
บ้านเมือง ด้วยกฎกติกาใหม่ ที่บรรจงทุ่มเทประสบการณ์ ความเก๋าและความเชี่ยวชาญมาดีไซน์ 
ออกมาเป็นยาขนานแรง ที่จะฆ่าเชื้อโกง ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่น การฉ้อฉลของนักการเมือง และอะไรต่อมิอะไรที่
เป็นด้านลบ ไปต่อไม่ได้ 
สุดท้ายด้วยฤทธิ์ยาที่ว่านี้ กลายเป็นว่าบ้านเมืองก็ไปไหนไม่ได้อีกเหมือนกัน 
เรียกว่าเจตนาดี แต่ผลที่ออกมาเดินไปคนละทางกับเจตนา ถึงจุดนี้ ก็ต้องยอมรับในเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น แต่ที่ส าคัญ
มากกว่านั้น คือ แล้วจะก้าวกันต่อไปได้อย่างไร 
การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ จากโรงเรียน รั้วมหาวิทยาลัย ที่ถือเป็นพลังบริสุทธิ์ เป็นปัญญาชนที่ยากแก่การชักจูงด้วย
ผลประโยชน์ใดๆ ท าให้หลายฝ่ายกระสับกระส่าย หาวิธีการแก้ไข 
นับวันยิ่งลามออกไป และเสียงจากข้อเรียกร้อง ดังกระหึ่มจากที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง 
ขณะนี้มีผู้เสนอว่า เม่ือบทบัญญัติและบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นตอของปัญหา ก็ควรแก้ที่ต้นตอ โดยเฉพาะ
ในบทบัญญัติที่ดีไซน์ เพื่อบางกลุ่มบางพวก 
หรืออาจจะยกร่างใหม่ไปเลย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยอาจจะให้จัดเลือกตั้ง ส.ส.ร.ทั่วประเทศ 
เอาตัวแทนประชาชนเข้ามานั่ง ยกร่างใหม่ในเวลาที่ก าหนด 
เขียนรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น ตรงไปตรงมามากขึ้น ไม่ต้องไปซิกแซกผูกไปไขว้มา 
ให้ ส.ส.เลือกนายกฯ พรรคไหนชนะเลือกตั้ง พรรคนั้นตั้งรัฐบาล แพ้ก็เป็นฝ่ายค้านไป 
บริหารล้มเหลว มีช่องทางให้พ้นไป แล้วสภาเลือกใหม่ หรือจะยุบสภาวัดดวงกันใหม่ก็ได้ ฯลฯ 
ส่วน ส.ว.ต้องมีท่ีมาท่ีไปที่ยึดโยงประชาชน จะเลือกตรงหรือเลือกอ้อม ลองให้ตัวแทนประชาชนเป็นคนคิดกันดู 
เพราะไปคิดแทนประชาชนแล้ว ผลออกมาเป็นอย่างที่เห็น 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2047217 
 

https://www.matichon.co.th/article/news_2047217
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/2-สถานีคิด13มีค.jpg
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ปรีชาทัศน์ 
วันศุกร์ ที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
ลินคอล์น แบบอย่างของนักประชาธิปไตย 

สังคมไทย เป็นสังคมที่เข้าใจยาก นักการเมืองส่วนใหญ่พร่ าบ่นอยู่เสมอ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
รวมทั้งคณะนายทหารและผู้เข้าร่วมในการยึดอ านาจทุกครั้ง ก็ประกาศความตั้งใจที่จะน าพาประเทศเข้าสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย แต่ในที่สุดก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน 

พรรคใหม่ๆ ที่ จั ดตั้ ง ขึ้น  ก็ยั ง ไม่มีพรรคไหนจะใช้ชื่ อพรรคว่ า  “พรรคประชาธิปไตย” ก็ยั งคงมีแต่
พรรค “ประชาธิปัตย์” เป็นชื่อที่ใกล้เคียงที่สุดกับ “ประชาธิปไตย” แต่กระบวน “ประชาธิปไตย” ภายในพรรค ก็
อาจจะขาดปัจจัยอะไรบางประการที่จะอ านวยการให้พรรคไปถึงฝั่งฝัน แต่กลับมีการบั่นทอนภายใน ท าให้ประชาธิปัตย์
ที่ดูท าท่าจะโตใหญ่ก็ถูกบั่นทอนโดยยากจะทราบสาเหตุ 

ตามความคิดเห็นของผู้เขียน ที่อาจจะหลงละเมอเพ้อพกว่าการศึกษาสามารถสร้างสรรค์ได้แทบทุกสิ่ง แม้แต่สร้าง
เยาวชนให้มีจิตใจประชาธิปไตย และรู้สึกดีใจที่พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีทัศนคติเป็นประชาธิปไตย แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ยิน -ได้เห็น
รัฐบาลชุดใดด าเนินการต่อ 

อันที่จริง ตั้งแต่ท่านชวน หลีกภัย ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2526-2529 ท่านด าริที่
จะส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือฝึกฝนให้เยาวชนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย แต่
โครงการที่ดีดังกล่าวนี้ มักขาดการส่งเสริมในสมัยหลัง และกระทรวงศึกษาธิการก็เริ่มอ่อนแอลงไปมากในสมัยต่อมา เมื่อ
มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแทบทุกๆ ปี ในยุคทักษิณหนึ่ง และในสมัยหลังนี้ก็แทบไม่มีมืออาชีพทางการศึกษาได้เข้าไปดูแล
กระทรวงศึกษาฯ เลย 

อันที่จริง ผู้น าในสังคมไม่ว่าจะเรียนจบมาทางสาขาใดหรือไม่จบอุดมศึกษา (ตามแฟชั่น) แต่หากเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ก็สามารถจะเป็นผู้น าที่ดีที่สุดได้ทั้งนั้น ยกตัวอย่าง มหาบุรุษ เช่นลินคอล์น ผู้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐ ช่วง
สงครามกลางเมือง ค.ศ. 1861-1865 ที่ชาวอเมริกันและชาวโลกยกย่องให้เป็นมหาบุรุษของโลก ท่านก็ไม่เคยไปเรียนใน

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/columnist/all
https://www.naewna.com/politic/columnist
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ระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และประกอบกับเป็นผู้มีความจ าดี จึง
จดจ าบทต่างๆ ในพระคัมภีร์ และบทกวีของนักกวีที่ยิ่งใหญ่ของโลก เช่น เช็กสเปียร์, โรเบิร์ต เบิร์นส์ และไบรอน เป็นที่
อัศจรรย์ของเพ่ือนร่วมงาน และนักการเมืองสมัยนั้น 

ที่แปลกและที่น่าอัศจรรย์ ก็คือ ท่านประธานาธิบดีลินคอล์นเป็นนักเล่านิทานที่แฝงอารมณ์ขันและ “สัจธรรม” 
ของชีวิตชาวบ้านรวมทั้งนิทานของอีสป ผู้เป็นนักเล่านิทานที่ยิ่งใหญ่ของโลก และท่านประธานาธิบดีลินคอล์น ก็จะเล่า
ให้ผู้คนได้ฟังในเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เพ่ือตอกย้ าแนวคิดหรือข้อสรุปที่ท่านต้องการ ยกตัวอย่างเช่น นิทานอีสป 
เรื่อง “ราชสีห์มาขอลูกสาวคนตัดฟืน” 

ในช่วงแรกของการเข้าสู่ต าแหน่งเป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาก าลังจะแตกออกเป็น 2 ฝ่าย - ฝ่ายเหนือและ
ฝ่ายใต้มลรัฐทางใต้ เช่น เซาท์แคโรไลนา (South Carolina) เป็นผู้น าฝ่ายใต้ที่เป็นมลรัฐที่มีทาส และไม่ต้องการให้ทาส
หมดไปจากสังคม ขณะที่ฝ่ายเหนือ มีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) เป็นส าคัญ ต้องการขจัดระบบทาส จึงเกิดการ
โต้แย้ง และมลรัฐฝ่ายใต้หลายรัฐรวมตัวกันประกาศเป็นอิสระจากฝ่ายเหนือ และที่ส าคัญ  จะยกกองก าลังเข้ายึดป้อม
ค่ายซัมเตอร์ ซึ่งเป็นป้อมค่ายในความดูแลรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ ลินคอล์น ซึ่งเพ่ิงเข้ามารับต าแหน่ง
ประธานาธิบดี ก็เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือปรึกษาหารือว่าจะท าอย่างไรดี จะส่งก าลังไปช่วยกองก าลังของ
ฝ่ายรัฐบาลที่ป้อมซัมเตอร์ หรือจะปล่อยให้ฝ่ายใต้เข้ายึด 

การถกเถียงกันในคณะรัฐมนตรี แตกแยกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ยอมปล่อยให้ฝ่ายใต้เข้ายึดครอง กับกลุ่มที่ต้องการ
จะส่งกองก าลังไปเสริม ประธานาธิบดีคนใหม่ก็ยังหาทางออกไม่ได้ หากจะส่งกองก าลังไปช่วย ก็เกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่า
ก่อสงคราม หากไม่ส่งไป ก็ดูจะแสดงความอ่อนแอเกินไป จึงเล่านิทานเรื่องราชสีห์กับลูกสาวคนตัดฟืนให้คณะรัฐมนตรี
ฟัง โดยใจความย่อๆ ว่า 

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีราชสีห์ตัวหนึ่ง หลงรักลูกสาวคนตัดฟืนจึงมาสู่ขอ ผู้เป็นพ่อจึงกล่าวว่า “ฟันของเจ้าดูจะยาว
เกินไป ไม่น่ารัก” ราชสีห์จึงไปหาหมอฟัน และให้ถอนฟันซี่ดังกล่าว เมื่อกลับมาพบคนตัดฟืนก็ตั้งข้อสังเกตต่อไป
ว่า “เล็บมือของเจ้าดูจะยาวเกินไป” ราชสีห์กลับไปหาหมอฟัน เพ่ือถอนเล็บดังกล่าว และกลับมารายงานเพ่ือขอรับตัว
เจ้าสาว ฝ่ายคนตัดฟืนเมื่อสังเกตเห็นว่าราชสีห์หมดทั้งเขี้ยว ทั้งเล็บ จึงเอาไม้กระบองฟาดหัวราชสีห์ถึงแก่ความตาย 
(Donald T. Phillips. (1992). Lincoln on Leadership: Executive Strategies for Tough Times,p.89) 

ท่านประธานาธิบดีลินคอล์น จึงสรุปว่า เหตุการณ์เช่นนี้ คงเกิดขึ้นแก่พวกเราแน่นอน หากเราไม่ส่งเสบียงและ
อาวุธไปช่วยกองก าลังของเราที่ป้อมซัมเตอร์ 

ที่ประชุมก็คงงุนงงเกินกว่าจะโต้ตอบท่านประธานาธิบดีผู้ยึดหลักของสามัญส านึกของปราชญ์ชาวบ้าน 
สงครามกลางเมืองจึงระเบิดขึ้น โดยฝ่ายเหนือก็ไม่ถูกต าหนิจากมลรัฐอ่ืนๆ และสงครามครั้งนี้ ต้องสู้กันถึง 3 ปีเศษ 

โดยฝ่ายเหนือได้ชัยชนะและรวมเป็นสหรัฐดังเดิม แต่ด้วยปณิธานใหม่ซึ่งประธานาธิบดีประกาศไว้ ณ หลุมฝังศพเกตตี
สเบิร์ก ซึ่งสรุปว่า “การปกครองของประชาชน เพ่ือประชาชน และโดยประชาชน จะด ารงอยู่ตลอดไป” ส่วนลินคอล์น 
ก็กลายเป็นที่เคารพบูชาของชาวอเมริกันจนกระทั่งทุกวันนี้ ในฐานะผู้ให้ก าเนิดใหม่แห่งอเมริกา ที่ได้เป็นรัฐสังคม
ประชาธิปไตยที่แท้จริง ปราศจากทาส ที่ขจัดโซ่ตรวนหรือพันธนาการที่คอยร้อยรัด เป็นตัวถ่วงแก่การด าเนินชีวิตของ
สามัญชนทั่วไป 
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สังคมไทยก็เช่นกัน อะไรคือตัวถ่วงมิให้เราก้าวไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทุกคนอาจเชื่อว่าปัจจัย
การศึกษาคือปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดพฤติกรรมของผู้คนมิให้ล้ าเส้นของการใช้อ านาจ และธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมใน
การตัดสินปัญหาของการขัดแย้งกันในสังคม ทัศนคติและอุดมการณ์ หรือระบบคุณค่าที่น่าจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ดังกล่าว ฉะนั้นการจัดการศึกษาในมิติของสังคม-การเมือง-และจริยธรรม จึงควรจะเป็นเป้าหมายที่ส าคัญตั้งแต่ระดับ
เด็กเล็ก จนกระทั่งจบปริญญาตรี ขณะเดียวกัน การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศ ตั้งแต่ (หรือ
ก่อน) การปฏิวัติ 2475 จนกระท่ังปัจจุบัน ก็เป็นภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องให้ความส าคัญอันดับหนึ่ง และการ
จัดการศึกษาในมิตินี้ ไม่จ าเป็นต้องไปลดเวลาของวิชาอ่ืนๆ ทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ แต่
อย่างใด เพียงปรับมิติของการเรียนรู้ปัญหาทางการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม โดยเฉพาะมองไปที่พฤติกรรมมนุษย์ใน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ ที่จะลดความเอาเปรียบและความรุนแรง หรือการชกใต้เข็มขัด หรือนิยมการใช้ก าลัง 
(อาวุธ) เข้าตัดสินปัญหา หากครูโรงเรียน อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับ
ชีวประวัติบุคคลส าคัญ โดยเน้นกระบวนการทางการเมือง เช่น ชีวประวัติลินคอล์น และผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบิล คลินตัน
เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล มหาตมะ คานธี คอนราด อาเดนาวร์อูถั่น -เลขาธิการสหประชาชาติ ฯลฯ ก็จะช่วยหล่อหลอม
บุคลิกนิสัยของเยาวชนคนไทยให้เป็นผู้น าของคนรุ่นใหม่ และอนาคตใหม่ที่แท้จริง “สัจจัง เว อมต วาจา” 

ดร.วิชัย ตันศิริ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43332 
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หน้าแรก / คอลัมน์ / คอลัมน์การเมือง / ประสงค์พูด  

 
ประสงค์พูด 
ประสงค์ สุ่นศิริ  
วันศุกร์ ที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
แผ่นดินยังร่ าไห้ด้วยความเจ็บปวด 

ไหนๆก็มีการเลือกตั้งใหม่ และจะมีรัฐบาลใหม่ จึงอยากให้ของใหม่ดังกล่าวนี้ได้รู้ว่า แผ่นดินผืนนี้ที่ประชาชนคน
ไทยอาศัยอยู่ยังร่ าไห้ไปด้วยความเจ็บปวด ไปไหนมาไหนเวลานี้ยังคงได้ยินแต่เสียงร่ าไห้ของผู้คน ซึ่งต้องผจญอยู่กับ
ความยากล าบากในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างยังเต็มไปด้วยปัญหา 

สับสนวุ่นวายกันในการแย่งชิงอ านาจกันอย่างไม่เกรงฟ้า ไม่อายดิน อย่างที่ก าลังเห็นอยู่ 
เหตุเกิดจากความไม่รู้จักพอของผู้มีอ านาจบางคนที่มีอ านาจแล้ว ยังอยากมีอ านาจต่อไป ท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้

อ านาจต่อไปด้วยหมากกลที่ซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎกติกาต่างๆที่ตนและพวกก าหนดขึ้น 
ชอบที่จะพูด แต่ไม่ชอบรับฟัง 
ไม่เคยเข้าใจว่า คุณประโยชน์ประการหนึ่งของการรับฟังนั้น สอนให้รู้จักตัวเอง 
ผู้มีต าแหน่งหน้าที่ส าคัญๆ หรือผู้มีอ านาจในมือ ถ้าเป็นคนที่รู้จักรับฟังคนอ่ืน ก็เหมือนใช้มือของตนเองเปิดประตู

รับแสงสว่างแห่งความรู้ ความเข้าใจ และเห็นปัญหาต่างๆข้างนอกว่ามีอะไร และเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้แก้ไขได้ถูก
เป้าหมาย 

แยกแยะได้ถูกว่าเสียงไหนเป็นเสียงที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรม โดยเฉพาะในท่ามกลางความขัดแย้งที่มีอยู่ใน
บ้านเมืองขณะนี้ 

คนที่ฉลาดนั้นเป็นคนรับฟัง แต่คนโง่นั้นไม่ชอบรับฟัง แต่ชอบจะพูดหรือสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ 
บางคนใช้วาทกรรมไปในทางโฆษณาตนเอง ว่ามีผลงานอย่างโน้นอย่างนี้ บางคนพูดแล้วก่อปัญหาให้บานปลาย

ออกไปอีก บางคนพูดจาเพ่ือให้ตนดูดี บางคนไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่ถือปืนเข้ามาใช้อ านาจ ชอบใช้ค าพูดที่ฟังแล้ว
เหมือนใช้แต่อารมณ์ หรือเพียงต้องการด่าว่า ยกตัวเองว่าดีกว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ 

สภาพที่ก าลังเป็นไปอย่างนี้แหละ ที่ท าให้บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยความสับสน วุ่นวายอย่างท่ีเห็น 
แผ่นดินยังคงร่ าไห้อยู่ด้วยความเจ็บปวดต่อไป 

https://www.naewna.com/index.php
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ความถูกต้องชอบธรรมตามมาตรฐานของสังคมอันดีงามต้องถูกท าลายลงไปเรื่อยๆ จนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด 
น าไปสู่การทุจริตคดโกงกันอย่างมโหฬารในบ้านเมืองของเราขณะนี้ 

ขนเอาลูกเมียญาติพ่ีน้องและสมัครพรรคพวกเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างย่ามใจไม่มีใครท าอะไรได้ ความละอายไม่
เคยมีอยู่ในใบหน้า แตะไปตรงไหนตรงนั้นมีคนเหล่านี้เป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะบนดิน ในน้ า หรือในอากาศ 

คุณภาพของผู้คนที่จะเติบใหญ่เป็นก าลังส าคัญต่อบ้านเมืองในวันข้างหน้าถูกผลิตให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับการเสพสุข
เฉพาะตัว เพราะการปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจนในภาคต่างๆของอาชีพเสื่อมโทรมและมีแต่ความทุกข์ เพราะ
การด าเนินนโยบายประชานิยมเพียงเพ่ือให้คนเหล่านี้มีความสุขไปชั่วมื้อชั่วยาม จากการส่งเสริมให้กู้ยืมอย่างง่ายๆ จน
ท าให้หนี้สินทั้งรายบุคคลและรายครอบครัวพอกพูนเพ่ิมขึ้นเป็นดินพอกหางหมูไม่มีทางใช้คืนได้อย่างที่คิด  ความทุกข์
จากการเป็นหนี้ใหญ่หลวงนักเกินก าลังที่จะรับไหว 

การเมืองภาคประชาชนและองค์กรประชาชนในระบอบประชาธิปไตย กลุ่มเอ็นจีโอต่างๆ สหภาพแรงงาน 
นักวิชาการและข้าราชการดีๆ ต้องถูกท าลาย ถูกตัดตอน กีดกัน ขัดขวาง และแยกสลาย 

สื่อมวลชนจ านวนมากทุกสาขาถูกแทรกแซงเพียงเพ่ือให้ช่วยปกปิดความชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้ปรากฏ หรือเพ่ือเป็น
เครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนไกลปืนเที่ยงทั้งหลายเข้าใจไปตามนั้น 

นักการเมืองที่ถูกกวาดต้อนให้เข้าไปอยู่ในคอกเดียวกัน ซึ่งมีจ านวนมากในขณะนี้ทั้งสภาสูงและสภาล่าง ไม่ท าตน
ให้เป็นที่พ่ึงอย่างแท้จริงได้ส าหรับประชาชน นักการเมืองพวกนี้มีแต่ความคะนองล าพองใจในอ านาจ 

แผ่นดินผืนนี้เป็นแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น โดยเฉพาะในช่วงขณะนี้ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ทุกอย่างด้วยความเหนื่อยยากและล าบากพระวรกายเพ่ือแผ่นดินและประชาชนของพระองค์ให้ได้รับความสุขความ
ไพบูลย์รุ่งเรือง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ผู้คนทั้งหลาย 

แต่เพียงแค่ 5 ปีที่ผ่านมา แผ่นดินผืนนี้และประชาชนทั่วทุกหนแห่งและทุกระดับชั้นต้องตกอยู่ในความทุกข์อย่าง
สาหัสด้วยเรื่องหลายเรื่องดังกล่าวมาข้างต้น บางคนต้องทิ้งแผ่นดินออกไปอาศัยแผ่นดินของคนอ่ืนอยู่ ซึ่งจะมีตามมาอีก
มาก 

แผ่นดินก าลังร่ าไห้ในขณะนี้อย่างมาก 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43324 
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บทบรรณาธิการ : เหตแุห่งความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลปะทุขึ้นมาอีกครั้ง กลุ่มอดีต ส.ส.และ ส.ส.ปัจจุบันของพรรคประชาธิปัตย์ 

แสดงความคิดเห็นที่ดุเดือดผ่านทางกลุ่มไลน์ เรื่องคนใกล้ชิดรัฐมนตรีบางคนถูกโยงใยกับการกักตุนหน้ากากอนามัย บาง
คนเสนอว่าหากรัฐมนตรีคนนั้นยังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ต้องลาออกจากรัฐบาล ถึงเวลาตัดสินใจหยุดพายเรือให้โจรนั่ง 

.ส.บางคนเสนอว่าข่าวหน้ากากอนามัยที่อ้ือฉาว เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล 3 ข้อหรือยัง นั่นก็คือการ
รับประกันราคาพืชผล การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และความซื่อสัตย์สุจริต และเม่ือนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ ได้รับ
ค าตอบทันควันว่า “ก็ถอนออกไปสิ” ถูกตีความว่าเป็นการไล่ส่ง แต่ยอมรับภายหลังว่าพูดเร็วไป ต้องขอโทษที 

วิเคราะห์เป็นฉากๆ ชะตากรรมคนไทย หนักสุดใน 20 ปี รากเลือด โควิด-19 ระยะ 3 มาแน่ เปิดวิธีรับเงินคืน 
“ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ทุกบ้านมีสิทธิ์ ได้ 6,000 จ่ายจริงสิ้นเดือน อิตาลีสาหัส เหยื่อโควิด-19 ทะลุ 1,000 ศพ ติดเชื้อ
รายวันทุบสถิติอีก พรรคประชาธิปัตย์มีเรื่องกระทบ กระทั่งกับพรรคพลังประชารัฐมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เข้าร่วม
รัฐบาล เช่น การออกเสียงลงคะแนนในสภา เกี่ยวกับญัตติต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ งเป็นเงื่อนไขส าคัญของ 
ปชป.ในการร่วมรัฐบาล แม้ในที่สุดจะยินยอมตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษา ตามความต้องการของ ปชป. แต่เป็นแค่
ซื้อเวลา ประเด็นที่ว่าจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น
ประเด็นการเมืองที่ท าให้ ปชป.แตกแยก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ประกาศไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงสุดท้ายของ
การเลือกตั้ง ต้องลาออกจาก ส.ส.และหัวหน้าพรรค ต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ฝ่ายที่เอา พล.อ.ประยุทธ์คือผู้ชนะ 

การเลือกหัวหน้าพรรคด้วยระบบ ไพรมารี ก่อให้เกิดความแตกแยกครั้งใหญ่ใน ปชป. ผู้แพ้บางคนทิ้งพรรค
ออกไปตั้งพรรคใหม่ บางคนไปเป็นที่ปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ บางคนกลับไปอยู่กับความหลัง กปปส. แม้แต่กลุ่มเสียงข้าง
มากที่น าพรรคเข้าร่วมรัฐบาล ก็ยังยืนยันนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะรู้ดีว่าจะถูกคัดค้านจากพรรค พปชร.แกนน า
ของรัฐบาล 

แต่เสียงเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้รับการตอบรับค่อนข้างมากจากนอกสภา ทั้งจากนักวิชาการ นัก
เคลื่อนไหวทางการเมือง นักเรียน นิสิต นักศึกษา แม้แต่ ในสภาก็ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพ่ือไทย อดีตพรรค
อนาคตใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคฝ่ายค้านส่วนใหญ่ รวมแล้วน่าจะเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ 

จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นประเด็นการเมืองส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะท าให้รัฐบาลผสมเกือบ 20 
พรรค มีความมั่นคงและบริหารประเทศต่อไปจนครบวาระ หรือสืบทอดอ านาจต่อไปได้หรือไม่ แต่ ส.ส.ที่มาจากการ
เลือกตั้งทั้งสภาก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ านาจในการแก้ไขข้ึนอยู่กับผู้มีอ านาจ นี่คือความพิการอย่างหนึ่งของการ
เมืองไทย. 
 อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1793108 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1793108


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

40 

 

 
13 มี.ค. 2563 05:18 น. 

หมายเหตุประเทศไทย : นายกฯตู่ไปต่อไหวไหมเนี่ย 
 
 

 
 
 
 
หมู่นี้ นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน้าตาไม่ค่อยแจ่มใสเหมือนก่อน เพราะเจอฤทธิ์ ไวรัสโควิด-19 และ 

หน้ากากอนามัยขาดแคลน แถมยังมีข่าวคนใกล้ชิดรัฐมนตรีกักตุนหน้ากากอนามัยไปขายในโซเชียลมีเดียจ านวนมาก แต่
นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ กลับแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ ท าให้ประชาชน และกองเชียร์ เริ่มรู้สึกหงุดหงิด ท าให้ผมคิดถึงค า
เตือน “ป๋าเปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี “กองหนุนตู่หมดแล้ว” แม้แต่มาตรการเยียวยา
กระตุ้นเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ที่เพ่ิงผ่าน ครม.เมื่อวันอังคารก็ไม่ได้รับความชื่นชม ไม่ได้รับการขานรับจาก
ภาคเอกชนและประชาชน มีแต่ค าติติงว่า เกาไม่ถูกที่คัน ช่วยเหลือไม่ถูกจุด เหมือนไม่รู้ว่าปัญหาของประเทศอยู่ที่ไหน  
ประชาชนเลยเซ็งกันท้ังประเทศ 

ล่าสุด นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ที่เพ่ิงตั้งขึ้น
ใหม่ แถลงหลังประชุมนัดแรกว่า มีมติให้ยกเลิกวีซ่าฟรี 3 ประเทศ ฮ่องกง อิตาลี เกาหลี และ ยกเลิก visa on arrival 
(VOA) 18 ประเทศซึ่งต้องยกเลิกตั้งแต่ไทยประกาศให้เป็นประเทศเสี่ยงแล้ว วันนี้เพ่ิงจะมาคิดได้ หลังจากที่ อิตาลี
ประกาศปิดประเทศถึง 3 เมษายน เพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 กระจายไปอย่างรวดเร็ว ตัวเลขวันอังคารผู้ติด
เชื้อเพ่ิมพรวดเป็น 10,149 คน เสียชีวิตเพ่ิม 168 คน ท าให้มีผู้เสียชีวิตในอิตาลีแล้ว 631 คน ก็เป็นโชคดีของประเทศ
ไทยที่ท่านคิดได้ 

การปล่อยให้ผู้โดยสารต่างชาติจากประเทศเสี่ยง เข้าประเทศไทยอย่างเสรี “ผีน้อย” ได้โวยมาพักใหญ่แล้ว ผีอีก
กลุ่มที่น่ากลัวไม่แพ้ “ผีน้อย” ก็คือ “ผีไฮโซ” ที่เข้าประเทศแบบมีอภิสิทธิ์ เวียดนาม เจอมาแล้ว “ผีไฮโซสาววัย 26” 
ตระเวนช็อปแฟชั่นที่ เมืองมิลาน แหล่งแพร่เชื้อในอิตาลีแล้วไปต่อที่ กรุงปารีส ตบท้ายด้วย กรุงลอนดอน ตั้งแต่ 18-27 
กุมภาพันธ์ บินกลับฮานอยแล้วไม่เก็บตัว 14 วัน ตระเวนเที่ยวทุกที่ วันนี้กลายเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ ท าให้เวียดนาม
ติดเชื้อพุ่งพรวดจาก 16 คน เป็น 34 คน หลังจากท่ีไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่มานานถึง 22 วัน การคุมเข้มผู้เข้าออกประเทศจึง
เป็นเรื่องส าคัญ ไม่ควรยกเว้น 
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แล้วก็มาถึง ความล้มเหลวของรัฐบาล ในเรื่องการควบคุม “หน้ากากอนามัย” ที่ยังขาดแคลนกันทั่วประเทศ 

ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล ลงไปถึง ประชาชนทั่วไป ทั้งที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเป็นสินค้าควบคุม 
วันวาน คุณชัยยุทธ ค าคุณ โฆษกกรมศุลกากร ออกมาเปิดเผยตัวเลข พบว่า เดือนมกราคมไทยส่งออกหน้ากากอนามัย 
150 ตัน เดือนกุมภาพันธ์หลังประกาศเป็นสินค้าควบคุมส่งออกไปอีก 180 ตัน ไปยัง จีน ฮ่องกง สหรัฐฯ รวม สองเดือน
ส่งออกไป 330 ตัน ทั้งท่ีคนไทยก าลังขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก 

หน้ากากบางๆเบาๆ 330 ตัน ไม่รู้ค านวณออกมา เป็นหน้ากากอนามัยกี่ร้อยล้านชิ้น ใครมีความรู้ช่วยค านวณให้
หน่อยครับ คุณชัยยุทธ โฆษกกรมศุลกากร ระบุว่า การส่งออกต้องมีใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ แล้ว 
รัฐมนตรีพาณิชย์อนุญาตให้ส่งออกไปได้อย่างไร ในเมื่อในประเทศก าลังขาดแคลนอย่างหนักหนาสาหัส 

ส่วนที่รัฐบาลอ้างว่า ผลิตหน้ากากอนามัยได้น้อย เพราะขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งต้องสั่งจากจีน คุณอรมน ทรัพย์
ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก็เปิดเผยว่า ไทยมีข้อตกลงการค้าเสรี 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ 
โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ไทยได้ยกเว้นภาษีน าเข้ากับ 16 ประเทศ เจลล้างมือ ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้ากับ 17 
ประเทศ หากผู้ประกอบการต้องการน าเข้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ สามารถติดต่อใช้สิทธิ FTA ได ้

ฟังข้อมูลจากสองกรมนี้แล้ว ไทยไม่ควรขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ รวมทั้งแอลกอฮอล์ ที่ผลิตได้
ล้นเหลือทั้งจาก องค์การสุราของรัฐบาลโรงเหล้าทั่วประเทศ และ โรงงานผลิตเอทานอล ที่มีเหลือเฟือจนต้องเอาไป
ผสมน ้ามัน แต่ในยามทุกข์ยาก คนไทยกลับขาดแคลนทั้ง 3 อย่างที่มีล้นเหลือ เพราะ รัฐบาลบริหารประเทศไม่เป็น! 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1793121 
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