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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 มนีาคม 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ยกค าร้องสอบ 4 ผู้สมัคร ส.ส. เขตพรรคเพ่ือชาต ิปมถือหุ้นสื่อ 4 
2 สยามรัฐออนไลน์ “กกต.” ยกค าร้องสอบ 4 ผู้สมัคร ส.ส. เขต พรรคเพ่ือชาติ ปมถือหุ้นสื่อ 5 
3 MGR ออนไลน์ กกต.ยกค าร้องสอบ 4 ผู้สมัครเพ่ือชาติ ถือหุ้นสื่อ “ดามพ์” 6 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ก่อนสายเกินแก้! "เต"้ เสนอ "ลุงตู่" ปิดประเทศ 2 เดือน 7 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'ช่อ'ทวิตทันควันหลงั'บิ๊กตู่'แถลง ติดแฮชแท็ก'อยากใหธ้นาธรเป็นนายก' 8 
3 สยามรัฐออนไลน์ 'จาตุรนต์'จับผิดนายกฯแพร่เฟคนิวส์ ชี้ 8 เรื่องควรแถลง ไม่ได้แถลง 9 
4 มติชนออนไลน์ ‘มดปฏวิัติ’ เทคโนบางมดฯ เลื่อนแฟลชม็อบไม่มีก าหนด 11 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ยื่นสอบจริยธรรม "ส.ส. พปชร." ด่าประชาชนโง่ 12 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ไลน์ประชาธิปัตย์ ยังระอุ “อันวาร์” ถาม “ชินวรณ์” 4 ข้อ จี้ตอบให้ชัด 13 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ดักคอรัฐ-งัดโควิด หมายปิดปากสภา 15 
2 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 16 
3 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 20 
4 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : เด็ดขาดเคลียร์ไวรสั 21 
5 แนวหน้าออนไลน์ ประสงค์พูด 23 
6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สถานทูตสหรัฐอเมริกากับการเมืองไทย:ประชาธิปไตยบนท้องถนน 25 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18 มีนาคม 2563 

วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
18 มีนาคม 

2563 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ            
การเลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
18 มีนาคม 

2563 
 

09.30 น. 
 
 

13.30 น. 
13.30 น. 

 
 

14.00 น. 
 
 

ห้องประชุม คณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง  

 
ห้องประชุมคณะกรรมการ              

การเลือกตั้ง 
 
 

ห้องประชุม 501 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง อบรม วบส. 
นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. ยกค ำร้องสอบ 4 ผู้สมคัร ส.ส. เขตพรรคเพื่อชำต ิปมถือหุน้สื่อ 
วนัจนัทร์ ท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.34 น. 

 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่ 8/2563 

เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 ปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 
พระนครศรีอยุธยา และเขตเลือกตั้งที่ 2 สุโขทัย โดยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับค าร้องว่า นายดามพ์ 
เผด็จดัสกร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 กาญจนบุรี พรรคเพื่อชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายกิตติกร รุ่งสว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เขต 6 นนทบุรี พรรคเพ่ือชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 2) นายเบาหวิว มณีแจ่ม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 5 ปทุมธานี พรรคเพ่ือชาติ 
(ผู้ถูกร้องที่ 3) นายเฉลียว บ ารุงญาติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 พระนครศรีอยุธยา พรรคเพ่ือชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 4) และ
นายพนาสันต์ สุนันต๊ะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 สุโขทัย พรรคเพ่ือชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 5) ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98(3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 42(1) 
โดยผู้ถูกร้องที่ 1 - 5 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

โดย กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีสถานะเป็น
บริษัทร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 1273 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มี
ผลท าให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกรอ้งที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 จึงไม่เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ถูกร้องที่ 5 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ได้ระบุ
ว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ประกอบกับมีข้อมูลตามค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.01 
เมื่อปี 2559 ระบุประเภทของการประกอบกิจการว่าท าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แจ้งผลตรวจข้อมูลว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็น
ผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ถูกร้องที่ 5 จึงไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีค าสั่งให้ยกค าร้องผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 ผู้ถูกร้องที่ 4 และผู้ถูกร้องที่ 5 
ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1 ให้รอผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน 
 

https://www.naewna.com/politic/479591 
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“กกต.” ยกค าร้องสอบ 4 ผู้สมัคร ส.ส.เขต พรรคเพื่อชาติ ปมถือหุน้สื่อ 

 

 

 

 

 “กกต.” ยกค าร้องสอบ 4 ผู้สมัคร ส.ส.เขต พรรคเพื่อชาติ ปมถือหุ้นสื่อ ส่วน “ดามพ์ เผด็จดัสกร” นักแสดงดาว
ร้ายต้องรอลุ้นผลค าวินิจฉัยศาลรธน. 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่ 8/2563 เรื่องการ
เลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 ปทุมธานี เขตเลือกตั้ งที่ 1 พระนครศรีอยุธยา 
และเขตเลือกตั้งที่ 2 สุโขทัย โดยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับค าร้อง ว่า นายดามพ์ เผด็จดัสกร ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง เขต 1 กาญจนบุรี พรรคเพ่ือชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายกิตติกร รุ่งสว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 6 นนทบุรี 
พรรคเพ่ือชาติ(ผู้ถูกร้องที่ 2) นายเบาหวิว มณีแจ่ม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 5 ปทุมธานี พรรคเพ่ือชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 3) 
นายเฉลียว บ ารุงญาติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 พระนครศรีอยุธยา พรรคเพ่ือชาติ(ผู้ถูกร้องที่ 4) และนายพนาสันต์ 
สุนันต๊ะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 สุโขทัย พรรคเพ่ือชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 5) ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 
98(3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 42(1) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 5 เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใดๆ 

โดย กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีสถานะเป็น
บริษัทร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 1273 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มี
ผลท าให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 จึงไม่เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ถูกร้องที่ 5 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ได้ระบุ
ว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ประกอบกับมีข้อมูลตามต าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.01 
เมื่อปี 2559 ระบุประเภทของการประกอบกิจการว่าท าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แจ้งผลตรวจข้อมูลว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็น
ผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ถูกร้องที่ 5 จึงไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีค าสั่งให้ยกค าร้องผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 ผู้ถูกร้องที่ 4 และผู้ถูกร้องที่ 5 
ส่วนผู้ถูกร้องที่ 1 ให้รอผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน 
https://siamrath.co.th/n/139404 

 

https://siamrath.co.th/n/139404
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กกต.ยกค ำร้องสอบ 4 ผู้สมัครเพื่อชำติ ถือหุ้นสื่อ “ดำมพ์” รอลุ้นผลวินิจฉัยศำล รธน. 
เผยแพร่: 16 มี.ค. 2563 15:13    โดย: ผู้จดัการออนไลน ์

 

กกต.เผยแพร่ค ำวินิจฉัยยกค ำร้องสอบ 4 ผู้สมัคร ส.ส.เขต พรรคเพื่อชำติ ปมถือหุ้นสื่อ ส่วน “ดำมพ์ เผด็จดัสกร” 
นักแสดงดำวร้ำยต้องรอลุ้นผลค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ 
  วันนี้ (16 มี.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่ 8/2563 เรื่องการ
เลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 ปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 พระนครศรีอยุธยา 
และเขตเลือกตั้งที่ 2 สุโขทัย โดยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับค าร้องว่า นายดามพ์ เผด็จดัสกร ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง เขต 1 กาญจนบุรี พรรคเพื่อชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายกิตติกร รุ่งสว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 6 นนทบุรี พรรค
เพ่ือชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 2) นายเบาหวิว มณีแจ่ม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 5 ปทุมธานี พรรคเพื่อชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 3) นาย
เฉลียว บ ารุงญาติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อชาติ(ผู้ถูกร้องที่ 4) และนายพนาสันต์ สุนันต๊ะ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 สุโขทัย พรรคเพื่อชาติ (ผู้ถูกร้องที่ 5) ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 42 (1) โดยผู้ถูกร้องที่ 1-5 เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
ใดๆ 
  โดย กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีสถานะเป็น
บริษัทร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 1273 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มี
ผลท าให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 และผู้ถูกร้องที่ 4 จึงไม่เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ถูกร้องที่ 5 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ได้ระบุ
ว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ประกอบกับมีข้อมูลตามต าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.01 
เมื่อปี 2559 ระบุประเภทของการประกอบกิจการว่าท าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แจ้งผลตรวจข้อมูลว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้
ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ถูกร้องที่ 5 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีค าสั่งให้ยกค าร้องผู้ถูกร้องที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 3 ผู้ถูกร้องที่ 4 และผู้ถูกร้องที่ 5 ส่วนผู้ถูก
ร้องที่ 1 ให้รอผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000026379 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000026379
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ก่อนสำยเกินแก้! "เต้" เสนอ "ลุงตู่" ปิดประเทศ 2 เดอืน 
วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 15:57 น. 
 

 
 
มงคลกิตติ์ เสนอ ลุงตู่ ปิดประเทศสัก 2 เดอืนก่อนสายเกินแก้ ช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด  
  เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ 
โพสต์เฟซบุ๊กเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการแก้ปัญหา
ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
นายมงคลกิตติ์ ระบุว่า " ปิดประเทศได้แล้ว"ลุงตู่" สัก 2 เดือน ก่อนสายเกินแก้" 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/617835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/617835
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หน้าแรก / การเมือง  

 
 
 

 
 
 
 
 
'ช่อ'ทวิตทันควันหลัง'บิ๊กตู่'แถลง ติดแฮชแท็ก'อยำกให้ธนำธรเป็นนำยก' 
วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563, 20.14 น. 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวพรรณิการ์ วานิช  อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ 
ภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่า 

“ประเทศไทยต้องชนะครับ!”  แพ้ตั้งแต่เห็นหน้ำผู้น ำแล้วค่ะ ในห้วงยำมวิกฤตแบบนี้ ผู้น ำต้องสร้ำงควำม
เชื่อม่ันให้ประชำชนรู้สึกปลอดภัย ไม่ตื่นตระหนก แต่แถลงของพลเอกประยุทธ์ นอกจำกเนื้อหำจะไม่มีรำยละเอียด
ใดๆมำกกว่ำข่ำวต้นชั่วโมง ภำษำกำยยังย่ ำแย่ด้วย #ประยุทธ์ออกไป #อยำกให้ธนำธรเป็นนำยก. 

 

 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/479735 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/479735
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'จำตุรนต์'จับผิดนำยกฯแพร่เฟคนิวส์ ชี้ 8 เรือ่งควรแถลง ไม่ได้แถลง 
สยามรัฐออนไลน์ 17 มีนาคม 2563 10:19 น.  
 

 
 
  วันที่ 17 มี.ค.63 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์ข้อความในเพตเฟ
ซบุ๊ก Chaturon Chaisang ระบุว่า...ที่นายกฯควรแถลง แต่ไม่ได้แถลง ฟังนายกฯแถลงแล้ว แม้จะไม่ผิดคาด แต่ก็รู้สึก
ผิดหวัง เพราะนึกว่าประชุมกันมาอย่างดีแล้ว คงจะมีมาตรการต่างๆที่ชัดเจนและมีคนเตรียมร่างสปีชให้ น่าจะดีกว่าพูด
สดๆมากกว่านี้หน่อย ที่เห็นปัญหาข้อแรกก็คือมีบางส่วนที่เป็นเฟคนิวส์อย่างชัดเจนเช่น (ที่ผ่านมา) "....คัดกรองผู้ป่วย
ตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ มีการจัดเตรียมบุคลากร
ทางการแพทย์ สถานพยาบาล และเวชภัณฑ์ทั่วประเทศอย่างเพียงพอเพ่ือรองรับผู้ติดเชื้อ...”ที่ว่าเป็นเฟคนิวส์เพราะการ
คัดกรองผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยตามสนามบินและแม้แต่โรงพยาบาลหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานเพราะไม่มีเครื่องมือส่วน
สถานพยาบาลและเวชภัณฑ์นั้นที่จริงไม่เพียงพอ ข่าวจากทางราชการเองก็บอกว่ามีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลเอกชนไปโรงพยาบาลรัฐหรือแม้แต่โรงพยาบาลรัฐด้วยกันแล้วทั้งๆท่ีผู้ป่วยยังไม่มาก 
ที่นึกไม่ออกว่าแปลว่าอะไรคือที่ว่ายกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้น ที่ผ่านมาท าเพียงวัดไข้ซึ่ง
เกือบจะไม่บอกอะไร จากนี้ไปจะท าอย่างไรไม่ได้บอก นอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นค าแนะน าในการปฏิบัติตัวส าหรับ
ประชาชนซึ่งน่าจะให้แพทย์เป็นผู้แนะน าจะดีกว่า 
อีกส่วนหนึ่งคือนายกฯดูจะเห็นว่าการที่ประชาชนตื่นตระหนกเป็นเพราะการกระจายข่าว ที่ไม่เป็นความจริง ทั้งๆที่
ป ร ะชาชนตื่ น ตระหนก เพราะ ไม่ เ ห็ น ว่ า รั ฐบาลมี ม าตรการที่ เ ข้ ม ง วดแข็ ง แ ร ง เ พี ย งพอ เสี ยมากกว่ า  
แถลงทางทีวีพูลทั้งที สิ่งที่นายกฯควรจะได้ชี้แจงให้ประชาชนเกิดความม่ันใจแต่พลาดโอกาสไปก็คือมาตรการดังต่อไปนี้ 
1.รัฐบาลมีหลักเกณฑ์ก าหนดประเทศเสี่ยงอย่างไร จะเพ่ิมจะลดด้วยเงื่อนไขอะไร มีค าถามเช่นมาเลเซียมีผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน
ค่อนข้างเร็วและมีพรมแดนติดกับไทย จัดเป็นประเทศเสี่ยงหรือไม่ ประเทศในยุโรปหลายประเทศมีผู้ป่วยเพ่ิมเร็วมาก 
ต้องเพ่ิมเป็นเท่าไรจึงถือว่าเป็นประเทศเสี่ยง ไม่ควรใช้วิธีรอให้ประเทศต่างๆปิดประเทศกันไปเอง 
2.ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงมาได้เท่าท่ีจ าเป็นจริงๆเท่านั้น งดการให้วี
ซ่าท่องเที่ยวที่ควรท ามานานแล้ว ก าหนดให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงจะต้ องมีการ
คัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพและกักตัวโดยการควบคุมดูแลของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ปล่อยเสรีอย่างท่ีท าอยู่ 
3.การเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการกักตัวเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงและผู้ต้องสงสัยว่าติด
เชื้อในประเทศให้เพียงพอ ซึ่งเร็วๅนี้อาจต้องใช้เป็นจ านวนมาก 
4.แสดงความพร้อมในการเตรียมบุคลากร สถานพยาบาล เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เช่นเครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ ให้เพียงพอ
ในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากๆ โดยระบุจ านวนที่ชัดเจน 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200317/0669d38bb701e8c349dd2582010a29fd9658262419b917de76f02e9d901b315a.jpeg?itok=XGZ_xoxA
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5.มาตรการในการแก้ปัญหาหน้ากากและเยลล้างมือขาดแคลนที่เชื่อได้ว่าจะแก้ปัญหาได้จริง 
6.ที่แถลงว่ามีมาตรการอย่างเข้มข้น เพ่ือหยุดการแพร่กระจายเชื้อ โดยงดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจ านวนมาก 
ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สถานบันเทิง สนามกีฬา และสถานศึกษา นั้นยังมีสถานที่ประเภทอ่ืใดอีกบ้าง ห้ามจัด
กิจกรรมที่มีคนเกิน 50 คนหรือไม่ มีบทบังคับตามกฎหมายอย่างไร 
7.มาตรการที่แต่ละจังหวัดพึงใช้โดยก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เช่นการติดตามรวบรวมข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
เสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อ การก าชับหรือบังคับให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเองหรือต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ ไม่ใช่
ปล่อยให้ท ากันบ้างไม่ท าบ้างตามอัธยาศัยอย่างที่เป็นอยู่ 
8.การมีระบบชี้แจงให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนโดยองค์กรและบุคลากรที่เหมาะสม เชื่อถือได้ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
หรือแตกต่างขัดแย้งกันเองบ่อยๆอย่างที่เป็นอยู่น่าจะได้ประมาณนี้ เสียดายที่นายกฯเกือบจะไม่ได้พูดถึง สิ่งเหล่านี้เลย 
แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาคนร่างสปีชหรอกครับ เป็นเพราะไม่ได้มีการก าหนดมาตรการเหล่านี้ต่างหาก คือไม่ใช่ปัญหาควรพูด
อะไร แล้วไม่ด้พูด แต่เป็นควรท าอะไร แล้วไม่ได้ท าหรือไม่ได้คิดจะท าเสียมากกว่า 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/139579 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/139579
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‘มดปฏิวัติ’ เทคโนบำงมดฯ เลื่อนแฟลชม็อบไม่มีก ำหนด เลี่ยงโควิด  
เผย หน้ำกำกหำยำกมำก 
วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 20:07 น.  

 
 
 
 
‘มดปฏิวัติ’ เทคโนบำงมดฯ เลื่อน ‘แฟลชม็อบ’ ไม่มีก ำหนด เลี่ยงโควิด เผย ‘หน้ำกำก’ หำยำกมำก 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม กลุ่มมดปฏิวัติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี หรือ เทคโนบางมดฯ 
เผยแพร่ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีก าหนดหลังมีการเปิดให้โหวตชื่อวงดนตรีที่อยากให้ร่วมแสดงในกิจกรรม 
โดยมีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ซึ่งหน้ากากอนามัยคือสิ่งที่หายากมาก. 
รายละเอียดดังนี้ 
เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่ก าลังทวีคูณขึ้นอย่างรุนแรงแต่รัฐบาลยังปิดข่าวอยู่ หน้ากากก็หายากมากกกกกกก
กกกกกกกก แต่มีส่งออกได้ ทางกลุ่มของเราเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักศึกษาทุกท่านดังนั้นทางกลุ่ม
ของเราจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปอย่างไม่มีก าหนด (หรือจะให้จัดในรูปแบบไหนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ช่วงนี้เพ่ือก็แนะน าได้เลยเน้อ) 
ส่วนเรื่องโหวตที่ให้เลือกระว่าง ไททศสมิตร กับ ศรีราชาร็อคเกอร์ นั้นทางกลุ่มของเราจะเก็บผลโหวตหลังจากสิ้นสุดวัน
สุดท้ายของการโหวตแล้วเชิญวงที่ผลโหวตมากที่สุดมาเล่นเหมียนนนเดิมไม่ต้องกังกวลไป 
ปล. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งถ้าสถานการณ์ดีข้ึนหรือมีมติจากที่ประชุม ทางเราจะรีบแจ้งผ่านเพจโดยเร็วที่สุด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2061242 
 
 
 
 
Google+ 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2061242
https://plus.google.com/share?url=https://www.matichon.co.th/politics/news_2061242
https://plus.google.com/share?url=https://www.matichon.co.th/politics/news_2061242
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/76-5.jpg
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17 มีนาคม 2563 - 09:37 น. 
ยื่นสอบจริยธรรม "ส.ส. พปชร." ด่ำประชำชนโง่ 
"ศรีสุวรรณ" ยื่นสอบจริยธรรมเอำผิด "ศำสตรำ" สส.พปชร.ด่ำประชำชนโง่จะตำยกันหมด       
    
 
 
 
 
 
 
       นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายศาสตรา ศรีปาน 
ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ น าข้อความของชาวเน็ตคนหนึ่งมาแชร์ต่ อผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว จากการสะท้อน
ความเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในวลี "ประชาชนโง่จะตายกันหมด" พร้อมระบุ ข้อความนี้เป็นของ
ชาวเน็ตท่านหนึ่ง ผมเอามาแชร์เพ่ือสะท้อนความคิดเห็น เพราะเห็นป้ายวลี “ผู้น าโง่เราจะตายกันหมด” แล้วคันหัวใจ 
ขอล่อเป้าให้เด็กๆรุมด่าสักทีเหอะ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในความไม่เหมาะสม และแม้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจง
ผ่านผู้สื่อข่าวว่า ไม่ได้โพสต์ข้อความนี้ แต่เป็นเพียงการน าข้อความของชาวเน็ตมาแชร์ต่อเท่านั้นก็ตาม 
          กรณีดังกล่าวแม้เป็นการน าข้อความของคนอ่ืนมาโพสต์หรือไม่ก็ตาม แต่เป็นเจตนาโดยแท้ที่สะท้อนตัวตนและ
พฤติกรรมของ สส.รายดังกล่าว อันเข้าข่ายการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ข้อ 17 และข้อ 23 อันถือเป็นการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างมีอคติ  และไม่เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ท าให้ประชาชนต าหนิ ติเตียนเป็นจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติ
ศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง ส.ส.โดยชัดแจ้ง 
          นอกจากนั้นยังอาจถือได้ว่าเป็นการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชนฯ ตาม ม.
14(1) แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ 2550 ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 
1 แสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับอีกด้วย และแม้ ส.ส.รายดังกล่าวได้ออกมาขอโทษผ่านสื่อแล้ว แต่ก็ต้องถือว่าเป็นความผิด
ที่ส าเร็จแล้ว เพราะ ส.ส.ต้องมีวุฒิภาวะเหนือกว่าประชาชนทั่วไปจะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ได้ เพราะไม่ใช่เด็กอมมือ   

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจ าต้องน าความขึ้นร้องเรียนไปยังเลขาธิการสภา
ผู้แทนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนฯด าเนินการไต่สวน สอบสวนและลงโทษตามกฎหมาย เพ่ือมิให้เป็น
เยี่ยงอย่างต่อสังคมและนักการเมืองต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/422733?utm_source=category&utm 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/422733?utm_source=category&utm
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16 มี.ค. 2563 14:57 น. 

ไลน์ประชำธิปัตย์ ยังระอุ “อันวำร์” ถำม “ชนิวรณ์” 4 ข้อ จี้ตอบให้ชัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไลน์ประชำธิปัตย์ ยังระอุ หลัง “อันวำร์” โพสต์ท้วง “ชินวรณ์” ร่ำยยำว 4 ข้อ ถำมเจ็บ ปชป. ที่เคยภูมิใจ หำยไป
ไหน ลั่น รับไม่ได้ หำกต้องโหวตตำมมติพรรคแต่ท ำประเทศเสียหำย 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 มี.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มไลน์ ส.ส. 
และอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มีการปะทะคารมกันขึ้นอีกครั้ง กรณีที่กลุ่ม 24 ส.ส. น าโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ น ากลุ่ม ส.ส. 24 คน ตบเท้าโชว์พลังแถลงสนับสนุนพรรค
อยู่ร่วมรัฐบาล หลังมีความเห็นต่างกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเรื่องหน้ากากอนามัยขาดตลาดจากการกักตุนของคนใกล้ชิดรัฐมนตรีในรัฐบาล 

นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรค ระบุถึง นายชินวรณ์ ว่า เห็นประธานวิปฯ น าแถลง
ตามข่าวว่าควรต้องรอผลการตรวจสอบเรื่องทุจริตหน้ากากอนามัยให้ชัดเจนเสียก่อน ฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะพูดออกมา
จากปากเพราะจับประเด็นไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ประเด็นที่อยู่ในเอกสารที่ตนและเพ่ือนสมาชิกยื่นเข้าไป จึงขอชี้แจงให้เข้าใจ
ดังนี้ 

1. ในเอกสารระบุว่ามติ 24 : 17 ให้ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส 17 คนนั้น ไม่ไว้วางใจเพราะฟังแล้วผิดจริง ติดคุก
มาจริง แต่เจ้าตัวก็ยังกล้ามาบิดเบือน ตอบในที่ประชุมสภาฯ ท่ามกลางสมาชิกว่า “ไม่ใช่เฮโรอีน แต่เป็นแป้ง” ทั้งที่มี
จากค าพิพากษาของศาลประเทศออสเตรเลีย และเข้าใจว่าเป็นการพูดเอาตัวรอด และเป็นการดูหมิ่นดูแคลนว่าศาล
ออสเตรเลียไม่มีมาตรฐาน ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะสอบถามไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไป ผมและเพ่ือนสมาชิกที่ได้รับ
การศึกษาเล่าเรียนมาจึงต้องขอให้มีการทบทวนมติพรรค โดยที่ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาในวุฒิการศึกษาและเรื่องอ่ืนๆ นั่น
คือเรื่องในเอกสารที่ยื่นขอเปิดประชุม เป็นคนละประเด็นกับที่ท่านแถลง 
 2. ประเด็นเรื่อง “พายเรือให้โจรนั่ง” ท่านพูดแก้ว่ามติพรรค 61 : 16 ให้เข้าร่วมรัฐบาล ไม่ทราบว่าอ้างมา
เพ่ือประโยชน์อะไร ขอให้กลับไปอ่านข้อหนึ่งให้แตกฉาน และจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไร อยากถามกลับว่า
พรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเคยภูมิใจในอดีตนั้นอยู่ที่ไหน กรณีท่านอภิรักษ์ โกษะโยธิน ถูกกล่าวหาช่วงเป็นผู้ว่าฯ กทม. ท่าน
แสดงความรับผิดชอบลาออกเลย เกือบ 4 ปีให้หลังท่านพ้นผิด และกรณีท่านวิทยา แก้วภราดัย และท่านวิฑูรย์ นาม
บุตร แค่ถูกกล่าวหาว่ามีมลทิน ผิดหรือไม่ผิดยังไม่ทราบ ทั้งสองก็ชิงลาออก สมาชิกผู้กล้าของประชาธิปัตย์ได้สร้าง
บรรทัดฐานที่ดีของนักการเมือง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ใครที่ยังพอมีความจ าที่ดีหลงเหลืออยู่คงต้องจ าได้ เทียบกับ
กรณี ร.อ.ธรรมนัส ที่ศาลตัดสินติดคุกมาแล้ว แถมขณะนี้ ยังมีคนใกล้ชิดถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการกักตุนหน้ากาก 
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อนามัย ซึ่งจะผิดหรือไม่ผิดไม่ทราบ แต่ท่านควรจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้านายหรือไม่ แล้วจะมาปกป้องกันไป
เพ่ืออะไร หากเปรียบเทียบกับมาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์ แค่ถูกกล่าวหาก็อยู่ไม่ได้แล้ว หรือเพียงต้องการอยู่เพ่ือ
เป็นรัฐบาล ตามท่ีสังคมนินทา 
 3. ผมและเพ่ือนยื่นเอกสารขอให้เปิดประชุมพรรคเพ่ือพิจารณาให้ทบทวนมติ เพราะเห็นว่ าความศรัทธาของ
สังคมที่มีต่อรัฐบาลและพรรคเสื่อมลง อย่างนี้ผมท าตามระบบพรรคใช่ไหมครับ แล้วท่านล่ะท าตามระบบพรรคหรือไม่ 
กรณีที่พรรคมีมติให้อดีต ส.ส.วิลาศ ไปเป็นกรรมธิการวิสามัญ เรื่องขอต่ออายุการก่อสร้างรัฐสภา แล้วไม่ส่ง ส.ส.วิลาศ 
ไปตามมติพรรค โดยที่ไม่ขอมติพรรคเพ่ือเปลี่ยนตัวคุณวิลาศ ท่านท าถูกหรือไม่ครับ หากถูกท าไมท่านวิลาศ จึงให้
สัมภาษณ์สื่อต่างๆ ว่าท่านไม่ท าตามมติพรรค และด่าว่าอย่างหยาบคาย ผมและเพ่ือนเจ็บปวดกับประโยคนี้เป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการกล่าวหาว่ารับค าสั่งให้เปลี่ยนตัวมาจากพรรคการเมืองอ่ืน เป็นอีกเรื่องหนึ่งในเอกสารที่
ยื่นมาที่ท่านต้องตอบ เพราะมีหลักฐานชัดเจนที่ท่านต้องอธิบาย 
 4. เรื่องกักตุนหน้ากากอนามัย ผมและเพ่ือนๆ ทราบมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว และก็หวังว่าจะพูดในที่ประชุมใน
วันที่ 7 มี.ค. ว่าให้ระวังคนใกล้ชิดที่เคยมีปัญหา ส่งไลน์ด่า ส.ส.ในพรรค จนกระทั่งถูกบรรดา ส.ส. ประท้วง จริงหรือไม่
จริงผมไม่ทราบ แต่เมื่อมีข่าวเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยที่มาเกี่ยวข้องกับท่านหัวหน้าพรรค ในฐานะรัฐมนตรี
พาณิชย์ก็ได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่าจะมีการกล่าวหาว่ามีที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะสร้างความเสื่อม
เสียให้ท่านหัวหน้ามีมลทิน ผมและเพ่ือนสมาชิกก็หวังว่าจะได้พูดกันเพ่ือที่จะช่วยท่านหัวหน้าแก้ไขปัญหา แต่พรรคก็
เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีก าหนด โดยอ้างโควิด-19 เรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่าน ถ้าจะปล่อยให้มันครึ้มฟ้าครึ้มฝน
ต่อไป แต่เหตุที่ผมต้องส่งไลน์เรื่องนี้มา เพ่ือที่จะให้ท่านสงบและยอมรับความจริงว่าการเมืองในยุคสมัยใหม่นั้นต้องพูด
จริงบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริง และตรงไปตรงมา แต่หากจะท าอย่างในอดีตก็ท าได้ แต่ควรท าอย่างท่านชวน คือท่าน
พยายามรักษาระบบของปชาธิปไตยอย่างดีที่สุด 

จ าได้ไหมครับ หลังเลือกตั้งประชาธิปัตย์แพ้พรรคอ่ืนสามที่นั่ง ซึ่งประชาธิปัตย์จัดรัฐบาลเกือบส าเร็จ แต่ท่าน
ชวน ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเมื่อเราแพ้ให้พรรคการเมืองอ่ืนเขาจัดไปก่อน ผมชื่นชมท่านมาก ผมเองก็เป็นคน
ตรงไปตรงมา “ไม่ชอบคือไม่ชอบ ไม่อยู่คือไม่อยู่ แต่เมื่อยังอยู่ผมจะช่วยสร้างพรรคให้พลิกฟ้ืนกลับมา” อย่างสุด
ความสามารถ ต้องอธิบายมายาว เพราะเริ่มเข้าใจแล้วว่าพ้ืนฐานความคิดทางการเมืองของผมอาจแตกต่างกับท่าน แต่
หากส่วนไหนของผมคิดผิด คิดไม่เข้าท่า กรุณาแนะน ามาอย่างมีเหตุผล ผมจะได้ท าถูก แต่อย่ามาสั่งผมว่าให้ลงมติไป
ในทางเดียวกัน เพ่ือแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่แตกแถวแต่ประเทศเสียหาย ผมรับไม่ได้ เพราะ
ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้อะไรเลย และพรรคประชาธิปัตย์ก็จะตกต่ าลงเรื่อยๆ ผมส่งไลน์มาในพรรคเท่านั้น หาก
ต้องการจะส่งไปให้สื่อเพ่ือสร้างข่าว ผมจะแจ้งให้ทราบอย่างลูกผู้ชาย 
 อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า หลังจากนั้น นายชินวรณ์ ตอบว่า ผมเพิ่งลงเครื่องนครครับ คิดว่าจะ
ชี้แจงน้องอันวาร์ แต่พอดีได้อ่านเม้นท์ของ อ.เจริญ ผมจึงท าตามที่ท่านขอร้อง และเพ่ือพรรคของเรา ผมคิดว่าผมคน
หนึ่งที่ยึดมั่นอุดมการณ์และรักพรรคของเราเหมือนเพ่ือนๆ เวลาจะบอกความจริงครับ จากนั้น นายอันวาร์ โพสต์อีกครั้ง
ว่า “พ่ีชินวรณ์ ตอบให้ชัดเจนเลยครับ อย่ากั๊กครับ มีอะไรบอกให้เคลียร์เลยเพราะพ่ีเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พ่ีวิลาศโกรธ 
จนท าให้พ่ีวิลาศด่าจนพรรคเสียหายว่า มีคน 3 คนรับค าสั่งข้ามพรรคมาการเมือง ชัดเจน อย่ากั๊ก ที่ผ่านมาพรรคเรา
เสียหายเพราะไม่ชัดเจน ต่างคนจึงต่างคิดไม่ไปในทางเดียวกัน ส าหรับผมที่ผ่านมาผมต้องการสร้างพรรค ผมชัดเจนมาก 
ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนที่อาจจะท าลายพรรคผมจะไม่ละเว้น” จากนั้น นายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีต ส.ส.พิจิตร 
และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ มาโพสต์ต่อถึง นายอันวาร์ ระบุว่า แผ่นเสียงตกร่องอีกแล้ว จบเรื่องเดินหน้า
ท างานกันต่อ หยุดแดกดันกันเถอะ ถูกผิด ดีไม่ดี หลังเลือกตั้งเที่ยวหน้ารู้เรื่อง วันนี้อย่าเพ่ิงตีตนไปก่อนเลยครับ. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1796218 
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ดักคอรัฐ-งัดโควดิ หมำยปิดปำกสภำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
งดประชุม กมธ.ทุกรูปแบบ ฝ่ำยค้ำนย้ ำต้องเปิดวิสำมัญ 

“สนธิรัตน์” เบี่ยงตัว ส.ส.โพสต์ด่า “ประชาชนโง่เราจะตายกันหมด” แค่ความเห็นส่วนตัว แค่อยากแชร์
ความรู้สึก ตักเตือนไปแล้ว “ศาสตรา” ส านึกผิดยกมือไหว้ขอโทษประชาชน ขอใช้เป็นบทเรียน ยันไม่เกี่ยวกับพรรค 
“นิพิฏฐ์” เหน็บปล่อยให้พล่ามไปจะได้รู้ใครโง่ พท.จี้ พปชร.รีบเคลียร์หวังจะสื่ออะไร “อนุสรณ์” เย้ย “ลุงตู่” อยู่ใน
สภาวะผู้น าล้มเหลว “เทพไท” กระทุ้งรัฐบาลเปิดสภาฯวิสามัญ ยุ “ประยุทธ์” ใจกล้าๆหน่อย ส.ส.ปชป.เอาด้วยหนุนใช้
เวทีสภาแก้ปัญหา “อนุดิษฐ์” ลุยล่ารายชื่อ ส.ส.-ส.ว.ขอเปิดสมัยวิสามัญ “สุทิน” บอกไม่ต้องกลัวยังไงก็ถูกด่าอยู่แล้ว 
“ชลน่าน” แฉ รบ.เล็งสั่งงดประชุมทุกรูปแบบ อดีตแกนน า อนค.พบ ตร. คดีแฟลชม็อบ ป.ป.ช. ตีตก ก.ม.กู้เงิน2ลล.ไม่
มีมูล 

กลายเป็นกระแสตีกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ถล่มแหลก หลังนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ 
โพสต์ข้อความเชิงดูถูกประชาชนลงในเฟซบุ๊ก ขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ พยายามออกตัวว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัว และได้ตักเตือนกันไปแล้ว 
“สนธิรัตน์” โบ้ยควำมเห็นส่วนตัว 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 มี.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ ถูกสังคมวิจารณ์
หลังโพสต์ข้อความ “ประชาชนโง่ เราจะตายกันหมด” ถือเป็นการดูถูกประชาชนว่า ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนาย
ศาสตรา และให้ออกมาแถลงความจริงกับประชาชนว่าท าไปเพราะอะไร หรือเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถือว่าท าในนาม
บุคคลในพื้นที่เฟซบุ๊กของเขา ไม่ได้ท าในนามพรรคได้ตักเตือนไปแล้วให้ระมัดระวัง เขาก็รับทราบ 
เตือน “ศำสตรำ” ให้ระมัดระวัง 

เมื่อถามว่า การโพสต์ข้อความในช่วงที่รัฐบาลก าลังมีปัญหา จะกระทบต่อพรรคและรัฐบาลอย่างไร นายสนธิ
รัตน์ตอบว่า เป็นความคิดที่อยากสะท้อนมุมมอง ได้ตักเตือนให้ระวัง เพราะค าบางค าไปส่งต่อทันทีคงไม่ได้ เรื่องนี้คงต้อง
พูดคุยกันในพรรคว่าอะไรพึงกระท า เท่าที่สอบถามนายศาสตราไม่ตั้งใจ แต่ต้องการแชร์ความรู้สึกซึ่งอาจไม่เหมาะสม 
เมื่อถามว่า การกล่าวถึงประชาชนในลักษณะไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อความนิยมของพรรคในพื้นที่หรือไม่ นายสนธิรัตน์ 
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ตอบว่า ถ้ากล่าวตามจริงคงไม่ดีแน่นอน แต่เราไปฟังเขาอธิบายก่อนว่าท าไมถึงแชร์ ยอมรับว่าสถานการณ์
ขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัว ทุกคนมีความคิดเห็นกันเยอะ ต้องระมัดระวัง 
ไหว้ขอโทษขอใช้เป็นบทเรียน 

ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา 
พรรคพลังประชารัฐ แถลงต่อสื่อมวลชนพร้อมยกมือไหว้ขอโทษประชาชน ว่า เพจของตนเปิดรับทุกความคิดเห็น เป็น 
ส.ส.มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน ได้ไปอ่านบทความหนึ่งเรื่องโควิด-19 เห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้อ่านจึงแชร์
ไปโดยไม่ได้ระมัดระวังว่ามีข้อความล่อแหลม กระทบกระเทือนจิตใจประชาชนในวงกว้างมากขนาดนี้ ยืนยันว่าข้อความ
ดังกล่าวไม่ได้พิมพ์เอง แต่เป็นการแชร์โพสต์มาทั้งหมดโดยไม่ทันระวัง ยืนยันว่าไม่มีเจตนาดูถูกประชาชนแม้แต่นิดเดียว 
เพราะเป็น ส.ส.มาจากประชาชน อยู่กับประชาชนมาตลอด เป็นครูจิตอาสามาก่อน อยากบอกผ่านสื่อว่าขอโทษ ขอน้อม
รับ ยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวที่แชร์ข้อความในเฟซบุ๊กโดยไม่ระวัง เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนส าหรับตน และจะตั้งใจ
ท างานต่อไป 
น้อมรับผิดไม่เกี่ยวกับพรรค 

เมื่อถามว่า มีผลต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ นายศาสตราตอบว่า มีทั้งคนให้ก าลังใจและติติง ทั้งในพ้ืนที่และ
ในเฟซบุ๊ก ขอน้อมรับไว้ ยืนยันตอนที่แชร์ไม่ได้รู้สึกอะไร และไม่ทันได้คิดว่าจะส่งผล แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ขอรับผิด 
เรื่องนี้ไม่เก่ียวกับพรรค ที่ตัดสินใจไม่ลบข้อความทิ้งเพราะกล้าท ากล้ารับ เจตนาให้อ่านเนื้อหา ไม่ใช่เพียงแคปชัน ถ้าลบ
ไปหมดจะเหมือนแก้ตัว ต่อไปจะเป็นบทเรียนให้ระวัง อย่างไรก็ตามมีผู้ใหญ่ในพรรคโทร.มาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
แสดงความเป็นห่วงและให้ก าลังใจ ทั้งนี้ภายหลังการแถลง นายศาสตราได้ชูป้ายหลายป้าย เช่น รัฐบาลไม่ได้โง่ 
ประชาชนไม่ได้โง่ เราจะรอดกันทั้งหมด 
 
ปล่อยให้พล่ำมไปจะได้รู้ใครโง่ 

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ให้ ส.ส.คนนี้พูดเยอะๆการพูดจะแสดงให้
ชาวบ้านได้รู้ว่าใครเป็นปราชญ์ใครเป็นคนโง่ที่แท้จริง ยิ่งได้พูดบ่อยจะได้รู้ว่าเขาโง่หรือไม่โง่ ไม่อยากไปวิจารณ์มาก การ
เลือกตั้งรอบที่แล้วชาวปักษ์ใต้เปลี่ยน ส.ส.เก่าไปเยอะ ครั้งนี้อยากให้ชาวบ้านได้พิจารณาบทเรียนด้วยใจเป็นธรรม 
เปรียบเทียบ ส.ส.เก่าและ ส.ส.ใหม่ที่ท่านเลือกไป ส.ส.ใหม่ด่าว่าโง่ แต่ ส.ส.เก่าเคยพูดแบบนี้หรือไม่ หรือที่คิดว่า ส.ส.
เก่าอยู่นานแล้วไม่ท าอะไรเลือกคนใหม่น่าจะดีกว่าคนเก่า แต่เลือก ส.ส.คนใหม่เข้าไป ส.ส.ใหม่กลับไปเสียบบัตรแทนกัน 
ไม่ยอมท างาน สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นบทเรียน 
โต้ “อ๋อย” ปูดเปลี่ยนม้ำกลำงศึก 

นายนิพิฏฐ์ยังกล่าวถึงกรณีนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ ออกมาโหมกระแสเรื่อง
รัฐประหาร เปลี่ยนม้ากลางศึกจากสัญญาณการไม่รับเงินเดือน ส.ว.ของบรรดา ผบ.เหล่าทัพ ว่ า ตอนผู้น าเหล่าทัพเป็น 
ส.ว.รับเงินเดือน 2 ทางก็ถูกวิจารณ์ พอประกาศรับเงินเดือนทางเดียวก็ถูกวิจารณ์อีก แต่สมเหตุสมผลเหมือนกันเพราะ
ในโลกประชาธิปไตย คนมีต าแหน่งไม่ควรรับเงินเดือน 2 ทาง ตอนยึดอ านาจมีอ านาจเบ็ดเสร็จจะรับเงินเดือน 2 ทางก็
ว่ากันไป ผู้น าเหล่าทัพต้องยอมรับการถูกวิจารณ์ การโหนกระแสเปลี่ยนม้ากลางศึกตนไม่เห็นด้วย จะมาเปลี่ยนม้ากลาง
ศึกขณะชาติก าลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 คิดว่าชาวบ้านไม่ยอมรับแน่ การพูดควรเป็นไปในแนวทางแนะน า ติติงหรือชี้
ช่องทางดีกว่า ไม่ควรพูดหรือท าอะไรให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียก าลังใจ 
พท.จี้ พปชร.เคลียร์พูดเพื่ออะไร 

ที่พรรคเพ่ือไทย นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า คนเป็น ส.ส.ต้องระวัง การแสดง
ความคิดเห็นต้องมีวุฒิภาวะ พรรคพลังประชารัฐต้องตักเตือนสมาชิกท่าน เพราะมีหลายคนแสดงออกในลักษณะท าให้
สถาบันรัฐสภาตกต่ า ทัศนคติของนายศาตราส่งผลกระทบท าให้ตัวเองเสื่อมลง แต่ลึกไปกว่านั้นคนจะมองนักการเมืองชุ่ย 
ห่วย แล้วอ้างได้ว่าเลือกตั้งแล้วได้นักการเมืองแบบนี้ เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กแต่จะกลายเป็นปัญหาทางการเมือง
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ได้ แม้นายศาสตราออกมาขอโทษแล้ว แต่พรรคพลังประชารัฐต้องรับผิดชอบให้มากกว่านี้ ต้องท าให้ประชาชนเห็นชัดว่า
คนที่พูดท าเพ่ืออะไร มีวัตถุประสงค์อะไร อยากให้ทางพรรคอธิบายต่อประชาชน เมื่อถามว่าสิ่งที่นายศาสตราพูดน ามา
จากวลีที่ว่าผู้น าโง่พวกเราจะตายกันหมด จะเป็นการปกป้องผู้น าหรือไม่ นายสมคิดตอบว่า ไม่ควรมาย้อนประชาชน 
เพราะเป็นผู้แทนของประชาชน ควรอยู่เฉยๆหรือไปบอกให้นายกฯท างานให้เข้มแข็งกว่านี้ การปกป้องผู้น าท าได้หลาย
วิธี ไม่ใช่มาดูถูกประชาชนแบบนี้ 
 
เย้ย “ลุงตู”่ อยู่ในสภำวะล้มเหลว 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ระยะการระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังไม่กระทบเท่า
วิกฤติภาวะของผู้น า วันนี้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหมพูด 
ประชาชนจะท า ตรงกันข้าม เช่น บอกอย่ากักตุนอาหาร อย่าตื่นตระหนก ประชาชนแห่ไปซื้อกักตุน วันนี้พรรคเพ่ือไทย
ขอเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ 5 เรื่อง คือ 1.เร่งสร้างภาวะผู้น า 2.รัฐบาลต้องจัดระเบียบข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เชื่อถือได้ 3.รัฐต้องสร้างการท างานอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการท างานอย่างเป็น
เอกภาพ 4.ถึงเวลาที่รัฐต้องยอมรับความจริงกับประชาชน และสื่อสารความจริงกับประชาชน สะท้อนข้อมูลอย่างเป็น
ปัจจุบัน และ 5.รัฐต้องไม่แสวงหาประโยชน์ หรือท ากินบนความเป็นความตายของพ่ีน้องประชาชน ต้องจัดการกับการ
ทุจริต และพร้อมถูกตรวจสอบ 
“เทพไท” กระทุ้งเปิดสภำฯวิสำมัญ 

วันเดียวกัน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาล
เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาแก้ปัญหาวิกฤติประเทศ ทั้งเรื่องไวรัสโควิด-19 การชุมนุมของกลุ่มนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนว่า เคยน าเสนอต่อสังคมและรัฐบาลมานาน ทุกปัญหาควร
น าเข้าสู่สภาฯเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ส.ส. เวทีสภาฯเป็นเวทีแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ ยิ่งสถานการณ์รัฐบาลมีปัญหา
ขณะนี้ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือรับฟัง
ความเห็นอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ ปัญหาไวรัสโควิด-19 การชุมนุมของนักศึกษาที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และการ
แก้ปัญหาปากท้องพ่ีน้องประชาชน ถ้ารัฐบาลรีบตัดสินใจเปิด สภาสมัยวิสามัญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 จะเป็น
โอกาสดีให้ตัวแทนประชาชนสะท้อนปัญหาและความรู้สึกแทนประชาชน ให้รัฐบาลน าไปประมวลปรับปรุงหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
แนะวิปรัฐบำลชิงธงน ำฝ่ำยค้ำน 

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คัดค้านการเปิดสมัย
วิสามัญโดยอ้างเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะสภามีมาตรการป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี มีการคัดกรองก่อนเข้าสภา และสามารถขอความร่วมมือจาก ส.ส. ให้ปฏิบัติตามได้ การอ้าง
ปัญหาสุขภาพตัวเองส าคัญกว่าปัญหาสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ เป็นเหตุผลที่เห็นแก่ตัวเกินไป ขณะนี้มีความ
เคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านก าลังล่ารายชื่อ ส.ส. เสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญแล้ว จึงขอเสนอให้วิปรัฐบาลนัด
ประชุมก าหนดท่าทีว่าจะสนับสนุนการเปิดวิสามัญหรือไม่ หรือจะปล่อยให้เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 
สามารถลงชื่อ ในญัตติของฝ่ายค้านได้ เพ่ือไม่ให้รัฐบาลเสียหน้าหรือเสียเครดิต ฝ่ายรัฐบาลควรชิงการน าเรื่องนี้ตัดหน้า 
ฝ่ายค้าน หากเป็นนายกฯท่ีมาจาก ส.ส.คงตัดสินใจเปิดสมัยวิสามัญไปนานแล้ว 
ยุ “ประยุทธ์” ใจกล้ำๆหน่อย 

“แต่เมื่อเรามีนายกฯที่ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ อาจกลัวการใช้เวทีสภา หลอกด่ารัฐบาล เหมือนที่สมาชิกพรรค
พลังประชารัฐบางคนกังวล แต่ก็มีแกนน าพรรคฝ่ายค้านออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่พูดนอกกรอบของปัญหา อยากให้
นายกฯกล้าเผชิญหน้ากับความจริง พร้อมรับฟังความเห็นจาก ส.ส.ทุกคน และให้ความส าคัญกับเวทีสภาฯมากกว่า
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ช่องทางอ่ืน จึงขอเรียกร้องให้ท่านใช้ความกล้าหาญ ใช้ความใจกว้าง ใช้ความจริง เข้าสู้กับปัญหาทั้งหมด อยากให้ 
รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเสนอเปิดสภาสมัยวิสามัญให้เร็วที่สุด” นายเทพไทกล่าว 
ส.ส.ปชป.เอำด้วยหนุนใช้เวทีสภำ 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนและเพ่ือน ส.ส.เห็นด้วยให้เปิดสภา
สมัยวิสามัญ โดยจะผลักดันผ่านวิปของพรรคเสนอไปยังวิปรัฐบาล เพ่ือให้ ส.ส.ร่วมสะท้อนปัญหาในพื้นที่ ขณะนี้มีหลาย
เรื่อง เช่น เรื่องหน้ากากอนามัย หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ทางรัฐบาลยืนยันว่าเพียงพอ แต่ในพ้ืนที่ชาวบ้านบ่นกัน
มากว่าขาดแคลนหาซื้อไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงในพ้ืนที่เป็นเช่นนี้จึงควรใช้เวทีสภาให้ ส.ส.สะท้อนปัญหา นับว่าเป็นผลดีกับ
รัฐบาลในการรับทราบข้อมูลที่นอกเหนือไปจากโซเชียลมีเดียและส่วนราชการ ส่วนกรณีที่ ส.ส.บางส่วนเรียกร้องให้งด
ประชุม กมธ.ทุกคณะนั้น คิดว่าที่ผ่านมารัฐสภามีมาตรการคัดกรองคนเข้าออกรัดกุมอยู่แล้ว หากมีการเปิดประชุม
วิสามัญ ส.ส. 
คนใดอยู่ในข่ายเสี่ยงก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร หากจะงดประชุมทั้งหมด ทางสภาฯจะไม่สามารถท าอะไร
ได้เลย 
“อนุดิษฐ์” ลุยล่ำรำยชื่อ ส.ส.–ส.ว. 

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การประชุมวาระพิเศษของพรรคเพ่ือไทย
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. เห็นตรงกันให้ยื่นญัตติด่วนขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพ่ือน าเอาวิกฤติต่างๆให้ ส.ส.ได้ระดม
สมองร่วมกันหาวิธีการแก้ไข ขณะนี้พรรคเพ่ือไทยโดยผู้น าฝ่ายค้านได้ด าเนินการเรื่องญัตติเรียบร้อย และจะล่ารายชื่อ
เพ่ือขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญให้ได้ ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่รวบรวมเสียงไม่น่ามีปัญหา แต่ในเสียงที่ขาด นพ.
ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน จะท าความเข้าใจกับ ส.ส.รัฐบาล และ ส.ว. เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แก้วิกฤติรัฐบาล และเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. 
บอกไม่ต้องกลัวยังไงก็ถูกด่ำ 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า คาดว่าภายในสัปดาห์นี้การล่ารายชื่อเพ่ือขอเปิดประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญจะจบแน่นอน เราไม่ใช้เวทีนี้หลอกด่ารัฐบาล ขอให้รัฐบาลคิดว่าปัญหาโควิด -19 ภัยแล้ง การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เราให้โอกาสรัฐบาลท า เราต้องช่วยกันโดยใช้กลไกสภาฯ เดิมเราอยากให้รัฐบาลเป็นฝ่ายขอเปิดเอง แต่เมื่อ
ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเราจ าเป็นต้องท า ขอความร่วมมือ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.ด้วย หากรัฐบาลจะขอเปิดสมัยประชุม
วิสามัญเองก็ยินดี จะปรบมือให้ เพ่ือระดมความเห็นไปแก้ไขได้ทันท่วงที จะไม่เอาเรื่องนี้ไปเล่นการเมือง ขอให้รัฐบาล
มองแง่บวกเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจง “ไม่ต้องกลัวว่าเราจะด่า เราด่าอยู่แล้ว แต่ประชาชนก็ด่า เมื่อรัฐบาลมีมือมีคนมากกว่า 
ก็ไม่ควรกลัว” 
แฉ รบ.เล็งส่ังงดประชุมทุกรูปแบบ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ถ้าได้ความร่วมมือจาก ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ก็
สามารถเปิดประชุมสภาฯได้ โดยเมื่อได้รายชื่อส่งให้ประธานสภาฯน าความกราบบังคมทูล เพ่ือมีพระบรมร าชโองการ
เปิดประชุมสภาฯ อย่างไร ก็ตาม มีข่าวรัฐบาลจะใช้โอกาสที่ก าลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หนักขณะนี้ 
ให้ทางสภาฯสั่งงดการประชุมสภาฯทุกรูปแบบทุกคณะ ทั้งกรรมาธิการสามัญ หรือวิสามัญ ซึ่งตนไม่เห็นด้วย เพราะมี
กรรมาธิการที่มีความส าคัญยังต้องพิจารณาอยู่  เช่น การพิจารณาศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าหยุดหมดอาจมี
ผลกระทบ แต่ถ้าเปิดช่องภายใต้การดูแล มีการระมัดระวังน่าจะดีกว่า 
กลุ่ม อนค.พบ ตร.คดีแฟลชม็อบ 

ที่ สน.ปทุมวัน นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีต
โฆษก อนค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (กก.) และนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความ เดินทางเข้า
พบ พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม รอง ผบก.น.6 พ.ต.ท.เจริญสิทธิ์ จงอิทธิ รอง ผกก. (สอบสวน) สน.ปทุมวัน ตามหมายเรียก
รับทราบข้อกล่าวหา กรณีการจัดชุมนุมแฟลชม็อบสกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2562 นายกฤษฎางค์
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ให้สัมภาษณ์ว่า ต ารวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด 5 ข้อหา คือ 1.ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการ
ชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง 2.ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงาน 3.ร่วมกัน
จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุม 4.ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และ 5.ชุมนุมในระยะไม่เกิน 150 เมตรจากพระราชวัง โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ และพนักงาน
สอบสวนนัดส่งตัวให้อัยการฟ้องศาลแขวงปทุมวัน ในวันที่ 7 เม.ย. ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ 
ชิวารักษ์ นายธนวัฒน์ วงค์ไชย และ น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา รวม 5 คน เข้ารับทราบข้อหาแล้ว 
ฉะบังคับใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมมีปัญหำ 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการ อนค. กล่าวว่า ยืนยันถึงความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพการแสดงออก
และเสรีภาพในการชุมนุมมาโดยตลอด เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่วน พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะที่ออกมา ตอนแรกคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดี แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติกลับเป็นปัญหามาก
กว่าเดิม สมัยเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เคยเชิญ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
ผบ.ตร. มาหารือในประเด็นปัญหาการใช้กฎหมายชุมนุมสาธารณะในทางปฏิบัติแล้ว ในท้ายที่สุดอาจต้องทบทวนแก้ไข
กฎหมายฉบับนี้ต่อไป และนี่ยังไม่นับรวมว่าจะนิยามอะไรเป็นการชุมนุม การวิ่งออกก าลังกายเป็นการชุมนุมหรือไม่ 
หลักใหญ่คือต้องให้ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 
“พิธำ” เซ็งคดีแรกของ หน.พรรค 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (กก.) กล่าวว่า การมา สน.ปทุมวันวันนี้ กลับเป็นภารกิจแรกใน
ฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล แทนที่จะได้ใช้เวลาท างานศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไวรัส covid-19 หรือปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่ต้องมาพบพนักงานสอบสวนที่นี่ แต่ไม่ได้ท าให้ก าลังใจหรือท าให้การท างานเข้มข้นน้อยลง เราเชื่อมั่นใน
สิทธิเสรีภาพของการชุมนุมซึ่งเป็นส่วนส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่ 4 วินาทีตอนเข้าคูหาเลือกตั้ง ถ้าคน
กลุ่มหนึ่งที่มีความเห็น หรือมีความทุกข์ร้อนอะไร จะรวมตัวกันเพ่ือแสดงออก เป็นกิจกรรมหนึ่งสามารถท าได้ในประเทศ
ที่มีระบอบประชาธิปไตย คิดว่าการใช้วิธีทางกฎหมายในเกมการเมือง แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองของ
ประเทศไทย ที่ไม่ต้องการให้มีคนหน้าใหม่เข้ามา อยากให้มีบรรยากาศที่เอ้ือให้คนเก่งๆ ให้เลือดใหม่ หรือคนที่มี
ความสามารถจริง มีโอกาสเข้ามาเล่นการเมืองมากขึ้น 
ป.ป.ช.ตีตก ก.ม.กู้เงิน 2 ลล. ไม่มีมูล 

ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ 
ป.ป.ช. แถลงว่า ที่ประชุมพิจารณาข้อกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับ ครม. รวม 35 คน 
ร่วมกันมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ (พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท) และเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ จากการไต่สวนข้อเท็จจริงพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2557 ว่าร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มีผลให้ร่าง พ.ร.บ.นี้เป็นอันตกไป ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเคยมี
การตราไว้เป็นกฎหมายในท านองเดียวกันมาหลายครั้ง จึงเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากับพวกเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่โดยตรงพิจารณาและตรากฎหมาย ตาม
หลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย เป็นไปตามทฤษฎีการกระท าของรัฐบาล ซึ่งโดยหลักการศาลปกครองหรือศาล
ยุติธรรมจะไม่เข้าไปตรวจสอบ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 1 ว่า การกระท าดังกล่าวของ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ และ ครม.ไม่มีมูลความผิดตามที่กล่าวหา ให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1796588 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1796588
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บทบรรณำธิกำร : ให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งในสภาและนอกสภา ทั้งจากองค์กรภาคเอกชนและกลุ่ม
นักวิชาการ ล่าสุดได้แก่คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ร่วมกับเครือข่ายพีเพิลโก เครือข่ ายนิสิต
นักศึกษาจากหลายสถาบัน ร่วมกันรณรงค์ใน กทม. และอ่านแถลงการณ์เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่จาก ครช. 

มีสาระส าคัญให้ตรา พ.ร.บ.การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่า ควรจะให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ 
และให้ความเห็นประชาชนมีผลผูกพัน ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง ส่วนเนื้อหาส าคัญของรัฐธรรมนูญ ครช. เสนอ
ประเด็นการสร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง และสร้างกลไกการเข้าสู่อ านาจที่ยึดโยงกับประชาชน 

ก่อนหน้านี้มีข้อเสนอจากพรรค การเมืองฝ่ายค้าน และนักวิชาการหลายฝ่าย ให้แก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับองค์กร
อิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ บางคนมองว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจมากเกินไป จนกลายเป็น “ซุปเปอร์องค์กร” ควร
จัดตั้งองค์กรใหม่เป็นคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยผู้มีความรู้หลากหลายสาขาวิชา ไม่ใช่ชี้เป็นชี้ตาย
ยุบพรรค 

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศ ว่า การฝ่าวิกฤติของประเทศ
ไทยมีทางออกทางหนึ่ง คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แก้ไขแค่บางมาตรา แต่ต้องแก้ใหญ่แก้ด้วยพลังอ านาจประชาชน 
ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาปัจจุบัน แต่ต้องแก้ปัญหาอนาคตและอดีตด้วย และต้องก าหนดเวลาให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

สอดคล้องกับข้อเสนอ “ถอนฟืนออกจากเตา” น าประเทศออกจากภาวะวิกฤติ ของ ศ.ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข แห่ง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้งค าถามว่าเป็น ไปได้หรือไม่ ที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แทนฉบับปัจจุบันที่
มีปัญหา โดยใช้เวลา 60 วัน ตัวอย่างของปัญหาจากรัฐธรรมนูญปัจจุบัน เช่น องค์กรอิสระ และการสืบทอดอ านาจ 

ส.ว.แต่งตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี เป็นเวลานาน 5 ปี ส.ว. 250 คน มีสิทธิร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีทุก
ครั้ง ทั้งยังมีอ านาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นักวิชาการบางคนชี้มาตรา 279 ที่รับรองค าสั่งของ คสช. เสมือนมี
รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับในเวลาเดียวกัน และเกิดภาวะรัฐคู่ขนานซ่อนตัวอยู่ในองค์กรต่างๆ เช่น ส.ว. เป็นต้น 

ทุกองค์กรที่ออกมาเคลื่อนไหว เสนอตรงกันในหลายประเด็นส าคัญ เช่น จะต้องเป็นการแก้ไขใหญ่ ให้ ส.ส.ร. 
ซึ่งมาจากเลือกตั้งร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้จัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ส่วน ครช. เสนอให้ตรา พ.ร.บ.รับฟังความเห็น
ประชาชน ควรให้ยกร่างรัฐ-ธรรมนูญใหม่หรือไม่ ต้องตัดสินกันด้วยเสียงประชาชน ไม่ใช่ผู้มีอ านาจ หรือ ส.ว.เพียงไม่ก่ีคน. 
 อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1796004 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1796004
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วิเครำะห์กำรเมอืง : เดด็ขำดเคลียร์ไวรสั 
 
 
 
 
 
 
 

ตลกร้ายในวิกฤติ ข่าวลือรัฐประหารแทรกมาท่ามกลางกระแสผวาไวรัสมรณะ แต่อีกด้านข่าวดังกว่า “ขุนทหาร
ใหญ่” ติดไวรัสโควิด-19 จากเวทีมวย รวมถึง 1 ใน 5 เสือกองทัพบกก็ตกอยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยง เล่นเอาสะดุ้งกันทั้งวงท็
อปบูต ป่วนกันทั้งกองทัพ ทหารยังติดโควิด-19 จะเอาก าลังที่ไหนมาปฏิวัติ ลมเพลมพัด 
 ที่แน่ๆได้เห็นกันแล้วกับบท “เด็ดขาด” ที่มาพร้อมกับการยกระดับการบริหารจัดการไวรัสโควิด-19 กับ
ปฏิบัติการ “เด้งฟ้าผ่า” ที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เซ็นค าสั่งย้ายด่วน            
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จากปมร้อนหน้ากากอนามัยขาดตลาด เพราะมีขบวนการ
ทุจริตกักตุนเก็งก าไร โดยมาตรฐานของ “บิ๊กตู”่ ถ้าไม่มีหลักฐานจะจะ ไม่ลงดาบง่ายๆ  

เอาเป็นว่า ตามรูปการณ์ประกอบข่าววงใน ประเด็นหน้ากากอนามัย ไม่น่าจบแค่บิ๊กข้าราชการเป็นแพะรับบาป 
เพราะหลักฐานที่ พล.อ.ประยุทธ์ถืออยู่ในมือประกอบกับข้อมูลของฝ่ายตรวจสอบภายนอกที่ออกมาตรงกัน โยงใยสาว
ไปถึง “หญิง” ระดับท่ีปรึกษารัฐมนตรี และทีมงานใกล้ชิดฝ่ายบริหาร 

ไอ้โม่งนักการเมืองเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีๆ รายการนี้ต้องมีการเชือด “คนบาป” หากินกับความเป็นความ
ตายชาวบ้านที่นอกเหนือข้าราชการ เพ่ือบรรเทา “ไข้ความเชื่อม่ัน” บั่นทอนภูมิคุ้มกันของ “ลุงตู่”ตามสถานการณ์มาถึง
จุดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ตั้งหลักติด ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม 
 บทผู้น าเผชิญวิกฤติฉุกเฉินเฉพาะหน้า ต้องกล้าตัดสินใจ รวดเร็ว เด็ดขาด  โดยปรากฏการณ์ชัดๆจาก “ศุกร์ 
13” หุ้นตกระเนนระนาด เพราะตื่นข่าวโรคระบาดใหญ่ นักลงทุนหูตาตื่นเทขายหุ้นจนต้อง “เซอร์กิต เบรกเกอร์” แล้ว
ก็เป็น “สิงห์ปืนไว” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ รีบประกาศจัดตั้งกองทุนพยุงตลาดหลักทรัพย์ ท าให้ตลาดหุ้น
ดีดกลับ ไม่ร่วงทะรูดทะราดยับเยินป่นปี้ 

ตามธรรมชาติคนไทยขี้ตกใจ ต้องรีบกระตุกความมั่นใจก่อนไหลเตลิด มันคือภารกิจของมือเศรษฐกิจรัฐบาล
ต้องประคองตลาดหุ้นหัวใจส าคัญ ไม่ให้พินาศเพราะไวรัสโวคิด-19 “สมคิด” กล้าเอาเครดิตเสี่ยงเป็นประกัน ไม่สน
เสียงกระแนะกระแหน ไม่กลัวโดนด่าเอาภาษีอุ้มคนรวย คนด่ากับคนลงมือท า พลังเงียบในสังคมส่วนใหญ่แยกแยะออก 
 ขืน “ชักเข้าชักออก” ตามพลเมืองโซเชียลมีเดียแบบไทยๆที่ยึดความถูกใจมาก่อนเหตุผลในเชิงปฏิบัติ อาการ
แบบที่โวยวายให้ “ปิดประเทศ” สกัดโควิด-19 ระบาด แต่พอรัฐบาลจะ “ปิดผับบาร์” รุมด่าทันท ีนี่แหละภาพสะท้อน 
อารมณ์ “ดราม่า” มากกว่า “สปิริต” รัฐบาล นายกฯ ท าอะไรดูผิดไปหมด 
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 ยิ่งเป็นอะไรที่จับทางได้ “บิ๊กตู”่ เป็นผู้น าที่เสพโซเชียลฯตลอดเวลา ตามส่องคอมเมนต์บนกระดานโลกออนไลน์ 
จากอาการบ่นกระปอดกระแปด ร้องขออย่าด่ากันมากนัก ท้อใจ แต่ไม่ถอย เกร็งเสียงวิจารณ์ สะท้านแฮชแท็ก มันก็ยิ่ง
เข้าเหลี่ยมยุทธการไอโอฝ่ายต้านรัฐบาล แห่กระแสด่าให้ลนลาน โห่ฮาให้หมดความม่ันใจ พานให้ยุทธศาสตร์รับมือไวรัส
โควิด-19 เป๋ไปเป๋มา ชักเข้าชักออก แต่เมื่อ “บิ๊กตู่” ยกระดับการบริหารจัดการ โชว์เด็ดขาด ประเดิมฟันขบวนการ
กักตุนหน้ากากอนามัย 
 ตามรูปการณ์ “ความเชื่อมั่น” จะค่อยๆฟื้นกลับมา และจับตาให้ดีๆ ความกล้าหาญเด็ดขาด อาจมีการยกระดับ
ไปถึงมาตรฐานบริหารจัดการรัฐบาล ในภาวะ “ไวรัสความชอบธรรม” อันตรายต่อสุขภาพของ ครม. สังคมคาใจ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ตามสภาพบ่อน้ ามัน แตะตรงไหนลามไหม้ตรงนั้น สุมด้วยหัวเชื้อไฟร้อนจากเกมวิป
รัฐบาลปิดปากฝ่ายค้าน อุ้ม “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ลาก “พ่ีรอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รมว.มหาดไทย หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 ใช้กล้วยล่อ “งูเห่า” ชูคอสลอน โหวตผ่านกันหน้าตาเฉย อารมณ์เผด็จการเสียงข้างมากยุค “ทักษิณ” ย้อนกลับ
มา ท าอะไรก็ได้ไม่เห็นหัวประชาชน ไหนจะอารมณ์ไม่สนเสียงคนใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่พรรคภูมิใจไทยไล่ต้อน “งูเห่า” ช่วง
ชิง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ เติมแต้มต่อรองในรัฐบาล โดยมีการแฉคลิปล่อซื้อ เสนอค่าตัวกันหลัก 20-30 ล้านบาท 
 สวนกระแส “แฟลชม็อบ” ท้าทายนักศึกษาที่ลุกฮือต่อต้านการเมืองเก่า ยังไม่นับอดีตหัวขบวนม็อบ กปปส.
อย่างนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่นั่งแท่น รมว.ศึกษาธิการ ตามสถานะท าให้ไม่สามารถเข้าไปเคลียร์สถานการณ์ม็อบ
นักเรียนนักศึกษาได้ เพราะโดนปฏิกิริยาต่อต้านจากเด็กรุ่นใหม่ ไม่เอา “สลิ่ม” เชื้อแฝงนี้ต่างหากที่ “บิ๊กตู”่ ต้องเคลียร์ 
เพ่ือหยุดอาการสะท้านแฮชแท็ก ผวาเสียงด่าโซเชียลฯ ต้องก าจัด “ไวรัสความชอบธรรม” ดึงภูมิคุ้มกันส่วนตัวกลับมา. 
 
 

ทีมข่ำวกำรเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1796489 
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หน้าแรก / คอลัมน์ / คอลัมน์การเมือง / ประสงค์พูด  

 
ประสงค์พูด 
ประสงค์ สุ่นศิริ  
วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
พูดกับท า 

 “นักการเมืองที่ไหนๆก็เหมือนกันทั้งสิ้น 
พวกเขาสัญญาจะสร้างสะพาน 
ทั้งๆท่ีบางทีก็ไม่มีแม่น้ า ” 
นิกิต้า ครุสซอฟ แห่งรัสเซีย 
ยกค าพูดของ นายนิกิต้า ครุสซอฟ อดีตผู้น ารัสเซียขึ้นมากล่าวน าในวันนี้ เพราะเห็นว่าเป็นค าพูดที่สอนใจ

นักการเมือง ไม่ว่าที่ไหน โดยเฉพาะนักการเมืองในบ้านเราได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาในค าพูดของตน อย่าได้พูดเพียง
เพ่ือให้ผู้คนนิยมชมชอบเพ่ือเลือกตนเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร แต่เมื่อได้รับเลือกแล้วกลับไม่ท าอย่างที่พูด หรือไม่ท าอย่าง
ที่สัญญาไว้ 

เช่นสัญญาว่าจะท าอย่างโน้นอย่างนี้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวบ้าน ให้มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นผาสุก บ้านไม่
ต้องเช่า ข้าวมีกิน หนี้สินไม่มี แต่พอได้รับเลือกแล้วกลับไม่ท าอย่างที่พูด ไปท าเรื่องที่ ตนจะได้ประโยชน์ในต าแหน่ง
หน้าที่ อย่างที่เห็นๆกันส่วนใหญ่ในบ้านเราขณะนี้ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่ผ่านไปสามสี่เดือนนี้ 

ตะลุมบอนฟาดฟันกันอย่างไม่อายดินฟ้าในการแย่งชิงต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี แม้จะเป็นพวกเดียวกันในพรรคก็ไม่เว้น 
นักการเมืองบางพรรคที่เคยมีอุดมการณ์ต่อต้านพวกเผด็จการ ก็สลัดอุดมการณ์ทิ้ง วิ่งเข้าหาศูนย์อ านาจของพวก

เผด็จการเพ่ือร่วมงานกับเผด็จการหน้าตาเฉย ไม่แยแสต่อความรู้สึกของนักการเมืองดีๆในพรรคเดียวกัน 
นักการเมืองทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกง 

แต่เมื่อเข้าไปท างานกลับไม่ท าอย่างที่เคยถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ ทุจริตคดโกงกันสะบั้นหั่นแหลกอย่างที่มีให้เห็นในทุกยุคสมัย 
นักการเมืองดีๆที่มีอยู่ก็ต้องพลอยเสียหายไปด้วย 
การพูดกับการกระท าไม่ได้ไปในเส้นทางเดียวกัน 
กลายเป็นคนที่ดีแต่พูด 
คนดีแต่พูดคือคนที่พูดได้สารพัด แต่ตัวเองท าไม่ได้หรือไม่ได้ท า ที่บอกเขาว่าอย่าท า แต่ตัวเองกลับท า 
คนโกงทั้งหลาย เมื่อมีโอกาสพูด เพราะมีต าแหน่งหน้าที่ใหญ่โต มีอ านาจเหนือคนอ่ืนที่มาร่วมงาน เมื่อพูดถึงความ

โกงกับความซื่อสัตย์สุจริต ก็มักจะพูดได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมสูงส่งอย่างโน้นอย่างนี้ 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/columnist/all
https://www.naewna.com/politic/columnist
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แต่ตัวเองกลับไม่น าค าพูดของตัวเองมาปฏิบัติ เพราะปล่อยให้พรรคพวกของตัวเอง ไม่ว่าญาติพี่น้อง เพ่ือนฝูงร่วมรุ่น ท า
ทุจริตคดโกงได้หน้าตาเฉย 

คนประเภทนี้ แม้เขาจะพูดถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นคุณงามความดี ได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพียงใด แต่เมื่อไม่
ปฏิบัติตนตามสิ่งที่พูด คนอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนดีแต่อย่างใด 

ได้แต่ว่าคนอื่น สอนคนอ่ืน จนคนดูต้องปิดทีวีทุกครั้ง 
ตรงกันข้ามกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบ แม้จะไม่เคยพูดถึงบุญกุศล หรือคุณงามความดีเลยก็ตาม การท าดีของเขาก็

จะท าให้เขาเปน็คนดีได้ เพราะเขาสอนตัวเองอยู่ และว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
ผู้ทุจริตคดโกงอยู่ตลอดเวลานั้น การพูดกับการกระท ามักจะไม่เหมือนกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะมี “ความหลง” เป็น

เหตุ เช่นเห็นว่าการทุจริตเพียงเท่านั้นไม่เป็นไร ซึ่งผลแห่งความหลงดังกล่าวนี้จะถือว่าเป็นผลดีไม่ได้ เพราะผลดีต้องเป็น
ผลของความไม่หลง 

การพูดที่ออกมาจากอารมณ์ค้างก็เป็นเรื่องส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะท าให้คนพูดถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา 
ในทางท่ีไม่ดี ท าให้การท าของตนไปต่อไม่ได้ เพราะผู้คนรังเกียจ 

“อารมณ์ค้าง” ประกอบด้วยค าสองค า คือ “อารมณ”์ ซึ่งได้แก่เรื่องในใจ กับ “ค้าง” ซึ่งได้แก่สิ่งที่คั่งค้าง กลัดกลุ้ม 
อัดอ้ันตันใจอยู่จนระงับไม่ได้ มักแสดงออกผิดที่ผิดทาง เช่น ได้ยินหรือมีคนมาบอกว่าถูกด่าถูกว่า ถูกนินทาอย่างโน้น
อย่างนี้ว่าเป็นคนไม่ชอบฟังคนอ่ืน ท าอะไรก็ได้แต่สั่งเพราะมีอ านาจ ไม่คิดถึงอกเขาอกเรา เมื่อมีใครมาถามในสิ่งที่ตัวพูด
และตัวท าว่าท าไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรือท าไมไม่ท าอย่างนั้นอย่างนี้ ก็มีใจร้อนผ่าวขึ้นมา หรือหงุดหงิดเพราะไม่
ชอบใจ ชี้หน้าด่าว่า หรือใช้ค าพูดไม่ดีกับคนถาม 

การพูดกับการท าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องไม่ดีเช่นเดียวกัน 
ผู้ใดมีอาการอย่างนี้ทางพระบอกว่าให้ดูไปที่ใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องที่อยากได้โน่นได้นี่ แต่

ไม่ได้ หรืออยากเป็นโน่นเป็นนี่ แต่ถูกขัดขวางหรือถูกกีดกัน หรือเกรงว่าจะไม่ได้มีอ านาจต่อไปอีกอยากมีต าแหน่งนั้น
ต าแหน่งนี้ ซึ่งล้วนแต่ท าให้ใจไม่สงบ ใจวุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้งฟาดฟันกันในการแย่งต าแหน่งหน้าที่อย่างน่าเกลียด 

อาสาเข้ามาท างานให้ประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้ง เคยพูดหาเสียงหรือสัญญากับผู้คนไว้อย่างไร เมื่อได้รับเลือก
เข้ามาแล้วก็ต้องท าอย่างที่พูดไว้ ไม่ใช่มาวุ่นอยู่กับเรื่องจะเป็นโน่นเป็นนี่ 

ถ้านายนิกิต้า ครุสซอฟ ยังมีชีวิตอยู่และได้รู้ได้เห็นความแก่งแย่งชามข้าวกันของพวกนักการเมืองหลายๆ คนใน
บ้านเราขณะนี้ นายนิกิต้า ครุสซอฟก็คงบอกว่า “บอกแล้วไงว่า สัญญาว่าจะสร้างสะพาน ทั้งๆ ที่ไม่มีแม่น้ า” 

 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/43366 
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สถำนทูตสหรัฐอเมริกำกับกำรเมืองไทย:ประชำธิปไตยบนท้องถนนและประชำธิปไตยในสภำ 
วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 15:07 น. 

 

 
โดย...ไชยันต์ ไชยพร    
  หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ต่อมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย ออกแถลงการณ์กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทย มีมติยุบพรรค
อนาคตใหม่โดยมีความดังนี้คือ 
  “สหรัฐอเมริกาเดินหน้าสนับสนุนการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั่วประชาคมโลกอย่างเต็มที่ และชื่น
ชมประเทศไทยที่มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าสหรัฐฯ จะมิได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งในประเทศไทยเป็นพิเศษ แต่ประชาชนชนกว่า 6 ล้านคนก็ได้ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคอนาคตใหม่ใน
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ค าพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อาจน าไปสู่การลิดรอนสิทธิของผู้
ลงคะแนนเสียงเหล่านั้น และท าให้เกิดค าถามว่า พวกเขาจะยังคงมีสิทธิมีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่” 

จากแถลงการณ์ ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความคิดของผู้คนไปต่างๆนานา ฝ่ายที่สนับสนุนพรรคอนาคต
ใหม่ รวมทั้งผู้ที่ตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ “ประชาธิปไตยไทย” ก็น าแถลงการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการโจมตีค า
วินิจฉัยของศาลและโจมตี “ประชาธิปไตยไทย”ส่วนฝ่ายที่ไม่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งผู้ที่รับได้กับ 
“ประชาธิปไตยไทย” ก็แสดงความเห็นในเชิงตอบโต้ต่อท่าทีในแถลงการณ์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศ
ไทย ในท านองที่ว่า สหรัฐฯแทรกแซงกิจการภายในประเทศ แทรกแซงระบบตุลาการ เป็นต้น 
ต่อมาในวันที่ 11 มีนาคม นายไมเคิล จี.ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย จัดให้มีการพบปะ
กับคณะสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก และเมื่อถูกขอให้แสดงความคิดเห็นต่อการเมืองไทยเวลานี้ หนังสือพิมพ์มติชนได้
รายงานว่า นายดีซอมบรีได้กล่าวว่า ประชาธิปไตยของไทยยังใหม่และเยาว์วัยอยู่มาก และก าลังก้าวหน้าต่อไปบน
เส้นทางประชาธิปไตย เมื่อปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้ง เราพอใจที่ได้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง “ผมคิดว่า
ไทยก าลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างที่ผมว่าไว้ ประชาธิปไตยบางครั้งยุ่งเหยิงและท้าทาย และทุกๆประเทศก็
ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขให้ลุล่วงไป เราจับตามองทุกอย่างที่ก าลังด าเนินไป เราให้การสนับสนุนประชาธิปไตย 
ไม่ได้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ได้เข้าข้างใคร เ ราดีใจที่ได้เห็นกระบวนการ
อภิปรายเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในสภา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรจะเกิดขึ้น ถือว่าเป็นลักษณะที่น่าพึงพอใจตามระบอบ
ประชาธิปไตย” 
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จากข้างต้น ทั้งแถลงการณ์จากสถานทูตสหรัฐฯวันที่ 22 กุมภาพันธ์และค ากล่าววันที่ 11 มีนาคม ของนายไมเคิล จี. ดี
ซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ที่เพ่ิงเข้ามารับต าแหน่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมนี้ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องหรือแตกต่าง
กันอย่างไร? 
ความสอดคล้องประการแรกคือ ทั้งแถลงการณ์และค ากล่าวยืนยันว่า สหรัฐฯไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือ
นักการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ประการที่สอง ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลกับประการแรก คือ สหรัฐฯสนับสนุนประชาธิปไตย ซึ่ง
ปรากฏชัดเจนในค ากล่าวของเอกอัครราชทูตฯ และแม้ว่า จะไม่ได้ประโยคนี้ชัดเจนในแถลงการณ์ แต่เนื้อความที่ปรากฏ
ในแถลงการณ์ที่ว่า“....ประชาชนชนกว่า 6 ล้านคนก็ได้ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2562 ค าพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ อาจน าไปสู่การลิดรอนสิทธิของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้น และ
ท าให้เกิดค าถามว่าพวกเขาจะยังคงมีสิทธิมีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่”ก็สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุน
ประชาธิปไตย เพราะการยุบพรรคอนาคตใหม่ย่อมจะกระทบประชาชนกว่าหกล้านคนที่ได้ลงคะแนนเสียงให้พรรค
อนาคตใหม่ และท าให้เกิดค าถามว่า ประชาชนหกล้านคนจะยังคงมีสิทธิมีเสียงในระบบการเลือกตั้งของไทยหรือไม่ ? 
(.....and raises questions about their representation within Thailand’s electoral system.)  
https://th.usembassy.gov/statement-on-the-dissolution-of-the-future-forward-party-in-thailand/ 
จะสังเกตได้ว่า ประชาธิปไตยในแถลงการณ์นั้น หมายถึง สิทธิ์และเสียงของประชาชนหกล้านคนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
ซึ่งมีความส าคัญต่อความเป็นประชาธิปไตย แถลงการณ์นั้นไม่ได้แสดงความเห็นด้วยหรือคัดค้านค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ แต่แสดงออกซึ่งความกังวลห่วงใยต่อประชาธิปไตยของไทยหลังศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ หากจะเกิด
การประท้วงจนเกิดความสับสนวุ่นวายจากประชาชนหกล้านคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคอนาคตใหม่ ถ้ารัฐบาลไม่
สามารถมีมาตรการรับมือกับการประท้วงที่เหมาะสม (นั่นคือให้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนมสาธารณะภายใต้
กฎหมาย) ก็อาจน าไปสู่ “การลิดรอนสิทธิของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้น” ได ้แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ถือว่าประชาธิปไตย
ของไทยก็สามารถเดินหน้าต่อไป และแน่นอนว่า หากมีการลิดรอนสิทธิของผู้ลงคะแนนเสียงเหล่านั้น จากแถลงการณ์
ดังกล่าว ก็คงจะท าให้รัฐบาลไทยตระหนักล่วงหน้าได้ถึงทีท่าของสถานทูตฯที่จะมีต่อรัฐบาลไทย ซึ่งในแง่ก็เชื่อมโยง
สอดคล้องกับว่าค ากล่าวของเอกอัครราชทูตฯที่ว่า “....ประชาธิปไตยบางครั้งยุ่งเหยิงและท้าทาย และทุกๆประเทศก็
ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขให้ลุล่วงไป เราจับตามองทุกอย่างที่ก าลังด าเนินไป” 
ซึ่งข้อความที่ว่า “เราจับตามองทุกอย่างที่ก าลังด าเนินไป”นั้น ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ถือเป็น
จุดยืนของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯที่มีต่อประชาคมโลกเลยก็ว่าได้ จนบางครั้งมีผู้วิจารณ์ว่า “สหรัฐฯท าตัวเป็น
ต ารวจโลก” การ “คอยจับตามองทุกอย่าง” ของสหรัฐฯนั้น ย่อมมีทั้งคนชอบและเกลียดเป็นธรรมดา เพราะตามที่ 
Thomas Hobbes นักทฤษฎีการเมืองแนวอ านาจนิยมของอังกฤษในศตวรรษที่สิบเจ็ดได้กล่าวถึงผู้ใช้อ านาจทาง
การเมืองไว้ว่า หากใช้อ านาจทางการเมืองแล้ว เราได้ประโยชน์ เราก็ชื่นชม หากเราเสียประโยชน์ เราก็ด่าว่า 
ดังนั้น ยามใดที่สหรัฐฯจับตามองและมีทีท่าต่อการเมืองประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็ย่อมจะมีคนชอบและคนเกลียด 
เพียงแต่สหรัฐฯพยายามจะท าให้เห็นว่า คนที่จะเกลียดสหรัฐฯคือคนที่ไม่อยู่ข้างประชาธิปไตย 
ดังนั้น ถ้าสมมุติว่า หลังค าตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ เกิดมีคนออกมาประท้วงและรัฐบาลเกิดใช้มาตรการความรุนแรง 
ไม่ว่าจะสามารถหยุดการชุมนมไปชั่วคราวหรือหยุดไม่ได้และบานปลาย สหรัฐฯก็จะมีทีท่าต่อมาตรการของรัฐบาลว่าไม่
เป็นประชาธิปไตย และถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านส านักข่าวต่างประเทศ แน่นอนว่า คนทั่วไปที่เห็น
ภาพประชาชนออกมาประท้วง และเห็นภาพต ารวจทหารมาควบคุมฝูงชน และเกิดการปะทะกัน ร้อยทั้งร้อยที่ดูข่าวนั้น 
ย่อมเห็นว่า รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะโดยทั่วไป สัญลักษณ์พ้ืนฐานแบบเปลือยๆไม่ปรุงแต่งของประชาธิปไตยก็
คือ ภาพประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เสรีภาพบนท้องถนน และสื่อส่วนใหญ่ในตะวันตกก็มักจะเล่นบทเดียวกับสหรัฐฯนั่นคือ 
มีจุดยืนอยู่ข้างประชาชน ซึ่งก็คือข้างประชาธิปไตยนั่นเอง และการยืนอยู่ข้างประชาชนนั่นง่ายมากที่จะถูกเสมอ ไม่ว่า
ประชาชนขั้วไหน ขอให้มากเป็นพอ และจ านวนมากที่ว่านี้ต้องแสดงออกบนท้องถนน ที่อยู่บ้านเงียบๆ มักจะไม่ถูกนับ 

https://th.usembassy.gov/statement-on-the-dissolution-of-the-future-forward-party-in-thailand/
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เพราะถ้าจะไปนับ ก็ไม่รู้จะนับยังไง เพราะอยู่เงียบๆมีได้ทั้งเห็นด้วยกับประชาชนบนท้องถนนและไม่เห็นด้วย และไม่มี
ความเห็นอะไรเลย 
 

แต่เนื่องจากหลังค าตัดสิน ยังไม่มีประชาชนจ านวนมากลงถนนชัดเจน มีแต่ประท้วงในวงจ ากัดใน
สถาบันการศึกษาและที่อ่ืนๆ ท าให้ความกังวลห่วงใยที่ปรากฏในแถลงการณ์คลี่คลายลงไป และ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ก็
ยังเป็นตัวแทนประชาชนได้ต่อไป เพียงแต่ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ แต่ก็ไม่ได้มีพลังที่จะเป็นตัวแทนให้ประชาชนครบหก
ล้านกว่า เพราะ ส.ส.จ านวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์พ้นการเป็นตัวแทนประชาชนไป และ ส.ส. อีกจ านวนหนึ่งได้แยกย้ายไปอยู่
พรรคต่างๆ ไม่รวมหมู่กับ ส.ส. ส่วนมากที่ไปอยู่พรรคก้าวไกลกัน แต่อย่างไรก็ตาม การเป็นตัวแทนปากเสียงประชาชน
เกือบหกล้านนั้นก็จะสามารถด าเนินต่อไปในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากค ากล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ก็ถือเป็นส่วนส าคัญ
ยิ่งของประชาธิปไตยไม่แพ้ประชาชนบนท้องถนน ดังที่ท่านได้กล่าวว่า 

“....เราดีใจที่ได้เห็นกระบวนการอภิปรายเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในสภา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรจะเกิดขึ้น ถือ
ว่าเป็นลักษณะที่น่าพึงพอใจตามระบอบประชาธิปไตย” 
ซึ่งสื่อความว่า หากจะมีการไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาล ก็ควรจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าสภาเป็นเบื้องแรก มากกว่าจะไปตั้ง
ต้นแสดงความไม่ไว้วางใจกันบนท้องถนน หรืออภิปรายตามข้างถนน ทั้งๆท่ีสภายังท าหน้าที่ได้อยู่ 
ดังนั้น จากแถลงการณ์จนถึงค ากล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งในภาพรวมก็คือ ท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อการเมืองไทย
นั้นให้ความส าคัญท้ังประชาธิปไตยตามรูปแบบที่เป็นทางการและประชาธิปไตยบนท้องถนนโดยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน และท่ีส าคัญทีสุ่ดคือ ประชาธิปไตยท่ีเป็นทางการนั่นคือ การเลือกตั้ง การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเลือกตั้งคือการได้
รัฐบาลและสภาที่มาจากประชาชน ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือการมีการตรวจสอบถ่วงดุล แต่สหรัฐฯคงจะไม่ไป
สนใจในรายละเอียดมากนัก เช่น ที่มาของ ส.ว. และการเทคะแนนของ ส.ว. ในการเลือกอดีตผู้น ารัฐประหารที่ลงสนาม
เลือกตั้ง 

เพราะถ้าหากจะให้สหรัฐฯให้ความสนใจในรายละเอียดของความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลก
แล้ว อาจจะเหลือประเทศไม่กี่ประเทศให้สหรัฐฯคบค้าสมาคมส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกันและกัน จริงๆแล้ว 
ไม่เพียงแต่สหรัฐฯที่จะไม่ลงไปในรายละเอียด ประเทศในสหภาพยุโรปก็ด้วย มิฉะนั้น จะมีปัญหาทางความสัมพันธ์
ทางการค้าแน่นอน และก็มีประเทศอย่างจีนและรัสเซียคอยเป็นมหามิตรกับประเทศต่างๆโดยไม่ได้ต้องมีเงื่อนไข
“ประชาธิปไตย” 

ดังนั้น หลังจากท่ีการเมืองไทยผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว (นี่ก็จะครบปีแล้ว) จะเห็นได้ว่า สหรัฐฯ
ก็ดี สหภาพยุโรปก็ดีได้แสดงการยอมรับขับสู้การกลับมาของประชาธิปไตยไทย แม้ว่าจะไม่เต็มใบอย่างที่คนจ านวนหนึ่ง
ในประเทศไม่พอใจ พูดง่ายๆก็คือ ขอให้มีการเลือกตั้งที่ไม่น่าเกลียดจนเกินไป สหรัฐฯและสหภาพยุโรปก็พอรับได้และ
จะได้เริ่มท าการค้ากันต่อไป 
ดังนั้น คนไทยที่พอใจกับแถลงการณ์ของสถานทูตสหรัฐฯ ต่อกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ก็ควรจะท าความเข้าใจการเมือง
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯให้ดี มิฉะนั้นแล้ว จะได้ไม่น้อยใจเสียใจเกินไป และพึงตระหนักในสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวถึงทฤษฎี
ของ Hobbes ข้างต้นด้วย 
และที่น่าสนใจและแสดงออกถึงความเข้าใจในวิวัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศต่างๆในโลกก็คือ ข้อความของ
ท่านเอกอัครราชทูตฯที่ว่า “ประชาธิปไตยของไทยยังใหม่และเยาว์วัยอยู่มาก และก าลังก้าวหน้าต่อไปบนเส้นทาง
ประชาธิปไตย เมื่อปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้ง เราพอใจที่ได้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง....ไทยก าลังเคลื่อน
ตัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง....ประชาธิปไตยบางครั้งยุ่งเหยิงและท้าทาย และทุกๆประเทศก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้อง
แก้ไขให้ลุล่วงไป” 
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เพราะการกล่าวว่า “ประชาธิปไตยของไทยยังใหม่และเยาว์วัยอยู่มาก” เป็นสิ่งที่ผู้เขียนไม่ค่อยได้ยินจาก
เอกอัครราชทูตของประเทศที่ประชาธิปไตยพัฒนาแล้วเท่าไรนักในหลายรอบสิบปีมานี้ เพราะก่อนหน้านี้มีแต่จะ
เรียกร้องให้ประชาธิปไตยไทยมีมาตรฐานเท่ากับประชาธิปไตยที่พัฒนามาแล้วหลายร้อยปี ดังนั้น ค ากล่าวที่ว่า 

 
ประชาธิปไตยยังใหม่และเยาว์วัยอยู่อาจจะไม่เป็นที่สบอารมณ์ของคนไทยจ านวนหนึ่งที่วิจารณ์ประชาธิปไตย

ของตัวเองว่า “เปลี่ยนแปลงมาตั้งแปดสิบแปดปีแล้ว ยังไม่ไปไหน” 
และสุดท้าย อีกข้อความที่ผู้เขียนชอบก็คือ “...ประชาธิปไตยบางครั้งยุ่งเหยิงและท้าทาย และทุกๆประเทศก็ต้องมีบาง
สิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขให้ลุล่วงไป” เพราะแม้ท่านเอกอัครราชทูตจะไม่กล่าวย้อนไปในรายละเอียดของประวัติศาสตร์
การเมืองของประเทศของท่านเอง แต่ระดับท่านก็ย่อมต้องรู้ดีว่า จอร์จ วอชิงตันก็ยังให้ลูกน้องไปซื้อเหล้ามาซื้อเสียงผู้
ลงคะแนน (Washington spent his entire campaign budget, 50 pounds, on 160 gallons of liquor served 
to 391 voters. [Yes, the Founding Fathers drank heavily, especially when they had to vote.] Buying 
votes with booze was already a custom in England. Washington also was following a Virginia tradition 
where barrels of liquor were rolled to courthouse lawns and polling places on Election Day. 
https://constitutioncenter.org/blog/booze-on-election-day-was-an-american-tradition/) 
และประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์นแอบซื้อสื่อหนังสือพิมพ์มาเป็นของตัวเอง และใช้ให้สื่อหนังสือพิมพ์เขียนเชียร์
ตัว เองโดยไม่ เปิดเผยให้สาธารณะรู้  (They don’t know that Lincoln owned his own newspaper at one 
point—a German language newspaper no less (and that he managed to hide it from his 
contemporaries and most biographies). They don’t know the time he spent reviewing and typesetting 
his famous Cooper Union speech the night before with journalists—knowing how it would launch his 
political career or more famously, how he designed the Gettysburg address not for the crowd—who 
was actually quite underwhelmed by it—but to play well for the newswires. They’ve certainly never 
heard of the jobs, leaks, advertising dollars and access to crucial telegraph lines Lincoln dangled in 
order to get what he needed. https://observer.com/2014/11/abraham-lincoln-as-media-
manipulator-in-chief-the-150-year-history-of-corrupt-press/) 
และจากตัวอย่างของนักการเมืองสองท่านของสหรัฐฯและอาจจะรวมตัวอย่างของนักการเมืองไทยด้วย ท าให้เราเข้าใจ
ค าของท่านทูตที่ว่า “ประชาธิปไตยบางครั้งยุ่งเหยิงและท้าทาย และทุกๆประเทศก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขให้
ลุล่วงไป” เพราะต่อมา สหรัฐฯก็ได้ออกกฎหมายห้ามซื้อเสียงที่เข้มงวดขึ้นและห้ามซื้อสื่อหรือเป็นเจ้าของสื่อ อันเป็น
กฎหมายที่บ้านเราเพ่ิงมีมาไม่นานมานี้ สหรัฐฯก็ห้ามไม่ให้กู้เอกชนเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ บ้านเราก็ไม่ให้ เพียงแต่บ้าน
เขาโทษแรงสุดคือปรับ แต่ของเรายุบพรรค ค าถามคือ การตั้งพรรคการเมืองบ้านเรากับบ้านเขา อันไหนมันยากง่ายกว่า
กัน เขาหรือเราจริงจังกว่ากันที่จะให้พรรคการเมืองมาจากฐานประชาชนจริงๆ? แล้วความได้เปรียบที่กู้เงินหัวหน้าพรรค
ไปใช้ในการเลือกตั้งจนท าให้ได้ ส.ส. มามากมายกว่าพรรคที่ไม่เงินส่งผู้สมัครครบทุกเขต เพราะไม่รู้ว่ากู้หัวหน้าพรรคได้
มากขนาดนั้น หรือไม่มีหัวหน้าพรรคเป็นมหาเศรษฐี การชดเชยความเสียเปรียบที่เกิดขึ้นนี้จะท าอย่างไร? 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/617827 
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