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1 มติชนออนไลน์ ‘กกต.’ ยุติสอบ ‘วรวัจน์’ ถูกกล่าวหา จ่ายเงินจูงใจโหวตโน หลังยุบ ทษช. 4 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ มัลลิกา แจง 6 ข้อ ปมถูกกล่าวหากักตุน ‘หน้ากากอนามัย’  6 
3 มติชนออนไลน์ วิษณุ ย้ า กฎหมายเขียนไวช้ัดเจน พรรคการเมืองต้องจัดประชุม 7 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต.ยกค าร้องสอบ “วรวัจน์”      8 
5 เนชั่นออนไลน์ เดือด กลุ่มไลน์ประชาธิปัตย์วงแตก จี้"เทพไท"ต้องลาออก 9 
6 คมชัดลึกออนไลน์ เดือด กลุ่มไลน์ประชาธิปัตย์วงแตก จี้ 'เทพไท' ลาออก 10 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร 11 
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9 ไทยรัฐออนไลน์ “จุรินทร์” ตั้งคนในพรรคสอบ “มัลลิกา” 13 
10 MGR ออนไลน์ ปชป.ระอุซ้ า ทีม “มัลลิกา” ปะทะ “เทพไท” 15 
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3 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : แก้ไม่ได้เและไม่อยากแก้ 27 
4 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : อนาคตประเทศไทยกับวิสัยทัศน์วันนี้ 28 
5 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : เชื้อป่วนแฝงทัพบู๊ไวรัส 30 
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วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม             
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะท างานตดิตามและเฝา้ระวงัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 19 ม.ีค. 2563 
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วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 14:09 น. 

‘กกต.’ ยุติสอบ ‘วรวัจน’์ ถูกกล่าวหา จ่ายเงินจูงใจโหวตโน หลังยบุ ทษช. 
 

 

 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.

กรณีก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต.ว่านายวร
วัจน์ เอ้ืออภิญญกุล อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ พรรคไทยรักษาชาติ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) นางสุกัญญา ติแก้ว ผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) และนางกนกวรรณ โพธิจันทร์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ (ผู้ถูก
กล่าวหาที่ 3) กระท าการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก่อ 
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 3 จัดท าให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้น
การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. 
โดย กกต.พิจารณารายงานการสืบสวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า ประเด็นเรื่องมี
การแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 3 เพ่ือน าไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเดินทางไปร่วม
กิจกรรมให้ก าลังใจผู้สมัครที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่บ้านพักของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ลงคะแนนในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ แต่จากการสวบสวนพยาน
ทั้ง 5 ปากให้ถ้อยค ายืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินแจกจากผู้ใดเพ่ือให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูก
กล่าวหาที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คน กระท าการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) ตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อง 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2069541 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2069541
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/15-12.jpg
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“วรวัจน”์ รอด กกต. ชี้ไม่ผดิ จ้างคนร่วมกิจกรรมให้ก าลังใจ-จูงใจไม่เลอืกผู้ใด 

 

 
กกต.เผยแพร่ค าร้องสอบ “วรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล” ไม่มีความผิด กรณีจ้างคนร่วมกิจกรรมให้ก าลังใจที่บ้าน-จูงใจ
ไม่เลือกผู้ใด หลังยุบ ทษช. 

วันนี้ (19 มี.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ค าวินิจฉัย กกต.ที่ 231/2562 เรื่องการ
เลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ โดยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควร
สงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต.ว่า นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ พรรคไทยรักษาชาติ (ผู้
ถูกกล่าวหาที่ 1) นางสุกัญญา ติแก้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) และนางกนกวรรณ โพธิจันทร์ ผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) ได้มีการกระท าอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 
2 และ 3 จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. 
 โดย กกต.ได้พิจารณารายงานการสืบสวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า
ประเด็นเรื่องมีการแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 3 เพ่ือน าไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการ
เดินทางไปร่วมกิจกรรมให้ก าลังใจผู้สมัครที่ 1 ในวันที่ 11 มี.ค. 2562 ที่บ้านพักของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และเพ่ือจูงใจผู้มี
สิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ แต่จากการสวบ
สวนพยานทั้ง 5 ปากให้ถ้อยค ายืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินแจกจากผู้ใดเพ่ือให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และไม่
ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คน มีการกระท าอันฝ่า
ฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) ตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000027758 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000027758
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วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 15:21 น. 

มัลลิกา แจง 6 ข้อ ปมถูกกล่าวหากักตุน ‘หน้ากากอนามัย’ ย้อน ‘เทพไท’ หยุดเล่นการเมืองซ้ าเติม 
 

 
 

มัลลิกา แจง 6 ข้อ ปมถูกกล่าวหากักตุน ‘หน้ากากอนามัย’ ย้อน ‘เทพไท’ หยุดเล่นการเมืองซ้ าเติม 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ

อาชญากรรม แจ้งความด าเนินคดีกลับนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กรณีการกล่าวหาขบวนการทุจริตหน้ากากอนามัย ขณะเดียวกัน  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์(ปชป.) ได้ยื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค
ปชป. พร้อมกับเรียกร้องให้นางมัลลิกา ลาออกจากต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 121 ไว้ก่อน ถ้า
การสอบสวนได้ข้อยุติว่า ไม่มีความผิดก็สามารถแต่งตั้งเข้าไปรับต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีได้อีกครั้ง 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางมัลลิกา ว่าจะถอดใจจากต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ตามข้อเรียกร้องหรือไม่ โดย
นางมัลลิกา ตอบค าถามผ่านไลน์มายังผู้สื่อข่าวว่า ข้อ 1 ในที่สุดก็สิ้นสงสัย ว่าท าไมอัจฉริยะจึงมีพิรุธ ณ เวลานี้ก็เข้าใจได้ 
ข้อ 2 ให้คุณเทพไทย้อนกลับไปถามคุณอัจฉริยะ ว่าได้กล่าวโทษใครหรือยัง ข้อ 3 ย้อนกลับไปที่ส านักงานต ารวจ ที่คุณ
อัจฉริยะไปยื่นเรื่องว่าได้มีการกล่าวหาใครขึ้นแล้วหรือไม่ เกิดการทุจริตขึ้นแล้วหรือไม่  ข้อ 4 การทุจริตยังไม่ได้เกิดขึ้น 
และผู้ใดเกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้มีการกล่าวหา อะไรท าให้คุณเทพไทจึงต้องกระท าการเร็วและเกินกว่าเหตุ  ข้อ 5 กรณีที่คุณ
มัลลิกาออกไปชี้แจงนั้น เพราะความผิดต่อส่วนตัว ที่มีการระบุต าแหน่งและคาแรกเตอร์ ที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ความผิดส่วนตัวด้านหมิ่นประมาท คนละเรื่องการตรวจสอบเรื่องหน้ากาก 
และ ข้อ 6 เป็นการกล่าวหาที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริง และไม่เพียงก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนตัว แต่มีผลกระทบกับ
สังคม สร้างความทุกข์ให้กับประชาชนท่ามกลางความวิตก และหวาดหวั่นในภาวะวิกฤต คุณเทพไทก าลังเล่นการเมือง
ซ้ าเติมสถานการณ์ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2069830 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2069830
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/page-57.jpg
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วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 15:35 น. 
 

วิษณุ ย้ า กฎหมายเขียนไว้ชัดเจน พรรคการเมืองตอ้งจัดประชมุ 

 
 

 
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 19 มีนาคม ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งหนังสือหารือมาท่ีรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาเรื่องการประชุมใหญ่สามัญ
พรรคการเมืองว่า ไม่ทราบว่ามีการส่งหนังสือมาหารือหรือไม่ ตนไม่เห็น แต่เรื่องนี้มีความชัดเจนอยู่แล้ว ขอให้ไปดู
พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 43 เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องประชุมภายในเดือนไหนๆ ซึ่งจะจัดประชุมอย่างไรเป็นเรื่องที่แต่
ละพรรคจะไปดูกันเอง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2070020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2070020
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/27-9.jpg
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 19 มี.ค. 2020 15:44:18 

กกต.ยกค าร้องสอบ “วรวัจน”์      

 
ส านักงานกกต.19 มี.ค.-กกต.ยกค าร้องสอบ “วรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล” จ้างคนร่วมกิจกรรมให้ก าลังใจที่บ้าน จูงใจ
ไม่เลือกผู้ใด  หลังยุบไทยรักษาชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยกกต.ที่ 231/2562 เรื่องการเลือกตั้งส.ส.แบ่ง
เขตเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ โดยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งกกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความ
ปรากฏต่อกกต.ว่านายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ พรรคไทยรักษาชาติ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1)  
นางสุกัญญา ติแก้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จ.แพร่ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2)  และนางกนกวรรณ โพธิจันทร์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เขต 2 จ.แพร่ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3) มีการกระท าฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73  วรรคหนึ่ง (1)  โดยผู้ถูก
กล่าวหาที่ 1 ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 3 จัดท า ให้ เสนอให้สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม
เพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ
งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. 

กกต.ได้พิจารณารายงานการสืบสวน พยานหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่าประเด็นเรื่องการ
แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 3 เพ่ือน าไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม
ให้ก าลังใจผู้สมัครที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่บ้านพักของผู้ถูกกล่าววหาที่ 1 และเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
ลงคะแนนในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ   แต่จากการสวบสวนพยานทั้ง 
5 ปากให้ถ้อยค ายืนยัน ว่าไม่เคยได้รับเงินแจกจากผู้ใด เพ่ือให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูก
กล่าวหาที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คนกระท าอันฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส.มาตรา 73วรรคหนึ่ง(1) ตามข้อกล่าวหา.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e7330e2e3f8e40aef420755 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5e7330e2e3f8e40aef420755
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19 มีนาคม 2020 เวลา 16:27 

เดือด กลุม่ไลน์ประชาธิปัตย์วงแตก จี้"เทพไท"ต้องลาออก  

 
 
เมื่อวันที่  19 ม.ค. 63 จากกรณีที่ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ออกมากดดันให้ นางมัลลิกา 

บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลาออกจากต าแหน่ง โดยยื่นหนังสือต่อนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์  นั้น  

รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ในกลุ่มไลน์พรรคประชาธิปัตย์ ได้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะสมาชิกจ านวนมากเห็นว่ายังไม่เกิดคดีขึ้น แต่นายเทพไทกลับใช้โอกาสนี้ขับไล่เพื่อน  ซึ่งไม่เป็นธรรม ระหว่าง
นั้นนายเทพไทตอบโต้อ้างถึง หลักการและอุดมการณ์ของพรรคท าให้สมาชิกท าให้สมาชิกตอบโต้ทันทีว่า เช่นนั้นแล้วก็
ให้นายเทพไทลาออกด้วย 

เนื่องจากคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนายเทพไทและน้องชาย
เป็นจ าเลยคดีทุจริตการเลือกตั้งได้มีการสืบพยานในชั้นศาล เป็นผู้ต้องหาอย่างชัดเจน กว่าเรื่องนี้มาก สมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์รายหนึ่ง ได้น าข่าวของนายมาโนช เสนพงศ์ นายเทพไท เสนพงศ์ ซึ่งตกเป็นจ าเลยที่ 1 และ 2 เมื่อปี พ.ศ. 
2562 และในปีนี้ทั้งสองคนก็มีนัดสืบพยานต่ออีกหลายนัดสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในกลุ่มไลน์ จึงเรียกร้องให้นายเทพ
ไทลาออกจากต าแหน่งเพื่อรับผิดชอบคดีทุจริตนี้เช่นกัน 

จากนั้นสมาชิกอีกหลายคนได้แสดงความเห็นว่า กรณีการกล่าวหาเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยยังไม่มีผู้ใดกล่าวโทษ
ใครว่าเป็นคดีทุจริตในขั้นตอนใดเลยและนางมัลลิกายังไม่ได้เป็นแม้แต่ผู้ถูกกล่าวหาแต่เทียบคดีนายเทพไทนั้นเป็น
ผู้ต้องหาอย่างชัดแจ้ง สมาชิกจึงกล่าวว่ายังไม่เห็นสปิริตที่ว่าของนายเทพไทเลย  

นอกจากนั้นนายอมร อมรรัตนานนท์  อดีตผู้สมัคร  สส.จังหวัด  สระบุรี พรรคประชาธิปัตย์  ยังได้โพสต์ 
Facebook  หัวข้อ อย่าฉกฉวยสถานการณ์ 'อมร' ติง 'เทพไท' เร็วเกินไปไหมที่จะขับไสไล่ส่งเพ่ือนนายอมร  กล่าวว่า  
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ สมาชิกพรรคทุกคนต้องหนักแน่นและไม่อ่อนไหวต่อ ปัญหาที่เกิดข้ึน สมาชิกทุกคนต้องรวมจิต
หนึ่งใจเดียวเพ่ือส่งเสริมและขยายกิจการงานของพรรค 

อีกทั้งต้องสนับสนุนให้ผู้บริหารของพรรครัฐมนตรีของพรรค ได้ท างานในหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหา ของ
ประเทศชาติ มิใช่ฉกฉวยเอาสถานการณ์มาเคลื่อนไหวหาผลประโยชน์ ให้กับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยไม่ค านึงถึงความ
เสียหาย ที่จะเกิดกับพรรค และการบริหารงานของรัฐในยามสถานการณ์ท่ีวิกฤติเช่นนี้ 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/8380?line= 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/8380?line
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เดือด กลุม่ไลน์ประชาธิปัตย์วงแตก จี้ 'เทพไท' ลาออก 
กลุ่มไลน์ประชาธิปัตย์วงแตก จี้ 'เทพไท' ลาออก หลังจากกดดันให้ มัลลิกา ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ ลาออกจาก
ต าแหน่ง ท้ังท่ียังเป็นคดี แต่กลับขับไล่เพื่อน ถูกเอาคืนคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ. นครศรีธรรมราช ที่เทพไทเป็น
จ าเลย 
       เมื่อวันที่  19 ม.ค. 63 จากกรณีที่ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ออกมากดดันให้ นางมัลลิกา บุญ
มีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลาออกจากต าแหน่ง โดยยื่นหนังสือต่อนายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์  นั้น   
       รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ในกลุ่มไลน์พรรคประชาธิปัตย์ ได้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะสมาชิกจ านวนมากเห็นว่ายังไม่เกิดคดีขึ้น แต่นายเทพไทกลับใช้โอกาสนี้ขับไล่เพ่ือน  ซึ่งไม่เป็นธรรม ระหว่าง
นั้นนายเทพไทตอบโต้อ้างถึง หลักการและอุดมการณ์ของพรรคท าให้สมาชิกตอบโต้ทันทีว่า เช่นนั้นแล้วก็ให้นายเทพไท
ลาออกด้วย เนื่องจากคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนายเทพไทและน้องชาย
เป็นจ าเลยคดีทุจริตการเลือกตั้งได้มีการสืบพยานในชั้นศาล เป็นผู้ต้องหาอย่างชัดเจน กว่าเรื่องนี้มาก  
         สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รายหนึ่ง ได้น าข่าวของนายมาโนช เสนพงศ์ นายเทพไท เสนพงศ์ ซึ่งตกเป็นจ าเลยที่ 1 
และ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2562 และในปีนี้ทั้งสองคนก็มีนัดสืบพยานต่ออีกหลายนัดสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในกลุ่มไลน์ จึง
เรียกร้องให้นายเทพไทลาออกจากต าแหน่งเพื่อรับผิดชอบคดีทุจริตนี้เช่นกัน 
      จากนั้นสมาชิกอีกหลายคนได้แสดงความเห็นว่า กรณีการกล่าวหาเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยยังไม่มีผู้ใดกล่าวโทษใคร
ว่าเป็นคดีทุจริตในขั้นตอนใดเลยและนางมัลลิกายังไม่ได้เป็นแม้แต่ผู้ถูกกล่าวหาแต่เทียบคดีนายเทพไทนั้นเป็นผู้ต้องหา
อย่างชัดแจ้ง สมาชิกจึงกล่าวว่ายังไม่เห็นสปิริตที่ว่าของนายเทพไทเลย  
      นอกจากนั้นนายอมร อมรรัตนานนท์  อดีตผู้สมัคร  ส.ส.จังหวัด  สระบุรี พรรคประชาธิปัตย์  ยังได้โพสต์ 
Facebook  หัวข้อ อย่าฉกฉวยสถานการณ์ 'อมร' ติง 'เทพไท' เร็วเกินไปไหมที่จะขับไสไล่ส่งเพื่อน 
     นายอมร  กล่าวว่า  ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ สมาชิกพรรคทุกคนต้องหนักแน่นและไม่อ่อนไหวต่อ ปัญหาที่เกิดขึ้น 
สมาชิกทุกคนต้องรวมจิตหนึ่งใจเดียวเพ่ือส่งเสริมและขยายกิจการงานของพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/423292?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/423292?adz
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19 มีนาคม 2563 - 17:16 น. 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า 
- พรรคพลังธรรมใหม่ 
 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า  ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตย
ก้าวหน้า ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า จ านวน 13 คน 
นั้น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/423300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
https://www.komchadluek.net/news/politic/423300
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ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร 2 พรรคการเมือง 
19 มี.ค. 2563 

 
 
 
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า-พรรคพลังธรรมใหม่ 
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะ เบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

กรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ความว่า ตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ลง
วันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า จ านวน 13 คน นั้น 

บัดนี้ พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายอุดมศักดิ์ คุ้มภัย โฆษกพรรคชาติ
ประชาธิปไตยก้าวหน้า ขอลาออกจากสมาชิกพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 จึงท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคชาติประชาธิปไตย
ก้าวหน้า พ.ศ. 2562 ข้อ 24 (3) ประกอบข้อ 64 (2) 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378766564/?utm_source=inner&utm_ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378766564/?utm_source=inner&utm_
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19 มี.ค. 2563 17:05 น. 

“จุรินทร์” ตั้งคนในพรรคสอบ “มลัลิกา” เอี่ยวถูกกล่าวหาตุนหน้ากากอนามัย 

 
 
โฆษกประชาธิปัตย์ เผย “จุรินทร์” ตั้งคนในพรรคเป็นกรรมการสอบ “มัลลิกา” ปมถูกกล่าวหากักตุนหน้ากาก
อนามัย หากพบผิดไม่ละเว้น ขอ “อัจฉริยะ” อย่าหยุดตรวจสอบ 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 มี.ค. 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงกรณีที่มีการ
กล่าวหาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนและส่งออกหน้ากากอนามัย ว่า เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมและความกระจ่างกับทุกฝ่าย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จึงอาศัยอ านาจตามข้อบังคับ
พรรค แต่งตั้ง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายอิสระ สมชัย, นายสามารถ 
ราชพลสิทธิ์, นายวิรัช ร่มเย็น เป็นกรรมการ และนายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ให้รายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าพรรคทราบโดยเร็ว หากใครมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงก็สามารถส่งมาให้กับ
คณะกรรมการชุดนี้ได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีคนในพรรคเข้าไปเกี่ยวข้อง พรรคก็จะด าเนินการโดย
ไม่มีการละเว้น 
 จากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่า การตั้งคนในของพรรคจะได้รับความเชื่อถือจากสังคมหรือไม่ นายราเมศ เผยว่า เมื่อ
หัวหน้าพรรคได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วข้อมูลต่างๆ ก็จะน าเข้าสู่คณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งความเชื่อถือ
อยู่ที่ผลจากการกระท า สังคมสามารถตรวจสอบได้ หาข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีคนท าผิด ไม่ว่านามสกุลใด
หรือใครหน้าไหน พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีการละเว้น แต่หากผลสอบออกมาแล้วสมาชิกพรรคที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ท าผิด ผู้
ที่กล่าวหาก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริง เป็นเพียงการกล่าวหา โดยคณะกรรมการได้รวบรวม
ข้อเท็จจริงทั้งจาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหาด้วย ส่วนกรณีที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่วันที่ 17 มี.ค. แต่เพ่ิงมาแถลงนั้น สาเหตุเพราะมีกรรมการบางคนแจ้งมาว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของเวลา 
และไม่สะดวกในการเดินทาง เพ่ิงตอบรับมาจึงเพิ่งแถลง 
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อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวถามย้ าว่า กรณีนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังจะยึดมาตรฐานเดิมหรือไม่ ที่หากคนของพรรคถูก

กล่าวหาว่าเกี่ยวพันการทุจริตจะให้ออกจากต าแหน่งหน้าที่ไว้ก่อน นายราเมศ ตอบว่า พรรคยังยึดมาตรฐานเดิม จึงได้
ตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นสอบข้อเท็จจริงก่อนเพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากข้อมูลของ นายอัจฉริยะ เป็นการ
พูดถึงพฤติกรรม จึงต้องรวบรวมข้อเท็จจริงก่อน ส่วน น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข จะต้องลาออกหรือไม่นั้น นาย
ราเมศ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ แต่ถือว่าได้มีองคาพยพในการตรวจสอบเต็มรูปแบบแล้ว ทั้ง
กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย และตรวจสอบในส่วนของพรรค ดังนั้นขอร้อง นายอัจฉริยะ ว่า อย่าหยุดตรวจสอบ
ในเรื่องนี้ ขอให้เดินให้สุด ส่วนความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมจะรับผิดชอบ โดยเฉพาะคนที่ถูก
ระบุพาดพิงเมื่อความจริงปรากฏ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1799021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1799021
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19 มี.ค. 2563 18:52    

ปชป.ระอุซ้ า ทมี “มลัลิกา” ปะทะ “เทพไท” กรณีให้โชว์สปริตลาออกปมหน้ากาก 
 

 
 
ไลน์ ปชป.เดือดอีกแล้ว ทีม “มัลลิกา” ชี้ ยังไม่มีใครฟ้องจะให้ออกได้ยังไง ย้อน “เทพไท” มีคดีทุจริตเลือกตั้ง ยังไม่
โชว์สปิริต พร้อมส่งแบนเนอร์โจมตีให้ “แทนคุณ” เจ้าตัวโต้ไม่ใช่คดี ป.ป.ช.ฟ้องทุจริตต่อหน้าที่ จี้ยึดอุดมการณ์ 
อย่าคิดแต่เป็น รบ. 

วันนี้ (19 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า หลังจากมีข่าวว่า นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เรียกร้องให้ใช้มาตรฐาน
พรรค พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ลาออกจากต าแหน่งโดยไม่ต้องรอผลสอบ ปรากฏว่า มีความเคลื่อนไหวในไลน์กลุ่มห้อง “สาขาพรรค
ประชาธิปัตย์” ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศรวม 212 คน แบ่งเป็นสองกลุ่มมีทั้งฝ่ายสนับสนุนนายเทพไท และฝ่ายเชียร์นาง
มัลลิกา จนเกิดวิวาทะถกเถียงกันโดย สมาชิกที่ใช้ชื่อนามว่า “รองแดง” ซึ่งเป็นตัวแทนสาขาหนึ่งใน จ.ล าพูน เป็น
ตัวแทนกลุ่มที่สนับสนุนนางมัลลิกา ระบุว่า กรณีกักตุนหน้ากากอนามัย มัลลิกายังไม่มีใครฟ้อง เป็นคดี จะให้ลาออกได้
อย่างไร แต่คดีที่ นายเทพไท ปรากฏเป็นจ าเลย ในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง นายเทพไท 
และน้องชายเป็นจ าเลยคดี นายเทพไท ยังไม่แสดงสปิริตใดๆ เลย 

ด้าน นายเทพไท ได้ตอบโต้ไปว่า คดีของตนเป็นคดีอาญา ไม่ใช่คดีที่ถูก ป.ป.ช.ฟ้องว่าทุจริตต่อหน้าที่ จะให้ตน
แสดงสปิริตในเรื่องอะไร ถ้าตนทุจริตต่อหน้าที่ก็จะแสดงสปิริตให้ดูทันที ตนมี 25 คดี สู้ชนะคดีจนเกือบหมด 23 คดี 
เป็นคดีตอนเป็นโฆษกตอบโต้ทางการเมืองให้พรรคทั้งนั้น 

ต่อมา นางมัลลิกา ได้โพสต์ถามมาว่า “ข้อ 1.ในที่สุดก็สิ้นสงสัย ว่า ท าไมอัจฉริยะจึงมีพิรุธ ณ เวลานี้ก็เข้าใจได้ 
ข้อ 2. ให้คุณเทพไทย้อนกลับไปถามคุณอัจฉริยะว่าได้กล่าวโทษใครหรือยัง ข้อ 3. ย้อนกลับไปที่ส านักงานต ารวจ ที่คุณ
อัจฉริยะ ไปยื่นเรื่องว่าได้มีการกล่าวหาใครขึ้นแล้วหรือไม่ เกิดการทุจริตขึ้นแล้วหรือไม่ ข้อ 4. การทุจริตยังไม่ได้เกิดขึ้น
และผู้ใดเก่ียวข้องก็ยังไม่ได้มีการกล่าวหา อะไรท าให้คุณเทพไทจึงต้องกระท าการเร็วและเกินกว่าเหตุ 
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ข้อ 5. กรณีที่คุณมัลลิกาออกไปชี้แจงนั้น เพราะความผิดต่อส่วนตัว ที่มีการระบุต าแหน่งและคาแรกเตอร์ ที่ท า
ให้เกิดความเสียหายต่อความผิดส่วนตัวด้านหมิ่นประมาท คนละเรื่องการตรวจสอบเรื่องหน้ากาก ข้อ 6. เป็นการ
กล่าวหาที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริง และไม่เพียงก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนตัว แต่มีผลกระทบกับสังคม สร้างความทุกข์
ให้กับประชาชนท่ามกลางความวิตกและหวาดหวั่นในภาวะวิกฤต คุณเทพไท ก าลังเล่นการเมืองซ้ าเติมสถานการณ์” 

ขณะที ่นายเทพไท ได้ตอบรวบทั้ง “รองแดง” และ นางมัลลิกา ไป 10 ข้อ ว่า 
“ผมขอตอบข้อสงสัยดังนี้ครับ 
1. พรรคมีหลักการเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่ชัดเจน รัฐมนตรี, ผู้ว่าฯ กทม.ถูกกล่าวหาได้แสดงสปิริตลาออกทันที กรณีนี้
แค่ที่ปรึกษาก็ต้องปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน 2. ผมไม่ต้องการเปลี่ยนหัวหน้าหรือเปลี่ยนขั้ว เพราะผมเลือกนายจุรินทร์
เป็นหัวหน้า เป็นแล้วต้องให้ครบเทอม 3. ไม่มีการเลื่อยขารัฐมนตรี เพราะผมไม่เคยคิดจะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ 4. ถ้า
พรรคไม่ยึดอุดมการณ์ ยึดความซื่อสัตย์ พรรคเราก็ไม่ต่างกับพรรคอ่ืน จุดแข็งจุดขายของพรรคจะหายไป 5. เรื่องกักตุน
หน้ากากเป็นข่าวมากลายวันแล้ว ผมเห็นว่า กก.บห.ไม่ขยับ ผมจึงยื่นหนังสือไป  

6. ผมไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับคุณมัลลิกา เขาลาออกไปผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปเป็นแทน 7. ขอให้ยึดพรรค ยึด
อุดมการณ์ มากกว่าตัวบุคคล 8. อย่าคิดแต่จะเป็นรัฐบาล จนลืมศักดิ์ศรีของพรรคที่มีมา 74 ปี 9. กลับอ่านอุดมการณ์
พรรค 10 ข้อ ที่มีมาตั้งแต่ 6 เมษายน2489 และ 10. ค าว่าอุดมการณ์ทันสมัย ไม่ใช่ใครจะท าอะไรก็ได้ โดยไม่สนใจ
อุดมการณ์เดิมของพรรค” 

จากนั้น นายณัฐวุฒิ ภารภพ อดีตเลขานุการ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต รมว.ศึกษาฯ ได้โพสต์สนับสนุน นาย
เทพไท ว่า “ผมชื่นชมคุณที่กล้าเอาเรื่องอุดมการณ์พรรคมายืนหยัด และเป็นจุดขาย เราเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วได้
เป็นรัฐบาลหลังจากนั้นทุกครั้ง ได้ ส.ส. มากทุกครั้ง เที่ยวนี้เราห่างการเป็นฝ่ายค้าน เราจึงได้ ส.ส. เท่านี้ แล้วถ้าเราไม่มี
จุดขายที่มาตรฐาน คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต เราจะชนะเพ่ือนอย่างไร พรรคเราก็ไม่ต่างจากพรรคพลังประชารัฐ หรือ
พรรคภูมิใจไทย ผมให้ก าลังใจคุณ และต้องชื่นชมที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการแถลงข่าวสู้ 

ส่วนจะแสดงสปิริตมากกว่านี้เหมื่อน รัฐมนตรีวิทยา แก้วภราดัย หรือไม่ ผมคิดว่าอยู่ในดุลพินิจของท่านที่
ปรึกษา ยังไงไปก็เชียร์พวกเราทุกคนให้รักษามาตรฐานเรื่องนี้ ทั้งนี้ ยังพบว่า นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต ส.ส.กทม. 
พรรคประชาธิปัตย์ ยังได้โพสต์ข้อความ และแบนเนอร์โจมตีนายเทพไท ในไลน์กลุ่มห้อง “ส.ส.และอดีต ส.ส.ปชป.” จน
ถูกอดีต ส.ส.พรรคหลายคนสอบถามที่มาที่ไป นายแทนคุณ ก็ยอมรับว่า นางมัลลิกา ได้ส่งมาให้เพ่ือให้ตนส่งต่อไปใน
ห้องไลน์อ่ืนๆ ของพรรคอีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000027922 
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19 มี.ค. 2563 ปรับปรุง 19:24    

“พรเพชร” ไม่วิจารณข์้อเสนอเปดิรัฐสภาถกโควิด-19 ระบุอยู่ท่ีดุลพินิจ 
 

 
 
ปธ.วุฒิฯ เผย ยังไม่เห็นสมาชิกเคลื่อนไหวเปิดประชุมรัฐสภาถกโควิด-19 ไม่วิจารณ์เป็นกลาง อยู่ท่ีดุลพินิจ 

วันนี้ (19 มี.ค.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตัวแทนอดีตประธานรัฐสภา เข้า
พบนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เพ่ือหารือเรื่องการเปิดประชุมรัฐสภา เพ่ือหาทางออกแก้ปัญหาประเทศ ว่า ตาม
หลักการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ต้องใช้เสียงสมาชิกจ านวน 1 ใน 3 ของทั้งสองสภา ซึ่งขณะนี้ตนยังไม่เห็นการ
เคลื่อนไหวของสมาชิก และขณะนี้ นายชวน ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อมายังตน อยู่ที่ว่า นายชวน จะประสานเรื่องมา
เมื่อไหร่ อย่างไร ทั้งนี้ ตนไม่ค่อยเข้าใจความหมายของข้อเสนอดังกล่าว ว่า จะให้เปิดประชุมร่วมแบบไหน เพราะทราบ
จากสื่อเท่านั้น ยังไม่เห็นรายละเอียด แต่หากรัฐบาลเห็นด้วยก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะเสียง ส.ส.มีจ านวนมากกว่า 

“ก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ส่วนตัวไม่อยากวิจารณ์ ไม่มีหน้าที่จะสั่งการว่า ส.ว.ควรจะเห็นด้วยกับกรณี
นี้หรือไม่ สุดแท้แต่การใช้ดุลพินิจของสมาชิก ส.ว. ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ประธาน ส.ว.จะมาชี้น า เพราะผมท าหน้ าที่ประธาน
จะต้องเป็นกลาง” 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000027931 
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วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 21:32 น. 

 
 
 
 

ไลน์กลุ่มส.ส.ปชป.เดือด จ้ี“มัลลิกา” ไขก๊อก เจอซัดกลับ ‘จ าเลยคดีทุจริตเลือกตั้ง’ ก็ไม่เห็นออก 
 

ไลน์กลุ่มส.ส.-สาขาพรรคปชป.เดือด จี้“มัลลิกา”แสดงสปิริตไขก๊อก ที่ปรึกษารมว.พณ. ไม่ต้องรอผลสอบ อีกฝ่าย
ซัด “เทพไท”ไม่ลาออกแม้เป็นผู้ต้องหาทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.เมืองคอน 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) แจ้งว่า จากกรณีที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. 
พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค 
ขอให้นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ลาออกจากต าแหน่ง ระหว่างที่มีการสอบสวนข้อเท็จจริง 
หลังถูกกล่าวหาว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหน้ากากอนามัย ปรากฏว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในพรรค ทั้ง
กลุ่มไลน์ส.ส.และกลุ่มไลน์สาขาพรรคที่มีส่วนใหญ่เห็นว่านางมัลลิกาควรแสดงสปิริตลาออกต าแหน่งนี้ไปก่อน แม้ตอนนี้
ยังไม่รู้ผลว่าเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ เพ่ือให้คณะกรรมการที่นายจุรินทร์ตั้งขึ้น ได้สอบสวนอย่างเต็มที่ เพราะขณะนี้พรรคถูก
วิจารณ์จนได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงไม่ควรปกป้องนางมัลลิกา 
ทั้งนี้มีการยกตัวอย่างกรณีของนายวิทยา แก้วภราดัย นายวิฑูรย์ นามบุตร และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ลาออกจาก
ต าแหน่งทางการเมือง ระหว่างรอผลการพิสูจน์ในข้อกล่าวหา ซึ่งในท่ีสุด คนเหล่านี้ไม่พบความผิด ทั้งนี้ หากนางมัลลิกา
ยังไม่ลาออกเอง ก็คงต้องให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ลาออกจากต าแหน่ง 
   รายงานข่าว ระบุอีกว่า แม้มีคนในพรรคบางส่วนพยายามเกลี้ยกล่อมให้นางมัลลิกาลาออกจากต าแหน่งนี้ไป
ก่อน แต่ในเบื้องต้น เจ้าตัวยืนยันท าหน้าที่ต่อไป เพ่ือยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง ขณะเดียวกัน ในการหารือระหว่าง
นายจุรินทร์กับบรรดารัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะไปประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น 
เสียงส่วนใหญ่ในวงหารือนี้ต่างเสนอต่อนายจุรินทร์ว่านางมัลลิกาควรลาออกจากต าแหน่งที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ไปก่อน 
เพ่ือลดกระแสการโจมตีพรรคด้วย 

ทั้งนี้อีกฝ่ายหนึ่งในพรรคที่สนับสนุนนางมัลลิกา ได้ส่งข้อความตอบโต้นายเทพไท ว่านายเทพไทไม่เคยแสดง
สปิริตลาออกจากต าแหน่ง ทั้งที่นายเทพไทและนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชาย เป็นจ าเลยคดีทุจริตการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช ถือเป็นผู้ต้องหาอย่างชัดเจนก ว่าเรื่องกรณีของหน้ากากอนามัย 
และกรณีของนางมัลลิกายังไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏ และยังไม่มีการกล่าวหาระบุชื่อผู้ใด จึงควรปล่อยให้เป็นกลไกของการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบก่อน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2071384 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2071384
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/2255556-1.jpg
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20 มี.ค. 2563 05:10 น. 

6 อดตีประธานรัฐสภา เสนอตอ้งปิดประเทศ 
 

 
ผลักดันผ่าน ‘ชวน’ ให้ไปบอกนายกฯ เปิดประชุมวิสามัญ 

“กลุ่ม 6 อดีตประธานรัฐสภา” ยื่นหนังสือ “ชวน” ชงเปิดประชุมรัฐสภารวมพลัง ฝ่าวิกฤติชาติ “สุชน” อ้างใช้
เวทีรัฐสภาแก้ปัญหาโควิด-แก้ รธน.-รับมือสู้ภัยแล้ง ระบุประธานสภาฯเห็นด้วยรับไปเสนอนายกฯ “นิคม” เชียร์ปิด
ประเทศตัดตอนไวรัสมรณะแพร่กระจาย “สุกิจ” เผยนัดหารือ 35 ประธาน กมธ.วางแนวท างานเข้มข้น ฝ่ายค้านโดด
หนุน “อนุดิษฐ์” ยกรัฐสภาคือทางออกของชาติ วอนเห็นถึงความตั้งใจดีของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย “นพดล” แนะต้อง
เด็ดขาดปิดเมืองเอกซเรย์คนติดเชื้อ “เทพไท” เชียร์สุดแรงพร้อมลงชื่อ พปชร.ค้านแหลก “วิรัช” โวยเป็นหน้าที่รัฐบาล 
มีช่องทางเสนอแนะมากมาย “ไพบูลย์” ซัดย้อนแย้งเอาคนรวมตัวเป็นพันโลกคงตะลึง จับพิรุธสอดรับฝ่ายค้าน สอดไส้
รื้อ รธน. ม็อบนักศึกษา “อนุทิน” สวนนิ่มๆ ป้องกันโรคก่อนดีไหม 

จากกรณี ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและพรรคประชาธิปัตย์บางส่วน เรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สมัยวิสามัญ ระดมสมองแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้เพียงพอ ล่าสุด
กลุ่ม 6 อดีตประธานรัฐสภาได้ส่งผู้แทนเข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานผู้แทนราษฎร ในฐานะประธาน
รัฐสภา เพื่อน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาเปิดการประชุมรัฐสภาแก้วิกฤติของชาติ 
6 อดีต ปธ.รัฐสภาชงเปิดประชุมฝ่าวิกฤติ 

เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 19 มี.ค. ที่รัฐสภา นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภาและนายนิคม ไวยรัช
พานิช อดีตประธานวุฒิสภา เป็นตัวแทนของ “กลุ่มท่ีประชุมอดีตประธานรัฐสภา” ซึ่งประกอบด้วยนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
อดีตประธานสภาผู้แทน ราษฎร นายสนิท วรปัญญา อดีตประธานวุฒิสภา นายประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา
และ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร อดีตประธานวุฒิสภา เข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร น าข้อหารือของ
กลุ่มที่ประชุมอดีตประธานรัฐสภาทั้ง 6 คน ส่งให้นายชวนน าความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้มีการหลอมรวม
ทุกพลังในชาติ เพ่ือรับมือวิกฤตการณ์ให้รอบด้านในขณะนี้ 
ใช้เวทีรัฐสภาแก้โควิด-รื้อ รธน.-สู้ภัยแล้ง 
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นายสุชนแถลงว่า ข้อเสนอของเราต้องการเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมรัฐสภา เพ่ือหาทางออกของปัญหา
ประเทศโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 และการรับฟังปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 หลังเกิดการชุมนุม
ของนักศึกษาหรือแฟลชม็อบเรียกร้องให้มีการแก้ไข ไปจนถึงปัญหาภัยแล้ง และภัยอ่ืนๆของประเทศ เพ่ือให้ประชาชน
เห็นว่า ระบบรัฐสภาเป็นกลไกท่ีสามารถแก้ปัญหาให้ประเทศได้ 
ดันปิดประเทศสกัดไวรัสแพร่กระจาย 

นายนิคมกล่าวว่า ตนให้ก าลังใจการท างานของรัฐบาล แต่ขอเสนอให้การท างานจากนี้มีความเป็นเอกภาพ ไป
ในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลต้องมีมาตรการที่เด็ดขาด โดยอดีตประธานรัฐสภาทั้ง 6 คน มีข้อเสนออยากเห็นการปิด
ประเทศ และเริ่มต้นกระบวนการจัดการโดยการนับ 1 ใหม่ ทั้งนี้ ความหมายของการปิดประเทศ หมายถึงการวาง
มาตรการที่เข้มข้นขึ้น เช่น ห้ามต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ ไทย ขณะที่คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศต้องได้รับ
การตรวจสอบที่เข้มข้น ขณะเดียวกัน ในประเทศสามารถเดินทางได้ แต่ต้องเฝ้าระวังเข้มงวด เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
เผย “ชวน” เห็นด้วยรับลูกชงต่อนายกฯ 

นายสุชนกล่าวเสริมอีกว่า การปิดประเทศคือการวางมาตรการที่เข้มข้นเด็ดขาด แต่ไม่ได้หมายถึงการห้ามไม่ให้
มีการเปิดประชุมรัฐสภา เพ่ือหารือในประเด็นดังกล่าว เพราะหากใครมีหน้าที่อะไรก็สามารถท าได้ตามปกติ อย่างไรก็
ตาม จากการหารือกับนายชวน ท่านเห็นด้วยกับหลักการ และบอกว่า จะน าเรื่องนี้ไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป 
นัดหารือ 35 ปธ.กมธ.วางแนวคุมเข้ม 

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.ราชิ ต อรุณรังษี เจ้ากรม
สวัสดิการทหารบก ติดเชื้อโควิด-19 หลังปฏิบัติหน้าที่ในสนามมวยว่า ในฐานะที่เป็นหมอวิเคราะห์ดูแล้วว่าเจ้ากรมฯได้
เดินทางมาร่วมประชุมคณะกมธ.ทหารเมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่รัฐสภา วันนั้นอาจจะยังไม่ติดเชื้อเพราะไม่เคยมีประวัติเดินทาง
ไปต่างประเทศในรอบ 1 ปี ไม่ได้เดินทางไปสถานที่เสี่ยงมีเพียงกรณีไปสนามมวยวันที่ 6 มี.ค. จากนั้นจึงตรวจพบเชื้อ
ภายหลัง ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.จนถึงตอนนี้ได้ครบก าหนดการฟักตัว 14 วันแล้วยังไม่พบบุคคลใดที่มาร่วมประชุมมีอาการ
ติดเชื้อ จึงอยากให้ ส.ส.เลิกวิตกกังวล สบายใจได้ระดับหนึ่ง แต่สภาฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมยกระดับการควบคุมเข้มข้น
ขึ้น วันที่ 20 มี.ค.ช่วงบ่ายนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะเรียกประชุมประธานกรรมาธิการสามัญทั้ง 35 คณะเพ่ือ
วางมาตรการควบคุมโควิด-19 ในสภาฯ จะมีข้อเสนอให้มีการยกเลิกการประชุมหรือไม่ต้องรอฟัง เบื้องต้นนายชวนไม่ได้
สั่งห้าม 
“สุกิจ” ติง “เสรีพิศุทธ์” ไวรัสไม่ใช่การรบ 

เมื่อถามว่ากรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะ กมธ.ป.ป.ช. ยังยืนยันว่าจะจัดการประชุม กม
ธ.ป.ป.ช.ต่อเนื่อง นพ.สุกิจกล่าวว่า เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของท่านเอง เชื่อว่า
บางเรื่องมีความส าคัญและไม่สามารถเลื่อนการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็น กมธ.ใด ประธาน กมธ.ต้องแสดงความรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มบุคคลที่เชิญมาชี้แจงและตรวจเข้มงวดให้มากไม่ใช่มาพูดท้าทายว่าไม่กลัวตาย เพราะผ่านสมรภูมิมาแล้ว ไม่กลัว
เชื้อโรคเรื่องนี้ไม่ใช่การรบแต่เป็นเรื่องไวรัส 
กมธ.เสนอประชุมผ่านสมาร์ทโฟน 
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ที่รัฐสภา น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ
พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า อนุ กมธ.พิจารณาสร้างเสริมการมีส่วน
ร่วมของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เชิญตัวแทนบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด หารือแนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเยาวชน เพ่ือใช้แพลตฟอร์มประชุมผ่านทางไกลในช่วงคุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 อนุ กมธ.
จะทดลองใช้ระบบดังกล่าวสัปดาห์หน้า และจะเสนอต่อที่ประชุม กมธ.กิจการสภาฯ ให้นัดประธาน กมธ.35 คณะหารือ
แนวทางประชุมขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบนี้ประชุมคนละสถานที่ ใช้สมาร์ทโฟนด าเนินการได้ หลังการ
ทดสอบใช้งานอาจเสนอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ พิจารณาใช้เป็นแนวทางประชุมของ กมธ.ด้วยเพ่ือผลักดัน
ให้ระบบรัฐสภาเป็น Smart Parliament 
“พรเพชร” ไม่ออกตัวรอดูสถานการณ์ 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. กล่าวถึงกรณีตัวแทนอดีตประธานรัฐสภาเข้าพบนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาฯ เพ่ือหารือเสนอเปิดประชุมรัฐสภา เพ่ือหาทางออกแก้ปัญหาประเทศว่า ตามหลักการเปิดสมัยประชุม
วิสามัญ ต้องใช้เสียงสมาชิกจ านวน 1 ใน 3 ของทั้งสองสภาฯ ขณะนี้ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวของสมาชิกและนายชวนยัง
ไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวมา อยู่ที่ว่านายชวนจะประสานเรื่องมาเมื่อไหร่และอย่างไร แต่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ
ข้อเสนอดังกล่าวว่าจะให้เปิดประชุมร่วมแบบไหน เพราะทราบจากสื่อเท่านั้น ยังไม่เห็นรายละเอียดแต่หากรัฐบาลเห็น
ด้วยก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะเสียง ส.ส.มีจ านวนมากกว่า ต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ส่วนตัวไม่อยากวิจารณ์ ไม่มี
หน้าที่จะสั่งการว่า ส.ว.ควรจะเห็นด้วยกับกรณีนี้หรือไม่ สุดแท้แต่การใช้ดุลพินิจของสมาชิก ส.ว.ไม่ใช่เรื่องที่ประธาน 
ส.ว.จะมาชี้น า เพราะท าหน้าที่ประธานจะต้องเป็นกลาง 
“เสี่ยหนู” ปัดนิ่มๆป้องกันโรคก่อนดีไหม 

ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีอดีตประธานรัฐสภาเสนอให้เปิด
ประชุมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาการแก้ปัญหาโควิด-19 ว่า เป็นเรื่องของนายกฯกับประธานรัฐสภา เป็นเรื่องของผู้หลัก
ผู้ใหญ่ ตนมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ เมื่อถามว่า ถ้าจะเปิดประชุมรัฐสภาช่วงนี้
เหมาะสมหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า “ไปป้องกันโรคกันก่อนดีกว่าไหม” 
“อนุดิษฐ์” ยกรัฐสภาคือทางออกชาติ 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึง ข้อเสนอของอดีตประธานรัฐสภาฯ ที่ยื่นหนังสือถึง
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้เปิดประชุมรัฐสภา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาโควิด-19 และปัญหาเก่ียวกับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภัยแล้งและปัญหาอื่นๆ ว่า การแสดงออกของบรรดาอดีตประธานรัฐสภา สะท้อนให้เห็นว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นขณะนี้ เป็นปัญหาของชาติที่ทุกคนต้องมาระดมสมองช่วยกันแก้ไข และให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง 
เพ่ือให้ผ่านวิกฤติส าคัญครั้งนี้ไปให้ได้ การรวมตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐสภา ซึ่งเป็นสถานที่ท างานของตัวแทน
ประชาชน ย่อมเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดในการหาทางออกให้กับประเทศ 
กระทุ้งรัฐบาลเห็นถึงความตั้งใจดี 

น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า สมาชิกทุกคนคือตัวแทนประชาชน ส.ส.เขต 350 คนที่ใกล้ชิดและได้รับฟังปัญหาที่แท้จริง
มามากที่สุด เขาจะได้เสนอปัญหาและทางออกต่อที่ประชุม เพ่ือให้รัฐบาลหยิบยกข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ไป
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ประยุกต์ใช้กับมาตรการที่มีอยู่ เพ่ือท าให้ประเทศพ้นวิกฤติ อยากให้ประธานสภาฯและรัฐบาล มองเห็นถึงความตั้งใจดี
ของผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ และตระหนักว่ารัฐสภาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ชี้ทางออกให้กับประเทศ 
จี้ผู้น าใช้โอกาสทองเปิดสภาวิสามัญ 

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากกรณีที่ ส.ส.พรรคเพ่ือไทยมีมติเห็นชอบให้รัฐบาลเปิด
ประชุมสภาฯหาทางออกวิกฤติประเทศ อยากให้นายกฯบอก ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้มาช่วยกันร่วมลงชื่อด้วยกัน 
เพราะหากเปิดสภาฯได้ ส.ส.ฝ่ายค้านทุกคนจะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังให้กับรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะฝ่ายค้าน
ไม่ใช่จะเอาแต่ค้านไปทุกเรื่อง วันนี้ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศ หากฝ่ายค้านจะได้ระดมสมองร่วมกันกับทุกฝ่าย 
เชื่อว่ารัฐบาลจะหาทางออกได้แน่นอน ไม่อยากให้นายกฯพลาดโอกาสทองครั้งนี้ ขอให้แสดงภาวะผู้น าสั่งการให้ ส.ส.
และ ส.ว.ในสังกัดมาร่วมลงชื่อเปิดสภาฯ 
“นพดล” แนะเด็ดขาดปิดเมืองเอกซเรย์ 

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ได้รับเสียงสะท้อนจากคนไม่น้อยหงุดหงิดกับการแก้ปัญหา
โควิด-19 ของรัฐบาล มีค าถามจากประชาชนดังนี้ 1.หลายประเทศปิดพรมแดนหรือปิดการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว 
รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร 2.อาจารย์หมอ ผู้เชี่ยวชาญเชื้อไวรัสคนหนึ่งของโลกเสนอให้ปิดเมือง 21 วันเพื่อสกัดการแพร่
เชื้อ แต่ผู้มีอ านาจบอกว่าสถานการณ์ในไทยยังไม่ถึงขั้นนั้น ถ้าถึงขั้นนั้นค่อยมาว่ากัน น่ากังวลเป็นความเป็นความตาย
ของประชาชน 3.มาตรการที่มีคนเสนอให้ระดมเงิน ระดมคนเพ่ือเอกซเรย์หาตัวผู้ที่อาจติดเชื้อทั่วประเทศเพ่ือตีวงสกัด
และตรวจไม่ให้เชื้อกระจายภายในประเทศ รัฐบาลเห็นด้วยหรือไม่ควรบอกประชาชน และถ้าจะให้ได้ผลต้องปูพรมท า
พร้อมกันทั้งประเทศ ต้องท าเร็ว ถ้าช้าเชื้อโรคจะโผล่ตรงนั้นตรงนี้จนเอาไม่อยู่ 
“สงคราม” เอาด้วยใครกลัวไม่ต้องเข้าร่วม 

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ กล่าวว่า การมาถกกันว่าจะช่วยกันคิดแก้ปัญหานี้อย่างไร
ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องประชาชน อะไรช่วยได้ต้องช่วยกัน เห็นด้วยกับข้อเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาเพ่ือเปิด
พ้ืนที่ฟังความคิดเห็น หากมีแนวความคิดเห็นเป็นอย่างไรพร้อมสนับสนุน ส่วนมาตรการรัฐบาลไม่ให้มีการรวมตัวกันของ
คนจ านวนมาก เหตุเสี่ยงต่อการติดเชื้อมองว่ารัฐสภามีระบบคัดกรองดีอยู่แล้ว ทั้งการวัดอุณหภูมิและแจกเจลล้างมือถ้า
ใครคิดว่าเสี่ยงก็สามารถไม่เข้าร่วมประชุมได้ 
“เทพไท” หนุนสุดลิ่มแต่อยู่ที่ รบ.แล้ว 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีอดีตประธานสภา 6 คน ได้ยื่น
หนังสือต่อประธานสภาฯ เสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 และการชุมนุม
แฟลชม็อบว่า เรื่องนี้ตนน าเสนอมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีเสียงสนับสนุนมากเพียงพอจะเปิดรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตาม
มาตรา 123 ได้ เพราะต้องใช้เสียง 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภาคือประมาณ 246 คน แม้ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นด้วยกับ
การเปิดรัฐสภาสมัยวิสามัญด้วยก็ตาม แต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้เพียงพอและยังมี ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์
จ านวนหนึ่งที่อยากจะให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเช่นเดียวกัน แต่เมื่อพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถรวบรวมเสียง
สนับสนุนได้เพียงพอ จึงท าให้เรื่องนี้ชะลอออกไป แต่เมื่อวันนี้มีความเคลื่อนไหวของอดีตประธานรัฐสภา 6 คน ออกมา
เรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ส่วนตัวยังคงยืนยันในความคิดเดิม พร้อมสนับสนุนเต็มที่ แต่ความเป็นไปได้
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ขึ้นอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ถ้ารัฐบาลเห็นความส าคัญหรือความจ าเป็น ต้องการรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภา 
สามารถใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 165 ได้ทันท ี
“วิรัช” เมินเป็นหน้าที่ รบ.แนะผ่านช่องอ่ืนได้ 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขณะนี้ไม่น่าเปิดประชุมรัฐสภาได้ 
ขณะที่การประชุมคณะ กมธ.สามัญยังประชุมกันไม่ได้เลย วันนี้ต้องให้เป็นหน้ าที่ของรัฐบาล หากฝ่ายค้านหรือใครมี
อะไรแนะน ารัฐบาลเสนอผ่านเป็นหนังสือ เฟซบุ๊กหรือไลน์ ผ่านทุกช่องทางได้หมด หรือออกมาสัมภาษณ์ผ่านผู้สื่อข่าว 
และท าหนังสือเปิดผนึกถึงนายกฯ ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ท าได้หมด เพราะฉะนั้น
การที่เอาผู้แทนราษฎรไปพูดกันในสภาเวลาจะท าให้การแก้ไขปัญหาช้าได้ วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่นายกฯ
เชิญมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ตนว่าดีที่สุดแล้ว 
“ตั้น” ส่ายหัวเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จ าเป็น 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แกนน าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การรวมตัวของคนเกิน 100 คน
ขณะนี้ ไม่น่าเป็นเรื่องท่ีเหมาะสม ยิ่งเป็นการรวมตัวกันของตัวแทนประชาชนที่จะกลับพ้ืนที่ไปพบประชาชนจ านวนมาก 
ถือเป็นเรื่องที่เพ่ิมความเสี่ยงและไม่มีความจ าเป็น ส่วนตัวมองว่าถ้าใครอยากแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาต่อนายกฯ มีหลายช่องทางที่จะส่งข้อความถึงนายกฯได้ จึงไม่จ าเป็นที่จะประชุม 
“ไพบูลย์” ซัดข้อเสนอย้อนแย้งกันเอง 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
ข้อเสนอเปิดประชุมรัฐสภา รู้สึกว่ากลุ่มอดีตประธานรัฐสภาไม่เข้าใจสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 แถมข้อเสนอยัง
ย้อนแย้งกันเอง การเสนอให้ปิดประเทศคือเราต้องมีมาตรการเข้มข้น คนไม่ควรออกจากบ้านมารวมตัวกันจ านวนมาก
ขนาดนั้น สมาชิกรัฐสภามี 750 คนมีผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ รัฐสภาและสื่อมวลชน รวมกันแล้วเป็นพันคนจะให้เกิดความ
เสี่ยงแพร่เชื้ออย่างนั้นหรือ ไวรัสโควิดเชื่อว่า ส.ส.และ ส.ว.ไม่ได้มีความรู้มากมายเท่ากับหมอและกระทรวงสาธารณสุข 
ถ้าอยากแก้ปัญหาจริงๆควรปรึกษาหารือเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขจะดีกว่าหรือไม่ 
สงสัยสอดรับฝ่ายค้านเปิดจริงทั่วโลกตะลึง 

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ข้อเสนอยังมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการชุมนุมของนักศึกษารวมมา
ด้วย อยากถามว่าเรื่องนี้ต้องท าเร่งด่วนตอนนี้ด้วยหรือ สงสัยว่าข้อเสนอท าไมสอดรับกับฝ่ายค้าน สถานการณ์ขณะนี้เรา
ควรช่วยกันแก้ปัญหาไวรัสโควิดก่อน แต่เราจะเอาการเมืองไปแก้ปัญหาคงไม่ได้ ขนาดระดับโลกยังต้องให้หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขช่วยกันหาทางแก้ไข ถ้าเปิดประชุมรัฐสภาคงเป็นข่าวใหญ่ในโลก คนทั้งโลกคงสงสัยว่ารัฐสภาไทยไม่มี
สติปัญญาหรือไม่ และเชื่อว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องออกมาด่าแน่นอน หากจะต้องเปิดจริงๆคงต้องถาม
ความเห็นประชาชนด้วย 
เด็ก ปธ.กมธ.ป.ป.ช.แจ้งจับ “สิระ” 
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วันเดียวกัน ที่ สน.บางโพ นายโอภาส อาลมิสรี ผู้ช่วย ส.ส. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อ 

พรรคเสรีรวมไทย เข้าแจ้งความที่ สน.บางโพ เอาผิดนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ตามมาตรา 34 
พ.ร.บ.โรคติดต่อกรณีก่อให้เกิดสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้ โรคติดต่อร้ายแรงแพร่กระจายออกไป สืบเนื่อง
จากกรณีนายสิระเข้าร่วมประชุม กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 18 
มี.ค. ทั้งท่ีสงสัยว่าได้รับเชื้อโควิด-19 และยังถอดหน้ากากอนามัยเดินเข้าไปหา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ในฐานะประธาน กมธ.
บอกว่าขอนั่งติดกันเพราะมีเรื่องมาหารือ พร้อมบอกว่าเพ่ิงไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 มายังไม่ทราบผลติดหรือไม่ สร้าง
ความวิตกแก่ผู้อยู่ร่วมในห้องประชุม เหตุใดนายสิระไม่ยอมกักตัวเอง 14 วัน 

นายโอภาสกล่าวว่า กังวลว่าจะติดเชื้อเพราะอยู่ในห้องประชุมวันดังกล่าวด้วย ที่บ้านมี เด็กเล็ก หากนายสิระ
ตรวจแล้วเกิดพบเชื้อโควิด-19 เป็นเรื่องพยายามฆ่าตนหรือไม่ จึงมาแจ้งความผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1799296 
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ก้าวแรก-ก้าวไกล 
  
 
 

 
 
 
 
เพ่ิงมีความเคลื่อนไหวที่ส าคัญ คือการพบแกนน านักศึกษาฟังความคิดเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีอะไรพลิก

โผภายหลังพรรคก้าวไกลมีมติเลือก 'พิธา ลิ้มเจริญรัตน์' ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลเป็นหัวหน้าพรรค ประกาศ
แนวทางการท างานโดยยืนยันว่ายังคงสานต่องานของพรรคอนาคตใหม่ตามเดิม พร้อมกับระบุว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ครอบง าของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตแกนน าพรรคอนาคตใหม่ 

ขณะที่ พรรคก้าวไกลก าลังก้าวเดินไปในอีกด้านหนึ่งจะพบว่าได้อดีตพรรคอนาคตใหม่ก็เริ่มปฏิบัติ การ "เราไป
ต่อ" เช่นกัน ภายหลังเตรียมเปิดตัว "คณะก้าวหน้า" เพ่ือขับเคลื่อนการท ากิจกรรมทางการเมืองนอกสภาอย่างเข้มข้น ซึ่ง
ไม่รู้ว่าชื่อของพรรคก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าที่มีความใกล้เคียงกันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ประการใด  
 อย่างไรก็ตาม แม้พรรคก้าวหน้าจะเพ่ิงก่อรูปกันได้ไม่นาน ทว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเดินไปสู้คดีเสียแล้ว 
ภายหลังเมื่อไม่นานมานี้ 'พิธา' เพ่ิงไปรับข้อกล่าวหาการจัดชุมนุมที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แต่ถึงกระนั้นพิธายืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้คดีเต็มที่ 

"เราเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมซึ่งเป็นส่วนส าคัญของระบอบประชาธิไตย ไม่ใช่แค่ 4 วินาทีตอนเข้า
คูหาเลือกตั้ง ถ้าคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นหรือมีความทุกข์ร้อนอะไรจะรวมตัวกันเพ่ีอแสดงออก ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่ง
สามารถท าได้ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตย ผมคิดว่าการใช้วิธีทางกฎหมายในเกมการเมือง แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยที่ไม่ต้องการให้มีคนหน้าใหม่เข้ามา ผมอยากให้มีบรรยากาศที่เอ้ือให้คนเก่งๆ 
ให้เลือดใหม ่หรือคนท่ีมีความสามารถจริงๆ มีโอกาสที่จะเข้ามาเล่นการเมืองมากขึ้น" พิธา ระบ ุ
            เปลี่ยนจากเรื่องการเมืองในพรรคการเมืองมาเป็นการเมืองของสภากันบ้าง การท างานของคณะกรรมาธิการ
ในสภาคงไม่มีคณะไหนน่าสนใจเท่ากับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพราะเม่ือไม่นานมานี้เพิ่งมีความเคลื่อนไหวที่ส าคัญ 
คือ การพบกับแกนน านักศึกษา ซึ่งเป็นผู้จัดแฟลชม็อบเป็นครั้งแรก เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
            ทั้งนี้ กลุ่มผู้น านักศึกษาส่วนใหญ่ต่างน าเสนอความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าต้องการให้มีการตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องผ่านการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสรุป
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ออกมาได้เป็น 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.เรื่องสิทธิเสรีภาพ จะต้องห้ามไม่ให้น ากฎหมายความมั่นคงมายกเว้นสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในทุกกรณี 2.ขอเสนอให้แก้มาตรา 91 ว่าด้วยวิธีการค านวนส.ส. เรื่องนี้ข้อดีคือจะท าให้พรรคใหญ่ไม่มี
เสียงที่มากจนเกินไป และให้พรรคเล็กได้มีพ้ืนที่ 3.ควรแก้ไขมาตรา 159 ว่าด้วยที่มานายกรัฐมนตรี โดยนายกฯควรมา
จากส.ส.ที่ประชาชนเลือกมา 4.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องไม่ให้ส.ว.ที่มาจากคสช.เข้ามาเป็นอุปสรรค และ 5.สร้าง
ระบบตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรอิสระอย่างเป็นรูปธรรม            
            ข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้ ‘พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค’ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้เข้ามานั่งฟังและร่วมแลกความคิดเห็นกับนักศึกษาด้วยตัวเอง โดยยืนยันว่าจะน าข้อเสนอเหล่านี้ไปพิจารณา
ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/8398?line= 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/8398?line
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       บทบรรณาธิการ : แก้ไม่ได้เและไมอ่ยากแก้ 
 

อีกไม่กี่วันก็จะครบรอบหนึ่งปีที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังจากที่
ว่างเว้นไปนาน 7-8 ปี หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ที่ได้นายกรัฐมนตรีคนเดิม มีเสียง เรียกร้องจาก
พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ถูกฝ่ายรัฐบาลตบปากขู่ว่า “ปากท้องต้องมาก่อน” 

หนึ่งปีผ่านไป ปัญหาปากท้องของประชาชนก็ยังไม่ได้แก้ หรือแก้ไขไม่ได้ ซ้ ายังปล่อยให้ทรุดหนักลงไป และมี
ปัจจัยแทรกซ้อน เช่น ปัญหาภัยแล้ง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐล่าช้า หนักหนาสาหัสที่สุดในขณะนี้ คือการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอันว่าปัญหาปากท้องก็แก้ไม่ได้ และรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้ 
 แต่การรณรงค์ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังเดินหน้าต่อไป ทั้งจากกลุ่มนักวิชาการ เช่น คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน (ครช.) และคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) รวมทั้งคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ บางคณะให้ออกกฎหมายรับฟังความคิดเห็น ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข 

มีข้อเรียกร้องที่แหลมคมมากขึ้น ไม่ใช่เรียกร้องตามปกติ เช่น ให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิก ส.ส.ร. ขึ้นมายกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ มีเนื้อหาส าคัญ เช่น ให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.หรือมาจากการเลือกตั้ง 
และบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 25 ต้องเป็นเสรีภาพที่เด็ดขาด 

ไม่มีเงื่อนไขว่า “แต่ต้องไม่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐ” หรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ
สามารถอ้าง “ความมั่นคง” เพ่ือปิดปากประชาชนได้ทุกเมื่อ และยังมีข้อเรียกร้องให้แก้ไข เรื่องอ านาจและบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระประชาชนมีอ านาจถอดถอนนักการเมือง และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

เห็นได้ชัดว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับปัจจุบัน มีการเพ่ิมอ านาจรัฐและข้าราชการ และลดอ านาจประชาชน เช่น 
อ านาจการเข้าชื่อยื่นถอดถอนนักการเมือง และองค์กรอิสระที่เคยมีตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 แต่ยังดีที่ยังมี
มาตรา 236 ให้ประชาชน 2 หมื่นคน เข้าชื่อเพ่ือกล่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในข้อหาทุจริต 

แต่บทบัญญัตินี้เป็นเพียงตัวอักษรบนแผ่นกระดาษ ยังไม่เป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งยังให้ประชาชน
ร้องได้แค่ ป.ป.ช. ไม่รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และที่ส าคัญอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญให้ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอ่ืนๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส.ว. ซึ่ง คสช. เป็นผู้แต่งตั้ง จะมีความเป็นอิสระได้หรือ? 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1798683 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1798683
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คาบลูกคาบดอก : อนาคตประเทศไทยกับวิสัยทัศน์วันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกาศปิด จังหวัดบุรีรัมย์ สู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการน าของ เนวิน ชิดชอบ อดีตนักการเมืองคนดัง 

เช่นเดียวกับ จ.อุทัยธานี ก็ประกาศปิดจังหวัด โดยการน า ของ ธาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.เจ้าของพ้ืนที่ พรรคภูมิใจไทย ส่วน
วิธีการปิดจังหวัดเพ่ือรับมือกับไวรัสโควิด-19 จะมีวิธีไหนอย่างไร ท าได้แค่ไหน อย่างน้อยก็เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็น
แล้วว่ากล้าตัดสินใจ 

ค าถามท่ีตามมาก็คือแล้ว กระทรวงมหาดไทย ท าอะไร ทั้งๆท่ีมีเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง และมีการ
ตั้งค าถามว่า การออกมาประกาศปิดจังหวัดของนักการเมืองในพ้ืนที่ท าได้หรือไม่ เป็นการใช้อ านาจถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม ่

งานนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จะมาท านิ่งๆเฉยๆ ไม่ประกาศความชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนกับประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสังกัดรัฐบาล เพราะถ้าเกิด ส.ส.แต่ละจังหวั ด ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ต้องการจะประกาศปิดจังหวัดตัวเองบ้างจะตอบว่าอย่างไร 

เรื่องของหน้ากากอนามัยก็ยังไม่สะเด็ดน้ า โป๊ะแตกทุกวัน เพจแหม่มโพธิ์ด า หรือ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ 
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ที่น าหลักฐานข้อมูลการกักตุนหน้ากากอนามัยไปร้องกับ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ แทนที่รัฐบาลจะดีใจ กลับปล่อยให้มีการร้องเรียนเอาผิดกับคนที่มาเปิดโปงการทุจริต 
 ผิดวิสัยทัศน์ผู้น า ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลก วันนี้ ยอดทะลุ 2 แสนรายเข้าไปแล้ว ใน ยุโรป ประเทศท่องเที่ยว
ยอดนิยม หนักที่สุด อิตาลี ฝรั่งเศส ยอดคนตายคนป่วยเพ่ิมขึ้นน่าตกใจ อิหร่าน ก็ไม่เบา มีคนเสียชีวิตนับร้อย มีคน
ส าคัญเสียชีวิตด้วย ยากท่ีจะป้องกันให้สะเด็ดน้ าได้ในช่วงสั้นๆจนกว่าจะมีวัคซีนต้านไวรัสชนิดนี้โดยตรง 

มีข่าวว่า สหรัฐฯ ประกาศ ทดลองวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19 กับคนเป็นครั้งแรก กว่าจะประกาศเป็นทางการได้
อย่างน้อยๆต้องใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และกว่าวัคซีนจะมาถึงไทยก็เป็นปี 
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 ระยะทางตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสิ้นปี รัฐบาลจะมีวิสัยทัศน์อย่างไร โดยปกติ เศรษฐกิจประเทศ ก็ยับเยินอยู่แล้ว ยิ่ง
มาเจอกับ โควิด–19 เข้าถึงกับไปไม่เป็น การหลอกตัวเอง ว่าเอาอยู่ว่าไม่รุนแรง ว่าต้องชนะ ในขณะที่ รัฐขาดความ
น่าเชื่อถือ ยิ่งจะบั่นทอนความสามารถในการรับมือกับปัญหาวิกฤติที่ถาโถมเข้ามาทุกทิศ เพราะไม่ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน 

มองไปไกลๆ เราไม่ได้เจอแค่โควิด เราจะต้องเจออะไรอีกเยอะแยะไปหมด เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ล่วงหน้าด้วย
ซ้ า เพราะฉะนั้นการรับมือกับปัญหาของประเทศ จึงต้องขึ้นอยู่กับมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้น าประเทศยิ่งวิกฤติร้ายแรง
ก็ต้องใช้วิสัยทัศน์ที่มีต้นทุนสูง. 

หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1798719 
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วิเคราะห์การเมือง : เช้ือป่วนแฝงทพับู๊ไวรสั 
 
 
 
 
 
 

วันเดียวยอดพุ่ง 60 ราย ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเมืองไทย ณ วันที่ 19 มี.ค. รวม 272 ราย ล้อตาม
ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 2 แสนรายไปแล้ว “การตรวจพบเชื้อผู้ป่วยรายใหม่เป็นสิ่งที่ดีกว่าการตรวจไม่พบ”ท่าทีของ
ผู้น า “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เชื้อเชิญ มองมุมบวก ประเมินในแง่ดี ได้รู้ข้อมูล
ตัวเลขชัด ก็เท่ากับการกลั่นกรองตรวจสอบมีประสิทธิภาพติดเชื้อกันเยอะ ก็เท่ากับกลไกภาครัฐท างานกันแยะ ท านอง
นั้น 
 แต่แน่นอน เชื่อว่าด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมสูงขึ้นวันละ 30 กว่าราย ติดๆกันมา หลายวัน ชาวบ้านร้านตลาดก็
คงปรับอารมณ์คล้อยตามกันไม่ถูก ยังระทึกใจเต้นตึกตักที่ได้ยินข่าวตัวเลขติดเชื้อไต่ระดับมฤตยูที่มองไม่เห็น มันใกล้เข้า
มาแล้ว อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลย แม้แต่ศูนย์กลางบริหารบ้านเมือง คนในท าเนียบฯก็ยังผวา 
 มีข่าวบิ๊กเนมรัฐบาลสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ต้องกักตัว สนองมาตรการท างานที่บ้าน “เวิร์ก แอท โฮมเวิร์ก ฟรอม โฮม” 
ขณะที่รองนายกฯ-รัฐมนตรีต้องคอยระวังตัวเอง เช็กระยะห่าง แม้แต่บรรดารัฐมนตรีด้วยกัน ไม่พ้นผู้น านั่งหัวโต๊ะใกล้ชิด 
รมต.ก็น่าจะมีอาการสะดุ้งจิตกันบ้าง 
 นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องท าเร่งด่วน กับการ “บิ๊กคลีนนิ่งท าเนียบฯ” ที่ไม่ได้หมายถึง “โละรัฐบาล” ตามแง่มุมเกม
การเมืองที่อยากเห็นจากฝั่งฝ่ายตรงข้าม กับข่าวลือโยนหิน “ไวรัส-รัฐประหาร” เปลี่ยนม้ากลางศึกแน่นอนถึงจุดนี้ไวรัส
วายร้ายไม่เลือกหน้าอินทร์หน้าพรหม พร้อมแพร่เชื้อไปถึงได้ทุกเมื่อ “บิ๊กตู”่ ในฐานะ “แม่ทัพใหญ่” ในมหาสงครามโรค
ร้าย ก็ยกไพร่พลเข้าต่อกรสุดก าลังเริ่มเป็นมรรคผลจากการจัดระเบียบอ านาจ ถือธงน าบัญชาการศูนย์โควิด-19 ด้วย
ตัวเอง 
 ในห้วงที่เริ่มเห็นความเป็นเอกภาพ การท างานเป็นทีม ค าว่าประสานงาน บูรณาการ ไม่ใช่แค่ค าพูดที่หรูๆอีก
ต่อไป วันนี้การจับมือของหลายหน่วยงานที่ต้องเชื่อมต่อกันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็ดันมีคิวแทรก ตบหน้าดังฉาดใหญ่ 
เมื่อ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ในพื้นที่บิ๊กเนมการเมือง พรรคภูมิใจไทย เหมือนจะสถาปนา “อาณาจักร” ตัวเอง ประกาศ
ปิดเมือง เดินหน้า เป็นอิสรเสรี 
 คิวที่ “บิ๊กตู่” พยายามเก็บอาการไม่สบอารมณ์ อ้างโยนดาบเป็นอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
จะพิจารณามาตรการต่างๆตาม 6 มาตรการของรัฐบาล แต่ไม่วายพูดแกมขู“่หากผู้ว่าฯท าไม่ได้ ก็ย้ายผู้ว่าฯ จะยาก
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ตรงไหน” ในโทนไม่แตกต่างกัน กับคิวที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ แท็กทีม “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.
อุตสาหกรรม หารือผู้ผลิตรายใหญ่ จากท้ังสภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าฯ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ 
 ทั้งเตรียมการเยียวยา เพ่ือให้อุตสาหกรรมต่างๆชะลอการปลดพนักงาน ขอความร่วมมือภาคเอกชน ใน
เครือข่ายใกล้ชิดอ านาจ เตรียมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องการแพร่เชื้อโดยรัฐพร้อมทุ่มงบฯอุดหนุน กระตุก
เอกชนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกชาวบ้าน 10 ล้านชิ้นทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นกองเสริม หน่วยงานรับผิดชอบ
จ าหน่ายจ่ายแจกหน้ากากอนามัยโดยตรง 
 อย่างกระทรวงพานิชย์ ของจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ รมว.พาณิชย์ ที่ก าลังโดนมรสุมเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ แรงกดดันทั้งในพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลหนนี้ทีมเศรษฐกิจรัฐอิสระ ปชป. เหมือนโดน “กัปตัน
เศรษฐกิจเก่า” สั่งสอน ตบหน้ากันเล็กๆทัพใหญ่รัฐบาลที่เริ่มเข้ารูปเข้ารอยจากท่ีเดินเป๋ หลัง “บิ๊กตู”่ ผู้น าที่เริ่มใช้เป็น 
“อ านาจที่มี” การจัดทัพย่อยประจ าการคุมแนวรบแต่ละด้านเริ่มลงตัว 
 แต่แน่นอน ทัพสู้สงครามโรคร้ายก็ยังมีช่องว่างรูโหว่ นอกจากปัญหาเรื่องการสื่อสาร การให้ข้อมูลที่ยังไม่รวม
เป็นศูนย์กลาง เพ่ิมความม่ันใจน่าเชื่อถือให้ประชาชน ปัญหาแรงกระเพ่ือมที่ค้างคา รอยร้าวในบรรดารัฐมนตรี–ทีม
เศรษฐกิจต่างค่าย ยังยากประสานเป็นเนื้อเดียว มหาวิกฤตการณ์โรคระบาดรอบนี้ จะ “เอาอยู่” หรือไม่ หรือ ต้องแต่ง
ทัพตบให้เข้าท่ีเข้าทางอย่างไร คนเป็นผู้น าพินิจพิเคราะห์ได้ “บิ๊กตู”่ ต้องคิดเอง ถึงจะชนะ. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1799148 
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