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รวมข่าววันอาทิตย์     ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ส.ส.ล ำปำง เขต 4 ยังเงียบ กกต.กลำง รุดเยี่ยมสถำนที่

รับสมัคร 
4 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ แย่งกันวุ่น! 'ภูมิใจไทย'ลั่นไม่ยอม ได้ส.ส.เพ่ิมเป็น10 คน แต่ไม่ได้เก้ำอ้ี'

ปธ.กมธ.' 
5 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กำรเมืองกลับมำร้อน! 'ภูมิใจหนู' โวยลั่นได้ ส.ส.เพ่ิมมำตั้ง 10 คน แต่
ปรำกฏว่ำได้เก้ำอ้ีประธำนกมธ.แค่ 3 คณะ 

7 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ สภำฯเคำะสัดส่วนปธ.กมธ.มิ.ย. หลัง'ภท.'โวยไม่ได้เก้ำอ้ีเพ่ิม 9 
4 ไทยรัฐออนไลน์ “เชำว์” ส่งค ำพิพำกษำศำลฎีกำ รำยงำน คอป. ปมคนเสื้อแดงถึง 

“ธนำธร-ปิยบุตร” 
11 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตรองโฆษกปชป.สุดทน! ส่งตรงค ำพิพำกษำฎีกำม็อบแดงปี 53 ถึง 
'ธนำธร-ปิยบุตร' 

12 

6 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แตกแบงก์พันรอบ2? 13 
7 มติชนออนไลน์ ‘ก้ำวไกล’ หวังอภิปรำย พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ซ้ำรอยโดนเบียดเวลำ บี้ ‘วิป

รัฐบำล’ คุมเสียง ส.ส.ให้ครบก่อนเวลำ 
16 

8 เนชั่นออนไลน์ "เพ่ือไทย" อัดรัฐตีเช็คเปล่ำ พ.ร.ก.เงินกู้ไม่มีรำยละเอียด 18 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝ่ำยแค้นไม่ฉุกเฉิน 50ส.ส.เพ่ือไทยเตรียมถล่ม วิษณุ:เลิกพรก.จบ

เคอร์ฟิว 
19 

10 แนวหน้ำออนไลน์ พท.จัดทัพ50สส. ช ำแหละพรก.เงินกู้3ฉบับ สั่งเก็บข้อมูลติวเข้มทุกวัน 24 
11 ไทยรัฐออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญชี้ขำด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 27 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ FootNote : รับ และรุกทำง "กำรเมือง" สถำนกำรณ ์6 ปี รัฐประหำร 32 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เทคนิคกำรเป็นนำยกรัฐมนตรีของประเทศไทย (1) 34 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "สมชำย"เปิดควำมจริงโศกนำฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 36 
4 แนวหน้ำออนไลน์ บุคคลแนวหน้ำ...มือปรำบ 38 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่มีทำงลัด 40 
6 เนชั่นออนไลน์ ระเบิดเวลำ เลือดเข้ำตำ ปชป. 42 
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วันท่ี 23 พฤษภำคม 2563 - 15:25 น.  

เปิดรับสมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 4 ยังเงียบ กกต.กลาง รุดเยี่ยมสถานที่รับสมัคร 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2199015  
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/1-248-scaled.jpg
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วันเสำร์ ที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 13.26 น. 

แย่งกันวุ่น! 'ภูมิใจไทย'ลั่นไม่ยอม ไดส้.ส.เพิ่มเป็น10 คน แต่ไม่ได้เก้าอี้'ปธ.กมธ.' 

 
วันที่ 23 พฤษภำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ขณะนี้มีควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองภำยในสภำผู้แทนรำษฎร

ในเรื่องกำรจัดสรรต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญจ ำนวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็นมำจำกกำรที่สภำฯเหลือ
ส.ส.ที่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้จ ำนวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หำยไปนั้นสืบเนื่องมำจำกกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ที่ท ำให้ส.ส.
บัญชีรำยชื่อจ ำนวน 11 คนที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคต้องพ้นจำกต ำแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบไป
แล้ว บัญชีผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรำยชื่อของพรรคอนำคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ำยที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อ
ในล ำดับถัดไปไม่ได้รับกำรเลื่อนขึ้นมำด ำรงต ำแหน่งส.ส. 

ทั้งนี ้มีรำยงำนว่ำ จำกกรณีปัญหำดังกล่ำวท ำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้ำร่วมหำรือกับนำยชวน หลีกภัย
ประธำนสภำฯ ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกันกับหัวหน้ำพรรคกำรเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถำมว่ำต้องมีกำรจัดสัดส่วน
ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เพ่ิมขึ้นมำอีก 10 คน ย่อมท ำให้พรรค
ภูมิใจไทยสมควรได้ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพิ่มขึ้นอีกอย่ำงหนึ่งต ำแหน่ง แต่ปรำกฎว่ำในเอกสำรที่ระบุ
จ ำนวนส.ส.ของแต่ละพรรค และกำรค ำนวณสัดส่วนต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรกลับก ำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี
ส.ส.เพ่ิม 3 คนเท่ำนั้น ในทำงกลับกันกลับเป็นพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ได้ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ  ทั้งที่ไม่ได้มี
จ ำนวนส.ส.เพ่ิมแต่อย่ำงใด ท ำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่ำงมำก 

อย่ำงไรก็ตำม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทย น ำเอกสำรมำ
แสดงเพ่ือยืนยันว่ำ มีจ ำนวนส.ส.เพ่ิมขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งกำรท ำเอกสำรของเจ้ำหน้ำที่สภำฯอำจมำจำกกำรที่ยังไม่ได้
เห็นเอกสำรกำรเข้ำมำสังกัดใหม่ของอดีต ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ภำยหลังเกิดกำรยุบพรรค จำกนั้นจะได้ด ำเนินกำร
ก ำหนดสัดส่วนต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรต่อไป 

ขณะที่ ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
เช่นกัน ภำยหลังต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย  กำรยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธำน
คณะกรรมำธิกำรควำมมั่นคงแห่งรัฐ กิจกำรชำยแดนไทย ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ว่ำงลง เนื่องจำกนำย
ปิยบุตร แสงกนกกุลและ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจำกต ำแหน่งส.ส.บัญชีรำยชื่อ ประกอบกับพรรคก้ำวไกลซึ่ง
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ประกอบด้วยส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่มีส.ส.ลดลงจำกเดิมเหลือเพียง  54 คน ท ำให้เหลือสัดส่วนต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมำธิกำรจ ำนวน 4 คณะ 

ทั้งนี ้ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคกำรเมืองได้เสนอให้พรรคก้ำวไกลตัดสินใจว่ำ จะยังคงไว้ซึ่งต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมำธิกำรดังกล่ำวทั้งสองคณะหรือไม่ หำกพรรคก้ำวไกลไม่ต้องกำรคงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรทั้งสอง
ต ำแหน่งไว้ ต ำแหน่งนี้จะถูกน ำไปก ำหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบำล หรือพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนพรรคอ่ืน
ต่อไป แต่ถ้ำยังต้องกำรคงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรทั้งสองต ำแหน่งหรือต ำแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้ำวไกลที่
เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญในสัดส่วนของพรรคก้ำวไกลจะต้องลำออกจำกประธำนคณะกรรมำธิกำร  เพ่ือให้
พรรคก้ำวไกลมีสัดส่วนเก้ำอ้ีประธำนคณะกรรมำธิกำรไว้ที่ 4 คนตำมจ ำนวนส.ส. 

อย่ำงไรก็ตำม พรรคก้ำวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ประชุมว่ำจะตัดสินใจอย่ำงไร  เพรำะต้องขอไปหำรือกับที่ประชุม
พรรคก้ำวไกลเพ่ือให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะน ำมำแจ้งต่อที่ประชุมสภำฯภำยหลังเสร็จสิ้นกำรพิจำรณำพระรำช
ก ำหนดกำรกู้เงินและพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณต่อไป 

ส ำหรับต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญในสัดส่วนของพรรคก้ำวไกลยังคงด ำรงต ำแหน่งมำถึงปัจจุบัน
จ ำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล  ประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  2. นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก ประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 3. นำงสำวศิริกัญญำ ตัน
สกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และ 4.นำยสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/494580/preview  
  

https://www.naewna.com/politic/494580/preview
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23 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:53 น.     

การเมืองกลับมาร้อน! 'ภูมิใจหนู' โวยลั่นได้ ส.ส.เพิ่มมาตั้ง 10 คน แต่ปรากฏว่าได้เก้าอี้
ประธานกมธ.แค่ 3 คณะ  

 
23 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ขณะนี้มีควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองภำยในสภำผู้แทนรำษฎรในเรื่องกำร

จัดสรรต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญจ ำนวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็นมำจำกกำรที่สภำฯเหลือส.ส.ที่สำมำรถ
ท ำหน้ำที่ได้จ ำนวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หำยไปนั้นสืบเนื่องมำจำกกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ที่ท ำให้ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  
จ ำนวน 11 คน ที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคต้องพ้นจำกต ำแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชี
ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรำยชื่อของพรรคอนำคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ำยที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อในล ำดับ
ถัดไปไม่ได้รับกำรเลื่อนขึ้นมำด ำรงต ำแหน่งส.ส. 

ทั้งนี ้มีรำยงำนว่ำจำกกรณีปัญหำดังกล่ำวท ำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้ำร่วมหำรือกับนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำฯ ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกันกับหัวหน้ำพรรคกำรเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถำมว่ำต้องมีกำรจัดสัดส่วน
ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เพ่ิมขึ้นมำอีก 10 คน ย่อมท ำให้พรรค
ภูมิใจไทยสมควรได้ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพิ่มขึ้นอีก แต่ปรำกฎว่ำในเอกสำรที่ระบุจ ำนวนส.ส.ของแต่
ละพรรคและกำรค ำนวณสัดส่วนต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรกลับก ำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมีส.ส.เพ่ิม  3 คน
เท่ำนั้น ในทำงกลับกันพรรคเศรษฐกิจใหม่กลับได้ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ  ทั้งที่ไม่ได้มีจ ำนวนส.ส.เพ่ิมแต่
อย่ำงใด ท ำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่ำงมำก 

อย่ำงไรก็ตำม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทยน ำเอกสำรมำ
ยืนยันว่ำมีจ ำนวนส.ส.เพ่ิมขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งกำรท ำเอกสำรของเจ้ำหน้ำที่สภำฯอำจยังไม่ได้เห็นเอกสำรกำรเข้ำมำ
สังกัดใหม่ของอดีตส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ภำยหลังเกิดกำรยุบพรรค จำกนั้นจะได้ด ำเนินกำรก ำหนดสัดส่วนต ำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมำธิกำรต่อไป 

ขณะที่ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  
เพรำะจ ำนวนส.ส.อนำคตใหม่ท่ีย้ำยไปสังกัดพรรคก้ำวไกลมีเพียง54 คน  ประกอบกับต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำร
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กำรกฎหมำย กำรยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธำนคณะกรรมำธิกำรควำมมั่นคงแห่งรัฐ กิจกำรชำยแดนไทย 
ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ว่ำงลง เนื่องจำกนำยปิยบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจำก
ต ำแหน่ง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  ดังนั้น จึงท ำให้เหลือสัดส่วนต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรจ ำนวน 4 คณะ  

ทั้งนี ้ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคกำรเมืองได้เสนอให้พรรคก้ำวไกลตัดสินใจว่ำจะยังคงไว้ซึ่งต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมำธิกำรดังกล่ำวทั้งสองคณะหรือไม่ หำกพรรคก้ำวไกลไม่ต้องกำรคงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรทั้งสอง
ต ำแหน่งไว้ ต ำแหน่งนี้จะถูกน ำไปก ำหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบำลหรือพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนพรรคอ่ืนต่อไป 
แต่ถ้ำยังต้องกำรคงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรทั้งสองต ำแหน่งหรือต ำแหน่งเดียว  ส.ส.ของพรรคก้ำวไกลที่เป็น
ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญในสัดส่วนของพรรคก้ำวไกลจะต้องลำออกจำกประธำนคณะกรรมำธิกำร เพ่ือให้พรรค
ก้ำวไกลมีสัดส่วนเก้ำอ้ีประธำนคณะกรรมำธิกำรไว้ที่ 4 คนตำมจ ำนวนส.ส. อย่ำงไรก็ตำม พรรคก้ำวไกลยังไม่แจ้งต่อที่
ประชุมว่ำจะตัดสินใจอย่ำงไร เพรำะต้องขอไปหำรือกับท่ีประชุมพรรคก้ำวไกลเพื่อให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะน ำมำ
แจ้งต่อที่ประชุมสภำฯภำยหลังเสร็จสิ้นกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดกำรกู้เงินและพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณต่อไป 

ส ำหรับต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญในสัดส่วนของพรรคก้ำวไกล มีดังนี้  1.นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  2. 
นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน 3. นำงสำวศิริกัญญำ ตันสกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และ 
4.นำยสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66709  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/157484  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66709
https://siamrath.co.th/n/157484
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เสำร์ที่ 23 พฤษภำคม 2563 เวลำ 14.18 น. 

สภาฯเคาะสดัส่วนปธ.กมธ.ม.ิย. หลัง'ภท.'โวยไม่ได้เก้าอี้เพิม่  
สภำเดือด!“ภท.”โวยได ้“10 ส.ส.” เพิ่ม แต่ปธ. กมธ.สภำ ยังได้ 3 คณะเท่ำเดมิ  เตรียมเคำะ
สรุป สัดส่วนปธ. กมธ. สภำฯ มิ.ย. นี้ หลังถกพ.ร.ก.กู้เงิน -พ.ร.บ.โอนงบ   
 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ  ขณะนี้มีควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองภำยในสภำผู้แทนรำษฎรในเรื่อง
กำรจัดสรรต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) สำมัญประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  จ ำนวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็น
มำจำกกำรที่สภำฯเหลือส.ส.ที่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้จ ำนวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หำยไปนั้นสืบเนื่องมำจำกกำรยุบ
พรรคอนำคตใหม่ที่ท ำให้ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  จ ำนวน 11 คน ที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคต้องพ้นจำกต ำแหน่ง ประกอบ
กับเมื่อพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชีผู้สมัคร  ส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคอนำคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้
ท้ำยที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อในล ำดับถัดไปไม่ได้รับกำรเลื่อนขึ้นมำด ำรงต ำแหน่ง ส.ส. 

มีรำยงำนว่ำ  จำกกรณีปัญหำดังกล่ำวท ำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้ำร่วมหำรือกับนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำฯระหว่ำงกำรประชุมร่วมกันกับหัวหน้ำพรรคกำรเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถำมว่ำต้องมีกำรจัดสัดส่วน
ประธำน กมธ. สำมัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เพ่ิมขึ้นมำอีก 10 คน ย่อมท ำให้พรรคภูมิใจไทย
สมควรได้ต ำแหน่งประธำน กมธ. สำมัญเพ่ิมข้ึนอีก 1 ต ำแหน่ง แต่ปรำกฎว่ำในเอกสำรที่ระบุจ ำนวนส.ส.ของแต่ละพรรค
และกำรค ำนวณสัดส่วนต ำแหน่งประธำน กมธ. กลับก ำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพ่ิม 3 คนเท่ำนั้น ในขณะที่พรรค
เศรษฐกิจใหม่ที่ได้ต ำแหน่งประธำน กมธ. ทั้งที่ไม่ได้มีจ ำนวนส.ส.เพ่ิมแต่อย่ำงใดท ำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่
พอใจเป็นอย่ำงมำก 

อย่ำงไรก็ตำม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทยน ำเอกสำรมำ
แสดงเพ่ือยืนยันว่ำมีจ ำนวนส.ส.เพ่ิมขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งกำรท ำเอกสำรของเจ้ำหน้ำที่สภำฯอำจมำจำกกำรที่ยังไม่ได้
เห็นเอกสำรกำรเข้ำมำสังกัดใหม่ของ อดีตส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ภำยหลังเกิดกำรยุบพรรค จำกนั้นจะได้ด ำเนินกำร
ก ำหนดสัดส่วนต ำแหน่งประธำนคณะกมธ.ต่อไป 
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ขณะที่ ต ำแหน่งประธำน กมธ.ในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ภำยหลัง
ต ำแหน่งประธำนกมธ. กำรกฎหมำย กำรยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธำนกมธ.ควำมมั่นคงแห่งรัฐ กิจกำร
ชำยแดนไทย ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ว่ำงลง เนื่องจำกนำยปิยบุตร แสงกนกกุล และพล.ท.พงศกร รอด
ชมภู พ้นจำกต ำแหน่งส.ส.บัญชีรำยชื่อ ประกอบกับพรรคก้ำวไกล ซึ่งประกอบด้วยส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่มีส.ส.ลดลง
จำกเดิมเหลือเพียง 54 คน ท ำให้เหลือสัดส่วนต ำแหน่งประธำนกมธ. จ ำนวน 4 คณะ  

ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคกำรเมืองได้เสนอให้พรรคก้ำวไกลตัดสินใจว่ำจะยังคงไว้ซึ่งต ำแหน่งประธำน
กมธ. คณะดังกล่ำวทั้ง 2 คณะหรือไม่ หำกพรรคก้ำวไกลไม่ต้องกำรคงต ำแหน่งประธำน กมธ. ทั้ง 2 ต ำแหน่งไว้ 
ต ำแหน่งนี้จะถูกน ำไปก ำหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบำลหรือพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนพรรคอ่ืนๆ ต่อไป แต่ถ้ำยัง
ต้องกำรคงต ำแหน่งประธำน กมธ.ทั้ง 2 ต ำแหน่งหรือต ำแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้ำวไกลที่เป็นประธำนกมธ. สำมัญใน
สัดส่วนของพรรคก้ำวไกลจะต้องลำออกจำกประธำนกมธ. เพ่ือให้พรรคก้ำวไกลมีสัดส่วนเก้ำอ้ีประธำนกมธ. ไว้ที่ 4 คน
ตำมจ ำนวนส.ส.  

อย่ำงไรก็ตำม พรรคก้ำวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ประชุมว่ำจะตัดสินใจอย่ำงไร เพรำะต้องขอไปหำรือกับที่ประชุม
พรรคก้ำวไกลเพ่ือให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะน ำมำแจ้งต่อที่ประชุมสภำฯภำยหลังเสร็ จสิ้นกำรพิจำรณำพระรำช
ก ำหนด(พ.ร.ก.) กำรกู้เงินและพ.ร.บ. โอนงบประมำณรำยจ่ำยต่อไป  

ส ำหรับต ำแหน่งประธำนกมธ. สำมัญในสัดส่วนของพรรคก้ำวไกลยังคงด ำรงต ำแหน่งมำถึงปัจจุบัน จ ำนวน 4 
คน ประกอบด้วย 1.นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  และหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล ประธำนกมธ.กำร ที่ดิน 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  2. นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก ประธำนกมธ.กำรพัฒนำกำรเมือง กำร
สื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 3. น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อประธำน กมธ.กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และ 4.นำยสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ประธำนกมธ.กำรแรงงำน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776097  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/776097
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ไทยรัฐออนไลน์ 23 พ.ค. 2563 14:21 น. 

“เชาว”์ ส่งค าพิพากษาศาลฎีกา รายงาน คอป. ปมคนเสือ้แดงถึง “ธนาธร-ปิยบุตร” 

 
“เชาว์ มีขวด” ส่งเอกสารพร้อมแนบผลรายงาน คอป. และค าพิพากษาศาลฎีกา คดีการชุมนุมเสื้อแดงเม่ือปี 53 
ถึง “ธนาธร-ปิยบุตร” เผย ไม่สบายใจคณะก้าวหน้าโยงเหตุพฤษภาทมิฬ 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2563 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์ผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ วำนนี้
ได้ส่งจดหมำยพร้อมเอกสำรควำมจริงเกี่ยวกับการชุมนุมปี 2553 ให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสง
กนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ พร้อมแนบผลรำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือกำร
ปรองดองแห่งชำติ (คอป.) และค ำพิพำกษำของศำลฎีกำ เกี่ยวกับคดีกำรชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 เพรำะรู้สึกไม่
สบำยใจต่อกำรเคลื่อนไหวของคณะก้ำวหน้ำ ที่น ำเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ เมื่อปี 2535 มำเชื่อมโยงกับควำมสูญเสีย
ระหว่ำงการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 และกล่ำวหำ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนำยกรัฐมนตรีและอดีต
หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์อย่ำงไม่เป็นธรรม ทั้งที่ 2 เหตุกำรณ์นี้แตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิงในรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงและที่สื่อมวลชนได้น ำเสนอ 

“ด้วยความเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน แต่ผมเห็นว่า ความจริงที่ท่านตามหาและน าเสนอ
ต่อสังคมยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วน และยังเจือปนด้วยอคติและผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองอยู่มาก จึงขอส่งค า
พิพากษาฎีกาซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ชุมนุมไว้อย่างละเอียด  และรายงานของ คอป. ซึ่งมี
ผลสรุปเกี่ยวกับการชุมนุมในปี 2553 ไว้อย่างละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพื่อให้ท่านได้ศึกษาท าความเข้าใจ
ประกอบในการตามหาความจริงให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1845916  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1845916
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23 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14:26 น.     

อดีตรองโฆษกปชป.สุดทน! ส่งตรงค าพิพากษาฎีกาม็อบแดงปี 53 ถึง 'ธนาธร-ปิยบุตร' 

 
23 พ.ค.63 - นำยเชำว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์ข้อควำมบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหำดังนี้ 
ส่งควำมจริงกำรชุมนุมปี 53 ถึง ธนำธร-ปิยบุตร 

เมื่อวำนผมได้ส่งจดหมำยพร้อมเอกสำรควำมจริงเกี่ยวกับกำรชุมนุมปี 53 ให้คุณธนำธรและคุณปิยบุตร 
ใจควำมว่ำ “ตำมที่ผมนำยเชำว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad เรื่อง 
“คณะก้ำวหน้ำ จะก้ำวไปไหน ระวังพำพรรคก้ำวไกลซวย จะจบไม่สวยแบบเดิมๆ”  
มีเนื้อหำสรุปโดยย่อว่ำ ผมรู้สึกไม่สบำยใจต่อกำรเคลื่อนไหวของคณะก้ำวหน้ำที่ใช้โอกำสเดือนพฤษภำคม  น ำเหตุกำรณ์
พฤษภำทมิฬมำเชื่อมโยงกับควำมสูญเสียระหว่ำงกำรชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี  2553 และกล่ำวหำอดีตนำยกอภิสิทธิ์ 
อย่ำงไม่เป็นธรรม  

ทั้ง ๆ ที่สองเหตุกำรณ์นี้แตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง รำยละเอียดปรำกฏตำมเนื้อควำมในเฟซบุ๊กและตำมข่ำวที่สื่อได้
น ำเสนอ ด้วยควำมเคำรพในควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองของท่ำน แต่ผมเห็นว่ำควำมจริงที่ท่ำนตำมหำและน ำเสนอต่อ
สังคมนั้นยังขำดข้อมูลที่ครบถ้วนและยังเจือปนด้วยอคติและผลประโยชน์แอบแฝงทำงกำรเมืองอยู่มำก  

ผมจึงขอส่งค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1699/2560, ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 4288-4289/2560 และค ำพิพำกษำฎีกำที่ 
6646-6647/2561 ซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรก่อเหตุของผู้ชุมนุมไว้อย่ำงละเอียดและรำยงำนของ
คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ  ( คอป. ) ซึ่งมีผลสรุปเกี่ยวกับกำรชุมนุม
ในปี 2553 ไว้อย่ำงละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพ่ือให้ท่ำนได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจประกอบในกำรตำมหำควำมจริงให้
ถูกต้องครบถ้วนต่อไป จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ ลงชื่อ(นำยเชำว์ มีขวด)อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์” 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66712  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66712
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23 พฤษภำคม 2563 - 16:40 น. 

เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แตกแบงก์พันรอบ2? 
 
 
 

 
 
 
 
 

เจำะประเด็นร้อน : เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แตกแบงก์พันรอบ2?  

หลังจำก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ "กลุ่มสี่กุมาร" เพ่ิงออกมำปฏิเสธข่ำวกำรตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ที่ชื่อ 
"พรรคสร้างไทย" เรียกว่ำฝุ่นควันยังไม่ทันจำงหำย ล่ำสุดก็ปรำกฏข่ำวกำรเตรียมตั้งพรรคกำรเมืองใหม่อีกพรรคหนึ่ง แต่
ครำวนี้เป็นในซีกของฝ่ายค้านบ้ำง ในกลุ่มของพรรคเพื่อไทย และอดีตแกนน ำพรรคไทยรักไทยยุคก่อตั้ง สะท้อนถึง
ควำมไม่มีเสถียรภำพของกำรเมืองในภำพรวม ท ำให้เกิดแรงกระเพ่ือมและควำมเคลื่อนไหวรวมกลุ่มกำรเมืองเพ่ือเป็น
ทำงเลือกของประชำชน 

ข่ำวนี้เริ่มมำจำกข้อมูลที่อ้ำงว่ำ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษำกำรหัวหน้ำพรรคไทยรักไทย เตรียมรวบรวม
สมัครพรรคพวกในกลุ่มของ "อดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ" ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองเพรำะถูกยุบพรรค เตรียม
ตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ โดยแกนหลักประกอบด้วยตัวนำยจำตุรนต์เอง และ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน 

โดยในกลุ่มแกนน ำพรรคไทยรักษาชาติที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ ยังมี นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ หรือ "เสี่ยเต้น" แกนน ำ นปช. 
และอดีต รมช.พำณิชย์อีกคนหนึ่งด้วย แต่ยังไม่มีข่ำวชัดเจนว่ำจะมำร่วมวงด้วยหรือไม่ 

ต่อมำมีข้อมูลเพิ่มเติมจำกภำยในพรรคเพ่ือไทยว่ำ กลุ่มที่มีแนวคิดตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ไม่ได้มีเฉพำะกลุ่มอดีต
แกนน าพรรคไทยรักษาชาติเท่ำนั้น แต่ยังมีกลุ่มที่ไม่มีบทบำทชัดเจนในพรรคเพ่ือไทยร่วมด้วย เช่น กลุ่มของ นำยภูมิ
ธรรม เวชยชัย อดีตเลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย รวมไปถึงอดีตแกนน ำพรรคไทยรักไทยยุคก่อตั้ง ซึ่งเป็นมือท ำงำนให้คน
แดนไกล อย่ำง "หมอมิ้ง" นำยแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ในยุคที่นำยทักษิณ ชินวัตร 
เป็นนำยกฯ รวมถึง หมอเลี้ยบ นำยแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนำยกฯและอดีตรัฐมนตรีไอซีที โดยกลุ่มนี้เป็นอดีต
คนเดือนตุลำฯ เช่นเดียวกับนำยจำตุรนต์ด้วย จึงมีสำยสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
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ตำมข่ำวยังมีอีกกลุ่มหนึ่งในพรรคเพ่ือไทยที่ถูกลดบทบำทในยุคที่ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ กุมบังเหียน
พรรค ก็คือ กลุ่มของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ำรุง และ นำยพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศำล อดีต รมว.พลังงำน  ที่เคยจัดงำนเลี้ยง
ประกำศล้ำงมือในอ่ำงทองค ำไปเมื่อปีที่แล้ว แต่จริงๆ ยังพิสมัยกำรเมืองอยู่ 

เป้ำหมำยของกำรตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ จำกค ำให้สัมภำษณ์ยอมรับของ นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ ก็คือ เพ่ือเป็น
ควำมหวังของประชำชนในด้ำนเศรษฐกิจ ขณะที่พรรคเพ่ือไทยกับพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ ในปัจจุบันมีควำมนิยมลดต่ ำลง
มำก หลำยพรรคมีควำมขัดแย้งภำยในสูง ไม่ว่ำจะพลังประชำรัฐ หรือแม้แต่พรรคประชำธิปัตย์เอง จึงไม่สำมำรถเป็น
ควำมหวังให้กับประชำชนได้อีกแล้ว 

จุดขำยของพรรคกำรเมืองใหม ่จะเน้นเรื่องกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยอำศัยสถำนกำรณ์เศรษฐกิจตกต่ ำในยุคโควิด
ภำยใต้กำรบริหำรของรัฐบำลนำยกฯลุงตู่ เป็นตัวจุดกระแสสร้ำงคะแนนนิยม รวมทั้งชูจุดยืนกำรสนับสนุนระบอบ
ประชำธิปไตย เป็นพันธมิตรกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนในปัจจุบัน 

ยิ่งช่วงนี้มีกระแสประชำชนจ ำนวนไม่น้อยที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ  และมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดโควิด-19 ของรัฐบำล จึงถือเป็นฤกษ์ดีให้อดีตแกนน ำเหล่ำนี้เริ่มเปิดตัวออกมำเคลื่อนไหว สังเกต
จำก "บิ๊กอ๋อย" จำตุรนต์ ฉำยแสง ที่โพสต์ทวิตเตอร์ถี่ยิบผิดสังเกต ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรียน-สอนออนไลน์ 

จำกข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมได้เพ่ิมเติม พบว่ำกำรตั้งพรรคกำรเมืองใหม่สอดคล้องกับแนวคิดของ "คนแดนไกล" 
ที่คำดกำรณ์ทิศทำงกำรเมืองไว้ตั้งแต่ปี 62 ในช่วงที่พรรคเพ่ือไทยมีปัญหำขัดแย้งกันภำยในอย่ำงหนัก โดยมองว่ำ
กำรเมืองก ำลังจะเปลี่ยนเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีพรรคอนำคตใหม่ (ในขณะนั้น) ครองใจคนกลุ่มนี้อยู่ ส่วนพรรคเพ่ือ
ไทยจะลดควำมนิยมลงเรื่อยๆ มีสภำพเหมือนพรรคภูธร และพรรคท้องถิ่น แต่ก็ยังจะมี ส.ส.เป็นกอบเป็นก ำระดับหนึ่ง
จำกควำมนิยมเดิมๆ ที่มีอยู่ 

คู่ต่อสู้ของพรรคเพ่ือไทยจึงเป็นกลุ่มนักกำรเมืองรุ่นเก่ำด้วยกัน ซึ่งนับวันจะมีแต่  "สาละวันเตี้ยลง" ทั้งพรรค
พลังประชำรัฐ ประชำธิปัตย์ และภูมิใจไทย เหตุนี้เอง "คนแดนไกล" จึงสั่งบรรดำแกนน ำสำยตรงที่เป็น "มือท างาน" 
และ "นักวางยุทธศาสตร์" เช่น นำยภูมิธรรม ถอยออกจำกทีมบริหำรพรรคเพ่ือไทย เพ่ือเตรียมแผนตั้งพรรคใหม่ ซึ่งจะ
ท ำให้มีโอกำสได้ ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ มำกขึ้นด้วย หำกกำรเลือกตั้งใหม่เกิดก่อนที่รัฐธรรมนูญจะถูกแก้ (จำกเดิมที่พรรคเพ่ือ
ไทยไม่ได้เลย ท ำให้แกนน ำพรรคต้องอยู่นอกสภำทั้งหมด รวมถึงคุณหญิงสุดำรัตน์) ซึ่งก็เป็นไปตำมยุทธกำร "แตกแบงก์
พัน" ในกำรเลือกตั้งปี 62 แต่พลำดที่พรรคไทยรักษำชำติถูกยุบไปเสียก่อน ส่วนพรรคเพ่ือไทยก็มอบให้คุณหญิงสุดำรัตน์
ขับเคลื่อนและกุมอ ำนำจเบ็ดเสร็จต่อไป เพ่ือลดปัญหำควำมแตกแยก 

นอกจำกนั้น "คนแดนไกล" ยังประเมินว่ำ พรรคอนำคตใหม่จะถูกยุบแน่นอน และน่ำจะแพแตก  ซึ่ง
สถำนกำรณ์ก็เป็นไปตำมคำด จึงมีแผนเตรียมตั้งพรรคใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว  โดยมอบหมำยให้ นำยจำตุรนต์ และนำยภูมิ
ธรรม ไปฟอร์มทีม โดยภำพลักษณ์ของพรรคจะเป็นส่วนผสมของนักกำรเมืองที่มีควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรแก้ไข
เศรษฐกิจ กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ำมำท ำงำนกำรเมือง เป้าหมายก็เพื่อดึงกระแสและฐานเสียงที่เคยเลือกพรรคอนาคต
ใหม่ ให้หันมาเลือกพรรคการเมืองใหม่นี้ โดยพรรคใหม่จะไม่แตะเรื่องสถาบันเบื้องสูง ไม่พาตัวเข้าไปอยู่ในจุดความ
ขัดแย้งเหมือนอดีตพรรคอนาคตใหม่ คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล แต่จะเน้นภาพความเป็นมืออาชีพ และเป็น
ความหวังในการฟื้นเศรษฐกิจ 
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ส่วนจังหวะก้ำวทำงกำรเมืองของคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงที่จะปะทะกับกองทัพและ
กลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้น พรรคใหม่จะไม่ร่วมด้วย แต่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนฝ่ำยประชำธิปไตย และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จำกกำรต่อสู้ของคณะก้ำวหน้ำ และพรรคก้ำวไกล ในลักษณะ "ดันหลังให้ออกหน้า" แทน 
กองบรรณำธิกำรข่ำวกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431685?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/431685?adz
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วันท่ี 23 พฤษภำคม 2563 - 16:57 น.  

‘ก้าวไกล’ หวังอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ไมซ่้ ารอยโดนเบียดเวลา บี้ ‘วปิรัฐบาล’ คุมเสียง ส.ส.
ให้ครบก่อนเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/แฟ้มภาพ-ประชุมสภา.jpg
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2199141  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2199141
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23 พฤษภำคม 2020 เวลำ 18:48  

"เพื่อไทย" อัดรัฐตีเช็คเปล่า พ.ร.ก.เงินกู้ไม่มีรายละเอียด 

 
"สุดารัตน์" ชี้พ.ร.ก.เงินกู้ เข้าสภาพุธนี้ ไม่มีรายละเอียดใช้เงิน เหมือนให้สภาอนุมัติเช็คเปล่า  

วันที่ 23 พ.ค.คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ กล่ำวภำยหลังลงพ้ืนที่ที่กำรเคหะหมู่บ้ำนนักกีฬำ เขตสะพำน
สูง เพ่ือมอบถุงยังชีพ-ข้ำวสำร และเปิดจุดบริกำรข้ำวกล่อง ให้กับประชำชนว่ำ ปัญหำเศรษฐกิจปำกท้องก ำลังเป็น
ปัญหำใหญ่ส ำหรับประชำชนทุกหย่อมหญ้ำ รัฐบำลต้องเร่งด ำเนินกำรใน 3 เรื่องหลัก 1.เร่งเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ
จำกมำตรกำรของรัฐบำลที่ให้ปิดเมืองปิดกิจกำร 2.เร่งช่วยเหลือธุรกิจรำยย่อย SMEs ก่อนธุรกิจเหล่ำนี้จะหมดลม
หำยใจ และ 3.เร่งปลดล็อคเปิดเมือง เปิดกิจกำรอย่ำงปลอดภัยโดยให้มีข้อก ำหนดทำงสำธำรณสุขที่ชัดเจน 

"เรำต้องช่ำงน้ ำหนัก ในกำรออกมำตรกำรในกำรควบคุมโรคให้เหมำะสม กับควำมเสียหำยทำงด้ำนเศรษฐกิจที่
ก ำลังเป็นปัญหำอย่ำงหนัก โดยเฉพำะในขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ลดลงอย่ำงมำกมำต่อเนื่อง  จึงถึงเวลำที่จะปลด
ล็อค เปิดให้โอกำสประชำชนกลับมำท ำมำหำกินได้ 

ถึงวันนี้จึงไม่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อไปอีก  เว้นแต่จะน ำเรื่องโควิดมำเป็นข้ออ้ำง โดย
รัฐบำล อำจห่วงควำมมั่นคงของตัวเองมำกเกินไปจึงใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือ  จะเห็นได้จำกกำรปิดกั้นกำร
แสดงออกในโอกำสครบรอบ6 ปีรัฐประหำร ซึ่งไม่ใช่ปัญหำเกี่ยวกับโรคติดต่อ วิธีกำรเหล่ำนี้จะยิ่งท ำให้เกิดปัญหำใหม่
และควำมขัดแย้งในสังคมเพ่ิมข้ึน"คุณหญิงสุดำรัตน์ระบุ 

คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวด้วยว่ำ ที่ส ำคัญเรื่องกำรขออนุมัติโดยใช้พ.ร.ก.เงินกู้ กลับไม่มีรำยละเอียดของโครงกำร
อย่ำงชัดเจนเหมือนตีเช็คเปล่ำแล้วสภำฯจะสำมำรถพิจำรณำได้อย่ำงไร  อย่ำคิดว่ำสภำผู้แทนรำษฎร เป็นสภำตรำยำง
เหมือนที่ผ่ำนมำ ดังนั้นกำรออกพ.ร.ก.ในลักษณะเช่นนี้  พรรคเพ่ือไทย จึงไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในประสิทธิภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชำชน ขณะเดียวกันยังกังวลว่ำกำรที่พระรำชก ำหนดเงินกู้ไม่มี
ควำมชัดเจน จึงมีควำมเสี่ยงที่ส่อว่ำจะเกิดกำรทุจริตได้ 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11341?line=  
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11341?line
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24 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

ฝ่ายแค้นไม่ฉุกเฉิน 50ส.ส.เพื่อไทยเตรียมถลม่ วิษณุ:เลิกพรก.จบเคอร์ฟิว 

 
"วิษณุ" ย้ ำถ้ำเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่ต้องพูดถึงเคอร์ฟิว ชี้สถิติโควิดดีขึ้นนั้นเป็นผลจำกกำรควบคุม แต่ถ้ำเรำไม่

ควบคุมสถิติก็อำจจะแย่ลงก็ได้ เลขำฯ สมช.เตรียมชง ครม. 26 พ.ค.นี้ อดีตผู้พิพำกษำศำลฎีกำชี้คนที่ออกมำต่อต้ำนจ้อง
ล้มรัฐบำลโดยไม่สนใจคนเจ็บป่วยล้มตำย ด้ำนเพื่อไทยเตรียมแก้ปัญหำโควิด-19 ด้วยปำก เตรียม 50 ขุนพลอภิปรำยใน
สภำ ยันรัฐบำลต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่ำนั้นก่อนเศรษฐกิจจะล่มสลำย 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรเปิดประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎร สมัยสำมัญเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 3 ฉบับ ในวันที่ 27-31 พฤษภำคมนี้ ว่ำ
รำยละเอียดของกำรประชุมดังกล่ำว เป็นเรื่องของวิปรัฐบำลและวิปฝ่ำยค้ำนที่จะต้องหำรือกัน และจะน ำมำรำยงำนต่อ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม ซึ่งกำรอภิปรำยที่จะยำวไปถึงวันเสำร์-อำทิตย์นั้น มีปัญหำ
อยู่ว่ำจะมีคนมำเข้ำร่วมประชุมหรือไม่ 

รองนำยกรัฐมนตรีให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่นำยกรัฐมนตรีในฐำนะ ผอ.ศบค. มอบหมำยให้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตำ 
เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ในฐำนะคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้
มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ไปพิจำรณำควำมเป็นไป
ได้ที่จะลดเวลำเคอร์ฟิวจำกเที่ยงคืนถึงตีสี่ว่ำ มีกำรน ำเสนอข้ึนมำในที่ประชุม แต่ยังไม่ใช่มติแต่อย่ำงใด 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำจะสำมำรถเชื่อมโยงไปถึงหลังกำรผ่อนคลำยในระยะที่ 3 ได้หรือไม่ รองนำยกฯ ตอบว่ำ ได้ ก็
เป็นไปได้ แต่ก็ต้องเข้ำใจก่อนว่ำกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ำไม่ใช้ต่อ เรื่องเคอร์ฟิว
ก็ไม่ต้องพูดถึง แต่ถ้ำหำกประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อ กำรน ำเสนอในที่ประชุม ครม.ในสัปดำห์หน้ำนั้นก็ไม่จ ำเป็นว่ำเมื่อ
ประกำศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วจะต้องบังคับใช้มำตรกำรทุกอย่ำง  

ทั้งนี้ กำรประกำศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นไปตำมมำตรำ 5 แต่ผลของกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเป็นไปตำม
มำตรำ 9 ซึ่งมีอยู่ 7-8 ข้อ ดังนั้นจะเลือกใช้เป็นบำงข้อก็ได้ เหมือนที่ผ่ำนมำเรำประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตำมมำตรำ 5 
และประกำศใช้มำตรำ 9 เกือบทุกข้อ ซึ่งข้อแรกคือเรื่องเคอร์ฟิว ดังนั้นถ้ำต่อไปเรำประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อำจจะ
เลือกบังคับใช้ตำมมำตรำ 9 เพียงบำงข้อก็ได้ เช่น เคอร์ฟิวไม่มีก็ได้ หรือจะลดเวลำเคอร์ฟิวให้สั้นลงก็ได้ หรือเวลำนี้ห้ำม
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ชุมนุม ต่อไปอำจจะไม่ห้ำมก็ได้ ซึ่งนี่คือตัวอย่ำง ที่ยกให้ฟังเพ่ือให้เห็นว่ำกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับกำรบังคับใช้
มำตรกำรใดบ้ำงเป็นคนละส่วนกัน แต่ถ้ำไม่ประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ใช้ข้อไหนไม่ได้เลย 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ นำยกรัฐมนตรีแสดงควำมพอใจในภำพรวมแล้วบอกต่อที่ประชุม ศบค.อย่ำงไร นำยวิษณุกล่ำว
ว่ำ สถิติดูดีขึ้น ถ้ำดูตัวเลขของสถิติแต่ทำงกำรแพทย์ยืนยันว่ำที่สถิติดีขึ้นนั้นเป็นผลจำกกำรควบคุม  แต่ถ้ำเรำไม่ควบคุม 
สถิติก็อำจจะแย่ลงก็ได้ ดังนั้นขอให้ตรึงไว้สักระยะหนึ่ง แล้วค่อยๆ ผ่อนคลำยมำตรกำรต่ำงๆ ลงตำมล ำดับ 

นำยวิษณุยังเผยว่ำ ในวันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม เลขำฯ สมช.จะรำยงำนในนำม ศบค. เพ่ือขอต่อ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน และต่อหรือไม่ต่อเคอร์ฟิวเท่ำนั้น ส่วนมำตรกำรผ่อนคลำยอ่ืนๆ ไม่เคยเข้ำครม. จะมีกำรเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ซึ่งเป็นไปตำมอ ำนำจของ  ผอ.ศบค. ดังนั้น สมช.จะประชุมในคณะย่อยในวันที่ 27 
พฤษภำคม ก่อนที่จะเสนอเข้ำที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 พฤษภำคม เพ่ือที่จะมีผลในวันอำทิตย์หรือวันจันทร์
ถัดไป มีวินัยไม่ต้องบังคับ 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑำ หัวหน้ำศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพโรคอุบัติใหม่  คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัว ธีระวัฒน์ เหมะจุฑำ Thiravat Hemachudha โดยระบุว่ำ พ.ร.ก.
ฉุกเฉินที่ยังคงมีแสดงว่ำยังมีกำรระบำด สำมำรถประเมินได้ว่ำมำกหรือน้อยโดยเฉพำะกลุ่มแพร่ที่ไม่มีอำกำร ด้วยกำรหำ
หลักฐำนกำรติดเชื้อโดยกำรเจำะเลือด หำแอนติบอดี เป็นระยะในกลุ่มที่คัดเลือกที่เหมำะสมว่ำเพ่ิมขึ้นจริงหรือไม่ ใน
กำรมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกำรกระชับกำรควบคุมป้องกันโรคให้อยู่ในมำตรฐำน  โดยให้มีกำรท ำงำนร่วมกันในกำร
ควบคุมอย่ำงมีเอกภำพ       

"ถ้ำคนไทย สถำนประกอบกำร กำรประกอบกิจกรรม มีวินัยไม่ต้องให้มีใครบังคับ ก็ไม่ต้องมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ
ถ้ำมุ่งประเด็นในกำรสำมำรถแยกกักกันควบคุมผู้ต้องสงสัยที่ไม่ปฏิบัติตำม จะสำมำรถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อร้ำยแรงได้
อย่ำงเดียวหรือไม่ และจะเพียงพอหรือไม่" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ตั้งค ำถำม 

ด้ำนนำยชูชำติ ศรีแสง อดีตผู้พิพำกษำศำลฎีกำ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่ำ ถ้ำ
ยกเลิกกำรประกำศใช้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 และใช้พระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558  เพียงฉบับเดียวมำใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด-19  อ ำนำจในกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.
โรคติดต่อ เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเท่ำนั้น นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ำนอ่ืนๆ ไม่มีอ ำนำจ
ที่จะสั่งกำรใดๆ ตำมกฎหมำยฉบับนี้ 

นำยชูชำติระบุว่ำ ผู้ที่ออกมำต่อต้ำนและเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่ำจะรู้ดีว่ำกำรแก้ปัญหำกำรระบำด
ของโควิด-19 ที่ประเทศไทยประสบควำมส ำเร็จจนทั่วโลกให้กำรยอมรับและยกย่องนั้น เหตุผลส ำคัญประกำรหนึ่งก็คือ
กำรน ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มำใช้ในกำรปัญหำ เพรำะนำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งกำรได้ในทุกกรณี 

"ถ้ำยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใน รมต.สำธำรณสุข ใช้  พ.ร.บ.โรคติดต่อแก้ปัญหำ โดยนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีท่ำนอ่ืนๆ ไม่มีอ ำนำจยุ่งเกี่ยว เชื่อได้ว่ำกำรระบำดของโควิด-19 รอบสอง เช่นที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ที่ใน
รอบแรกมีผู้ป่วยเพียง 1,000 คนเศษ แต่ขณะนี้มีผู้ป่วยถึง 30,426 คน ทั้งๆ ที่มีประชำกรทั้งประเทศเพียง 5 ล้ำนคน
เศษเท่ำนั้น" 

อดีตผู้พิพำกษำศำลฎีกำยังโพสต์ข้อควำมว่ำ ถ้ำประเทศไทยมีผู้ป่วยเท่ำหรือมำกกว่ำสิงคโปร์ จนเท่ำกับประเทศ
ฝรั่งเศสหรือสเปนหรือสหรัฐอเมริกำเมื่อใด ผู้ที่ออกมำต่อต้ำนกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และผู้ที่คอยจ้องล้มรัฐบำล
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ชุดนี้ก็จะประสำนเสียงออกมำขับไล่รัฐบำลชุดนี้โดยอ้ำงเหตุว่ำแก้ไขป้องกันกำรระบำดของโควิด -19 ล้มเหลว ส่วน
ประชำชนคนไทยจะปว่ยเจ็บและเสียชีวิตมำกมำย แค่ไหน แม้อำจมีญำติพ่ีน้องของตนเองรวมอยู่ด้วย บุคคลเหล่ำนี้ก็คง
ไม่สนใจ เพรำะต้องกำรเพียงให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  พ้นจำกผู้น ำของประเทศไทยเท่ำนั้น 
พท.เตรียม 50 ส.ส. 

วันเดียวกันนี้ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย เรียกประชุม ส.ส.หำรือร่วมกัน 
ผ่ำนระบบซูม เนื่องจำกต้องเว้นระยะห่ำงในช่วงกำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด-19 เพ่ือเตรียมกำรอภิปรำย โดยเฉพำะพระ
รำชก ำหนดรวม 3 ฉบับ ที่รัฐบำลออกมำเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดโควิด-19 โดยมีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ของ
พรรค ประกอบด้วย นำยโภคิน พลกุล, นำยชัยเกษม นิติสิริ, นำยกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นำยวัฒนำ เมืองสุข, นำยนพดล 
ปัทมะ, นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ, นำยวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รวมทั้งนำยสุชำติ ธำดำธ ำรงเวช เข้ำร่วมอย่ำงพร้อม
เพรียง ในกำรให้ค ำแนะน ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและข้อกฎหมำย ทั้งนี้ พรรคเพ่ือไทยมี ส.ส.ร่วมลงชื่อขอ
อภิปรำยดังกล่ำวประมำณ 50 คน 

สำระในกำรประชุมสรุปเบื้องต้น พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำ มำตรกำรที่รัฐใช้ในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด-
19 ได้แก่ กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรล็อกดำวน์ประเทศ กำรหยุดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และกำรประกำศ
เคอร์ฟิว ไม่ได้สัดส่วนกับกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด ท ำให้เกิดผลกระทบอย่ำงใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น
พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำรัฐบำลหมดควำมจ ำเป็นที่จะคงประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป  ในทำงกลับกัน รัฐบำลควร
ปลดล็อกให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะเสียหำยมำกที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่ำจีดีพีอำจจะติดลบ
ถึงร้อยละ 7-9 ส่งผลคนตกงำนมำกกว่ำ 7-10 ล้ำนคน  

ส ำหรับมำตรกำรเยียวยำประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด  พรรคเพ่ือไทย
เห็นว่ำรัฐบำลยังเยียวยำไม่ทั่วถึง ด ำเนินกำรด้วยควำมล่ำช้ำ สร้ำงกติกำกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยำกกับประชำชน ท ำให้คนส่วน
ใหญ่เข้ำไม่ถึงกำรเยียวยำ และส่อไปในทำงทุจริตเอ้ือพวกพ้อง  รวมทั้งไม่มียุทธศำสตร์ที่ท ำให้กำรเยียวยำ เกิด
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้จำกข่ำวท ำให้ประชำชนต้องฆ่ำตัวตำย และเงินเยียวยำที่ประชำชนจะต้องเป็นผู้
ช ำระหนี้ไหลไปสู่กระเป๋ำของมหำเศรษฐีที่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม เขียนจดหมำยไปขอให้ช่วยรัฐบำล 

นอกจำกนี้ ในส่วนกำรพยุงรักษำเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลำย พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำรัฐบำลมิได้มีมำตรกำรที่จะดูแล
รักษำหรือช่วยเหลือผู้ประกอบกำร ซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องเลิกกิจกำร หรือบำงรำยต้องย้ำยฐำนเศรษฐกิจไป
ลงทุนในประเทศอ่ืน ส่งผลท ำให้เกิดกำรเลิกจ้ำงงำน ซึ่งจะท ำให้คนตกงำนอย่ำงมหำศำล ปัญหำอำชญำกรรมจะตำมมำ 
พระรำชก ำหนด 2 ฉบับ ได้แก่ พระรำชก ำหนดช่วยเหลือเอสเอ็มอี และพระรำชก ำหนดรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน  
หรือที่เรียกว่ำพระรำชก ำหนดอุ้มหุ้นกู้เศรษฐีที่กระทรวงกำรคลังจะต้องเข้ำไปช่วยใช้หนี้จำกเงินภำษีของประชำชนไม่
ตอบโจทย์ของประเทศ และไม่สำมำรถพยุงรักษำเศรษฐกิจไว้ได้ ทำงพรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 แม้จะ
เป็นวิกฤติทำงเศรษฐกิจของโลก แต่จะเป็นโอกำสที่ยิ่งใหญ่ของไทย โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมอำหำรปลอดภัย  กำร
ท่องเที่ยวและบริกำร กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข กำรลงทุน และอสังหำริมทรัพย์ แต่รัฐบำลจะต้องรักษำฐำนทำง
เศรษฐกิจของประเทศไว้ให้ได้ นั่นคือกำรบริโภคภำยใน 
เพ่ือไทยกลัวคนตกงำน 
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ดังนั้น รัฐบำลจึงต้องเร่งฟ้ืนฟูด้วยกำรกระตุ้นให้เกิดกำรบริโภคภำยใน เพ่ือเป็นฐำนค้ ำยันเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่ให้ล่มสลำยเพ่ือรอให้เครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจตัวอ่ืนได้ท ำงำนหลังโควิด  ได้แก่กำรส่งออก กำรท่องเที่ยว และกำร
ลงทุน แต่ปัญหำคือคนไทยขำดก ำลังซื้อมำก่อนเกิดโควิดแล้ว 

"โจทย์ของพรรคเพื่อไทยคือ รัฐบำลจะสร้ำงก ำลังซื้อให้ประชำชนได้อย่ำงไร ในด้ำนผู้ขำย ได้แก่ ผู้ประกอบกำร
รำยย่อย หรือที่เรียกว่ำเอสเอ็มอี ที่ได้รับควำมเสียหำยมำก่อนเกิดโควิด-19 เช่นกัน แม้รัฐบำลจะออกพระรำช
ก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยจัดหำสินเชื่อรวม 500,000 บำท ให้ธนำคำร
พำณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอี แต่ก็ไม่ได้มีมำตรกำรใดที่จะท ำให้ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหำทำงด้ำน
กำรเงินจะสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนได้ อันจะท ำให้ไม่เกิดกำรกระจำยรำยได ้เพรำะเงินกู้ที่ประชำชนต้องใช้หนี้จะไหลไปสู่
ธุรกิจของมหำเศรษฐีบำงรำยที่ค้ ำจุนรัฐบำลอยู่ ปัญหำเหล่ำนี้รัฐบำลจะแก้อย่ำงไร" คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำว 

นอกจำกนี ้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยยังมีควำมกังวลที่รัฐบำลไม่มีมำตรกำรดูแลคนที่จะตกงำนอีกจ ำนวนมหำศำล 
รวมทั้งไม่มีมำตรกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิดที่คนในโลกจะให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพและควำมสะอำด  (health & 
hygienity) นอกจำกจะเอำเงินกู้ 400,000 ล้ำนบำท มำแจก ส.ส. เอำไปแสวงหำผลประโยชน์ แต่ภำระจะตกแก่
ประชำชนที่จะต้องเป็นผู้ช ำระหนี้ เหมือนกับโครงกำรมิยำซำวำ หรือโครงกำรไทยนิยมที่ล้มเหลวมำก่อนแล้ว 

คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวในที่ประชุมอีกว่ำ ขอให้ ส.ส.ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหำของประชำชนเรื่องกำรเยียวยำ 
และรับฟังปัญหำของผู้ประกอบกำรรำยย่อย เพ่ือน ำมำอภิปรำยในสภำ โดยจะจัดให้มีกำรติวเข้ม ส.ส.ทุกวัน ตั้งแต่วัน
เสำร์จนถึงวันอังคำรก่อนจะมีกำรอภิปรำย โดยเชื่อว่ำจะปกป้องผลประโยชน์ของประชำชน และจะเสนอแนวทำงที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

นำยตรีรัตน์ ศิริจันทโรภำส เลขำธิกำรกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และอดีตผู้สมัคร  ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึง
เหตุกำรณ์ที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โดนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงรวบตัวไปเมื่อเย็นวันที่ 22 พ.ค. ในฐำนควำมผิด พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ว่ำบุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ  มำตรำ 44  รัฐธรรมนูญ 2560 หลังจำก นพ.
ทศพร เสรีรักษ์ โดนฝ่ำยควำมมั่นคงรวบตัวเมื่อเย็นเมื่อวำนนี้ ขณะที่ออกมำแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ #6ปีรัฐประหำร 
โดยสงบ ที่หน้ำหอศิลป์ ด้วยข้อกล่ำวหำว่ำ ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งที่น่ำคิดว่ำเจตนำรมณ์ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น เพ่ือ
ป้องกันกำรระบำดของไวรัสโควิด หรือเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมืองของผู้มีอ ำนำจ เพรำะตลอดระยะเวลำ 6 ปีนับตั้งแต่
เหตุกำรณ์รัฐประหำรปี 2557 พลเอกประยุทธ์และผู้กระท ำกำรรัฐประหำรได้บอกกับสำธำรณชนโดยเสมอว่ำเข้ำมำเพ่ือ
ปฏิรูปประเทศ และยึดตำมหลักประชำธิปไตยมำโดยตลอด แต่กำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงนั้นก็ดูเหมือนจะ
สวนทำงมำโดยเสมอ 
"ศรีสุวรรณ"ร้องผู้ตรวจฯ 

จึงขอตั้งค ำถำมกลับไปสู่นำยกรัฐมนตรีว่ำควำมเข้ำใจของค ำว่ำประชำธิปไตยของพลเอกประยุทธ์  คือกำรใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ท่ำนบอกว่ำจะใช้เพ่ือควบคุมกำรระบำดของไวรัสโควิดมำด ำเนินคดีกับผู้เห็นต่ำงทำงกำรเมืองใช่หรือไม่  
และถ้ำงั้นเจตนำรมณ์ที่แท้จริงของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้คืออะไร 

ขณะที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ ตำมที่สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ทุเลำเบำบำงลงไปมำกแล้ว ตำมค ำแถลงของโฆษก ศบค. แต่ทว่ำรัฐบำลก็ยังคงใช้
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อ ำนำจโดยไม่มีกำรยกเลิกกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินแต่อย่ำงใด ทั้งๆ ที่ตำม พ.ร.ก.ดังกล่ำว ม.11 วรรคท้ำย ได้
บัญญัติไว้ชัดเจนว่ำ เมื่อเหตุกำณ์ตำมเหตุผลที่ประกำศได้ยุติลงแล้ว ให้นำยกรัฐมนตรียกเลิกประกำศโดยเร็วนั้น 

กำรที่นำยกรัฐมนตรีออกประกำศและข้อก ำหนดต่ำงๆ ตำม ม.9 เป็นกำรกระทบต่อสิทธิ เสรีภำพ และควำม
เสมอภำคของประชำชนตำมที่รัฐธรรมนูญ 2560 ให้กำรรับรองและคุ้มครองไว้ แต่กลับมีกำรเขียนกฎหมำยในลักษณะที่
เป็นกำรตัดอ ำนำจศำลปกครองในกำรเข้ำไปพิจำรณำคดี ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพรำะข้อก ำหนดที่ออกมำบังคับใช้ตำม
กฎหมำยเหล่ำนั้น ส่วนใหญ่เป็นข้อพิพำททำงปกครอง แต่กลับไปเขียนกฎหมำยไม่ให้ศำลปกครองพิจำรณำ  ตำมที่ระบุ
ไว้ใน ม.16 ที่ว่ำ “ข้อก ำหนด ประกำศ ค ำสั่ง หรือกำรกระท ำตำมพระรำชก ำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง” 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ม.197 บัญญัติไว้ชัดเจนว่ำ “ศำลปกครองมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีปกครองอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้อ ำนำจทำงปกครองตำมกฎหมำย หรือเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกิจกำรทำงปกครอง” ประกอบ ม.3 
วรรคสอง ที่บัญญัติว่ำ “รัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล องค์กรอิสระ และหน่วยงำนของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและควำมผำสุกของประชำชน
โดยรวม” และ ม.5 บัญญัติว่ำ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ 
หรือกำรกระท ำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะน ำมำบังคับมิได้ 

แต่กำรที่รัฐบำลประกำศและต่ออำยุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขก ำหนดว่ำจะจบลงอย่ำงไร 
หรือทีท่ำว่ำจะยกเลิกประกำศไปเมื่อใดและข้อก ำหนดต่ำงๆ ซึ่งถือว่ำเป็นกฎทำงปกครองอย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำย ที่
ออกมำบังคับใช้มีลักษณะของกำร “เลือกปฏิบัติ” หลำยประกำร ย่อมชี้ให้เห็นว่ำ เป็นกำรใช้อ ำนำจที่ก่อให้เกิดควำมไม่
เป็นธรรม สร้ำงควำมเดือดร้อนและเสียหำยต่อประชำชนหลำยต่อหลำยเรื่อง ซึ่งควรที่จะต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนใช้
สิทธิในกำรน ำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศำลปกครองได้ เพ่ือจะได้เป็นข้อยุติว่ำกำรใช้อ ำนำจนั้นๆ ของรัฐบำลชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ แต่กลับมีกำรเขียนกฎหมำยเพ่ือตัดอ ำนำจหรือขจัดอ ำนำจของศำลปกครองไปเลย  ซึ่งไม่น่ำจะถูกต้อง 
    ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมฯ จึงจะน ำควำมไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  เพ่ือขอให้ส่งเรื่องดังกล่ำวไปยังศำล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ม.16 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.197 หรือไม่ โดยจะเดินทำงไปยื่นค ำ
ร้องในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค.  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66734  
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วันอำทิตย์ ท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

พท.จัดทัพ50สส. ช าแหละพรก.เงินกู้3ฉบับ สั่งเก็บข้อมลูติวเขม้ทุกวัน 

 
พท.จัดทัพ50สส. 

ช าแหละพรก.เงินกู้3ฉบับ 
สั่งเก็บข้อมูลติวเข้มทุกวัน 
‘วิษณุ’สะกิดอย่าลากยาว 
ภท.ขอเพิ่มเก้าอ้ี ปธ.กมธ. 
อ้างได้ผู้แทนอีก10ราย 

พรรคเพ่ือไทยเตรียม 50 สส. เก็บข้อมูลติวเข้ม รอเวลำอภิปรำยช ำแหละ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับในสภำฯสัปดำห์
หน้ำ ในขณะที่วิษณุสะกิดอย่ำลำกยำวไปถึงเสำร์-อำทิตย์ เพรำะจะไม่มีคนเข้ำประชุมด้ำนภูมิใจไทย ทวงเก้ำอ้ี ปธ.กมธ.
เพ่ิม หลังมีสส.เข้ำมำอีก 10 รำย 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำมรองนำยกรัฐมนตรีให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรเปิดประชุม
สภำผู้แทนรำษฎร สมัยสำมัญ เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 3 ฉบับ เป็นเวลำ 5 วัน ระหว่ำงวันที่ 27-
31 พ.ค.นี้ว่ำรำยละเอียดของกำรประชุมดังกล่ำว เป็นเรื่องของวิปรัฐบำลและวิปฝ่ำยค้ำนที่จะต้องหำรือกันและจะน ำมำ
รำยงำนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันอังคำรที่ 26 พ.ค.นี้ อย่ำงไรก็ตำมกำรอภิปรำยที่จะยำวไปถึงวันเสำร์-
อำทิตย์นั้นมีปัญหำอยู่ที่ว่ำจะมีคนมำเข้ำร่วมประชุมหรือไม่ 

พท.เตรียม50ขุนพลถล่มพรก. 
วันเดียวกัน คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย เรียกประชุม ส.ส.หำรือร่วมกัน 

ผ่ำนระบบซูม เนื่องจำกต้องเว้นระยะห่ำงในช่วงกำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด-19 เพ่ือเตรียมกำรอภิปรำย โดยเฉพำะพระ
รำชก ำหนดรวม 3 ฉบับ ที่รัฐบำลออกมำเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดโควิด-19 โดยมีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ของ
พรรคประกอบด้วยนำยโภคิน พลกุล นำยชัยเกษม นิติสิริ นำยกิตติรัตน์ ณ ระนอง นำยวัฒนำ เมืองสุข นำยนพดล 
ปัทมะ นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ นำยวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รวมทั้งนำยสุชำติ ธำดำธ ำรงค์เวช เข้ำร่วมอย่ำงพร้อม



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

เพียงในกำรให้ค ำแนะน ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและข้อกฎหมำย  ทั้งนี้พรรคเพ่ือไทยมี ส.ส. ร่วมลงชื่อขอ
อภิปรำยดังกล่ำว ประมำณ 50 คน 

คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวว่ำพรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำ มำตรกำรที่รัฐใช้ในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดเชื้อโควิด-19
ได้แก่กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรล็อคดำวน์ประเทศ กำรหยุดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และกำรประกำศเคอร์ฟิว 
ไม่ได้สัดส่วนกับกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดท ำให้เกิดผลกระทบอย่ำงใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นพรรคเพ่ือ
ไทยเห็นว่ำรัฐบำลหมดควำมจ ำเป็นที่จะคงประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป  ในทำงกลับกันรัฐบำลควรปลดล็อคให้
ควำมส ำคัญกับกำรเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่จะเสียหำยมำกที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่ำจีดีพีอำจจะติดลบถึงร้อยละ 
7-9 ส่งผลคนตกงำนมำกกว่ำ 7-10 ล้ำนคน 
ซัดไร้ยุทธศำสตร์เยียวยำปชช. 

“ส่วนส ำหรับมำตรกำรเยียวยำประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด  พรรค
เพ่ือไทยเห็นว่ำรัฐบำลยังเยียวยำไม่ทั่วถึง ด ำเนินกำรด้วยควำมล่ำช้ำ สร้ำงกติกำกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยำกกับประชำชน ท ำให้
คนส่วนใหญ่เข้ำไม่ถึงกำรเยียวยำ และส่อไปในทำงทุจริตเอ้ือพวกพ้อง รวมทั้งไม่มียุทธศำสตร์ที่ท ำให้กำรเยียวยำ เกิด
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ จะเห็นได้จำกข่ำวท ำให้ประชำชนต้องฆ่ำตัวตำยและเงินเยียวยำที่ประชำชนจะต้องเป็นผู้
ช ำระหนี้ ไหลไปสู่กระเป๋ำของมหำเศรษฐีที่พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม เขียนจดหมำยไปขอให้ช่วยรัฐบำล” 
ห่วงตกงำนพุ่ง-กลุ่มทุนย้ำยฐำน 

นอกจำกนี้ในส่วนกำรพยุงรักษำเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลำย พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำรัฐบำลมิได้มีมำตรกำรที่จะดูแล
รกัษำหรือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องเลิกกิจกำร หรือบำงรำยต้องย้ำยฐำนเศรษฐกิจไปลงทุน
ในประเทศอ่ืนส่งผลท ำให้เกิดกำรเลิกจ้ำงงำนซึ่งจะท ำให้คนตกงำนอย่ำงมหำศำล  ปัญหำอำชญำกรรมจะตำมมำ พระ
รำชก ำหนด2ฉบับได้แก่ พระรำชก ำหนดช่วยเหลือเอสเอ็มอีและ พระรำชก ำหนดรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงินหรือที่
เรียกว่ำพระรำชก ำหนดอุ้มหุ้นกู้เศรษฐีที่กระทรวงกำรคลัง จะต้องเข้ำไปช่วยใช้หนี้จำกเงินภำษีของประชำชนไม่ตอบ
โจทย์ของประเทศและไม่สำมำรถพยุงรักษำเศรษฐกิจไว้ได้ 
นอกจำกนี้ ที่ประชุมพรรคเพ่ือไทยยังมีควำมกังวลที่รัฐบำล ไม่มีมำตรกำรดูแลคนที่จะตกงำนอีกจ ำนวนมหำศำลรวมทั้ง
ไม่มีมำตรกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิดที่คนในโลกจะให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพและควำมสะอำด(health & hygienity)
นอกจำกจะเอำเงินกู้ 400,000ล้ำนบำทมำแจก ส.ส.เอำไปแสวงหำผลประโยชน์แต่ภำระจะตกแก่ประชำชนที่จะต้องเป็น
ผู้ช ำระหนี้ เหมือนกบัโครงกำรมิยำซำว่ำหรือโครงกำรไทยนิยมที่ล้มเหลวมำก่อนแล้ว 
ติวเข้ม23-26พค./สั่งสส.เก็บข้อมูล 

ทั้งนี้ คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวในที่ประชุมอีกว่ำขอให้ ส.ส.ได้ลงพ้ืนที่  เพ่ือรับฟังปัญหำของประชำชนเรื่องกำร
เยียวยำและรับฟังปัญหำของผู้ประกอบกำรรำยย่อย เพ่ือน ำมำอภิปรำยในสภำฯ โดยจะจัดให้มีกำรติวเข้ม ส.ส. ทุกวัน
ตั้งแต่วันเสำร์จนถึงวันอังคำรก่อนจะมีกำรอภิปรำย โดยเชื่อว่ำจะปกป้องผลประโยชน์ของประชำชนและจะเสนอ
แนวทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
‘พิชัย’รับคุยอดีตพท.ตั้งพรรคใหม่ 
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นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตแกนน ำพรรคไทยรักษำชำติ กล่ำวถึงกระแสข่ำวตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ ซึ่งมีรำยชื่อ
ของนักกำรเมืองหลำยคนร่วมโดยยอมรับว่ำ ที่ผ่ำนมำได้พูดคุยกับบรรดำเพ่ือนนักกำรเมืองหลำยกลุ่มจริง อำทิ นำย
จำตุรนต์ ฉำยแสง นำยภูมิธรรม เวชยชัย นำยวีระพงษ์ รำมำงกูร นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยสังกัดพรรคเพ่ือไทย แต่เป็นกำรพูดคุยเรื่องสถำนกำรณ์กำรเมืองทั่วไป ยังไม่ตกผลึกลงลึกใน
รำยละเอียดของพรรคใหม่ที่จะตั้งขึ้น ซึ่งต้องหำรือกันต่อไปว่ำจะร่วมตั้งเป็นพรรคเดียวกันหรือไม่ เพรำะมีกำรคุยกัน
หลำยกลุ่ม ส่วนแนวโน้มควำมชัดเจนจะเกิดขึ้นอีกนำนเพียงใดยังไม่แน่ใจ เพรำะขณะนี้ยังมีเวลำ มีจังหวะ ต้องรอดูว่ำ
ทิศทำงกำรเมืองจะเป็นอย่ำงไร แต่แนวนโยบำยของพรรคใหม่จะเน้นเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจและมุ่งหวังให้ประเทศเจริญ 
ปัดร่วม’อุตตม-สมคิด’เกิดยำก 

ส ำหรับสำเหตุที่นักกำรเมืองรุ่นใหญ่จะร่วมกันตั้งพรรคกำรเมือง นำยพิชัยกล่ำวว่ำเป็นเพรำะควำมนิยมของ
พรรคกำรเมืองต่ำงๆในปัจจุบันลดลงมำก อีกท้ังรัฐบำลมีปัญหำเศรษฐกิจหนักมำกจึงเห็นว่ำมีโอกำสที่พรรคกำรเมืองใหม่ 
จะเป็นควำมหวังของประชำชนไม่อยำกให้ประชำชนสิ้นหวังและไม่ต้องกำรให้อ ำนำจนอกระบบเข้ำมำแทน 

อย่ำงไรก็ตำม นำยพิชัย ยังปฏิเสธข่ำวเรื่องร่วมตั้งพรรคกับ นำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
และ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ว่ำ ไม่มีทำงเป็นไปได้ ส่วนกำรประเมินกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ จะ
เกิดข้ึนได้เม่ือใดนั้น เป็นเรื่องที่ประเมินยำก 
ภท.โวยเพิ่ม10สส.ไม่ได้ปธ.กมธ. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในขณะนี้มีควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองภำยในสภำผู้แทนรำษฎรเกี่ยวกับกำรจัดสรร
ต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.)สำมัญประจ ำ สภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน 35คณะ เป็นผลมำจำกเสียงในสภำฯ
เหลือส.ส.ที่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้จ ำนวน 487คน ส่วนหนึ่งที่หำยไปเนื่องจำกกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ท ำให้ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ 11คน ที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรค ต้องพ้นจำกต ำแหน่งและเม่ือพรรคถูกยุบ บัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อของ
พรรค ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ำยที่สุด ผู้สมัครส.ส.บัญชีรำยชื่อในล ำดับถัดไปไม่ได้ รับกำรเลื่อนขึ้น ด ำรงต ำแหน่ง 
ส.ส. 

มีรำยงำนอีกว่ำจำกกรณีดังกล่ำว ท ำให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยที่เข้ำหำรือกับนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ
ระหว่ำงประชุมร่วมกันกับหัวหน้ำพรรคกำรเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถำมว่ำต้องมีกำรจัดสัดส่วนประธำน กมธ.
สำมัญใหม่หรือไม่โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทย ได้ส.ส.เพ่ิมขึ้นมำอีก10คนย่อมท ำให้พรรคภูมิใจไทย สมควรได้ต ำแหน่ง
ประธำน กมธ.สำมัญ เพ่ิมขึ้นอีก 1 ต ำแหน่ง แต่ปรำกฎในเอกสำรที่ระบุจ ำนวน ส.ส.ของแต่ละพรรคและกำรค ำนวณ
สัดส่วนต ำแหน่งประธำน กมธ.กลับก ำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพ่ิม 3 คนเท่ำนั้น ขณะที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ได้
ต ำแหน่งประธำน กมธ.ทั้งที่ไม่ได้มีจ ำนวน ส.ส.เพ่ิมแต่อย่ำงใด จึงท ำให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ไม่พอใจเป็นอย่ำงมำก 
ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก ำลังหำทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวอยู่ในขณะนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/494670  
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์24 พ.ค. 2563 05:25 น. 

“ศรีสุวรรณ” ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 
พท.จองคิว 3 วัน ถล่มหนักเงินกู้ 
แกนน าเพื่อไทยพร้อมหน้า ติวเข้ม ส.ส.ปูพรมถล่ม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ “เจ๊หน่อย” สั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูลจ่าย
เยียวยาลักลั่น ปัญหาจากผู้ประกอบการรายย่อย “อนุดิษฐ์” ตั้งท่าขอเวลาถล่ม พ.ร.ก.ให้คลังกู้เงิน 1 ลล. 3 วัน
เต็มๆ “วิษณุ” ห่วง ส.ส.แห่โดดร่มวันหยุด “เทพไท” ยุตัดสิทธิเยียวยา ขรก.ทุกระบบ แซะ “อุตตม” อย่าดูแค่
ปัญหาเยียวยาเกษตรกร ไล่ไปดู “เราไม่ทิ้งกัน” สุดอลเวงด้วย “เสรีพิศุทธ์” เฉ่งรัฐบาลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเห็นแก่
ความม่ันคงตัวเอง “ศรีสุวรรณ” จ่อส่งศาล รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ภท.โวยแหลกขอโควตา ปธ.กมธ.เพิ่ม ฤทธิ์
พลังดูดก้าวไกลถูกหั่นไป 2 คณะ พท.ฉะนายพล 3 ป.สร้างมรดกบาป 
หลังกำรประชุมวิปรัฐบำล วิปฝ่ำยค้ำนและตัวแทนพรรคกำรเมือง ไฟเขียวให้เวลำช ำแหละ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 5 วัน
เต็มๆ ล่ำสุดแกนน ำพรรคเพ่ือไทยเรียกประชุม ส.ส.ติวเข้ม พร้อมสั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูลจำกประชำชน โดยเฉพำะปัญหำ
กำรจ่ำยเยียวยำไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม 
พท.จัดติวเข้มรอถลุง พ.ร.ก.กู้เงิน 
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย เรียกประชุม ส.ส.พรรค ผ่ำนระบบ
ซูม เพ่ือเตรียมกำรอภิปรำย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ โดยมีคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค อำทิ นำยโภคิน พลกุล นำยชัย
เกษม นิติสิริ นำยกิตติรัตน์ ณ ระนอง นำยวัฒนำ เมืองสุข นำยนพดล ปัทมะ นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ นำยวรวัจน์ 
เอ้ืออภิญญกุล นำยสุชำติ ธำดำธ ำรงเวช เข้ำร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่ำมำตรกำรที่รัฐใช้ ประกอบด้วยประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรล็อกดำวน์ประเทศ กำรหยุดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และกำรประกำศเคอร์ฟิว ควบคุมกำรแพร่
ระบำดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้สัดส่วนกับกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด ท ำให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ 
รัฐบำลหมดควำมจ ำเป็นที่จะคงประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป ควรปลดล็อกให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ที่จะเสียหำยมำกที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่ำจีดีพีอำจติดลบถึงร้อยละ 7-9 ส่งผลให้มีคนตกงำนมำกกว่ำ 7-10 ล้ำน
คน ขณะที่มำตรกำรเยียวยำไม่ทั่วถึง ล่ำช้ำ สร้ำงกติกำยุ่งยำก ท ำให้คนส่วนใหญ่เข้ำไม่ถึง และส่อไปในทำงทุจริตเอ้ือพวกพ้อง 
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“เจ๊หน่อย” สั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูล 
คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ ขอให้ ส.ส.ลงพื้นที่รับฟังปัญหำของประชำชนเรื่องกำรเยียวยำและรับฟังปัญหำผู้ประกอบกำร
รำยย่อย เพ่ือน ำมำอภิปรำยในสภำฯ โดยจะจัดติวเข้ม ส.ส.ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 23-26 พ.ค. ก่อนจะมีกำรอภิปรำย โดย
เชื่อว่ำจะปกป้องผลประโยชน์ประชำชน และเสนอแนวทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
ตั้งท่าขอเวลาถล่ม 3 วันเต็มๆ 
น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีที่ประชุมวิปรัฐบำลกับวิป ฝ่ำยค้ำน มีข้อสรุปให้ใช้เวลำ
อภิปรำย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เป็นเวลำ 5 วัน พรรคเพ่ือไทยจะเน้นน้ ำหนักประมำณ 60 เปอร์เซ็นต์ไปที่ พ.ร.ก.กู้เงิน
ของกระทรวงกำรคลัง วงเงิน 1 ล้ำนล้ำนบำท ส่วน พ.ร.ก.กู้เงินฉบับอ่ืนจะให้น้ ำหนักลดหลั่นลงมำ ดังนั้น เมื่อมีเวลำ
อภิปรำยทั้งหมดจ ำนวน 5 วัน จะให้เวลำส ำหรับกำรอภิปรำย พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงกำรคลังจ ำนวน 3 วัน จำกนั้น
ค่อยพิจำรณำ พ.ร.ก.กู้เงินฉบับอ่ืนก่อนไปลงมติทีละฉบับในวันที่ 31 พ.ค. จำกนั้นจะพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
“วิษณุ” ห่วง ส.ส.แห่โดดร่มวันหยุด 
ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรเปิดประชุมสภำผู้แทนรำษฎร สมัย
สำมัญ เพื่อพิจำรณำร่ำง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ในวันที่ 27-31 พ.ค. ว่ำ รำยละเอียดกำรประชุมดังกล่ำว วิปรัฐบำลและวิป
ฝ่ำยค้ำนต้องหำรือกันและน ำมำรำยงำนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 26 พ.ค. ขณะที่กำรอภิปรำยยำวไปถึง
วันเสำร์-อำทิตย์นั้น มีปัญหำอยู่ว่ำจะมีคนมำเข้ำร่วมประชุมหรือไม่ 
“เทพไท” ยุตัดสิทธิเยียวยา ขรก. 
นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงมำตรกำรเยียวยำข้ำรำชกำรที่ลงทะเบียนเป็น
เกษตรกร ว่ำ ถือเป็นนโยบำยที่ลักลั่นเลือกปฏิบัติของรัฐบำล ไม่มีควำมเป็นธรรมกับพ่ีน้องประชำชน ส่วนตัวไม่เห็นด้วย
กับกำรเยียวยำให้กับข้ำรำชกำรที่ได้รับเงินเดือนจำกรัฐอยู่แล้ว กำรที่นำยอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ระบุว่ำได้หำรือกับคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้เงินกู้แล้ว มีควำมเห็นว่ำข้ำรำชกำรประจ ำที่เป็นเกษตรกรจะ
ไม่ได้รับสิทธิเยียวยำ และจะเสนอขอมติ ครม.เพ่ือควำมชัดเจนต่อไปนั้น ต้องขอบคุณกระทรวงเกษตรฯที่ออกมำยืนยัน
และรักษำหลักกำรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโควิด-19 
แซะ “อุตตม” ดูปัญหาไม่ทั่วถึง 
นำยเทพไทกล่ำวว่ำ ส่วนกำรลงพ้ืนที่ของนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง ดูกำรเยียวยำเกษตรกรในพ้ืนที่ จ.นครปฐม 
นับเป็นเรื่องดี ผู้บริหำรจะได้รับฟังปัญหำจำกเกษตรกรโดยตรง แต่น่ำเสียดำยที่นำยอุตตมไม่ได้ลงไปรับฟังปัญหำของ
ประชำชนผู้ที่ลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ในโครงกำรเรำไม่ทิ้งกัน ที่มีปัญหำมำกกว่ำกลุ่มเกษตรกรด้วยซ้ ำไป จึงขอ
สนับสนุนให้ผู้บริหำรของรัฐบำลลงพ้ืนที่จริง ไปรับฟังปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชนอย่ำงใกล้ชิด ดีกว่ำนั่ง
อยู่บนหอคอยงำช้ำงคอยบัญชำกำรอยู่ในห้องแอร์ และรอฟังรำยงำนจำกข้ำรำชกำรประจ ำเท่ำนั้น เพรำะรัฐบำลจะไม่ได้
รับรู้ปัญหำที่แท้จริงของพ่ีน้องประชำชนเลย 
“นิพนธ์” แจกถุงยังชีพชาวสงขลา 
ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ (อบจ.สงขลำ) นำยนิพนธ์ บุญญำมณี รมช.มหำดไทย น ำคณะไปมอบถุงยังชีพปัน
น้ ำใจให้แก่ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง อ.เมืองสงขลำ ที่ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโควิด-19 กว่ำ 1,000 ชุด 
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นำยนิพนธ์กล่ำวว่ำ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีไม่ต้องอำศัยงบประมำณแผ่นดิน เป็นกำรร่วมบริจำคช่วยเหลือจำกโรงงำน ห้ำง
ร้ำนต่ำงๆส่งถึงมือพ่ีน้องประชำชนในยำมประสบกับควำมยำกล ำบำก  คนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน จำกนั้นนำยนิพนธ์
เดินทำงต่อไปที่โรงเรียนเกำะแต้วพิทยำสรรค์ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดเตรียมถุงยังชีพที่จะส่งต่อไปยังจังหวัดภำคใต้
ตอนบน ได้แก่ จ.ชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดในโซนอันดำมัน คือ จ.ภูเก็ต พังงำ กระบี่ และระนอง รวมกว่ำ 
13,000 ชุด 
“ศาสตรา” แจกฟรีน้ ามันเต็มถัง 
ด้ำนนำยศำสตรำ ศรีปำน ส.ส.สงขลำ พรรคพลังประชำรัฐ ไลฟ์ลงเฟซบุ๊กท ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอำสำพัฒนำบ้ำนเกิด 
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอำชีพขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง พ่อค้ำ แม่ค้ำ ด้วยกำรให้เติมน้ ำมันเต็มถังฟรีแก่รถจักรยำนยนต์ 
เพ่ือช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนช่วงโควิด-19 โดยเปิดให้แจ้งชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเลขทะเบียนรถที่จะเติมน้ ำมันไว้ใน
โพสต์ จ ำกัดผู้ที่ได้สิทธิเติมน้ ำมันจ ำนวน 500 คน โดยจะมอบเป็นคูปองเพ่ือนัดวันเติมน้ ำมัน นำยศำสตรำกล่ำวว่ำ เป็น
กำรรวมกลุ่มในนำม “เพ่ือน ส.ส.ศำสตรำ” และ “กลุ่มอำสำพัฒนำบ้ำนเกิด” ที่มีหนึ่งในสมำชิกเป็นเจ้ำของกิจกำรปั้ม
น้ ำมัน จึงเกิดโครงกำรช่วยเหลือนี้ขึ้นมำ โครงกำรนี้จะเน้นผู้ประกอบอำชีพรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง พ่อค้ำ แม่ค้ำที่ใช้
รถจักรยำนยนต์ท ำมำหำกินเป็นหลัก นอกจำกนี้ยังจัดท ำโครงกำรธนำคำรอำหำร ส ำหรับน ำไปช่วยเหลือประชำชน  ตั้ง
เป้ำไว้จะทยอยน ำส่งประชำชนให้ครบ 18,000 หลังคำเรือนในพ้ืนที่ 
“พลภูมิ” หนุนใช้ “ไทยชนะ” ทั่ว ปท. 
ขณะที่นำยพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ จำกกำรติดตำมกำรใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เห็น
ว่ำมีประโยชน์มำก ท ำให้ทรำบว่ำในแต่ละช่วงเวลำ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำ  หรือกิจกำรแต่ละแห่ง มีคน
จ ำนวนเท่ำใด ท ำให้ทรำบกลุ่มเสี่ยง แต่นอกจำกจะใช้กับภำคเอกชนแล้ว ขอเรียกร้องให้รัฐบำลขยำยกำรใช้ไปยัง
หน่วยงำนรำชกำรทั่วประเทศ ที่มีประชำชนเข้ำรับบริกำรจ ำนวนมำกเช่นกัน ทั้งส ำนักงำนเขต กรมกำรขนส่งทำงบก ศูนย์
รำชกำร ร้ำนค้ำ ร้ำนสะดวกซื้อ ตลำด สวนสำธำรณะ วัด มัสยิด และสถำนที่ท่องเที่ยวในเมื่อวันนี้รัฐบำลประกำศคลำยล็อก
แล้ว แต่กลับพบว่ำหน่วยงำนรำชกำรกลับยังไม่มีมำตรกำรใดๆออกมำ 
“เสรีพิศุทธ์” เฉ่งรัฐบาลเห็นแก่ตัว 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวถึงกรณีศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อโควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบต่ออำยุ พ.ร.ก.บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย.ว่ำ เอำเหตุผล
อะไรมำต่อ กฎหมำยหลักทั่วไปมีอยู่สำมำรถบังคับใช้ได้อยู่แล้ว เป็นกำรต่ออำยุเพ่ือตัวเองหรือไม่ กำรไม่ยกเลิก พ.ร.ก.
ฉุกเฉินเพรำะคิดถึงแต่ควำมมั่นคงของตัวเอง มำกกว่ำประเทศและประชำชน กลัวว่ำถ้ำเลิกใช้ม็อบจะมำแน่ นำยกฯ อย่ำ
ไปกลัวอะไร ขณะนี้ประชำชนเดือดร้อนมำก อยำกกลับมำท ำมำหำกิน มีแต่ฝ่ำยควำมมั่นคงที่คิดสร้ำงเกรำะป้องกันตัว 
แต่ไม่คิดว่ำเศรษฐกิจจะเสียหำย เอำแต่ตัวเองเป็นหลัก อีกประเด็นที่อยำกฝำกคือกำรใช้งบประมำณของรัฐบำล ตั้งแต่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกฯ จัดท ำงบประมำณมำ 6 ปีแล้ว ตั้งงบขำดดุลไปแล้วกว่ำ 2.6 ล้ำนล้ำนบำท เป็น
กำรใช้เงินเกินตัว ซื้อแต่รถถัง เครื่องบิน เรือด ำน้ ำ ยิ่งกำรกู้เงินขณะนี้ไม่มีทำงเยียวยำประชำชนได้หมด หนี้เดิมมีเยอะ
อยู่แล้วจะมำเพ่ิมหนี้ใหม่อีก ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์พ้นต ำแหน่งไป มีแต่ประชำชนต้องมำนั่งใช้หนี้แทน 
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จ่อส่งศาล รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำร พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่ำวว่ำ วันที่ 25 พ.ค.นี้ จะไปยื่นค ำร้องต่อ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ขอให้ส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว่ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
กำรที่รัฐบำลประกำศและต่ออำยุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่ำจะยกเลิกเมื่อใด ชี้ให้เห็นว่ำเป็นกำรใช้อ ำนำจ
ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อประชำชนหลำยเรื่อง ควรเปิดโอกำสให้ประชำชนใช้สิทธิน ำคดีฟ้อง
ต่อศำลปกครองได้ เพ่ือเป็นข้อยุติว่ำกำรใช้อ ำนำจของรัฐบำลชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ แต่กลับเขียนกฎหมำยตัดอ ำนำจ
ของศำลปกครอง จึงไม่น่ำจะถูกต้อง 
ภท.โวยแหลกขอเก้าอ้ี กมธ.ใหม่ 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกรัฐสภำว่ำ ขณะนี้เริ่มมีควำมเคลื่อนไหวเรื่องกำรจัดสรรต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญทั้ง 
35 คณะกันใหม่ หลังกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ ท ำให้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 11 คนที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคพ้นจำก
ต ำแหน่ง และไม่สำมำรถเลื่อนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อล ำดับถัดไปขึ้นมำด ำรงต ำแหน่ง รวมถึงกรณีมีกำรดูด ส.ส.อดีต
พรรคอนำคตใหม่ออกไปหลำยรำย พรรคภูมิใจไทยจึงมีกำรหำรือกับนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ถึง
กำรจัดโควตำประธำน กมธ.กันใหม่ โดยเฉพำะพรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เพ่ิมขึ้น 10 คน ควรได้ต ำแหน่งประธำน กมธ.
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย 1 ต ำแหน่ง แต่ปรำกฏว่ำในเอกสำรระบุจ ำนวน ส.ส.แต่ละพรรค และกำรค ำนวณสัดส่วนต ำแหน่ง
ประธำน กมธ.ของสภำฯ กลับระบุว่ำพรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพ่ิมขึ้น 3 คนเท่ำนั้น และให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ต ำแหน่ง
ประธำน กมธ. ทั้งที่ไม่มี ส.ส.เพ่ิม ท ำให้พรรคภูมิใจไทยไม่พอใจอย่ำงมำก จึงมีกำรเสนอให้พรรคภูมิใจไทยน ำเอกสำรมำ
ยืนยันว่ำมี ส.ส.เพ่ิมข้ึน 10 คนจริง เพรำะเอกสำรของเจ้ำหน้ำที่สภำฯ อำจยังไม่เห็นเอกสำรที่อดีต ส.ส.อนำคตใหม่ย้ำย
มำเข้ำพรรคภูมิใจไทย จำกนั้นจะก ำหนดสัดส่วนต ำแหน่งประธำน กมธ.ต่อไป 
ฤทธิ์พลังดูดก้าวไกลถูกหั่นไป 2 คณะ 
ขณะเดียวกัน ต ำแหน่งประธำน กมธ.ในสัดส่วนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ภำยหลังต ำแหน่งประธำน 
กมธ.กฎหมำยกำร ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และประธำน กมธ.ควำมมั่นคงแห่งรัฐ กิจกำรชำยแดนไทย ยุทธศำสตร์
ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ว่ำงลง เนื่องจำกนำยปิยบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู  พ้นจำกกำรเป็น 
ส.ส.ไป อีกทั้งพรรคก้ำวไกลเหลือ ส.ส.เพียง 54 คน ท ำให้ที่ประชุมพรรคกำรเมืองเสนอให้พรรคก้ำวไกลตัดสินใจจะ
ยังคงต ำแหน่งประธำน กมธ.ทั้ง 2 คณะต่อไปหรือไม่ และพรรคก้ำวไกลจะมีสัดส่วนเก้ำอ้ีประธำน กมธ.ลดลงเหลือ 4 
คณะ จำกเดิมท่ีมีอยู่ 6 คณะ ตำมสัดส่วน ส.ส. 
ฉะนายพล 3 ป. สร้างมรดกบาป 
นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ในวำระครบรอบ 6 ปี กำรรัฐประหำร คสช. 22 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ 
คนไทยไม่ได้อะไรนอกจำกมรดกบำปที่ คสช.ทิ้งไว้ คือเศรษฐกิจเหลว ปรองดองและปฏิรูปลวง แต่สิ่งที่นำยพล 3 ป.
ได้รับจำกกำรรัฐประหำรนั้นมำกมำย คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ่ีใหญ่บูรพำพยัคฆ์ ก ำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค 
กำรเมืองเต็มตัว หวังยึดพรรคไว้สืบทอดอ ำนำจให้ยำวนำนที่สุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ พ่ีรอง  ได้เป็น รมว.มหำดไทย 
คุมฝ่ำยปกครองต่อเนื่องยำวนำน ถูกมองว่ำบั่นทอนควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ จำก ผบ.ทบ. ยึดอ ำนำจมำเป็นนำยกฯอยู่ยำวมำถึงปีที่ 6 และเตรียมจะอยู่ยำวต่อไปอีกอย่ำงน้อย 2 สมัย 
หำกโชคดีกว่ำนั้นหวังจะได้เป็นนำยกฯตลอดกำล คุมทั้งทหำรต ำรวจหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง สิ่งที่ประกำศว่ำจะท ำ
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หลังรัฐประหำรยึดอ ำนำจ ยังไม่มีอะไรที่ท ำได้ แต่สิ่งที่คนไทยได้รับ คือประชำธิปไตยเสี้ยวใบแบบถอยหลังลงเหว ได้
รัฐธรรมนูญฉบับปรำบโกง แต่คนร่ำงไม่กล้ำให้ใครตรวจสอบ อภิชนเป็นใหญ่ปล้นอ ำนำจประชำชน ได้ ส.ว.ลำกตั้งมำตั้ง
นำยกฯ ได้รัฐบำลผสมยั้วเยี้ยมำกที่สุด ได้ ส.ส.งูเห่ำ ประชำชนจึงตั้งค ำถำมเป็น 6 ปีที่เอำควำมทุกข์ร้อนประชำชนเป็น
เครื่องมือสร้ำงผลประโยชน์กำรเมือง แล้วทิ้งประชำชนไว้ข้ำงหลัง 
ศาลฯพร้อมรับคดีฟื้นฟูบินไทย 
อีกเรื่อง นำยสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศำลยุติธรรม กล่ำวถึงควำมพร้อมของศำลล้มละลำยในกำรรับค ำร้องขอฟ้ืนฟู
กิจกำร บริษัทกำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ว่ำ ศำลล้มละลำยกลำงมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร เพรำะก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหำลูกหนี้ที่ประสบปัญหำทำงกำรเงิน และคดีที่มีผลกระทบทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะ ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 
จนถึงปัจจุบัน บริษัทที่มีหนี้จ ำนวนมำกนับหมื่นหรือแสนล้ำนบำท รวมทั้งคดีที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน ได้เข้ำสู่กระบวนกำร
พิจำรณำของศำลล้มละลำยกลำงโดยตลอด ในช่วงหลำยปีมำนี้มีคดีที่อยู่ในควำมสนใจของประชำชนหลำยคดี 

ส่วนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรจะส ำเร็จหรือไม่ ขึ้นกับหลำยปัจจัย ไม่ว่ำจะเป็นสภำพกิจกำรนั้นเอง, กำรสนับสนุนของ
เจ้ำหนี้ และผู้ที่ใส่เงินลงทุนใหม่, กำรแข่งขันของอุตสำหกรรม ตลอดจนสภำพเศรษฐกิจในภำพรวม ปัญหำที่เคยเกิด
ในทำงคดีฟ้ืนฟูฯมักมีที่มำจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงลูกหนี้, เจ้ำหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ใช้กระบวนกำรทำงกฎหมำย 
โดยไม่ได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกำรฟ้ืนฟูกิจกำรลูกหนี้ ดังนั้น กำรเจรจำเงื่อนไขกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ และกำร
ปรับโครงสร้ำงองค์กร เพ่ือให้ได้ข้อยุตินอกกระบวนกำรศำล ถือว่ำส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1851816  
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23 พ.ค. 2563 - 14:09 น.  

FootNote : รับ และรกุทาง "การเมอืง" สถานการณ์ 6 ปี รัฐประหาร  

 
ไม่ว่ำปฏิบัติกำรแสดง "ป้ำยผ้ำ" ของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ประชำชน  ในหลำยพ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพมหำนครและ
ต่ำงจังหวัด ไม่ว่ำกำรสกัดขัดขวำงของ "เจ้ำหน้ำที่" อันตำมมำอย่ำงฉับพลันทันใด 
ล้วนด ำเนินไปเท่ำกับเป็นกำรแสดงออกในเชิง "สัญลักษณ์" ในทำง "กำรเมือง" 
1 เป็นสัญลักษณ์ของกำรไม่เห็นด้วย ของควำมไม่พอใจ 
ขณะเดียวกัน 1 เป็นสัญลักษณ์ว่ำ "อ ำนำจ" อยู่ในมือของผู้ใด และอ ำนำจนั้นก็ไม่ต้องกำรให้มีกำรแสดงออกทำง
กำรเมืองใดๆท้ังสิ้น 
เหมือนกับจะสะท้อนให้เห็นอ ำนำจของพรก.ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอันประกำศและบังคับใช้
ตั้งแต่เม่ือเดือนมีนำคม 2563 
แต่แท้จริงแล้วนี่คืออ ำนำจอย่ำงเดียวกันกับที่ได้มำจำกรัฐประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 เมื่อ 6 ปีก่อน 
เป็นอ ำนำจอันเป็นตัวแทนแห่ง "อ-ประชำธิปไตย" 
กำรเข้ำสกัดขัดขวำงต่อกำรปรำกฏขึ้นของ "ป้ำยผ้ำ" อันเป็นปฏิกิริยำในทำงกำรเมือง จึงเท่ำกับ "อ ำนำจรัฐ" ได้ด ำเนินไป
ตำมเป้ำหมำยของผู้ประท้วงโดยอัตโนมัติ 
ด้วยควำมจ ำเป็นในฐำนะที่เป็นผู้กุม "อ ำนำจรัฐ" ด้วยควำมจ ำเป็นในนำมแห่ง "กฎหมำย" 
แม้กฎหมำยอันสะท้อนผ่ำนพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2548 จะขัดต่อสิทธิและเสรีภำพซึ่งบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
แม้ในทำงเป็นจริงประเทศได้พัฒนำและก้ำวเข้ำสู่รูปแบบที่เรียกได้ว่ำเป็นประชำธิปไตยมำกยิ่งขึ้นจำกกำรเลือกตั้งอย่ำง
เป็นกำรทั่วไปเมื่อเดือนมีนำคม 2562 เมื่อ 1 ปีก่อน 
ภำพของกำรสกัดขัดขวำง "ปฏิกิริยำ" ที่มีต่อรัฐประหำรเมื่อ เดือนพฤษภำคม 2557 ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทั้งในและนอก
เครื่อง แบบจึงเท่ำกับเป็นรูปธรรมและค ำตอบ 
ค ำตอบถึงสภำพควำมเป็นจริงของอ ำนำจรัฐ "ไทย" ในเดือนพฤษภำคม 2563 
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สภำพกำรณ์อันปรำกฏขึ้น ณ บริเวณอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ณ บริเวณหน้ำท ำเนียบรัฐบำล ณ บริเวณหน้ำหอศิลป์ 
กทม. และท่ีจังหวัดขอนแก่น 
เหมือนกับว่ำรัฐบำลอำศัยพรก.กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นเครื่องมือ "รุก" 
แต่ภำยในกำรรุกอย่ำงเป็นฝ่ำยกระท ำกลับกลำยเป็นว่ำรัฐบำลตกอยู่ในสถำนะแห่ง "กำรตั้งรับ" 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4182963  
  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4182963
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วันท่ี 23 พ.ค. 2563 เวลำ 15:11 น. 

เทคนิคการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (1)  

 
โดย...ทวี สุรฤทธิกุล  

************************** 
นำยกรัฐมนตรียุคใหม่จะมีวิบำกกรรมที่ต่ำงไปจำกยุคเก่ำ ผู้เขียนมีควำมเชื่อว่ำกำรเมืองไทย(และในหลำยๆ 

ประเทศท่ัวโลก)ในอนำคตจะมีกำรปกครองในรูปแบบ “หนึ่งตัว หลายหัว หลายมือ หลายเท้า แต่หัวใจเดียวกัน” คือ
มีแค่ “ผู้น าในฝ่ายบริหาร” ที่อำจจะเรียกว่ำประธำนำธิบดีบ้ำง นำยกรัฐมนตรีบ้ำง เป็นตัว “หนึ่งตัว” นั้น ท ำหน้ำที่
ตำมท่ีผู้คนได้ร่วมกันคิด คือใช้คนเก่งๆ หลำยๆ คน “หลายหัว” มำร่วมวำงแผนและควบคุมดูแลประเทศ 

ซึ่งผู้เขียนไม่ขอเรียกว่ำคนเหล่ำนี้คือรัฐบำลหรือคณะรัฐมนตรี  เพรำะในอนำคตคนพวกนี้จะไม่ได้มำจำก
นักกำรเมือง และอำจไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะมี “กลุ่มกินเมือง” แบบนั้นต่อไปอีก แต่จะมำจำกมืออำชีพและผู้เชี่ยวชำญใน
แวดวงต่ำงๆ ที่ถูก “ขอร้อง” ให้เสียสละเข้ำมำท ำงำนเพ่ือชำติ ที่อำจจะมีชื่อเรียกเป็นอย่ำงอ่ืนต่อไป โดยมี “หลายมือ” 
และ “หลายเท้า” คือกลไกของรัฐและภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมร่วมมือกัน อย่ำงยินยอมพร้อมใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อย่ำงที่เรียกว่ำ “หัวใจเดียวกัน” นั้น (ซึ่งผู้เขียนได้ข้อสังเกตนี้จำกกำรติดตำมกำรท ำงำนของภำคส่วนต่ำงๆ ใน
กำรแก้ไขปัญหำโควิด 19 ซึ่งนำยกรัฐมนตรีกลำยเป็นแค่ “ปุ่มรีโมท” คือใช้อ ำนำจพิเศษคอยสั่งกำรให้กับกลไกต่ำงๆ 
ตำมแต่จะมีผู้แจ้งให้ท ำเท่ำนั้น เพรำะควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขวิกฤติครั้งนี้เกิดจำกกำรกำรระดมสมองของมืออำชีพและ
ผู้เชี่ยวชำญมำช่วยกัน ภำยใต้ควำมร่วมมือและควำมยินยอมพร้อมใจของประชำชนทุกภำคส่วน) 

นำยกรัฐมนตรีของไทยมีสภำพเป็นแค่ “รีโมท” มำนำนแล้ว ขึ้นอยู่กับว่ำเป็นคนกดรีโมทนั้นเองหรือมีคนอ่ืนกด
ให้เท่ำนั้น นั่นก็คือถ้ำเป็นนำยกรัฐมนตรีในระบอบเผด็จกำร นำยกรัฐมนตรีก็อำจจะใช้อ ำนำจนั้นด้วยตนเอง เพรำะเป็นผู้
เกำะกุมอ ำนำจต่ำงๆ ไว้ทั้งหมด เช่น เป็นผู้บัญชำกำรทหำรบกที่ควบคุมกองทัพและระบบรำชกำรต่ำงๆ  ได้ทั้งหมด แต่
ในเผด็จกำรบำงยุคนำยกรัฐมนตรีอำจจะเป็นแค่ “หุ่นเชิด” เช่น ทหำรแต่งตั้งให้เป็น ก็อำจจะถูกควบคุมไว้ด้วยกองทัพ
นั้นอีกที กำรท ำงำนต่ำงๆ ก็จะมีทหำรมำกดปุ่มรีโมทให้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

แต่เมื่อใดที่รีโมทนั้นขัดข้องไม่ท ำตำมค ำสั่งของทหำร ทหำรก็อำจจะเปลี่ยนรีโมทเป็นอันอ่ืนก็ได้ แต่ถ้ำเป็น
ระบอบประชำธิปไตย ในประเทศไทยนั้นรีโมทหรือต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีนี้ก็ยังมีปัญหำอยู่มำก บ่อยครั้งนำยกรัฐมนตรี
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งก็ถูกคนอ่ืนกดปุ่มอยู่ข้ำงๆ เช่น ต้องเอำใจ ส.ส.และพรรคร่วมรัฐบำลจนไม่เป็นตัวของตัวเอง 

แม้ว่ำในบำงสมัยรัฐธรรมนูญอำจจะมอบอ ำนำจให้เบ็ดเสร็จ อย่ำงในยุคนำยกรัฐมนตรีมหำเศรษฐีหนีคดี ก็พยำยำม
จะกดรีโมทนี้ตำมอ ำเภอใจตนเอง ในที่สุดก็ไป “เหยียบตาปลา” คือกระทบผลประโยชน์ของบรรดำ “ขาใหญ่” ในสังคมไทย 
ที่เรียกว่ำ “อ ามาตย”์ รวมถึงท ำในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทย ผู้คนจึงรุม “ตึ้บ” รีโมทนั้นจนย่อยยับหมดสิ้น 

อย่ำงไรก็ตำมประชำธิปไตยของไทยก็ยังเป็นระบบรีโมทนี้เรื่อยมำ แม้ในยุคนี้ที่นำยกรัฐมนตรีก็มำจำกกำรเสนอ
ชื่อของนักเลือกตั้ง แต่ก็เป็นไปภำยใต้กระบวนกำรที่ “เถ้าแก่โรงงานรีโมท” เป็นผู้ก ำหนดขึ้น (คือกลุ่มคนที่เขียน
รัฐธรรมนูญและท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติ) นำยกรัฐมนตรีจึงไม่ได้กดรีโมทด้วยตนเอง และยิ่งเห็นได้ชัดเจนภำยใต้วิกฤติโค
วิด 19 ที่เถ้ำแก่โรงงำนยอมให้ผู้เชี่ยวชำญเข้ำมำให้ค ำแนะน ำ แล้วให้ยืมอ ำนำจพิเศษคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ระงับวิกฤตินี้ 

โดยนำยกรัฐมนตรีก็ยอมเป็นรีโมท คือยอมตัดสินใจตำมข้อเรียกร้องต่ำงๆ ในสังคมมำแล้วหลำยเรื่อง ซึ่งก็ต้อง
ติดตำมต่อไปว่ำภำยหลังที่มีกำรปลดล็อคในระยะต่อไป รวมทั้งที่จะต้องเจอวิกฤติทำงเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ตำมมำอีก
หลำยระลอก จะมีใครไปกดปุ่มรีโมทคือควบคุมนำยกรัฐมนตรีได้บ้ำง หรือ “เถ้าแก่” อำจจะยึดรีโมทนี้คืน แล้วเอำอันใหม่มำ
เปลี่ยน (น่ำลุ้นระหว่ำงกำรกระชับอ ำนำจของกองทัพอีกครั้ง หรือกำรเปลี่ยนถ่ำยอ ำนำจผ่ำนระบบเลือกตั้งครั้งใหม่) 

อำรัมภบทเรื่องสถำนภำพของนำยกรัฐมนตรีในยุคใหม่มำพอสมควร ด้วยควำมอำลัยอำวรณ์ว่ำกำรเมืองไทย
อำจจะก ำลัง “พลิกโฉม” หรือที่ฝรั่งเรียกว่ำ “Disruption” ซึ่งนำยกรัฐมนตรีจะใช้อ ำนำจตำมแบบเก่ำๆ ได้อีกต่อไป
แล้ว ดังนั้นก่อนที่เรำจะไปถึงจุดนั้นในยุคหน้ำของกำรเมืองไทยนั้น  เรำก็ควรจะมองย้อนอดีตให้ร ำลึกถึง 
“นายกรัฐมนตรียุคอนาล็อก” ที่ท่ำนได้ฝ่ำฟันน ำประเทศไทยมำได้จนถึงวันนี้ 

ผู้เขียนอำจจะน ำเสนอบทควำมชุดนี้ในแนวที่เป็น “วิชาการนี้ดนึง” ก็เพรำะว่ำตอนนี้รัฐบำลขอควำมร่วมมือใน
กำร “ท างานจากบ้าน” จึงมีเวลำนั่งค้นคว้ำต ำรับต ำรำต่ำงๆ ออกมำ “เคาะสนิม” คือขัดเกลำควำมคิดควำมเข้ำใจของ
ตนเองให้ดูแจ่มแจ๋วขึ้น อย่ำงเช่นควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย ก็พบว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยง
กำรเมืองในอดีตเข้ำกับปัจจุบัน 

โดยเฉพำะในเรื่องของ “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมือง” อันเป็นผลจำกำรพัฒนำกำร
ทำงเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ จนเมื่อมำถึงวิกฤติโควิด 19 ที่ได้พลิกโฉมกระบวนกำรบริหำร
ในทำงกำรเมืองไปทั่วโลก 

ถ้ำก ำหนดว่ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 คือกำรพลิกโฉมทำงกำรเมือง
ของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ โดยพลิกเอำระบบเจ้ำไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แล้วน ำเอำระบบรัฐสภำขึ้นมำเชิดชู  แต่เรำก็
พบว่ำ 88 ปีของกำรพลิกโฉมที่ผ่ำนมำก็ยังพลิกไม่ขึ้น เพรำะรัฐสภำยังคงอยู่ใต้อ ำนำจของ “กลุ่มผู้ปกครอง” กลุ่มเดิม
นั่นเอง โดยเฉพำะกองทัพที่อ้ำงสิทธิในกำรปกป้องสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

และเรำก็ยังได้พบว่ำภำยใต้ระบอบทหำรที่เป็นมำเกือบศตวรรษ กำรบริหำรประเทศก็ยังวนเวียนอยู่เพียงไม่กี่
เรื่อง เช่น เรื่องควำมมั่นคงและควำมร่ ำรวย เช่นเดียวกันกับตัวนำยกรัฐมนตรีที่จะอยู่รอดได้ก็ต้องด้วยกำร “อุปถัมภ์” 
ของกองทัพเช่นกัน จึงน่ำสนใจว่ำในอนำคตนำยกรัฐมนตรีถ้ำไม่มีทหำรอุ้มจะอยู่รอดได้อย่ำงไร 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/624237  

https://www.posttoday.com/politic/columnist/624237
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23 พฤษภำคม 2563 - 20:33 น. 

"สมชาย"เปิดความจรงิโศกนาฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 
"สมชำย"เปิดควำมจริงโศกนำฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 อิงรำยงำน คอป. ระบุมีกองก ำลังชำยชุดด ำระหว่ำง

ชุมนุม นปช. ใช้อำวุธสงครำมร้ำยแรง ก่อสงครำมกลำงเมือง แกนน ำ นปช.มีกำรยึดอำวุธปืนจำก จนท.ไปจ ำนวนมำกแต่
ติดตำมเอำกลับคืนมำได้น้อย..ถำมสลำยกำรชุมนุมเหมำะสมหรือไม่ 
นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว. ) ประธำนคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค วุฒิสภำ อดีตประธำนอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายน2553  โพสต์เฟซบุ๊ก... 
#ควำมจริงของโศกนำฏกรรมจำกกำรชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 
(ตอนที่4) 
#ควำมจริงที่ไม่ต้องไปตำมล่ำให้บิดเบือนที่ไหน 
#อยำกให้คนไทยทุกคนได้อ่ำนเกิน8บรรทัดหรืออ่ำนในหน้ำ171ของรำยงำน คอป.หรือในรำยงำนทั้งหมดของ คอปก
ฉบับสมบูรณ์ข้อมูลที่ตรงกันในรำยงำนของอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภำที่ผมเป็นประธำนสอบเองนั้นตรงกับรำยงำนของคอป ในหน้ำที่171 ที่ระบุถึง 

“เหตุกำรณ์วันที่๑๐เมษำยน๒๕๕๓เวลำประมำณ๑๖.๐๐น. ผู้ชุมนุมน ำโดยนำยยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) 
ซึ่งเป็นแกนน ำ นปช. คนหนึ่ง เข้ำยึดอำวุธของเจ้ำหน้ำที่ทหำร เป็นปืนลูกซอง ๓๕ กระบอก พร้อมกระสุนยำง ๑,๑๕๒ 
นัด ปลย. ชนิดทรำโว จำนวน ๑๒ กระบอก พร้อมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณ์อ่ืนๆ อีกจ ำนวนหนึ่ง บน
สะพำนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พบว่ำอำวุธดังกล่ำวทั้งหมดทำงรำชกำรยังไม่ได้รับคืน นอกจำกนี้ยังพบว่ำผู้ชุมนุมได้ยึดอำวุธ
ของทหำรซึ่งอยู่บริเวณถนนรอบท ำเนียบรัฐบำล ถนนดินสอ และวงเวียนอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย เป็น ปลย. ๑ กระบอก 
ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จ ำนวน ๙ กระบอก และชนิดทรำโว ๑๓ กระบอก ปืนลูก ซอง ๑๑ กระบอก และปืนพกสั้นขนำด .
๔๕ จ ำนวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณ์อ่ืน ๆ อีกจ ำนวนหนึ่ง ปรำกฏว่ำอำวุธทั้งหมดดังกล่ำวข้ำงต้น ทำงรำชกำรได้รับ
ปืนคืนมำเพียง ๓ กระบอก คือ ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จ ำนวน ๑ กระบอก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๕๓ จำกกำร
ตรวจค้นโรงแรม เอสซีปำร์คในวันที่ไปจับนำยอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง และ ปลย. ชนิดทรำโว ๑ กระบอกยึดได้พร้อม 
กับกำรจับกุม นำยเมธี อมรวุฒิกุล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๕๓ และอีกกระบอก พร้อมกระสุน จ ำนวนมำก ยึดคืนได้
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๓  จำกกำรตรวจค้นโรงแรมสวัสดีหลังสวนอินท์ ใกล้สี่แยกรำชประสงค์ ซึ่งเชื่อว่ำเป็นที่
พักของแกนน ำนปช. บำงคน 

๒.๕.๖.๓ เหตุกำรณ์รุมท ำร้ำยและยึดอำวุธจำกเจ้ำหน้ำที่ทหำรบริเวณแยกสำมเหลี่ยม  ดินแดงในวันที่ ๑๕ 
เมษำยน ๒๕๕๓ โดยได้ยึดอำวุธ ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จำนวน ๒ กระบอก ต่อมำ อำวุธดังกล่ำว ๑ กระบอก ถูกตรวจยึด
ได้โดยเจ้ำหน้ำที่จำกบริเวณวัดปทุมวนำรำมในวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๓ 
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๒.๕.๖.๔ นอกจำกนี้ ยังพบว่ำมีกำรวำงระเบิดแสวงเครื่องไว้ตำมแนวกีดขวำงของพ้ืนที่ชุมนุม  และภำยหลัง
เหตุกำรณ์ตรวจพบอำวุธประดิษฐ์ อำวุธพำณิชย์ อำวุธสงครำมจ ำนวนมำกในพ้ืนที่ชุมนุม ทั้งมีกำรปรำกฏตัวและกำร
ปฏิบัติกำรของคนชุดด ำทั้งในพ้ืนที่ชุมนุมและพ้ืนที่ใกล้เคียงดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว” 

และตรงกับบันทึกแจ้งควำมที่สถำนีต ำรวจชนะสงครำม ที่อำวุธปืนสงครำมบำงส่วนหำยไปและใช้ในกำรปะทะ
ต่อสู้จนเกิดควำมสูญเสียระหว่ำงชำยชุดด ำ ทหำรต ำรวจและประชำชนจ ำนวนมำก 

แม้ในคดีปล้นอำวุธปืน และทุบท ำลำยรถกับยุทโธปกรณ์ ต่อมำจะมีผู้น ำไปที่ทิ้งไว้ที่ อ.ท่ำมะกำ จว.กมญจนบุรี 
เป็น อำวุธปืนทรำโว่  จ ำนวน ๑๐ กระบอกและอำวุธปืนลูกซอง ๒๓ กระบอกส่วนที่เหลืออีกจ ำนวนหนึ่งยังสูญหำยไปใน
มือของกองก ำลังชำยชุดด ำจนบัดนี้ 

โปรดอ่ำนและใช้วิจำรณญำณกันครับว่ำ ในเหตุกำรณ์ดังกล่ำวมีควำมจริงที่มีกองก ำลังชำยชุดด ำก่อเหตุร้ำยใน
ระหว่ำงกำรชุมนุมของนปช ทั้งกำรใช้อำวุธสงครำมร้ำยแรง M16 RPG M79 ปืนสงครำมอำร์ก้ำ ระเบิดขว้ำงM67 และ
ระเบิดวำงลอบสังหำรเคโม และระเบิด C4 รวมถึงมีกำรใช้ยุทธวิธีในกำรก่อสงครำมกลำงเมืองและปฏิบัติกำรเพ่ือสลำย
กำรชุมนุมเหมำะสมหรือไม่เพียงใด 
ด้วยจิตคำรวะ 
สมชำย แสวงกำร 
สมำชิกวุฒิสภำ 
ประธำนคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
วุฒิสภำ 
อดีตประธำนอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายน2553 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431694?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/431694?adz
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วันอำทิตย์ ท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 

 
ถืออยู่ในมือท่ำนฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ทุกบรรทัด ตรงไป ตรงมำ...nn สัปดำห์นี้มีควำมเคลื่อนไหว

ของนิติบัญญัติ ก็คือ กำรประชุมของสมำชิกวุฒิสภำ (สว.) 25-26 พฤษภำคม และกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร(สส.) 
27-31 พฤษภำคม หลังจำกที่พระรำชกฤษฎีกำ (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง   
พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว... 

nn โดยวำระกำรประชุมของสภำสูง อำทิ เรื่องกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบ บรรจง
ศักดิ์ วงศ์ปรำชญ์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญและบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอ
ชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด จ ำนวน 15 รำย ตำมข้อบังคับกำรประชุมฯ ข้อ 105...nn วำระให้ควำม
เห็นชอบ บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  2 รำยคือ ณัฐ
จักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยำ และ สุชำติ ตระกูลเกษมสุข ตำมมำตรำ 9แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561... 

nn ส่วนกำรประชุมของสภำล่ำง คือ กำรอภิปรำยกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไวรัสโค
วิด-19 คือ 1) พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ.2563...nn 2) พระรำชก ำหนดกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบวิสำหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 
2563...nn 3) พระรำชก ำหนดกำรรักษำเสถียรภำพของระบบกำรเงินและควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศพ.ศ.  
2563 และ 4) พระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563... 

nn โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและรมว.กลำโหม และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น สมคิด จำตุศรี
พิทักษ-์อุตตมสำวนำยน จะมำชี้แจงรำยละเอียดกำรเสนอ พ.ร.ก. ข้ำงต้น ต่อสภำผู้แทนรำษฎรด้วยตัวเอง... 

nn เมื่อวันศุกร์ที่ผ่ำนมำ ชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนฯ ประชุมร่วมกับ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนฯ 
และหัวหน้ำพรรคกำรเมืองทั้ง 26 พรรค ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดประชุมสภำอีกทั้ง ได้รับทรำบกระบวนกำร
ที่จะใช้ในห้องประชุมว่ำเป็นอย่ำงไร ภำยใต้กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 โดยมีกำรจัดที่นั่งในลักษณะพิเศษ ให้ห่ำงกัน
กว่ำเดิมและพยำยำมให้ภำยในห้องประชุมมีคนไม่มำกเกินไป โดยได้ขอควำมร่วมมือสมำชิกให้มีผู้ติดตำมได้ไม่เกิน 2 คน... 
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nn ประธำนฯ ชวน ระบุว่ำ รัฐสภำได้เตรียมกำรป้องกันอย่ำงเต็มที่ตำมที่แพทย์ได้ให้ค ำแนะน ำมำ ขณะที่ในห้อง
ประชุมให้สมำชิกสำมำรถใส่เฟซชิลด์ได้ โดยระหว่ำงกำรอภิปรำยสมำชิกสำมำรถถอดออกได้เพ่ือให้กำรอภิปรำยชัดเจน... 

nn ทั้งนี้ ขอย้ ำว่ำ มำตรกำรที่ดีที่สุดคือกำรคัดกรองบุคคลที่จะเข้ำมำในอำคำรรัฐสภำ ดังนั้น ขออย่ำร ำคำญใน
ขั้นตอนกำรตรวจสอบเพื่อควำมปลอดภัยของทุกคน... 

nn ส่วน วิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล แถลงผลกำรประชุมร่วมกับวิปฝ่ำยค้ำน ว่ำ ที่ประชุมมีมติให้รวม 
พ.ร.ก.3 ฉบับ พิจำรณำไปพร้อมกันโดยเริ่มพิจำรณำวันที่ 27 พ.ค. เวลำ 09.30 น. เปิดโอกำสให้สมำชิกหำรือ 1 ชั่วโมง 
จำกนั้นเวลำ 10.30 น.จะเสนอหลักกำรและเหตุผลของ พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ โดยระยะเวลำที่ก ำหนดให้สมำชิกอภิปรำยจะ
สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.และลงมติก่อนเวลำ 15.00 น. ในวันเดียวกันจำกนั้นเป็นกำรพิจำรณำ พ.ร.ก.ฉบับที่ 4 โดยให้
เสร็จก่อนเวลำ 20.00 น. ในวันดังกล่ำว... 

nn และยังระบุด้วยว่ำ สัดส่วนเวลำกำรอภิปรำยทั้งฝ่ำยรัฐบำล และฝ่ำยค้ำนจะได้ฝ่ำยละ 20-24 ชั่วโมง โดย
สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะอยู่ในเวลำของรัฐบำล... 

nn ส่วนเรื่องกำรประท้วงจะมีเกิดขึ้นหักเวลำของฝ่ำยนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำ และในแต่ละวันจะตรวจสอบ
เวลำทั้งหมด เพรำะเกรงเกิดปัญหำระหว่ำงกำรอภิปรำย... 

nn “มือปรำบ” เห็นว่ำ กำรประชุมที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดำห์นี้ ถือเป็นกำรเริ่มต้นกำรประชุมในยุค New 
Normal ซึ่งอำจจะแปลกตำส ำหรับคอกำรเมืองไปบ้ำง ซึ่งผู้ทรงเกียรติก็ควรจะ New Normal ในกำรอภิปรำยด้วย... 

nn เพรำะที่ผ่ำนมำก็ยังมี สส.บำงรำย ที่ยังเล่นกำรเมืองแบบเดิมๆ ในแบบที่ชำวบ้ำน เอือมระอำ รวมทั้ง สส.
ประเภทโชว์ตัวออกจอทีวีแต่ไม่ขยันลงพื้นที่ ก็ยังมีอยู่มำก... 

nnดังนั้น ในกำรอภิปรำย พ.ร.ก. ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำไวรัสโควิด-19 นั้น ถือเป็นเรื่องส ำคัญ ที่ สส. 
จะต้องให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ เพรำะเป็นเรื่องที่ประชำชนทุกคนสนใจ รวมทั้ง เป็นกำรพิสูจน์ว่ำ สส.ในสภำได้ท ำ
หน้ำที่รวบรวมและสะท้อนปัญหำแทนประชำชนอย่ำงสมภำคภูมิหรือไม่ ในช่วง 5 วัน ที่จะมีกำรอภิปรำยด้วย... 

nn ส่งท้ำยกำรไฟฟ้ำอยู่เคียงข้ำงประชำชน คนดังจำกค่ำยพันธมิตรประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย กิตติชัย ใส
สะอำด ปัจจุบันเป็นประธำนสหภำพแรงงำนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ล่ำสุดเปิดแถลงข่ำวท ำนอง ว่ำมำตรกำร
ลดค่ำไฟฟ้ำของรัฐบำลที่กระทรวงพลังงำนออกมำประกำศ เพียงแค่ 3 เดือน ตอนนี้ค ำนวณเป็นเงินก็ 20,000 ล้ำนบำท 
ใครจะรับผิดชอบ รัฐบำลจะให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทผลิตไฟฟ้ำเอกชนหรือจะให้กระทรวง
พลังงำนร่วมช่วยเยียวยำประชำชนกันบ้ำงมั้ย... 

nn กิตติชัยเล่ำว่ำ หำกต้องให้ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครับผิดชอบแต่ผู้เดียวคำดว่ำภำยในเดือนกรกฎำคม กฟภ.
คงเกิดปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินอย่ำงแน่นอน อำจจะไม่ถึงล้มละลำยหรอกครับ... 

nn แต่จุดเริ่มต้นของกำรล้มละลำยของรัฐวิสำหกิจก็เริ่มต้นกันแบบนี้ล่ะครับ เจ้ำตัวไม่นิ่งนอนใจรีบยื่นหนังสือ
ถึงเจ้ำกระทรวงตัวจริง มท.1-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสำหกิจแห่งนี้... 

nn หำกไม่ดูแล ก็ควรย้ำย กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวงไปสังกัดกระทรวงพลังงำน เสียเลย 
รัฐมนตรีที่นั่นจะได้ประกำศให้ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำฟรีไปตลอดทั้งปีไปเลย...nn สวัสดีครับ 
มือปราบ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44092  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44092
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24 พ.ค. 2563 05:02 น. 

ไม่มีทางลดั 

 
ยืดอายุยืดอ านาจต่อไปอีก 1 เดือน กล้อมแกล้มใช้ “โควิด-19” เป็นทางผ่าน หวังว่าจะเดินไปสู่เฟส 3 อย่างหวัง 
ในสภาฯก็คงเดือด แต่นอกสภาฯจะจางไป กระหึ่มมาแทนก็คือพรรคเครือข่ายก าลังเกิด 

ข่ำว “เขย่าขวด” สุดสัปดำห์นี้เป็นไปอย่ำงที่มีกำรคำดกำรณ์กันล่วงหน้ำแล้วรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ จะต้องต่ออำยุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯต่อไปอีก 1 เดือนไปสิ้นสุดกันในวันที่ 30 มิ.ย.63 

น้ ำหนักเหตุผลคงท้ิงดิ่งไปที่ “โควิด-19” ว่ำด้วยกำรขยำยไปถึงเฟส 3 ที่จะเปิดล็อกในช่วงต่อไป เพ่ือเปิดประตู
เศรษฐกิจเต็มรูปแบบ 

ค ำตอบยังคงพอมีมนต์ขลังที่จะท ำให้สังคมยอมรับ 
ฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยนั้นอ้ำงว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและชี้เป้ำตรงๆว่ำมีเหตุผลเดียวเท่ำนั้น 

คือกำรคงเอำไว้ซึ่ง “อ านาจ” ในมือ “ลุงตู”่ เต็มๆต่อไป 
แต่ด้วยแนวต้ำนรัฐบำลในห้วงไวรัสระบำดล้วนไม่เข้ำเป้ำสะเปะสะปะไม่สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่ชำวบ้ำนก ำลังเดือดร้อน 

กระดำนหกกลับเป็นผลเสียขัดใจสังคมซ้ ำเข้ำไปอีก 
ที่คู่ขนำนกันมำก็บรรดำตัวละครกำรเมืองอย่ำง “คณะก้าวไกล” บรรเลงเพลงกำรเมืองดุเด็ดเผ็ดไปถึงยอด 

ควักทวนออกมำแต่ละเล่มกลับทิ่มแทงใส่ตัวเองเนื่องจำกควำมผิดพลำด 
กระบวนกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองก็เป็นได้แค่แนวร่วมไม่ได้เป็นเนื้อนำบุญเดียวกันจึงเกิดอำกำรทั้งฉุดทั้งดึงมำตลอด 

พูดง่ำยๆกุมสภำพไม่ได้ 
แม้จะมุ่งไปที่พลังคนหนุ่มสำวจำกมหำ’ลัยพ่วงต่อไปถึงรอบรั้วโรงเรียนที่คิดว่ำเป็นมวลชนให้กำรสนับสนุน 

หวังจะให้เป็นพลังแถวหน้ำเดินถนนต่อต้ำนรัฐบำล 
เผอิญ “โควิด-19” เข้ำมำแทรกกลำงรัฐบำลก็รอดตัวจำกแรงกระทบทำงกำรเมืองแม้จะต้องเจอศึกหนักอีกด้ำนหนึ่ง 

เดิมพันตรงนี้แหละ...พลิกชีวิตกำรเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ขึ้นมำอีกครั้งหนึ่ง 
ใครจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่ำงน้อยก็เก็บคะแนนไปเพียบ 
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ประเด็นที่มองข้ำมไม่ได้ก็คือ ควำมเคลื่อนไหวของนักกำรเมืองที่ใกล้ชิดคนแดนไกลระดับไม่ธรรมดำ ที่เคยด ำรง
อยู่จำกไทยรักไทย พลังประชำชน จนมำถึงเพ่ือไทย 
แตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อยอย่ำงไทยรักษำชำติ...ก็ด้วย 
ใครเป็นใครกันบ้ำงล้วนคุ้นชื่อคุ้นหน้ำกันทั้งนั้น 

ตั้งพรรคกำรเมืองใหม่แยกตัวออกมำจำกเพ่ือไทย แม้เริ่มต้นจะแยกเป็น 3 ขั้ว 3 พรรค นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้น 
เขย่ำไปต่อรองกันไปเดี๋ยวก็ลงตัวเอง จะยำกก็ตรงท่ีแต่ละคนไม่ธรรมดำกำรช่วงชิงกำรน ำจึงไม่ง่ำยเหมือนกัน 

ต้องอำศัยมือกดปุ่มช่วยขับเคลื่อน ที่รู้ๆกันอยู่ว่ำคือใคร? 
มุมคิดนี้พอจะประเมินกำรเมืองเริ่มด้วยค ำถำมว่ำ ท ำไมต้องตั้งพรรคกำรเมืองกันใหม่ลอยแพเพ่ือไทยที่ขึ้นสนิม

แล้ว ปล่อยให้ “หญิงหน่อย” ต้องว้ำเหว่เดียวดำยไปเถอะ 
คงตอบได้ว่ำกำรเดินแนวทำงอย่ำงคณะก้ำวหน้ำ คงไปได้ไม่สุด ยิ่งหวังจะใช้พลังจำกคนหนุ่มสำวมำเป็นหัวหอก

ดูท่ำจะไปล ำบำก 
ยังไงเสียก็ยังต้องเล่นอยู่ในระบบเลือกตั้งกันต่อไป กำรตั้งพรรคใหม่จึงเป็นหนทำงที่จะเอำชนะได้ จึงต้อง

เตรียมพร้อมเสียแต่เนิ่นๆ 
ยิ่งพลังประชารัฐก าลังระส่ าชิงอ านาจกัน ภายในเจาะเข้าไปแล้วลึกเกินบรรยายไม่ใช่แค่ตัวเล็กตัวน้อยกระจองอแง
วันใด “พี-่น้อง” หันหลังให้กันได้สนุกกันแหละ!!! 

“ลิขิต จงสกุล” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1851468  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1851468
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24 พฤษภำคม 2020 เวลำ 7:10  

ระเบิดเวลา เลือดเข้าตา ปชป. 

 
เป็นโจทย์ใหญ่ท่ี "ประชาธิปัตย์" ก าลังไปสู่ "ด่านหิน" ในวันที่คลื่นลมก าลังท้าทาย พรรคการเมืองอายุ 74 ปี 

กลับมำเปิดประชุมสมัยสำมัญสภำผู้แทนรำษฎรอีกครั้ง วันพุธที่ 27 พ.ค.ต่อกำรประชุมฝ่ำยนิติบัญญัตินัดแรก
ในรอบเกือบ 3 เดือน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจำกไวรัส "โควิด" แต่มำตรกำร "ล็อคดาวน์" ที่ผ่ำนมำไม่ท ำให้
คลื่นลมทำงกำรเมืองสงบลง ตั้งแต่ค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ จนเกิดปรำกฎกำรณ์ "ผึ้งแตกรัง" ที่ ส.ส.อดีตพรรค
อนำคตใหม่ 9 ชีวิต "จบดีล" ย้ำยไปสังกัดดันพรรคภูมิใจไทย ดันให้ตัวเลข 61 ส.ส.ในสภำกระโดดมำเป็นอันดับ 2 แซง
หน้ำประชำธิปัตย์ได้ส ำเร็จ 

กลำยเป็นแรงกดดันไปถึงประชำธิปัตย์ เตรียมเผชิญแรงเสียดทำนทำงกำรเมืองที่รออยู่เบื้องหน้ำ ตั้งแต่เปิด
สภำฯครั้งนี้ โดยเฉพำะต้องหล่นมำเป็นพรรคร่วมอันดับ 3 จำกส.ส. 52 เสียง บีบไปถึงโค้วต้ำ 7 เก้ำอ้ีรัฐมนตรีในมือจะ
รักษำเสถียรภำพโควต้ำ 7 เก้ำอ้ีอย่ำงไร เมื่อพรรคภูมิใจไทยเคยส่งสัญญำณเพ่ิมโควต้ำ 1 รัฐมนตรี จำกกำรสะสมก ำลัง
คณิตศำสตร์ทำงกำรเมือง ท ำให้ตลอด 3 เดือน"คนใน" ประชำธิปัตย์อยู่ในภำวะ "เฝ้าระวัง" ปัจจัยทำงกำรเมืองที่
เปลี่ยนไปเมื่อใกล้ครบขวบปีตั้งรัฐบำล 

ไม่ใช่แค่แรงกดดัน "ครม.ประชาธิปัตย"์ เพียงอย่ำงเดียวแต่จำกผลพวงวิกฤติโควิด จำกปัญหำหน้ำกำกอนำมัย
คลำดแคลน ก ำลังเป็น "ชนักติดหลัง" ไปถึงหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ในหมวก"รมว.
พาณิชย์" เมื่อ "อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์" ประธำนชมรมช่วยเหลือเหยื่ออำชญำกรรม ออกมำฟ้องควำมผิดพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ และข้อหำปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ชอบม.157 จำกกรณีที่ "จุรินทร์" เคยยืนยันตัวเลขก ำลังกำรผลิตหน้ำกำก
อนำมัยเพียงพอต่อประชำชน แต่สวนทำงกับสิ่งที่ "อัจฉริยะ" ชี้ให้เห็นจำกสถำนกำรณ์ขณะนั้นว่ำหน้ำกำกอนำมัยกลับ
ขำดแคลน กลำยเป็นคดีต่อสู้ทำงกฎหมำยระหว่ำง "รมว.พาณิชย์" และ "อัจฉริยะ" ในคดีควำม "ข้อกล่าวหา" ที่ยังรอ
พิสูจน์ 

ขณะ "สึนามิ" ลูกต่อมำที่ "จุรินทร์" ก ำลังถูกไล่บี้ตรวจสอบจำกอ ำนำจที่ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุม กมธ.ครั้งแรกในวันที่ 27 พ.ค. โดย

x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://2/
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หนึ่งในวำระส ำคัญ จะตรวจสอบบุคคล-กลุ่มบุคคล ที่ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ "กักตุน-ลักลอบ" น ำหน้ำกำกอนำมัยส่ง
ขำยต่ำงประเทศ ฝ่ำฝืนค ำสั่งกรมกำรค้ำภำยในที่ประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำ  ด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรฉบับ
ที่ 1 พ.ศ.2563 ก ำหนดให้ "เจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย" เป็นสินค้ำควบคุม เป็น "วาระร้อน" ไปถึง "จุรินทร์" ถูก
เรียกตัว เข้ำไปให้ข้อมูลต่อ  กมธ.ในคณะขึ้นชื่อว่ำดุ เดือนร้อนแรง  ที่มีพล.ต.อ.เสรี พิศุทธ์  เตมียำเวส  เป็น
ประธำน กมธ.ปปช. 

ข้ำมมำที่ประเด็น ส.ส.อดีตพรรคอนำคตใหม่ เคยยื่นค ำร้องผ่ำนประธำนสภำฯ ไปยังศำลรัฐธรรมนูญให้
ตรวจสอบกำรเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ของ 41 ส.ส.ฝั่งรัฐบำลว่ำ ขำด
คุณสมบัติกำรเป็น ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) หรือไม่ ภำยหลังวันที่ 26 มิ.ย.
2562 ศำลรัฐธรรมนูญ "รับค าร้อง" ส ำนวนไว้วินิจฉัยเหลือ 32 คน โดยในกลุ่ม 32 รำยชื่อมีส.ส.ประชำธิปัตย์
ถึง 8 คน ประกอบด้วย 

1.น.ส.จิตรภัสร์ กฤดำกร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 2.นำยอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 3.นำงกันตวรรณ ตันเถียร กุล
จรรยำวิวัฒน์ ส.ส.เขต 1 พังงำ 4.นำยภำนุ ศรีบุศยกำญจน์ ส.ส.เขต 1 สุรำษฎร์ธำนี 5.น.ส.วชิรำภรณ์ กำญจนะ ส.ส.
เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 6.นำยสมชำติ ประดิษฐพร ส.ส.เขต 4 สุรำษฎร์ธำนี 7.นำยสำคร เกี่ยวข้อง ส.ส.เขต 1 กระบี่ และ 
8.นำยสำธิต ปิตุเตชะ ส.ส.เขต 1 ระยองในฐำนะ รมช.สำธำรณสุข 

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอค ำวินิจฉัยจำกศำลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำร
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ของ 32 ส.ส.ฝั่งรัฐบำลใน 5 พรรคกำรเมืองว่ำ ขำดคุณสมบัติกำรเป็น ส.ส.ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (3) หรือไม่ เป็นสถำนกำรณ์โดมิโน่คดี "ถือหุ้นสื่อ" ที่ 8ส.ส.
ประชำธิปัตย์ก ำลังถูกตรวจสอบว่ำปลำยทำงของคดีจะมีผลเช่นเดียวกับ  "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อดีตหัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่หรือไม ่

ขณะที่ประเด็นกำรแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เงื่อนไขที่ประชำธิปัตย์ แลกกับกำรร่วมรัฐบำลพลังประชำรัฐ 
ขณะนี้อยู่ในชั้นที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ก ำลังเดินหน้ำพิจำรณำ เป็นกำรน ำร่อง "ธงน า" ที่ประชำธิปัตย์จะเร่งผลักดันอีกครั้ง
ตั้งแต่กำรเปิดสมัยประชุม ท่ำมกลำงแรงคัดค้ำนภำยในจำกแกนน ำพรรคร่วม ทั้งเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญไปจนถึงกำร
ปรับ ครม.  

แหล่งข่ำวระดับกรรมกำรบริหำรพรรคประชำธิปัตย์ เปิดเผยกับ "เนชั่นสุดสัปดาห์" ว่ำ ทิศทำงประชำธิปัต์กับ
พรรคร่วมรัฐบำลคงไม่มีปัญหำ แต่ที่เห็นพรรคร่วมรัฐบำลบำงพรรคพยำยำมให้มีกำรปรับ ครม.นั้น เชื่อว่ำคงมีกระเพ่ือม
เฉพำะพรรคกำรเมืองอ่ืนเท่ำนั้น ส่วนที่ตัวเลขส.ส.ภูมิใจไทย ถือเป็นตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นภำยหลังกำรเจรจำกำรตั้งรัฐบำล 
ดังนั้นหำกมีกำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง ครม.โดยมำรยำทแล้ว ต้องเป็นเรื่องเฉพำะพรรคแกนน ำรัฐบำลไปหำสัดส่วนจำก 
ส.ส.ที่เพ่ิมข้ึนหรือไม่ แต่หำกมำกระทบกับพรรคกำรเมืองอ่ืนจะเป็นเรื่องยุ่งแน่นอน 
ทั้งหมดเป็นโจทย์ใหญ่ที่ "จุรินทร์-ประชาธิปัตย์" ก าลังเดินไปสู่ "ด่านหิน" ในวันที่คลื่นลมก าลังท้าทาย พรรค
การเมืองอายุ 74 ปี จากอุณหภูมิทางการเมืองเบื้องหน้าที่รอวันปะทุ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11348?line=  
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