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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ เลือกตั้งซ่อม สส. ล าปาง คึกคักแล้ว มีผู้สมัครเพ่ิมจากพรรคเสรีรวมไทย 4 
2 สยามรัฐออนไลน์ ผู้สมัครพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เบอร์ 3 เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 5 
3 Mcot ออนไลน์ พรรคเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4          6 
4 MGR ออนไลน์ สะพัด..“พินิจ จันทรสุรินทร์-เพ่ือไทย” หมอบไม่ลงรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.

เขต 4 ล าปาง 
7 

5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เสรีรวมไทย" ตัดสินใจส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางแล้ว 9 
6 มติชนออนไลน์ ด่วน! เพื่อไทยถอนตัว ไม่สู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง ฝ่ายค้านเหลือ            

เสรีรวมไทย ลงสนาม 
10 

7 แนวหน้าออนไลน์ ด่วน!!! เพื่อไทยถอนตัว ไม่สู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง ชู ‘เสรีรวมไทย’
ตัวแทนฝ่ายค้าน 

11 

8 คมชัดลึกออนไลน์ "พินิจ จันทรสุรินทร์" ถือฤกษ์ปราบมาร คืนสังเวียนเลือกตั้งซ่อมล าปาง 12 
9 คมชัดลึกออนไลน์ "อุตตม" ดอดพบ "บิ๊กป้อม" ลือถกก่อนประชุมพรรคพรุ่งนี้ 13 
10 ไทยรัฐออนไลน์ "เทพไท" จองกฐิน อภิปราย 2 พ.ร.ก.เงินกู้ วอน ส.ส.สร้างสรรค์  14 
11 คมชัดลึกออนไลน์ "ปารีณา" โพสต์เหน็บ "ยิ่งลักษณ์" เป็นผู้หญิงน่ากลัว ทิ้งลูกน้องได้ทุกคน 15 
12 คมชัดลึกออนไลน์ วอนเพ่ือนส.ส.อย่าตีรวน "เทพไท" จองคิว อภิปรายเงินกู้ 2 ฉบับ 16 
13 MCOT ออนไลน์ เพ่ือไทย กังวล พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน เปิดช่องทุจริต 17 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ยันไม่เข้าร่วมประชุม พปชร.พรุ่งนี้   18 
15 เนชั่นออนไลน์ ฝ่ายค้าน จัด 60 ส.ส.ถล่ม พ.ร.ก 19 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท. จวกรายวัน! ใช้ยอดติดเชื้อบังหน้ายืด พรก. ฉุกเฉินขังคนไทย   20 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' ฟันเปร้ียง! ม็อบใหญ่ก าลังจะมา คราวนี้ไร้แกนน า 22 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ ซะงั้น! รัฐบาลเมินตัดงบฯ รัฐสภา 10 เปอร์เซ็นต์ช่วยกอบกู้วิกฤติโควิด 24 
19 สยามรัฐออนไลน์ "สุภดิช" จ าใจร่วม รบ.อ้างมติพรรคบีบต้องเลือกข้าง เหตุไม่มีที่ยืน 25 
20 มติชนออนไลน์ ชวน”แจง ตัดงบ 336 ล้าน ให้ รบ.ไม่ได้ 26 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ณัฐวุฒิ' ถามจะให้รอถึง พ.ศ. ไหนเมื่อไหร่จะเปิดเทอม   27 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ เศรษฐกิจใหม่ ลั่นฝ่ายอิสระไม่มีอยู่จริง แจงทิ้ง 6 พรรคฝ่ายค้านซบรัฐบาล 29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 ไทยรัฐออนไลน์ ภูมิธรรมแย้ม รุ่นใหญ่เพ่ือไทยตั้งกลุ่มแคร์ 30 
24 คมชัดลึกออนไลน์ "สว.สมชาย" โพสต์ขอความเห็น "ต่อ-ไม่ต่อ" พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 35 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เด็กเจ๊หน่อย' สวนกลับแก๊งแตกแบงก์พันเกียร์ว่างยาวท าเพ่ือไทย

ฟอร์มตก! 
36 

26 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ จับตา ครม.พิจารณาต่อเวลาพรก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน 37 
27 เนชั่นออนไลน์ "กรณ์" เปิดก าแพง 4 ชั้นป้องกันทุจริต พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน 38 
28 MGR ออนไลน์ ชัดแจ้ง! “ดร.นิว” แฉ “สมศักดิ์ เจียมฯ” ศาสดาใหญ่ “ปิยบุตร” รายต่อไป? 40 
29 ไทยโพสต์ออนไลน์ แพ้ตั้งแต่ยังไม่เร่ิม!เพ่ือไทยวืดส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมล าปาง ยืมจมูก          

เสรีรวมไทยหายใจแทน 
43 

30 เนชั่น 22 ออนไลน์ วันสุดท้ายรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง 44 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ความน่าละอายของ 'ปิยบุตร' 46 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ หมดเวลา..ทะเลาะ 48 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 49 
4 ข่าวสดออนไลน์ ข่าวหลุด ที่ปล่อย ภายใน “พลังประชารัฐ” เป้าหมาย อยู่ที่ใด 51 
5 ไทยรัฐออนไลน์ รัฐบาลเตรียมคลายล็อกรอบ 3 52 
6 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : มโนกันเองตามฟอร์ม 54 
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สยามรัฐออนไลน์ 25 พฤษภาคม 2563 13:10 น.  

เลือกตั้งซ่อม สส.ล าปาง คึกคักแล้ว มีผู้สมัครเพิ่มจากพรรคเสรีรวมไทย  
 

 
 
วันที่ 25 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง ซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับสมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยก าหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 
– 26 พฤษภาคม 2563 และก าหนดวันเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยบรรยากาศวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของ
การเกิดรับสมัคร บรรยากาศเกิดความคึกคักขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ เงียบเหงาไป 2 วัน เพราะที่ไม่มีใครเดินทางมา
สมัคร แต่ในวันนี้ ปรากฏว่า มีผู้สมัคร และทีมงานหาเสียง และบรรดาของเชียร์จากพรรคเสรีรวมไทย ที่มี พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค ทยอยเดินทางยังสถานที่รับสมัคร และเข้าไปยังบริเวณเต้นท์จุดพักค่อย เพ่ือเตรียม
ความพร้อม 

จากนั้นเวลา 09.09 น. ถือว่าเป็นฤกษ์ และเวลาที่ดี ทาง ดร.พิทักษ์ สันติเวชกุล อดีต ส.ส.พิษณุโลก ในฐานะ
ประธานพรรคเสรีรวมไทย สาขาภาคเหนือ ที่ดูแลพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนางธมลวรรณ จินากูล ผู้ประสานงาน
พรรคเสรีรวมไทย จ.ล าปาง ได้น าผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเสรีรวมไทย คือ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ อายุ 62 ปี ซึ่ง
เป็นชาว อ.สบปราบ จ.ล าปาง โดยเป็นผู้สมัครคนเดิมจากการเลือกตั้งคร้ังก่อน ได้เข้าสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอ าเภอสบปราบ ในฐานะประธาน กกต.ล าปาง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 น าคณะ กกต.เขต และเจ้าหน้าที่ท าการรับสมัคร 

ซึ่งหลังจาก ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย ท าการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ 
กกต.เขต ก็ได้น าชื่อขึ้นติดที่ป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ ง โดยได้หมายเลขผู้สมัคร เบอร์ 2 เพ่ือใช้ในการหา
เสียงเลือกตั้งคร้ังนี้ ท าให้ขณะนี้ มีผู้สมัครที่ลงแข่งขันรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 รวมแล้ว 2 คน คนแรกเบอร์ 1 คือ 
นายวัฒนา สิทธิวัง อายุ 63 ปี ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ที่มาสมัครเป็นคนแรก ตั้งแต่วันแรก และเบอร์ 2 คือ 
ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/157847 

https://siamrath.co.th/n/157847
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200525/9acab913dca792a5c0cfe122b5a5f7bee29c35f59f40e621a6b984ac452e7e84.JPG?itok=RbojmAoG
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สยามรัฐออนไลน์ 25 พฤษภาคม 2563 18:24 น.  

ผู้สมัครพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เบอร์ 3 เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4  

 
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง ซึ่งเป็นสถานที่รับ

สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง ก็มี นายอ าพล ค า
ศรีวรรณ อายุ 62 ปี ชาว อ.เมือง จ.ล าปาง ผู้สมัครจากพรรคพลังท้องถิ่นไท เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง 
เขต 4 

ซึ่งถือว่าเป็นผู้สมัครคนที่ 3 หลังจากทาง กกต.ล าปาง และ กกต.เขตเลือกตั้งที่ 4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 
– 26 พฤษภาคม 2563 นี้ และก าหนดวันเลือกตั้ง คือ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยหลังจากสมัครเสร็จสิ้น ทาง
เจ้าหน้าที่ กกต.เขต ก็ได้น าชื่อขึ้นติดป้ายประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 ซึ่งหมายเลขผู้สมัครที่
ได้รับ ได้หมายเลข 3 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/157957 
  

https://siamrath.co.th/n/157957
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200525/886f59bd1bc977252558bd62cd17588eccfe70dc7245f6ac6e025757c74b2f30.JPG?itok=5uMHqbWh
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25 พ.ค. 2020 12:50:53  

พรรคเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4          

 
ล าปาง 25 พ.ค.- รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 มีผู้มาสมัครเพ่ิมเป็นราย 2 จากพรรคเสรีรวม

ไทย บรรยากาศคึกคักไม่แพ้วันแรกที่มีผู้มาสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ 
การเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสบปราบ ที่เร่ิมมาตั้งแต่วันที่ 22 

พ.ค.2563 และวันนี้ (25 พ.ค.) ด าเนินการมาเป็นวันที่ 4 บรรยากาศกลับมาคึกคักอีกคร้ัง หลังจากเงียบเหงาไป 2 วัน 
เพราะไม่มีผู้ใดมาสมัคร นอกจากวันแรกที่มีผู้มาสมัครเพียงคนเดียว คือ นายวัฒนา สิทธิวัง อายุ 63 ปี จากพรรคพลัง
ประชารัฐ ได้หมายเลข 1 ซึ่งมีทีมงานมาให้ก าลังใจจ านวนมาก 

ส่วนวันนี้มี ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ อายุ 62 ปี ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย เดินทางมาพร้อมเอกสาร
หลักฐานผ่านจุดคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าไปยื่นสมัครกับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ท่ามกลางทีมงานมาให้
ก าลังใจอยู่ด้านนอก น าโดยนายพิทักษ์ สันติเวชกุล อดีต ส.ส.พิษณุโลก ในฐานะประธานพรรคเสรีรวมไทย สาขา
ภาคเหนือ ดูแลพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนางธมลวรรณ จินากูล ผู้ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จ.ล าปาง 

นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอ าเภอสบปราบ ในฐานะประธาน กกต.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่มาอ านวยความ
สะดวกและดูแลความเรียบร้อยการรับสมัครคร้ังนี้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้น าชื่อ ร.ต.ท.สมบูรณ์ ติดป้ายประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยได้หมายเลข 2 เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ส าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 คร้ังนี้เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง และการรับสมัครจะมีไป
ถึงวันพรุ่งนี้ (26 พ.ค.) เป็นวันสุดท้าย โดยก าหนดเลือกตั้งลงคะแนนในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ecb5cbde3f8e40af14439bc 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ecb5cbde3f8e40af14439bc
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เผยแพร่: 26 พ.ค. 2563 10:43   ปรับปรุง: 26 พ.ค. 2563 10:53   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

สะพัด..“พินิจ จันทรสุรินทร-์เพื่อไทย” หมอบไม่ลงรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 
ล าปาง - กระแสข่าวแพร่สะพัด..สนามการเมืองล าปางถูกตีแตก หลัง 2 ตระกูลใหญ่ครองเก้าอี้ ส.ส.ในนาม

พรรคไทยรักไทย-พลังประชาชน ส่งต่อถึงเพ่ือไทยมายาวนาน ล่าสุด “พินิจ จันทรสุรินทร์-เพ่ือไทย” ส่อไม่ลงรับ
เลือกตั้งซ่อมเขต 4 ท าผู้สมัคร พปชร.มีลุ้นทันที 

ความคืบหน้าการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ซึ่ง กกต.เปิดรับสมัคร ณ ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอ
สบปราบ จ.ล าปาง วันนี้ (26 พ.ค.) เป็นวันสุดท้าย จนถึงเวลา 16.30 น.นั้น ล่าสุดมีผู้มาสมัครแล้ว 4 คน จาก 4 พรรค
การเมือง ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ 
กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 นายอ าพล ค าศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 4 นายองอาจ สิน
อนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 

ขณะที่ พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลป. ได้เดินทางมาตรวจดูความพร้อมในการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มาอ านวยความสะดวก ณ บริเวณสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งพบว่าวันนี้ยังไม่มีผู้เดินทางมาสมัครเพ่ิมเติม 
บรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้าง
มือ และติดสติกเกอร์บุคคลที่จะเข้ามาภายในอาคาร  

ผบก.ภ.จว.ลป.เปิดเผยถึงมาตรการในการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งว่า ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมาที่สมาชิกภาพ 
ส.ส.หยุดลง วันที่ 8-10 พ.ค.ก็ได้วิทยุสั่งการให้ทุกสถานีตรวจสอบข้อมูลเดิม พร้อมทั้งให้หาข่าวนักการเมืองท้องถิ่น 
มือปืนรับจ้าง รวมถึงผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น เพ่ือวางมาตรการป้องกันในวันเลือกตั้งจริง และเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ก็ได้ให้หัวหน้า
สถานีทั้ง 6 สถานีไปพบกับ ผอ.กกต.จว.ลป หารือและวางข้อปฏิบัติร่วมกัน และประสานงานกันตลอดเวลา เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ยังได้จัดชุดสืบสวน ชุดป้องปรามการกระท าผิด และชุดเคลื่อนที่เร็ว ทั้ง 386 หน่วย ใน 5 อ าเภอ 6 
สถานีที่รับผิดชอบ ตรวจระบบสื่อสารทั้งทางอินเทอร์เน็ต วิทยุสื่อสาร ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากติดขัดจะได้ท าการแก้ไข
ให้พร้อมใช้งานในวันเลือกตั้งจะได้ไม่ติดขัด 

ด้านนายพนมพร ตุ้ยกาศ ประธานกรรมการการเลือกตั้งเขต 4 และนางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์ ผอ.เขตเลือกตั้ง
ที่ 4 ล าปาง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏว่าขณะนี้หายไปประมาณ 2,000 กว่า
คน เนื่องจากบางส่วนมีการแจ้งย้ายและไม่ครบเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คาดหมายกันว่านายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.หลายสมัย บิดานายอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย เขต 4 ล าปาง ที่เสียชีวิต จะลงสมัครแทนบุตรชาย และคงจะเดินทางมาสมัครใน
วันนี้ซึ่งเป็นวันรับสมัครวันสุดท้าย  

แต่มีกระแสข่าวล่าสุดแพร่สะพัดว่า นายพินิจจะไม่เดินทางมาสมัครแล้ว และรอให้ทางพรรคเป็นผู้แถลงข่าว
อย่างเป็นทางการอีกคร้ัง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐที่ส่งนายวัฒนา 
สิทธิวัง ก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะสูง เนื่องจากการเลือกตั้งคร้ังล่าสุดมีคะแนนเป็นอันดับสองตามหลังนายอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ เพียง 12,636 คะแนนเท่านั้น  

และถ้าหากพรรคเพ่ือไทย รวมถึงนายพินิจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมจริงตามกระแสข่าวดังกล่าว ก็จะเป็นคร้ัง
แรกที่สนามเลือกตั้ง ส.ส.ล าปางถูกพรรคอ่ืนตีไข่แตก หลังเก้าอ้ี ส.ส.ล าปางผูกขาดโดยพรรคไทยรักไทย ส่งต่อให้พรรค
พลังประชาชน มาจนถึงพรรคเพ่ือไทย และมี ส.ส.ในสองตระกูลผูกขาดมาตลอดทุกสมัย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000054587 
  

https://mgronline.com/local/detail/9630000054587
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วันท่ี 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:59 น. 

"เสรีรวมไทย"ตัดสินใจส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางแล้ว 

 
 
ล าปาง-พรรคเสรีรวมไทยส่ง"ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ"ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 เป็นผู้สมัครคนเดิมที่

เคยลงเลือกตั้งคร้ังก่อน ขณะที่มีผู้สมัครเพียง 2 คน  
เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง สถานที่เปิดรับสมัครส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้ง

ที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค. และก าหนดวันเลือกตั้งวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.
2563 โดยบรรยากาศวันที่ 4 ของการเปิดรับสมัคร คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาไป 2 วัน เพราะที่ไม่มีใครเดินทางมา
สมัคร แต่ในวันนี้ มีผู้สมัครและทีมงานหาเสียง และบรรดาของเชียร์จากพรรคเสรีรวมไทย ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส เป็นหัวหน้าพรรค 

กระทั่งเวลา 09.09 น. ถือว่าเป็นฤกษ์ ดร.พิทักษ์ สันติเวชกุล อดีต ส.ส.พิษณุโลก ประธานพรรคเสรีรวมไทย 
สาขาภาคเหนือ ที่ดูแลพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนางธมลวรรณ จินากูล ผู้ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จ.ล าปาง 
ได้น าผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเสรีรวมไทย คือ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ อายุ  62 ปี ชาว อ.สบปราบ จ.ล าปางเป็น
ผู้สมัครคนเดิมจากการเลือกตั้งคร้ังก่อนได้เข้ามาสมัครในนามพรรคเสรีรวมไทย โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอ าเภอ
สบปราบ ในฐานะประธาน กกต.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 น าคณะ กกต.เขต และเจ้าหน้าที่ท าการรับสมัครได้เบอร์ 2 

ส าหรับ ผู้สมัครที่ลงแข่งขันรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 ขณะนี้มีเพียง 2 คน เบอร์ 1 คือ นายวัฒนา สิทธิวัง 
อายุ 63 ปี ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ที่มาสมัครตั้งแต่วันแรก และเบอร์ 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครพรรค
เสรีรวมไทย 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/local/624366 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/social/local/624366
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วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 - 10:55 น. 

ด่วน! เพื่อไทยถอนตัว ไม่สู้ศึกเลอืกตั้ง ส.ส.ล าปาง ฝ่ายค้านเหลือ เสรีรวมไทย ลงสนาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

“พินิจ” ถอนตัว ไม่สมัครสู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 เหตุเพ่ิงสูญเสียลูกชาย ฝ่ายค้านดันผู้สมัคร จากพรรคเสรี

รวมไทย ลงสู้ศึกแทน 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ านวยการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแส

ข่าวระบุนายพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. จากพรรค พท. จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 

แทนต าแหน่งที่ว่างว่า ท่านได้แจ้งมายังพรรคว่า ท่านไม่ประสงค์ลงสมัคร ส.ส.ในคร้ังนี้ เนื่องจากท่านเพ่ิงเสียลูกชายไป 

ประกอบกับอายุมากแล้ว จึงไม่อยากลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ได้ประกาศ

ส่งผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจึงถือว่าผู้สมัครจากทางพรรค สร. เป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านในการสู้ศึกเลือกตั้ง

เขต 4 ล าปาง ในคร้ังนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2202287 

 

 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2202287
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วันอังคาร ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.21 น. 

ด่วน!!! เพื่อไทยถอนตัว ไม่สู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง ช‘ูเสรีรวมไทย’ตัวแทนฝ่ายค้าน 
 

 

 

 

 

 

  

 

26 พฤษภาคม 2563 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ านวยการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าว

ระบุนายพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคเพ่ือไทย จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 

แทนต าแหน่งที่ว่าง ว่า นายพินิจได้แจ้งมายังพรรคว่าไม่ประสงค์ลงสมัคร ส.ส.ในคร้ังนี้ เนื่องจากเพ่ิงเสียลูกชายไป 

ประกอบกับอายุมากแล้ว จึงไม่อยากลงสมัครรับเลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พรรคเสรีรวมไทย ได้ประกาศส่งผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจึงถือว่าผู้สมัครจาก

ทางพรรคเสรีรวมไทยเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านในการสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล าปาง ในคร้ังนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/495115 
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" 
25 พฤษภาคม 2563 - 12:38 น. 

 

 

"พินิจ จันทรสุรินทร์" ถือฤกษ์ปราบมาร 

 คืนสังเวียนเลือกตั้งซ่อมล าปาง สู้เพื่อศักดิ์ศรี 4 ทศวรรษ ไม่เคยปราชัย 

      

    เซียนการเมืองล าปางให้จับบ่ายวันที่ 26 พ.ค.2563 ศาลาประชาคมที่ว่าการ อ.สบปราบ จ.ล าปาง จะคึกคักเป็น

พิเศษ เพราะเป็นวันสุดท้ายในการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ซึ่งมีข่าวว่า วันนั้นมวยใหญ่จอมเก๋าจะ

ก้าวขึ้นสังเวียน ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก"ปรัว บุรีณ์" นักข่าวอาวุโสเมืองรถม้า ได้โพสต์ว่า พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ล าปาง 

กว่าสิบสมัย จะลงสมัคร ส.ส.ป้องกันแชมป์แน่นอน 

          "รอฤกษ์งามยามดีวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลาช่วงบ่าย (ขึ้น 5 ค่ า เดือน 7) วันโลกาวินาศ วันปราบ

อริราชศัตรู #ชนะมารหรือคู่แข่ง นอกจากนี้ จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิในล าปาง และบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางทั่ว

ล าปาง #ไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ท าแล้วได้ผลทุกคร้ังของอดีตผู้แทนราษฎรท่านนี้"           

          หลังจากลูกชายสุดรักเสียชีวิต “พินิจ จันทรสุรินทร์” ก็ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง ยังวุ่นอยู่

กับงานศพลูกชาย และเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านพัก ย่านดอนเมือง เสี่ยพินิจ มีบ้าน 3 หลังที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง 

บ้านแรกคือบ้านเกิด หมายถึงบ้านคมจันทร์ หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 

          บ้านที่สองเป็นบ้านสัญลักษณ์ทางการเมืองคือ บ้านดอยเงิน ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง และบ้านที่สามเป็น

บ้านพักอาศัยในเมืองหลวงชื่อ บ้านยิ่งรวย อยู่แถวดอนเมือง 

          ดังที่ทราบ พินิจไม่ใช่คนล าปาง เกิดที่ อ.ลอง จ.แพร่ ก่อนจะมาท างานที่ อ.เกาะคา จ.ล าปาง และปักหลักเล่น

การเมืองท้องถิ่นมาแต่ปี 2510 และปี 2518 ได้เป็น ส.ส.ล าปาง สมัยแรกในสีเสื้อพรรคธรรมสังคม 

          “เสี่ยพินิจ” ผูกขาด ส.ส.ล าปางโซนใต้ มากว่า 4 ทศวรรษ ตั้งแต่เลือกตั้งแบบพวงใหญ่ จนถึงเลือกตั้งแบบเขต

เดียวเบอร์เดียว 

          “หมอรวย” วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นคู่แข่งเสี่ยพินิจ ก็ไม่ใช่ใครอ่ืน เป็น

นักการเมืองถิ่น อ.เกาะคา ที่เข้าออกบ้านดอยเงินมาก่อน ด้วยวิถีการเมือง ท าให้หมอรวยต้องสู้กับประมุขดอยเงิน อย่าง

ที่ว่ากันแหละ ล าพังสู้กันเดี่ยวๆ หมอรวยเทียบชั้นเสี่ยพินิจไม่ได้ 

          บังเอิญว่า หมอรวยมีพ่ีเลี้ยงดีชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เลยท าให้เซียนมวยเมืองรถม้ายังให้ราคาอยู่ 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431784?adz= 

 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/431784?adz
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25 พฤษภาคม 2563 - 12:39 น. 

"อุตตม" ดอดพบ "บิ๊กป้อม" ลือถกก่อนประชุมพรรคพรุ่งนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

'อุตตม 'ดอดพบ พลเอกประวิตร ก่อนประชุมพรรควันพรุ่งน้ี ด้านนฤมล ยืนกราน ไม่มีการเจรจาปรับต าแหน่ง น่ัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

วันนี้(25 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าท าเนียบ

รัฐบาล หลังเข้าร่วมการประชุมสภากลาโหม ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษสภากลาโหม โดยปฏิเสธการตอบค าถามว่าจะเข้า

ร่วมประชุมพรรคหรือไม่ ซึ่งหลังจากท่ีพลเอกประวิตร ขึ้นตึกไม่นาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี

กว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินขึ้นตึกตามไปในทันที 

 ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่าพลเอกประวิตร เรียก นายอุตตม มา

หารือหรือไม่   ส่วนการประชุมพรรค เพ่ือรับในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชก าหนด 3 ฉบับ 

นั้น เป็นการประชุมของฝั่งส.ส. ที่จะพิจารณาพ.ร.ก.ท้ัง 3 ฉบับ 

 ทั้งนี้นางนฤมล ยังปฏิเสธกระแสข่าวว่าจะมีการปรับให้ตนไปนั่งในเก้าอ้ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

และท่ีผ่านมาตนไม่เคยมีการหารือเร่ืองการปรับต าแหน่งกับนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประวิตรแต่อย่างใด เป็นเพียงการ

หารือในเร่ืองงานเท่านั้น 

 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431782?utm_source= 
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25 พ.ค. 2563 12:50 น. 

"เทพไท" จองกฐิน อภปิราย 2 พ.ร.ก.เงินกู้ วอน ส.ส.สร้างสรรค์ ยัน 5 วัน พอ 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 พ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการประชุม ส.ส.

พรรคประชาธิปัตย์ ว่า ในวันที่ 26 พ.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เชิญ ส.ส.พรรคทุก

คนเข้าร่วมประชุมพรรคเป็นคร้ังแรก หลังจากปิดสมัยประชุมสภาฯ มาหลายเดือน เพ่ือพิจารณาวาระการประชุมของ

สภาผู้แทนราษฎร คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งมีการพิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การกู้เงินของรัฐบาล จ านวน 3 ฉบับ และ

รับฟังมติของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จากตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ ถึงกรอบการ

อภิปรายในคร้ังนี้ด้วย ส่วนตัวจะขออนุญาตจากที่ประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือใช้สิทธ์ิอภิปราย พ.ร.ก. 2 

ฉบับ คือ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้

ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 

 “เมื่อที่ประชุมร่วมของวิปฝ่ายค้าน กับวิปฝ่ายรัฐบาลได้มีมติร่วมกันก าหนดให้มีการประชุม 5 วัน คือ ตั้งแต่

วันที่ 27 ถึงวันที่ 31 พ.ค.นั้น ซึ่งมีเวลามากเพียงพอให้ ส.ส.ทุกคน ที่จะใช้สิทธ์ิขออภิปรายแสดงความเห็นได้เต็มที่ 

เพราะเชื่อว่า ส.ส.หลายคนท าการบ้าน ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื่อว่า ความเห็นและข้อเสนอแนะของ ส.ส.จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของรัฐบาลอย่าง

แน่นอน อยากให้การอภิปรายคร้ังนี้ เป็นบรรยากาศที่ดี ไม่มีการเสียดสี ตีรวน หรือประท้วงกัน จนท าลายบรรยากาศ

ของการประชุม ขอเสนอต่อเพ่ือน ส.ส.ทุกคนให้มีการอภิปรายแบบสร้างสรรค์ ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงน าเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ควรจะเอาประเด็นทางการเมืองมาเกี่ยวข้องหรือดิสเครดิตฝ่ายหนึ่งฝ่าย

ใดกัน เพราะเชื่อว่า การประชุมสภาฯ ในคร้ังนี้เป็นที่สนใจ และจับตามองของพ่ีน้องประชาชน เนื่องจากมีวาระส าคัญ

เกี่ยวกับ พ.ร.ก.เงินกู้ ที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นภาระหนี้สินของคนไทยทั้งประเทศ ที่ต้องรับผิดชอบหนี้

ร่วมกัน จึงเป็นที่สนใจของพ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอน” นายเทพไท กล่าว 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1852784 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1852784
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25 พฤษภาคม 2563 - 13:16 น. 

"ปารีณา" โพสต์เหน็บ "ยิ่งลักษณ์" เป็นผู้หญิงน่ากลัว ทิ้งลูกน้องได้ทุกคน 

 
 

"ปารีณา" โพสต์เหน็บ "ยิ่งลักษณ์" เป็นผู้หญิงใจคอโหดร้าย น่ากลัว ทิ้งลูกน้องได้ทุกคน หลอก "บุญทรง"จนต้อง

ติดคุก 

25 พ.ค.63  น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊ก ปารีณา ไกรคุปต์ ถึงกรณีที่ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ครบรอบ 6 ปี เข้ายึดอ านาจ ระบุ เป็นการให้ #สัมภาษณ์แบบ

คร่ึงเดียว เป็นผู้หญิง น่ากลัว ปากไม่ตรงกับใจ การที่ ยิ่งลักษณ์ ได้ให้สัมภาษณ์ ครบรอบ 6 ปี เข้ายึดอ านาจ และเมื่อ

ตนเองได้ถูกถอดถอน ก็รู้ดีทันทีว่าจะมีการยึดอ านาจ อีกทั้งอ้างว่า ดิฉัน ท าอะไรไม่ได้เลยนอกจากเฝ้าดูสถานการณ์ สิ่ง

เหล่านี้เป็นการให้ #สัมภาษณ์แบบคร่ึงเดียว 

อย่าลืมว่า วิกฤตความแตกแยก นั้นเร่ิมต้นเกิดขึ้น คร้ังแรก มาจากคนคนเดียว คือ การที่ทักษิณชินวัตร ทุจริต 

โกงบ้านเมืองจนรวยล้นฟ้า และมีพฤติกรรมมักใหญ่ใฝ่สูง เป็น #เหตุให้เกิดวิกฤตความเเตกแยก ต่อมายิ่งลักษณ์ เดิน

ตามพ่ีชาย พอได้เป็น #นายกเข้ามาโกงกิน กินบ้านกินเมืองกินงบประมาณ เป็นเหตุให้ #ประชาชนรับไม่ได้ จนเกิด

วิกฤต 

อีกทั้งยิ่งลักษณ์ยังให้สัมภาษณ์ร าพึงร าพัน ถึง การเสียชีวิตของพ่ีปึ้ง ร าพึงร าพันร าพึงร าพันจน ถึงขั้น วีดีโอคุย

กัน ขณะอยู่ห้อง ICU ก่อนจะเสียชีวิต แลดูเหมือนคนรักพวกพ้องลูกน้องจัง มันก็เป็นเพียงแค่ค าให้สัมภาษณ์เพราะใน

ข้อเท็จจริงแล้ว ยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิง ใจคอโหดร้าย เป็นคนพูดอย่างท าอย่าง วันที่บุญทรงมีโอกาสจะหนีคดี เธอกลับโทร

หลอกบุญทรงว่า #พ่ีรอหนูหน่อยหนูก าลังไป ส่งผลให้บุญทรงไม่สามารถหนี ต้องติดคุก เป็นผู้หญิง น่ากลัว ปากไม่ตรง

กับใจ #ทิ้งได้ฆ่าได้ลูกน้องทุกคน 

อ้างอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/431789?adz= 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/431789?adz
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25 พฤษภาคม 2563 - 13:31 น. 

วอนเพ่ือนส.ส.อย่าตีรวน "เทพไท"  

จองคิว อภิปรายเงินกู้ 2 ฉบับ 
 

 

วันนี้ (25 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  ได้มี

การ Live สด ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ว่า  ในวันพรุ่งนี้ (26 พ.ค.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 

ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เชิญ ส.ส.ของพรรคทุกคนเข้าร่วมประชุมพรรคเป็นคร้ังแรก หลังจากปิดสมัยประชุม

สภามาเป็นเวลาหลายเดือน เพ่ือพิจารณาวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร คร้ังที่1/ 2563 ซึ่งมีการพิจารณาพระ

ราชก าหนด (พ.ร.ก.) การกู้เงินของรัฐบาลจ านวน 3 ฉบับ และรับฟังมติของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

(วิปรัฐบาล) จากตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ ถึงกรอบการอภิปรายในคร้ังนี้ด้วย  

 ส่วนตัวจะขออนุญาตจากที่ประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อใช้สิทธ์ิอภิปราย พ.ร.ก. 2 ฉบับ คือ พ.ร.ก.

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 และ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และเมื่อที่ประชุมร่วมของวิปฝ่ายค้านกับวิป

ฝ่ายรัฐบาลได้มีมติร่วมกันก าหนดให้มีการประชุม 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 27 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนั้น นับว่ามีเวลามาก

เพียงพอที่จะให้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธ์ิขออภิปราย และแสดง

ความเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะเชื่อว่าจะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคน ได้ท าการบ้านมาเป็นอย่างดี ในการลงพ้ืนที่

เก็บข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื่อว่าความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของรัฐบาลอย่างแน่นอน  

 "ผมอยากให้การอภิปรายคร้ังนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดี ไม่มีการอภิปรายเสียดสี ตีรวน หรือประท้วงกันจนท า

ให้การประชุมล่าช้า หรือท าลายบรรยากาศของการประชุมไป ซึ่งขอเสนอต่อเพ่ือน ส.ส.ทุกคนให้มีการอภิปรายแบบ

สร้างสรรค์ ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงน าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ควรจะเอาประเด็น

ทางการเมืองมาเกี่ยวข้องหรือดิสเครดิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกัน เพราะเชื่อว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในคร้ังนี้เป็นที่

สนใจ และจับตามองของพ่ีน้องประชาชน เนื่องจากมีวาระส าคัญเกี่ยวกับ พ.ร.ก.เงินกู้ ที่มีวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท 

ซึ่งเป็นภาระหนี้สินของคนไทยทั้งประเทศ ที่ต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกัน จึงเป็นที่สนใจของพ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้ง

ประเทศอย่างแน่นอน" นายเทพไท ระบุ 

อ้างอิง : ttps://www.komchadluek.net/news/politic/431792?utm_source=category&utm_medium=  
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25 พ.ค. 2020 13:37:42  

เพื่อไทย กังวล พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน เปิดช่องทุจริต 
   

 

 

 

 

 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ตั้งข้อสังเกตว่า การพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาล 

รวมทั้ง กรณีที่รัฐบาลให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกตราสารหนี้ เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้ภาคเอกชน  มีความ

จ าเป็นแค่ไหน เพราะในความเป็นจริงธนาคารพาณิชย์ก็มีเพียงพออยู่แล้ว ไม่มีความจ าเป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต้องเข้ามาบริหารจัดการ แต่เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นผู้เล่น จะส่งผลให้ขาดความเป็นกลาง และเกรงจะ

กระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว 

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ส่วน พ.ร.ก.กู้เงิน จ านวน 1 ล้านล้านบาท ที่เม็ดเงินส่วนหนึ่งน ามาลงทุนในโครงสร้าง

พ้ืนฐาน มีความจ าเป็นเพียงไรที่จะต้องกู้เงินมาลงทุน เพราะหลายโครงการไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนถึงต้องกู้เงิน รัฐบาล

สามารถเสนอโครงการมารอในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ ไม่จ าเป็นต้องมากู้นอกงบประมาณ การด าเนินการของ

รัฐส่อเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือไม่ ในการพิจารณาเงินกู้ของรัฐ สมาชิกสภามีอ านาจแค่อนุมัติหรือไม่

เท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้ เหมือนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลออก พ.ร.ก.กู้เงิน คร้ังนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบใช่หรือไม่ และเกรงว่าจะมีการเปิดช่อง

โหว่ให้มีการทุจริตในโครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณจากการกู้เงินของรัฐ เพราะใน พ.ร.ก.กู้เงิน คร้ังนี้ เขียนไว้เพียงแค่

การกู้เงินมาเพ่ือประโยชน์ใดเท่านั้น แต่ไม่มีการลงรายละเอียดโครงการ และในหลายโครงการก็ซ้ าซ้อน กับการใช้

งบประมาณประจ าปี 

“กรณีการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ในสัปดาห์นี้ อยากให้รัฐบาลเปิดใจรับฟัง  การอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

แม้ว่ากรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเบาบางลง แต่ระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ กลับทวี

ความรุนแรงขึ้น อยากให้ตั้งใจฟังเนื้อหาสาระที่ฝ่ายค้านจะน าเสนอ เพราะฝ่ายค้านก็มีความหวังดีต่อประเทศไม่แพ้

ฝ่ายรัฐบาลเช่นกัน” นายจุลพันธ์ กล่าว .- ส านักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ecb67b6e3f8e40af8447666  

https://www.mcot.net/viewtna/5ecb67b6e3f8e40af8447666


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.22 น. 

"บิ๊กป้อม" ยันไม่เข้าร่วมประชุม พปชร.พรุ่งนี้   
 

 

 

 

 

 

 

“บิ๊กป้อม” เผย ไม่ไปประชุมพปชร.พรุ่งน้ี  ย้ าพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จ าเป็นหากระบาดอีกระลอกจะยุ่งกันใหญ่ 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมพรรคพปชร. ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ ว่า  “ไม่ไป ไม่

เกี่ยว” 

เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านต้องการให้ยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็มีทั้งอยาก

และไม่อยาก 

 เมื่อถามต่อว่า มีความเป็นห่วงทางการเมืองหรือไม่ หากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็

รู้อยู่แล้วไงว่ามีความจ าเป็น  หากเกิดการระบาดอีกระลอกหนึ่ง ก็จะยุ่งกันใหญ่....  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776379 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/776379
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25 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:45 

ฝ่ายค้าน จัด 60 ส.ส.ถล่ม พ.ร.ก 

 
 
 
 
ฝ่ายค้าน จัด 60ส.ส.ถล่ม พ.ร.ก. 'สุทิน' รับปากก้าวไกลได้อภิปรายเต็มที่ไม่ซ้ ารอย 

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงถึงผลการประชุมพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน 6 พรรคว่า การพิจารณาพระราชก าหนดจะพิจารณาเป็นรายละฉบับ แต่สามารถอภิปรายโยงไปถึงพระราช
ก าหนดฉบับอ่ืนได้เท่าที่จ าเป็น โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้สิทธิอภิปรายทุกพรรค ประมาณ 60-65 คน แบ่งเป็น พรรค
เพ่ือไทย 35 คน พรรคก้าวไกล 15 คน ส่วนที่เหลือที่ลดลั่นไปตามสัดส่วนของส.ส.ฝ่ายค้านแต่ละพรรค  

นายสุทิน กล่าวว่า นอกจากนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านยังคงยืนยันว่าหากจะให้ฝ่ายค้านให้ความเห็นชอบกับพระราช
ก าหนดดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขบางประการ โดยเมื่อรัฐบาลไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินมาเสนอต่อสภาฯ จึง
จ าเป็นต้องขอให้รัฐบาลรับปากต่อสภาฯได้หรือไม่ว่าจะมีการตั้คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบการ
ใช้เงินพร้อมกับการที่รัฐบาลจะรับปากว่าจะท ารายงานการใช้เงินกู้เสนอมายังสภาเดือนละคร้ัง  

"เราไม่ยอมให้พ.ร.ก.ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างแน่นอน รัฐบาลต้องตอบรายละเอียดต่อสภาว่าเอาเงินไปใช้
อะไรบ้าง ถ้าตอบและให้สัญญาต่อสภาก็ถือว่าเป็นค ามั่นอย่างหนึ่ง" นายสุทิน กล่าว 

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ฝ่ายค้านได้จัดสรรเวลารัดกุมมากขึ้น โดย
การอภิปรายในแต่ละวันประมาณ 10.30 ชั่วโมง และยังแบ่งเวลาอย่างละเอียดด้วยความรัดกุมอย่างมาก เพ่ือให้แต่ละ
พรรคได้อภิปรายครบถ้วน การเปิดสภาคร้ังใหม่ ฝ่ายค้านร่วมกันท างานและบริหารเวลาอย่างดี การท างานของฝ่ายค้าน
จะไม่มีปัญหา แต่เรามีความกังวลว่าในเร่ืองการบริหารเวลาบางประการ เนื่องจากในการเปิดประชุมแต่ละวันจะต้องมี
นับองค์ประชุมใหม่ทุกวัน หากเปิดประชุมได้ช้าเวลาในการอภิปรายจะลดลงไป ดังนั้น จึงอยากให้มีการเปิดประชุมสภา
ได้ตรงเวลา  

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การประชุมสภาฯในแต่ละวันจะเร่ิมตั้งแต่ 9.30น.และ
สิ้นสุดในเวลาสองทุ่ม โดยหน้าที่รับผิดชอบองค์ประชุมจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลฝ่ายเดียว แต่จะเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยตามขั้นตอนถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนด หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและ
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11404?line=  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11404?line
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25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:05 น.    

พท.จวกรายวัน! ใช้ยอดติดเชื้อบังหน้ายืด พรก.ฉุกเฉินขังคนไทย   

 
25 พ.ค. 63 - ที่พรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงว่า การต่อเวลาพระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และคงเคอร์ฟิวเอาไว้ เป็นการกระชับอ านาจ ใช้อ านาจ

ฟุ่มเฟือย ท าให้ประชาชนเสียประโยชน์ การแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 มีความผิดพลาด หลงทางหลายแนวทาง หลายเร่ือง

ไม่ควรท ากลับท า เร่ืองควรท ากลับไม่ท า ทุกวันนี้เลยเถียงว่าจะปรับเคอร์ฟิวอย่างไร จะขยับเข้าหรือขยับออกไป 

ประชาชนมากกว่า 50 จังหวัด อยู่ในพ้ืนที่ปลอดเชื้อ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในภาครวมส่วนกลางประเทศ บางวันมีผู้ติด

เชื้อ 2-3 ราย บางวันไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่รัฐบาลเอาสถิตินี้ มาขังคนไทย  

รัฐบาลพยายามท าเพ่ือหลบหลังโควิด เพ่ือปกปิดการบริหารงานที่ล้มเหลว ลงทุนเพ่ือให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้อ านาจอย่างเต็มที่ ได้กระชับอ านาจ รวมทั้งมาตรการที่ออกมาสับสน เช่น โรงเรียนเปิดไม่ ได้ 

แต่ห้างเปิดได้ ทั้งที่การไปห้างคนมากกว่า และการให้ประชาชนแสกนข้อมูลก่อนเข้าห้าง เป็นการล้วงล้วงข้อมูล

ประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนโดยการเข้าถึงข้อมูลประชาชนหรือไม่ การยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคงประกาศ

เคอร์ฟิว รัฐบาลต้องเข้าใจว่า เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก 

 "วันนี้เราไม่รู้ว่า การคลายล็อกมีกี่เฟส นักวิชาการออกมาบอกว่า วิกฤติโควิดสร้างความเสียหายหนักกว่าวิกฤติ

ช่วงต้มย ากุ้ง วันนี้รัฐบาลเผชิญมรสุม 1.มรสุมวิกฤติโควิด 2.มรสุมการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และ3.วิกฤติการเมืองทั้งในและ

นอกพรรครัฐบาล รัฐบาลต้องสร้างสมดุลสุขภาพ เสรีภาพ และเศรษฐกิจให้ได้ ไม่ใช่เอาทุกปัญหามากลบ หลบหลังโควิด 

แล้วอธิบายว่า ที่แก้ไม่ได้เพราะโควิด ปัญหาการควบคุมแพร่ระบาดไวรัสโควิด ที่ส าเร็จ ไม่ได้ส าเร็จเพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

หรือเคอร์ฟิว แต่มาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน หากประชาชนกระชับอ านาจฟุ่มเฟือยที่สุด อาจเกิดปฏิกิริยา

สะท้อนกลับ จนรัฐบาลไม่อาจรับมือได้" โฆษกพรรคเพ่ือไทย ระบุ 

ด้านนายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยอาศัยความ

ตระหนกตกใจของประชาชน เป็นปัจจัยหนุน พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยหลักการ เพ่ือป้องกันการก่อความไม่สงบ ความไม่มั่นคง

ของรัฐ การก่อการร้าย ภัยสงคราม ทั้งท่ีเรามีพ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ แต่รัฐบาลเลือกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ

มีการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาถึงระยะที่ 3 ขอถามว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ ความมุ่งหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของใครหรือไม่ 

ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นภาคีที่ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง ในข้อ 4 ระบุ การที่รัฐบาลเป็นภาคี การ
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ประกาศภาวะฉุกเฉิน รัฐบาลต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็น เมื่อภัยฉุกเฉินพ้นไป รัฐบาลต้องคืนความเป็นปกติ  วิถีการค้าขาย 

ต้องคืนโดยเร็ว แต่สภาพที่เป็น ถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อภาคีเร่ืองดังกล่าว    

ส าหรับ พ.ร.ก.เงินกู้ ที่ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขสถานการณ์โควิด โดยมาตรา 7 นั้นน่าห่วงใย ที่ให้

อ านาจคณะกรรมการกลั่นกรอง 11คน อย่างมาก การแต่งตั้งข้อราชการ 6 คนไปท าหน้าที่ อาทิ เลขาสภาพัฒน์ ปลัด

คลัง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดย พล.อ.ประยุทธ์อีก 5คน ซึ่งเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า จะ

ไม่มีความผิดปกติในกระบวนการนี้ จะมีอะไรเป็นเคร่ืองยืนยัน ความมั่นใจว่า การกลั่นกรองการใช้เงิน 1 ล้านล้านบาท 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถึงมือประชาชน เพราะการแจกเงินก่อนหน้านี้ก็มีการลักลั่น เลือกปฏิบัติ และจาก พ.ร.ก.ฉบับ

ดังกล่าว จะท าให้ประชาชนเข้าถึงการฟื้นฟู เยียยาได้หรือไม่ ยังไม่มีความขัดเจน นอกจากนี้รัฐบาลอาจกระท าการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค3 ที่ต้องให้ ครม.ต้องเรียกประชุมสภาฯ ซึ่งหลายภาคส่วนก็เรียกร้อง เหตุใดไม่เรียก

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ทั้งท่ีพรรคเพ่ือไทยก็ได้เรียกร้อง   

 ขอตั้งข้อสังเกตว่าการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาบังคับใช้ เหมือนเกินความจ าเป็น กับการออก พ.ร.ก.เงินกู้1.9 ล้าน

ล้านบาท ที่ให้อ านาจค่อนข้างจะอุ้มธุรกิจเจ้าสัว เป็นข้อกังขาว่ามีการจัดสรรผลประโยชน์ของรัฐบาลหรือไม่อย่างไร และ

ทั้งการออก พ.ร.ก.เงินกู้ กับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ข้อตั้งข้อสันนิษฐานความเชื่อมโยงว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่รัฐบาลจ าเป็นต้อง

บังคับต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพ่ือบริหารเงินกู้ และเป็นไปได้หรือไม่ว่า ที่รัฐบาลต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออายุยืดยาวไป เพ่ือ

เลี้ยงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค กล่อมคนให้กลัว ทั้งที่สถานการณ์เบาบางลงแล้ว เพ่ือป้องกันการเคลื่อนไหวทาง

การเมือง และท่ีส าคัญคือป้องกันการบริหารเงินกู้ในช่วงสุดท้ายของรัฐบาลหรือไม่.   

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66878 
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25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:46 น.  

'จตุพร' ฟันเปรี้ยง! ม็อบใหญ่ก าลังจะมา คราวน้ีไร้แกนน า-อาละวาดย่ิงกว่าซอมบี้ 

 
 

25 พ.ค. 63 - นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) 

เฟซบุ๊กไลฟ์“Jatuporn Prompan - จตุพรพรหมพันธ์ุ” ในรายการPEACE TALK ว่าแม้การส ารวจผลโพลของส านักนี้จะ

ค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลก็ตามแต่การท าโพลหัวข้อเร่ืองการสอบตกของรัฐบาลในการปรองดองนั้นจึงน่ารับฟัง 

ตนพยายามอธิบายมาตลอดว่าหลังการยึดอ านาจเมื่อปี2557 ได้แบ่งบ้านเมืองออกเป็น2 ฝ่ายชัดเจนอีกทั้งช่วง

10 ปีที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายเกิดความขัดแย้งอย่างหนักดังนั้นจึงไม่มีฝ่ายใดเห็นด้วยกับความเห็นของฝ่ายตรงข้าม 

อย่างไรก็ตามแม้ช่วงนี้อยู่ท่ามกลางพรก.ฉุกเฉินแต่ตนเชื่อว่าคนไทยไม่ใส่ใจมากนักกับการแพร่ระบาดของโรค

เพราะพร้อมจะอยู่ร่วมกับโควิด-19 เนื่องจากเชื่อมั่นตัวเองจะจัดการอย่างไรกับการป้องกันไวรัสประกอบสภาพต้องต่อสู้

กับเศรษฐกิจปากท้องเมื่อไม่มีกินจึงต้องออกมาดิ้นรนเพ่ือรักษาชีวิตเอาไว้ทั้งสิ้น 

 อีกทั้งการก าหนดเคอร์ฟิวระหว่างห้าทุ่มถึงตีสี่นั้นยังมีเวลาให้รัฐบาลเล่นเกมขยายเวลาเคอร์ฟิวไปได้อีกหลาย

ชั่วโมงพร้อมๆกับออกมาตรการคลายล็อกมาแลกเปลี่ยนซึ่งสิ่งนี้รัฐบาลรู้ความต้องการของประชาชนได้ดีจึงสามารถผ่อน

ปรนความรู้สึกของสังคมมาได้อย่างต่อเนื่อง 

 “หากจะขยายเวลาเคอร์ฟิวจากหลังเที่ยงคืนไปถึงตีสี่ก็ไม่รู้จะไปติดเชื้อได้อย่างไรซึ่งรัฐบาลได้ขยักเอาไว้เพราะ

ต้องดึงเวลาให้ไปถึงการมาตรการระยะที่4 ดังนั้นการทยอยมาตรการโควิดเป็นช่วงๆเพ่ือรักษาพรก.ฉุกเฉินนั้นต่างคนต่าง

คิดกันได้ท้ังสิ้นเนื่องจากมีคลื่นสึนามิทางการเมืองรอรัฐบาลอยู่ข้างหน้า” 

นายจตุพรกล่าวว่าสิ่งส าคัญรัฐบาลยากจะหลีกพ้นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างล าบากและหนักหน่วงได้อีกทั้ง

ปัจจัยขัดแย้งกันภายในพรรคร่วมรัฐบาลนั้นต่างเล่นเกมแย่งชิงต าแหน่งรัฐมนตรีโดยปัจจัยเหล่านี้ในทางการเมืองทุกฝ่าย

มองเห็นสถานการณ์และคิดออกได้ 

 "ปัจจัยต่างๆนี้จะน าพาไปสู่ปัญหาทางการเมืองอย่างไม่คาดฝันกันถึงขั้นลืมเหตุการณ์ชุมนุมในช่วง10 ปีที่ผ่าน

มาไปได้เลยเพราะการชุมนุมคร้ังต่อไปจะไม่มีแกนน าเนื่องจากความหิวจะท าให้ประชาชนออกมาชุมนุมน าไปสู่สภาพ
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โกลาหลยิ่งกว่า หนังซอมบี้ออกมาอาละวาดก็ว่าได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครคาดคิดว่าไทยจะเดินมาถึงจุดนี้ได้โดยเฉพาะคน

จนเมืองนั้นเมื่อไม่มีอาชีพก็ไม่มีกินความทุกข์เดือดร้อนจะหนักหนากว่าคนชนบทต่างจังหวัดหลายเท่า" 

 ส่วนการอภิปรายพรก.เงินกู้ทั้ง3 ฉบับนั้นนายจตุพรกล่าวว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องพูดความจริงกับ

ประชาชนรวมทั้งส.ว.บางคนเร่ิมท าตัวขึงขังขึ้นมาดังนั้นห่วงเวลา1-2 เดือนนี้จะเป็นรอยต่อที่ส าคัญอย่างมากแม้ไม่มีคน

ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นหรือไม่มีคนรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ความจนที่ได้สะสมจากสภาพเศรษฐกิจทรุดกันมายาวนานจะท าให้

ประเทศเดินไปถึงจุดไร้อนาคตเพราะความจนไม่ได้รับการแก้ไขหากปล่อยให้เศรษฐกิจทรุดต่อไปอีกสักช่วง1-2 เดือนข้าง

นี้แล้วความโกลาหลคงเกิดขึ้น 

 “ที่น่าเป็นห่วงคือวิธีคิดทางการเมืองแบบเดิมของคนการเมืองแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้และจะน าไปสู่ไม่มี

กระดานการเมืองให้นักการเมืองเล่นอีกถ้าปล่อยประเทศให้คนหิวโหยได้ออกมาโกลาหลด้วยแล้วคงต้องจบแบบเดิมไม่

สงบก็มีคณะรักษาความสงบออกมาไม่ว่าไปมุมไหนก็ใดในวันนี้ถ้าเราไม่มีหลักคิดแบบพ่ีน้องคนในชาติแล้วเราจะข้ามพ้น

สถานการณ์นี้ยากมาก" 

 นายจตุพรคาดว่าสถานการณ์ในอนาคตจะหนักกว่าพฤษภาทมิฬเนื่องจากผลโพลรัฐบาลสอบตกเร่ืองความ

ปรองดองแล้วยังมีค าถามส ารวจถึงการแย่งชามข้าวและน้ าข้าวกันอีกยิ่งสะท้อนถึงการเมืองมาถึงจุดเสื่อมอีกซึ่งจะ

น าไปสู่ธรรมชาติอ านาจคือทหารออกมายึดอ านาจอีก 

 "เมื่อการเมืองเสื่อมแล้วทหารออกมายึดอ านาจที่ผ่านมาเกิดขึ้นเพราะปัญหาการเมืองแต่คร้ังนี้ในอนาคตจะมี

พร้อมปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนมาผสมโรงด้วยดังนั้นผลลัพธ์จะแตกต่างจากท่ีคิดและคาดการณ์กันตามปกติ" 

 นายจตุพรแจ้งข่าวอาการป่วยของนายบุญกลมดงบังสถานสื่อมวลชนอาวุโสและนักจัดรายการ“หยิบข่าวมาคุย” 

ในสถานีโทรทัศน์พีซทีวีว่าขณะนี้นอนรักษาตัวและหายใจด้วยเคร่ืองอ๊อกซิเจนอยู่ที่รพ.พระนั่งเกล้าอาคารจินดามณีชั้น6 

อาการยังไม่รู้สึกตัว 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66878 
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25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:38 น.     

ซะงั้น! รัฐบาลเมินตัดงบฯ รฐัสภา 10 เปอร์เซ็นต์ช่วยกอบกู้วิกฤติโควิด 

 
 

25 พ.ค.63 - ที่รัฐสภานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงกรณีรัฐสภาไม่ถูกตัดงบประมาณ

ตามร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ว่าผู้ที่ไม่ตัดงบประมาณรัฐสภาคือรัฐบาล ไม่ได้

เกี่ยวกับทางรัฐสภาในทางกลับกันทางเรายินดีที่จะถูกตัดงบ10เปอร์เซ็นต์ เพ่ือช่วยเยียวยาและฟ้ืนฟูวิกฤตโควิด-19  

เพียงแต่ตรงนี้เป็นปัญหาทางกฏหมาย จากเดิมรัฐสภาตัดงบประมาณไป300 กว่าล้าน แต่ตอนนี้ได้มีหนังสือแจ้งมาแล้ว

ว่าตัดไม่ได้ไม่ใช่ว่ารัฐสภาไม่ให้ตัดและถึงอย่างไรถ้างบประมาณก้อนดังกล่าวไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ต้องคืนให้คลังอยู่ดี 

 “อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดประเทศชาติไม่ได้ร่ ารวยอะไรถ้าใช้อย่างมีเหตุมีผลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ าฟุ่มเฟือย

ไม่มีเหตุผลก็เป็นความฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตช่วงปกติผมก็ถือแบบนี้” ประธานสภาฯกล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66890 
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25 พฤษภาคม 2563 16:41 น.   

"สุภดิช" จ าใจร่วม รบ.อ้างมติพรรคบีบตอ้งเลอืกข้าง เหตุไม่มีที่ยืน 
   
  
 
  
 
 

 
เมื่อวันที่ 25 พ.ค.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องเข้าร่วมกับพรรครัฐบาล หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ระบุว่าจะท างานเป็นฝ่ายอิสระ 
เพราะต้องการหาสังกัดเพ่ือให้การท างานในสภาผู้แทนราษฎร สามารถปฏิบัติได้ ทั้งการอภิปราย การตั้งกระทู้ หรือการ
หารือ การเป็นฝ่ายอิสระเป็นไปไม่ได้ในระบอบนี้  ยืนยันการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นไปตามมติของกรรมการบริหารพรรค 
ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของส.ส.อย่างเดียว เมื่อเป็นมติพรรคแล้ว ส.ส.ต้องปฏิบัติตาม ส่วนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่อาจไม่ยอมรับมตินั้น เมื่อมติพรรคสรุปเช่นไร ส.ส.ควรปฏิบัติตาม ต้องไปถามนายมิ่ง
ขวัญเองว่าจะท าอย่างไร  

ส่วนการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เพ่ือแลกกับต าแหน่งประธานกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 1 
คณะนั้น ไม่เป็นความจริง ต าแหน่งประธานกมธ.ท่ีพรรคเศรษฐกิจใหม่จะได้รับนั้น เพราะส.ส.อนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง 11 คน ท าให้พรรคก้าวไกลต้องลดต าแหน่งประธานกมธ.ลงมา 2คณะ เมื่อค านวณเศษทศนิยมในลักษณะ
เดียวกับการคิดส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว พรรคเศรษฐกิจใหม่จะได้รับต าแหน่งประธานกมธ. 1ต าแหน่ง ตามการค านวณจาก
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับค่าทศนิยมสูงกว่าพรรคภูมิใจไทย โดยพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ได้ทศนิยม 0.43 แต่พรรคภูมิใจไทยได้ทศนิยม 0.38 จึงไม่ใช่การไปแย่งประธานกมธ.จากพรรคภูมิใจไทย  อย่างไรก็
ตามพรรคยังไม่ได้หารือว่า จะได้ประธานกมธ.คณะใด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/157928 
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วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 - 16:45 น. 

ชวน”แจง ตัดงบ 336 ล้าน ให้ รบ.ไม่ได ้เหตุเป็นทรัพย์สินของสภาฯแล้วเหมอืนกับศาล 

 
 
“ชวน”แจง ตัดงบ 336 ล้าน ให้รบ.ช่วยโควิด-19 ไม่ได้ เหตุ เป็นทรัพย์สินของสภาฯแล้วเหมือนกับศาล 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าชมห้องสื่อมวลชนใหม่ที่อาคาร
รัฐสภา เกียกกาย และตรวจห้องประชุมพระสุริยันอีกคร้ัง ก่อนจะเร่ิมประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา พ.วันที่ 27 พ.ค. นี้ 
พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ไม่มีการตัดงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ในร่าง พ.ร.บ.โอนงบบประมาณรายจ่าย พ.ศ….เพ่ือ
น าไปแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ว่า ผู้ที่ไม่ตัดงบประมาณรัฐสภา คือ รัฐบาล ไม่ได้เกี่ยวกับทางรัฐสภา ในทางกลับกัน 
ทางเรายินดีที่จะถูกตัดงบ10เปอร์เซ็นต์ เพ่ือช่วยเยียวยาและฟ้ืนฟูวิกฤตโควิด-19 เพียงแต่ตรงนี้เป็นปัญหาทางกฏหมาย 
จากเดิมรัฐสภาตัดงบประมาณไป 336 ล้านบาท แต่ตอนนี้ได้มีหนังสือแจ้งมาแล้วว่าตัดไม่ได้ ไม่ใช่ว่ารัฐสภาไม่ให้ตัด 
และถึงอย่างไรถ้างบประมาณก้อนดังกล่าวไม่ได้ใช้ สุดท้ายก็ต้องคืนให้คลังอยู่ดี“อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัด 
ประเทศชาติไม่ได้ร่ ารวยอะไร ถ้าใช้อย่างมีเหตุมีผลก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าฟุ่ยเฟือยไม่มีเหตุผล ก็เป็นความ ฟุ่ยเฟือยเกิน
ความจ าเป็น ไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤต ช่วงปกติผมก็ถือแบบนี้” ประธานสภาฯ กล่าว 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวเสริมว่า ทางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความว่าเนื่องจากงบประมาณที่โอนมาให้สภาฯถือเป็นทรัพย์สินของสภาฯแล้ว จึงไม่สามารถตัดงบได้ เช่นเดียวกับ
หน่วยงานของศาลก็ไม่สามารถตัดงบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ได้เช่นกัน เพราะเป็นหน่วยงานอิสระ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2201510 
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'ณัฐวุฒิ' ถามจะให้รอถึง พ.ศ. ไหนเมื่อไหร่จะเปิดเทอม   

 
 

25 พ.ค.63 - นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน านปช. กล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศเข้าใจตรงกัน

หมดว่าการเรียนออนไลน์ที่พูดถึงหมายความว่าต่อไปนี้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมหาวิทยาลั ยจะต้องเข้าสู่

ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่นิวนอร์มัลเรียนออนไลน์รัฐบาลไม่เคยส่งสัญญาณเป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเสียงวิจารณ์มาก

ขึ้นรมว.ศึกษาธิการก็ประกาศว่าอย่าเข้าใจผิดนักเรียนชั้นอ่ืนไม่เกี่ยวที่จะเรียนออนไลน์เป็นเด็กชั้นม.ปลายเท่านั้นท างาน

แบบสุกเอาเผากินพูดไว้อย่างหนึ่งพอเกิดปัญหาก็เปลี่ยนไปพูดอีกอย่างแล้วทุกคนก็เฉยๆไม่มีใครรับผิดชอบอะไรท าท่า

จะกลายเป็นความผิดของประชาชนที่คิดกันไปเองเข้าใจกันไปเองจะเล่นเกมการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐก็ว่าไป

แต่ประชาชนไม่ใช่เพ่ือนเล่นส่วนเร่ืองวันเปิดเทอมมีข่าวว่าจะพิจารณาให้โรงเรียนนานาชาติ216 โรงเรียนทั่วประเทศเปิด

ท าการเรียนการสอนก่อนในวันที่1 มิ.ย. ถ้าจะเร่ิมเปิดโรงเรียนนานาชาติซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯแล้วโรงเรียนใน

จังหวัดที่ปลอดโรคมาตั้งแต่ต้นเป็นพื้นที่สีเขียวมาโดยตลอดจะให้รอถึงพ.ศ.ไหนอย่าให้กลายเป็นภาพของความเหลื่อมล้ า

ว่าโรงเรียนนานาชาติพิจารณาก่อนโรงเรียนนาลุ่มนาดอนพิจารณาหลัง 

 นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าส าหรับกรณีที่มีข่าวกรรมการที่เกี่ยวข้องก าลังพิจารณาจะอนุญาตให้จัดการแข่งขันชก

มวยได้ตั้งแต่15 มิ.ย.เป็นต้นไปนั้นที่คนกังวลไม่ได้อยู่ที่ชกกันแต่อยู่ที่การเข้าไปเชียร์กันในสนามเป็นจ านวนมากๆในพ้ืนที่

จ ากัดถ้าตัดเร่ืองกองเชียร์ออกจะเหลือคนจริงๆไม่เท่าไหร่ชกกันเสร็จแต่ละฝ่ายกักตัว14 วันซึ่งไม่ใช่เร่ืองหนักหนาอะไร

เพราะโดยทั่วไปนักมวยชกเสร็จต้องมีเวลาพักหลายวันอยู่แล้วแฟนมวยก็ติดตามทางการถ่ายทอดเอาส าคัญคือกองเชียร์

มวยตู้ทั้งหลายที่นั่งดูหน้าจอหลายสิบคนบางที่เป็นร้อยคนตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ต้องพิจารณาแต่ถ้าจะจัดชกมวยกัน

จริงๆอยากรู้ผลสอบเวทีมวยซึ่งรัฐบาลออกค าสั่งห้ามจัดแต่ยังเปิดให้จัดชกจนกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อเห็นกองทัพตั้ง

กรรมการสอบเดือนกว่าแล้วมีค าตอบหรือยังขณะที่ผับบาร์พวกรับจ้างจัดคอนเสิ ร์ตรับจ้างจัดงานกิจกรรมงานอีเวนท์

ทั้งหลายอย่าบอกแค่ให้รอก่อนต้องช่วยกันคิดหาค าตอบว่าจะกลับมาเปิดได้อีกเมื่อไหร่พวกเขาไม่ใช่ส่วนเกินแต่เป็นส่วน

หนึ่งของสังคมอย่าพูดง่ายๆให้เขาเปลี่ยนอาชีพเพราะส าหรับหลายคนที่เกิดและเติบโตในอาชีพเหล่านี้การบอกให้เปลี่ยน

อาชีพเท่ากับไล่ให้ไปตาย 
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 นายณัฐวุฒิกล่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯและรมว.กลาโหมยึดอ านาจฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าแล้ว

ตั้งคนมาร่างขึ้นใหม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาเพ่ือพล.อ.ประยุทธ์และพวกเท่านั้นมีส.ว. 250 คนซึ่งตั้งโดยพล.อ.

ประยุทธ์ทั้งหมดยกมือโหวตพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามของพล.อ.ประยุทธ์ถูกมัดมือมัดเท้า

ด้วยกติกาพรรคใหญ่สุดไม่มีปาร์ตี้ลิสต์พรรคอื่นๆพลาดเก้าอ้ีเพราะสูตรการนับคะแนนพิสดารที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกชี้ชัด

ว่าเรายังเป็นเผด็จการอยู่ประชาธิปไตยไม่มีคร่ึงใบคร่ึงเสี้ยวต้องเต็มใบถ้าวันนี้ยั งไม่เป็นก็ต้องสู้กันต่อไปแต่ได้สร้างนิ

วนอร์มัลหรือความเป็นปกติใหม่ในสังคมไทยเพราะท าให้คนกลุ่มหนึ่งที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณต่อต้านนักการเมืองโกง

ต่อต้านวุฒิสภาทาสต่อต้านอ านาจรัฐที่ไร้การตรวจสอบกลายเป็นกลุ่มที่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ยอมรับ

ระบอบทักษิณแต่ยอมรับนักการเมืองที่เคยเป็นลูกพรรคทักษิณไม่ยอมรับวุฒิสภาจากการเลือกตั้งแต่ยอมรับวุฒิสภาจาก

พล.อ.ประยุทธ์ตั้งไม่ยอมรับอ านาจรัฐที่ไร้การตรวจสอบแต่ยอมรับค าตอบว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของเพ่ือนบอกว่า

นักการเมืองเป็นพวกท าลายชาติไว้วางใจไม่ได้แล้วใครปฏิเสธไหมว่า3 ป. ไม่ใช่นักการเมืองไม่ยอมรับการแก่งแย่งชิง

อ านาจกันของนักการเมืองแต่ยอมรับเกมชิงอ านาจในพรรคพลังประชารัฐ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66894 
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25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:37 น.    

เศรษฐกิจใหม่ ลั่นฝ่ายอิสระไม่มีอยู่จริง แจงทิ้ง 6 พรรคฝ่ายค้านซบรัฐบาล 

 
 

25 พ.ค.63 - นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจใหม่กล่าวว่าเหตุผลที่ต้องเข้าร่วมกับพรรครัฐบาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะท างานเป็นฝ่ายอิสระเพราะ

ต้องการหาสังกัดเพ่ือให้การท างานในสภาผู้แทนราษฎรสามารถปฏิบัติได้ทั้งการอภิปรายการตั้งกระทู้หรือการหารือการ

เป็นฝ่ายอิสระเป็นไปไม่ได้ในระบอบนี้  ยืนยันการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นไปตามมติของกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่เป็นการ

ตัดสินใจของส.ส.อย่างเดียวเมื่อเป็นมติพรรคแล้วส.ส.ต้องปฏิบัติตาม  

นายสุภดิช กล่าวว่าส่วนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่อาจไม่ยอมรับมตินั้นเมื่อ

มติพรรคสรุปเช่นไรส.ส.ควรปฏิบัติตามต้องไปถามนายมิ่งขวัญเองว่าจะท าอย่างไรส่วนการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

รัฐบาลเพ่ือแลกกับต าแหน่งประธานกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร 1 คณะนั้นไม่เป็นความจริงต าแหน่งประธาน

กมธ.ที่พรรคเศรษฐกิจใหม่จะได้รับนั้นเพราะส.ส.อนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง11 คนท าให้พรรคก้าวไกลต้องลด

ต าแหน่งประธานกมธ.ลงมา2 คณะ  

"เมื่อค านวณเศษทศนิยมในลักษณะเดียวกับการคิดส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วพรรคเศรษฐกิจใหม่จะได้รับต าแหน่ง

ประธานกมธ. 1 ต าแหน่งตามการค านวณจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับค่า

ทศนิยมสูงกว่าพรรคภูมิใจไทยโดยพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ทศนิยม0.43 แต่พรรคภูมิใจไทยได้ทศนิยม0.38 จึงไม่ใช่การไป

แย่งประธานกมธ.จากพรรคภูมิใจไทย  อย่างไรก็ตามพรรคยังไม่ได้หารือว่าจะได้ประธานกมธ.คณะใด" 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66895 
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26 พ.ค. 2563 05:23 น. 

ภูมิธรรมแย้ม รุ่นใหญ่เพื่อไทยตั้งกลุ่มแคร ์

 
 
 
 
 
 
 
ศรีฯชงผู้ตรวจฟัน ธปท.กู้ 4 แสนล้าน ไปซ้ือหน้ี-เอกชน ผิดรธน.มาตรา 172 

“บิ๊กตู่” บอกเจ็บคอไม่ตอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯหวังผลการเมือง เรียก “วิษณุ” หารือเตรียมตอบเองฝ่ายค้าน
ถล่ม พ.ร.ก.กู้เงิน “บิ๊กป้อม” ย้ าจ าเป็นคงยาแรงแหยงโควิด-19 ระบาดยกสอง วิป รบ.ไม่กังวลถูกล็อกเป้าขยี้ปมทุจริต 
“วิรัช” เชื่อฝ่าด่านฉลุย ฝ่ายค้านยื่นเงื่อนไขตั้ง กมธ.วิสามัญแลกปล่อยผ่าน “สุทิน”ขู่ไม่ให้รายละเอียดใช้เงิน ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญตีความ “ภูมิธรรม” รับรุ่นใหญ่ ปท.ตั้ง “กลุ่มแคร์” ระดมสมองชงทางออกประเทศ แย้มมีโอกาสพัฒนาตั้ง
พรรคใหม่ “วัฒนา” โอ่แยกกันด้วยรัก อัด รธน. 60 สกัดพท. เชียร์บิ๊กเนมอกหักปาร์ตี้ลิสต์รีบออกไปตอกเสาเข็มสร้าง
บ้านใหม่ “ชัชชาติ” แทงกั๊กยังไม่คิดรวมกลุ่ม แต่ยินดีแจมความเห็นกับทุกกลุ่ม “ศรีสุวรรณ”ยื่นผู้ตรวจการฯชงศาล 
รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉินละเมิดสิทธิประชาชน ขย่ม พ.ร.ก.ให้ ธปท.กู้ 4 แสนล้านซื้อหนี้เอกชนขัด รธน.มาตรา 172 
 จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตัดสินใจต่ออายุการประกาศใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. โดยถูกหลายฝ่ายวิจารณ์เป็นการอ้างสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือหวังผลการเมือง 
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยังคงยืนยันว่าเพราะเป็นห่วงการแพร่ระบาดของโรคจะเกิดซ้ าระลอกสอง 
“บิ๊กตู”่น่ังหัวโต๊ะถกสภากลาโหม 

เมื่อเวลา 08.55 น. วันที่ 25 พ.ค. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม คร้ังที่ 5/2563 ประจ าเดือน พ.ค. โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯฝ่ายความมั่นคง ในฐานะที่ปรึกษาสภากลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคลรมช.กลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ลือชัยรุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.
ทอ.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ที่ปรึกษาสภากลาโหม เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง ถือเป็นคร้ังแรกที่นายกฯและ 
รมว.กลาโหม เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงกลาโหมหลังห่างหายไปนานกว่า 3 เดือน ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ รมช.
กลาโหม ท าหน้าที่แทน และช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นายกฯจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
สั่งขันนอตกู้ภาพลักษณ์ทหาร 
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พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังประชุมว่า พล.อ.ประยุทธ์ มอบนโยบายให้
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และ ผบ.เหล่าทัพ ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมโลกที่
ซับซ้อนมากขึ้นเพ่ือก าหนดนโยบายท่าทีที่เหมาะสม และให้ก าชับกวดขันวินัยความประพฤติของก าลังพลที่ไม่เหมาะสม
กระทบต่อภาพลักษณ์ของทหาร ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด แสดงออกในสถานที่สาธารณะหรือสื่อ
สาธารณะให้เหมาะสม ต้องไม่มีก าลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด การพนัน หนี้นอกระบบ ผู้มี
อิทธิพล และเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด 
หารือ“วิษณุ”เตรียมชี้แจงสภาฯ 

จากนั้นนายกฯได้เรียกนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯเข้าพบ นายวิษณุเปิดเผยว่า ได้หารือกับนายกฯเร่ือง 
พ.ร.ก. 4 ฉบับ และ พ.ร.ฎ. 1 ฉบับมีปัญหาเนื่องจากช่วงเช้าวันที่ 25 พ.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ แจ้งมาว่า
ต้องตกลงกันให้ดีว่าจะเสนอทีเดียว 5 ฉบับแล้วโหวตหรือโหวตทีละฉบับ นายกฯอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าให้ดีควรจะอภิปราย
รวม แล้วแยกโหวตจะดีกว่า ทั้งหมดแล้วแต่ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย รัฐบาลไม่ขัดข้องแต่วิธี
ปฏิบัติเคยมี ถ้ากฎหมายเกี่ยวข้องกันก็เสนอเสียทีเดียว และอภิปรายรวมกันไปเลยก็ได้แล้วจึงมาโหวต 
 
“สนธิรัตน์” ไม่ขอจ้อปรับ ครม.–กก.บห. 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการบริหารพรรคและปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ไม่ขอแสดงความคิดเห็น แต่ขอเดินหน้าท างานอย่างเต็มที่ 
เหมือนที่เคยท ามาตลอดระยะเวลา 1 ปี ต่อไป เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดอยู่กับพ่ีน้องประชาชน เชื่อว่ากระทรวงพลังงาน
สามารถสร้างผลงานให้ประชาชนได้เป็นที่น่าพอใจ ตามแนวนโยบายพลังงานเพ่ือทุกคน 
พปชร.ย้ายวิกประชุมที่ท าการใหม่ 

นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การประชุมพรรคพลังประชารัฐวันที่ 26 พ.ค.เวลา 
14.00 น.ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐใหม่ ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา จะประชุมเตรียมความพร้อม ส.ส.พรรค
ในการเปิดประชุมสภาฯ และเตรียมความพร้อมสภาฯพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.ไม่ได้เป็น
การหารือ เพ่ือเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค 
 “วิรัช” เชื่อผ่านไม่มียื่นศาล รธน.ชี้ขาด 

นายวิรัชกล่าวภายหลังการประชุมว่า จัดสรรเวลา ให้พรรคร่วมรัฐบาล 20 พรรค จะรวมถึงพรรคเศรษฐกิจใหม่
ด้วย เพราะวันนี้มีตัวแทนพรรคเศรษฐกิจใหม่ มาร่วมประชุมวิปรัฐบาล เบื้องต้นฝ่ายรัฐบาลได้ 22 ชั่วโมง แบ่งเป็น ครม. 
11 ชั่วโมง หรือ 660 นาที ส.ส. รัฐบาล 11 ชั่วโมง ค านวณตามจ านวน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้ 280 นาที พรรค
ภูมิใจไทย 146 นาที พรรคประชาธิปัตย์ 124 นาที พรรคชาติไทยพัฒนา 28 นาที พรรคเศรษฐกิจใหม่ 14 นาที พรรค
รวมพลังประชาชาติไทย 12 นาที พรรคพลังท้องถิ่นไท 12 นาที พรรคชาติพัฒนา 10 นาที พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 
6 นาที 11 พรรคเล็กได้รวม 6 นาที จะให้พรรคนั้นๆ จัดสรรเวลาให้ลูกทีมเอง วิปรัฐบาลจะหารือกันระหว่าง การ
อภิปรายวันละ 2 รอบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา เชื่อว่า จะไม่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.ก. ทั้ง 3 ฉบับ เพราะ
เป็นเร่ืองที่จ าเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินที่รัฐบาลชี้แจงได้อยู่แล้ว 
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 “ศุภดิช” ออกตัวไร้ที่ยืนต้องเลือก รบ. 
นายศุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค เศรษฐกิจใหม่ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ ใหม่ 

กล่าวว่า ที่ต้องเข้าร่วมกับพรรครัฐบาลหลัง ก่อน หน้านี้ระบุว่าจะท างานเป็นฝ่ายอิสระ เพราะต้องการหาสังกัด เพ่ือให้
การท างานในสภาฯปฏิบัติได้ การ เป็นฝ่ายอิสระเป็นไปไม่ได้ในระบอบนี้ เข้าร่วมรัฐบาล ตามมติของกรรมการบริหาร
พรรค ไม่ใช่ตัดสินใจจาก ส.ส.อย่างเดียว ส่วนที่ถูกมองว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ รัฐบาลแลกกับต าแหน่งประธาน
กรรมาธิการ (กมธ.) 1 คณะ ไม่เป็นความจริง แต่เพราะ ส.ส.พรรคอนาคต– ใหม่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 11 คน ท าให้
พรรคก้าวไกล ต้องลดประธาน กมธ.ลง 2 คณะ เมื่อค านวณเศษทศนิยม พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ประธาน กมธ. 1 
ต าแหน่ง ส านักงาน เลขาธิการสภาฯ ค านวณแล้ว พรรคมีค่าทศนิยม 0.43 สูงกว่าพรรคภูมิใจไทยที่ได้ 0.38 จึงไม่ใช่ไป
แย่งมา 
ฝ่ายค้านตั้งเงื่อนไขตั้ง กมธ.วิสามัญ 

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือ
ไทย ในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้าน และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมแถลงผลการ
ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค เตรียมความพร้อมการอภิปรายวันที่ 27-31 พ.ค.ว่า การพิจารณา พ.ร.ก.จะพิจารณา
เป็นรายฉบับ อภิปรายโยงไปถึง พ.ร.ก.ฉบับอ่ืนได้เท่าที่จ าเป็น ฝ่ายค้านใช้สิทธิอภิปรายทุกพรรคประมาณ 60-65 คน 
เป็นพรรคเพ่ือไทย 35 คน พรรคก้าวไกล 15 คน ที่เหลือลดหลั่นไปตามสัดส่วน ส.ส.ฝ่ายค้าน ยังคงยืนยันว่าหากจะให้
ฝ่ายค้านให้ความเห็นชอบกับ พ.ร.ก.จะต้องมีเงื่อนไขบางประการ เมื่อรัฐบาลไม่ได้มีรายละเอียดการใช้เงินมาเสนอต่อ
สภาฯ จึงจ าเป็นต้องขอให้รัฐบาลรับปากต่อสภาฯได้หรือไม่ว่าจะตั้งคณะ กมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้
เงิน โดยต้องรายงานการใช้เงินกู้เสนอมายังสภาฯเดือนละคร้ัง 
ก้าวไกลเชื่อรอบน้ีไม่ถูกเบียดเวลา 

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงว่า ฝ่ายค้านได้จัดสรรเวลาการอภิปรายในแต่
ละวันประมาณ 10.30 ชั่วโมง แบ่งเวลาอย่างละเอียดด้วยความรัดกุมอย่างมาก เพ่ือให้แต่ละพรรคได้อภิปรายครบถ้วน 
การเปิดสภาคร้ังใหม่ ฝ่ายค้านร่วมกันท างานและบริหารเวลาอย่างดี จะไม่มีปัญหา แต่เรามีความกังวลว่าในเร่ืองการ
บริหารเวลาบางประการ เนื่องจากในการเปิดประชุมแต่ละวันจะต้องมีนับองค์ประชุมใหม่ทุกวัน หากเปิดประชุมได้ช้า
เวลาในการอภิปรายจะลดลงไป เมื่อถามว่า การบริหารเวลาฝ่ายค้านในคร้ังนี้จะไม่ซ้ ารอย กับเมื่อคร้ังการอภิปรายไม่
ไว้วางใจที่มี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่บางคนไม่ได้อภิปรายครบถ้วน นายพิจารณ์ตอบว่า เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาดังกล่าว แต่
เกรงว่าปัญหาจะอยู่ที่เปิดประชุมไม่ได้ตามเวลาที่ก าหนดคือ 09.30 น. และท าให้ปัญหาของการจัดการเวลาผิดพลาด 
ฝ่ายค้านจะมาให้ครบทุกคน แต่ต้องจับตาดูฝ่ายรัฐบาลด้วย และถ้าเร่ิมประชุมช้า ก็ต้องเลิกประชุมช้าไปด้วย เพ่ื อให้มี
เวลาอภิปราย 10 ชั่วโมงคร่ึงต่อวัน 
 “ภูมิธรรม” รับตั้งกลุ่มแคร์หาทางออก ปท. 

อีกเร่ือง นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้ง “กลุ่มแคร์” กับอดีตแกนน า
พรรคไทยรักไทย อาทิ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ว่า เวลานี้
บ้านเมืองมีปัญหาคนรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชน ไม่ใช้องค์ความรู้ต่างๆในการบริหารประเทศ จึงไม่มีความหวัง
กับการ บริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะพาประเทศผ่านวิกฤติ เมื่อเจอหน้ากับบุคคลตามที่เป็นข่าวในงานต่างๆ สนิท
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สนมกันก็พูดคุยถึงปัญหาบ้านเมือง เพ่ือช่วยกันหาทางออกของคนที่ห่วงใยประเทศ แต่พูดคุยกันเฉพาะบุคคล ยังไม่ได้
หารือกันลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อน ส่วนจะตั้งพรรคหรือไม่ ยังไม่มีการพูดถึง เพราะเป็นเพียงการคุยกันระหว่างบุคคลว่า
สถานการณ์ประเทศไม่มีทางออก รัฐบาลไม่มีทางแก้วิกฤติที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ เพราะประเมินกันว่าหลังวิกฤติโควิด
คร้ังนี้ประเทศจะเจอกับวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ และสถานการณ์การเมือง กติกาในรัฐธรรมนูญ และการบริหารประเทศ
แบบนี้ของรัฐบาล ไม่มีทางออก ดังนั้นหลังจากนี้อะไรก็เกิดข้ึนได้ 
ยังไม่ถึงตั้งพรรค แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ 

เมื่อถามว่า จะตั้งพรรคหรือไม่ นายภูมิธรรมตอบว่า ยังไม่ได้คุย เพียงแต่พูดคุยหาทางออกของประเทศ สุดท้าย
จะเป็นกลุ่มหรือพรรคหรือไม่ยังไม่ได้คุยกันตอนนี้ เมื่อถามย้ าว่าโอกาสสูงหรือไม่ที่จะพัฒนาเป็นพรรคการเมือง นายภูมิ
ธรรมกล่าวว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองไร้ความหวัง คนที่ห่วงใยประเทศคุยกันอะไรก็เป็นไปได้ เมื่อถาม
ว่าในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย จะทิ้งพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่ใช่เวลาจะคุยเร่ืองนี้ ต่าง
คนต่างท าหน้าที่กันไป ทั้งนี้ คนห่วงใยประเทศคงหาทางออกหากมีโอกาสมาพบกันหารือกัน คงร่วมกันเสนอทางออก
ให้กับสังคม แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้ประชุมพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะแจ้งต่อสังคมต่อไป เมื่อถาม
ว่า มีการดึงนักวิชาการร่วมพูดคุยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เวลานี้เป็นการคุยกันของคนหลากหลายอาชีพ 
สถานการณ์ตอนนี้วิกฤติ คนที่ห่วงใยบ้านเมืองก็อยากคุยกัน 
วางสเปก หน.พรรคดีลได้ทุกฝ่าย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มดังกล่าวมีจุดริเร่ิมจากอดีตแกนน าพรรคไทยรักไทย ที่เห็นปัญหาการขับเคลื่อน
ประเทศในปัจจุบัน จึงชักชวนกลุ่มนักวิชาการ นักการเมืองและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ก่อนสรุปแถลงข่าวผ่านสังคมเป็นระยะ มุ่งหวังให้รัฐบาลน าไปปรับใช้ ซึ่งอาจมีการพัฒนาเป็นพรรคการเมืองได้ในที่สุด 
รูปแบบการด าเนินงานกลุ่มนี้มีการหารือกันเป็นระยะๆ แต่ยังไม่ตกผลึกว่าหากตั้งพรรคจะแบ่งเป็นกี่พรรค แต่มีแนวคิด
ตรงกันต้องเป็นพรรคที่มีส่วนผสมคนรุ่นใหม่และคนที่มีประสบการณ์เข้ามาท างาน ที่ผ่านมาได้พูดคุยถึงรายชื่อหัวหน้า
พรรคและเลขาธิการพรรคไว้เบื้องต้นว่าต้องประสานได้กับทุกฝ่าย และถ้าเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้จะยิ่งดี และถ้ามี
การตั้งพรรคจริงคงเป็นลักษณะที่น าพรรคที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุง จะง่ายกว่าจัดตั้งพรรคใหม่ 
“วัฒนา”เชียร์แยกพรรคด้วยความรัก 

นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ถูกออกแบบมาเพ่ือสกัดไม่ให้
พรรคเพ่ือไทยชนะเลือกตั้ง ถ้าได้ ส.ส.เขตจะไม่ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ท าให้การเลือกตั้งล่าสุด ที่พรรคเพ่ือไทยชนะได้ 
ส.ส.เขต 136 คน แต่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อสอบตกหมด ที่มีข่าวนักการเมืองที่เคยเกี่ยวข้องกับพรรคเพ่ือไทยจะ
รวมกลุ่มกันเพ่ือตั้งพรรคใหม่จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก หากยังอยู่ที่พรรคเพ่ือไทยจะพากันสอบตกหมด การแยกตัวออกไปตั้ง
พรรคใหม่ จึงไม่ได้เกิดจากการทะเลาะกันเหมือนที่สื่อบางฉบับพยายามจะเสี้ยม ยินดีเมื่อได้อ่านโพสต์ของนายจาตุรนต์ 
ฉายแสง ที่ยอมรับว่าจะมีการรวมกลุ่มการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยตั้งพรรคเป็นทางเลือกให้ประชาชน จะเป็น
ประโยชน์ท าให้บุคลากรที่มีแนวทางประชาธิปไตยมีโอกาสเข้าไปในสภาฯ ขอแสดงความชัดเจนว่าจะไม่ไปไหน แม้การ
อยู่พรรคเพ่ือไทยจะต้องสอบตกก็พร้อม เพราะผูกพันกับที่นี่ ส่วนเพ่ือนคนอ่ืนๆที่อยากจะเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
เชียร์ให้รีบไป เพราะอยู่ที่เพ่ือไทย ไม่มีทางได้เป็นผู้แทน รีบไปช่วยกันตอกเสาเข็ม สร้างบ้านใหม่จะดีกว่าไปตอนที่เพ่ือน
สร้างบ้านเสร็จ ไปได้โดยไม่ต้องเขิน เพราะเราแยกกันด้วยความรัก 
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“ประพนธ์” ซัด รธน.60 ปิดกั้นปาร์ตี้ลิสต์ 
นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวอดีตแกนน าพรรคไทยรักไทย

จะรวมตัวตั้งพรรคการเมืองว่าไม่อยากให้คนที่เห็นข่าวมองไปถึงความขัดแย้งในพรรคเพ่ือไทย เพราะข้อเท็จจริงมันไม่มี
เร่ืองเช่นนั้น อยากให้ไปมองว่าประเด็นปัญหาอยู่ที่ รัฐธรรมนูญ หากกระแสข่าวนี้เป็นจริงเป็นเพราะเงื่อนไขใน
รัฐธรรมนูญที่ท าให้พรรคขนาดใหญ่ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ท าให้คนที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ประเทศหมดโอกาสเข้าสภาฯ และการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มีพรรคเล็กพรรคน้อยจ านวนมากเป็นเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ
ทั้งสิ้น 
“ชัชชาติ” รับถูกจีบยินดีแจมความเห็น 

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อดีต รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวกลุ่มเพ่ือนทักษิณ จะตั้งกลุ่ม CARE 
ขอชี้แจงว่า 1.มีผู้ใหญ่ที่สนิทกัน โทร.มาเล่าให้ฟังสั้นๆเกี่ยวกับแนวคิดกลุ่ม CARE หนึ่งคร้ัง ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก 
เข้าใจว่าจะช่วยกันระดมความคิดว่าหลังโควิด ประเทศไทยจะไปทางไหนดี 2.ปัจจุบันพยายามลงไปดูปัญหาของชุมชน
และช่วยชุมชนที่เดือดร้อนจากโควิด ตามก าลังที่มี ไม่ได้คิดจะไปตั้งหรือรวมกลุ่มทางการเมืองใดๆ 3.จากประสบการณ์ที่
ได้ลงพ้ืนที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ยินดีจะให้ความเห็น ความคิดต่างๆ กับทุกกลุ่ม ถ้าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน 
คิดว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันท า เท่าท่ีเราท าได้ 
แจง ส.ว.ขาดลงมติอื้อโหวตข้อบังคับ 

นายพรเพชรกล่าวว่า ส่วนการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ หากวันที่ 31 พ.ค.ที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบ 
พ.ร.ก.กู้เงินจะน าเข้าประชุมวุฒิสภาได้ทันทีวันที่ 1 มิ.ย. ส่วนข้อเสนอของ ส.ว.บางคนที่เสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระ
มาตรวจสอบการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน การตั้งคณะกรรมการอิสระไม่ใช่อ านาจของ ส.ว. แต่เป็นหน้าที่ของ
รัฐบาล แต่ ส.ว.อภิปรายให้ความเห็นข้อเสนอต่างๆได้ หากรัฐบาลเห็นด้วยจะน าไปพิจารณา ส่วนที่โครงการอินเตอร์เน็ต
เพ่ือกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) รายงานกรณี ผบ.เหล่าทัพที่เป็น ส.ว.ขาดการลงมติในการประชุมมาก 143-144 คร้ัง 
จากการลงมติทั้งหมด 145 คร้ังนั้นในสมัยประชุมวุฒิสภาที่ผ่านมา มีการลงมติเร่ืองกฎหมายส าคัญ 7 คร้ัง ส่วนที่เหลือ
เป็นร่างข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา ที่แก้ไขเล็กน้อยมากในรายมาตรา สมาชิกอาจมองว่าไม่ค่อยส าคัญจึงไม่มาลง
มต ิเพราะถึงอย่างไรต้องท าตามมติที่กรรมาธิการเสนอมา ต้องขออภัยหากสมัยประชุมที่ผ่านมา ส.ว.ไม่ได้อยู่ลงมติเร่ือง
ข้อบังคับการประชุม แต่หลังจากนี้จะเพ่ิมความเข้มงวดมากขึ้นให้ ส.ว.อยู่ลงมติ โดยเฉพาะถ้าเป็นกฎหมายส าคัญ 
รวมถึงการลงมติในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ถือเป็นบทเรียนที่ ส.ว.ต้องเรียนรู้ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1853304 
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26 พฤษภาคม 2563 - 08:53 น. 

"สว.สมชาย" โพสต์ขอความเห็น "ต่อ-ไม่ตอ่"พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

"สว.สมชาย" โพสต์ขอเสียงจากประชาชน "ต่อ-ไม่ต่อ"พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด กฎหมายปกติจะ

คุมได้หรือไม่ 

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว "สมชาย แสวงการ" ถึงกรณีการ

พิจารณา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดย ระบุว่า ถามใจคนไทยดูครับว่า พร้อมหรือยังที่ฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องจะให้

ยกเลิกพรกฉุกเฉินและศ.บ.คท่ีก าลังสู้ภัยโควิดเวลานี้ กลับไปใช้พรบควบคุมโรคและกฎหมายเดิมๆ  

 ขอความเห็นจากประชาชนคนไทยส่งเสียงให้ถึงนายกลุงตู่และศบครับทราบกันดังๆเพ่ือเอาไปประกอบการ

พิจารณาต่อหรือไม่ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินและยุบศบค.กันหน่อยครับ 

 

อ้างอิง : ttps://www.komchadluek.net/news/politic/431882?utm_source=category&utm_medium= 
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26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:56 น.       

'เด็กเจ๊หน่อย'สวนกลับแก๊งแตกแบงก์พันเกียร์ว่างยาวท าเพื่อไทยฟอร์มตก! 

 
 

 

    

 

 

26 พ.ค.63- นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย และอดีตผู้สมัครส.ส กทม. พรรคเพ่ือไทย แกนน า

นปช. กล่าวถึง กระแสข่าว มีแกนน าพรรคเพ่ือไทยกลุ่มหนึ่ง ก าลังเคลื่อนไหวเพ่ือรวมตัวกันตั้งพรรคการเมืองใหม่ 

เนื่องจากไม่พอใจต่อบทบาท หน้าที่ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทยว่า เห็นกระแส

ข่าวมาช่วงหนึ่งแล้ว ถ้าจะมีการตั้งพรรคใหม่ด้วยเหตุผลว่า ไม่ชอบคุณหญิงสุดารัตน์ ตนไม่เห็นด้วย ที่ผ่านมาคุณหญิง

ตั้งใจท างาน และขยันมาก ผิดกับบางท่านที่หลังๆปล่อยเกียร์ว่างยาว จนท าให้พรรคในฐานะพรรคแกนน าในซีกฝ่ายค้าน 

มีบทบาทไม่โดดเด่นเท่าที่ควร  

แต่ในที่สุด คิดว่าอาจไม่มีแกนน าพรรคเพ่ือไทยท่านใดออกไปตั้งพรรคใหม่ เพราะยังมีอีกหลายปัจจัย อยากให้

ทุกท่านหันมาจับมือกันท าพรรคให้แข็มแข็งเหมือนพรรคไทยรักไทย เชื่อว่าโดยศักยภาพส่วนบุคคล บวกประสบการณ์

สามารถท าได้ 

 ส่วนที่มีการระบุว่า จ าเป็นต้องตั้งพรรคใหม่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เอ้ือต่อพรรคเรานั้น อยากถามว่า ทุกคน

บอกว่าหากมีโอกาสจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากโอกาสนั้นมาถึงแล้วแก้รัฐธรรมนูญได้ จะยังไงต่อ  

อย่างไรก็ตาม ขอให้ก าลังใจคุณหญิงที่พยายามสร้างบทบาทให้ทุกคนเห็น และให้ก าลังใจทุกท่านที่พยายามหาทางกอบ

กู้พรรค พระพุทธเจ้าตรัสว่า อธิกรณ์ เกิดท่ีใดให้แก้ท่ีนั่น ไม่ใช่หนีไปเร่ือยๆ. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66948 
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วันท่ี 26 พ.ค. 2563 เวลา 10:05 น. 

จับตา ครม.พิจารณาตอ่เวลาพรก.ฉุกเฉินฯ อกี 1 เดอืน 

  
 

จับตาครม.พิจารณาข้อเสนอต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯออกไปอีก 1 เดือน ขณะที่ กระทรวงคลังฯ-พัฒนาสังคม เสนอ

มาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม  

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้มีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ การพิจารณาขยายเวลา

การบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย.63 ตามข้อเสนอของ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ รองรับการผ่อนคลายมาตรการ

ในระยะที่ 3 และ 4 นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะมีการรายงานความคืบหน้าการจัดท าแผน

ฟ้ืนฟูกิจการบริษัทการบินไทย 

ขณะที่ กระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ประมาณ 13 

ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เสนอให้พิจารณากรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรในกลุ่มข้าราชการที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริมมีสิทธ์ิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมเสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่อง

ผู้ประกอบการประมง 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/624428 
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26 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:08 

"กรณ์" เปิดก าแพง 4 ชั้นป้องกันทุจริต พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน  
  

  

 

 

 

 

 

เปิด 4 ก าแพงกั้นโกงพรก.กู้ 1 ล้านล้าน "กรณ์" ชู 4 ข้อต้องท าเพ่ือความโปร่งใส 

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์คลิปวิดีโอ "4 ก าแพงกั้นโกง" ถึงการพิจารณา พรก.เงินกู้ 1 ล้าน

ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม ว่า สภาฯ จะพิจารณา พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านซึ่งเป็น

การกู้เงินคร้ังประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย ทั้งในแง่จ านวนมูลค่า และความส าคัญในการน ามาใช้ดูแลคนไทยจาก

วิกฤตโรคระบาดที่ไม่มีใครคาดคิด ตนได้แสดงความเห็นชัดเจนแต่แรกว่า สนับสนุนการกู้ด้วยอ านาจพิเศษนี้ 600,000 

ล้านบาท เพื่อเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนแสนสาหัสจากภัยโควิด  

“แต่รัฐบาลได้แบ่งส่วนเงินกู้ไว้อีก 400,000 ล้านบาทเพ่ือใช้ในโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้เงินที่

มีกติกาการใช้เงินที่กว้าง และสุ่มเสี่ยงต่อการร่ัวไหล เพราะการใช้อ านาจ พรก.นั้นไม่มีสภาฯ กลั่นกรองความเหมาะสม

ของโครงการเหมือนการใช้เงินงบประมาณปกติ ตนเองเคยผ่านประสบการณ์การใช้เงินกู้ พรก.มาก่อนในสมัยที่เราใช้ 

พรก.ไทยเข้มแข็ง ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ เมื่อปี 2552-2553” นายกรณ์ กล่าว 

หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวต่อว่า จากประสบการณ์นั้น จึงขอเสนอ ‘4 ก าแพง’ เพ่ือปกป้อง และป้องกันการใช้เงิน

ภาษีประชาชนส่วนนี้ให้มีความคุ้มค่าที่สุด ลดโอกาสทุจริต ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่รัฐบาลได้เอง หากมองว่าการ

ป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นคือสิ่งส าคัญ โดย ‘4 ก าแพง’ นี้คือ 

1.รัฐบาลต้องให้ 'ACT : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น' ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน มาร่วมท าหน้าที่เป็นกรรมการ

กลั่นกรองโครงการ โดยให้กรรมการจากภาคีนี้มีอ านาจในการออกเสียงเท่ากับกับกรรมการสายราชการ (ที่ปกติจะท า

ตามรัฐมนตรีที่มาจากการฝั่งการเมือง) 
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2.กระทรวงการคลัง ควรท า website เสนอข้อมูลต่อสาธารณะ โดยระบุรายละเอียดโครงการที่ทุกหน่วย

ราชการน าเสนอ และทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณา รวมไปถึงรายชื่อผู้เสนอโครงการ ราคากลาง และราคาประมูล

ของผู้ประมูลทุกราย และรายละเอียดแผนการด าเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่ง 10 ปีที่แล้วผมเคยท าเอาไว้เป็นตัวอย่าง  

3.รัฐบาลควรจัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเปิดรับเบาะแสการทุจริตการใช้เงินกู้ (พร้อมเงินรางวัล)  

4.รัฐบาลควรต้องมีการรายงานผลการใช้งบทุกสามเดือน ชี้แจงผลการฟ้ืนฟูจากภัยโควิดทางเศรษฐกิจตาม

รายละเอียดในพรก.ทุกโครงการที่ใช้เงินกู้ 

 “ผมเชื่อว่า ‘4 ก าแพง’ นี้ จะช่วยคุ้มกันรัฐบาลเอง และจะช่วยปกป้องเงินภาษีของประชาชนให้มีการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ประเทศไทยของเรามีวิกฤตโรคระบาดหนักมากพอแล้ว อย่าให้การคอร์รัปชั่น

จากการใช้งบแบบ 'พิเศษ' เปิดช่องทุจริตจนเป็นวิกฤตการเมืองมาซ้ าเติมรัฐบาลท าได้ทันทีด้วยหลักของ #4ก าแพง นี้

ครับ”นายกรณ์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11440?line= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11440?line
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เผยแพร่: 25 พ.ค. 2563 17:06   ปรับปรุง: 25 พ.ค. 2563 18:07 

ชัดแจ้ง! “ดร.นิว” แฉ “สมศักดิ์ เจียมฯ” ศาสดาใหญ่ “ปิยบุตร” รายต่อไป? ขบวนการปั่น
โซเชียล บิดเบือนสถาบันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
“ดร.นิว” แฉหมดเปลือก ลัทธิ “ล้มเจ้า” โฟกัส “สมศักดิ์ เจียมฯ” ศาสดาใหญ่ “ปิยบุตร” รายต่อไป? ที่ผ่านมา ใช้
วิธีปั่นโซเชียลเผยแพร่แนวคิด จนมีสาวกและเครือข่ายจ านวนมาก ภายใต้อดีตพรรคการเมืองหน่ึง  

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (25 พ.ค. 63) เฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.
นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จัดชุดใหญ่ไฟกะพริบให้ท่านผู้ชม หลัง “ซอมบี้ล้มเจ้า” อาละวาดหนัก หัวข้อ “#สมศักดิ์ศาสดาคนโง่นัก
แต่งเร่ืองใส่ร้ายสถาบันฯ” 

โดยระบุว่า “นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เป็นมือวางอันดับ 1 ของนักแต่งเร่ืองใส่ร้ายสถาบันฯ เร่ิมต้นด้วยนิทาน
หลอกเด็กปัญญาอ่อนตั้งแต่สมัยอยู่ในซอกหลืบร้ัวมหาวิทยาลัย จนต่อมาได้สถาปนาตนเองเป็นเจ้าลัทธิแห่งความมั่ว 
และขยายเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น จากการปั่นกระแสใต้ดินในโลกโซเชียล และกลายเป็นฐานเสียงส าคัญของพรรคอนาคต
ใหม่ไปในที่สุด 
 ดังนั้น จึงไม่ต้องแปลกใจเลยกับทัศนคติและพฤติกรรมของเครือข่ายพรรคอนาคตใหม่กลุ่มนี้ ตั้งแต่แกนน า
จนถึงเหล่าซอมบี้ในโลกโซเชียลว่ามีจุดประสงค์อันใด  

เพราะอดีตแกนน าคนส าคัญของพรรคอนาคตใหม่ อย่างนายปิยบุตร กับภรรยาชาวฝร่ังเศสเอง ก็เคยเดินสาย
บิดเบือนใส่ร้ายสถาบันฯ ร่วมกับนายสมศักดิ์อยู่หลายคร้ัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่พวกเขามีพฤติกรรมและ
ฐานความคิดเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การใส่ร้ายป้ายสีตุลาการภิวัตน์แบบลอยๆ https://bit.ly/3bb9l0J 
 ประเด็นหนึ่งที่นายสมศักดิ์เคยใส่ร้ายในหลวง ร.๙ แล้วเหล่าสาวกปัญญาอ่อนชอบเอามาปั่นกระแสบิดเบือน
ด้วยถ้อยค าและความคิดกักขฬะต่ าตม คือ ข้อกล่าวหา “ในหลวง ร.๙ เรียนไม่จบ ป.ตรี” 
 โดยที่ความเป็นจริง คือ “ในหลวง ร.๙ เรียนจบ ป.ตรี” พระองค์ทรงส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้าน
กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
สามารถอ้างอิงได้จากหลักฐานส าคัญดังต่อไปนี้... 
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1. ชื่อในหลวง ร.๙ อยู่ในท าเนียบศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงบนเว็บไซต์ทางการของคณะนิติศาสตร์ ภาควิชากฎหมาย
มหาชนระหว่างประเทศ ประจ ามหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
https://www.unil.ch/dip/en/home/menuinst/equipe/anciens-etudiants.html 
 2. ชีวประวัติของในหลวง ร.๙ ช่วงที่ทรงพ านักอยู่ที่เมืองโลซาน ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือ King Bhumibol 
and The Thai Royal Family in Lausanne โดย Lysandre Seraidaris, ลูกชายของ Cleon Seraidaris ผู้เป็นคุณครู
ส่วนพระองค์ของในหลวง ร.๙ 
https://bit.ly/3gid2Fx 
 3. ข้อมูล 10 สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเมืองโลซานที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของในหลวง ร.๙ ที่ถูกจัดท าขึ้น
โดยทางการของเมืองโลซาน  
https://bit.ly/3bYjM83 
https://bit.ly/2ASrZOc 
 4. ข้อมูลด้ านการศึกษาของในหลวง ร.๙ ในหนั งสือ Profiles of People in Power : The World's 
Government Leaders 
https://bit.ly/2ztZjL3 
 5. หนังสือ A King in Switzerland - the Helvetian Youth Years of King Bhumibol of Thailand ที่เขียน
โดย Olivier Grivat ที่ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการค้นคว้าข้อมูลของในหลวง ร.๙ อย่างละเอียด 
https://bit.ly/36zxwFm 
https://bit.ly/3eh2apz 

จะเห็นได้ว่า เร่ืองราวใส่ร้ายสถาบันฯทั้งหมดนั้น มีต้นทางมาจากนายสมศักดิ์ กับ แอนดรูว์ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ภาพตัดต่อ วิดีโอตัดต่อ การแต่งนิทานปัญญาอ่อนหลอกเด็กต่อเติมจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
 แต่หากพวกเรามีสติในการรับฟังข้อมูล มีวิจารณญาณมากพอ และรู้จักการพิสูจน์ความเป็นจริงก่อนเชื่อ ก็จะ
เป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง ท าให้ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของลัทธิปัญญาอ่อนของนายสมศักดิ์ ศาสดาแห่งคนโง่และเครือข่าย 
ที่ก าลังพยายามท าทุกวิถีทางในการใช้โซเชียลเป็นเคร่ืองมือท าลายความน่าเชื่อถือของสถาบันฯ หวังหลอกใช้ความเชื่อ
กลวงๆ ของคนรุ่นใหม่เพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเป็นระบอบสาธารณรัฐ 
 ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าเป็นอย่างไร ต้องถามนายปิยบุตรผู้หมกมุ่นกับการปฏิวัติฝร่ังเศสแต่ที่แน่ๆ นายปิยบุตร 
ก็น่าจะกลายเป็นศาสดาคนโง่รายต่อไป เพราะนิทานหลอกเด็กเร่ืองรัฐประหารโควิดของเขานั่นเอง...” 
 ส าหรับ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ขณะนี้ถูกออกหมายจับตามความผิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝร่ังเศส  
 และเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 ได้ออกอากาศสดผ่านเฟซบุ๊ก Somsak Jeamteerasakul เป็นคร้ังแรกหลังจาก
ล้มป่วยด้วยอาการ เส้นเลือดในสมองแตก เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว 
 นายสมศักดิ์ ซึ่งใบหน้าดูมีน้ ามีนวลมากขึ้นกว่าเดิม ได้พูดออกอากาศสดด้วยน้ าเสียงเหนื่อยล้าเป็นเวลา
ประมาณ 6 นาที โดยให้เหตุผลว่า ต้องการสวัสดีกับผู้ติดตามเขาทางโซเชียลมีเดีย ในวันครบรอบ 5 ปี ของการ
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ออกอากาศทางเฟซบุ๊กเป็นคร้ังแรก และเพ่ือยืนยันว่า ข้อความที่มีการโพสต์ทางเฟซบุ๊ กหลังจากเขาล้มป่วย ล้วนเป็น
ข้อความท่ีนายสมศักดิ์โพสต์เองทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ดี อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอมรับว่า ยังไม่
สามารถใช้มือเขียนหนังสือได้เต็มที่ ขณะที่ “การพูดด้วยปากใช้เวลามากกว่าปกติ” แต่ระบบวิธีคิดต่างๆ ยังคงอยู่ ไม่ได้
สูญหาย 
 ในวันนี้ นายสมศักดิ์ ได้เอ่ยถึงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ พ้นสภาพการเป็น ส.ส. และจะถูกด าเนินคดีอ่ืนๆ ตามมาว่า เป็นเร่ือง “อย่างที่รู้กันและตอนนี้รัฐบาลก็อยู่ได้
อย่างสบายไป” 
 ในการไลฟ์สดวันนี้ มีผู้แสดงความเห็นทางเฟซบุ๊กเกือบ 3,000 ความเห็น ส่วนใหญ่อวยพรให้เขามีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้นโดยเร็ว และมีการแชร์ออกไปเกือบ 2,500 คร้ัง ในเวลาสามชั่วโมงหลังการออกอากาศ 
 เมื่อกลางปีนี้ ผู้ใกล้ชิดนายสมศักดิ์ ออกมาเปิดเผยว่า เขามีอาการดีขึ้น และสามารถกลับมาใช้งานโซเชียลมีเดีย
ได้หลายเดือนแล้ว โดยใช้มือซ้ายในการพิมพ์แทนมือขวา ซึ่งใช้งานไม่ได้ หลังเกิดอาการเส้นโลหิตในสมองแตก (ข่าวจาก 
“บีบีซี ไทย”) 

แน่นอน, กรณีสมศักดิ์ เจียมฯ เป็นเจ้าลัทธิ หรือ ศาสดาใหญ่ของขบวนการ “ล้มเจ้า” เป็นที่รับรู้ค่อนข้าง
กว้างขวางอยู่แล้ว เพียงแต่พักหลัง ที่ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ฝร่ังเศส การเผยแพร่แนวคิดของเขา จึงใช้โซเชียลมีเดียเป็น
หลัก อย่างที่ปรากฏเป็นข่าว  
 แต่เหนืออ่ืนใด สิ่งที่ “ดร.นิว” โพสต์ในวันนี้ ถือว่ามีความเชื่อมโยงอย่างน่าสนใจเข้าไปอีก ทั้งยังดูเหมือนมีความ
เป็นปัจจุบันอย่างมากด้วย กรณีมีชื่อ “ปิยบุตร” เข้ามาเป็นเครือข่าย ทั้งยังขึ้นแท่นที่จะเป็น “ศาสดา” รายต่อไปด้วย 
ไม่เพียงเท่านั้น ยังท าให้เห็นด้วยว่า ฐานความคิดอันถูกเผยแพร่และฝังหัวเหล่าสาวกในเวลานี้ ก็คือ ฐานเสียงของอดีต
พรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งด ารงตนอยู่ในลักษณะ “ซอมบี้” อย่างที่มีการเปรียบเทียบ ทั้งยังท างานกันอย่างเป็น “กองทัพ” 
ด้วยเช่นกัน เนื่องเพราะหลายเพจเฟซบุ๊ก ที่มีแนวคิดอยู่ฝ่ายตรงข้ามถูกถล่มเละไม่มีชิ้นดี  
 แล้วที่อันตรายอย่างมากก็คือ เมื่อใดก็ตาม ที่ “เงื่อนไข” ทางการเมือง “สุกงอม” หรืออยู่ในลักษณะที่คนใน
ชาติขัดแย้ง แตกแยกรุนแรง เมื่อนั้น “ลัทธิ” นี้ ก็จะเผยตัวตนออกมาอย่างแหลมคม และปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นสู้กับ
โครงสร้างอ านาจ ด้วยข้ออ้างในการเป็น “ประชาธิปไตย” แบบตะวันตกในทันที  
 อย่าลืม ที่เห็นและเป็นอยู่ในวันนี้ ตามท่ี ดร.นิว แฉออกมา ถือว่า “ผู้น า” พร้อม “มวลชน” พร้อม “เครือข่าย” 
จัดตั้งพร้อม เหลือก็แต่สถานการณ์เท่านั้น ที่ก าลังรอความ “สุกงอม”  
 ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ จะต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ปัญหาปากท้อง ปัญหาชีวิตความ
เป็นอยู่ ปัญหาความเป็นธรรมในสังคม จะต้องได้รับการขจัดปัดเป่าโดยเร็ว รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ของนักการเมือง และข้าราชการ จะต้องเอาจริงเอาจังในการปราบปรามแก้ไข ฯลฯ มิเช่นนั้น นี่คือ “เงื่อนไข” ที่จะ
น าไปสู่สถานการณ์ “สุกงอม” ที่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่ได้... ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในขณะนี้นั่นเอง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000054399 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000054399
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26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:25 น.      

แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม!เพื่อไทยวืดส่งผู้สมัครเลอืกตั้งซ่อมล าปาง ยืมจมูกเสรีรวมไทยหายใจแทน  

 
 
26 พ.ค.63- ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทย กรณีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 4 ล าปาง ที่

ต าแหน่งว่างลง แทน นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล าปาง ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ เดิมทีพรรคเพ่ือไทย มีมติส่ง
นายพินิจ จันทรสุรินทร์ บิดาของ นายอิทธิรัตน์ ลงสมัครแทน  

แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายพินิจ ได้แจ้งกับทางพรรค โดยบอกว่ามีเหตุผลส่วนตัวจึงของถอนตัวจากผู้สมัคร
ในคร้ังนี้ และตามกระบวนการกฎหมายที่ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้สมัคร ท าให้พรรคเพ่ือไทย ไม่สามารถสรรหา
ผู้สมัครใหม่ได้ทันภายในวันที่ 26 พ.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับรับสมัคร จึงไม่สามารถลงผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรค
เพ่ือไทย เพ่ือรักษาเก้าอ้ีในเขตนี้ได้ โดยรายละเอียดทางพรรคเพ่ือไทยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในวันนี้ 
 มีรายงานอีกว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ งเขต 4 ล าปาง มีเพียง ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย 
ขณะที่พรรคก้าวไกล ติดขัดเรื่องกระบวนการทางธุรการ ท าให้ส่งผู้สมัครลงไม่ได้ อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มสูงที่ พรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะร่วมสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย เพ่ือต่อสู้กับผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐต่อไป. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66965 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/66965


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

 
26 พ.ค. 2563 

วันสุดท้ายรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง 

 
 
การรับสมัครเลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4 เป็นวันสุดท้าย ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ยังไม่มายื่นใบสมัคร 

ขณะท่ีทางด้านประธานจัดการเลือกตั้งเขต 4 ล าปาง ระบุเลือกตั้งวันที่ 20 มิ.ย น้ี เตรียมระดม อสม.ตั้งจุดคัดกรอง
โควิด-19 ทุกหน่วยเลือกตั้งท้ัง 380 หน่วย  

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอ
สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ซึ่งใช้เป็นที่รับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปางเขตเลือกตั้ งที่ 4 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 22 -26 พ.ค. 63 ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้าย 

ส าหรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ล าปาง 
ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตนเอง ในส่วนของผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. เป็นต้นมา จนถึฃขณะนี้ มีผู้มา
สมัครทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ, ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย, 
นายอ าพล ค าศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท และนายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม ขณะที่ ดร.พินิจ จันทรสุ
รินทร์ ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ทางพรรคเพ่ือไทยจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ยังไม่ได้เดินทางมายื่นใบสมัครแต่อย่างใด จึง
คาดการณ์กันว่า ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ จะเดินทางมายื่นใบสมัครในช่วงบ่าย 

นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอ าเภอสบปราบ และในฐานะประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งในที่เขต 4 จ.ล าปาง 
เปิดเผยว่า บรรยากาศในช่วงการรับสมัครที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครทั้งหมด 4 คน และได้ทยอยกัน
มาสมัคร จึงไม่มีปัญหาความแออัด ส่วนการหาเสียงนั้น ก็สามารถเร่ิมท าได้ตั้งแต่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร แต่สิ่ง
ที่ห้ามในขณะนี้คือการหาเสียงที่ขัดต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างการขึ้นรถแห่ไป
ปราศรัยในจุดต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวของประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมถึงการตั้งเวทีปราศรัยที่จะมีกองเชียร์
และประชาชนมาฟังเป็นจ านวนมาก ตรงนี้ก็งดเหมือนกัน แต่ก็ต้องรอดูทางกกต.กลาง ว่าจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองนี้
ออกมาอย่างไรหลังจากนี้ 
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ส าหรับแนวทางในการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย. นี้ ทางคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันและได้แนวทาง
เบื้องต้นคือ ทุกหน่วยเลือกตั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่อสม. ประอยู่ทุกหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือคัดกรองผู้ที่มาใช้สิทธ์ิในเร่ืองของ
การปพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และทางกกต.ล าปาง ก็ได้เพ่ิมหน่วยเลือกตั้งจาก 321 หน่วย เป็น 380 หน่วย 
เนื่องจากว่า หน่วยเลือกตั้งไหนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งเกิน 650 คน จะต้องแยกออกเป็น 2 หน่วย เพ่ือลดความแออัด
ของผู้ที่จะมาใช้สิทธ์ิในวันเลือกตั้ง 

ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมในเขตที่ 4 ของจังหวัดล าปาง ได้มีการถูกก าหนดขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง 
เนื่องจาก นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เขต 4 พรรคเพ่ือไทย ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 และทาง กกต.
กลาง ได้ก าหนดวันเลือกตั้งซ่อมในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยในเขตที่ 4 ของจังหวัดล าปางประกอบไปด้วย อ.
เถิน อ.แม่พริก อ.สบปราบ อ.เสริมงาม และ อ.เกาะคา 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378778223/ 
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ความน่าละอายของ 'ปยิบุตร' 

  
  
   เปิดสภา ๕ วัน ฝ่ายค้านจะพูดอะไร  นอกจาก พ.ร.ก.กู้เงินแล้ว พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะถูกน ามาอภิปรายเป็นระยะๆ 
    เนื้อหาการอภิปราย ก็น่าจะวนอยู่ที่ รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินปิดปากฝ่ายค้าน จ ากัดการเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่าง 
เร่ือยไปจนถึงเผด็จการสืบทอดอ านาจ..... 
    เนื้อหาก็ไม่ต่างไปจากกลุ่มฝ่ายค้านด่ารัฐบาลผ่านโลกโซเชียลก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ โฟกัสไปที่ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" 
ผู้สนตะพาย "ก้าวไกล" 
    ....ในตอนแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้คนอาจเห็นด้วย เพราะความกลัวว่า
ภยันตรายจากโรคระบาดนั้นใกล้เข้ามาทุกที ทั้งมีแนวโน้มตัวเลขคนเจ็บคนตายที่อาจจะมีจ านวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่ าน
ไป ไทยก็สามารถควบคุมตัวเลขคนป่วยคนตายให้ต่ ากว่าวันละ ๑๐ได้แล้ว 
    ผู้คนหายตื่นตระหนกและกลับมาตั้งค าถามว่าประเทศไทยสามารถท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ น้อยลง เกิด
จากสาเหตุอะไรกันแน่? มาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลสืบทอดอ านาจจริงหรือไม่? 
    หรือเอาเข้าจริง เป็นเพราะความส าเร็จอันน่าภาคภูมิใจจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทั้งแพทย์  พยาบาล 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และความเสียสละของพ่ีน้องประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาระยะห่างทางสังคม? 
    และการคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและคงเคอร์ฟิวเอาไว้นั้น เพ่ืออะไรกันแน่?..... เป็นการตั้งค าถามจากอคติ
ล้วนๆ จึงบดบังความรู้รับผิดชอบชั่วดีที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมี  
    ความส าเร็จในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ จนมีผู้ติดเชื้อเลขตัวเดียวบ้าง ศูนย์คนบ้าง "ปิยบุตร" มองว่าเป็นฝีมือของ 
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข หมอ พยาบาล อสม. และความร่วมมือร่วมใจของประชาชน 
    รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีเครดิตต่อความส าเร็จในคร้ังนี้  
    นี่คือความน่าละอายที่ "ปิยบุตร" แสดงออกมา  หากประเทศไทยเต็มไปด้วยนักการเมืองแบบนี้ ความฉิบหายมาเยือน
แน่ 
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    นอกจากไม่ยอมรับความจริงแล้ว ยังบิดเบือนข้อเท็จจริงหน้าด้านๆ การเป็นดอกเตอร์ทางกฎหมาย ไม่ได้ยกระดับ
จิตใจของ "ปิยบุตร" ได้เลย  
    หากเรามองว่า วันข้างหน้า การเมือง ต้องเป็น "การเมืองนิวนอร์มอล" "ปิยบุตร" ก็ยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงที่
เกิดข้ึน 
    ถ้ารัฐบาลนี้ไม่มีส่วนสัมพันธ์อะไรกับความส าเร็จในการต่อสู้กับ โควิด-๑๙ เลย จะต้องเป็นรัฐบาลแบบไหนกัน  
    นิ่งเฉย ไม่ออกมาตรการใดๆ เพ่ือป้องกันโควิด-๑๙ เลย ไม่สนใจผลกระทบที่เกิดกับประชาชนเลย 
    หากรัฐบาลประยุทธ์ เป็นเช่นนั้น ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศชั้นแนวหน้าที่สามารถ
ต่อกรกับโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ  
    วันนี้ทั่วโลกเขาเห็นว่า รัฐบาลประยุทธ์ ท าอะไร  แต่ "ปิยบุตร"ไม่เห็น?  ในสงครามยังมีการให้ความเคารพศัตรูที่ท า
สงครามอย่างตรงไปตรงมา  
    ส าหรับ "ปิยบุตร" พร้อมที่จะกล่าวเท็จอย่างน่าละอาย แม้ความจริงจะปรากฏไปทั่วโลกแล้วว่า รัฐบาลประยุทธ์ คื อ
ผู้น าประเทศไทยประสบความส าเร็จในการต่อสู้กับ โควิด-๑๙ ยังมีหน้าด่าว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีไว้เพ่ือปิดปาก. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66912 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/66912
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หมดเวลา..ทะเลาะ 

 
 
    
 
        ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่ก็จะกลับมากลายเป็นประเด็นร้อน ฮอตแข่งกับอากาศร้อนในบ้านเรายามนี้โดยไม่ต้องสงสัย 
ส าหรับพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท รวม 3 ฉบับ เพ่ือแก้ปัญหาและ
เยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะ "ถึงคิว" ของบรรดาสมาชิกรัฐสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบ เสนอแนะ   
        เชื่อว่า 27-28 พฤษภาคมศกนี้ บรรยากาศในรัฐสภาคงจะ "น้องๆ" ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นปี 
เพราะช่วงล็อกดาวน์และบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น บรรดานักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน "เฉาปาก" กันมานาน 
        อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการท าหน้าที่ของ ส.ส.ในสภารอบนี้ จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ "ผลประโยชน์" 
ของบ้านเมือง มากกว่าเล่นเกมการเมือง  เพราะสถานการณ์เวลานี้ เป็นเร่ืองที่ทุกคนสมควรต้ องร่วมมือร่วมใจกันฝ่า
มรสุมเศรษฐกิจตกหลุมลึกจากวิกฤติโรคไวรัส เพราะบ้านเมืองรอด ทุกคนก็ปลอดภัยไปด้วยกัน  
      เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกภาคส่วนว่า วิกฤติเศรษฐกิจรอบนี้หนักหนาสาหัส ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบ 5.3% สภาพัฒน์ก็ประกาศปรับลดจีดีพีปี 2563 สู่ระดับติดลบ 5% ถึงติดลบ 
6% หรือติดลบเฉลี่ย 5.5% ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย คาดว่าจีดีพีไทยปี 63 จะหดตัวถึง 8.8% และส านักวิจัยธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย คาดว่าจีดีพีไตรมาส 2 อาจติดลบลึกลงไปถึง 10% ส่งผลให้จีดีพีปี 63 ติดลบราว 6.4%  
        สรุปว่า ผลวิเคราะห์ทุกส านักบ่งชี้ตรงกันว่า จีดีพีปีนี้ก็จะหดตัวเกิน 5-6% แน่นอน        สิ่งที่ควรต้องช่วยกันคิด
ช่วยกันขับเคลื่อน น่าจะเป็นการวางกรอบและตรวจสอบวิธีการใช้เงินกู้ก้อนมโหฬารนี้ให้มีความโปร่งใส ปราศจากความ
เหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญคือ ปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถยืนอยู่ให้ได้บนขาของตัวเอง  
        ระดมสมองและความคิดเห็นไปในทางชี้แนะและชี้น าว่าจะใช้เงินก้อนนี้ โดยปราศจาก "เงินทอน" หรือตกหล่น
ระหว่างทางด้วยวิธีอย่างไรบ้างที่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจ น่าจะเป็นโอกาสที่ดี โดยเฉพาะโอกาสในการสร้างค วาม
เข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานราก เพราะเหตุการณ์โควิด-19 ทิ้งบทเรียนให้ทั่วโลกประจักษ์แล้วว่า การพ่ึงพา
ตนเองนั้น เป็นทางรอดอันยั่งยืน 
        จากนี้ไป ..การท่องเที่ยว และการส่งออก จะต้องเป็นรูปแบบ New Normal แล้ว ดีมานด์จะเป็นตัวก าหนด           
ซัพพลาย การแบ่งโลกเป็นสองซีกตะวันตกและตะวันออกเป็นเร่ืองที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  หากยังมัวทะเลาะกัน เล่น
เกมการเมืองกันแบบเก่าๆ เศรษฐกิจไทยที่สลบไสลเพราะวิกฤติโควิด-19 สุดท้ายก็จะตายอย่างเขียดแน่นอน.  

                                                                              "ปิยสาร์"  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66904  

https://www.thaipost.net/main/detail/66904
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บันทึกหน้า 4 
 
 
 
        
 

เตรียมพร้อมก่อนเปิดสภา 27 พ.ค. พรุ่งนี้แล้ว ส าหรับการพิจารณาอภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 แถมพ่วงท้าย พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกฉบับ ถึงเวลาที่ 
ส.ส.ได้กลับมาประชุมสภาอย่างเต็มอ่ิม ด้วยการอภิปรายยาวถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ส่วนวันนี้ 26 พ.ค. คงจะได้รับทราบการ
เตรียมความพร้อมของ ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อการอภิปรายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ความพิเศษของประชุมคราวนี้ 
อย่าลืมว่าอยู่ในช่วงประกาศ “เคอร์ฟิว” ต้องจ ากัดเวลาปิดประชุม จะเผลอพล่ามยาวข้ามคืนไม่ได้ และหวังว่าคงไม่ซ้ า
รอยเบียดเวลากันจนบางคนไม่ได้พูด เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ...0 
       ประสานเสียงค้านขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)” ประชุมและแถลง
ข้อเสนอภาคประชาชนต่อรัฐบาล น าโดย “รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต” ประธาน ครป. ชี้การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ระยะยาวกระทบเสรีภาพและเศรษฐกิจ ขณะที่ “เมธา มาสขาว” เลขาธิการ ครป. เรียกร้องประเด็นฟ้ืนฟูเศรษฐกิจว่า 
“ให้รัฐบาลยุติการส่งทหารมาเป็นบอร์ดบริหารในทุกรัฐวิสาหกิจ เพราะปัจจุบันมีทหารเป็นประธานบอร์ดกว่า 16 แห่ง 
และเป็นกรรมการบอร์ดกว่า 40 รัฐวิสาหกิจ และหยุดใช้การเมืองแทรกแซงการบริหารและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้การ
แต่งตั้งบอร์ดบริหารจากนักบริหารมืออาชีพทั้งหมดที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” นั่นสินะ ถ้าท าได้คงจะฟ้ืนฟูได้ทุก
รัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่มีทหารกระเป๋าตุง ...0 

 นอกจากทหารนายพลกระเป๋าตุง ร่ ารวยถ้วนหน้า เพราะว่านั่งต าแหน่งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนั้น ยังมีกรณี 
“ไอลอว์” เปิดเผยสถิติการลงมติในวุฒิสภาของ ผบ.เหล่าทัพ ที่ขาดประชุมอ้ือซ่า “พรเพชร วิชิตชลชัย” ประธาน
วุฒิสภา (ส.ว.) ตอบนักข่าวเร่ืองนี้กล่าวขออภัย จะเพ่ิมความเข้มงวดมากขึ้นในการให้ ส.ว.อยู่ลงมติ ซึ่งก็ไม่รู้ว่า 
“ประธาน ส.ว.” จะไปเพ่ิมความเข้มงวดต่อ ผบ.เหล่าทัพ แบบไหนยังไง เพราะเป็นที่รู้กันว่า แค่งานในหน้าที่ฐานะ ผบ.
ทั้งหลายก็มีเยอะอยู่แล้ว รัฐธรรมนูญยังยกต าแหน่ง ส.ว. มาให้ ผบ. เป็นโดยต าแหน่งอีก จึงเป็นธรรมดาที่จะขาดประชุม
วุฒิสภาบ่อย สุดท้ายทางออกก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญอยู่ดี ...0 
       เมื่อวาน 25 พ.ค. “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภา
กลาโหม โดยมีรายงานคาดว่าเป็นการติดตามการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 เพ่ือพิจารณามาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 กับ
ลดช่วงเวลาเคอร์ฟิว ซึ่งเร่ืองหลังสุดนี่ว่าไปมันก็น่าคิด จะพบกันคร่ึงทางได้หรือไม่ เพราะท่าทีรัฐบาลคงจะไม่ยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามท่ีหลายฝ่ายเรียกร้อง แต่อย่างน้อยถ้ายกเลิกเคอร์ฟิวก่อน น่าจะดีกว่ายึกๆ ยักๆ ลดทีละหน่อย เพราะ
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คงไว้ก็จะท าให้ประชาชนเสี่ยงมีคดีเพ่ิมโดยไม่จ าเป็นในการด ารงชีพ ขณะที่เร่ืองการมั่วสุมเล่นการพนันและเสพยาเสพ
ติด ใช้กฎหมายปกติจัดการได้อยู่แล้ว ...0 
       สาวตั๊นไม่ทน! “ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการต ารวจ สภา
ผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าแจ้งความต ารวจ กรณีมีบุคคลหมิ่นประมาทกล่าวหาน าผู้ชุมนุม กปปส. บุกร้ือป้ายส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมามักมีการแชร์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใช้เท้าเหยียบป้ายส านักงานต ารวจแห่งชาติในโซเชียล
มีเดีย แล้วคนแชร์ต่างเข้าใจไปเองว่าเป็นรูปตั๊น แต่ความจริงเป็นรูปคนอ่ืน คราวนี้คงได้เป็นสัญญาณเตือนดังๆ ถึงคนรัก
ประชาธิปไตยต้องไม่ตาถั่ว จะโกรธจะเกลียดใครก็ต้องดูอะไรให้ชัดก่อน แชร์มั่วนอกจากจะเสื่อมเสียแก่ตัวเองเพราะเป็น
เฟกนิวส์แล้ว ยังเสี่ยงโดนคดีด้วย ...0 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66907 
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ข่าวหลุด ที่ปล่อย ภายใน “พลังประชารัฐ” เป้าหมาย อยู่ที่ใด  
     

 

 

 

 

 

ข่าวหลุด ที่ปล่อย ภายใน “พลังประชารัฐ” เป้าหมาย อยู่ที่ใด : คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง  
ข่าวหลุด ที่ปล่อย - ท าไมข่าวความขัดแย้ง แตกแยกในพรรคพลังประชารัฐจึงอึกทึกครึกโครม 
เป็นความอึกทึกครึกโครมที่แม้กระทั่ง นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ก็
ออกมายอมรับ 

แม้จะยอมรับด้วยความหงุดหงิด ไม่พอใจ เป็นความอึกทึกครึกโครมที่แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พยายามสยบอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่ข่าวปล่อยก็ “หลุด” ออกมาอย่างไม่ขาดสาย 
ท าไมข่าวปล่อยจึง “หลุด” ออกมาจาก “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐเอง 
 เป็นการ “หลุด” ออกมาโดยมีต าแหน่งหัวหน้าพรรค ต าแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นเป้า อันเท่ากับถือว่า นาย
อุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเป้าของการเปลี่ยนแปลง  เพราะว่า นายอุตตม สาวนายน คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  2 คนนี้ไม่
ผิด แต่ผิดที่เป็น “รัฐมนตรี” 
 เหตุปัจจัยอะไรท าให้ข่าวปล่อยที่ “หลุด” ออกมาล่อแหลมในทางการเมือง 
ค าตอบ 1 เพราะเท่ากับสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มภายในพรรคพลังประชารัฐ และแต่ละกลุ่มต่างมาดหมายต่อ
ต าแหน่ง “รัฐมนตรี”  
หากคนเก่าไม่ย้ายออก คนใหม่ก็ไม่มีโอกาส 

ค าตอบ 1 เพราะเท่ากับสะท้อนให้เห็น “จุดอ่อน” ของพรรคพลังประชารัฐ ของ “กลุ่ม 4 กุมาร” ที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการในเร่ือง “เศรษฐกิจ”จุดอ่อนนี้ “ดรีมทีม เศรษฐกิจ” ต้องรับผิดชอบ  
  สภาพการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐจึงเท่ากับ “หยิกเล็บ” ย่อมเจ็บถึง “เนื้อ” ในที่สุดแล้วก็ประจานความ
ล้มเหลวของรัฐบาล ไม่ว่าจะในห้วงหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ไม่ว่าจะในห้วงหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือน
มีนาคม 2562 เป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการ “เศรษฐกิจ”  
อ้างอิง :  https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4195999  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4195999
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ต้อนรับเปิดเทอม 

รัฐบาลเตรียมคลายล็อกรอบ 3 ให้ธุรกิจที่ยังถูกสั่งปิดจากวิกฤติโควิดได้กลับมาเปิดอีกครั้ง
ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
มีข่าวว่าธุรกิจ “นวดแผนไทย” หรือ “นวดแผนโบราณ” จะได้กลับมาเปิดบริการนวดจับเส้นแก้เคล็ดขัดยอกอย่าง
แน่นอน 

เพราะการสั่งปิดบริการนวดแผนไทย ท าให้ผู้ประกอบอาชีพหมอนวดนับแสนคนต้องเดือดร้อนกันระนาวท าให้
ลูกค้าท่ีจ าเป็นต้องใช้บริการนวดแผนไทยแก้ปวดเมื่อยเหน็บชาต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเส้นยึด สะบักจม เลือดลม
เดินไม่สะดวกมา 2 เดือนเต็มๆ 
 การปลดล็อกให้ธุรกิจนวดแผนไทยเปิดบริการใหม่จึงเป็นข่าวดีด้วยประการฉะนี้แล “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียน
ว่า พรุ่งนี้ (27 พ.ค.) จะได้ก าหนดปลดล็อกให้สภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมอีกคร้ังหลังปิดเทอมยาว 3 เดือน 
 ส.ส.ฝ่ายค้านได้ซ้อมวิชานวดแผนไทย เตรียมนวดขย ารัฐบาลนายกฯลุงตู่ชุดใหญ่ 80 ท่าตามต าราฤาษีดัดตน 
ประเด็นส าคัญคือการออก พ.ร.ก.กู้เงินด่วนฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท เพ่ือเอาไปแจกเยียวยาประชาชน และเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิดโจมตี 
 เป็นการก่อหนี้มโหฬารที่ต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปผ่อนใช้หนี้อีกหลายสิบปี แถมก่อนหน้านี้รัฐบาลลุงตู่ได้ก่อ
หนี้สะสมไว้บานตะไท จึงเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบว่ารัฐบาลจะผ่อนใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทอย่างไร?? 
 และรัฐบาลจะใช้จ่ายเงินกู้อย่างไรให้สุจริต โปร่งใสและเกิดประโยชน์คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ ?? โดยการเปิด
สมัยประชุมสภาฯวันพรุ่งนี้ ยาวต่อไปอีก 5 วัน จะเน้นอภิปรายประเด็นหนี้เงินกู้ท่ีรัฐบาลลุงตู่สร้างไว้เป็นส าคัญ 
 ข้อส าคัญ จะเป็นการประเดิมใช้ “ห้องประชุมสุริยัน” ห้องประชุมใหม่เปิดซิง ซึ่งติดตั้งเก้าอ้ีนั่งอย่างหรูถึง 800 
ตัว สามารถใช้ประชุมร่วม ส.ส. และ ส.ว. 750 คน ได้อย่างสะดวกสบาย ที่นั่งของ ส.ส. ทุกคนจะมีเคร่ืองเสียบบัตร
ลงคะแนนของใครของมัน ไม่ต้องมั่วเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันให้เหม็นโฉ่อีกต่อไป 
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 ในห้องประชุมใหม่ติดตั้งไมโครโฟนไฮเทค 400 ตัว ส าหรับ ส.ส. 2 คน ใช้ไมโครโฟนร่วมกันในการประชุมนัด
ปฐมฤกษ์ฉลองเปิดห้องประชุมพระสุริยัน ก าหนดให้ ส.ส. นั่งเว้นเก้าอ้ีเพ่ือรักษาระยะห่างทางสังคมส.ส.ทุกคนจะต้อง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม 
 ผู้ที่ลุกขึ้นอภิปรายสามารถถอด หน้ากากอนามัยได้ชั่วคราว ส.ส. และผู้ติดตามทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ 
และล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนผ่านเข้าห้องประชุม ห้าม ส.ส. เดินเพ่นพ่านในห้องประชุมสภาฯ ห้าม ส.ส. จับกลุ่มมั่ว
สุมนอกห้องประชุมสภาฯ เพ่ือป้องกันฝอยน้ าลายกระเด็นใส่กัน การประชุมสภาฯจะเร่ิมตั้งแต่ 09.30 น. และจะปิด
ประชุม 20.00 น. เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ส.ส.ฝ่าฝืนค าสั่งเคอร์ฟิว 
 “แม่ลูกจันทร์” ขออวยพรให้การประชุมสภาฯ ฉลองห้องประชุมใหม่ด าเนินไปด้วยความราบร่ืนเรียบร้อยคุ้มค่า
เงินภาษีประชาชนหมื่นห้าพันล้านบาทที่ใช้ก่อสร้างรัฐสภาใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ ขอให้ ส.ส.อภิปรายอย่างมีสาระ ไม่มีการ
ลุกขึ้นประท้วงขัดจังหวะให้ชุลมุนวุ่นวาย ขอให้ ส.ส. รู้จักหน้าที่เข้าประชุมให้พร้อมเพรียง อย่าโดดร่มหนีประชุมจนสภา
ฯ ล่มอย่างที่ผ่านมา รู้จักอายชาวบ้านซะบ้างซีวะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1852926 
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วิเคราะห์การเมอืง : มโนกันเองตามฟอรม์ 

 
 
 
 
 
 
 
นิสัยธรรมชาติคนไทยจะจดจ าบุญคุณคนที่ยื่นมือช่วยในยามล าบาก 

สะท้อนจากผลส ารวจภาคสนาม “ซูเปอร์โพล” ล่าสุด พบมาตรการรัฐบาลช่วงโควิด-19 ที่ประชาชนพอใจมาก
สุดถึงร้อยละ 83.5 คือมาตรการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท จ านวน 3 เดือนของกระทรวงการคลัง รองลงมาคือ
มาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ ามันของกระทรวงพลังงาน 
 ตามจังหวะสถานการณ์ที่ “ขุนคลัง” อย่างนายอุตตม สาวนายน ยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับ
สิทธ์ิโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จ านวน 15 ล้านคน ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 99 เปอร์เซ็นต์ เหลืออีก 1 เปอร์เซ็นต์
คือส่วนที่ตกค้างจากการทบทวนสิทธ์ิ ปิดจ๊อบไปพร้อมๆกับเสียงเจ๊ียวจ๊าวที่ซาลง ส่วนใหญ่ได้เงินถ้วนหน้า 
 และตามผลโพลออกมามันก็ชัดว่า ฉากดุเดือดม็อบบุกประท้วงที่กระทรวงการคลัง อารมณ์ดราม่ากินยาฆ่าตัว
ตายประชดเพราะไม่ได้เงินเยียวยา เสียงโห่ฮาของนักการเมืองฝ่ายค้านหรือแม้แต่คนในฝั่งรัฐบาลที่ฉวยกระแสเจาะยาง
ทีมเยียวยาของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ผอ.ศบค.ไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกแท้จริง
ของผู้คนในสังคมไทยที่เห็นถึงความตั้งใจดีของทีม “ลุงตู่” 
 ที่แน่ๆว่ากันตามรูปการณ์ ในหมู่ “นักเลือกตั้งอาชีพ” จะรู้ดีก่อนใคร โดยเงื่อนไขสถานการณ์แบบนี้มันเอ้ือต่อ
ยี่ห้อ “พลังประชารัฐ” เสริมฐานแน่นๆของ พล.อ.ประยุทธ์ยิ่ง ได้เปรียบพรรคการเมืองอ่ืนอีกหลายช่วงตัวเลือกตั้งกัน
วันนี้พรุ่งนี้ คู่แข่งจะเอาอะไรมาสู้ในจังหวะที่เข้าเหลี่ยม “บิ๊กตู”่ ทุกประตู 

แต่ก็อีกนั่นแหละ “อาถรรพณ์การเมือง” แบบไทยๆ ต่อให้เสียงแน่น กระแสดี แต้มเป็นต่อคู่ต่อสู้สุดกู่ยังไง ก็
อาจพลาดสะดุดขาตัวเองหัวทิ่ม “มีอันเป็นไป” เพราะตัวเองและพวกพ้อง ให้เห็นมาแล้วนักต่อนัก หักดิบกันเอง เพราะ
ความโลภในอ านาจและผลประโยชน์ 
 ตามสัญญาณอันตรายที่มาจากผลโพลเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.8 มองว่ารัฐบาลไม่ประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
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 ฟ้องประจานชัดคนในรัฐบาลเองไม่กี่คนยังไม่สามารถสามัคคีปรองดองกันได้เลย แย่งชามข้าว แย่งต าแหน่ง
รัฐมนตรีในช่วงเวลาชาวบ้านก าลังเป็นทุกข์ ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของความสามัคคีปรองดอง ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีในเร่ือง
ความสงบสุขบ้านเมือง แบ่งพรรคแบ่งพวก เล่นเกมการเมือง ไม่ได้รักประชาชนจริงๆ 
 มันคือข้อเท็จจริงที่ พล.อ.ประยุทธ์ “จุกอก” เถียงโพลไม่ออก ถึงจุดวนกลับมาจุดตั้งต้น สัญญาประชาคมที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ให้ไว้กับประชาชนแลกกับฉันทามติในการเข้ามาเคลียร์วิกฤติความขัดแย้ง ปฏิรูปการเมืองใหม่ ล้างบาง
นักการเมืองเน่าๆ ต้นตอของความแตกแยกจนเกือบเป็นรัฐล่มสลาย น าประเทศกลับสู่ความปรองดอง ก้าวข้ามช่วง
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองใหม่ 
 กลายเป็นแค่คน “หลงป่า” 5-6 ปียังโผล่กลับมาตรงที่เดิม เพ่ิมเติมคือ “นักการเมืองพันธ์ุเก่า” แท็กทีมท็อปบู
ตต่อท่ออ านาจ บนพ้ืนฐานการเมืองแบบไทยๆ เกมประคองรัฐบาลต้องอ้างอิงตัวเลขเสียง ส.ส.ในสภาฯมาก่อนอ่ืนใด 
ประเมินกระแสสังคมเป็นแค่นามธรรม นายกฯจ าเป็นต้องพ่ึงมือของพรรคร่วมรัฐบาลค้ าเก้าอ้ี ลากถูกันไป 
 ในมุมที่เซียนข้างสนาม นักวิเคราะห์การเมือง อ่านหมากล้อกับ “ข่าวปล่อย” จาก “ยักษ์-เฮ้ง-แฮงค์” 
ขบวนการปฏิวัติยึดอ านาจในพรรคพลังประชารัฐจะปฏิบัติการเผด็จศึกกันในเร็ววันนี้  ตามฤกษ์หลังเสร็จมหกรรมลาก
เข็น พ.ร.ก.กู้เงินสู้โควิด-19 ผ่านสภาฯ 
 ว่ากันถึงขั้นจะเป็นภารกิจสุดท้าย “จอมยุทธ์กวง” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับรัฐมนตรีในทีม ทั้งนายอุตตม 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ จะหมดสัญญา “เทคโนแครต” มือ
บริหารอาชีพของทีม “ลุงตู่” 
 “อุตตม” จะไม่มีชื่อเป็นขุนคลังคุมเค้กเงินกู้ 4 แสนล้าน รวมถึงประธานคณะกรรมาธิการงบฯ 2564 เปิดทาง
ให้ “นักเลือกตั้งอาชีพ” เข้ามาจัดสรรปันเค้ก แบ่งกันตามความดีความชอบ สะสมเสบียง ถอนทุนเลือกตั้งเช่นเดียวกับ
เก้าอ้ีรัฐมนตรีคนนอกในโควตา “นายกฯลุงตู่”ประกอบด้วยนายสมคิด นายอุตตม นายสนธิรัตน์ นายสุวิทย์ รวมไปถึง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จะถูกน ามาเกลี่ยโควตา
กลางกันใหม่ 
 ในมุมที่ “บิ๊กตู่” ตีนลอย ไม่จ าเป็นต้องมีกองก าลังสายตรงอีกต่อไป เพราะเกมอ านาจทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การ
บัญชาของพ่ีใหญ่อย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ถูกแห่ขึ้นแท่นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
คุม เกมพรรคร่วมรัฐบาล  เป็นผู้ มีบารมี ใน พปชร. นักการเมืองอาชีพเต็มตัว  หมายเหตุ  แค่มโนกันตาม
https://www.komchadluek.net/news/politic/431882?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_
campaign=section_politicฟอร์ม “บิ๊กตู”่ ต้องยอม “พ่ีใหญ่” เหมือนเดิม. 

ทีมข่าวการเมือง รายงาน 
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