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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ลงใหโ้ง่! ‘ดร.อาทิตย’์อ่านเกมการเมืองมาเฟีย พท. ไหวทันถอนตัวศึก

เลือกตั้งซ่อมล าปาง 
4 

2 ช่อง 3 ออนไลน์ 'ธรรมนัส' สวนกลับ ส.ส.ก้าวไกล เหมือนเด็กคันเหงือกพูดไปเรื่อย หลังยื่น
ถอดถอนพ้น รมต. 

5 

3 ไทยรัฐออนไลน์ “ราเมศ” โต้พรรคก้าวไกล กล่าวหา “ชวน” ไม่ส่งค าร้อง “ธรรมนสั” ถึงศาล รธน. 6 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' โวยรัฐบาลไม่เปิดเผยรายละเอียดเงินกู้ ดักคอ ส.ส. อย่าเอาไปใช้หาเสียง 7 

5 มติชนออนไลน์ หมอเรวัติ ไล่ รบ.ปิดสภา ไปเอารายละเอียดเงินกู้มาโชว์  8 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ประชุมสภา "พรก.เงินกู้" ดุเดือด "รังสิมา" เตือนนายกฯ ระวังตัวเขมือบ 9 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เก่ง การุณ' ขวางรัฐบาลใช้เงินกู ้อ้างหนีตรวจสอบ 10 

8 มติชนออนไลน์ ส.ส.ก้าวไกล ลุกซัดรบ. คกก.กลั่นกรองเงินกู้ ไร้คนเชี่ยวชาญ                 
สธ.- ตวัแทนปชช. เข้าร่วม 

11 

9 เนชั่นออนไลน์ "ชลน่าน" ซัด "รัฐบาล" ใช้โควิด เป็นแพะ กลบการบริหารงาน ที่ "บกพร่อง" 12 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประเทศก าลังจะถึงทางตัน ! 'จตุพร' วอนทุกฝ่ายใจกว้างระดมความคิด อบรม

นักการเมืองต้องคิดว่าตัวเองเป็นปัญหาด้วย 
14 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' เชียร์ ส.ส.ก้าวไกลผู้แทนคนธรรมดาท าให้กลายเป็นเสียงที่ถูกนับรวม
และคนได้ยินไปทั่วให้ได้ 

16 

12 แนวหน้าออนไลน์ ‘ปิยบุตร’เชิดชูผู้แทนฝรั่งเศสตัวอย่างชนะการเมืองด้วยความคิด เชียร์ 
‘ก้าวไกล’ พลิกสู่เสียงที่ถูกนับ 

19 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' อายแทน! ฟังอภิปรายพรก.เงินกู้ ไม่น่าเชื่อคุณภาพ 
สส. ฝ่ายค้านได้แค่นี้ 

22 

14 แนวหน้าออนไลน์ ‘อดีตบิ๊กข่าวกรอง’ ฟังอภิปรายพรก.กู้เงิน ฝ่ายค้านฝีมือแค่นี้ รบ. 
ไม่โกงอยู่ครบ 4 ปี 

23 

15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ประธานวิปฝ่ายค้านยันไม่ฟรีโหวต พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ 24 

16 มติชนออนไลน์ เทพไท ชี้ หากรัฐบาลใจกว้าง โปร่งใส ต้องตั้ง กมธ. วิสามัญฯ 25 
17 เนชั่นออนไลน์ ฝ่ายค้าน มั่นใจโหวต พ.ร.ก.ไร้งูเห่า 26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ อ่านเกม เพ่ือไทย กรณี เลือกตั้ง “ล าปาง” สัญญาณ การเมือง 27 

2 มติชนออนไลน์ นัยยะการเมือง ศึกเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง 29 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ก้าวไกลรู้ยัง "ผู้กองมนัส" ทรท. รุ่นบุกเบิก 31 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สิทธิเสรีภาพกับการด่าผู้น าประเทศ 33 

5 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : พรรคในอุดมคติ 36 
6 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : ส ารวจแนวรบใหม่ 37 

7 ไทยรัฐออนไลน์ 90 ปีล้างหนี้หมด 39 

8 เนชั่นออนไลน์ ‘พ.ร.ก.’ ตอกลิ่ม ขัดแย้ง พรรคร่วมรัฐบาลรา้วหนัก 41 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 20.30 น. 

ลงให้โง่! ‘ดร.อาทติย’์อ่านเกมการเมืองมาเฟีย พท. ไหวทันถอนตัวศึกเลือกตั้งซอ่มล าปาง 

 
 
ลงให้โง่!‘ดร.อาทิตย์’อ่านเกมการเมืองมาเฟีย พท.ไหวทันถอนตัวศึกเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

28 พฤษภาคม 2563 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arthit Ourairat กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 หลังจากพรรคเพ่ือไทย ไม่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ว่า “การเมืองมาเฟียยังงี้แหละ ลงให้โง่ ถ้า พท.ไหวทัน เตรียมตัวส ารองไว้” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/495594  
  

https://www.naewna.com/politic/495594


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

  

 

28 พ.ค. 2563 

'ธรรมนัส' สวนกลับ ส.ส.ก้าวไกล เหมือนเด็กคันเหงือกพูดไปเรื่อย หลังยื่นถอดถอนพ้น 
รมต. 

 
ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี

และสมาชิกภาพของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ จาก
กรณีการถือหุ้นในตลาดคลองเตยของภรรยา และถูกจ าคุกในประเทศออสเตรเลียในคดีที่เก่ียวกับยาเสพติด  

ส่วนกรณีท่ี ร้อยเอกธรรมนัส ได้มีการแจ้งความหมื่นประมาทในการแถลงข่าวอภิปรายไม่ไว้รัฐบาลตั้งแต่ยังเป็น
พรรคอนาคตใหม่ที่สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยานั้น 

ส.ส.ธีรัจชัย พันธุมาศ กล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหา แต่สงสัยว่าเหตุใดไม่แจ้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่สามารถ
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและต่อสู้คดีได้ตามปกติ จึงตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการสร้างพยานหลักฐานอะไรหรือไม่ และ
หลังจากนี้ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จะเชิญร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาชี้แจงด้วย 
โดยขณะนี้ได้มีหลักฐานเพิ่มเติมเก่ียวกับคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลีย 

ด้านร้อยเอกธรรมนัส ตอบโต้ว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการท างาน ส.ส.บางท่าน เหมือนเด็กฟันก าลังงอก คัน
ปากคันเหงือกอยากพูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ค านึงว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดคนอ่ืน แต่กรณีใดที่ละเมิดส่วนตัวผม ท าผมหรือ
ครอบครัวเสียชื่อเสียง จะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด  

หลายคนมองคดีหมิ่นประมาทโทษต่ า แต่อย่าลืมว่าการกระท าผิดต่างกรรมต่างวาระ พูด 10 ครั้งก็แจ้งความได้ 
10 ครั้ง และที่ผมแจ้งที่ จ.พะเยา เพราะเป็น ส.ส.พะเยา และระวัง เพราะผมมีบ้านอยู่ตากใบ จ.นราธิวาสด้วย ผมไม่ได้
ขู่ แต่ใครละเมิดผม ไม่มัดมือมัดเท้าเฉยๆ แต่ดีใจวันนี้เรื่องนี้ได้หลุดจากสภาเสียที 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/JRYLBxcnOdU 
อ้างอิง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/190376  
 

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/190376
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28 พ.ค. 2563 17:41 น. 

“ราเมศ” โต้พรรคก้าวไกล กล่าวหา “ชวน” ไม่ส่งค าร้อง “ธรรมนัส” ถึงศาล รธน. 

 
“ราเมศ” ออกโรงป้อง “ชวน” พร้อมยกเหตุผล 2 ข้อ โต้กลับพรรคก้าวไกล กล่าวหาไม่ส่งค าร้อง “ธรรมนัส” 

ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็น ส.ส. และรัฐมนตรี 
วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา แถลงชี้แจงถึงประเด็นที่มี ส.ส.พรรค

ก้าวไกล ระบุกล่าวหาว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ส่งค าร้องที่พรรคก้าวไกล ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ยื่นเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า ข้อเท็จจริงเป็นดังนี้ 

1. เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าร้อง การรับรองส าเนาต่างๆ รวมถึงตรวจสอบ
ลายมือชื่อ ส.ส. ว่าครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ จากส านักงานเลขาธิการสภาฯ 

2. ประธานสภาฯ มิได้มีอ านาจในการวินิจฉัยค าร้อง แต่มีอ านาจในการส่งค าร้องที่สมบูรณ์ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือให้ศาลวินิจฉัยตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทั้งนี้ สิ่งที่พรรคก้าวไกลกล่าวหา เป็นสิ่งที่บิดเบือนความจริง เพราะประธานสภาฯ  ท างานอย่างตรงไปตรงมา 
ยึดหลักความเป็นกลางและความถูกต้อง หากค าร้องสมบูรณ์ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการแล้ว ก็จะด าเนินการส่ง
ค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป แต่ในขณะนี้ค าร้องที่เพ่ิงยืน่มายังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1855851  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1855851
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28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:06 น.     

'เพื่อไทย' โวยรัฐบาลไม่เปิดเผยรายละเอียดเงินกู้ ดักคอ ส.ส.อย่าเอาไปใช้หาเสียง 

 
 
28 พ.ค.63 - ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพ่ือพิจารณาพระราชก าหนดต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดย

สภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายต่อเนื่องจากเมื่อวาน (27 พ.ค.) นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือ
ไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลน าพระราชก าหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภา 4 ฉบับ หรือ พ.ร.ก.กู้เงินในวงเงิน 1.9 ล้าน
ล้านบาท พรรคเพ่ือไทยเกรงว่า การใช้งบประมาณเงินกู้จะไม่โปร่งใส จากการลงพ้ืนที่มีเสียงสะท้อนมาว่า  มีพรรค
การเมืองฝ่ายรัฐบาลน างบประมาณจากการกู้เงินที่ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาไปหาเสียงล่วงหน้าแล้ว ทั้ง
ที่พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 

นอกจากนี้ การพิจารณาก็เป็นไปด้วยความยากล าบาก รัฐบาลไม่มีแผนงานในการใช้เงินมาเปิดเผยให้ประชาชน
รับทราบ ว่าจะใช้งบประมาณอย่างไร โปร่งใส และเหมาะสมหรือไม่ การที่รัฐบาล ไม่เปิดเผยรายละเอียด ขอตั้ง
ข้อสังเกตว่า อาจจะมีความไม่โปร่งใสในการใช้การใช้เงินกู้ ถึงที่สุดพระราชก าหนดทั้ง 4  ฉบับนี้ คงผ่านความเห็นชอบ
จากสภาเพราะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลยกมือสนับสนุน แต่หวังว่ารัฐบาลจะใช้เงินกู้จ านวนมหาศาลเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
มากกว่าหาเสียงให้พรรคการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องตระหนักว่าเงินกู้จ านวนดังกล่าวเป็นของประชาชน  ต้องน าไป
แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ต้องท าให้ดีและท าให้ไว เพ่ือเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุด 

“การต่ออายุ พระราชก าหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการซ้ าเติมเศรษฐกิจไทย ให้ทรุดหนัก
ลงไปอีก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า แม้รัฐบาลจะคลายล็อค ก็ไม่ช่วยให้ผู้ประกอบการฟ้ืนตัวได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
รายย่อย หรือ บางส่วนอาจจะปิดกิจการ เพราะรัฐไม่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสู้กับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้”นายวิสาร
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67172  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67172
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 - 14:44 น.  

หมอเรวตัิ ไล ่รบ.ปิดสภา ไปเอารายละเอียดเงินกู้มาโชว์ ก่อนขออนุมัติ ซดัขัดวินัยคลัง 

 
 

หมอเรวัติ ไล่ รบ.ปิดสภา ไปเอารายละเอียดเงินกู้มาโชว์ ก่อนขออนุมัติ เชื่อ ขัดรธน.-ขัดวินัยการคลัง ประกาศ

พรก.ฉุกเฉินก็ผิดกม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2205733  

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2205733
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/15-12-e1590651851956.jpg
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28 May 2020 14:49 น 

ประชุมสภา "พรก.เงินกู้" ดุเดือด "รังสมิา" เตือนนายกฯ ระวังตัวเขมือบ 

 
 
"รังสิมา" เห็นด้วย"พรก.เงินกู้" แต่เตือน "บิ๊กตู่" ให้ระวังตัวเขมือบ หนุนตั้งกมธ.ตรวจสอบใช้งบ 

เป็นวันที่สองต่อเนื่องกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปราย พรก.เงินกู้ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้าน
บาท หรือ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 

โดยช่วงหนึ่ง น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นอภิปราย พรก.เงินกู้ 1 ล้าน
ล้านบาท ว่า อยากให้รัฐบาลน าเงินกู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งใดที่ขาดต้องไป
ดูแล อีกท้ังการช่วยเหลือเยียวยายังมีการตกหล่น รัฐบาลต้องไปเก็บตกให้ทั่วถึงจึงจะไม่ถูกด่า 

"ดิฉันเห็นด้วยกับ พรก.เงินกู้ แต่ไม่เห็นด้วยกับตัวเขมือบโครงการที่จะเข้ามาเยอะ เพราะเงินมหาศาล ถ้าไม่
เชื่อค่อยดู อยากให้นายกรัฐมนตรี เอาจริงจังกับพวกตัวเขมือบให้หมด ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ต้องเกรงใจ และขอฝากควรตั้ง
คณะกรรมาธิการมาตรวจสอบการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ" น.ส.รังสิมา กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับบรรยากาศการประชุม เริ่มเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
พิจารณา พรก. 3 ฉบับ ต่อเนื่องเป็นวัน2 มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
โดยในช่วงเปิดประชุมมี ส.ส.อยู่ในห้องประชุมบางตาไม่เกิน 100 คน เนื่องจากที่ประชุมสภาฯ ได้ใช้วิธีพักการประชุม เมื่อ
เวลา 20.00 น.วันที่ 27พ.ค.ที่ผ่านมา เพ่ือมาประชุมต่อในช่วงเช้าวันนี้ 

โดย ส.ส.ไม่จ าเป็นต้องเซ็นชื่อเข้าประชุมเพ่ือเช็กองค์ประชุมตามข้อตกลงที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้หารือ
ร่วมกันไว้ จึงม ีส.ส.อยู่ในห้องประชุมไม่มาก ก่อนเริ่มประชุม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย หารือว่าช่วงเช้ามีข่าว
ไม่ค่อยดีกับสภาว่าฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฮ้ัวกัน เป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง การที่ประชุมสภาพักการประชุมเวลา 20.00 น. เมื่อวันที่ 
27 พ.ค. ไม่ได้ฮ้ัวกัน แต่เป็นการตกลงด้วยเหตุผล ปกติที่ผ่านมาการพิจารณา พรก.จะใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน เลิกเวลาตี 1 
ประธานจะสั่งพักประชุม เพ่ือประชุมต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น แต่การประชุม พรก.5 วัน ครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการประกาศ
เคอร์ฟิว ต้องเลิกประชุมเวลา 20.00 น. ถือเป็นขอ้ตกลงกันภายใน 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/436274?as=  

https://www.thansettakij.com/content/politics/436274?as
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28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:53 น.     

'เก่ง การุณ' ขวางรัฐบาลใช้เงินกู้ อ้างหนีตรวจสอบ หวั่นตั้งนายทหาร-ทุนใหญ่ทับซ้อน
ผลประโยชน ์

 
28 พ.ค.63 - นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการ

จัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา
พระราชก าหนดตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอได้แก่ พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ ถือเป็นการประชุมที่พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่าย
ค้านให้ความส าคัญมาก เพราะมีผลต่อสถานภาพการเงินของประเทศ และมีผลต่อการเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
โดยตรง จึงมีความส าคัญกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้นด้วยวงเงินมหาศาลที่มาขอความเห็นชอบจากสภา รัฐบาล
จ าเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดของโครงการที่จะใช้งบประมาณในวงเงินกู้ที่ชัดเจน  ไม่ควรที่จะเขียนกรอบกว้างๆ หรือ
อย่างน้อยควรชี้แจงรายละเอียดได้ เพราะหลายโครงการจะไปทับซ้อนกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขอตั้งข้อสังเกตว่า การออกเป็นพระราชก าหนดของรัฐบาลต้องการหนีการตรวจสอบจากผู้แทนประชาชนจริงหรือไม่ 

นายการุณ กล่าวว่า รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่า มีความตั้งใจจริงที่จะกอบกู้เศรษฐกิจและ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง อีกทั้งต้องยอมรับการตรวจสอบจากผู้แทนของประชาชน ด้วยการเปิดให้มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้เงินกู้อย่างจริงจัง นอกจากนี้รัฐต้องกระจายงบประมาณที่กู้มาเป็นธรรมและทั่วถึง ไม่
ควรเอางบประมาณของประชาชนไปใช้ในการหาเสียง เอ้ือประโยชน์ทางการเมืองแก่พวกพ้อง 

“การเขียน พรก.ให้อ านาจพลเอกประยุทธ์ ตั้งคณะกรรมการจ านวน 11 คนเพ่ือมาพิจารณาการใช้เงินกู้ตามพระราช
ก าหนดนั้น เห็นได้ชัดว่าไม่เห็นหัวประชาชนเลย เพราะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา ขอท านายว่า พลเอกประยุทธ์ ต้อง
แต่งตั้งนายทหารหรือคนใกล้ชิดกับนายทุนใหญ่ เข้ามานั่งในคณะกรรมการชุดนี้ ผมหวังว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้น เพราะเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อยากให้รัฐบาลตระหนักว่า เงินทุกบาทเป็น
ของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาล ขอเตือนว่าคณะกรรมาธิการและพรรคเพ่ือไทยจะติดตามการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดคนไทยทุกคน”นายการุณ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67183  

https://www.thaipost.net/main/detail/67183
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 - 15:30 น.  

ส.ส.ก้าวไกล ลุกซดัรบ. คกก.กลั่นกรองเงินกู้ ไร้คนเชี่ยวชาญสธ.-ตัวแทนปชช. เข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2205848  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2205848
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/24-13.jpg
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28 พฤษภาคม 2020 เวลา 19:12  

"ชลน่าน" ซดั "รัฐบาล" ใช้โควิด เป็นแพะ กลบการบริหารงาน ที่ "บกพร่อง" 

 

ฝ่ายค้านให้นิยาม ศบค. คือ ศูนย์พิทักษ์ความม่ันคงรัฐบาล หลังให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินกู้โควิด-19 โดยไม่จ าเป็น 
            นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งพิจารณา 3 พระราชก าหนด 
(พ.ร.ก.) กู้เงิน วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท โดยย้ าถึงมาตรการการแก้ไขสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลที่
ผิดพลาด บกพร่อง และไม่สอดคล้องเหมาะสม ท าให้ประชาชนมีความทุกข์ อย่างไรก็ตามเหตุที่รัฐบาลอ้างว่าใช้พระราช
ก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพ่ือควบคุมสถานการณ์โรคระบาดนั้น ข้อเท็จจริงคือการ
ต่ออายุให้กับรัฐบาล ขณะที่การท างานของศบค. นั้นเป็นศูนย์เพ่ือสร้างความมั่นคงของรัฐบาลมากกว่าบริหารหรือแก้ไข
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพราะการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นไม่มีความจ าเป็นต่อการควบคุมโรค แต่เพ่ือประโยชน์ของ
รัฐบาล 
              อย่างไรก็ดีส าหรับงบประมาณที่รัฐบาลเตรียมใช้เพ่ือแก้ปัญหา โดยเชื่อว่าจะมียอดรวมกว่า 7 ล้านล้านบาท 
มาจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน  3.2 ล้านล้านบาท, เงินกู้
ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และคาดว่าปีงบประมาณ 64 ที่มีกรอบวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท  หากใช้เพ่ือแก้ปัญหา
จริง จะใช้เวลาไม่นาน แต่ตนกังวลว่าจะมีเม็ดเงินหายไป เพราะมีกลิ่นของการทุจริตเกิดขึ้น เช่น กรณีหักค่าหัวคิวของ
การจัดหาสถานที่กักกันของรัฐตามข่าวที่ระบุว่ามีกลุ่มคนเรียกค่าหัวคิว ถึง 40 เปอร์เซ็นต ์ 
              นพ.ชลน่าน อภิปรายถึงข้อเสนอด้วยต่อการแก้ปัญหาเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบว่า ควรขึ้นทะเบียนอาชีพ 
และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และจัดตั้งกองทุนคุ้มครองกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ  ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใสและใช้
เงินเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงิน และมาตรการต่างๆ  ทั้งนี้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 
ตนจะเสนอญัตติด่วนเพ่ือติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ นอกจากนั้นแล้วและ
เสนอให้ตั้ง  
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             “รัฐบาลควรมีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป เพราะการควบคุมโรคที่เกิดขึ้นและเป็นผลดีไม่ใช่เพราะ
มาตรการของรัฐบาล แต่มาจากความร่วมมือของประชาชนและทีมแพทย์  ส่วนมาตรการของรัฐบาลนั้น สร้างผลกระทบ
กับประชาชนจ านวนมาก ทั้งที่คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เพียง 5 แสนราย ดังนั้นผมมองว่ารัฐบาลใช้สถานการณ์โค
วิด-19 เป็นแพะ รัฐบาลอย่าใช้โควิด เป็นโล่ก าบังความผิดพลาดของตนเอง ส าหรับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ พ.ร.ก. นั้น 
หากให้คะแนนตอนนี้ ผมให้สอบตก แต่เพ่ือเห็นแก่ประชาชน ผมจะพิจารณาอีกครั้งในวันสุดท้าย” นพ.ชลน่าน กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11605?line=  
 
  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11605?line
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28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:53 น.      

ประเทศก าลังจะถึงทางตัน! 'จตุพร' วอนทุกฝ่ายใจกว้างระดมความคิด อบรมนักการเมือง
ต้องคิดว่าตัวเองเป็นปัญหาด้วย 

 
 
28 พ.ค.63 - นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

เฟซบุ๊กไลฟ์รายการ PEACE TALK ว่าการเปิดพ้ืนที่ระดมความเห็นหาทางออกก่อนถึงทางตันนั้น เป็นมาตรการทาง
สังคมอย่างสงบ โดยทุกฝ่ายต้องมีความมุ่งมั่นจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน อีกท้ังยังหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง 

การรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นนั้น ส่วนส าคัญมาจากเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ  2560 ที่ไม่เอ้ือให้พลังสังคมได้มี
ทางออกของประเทศ เพราะกติการัฐธรรมนูญก าหนดให้ ส.ว.เป็นฐานอ านาจค้ ารัฐบาล อีกท้ังยังคอยพิทักษ์รักษาอ านาจ
ไว้ โดยท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยากหรือท าไม่ได้เลย ดังนั้น มาตรการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงต้องเกิดขึ้นด้วยการ
เปิดใจกว้างของทุกฝ่าย เพ่ือร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาของประเทศให้จบและคลี่คลายไปสู่อนาคตท่ีดี 

เมื่อเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ 2560 ท าให้การเมืองในปัจจุบันเกิดวังวน รวมทั้งสถานการณ์ของประเทศยัง
วนเวียนเดิมๆ ซ้ าซาก ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นพ้ืนที่ของพลังทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันจึงส าเร็จ  ซึ่งเท่ากับเปิด
หนทางอนาคตไม่ต้องอับตัน หรือไร้ทางออก แล้วต้องเผชิญกับการรัฐประหารแบบเดิมๆและซ้ าซาก 
นายจตุพร กล่าวว่า ระบบการเมืองปัจจุบัน คงอยู่ในระบบสภาครึ่งใบหรือเสี้ยวใบแล้วแต่จะเรียกกัน ซึ่งดูๆไปเหมือนไม่
มีอะไร แต่จริงแล้ว รัฐธรรมนูญ 2560 ถูกออกแบบกติกาเพ่ือให้ถูกฉีกโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึงสร้างเงื่อนไขให้เกิดการ
รัฐประหารขึ้นมาใหม่ 

“ปัญหาทางการเมืองบวกปัจจัยปัญหาของประชาชน จึงท าให้ประเทศไร้ทางออก ผมเห็นว่า ประเทศไทยควรมี
พ้ืนที่ให้คิดอ่านหาทางออกที่ดีที่สุด อย่างน้อยเพ่ือไม่ต้องเกิดทหารยกก าลังมาฉีกรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเมื่อประเทศเกิด
ทางตัน มักมีคณะรัฐประหารมาแอ่นแอ๊นกัน” 

รวมทั้ง ประเมินสถานการณ์ของประเทศว่า หลังจากสภาผู้แทนฯอภิปราย พรก. 3 ฉบับเสร็จสิ้นนั้น คงต้องจับ
ตาการใช้จ่ายงบประมาณจะเป็นไปเพ่ือประชาชน หรือเพ่ือตัวเอง ดังนั้น ในทางการเมืองจึงมีหลายจุดให้เกิดการ
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รัฐประหาร โดยกลุ่มคิดท ารัฐประหารคงต้องปล่อยให้ปัญหาเดินไปถึงจุดที่ไร้ทางออกหรือใกล้ถึงทางตัน  จึงตัดสินใจท า
การยึดอ านาจ แล้วอ้างว่า ท าเพราะประเทศไม่มีทางออกซ้ าซาก 

ส่วนหลายคนคิดถึงการยุบสภาจะเป็นทางออกของประเทศนั้น ตนมองว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้ เนื่องจากหลังการ
เลือกตั้งใหม่ จ านวนเสียงมากหรือน้อยไม่ใช่สิ่งส าคัญของรัฐบาลอีกแล้ว  แต่ความโกลาหลจะเกิดขึ้นทับถมเกิดปัญหา
หนักหนาสาหัสไปอีก 

อีกอย่าง เมื่อการเมืองเดินไปสู่ทางตัน ความเดือดร้อนของประชาชนที่เรื้อรังจะยิ่งเป็นปัญหาหนัก แม้หลายคน
มองการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็ว ตนเห็นต่าง เพราะที่ผ่านมาประเทศไม่มีมาตรฐานอะไรน ามาเป็นหลักยึดได้ ซึ่งเสียง
รัฐบาลมากมายยังบริหารไม่ได้เลย ดังนั้น หลักคิดทางการเมืองจึงไม่ได้อยู่ที่สูตรคณิตศาสตร์จากการยุบสภา  แล้ว
เลือกตั้งกันใหม่ 

“ประเทศนี้มีคนเก่งมาก คนกล้าน้อย แต่คนเก่งไม่มีโอกาส  จึงต้องระดมความคิด ถ้ามองฝ่ายการเมืองมี
ความส าเร็จแล้ว แต่ความส าเร็จย่อมมาพร้อมกับความเสื่อมเช่นกัน ดังนั้น ทุกเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นจึง เป็นทางตันของ
ประเทศไทยทั้งสิ้น ซึ่งน่าเป็นห่วง เพราะประชาชนอยู่ในยุคล าบาก เกิดช่วงเหลื่อมล้ ามากมาย” 

นายจตุพร กล่าวว่า ถ้าเลิก พรก.ฉุนเฉินปัญหาก็ยังมีอยู่ เพราะประชาชนสะสมความยากล าบากจนเรื้อรังมาก
ขึ้น สภาพประเทศอาศัยการกู้เงินอย่างเดียวบวกกับประชาชนยังไม่ฟ้ืนนั้น จะเกิดสถานการณ์แย่งอาหาร เมื่อประชาชน
อยู่กับหนทางตีบตันอยู่แล้ว จึงไร้อนาคต ขณะเดียวกันในทางการเมืองก็ก าลังเจอทางตัน เพราะไม่สามารถอธิบายได้ว่า 
เดือนในปัจจุบันดีกว่าเดือนที่ผ่านมาอย่างไร 

ดังนั้น วันนี้ใครก็ตาม โดยแต่ละฝ่ายต้องใจกว้าง อย่าอยู่บนความสะใจ  การแลกเปลี่ยนความเห็นหาทางออก
ต้องมีพ้ืนที่ให้ระดมความคิดเห็นฝ่าทางตันเพ่ือประชาชนจะมีอนาคต  เราต้องคิดถึงประเทศ ประชาชนเป็นใหญ่ และ
นักการเมืองต้องคิดว่าตัวเองเป็นปัญหาด้วย เนื่องจากประเทศไทย การมีอ านาจมักสลับกันระหว่างทหารกับนักการเมือง
เท่านั้น ส่วนประชาชนไม่เคยมีอ านาจสักครั้ง 

“ขณะนี้ทางตันก าลังเกิด ต้องเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความเห็น ลดทอนปัญหาและสกัดคณะแอ่น
แอ๊น” 

นอกจากนี้ นายจตุพร ยังกังขากับมาตรการเวลาเคอร์ฟิวเกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อโควิดอย่างไร  และถามว่า 
เวลาเคอร์ฟิวมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิดแตกต่างจากช่วงเวลาไม่เคอร์ฟิวอย่างไร อีกท้ังยังมีความจ าเป็นเคอร์ฟิวอีกหรือ 

อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า ถ้าจะผ่อนปรนโดยขยับเวลาเคอร์ฟิวไปเป็นเที่ยงคืนถึงตีสี่แล้วจะอธิบายการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคไม่ได้เลย แต่ขณะเดียวกันกลับท าให้ประชาชนเดินทางล าบาก เกิดความเดือดร้อนข้ึน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67217  
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29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:54 น.    

'ปิยบุตร' เชียร์ ส.ส.ก้าวไกลผู้แทนคนธรรมดาท าให้กลายเป็นเสียงทีถู่กนับรวมและคนได้ยิน
ไปท่ัวให้ได้ 

 
 
29 พ.ค.63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนน าคณะก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความ

ผ่านเพจเฟซบุ๊ก  Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล เรื่อง [François Ruffin ผู้แทนราษฎรผู้ถ่ายทอด
เรื่องราวของแรงงานและคนยากจนเข้าสู่สภา] มีเนื้อหาดังนี้ 

François Ruffin สื่อมวลชน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Fakir กระบอกเสียงของคนจน แรงงาน ต่อต้านทุนนิยม และ
ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่, ผู้ก ากับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Merci Patron! ได้รางวัล Caesar สาขาสารคดียอดเยี่ยม, 
แกนส าคัญในการชุมนุม Nuit Debout และปัจจุบัน เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติ สังกัดกลุ่ม La France insoumise 
Ruffin เป็นปัญญาชน เป็นนักเขียน เป็นนักกิจกรรม เขาน าทักษะเหล่านี้ ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ ภาพยนตร์ เมื่อ
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เขาได้น าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการอภิปรายในสภา 

การอภิปรายของ Ruffin คือ การน าเรื่องราวของคนธรรมดาในสังคม แรงงาน คนจน คนที่ตกระก าล าบากจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ คนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ า  มาถ่ายทอดในสภาแห่งชาติ สภาที่ส่วนใหญ่แล้วมีแต่ 
"นักการเมืองผู้ทรงเกียรติ" ที่จบมาจากสถาบันการศึกษามีชื่อเสียง ENA บ้าง Science Po บ้าง ที่มาจาก club ของชน
ชั้นน าทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

ครั้งหนึ่ง เขาใส่เสื่อทีมฟุตบอลสมัครเล่นที่ชื่อว่า Olympique eaucourtois สโมสรเล็กๆของเทศบาล 
Eaucourt-sur-Somme ที่มีประชากร 500 คน เข้าไปในสภา เพ่ือแสงสัญลักษณ์และอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมาย 
"Neymar Tax" เก็บภาษีจากการซื้อตัวนักฟุตบอลราคาแพงๆ เพ่ือน าภาษีนั้นมาสนับสนุนกีฬาสมัครเล่น 

ผลปรากฏว่า เขาถูกสภาสั่งลงโทษทางวินัยด้วยการตัดเงินเดือนไป 1378 ยูโร คลิปการอภิปรายของเขา มียอด
คนดูมากกว่า 5 ล้านครั้ง 
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เมื่อพูดถึงสภาแห่งชาติ คนต้องนึกถึง สมาชิกสภา รัฐมนตรี ผู้ติดตาม นักข่าว  ข้าราชการประจ าสภา เมื่อสื่อ
น าเสนอข่าวออกไป ก็มีแต่ภาพของนักการเมืองอภิปราย แต่ส าหรับ Ruffin แล้ว เขาสนใจชีวิต สภาพความเป็นอยู่ 
สภาพการท างานของแม่บ้านพนักงานท าความสะอาด 

เขาน าเรื่องเหล่านี้ไปอภิปรายในสภา เพ่ือให้บรรดานักการเมืองทั้งหลาย และประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงความ
ยากล าบากของพนักงานท าความสะอาด 

Ruffin ได้น าชีวิตของพนักงานท าความสะอาดเข้าสู่พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนไว้ให้กับชนชั้นน าทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  นี่คือการช่วงชิงทางความคิด 

เขาอภิปรายถึงชีวิตของแม่บ้านเหล่านี้ที่ต้องตื่นตีสี่ ออกจากบ้าน มาท างานที่สภาตั้งแต่ตี 5 จน 8 โมงเช้า แล้ว
กลับบ้าน แลกกับเงิน 30 ยูโร 

สาเหตุที่ต้องเป็นเช่นนี้ เพราะ สภาต้องการให้แม่บ้านท าความสะอาดสภาให้สวยใหม่กิ๊ก ก่อนที่บรรดา
นักการเมืองทั้งหลายจะเดินทางมาประชุม และพวกเขาไม่ต้องการเห็นพนักงานท าความสะอาดเหล่านี้เดินเพ่นพ่าน
เกะกะในสภาในระหว่างที่มีการประชุม 

Ruffin จึงเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา เพ่ือปรับเปลี่ยนเวลาท างานของพนักงานท าความสะอาดเหล่านี้ ให้อยู่ใน
ช่วงเวลาปกติเหมือนคนทั่วไป และได้ค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึน 

เขาได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ด้วย แต่เนื่องจาก  เขาและเพ่ือน ส.ส. จาก La France 
insoumise เป็นเสียงข้างน้อย แม้จะช่วยกันอภิปรายอย่างไร (การประชุมในชั้นคณะกรมาธิการได้ถ่ายทอดสดลงเพจ
ของเขาด้วย) ก็แพ้โหวต ร่างที่เขาท ามากับมือถูกปรับปรุงในชั้นคณะกรรมาธิการจนไม่เหลือเค้าร่างเดิมเลย 

เมื่อวาน Ruffin  จึงลงมติไม่รับร่างในชั้นคณะกรรมาธิการ ประธานกรรมาธิการจากพรรครัฐบาลได้ "แซะ" เขา
ว่า โอ้ นี่ไม่เคยเกิดมาก่อน ออริจินัลจริงๆนะ คนเสนอร่าง กลับมาลงมติไม่รับร่างที่ตัวเองเสนอ" ท าให้ Ruffin โมโหมาก 
อภิปรายไปชุดใหญ่ 

การอภิปรายครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ดูการถ่ายทอดสด  รวมทั้งคนที่มาดูคลิปที่ตัดมา
ย้อนหลัง คนพูดต่อๆกัน เกิดเป็นไวรัล ต้องมากดดู และเสียงเรียกร้องให้เขาลงสมัครประธานาธิบดีในปี 2022 ก็กลับมา
กระหึ่มอีก 

อาจกล่ า ว ได้ ว่ า  แม้  Ruffin จะแพ้ ในคณะกรรมาธิ ก าร  แต่ เ ขาชนะใจประชาชน ไป เรี ยบร้ อย 
นี่คือตัวอย่างที่ยืนยันว่า การเอาชนะทางการเมือง ไม่ใช่ชนะด้วยก าลังอาวุธ  ไม่ใช่ชนะด้วยจ านวนเสียง เท่านั้น แต่ต้อง
เอาชนะทางความคิด เมื่อชนะทางความคิด ชนะใจประชาชนได้ สถานการณ์ถึงพร้อมเมื่อไร ย่อมชนะทางการเมืองใน
ทุกสมรภูมิ 
... 

พรรคอนาคตใหม่ ต้องการเปิดโอกาสให้ "คนธรรมดา" ที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองมาก่อน ไม่ได้มาจากตระกูล
การเมือง ได้เข้ามาเป็นนักการเมือง เราต้องการ "ผู้แทน" ของประชาชนที่หลากหลายจากทุกกลุ่ม แม้ความคิดนี้จะถูก
วิจารณ์ว่า การเปิดให้ใครก็ได้มาลงสมัคร ส.ส. ในท้ายที่สุด "คนธรรมดา" ที่ว่า  ก็ไม่อาจต้านทานต่ออ านาจวาสนาที่
ปรากฏในรูปของทรัพย์สิน เงินทอง ต าแหน่ง ระบบอุปถัมภ์ค้ าจุนได้ จนเกิดเหตุ ส.ส.ย้ายไปพรรคอ่ืนจ านวนมาก แต่
อย่างน้อย ก็ยังเหลือ ส.ส.อีก 54 คนที่ยืนหยัดเดินหน้าต่อสู้ตามแนวทางแบบอนาคตใหม่ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล 
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ส.ส.สัดส่วนแรงงานของพรรคอนาคตใหม่ ที่วันนี้ต้องไปอยู่พรรคก้าวไกล มีอยู่ 4 คน ได้แก่ วรรณวิภา ไม้สน, สุ
เทพ อู่อ้น, ทวีศักดิ์ ทักษิณ, จรัส คุ้มไข่น้ า 

พวกเขาท าหน้าที่ในการน าเรื่องของผู้ใช้แรงงานมาถ่ายทอดในสภา ทลายพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนให้แก่ 
" นั ก ก า ร เ มื อ ง ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ "  เ ปิ ด พ้ื น ที่ ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ไ ด้ ป ร า ก ฏ ก า ย ขึ้ น ใ น ส ภ า 
วันนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทวีศักดิ์ ทักษิณ และสุเทพ อู่อ้น ได้อภิปรายถึงปัญหาความยากล าบากของพ่ีน้องผู้ใช้
แรงงานและเกษตรกร 

เรื่องของ "ดวงพร" ที่สุเทพ ได้ถ่ายทอดออกมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้น สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง 
สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ ผมย้ ากับเพื่อน ส.ส. อยู่เสมอว่า พวกเรา ในฐานะเป็นผู้แทนของราษฎร เรามีภารกิจ

ในการน าเสียงของประชาชนเข้าสู่สภา เข้าสู่คณะกรรมาธิการต่างๆ นี่คือกระบวนการ Institutionalisation of People 
น าเสียงเรียกร้องของประชาชนที่กู่ร้องตะโกนอยู่ด้านนอก ให้เข้ามาอยู่ในสถาบันการเมืองผู้ใช้อ านาจรัฐให้ได้ 
เราต้องท าให้ "เสียงที่ไม่ถูกนับ" "เสียงที่ไม่เคยได้ยิน" ให้กลายเป็นเสียงที่ถูกนับรวมและคนได้ยินไปทั่วให้ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67233  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67233
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วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 08.13 น. 

‘ปิยบุตร’เชิดชูผู้แทนฝรั่งเศสตัวอย่างชนะการเมืองด้วยความคิด เชียร์‘ก้าวไกล’ 
พลิกสู่เสียงที่ถูกนับ 

 
‘ปิยบุตร’เชิดชูผู้แทนฝรั่งเศสตัวอย่างชนะการเมืองด้วยความคิด เชียร์‘ก้าวไกล’พลิกสู่เสียงที่ถูกนับ 

29 พฤษภาคม 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก  Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล เรื่อง [François Ruffin ผู้แทนราษฎร
ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของแรงงานและคนยากจนเข้าสู่สภา] มีเนื้อหาดังนี้ 

François Ruffin สื่อมวลชน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Fakir กระบอกเสียงของคนจน แรงงาน ต่อต้านทุนนิยม และ
ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่, ผู้ก ากับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Merci Patron! ได้รางวัล Caesar สาขาสารคดียอดเยี่ยม, 
แกนส าคัญในการชุมนุม Nuit Debout และปัจจุบัน เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติ สังกัดกลุ่ม La France insoumise 

Ruffin เป็นปัญญาชน เป็นนักเขียน เป็นนักกิจกรรม เขาน าทักษะเหล่านี้  ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ 
ภาพยนตร์ เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เขาได้น าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการอภิปรายในสภา 

การอภิปรายของ Ruffin คือ การน าเรื่องราวของคนธรรมดาในสังคม แรงงาน คนจน คนที่ตกระก าล าบากจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ คนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ า  มาถ่ายทอดในสภาแห่งชาติ สภาที่ส่วนใหญ่แล้วมีแต่  
"นักการเมืองผู้ทรงเกียรติ" ที่จบมาจากสถาบันการศึกษามีชื่อเสียง ENA บ้าง Science Po บ้าง ที่มาจาก club ของชน
ชั้นน าทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

ครั้งหนึ่ง เขาใส่เสื้อทีมฟุตบอลสมัครเล่นที่ชื่อว่า Olympique eaucourtois สโมสรเล็กๆของเทศบาล 
Eaucourt-sur-Somme ที่มีประชากร 500 คน เข้าไปในสภา เพ่ือแสงสัญลักษณ์และอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมาย 
"Neymar Tax" เก็บภาษีจากการซื้อตัวนักฟุตบอลราคาแพงๆ เพ่ือน าภาษีนั้นมาสนับสนุนกีฬาสมัครเล่น 

ผลปรากฏว่า เขาถูกสภาสั่งลงโทษทางวินัยด้วยการตัดเงินเดือนไป 1378 ยูโร คลิปการอภิปรายของเขา มียอด
คนดูมากกว่า 5 ล้านครั้ง 
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เมื่อพูดถึงสภาแห่งชาติ คนต้องนึกถึง สมาชิกสภา รัฐมนตรี ผู้ติดตาม  นักข่าว ข้าราชการประจ าสภา เมื่อสื่อ
น าเสนอข่าวออกไป ก็มีแต่ภาพของนักการเมืองอภิปราย แต่ส าหรับ Ruffin แล้ว เขาสนใจชีวิต สภาพความเป็นอยู่ 
สภาพการท างานของแม่บ้านพนักงานท าความสะอาด 

เขาน าเรื่องเหล่านี้ไปอภิปรายในสภา เพ่ือให้บรรดานักการเมืองทั้งหลาย และประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงความ
ยากล าบากของพนักงานท าความสะอาด 

Ruffin ได้น าชีวิตของพนักงานท าความสะอาดเข้าสู่พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนไว้ให้กับชนชั้นน าทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  นี่คือการช่วงชิงทางความคิด 

เขาอภิปรายถึงชีวิตของแม่บ้านเหล่านี้ที่ต้องตื่นตีสี่ ออกจากบ้าน มาท างานที่สภาตั้งแต่ตี 5 จน 8 โมงเช้า แล้ว
กลับบ้าน แลกกับเงิน 30 ยูโร 

สาเหตุที่ต้องเป็นเช่นนี้ เพราะ สภาต้องการให้แม่บ้านท าความสะอาดสภาให้สวยใหม่กิ๊ก  ก่อนที่บรรดา
นักการเมืองทั้งหลายจะเดินทางมาประชุม และพวกเขาไม่ต้องการเห็นพนักงานท าความสะอาดเหล่านี้เดินเพ่นพ่าน
เกะกะในสภาในระหว่างที่มีการประชุม 

Ruffin จึงเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา เพ่ือปรับเปลี่ยนเวลาท างานของพนักงานท าความสะอาดเหล่านี้ ให้อยู่ใน
ช่วงเวลาปกติเหมือนคนทั่วไป และได้ค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึน 

เขาได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ด้วย แต่เนื่องจาก  เขาและเพ่ือน ส.ส. จาก La France 
insoumise เป็นเสียงข้างน้อย แม้จะช่วยกันอภิปรายอย่างไร (การประชุมในชั้นคณะกรมาธิการได้ถ่ายทอดสดลงเพจ
ของเขาด้วย) ก็แพ้โหวต ร่างที่เขาท ามากับมือถูกปรับปรุงในชั้นคณะกรรมาธิการจนไม่เหลือเค้าร่างเดิมเลย 

เมื่อวาน Ruffin  จึงลงมติไม่รับร่างในชั้นคณะกรรมาธิการ ประธานกรรมาธิการจากพรรครัฐบาลได้ "แซะ" เขา
ว่า โอ้ นี่ไม่เคยเกิดมาก่อน ออริจินัลจริงๆนะ คนเสนอร่าง กลับมาลงมติไม่รับร่างที่ตัวเองเสนอ" ท าให้ Ruffin โมโหมาก 
อภิปรายไปชุดใหญ่ 

การอภิปรายครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ดูการถ่ายทอดสด  รวมทั้งคนที่มาดูคลิปที่ตัดมา
ย้อนหลัง คนพูดต่อๆกัน เกิดเป็นไวรัล ต้องมากดดู และเสียงเรียกร้องให้เขาลงสมัครประธานาธิบดีในปี 2022 ก็กลับมา
กระหึ่มอีก 

อาจกล่าวได้ว่า แม้ Ruffin จะแพ้ในคณะกรรมาธิการ แต่เขาชนะใจประชาชนไปเรียบร้อย 
นี่คือตัวอย่างที่ยืนยันว่า การเอาชนะทางการเมือง ไม่ใช่ชนะด้วยก าลังอาวุธ ไม่ใช่ชนะด้วยจ านวนเสียง เท่านั้น 

แต่ต้องเอาชนะทางความคิด เมื่อชนะทางความคิด ชนะใจประชาชนได้  สถานการณ์ถึงพร้อมเมื่อไร ย่อมชนะทาง
การเมืองในทุกสมรภูม ิ
... 

พรรคอนาคตใหม่ ต้องการเปิดโอกาสให้ "คนธรรมดา" ที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองมาก่อน ไม่ได้มาจากตระกูล
การเมือง ได้เข้ามาเป็นนักการเมือง เราต้องการ "ผู้แทน" ของประชาชนที่หลากหลายจากทุกกลุ่ม แม้ความคิดนี้จะถูก
วิจารณ์ว่า การเปิดให้ใครก็ได้มาลงสมัคร ส.ส. ในท้ายที่สุด "คนธรรมดา" ที่ว่า ก็ไม่อาจต้านทานต่ออ านาจวาสนาที่
ปรากฏในรูปของทรัพย์สิน เงินทอง ต าแหน่ง ระบบอุปถัมภ์ค้ าจุนได้ จนเกิดเหตุ ส.ส.ย้ายไปพรรคอ่ืนจ านวนมาก แต่
อย่างน้อย ก็ยังเหลือ ส.ส.อีก 54 คนที่ยืนหยัดเดินหน้าต่อสู้ตามแนวทางแบบอนาคตใหม่ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล 
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ส.ส.สัดส่วนแรงงานของพรรคอนาคตใหม่ ที่วันนี้ต้องไปอยู่พรรคก้าวไกล มีอยู่ 4 คน ได้แก่ วรรณวิภา ไม้สน, สุ
เทพ อู่อ้น, ทวีศักดิ์ ทักษิณ, จรัส คุ้มไข่น้ า 

พวกเขาท าหน้าที่ในการน าเรื่องของผู้ใช้แรงงานมาถ่ายทอดในสภา  ทลายพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนให้แก่ 
"นักการเมืองผู้ทรงเกียรติ" เปิดพื้นท่ีให้กับผู้ใช้แรงงานได้ปรากฏกายขึ้นในสภา 

วันนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทวีศักดิ์ ทักษิณ และสุเทพ อู่อ้น ได้อภิปรายถึงปัญหาความยากล าบากของพ่ี
น้องผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร 

เรื่องของ "ดวงพร" ที่สุเทพ ได้ถ่ายทอดออกมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้น สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง 
สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ ผมย้ ากับเพื่อน ส.ส. อยู่เสมอว่า พวกเรา ในฐานะเป็นผู้แทนของราษฎร เรามีภารกิจ

ในการน าเสียงของประชาชนเข้าสู่สภา เข้าสู่คณะกรรมาธิการต่างๆ นี่คือกระบวนการ Institutionalisation of People 
น าเสียงเรียกร้องของประชาชนที่กู่ร้องตะโกนอยู่ด้านนอก ให้เข้ามาอยู่ในสถาบันการเมืองผู้ใช้อ านาจรัฐให้ได้ 
เราต้องท าให้ "เสียงที่ไม่ถูกนับ" "เสียงที่ไม่เคยได้ยิน" ให้กลายเป็นเสียงที่ถูกนับรวมและคนได้ยินไปทั่วให้ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/495833  
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/495833
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29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:23 น.     

'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' อายแทน! ฟังอภิปรายพรก.เงินกู้ ไม่น่าเชื่อคุณภาพ สส.ฝ่ายค้านได้แค่นี ้ 

 
 
 
29 พ.ค.63- นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Nantiwat 

Samart ว่าฟังการอภิปรายของ สส.ในสภาเพ่ือพิจารณา พรก.เงินกู้ ไม่น่าเชื่อ คุณภาพ สส.ได้แค่นี้ อภิปรายนอก
ประเด็น เหมือนอารมณ์ค้างจากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมที่แล้ว ยิ่งพูดมากยิ่งเข้าตัว 

อวดอ้างฝีมือในสมัยที่ตัวเองเป็นรัฐบาล ส่วนอีกพรรค เหมือนเรือไม่มีไต้ก๋ง ไม่มีคนคัดท้าย ถูกชี้แจงตบหน้า
แล้วตบหน้าอีก อายแทน 

หากฝ่ายค้านมีฝีมือแค่นี้ พูดตีฝีปากไม่มีข้อมูล รัฐบาลขอแค่ไม่โกงกิน ไม่ขัดแย้ง ไม่ขัดขากันเอง น่าจะบริหาร
ประเทศได้จนครบวาระ 4 ปี. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67237 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67237
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วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 08.40 น. 

‘อดีตบิ๊กข่าวกรอง’ ฟังอภิปรายพรก.กู้เงิน ฝ่ายค้านฝีมือแค่นี้ รบ.ไม่โกงอยู่ครบ 4 ปี 

 
‘อดตีบิ๊กข่าวกรอง’ฟังอภิปรายพรก.กู้เงิน ฝ่ายค้านฝีมือแค่นี้ รบ.ไม่โกงอยู่ครบ4ปี 

29 พฤษภาคม 2563 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่าน
เฟซบุ๊ก Nantiwat Samart ระบุว่า “คุณภาพ ได้แค่นี้ ฟังการอภิปรายของ สส.ในสภาเพ่ือพิจารณา พรก.เงินกู้ ไม่น่า
เชื่อ คุณภาพ สส.ได้แค่นี้ อภิปรายนอกประเด็น เหมือนอารมณ์ค้างจากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมที่แล้ว 
ยิ่งพูดมากยิ่งเข้าตัว” 

“อวดอ้างฝีมือในสมัยที่ตัวเองเป็นรัฐบาล ส่วนอีกพรรค เหมือนเรือไม่มีไต้ก๋ง ไม่มีคนคัดท้าย ถูกชี้แจงตบหน้า
แล้วตบหน้าอีก อายแทน” 

“หากฝ่ายค้านมีฝีมือแค่นี้ พูดตีฝีปากไม่มีข้อมูล รัฐบาลขอแค่ไม่โกงกิน ไม่ขัดแย้ง ไม่ขัดขากันเอง น่าจะบริหาร
ประเทศได้จนครบวาระ 4 ปี” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/495837  
  

https://www.naewna.com/politic/495837
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29 พ.ค. 2020 09:29:03 

ประธานวิปฝ่ายค้านยันไม่ฟรีโหวต พ.ร.ก.กูเ้งิน 3 ฉบับ  

 
 

รัฐสภา 29 พ.ค.-“สุทนิ” ประธานวิปฝ่ายค้าน ยืนยันไม่ฟรีโหวต พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเตรียมหารือ
เสาร์นี้ ไม่ชัดเจนการโหวตคะแนน 3 ฉบับ ต้องไปในแนวทางเดียวกัน  

นายสุทิน คลังแสง  ประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ฝ่ายค้าน กล่าวถึงการลงมติร่าง  พ.ร.ก.กู้เงิน                
3 ฉบับ  ว่า จะมีการหาหรือร่วมกันของหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ แต่จะไม่ใช้การฟรีโหวต 
แต่ขอหารือกันก่อนว่าการโหวตแต่ละฉบับจะเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งจะเป็นมติร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่วนการ
อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ในวันนี้จะยังคงเป็นการอภิปราย พ.ร.ก.ฉบับแรก ในวันเสาร์จะเป็นการอภิปรายฉบับที่สอง และ
วันอาทิตย์เป็นการอภิปรายฉบับที่สาม  

ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช  พรรค
ประชาธิปัตย์ ที่จะเสนอให้ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบ  แต่ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของนายเทพไทคนเดียว หรือมีส.ส.
พรรคประชาธิปัตย์คนอ่ืนด้วย  เพราะล าพังเพียงพรรคเพ่ือไทยพรรคเดียวเสียงคงไม่พอ แต่ถึงไม่ได้ตั้งกรรมาธิการ ก็จะ
ตั้งการตรวจสอบในภาคประชาชนแทน   

ส่วนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ...  นายสุทิน  กล่าวว่า เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ 5 และ 6 มิถุนายน โดยเท่าที่ฟังจากรัฐบาลต้องการให้พิจารณา 3 วาระรวด ด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการเต็ม
สภา เพ่ือพิจารณาให้เสร็จภายในคราวเดียวกัน  ซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าจะไม่ปรับลด แต่จะให้มีการปรับ 15 % แทน ซึ่งจะ
ได้เงินประมาณ 600,000 ล้านบาท โดยจะใช้วิธีการเกลี่ยงบประมาณประจ าปี 2563 ก่อน เช่นการจัดซื้ออาวุธ และการ
อบรมสัมมนา  ที่ยังไม่มีความจ าเป็นในช่วงนี้  คิดว่าจะท าให้การกู้ลดลง.-ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed0736fe3f8e40af1445d03  

https://www.mcot.net/viewtna/5ed0736fe3f8e40af1445d03
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วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 - 10:07 น.  

เทพไท ชี้ หากรัฐบาลใจกว้าง โปร่งใส ตอ้งตั้ง กมธ. วิสามัญฯ ให้ทุกฝ่ายร่วมตรวจสอบ            
เป็นหูเป็นตา 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2206868   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2206868
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/ต้องตั้งกมธตรวจสอบ.jpg
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29 พฤษภาคม 2020 เวลา 9:37  

ฝ่ายค้าน มั่นใจโหวต พ.ร.ก.ไร้งูเห่า 

 
ฝ่ายค้าน ม่ันใจโหวตพ.ร.ก.ไร้งูเห่า ลุ้นปชป.ร่วมโหวตตั้งกมธ.ตรวตสอบโควิด 

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงแนวทางการ
ลงมติในพระราชก าหนดจ านวน 4 ฉบับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า วิปฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจะหารือ
ร่วมกันในวันที่ 30 พ.ค. แต่เชื่อว่าจะไม่ใช่การฟรีโหวต อย่างไรก็ตาม การลงมติในพระราชก าหนดในแต่ละฉบับอาจจะ
ไม่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได ้

“โดยระดับหัวหน้าพรรคจะมีการพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจและจะเป็นมติร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศการอภิปราย
ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีเพราะไม่มีการประท้วงและไม่กังวลว่าจะมีงูเห่าในฝ่ายค้าน เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก
พอแล้ว ท าให้งูเห่าตกงานและรัฐบาลเองก็ไม่เลี้ยงงูเห่าแล้ว ทุกคนจึงอยู่ในที่ตั้ง” นายสุทิน กล่าว 

ส าหรับความเป็นไปได้ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใช้เงินกู้ นายสุทิน กล่าวว่า ถ้าพรรค
ร่วมรัฐบาลเห็นด้วยก็สามารถตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้  ซึ่งเท่าที่ฟังการอภิปรายมีนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่เห็นด้วยแต่ไม่แน่ใจส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลคนอ่ืนๆจะเห็นด้วยหรือไม่ เพราะหาก
ใช้เสียงฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียวจะไม่พอต่อการตั้งคณะกรรมาธิการ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นฝ่ายค้านจะเดินหน้าสร้าง
กระบวนการการตรวจสอบโดยภาคประชาชนแทน 

นายสุทิน กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณว่า สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาในวันที่ 5-
6 มิ.ย. โดยเท่าที่จากรัฐบาลต้องการให้มีการพิจารณาเต็มสภาด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือลงมติทั้งสามวาระรวดให้
เสร็จไปในคราวเดียว 

นายสุทิน กล่าวว่า ฝ่ายค้านยืนยันว่าจะไม่ปรับตัวเลขงบประมาณตามร่างกฎหมายโอนงบประมาณ แต่ในทางกลับกันจะ
ขอให้มีการปรับเพ่ิมงบประมาณ 15% แทนด้วยการเกลี่ยงบประมาณประจ าปี 2563 ในส่วนรายการที่ไม่จ าเป็น เช่น การจัดซื้ออาวุธ 
และการอบรมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะให้ได้เงินราว 6 แสนล้านบาท และช่วยให้การกู้เงินลดล 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11620?line=   

https://www.nationweekend.com/content/politics/11620?line
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29 พ.ค. 2563 - 00:50 น.  

อ่านเกม เพื่อไทย กรณ ีเลือกตั้ง “ล าปาง” สญัญาณ การเมือง  

 

คอลัมน์ วิเคราะห์การ : เมืองอ่านเกม เพื่อไทย กรณี เลือกตั้ง “ล าปาง” สัญญาณ การเมือง 
การไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งของ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ เป็น “ค าถาม” 
ไม่เพียงเป็นค าถามต่อ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ ไม่เพียงเป็นค าถามต่อพรรคเพ่ือไทย หากยังเป็นค าถามถึงปัจจัย “อ่ืน” 
ในทางการเมือง 
เป็นแบบเดียวกับกรณีของ นายวราเทพ รัตนากร หรือไม ่
หากเป็นแบบเดียวกับกรณีของ นายวราเทพ รัตนากร แห่งจังหวัดก าแพงเพชร ก็สะท้อนให้เห็นว่ากลไกอ านาจรัฐแผ่พ
ลานุภาพออกไปกว้างไกล 
เป้าหมายยังอยู่ท่ีพรรคเพื่อไทยไม่แปรเปลี่ยน  
กรณ ีนายพินิจ จันทรสุรินทร์ สะท้อนสภาวะ “ภายใน” เพ่ือไทยออกมา 
อาการงุนงงของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สะท้อน ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ นอกจากเร้น
ลับแล้วยังมีลักษณะปิดง า 
มาเปิดความจริงเอาก็เมื่อถึง “ตอนจบ” 
ทั้งๆ ที่พรรคเพ่ือไทยถือว่ามีอิทธิพลอยู่ใน ภาคเหนือ ทั้งๆ ที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ก็เป็น ส.ส.เชียงใหม่ มีภารธุระ
เข้ามารับผิดชอบพรรคเพ่ือไทย 
กระนั้น นายพินิจ จันทรสุรินทร์ ยังไม่เกรงใจ  
ต้องยอมรับว่านอกจาก “อีสาน” แล้ว ฐานของ พรรคเพื่อไทยคือ “เหนือ” 
ไม่เพียงเพราะภาคเหนือเป็นถิ่นก าเนิดของ นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวมถึง นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์  
“ล าปาง” ก็เป็นส่วนหนึ่งของ “ภาคเหนือ” 
เพียงเพราะเหตุผลต้องการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกอบจ. ไม่น่าจะท าให้  นายพินิจ จันทรสุรินทร์ จะต้องส าแดง
อาการ “พลิ้ว” ทางการเมืองถึงเพียงนี้ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/CCC-12.jpg
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เท่ากับไม่เกรงใจพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่น้อย  
เมื่อเห็นอาการจาก นายพินิจ จันทรสุรินทร์ แล้วมองเห็นอะไรตามมา 
มิได้แปลกใจกับการที่ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นัดพบ นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
นายภูมิธรรม เวชยชัย แล้วบังเกิด “กลุ่มแคร์” 
นี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงจากพรรคเพื่อไทย  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4215815  
  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4215815
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 - 14:25 น.  

นัยยะการเมือง ศึกเลอืกตั้ง ส.ส.ล าปาง 

 
 
ศึกเลือกตั้งท่ีน่าจับตามอง ในช่วงท่ียังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อช่วงชิงเก้าอ้ี ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ได้เริ่มข้ึนแล้ว  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/สกู๊ป-ส.ส.ลำปาง.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2205706 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2205706
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28 พฤษภาคม 2563 - 12:55 น. 

ก้าวไกลรู้ยัง "ผู้กองมนัส" ทรท. รุ่นบุกเบิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยอดีตของ "ผู้กองมนัส" ไม่ธรรมดา เคยร่วมงานไทยรักไทยยุคแรก เป็นทีมอารักขา "ทักษิณ" และว่าที่ ส.ส.
พรรคเพื่อไทย 
          กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจของสื่อในวันแรกของการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฯ คือ กรณีชัยธวัช ตุลาธน 
เลขาธิการพรรคก้าวไกล และคณะ ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
มีคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็น ส.ส. กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นตลาดคลองเตย ซึ่งเป็นการถือครองสัญญากับการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และขาดสมบัติด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
          วันเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ แถลงข่าวตอบโต้ทันทีว่า เรื่องนี้ถ้าจะพูดให้ถูกต้องคือ เป็น
มวยที่ต่างฝ่ายต่างวิ่งรอบเวทีมานานพอสมควร 
          "ส.ส.บางท่าน ผมไม่ได้เหมารวม เหมือนเด็กฟันก าลังงอก คันปากคันเหงือก อยากพูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ค านึงว่า
ผิดกฎหมายหรือละเมิดคนอื่น" 
เสธ.ไอซ ์
          นับแต ่“ผู้กองธรรมนัส” คิดจะเป็นรัฐมนตรี ก็คงเตรียมพร้อมที่จะเผชิญ “วิบาก" และเจ้ากรรมนายเวร 

ย้อนไปเมื่อ 11 ก.ค.2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีถึงคุณสมบัติ
ของการเป็นรัฐมนตรี 

"ชีวิตของผม ผ่าน พ.ร.บ.ล้างมลทินมาหลายฉบับแล้ว ผมเคยสมัคร ส.ส.รายชื่อกับพรรคการเมืองหนึ่ง หากไม่มี
การรัฐประหารครั้งที่แล้ว ก็คงได้เป็น ส.ส. ท าไมถึงไม่มีปัญหา แต่ท าไมถึงมีปัญหาในครั้งนี้ และไม่ถูกโจมตีอะไรเลย" 

ส.ส .พรรคก้ าว ไกลส่วนใหญ่  ไม่ รู้ จั ก เส้นทางการ เมืองของผู้ กองธรรมนัส  หรือ  “ผู้ กองมนัส” 
          เมื่อปี 2542 ร.อ.มนัส พรหมเผ่า เป็นนายทหารเด็กที่เดินตาม “เสธ.ไอซ์” พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต ซึ่งเป็น
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เพ่ือน ตท.10 ร่วมรุ่นกับ ทักษิณ ชินวัตร, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.อ.สุก าพล สุวรรณทัต อดีต 
รมว.กลาโหม และ พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต อดีต รมช.คมนาคม 

เมื่อเพ่ือนรักร่วมรุ่น “ทักษิณ” ตั้งพรรคไทยรักไทย ในช่วงการหาเสียงปี 2543-2544 “เสธ.ไอซ์” จึงได้เข้าไป
ช่วยเหลือเพ่ือนด้วยความเต็มใจ 
"ธรรมนัส" และ "เสธ.ไอซ์" 

ปีโน้น กองบัญชาการรักษาความปลอดภัยของทักษิณ และพรรคไทยรักไทย จึงเป็นการผสมผสานระหว่าง "ทีม
เสธ.ไอซ์" กับ "ทีมสหายเก่า" น าโดยสองพ่ีน้อง "โป๊ะ-วัชระพันธุ์ จันทรขจร“ และ "ป๋วย-ไพรัฎฐโชติ จันทรขจร" 

 ในทีม เสธ.ไอซ ์น าโดย ร.อ.มนัส พรหมเผ่า ซึ่งหลังจากนั้น ผู้กองมนัสได้มาตั้งบริษัท ธรรมนัสการ์ด จ ากัด ท า
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

ส.ส.พรรคก้าวไกล  และทีมงานคณะก้าวหน้า  อยากรู้ จักผู้กองมนัสให้มากกว่านี้  ก็ลองถามจาก 
“เฮียป๋วย”  ไพรัฎฐโชติ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครปฐม เขต 5 พรรคอนาคตใหม่ โดยช่วงหลัง เฮียป๋วยยังท า
หน้าที่ รปภ.ส่วนตัวให้ “ธนาธร” ด้วย 

เมื่อผู้กองมนัสลาออกจากราชการทหาร มาท าธุรกิจ รปภ.  ก็กลายเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย และได้ดูแล
สนามเมืองหลวง ช่วงการเลือกตั้งปี 2548 

หลังรัฐประหาร 2549 ผู้กองมนัสยังอยู่ในฟากฝ่ายทักษิณ จึงรู้จักอดีต ส.ส.ไทยรักไทย  
และทีมงานการเมืองของทักษิณ ที่แปลงร่างเป็น “ผู้น าม็อบเสื้อแดง” ทุกคน  
"เฮียป๋วย" คนก้าวไกล ก็รู้จัก "ผู้กองมนัส" เป็นอย่างดี 
          เลือกตั้งนายก อบจ.พะเยา ปี 2555 แกนน า นปช.ฟูลทีม จึงยกขบวนไปช่วยหาเสียงให้ทีมนายก อบจ.ของผู้
กองมนั สหรื อ  ร . อ . ธ ร รมนั ส  จนได้ รั บชั ย ชนะ และล้ มที มพรรค เ พ่ือ ไทยสายตระกู ล  “ตันบรรจ ง”   
          เลือกตั้ง ส.ส.ปี 2557 หลังยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภา ร.อ.ธรรมนัส เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย 
แต่การเลือกตั้งหนนั้นเป็นโมฆะ 
ร.อ.ธรรมนัส จึงพูดว่า “หากไม่มีการรัฐประหารครั้งที่แล้ว ก็คงได้เป็น ส.ส. ท าไมถึงไม่มีปัญหา  แต่ท าไมถึงมีปัญหาใน
ครั้งนี้ และไม่ถูกโจมตีอะไรเลย” 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432155?adz=  

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/432155?adz
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วันท่ี 28 พ.ค. 2563 เวลา 17:03 น. 

สิทธิเสรีภาพกับการด่าผู้น าประเทศ 

 

โดย...ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์  
มีเรื่องเล็ก ๆ แต่ใหญ่ในสายตาของคนไทยที่ห่วงใยพฤติกรรมของคนหนุ่มสาว “คนรุ่นใหม่” เพ่ืออ้างสิทธิ                

ในความรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศ โดยอ้างว่าคนรุ่นเก่ามีแต่จะตายไป อนาคตของชาติต้องเป็นเรื่องของคนรุ่น
ใหม่หรือรุ่นของพวกเขา แต่สองสามปีที่ผ่านมา ประชาชนเริ่มเกิดค าถามในใจว่า เราจะมอบอนาคตของชาติที่บรรพบุรุษ
และคนรุ่นเก่าสร้างมานั้นให้อยู่ในมือของตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่อ้างสิทธิเช่นว่านั้นได้มากน้อยขนาดไหน 

นอกจากเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถูกคนเหล่านี้ท้าทายแล้ว 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศหลายเรื่องยังถูกท้าทายด้วย จนเกิดกระแสต่อต้านวิธีของคนกลุ่มนี้อย่าง
กว้างขวาง ในที่สุด ความห้าว ขาดสติยั้งคิด ไม่เข้าใจสภาพของสังคมไทยดีพอ ท าให้สะดุดเท้าตัวเองล้มลง 

ล่าสุด การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่ท าโปสเตอร์ติดข้างรถ และท าโปสเตอร์โดย
ใช้ผ้าขาวยาว เขียนข้อความสั้นด่านายกรัฐมนตรี ตระเวนโชว์ทั่วไป รวมทั้งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และมีการแชร์ภาพ
ดังกล่าวทางสื่อดิจิตัล แทบไม่เชื่อสายตาว่า คนเหล่านี้จะใช้ค าพูดหยาบคายแบบนี้กับนายกรัฐมนตรี จริงอยู่ “สองค า
ที่ว่า” นี้ เป็นค าที่นิยมใช้ด่ากันโดยกลุ่มวัยรุ่นในสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นค าด่าต่อคนที่เห็นต่าง แต่การเอามาใช้กับ
นายกรัฐมนตรีหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
นักการเมืองด้วยกันเองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลยังไม่กล้าท าขนาดนี้ 

อาจมีนักการเมืองฝ่ายค้านบางคนสะใจ แต่ใจจริงก็คงไม่อยากให้มีการก้าวร้าวกันแบบนี้ เพราะถ้าโดนเข้ากับ
ตัวเองก็คงรับไม่ได้เช่นกัน 

การวิจารณ์นายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเรื่องปกติ เขาเหล่านี้มีสิทธิวิจารณ์ผู้บริหารประเทศได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเสีย
อีก เพราะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบการท างานของนายกรัฐมนตร ีควบคู่ไปกับ ส.ส.ในสภา 
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นักศึกษากลุ่มนี้เลือกจังหวะเวลาช่วงร าลึกถึงครบรอบเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองเดือนพฤษภาคม  และ
มิถุนายน ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่ด้วยถ้อยค าหยาบคายเช่นนี้ 

ที่ผ่านมา แม้จะมีการใช้ค าพูดหรือข้อเขียนที่รุนแรงบ้าง ก้าวร้าวบ้าง แต่ไม่เคยมีการใช้ค าหยาบคาย ด่าทอ ดู
ถูกดูหมิ่นนายกรัฐมนตรีเช่นที่นักเคลื่อนไหว หรือแกนน านักศึกษาบางคนได้ท า ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นักศึกษากลุ่มนี้ก็ไม่เคย
ใช้กิริยาวาจาหยาบคาบเช่นนี้มาก่อน 

ไม่ว่า จะโกรธ จะเกลียดทางการเมืองมากน้อยเพียงใด อย่างไร  ก็ไม่เคยมีการเขียนโปสเตอร์ด่าผู้ใหญ่ด้วย
ถ้อยค าหยาบคาย เท่าที่สดับตรับฟังจากคนที่ได้อ่านข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือไม่ ทั้งหมดรับไม่ได้กับการใช้ค าพูดที่ก้าวร้าว หยาบคายเช่นนี้ แม้ว่าค าด่าสั้น ๆ เป็นค า
ที่คนวัยรุ่นใช้ด่ากันในสื่อโซเชียลจนเป็นของธรรมดาก็ตามโดยดัดแปลงค าเขียนให้เปลี่ยนไปเล็กน้อย  แต่ออกเสียง
เหมือนกัน และมีความหมายเหมือนกัน ที่ใช้ด่ากันเองหรือด่าคนที่ตนไม่พอใจ แต่พอเอามาด่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง
เช่นนี้ เชื่อว่าสังคมรับไม่ได้ 

เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่คนหนุ่มสาวเหล่านี้ศึกษาอยู่ แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยตรง คนที่สนใจ
การเมืองก็ไม่สบายใจว่า การเมืองไทยของคนหนุ่มสาวหยาบคายแบบนี้หรือ การเมืองไทยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะโกรธเกลียด
เพียงใด แต่คนไทยจะไม่ใช้ค าพูดหยาบคายด่าทอผู้ใหญ่ในที่สาธารณะ 

นักศึกษา 4-5 คนที่เคลื่อนไหวและท าป้ายนี้อาจภูมิใจที่ผลงานของตนมีผลสะเทือนทั่วไป ท าให้สื่อและคนทั่วไป
หันมาสนใจ แต่ขอให้รู้ว่า ปฏิกิริยาของสังคม ไม่ว่าเขาจะชอบ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ก็ตาม รับไม่ได้กับข้อความดังกล่าว 
เพราะเห็นว่าท าเกินไป 

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ที่สอน แต่น่าจะเป็น ”สันดาน” ของคน นักศึกษาไม่กี่
คนอาจท าให้ภาพลักษณ์ของ “คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่” ได้รับผลกระทบ 

ที่น่าสังเกตคือ นักการเมืองที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ไม่เคยออกมาปรามการกระท าของนักศึกษา
เหล่านี้ (ซึ่งเป็นพรรคพวกเดียวกัน) นักการเมืองฝ่ายค้านก็ไม่เคยออกมาวิจารณ์การกระท าดังกล่าวเช่นกัน มีแต่พลเมือง
ธรรมดาแบบเราๆ ท่าน ๆ นี่แหละที่ต้องออกมาปราม เราไม่อยากเห็นนักการเมืองไทย หรือนักเคลื่อนไหวทางการ
เมืองไทย ใช้วิธีการแบบนี้ เพราะถ้าคนหนึ่งท าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย คนอ่ืนก็ท าได้เช่นกัน 

วิธีการด่าทอด้วยถ้อยค าหยาบคายต่อคนเห็นต่าง เคยพบมากในการเมืองไทยตลอดสองสามปีที่ผ่าน เมื่อบาง
พรรคการเมืองหนึ่งที่นิยมใช้สื่อโซเชียลในการหาเสียง โฆษณาชวนเชื่อ  และสื่อสารกับประชาชน ท าให้คนกดไลค์ กด
แชร์กันเป็นหมื่นแสนได้ในเวลารวดเร็ว สร้างแฮชแท็กติดเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายหลายสัปดาห์ 

แต่ถ้ามีใครวิจารณ์แกนน านักการเมืองพรรคนี้ จะมีกระบวนการโหมโจมตี ด่าทอคนที่วิจารณ์ด้วยถ้อยค าทอ
อย่างหยาบคาย รุนแรง ต่อเนื่อง จนท าให้คนที่แสดงความเห็นนอนฝันร้ายไปหลายวัน จนไม่มีใครกล้าที่จะวิจารณ์พรรค
นี้หรือคนในพรรคนี้อีก จะให้ตอบโต้ด้วยถ้อยค าหยาบคายก็ท าไม่ได้ 
ค าว่า “การบุลลี่ทางการเมือง” เกิดข้ึนจากพฤติกรรมเช่นว่านี้ 

นายกรัฐมนตรีที่เป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ในครั้งนี้อาจไม่สนใจ เพราะรู้ดีว่า นี่คือ “การยั่วยุทางการเมือง” หาก
ตอบโต้ก็เท่ากับไปให้ความส าคัญหรือไปสร้างความดังให้คนกลุ่มนี้ โดยให้สังคมลงโทษเอง แต่ฝ่ายกฎหมายจะอยู่เฉยๆ 
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ไม่ได้ ต้องหยิบเรื่องนี้มาศึกษาว่า การกระท าดังกล่าวผิดกฎหมายข้อใดหรือไม่  ที่เห็นชัด ๆ ก็น่าจะเข้าข่าย “หม่ิน
ประมาท” แต่ถ้าไม่ผิดกฎหมาย ก็ต้องบอกให้สังคมได้รับทราบด้วย 

นอกจากนั้น เราควรใช้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาท าความรู้ความเข้าใจอีกครั้งในเรื่อง สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญปี 
2560 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 34 “ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด 
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าว จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน ......” 

รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ชัดเจน มีความมุ่งหมายชัดเจน ไม่มีสิทธิเสรีภาพใดที่ไร้ขอบเขต เรามีสิทธิเสรีภาพ คนอ่ืนใน
สังคมก็มีเหมือนกัน โดยพ้ืนฐาน การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นต้องไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน 

สมควรพิจารณาว่า สิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้ท าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  การวิจารณ์
นายกรัฐมนตรีท าได้มากน้อยขนาดไหน อะไรที่ท าได้ อะไรที่ท าไม่ได้ บางคนอาจอ้างว่า เมื่อเป็นนักการเมืองแล้วต้องถูก
ด่าได้ แต่ถ้าด่ากันแรงๆแบบนี้ท าได้หรือไม่ รัฐธรรมนูญคงไม่มีเจตนารมณ์ให้วิจารณ์กันด้วยถ้อยค าหยาบคาย หรือด่ากัน
แรง ๆ แบบนี้ หากไม่ชัดเจน นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็คงเสียว ๆ เหมือนกันว่า วันหนึ่ง ตัวเองจะโดน
นักศึกษาเขียนโปสเตอร์ด่าแบบนี้ขึ้นรถตะเวนไปทั่วกรุง แล้วเอาไปขยายผลต่อในสื่อออนไลน์ แบบนี้หรือไม่ ส่วนนัก
เคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อเห็นว่า กลุ่มนี้ท าได้โดยไม่ผิด ก็อาจมีพฤติกรรมเลียนแบบ ต่อไปคู่กรณีคงด่ากันเละ 
สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นบทเรียนสอนเราในเรื่อง “สิทธิเสรีภาพกับการเมือง” ให้กับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่อยากจะ
เคลื่อนไหวทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/624665   
  

https://www.posttoday.com/politic/columnist/624665
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ไทยรัฐฉบับพิมพ2์9 พ.ค. 2563 05:01 น. 

บทบรรณาธิการ : พรรคในอุดมคติ 
 

 
 
ทั้งๆที่ยังไม่ถึงฤดูการเลือกตั้ง และยังไม่รู้ว่าจะเลือกกันเมื่อไหร่ แต่การตั้งพรรคการเมืองใหม่ท าท่าจะเฟ่ืองฟู

อีกครั้ง ไม่ถึงกับเป็นการตั้งใหม่แต่จะเป็นการแยกตัวออกจากพรรคเก่าเพื่อตั้งพรรคใหม่ ทั้งฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน 
ทั้งพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทย แม้จะเป็นข่าวที่ยังไม่ยืนยัน แต่ที่ใดมีควันที่นั่นมีไฟ 

กลุ่มนักการเมืองที่มีข่าวจะแยกตัวจากพรรคเพื่อไทย เพื่อจัดตั้งพรรคใหม่ ล้วนแต่เป็นระดับแกนน าที่ร่วมงาน
การเมืองกันมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นนายจาตุรนต์ ฉายแสง 
นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นต้น ทั้งสองคนยอมรับว่ามีการพูดเรื่องพรรคใหม่ แต่ยังไม่ชัดเจน 

ส่วนพรรคพลังประชารัฐ มีกระแสข่าวการแย่งชิงอ านาจทั้งภายในพรรคและเก้าอ้ีรัฐมนตรี มีการวางแผนจะ
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเลือกหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคใหม่ จากนายอุตตม สาวยายน เป็น พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ และจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ แต่มีปฏิเสธข่าวมาโดยตลอด 

แม้จะยืนยันปฏิเสธข่าวการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค แต่ก็ยังเป็นข่าวต่อเนื่อง แสดงว่าอย่างน้อยก็มีอะไรในกอ
ไผ่ ท าให้นักวิเคราะห์การเมืองสงสัย ท าไมจึงมีคนคิดแยกไปตั้งพรรคใหม่ ในขณะที่พรรคก าลังมีอ านาจ เพียบพร้อมด้วย
ลาภยศสรรเสริญ เป็นแกนน ารัฐบาลที่เริ่มด้วยเสียงปริ่มน้ า แต่ขณะนี้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด 

ส่วนกรณีพรรคเพ่ือไทยอาจพอเข้าใจได้ เพราะเป็นฝ่ายค้าน ไม่มีอ านาจบารมีที่จะน ามาซึ่งลาภยศสรรเสริญ มี
นักการเมืองดังๆหลายคน แต่ขาดความเป็นเอกภาพ ไม่มี “ผู้น า” พรรคท่ีชัดเจน หลานคนอาจมองเห็นอนาคตที่มืดมน 
ถ้าเลือกตั้งตามระบบปัจจุบันที่เคยแสดงอภินิหาร แกนน าเพื่อไทยสอบตกยกพรรค 

นักวิชาการบางคนวิจารณ์ว่านักการเมืองไทยส่วนใหญ่ ไม่ใช่นักอุดมการณ์ แต่เป็น “ปฏิบัตินิยม” พร้อมที่จะท า
ทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจและผลประโยชน์ นักการเมืองบางส่วนอาจมองว่า รัฐบาลที่สืบทอดอ านาจ คสช.อาจอยู่ไป
อีกนานตามรัฐธรรมนูญ และระบบเลือกตั้งปัจจุบัน จึงต้องปรับตัวด้วยการตั้งพรรคใหม ่

ไม่มีใครคิดที่จะปฏิรูปการเมือง  และปฏิรูปพรรคการเมืองตามสัญญาที่ให้ไว้  ไม่สนใจบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ระบุว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน  เพื่อด าเนินกิจการทาง
การเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ถือว่าพรรคก็คือพรรคพวก. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1855519  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1855519


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
 
 

หมัดเหล็ก29 พ.ค. 2563 05:05 น. 

คาบลูกคาบดอก : ส ารวจแนวรบใหม่ 

 
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังวิกฤติโควิด-19 คงจะร้อนแรงไม่แพ้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

ที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามจะออกมาทวงความตั้งใจในการท างานเพ่ือประเทศและประชาชนในช่วงเวลา  6 ปีที่ผ่านมา แก้
โจทย์ ที่ไปที่มาของรัฐบาลชุดนี้กรณีต่อท่ออ านาจมาจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี 2557 

เมื่อการเมืองฝ่ายค้าน จี้จุดอ่อน รัฐบาลและพรรคร่วม ถามหาความจริง เหตุการณ์สลายการชุมนุมทาง
การเมืองในอดีต ก็เท่ากับเป็นการแกะสะเก็ดแผลระหว่าง ทหารกับประชาชน ขึ้นมาอีกรอบ 

การสร้างภาพ นายกฯหลังการเลือกตั้ง ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลบเกลื่อนกลิ่นอายการยึดอ านาจ
ครบ 6 ปี จึงถูกโต้กลับจากฝ่ายการเมืองอย่างดุเดือด 

วิกฤติการเมืองในอดีตที่พยายามฉายภาพซ้ า ทักษิณ ชินวัตร อาจไม่ได้ผลในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะ ทักษิณ ไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองและมวลชนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการขับเคลื่อนของ 
ทักษิณ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองโดยตรง 

ท าให้ขั้วอ านาจทางการเมืองมุ่งไปที่ คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล กับมิติใหม่ทางการเมือง ที่ตั้งเป้าหมาย
การต่อสู้ทางการเมืองเอาไว้ชัดเจนคือ ไม่เอาเผด็จการทหาร เพราะฉะนั้น ไม่ว่า สถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร พรรค
พลังประชารัฐ ภายใต้การน าของผู้น าประเทศที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นคู่ต่อสู้ทางการเมือง ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์
เป็นคู่ขนาน 

ท าให้พรรคการเมืองต่างๆต้องตื่นตัวและพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ การเมืองใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อัน
ที่จริงจะใช้ค าว่า พรรคการเมือง คงไม่ถูกต้องนัก ควรจะใช้ค าว่า นักการเมือง มากกว่า 

จุดเปลี่ยนส าคัญทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ เป็นโอกาสให้ นักการเมือง ต้องตัดสินใจทางการเมืองว่าจะ
ยอมจมอยู่กับ พฤติกรรมการเมืองแบบเก่า หรือ เข้าสู่วิถีใหม่ ทางการเมือง 
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การต่อรองอ านาจและต าแหน่งในรัฐบาล เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่โฟกัสส าคัญไปอยู่ที่การบริหารจัดการทาง
การเมืองในรูปแบบใหม่ ส.ส.แบบเขตจะมีอ านาจต่อรองมากที่สุด พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ขนาดพอดี ระหว่าง 50-70 คน 
จะบริหารจัดการได้ง่ายที่สุดและมีอ านาจต่อรองสูง เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ หรือภูมิใจไทยในปัจจุบัน 

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดแบบเก่า เงินไม่มากาไม่เป็น กับ กลุ่ม
แนวคิดใหม่ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม หรือเป็นการชิงอ านาจระหว่าง กระแส กับ 
กระสุน ระหว่าง เงินจะชี้น าไปสู่อ านาจ หรือความนิยมจะน าไปสู่ชัยชนะ 

การที่กลุ่มสี่ยอดกุมารจะแยกไปตั้งพรรคก็ไม่ใช่เรื่องแปลกการที่แกนน าพรรคเพ่ือไทยจะแยกไปตั้งพรรคใหม่อีก 
2-3 พรรคก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ ความคิดไม่ตรงกัน ผลประโยชน์ไม่ลงตัว ชิงอ านาจ ในพรรคแค่องค์ประกอบย่อย 
ปัจจัยหลักยังอยู่ท่ีการชิงอ านาจ กองทัพกับประชาชน. 

หมัดเหล็ก 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1855454  
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แม่ลูกจันทร2์9 พ.ค. 2563 05:11 น. 

90 ปีล้างหน้ีหมด 

 
การเปิดประชุมสภาฯ พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินด่วนฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท บรรยากาศเรียบร้อยผสมง่วง เหงาหาวนอน 
ถึงข้ันสัปหงกสลับฉาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เจ้าของฉายา “นักกู้ลุ่มเจ้าพระยา” อภิปรายเปิดฟลอร์ถึง ความจ าเป็นที่
รัฐบาลต้องกู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท 
เนื่องจากวิกฤติโควิด ท าให้คนว่างงานสูงขึ้นถึงหนึ่งล้านคน 
ท าให้รายได้ประเทศหดหายไปถึง 928,000 ล้านบาท 
แต่งบรายจ่ายปกติของรัฐบาลไม่พอเยียวยาประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วน 
รัฐบาลจึงต้องใช้ทางเลือกสุดท้าย ...คือกู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท 
นายกฯลุงตู่ ยอมรับกลางสภาฯว่าการกู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท จะท าให้สัดส่วนหนี้ประเทศไทยบานฉ่ าไปถึง 59.96 
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพ ี
อีกไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนี้ประเทศไทยจะทะลุเพดาน 
รัฐบาลสัญญาว่าจะใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท อย่างโปร่งใสคุ้มค่าท่ีสุด 
แต่ “ลุงตู”่ ไม่ยอมเปิดไต๋ว่า รัฐบาลมีแผนช าระหนี้เงินกู้อย่างไร?? 
และจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะช าระหนี้หมด?? 
“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าประเด็น นายกฯลุงตู่ ขยันกู้และขยันก่อหนี้ เป็นประเด็นรวมฮิตที่ ส.ส.ฝ่ายค้านหยิบมาฉายซ ้ามาก
ที่สุด 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพ่ือไทย แฉกลางสภาฯว่า ตั้งแต่ยึดอ านาจจนถึงปัจจุบัน  “พล.อ.ประยุทธ์” สร้างหนี้
เป็นมรดกประเทศไทยไปแล้ว 2.66 ล้านล้านบาท 
เมื่อรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินลอตใหม่อีก 1 ล้านล้านบาท 
เท่ากับนายกฯลุงตู่ กู้อีจู้ไปแล้ว 3.66 ล้านล้านบาท 
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บวกกับรัฐบาลต้องกู้เงินชดเชยงบประมาณขาดดุลปี 2564 อีก 500,000 ล้านบาท 
หนี้ประเทศยุคลุงตู่จะก้อนโตเป็นภูเขาเลากาถึง 4.185 ล้านล้านบาท!! 
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดไส้ในแผนผ่อนช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ก าหนดไว้ปีละ 48,000 ล้านบาท 
ค านวนแล้วจะต้องใช้เวลายาวนานถึง 90 ปี จึงจะผ่อนใช้หนี้กว่า 4 ล้านล้านบาทหมด 
เรียกว่าตายแล้วเกิดใหม่แล้วตายอีกครั้งยังใช้หนี้ไม่เสร็จ 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล ดาวรุ่งสภาฯรุ่นใหม่ กระชุ่นเตือน “ลุงตู่” อย่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็น
เจ้าของเงิน 1 ล้านล้านบาท 
เพราะเงิน 1 ล้านล้านบาท เป็นเงินแผ่นดิน เป็นของประชาชน และเป็นหนี้ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องแบกหนี้ก้อนนี้
ที่ นายกฯลุงตู่ เป็นคนก่อ 
ส.ส.วิโรจน์ ย้ าว่าความบกพร่องอย่างส าคัญของรัฐบาลคือ การจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างแรงงานที่เดือดร้อนแสนสาหัส
ล่าช้าอืดอาดสับสนยุ่งยากสารพัดอย่าง 
พ่ีน้องคนยากจนหาเช้ากินค่ า เมื่อต้องตกงานไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย รัฐบาลจ าเป็นต้องจ่ายเงินเยียวยาด่วนที่สุด 
แต่ระบบคัดกรอง (เอไอ) ของกระทรวงการคลังห่วยแตก 
กว่าคนเดือดร้อนจะได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลต้องชักตะพานแหงนเถ่อไปเดือนกว่า 
จนถึงวันนี้...ก็ยังจ่ายเงินเยียวยาไม่จบ 
อุตส่าห์ออก พ.ร.ก.กู้เงินด่วน... ดันแจกเงินช้าซะอีก. 

"แม่ลูกจันทร์" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1855668  
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‘พ.ร.ก.’ ตอกลิ่ม ขัดแย้ง พรรคร่วมรัฐบาลร้าวหนัก  

 
ความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมรัฐบาลร้าวหฉานนักขึ้นไปทุกที โดยก าลังตอกย้ าด้วยพ.ร.ก. 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาพระราชก าหนดเกี่ยวกับการกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด19 
ไม่ได้เป็นแต่เพียงการอภิปรายและยกมือให้ความเห็นชอบเท่านั้น แต่ภาพรวมของการอภิปรายก าลังแสดงให้เห็นถึงภาพ
ความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมรัฐบาลที่ร้าวหนักยิ่งขึ้น 

ตลอดเวลาของการอภิปรายเฉพาะในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย ต่าง
แสดงความคิดเห็นในเชิงต าหนิการท างานของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด  

ดังที่ปรากฎให้เห็นจากค าอภิปรายของ 'โสภณ ซารัมย์' ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ที่ได้ระบุในท านองว่าเงินกู้
ตามพระราชก าหนดที่รัฐบาลก าลังด าเนินการอยู่นี้ไม่ได้ให้ความส าคัญกับกระทรวงสาธารณสุขมากนัก 

"เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบสาธารณสุขของไทยได้รับความชื่นชม ท าไมรัฐบาลไม่ปรับ เพราะสาธารณสุขของเรา
จะถึงเส้นชัยอยู่แล้ว เงิน 4 หมื่นล้านบาทคิดเป็นประมาณ 4%เท่านั้น หากเราเติมเงินเข้าไปจะท าให้สาธารณสุขไทยเป็น
พระเอกของโลก เงิน 6 แสนล้านบาท มีเงินที่ใช้กับการพัฒนาระบบสาธารณสุขประมาณ 4 หมื่นล้านบาทเราไม่สามารถ
เปลี่ยนเม็ดเงินได้แต่วันนี้ระบบการสาธารณสุขได้รับการชื่นชม ท าไมไม่เติมเม็ดเงินเข้ามาในระบบสาธารณสุขให้มากขึ้น" 
ค าอภิปรายจากส.ส.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 

เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งส.ส.ของพรรคอภิปรายต าหนิรัฐบาลแบบไม่ไว้หน้าเช่นกัน อย่าง ‘เกียรติ สิ
ทธีอมร’ ที่ระบุถึงปัญหาของเนื้อหาในพ.ร.ก.ว่าไม่มีรายละเอียดชัดเจน และยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่จะสามารถ
สร้างความเชื่อม่ันได้ 

แม้ด้านหนึ่งจะเป็นการอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั่วไป แต่การออกมาอภิปรายแบบตรงไปตรงมาแช่นนี้ ย่อม
ท าให้พรรคพลังประชารัฐไม่พอใจเช่นกัน และยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงความร้าวฉานที่รุนแรงขึ้นทุกที 
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ภาวะสงครามประสาทระหว่าง ‘ภูมิใจไทย’ และ ‘พลังประชารัฐ’ เกิดขึ้นเป็นระยะนับตั้งแต่ความขัดแย้งเรื่อง
การคว่ าบาตรการใช้สารเคมีพาราควอท จนมาถึงการแพร่ระบาดของโควิด19  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของพรรคภูมิใจไทยถูกลดบทบาทลงอย่างเห็นได้ชัด 

เริ่มตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ตอนแรกไม่มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมี
ค าสั่งอีกฉบับแก้ไขเพ่ือให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 

ไม่ต่างอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นอีกพรรคที่ถูกลดบทบาทเช่นกัน  นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ขาดแคลน
หน้ากากอนามัย หรือ การกักตุนสินค้าในช่วงแรกของการระบาดของโควิด19 ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นกระแสโจมตีจะ
พุ่งตรงมาที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โดยตรง ทั้งๆที่เป็นภารกิจในความรับผิดชอบ
ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ก ากับดูแลกระทรวงพาณิชย์ 

นอกจากนั้นยังตอกลิ่มรอยร้าวให้ลึกลงไปอีกจากการที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  17 คนประกาศว่าที่ต้องลงมติ
ไว้วางใจรัฐมนตรีบางคนด้วยจ าใจ ซึ่งในมุมของพรรคพลังประชารัฐแล้วเห็นว่าการเป็นแสดงออกที่เสียมารยาทอย่าง
รุนแรง 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อสถานการณ์เป็นใจเพราะเกิดเหตุการณ์โควิด19จนต้องประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ท าให้อ านาจการบริหารสถานการณ์ถูกรวบมาไว้ที่นายกฯแต่
เพียงผู้เดียว ขณะที่ อ านาจของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งสองเป็นไปในระบบรูทีนเท่านั้นไม่อาจแสดงบทบาทได้มากนัก  
และภายหลังการแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายความดีความชอบจึงตกอยู่ที่พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหลัก ดังที่ปรากฏออกมาจาก
ผลการส ารวจคะแนนความนิยม 

ยิ่งรวบอ านาจและใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนานเท่าไหร่ ย่อมช่วยให้ ‘บิ๊กตู่’ มีอ านาจเบ็ดเสร็จมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งการ
มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินในมือย่อมเป็นตัวช่วยให้นายกฯท างานได้ง่ายขึ้น เสมือนมีมาตรา 44 อยู่ในมือ แต่อีกด้านหนึ่งย่อม
หมายถึงช่องว่างพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคใหญ่จะห่างข้ึนไปทุกที 
การยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่อาจมาเร็วกว่าที่ใครหลายคนคิด และจะเป็นการเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่พล.อ.ประยุทธ์ 
ได้เปรียบที่สุดอีกครั้ง 
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