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30 เม.ย. 2563 

 
 
เรียบร้อย ! ปชป. แจ้ง กกต. ขอเลื่อนประชุมใหญ่พรรคตามกฎหมายแล้ว 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ก าหนดวันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ 
ในวันที่ 22 พ.ค. นั้น ส.ส.ของพรรคจะมีการหารือถึงการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยนายชินวรณ์ บุญย
เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ได้ไปท าความเข้าใจกับวิปรัฐบาลในภาพรวม และจะน า
กลับมารายงานต่อท่ีประชุม ส.ส. ของพรรคต่อไป ส่วน ส.ส. ของพรรคพร้อมจะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่สภาฯ ได้วาง
มาตรการในการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาฯ 

ส่วนการประชุมใหญ่สามัญของพรรคนั้น ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ได้ก าหนดให้
พรรคการเมืองทุกพรรค จะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในเดือนเม.ย.ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ต้องยอมรับความจริง
ว่า มีข้อติดขัด ข้อขัดข้อง ในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น พรรคจึงได้มีการท าหนังสือแจ้งไปยังนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 16 เม.ย. 2563 

ทั้งนี้ ในหนังสือฉบับดังกล่าวพรรคได้แจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะที่ เป็นนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งการจัดประชุมใหญ่สามัญฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว คือ ในวันที่ 7 มี.ค. 
2563 แต่ต่อมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พรรคจึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
ออกไปก่อน และได้มีการท าหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ 

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลายก็คาดว่าจะมีการประชุมภายในเดือนเม.ย. แต่ปรากฎว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

"ด้วยเหตุนี้พรรคประชาธิปัตย์ จึงไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ได้ ซึ่งถือว่าพรรคได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และได้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองครบทุกกระบวนการแล้ว ต่อจากนี้รอให้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 
คลี่คลาย ก็จะได้มีการจัดประชุมใหญ่ต่อไป"นายราเมศ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378773915/  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378773915/
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พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. 

ปชป.แจ้ง กกต. ขอเลื่อนประชุมใหญ่พรรคแล้ว 
  
 

  
 
 

 
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า  ตามที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในเดือนเม.ย.ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ มีข้อติดขัดเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19   
พรรคประชาธิปัตย์จึงท าหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 
16 เม.ย.ที่ผ่านมา 

โดยระบุเหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งการจัดประชุมใหญ่สามัญฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว ก าหนดไว้ในวันที่ 7 
มี.ค.2563  แต่ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
ออกไปก่อน และได้มีการท าหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย ก็
คาดการณ์ว่าจะจัดประชุมภายในเดือนเม.ย.นี้  

แต่ปรากฎว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคดังกล่าวเเป็น
โรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548   

ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ได้ ซึ่งถือว่าพรรคได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองครบทุกกระบวนการแล้ว ต่อจากนี้รอให้สถานการณ์โรคโควิด-19 
คลี่คลาย จึงจะจัดประชุมใหญ่ฯ ต่อไป 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ว่า ส.ส.ของพรรค
ประชาธิปัตย์จะหารือกันถึงการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จะได้ท าความเข้าใจกับวิป
รัฐบาลในภาพรวม และจะน ากลับมารายงานต่อที่ประชุม ส.ส. ของพรรค  ทั้งนี้ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบที่สภาฯวางมาตรการในการตรวจคัดกรองโรคโควิด – 19 ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาฯ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771969   

https://www.dailynews.co.th/politics/771969
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วันท่ี 30 เมษายน 2563 - 14:26 น.  

“เรืองไกร” ร้อง กกต.สอบ “พปชร.” จากปม “เสธ.อ้น” ผิด พ.ร.ป. พรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

 

“เรืองไกร” ร้องสอบ “พปชร.” จากปม “เสธ.อ้น” อาจท าผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า วันนี้ได้ส่งจดหมายร้องไปที่ 

กกต. เพ่ือให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จากปมให้สัมภาษณ์ของพล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว. หรือ เสธ.
อ้น โดยกรณีดังกล่าว จะเป็นเหตุให้มีการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ปี 2560 จนน าไปสู่การยุบพรรค หรือไม่ เนื่องจาก
ค าให้สัมภาษณ์ดังกล่าว มีข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 46 
มาตรา 90 (2) ซึ่งเป็นเหตุต้องร้องไปยัง กกต. ส่วนที่ พล.อ.กนิษฐ์ ให้สัมภาษณ์ ในขณะที่เป็นส.ว.ก็ยังกระท าการอยู่นั้น 
หาก กกต. เห็นว่า เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 และมาตรา 114 ด้วย ก็ขอให้ กกต. ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือ
ด าเนินการต่อไปด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้ ตนได้ส่งจดหมายลงทะเบียน (อีเอ็มเอส) ไปยัง กกต. แล้ว เมื่อบ่ายวันนี้ จดหมาย
ควรจะถึง กกต. ภายในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ เมื่อเช้า ตนได้ไปยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือขอให้ต่อสู้คดีปกครองเรื่องการสร้างรัฐสภาใหม่ ในคดีปกครองที่ผู้รับจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายประมาณพันกว่าล้าน 
นั้น ขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สู้คดีอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา เพราะหากสู้ไม่เต็มที่ อาจแพ้คดี 
จนกลายเป็นค่าโง่อีกคดีหนึ่ง ตามมาได้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2164305   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2164305
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30 Apr 2020 15:40 น. 

เรืองไกร ร้องสอบ พปชร. ปม “เสธ.อ้น” อาจผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
“เรืองไกร” ร้อง กกต.สอบพรรคพปชร.” ปม “เสธ.อ้น” ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค  ในขณะที่เป็นส.ว. อาจท าผิด 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง โทษถึงข้ันยุบพรรคหรือไม่  

วันที่ 30 เม.ย.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า ได้ส่งจดหมายร้องไปที่  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จากปมให้สัมภาษณ์ของพล.อ.กนิษฐ์ 
ชาญปรีชญา ส.ว. หรือ เสธ.อ้น โดยกรณีดังกล่าว จะเป็นเหตุให้มีการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ปี 2560 จนน าไปสู่การ
ยุบพรรค หรือไม่ เนื่องจากค าให้สัมภาษณ์ดังกล่าว มีข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 
28 มาตรา 29 มาตรา 46 มาตรา 90 (2) ซึ่งเป็นเหตุต้องร้องไปยัง กกต. 

ส่วนที่ พล.อ.กนิษฐ์ ให้สัมภาษณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค พปชร. ในขณะที่เป็นส.ว.ก็ยังกระท าการอยู่นั้น หาก 
กกต. เห็นว่า เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 และมาตรา 114 ด้วย ก็ขอให้ กกต. ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือ
ด าเนินการต่อไปด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้ ตนได้ส่งจดหมายลงทะเบียน (อีเอ็มเอส) ไปยัง กกต. แล้ว เมื่อบ่ายวันนี้  (30 
เม.ย.)จดหมายควรจะถึง กกต. ภายในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ เมื่อเช้า ตนได้ไปยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้ต่อสู้คดีปกครองเรื่องการสร้างรัฐสภาใหม่ ในคดีปกครองที่ผู้รับจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ประมาณพันกว่าล้าน นั้น ขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้สู้คดีอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา เพราะหากสู้
ไม่เต็มที่ อาจแพ้คดี จนกลายเป็นค่าโง่อีกคดีหนึ่ง  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/432300?utm_source= 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/432300?utm_source


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
เผยแพร่: 30 เม.ย. 2563 15:53   ปรับปรุง: 30 เม.ย. 2563 16:55 

“เรืองไกร” สบช่องจี้ กกต.ยุบ พปชร.ปม “เสธ.อ้น” เดินเกมให้ “บิ๊กป้อม” นัง่ หน. 
 
 
 
 
 
 
 
ทีมกฎหมายเพื่อไทย ร้อง กกต.สอบ พปชร. หลังมีข่าว “ส.ว.กนิษฐ์” อยู่เบื้องหลังเดินเกมให้ “ประวิตร” นั่ง
หัวหน้า ชี้ฝ่าฝืน พ.ร.ป.ต้องยุบพรรค 

วันนี้ (30 เม.ย.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ได้ส่งค าร้องไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทางไปรษณีย์ ให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ กรณีกระแสข่าวว่า เสธ.อ้น หรือ 
พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชา สมาชิกวุฒิ สภา (ส.ว.) อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แทนนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กรณีดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 อาจน าไปสู่การยุบพรรค เนื่องจากค าให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.
กนิษฐ์ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมือง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีนั้น มีข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่าย
ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 113 และ 114 ที่ระบุให้ ส.ว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ใต้อาณัติของ
พรรคการเมือง รวมถึงฝ่าฝืนมาตรา 28, 29, 46 และ 90 (2) พ.ร.บ.พรรคการเมืองที่ระบุว่า หากมีหลักฐานว่าพรรค
การเมืองยินยอมให้คนนอกท่ีมิใช่สมาชิก ครอบง าในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองขาดอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
นั้น ให้ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค รวมถึงส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย ดังนั้นจึง
ขอให้ กกต.ตรวจสอบค าให้สัมภาษณ์ พล.อ.กนิษฐ์ ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐกระท าการเข้าข่าย
ขัดรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือไม่ 
 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000045375  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000045375
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วันพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563, 15.55 น. 

‘เรืองไกร’หวัน่สภาเสียค่าโง่! ย่ืนหนังสือ‘ชวน’สู้คดี‘ซิโน-ไทย’เต็มที่ 
 

 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ใน

ฐานะคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ ได้ท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ต่อสู้คดีทางปกครองอย่างเต็มที่ กรณีที่บริษัท ซิโน-ไทย ยื่นฟ้องศาลปกครองเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากส านักเลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 1,590 ล้านบาท จากการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างรัฐสภาใหม่
ล่าช้า ท าให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ในฐานะกมธ.วิสามัญเคยร้องขอเอกสารเกี่ยวกับการสงวนสิทธิการฟ้องร้องของ
บริษัท ซิโน-ไทย จากสภาฯ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเรื่องเอกสารชี้แจงอย่างเพียงพอ กระทั่งล่าสุดบริษัทผู้รับจ้างได้อ้าง
ข้อสงวนสิทธิมาฟ้องร้องค่าเสียหายจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศาลปกครองรับเรื่องไ ว้ตรวจสอบ 
กรณีท่ีเกิดข้ึนเกรงว่า จะเป็นการเสียค่าโง่อีกครั้งตามมาได้ โดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  

“ผู้เกี่ยวข้องในทางอ้อมเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อาจเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคู่ความ ซึ่ง
สาธารณชนทราบดีว่า เป็นใคร ดังนั้นเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรสู้คดีอย่างเต็มที่ ตรงไปมา เพราะหากสู้ไม่เต็มที่ อาจแพ้ดดี จนกลายเป็นค่าโง่อีกคดีหนึ่งตามมาได้ ” นาย
เรืองไกร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489997  

 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/489997
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30 เมษายน 2020 - 16:07 

“เรืองไกร” ยื่น กกต. สอบยุบพรรคพปชร. 
 

 
 
"เรืองไกร" ยื่นกกต.สอบยุบ พปชร. อ้าง เสธ.อ้น ระบุชัด อยู่เบื้องหลัง เดินเกมให้ บ๊ิกป้อม นั่งหัวหน้า 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ได้ส่งค าร้องไปยังคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ทางไปรษณีย์ให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ กรณีกระแสข่าว เสธ.อ้น หรือ พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชา 
สมาชิกวุฒิ สภา (ส.ว.) อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ แทนนายอุตตม สาว นายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรณีดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการ เมือง ปี 2560 อาจน าไปสู่การยุบพรรค เนื่องจากค าให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.กนิษฐ์ 
ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมือง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั้น มีข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญมาตรา113 และ114 ที่ระบุให้ สว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ใต้อาณัติของพรรค
การเมือง รวมถึงฝ่าฝืนมาตรา28 ,29 ,46 และ90(2) พ.ร.บ. พรรคการเมือง ที่ระบุว่า หากมีหลักฐานว่าพรรค การเมือง
ยินยอมให้คนนอกที่มิใช่สมาชิกครอบง าในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองขาดอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้น ให้ 
กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค รวมถึงส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย ดังนั้นจึงขอให้ 
กกต. ตรวจสอบค าให้สัมภาษณ์ พล.อ.กนิษฐ์ ว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคพลังประชารัฐ กระท าการเข้าข่าย
ขัดฐธรรมนูญและพ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_662003/  

  

https://www.innnews.co.th/politics/news_662003/
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พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.11 น. 

'เรืองไกร'ยื่น กกต. ยุบพปชร. อ้าง ส.ว. จุ้นเกมไล่ 'อุตตม' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เรืองไกร”ยื่นกกต.ยุบพปชร. อ้าง"พล.อ.กนิษฐ์"ส่ออยู่เบื้องหลังไล่ 'อุตตม' ส่อขัดรัฐธรรมนูญน าไปสู่การยุบพรรค 
ด้าน“เสธ.อ้น”ปิดมือถือสยบความเคลื่อนไหว 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ตนได้ส่งค าร้องไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ทางไปรษณีย์ เพ่ือขอให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ กรณีที่มีกระแสข่าวว่า พล.อ.
กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ขึ้นเป็น
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แทนนายอุตตม สาว นายน รมว.คลัง เนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 อาจน าไปสู่การยุบพรรค  

เนื่องจากค าให้สัมภาษณ์ของพล.อ.กนิษฐ์ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมืองพล.อ.ประวิตรนั้น มีข้อเท็จจริงที่
อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา113และ114 ที่ระบุว่า ส.ว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ใต้
อาณัติของพรรคการเมือง รวมถึงฝ่าฝืนมาตรา28 ,29 ,46 และ90(2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองที่ระบุว่า หากมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองยินยอมให้คนนอกที่มิใช่สมาชิกครอบง าในลักษณะที่ท าให้
พรรคการเมืองขาดอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้น ให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค  

รวมถึงส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย ดังนั้น ขอให้กกต.ตรวจสอบค าให้สัมภาษณ์ของพล.อ.
กนิษฐ์ด้วยว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐกระท าการเข้าข่ายขัดฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ 

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทยและประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า หากพล.อ.กนิษฐ์อยู่
เบื้องหลังการเดินเกมให้พล.อ.ประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทนนายอุตตมถือเป็นเรื่องที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญ 
เพราะก าหนดไว้ชัดเจนให้ส.ว.ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เก่ียวข้องกับพรรคการเมือง  

ทั้งนี้ โดยมารยาท ส.ว.ยิ่งต้องค านึงให้หนัก เพราะสังคมตราหน้ามาตลอดว่า ส.ว.ชุดนี้ที่มาไม่ชอบและไม่สง่า
งาม เป็นการมาโดยฝีมือผู้น ารัฐบาลชุดนี้ ดังนั้น ส.ว.จะต้องค านึงและระมัดระวังตัวให้มาก การไปยุ่งเกี่ยวหรือเดินเกม
การเมืองให้กับพรรคการเมืองอย่างชัดเจนนั้น ส่วนเรื่องจิตส านึกประชาธิปไตยนั้น ส.ว.คิดและพูดมาตลอดว่าตัวเองมี
สถานะเป็นสภาสูง พยายามบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนจากประชาชนอยู่ตลอด  
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ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประวิตรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภา และเลือกพล.อ.กนิษฐ์มาเป็นสว. จะ
ขัดหลักกฎหมายหรือไม่ เพราะยอมรับว่าท างานให้นายกฯ และรองนายกฯ มาตลอด นายสุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ก็มองได้ 
เรียกว่าเป็นการท าลายระบบอย่างชัดเจน และสะท้อนให้คนรู้ว่าเขาเป็นใคร ผูกพันกันอย่างไร ดังนั้น ส.ว.ทุกคนขอให้
แสดงออกอย่างพองาม ไม่ควรแสดงออกหน้าออกตาจนน่าเกลียด 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ผู้สื่อข่าวพยายามต่อสายโทรศัพท์เพ่ือขอค าชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวจากพล.อ.กนิษฐ์ แต่
ปรากฎว่าพล.อ.กนิษฐ์ปิดโทรศัพท์มือถือ 

ด้านนายยุทธพร อิสรชัย  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงกรณีพล.อ.
กนิษฐ์ ชาญปรีชญา  ส.ว. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคพลังประชานรัฐ (พปชร.)ว่า โดยหลักการ ส.ว. 
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นสภาที่ต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบกลั่นกรองสภาผู้แทนราษฎร และโดยเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องการให้ส.ว.ให้มีความเก่ียวข้องกับพรรคการเมือง  

นอกจากนี้ในบทเฉพาะกาลของส.ว. ชุดนี้ ก็มาจากการสรรหาทั้งหมด ดังนั้นก็ชัดเจนว่า ส.ว.ไม่ควรเข้าไป
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับพรรคการเมือง ซึ่งการเข้าไปยุ่งเกี่ยวดังกล่าวอาจจะผิดทั้งหลักเกณฑ์ การถ่วงดุล
ตรวจสอบอ านาจ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ต้องถ่วงดุลกับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะการเป็นส.ว.จะต้องไม่สังกั ดพรรคการเมือง  
ดังนั้นหากสุดท้ายพฤติกรรมผิดกฎหมายก็น าซึ่งการยื่นเรื่องให้พ้นการเป็น ส.ว.ได้ 

เมื่อถามถึง กรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาฯ ในยุค คสช. และ
เลือกพล.อ. กนิษฐ์ มาเป็นส.ว. ตรงนี้จะขัดหลักกฎหมายหรือไม่ เพราะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน นายยุทธพร กล่าวว่า 
ความจริงไม่ใช่เพียงกรณีนี้อย่างเดียวที่เกิดข้อวิจารณ์ถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหา ส.ว. ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี
การเปิดเผยคณะกรรมการสรรหา ส.ว. และปรากฏว่าหลายคนที่เป็นคณะกรรมการก็มาเป็น ส.ว.   

ดังนั้นข้อวิจารณ์เหล่านี้มีมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ท าให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ แต่ที่ผ่านมาเรา
ก็เห็นว่าไม่มีการด าเนินการใดๆ โดยสิ่งนี้ท าให้คนตั้งค าถามกับส.ว.ชุดนี้ค่อนข้างเยอะ ทั้งในแง่ของที่มากระบวนการใน
การท าหน้าที่ แต่สิ่งส าคัญคือส.ว.ต้องรักษาความเป็นกลาง แม้ว่าในสภาพความเป็นจริงความเป็นกลางจะไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้เต็มที่ 100 เปอร์เซนต ์

“แน่นอนว่าคนเราจะต้องมีความมักคุ้นกัน แต่เมื่ออยู่ในบทบาทของ ส.ว.ก็ต้องพึงระลึกว่าในการใช้อ านาจ
หน้าที่ก็ต้องท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการระบบของรัฐสภา”นายยุทธพร กล่าว....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771988  
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/771988
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วันท่ี 30 เม.ย. 2563 เวลา 16:51 น. 

"เรืองไกร"ยื่นยุบพปชร.ปมส.ว.จุ้นดัน"บิ๊กป้อม"นั่งหัวหน้า 
 

 
 
 
 
 
"เรืองไกร"ยื่นกกต.สอบ"พลังประชารัฐ"หลังส.ว.คนดัง"เสธ.อ้น"ยอมรับอาสาเดินเกมเปลี่ยนให้"บิ๊กป้อม"เป็น
หัวหน้าพรรคแทน"อุตตม"  

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า ได้ส่งค าร้องไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ทางไปรษณีย์ เพ่ือขอให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ กรณี พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) หรือเสธ.อ้น อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ขึ้นเป็นหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ แทน นายอุตตม สาว นายน รมว.คลัง เพราะอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 อาจน าไปสู่การยุบพรรค 

ทั้งนี้ เนื่องจากค าให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.กนิษฐ์ ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมือง พล.อ.ประวิตร นั้น มี
ข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา113และ114 ที่ระบุว่า ส.ว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ฝักใฝ่
หรืออยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง รวมถึงฝ่าฝืนมาตรา28 ,29 ,46 และ90(2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ระบุว่า หากมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองยินยอมให้คนนอกที่มิใช่สมาชิกครอบง าในลักษณะที่ท า
ให้พรรคการเมืองขาดอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้น ให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค 

ขณะเดียวกัน รวมถึงส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย ดังนั้น ขอให้กกต.ตรวจสอบค าให้สัมภาษณ์
ของพล.อ.กนิษฐ์ด้วยว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐกระท าการเข้าข่ายขัดฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ 

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทยและประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า หากพล.อ.กนิษฐ์ 
อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ.ประวิตร ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แทน นายอุตตมถือเป็นเรื่องที่ผิดต่อ
รัฐธรรมนูญ เพราะก าหนดไว้ชัดเจนให้ส.ว.ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เก่ียวข้องกับพรรคการเมือง 

ขณะเดียวกันโดยมารยาท ส.ว.ยิ่งต้องค านึงให้หนัก เพราะสังคมตราหน้ามาตลอดว่า ส.ว.ชุดนี้ที่มาไม่ชอบและ
ไม่สง่างาม เป็นการมาโดยฝีมือผู้น ารัฐบาลชุดนี้ ดังนั้น ส.ว.จะต้องค านึงและระมัดระวังตัวให้มาก การไปยุ่งเกี่ยวหรือเดิน
เกมการเมืองให้กับพรรคการเมืองอย่างชัดเจนนั้น ส่วนเรื่องจิตส านึกประชาธิปไตยนั้น ส.ว.คิดและพูดมาตลอดว่าตัวเอง
มีสถานะเป็นสภาสูง พยายามบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนจากประชาชนอยู่ตลอด 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/622286 

https://www.posttoday.com/politic/news/622286
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'เพื่อไทย' ยื่นยุบพรรค พปชร. ปม ส.ว. ครอบง า 
 
 
 
 
 
 
"เพื่อไทย" ยื่นยุบพรรค พปชร. ปมส.ว.ครอบง า  

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า ตนได้ส่งค าร้องไปยังคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.)ทางไปรษณีย์ เพ่ือขอให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ กรณีที่มีกระแสข่าวว่า พล.อ.กนิษฐ์ ชาญ
ปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ แทนนายอุตตม สาว นายน รมว.คลัง เนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 อาจน าไปสู่การยุบพรรค  

นายเรืองไกร กล่าวว่า เนื่องจากค าให้สัมภาษณ์ของพล.อ.กนิษฐ์ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมืองพล.อ.
ประวิตรนั้น มีข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา113และ114 ที่ระบุว่า ส.ว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ ไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง รวมถึงฝ่าฝืนมาตรา28 ,29 ,46 และ90(2) ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ระบุว่า หากมีหลักฐานว่าพรรคการ เมืองยินยอมให้คนนอกที่มิใช่สมาชิก
ครอบง าในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองขาดอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้น ให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณายุบพรรค รวมถึงส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย ดังนั้น ขอให้กกต.ตรวจสอบค าให้สัมภาษณ์ของ
พล.อ.กนิษฐ์ด้วยว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคพลังประชารัฐกระท าการเข้าข่ายขัดฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ 

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย และประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า หากพล.อ.กนิษฐ์
อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้พล.อ.ประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทนนายอุตตมถือเป็นเรื่องที่ผิดต่อ
รัฐธรรมนูญ เพราะก าหนดไว้ชัดเจนให้ส.ว.ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งมีการ
บัญญัติไว้อย่างรัดกุมเคร่งครัด 

ทั้งนี้ โดยมารยาท ส.ว.ยิ่งต้องค านึงให้หนัก เพราะสังคมตราหน้ามาตลอดว่า ส.ว.ชุดนี้ที่มาไม่ชอบและไม่สง่า
งาม เป็นการมาโดยฝีมือผู้น ารัฐบาลชุดนี้ และสังคมก็มีการกล่าวหามาตลอดว่า ส.ว.เป็นทหารเกณฑ์ของรัฐบาลที่รัฐบาล 
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สั่งได้ ดังนั้น ส.ว.จะต้องค านึงและระมัดระวังตัวให้มาก การไปยุ่งเกี่ยวหรือเดินเกมการเมืองให้กั บพรรค
การเมืองอย่างชัดเจนนั้น โดยมารยาทถือว่าไม่เกรงใจประชาชน และขาดมารยาททางการเมืองอย่างยิ่ง ส่วนเรื่อง
จิตส านึกประชาธิปไตยนั้น ส.ว.คิดและพูดมาตลอดว่าตัวเองมีสถานะเป็นสภาสูง พยายามบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนจาก
ประชาชนอยู่ตลอด แต่พฤติกรรมอย่างวันนี้ แสดงว่ามาจากพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้มาจากประชาชน 

ผู้สื่อขาวถามว่า พล.อ.ประวิตรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภา และเลือกพล.อ.กนิษฐ์มาเป็นสว. จะ
ขัดหลักกฎหมายหรือไม่ เพราะยอมรับว่าท างานให้นายกฯ และรองนายกฯ มาตลอด นายสุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ก็มองได้ 
เรียกว่าเป็นการท าลายระบบอย่างชัดเจน และสะท้อนให้คนรู้ว่าเขาเป็นใคร ผูกพันกันอย่างไร ดังนั้น ส.ว.ทุกคนขอให้
แสดงออกอย่างพองาม ไม่ควรแสดงออกหน้าออกตาจนน่าเกลียด 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ผู้สื่อข่าวพยายามต่อสายโทรศัพท์เพ่ือขอค าชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวจากพล.อ.กนิษฐ์ แต่
ปรากฎว่าพล.อ.กนิษฐ์ปิดโทรศัพท์มือถือ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878626  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/151655    
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878626
https://siamrath.co.th/n/151655
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1 พ.ค. 2563 05:25 น. 

ร้อง กกต. ยุบพลังประชารัฐ 

 
เรืองไกรเดินเครื่องให้สอบ ปม เสธ.อ้นแทรกแซงพรรค 

“ผู้กองนัส” ขยับนัดถกก๊วน ส.ส. ชี้เป้า 3 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เดินเกมป่วนอยากเป็น รมต. “วิเชียร” ยังไม่เห็นใบลา
ออกจาก ก.บห.ของ “ณัฏฐพล” “เรืองไกร” เอาจริงยื่น กกต.สอบยุบ พปชร. ฐานปล่อย “เสธ.อ้น” จุ้นจ้านแทรกแซง
กิจการภายใน “สุทิน” ฉะซ้ าไร้มารยาทการเมือง ตัวการท าลายระบบชัดเจน ติงอย่าออกหน้าออกตาจนน่าเกลียด 
“วัชระ เพชรทอง” ข้องใจเลขาสภาฯปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ เตือนสติ “เสี่ยหนู” อย่าลืมค ามั่น “ท างานเอา
กล่อง ไม่เอาเงิน” “เรืองไกร” บี้ “ชวน” สู้คดีเต็มที่หวั่นเสียค่าโง่อีกคดี “อยู่วิทยา” เสนอ “บิ๊กตู่” ผุด “พ่ึงตน เพ่ือ
ชาติ” “มหากิจศิริ” เปิดตลาดพืชผลเกษตร ส.ส.ภท.กระทุ้งสอบการบินไทยขาดทุนยับ ก้าวไกลถามจะอุ้มบินไทยหรือ 
ปชช.ที่ใกล้ตาย 

ศึกภายในพรรคพลังประชารัฐที่ดูเหมือนจะซาลงไป เมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค ออกมาหย่าศึกเอง แต่อาจส่งผลสะเทือนถึงขั้นยุบพรรค เมื่อนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. ยื่น
เรื่องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบกรณีมี ส.ว. เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของพรรคพลังประชารัฐ 
“ผู้กองนัส” ขยับนัดถกก๊วน ส.ส. 

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 30 เม.ย.ที่อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. มี ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) กว่า 40 คน น าโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน าพรรค นัดพูดคุยกัน 
ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.ที่ใกล้ชิด ร.อ.ธรรมนัส มีการสะท้อนปัญหาจากชาวบ้านที่ได้รับการร้องเรียนมาก จากความเดือดร้อน
ในช่วงโควิด-19 ทั้งงบประมาณการช่วยเหลือบางพ้ืนที่ไม่ทั่วถึง การเยียวยา 5,000 บาท รวมถึงสะท้อนปัญหาอยากให้มี
การรับฟังปัญหาจาก ส.ส.มากขึ้น มีระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่บางคนไปสร้างความสับสน ปัญหาตรงนี้อยากขอเข้า
พบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์ พปชร. เพ่ือสะท้อนปัญหา นอกจากนี้ยังมี
การพูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาฯพรรค โดยทางกลุ่มเห็นว่า
ไม่ใช่ปัญหาของพรรค แต่เป็นปัญหาของคนเพียง 3 คนที่ออกมาเคลื่อนไหว ซึ่ง 3 คนนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อและเป็นคนที่
ยังไม่เป็นรัฐมนตรี แต่อยากเป็นรัฐมนตรี เชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรคคงไม่รู้ โดยเฉพาะ พล.อ.ประวิตรเองคงไม่รู้ เชื่อว่าไม่มี
ใครสนใจปัญหาการเมือง เพราะสนใจแก้ปัญหาโควิด-19 อยู่ 
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ยังไม่เห็นใบลาออก “ณัฏฐพล” 
 นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวนายณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่า เห็นจากข่าวเหมือนกันว่า
เซ็นใบลาออกแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารใบลาออก และยังไม่เห็นมีใครมายื่นใบลาออกกับตน หรืออาจต้อง
ถามหัวหน้าพรรค เพราะอาจมีคนไปยื่นผ่านหัวหน้าพรรคก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบข้อบังคับพรรค หากมีกรรมการบริหาร
พรรคคนใดยื่นใบลาออก ต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ทดแทน แต่ ขณะนี้ยังไม่
สามารถจัดประชุมได้ จากเดิมที่ก าหนดทุกพรรคจะสามารถจัดประชุมใหญ่ได้ในเดือน เม.ย. เนื่องจากขณะนี้ยังติด 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินกันอยู่ 
“สนธิรัตน์” เลิกนัดเกรงเป้าสายตา 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า หลังมีกระแสกดดันให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค พปชร.ช่วงที่
ผ่านมา และมีข่าวว่านายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม แกนน าขั้ว กปปส. ยื่นใบลาออกจากกรรมการบริหารเพ่ือเพ่ิมแรงกดดันอีกขั้น แต่ปรากฏว่าหลัง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประกาศหย่าศึกในพรรค ทั้งสองคนจึงออกมาปฏิเสธ
ว่า “ไม่ได้ออก” ขณะที่การนัดพูดคุยที่ตอนแรก ร.อ.ธรรมนัส พร้อม ส.ส.พรรคประมาณ 40 คน จะเข้าร่วมหารือกับ
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรค ที่กระทรวงพลังงาน เพ่ือแสดงท่าที และร่วมรับประทาน
อาหารกลางวัน แต่นายสนธิรัตน์ได้แจ้งยกเลิกไปก่อน เพราะเกรงจะถูกมองว่าเป็นการรวมตัวเพ่ือแสดงพลังทาง
การเมือง ท าให้ ร.อ.ธรรมนัสเปลี่ยนที่พูดคุยไปอาคารว่องวานิชแทน 
“เรืองไกร” ยื่น กกต.สอบยุบ พปชร. 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และอดีต ส .ว. กล่าวว่า ได้ส่งค าร้องไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐกรณีกระแสข่าว “เสธ.อ้น” พล.อ.กนิษฐ์ ชาญ
ปรีชา ส.ว. อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แทนนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กรณีดังกล่าวอาจเป็น
การฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง น าไปสู่การยุบพรรคได้จากค าให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.กนิษฐ์
ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมือง พล.อ.ประวิตรนั้น มีข้อเท็จจริงที่อาจเข้าข่ายฝ่ าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 113 และ 
114 ที่ระบุให้ ส.ว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ฝักใฝ่ หรืออยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง รวมถึงฝ่าฝืน พ.ร.บ. 
พรรคการเมืองมาตรา 28, 29, 46 และ 90 (2) กรณีพรรคการเมืองยินยอมให้คนนอกที่มิใช่สมาชิกครอบง าท าให้ขาด
อิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค รวมถึงส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.เพ่ือ
ด าเนินการต่อไปด้วย ขอให้ กกต.ตรวจสอบค าให้สัมภาษณ์ พล.อ.กนิษฐ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคพลังประชา
รัฐกระท าการเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือไม ่
พท.ฉะ ส.ว.ไร้มารยาทการเมือง 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ชัดเจนให้ ส.ว.ต้องวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เก่ียวข้องกับพรรคการเมือง มีการบัญญัติไว้อย่างรัดกุมเคร่งครัด และมารยาทของ ส.ว. ยิ่งต้องค านึงให้
หนักเพราะสังคมตราหน้าว่า ส.ว.ชุดนี้มีที่มาไม่ชอบไม่สง่างาม และมีการกล่าวหามาตลอดว่า ส.ว. เป็นทหารเกณฑ์ของ
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รัฐบาล การไปยุ่งเกี่ยวไปผูกพันหรือเดินเกมการเมืองให้พรรคการเมือง โดยมารยาทแล้วถือว่าไม่เกรงใจประชาชน ขาด
มารยาททางการเมือง ส.ว.หลายคนมักพูดว่าตัวเองมาจากสภาสูง เป็นตัวแทนประชาชน แต่พฤติกรรมอย่างวันนี้ แสดง
ว่ามาจากพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาจากประชาชน วันนี้ ส.ว.ถูกสังคมกล่าวหาและเป็นผู้ต้องหาทางสังคม ดังนั้น ส.ว.
ควรต้องระมัดระวังตัวเองให้มาก 
ซัดตัวการท าลายระบบชัดเจน 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรยังเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ในยุค คสช. และเลือก พล.อ.กนิษฐ์มาเป็น 
ส.ว. จะขัดหลักกฎหมายหรือไม่ เพราะยอมรับว่าท างานให้นายกฯ และรองนายกฯมาตลอด นายสุทินตอบว่า อาจมอง
แบบนั้นได้ ถือเป็นการท าลายระบบอย่างชัดเจน และสะท้อนให้คนรู้ว่าเขาเป็นใคร ผูกพันกันอย่างไร อยากฝากไปยัง 
ส.ว.ทุกคน ขอให้แสดงออกอย่างพองาม ไม่ควรแสดงออกหน้าออกตาจนน่าเกลียด 
บี้ “ชวน” สู้คดีเต็มที่หว่ันเสียค่าโง่ 

ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ สภา
ผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้ท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ต่ อสู้คดีทางปกครองอย่าง
เต็มที่ จากกรณีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรต่อศาลปกครองกลาง เรียกค่าเสียหาย 1,590 ล้านบาท จากการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม่ล่าช้า ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย ในฐานะกมธ.ชุดนี้เคยร้องขอเอกสารเกี่ยวกับการสงวนสิทธิการฟ้องร้องของ
บริษัท ซิโน-ไทย จากสภาฯ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร จนถูกบริษัทผู้รับจ้างฟ้องร้อง เกรงว่าจะเป็นการเสียค่าโง่
อีกครั้ง โดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องในทางอ้อมเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง อาจเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคู่ความ ที่สาธารณชนทราบดีว่าเป็นใคร ดังนั้นเพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู้คดีอย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา เพราะหากสู้ไม่เต็มที่ 
อาจแพ้คดีจนกลายเป็นค่าโง่อีกคดีหนึ่งได้ 
“อยู่วิทยา” ผุด “พึ่งตน เพื่อชาติ” 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลว่า นายเฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัวอยู่วิทยา มอบหมายให้นายธนิต บัว
เขียว ผอ.ฝ่ายกฎหมายและบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ จ ากัด เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือตอบรับการให้
ความร่วมมือระดับชาติ เพ่ือเอาชนะโควิด-19 ตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ท าจดหมาย
เปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีไทย มี พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ คณะท างานนายกฯ เป็นผู้รับหนังสือแทน โดยเสนอท า
โครงการ “พ่ึงตน เพ่ือชาติ” ด้วยเงินทุนเบื้องต้น 300 ล้านบาท ช่วง 3 ปีแรก ร่วมมือภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และ
ภาคการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิธีสร้างแหล่งอาหารเพ่ือดูแลตนเองและครอบครัว ให้ผู้ที่มีเป้าหมายชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 100 คนแรกก่อน เพ่ือบ่มเพาะแบ่งปันให้อีก 100 คนในชุมชนใกล้เคียง พร้อมสนับสนุนการใช้ที่ดินว่างเปล่า
ของครอบครัวอยู่วิทยา ให้ผู้เข้าร่วมใช้เป็นต้นทุนเรียนรู้และพัฒนา 
“มหากิจศิริ” เปิดตลาดพืชผลเกษตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จ ากัด ให้
ตัวแทนน าหนังสือของนายประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานกลุ่มบริษัทพีเอมส์ กรุ๊ปส์ เจ้าของบริษัทไทยน็อคซ์ สเตนเลส
และไทยคอปเปอร์ เจ้าของสนามกอล์ฟเลควูด เสนอรับซื้อผลผลิตเกษตรกร จ.ล าพูนโดยตรง 1,000 ครัวเรือนต่อเดือน 
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เป็นเวลา 6 เดือน รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนล าพูน หรือเกษตรกรแปลงใหญ่ 5,000 ครัวเรือนต่อ
เดือน เป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิต ท าวิจัย
ร่วมกับเกษตรกรในท้องที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและจ านวนผลผลิตให้ได้มากขึ้น หาตลาดทั้งในและต่างประเทศ น าร่อง
วิสาหกิจชุมชนที่ จ.ล าพูน 1,000 ครัวเรือน พร้อมเปิดพ้ืนที่หน้าถนนมิตรภาพ ทางเข้าเมาท์เทน ครีก กอล์ฟรีสอร์ท 
แอนด์ เรสซิเดนส์ สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ให้ประชาชนเดือดร้อนน าสินค้า พืชผักผลไม้ งานฝีมือ งานโอทอป มาวาง
จ าหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 8 เดือน และเปิดโพสต์ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ www.411estore.com และใน 411 
Application ไม่หักค่าใช้จ่าย 
จี้คลังแสดงความจริงใจกับ ปชช. 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า จนถึงวันนี้เราไม่เห็นท่าทีที่แสดงความจริงใจ
ของกระทรวงการคลังเลย มีประชาชนเดินทางไปร้องทุกข์รายวัน เขาคับแค้นใจทนไม่ไหวฆ่าตัวตายไปแล้วกี่ศพ เรื่อง
ง่ายๆที่สามารถแสดงความจริงใจได้ทันทีคือ ควรจัดพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่มารับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน อย่าปฏิบัติ
เหมือนพวกเขาไม่มีสิทธิและเสียง ควรกล้าเผชิญหน้ากับประชาชนไม่ใช่ปิดประตูใส่เช่นนี้ งบที่กระทรวงการคลังมีอยู่ 
และกู้เงินมาตาม พ.ร.ก. เจียดมาสักนิด ชีวิตของพวกเขาต้องกัดฟันต่อสู้ดิ้นรน ไม่เหมือนพวกท่าน เงินเเค่เพียง 5,000 
บาท ยังให้ไม่ทั่วถึงทุกชนชั้นของสังคม ท าไมใจด าเช่นนี้ มันคุ้มเเล้วหรือกับการที่พวกเขาต้องเอาชีวิตมาเเลกกับการ
บริหารของรัฐบาลที่ล้มเหลว เเละไม่เห็นหัวประชาชน 
“หมอเอก” แนะรักษาทั้งโรคทั้งคน 
นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล กล่าวว่า กรณีกรมสุขภาพจิตและ ศบค. ออกมาแถลงปฏิเสธว่าการ
ฆ่าตัวตายที่เพ่ิมมากขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากมาตรการรับมือของภาครัฐนั้น วิกฤตการณ์ครั้งนี้มีผู้ ได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และปัญหายังคงอยู่ อย่างน้อยท่ีสุดยังมีมาตรการ lock-down ต่อไป
อีกหนึ่งเดือน ยิ่งส่งผลให้คนบางกลุ่มเริ่มเครียดและสิ้นหวังมากขึ้น จนอาจส่งผลต่อการฆ่าตัวตายที่อาจมีมากขึ้นอีกได้ 
สิ่งที่ ศบค.ควรท าคือเมื่อเห็นสัญญาณว่ามีการฆ่าตัวตายที่เกิดจากการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง หรือเกิดจากมาตรการที่เน้นแต่
การลดจ านวนผู้ติดเชื้อ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจปากท้องน้อยกว่า ควรปรับมาตรการช่วยเหลือและผ่อน
ปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้บ้าง ไม่ควรรอให้มีผู้ฆ่าตัวตายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ แล้วค่อยมาหาทางแก้ไข แต่ควรต้องแก้ปัญหา
เชิงรุกมากกว่า เปิดสายด่วน อย่ารอให้เกิดเหตุเศร้ากับครอบครัวไหนอีกเลย เราควรทั้งรักษาโรคและรักษาคนด้วย 
“ช่วยกันหน่อย” ต่อลมหายใจ 
ที่บ้านย่านลาดปลาเค้า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย มอบดอกกล้วยไม้ให้พ่ีน้อง
ประชาชน เพ่ือน าไปจ าหน่าย ภายใต้กิจกรรม “ช่วยกันหน่อย” มีประชาชนที่ลงทะเบียนมารอรับดอกกล้วยไม้เป็น
จ านวนมากคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า จะท ากิจกรรมในลักษณะนี้ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและขาด
รายได้ แต่รัฐบาลต้องเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย คนหาเช้ากินค่ า ปัจจุบันพบว่า
กลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นจ านวนมาก และใช้ชีวิตกินอยู่แบบมื้อต่อมื้อ ส าหรับวงเงิน 6 แสนล้านบาท ที่รัฐเตรียมเยียวยานั้น 
สามารถดูแลประชาชนได้เกือบ 40 ล้านคน ต้องเร่งด าเนินการเพราะความหิวรอไม่ได้มีเหตุสลดใจหรือฆ่าตัวตายรายวัน 
โควิด-19 จะอยู่กับประเทศไทยไปอีกระยะหนึ่ง ไม่สามารถปิดเมืองระยะยาวได้ รัฐจ าเป็นต้องทุ่มเทท าให้เกิดการเปิด
เมืองอย่างปลอดภัย 
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อัดปิดหูปิดตาไม่สนใจคนจน 
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯไม่ให้ความส าคัญกับ

สภาฯ จึงไม่อยากให้เปิดสภาฯหารือการแก้ปัญหาให้ประชาชน เพราะคงเชื่อว่าไม่มีประโยชน์อะไรต่อรัฐบาล เลยไม่คิด
จะให้ ส.ส.ใช้เวทีสภาฯมาตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้หากยังไม่ถึงเวลา มีการส่งสัญญาณผ่านพรรคร่วมรัฐบาล
ไม่ให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ทั้งที่ช่วงวิกฤติโควิด-19 ส.ส.ทุกคนลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละพ้ืน
ที่มาน าเสนอให้รัฐบาลรับทราบเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ถือว่ารัฐบาลทิ้งโอกาสที่จะได้สื่อสารกับประชาชน ไม่สนใจจะรับ
ฟังเสียงของคนจนทั่วประเทศ ปิดโอกาสรับรู้ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไม่รับผิดชอบ 
สวน “ธนกร” แก้ตัวเฟกนิวส์ไปวันๆ 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวตอบโต้นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรมว.คลัง 
กล่าวหาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย บิดเบือนตัวเลขเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ว่า สิ่ง
ที่รัฐบาลควรท าคือการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงประชาชนเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะบริหารจัดการเงินกู้ 
1.9 ล้านล้านบาทอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินเท่าใดต้องบริหารจัดการให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
การอ้างว่ารัฐบาลคือพระเอกในใจประชาชน น่าจะเป็นเฟกนิวส์ครั้งใหญ่ เพราะคงไม่มีพระเอกที่ไหน ออกนโยบาย
ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า จนมีประชาชนฆ่าตัวตายเกือบ 40 ราย และตัวเลขก าลังพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ รัฐบาลควร
น าข้อเสนอแนะที่ฝ่ายค้านท้วงติง ไปแก้ไขปรับปรุงการท างานดีกว่า 
“คึก” ลั่นเกาะติดปม 5 พันไม่มีปล่อย 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสียชีวิตของ น.ส.ปลายฝน อ่ า
สาริกา สาว รปภ.ที่วาดรูปนายกฯตัดพ้อชีวิตก่อนตัดสินใจผูกคอตายว่า รู้สึกเศร้าสลด เมื่อได้อ่านข้อความระบายความ
ในใจก่อนฆ่าตัวตาย เป็นบทเรียนส าคัญของสังคมที่ต้องตระหนักถึงปัญหาชีวิตของเพ่ือนมนุษย์ ตนเป็นลูกชาวนาผ่าน
ชีวิตที่อดอยาก เข้าใจดีว่าชีวิตของคนยากจนอดมื้อกินมื้อหาเช้ากินค่ าเป็นอย่างไร คนไม่เคยจนไม่เคยอดข้าวคงไม่รู้ว่า
มันล าบากแค่ไหน เงิน 10 บาทหรือ 100 บาท มีค่าเป็นอย่างมาก จึงยืนหยัดต่อสู้เรื่องการเยียวยาให้ผู้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 แบบเกาะติดท้วงติงมาตลอด เพราะรู้ดีว่าเงิน 5,000 บาทต่อเดือน มีค่าต่อชีวิต เลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัว ต้อง
เรียกร้องรัฐบาลเยียวยาให้ทั่วถึงทุกคนทุกสาขาอาชีพอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ขอประกาศว่าจะต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปจนกว่า
คนจนทุกคนได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม และเฝ้ารอดูว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้ครบทุกคนตามโครงการเราไม่
ทิ้งกัน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.ได้จริงหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1834449 
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30 เม.ย. 63 | 11:29 น. 

ปชป. พร้อมปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองก่อนประชุมสภา 
 
 
 
 
 
 
พรรคประชาธิปัตย์ 30  เม.ย.-โฆษกปชป.ยืนยันส.ส.พรรคพร้อมปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโควิด19 ก่อนร่วม
ประชุมสภา ย้ าการตัดสินใจลงชื่อขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญต้องเป็นมติพรรค 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงการเตรียมความพร้อม ส าหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สมัยสามัญ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ว่า ก่อนเปิดสมัยประชุมนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ใน
ฐานะประธานวิปของพรรคประชาธิปัตย์จะหารือร่วมกับตัวแทนฝ่ายค้านรัฐบาลและสภาฯ เพ่ือก าหนดมาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติก่อนเข้าประชุม 

“ยืนยันว่าส.ส.พรรค ประชาธิปัตย์ พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการการคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ส่วนเรื่องการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเป็นเรื่องส าคัญ หากส.ส.จะตัดสินใจอย่างไร จะต้องหารือ
กันในที่ประชุมพรรคก่อน และต้องเป็นไปตามมติพรรค เชื่อว่าไม่มีส.ส.พรรคคนใดไปลงชื่อกับฝ่ายค้าน และยังไม่ได้คุย
กันเรื่องนี้ รวมทั้งยังไม่ได้ติดต่อส.ส.คนไหนในพรรคให้ร่วมลงชื่อเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เพราะก่อนหน้านี้ได้ส่งข้อมูล
และแนวทางแก้ไขปัญหาประชาชนไปยังรัฐบาลแล้ว อีกทั้งตอนนี้ ใกล้เปิดสมัยประชุมสามัญแล้ว ซึ่งฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะ
อภิปรายและแสดงความเห็น ในพระราชก าหนดและมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลได้อยู่แล้ว” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าว 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่พรรคการเมืองจะต้องจัดภายในเดือนเมษายนทุกปี นายราเมศ กล่าว
ว่า เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19  จึงได้ท าหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต .) ว่า พรรค 
เตรียมจัดประชุมตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ท าให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป และพล.อง
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ท าให้พรรคไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่ได้ จึงท าหนังสือดังกล่าวไปยังกกต. ซึ่งเป็นขั้นตอนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
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ส่วนกรณีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ระบุน.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับต าแหน่งในกรรมาธิการต ารวจ สภาผู้แทนราษฎร เพราะเป็นโควต้าของพรรค
ประชาธิปัตย์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ข้อมูลการกล่าวหาของนายอัจฉริยะไม่เป็นความจริง เพราะน.ส.จิตภัสร์
ได้รับเลือกโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม ท างานสนับสนุนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ดังนั้น ขอเรียกร้องนายอัจฉริยะหยุดให้ร้ายโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้ทีม
กฎหมายของน.ส.จิตภัสร์ก าลังพิจารณาเตรียมด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.-ส านักข่าวไทย    
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5eaa540ee3f8e40af1435aaa  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://siamrath.co.th/n/151542  

https://news1live.com/watch/w3k4swZxXUM  
  

https://www.mcot.net/view/5eaa540ee3f8e40af1435aaa
https://siamrath.co.th/n/151542
https://news1live.com/watch/w3k4swZxXUM
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11:45 | 30 เมษายน 2563 

ประชาธิปัตย์เลื่อนประชุมใหญ่สามัญของพรรครอบสอง 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้((30 เม.ย.63) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการก าหนดวันเปิดประชุมสภาสมัย
สามัญ วันที่ 22 พ.ค. นี้นั้นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ จะได้มีการพูดคุยหารือถึงการปฏิบัติตนในการเข้า
ร่วมประชุมสภาในสมัยสามัญที่จะถึงนี้ โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติได้มีการไปท าความเข้าใจกับวิปรัฐบาลในภาพรวม 
และจะได้น ากลับมารายงานต่อที่ประชุม ส.ส. ของพรรคฯ ต่อไป ทั้งนี้ ส.ส. ของพรรคฯ ก็พร้อมจะปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบที่สภาผู้แทนราษฎรได้วางมาตรการในการตรวจ คัดกรองไวรัสโควิด – 19 ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาฯ 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายราเมศกล่าวว่า ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรค จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในเดือน
เมษายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ต้องยอมรับความจริงว่ามีข้อติดขัด ข้อขัดข้องในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

ดังนั้นพรรคฯ จึงได้มีการท าหนังสือแจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งลงวันที่ 16 เม.ย. 2563 โดยใน
หนังสือฉบับดังกล่าวได้แจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง ว่า
พรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งการจัดประชุมใหญ่สามัญฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว คือได้ก าหนดไว้ในวันที่ 7 มี.ค. 2563 แต่ต่อมามี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พรรคฯ จึงได้ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ออกไปก่อน 
และได้มีการท าหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ 

หากสถานการณ์ไวรัสโควิดคลี่คลายก็คาดการณ์ว่าจะมีการประชุมภายในเดือนเมษายน แต่ปรากฎว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก็ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโรคติดต่อไวรัส
โคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตาม พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ด้วยเหตุนี้พรรคประชาธิปัตย์ จึงไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 ได้ ซึ่งถือว่าพรรคฯ ได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และได้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองครบทุกกระบวนการแล้ว ต่อจากนี้รอให้สถานการณ์ไวรัสโควิด
คลี่คลาย ก็จะได้มีการจัดประชุมใหญ่ฯ ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/291891        

https://news.thaipbs.or.th/content/291891
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เผยแพร่: 30 เม.ย. 2563 14:29   ปรับปรุง: 30 เม.ย. 2563 16:36 

“ปชป.” เลื่อนประชุมใหญ่อีกรอบ เหตุโควิด-19 ยังไม่นิ่ง 
 
 
 
 
 
 
“ปชป.”เลื่อนประชุมใหญ่อีกรอบ เหตุโควิด-19 ยังไม่สงบ ส.ส.พร้อมปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโควิดที่สภา 
 วันนี้ (30 เม.ย.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการก าหนดวันเปิดประชุมสภาสมัย
สามัญ วันที่ 22 พ.ค.นี้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ จะได้มีการพูดคุยหารือถึงการปฏิบัติตนในการเข้าร่วม
ประชุมสภาในสมัยสามัญท่ีจะถึงนี้ โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ได้มีการไปท าความเข้าใจกับวิปรัฐบาลในภาพรวม และ
จะได้น ากลับมารายงานต่อที่ประชุม ส.ส.ของพรรคฯ ต่อไป ทั้งนี้ ส.ส.ของพรรคฯ ก็พร้อมจะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่
สภาผู้แทนราษฎรได้วางมาตรการในการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุมสภา  

ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายราเมศกล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรค จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในเดือน
เมษายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ต้องยอมรับความจริงว่ามีข้อติดขัด ข้อขัดข้องในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
ดังนั้น พรรคฯ จึงได้มีการท าหนังสือแจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งลงวันที่ 16 เม.ย. 2563 โดยในหนังสือฉบับ
ดังกล่าวได้แจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง ว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ได้แจ้งการจัดประชุมใหญ่สามัญฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว คือได้ก าหนดไว้ในวันที่ 7 มี.ค. 2563  

นายราเมศกล่าวว่า ต่อมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พรรคฯ จึงได้ขอเลื่อนการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ออกไปก่อน และได้มีการท าหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หาก
สถานการณ์ไวรัสโควิดคลี่คลายก็คาดการณ์ว่าจะมีการประชุมภายในเดือนเมษายน แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิดก็ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
โรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้พ รรค
ประชาธิปัตย์จึงไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ได้ ซึ่งถือว่าพรรคฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และได้แจ้ง
นายทะเบียนพรรคการเมืองครบทุกกระบวนการแล้ว ต่อจากนี้รอให้สถานการณ์ไวรัสโควิดคลี่คลายก็จะได้มีการจัด
ประชุมใหญ่ฯ ต่อไป 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000045318 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000045318
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เพื่อไทย ซัดรัฐบาลหนีสภาไม่เห็นหัวประชาชน 

เพื่อไทย อัดรัฐบาลไม่เห็นหัวคนจน ย้ า เปิดวิสามัญเพื่อช่วยแก้ปัญหาประชาชน  
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส.ส.จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากที่พรรคร่วม

ฝ่ายค้านยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพ่ือขอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาพระราชก าหนดการกู้
เงิน 1.9 ล้านล้านบาทของรัฐบาล เพ่ือสอบถามการใช้งบประมาณ รวมทั้งให้ค าแนะน า น าเงินที่กู้มาไปใช้อย่างก่อ
ประโยชน์สูงสุด สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฎว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ไม่ให้ความส าคัญกับสภา จึงไม่อยากให้มีการเปิดสภาเพ่ือหารือการแก้ปัญหาให้ประชาชน เพราะคงเชื่อ
ว่าไม่มีประโยชน์อะไรต่อรัฐบาล ดังนั้น จึงไม่คิดจะให้ ส.ส.ใช้เวทีสภามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้หากยังไม่ถึง
เวลา จึงส่งสัญญาณผ่านพรรคร่วมรัฐบาลว่าไม่เปิดสภาให้มีการประชุมวิสามัญ 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท าหน้าที่ตัวแทนของประชาชน ในช่วงวิกฤติโควิด
19 ส.ส.ทุกคนลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละพ้ืนที่อย่างหนักเพ่ือมาน าเสนอให้รัฐบาลรับทราบ และ
หาทางแก้ปัญหา ดังนั้นรัฐบาลจึงทิ้งโอกาสที่จะได้สื่อสารกับประชาชน อีกทั้งไม่สนใจที่จะรับฟังเสียงของคนจนทั่ว
ประเทศ เป็นการปิดโอกาสที่จะได้รับรู้ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไม่รับผิดชอบ 

“ที่ผ่านมาพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งเสียงเรียกร้องของประชาชนในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือ การเยียวยาประชาชนที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย มีหลายคนที่เดือดร้อนไม่ได้รับเงินเยียวยา จนหลายคนฆ่าตัว
ตายเพราะไม่มีเงินจ านวนมาก แต่รัฐบาลกลับไม่เคยพูดถึง ดังนั้นประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ปัญหาให้กับ
คนจน” นพ.ชลน่านกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/10161?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/image_news/10161?line
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30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:20 น. 

'นายทะเบียนพลังประชารัฐ ' เผยยังไม่ เห็นใบลาออก 'ณัฏฐพล ' ลือหึ่ งสละเก้าอี้
กรรมการบริหารพรรค 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 เม.ย.63 - นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแส
ข่าวนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยื่นใบลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคว่า เห็นจากข่าวเหมือนกันว่าเซ็นใบลาออกแต่
ส่วนตัวยังไม่เห็นใบลานั้น แะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นใครมายื่นใบลาออกกับตนเลย ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับพรรค เมื่อมี
การยื่นใบลาออกจากกรรมการบริหารพรรคก็จะต้องด าเนินการภายใน 45 วัน ดังนั้นเมื่อมีใครยื่นมาตนก็จะด าเนินการ
น าเรื่องเข้าสู่การประชุมใหญ่ของพรรคเพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ทดแทน   และต้องแจ้งรายชื่อกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เพ่ือจะได้น าไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่ขณะนี้
ทุกคนทราบดีว่าเรายังไม่สามารถประชุมใหญ่พรรคได้ เพราะยังติดในเรื่องของโควิด-19 อยู่ ซึ่งจากเดิมที่ทุกพรรค
การเมืองจะสามารถจัดประชุมใหญ่ของพรรคได้ในเดือนเมษายน ก็ต้องรอไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศจากกกต. 

ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อมีข่าวออกมาว่ามีการยื่นใบลาออกแล้วแบบนี้ถือว่ามีผลเลยหรือไม่ นายวิเชียร กล่าวว่า “ผู้ที่
แสดงเจตนาจะลาออกก็ถือว่ามีผลแล้วแม้ว่าจะไม่เห็นใบลาออกก็ตาม แต่ถือว่าเจ้าตัวได้แสดงเจตนาให้ปรากฏแล้ว ซึ่ง
อาจจะเป็นการแสดงเจตนาต่อหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารท่านอ่ืนก็ถือว่ามีผลแล้ว”อย่างไรก็ตาม ส าหรับตนคง
ไม่ไปโทรเช็คตามข่าวว่าจะลาออกหรือไม่อย่างไร แต่ตนจะดูที่หนังสือใบลาออกเป็นหลักซึ่งถ้าเจ้าตัวมีเจตนาจริงก็
จะต้องมีหนังสือส่งมาที่ตนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64700 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/432185?utm_source=homepage_hilight&utm_medium
=internal_referral  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878496  
https://siamrath.co.th/n/151615 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/64700
https://www.thansettakij.com/content/politics/432185?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/432185?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878496
https://siamrath.co.th/n/151615
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วันพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.22 น. 

พปชร.วุ่นไม่จบ! 'วิเชียร'อ้างยังไม่เห็นใบลาออก 'ณัฏฐพล' น าร่องไขก๊อกพ้น'กก.บห.' 
 
 
 
 
 
 
"วิเชียร"บอกยังไม่เห็นใบลาออก"ณัฏฐพล" หลังมีข่าวย่ืนลาออกจาก"กก.บห." ชี้หากแสดงเจตนาจะลาออกถือว่ามี
ผลแล้ว เผยรอกกต.เคาะประชุมใหญ่ได้เตรียมน าเข้าที่ประชุมตั้งกก.บห.ทดแทน 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวถึงกระแสข่าว นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. ยื่นใบใบลาออกจากคณะ
กรรมการบริหารพรรค ว่า เห็นจากข่าวเหมือนกันว่าเซ็นใบลาออก แต่ส่วนตัวยังไม่เห็นใบลานั้น จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นใครมา
ยื่นใบลาออกกับตนเลย    ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับพรรค เมื่อมีการยื่นใบลาออกจากกรรมการบริหารพรรค ก็จะต้องด าเนินการ
ภายใน 45 วัน 

"ดังนั้น เมื่อมีใครยื่นมาผมก็จะด าเนินการน าเรื่องเข้าสู่การประชุมใหญ่ของพรรค เพ่ือเลือกกรรมการบริหาร
พรรคใหม่ทดแทน และต้องแจ้งรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เพ่ือจะได้
น าไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรายังไม่สามารถประชุมใหญ่พรรคได้ เพราะยัง
ติดในเรื่องของโควิด-19 อยู่ ซึ่งจากเดิมที่ทุกพรรคการเมืองจะสามารถจัดประชุมใหญ่ของพรรคได้ในเดือนเมษายน ก็
ต้องรอไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศจาก กกต."นายวิเชียร กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีข่าวออกมาว่ามีการยื่นใบลาออกแล้วแบบนี้ถือว่ามีผลเลยหรือไม่ นายวิเชียร กล่าวว่า "ผู้
ที่แสดงเจตนาจะลาออกก็ถือว่ามีผลแล้ว แม้ว่าจะไม่เห็นใบลาออกก็ตาม แต่ถือว่าเจ้าตัวได้แสดงเจตนาให้ปรากฏแล้ว 
ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงเจตนาต่อหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารท่านอ่ืน ก็ถือว่ามีผลแล้ว" 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับตนคงไม่ไปโทรเช็คตามข่าวว่าจะลาออกหรือไม่อย่างไร แต่ตนจะดูท่ีหนังสือใบลาออกเป็นหลัก ซึ่ง
ถ้าเจ้าตัวมีเจตนาจริงก็จะต้องมีหนังสือส่งมาที่ตนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านายณัฏฐพลได้ยื่นใบลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคพปชร.
แล้ว โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า เพ่ือน าร่องให้กก.บห.คนอ่ืนๆ ได้ยื่นใบลาออกตามให้เกินครึ่งหนึ่งเพ่ือบีบให้พรรค
ต้องเลือกกก.บห.ชุดใหม่ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489943 
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30 เมษายน 2563 - 17:59 น.  

นายทะเบียน พปชร. ชี้ หาก"ณัฏฐพล" แสดงเจตนาลาออก กก.บห. มีผลทันที 
 
 
 
 
 
 
นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ "วิเชียร ชวลิต " เผย ยังไม่เห็นใบลาออก "ณัฏฐพล" จาก "กก.บห." ระบุ ถ้ามี
ต้องเลือกใหม่ใน 45 วัน ชี้ แสดงเจตนาไขก๊อก ถือว่ามีผลแล้ว แม้ไม่เห็นเอกสารก็ตาม 
         

 วันที่ 30 เม.ย.63 นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารั ฐ (พปชร.) 
กล่าวถึงกระแสข่าวนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และส.ส.บัญชีรายชื่อ ยื่นใบใบลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ว่า เห็นจากข่าวเหมือนกันว่าเซ็นใบลาออกแต่ส่วนตัวยังไม่เห็นใบลา  จนถึงขณะนี้ก็ยัง
ไม่เห็นใครมายื่นใบลาออกกับตนเลย ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับพรรค เมื่อมีการยื่นใบลาออกจาก กก.บห. จะต้อง
ด าเนินการภายใน 45 วัน ดังนั้น เมื่อมีใครยื่นมาตนก็จะด าเนินการน าเรื่องเข้าสู่การประชุมใหญ่ของพรรคเพ่ือเลือก
กก.บห.ใหม่ทดแทน  และต้องแจ้งรายชื่อกก.บห.ชุดใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือน าไปประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม แต่ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรายังไม่สามารถประชุมใหญ่พรรคได้ เพราะยังติดใน
เรื่องของโควิด-19 อยู่ ซึ่งจากเดิมที่ทุกพรรคการเมืองจะสามารถจัดประชุมใหญ่ของพรรคได้ในเดือนเม.ย. ก็ต้องรอไป
ก่อนจนกว่าจะมีประกาศจาก กกต.  

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีข่าวออกมาว่ามีการยื่นใบลาออกแล้ว แบบนี้ถือว่ามีผลเลยหรือไม่ นายวิเชียร กล่าวว่า ผู้
ที่แสดงเจตนาจะลาออกก็ถือว่ามีผลแล้วแม้ว่าจะไม่เห็นใบลาออกก็ตาม แต่ถือว่าเจ้าตัวได้แสดงเจตนาให้ปรากฏแล้ว 
อาจจะเป็นการแสดงเจตนาต่อหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารท่านอ่ืนก็ถือว่ามีผลแล้ว” 

ทั้งนี้ นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ในส่วนของตนคงไม่โทรไปตรวจสอบตามข่าวว่าจะลาออกหรือไม่อย่างไร แต่ตนจะ
ดูที่ใบลาออกเป็นหลัก ถ้าเจ้าตัวมีเจตนาจริงก็จะต้องมีหนังสือส่งมาที่ตนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429303  
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    กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยร้องขอให้ปลด 'หมอทวีศิลป'์ 
เฟซบุ๊ก กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG โพสต์ข้อความร้องขอให้ปลด นพ.ทวี
ศิลป์ วิษณุโยธิน (โฆษก ศบค.)  

เฟซบุ๊ก กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG โพสต์ข้อความร้องขอให้ปลด 
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (โฆษก ศบค.) โดยเนื้อหาข้อความระบุดังต่อไปนี้  

ขอให้ปลด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (โฆษก ศบค.) เพ่ือแสดงความรับผิดชอบค าพูด และการกระท าที่ไม่เห็นค่า
ของชีวิตและศักดิ์ศรีของประชาชน 

จากการออกมาแถลงสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นโฆษกนั้น ปรากฏว่าในวันนี้ นพ.ทวีศิลป์
ได้แถลง และตอบค าถามต่อสื่อมวลชนโดยมีเนื้อหาที่เป็นไปในทางที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของประชาชน ต่อกรณีการฆ่าตัวตายของประชาชนที่เกิดขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ และไม่ได้รับ
การเยียวยา 

โดยเนื้อหาที่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวนั้น ได้ระบุว่า การฆ่าตัวตายของประชาชนนั้นไม่ได้สูงไปกว่าครั้งวิกฤติเศรษฐกิจ
เมื่อปี 2540 ซึ่งไม่ได้เป็นจ านวนที่มากเกินความคาดหมาย สะท้อนความอับจนความเข้าใจในปัญหา และความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ เพราะรัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสม และทันท่วงที 

นอกเหนือไปจากนี้แล้ว ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่โฆษก ศบค. ของ นพ.ทวีศิลป์ก็เป็นไปในทางท่ีคอยจะ
ต าหนิติเตียนประชาชน ท าตัวเป็นคนดีที่คอยจะสั่งสอนราวกับประชาชนเป็นคนผิดบาปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทั้ง
ในเรื่องการพูดถึงคนที่ได้รับเงินเยียวยาว่า 5,000 บาทนั้นเพียงพอเพราะมีผักสวนครัวกิน หรือแม้แต่ท าเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เอาภาพการ์ตูนของตนเองมาแถลงเหมือนการโปรโมท ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับ
สถานการณ์นี้โดยสิ้นเชิง 

DRG มีความเห็นว่า ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ศบค. สามารถยุติการแถลงสถานการณ์รายวันลง เพ่ือประหยัด
งบประมาณ และปรับมาใช้การเผยแพร่เอกสารสรุปสถานการณ์ประจ าวัน และเนื้อหาที่ต้องการประกาศก็เพียงพอแล้ว 
รวมถึงควรปลด นพ.ทวีศิลป์ ออกจากต าแหน่งโฆษก ศบค. และให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เคารพศักดิ์ศรี เห็นคุณค่า
ของชีวิตประชาชน และเข้าใจสิ่งที่ประชาชนก าลังเผชิญมาท าหน้าที่นี้แทน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/429291?adz=  
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30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:07 น.     

'จตุพร' ชี้ 'ปลายฝน' ฆ่าตัวตาย สะท้อนรัฐบาลล้มเหลวแจกเงินคนจน 
 

 
 

30 เม.ย.63 - นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)กล่าว
ผ่านรายการ พีซทอล์กตอนหนึ่งว่า เมื่อ 29 เม.ย.มีการแชร์ข่าวการฆ่าตัวตายของหญิงสาวชื่อปลายฝน ท างานรักษา
ความปลอดภัย โดยก่อนตายวาดภาพลายเส้นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเขียนตัดพ้อรัฐบาล
ใจร้าย แม้คนจนท างานมีรายได้ แต่ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน กระทั่งเครียดแล้วผูกคอตาย การฆ่าตัวตายของปลายฝน
ในช่วงต้นฝนเมื่อเมษายน 2563 เป็นโศกนาฏกรรมและคงจะไม่เป็นความตายสูญเปล่า เพราะความตายของเธอจะทวง
ความยุติธรรมให้กับทุกศพที่ฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้ ภาพวาดสุดท้ายของเธอจะเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยอีก
ยาวนาน เชื่อโดยสุจริตใจว่า การฆ่าตัวตายหลายศพที่ผ่านมา อาจไม่กระทบความรู้สึกเท่ากับความตายของปลายฝน 
เพราะส่วนหนึ่งเธอวาดรูปสุดท้ายก่อนผูกคอตาย ต้องใช้สมาธิอย่างมาก ซึ่งรูปวาดสุดท้ายนั้น เป็นรูปที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
อาจไม่อยากมอง และเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีก็รู้สึกเสียใจเช่นปุถุชนทั่วไป 

นายจตุพรกล่าวว่า แม้ไม่มีใครอยากให้เกิดการฆ่าตัวตายขึ้น แต่การปล่อยปละให้คนจนตรอก ไม่มีทางออก 
แล้วเลือกจบชีวิตตัวเองลง เพราะไปต่อไม่ได้ และไม่ต้องการเป็นภาระกับคนอ่ืนนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เรายังจะให้มีคน
ตายกันอีกกี่ศพ ความตายที่เกิดจากมาตรการเยียวยาไม่ทั่วถึง แต่รัฐบาลไม่เคยส่งตัวแทนไปแสดงความเสียใจ หรือรู้สึก
มีส านึกรับผิดชอบ  กรณีความตายของปลายฝนคงสะท้อนมาตรการเยียวยาของรัฐตลอดเวลาที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน 
ว่าถ้าเร่งรีบเยียวยาให้ครบถ้วน ทันกาลตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว เธอคงไม่จบชีวิตลง และคนอ่ืนก็คงไม่ฆ่าตัวตายเช่นกัน 
นายกรัฐมนตรีควรคิดตรวจสอบกรณีความตายของปลายฝน แล้วย้อนทวนไปพิจารณาการฆ่าตัวตายทุกศพ ก่อนหน้านี้
ที่ถูกทอดทิ้งมา จะพบว่า สิ่งควรท ามากที่สุดคือ เร่งเยียวยาให้ครบถ้วน เพราะคนฆ่าตัวตายล้วนเป็นผลพวงความ
ล้มเหลวจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาลทั้งสิ้น 

นายจตุพรกล่าวว่า ถ้าศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังเดินด้วยวิธีการเดิม ก็จะเกิดการฆ่าตัวตาย
อีกอย่างไม่สิ้นสุด ผมไม่ต้องการเห็นภาพคนลุกฮือขึ้นมาเพราะขาดอาหาร ผมไม่ต้องการเห็นภาพคนแย่งอาหารต้องฆ่า
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กัน เพราะอยากมีชีวิตรอด นอกจากนี้สถาบันแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ศึกษาว่า ไวรัสโควิดจะสิ้นสุดวงจรแพร่เชื้อใน
สิ้นธันวาคมนี้ และยังคาดการณ์สถานการณ์ในไทยจะสิ้นสุดการระบาดและปลอดเชื้อในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่ง
ข้อเท็จจริงนี้จะเป็นจริงหรือไม่ ต้องรอพิสูจน์กัน แต่ผลพวงทางเศรษฐกิจแล้ว ไทยต้องแบกรับความหิวโหยกันอีกกี่ปี เรา
อยู่ท่ามกลางไม่รู้อนาคต จึงก าหนดชีวิตสังคมในแต่ละเรื่องได้ยาก เมื่อเกิดความผิดพลาด ซึ่งล้วนมาจากการไร้ศักยภาพ
ของรัฐบาลที่เชื่อการบริหารจัดการแบบเอไอ (AI) โดยไม่ใช้ข้อมูลจากมนุษย์ที่มีอยู่แล้ว เมื่อเอไอเป็นเทคโนโลยี่ ไม่ใช่
มนุษย์ ดังนั้น มนุษย์ที่ไปก ากับเอไอควรถูกประณาม ถูกลงโทษ อีกท้ังไม่มีอะไรยืนยันว่า ใช้เอไอแล้วจะไม่ทุจริต 
ประธานนปช. กล่าวด้วยว่า รัฐบาลตัดสินใจอุ้มการบินไทยตามแผนฟ้ืนฟูกิจการขาดทุนนั้น ตามลักษณะเกมลับ ลวง 
พราง ที่ฝ่ายอ านาจใช้กันเสมอคือ ถ้าอยากได้ขวาก็ต้องไปซ้าย เพ่ือให้เกิดแรงต่อต้านจากสังคมเรียกร้องให้หันไปเลือก
เดินทางขวา ดังนั้นการอุ้มการบินไทย ส่วนหนึ่งท าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนด้วยนั้น แต่คาดว่า ในที่สุดแล้วในระยะ
ยาวธุรกิจเอกชนจะเข้ามาฮุบเป็นเจ้าของการบินไทย เพราะการด าเนินกิจการมีความซับซ้อน และมีลักษณะเกมใน
ท่วงท านองแบบ อยากได้ขวา ก็ต้องดันให้เดินไปซ้ายก่อน วันนี้ทุกอย่างล้วนเป็นศิลปเกม ไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ 
ผลประโยชน์ อ านาจ ค าว่าลับลวงพรางยังอยู่กับประเทศไทยเสมอ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64723 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/64723
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30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:30 น.     

อดีตผูส้มัคร ส.ส.ปชป. ควง อดตีสจ. ร้องนายกฯสอบ 'อบจ.สระบุร'ี จัดซื้ออุปกรณ์ป้อง         
โควิด-19 

 

 
 
 
 
 
30 เม.ย.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอมร อมรรัตนานนท์ ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ และอดีตผู้สมัคร

ส.ส.สระบุรี พรรคประชาธิปัตย์ น า น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอดีต สจ.สระบุรี เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรม ว.
กลาโหม ผ่านนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ อบจ.สระบุรี ที่อาจส่อไปในทางทุจริต 

นายอมร กล่าวว่า ตนในฐานะชาวสระบุรี เห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในจังหวัด ซึ่ง เกิดขึ้นช่วงที่ประเทศอยู่ใน
ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยการท างานของปลัด อบจ.สระบุรี การใช้งบประมาณซื้ออุปกรณ์
หลายอย่างเพ่ือมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งทีมงานสจ. ในพ้ืนที่และประชาชนส่งข้อมูลมาท าให้เราเห็นถึงสิ่งที่ไม่ปกติ มี
การใช้งบจ านวนมากที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือ ทั้งนี้เราได้แจ้งความต ารวจ สภ.เมืองสระบุรี ไปแล้ว แต่กังวลใจว่าการ
ตรวจสอบในพ้ืนที่จะเจออุปสรรค จึงขอให้นายกฯสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ได้ย้ายปลัด อบจ.สระบุรี หรือโยกย้าย
ไปตรงไหนก่อนก็ได้ระหว่างการสอบสวน เพราะถ้าปลัดคนดังกล่าวยังนั่งอยู่จะเป็นปัญหาต่อการให้ความร่วมมือของ
ข้าราชการใน อบจ. ในการตรวจสอบ 

ขณะที่ น.ส.ปวรีวรรณ กล่าวว่า ตนอยากให้ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องการการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ของ อบจ.สระบุรี ว่าถูกต้องหรือสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งจากท่ีตนตรวจสอบมานั้นไม่สมเหตุสมผล ยกตัวอย่างเจ
ลล้างมือ อบจ. ซื้อมาในราคา 1,250 บาทต่อ 5 ลิตร แต่เมื่อเราไปตรวจสอบจากบริษัทที่ขาย พบว่าราคาเพียง 475 
บาท เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ อบจ. จัดซื้อในราคา 1,500 บาท ซึ่งเมื่อตรวจราคาที่ร้านไทยวัสดุยี่ห้อเดียวกัน ในจ.สระบุรี 
ราคาอยู่ที่ 790 บาท เครื่องยิงอุณหภูมิ ไม่มียี่ห้อ อบจ. ซื้อมาในราคาเครื่องละ 3,500 บาท แต่เมื่อตรวจสอบพบว่า หาก
ซื้อ 100 เครื่องขึ้นไป ราคาเครื่องละ 1,600 บาท แต่ทางอบจ. จัดซื้อมาเป็นพันเครื่อง นี่คือตัวอย่างบางส่วน จากการที่
เราได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนในจังหวัดนั้น บอกตรงๆ ว่าเราไม่เชื่อกระบวนการสอบสวนของจังหวัด 
เพราะเคยด าเนินการตรวจสอบ อบจ.สระบุรีมา 2 ปีแล้ว แต่ไม่มีเรื่องไหนคืบหน้าเลย 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64725 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/64725


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 
 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563, 18.53 น. 

'นักวิชาการดัง' ชี้เปรี้ยง ปม 'ส.ว.'จุ ้นเปลี่ยน หน.พปชร. สะท้อนประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ว่า โดยหลักการสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นสภาที่ต้องท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบกลั่นกรองสภาผู้แทนราษฎร และโดยเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องการให้ส.ว.
ให้มีความเก่ียวข้องกับพรรคการเมือง 

นอกจากนี้ ในบทเฉพาะกาลของส.ว. ชุดนี้ก็มาจากการสรรหาทั้งหมด ดังนั้นก็ชัดเจนว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่ควร
ไปเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับพรรคการเมือง ซึ่งการเข้าไปยุ่งเกี่ยวดังกล่าวอาจจะผิดทั้งหลักเกณฑ์การถ่วงดุล
ตรวจสอบอ านาจซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ต้องถ่วงดุลกับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะการเป็นส.ว.จะต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง 
ดังนั้นหากสุดท้ายพฤติกรรมผิดกฎหมายก็น าซึ่งการยื่นเรื่องให้พ้นการเป็น ส.ว.ได้ 

เมื่อถามถึงกรณี พล. อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตเป็นประธานคณะคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาฯ ในยุคคสช. 
เป็นคนเลือกบุคคลดังกล่าวมาเป็นส.ว.จะขัดหลักกฎหมายหรือไม่เพราะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน นายยุทธพร กล่าวว่า 
ความจริงไม่ใช่เพียงกรณีนี้อย่างเดียวที่เกิดข้อวิจารณ์ถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหาส.ว. ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี
การเปิดเผยคณะกรรมการสรรหาส.ว.และปรากฏว่าหลายคนที่เป็นคณะกรรมการก็มาเป็นส.ว.ดังนั้นข้อวิจารณ์เหล่านี้มี
มาโดยตลอด ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ท าให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ แต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าไม่มีการด าเนินการใดๆ
โดยสิ่งนี้ท าให้คนตั้งค าถาม กับส.ว.ชุดนี้ค่อนข้างเยอะ ทั้งในแง่ของที่มากระบวนการในการท าหน้าที่ 

"แต่สิ่งส าคัญคือส.ว.ต้องรักษาความเป็นกลาง แม้ว่าในสภาพความเป็นจริงความเป็นกลางจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้เต็มที่ 100 % เพราะแน่นอนว่าคนเราจะต้องมีความมักคุ้นกัน มีเรื่องของการเคยท างานร่วมกัน หรือเรื่องทัศนคติที่ดี
หรือไม่ดีต่อกัน ก็เป็นเรื่องปกติของคน แต่ว่าเมื่ออยู่ในบทบาทของ ส.ว.ก็ต้องพึงระลึกว่าในการใช้อ านาจหน้าที่ก็ต้องท า
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และหลักการระบบของรัฐสภา "นายยุทธพร กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490075/preview  

https://www.naewna.com/politic/490075/preview
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พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น.  

"ธรรมนัส"ลั่นปมขัดแย้ง"พปชร" เกิดจากคนอยากเป็นรมต. 
 
 
 
 
 
 

 
“ธรรมนัส"เปิดวงคุยถก 40 ส.ส.สะท้อนปัญหาชาวบ้าน ซัดความขัดแย้งในพปชร.แค่ปัญหาของ“คนอยากเป็น
รมต.” 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ส าหรับความวุ่นวายในพรรค ที่
ภายนอกดูเหมือนยุติ เมื่อพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค ออกมาระบุผ่านสื่อ
ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค แต่ขณะที่แกนน าส.ส.บางกลุ่ม ยังไม่วางใจกับสถานการณ์  

โดยล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้นัด ส.ส.พรรค ที่มี
ความคุ้นเคย ประมาณ 40 คน พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ที่อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 ถึงปัญหาของชาวบ้านที่
สะท้อนผ่าน ส.ส.โดยเฉพาะความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 ทั้งงบประมาณการช่วยเหลือบางพ้ืนที่ไม่ทั่วถึง การเยียวยา 
5,000 บาท  

โดยอยากให้ผู้ใหญ่ในพรรครับฟังปัญหาจาก ส.ส.มากขึ้น ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่บางคน
ไปสร้างความสับสน และอยากเข้าพบพล.อ.ประวิตร เพ่ือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น  พร้อมกับพูดคุยถึงความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในพรรคเวลานี้ ไม่ใช่ปัญหาที่พรรค แต่เป็นปัญหาของคน 3 คน ที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
และเป็นคนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี จึงอยากเป็นรัฐมนตรี เชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่พรรค โดยเฉพาะพล.อ.
ประวิตร ก็ไม่รู้เพราะสนใจแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่มีใครสนใจปัญหาการเมือง...  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772024  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/772024
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พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. 

พปชร. ยังกระเพื่อม! ลือสะพัด กก.บห. เตรียมลาออก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

พปชร.ยังกระเพื่อม!ลือสะพัดกก.บห.เตรียมลาออกเพื่อกดดัน “หน.-เลขาฯ” ด้าน “สนธิรัตน์” เบรกพาส.ส.พบ 
หว่ันถูกเสียงวิจารณ์ แสดงพลังท่ามกลางโควิด-19 
 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)  กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของแกนน าส.ส.บาง
กลุ่มในพรรค ที่พยายามกดดันให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาธิการพรรค  โดยมีการต่อรองให้กรรมการบริหารพรรคคน
อ่ืนลาออกกึ่งหนึ่ง เพ่ือใช้ข้อบังคับพรรคเปิดทางเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งมีอ้างชื่อกรรมการบริหารบางคน อาทิ 
นายนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแกนน ากลุ่ม 
กปปส.เตรียมยื่นลาออกจากกรรมการบริหารด้วย แต่ปรากฎว่าทั้งสองคนระบุในทางเดียวกันว่า “ไม่ได้ออก” 

แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)  กล่าวต่อว่า ขณะที่แกนน าพรรคในฟากของนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทั้งนายอุตตม สาวนายล รมว.คลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ที่ไม่ได้ออกมา
แสดงท่าทีอะไรในช่วงเวลานี้ ได้นัดหมายไปพูดคุยกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และแกนน ากลุ่มสาม
มิตร ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่29 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายสมคิด และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมหารือด้วยเพ่ือแสดงท่าทีให้เห็นว่าพร้อมผนึกก าลังตอบโต้กับแรงกดดันของแกนน ากลุ่มส.ส.ที่ออกมา
เคลื่อนไหวกดดันให้เปลี่ยนแปลงในพรรค 

โดยรอเวลาให้ผ่านบรรยากาศในช่วงนี้ไปก่อน ซึ่งหลังการพูดคุยมีรายงานข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พร้อมส.ส.
บางส่วน เตรียมไปพบกับนายสนธิรัตน์ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ที่กระทรวงพลังงาน แต่
ปรากฎว่านายสนธิรัตน์ ได้แจ้งให้ยกเลิกไปก่อนเพราะเกรงว่าจะเกิดกระแสวิจารณ์ว่าเป็นการนัดไปรวมตัวแสดงพลัง
ทางการเมืองท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสม. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771989   

https://www.dailynews.co.th/politics/771989
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วันพฤหัสบดี ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563, 22.00 น. 

'ธรรมนัส' นัด 40 ส.ส.เปิดเซฟเฮาส์โชว์ขุมพลัง แฉ 3 คนป่วนพรรคอยากฟาด 'รมต.' 

 
"ธรรมนัส"นัด 40 ส.ส.ถกเซฟเฮาส์กลางกรุง แนะช่วงนี้สนใจปัญหาปชช.ดีกว่า ส่วนความขัดแย้งพรรค เชื่อแค่คน 
3 คนอยากเป็นรมต. 

วันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับศึกภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แม้ดูเหมือนว่า
ท าท่าจะจบลงแล้ว เมื่อพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค ออกมาระบุ
ทุกอย่างจบแล้ว ยืนยันไม่มีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค แต่ขณะที่บางกลุ่มยังไม่ไว้ใจสถานการ ณ์โดย
ลองดูท่าทีนั้น 

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น.ได้มี ส.ส.พรรค ประมาณ 40 กว่าคน นัดพูดคุยกันที่อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 
เขตห้วยขวาง กทม.น าโดยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน าพรรค ซึ่งนัดพูดคุยไม่เป็นทางการ 
เนื่องจากยังไม่สามารถประชุมพรรคได้ตามปกติและขณะนี้มีปัญหาชาวบ้านเพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นส.ส.ที่
ใกล้ชิดร.อ.ธรรมนัส ที่มาพูดคุย 

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพูดคุยได้สะท้อนปัญหาชาวบ้านที่ได้รับการร้องเรียนมาก จากความเดือดร้อน
ในช่วงโควิด-19 ทั้งงบประมาณการช่วยเหลือบางพ้ืนที่ไม่ทั่วถึง การเยียวยาเงิน 5 พันบาท รวมถึงสะท้อนปัญหาอยาก
ให้ผู้ใหญ่ในพรรครับฟังปัญหาจากส.ส.มากขึ้น อยากให้พรรคมีระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่บางคนไปสร้างความสับสน 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้จึงอยากขอเข้าพบพล.อ.ประวิตร เพ่ือสะท้อนปัญหา 

ส่วนปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคเวลานี้นั้น ในที่ประชุมได้พูดคุยกันว่าไม่ใช่ปัญหาพรรคพลังประชารัฐ 
แต่เป็นปัญหาของคนเพียง 3 คนที่ออกมาเคลื่อนไหว ซึ่ง 3 คนนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อและเป็นคนที่ยังไม่เป็นรัฐมนตรีแต่
อยากเป็นรัฐมนตรี เชื่อว่า ผู้ใหญ่พรรคไม่รู้เรื่องนี้ โดยเฉพาะพล.อ.ประวิตร เองก็ไม่รู้ แต่ทั่งนี้เชื่อว่าไม่มีใครสนใจปัญหา
การเมือง เพราะส่วนใหญ่สนใจแต่การแก้ปัญหาโควิด-19 กัน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490111  
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01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

ยื่น กกต.ยุบพปชร. ชี้สว.ไม่เป็นกลาง หนุน‘ปอ้ม’หัวหน้า 

 

 
   นายทะเบียน พปชร.ยังไม่เห็นใบลาออก "ณัฏฐพล" ลือหึ่ง! สละเก้าอ้ี กก.บห. ลั่นหากแสดงเจตนาจะลาออกถือ
ว่ามีผลแล้ว นักวิชาการเตือน ส.ว.ต้องเป็นกลาง "เสธ.อ้น" เคลื่อนไหวเปลี่ยนหัวหน้า พปชร.ขัด รธน. "เรืองไกร" สบช่อง
ยื่น กกต.สอบยุบ พปชร. ชี้ค าสัมภาษณ์ระบุชัดเดินเกมให้  "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้า     
     เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ยื่นใบลาออกจากคณะกรรมกา รบริหารพรรค 
(กก.บห.) ว่า เห็นจากข่าวเหมือนกันว่าเซ็นใบลาออก แต่ส่วนตัวยังไม่เห็นใบลานั้น? และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นใครมา
ยื่นใบลาออกกับตนเลย ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับพรรค เมื่อมีการยื่นใบลาออกจาก กก.บห.ก็จะต้องด าเนินการภายใน 
45 วัน ดังนั้นเมื่อมีใครยื่นมาตนก็จะด าเนินการน าเรื่องเข้าสู่การประชุมใหญ่ของพรรคเพ่ือเลือก กก.บห.ใหม่ทดแทน 
และต้องแจ้งรายชื่อ กก.บห.ชุดใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือจะได้น าไปประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป แต่ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรายังไม่สามารถประชุมใหญ่พรรคได้ เพราะยังติดในเรื่องของโควิด-19 อยู่ ซึ่ง
จากเดิมท่ีทุกพรรคการเมืองจะสามารถจัดประชุมใหญ่ของพรรคได้ในเดือนเมษายน ก็ต้องรอไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศ
จาก กกต 
     ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีข่าวออกมาว่ามีการยื่นใบลาออกแล้ว แบบนี้ถือว่ามีผลเลยหรือไม่ นายวิเชียรกล่าวว่า ผู้ที่
แสดงเจตนาจะลาออกก็ถือว่ามีผลแล้ว แม้ว่าจะไม่เห็นใบลาออกก็ตาม แต่ถือว่าเจ้าตัวได้แสดงเจตนาให้ปรากฏแล้ว ซึ่ง
อาจจะเป็นการแสดงเจตนาต่อหัวหน้าพรรคหรือ กก.บห.ท่านอ่ืนก็ถือว่ามีผลแล้ว ส าหรับตนคงไม่ไปโทร.เช็กตามข่าวว่า
จะลาออกหรือไม่อย่างไร แต่ตนจะดูที่หนังสือใบลาออกเป็นหลัก ซึ่งถ้าเจ้าตัวมีเจตนาจริงก็จะต้องมีหนังสือส่งมาที่ตน
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
      นายยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงกรณี พล.อ.กนิษฐ์ 
ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค พปชร.ว่า โดยหลักการสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นสภาที่ต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบกลั่นกรองสภาผู้แทนราษฎร และโดยเจตนารมณ์
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ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องการให้ ส.ว.มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง การเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ดังกล่าวอาจจะผิดทั้งหลักเกณฑ์การถ่วงดุลตรวจสอบอ านาจ โดยเฉพาะการเป็น ส.ว.จะต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง 
ดังนั้น หากสุดท้ายมีพฤติกรรมผิดกฎหมายก็จะน าซึ่งการยื่นเรื่องให้พ้นจากการเป็น ส.ว.ได้ 
     เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งในอดีตเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาในยุค คสช. และได้เลือก พล.อ.กนิษฐ์มาเป็น ส.ว. จะขัดกับหลักกฎหมายหรือไม่   เพราะเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน นายยุทธพรกล่าวว่า ความจริงไม่ใช่เพียงกรณีนี้อย่างเดียวที่เกิดข้อวิจารณ์ถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ที่ผ่าน
มาเราก็เห็นว่าไม่มีการด าเนินการใดๆ สิ่งนี้ท าให้คนตั้งค าถามกับ ส.ว.ชุดนี้ค่อนข้างเยอะ สิ่งส าคัญคือ ส.ว.ต้องรักษา
ความเป็นกลาง แม้ว่าในสภาพความเป็นจริงความเป็นกลางจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เต็มที่ 100% แต่เมื่ออยู่ในบทบาท
ของ ส.ว.ก็ต้องพึงระลึกว่า ในการใช้อ านาจหน้าที่ก็ต้องท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการระบบของรัฐสภา 
     ขณะที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ได้ส่งค าร้องไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทางไปรษณีย์ให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐ กรณีกระแสข่าวเสธ.อ้น หรือ พล.อ.
กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา อยู่เบื้องหลังการเดินเกมให้ พล.อ.ประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.แทนนาย
อุตตม สาวนายน รมว.การคลัง กรณีดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
และอาจน าไปสู่การยุบพรรค  
     "เนื่องจากค าให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.กนิษฐ์ที่ยอมรับว่าเข้าไปช่วยงานการเมือง พล.อ.ประวิตรนั้น  มีข้อเท็จจริง
ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 และ 114 ที่ระบุให้ ส.ว.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ฝักใฝ่หรืออยู่
ใต้อาณัติของพรรคการเมือง รวมถึงฝ่าฝืนมาตรา 28, 29, 46 และ 90 (2) พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่ระบุว่าหากมีหลักฐาน
ว่าพรรคการเมืองยินยอมให้คนนอกที่มิใช่สมาชิกครอบง า ในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองขาดอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมนั้น ให้ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรค รวมถึงส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.เพ่ือด าเนินการต่อไปด้วย 
จึงขอให้ กกต.ตรวจสอบค าให้สัมภาษณ์ พล.อ.กนิษฐ์ ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรค พปชร.กระท าการเข้าข่ายขัด
รัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือไม่" นายเรืองไกรกล่าว.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64755 
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วิเคราะห์การเมือง : ถ่วงดุลพี่ใหญ่-จอมยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
ต้องคอย “กระตุกอ านาจกลับ” เป็นระยะๆเหมือนกัน 
กับการออกข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับล่าสุด “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์ ศบค. ประกาศ แจ้งให้ค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าพนักงาน และผู้มี
อ านาจตามกฎหมายต่างๆที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับ ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะได้มี
ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 สรุปความภาษากฎหมายได้ว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลาย ผ่อนปรน หรือคุมเข้มแค่ไหน 
รอค าสั่งจากผู้มีอ านาจเต็มตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ให้ฟังที่ “บิ๊กตู่” คนเดียว ในภาวะชาวบ้านเริ่มสับสน ผู้น าเริ่มเห็น
สัญญาณป่วนต้องรีบออกมาจัดแถว ตี “ธง” ให้ปฏิบัติตรงกัน ปล่อยฟรีสไตล์ ผู้คนไม่นิ่ง “ติดขาให้โควิด” เชื้อโรคได้
ออกอาละวาดกันอีกในไฟต์บังคับสู้เชื้อโรค “ไวรัสรัฐประหาร” ต้องคอนโทรลเกมอ านาจเข้ม ปล่อยเมื่อไหร่เสี่ยงเจ๊งเมื่อ
นั้น 
 สถานการณ์ไม่ต่างจากอีกคิวที่ปลดล็อกผ่อนปรนไม่ได้เลย เกมชิงอ านาจกันฝุ่นตลบในค่ายพลังประชารัฐ 
ถึงแม้ว่าล่าสุด “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. จะออกมา
ยืนยัน ณ วันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆใน พปชร.ตามที่มีกระแสข่าว โละเก้าอ้ีหัวหน้าเลขาธิการพรรค ของ “อุตตม 
สาวนายน–สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” ดัน 
 “บิ๊กป้อม” ขึ้นแท่นหัวหน้าพรรค และ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง เลขาธิการพรรค พ่วงออปชันรื้อเก้าอ้ี
ใหญ่ปรับ ครม.ต้องงานนี้ฝ่ายรุกก็ต้องชะลอเกมบุก หลังผู้น าแตะเบรก แต่ก็น่าจะแค่ “สงบศึกชั่วคราว” 
 
เพราะเอาเข้าจริง แม้ไม่เปิดหน้า แต่อ่านเกมที่เปิดกันมา ทั้งฝ่ายหนึ่งรุกไล่ “เข้าพรวด” จนเสียท่าอีกฝ่ายที่ใช้วิธีถนัด 
ยันเกมบุกแล้วรุกกลับ ด้วยเคล็ดวิชาเขย่ายุทธภพ เปิดโพยแฉเกมคนขั้วพี่ใหญ่อ่านจากชื่อคนการเมืองระดับหัวหน้ากลุ่ม
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ก๊กที่มีชื่อ สะท้อนไปยังต้นขั้ว คิวนี้กองก าลังที่ดัน“บิ๊กป้อม” เปิดศึกกับทีมกุมารในคาถาปลุกเสก “พระอาจารย์สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกฯ ลูกก๊กเปิดศึก ลากพ่ีใหญ่-จอมยุทธ์ร้าวฉาน 
 แล้วก็มาถึงจุดที่ใกล้แตกหัก เพราะฝั่งกลุ่มพ่ีใหญ่เอง แม้บิ๊กบราเธอร์เริ่มอ่อนพลัง จากปัญหาสุขภาพ แต่บาร มี
ยังถือว่าปึ้ก ถึงจังหวะต้องดันให้ออกแรงฟ้ืนดุลจากที่พร่องไปมากโข ทั้งในกองทัพ–สตช.มองจุดแข็ง “ต้นท่อปั๊มสาม
ทหาร” ที่อัดฉีดชื่นใจคนในพลังประชารัฐแทบทุกก๊ก ชูเชิด “บิ๊กป้อม” เหมาะนั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพรรค ดูแลลูกค่าย 
 ขณะที่ในงานบริหารก็ถือว่าพ่ีใหญ่พยายามรักษาสถานะ เติมเต็มในส่วนที่ท าได้ แม้ไม่เกี่ยวข้องตรงกับ
สถานการณ์รับมือเชื้อโรคโดยตรง และถือว่า “บิ๊กป้อม” ท าได้ดี เป็นตัวช่วยของผู้น าได้มีประสิทธิภาพดีกรีบิ๊กบราเธอร์
จะมองเมิน เขี่ยออกนอกวงไม่ง่าย 
 ขณะที่ในปีกที่โดนรุกไล่ จุดแข็งจุดขายของ 2 กุมาร “อุตตม–สนธิรัตน์” ก็ปั้นผลงานภายใต้สีเสื้อ “สมคิดกรุ๊ป” 
มือเศรษฐกิจที่รัฐบาลขาดไม่ได้ กับผลงานจับต้องได้จากแพ็กเกจเยียวยาผลกระทบโควิด -19 รัวเป็นชุด เป็นระบบ ทั้ง
ดูแลสถานประกอบการเอสเอ็มอี หรือกระทรวงพลังงาน มาตรการลดค่าไฟก็แก้เกมไวโดยมาสเตอร์พีซ ชิ้นโบแดง 
“สมคิดกรุ๊ป” ไม่พ้นมาตรการเยียวยา 5 พันบาท 
 รวมทั้งงานใหญ่งานส าคัญ “ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ” ที่รออยู่ ถือแต้มได้เปรียบ มือเศรษฐกิจที่ผู้น าต้องใช้บริการ
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลายชื่อแพลมเข้ามา “แทนที่” ทั้งชื่ออดีตผู้ว่าการ ธปท. กระทั่งล่าสุดชื่อของเจ้าสัวนายแบงก์
ใหญ่ ทั้งเก้าอ้ีผู้น าสถานการณ์พิเศษเฟสใหม่ หรือแม่ทัพเศรษฐกิจ หากต้องยกเครื่องจริง 
 แต่นั่นก็แค่กระแส แค่ข่าวลอยลม ถึงตรงนี้เรียกว่า ทั้ง “บิ๊กป้อม” และ “ดร.สมคิด” ต่างก็ยังเป็นคนส าคัญ 
ถึงแม้ลูกข่ายกลุ่มก๊วนเครือข่ายกรีธาทัพเปิดศึก เชิด “พ่ีใหญ”่ ชู “จอมยุทธ์” วัดพลังเพราะเอาเข้าจริง ทั้ง 2 รองนายก
ฯ เป็นแม่ทัพมืองานส าคัญที่ “บิ๊กตู”่ ก็ล าบากใจหากต้องเลือก  

นั่นก็เดาทางได้เหมือนกัน น่าจะจบลงแบบงงๆกับสูตรบริหารแบบถ่วงดุลเช็ก -บาลานซ์ ต ารับที่ผู้น านิยม 
เพียงแต่จะบริหารอย่างไร ไม่ให้เกมป่วนลามรัฐบาลไม่ท าให้เก้าอ้ีผู้น าเจ้าของไอดีไลน์ “T เสือ” ต้องสั่นคลอนไปด้วย. 

 
ทีมข่าวการเมือง 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1834419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1834419


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 
1 พ.ค. 2563 05:08 น. 

บทบรรณาธิการ : การเมืองเรื่องอ านาจ 

 
แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยมาก่อน จู่ๆ ก็มีข่าวการเมืองระดับดังระเบิด จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) เปลี่ยนหัวหน้าพรรคจากนายอุตตม สาวนายน เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปลี่ยนเลขาธิการ
จากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นนายสันติ พร้อมพัฒน์ ทั้งนายอุตตมกับนายสนธิรัตน์ จะต้องพ้นจากรัฐมนตรี 

ไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน ข่าวนี้ไม่ใช่การปล่อยข่าวเฟกนิวส์ แต่มีควันตลบอบอวลที่ส่อแสดงว่าต้องมีไฟแน่ ค ากล่าว 
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อหน้ารัฐมนตรีหลายคน ที่ว่า “ผมคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้ ไม่
ต้อง ต่อรอง ไม่ต้องเจรจา ผมเป็นนายกฯ ผมท า คนเดียว” หมายถึงอะไร? ถ้าไม่หมายถึง ข่าวใหญ่ในพรรคแกนน า
รัฐบาล 
 รายงานข่าวระบุว่า จะบีบให้นายอุตตมะให้ลาออกจากหัวหน้าพรรค หากไม่ส าเร็จจะให้กรรมการบริหารพรรค
ลาออกอย่างน้อย 18 คน เพ่ือน าไปสู่การเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และ
ประธาน ส.ส. พปชร. พูดถึงกระแสข่าว แสดงว่า ส.ส.บางส่วนไม่พอใจคณะผู้บริหารพรรค จึงต้องการเปลี่ยนใหม่ 
 เกิดปรากฏการณ์ “ไลน์หลุด” จากกลุ่ม ส.ส.ที่ไม่พอใจคณะผู้บริหารพรรคอ้างว่า “ไม่ดูแล ส.ส.” ข้ออ้างนี้อาจ
ตีความได้กว้างขวาง “ไม่ดูแลอะไร” อาจหมายถึงไม่สนับสนุน ส.ส.ในการดูแลประชาชนในเขตเลือกตั้ง หรืออาจ
หมายถึง ไม่ดูแลให้อ่ิมหมีพีมันไม่ป้อนข้าวป้อนกล้วย อย่างเต็มที่ หรือไม่สนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งการเมือง เช่น 
รัฐมนตรี 
 พรรค พปชร.ชอบสอนพรรคฝ่ายค้าน “อย่างเล่นการเมือง” ขณะที่บ้านเมือง ต้องเผชิญกับวิกฤติรอบด้านมา
เป็นกองเชียร์สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ให้เป็นพระเอก สู้กับโควิดดีกว่า แต่การเมืองก็คือการเมือง การเมืองคือการต่อสู้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ นักการเมือง พปชร. เป็นปุถุชนคนธรรมดา ไม่ได้บรรลุโสดาบันมาจากไหน การชิงอ านาจ เป็น
เรื่องปกติ 
 ต้องต่อสู้กับต่างพรรค เพ่ือให้ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล แม้จะไม่ชนะ เลือกตั้งแต่ก็ยังเป็นแกนน าจัดตั้ง
รัฐบาลได้ เนื่องจากมีรัฐธรรมนูญ “ที่ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา” เป็นประเพณีของคณะรัฐประหาร ที่สืบทอดต่อๆกันมา ไม่
ว่าจะเป็นพรรคชาติสังคม หรือพรรคสหประชาไทย หรือพรรคสามัคคีธรรมจนถึงพลังประชารัฐ มีอยู่บ่อยครั้งที่การต่อสู้
ทางการเมือง หลังจากที่ชนะพรรคคู่แข่งและได้อ านาจแล้ว อาจมีการต่อสู้ช่วงชิงกันเองภายในพรรค โดยเฉพาะพรรค
ของคณะรัฐประหาร ซึ่งประกอบด้วย นักการเมืองหลายกลุ่ม อย่าง พปชร. มีอย่างน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม คสช. กลุ่ม
สามมิตร และกลุ่มภาคกลาง นักการเมืองเมื่อเป็น ส.ส. แล้วเป้าหมายต่อไปคือรัฐมนตรี. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1833946 
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